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  نبذة عن الشركة 1-1 

يرر  باسرر  الي  1974ان شررة د الررالع ال ايررد ىررر اترراا شررة اا ة اةل الدررااشد ةالي رراان ااشرر ا يارر  شررا              

شريلل د ( ةبرا  الت، الي ةال البخاةي ، شي اا القاح ةاليقرالل  ال رةبايلر السقفلدالدااشر ال ي لت ةن ين ي ايل  ) اليةاةح 

ل االة ةن فرر ت  افتتاح  ي ايل اليتةالا ال رةبايلد ) التة ل  ةالقاةل ( ةين ث  ي ي 1983ةفر شا   1978الت ةلبر شا  

 .2003ير فر شا  ةالقابلة الضة 1990

سر  ) شرة د اشة د اليادرةة ال ايرد تترا  ي    ت   ايج شة د الالع ال ايد للدااشاا ال رةبايلد 2016ةفر شا            

 -ةين اى  يات اا الشة د :   12/1/2017الالع ال ايد ( ةت  فك اةتباط يدا  اليادةة شن شة تاا بتاةلخ 

 يةاةح سقفلد -5                                         يتةالا التة ل                       -1

 دي ةال بخاةل -6يتةالا القاةل                                                                -2

 ي اا قاحش -7اليقالل  ال رةبايلد  ةاالل تةةالد                                             -3

 (ةاالة س لن غا  )االة ةن-8                             ر                               القابلة الضةيـــــ -4

                                                                                                                      

لي اين لتديل  ةااب قا  ( يتةقفد شن ال يل تاللاً بسبد ، شي اا القاحاةلةان ي ايل )اليةاةح السقفلد ، الي ةال البخ      

ا  اليسلك ق ل د ةشا  ال اةا االقتداالد ين ااتا را . يا ان ي يل االة ةن الاتاج غا  االة س لن ةاالة ةن يتةقف ات

 اليات د. الي ايل لاش  ةاسااا ةتستخا  الي ايل اليتةقفد ةال ةااة ال ايلد فلرا، شا  استقةاة ال رةباء الت اةلة ر ة

 

  اهداف الشركة 1-2

 خلق يل ل تاافسلد ليات اا الشة د قااةل شلع يةا رد تال التااف  فر االسةاق . -1

  لاال اليبل اا ةالاخةل فر اسةاق  الال . -2

  لاال االاتاج ةتسب تا د السةق. -3

  لاال ة   يال الشة د ين ا ل تطةلة اليات اا . -4

 يةاةا البشةلد .تطةلة اليراةاا لل -5

 ين  اا.ليةض  سب ةضا ال بةن ة سب  باين خالل تقال  قليد يضافد ةيل اا يتطةةل ليات اتاا اةضاء ال بةن  -6

 ةالتر تاسسا لر ا اليةض  ةة اةل االتداالا ةاةاية الاةلد االخةا سا تا د ة اةل ال رةباء  -7

 

 

  )mission (مهام الشركة 1-3

ين ا د ال باتلبر تة اا يتيل ل ب ةاترا ال اللد قااةل شلع الياافسد فر االسةاق تس ع الشة د الع تقال  يات  

 ين خالل ال يل اليستية لتطةلة يةاةاىا )) الياالد ةالبشةلد (( ب فاءل ةفاشللد .

 

 

 أوالً : الملخص التنفيذي
Executive summary 
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   المنتج ومقترح القيمة   1-4

ل ةال ، ااةشلد شاللد ة ةارا  اا يةادفاا  الءتالقر قبةالً شاا ال يليات اا الشة د اىيلد  بلةل ةقليد  لال             

لتيطلد الرا ةةىااك طلب ين قبل ة اةاا الاةلد لالستفاال ين ب ض يات اا ى ه الشة د الستخاايرا فر يشاةل را ةاشي

 . 2008ى ا الطلب باشةا الشة د بت ىلل ي ايل اليتةالا ) التة ل  ةالقاةل ( ين شا  

اً اتا لد  ياقد االط االاتا لد ةين اةقع اليااشئ ال اليلد ةالتر ااا الع  لاال الطةالخطتلث ت  تاىلل ي ايلرا باتاث 

 ةاةشاً ةلسا تا د ة اةل ال رةباء باسبد  بلةل .

 ةتتخ  الشة د استةاتل لاا يت اال  لتطةلة يات اترا يارا استةاتل لاا تطةلة ااخللد يثل : 

 ا التة ل  .يدا د لي يل يتةال ااتاج ا  اء ادف -     

 .  IEC60076طةلة خطةط ي ايل يتةالا التة ل  ةالقاةل ةتسب اليةادفد ال اليلد ت  -ب    

سب ت vacu tapييلة الفةلتلد اةع     .فر.  ي( باستخاا   63  . فر.  ي  ة   16طةلة يتةلد قاةل س د )ت - ـ    

 .دخالل ال قا ي  شة د يلتسةبلشر اللاباال ين 31,5ةب رةا  اتلد ةتطةلة يتةلد  يتطلباا ة اةل ال رةباء

 -ةاستةاتل لاا تطةلة خاة لد يثل :    

 اشالن يشاة د ي  شة اا ةدلاد .تطةلة اليقلا  االل تةةار الع اليقلا  ال  ر ين خالل   -      

 طاا دااةقلد بطةلقد الشةا د .ااتاج يت -ب    

 . اةل ال رةباء ةتسب يتطلباا ة MVA 90قاةل الع س د الد ةا بالس اا اليات د ضين يتةالا ال - ـ    

    . فر .  ي  بالت اةن ي  شة د  يلتسةبلشر اللاباالد . 31.5طةلة اليتةلد ت –ا      

 .ضين خطد تطةلة ي يل يتةالا القاةل    . فر .  ي  بيلفلن  63تاج يتةلد اا -ىـ      

 

لضوئي لمنتجات محوالت التوزيع والقدرة والقابلو ا  ISO 9001 : 2008شراال ال ةال  ةتدلا الشة د شلع     

ت للمواصفا مطابق والمقياس االلكتروني لغرض مواجهة المنافسة الشديدة في االسواق وقد تم تحديد اطار عمل لضمان انتاج

ً تم تاهيل الشركة بموجب المواصفة القياسية الدولية وبجودة عالية وضمان رضا الزبون  وهو  ISO9001:2015وحاليا

 .االصدار الخامس للمواصفة 

 

 

  الفراد 1-5

وظف منهم ممائة وثمانية واربعون ( ( ) الفان واربع2448يبلغ قرابة )يعمل في شركتنا عدد من الموظفين  

ميعهم من ( عاملين كاجراء يوميين  وج106مشغلين بعقود وقتية و) (14موظف على المالك الدائم و) (2328)

 اسق ةيالي ظلير يةفق ىل ل تاو والفنيين واالداريين موزعين وفقا لمهامهم على اقسام ومعامل الشركةالمهندسين 

ل اال ةاء ةتشيل الستةاتل لد الشة د ةبيا لةفة يةةاد باالتداالا ةاا ا  االشيال . ةت تيا الشة د اسلةب اليااقلد

 ل   ر  فرين خال ستقالد .ةلت  تاةلب ةتطةلة ال ايللناللةيللن لسا الشاغة الااتج شن الاقل ةالةفال ةالتقاشا ةاال

 اةةاا تطةلةلد ليةض تايلد اليراةاا لالر  ةبالتالر تتقلق اشلع ااتا لد للفةا .
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   السوق والمبيعات 1-6

ل بلان ات اا ين خالليلت  التابؤ بتا د السةق ين خالل اةاسد السةق ةتتللل ال ةااب اليؤثةل فر شيللد الياافسد ل       

لشة د اات اا ياقاط الض ف ةالقةل ليات اا الشة د يقاةاد باليات اا الياافسد لرا فر األسةاق. ةشلع الةغ  ين تيل  

ةلق طت اترا شن ةلة يابال ةال ال اللد اال ان السةق يلرء باليات اا الياافسد ةين يااشئ يت اال .  ل لك تقة  الشة د  بتط

د ن يةا رب ض اال  اء  بيا لضين اشطاء خايد افضل ي   تخفلض   س اة اليات اا لتت ين ي تطةلةاة  اضافد اة ت ف

 الياافسد فر األسةاق .

ي الا تج ةال يا ةلت  تةسل  تل  الشة د فر السةق اليتللد ين خالل  سب شيالء  اا باالشتياا شلع  ةال اليا      

دةداً ةان خلياتج ةفتةل الضيان .ةل ااا التةس  فر تالد  تف لل قااةن تيالد ا االخةا التر تت لق بخاياا يا ب ا البل 

شاللد  ب ةال ين خالل تةفلة يات اا ةالسةق اليتللد ةالتدالة الشة د  سسا لاش   ة اةل ال رةباء ةالة اةاا االخةا

 ةاس اة ياافسد .

 سةق .فر ال ا ةل تبة  لك فةدد ل لاال ت   الشة دةبالاظة القةاة قااةن تيالد اليات اا تلث ت  شيةل ب ض اليات ا

ا  تش ل  ةللشة د خطد تسةلقلد لاليةيد شيل ي ايل الشة د تلث لت  تسةلق يات اا شة تاا بية ب شقةا الت رل  ،

تيا  يات اا ت اة الاليبل اا اسبد شاللد ين اإللةاااا ةان  شلع اسبد ين اإللةاااا تتققرا ي ايل اليتةالا .  يا ان اس

ً الاتا  ةالتالا ال رةباير ةين ا ل التدةل شلع ياتج ي تطلب ااف  لشلع اس اة اليةاا االةللد اليستةةال ةخدةدا

شاةل  ايضد فر يلد الفاشاال الاظة فر اللد استلةاا اليةاا التا يد ةالتر لرا اةة  بلة فر الس ة الاراير ي  تشيلل ال يا

استخاا   اةىا بشن يات اترا ةت ةلف ال باين بيةادفاا ةايا ن تةفة اليات اا ةاس الال ،  يا تقة  الشة د بالتةةلج 

 . تللد ةااللفاااا ااخل ال ةاق ةخاة هياالاتةاا ةال القاا ال ايد ةاليشاة د بالي اةض االقلليلد ةال

االية تاللاً ، ل ةاقالية برا  ان شقةا الت رل ) باال ل (  ةالتر اضطةا الشة د لل يل برا اتل د اال يد الياللد التر    

ةظفلن ، تب اليال ي ااا الع اقص بالسلةلد الاقالد اليطلةبد لتيطلد يداةلف الشة د ين ) يستل ياا ااتاج ، اف  ةةا

 ةيداةلف شايد ......الخ (

 

 خطة التنفيذ ومنظومة المشروع 1-7

 شتباة ظةةفراستةاتل لاا التر ت خ  ب لن االت يل الشة د  اىال لتتقلق ةؤلترا ةطيةترا ين خالل تبار اال      

را ةشا  بد اليتلطد البلي التاللد ةاليستقبللد باستيالل يا تيتل ه ين اي االاا ةطاقاا فر بليترا الااخللد ليةا رد تتالاا

ل يل ةفق ل  شيلللدةلت  ال يل فر الشة د  باشةاف االااةل ال للا ةبتااسق تا  بلن االااةا الةسطع ةالت ،استقةاةىا 

ةةةاً اليخا ن ي د  العيسالك ت اةلة لد لتتقلق اشلع يةاتب ال ةال  ا  لت  يةاقبد االاتاج باءاً ين اخةل الياال االةلل

 . ةايثل لليةااا  االبال يللد االاتا لد ختاياً بالياتج الاراير ةفقا ً لليسالك الت اةلة لد اليتاال  لتتقلق االستخ

  -ين خالل : ةلت  ت ظل  ال فاءل 

 لتطةلة اليستية لتدايل  الياتج للتدةل شلع ةضا ال بةن .ا  -1  
  ال د اقاط االختااق ين خالل ت ىلل الخطةط االاتا لد.ي - 2  

 استخاا  ت اةلة لا تالثد ين بةايج سلطةل ال تةةالد إلااةل االاتاج. -3
 د .ةف   فاءل اليةاةا البشةلد ين خالل الاةةاا التاةلبل -4  

 تطةلة ي االا التسةلق اضافد الع ياح يتف اا ليةة ر يبل اا يات اا الشة د .-5
 تةفلة اليةاا االةللد بااسلابلد ةب س اة ي تالد ين الشة اا اليدا د . -6
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 الفرص و المخاطر  1-8

 : الفرص المتاحة للشركة*     

ن يختلف يةا  د ال بةن ي ليالاد بطةق تالثد ييا لسرليةق را ال يةافر ال لا فر ةسط ال ةاق ةاةتباطرا بية   ا -   

 ااتاء ال ةاق.

 تةفة الخبةل ةاليراةاا لاا ال ااة ال ايل فر االاتاج . -ب  

 .ISO 9001:2008تيل  الياتج ةتدةله شلع شراال ال ةال  -   ـ  

 ةت ىلل خطةط ااتا لد  الال. استتااث – ا  

 رةباء اةق االشياة ةة اةل الليتضةةل تساشا شلع ال اا شقةا ت رل  ي  داتيالا اشاال اشياة اليااطق ا -ىـ   

 ةي ال  اليتافظاا لي ن االستفاال يارا ل لاال االاتاج ةاليبل اا .

 

 :التي تواجه الشركة  المخاطر*    

الستلةاا اثلد اتل د االيي الغةاق السةق باليات ااالياافسد الشالال فر السةق اليتلر د ةبد تسةلق اليات اا بسبب  -  

 . ال شةاير ةا يل شيةل  افد يات اا الشة د بقااةن تيالد الياتج 

 يدا د .الد ةبد فر تةةلا اليةاا االةللد ين يااشيرا االدللد ة لك ل ا  تةافق الت للياا ي  شةةط الشة اا ال –ب  

 لد.را إلغةاق السةق اليتلر بيات اا يياثااك تقاا  لليات اا )يةاةح ، ي ةال ، شي اا ( ةشا   اةا ااتا ى- ـ  

اةالا استيالل اليةاةا البشةلد بدةةل  ايلد بسبب تةقف ب ض ي ايل الشة د ةتقة  الشة د ب ال يت شا  اي االد -ا 

يدا د  اء ادفلتشيلل ب ض ي ايلرا االاتا لد اليتةقفد ين خالل تيللة  يلد االاتاج ةاستيالل ي ايارا فر ااتاج ا  

 يل ال ايلد  .للي ا

 

 

 الواقع الحالي للشركة 1-9     

اةل ةي يل تق  ي ايل الشة د ضين يتافظد الالع ةلشيل اليةق  ي ايل يتةالا التة ل  ةي يل يتةالا الق         

 ال اةاشا  ةالاتاج قا  خطةط االيقالل  ال رةبايلد ةاالل تةةالد  ةي يل القابلة الضةير ةي ايل يتةقفد شن ال يل  بسبب  

 االقتداالد  ين ااتا را ةىر  ) اليةاةح السقفلد ، شي اا القاح ، الي ةال البخاةلد ( .

ً ين       ؤ سبب تباطلة اةل ال رةباء شن شةاء اليات اا ييا ت ب ب فر اليبل اا بسبب ش ةف ةت اار الشة د تاللا

 . االاتاج بالةغ  ين  اى لد الي ايل لل يل بطاقاا اشلع 

        

 الشؤون المالية والتقارير  1-10    

بلد لي ال راا اليتاسرت يل شة تاا ةفق الاظا  اليتاسبر اليةتا ةاليقة ين قبل الةان الةقابد الياللد ةالر ي لتاراةل  افرد ا     

ةيلسرر  شر لبةالياللد لل ااب اليالر للشة د ين ضيارا اليةا ااا التخطلطلد ةالتر تتقق اىرااف الشرة د ، ةت تيرا الشرة د 

ل ال رةبرراء لرر لك فرررر بتا ررد الررع اشرر  لتسررةلق يات اترررا الررع ة اةفررر تيةللرررا شلررع الةاااترررا يررن اليبل رراا )تيةلررل  اتررر( ، 

 لةلد اقاالردسرةتسالا الالةن اليتةتبرد  ب يرد اةايرة ة اةل ال رةبراء ةاةايرة الاةلرد االخرةا ةالر ي لسراشا الشرة د فرر ترةفلة 

   اليداةلف االخةا لتتقلق الخطد االاتا لد لتتقلق االةباح .لتةفلة يستل ياا االاتاج ةاف
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 بااةاشررا  تةةالردةاليقرالل  ال رةبايلرد ةاالل  ةبس اا يختلفرد  يتةالا التة ل  ةالقاةلتتيل  شة تاا بااتاج          

تطةة ةلخلرق ال لتةا ب اا الشة ديات بتةفة خبةاا فالد لل ايللن شلع تطةلة  يا تتيل   بااةاشه  ةالقابلة الضةير

يتا  يات اا تتلث ة تق الي ةفد لتلك اليات اا ( لبلن اليةادفاا الفالد 1ةال اةل )  .  يل ل تاافسلد فر االسةاق

( ةىرر قاةليتــةالا )التة ل  ةال فر  اتاج ةخدةدا شلع يستةا ال ةاق ال اللد ال ةال ةالاقدةبالاةشلد  شة تاا

لل  ةلد ةاليقراةااتاج اليقالل  ال رةبايلد بايتلا  ين شرة د الارا  لة السةلسر تسةبلشر اللاباالدب يتلا  ين شة د ي

ةقرا  لد ،االل تةةالد بايتلا  ين شرة د السرةلاي اسر ةايل ة ةالقرابلة الضرةير بايتلرا  يرن شرة د ةة اراال الايسراة

يرن   رل ةياضلد ت يل فر الشب د الةطالد ( يايد الف يتةلد خالل السالن ال100) ا ثة ين ةفاا ة اةل ال رةباء 

لد شعء ال اليالتفاظ شلع اليةادفاا ةتطةلة الياتج ت  ت ىلل ةشةاء الي اين ةالي ااا ةالخطةط االاتا لد ين الياا

ابلة طررةلة ي ايرل يترةالا التة لرر  ةالقراةل ةالقررتسراشا تلررث  ( الةدرلاد ) ليراار ،  يةل ررر ، الطرالر ، سةلسرةي

اء ي يرل الرع الطاقراا اليتاترد لسرا تا رد ال برةن .ةفرر االةارد االخلرةل تر  ااشرااتا لرد الي ايرل شلع ةف  الضةير 

لتر ت  تتالا اباليقلا  االل تةةار ال رةباء ة اةل الف يقلا  ساةلاً لةفا 300اليقلا  االل تةةار بطاقد تديليلد 

د يتسةبلشر لت اةن ي  شة ةت  ا   اتتلا ر  يةادفاته ين قبلر  بالت اةن ي  شة تاا ليةض تةفلة ياتج اراير لالي

ا لالير  ةال  الرا شرة تاا يسرتيةل فرر تطرةلة يات اتررا بير اللاباالد داتبد تق الي ةفرد لتطرةلة ي ايرل اليترةالا 

 . ال راا اليستفلال  . ةفليا للر  اةل لةضح خطط التطةلة 

 

 خطط تطوير المنتجات ت

 ا د .ااتاج يتطاا دااةقلد بطةلقد الشةت   1

 ة ل  الا الت)ييلة فةلتلد ، ال ةا ل الخ فلد ، يقلا  يستةا ال لا( لي يل يتة يثلااتاج ا  اء ادف يدا د  2

3 
ي   قابالت ا  IEC60076تسب يتطلباا ة اةل ال رةباء ةتسب اليةادفد ال اليلد  31.5MVAتطةلة يتةلد 

 شة د يلتسةبلشر.

 ليقلا  ال  ر ين خالل شقةا اليشاة د تطةلة اليقلا  االل تةةار ةااتاج ا 4

 يشاة د  ل شقةاين خالالتدايل  ةااتاج ااةاع  الال تطةلة ي يل يتةالا التة ل  ل لاال الطاقد االاتا لد ةتطةلة   5

6 
( شن طةلق شقةا   MVA, 63 MVA 90يثل ) Winding 2 تطةلة ي يل يتةالا القاةل ةااتاج ااةاع  الال

 ةلة ي يل يتةالا القاةل لتلبلد يتطلباا ة اةل ال رةباء .يشاة د ضين خطد تط

 سةق التخطلط لت ىلل ي يل الي ةال الشاال االاتاج ةاضافد يات اا يتطةةل باةشلد  الال ةياافسد فر ال 7

8 
ةض شن طةلق الق IEC60076ال اليلد  دفدالس ر لتطةلة خطةط ي ايل يتةالا التة ل  ةالقاةل ةتسب اليةا

 ر اللاباا

  -القيمة المقدمة للزبون :
 

ان القليد اليقايد لل بةن ين خالل يات اا شة تاا ىة تقال  يات اا يتيل ل ب ةاترا ال اللد ةبايتلا  ين شة اا 
،  يا تقا  الشة د يات اترا بيا لالي  ةغبد  ISO 9001:2008شاليلد اضافد الع  ةارا تادلد شلع شراال ال ةال 

  تطةلة يات اترا باستيةاة ةفق يا تطلبه ال رد اليستفلال .  يا تتيل  الشة د بسةشد االست ابد ةتا د ال باين ا  لت
 لل باين ين خالل ت رل ى  ةفق اليةاشلا اليتاال فر ال قةا اليةق د ي ر  .

 ً  : المنتج ومقترح القيمة  ثانيا

Product value prposal 



8  

   

 اسم المعمل ت
تاريخ 

 األفتتاح
 اسم المنتج ومواصفاته

المواصفة العالمية 

 للمنتج

حق المعرفة 

 الفنية

اقة الط

التصميمية 

 السنوية

الطاقة 

السنوية 

 المخططة 

2017 

االنتاج 

الفعلي 

2017 

معمل محوالت  1

 التوزيع
1983 

( وبسدعات ONANذات تبريد  ببيعدي ) Dyn11( بمجموعة توصيـل KV 11/0.4( و)33/0.4KVل )ـمحوالت توزيع خافضة بنسبة تحو

يانة أسدهل ا ب قة التصميم والحجم المختصر مما يجعلها ذات متانة عاليدة وصدوتمتاز محوالتن KVA   (100 ~ 1600)مختلفة تتراوح بيـن

ك ة محيطدة وكدذلوهي مصممة لالشتغال المستمر بالتبري  الطبيعي الذاتي وهي مالئمة لكافة االجواء المناخيدة القاريدة والعلدى درجدات حدرار

دق التوردة مددن مناشددىء عالميددة متخصصددة وتخضددع هددذ  المددواد تمتدداز ب قددة ونوعيددة وجددودة المددواد االوليددة ال اخلددة فددي التصددنيع والمسدد

بي جد اً النوعي الوا الفحوصات المختبرية قبل استخ امها في االنتاج ومن أبرز هذ  المواد ) الح ي  السليكوني الم رفل على البارد ذي الفق 

المحدوالت  % كحد  أدندى علمداً أن هدذ  100 بتوصديليةو%  99.9، واالسالك واالشربة النحاسية التي تمتاز بنقاوة عاليدة جد اً تصدل الدى 

 . IEC -60076تخضع الى كافة الفحوصات الروتينية والنوعية وحسب المواصفة العالمية 

I E C - 60076 

شركة 

متسوبيشي 

 اليابانية

3400  

MVA 

2394.06 

MVA 

127.8 

MVA 

معمل محوالت  2

 الق رة
1983 

 MVA(5  ،10 ( وبسدعات ONANذات تبري  ببيعي ) Dyn11 جموعة توصيلبم 33/11.5KVمحوالت ق رة خافضة بنسبة تحويل  -1

 ،16  ،31.5)  . 

وبمجمدوعتي   132/33/11.5KVوسد  ، وابدي ( وبنسدبة تحويدل وبثالث ملفات ) عدالي ، مت MVA 63)محوالت ق رة خافضة سعة ) -2

 ( . ONAF( والتبري  القسـري )ONAN( وتعمل بنوعين التبري  الطبيعي )YNd1yno( و)YNynod11توصيـل )

التبريدد  بوتمتدداز محوالتنددا ب قددة التصددميم والحجددم المختصددر ممددا يجعلهددا ذات متانددة عاليددة وصدديانة أسددهل وهددي مصددممة لالشددتغال المسددتمر 

وليدة ة المدواد االوجدود الطبيعي الذاتي وهي مالئمة لكافة االجواء المناخية  القارية والعلى درجات حرارة محيطة وكذلك تمتاز ب قة ونوعيدة

ي االنتداج ال اخلة في التصنيع والمستوردة من مناشىء عالمية متخصصة وتخضع هذ  المواد الدق الفحوصات المختبريدة قبدل اسدتخ امها فد

تداز التدي تم اسديةومن أبرز هذ  المدواد ) الح يد  السدليكوني المد رفل علدى البدارد ذي الفقد  الندوعي الدوابي جد اً ، واالسدالك واالشدربة النح

يدة وحسدب % كح  أدنى علماً أن هذ  المحوالت تخضع الى كافة الفحوصدات الروتين 100ه ي% وبتوصيل 99.9بنقاوة عالية ج اً تصل الى 

 . IEC -60076المواصفة العالمية 

I E C - 60076 

شركة 

متسوبيشي 

 اليابانية

3004.5 

MVA 

878 

MVA 

7.866 

MVA 

معمل المقاييس  3

 الكهربائية
1978 

 ( هرتز .50وبتردد )A (10-40)  ، A(20-80  )فولـت وبتيار  220مقياس بور واح  بفولتية -1

 ( هرتز . 50ردد )( امبير وبت20-60فولت وبتيار ) 380/220V*3مقياس ثالثة ابوار بفولتية -2

 لظدرو  الجويددةالعاليدة وهددي مصدممة للعمدل فدي اتمتداز المقداييس الكهربائيدة بنوعيهدا أحدادي الطددور وثالثدي الطدور بكفداءة االداء والمتاندة 

الفحوصدات  القارية وكذلك تمتاز بسدهولة االسدتخ او وعد و احتوائهدا علدى أليده التنظديم علدى خطدوات التد ريج وتخضدع هدذ  المقداييس لكافدة

 الروتينية والنوعية وفق المواصفات العالمية .

