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ـقصه ـةمل

بـــــ جراء  عمـــــا  الرقابـــــة  2قامـــــي الهيتـــــة املتوصصـــــة بالشـــــ و  الهندســـــية /      
( 25×4والتــــدقيت التوصصــــي ت اعمــــا  ت بيــــح محطــــة كهربــــاء الحلــــة الغازيــــة ســــعة )

ـــح  ـــن قب ـــذة م ـــاواط املنف ـــيرف ميك ـــا  س ـــرس جلوب ـــرا  الكت ـــركة جن ـــةا ش ـــ   المريكي وذل
( مــــن قــــانو   يــــوا  الرقابــــة املاليــــة 6طبقــــا ملقتضــــيات الفقــــرة )ثانيــــًا( مــــن املــــا ة )

) املعــــد  ( ووفقــــا للقواعــــد واًاعــــرا  وتنفيــــذ  ل مــــر  2011( لســــنة 31االتحــــا ر املــــرق  )
 -، ولدينا بصد  ذل  ماياتي:19/7/2018( وامل رخ يف 15245اإل ارر املرق  )

 

 ـ1وـازـة رلـ ـة  ا    يعو في ـلكـهربـ ـحلنجن ـ .1
ـــين  ـــت ب ـــا  مرف ـــرق  كت ـــ  امل ـــرات االوس ـــة / الف ـــة الكهربائي ـــاج الطاق ـــة النت ـــركة العام الش
 -:االتي 1محطـة كهرباء الحلـة الغازية/بوصوص  29/8/2018( يف 16581بالعد )

وبــــ ربد وحــــدات توليديــــة ســــعة  1973يف عــــا   1نفــــذت محطــــة الحلــــة الغازيــــ / - 
 عمح ت الغاز الطبيعي .( ميكاواط وت20الواحدة )

ـــة( وبســـعة  -  ـــور االمريكي ـــح شـــركة )فل ـــة الوامســـة مـــن قب تـــ  نصـــد الوحـــدة التوليدي
 . 2004( ميكا واط يف عا  25تصميمية )

قامــــي ا ارة املحطــــة بتوســــيعها باضــــافة الوحــــدة التوليديــــة السا ســــة والســــابعة  -ج
والثامنــــة والتــــي كانــــي تعمــــح يف محطــــة  كهربــــاء التــــاجي الغازيــــة ســــعة 

 . 2008( ميكاواط يف عا   20لواحدة منها )ا
( القديمـــــة لعـــــد  ال ـــــدو  مـــــن  8،  7،  4، 2جـــــر  رفـــــد الوحـــــدات اإلنتاجيـــــة )  - 

ــــرق  ) ــــد امل ــــد العق ــــدة بموج ــــدات جدي ــــد وح ــــز ونص ــــيانتها وت هي (  يف 57ص
مـــــن قبـــــح شـــــركة )جنـــــرا  الكتـــــرس جلوبـــــا  ســـــيرف  اًامريكيـــــة(  13/12/2016

ـــة جد ـــدات إنتاجي ـــة وح ـــز  ربع ـــري  )بت هي ـــو  ف ـــدة ن ـــدة )5ي ـــعة الواح ـــا 25( س ( ميك
( ميكــــاواط، ويــــت   فــــد املبلــــغ الوــــاص 80واط وتغــــذر محافاــــة بابــــح بمقــــدار )

باملقاولــــة حســــد شــــروط )القــــر  االمريكــــي( لشــــركة جنــــرا  الكتــــرس االمريكيــــة 
 املبر  مد وزارة املالية.
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الطاقـــة تعمـــح الوحـــدات اإلنتاجيـــة الثمانيـــة ت الغـــاز الطبيعـــي فقـــ  ، وتبلـــغ  -ه
( %10( ميكـــــاواط وتغـــــذر محافاـــــة الحلـــــة بنســـــبة ) 185التصـــــميمية للمحطـــــة ) 

ـــة، ـــة الكهربائي ـــا للطاق ـــن حاجته ـــًا  م ـــة وفق ـــدات االنتاجي ـــدا  الوح ـــاه اع ـــدرج ا ن ون
 -لطاقاتها التصميمية:

الطاقة التصميميـة  رق  الوحــدة
 ميكاواط

U1 20 
U2 25 
U3 20 
U4 25 
U5 25 
U6 20 
U7 25 
U8 25 

 185 امل مو  الكلي
 

 ة باااتـةالنتابيـ  .2
ــــة التصــــميمية واملتاحــــة واملوططــــة واملنت ــــة ونســــبها  ــــاه الطاق يوضــــج ال ــــدو  ا ن

( ملحطـــــة كهربـــــاء الحلـــــة الغازيـــــة للفتـــــرة مـــــن 8،   7،  4،  2للوحـــــدات االنتاجيـــــة )
ـــــــة  ت مـــــــذكرتنا املرقمـــــــة )  2018 /31/7ولغايـــــــة  21/8/2017 ( يف 1، وحســـــــد االجاب
ـــــد   29/7/2018 ـــــا  بموج ـــــاج كت ـــــة النت ـــــرات الشـــــركة العام ـــــة / الف ـــــة الكهربائي الطاق

