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لق م للمل

باااااجراء اعاااااال الرقابااااة والتاااادقي   2قامااااه الهيملااااة املتخصصااااة بالشاااا ون الهند ااااية /   
وذلاااااك  ميكااااااواط (300×4)  اااااع  املسااااايب الحرارياااااة كهربااااااء التخصصااااا  ىلع محطاااااة

 2011 /( لساااانة31طبقااااا ملقت اااايا  قااااانون ديااااوان الرقابااااة املاليااااة االتحاااااد  املاااارق  )
( واملاااا ر  14768العااااران وتنفيااااذا لرماااار االدار  املاااارق  ))املعاااادل( وولقااااا للقواعااااد وا

نشاااااط الااااذ  تاااا  اعااااداد التقرياااار الخاااااا بتاااادقي  الهيملااااة الرقابيااااة للو 2018/ 15/7  يف
 -ت ان بشك  ا اس مايل :

لللملس بللتحـلري لكهــاءلنبذةلمختصـةلانلمحط -1
لجنوبياااة النشااااء واال تشاااارا  الكورياااة ا هونااادا  للهند اااةتااا  توقيااام عقاااد مااام  اااركة   

وقاااااد  ،13/6/1984بتااااااري  ( ميكااااااواط 1200)  اااااعةمحطاااااة كهربااااااء املسااااايب الحرارياااااة 
تاااا  انجااااات الوحاااادا  االنتاجيااااة ، و13/9/1984نفيااااذ العااااا  بتاااااري  با اااار  الشااااركة بت

 -الوطنية ولقا للجدول ادناه: بالشبكةوربطها 
 

 السعة  الوحدة
 ميكاواط

 تاري  ربطها بالشبكة الوطنية

1 300 26/4/1987 
2 300 16/7/1987 
3 300 17/11/1988 
4 300 26/1/1988 

 

با اااالو  دوالر ) اااابعااثة و اانيااااة وعشاااارون مليااااون دوالر( مليااااون ( 728وبكلفااااة كليااااة )
 وتاااا  تجهيااااز االجهاااازة واملكاااااثن والوحاااادا  االنتاجيااااة ماااان الشااااركا  ،تساااالي  مفتااااا 

 -:الجدول االت  يفتفاصيلها املبينة 
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 الشركة املجهزة  نوع املعدا
 N.E.L.P  ركة (املولدة) التورباين
الشبكة  /السيطرة الذاتية/املرج  
 الثانوية

  ركة هيتا   اليابانية

 ولوحا  التوتيمالثانوية املحوال  
 الكهرباثية

  ركة هوندا 

 البريطانية Weir   ركة امل خا 
 Hajl ركة  ركة هوندا  /  املياةوحدة معالجة 

 

للاءةللتحـلري لتكفل-2
   ميكااااااواط (300×4 ) املسااااايب الحرارياااااة كهربااااااء بل اااااه الكفااااااءه الحرارياااااة ملحطاااااة    
ماااااا يتطلااااب ماااان الشااااركة العامااااة ،  ىلع التااااوال  2017و  2016لعااااام  %  ( 33.2و  32.5)

مااان املباااالي املالياااة املخصصاااة  اال اااتفادةاالو اااط  الفااارا الطاقاااة الكهرباثياااة /  إلنتااااج
لررتقاااااء بالكفاااااءه الحراريااااة حااااة وتارة املاليااااة لتخصااااية مبااااالي ماليااااة او مفاتللاحطااااة 
% وولقاااا للتصاااامي  املعااادة لهاااا (42.44)البال اااة لهاااا و ولقاااا للنسااابة املحاااددة للاحطاااة

 . 1984( لسنة Eol-02-1خططا  الهند ية املرقاة )امليف 

للتطاد للالنتاج  ل-3
 و2016 ة واملنتجاااااة لعاااااام واملخططاااااة واملتاحاااااونااااادرج ادنااااااه الطاقاااااة التصااااااياية 

2017:- 
    

الطاقة  السنة
التصاياية 
 . ميكاواط
  اعة
 

الطاقة 
املخططة 
ميكاواط. 
  اعة
 

الطاقة 
املتاحة 
ميكاواط. 
  اعة
 

 الطاقة

املنتجة 
ميكاواط. 
  اعة
 

الطاقة 
املنتجة / 
الطاقة 

 التصايا 
% 

الطاقة 
  /املنتجة
الطاقة 

 املخططة
% 

الطاقة 
املتاحة / 
الطاقة 

 التصاياية
% 

الطاقة 
 /املنتجة
الطاقة 
 املتاحة

% 

الطاقة 
 /املخططة
الطاقة 
 املتاحة

% 
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(1) (2) (3) (4) (1:4) (2:4) (1:2) (3:4) (3:2) 

2016 10540800 4721000 5952000 3914566 37 82.9 56.4 65.7 79.3 
2017 10512000 5628000 5200000 4118929 39 73 49.5 79.2 108 

 
حطااااة را ااااة الطاقااااا  التصاااااياية واملخططااااة واملنتجااااة واملتاحااااة ملماااان داااارل د

 -:االت اعره نستنتج املرحظا   ومن الجدولكهرباء املسيب الحرارية 
حيااا  لاحطاااة ة املنتجاااة الاااى الطاقاااة التصااااياية لتااادن  معااادل نسااابة الطاقااا -أ

 .ىلع التوال  2017و  2016لعام  % ( 39و  37)بل ه
الطاقااااة -كهرباثيااااة للاحطااااة ) الطاقااااة التصااااايايةبلااااي مقاااادار العجااااز بالطاقااااة ال - 

 املنتجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة(
  ميكااااااااااااواط . ااااااااااااعة( 6393071)و ميكاواط. ااااااااااااعة( 6626234باقااااااااااادار ) 

 .ىلع التوال 2017و 2016 لعام 
الطاقاااااة  -للاحطاااااة ) الطاقاااااة التصااااااياية  املعطلااااا  بلاااااي مقااااادار الطاقاااااة -ج

 ط . ااااااعةميكااااااوا( 4884000)و ميكااااااواط . ااااااعة( 5819800باقااااادار ) املخططاااااة (
 ىلع التوال .2017و  2016لعام  

و  56.6 الااااى ) تاااادن  نساااابة الطاقااااة املتاحااااة الااااى الطاقااااة التصاااااياية لتصاااا  -د
49.5) % 

 . ىلع التوال  2017و  2016لعام  
الوحااادة الثالثاااة مااان قبااا  الشاااركة  تأهيااا نوصااا  ب ااارورة انجاااات كالاااة االعااااال الخاصاااة ب

 تيادة الطاقة االنتاجية للاحطة . ل رض ة املاكنة بالسرعاليابانية )جايكا( 
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ــــمحـل لتشــــ   لمحطــــ  للملشــــاك لل-4 ــــللت لملعودــــاتللتت
ل-:لملس بللتحـلري لكهــاء

مااان دااارل درا اااتنا ال اااتاارة متابعاااة انتاجياااة محطاااا  الطاقاااة الكهرباثياااة لشاااهر       
 -الحظنا االت : 2018حزيران /

