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لق م للمل

والخاااااا   26/9/2018( يف 19911العمااااال املكلاااااد رااااااالمر االدار  املااااارقم )قااااااق  ريااااا      
تشااااغيل وصاااايانة  (40رقاااام ) رااااءجرام اعمااااال الرقارااااة والتاااادقي  التخصصاااا    عقااااد

( مااان قاااانو  6وذلاااب ابقاااا ملقتلااايات الفقااارة )اانياااا( مااان املاااادة ) STXمحطاااات ديااا الت 
( املعاااادل وو قااااا للقواعااااد 2011( لساااا ة )31ديااااوا  الرقارااااة املاليااااة االتحاااااد  املاااارقم )

واالعاااارا  تاااام اعااااداد التقرياااار الخااااا  رتاااادقي  الفرياااا  لل شااااا  الااااذ  تلاااامن رشااااكل 
 -اساس ما يل  :

 

ل-:لمختصـةنبذةل .1
( الكوريااااة للصاااا اعات الجقيلااااة لت ءياااا  STXقامااااا و ارة الكءررااااام رالتعاقااااد ماااا   ااااركة )

( 1) رقاااامالعقااااد  تعااااديل( ميكاااااوا  900) مقاااادار ا كليااااةونصااااد وحاااادات دياااا ل رطاقااااة 
( 1044394400والتااااا  تعماااال   الوقاااااود الجقياااال ورمبلااااا  مقااااادار  ) 28/9/2011رتاااااري  

دوالر )مليااااار واررعااااة واررعااااو  مليااااو  واالاما ااااة واررعااااة وتسااااعو  الااااد واررعما ااااة دوالر( 
 -ورءسلوب الد   راالجل وتم نصد الوحدات التوليدية يف اررعة مواق  :

 ( ميكاوا  .300محطة  رق كررالم ) -أ
 ( ميكاوا  .200طة  مال الديوانية )مح -ب
 ( ميكاوا  .200 رق الديوانية )محطة  -ج
 ( ميكاوا  .200محطة  مال العمارة ) -د
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 اقودللتتشغ لل لتص ان ل .2
( م اااذ STXو ارة الكءرراااام عااادد مااان عقاااود التشاااغيل والصااايانة ملحطاااات ديااا الت )اررماااا 

 -: يف ال دول ادنا تاري  تشغيل املحطات ولغاية تاريخه وكما موضح 
 

 
رقااااام وتااااااري   ت

 العقد
 رقااام وتااااري  ملحااا 

 العقد أو تمديد
 املبل 
 )دوالر(

الشاااااااااااااااااركة  التفاصيل
 املتعاقد معءا

( 1تعاااديل رقااام ) 1
 للعقد األصل  

28/9/2011  

 (1ملح  )
25/5/2012 

 تشااااغيل و صاااايانة 55700000
وملاااااااد  سااااااا ه 

 واحد 

 STX اااااااااااااركة 
الكورياااااااااااااااااة 
للصاااااااااااااا اعات 

 الجقيلة
( 57عقاااد رقااام ) 2
1/7/2013 

 تشغيل وصيانة 48443298 
وملااااااادة سااااااا ة 

 واحدة

STX Marine 
Service الكورية 
 

( 57عقاااد رقااام ) 3
1/7/2013 

 (1تمديد )
20/7/2014 

 تشغيل وصيانة 24200000
وملااااااادة ساااااااته 

 ا ءر

STX Marine 
Service الكورية 
 

 (7عقد رقم ) 4
25/5/2017 

ت ءيااااااا  ماااااااواد  27297015 
احتياايااااااااااااااااة 
ومو عاااااااااااة   
اررعااااااة وجبااااااات 

 ( يوق195ولفترة )

STX Marine 
Service الكورية 
 

 (40عقد رقم ) 5
29/9/2016 

لتء يااااال وصااااايانة  550459826 
وتشاااااااااااااااااغيل 
املحطااااااااااااااااات 
الااااادي الت وملااااادة 
 خمسة س وات

STX Marine 
Service الكورية 
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 (40عقد رقم ) 6
29/9/2017 

( 1) تعااااااااااااااااااديل
9/5/2018 

تعاااديل عقاااد رقااام  
(40) 

STX Marine 
Service الكورية 
 

 (40عقد رقم ) 7
29/9/2017 

 (2ملح  )
22/7/2018 

تء يااااال املكاااااا ن  21538165
العاالاااااه وملااااادة 

 س ة واحدة

STX Marine 
Service الكورية 
 

 

 (ل40لتكوري لردمل)لSTXاق لتشغ لل ص ان لمحطا ل .3
الاااااا   4/4/2016( يف 19911كتارءااااااا املاااااارقم )قامااااااا و ارة الكءررااااااام رتوجيااااااه  -أ
ري اااا  ياااه قيااااق الاااو ارة رتوجياااه دعاااوة  (م لااال الاااو رام / ل  اااة  ااا و  الطاقاااة)

الكورياااااة )الشاااااركة امل فاااااذة ملشااااارو  نصاااااد محطاااااات الااااادي ل(  STXلشاااااركة 
لتقااااديم عاااار  لتشااااغيل وصاااايانة املحطااااات وراساااالوب الااااد   راالجاااال حياااا  
قااادما الشاااركة عرضاااءا رالاااد   راالجااال وملااادة ااااال  سااا وات ورفا ااادة سااا وية 

ومااادة العقاااد خمساااة سااا وات وتكاااو  الشاااركة  يءاااا مل ماااة سااا ويا ( %5مقااادار ا )
( م تساااااد مااااان 720لوحااااادات االنتاجياااااة وتشاااااغيل )رصااااايانة وتشاااااغيل كا اااااة ا

 املحطات املشمولة وتسديد رواتبءم .
 