ـــــة 29/8/2018( يف 16581االوســـــ  املـــــرق  بالعـــــد ) ـــــر     الوحـــــدات  النتاجي ـــــد الع ، م
 -( متوقفة عن العمح :6,5,3,1)
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 الوحدة
 

الطاقــــــــــــة 
 التصميمية

ميكـــــــــاواط. 
 ساعة

(1) 

الطاقـــــــــــة 
 املتاحة

ـــــا ميكاواط.س
 عة

ـــــــــــة  الطاق
 املوططة

ميكاواط.ســــا
 عة

ـــــــــــة  الطاق
 املنت ة

ميكاواط.ســــا
 عة
(2) 

ـــــــــز  ع 
 الطاقة

ميكـــــــــا 
واط .ســـــا

 عة
   (1-2) 

الطاقـــــــة 
 املنت ة

الطاقـــــــة 
التصـــــميم

 ية
% 

ـــــــة  الطاق
 املنت ة

ـــــــة  الطاق
 املتاحة

% 

ـــــــة  الطاق
 املنت ة

ـــــــة  الطاق
املوطـــــط

 ة
% 

ــــــــــة  الطاق
 املتاحة

ــــــــــة  الطاق
 التصميمية

% 

الطاقــــــة 
املوطــــط

 ة
الطاقــــــة 

 املتاحة
% 

2 99216 99216 99216 46885 52331 47 47 47 100 100 
4 117936 117936 117936 44914 73022 38 38 38 100 100 
7 214656 214656 214656 116344 98312 54 54 54 100 100 
8 195518,4 195518,4 195518,4 107826 87486 55 55 55 100 100 

ــــم امل 
 و 

627120 627120 627120 315969 311151 50,3 50,3 50,3 100 100 

 -ال دو  اعاله لدينا املالحاات التالية:وبصد  
 

للوحــــدات  التصــــميميةبالطاقــــة  مقارنــــةتــــدني معــــد  نســــبة الطاقــــة املنت ــــة  - 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  اإلنتاجي

 ( % ت التوالي .55،  54،  38،  47) (  حيث بلغي نسبتها 8، 7،  4، 2)  
الطاقــــة املنت ــــة(  -الطاقــــة الكهربائيـــة )الطاقــــة التصـــميميةببلـــغ مقــــدار الع ـــز  - 

ـــــــداتللو ـــــــة ح ـــــــدار )( 8، 7، 4، 2) اإلنتاجي ـــــــا 87486، 98312،  73022،  52331بمق ( ميك
 ساعة ت التوالي.واط . 

ـــــدار -ج ـــــغ مق ـــــرا  ب بل ـــــةاالنح ـــــة ) الطاق ـــــميميةاالنتاجي ـــــة التص ـــــة  -الطاق الطاق
ــــة ــــة ) (املوطط ــــدات اإلنتاجي ــــا  8 ،2،4،7للوح ــــبد قي ــــ  بس ــــفر( وذل ــــدار )ص ( بمق

ــــ ــــين الطاق ــــاواة ب ــــة باملس ــــذا إ ارة املحط ــــة وب ــــة املوطط ــــميمية والطاق ة التص
ـــــات القياســـــية  ـــــًا للطاق ـــــاءة املحطـــــة وفق ـــــات احتســـــا  كف الي ـــــوز يف عملي

 املطلوبة.
ـــــة  -  ـــــة واملوططـــــة لكاف ـــــات التصـــــميمية واملتاح ـــــة احتســـــا  الطاق ـــــد   ق ع

(، ونـــــو  ا  نبـــــين انـــــ  الي ـــــوز ا   %100الوحـــــدات اإلنتاجيـــــة لكـــــو   نســـــبتها )
املوططــــة والطاقــــة التصــــميمية ال  الطاقــــة  تتســــاو  الطاقــــة املتاحــــة والطاقــــة

 -املتاحة بي الطاقة القصو  مطروحا منها االتــي:
 وقي الصيانة الدورية . -
 وقي تناي  وغسح املكائن االنتاجية . -
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 الوقي املطلو  لتهيتة املكائن للتشغيح وااليقا  . -
 التوقفات القياسية املطلوبة . -
 الصيانة  االضطرارية. -
ــــ ـــو -ب ـــن ك ـــالرغ  م ـــدني ب ـــاس ت ـــة النصـــد والتشـــغيح للمحطـــة اال ا  بن ـــدات حديث   املع

يف الطاقــــات االنتاجيــــة كمــــا مبــــي  يف الفقــــرة ) (  عــــاله ، ويعــــو  ذلــــ  الــــ  اًاســــبا  
 -االتي :
االنوفـــا  املســـتمر لضـــغ  الغـــاز امل هـــز مـــن شـــركة  طـــوط االنابيـــد النفطيـــة  -اوال:

 (بار .9,19يصح ال  اقح من ضغ  )
 ر الشركة بمعال ة النواقص التي تاهر  ال  فترة الصيانة .استمرا -ثانيُا:

 

ـــــاذ االجـــــراءات املناســـــبة  ـــــاء باتو ـــــو  وزارة الكهرب ـــــر  ا  تق ـــــد  نقت ـــــاء  ت ماتق وبن
بمفاتحـــــة وزارة الـــــنف  لغـــــر  ت هيـــــز املحطـــــة بالغـــــاز الطبيعـــــي بالضـــــغوط التـــــي 

لــــة والي ــــوز تحتاجهــــا محطــــة كهربــــاء الحلــــة الغازيــــة ال  املحطــــة تتوســــ  مدينــــة الح
ــــد  ــــا تق ــــا لكونه ــــة املحيطــــة به ــــاة ت البيت ــــي للحف ــــاز الطبيع تشــــغيلها اال ت الغ
يف وســـ  منـــاطت ســـكنية وملنـــد تـــ ثير الغـــازات واالبوـــرة النات ـــة مـــن اشـــتغا  تلـــ  

 املحطة ت السكا  فيما اذا ت  استعما  النف  الوا  او الوقو  الثقيلة .
 

 حلف ـلوةزـةملي الةطـة  ةحصـ .3
بلغــــي كلفــــة شــــراء امليكــــاواط الواحــــد مــــن شــــركة )جنــــرا  الكتــــرس جلوبــــا  ســــيرف ( 

(  والر )ســــتمائة و مســــة وســــبعو  الــــ  ومائــــ  واربــــد وســــتو  675164,5مبلغــــا مقــــداره )
ـــت  ـــاء بمرف ـــا ج ـــد م ـــنتات(  وحس ـــة س ـــا   والر و مس ـــة كت ـــاج الطاق ـــة النت ـــركة العام الش

، وموضــــــج يف 2018 /29/8( يف 16581الكهربائيـــــة / الفـــــرات االوســــــ  املـــــرق  بالعـــــد )
 -ال دو  ا نـاه :

 

 العد  التفاصيــح
سعة الوحدة 

 الواحـدة
 ميكاواط

 السعة الكلية
 ميكاواط

 املبلغ الكلي
 للشــراء
  والر

سعر شراء امليكا واط 
 الواحد
  والر
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 نو (  8,7,4,2)وحدات 
 (5فري  )

4 25 100 2,67516458 675164,5 

ـــمن  ـــح تض ـــا ا  العم ـــاز علم ـــة الغ ـــد تغذي ـــا   نابي ـــائية وإيص ـــا  إنش ـــة و عم ـــوير املحط تط
وإنشــــاء قواعــــد كونكريتيــــة ل جهــــزة املســــاعدة بمــــا يضــــمن عمــــح الوحــــدات اإلنتاجيــــة 

 وفقا للمواصفات الفنية املطلوبة وشروط التعاقد .
 

 

 ـة  حصةتـةإلنتابي  .4
ـــة الغازيـــة مـــن ) ـــاء الحل ( وحـــدات إنتاجيـــة متوقـــ  بعضـــها عـــن العمـــح 8تتكـــو  محطـــة كهرب

( لعطـــح مولـــد 5لعـــد  تـــوفر الغـــاز الطبيعـــي، فضـــال عـــن توقـــ  الوحـــدة االنتاجيـــة رقـــ  )
ــــا  الغــــازات، وحســــد مــــا جــــاء بمرفــــت  ــــة / كت ــــاج الطاقــــة الكهربائي الشــــركة العامــــة النت

 -، وموضج يف ال دو    ناه : 2018 /29/8 ( يف16581الفرات االوس  املرق  بالعد )
 

 رق 
 الوحدة

ـــــــــــــة  ال هة املصنعة ال ه
 الناصبة

ــــة  الطاق
التصــــمي

 ميـة
ـــــــا  ميك

 واط

 الطاقة
 املتاحة
 ميكا واط

 الطاقة 
 اإلنتاجية
 ميكا واط

ســــــــــــنة 
 الصند
 للوحدة

ــــــــــنة  س
 التشغيح

 املالحاــات

شـــــــركة الســـــــتو   1
 الفرنسية

شــــــــــــــركة 
الســــــــــــتو  

 الفرنسية

ــــاج بســــبد  1973 1973 - 12 20 ــــن االنت ــــة ع متوقف
ـــي وا   ـــاز الطبيع ـــوفر الغ ـــد  ت ع

ـــــة ) ـــــا املتاح ـــــا 12طاقاته ( ميك
 واط

ــــــــرا   2 ــــــــركة جن ش
 الكترس االمريكية

شـــركة جنـــرا  
الكتــــــــــــرس 

 االمريكية

25 5,22 21 1973 
واســـــتبداله

 2016ا 

بموجـــد العقـــد تـــ  اســـتبدالها  2018
 13/12/2016(  يف 57املـــــــــــرق  )