  -:االجزاء االتية الىللاحطة حاجة الوحدة االنتاجية الوحدة االولى :  -أ
واملاااااواد   expansion joint+NRV( وتجهياااااز صااااااام 1عااااادد ) CWPاوال : تجهياااااز م اااااخة 

 االحتياطية االدرى.
 بعد التقيي  .TPSملنظومة  تأهي  انيا : لحة وتقيي  واعادة 

 )مجاوعة واحدة (. RWP الثا : تجهيز م خة 
 . irrigation P/Pرابعا : تجهيز م خة 

 . valve chambers P/P: تجهيز م خة دامسا 
 . spray water /2 اد ا : تجهيز م خة 
 . submersible pump/2ال طا ا   تا ابعا : تجهيز م خ

 .3 امنا : تجهيز م خا  هيدراتين عدد /
 . 3تا عا : تجهيز م خا  الفو فا  عدد /

 . 1عدد / املروقعا را : تجهيز م خة املاء 
 . 1تجهيز م خة املاء املفلتر عدد / حاد  عشر :

 . 1ا نا عشر : تجهيز م خة املاء املقطر عدد /
 . 2/ ر ة عشر : تجهيز م خة الحامض عدد 

 . 1عدد / (4B5Tرابم عشر : تجهيز م خة اعادة الحيوية ل  )
 

 -للاحطة الى االجزاء االتية:حاجة الوحدة االنتاجية  -:الوحدة الثانياة  -  
 )مجاوعة واحدة( RWPتجهيز م خة  اواًل:  
 irrigation P/Pتجهيز م خة  انيًا:   
 valve chambers P/Pتجهيز م خة  الثًا:   
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 spray water /2 تاتجهيز م خ رابعًا:  
  . submersible pump/2طا ا   ال اتجهيز م خت دامسًا:  
 3يدراتين عدد /تجهيز م خا  ه  اد ًا:  
  3تجهيز م خا  الفو فا  عدد/ ابعًا:   
 1تجهيز م خة املاء املروق عدد/ امنًا:   
 1تجهيز م خة املاء املفلتر عدد/تا عًا:   
 1تجهيز م خة املاء املقطر عدد/ عا رًا:  
 2احدى عشر: تجهيز م خة الحامض عدد/  
 1عدد / ( 4B5Tا ناعشر: تجهيز م خة اعادة الحيوية ل  )  

 

 -الوحدة الثالثة: -جا
رمجاااة الصااايانة باوجاااب ا اااتاارة تحدياااد املشااااك  واملعوقاااا  مااان قبااا  لريااا  بتااا       

مااااا  للساااايطرة حسااااب تشااااير الااااى تنصاااايب منظو والتاااا  املحطااااةمتابعااااة انتاجيااااة 
 -:وكاا مبين ادناه، 2018/العقد بعد  هر العا ر لعام

الياباااان  للوحااادة الثالثاااة حيااا  تااا  تنصااايب ماااواد ضاااان القااارض واكااااال تجهياااز  اواًل:
( والعااااا  جااااار  ىلع تنصاااايب وحاااادا  ميكااااا واط220) بحااااا  مقاااادارهتشاااا ي  الوحاااادة 

( C/3P-IQ-003وماااان امل ماااا  تنصاااايب منظومااااا  الساااايطرة حسااااب العقااااد  )،املعالجااااة 
 . 2018مم  ركة  يانس بعد الشهر العا ر لعام /

عااااد اطفاااااء الوحاااادة االنتاجيااااة  اااايت  تنفيااااذ صااااناعة االجاااازاء امليكانيكيااااة ب  انيًا:
د الشااااهر العا اااار ( بعااااM-44-2016) باوجااااب العقااااد املاااارق  الثالثااااة داااارل لصاااا  الشااااتاء

 . 2018لعام /
 

 

 

 

 

 

 -الوحدة الرابعة: -د
وجاااب ا اااتاارة برمجاااة الصااايانة بالريااا  تااا  تحدياااد املشااااك  واملعوقاااا  مااان قبااا   

 للساااايطرة حساااابتشااااير الااااى تنصاااايب منظومااااا  متابعااااة انتاجيااااة املحطااااة والتاااا  
 -:اا يل وه  ك ، 2018/العا ر لعامالعقد بعد  هر 
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( ماااان قباااا  HP-LP BY PASS) ةتباااادي  منظومااااحاجااااة الوحاااادة االنتاجيااااة الااااى  اواًل:
رض الياباااان  يف الوحااادة لقااا اااركة  ااايانس ا ملانياااة والتااا  هااا  مااان ضاااان ماااواد ا

 شركة.لعدم وصول ال ل  يبدأ العا  ل اية تاريخ الثالثة، مم العرض ان  
 تبدي  صااما  الوقود من قب   ركة  يانس.حاجة الوحدة االنتاجية الى  انيًا: 
 لزياااادة الطاقاااة االنتاجياااة تأهيااا تبااادي  او الاااى ادنااااه تحتااااج  املوضاااحة الفقااارا  الثاااًا: 

 عاااان طرياااا تحااااه الدرا ااااة( او ماااااتال ) القاااارض البريطااااان  طرياااا   عاااان امااااا  للوحاااادة
 -: ركا  معتادة عامليًا

 .H/A( B+Aسخنا  الهواء الدوار )ملام    تأهي  .1
( لكااااون املااااواد  ياااار FDFتعااااانف واذرع وموجهااااا  املااااراو  )و( FDF)تباااادي  مااااراو   .2

 موجودة لدى املحطة.      
                                                                               

ل2016إنتاج  للملوظفلت عامل/لل-5
( موظااااف ىلع املاااار  الااااداث  761) بواقاااام( موظااااف 1419العاااااملين ) بلااااي مجاااااوع اعااااداد

انتاجياااااة وبل اااااه ، ( موظاااااف باااااأجور يومياااااة 44( موظاااااف بعقاااااود  ااااانوية و)614)و
 (2758.67بحااااااادود ) 2017و 2016/  لعاااااااام بامليكااااااااواط . ااااااااعة الواحاااااااد املوظاااااااف

  -وكاا موضح يف الجدول ادناه : ،ىلع التوال  اع   .ميكاواط  (2902.7و)
عدد  نةالس

 املوظفين
 املر  الداث 

 للعاملين
 العقود

 للعاملين 
االجور 
 اليومية
 للعاملين

 الطاقة املنتجة 
 . اعةواط ميكا

عدد  /الطاقة املنتجة
 املوظفين

 موظف/. اعةواط ميكا
2016 1419 761 614 44 3914566 2758.67 
2017 1419 761 614 44 4118929 2902.7 

 2830.6 8033495 88 1228 1522 2838 املجاوع 
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ل2017لتطاد للملباا لتعامل/ل-6
والتااااا   ميكاواط. اعة/ ااااانة (3722498بل اااااه الطاقاااااة املباعاااااة للوحااااادا  االنتاجياااااة )

وكاااااا مبااااين يف  2017 /(% ماااان اجاااااال  الطاقااااة املنتجااااة لساااانة90.38تشااااك  نساااابتها )
   -ول ادناه:الجد