IEC-521 

شركة 

الن زكير 

 السويسرية

250000 

 1مقياس ب

20000 

 3مقياس ب

 

115000 

 

 

65000 

18500 

 

 

2790 

معمل المقاييس  4

 االلكترونية 
2015 

 هيرتز . 50( أمبير وبتردد 40-10وبتيار ) 240( بفولتية 40-10)1مقياس الكتروني ب -1

 هيرتز . 50بتردد ( أمبير و60-20ار )وبتي 3x240/416( بفولتية 60-10) 3مقياس الكتروني ب  -2

 يرتز .ه 50أمبير وتردد  90-30وبتيار  3x240/416( بفولتية 90-30)  3وني بمقياس الكتر -3

 هيرتز  50( أمبير وبتردد 150-50وبتيار ) 3x240/416 ( بفولتية150-50) 3مقياس الكتروني ب -4

IEC-62053-21 

, 

IEC-62052-11  

 

شركة 

 السوي ي 

 اسكراميكو

100000 

 1مقياس ب

200000 

 3مقياس ب

8350 

8300 

6250 

2100 

- 

100 

200 

- 

4 
معمل انتاج 

األوكسجين 

 واآلركون

1990 
 %99.5بنقاوة  األوكسجينغاز  -1

 %99.99غاز اآلركون بنقاوة  -2

 عية .والصنا يتميز المنتج ) غاز االوكسجين وغاز اآلركون ( بنقاوة عالية ج اً ليكون مناسباً لالستخ او في المجاالت الطبية

JISK 1101 

JISK 1105  

سودة المواصفة وم

العراقية المرقمة 

3668 

شركة 

هوباكر 

 األمريكية

 

 100000

2O و

360000 

Ar  و 

- 

 

- 

4000 

 

5600 

معمل القابلو   5

 الضوئي
2003 

 ( شعيرة48,24,12ة مسلحة من الجيل الج ي  ) ضوئي اتقابلو

مجاالت لهاتفية والاتصاالت نقل االشارات الضوئية في مجال اال تمتاز القابلوات الضوئية المصنعة في شركتنا بكافة انواعها بكفاءة عالية في

 الصناعية وبأقل نسبة ضياع في نقل قوة االشارة .

CCITTG-

650,653,654 

IEC 60793-2 

TYPEA 1a 

المكائن 

والوثائق من 

شركة 

روزن ال 

 النمساوية

 - 1000 كم 2770

لطاقة التصميمية والمخططة ( يبين انواع المنتجات ومواصفاتها وحق المعرفة وا1رقم) جدول

 والجهات المانحة لحق المعرفة 
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 مة دالقاجدول بالطاقات النتاجية المخططة لالعوام الخمسة 

 اسم المنتج ت
وحدة 

 القياس 

 السنوات 

2018 2019 2020 2021 2022 

 65000 65000 65000 65000 65000 عدد ( امبير 40-10)1مقياس ط 1

 45000 45000 45000 45000 45000 عدد ( امبير80-20)1مقياس ط 2

 10000 10000 10000 10000 10000 عدد ( امبير60-20)3مقياس ط 3

 65000 55800 46500 31000 31000 عدد (امبير40-10)1ياس الكتروني طمق 4

 65000 55800 46500 31000 31000 عدد (امبير60-10)3مقياس الكتروني ط 5

 65000 55800 46500 31000 31000 عدد (امبير90-30)3مقياس الكتروني ط 6

 14500 12600 10500 7000 7000 عدد (امبير150-50)3مقياس الكتروني ط 7

 22866 20281 17646 13254 13254 مليون دينار اجمالي معمل المقاييس  

 2 2 2 2 2 عدد 100/11محولة توزيع  8

 1540 1520 1500 1480 1460 عدد 250/11محولة توزيع  9

 4168 4148 4128 4108 4088 عدد 400/11محولة توزيع  10

 287 277 267 258 247 عدد 630/11محولة توزيع  11

 48 48 48 48 48 عدد 1000/11محولة توزيع  12

 1 1 1 1 1 عدد 100/33محولة توزيع  13

 84 84 84 84 84 عدد 250/33محولة توزيع  14

 84 84 84 84 84 عدد 400/33محولة توزيع  15

 12 12 12 12 12 عدد 630/33محولة توزيع  16

 12 12 12 12 12 عدد 1000/33محولة توزيع  17

 12 12 12 12 12 عدد 1600/11حولة توزيع م 18

 59921 59442 58964 58500 58007 مليون دينار  اجمالي معمل محولت التوزيع 19

 - - - - - عدد 5MVAمحولة قدرة  20

 1 1 1 1 1 عدد 10MVAمحولة قدرة  21

 8 8 8 8 8 عدد 16MVAمحولة قدرة  22

 14 14 14 14 14 عدد 31.5MVAمحولة قدرة  23

 4 4 4 4 4 عدد 63MVAمحولة قدرة  24

 19100 19100 19100 19100 19100 مليون دينار  اجمالي معمل محولت القدرة  

 750 750 750 750 750 كم  شعيرة  24قابلو ضوئي  25

 750 750 750 750 750 كم شعيرة  48قابلو ضوئي  26

 4388 4388 4388 4388 4388 مليون دينار  اجمالي معمل القابلو الضوئي 

  -لغرض تحقيق الطاقات المستهدفة لكافة المعامل المشار اليها يتطلب توفير مايلي :

باا ق يتطللتطةلة الياتج ةف للةا ب التطةةاا السةل د ةاليستيةل فر الدااشد ةتطةلة ال ااة ةالتدايل   - 
 ال بةن . 

 . تقللل ال لف ةالضيط شلع االس اة ةت   تدد  بلةل ين السةق -ب
 ي را ين خالل شقةا شةا د اة استثياة . ال اا شة اا يتخددد لل يل- ـ
 لت  لا شلع تتالا تخدداا الشة اا ال ايد ةشيلرا  ل ضين اختداده ةضين اظايرا الااخلر .ا   -ا

 تف لل قااةن تيالد الياتج. -ىـ
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 -منتجات الشركة :وفيما يلي نبذة عن 

 محوالت التوزيع* 

د قاةاا اليتةلةل  الالع تدا  ين التالا السللل ةار شالر ال ةال ال ي لت  تقطل ه تسب تديل  يتةالا تة       
ا ن يةدالي. ةتدا  يلفاا ال را الياخفض فر غالب االتلان ين دفايح الاتا  بلايا لت  تدال  ال را ال الر 

 اتا  ي  ةلد بالةةالش .
لد ين ل شن يلفاا شا لد تتتةي شلع يةب اا ياسلد يطلياال ال  ل اليستخايد فر يلفاا اليتةلد ىر شباة 

 ال رتلن . 
د اس د ةقةلاا يتيى ا التةتلب ين يةاا ال  ل بلن اليلفاا ةتال  بسه ةت فلفه بةاسطد يا اد الت فلف ، تدبح اليلف

لاايةل اقدة  نةتش ل ةتال ةاتال . بر ه الطةلقد تدبح يتةالا الالع ا ثة ديةااً فر يةا رد القةا التر تاتج ش
ةلا  شااف تب ةي شلعال رةبايلد ااخل اليتةلد . ان قلب اليتةلد ي ي اً شلله اليلفاا لت  تة لبه ااخل الخ ان اليتت

 يلل .ير لل يية د باقل الت اللف اليي اد ةباش ال يت اال تتالي  ةطةق التةدلل اليطلةبد فر الاظا  ال رةبا
 
  التصنيع* 

  -ل  ااخل الي يل تلث تتسلسل ال يللاا بااسسلابلد شاللد ة يا للر :لت  تدال  يتةالا التة 

لتدال   ت  تقطل  ةلف التالا السللل ةار بةاسطد يا اد ال لةةك الاقلقد ةال اللد السةشد ةتسب س د اليتةلدل -  

ن شال يش ل ( بخيسد اشيال يت ةاد ين ي ايل   ل ي يةشد تت wound coreالقلةب التالالد بالاةع اليلفةف )

اليلفاا  ااخال طبقاا ين التالا السلسل ةار بتلث تلتقر باالاا ةارالاا ى ه الي ايل  بطةلقد يتااةبد ل ر لي ن

 ااخل اشيال القلب التالاي .

ةافا ت  لف يلفاا الضيط الةاطر ين دفايح الاتا  اليلااد ةالي  ةلد بلن طبقاترا ب ا ل ةةقر ين اةع ال ل -   

  ليلاةلاً ليةض تي لن الةةق ين التشب  بال لا القدع اة د يي اد . اليلة ي ايل

ط شةل شلع يلف الضيلت  لف يلفاا الضيط ال الر ين اسالك اتاسلد ي  ةلد بياال الفاةالش ةلت  لفرا يبا -  

 الةاطر ييا لضين تقللل الت   ةل طله يتااد يل اال لد اشلع ضا القةا ال رةةالاايل لد .

 .ةت فلف اليلفاا بةاسطد يا اد خادد ةافةان ت فلف   لت   ب  - 

ر ا ليلفاا ي  القلةب التالالد فر يااطق يتاال شلع خط االاتاج ةباستخاا  ةاف اا يتخددد للت  ت يل  ا -  

 اليةض .

 ت  ت يل   افد التةدلالا الاتاسلد ة  لك ييلة الفةلتلد الالتيلر ةال ةا ل الخ فلد .ل -  

 فر الخ ان . ف اليتةلد ةاخةاج الد ةطةبد ين اليلفاا قبل ةض  اال  اءلت  ت فل -  

 ةاء .ال  اء الف الد لليتةالا ااخل الخ اااا ةين ث  ت بيترا بال لا ااخل غةف يفةغد ين الرلت  تة لب ا -  

  تلتليرا ت  تدال  الخ اااا فر الشة د شن طةلق خط يت ايل الاتاج  شااف التبةلا اليية د ةالتر لتل -  

ن لخ اااا ييالد ااةتياتل لاً ب ا  لك لت  تاظلف الخ اااا بةاسطد اليةاا ال لياةلد ةين ث  دبيرا ثالث طبقاا لت

 الدا  ةال ةايل ال ةلد .

-IECب ا االاتراء ين تدال  اليتةلد لت  ا ةاء  يل  الفتةداا الةةتلالد شللرا تسب اليةادفد ال اليلد  -  

الع  لك باالي ان ا ةاء ب ض الفتةداا الاةشلد يثل قلا  يستةا اةتفاع اة د التةاةل باالضافد   60076

 ةقلا  يستةا الدةا فر اليتةالا .

 

 
 
 
 
 
 
 الق رةمحوالت * 
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ليشتةال ين شة د يلتسةبلشر اللاباالد ةتق الي ةفد الفالد ا  IEC-60076 تدا  يتةالا القاةل ةفق اليةادفد ال اليلد   
 يل ا فةلا ساةلاً .  3000لالستخااياا الدااشلد .الطاقد التديليلد للي يل ةىر يااسبد 

 

 المميزات     

 اياا القةا اللد ضا شلقا ت  تديل  يتةالا القاةل اليات د لالاا بتلث تديا ب فاءل  / المتانة الميكانيكية العالية 

  يل  ال  ءةىا ةتتي لد اة اثااء اقل اليتةلد ةغلالالاايل لد ةالقةا ال رةةيل اال لد التادلد  ةاء تةااث خطةط ال
 الف ال بالطةلقد اليستخايد لالاا ل طر القلب التالاي ةاليلفاا التااسق ةاليةةاد اليطلةبتلن .

 اة يا ةبلن  اةا بلاران ال  ل الةاق  بلن يلفر ال  ل الةاطئ ةال الر باالضافد لل  ل الية العزل الكهربائي /  نظاو

ل لد ل رةةيل ااةباا اقلب التالاي لتيل  بالقليد ال اللد لشال ال  ل ال رةباير ةاليتااد الفايقد لتتيل الضالخ ان ةال
ان  الةاطئ يلفةف شلع اسطةااد يداةشد ين ياال  اا ش ل  رةباير ييتا  باالضافد العتلث ان يلف الضيط 

اليدييد  ةتةالد  ل اليطلةب،  يا ان التلقاا ال االيلفاا الباقلد تتتةي شلع قاةاا ةفسح  لتلد ين ش ارا ضيان ال
 د .فر اشلع ةاسفل  ل يلف ت سب اليلف يسافد  تف  رةباير ة لاال تتيل اليلف ل ب باا الفةلتلد ال الل

  /  ع قسيلن :تقس  الان ااظيد التبةلا اليستخايد فر يتةالتاا تالي   افد اليتطلباا اليفةةضد شللرا ةبرق التبري- 

ا الاظا  قا ادبح ى ل ا ف ا الطبل ر بال لا:  ةىة الاظا  االيثل للتبةلا ةليتا  بسرةلد التة لب ةالي ةللد ال اللدالتبةل -
 ىة الي تيا لاا ا ثةلد يدا ر اليتةالا فر ال ال  .

ليالي  الرةاء االتبةلا القسةي بال لا : فر ى ا الاظا  ت ااا  فاءل التبةلا تلث ل ااا الدةف التةاةي شن طةلق  -

 .للسطةح الخاة لد لليتس اا بةاسطد يةاةح لت  السلطةل شللرا  اتلا اة لاةلا ً
  ية ةا شلع ل اتر الاتت  السلطةل شلع ت ب باا الفةلتلد الااخلد الع اليتةلد شن طةلق ياظ  الفةلتلد  /لوحة التحكم

ليتطد اةل فر ثبا اللةتد بباالد السلطلةتد السلطةل شن ب ا ةالتر ت ةا برا يتةالا القاةل الات د لالاا تلث ت
 .ةلدلتقد باليتخةا اليشلع  افد ف اللاا  را  تيللة التفةل اا ةا ر ل التيالد ةالقلا  االالثااةلد لتةفة سلطةل تايد 

 / ن ةةق اةشد يتيتا  يلفاا اليتةالا اليات د فر شة تاا باارا يدالعزل الممتاز ض  نبضات الصعق الكهربائي

ً ةشا  استخاا  ياال الفاةالش فلرا ل سبراال  ل ال  لع الد التشب  اي اا رةباير اةع )  ةافا ( اليلة ي ايل  ليلاةلا
 بة ضا تااد ااة د ال بة ب لا اليتةالا التر ليية برا ال  ء الف ال لليتةلد ييا لؤاي الع   ل اليلفاا  اا ي

لقد   تطةلة طةتك فقا شال ال  ل ال رةباير لر ه اليلفاا ة  ل الابضاا ال اللد للد ق ال رةباير ، باالضافد الع  لاال
ليتةلد تااد لش ل ارالاا اليلفاا ةتديل  دفلتد  رةةستاتل لد لضيان التة ل  ال لا للفةلتلد ييا لضين باةةه ي

 ضا الابضاا ال رةبايلد.
 

  المواصفات الفنية

  / ا  ب فايتهال ي ليتةالسلل ةار الية ه ةالياةفل شلع الباةا لدا  ين ا ةا ااةاع التالا ال رةباير القلب الح ي ي 

الال لطةلقد ال ىااك اال اللد ةقلد الفقا الاةشر التادل فله باالضافد لتديل  قاةاا تبةلا  لتلد ااخل القلب التالاي ة
اةشد ين يط يد  شةااليبت ةل ةاليستخايد فر ت يل  ةقايق القلب التالاي ليتةالا القاةل ، ةالتر لت  فلرا استخاا
 باا  اا ةالت بالىت اااالللاف ال  ا لد ل لاال يتااد ت يل  ى ه الةقايق باالضافد لتثبلترا باللةالب ةالدايةالا ليا  

 . التادلد فر القلب التالاي ةبالتالر تقللل اسبد الض لج
  ل ةافا غلة الي ايل  لت  تدال  اليلفاا لر ه اليتةالا ين اسالك اتاسلد ي  ةلد بةةق ا /الملفات ً ب  ييا ل سليلاةلا

 اف فاا ىة ه اليلاليلف قاةل تتيل شاللد ضا الابضاا ال رةبايلد باالضافد ل لاال شال ش ل ى ه اليلفاا ، ةتةتلب ى 
للقلب  ليلفاااالتةتلب اليتةةي ال ا  اليستخا  فر دااشد اليتةالا اليشابرد ا  ل ةن يلف الضيط الةاطئ ىة اقةب 

 اي للله اليلف الةسطر ةين ث  الضيط ال الر ةاخلةاً يلف التفةل اا .التال
 -ااةاع اليلفاا اليستخايد ىر :  

 يلف قةدر يستية  -
 يلف  ة تة لب اليتس اا ال اللد شلع التةالر  -
 اليلف اللةلبر  -
 اليلفاا االسطةاالد  -

 
  / ا ةلت  اليتةال ع الساخن ةاليش لد تسب ااةاعلت  تدال  خ ان يتةالا القاةل ين دفايح التالا الياةفل شلالخزان

د لخاة لاطاليه ين الخاةج بثالثد ااةاع يختلفد ين الاىان ليا  ةدةل الةطةبد ةشا  تاثةه بالظةةف ال ةلد 
 .ال لا تده بالضيط لضيان شا  تسةبةلخض  الاق ااةاع الفتةداا اثااء يةاتل تدال ه ةالتر تاترر بيةتلد ف

 

 بائية ) الميكانيكية(المقاييس الكهر* 

 -: اب ل شارا تاتج الشة د ااةاع يختلفد يا  اليقالل  ال رةبايلد اتاالد ةلطةة ةثالثد اطةاة ةفليا للر     
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  باقد ااً ، تيتاان دااشد اليقالل  ال رةبايلد  اا الطةة الةاتا ين الدااشاا الاقلقد   /مقياس احادي الطور   
( باالضافد الع  فاءل   (IEC-521ليات د فر الشة د يدييد بية ب اليةادفد ال اليلد يتااىلد بالدا  ةاليقالل  ا

لةاتا لطةة ااالااء ال اليلد فرر يدييد لل يل فر الظةةف ال ةلد القاةلد  يا ليتا  اليقلا  ال رةباير  ي ا
 باليل اا ةاليةدفاا التاللد :

 فةلا   220لفةلتلد ا -               ـ الر ين الشتخ -تةة تاةلة ةاتا فقط           بي - 
ض  ( ةتخ ان اليقالل  اتاالد الطةة يدييد لقلا  الطاقد الف للد فر الشب اا  اا الطةة الةاتا ) بسل لن 

 :ة( ةى ه اليقالل  تيتا  باللد تاظل  باةن خطةاا تاةلج IEC521ين اليةادفاا ال اليلد )   2للداف
 سرةلد االستخاا   -
 تةاء اللد التاظل  شلع خطةاا تاةلج شا  ات -
 يتااد شاللد . -

  االاتاج  ةلة لد فرتدا  اليقالل  ال رةبايلد  اا الثالثد اطةاة باستخاا  اتاث الطةق الت ا /ثالثة ابوارمقياس   
 -ةتيتا  ى ه اليقالل  بالخدايص االتلد : " IEC"publ 521ةبية ب اليةادفاا ال اليلد 

 لطاقد استرالك ةاطئ ل -
 يتااد شاللد ضا شطالا الاايةل ال رةبايلد  -
 خاللد ين الشت   -
 تلاة باء التشيلل ةاطئ -
 ي ايل التةاةل قللل  ااً  -
 يقاةيد شاللد للتيلةاا اليفا يد فر الفةلتلد  -
 سرةلد تبالل اال  اء ةا ةاء الفتةداا اليل اال لد شللرا  -
 . ةل ةة ةا الةطةبد ةاليباةف ال ةلد ين تلث اةتفاع اة د التةايدييد لتتتيل  افد الظةة -         

  االلكترونية ) بور واح  وثالثة ابوار (المقاييس * 

تدا   اليقالل  االل تةةالد  اا الطةة الةاتا ةثالثد اطةاة باقد شاللد ةيدييد بية ب اليةادفاا ال اليلد    
IEC62052-11:2003 )  ة )IEC62053-21:2003 ) )  اةعClass.1.0 )  ةتخض  للفتةداا )

 ،  IEC62052-11)  ،IEC62053-21   ،IEC62053-22ال رةبايلد بية ب اليةادفد ال اليلد 
IEC62054-21   ،IEC62054-11  السةلاي . ةتستخا  لقلا  الطاقد  –( . ةبايتلا  ين شة د اس ةا ايل ة

ي ان استخاا  اليقلا  ااخل دااةق ةااخل الباالد ةخاةج ( للياا ل ةاالسةاق ةاليداا  ةباال ( KWHال رةبايلد 
الباالد ةليتا  ى ا اليقلا  باي االد خ ن الي لةياا ةاظراةىا اةتةياتل لاً ةلاةلاً ةاالتدال ي   را  التاسةب ين 

-Optical port : IEC 62056( فيا فةق شن طةلق  2000خالل بةي لاا يتالييد ي  اةاف  يال ةةسةفا )
21,RS485   ( ةال را  اليتيةلHHU  )Hand Held Unit) تلث باالي ان اقل الي لةياا ين التاسةب )

الع اليقلا  ةاقل الي لةياا الع ال را  اليتيةل ةين ث  اقل الي لةياا ين ال را  اليتيةل الع  را  التاسةب 
 RS232,Zigbee meshلقبةاسطد بةايج اتدال خادد ةباالي ان تطةلة اليقلا  يستقبالً لالتدال شن طة

RF& PLC& GPRS   : ةل يل بظةةف تشيلللد 
 لد .( اة د يية85+ -- 25-اة اا تةاةل تتةاةح يا بلن )  -
 ( اة د ييةلد . 85+ -- 40-اة د تةاةل خ ن ) -
  تا  اشلع ةباةن ت ثلف . %95ةطةبد اسبلد  -
 IP54(  indoorيتير ين االتةبد ةاليباة .)  -
 ( Imax For 0.5 cycle 30اةةل القدلةل )تتيل تلاة ال -
 
 

قلا  شاشد الي ياا ينةتيتا  ى ه اليقالل  باليةثةقلد ال اللد ةشا  الت ثة بالي ال الييااطلسر ةسرةلد قةاءل الي لة
الطاقد  سترالكالة ةا اضاءل خلفلد ةاي االد ال يل بية ب ت ةلفد ةاتال تتع ثياالد ت ةلفاا . لت  تاظليرا تسب 

 رةبايلد ةةقا ال ةةل .ال 
 باالضافد الع اي االد تس لل تاالا التالشب اليختلفد التر تشيل :

 التلاة الي  ة  . -
 .(الةبط ال  سر) بالاسبد لليقلا  ثالثد اطةاة  -
 تسللط ي ال ييااطلسر شلع اليقلا  . -
 فتح غطاء اليقلا  ةفتح قاشال ةبط التةدلالا . -
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 . تاالا التالشب اليتقايد -
 ( Alarms trigger LEDقلا  بلةن اتية شاا تدةل اي تالشب )اشتيال يدباح تت لةي فر الي -

يلد اليسترل د ( ثالثييد تاث . ةتس لل تاةلخ ةةقا التاث ةالطاقد ال رةبا300ةباي ان اليقلا  تس لل ا ثة ين )
الطاقد ةةلتلد ا اليريد ) التلاة ةالفاثااء ةقةع التاث ل يل  تاالا التالشب اضافد ل لك اظراة  يل  الي لةيا

 ال رةبايلد ( اليسترل د ل ل شرة ةخ ارا ليال شرةلن ةتس لل اشلع طاقد يسترل د خالل الشرة .
 ةتيتا  اليقالل  باشتاال الس ة ةاسترال را القللل للطاقد ال رةبايلد .

 
 القابلوات الضوئية * 

 )  50 ,653 , 654د ةيدا د ةفق اليةادفد ال اليلد )ان القابلةاا الضةيلد اليات د فر شة تاا يديي
CCITTG, 

 ةلستخا  فر ي االا االتداالا الراتفلد ةالي االا الدااشلد اليت اال االخةا .
 ةلاتج الي يل اةشلن ين القابلةاا اشتياااً شلع شاا الش لةاا الضةيلد :

 ش لةل . 12قابلة ضةير  ة  -1
 ش لةل . 24قابلة ضةير  ة  -2
لتد ) الال يس ةقا ت  تطةلة القابلةاا الضةيلد اليات د فر شة تاا باضافد خطةط  الال الاتاج قابلةاا ضةيلد  

( ةتسب طلب ة اةل االتداالا  ITU-TG-652Dال لل ال الا ( يدييد ةيدا د ةفق اليةادفد ال اليلد ) 
 ةبثالثد ااةاع ين القابلةاا اشتياااً شلع شاا الش لةاا الضةيلد 

 ش لةل . 12قابلة ضةير  ة  -1
 ش لةل . 24قابلة ضةير  ة  -2
 ش لةل . 48قابلة ضةير  -3

ةيلد القابلة الضةير ىة شباةل شن ت يد ين الش لةاا الضةيلد ةالتر تقة  باقل اةع خاص ين الية د الض
 ااً ةل ةن ةللد يسافاا طالي  ةلد  رةبايلاً ااخل ىل ل ةفل  لشبه ال  اج ةى ا الرل ل لتفظ االش اشاا الضةيلد ل

 ةلد .يتاطاً باغلفد تيالد  اا يتااد ةقةل شا شاللد تلث تستخا  فله اتاث ااةاع الاسلج ةال  ل ةالتق
  -الخطةط االاتا لد تت ةن ين :

 خط تلةلن الش لةاا  -1
 خط ال  ل  -2
 خط ال ال  -3
 ح باالليالة  ةالخلط ال  ا ر خط التسلل -4
 ة ر .خط التيللف الخا -5
 

 -السلطةل الاةشلد تت ةن ين :
 خط فتص التض لف  -1
 خط فتص قةل الشا اليل اال ر  -2
 د خط فتص قابللد ايتداص الداي -3
 خط فتص افا لد الياء  -4
 خط فتص قابللد االلتةاء  -5
 خط فتص قابللد التار  -6
 وفيما يلي جدول يبين نقاط القوة والضعف في منتجات الشركة      

 نقاط الضعف نقاط القوة المنتج اسم

يتةالا التة ل  

 ةالقاةل 

 ةا ايتلا  ي ةةف ين شة د يسلةبلشر ة -
 اللباالد .

 ل ةال اتادلد شلع شراال  -
ISO 9001:2008 

 ة ةا ضيان  -
 .خاياا يا ب ا البل   -

ة ه ة اةل ال رةباء باستلةاا يات اا يثللد ت -

الياتج  ليات اتاا اةن يةاشال تش ل  ةتيالد

 الةطار .

