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 الملخص التنفيذي السنوي للعام 4102

 الرؤية المستقبلية

توليد حراري مستقر منافس ذو جدوي 

 اقتصادية
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 :املقدمة  
رسله هللا أالحمدهلل الذي بنعمته تتم الصالحات ونصلي ونسلم على النبي الخاتم الذي          

والشكر من بعد لجميع العاملين بالشركة بمختلف فئاتهم من مهندسين وموظفين  .ينرحمة للعامل

  -بعد هللا سبحانه وتعالى –وعمال  في كل موقع من مواقع الشركة الذين كان لهم الفضل 

 .بتفانيهم وجدهم في أن يتحقق إلانجاز

م والذي  يشتمل 4102 للعام امللخص التنفيذى السنوى يديكم تقرير أن نضع بين أيطيب لنا    

 .واملوارد البشرية واملالية وإلاداريةومشروعات من توليد  على الجوانب الفنية

من % 01الشركة العديد من إلانجازات خالل هذه الفترة ولعل أهمها توليد  قد حققت    

كمال تشغيل وحدتين من محطة كوستي إاملخطط من الطاقة من مختلف املحطات باإلضافة الى 

جل الاستمرار في  العمل بمشروع الفولة أمن  CMECتفاق مع املقاول الصيني إرراية وتوقيع الح

  00111الحرارية وفي تنمية املوارد البشرية تم ترفيع 
ا
عن   من العاملين في مختلف الدرجات فضال

 .4102العام من خطة التدريب خالل % 37لعاملين بالشركة بنسبة فرصة تدريبية ل 110توفير 

  بهن تحقق أوعلى الرغم من ألاداء الجيد خالل هذه الفترة والذي استطاعت الشركة     
ا
نجاحا

 
ا
بصورة كبيرة في عدم تحقيق النسبة املطلوبة من  أثرتن هناك بعض املعوقات التي أال إ0 مقدرا

 ألاداء والتي تمثلت في شح املوارد املالية من العمالت املحلية والصعبة الذي انعكس سلب
ا
على  ا

عدم الالتزام بسداد املديونيات والتزامات املوردين خاصة لقطع الغيار وصيانة املحطات والذي 

بدوره أدى لتدني جاهزية  وحدات محطات التوليد الحراري باإلضافة لتعثر انسياب الوقود 

 .ملحطات دارفور الكبرى 

هذا التقرير سوف يلقى حظه  يديكم خالصة جهد هذا العام فكلنا ثقة بانأذ نضع بين إونحن    

ومن ثم  املقبل من النقاش الجاد واملثمر والذي سوف يسهم في تقديم مسيرة ألاداء خالل العام

 .دفع ألاداء قدما لتحقيق رسالة الشركة في استدامة مقابلة الطلب على الطاقة وتحقيق رؤيتها

 .وهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل
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 للشركةالرؤيا املستقبلية 

 الرسالة الوظيفية  للشركة

 

 

 الشركة السودانية للتوليد احلراري احملدودة قيم
 

 

 الغايات الكربى
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 :اجملال الفين

 :اواًل التوليد

 :جدول يوضح القدرة املركبة حسب النوع

 

 

 

ساعة بينما .قيقاواط   2,464حوالى  م 4102العام بلغت الطاقة الحرارية الكلية املنتجة خالل * 

 من املخطط ونسبة نمو بلغت% 01ساعة بنسبة تنفيذ .قيقاواط   201,2كانت الطاقة املخططة 

 .ساعة.قيقاواط  00101م الذي حقق التوليد الحراري 4103العام السابق  مقارنة مع %  41

 

 

 

 

 

 ديزل
10% 

 دورة مشتركة
31% 

 غازي
3% 

 بخاري
56% 

 نوع التوليد ي بخار  ي غاز  دورة مشتركة ديزل  املجموع

 (ميقاواط)القدرة املركبة  865 45 201 ,02 00141
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 :4012 العامالطاقة املخططة واملولدة داخل وخارج الشبكة خالل 

 نسبة إلانجاز  الانحراف لفعليا املخطط البيان م

ساعة.قيقاواط الطاقة املولدة  % 

 44 (988) 778 1,766 محطة الشهيد الحرارية 0

 108 63 903 840 مجمع محطات قري  4

 48 (622) 582 1,204 محطة كوستي 3

 73 (73) 201 274 الخارجيةاملحطات  2

 60 (620 ,1) 2,464 4,084 إجمالي التوليد

 