( يف 3تماااا موا قاااة م لااال الاااو رام/ ل  اااة  ااا و  الطاقاااة رحساااد قرار اااا رقااام ) -ب
لتشاااااغيل وصااااايانة مواقااااا  محطاااااات  16/5/2016( رتااااااري  23اجتماعءاااااا رقااااام )

ل  ااااة   ( رالااااد   راالجاااال وملاااادة اااااال  ساااا وات رعااااد ااااااال  الSTXدياااا الت )
ورعاااااااد ا قاماااااااا و ارة  4/4/2016( يف 19911كتااااااااب و ارة الكءرراااااااام ذ  العااااااادد )

رااااارراق الكءررااااام/ املديريااااة العامااااة النتاااااج الطاقااااة الكءررا يااااة الفاااارات االوساااا  
( تقااااوق خاللااااه الااااو ارة STX( لتشااااغيل وصاااايانة محطااااات دياااا الت )40عقااااد رقاااام )

سااايادية مااان و ارة  ةللااا قع مااا  ضااامانراصااادار اعتمااااد مسااات د  مجباااا غيااار قارااال 
( نقااااديا الاااا  املصاااار  امل كااااد %100حسااااد موا قااااة املصاااار  املصاااادر )املاليااااة 

مد وعااااة ماااان قباااال و ارة ( ساااا وات ماااان الد عااااة امل جلااااة 3والااااذ  ساااايعط  )
( دوالر )خمساااااما ة 550459826سااااا وات( تعاقدياااااة رقيماااااة ) 5الكءرراااااام وملااااادة )

الاااااد وامانما اااااة وساااااتة  وخمساااااو  ملياااااو  واررعما اااااة وتساااااعة وخمساااااو 
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( دوالر )امانياااااة عشااااار دوالر واا ااااا  عشااااار سااااا ا( 18,12وعشااااارو  دوالر( ورساااااعر )
 لكل ميكاوا .ساعة .

 ( دوالر550459826لاااااام تااااااتمكن و ارة الكءررااااااام ماااااان  ااااااتح االعتماااااااد رمبلاااااا  ) -ت
)خمسااااما ة وخمسااااو  مليااااو  واررعما ااااة وتسااااعة وخمسااااو  الااااد وامانما ااااة 

و ارة املاليااااة حياااا  الكفالااااة الساااايادية مااان  عاااادق صااادورل وساااتة وعشاااارو  دوالر( 
صاااااعورة  8/11/2016( يف 1469ري اااااا و ارة املالياااااة رموجاااااد كتارءاااااا ذ  العااااادد )

تع يااا  االعتمااااد كاااو  ا  و ارة املالياااة ملت ماااة رءتفاقياااة االساااتعداد اال تماااان  مااا  
 ص دوق ال قد الدول  .

الاااااا   8/1/2018( يف 1605م )قامااااااا و ارة الكءررااااااام رتوجيااااااه كتارءااااااا املاااااارق - 
تعااااديل قاااارار الل  ااااة والااااذ  يتلاااامن  (م لاااال الااااو رام/ ل  ااااة  اااا و  الطاقااااة)

لتكااااو   تاااارة االمءااااال ملاااادة ساااا ة واحاااادة واصاااادار كفالااااة ساااايادية رموجااااد 
والاااا اق الشااااركة رالوصااااول الاااا   2018التعااااديل قااااانو  املوا نااااة للساااا ة املاليااااة/

 حيااا  ( ا اااءر مااان املبا ااارة  4( ميكااااوا  خاااالل )765ااقاااة توليدياااة تصااال الااا  )
   2/5/2018( امل عقااااادة يف 44قاااااررت ل  اااااة الطاقاااااة الو ارياااااة ر لساااااتءا )

رتعاااااديل قااااارار الل  اااااة ركتااااااب و ارة الكءرراااااام اعاااااال  واملوا قاااااة   ماجاااااام 
( امل عقاااااادة يف 23قااااااد يف ال لسااااااة )( امل ع3الو اريااااااة السااااااار  املاااااارقم )

16/5/2016 . 
ر اااام  9/5/2018( رتاااءري  1عقاااد رقااام )ملحااا  ( واصااادار 40تااام تعاااديل العقاااد رقااام )  -ج

( يف 44( رال لساااااة )2ل  اااااة الطاقاااااة الو ارياااااة رقااااام )رقااااارار   ماااااا جاااااام 
 -ا م التعديالت ما يل  :من وا   2/5/2018

 

 (1التعديل رموجد ملح  العقد رقم ) (40ال ص االصل  يف العقد رقم )
 سعر الطاقة  8-4الفقرة  

 ( دوالر / ميكاوا .ساعة 18,12سيكو  سعر الطاقة )
 سعر الطاقة  8-4الفقرة  
 ( دوالر/ ميكاوا .ساعة .16,54سيكو  سعر الطاقة ) 

مل مة رانتاج ااقة حسد املعادلة  STXا   ركة  
 التالية 
 ميكاوا   650= 0,85× 0,85×ميكاوا  900