لد ىايش الةبح ةالد ةبد فر تخفلض االس اة ق -

ةتخفلض الت اللف خادد اااا ا تيا شلع 

يان اليةادفد ال ةاقلد اليثبتد فر الشب د ض -اليقالل  ال رةبايلد  الت للياا فر تافل  ال قةا الت ةيلد .
 الةطالد .
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 د ن شة د الاا  لة  السةلسةليايتلا   - ةاالل تةةالد 
 ل ةال اتادلد شلع شراال  -

ISO 9001:2008 
 ة ةا ضيان  -
 .خاياا يا ب ا البل   -

 القابلة الضةير 

 اتاج بايتلا  ين شة د ةة ااال الايساةلد ا -
ةادفاا تالثد ين ال لل ال الا ضين ي -

 شقا شةا د ايساةلد ةدلاد .
 ل ةال اتادلد شلع شراال  -

ISO 9001:2008 
 .ة ةا ضيان  -

 ال لة ـــا

 

 -الجدول ادناه يبين الشركات المنافسة لمنتجات شركة ديالى العامة :و

 

 ت
 اسم المعمل

تاريخ 

 األفتتاح
 المنافسون

 محوالت أستيرادية من 1983 معمل محوالت توزيع 1

 الهند-ابان ي-ركيات -أيــران –لبنان  –السعودية 

 ةرية ويابانية ولبنانية و تركية وهنديشركة سمنس وشركات كو 1983 معمل محوالت القدرة 2

 ينيةص -مقاييس استيرادية مصرية 1978 معمل المقاييس الكهربائية 3

 السوق المحلي من مناشىء)تركي ، كويتي ، اماراتي( 1990 معمل انتاج األوكسجين واآلركون 4

 الصين ، السويد ، تركيا 2003 معمل القابلو الضوئي 5

 
 * نظام الجودة  

  ISO 9001:2008شررراال ال ررةال الاةللررد  شلررعشررة تاا  تدررلايةا رررد الياافسررد الشررالال لليات رراا ليررةض     

اسرلد يةادرفد القلاةةبتطبلرق يتطلبراا ال ةقس  اااةل ال ةال ةالي ايل ةالاةاية اليشيةلد بالاظرا   ة ان لالااةل ال للا

ISO 9001:2008    ااةل إيتطلبراا اظرا   افرد   ااشراء ةتةثلرق ةتطبلرق طبقاً لطبل د شيل الشرة د ةباراًء شللره تر

ق ةتررااا اطرراة شيررل لضرريان ااترراج يطرراب برررا  يلرر  ال ررايللن ةاشررةاكةترر  اشتيرراا سلاسررد ةاىررااف ال ررةال ال ررةال 

لاه لليةادفاا ةب ةال شاللد للي ايل اليشريةلد بالاظرا  لضريان ةضرا ال برةن ةالترةص شلرع اليةيرد الاظرا  ةتتسر

ايق الةثرال رةال ةالسرلطةل شللررا بية رب  ت لليراا ةا رةاءااتخطرلط ةتافلر  ةيتاب رد ةيةا  رد  باستيةاة ين خالل

 . شيةلد بالاظا الفاشل ل افد ااشطد ةف اللاا الشة د ةالي ايل اليتتقق االااء ةاليات د ةالتر لر ا اليةض الي تيال 

 ةادفد.ةىة االدااة الخاي  للي  ISO 9001:2015ةتاللاً لت  ت ىلل الشة د بية ب اليةادفد القلاسلد الاةللد 

 

يمة قة من رفع الشرك جدول يبين العمالء والمنافسين لمنتجات الشركة حيث تم  تثبيت خطوات التطوير التي تتمكن بها

 العمالء لديها مع تقليل المنافسين .

 اسم المنتج
 العمالء الذين  

 تخاببهم الشركة       
 المنافسون

 خطوات التطوير

 التطوير المقترح الوضع الراهن

تم تأهيل وتحديث  وإضافة الخطوط  -أ % 75تفي المحوالت التركية المديريات التابعة محوالت 
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التوزيع 

 والقدرة

لوزارة الكهرباء 

والشركات التابعة 

 لوزارة النفط 

وصندوق اعمار 

 المناطق المتضررة 

واإليرانية 

والسعودية 

واالوربية واللبنانية 

واليابانية 

  المستوردة

من متطلبات  

 الءالعم

اإلنتاجية للوصول للطاقة المستتهدفة 

. 

البحتتث عتتن فرصتتة العتتادة التعتتاون  -ب

 مع شركة متسوبيشي اليابانية . 

مقاييس ال

الطاقة 

 الكهربائية

المديريات  -أ

التابعة لوزارة 

 الكهرباء

 القطاع الخاص -ب

المقاييس المصرية 

واإليرانية 

 والصينية 

تفي بمتطلبات 

 الكهرباء

وب المشتتتتتاركة متتتتتع التتتتتدأول بأستتتتتل -1

 القطاع الخاص  . 

روع المقيتتتتتتتاس تتتتتتتتم انشتتتتتتتاء مشتتتتتتت -2

االلكتروني ضمن المواصتفات المطلوبتة 

متتتن متتتن قبتتتل وزارة الكهربتتتاء مبالغهتتتا 

وتتتتتم  2011الخطتتتتة االستتتتتعمارية لعتتتتام 

وضتتتتتتتعل ضتتتتتتتمن الخطتتتتتتتة االنتاجيتتتتتتتة 

 . 2015لعام  يةوالتسويق

 المقياس الذكي انتاج  -3

ازات الغ

 الصناعية

 وزارة الصحة -

 حليةاألسواق الم -

حتياجات الشركة في   ا -

 العمليات اإلنتاجية .

 قطاع العامشركات ال -

السوق المحلي من 

مناشىء)تركي ، 

 كويتي ، اماراتي(

المواصفات 

تفي  بمتطلبات 

 العمالء

 

 ـــــــــــــــــــــ

القابلو 

 الضوئي

 وزارة االتصاالت

 باءوزارة الكهر

القابلوات الصينية 

 والتركية والسويدية

االنتاج يغطي 

بمتطلبات 

وزارة 

 االتصاالت

تحديث الخطوط إلنتاج الجيل الجديد  من 

القتتابالت الضتتوئية وحستتب طلتتب وزارة 

 االتصاالت 

 
 
 
 
 
 
 

             
        

 
 

مائة وثمانية واربعون ( موظف فان واربع( ) ال2448يبلغ قرابة )يعمل في شركتنا عدد من الموظفين             

( عاملين كاجراء يوميين  وجميعهم 106مشغلين بعقود وقتية و) (14موظف على المالك الدائم و) (2328منهم )

من المهندسين والفنيين واالداريين موزعين وفقا لمهامهم على اقسام ومعامل الشركة وكما مبين في الهيكل 

( مليارين ومائتان     221719000( يتقاضون بمجملهم راتباً شهرياً مقدارة )  Aالتنظيمي الموضح بالمخطط )

 ً  االفراد:  ثالثا

individuals 
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( موظف منهم لتنمية االعمال والتي يبلغ 804وسبعة عشر مليون وتسعة عشر الف دينار فقط .كما تمت تسمية )

 .سبعمائة وأمسة وسبعون مليون ومائة وتسعون الف دينار فقط  (775190000مقدار رواتبهم )

رجع جة وهذا ين الحاعد مقارنة االعداد تلك مع حاجة الشركة الحقيقية لهم يالحظ ان االتجاه يتسم بتفوق العدد وعن

لمراوح اة ، اباالساس الى عدم االستقرار في الطلب على منتجاتنا ونخص منها ذات االستخدام المنزلي كالمكو

الرديئة  مواصفاتللمنتجات المشابهة الرأيصة ذات الوشمعات القدح وغيرها ...  نتيجة االنفتاح على االستيراد 

 )تجارية( .

( 235لغ عددهم )حيث ب 2006كما نود االشارة الى ان اعلى عدد من المنتسبين تم تعينهم في شركتنا كان في عام 

  .شخص عند مقارنتهم باالعوام االأرى 

 قل، وفاة،عن )ن ف الدرجات الوظيفية الناجمةوبالنظر لحركة العمل اليومية التي تطرأ على سير العمل نتيجة حذ

عاملين تعبيت ال اه نحوتقاعد و استقالة( تبرز حاجتنا العتماد اسلوب المناقلة بين كوادر الشركة لسد الشاغر واالتج

الى  باالضافة عملهم يعقود وقتية واالجراء اليوميين على المالك الدائم للشركة وذلك لخبرتهم التي اكتسبوها جراء

 ة للمعاملألساسياكونهم من الشباب المعابرين وزجهم في مجاالت العمل المباشر باالنتاج على الخطوط االنتاجية 

لمهارة ااصحاب والرئيسية والعمل على زيادة كفاءتهم الذاتية ومهاراتهم وأبراتهم بالتماس المباشر مع االلة 

 ل. تحسين نوعشركة ولتحقيق زيادة في االنتاج العام لل  والكفاءة والخبرة من الموظفين الذين لديهم تلك الميزات

  -ويتوزع كادر الشركة كما مفصل ادناه :

 

  فريق االدارة:* 
 

العنوان  ت

 الوظيفي

 المهاو السيرة الذاتية االسم

 عب  الرسول محم  عار  الم ير العاو 1

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهن سة 

  1980الميكانيكية عاو 

وتقل  ع ة مناصب  1985في الشركة عاو  عين

ثم م يرا  1990منها م يرا لمعمل المكواة عاو 

ثم م يرا لمعمل  1993لمشروع البكاليت عاو 

ثم م ير لمعمل المراوح عاو  1996المقاييس عاو 

الى ان تقل  منصب معاون الم ير العاو سنة  1997

واصبح م ير عاو وكالة في  2015

 .ن ولح  اال 19/12/2017

يشارك في رسم واقرار السياسة العامة للشركة 

وتوجيهها لتحقيق اقصى درجة ممكنة من المردود 

 والربحية .

يراقب ويتابع جميع العمليات واالنشطة التي تقوو  

بها الشركة ويعمل على حل المسائل المعلقة واص ار 

 التعليمات الالزمة بهذا الخصوص 

مقترحة من خالل يراجع الخط  التنموي والبرامج ال

التقارير المرفوعة اليه من اعضاء مجلس االدارة 

 وم راء االقساو 

يراجع الميزانيات التق يرية الموضوعة لكل قسم او 

 نشاب ويناقشها من المعنيين في الشركة.

يعمل على دراسة المقترحات والتوصيات المق مة 

من قبل اعضاء مجلس االدارة ومعاون الم ير العاو 

االقساو بشان سير اعمال الشركة يؤك  على وم راء 

التطبيق االمثل من قبل م راء االقساو للسياسات 

والقرارات المعتم ة للشركة والصادرة عن مجلس 

 االدارة 

ي ير االجتماعات ال ورية واالستثنائية مع م راء 

االقساو ويتخذ االجراءات التصحيحية والوقائية 

غراض التحسين ويقوو بتوفير الموارد الالزمة ال

 والتطوير المستمر 

يقوو باتخاذ أي اجراء اخر يتعلق بادارة العمل في 

الشركة وامورها المالية واالدارية والفنية التي 

 تحتاج الى ال عم والمسان ة.
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2 
الم ير  معاون

 العاو
 زي  شاكر ناصر

حاصل على شهادة البكالوريوس في هن سة 

 1983المعادن عاو 

اصبح وكيال  1986عاو  عين في الشركة

ثم م يرا  1990لم ير معمل المراوح عاو 

ثم وكيال لم ير  1999لمعمل الفتح عاو 

ووكيل م ير  2001معمل الق رة عاو 

ثم وكيل  2003مشروع الضغ  الفائق عاو 

ثم م ير  2004م ير التكنلوجيا عاو 

ووكيل الم ير  2007مشروع التاهيل عاو 

لم ير العاو ثم معاون ل 2007العاو سنة 

ثم اصبح معاون الم ير  2008بالوكالة عاو 

 ولح  االن. 2009العاو سنة 

يشر  على تطبيق القوانين واالنظمة والتعليمات التي 

 تساهم في تنظيم سياقات عمل الشركة .

 من ويراجع نتائج اعمال كافة االنشطة المرتبطة به للتاك 

 سالمة سيرالعمل.

 التخطيطية السنوية للشركة ويشارك في اع اد الميزانية

وتوصيات ومقترحات للم ير العاو ويق و  رويرفع تقاري

 الراي في كافة االختصاصات وبما يخ و العمل .

 ينجز أي اعمال اخرى يكلف بها من قبل الم ير العاو.

3 
م ير ال ائرة 

 الفنية

جنان زه ي محم  

 رؤو 

حاصلة على شهادة البكالوريوس في هن سة 

 1980عاو الكهرباء 

 1980عينت في المؤسسة العامة لالسكان عاو 

وعملت في الشركة /قسم االسكان الريفي عاو 

واصبحت وكيل م ير التصاميم سنة  1981

وتقل ت ع ة مناصب في الشركة الى ان  1994

ثم م ير  2001اصبحت وكيل الم ير الفني عاو 

وبع  ذلك اصبحت م يرا  2004التصاميم عاو 

 ولح  االن. 2008ة عاو لل ائرة الفني

ية تاجيقوو باع اد التقارير ال ورية عن نتائج تنفيذ الخط  االن

 هر تظ وتحليل اجراء معالجة االختناقات والمشاكل الفنية التي ق 

ها تشارك في تح ي  الطاقات االنتاجية للشركة من خالل اشتراك

في وضع خط  التشغيل للمكائن والمع ات وزيادة باقتها 

 جية وتح يثها االنتا

 اع اد اساليب تخطي  متطورة لتسهيل برق العمل ورفع كفاءته

 واالنتفاع االقصى من الموارد المتاحة.

د تقوو بمراقبة كافة االرص ة المخزنية ومطابقتها مع ماموجو

 فعليا في المخازن وال اخلة في تنفيذ منتجات الشركة

 د احصائياتالعمل على اع اد ج ول االيرادات المتحققة واع ا

 حول التحققات والصرفيات القساو الشركة

 تنفذ أي مهاو اخرى تكلف بها من قبل الم ير العاو 

4 
 لمشاريعام ير 

 واالستثمار
 احم  محي محم 

 هن سة بكالوريوس شهادة على حاصل

     انتاج ومعادن عاو                         

وشهادة البكالوريوس في القانون   1980

شغل ع ة  2010وو السياسية في عاو والعل

مناصب ومواقع في الشركة منذ مباشرتة 

حيث عين في معمل محوالت  1985عاو 

التوزيع وتقل  منصب م ير المعمل بالوكالة 

ثم اصبح م يرا لل ائرةالتكنولوجيا عاو 

تقل  منصب الم ير  2003وفي عاو  1997

 2008ثم معاون الم ير العاو لغاية  العاو

اصبح م ير ل ائرة  2011و وفي عا

 االستشمار ثم م يرا ل ائرة المشاريع

 ولح  االن  2015في عاو  واالستثمار

ي فيقوو بايجاد الحلول المناسبة للمعوقات الفنية التي تظهر 

ة تنفيذ المشاريع التي تنفذها الشركة على الخطة االستثماري

وعقود المشاركة من خالل اع اد دراسات الج وى الفنية 

واالقتصادية واالشتراك في لجان اع اد المواصفات وج اول 

الكميات ولجان تحليل العروض الواردة على المناقصات 

 االستيرادية والمحلية وتنفيذ العقود .

اقتراح مشاريع الخطة االستثمارية الخمسية والسنوية 

مل ومناقشتها ومتابعتها وتق يم المقترحات التي تطور وتنمي ع

 الشركة.

 يذ أي مهاو اخرى يكلف بها من قبل الم ير العاوتنف

 حاتم عب  الحكيم علي م ير االنتاج 5

حاصل على شهادة البكالوريوس في هن سة 

في  1985وعين عاو  1979االلميكانيك عاو 

معمل محوالت الق رة في الشركة وشغل ع ة 

ثم 1988مناصب منها وكيل معمل الق رة عاو 

ثم م ير معمل  1985م ير معمل الق رة عاو 

وم ير التخطي  المركزي عاو 1997التوزيع عاو 

وم يرا  2002و م ير ال ائرة الفنية عاو  2001

وثم وكيل م ير عاو وكالة  2003لالنتاج عاو 

وثم م يرا ل ائرة التفتيش الهن سي 2012عاو 

 2017و اصبح م يراً لالنتاج عاو   2015عاو 

 ولح  االن.

نتاجية للمعامل ومتابعة االنتاج متابعة تنفيذ الخط  اال

االسبوعي والنصف شهري والشهري مع المعامل ودائرة 

 .التخطي  وتق يم التقارير الخاصة بذلك للسي  الم ير العاو

التوقيع على عقود تجهيز المواد االولية والنصف مصنعة 

 الخاصة باالنتاج

 يقوو يتق يم االقتراحات التي تساع  في نطوير اعمال القسم

ة سومللم ير العاو وبما يالئم السياسة العامة او االه ا  المر

 للشركة الغراض التحسين المستمر 

االشرا  على توفير مستلزمات العمل وبالتنسيق مع قسم 

الشؤون الفنية شعبة التخطي  المركزي ويشارك في حل 

 المشاكل الفنية مع قسم الصيانة والخ مات

 قبل الم يرالعاو  ينفذ أي مهاو اخرى يكلف بها من

 هياو هاشم حسن م ير التخطي  6

حاصلة على شهادة البكالوريوس هن سة انتاج 

 .1982ومعادن عاو 

شغلت ع ة مناصب ومواقع في الشركة منذ 

حيث عينت في قسم  1982مباشرتها عاو 

عملت في قسم 1994الصيانة وفي عاو 

 1999التكنولوجيا والتخطي  المركزي وفي عاو 

 2003كيل م ير التخطي  ومنذ عاو اصبحت و

 ولح  االن  تولت ادارة قسم التخطي  المركزي .

 

 

ت تقوو باع اد خطة االنتاج السنوية للشركة في ضوء التوجيها

المركزية ومؤشرات السوق بما فيها خط  التشغيل للمكائن 

 والمع ات وزيادة باقاتها االنتاجية باعتماد اساليب تخطي 

ق العمل ورفع كفاءته وتحقيق االنتفاع متطورة لتسهيل بر

 االقصى من الموارد المتاحة.

 تقوو باع اد كافة التقارير ال ورية عن نتائج تنفيذ الخط 

لتي اية االنتاجية وتحليل اجراء معالجة االختناقات والمشاكل الفن

 ق  تظهر.

العمل على مراقبة كافة االرص ة المخزنية ومطابقتها مع 

 ي المخازن وال اخلة في االنتاج.ماموجود فعليا ف

 .واخيرا تنفيذ أي مهاو اخرى تملف بها من قبل الم ير العاو
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م ير الصيانة 

العامة 

 والخ مات

عب  الستار محمود 

 كردي

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهن سة 

 1979الكهربائية عاو 

 1985عين في الشركة قسم الصيانة العاة عاو 

ب في القسم المذكور الى ان وتقل  ع ة مناص

ثم  1997اصبح وكيل م ير قسم الصيانة عاو 

 ولح  االن 2005اصبح م ير للقسم عاو 

يشر  على تنفيذ خط  الصيانة الفصلية والشهرية للمكائن 

والمع ات واالليات في الشركة وتنفيذ خطة بلبات الشراء 

ن عث لبحللمواد االحتيابية للمكائن والمع ات واالليات ويتابع ا

ات الب ائل لالدوات االحتيابية الغير متوفرة واجراء التحوير

 الالزمة الصالح المكائن واالليات العابلة.

يراقب خزن ال وات االحتيابية للمكائن والمع ات واالليات 

 بصورة منتظمة 

 ركةيشر  على صيانة االبنية واعادة تاهيل المباني القساو الش

لزمات انشطة الصيانة من اي ي ويعمل على توفير كافة مست

 عاملة وادوات احتيابية وع د وتصنيفها وتح ي  مواصفاتها .

و يراجع برامج الصيانة االسبوعية واليومية وينسق مع االقسا

 الفنية حول تنفيذها وحل مشاكلهم 

ير لم ايوجه بااللتزاو الكامل ب قة القرارات والمتطلبات من قبل 

 العاو ومتابعة تنفيذها 

 .اخيرا يتنفذ أي مهاو اخرى يكلف بها من قبل الم ير العاوو

 

م ير قسم 

الشؤون 

 االدارية

ص و  عب  االمير 

 جاسم

 1980حاصل على شهادة دبلوو ادارة عاو  

حيث عملت في  1980عينت في الشركة بتاريخ

حيث  1991قسم ادارة الموارد البشرية الى عاو 

 2009 تولت منصب وكيل م ير االدارة وفي عاو

 نأصبحت م يرا إلدارة الموارد البشرية  ولح  اال

 

اد االشرا  على كافة االعمال المنابة بالشؤون االدارية كاع 

كة يفي والقرارات الصادرة من االدارة العليا للشرظالوصف الو

الخاصة بشؤون الموظفين وتشمل سياسات التعيين وتح ي  

ات لترقيات واالجازال رجات والرواتب والعالوات والمكافات وا

 واع اد ميزانية القوى العاملة ووضع التوصيات الخاصة بشان

تطوير االنظمة واللوائح والنظم والقواع  المنظمة لشؤون 

 المنتسبين في الشركة .

االشرا  على اع اد مالكات الشركة وج اول القوى العاملة 

 ورفع تقارير فصلية الى الوزارة

ارة بالمشاركة من خالل عق  العمل على تعزيز مب ا االد

استثنائية مع منتسبي القسم و اجتماعات دورية منتظمة ا

 لمناقشة وحل المشاكل التي تعترض العمل 

 واخيرا ينفذ أي مهاو اخرى يكلف بها من قبل الم ير العاو 

 

م ير قسم 

 الشؤون المالية
 نهاد حاتم جاري

حاصل على شهادة  ال بلوو العالي سنتان بع  

 2001ة البكالوريوس في المحاسبة عاو شهاد

وفي  2002عين في قسم الشؤن المالية عاو 

تولى مسؤلية ادارة الشؤن المالية  2014عاو

 بجميع العمليات  المالية والمحاسبية في الشركة

 ولح  االن .

 

 يقوو باالشرا  على االعمال الحسابية والمحاسبية المتعلقة

ة السجالت الرئيسية والفرعيبتقيي  وتثبيت اموال الشركة في 

 لها.ا يؤمن الحفاظ على امواوبم

االشرا  على صر  مستحقات العاملين في الشركة ومتابعة 

تحصيل اموال الشركة وتسعير المنتجات وتق يم المعلومات 

االحصائية والكلفوية الالزمة الع اد التحاليل والكشوفات 

 ت المناسبة.راراقالخاصة التي تساع  االدارة على اتخاذ ال

 تطبيق النظاو المالي لوزارة الصناعة والمعادن.

ى عل اع اد الموازنة التخطيطية والميزانيات الختامية واالشرا 

تصفية الحسابات واالرص ة الموقوفة واجراء المطابقات 

 الرص ة المخزون.

ئج رفع التقارير الخاصة بالوضع المالي و النق ي للشركة ونتا

 االعمال.

 

سم م ير ق

 الرقابة ال اخلية

عب  الجواد علي 

 الياس

حاصل على شهادة البكالوريوس في االدارة عاو 

1985 

عين في هيئة التصنيع العسكري /مشروع 

نقل الى الشركة  1990البتروكيمياويات عاو 

واصبح م ير قسم الرقابة ال اخلية  2005عاو 

 ولح  االن 2015وكالة عاو 

الشامل لكافة اوجه نشاب االشرا  على الت قيق والفحص 

الشركة وت قيق مستن ات الصر  والقبض وعمليات التسجيل 

 والترحيل 

ن مالقياو بمتابعة اعمال اللجان المشكلة في الشركة والتحقق 

و قسااداء واجباتها بصورة سليمة ومتابعة اجراءات ال وائر واال

بص د معالجة المالحظات الواردة في تقري ديوان الرقابة 

 رجية الخا

ى اع اد تقارير دورية تتضمن نتائج اعمال ال ائرة ورفعها ال

 رئيس مجلس ادارة الشركة.

 

م يرالسيطرة 

 النوعية
 حمي  شاكر محمود

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهن سة 

وعين بالشركة معمل 1980الميكانيكية عاو 

واصبح م ير للسيطرة  1985الق رة عاو 

 االن. ولح  2016النوعية عاو 

 يقوو بمتابعة معايرة اجهزة الفحص والقياس وكافة ملحقاتها

 وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 

يشر  على االعمال المختبرية واع اد نظاو دليل الفحص 

 والقياس والمعايرة وبكافة تفاصيلها متغيراتها

راءها يقوو بتح ي  مواصفات االجهزة والمع ات المطلوب ش

 النجاز كافة اعمال القسم

 لتيالعمل على المحافظة على جودة اداء عالية لكافة الخ مات ا

 يق مها القسم 

 اخيرا ينفذ أي واجبات اخرى يكلف بها من قبل الم ير العاو

 

م ير ادارة 

 الجودة
 نبيلة محم  نهاد

حاصلة على شهادة البكالوريوس في الهن سة 

 1979الكيمياوية عاو 

وتقل ت ع ة  1979في الشركة عاو  عينت

مناصب منها مسؤول التخطي  المزكزي عاو 

 1999ثم م يرالشؤون التجارية وكالة  1989

وثم م ير  2000وثم م ير الفني  وكالة عاو 

وثم م يرا لقسم ادارة  2001السيطرة النوعية 

 ولح  االن . 2002الجودة عاو 

ة الجودة يشر  على تخطي  وتنطبيق وتطوير نظاو ادار

( في ISO9001:2008بموجب المواصفات القياسية ال ولية )

الشركة وبتواصل مع الجهات المؤهلة وجهة منح الشهادة 

 والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

 يقوو باع اد خطة الت قيق ال اخلي واالشرا  على تنفيذها.

عات يشترك في كافة المؤتمرات وال ورات والن وات واالجتما

 واللجان ذات العالقة بعمله 

العمل على جمع كافة المعطيات الناتجة عن كاقة الشكاوي 

والمالحظاات وحاالت ع و المطابقة ودراستها وتحليلها 

 باستخ او ادوات ضب  الجودة او أي وسائل اخرى .

 ينفذ أي مهاو اخرى يكلف بها من قبل الم ير العاو
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م ير قسم 

 التسويق

الرزاق محمود عب  

 يعقوب

انتاج  هن سة بكالوريوس شهادة على حاصل

 1983ومعادن عاو 

شغل ع ة مناصب ومواقع في الشركة منذ 

في معمل محوالت التوزيع  1986مباشرتة عاو 

مسؤول لصيانة  1990ثم اصبح في عاو 

ثم م يرا   1992المحوالت وم ير لمعمل التوزيع 

وتقل  منصب وكيل  2006لمعمل الق رة عاو 

ثم وكيل م ير  2007م ير عاو الشركة في عاو 

ثم م يراً للتسويق عاو  2013االنتاج في عاو 

 ولح  االن . 2017

 

كة لشرايقوو بتح ي  النشابات الخ مية والتنفيذية التي تقوو بها 

ن موتح ي  مستوى المبيعات ومراجعة كل بلبات التجهيز للتاك  

نشابات الخاصة توفر مستلزمات انتاجها ويقوو بتح ي  ال

ض بابحاث السوق وحماية المنتج واالهتماو بالمشاركة بالمعار

 والمهرجانات والمؤتمرات التجارية والصناعية

 واخير ينفذ أي مهاو اخرى يكلف بها من قبل الم ير العاو.

 

 حساو صبري عباس م ير القانونية

حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون عاو 

2001 

ثم نقل  2002الفارس العامة عاو  عين في شركة

حيث عمل في قسم  2005الى الشركة عاو 

الشؤون التجارية ومن ثم في قسم القانونية الى 

ومنذ  2009ان اصبح وكيل م ير القانونية عاو 

اصبح م ير لقسم القانونية ولح   2013عاو 

 االن.

 اب اء الراي والمشورة القانونية في المسائل واالمور التي

على القسم واع اد الكتب والمخاببات الرسمية مع  تعرض

ال وائر والمحاكم وتمثيل الشركة اماو المحاكم وحضور 

مة المرافعات ومتابعة تنفيذ االحكاو ل ى دوائر التنفيذ واقا

ال عاوى على الغير في حال اخاللهم بحق الشركة والمشاركة 

يقية في قسم من اللجان الخاصة بالشركة منها اللجان التحق

ن موفتح ودراسة العطاءات واخيرا القياو باي اعمال يكلف بها 

 قبل الم ير العاو.

