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لق   لللمل

ــية / ــ و  الهندســ ــة بالشــ ــة املتخصصــ ــه الهيملــ ــأج 2قامــ ــ بــ ــدقي  ال اراء اعـمـ ــة والتــ لرقابــ
/ الشــــركة العامــــة  محطــــة كهربــــاء الهارثــــة الحراريــــةتأهيــــل التخصصــــي ىلع اعمــــال 

ــعة  ــة ســ ــة الجنوبيــ ــة / املنطقــ ــة الكهربانيــ ــاج الطاقــ ــن  (800)النتــ ــذة مــ ــاواط واملنفــ ميكــ
ــل وكا ــ قبـ ــك اـل ــة والبنـ ــا اليابانيـ ــة جايكـ ــن لـ ــا مـ ــرة ثانيـ ــيات الفقـ ــا ملقتلـ ــك ابقـ دولي وذلـ
ــادة ) ــ 6املـــ ــانو  دـيــ ــن قـــ ــرق  )و( مـــ ــاد  املـــ ــة االتحـــ ــة املاليـــ ــنة 31ا  الرقابـــ  2011( لســـ

( واملــــ ر  24079قواعــــد واالعــــراا وتنفيــــذا لالمــــر الــــديواني املــــرق  ))املعــــدل( ووفقــــا لل
ــاو ،15/11/2018 يف ــر الخــ ــداد التقريــ ــ  اعــ ــاتــ ــة للنشــ ــدقي  الهيملــ ــمن ص بتــ ــذ  تلــ ط الــ

 -:اساس مايلـيبشكل 
 

ل-:نبذةل ختصـــة .1
حافظـــــة مل التابعـــــةيف مدينـــــة الهارثـــــة  محطـــــة كهربـــــاء الهارثـــــة الحراريـــــةتقـــــ       

( 800قبــــل الشــــركات اليابانيــــة بطاقــــة كليــــة )مــــن  1974 /انشــــأت املحطــــة عــــام ،البصــــرة
( 200ة ســـــعة الواحـــــدة منهـــــا )( وحـــــدات انتاجـيــــ 4ميكـــــا واط وتحتـــــو  املحطـــــة ىلع )

ــرا   ،ميكـــا واط ــرة نتيجـــة الحـــروب التـــي مـــر بهـــا العـ وقـــد تعرضـــه املحطـــة الـــة اضـــرار كبيـ
يــــل املحطــــة بوحــــداتها االنتاجيــــة وقــــد احيــــل تأه توقفهــــا عــــن االنتــــاج، الــــة ممــــا اد 

ولــــدات ومعــــدات اللــــ   وم وتوربينــــاتا املســــاعدة مــــن بــــويلرات واجهزتـهـــ  ربعــــةألا
وكمـــا موضـــ  يف  ،بانيـــةليامـــن قبـــل البنـــك الـــدولي ووكالـــة جايكـــا االعـــالي والـــوااةء 

 -:الجدول األتي
 

الوحدة 
 االنتاجية

تاريخ توقي   جهة التأهيل
 العقد

 املالحظات مبلغ التأهيل 

جايكا  االولة
 اليابانية

يت  املباشرة بالعمل  - قيد التوقي 
 2019 /يف اوانل عام
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 الثانية
 

 الثالثة

 األمريكي دوالر 133687083 10/4/2009 الدوليالبنك 
 % البنك الدولي 85
 % وزارة الكهرباء15

توقف العمل بسبب 
وبروم نفشل شركة تك

اكسبورت الروسية يف 
انجاز االعمال املوكلة 

 اليها
جايكا  الرابعة

 اليابانية
انجزت وت ذ  الشبكة  ين ياباني20224000000 9/2/2015

 الوانية
 

ــ  .2 ــ للتو ــ ــاج لل نل م ــ ــ لملل(ل2،3)لنت لالنتــ ــاءل  ــ كهــــ
 لتهارث للت ـلري 

 

لي ـمن البنك الدول املمولةاملبالغ  .1
ــاء مـــــ  شـــــركة تك ــاريخ بـــــروم و ـنــــ وقعـــــه وزارة الكهربـــ اكســـــبورت الروســـــية عقـــــد بتـــ

ــا )الثانيـــــة والثالثـــــة( جيةاالنتا نتيالوحـــــد إلصـــــال 10/4/2009  (200)ســـــعة الواحـــــدة منهـــ
وثالثـــــة وثالثـــــو  مليـــــو   مانـــــةيكـــــي ) دوالر امر (133687083)هواط وبمبلـــــغ مقـــــدارميكــــا

 وستمانة وسبعة وثمانو  الف وثالثة وثمانو  دوالر( .
مـــــن  (دوالر) عشــــرو  مليـــــو   دوالر( مليـــــو  20بتمويـــــل ) الكهربــــاء وزارة وقــــد ســـــاهمه
، حســـب ماجـــاء بكتـــاب والبـــاقي مقـــرر تمويلـــا مـــن قـــرض البنـــك الـــدوليمبلـــغ العقـــد، 

 . 11/8/2015يف  (4710  )ة الكهربانية املرقدانرة انتاج الطاق/وزارة الكهرباء
 

 -ي :ينا بخصوص املوضوع مايلولد
ــا ا   اواًل: ــد الحظنــ ــة بالعقــ ــات الخاصــ ــالع ىلع االوليــ ــالل االاــ ــن اــ ــركةمــ ــة الشــ  املقاولــ

 -باملبالغ التالية : مدينة
ــدار )ت (1 ــة بمقــ ــات تأايريــ ــة مرامــ ــركة املقاولــ ــة الشــ ــب بذمــ ــي 13368708رتــ ( دوالر امريكــ

ــ ) ــة عـشــــ ــو  ثالثـــــ ــبعمانة ر مليـــــ ــف وســـــ ــتو  الـــــ ــة وســـــ ــة وثمانيـــــ  وثالثمانـــــ
ــاب  ــاء بكتــ ــب ماجــ ــة دوالر ( وحســ ــركة وثمانيــ ــة الشــ ــة الكهربانيــ ــاج الطاقــ ــة النتــ العامــ
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ــرق   ــرة املــــ ــ ر  يف  (18382)يف البصــــ ــ  27/12/2016واملــــ ــدم انجازـهـــ ــال لعــــ ا االعمــــ
وفقـــــا لشـــــروط ( الثانيـــــة والثالثـــــة)االنتاجيــــة  تيناملوكلــــة اليهـــــا بتأهيـــــل الوحـــــد

 التعاقد .
 

بموجــــــب كتابهــــــا ذ  العــــــدد مديريــــــة تنفيــــــذ الرصــــــافة البــــــه وزارةالعــــــدل / (2
ــا   2/11/2016يف (2134/2016) ــا اجراءاتهــــ ــاء اعالمهــــ ــن وزارة الكهربــــ ــول مــــ ــز حــــ حجــــ

 االضــــــبارة التنفيذيــــــة املرقمــــــةلحســــــاب ديــــــن املنفــــــذة  مســــــتحقات الشــــــركة
ــة  (2016/ 2134) ــار )1401479000)والبال ــــ ــ ( دينــــ ــار واربعماـنـــ ــو  مليــــ ــد مليــــ ة وواحــــ

للمديريــــة ، ليتســــنة مــــ  رســــ  التحصــــيل( دينــــارالــــف واربعمانــــة وتســــعة وســــبعو  
ــة  ــراءات التنفيذيــ ــاذ االجــ ــة، واتخــ ــة  اجابــ ــة الكهربانيــ ــاج الطاقــ ــة النتــ ــة العامــ املديريــ

يف  (17386يف البصــــــرة/ قســــــ  الشــــــ و  القانونيــــــة بموجــــــب كتابهــــــا املــــــرق  )
 مستحقات مالية للشركة املنفذة.انا التوجد لد  الوزارة ا   12/12/2016

 

 

 