 الطاقاة املنتجة 
 

  نة/. اعةواطميكا

 باعة الطاقة امل
 

 ميكاواط. اعة/ نة

 ال ياعا  
 

 ميكاواط. اعة/ نة

الطاقة املستهلكة 
داد  املحطة 

 ميكاواط. اعة/ نة

نسبة 
ال ياعا  

الطاقة  /
 املنتجة

% 

نسبة 
اال تهر  
 /الدادل  
الطاقة 
 املنتجة

% 
4118929 3722498 9119 387312 0.22 9.4 

واملثبتااااة يف  سااااتهلكة وال ااااياعا واملاملباعااااة املنتجااااة وماااان داااارل درا ااااة الطاقااااة 
 الجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادول اعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره 

 -: الحظنا االت           
 الطاقااااة املسااااتهلكة داداااا  املحطااااة / )نساااابة اال ااااتهر  الاااادادل  بل ااااه  -أ

لتبرياااااد للوحااااادا  والتااااا  تاثااااا  ا ااااتهر  اجهااااازة ا (%9.4)الطاقااااة املنتجاااااة( 
   املشااااا ولة مااااان قبااااا  االدارة لتشااااا ي  والسااااايطرة ىلعاالنتاجياااااة واملباااااان

 . الطاقة االنتاجية 
وتعتباااار مقبولااااة لكونهااااا ضااااان  (%0.22) بل ااااه نساااابة ال اااااثعا  يف املحطااااة - 

 .بها املساو 
  اااانة ، ماااااا  .واط ( ميكااااا3722498بل ااااه الطاقااااة املباعااااة للشاااابكة الوطنيااااة ) -ج

 للاحطااااااة   يتطلااااااب اجااااااراء درا ااااااة لنيااااااة لتقلياااااا  اال ااااااتهر  الاااااادادل  
 حطا  الكهرباثية .امل يفلوجود  حة يف الطاقة املنتجة   

 

 



 لملق م 

 8  

لللتنفطللتخامل-7
بااااالنفط الخااااام محطااااة كهرباااااء املساااايب الحراريااااة تقااااوم وتارة الاااانفط بتجهيااااز  

مااان حقاااول الااانفط  الاااى املحطاااة وتاتاااات الكاياااا  املجهااازة  ياتااادعااان طريااا  انباااو  
وكااااا جااااء بكتاااا   (%20)تصااا  احياناااًا الاااى  ىلع نسااابة عالياااة مااان امليااااة باحتواثهاااا

وبسااااابب  30/1/2018( واملااااا ر  يف 705سااااايب الحرارياااااة املااااارق  )محطاااااة كهربااااااء امل
 الااااى لاواصاااافا  الفنيااااة املطلوبااااة ادىادااااترط نفااااط الخااااام باملاااااء وبصااااورة مخالفااااة ل

 -مايل : حصول
ا تعاااا  ىلع الوقاااود واليجاااوت تشااا يلها ب الوقاااود كونهااام اااخا   اااح يفتلاااف  -أ

 والوقود . ىلع دليط من املاء 
للاحطاااة الن كاياااة املااااء محساااوب  ضاااان كاياااة    الوقاااودنسااابة ا اااتهرارتفااااع  - 

نساااابة الوقااااود املجهاااازة للاحطااااة اذ ان كلفااااة ا ااااتهر  الوقااااود الخااااام يشااااك  
 بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين 

وكاااااا مبااااين يف املنااااتج (% ماااان الكلفااااة الكليااااة للكيلااااو واط الواحااااد 62.2-63.8)
 -الجدول ادناه :

 

 

كلفة  راء  السنة
 الوقود
 دينار

الطاقة 
 املنتجة
كيلو 
 . اعةواط 

الكلفة الكلية 
 النتاج 

الكيلو واط 
 الواحد
 دينار
1 

كلفة الوقود 
 املستهلك 

لكيلو واط ل
 الواحد 
 دينار
2 

الكلفة  /نسبة ا تهر  الوقود
 الكلية للطاقة 

% 
 
1:2 

2016 53580537991 3914566000 20.18 13.7 62.2 
2017 41881876593 4118929000 16 10.2 63.8 
كلفااااة الوقااااود املسااااتهلك للكيلااااو واط الواحااااد مقارنااااة بكلفااااة  ضانخفااااالااااوح   -اجاااا 

 الكيلو واط من انتاج الطاقة الكهرباثية.
قامااااه ادارة املحطااااة بأتخاااااذ االجااااراءا  املنا اااابة ملعالجااااة مشااااكلة تسااااريب الوقااااود  -د

تو ااايم الفاصااار   ، ل اااًر عااانالاااى النهااار حيااا  تااا  انشااااء لاصااار  ميكانيكياااة جديااادة 
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املااا ر  ( و1007بكتاااا  محطاااة كهربااااء املسااايب الحرارياااة املااارق  )القديااااة وكااااا جااااء 
 . 7/2/2018يف 
تشااا ي  العااااال والفنياااين لسااااعا  طويلاااة يومياااًا  يااات  املااااءل ااارض الاااتخلة مااان  -هاااا
بوا اااااطة اض التر اااايب ولصاااا  الوقااااود عاااان املاااااء ويف احاااا تابعااااة دورا  املياااااةمل

الشاااركا   لااازامإلوتارة الااانفط  مااااا يتطلاااب مااان الاااوتارة مفاتحاااةالفاصااار  امليكانيكياااة، 
 -يل :ملنتجة للنفط باا ا

ولقاااااا  املجهاااااز ملحطاااااا  الطاقاااااة الكهرباثياااااة انتااااااج الااااانفط الخاااااام ان يااااات  -اوال
 للاواصفا  الفنية املطلوبة لوتارة الكهرباء.

 عاااادم احتسااااا  كلفااااة املاااااء املخلااااوط ماااام الاااانفط ولقااااا للنسااااب املثبتااااة - انيااااا
 كهرباء ا ناء اجراء الفحة عليها مختبريا.يف مختبرا  وتارة ال واملحددة

وصاااول الوقاااود  الحرارياااة املسااايب  كهربااااء مااان اصاااعب التحاااديا  التااا  تواجااا  محطاااة -و
، كاياااا  مااان املااااء تفاااوق اضاااعان الساااعة التصااااياية ملنظوماااة لصااا  املااااء يصااااحب  

الفي ااااان و اااارق الفاصاااار  وعبااااور املاااااء املصاااااحب وماااااا يتساااابب يف احاااادا  الطفااااو 
حاااااد   24/12/2017 يفويجااااادر التنوياااااة انااااا  ، خطاااااوط التصاااااريف املبا ااااارة لللوقاااااود 
عباااور بعاااض بسااابب  للاحطاااةاملجااااورة  دطاااوط التصاااريف واحاااواض التهيملاااةيف  ااارق 
متابعاااة اال اااتارار يف ارة يتطلاااب مااان الاااوت، وعليااا  املاااازوج باااالوقود الاااى النهاااراملااااء 
للاواصااافا  الفنياااة  تجهياااز الوقاااود مااام وتارة الااانفط للحصاااول ىلع وقاااود ولقاااا عالياااة