 

 محم  حم ي مه ي م ير التجارية

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهن سة 

عين في هيئة  1992الميكانيكية في عاو 

ونقل الى  1993التصنيع العسكري سابقا عاو 

لعامة للمع ات لشركة اا-وزارة الصناعة والمعادن

ثم نقل الى شركتنا  1994الهن سية الثقيلة عاو 

واصبح وكيال لم يرالتجارية عاو  2007عاو 

 ولح  االن  2017ثم م يرا للقسم عاو 2016

العمل على متابعة بلبات الشراء المحلي واالستيرادي ووضع 

 كافة التسهيالت النجاح عملية الشراء بما يوافق المتطلبات

 المح دة

 و الحلول واالقتراحات لمعالجة مشاكل الخزن ان وج ت منيق 

 خالل اشرافه على المخازن

ا ي قق استمارات فتح االعتمادات ويرفعها الى االدارة العلي

 للحصول على الموافقات االصولية

اء يؤك  على التعاون مع الموردين بما يخ و تنفيذ اعمال الشر

 بصورة تحقق االه ا  المح دة

ها ن المناقصات بطلبات الشراء االستيرادي مح د فييقوو باعال

كافة متطلبات ومعلومات الشراء عن بريق الوزارة بع  

 مصادقة الم ير العاو

 يراقب عمل اللجان المحلية كافو ويقيمها.

 بنفذ أي مهاو اخرى يكلف بها من قبل الم ير العاو.

 

م ير معمل 

 التوزيع
 مثنى احم  جاسم

كالوريوس في هن سة حاصل على شهادة الب

 1997الميكانيك عاو 

اصبح وكيال لمعمل  2000عين في الشركة عاو 

ثم اصبح م يرا لمعمل  2002المراوح عاو 

 ولح  االن. 2014التوزيع عاو 

 مة ي ير المعمل فنيا واداريا من خالل تح ي  االجراءات الالز

النجاز االعمال المطلوبة كوضع خط  للعمل وتوزيع المهاو 

العاملين ومتابعة اعمالهم ورفع تقارير دورية عن سير  على

 العمل والمعوقات.

 يقوو بتح ي  احتياجات المعمل من مستلزمات عمل ورفعها الى

 م ير االنتاج.

ي أيذ يق و االقتراحات التي تساع  على تطوير العمل  ويقوو بتنف

اوامر عمل خاصة بانتاج محوالت التوزيع والتي هي خارج 

 لتكنلوجي.المسلك ا

 ينفذ أي مهاو اخرى يكلف بها من قبل م ير االنتاج.

 

م ير معمل 

 الق رة
 نبراس خالص ياسين

حاصل على شهادة البكالوريوس في هن سة 

عين في الشركة عاو  1998الكهرباء عاو 

وعمل في قسم الصيانة العامة ثم اصبح  2001

اصبح ثم   2014معاون م ير معمل الق رة  عاو 

 ولح  االن. 2017معمل عاو للم يرا 

 مة ي ير المعمل فنيا واداريا من خالل تح ي  االجراءات الالز

النجاز االعمال المطلوبة كوضع خط  للعمل وتوزيع المهاو 

على العاملين ومتابعة اعمالهم ورفع تقارير دورية عن سير 

 العمل والمعوقات.

ا الى يقوو بتح ي  احتياجات المعمل من مستلزمات عمل ورفعه

 م ير االنتاج.

ي أيذ يق و االقتراحات التي تساع  على تطوير العمل  ويقوو بتنف

اوامر عمل خاصة بانتاج محوالت الق رة والتي هي خارج 

 المسلك التكنلوجي.

 ينفذ أي مهاو اخرى يكلف بها من قبل م ير االنتاج. 

 

م ير معمل 

 المقاييس
 هيفاء الياس خضر

وريوس في هن سة حاصلة على شهادة البكال

 1980االنتاج عاو 

تقل ت ع ة  1981عينت في الشركة عاو 

مناصب  الى ان اصبحت م يرا لمعمل المقاييس 

 ولح  االن  1983عاو

 مة ي ير المعمل فنيا واداريا من خالل تح ي  االجراءات الالز

النجاز االعمال المطلوبة كوضع خط  للعمل وتوزيع المهاو 

ة اعمالهم ورفع تقارير دورية عن سير على العاملين ومتابع

 العمل والمعوقات.

 يقوو بتح ي  احتياجات المعمل من مستلزمات عمل ورفعها الى

 م ير االنتاج.

ي أيذ يق و االقتراحات التي تساع  على تطوير العمل  ويقوو بتنف

اوامر عمل خاصة بانتاج المقياس الكهربائي والتي هي خارج 

 المسلك التكنلوجي.

 ذ أي مهاو اخرى يكلف بها من قبل م ير االنتاج.ينف
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م ير البحث 

 والتطوير
 سمير حسين علي

حاصل على شهادة البكالوريوس في علوو 

ثم حصل على شهادة  1984الفيزياء عاو 

ال بلوو العالي في علوو الحاسبات عاو 

2000 

 1993عين في منظمة الطاقة الذرية عاو 

ثم اصبح  1995نقل الى الشركة عاو 

ثم  2011مسؤوال للورشة االلكترونية عاو 

اصبح م ير لقسم البحث والتطوير عاو 

 ولح  االن. 2014

اع اد الخطة البحثية واالشرا  على البحوث العملية  

والعملية من خالل حصر المشاكل واالختناقات في اقساو 

الشركة واحتساب الكلف التفصيلية لكل بحث وتشكيل 

تهيئة مستلزمات البحوث من عينات الفرق البحثية و

ومواد واجهزة ثم تزوي  قسم الفنية شعبة التخطي  

 المركزي بمراحل تق و العمل.

العمل على اع اد دراسات لتحسين نوعية المنتجات 

 اسةالصناعية ورفع كفاءة االداء وزيادة االنتاج او أي در

 اخرىلحل المشاكل الفنية التي تعترض سير العمل.

 اي مهاو اخرى يكلف بها من قبل الم ير العاو.القياو ب

 

م ير مركز 

 المعلومات

وئاو عب  السالو عب  

 الرحمن

حاصلة على شهادة البكالوريوس في 

 1981االحصاء عاو 

عينت في المؤسسة العامة للكهرباء عاو 

1982 

تقل ت ع ة  1987نقلت الى الشركة عاو 

مناصب  الى ان اصبحت م يرا لمركز 

 ولح  االن. 1996ت عاو المعلوما

ة يقوو بتوفير البرامجيات واالنظمة التي تحتاجها الشرك

لى عواع اد البر امج الت ريبية لتاهيل المالكات العاملة 

 هذ  االنظمة وكيفية االستفادة منها في الشركة.

صيانة الحاسبات وملحقاتها واالنترنيت ودراسة بلبات 

ي  احتياجات شراء اجهزة الحاسوب وبرمجياتها وتح 

 االقساو منها.

يواكب اخر المستج ات في علم الحاسبات االلكترونية 

 لللنظم والصيانة ويقوو بعكسها على الواقع الحالي للعم

 ينفذ أي مهاو اخرى يكلف بها من قبل الم ير العاو.

 

 سع ون علي ميرزا م ير االعالو

حاصل على شهادة البكالوريوس في علوو 

 2009الحاسبات عاو 

عين في اتحاد الصناعات العراقي عاو 

ثم اصبح   1991ثم نقل الشركة  1979

 2012م يرا لقسم االعالو والعالقات عاو 

 ولح  االن.

يعمل على عكس نشابات الشركة عبر وسائل االعالو 

 المختلفة وترويج وتسويق المنتجات التي تقوو بانتاجها

قية عن الشركة للزبائنمن خالل اع اد االفالو التوثي

 االنشطة واالعمال .

حضور المعارض ذات العالقة بطبيعة عمل الشركة 

 وعرض وتسويق نشابات الشركة 

 اع اد النشرات التعريفية للشركة وتح يثها باستمرار .

 تنظيم االنشطة العامة الثقافية واالجتماعية 

واخيرا بنفذ أي مهاو اخرى يكلف بها من قبل الم ير 

 العاو.
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ية( معدة رى شهر*اما مايخص تقييم الموظفين فيتم تقييمهم سنويا من أالل استمارتين احداهما نصف سنوية واالأ

ييمل من شر بتقلهذا الغرض ترسل الى مسؤولل المباشر من قبل ادارة الموارد البشرية حيث يقوم المسؤول المبا

 النواحي التالية:

 لادائل للعمل الموكل الي ةكفاء -1

 مدى التزامل بالتعليمات والدوام -2

 قابليتل على اتخاذ القرارات -3

 مدى شعوره بالمسؤولية واقتراح الحلول للمشاكل التي تعترض سير العمل. -4

 ة.تل الشخصياضبار وبعد ذلك يتم مصادقتها من قبل مدير عام الشركة وتعاد الى ادارة الموارد البشرية لحفظها في
 

 

  ب واالقساواستمار  تقييم م راء الشع

 1 اسم الموظف 

 2 العنوان الوظيفي 

 3 القسسم او الشعبه 

 4 تاريخ التعيين 

 5 الشهاداة ال راسيه وتاريخ الحصول عليها 

 6 ال رجة والمرتبة 

ع د اياو االجازات )اعتيادية ، مرضية ، ب ون راتب ، اجازة  

 درسية(

7 

 

  المعايير العامة التقييم

 8 المهارة في متابعة وتوجيه والمرؤوسين ضعيف مقبول جي  جي  ج ا ممتاز

 9 المهارة على تنسيق عمل الوح ة االداريه المسؤول عنها ضعيف مقبول جي  جي  ج ا ممتاز

 10 الق رة على التخطي  واب اء المقترحات المناسبة ضعيف مقبول جي  جي  ج ا ممتاز

 11 ادارة الوقتالق رة على  ضعيف مقبول جي  جي  ج ا ممتاز

 12 الق رة على الحوار وعرض الراي ضعيف مقبول جي  جي  ج ا ممتاز

 13 المعرفة والخبرة ينظم على عمل اقساو وشعب التشكيل المعني ضعيف مقبول جي  جي  ج ا ممتاز

 14 السرعه وال قة في انجاز العمل ضعيف مقبول جي  جي  ج ا ممتاز

 15 الق رة على التعامل مع المشاكل غير الروتينيه بالعمل ضعيف مقبول جي  جي  ج ا ممتاز

العمل تق يم االفكار والمقترحات واالعمال االب اعيه القيمة لتطوير ضعيف مقبول جي  جي  ج ا ممتاز  16 

 17 المحافظة على سرية المعلومات ضعيف مقبول جي  جي  ج ا ممتاز

 

 ت السمات الشخصية التقييم

 18 الق رة على تحمل المسؤولية ضعيف مقبول ي ج جي  ج ا ممتاز

 19 االهتماو بالمظهر وحسن التصر  ضعيف مقبول جي  جي  ج ا ممتاز

 20 رغبته في التطوير الذاتي ضعيف مقبول جي  جي  ج ا ممتاز

 21 الشخصية القيادية ضعيف مقبول جي  جي  ج ا ممتاز

 

 ت العالقات مع التقييم

 22 الرؤساء ضعيف قبولم جي  جي  ج ا ممتاز

 23 الزمالء ضعيف مقبول جي  جي  ج ا ممتاز

 24 المؤوسين ضعيف مقبول جي  جي  ج ا ممتاز

 

 المالحظات
 *في حالة التقييم بتق ير )ممتاز( يتم ذكر االعمال والمهاو التي ادت الى هذا التقييم 

 *المقارنة مع استمارة تقييم االداء الالحقة
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 -الموارد البشرية : عمليات

رق طل اتباع تقوم دائرة الشؤون االدارية والموارد البشرية بمهمة ادارة كادر الشركة من أال     

 . تكنولوجيا المعلوماتية الحديعة 

وتوفير  كما ويتم النهوض بمستوى االفراد واالالت من أالل الممارسة والتدريب واالعداد    

 ء الى المستوى المطلوب  .لالرتقاالمستلزمات الضرورية 

 

 -خطة التنفيذ للموارد البشرية  :

عة المتاب للوصول الى اهدافها من أالل االستفادة من جميع الطاقات المتوافرة للشركة أطة في 

دورات  من الضروري اقامةاذ من أالل التدريب والتاهيل وتطوير المهارات للكوادر المستمرة 

ير عمل مة لسبما يتالئم والحاجة االدارية والفنية للسنوات القاد لغرض اعادة توزيع هذه الفئات

 الشركة.

أالل  وذلك من نتاجكما تقوم الشركة باستغالل االيدي العاملة المتوافرة في المعامل المتوقفة عن اال  

ل العمااتنمية  والمتابعة مستمرة من أالل شعبةالمستمرة في االنتاج تشغيلهم لدعم واسناد المعامل 

  -وكما موضح في الجدول التالي : في الشركة 

 

 ج ول يبين ببيعة االعمال التي يقوو بها االفراد العاملين في المعامل المتوقفة

 ت اسم المعمل  أسباب التوقف بها  يكلفونطبيعة االعمال التي 

 -يتم تشغيل المنتسبين كما يلي :

محطات الصندوقية ضمن في تجميع ال -1

 ة االبتداء في داأل المعمل .شراكة مع شرك

 جميع صناديق القابلو ) جوينات (ت -2

ت محوالت التوزيع قرب انتاج أزانا -3

 معمل المراوح .

قدم المنتج وتقادم الخطوط اإلنتاجية وعدم وجود 

جدوى اقتصادية لتأهيل أطوط اإلنتاج وذلك 

 -لألسباب :

 ات منافسة وبأسعار تنافسية وجود منتج -

 حماية للمنتج  عدم وجود -

 رتفاع كلفة المواد األولية الداألة في اإلنتاج. ا -

معمل 

 المراوح 
1- 

انتاج األجزاء المطلوبة  المساهمة في -1

 لمحوالت التوزيع .

ك لوحات الجهد الواطئ تجميع وتسلي -2

 الخاصة بالمحطات الصندوقية .

ة المكائن االنتاجية للمعمل البدء لتهيئ -3

مكواة جديدة بنوعية منافسة  والسعي النتاج

 في السوق .

د عدم وجود حماية للمنتج وتقادم التصاميم وعدم وجو

 جدوى اقتصادية من تحديث المنتج .
 -2 معمل المكواة 

تم نصب مكائن في المعمل إلنتاج العوازل 

الخزفية لمعمل محوالت التوزيع وحاليا 

يقوم المعمل بتعبئة وتصليح مطافئ الشركة 

 المحافظة ودوائر 

عدم وجود جدوى انتاج الشمعات حيث ان المنتج ال 

ي يعمل على المركبات الحديعة ووجود انتاج متراكم ف

 .  وتقادم أطوط االنتاج المخازن

معمل 

 الشمعات 
3- 

 العمل على تعبئة الغازات السائلة 

المشتراة من السوق ) اوكسجين + اركون ( 

  المحلية.

 دم المسلك التكنولوجيوقعدم استقرار الكهرباء 
معمل 

 االركون
4- 
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ركة كاساس لح 2017( الذي اعتمدت فيل سنة 1تلك المعطيات نوضحها بالرسم البياني رقم )*  

على مدى ئلي والعاملين بالحذف نتيجة االحالة على التقاعد والنقل الى وزارات اأرى لالستقرار العا

تبهم منتسب ويقدر اجمالي روا 1065نسبة تقديرية أمس سنوات القادمة ويبلغ عدد المنقولين ك

عة (اربعمائة وأمسة وسبعون مليون واربعمائة وتسعة وستون الف وثالثمائة وارب475469314)

جمالي رواتبهم  امتقاعد ويقدر   1313عشر دينار فقط  . اما عدد المتقاعدين لنفس الفترة فيبلغ عددهم 

ن ثالثوويون ومائة وثمانية وثمانون الف وتسعمائة وواحد (أمسمائة وستة وثمانون مل586188931)

 دينار فقط. 
 (1الرسم البياني رقم )

 
 

          

 

 

-:( 2017-2015( والمقامة في الشركة لالعواو )2022-2018وادنا  ج ول بال ورات المقترحة لالعواو )
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 والخمس سنوات القادمة 2018الدورات المقترحة للعاملين لعام 

اجور المشاركة  المبلغ الكلي  

)للمشترك الواح  

 بال ينار(

 ت االختصاص نوع ال ورة 2018 2019 2020 2021 2022 م ة ال ورة

   دورات هن سية وفنية (  CNCاساسيات ماكنة الخرابة )  -أ 2 2 2 2 2 اياو        5 75000 750000

 

 

-1 

 نة مكائن لف القلب الح ي يصيا -ب 2 2 2 2 2 اياو        5 75000 750000

 صيانة المكائن الج ي ة في معامل المحوالت -ج 2 2 2 2 2 اياو        5 75000 750000

 الفحص والتفتيش الهن سي-ء - 1 2 - 2 اياو        5 75000 375000

        السيطرة على المكائن والمعامل بمنظومة   -هـ 2 2 2 2 2 اياو        5 75000 750000

P.L.C 

 التم ي ات الكهربائية-و - - 1 2 2 اياو3 50000 250000

 فحص عيوب اللحاو -ز 2 - 1 - 2 اياو5 75000 375000

  -2 دورات ادارية التطوير االداري -أ 1 2 1 - 2 اياو5 50000 300000

 ء العامليناثار البرامج الت ريبية في تقويم ادا -ب - 1 - 2 - اياو3 75000 225000

 الحوكمة االلكترونية-ج 1 - 2 - 1 اياو4 75000 300000

 سالمة اللغة العربية في المخاببات الرسمية -ء 2 2 2 2 2 اياو5 50000 500000

 نظاو االرشفة -هـ 1 - 1 - 1 اياو3 50000 150000

ال ورات المالية  يةاع اد وتحليل الموازنات التخطيط -أ 2 2 1 - 2 اياو5 100000 700000

 والمحاسبية والقانونية

3- 

 االدارة القانونية -ب - 1 - - 1 اياو5 75000 150000

 التحليل المالي -ج 2 1 - 1 2 اياو5 100000 600000

حسابات الخطة االستثمارية وتقييم المشاريع  -ء 1 - 1 - 2 اياو5 150000 600000

 معلوماتاالستثمارية باستخ او تكنولوجيا ال

 السلف واالمانات والمعالجات الحسابية -هـ - 1 - 1 - اياو4 75000 150000

 اع اد الحسابات الختامية -و - 1 2 - 1 اياو5 100000 400000

 النظاو المحاسبي الموح  -ز 1 - - 1 - اياو5 75000 150000
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اجور المشاركة  المبلغ الكلي  

)للمشترك الواح  

 بال ينار(

 ت االختصاص نوع ال ورة 2018 2019 2020 2021 2022 م ة ال ورة

دورات في الحاسبة  تصميم مواقع -أ 3 2 1 1 5 اياو5 75000 900000

 واالنترنيت

4- 
 تشغيل ون وز سيرفر -ب 2 2 3 2 2 اياو5 75000 825000

 ACCESS-ج 1 - 2 1 5 اياو5 75000 675000

 POWER POINT -ء 2 - 1 2 3 اياو5 100000 800000

 شبكات-هـ 2 1 1 2 3 اياو5 75000 675000

 انترنيت -ز 1 2 1 1 5 اياو3 75000 750000

ال فاع الم ني وابفاء الحرائق وانواع المطافئ  -أ 20 20 20 20 20 اياو5 ـــــــــــ ـــــــــــ

 واستخ امها.
دورة في الصحة 

 والسالمة المهنية

5- 

 االسعافات االولية. -ب 10 20 15 20 10 اياو3 ـــــــــــ ـــــــــــ

دورات في الخصخصة  المشاريع االستثمارية باستخ او انظمة الحاسوب 1 2 - 1 2 اياو5 100000 600000

 واالستثمار

6- 

دورات لتطوير الكوادر  تنمية المهارات القيادية 2 2 2 2 2 اياو5 150000 1500000

 القيادية 

7- 

دورات في مكافحة الفساد  الئحة السلوك الوظيفي لموظفي ال ولة -أ 3 3 2 2 5 اياو3 100000 1500000

 االداري والمالي

8- 
تنفيذ خطة الت ريب والتوعية والتثقيف باتفاقية  -ب 3 2 3 3 3 اياو2 150000 2250000

االمم المتح ة لمكافحة الفساد واالستراتيجية 

 الوبنية لمكافحة الفساد

 

300000 

دورات في الجودة والبيئة  الطاقات المتج دة. -أ 1 - 1 - 1 اياو5 100000

والتطوير والتنظيم 

 الصناعي

9- 

 اعادة ت وير المخلفات بصورة عامة. -ب - 1 1 - - اياو5 75000 150000

 اع اد وتهئية الم قق ال اخلي للجودة -ج 1 - 2 1 1 اياو5 100000 500000

مخابر المواد الكيميائية في بيئة العمل وبرق  -ء 1 - - 2 1 اياو5 75000 300000

 الوقاية منها.

-9001تحليل البيانات وادارة الجودة االيزو ) -هـ 1 1 - 1 1 اياو5 100000 400000

2008) 

              SIX SIGMAاليات واستراتيجية  -ز 1 - 1 - 1 اياو5 100000 300000

ال ورات التجارية  حماية المنتجات العراقية-أ - 1 - 1 - اياو3 100000 200000

 والتسويقية

10- 

 اساليب التسويق الح يث-ب 1 - 2 1 1 اياو5 75000 375000

 دراسات الج وى االقتصادية والفنية للمشاريع-ج - 1 - - 1 اياو5 100000 200000

 يةالعقود التجار-د - 1 1 1 - اياو5 75000 225000

 الية العمل التجاري -هـ 1 - - 1 1 اياو5 75000 225000
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 2015الدورات المقامة لمدة ثالث سنوات من 
اجور المشاركة  المبلغ الكلي  

)للمشترك الواح  

 بال ينار(

 ت االختصاص نوع ال ورة 2015 2016 2017 م ة ال ورة

   دورات هن سية وفنية (  CNC  اساسيات ماكنة الخرابة )-أ 2 2 2 اياو5 75000 750000

 

 

-1 

 صيانة مكائن لف القلب الح ي ي -ب 2 2 2 اياو5 75000 750000

 صيانة المكائن الج ي ة في معامل المحوالت -ج 2 2 2 اياو5 75000 750000

 الفحص والتفتيش الهن سي-ء 2 - 1 اياو5 75000 375000

على المكائن والمعامل بمنظومة           السيطرة -هـ 2 2 2 اياو5 75000 750000

P.L.C 

 التم ي ات الكهربائية-و 1 2 - اياو3 50000 250000

 فحص عيوب اللحاو -ز 1 - - اياو5 75000 375000

  -2 دورات ادارية التطوير االداري -أ 1 - 2 اياو5 50000 300000

 ية في تقويم اداء العامليناثار البرامج الت ريب -ب - 2 1 اياو3 75000 225000

 الحوكمة االلكترونية-ج 2 - - اياو4 75000 300000

 سالمة اللغة العربية في المخاببات الرسمية -ء 2 2 2 اياو5 50000 500000

 نظاو االرشفة -هـ 1 - - اياو3 50000 150000

ال ورات المالية  ةاع اد وتحليل الموازنات التخطيطي -أ 1 - 2 اياو5 100000 700000

 والمحاسبية والقانونية

3- 

 االدارة القانونية -ب - - 1 اياو5 75000 150000

 التحليل المالي -ج - 1 1 اياو5 100000 600000

حسابات الخطة االستثمارية وتقييم المشاريع  -ء 1 - - اياو5 150000 600000

 االستثمارية باستخ او تكنولوجيا المعلومات

 السلف واالمانات والمعالجات الحسابية -هـ - 1 1 اياو4 75000 150000

 اع اد الحسابات الختامية -و 2 - 1 اياو5 100000 400000

 النظاو المحاسبي الموح  -ز - 1 - اياو5 75000 150000

دورات في الجودة والبيئة  الطاقات المتج دة. -أ 1 - - اياو5 100000 300000

والتنظيم والتطوير 

 الصناعي

4- 

 اعادة ت وير المخلفات بصورة عامة. -ب 1 - 1 اياو5 75000 150000

 اع اد وتهئية الم قق ال اخلي للجودة -ج 2 1 - اياو5 100000 500000

مخابر المواد الكيميائية في بيئة العمل وبرق الوقاية  -ء - 2 - اياو5 75000 300000

 منها.

 (2008-9001تحليل البيانات وادارة الجودة االيزو ) -هـ - 1 1 ياوا5 100000 400000

              SIX SIGMAاليات واستراتيجية  -ز 1 - - اياو5 100000 300000

ال ورات التجارية  حماية المنتجات العراقية-أ - 1 1 اياو3 100000 200000

 والتسويقية

5- 

 التسويق الح يثاساليب -ب 2 1 - اياو5 75000 375000

 دراسات الج وى االقتصادية والفنية للمشاريع-ج - - 1 اياو5 100000 200000

 العقود التجارية-د 1 1 1 اياو5 75000 225000

 الية العمل التجاري -هـ - 1 - اياو5 75000 225000
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اجور المشاركة  المبلغ الكلي

)للمشترك الواح  

 بال ينار(

 ت االختصاص نوع ال ورة 2015 2016 2017 م ة ال ورة

دورات في الحاسبة  تصميم مواقع -أ 1 1 2 اياو5 75000 900000

 واالنترنيت

6- 
 تشغيل ون وز سيرفر -ب 3 2 2 اياو5 75000 825000

 ACCESS-ج 2 1 - اياو5 75000 675000

 POWER POINT -ء 1 2 - اياو5 100000 800000

 شبكات-هـ 1 2 1 اياو5 75000 675000

 انترنيت -ز 1 1 2 اياو3 75000 750000

ال فاع الم ني وابفاء الحرائق وانواع المطافئ  -أ 20 20 20 اياو5 ـــــــــــ ـــــــــــ

 واستخ امها.
دورة في الصحة 

 والسالمة المهنية

7- 

 االسعافات االولية.       -ب 15 20 20 اياو3 ـــــــــــ ـــــــــــ

دورات في الخصخصة  المشاريع االستثمارية باستخ او انظمة الحاسوب - 1 2 اياو5 100000 600000

 واالستثمار

8- 

دورات لتطوير الكوادر  تنمية المهارات القيادية 2 2 2 اياو5 150000 1500000

 القيادية 

9- 

دورات في مكافحة الفساد  الئحة السلوك الوظيفي لموظفي ال ولة -أ 2 2 3 اياو3 100000 1500000

 االداري والمالي

10- 
تنفيذ خطة الت ريب والتوعية والتثقيف باتفاقية االمم  -ب 3 3 2 اياو2 150000 2250000

المتح ة لمكافحة الفساد واالستراتيجية الوبنية لمكافحة 

 الفساد

 
 

 شركة الدورات التدريبية المقامة أارج العراق من ضمن الخطة االستعمارية لل

 
 ت نوع الدورة عدد المشاركين مدة الدورة المبلغ الكلي

 1 التدريب على لف وتجميع ملفات محوالت القدرة اشخاص 2 يوم20 167548

 شخص 2 يوم60 502644

التدريب على التصاميم الكهربائية وتصاميم 

التدريب والقوة الميكانيكية للملف وعلى اعداد 

ن عقد مع شركة ضم وثيقة الحسابات الكهربائية

 . MVA 31.5ميتسوبيشي لتطوير محولة 

2 
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 A  -:الهيكل التنظيمي الحالي 
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  B  -: المقترحالهيكل التنظيمي   
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 -:اهداف دائرة التسويق  4-1 

يتلا  القاةل ( ةبااليتةالا ال رةبايلد باةشلرا ) التة ل  ة يات اا يت اال يارا  شة د الالع بتدال تقة              

اليلد ةت  ليةض تةفلة اتتلا اا ة اةل ال رةباء ين اليتةالا اليات د ةبيةادفاا شين شة د يلتسةبلشر اللاباالد 

لقرابلة اةااتاج لد تاىلل الخطةط االاتا لد للي ايل اشاله ةين يااشئ  لال ة  لك ااتاج اليقالل  ال رةبايلد ةاالل تةةا

ة د ةلاا الش   ISO 9001:2008ةتاللاً سلت  تطةلة اليقلا  ال  ر ةقا تدلا الشة د شلع شراال ال ةال الضةير 

 ةتقررة  الشررة دفتررص ةسررلطةل لليةاتررل االاتا لررد ةىرر ه الفتةدرراا ي تيررال يررن قبررل ة اةل ال رةبرراء،  يررا خطررةط 

 باشطاء ضيان يات اترا ليال ساد  ايلد .