ــب  (3 ــر  وبموجــــ ــذ الكــــ ــة تنفيــــ ــدرت مديريــــ ــرق اصــــ ــا املــــ يف  (487/2016) كتابهــــ
 ولـــــــــــة والبال ـــــــــــةحجـــــــــــزا ىلع مســـــــــــتحقات الشـــــــــــركة املقا 24/8/2016
واحـــــد  مليـــــو  واربعـــــة الـــــف ومملتـــــا  وســـــبعة وامســـــو  دوالر( دوالر )1004257,91)  

 شركة الرا  االردنية .( عن االعمال املنفذة من قبل  وتسعو  سنتا
 

يف  (4664)الــــــدانرة القانونيــــــة وبموجــــــب كتابهــــــا املــــــرق  /الــــــنف  وزارة قامــــــه (4
ــز  1/11/2016 ــاع الحجــ ــدة لشــــركة  ىلعبايقــ ــة العانــ ــر املنقولــ ــوال املنقولــــة وميــ االمــ

ــ تك ــيةـنــ ــبورت الروســـ ــد وبروم اكســـ ــة ، وقـــ ــدانرة القانونيـــ ــاء / الـــ ــدت وزارة الكهربـــ اكـــ
ــرق  ــا املـــ ــب كتابهـــ ــة  5/1/2017يف  (98)وبموجـــ ــتحقات ماليـــ ــود ا  مســـ ــدم وجـــ بعـــ

ــركة تك ــ لشــ ــدف  ـنـ ــتحقة الــ ــية مســ ــبورت الروســ ــز ووبروم اكســ ــاع الحجــ ــا  ايقــ  باالمكــ
 عليها .

 ( دوالر امريكـــــي 79502785بلـــــغ مقـــــدار املبـــــالغ املدفوعـــــة للشـــــركة املقاولـــــة )  (5
ــانو ) ــة وثمــ ــبعمانة وامســ ــف وســ ــا  الــ ــمانة واثنــ ــو  وامســ ــبعو  مليــ ــعة وســ  تســ

ــ حودوالر (  ــاء بكتـــــاب ـســ ــة املـــــرق  وزارة الكهرباء/ب ماجـــ ــدانرة القانونيـــ يف  (858)الـــ
1/3/2018. 
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ــدارها (6 ــغ مقـــ ــزة بلـــ ــال املنجـــ ــن االعمـــ ــة عـــ ــتحقات ماليـــ ــة مســـ ــركة املقاولـــ  للشـــ
( دوالر امريكـــــي )امســـــمانة وســـــبعة وامســـــو  الـــــف وتســـــعة وامســـــو  557059)  

ي ولـــــ  لوتـــــ  دفعهـــــا مـــــن قبـــــل البنـــــك الـــــد 30/6/2015دوالر امريكـــــي ( ول ايـــــة 
بروم اكســــبورت الروســــية حيــــب اعيــــدت مــــن قبــــل املصــــارا تســــتلمها شــــركة تكنــــو

ــا يمنــــ   ماليــــة دوليــــة مفروضــــة عليهــــاعقوبــــات لوجــــود لبنــــك الــــدولي الــــة ا ممــ
ــة ــالغ الخاصــ ــتالمها للمبــ ــة  اســ ــة الحراريــ ــاء الهارثــ ــة كهربــ ــزة ملحطــ ــال املنجــ باالعمــ

ــدانرة القانونيــــــة ــاء/ الــــ ــاب وزارة الكهربــــ ــاء بكتــــ ــرق  ) وحســــــب ماجــــ ( يف 858املــــ
  -، وعليا فا  االمر يتطلب من وزارة الكهرباء القيام باالتي:1/3/2018

 
ــاله  -أ ــا اعــ ــار اليهــ ــة املشــ ــركة املقاولــ ــة للشــ ــتحقات املاليــ ــادرة املســ ــة مصــ متابعــ

 لتسديد ال رامات التاايرية بعد رف  الحصار والعقوبات عن الشركة .
 

الروســـــية يف  كســـــبورتبروم اشـــــركة تكنـــــومفاتحـــــة وزارة التخطـــــي  لوضـــــ   -ب
ــركات  ــوزارة والشــ ــ  الــ ــة مــ ــا التعاقديــ ــا بالتزاماتهــ ــبب اااللهــ ــوداء بســ ــة الســ القانمــ

 .املقاولة وعدم اكمالها العمل
 ( دوالر 15376179مقــــــدار االمانــــــات ميــــــر املدفوعــــــة للشــــــركة املقاولــــــة )  غبـلـــــ  (7

 تســـعة وســــبعو وســـبعو  الــــف ومملـــة  مليـــو  وثلثمانــــة وســـتة امســـة عشـــر )
علمــــ  ا  املبلــــغ  ,املــــذكور اعــــالهكتــــاب الــــدانرة القانونيــــة جــــاء ب مــــادوالر ( ك

ــا العمـــــل يف املشـــــروع ولـــــة لعـــــدم املـــــذكور التســـــتحقا الشـــــركة املقا اكمالهـــ
ــحابو ــاريخها انســ ــ  بتــ ــن املوقــ ــواردة يف  28/3/2016مــ ــدف  الــ ــروط الــ ــب شــ وحســ

يجـــب ىلع الشـــركة تقـــدي  شـــهادة اكمـــال عمـــل املـــواد واالعمـــال لكـــي والعقـــد 
النتـــــاج الطاقـــــة ، حســـــب ماجـــــاء بكتـــــاب املديريـــــة العامـــــة المانـــــاتتســـــتح  ا

 .12/12/2016(يف17386املرق  ) الكهربانية يف البصرة
 

( دوالر امريكــــي ) ثمانيــــة 38251061بلــــغ مقــــدار املبلــــغ املتبقــــي مــــن العقــــد )  (8
ــا جـــاء  ــتو  دوالر ( كمـ ــد وسـ ــف وواحـ ــد وامســـو  الـ ــا  وواحـ ــو  ومملتـ ــو  مليـ وثالثـ

ولـــــ  ،1/3/2018يف  (858)الـــــدانرة القانونيـــــة املـــــرق  كهربـــــاء/وزارة ال يف كتـــــاب
ــاج الطاقــــة الكهربانيــــة /الشــــركة العامــــة منــــا تســــتفيد   املنطقــــة الجنوبيــــةالنتــ

 .محطة كهرباء الهارثة الحراريةلتأهيل  ةييف اكمال االعمال املتبق
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    لكهــاءللتهارث للت ـلري لت اداتللالنتاج  لملل-ب
ــدتين  -اواًل ــف الوحــ ــاجيتين توقــ ــعتهما )( 3،  2)االنتــ ــي ســ ــ  400والتــ ــا واط يوميــ ــن ( ميكــ عــ

ــة ــة للمحطــ ــات االنتاجيــ ــاب الطاقــ ــرة أحتســ ــة فتــ ــل ايلــ ــنوات  العمــ ، 2016،  2015) ا  للســ
ــوالي2018، 2017 ــا (( ىلع التــ ــاجيتين  مــ ــدتين االنتــ ــة للوحــ ــة املعطلــ ــدار الطاقــ ــغ مقــ ، وبلــ

 ســـــــــــــاعة 24يـــــــــــــوم    365ت   ســـــــــــــنوا4( ميكـــــــــــــا واط  400) ]يعـــــــــــــادل 
ممــــا يعكــــخ حجــــ  الخســــانر التــــي تــــ  الحاقهــــا  [( ميكــــا واط . ســــاعة%11212800 = )80   

 بالشبكة الوانية جراء فشل عملية التأهيل من قبل الشركة املقاولة .
ــا ــدول ا -ثانيــ ــين الجــ ــالييبــ ــة  لتــ ــة واملنتجــ ــة والتخطيطيــ ــميمية واملتاحــ ــات التصــ الطاقــ

( ل ايـــــة 1/1/2015)( للفتـــــرة مـــــن 4,1) االنتـــــاجيتين وحـــــدتينالهارثـــــة لل كهربـــــاء حطـــــةمل
ونســــب الطاقـــــة املنتجــــة ومقـــــدار العجـــــز يف الطاقــــة ومقـــــدار املعطـــــل  (31/10/2018)