ميكاوا   765مل مة رانتاج ااقة مقدار ا  STXا   ركة  -2
 ا ءر من رداية اعمال العقد . 4خالل 

 ) تح وادامة االعتماد املست د (  9.6.1الفقرة  -3 ) تح وادامة االعتماد املست د ( 9.6.1الفقرة  
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ستقوق الو ارة خالل  ترة اسبوعين من تاري   ذا 
العقد رفتح اعتماد مست د  م كد وغير قارل 
لل قع م  ضمانة سيادية صادرة من و ارة املالية 
( %100خاضعة ملوا قة املصر  املصدر رءامش )

ال  املصر  امل كد والت  ستغط   ترة الد عة 
ل االجلة لجال  س وات   تد    ذ  الد عات من قب

( س وات رقيمة 5الو ارة وللفترة التعاقدية رواق  )
( دوالر حسد الشرو  550459826,69كلية تعادل )

واملصر  والت   STXالتعاقدية املقبولة من قبل 
ستكو  ملمونة رشكل غير قارل لل قع من قبل 

 املصر  امل كد و  مس وليته .

ي د ا  تقوق الو ارة وخالل اسبوعين رعد  تح اللمانة      
السيادية من قبل و ارة املالية القياق راالجرامات الال مة لفتح 
 STXاعتماد مست د  صادر من قبل املصر  املصدر لصالح 

 ذ   واحدة من الد عة االجلة تد  ليغط   ترة س ة 
 ( س وات5الد عات من قبل الو ارة وللفترة التعاقدية رواق  )

( دوالر حسد الشرو  487155859,63رقيمة كلية تعادل )
 واملصر  . STXالتعاقدية املقبولة من قبل  ركة 

ويف حالة اذا ماكا  االعتماد مفتوحا ج  يا كو  اصدار 
االول رتقديم اللمانة السيادية كا  ج  يا   يقوق الطر  

الد ال  و ارة املالية قبل االاة ا ءر من نءاية الس ة 
املالية الضا ة )املبل  االضايف للكفالة السيادية( ويتم 
  يادة رصيد االعتماد قبل  ءر من نفاذ رصيد االعتماد .

 

للتطادا للالنتاج   .4
  

املحااااط
 ة

الطاقااااااة 
التصااااميم
 ية

 ميكاااااوا  
(1) 

الطاقاااااة 
املخاااااط
 اة

ميكاااااااوا
  
(2) 

الطاقااااااااااااااااة 
امل ت ااااااااااااااة 
 )ميكاوا (

نساااابة الطاقااااة 
امل ت ااااة الاااا  
الطاقااااااااااااااااة 
 التصميمة )%(

نساااااابة الطاقااااااة 
امل ت ااااااة الاااااا  
الطاقاااااااااااااااااااة 
 املخططة )%(

تااام
 و 
(3) 

 اب
(4
) 

ايلاااو
 ل
(5) 

1:3 
%(
) 

1:4 
%(
) 

1:5 
%(
) 

2:3 
%(
) 

2:4 
)%( 

2:5 
)%( 

محااااا  
 اااااارق 
 كررالم

300 185 40 52 63 13,
3 

17,
3 

21 21,
6 

28 34 
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محطااااة 
 اااااارق 
الااااديوان
 ية

200 167 62 85 88 31 42,
5 

44 37,
1 

50,8 52,6 

محطااااة 
 ااااامال 
الااااديوان
 ية

200 153 47 60 64 23,
5 

30 32 30,
7 

39,2 41,8 

محطااااة 
 ااااامال 
 العمارة

200 24 24 39 50 12 19,
5 

25 100 162,
5 

208,
3 

امل ااااام
 و 

900 529 173 23
6 

265 19,
2 

26,
2 

29,
4 

32,
7 

440,
6 

50 

 
ماااان خااااالل دراسااااة وتاااادقي  الطاقااااات التصااااميمية واملخططااااة وامل ت ااااة ملحطااااات  -أ

ولال ااااءر )تمو  اب ايلااااول( كااااو  ا  تاااااري  اسااااتالق املحطااااات ماااان  ااااركة  STX دياااا الت
STX  ومن ال دول اعال  نست تج املالحظات التالية 1/7/2018 و:- 
 تااادن  معااادل نسااابة الطاقاااة امل ت اااة الااا  الطاقاااة التصاااميمية مل ماااو  محطاااات  -اوال
STX(  29,4% و 25,4و  %19,2لتصااااااال الااااااا )التاااااااوال %( لال اااااااءر )تمو  اب ايلاااااااول   

 .( ميكا وا 900حي  رلغا الطاقة التصميمية )
تاااادن  معاااادل نساااابة الطاقااااة امل ت ااااة الاااا  الطاقااااة املخططااااة مل مااااو   -اانيااااا

لال ااااااءر )تمااااااو    اب   ايلااااااول(   %( 51,8% و44,8و  %33,8تصاااااال الاااااا  )املحطااااااات ل
  .( ميكا وا 529رلغا الطاقة املخططة ) حي  التوال 
( %85الكوريااااة ول ساااابة ) STXرلاااا  مقاااادار الع اااا  رالطاقااااة الكءررا يااااة ملحطااااات  -االجااااا

للمحطااااات  الطاقااااة امل ت ااااة(  – 0,85×  ة)الطاقااااة التصااااميمي التصااااميميةماااان الطاقااااة 
( لال ااااااااءر )تمو  اب ايلااااااااول(   ميكاااااااااوا  500   ميكااااااااا وا  529  ميكااااااااا وا   592)

