
 

 

 
 
 

 ألكهرباء في العراق واقع وآفاق
 

أشكر مقدمآ السيدين آاظم محمد أحمد ورعد آاظم غيدان على بعض المعلومات الهامه 
 التي أستقيتهما من آتاباتهما وجهودهما القيمه

  
 

 فرنسا/ جواد آاظم خلف 
fr.yahoo@kalafj  

في أزمه معقده تمتد خيوطها ألزمة ألعراق ألسياسيه اليخفى على أحد إن واقع الكهرباء العراقيه أنتاجآ ونقآل وتوزيعآ 

سأركز كلماتي قدر أستطاعتي ... واألمنيه وما تفرزانه من فساد وسوء أداره وبيرقراطيه ألقت بظاللها على عتمة الواقع العراقي

 ،فصول وهي سأحيله إلى على الجانب الفني واألحصائي ولتبسيط الموضوع

 . ومواصفات كآل منهاألكهربائيه طاقهأوآل ـ أنواع محطات أنتاج ال

 .ثانيآ ـ بيئة العراق المائيه

 .العراق  فيثالثآ ـ واقع الطاقه الكهربائيه المنتجه

 .محطات أنتاج الكهرباء والضرر البيئيرابعآ ـ 

 .خامسآ ـ أقتراحات وحلول
 

 ،معلومات مفيده
 ،للتذكير فقط,محرك حراري  لحساب كفاءة أنتاج

 
 ا ميكا واط يساوي مليون واط

 . كيلو واط منتج يحتاج لتبخير لتر واحد من الماء في المحطات البخاريه0,012كل  
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 يهأنواع محطات أنتاج ألطاقه الكهربائ
  ،ـ المحطات النوويه 1

 بسبب التصنيع وزيادة عدد 2030 في المائة بحلول عام 51تجدر االشارة الى ان احتياجات العالم من الطاقة سيزيد بنسبة 

  .السكان، طبقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية في باريس

اما الكهرباء المولدة من التوربينات . عاره ارتفعتوتوجد بدائل، فالغاز الطبيعي هو وقود نظيف إلنتاج الكهرباء، اال ان اس

اما باقي مصادر الطاقة البديلة من .  في المائة من الطاقة الكهربائية في العالم20المائية فقد وصلت الي اقصى طاقتها حيث تنتج 

  .الطاقة الشمسية والحرارية والرياح فتمثل نسبة ضئيلة في معظم البالد

مؤتمر كيوتو في عام أستضافت فاليابان التي . قة التقليدية العديد من البالد نحو الطاقة النوويةويدفع توفر واسعار الطا

 الذي اتخذ قرارا بضرورة خفض غازات الدفء الحراري علي مستوى العالم، تشييد ثالثة محطات نووية وتخطط إلنشاء 1997

 محطة نووية جديدة بحلول عام 30 و15 يتراوح بين وتخطط الصين إلنشاء ما.  محطات نووية أخرى في العقد القادم10

 7 محطة طاقة نووية يجري تشييد 16وفي الهند التي تملك .  باإلضافة الى مزيد من المحطات التقليدية التي تعمل بالفحم2020
  .محطات في الوقت الراهن

 
  التعليق،ـ محطات التوليد بأمواج البحار 2

 اليزال سعر أألنتاج مرتفعآ وبحدود عشرة أضعاف أألنتاج التقليدي ومن المستحيل أن ،يهـ محطات التوليد بالطاقه الشمس 3

يلجأ العراق لهذا الحل رغم ميزته البيئيه كونه طاقه نظيفه أن يتمكن من التعويل على هذا المجال الذي يعني أنه سيحتاج إلى 

 في الموضوع عبثآ إال اللهم إن كان ذلك لغرض البحث أآلف المليارات من الدوالرات لتغطية حاجته ولذلك سيكون الحديث

 .والتعليم الجامعي

 نظيفه وغالية التأسيس ويعتمد أنتاجها على قطر المروحه مع ألعلم إنها قد تكون مفيده في ،ـ محطات التوليد بالرياح 4

بكل  و مايكفي لكهربة ستمائة بيت مجهزهذه المحطات تستطيع أن تنتج بحدود الميكا واط وه.. .القرى النائيه في الصحراء مثآل

أألجهزه ألمنزليه التي تعتمد على الكهرباء وتنتشر هذه الطريقه في أوربا وبأستثناء شمال أوربا الزالت غير شائعه واليمكن 

بطرق للعراق بطبيعة الحال أن يعتمد هذه الطريقه كوسيلة أنتاج رئيسيه أو حتى مكمله بسبب غالء الوحده المنتجه قياسآ 

 ..الحظ جدول كلفة أنتاج كل وحده في كل نوع من المحطات أدناه..أخرى



 

 

 
صل وسد دوكان وسد لدينا سد المو, أو سدود على أألنهار،، شالالت,, تحتاج إلى سواقط مائيه ،ـ المحطات الكهرومائيه 5

 ميكا واط والقدرات المتاحة 2700دربندخان وسد حديثة على الفرات تنتج هذه المحطات البخارية قدرات تصميمية تصل الى 

 .. ميكا واط بسبب عدم توفر االيرادات المائية الكاملة1200

 .اء في العراقـ المحطات البخاريه وهي بيتنا القصيد والتي هي العمود الفقري ألنتاج الكهرب 6

وتستعمل هذه المحطات أنواع مختلفة من الوقود مثل ) Energy Converter(محطات التوليد البخارية محوال للطاقة 

تمتاز المحطات البخارية بكبر حجمها ورخص تكاليفها بالنسبة إلمكاناتها الضخمة . البترول السائل أو الغاز الطبيعي أو الصناعي

 األمر الذي يجعلها ثنائية اإلنتاج خاصة في البالد التي تقل فيها مصادر المياه ،عمالها لتحلية المياه المالحةكما تمتاز بإمكانية است

 .العذبة

  

  Site Selection of Steam Power Stationاختيار مواقع المحطات البخارية 
  :نذكر منها ما يليتتحكم في اختيار المواقع المناسبة لمحطات التوليد الحرارية عدة عوامل مؤثرة 

  . القرب من مصادر الوقود وسهولة نقله إلى هذه المواقع وتوفر وسائل النقل االقتصادية •

 لذلك تبنى هذه المحطات عادة على .القرب من مصادر مياه التبريد ألن المكثف يحتاج إلى كميات كبير من مياه التبريد •

  . شواطئ البحار أو بالقرب من مجاري األنهار

 مراكز االستهالك هي عادة المدن .ن مراكز استهالك الطاقة الكهربائية لتوفير تكاليف إنشاء خطوط النقلالقرب م •

  والمناطق السكنية والمجمعات التجارية والصناعية



 

 

وتعتمد محطات التوليد البخارية على استعمال نوع الوقود المتوفر وحرقه في أفران خاصة لتحويل الطاقة الكيميائية في 

ود الى طاقة حرارية في اللهب الناتج من عملية االحتراق ثم استعمال الطاقة الحرارية في تسخين المياه في مراجل خاصة الوق

)BOILERS ( وتحويلها الى بخار في درجة حرارة وضغط معين ثم تسليط هذا البخار على توربينات بخارية صممت لهذه الغاية

 .بينات وبذلك تتحول الطاقة الحرارية الى طاقة ميكانيكية على محور هذه التوربيناتفيقوم البخار السريع بتدوير محور التور

) AL TERNATOR(يربط محور المولد الكهربائي ربطا مباشرا مع محور التوربينات البخارية فيدور محور المولد الكهربائي 

منه تتولد على طرفي ) STATOR(زء الثابت من المولد والج) ROTOR(بنفس السرعة وباستغالل خاصة المغناطيسية الدوارة 

   .الجزء الثابت من المولد الطاقة الكهربائية الالزمة

ال يوجد فوارق أساسية بين محطات التوليد البخارية التي تستعمل أنواع الوقود المختلفة إال من حيث طرق نقل وتخزين 

  ..وتداول وحرق الوقود

  مكونات محطات التوليد البخارية
 :حطات التوليد البخارية بصورة عامة من األجزاء الرئيسية التالية تتألف م

  Furnaceالفرن ) أ 

 ويختلف شكل ونوع .وهو عبارة عن وعاء كبير لحرق الوقود

هذا الوعاء وفقا لنوع الوقود المستعمل ويلحق به وسائل تخزين 

  ونقل وتداول الوقود ورمي المخلفات الصلبة

  Boilerالمرجل ) ب 

و وعاء كبير يحتوي على مياه نقية تسخن بواسطة حرق وه

 وفي كثير من األحيان يكون .الوقود لتتحول هذه المياه الى بخار

الفرن والمرجل في حيز واحد تحقيقا لالتصال المباشر بين الوقود 

 وتختلف أنواع المراجل حسب .المحترق والماء المراد تسخينه

  . وحدة الزمنحجم المحطة وكمية البخار المنتج في

  Turbineالعنفة الحرارية أو التوربين ) ج 

وهي عبارة عن عنفة من الصلب لها محور ويوصل به جسم 

على شكل أسطواني مثبت به لوحات مقعرة يصطدم فيها البخار 

فيعمل على دورانها ويدور المحور بسرعة عالية جدا حوالي 

لتصميم والشكل  دورة بالدقيقة وتختلف العنفات في الحجم وا3000

  . أي باختالف حجم محطة التوليد،باختالف حجم البخار وسرعته وضغطه ودرجة حرارته



 