 -منها:
 

الطاقـــــــــــــــة  السنة
 التصميمة
 ميكا واط

1 

ــة  الطاقــــــــــــ
 املتاحــة
 ميكا واط

2 

ــة  الطاقــــــــــ
 املخططـة
 ميكا واط

3 

الطاقــــــــــة 
 املنتجــة
 ميكا واط

4 

ــز  العجـــــــــــ
 قةبالطا

 ميكا واط
1-4  

ــة  الطاقــــــــــــــ
 املخططـة

ــة  الطاقــــــــــــــ
 التصميمية

)%( 
3 :1 

 الطاقة املتاحـة
 الطاقةالتصميمية

)%( 
2 :1 

 الطاقة املنتجــة
 التصميميةالطاقة

)%( 
4 :1 

ــة  الطاقــــــــــ
 املتاحـة

ــة  الطاقــــــــــ
 املخططة

)%( 
2 :3 

ــة  الطاقـــــــــــ
 املنتجة

ــة  الطاقـــــــــــ
 املتاحة

)%( 
4 :2 

ــة  الطاقــــــــــ
 املنتجـة

ــة  الطاقــــــــــ
 املخططة

)%( 
4 :3 

201
5 

400 245 245 171 229 61,25 61,25 42,75 100 69,79 69,79 

2016 400 184 184 170 230 46 46 42,5 100 92,79 92,39 

2017 400 290 167 126 274 41,75 72,5 31,5 173,65 43,44 75,44 

2018 400 290 255 236 164 63,75 72,5 59 113,72 81,37 92,54 

 
ــنو ــة ا مــ ــالل دراســ ــمياــ ــات التصــ ــدتينلطاقــ ــة للوحــ ــة واملنتجــ ــة واملخططــ  مية واملتاحــ

الهارثــــة  الحراريــــة واملبينــــة بالجــــدول اعــــاله نســــتنت   كهربــــاء ( ملحطــــة4,1) االنتــــاجيتين
 -:ةاملالحظات التالي
 

ــميمية (1 ــة التصـــ ــة الطاقـــ ــة الـــ ــة املنتجـــ ــبة الطاقـــ ــه نســـ ،  31‚5، 42‚5، 42‚75) بل ـــ
( ىلع 2018،2017،2016،2015ت )نواللـســـــــــ ( 4، 1للوحــــــــــدتين االنتــــــــــاجيتين ) (59%

ــدة ــو  الوحـ ــة لكـ ــر متدنيـ ــوالي وتعتبـ ــة التـ ــامل ا االنتاجيـ ــل شـ ــراء تأهيـ ــ  اجـ ــة تـ لرابعـ
 .9/2/2015يف  جايكا اليابانية  وكالةبموجب عقد لها 
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الطاقــــة  –بلــــغ مقــــدار العجــــز بالطاقــــة الكهربانيــــة للمحطــــة ) الطاقــــة التصــــميمية  (2
ــة() ، 2017، 2016،  2015للســـــــــــنوات ) ا واط ( ميـكــــــــــ  164، 274، 230، 229املنتجـــــــــ

 ىلع التوالي.( 2018
ــة ل تذبــــذب (3 ــة املتاحــ ــة الــــة الطاقــ ــة املنتجــ ــبة الطاقــ ــدتين نســ ــاجيتين لوحــ االنتــ

ــنوات( % 81,37، 43,44، 92,79، 69,79( )1،4) ، 2017، 2016، 2015)  للســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعــــدم دقــــة تحديــــد الطاقــــة املتاحــــة الفعليــــة للوحــــدات  ،ىلع التــــوالي(2018

)الشــــركة العامــــة النتــــاج الطاقــــة الكهربانيــــة/ املنطقــــة  قبــــل يــــة مــــناالنتاج
 الجنوبية ( .

 تأهيـــل الوحـــدة االنتاجيـــة بعـــد ملحطـــة كهربـــاء الهارثـــة أالنتاجيـــة زيـــادة الطاقـــة (4
 .23/12/2017الرابعة يف 

( ميكــــاواط عــــن العمــــل مــــن 400توقفــــه الوحــــدة التوليديــــة الرابعــــة ســــعة ) (5
 يبي( إلمراض التأهيل .لتش يل التجر)ا 25/8/2017ول اية  15/9/2016

 
 

ـــ لل-ج ـ ــ لل مـ  ــ لال  ــ ــبابلفمــ ــاج ســ ــ ل نللالنتــ لن  تلتو ــ
ل)لتثان  ل لتثاتث (

ــة يف اواًل:  ــركة املقاولـــ ــعف اداء الشـــ ــ ضـــ ــكو  املوـقــ ــركة يف موســـ ــعف االدارة للشـــ ، وضـــ
ــيا،  ــار ىلع روســ ــارا الروســــية امــــلعاد  الــــة عــــدم امكانيــــة التوفــــرض الحصــ ، مــــ  املصــ

ــاء ب ــب ماجــ ــاب وزارة الحســ ــرق  )كتــ ــة املــ ــة الكهربانيــ ــاج الطاقــ ــرة انتــ ــاء / دانــ  (4710كهربــ
 .11/8/2015يف 

لـــ  تقـــ  الشـــركة وتجهيـــز الشـــركة املقاولـــة ملـــواد مخالفـــة للمواصـــفات الفنيـــة  ثانيـــ :
كمـــــا جـــــاء ،املنطقــــة الجنوبيـــــة بتســــديد ثمنها العامــــة إلنتـــــاج الطاقــــة الكهربانيـــــة /

، 1/3/2018( واملـــــــ ر  يف 858ة القانونيـــــــة املــــــرق  )بكتــــــاب وزارة الكهربـــــــاء / الــــــدانر
الفنيــــة وموقــــف  خالفــــة للمواصــــفات( يبــــين تفاصــــيل بعــــ  املــــواد امل1وامللحــــ  رقــــ  )

 ادارة املشروع.
 

يف (176املــــــرق )وكيــــــل الــــــوزارة لشــــــ و  االنتــــــاج كتــــــاب وزارة الكهربــــــاء/ ين بثالثــــــ :
وا  راريــــة ء الهارثــــة الحيف محطــــة كهربــــامتــــدني جــــدا  التأهيــــل لاعـمـــ ا  ا 11/2/2015
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 ةنتاجـيـــ عــــن تأهيــــل الوحــــدتين اال املســــ ولةهنـــاك تراجــــ  يف اعــــداد العمالــــة الروســــية 
ــاًل عــــن،)الثانيــــة والثالثة( ــانويين عــــن العمــــل  فلــ ــاولين الثــ ــف بعــــ  املقــ ــبع  توقــ والــ

 .االار يعمل بجهد قليل
 

ــ : ــركة املقاولــــة باســــتبدال  رابعــ ــام الشــ ــراء والفنيــــين يف املواقــــ قيــ ــتمرار دو   الخبــ باســ
ــتالم  ــل  واســ ــل تســ ــ  العمــ ــامواقــ ــنه  ممــ ــان  بيــ ــد والوثــ ــل  يولــ ــر يف العمــ ــاك كبيــ اربــ

ــات ــ واملعلومـ ــ  تتـخ ــة ولـ ــركة املقاولـ ــكلة ىلع الشـ ــذه املشـ ــر  هـ ــ  اـ ــد تـ ــراء ، وقـ ذ ا  اجـ
ــ  ــتمروا ـبـ ــلوبل اســ ــنه  واالســ ــنفخ املــ ــاء ك بــ ــاب وزارة الكهربــ ــاء بكتــ ــا جــ ــة /مــ املديريــ