 املطلوبة ملحطا  الطاقة الكهرباثية.
قااااام بافاتحااااة وتارة الاااانفط ل اااارض   قساااا  الوقااااود الساااااث  /علاااااا  ان وتارة الكهرباااااء

ايااااا  ايجاااااد الحلااااول املنا اااابة للاااانفط الخااااام املجهااااز ماااان قاااابله  الحتواثاااا  ىلع ك
 الاااذروة الكهرباثياااة دااارل حاااا نقاااة الطاقاااة  ةمااان املااااء ل ااارض تجااااوت اتماااكبياااره 
 .8/8/2018( وامل ر  يف 2608املرق  )  وكاا جاء بكتابه  الصيفية

 

 

للملصاريفللتتش     ل-8
محطاااة كهربااااء املسااايب الحرارياااة بلاااي مقااادار املباااالي املصااارولة ىلع صااايانة وتشااا ي  

( ميكااااا واط 300االنتاجيااااة االربعااااة  ااااعة الواحاااادة ) للوحاااادا  ب ااااانها كلفااااة الوقااااود
( ديناااااار )مملاااااة وداساااااة واربعاااااون 145167513955بل اااااا مقاااااداره )م 2017و  2016لسااااانت  
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ملياااار ومملاااة و ااابعة و اااتون ملياااون وداساااااثة و ر اااة عشااار الاااف وتساااعااثة وداساااة 
حالظااااه املحطااااة ىلع  ، وبالتااااال وكاااااا مبااااين يف الجاااادول ادناااااهوداسااااون دينااااار( 
 ىالاااا 2016 / اااانة الطاقااااة االنتاجيااااة يف  اااابب انخفاااااض  ، ويعاااازى طاقتهااااا االنتاجيااااة

 -:املنفذة من قب   ركة جايكا اليابانية تأهي اعاال الصيانة وال
 املبالي املصرولة السنة  

 دينار
 الطاقة االنتاجية
 كيلو واط. اعة

 كلفة الكيلو واط الواحد
  اعة / دينار

1 2016 79020941898 3914566000 20.18 
2 2017 66146572057 4118929000 16 

   145167513955 املجاوع
 

للتتودفاتللالضطـلري ل-9
 حطااااة مل (4.3.2.1لوحاااادا  التوليديااااة )االضااااطرارية ل ا توقفاااااللااااوح  ارتفاااااع  اااااعا   

ىلع  ( %62.5،22.7،50.6،28والتاااااا  بل ااااااه ) 2017 /لساااااانةكهرباااااااء املساااااايب الحراريااااااة 
 -ادناه :يف الجدول وكاا مبين التوال  ،
رق   السنة

 الوحدة
عدد  اعا  
التش ي  
 التصاياية

دد  اعا  ع
التش ي  
 الفعلية

عدد 
 اعا  
 التوقف

نسبة 
 التش ي 

)%( 

نسبة 
 التوقفا 

)%( 
2017 1 8760 3290 5470 37.5 62.5 

2 8760 6774 1986 77.3 22.7 
3 8760 4322 4438 49.4 50.6 
4 8760 6306 2545 72 28 

 

ل انتاجيااااة التاااا  تاااا  اال ااااارة اليهااااا يف جااااداو التوليديااااة توقااااف الوحاااادا ا اااابا   ان
 -كاا يل :، ه   2017/املحطا  الكهرباثية لشهر حزيران

 .1984منذ عام واالجزاء املساعدة لها املنصوبة  تقادم الوحدا  االنتاجية –أ 
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 للوحاااادة التوليديااااة االولااااى (Grand Steam) لاااا  ياااات  صاااايانة منظومااااة بخااااار العاااازل - 
 .من قب  جهة معتادة

لتوليدياااة الثالثاااة ل ااارض تشااا يلها بكامااا  حالهاااا الوحااادة ا تأهيااا لااا  يااات   انجاااات  -ج
( ميكااااواط والعاااا  جاااار  ىلع 100حيااا  تااا  تشااا ي  الوحااادة بحاااا  اولااا  ) التصاااايا 

 .تنصيب وحدا  املعالجة  
الوحاااادة التوليديااااة الرابعااااة ماااااا ادى الااااى كثاااارة التوقفااااا   تأهياااا عاااادم اجااااراء  -د

 .لها االضطرارية

للمل  لن  للتطاد للالنتاج  للحناءللتزيارةل-10
( ميكااااا 300×4 ااااعة )حطااااة كهرباااااء املساااايب الحراريااااة ماااان داااارل الزيااااارة امليدانيااااة مل

نساااابة الطاقااااة املنتجااااة الااااى الطاقااااة التصاااااياية الحظنااااا ان   16/9/2018واط يف يااااوم 
 -وكاا موضح يف الجدول ادناه: (،%68.3 بل ه)

 الطاقة التصاياية للاحطة 
 ميكا واط

 الطاقة املنتجة 
 ميكا واط

 
 

الطاقاة 
 املنتجاة

 

الطاقة 
 التصاياية

1200 820 68.3% 
 

مقبولااااة اذا ادااااذنا بنظاااار االعتبااااار قاااادم املكاااااثن واملولاااادا  النساااابة املااااذكورة وتعتباااار 
( 31بها وتشاااا يلها )ينصااااتوالتوربينااااا  للوحاااادا  االنتاجيااااة االربعااااة الااااذ  م ااااى ىلع 

نساااابة  هل ااااحياااا  ب 2018يف  ااااهر ا  /تطااااور انتاجيااااة املحطااااة قااااد  ااااهد  و ، اااانة
آ  لعااااام  عنااااد مقارنتهااااا بشااااهر (%67.7الطاقااااة املنتجااااة الااااى الطاقااااة التصاااااياية )

علااااااا ان اىلع كفااااااءة انتاجياااااة حققتهاااااا  ،(%41.4)نسااااابتها  تبلااااايالتااااا  كاناااااه  2013
عااااام يف %(  52.8)هاااا املحطااااة )نساااابة الطاقااااة املنتجااااة الااااى الطاقااااة التصاااااياية( 

كاااااا موضااااح يف الجاااادول ، وول ايااااة تاريخاااا   1987منااااذ بدايااااة تشاااا ي  املحطااااة  2002
 -ادناه:
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الشهر 
 والسنة

الطاقة التصاياية 
 للاحطة 

 ميكا واط .  اعة

 الطاقة املنتجة 
 ميكا واط . اعة

 
 

الطاقاة 
 املنتجاة

 

الطاقة 
 التصاياية

8/2018 892800 604186 67.7% 
8/2013 892800 369910 41.4% 

2002 10512000 5544807 8،52% 
 

لك ف للنتاجللتك  ول لطللتولح ل-11
( دينااااار )ا نااااان وعشاااارون 22)ماااان الكلفااااة الكليااااة النتاااااج الكيلااااو واط الوحااااد  انخفاااااض
كاااااا ، و 2017/عااااام ( دينااااار ) ااااتة عشاااار دينااااار( يف 16) الااااى 2016يف عااااام / دينااااار(

 -موضح يف الجدول ادناه:
 عة املحطة  السنة

 التصاياية 
 واط  ميكا

 واط الواحد  عر الكيلو
 دينار

2016 1200 22 
2017 1200 16 

جااازء مااان الوحااادة الوحااادة االنتاجياااة الثالثاااة و تأهيااا ويعاااود ذلاااك بسااابب عالياااا           
 االنتاجية االولى .

