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 ادلقدمــــة
 ،عتمد عليها اجملاالت الصناعية واالقتصادية واالجتماعيةتالطاقة الكهرابئية شراين احلياة، 

ديكن تبنيها واستخدامها اببسط واسهل الطرق، واهنا  ،وىي من الصناعات غري ادلعقدةوالزراعية 
 د الدولة.ر مواتعظم صناعة غري زلتكرة، وديكنها ان 

ادللوثة ان توليد الطاقة الكهرابئية من احملطات احلرارية والغازية والديزل اصبحت من ادلصادر 
 .ذه ادلادة اليت ديكن نفوذىا تدرجييًا يف العامليعتربىا رىينة ذل االحفوريللبيئة، واعتمادىا على الوقود 

واليت  (ادلتجددة)ستدامة ادلصادر ادلومن ىذا ادلنظور توجو العامل ابنتاج الطاقة الكهرابئية من 
مشسية فوق منازذلم خالاي  ناا كل افراد اجملتمع ابقبل  من  تبنيهاوديكن  وصديقة للبيئة. التنضب
 او انتاجها من الرايح ل اىل الابكة الوطنية مقابل مثنيتم اخذ حاجة العائلة منها والباقي يرسحيث 

. ان دول العامل شعرت بقرب نفاذ موارد الدولة تعضيدو وهبذا اصبحت احد ادلصادر دلعاجلة البطالة. 
ي مع ىذا اىل الطاقة ادلتجددة. ومن اليتماش االن تتوجويف ادلستقبل القريب، و  االحفوريادلواد 

اليت واالفكار ىذا الكتاب لتقدمي بعض التصورات  أتليفمت  .يتخلفو  التصور سوف يسبقو الزمن
أن االسغالل دخلها الاهري.  تعضيدلك العوائل اليت تريد منها وزارة الكهراب  وكذ نستفيدديكن ان 

للطاقة الكهرابئية واالبتعاد عن التبذير واالفراط أي االقتصاد والرتشيد مع حتديث احملطات 
الكهرابئية بصورة مستمرة ووضع خطة انتاجية تفي للمتطلبات اجلهات ادلستفيدة واالخذ بنظر 

واالجتماعي عند وضع خطة انتاج الطاقة الكهرابئية. أن  االعتبار النمو السكاين واالقتصادي
مسا لة الطاقة الكهرابئية باكل خاص ىي من اعظم ادلسائل اليت آدلت ابلاعب العراقي منذ عام 

 وحلد االن.  3991
نظام ادارة اجلودة واالدارة البيئة يتطرق اىل فصول: الفصل االول  مثانضمن ىذا الكتاب ت
اما الفصل الثاين   .والتلوث البيئي الناتج منها انتاج واستهالك الطاقة الكهرابئية حيكمان واللذان

حتسني كفا ة انتاج الطاقة  يارحفيتطرق اىل مصادر انتاج الظاقة الكهرابئية  اما الفصل الثالث 
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فاقيد ادلالفصل الرابع فيامل ترشيد استهالك الطاقة الكهرابئية. ويتناول الفصل اخلامس و الكهرابئية 
معدالت النمو يف انتاج الطاقة الكهرابئية  يدرس السادساما الفصل يف ادلنظومة الكهرابئية 

اما الفصل الثامن  الطاقة يف العراق الدامةالرؤى ادلستقبلية  يقدمالفصل السابع و . واستهالكها
 واحلوادثالعاملني وادلعدات من ادلخاطر وو قاية وسالمة  فيتضمن ضوابط وتعليمات محاية 

  .الكهرابئية 
مااكل انتاج واستهالك  بعض مل ان يكون ىذا الكتاب عون ومساعد للوقوف علىأن

وزارة و الطاقة يف العراق ونؤخذ بعض االرا  الواردة فيو وجبدية من ادلسؤولني يف الدولة العراقية 
يعاين منها كل سنة رأس الفرد العراقي الذي  عنرمبا ان يكون بداية لرفع الصداع و الكهراب ... 

على  كلفة  اقلوديكن لكل مسؤول معاجلتها ابقل فرتة، و  زلرمةغري معقدة وغري  تقنيةابلرغم من اهنا 
والوطنية دلعاجلة مااكل ابنا   والتصميمسار الذي يسلكو واالرادة للمان تكون لديو رؤاي واضحة 

ادلواقف الوطنية واالجتماعية  خيلدلو التاريخ جهوده يف ىذا اجملال.. ان التاريخ  خيلدرلتمعو وسوف 
وطنو  ابنا اصحاب االموال والثروات اليت سرقها من  خيلدوال ابنا  اجملتمعواخلدمية ادلقدمة اىل 

 راجني من هللا العون والتوفيق مااىد كثرية يف ىذا اجملال. دونوالتاريخ 
 
 ادلؤلفون
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 الفصل االكؿ
 ةيالبيئكاالدارة  نظاـ ادارة اجلودة

  (Introduction)ادلقدمة  -1
بنجاح يتطلب ظبطها كتوجيهها مبوجب سياقات منتظمة  لقيادة كادارة مؤسسة كهرابئية

ه كاضحة ادلعامل. كيتم ذلك من خالؿ كضع )اعداد( نظاـ ادارة جودة كنظاـ ادارة ابيئة، كتنفيذ
 كتلبية احتياجات اجلهات ادلستفيدةادلؤسسة لتحقيق اىداؼ  ،بتحسينو كاالستمرار ،ادامتوك 

 -:كيتضمن اخلطوات االتية
 .حتقيق متطلبات كرغبات اجلهات ادلستفيدة )الزابئن( كاىداؼ ادلؤسسة الكهرابئية 
  صياغة سياسة كاىداؼ ادلؤسسة الكهرابئية كاليت حتقق الرؤاي الواضحة لبلوغ تلك ادلتطلبات

 كاالىداؼ.
 العمليات كادلسؤكليات الالزمة لتطبيق النظاـ يف مجيع مفاصل العمل. حتديد 
 .كضع ادلعاير كالطرائق لقياس كفاءة كفاعلية كل عملية يشملها النظاـ كاسلوب حتسينو 
 ة مسبباهتااختاذ االجراءات الوقائية للحاالت غًن ادلطابقة كمعاجل . 
 ذية العكسية.اجراء التحسٌن ادلستمر للنظاـ من خالؿ التغ 

ئية كفق االنظمة ركرم اعتماد ادلؤسسات الكهرابئية نظاـ ادارة اجلودة كاالدارة البيفمن الض
اخلاص مبتطلبات نظاـ ادارة  ISO 5001 ادلشرعة من قبلها مثل نظاـ االيزكادلعتمدة ك الدكلية 
كهرابئية بتنفيذ ارشاد ادلؤسسة ال مايكوف ىدفه اخلاص ابلبيئة. كاللذاف 1400 كااليزك اجلودة

ابستمرار. من اجل انتاج طاقة الكهرابئية  حتسينهاها بكفاءة عالية ك كمراقبة العمليات كقياسها كحتليل
كمحاية  حتياجات كرغبات اجلهات ادلستفيدةبكلف قليلة كنوعية جيدة كابلفرتات الزمنية اليت حتقق ا

كاخلدمية ابنواعها ادلختلفة كاحجماىا مجيع التشكيالت االنتاجية  ىذه االنظمة تساعداف البيئة. 
 ابالستمرار بقدرهتا على تنفيذ عملها كفق متطلبات كرغبات اجلهات ادلستفيدة لالسباب االتية:
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 .تقدمي طاقة كهرابئية بكلف مقبولة كتقليل أتثًن ارتفاع الكلف 
  ة.حتقيق التشريعات كالقوانٌن احملددة حلماية البيئة من ادللواثت الكاربونيبلوغ 
  ادلعتمد حاليان يف معظم زلطات توليد الطاقة الكهرابئية. االحفورمتقليل استخداـ الوقود 
 .تعزيز كرفع السمعة االجتماعية للمؤسسة الكهرابئية 
  زايدة احكاـ )ضوابط( تقليل ادللواثت الغازية كالسائلة ادلنبعثة من زلطات الكهرابئية

 . (green house)كاعتماد اسلوب ادلسار االخضر 
ادلعتمدة  االداريةلالنظمة  مها مكمالف كمساعداف ةالبيئياالدارة نظاـ اف نظاـ ادارة اجلودة ك 

 االداريةتم استبياف فقرات النظم يمن قبل ادلؤسسة الكهرابئية لتحسٌن فاعليتها كعند الرغبة بتطبيقو 
كيتم صاد يف الكلف كالوقت االقت بغيةادلفقود  اكماؿادلوجدة ك  من قبل ادلؤسسة لغرض حتديد ادلتبعة

 ادلدرجو ادانه. قوائم التدقيق كفقىذا االستبياف ك 
 (QA-5), (QA-4), (QA-3), (QA-2), (QA-1)  كجود عناصر نظاـ مدل اليت تبٌن

 ادارة اجلودة كالنظاـ البيئي.
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 QA-1 Qualification of Quality Management)استبيان وظام ادارة الجودة) 1-2

system   
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. هللي جد لللم يعلل   ج يللل  1
بللل م ال  د لللدمل  للل   جللل  
  دتيعج ،  دتد جه،  دسجطال

          

دل دمل  . هي تد م سج سة2
  لللللممل   هلللللم    د  لللللة 

 د  افة دمى  د   لج 
          

. هللي جد للم مدجللي  للدمل 3
 -جتض    د  لد  ت  دت دجة:

 سج سة  د دمل -
  دهجكي  دتيعج ي -
مدجلللللللللللي    لللللللللللا   ت  -

   (procedures)د  س دجب

مدجلللللي ت لج للللل ت  د  لللللي  -

(work instruction)  

          

. ت مجلللللللم  د سللللللل ددج ت 4
ال ج ت دتبلجغهللللللل  د دصللللللل
 دل   لج 

          

. هي جد م قسل   د عل بة 5
ج يلللل  ب دضللللد   د للللدمل 

 دجت بع ف  دج ته .
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 QA-2)) مسؤوليت االدارةمحور

Management Responsibility 

 نظام ادارة الجودة

 مدى التوثيق غير متوفر متوفر جزئي متوفر كلي
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. هللللللللي ق  للللللللت   م ال 1
بت مجلللللم دتلللللدفجا  د لللللد م 
 د  مجلللة بضللل يه   د  لللم ت 
 دالز لللللللة تم ال دتي جللللللل  

 دت جج   ع  ي  د دمل

          

. هللللللي تد للللللم  طلللللللط 2
دل ا   ة  دمداجة داليعطة 

   ت  د القة ب د دمل.
          

هلللللي تتضللللل   ع لجلللللة  .3
 - د ا   ة:

 دتلللللللللللللمقج   دلللللللللللللم  لي -
ت لللللللللا   ت دف  دجللللللللل ت 

  د دمل.
 م     قس  .ت دج   -
 دت لللا  علللل   تطلبللل ت د

 ) دزبد (
هي جد لم تد جل  د  لجل ت -

  د ا   ة )س الت(
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 QA-3)) محور ادارة الموارد

Resource Management  

 نظام ادارة الجودة

 مدى التوثيق غير متوفر توفر جزئيم متوفر كلي
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. هللللللي تتللللللدفا بللللللا    1
 -د  ا   ت بهم :

ت مجللم  لل هالت  د لل  لج  -
في  د    ت  د   ال عل  

  د دمل
 تماجب دتأهجي  د   لج -
سلل الت دتد جلل  ع لجلل ت -
 ماجب. دت

          

.  لللللللل هي    للللللللا   ت 2
 - د طب ة دتطدجا  د  ي:

  د ك  -
 د  لللللللللم ت د   هلللللللللزل -

 د دبا   ج ت
بجئلللللة  د  لللللي ) دي سلللللجة، -

  دص جة،    ت  عجة(
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 QA-4)) محور تحقيق ومطابقت الخذمت

Verification and Qualification 

 نظام ادارة الجودة

 مدى التوثيق غير متوفر جزئي متوفر متوفر كلي

ي
كل

ق 
طب

م
ي 

زئ
ج
ق 

طب
م

 

ق
طب

 م
ير

غ
ي  

كل
ق 

طب
م

 

ي
زئ

ج
ق 

طب
م

 

ق
طب

 م
ير

غ
 

 

ي
كل

ق 
طب

م
ي 

زئ
ج
ق 

طب
م

 

ق
طب

 م
ير

غ
 

 .   هي    ا   ت  د طب لة دت مجلم1
           تسلسي  د  لج ت.

. هللللي تد لللللم  د صللللل  ت   لللللممل 2
دل م للللللللة )جطلللللللللب ي لللللللل     لللللللل  

  د د ص  ت(
          

لجلل ت  د  للل د د جلل   .  لل هي ع 3
 د طب لللة دلت  جللل  فلللي  لللمى  ط ب لللة 
 د م للة دل د صلل  ت  د  للممل )جطلللب 

 ي         دت  اجا  د  ل(

          

. هللي تتللدفا فللي  دد للمل   تبللا ت 4
دل  صلللللا د للللل  هلللللي ت  صلللللجله     

 -د مت:
  لللللم ت ف لللللل   للللل جا د الئ لللللة -

 تغا ض  د  ل.
ت لج لللل ت ع للللي )ف للللل(   لللللممل -

 ج د  افة دل   ل
كلللللللل ما  للللللللماب عللللللللل    للللللللا   -

  د  دص ت.
 س الت ف ل دت جج  دليت ئ .-

          

. هلللي ت للللد    م ال بللل دت  ج  فللللي 5
 لللدمل  د لللد م  د علللتا ل دهلللي دلللمجه  

 س الت دل دامج .
          

.  لل هي   للا   ت  دد للمل  د  يجللة 6
           دلت   ي  ع  د م ة غجا  د ط ب ة.

تبلللللا ت . هلللللي ت ت لللللم  دد لللللمل   7
 -  ا جة تغا ض  د  ل:

  كد ي-
  ك مج ي-
  هلي-
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 (QA-5)محور القياس والتحليل والتحسيه

Measurement, Analysis, Improvement 

 نظام ادارة الجودة

 مدى التوثيق غير متوفر متوفر جزئي متوفر كلي

ي
كل

ق 
طب

م
ي 

زئ
ج
ق 

طب
م

 

ق
طب

 م
ير

غ
ي  

كل
ق 

طب
م

 

ي
زئ

ج
ق 

طب
م

 

ق
طب

 م
ير

غ
 

 

ي
كل

ق 
طب

م
ي 

زئ
ج
ق 

طب
م

 

ق
طب

 م
ير

غ
 

.  ل هي    للا   ت  دتصل ج جة  د ت لل ل 1
 - ست  بة دـــ:

 يت ئ   د  ل د دت تجش-
  دتمقج   دم  لي-
 عك دى  دزبد -
 ما س ت دبج ي ت-
  سلدب ت لجي  د ع كي-

          

.  لل هي    للا   ت  دد ق ئجللة  دتللي تت لل  2
د يلللع تكلللا ا  د عللل كي  د  د لللم  يهللل  فلللي 

 -ضد    جلي:
 ت لجي بج ي ت  د  ل د دتمقج   دم  لي-
ت جلللج  ع لجللل ت  دتصللل ج  د ت ب لللة  لللي -

  د ع كي  د يجة د   ط  
علللك دى  دزبلللد  دتعللل جل  للل  ت علللم -

  د ط ب ة

          

.  للل هي  دت يجللل ت    صللل ئجة د سللل دجب 3
 للي  د عللل كي  د  ت لللمل دغلللاض  دت سلللج  

  د ست ا.
          

