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 :الممخص
ان اكتشاف الطاقة الكيربائية وابتكارىا واختراع األجيزة قد 
أحدث ثورة في عصرنا ومشكمة  تحديد الحصة من خدمة 
الطاقة الكيربائية عمى نحو دقيق وواضح من الخطوات 
الميمة  بالكشف والتحميل نسبة التغطية منيا في مراكز 

ة أربيل وما المقومات التي االقضية الحضرية ضمن محافظ
تقف وراء صورة التوزيع وىل ىناك  تباين  بتوزيعيا عمى 
مراكز االقضية الحضرية في المحافظة، وتيدف الدراسة الى 
الكشف عن الدور الذي تمعبو خدمة الكيرباء في حياة 
المراكز الحضرية من خالل تحميميا وبيان تنسيق معطياتيا 

ومعرفة دورىا في تطوير الحياة  وكفاءتيا وتحديد مشاكميا،
االقتصادية واالجتماعية وبيان واقعيا وتحميميا وبيان نسب 
تغطيتيا ومدى كفايتيا لمتطمبات األنشطة البشرية ونقاط 
الضعف والمشكالت التي تعاني منيا وبما يتناسب والتطور 
البشري واالقتصادي والعمراني ليا كون خدمة الكيرباء 

لمتطور االقتصادي واالجتماعي في الدعامة األساسية 
   .محافظة أربيل
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Abstract: 

      The discovery and innovation of electric power and 

the invention of devices have revolutionized our life in 

the present century. The problem of determining the 

share of the electric power service in a precise and clear 

manner is one of the important steps in the discovery and 

analysis for the coverage ratio in urban districts centers 

in Erbil province. Also the factors of the distribution and 

whether there is a difference in distribution to the urban 

districts centers in the province, and if it is possible to 

improve the levels in the study area. The study aims to 

reveal the role of the electricity service in the life of the 

urban districts centers by analyzing it, discovering the 

coordination of its data and efficiency, and identifying its 

problems, clarifying its role in developing the economic 

and social life. Also analyzing its components and 

indicating its coverage ratios and its adequacy for the 

requirements of human activities and points of weakness 

and problems regarding the human, economic and 

building development on one hand, and its natural 

qualities on the other hand since the fact that the 

electricity service is the cornerstone of economic and 

social development in Erbil province. The most 

important conclusions that the government of the 

province of Erbil started to depend on attracting 

investments to the private sector and the most important 

company that equip the province of Erbil with electricity 

is Mased Global company,   The second project is Car 

Karup Company .  
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 المقدمة       
خدمات البنى التحتية في المدن العنصر اليام والحيوي الذي يخدم المدنية بفعالية  دتع       

لتؤدي المدينة الحديثة وظيفتيا بكل كفاءة وبصفة دائمة لمجتمعيا الحضري والتي تحسن 
ضرية وان المستوى المعاشي لألفراد االمر الذي ينعكس ايجابيا وبشكل مباشر عمى البيئة الح

تشابو معظم المدن العراقية بواقع خدمات البنى االرتكازية، ولغرض دراسة ىذه الخدمات تم 
اختيار مراكز االقضية الحضرية في محافظة أربيل بوصفيا نموذجًا لممراكز الحضرية العراقية 

 فييا ومستوى الخدمات المتوافرة وطبيعة المشاريع المنفذة.  الكيرباءدراسة قطاع 
يعد اختيار مشكمة البحث وتحديدىا عمى نحو دقيق وواضح خطوة ميمة -: مة البحثمشك -1

  -فقد تمت صياغتيا عمى النحو االتي:  في سير بقية خطوات البحث،
مراكز االقضية الحضرية في  بينالكيرباء قطاع خدمة واقع وكفاءة الكشف عن التحميل و  .2

 محافظة أربيل.
 الكيرباء؟راء صورة التوزيع خدمة ما األسباب والمقومات التي تقف و  .1
 ىل يوجد تفاوت بتوزيع خدمة الكيرباء عمى في مراكز االقضية الحضرية المحافظة؟ .3
  -يمي: صياغة فرضية البحث كما  يمكن-: البحثفرضية  -2
محافظة أربيل بين مراكز االقضية الحضرية في . وجود تباين كما ونوعا لخدمة الكيرباء 2

مؤشر مستويات الخدمة المقدمة بين أجزاء مراكز االقضية الحضرية والذي إثر عمى توزيع 
دارية واجتماعية.  ىذا التباين مرتبط بمتغيرات موقعية وتخطيطية وا 

. تعاني اغمب مراكز االقضية الحضرية من عجز في تقديم خدمة الكيرباء من حيث الكم 1
 الجيات التنفيذية. والنوع بسبب ضعف التخطيط والتمكؤ في تنفيذ المشاريع من قبل

. اعتماد خدمة الكيرباء عمى الشبكات التقميدية غير المستدامة يؤدي الى عدم قدرتيا عمى 3
 .محافظةالالتنافس واستيعاب عدد السكان المتزايد في المراكز الحضرية في 

تيدف الدراسة الى الكشف عن الدور الذي تمعبو خدمة الكيرباء في  -:  بحثهدف ال -3
الحضرية من خالل تحميل واقعيا وبيان تنسيق معطياتيا وكفاءتيا  االقضية مراكز حياة

وتحديد مشاكميا، ومعرفة دورىا في تطوير الحياة االقتصادية واالجتماعية وبيان واقعيا 
وتحميل مكوناتيا وبيان نسب تغطيتيا ومدى كفايتيا لمتطمبات األنشطة البشرية ونقاط 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)488 ) 
 

يا وبما يتناسب والتطور البشري واالقتصادي والعمراني الضعف والمشكالت التي تعاني من
 .ليا من جية ومع خصائصيا الطبيعية من جية أخرى 

اعتمد الدراسة عمى مجموعة من المناىج لتحميل البيانات والمعمومات -:منهجية البحث  -4
 تبيان وتبويب البيانات بشكل صحيحم( لموصول الى جمع البيانات وعمل اس1227لعام)

 ومن ىذه المناىج المتبعة: ودقيق 
وىو الطريق جمع المعمومات في - المنهج التاريخي او الدراسة الوثائقية )المكتبية(: . أ

في ىذا المنيج عمى المقارنة بين المراكز االقضية  فحصيا والتركيزالمكتبة من خالل 
 .محافظةلمالحضرية 

انات واإلحصاءات يتم من خالل ىذا المنيج معالجة البي -األسموب االحصائي:ب. 
التي تم جمعيا من خالل الدراسة الميدانية إلعطاء وصف رقمي يسيل التعامل معو مع جمع 

 .البيانات وتصنيفيا وتحميميا وعرضيا بجداول ورسوم بيانية 
 اليب عديد لجمع المعمومات منيا:اعتمدت الدراسة عمى أس-سائل جمع المعمومات: و  -5

 .العممية ذات العالقة  ى الكتب والمراجع والبحوثماد عمالدراسة المكتبية من خالل االعت .2
الدراسة الميدانية: ىي انتقال الباحث لمنطقة الدراسة لجمع المعمومات المطموبة، واعتمت  .1

الدراسة ىذا األسموب لسد نقص المعمومات التي تتطمبيا الدراسة، وكانت الدراسة الميدانية 
الدوائر الحكومية في محافظة أربيل  بالمقابمة الشخصية مع بعض الشخصيات في

باإلضافة الى توزيع استمارة االستبانة عمى مراكز االقضية الحضرية في محافظة أربيل 
 اآلتي: الجدولوالنتائج ممخصة في 

مراكز االقضية الحضرية في واالستمارات التي وزعت في ( عدد السكان 8جدول)
 م0282محافظة أربيل لعام 

 عدد االستمارات الصالحة سكانعدد ال مركز القضاء
 65 972908 أربيل

 60 119248 سهل أربيل
 57 65640 شقالوة
 60 12716 مخمور
 60 46724 خبات

 56 22594 راوندوز
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 49 93473 سوران
 62 63016 كوية

 56 19423 جومان
 60 23853 ميركة سور

 565 1439595 المجموع
 زارة التخطيط، ىيئة اإلحصاء في إقميم كردستان، و المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى: 

 م.1227سجالت قسم التصميم، بيانات غير منشورة لعام 
  :صيغة المعادلة التي تم   -تم استخراج حجم العينة لكل مركز قضاء باستخدام المعادلة اآلتية

 بموجبيا تحديد حجم العينة وكالتالي:

   (
      

 
)
 

 
 حيث:

n   حجم العينة المراد حسابوىي 
Z  ىي عبارة عن القيمة الجدولية لحد الثقة المقدر بα 
E .ىي مقدار الخطأ حول الوسط المراد تحقيقو 

لغرض احتساب حجم العينة فقد تم وضع فرضية موحدة لكل االقضية التابعة لمحافظة اربيل و 
وصول الى حجم العينة تحت والتي تقضي بتحديد متوسط متغير استيالك الطاقة الكيربائية لم

 الفرضيات التالية:
 .(z=1.96)% 95حدود الثقة  .2
 (. (12=  االنحراف المعياري  .1
 .(E=9)مقدار الخطأ  .3

وبموجب ىذه الفرضيات فان حجم العينة الذي تم تقديره بموجب الصيغة السابقة ىو       
 استمارة استبيان لكل مركز قضاء حضري.   62

(استمارة عمى سكان مراكز االقضية الحضرية وكانت عدد 622)ولقد وزعت االستمارات
 ( استمارة وكانت االستجابات كما في الجدول السابق.45االستمارات الفارغة)