 )جديدة(
شـــــــركة الســـــــتو   3

 الفرنسية
شــــــــــــــركة 
الســــــــــــتو  

 الفرنسية

ـــي وا   1973 1973 - 13 20 ـــاز الطبيع ـــوفر الغ ـــد  ت ع
ـــــة ) ـــــا املتاح ـــــا 13طاقاته ( ميك

 واط
ــــــــرا   4 ــــــــركة جن ش

 الكترس االمريكية
شـــركة جنـــرا  
الكتــــــــــــرس 

 االمريكية

25 5,22 20 1973 
واســـــتبداله

 2016ا 

تـــ  اســـتبدالها بموجـــد العقـــد  2018
 13/12/2016(  يف 57املـــــــــــرق  )

 )جديدة(
  PWPSشـــــــركة  5

 االمريكية
ــــور  شــــركة فل

  المريكية
ـــــازات  2004 2004 متوقفة صفر 25 ـــــد الغ  gasعطـــــح مول

generator 
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 رق 
 الوحدة

ـــــــــــــة  ال هة املصنعة ال ه
 الناصبة

ــــة  الطاق
التصــــمي

 ميـة
ـــــــا  ميك

 واط

 الطاقة
 املتاحة
 ميكا واط

 الطاقة 
 اإلنتاجية
 ميكا واط

ســــــــــــنة 
 الصند
 للوحدة

ــــــــــنة  س
 التشغيح

 املالحاــات

شــــــركة بيتاشــــــي  6
 اليابانية

املديريــــــــــة 
ـــــــــــــة  العام
ــــــــــاريد  ملش
ــــــــــــة  الطاق

 الكهربائية

متوقفـــــة لعـــــد  تـــــوفر الغـــــاز  2008 1976 5 11 20
ــــــــــا  ــــــــــي وا  طاقاته الطبيع

 ( ميكا واط11املتاحة )

ــــــــرا   7 ــــــــركة جن ش
 الكترس االمريكية

شـــركة جنـــرا  
الكتــــــــــــرس 

 االمريكية

25 5,22 23 1973 
واســـــتبداله

 2016ا 

بموجـــد العقـــد تـــ  اســـتبدالها  2017
 13/12/2016(  يف 57املـــــــــــرق  )

 )جديدة(
ــــــــرا   8 ــــــــركة جن ش

 الكترس االمريكية
شـــركة جنـــرا  
الكتــــــــــــرس 

 االمريكية

25 5,22 22 1973 
واســـــتبداله

 2016ا 

بموجـــد العقـــد تـــ  اســـتبدالها  2017
 13/12/2016(  يف 57املـــــــــــرق  )

 )جديدة(
    91 126 185 امل مو  

 -املالحاات التالية:وندرج ا ناه   
ميكــــا واط متوقفــــة عــــن العمــــح منــــذ  (25)ســــعة  الوامســــة ا  الوحــــدة اإلنتاجيــــة - 

ــــد لحاجــــة وحــــدة  14/4/2016 ــــن املول ــــدال م ــــد ب ــــد جدي ــــ  شــــراء مول ــــد ال التولي
ـــد  ـــد جدي ـــة لشـــراء مول ـــوفير التوصيصـــات املالي ـــوزارة ت ـــد مـــن ال العاطـــح ، ممـــا يتطل

ــــة يف وا  ــــا  الوحــــدة االنتاجيــــة يف العمــــح لتقل ــــح انقطــــا  الطاقــــة الكهربائي ي
 محافاة بابح.

( متوقفــــة عــــن العمــــح بســــبد انوفــــا   6،  3، 1( وحــــدات انتاجيــــة )3وجــــو  ) - 
( ميكــــاواط يف الســــاعة الواحــــدة 36ضــــغ  الغــــاز والتــــي تبلــــغ طاقتهــــا املتاحــــة )

 -وكما موضج يف ال دو  التالي :
 الطاقة املتاحة رق  الوحدة

 ميكا واط
1 
3 
6 

12 
13 
11 

 36 امل مو 
    جج
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ـــا   ـــة  مم ـــي للمحط ـــاز الطبيع ـــوفير الغ ـــنف  لت ـــد وزارة ال ـــيت م ـــوزارة  التنس ـــن ال ـــد م يتطل
كونهــــا تعمــــح ت الغــــاز الطبيعــــي فقــــ  وتقــــد  ا ــــح االحيــــاء الســــكنية ملحافاــــة 

 بابح .
 