 

  Generatorالمولد الكهربائي ) د 

ويلف العضوين باألسالك .هو عبارة عن مولد كهربائي مؤلف من عض دوار مربوط مباشرة مع محور التوربين وعضو ثابت

 ويختلف شكل هذا .المغناطيسي الدوار وتحوله إلى تيار كهربائي على أطراف العضو الثابتالنحاسية المعزولة لتنقل الحقل 

 .المولد باختالف حجم المحطة

  Condenserالمكثف ) هـ 

وهو عبارة عن وعاء كبير من الصلب يدخل اليه من األعلى البخار اآلتي من التوربين بعد أن يكون قد قام بتدويرها وفقد 

 كما يدخل في هذا المكثف من أسفل تيار من مياه التبريد داخل أنابيب حلزونية تعمل على ، ودرجة حرارتهالكثير من ضغطه

   .تحويل البخار الضعيف إلى مياه حيث تعود هذه المياه إلى المراجل مرة أخرى بواسطة مضخات خاصة

  Chimneyالمدخنة ) و

انية الشكل مرتفعة جدا تعمل على طرد مخلفات االحتراق الغازية أسطو) Brick( وهي عبارة عن مدخنة من اآلجر الحراري 

   .إلى الجو على ارتفاع شاهق لإلسراع في طرد غازات االحتراق والتقليل من تلوث البيئة المحيطة بالمحطة

  Auxiliariesاآلالت والمعدات المساعدة ) ز

كهربائية ومنظمات السرعة ومعدات تحميص البخار التي وهي عبارة عن عدد كبير من المضخات والمحركات الميكانيكية وال

 45كفاءة مردود هذا النوع من المحطات إن كانت بحاله جيده وصيانه ممتازه تبلغ  ..تساعد على إتمام العمل في محطات التوليد

 القصور الذي يبلغ كيلو جول كهرباء و نستطيع أضافة عامل 45بالمائه أي إن كل مئة كيلو جول طاقه محروقه يعطينا بالمائه

حرق أخرى للتخلص من نفايات المدن الكبيره وتحويل الطاقه ألحراريه فيها إلى  نستطيع أضافة غرفة...ثالثه بالمائه مضافآ

 المحطات البخاريه موجوده في ،مساوئ هذه المحطات تلويثها للبيئه وسنأتي على ذلك الحقآ...ميكانيكيه ومن ثم إلى كهربائيه

كلفة شراء المعدات ونصبها وتشغيلها وضمان سير عملها ـ غالبآ لعشرين ... .عيبه والنجيبيه والمسيب والناصريهالهارثه والش

 ،عامآ من قبل الشركه المجهزه ـ الحظ أألمثله أدناه
 
 مصر 

ك لدعم توليد السد العالي، وذل  اكبر محطة توليد كهرباء بمنطقة النوبارية بعد محطة2005ايار /تفتتح مصر في مايو

. العربيين، وقد تم االعالن عن ذلك خالل تفقد وزير الكهرباء المصري د مشروعات الربط الكهربائي لدول المشرق والمغرب

  . كيلومترا شماال120المحطة أول امس والتي تبعد عن القاهرة العاصمة بحوالي  حسن يونس لموقع

ماليين دوالر تم تمويلها من الصندوقين  507 ة تبلغ تكلفتها ما يعادلان المحط:" وفي هذا السياق قال الوزير خالل الجولة  

 ميغا 1000 ميغاوات منها 1500االستثمار االوروبي وتبلغ قدرات المحطة  العربي لالنماء االقتصادي والكويتي، وبنك

  ". ميغا للوحدات البخارية500الغازية و للوحدات



 

 

 ميغاوات حتى عام 4500وسط، إلى ان قطاع الكهرباء سينفذ محطات بقدرات األ واشار الوزير، وكما ذكرت صحيفة الشرق

 4وتتضمن الخطة اقامة   مرات انتاج السد العالي3ساعة تعادل / مليار كيلو وات 31الدورة المركبة تولد   بنظام2007

 مليون 421 وتبلغ تكلفتها 1500مليون دوالر، والنوبارية  450ميغاوات بتكلفة ) 1500(محطات توليد وهي شمال القاهرة 

  .دوالر  مليون217ميغاوات وتبلغ تكلفتها ) 750( ماليين دوالر، والكريمات 208وتكلفتها  ميغاوات) 750(دوالر، وطلخا 

كيلو فولت من ) 500(الموحدة بخطوط ربط   فداناً ويتم حاليا ربطها بالشبكة217وتقع المحطة الجديدة على مساحة 

 220/500 كيلو فولت وثالث محوالت جهد 220 خطوط 6العربي وكذلك  كرير وتصل الى شبكة المغربالقاهرة الى سيدي 

 مليار 10.5حوالي   عملية والطاقة المولدة منها تعادل طاقة السد العالي23الوزير ان المحطة تتكون من  وقال. كيلو فولت

   .من المشروع% 42وتبلغ نسبة التصنيع المحلي  يه ماليين جن110ساعة وتوفر المحطة وقودا سنويا بقيمة / كيلو وات
 

  نبذه مختصره عن واقع الكهرباء في السعوديه
  قدرات التوليد 28/2/3

في العراق اليوم أنتاجنا الكلي  )2003(هـ 1423/1424ميجاواط عام ) 27018(بلغت قدرة التوليد الفعلية في قطاع الكهرباء 

وال ). 1999(هـ 1419/1420ميجاواط في عام ) 20647( مرتفعة من ،المقارنه ـ ميكا واط على سبيل 5 ,5يراوح بحدود 

، مقارنة بـ )2003(هـ 1423/1424ميجاواط في عام ) 2866(يشمل ذلك القدرة المتاحة من محطات تحلية المياه والبالغة 

  ).1999(هـ 1419/1420ميجاواط في عام ) 2675.2(

من إجمالي قدرة التوليد، محطات ذوات دورة مركبة ) %33.8(توربينات بخارية : يوتتوزع قدرات التوليد على النحو التال

وتجدر اإلشارة إلى أن محطات التوربينات ). 28/2(، الجدول )%47.8(، ومحطات توربينات غازية ومولدات ديزل )8.2%(

وجود عدة نظم فرعية :  أسباب من بينهاالغازية ومولدات الديزل ما زالت تشكل وزناً كبيراًً ضمن منظومة التوليد وذلك لعدة

منعزلة في المناطق الداخلية البعيدة عن السواحل حيث ال تتوفر مياه التبريد الالزمة ألنواع المحطات األخرى، كالمحطات 

وفر البخارية ومحطات الدورة المركبة، كما أن انخفاض عامل الحمل النسبي في المملكة نظراً إلى موسمية األحمال يستدعي ت

ويتوقع . قدرات توليد صغيرة ومتوسطة تتسم بالمرونة لتلبية الزيادة في الطلب خالل أوقات الذروة، هذا إلى جانب عوامل أخرى

أن تنخفض حصته في قدرة التوليد اإلجمالية، مع استمرار التوسع في شبكات الربط ) الغازية والديزل(لهذا النوع من المحطات 

  .وفيما بينها، ومع دول الجوارالكهربائي داخل المناطق 



 

 

  

  )28/2(الجدول 

  محطات التوليد وقدراتها

  )ميجاواط(
 

هـ 20/1421

)2000( 

  هـ23/1424

)2003( 

معدل 

  النمو

السنوي 

  المتوسط

)%( 

الحصة في 

إجمالي قدرة 

) 2000(التوليد 

)%( 

الحصة في إجمالي قدرة 

  )2003(التوليد 

)%( 

 33.8 22.0 21.5 10165 5672 توربينات بخارية

 45.5 51.3 1.1 13684 13229 توربينات غازية

 8.2 9.3 1.3 2484 2387 مولدات دورة مركبة

 2.3 3.0 3.9- 685 772 مولدات ديزل

إجمالي شركة 

 الكهرباء

22060 27018 7.0 85.5 89.8 

 9.5 13.3 5.9- 2866 3436 محطات التحلية

 0.7 1.1 11.0- 207 294 كبار المشتركين

 100.0 100.0 5.3 30091 25790 مالي القطاعإج

  وزارة المياه والكهرباء: المصدر 
 

 المغرب
 بالمائة من الطاقة الكهربائية الوطنية، يتم إنتاجها 5،11ما يقارب من, تؤمن المحطة الحرارية ذات الدارة المركبة لتهدارت