لمراكز االقضية كيرباء ان دراسة خدمة ال -الحدود المكانية:أ .  -:حدود الدراسة   -6
مموقع الفمكي فتنحصر أما بالنسبة ل الحضرية ضمن الحدود اإلدارية لمحافظة أربيل

 43.11( شمااًل، وبين خطي طول)37.25 – 35.32محافظة أربيل بين دائرتي عرض)
( شرقًا أما بالنسبة لمموقع الجغرافي تقع محافظة أربيل في الجزء الشمالي 45.25 –
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الشرقي من العراق وتربط بين محافظتي دىوك ونينوى من جية وكركوك والسميمانية من 
يران بمسافة تزيد عمى)جية أخرى، وكذ (كم مما يجعل 252لك تجاور كل من تركيا وا 

  لموقعيا أىمية استراتيجية
لمراكةةةةز االقضةةةةية الحضةةةةرية منةةةةذ كيربةةةةاء دراسةةةةة واقةةةةع خدمةةةةة ال-ألزمدددداني: الحدددددود  . ب

 م.1227الثمانينات من القرن الماضي وحتى عام 
 

راكز االقضية الحضرية في التحميل الجغرافي لخارطة خدمات الكهرباء في م:المبحث األول 
 اربيلمحافظة 

ومعناىا جميعا  أي الجاذب ُرَبای ومن القش أي كاه مركب من لفظ فارسي لكيرباءا     
أما المقصود من كممة الكيرباء  الكهزمان في الفارسية ىو كيربا جاذب القش والمراد بكممة

كممة  فحذفوا خاصية الكهزباء في العربية فيو "جاذبية الكيرمان" والتي كانت تسمى بالعربية
من الفارسية إلى العربية من معنى  تحول الخاصية واكتفوا بمفظ الكيرباء وبذلك

لم يعد استخدام الكيرباء مختصراً عمى و  (2)اعمية)الجاذبية(إلى معنى الف الفاعل)الجاذب(
ئة، التدف)اإلضاءة فقد تجاوز ذلك إلى كونيا أصبحت عصباً  لمحياة ، فقد دخمت في عمميات 

الكيربائية حتى انجاز الميام المنزلية اصبح يتم عبر استخدام األجيزة  (التبريد، الطبخ، التسمية
جيزة ينعكس عمى ارتفاع الطمب عمى توفر الطاقة الكيربائية الذي ، ىذا التنوع في األالمتنوعة

يرتبط بزيادة حجم السكان مما يزيد استيالك الطاقة الكيربائية ، وعمى ىذا تتأثر سعة السوق 
االستيعابية فكمما زاد حجم السكان ازداد الطمب عمى الطاقة الكيربائية والعكس صحيح مع 

سب بيانات الجياز المركزي لإلحصاء العراقي فان الطاقة وبح (1ثبات القدرة الشرائية)
غير ان ىذا التنامي ال يمبي  م1223الكيربائية المعدة لمبيع تشيد تناميا ممحوظا منذ العام 

حاجة المواطن االمر الذي يدعو الى البحث عن بدائل تضع المواطن العراقي بمرتبة مقاربة 
الكيربائية يبين الطاقة  (2والشكل) (3، والجدول)رةالحال في الدول النفطية المجاو لما ىو 

، والتي تظير واط/ساعةالمنتجة والمستوردة ونصيب الفرد العراقي منيا عمى اساس ميكا
ارتفاع نصيب الفرد من سمة الى اخر لتمبي الحاجات المتجددة التي تفرضيا طبيعة الحياة 

وعند مقارنة نصيب الفرد العراقي  بالعراق . وتكون ىذه الزيادة متوازنة مع زيادة انتاج الكيرباء
نجد ان  من الطاقة مع نصيب الفرد عمى مستوى العالم بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية

ة بينما يبمغ معدل كيموواط/ساع (3217.36م ىو)1224معدل الفرد عمى صعيد العالم في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B0%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B0%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
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ىو ثمث ما يحصل عميو الفرد  يمثمواكيموواط/ساعة او ما  (2325.69نصيب الفرد العراقي)
عمى مستوى العالم بالمعدل وعندما نقارن حصة الفرد العراقي مع الكويتي نجد ان معدل 

(وىذا يعني ان حصة الفرد العراقي 25123.41نصيب الفرد من الكيرباء في الكويت ىو)
 (3)من نظيره الكويتي (%8.58ىي)
عمما قائما بذاتو وعده نقل الكيرباء لالباحثين السعي خمف وسيمة فريدة من نوعيا  وقد بدا    

أمان  يتعمق بمحور ىام لمغاية ىما إيجاد الوسيمة التي تقمل الفقد الكيربائي فتضفي

عممية تخفيض الطاقة الكيربائية من الضغط العالي إلى الضغط المنخفض و  (4)كهزبائي
 (422خطوط الضغط العالي) فبعد عممية توليد الطاقة الكيربائية في محطات التوليد تتجو

kv(231إلى محطات التخفيض الرئيسة لتقوم بتخفيض الطاقة إلى )kv  وثم تذىب الخطوط
لكن ال يمنع من وجود محطات  kv( 22/33إلى محطات تخفيض أخرى ليصل الضغط إلى)

مباشرًة وعند وصول الضغط   kv(231/ 33/ 22كبيرة تخفض الضغط وتسمى) فيدرات()
إنو يوزع عمى شبكة المركز الحضرية عبر األسالك ليخفض مرة أخرى ف kv( 22إلى)

 kv(4.2بواساطة المحوالت اليوائية المنتشرة في االزقة والشوارع والتي تخفض الضغط إلى)
وقد تعرض نظام إمدادات الكيرباء ألضرار جسيمة في المحافظات الشمالية الثالث 

محافظة أربيل تواجو مشاكل كبيرة في أخذت م 2992نتيجة حرب الخميج األولى في عام
مجال توفير الطاقة الكيربائية الالزمة لسد حاجة األنشطة المختمفة فييا بسبب النقص الكبير 
في انتاج الطاقة الكيربائية عمى مستوى القطر وانفصال المحافظة عن الشبكة الوطنية 

داخمية والتي دمرت والصراعات ال( ، 5الموحدة التي كانت تغذي مختمف مناطق القطر)
م انفصمت محافظات 2994المحطات فرعية عديدة وُفجرت محطات التوليد وفي عام

دىوك وأربيل والسميمانية عن الشبكة الوطنية واعتمدت أربيل والسميمانية عمى محطات 
التوليد الكيرومائية في سدي دوكان ودربندخان في محافظة السميمانية لمتزود بالطاقة 

 . م2998ينما ظمت دىوك قرابة عام دون كيرباء وفي أوائل عامالكيربائية ب
 

 عدد السكان * السنة 
كمية الكهرباء 

اإلجمالية المنتجة 
 الموّلدة)م.و.س( 

كمية الكهرباء      
المستوردة + 

 البارجات)م.و.س(***

كمية الكهرباء 
المعّدة 

 لمبيع)م.و.س(

نصيب الفرد 
من الكهرباء 

لمبيع   المعّدة
 سنة()م.و.س/

نصيب الفرد 
من الكهرباء 

 المعّدة
 لمبيع)م.و.س( 

2011 33,338,757 53,902,571 7,233,094 41,113,889 1,23 0.00014 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
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2012 34,207,244 63,891,914 10,170,234 49,122,501 1,44 0.00016 

2013 30,218,367 58,422,041 12,201,629 62,705,135 2,08 0.00024 

2014 30,994,476 67,767,995 12,250,551 71,299,854 2,30 0.00026 

2015 31,787,812 68,688,325 13104203** 74,215,110 0.33 2.22202 

2016 32,598,569 80,030,253 11964878** 81,247,235 0..2 2.22201 

أساس الطاقة الكهربائية المنتجة والمستوردة ونصيب الفرد العراقي منها عمى  (3جدول)
 اط/ساعةميكاو 

دائرة التخطيط والدراسات, قسم تقنية المعمومات , شعبة اإلحصاء ,  الكهرباء, عمى: وزارةالمصدر/عمل الباحث باالعتماد 
 سجالت غير منشورة.

( بضمنها سكان 0280و  0288* أعداد السكان حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء عدا اقميم كردستان بإستثناء سنتي)
 نإقميم كردستا

   ** بضمنها الطاقة المشترات من إقميم كردستان
نصيب الفرد من  *** تمثل الطاقة المستوردة من دول الجوار والطاقة المضافة من االستثمار بضمنها البارجات

 ميكاواط( x.0ساعة÷يوم363الكهرباء)ميكاواط/ساعة(= نصيب الفرد من الكهرباء)ميكاواط/ساعة/سنة( )
 

 ن الكهرباء المعّدة لمبيع)ميكا واط/ساعة/سنة(نصيب الفرد م( 1شكل)

 
 (.3جدول)  -عمل الباحث اعتمادا عمى: / المصدر

 

واستطاع في  وقد تحسن قطاع الكيرباء بشكل ممحوظ في إقميم كردستان العراق    
فقد بمغت نسبة االستيالك الكمي في  ساعة كيرباء يومًيا 25م توفير أكثر من1223عام 

%(من إجمالي استيالك القطر وىي بذلك احتمت المرتبة الرابعة من حيث 5محافظة أربيل)
( ورغم ذلك فمم تستطيع المحافظة توفير الطاقة الالزمة 6حجم االستيالك عمى مستوى القطر)