يفـهشـــــولبـةســـــتجصةبــ2018إنتابيـــــ ـةمل اـــــ ـ عـــــا ـ .5
ـ(8،ــ7،ــ4،ــ2ة  حصةتـة ت  يص  ـ)

ــــو   عــــدا  العــــاملين )  ــــغ م م ــــد )105بل ــــدائ  79( موظــــ  بواق ( موظــــ  ت املــــالس ال
( موظــــــ  بعقــــــو  ســــــنوية وبلغــــــي )الطاقــــــة املنت ــــــة بامليكــــــاواط /عــــــد  26و)

ميكــــــــاواط .ســــــــاعة  3009بحــــــــدو   31/7/2018ولغايــــــــة  21/8/2017املــــــــوظفين( يف 
ـــت  ـــين بمرف ـــا مب ـــا  للموظـــ  الواحـــد وكم ـــاج الطاكت ـــة النت ـــة / الشـــركة العام ـــة الكهربائي ق

 -، وموضج يف ال دو    ناه: 29/8/2018( يف 16581الفرات االوس  املرق  بالعد )
املالس  الوحدة

 الدائ 
 
(1) 

 العقو 
 
(2) 

عد  
 املوظفين

 
1+2=3 

 الطاقة املنت ة 
 ميكا واط .ساعة

(4) 

 الكلية / الطاقة املنت ة
 الكلي عد  املوظفين
 للموظ  ميكاواط .ساعة

 الواحد
3:4 

2 
4 
7 
8 

 
79 

  
26 

105 46885 
44914 
116344 
107826 

 
 

3009 

 3009 315969 105 26 79 امل مو 
 

امليكاواط.ســــــاعة للموظــــــ  الواحــــــد )الطاقــــــة املنت ــــــة / عــــــد   زيــــــا ةولغــــــر  
ــــة ) ــــميمية والبالغ ــــا التص ــــة بطاقته ــــغيح املحط ــــد تش ــــوظفين( يتطل ــــاواط 185امل ( ميك

ـــنف   ـــد وزارة ال ـــيت م ـــة بالتنس ـــز للمحط ـــي امل ه ـــاز الطبيع ـــغ  الغ ـــا ة ض ـــت زي ـــن طري ع
ــــــة  (  بتــــــوفير التوصيصــــــات6،  5،  3، 1وإصــــــال  وت بيــــــح الوحــــــدات اإلنتاجيــــــة ) املالي

 .الالزمة 
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ـة باا ـةإلنتابي ـ ل رب ـإثنازـة ز ار ـةمليصةني  .6
التـــي يـــت  تشـــغيلها عـــن  8/10/2018تـــ  زيـــارة محطـــة كهربـــاء الحلـــة الغازيـــة بتـــاري   

(بــــار ، ونــــدرج يف ال ــــدو    نــــاه الطاقــــة اإلنتاجيــــة 9,19طريــــت الغــــاز الطبيعــــي ضــــغ  )
( متوقفــــة عــــن العمــــح 6,5,3,1( ال ديــــدة ، مــــد العــــر     الوحــــدات )8,7,4,2للوحــــدات )

 -(  عاله:4وكما وضحنا يف الفقرة )
الطاقـــــــــــــة     الوحدةرق

 التصميمية
MW 

 اإلنتاجيةالطاقة 
MW 

 الطاقة اإلنتاجية
ــــــــــــــــــــــة  الطاق

  التصميمية
% 

U2 25 21 84 
U4 25 20 80 
U7 25 23 92 
U8 25 22 88 
 100 86 86 

ـــغ  ـــة التصـــميمية بل ـــ  الطاق ـــة ال ـــة االنتاجي ـــو  الطاق ـــدو  ا  نســـبة م م ـــن ال  ويالحـــن م
 -التالية :( %وذل  ل سبا  86بحدو  )

ـــــدة )  -  ـــــة ال دي ـــــة التصـــــميمية للوحـــــدات اإلنتاجي ( ميكـــــاواط  52,20بلغـــــي الطاق
ــــرارة ) ــــة ح ــــد  رج ــــا  40عن ــــرارة باالنوف ــــات الح ــــد ت  رج ــــة ، اذ ب ــــة متوي (  رج
 . 2018 ال  شهر تشرين الثاني/

ان ــــزت الشــــركة املقاولــــة معاــــ  النــــواقص الفنيــــة املثبتــــة عليهــــا مــــن قبــــح  - 
ـــــي ا ـــــواقص  5/6/2018ملـــــ رخ يف ل نـــــة االســـــتال  اًاول ـــــاس بعـــــ  الن ، اال ا  بن

ـــة ـــركة املقاول ـــا الش ـــ  تن زب ـــة ل ـــي  الفني ـــتال  االول ـــر االس ـــاء بمحض ـــا ج ـــد م وحس
ــــت ب ــــا  املرف ــــرات االوســــ  كت ــــة / الف ــــة الكهربائي ــــاج الطاق ــــة النت الشــــركة العام

 -، وبي كما ي تي:29/8/2018( يف 16581املرق  بالعد )

ـاني ةلاًل:ـة  حص ـةالنتابي ـة ث
 معال ة تسر  الزيي من صندوق الكيربوك . -
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 ان از مناومة غسح الوحدات االنتاجية. -
 ان از املوططات الهندسية حسد املنفذ موقعيًا. -
 معال ة اشتغا  مناومة االنذار ملقابي  الضغ . -

 