 التوال .
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الطاقاااااة  –للمحطاااااات )الطاقاااااة التصاااااميمية  املفقاااااودةرلااااا  مقااااادار الطاقاااااة  -رارعاااااا
 ( ميكا وا .371املخططة( رمقدار )

الكوريااااة ر مياااا  تعءااااداتءا رخصااااو   يااااادة االنتاااااج يف  STXلاااام تلتاااا ق  ااااركة  -ب
 -املحطات وكما يل :

 

الكورياااة رتقاااديم خطاااة العمااال الخاصاااة رءاااا يف انتااااج الطاقاااة  STXقاماااا  اااركة  -اوال
( ماااان الطاقااااة %85ا  ل ساااابة ) ( ميكااااا وا 765والوصااااول الاااا  ااقااااة انتاجيااااة مقاااادار ا )

( 40( للعقااااد )1ود ملحااا  رقاااام )( ا اااءر و ااااذا خااااال  ماجاااام يف ر اااا6) خااااالل التصاااميمة
وقااارار م لااال الو رام/ل  اااة  ااا و  الطاقاااة والاااذ  يلااا ق الشاااركة الوصاااول راالنتااااج الااا  

ا ااااءر ماااان تاااااري  املبا اااارة وال اااادول ادنااااا   (4( ميكااااا وا  خااااالل )765ااقااااة مقاااادار ا )
 -:يوضح خطة عمل الشركة

 

تشرين  ايلول اب تمو  اسم املحطة
 االول

تشرين 
 الجان 

كانو  
 االول

 166 166 166 148 131 114 الديوانية  مال
 166 148 148 97 72 55 العمارة  مال

 249 204 193 159 110 72  رق كررالم
 185 179 179 172 159 132  رق الديوانية
 766 697 686 576 472 373 امل مو 

 

ملااااا جااااام يف  الكءررا يااااه خال ااااا( رانتاااااج الطاقااااه STXرااااالرغم ماااان ا  تعءااااد  ااااركة )
( وقااارار ل  اااة الطاقاااة اال ا  الشاااركة لااام تاااتمكن مااان الوصاااول الااا  1ملحااا  العقاااد رقااام )

 ولكاااال اال ااااءر الطاقااااة املجبتااااة يف خطااااة العماااال الخاصااااة رءااااا ور مياااا  املحطااااات
 ولغاية تاريخة.

 
 STX –SSCl8الشاااركة رتعءاااد ا الااا  و ارة الكءرراااام ررساااالتءا املرقماااة ) تلتااا قلااام  -اانياااا

( 36( ميكاااااا وا  وتا يااااال )315رالوصاااااول الااااا  ااقاااااة مقااااادار ا ) 26/6/2018( يف 062-1 –
( ميكاااا وا  240راالنتااااج الااا  اكجااار مااان ) امحااارد رداياااة  اااءر تماااو  حيااا  انءااام لااام يصااالو
ة العاماااة النتااااج الطاقاااة الكءررا ياااة الشااارك لغاياااة  اااءر ايلاااول و اااذا ماااا ا اااار الياااه كتااااب
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قااااد تعءاااادت الاااا   علماااا  ا  الشااااركة 5/9/2018( رتاااااري  16954الفاااارات االوساااا  املاااارقم )/
( ميكاااا وا  رداياااة  اااءر تماااو  ولااام تلتااا ق رتعءاااد ا 450رتطبيااا  ااقاااة ) و يااار الكءرراااام
  ذا ايلا .
رة يتاااراو  العماااا  ااامالحصاااول حياااود يف انتااااج الطاقاااة الكءررا ياااة يف محطاااة  -االجاااا
وكمااااا جااااام يف كتاااااب الشااااركة العامااااة النتاااااج الطاقااااة  ( ميكااااا وا 38-36)     مااااارين  

مااااااا تاااااام خااااااال  و  19/8/2018( يف 10377الكءررا يااااااة امل طقااااااة ال  وريااااااة املاااااارقم )
( الكوريااااة اليوميااااة النتاااااج الطاقااااة ولاااام يااااتم تحقياااا  STXول ) ااااركة ايف جااااد تجبيتااااه

 . 15/8/2018ولغاية  /1/8االنتاج املطلوب من رداية 
ا اااار كتااااب الشاااركة العاماااة النتااااج الطاقاااة الكءررا ياااة الفااارات االوسااا  ذ  العااادد  -رارعاااء
الااااااا  الااااااادا رة الف ياااااااة يف و ارة الكءرراااااااام ا  ر ااااااا  الطاقاااااااة  9/9/2018( يف 17106)

محاااادود ونسااااب  مقارنااااة رال اااادول ال م اااا  املقاااادق ماااان  STXاالنتاجيااااة يف محطااااات 
 قبل الشركة.
( يف 1054ا اااااار كتااااااب م لااااال الاااااو رام/  يداااااة املستشاااااارين ذ  العااااادد ) -خامساااااا
( كاااااا  مااااان STXالااااا  مااااادير مكتاااااد ر ااااايل الاااااو رام ا  انتاجياااااة محطاااااات ) 1/8/2018