بسبب ارتباط عممية االنتاج والتوزيع بطبيعة االوضاع السياسية السائدة في المحافظات 

2011

2011.5

2012

2012.5

2013

2013.5

1 2 3 
 1سلسلة
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يمانية وأربيل فضاًل عن ضعف الكفاءة اإلنتاجية لياتين الشمالية والسيما محافظتي السم
المحطتين وعدم االىتمام الجدي بتوفير الطاقة الالزمة رغم وجود اإلمكانيات لذلك مما أدى 
الى وجود نقص كبير في الطاقة الكيربائية المجيزة لممحافظة وحرمان مناطق واسعة منيا، 

يزة لمركز قضاء أربيل كانت والتزال ضعيفة وال ذلك فأن الطاقة الكيربائية المجفضاًل عن 
تمبي متطمبات االنشطة االقتصادية المختمفة والسيما االنشطة الصناعية، مما أدى الى توقف 
قسم من المشاريع الصناعية الكبيرة واستعانة بعض أصحاب ىذه المشاريع بمحطات توليد 

الزمة  االمر الذي ساىم في تحديد صغيرة)المولدات(لغرض توفير الحد االدنى من الطاقة ال
التنوع في مصادر الطاقة كعامل لجذب االنشطةةةةةةة الصناعيةةةةةة وتوطنيةةةةةةةةةا في محافظة أربيل، 
ان اعتماد محافظة اربيل عمى سد دوكان في تزويدىا بالطاقة الكيربائية التي اتضح انيا غير 

عمى القيام بتنفيذ مشروع محدود بإنشاء كافية لسد الحاجة من الطاقة  اعتمدت الحكومة 
(ميكا واط في مركز محافظة اربيل حيث يتم تغطية جزء من 19محطة حرارية بطاقة)

احتياجات المحافظة من الطاقة الكيربائية وقد خصص ىذا المشروع إلمداد االبار والمراكز 
ا ان ما تحتاجو الصحية والمراكز الضرورية في مركز المحافظة بالطاقة الكيربائية ، كم

وىذا القدر ال ( 7) ( ميكا واط452م يصل الى اكثر من)1226محافظة اربيل من الطاقة لسنة 
تتوافر في المحافظة لذا فانيا تتعرض الى نقص شديد في الكيرباء حيث ال يصل تجييز 

 (ساعات يوميًا. 22الطاقة لممحافظة في الذروة الى)
وان  جذب استثمارات لمقطاع الخاصتماد عمى وقد قامت حكومة كردستان باالع      

 massd)اىم الشركات التي تجيز محافظة أربيل بالكيرباء ىي شركة ماصد كموبال 
global)  محطة كيرباء أربيل الغازية التي تعتبر أول محطة توليد لمطاقة قامت بأنشاء التي

محطة بتكنولوجيا الدورة لمقطاع الخاص في العراق  إضافة الى أنيا أول  الكيربائية تابعة
المركبة في العراق كما أنيا أكبر محطة من حيث الطاقة اإلنتاجية في إقميم كردستان العراق. 

شركة ماصد كموبال  مع1226لقد تعاقدت وزارة الكيرباء في اقميم كوردستان في نيايات العام 
بمشروع محطة كيرباء بدأ العمل فعميا % من احتياجاتيا. 95لتجييز المحافظة بما يقرب من 

ضمن  1228و تم إكمال وتشغيل الوحدة األولى في عام  1227أربيل الغازية في عام 
تم توسيع  1222و في عام  المرحمة األولى من المشروع والتي تضمنت أربع وحدات غازية

المحطة بإضافة أربع وحدات غازية أخرى جديدة كمرحمة ثانية لممشروع فأصبح بذلك مجموع 
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ميجاواط وكمرحمة ثالثة لممشروع  2222ات ثماني وحدات توربين غازية وبطاقة إجمالية الوحد
ميجاواط  522م باستخدام وحدات بخارية بطاقة 1221تم البدء بإنشاء الدورة المركبة عام 

تعمل عمى إعادة استخدام الحرارة المنبعثة من عوادم التوربينات الغازية من خالل 
ود التوربينات الغازية حيث ان ىذا يؤدي الى زيادة كفاءة اإلنتاج دون استيالك وق  مراجل

وقد اصبحت  وتخميص البيئة من مخمفات االحتراق وتقميل كمية الكربون المطمقة الى الجو
ميجاواط بعد اكمال الدورة المركبة ويتم نقل الطاقة من  2522الطاقة االنتاجية ليذا المشروع 

 (. 8ا لمفولتية العالية ترتبط بالشبكة الوطنية في كردستان)موقع المحطة عبر اثني عشر خط
الشركة االستثمارية الثانية التي تجيز ( CAR GROUPكار كاروب)  شركةوتمثل     

تقع % من احتياجاتيا و بأسعار متدنية مقارنة بالمشروع السابق. 5المحافظة بما يقرب من
كيمومترًا عن مركز مدينة  11وتبعد حوالي المحطة التابع ليذه الشركة جنوب محافظة أربيل 

مع   متر مربع وتتضمن ثماني وحدات غازية 752.222أربيل وتحتل المحطة حيزا مساحتو 
ميجاواط باإلضافة الى وحدتين  215معدل إنتاج كل وحدة من الوحدات ىو و  كافة ممحقاتيا

ن الطاقة اإلجمالية ميجاواط أي أ 152مع ممحقاتيا يصل معدل إنتاج كل وحدة  بخاريتين
كما ان الغاز يأتي من حقول آبار خورمور عن طريق أنابيب ،  ،ميجاواط  1500 لممحطة

قيتو قبل اما الديزل فانو يصل المحطة عن طريق الصياريج البرية ثم يتم معالجة الوقود وتن
االقضية  ، ومع وجود الطاقة فان اكثر الخمل في الكيرباء في مراكز االستخدام في التوربينا
 (% فقط بسبب نقص التوليد.   32%( سببو سوء التوزيع و)72)في محافظة أربيل يكون

وبحسب المختصين فان "ىذه المحطة تعتمد عمى التوربينات الغازية المصنعة من قبل       
من المزمع  اذشركة سيمنس من اجل االستخدام االمثل لطاقة الغاز المكتشف داخل االقميم" ، 

دة من االمكانيات اليندسية لعدد من الشركات االستشارية واليندسية العالمية الجيكية االستفا
كيموواط  422كما ان "شركة كار ستقوم بأنشاء محطة فرعية بجيد والتركية والعالمية األخرى ،

التاحة المرونة في توزيع الطاقة في االقميم والمحافظات المجاورة وىي اول محطة فرعية تقوم 
 (. 9الجيد)بيذا 
وخالل المقابمة الشخصية مع احد المسؤولين عن المشروع والتي اشار فييا الى حجم      

وان ساعات  القروض التي تدعم تمويل المشروع الذي تبمغ كمفتو نحو مميار دوالر امريكي
ساعة لألشير الثالثة 26تجييز المواطنين بالكيرباء بأقميم كوردستان قد انخفضت الى 
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عمى خمفية استخدام المواطنين لمكيرباء ألغراض التدفئة إثر تدني درجات الحرارة  الماضية
ميكاواط من الطاقة 952، وقد افصح بان مدينة أربيل تتغذى بةنحو خالل فصل الشتاء

ميكاواط وأن ىناك مشاريع في مجال إنتاج الطاقة 2422الكيربائية في حين أنيا تحتاج الى 
سوف تسد حاجة المدينة من النقص بعد اكتماليا كما ذكر بأن ساعات الكيربائية قيد اإلنشاء 

القطع تزداد في فصل الشتاء وذلك لتأثر االسالك بالعواصف والرياح الباردة ناىيك عن 
االستيالك المضاعف لممواطنين لمطاقة في حال انخفاض درجات الحرارة وأن وجود النازحين 

طاقة الكيربائية إضافة الى إنشاء المجمعات السكنية أدى الى مضاعفة االحتياج في أربيل لم
التي تتسبب بزيادة الطمب وأن حكومة اإلقميم تعمل جاىدة لسد النقص قدر اإلمكان. لقد 

م 1212اواط بحمول عامكمي5522وزارة الكيرباء في اقميم كردستان عزميا عمى انتاج  اعمنت
فتت الى أن قدرتيا اإلنتاجية الحالية تبمغ بعد دخول مشاريع جديدة في مجال الكيرباء وفيما ل

(مميون دوالر 645م)1227ميكاواط وقد صرفت حكومة االقميم خالل عام 3452أكثر من 
 ( 22كأجور لمشركات التي تعاقدت معيا إلنتاج الكيربائية وتحسينيا)

 الية تجهيز الطاقة الكهربائية في محافظة أربيل
يبمغ في مجال انتاج الطاقة الكيربائية اذ  تقدممك مقومات النيضة والتالعراق يم   

()كيموواط/ساعة/شخص/سنة(وىو يشكل تقريبا ربع استيالك الفرد في الدول 2222حوالي)
()كيموواط/ساعة/ شخص/سنة(حصة الفرد في الدول 4222المجاورة لمعراق اذ يبمغ حوالي)

ىذا /ساعة/شخص/سنة(وان ()كيموواط7222أما في الدول المتقدمة فقد بمغ حوالي) المجاورة
الفرق بين حصة الفرد العراقي والدول المجاورة وىذا يدل عمى سوء اإلدارة في انتاج وتوزيع 

التفاوت في معدالت وترشيد الطاقة الكيربائية وليس الى نقص إمكانيات الكيرباء بالعراق وىذا 
ية وعممية وصناعية االستيالك ينعكس بشكل مباشر عمى كافة األنشطة الحياتية من اجتماع

رفع حصة  اذ يتطمب تحسين إدارة انتاج الكيرباء في العراق لتامينوزراعية وتجارية وصحية 
واوضحت وزارة الكيرباء إلقميم كردستان أن إنتاج الكيرباء  (22الفرد العراقي من الكيرباء)

في كل  م1226ميغاواط عن اإلنتاج في عام  652م بزيادة 1227ميكاواط لعام 2952يبمغ 
اإلقميم فيما أبرمت الوزارة عدة عقود مع شركات محمية باإلقميم لنصب محطات توليد لمكيرباء 

 (21ومحطات ثانوية باإلضافة الى مد خطوط نقل الكيرباء)
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ولغرض االطالع عمى معدالت التوزيع حسب اشير السنة كما مبين      
لمطموبة عمى اساس االشير وتم (فقد وضحت بيانات االحمال المجيزة وا2(وشكل)4بجدول)

رصد ساعات االحمال التي تم الحصول عمييا من الدوائر الرسمية في المحافظة والفرق بين 
الحممين المطموب والمجيز حسب االشير ويبدو من خالل الشكل ان ازدياد الطمب عمى 

ات الحرارة بين الطاقة الكيربائية متباين وغير مستقر عند حد معين وىذا نتيجة لمتغير في درج
 الشتاء والصيف باإلضافة الى عوامل أخرى .