ويحق • على استخدام الغاز الطبيعي كمحروق وحيد إلنتاج الكهرباءبكلفة بيئية أقل، وذلك بفضل تكنولوجيتها العالية التي تعتمد 

 بمناسبة زيارة عاهل إسبانيا خوان 2005للمحطة، التي تعد جوهرة تكنولوجية، والتي دشنها الملك محمد السادس في يناير

األولى من نوعها ) طنجة كلم من 28(وتعد محطة تهدارت • كارلوس األول للمغرب، أن تفخربشعارها طاقة جديدة لمغرب جديد

في المغرب التي تستعمل تقنية الدارة المركبة، وهي تقنية تعتمد على وجود عنفتين ضخمتين تنتجان الكهرباء، إذ تدور األولى 

 بفعل احتراق الغاز الطبيعي، فيما تدور العنفة الثانية بواسطة بخار الماء الناتج عن هذا االحتراق، والذي يتم تجميعه عبر مرجل



 

 

وخالل جولة للصحافيين بمنشأة المحطة، أوضح المدير العام لشركة الطاقة الكهربائية لتهدارت المكلفة بتسيير • استرجاع

المحطة، السيد خوسي لويس ألفارو أن المزايا البيئية لمثل هذه المحطة، فضال عن طاقتها، جلية بالمقارنة مع المحطات 

فإن انبعاثات ) الغاز الطبيعي(وأضاف أنه بفضل استعمالها لمحروق نظيف • ول أو الفحمالحرارية الكالسيكية التي تستعمل الفي

,  في المائة بالنسبة ألوكسيد النيتروجين2،84محطة حرارية ذات دارة مركبة تتقلص مقارنة مع نفايات محطة كالسيكية ب

وأبرز أنه على عكس المحطة الحرارية التي • كربون بالمائة بالنسبة لثاني أوكسيد ال4،32 بالمائة بالنسبة للجزيئات، و4،21و

تشتغل بالمحروقات األحفورية، فالمحطة الحرارية لتهدارت ال تنتج أي نوع من النفايات الصلبة أو السائلة، مشيرا إلى أن الماء 

شأة كبرى لتبريد الماء وتتوفر المحطة على من• غاز يتم تبريده قبل رميه في واد تهدارت- المستعمل في التبريد وفق دورة ماء

لتصبح درجة حرارته أعلى بدرجتين من سخونته الطبيعية وقت جلبه من مجرى واد تهدارت، وتتجلى أهمية هذا اإلجراء في 

وفضال عن ميزاتها • الحفاظ على النظام البيئي لهذه المنطقة المعروفة بمستنقعاتها التي تشكل موطنا لعدد من الطيور المهاجرة

شار السيد ألفارو إلى أن المحطة الحرارية ذات الدارة المركبة تعد محطة مندمجة في محيطها، فمنشآتها ليست بضخمة البيئية، أ

 كما أن هذا النوع من المحطات يسمح باستغالل الفضاء إلى أبعد حد مع التقليل من ،مقارنة مع المحطات الحرارية الكالسيكية

كما أن تقنية المحطات الحرارية ذات • ا كانت المحطة تقع وسط مكان طبيعي كتهدارتالتأثير البصري على جماليته، خصوصا إذ

الدارة المركبة التي تشتغل بالغاز الطبيعي تشكل ميزة كبرى لضمان استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء، إذ تتميز هذه التقنية 

 دقيقة تصل 30وأبرز السيد ألفارو أنه خالل• شبكة الوطنيةبنشاطها الكبير واستجابتها السريعة لتقلبات الطلب على الطاقة في ال

 دقيقة تدور المحطة بطاقتها الكلية مضيفا أنه نشاط أسرع بكثير من نظيره لدى 45المحطة إلى نصف طاقتها اإلنتاجية، وخالل

 إلجراء أشغال الصيانة، وشدد على أنه منذ انطالق العمل بالمحطة في يناير الماضي، بعد توقف مبرمج• المحطات الكالسيكية

 استثمارا إجماليا بقيمة 9001وتطلبت المحطة، الحائزة على شهادة الجودة إيزو•  بالمائة من طاقتها99تشتغل محطة تهدارت ب

وأشغاال كبرى استعملت فيها تكنولوجيا عالية، أنجزتها , أي بحدود مائةوعشرون مليون دوالر  مليون درهم889 ومليارين

وتتكون المنشأة الرئيسية في محطة تهدارت من عنفتين كبيرتين، حيث تبلغ طاقة •  شهرا25طيلة" سيمنس"انية الشركة األلم

 100 آالف و3ويبلغ اإلنتاج السنوي للمحطة•  ميغاواط120 ميغاواط فيما تقدر طاقة العنفة البخارية ب270العنفة الغازية

وتستعمل الدارة المركبة لمحطة تهدارت الغاز الطبيعي فقط • درة المحطة بالمائة من ق92ساعة بمعدل عمل أدنى يعادل/جيغاواط

كمحروق إلنتاج الطاقة الكهربائية، حيث تزود المحطة انطالقا من أنبوب الغاز الرابط بين المغرب العربي وأوربا من خالل نفق 

وعهد بمشروع المحطة ذات الدارة • ر مكعب مليون مت520 كلم، ويقدر االستهالك السنوي للمحطة من الغاز بحوالي13يبلغ طوله

من إسبانيا وسيمنس من " إنديسا " المركبة لتهدارت، الذي سهر على إنجازه المكتب الوطني للكهرباء بشراكة مع شركتي 

وستسهر هذه الشركة، التي يستحوذ • ألمانيا، إلى شركة مؤسسة حسب القانون المغربي تسمى الشركة الكهربائية لتهدارت 

المتبقية،  بالمائة 20"سيمنس "  بالمائة و 32"إنديسا "  بالمائة من رأسمالها فيما تملك شركة 48مكتب الوطني للكهرباء علىال

  • سنة بعد انطالق العمل بها20على ضمان تسيير المحطة الحرارية لمدة 



 

 

 
   

 
 

 
 

  . كم غرب الطريق العام بين مدينتي حمص وحماه شمال مدينة الرستن8 تبعد مسافة :الموقع الجغرافي

  .مليون ين ياباني ) 26201: ( قيمة العقد 

  .مليون ليرة سورية) 671+ ( مليون دوالر أمريكي ) 135+ ( 

  . ميغاوات220تطاعة كل مجموعة  تتألف المحطة من ثالث مجموعات توليد بخارية اس:مكونات المحطة ومواصفاتها 

  .الوقود األساسي هو الغاز، كما أنها يمكن أن تعمل على الفيول وعلى المزيج الغازي مع الفيول

وتعتبر هذه المحطة من أحدث محطات التوليد البخارية في القطر، حيث تستخدم أحدث التكنولوجيا والتقنيات في التحكم 

  .EMS ونظام إدارة الطاقة MMS إدارة الصيانة التشغيل باإلضافة إلى وجود نظامي



 

 

  :العاملون في الشركة والخدمات المقدمة لهم 

 شقة سكنية أخرى 48 شقة سكنية جاهزة، ويتم بناء 206 عامل، ويستفيد العمال من 590يبلغ عدد العاملين في الشركة 

  .حالياً

  :يستفيد العمال من الخدمات التالية 

  . المكافآت التشجيعية– الحوافز اإلنتاجية – الغذاء – اللباس – العالج المجاني –لشركة النقل المجاني من وإلى ا

  .وتوجد في الشركة دار حضانة لألطفال وحدائق ومدينة ألعاب ومالعب رياضية

 .13/11/2000تم التدشين برعاية الدكتور السيد الرئيس الدكتور بشار األسد بتاريخ : وضع الشركة بالخدمة
  
 
 ،  ـ المحطات الغازيه7

Internal Combustion Engines   

حيث يحترق داخل غرف ) Fuel Oil(محطات التوليد ذات االحتراق الداخلي هي عبارة عن اآلت تستخدم الوقود السائل 

يك  فتتولد نواتج االحتراق وهي عبارة عن غازات على ضغط مرتفع تستطيع تحر،احتراق بعد مزجها بالهواء بنسب معينة

  .المكبس كما في حالة ماكينات الديزل أو تستطيع تدوير التوربينات حركة دورا نية كما في حالة التوربينات الغازية

  Diesel Power Stationتوليد الكهرباء بواسطة الديزل 

 وهي تمتاز .لقرىتستعمل ماكينات الديزل في توليد الكهرباء في أماكن كثيرة في دول الخليج وخاصة في المدن الصغيرة وا

بسرعة التشغيل وسرعة اإليقاف ولكنها تحتاج الى كمية مرتفعة من الوقود نسبيا وبالتالي فان كلفة الطاقة المنتجة منها تتوقف 