د ج  دل  لجل ت د   لا   ت . هي جد م ت4
 د ع ا  دجه  في   عل  ب د لب  دسل الت 

 - دت دجة:
 . س ي ع لج ت  د ا   ة1
 . س ي  دتماجب2
 . س ي  د  ل د دت تجش3
 . س ي  دعك دى  دزبد 4
 . س الت  د د م  د عتا ل5
 . س ي  د دامج 6
 . س ي   م ت  د  ل  د  تباجة7
 . س ي   م ت  د ج   د د ا قبة8
 س ي  د د م غجا  د ط ب ة .9
 . س ي  د   جال دال هزل11
 . س ي  دتمقج   دم  لي11
 . س ي  د  لج ت  دتص ج جة12
 . س ي  د  لج ت  ددق ئجة13

          

 
 

    Quality Management conceptsمبادئ ادارة اجلودة  1-3
من عدد لعمل كيتضمن اف نظاـ ادارة اجلودة ىو جزء من االنظمة االدارية ادلعتمدة يف ا 

 ادلبادئ كىي:
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  interested paretyاالىتماـ ابجلهات ادلستفيدة )الزابئن(  1-3
كطلباهتم احلالية كادلستقبلية حاجاهتم هم تعتمد ادلؤسسة الكهرابئية على زابئنها فعليها ف

 حتقيق ما يفوؽ توقعاهتم. علىكالعمل 
  Leadingالقيادة  2-3

االجراءات لتوحيد جهود العاملٌن كاجلهات ادلستفيدة ابجتاه اىداؼ  تضع القيادة رلموعة من
 بيئة عمل جيدة تضمن مشاركة مجيع العاملٌن لتنفيذ سياستها كحتقيق اىدافها. كخلقادلؤسسة 

   worker Contributedمشاركة العاملٌن 3 -3
راهتم كمواىبهم قد تربزاف العاملٌن مبختلف مستوايهتم يعتربكف جوىر ادلؤسسة كمشاركاهتم 

 كاستخدامها دلنفعة ادلؤسسة الكهرابئية
   processes Approachاسلوب العلمية  4-3

نتائج ذات منفعة اكثر  حتققاف ادارة مجيع العمليات كمواردىا عند اعتبارىا عملية كاحدة 
 من جتزئتها. 

  Management process systemاسلوب النظاـ يف االدارة   5-3
ادارة النشاطات ادلرتابطة كنظاـ يساعد ادلؤسسة الكهرابئية على زايدة قدرهتا  اف حتديد كفهم

 ككفاءهتا لتحقيق سياستها كاىدافها.
 Continual Improvementالتحسٌن ادلستمر  6-3

اف اذلدؼ العاـ للمؤسسة الكهرابئية ىو انتاج الطاقة الكهرابئية كتسويفها اىل اجلهات 
 كيتم من خالؿ التحسٌن ادلستمر لنظاـ ادارة اجلودة.ادلستفيدة كحتقيق اىدافها 

 
  decision Makingاسلوب االعتماد على احلقائق يف اختاذ القرارات 7-3

على ادلؤسسة الكهرابئية اعتماد التحليل ادلعتمد على البياانت كادلعلومات كاساس الختاذ 
 القرارات الصائبة.
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 نعالقة ادلنفعة ادلتبادلة مع ادلوردي8-3
يف حالة  قة منفعة متبادلة تكوف انجحة كمرحةها بعاليبط ادلؤسسة الكهرابئية كموردتر ت

 استخدامها ابدلعىن الصحيح كالذم يعزز امكانية زايدة ادلنفعة لكل منها ابلتعاكف كجهة كاحدة. 
  Quality Management parameters زلاكر )عناصر( نظاـ ادارة اجلودة 1-2
   Document Requirementsق متطلبات التوثي 1-2-1

عناصر ادلهمة لنظاـ ادارة اجلودة لالعتماد عليو بعرض البياانت النظاـ التوثيق احد اف 
 كادلعلومات اليت من خالذلا يتم االطالع على تنفيذ النظاـ بكفاءة كيتضمن االيت:

   Quality Policyاجلودة سة سيا -أ
 جيب اف كوف سياسة اجلودة:

  كاىداؼ ادلؤسسة الكهرابئية كقابلة للمراجعة كالتحسٌن ادلستمر. لغاايتمناسبة 
  اف تكوف كاضحة كمفهومة جلميع العاملٌن يف ادلؤسسة.تعلن ك 
 تتعهد االدارة العليا اباللتزاـ هبا كتوعية العاملٌن مبضموهنا 

  Quality Manualدليل اجلودة  -ب
ة، تفاصيل نظاـ ادارة اجلودة، ب يتضمن نبذة سلتصرة عن نشأة ادلؤسسيكىو عبارة عن كت

كملخص لكل االجراءات كالفعاليات ادلنفذة من قبل ادلؤسسة كادلسؤكلٌن عن التنفيذ كادلراجعة 
، حيث عند االطالع على ىذه الوثيقة كاذليكل التنظيميكالتطوير كاسلوب التوثيق، كسياسة اجلودة، 

 ها.تعطي صورة كاضحة كشاملة عن ادلؤسسة كنشاطاهتا كضوابط
 

   aluanMWork Processesدليل اجراءات العمل -ج
عبارة عن كتيب حيدد خطوات العمل لكل نشاط يف ادلؤسسة كادلسؤكلٌن عن كيفية توثيقها 

ادلصادر ادلعتمدة عليها مثل اجراءات ادلشرتايت،  اىلكبصورة موسعة كيشار مراجعتها كحفظها ك 
 اجراءات التوثيق ...اخل.
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  Work Instrument Managementعمل دليل تعليمات ال-د
 تعليمات تشغيلجراءات العمل مثل وضح آلية اجراء كل عملية داخل اعبارة عن كتيب ي

 ادلعدات، تعليمات الصيانة كىي تكوف اما مكتوبة اك على شكل ملصقات جدارية ...اخل.
   Recordsالسجالت  -ق

الؿ تنفيذ االعماؿ كتكوف اما كرقية اك البياانت كادلعلومات الناجتة من خ لتدكينكىي كسيلة 
 مايكركملم اك يف احلاسبة.

   ments cuoDcontrol ofضبط الواثئق     1-2-2
 -ركرية لنظاـ ادارة اجلودة من حيث:االجراء ابلسيطرة على الواثئق الضتكمن امهية ىذا 

 )طريقة كضع الوثيقية )االعداد 
 يث، كالتداكؿ كفرتة اخلزف كااللغاء كاالتالؼ تصديق الصالحية قبل االصدار، كاسلوب التحد

 QA-6كفق النموذج 
 .اسلوب ادلراجعة كاعادة ادلراجعة عند الظركرة العتمادىا 
 نظاـ ادارة اجلودة.الواثئق ادلالئمة كاحملددة يف  التأكد من استخداـ 
  ستعماؿ.الواثئق غًن ادلعتمدة يف اال كمنعترميز الواثئق الداخلية كاخلارجية لغرض التميز 
  جلميع الواثئق ادلوجودة يف ادلؤسسة كاخلاصة بنظاـ ادارة اجلودة  شلثل االدارةفخ سجل لدل

حسب  االلغاءعنها، كفرتة احلفظ كاالتالؼ، كالتحديث ك  ادلسؤكلٌنكحتدد فيو اماكن تواجدىا ك 
 QA-7النموذج 

 
    Control of Recordsضبط السجالت  1-2-3

ادلطابقة كالتشغيل الفعاؿ لنظاـ ادارة  على الدليل ميذلا نقدمن خال يتمالسجالت كسيلة 
 -ادلؤسسة القياـ مبا يلي: لىاجلودة كع

 عليهاكادامة سجالت النظاـ مع اف تكوف سهلة االستعماؿ ككاضحة كيسهل احلصوؿ هتيئة. 
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  لتميز بعضها عن بعض. ترمزاف 
 تخداـ كالتخلص منها كفق حتديد اسلوب اخلزف كاحلماية كاالسرتجاع كحتديد فرتة االس

كؿ ابنواع السجالت كادلسؤكلٌن عنها كفرتة اجد ف ديثالQA-6   QA-7 النموذج
 االحتفاظ هبا.
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(6-QAاستمارة الغاء كتعديل كاتالؼ الواثئق الفنية ) 

 نوع االجراء
 الغاء الواثئق 

 سباباال اتريخ الغاء ادلخطط رقم ادلخطط اسم اجملمع اك ادلنظومة
   

 
 

 
 نوع االجراء 
 تعديل كاثئق

 اجلهة الطالبة للتعديل 
 االسباب اتريخ التعديل االبعاد اجلديدة االبعاد ادلطلوب تعديلها رقم ادلخطط اسم اجملمع اك ادلنظومة

 
 

     

 
 نوع االجراء

 الغاء الواثئق 
 االسباب اتريخ الغاء ادلخطط رقم ادلخطط اسم اجملمع اك ادلنظومة

   
 

 

 مصادقة 
 مدير االنتاج مدير الرقابة التوعية مدير الشؤكف اذلندسية

 تنقيح الرقم 
 التاريخ

 التصديق
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 ( دتثيل جدكؿ ابنواع السجالت كادلسؤكلٌن عنها كفرتة االحتفاظQA-7منوذج )
 الفرتة )سنة( ادلسؤكؿ عنواف السجل ت
 5 رية اجلودةشعبة اجلودة مدي سجل الواثئق الفنية يف احملطة 1
 5 كذا سجل الواثئق ادللغاة كادلعدلة 2
 3 كذا سجل مراجعة االدارة 3
 5 مدير التجارية سجل ارقاـ طلبات الشراء 4
 5 كذا  سجل تقييم اجملهزين )ادلوردين( كالقائمة السوداء 5
 5 كذا سجل ادلبيعات/ ارقاـ قائمة الثمن 6
 5 عيةمدير السيطرة النو  سجل شهادات الفحص 7
 5 شعبة اجلودة سجل التدقيق الداخلي للجودة 8
 5 شعبة ادلعايرة سجل معايرة أجهزة القياس كفحص الدقة 9

 5 لدل كل مديرية سجل ذمة ادلوجودات  11
 5 مدير ادلخازف سجل االرقاـ الرمزية للمواد ادلخزكنة 11
 3 لكل مديرية سجل الوارد 12
 3 مدير ادلخازف )سلزف االستقباؿ( فحص كالقبوؿ سجل ادلواد الداخلية قبل ال 13
 3 كذا  سجل الذمة لكل مديرية 14
 3 كذا سجل ارقاـ ادلستندات الواردة 15
 3 كذا سجل ارقاـ ادلستندات الصادرة 16
 3 مدير التدريب سجل التدريب )صفحة لكل منتسب( 17
 5 البحث كالتطوير سجل توثيق التقارير 18
 5 كذا لكتب كالتقاريرسجل توثيق ا 19
 5 قسم االستشارين سجل متابعة نشاط االستشاريٌن 21
 5 كذا سجل اللجنة العلمية 21
 5 قسم البيئة  سجل اللجنة البيئية 22
  النقل/ االدارية سجل صيانة العجالت  23
  القانونية سجل ارقاـ العقود 24
  التخطيط سجل إصدار أكامر العمل 25
  التخطيط اخلركجيات سجل إصدار 26
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 الفرتة )سنة( ادلسؤكؿ عنواف السجل ت
  لدل التخطيط  سجل تثبيت االيرادات 27
  مديرية ادلختربات ادلركزية سجل احلساابت اخلاصة ابلفحوصات 28
  لكل ادلديرايت سجل الصادر  29
  مديرية ادلختربات ادلركزية سجل استالـ النماذج ادلختربية كترقيمها 31
  كذا سجل اخلزين 31
  كذا حص الكيمياكمسجل نتائج الف 32
  كذا سجل نتائج الفحص البكرتيولوجي 33
  القانونية سجل األراضي 34
  كذا سجل اللجاف التحقيقة 35
  االدارية سجل اذلوايت 36
  مديرية ادلنظومات التخصصية سجل ادلطافئ 37
  مكتب ادلدير العاـ سجل عناكين ادلنتسبٌن كارقاـ ىواتفهم 38
  مديرية الفحص اذلندسي ارير الفحوصات اخلارجيةسجل ارقاـ تق 39
  االقتصادية سجل ادلدفوعات 41
  كذا  سجل اليومية 41
  كذا سجل ادلبيعات 42
  كذا  سجل ادلقيوضات 43
  االقتصادية سجل خفارات الدفاع ادلدين 44
  كذا سجل االستعالمات  45
  كذا سجل ادلالؾ 46
  دلكتبلدل ا سجل الوارد السرم 47
  لدل ادلكتب سجل الصادر السرم 48
  لدل ادلكتبة سجل استعارة الكتب 49
  لدل سكرتًن اجمللس سجل رللس االدارة 51
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 ادلسؤكليات/ الصالحيات كاالتصاالت 1-2-4
 Responsibites Authorities and Communications  

 تضمن ادلؤسسة االيت:
  كحتقيق رغبات اجلهات  قيق اىداؼ كسياسة ادلؤسسةمن حت متمكنكضع ىيكل ادارم كفوء

 .ادلستفيدة
  حتديد ادلسؤكليات كالصالحيات لكل من العاملٌن يف ادلؤاسسة على اف يصدر امر ادارم

 معركفة من العاملٌنبذلك كاف تكوف 
  كحسب اذليكل التنظيمي. ادلؤسسةكضع الوصف الوظيفي جلميع ادلشاركٌن يف 

  epresentativeement RManagشلثل االدارة   -أ
 -االدارة عند البدء بوضع نظاـ ادارة اجلودة كتكوف مسؤكليتو: مبمثليصدر امر ادارم 

  مبتطلبات سياسة اجلودة. يفينظاـ ادارة اجلودة ابلشكل الذم تصميم 
  االنشطة كافة كتوجيههم لتحقيق  ق مع مسؤكيلينستالتسهيل مهاـ تطبيق نظاـ ادارة اجلودة ك

 ودة.اىداؼ اجل
 .مراقبة فاعلية النظاـ من خالؿ التدقيق الداخلي كاعداد التقارير عن ادارة اجلودة 
 كجهات منح الشهادة. نالتنسيق مع اجلهات اخلارجية مثل االستشاري 
 .اصدار كضبط كتعديل كاثئق اجلودة اليت يتطلبها النظاـ 
 .كضع كتنفيذ كادامة العمليات ادلطلوبة لنظاـ ادارة اجلودة 

   Internal Communicationالتصاالت الداخلية  ا -ب
 -تتم عملية االتصاالت الداخلية لتنسيق أنشطة اجلودة يف عمـو ادلؤسسة الكهرابئية من خالؿ:

  مسؤكيل االقساـ كالشعب كافة من جهة كبٌن االقساـ ك  دارة العليااالاالجتماعات الدكرية بٌن
 كالشعب من جهة اخرل.
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 نرتنيت بٌن مسؤكيل االقساـ كالشعب من جهة كاالدارة العليا، كرلاالت كاال اذلاتفي  االتصاؿ
 احلصوؿ على اخلربة كادلعلومات.

