
 

 

ـــــــ ل ـــــــ ل لتتـ د  ـــــــاوللتـدـاـ ـــــــال ال نتائ
للالاولس لد يـيالتتخصـصـيلالـىل

لا لد:لالتجن ل
 

لدسملتقويمللالدلءللملتخصصللللللل
 

 

 
 

REF NO.:13820ل

 

 

 

 

2019 

 

www.fbsa.gov. iq  

info@fbsa.gov.iq 

http://www.fbsa.gov.iq/


 ج  وللملحتويات

 توياتحلمل

_ املقدمة _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 1 

 1 ..............................................................................................................................................للمشروع عام وصف

 3 ............................................................................................. للمشروع واالقتصادية الفنية الجدوى دراسة -1

 4 .................................................................................................................... للتربة جيوتكنيكيةال التحريات -2

 5 ............................................................................................................................................. والتعاقد االحالة -3

 6 ...................................................................................................................................................... التصاميــم -4

 8 ......................................................................................................................................................... التنفيــذ -5

 18 ........................................................................................................................................... املشروع تشغيل -6

 19 ............................................................................................................................................ امليدانية الزيارة -7

 22 ............................................................................................................................................ املشروع تقييم -8

_ االتصال معلومات _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26 

 



 لملق م 

 1  

لق م للمل

قامــــه ال يملــــة املتوصصــــة بشــــةوب املــــوارد املاقيــــة بــــ  را   عمــــال الرقابــــة والتــــدقي  
ــــال  نشــــا  ســــد  ــــ  التوصصــــأ م  عم ــــت  م ــــرة   اني ــــت ملقتقــــيات الفق ــــريط ق  ملق دوي

  املعـــدل  2011  لســـنة 31  مـــ  قـــانوب ديـــواب الرقابـــة املاليـــة االتحـــاد  رقـــم  6املـــادة  
ى ووفقــــت للمة ــــرات واملعــــايير املعتمــــدة    ــــذا املجــــال الخــــروالتشــــريعات املرعيــــة ا

الرقابـــــة  تـــــاقط اعمـــــالوكانـــــه ن 18/12/2018    26605وتنفيـــــذر لإلمـــــر امدار  املـــــرقم  
 -والتدقي  باالتأ:

 

ل صفلااملتللشـ عل
يتقــــم  املشــــروع موثــــوع الملحــــر  نشــــا   ســــد كــــونكريتأ  ــــا   م ن ــــر دويــــريط 

 3م  مليــــوب 1,87 م  وب اقــــة خزنيــــة  35 م وبعــــر   510 محافظــــة ميســــاب ب ــــول   
ـــم   ـــة رق ـــخ   الوار  ـــا موث ـــر 1وكم ـــفلأ لغ ـــذ س ـــا  منف ـــروع انش ـــم  املش ـــا يتق   كم

ــــر  االراثــــأ الواقعــــة   مــــةخر الســــد ق وي ــــد   تصــــريف امليــــار مــــ  بحيــــرة الســــد ل
يف ال ــــرا  الشــــر  املشــــروع الــــ   تــــوفير امليــــار للمن قــــة وبــــا خ    فصــــل الصــــ

والـــــر  ق تقليـــــل االثـــــرار عنـــــد التصـــــاريف العاليـــــة م املنـــــا     مـــــةخر الســـــد ق 
تـــم احالـــة اعمـــال املقاولـــة  الجوفيـــة   وقـــد تشـــجيل الزراعـــة الصـــيفية قتغذيـــة امليـــار

  11370675وبممللـــــ    3/6/2012الــــ   ــــركة الرافـــــدي  العامــــة لتنفيــــذ الســـــدود بتــــاري  
ـــ ـــر ملي ـــدى عش ـــار  اح ـــف دين ـــملعوب ال ـــة وس ـــتماقة وخمس ـــوب وس ـــملعوب ملي ـــة وس ار و ال ماق

   ــــ ر وقــــد تــــم اســــتالم املشــــروع اســــتالمت 14الــــف دينــــار   وبمــــدة تنفيــــذ مقــــدار ا  
 . 10/9/2017اقيت بتاري  ن 
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  1الوار ة رقم  

 -ولدينا بصدد  ذا املشروع ما يلأ :
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لدرلس للتج  ىللتفن  ل لالدتصادي لتللشـ عل-1
ت الواصــــة بدراســــة الجــــدوى الفنيــــة واالقتصــــادية وتــــدقي   االوليــــامــــ  خــــالل دراســــة  

  2012للمشـــروع واملعـــدة مـــ  قملـــل مركـــز الدراســـات والتصـــاميم ال ندســـية خـــالل عـــام  
 -فقد الحظنا ما يلأ :

لـــم تتقـــم  دراســـة الجـــدوى املعلومــــات املناخيـــة للجانـــ  االيرانـــأ م الــــر م  - 
ـــ   ـــذ  ياب م ـــريط  ال ـــر دوي ـــد   ن  ـــ  الس ـــل علي ـــيق ـــتر  ب ـــر مش ـــو ن  ـــرا      الع

تقـــمي  الدراســـة املعلومـــات املناخيـــة مركـــز الدراســـات وايـــراب وبـــذلىلع كـــاب م 
 للجان  االيرانأ .

 
ـــد  -  ـــة الس ـــر  حماي ـــابيوب لغ ـــ  الك ـــة م ـــداد تعويقي ـــا  س ـــ  انش ـــة ال ـــارت الدراس ا 

ـــة  ـــملات القادم ـــة لصـــد الترس ـــر مجدي ـــىلع الســـداد  ي ـــا اب تل ـــملات وبر ين ـــ  الترس ـــل م م
اليرانـــأ كـــوب نوعيـــة الســـداد املنشـــ ة ال تقـــاوم ردة مـــ  الجانـــ  االســـيول والـــوا

ـــز  ـــاب م املرك ـــر ك ـــجار حي ـــذوع اال  ـــ  و  ـــ  عوال ـــ  م ـــا تحمل ـــيول وم ـــوة الس ق
 اختيار سداد اكثر فاعلية لحماية السد م  الترسملات .

ـــ     -ج ـــد تملل ـــا الس ـــر  ل  ـــأ يتع ـــملات الت ـــة الترس ـــ  اب كمي ـــة ال ـــارت الدراس   0,514ا 
راســــة الــــ  اب امــــتال  خــــزاب الســــد بالترســــملات ا ــــارت الدســــنة كمــــا /3يــــوب ممل

ــــالل   ــــيكوب خ ــــ  اب 50س ــــر م م ــــد  م ال ــــميمأ للس ــــر التص ــــو العم ــــام  و   ع
ا  اب الســــد ســـيمتلس بالترســـملات بعــــد  3  مليـــوب م1,87حجـــم خـــزاب الســــد يمللـــ   

فتـــرة تقـــل عـــ  اربعـــة اعـــوام مـــ  انشـــا ر ممـــا يشـــير الـــ  عـــدم دقـــة اعـــداد تلـــىلع 
ـــ ـــذلىلع ك ـــز االدراســـة وب عـــداد دراســـة دقيقـــة تتناســـ  مـــل واقـــل حـــال اب م املرك

 املشروع .
ـــات الســـيول القادمـــة واتجا  ـــا حيـــر تعـــر  الســـد  -د ـــ  كمي ـــم تت ـــر  الدراســـة ال ل

ـــرار  ـــدو  اث ـــا  الســـد وتســـململه بح ـــود  م اكت ـــار عم ـــانية باتج ـــة فيق ـــ  مو  ال
ركــــز دراســــة   وبــــذلىلع كــــاب م امل7  االكتــــا   وكمــــا ســــيذكر   صــــفحة 

 عر  ل ا السد وكميات ا بشكل دقي  .السيول التأ يت اتجار
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للتتحـياتللتج وتكن ك  لتلتــ لل-2
مــــ  خــــالل دراســــة وتــــدقي  االوليــــات الواصــــة بالتحريــــات الجيوتكنيكيــــة لتربــــة الســــد    

ــــام  ــــالل ع ــــية خ ــــ  ميســــاب لالستشــــارات ال ندس ــــل مكت ــــ  قمل ــــدة م ــــد  2009واملع فق
 -الحظنا ما يلأ :

ــــاقط الت -  ــــر  نت ــــم تت  ــــةل ــــات الجيوتكنيكي ــــة  حري ــــال  الكملريتي ــــوى االم ــــ  محت ال
SO  ــــمنه ــــوع االس ــــدد ن ــــأ تح ــــات الت ــــم الفحوص ــــا ا  ــــ  كون  ــــر م م م ال

ـــروع  ـــة املش ـــ  ديموم ـــل م ـــا يقل ـــغا   مم ـــة انق ـــروع ومقاوم ـــتودم   املش املس
ـــ   ـــداد ا م ـــد اع ـــات بع ـــة التحري ـــداقرة دراس ـــاب م ال ـــذلىلع ك ـــميمأ وب ـــرر التص وعم

ــــل ــــ  االستشــــار   قمل ــــا را  الاملكت ــــزام م ب ــــال  وال ــــوى االم فحــــ  الوــــا  بمحت
 الكملريتية وادرا   ثم  التحريات .