 (ساعة.قيقاواط) 4012 العامالطاقة املخططة والفعلية خالل 

 

 

 المحطات الخارجية محطة كوستي مجمع محطات قري محطة الشهيد الحرارية

1,766 

840 

1,204 

274 

778 
903 

582 

201 

 الفعلي المخطط
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  الزيادة للطاقة املولدة من مجمع قري عن املخطط يعود لجاهزية وحدات املحطة وطلب

 .مركز التحكم ملقابلة الطلب

  الخارجية مقارنة مع املخطط يعود لعامل الوقود خاصة قلة الطاقة املولدة للمحطات

 .محطات واليات دارفور 

 شح الوقود وعدم جاهزية ى لإ مردهعن املخطط بمحطة الشهيد  يانحراف التوليد الفعل

 .0و1الوحدتين 

 إنحراف التوليد الفعلي عن املخطط ملحطة كوستي نسبة لتاخر دخول الوحدة الثانية من 

 .املشروع

 م 4012  العامحسب النوع خالل ( ساعة .قيقاواط)الطاقة املولدة  جدول 

 ديزل  إلاجمالي
دورة 

 مشتركة
 ي غاز 

 ي بخار 

 كوستي الشهيد 4قري  نوع التوليد

39 778 582 

 الطاقة املولدة 1399 0 864 201 2,464

 

 4012 العام الطاقة املولدة حسب النوع خالل خمطط بياني يوضح 

 

8% 

35% 

57% 

 بخاري دورة مشتركة ديزل
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 %. 21من هذا العام نسبة  هذه الفترة بلغت مساهمة التوليد الحراري من مجمل الطاقة املولدة داخل وخارج الشبكة القومية خالل 

 :(س. و. ق) اجلدول التالي يوضح مساهمة التوليد احلراري الشهري من امجالي التوليد

              

 88 121 275 342 231 199 282 262 239 144 124 156 2464 

 734 736 963 1066 1130 1135 1131 1006 1062 1059 924 899 11846 

 
12% 16% 29% 32% 20% 17% 25% 26% 23% 14% 13% 17% 21% 

 4012نسبة مساهمة التوليد احلراري الشهري  من إمجالي التوليد يف العام خمطط بياني يوضح 

 
 

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر  أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

11.9% 

16.5% 

28.5% 
32.1% 

20.5% 
17.5% 

24.9% 26.0% 
22.6% 

13.6% 13.4% 

17.4% 

 نسبة التوليد الحراري من الكلي
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حسب (  بالطن) 4012 اجلدول التالي يوضح الوقود  املستهلك مبحطات التوليد احلراري خالل العام
 :األنواع املختلفة للوقود

ولينجاز  ديزل  جاز ثقيل فيرنس فحم الوقودنوع   جملة 

 675,221 240,981 33,916 162,581 222,844 14,899 الاستهالك

 (طن) 4012  عامخمطط بياني يوضح الوقود املستهلك خالل ال

2% 

33% 

24% 

5% 

36% 

 جاز ولين ديزل جاز ثقيل فيرنس فحم
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 :مبيعات الطاقةثانيًا 
 

 العام مع مقارنة % 35من املبيعات املخططة وبنسبة نمو % 01 انجاز  ساعة بنسبة.قيقاواط 4413.0 بلغت مبيعات الطاقة  الكلية خالل هذا العام   

 .ساعة.قيقاواطم الذي حقق حوالى 4103 السابق

 :4012خالل العام (ساعة.قيقاواط) والفعلية  ملخططةاجلدول التالي يوضح املبيعات ا

 جملة ديسمبر نوفمبر إكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير الشهر

121 181 443 481 345 244 531 252 252 373 163 117 3,761 

77.6 110.9 256.4 323.5 210.7 180.4 258.7 241.7 218.3 04.821 01.8.1 07.8.0 4,41781 

55%  51%  115%  114%  65%  23%  21%  53%  28%  35%  66%  70%  60% 
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 4012 العامخالل ( ساعة.قيقاواط)املبيعات املخططة والفعلية 
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 ديسمبر نوفمبر إكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