وهذا المولدات سهلة التركيب ).  ميغاواط فقط3 (. ومن ناحية أخرى ال يوجد منها وحدات ذات قدرات كبيرة.على أسعار الوقود

 وفي هذه الحالة يعمل عادة عدد كبير من هذه المولدات بالتوازي .يرة في حاالت الطوارئ أو أثناء فترة ذروة الحملوتستعمل كث

 .لسد احتياجات مراكز االستهالك

  

  Gas Turbineتوليد الكهرباء بالتوربينات الغازية 

ا ويعتبر الشرق األوسط من اكثر البلدان استعماال تعتبر محطات توليد الكهرباء العاملة بالتوربينات الغازية حديثة العهد نسبي

 تستعمل عادة أثناء ذروة الحمل في البلدان التي يوجد ،ميغاواط250 ميغاواط الى 1 وهي ذات سعات وأحجام مختلفة من .لها

  . علما أن فترة إقالعها وإيقافها تتراوح بين دقيقتين وعشرة دقائق،فيها محطات توليد بخارية أو مائية

 فتستعمل التوربينات الغازية لتوليد الطاقة طوال اليوم بما فيه ، وخاصة في المملكة العربية السعودية،ي معظم الشرق األوسطوف

  . ونجد اليوم في األسواق وحدات متنقلة من هذه المولدات لحاالت الطوارئ مختلفة األحجام والقدرات.فترة الذروة

 كما .ها نسبيا وسرعة تركيبها وسهولة صيانتها وهي ال تحتاج إلى مياه كثيرة للتبريدتمتاز هذه المولدات ببساطتها ورخص ثمن



 

 

وتمتاز كذلك .. ) . الغاز الثقيل وغيرها– الغاز الطبيعي –البترول الخام النقي ( تمتاز بإمكانية استعمال العديد من أنواع الوقود 

  .بسرعة التشغيل وسرعة اإليقاف

كما أن عمرها الزمني قصير نسبيا وتستهلك كمية اكبر  % 25 و 15ردود الذي يتراوح بين وأما سيئاتها فهي ضعف الم

 .من الوقود بالمقارنة مع محطات التوليد الحرارية البخارية
 

 بيئة العراق المائيه 

يل التربه تركيا لألول وتركيا وسوريا للثاني وهذا يعني إن عمليات غس عبورنهري دجله والفرات يجريان في العراق بعد

 مناطق ،تؤدي إلى تلويث للمياه بدرجه كبيره الملوثه باألسمده الزراعيه ومبيدات الحشرات و بعض الفضالت الكيمياويه للمصانع

ترب العراق كلسيه باألضافه إلى إن كل مصانع العراق من شماله ..وسط وجنوب العراق نوعية المياه تكون كارثيه أكثر لماذا ؟

ملحيه مليئه بالكلس وتركيز هائل من فضالت  بسط شروط ألحفاظ على البيئه فتكون مياه جنوب بغداد للنهرينوغربه التلتزم بأ

 المحطات البخاريه تنتج الكهرباء ويمكن لنا أستخدام ،ملخص مفيد....المصانع ويزداد الوضع سوءآ كلما تقدمنا نحو الجنوب

يمكن أضافتها للمحطات البخاريه وهي بناء غرفة أحتراق أضافيه لحرق الطاقه الحراريه لتنقية المياه وهناك وظيفه أخرى 

 . قبل تحويلها إلى طاقه كهربائيه،ميكانيكيه,فضالت المدن ألنتاج طاقه حراريه ومن ثم طاقه حركيه 
 

 ثالثآ ـ واقع الكهرباء في العراق

 .لك الفترةميكا واط في ت 3550 تم ارجاع األنتاج الى)  مايس–كانون الثاني (2004 ·

 . ميكا واط4250وصل األنتاج الى ) األول  تشرين–حزيران (2004 ·

 واط  ميكا3250وبشكل غير متوقع انخفض األنتاج الى ) الثاني تشرين(2004 ·

 . ميكا واط3550الى  ارتفع األنتاج قليالً )  شباط–كانون الثاني (2005 ·

 . مبكا واط4100 األنتاج الى ارتفع معدل)  نيسان–مارس (2005 ·

 .  ميكا واط5390كان األنتاج  (حر الصيف في ذروة(2005 ·

القادمة وفي   ميكا واط خالل األشهر8700 سوف يزداد الطلب الى ، ميكا واط7361لألنتاج تقريباً   الطلب الحالي 2006 ·

  .الصيف تحديداً 



 

 

 
 3جزء 

  المالحق

  

  2  في وزارة الكهرباء دائرة االنتاج ومديرياتها

  12   و استراتيجية تأمين الطاقة الكهربائية في اقليم كردستانالكهرباءقطاع 

  18   2006 والعام 2005/واقع المنظومة الكهربائية لالشهر السبع من العام 

  19   2007المشاريع الجديدة التي يتوقع انجازها خالل عام 

  20   2007 وعام 2006/االنتاج المتوقع تحققه لما تبقى من عام 

  21  والغازية والبخارية في العراق التوليد الكهرومائية محطات تأهيل

  22  2011تأهيل المحطات الغازية والوحدات البخارية لغاية 

  23  وصيانة الوحدات البخارية  تأهيل

  29  )الزمني  الخط–السعة الكلية (توليد الطاقة الكهربائية  

  

 زارة الكهرباءفي و دائرة االنتاج ومديرياتها

لتأمين وصولها إلى المستهلك بشكل مستمر  تقوم مديريات إنتاج الطاقة الكهربائية بإنتاج ونقل الطاقة إلى شبكات النقل

 .وبمواصفات عالمية معروفة

 وفي أماكن ،قطرمساحة الرقعة الجغرافية لل المنتشرة على محطات التوليد يتم من خالل العراق في أن إنتاج الطاقة الكهربائية

 المناطق التي تتوفر فيها متطلبات هذه المحطات من وقود ومياه وتنقسم هذه المحطات، تمركز األحمال الكهربائية الكبيرة وفي

 :إلى األنواع التالية

  .المحطات البخارية

  .المحطات الغازية

  .المحطات الكهرومائية

واليوم وبشكل مستمر وتساهم المحطات  بية الطلب على مدار الساعةوتقوم هذه المحطات بإنتاج الطاقة الكهربائية لتل

تليها المحطات الغازية ثم الكهرومائية حيث يعتمد إنتاج األخيرة على توفر  إنتاج الطاقة الكهربائية في البخارية بالحصة األكبر

 .المائية الموارد

خالل أجراء الصيانات السنوية والوقائية لوحدات  ل منبشكل افض محطات التوليد وتسعى مديريات اإلنتاج إلى ديمومة عمل



 

 

توفير احتياطي دوار  إلى" وصوال" منها وصوالً إلى منظومة مستقرة ذات موثوقية عالية لتأمين الطلب أوال وتأهيل القديمة التوليد

ضافة قدرات جديدة من المحطات ولتحقيق ذلك كلة تسعى هذه المديريات إلى إ المنظومة الكهربائية في وساكن لزيادة الموثوقية

  .والغازية والكهرومائية من خالل المشاريع الجديدة البخارية

  

  الطاقة الكهربائية ـ المنطقة الوسطىانتاج مديرية 
  . للرقعة الجغرافية للمنطقة الوسطى من العراق إذ كانت قبل هذا التاريخ تشمل جميع أنحاء العراق1999تأسست في عام 

ى وحدة إنتاجية اقتصادية ممولة ذاتياً ومملوكة للدولة وتتمتع والمديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسط

بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري وتعمل وفق أسس اقتصادية ونرتبط بوزارة الكهرباء ويكون مركزها الرئيسي 

  .ة تابعة لها والمرتبطة فيهاولها أن تفتح فروع في داخل القطر وخارجه إضافة إلى احتوائها على عدد من الوحدات التنظيمي

في عمل  في دعم االقتصاد الوطني في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية لبلوغ أعلى مستوى من النمو هدف المديرية إلى اإلسهامت

األموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف خطط  وإنتاج الطاقة الكهربائية واعتماد مبدأ الحساب االقتصادي وكفاءة استثمار

 .التنمية

 -:التالية تمارس المديرية المهام والنشاطات

 . إنتاج الطاقة الكهربائية في محطات التوليد وبيعها والقيام بأعمال الصيانة .1

  . تطوير وتوسيع محطات التوليد وما يتعلق بها من مرافق أخرى .2

   .ت انتاج وأية مواد تدخل ضمن العملية اإلنتاجية واحتياجاتهاشراء واستيراد مستلزما .3

  

  -:الهيكل اإلداري للمديرية

  :تتكون المديرية من عدة أقسام مثل 

 محطات التوليد   •

 التخطيط والمتابعة  •

  الشؤون التجارية  •

 التدريب   •

 الشؤون اإلدارية   •

 الشؤون المالية   •

 السالمة الصناعية   •

 .الرقابة الداخلية  •



 