ــة الكهربان ــاج الطاقـــ ــة النتـــ ــة يف البالعامـــ ــرق  )يـــ ــرة املـــ ــاًل 16/11/2015( يف 1488صـــ ، فلـــ
ــن  ــة عــ ــي لقلــ ــب العراقــ ــل الجانــ ــن قبــ ــة مــ ــراا واملتابعــ ــة االشــ ــعف عمليــ ــالكضــ  املــ
ــروعالهند ــاب  الدارة املشــ ــي التــ ــب  ســ ــاء/ مكتــ ــاب وزارة الكهربــ ــاء بكتــ ــب ماجــ ــوزارة حســ الــ

 .11/2/2015( يف 220لش و  املشاري  املرق  )
 االنتاجيــــة ة احالــــة اصــــال  وتأهيــــل الوحــــداتورلــــرنوصــــي ب تقــــدم بنــــاء ىلع مــــاو

يف مجــــال تصــــني  املحطــــات  الحراريــــة الــــة الشــــركات املصــــنعة واملعروفــــة عامليــــ 
ــا انــــا ع، محطــــة كهربــــاء الهارثــــة الحراريــــةاالنتاجيــــة يف لتأهيــــل الوحــــدات  الحراريــــة لمــ

ــب  وا   ــذلكســـ ــينا بـــ ــرة )يف  اوصـــ ــن 8الفقـــ ــا /د( مـــ ــرق )تقريرنـــ يف  (2/4/16/1559املـــ
ــان  ا23/1/2017 ــاص بنتــ ــةعوالخــ ــي ىلع محطــ ــدقي  التخصصــ ــة والتــ ــال الرقابــ ــوب  مــ جنــ

 .ميكا واط (382‚5)سعةب داد الحرارية 

لدـضللتبنكللت  تـــللنتهاءلل-د
قاولـــة مـــن اـــالل بـــالرم  مـــن قيـــام البنـــك الـــدولي باعطـــاء فرصـــة ااـــر  للشـــركة امل 

ــدة  ــرض ملــ ــده للقــ ــنة تمديــ ــن ســ ــارا مــ ــة  30/6/2014اعتبــ ــركة  30/6/2015ل ايــ اال ا  الشــ
ــ  ــاز املقاوـلـ ــدة النجــ ــتثمر املــ ــ  تســ ــاالتزاماتة لــ ــة  هــ ــل التعاقديــ ــة بتأهيــ ــدتين الخاصــ الوحــ

املــــرق   وزارة الكهربــــاء /دانــــرة انتــــاج الطاقــــة الكهربانيــــةكتــــاب حســــب (3، 2االنتــــاجيتين )
كتـــــاب حســــب  28/3/2016 يخبتــــار وانســــحابها مــــن موقــــ  العمـــــل ،11/8/2015( يف 4710)

ــاءوزارة ا ــرق  ) /لكهربـــ ــة املـــ ــدانرة القانونيـــ ــال  ، 1/3/2018( يف 858الـــ ــ  امـــ ــالي تـــ وبالتـــ
 -:االتي لدينا بصددهو،القرض من قبل البنك الدولي
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ــهاواًل:  ــة  بينــ ــدولي املرقمــ ــك الــ ــالة البنــ ــ   10/8/2016يف  (67)رســ ــد املــ ــروع قــ ا  املشــ
ــذ  ــدولي يف  31/12/2015منــ ــك الــ ــرض البنــ ــي لقــ ــقف الزمنــ ــاء الســ ــاف   30/6/2015النتهــ اضــ
ــة  ــامالـــ ــدتين قيـــ ــل الوحـــ ــة بتأهيـــ ــركة املقاولـــ ــاجتين الشـــ ــدة 3، 2) االنتـــ ــ  املـــ ( وفـــ

 والتمديدات املمنوحة لها .
ــ :   ــ ثانيــ ــدولي وـنـ ــك الــ ــرض البنــ ــغ قــ ــين مبلــ ــدوال يبــ ــاه جــ ــروفة درج ادنــ ــالغ املصــ املبــ

ـــة ـ ــي مــــن واملســــترجعة واملتبقـي ــب مــــا جــــاء بكتــــاب  القــــرض واملبلــــغ املل ــ وحســ
( يف 432ة الجنوبيـــــة املـــــرق  )النتـــــاج الطاقـــــة الكهربانيـــــة/ املنطـقــــ الشـــــركة العامـــــة 

29/8/2016:-  

 ـل يالتفاصــ ت
 املبلغ
 دوالر

 124000000 مبلغ القرض  1
 63706759 ةاملبالغ املصروف 2
 60293241 31/12/2015ل اية  املبالغ املتبقية من القرض 3
بسبب الحصار  الشركة الروسية عة من استحقاقاتاملبالغ املسترج 4

 املفروض ىلع املصارا الروسية
557059 

  13/7/2016من قرض البنك الدولي كما يف  واملنتهياملبلغ املتبقي  5
 )ثالثا/رابعا(

60850300 

 

ــ : ــي ) ثالثــ ــاز الفنــ ــبة االنجــ ــه نســ ــة 69بل ــ ــركة 30/6/2015(% ل ايــ ــاب الشــ ــب كتــ  وحســ
 .املشار اليا اعاله ملنطقة الجنوبيةا /لطاقة الكهربانيةالعامة النتاج ا

 

ـ ــ ــ ل لل-ـمـ ــ للملتـلبــ ـــلرللملات ــ ـــك للالضــ ــا ل ــ ــ جللنجــ اــ
للتـ س  للكسبورتلـ جلكنوـ

ــل الوحـــــدتين اد  ــاز تأهيـــ ــاجيتين  عـــــدم انجـــ ــن ق(3، 2)االنتـــ ــوبروم  بـــــلمـــ ــركة تكنـــ شـــ
الـــــة ترتـــــب االضـــــرار  يف موعـــــدها املحـــــدد يف شـــــروط التعاقـــــد اكســـــبورت الروســـــية

 -االتية:املالية 
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ــااواًل:  ــن م وقيـــ ــة مـــ ــركة االيطاليـــ ــار  للشـــ ــد االستشـــ ــغ العقـــ ــادة مبلـــ ــاء بزيـــ زارة الكهربـــ
ــي 634800) ــة ( دوالر امريكــ ــي( الــ ــة دوالر امريكــ ــف وثمانمانــ ــو  الــ ــة وثالثــ ــتمانة واربعــ )ســ
دوالر  وســـــبعمانة واربـــــ  وثالثـــــو  الـــــف وثمنمانـــــة( دوالر امريكـــــي )مليـــــو  1734800) 

ــار  ) ــي( ا  بفــ ــ 634800امريكــ ــي )ـسـ ــة ( دوالر امريكــ ــف وثمانمانــ ــو  الــ ــة وثالثــ تمانة واربعــ
ــي( ــود املـــــرق  ) دوالر امريكـــ ــتثمارات والعقـــ ــرة االســـ ــاب دانـــ ــاء بكتـــ ــا جـــ ( يف 217وكمـــ

ــارية )شــــــركة  19/1/2015 ــد الخــــــدمات االستشــــ ــارات  ELCبســــــبب تمديــــــد عقــــ لالستشــــ
ــدة ) ــة( ملــ ــهر9الكهربانيــ ــ  تمد ،( اشــ ــب تــ ــاريخ حيــ ــن تــ ــد مــ ــد العقــ ــة  1/10/2014يــ ول ايــ

دو  وجــــود اد  الـــة اســـارة املشـــروع لجــــزء مـــن قـــرض البنـــك الـــدولي  ممـــا 30/6/2015
 مبرر لذلك .