 -ان ين اى  اىااف اايةل التسةلق فر الشة د ىر :      
 . تي ن الشة د لتةقل  شقةا ت رل  لليات اا اتباع خطد تسةلقلد  -1     
 . ثباا اي االد الشة د فر السةق اليتللد تطةلة اليات اا ال -2     
 .  البلا الع خلق فةص لتدالة اليات اا الع خاةج تؤىل الشة دالتدةل شلع يةادفاا  -3     
   خطد ) اتباع  الاةلد ين خالل التتةك شلع اليستثيةلن ااث شن سةق ليات اا الشة د خاةج ة اةالبت -4     

 .السةق اليفتةح ةاالستثياة (           
سرا  الي الرد للراةاية ةاالق ر ةش ر  يالتظراتاالستبلان لل باين لي ةفد ةالر  بيات اا شرة تاا  تقال  استياةل -5

 ال يارا .لالستفا
 فاال يارا.ةش سرا شلع الاةاية ةاالقسا  الي الد لالستيتاب د ةاةاسد السةق ةاالتتلاج ين يات اا شة تاا  -6
 .ال يل شلع تةقل  شقةا ت رل  ب لال الياا ت ةن استباقلد ةاسا  لةض  الخطط االاتا لد للي ايل  -7
 ةلقلد .البتث شن ة الء تسةلق ) ي ر  خاة ر ( ليةض  لاال الفةص التس -8
  -ةلتتقلق ى ه االىااف لتطلب يا للر :      

 . االقتةاب ةالتةادل ي  السةق ةاتتلا اته بش ل يباشة اة شن طةلق االاتةاا ةشب اا التةادل  -1
 التةةلج لليات اا ين خالل الي اةض ةاالدااةاا ةاالشالااا . -2
 ه ةغر  فراةقلتر تلبر اتتلا اتره ةيتطلباترتةغلب ال باين ين خالل تةضلح قليد يات اتاا ة فايترا الاةشلد ةا -3

 الس ة الية ةا ي  اليستةةا .
 
 -: / العمالء الرئيسيون  4-2
 -اااه :تخا  يات اتاا ال الا ين ال راا اليستفلال يارا شة اا القطاع الت ةير ةالقطاع الخاص ة يا يبلن ا  
 

 الياتج ال رد اليستفلال  ا

1 

 ة اةل ال رةباء  -

 ليااطق اليتضةةلدااةق اشياة ا -

 القطاع الخاص -

 الة اةاا االخةا -

 يتةالا التة ل  ةالقاةل 

2 
 ة اةل ال رةباء  -

 القطاع الخاص -
 اليقالل  ال رةبايلد ةاالل تةةالد 

3 
 ة اةل االتداالا  -

 القطاع الخاص  -
 القابلة الضةير

  

  -وبنسب تعامل كما موضح ادناه :

 % 83  وزارة الكهرباء واالتصاالت والنفط      

 % 15صندوق اعمار المناطق المتضررة          

 %             1وزارة االعمار واالسكان                      

 % 1القطاعات االأرى                              

 ً  : السوق والمبيعات   رابعا

Market and copmpetation 



32  

 

 

 

 والمخطط التالي يبين اهم العمالء الرئيسيين للشركة :

 

   

ص  وق اع ار ال  ا ق 
ال    رة   

15 

وزارة الع ار والس ان
1 

الق اعات الخ  
1 

وزارات ال ه باء والت الت 
وال ف   

83 

اه  الع الء ال ئ        ل  كة ديالى العامة

د  ةق اش اة ال  ا ق ال    ةل  

ة اةل االش اة ةاالس ان

الق اشاا االخ ا

ة اةاا ال ر باء ةاالت االا ةال ف  
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 -:  السوق هيكل/  4-3

اا شتةال ين شة تاتج ةفق يةادفاا شاليلد ي تيال ةبتق ي ةفد يبال ةال ال اللد  ةارا  تتيل  يات اا الشة د   

تخا  فر ارا تسشاليلد ةدلاد ةقابللد خطةطرا االاتا لد ليةا بد التتالثاا التادلد فر اليةادفاا ال اليلد ة ة

لاةشلد لطةل اسلطةل شلع اةشلد الياتج ةضيان يطابقترا لليةادفاا ين خالل السخطةطرا االاتا لد اخة تقالاا ال

 لد يتخددداا شاليةالتر لت  استلةااىا ين شة اليت يد فر  افد يةاتل االاتاج ابتااًء ين استال  اليةاا االةللد 

 اا  ن ياتليج ة ل ى ا فاارا تخض  الع فتةداا يختبةلد قبل ااخالرا فر اليخا ن ةين ث  ااخالرا  فر االاتا

لفاء فر اال شة تاا ين اثباا افسرا فر السةق اليتللد ب ااةل ةثقد شاللد ين قبل ال بةن اضافد الع اي االاا

( ةالتر ا البل  () ياب بالت اياته الت اقالد فر الةقا اليتاا ةبفتةاا استثاايلد  ة  لك للخاياا التر تقا  لل باين )

ن خالل شا ل يةبر الي ر ل لليات اا اليثللد يتيثلد بتلبلد اتتلا اا ال بةن بش ل فةةي تفتقاىا الشة اا اال ا

 اةسال ةفةا فالد لي ال د الد يش لد طاةيد فر الياتج تتع ةان  ااا االسباب للسا بسبب الياتج .

لشة د ةغب االيد تاغةاق السةق باليات اا الة ةشلع الةغ  ين اقةاة قااةن تيالد اليات اا ت اار الشة د ين  

 افسلن  يااا الياةاتتةا ه الشة د ياافسد شالال بالةغ  ين  ةال يات اتاا  بالتدةل شلع تيالد ل افد يات اترا تلث

  -للر :

 شركات شقيقة تعمل كشركات تجارية. -1

 نةمقار اءة وال يمكنفبصناعة اقل وسعر اقل كونها اقل كشركات اجنبية لدول الجوار تدأل في مناقصات  -2

ونوعية  كفاءةبمنتجاتنا مع بعض المستورد كونها غير مماثلة من حيث النوعية فقد تحقق نفس المواصفة ولكن 

 ومطاولة اقل .

 -:ةياتج الياافسلن الشة د  ياتجةال اةل التالر يقاةاد بلن 

 المنتجات

 التي يقدمها المنافس االول التي تقدمها الشركة

 الجودة  السعر الجودة  السعر

 ةمنخفض وسط جيدة منخفض وسط مرتفع ةمنخفض وسط جيدة منخفض وسط مرتفع

محوالت 

 التوزيع 
 √  √     √   √ 

محوالت 

 القدرة 
 √  √     √  √  

المقاييس 

 الكهربائية 

 االلكترونية و

 √  √     √  √  

القابلوات 

 الضوئية
 √  √    √   √  
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 ية لمنتجات الشركة مبينة في الجدول أدناه هناك مواطن ضعف وقوة ومخاطر تنافس

انتاج 
 الشركة

 مواطن القوة
 الشركة في

مواطن الضعف 
 في الشركة

 المنافس
مواطن القوة لد  

 المنافس

مواطن 
الضعف لد  

 المنافس

األساليب التي تستخدمها 
الشركة لتكون اكثر قدرة 
 على المنافس في السوق

يتةالا 
القاةل 
 ةالتة ل 

ا  ة رررررررةا ايتلررررررر -
ي ررةةف يررن شررة د 

اللاباالررد  يسلةبلشررر
.  
يررررا ب ررررا  خرررراياا -

 البل 
 ة ةا ضيان -
التدرررررةل شلرررررع  -

 ISOشراال ال ةال 
9001:2008 

ة ررررره ة اةل ت -
ال رةبررررررررررررررررررراء 
باسررررررررررررررررررررتلةاا 
يات رررراا يثللررررد 
ليات اتارررررررا اةن 
يةاشرررال تشررر ل  
ةتيالررد االاترراج 
الررةطار ةت تبررة 
يرررن ا برررة اقررراط 
الضرر ف لررالاا . 

قلرررررد ىرررررايش  –
الررررررررررررررررررررررررررةبح 

فرررر ةالدررر ةبد 
الت ررراللف  تقللرررل

خادرررررررد ااارررررررا 
ا تيرررررررررا فرررررررررر 
الشررررررةاء شلررررررع 
الت لليرررراا فررررر 
تافلرررررر  ال قرررررررةا 

 الت ةيلد . 
 

اليتةالا 
التة لد 

ةاإللةاالد 
ةالس ةالد 
ةاللبااالد 
 اليستةةال
 االلطاللد

شا  ة رةا تيالرد  -
 لرررررررب ض يات ررررررراا

شررررا  الشررررة د يرررر  
ال االررررررررد بررررررررالتقلل  
اسررتااااً الررع السررر ة 
 ةاليةادررررررررررررررررررررررفد

خررررررص السرررررر ة ةة
 لليات اا اليستةةال

لررد شرراا ال ررايللن ق -
لساشا شلع تخفلض 

 االس اة
 

ا  ة رررةا شررر -
ضررررررررررررررررررريان 
ةخرررررررررررررراياا 
 ياب رررررا البلررررر 

ةشطررررل قسرررر  
ين اليترةالا 
ب ررررررررا فتررررررررةل 
قدرررررلةل يرررررن 

 التشيلل .
ليةادرررفاا ا -

ةالتتيررل شلررع 
الشب د اقل ين 

 يتةالتاا  .
 

   باليةادفاا  االلت ا  -
 . ال اليلد دـــــالفال  
 يللة االس اة.تيةا بد  -
 ليةادفاا بااءا اتطةلة  -
 شلع يتطلباا ال يالء .  
 الاتاج ةتتسلن  لاال ا -

  الاةشلد   
 اشطاء ضيان  -
  ا البل خاياا يا ب -
لبلررررررر  ةادرررررررل الرررررررع ا -

 يالةلاا ال رةباء .
لبلرررر  باال ررررل ةالررررراف  ا -

 اليلسة .
   بالالااة ال ةاقر .البل -

اليقالل  
 يلدال رةبا

 واللكترونية

 
 
 

يان اليةادفد ض  -
ال ةاقلررد اليثبتررد فررر 

 الشب د الةطالد
يررررا ب ررررا  خرررراياا -

 البل 
  ةا ضيانة - 
التدرررررةل شلرررررع  -

 ISOشراال ال ةال 
9001:2008 

اليقالل  
اليدةلد 
ةاإللةاالد 
ةالدلالد 

اليستةةة
ين  ال

الشة اا 
 الشقلقد

شرررررررا  ة رررررررةا -
تيالررررررد الاترررررراج 

 . الشة د
ةخررررررررررررررررررررص  -

ل ا   اةاالسررررررررررررر
اتبرراع يةادررفاا 

 ةدلاد .

  اا  ـةال  -
 اقل   
ا  شرررررررررررررررررررر -

ة ـــرررررررررررررررـةا 
ضررررررررررررررررررريان 
ةخرررررررررررررراياا 

 ياب ا البل 
 

لتررررر ا  باليةادرررررفاا اال -
 دــــــالفال

لرراال االاترراج ةتتسررلن   -
الاةشلرررد ةااتررراج يقرررالل  
 الررررال ةتسررررب التطررررةة 
التادرررل فرررر ال رررال  يررر  
 االخررررر  باظرررررة االشتبررررراة

لتطررررررررررررةة التادررررررررررررل ا
 د الةطالرردبيتطلبراا الشرب 

 . 
  ا البل خاياا يا ب -

 . الالااة ال ةاقربالبل   -

 غا 
 ة االة ةن

 االة س لن
  ةال ةاقاةل شاللد

شررا  اسررتقةاة  -
الطاقرررررررررررررررررررررررررد 

 ال رةبايلد
ةفة ي ايرررررل تررررر-

القطرراع الخرراص 
ييررا لررؤاي الررع 
 اغةاق السةق. 

ي ايل 
القطاع 
 الخاص

اقرررررررررراةل ة ررررررررررةال 
ليارررررررررتج يسررررررررراةلد 

 فر شة تاا
يرررررا لخرررررص غرررررا   

 ة س لناأل

اقررراةل ة رررةال 
 ب رض اقل فرر
القطراع ي ايل 
 الخاص

التطل  إلاشاء ةترال تةللرا 
الطاقد ال رةبايلرد لضريان 
اسرررتقةاة تشررريلل الي يرررل 

 ي  ااشاء دراةلج خ ن

القابلة 
الضةير      

(12-24 )
 ش لةل

 ثررررديةادررررفاا تال -
يرررررن ال لرررررل ال الرررررا 
ضررررين شقررررا شررررةا د 

 ايساةلد ةدلاد .
 ضيان -
 التدرررررررةل شلرررررررع -

 ISOشرراال ال رةال 
9001:2008 

 اللة ا

القابلةاا 
الدلالد 
 ةالسةلالد
 ةالتة لد

قلاساا يختلفرد ة اا 
 لال ااتراج يةادفاا 

 لررررل  الررررا ةتسررررب 
يةادررررررررررررفاا ة اةل 

 االتداالا

شرررررررا  ة رررررررةا 
 ضيان

 

االسررتيةاة بيةا بررد التطررةة 
لضررررررريان  سرررررررب ال يلرررررررل 
االساسررررررررررررررررررررررررررر ) ة اةل 

 االتداالا ( .

 

 منتجات الشركة :لتعظيم نقاط القوة ل

 ت  تخفلض اس اة اليتةالا ةاليقالل  ةل ال يةاا بتلث ادبتا اس اةاا ياافسد الس اة يتةالا الاةل الي اةةل. 
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 -:  السوق النمو المتوقع/  5-3

 اشتياا اةاستاا شلع افتةاضلاا قةلبد ين الةاق  التالر ة يا يةضح ااااه :

 المحولت توزيع  : -1

ين  ةةلاليتضاالشتباة شاا يتةالا التة ل  فر الشب د الةطالد افةض ان يتةالا التة ل  ا ا اخ اا باظة  

ةالاةل  ليتةةلال يللاا االةىابلد لت  ت ةلضرا ين قبل ياح دااةق الاقا الاةلر ةدااةق اشاال اشياة اليااطق ا

ال يل ةتتسلن  التر تتضةة اتل د ( القاايد ةاليتةالا5اليااتد ةلبقع اتتلاج التةس  االس اار للساةاا الخيسد)

فر تلن ان  ( يتةلد12000الشب د الةطالد ين خالل تقللص االتيال شلع اليتةالا ال ايلد ةال ي لقاة ساةلا ) 

ن تا د ة اةل ي %50( يتةلد ساةلا ةىر قابلد لل لاال ةالتر تش ل 6000الطاقد االاتا لد لي يل التة ل  تقاة )

شة تاا  ن خالللاال . ةلبقع   ء ين اليتةالا التر لت  ت ةلض اليااطق اليتةةل ت ةن يال رةباء الضا قابلد لل 

ع يتافظد شليةض الب قةا ي  ال راا اليااتد شللد لتطلب التف لة  الا ب لاال الطاقد االاتا لد للساةاا القاايد ل

 ال يلد الد بد ااخل البلا ة لاال االلااي ال ايلد الضا  .

 كهربائية:المقاييس ال -2

الع  ع اتللاة اةل ال رةباء الع ةض  يقالل    لد ليةض السلطةل شلع ال بالد الت تة هاضافد الع ياتقا  فان 

اةل دفد ة اليستثيةلن شللد فان شة تاا ياضلد بات ال تطةلة اليقالل  االل تةةالد الع يقلا    ر ةتسب يةا

طر تا د تةةالد تياالل  ايد شليا ان الطاقد االاتا لد لي يل اليقالل ال رةباء التع سلت  ال يل برا خالل الساةاا القا

 الشب د الةطالد . 

 محولت القدرة :  -3 

ا   31،5 د سبالاظة لتة ه ة اةل ال رةباء الع تتالث يةادفد يتةالا القاةل ةخادد يتةالا اليتطاا الثااةلد 

ابقد اله ةاليطةلد اشباالد فقا ت  تةقل  شقا ي ر  لتطةلة اليتفر  ي ةاااا ا يل بتق الي ةفد ين شة د يستةبلشر اللا

الاتا لد لخطةط االقاايد ين تطةلة ةتتالث ا ليا ب ا خي  ساةاا ال يل برا سلباشةليةادفد ة اةل ال رةباء ةالتر 

 ل افد س د الي يل اشاله 

 للد . تفاق شدفد يخالفد ليا ت  االاةشليا . ان الشة اا اال ابلد تقا  يةادفد ي لاد ةشاا الت رل  ت ةن الي

 غاز اآلركون : -4

اقد اليخططد االستلةاا ين ى ا اليا  فقا ت  تقالة  الط ةاستيةاة  ة ةا ي ايل الاتاج اآلة ةن فر ال ةاق ي -   

 ين ت    السةق . 1/5للشة د  شلع اارا  تيثل 

 .3  225000فان ت   السةق سل ةن  3  45000ىر  2017لطاقد اليخططد للشة د ل ا  ةبيا ان ا -ب  

 ساةلاً. %3تتسبا تا د الساةاا الالتقد باسبد اية دااشر ية ب = ا  -ج  

 غاز الوكسجين : -5

ـــن  ت   ي 1/8الد ي ايل الاتاج االة س لن فر ال ةاق فقا ت  افتةاض ان الطاقد اليخططد تيثل ي  ة ةا ثيا -  

 السةق 

 . 3  1000000فان ت   السةق سل ةن  3  125000 للشة د ىرةبيا ان الطاقد اليخططد  -ب 

 ساةلاً. %10تتسبا تا د الساةاا الالتقد باسبد اية دااشر ية ب = ا -ج  

حتياجات معامل ا( اعاله هي لتغذية 5-4ان الهدف الرئيسي لنشاء معامل شركتنا الواردة في الفقرات )   

 حاجة السوق المحلي والمستشفيات . المحولت في اقسام اللحام والباقي لتغذية

 القابلو الضوئي : -6

  .  18000 د يتطاا التةللا ةالطاقد ال رةبايلد ةاالتداالا ةالخاياا ال س ةلد ل ل يتافظد   ت  تقالة تا -  

 (    . 21000   ةبر ا لدبح الي يةع اليطلةب )  3000ةتا د بيااا الع 

     ساةلاً. 7000الث ساةاا فان التا د الساةلد ست ةن ةاا خالل ثتقالة استرالك القابل -ب 

 ساةلاً . %1تتسبا تا د الساةاا الالتقد باسبد اية ية بد = ا -ج            

 وشركات القطاع لتصالت ااعاله هو لسد احتياج وزارة  في الفقرات ان الهدف الرئيسي لنشاء المعمل الوارد               
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 .ووزارة الدفاع لخاص العاملة في مجال التصالت ا               

 من حاجتهم .   40ومحطات التوليد ونحن نغطي           

   -ان خطة المبيعات للشركة تعتمد على العناصر التالية :  -: التسويق والترويج لمنتجات الشركة /  5-4    
 

  -نوعية المنتــج : -1

ترق يرد  خدةدرلد يريرد فرر إاتا ررا بسربب اشتيااىرا شلرع يةادرفاا شاليلرد ةان ليات اا شة د الرالع ال ا       

 رراا ي ةفررد  فالررد ت ررةا لشررة اا شاليلررد شيالقررد ة اا برراع طةلررل فررر إاترراج يثررل ىرر ه اليات رراا إضررافد الررع  ن يات

ك ثال شلع  لالشة د تتالء  ي  اليةادفاا الفالد اليطلةبد ين قبل ال يالء ةضين اليةادفاا الفالد ااخل ال ةاق ةي

اةل ير  السر اا اليطلةبرد ةاليسرتخايد يرن قبرل شرة اا ةقطاشراا  ة  ير اليتةالا اليات د ةالتر ت رةن بسر اا تال

قسا  ك الشة د  ال رةباء فر الشب د الةطالد ةييا ل لا ين  ىيلد الياتج للشة د ىة ة ةا خاياا يا ب ا البل  ةاليتال

  فتةل ن ييا لضين يات اا بيةادفاا شاللد ة لاال ال ية االفتةاضر يدلااد يتخددد للخطةط االاتا لد ةالي اي

 اال الياتجضيان ليال ساد ليتةالا القاةل ةالتة ل  ةاليقالل  ةالقابلة الضةير ةفر تالد ة ةا خلل يدا ر لت  إش

 الع الشة د ليةض اإلدالح ةشلع تساب شة د الالع . 
 

   -سعر البيـــع : -2

ااةلرد تتيرلالا اإلاليات اا تت  ةفق ي اللة ثابتد ل ل ياتج ين ااتلد  لفد اليرةاا األةللرد ةإضرافد الان تس لةل        

 يش ةبح يياةالدااشلد ةالخايلد اليتيثلد بال يالد ةةةاتب الياتسبلن ةيداةلف اإلشال  ةالتة ل  ةين ث  إضافد ىا

 تلد ال ةاليطةةتد فر السةق ةالتر التضاىلرا ين اال  ل الس ة الاراير تاافسر ي  اليات اا األخةا الياافسد ةال

 ةاليةادفاا .

% تسرب اليبل راا اليطلةبرد ةان شرة تاا تسر ع ااييراً الرع تقللرل  5-2شلياً  ن ىااك خد  لقا  الع ال يالء ةباسربد 

 س ة البل  ين خالل تقللل الت اللف ةخادد تقللل اسب التلف .
 

   -:قنوات التسويق -3   

ا تر  اليراء اةي (   فقرلاظة ل ا  تةفة ااتاج لليات اا ال رةبايلد اليا للد   ) اليرةاةح السرقفلد ، الي رةال البخربا        

 ا ثة قاةاتاا التسةلقلد ) الي اةض ( لاا اليتافظاا ةالشة اا الشقلقد .
 

 -:ترويج المبيعات  -4    

لك اتشاة ة  ت اا ييا ل طلرا شاليد ت اةلد ةاس د اال لال ةتاةلخ طةلل فر إاتاج ى ه اليا دان للشة د سي         

ةفةىرا تال باين بيةادرفاا يات اتررا ة يرا ن  فالشة د بت ةل  ايتال را لخبةاا شليلد  لال ةبخدةص التةةلج تقة

 اخرل ال رةاقاة س اةىا باستخاا  االاتةالرا ةال القراا ال ايرد ةاليشراة د بالي راةض اإلقلليلرد ةاليتللرد ةااللفراااا 

 ةخاة ه . 

 اشد  ةاسرااةتقة  شة تاا بتطةلة االقسا  الخادد بالاشالد ةاالشالن شن اليات اا ةالخاياا التر تقايرا ة لك بطب

ا د الرع اشراات ةلفلد بيختلف يات اتاا  يا لاا الشة د يةق  ال تةةار لتةي  ل الي لةياا الخادد باالاتاج باالضاف

ترةةلج شن اسةاق  الال ةاسرتيالل اليةادرفاا القلاسرلد لليات راا ليرةض ال اةاسد للسةق ةيقاةاد لالس اة ةالبتث

 ةالياافسد .

 يا يبلن ان للشة د خطد تسةلقلد لاليةيد شيل ي ايل الشة د تلث تش ل اليبل اا اسب شاللد ين االلةاااا ة     

 -ااااه :

 ين االلةاااا . %89ي ايل اليتةالا )التة ل  + القاةل(  -1

 % ين االلةاااا . 8ال رةبايلد  ي يل اليقالل  -2

 % ين االلةاااا . 2ي يل القابلة الضةير  -3

 .  % ين االلةاااا 1اخةا  -4
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افسة كلحتسواء  )حيث تمت الستفادة من التوجيهات المركزية لمجلسس السوزراء الموقرحسول شسراء منتجاتنسا والسسعي

ل خمسسة محسددة وخسالوالتطوير ضمن الفتسرات الاحتياجاتهم السنوية مع الخذ بنظر العتبار ضرورة أنجاز التأهيل 

 سنوات القادمة( .