ة دورعااااد ا يااااتم  يااااا 30/6/2018( ميكااااا وا  يف 450املفتاااار  ا  تصاااال راالنتاااااج الاااا  )
لياااة لحاااد اال  علماااا ا   اااذ  لااام تحصااال الاااو ارة   االنتااااج املتفااا  عو تباعاااااالنتااااج 

د.  ا  انءااااااا تقااااااوق رتحسااااااين الفولتيااااااة يف  132املحطااااااات مررواااااااة   جءااااااد 
الشاااابكة ورالتااااال  خسااااارة ااقااااة انتاجيااااة كااااا  ماااان املمكاااان ا  تسااااا م يف  يااااادة 
ت ءيااااا  الطاقاااااة الكءررا ياااااة وتقليااااال سااااااعات القطااااا  يف  صااااال الصااااايد و  و ارة 

و الشااااركة الكوريااااة  رحاااا كا ااااة االجاااارامات الكءررااااام متارعااااة عماااال الشااااركة واتخاااااذ 
 .االنتاجية الطاقةرخسارة العن  تعويعالغرامات املالية  احتساب
الكورياااة راااااللت اق ركا اااة تعءاااداتءا يف ماااا يخاااص ر ااا   STXم  اااركة لااام تقااا -سادساااا

 الطاقة االنتاجية للمحطات حي  ا  االرتفا  محدود ونسب .
عااادق جدياااة الشاااركة يف تاااو ير املاااواد االحتيااياااة الخاصاااة رالصااايانة الشااااملة  -ساااارعا

 للمواق  االررعة للمحطات مما اار   عملية  يادة االنتاج .
( ولال اااااءر تماااااو  واب 2018-2017ياااااة املحطاااااات لعاااااام  )مااااان خاااااالل تااااادقي  انتاج -ج

 نعاااااميل( واملقارنااااة راالنتاجيااااة املتحققااااة له)الفتاااارة مارعااااد مبا اااارة الشااااركة الكورياااا
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كاناااا ا لاااال  2017لعاااااق  محطتاااا   ااارق كااااررالم و ااامال الديوانياااةا  انتاجياااة   ااااظالح
كااااا  رعءاااادة  2017ماااا  العاااار  ا  تشااااغيل املحطااااات يف  2018ماااان انتاجيااااة عاااااق 

 -:املحطات وكما موضح يف ال دول ادنا  موظف 
 2018 2017 اسم املحطة

 اب تمو  اب تمو 
 52 40,46 55,95 41,9  رق كررالم
 85 62,31 67,62 62,65  رق الديوانية
 60 46,8 62 53,78  مال الديوانية
 39 24,27 36,8 34  مال العمارة

 

لمالحظا لحووللتعق  .5
و ارة الكءررااااام رمفاتحااااة املصاااار  العراقاااا  للت ااااارة لغاااار   اقاماااا - ااااتح االعتماااااد: -أ  

 27/5/2018( يف 28595( الكورياااااة ركتارءاااااا املااااارقم )STX اااااتح اعتمااااااد مجباااااا لشاااااركة )
وكاناااااا اجاراااااة املصااااار  رعااااادق امكانياااااة اصااااادار ا  اعتمااااااد  مسااااات د  دو  تاااااو ر 

وجباااه تساااديد املساااتحقات التااا  تخصااايص او ضاااما  مااان قبااال و ارة املالياااة تتعءاااد رم
و ارة )ساااااااو  تترتاااااااد   االعتمااااااااد رعاااااااد ا قاماااااااا و ارة الكءرراااااااام رمفاتحاااااااة 

لغااااار  التاكياااااد  30/5/2018( يف 29503ركتارءاااااا املااااارقم ) (املالياااااة/دا رة الااااادين العااااااق
للمصااار  العراقااا  للت اااارة للاااما  تساااديد مساااتحقات الشاااركة رعاااد سااا ة مااان تااااري  

 قااااانو  املوا نااااة االتحاديااااة ل مءوريااااة العااااراق وللساااا ة  ااااتح االعتماااااد واساااات ادا  
يف محلااار ل  اااة  ااا و   (2رقااام )( وقااارار 17الفقااارة  -الع ااا -)اانياااا املاااادة 2018املالياااة 
  تساااااديد مساااااتحقات الشاااااركة لتلاااااب السااااا ة  2/5/2018امل عقاااااد يف  (44الطاقاااااة )

( مليااااو  125( الكوريااااة رمبلاااا  )STXورعااااد ا تاااام  ااااتح اعتماااااد مساااات د  الاااا  الشااااركة )
 ااااذا ولاااادي ا رخصااااو   5/6/2018رتاااااري   )ما ااااة وخمسااااة وعشاااارو  مليااااو  دوالر( دوالر
 -  مايل :ءالش
( STXا  مطالبااااة و ارة الكءررااااام راصاااادار كفالااااة ساااايادية و ااااتح االعتماااااد الاااا   ااااركة )    

الكوريااااة كااااا  الغاااار  م ااااه الحاجااااة املاسااااه ملبا اااارة الشااااركة يف مواقاااا  املحطااااات 
( ميكااااا وا  خااااالل  ااااءر ماااان 450لطاقااااة الكءررا يااااة وتعءااااد ا رادخااااال )ل يااااادة انتاااااج ا
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( يف 29503و ااااذا مااااا جااااام يف كتاااااب و ارة الكءررااااام املاااارقم ) تاااااري   ااااتح االعتماااااد
الوصاااول الااا   اااذ   مااانتمكن تاااحيااا  ا  الشاااركة لااام تلتااا ق رتعءاااد ا ولااام  30/5/2018