يف يف موعــــدها املحــــدد  (3، 2)االنتــــاجيتين  عــــدم انجــــاز تأهيــــل الوحــــدتينا  ثانيــــ : 
ــروط التعاقــــد  ــهر33والبــــالغ )شــ ــز اســــارة يفالــــة  أد  ( شــ  الكهربانيــــة الطاقــــة تجهيــ

ــدة ) ــرم مـــ  )شـــركة ت45ملـ ــوبروم اكســـبورت الروســـية( ( شـــهر ال  العقـــد املبـ املوقـــ  وكنـ
ــاريخ  ــاريخ   10/4/2009بتـــ ــ  تفعيلـــــا بتـــ ــاب وزارة  10/2010 /13والـــــذ  تـــ ــاء بكتـــ ــا جـــ كمـــ
يلـــــزم الشـــــركة انجـــــاز  12/2/2015يف  (16028مكتـــــب وكيـــــل الـــــوزارة املـــــرق  ) /الكهربـــــاء

ــا يف  ــة ) 30/6/2015اعمالهـــــ ــارة يف الطاقـــــ ــدار الخســـــ ــغ مقـــــ ــب بلـــــ ( 10536960حيـــــ
 -وكما موض  ادناه:،  2018 /ة ل اية نهاية عامميكاواط .ساع

ــاعة 24)  ــوم   1372ســـ ــاواط400يـــ ــة80  ميكـــ ــدة االنتاجيـــ ــل الوحـــ ــبة عمـــ  (% نســـ
 ( ميكا واط .ساعة .10536960= )

 

امســــة ماليــــين وثلثمانــــة ر )ال( دو5366666)زيــــادة عقــــد الحمايــــة االمنيــــة وبمقــــدار ثالثــــ : 
كمـــا جـــاء  ت الـــوزارةوســـتو ( دوالر ومـــن تخصيصـــا ةوســـتو  الـــف وســـتمانة وســـت ةوســـت

ــرار ب ــ و  الطاقــــة رقــــ قــ ــار اليــــا ب (76) لجنــــة شــ ــاكتاباملشــ ــرق  ) هــ  4/8/2014( يف 13املــ
 ، مما اد  الة فقدا  الوزارة جزء من تخصيصاتها املالية .

 

ــ :  ــادة )رابعــ ــة املــ ــتنادا الــ ــدولي4-2اســ ــك الــ ــرض البنــ ــة قــ ــن اتفاقيــ ــ  ( مــ وزارة  تتحملـسـ
ــالغ عـــــدم صـــــرا مبلـــــغ  عـــــن (%0,25والبال ـــــة ) دفـــــ  فوانـــــد املاليـــــة مقـــــداره والبـــ

ــتو ( دوالر امريكـــــي )60293241) ــو  ســـ ــا   مليـــ ــعو  الـــــفومانتـــ ــا  امو وثالثـــــة وتســـ نتـــ
 .من قرض البنك الدولي (  دوالر اربعو واحد وو
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 تأهيــــل الوحــــدتين املقاولــــة شــــركةالنتيجــــة عــــدم انجــــاز  املاليــــةاامســــ : تحملــــه وزارة 
(% عـــــن املبلـــــغ املصـــــروا والبـــــالغ 0,75بمقـــــدار ) ةفانـــــده مالـيــــ  (2،3)ين االنتـــــاجيت

  دوالر( 63706759)
 وامســــو ة وســــبعمانة وتســــعالــــف  وســــبعمانة وســــتةمليــــو   ثالثــــة وســــتو ) امريكــــي

ــاريخ  ــن تــ ــدأت مــ ــدة بــ ــنة واحــ ــدة ســ ــة  17/12/2017دوالر( ملــ ــاء  31/12/2018ل ايــ ــد انتهــ بعــ
 وتســـتمر ملـــدة 17/12/2007تـــي بـــدأت مـــن تـــاريخ وال ( ســـنوات10والبال ـــة ) فتـــرة الســـما 

ــنة14) ــة ( ســـ ــتفادة القادمـــ ــدم االســـ ــة  لعـــ ــاج الطاقـــ ــ يل وانتـــ ــغ يف تشـــ ــن املبلـــ مـــ
 .البنك الدولي ،استنادا الة اتفاقية قرضالكهربانية
ــا ــرورة وعليــ ــي بلــ ــا  نوصــ ــة لأحالــ ــال املتبقيــ ــل االعمــ ــدتينتأهيــ ــاجيت الوحــ ( 3,2ن )ياالنتــ

ــينة  ــركات رصــ ــة شــ ــاء الالــ ــواد ال  بقــ ــدثار املــ ــة أنــ ــ د  الــ ــالي يــ ــ  الحــ ــدتين بالوضــ وحــ
ــواد أالح ــف املـــ ــوبة وتلـــ ــدة املنصـــ ــةالجديـــ ــاز  املحطـــ ــتوردة يف مخـــ ــة املســـ  تياايـــ

 (. 3,2) النتاجيتينتأهيل الوحدتين األمراض 
 

 

 

ل لطللتول  ل كالملل ف لكل- 
ــغ  ــدل بلــ ــاج معــ ــة انتــ ــااملكلفــ ــن  واطيكــ ــرة مــ ــد للفتــ ــة  1/1/2018الواحــ  30/11/2018ول ايــ

ــداره )م ــ  مقــ ــرو  21366بل ــ ــد وعشــ ــار ) واحــ ــ  الــــف( دينــ ــتو   ةوثالثماـنـ ــاروســــتة وســ  (دينــ
وكمــــا موضــــ  يف الجــــدول باعــــداد العاملين، وتعتبــــر ضــــمن الكلــــف املقبولــــة قياســــ 

 -:ادناه
 

 املصروا الشهر   الشهر 
 دينار

 االنتاج الشهر  
 ميكا واط.ساعة

ــاج  ــة انتـ ــااملكلفـ  يكـ
 واط
 دينار

 18253 218393 3986443086 1/2018ك
 21563 166754 3595836152 2018شباط/
 23662 135700 3211051936 2018اذار /

 96778 21552 2085771040 2018نيسا /
 19747 206701 4081801535 2018ايار/
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 املصروا الشهر   الشهر 
 دينار

 االنتاج الشهر  
 ميكا واط.ساعة

ــاج  ــة انتـ ــااملكلفـ  يكـ
 واط
 دينار

 19224 219232 4214655159 2018حزيرا  /
 20746 194596 4037096568 2018تموز/
 18382 215209 3955967248 2018اب/

 20833 200036 4167531018 2018ايلول /
 24604 143829 3461163341 1/2018ت
 21340 172883 3689289071 2/2018ت

 21366 1894885 40486606154 مجموع
 

ل لطللتول  ل نللستهالكللتودودلل كالمللك ف للنتاجل- 
)احـــد عشـــر  ( دينـــار11384واط الواحـــد مبل ـــ  مقـــداره ) يكـــااملبل ـــه كلفـــة انتـــاج  
ــف ــانو   الــ ــة وثمــ ــة واربعــ ــاروثلثمانــ ــة دينــ ــتهالك املال( نتيجــ ــي ســ ــاز الطبيعــ ــة لل ــ حطــ

ــام  ــنف  الخــ ــن والــ ــرة مــ ــة  1/1/2018للفتــ ــرض  ،30/11/2018ول ايــ ــ  العــ ــود ا  مــ ــعر الوقــ ســ
 -: التاليموض  يف الجدول كما وزارة النف ،من قبل  مسبق  حددقد 

 املبلغ الكلي للوقود املستهلك 
 دينـار 

 وع الطاقة االنتاجية  مجم
 ميكا .واط .ساعة 

واط الواحد من استهالك   يكااملكلفة انتاج  
 الوقود

 دينـار                               
21571235509 1894885 11384 

 

ــ ل).3 ــ ةللالنتاج ــ ــ للتو ــ ــ ل(لملل4ل م ــ ــاءللتهارثــ ــ لكهــــ   ــ
للت ـلري 

لالقرض الياباني )وكالة جايكا( -أ
ــه وزارة الكهر ــاريخ ابرمــ ــاء بتــ ــة 9/2/2015بــ ــا اليابانيــ ــة جايكــ ــ  وكالــ ــرض مــ ــد قــ ( JICA) عقــ