  بٌن االقساـ كالشعب من جهة كاالدارة العليا من جهة عمودية تكوف االتصاالت كادلراسالت
 اخرل خالؿ عمليات التدقيق الداخلي، التقارير الفنية، ادلالحظات كادلقرتحات لتحسٌن

 كتطوير العمل.
   Management reviewمراجعة االدارة   1-2-5

تقـو ادلؤسسة الكهرابئية ابدلراجعة االدارية لنظاـ ادارة اجلودة بشكل سلطط كبتقديرات زمنية 
زلددة دلواجهة السلبيات اليت قد تظهر يف التطبيق كتكوف الفرتة الزمنية بٌن مراجعة كاخرل يف 

اشهر،  6 كلاشهر كعند استقرار النظاـ يتمكن اعتمادىا   3لنظاـ مرة كل ادلرحلة االكىل لتطبيق ا
عند حدكث ما يستوجب لذلك كيعتمد سجل للمراجعة  الفجائيةكديكن القياـ ابدلراجعة االدارية 

 االدارية.
   Review Inputمدخالت ادلراجعة  -أ

 -االتية: النشاطاتتتضمن تقارير ادلراجعة الداخلية 
 اليت تظهر نتيجة التدقيق الداخلي. دلطابقةتقارير عدـ ا 
 .شكاكم اجلهات ادلستفيدة كطلبات التعويض 
  قائيةتقارير االجراءات الو. 
 .مقرتحات اجلهات ادلستفيدة كادلنتسبٌن خبصوص تطوير كحتسٌن النشاط 
 .تقارير اداء العمليات كمطابقة اخلدمة 
   Review Outputسلرجات ادلراجعة   -ب

 -جعة الداخلية تظهر النتائج االتية:من خالؿ ادلرا
 .اجياد حلوؿ مشاكل اجلودة كحتسٌن فاعلية النظاـ 
 .رفع جودة اخلدمة كازالة مسببات االضلراؼ 
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 .توفًن ادلواد الالزمة لتحسٌن جودة النظاـ كاخلدمة 
    Resources Managementادارة ادلوارد  1-2-6

    Provision of Resourcesتوفًن ادلواد  -أ
  ادلواد االكلية كيعمل  منيتوىل التخطيط كادلتابعة يف ادلؤسسة الكهرابئية توفًن ادلواد الضركرية

 كابلتنسيق مع التجارية/ ادلشرتايت. تعزيزىا لتنفيذ نظاـ ادارة اجلودة كاحملافظة عليو. على
  كادلعدات تقـو السيطرة النوعية بتهيئة التجهيزات اخلاصة ابلتفتيش كالفحص الالـز كاالجهزة

 كادلواد االكلية كادلساعدة ابلتنسيق مع التجارية/ ادلشرتايت
   Human Resourcesادلوارد البشرية    -ب
 ادلختصٌن شلن يتميزكف ابلكفاءة كالتعليم ادلناسب كادلهارة كاخلربة للوظائف ذات التأثًن  عٌنت

 ابجلودة.
  طة ذات الصلة ابجلودة.لتأىيل ادلناسب لالفراد ادلنفذين لالنشابقياـ التدريب 
  تعٌن منتسبٌن جود كحسب احلاجة عن طريق اجراء مقابلة للمتقدمٌن كحسب نظاـ كصف

 الوظائف يف ادلؤسسة.
   ,and training essAwarencompetenceاالىلية كالتوعية كالتدريب -ج

  قة سؤكلٌن عن االنشطة ذات العالملللتدريب ابعداد كتنفيذ برانمج التدريب يقـو مسؤكؿ
 . QA-8ابجلودة كفق منوذج

 لالدارة الوسطى من ادلهندسٌن  تدريبيةمسؤكلٌن االقساـ يف ادلؤسسة الكهرابئية برامج  حيدد
 كمن ىم مبستواىم مبتطلبات السيطرة النوعية.

 ذجلى تنفيذ نشاطات التدريب كفق النمو اعتماد سجالت لتوثيق النتائج ادلؤثرة ع 
 (QA-8), (QA-9), (QA-10), (QA-11), (QA-12), (QA-13), (QA-

14), (QA-15)    
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   Infrastructureالبنية التحتية  -د

  كاالقساـ يف ادلؤسسة الكهرابئية الظركؼ ادلالئمة مبا نضمن جودة  ادلديرايتيوفر مسؤكيل
 االداء.

 :حتديد كهتيئة كادارة اخلدمات السائدة لعمليات تقدمي اخلدمة منها- 
 التكسائط النقل كادلواص -
 كسائل االتصاالت -
 احلاسبات -

 للمباين كادلعدات كنظافة الورش كالساحات. دكرية اذلندسية صيانة /تتوىل اخلدمات 
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 Work Environmentبيئة العمل  1-2-7
 :اجلهات ادلعنية بتتفيذ ىذا االجراء ككما أييتتتوىل 

 اخلدمات
 .االبنية نظافةة بضبط كمراق -

 السالمة الصناعية
 :أييتتقـو السالمة الصناعية مبا  -
 كسائل االطفاء كادلواد القابلة لالشتعاؿ. علىتعليمات التفتيش  تطبيق -
 .تزكيد العاملٌن ابلتجهيزات الوقائية الشخصية  -
كضع سباقات عمل تتضمن خلق عالقات انسانية طيبة مبنية على الثقة كاالحرتاـ ادلتبادؿ  -

  .بٌن العاملٌن
 طوارئ كابلتنسيق مع اجلهات ذات العالقة القريبة من ادلؤسسة. ةضع خطك  -
 .تنظيم جداكؿ دكرية الجراء الفحوصات الطبية مبوجب التعليمات احملددة لتشخيص -

 .تم التنسيق معها ياالصاابت ادلبكرة ابالمراض ادلهنية كابلتعاكف مع اجلهات الطبية اليت 
)احلرائق، الصدمات الكهرابئية، مسارات نقل الطاقة،  حتديد احلوادث الناجتة من الكهرابء -

 اجلماىًن.الكهرابئية كتعارضها مع حركة كسالمة 
 للجماىًن ادلؤسسةاالرشادات كالتوجيهات اليت تقدمها  -
 طرؽ اجلباية كمالئمتها الكقات اجلهات ادلستفيدة. -
 .( لتوثيق اصاابت العمل QA-16) منوذجاستخداـ استمارة  -
 البيئة
 البيئة الواجبات التالية: تتوىل

 .اجراء التفتيش الدكرم على ادلناطق ذات الضوضاء كالتأكد من مالئمتها للعاملٌن -
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اجراء القياسات الدكرية مبستول ادللواثت الغازية كالسائلة ادلنبعثة من احملطة الكهرابئية  -
 كاحملاكلة على السيطرة عليها كعدـ زايدة مستواىا عن احلدكد ادلسموح هبا.

اجراء الفحوصات الدكرية على ادلياه اجلوفية كادلياه اخلارجة من احملطة كالتأكد من عدـ  -
 تلوثها.

 اجراء الدراسات كالبحوث البيئية دلعرفة سالمة العاملٌن كاحمليط الداخلي للمحطة. -
 فقاعتماد "الدليل البيئي" ادلعد من قبل كزارة الكهرابء كالعمل بو كاالستمرار بتحديثو ك  -

 طورات التقنية يف مثل ىذا اجملاؿ.الت
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 تدابًن االنتاج كاخلدمات 1-2-8
اجلهات فيذ لضماف اصلازىا طبقان دلتطلبات نتتوىل االقساـ كافة: ختطيط االنشطة قبل الت .أ 

 ، كدليل اجلودة، كالطرائق االجرائية للعمليات كتعليمات العمل كخطط اجلودة.ادلستفيدة
 واثئق كادلواد ادلخزكنة اخلاصة هباترقيم التقارير الفنية كال -
د اخللل يدحتدة يف تقفي اثر اصلاز العملية ك كل خدمة للمساعفعاليات  لتنفيذ اعداد سلطط  -

 اف كجد
 Control Monitoring andضبط ادكات ادلراقبة كالقياس  1-2-9

Measuring Devices 
ختربات تقـو ابالجراءات لضماف دقة القياسات كالنتائج اليت تقدمها السيطرة النوعية كادل

 التالية:
 كضع جدكؿ زمين الجراء ادلعايرة على ادكات كاجهزة القياس. -
اجراء ادلعايرة الدكرية على كافة االجهزة كادكات الفحص ادلستخدمة كفق نظاـ ادلعايرة  -

كالسيطرة  تقيسللادلعد من قبل السيطرة النوعية كادلصادؽ عليو من قبل اجلهاز ادلركزم 
 .ةالنوعي

 ابعاد ام اداة اك جهاز عن اخلدمة عند اكتشافو ابنو خارج الدقة ادلطلوبة. -
 حالة ادلعايرة. ابدلعاير الوطنية اك العادلية يف اعتماد مواد ذلا عالقة مرجعية -
 صر كترميز كافة االجهزة كادكات القياس عند معايرهتا كتعٌن فرتة ادلعايرة الالحقة.ح -
 ابستخداـ االداة اك اجلهاز يف عملية القياس. السماح لالشخاص ادلخولٌن فقط -
 تدكين النتائج للمعايرة يف سجل خاص  -
  QA-20, QA-19, QA-18, QA-17تتم ادلعايرة كفق النماذج  -
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 Purchasingالشراء  1-2-11
 تتوىل التجارية / ادلشرتايت االيت: .1
 لقائمة ابنتظاـ.اعداد قائمة ابمساء كعناكين رلهزم ادلواد كاخلدمات كحتديث ا -
 اعتماد دليل تقيم ادلوردين يف تقييم كاختيار ادلوردين كاجملهزين. -
 :االتيةاك ترفع امسائهم من القائمة على االسس يتم اختيار اجملهزين  -

 التجربة الساقة 
 اخلدمة 
 التفتيش كفحص ادلختربات 
 النوعية اجليدة 
 االلتزاـ ابلوقت 
 السعر ادلناسب 
 ىل اجلهات ادلستفيدة.فرتات انقطاع التجهيز ا 
 .كلف التجهيز 

 توثيق بياانت تفتيش ادلواد الواردة لغرض تقيم اجملهزين  -
االحتفاظ على االقل بثالث رلهزين معتمدين لكل مادة كلما كاف ذلك شلكن. كيتم كفق  -

 (QA-22) ,(QA-21) افالنموذج
 يتوىل التخطيط كادلتابعة مبا أييت: .2
لشراء، فحص كتصديق الطلب مبا خيص كصف ادلواد، قبل ادلفاحتة كاالعالف عن طلب ا -

ادلواصفات الرسـو اذلندسية، اجلودة، الكمية، السعر، التجهيزات ...اخل.  الفنية،التفاصيل 
يتعٌن قياـ ادلشرتايت بتحديد طريقة قق من ادلشرتايت يف موقع اجملهز عند الرغبة يف التح

 كطلب الشراء. القبوؿالتحقق كطريقة 
 د ذلذا الغرضد عن طريق استمارة خاصة تعادلوا نطلب -
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 Verification of Materialsالتحقق من ادلواد ادلشرتاة  1-2-11
purchasing 

لفحص كحتديد كتشخيص كمناكلة كخزف ادلواد ادلشرتاة زمة توضح كتوثق الطرائق الال -
 الواردة اىل ادلؤسسة.

طلبات الواردة يف العقد كادلواصفات مع ادلتردة قبل استخدامها كمبقارنتها ادلواد الوا تفتش -
الفنية احملددة يف طلبات الشراء كيف حالة كجود نقص اك عيب يتم اشعار اجملهز كاختاذ 

  االجراءات ادلناسبة من قبلو 
يتم تفتيش دكرم خالؿ فرتة اخلزف لتحديد حالة ادلواد كمالئمة اخلزف مبوجب خطة موضعو  -

 مسبقان.
 رة يكشف فيها مواد غًن صاحلة لالستخداـ.حتليل نتائج الفحص يف كل م -

 ,(QA-21)تتم عملية طلب كفحص ادلواد ادلشرتاة كمراجعة العقود كفق النماذج ادلرقمة  -
(QA-22), (QA-23), (QA-24), (QA-25) 
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 مراجعة العقود QA-24  منوذج
 ادلالحظات ادلسؤكلية مفردات العقد ت

1.  
يد كىل الواثئق اليت ىل ىناؾ كضوح اتـ دلتطلبات ادلستف

 حتدد ىذه ادلتطلبات ادلتوفرة
  اذلندسة التخطيط كادلتابعة

2.  
ىل مت االتصاؿ ابدلستفيد لتوضيح الغموض كاستكماؿ 

 النواقص يف الواثئق
  التسويق

3.  
ىل مت اختاذ قرار توفر امكانية تلبية متطلبات ادلستفيد 

 بعد التأكد التاـ من ذلك
  اذلندسة التخطيط كادلتابعة

4.  
ىل مت اخذ موافقة ادلستفيد عند ضركرة ادخاؿ بعض 

 االضافات اك التعديالت على العقد
  القانونية التجارية

 ىل مت مراجعة البنود ادلتعلقة ابدلواصفات كاجلودة  .5
السيطرة النوعية كالفحص 

 اذلندسي
 

6.  
ىل مت التأكد من كضوح كاستكماؿ ادلواصفات ابلشكل 

الفات يف حتديد مدل الذم ال يؤدم اىل حدكث خ
 مطابقة العمل ادلنفذ للمواصفات

اذلندسة كالسيطرة النوعية 
 كالفحص اذلندسي كالقانونية
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 ngtiInternal Audiالتدقيق الداخلي  1-2-21
اف ىدؼ التدقيق الداخلي ىو تقدمي االثبااتت عن مستول نظاـ ادارة اجلودة ادلعتمد من قبل 

قان دلتطلبات اجلهات ادلتعددة كقناعتها كيشمل مجيع الفعاليات ذات الصلة ادلؤسسة كتطويره كف
 بوظيفة اجلودة يف االقساـ كالدكائر اليت يتضمنها اذليكل التنظيمي للمؤسسة كفق االلية االتية:

ثبات النظاـ من  السنة الواحدة كفقان لدرجة حتديد عدد مرات تكرار عملية التدقيق يف -
سينو طبقان للمستجدات التكنولوجية يف طرائق العمل، عالكة على عدمو كاحلاجة اىل حت

 اذليكل التنظيمي من حيث كظائفو كاساليب ادارتو.استقرار 
 كضع اخلطة السنوية -
كمستقلٌن عن تشكيل فرؽ التدقيق مبوجب مفردات خطة التدقيق كمن افراد مؤىلٌن  -

  .االنشطة قيد التدقيق
لكل عملية تدقيق كبتوقيع ادلدير العاـ الكساهبا االعضاء برئيس الفريق ك اصدار امر ادارم  -

 ة.يعصفة الشر ال
 تنفيذ التدقيق طبقان للمخطط االنسيايب دلسار التدقيق كما موضح يف -

 (QA-26), (QA-27), (QA-28), (QA-29) 
توثيق عملية التدقيق للفرؽ كافة مبا يف ذلك االجراءات التصحيحة ادلقرتحة كاجراءات  -

 حاالت عدـ ادلطابقة. عدـ تكرار
متابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية كالوقائية اليت ظهرت احلاجة اليها نتيجة التدقيق  -

 .كتقييم فاعليتها كتوثسق نتائجها كما موضح يف خطة التدقيق 
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  Data Analysis حتليل البياانت 1-2-13
مجع كحتليل كتوثيق البياانت الناجتة من القياس  ىومن اعتماد ىذا االجراء اف اذلدؼ االساسي 

كادلراقبة. كفهم طبيعتها كالتغًنات احلاصلة منها أبستخداـ التقنيات االحصائية الختاذ االجراءات 
 ادلناسبة حلاالت عدـ ادلطابقة كمنع تكرارىا. كيتم ذلك من خالؿ:

 .كضع سياقات جلميع ادلعلومات كطريقة التحليل 
 ديد احلاالت كمجع بياانت حوذلا حظهر عندىا حاالت عدـ ادلطابقة لتيت تتقـو اجلهات ال

كحتليلها أبستخداـ االدكات االحصائية ادلناسبة ذلا كاختاذ القرارات كفقان لنتائج التحليل 
 لغرض التحسس ادلستمر.