ــــرة   -  ــــارت الفق ــــ   /4-6ا  ــــ  اب عم ــــات ال ــــ  التحري ــــيات   م ــــتنتا ات والتوص االس
ـــ    ـــد ع ـــ  اب يزي ـــد يج ـــال للس ـــار 1,5االس ـــر االعتمل ـــذر بنظ ـــتم اخ ـــالم ي ـــذا م  م و 
 م ممــــا يقلــــل مــــ  1ارتفــــاع االســــال بـــــ  عنــــد اعــــداد التصــــاميم التــــأ حــــددت 

ـــاب مق ـــذلىلع ك ـــات الفيقـــانية وب ـــرا  املو  ـــال املســـل ة   ـــة اســـال الســـد لالحم اوم
م الـــــداقرة الـــــزام املصـــــمم لالخـــــذ بنظـــــر االعتملـــــار االســـــتنتا ات والتوصـــــيات 

 الواردة ثم  التحريات الجيوتكنيكية لتربة املشروع .
ــــ -ج ــــة ب ــــر االختملاري ــــات للحف ــــاقط الفحوص ــــارت نت ــــرة االختملارا  ــــم  اب الحف ــــة رق   5ي

ـــة ـــه  الواقع ـــر تراوح ـــل حي ـــ  الرم ـــة م ـــ  عالي ـــو  م نس ـــ  تحت ـــف االيم   الكت
 م ومـــــ  املعـــــرو  بـــــاب 5-0 % لالعمـــــا  مـــــ   93,2 -84,8تلـــــىلع النســـــ  بـــــي   

ـــة  ـــادات و ات نفا ي ـــل اال   ـــة لتحم ـــر القابل ـــوة و ي ـــر  الرخ ـــ  الت ـــة م ـــة الرملي الترب
التنفيــــذ عنــــد مــــرور  ف االيمــــ  للســــد خــــاللعاليــــة ممــــا ادى الــــ  ان يــــار الكتــــ

ـــد  ـــة عن ـــملة للترب ـــول مناس ـــل حل ـــمم وث ـــاب م املص ـــر ك ـــانية حي ـــة الفيق املو 
 اعداد التصاميم و داول الكميات .

ا ــــارت نتــــاقط الفحوصــــات للحفــــر االختملاريــــة لتربــــة الســــد بــــاب محتــــوى االمــــال   -د
مســـــتوى  % لالعمـــــا  القريملـــــة مـــــ  9-5  يتـــــراو  بـــــي   TSSالذاقملـــــة الكليـــــة  
تواق ــــا م كاربونــــات ممــــا يشــــير الــــ  اب ذا باالثــــافة الــــ  احســــ خ التربــــة  ــــ

ـــم  ـــول    س ـــمل     ـــأ تس ـــية والت ـــة كلس ـــأ ترب ـــا     ـــط املن ـــة   بع الترب
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الســـد خـــالل عمـــرر التشـــغيلأ ولـــم ي خـــذ املصـــمم  لـــىلع بنظـــر االعتملـــار وبـــذلىلع كـــاب 
عالجــــة  ــــذر م الــــداقرة الــــزام املصــــمم الدراج الحلــــول الفنيــــة املناســــملة مل

 ات املشروع .ثم  فقرات  دول كمياملشكلة 
 

للالحات ل لتتعاد ل-3
 2012  لســـنة 6قامـــه ال يملـــة العامـــة للســـدود والوزانـــات بـــامعالب عـــ  مناقصـــة رقـــم   

ـــدة  ـــة الجدي ـــة قالملين ـــملا  قالعدال ـــة  الص ـــحف املحلي ـــريط   الص ـــد دوي ـــذ س ـــة بتنفي والواص
ــــاري   ــــىلع بت ــــف   و ل ــــه   20/2/2012ق املوق ــــة بلغ ــــة توميني ــــار 14397198وبكلف ــــف دين   ال

ـــملعة  ـــة وس ـــار و ال ماق ـــر ملي ـــة عش ـــف  اربع ـــعوب ال ـــة وتس ـــة و ماني ـــوب وماق ـــعوب ملي وتس
   ـــــركات ع ا ات ـــــا للمناقصـــــة  كمـــــا موثـــــخ   املرفـــــ  10دينـــــار   وقـــــد قـــــدمه  

ــــم  ــــة  احــــدى تشــــكيالت و ارة 1رق ــــدي  العام ــــل بع ــــدة  ــــركة الراف ــــة العم ــــم احال    وت
ام نســــملة تــــر يخ بــــي  الشــــركات املتقدمــــة  بتــــاري  املــــوارد املاقيــــة والحاصــــلة م 

  الــــف دينــــار  احــــد عشــــر مليــــار و ال ماقــــة وســــملعوب مليــــوب 11370675وبممللــــ    3/6/2012
   ـــ ر اعتملـــارا مـــ  تـــاري  14وســـتماقة وخمســـة وســـملعوب الـــف دينـــار  وبمـــدة تنفيـــذ  

ـــــد    ـــــل العق ـــــه   21/6/2012توقي ـــــة بلغ ـــــة ت خيري ـــــار  ملي2669250وبغرام ـــــاب   دين ون
ـــ ـــار  ع ـــوب دين ـــاب وخمس ـــف وماقت ـــتوب ال ـــعة وس ـــتماقة وتس ـــدينا وس ـــ خير ول ـــوم ت ـــل ي   ك

 -ب ذا الوصو  ما يلأ :
  يــــوم مــــ  تــــاري  تملليــــ  18قيــــام الــــداقرة بتوقيــــل عقــــد املقاولــــة بعــــد مــــرور   .1

ــــركة    ــــت للمــــادة   3/6/2012الش ــــروب -7خالف ــــاب تحليــــل –عش  /تشــــكيالت لج
  1ليمــــات تنفيــــذ العقــــود الحكوميــــة رقــــم  وتقــــويم الع ــــا ات وم ام ــــا  مــــ  تع

تـــن   تعـــد قـــرارات االحالـــة نافـــذة مـــ  تـــاري  تملليـــ  مـــ  ترســـو  والتـــأ 2008لســـنة 
ـــدة التتجـــاو    ـــد خـــالل م ـــل العق ـــ  املناقصـــة بتوقي ـــ  14علي ـــاري  التملل ـــ  ت ـــا م   يوم

 باالحالة   وبذلىلع نوصأ الداقرة بااللتزام بالتعليمات املذكورة مستقملاًل .
ـــ .2 ـــم ال ـــم تق ـــل ـــم  داقرة ب ص ـــار رق ـــر  ي ـــدار  م ـــة مص ـــد نتيج ـــ  عق ـــاري    1دار ملح بت

ـــــــة  10/8/2014 ـــــــود الحكومي ـــــــرة العق ـــــــيم /داق ـــــــا  و ارة التو  ـــــــت لكت خالف
ـــــــــدري  املـــــــــرقم   14/4/2013   4/7/8546العامة/قســـــــــم االستشـــــــــارات والت
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ـــن    ـــذ  ي ـــة  ا ب اوال ـــاوالت العام ـــا  باملق ـــد الو ـــل العق ـــد توقي ـــد  بع ـــر يح تغيي
   مــــر اع ــــا وســــوا  تعلــــ  باملــــدة التعاقديــــة او باململــــال  وصــــدر فيــــبكافــــة انو

ـــر فيجـــ  اب يعـــالط بمو ـــ  ملحـــ  عقـــد ويكـــوب  ـــذا امللحـــ   ـــز  ال يتجـــز   تغيي
 م  العقد   وبذلىلع نوصأ الداقرة بااللتزام بكتا  و ارة التو يم.