ـثانيًا:ـة  حص ـةإلنتابي ـة وةـع 
 معال ة اشتغا  مناومة االنذار ملقايي  الضغ . -
 مناومة غسح الوحدات.فحص  -
ــــفات  - ــــدة وحســــد املواص ــــ  ر  جدي ــــة ب ــــد امل قت ــــة التبري ــــوة مناوم ــــد مض رف

 الفنية املطلوبة.
 معال ة عطح حساس االبتزاز -
 معال ة تسر  الزيي من صندوق الكيربوك . -
 .APUمعال ة تسر  الزيي ملناومة  -

ـة  حص ـةالنتابي ـة ساـع ـثا ثًا:
 ان از مناومة غسح الوحدات. -
 ملوططات الهندسية حسد املنفذ موقعيًا.ت هيز ا -
 استبدا  قاطد الدورة ومحو  التيار باملوا  امل هزة موقعيًا. -
 معال ة تسريد الزيي من الكيربوك . -

ـرةـعًا:ـة  حص ـةالنتابي ـة ثاهن 
 معال ة تسر  الزيي يف صندوق الكيربوك . -
 ان از مناومة غسح الوحدات اإلنتاجية. -
 املوططات الهندسية حسد املنفذ موقعيًا.ت هيز  -
اســــتبدا  قــــاطد الــــدورة ومحــــو  التيــــار بنوعيــــات جديــــدة وامل هــــزة يف موقــــد  -

 املشرو .
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ـــاله  ـــواقص املـــذكورة اع ـــة الن ـــاز كاف ـــة ان  ـــركة املقاول ـــن الش ـــد م ـــر يتطل ـــ   االم ـــ  ف وعلي
ـــمن  ـــي وض ـــر  الزي ـــة لتس ـــراء معال  ـــة واج ـــة املطلوب ـــفات الفني ـــًا للمواص ـــة وفق ـــدة زمني م

 تحد با ا ارة املحطة .
 

ـة ت افاتـةالضبوةر  ــ-7
( لعـــدة ايـــا  وحســـد مـــا جـــاء 8، 7، 4، 2توقـــ  الوحـــدات التوليديـــة املســـتبدلة حـــديثًا )

ــــا  بمرفــــت  ــــة / الفــــرات االوســــ  املــــرق  كت ــــاج الطاقــــة الكهربائي الشــــركة العامــــة النت
ـــــــاه مـــــــدة 29/8/2018( يف 16581بالعـــــــد ) ـــــــة ، ويبـــــــين ال ـــــــدو  ا ن التوقـــــــ  لغاي

31/7/2018:- 
 

تاري   العد   السنة
 التشغيح

 ايا عد   التشغيحايا  عد  
 التوق 

نسبة 
 التوق  %

2018 2 22/2/2018 137 22 16 
2018 4 23/1/2018 170 19 11,1 
2017 7 21/8/2017 293 51 4,17 
2017 8 12/9/2017 271 42 5,15 

 

 ( بلــــغ 7،8، 4، 2يالحــــن مــــن ال ــــدو  اعــــاله ا  التوقــــ  للوحــــدات التوليديــــة املســــتبدل  )
ــــــرة التشــــــغيح ، ول ســــــبا  15,5(  )17,4( )11,1( )16نســــــبت  )  ــــــال  فت ــــــوالي   ( %ت الت

 -اآلتية:
قيــــا  الشــــركة املنفــــذة بــــوجراء معال ــــة للنــــواقص التــــي ظهــــرت اثنــــاء تشــــغيح  - 

 ا  التنصيد .الوحدات الت ريبي بعد اكما  اعم
 انوفا  ضغ  الغاز بصورة متكررة . - 
ـــــة (132kv ـــــروج  طـــــوط الضـــــغ  العـــــالي ) -ج ـــــوار  الوارجي بســـــبد عطـــــح  لع

  طوط   نقح الطاقة الكهربائية الوارجية )الضغ  العالي( .
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ـة  فاز ـة روةر  ـ-8
ــــن اســــتهالس  ــــة للمحطــــة م ــــة الكهربائي ــــد الطاق ــــاءة تولي ــــة )كف ــــاءة الحراري ــــي الكف بلغ

ــــو ( ) ــــدات )%28الوق ــــة للوح ــــة الغازي ــــاء الحل ــــة كهرب ــــدة 8، 7،  4،  2( ملحط ــــعة  الوح ( س
( ميكــــاواط يف حـــــين ا  الكفــــاءة الحراريـــــة القياســــية املحـــــد  مــــن قبـــــح شـــــركة 25)

ــــغ ) ــــالة تبل ــــة  ع ــــدات االنتاجي ــــة( للوح ــــرس االمريكي ــــرا  الكت ــــدة 38,28)جن ــــح وح ( % لك
عامــــة النتــــاج الطاقــــة الكهربائيــــة / الشــــركة الكتــــا  وحســــد مــــا جــــاء بمرفــــت  حراريــــة