 كتقيماجلهات ادلستفيدة ابلرجوع اىل حتليل  ابرض متابعة مجع ادلعلومات ادلطلوبة كاخلاصة 
كادلعلومات اليت ترد من اعرتاضات كاقرتاحاتٍ اجلهات  راقبةالبياانت كالقياس كادل

 كالوقائية الالزمة. التصحيحيةادلستفيدة كحتديد االجراءات 
  لتشخيص احلالة ادلراد منضمة ادلعلومات اليت يتم مجعها من خالؿ تنفيذ العمليات

 دراستها.
 د مجعها حتديد مصادر كطبيعة كغرض البياانت ادلرا 
 .كضع امناط ادلقارنة ادلطلوبة 
 .التحقق من صحة البياانت كاسلوب مجعها 
  كحتليل البياانت مثل )ادلدرج التكرارم، حتليل  تبويبلتقنية االحصائية ادلناسبة لااختيار

 (QA-30ابرثيو، لوحات ضبط اجلودة كحسب االمنوذج )
 دلعلومات الالزمة لتحسٌن عالقة استعماؿ االساليب االحصائية كاالستقرارية للخركج اب

 اجلهات ادلستفيدة ابدلؤسسات الكهرابئية.
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 ادلنتجقياس اخلدمة اك مراقبة ك 1-2-14
 Monitoring and Measurement of service or product 

 بات النوعية احملدةتكمن امهية ىذه االجراء يف تشخيص اخلدمات اك ادلنتجات غًن ادلطابقة دلتطل
تتوىل ك  رة عليها كاختاذ االجراءات الكفيلة دلواجهة مسببات عدـ ادلطابقة كحاالت تكرارىاكالسيط

 -ادلؤسسة مراقبة كقياس خواص انتاج الطاقة الكهرابئية من خالؿ:
 الكمية الكهرابئية ادلنتجة كمسارات نقلها كتوزيعها 
 كحتديد حاالت االنقطاع اف كجدت كمعاجلة مسبباهتا زفرتات التجهي 
 ديد طرائق التعامل مع غًن ادلطابقاتحت 
 .التزامات ادلؤسسة الكهرابئية التعاقدية كاالاثر ادلالية ادلرتتبة كمسؤكلية اجملهزين 
  كافرتاج ادلعاجلات  سبابوكميات الطاقة اجملهزة كمقدار اجليود كااينة  مبعقياـ السيطرة النوعية

 .ةادلناسب
  ادلسؤكلة مبذكرة رمسية كمتابعة التنفيذ.ادلقرتحة اىل اجلهة احالة الطلب كاحللوؿ 
 اختاذ االجراءات ادلستقبلية دلداركة احليود كضماف عدـ تكرارىا 

 القياس كالتحليل كالتحسٌن 1-2-15
 Measurement, Analysis and Improvement 
اف الغرض الرئيس من اجراء القياس كالتحليل كالتحسٌن ابعتماد النهج العلمي للتفيذ مبوجب 

اجلودة  حتققكاخلاصة ابلقواعد االساسية للتدقيق الثبات  ISO 5001شادات ادلواصفة الدكلية ار 
كفقان ذلذه ادلواصفة كاعتمادان على دليل اجلودة كالطرؽ االجرائية ادلعتمدة يف ادلؤسسة كالتطوير ضلو 

 :االتيةاالفضل من خالؿ اجملاالت 
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 ntMeasureme and Monitoringادلراقبة كالقياس  .1
 Interested partyرضا اجلهات ادلستفيدة  . أ

 :ادلتضمنةيتم مجع معلومات عن رضا كقناعة اجلهات ادلتفيدة ك 
كحتليلها كعكس نتائجها ادلستفيدة حتديد اساليب احلصوؿ على مجع معلومات عن رضا اجلهات 

 دةعلى نظاـ ادارة اجلودة لتحسٌن كمعاجلة عرب ادلطابقات لتحقيق رضا اجلهات ادلستفي

  improvementالتحسٌن  .2
 Continual Improvementالتحسٌن ادلستمر  -أ

 -تعمل ادلؤسسة الكهرابئية على اجراء التحسٌن ادلستمر لفاعلية نظاـ ادارة اجلودة من خالؿ:
 .استخداـ سياسة اجلودة 
 .اىداؼ اجلودة 
 .نتائج التدقيق الداخلي 
 حتليل البياانت 
 .االجراءات التصحيحة كالوقائية 
 راجعة االدارةم 

 corrective actionاالجراءات التصحيحة  1-2-16
اف اذلدؼ االساس من اعتماد ىذا االجراء متمثل أبختاذ التدابًن الضركرية دلواجهة مسببات عدـ 
ادلطابقة كمنع تكرارىا كابالساليب اليت تتناسب مع امهية حالة عدـ ادلطابقة كحجمها كضماف كشف 

كمنع حدكثها كتشمل مجيع الفعاليات ادلتوقع مسبباهتا ازالتها كالسيطرة على العيوب كاكجو القصور ك 
 كيتم من خالؿ.فيها حدكث حاالت عدـ ادلطابقة 

 قت( دمي طلب ألجراء تصحيحي مبوجب النموذجQA-30 من قبل اجلهة اليت لديها )
 .( لتسجيل االجراءات التصحيحة QA-31حيود يف نشاطها كاعتماد منوذج )
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 ذ من فينفاؽ على االجراء تكبعد االابلعمل كالسيطرة النوعية طلب من قبل ادلعنٌن يدرس ال
 السيطرة النوعية لضماف تنفيذه ابلفاعلية ادلطلوبة.اجلهات صاحبة العمل ك  قبل

 لب لليسطرة النوعية كيوثق يف سجل حاالت عدـ لطاذ االجراء التصحيحي يعاد ابعد اخت
 ادلطابقة.

 Preventions actionقائية االجراءات الو  1-2-13
  تقـو اجلهة ادلعنية كالسيطرة النوعية بدراسة اسباب حاالت عدـ ادلطابقة لتحديد

 االجراءات الوقائية الكفيلة مبنع تكرارىا.
  متابعة االجراءات الوقائية من قبل السيطرة النوعية كتقيم فاعليتها كتوثيق نتائجها يف سجل

 . QA-32 معد ذلذ الغرض كفق النموذج
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 البيئيةنظاـ االدارة  1-4
 : ادلقدمة1-4-1

االكساط اذلوائية كادلائية كالرتبة  ية تشملاحملطة الكهرابئ( Environmentبيئة )
تولد احملطات الكهرابئية ملواثت  .ل احملطة كحوذلا كالعالقة بينهماكالكائنات احلية ادلوجودة داخ

يف حالة عدـ اخذ االجراءات  ،بيئة الداخلية كاخلارجية للمحطةال االكساطيف  ىاتؤدم اىل زايدة تركيز 
كتبين القوانٌن كالتشريعات اليت حتددىا  ،كعدـ دتاشي تصاميم احملطة للتطور التقين ،الوقائية كالعالجية

الدكلة كادلؤسسات العادلية ادلختصة يف ىذا اجملاؿ كالتطور التكنولوجي يف تصميم كتنفيذ احملطات 
 ة.الكهرابئي

معاجلتها من االمور اساليب كمعرفة  الكهرابئية احملطة يففهم مصادر التلوث حتديد ك  اف
 .الضركرية للحفاظ على البيئة كصحة العاملٌن يف احملطات كاجملمعات السكانية اليت حتيط ابحملطة

 من احملطات ادلنبعثةدة خلفض تراكيز ادللواثت العامل بوضع ضوابط كتشريعات مشد دكؿ تتجو
لبيئي للمجتمع على التطور ا التنفيذ يعتمد .تلتـز بو كتنفذه زلدد الكهرابئية كفق جدكؿ زمين

حلماية البيئة. اف الدكؿ ادلتطورة  االنسانية كاخللقيةلتزاـ ابلتعهدات الامقياس لدرجة  يعتربككذلك 
عها مبادة دتتص اثين قطعت شوطان كبًنان يف تطبيق االجراءات البيئية،  فبعض الدكؿ تقـو بطالء شوار 

شبابيك التستعمل ستائر  كالقسم االخراككسيد الكاربوف ادلوجودة يف اجلو لغرض تنقيو اذلواء 
 كبعض الدكؿ .ستفيد منهايتولد طاقة كهرابئية كبنفس الوقت  الغيارصنوعة من مواد تطرد ذرات ادل

ؽ كخاصة يف الطرؽ بدأت بتشجًن مناطقها ابالشجار كاالكراد كجعلها بشكل زخار  االخرل
ضاءات فدلنتشرة يف ادلناطق كالشوارع كالعملت على اعادة تدكير النفاايت ا الدكؿاخلارجية. كمن 

تو شللوءة ابلقاذكرات كادللواثت، ءعو كفضار اكشو  نواداين اما العامل الثالث فاف مدلالستفادة منها اقتص
 د عن االكراد كاالزىار.يف القاذكرات كيبتع يعيش الذاببكال هتتم هبا مثلها مثل 
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 عناصر نظاـ االدارة البيئية: 1-4-2

 :االتيةن نظاـ االدارة البيئية العناصر يتضم
 السياسة البيئية: .أ 

كىي الرؤاي الواضحة كالتخطيط االسرتاتيجي حوؿ كيفية ادارة احملطة الكهرابئية كمحاية البيئة 
 طة كتشمل:من ادللواثت ادلنطلقة من احمل مستمرةكحتسينها بصورة 

 حتديد االاثر البيئية ادلتولدة من احملطات الكهرابئية ككيفية السيطرة عليها. -
 نوعية العاملٌن ابلسياسة البيئية كاعالهنا كااللتزاـ ابلتحسٌن ادلستمر. -
 تطبيق القوانٌن كالتشريعات اخلاصة ابحملطة الكهرابئية. -
 اللتزاـ بتطبيقها.توثيق السياسة البيئية كنشرىا على مجيع العاملٌن كا -

 التخطيط: .ب 
 يتضمن التخطيط اخلطوات االتية:

 حتديد فعاليات احملطة اليت تسبب التلوث  -
 القوانٌن كالتشريعات اليت حتكم نشاطات احملطة الكهرابئية ادللوثة للبيئة. تشخيص -
عمل، متطلبات احملطة الكهرابئية، زلددة سياقات ال الحكاـاء نظاـ االدارة البيئية ادلالئم نب -

كاسلوب ادلعاجلة، كطرؽ التوثيق كالتحليل ادلنظومات البيئية كاذلياكل ادلسؤكلة عن 
 كالتحسٌن.

 حتديد نسبة ادللواثت كالعمل على تقليلها كفق جدكلة زمنية . -
 .الجراءىاحتديد عمليات ادلراقبة كالتفتيش كالفحص للملواثت ككضع جدكؿ زمين  -
العاملٌن الجراء الفحوصات السريرية كعكسها على  ق مع السالمة الصناعية ابرساؿينستال -

 مسببات التلوث دلعاجلتها.
 اجراء الدراسات كالبحوث اخلاصة ابدللواثت الناجتة من احملطة. -
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 Executionالتنفيذ  .ج 

اف تنفيذ فعاليات احملطة الكهرابئية اليت تولد ملواثت للبيئة جترم بدقة كعناية كمتابعة مستمرة 
 كتشمل:
 ليب معاجلة ادلسببات للتلوث كالعمل على الوقاية منها .تنفيذ اسا .1
 حتديد نسب ادللواثت غًن ادلقبولة يف احملطة الكهرابئية كفق ادلعاير كالقوانٌن الدكلية. .2
دلعاجلة ادلسببات كتقليل نسبها كفق ادلعاير كادلقايس الدكلية كالعادلية  ةتنفيذ الربانمج ادلعد .3

 حملطة .ك احمللية اليت حتكم نشاطات ا
 برانمج الصيانة الدكرية دلنظومات السالمة كالبيئة بصورة دكرية. تنفيذ .4
اجراء الفحوصات السريرية الدكرية للعاملٌن يف احملطة كمعرفة التأثًنات الصحية على  .5

 .كحتسينهااجراءات الوقائية على العاملٌن كعكسها 
جراء التغذية العكسية على نظاـ توثيق البياانت ادلتولدة من النشاطات البيئية كحتليلها كا .6

 التشغيل كالصيانة.
 التدقيق كادلراجعة االدارية .د 

 and Management system Auditing 

اف ادلراقبة ادلستمرة كالتدقيق الدكرم للعمليات كالنشاطات اجلارية يف احملطة الكهرابئية، 
 من خالؿ: تمركرية كتض البيئةكاىتماـ االدارة ابدلراجعة الدكرية للنشاطات ادلؤثرة على 

فريق من ذك اخلربة كاالختصاص الجراء التدقيق الداخلي للنشاطات اجلارية يف  تسمية -
 احملطة كاليت تسبب التلوث البيئي.

 كضع برانمج التدقيق الداخلي كحتديد سياقات كتعليمات اجراء التدقيق الداخلي. -
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ليات كاللقاء معهم لغرض اجراء حتديد الفرتات الزمنية لالجتماع مع ادلنفذين ذلذه الفعا -
 التدقيق الداخلي

يتم التدقيق من قبل رلاميع ال عالقة ذلا بتنفيذ الفعاليات البيئية كاف يكوف التدقيق حيادم  -
 حتكمو ضركرة العمل.

التدقيق عليها، كحتديد الفرتة الالزمة  متحتديد االضلرافات يف مسار ىذه العمليات اليت  -
 يذ.الكماذلا كمتابعة التنف

 قياـ االدارة ابدلراجعة الدكرية للتقارير البيئية للمحطة الكهرابئية من خالؿ: -
 .تقارير التدقيق الداخلي 
 .تقارير التدريب للعاملٌن يف الفعاليات اليت تسبب التلوث 
  تقارير السالمة الصناعية خبصوص متطلبات سالمة العمل كالفحوصات السريرية

 الدكرية للعاملٌن.
 لتصحيحية كالوقائية كالتحسٌن ادلستمراالجراءات ا .ق 

هبدؼ تطوير كحتسٌن ادلنظومات البيئة يف احملطة الكهرابئية للتماشي مع التطور التقين اجلارم يف 
ادللواثت ادلنطلقة من احملطة  كالعاملٌن من البيئةالعامل كاحملافظة على كفاءهتا ادلطلوبة حلماية 

 مبا يلي: يتطلب
 اليت حتدث يف غًن ادلطابقة صحيحية كالوقائية للحاالت القياـ ابالجراءات الت

 ادلنظومات البيئية للمحطة الكهرابئية.
  االمراجراء التفتيش كالفحص الدكرم لعمل ىذه ادلنظومات كصيانتها كلما تطلب. 
 احلاجة تلها كلما اقتضمتابعة التطورات التقنية ذلذه ادلنظومات كتبدي. 
 ريرية سراجعة االدارية كالدقيق الدكرم كالفحوصات التوثيق البياانت الناجتة من ادل

الدكرية للعاملٌن كتبويبها كحتليلها كعكس نتائجها دلعاجلة ىذه ادلسببات اليت تؤدم 
 اىل زايدة تركيز ادللواثت.
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  حتديد نسب ادللواثت اليت ال تطابق القوانٌن كالتشريعات اليت حتكم ىذه ادللواثت
 در االمكاف.ككضع جدكؿ زمين لتقليلها ق

  اجراء الدراسات كالبحوث البيئية يف احملطة الكهرابئية كعكس نتائجها على سياقات
 .البيئيةالعمل كالفحوصات 

 ادارة اجلودة كاالدارة البيئيةادلشاكل كادلعوقات يف تطبيق نظاـ  1-5
 اسباب منها: ةعدتطبيق نظاـ ادارة اجلودة كنظاـ االدارة البيئية  تعرقل

 ادياف االدارة العليا ابلفوائد ادلتوخاة من تطبيقهما متناسٌن اف تطبيق النظاـعدـ كعي ك  .1
ضمن التحسٌن ادلستمر، كي ،ادلسؤكليات، كحيدد االختصاصات للتنفيذ توزيع يؤدم اىل

 الراحة الفكرية اىل االدارة العليا. دينحكالتوثيق ادلنظم كالذم 
، كلكنهم علميكرقي كليس  بارة عن عملع تطبيق النظاـ ادلهندسوف كالعلميوف ابفيدعي  .2

دمحم )ص( بنشره ىو عبارة  نبيوغفلوا ابف هللا سبحانو كتعاىل عندما انزؿ القراف الكرمي كبلغ 
كحسب االنساف عن نظاـ ادارة جودة النو يتضمن كيفية تطبق الفعاليات اليت يقـو هبا 

وز تقدمي احدمها على تسلسل كاقعي، فالوضوء كالصالة تتم ضمن خطوات متتالية الجي
 االخر.