 قيقا واط ساعة 2014المبيعات الفعلية للعام  قيقا واط ساعة 2014المبيعات المخططة للعام 
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 لها  مليون جنيه 171هذا العام  جمالية الفعلية إليرادات مبيعات الطاقة خاللبلغت القيمة إلا  
ا
  مليون جنيه 011بينما كان مخططا

ا
لتوقعات املبيعات  طبقا

 %.010ساعة بنسبة انجاز.كيلوواط/ قرش 3,.1بالتعرفة املعتمدة   م 4100للعام 

 :الي ن اجلنيهاتمب 4012العام اجلدول يوضح املبيعات املخططة والفعلية خالل

14 11 14 17 22 45 18 18 10 1 1 8 170 

14 14 17 43 26 35 42 37 21 22 11 14 434 

10 10 16 21 11 17 11 18 13 9 1 9 171 

%81 %93 %136 %125 %79 %70 %107 %103 %138 %108 100% %121 %101 

%82 %80 %101 %107 %76 %60 62%  16% 51%  50%  80% 80% 72% 
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 :4012و 4011الي املخطط لالعوام  4012لعام لاملبيعات الفعلية  تنفيذ املخطط التالي يوضح نسب

 

  ( التى يتم  بها حساب  املطالبات الشهرية) 4100باملبيعات املخططة للعام فى املخطط اعاله  نالحظ ارتفاع نسب املبيعات الفعلية عند مقارنتها

حيث تصل فى بعض الشهور الى  4102للعام  املعتمدة  ،بينما تتدنى النسب اذا ما قورنت باملبيعات املخططة% 011حيث تصل النسبة الكلية الى

 . %13.1لتصل النسبة الكلية الي % 11

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

140% 

160% 

0 2 4 6 8 10 12 14 

 SDG( 4012:4011)نسبة التنفيذ المبيعات الفعلية  SDG( 4012:4012)نسبة التنفيذ المبيعات الفعلية 
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 :ثالثا المشروعات

 املنجز املخطط النشاط م

نسبة إلانجاز 

الخطة للعام 

4102 % 

 نسبة

إلانجاز 

 التراكمية

ادخال وحدات توليد جديدة بسعة   .1

ميغاواط من مشروع   411إجمالية 

 كوستي

إدخال الوحدة الثالثة والثانية من 

 مشروع كوستي

تم إشرك الوحدتين الثالثة والثانية من مشروع كوستي 

 ونوفمبر علي التواليفي شهري مارس 

011% 10% 

ملواصلة العمل  CMECتم الوصول التفاق مع املقاول  تفعيل ومتابعة العمل باملشروع من مشروع الفولة% 11تنفيذ نسبة   .2

ويجري العمل في الاستيفاء  4102باملشروع في شهر يونيو 

  بشروط انفاذ الاتفاقية

1% 33% 

 3،2التشغيل التجريبي للوحدتين  إكمال العمل بمشروع تعديل وقود  قري   .3

معالجة اعطال فترة الضمان للوحدات 

3،2  

  3تمت معالجة اعطال فترة الضمان للوحدة. 

  2&3الابتدائي للوحات  اصدار شهادة الاستالمتم 

30% 11% 

إدخال وحدات سعات جديدة بسعة   .4

مشروع نقل ميقاواط من  1إجمالية 

 وحدات كريمة ودنقال للفاشر

 الاعمال املدنية واعمال ل اكما

 التركيب

  البدء في اعمال التشغيل التجريبي

 للماكينات 

  تم الانتهاء من الاعمال املدنية لقواعد املاكينات

 وامللحقات

  تم بدء العمل بتركيب الجملون 

00% 31% 

إعداد مستندات املشروع وتوقيع   (5MW)إعداد و تنفيذ مشروع نياال    .5

 العقد

  تم توقيع عقد املشروع مع شركة تشيكية بتاريخ

 . تم تفعيل العقد ودفع مقدم العقد 01/11/4102

011% 011% 

  مواصلة العمل في تنفيذ الاعمال

 املدنية للمشروع

 انتهي العمل في قواعد الجملون وقواعد املاكنات 

 تم ترحيل الجملون الي موقع املشروع. 