 

  

 والمائية التالية بالمديرية ترتبط المحطات الحرارية و الغازية

 الموقع سعتها التصميمية اسم المحطة 

 بغداد  ميكا واط4x 160 محطة كهرباء الدورة الحرارية

  بغداد  ميكا واط4x37 محطة كهرباء الدورة الغازية 

 بغداد  ميكا واط 2x67.5+  ميكا واط 4x55 محطة جنوب بغداد الحرارية

  بغداد  ميكا واط2x 123 محطة القدس الحرارية

 شمال بغداد  ميكا واط7x23 محطة التاجي الغازية

 بغداد  ميكا واط4x9 + 2x2 + 20x 1.25 محطة الزعفرانية

 االنبار  ميكا واط6x10 محطة سد حديثة الكهرومائية

 ديالى  ميكا واط2x25 محطة سد حمرين الكهرومائية

 سامراء  ميكا واط3x28 امراء الكهرومائيةمحطة سد س
  

  بيجي-صالح الدين : مديرية

 : دد الوحدات اإلنتاجية ع

   وحدة بخارية 10  •

  وحدة قيد اإلنشاء +   وحدة غازية26  •

   وحدة متنقلة 12 •

    ميكا واط3061  :لطاقة التصميمية الكلية للمحطات ا

  : المحطات التابعة للمديرية 

  يجي الحراريةمحطة كهرباء ب  •

  محطة كهرباء بيجي الغازية  •

  محطة كهرباء الدبس   •

  محطة كهرباء مال عبد اهللا الغازية   •

   محطة كهرباء كركوك الغازية  •

   

  



 

 

  محطة كهرباء بيجي الحرارية: اوالً 

   بيجي -محافظة صالح الدين  : لموقعا

  واط ميكا 1320 :للمحطة الطاقة التصميمية 

 6 :عدد الوحدات

 :إدخال الوحدات اإلنتاجية للعملتاريخ  

 1983/ أيلول   الوحدة األولى

 1983/ كانون األول   الوحدة الثانية

 1984/ آذار  الوحدة الثالثة

 1984/ آب  الوحدة الخامسة

 1984/ تشرين الثاني  الوحدة السادسة

  :الوقود المستخدم 

   ديزل  •

   الغاز الطبيعي  •

   النفط الخام  •

   الوقود الثقيل  •

   

  محطة كهرباء بيجي الغازية: ثانياً 

    بيجي-محافظة صالح الدين  :الموقع  •

   متنقلة 8 رئيسية 4 :عدد الوحدات •

   755 :الطاقة التصميمية للمحطة  •

   :تاريخ إدخال الوحدات اإلنتاجية للعمل  •

 11/12/2002 الوحدة االولى

 11/10/2003 الوحدة الثانية

 6/3/2005 الوحدة الثالثة

 21/3/2005 دة الرابعةالوح
A1 1/4/2004 
A2 23/5/2004 
A3 لم تدخل العمل  



 

 

A4 19/3/2004 
B1 12/5/2004 
B2 27/3/2004 
B3 18/3/2004 
B4 19/3/2004 
   :الوقود المستخدم  •

o غاز طبيعي  

o  زيت الغاز  

o النفط الخام  

o الوقود الثقيل  

  

  محطة كهرباء الدبس :ثالثاً 

   الدبس - كركوكفظة محا :الموقع  •

   :انواع من الوحدات  3 : االنتاجيةالوحدات  •

  لكل وحدة )  ميكا واط15(بطاقة تصميمية ) 4(عددها  :  الوحدات البخارية- 1

  :تاريخ إدخال الوحدات إلى العمل  

  31/5/1959   (1) الوحدة

  2/7/1959  (2) الوحدة

  27/8/1959  (3) الوحدة

  17/11/1959  (4) الوحدة

  غاز طبيعي  :الوقود المستخدم  

  لكل وحدة )  ميكا واط37.5(وحدات بطاقة تصميمية ) 3(عددها :  الوحدات الغازية -2

  :تاريخ إدخال الوحدات إلى العمل  

 29/7/1982   (4) الوحدة

 11/1982//29 (5) الوحدة

 23/8/1982  (6) الوحدة

   غاز طبيعي :الوقود المستخدم  

 وتعمل في 1991 في المحطة وتم تشغيلهالكل وحدة )  ميكا واط8 (طاقة تصميميةوحدات ب) 5 (عددها : المتنقلة الوحدات. 3

  . الديزل وبعدها على الغاز الطبيعي الوقودبداية التشغيل على



 

 

  محطة كهرباء مال عبد اهللا الغازية  :رابعاً

   مال عبد اهللا - كركوكمحافظة  :الموقع  •

  تحتوي المحطة على نوعين من الوحدات  :اجية الوحدات اإلنت •

لكل وحدة وتعمل على الغاز )  ميكا واط23(وحدة بطاقة تصميمية ) 12( وعددها  :(Frem5)الوحدات القديمة  -  أ

  الطبيعي 

  :تاريخ إدخال الوحدات للعمل  

 6/2/1977  (1(رقم  

 18/4/1977  (2) رقم

 15/11/1981   (3) رقم

 14/11/1981  (4) رقم

 28/11/1981 (5) رقم

 28/11/1981 (6) رقم

 15/12/1981   (7) رقم

 27/1/1982  (8) رقم

 31/1/1982 (9) رقم

 16/2/1982  (10) رقم

 27/4/1982  (11) رقم

 17/7/1982  (12) رقم

تعمل على الغاز لكل وحدة و)  ميكا واط37(وحدات بطاقة تصميمية ) 6(وعددها :  (Frem6)الوحدات الجديدة  - ب

  الطبيعي والكاز وايل 

  :تاريخ إدخال الوحدات للعمل  

 5/1/2000   )1(رقم 

 26/2/2000   (2) رقم

 15/6/2000   (3) رقم

 22/6/2000  (4) رقم

 21/7/2000  (5) رقم

 18/9/2000  (6) رقم



 

 

  محطة كهرباء كركوك الغازية : خامساً  

   تازة - كركوكمحافظة  :الموقع  •

  ميكا واط  320 :الطاقة التصميمية للمحطة  •

  تحتوي المحطة على نوع وحدتين انتاجيتين  :الوحدات اإلنتاجية  •

  قيد اإلنشاء : الوحدة األولى  .1

  .ميكا واط وتعمل على الغاز الطبيعي) 70( وبطاقة تصميمية 15/1/2005دخلت العمل بتاريخ : الوحدة الثانية .2

  

  انتاج الطاقة الكهربائية ـ البصرةمديرية 
  

 يريةمهام المد: أوالً 

  .إنتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة من محطات الكهرباء .1

o محطة كهرباء الهارثة البخارية  

o محطة كهرباء النجيبية البخارية  

o محطة كهرباء خور الزبير الغازية  

o محطة كهرباء الشعبية الغازية  

  .وزيادته القيام بأعمال الصيانة الوقائية والدورية للمحافظة على استقرار اإلنتاج .2

  .وفنية عالية المهارة المشاركة بأعمال الصيانات الوقائية الكبرى حيث تمتلك المديرية كفاءات هندسية .3

  إحصاءات عامة: ثانياً

 )س.و.م(بالميكا واط بالسنة  معدل اإلنتاج السنوي

  )س.و.م (2003سنة  )س.و.م (2002سنة  )س.و.م (2001سنة  )س.و.م (2000سنة 

  

7640154 8476137 8848472 5779509 
 

  حالة المحطات: ثالثاً 

وتجاوزات على جميع القياسات العالمية  جميع المحطات تحتاج الى تأهيل أو صيانات كبرى لما تعرضت له من أضرار مباشرة

  )1991( وخاصة بعد عام السباب أهمها الحروب التي مرت بها المنطقة

  نشاطات عامة: رابعاً 



 

 

  :تساهم المديرية بنشاطات عامة مختلفةيمكن ان 

  .تخطيط وادارة المشاريع .1

  أجراء الصيانات الكهربائية والميكانيكية المختلفة .2

  المشاركة في أعمال النصب للمحطات الجديدة .3

  تشغيل وصيانة وحدات معالجة المياه .4

  المشاريع والطموحات المستقبلية: خامساً 

  .يير عالمية إلرجاعها الى قدرتها التصميميةتأهيل المحطات العاملة وفق للمعا .1

  .السنوي بناء محطات جديدة بما يناسب تغطية النقص الموجود بالطلب ويوازي النمو والتطور .2