، كاخلربة الفنية اليت حيتاجها النظاـ يف التطبيق شلا جيعل الرغبة يف تطبيق اليةالع الكلفة .3
 ضعيفة.

حتدد حريتهم شلا على اتباعها  العاملٌنالسياقات كاالجراءات احملددة فيو حتكم اف تطبيق  .4
 .كضعت عليهمككأهنا قيود  محريتهكدتنعهم من العمل  عليهمالسيطرة ك 

 تطبيقكالفاحص الذم يهمو النوعية ك   االنتاج االكثرالتصادـ بٌن ادلنتجٌن الذين يرموف اىل  .5
 االجراءات اليت تضمن الكلفة كالنوعية كالفرتات الزمنية.
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 نظاـ ادارة اجلودة كاالدارة البيئية تطبيق فوائد 1-6
 :يتاال حيقق مايقهكاف تطب طاقة الكهرابئيةبصناعة الللنهوض  فااجلودة كالبيئة مهم اف نظاـ ادراة

 ، كحتسٌن النوعية.التنفيذ ككقت تقليل كلف االنتاج .أ 
 اجلهات ادلستفيدة )الزبوف( كشكاكمتقليل العيوب  .ب 
 رفع مسعة ادلؤسسة يف السوؽ كحتقيق ادلنافسة ادلطلوبة .ج 
 ترشيد استهالؾ الطاقة الكهرابئية . .د 
 احلد من التلوث. .ق 
 البيئيةئية من عقوبة عدـ تطبيق القوانٌن كالتشريعات محاية احملطة الكهراب .ك 
 لتوليد الطاقة الكهرابئية. التحسٌن ادلستمر .ز 
 عند العاملٌن ابحملطة. البيئيرفع الوعي  .ح 
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 الثاينالفصل 
 الكهرابئية مصادر أنتاج الطاقة

 

   -: (introduction)املقدمة  2-1
ومن كككا ؿب كككات  الكككك  يف العككك ات  كككخال مكككل د ؽبكككا  الكككك  ال ا ككك  ال     كككك   مصكككادرهنالكككد  ككك ة 

جك  رك امت  خهع كا و ا  .اؼبا ك  اعبرك ايف ومصكادر الا كاد، السكع  الخصكمكمك حكث زبخلف مل حككث ال    ء 
لركك ز زةدة اءاء ككا و كك لك    ككخال مككل د ؽبككا اجكك اء اهدامكك  ؽبكك   ا  ككاتاؼبسككلول   ككل ا  ككات ات اعب كك

وبصكك   لككك ال  كك  ء مككل اهاككخريمار واهاككخ اد، وال ا كك  ال مسككك   واكك لد اؼبعا ككات الككرت  عككهز  مل ككا 
 مكل ؿب كات  الكك  ال ا ك  ال     كك   كك ا اك   ز الق ا كات اؼبذخلءك   ل  ك  ءككذب    ال ةح.  خال وطا

ومكككل اهاكككخ اد  ال ولككك ال     كككك  و قصككك  دبو كككات  الكككك  ال ا ككك  خاكككا من ككك ت  كككذم  دا كككع   دارة 
أن معظال ؿب ات  الك   ال ول ،ال ا   ال     ك  للس ان يف اؼب ن والق ى وصبك  م افق لخاف  ، واهاخريمار
الا ككاد ا حءككاري ر ككع أ اا ككم، اككالءوال، أو  عملككك   ككخال فك ككا يلككع اؼبكككا   ككل ط  ككق حكك تل زبضكك ال  كك  ء 

اؼبككا  الك ي  سكخذ   يف رب  كد الخارركنكات اؼبا كال   الراز ال هكعع، أو الكنء  يف أفك ان دا ك    خكاج خبكار
رسك    اهك ة فااكا  نكخت ال  ك  ء، دبعكي أ كم  كخال ربا ك  ال ا ك   ال ات ؼبال ات ال     ك ، فعن ما   ور اؼب

ا حءاري إىل طا   مك ا ك كك  يف الخارركنكات  خوكاىل إىل طا ك  ا    كك  يف  اغب ار   الناذب   ل ح ت الا اد
 كككخلذم  ملكككك  إ خكككاج ال  ككك  ء يف   كككرك  اؼبالككك ات ال     كككك ، لككك ا   كككل  اؼبالككك ات، ورنكككاء  لكككك ذلكككد

مري  طا   ال ةح وال ا   ال مسك  ااخذ ا  الع    مل أ ااع مصادر ال ا   اله  ل   ل الا اد ا حءاري، 
 وطا   اؼبكا .

 ، وهع  لك النوا اآليت:سخءك رع ة م اح   ه  أن  ص  إىل اؼب ال     ك   ملك   الك  وا صاىل ال ا  سب  
ورع ها  فالت، 00.222  خال  الك  ال    ء يف ؿب ات ال ا   جب   ا    ع داص هبا  ص  إىل لً أو 

   ؿب ات ف  ك  خال  ق  ال    ء  ك د اط اعب   العايل أو د اط الضر  العايل مل ؿب ات ال ا   إىل
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ال     ع للخكار اعب   و رف   ور اه  يف  ملك   ق  ال    ء ر و قا اه ة  ق   ادة  لق ب من ا، و 
 ك د اط اعب   العايل    ء  درج   فالت  ن الخكار ال     ع  ن ما  س ي 022.222 لكص  إىل

ل ا فان زةدة اعب    د ىل  مكل  النق ، ح ار ا، دبعي آد   ءق  الخكار ال     ع امك  مل ال ا  
مسافات طا ل  دون فق ان  إبراالم إىلال     ع للخكار والرت  خال  ل ط  ق ااخذ ا  ا اهت  سمح 

ف  ك   ه أ  ملك   ق  ال    ء إىل ال ه ات،  ال ري  مل ال ا  ، ورع   ملك  م ور الخكار  لك أوىل ؿب  
ال     ع يف ا  ات الء  ك  لخاز   ال ا   ال     ك ؛  ن  اعب   ومل اؼب ال ا شارة إىل أ م هبب زبءكض

 ال     ك   ن  و اىل ال    ء إىل اؼبنازىل.     ج زةاعب   العايل   ل أن  ض
 ؼبئ  د ىل  50حجال إ خاج الخكار ال     ع رنسه   حكث زاد زداد ا خاج ال ا   ال     ك  را     عكء ، 

 ازدادو  للا اىل إىل ح  اهاخءاء ال ايت ًا والسععألف مكراوات/ اا   حالك 99اؼبا ك ، إىل  السناات
مسخاةت ال لب السناي  لك ال    ء، زدادت ا لمًا ، رنس   ئكل ات مل ال ا   ال     ك ، إ خاج الع  
 . معالخاا  الس اين واػب  ؼبئ  اناة، ه اكما يف ظ  92 - 7رنسه  رني 

والراز،   جزا يف   اع ال ا   د ىل السناات اؼبا ك ، ريال امخ ام احخكاطات اه ة مل النء  هنالد
 .رهصارة مسخم ةوها ما ااهال يف أتجكت يضب شعيب، 

معاان    أن "ار ءاع إ خاج ال ا   اكنع س إهباركا  لك اا ات ذب كز ال ا   ال     ك  يف الع ات رسهب
اؼبخخالك . حكث ا م ولءساد اؼبايل واهداري ا   ء مزمن  من   قاد ج اء اغبصار واغب وب  مل أزم   قم

 دوىل اػبلكت.مل هاخ اد ال    ء وزب   . و  اكا مكراواط مل إ  ان 9022  سخارد
 ال    ء يف ظ  ار ءاع درجات اغب ارات الرت    اله د احخجاجات وااع   لك    ار ا ق اع د م   

 مئا  . 00ااري  مل   خجاوز يف رعض ا حكان
 لك أن  ألف مكراواط للا اىل إىل اهاخءاء ال ايت. 52و    الخق   ات إىل أن الع ات حباج  إىل كبا 

  قا  وزارة ال    ء ر رااات دور   لزةدة ه ا اؼبق ار وفق النما الس اين والزرا ع والصنا ع واػب مات.
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 أنواع مصادر توفري الكهرابء.  -2-2
 - اج  أ ااع مخع دة  خال مل د ؽبا  اف  ال    ء ومن ا:

كككك  ال     كككك .  اجككك  أ ككااع ـبخلءككك  مكككل ا  ككات  كككخال مكككل د ؽبككا  الكككك  ال ا ككك  ال     ا  ككات  .9
-0292 ات ا خاج ال    ء وطا خ ا الخصكمكم  ل  كاا  مكل (  ري  ا ااع ؿب9-0واعب وىل ر ال)

 -و  م  اهيت: 0298
 

وطاقتها النتاجية لالعوام من  حمطات انتاج الطاقة الكهرابئيةسعات وعدد( ميثل 1-2واجلدول )
2212-2218 

محطات 
 االنتاج

عدد 
 الوحدات

عدد الوحدات 
 العاملة

مجموع السعات التصميمية  
 للوحدات

م.س.ت للوحدات 
 العامة

معدل االنتاج 
 الفعل  

ك/ 
0202 

ك/ 
0200 

ك/ 
0200 

ك/ 
0202 

ك/ 
0202 

ك/ 
0202 

ك/ 
0202 

ك/ 
0202 

ك/ 
0202 

 التجارية

02 02 2202 2222 
 

0200 
        

02 02 2202 2222 
  

0222 
       

02 02 2202 2222 
   

0202 
      

22 02 2022 2222 
    

0222 
     

20 02 2222 2222 
     

0222 
    

20 02 2222 2222 
      

2220 
   

20 02 2222 2222 
       

0022 
  

13 22 5133 3353 1253 
       

1336 1253 

 الديزالت

022 002 2222 
  

2222 
        

022 002 2022 2220 
  

2222 
       

020 000 2222 2222 
   

0220 
      

022 02 2022 2222 
    

0222 
     

022 022 0002 02222 
     

2002 
    

020 022 02200 02222 
      

2220 
   

022 022 02220 00220 
       

2220 
  

022 022 02222 2222 
        

2202 2200 

 مستقلة

00 2 222 020 
  

22 
       

00 0 222 22 
   

00 
      

00 2 222 2 
    

2 
     

00 2 02 222 
     

2 
    

00 2 222 2 
      

2 
   

00 2 222 
        

2 
  

   
136 

        
3 3 

 الكهرومائية

22 22 020 
  

222 
        

22 22 0202 0222 
  

202 
       

02 02 0222 0222 
   

220 
      

02 02 0222 0220 
    

222 
     

02 02 0222 0222 
     

222 
    

02 02 0222 0022 
      

0200 
   

02 02 0222 0222 
       

222 
  

02 02 0222 0002 
        

022 022 
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   -احملطات الكهرومائية :.1
ما كككككك   لقكككك ب مكككككل مصكككككادر اؼبكككككا  اي اهاكككككار والهوككككك ات  وال ككككك هت ال   و ا  كككككات    ككككك 

والسكك ود ومسككا   اؼبكككا   اككهاب فنككك  أ خصككاد   و القكك رة الخصمكمكككككك  للاحكك ات ال   وما ككك  يف العكك ات) 
وحكك ة ماز كك   ل كك    05مكرككا واط ( و كك دها  028مكرككا واط ( دبعكك ىل  كك رة أ خاجككك  اككعخ ا )  9090
   -الخايل :
وبخككاي  لككك أررعكك  وحكك ات ر ا كك   الككك  مقكك ارها   كككك ة مكرككا واط للاحكك ة الااحكك ة   اكك  ح  ريكك   :  .1

 مكرا واط .  05ورق رة اصبالك  مق ارها 
 مكرا واط ( . 02ا  ضب  ل :ك  وبخاي  لك وح  ني  الك  رق رة  الك  أصبالك  مق ارها )  .2
 مكرا واط( .     80ك  أصبالك  مق ارها ) ا  اام اء :ك  وبخاي  لك ث ث وح ات  الك  رق رة  ال .3
 مكرا واط(.  70وبخاي  لك ارر  وح ات  الك  ورق رة أصبالك  مق ارها )  ا  اؼبا   ال  كسع : .4
 مكرا واط (. 09أصبالك  مق ارها ) وبخاي  لك ارر  وح ات  الك  ورق رة  ا  اؼبا   الخنظكمع : .5
 مكرا واط ( حالكاً .    2رق رة أصبالك  مق ارها ) و  وبخاي  لك ارر  وح ات  الك  اؽبن    :ا   .6
 مكرا واط (. 0وبخاي  لك وح  ني  الك  رق رة أ خاجك  أصبالك  مق ارها )  ا  ال اف  : .7

 (  ري  ا  اد وال ا   الخصمكم  للمو ات ال   وما ك .0-0واعب وىل ر ال )
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 الكهرومائية.( ميثل كمية الطاقة املنتجة من احملطات 2-2جدول رقم )

 
ومص ر  ر الا اد  لق ب مل مصاغب ار   ؿب ات  الك  ال ا   ال     ك     ك  -احملطات احلرارية :.2  

وحكك ة  00 ك د الاحكك ات العاملك  للمو كات الهذار ك  وان خك ك  الخك مني لفنكك  وأ خصككاد   اؼبككا  ل اكهاب 
   -وهع  ل    الخايل :مكرا واط (  0070والسع  الخصمكمك  ؽبا ) 

مكركا واط  ل ك   962 خ كان ؿب ك  الك ورة مكل اررك  وحك ات خبار ك  رقك رة  -ؿب   ال ورة الهذار ك  : .1
مكرككا واط ل كك  وحكك ة  فكك ن القكك رة اهصبالككك  للمو كك   هلكك   57وحكك ة وارركك  وحكك ات ياز كك  رقكك رة 

 مكرا واط   788
مكركككا واط ووحككك  ني رقككك رة  00رقككك رة   خ كككان مكككل اررككك  وحككك ات -ؿب ككك  جنكككاب ررككك اد الهذار ككك  : .2

 670مكرككا واط فكك ن القكك رة اهصبالككك  للمو كك   هلكك   00وحكك ة ياز كك  رقكك رة  90مكرككا واط   67,0
 مكرا وط . 907وح  ني ياز خني رق رة  0292مكرا واط وأ اف  وزارة ال    ء رع  

مكرا واط ورق رة  9052وح ات خبار   وياز   رسع   صمكمك   ربخاي  لك   ك  -ؿب   الق س :  .3
 مكرا واط .  080أ خاجك  مق ارها 
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مكرككككا واط   908ربخككككاي ؿبظكككك  الخككككاجع اككككهع  وحكككك ات رسككككع   صككككمكمك   -ؿب كككك  الخككككاجع الراز كككك  :  .4
ربخككاي  لككك ارركك   0290مكرككا واط وأ أ ككاف  ؿب كك  الخككاجع اعب  كك ة رعكك  اككن   77ورقكك رة أ خاجككك  

 مكرا واط .  89أ خاجك   مكرا واط ورق رة 962وح ات ورسع   صمكمك  
 مكرا واط . 60رق رة أ خاجك   -ؿب   الز ء ا ك  :  .5
ربخاي  لك ارر  وح ات منءصل   لك وح  ني ا  وح ة رسكع   صكمكمك   -ؿب   الص ر الراز   :  .6

 مكرا واط . 007مكرا واط ورق رة أ خاجك   502
مكركككا واط  922   صكككمكمك  وحككك ات رسكككع 0 قككك  يف  رككك  وربخكككاي  لكككك  -ؿب ككك   اغبلككك  الراز ككك  :  .7

 مكرا واط . 67ورق رة أ خاجك  
مكرا واط  9052وح ات رسع   صمكمك   92 ق  يف ؿبافظ   ر  وربخاي  لك  -ؿب   اػب ات :  .8