لك ف للتودودللملسته كلالنتاجللتك  ول لطللتولح ل-12
كهربااااااء طاااااة واط الواحاااااد النتااااااج الطاقاااااة الكهرباثياااااة ملح كلفاااااة الكيلاااااو انخفااااااض
( ديناااار 13.7مبلاااي )مااان الوقاااود  ا اااتهر  ميكاااا واط مااان( 1200) اااعة الحرارياااة املسااايب 

ينااااار )عشاااارة ( د10.2)الااااى مبلااااي  2016يف عااااام / ) ر ااااة عشاااار دينااااار و اااابعااثة للااااس(
 -وكاا موضح يف الجدول ادناه:،  2017 /عامدنانير وماثتان للس( يف 
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كلفة الوقود  السنة
 املستهلك

 دينار

 اقة املنتجةالط
 واط .  اعة كيلو

  واط الواحد كلفة الكيلو
 دينار

2016 53580537991 3914566000 13.7 
2017 41881876593 4118929000 10.2 

جااازء مااان الوحااادة الوحااادة االنتاجياااة الثالثاااة و تأهيااا ويعاااود ذلاااك بسااابب عالياااا         
 االنتاجية االولى.

ل لطم كال(300)توح ةللتتوت  ي للال ت موت ةللل-13
 تأهياااا الفاااارا  االو ااااط تنفيااااذ  /لعامااااة النتاااااج الطاقااااة الكهرباثيااااةحالااااه الشااااركة ا 

باوجااااب العقااااد املاااارق  ( االيرانيااااة IGCتورباااااين ومولاااادة الوحاااادة االولااااى الااااى  ااااركة )
( دينااااااار ) اااااتة مليااااااار و ر ااثااااااة 6370955668مقاااااادارها )وبابلاااااي  26/11/2014( يف 131)

 و ااااتونو اانيااااة  و ااااتااثةالااااف  داسااااة وداسااااونوو اااابعين مليااااون وتسااااعااثة 
تااا  اال اااترم االولااا  العااااال واعاالهاااا الشاااركة وانجاااز   ،( ياااوم365)تنفياااذ اااادة بوديناااار( 
 -ما يل  : هابصددولدينا  ،2015 /15/6بتاري   املولد والتورباين تأهي 

ماااان الشااااركة واط ميكااااا  (300) اال ااااترم االولاااا  لتأهياااا  الوحاااادة االولااااى  ااااعةتاااا   -أ
(IGC االيرانيااااة )  باوجااااب كتااااا  املديريااااة العامااااة النتاااااج الطاقااااة الكهرباثيااااة املاااارق
لااااا  تساااااتطم تنفياااااذ االعااااااال املوكلاااااة لهاااااا ولقاااااأ اال انهاااااا  9/9/2015( يف 8623)

لجنااااة اال ااااترم   دوقااااد حااااد ،للاواصاااافا  الفنيااااة لرعاااااال الكهرباثيااااة املطلوبااااة
 الوحاااااادةمولاااااادة   اهاااااا  مشاااااااك   18/6/2015 يف مح اااااارها املاااااا ر  يفاالولاااااا  
 -:وه  كاا يات  ،الت  ت  تأهيلها االولى التوليدية

 ارتفاع االهتزات يف املساند. -اواًل
 تيادة  رعة جريان تيه العزل الراجم جهة التورباين.  - انيًا
 ( موقعيا.8ارتفاع حرارة املسند رق  ) - الثًا
 عدم ا ت ال منظومة منقية الزيه. -رابعًا

ارتفااااع درجاااة حااارارة التناااد  ل اااات الهيااادروجين دادااا  املولااادة والتااا  تهااادد  -دامساااًا
  رمة ا تارار عا  الوحدة  عند وصولها دارج حدود املساو .
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 (.SEC GOVل  يت  تش ي  صاام التحك  بالبخار ) - اد ًا
 (.EHGل  يت  تنصيب كارتا  منظومة ) - ابعًا
 ملولد.حرارة ا ود عط  يف  ر  متحسسا وج - امنًا
 (.Mm/s 5.7( يص  الى )5ارتفاع اهتزات مسند رق  ) -تا عًا

علاااااا انهااااا كانااااه  ،(60Mm/sارتفاااااع الرمركزيااااة لتورباااااين ال اااا ط املتو ااااط ) -عا اااارًا
 (.21Mm/sبحدود )

 . x=5.2( عال  باتجاه 4مسند رق  )اهتزات  -احدى عشر
وحساااب قااارار لجناااة حسااا  العقاااد  19/1/2016تااا  انهااااء العقاااد رضااااثيأ بتااااري  وياااذكر انااا  
بعااااااد ان قامااااااه املديريااااااة العامااااااة النتاااااااج الطاقااااااة  26/11/2014( يف 131املاااااارق  )
ا ااااتقطاع املبااااالي  ماااان مسااااتحقا  الشااااركة املقاولااااة عاااان الفرا  االو ااااط ب/الكهرباثيااااة

ولااا  يااات  اطااارق  9/9/2015املشااااك  املاااذكورة اعاااره وحساااب توصاااية اللجناااة بتااااري  
 -:يف الجدول االت  ةوضحوامل تاريخ  املستحقا  ل اية

 
 املبلي تفاصي   

 دينار
 861279125 ا تقطاع مبلي عن الفقرا  ال ير منفذة يف العقد 1
 777665906 ا تقطاع املبالي ال ريبية والكاار  ودطا  ال اان 2

 1638945031 املجاوع
 
 

حلياااة لشاااهر الحظناااا مااان دااارل تااادقي  متابعاااة عقاااود املناقصاااا  الخارجياااة وامل -أ
مااارة  انياااة االولاااى  ليدياااةالوحااادة التومولااادة قياااام املديرياااة باحالاااة  2018/آياااار 

 ( االيرانيااااةIGC ااااركة ) هااااء عقاااادتنابعااااد  الاااى  ااااركة جناااارال الكتااار  االمريكيااااة
( 10800000وبابلاااااااي مقاااااااداره ) 16/8/2016( يف 32املااااااارق  ) باوجاااااااب كتابهاااااااا

موضااااح يف الجاااادول ادناااااه ،  وكاااااادوالر )عشاااارة مليااااون و اانااثااااة الااااف دوالر( 
 اااادةوب 3/7/2016وتااا  تسااالي  املوقااام لشاااركة جنااارال الكتااار  االمريكياااة بتااااري  

 -:ولدينا بصدد ذلك ما يل   ،( يوم 45) تنفيذ
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 كلفة العقد التفاصي 
 دوالر

 مدة التنفيذ

 يوم 45 3000000 املرحلة االولى
 يوم 45 7800000 الثانية املرحلة

 