 

للتتصام ــمل-4
ــــداول الكم       ــــات و  ــــاميم واملو   ــــدقي  التص ــــة وت ــــالل دراس ــــ  خ ــــة م ــــات الواص ي

 2012تصــــاميم ال ندســــية خــــالل عــــام لباملشــــروع واملعــــدة مــــ  قملــــل مركــــز الدراســــات وا
لــــوح  اب املو  ــــات و ــــداول الكميــــات تفتقــــر للدقــــة امل لوبــــة بمــــا ينســــجم فقــــد 

ـــذا  ـــدينا ب  ـــل ول ـــرات العم ـــذ فق ـــلملأ م تنفي ـــكل س ـــر بش ـــا    ـــروع مم ـــة املش ـــل حا  م
 -الش ب مايلــأ :

 

املواقــــل املثاليــــة لو ــــو  ت والتصــــاميم   تحديــــد عــــدم  دقــــة مركــــز الدراســــا - 
ـــابيوب ـــة   الك ـــانية   املثملت ـــات الفيق ـــد املو  ـــالجلمود لص ـــإل ب ـــملكة تم ـــا  مش  اقف

ــــ  انشــــاق ا  ــــر  م ــــة والغ ــــ  الغاي ــــا يحق   التصــــاميم الواصــــة باملشــــروع وبم
ـــام مركـــز  ـــذلىلع فقـــد ق ـــل حـــدة الســـيول ونتيجـــة ل ـــل بحجـــز الترســـملات وتقلي واملتمث

    م الــــ1170  م و  504ر مواقــــل خ ــــو  الكــــابيوب مــــ  مســــافة  الدراســــات بتغييــــ
ــــمل  2300 م و  1050مســــافة   ــــذ  تس ــــر ال ــــور الســــد االم ــــ  مح ــــوالأ م   م م الت
 -بمايلــأ :

 

ـــد االنت ـــا     -اوال          ـــام بع ـــر  ا الـــة االلغ ـــل ف ـــ  قمل ـــل الجديـــدة م ـــخ املواق ـــادة مس  ع
 ال را   ذا املسخ .م  مسخ املواقل القديمة وما يتملع  م  ت خير 

ــــا  ــــل ا  - اني ــــة مســــخ املوق ــــانأ   املســــافة عــــدم امكاني ــــابيوب الث ــــد لوــــم الك لجدي
  م لكونــــ  يقــــل   من قــــة قريملــــة  ــــدا مــــ  الحــــدود االيرانيــــ  و ــــأ من قــــة 2300 

ـــ  االستعاثـــة عـــ  خـــم  ـــز الدراســـات ال ـــذ  اثـــ ر مرك ـــر ال ـــة االم ـــة باملولفـــات الحربي ملو 
ــــد  ــــر خن ــــانأ بحف ــــابيوب الث ــــد مســــافة   الك ــــابيوب االول م 230يملع ــــ  خــــم الك   م ع
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ــــ ــــر م م ــــد  بالترســــملات ال ــــدرال الون ــــىلع لســــرعة ان ــــة  ــــذا اال ــــرا  و ل   عــــدم فاعلي
ـــادة التكـــاليف الال مـــة لرفـــل  ـــ  حفـــرر مـــ    ـــة و ي ـــالأ عـــدم تحقيـــ  الغـــر  م وبالت

 الترسملات وبصورة دورية م    ة اخرى .
ــــزام          ــــداقرة ال ــــاب م ال ــــدم ك ــــا تق ــــو   مم ــــل خ  ــــة مواق ــــات لدراس ــــز الدراس مرك
ــــل تثمليت ــــالكــــابي ــــة ر وب قمل ــــأ ت ــــرات الت ــــ  ا ــــرا  التغيي ا   تصــــاميم املشــــروع لتجن

 م كفا ة عمل املشروع ومدة انجا ر .
تقــــمنه  ــــداول كميــــات املقاولــــة اســــتودام صــــيغة  الجملــــة     تحديــــد  كميــــة   - 

ـــخ ال ـــايير املس ـــا ملع ـــل خالف ـــرات العم ـــملعط فق ـــذ ل ـــأ التنفي ـــاقية الت ـــال االنش ـــأ لالعم كم
وفــــ  النظــــام املتــــر  لقــــماب تنفيــــذ االعمــــال وفــــ  تحــــتم تحديــــد كميــــات التنفيــــذ 

الكميــــات التصــــميمية امل لوبــــة وبــــذلىلع كـــــاب م الــــداقرة الــــزام املصــــمم لاللتـــــزام 
 -باملعايير امل لوبة والجدول التالأ يوثخ  لىلع:

 اململل  دينار  الكمية اسم الفقرة ت
 90000000  ملة ةفير امليات مي  وتو 1
ــــــوفير  2 ــــــ مي  وت ــــــة ت ال اق

 الك رباقية
 125000000  ملة

 80000000  ملة االعمال امليكانيكية 3
 

  مــــ   ــــداول كميــــات املقاولــــ  والواصــــة بتحويــــل مجــــرى 8ا ــــارت الفقــــرة رقــــم      -ج
ـــا اب ـــالفقرة وبر ين ـــا  ب ـــداد التصـــميم الو ـــذر باع ـــوم الشـــركة املنف ـــ  اب تق ـــر ال ـــذر  الن   

ـــرات  ـــ  الفق ـــد م ـــرر تع ـــمم الفق ـــل مص ـــ  قمل ـــاميم ا م ـــداد تص ـــ  اع ـــأ يج ـــية والت االساس
املشــــروع ملعرفتــــ  بكميــــات امليــــار الــــواردة للســــد ومســــاحة املق ــــل املناســــ  لتلــــىلع 
التحويلــــة المــــرار املو ــــات الفيقــــانية القادمــــة   نــــا  تنفيــــذ العمــــل وبــــذلىلع كــــاب م 

 الفقرر .الداقرة الزام املصمم العداد تصاميم  ذر 
ــــداد   -د  ــــتم  ع ــــم ي ــــية ل ــــفات ال ندس ــــ  املواص ــــات وف ــــداول الكمي ــــرات   ــــط فق بع

ــــدينا ب ــــذا الوصــــو   امل لوبــــة لقــــماب  ــــودة تنفيــــذ املشــــروع وكفــــا ة تشــــغيل  ول
 -مايلــأ :
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تـــم تصـــميم فقـــرة التكســـية الحجريـــة مقـــدم ومـــةخر  ســـم الســـد بـــدوب در    -اوال       
ـــ ـــا و ل ـــمل  قلع  ـــا س ـــمنه مم ـــة االس ـــرة بمون ـــا  داق ـــا    كت ـــا   ـــ  م ـــدل ىلع حس امل ن

 .28/7/2015    90املقيم املرقم  
ـــا  ـــغا     – اني ـــة انق ـــة بمقاوم ـــانة التعمي ـــرة خرس ـــميم فق ـــم تص ـــكال تحـــه 10ت   ميكاباس

 ســـم الســـد وبر ينـــا اب تلـــىلع املقاومـــة تعـــد قليلـــة  ـــدا لحمايـــة  ســـم الســـد مـــ  االمـــال  
 ا  االمال  التأ يتعر  ل ا.املتوا دة   التربة مما يسمل  تآكل السد  ر

ــــ  املســــيل املــــاقأ     - الثــــا بمقاومــــة انقــــغا   (Core SpillWay)تــــم تصــــميم فقــــرة ل
ــــه بقــــغم الســــيول 10  ــــة  ــــدا ا ا ماقورن ــــىلع املقاومــــة قليل ــــا اب تل   ميكاباســــكال وبر ين

والعوالــــ  القادمــــة مع ــــا ممــــا قــــد يســــمل  حــــدو  تشــــققات وتصــــدعات   املســــيل 
 املاقأ.
ــــزاا تقــــدم كــــاب ممــــ          ــــداقرة ال ــــة م ال م املصــــمم العــــداد  ــــداول كميــــات املقاول