 مكرا واط . 007ورق رة أ خاجك  
مكركا واط  022وحك ات رسكع   صكمكمك   92 قك  يف ؿبافظك    رك  وربخكاي  لكك  -ؿب   اؼبسكب : .9

 مكرا واط . 902اجك  ورق رة أ خ
مكرككا  750وحكك ات رسككع   صككمكمك   0 قكك  يف ؿبافظكك  دةىل ربخككاي  لككك  -ؿب كك  اؼبنصككار   :  .12

 مكرا واط   005واط ورق رة أ خاجك  
مكركا واط  006 ق  يف ؿبافظ  ا ر ء ربخاي  لك وح  ني رسكع   صكمكمك  )  -ؿب   ا ر ء :  .11

 را واط(.مك 956( ورق رة أ خاجك  أصبالك  مق ارها ) 
 000 قكك  يف ؿبافظكك  النجككف ربخككاي  لككك ارركك  وحكك ات رسككع   صككمكمك  )  -ؿب كك  النجككف :  .12

 مكرا واط ( .  955مكرا واط ( رق رة أ خاجك  مق ارها ) 
و قعكككان يف ؿبافظككك  النجكككف ربخكككاي ؿب ككك  اغبك ر ككك   لكككك  -ؿب ككك  اغبك ر ككك  واغبك ر ككك  اككككمنس :  .13

مكركا  026ث ث وح ات و ؿب   اغبك ر ك  ظبككنس  لكك وحك ة واحك ة رسكع   صكمكمك  للمو خكني) 
 مكرا واط ( . 506ني ) خواط ( رق رة أ خاجك  أجالك  مق ارها  للمو 

 ح ال  ل وحالكاً دارج العم  . ق  يف ؿبافظ     -ؿب   ركجع :  .14
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مكركا واط  70 ق  يف ؿبافظ  ا اا  وربخاي  لكك وحك  ني رسكع   صكمكمك  )  -ؿب   ال رس :  .15
 مكرا واط ( . 00ورق رة أ خاجك  أصبالك  مق ارها )  ( 
 ق  يف ؿبافظ  ا اا  وربخاي  لك    ة وحك ات رسكع   صكمكمك   -ؿب   م   ه هللا الق    : .16

 مكرا واط ( . 999اط ( ورق رة أ خاجك  أصبالك  مق ارها ) مكرا و  022) 
 ق  يف ؿبافظ  ا اا  وربخاي  لك ث ث وح ات رسع   صمكمك   -ؿب   م   ه هللا اعب   ة : .17

 مكرا واط (.  00مكرا واط ( ورق رة أ خاجك  أصبالك  مق ارها )  999)
 0رق رة أ خاجك  أصبالك  مق ارها )  ق  يف ؿبافظ  اؼبا   وربخاي  لك وح  ني -ؿب   اؼبا   : .18

 مكرا واط ( .
 قك  يف ؿبافظك  اؼبا ك  وربخكاي  لكك اررك  وحك ات رسكع   صكمكمك  يكك   -ؿب ك   كنكاى الراز ك  : .19

 مكرا واط (. 920ؿب دة ورق رة أ خاجك  أصبالك  مق ارها ) 
سكككككع   قعككككان يف ؿبافظككككك  العمككككارة وربخككككاةن  لكككككك ثكككك ث وحكككك ات ر -( :0+9ؿب كككك  الهزراككككان ) .22

 مكرا واط ( .  00مكرا واط ( رق رة أ خاجك  أصبالك  مق ارها )  905 صمكمك    ) 
 قعككككان يف ؿبافظكككك  الهصكككك ة وربخككككاةن  لككككك اككككخ  وحكككك ات رسككككع   -( :0+9ؿب كككك  دككككار الككككزر  ) .21

 مكرا واط (. 592مكرا واط ( رق رة أ خاجك  أصبالك  مق ارها )  098 صمكمك  للمو خان ) 
وحككك ات رسكككع   صكككمكمك  )  92 قككك  يف ؿبافظككك  الهصككك ة وربخكككاي  لكككك  -ؿب ككك  شككك  العككك ب :  .22

 مكرا واط (. 000مكرا واط ( ورق رة أ خاجك  أصبالك  مق ارها )  9002
 9062 ق  يف ؿبافظ  الهص ة وربخاي  لك طبسك  وحك ات رسكع   صكمكمك  )  -ؿب   ال مكل  :  .23

 (. مكرا واط 069مكرا واط ( رق رة أ خاجك  أصبالك  مق ارها ) 
 05 قكك  يف ؿبافظكك  ذي  ككار وربخككاي  لككك وحكك ة واحكك ة رسككع   صككمكمك  )  -ؿب كك  النا كك    :  .24

 مكرا واط (. 90واط ( رق رة أ خاجك  أصبالك  مق ارها )  مكرا
مكركا  05 ق  يف ؿبافظ  اؼبريي وربخاي  لكك وحك ة واحك ة رسكع   صكمكمك  )  -ؿب   السماوة :  .25

 مكرا واط ( . 99ها ) واط( رق رة أ خاجك  أصبالك  مق ار 
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 022 قك  يف ؿبافظك  ال  اا كك  وربخكاي  لكك اررك  وحك ات رسكع   صكمكمك  )  -ؿب   ال  اا كك  : .26
 . مكرا واط ( 056رها ) مكرا واط ( رق رة أ خاجك  أصبالك  مق ا

 (  ري  ا  ات الهذار     دها واعخ ا الخصمكم .5-0واعب وىل ر ال)

 
 

  الطاقة املنتجة من احملطات البخارية.( ميثل كمية 3-2جدول رقم )
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 ( ميثل احملطات الغازية عددها والطاقة التصميمة هلا.4-2واجلدول رقم )
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مكركا  9562الق رة الخصمككككمك  لاح ات ال  زىل اؼبخاف ة واعباهزة للعم  اعخ ا ) -حمطات الديزل : .أ 
وحك ة يف  66مكركا واط ( و هلك   ك دها  557واط ( مع ىل الق رة اؼبخاحك  حالككاً أصبالكك  مقك ارها ) 

 - ل    الخايل : ماز   صبك  أكباء الع ات
 مكرا واط (. 00 ق  يف ؿبافظ  رر اد رق رة أ خاجك  أصبالك  مق ارها )  -ؿب   ال  ك  اه  : .1
مكرككا  00.00 قكك  يف ؿبافظكك  رركك اد وربخككاي  لككك ارركك  وحكك ات رسككع   صككمكمك  )  -ؿب كك  اغب  كك  : .2

 واط( 
  ق  يف  ؿبافظ  اؼبريي وحالكاً دارج العم  .   -ؿب   السماوة : .3
 920 ؿبافظك   ك ح الكك  ل وربخكاي  لكك اكخ  وحك ات رسكع   صككمكمك  )  قك  يف -ؿب ك  اكام اء : .4

 مكرا واط ( . 00مكرا واط( رق رة أ خاجك  أصبالك  مق ارها ) 
 980 قكك  يف ؿبافظكك  اه هككار وربخككاي  لككك شبا ككك  وحكك ات رسككع   صككمكمك  )  -ؿب كك  ـبلككم اككايف : .5

 مكرا واط ( .
مكرا واط  8. 6ي  لك ارر  وح ات رسع   صمكمك  )  ق  يف ؿبافظ  اه هار وربخا  -ؿب   ال طه  : .6

 ( وحالكاً دارج العم  .
مكرككا  022 قكك  يف ؿبافظككات مخق  كك  و كك دها شبا ككك  وحكك ات رسككع   صككمكمك  )  -ؿب كك  ها كك اي : .7

 واط(
 مكرا واط ( . 5دبع ىل   رة أ خاجك  أصبالك  مق ارها )  .1
  لك شبا ك  وح ات رسع   صمكمكككك    و ق  يف ؿبافظ  مكسان وربخاي  -ؿب   مشاىل العمارة : .8
 مكرا واط ( . 52مكرا واط ( رق رة أ خاجك  أصبالك  مق ارها )  022) .2
و قككك  يف ؿبافظككك  ال  اا كككك   لقاداكككك  وربخكككاي  لكككك شبا كككك  وحككك ات رسكككع   -ؿب ككك  شككك ت ال  اا كككك  : .9

 ( .مكرا واط  02مكرا واط ( ورق رة أ خاجك  أصبالك  مق ارها )  022 صمكمك  ) 
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و قك  يف ؿبافظك  ال  اا كك   لقاداكك  وربخكاي  لكك شبا كك  وحك ات رسكع   -ؿب   مشكاىل ال  اا كك  : .12
 مكرا واط ( . 50مكرا واط ( ورق رة أ خاجك  أصبالك  مق ارها )  022 صمكمكك  ) 

و قكك  يف ؿبافظكك  اكك ر ء وربخككاي  لككك اثنككا   كك ة وحكك ة رسككع   صمكمككككككك   -ؿب كك  شكك ت اكك ر ء : .11
 . اط (مكرا و  57كرا واط ( ورق رة أ خاجك  أصبالك  مق ارها ) م 522)

كمية الطاقة املنتجة حسب حمطـات الـديزل. واجلـدول ميثل   أ. (5-2واجلدول رقم )
( ب. يبــــد عــــدد وانــــواع وســــعة املولــــدات وكميــــة انتــــاج الكهــــرابء لالعــــوام 2-5)

2212-2218 ) 

 
 حسب حمطات الديزل.( أ ميثل كمية الطاقة املنتجة 5-2جدول رقم )
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 0202ك/ 0202ك/ 0202ك/ 0202ك/ 0202ك/ 0202ك/ 0200ك/ 0200ك/ 0202ك/  السعة ؟؟؟ السعة التصميمية العاممة العدد نوع المولدة

 ديزالت ؟؟؟

002 002 222 
 

9 
        

000 022 092 22  2 22 2.0 2 2 2   
000 022 2222 2222        2222 2022 
000 

 
092 22 

        
2 

 2 2 2 0 22 00 2 2 2     ديزالت وزارة النفط محطات ديزل

 ديزالت كبيرة )هونداي( محطة ديزل

09 09 229  022         
00 00 222 222  22        
229 222 0909 0222 

  
292 

      
222 229 0200 0292    922      
92 22 0200 0222     222     
92 22 0200 0222 

     
222 

   
92 20 0200 0209       022 020  
002 22 0222 0222         020 

 محطات متنقلة

022 002 2222 
          

00 2 222 020  22        
00 0 222 22   00       
00 2 222 2    2 2 2 2 2 2 

 2222-2212يبد عدد وانواع وسعة املولدات )ديزل( لالعوام ب ( 5-2واجلدول رقم )
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   -الشمسية وطاقة الرايح :.الطاقة -2-3 
هشد أن  ضك   اف  ال ا   ربظك  هخما  اه   لك صبك  اؼبسخاةت  اا ا ااس لخنءك  
ر امت الخنمك  اهجخما ك  واه خصاد    ي دول  يف العامل، وم   نامع اههخما   غبءاظ  لك مصادر 

 ااا  ؼبصادر ال ا   اؼبخج دة  ع  أح  أهال ال ال ا   الخقلك    لألجكاىل القادم ، فان اهاخذ ا  ا مري 
 لخوقكق ذلد، فض   ل الءاا   الهكئك  مل د ىل اغب  مل اه هعااثت الناذب  مل احهات اؼبااد الههولك 

إن ربقكق الخنمك  ال امل  اااء الصنا ك  أو الزرا ك  أو اهجخما ك   خ لب  لض ورة  اف  مص ر منااب .
وف ة ورسع  معخ ىل ل ف   جل  النما والخ ا   يف صبك  أكباء الاطل، إن الخق   ات لل ا   ر مكات 

اؼبخا ع  لزةدة ال لب  لك ال ا   يف معظال دوىل العامل  خ لب الهوث  ل مصادر ج   ة لل ا   دا   
و هدم ،لق  ا هوت ال ا   اؼبخج دة دبريار  اله    السا   أن اؼبص ر اغبايل لل ا   مص   إىل النضاب

ال ا   ال مسك  الرت  سعك الك ا اله     ؼبااج    ضاب الا اد اهحءاري فق   عالت د ىل العقاد 
الري ث  اؼبا ك  اؼب الهات ال ولك  رض ورة   جك  اهاخر ىل اهمري  لل ا   اؼبخج دة و لك راا ا ال ا   

 ال مسك 
    ك  حباج  اىل ا خاج طا   ا    ك ، مل  قم يف ام ادات ال ا   ال  مو ع  الع ات وما عا ك  

ل ا ا هح لزاما السعع ههباد اغبلاىل الناجع  لخنامع و عز ز اهاخريمارات يف ااخذ ا  ال ا   ال مسك  
وذلد  اخر ىل اا ح  الس ينوالق اع   ظم  اؼب  ه    ل ه    ال     ك  يف اؼبلاسات اغب امك  ل
 يف ااناد اؼبنظام  ال     ك .  الخلاث الهكئع يف اؼبناطق اغبض    و قلكاةت وماا ف السكارات هنال

دا  ة الخ ر ب وحباث ال ا   يف ااخذ ا  ال ا   ال مسك  اؼب  ه   يف و ع  ذب ر  وزارة ال    ء 
 Al-wazeria( يف رر اد من ق  الاز     )922kW PV Solar system ( ل ه   الاطنك   

- Baghdad )   الرت أ  صه ا  رخار خ     ال مسك ال ةد   الهوريك  يف ااخذ ا  ال ا الخج ر
رخار خ   ل ه   ال     ك  و لك اعب   الااطْع لق اع الخاز  رر  ا   ركل ا و وأ  59/99/0298
90/9/0299  
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 منظومات الطاقة الشمسية يف دائرة التدريب وحبوث الطاقة   -
  PV-Solar System 922kWمنظام   -9

 (  اؼبا   اعبر ايف للمنظامAltitude 09 m, Longitude 00.0226E, 

Latitude 55.5026N) 

   2.096و لك اعب   الااطكء لق اع الخاز     اع ال ر   ل ه   الاطنكKV  ورري ث اطاار
(ON-Grid ) 

  لاح مشسع 500 خ ان مل   

 الك اين مخع د الخهلارمشسع لاح  000  دها  502Wالااح   ر ا   -

 mm (9906*990*02 )ارعادها  -

 ارال  09.8 وزن اللاح الااح    -

 ا  و ا ع ال اين احادي الخهلار    لاح 922  دها 092W  ا الااح   ر  -

   اااس ا    ك   خضمل اررع  (0-Inverter  )( 00اع  ا  واحkW)   م  ه    ل ه
 الاطنك  

   دا  ة الخ ر ب وحباث  –فات ا ح م از   ر ب رر اد  0مه 722مساح   عر   اؼبنظام
 (0-0( و)5-0( و )0-0و) (0-9)اما يف ال    ر ال (  902رزاو  )  ال ا   
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 بغداد –( يوضح نصب اهليكل واملساند للمنظومة على سطح مركز التدريب 2-1الشكل رقم )

 

 ( يوضح نصب اللواح الشمسية على اهليكل احلديدي2-2شكل) 

 
 املنصوبة على مركز بغداد   122kW PV –Solar system( ملنظومة 3-2ل) الشك

 

  PV-Solar System Hybrid هجكن   مشسك طا   منظام   -0

  0  رة اؼبنظام.kW  ( 0اما يف ال    ر ال) 

  5.5 ة اهلااح اؼبنصار    رkW ،    902رزاو
 

   900.80الااح  من ا  ة  ر  مشسع ال اين احادب الخهلار  لاح 00 خ ان ملW 
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  اع   8   د اله ارةت Gel   022اع  اله ار   الااح ةAh  ذب كز   سخعم  هي از
 ال ااريء اضباىل 

 
 PV Solar System  5.5 KW الشمسية اهلجينةنظومة ملا(  4-2شكل ) 