( ميكاااا واط اال انهاااا درجاااه عااان العاااا  يف نفاااس 80بحاااا  )الوحااادة  تااا  رباااط -اواًل    
 -:وندرج ادناه اه  النواقة ليها  2017وكاا جاء يف جدول الصيانة لعام/اليوم 
 (..over exit. Tripتوقف الوحدة لعدم قدرتها ىلع االنتاج ) (1
 (.earth faultوجود لص  ارض  ) (2
 (Gen. electric faultوجود لص  كهرباث  ) (3
يف وتارة الكهرباااااء  واملصااااادقة ىلع االحالااااة اللجنااااة املركزيااااة للاراجعااااة ر قاااار (4

مولااااادة لتأهيااااا   اعتباااااار املرحلاااااة االولاااااى 3/11/2016( يف 53باوجاااااب قرارهاااااا )
 لا لة. الوحدة التوليدية االولى

 

باوجااااب القاااارار  واملصااااادقة ىلع االحالااااة للاراجعااااةوالقااااه اللجنااااة املركزيااااة  - انيااااًا 
بالعاااااا  ىلع تنفياااااذ املاااااذكورة اعاااااره  السااااااا  للشاااااركة  3/11/2016( يف 53املااااارق  )

 جنااارالوبأ ااار   اااركة  االولاااى مولاااد الوحااادة التوليدياااة تأهيااا اعااااال املرحلاااة الثانياااة ل
 . 18/12/2016الكتر  االمريكية بالعا  وا ترم املوقم بتاري  

ان  2018ر/خارجياااة واملحلياااة لشاااهر آيااااكشاااف متابعاااة عقاااود املناقصاااا  ال باااين - الثاااًا
مااان قبااا   اااركة جنااارال الكتااار     وارجاعااا  الاااى املحطاااةتأهيلااامحاااور املولااادة لااا  يااات  
عالياااا  اال اااترم االولااا  اجاااراء مااااا يتطلاااب مااان الاااوتارة عناااد  ،االمريكياااة ل اياااة تاريخااا 

 -مراعاة االت : والنهاث 
مولااادة الوحااادة داء بعاااد التحقااا  مااان كفااااءة ا تأهيااا ال عالياااا  اااترم ان يااات  ا (1

ماااان قباااا   ااااركتين واحاااادة داااارل  اااانة ملاااارتين  اهااااتأهيلوالتاااا  جاااارى  االولااااى
 مقاولتين.

تحايااااا  مسااااا ولية لشااااا   اعااااااال املرحلاااااة االولاااااى لشاااااركة جنااااارال الكتااااار   (2
االمريكيااااة وعاااادم صاااارن ا ااااتحقاقاتها املاليااااة اال بعااااد نجااااا  تشاااا ي  اعاااااال 

 املرحلة الثانية.
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  عامليااااة  ااااركاى لاااااملحطااااا  الكهرباثيااااة اتأهياااا  يتطلااااب ا ااااناد اعاااااال  (3
مااان لشااا  عالياااة تأهيااا  املحطاااا  ملنااام متخصصاااة بتصااانيم هاااذه املولااادا  

ل املخصصاااة للخطاااة التشااا يلية االماااوا ا تناااازان مااان جهاااة ادااارى مناااموجهاااة 
 .للاحطا 

لدـضللتوكات للت اـان  لت تعا نللت  تلل)جايكا(ل-14
قياااااة باااااين الحكوماااااة العرا 25/1/2008ابرماااااه اتفاقياااااة القااااارض الياباااااان  بتااااااري     

 تأهياااا ابانيااااة للتعاااااون الاااادول  )جايكااااا( بالوكالااااة اليوالحكومااااة اليابانيااااة حياااا  تقااااوم 
وجاااازء ماااان الوحاااادة التوليديااااة االولااااى واط  ( ميكااااا300الوحاااادة االنتاجيااااة الثالثااااة  ااااعة )

ويشاااااا  العاااااا  االعااااااال امليكانيكياااااة والكهرباثياااااة والكياياوياااااة واعااااااال السااااايطرة 
 (36794بها ولحصااااها وتشااااا يلها وبابلااااي مقاااااداره )تجهيااااز املاااااواد ونصااااوااللكترونيااااة 

ياااان يابااااان  ) ااااتة و ر ااااون مليااااار و اااابعااثة واربعااااة وتسااااعون مليااااون ياااان مليااااون 
 -يابان ( ولدينا بخصوا املوضوع ما يل :

بتنظاااي  كشاااف ماااوقع  واعاااداد جاااداول كاياااا   اان الطااارلين املتعاقااادين قاااامو -أ
(  300)الوحااادة الواحااادة اااعة وجااازء مااان الوحااادة االولاااى ة ثاااالثالوحااادة ال تأهيااا ل

 ملدة  نتين .و ميكاواط
والتااا  تااا  اعااادادها فياااذ االعااااال( الاااواردة يف العقاااد ان و ااااث  )جاااداول اوقاااا  تن - 

االعاااااال  تنفيااااذ جايكاااااوكالااااة ل يساااااح( ماااااا ةياريااااتدا) هاااا  11/5/2011بتاااااري  
باااادة تزياااد عااان املااادة  املوكلاااة اليهاااا والخاصاااة بتسااالي  اجااازاء املرجااا  الرثيساااية

 . املثبتة يف  روط التعاقد
وجاااازء ماااان  الثالثااااة التوليديااااة اصاااار  الوحاااادةو يت ااااان القاااارض طاااارق تنفيااااذ -ج

 -ويشا :االولى التوليدية الوحدة 
 التصامي  •
 .تصنيم املواد •
 .ادتيار املواد •
 .تسلي  املواد  •
 .نصب املواد  •
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  .اكاال ولحة وتش ي  اجزاء الوحدة التوليدية الثالثة •
اكثاااار حساااب العقااااد املبااارم مااام وكالااااة جايكاااا دن للاشااااروع ان الحاااا  املساااته •

 ميكا واط للوحدة التوليدية الثالثة.( 270)من
(  اااانوا  10) لتسااااديد مبلااااي القاااارض تبلااااي ماااادتهايت ااااان العقااااد لتاااارة  اااااا    -د

لااا  جايكاااا  كالاااة، ومااان الجااادير بالاااذكر ان و ( ااانة واحااادة)ب اااانها لتااارة ال ااااان البال اااة 
 .الوحدة الثالثة ل اية تاريخ   هي تأاالعاال الخاصة بتنجز 
التوليدياااة الثالثاااة وجااازء مااان الوحااادة التوليدياااة لااا  يااات  انجاااات العاااا  للوحااادة   -هاااا

 ء يف كتاااا  وتارة الكهربااااء املااارق حساااب ماااا جاااامااان قبااا  الشاااركا  املنفاااذة االولاااى 
 -وندرج يف الجدول ادناه نسب االنجات:،3/10/2018( يف19049)
 
 الشااااااااركة لقرا  املشروع  

 املقاولة
نسااابة االنجاااات 

 املاد 
% 

 نسااااابة االنجاااااات
 املال 
% 

 مبلي العقد
)ملياااون يااان  

 يابان (

تاااااري  
 االنجات

تجهياااااااااز معااااااااادا   1
-IQاملرجاااا  البخاااااار  )