__ __ 
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  فك وترحيل وتركيب الجملون   املاكينات الي بورتسودانوصول 

 مشروع كهرباء البحر ألاحمرإعداد   .6

 (الفحم الحجري )

 البحث عن التمويل 

 اكمال تحديث الدراسة البيئية. 

 تسوير املوقع 

  لم يتم  الحصول علي التصديق البيئي وذلك لعدم

اكتمال الدراسة البيئية بسبب تاخر دفعيات 

 .املستشار

  الوزراء بخصوص تم إستالم توجيه من مجلس

 .تسجيل ألارض

 جاري دراسة تحويل املشروع الي توربينات غازية. 

03% 12% 

تشيييد الخط الناقل للوقود الثقيل من   .7

 0املصفاة الي محطة قري 

تشييد خط الجازولين الثقيل واكمال 

 اعمال التشغيل

 تم تفعيل عقد تنفيذ حط الجازولين التقيل . 

  وممثلي شركة  تم عمل اجتماع بحضور املقاول

مصفاة الخرطوم تمهيدا لعمل اجتماع ضربة 

 .البداية 

  تم عمل إجتماع ضربة البداية بتاريخ

02/04/4102. 

  01/04/4102تم تسليم املوقع للمقاول بتاريخ. 

01% 01% 

 CMECاكمال املفاوضات مع شركة   .8

الصينية  ملعالجة نواقص املشروعين قري 

شهادة وامتداد الشهيد ومن ثم اصدار  2

 الاكمال النهائية

عد جلسات للتفاوض بغية الوصول 

التفاق ملعالجة الاعطال ومن ثم اصدار 

 شهادة الاستالم النهائي

 مواصلة  املفاوضات  للوصول الي اتفاق نهائي 

 

__ __ 

فك وترحيل الوحدات من محطة الرهد  نقل وحدات محطة الرهد الي الننهود  .9

 الي النهود

 تم فك الوحدات 

 وصلت الوحدات الي موقع املحطة في ديسمبر 

__ __ 
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 :اجملال املالي
وذلك نسبة لالرتفاع الطفيف في املتحصل % 02 م حوالي4102بلغت نسبة الايرادات الكلية للعام 

والارتفاع امللحوظ في الايرادات الاخري التي  4103عليه من ايرادات مبيعات الطاقة مقارنة بالعام 

وذلك  4102طط للعام ختشمل مبيعات الخردة ورسوم العطاءات حيث بلغت تسعة اضعاف امل

 .من مشروع كوستي بيع الخردةنسبة ل

مليون جنيه  010بلغ  4103عن العام  4102نخفاض في الصرف الفعلي للعام ايضا هنالك ا

لم يتم عمل الصيانات للمحطات  )مصروفات الفصل الثاني و الثالث ويعزي ذلك لالنخفاض في 

  (4102في العام 
 :(مالين اجلنيهات )م  4012 للعامملخص اإليرادات 

 النشاط مالرق
 املتحصل املخطط

املئوية  النسبة

% 

2113 2114 2113 2114 2113 2114 

 61 61 171 157 281 258 إيرادات مبيعات الطاقةاملتحصل من  1

 902 89 9.2 2.5 1 2.8 * أخرى  2

 64 61 179 161 281 261 جملة إلايرادات

 رسوم العطاءات( أخرى : )ملحوظة *                    
ً
 .تشمل مبيعات الخردة زائدا

 (جنيهباملليون ) 4012 خالل العام املنفذة الي املخططة اإليراداتمقارنة 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

 *أخرى  إيرادات مبيعات الطاقة

280 

1 

170 

9 

 4012المتحصل  4012المخطط 
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 (:جنيه)م  4012 للعامملخص المصروفات 
 

 النسبة الفعلي املخطط البند

 % املئوية

2113 2114 2113 2114 2113 2114 

الفصل 

 ألاول 
69,521,483.58 82,337,717.34 69,421,775 77,892,521 99.8 95 

الفصل 

 الثاني
381,641,947.13 332,151,551.17 381,285,899 273,719,397.61 111 82 

الفصل 

 الثالث
12,251,111 14,111,111 8,577,259 1,838,234.15 71 13 

الفصل 

 الرابع
261,911,217.71 68,259,743.71 21,756,658.41 21,857,459.16 8 32 

 76 66 375,317,611.81 481,141,591.41 496,749,111.11 723,324,638.41 إلاجمالي

 