  .(ISO) الدخول الى مقاييس اإلنتاج العالمية وفقاً ألنظمة .3

  معلومات عامة عن عناصر المنظومة الكهربائية: سادساً 

  محطة الهارثة الحرارية

  ميتسوبيشي اليابانية : الشركة المصنعة •

  4 : عدد الوحدات •

  200 × 4 ـ: (MWH) السعة التصميمية للمحطة •

  1979 : سنة التشغيل •

  محطة النجيبية الحرارية

  تكنوبروم اكسبورت الروسية : الشركة المصنعة •

  2 : عدد الوحدات •

  100×2 ـ: (MWH) السعة التصميمية للمحطة •

  1974 : سنة التشغيل •

  محطة خور الزبير الغازية

  األلمانية BBC : الشركة المصنعة •

  4 : عدد الوحدات •

  64×4 ـ:(MWH) السعة التصميمية للمحطة •

  1977 : سنة التشغيل •

  محطة الشعيبة الغازية

  الفرنسية Alstom : الشركة المصنعة •



 

 

  2 : عدد الوحدات •

  24× 2 ـ: (MWH) السعة التصميمية للمحطة •

  1973 : غيلسنة التش •

  محطة البتروكيمياويات الغازية

  االسكتلندية John Brown : الشركة المصنعة •

  4 : عدد الوحدات •

  20×4ـ :(MWH) السعة التصميمية للمحطة •

  1988 : سنة التشغيل •

  4جزء 

 في اقليم كردستان  و استراتيجية تأمين الطاقة الكهربائيةالكهرباءقطاع 
 

 هو القطاع االستراتيجي الذي يدخل في تشابك قطاعي مع كل القطاعات االقتصادية االخرى و باعث ءالكهرباان قطاع 

 مماجعلت الظروف السياسية و ،وهو القطاع الذي يتميز بالكثافة الرأسمالية و التقنية العالية من الناحية التكنولوجية. لحركتها

من تدمير شبه كامل إبان عمليات االنفال للفترة  العادة تأهيله بعدما أصابهالمالية لحكومة أقليم كوردستان ان تكون غير قادرة 

  .  من قبل الحكومةالمركزية العراقية في تلك الفترة1980-1991

 ، و كوردستانالعراق في 1996و خالل فترة سيادة قرار االمم المتحدة المعروف بقرار النفط مقابل الغذاء و الدواء بعد سنة 

مبالغ كبيرة بهدف إعادة تأهيله و لكن بقي القطاع دون مستوى اشباع الحاجات االستهالكية المنزلية ناهيك عن حيث تم ترصيد 

لذلك كان هناك فراغاً كبيراً لطاقة الكهربائية في اقتصاد كوردستان على الرغم من توفر مصادر . الدخول في المجاالت االنتاجية

   .الطاقة لتشغيل المحطات الكهربائية

. ا بقي هذا القطاع يعاني من اختالل بين عرض الطاقة الكهربائية و حجم الطلب عليها لألغراض االنتاجية و االستهالكيةلذ

وان هذا االختالل قد تركز بالشكل االساسي في ضعف الطاقة االنتاجية، التي تعتمد على حجم ما يخزن سنوياً من مياه االمطار في 

  .سدي دوكان و دربنديخان



 

 

جانب نقل الطاقة و كذلك شبكات التوزيع و ملحقاتها لم تكن بالمستوى المطلوب نظراً للتقادم التكنولوجي لمنظومة النقل  أما 

و التوزيع و عدم توفر قطع الغيار لذا لم تكن الطاقة بمواصفات قياسية من حيث النوع، أما من حيث الكم، فأنها لم تكن 

  .ليل من حجم الطلب االستهالكي المنزليبأستطاعة القطاع إال تغطية الجزء الق

، فان القطاع كان عاجزاً عن تغطية )أي االرياف و المدن( أما من حيث التوسع االفقي للقطاع او ما يسمى بكهربة االقتصاد 

  .المدن و االقضية و النواحي

 كوردستان فيما بعد، تركزت على و حكومة أقليم) SCR986( ان سياسة قرار النفط مقابل الغذاء و الدواء لألمم المتحدة 

إدخال منظومة محطات صغيرة و متوسطة طارئة لمعالجة االختالل في القطاع على االقل لألمد المتوسط لتقوية القدرة الغطائية 

  .للقطاع للقصبات و بعض القرى وان كان بنوعية و كفاءة منخفظة من التيار الكهربائي

  .فقط من االسر في الحضر% 47.7يف أشتركت في الشبكة العامة للقطاع و من االسر في الر% 19.5 إذ أن حوالي 

من أسر الحضر عن طريق ربطها بمولدات % 7.3من عدد االسر في الريف و % 13.4 و تم تغطية احتياجات حوالي 

  . مشتركة

ية من مولدات خاصة من األسر في الحضر قد حصلت على الطاقة الكهربائ% 2.3من األسر في االرياف و % 5.7و حوالي 

  . من االرياف بدون أي نوع من مصدر الطاقة الكهربائية% 1.7و بقيت حوالي أكثر من لها 

  .ك أيضاً اختالل في هيكل توزيع الطاقة الكهربائية على مستوى االقضيةاإذ كان هن

من % 34.1من االرياف و % 36.3 إذ أن قضاء بنجوين لم يكن مرتبطاً بمصدر للكهرباء من الشبكة العامة و ان حوالي 

  . الحضر قد حصلت على الطاقة الكهربائية من مولدات مشتركة

من الحضر بالشبكة العامة لمصدر الطاقة % 5.5من االسر في االرياف و % 9.4وقضاء شارباذير قد تم ربطه بنسبة 

  الكهربائية 



 

 

  ).1( كما في الجدول رقم،دات المشتركةمن الحضر تم تغطيتها من المول% 6.7من االرياف و % 52.6وان نسبة 

  .  ان الطاقة الكهربائية الموزعة بهذا النمط من االنظمة قد تعاني من نقص كبير من حيث الكفاءة و النوعية

   .من الحضر% 6.2فقط من االسر في االرياف تتمتع بطاقة كهربائية مستقرة نوعاً ما و % 3.2حيث يالحظ ان 

 وهناك انقطاع للكهرباء من وقت الى ،2005من األسر في سنة % 24.3قة في الحضر بالنسبة و هناك انقطاع يومي للطا

من االسر في االرياف و % 8.3من االسر في الحضر و يتمتع حوالي % 27.2من االسر في االرياف و % 12.3آخر بنسبة 

  ).2(الجدول رقممن االسر في الحضر بالطاقة الكهربائية لبعض الساعات في اليوم كما في % 21.4

   

  .2005 حسب البيئة و النسب المئوية لألسر في أقليم كوردستان لسنة الكهرباءهيكل توزيع  )1(دول رقمج

 اليوجد كهرباء مولد مشترك مولد خاص الشبكة العامة
 األقضية

الحضرالريفالحضرالريفالحضرالريفالحضرالريف

 - 1.3 1.8 0.2 0.5 71.620.92 19.6 السليمانية

 - 3.4 11.4 32.2 0.5 3.2 31.6 16.0 ثشدةر

 - 3.1 34.1 36.3 1.3 23.6 0.4 - ثينجوين

 - 1.6 10.1 9.6 3.8 7.0 37.4 29.6 ضمضماَل

 - - 24.4 11.1 6.6 0.9 43.5 7.1 حلبجة

 - - - - 1.3 - 88.0 10.7 دربنديخان

 - 0.9 7.3 10.2 2.1 4.9 35.6 52.0 دوكان

 - - - - - - 71.3 28.0 رانية

 - 1.9 6.7 52.6 - 18.1 5.5 9.4 شارباذير

 - - - 3.2 8.2 1.3 65.6 4.9 شارةزور

 - 0.4 - 13.3 2.7 8.6 40.7 25.9 كفري

 - 1.7 - 6.5 0.4 4.7 66.1 19.5 كةالر

 - - - - 3.1 1.3 63.1 31.5 كويسنجق

 - 1.1 7.3 13.4 2.3 5.7 47.7 19.5 المعدل

و  بيانات غير منشورة, 2005 دائرة االحصاء  الدراسات سنة،ة تشجيع االستثمارهيئ/ المصدر



 

 

   

  )2(جدول رقم

  .2005كفاءة التيار الكهربائي لألسر في األقليم و بالنسبة المئوية لألسر و البيئة لسنة 

 الكهرباء

 %المستقر 

انقطاع من وقت 

 %الى آخر 
 انقطاع يومي

 الكهرباءوجود 

 لساعاتلبعض ا

  الكهرباءوجود 

 األقضية يومياً

 الحضر الريف الحضر الريفالحضر الريفالحضر الريفالحضرالريف

 2.4 2.5 9.6 4.6 24.9 10.1 34.4 8.5 2.6 1.4 السليمانية

 0.9 - 11.1 10.7 12.0 6.7 28.6 20.1 0.4 1.3 ثشدةر

 - - - - - - - - - - ثينجوين

 32.9 1.9 3.9 7.4 28.2 14.1 24.1 13.0 1.3 1.7 ضمضماَل

 2.0 1.5 7.6 1.5 18.2 2.6 24.6 9.4 9.6 - حلبجة

 2.3 - 8.0 1.3 24.0 2.7 34.7 6.7 21.3 - دربنديخان

 2.1 1.4 7.2 12.9 13.7 12.8 19.8 22.3 10.2 10.6 دوكان

 6.2 10.0 14.4 7.9 31.4 8.0 33.3 15.7 3.1 1.3 رانية

 - - - - - - - - - - شارباذير

 - - - - 30.3 2.6 24.5 8.6 - - شارةزور

 - - - 20.6 - 15.8 - - - - كفري

 - - - - 27.0 5.3 20.5 7.1 1.3 - كةالر

 - - - - 34.2 18.2 27.5 12.0 - - كويسنجق

 6.8 3.4 21.4 8.3 24.3 8.9 27.2 12.3 6.2 3.2 المعدل

                        