 وف  املواصفات ال ندسية امل لوبة .
ــــ ـــة فقـــم خالفـــا   -  ـــات املقاولـــة باللغـــة االنكليزي ـــمم ب عـــداد  ـــداول كمي قيـــام املص

 / اعـــداد صـــيغة العقـــد  مـــ  تعليمـــات تنفيـــذ العقـــود الحكوميـــة  –ســـابعا  – 8للمـــادة  
ـــــم   ـــــن1رق ـــــ 2008ة   لس ـــــ  العق ـــــن   تكت ـــــأ ت ـــــة والت ـــــة والكردي ـــــات العربي ود باللغ

ـــ   ـــز  م ـــز  اليتج ـــد   ـــات تع ـــداول الكمي ـــا اب   ـــا   علم ـــىلع ممكن ـــاب  ل ـــا ك ـــة كلم واالنكليزي
ــــزام املصــــمم العــــداد نســــوة اخــــرى مــــ   ــــداول  ــــداقرة ال ــــذلىلع كــــاب م ال العقــــد وب

 .الكميات باللغة العربية
 

للتتنف ــذل-5
  اال ــــرا  اململا ــــر م ولة عــــامل نــــدل املقــــيم واملســــة لــــم تكــــ  داقــــرة   -      

ـــ   ـــم يك ـــا ل ـــال كم ـــير االعم ـــا لس ـــة   متابعت  ـــروع دقيق ـــل   املش ـــرات العم ـــذ فق تنفي
ـــدينا ب ـــذا  ـــل ول ـــة بالعم ـــركة املقاول ـــير الش ـــار تقص ـــمة اتج ـــرارات حاس ـــف وق ـــدي ا مواق ل

 -الوصو  مايلــأ :
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ـــــاري    -اوال     ـــــد بت ـــــ  للس ـــــف االيم ـــــار الكت ـــــرك 2/11/2013ان ي ـــــير الش ـــــة لتقص ة نتيج
املقاولــــة   تنفيــــذ بعــــط فقــــرات العمــــل بالشــــكل الصــــحيخ وامل لــــو  ممــــا اثــــ ر 

 -  ملعالجة االن يار الحاصل وكما موثخ فيما يلــأ:1الداقرة الصدار امر  يار رقم  
 

 

ـــا   1  ـــف الجـــدار الســـاند االيمـــ  والوـــا  بالســـد مم ـــرة خل ـــام الشـــركة بفـــتخ مســـافة كملي قي
 ق ة ثعف   الجدار .خل  ن
ـــدار الســـاند 2   ـــف الج ـــة خل ـــ  االر  ال مليعي ـــات الرخـــوة م ـــة ال ملق ـــم الشـــركة با ال ـــم تق   ل

 االيم  للوصول ال  ال ملقات القوية وم   م اململا رة باعمال الدف  .
 

 
 

 

 

ــــا ــــم     - اني ــــرة رق ــــذ الفق ــــة بتنفي ــــم الشــــركة املقاول ــــم تق ــــات 8ل ــــ   ــــدول الكمي   م
ـــاة  ـــم والواصـــة ب نشـــا  قن ـــل وت ـــة التحوي ـــة املةقت ـــذ ســـداد الحماي ـــا بتنفي االستعاثـــة عن 

ــــ   ــــا ادى ال ــــر مم ــــل الن  ــــ  مق  ــــرى م ــــ   واليس ــــة الوس ــــرت م الج  ــــأ اقتص والت
ـــملات  ـــل بالترس ـــة العم ـــتال  من ق ـــد وام ـــم الس ـــال  س ـــرار   اعم ـــ  االث ـــد م حصـــول العدي

ه كلــــف وامليــــار عنــــد ورود املو ــــات الفيقــــانية علمــــا اب الشــــركة املقاولــــة قــــد تحملــــ
 -تلىلع االثرار والتأ تمثله  بما يلــأ : معالجة
  والــــذ  510لغايــــة 470   انغمــــار الجانــــ  االيمــــ  للســــد باال يــــاب ومــــ  املح ــــة  1  

 تسمل  بتقرر حديد التسليخ .
ــــة 2  ــــة لغاي ــــة الرابع ــــ  ال ملق ــــر وم ــــدف  املرصــــو  ملق ــــل الن  ــــال ال     انجــــرا  اعم

 ال ملقة الثامنة. 
  م.1,5  وبمعدل سمىلع  420لغاية  300ح ات  ال مليعية للم    انجرا  االر  3 
     حدو  اثرار   الجدار القا ل للر خ   مقدم السد.4 

ــــا ــــرة    - الث ــــميمأ للفق ــــو  التص ــــد املنس ــــيم بتحدي ــــدل املق ــــرة امل ن ــــم داق ــــم تق ل
 م 500الواصــــة ب عمــــال قشــــم وتســــوية الملحيــــرة الواقعــــة   مقــــدم الســــد وملســــافة  

ـــىلع لتـــ مي  ا ار باتجـــار املنفـــذ الســـفلأ للســـد ممـــا قـــد يســـمل  خلـــل   نســـيابية امليـــو ل
 تشغيل السد .

 

ـــل  ـــذ العم ـــة لتنفي ـــركة املقاول ـــزام الش ـــيم ال ـــدل املق ـــرة امل ن ـــاب م داق ـــدم ك ـــا تق مم
ــــ  اال ــــرا   بالشــــكل الصــــحيخ وبمــــا يــــةم   ــــودة تنفيــــذ املشــــروع  ــــذا باالثــــافة ال
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وا ملـــــات وصـــــالحيات  /1-الثانيـــــة الـــــدقي  م ســـــير العمـــــل اســـــتنادا الـــــ  املـــــادة  
ــــن    تكــــوب  ــــأ ت ــــة والت ــــة العمــــال ال ندســــة املدني ــــ   ــــرو  املقاول ــــدل   م امل ن
وا ملــــات امل نــــدل املراقملــــة واال ــــرا  م االعمــــال وفحــــ  واختملــــار ايــــة مــــواد يــــراد 
ــــ  صــــالحية اعفــــا   اســــتعمال ا او م ــــارة عمــــل يــــراد اســــتودام ا   االعمــــال ولــــي  ل

 زامات  بمو   املقاولة   . ملات  او التاملقاول م  ا  م  وا
 
 الغيــار  وامر  - 

ــــز            ــــل مرك ــــ  قمل ــــدة م ــــات الواصــــة باملشــــروع واملع ــــدى دراســــتنا لجــــداول الكمي ل
ـــط فقـــرات  ـــذ  بع ـــداقرة باســـتحدا  وح ـــه ال ـــية فقـــد قام ـــاميم ال ندس ـــات والتص الدراس

ــــدد  ــــار ع ــــر  ي ــــدار  وام ــــم اص ــــر ت ــــات حي ــــداول الكمي ــــ   2  ــــار328710955  بمملل    دين
ــــة  ــــعماقة وخمس ــــف وتس ــــرة ال ــــملعماقة وعش ــــوب وس ــــروب ملي ــــة وعش ــــة و ماني   ال ماق

 % مــــ  ممللــــ  املقاولــــة لتلمليــــة مت لملــــات 2,89وخمســـوب دينــــار  والتــــأ تشــــكل نســــملة  
ــــا للمــــادة   ــــل واقــــل حــــال املشــــروع خالف د/م   ــــات -اوال-3العمــــل بمــــا ينســــجم م

  مــــ  تعليمــــات تنفيــــذ  لملــــات التاليــــةالتعاقــــد   الــــو ارات مراعــــاة اســــتكمال املت 
والتــــأ تــــن   اب تكــــوب الشــــرو  واملواصــــفات  2008  لســــنة 1العقــــود الحكوميــــة رقــــم  

ـــا   ـــافات ا ن ـــرات او االث ـــرا  التغيي ـــ  ا  ـــة لتجن ـــا زة ودقيق ـــراقم   ـــات والو ـــدول الكمي و 
 -التنفيذ  والجدول التالأ يوثخ  لىلع :