والحاجة القصوى عدد الساعات والمعدل اليومي لكمية الطاقة الكهربائية المستممة (4جدول)
 م  0282واط(لمحافظة أربيل والدنيا ب)الميكا

معدل الحمل   الشهر
)ميكاواط(المجهز  

معدل الحمل  
 المطموب )ميكاواط(

وب اقصى حمل مطم 
 )ميكاواط(

 ساعات التجهيز 

 10:36 2251 1976.000 878 كانون الثاني
 10:24 2176.000 1829.000 791 شباط
 13:44 1863.000 1142.000 796 آذار

 18:52 1592.000 1072.000 803 نيسان
 19:53 1378.000 1045.000 844 ايار

 17:26 1720.000 1319.000 924 حزيران
 12:06 1809.000 1467.000  914 تموز
 16:30 1730.000 1497.000 1019.000 آب

 19:23 1679.000 1168.000 916 ايمول
 47: 22 1160.000 893 843 تشرين االول
 15:14 2232.000 1483.000 840 تشرين الثاني
 8:55 2447.000 2153.000 821 كانون االول
 8:55 2447 2153.000 1019.000 الحد االعمى

 22:47 1160 893 791 االدنىالحد 
 15:55 1836 1445.000 874 المعدل

وزارة الكيرباء في إقميم كردستان، دائرة الكيرباء في أربيل، قسم  المصدر: باالعتماد عمى: بيانات
م.1227التخطيط، سجالت غير منشورة ،  
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 (2شكل)

 
(4)جدول-المصدر/عمل الباحث باالعتماد عمى:   

 
ثل نموذج لعدد الساعات التجييز والمعدل اليومي لكمية الطاقة الكيربائية يم (5اما من جدول)

م 1227المستممة والحاجة القصوى والدنيا ب)الميكا واط (لمحافظة أربيل في شير تموز 
عمى ستيالك خالل شير تموز والذي مثل القمة في ارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من ا

يزة التبريد بكل اشكاليا مما قمل من ساعات التجييز التي الكيرباء بزيادة الطمب لتشغيل أج
 .( ساعة/يوم 22:22وكحد ادنى ليا) (ساعة/يوم ،21:12وصمت كأقصى حد ليا)

عدد الساعات والمعدل اليومي لكمية الطاقة الكهربائية المستممة والحاجة القصوى والدنيا  (5جدول)
   م0282واط( لمحافظة أربيل في شهر تموز ب)الميكا 

0.000

200.000

400.000

600.000

800.000
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1200.000

1400.000

 الفرق بين الحمل المطلوب والمجهز 

الحاجة القصوى  معدل الكمية المستممة يومال
 لمكهرباء

الحد األدنى 
 لمكهرباء

معدل االحتياج 
 لمكهرباء

عدد ساعات 
 التجهيز

2 878.83 2785.23 2593.29 2321.14 22:12 
1 823.91 2831.33 2639.12 2337.76 22:18 
3 924.89 2882.82 2742.23 2518.42 22:59 
4 868.52 2884.71 2741.81 2525.74 22:52 
5 896.25 2879.35 2738.86 2528.52 22:37 
6 928.23 2723.58 2629.94 2424.24 22:17 
7 619.58 2782.98 2654.38 2437.62 22:52 
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ستان، دائرة الكيرباء في بيانات وزارة الكيرباء في إقميم كرد-المصدر/عمل الباحث باالعتماد عمى: 
م.1227أربيل، قسم التخطيط، سجالت غير منشورة ،  

8 895.86 2822.82 2661.35 2383.51 22:13 
9 855.98 2793.25 2627.88 2364.33 22:45 
22 863.22 2858.23 2698.42 2398.98 22:54 
22 857.32 2859.35 2679.28 2463.64 21:24 
21 878.87 2859.42 2691.44 2449.67 22:52 
23 855.89 2712.43 2572.48 2423.22 22:21 
24 845.93 2752.19 2585.59 2361.15 22:28 
25 845.19 2831.32 2682.88 2463.42 22:49 
26 818.48 2829.22 2612.54 2434.98 22:42 
27 823.55 2781.43 2598.35 2372.38 22:11 
28 843.87 2787.74 2641.57 2387.69 22:48 
29 814.52 2781.42 2626.28 2464 21:21 
12 843.87 2617.32 2482.57 2328.78 22:13 
12 874.65 2677.53 2541.18 2333.28 22:33 
11 867.21 2767.65 2622.97 2354.25 22:27 
13 832.98 2799.19 2658.57 2485.44 22:47 
14 846.32 2827.31 2662.83 2422.43 22:51 
15 817.81 2851.52 2672.57 2431.28 21:12 
16 849.62 2826.35 2652.62 2495.96 22:59 
17 872.86 2612.14 2499.34 2338.68 22:22 
18 858.46 2727.81 2574.79 2369.92 22:12 
19 832.25 2824.56 2644.21 2429.76 22:48 
32 857.23 2825.23 2637.18 2386.75 22:28 
32 832.81 2797.75 2631.61 2357.27 22:44 

اقصى 
 حد

916.58 2884.71 2741.81 2518.42 21:12 

 أدنى
 حد

823.55 2612.14 2482.57 2321.14 22:22 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)499 ) 
 

 
(يتبين ان معدل كمية الطمب والتجييز 4-3(والشكمين)6جدول)في من خالل المعمومات و     

والكمية القصوى المطموبة من الطاقة الكيربائية ومعدل ساعات اإلطفاء في محافظة أربيل 
تخضع عممية تجييز الطاقة الكيربائية إلى م 1227شير لعام مقدرة)بالميكا واط(حسب اال

قطع مبرمج في عممية التوزيع، وتختمف ساعات القطع بحسب كمية أحمال الطاقة المجيزة 
وان الحد األعمى لمعدل لممحافظة، التي يتم التحكم بيا من قبل الوحدة المركزية لمسيطرة 

(وذلك بسبب حاجة السكان في المنازل 1128حيث بمغ)الطمب كان في شير كانون الثاني 
غيرىا الى التدفئة. وكنتيجة لعرض اجيزة حديثة  والشركات والمصانع والدوائر الحكومية و

لمتدفئة والتبريد في المحافظة فان ذلك شجع شريحة كبيرة من السكان لشرائيا مما يؤدي 
الطاقة القصوى المطموبة بالنتيجة لزيادة الطمب عمى الطاقة الكيربائية. لقد وصمت كمية 

(كحد 952تصل الى) (اما الكمية المجيزة فيي اقل بكثير حيث1487لشير كانون الثاني)
(ساعة 25:24اعمى وبيذا تكون معدل ساعات اإلطفاء في المحافظة كحد اعمى يتراوح بين)

من يوميا وىذا العدد من الساعات ىو اعمى من نصف ساعات اليوم الواحد، اما الحد األدنى 
(ساعة أي ما 4.32ساعات اإلطفاء في السنة فيكون في شير تشرين األول حيث يصل الى)

(عمما ان معدل الطمب 824يقارب ثمث ساعات الحد االعمى و بمعدل تجييز يصل الى)
يخضع تجييز الطاقة الكيربائية إلى (2377(ومعدل الطاقة القصوى المطموبة)2215ىو)

القطع بحسب كمية أحمال الطاقة المجيزة لممحافظة عممية قطع مبرمج وتختمف ساعات 
 التي يتم التحكم بيا من قبل الوحدة المركزية لمسيطرة. و 

(معدل كمية الطمب والتجهيز والكمية القصوى المطموبة من الطاقة الكهربائية في محافظة أربيل 3)شكل  
  م0282مقدرة)بالميكا واط( حسب االشهر لعام 

 
 ( 6جدول)-االعتماد عمى: المصدر/عمل الباحث ب

 

0

1000

2000

3000

كانون 
 الثاني

تشرين  أيلول  اب تموز  حزيران  أيار  نيسان اذار  شباط 
 األول 

تشرين 
 الثاني 

كانون 
 األول 

 معدل الكمية المجهزة معدل الكمية الطاقة القصوى المطلوبة معدل كمية الطلب  
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( معدل كمية الطمب والتجهيز والكمية القصوى المطموبة من الطاقة 6جدول)
الكهربائية ومعدل ساعات اإلطفاء لممحافظة مقدرة )بالميكاواط (حسب االشهر لعام 