 -ةفليا للر  ااةل باس اة يات اا الشة د :

 2018-2017( أسعارمنتجات الشركة لعام 6جدول )

 

  -اسعار محولت القدرة :

 الةتال اس  الياتج ا
س ة البل  للةتال 

          2017الةاتالل ا  

 ) الااة (

س ة البل  للةتال 

       2018الةاتال ل ا  

 الااة () 

 اليالتظاا

  6500000 6500000 شاا KVA  100/11 يتةلد تة ل  1

  7100000 7100000 شاا KVA 250  /11 يتةلد تة ل   2

  9200000 9200000 شاا KVA  400 /11 يتةلد تة ل  3

  14250000 15250000 شاا KVA 630/11 يتةلد تة ل   4

  21500000 21500000 شاا KVA 1000/11 يتةلد تة ل   5

  50000000 50000000 شاا KVA 1600/11 يتةلد تة ل   6

  17250000 17250000 شاا KVA 100/33 يتةلد تة ل   7

  21000000 21000000 شاا KVA 250/33 يتةلد تة ل   8

  24000000 24000000 شاا KVA 400/33 يتةلد تة ل   9

  28500000 28500000 شاا KVA 630/33 يتةلد تة ل   10

  40000000 40000000 شاا KVA 1000/33 يتةلد تة ل   11

  50000000 50000000 شاا KVA 11/1600يتةلد  12

 الةتال اس  الياتج ا

س ة البل  للةتال 

 الةاتال

          2017ل ا  

 ) الااة (

س ة البل  للةتال 

 الةاتال

             2018ل ا   

 اة () الا

 اليالتظاا

  340000000 340000000 شاا MVA 5يتةلد قاةل   1

  400000000 400000000 شاا MVA 10يتةلد قاةل   2

3 
 يتةلد قاةل

16 MVA(Vacuum type) 
  520000000 520000000 شاا

  485000000 485000000 شاا MVA(Oil type) 16يتةلد قاةل   4

  660000000 660000000 شاا MVA 31.5يتةلد قاةل   5

6 
 YYD Oil type    يتةال قاةل 

63MVA 
  1275000000 1275000000 شاا

7 
 MVA 63يتةلد قاةل  

(Vacuum type (YYD) 
  1325000000 1325000000 شاا

8 
 MVA OiL 63يتةلد قاةل     

type(YDY) 
  1265000000 1265000000 شاا

9 
 MVA (Vacuum 63يتةلد قاةل  

type) (YDY) 
  1315000000 1315000000 شاا 
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 -اسعار المقاييس الكهربائية واللكترونية :

 

 

 -اسعار القابلو الضوئي :

 

 

 -اسعار منتجات اخر :    

 

 ا
 الةتال اس  الياتج

سعر البيع للوحدة 

 الواحدة

          2017لعام 

 ) دينار (

سعر البيع للوحدة 

 الواحدة

             2018لعام  

 ) دينار (

 اليالتظاا

  33000 33000 شاا (  يبلة 40-10يقلا  طةةةاتا ) 1

  35000 35000 شاا (  يبلة 80-20يقلا  طةةةاتا ) 2

  75000 75000 شاا (  يبلة60-20يقلا  ثالثد اطةاة) 3

4 
 يقلا  ال تةةار طةةةاتا

 ة(  يبل 10-40) 

 شاا
34250 34250  

5 
 يقلا  ال تةةار ثالثد اطةاة

 ة(  يبل 10-60) 

 شاا
116250 110000  

6 
 اطةاة يقلا  ال تةةار ثالثد 

 (  يبلة 30-90)

 شاا
116250 112000  

7 
 يقلا  ال تةةار ثالثد اطةاة 

 لة(  يب 50-150)

 شاا
127750 120000  

 

 ا
 الةتال اس  الياتج

سعر البيع للوحدة 

 الواحدة

          2017لعام 

 ) دينار (

سعر البيع للوحدة 

 الواحدة

             2018لعام  

 ) دينار (

 اليالتظاا

  3675000 3675000    ش لةل / يسلح 24قابلة ضةير  1

  2850000 2850000    ش لةل/ غلة يسلح 24قابلة ضةير  2

  4450000 4450000    ش لةل / يسلح 48قابلة ضةير  3

  3000000 3750000    ش لةل/ غلة يسلح 48قابلة ضةير  4

 

 ا
 الةتال اس  الياتج

س ة البل  للةتال 

 الةاتال

      2017ل ا  

 ) الااة (     

س ة البل  للةتال 

 الةاتال

             2018ل ا   

 ) الااة (

 اليالتظاا

 6250 6250 3  غا  االة ةن 1
يتم بيع الخزين الجاهز 

ا تم ايقاف  المتبقي حيث حاليا

النتاج لدراسة أمكانية 

التحويل الى الستمرار أو 

منتجات جديدة باستغالل 

 البناية والمكائن

  1500  1500 3  غا  االة س لن 2

 22000 22000 شاا يةةتد سقفلد 3

 10000 10000 شاا ي ةال بخاةي 4

 شاا شي اا قاح  الا 5
1250 

 )للسلا الةاتا(

1250 

 )للسلا الةاتا(
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 ( 2017 -2015شا  )فليا للر  اةل لبلن  ى  اليبل اا الف للد ين ة

     ( 4جدول رقم )                                                                

 لمبالغ مليون دينار(((             ))ا2017-2015المبيعات الفعلية لالعوام )                             

 الجهة المستقيدة 2017 2016 2015 اسم المنتج

 13613 5990 48698  ل يتةالا التة

ة اةل ال رةباء 

ةاليالةلاا التاب د 

 لرا .

 3020 4705 3308 يتةالا القاةل

 650 4980 1153 يقلا  طةة ةاتا

 1101 1665 1581 يقلا  ثالثد اطةاة

 A 57 5 308( 40-10)1يقلا  ال تةةار ط

 A 90 685 528( 60-10)3يقلا  ال تةةار ط

 A 58 18 36( 150-30)3يقلا  ال تةةار ط

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ غا  االة ةن
 ة اةل الدتد

 ــــــــ ــــــــ 399 غا  االة س لن

 ة اةل االتداالا 174 ــــــــ ــــــــ ش لةل 24قابلة ضةير 

 ــــــــ ــــــــ 4 يةاةح سقفلد
االفةاا ةاالسةاق 

 اليتللد 
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ي ةال بخاةي

 24 7 4 شي اا القاح
 

 

:    ي الشركةفنتجة والمخططات التالية تبين المبيعات الفعلية للثالث سنوات الماضية للمعامل الرئيسية الم

قيمة المبيعات الفعلية لثالث سنوات ماضية لمعمل محوالت التوزيع )المبالغ مليون دينار(
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قيمة المبيعات الفعلية لثالث سنوات ماضية لمعمل محوالت القدرة )المبالغ مليون دينار(
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قيمة المبيعات الفعلية لثالث سنوات ماضية لمعمل المقاييس الكهربائية )المبالغ مليون دينار(
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 (  5جدول رقم ) 

 دمة       ))بالمليون دينار(( خطة مبيعات الشركة للسنوات الخمسة  القا                                         

 التفاصيل
 للسنوات الخمس الالحقة

2018 2019 2020 2021 2022 

 59633 59165 58696 58242 57759 محولت التوزيع

 19100 19100 19100 19100 19100 محولت القدرة

 2145 2145 2145 2145 2145 (40-10)1مقياس ط

 1575 1575 1575 1575 1575 (80-20)1مقياس ط

 750 750 750 750 750 3مقياس ط

 2226 1911 1592 1062 1062 (40-10)الكتروني مقياس

 7150 6138 5115 3410 3410 (60-10)الكتروني مقياس

 7280 6249 5208 3472 3472 (90-30)الكتروني مقياس

 1740 1512 1260 840 840 (150-50)الكتروني مقياس

 2137 2137 2137 2137 2137 شعيرة 24قابلو 

 2812 2812 2812 2812 2812 شعيرة 48قابلو 

 

 ألرقام أعاله مبنية على أساس كل ما ينتج يباع.ا -مالحظة :

 

تجاتها بيعات منريق مونالحظ من الجدول اعاله ان اعلى المبيعات لد  شركتنا والتي تحقق اعلى اليرادات عن ط

 من المحولت  .

 . ي الشركةنتجة فسنوات القادمة  للمعامل الرئيسية الم للخمسيعات المخططة والمخططات التالية تبين المب

       

قيمة المبيعات المخططة لخمس سنوات قادمة لمعمل محوالت التوزيع )المبالغ مليون دينار(
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قيمة المبيعات المخططة لخمس سنوات قادمة لمعمل محوالت القدرة )المبالغ مليون دينار(
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قيمة المبيعات المخططة لخمس سنوات قادمة لمعمل المقاييس الكهربائية )المبالغ مليون دينار(
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قيمة المبيعات المخططة لخمس سنوات قادمة للمقاييس االلكترونية )المبالغ مليون دينار(
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قيمة المبيعات المخططة لخمس سنوات قادمة لمعمل القابلو الضوئي )المبالغ مليون دينار(
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ةت يل ةفق خطط ةاةاساا يتقايد ةي اه ةفرق اسر   ي اةي يستقلشة د  اا  لان  ال ايد ان شة د الالع         

تاللرد ةاليسرتقبللد ، ا  ت يرل االااةل ال للرا للشرة د فر يقايترا ال يل بش ل يتةادل لت يلن السةق ال تالثه ةياةةسد

باالشةاف شلع تافل  تلرك الخطرط  رالخطط القدرلةل اليراا ةاليتةسرطد ةالضراً الخطرط الب لرال اليراا . ةت يرل شلرع 

 . يةا  ترا بدةةل يستيةل ةالةقةف شلع اسباب التل ؤ فلرا ةي ال ترا بيا لضين تتقلق االىااف اليستقبللد لرا

 

 -:رؤية الشركة   5-1      
 

 التميز االفضل ، االستجابة االسرع ، الكلفة االقل ... ميزتنا التنافسية         
 

 -تسعى الشركة لتحقيق الهداف التالية : الهداف المرحلية :  5-2     

 زيادة المبيعات.والدأول في اسواق جديدة  -1      

 ق  .حسب حاجة السووزيادة االنتاجية  -2      

 ي.الل الحصول على تمويل استعمارأزيادة رأس مال الشركة من اجل تطوير المنتجات وفتح أطوط انتاجية جديدة من  -3      

 طبيق انظمة الجودة على كافة منتجات الشركة .ت -4      

 لمهارات البشرية .تدريب وتطوير ا -5      

 

 خطة االستثمارية : مشاريع ال  5-3       

 منها : ود المشاركةتمتلك الشركة المؤهالت المطلوبة لالستعمار المحلي واالجنبي وعق         

 نوع المعامل االنتاجية في الشركة وهذا يؤدي الى تنوع االنتاج .ت -1     

 متلك الشركة كوادر في مختلف االأتصاصات لها أبرة كافية النجاز االعمال المطلوبة .ت -2     

 الجغرافي المتميز .الموقع  -3     

  -:يثل ىااك خطد قدلةل الياا تراف الع  لاال ةتتسلن ااتا را ليةض اليةيترا ةياافسترا للسةق     

كترونتي تم اعالن فرصة استتعمارية لمعمتل المقيتاس االلكترونتي بصتيغة عقتود المشتاركة لتطتوير المقيتاس االل -1

 وانتاج المقياس الذكي .

 .  عامل المراوح السقفية والمكواة البخاري بصيغة عقود التأهيل اعالن فرصة استعمارية لمتم  -2

النتتاج اسيتم اعالن فرصة استعمارية لمعامل محوالت التوزيع والقدرة بصيغة عقود المشاركة لتطوير أطتوط  -3

 وانتاج محوالت جديدة .

 

 ً  منظومة المشروع خطة التطبيق و : خامسا

Execution plan and Business system 
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 المشاريـع المقترحة ضمن الخطة الخمسية 
 

 اسم المشروع ت
الكلفة 

الكلية/مليون 
 ناردي

المبلغ المطلوب 
تخصيصه 

ا /مليون  سنويا
 دينار

 المالحظات
المكاسب 
المادية 
 والمعنوية

1 

ت ىلررل ي ايررل اليتررةالا / اليةتلررد الثاالررد يتضررياد 

خط تدال  ة اشاء ةتال ت بيد ثاار اة سلا ال اةبةن 

 . ييلة الفةلتلد الالتيلر ليتةالا التة ل 

15942 4000 

 يل  ى ه اليشاةل  

 ضين خطد

(2013-2017 )

ةىر يتةقفد بسبب 

شا  تةفة 

التخدلداا 

الياللد ةىر الت ال 

يشاةل  يقتةتد 

 للخطد الخيسلد

تقللل  لف االاتاج 

لليات اا الارايلد 

ي  استيالل 

الطاقاا اليتاتد 

 ين االلاي ال ايلد

فضال شن  لاال 

الطاقاا االاتا لد 

ةتتسلن 

 يةادفاا الياتج 

 200 500 د يلاه االيطاةا الد الت اة اا شلع شب 

2 

 300 ــــ ا الد الت اة اا شلع شب د يلاه االيطاة

ادرررب ةترررااا ي ال رررد  ليلاةلرررد القسرررا  الدرررباغد 

 ةالفسفتد ةالا ةل اك لي ايل اليتةالا
500 250 

3 

ااشرراء يختبررة لفتررص اليلرراه الدررااشلد ةيرراء االسررالد 

 ةا ر ل فتص اليا اا
200 100 

 

 6000 ــــ ل اليتةالا / اليةتلد الثاالدتاىلل ي اي

 5720 5720 ااشاء ةةشد تدللح اليتةالا

ااشرراء يختبررة لفتررص اليلرراه الدررااشلد ةيرراء االسررالد 

 ةا ر ل فتص اليا اا 
 100 ــــ

 
 
 

 -التطوير : استراتيجيات 5-4

  -تتخذ الشركة استراتيجيات متعددة لتطوير منتجاتها منها  :   

 استراتيجيات تطوير داخلية  : :  اولا 

ةتشريل يقلرا  يسرتةا ال لرا ةاال ر اء  ب فراءاا يتللرد رليد خطةط التدال  ةااتاج يلتقاا يتةالا التة لر ت -1

 الي االد لل ةا ل الخ فلد ل رد الةاطئ ةالتر  ااا تستةةا سابقاً .

 ةب رةا  اتلد .  IEC60076طةلة تديل  يتةالا التة ل  ةالقاةل ةتسب اليةادفد ال اليلد ت -2

تسرب  VACU TAP( يرن خرالل اسرتخاا   MVA   ،16 MVA 63تطرةلة ةتدريل  يتةلرد قراةل سر د ) -3

 يتطلباا ة اةل ال رةباء ضين اليةادفاا اليتاثد .

استةاتل لاا التطةلة ةالتتسلن فر يات اا الشة د تؤاي الع استيةاة تةا ااا فرر السرةق  رةن ال ررد اليسرتفلال ان 

 vacuةات را الع استخاا  يتةالا  اا ييلة الفةلتلد   oil tapقفا شن استخاا  اليتةالا  اا ييلة الفةلتلد تة

tap   .  ةال  الا ة اةل ال رةباء ىر  بةااا الةيل 
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ا      :خارجية   استراتيجيات تطوير - ثانيا

 .(  تاللاً قلا التافل)ي  شة د يلتسةبلشر اللاباالد شقا ين خالل   MVA 31.5يتةلد تطةلة  -1

 ااتاج يتطاا دااةقلد بطةلقد الشةا د . -2

ان بةتسب يتطلباا ة اةل ال رةباء شلياً  MVA 90قاةل الع س د الد ةا بالس اا اليات د ضين يتةالا ال -3

 (.) ةسلت  اشالارا  شةا د    MVA 63اشلع س د تاللاً ىر 

 . شةا د (ي يل القاةل ) ةىر ي لاد خطد التطةلةلد اليستقبللد لبيلفلن ضين ال 63MVA ااتاج ةتديل  يتةلد  -4

ا  اليقل ةىااك خطد ي لاد ل قةا الشةا د ةاالستثياة ةلالاا يةاسالا ي  شة اا تةغب بالاخةل لتطةلة     

يا اا شة اا قايا شةةضرا الاتاج الةاالل تةةار ةااتاج اليقالل  ال  لد تسب يتطلباا ة اةل ال رةباء 

 ااشلد ةبية ب اشالن شة تاا ةتاللاً قلا اليةاسالا .الد

 

 -منظومة العمال : 5-5   

ي   لك اً اةل ااتا را  اتلةالفالد تستطل  اا  ةبطاقاترا ال ليلدرا تلث اا ل افد اليةافقاظا  شيل يت ايل للشة د        

ة ليةا بد فالد ة ااةلد ةتطةلة يستياةةاا تاةلب  اقايد ين خالللب ض ال ايللن اليراةاا  تقة  بتطةلة فرر

 لقاةاللرا  ) اليتةالا باةش اتاجيل الاالاتاج فراالك ي للشة د ي ايل يت ايلد لة،  التطةة التادل فر ال ال 

لقابلة تدال  ا ةي يلةاالل تةةالد    ال رةبايلدليقالال ااتاجةي يل  ةخط الاتاج اليتطاا الدااةقلد تة ل  (الة

ي ( اةال البخ ايل يتةقفد شن االاتاج ) ي يل اليةاةح السقفلد ةي يل شي اا القاح ةي يل الي ةةىااك يالضةير 

اتاج ن االة ةن شتةقف ي يل ا باالضافد العالي اين ةالتديل   قا اتا را اضافد الع ل ا  ال اةا االقتداالد ين ا

 بسبب شا  استقةاة ال رةباء .غا ي االة س لن ةاالة ةن 

ً ان ل لثقللد اد اليلاه ي ال شة د باالاا يا  لد  باالد االااةل ال ايد ةباالد ةتال االسالد ةيتطاا  رةبايلد ةلشليا

 ضين آللد   ت يللليةاا األةللد ةالادف يدا د ةاليةاا األتتلاطلد للي اين ةيخا ن األاتاج ال اى  يخا ن ةتيتلك

الياتج بتاترر ين اية ال يل الدااة ين اايةل التخطلط ةتسيع الـاةةل اليخ الد ةتسب الضةابط ةالت للياا تبا  

ن لتتسل لددلاةي  شة اا  شةا ااين خالل اخةل ةتس ع الشة د الع تطةلة يات اترا الاراير فر  اليخ ن التا  

 -: يثل  فاءل اليات اا

 .  لدااةقلد( لتدال  اليتطاا اشاالاة الفةاسلد شة دشة د االبتااء ي  الشةلك الفار )شقا شةا د ي   -1

 ر . ي  .ف 31,5لتطةلة اليتةلد شقا ي  شة د يتسلةبلشر اللاباالد داتبد تق الي ةفد لي ايل اليتةالا  -2

يرل شااللياالد ةالتةادل اليسرتية ي رر  فرر اليةيرد  Georgشةاء ي اين تدال  القلةب التالالد ين شة د  -3

 الي اين ة ان له اةة  بلة فر اةشلد ة يلد االاتاج .

اىرر   ةىر ا ل تبررة يرنااللياالرد ةاليتخددررد فرر ااترراج ييلرةاا الفةلتلررد ليترةالا القراةل شاليلرراً  MRشرة د  -4

 يتةالتاا .الييل اا الفالد الي تال فر ياافسد 
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 تيال ال يالتتتاج الع تةةلا يةاا  ةللد ة   اء ادف يدا د ين يااشعء شاليلد ي ان ااتا لد ي ايل الشة د       

ل ن يةادفاا فالد ي تيال ليرةض التفراظ شلرع يةادرفاا اليارتج الارراير بشر ل  ارراير يرن خرالتدال  الياتج ضي

ااال سريةةةه ب ال شيللاا ااتا لد فر خطةط يستقلد ةتخددلد ل ل   ء ي ر ل بالي اين ةالي ااا ةىاراك اةايرة 

اتاج يثل ةل شلع االح الي اين ةالسلطلل يللاا االاتا لد تقة  باةةىا بتةفلة اليشةةل الفالد لل يللاا االاتا لد ةادال

تله ج ب افد يةالاا الشة د ياظةيد السلطةل الاةشلد شلع اليات ةاةاية الدلااد ةالخاياا ةالفالد ةالسلطةل الاةشلد 

 تلررث لررت  فتررص ةقبررةل اليررةاا االةللررد قبررل ااخالرررا يخ الرراً فررر يختبررةاا يتخددررد تتتررةي شلررع ي ظرر  اال ررر ل

فرر  شر لليرةاا باالضرافد الرع ة رةا فتةدراا اةشلرد ل رل يةتلرد يرن يةاترل اال ر اء الااخلردالال يد للفتص الاة

لسرللد لررا الياتج الاراير ةال ي باةةه لية فر يةتلد الفتص الاراير ي  اشطاء شراال فتص ل ل يارتج ير  اةقرا  تس

 تلث اارا ي تيال ين قبل ة اةل ال رةباء الارا ضين يةادفاا شاليلد للفتص . 

 

 يرد ل رل ةيلسرلد الاللبقع ال  ء الير  ىة اليةاا االةللد االستلةاالد ةالتر لبلن ال راةل الترالر  ىر  اليرةاا االةللرد الة

  -ياتج ة يا يةضح :

 

 جدول بالمواد الولية الحاكمة

 المواصفات  المادة األولية 
 الكمية

ا    / سنويا
 اسم الشركة الموردة  المنتج

 تالا  رةباير
Grain oriented silicon steel  

( 914) × 0.3 mm 
3500Ton 

يتةالا 
 تة ل  ةقاةل

 شة د فالش ستلل ال ل لد
 +شة د استةة التة لد 

 االياةاتلدشة د اي ا ر 

  سالك اتاسلد

- Polyvinyl acetal enameled round  
   copper winding wire    
- Single&double rectangular paper 
insul.    copper wire   
- Flexible crepe insulated stranded 
wire 

 
920Ton 

 
185 Ton 

 
4984 M 

يتةالا 
 تة ل  ةقاةل

% ين شة د  ةة  10
ين  %90+  ال ايد

 الشة اا :
  استةة التة لدشة د  

 شة د شقةقةف
 اةلة ااةالتة لدشة د 

  شة د اةفة االةاالد

اشةطد 
 اتاسلد

Copper stripin coil with Rounded EDGE 730 Ton 
يتةالا 

 تة ل 
شة د تاللة ةشة د 

 ة التة لدااةل ا

ا  اء ادف 
 يدا د

Semi finished parts for electric meter  
50000 
PCS 

   ة ىاة الدلادشة د  يقالل 

ش لةاا 
 ضةيلد

Primary coated single mode optical 
fiber  

(double UV cured acrylate coated ) 
  ال لل ال الا

 
1000 
Rell 

القابلة 
 الضةير

ين  شة د الدقة ال ىبر
ياش  فةاسر شة د 

Draka  

 

 
 

 - ايلد  : لد الةلت  ال يل ةفق اليسالك الت اةلة لد الي تيال ةفليا للر اب ل شن اقسا  الي يل ةالخطةط االاتا
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 معمل محوالت التوزيع *

شة د يلتسةبلشر اللاباالد إلاتاج يتةالا التة ل  ين الاةع بايتلا  ين  1983ااشئ ي يل يتةالا التة ل  شا      

wound core   ةية ب اليةادفد القلاسلد ال اليلدIEC-60076   اليدييد للتشيلل اليستية بالتبةلا الطبل ر

-100ال اتر ةال يل فر  افد اال ةاء اليااخلد ، ةلت  ااتاج اتا ششة اةع ين اليتةالا يختلفد الس اا تتةاةح ين )

(  ر فر  ، ةلت ةن ي يل يتةالا التة ل  0.416/33(  ر فر ة )0.416/11(  ر فر اي ةباسب تتةلل )1000

  -ين االقسا  التاللد :

س  اللف ةال  ل       ق -4لقلب التالاي         قس  تدال  ا -3س  تدال  الي اان       ق -2        قس  الخ ان  -1

 س  الفتصق -8س  الدباغد                 ق -7   الاراير   قس  الت يل  -6    قس  الت يل  االبتااير   -5

 

  -: قسم الخزان .1

،  فر القس  دال راتلت  فر ى ا القس  تدال   افد ااةاع الخ اااا التر تخص ااةاع اليتةالا اليختلفد التر لت      

س  قه الع اء شيللد فتص الاضةح قبل ااخالب اىا لت  ت يل را ةلتيرا ةين ث  لتا   افد يلتقاا الخ ان ةا ة

 الدباغد ب ا االاتراء ين دباغته لةسل الع قس  الت يل  الاراير .

 

  -قسم تصنيع المعادن :  -2

ع شيللد افد اللت ةن ى ا القس  ين شاا ين الي اين ةلدا  فله  افد اال  اء التالالد التر تخص اليتةلد اض    

ل  الت ي د يةاتلرا ، ب ا فتص االغطلد ةدباغترا فر قس  الدباغد تةسل الع قس تدال  اغطلد اليتةالا ب اف

 الاراير .

 

 -: قسم تصنيع القلب الحديدي  -3  

(   coresد ليتةالا التة ل  ) للتتةي ى ا القس  شلع يا اد يتخددد )  لةةك ( لتدال  القلةب التالا     

 يتخدص ةين ث  ت ىب الع قس  الت يل  االبتااير . ب اىا ت ةي شللرا شيللد التلالن بةاسطد فةن

 

 -قسم اللف والعزل : -4

اىا لت  تيال ، ب د الي لقة  ى ا القس  بتدال  اليلفاا ) الةاطئ ةال الر ( ةتسب اليسلك الت اةلة ر ةالةثايق الفال   

ت يل  لع قس  الاتةلله لد ةين ث  لت  تت يل ه ي  القلب التالاي فر قس  الت يل  االبتااير لت ةلن ال  ء الف ال لليتة

 الاراير ب ا ت فلفه فر افةان خادد للت  ت يل ه ي  اليطاء ةالخ ان ة افد يلتقاا اليتةلد .

 

  -قسم الصباغة : -5

 لت  فر ى ا القس  دباغد اال  اء الخاة لد لليتةلد ) اليطاء ، الخ ان الةيلسر ةاالضافر ( .   

 

  -:ئي قسم التجميع البتدا -6

  ا القس  ت يل  اليلف ي  القلب التالاي لليتةلد .لت  فر ى    

 

  -: النهائيقسم التجميع  -7    

 ا القس  ت يل   افد اال  اء التر تخص اليتةلد لترليترا ل يللد الفتص الاراير .لت  فر ى  

 -قسم الفحص : -8

 ل .داا شلع اليتةلد قبل ييااةترا الي يلت ةن ى ا القس  ين خط يت ايل إل ةاء  افد ااةاع الفتة   
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 * معمل محوالت الق رة 

لقاةل بية ب بايتلا  ين شة د يلتسةبلشر اللاباالد إلاتاج يتةالا ا 1983ااشئ ي يل يتةالا القاةل شا       

لد ال رةةيل اال  لد ةةتيتا  ب فاءترا ال اللد ضا  اياا القةا  الالاايل IEC-60076اليةادفد القلاسلد ال اليلد 

ضين تا  بيا لل الييةالقليد ال اللد لشال ال  ل ال رةباير ةاليتااد الفايقد لتتيل الضةباا ال رةةيل اال لد ةال  

فد ا يختليتااد اليتةلد ال اللد ضا الابضاا ال رةبايلد  ةلت  ااتاج خيسد ااةاع ين يتةالا القاةل ةبس ا

قسةي . ةلت ةن ى ا ا  فر اي   اا التبةلا ال  63(  اا التبةلا الطبل ر ةس د 5,10,16,31.5ر ) ـــــــــــــــــى

  -الي يل ين االقسا  التاللد :

 قس  القلب التالاي ةالتسللك  -2           قس  تدال  الي اان       -1

 س  الفتصق -5          قس  الت يل  الاراير    -4          قس  اللف ةال  ل          -3

 

  -ةلت  فله ال يللاا التاللد : -قسم تصنيع المعادن  : -

 تدال  الخ ان        - 

 تدال  الةاالتة  -ب

 تاظلف اال  اء التالالد باستخاا  التبلباا التالالد الخادد .  -ا

ن ي يةشد تدال   افد يلتقاا الخ ان التالالد ةب ض ا  اء القلب التالا ةالت يل  الاراير باستخاا  ي  -ث

 الي اين .