 
رقم امر  ت

 الغيار
رقم الكتا  
 وتاريو 

الغيار   مر مملل 
  دينار 

نسملة مملل   مر 
الغيار ال  مملل  

 العقد

  سملا   صدار  مر الغيار

 مر  يار  -1
  1رقم  

6/6/7582   
10/8/2014 

683051250 
بالزيادة ع  مملل  

 العقد

استحدا  فقرات ملعالجة االن يارات  - % 6
التأ حصله   الكتف ا يم  للسد 
والكتف ا يسر للسد التعويقأ 

الكابيوب  نتيجة السيول القادمة م  ول ا 
الحدود االيرانية وكذلىلع تغيير تصميم السد 

 التعويقأ الثانأ .
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  يادة ونقصاب   بعط فقرات العمل. -
امر  يار  -2

 الن اقأ
6/6/8125   
30/9/2015 

354340295 
بالنقصاب ع  امر 

  1 يار  

استملدال فقرات التكسية الحجرية لسداد  - % 3,11
  بالتكسية بالكابيوب rock keyة  مايالح
  key with gapion  
  يادة ونقصاب   بعط فقرات العمل . -
 

 328710955 املجموع
بالزيادة ع  مملل  

 العقد

% بالزيادة  2,89
 ع  مملل  العقد

 
 -ولدينا  ب ذا الوصو  مايلــأ:   
ــــاري     -اوال ــــاقأ بت ــــار الن  ــــر الغي ــــدار ام ــــداقرة باص ــــام ال ــــرور   30/9/2015قي ــــد م   8   بع

ـــتالم ـــ  تـــاري   ـــ ادة االس ـــ ر تقريملـــت م ـــروع واملـــةر        ممـــا  1/2/2015االولـــأ للمش
ـــال  ـــدم اكم ـــ  ع ـــر م م ـــ ادة االســـتالم م ال ـــدار   ـــه ب ص ـــد قام ـــداقرة ق ـــ  اب ال يشـــير ال

 ــــ ادة االســــتالم  مــــ   ــــرو  /1- التاســــعة واالربعــــوب اعمــــال املشــــروع خالفــــا للمــــادة 
ب املقاولــــة العمــــال ال ندســــة املدنيــــة والتــــأ تــــن   حاملــــا يكــــوب   ر   امل نــــدل ا
االعمـــال الداقمـــة قـــد اكملـــه بصـــورة اساســـية وان ـــا ا تـــا ت بنجـــا  ا  فحـــ  ن ـــاقأ قـــد 
ــــ  امل نــــدل اصــــدار  ــــ ادة االســــتالم لالعمــــال متقــــمن ــــة فعل   تــــن  عليــــ  املقاول
ـــات  ـــااللتزام بالتعليم ـــداقرة ب ـــأ ال ـــذلىلع نوص ـــيانة  وب ـــدة الص ـــد  م ـــال وب ـــال االعم ـــاري  اكم ت

 املذكورة مستقملاًل. 
 
 

  بتــــاري  1قيــــام الشــــركة املقاولــــة باململا ــــرة بتنفيــــذ فقــــرات امــــر  يــــار رقــــم     - انيــــا
 18/8/2014    31/123و لـــــىلع حســــــ  ما ــــــا  بكتــــــا  الــــــداقرة    العــــــدد   25/7/2014

ــــر ــــاري  م ال ــــم اصــــدارر بت ــــد ت ــــار ق ــــر الغي ــــد  10/8/2014 م مــــ  اب ام ا  اب الشــــركة ق
ـــادة   ـــا للم ـــدارر خالف ـــل اص ـــار قمل ـــر الغي ـــال ام ـــذ اعم ـــرت بتنفي ـــال -15با  ـــا/تغيير االعم  الث

ــــم   ــــة رق ــــود الحكومي ــــذ العق ــــات تنفي ــــ  تعليم ــــافية   م ــــال االث ــــنة 1واالعم  2008  لس
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ــــافي ــــال اث ــــذ ا  اعم ــــر بتنفي ــــن    اليملا  ــــأ ت ــــر والت ــــ  ام ــــل اال بمو  ــــر عم ة او تغيي
ـــاب م  ـــذلىلع ك ـــد   وب ـــات التعاق ـــة      ـــة املوول ـــدرر الج  ـــر   تص ـــر التغيي ـــر   ام تحري

 الداقرة الزام الشركة املقاولة لاللتزام بالتعليمات املذكورة .
 ت  ير اوامر الغيار م املشروع  – الثا 
ـــ            ـــاب ل ـــار ك ـــر الغي ـــدار  وام ـــداقرة ب ص ـــام ال ـــلملأ ماب قي ـــر الس ـــذ  اال  ـــروع وال  املش

 -تمثل فيما يلـأ:
  اربـــــا  العمـــــل   املشـــــروع نتيجـــــة لزيـــــادة بعـــــط الكميـــــات ونقصـــــاب اخـــــرى 1    

 باالثافة ال  استحدا  العديد م  الفقرات .
ـــال   2  ـــة المل ـــد املقاول ـــ  عق ـــادة مملل ـــة 11370675   ي ـــار و ال ماق ـــر ملي ـــد عش ـــار  اح ـــف دين  ال

ـــتماقة ـــوب وس ـــملعوب ملي ـــر  وس ـــ  ام ـــ  حس ـــوب اململل ـــار   ليك ـــف دين ـــملعوب ال ـــة وس وخمس
  دينــــار   احــــد عشــــر مليــــار 11699385955غييــــر العمــــل الن ــــاقأ والذرعــــة الن اقيــــة  ت

ــــعماقة  ــــف وتس ــــانوب ال ــــة و م ــــة وخمس ــــوب و ال ماق ــــعوب ملي ــــعة وتس ــــتماقة وتس وس
  % .2,89وخمسة وخمسوب دينار   وبنسملة  يادة  

 % تقريملـــــت مـــــ  58  يـــــوم ا  مايعـــــادل  246دة    توقـــــف العمـــــل   املشـــــروع وملـــــ3 
ــــم  املــــدة  ــــار رق ــــ مر  ي ــــرات الواصــــة ب ــــداد تفاصــــيل الفق ــــة الع ــــم  1التعاقدي   واملتق

 معالجة االثرار التأ حد ه   السد نتيجة مرور املو ة الفيقانية .
 الفحوصات املوتملرية - ـ 
تملريـــــة للمـــــواد مـــــ  خـــــالل دراســـــة وتـــــدقي  االوليـــــات الواصـــــة بالفحوصـــــات املو    

ـــل الوا ـــرات العم ـــذ فق ـــتودمة   تنفي ـــط املس ـــود بع ـــا و  ـــر الحظن ـــروع حي ـــة باملش ص
االنحرافــــات   ا ــــرا  الفحوصــــات املوتملريــــة ونتاقج ــــا وقــــد تــــم االســــتناد   تحديــــد 
ــــنة  ــــأ لس ــــود العراق ــــا ت   الك ــــأ   ــــات الت ــــايير واملت لمل ــــات م املع ــــىلع االنحراف تل

 -ولدينا ب ذا الوصو  مايلأ: 1987
ملكعملــــات الورســــانية الــــ  عــــدم التــــزام داقــــرة امل نــــدل املقــــيم   ارســــال ا -اوال

ــــة االنقــــغا  حســــ  املواصــــفة القياســــية  ــــر ال ــــرا  الفحوصــــات الواصــــة بمقاوم املوتمل
حيـــر الحظنـــا ب نـــ  تـــم ارســـال املكعملـــات ب يـــام تزيـــد عـــ  االيـــام املحـــددة   املواصـــفة 

ـــة وبال ـــام امل لوب ـــة با ي ـــة النتيج ـــتم معادل ـــة وي ـــر دقيق ـــ   ي ـــة الفح ـــوب نتيج ـــالأ تك ت
 -وثخ  لىلع:والجدول التالأ ي
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العدد با يام  املوقل ت
حس  
 املواصفة

العدد با يام 
حس  
 الفح 

تاري  تسليم  تاري  الص 
 النمو ج

 3/11/2013 5/10/2013 31 7  42-36تغليف ال دارة رقم   -1
 3/11/2013 7/10/2013 29 7  46-44تغليف ال دارة رقم   -2
3-   D/s  crest عند املح ة 