ــة ــدة االنتاجيــــ ــل الوحــــ ــعة  ) لتأهيــــ ــة ســــ ــداره 200الرابعــــ ــغ مقــــ ــا واط وبمبلــــ ( ميكــــ
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( يــــن يابــــاني )عشــــرو  مليــــار ومملتــــا  واربعــــا وعشــــرو  مليــــو  يــــن 20224000000)
الوحـــــدة الشـــــركات املنفـــــذة العمـــــال تأهيـــــل  جـــــدواًل يبـــــين درج أدنـــــاهـنــــ ويابـــــاني( , 

ــة ــة الرابعــ ــبة االنتاجيــ ــا ونســ ــا معهــ ــود املبرمــ ــاد  والعقــ ــالي واملــ ــاز املــ ــغ  االنجــ واملبلــ
ــرض ــن القــ ــروا مــ ــة/ املصــ ــة الكهربانيــ ــاج الطاقــ ــة النتــ ــركة العامــ ــاب الشــ ــب كتــ ، وحســ
 :16/12/2018يف (16516املنطقة الجنوبية املرق  )

 

 العملة مبلغ العقد اس  الشركة تاريخا رق  العقد ت
تـــــــــــاريخ 

 اشرةاملب

ــبة  نســــــــ
ــاز  االنجــــــــ

 ياملال
% 

ــبة  نســ
االنجــــاز 
ــاد املـــ

%   

 تــــــــــــاريخ
 االنجاز

ــاريخ  تــــــــــــ
 االستالم

 2015/1 رق  1
1/2015 

30/3/2015 MHPS 900000000
0 

 ين ياباني  

19/4/
2016 

99 100 

23/12/
2017 

مــــ  فتـــــرة 
ــما   ضـــــــــ
ــنة  ســـــــــــ
ول ايــــــــــة 

22/12/
2018 

23/12/
2017 

 

 2015/1 رق  2
8/2015 

30/3/2015 MHPS 600000000 23/12 ين ياباني/
2017 

23/12/
2017 

 
 امر الت يير

MHPS 1،129،025،00
0 

 ين ياباني

/19/4 دوالر GAMA 60500000 30/3/2015 1/2015رق   3
2016 

100 100 23/12/
2017 

23/12/
2017 

  امر الت يير 
GAMA 6.477.101 دوالر 

4 
 23/2/2015 1/2015رق  

NIPPON 
Koei 7.350.000 27/2 دوالر/

2015 
98 - 30/4/

2019 
- 

5 
 23/2/2015 1/2015رق  

NIPPON 
Koei 300.000.00

0 
/27/2 ين ياباني

2015 
98 - 30/4/

2019 
- 

 املجموع ين ياباني  
  دوالر

 1102902500
074327101 

 ين ياباني
دوالر 

 امريكي

     

 

للتنولدصل لتع وبل-ب
الشـــركة العامـــة النتـــاج الطاقـــة  يوجـــب كتـــابمـــن اـــالل االوليـــات املرســـلة الينـــا بماواًل: 

ــة ــرقم /الكهربانيـــــــ ــة املـــــــ ــة الجنوبيـــــــ  11/12/2018 و16/12يف (361و)(16516) يناملنطقـــــــ
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ــذكرتنا  ــوالي واملعطوفـــــة ىلع مـــ ــين ا 18/11/2018( يف 1املرقمـــــة )ىلع التـــ بعـــــ   تبـــ
ــذها ــت  تنفيــ ــ  يــ ــال لــ ــة االعمــ ــة الرابعــ ــدة االنتاجيــ ــة يف الوحــ ــفات الفنيــ ــ  للمواصــ  وفقــ

ــما ىلع ــره اللـ ــاء فتـ ــرب انتهـ ــن قـ ــرم  مـ ــرض ا ،  الـ ــ  العـ ــة مـ ــا اليابانيـ ــة جايكـ ــه وكالـ  قامـ
 -:هذه أإلعمال  من ادناه بع  وندرج،25/8/2017بأجراء التش يل التجريبي يف 

ــة ) (1 ــة امليتـــ ــريب يف ال رفـــ ــول تســـ ــكل Dead Roomحصـــ ــا بشـــ ــ  معالجتـــ ( وتـــ
ــه مــــن قبــــل شــــركة )  رفــــة ( وتــــ  تأجيــــل العمــــل ىلع معالجــــة الMHPSم قــ

ــاني  ــكل نهـ ــةبشـ ــف  الـ ــ  الكشـ ــد تـ ــذكورة وقـ ــركة املـ ــل الشـ ــن قبـ ــ  مـ ــه الحـ وقـ
ــاني / ــرين الثـ ــهر تشـ ــة شـ ــف يف بدايـ ــالل التوقـ ــا اـ ــرار  2018عليهـ ــود اضـ ــين وجـ وتبـ

ــ يلية  ــروا التشــ ــام الظــ ــمودها امــ ــدم صــ ــل عــ ــن املحتمــ ــوازل ومــ ــفان  والعــ بالصــ
 وانهيارها يف ا  وقه.

ــ  (2 ــدم مالنـمــ ــ عـــ ــة اإلـشــ ــتختة منظومـــ ــود املســـ ــدهعال للوقـــ ــ يل الوحـــ  دم لتشـــ
ــة ــة  أالنتاجيــ ــك  لــ ــدوارة )أد  ذلــ ــواء الــ ــخنات الهــ ــري  ملســ ــا  الســ  (A&B-AHاالتســ

ــراك  نتيجـــــة لعـــــدم حـــــدو  عمليـــــة االحتـــــرا  بشـــــكل ابيعـــــي  ــالي تـــ وبالتـــ
كــــل شــــديد آمــــ  حصــــول ت الترســــبات الكاربونيــــة ىلع الصــــفان  الحراريــــة للســــالل

ة البـــــاردة وبنســـــب ( الجـهــــ A-AHمســـــخن الهـــــواء الـــــدوار ) يف الصـــــفان  لســـــالل
ــ  ــالل امتفاوـتـ ــ  الســ ــاا   , ملعظــ ــر منــ ــوح  كســ ــارة فلــ ــة الحــ ــالل الجهــ ــا ســ امــ

ــ   ــا مـ ــدم اندماجـ ــام وعـ ــة اللحـ ــة كميـ ــدم كفايـ ــة عـ ــالل نتيجـ ــ  السـ ــه ملعظـ التثبيـ
 .وصالت التثبيه م  وجود تلرر يف صفان  العزل للمسخنين 

 لجمي  الزوايا من داال الفر  .( Air Nozzleاعادة تثبيه ) (3
 اب  قـــــي  فتحـــــات بوابـــــات داـــــول الهـــــواء ملـــــراو  دفـــــ  الهـــــواءعـــــدم تـطــــ  (4

  (Vans.A&B- F.D FanInlet. م  معالجة حالة االاتالا يف قي  تياراتها  ) 
 

 السيطرة الذاتيةثاني : 
ــة  ــال الفنيـ ــ  االعمـ ــذ بعـ ــة تنفيـ ــدم دقـ ــة عـ ــة الرابعـ ــدة االنتاجيـ ــل يف الوحـ ــة عطـ اد  الـ

ــزة ا ــاهواالدوات الجهــ ــة ادنــ ــب ،املبينــ ــاء ب وبحســ ــا جــ ــابمــ ــاج  يكتــ ــة النتــ ــركة العامــ الشــ
ــة ــة الكهربانيــــــ ــرقمين ) /الطاقــــــ ــة املــــــ ــة الجنوبيــــــ  و16/12(يف 361( و)16516املنطقــــــ

 -:18/11/2018( يف 1ىلع التوالي واملعطوفة ىلع مذكرتنا املرقمة ) 11/12/2018
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ــ يل )1) ــتحك  بتشـــ ــذ  يـــ ــيطرة الـــ ــارت الســـ ــن  4A-GRF Inlet Damper( كـــ ــ  مـــ ( ذاتيـــ
 السيطرة.