 لت  دباغد  افد اال  اء التالالد لليتةلد باستخاا  خط يت ايل . -ج

ةةك ( ةين ( شلع يا اد يتخددد  )  لcoreالا  )لت  تدال  القلب الت -قسم تصنيع القلب الحديد والتسليك  : -

 ث  ت يل ه شلع قاشال يتخددد لر ا اليةض، ةت يل  اليلفاا ي  القلب التالاي 

 ت فلفه ةت لته فر افةان خادد ث  تسلليه الع قس  الت يل  الاراير .ة تسللك ال  ء الف ال ة

 

ا ادد بيلتقات  ااتاج اليلفاا ) ال الر ةالةاطئ ةالةسط ( ةااتاج  افد ااةاع ال ةا ل الخل -قسم اللف والعزل : -

 اليتةلد ةين ث  تسلليه الع قس  تدال  القلب التالا ةالتسللك .

 

ر الخةا التاليلتقاا الت  فر ى ا القس  ت يل  ال  ء الف ال ي  الخ ان ةاليطاء ة افد  -قسم التجميع النهائي : -

 تخص اليتةلد يثل ييلة الفةلتلد ةال ةا ل الخ فلد ةالخ ان االتتلاطر .... الخ .

 

ل ل قبت  فله ا ةاء  افد الفتةداا ال رةبايلد ةتسب اليةادفد التديليلد الي تيال -قسم الفحص النهائي : -

 اةسالرا الع اليخا ن .
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 * معمل المقاييس الكهربائية 

 40-10اتااي الطةة ) الاتاج اليقالل  ال رةبايلد اليل اال لد باةشلرا 1978ت  افتتاح ي يل اليقالل  ال رةبايلد شا       
يا   لك التلن لقة  بتةفلة اتتلا اا (  يبلة ، ةبايتلا  ين شة د الاا  ااا  لة ة60-20( ايبلة ةثالثر الطةة )80-20(ة)

  -ة اةل ال رةباء ةلت لف ين االقسا  التاللد :
 قس  الطالء  -4س  البالستك            ق -3س  ال ابساا              ق -2            قس  الخةاطد -1
 قس  التيللف  -8 س  الفتص            ق -7س  الت يل                 ق -6س  اللف ةال  ل       ق -5
 
 

 ا .لخةاطد ين شال ي اين تستخا  الاتاج  يل  ا  اء اليقلا  ين بةاغر ةتةدلاللت  ن قس  ا -قس  الخةاطد :  -1
 شله االتاايل ابساا ين شال ي اين يختلفد االت ا  تستخا  الاتاج ا  اء اليقلا  باةلت ةن قس  ا -قس  ال ابساا : -2

 .  االد اخةايا  اء ة  ةالتش لل شلع الباةا يثالً : القلب التالاي، ىل ل اليقلا  ةالثالثر الطةة ةالتر تاتج بالقط
يثل قاشال  لبالستك ين ي اين  ب  ةتقن اليةاا البالستل لد التر تستخا  فر اليقلا لت ةن قس  ا -قس  البالستك : -3

 اليقلا  ةغطاء اليقلا  ةغطاء التةدلالا ةغطاء يلف الفةلتلد ةالتلاة .
 ل ةال اك قس  بطالء اليةاا التالالد اليدا د فر قس  الخةاطد ةال ابساا بيةاا الاللقة  ى ا ال -لطالء :قس  ا -4

 ةالفسفتد لتيالترا ين الدا  .
 اا.لخاص باليلفلقس  تدال  يلفاا الفةلتلد ةالتلاة ةت يل را ي  ال  ء البالستل ر االت  فر ى ا  -قس  اللف ةال  ل : -5
 لا  ةتاظليرا لل ةن  اى  للفتص الاراير.فر ى ا القس  ت يل   افد ا  اء اليق لت  -قس  الت يل  : -6
ختباة لقس  فتص اليقالل  ةي الةترا شلع ا ر ل فتص  الال خادد باستخاا  اقاط االالت  فر ى ا  -قس  الفتص : -7

 اليطلةبد لليقلا  بتلث ل ةن  اى  لالستخاا  .
 االاتاج الاراير ين اليقالل  لل ةن  اى  للخ ن ةالتسةلق . س  تيللفلت  فر ى ا الق -قس  التيللف : -8
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 * معمل القابلو الضوئي  

فة ة وفق المواصجديدة مصمم ومصنعت  تطةلة القابلةاا الضةيلد باضافد خطةط ااتا لد الاتاج قابلةاا ضةيلد      

  العالمية 

( ITU – TG – 652 D )    اً على عدد الشعيرات الضوئية :من القابلوات اعتمادوبعالثة انواع- 

 شعيرة . 12قابلو   -

 شعيرة . 24قابلو   -

 شعيرة . 48قابلو   -

 -التالية : الخطوطويتضمن معمل القابلو الضوئي 

 العزل : خط  -1

اذا كان انتاج اج فبروبين وحسب نوع االنت( من مادة بولي   tubeيتم في هذا الخط عزل الشعيرات الضوئية داأل ) 

( 8ة يتم عزل )شعير 48واذا كان انتاج قابلو سعة   tube( شعيرة داأل كل  4شعيرة يتم عزل )  24و 12قابلو سعة 

 .  tubeشعيرة داأل كل 

 

 خ  الج ل : -2

وربطهما  لجلي لهاا( واضافة مادة 6( التي تم انتاجها في أط العزل والتي عددها ) tubeيتم في هذا الخط جدل الـ)  

 أيوط بمواصفات أاصة ولفها بتيب قطني ليكون جاهزاً للتغليف .بواسطة 

 

 خ  التغليف : -3

 H.D.P.E )    )High Density Poly يتم في هذا الخط تغليف القابلو المجدول التي تم انتاج في أط الجدل بمادة  

Ethelen    12.5وبقطر أارجي قدره mm   على والجهة المستفيدة  ابلو وسنة الصنع طباعة الطول ونوع القويتم

 القابلو المغلف ليكون جاهزاً للتسويق .

 

 

  دة فحص السيطرة النوعية لغرض الفحص واصدار شها بشعبةفي كل مرحلة منن مراحل االنتاج يمر المنتج. 

 

 -والمخطط التالي يمعل المسلك التكنولوجي لعملية انتاج القابلو الضوئي :
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  المراوح السقفية ل * معم
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ةتق الي ةفد الفالد اليشتةال ين    IEC-342-1 &  IEC-385لت  ااتاج اليةاةح السقفلد ةفق اليةادفاا ال اليلد      
ً  ) علماً ان االنتاج متوقفشة د اااةال الرةلاالد .   (.  حاليا

            
 

 

 

   المكواة البخارية :* معمل 
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تق الي ةفد الفالد اليشتةال ين شة د ة JIS-C9203  شااي ( ةفق اليةادفد اللاباالد  –خاةي ي ةال ) بلت  ااتاج      
ً  ) علماً ان االنتاج متوقف. تةشلبا اللاباالد   (.  حاليا

       
 

 

  شمعات الق ح  * معمل 
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ة  (   (ISO1919ليلدةفق اليةادفد ال ا(   NPة سن قدلة     LPلت  ااتاج شي اا القاح باةشلرا ) سن طةلل      
(ISO 2344    ) .  توقف) علماً ان االنتاج مةتق الي ةفد الفالد اليشتةال ين شة د يا اتر ياةلر االلطاللد  ً  (.  حاليا

 

 
 

 * معمل الغازات الصناعية ) الوكسجين والركون (
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 -لاتج الي يل غا ي االة س لن ةاالة ةن ة يا للر : 

ةتق الي ةفد الفالد اليشتةال ين شة د ىةبا ة االيةل لد باقراةل   JIS – K1101ادفد اللاباالد غا  االة س لن ةفق الية - 

99.5 . % 

ةترق الي ةفرد الفالرد  3668ةيسةال اليةادفد ال ةاقلرد اليةقيرد   JIS – K1105د اللاباالد غا  االة ةن ةفق اليةادف -ب

 .%  99.999اليشتةال ين شة د ىةبا ة االيةل لد باقاةل 
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                                                                    ضمان الجودة   5-6

          

باظرا   ت  ال يل ةفق يا يخطط ين فتةداا ضةةةلد الشطراء الثقرد اليااسربد بران اليات راا للي ايرل اليشريةلد     

اليةثقرد  ل يستيةل ة لك باشتيراا ت لليراا فترص ةتفترلشاااةل ال ةال لالل ةضا ال بةن ) ال راا اليستفلال ( بدةة

 ةباالةقا  ااااه :

 WI(1)ليتةالا التة ل   

 WI(2)ليتةالا القاةل  

 WI(4)للقابلة الضةير  

 WI(5)لليقلا  االل تةةار  

ةتافلر اً ل ى ه الي ايل ةةفق اليةادرفاا ال اليلرد الي تيرا ةلت  ادااة شراال فتص ي تيال ةيختةيد ين قبل  يل    

  ةا  شقرةا يرليتطلب يةاقبد ةقلا  الياتج باالضافد الع اشتياا  رد ثالثد ليةض فتص التة لا الاةشر ليات اتاا باب

د الشررة د ال ايررد للفتررص ةالتفتررلش الرااسررر ة رر لك لررت  فتررص ةتفتررلش اليررةاا اليشررتةال ةفررق ت لليرراا فتررص يةثقرر

 .   WI(3)ةبالةق  

اليةاترل  د القلاسرلد الاةللرد )يتطلرب يةاقبرد ةقلرا  اليارتج ( ىاراك يتطراا فترص خراللشلياً ااه ةةفقاً لليةادرف   

لرة ا يات راا غاالاتا لد بلن االقسرا   افرد ليار  ااتقرال اليات راا الي لبرد لليةاترل االاتا لرد الالتقرد ةفرر تالرد ة رة

 طابق . يتطابقد لت  ت  ىا ةي ال د االاتةاف ةةفقاً ليتطلب التت   فر الياتج غلة الي

 . ) ال بةن ( ال رد اليستفلال ةضا لةلااةبر ا اضين ان الياتج لتقق يتطلباا ال ةال 

الل  رةااة خشلياً ان  يل  اقسا  الي ايل اليشيةلد باظا  اااةل ال ةال ت يل ةتطبق الفتةداا ةاالختباةاا ةين  *

 ةبالت راةن ع الفتةدراا ةاالختبراةاا ل رل يارتجالسلطةل الاةشلد فر الي ايل اليشيةلد بالاظا  ةالتر تر  تراةلبرا شلر

 ةالتاسلق ي   ةااة اااةل ال ةال ةالي ايل االاتا لد .

 ا ثرالث شرراااتدلا الشرة د شلرع     ISO 9001:2008ة اتل د للتطبلق الف ال ل افد يتطلباا اليةادفد       

 : JAS – ANZالي تيال ين   VEXIL BPSين شة د 

 . تةالا القاةل ةيتةالا التة ل لي ايل ي –األةلع     

  . لي يل القابلة الضةير –الثاالد    

 .   االل تةةالدلي يل اليقالل -الثالثد    
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 قسم ادارة الجودة   

 البرنامج السنوي للتدقيق الداخلي
 2017لعام 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 معيار التدقيق موقع التدقيق ت

 معمل محولت التوزيع 1

ة 
سي

يا
لق

 ا
فة

ص
وا

لم
 ا
ود

بن
IS

O
9
0
0
1
:2

0
0
8

 
كة

شر
 ال

ي
 ف

ق
طب

لم
 ا
دة

جو
 ال

رة
دا

 ا
ام

ظ
ون

 

            

             معمل محولت القدرة 2

             معمل القابلو الضوئي 3

             معمل المقاييس اللكترونية 4

5 

             قسم الشؤون التجارية

             شعبة المخازن

6 

             الفنية / تصاميم

             الفنية / تكنولوجيا

             الفنية/التفتيش الهندسي

             شعبة التخطيط 7

             قسم السيطرة النوعية 8

9 

             شعبة السالمة المهنية

             شعبة البيئة

             قسم التسويق 10

             قسم الصيانة والخدمات 11

12 

             قسم الموارد البشرية

             شعبة التدريب والتطوير

             قسم ادارة الجودة 13

اقسام ومرافق الشركة  14
 المشمولة بالنظام

            

             الدفاع المدني 15

 
 



62  

 
   

     

 

 

 -( : الفرص المتاحة الممكن استغاللها داخل الشركة ) نقاط قوة قي البيئة الداخلية للشركة  

 اليةق  ال يةافر اليتيل  للشة د . -1

ا بالاسبد ليات اا اليتةال  ISO 9001 :2008شلع شراال ال ةال  تتيل  يات اا شة تاا بتدةلرا -2

  . ةالقابلة الضةير ةاليقالل  االل تةةالد

 تقال  الضيان التقلقر لليات اا ةخاياا يا ب ا البل  . -3

 .خبةاا اااةلد ةفالد يتةا يد لاا االااةل ال للا ةي ل  االااةل ةي يةشد ين الخبةاء ة ةا  -4

 د .ضين االااةاا الةسطع ةالتافل لد للشة ياةبد ة ةا  ااة فار ةيرار  ة خبةاا فالد ةااةالد  -5

 ةي ااا  الال ةخطةط ااتا لد  الال قااةل شلع تتقلق الخطد االاتا لد ب فاءل. ة ةا ي اين -6

  اء ادف ادال  استيالل االلاي ال ايلد اليتةافةل ضين الي ايل اليتةقفد لاش  ةاسااا الي ايل اليات د بت -7

 يدا د .

ا   ب ضريسلق ال يل ) غلة ي قا ( لةفة سرةلد االتداالا بلن االقسا  ةتاةيةن ة ةا ىل ل تاظلير  لا  -8

 . سةشد االست ابد لل باين ةت رل ى  باليات اا ضين الفتةل اليتاال ضين ال قةاييا لؤاي الع 

 ج . ةال  يات اتاا يقاةاد باليات اا  االخةا الياافسد ةاليستةةال ين الخاة -9    

 

 

 

 -الفرص الممكن استغاللها ضمن البيئة الخارجية للشركة:  

اطق دااةق اشياة الياشياة لليااطق اليتضةةل تساشا شلع ال اا شقةا ت رل  ي  تيالا اشاال اال -1

  اا .يي ن االستفاال يارا ل لاال االاتاج ةاليبلةي ال  اليتافظاا ة اةل ال رةباء اليتضةةل ة

  االخالع  ي لؤايشةايل اليةغةافلد تتيثل بال ثافد الس االد ا  لت الا شاا الس ان ةبش ل يلتةظ االية ال  -2

لل  ةاليقا تا د ة اةل ال رةباء الع اليتةالا تةس  فر الشب د ال رةبايلد ييا لتطلب  باظة االشتباة

 لتةفلة الخاياا لليةاطالن .

  

 

 

 

 

 سادساً : الفرص  و المخابر
Risks and opportunities 
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 -المخاطر التي تشكل نقاط ضعف في البيئة الداخلية للشركة :  
 

  ة تاا الياللد لش ةان يةقف السلةلد ااد ب ي  رد للرا  اتلاً اةن االستت تيا الشة د فر تية *-المخاطر المالية : -1

 . ااخفض بسبب الظةف اليالر للبلا ةااخفاض اس اة الافط                         

 سالاىا  تب شا  السلةلد الياللد للة اةاا بالةغ  ين ة ةا التخدلص ييا سب * شا  تةفة                        

 ةا ين تةفلا  تي ارييا اا    سلباً شلع الشة د ةشةات ايرا شن تةقل  شقةا لةن الشة د لا                        

 االاتاج . يستل ياا                        
 

ن يل الي ايل اقد ال رةبايلد لتشيل تيا الشة د بدةةل يباشةل فر خطةط ااتا را شلع الطت -المخاطر التشغيلية: -2

لع لان اض  ال ا  للطاقد يت ب ب ةغلة يستقة لؤاي فر ب ض االتال رةباء الةطالد ةل ن الة

   تةقف خطةط االاتاج .

 

ين  ) بالةغ  ل ين ااتلد االاتاج ةالبشلع الشة د  فر يتافظد الالع ااك اثة للةض  االيارى -المخاطر المادية : -3

  ر لن ي  االان اااةل الشة د تاةلا تقللل ى ا االثة الع اقل يا لي ن ين خالل الت اة

ل ا تتةىااك ي ةقاةاضافد الع د ةبد تةةلا اليةاا االةللد ةتةقلتاا تةةلاىا  االيالد( ،

لرا  اةن تتقلق الطاقاا اليخططد ةاليتاتد ةتدةلف الياتج لتطلب ال اا التلةل اليي اد

 -شلع الياا القدلة ةىر :

 ال رةباء  لد ين خالل  التاسلق اليباشة ي  ة اةلضح فر الطاقد ال رةبايىااك تتسن ةاالطاقة الكهربائية :  -أ

 لت اة   ي ي ةقاا .                         

 لرا د ةبد لت  ت ىل لي ايل ةيةافق الشة د ةالتر ل الي اين ةالي ااا ب ض اظةاً لتقاا  الدوات الحتياطية :  -ت

 لي اين لا ايا الت اةلةاالشة اا اليدا د لرا لر ه يةةالن الاةاترا االتتلاطلد لييااةل  ال اا                    

 ةلقد لي اين بطدا د لةالي ااا ال الال فلة ا لرا يةاا اتتلاطلد ةلت  طلبرا   الشة اا الي                     

 اليباشةل شاا شا  تةفةىا فر يخا ن الشة د . اليااقداا اة الاشةاا                    

 الةيلسلد . االاتا لد التاللد فان االية لتطلب تتالث ةت ىلل الخطةط االاتا لد                          

 لت للياا  رل  اليةاا االةللد بش ل ياتظ  ة لك بسبب اآلللد ةاتتةا ه الشة د د ةبد فر المواد الولية :  -ج

 لتطلب ةض  آللد  الال ين  االستلةاالد. شللهالي يةل برا تالاً فر الة اةل ةالتر تخص اليةاا                        

 التفاةض ي را ةياح اااةل الشة د دالتلاا الشةاء اليباشة ين الشة اا الةدلاد خالل                          

 ء اةة الةسطاء االيةشن طةلق فتح اشتياا اةاة ة لك لتاظل  ةتسةل  تةةلا ى ه اليةاا ةاليا                        

 التلد التفاةض ي  دي  ياح ي ل  االااةل  استيةاةلد االاتاج تقللل ال لف ال ي لا    شلع                        

 .  تلك الشة اا                        

باء  اةل ال رةةةلل ال اتر  فرر بتا د الع اش  لتسةلق يات اترا الع ل ةن الشة د ت يل بالتيرأسمال التشغيل :  -د

ا لساش سالا الالةن اليتةتبد ب يد اةاية ة اةل ال رةباء ةاةاية الاةلد االخةا ةال يةت

تقلق الشة د فر تةفلة سلةلد اقالد لتةفلة يستل ياا االاتاج ةاف  اليداةلف االخةا لت

 . الخطد االاتا لد لتتقلق االةباح 
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 -جية المحيطة بها :المخاطر والتحديات التي تواجه الشركة في بيئتها الخار  

 

  -المخاطر التجارية : -1

  اةن ةالب ض ين اليات اا اليطةةتد  فر السةق اليتلرشالال يخاطة تسةلقلد ة لك لة ةا ياافسد

 اليةادفاا الفالد الي تيال .

 يلد .الت ة يخاطة تةةلا اليةاا االةللد ين شة اا ةدلاد ة لك لد ةبد الت ايل ي ر  ضين ت للياا ال قةا 

 خاطة السةق ال ةاقر اليفتةح ةشا  ة ةا تيالد للياتج الةطار .ي 

 فق لتطةةاا ةاةشا  تي ن الشة اا ال ايد ين يةا بد ى ه اليطلةبد اليات اا  التيلةاا السةل د فر يةادفاا

 القةاالن ةالت للياا الااف ل .

 

  -المخاطر السياسية : -2

  يا  الشتباةاتاخ  باظة ليستقبل الدااشد فر ال ةاق  لاةلدةؤلد شايلد لدااع القةاة شلع يستةا اشا  ة ةا

 .ت ةضا لرا الدااشد الةطالد ين تتالاا ةاىيال ةتض  خاةطد طةلق ةاضتد للي ال د 

 ة ية لدالت ةفد ال  فر ي ال ةتطبلقرا لتف لل التشةل اا ةت اةن بلن الة اةاا شا  ة ةا اةاال ةاضتد 

 ةاقتةاح تشةل اا ةتلةل  الال . ال ايد  اةقااةن الشة اةاالستثياة الدااشد 

   لب ضاالت ا  د ةبد التاسلق ي  ب ض ين ي ال  اليتافظاا الار  ليتل ةن القةاة ةالتخددلاا ي  شا 

 بتة لراا الت ةيد االتتاالد .

 

  -: المخاطر المنية  -3

 سلباً شلع     الةض  االيار لليتافظد لا شا  استقةاةتت ثة الشة د بالةض  االيار ال ا  لليتافظد ل لك فان        

       ةىا سابقااتا لد الفةا ل لك تتخ  الشة د سبالً شالال للتا ين ى ا الت ثلة ين خالل شال ا ةاءاا ية         

 (  5-6الفقةل  )       

 

  -المخاطر القتصادية : -4 

 لد ةين د قطاشاا الاةاه لا    سلباً شلع اااء شيل  افاتل د الةض  االقتدااي الشايل ال ي لية به البلا فا        

 ل ب د لرا ةة اةضيارا قطاع الدااشد ة ةن شة تاا ااش ا خدلداً لت ةلا ة اةل ال رةباء ةاليالةلاا التا        

 .اليبل اا ةاالتداالا باليات اا فين الد ةبد تتدلل الالةن اليتةتبد شللر  ةبالتالر ض ف االاتاج         

 

 . ض  خطط لتيالد الشة دةتاللاً يتافظد الالع ضين خط ال ل ال فلتطلب  -: الجغرافيةالمخاطر  -5
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(  48لك ة ) (  ة 18( اةا  ة )  971ةبيساتد  للد يقااةىا )  تق  ضين يتافظد الالع ي ايل الشة دان         

 ن ةللد ةيخاةاا االتال اسالد ةباالاا اليخا ن اليتيثلد بيخا ن اليةالخايلد ةةيتة يةب  تشيل  القاشاا االاتا لد 

اقاا  الد طاليةاا االتتلاطلد ةيخ ن االاتاج ال اى  ةساتاا خ ن اليتةالا اليات د ةالتر تيطر طاقاترا الخ

ً ةابالد االااةل ال للا ةاااةل اليةاةا البشةلد ةباالاا للشؤةن اليالل د الاةاية قابد ةبقلالةد ةالي ايل اليات د تاللا

 السااال .

وفر كافة تلرغم من ية  باوعدم توفر السيولة النقد والمبيعات النتاج قلةالواقع الحالي لما تعانيه الشركة من  

 الركان الساسية لتشغيل المعامل وكما مبين ادناه :

 

 كفاءة معامل الشركة  -6-1

  -:معمل القدرة  -أ

ق الي ةفد اليشتةال ين شة د ةف  IEC-60076تةالا قاةل ةفق اليةادفد ال اليلد لقة  ى ا الي يل بتدال  ي
 لد :يليافةلا ايبلة ، ةلض  االقسا  التال 3000يلتسةبلشر اللاباالد . ةان الطاقد التديليلد لل يل 

 

 الكفاءة الحالية للقسم   القسم ت

 75 الفتص 1

 65 الت يل  الاراير 2

 65 تدال  الي اان 3

 60 خط اللف ةال  ل 4

 80 القلب التالاي 5
 

 
 
 
 
  -:معمل التوزيع  -ب

فق الي ةفد اليشتةال ين شة د ة  IEC-60076لقة  ى ا الي يل بتدال  يتةالا تة ل  ةفق اليةادفد ال اليلد   
 : لديليافةلا ايبلة ، ةلض  االقسا  التال 3400يلتسةبلشر اللاباالد . ةان الطاقد التديليلد لل يل 

 

 الكفاءة الحالية للقسم   القسم ت

 85 الت يل  1

 85 الفتص 2

 90 القلب التالاي 3

 55 تدال  الي اان 4

 55 خط اللف ةال  ل 5

 55 الدباغد 6

 90 الخ ان 7
 

 
 

 ً  الوضع الراهن:  سابعا

Current Status    
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  -:معمل المقاييس الكهربائية  -جـ

 ةفد الفالد اليشتةال ين شة د تق الية  IEC-521لاتج الي يل اةشان ين اليقالل  ال رةبايلد بية ب اليةادفد   
يقلا   250000قد تديليد ( ايبلةبطا80-20( ايبلةة )40-10فةلا ةبتلاة ) 240الاا ااا لة السةلسةلد بفةلتلد 

ً ، ةيقلا  ثالثد اطةاة بتلاة ) يقلا  ساةلاً ةلض  الي يل االقسا   200000اقد تديليلد (  يبلة بط60-20ساةلا
 التاللد :

 
 الكفاءة الحالية للقسم   القسم ت

 60 البالستك 1

 60 الطالء 2

 75 الت يل  3

 80 الفتص الاراير 4

 65 التيللف 5

 55 الخةاطد االةتةياتل لد 6

 55 اللف ةال  ل 7

 60 ال ابساا 8

 
 
 -:معمل القابلو الضوئي  -د

 CCITTG650,653,654ل اليلد ان القابلةاا الضةيلد اليات د فر الشة د يدييد ةيدا د ةفق اليةادفد ا
ت د ةيلد اليااا الضةلستخا  فر ي االا االتداالا الراتفلد ةالي االا الدااشلد اليت اال االخةا ةت  تطةلة القابلة

ةبثالث ااةاع  ITU-TG -652 Dفر شة تاا باضافد خطةط  الال الاتاج قابلةاا  الال ةفق اليةادفد ال اليلد 
ا ساةلاً . ةلض     ين القابلة الضةير ال ال 1000ةان الطاقد اليتاتد للخطةط ال الال ( ش لةل .  48،  24،  12)

 الي يل االقسا  التاللد .
 

 الكفاءة الحالية للقسم   القسم ت

 95 التلةلن 1

 Loose tube&Dummy 85ااتاج  2

 85 ال ال 3

 85 التيللف 4

 85 الفتص 5

 
 

ا وبشكل جيد :خدمية المستخدمة حالمركبات ال -6-2  -اليا
 (  ةاف د ال ل 13)  -
 (  ساتبد  4)   -
 ( سلاةل  طفاء   2)   -
 ( سلاةل  س اف   1)   -
 (  ةلن سلاةل   3)   -
 ( تفاةل 2( شــــفل + )   1)   -
 

  -ركز الطبابة :م -6-3
شفلاا اليست ال اليةضع العتقة  ةتال الطبابد با ةاء الفتةداا السةلةلد ةاشطاء ب ض االاةلد ةالضياااا ةاةس

 ين خالل استياةل خادد بر ا اليةض ةتااة ين قبل ي اةن طبر . 
 