 390-500  
7 28 8/10/2013 3/11/2013 

 3/11/2013 12/10/2013 24 7  50تغليف ال دارة    -4
الجدار الساند ا يم  + سال  -5

  D/sاملنفذ السفلأ   ة  
7 27 9/10/2013 3/11/2013 

  39-37تغليف ال دارات   -6
 37رقم  D/s+بلو  اسال 

28 48 18/9/2013 3/11/2013 

 

ــــا ــــم  - اني ــــة ل ــــروع  كلي ــــا  املش ــــواد املســــتودمة   انش ــــة للم ــــة الفاحص ــــم الج  تق
ــــاقط  ــــيم نت ــــرية  بتقي ــــة املستنص ــــة / الجامع ــــة ال ندس ــــة ق كلي ــــة/ امعة الكوف ال ندس
ــــملعط املــــواد االنشــــاقية املســــتودمة   انشــــا  الســــد علمــــا  ــــة ل الفحوصــــات املوتملري

ــــ  ــــر  ع ــــات تنح ــــىلع الفحوص ــــاقط تل ــــ اب نت ــــة ل ــــة ونتيج ــــفة امل لوب ــــد املواص ذلىلع فق
ـــدد  ـــا ي  ـــا س مم ـــكل خ ـــات بش ـــىلع الفحوص ـــيم تل ـــيم لتقي ـــدل املق ـــرة امل ن ـــ رت داق اث
ســــالمة املشــــروع ويحــــول دوب تحقيــــ  عمــــرر التصــــميمأ ولــــدينا ب ــــذا الوصــــو  

 -مايلأ:
قامــــه داقــــرة امل نــــدل املقــــيم بتثمليــــه نجــــا  الفحوصــــات املوتملريــــة الواصــــة   1

ظــــم ا ــــزا  الســــد ا  للورســــانة املســــتودمة   معبنتــــاقط مقاومــــة االنقــــغ
ــــ   ــــر م م ــــة م ال ــــفة امل لوب ــــدود املواص ــــارج ح ــــد خ ــــرا  يع ــــذا االنح اب  

 -والجدول التالأ يوثخ امثلة م  لىلع :
 
املقاومة امل لوبة حس   املوقل ت

 الكود العراقأ  ميكاباسكال  
نتيجة الفح  
  ميكاباسكال 

 32 33 49  رقم  d/sبلو   سال   -1
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 32 33  45  رقم u/sبلو   سال   -2
 32 33 50  رقم  d/sبلو   سال   -3
 31 33 44  رقم d/sبلو   سال   -4
 31 33 40  رقم u/sبلو   سال   -5
 31 33 31  رقم d/sبلو   سال   -6
 32 33 29  رقمd/sبلو   سال   -7
 31 33 38  رقم u/sبلو   سال   -8
الفحوصــــات املوتملريــــة الواصــــة قــــيم بتثمليــــه نجــــا  قيــــام داقــــرة امل نــــدل امل  2

بحــــدل التربــــة م الــــر م مــــ  فشــــل نتــــاقط تلــــىلع الفحوصــــات نتيجــــة النحــــرا  
نســـــملة الر وبـــــة الحقليـــــة عـــــ  النســـــملة املحـــــددة   املواصـــــفات والملالغـــــة 

  % عـــ  املحتـــوى الر ـــوبأ االمثـــل ممـــا ســـمل  حـــدو  اخاديـــد   االكتـــا  ±2 
 -امثلة م  لىلع:لأ يوثخ الترابية للسد والجدول التا

 
محتوى  ال ملقة الوصف ت

الر وبة 
 %االمثل 

الر وبة  ىمحتو
 الحقلأ  %

بة فر  محتوى الر و
الحقلأ ع  محتوى 
 الر وبة ا مثل %

قط فحوصات حدل التربة بي  نتا -1
 sheetالجدار الساند االيم  و 

pile 

    

 2800-2825  B 1 8,1 15,1 +7 
 2800-2825  B 1 8,1 17,87 +9,77 
 2825-2850  B 2 8,1 15,95 +7,85 
 2825-2850  B 2 8,1 16,52 +8,42 
 2900-2925  B 5 8,1 17,29 +9,19 
 2900-2925  B 5 8,1 16,95 +8,85 
 2925-2950  B 6 8,1 18,84 +10,74 

 
     cofferdamنتاقط فحوصات تربة  -2
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 p 1 8,1 15,59 +7,49نق ة Aموقل 
 A 7 8,1 13,95 +5,85نق ة  35,75مح ة 
 A 11 8,1 15,32 +7,22  نق ة 36,75 -36,50مح ة 
 A 12 8,1 16,82 +8,72  نق ة 37 -36,75مح ة  
 C 12 8,1 15,9 +7,8  نق ة 37 -36,75مح ة  

     sheetpile ملقات الدف  خلف  -3
 A 2 8,1 12,06 +3,96  نق ة 33,50-33,25مح ة  
 A 3 8,1 19,13 +11,03  نق ة 33,75-33,50مح ة  

 
ــــأ م    ــــه ر ي ــــا الفن ــــزام الج ــــة االستشــــارية لتثملي ــــداقرة ال ممــــا تقــــدم كــــاب م ال

 نتاقط الفحوصات املوتملرية لتجن  تثمليه    ر   خا س م تلىلع النتاقط.
 
 االنجا نسملة  -د
ســــ  االنجــــا  الفنــــأ للمشــــروع مــــ  خــــالل دراســــة وتــــدقي  تقــــارير ســــير العمــــل ون     

 -واملعدة م  قملل داقرة امل ندل املقيم الحظنا مايلأ:
 

ـــ  االنجـــا  املو  ـــة وكمـــا موثـــخ    -اوال ـــاو ت ا لـــ  نســـ  االنجـــا  الفعليـــة لنس تج
تقــــدم العمــــل  والــــذ    ممــــا يشــــير الــــ  عــــدم دقــــة اعــــداد برنــــامط 1املو ــــم رقــــم  

ـــ ـــا  املو  ـــة للمشـــروع  واملع ـــذلىلع يتقـــم  نســـ  االنج ـــة وب ـــل الشـــركة املقاول ـــ  قمل د م
 كاب م الداقرة تدقي  الملرنامط بعد  عدادر م  قملل الشركة املقاولة.
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  1املو م رقم  

 

ـــا ـــو  ق  - اني ـــ ر  تم ـــروع لال  ـــة باملش ـــل الواص ـــير العم ـــارير س ـــملعط تق ـــدنا ب ـــتم تزوي ـــم ي ل
  ق  كـــــانوب 2013  ق   تشـــــري  الثـــــانأ ق كـــــانوب االول لســـــنة 2012ري  االول لســـــنة ا  ق تشـــــ

ــــو  لســــنة  ــــراب ق تم ــــار ق حزي ــــانأ ق  ــــملا  ق ا ار ق نيســــاب ق اي ــــىلع 2014الث ــــا  ل ــــم  لملن   ر 
 .27/1/2019    5و   19/12/2018    1بمذكراتنا املرقمة  

 

 املدد االثافية - ـ
  يـــوم ا  مايعــــادل 325املنفـــذة مـــدد اثــــافية بلغـــه  قيـــام الـــداقرة بمـــنخ الشــــركة       
مـــ  املـــدة التعاقديـــة املحـــددة دوب تقـــديم اســـملا  مملـــررة ال لمل ـــا ممـــا    % تقريملـــا77 

يشـــير الـــ  ثـــعف املتابعـــة النجـــا  املشـــروع وفـــ  املـــدة التعاقديـــة والجـــدول التـــالأ 
 -يوثخ  لىلع:
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املدة  ت
املمنوحة 
 يوم

اسملا  منخ  تاري  الكتا ورقم 
 املدة

 ر   الفري 

ارتفاع در ات  8/1/2013   83 24 -1
 الحرارة

لم يتقم  عقد املقاولة اعتملار ارتفاع در ات 
الحرارة م  الظرو  القا رة ليتم منخ  ذر 
 املدة وعلي  ال تستح  الشركة  ذر املدة .