و  بيانات غير منشورة, 2005 دائرة االحصاء  الدراسات سنة ،ستثمار هيئة تشجيع اال،- :المصدر
  
 و لحد االن، كانت ستراتيجية االبقاء على ادامة و 1999 منذ الكهرباءستراتيجة حكومة االقليم في مجال إخالصة القول، ان  

  .صيانة الواقع االنتاجي لمحطتي دوكان و دربنديخان دون توسيعهما



 

 

 التي يمكن تصنيفه ضمن ستراتيجية الفترة القصيرة، الكهرباءأدخلت الحكومة برنامجا جديدا في مجال  ،2004و منذ سنة 

. التي في اطارها حاولت الحكومة كهربة البيئة الريفية و بعض االقضية و النواحي من خالل مولدات كهربائية صغيرة الحجم

 مولدة كهربائية لسنتين 349 الضافتها الى ،2005 و 2004نة  مولدة كهربائية في س677حيث وفق هذا البرنامج تم تجهيز 

  أذ أن الطاقة االنتاجية لهذه المولدات صغيرة، بحيث أن عدد المولدات ذي الطاقات. 2000 و 1999

  ، 2005 و 2004 مولدة كهربائية لسنتين 695ي بلغ ف كي 72 - 10 من 

   منها: مولدة 331ي بلغ فكي  1000 – 100و من 

  . مولدة176ي بعدد ف كي 100

  . مولدة28ي بعدد ف كي 150

   . مولدة66ي بعدد ف كي 250

 . مولدة52ي بعدد ف كي 500

   .مولدة 9ي بعدد ف كي 1000

على الرغم، أن الطاقة االنتاجية لهذه المولدات فهي متواضعة اصال بالنسبة الى حاجة االقليم، فأن صعوبة عمليات الصيانة و 

الخ لهذه المولدات في المناطق النائية و تقادم الزمن جعلت بعض من هذه المولدات ان ....توفير الطاقةاالدامة و كلفتهما و 

 لحكومة االقليم لحد االن معتمدة على الظروف المناخية من الكهرباءلذا فأن ستراتيجية . تكون خارج الطاقة االنتاجية للكهرباء

ة الكهربائية في االقليم من حيث مجال االستخدام بكمية و نوعية و كفائة غير حيث االنتاج و تغطية جزءا من الطلب على الطاق

  .قياسية دوليا

و بما أن أنظمة االتصاالت و النقل و الطاقة تعتبر من أولويات البنى التحتية للتنمية االقتصادية، أذن البد من تغير هذه 

ات التنمية االقتصادية و حركة االستثمار التي بدأت تنهض في  و التدخل السريع السعاف عمليالكهرباءالستراتيجية في مجال 

االقليم و أنها تعتبر مسؤلية تأريخية على الخطاب السياسي و صانع القرار في أقتصاد كوردستان في هذه المرحلة، بحيث أن 

تنويع المصدر أي ادخال ، و الكهرباءتكون هذه الستراتيجية شاملة من حيث االنتاج و النقل و التوزيع على مستوى قطاع 

منظومات محطات الكهرومائية، و ديزل تورباين، و الكهروحرارية من حيث مصدر االنتاج، و التوسع الجغرافي من حيث التغطية 

  . االستهالكية للطلب على الطاقة الكهربائية

راض االستهالك المنزلي  الغالكهرباء يجب ان تنصب على تامين طاقة الكهرباءان استراتيجية االستثمار في قطاع 

المدى، نظرا الن الطاقة الكهربائية  واحتياجات المشاريع االستثمارية وبالمقاييس العالمية في اطار تخطيط متوسط المدى وطويل

يجب ان تكون هذه النظرة االستر اتجية شاملة  في اطار خطة قصيرة االجل هذا من جهة ومن جهة اخرى، ال يمكن حصر تامينها

  .توى كردستان من زاخو الى كفري من حيث مصادر تامينهاعلى مس

 الطاقة الكهربائية مشكلة يجب النظر الى حل .العراق اما من حيث االستهالك، من الممكن االستفادة من التكامل على مستوى 



 

 

من تحقيق استراتيجية في كردستان في االمد الطويل من خالل االعتماد على محطات كهرومائية للمساهمة في توفير حصة االسد 

 اما المصادر الكهروحرارية يجب ان يؤخذ كمنظومة مكملة لنظام مصدر الطاقة الكهرومائية وذلك بهدف ،كهرباء كردستان

الحصول على الطاقة الكهربائية الرخيصة والنظيفة من مصادر المياه سواء على البحيرات الكبيرة مثل دوكان ودربنديخان و 

لذا يجب على صانع القرار  .كهرومائية المتوسطة والصغيرة على السدود والبحيرات الصغيرة داخل كردستانبخمة او المحطات ال

 من االستثمارات الضخمة والتي تحتاج الى الكهرباءفي كردستان الدخول من االن في عقود مناسبة لهذا الغرض، الن محطات 

واالقتصادية  نعكس سلبا على جميع نواحي الحياة االجتماعيةفترات زمنية طويلة بحيث اي تاجيل في هذا المجال سوف ي

وفي الوقت نفسه، يجب على صانع القرار في كردستان تحقيق االكتفاء الذاتي في مجال توليد الطاقة . استهالكية كانت ام انتاجية

) 500-250( الحجم بين الكهربائية لالغراض االستهالكية، على االقل في االمد المتوسط، من خالل نصب محطات متوسطة

ميكاوات من نوع ديزل تورباين، وذلك لسرعة انجازها وان عمرها التشغيلي اليتجاوز العشر سنوات، وهي المدة الكافية النجاز 

هذا و يمكن سد ثغرة نقص الطاقة الكهربائية . يجية طويلة االمد في مجال المحطات الكهرومائية في كردستانتمشاريع استرا

توسطة باالعتماد على شراء الطاقة من الدول المجاورة نظرا لسرعة وسهولة ايصالها الى المستهلك مقارنة للفترة الم

  . بالمصادراالخرى

 5جزء 

 ) و.م( بالميكا واط 2006 والعام 2005/واقع المنظومة الكهربائية لالشهر السبع من العام 
  2006/ عام                          2005/ عام

  العجز        معدل الطلب   معدل االنتاج      العجز         معدل الطلب   معدل االنتاج                       

  3315  6945  3630  2950  6345  3395 كانون الثاني

  3418  7065  3647  2976  6699  3723  شباط

  1879  5776  3900  2698  6063  3365  اذار

  2604  6293  3689  2064  5399  3335  نيسان

  3991  7708  3717  2714  6253  3539  ايار

  3211  7625  4414  2401  6581  4180  حزيران

  3588  8088  4500  2897  7216  4319  تموز

  3144  7071  3928  2671  6365  3694  المعدل لالشهر

  . التركي،معدالت االنتاج تتضمن خطوط الربط االيراني

  القياس بالميكا واط
  



 

 

  

  2007المشاريع الجديدة التي يتوقع انجازها خالل عام 
  
 

   mwالقدرة المؤسسة   اسم المحطة

   60  الت الحريةمحطة ديز

   59  محطة ديزالت شمال بغداد

   500  محطة المسيب الغازية

   400  2محطةجنوب بغداد الغازية رقم 

   246  محطة النجف الغازية

   340  محطة ديزالت سامراء

   1605  المجموع

   2007 وعام 2006/االنتاج المتوقع تحققه لما تبقى من عام 

  
 

  1ك  2ت  1تايلون  اب تموز ن حزيرا ايار نيسان  اذار شباط   2ك  
   

2006                 5200 4752 4927 5083 

  
2007 5724 5753 5564 5874 6078 6483 6587 6571 6140 6669 6627 6832 

 
 



 

 

  والغازية والبخارية في العراق التوليد الكهرومائية محطات تأهيل
2006/12/07 

  