  ( .Analyzer 2CO(  جهاز)2)
 (.Smoke Density(  جهاز )3)
 استبدالا .( وت  معالجتا بشكل م قه مما يتطلب Analyzer 2O(  جهاز )4)
 (  الصمام الكهرباني الحد املقاد  .5)
ــ  6) ــخين ولـ ــد التسـ ــة ومعيـ ــرارة للمحمصـ ــة الحـ ــارة درجـ ــاقالت اشـ ــن نـ ــة مـ ــل مجموعـ (  عطـ

  ينجز العمل ل اية تاريخا.
ــود مصــــــفيات ) (7) ــزة )CPU Cleaning Filterعــــــدم وجــــ ــ  أجهــــ ( CPU( يف جميــــ

ــر ىلع ــكل اطــ ــا يشــ ــيطرة ممــ ــدة للســ ــرة  العانــ ــواء البصــ ــيما ا  أجــ ــزة الســ ــذه األجهــ هــ
 .ترابية

 

 التش يـل ثالث :
ــ  ــدو  مـشـ ــة حــ ــال اد  الــ ــ  االعمــ ــذ بعــ ــة تنفيــ ــدم دقــ ــة عــ ــدة االنتاجيــ اكل يف الوحــ

ــاء ب ــا جــ ــب مــ ــاه، وحســ ــة ادنــ ــة واملدرجــ ــابالرابعــ ــة  يكتــ ــاج الطاقــ ــة النتــ ــركة العامــ الشــ
 11/12/2018 و16/12(يف 361( و)16516املنطقـــــــــة الجنوبيـــــــــة املـــــــــرقمين ) /الكهربانيـــــــــة

 -:18/11/2018( يف 1ىلع التوالي واملعطوفة ىلع مذكرتنا املرقمة )
ــة  (1 ــة اليابانيـــ ــدمتها الوكالـــ ــي قـــ ــيات التـــ ــول والتوصـــ ــة : ا  الحلـــ ــار  الزيتيـــ املحـــ

ملوقـــ  لـــ  تعـــال  مشـــكلة كفـــاءة االحتـــرا  مـــن حيـــب وحلـــور ابـــراءه  الـــة ا
ــا   ــة جريــ ــادركميــ ــود وم ــ ــ يلي ، و ةالوقــ ــي التشــ ــا املنحنــ ــول بــ ــل املعمــ ا  الحــ

ــن  ــار  مـ ــ يلي للمحـ ــ   التشـ ــ  اللـ ــو )رفـ ــركة هـ ــا الشـ ــه بـ ــذ  أوصـ ــ  والـ  22حاليـ
(اليعتبــــر حــــاًل مقبــــواًل وبالتــــالي ىلع الوكالــــة اعــــادة النظــــر 2ك ــــ  /ســــ 25الــــة 

ســــي للمحــــار  ومعالجــــة املشـــاكل املصــــاحبة لهــــا جــــذريا وبــــدو  بالتصـــمي  االسا
اـــالل عـــدة اجتماعـــات ولكـــن لـــ  نالحـــ   كلـــف او امـــر ميـــار، وتـــ  ابـــال  الوكالـــة مـــن

 اية بادرة لالستجابة  من قبله  . 
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ــود ) (2 ــام للوقـ ــر التـ ــرا  ميـ ــرا  Bad Combustionاالحتـ ــاءة احتـ ــدم كفـ ــن عـ ــات  عـ ( والنـ
ــام كميـــة ا ــادة الوقـــود وكـــذلك عـــدم انتظـ ــاد اعـ ــر الـــذ  يتطلـــب بشـــكل جـ لهـــواء االمـ

 الة اليابانية .دراسة املنظومة ووض  الحلول الجذرية لها من قبل  الوك
تســـا  الســـري  واملســـتمر ملســـخنات بحمـــل الوحـــدة االنتاجيـــة نتيجـــة لالالتراجـــ   (3

النــــات  عــــن عــــدم كفــــاءة االحتــــرا  مــــ  عــــدم كفــــاءة نافخــــات و الهــــواء الــــدوارة 
ســـــخنات يـــــ د  الـــــة ارتفـــــاع قـــــي  فـــــر  اللـــــ   ىلع الـــــداا  الخاصـــــة بامل

ــ  ا  معــــدل اتســــا   ــواء الداالــــة للفــــر  ، علمــ ــخنات وتحديــــد كميــــة الهــ املســ
ــب  ــي بحيــ ــدل الطبيعــ ــن املعــ ــ  عــ ــة ارتفــ ــدة االنتاجيــ ــواء يف الوحــ ــخنات الهــ مســ

 فق . 2018( مرات االل عام /7سخنات )ت  اجراء عملية مسل امل
ــامي  )النظـــــر يف اطـــــوات ال اعـــــادة رابع : ــاب  التشـــــ يلي لـــــبع  مجـــ ــا DCSتتـــ ( وبمـــ

ــدة ــ يل الوحــ ــمن تشــ ــة يلــ ــة الرابعــ ــزل  االنتاجيــ ــن عــ ــرم  مــ ــة ىلع الــ ــورة ابيعيــ بصــ
يـــــا وضـــــما  تحقيـــــ  منظومـــــة التجـــــاوز لللـــــ   العـــــالي والـــــواا  بالوحـــــدة ميكانيك

ــ يلية  ــروط التشــ ــ الشــ ــ  االالـصـ ــة بعــ ــبيل حيحة ومعالجــ ــرت ىلع ســ ــي ظهــ ــارات التــ شــ
ــال ــ يل (و Ecc)(، Over speed) املثــ ــة التشــ ــاء عمليــ ــاالت يف اثنــ ــدة حــ ــور عــ ــذلك ظهــ كــ

ــاريخ  ــرة بتـ ــدو   5/11/2018االايـ ــكل يـ ــدال وبشـ ــ  التـ ــب تـ ــاني ، حيـ ــادر اليابـ ــل الكـ ــن قبـ مـ
الحـــاالت ومنهـــا زيـــادة الحمـــل مـــن  واالتصـــال بمقـــر الشـــركة املقاولـــة ومحاولـــة معالجـــة

(0MW( الـــــة )28MW اثنــــــاء فتــــــرة التجــــــانخ الحـــــرار  وكــــــذلك التــــــدال ) بالبرنــــــام 
 التش يلي عدة مراحل من التش يل .

 

ــدم  ــا تقـ ــاء ىلع مـ ــذة وبنـ ــركات املنفـ ــين الشـ ــاع بـ ــد اجتمـ ــرورة عقـ ــي بلـ ــةنوصـ ــ جاي وكالـ ا ـك
ــة ــروع لوـضـــ  و ممثــــل مــــن وزارة الكهربــــاء اليابانيــ   الحلــــول لكافــــة العيــــوب وادارة املشــ

ــاد ىلع ــة دو  االعتمـــ ــورة دانميـــ ــة بصـــ ــال الفنيـــ ــذ االعمـــ ــة تنفيـــ ــواقص ومعالجـــ  والنـــ
ــات امل ــدة  املعالجـــ ــرار يف الوحـــ ــف واضـــ ــول توقـــ ــبب يف حصـــ ــد تســـ ــي قـــ ــة والتـــ قتـــ

والتــــي جــــر  تأهيلهــــا وتحديــــد مــــدة زمنيــــة ملعالجــــة ( ميكــــا واط 200ســــعة )االنتاجيــــة 
ــذها و ــية وتنفيــ ــواقص الهندســ ــة النــ ــ  كافــ ــب للفقــ ــة وحســ ــة املطلوبــ ــفات الفنيــ مواصــ

ل ــــرض الوصــــول الــــة  وأ  يــــت  متابعتهــــا مــــن قبــــل وزارة الكهربــــاء شــــروط التعاقــــد
ــ  مقاربــــة أنتاجيــــة ةلوحــــدات أالنتاجيــــة بكفــــاءه عاليــــة وبطاـقـــ عمليــــات تأهيــــل ا  ةللطاـقـ

 . التصميمة
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لاالنتاجية الرابعةالتوقفات االضطرارية والصيانة املبرمجة للوحدة  -جـ
ــدة ــة للوحــ ــيانة املبرمجــ ــطرارية والصــ ــات االضــ ــة التوقفــ ــالل دراســ ــن اــ ــة مــ  (4) االنتاجيــ