  لك م از رر اد الق مي  PV-Systemمنظام  الااح مشسك   -3

  90  ة اؼبنظام    رkW 902رزاو    صب
 

   020الااح  من ا  ةلاح   ر  70 خ ان ملW   اع HIT 

     م  ه   م  ال ه ON-Grid    2.06 لك ج   الااطك لق اع الخازKV  اما يف ال    و
 (0-0ر ال )

  



 

مصادر انتاج الطاقة الكهرابئية:  الثاينل ــــالفص  

66 

 

    PV- Solar Systemمنظام  ال مسك  أ(0-0ش   ر ال )
 

 
  لك م از رر اد الق مي PV- Solar System  90 kWمنظام  ال مسك  ب(0-0ش   ر ال )

 القدرة املنتجة  -

 م  ش ا  الزوراء العام    922kW أ الخعا   لخنءك  العم  يف  صب منظام  ال ا   ال مسك         

و رل  ا خاج ا  ، kV 2.0و لك اعب   الااطْع لق اع الخاز   رر ت اؼبنظام  م  ال ه   الاطنك   حكث
 واان( kWh Total Annnual Enregy 997880مل ال ا   )  0299السناي لعا   
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 June-90529 kWh,July-90600ؽبا يف ش  ي حز  ان وسباز  )ا خاجك  ااك  كم  

kWh   ( و اجلت ر   ي اا ان اهوىل واا ان الرياين )Jan-5820 kWh, Dec-0707 

kWh   للمنظام    0299(  ا ح اه خاج السناي لعا  6-0ال   ) ،منخج  ( ا   طا
(monthly energy produced by the PV – Solar System 922 

kW ) 

 
 2219( ميثل النتاج السنوي للمنظومة لعام 6-2لشكل رقم )ا

 اؼبسجل  يف اؼبنظام     Kw 6520 كم  ال    اهوىل  -م حظ  :*
دءض  (922kW PV- Solar systemان مع ىل ال ا   اؼبنخج  اناة مل اؼبنظام  )

( مل ال ا    Ton of oil equivlent) TOE 59.57اه هعااثت  عبا دبع ىل اناي 
 ان  مل  م  اؼبنظام  . 00ؼب ة  TOE 720.02 و  ايف اددار ,ال     ك 

دءضت اه هعااثت لرازاثين اواسك    ادت اىل  0202من  ر ء العم  للمنظام  اىل ر ا    ا      
  MWh 900.02( مل ا خاج مخوقق مل ال ا   ال     ك     (T Co0 87ال ارران  ق  ها 

* 
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و عك  ل مع ىل طا   اهشعاع ال مسع لاح ة اؼبساح  اؼبسخلم  د ىل  ا  واح  راح ات 
(Wh/m0(  و سمك ا ضا رسا ات ال روة ال مسك )PSH)  و عين مع ىل ال ا   ال مسك  د ىل

( و  حظ يف 9KW/m0لاح ة اؼبساح )   د معني مل اا ات الن ار وفك ا اهشعاع يف ذرو ا
مل ال ا   ال     ك ،واهب البءاز اه خاج  0299ال    الخايل ا خاج اؼبنظام  هررع  اش   مل ان  

 ل القكم  اؼبخا ع  ها  ا ف اؼبنظام   ن      ال ا   ال     ك  الاطنك   ن ا ، ورسهب ار ءاع يف 
   ا ع اا ا الها يف ذب كز اؼبنظام  لل ا   ال     ك  لهنا   درجات اغب ارة واه  ر  يف الصكف ادت ه

  . ( أ،ب،ج،د7-0اما ما ح يف ال    ر ال )  ولل ه  . اؼب از

 
 شتاء   -انتاج الطاقة  لشهركانون الثاين ( أ7-2شكل رقم )
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 شتاء   -انتاج الطاقة  لشهر كانون الول ( ب7-2شكل رقم )

 

 صيفا -انتاج الطاقة  لشهر متوز  ( ج7-2شكل رقم )
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 صيفا  -انتاج الطاقة  لشهرحزيران ( د 7-2شكل رقم )

 

 لشهرين من  الصيف والشتاء 022KW( يمثل انتاج الطاقة الكهربائية لممنظهمة 2-0الشكل رقم )

امخازت هبا   لمع رةدي حبريعاقباز  922kWو ع  منظام  ال ا   ال مسك  ال   و ا ك  
دا  ة الخ ر ب وحباث ال ا   الخارع  لازارة ال    ء ،حكث  عخك اوىل ذب ر   لمك    هكقك  

ال مسك  اؼب  ه    ل ه   ال     ك  وأ زةر ا مل  ه  الع    مل الافاد العلمك    لل ا 
ك  اؼبلاسات اعبامعك  ل ط ع  لك ا واتم  ال ا  ة يف     ه ة الخج ر  ال ةد    لك رق

اغب امك  الخارع  لازارة ال    ء والازارات اهد ى للمسانب  يف ااناد و  قلك  ااخ    
ال ا   ال     ك  مل اؼبنظام  الاطنك  واغب  مل الخلاث الهكئع ل  خقاىل اىل ا خاج طا    ظكء  

 .ور لف واطئ  
 ع  ال مس وال ةح مل مصادر ال ا   اله  لك  والصك  ق  للهكئك  وذات الكف ردكصك  اكع اً مقار ك   لءوكال 
والركككككاز والكككككنء  .  ػبككككك ة ال مسكككككك   اجككككك  ج كككككاز وبكككككاىل ال ا ككككك   الضكككككا ك  اىل طا ككككك  ا    كككككك   لخككككك ث  
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كك  لألاكخءادة ا    كك  او مك ا ك لك ةح  كخال ربا ك  ال ا ك  اغب اكك  للك ةح اىل طا ك   طا   اال   و ا ع أما 
 .د ة مشسك  ومنظامات طا   ال ةح و سعك الع ات لهناء مزارعمن ا 

 طاقة الرايح  -
 ع  ال ةح مل مصادر ال ا   اله  ل  والص  ق  للهكئ  وذات الء   لكل  مقار ك   لءوكال والركاز والكنء  و كخال 

 اخءادة من ا يف  الك  ال ا   ال     ك .و مك ا ك ك  ل ربا   ال ا   اغب اك  لل ةح اىل طا   ا    ك  ا

   -السترياد : الكهرابء من  مصادر -2-4
ض ورة ملوك  للواجك  اؼبااك  لكم رسكهب اكك    0225ااخ اد ال ا   ال     ك  يف الع ات رع   ا   ر أ

فبكا .  واهدراة والءسكاد اؼبكايلولس  احخكاجات اجملخم  ورسهب ااء الخذ كك   ال     ك  أ خاج ال ا    ل  
دادلككع  اككخريمارواودوىل اػبلكككت ال ا كك  ال     ككك  مككل دوىل اعبككاار ونبككا ا كك ان و  اكككا  هاككخ ادالعكك ات د ككك 

 -واالخايل : (أ لكال ا داخان الع ات)ا ضاً مل 
  -املستوردة من أيران : الكهرابئية الطاقة .أ 

 :لع ات  ل ط  ق اررع  د اط وهع خال أاخ اد ال ا   ال     ك  مل أ  ان اىل ا
   ف  950ا رك  ( جب    -) دا قني اػب  اهوىل  .1
   ف 022د   ش   ( جب    -اػب  الرياين ) دار الزر   .2
   ف  022م ااد ( جب    -اػب  الريالث ) دةىل  .3
   ف 022ا د  ( جب     -اػب  ال ار  )  مارة  .4

-0292مكككل )امككككات ال ا ككك  ال     كككك  اؼبسكككخاردة مكككل دوىل اعبكككاار ل  كككاا    (  ريككك  6-0اعبككك وىل ر كككال )
0298) 

مكل  0292أاكخارد العك ات اكنم حككث  هاوح امك  ال ا ك  اؼبسكخاردة مكل اكن  اىل أدك ى حسكب اغباجك  . 
 -مكركا. واط . هكك( ومكل دك  هارثك    9290989ا رك  زهاب طا   مقك ارها ) –اػب  اه  اين دا قني 

مكرككا . واط . هككك ( امككا  0570579ا من ككا  )   –مكرككا. واط . هككك ( ودكك  دةىل  9080990  هككادان )
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مكرككا .  9,909,809اكك رك  زهككاب طا كك  مقكك ارها )  –أاككخارد العكك ات مككل دكك  حككا قني  0299لسككن  
مكرا . واط . هك (  9,708,257مكرا واط ( ومل اػب  هارث   هادان )  908واط . هك ( ودبع ىل   رة )

مكركا . واط . هكك ( دبعك ىل  0,862,820ا من ا  )   –مكرا واط ( ومل اػب  دةىل  022  رة )  دبع ىل
  مكرا 99مكرا . واط . هك ( دبع ىل   رة )  98,779ا د  )   –مكرا واط ( ومل د   مارة  507  رة )

مكرا.  9,908,959ا رك  زهاب طا   مق ارها )  –أاخاردان مل د  دا قني  0290واط ( اما لسن  
مكركا .  9,709,908حك   شك   ) –مكرا واط ( ومل دك   دكار الكزر   959واط . هك ( دبع ىل   رة ) 
. هك مكرا . واط  5,200,860م ااد )  –مكرا واط ( ومل د  دةىل  997واط . هك ( دبع ىل   رة ) 

ودبعكك ىل  مكرككا. واط .هككك( 0,005,572ا دكك  )  –مكرككا واط ( ومككل دكك   مككارة  509( دبعكك ىل  كك رة ) 
 9,099,978)اك رك  زهكاب  – اد مل دك  دكا قني أ أاخ 0295مكرا واط ( ويف ان   007  رة ) 

 9,605,798دك   شكك   ) –مكرككا واط ( ومكل دكك  دكار الككزر   958مكركا . واط . هكك ( دبعكك ىل  ك رة ) 
 5,226,890م ااد          )  –مكرا واط ( ومل د  دةىل  988مكرا . واط . هك ( ودبع ىل   رة ) 
مكرككا .  9,029,979ا دكك   )  –مكرككا واط ( ومككل دكك   مككارة  505مكرككا . واط . هككك ( دبعكك ىل  كك رة ) 

 ك اين دكا قني أاكخارد العك ات مكل اػبك  اه 0290مكرا واط ( امكا يف اكن   969واط . هك ( دبع ىل   رة ) 
مكرا واط ( ومل د  دار زر  900مكرا . واط . هك ( ودبع ىل   رة )  9,268,570ا رك  زهاب )  –
 –مكرككا واط ( ومككل دكك  دةىل  070مكرككا . واط . هككك ( ودبعكك ىل  كك رة )  0,599,568دكك   شكك   )  –

ا د  )   – مارة  مكرا واط ( ومل د  090مكرا . واط . هك ( ودبع ىل   رة )  9,870,959م ااد ) 
أاككخارد العكك ات مككل  0290مكرككا واط ( ويف اككن   989مكرككا . واط . هككك ( دبعكك ىل  كك رة )  9,086,079
مكركا واط ( ومكل  955مكرا . واط . هك ( دبعك ىل  ك رة )  9,969,798ا رك  زهاب )  –د  دا قني 

مكركا واط ( ومكل  007مكركا . واط . هكك ( دبعك ىل  ك رة )  0,960,229د   ش   )  –د  دار الزر  
مكركككا واط ( ومكككل دككك   980مكركككا . واط . هكككك ( دبعككك ىل  ككك رة ) 9,692,009م اكككاد )  –دككك  دةىل 

 0296ويف اككن  .  مكرككا واط (980مكرككا . واط . هككك ( دبعكك ىل  كك رة ) 9,090,952ا دكك  )   – مككارة 
 925 كك رة )  مكرككا . واط . هككك ( دبعكك ىل 920,808اك رك  زهككاب )  –أاكخارد العكك ات مككل دكك  دككا قني 
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 970دبعكك ىل  كك رة )  (هككك مكرككا . واط  9,007,006دكك   شكك   )  –مكرككا واط ( ومككل دكك  دككار الككزر  
مكرا واط  002مكرا . واط . هك ( دبع ىل   رة )  9,907,299م ااد )  –مكرا واط ( ومل د  دةىل 

كركا واط  ( مهكني م 907مكرا . واط . هك ( دبع ىل  ك رة )  9,578,082ا د  )   –( ومل د    مارة 
 ( سبري  امكات ال ا   اؼبسخاردة مل دوىل اعباار6-5) عب وىل ر ال  
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 ( ميثل كميات الطاقة الكهرابئية املستوردة من دول اجلوار6-2جدول رقم )
 2336 2335 2334 2333 2332 2331 2332 2333 2333 الجهد الدولة/ الخط 2

ك  سلوب   زاخو-تركيا 0
 2 2 2 2 2 2 2 20222 0022222 020 الخط التر

 ايران 0
          

ن رسبيل رهاب -  220222 0020202 0222220 0000022 0022022 0000222 0202022 020 خط خانقي 
 

202222 

 02222 0220220 222 عيدان-خط هارته -
 

202202 2 2 2 
  

 2 2 2 2 2 0222220 0222222 222 ك؟؟؟-خط دياىل -
  

 البادجات 2
 

222022 0222222 0222022 0220222 0202222 0222202 
   

 222 كرمة(-ايران)عمارة -
 

22222 0022222 0222022 0222220 0220022 0222022 
 

0202222 

 0202200 002022 0222222 0222202 0200222 2 2 222 ؟؟؟-هور الزبت   -
 

0222020 

ساد-خط ايران دياىل -  0202200 0202222 0222022 2222222 2222222 2 2 222 مت 
 

0220222 

 2 2 2 2 2 2 02202 2 2 222 قائم تميم -

 2 2 2 2 0020 2 2 020 تل ابو ظاهر سويدم -
 

2 

 2 2 2 2 2 2 222 خور حاله -
   

 222 مرسيد-دياىل -
    

02222 0202222 2 
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   -املستوردة من تركيا : الكهرابئية الطاقة .ب 
زادكا (  -) اكلا   واحك  فقك  هكا  خال أاخ اد ال ا   ال     ك  مل دول    اكا اىل الع ات  ل ط  ق دك 

وامكككا ما كككح يف  وحسكككب اغباجككك  ل ا ككك  اؼبسكككخاردة مكككل اكككن  اىل ادككك ى  ف و كككهاوح امكككك  ا 950جب ككك  
مكرا . واط  9079998ااخارد الع ات مل د  الهاع طا   مق ارها )  0292ويف ان    (6-0اعب وىل)

مكركا . واط . هكك ( دبعك ىل  ك رة )  00,607أاخارد العك ات مكل اػبك  الهاكع )  0299. هك ( اما يف ان  
 2 مكركا . واط . هكك ( دبعك ىل  ك رة ) 2أاكخارد العك ات مكل اػبك  الهاكع )  0290مكرا واط ( ويف اكن   0

زادكا  –مل  سكخارد العك ات رعك ها مكل اػبك  الهاكع اكلا    0298اىل ان   0290مكرا واط(  ومل ان  
 حسب  قار   وزارة ال    ء .