  2007توليد الكهرومائية  المحطاتتأهيل 

  
 

   mwالقدرة المؤسسة   اسم المحطة

   50+660+84  )حمرين+ حديثة + سامراء (انتاج الوسط 

   15+5  )الهندية+ الكوفة (الفرات االوسط 

   220+60+750  )بالضخ السد التنظيمي والخزن+ الموصل ( الشمال 

   1844  المجموع
   

   2007  التوليد البخاريةمحطاتتأهيل 

  
 
   mwالقدرة المؤسسة   م المحطةاس

   355+640  )جنوب بغداد +الدورة(المنطقة الوسطى 

   840  الناصرية

   1320  )بيجي(صالح الدين 

   200+400  )النجيبية+الهارثة (البصرة 

   1200  )المسيب(الفرات االوسط 

   4955  المجموع
   

   2007  التوليد الغازيةمحطاتتأهيل 

  
 

   mwالقدرة المؤسسة   اسم المحطة

   46+216+644+120  )الدورة+ Fram9جنوب بغداد +قدس (الوسطى 

   43+43  )السماوة +الناصرية(الناصرية



 

 

   111+330+92+636    ملة+كركوك+بيجي المتنقلة + بيجي(صالح الدين 

   222+120+    )مال عبد اهللا الجديدة+ الدبس+عبد اهللا القديمة 

   43+40+514  )البزركان+الشعيبة+ الخور(البصرة 

   105+189  )الحلة+النجف(فرات االوسط ال

   240  الموصل الغازية

  3754  المجموع
 
   10553:  3754 + 4955  +1844 المجموع الكلي 
 
  

  2011تأهيل المحطات الغازية والوحدات البخارية لغاية 

  

  وصيانة المحطات الغازية  تأهيل

  
 
  نوع العمل   )و.م(القدرة المتوقع اضافتها  اسم المحطة  ت

  

   2007 عام

  وحدات ) 4(تأهيل   20  محطة مال عبد اهللا القديمة  1

  تأهيل وحدتين   10  محطة الحلة  2

  تأهيل وحدتين   40  محطة النجف  3

  ) 1، 3(تأهيل وحدتين   35  الدورةمحطة   4

  نصب ثالث وحدات   20  محطة التاجي  5

 ثالث وحدات  تأهيل  15  محطة الموصل  6

  و .  م140تضيف 

  2008عام 

  وحدات ) 8(تأهيل   40   عبد اهللا القديمةمحطة مال  1

  تأهيل وحدتين   10  محطة الحلة  2



 

 

  تأهيل وحدتين   40  محطة الخور  3

  ) 4 ،2(تأهيل وحدتين   20  الدورةمحطة   4

  استبدال وحدتين   20  محطة الموصل  5

 ثالث وحدات  تأهيل  15  محطة التاجي  6

   و. م145تضيف 

 2009عام 

  وحدات ) 6(تأهيل   90  محطة مال عبد اهللا الجديدة  1

 وحدات ) 3(تأهيل   30  محطة دبس  2

    و. م120تضيف 

  وصيانة الوحدات البخارية  تأهيل

  
 
  نوع العمل   )و.م(القدرة المتوقع اضافتها  اسم المحطة ت

  

   2007عام 

  ) 3،4(الوحدتين  تأهيل  90  محطة جنوب بغداد  1

  ) 6 ،5(تأهيل الوحدتين   120  الدورةمحطة   2

    و.م 210تضيف 
   

  2008عام 

  ) 5، 3( تأهيل الوحدتين   250  محطة بيجي  1

  ) 4، 3( تأهيل الوحدتين   120  الدورةمحطة   2

  ) 2، 1( تأهيل الوحدتين   45  محطة جنوب بغداد  3

  ) 1(تأهيل الوحدة   100  محطة المسيب  4

  ) 3 ،2(تأهيل الوحدتين   300  محطة الهارثة  5

    و.م 815تضيف  



 

 

  2009عام 

  ) 2، 1( تأهيل الوحدتين   120   بيجيمحطة  1

  ) 3(تأهيل الوحدة   100  محطة المسيب  2

  ) 2، 1( تأهيل الوحدتين   80  محطة الهارثة  3

    و.م 300 تضيف 

  

  2010عام 

  ) 6، 4( تأهيل الوحدتين   120  محطة بيجي  1
   

  2011عام 

 ) 4، 2( تأهيل الوحدتين   200  محطة المسيب  1
 

 كهرباء والضرر البيئيرابعآ ـ محطات أنتاج ال
 
   األمطار الحمضية-

 وباألخص ، فبعض الغازات التي تتحرر عند احتراق الوقود.من المخاطر الجانبية لحرق الوقود هو تساقط األمطار الحمضية

ذا فإن أي  ونتيجة له. تتحد مع الماء في الجو مكونة حامض الكبريتيك وحامض النتريك،ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين

 وتفتيت بعض أجزاء األبنية وصدأ ،مطر يتساقط على منطقة ما ستكون حامضاً ويسبب ذلك تلفاً للنباتات وتعطيالً لنمو الغابات

  .للمعادن

 وتوجد عدة تقنيات يمكن .ومعظم غاز ثاني أكسيد الكبريت ينبعث من المحطات الكهربائية التي تستخدم الفحم وقوداً

 والطريقة الشائعة االستخدام هي امرار الغازات الخارجة خالل .المحطات لتقليل انبعاث ثاني أكسيد الكبريتاستخدامها في هذه 

 وهذه الطريقة لها .خليط من كاربونات الكالسيوم والماء التي تمتص الكبريت إلنتاج كبريتات الكالسيوم أو ما يسمى بالجبس

وهنالك .  وزيادة كلفة اإلنتاج، وزيادة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون،لكهربائيةمساوئ جانبية منها تقليل كفاءة إنتاج الطاقة ا

  .طريقة أخرى هي بدفع الهواء خالل غرفة حرق الفحم وبوجود بعض األحجار الكلسية

ذات وينتج هذا الغاز من عمليات االحتراق ). NOx(أما الغاز اآلخر الذي يسبب األمطار الحمضية فهو أكسيد النيتروجين 

الدرجات الحرارية العالية وذلك نتيجة لوجود بعض المواد النيتروجينية في الوقود مثل الفحم والخشب أو تتكون جزئياً بواسطة 

 ويتحرر أكسيد النيتروجين بكميات كبيرة من مكائن شاحنات النقل والسيارات ومن محطات الطاقة .أكسدة النيتروجين في الهواء

  .الكهربائية



 

 

  حار بواسطة النفط تلوث الب-

 وذلك بسبب ، والمصانع الكبيرة يمكنها أن تكون أكثر الملوثات المنظورة، ومصافي النفط،إن محطات توليد الطاقة الكهربائية

 ولكن هنالك مسببات أخرى مثل نقل الوقود عبر ،وليست كل الملوثات الضارة بالبيئة سببها حرق الوقود. روائحها المميزة

 وقد تطور أسلوب . الطاقة المصدرة من الدول المنتجة تنقل بواسطة البحار والمحيطات إلى البلدان المستهلكة إن معظم.البحار

 وبقطع النظر عن الحوادث فإن هذه الناقالت تساهم بدرجة كبيرة في تلوث البحار إذ .النقل وأصبحت الناقالت ذات سعة كبيرة جداً

 وعند تفريغ الماء تخرج معه كمية من ، تمأل بالماء لغرض الموازنة،فريغ شحنتهاأنه عند عودتها إلى مكان التصدير، بعد ت

  .النفط المتبقي

الضرر الرئيسي يأتي من المياه ألتي تأتي ساخنه من محطات توليد الكهرباء والتي تجد طريقها لمياه أألنهار  ـ الننسى إن

 .حيث تتسبب بالفتك بالكثير من أألحياء المائيه كاألسماك

 شهرآ وال بد من التفكير بتأمين الغاز الطبيعي أوآل 18 لبناء محطة أنتاج بخاريه يتطلب أألمر ثالث سنوات وغازيه ،خاتمه

 ،الحاليه أآلف ميكا واط أي نصف حاجة العراق4ألنتاج كهرباء بما يعادل   أحتياطي العراق من الغاز فقط يكفي،عبر مد أألنابيب

جاوره مكلف جدآ ويعادل أضعاف كلفة بناء محطات منتجه عراقيه ولذا يجب عدم أألعتماد على هذه شراء الكهرباء من الدول الم

الننسى طبعآ خطوط النقل والتوزيع والطاقه المفقوده بسبب مقاومة المعادن الموصله ... .الطريقه وتبذير أألموال

 في كل المحافظات لسد الحاجه الفعليه مع محطات السياسه المثلى هي بناء محطات بخاريه كمنتج رئيسي للطاقه...للكهرباء

 يحتاج ،غازيه لوقت الذروه وخطوط بين المحطات لنقل الطاقه للتناوب في حال أجراء صيانه أو عجز في القدره لسبب أو آلخر

بائيه أي محطات  مليار ألصالح كل منظومته الكهر200العراق بما اليقل عن ثالث مليارات دوالر فوريه لتدارك أألزمه وبحدود 

  .توليد وخطوط نقل وتوزيع
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