 4012االيرادات واملصروفات للعام مقارنة 

 

 

 4013العام  4012العام 

179 
160 

375 

481 

 المصروفات  االيرادات 
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 :م 4012لعام االصرف على المشروعات 
   .في مصروفات محطة كوستي مرده إلى تقسيم الحسابات بين املحطة واملشروع هنالك انخفاض 

  .خاصة بمشروع إمتداد نياال Bez Motoryدفعيات للمقاول  1تم سداد 

  تدني نسبة الصرف بمشروع نقل وحدات كريمة ودنقال الي نياال نسبة لتوقف اعمال املشروع

 .4102التي لم تستانف الا في الربع الاخير من العام 

 :مبالين اجلنيهات  4013العام مع  4012اجلدول ادناه يوضح مقارنة  الصرف علي مشروعات العام 

نسبة الصرف  املنصرف املخطط املشروع م

 الفعلي الي املخطط

نسبة الصرف 

على املشروع 

من اجمالي 

الصرف للعام 

2114 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

 %11 %15 %24 2 5 17 21 الفولة 1

 %41 %85 %97 9 11 11 11 كوستى 2

نقل وحدات كريمه  3

 الفاشر/  ودنقال

1 19 2 2 199% 13% 11% 

الطاقات املتجددة  4

 والبديلة

83 6 1 1 1% 8% 2% 

 %15 %69 %1 3 2 5 141 الطاقة النووية 5

 %15 %78 _ 3 1 4 0 نياال 6

نقل وحدات الرهد  7

 إلى النهود

1 2 1 1 _ 43% 5% 

خط وقود املصفاة  8

 قري  -

1 5 1 1.11 _ 1% 1% 

       22  68 إلاجمــــــــــــــــالي



املائية والكهرباءوزارة املوارد   

 Page 17  5102يناير  –امللخص التنفيذي السنوي 

    

 4013مقارنة بالعام  4012مقارنة نسب الصرف ملشروعات العام  

 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

140% 

160% 

180% 

200% 

نقل وحدات كريمه  كوستى الفولة
 الفاشر/ ودنقال 

الطاقات المتجددة 
 والبديلة

نقل وحدات الرهد  نياال الطاقة النووية
 إلى النهود

 -خط وقود المصفاة 
 قري

1 2 3 4 5 6 7 8 

24% 

97% 

199% 

1% 1% 0% 0% 0% 

15% 

85% 

13% 
8% 

69% 
78% 

43% 

0% 

 4012نسبة الصرف الفعلي الي المخطط  4013نسبة الصرف الفعلي الي المخطط 
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 (:يورومليون )  4012العام  في النقد األجنبيسداد 
بينما وصلت النسبة  4102للعام % 00بلغت نسب سداد النقد الاجنبي لالدارة العامة للتوليد 

 %.49لتكون النسبة الكلية هي % 29لالدارة العامة للتخطيط واملشروعات الي 

 التخطيط واملشروعات إلادارة العامة للتوليد البند

2113 2114 2113 2114 

 1 1 15 16 املخطط تخطيطية

 1 1 9 3 املنفذ

 1 1 %63 %19 النسبة

 9.9 2.51 1 1 املخطط تنمية

 1 1.77 1 1 املنفذ

 %1 %71 1 1 النسبة

 7 7 12 3 املخطط مديونية

 5 2 7 3 املنفذ

 %72 %26 %59 %111 النسبة

 17 9 27 19 املخطط إلاجمالي

 5 4 17 6 املنفذ

 %29 %38 %61 %31 النسبة
 

املخطط واملنفذ لالدارة العامة للتخطيط واملشروعات واالدارة  النقد االجنيبسداد مقارنة 
 م باملليون يورو 4012 العامة للتوليد للعام

سداد النقد االجنبي لإلدارة العامة للتخطيط  4012سداد النقد االجنبي لإلدارة العامة للتوليد 
 4012والمشروعات 

27 

17 17 

5 

 المنفذ المخطط
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 :هم اإلجنازاتأ

  ساعة من محطات الشركة داخل وخارج الشبكة القومية.قيقاواط 40202توليد. 