تبـــــين ا   30/11/2018ول ايـــــة  1/1/2018وللفتـــــرة مـــــن جـــــدول التـــــالي واملبينـــــة يف ال
 ، وهــــي ضــــمن فتــــرة اللــــما فنيــــةوجــــود مشــــاكل  بســــبب% (18.4)تصــــل الــــةنســــبتها 

  -:كما مبين ادناهو ،للشركة املقاولة واحدة والبال ة سنة
 ميتة.الفر  وتسريب ال از يف ال رفة املمعالجة التسريب يف انابيب اواًل: 
 ( .RDFزل مروحة )عثاني : 
 ارتفاع فر  ض   مسخنات ال از. ثالث :
 .26/11/2018العمل يف  توقف جمي  املحطات الجنوبية عن رابع :

 
 الوحدة

 االنتاجية
عدد ساعات التش يل 
 التصميمية يف السنة

 ساعة
1 

عدد ساعات التوقف االضطرار  
 يف السنة

 ساعة 
 

2 

نسبة 
 التوقفات

% 
1:2 

4 8016 1477 18.4 
   

ــب ــا يتطلـ ــن  ممـ ــة /مـ ــة الكهربانيـ ــاج الطاقـ ــة النتـ ــركة العامـ ــة الشـ ــزام املنطقـ ــة الـ الجنوبيـ
ــا ــة جايكـ ــة  وكالـ ــة معالجـ ــ يل اليابانيـ ــالل التشـ ــرت اـ ــي ظهـ ــواقص التـ ــوب والنـ ــة العيـ كافـ

ــام / ــنوية 2018لعـ ــ يلية السـ ــيانة التشـ ــرة الصـ ــمن فتـ ــاًل ضـ ــي اصـ ــي هـ ــروط و والتـ ــ  لشـ وفقـ
 للفتــــرة مــــنيعقد ـســـ  الــــذ ع تمــــاركة املقاولــــة يف االجوارحهــــا ىلع الـشـــ  ،التعاقــــد

ــة   1/3/2019 ــركة 1/5/2019ول ايـــ ــ  أ  الشـــ ــة اصوصـــ ــواقص  املقاولـــ ــاز النـــ ــدت بأنجـــ تعهـــ
( 26الرابعـــة املـــرق  ) االنتاجيـــة مشـــروع تأهيـــل الوحـــدة وكمـــا جـــاء بكتـــاب أدارةوالعيـــوب 

 .28/1/2019يف 
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لمشاكل عقد وكالة جايكا اليابانية -د
ة الجنوبيــــة املــــرق  الشــــركة العامــــة النتــــاج الطاقــــة الكهربانية/املنطـقـــ  كتــــاب بــــين

ــ ر  ( 361) ــد  11/12/2018يف واملــ ــاكل عقــ ــ  مشــ ــة اهــ ــةوكالــ ــا اليابانيــ ــا ، جايكــ ــي كمــ وهــ
 -: يلي
ــارية يف اواًل:   ــركة االستشــ ــاءة الشــ ــدم كفــ ــراا ىلععــ ــن االشــ ــذة مــ ــال املنفــ ــل االعمــ  قبــ

ــب  ــة جانــ ــف الــ ــه تقــ ــة اذ كانــ ــركات املقاولــ ــة الشــ ــر الــ ــة دو  النظــ ــركات املقاولــ الشــ
ــدة ــل الوحــ ــال تأهيــ ــاز اعمــ ــد النجــ ــروط التعاقــ ــ  شــ ــي وفــ ــب الفنــ ــذ الجانــ ــرورة تنفيــ  ضــ

 ( وفق  للمواصفات الفنية املطلوبة .4) االنتاجية
ــ :  ــ  ثانيــ ــال اتــ ــراء اعمــ ــل جــ ــة التأهيــ ــورة جزنيــ ــ وبصــ ــة النـتـ ــركة العامــ ــا  ىلع الشــ اج كــ

ــة ا ــة الجنوبيــ ــة الكهربانية/املنطقــ ــ  الطاقــ ــة رقــ ــدة اإلنتاجيــ ــامل للوحــ ــل شــ ــراء تأهيــ جــ
ــعة 4) ــا واط (200)( ســـ ــة ميكـــ ــة مقبولـــ ــة  نتاجيـــ ــول ىلع ااقـــ ــة  للحصـــ وذات موثوقيـــ

 .عالية
ــر   ــا نــ ــزام وعليــ ــرورة الــ ــة ضــ ــة بوكالــ ــا اليابانيــ ــركات املجايكــ ــ   ىلع الشــ ــذة اللــ نفــ

ــذ  ــرض تنفيــ ــل ل ــ ــال التأهيــ ــروط التعالعمــ ــ  لشــ ــال وفقــ ــة اإلعمــ ــفات الفنيــ ــد واملواصــ اقــ
ــة ال ــاءة عاليـــ ــول ىلع كفـــ ــة للحصـــ ــة املطلوبـــ ــدة عامليـــ ــذ للوحـــ ــل والتنفيـــ يف التأهيـــ

 ( ميكا واط . 200االنتاجية الرابعة سعة )

ــاجل/للملوظــــ لنتاج ــــ ل-4 ــ لمللل2018تعــ ــاءللتهارثــ   ــــ لكهــــ
للت ـلري 

ــاملين /بلــــغ  ( موظــــف ىلع املــــالك الــــدان  932موظــــف بواقــــ  ) 1206مجمــــوع اعــــداد العــ
ــف 239و) ــ ب( موظــ ــود ـسـ ــة35نوية و)عقــ ــأجور يوميــ ــف بــ ــركة  ( موظــ ــاب الشــ ــب كتــ وحســ

العامـــــة النتـــــاج الطاقـــــة الكهربانيـــــة/ املنطقـــــة الجنوبيـــــة/ محطـــــة كهربـــــاء الهارثـــــة 
عـــــــــدد /يكاواطجـــــــــة باملوبل ـــــــــه )الطاقـــــــــة املنت، 11/12/2018يف  (9148املـــــــــرق  )
 . ســـــاعةواط( ميكـــــا2033) بحـــــدود 31/11/2018ول ايـــــة  1/1/2018ة مـــــن للفتـــــر (املـــــوظفين

 -:الواحد وكما موض  يف الجدول التاليللموظف 
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الوحدة 
 االنتاجية

املالك 
 الدان 

1 

 العقود
2 

االجور 
 اليومية

3 

 عدداملوظفين
1+2+3=4 

الطاقة 
 املنتجة

 ميكاواط .ساعة
5 

الطاقة املنتجة / عدد 
 املوظفين 

 ميكا واط .ساعة
5 :4 

1 
 
4 

 
932 

 
239 

 
35 

 
1206 

 
1894885 

 
2033 

 
هـــا واط .ســـاعة للموظـــف الواحـــد يتطلـــب تشـــ يل املحطـــة بطاقاتزيـــادة امليكـــاول ـــرض 

ــالغ ) ــميمية والبــ ــا800التصــ ــدتي( ميكــ ــل الوحــ ــال تأهيــ ــ  اكمــ ــن اريــ ــاجيتين نواط عــ  االنتــ
 واط  ( ميكا200سعة ) األولةاالنتاجية بتأهيل الوحدة ( واملباشرة 3، 2)
 
 



  ع و اتللاللصاو
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 ع و اتللاللصاولل 

يمكــــنك  ارســــال رســــالة باســــتخدام  ديــــوا  الرقابــــة املاليــــة االتحــــاد للتواصــــل مــــ   دارة 
 17429/2019 –م  ذكر الرق  التسلسلي الخاص بهذا التقرير  احد  الوسانل ادناه

 ديوا  الرقابة املالية االتحاد 
Haifa Street,Iraq, Baghdad]] 

www.fbsa.gov.iq 

 