 م0282

معدل كمية  االشير
 الطمب

معدل الكمية الطاقة 
 القصوى المطموبة

معدل الكمية 
 المجيزة

ساعات معدل 
 االنقطاعات

كانون 
 الثاني

1128 1487 856 25:24 

 25:25 858 1523 1126 شباط
 22:38 891 1292 2738 اذار
 6:41 841 2851 2142 نيسان
 7:34 811 2621 2157 أيار
 8:25 937 2686 2416 حزيران

 
 22:25 952 2854 2634 تموز
 22:11 882 2882 2653 اب
 8:54 866 2728 2391 أيمول

تشرين 
 األول

2215 2377 826 4:32 

تشرين 
 الثاني

2441 1136 836 8:43 

كانون 
 األول

1234 1312 867 24:23 

اعمى حد 
 25:24 952 1487 1128 لمطاقة

أدني حد 
 4:32 824 2377 2215 لمطاقة
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المصدر: باالعتماد عمى: دائرة الكهرباء في أربيل, قسم التخطيط, سجالت غير 
 .  م0282منشورة ,

 (.شكل)

 
  (6جدول)-المصدر/عمل الباحث باالعتماد عمى:            

 في محافظة أربيل الطاقةتوزيع  /المبحث الثاني
تتباين كمية االستيالك من مركز حضري  الى اخر في محافظة أربيل حسب حجم المدينة ودرجة    

ألنشطة والقطاعات (يوضح استيالك الطاقة الكيربائية في أربيل حسب ا7تطورىا وجدول)
م حيث يوجد في 1226م ومقارنتيا بما كان موجود في عام 1227واالستعماالت المختمفة لعام 

م بينما كان 1227(مشترك في عام521492مجموع مراكز االقضية الحضرية في محافظة اربيل)
 (وىذا ما اثر عمى14172م أي بزيادة وصمت الى)1226(مشترك لعام 478112)عدد المشتركين

ساعات  وازدادت(23(كيمو/واط)2.3حصة الفرد في محافظة أربيل) فانازدياد الطمب عمى الكيرباء 
في االستعمال السكني في مراكز االقضية في  االنقطاع حيث وصل مجموع المستيمكين لمكيرباء

(مستيمكا وىذا العدد كبير مقارنة ببقية االستعماالت اذ وصل االستعمال 432277المحافظة الى)
مشترك وىذا العدد أيضا كبير بسبب نشاط الحركة التجارية في المحافظة (57181التجاري الى)

والتي تحتاج الى انارة وتبريد في وكثرة الموالت والمحالت التجارية وخاصة في مركز قضاء أربيل 
لشتاء اما بقية االستعماالت فتكون اقل بكثير وكما مبين من عدد المشتركين في الصيف وتدفئة في ا

مشترك بالرغم من نشاط السياحة في محافظة أربيل التي (8238االستعمال السياحي الذي لم يتعدى)
وعمى صعيد مراكز االقضية نجد ان مركز قضاء م 1224اعتبرت العاصمة السياحية لمعرب سنة 

في االستعمال السكني وىو عدد كبير اذا ما قورن ببقية  ( مشترك74968ى)أربيل استحوذ عم
مشترك في االستعماالت التجاري (3273(و)2252( و)2621(و) 25677االستعماالت حيث بمغ)

والصناعي والسياحي والحكومي مرتبة عمى التوالي وكل ىذه االستعماالت مشتركة لم تصل الى 

15:14 15:05 

11:38 

06:42 07:34 08:05 
10:05 

11:22 
08:54 

04:30 

08:43 

14:03 

كانون 
 الثاني

تشرين  أيلول  اب تموز  حزيران  أيار  نيسان اذار  شباط 
 األول 

تشرين 
 الثاني 

كانون 
 األول 

 معدل ساعات اإلطفاء في محافظة اربيل
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ل السكني وذلك بسبب ان عدد السكان كبير مقارنة ببقية نصف عدد المشتركين في االستعما
االستعماالت األخرى والذي يشمل كل من في االسرة من كبار وصغار وتكون حاجاتيم الى الكيرباء 

اعداد المشتركين بمجال التجارة  الذي ىو اكثر من بقية المجاالت األخرى في كذلك كبيرة ومتنوعة 
تعمال الحكومي فيكون في مركز قضاء أربيل عدد المشتركين اكثر من مركز القضاء اما بالنسبة لالس

بقية االقضية وذلك الن ىذا المركز يعتبر مركز العاصمة اإلداري فمن الطبيعي ان تتواجد فيو كل 
الدوائر الحكومية والوزارات الخاصة باإلقميم ، فقد كان عدد المشتركين في عام 

%عن العام السابق 5.3م أي بزيادة 1227(في عام96582(وازداد عددىم الى)92716م)1226
م 1227وىذا يدل عمى ازدياد عدد السكان في مركز القضاء وقد وصل عدد المشتركين عام 

(في مركزي قضاء سيل أربيل ومخمور عمى التوالي وىذا يؤدي الى 222399( و)241315الى)
عية، اما المجاالت السياحية والحكومية تزايد اعدد المشتركين بالمجاالت السكنية والتجارية والصنا

 فتكون اعداد المشتركين قميمة اذا ما قورنت بأعدادىم بمركز قضاء أربيل ، وعند التمعن بالجدول 
نرى ان مركز قضاء راوندوز يعتبر األقل بعدد المشتركين بكل المجاالت حيث كان عدد المشتركين 

مشترك، اما عدد المشتركين في (23788م الى)1227صل عددىم في عام(وو 921م)1226عام
(وىذا العدد كبير بالنسبة لعدد المشتركين الكمي لمقضاء اما 21851مجال االستعمال السكني فقد بمغ)
( 28( و)392( و)452فتعتبر قميمة حيث سجمت اعداد المشتركين)بالنسبة لالستعماالت األخرى 

مي عمى التوالي ويعتبر عدد المشتركين في (لالستعماالت التجاري والصناعي والسياحي والحكو 77و)
الجدول يوضح و المجال السياحي ىو األقل في مركز القضاء وفي كل مراكز االقضية في المحافظة 

م يتفوق عمى 1227م والتي تظير ان تجييز عام 1227و 1226نسبة تنامي التجييز بين عامي 
 قالوة% في ش7.4% في خبات الى2.4م تتراوح بين 1226تجييز عام 

لممحافظة ( تصنيف اعداد المشتركين في خدمة الكهرباء في المحطات القريبة من مراكز االقضية الحضرية2جدول)  

معدل 
تزايد 
المشترك

 ين

فرق ال
المشتركي

 ن

عدد 
المشترك
ين  
0282 

عدد 
المشترك
ين 

0286 

عدد 
المشترك
ين  
0282 

  صنف المشتركين
المحطا
 ت

 ت

  
حكوم
 ي

سياح
 ي

صناع
ريالتجا ي  السكني 
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9 5 9 1 3 
2.4%  4 خبات 27429 2172 337 71 331 29432 29255 29432 176 

3.7%  1142 63383 62241 63383 219 54 
219
2 

 5 سوران 56263 5847

4.3%  6 كوية 17882 1532 741 267 466 32786 32474 32786 2321 
7.2%  7 راوندوز 21851 452 392 28 77 23788 21886 23788 921 
7.4%  8 شقالوة 12315 2456 889 25 224 13799 11253 13799 2646 
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المجموع 
 الكمي

سجالت غير  بيانات وزارة الكيرباء في إقميم كردستان، دائرة الكيرباء في أربيل، قسم التخطيط، -المصدر: 
 .منشورة

 
 
في مراكز االقضية الحضرية في محافظة أربيل لعام  ئيةالكهربا توزيع شبكة الطاقة 

 م0282
تعد اىمية استقرار الطاقة في المحافظة تحدي ىام لمستقبميا من ناحية تطور وبناء      

الخطط لمنمو المستقبمي حيث تبذل جيود كبيرة لزيادة توليد وانتاج الطاقة وتوزيعيا من اجل 
تحقيق الخطط الطموحة لممحافظة في التقدم والحاجة لتطوير البنية التحتية لمتمكن من 

ل المشاريع الخدمية لمحياة العصرية والسعي إلى إضافة قدرات جديدة من محطات استكما
ضافة محطات  التوليد)بخارية، غازية، كيرومائية ، الطاقة النظيفة( من خالل مشاريع جديدة وا 

توزيع ثانوية وتوسيع الشبكة الكيربائية بما يواكب تطور المنظومة واالحتياج المطموب ومن 
التي تبين مصادر الكيرباء حسب استمارات االستبيان التي  (2خريطة)و  (8) خالل جدول

وزعت عمى عينة من الدور السكنية في مراكز االقضية الحضرية في محافظة أربيل اذ 
شبكة العامة مع حصل عمى الكيرباء من التمراكز االقضية الحضرية اظيرت ان اغمب  في  

عام بالكيرباء في كل مناطقو ومن خالل ات عمى اعتبار ان العراق يعاني من نقص مولد
بين نوع وحجم محطات الطاقة موزعة عمى مراكز االقضية الحضرية ي (9معطيات جدول)

محطة كيربائية  (16م والذي يحدد توزيع)1227لعام لمحافظة أربيل مقدرة بوحدة)الميكافولت(
نقمة او متحركة (محطات مت8في المركز الحضري لقضاء أربيل حسب مناطق تواجدىا ومنيا)

تنتقمة من منطقة الى أخرى حسب الحاجة ، اما بالنسبة لبقية مراكز االقضية الحضرية 
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فيتراوح عدد المحطات بين محطة واحدة وستة محطات واذا ما قارنا بين مركز قضاء أربيل 
وبقية المراكز الحضرية سنجد تباين كبير في عدد المحطات وتوزيعيا وىذا دليل يؤكد عمى 