  وذلك بتاهيل  عمالة محلية لكسب خبرات بدء تنفيذ نظام العمل بالفرق املتخصصة

. وقد بدأ العمل بفريق اللحام( العملة الصعبة) لالعتماد عليها لتقليل تكلفة الصيانات 

كما قام فريق الديزل باجراء وكلت له أوقد ساهم فعليا في انجاز بعض املهام التي 

الحماية وتم تدريبه كما تم تكوين فريق الصيانة الكاملة لوحدات الديزل بمحطة النهود 

 
ا
 .م4102وتم التخطيط لتكوين فريق الطلمبات والبلوفة بنهاية  نظريا

 بيض بناء علي طلب الشركة السودانية لنقل الكهرباءبورسودان وألا  يتم تشغيل محطت. 

  بعمل سوداني بحت 4تم تأهيل محطة التحلية لقري. 

  بعض  علي تبني توعمل الشبكةإطار سعي الشركة للتحسين خدماتها في املدن خارج في

  :املشروعات مثل

 .للشركة الفولة  وزالنجي تيوحدات توليد ديزل بمحطايلولة  .0

وحدات بمحطة توليد نياال تم نقلها من وحدة تنفيذ السدود  1اكمال تركيب  .4

 .الرصيرص

 .وجارى العمل فى التركيب محطة النهود الى وحدتين من محطة الرهدتم فك ونقل  .3

  توقيع إتفاقية مع املقاول  الصيني ملشروع الفولةCMEC كما تم . إلستئناف العمل باملشروع

وإمتدادا الشهيد ( 2)إلكمال الاعمال املتبقية بمشروعي قري  CMECالاتفاق املبدئي مع املقاول 

 .وذلك تمهيدا الصدار شهادات الاستالم النهائية

 ت من محطة كوستي الحرارية للخدمة  وبذا يصلدخول الوحدتان الثانية والثالثة من  وحدا 

عدد الوحدات املكتملة ثالث وحدات ومن املتوقع دخول الوحدة الاخيرة في مارس القادم ان 

 .شاء هللا

  تم الاتفاق مع السكة حديد ملد الخطوط ملوقع مشروع كوستي وذلك لتامين الوقود وتم طرح

 .والان بصدد إمضاء العقد عطاء لعمل محطة عدادات الوقود ملحطة كوستي 

  وتمت متابعة الاعطال تعديل وقود قري بمشروع  3تم التشغيل التجريبي للوحدة رقم

 .خالل فترة الضمان
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  تنفيذ خط وقود بدء العمل فيHCGO  تم عمل حيث  0من مصفاة الخرطوم الى قرى

 .01/04/4102 تسليم املوقع للمقاول بتاريخوتم  02/04/4102إجتماع ضربة البداية بتاريخ 

  وصلت ماكينات كريمة ودنقال الي املوقع بالفاشر ووضعت علي  الاساسات وبدء العمل فعليا

عمال املدنية لقواعد ملحقات الا  من نتهاءحيث تم الا في املشروع  بعد دفع متاخرات الدفعيات 

 .الجملون  تركيب في العمل بدء و املاكينات

  الي بورتسودان واكتمل  صب قواعد املاكيناتميقاواط  1وصلت ماكينات مشروع نياال. 

  عتماد عليها لتقليل الا وبدء تنفيذ نظام العمل باالتيام املتخصصة وذلك بتاهيل  عمالة محلية

 (. نقد اجنبي)بالعقود الخاصة تكلفة الصيانات 

  4102الانتهاء من تقفيل الحسابات للعام. 

  من ديوان املراجعة القومي 4103استالم شهادة مراجعة الحسابات الختامية للعام. 

  ببرنامج  4101إدراج التدفقات النقدية للعامERP. 

 زيادة الشراء عن طريق العطاءات بالتنسيق مع وزارة املالية إلاتحادية. 

 تخليص كل واردات الشركة عبر ميناء بورتسودان ومطار الخرطوم ومنطقة قري الحرة. 

  مديري ألاقسامالانتهاء من الوصوف الوظيفية ملا دون. 

  من العاملين من أدنى السلم الوظيفي وحتى أعاله ,002ترفيع عدد. 