ـــــاه، 29/8/2018( يف 16581الفـــــرات االوســـــ  املـــــرق  بالعـــــد )  وموضـــــج يف ال ـــــدو  ا ن
ــــو  ) ــــة ن ــــة الكهربائي ــــدة للطاق ــــة ال دي ــــدات اإلنتاجي ــــًا ا  الوح ــــزة  MS( 5001علم وامل ه

للمشــــرو  تمتــــاز بقلــــة كفاءتهــــا الحراريــــة عنــــد مقارنتهــــا مــــد مثيالتهــــا مــــن الوحــــدات 
ـــ  اإلنت ـــة ال ـــا الحراري ـــح كفاءته ـــث تص ـــرة حي ـــنف  الفت ـــند ل ـــنف  املص ـــنعة ل ـــة املص اجي
(36:% )- 

 

سنة 
 التصنيد

الكفاءة  الوحدة
 الحرارية

% 

الكفاءة الحرارية 
 القياسية

% 
2016 2 28 28,38 
= 4 28 28,38 
= 7 28 28,38 
= 8 28 28,38 

اإلنتاجيـــة عنـــد ت هيـــز الوحـــدات االنتاجيـــة نوصـــي بمراعـــاة الكفـــاءة الحراريـــة للوحـــدات 
  مستقباًل .

 

ـةملجا غـةمل ولف ـ لشوح ـةملقال  ــ-9
ــــد   ــــ  عق ــــرات اًاوس ــــة /الف ــــة الكهربائي ــــاج الطاق ــــة النت ــــة العام ــــي املديري ابرم

ــــرق  ) ــــز   13/12/2016( يف 57امل ــــيرف ( لت هي ــــا  س ــــرس جلوب ــــرا  الكت ــــركة )جن ــــد ش م
( 67516458 ,2( وبكلفـــــة كليـــــة مقـــــداربا )5) ( وحـــــدات إنتاجيـــــة نـــــو  فـــــري 4ونصـــــد )

 والر )ســـــبعة وســـــتو  مليـــــو  و مســـــمائة وســـــتة عشـــــر الـــــ  و ربعمائـــــة وثمانيـــــة 



 ةملقصه 

 12  

ــــي نســــبة  الن ــــاز املــــالي للمشــــرو  ) ــــد بلغ ــــا  ســــني( وق (% 83,09و مســــو   والر واثن
والتــــي تمثــــح م مــــو  املبــــالغ التــــي  طلقتهــــا وزارة املاليــــة/  ائــــرة الــــدين العــــا  

(  والر )ســــــتة 01,56100000املــــــنج( للشــــــركة املنفــــــذة مبلغــــــًا مقــــــداره ))االقتــــــرا  و
ـــ   والر وواحـــ ـــغ الكلـــي للعقـــد، وكمـــا مبـــين  دو مســـو  مليـــو  ومتـــ  إل ســـني( مـــن املبل

  -يف ال دو  ا ناه :
 رق  وتاري  كتا  

 ءوزارة الكهربا
 املطلت املبلغ
  والر

(1) 

الكلفة الكلية 
 للمشرو    والر

(2) 

االن از نسبة 
 املالي

% 
(1/2) 

يف  2560
9/5/2018 

78,43283197 2,67516458  

46259 
 3/9/2018يف

23,12816802  

 09,83 2,67516458 01,56100000 امل مـو 
 

ـــة يف  ـــفات املثبت ـــروط واملواص ـــًا للش ـــح وفق ـــتلمة وتعم ـــدات مس ـــو  الوح ـــن ك ـــالرغ  م وب
ـــة الشـــركة كتـــا  حســـد مـــا جـــاء بمرفـــت  شـــروط التعاقـــد ـــاج الطاقـــة الكهربائي العامـــة النت

وموضــــــج يف ال ــــــدو   29/8/2018( يف 16581الفــــــرات االوســــــ  املــــــرق  بالعــــــد ) /
 -التالي :

 املالحاات تاري  االستال  االولي رق  الوحدة
2 22/2/2018 

 ا  لي التشغيح الت ريبي
4 22/1/2018 
7 21/8/2017 
8 12/9/2017 
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ـة  يل ـلةطـة  ةحصحلف ـةنتاجـ-10
يوضــــج ال ــــدو  ا نــــاه كلفــــة انتــــاج الكيلــــو واط الواحــــد ملحطــــة كهربــــاء الحلــــة    

الشـــركة العامـــة النتـــاج الطاقـــة الكهربائيـــة / كتـــا  حســـد مـــا جـــاء بمرفـــت  1الغازيـــة/
 -:29/8/2018( يف 16581الفرات االوس  املرق  بالعد )

مصاري   التفاصيح
 تشغيلية

  ينار
 
(1) 

مصاري  
 استثمارية

  ينار
 
(2) 

الطاقة 
 املنت ة

 س.و.ساعة
 
(3) 

كلفة الكيلو واط 
 الواحد
  ينار
 
1/3 

كلفة الكيلو واط 
 الواحد
  ينار

(1+2/ )3 

 57 31 42992000 1109105267 1323498970 2018تموز/ 
 33 33 37754000 صفر 1241398542 2018حزيرا / 