تمام حكومة اإلقميم بتوفير المحطات ضمن مركز قضاء أربيل نظرًا لمحاجة الكبير لمكيرباء اى
باعتباره مركز إلقميم كردستان وتركز الدوائر الحكومية فيو باإلضافة الى تركز السكان واليجرة 
المتكررة من باقي المراكز الحضرية في محافظة أربيل ومن محافظات القطر كافة مما يزيد 

  .الطمب عمى الطاقة الكيربائيةمن 
 م0282مصادر الكهرباء في مراكز االقضية الحضرية في محافظة أربيل لعام ( 1جدول)

 النسبة% التكرار  المنطقة ت

 
 
8 
 

 
 أربيل

 6.2 4 كهرباء الشبكة العامة
 75.4 49 شبكة عامة مع مولد

 18.5 12 من مصدر أكثرشبكة عامة مع 
 - - ال توجد كهرباء

 100.0 65 - المجموع

 
 
0 
 

 
 سهل أربيل

 8.3 5 كهرباء الشبكة العامة
 88.3 53 شبكة عامة مع مولد

 3.3 2 شبكة عامة مع اكثر من مصدر
 - - ال توجد كهرباء

 100.0 60 - المجموع

 
 
3 
 

 
 خبات

 13.3 8 كهرباء الشبكة العامة
 85.0 51 شبكة عامة مع مولد

 1.7 1 ة مع اكثر من مصدرشبكة عام
 - - ال توجد كهرباء

 100.0 60 - المجموع

 
 
. 

 
 

 شقالوة

 5.3 3 كهرباء الشبكة العامة
 7.0 4 شبكة عامة مع مولد

 87.7 50 من مصدر أكثرشبكة عامة مع 
 - - ال توجد كهرباء

 100.0 57 - المجموع

 
 
3 

 
 مخمور

 2.4 2 كهرباء الشبكة العامة
 38.3 23 شبكة عامة مع مولد

 58.3 33 من مصدر أكثرشبكة عامة مع 
 - - ال توجد كهرباء

 100.0 60 - المجموع

  
 راوندوز

 53.3 32 كهرباء الشبكة العامة
 43.3 26 شبكة عامة مع مولد
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6 
 
 

 3.4 2 من مصدر أكثرشبكة عامة مع 
 - - ال توجد كهرباء

 100.0 60 - المجموع

 
 
2 

 
 سوران

 4.1 2 كهرباء الشبكة العامة
 93.9 46 شبكة عامة مع مولد

 2.0 1 من مصدر أكثرشبكة عامة مع 
 - - ال توجد كهرباء

 100.0 49 - المجموع

 
 
1 

 
 جومان

 12.5 7 كهرباء الشبكة العامة
 25.0 14 شبكة عامة مع مولد

 57.1 32 شبكة عامة مع أكثر من مصدر
 - - ال توجد كهرباء

 100.0 56 - المجموع

 
2 

 
 كوية

 14.5 9 كهرباء الشبكة العامة
 79.0 49 شبكة عامة مع مولد

 6.5 4 شبكة عامة مع أكثر من مصدر
 - - ال توجد كهرباء

 100.0 62 - المجموع

 
 
82 

 
 ميركة سور

 33 08 كهرباء الشبكة العامة
 60.0 36 شبكة عامة مع مولد

 5.0 3 شبكة عامة مع أكثر من مصدر
 - - ال توجد كهرباء

 100.0 60 - المجموع

 .المصدر/ عمل الباحث باالعتماد عمى: استمارات االستبيان 
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 ضريةمصادر الكهرباء حسب استمارات االستبيان التي وزعت عمى مراكز االقضية الح (8خريطة)
  محافظة لم

 .(8جدول) -تماد عمى: المصدر/عمل الباحث باالع
 

)ميكا دةبوح محافظةممراكز االقضية الحضرية لنوع وحجم محطات الطاقة موزعة عمى (2جدول)
 م0282(فولت

) ميكا فولت حجم المحطة نوع المحطة اسم المحطة
 امبير(

 موقع الجغرافي لممحطة

 حي ازادي -قضاء اربيل  KV 3*63/50/25 132/33/11 ازادي
 حي زيان وحي راستي -قضاء اربيل  KV 3*63/50/40 132/33/11 جنوبية
 حي نوروز -قضاء اربيل  KV 3*63/50/40 132/33/11 الغربية
 حي بحركة -قضاء اربيل  Mobile 132/11 KV 25 بحركة
 حي الموضفين -قضاء اربيل  KV 3*63/50/25 132/33/11 الشرقية

 حي اربيل الجديدة - قضاءاربيل KV 3*63/50/40 132/33/11 اربيل الجديدة
 الحي  الصناعة الشمالية -قضاءاربيل   KV 3*63/50/40 132/33/11 الشمالية

 KV 3*63/50/40 132/33/11 بارك
بارك سامي عبدالرحمن   -قضاءاربيل 

 شقق امباير
 حي ىاوكارى -قضاء اربيل  Mobile 33/11 KV 25 ىاوكارى
 ي كوالنح -قضاء اربيل  Mobile 33/11 KV 25 كوالن
 حي كاريزان -قضاء سيل اربيل   Mobile 132/11 KV 25 كاريزان
 حي بيار -قضاء ارببل  KV 2*10 33/11 بيار
 حي النسيج -قضاء اربيل  KV 2*16 33/11 نسيج
 خي كمكند -قضاء اربيل  KV 2*31.5 33/11 كمكند
 حي شادي -قضاء اربيل  KV 2*31.5 33/11 شادي
 حي نوروز -قضاء اربيل  KV 2*31.5 33/11 نوروز
 حي سربستى -قضاء اربيل  KV 2*31.5 33/11 سربستى
 حي ىيوا -قضاء اربيل  Mobile 132/11 KV 25 ىيوا
 حي باداوة -قضاء اربيل  KV 2*31.5 33/11 باداوة
 حي رزكارى -قضاء اربيل  KV 2*31.5 33/11 رزكارى
 ي الصناعة الشماليةح -قضاء اربيل  Mobile 132/11 KV 25 صناعة
 حي شورش -قضاء اربيل  KV 2*31.5 33/11 شورش
 مطار اربيل الدولي -قضاء اربيل  KV 2*12 33/11 مطار
 الحي الكورى-قضاء اربيل  KV 2*31.5 33/11 كورى

 حي ازادي -قضاء اربيل  Mobile 132/11 KV 25 موبايل ازادي
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 ي باداوةح -قضاء اربيل  Mobile 132/11 KV 25 حمرين
 قوشتةبة  -قضاء سيل اربيل  KV 2*63/50/40 132/33/11 كرد مال
 قضاء سيل اربيل KV 2*16 33/11 سيل اربيل
 ىانا ستى -قضاء سيل اربيل   KV 2*31.5 33/11 ىانا ستى
 قضاء خبات KV 3*10 33/11 خبات
 قضاء خبات Mobile 132/11 KV 25 كانى
 ورقضاء مخم KV 2*10 33/11 مخمور

 قضاء شقالوة KV 2*63/50/40 132/33/11 شقالوة الجديدة
 قضاء شقالوة KV 2*16 33/11 شقالوة الجديدة

 قضاء جومان KV 2*5 33/11 جومان
 قضاء سوران KV 10+5 33/11 سوران القديمة

 قضاء سوران KV 2*63/50/25 132/33/11 سوران
 قضاء سوران KV 2*10 33/11 خميفان
 قضاء سوران Mobile 132/11 KV 25 ىندرين

 قضاء سوران Mobile 33/11 KV 25 موبايل سوران
خميفن )جولةميرك 

) 
Mobile 132/33 KV 25 قضاء سوران 

 قضاء رواندوز Mobile 132/11 KV 25 رواندوز
 طريق طقطق -قضاء كوية  Mobile 132/11 KV 25 1كوية /
 قضاء كوية KV 2*25/20/20 132/33/11 كوية

 سور قضاء ميركة KV 2*16 33/11 ركسورمي
سجالت  الكيرباء في أربيل، قسم التخطيط، دائرة-الباحث باالعتماد عمى:  المصدر/

 م. 1227منشورة،غير 
ضرية في محافظة أربيل لعام انقطاعات الكهرباء لمراكز االقضية الح/المبحث الثالث

 م0282
عمى ويمثل أزمة كبيرة  منيا الشعبعاني ان ازمة الكيرباء في العراق باتت حالة عامة ي  

ينتج عنو حدوث  والذي مفاجئ،الحرارة يؤدى لزيادة األحمال عمى الشبكة بشكل  وارتفاع
أعطال فنية طارئة ومن المؤكد أن وزارة الكيرباء لدييا فرق فنية تواجو ىذه األعطال في أسرع 

%(بسبب 32وء التوزيع و)%(منو بسبب س72)منووان سبب نقص الكيرباء يكون  وقت ممكن
 وخريطة (22) جدولو  ,(25) الطاقة الكيربائية في فصل الشتاءالتوليد وتزداد االحمال عمى 

التي انقطاعات الكيرباء وعدد ساعات االنقطاعات حسب استمارات االستبيان والتي تبين  (1)
ت اغمب م وكان1227وزعت عمى عينة لمراكز االقضية الحضرية في محافظة أربيل لعام 
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النتائج في الجدول بان عناصر العينة يروا ان االنقطاعات قميمة في كافة ارجاء مراكز 
االقضية الحضرية وتعوض ىذه االنقطاعات بتشغيل المولدات وان ىذه االنقطاعات ليا 