والواصة  م  عقد املقاولة 14  ارت املادة   و ود ا لغام 9/4/2013  115 22 -2
 ةب  الة ا لغام  التزام الشركة بمسةولي

الة ا لغام   وعلي  اب املتابعات الواصة ب  
الشركة م علم بو ود ا لغام   موقل 

 العمل وعلي  ال تستح   ذر املدة.
الزيارة  21/7/2013   6902 17 -3

 ا ربعينية
لم يتقم  عقد املقاولة اعتملار املناسملات 
الدينية مدة توقف السيما اب  ذر املناسملات 

واب الشركة املنفذة م علم ب ا سنوية 
ولة ولذلىلع ال اتحديد مدة انجا  املق دعن

 تستح  الشركة  ذر املدة .
انجرا   18/2/2014  1640 30 -4

ا لغام 
ملوقل العمل 
 مل السيول

لة  نشا  تحويلة مجرى تقم  عقد املقاو
السيول وما  م الن ر لحماية موقل العمل 

تحمل  م  مولفات ولم تنفذ  ذر الفقرة م  
 تح   ذر املدة .قملل الشركة وعلي  ال تس

5- 41 5219  8/6/2014 

دعم الوثل  16/12/2014  11465 191 -6
املالأ 
واملعنو  
 للشركة

ملنخ الشركة بر ينا اب  ذا السمل   ير مملرر 
  % تقريملت م  املدة التعاقدية .45مدة تعادل  

 
 م مـــ  عـــدم م الـــر 1/2/2015قيـــام الـــداقرة باســـتالم العمـــل اســـتالما اوليـــا بتـــاري   -و

تقـــديم الشـــركة املنفـــذة لـــدليل التشـــغيل والصـــيانة علمـــا اب  ـــذا الـــدليل لـــ  ا ميـــة 
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بـــاالخ  مـــل بـــد  مـــدة الصـــيانة كمليـــرة   تحديـــد اليـــة تشـــغيل املشـــروع وصـــيانت  
ـــغيل مـــ   ـــديم دليـــل التش ـــروع اال بعـــد تق ـــدم اســـتالم املش ـــاب م الـــداقرة ع ـــذلىلع ك وب

 قملل الشركة.

للتشغ لللملشـ عل-6
 

ـــا مـــ  خـــ -  ـــريط فقـــد الحظن ـــات الواصـــة بتشـــغيل ســـد دوي ـــدقي  االولي الل دراســـة وت
ـــات ـــرور املو  ـــرار خـــالل م ـــ  االث ـــد م ـــر  الســـد للعدي ـــ  الفيقـــانية القاد تع ـــة م م

ـــ   ـــرة م ـــة للفت ـــدود االيراني ـــ  2/11/2013الح ـــة تاريو ـــد  ولغاي ـــ  اب الس ـــر م م م ال
نفــــذة قــــد علمــــت اب الشــــركة امل صــــمم خصيصــــا الســــتيعا  املو ــــات الفيقــــانية

ـــداقرة  ـــذ ال ـــد لت خ ـــة للس ـــيانة امل لوب ـــات والص ـــال املعالج ـــذ اعم ـــ  تنفي ـــذرت ع اعت
  180اســــتق اع ممللــــ   م عاتق ــــا معالجــــة االثــــرار وصــــيانة املشــــروع بعــــد 

ـــركة ـــتحقات الش ـــ  مس ـــار  م ـــوب دين ـــانوب ملي ـــة و م ـــار  ماق ـــوب دين ـــذر  ملي ـــ    وم
 -:مايلأ االثرار

 

ــــات   خــــم -اوال ــــل  حــــدو  توســــفات وانجراف ــــد  قناة تجمي ــــةخر الون الكــــابيوب   م
 الترسملات .

 

 حدو  توسفات وانجرافات لحجر التكسية   مةخر السد. - انيا
 
 

ـــا ـــوب ا  - الث ـــ  منس ـــر بل ـــانية حي ـــات الفيق ـــل املو  ـــواردة م ـــة ال ـــملات ال يني ـــراكم الترس ت
  م االمـــر الـــذ  يـــة ر ســـلملا م الســـعة الوزنيـــة لملحيـــرة 1قـــر   ـــدار ال ـــدارة بحـــدود  

 السد.
ـــاكل  ـــملة للمش ـــة املناس ـــول الفني ـــل الحل ـــمم لوث ـــزام املص ـــداقرة ال ـــاب م ال ـــدم ك ـــا تق مم

 ميات املقاولة. التأ وا  ه السد ثم  فقرات  داول ك
 

ـــالر   –   ـــا     ع ـــا   ـــ  م ـــة بامثـــافة ال ـــال الصـــيانة الال م ـــذ اعم ـــداقرة بتنفي ـــم ال ـــم تق ل
ـــا ـــد وم ـــات للس ـــ  معالج ـــمن  م ـــأ   تتق ـــرار الت ـــر لالث ـــ تع ـــ ل  ـــة تاريو ـــد  ا لغاي ـــا ق مم

ــــــارات   ــــــدو  ان ي ــــــمل  ح ــــــط يس ــــــزا   بع ـــــــ سداد ا  ــــــة  ب ــــــروع واملتمثل املش
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وبـــذلىلع نوصـــأ  ماب عمـــل الســـد بالشـــكل امل لـــو  الكابيوبقاكتـــا  الســـد الترابيـــة  لقـــ
 .الدورية وا الة الترسملات الصيانةاملعالجات و الداقرة باالسراع   تنفيذ اعمال

 

ل لتزيارةللمل  لن ل-7
ــــال  ــــل لال ــــالع م االعم ــــ  العم ــــ  فري ــــام ب ــــذ  ق ــــدانأ ال ــــ  خــــالل التجــــوال املي م

ــــة   ــــركة الرافــــد ي  العامــــة لتنفيــــذ الســــدود فقد املنفــــذة مــــ  قملــــل الشــــركة املقاول
 -الحظنا ما يلأ:

ـــ   -  ـــرة م ـــات كملي ـــود كمي ـــ  و  ـــافة ال ـــذا باالث ـــابيوب   ـــم الك ـــ  خ ـــزا  م ـــرر    تق
ـــة ـــا  املاقي ـــات واالعش ـــملات والنملات ـــة  الترس ـــمل  اعاق ـــا تس ـــابيوب مم ـــم الك ـــف خ خل

ـــة  ـــدم فاعلي ـــ  ع ـــير ال ـــا يش ـــذا م ـــد و  ـــدم الس ـــار مق ـــار باتج ـــاب املي ـــة  ري عملي
  .1 سداد الكابيوب   تقليل ومنل الترسملات وكما موثخ   الصورة رقم 

 

 
  1صورة رقم  

 



 لملق م 

 20  

ـــملات  -  ـــور الترس ـــمل  عمل ـــا يس ـــابيوب مم ـــم الك ـــا اة خ ـــر بمح ـــا  الن  ـــل اكت ـــار وتآك ان ي
 لوزب.ال  حو  ا

 امتال  حو  الترسي  بالترسملات االمر الذ  ية ر عدم  دوى انشا ر.   - ـ
ـــ      -د ـــود  ري ـــدم و  ـــذ الســـفلأ لع ـــمامات املنف ـــة ص ـــ   رف صـــعوبة الوصـــول ال

الج ـــة اليمنـــ  مـــ  كتـــف الســـد ممـــا يســـمل  عـــدم الســـي رة م مراقملـــة   
 كميات امليار امل لقة م  املنفذ السفلأ.