الكءرراااام ل ميااا  الت اماتءاااا ت اااا  الشاااركة و ارة  و اااامالطاقاااة لغاياااة تاريخاااه راااالرغم مااان 
 مما يدل   عدق رصانة الشركة وعدق قدرتءا   ت فيذ الت اماتءا

ا  د عااااات  (ر الااااد عات مقاراااال الخاااادماتامقااااد)( ماااان العقااااد 8-1ورد يف الفقاااارة ) -ب
الطاقاااة تحساااد حساااد ساااعر امليكاااا وا  .سااااعة ملااارورة يف الطاقاااة امللااامونة وتااام 

 -حساب الطاقة امللمونة كما يل :
 س وات( availability ×5% 85×يوق  365×ساعة  %24 ×85×900,34)

 -مايل : الشء ولدي ا رءذا 
الوصاااول االنتاجاااة للوحااادات و ا  الغااار  الر يسااا  مااان توقيااا  العقاااد  اااو ر ااا  الطاقاااة

% ماااان الطاقااااة التصااااميمية 85ل وضااااما  وصااااول انتاااااج الوحاااادات الاااا  مااااالاااا  ا  ح
( ميكاااا وا  .سااااعة و اااذا ماااا حااادد  كتااااب و ارة الكءرراااام /دا ااارة 765للوحااادات والبالغاااة )
( قبااااال توقيااااا  STXالااااا   اااااركة ) 7/5/2015( يف 32030د املااااارقم )واالساااااتجمارات والعقااااا

  -العقد حي  ا ار ال  ا  معادلة حساب الطاقة امل ت ة :
وعليااااه  ااااا  معادلااااة  (ساااا وات 5×  365× 24% ×85× ميكااااا وا   900الطاقااااة امل ت ااااة= )

( رالوصااااول الاااا  STX ااااركة ) حساااااب الطاقااااة امل ت ااااة املجبتااااة يف العقااااد لاااام تلاااا ق
( ميكااااا 650 ااقااااة ) وانمااااا اقتصاااارت يف احساااان االحااااوال   ميكااااا وا  (765ااقااااة )

( ميكاااااا 250وا .سااااااعة ومع ااااا   اااااذا ا  الطاقاااااة املعطلاااااة للمحطاااااات ساااااتكو  )
 ( ميكا وا .ساعة.900وا .ساعة من اصل )

 

للتص ان للتشام  لت لحـكا  .6
رااااااجرام الصااااايانة الشااااااملة  STX(  اااااركة 1( وملحقاااااه رقااااام )40الااااا اق العقاااااد رقااااام )     

للمحركااااات والتاااا  ت اااااو ت ساااااعات التشااااغيل املحااااددة ماااان قباااال الشااااركة املصاااا عة 
و  الااارغم مااان ذلاااب لااام تظءااار الشاااركة جدياااة رااااجرام الصااايانة الشااااملة للمحركاااات 

 -يف املحطات االررعة وكما يل :
 الصيانة للمحركات .لم تقم الشركة رتو ير املواد االحتيااية الخاصة الجرام  -أ
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شاااكل رسااام  راااالرغم مااان رعااادق تقاااديم خطاااة واضاااحة للصااايانة الشااااملة واالنتااااج  -ب
قيااااق الشاااركة العاماااة النتااااج الطاقاااة الكءررا ياااة /الفااارات االوسااا  رارساااال عااادة كتاااد 

( يف محطاااة 1م )قااامحااارد رخطتءاااا لصااايانة الكورياااة تطالبءاااا رتساااليم  STXالااا   اااركة 
 ( ملحطة  رق الديوانية .5( للبلود )2العمارة ومحرد رقم )  مال
الكاااورين املسااا ولين عااان اجااارام الصااايانة الشااااملة ال يت اساااد  الشاااركة خباااراما  عااادد  -ج

ماااا  ح اااام الصاااايانات املبرم ااااة واالضااااطرارية اليوميااااة ملحركااااات الاااادي ل وامل ظومااااات 
والخااااا   2/10/2018( يف 301املساااااعدة و ااااذا مااكااااد  تقرياااار الل  ااااة الف يااااة املاااارقم )

 الكورية. STXرمتارعة عمل  ركة 
( يف STX-SSC18-0-716-2الشاااااااركة ررساااااااالتءا املرقماااااااة ) ادعاااااااامراااااااالرغم مااااااان  -د
راااااجرام الصاااايانة الشاااااملة للمحركااااات اال انءااااا لاااام تقاااام راااااجرام ا  صاااايانة  16/7/2018

اجااارام صااايانة  اااتح و اااد لااابعع املحركاااات و حاااص االجااا ام  وانماااا تااام ااااملة للمحركاااات 
و ااااذا مااااا اكااااد  كتاااااب املديريااااة العامااااة النتاااااج  طااااة  اااامال العمااااارةملح امليكانيكيااااة

 . 2018 /5/8( يف 9493الطاقة الكءررا ية/ امل طقة ال  ورية املرقم )
اياااة اال  غلااام تقااام الشاااركة الكورياااة راملبا ااارة رااااجرام الصااايانة الشااااملة للمحركاااات ل - اااا

وا  الشاااااركة  رسااااابد عااااادق وجاااااود املاااااواد االحتيااياااااة الخاصاااااة رالصااااايانة الشااااااملة
الكورياااة قااادما خطاااة عمااال تلااام ا رااادأ ا رااااجرام اعماااال الصااايانة الشااااملة للمحركاااات 