P3/C004) 

 2014 9036 100 100 هيتا  

تجهياااااااااز معااااااااادا   2
-IQالتوربااااااااااااااااااين )

P3/C002) 

 اااااايانس 
 ()انكلتر

100 100 348‚5785 2014 

تجهياااااااااز معااااااااادا   3
الساااااايطرة الرثيسااااااية 

-IQوتنصاااااااااااااااايبها )
P3/C003) 

 اااااايانس 
 )املانيا(

77 82 652‚3720 2019 

 تجهيزمعاااااااااااااااااادا  4
 االجهاااااازة املساااااااعدة

(IQ-P3/C005) 

 2014 8131 100 100 هوندا 

نصااااب مرجاااا  للوحاااادة  5
 (25الثالثة )عقد 

البحااااااااااار 
 اال ود

80 60 571‚32 
مليااااون دوالر 

 امريك 

2017 
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ملياااااااااااااون يااااااااااااان  26675                                                                  املجاوع
 يابان 

 دوالر مليااااااااااااااااااااااون 32‚571                                                                   
 امريك 

 

 الثالثااااة وبعااااض االعاااااال الفنيااااة للوحاااادة التوليديااااة لوحاااادةبل ااااه نساااابة انجااااات ا -و
 كاااااا موضااااح 16/9/2018يف  ةامل رداااا امليدانيااااة تاااااري  تيارتنااااال ايااااة  االولااااى التوليديااااة
 -ادناه: يف الجدول

نسبة  التفاصي 
 االنجات
% 

 90 االنجات الفن 
 88 االنجات املال 

 

الو ااااط دلعتااااين ماااان نتاااااج الطاقااااة الكهرباثيااااة/الفرا  ااملديريااااة العامااااة ال اااادد   -ت
ولاااا  املاااادة املحااااددة (  %88)التسااااديد املااااال  بنساااابة ماااان ر   بااااالالقاااارض اليابااااان  

 -:يف الجدول االت  املدرجة يف قرض وكالة جايكا وكاا موضحو بالعقد
رق  

 الدلعة
 مبلي االطرق موعد االطرق

 ين يابان 
1 20/1/2018 602688000 
2 20/7/2018 602688000 

 

ذلاااك الاااى د اااوع العقاااد النظااااة وتعليااااا  الوكالاااة اليابانياااة للتعااااون  ااابب ويعاااود 
 -:، ولدينا بصدده املرحظا  االتيةل  )جايكا(الدو
بعااااااد  3/4/2009( بتاااااااري  TEPSCOتاااااا  التعاقااااااد ماااااام الجهااااااة اال تشااااااارية ) -اواًل
 -العداد مايل : ىلع توقيم االتفاقية يوم( 344مرور)
 .جداول الكايا  (1
 .الو اث  الفنية والتجارية (2
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 .متابعة تنفيذ املشروع (3
لوحاااادة االنتاجيااااة ا تأهياااا يااااة لعاليااااة را  الهند ااااية والتجارتقاااادي  اال تشااااا (4

جاياااام االعاااااال تنفااااذ حسااااب ان الثالثااااة وجاااازء ماااان الوحاااادة االنتاجيااااة االولااااى و
 .تعلياا  وكالة جايكا اليابانية

لتحاااا  بتاااااري  حياااا  تاااا  لشااااركة اال تشااااارية لاملسااااتند  لااااتح االعتااااااد  تااااأدر - انيااااًا
 .يوم ىلع توقيم العقد ( 87 )بعد مرور ا  30/6/2009
 .31/8/2009قامه الشركة اال تشارية باعداد الو اث  كاملة يف  - الثًا

محطااااة الااااى ادارة  3/9/2009 الو اااااث  بتاااااري الجهااااة اال تشااااارية بتساااالي   قامااااه -رابعااااًا
ملراجعاااااة الو ااااااث  مااااان قبااااا  املهند اااااين والفنياااااين كهربااااااء املسااااايب الحرارياااااة 

ليابانياااااة وتااااااه ا اااااتار  املخاطباااااا  باااااين الاااااوتارة ووكالاااااة جايكاااااا او ،املختصاااااين
( ياااااوم مااااان 104) ماااارور ا  بعاااااد 16/12/2009املصااااادقة عليهاااااا مااااان قباااا  الاااااوتارة يف 

 .ا ترمها
الوحاااادة  الو اااااث  الخاصااااة بتأهياااا ىلع باملصااااادقة وكالااااة جايكااااا  قامااااه  -دامسااااًا

( ياااوم مااان 191ا  بعاااد مااارور)  25/6/2010الوحااادة االولاااى بتااااري  الثالثاااة كاملاااة وجااازء مااان 
 .ا ترمها
التاليااااة )هوناااادا  الكوريااااة  للشااااركا  20/8/2010تاااا  توجياااا  الاااادعوة بتاااااري   - اد ااااًا

 تأهيااااا طانياااااة، هيتا ااااا  اليابانياااااة،  ااااايانس االملانياااااة( لي،  ااااايانس البرالجنوبياااااة
موعااااد ل لاااا   15/12/2010الوحاااادة الثالثااااة وجاااازء ماااان الوحاااادة االولااااى وحاااادد يااااوم 

 ( يوم.117مقدارها ) عد مدةاملناقصة ا  ب
( واللجاااان TEPSCOي  العاااروض مااان قبااا  الشاااركة اال تشاااارية )ا اااة وتقياااتااا  در - اااابعًا

مااااادة  بعااااادا   28/3/2011ة جايكاااااا اليابانياااااة يف الاااااى وكالااااا ااملختصاااااة وتااااا  ار ااااااله
 . لتح العطاءا تاري  ( يوم من 105 مقدارها )
الوحااااادة  تأهيااااا ىلع العاااااروض الخاصاااااة بباملصاااااادقة وكالاااااة جايكاااااا  قاماااااه - امناااااًا

 .18/4/2011ة وجزء من الوحدة التوليدية االولى بتاري  التوليدية الثالث
)هونااادا  الكورياااة الجنوبياااة ، هيتا ااا  تااا  توقيااام العقاااود مااان قبااا  الشاااركا   -تا اااعًا

ماااارور ا  بعااااد  28/5/2011( بتاااااري   اليابانيااااة،  اااايانس االملانيااااة،  اااايانس البريطانيااااة
 .تأهي لعالية ال جايكا ىلع عقود الشركا  املنفذة( يوم من مصادقة وكالة 51)
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مااارور  ا  بعاااد 5/7/2011تااا  مصاااادقة وكالاااة جايكاااا ىلع توقيااام العقاااود بتااااري    -عا ااارًا
 ( يوم من توقيعها يف ب داد .37)

الوحااادة الثالثاااة وجااازء مااان الوحااادة  تأهيااا تااا  عااارض العقاااود الخاصاااة بال -احااادى عشااار
قااااار الاااااوتارة يف مواملصاااااادقة ىلع االحالاااااة للاراجعاااااة االولاااااى ىلع اللجناااااة املركزياااااة 
( يااااوم ماااان مصااااادقة وكالااااة 52) ماااارور ا  بعااااد 27/9/2011وتاااااه املصااااادقة عليهااااا يف 