ـــــ ــــ   -  ــــود ارتف ــــدم و  ــــ  ع ــــفلأ ع ــــذ الس ــــمامات املنف ــــة ص ــــ  لغرف اع مناس
منســــو  حــــو  الت دقــــة لحمايــــة الصــــمامات مــــ  الغــــر  نتيجــــة املو ــــات 

  .2ة رقم  وكما موثخ   الصور الفيقانية وما تسململ  م  اثرار في ا

 
  2صورة رقم  

 

و ــــود ترســــملات  ينيــــة بكميــــات كمليــــرة   مــــةخر الســــد بعــــد حــــو     -و
ـــ  ـــة  ـــذا باالثـــافة ال ـــة  الت دق ـــأ تســـمل  اعاق ـــة والت ـــات واعشـــا  ماقي و ـــود نملات

انســــيابية  ريــــاب امليــــار   مق ــــل الن ــــر ممــــا يت لــــ  ا الت ــــا لقــــماب عمــــل 
  .3م  السد بالشكل االمثل وكما موثخ   الصورة رق
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  3صورة رقم  

ـــىلع     -  ـــر  تل ـــا يع ـــة مم ـــد التكســـية الحجري ـــةخر الســـد بع ـــاع الن ـــر   م ـــل ق تآك
ـــرا   ـــية لالنج ـــا التكس ـــمنه لحمايت  ـــة االس ـــدر  بمون ـــا ب ـــدر تثمليت  ـــاب اال  ـــر ك حي

ـــا موثـــخ   الصـــورة  ـــ  اثـــرار م  ســـم الســـد وكم ـــا تســـململ  م ـــ  االنجـــرا  وم م
  .4رقم  

 
  4 صورة رقم 

و ــــود ترســــملات  ينيــــة   الحــــو  الوزنــــأ للســــد ممــــا يت لــــ  ا الت ــــا لغــــر      - 
 االستفادة املثل  م  حو  الوزب مقدم السد.
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ـــ   -  ـــا   ـــذا تآك ـــىلع االكت ـــة تل ـــا  مقـــدم الســـد بصـــورة مســـتمرة نتيجـــة لقـــعف ترب ل اكت
باالثــــافة الــــ  و ــــود اخاديــــد ممــــا يت لــــ  ا ــــرا  اعمــــال الــــدف  والت ــــذي  ورصــــف ا 

ـــماب  ـــالحجر لق ـــم ب ـــورة رق ـــخ   الص ـــا موث ـــد وكم ـــم الس ـــاندة و س ـــدراب الس ـــة الج حماي
 5.  

 

 
  5صورة رقم  

 

ل مللملشـ عل تقل-8
 -سة وتدقي  ا وليات الواصة بسد دويريط  فقد الحظنا ما يلأ :درام  خالل     
يــــةد املشــــروع الغــــر  الــــذ  انشــــ  مــــ  ا لــــ   و ــــو اســــتيعا  املو ــــات  لــــم - 

الفيقــــانية القادمــــة مــــ  ايــــراب وتوزين ــــا واالســــتفادة من ــــا  دوب حــــدو  اثــــرار 
ــــو   الســــد ا  اب الســــد ال يعمــــل  ــــا كــــاب م  بالشــــكل الصــــحيخ وامل ل وبر ين

ـــد ـــرال ـــا  املش ـــماب نج ـــد لق ـــا  الس ـــل انش ـــالل مراح ـــرا ات خ ـــدة ا  ـــا  ع وع اقرة اتو
 . 2  املو م رقم   وعمل  بالشكل الصحيخ وكما موثخ
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  يوثخ الحلول الفنية التأ لم تةخذ بنظر االعتملار م  قملل الداقرة النشا  سد دويريط 2مو م رقم  
 بالشكل الصحيخ وامل لو الغا   

 

 التوصيات مراحل انشاء السد

يبعد مساااااااااااااحل اد ر عر ايد   العراقيحل  اخراختيار موقع 
القا محل  ترساااباما مر االيرانيحل للتقليل مر سااارعحل السااايو  

 خال  جرايهنا ملسااحل ادرب
 اختيار موقع املشر ع

 راسااااااااااحل د يحل الساااااااااايو  القا محل مر ايرا   ا ا اما العدا  
تصاميم السد بشكل يتالئم مع شدة السيو  القا محل  د يحل 

 لرتسبات اليت حت لها ا

 راسحل اجلد ى الفنيحل 
  االقتصا يحل لل شر ع

اد ر ااعليحل مر انحيحل ترشااااااااااي  يحل تصاااااااااا يم ساااااااااادا  تعويق -
 السيو  القا محل مر الرتسبات 

اسااتاداا ايلو  الفنيحل املناساابحل لت بيب تربحل السااد  ا راجها  -
  حلض ر اقرات جدا   د يات املقا ل

 التصاميم

 التنفيذ
تقييم نتائج الفحوصااااااااااااات املاتربيحل لل وا  املساااااااااااتادمحل   

حد  تربحل املشاااااااار ع مر قبل اسااااااااتشاااااااااري   نقاط املشاااااااار ع 
 اصص  مت
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ـــأ  -  ـــة الترســـملات الت ـــر بلغـــه كمي عـــدم و ـــود  ـــدوى اقتصـــادية مـــ  انشـــا  الســـد حي
ــــد   ــــا الس ــــر  ل  ــــ  /3 م514000يتع ــــد م ــــ  الواح ــــر املكع ــــة املت ــــة ا ال ــــنة واب كلف س

 دينــــار   ال ــــة اال  وخمســــماقة 3500الترســــملات ل ــــذر النوعيــــة مــــ  الســــدود تمللــــ  
ات الســـــنوية مـــــ  الحـــــو  الوزنـــــأ للســـــد تمللـــــ  دينـــــار ا  اب كلفـــــة ا الـــــة الترســـــمل

ــــال  1799000000  ــــار  واب اململ ــــوب دين ــــعوب ملي ــــعة وتس ــــملعماقة وتس ــــار وس ــــار  ملي   دين
 عـــــام تمللـــــ  50والملـــــال    الال مـــــة ال الـــــة الترســـــملات خـــــالل العمـــــر التصـــــميمأ للســـــد

ــــــوب 89950000000  ــــــوب ملي ــــــعماقة وخمس ــــــار وتس ــــــانوب ملي ــــــعة و م ــــــار  تس   دين
  % تقريملت.769و  كلفة انشا  السد بنسملة  دينار والتأ تف

 
ــــ ـــارات  -  ـــل واالن ي ـــر  للتآك ـــا تتع ـــد كون  ـــا الس ـــ  علي  ـــأ انش ـــة الت ـــة الترب ـــدم مالقم ع

ـــانية  ـــات الفيق ـــ ا للمو  ـــد تعرث ـــتمرة بع ـــورة مس ـــ  بص ـــد انش ـــد ق ـــ  اب الس ـــر م م م ال
ب  خصيصــــت الســــتيعا  املو ــــات الفيقــــانية القادمــــة مــــ  ايــــراب و ــــذا مــــا يشــــير الــــ  ا

   عام . 50املشروع ل  يتمك  م  تحقي  عمرر التصميمأ والملال   
 
ـــة  -د ـــذ  انشـــ  ثـــم  من قـــة حدودي ـــار موقـــل الســـد ال ـــداقرة موفقـــة   اختي ـــم تكـــ  ال ل

ـــد ســـوى   ـــم 3,5ال تملع ـــاب ل ـــا ا  ـــر   ك ـــة والتـــأ ك ـــ  الحـــدود العراقيـــة اميراني تقريملـــا ع
 -السلملأ م  نواحأ عديدة ا م ا :

 

 

ـــر الســـرعة  - وال  ـــة ا م ـــا   مرتفع ـــ  من ـــدرة م ـــا منح ـــواردة للســـد كون  ـــة للســـيول ال العالي
 الذ  ية ر م  دراب السد الساندة ويلح  امثرار ب ا .

 

ـــا  ـــد  - اني ـــو  الس ـــتال  ح ـــرة ام ـــورة مملا  ـــمل ا بص ـــة لترس ـــريعة نتيج ـــورة س ـــملات بص بالترس
 مقدم السد .

 

املنــــا   الحدوديــــة مــــل   مكانيــــة انجــــرا  املقــــذوفات الحربيــــة املتوا ــــدة   - الثــــا 
الســــيول ا مــــر الــــذ  يشــــكل خ ــــر م منشــــآت الســــد مــــ    ــــة وم العــــاملي    

 السد عند   را   عمال الصيانة الدورية م    ة  خرى . 
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ـــة م ـــ  ل مليع ـــوب مناس ـــد يك ـــا  الس ـــر منش ـــل نخ ـــار موق ـــداقرة اختي ـــاب م ال ـــدم ك ـــا تق م
 لسيول .عمل  ويتعر  لنس  اقل م  الترسملات القادمة مل ا

 
 ...مل التقدير.
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 معلوماتللالتصاول

يمكــــنكم ارســــال رســــالة باســــتودام  ديــــواب الرقابــــة املاليــــة االتحــــاد للتواصــــل مــــل  دارة 
 13820/2019 –كر الرقم التسلسلأ الوا  ب ذا التقرير مل   احدى الوساقل ادنار

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