  -المطعم : -6-4

ً ل تبة اليط   ين الضةةةلاا التر لتطلب تةفلةىا لياتسبر الشة د ةالس ر  اا الشاال ال يل به ةخ اا شدةدا
 تشيلل الشة د ثالثد ة باا شيل لتقللل الراة فر ةقا ال يل . 
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 -لوضع المني :ا -6-5
 .ة ةا ياظةيد اطفاء يت ايلد ةلت  اليتاب د بش ل اةةي ليةض ااايترا 

  ةا فر الةيلسلد يسلطة شللرا ين خالل  را  سلطةل ية  ةشةاةشراالشة د  يااخلة ةا ياظةيد  ايلةاا شلع
 . ةالي لةيااش بد التداةلح 

 يتةا الن فر االست الياا  لت  تفتلش ال  الا ةاالشخاص لةيلاً ين قبل يةظفلن. 

 ليااقشد  اةةلد ىاالك تاسلق ةت اةن ي   افد اال ر ل االيالد اليتةا ال ااخل الشة د بش ل لةير ةتضةة ا تياشاا
 الظةةف االيالد .

 ةالي لةياا التاسلق بلن فةج تيالد الياشآا اليتةا ا ااخل الشة د ي  ش بد التداةلح. 

 لك لشة د ةيسااال ش بد التداةلح فر تيالد ا ال ااخل الشة د ) بدةةل ةسيلد ( ليةض ىاالك قةل شس ةلد ت ةيلد يتةا 
 . لليساتد ال بلةل التر تتيت  برا الشة د

 ا .ال لل ة ةا اقاط ايالد شلع يتلط الشة د ةالااخل تتاب  بش ل لةير ين قبل ش بد التداةلح ةالي لةياا ةاالااةل 
  

 -ها اجراءات وهي :ين / للشركة لبيئة العامل -6-6
 رالد يد اليةف  يستةا الةشر اليرار لياتسبر الشة د ة لك شن طةلق اقايد الاةةاا اليةق لد لشةح يباااء السال

 ة  لك ادب البةستةاا ةاالةشاااا الخادد برا فر  افد يةافق الشة د 

 رةلد( ، الت ضايد ، اة د التةاةلتةفلة بليد شيل آياد ين خالل يةاقبد اليخاطة الفل لايلد )ةطةبد ، ضةضاء ، ا
 ةاليخاطة ال ليلايلد ) الباللة لد ، ةالب تةةلة لد( ة  لرا ضين اليتاااا اليسيةح برا . 

 . تتةفة ا ر ل ت للف ية  لد للي ايل ت يل بدةةل  لال 

 . البتث اليستية شن يدااة الخطة ةتشخلدرا ةاتخا  الال   للتا يارا ةي ال ترا 

 طفاء بدةةل يستيةل بتلث ت ةن  اى ل لي ال د  ي تالد طاةيد السايح هللا .  ااايد ي ااا اال 
 

 -: اما بالنسبة لمصادر المياه والطاقة والمرافق العامة فهي كما يلي
 مصادر الطاقة والكهرباء: -1

 الشة د بخط ت ر  ت تيا الشة د شلع الطاقد الةطالد  يداة ةيلسر للتي لد ةلت   لك ين خالل يتطد تتةلل ةيلسلد     

ة تاا ين اليتطد ش( ةلتطلب اشاال  يل  اليي لاا الخادد بتي لد  KV 11( ة ةب د خطةط )  KV 33ةاتـــــــــــــــــا ) 

فد تيطر ا يختلاليةبلد ةالتر تي ي شة تاا بال رةباء الةطالد ضين الخي  ساةاا اليقبلد ةتة ا فر الشة د يةلااا بس ا

ختااق اط اال لر فر تالد ااقطاع التلاة ال رةباير ةلفتةاا قدلةل ة لك لتشيلل ي اين ةي ااا اقين االتتلاج ال 35%

تقاا  اليةلااا ( لتتالث يةلااا ي ايل يتةالا التة ل  ةالقاةل ل1MVAةاالسالد فقط ، ةتة ا تا د لشةاء يةلاتلن س د )

ه تسب يقتةح لت  تافل خطد التشيلللد لالشةا  الخيسد القاايد  ( يللاة الااة لليةلاتلن ضين ال1,4التاللد ةب لفد تقالةلد )

 ةض  الشة د اليالر . 

 -: مصادر المياه -2

 دافر .ة ةا ةتال  سالد تلبر  تتلا اا الشة د ةىر تقة   لضاً بت ةلا شاا ين اليااطق الس الد بالياء ال    

 -:  محطات التصريف -3

ل اليتطررد تلررث ترر  ت ىلررل يتطررد سررتب اليلرراه الثقللررد ةيتطررد الت رراال الارايلررد ةت ىلرر للشررة د يتطرراا لتدررةلف اليلرراه الثقللررد

مستتمرة  وزارة الصتناعة وبصتورةالارايلد الية  لد لةتال الي ال د ةلرت  فترص يلراه الي ال رد ضرين يةا ر  ي تيرال يرن قبرل 

 شهرياً والنتائج هي ضمن المحددات البيئية . 

 التطرةلة ةةفر خالل يبالغ الخطد االستثياةلد شلرع يراا السرالن القاايرد ال يرال الت ىلرل ة  ن الشة د بتا د الع اش  ين*   

يان القاايرد لضر  فاءل الي ايل ي  تةفلة خاياا لل يللد االاتا لد التر باةةىا تةف  ين الطاقاا اليسترافد شلرع يراا السرالن

  -برا اليات اا االخةا ة  لك ف ن : ااتا لد شاللد ةب لك ت ةن الشة د قا تدلا شلع يةاطعء قةل تااف 

بب يرل يتةقفرد بسرالشة د بتا د الع استيةاة الت رل  بالطاقد ال رةبايلد الاررا ت يرل بالتيةلرل الر اتر ةان قسر  يرن الي ا* 

فرراء لسرربب شــــــررـا  اسررتقةاة ال رةبرراء باالضررافد الررع ة ررةا افررةان ت يررل شلررع يررااة السرراشد ةفلرررا قلررةب تالالررد ةاي اط

 ةل  بلــــــــــةل للشة د .خسا

ـل بــــــــــرقلتطلب اش  شة تاا ين خالل شةاء اليتةالا ةاليقالل  ين قبل ة اةل ال رةباء ةشةاء القابلة الضةير يرن  *

 ررةن ة اةل  االتدرراالا الن ىرر ه الي ايررل  اشرر ا ليررةض سررا تا رراا الررة اةاا باشتباةىررا ال بررةن الةيلسررر ةل رراا ان ل

 الةتلا . 

 لب االلت ا  بالاظا  الااخلر للشة اا ةال ا   افد الشة اا ب ا  ااتاج يات اا شة تاا . لتط *
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 افررد الي ال رراا  تسررتخا  شررة تاا الاظررا  اليتاسرربر اليةتررا ةاليقررة يررن قبررل الررةان الةقابررد الياللررد ةالرر ي لتارراةل                
 تيرا الشرة د ضريارا اليةا اراا التخطلطلرد بيالخرا  تتقلرق اىرااف الشرة د ، ةتاليتاسبلد ةالياللد لل ااب اليالر للشرة د يرن 

الرال ةتةلرا شبش ل ةيلسر فر تيةللرا شلع الةاااترا اليتيثلرد بيبل راا ااتا ررا )تيةلرل  اترر( ، ةالترر تققرا اةبراح لسراةاا 
 اسبد ين ى ه االةباح الع ة اةل الياللد . 

 

 قائمة الميزانية
 لمبالغ بألف دينار العراقيةا               لثالث سنوات سابقة /الف دينار                                                الميزانيات العامة

 التفاصيل
 للسنوات الثالث الماضية

2015 2016 2017 

  الصول المتداولة 

 42293602 43056768 51533703 المخزون 

 3817937 1309108 3754180 اعتمادات مستنديه لشراء مواد

 4005000 4005000 4005000 قروض ممنوحه قصيرة الجل

 72609116 87576180 79035071 المدينون

 23806048 9215242 9347148 النقود

 146531703 145162298 147675102 مجموع الصول المتداولة

  الصول الثابتة:

 2915218 2915218 2915218 الراضي

 6280392 6046943 6003943 مباني

 35722913 35088602 33445804 الت ومعدات

 1932728 1932693 1932693 وسائل نقل 

 1316206 1314374 627242 عدد وقوالب

 1223590 1217004 1197555 اثاث واجهزة مكاتب

 49391047 48514834 46122455 مجموع الصول الثابتة بالكلفه

 25140423 21133956 17323244 ينزل اجمالي الندثارات

 24250624 27380878 28799211 ةمجموع الصول الثابته بالقيمه الدفتري

  الصول الخر :

 396918 471743 551160 النفقات اليراديه المؤجلة 

 129994 93282 185999 مشروعات تحت التنفيذ

 2820 2820 2820 استثمارات طويلة الجل

 529732 567845 739978 خر مجموع الصول ال

 171312059 173111022 177214291 مجموع الموجودات

 الخصوم وحقوق الملكية

 الخصوم المتداوله: 

 0 0 0 جاري مكشوف

 33275866 36028811 33954614 دائنون

 33275866 36028811 33954614 مجموع الخصوم المتداولة

  خصوم طويله الجل

 41151666 41151666 38827997 راس المال المدفوع

 66643045 63122882 63022205 الحتياطيات 

 31056641- 28490460- 17740343- قروض مستلمه طويله الجل

 61298123 61298123 59149818 قروض مستلمه طويله الجل

 138036193 137082211 143259677 مجموع الخصوم طويله الجل

 171312059 173111022 177214291 لكية اجمالي الخصوم وحقوق الم

 ً  الشؤون المالية والتقارير :  ثامنا
Financial plan and Reports 
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 كشف التدفق النقدي

 
 لمبالغ بالف الدنانير العراقيةا          كشف التدفقات النقدية لثالث سنوات سابقة                                                       

 2017 2016 2015 التفاصيل

 التدفقات النقدية من النشطه التشغيلية:

 النقد المستلم من :  

 52936606 6804638- 87604047 النقد من المدينون )اليرادات التشغيلية(

 2996590 52706 65391 (482اليرادات التحويلية النقدية عدا)

 12863513 77411 31587 اليرادات الخر  

 68796709 6674521- 87701025 مجموع النقد المستلم

 النقد المدفوع عن

 763- 3027420- 16762641 المخزون

 2753- 2805739 8859510 الدائنون

 40616427 33032882 53114894 المصروفات التشغيليه

 40612911 32811202 78737045 مجموع النقد المدفوع

 28180282 26136681 8963980 يةمجموع التدفقات النقديه من النشطه التشغيل

 طه الستثماريهالتدفقات النقدية من النش

 النقد المدفوع عن  

 1023622 2990 400086 شراء موجودات ثابته 

 36712 144646- 22794 مشروعات تحت التنفيذ

 3916050 259625- 276123 23التخصيصات حـ /

 0 0 3750000 قروض ممنوحة

مجمموع التدفقات النقدية من النشطة 
 الستثماريه

4449003 -401281 4976384 

  التدفقات النقدية المستلمه 

 0 2148306 15392815 قروض طويله الجل

 20755604 19970755  منح تحويلية

 0 0  التدفقات النقدية المدفوعة 

 0 0 0 الرباح الموزعة

 953982 10649440- 17665337- الحتياطات

مجموع التدفقات النقدية المستلمه من مصادر 
 21709586 7173010- 2272522- التمويل

 44917000 18562390 11140461 صافي التدفقات النقدية من النشطه الثالث

 9215242 9347148 15695706 رصيد النقد بدايه الفترة

 0 0 17489019 يطرح العجز المتراكم

 31056641- 0  يضاف فرق سعر العملة

 23075601 9215242 9347148 رصيد النقد نهايه الفترة
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 المبالغ بالف الدنانير العراقية                                                             ف الدخل لثالث سنوات سابقة   كش
 

 التفاصيل
 الماضيةلثالث للسنوات 

2015 2016 2017 

 49897549 26407533 39960643 العائدات

 40616427 29927890 50987969 تكلفة السلع المباعة

نسبة تكلفة السلع المباعة 
 من العائدات

128 113 81 

 9281122 3520357- 11027326- هامش الربح الجمالي

المصاريف الداريه 
 والتسويقية

6461693 7229760 6714941 

نسبة المصاريف الدارية 
 والتسويقية من العائدات

16 27 13 

 2566181 10750117- 17489019- صافي الرباح

 
 
 
 

 المبالغ بالف الدنانير العراقية                                                           بيعات المستقبلية              الم
 

 التفاصيل
 للسنوات الخمس الالحقة

2018 2019 2020 2021 2022 

 59633600 59165100 58696600 58242350 57759600 محولت التوزيع

 19100000 19100000 19100000 19100000 19100000 محولت القدرة

 2145000 2145000 2145000 2145000 2145000 (40-10)1مقياس ط

 1575000 1575000 1575000 1575000 1575000 (80-20)1مقياس ط

 750000 750000 750000 750000 750000 3مقياس ط

 2226250 1911150 1592625 1061750 1061750 (40-10)الكتروني مقياس

 7150000 6138000 5115000 3410000 3410000 (60-10)الكتروني مقياس

 7280000 6249600 5208000 3472000 3472000 (90-30)الكتروني مقياس

 1740000 1512000 1260000 840000 840000 (150-50)الكتروني مقياس

 2137500 2137500 2137500 2137500 2137500 شعيرة 24قابلو 

 2812500 2812500 2812500 2812500 2812500 شعيرة 48قابلو 

 106549850 106505250 103361625 98476500 97952750 المجموع 
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 قائمه الميزانيه       

 
 العراقيةالمبالغ بالف الدنانير          الميزانيات العامة لخمس سنوات لحقة بالدينار                                          

 

 للسنوات الخمس الالحقة التفاصيل

 2018 2019 2020 2021 2022 

  الصول المتداوله:

 77344245 76578460 66015914 56910271 49060578 اليخ ةن 

 4012690 3972961 3933624 3894678 3856116 اشتياااا يستااله لشةاء يةاا

 4005000 4005000 4005000 4005000 4005000 قةةض يياةته قدلةل اال ل

 72634168 72628841 72623666 72618646 72613869 اليالاةن

 87927879 75896615 72140463 66454036 39822183 الاقةا

 245923982 233081877 218718668 203882631 169357747 ي يةع االدةل اليتااةلد

    الصول الثابتة:

 2915218 2915218 2915218 2915218 2915218 اةاضر

 6666109 6600108 6534760 6470060 6343196 يباار

 46853784 44622652 42497763 40474060 36794600 االا ةي ااا

 2130833 2029364 1932728 1932728 1932728 ةسايل اقل 

 1539937 1466607 1396768 1369381 1342530 شاا ةقةالب

 1389884 1323699 1260666 1248184 1235826 اثاث ةا ر ل ي اتب

 61495765 58957648 56537904 54409631 50564096 ي يةع االدةل الثابتد بال لفه

 44559766 42437872 40417021 35054752 29905311 لا ل ا يالر االااثاةاا

 16936000 16519776 16120883 19354879 20658787 ي يةع االدةل الثابته بالقليه الافتةلد

    لصول الخر :ا

 438230 429637 421213 412953 404856 الافقاا االلةااله اليؤ لد 

 117504 119902 122349 124846 127394 يشةةشاا تتا التافل 

 2820 2820 2820 2820 2820 استثياةاا طةللد اال ل

 558554 552359 546382 540620 535070 ي يةع االدةل االخةا

 263418536 250154012 235385933 223778130 190551604 ي يةع الية ةااا

    الخصوم المتداوله:

  0 0 0 0  اةي ي شةف

 42469374 40447023 38520974 36686642 34939659 ااياةن

 42469374 40447023 38520974 36686642 34939659 ي يةع الخدة  اليتااةلد

  خدة  طةلله اال ل

 52321748 50836784 48108479 46398816 42767950 ةا  اليال اليافةع

 107329290 97572082 88701893 80638084 73307350 االتتلاطلاا 

 0 0 1243536- 1243536- 21761478- ال    اليتةا  

 61298123 61298123 61298123 61298123 61298123 قةةض يستليه طةلله اال ل

 220949161 209706989 196864958 187091487 155611945 ي يةع الخدة  طةلله اال ل

 263418536 250154012 235385933 223778130 190551604 ا يالر الخدة  ةتقةق اليل لد 
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 نانير العراقيةاللف الدبالغ بكشف التدفقات النقدية لخمس سنوات لحقة                                             الم        

 2022 2021 2020 2019 2018 التفاصيل

   التدفقات النقدية من النشطه التشغيلية:

   النقد المستلم من :

النقد من المدينون )اليرادات 
 التشغيلية (

66539592 81209408 67759732 67267128 63924583 

اليرادات التحويلية النقدية 
 (482عدا)

4140691 4472629 4281175 4900352 5602073 

 24048116 21035824 18377872 19199731 17774813 اليرادات الخر  

 93574772 93203303 90418779 104881768 88455095 مجموع النقد المستلم

   النقد المدفوع عن

 765785 10562546 9105643 7849693 6766976 المخزون

 2022351 1926049 1834332 1746983 1663793 الدائنون

 96150977 93391514 90587611 86219858 85768187 المصروفات التشغيليه

 98939113 105880109 101527587 95816534 94198956 مجموع النقد المدفوع

مجموع التدفقات النقديه من 
 النشطه التشغيلية

-5743861 9065234 -11108807 -12676806 -5364341 

التدفقات النقدية من النشطه 
  لستثماريها

 النقد المدفوع عن 

 2538117 2419744 2128273 3845533 1173051 شراء موجودات ثابته 

 2705- 2679- 2652- 2626- 2600- مشروعات تحت التنفيذ

 5470050 5415891 5362269 5149441 4764888 23التخصيصات حـ /

  0 0 0 0 قروض ممنوحة

مجموع التدفقات النقدية من 
 طة الستثماريهالنش

5935339 8992348 7487890 7832957 8005462 

عن النشطة   التدفقات النقدية
 التمويلية

  

      النقد المستلم

      قروض طويله الجل

 0 0 0 0 0 منحه 

      النقد المدفوع عن

 0 0 0 0 0 الرباح الموزعة

 9757208 8870189 8063808 7330735 6664305 الحتياطيات 

مجموع التدفقات النقدية 
 المستلمه من مصادر التمويل

6664305 7330735 8063808 8870189 9757208 

صافي التدفقات النقدية من 
 النشطه الثالث

6855783 25388317 4442891 4026340 12398329 

 75896615 72140463 66454036 39822183 23075601 رصيد النقد بدايه الفترة

 0 1243536- 1243536- 21761478- 21761478- عجز المتراكميطرح ال

 0 0 0 0 0 يضاف فرق سعر العملة

 87927879 75896615 72140463 66454036 39822183 رصيد النقد نهايه الفترة
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 راقيةلعالدنانير االف بكشف الدخل لخمس سنوات لحقة الف دينار عراقي                         المبالغ       

 

 
 

ترةالا ي(: االلةاااا اليتتققد ين خالل تتقلق للخطد االاتا لد ةتسب اتتلا راا ة اةل ال رةبراء يرن 1يالتظه ) 

 القاةل ةالتة ل  ةاليقالل  ال رةابءلد ة االل تةةالد 

ل شرف الراختتةق  الشة د تتقلق االلةاا اليطلةب ين خالل تتقلق للخطد االاتا لرد بيرا لتقرق لالةبراح الرةاةاه فرر  

 الالتق ةتلبلد اتتلا اا ة اةل ال رةباء ين يات اترا 

 االفتةاضا ا االساسلد 

 باا  لفد االاتاج للةتااا اليات ه )الةةاتب ،اليةاا االةللد (ث-1

 شة د باف  ةةاتب ياتسبلرا بش ل  ايل تقة  ال-2

 ةاض ان  ل يالاتج لباع ي  ثباا س ة البلل  افت-3

 اش  ي ايل القطاع التافل ي 

 الاخةل فر شقةا اليشاة ه الستيالل الطاقاا الفايضه 

( يللراة 75استتدال الالةن اليتةتبه ب يه ة اةه ال رةباء ةي رال  اليتافظراا ةالراةاية االخرةا ةالباليره بتراةا )

 الااة .

 

 

 

 

 

 

 

 التفاصيل
  للسنوات الخمس القادمة

2018 2019 2020 2021 2022 

 106549850 103495850 100392225 95546100 95063350 العائدات

 88109801 85457209 82761703 78545600 78136912 تكلفة السلع المباعة

تكلفة السلع المباعة  من 
 العائدات

82.19 82.21 82.44 82.57 0.83 

 18440049 18038641 17630522 17000500 16926438 امش الربح الجماليه

المصاريف الدارية 
 والتسويقية

7631274 7674259 7825908 7934305 8041177 

المصاريف الدارية 
 والتسويقية  من العائدات

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

 10398873 10104336 9804614 9326242 9295163 صافي الربح
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 اليالتــــق
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  -هائي من خالل نماذج لوامر العمل وهي :هناك آلية تستخدم في النتاج لحساب كلفة النتاج الن

 
 KV250/11النموذج األول/ أمر عمل الى قسم اللف والعزل / معمل التوزيع لمحولة 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ش الربحيق وهاماحتساب كلف محولت التوزيع مضاف اليه المصاريف الدارية والصناعية والتسوالنموذج الثاني / نموذج 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 1/1صفحة                   بطاقة أمـــــر عمل     ى العامة                                         شركة ديال
 22/1/2008تاريخ أمر العمل                              التخطيط المركزي

 215رقم أمــــر العمل                                 األصدار:               
 معمل التوزيع / اللف والعزل                                        المـــواد:        

 KVA  250/11 محولة 25كمية األمر       

Item No Required Qty Unit Description 

C515 10.95000 L Paste 

C521 75.00000 RL Paper Tape 

C522 60.75000 RL Polyster Adhesive Tape 

C545 0.24725 PC CopperSheet 0.30-365*1200 

P555 3650.00000 PC Wooden Duct 4*8-220 

P567 45550.00000 PC Wooden Duct 3*6-220 

P577 255.00000 PC Wooden Duct 5*25-255 

 
 

  1/1صفحة                                                              شركة ديالى العامة 
 

  الشؤون المالية / التكاليف 
    

 الكلف / دينار
 محولة

100/11 
 محولة

 250/11 
 محولة

 400/11 
 محولة 

630/11 
محولة 

1000/11 

قيمة مجموع المواد 

 الولية 

2768986 5011878 6949089 9812659 12856434 

 19014249 14009311 10295208 9204975 5804118 كلفة الصنع 

 2164668 1475256 901027 1474007 1066945 كلفة العمل

 3993147 27231396 2445092 2719090 1968186 مصاريف صناعية 

 1789245 1219400 1095594 1059979 881903 ادارية وتسويقية 

 
 
 

 هامش الربح 
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 نموذج عقد بيع محولة قدرة 

  العامة شركة ديالى                   

 .المديرية العامة لتوزيع كهرباء ........ / يمثلها السيد / المدير العام أضافة لوظيفته  الطرف الول  :                 

 سيد المدير العام /اضافة لوظيفته.شركة ديالى العامة يمثلها ال الطرف الثاني :                

 اتفق الطرفان على مايلي :                 

 اء ةتسب ة اةل ال رةب يقةل ين قبل ةباليةادفاا الفالد القلاسلد الالع الطةف االةل  لد القاةلللت   الطةف الثاار بت رل  يتة اول :                

  -ه  :ال اةل اليبلن  ااا                     

 فترة التجهيز السعر / دينار العدد سعة المحولة ت

     

 ال لفد ال للد لل قا : ) ........... ( الااة فقط : ثانيا                

 للت   الطةف الثاار بت ةلا الطةف االةل بشراال الفتص لليتةلد ةفق اليةادفاا ال اليلد .  :ثالثا                

ا                   للت   الطةف االةل باقل اليتةلد ةشلع تسابه ين يةق  الطةف الثاار . :رابعا

ا                   شةةط الاف  : :خامسا

 تساا ب ا تةقل  ال قا .% ين قليد ال قا 30                

 اليتةالا تساا ب ا استال  اليتةلد ين قبل الطةف االةل .ين قليد  65%                

 % ين قليد ال قا تساا ب ا  اتراء فتةل الضيان .  5                

ا                   ر ــــاليتاال ف    رل  ضين اليالت خلةلد فر تالد ت خةه شن التللت   الطةف الثاار بفتةاا الت رل  ةبخالفه تفةض غةاياا  : سادسا

  ع ـــــــــــتاخلةشلع ان الل لا التا االشل ة لشن  ل (  x 10%لي االد االتلد ) يبلغ ال قا/ يال ال قا الفقةل اةالً ين ال قا ةفقاً ل                          

 ال قا . يبلغ% ين  10 لليةاياا شن                          

ا                      دـــــــــاسبالباف  يل غةايد تاخلةلد ةبخالفه لتت اقلايرا تسب فتةل الت رل  اشاله سالاةت لدللت   الطةف االةل باستال  اليتة:  سابعا

 ال قا . ين  يبلغ %10شلع ان الل لا التا االشلع لليةايد شن  الي  ةةل فر الفقةل سااساً  شاله                          

ا                   الغ االبال قا طةاف  ة ب شلع ت رل  اة االستال  لتفر تالد تدةل ظةةف قاىةل خاة د شن اةاال اطةاف ال قا سةاء فر ال :  ثامنا

  .  تتةلةلا شن الظةف القاىة للت  ت للق ال قا خالل تلك الفتةل                         

ا                   ين تاةلخ االستال  ة لل طالا اليدا لد فقط . ساد ةاتال ت ةن فتةل الضيان ليال : تاسعا

 لت  تضةة فةلق فار ين قبل الطةف الثاار قبل تشيلل اليتةلد ةةض را بال يل . :   عاشراا                

     ا .        ا فله اص بباةا ال قةت ةن  يل  ال تب ةاليةاسالا ال اةلد بلن الطةفلن   ء اللت  ء ين ال قا فر  ل  ية ل  ل أحد عشر :               

 ف .لتس  الخال ليتا   ال ةاقلدةب  سه لت  الل ةء الع اةل خلل بلن الطةفلن لت  تله ةالا بلن اطةاف ال قا فر تالد تد أثنا عشر :               

 الي ال . 1977( لساد  56لخض  ال قا الت ا  قااةن تتدلل الالةن الت ةيلد اليةق  )  ثالثة عشر :               

                                  ين ال قا   ء اللت    الايايراين ة اةل التخطلط ةالت اةن  الدااةل 2008( لساد  1قةا ةق  ) ت ةن ت للياا تافل  ال  أربعة عشر :               

 فر  ل  ية ل  لةا شلله اص بباةا ال قا .                               

 . 2013/     /      حرر العقد بتاريخ  : عاشرخمسة               

 

 

 لطرف الول ا                     الطرف الثاني                                                                                          
 كهرباء .........       لعام للمديرية العامة لتوزيع المدير ا                                    العامة     المدير العام لشركة ديالى             

 ضافة لوظيفته أ                                                                      أضافة لوظيفته                      



77  

                     
     

 