  فييي مختلييف التخصصييات وعييدد  020وتييدريمهم، عييالوة علييى عييدد  ميين الفنيييين ,33تعيييين 
ا
مهندسييا

40  
ا
 ومحاسبا

ا
 .إداريا

  من العاملين برئاسة الوزارة والجهاز الرقابي بهيكل الشركة 011تسكين. 

  حافليييييية جديييييييدة  03وإلاشييييييراف علييييييى الترحيييييييل الجميييييياعي بمحطيييييية قييييييري عبيييييير تييييييوفير عييييييدد التنفيييييييذ

 .واضافتها لالسطول العامل بالشركة

  مع تخفيض سعر  .4102التأمين على كل ألاصول الثابتة واملتحركة اململوكة للشركة للعام

ترخيص كل متحركات الشركة واستخراج رخص قيادة كذلك  0.1إلى   4.10التأمين من 

 .لعربات الحكومية لسائقيهاا

 القيام بتنفيذ كل املعامالت الهجرية لألجانب والعاملين بالشركة . 

 التخلص من الخردة باملحطات ومواقع املشروعات. 

 توصيل مياه مساكن قري من شبكة مياه املدن. 

  الانتهيييياء ميييين دراسيييية تحسييييين الصييييورة الذهنييييية للمجمعييييات السييييكنية املجيييياورة ملحطيييية كهربيييياء أم

 .باكر عبر جامعة الزعيم ألازهري د
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 :املشاكل واملعوقات
    

ا
 مقدرا

ا
الا ان 0 على الرغم من ألاداء الجيد خالل هذه الفترة والذي استطاعت الشركة ان تحقق فيه نجاحا

 :هناك بعض املعوقات التي ساهمت بصورة كبيرة في عدم تحقيق النسبة املطلوبة من ألاداء والتي تمثلت في

 

 .الاضطراري لوحدات التوليد الحراري بالشبكة يودي لتقليل عمر الوحدات وحدوث ألاعطال التشغيل .0

مشاكل ترحيل الوقود ملحطات واليات دارفور العظمى والذي بدوره يؤدي الي تقليص ساعات الامداد  .4

 .الكهربائي

 (.0&1)توفير وقود الفيرنس ملحطة كوستي  باالضافة الي تشغيل الشهيد  .3

 .2بمحطة قري   التخلص من الرماد املتطايرمشكلة  .2

 .عدم توريد واستالم قطع الغيار املطلوبة العمال الصيانة .1

النقص في العمالة خاصة محطة قري ومحطات واليات دارفور وعدم رغبة العمال العمل باملناطق النائية  .0

 .نسبة لغالء املعيشة بها

داخل وصعوبة توفير العملة الصعبة للتدريب عدم توفر التدريب املتخصص للمهندسين والفنيين بال .1

 الخارجي

 هجرة الكوادر املدربة للخارج ولشركات داخلية اخري لتحسين اوضاعهم الاقتصادية  .,

 .جمود لوائح الخدمة وتاخيير الترقيات .1

 .الهيكل التنظيمي لالدارة دون مستوي مدراء الاقسام لم يتم إكماله بعد .01

 .وقتها عدم اجراء الصيانات املبرمجة في .00

إضربات العمالة الهندية باملوقع وذلك بسبب تاخر الدفعيات للمقاول وتاخر عملية الدفع إلجرءات سفر  .04

 .العمالة

 .تأخر إستئناف العمل بمشروع الفولة .03

 .التأخير في اكمال العمل بمشروع نقل وحدات كريمة ودنقال الي الفاشر  .02

باالضافة الي  حيث تم توقيع العقد مع شركة هاربينمشروع البحر ألاحمر  في مرحلة البحث عن التمويل  .01

لم يتم  الحصول علي التصديق  و  انه لم يتم التوصل التفاق مع والية البحر الاحمر علي موقع املشروع

 .البيئي وذلك لعدم اكتمال الدراسة البيئية بسبب تاخر دفعيات املستشار

تمدد املصروفات جراء إلاجراءات الاقتصادية ألاخييرة مع ثبات الايرادات نسبة لثبات التعريفة أدى إلى   .00

شح السيولة املتوفرة للشركة ألامر الذي أدى بصورة مباشرة إلى صعوبة الوفاء بااللتزامات ومن ثم 

 .تضخم الديون 

 .عدم وجود تقييم دقيق ملحطات التوليد .01
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