 5,45 32 80746000 1109105267 2564897512 امل مو  الكلي
 

ـــور  ـــد و ج ـــاري  الواصـــة بروات ـــة واملص ـــة الكهربائي ـــاج الطاق ـــدو  إنت ـــة ج ـــال   راس ـــن   وم
ــــرا   ــــر  لشــــهرر حزي ــــدبو  والصــــيانة  واملصــــاري  اًا  ــــو  وال ــــاملين ومصــــاري  الوق الع

 -انتاج الكيلو واط الواحد الحانا االتي : ةوالذر يحد  كلف 2018وتموز لعا  
( ينار)ثالثــــة وثالثــــو  33بلغــــي كلفــــة انتــــاج الكيلــــو واط الواحــــد لشــــهر حزيــــرا  ) - 

 (  ينار لكح  والر.1200( سني بمعد  )0275,0 ينار( ار مايعا   )
ـــوز ) -  ـــهر تم ـــد لش ـــو واط الواح ـــاج الكيل ـــة انت ـــي كلف ـــو  57بلغ ـــبعة و مس ـــار )س (  ين

ــــا ــــار ( ار مايع ــــًا 0475,0   ) ين ــــدبا وفق ــــت  تحدي ــــة ي ــــا ا  الكلف ( ســــني اذ الحان
للمبــــالغ املصــــروفة واملدفوعــــة شــــهريًا وتعتبــــر ار ــــص بكثيــــر مــــن الطاقــــة 

 الكهربائية املستور ة .
ـــنف  الـــ   -ج ـــح وزارة ال ـــن قب ـــز م ـــاز الطبيعـــي  امل ه ـــو  الغ ـــراء وق ـــة ش ـــا  كلف ارتف

اذ بلــــغ   2018عــــا  / لشــــهرر حزيــــرا  وتمــــوز ل 1محطــــة  كهربــــاء الحلــــة الغازيــــة /
ـــو  ) ـــة الوق ـــد  كلف ـــدو  18,5مع ـــج يف ال  ـــا موض ـــد ، وكم ـــو واط الواح ـــار للكيل (  ين

 -ا ناه:
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 التفاصيح
 شهر/سنة

 

 الطاقة املنت ة 
 كليو واط .ساعة

(1) 

 املبالغ املصروفة
  ينار 
(2) 

كلفة شراء الوقو  للكيلو واط 
 الواحد
  ينار
2/1 

 19 712102000 37754000 2018حزيرا  /
 18 779092000 42992000 2018تموز/
 5,18 1491194000 80746000 م مو 

 

وعليـــــ  ن كـــــد ت ضـــــرورة اســـــتغال  التوصيصـــــات املاليـــــة الســـــنوية املبوبـــــة ت 
ـــن  ـــة م ـــات الغازي ـــة للمحط ـــة اإلنتاجي ـــا ة الطاق ـــوزارة لزي ـــح ال ـــن قب ـــتثمارية م ـــة االس املوازن

ـــن  ـــدال م ـــا ب ـــال  ت بيله ـــوفير   ـــن ت ـــال ع ـــة، فض ـــة عالي ـــ  بكلف ـــة الكهربائي ـــتيرا  الطاق  س
ـــــة التشـــــغيلية لديمومـــــة عمـــــح  ـــــة ت املوازن ـــــة املبوب ـــــة الكافي التوصيصـــــات املالي

 املحطة واملحافاة ت طاقتها اإلنتاجية .
 

ــة تل ثـة ض ضائ ـ-11
 ا ــــح مدينــــة الحلــــة والتــــي تــــ  انشــــائها  1تقــــد محطــــة كهربــــاء الحلــــة الغازيــــة/        

( 90وتســـبد عنـــد تشـــغيح التوربينـــات الغازيـــة اصـــوات مرتفعـــة تصـــح الـــ  ) 1973عـــا / 
ـــد  ـــا يتطل ـــة، مم ـــاورة للمحط ـــكنية امل  ـــدور الس ـــر لل ـــائي كبي ـــوث ضوض ـــة تل  يســـبح محدث

ـــ ـــة ًانت ـــركة العام ـــة الش ـــة مفاتح ـــن ا ارة املحط ـــ  م ـــرات االوس ـــة/ الف ـــة الكهربائي اج الطاق
 الجراء معال ة بندسية لهذا التلوث الضوضائي.  

 
 ... مد التقدير.
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 هعل هاتـةالي ابـ

يمكــــنك  ارســــا  رســــالة باســــتودا    يــــوا  الرقابــــة املاليــــة االتحــــا رللتواصــــح مــــد إ ارة 
 12605/2019 –مد ذكر الرق  التسلسلي الواص بهذا التقرير  احد  الوسائح ا ناه

  يوا  الرقابة املالية االتحا ر
Haifa Street,Iraq, Baghdad]] 

www.fbsa.gov.iq 

 