 .30/4/2019وا  نءاية اعمال الصيانة ستكو   31/10/2018رتاري  
رتشااااغيل املحركااااات دو  اجاااارام الصاااايانة الشاااااملة لءااااا قااااد  STXا  اسااااتمرار  ااااركة  -و

   ااااذ  املحركااااات اذ ا  املعااااايير املصاااا عية للشااااركة املصاااا عة تلاااا ق  ريعااااود راللاااار
اجااااااارام الصااااااايانة الشااااااااملة للوحااااااادات التوليدياااااااة ع اااااااد ت او  اااااااا  بروجاااااااو
ذلااااب ياااا د  الاااا  اضاااارار   يااااة كبياااارة  وا  خااااال ( ساااااعة عماااال 3200و24000و16000)

وا  م ءااااا ارتفااااا  درجااااة حاااارارة املساااااند وانخفااااا  كفااااامة ادام الشااااواحن التورري يااااة 
لءااااا يعتباااار  الشاااااملةقياااااق الشااااركة رتشااااغيل املحركااااات حاليااااا وراااادو  اجاااارام الصاااايانة 
 فل السااابد )عااادق لاااتشاااغيل غيااار امااان مااا  العااار  ا  الاااو ارة قاماااا راافاااام املحركاااات 

 الكورية.  STXاجرام الصيانة الشاملة( قبل مبا رة  ركة
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للملوظف نللملعاري ن .7
رصاااار  رواتااااد املااااوظفين املعااااارين العاااااملين يف ( الكوريااااة STX ق  ااااركة )تاااالاااام تل -أ    

وانماااااا تااااام صااااار   2018املواقاااا  االررعاااااة للمحطاااااات لال اااااءر )تمو  اب ايلاااااول( لسااااا ة 
الرواتااااد ماااان قباااال الشااااركة العامااااة النتاااااج الطاقااااة الكءررا يااااة/الفرات االوساااا  و ااااذا 

تاااا  ( ماااان العقااااد وال4رقاااام ) واملر ااا ( 9-2( والفقاااارة )7-3-2ا جااااام رااااالفقرة )مخاااالد ملاااا
)الااااجال  ا ااااءر  تاااا ص   ا  يكااااو  اعااااداد املااااوظفين املعااااارين للفتاااارة االنتقاليااااة

خااااالل  تاااارة التشااااغيل  ( موظااااد720( موظااااد وا  ال يت اااااو  )1200االولاااا ( ال يت اااااو  )
 سااااابعما ه وخمساااااو  الاااااد دي اااااار() ( دي اااااار750000  ا  الت ياااااد الد عاااااة عااااان )
 للموظد الواحد وللشءر الواحد . 

مليااااار وامانما ااااة ) ( دي ااااار1851688152الكوريااااة مبلاااا  ) STXوعليااااه ترتااااد رذمااااة  ااااركة     
وواحااااد وخمسااااو  مليااااو  وسااااتما ة وامانيااااة وامااااانو  الااااد وما ااااة واا ااااا  وخمسااااو  

 دي ار(
وحساااااد  2018م ماااااو  رواتاااااد املاااااوظفين املعاااااارين لال اااااءر )تمو  اب ايلاااااول( /عااااان 

( يف 21360كتاااااب الشااااركة العامااااة النتاااااج الطاقااااة الكءررا يااااة/الفرات االوساااا  املاااارقم )
وكاااااااا    الشاااااااركة  8/10/2018( يف 2  اصااااااال ماااااااذكرت ا املرقماااااااة ) 8/11/2018

الكوريااااة االلتاااا اق رب ااااود العقااااد وتسااااديد املبلاااا  املترتااااد رااااذمتءا الاااا  و ارة الكءررااااام 
 ن االخرين التارعين ال   ركتءا.لالستفادة م ه يف تو ير رواتد املوظفي

 

) خمسااااه ساااابعو   ( دوالر75000( الكوريااااة مبلاااا  قاااادر  )STXترتااااد رذمااااة  ااااركة ) -ب   
ة نقااال املاااوظفين املعااااريين لال اااءر )تمو  اب ايلاااول( حيااا  روذلاااب عااان اجااا الاااد دوالر(
( ماااان العقااااد تاااا ص   ا  كلااااد ومبااااال  ال قاااال الخاصااااة راااااملوظفين 9-2ا  الفقاااارة )
 ( دوالر  ءريا للو ارة ككلفة لل قل.25000ن ستقوق الشركة رد   مبل  )املعاريي

ل(40(لت عق ل)2لمـلغ ارلردمل) .8
لغااار  تصاااليح املحركاااات املتلاااررة  22/7/2018( رتااااري  2تااام اصااادار امااار غياااار رقااام )    

)واحاااااد وعشااااارو  ملياااااو  وخمساااااما ة  ( دوالر21538165( محااااارد ورمبلااااا  )20ورعااااادد )
ملاااا ا الااا  مبلااا  ملحااا  العقاااد  وامانياااة واالااااو  الاااد وما اااة وخمساااة وساااتو  دوالر(