%(من 72.3جداول محدد اعتاد عميو السكان عدا المركز الحضري لقضاء أربيل كانت)
قطاعات متكررة وىذا بسبب الضغط الكبير عمى احمال الكيرباء ألعداد اإلجابات عمى ان االن

السكان الكبيرة وكثرة الدوائر الرسمية وان عدد ساعات االنقطاع اختمفت من مركز حضري 
ألخر في المحافظة كذلك في المركز الحضري الواحد وحسب المناطق التي وزعت عمييم 

بين منطقة واخر في عدد ساعات القطع لمتيار استمارات العينة وذلك الن ىنالك اختالف 
الكيربائي فينالك مناطق ال توجد قطوعات فييا كان تكون قريبة من مستشفى او دائرة امنية 

-1ساعات القطع فييا ما بينفتكون الكيرباء فييا مستمر دون قطع اما في المناطق األخرى ف
في اليوم  عةسا22-6الى مناطق تصل ساعات القطع فييا في اليوم وىنالك من عةسا 6

 14ساعة في اليوم الذي ىو  25-22وىنالك مناطق عدد ساعات القطع تكون كبير من
ساعة وىذه النسبة كبيرة تصل الى نصف اليوم من ساعات القطع ومن سؤال السكان عن 
ساعات القطع في مراكز االقضية الحضرية يتبين ان اإلجابات متباينة كال حسب المنطقة 

بان ال توجد قطوعات في المنطقة مما يدلل بان مراكز  أجابتيمدد قميل جدا كانت ولكن ع
االقضية تعاني من قطوعات دورية لمكيرباء حسب جداول القطع المحددة لكل منطقة وحسب 
ما مبين في الجدول ادناه مما جعل السكان يتجيون الى مورد اخر لمكيرباء بدل الكيرباء 

الحكومي في محافظة أربيل والحكومة لتي تكون ضمن القطاع الوطنية وىي المولدات وا
المحمية ىي المسؤولة عن نصبيا وصيانتيا عدا اعداد قميمة تكون تابعة لمقطاع الخاص وان 

%(وىي النسبة األعمى من عينة 61.2% ، 80.0% ، 81.7% ، 68.3% ، 41.6نسبة)
خبات ، راوندوز ، سوران(عمى مراكز االقضية لمراكز االقضية في)أربيل ، سيل أربيل ، 

(ساعة/يوم بشكل دوري اما مراكز االقضية 6-1التوالي بينوا ان اغمب قطوعاتيم تكون بين)
%(عمى التوالي اوضحوا ان قطوعاتيم 32.1% ،86.0الباقية)شقالوة ، جومان(فان نسبة)

م ساعة يوميا وبشكل دوري ومراكز أخرى كانت النسبة األكبر مني22-6تستمر بين من
(ساعة يوميا 25-22اوضحوا ان ساعات القطوعات اكثر من باقي المراكز تصل الى)

وىي عمى التوالي)مخمور، كوية ، ميركة  %(63.3% ،46.8% ،58.3ونسبتيم)
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تستغرق  ألنياسور(وساعات القطع ىذه طويمة ليذه المراكز وتسبب االنزعاج الكبير لمسكان 
 .المختصين بتوفير الطاقة الكيربائية ليذه المراكز نصف اليوم تقريبًا وتحتاج الى اىتمام 

ساعات االنقطاعات حسب استمارات االستبيان مراكز االقضية الحضرية في  دعد(0خريطة)
 م0282محافظة ال

 
 
 
 
 
 
 
 

 (22جدول)-الباحث باالعتماد عمى:  المصدر /عمل
 محافظةالضية الحضرية في الكهرباء وعدد ساعات االنقطاعات في مراكز االق تانقطاعا (82جدول)

 م0282لعام
 النسبة% التكرار ساعات االنقطاعات النسبة% التكرار االنقطاعات المنطقة ت

 
8 
 

 أربيل

 1.5 1 ال يوجد 72.3 47 انقطاعات متكررة
ساعة يوميا6-1من  27.7 18 انقطاعات قميمة  27 41.6 

 
 بدون انقطاع

0 0 
ساعة يوميا 22-6من  16 24.6 

وأكثرساعة يوميا  25-22من   21 32.3 
 100 65 - 100 65 - المجموع

 
 
0 
 

 
سيل 
 أربيل

 0 0 ال يوجد 31.7 19 انقطاعات متكررة
ساعة يوميا6-1من  68.3 41 انقطاعات قميمة  41 68.3 

 
 بدون انقطاع

0 0 
ساعة يوميا 22-6من  10 16.7 

وأكثرساعة يوميا  25-22من   9 15.0 
جموعالم  - 60 100 - 60 100 

 
3 
 

 خبات

 8.3 5 ال يوجد 5.0 3 انقطاعات متكررة
ساعة يوميا6-1من  90.0 54 انقطاعات قميمة  49 81.7 

 
 بدون انقطاع

3 5.0 
ساعة يوميا 22-6من  5 8.3 

ساعة يوميا واكثر 25-22من   1 1.7 
 100 60 - 100 60 - المجموع
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. 

 شقالوة

رةانقطاعات متكر   0 0 ال يوجد 75.5 40 
ساعة يوميا6-1من  22.8 13 انقطاعات قميمة  5 8.8 

 
 بدون انقطاع

1 1.8 
ساعة يوميا 22-6من  49 86.0 

ساعة يوميا واكثر 25-22من   3 5.3 
 100 57 - 100 57 - المجموع

 
3 

 
 مخمور

 3.3 2 ال يوجد 38.3 23 انقطاعات متكررة
ساعة يوميا6-1من  56.7 34 انقطاعات قميمة  10 16.7 

 
 بدون انقطاع

3 
 

5.0 
 

ساعة يوميا 22-6من  13 21.7 
ساعة يوميا واكثر 25-22من   35 58.3 

 100 60 - 100 60 - المجموع

 
 
6 
 

 
 راوندوز

 0 0 ال يوجد 8.3 5 انقطاعات متكررة
ساعة يوميا6-1من  91.7 55 انقطاعات قميمة  48 80.0 

 
انقطاع بدون  

0 0 
ساعة يوميا 22-6من  10 16.7 

ساعة يوميا واكثر 25-22من   2 3.3 
 100 60 - 100 60 - المجموع

 
2 

سوران    

 4.1 2 ال يوجد 14.3 7 انقطاعات متكررة
ساعة يوميا6-1من  83.7 41 انقطاعات قميمة  30 61.2 

 
 بدون انقطاع

1 
 

2.0 
 

ساعة يوميا 22-6من  16 32.7 
ساعة يوميا واكثر 25-22من   1 2.0 

 100 49 - 100 49 - المجموع

 
1 

 
 جومان

 10.7 6 ال يوجد 14.3 8 انقطاعات متكررة
ساعة يوميا6-1من  76.8 43 انقطاعات قميمة  17 30.4 

 
 بدون انقطاع

5 
 

8.9 
 

ساعة يوميا 22-6من  18 32.1 
ساعة يوميا واكثر 25-22من   15 26.8 

 100 56 - 100 56 - المجموع

 
2 

 
 كوية

 0 0 ال يوجد 62.9 39 انقطاعات متكررة
ساعة يوميا6-1من  33.9 21 انقطاعات قميمة  22 35.5 

 

 3.2 2 بدون انقطاع
ساعة يوميا 22-6من  11 17.7 

ساعة يوميا واكثر 25-22من   29 46.8 
 100.0 62 - 100 62 - المجموع

 
82 

 
ميركة 
 سور

 1.7 1 ال يوجد 33.3 20 انقطاعات متكررة
ساعة يوميا6-1من  65.0 39 انقطاعات قميمة  15 25.0 

 بدون انقطاع
 
1 

1.7 
 

ساعة يوميا 22-6من  6 10.0 

ساعة يوميا وأكثر 25-22من   38 63.3 

 100 60 - 100 60 - المجموع
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 .عمل الباحث باالعتماد عمى استمارات االستبيان مصدر/
 الية صيانة وتصميح عطالت الكهرباء في مراكز االقضية الحضرية في محافظة أربيل

بظيور الكيرباء ودخوليا كل مجاالت الحياة اصبح االنسان ال يستطيع االستغناء عنيا     
وبمرور الوقت عمييا فان الكيربائية بغض النظر عن حالتيا وانواعيا فال بد من خضوعيا 

حيث  ،من وقت الى اخر لمتابعة صالحية العمل بصورة صحيحةعممية الصيانة  الى
وىذه االنواع تقدم من قبل مراكز الصيانة حتى تمبي احتياجات انواع من الصيانات  تتواجد

ال نمكن ان نستغني عن صيانة وسائل الكيربائية في جميع المناطق بسبب  ألنناالجميع 
يانة الوقائية ولكنيا اكثر دقة ألنيا تقوم عمى الصيانة الدورية تشابو الصاستخداميا اليومي و 

فحص وسائل الكيربائية حتى يقمل ذلك من حدوث اعطال الفني التي تطرا فجاه من تمقاء 
نفسيا ولكن قبل ان تحدث يتواجد بعض االعراض التي ال يشعر بيا المشتركين ولكن يتم 

من التعامل معو بعد تسببو  اكتشافيا عن الفحص فالتعامل مع العطل وىو في البداية افضل
(اشير تقريبا 6بتقديم ىذه الخدمة كل فترة تتمثل في)خدمة الصيانة  وتعرضو لمتمف لذلك تقوم