 جايكا.
 -للشركا  املدرجة يف الجدول ادناه:املستندية لتح االعتاادا   تادر -ا نا عشر

  تاري  لتح االعتااد رق  وتاري  العقد  الشركة  
 املستند 

بعد مصادقة  درمدة التأ
 الوتارة
 يوم

  C/3P-IQ-004 يتا   اليابانيةه 1

  28/5/2011يف 
28/2/2012  154  

هوندا  الكورية  2
 الجنوبية

005-C/3P-IQ  

  28/5/2011يف 
13/8/2012 321  

  C/3P-IQ-003  يانس االملانية 3

  28/5/2011يف 
7/3/2013 527  

  C/3P-IQ-002  يانس البريطانية 4

  28/5/2011يف 
7/3/2013 527  

 
 
 

ة ثاااالثالالتوليدياااة الوحااادة  تأهيااا  مشاااروعدر انجاااات اهااا  املشااااك  التااا  اد  الاااى تاااأ - 
 -االولى: التوليدية وجزء من الوحدة

 

تاااا  اعاااارن عاااان املناقصااااة التنالسااااية العامليااااة لنصااااب مرجاااا  الوحاااادة الثالثااااة  -اواًل
ماااام  ااااركة البحاااار  25/8/2017ل ايااااة توقياااام العقااااد يف  11/6/2014)ماااارتين( ماااان تاااااري 

 مليااااااون و ر ااااااون ا نااااااان)  امريكاااااا  دوالر( 32571000‚04د بابلااااااي مقااااااداره )اال ااااااو
 . هر( 12) تنفيذ وبادة(  نتا  واربم دوالر الف و بعون وواحد وداسااثة
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عااان تنفيااااذ اعاااااال نصااااب  11/12/2014 بتاااااري اعتااااذار  ااااركة هيتا ااا  اليابانيااااة   - انياااًا
 يكا واط ال با  لنية .م( 300 ) معدا  املرج  للوحدة التوليدية الثالثة  عة

 ( يوم .1051) املرج دير يف انجات نصب التأمدة  هبل  - الثًا
 اجااازاء مااان املرجااا با ااار  الشاااركة املقاولاااة بتنفياااذ االعااااال الخاصاااة بنصاااب   -رابعاااًا

بسااااابب صاااااعوبة اطفااااااء الوحااااادة االنتاجياااااة الثالثاااااة  11/10/2017للوحااااادة الثالثاااااة يف 
 .11/10/2018اعاالها يف و ون تنجز  2017درل لص  الصيف /

عااادم كفاياااة مبلاااي القااارض النجاااات اعااااال السااايطرة للوحااادة الثالثاااة ادى الاااى  -دامساااًا
( يف 19ة باوجاااب العقااااد املاااارق  )يااااماااام  ااااركة  ااايانس االملان بالتعاقااادقياااام الااااوتارة 

امريكاااااا  )  ر ااااااون مليااااااون وماثتااااااان  دوالر (30270762‚03وبابلااااااي مقااااااداره ) 13/8/2017
 ت  املبا اااارة اااايوبعااثة وا نااااان و ااااتون دوالر و اااار   اااانتا  ( و اااابعون الااااف و اااا

 .2019 /ويتوقم انجاته يف عام 2018/عامصيف لص  بعد  بالعا 
 

 

لللتتوص اتل-15
ال  (  اااانوا 10والبال ااااة )لتسااااديد مبلااااي قاااارض وكالااااة جايكااااا ان لتاااارة الساااااا   -أ

ليدياااة التوالوحااادة التوليدياااة الثالثاااة وجااازء مااان الوحااادة  تأهيااا تكفااا  لتنفياااذ 
 -:اا يتطلب اتخاذ االجراءا  االتيةم ،االولى

ان ي دااااذ بنظاااار االعتبااااار يف العقااااود املسااااتقبلية تحديااااد لتاااارا  الساااااا  بعااااد  -اوال 
 كايااااا عاااااال الهند ااااية املطلااااو  تنفيااااذها واملثبتااااة يف جااااداول انجااااات كالااااة اال

 وا ترمها ا ترما نهاثيا .
املاااواد وتصااانيعها ونصااابها وتشااا يلها يااات  تحدياااد لتااارة التنفياااذ مااان تجهياااز  - انياااا

هاااا وولقاااا تأهيلباااادة تمنياااة مقبولاااة مااان  قبااا  الطااارلين وولقاااا لطبيعاااة االعااااال املاااراد 
ب ااااانها االحالااااة  ( ر ااااة  اااانوا )للاواصاااافا  الفنيااااة املطلوبااااة بااااادة ال تزيااااد عاااان 

 والتصامي  واملصادقة والتنفيذ والفحة للاحطا  الحرارية لقط .
املصااااادقة ىلع املخططااااا  والعااااروض للشااااركا  املنفااااذة للعااااا  ديااااد لتاااارة تح - الثااااا

 ( يوم.30-15بادة تتراو  بين )حتياطية وقواث  تجهيز االدوا  اال
 .ها لقعن املناقصة ولرعرن ( يوم 30تحديد مدة ) -رابعا
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فااااتح االعتااااااد املسااااتند  الخاااااا بتأهياااا  لان تعطاااا  اولويااااة ىلع وتارة املاليااااة  -أ
اذ ، النهااااا محطااااا  انتاجيااااة ذا  و وقيااااة عاليااااة  لحراريااااةاملحطااااا  الكهرباثيااااة ا

الثالثااااة  الوحاااادة تأهياااا فااااتح االعتااااااد بتااااادر تنفيااااذ اصاااار  وب هاااااتساااابب تأدر
 ( يوم.523مدة )وجزء من الوحدة االولى 

ضاااااروره الااااازام الشاااااركا  اليابانياااااة املجهااااازة للوحااااادا  االنتاجياااااة اال ا اااااية ان  - 
انجاااات املشاااروع بسااابب البحااا   درعااادا  ل ااارض منااام تاااأتقاااوم بنصاااب هاااذه امل

اجااازاء الوحااادة قااادرة والكفااااءة النجاااات عالياااة نصاااب عااان  اااركا  بديلاااة وبااانفس ال
 التوليدية الثالثة.

 اااريطة ان يااات  ض املبرماااة ياااوم توقيعهاااا، ضااارورة تثبياااه  اااعر الصااارن للقااارو -ج
عالااااة قليلااااة التذبااااذ  يف  اااعر صاااارلها يف اال ااااواق العامليااااة ل اااارض تحدياااد 

 .فة القروض املطلو   دادهابررة يف كلمنم الزيادة  ير امل
 

 

 للتف   باإلطرع ... مم التقدير.
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 ع وماتللالتصاولم

ياكاااانك  ار ااااال ر ااااالة با ااااتخدام  ديااااوان الرقابااااة املاليااااة االتحاااااد للتواصاااا  ماااام إدارة 
 7545/2019 –مم ذكر الرق  التسلسل  الخاا بهذا التقرير  احدى الو اث  ادناه
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