وليكااااو  تسااااديد مبلاااا  تصااااليح املحركااااات    ااااكل د عااااات  9/5/2018( يف 1رقاااام )
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)مليااااااو   ( دوالر1794847)رمبلاااااا  مقساااااامة رالتساااااااو   (  ااااااءر12 ااااااءرية رواقاااااا  )
لكاااال   ااااءريء وساااابعما ة واررعااااة وتسااااعو  الااااد وامانما ااااة وساااابعة واررعااااو  دوالر(
  -د عة تد   رعد س ة واحدة من تاري  االستحقاق ولدي ا رءذا الشا  مايل :

كاااا    الاااو ارة حسااام موضااااو  صااايانة املحركاااات املتلااااررة ع اااد توقيااا  ملحاااا   -أ   
بلااا  الكلااا  للملحااا  كاااو  ا  الفتااارة ال م ياااة امل( و ااامول تصاااليحءا ضااامن 1د رقااام )عقااا

( توساااطءا توقيااا  عقاااد 1( وماااارين تفعيلاااه رملحااا  رقااام )40ماااارين توقيااا  العقاااد رقااام )
رق العروراااة رتااااري  كااا( واملخاااول ع اااه  اااركة STX Marine Service( مااا   اااركة )7رقااام )
( 27297015( رمبلاااااا  )STX الت )لت ءياااااا  مااااااواد احتياايااااااة مللحقااااااات دياااااا 25/5/2017
)ساااابعة وعشاااارو  مليااااو  وما تااااا  وساااابعة وتسااااعو  الااااد وخمسااااة عشاااار دوالر( دوالر 

( نصاااا   تاااو ير خبااارام كاااوريين 7( مااان ر اااود العقاااد رقااام )5وا  الب اااد الرارااا  الفقااارة )
( خباااارام وا  انتءااااام خدمااااة اال اااارا  9لال اااارا    اكمااااال ت فيااااذ الصاااايانة ورم مااااو  )

( مماااا يع ااا  ا  الشاااركة الكورياااة   دراياااة 40ع اااد تفعيااال العقاااد رقااام )لءااام ساااتكو  
 كاملة   وض  املحركات من خالل تواجد خبرا ءا.

وحاااادات التوليااااد( نااااص  قاااا    تحديااااد  3 املر اااا ( )1ا  ملحاااا  العقااااد رقاااام ) -ب  
مااان قبااال اااار   املقااااقمسااادولية اعاااادة التا يااال والتااا  تكاااو  و ااا  نتاااا ج الفحاااص 

لااا  ( التارعاااة الفحاااص و تا يااال م ظوماااات الكءررا ياااةاالااا  يف العقاااد )الشاااركة العاماااة 
 التااااار  للشااااركة العامااااة لفحااااص و الء دساااا حياااا  قاااااق  رياااا  الفحااااص  و ارة الكءررااااام
رااااااجرام الفحاااااص البصااااار  الااااادقي    املحركاااااات   ياااااةماااااات الكءرراوظتا يااااال م 

 املااااايكروميتر( رواسااااطة Crank Pinاملتلااااررة وكااااذلب اجاااارام القياسااااات البعديااااة لاااال )
 والررعاااة م ااااا  وكاناااا نتي اااة التقريااار الف ااا  ا  قااايم االقطاااار °(90 -صااافر)  ولااا اويتين
الشااااركة امل فااااذة والتاااا  يف االمكااااا   وسااااماحية( حركااااات ضاااامن حاااادود القبااااول 10) لااااا

 – 3BL( واعادتءاااا الااا  الخدماااة ماااا عااادا اا اااا  مااان املحركاااات و ماااا ) Repairاصاااالحءا )
4ENG  2BL -5ENG تشااااو ات  ( حياااا  اوصاااا  الفرياااا  الف اااا  راسااااتبدالءا لحاااادو
 ( الخا  رءما.Crank Pinوانخال  كبير يف معد  )

 (STX Marine Service) تااام ر اااع نتاااا ج التقريااار الف ااا  للفحاااص مااان قبااال  اااركة  -اجااا 
را  توقيامءااااا راااااق 31/5/2018( يف STX – SSC18 – 0531 – 1الكوريااااة ركتارءااااا املاااارقم )

( وتماااا موا قاااة املديرياااة وارتساااال اااركة ) اعتمااااد اااار  االااا  ك ءاااة  احصاااة و ااا 
العاماااااة النتااااااج الطاقاااااة الكءررا ياااااة الفااااارات   مقتااااار  الشاااااركة الكورياااااة رتااااااري  
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مشااااارواا رموا قاااااة الطااااار  الجالااااا  )الشاااااركة العاماااااة لفحاااااص وتا يااااال  7/6/2018
 عتاااار    التقرياااار الف اااا  لشااااركة )وارتسااااال(امل ظومااااات الكءررا يااااة( والااااذ  لاااام ي

( االمااار الاااذ  2  ذلاااب تااام اراااراق ملحااا  عقاااد رقااام ) ماور ااا 25/6/2018الصاااادر رتااااري  
 أخااار حمااال الاااو ارة مبلااا  اضاااايف كاااا  مااان املمكااان االساااتفادة م اااه يف صااايانة محطاااات 

 للو ارة.
 ... م  التقدير .
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 مع وما للالتصاول

يمكاااا كم ارسااااال رسااااالة راسااااتخداق  ديااااوا  الرقارااااة املاليااااة االتحاااااد للتواصاااال ماااا   دارة 
 25351/2018 –م  ذكر الرقم التسلسل  الخا  رءذا التقرير  احد  الوسا ل ادنا 

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