حالة  الكيربائية يكون حميا تالفياىا الن عند سوء لموقاية من التعرض لألعطال المفاجئ و 
الوحيد ىو عالج االسباب جميعا التي ادت الي تمفيا وىذا يتم من خالل فريق عمل يحتوي 

ومن متابعة  عمى خبير في جميع انواع العطالت سواء كانت الكيربائية او الفنية منيا
نت وكا تصميح عطالت الكيرباء من قبل البمدية سرعة(الذي يبين 3(وخريطة)22جدول)

اإلجابات ولكل المراكز عدا مركز قضاء ميركة سور بان النسبة األكبر تشيد بكفاءة وسرعة 
تصميح العطالت ميما كانت أسباب ىذه العطالت طبيعية بسبب الكوارث البيئية من انزالقات 

حوادث المرورية او زيادة كال او كانت األسباب بشرية مطارألواانييارات او قوة الرياح  او
وىذه السرعة بتصميح العطالت قممت من طول فترة  الخ..بالتوليد.او نقص عمى الطاقة  تحميل

اما مركز قضاء ميركة سور  انقطاعات الكيرباء بالمناطق التي تتعرض الى مشكل او عطل
 ءبطي%(منيا بسرعة االستجابة ونفس النسبة اوضحوا بان ىنالك 52)اإلجابات فكانت 

 باء.الكير بتصميح وصيانة عطالت 
 محافظة لممراكز االقضية الحضرية لستمارات االستبيان حسب اتصميح عطالت الكهرباء  ةسرع (81جدول)

 النسبة% التكرار سرعة تصميح االنابيب المنطقة ت
 

8 
 

 
 أربيل

 66.2 43 نعم
 33.8 22 ال

 100.0 65 - المجموع

https://www.kiriazi-maintenance.com/768/kiriazi-service-customer-hotline
https://www.kiriazi-maintenance.com/768/kiriazi-service-customer-hotline
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 سيل أربيل

 91.7 55 نعم
 8.3 5 ال

 100.0 60 - المجموع
 
3 

 
 خبات

 100.0 60 نعم
 - - ال

 100.0 60 - المجموع
 

. 
 

 شقالوة
 90.8 54 نعم
 5.3 3 ال

 100.0 57 - المجموع
 
3 

 
 مخمور

 80.0 48 نعم
 20.0 12 ال

 100.0 60 - المجموع
 

6 
 

 
 راوندوز

 91.7 55 نعم
 8.3 5 ال

 100.0 60 - المجموع
 

2 
 

 سوران
 79.6 39 نعم
 20.4 10 ال

 100.0 49 - المجموع
 

1 
 

 جومان
 73.2 41 نعم
 26.8 15 ال

 100.0 56 - المجموع
 

2 
 

 كوية 
 51.6 32 نعم
 48.4 30 ال

 100.0 62 - المجموع
 

82 
 

 ميركة سور
 50.0 30 نعم
 50.0 30 ال

 100.0 60 - المجموع
 .االستبيان  اراتاستم-المصدر/ عمل الباحث باالعتماد عمى:  
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مراكز االقضية الحضرية في ل حسب استمارات االستبيانسرعة تصميح عطالت الكهرباء ( 3خريطة)
 محافظة ال

 (88جدول)-المصدر/ عمل الباحث باالعتماد عمى: 
 االستنتاجات

وجود تباين كما وكيفا ونوعا لخدمات الكيرباء ضمن أجزاء محافظة أربيل وان ىذا التباين . 2
دارية واجتماعية،مر  اعتماده عمى الشبكات التقميدية كذلك  تبط بمتغيرات موقعية وتخطيطية وا 

غير المستدامة يؤدي الى عدم قدرتيا عمى التنافس واستيعاب عدد السكان المتزايد في المراكز 
 الحضرية في أربيل.

ن اىم وا جذب استثمارات لمقطاع الخاصقامت حكومة محافظة اربيل باالعتماد عمى .1
الشركات التي تجيز محافظة أربيل بالكيرباء ىي شركة ماصد كموبال التي قامت بإنشاء 

% من 95والتي تجييز المحافظة بما يقرب من محطة كيرباء أربيل الغازية مشروع 
تعتبر أول محطة توليد لمطاقة الكيربائية تابعة لمقطاع الخاص في العراق ام  كما احتياجاتيا
% من احتياجاتيا 5كاروب والتي تجيز المحافظة بما يقرب من ىو شركة كار الثانيالمشروع 

  وبأسعار متدنية مقارنة بالمشروع السابق.
  (كيموواط/ساعة/شخص/سنة أي2.3محافظة)الحصة الفرد في .3

واط/شخص/ساعة  3.6واط/شخص/شير(والذي يساوي بالساعة الواحدة)228.33بالشير)
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ميكاواط (916.58ييز الكيرباء في محافظة أربيل يصل الى)وبيذا فان الحد األقصى لتج(
(ميكاواط بالتالي يجود عجز بتجييز 2518.42الكيربائية يصل الى) ولكن حاجة السكان الى

  .الكيرباء بالمحافظة وتحتاج الى استراتيجيات لتخطي ىذه المشكمة
قطع لكل منطقة مما ان مراكز االقضية تعاني من قطوعات دورية لمكيرباء حسب جداول ال.4

جعل السكان يتجيون الى مورد اخر لمكيرباء وىي المولدات والتي تكون ضمن القطاع 
الحكومي والحكومة المحمية ىي المسؤولة عن نصبيا وصيانتيا عدا عدد قميمة تكون تابعة 

 لمقطاع الخاص.
لسكان ىناك خمس مراكز اقضية حضرية تتوفر فييا خدمة سرعة االستجابة لنداءات ا.5

والتصميح السريع لمعطالت مما يوفر الوقت والجيد الن سرعة االستجابة تمنع تفاقم العطالت 
 .وتقمل من االضرار 

 -المقترحات: 
توفير البةدائل و  وضع شبكات مقاومة لمتأكل ألطول فترة ممكنة لمنع اتالف ىذه الشبكات .2

   مثةل توفير خاليا الطاقةة الشمسية التةي من الممكةن ان تعةوض الةنقص فةي تمةك الخةدمات 
تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لممساىمة في حل تمك الصةعوبات .1

وتقةديم الدعم المادي وانجاز بعض المشاريع لسد النقص الحاصل في خدمة الكيرباء 
 .والمساىمة في تقديم الحمول

شكل عادل عمى مراكز االقضية الحضرية في االلتزام بجدول القطوعات الكيرباء وتوزيعيا ب.3
 المحافظة.

ان من األمور التي يجب اعطاءىا أىمية والتي ليا مردود قوي بالتأثير عمى التقميل من .4
الطمب عمى الخدمة ىو اصدار قوانين صارمة بضرورة المحافظة عمييا مع زيادة األجور 

الوعي وتثقيف السكان بعمل  زيادةو  المفروضة لكي يمجا المواطن عمى الحرص عمييا.
مؤتمرات و)البوسترات( توعية في المدارس بأىمية المحافظة عمى ىذه الخدمة وعدم التبذير 

 فييا ألنيا األساس في التطور وىو بحاجة الييا عمى الدوام.
تعيين أصحاب الخبرة كال حسب اختصاصو ووضع الرجل المناسب بالمكان المناسب لرفع .5

 .مستوى الخدمات
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االبتعاد عن عقد المؤتمرات الشكمية في العراق لرفع خدمات الطاقة الكيربائية وعمى الوزارة .6
 .ان تكون أكثر مينية

 االحاالت
. https://ar.wikipedia.org/wiki/% 1. 

الكيربائية في مدينة الرمادي، أطروحة دكتوراه  نظير صبار حمد عمي المحمدي، المناخ واستيالك الطاقة. 1
 .49م ، ص1223، غير منشورة ، كمية التربية ، الجامعة المستنصرية ، 

. https://data.albankaldawli.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC .3 
https://ar.wikipedia.org/wiki.  .4 

 م.1227دائرة الكيرباء في أربيل، قسم التخطيط، سجالت غير منشورة ،  .5
وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، دائرة االحصاء الصناعي، نتائج أحصاء مشاريع الماء والكيرباء،  .6

 م.1227بيانات غير منشورة ،
مقابمة مع الميندس فرىاد عثمان حسن، مدير قسم التخطيط التشغيل والتحكم في كيرباء أربيل، بتاريخ االحد،  .7

 م. 1227/ 5/22
وزراة الكيرباء في إقميم كردستان ، دائرة الكيرباء في أربيل ، قسم التخطيط ، سجالت غير منشورة  .8

 م .1227،
 22ر قسم التخطيط التشغيل والتحكم، يوم االحد، الساعة مقابمة مع الميندس فرىاد عثمان حسن، مدي .9

 م.1227/ 8/22صباحًا، 
 22مقابمة مع الميندس فرىاد عثمان حسن، مدير قسم التخطيط التشغيل والتحكم، يوم االثنين، الساعة   .22

 م.1227/ 9/22صباحًا، 
11. http://www.mracpc.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=19. 
12. http://www.hekar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=11 

 م.21/5/1227طيط في كيرباء أربيل ،مقابمة مع السيد فرىاد عثمان حسن ، خبير ومدير التخ  .23
 م.15/4/1227صباحًا، 9مقابمة مع السيد فرىاد عثمان حسن،مدير التخطيط في كيرباء أربيل،الساعة  .24
 م.1227-4-12مقابمة مع السيد فرىاد عثمان حسن ، مدير التخطيط في كيرباء أربيل ، خبير ، .25
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