 -:  الستثمار مصادر الكهرابء من  5 -2
 اج    د مل ا  ات اهاخريمار   الرت  زود ال ه   ال     ك  الاطنك   لق رة وهع ماز   رني ا افظات  

   -االخايل :
ددلت ؿب   اؽبارث  اهاخريمار   للعم  حسب  قار   وزارة ال    ء يف  -حمطة اهلارثة الستثمارية : .1

مكرا . واط . هك ( ودبع ىل   رة  007,608حكث رلرت امك  ال ا   اؼبسخاردة من ا )  0295ان  
مكركا  920مكركا . واط . هكك ( دبعك ىل  ك رة )  890,920)  0290مكرا واط ( أمكا يف اكن   09) 

مكرككا واط ( أمككا  920مكرككا . واط . هككك ( ودبعكك ىل  كك رة )  600، 892)  0290ويف اككن   واط ( 
مكركا  98هكك ( ودبعك ىل  ك رة ) مكركا . واط .  860,006رلرت ال ا ك  اؼبسكخاردة )  0296يف ان  

 مكرا واط (  2مكرا . واط . هك ( دبع ىل   رة )  790-)  0297واط ( ويف ان  
ددلككككت ؿب كككك  ال ككككعكه  اهاككككخريمار   للعمكككك  حسككككب  قككككار   وزارة  -حمطــــة الشــــعيبة الســــتثمارية :  .2

ط . هكك( مكركا . وا 080,608حكث رلرت امك  ال ا   اؼبسكخاردة من كا )  0290ال    ء يف ان  
مكرا . واط . هك ( ودبع ىل   رة  996,050)  0290مكرا واط ( أما يف ان   50ودبع ىل   رة  ) 

مكركا  999مكركا . واط . هكك ( ودبعك ىل  ك رة ) 970,505)  0296ويف ان   مكرا واط (  990) 
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)  مكركا . واط . هكك ( دبعك ىل  ك رة 700,780رلركت ال ا ك  اؼبسكخاردة )  0297واط ( أما يف اكن  
 ( . 0حسب ما مهني  عب وىل ر ال )  0298مكرا واط (  أما لسن   80

ددلككت ؿب كك  دككار مالكك   اهاككخريمار   للعمكك  حسككب  قككار   وزارة  -حمطــة رــور مالــة الســتثمارية : .3
مكركا . واط . هكك (  05,069حككث رلركت امكك  ال ا ك  اؼبسكخاردة من كا )  0290ال    ء يف اكن  
( ويف اكن   2مكرا . واط . هك ( ودبع ىل  ك رة )  2)  0290مكرا واط ( أما لسن   5دبع ىل   رة ) 

حكككككككث رلرككككككت امككككككك  ال ا كككككك  اؼبسككككككخاردة من ككككككا  0297اككككككن   ا ضككككككاً دككككككارج العمكككككك  أمككككككا يف 0296
حسكب مكا  0298مكركا واط ( أمكا لسكن   958مكرا . واط . هكك ( ودبعك ىل  ك رة )  9,028,275)

 .  ري  ال ا   اؼبضاف  مل ال ه ات مل اهاخريمار (0-5مهني  عب وىل ر ال ) 
ددلكت ؿب ك  اهمبكاء اهاكخريمار   للعمك  حسكب  قكار   وزارة ال  ك  ء  -حمطة المناء السـتثمارية : .4

مكرا . واط . هك ( ودبع ىل   رة  7,070حكث رلرت امك  ال ا   اؼبسخاردة من ا )  0297يف ان  
 ري  ال ا ك  اؼبضكاف  مكل  (7-0) حسب ما مهني  عب وىل ر ال  0298مكرا واط ( أما يف ان   9) 

 .ال ه ات مل اهاخريمار
ددلت ؿب   رسما   اهاخريمار   للعم  حسب  ق  ك  وزارة ال  ك  ء  -بسماية الستثمارية : حمطة .5

مكركككا . واط . هكككك ( ودبعككك ىل  0,999,959حككككث رلركككت ال ا ككك  اؼبسكككخاردة من كككا )  0297يف اكككن  
  ري  ال ا   اؼبضاف  مل ال ه ات مل اهاخريمار (7-0) مكرا واط ( اعب وىل ر ال  079)   رة 

   -: مشال العراقمن  استثمار الطاقة .6
  كنكككاى)ؿبكككافظخني ا اكككا  واؼبا ككك    رككك يال ا ككك  ال     كككك  مكككل ا لككككال ا داكككخان  اكككخريمارأن ا
أن ( 7-0امككا ما ككح يف اعبكك وىل ر ككال )مككل اككن  اىل أدكك ى .   خريم ةو ككهاوح  سككه  ال ا كك  اؼبسكك(

واط . هكك ( ودبعك ىل  ك رة مكركا .  9,955,078اىل ا اا  )  0295ال ا   اؼبسخاردة يف ان  
مكركا واط  68مكركا . واط . هكك ( ودبعك ىل  ك رة )  098,229مكرا واط( أما  كناى )  009) 

مكرككككا . واط . هككككك ( دبعكككك ىل  كككك رة )  9,806,027اىل ا اككككا  )   ككككزة اجمل 0290( ويف اككككن  
(  مكرككا واط 58مكرككا . واط . هككك ( دبعكك ىل  كك رة )  556,998مكرككا واط ( أمككا  كنككاى ) 090
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 008مكرككا . واط . هككك ( ودبعكك ىل  كك رة )  9,998,957اىل ا اككا  ) اجمل ككزة 0290ويف اككن  
مكرككا واط ( ويف اككن   0مكرككا . واط. هككك ( ودبعكك ىل  كك رة )  07,070مكرككا واط ( أمككا  كنككاى ) 

مكرا واط  092مكرا . واط . هك ( ودبع ىل   رة )  9,859,870اىل ا اا  )  اؼب ال  0296
 .مكرا واط ( 97ك ( ودبع ىل   رة ) مكرا . واط . ه 909,800 ( أما  كناى )
ه  اؼبا ك ...، و نك  ادك  الءكا ض منكم ا لكال ا داخان جزء مكل العك ات مريك  الهصك ة، مالحظة:

 ككككب  كككك   الخ و  اؽبافكككك  اككككخريماراككككخريمار ااككككاة دبككككا ماجككككاد يف ؿب كككك  ا سككككمك مسككككخاردة وامبككككا ا
(  ري  طا   اهاخريمار ل  اا  مل 7-0اعب وىل ر ال) ؼبص لوات ار اء اىل ال يهات واما يف 

0292-0298 
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 اىل الشبكة الوطنية ميثل الطاقة املضافة من الستثمار (7-2دول رقم ) اجل
 7776 7776 7773 7776 7776 7776 7777 7777 7777 اسم الخط

 392065 البارجات
 

2 
 

2 0944962 0424292 2 2 

هارثه 

 االستثمارية
2 2 2 402902 

 
262944 290339 663 529 

 2 2 62 الشعيبة
 

024932 669450 620535 244223 326.024 

 2 2 2 خور حاله
 

2 2 2 6022225 5.652.652 

 2 2 2 االنماء
 

2 2 2 2020 63 

 2 2 2 بسماية
   

2 4666656 65.49954 

اربيل/الي 

 كركوك
2 2 2 6655422 6239392 6662652 6256224 6226366 962420 

اربيل/الي 

 نينوى
2 2 2 362226 3559662 42023 646240 633953 52 
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 نقل وتوزيع الطاقة الكهرابئية  2-6
 عخككك  ملككك   قكك  و از كك  ال ا كك  ال     ككك  اؼبكك حلخني الريا ككك  والريالريكك  رعكك  أ خككاج ال ا كك  ال     ككك  

ل     كك  اح  اؼب اانت ال  كسك   ي  ظا  ا    ع أن اؼبنظام  ا والرت هع ؿب ات الخوا  و  م   لك 
دا ككك ة ا    ككككك  رسكككك    خ ككككان مكككل مصكككك ر لل ا ككك  ود ككككاط  قل كككا و از ع ككككا ومكككل   اعب كككك   ربخكككاي  لككككك
دور ؿب ات الخوا   يف ه   اؼبنظام  دور لم أنبكخ  حكث  خمريك  رخوا ك  الءالخككات مكل  و عخكاؼبسخ ل   

 :االخايلالخعام  مع ا رس ال  وا م  وهع  حع  خال  قل ا او   كال اىل أد ى
 شبكات نقل الطاقة الكهرابئية  2-6-1

 - خال  ق  ال ا   ال     ك  يف الع ات ر   قخني ر كسكخني ونبا :
و  ككان ؿبمالكك   لككك أركك اج ا كك  ء وهكك ا النككاع مككل النقكك   ه ككب  لككك   -شــبكات  النقــل اهلوائيــة : .1

 زادف لمكككا ت ال     كككك  فقككك ان يف ال ا ككك  ال     كككك  اؼبنقالككك  وذلكككد رسكككهب الخسكككذني يف اؼبا ككك 
 خال  فق ان ال ا   اؼبنقال  قلك   اناؼبار  زداد امك  الءق ان يف ال ا   اؼبنقال   الخكار ال     ع مق ار

 لءك  اؼبه هك   لكك  ودا ك  لا مقك اراؼبا   ل ل هك ا  ز ك  مكل  ظبد رزةدة قلك  اؼبقاوم   مل د ىل
 لخقلهكات ن  اهاخذ ا  ؼبسافات طا ل  ج اً ومل مساوء ه   ال   قك    كان د كاط النقك     ك  

 . فبكا د ككم  اف  ل ا  عخك ه   ال   ق  ي  ؾب    مل النااحع اه خصاد    اااايف اه ااء اعبا    
رفكك   كككال الءالخككك  اىل  كككال  لكككا خاككخذ ا  و ر الخء كك  يف  قلككك  الءقكك ان  ككل ط  ككق  قلككك   كككال الخكككااىل 

 القاى ال     ك  الرت  قا  ر ف   كال الءالخك  وزبءكض  كال الخكار رريهات الق رة و ءس الهدد . ؿباهت 
  اؽباا ك  واهر ك   (  ري    د واطااىل د اط النق 8-0واعب وىل )
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 اهلوائية والرضية ( يبد اعداد واطوال شبكات توزيع الطاقة الكهرابئية8-2جدول رقم )

 السنة
 kv 4.0/11خطوط  11Kvخطوط  33Kvخطوط 

 قابلو هوائية قابلو هوائية قابلو هوائية
 الطهل كم العدد الطهل كم العدد الطهل كم العدد الطهل كم العدد الطهل كم العدد الطهل كم العدد

0202 209 2222 222 0222 2222 20022 920 2092 920 2092 99229 22002 
0200 222 2222 222 0222 2022 22222 0292 00222 022222    
0200 220 2202 222 0222 2222 20022 220 0022 022222    
0202 202 02202 200 2020 2022 22029 0222 2222 002292    
0202 220 2222 292 0902 2220 20022 0299 2202 002222    
0202 222 0002 222 0222 2202 22222 0222 2992 000020    
0202 222 2202 292 0292 02222 0200 22022 00222     
0202 229 9202 220 2222 2022 29222 0229 2222 022229    
0202 2202 22009 0022 0222 222 2222 229 0922 022022    
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اهرز ركك ًه مككل  راااك   ال ككار ت ربكتال     ككك  نقك  ال ا كك    -: شـبكات النقــل اــض الر  .2
 -:شه ات النق  اؽباا ك  و  ان

 ي  م  ك   أ.
  خ ث  ر    أ    ل قس ب.
 د. الف  كا خ ا  لكل  شه ات النق  اؽباا ك أ لك ر ري  مل   الكف  الف  نءك هاج.

 ه.  خوم    رة ا    ك  اه ة 
 و. فق ان ال ا    لكل  د ىل النق  

  . ه اج  ؾباهت ا    ك  حاؽبا وؾباهت مرناطكسك  
  ط.مساح    ك ها  لكل  

 .رب    اهد اء واه  اىلطاىل فهة الخنءك  وو ت ا هومل مساوءظ.
اه ككااع  و  ككم  . ف (  55  . ف ( اىل ) 950مككل )   لخوا كك  قككا   :حمطــات النقــل الثانويــة .3

  -: اه ك 
اؼبصك ر  هك   اؼب اكل  مكل الءالخكك  او دءض و عم  ه   ا اهت  لك رف   -احملولت الرئيسية : .أ 

 ارااؽبا  ك ال ه ات ال     ك  او اىل ؿب ات الخاز   .
وهككع ا ككاهت الككرت   ككان م افقكك   ككاهت القككاى ال  كسككك  ذات القكك رات  -احملــولت املســاعدة : .ب 

 هع:  العالك  او اؼبخاا   وؽبا   ة فاا  
 أتمني  ق    عادىل لل ا  ة الريا ا   يف ؿباهت القاى . .1
 أحخكاجات ؿب   النق   ل ا   ال     ك  اا انرة والخ فئ  والخك   وال ااحل . زو    .2
وهع ؿباهت الخكار وؿباهت الءالخك  والرت  سخذ    ي از القكاس واغبما    -حمولت القياس : .ج 

أمهكك  (  وذلككد  ككل ط  ككق زبءكككض  كككال الخكككار والءالخككك  اىل  كككال منااككه  حسككب  9فالككت / 992)
 الءنك  .اؼبخ لهات 
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 الخوا  .(  ري    د وا ااع ؿب ات 9-0واعب وىل ر ال )
 قككككا  إبجكككك اء  ملكككككات الءصكككك  و الا كككك  و ملكككككات العككككزىل و الخكككك ر ض  -املفــــاتيح الكهرابئيــــة : .د 

 -ل جزاء وال وا   ال     ك  يف ؿب ات الخوا   وهع :
 قا  رءص  و و   الخككار ال     كع للمعك ات ال     كك  يف الظك وف ال هكعكك   -القواطع اللية : .1

 نك  اغباجك  للصككا   او الهاكهككات اه كافك  ويف الظك وف يك  ال هكعككك  رسكهب ا   كاىل اللوظككك  أو 
ع ة و  ان رال ا م  وهع م ك ة  طءاء القاس ال     ع النا ت  ل  ملك  فص  الخكار ال     ع ، 

 ع مل حكث آلك  العم  وط  ق  ومادة العزىل . أ اا 
وهككع اؼبسككخعزهت اؼبسككخذ م  لخكك مني العككزىل اؼب  ككع للكك ا  ة ال     ككك  رعكك   -املســتعزلت اليدويــة :  .2

مكا ركني القكاط   (Interlock)إج اء فصل ا  لقكاط  اآليل مسكهقاً ، إذ  اجك   ظكا   قافك  ا    كع
فخح اؼبسخعزىل الك وي إه رع  فص  الك ا  ة  لقكاط  اآليل  اآليل واؼبسخعزىل الك وي حبكث  ضمل    

 وذلد رسهب ان العازىل الك وي ه   ل رم إطءاء ال  ارة الناذب  رسهب فص  الخكار ال     ع . 
وهع اؼبءا كح اؼبصاحه  للمسخعزهت الك و   و سخذ   مل أج  اتر كض اعبكزء  -مفاتيح التأريض :  .3

مني اغبما ككك  للعكككاملني  لكككك معككك ات الككك وا   ال     كككك   نككك   ملككككات اؼبءصكككاىل واؼبعكككزوىل وذلكككد لخككك 
 الصكا   والءوم لم .

وهككع ـبصصكك  لخجمككك  ال ا كك  ال     ككك  القادمكك  مككل اؼبصكك ر سب ككك ا لخاز ع ككا  -مشــرك القضــبان : .4
 لكك اهضبككاىل وا ككاهت ودوا كك  اػب ككاط ، و قسككال القضكهان العمامككك  إىل  كك ة أ سككا  وأ ظمكك   عخمكك  

 ك   رة ا    اؼبر    .  ل
وهع  سخذ   لخنظككال الءالخكك   كل ط  كق الكخو ال  لقك رة اؼبعااسك  الناذبك   -: املتسعات واحملااثت  .5

يف النظا  ال     ع رسهب  ر  ا ضباىل إما  ل ط  كق اكوه ا )إمخصا ك ا(   كااثت أو  عا ضك ا 
 ) الك ها( رلمخسعات . 

 و سخذ   غبما   ا اهت وا ااثت مل الزةدة يف الءالخك  . : -حارفات الصواعق الكهرابئية :  .6
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أج كككزة اغبما ككك  والقككككاس  الككرت  قكككا  حبما ككك  الكك وا   ال     كككك  و ككككاس القككككال  -الجــزاء الثانويـــة : .ه 
لاحككات الككخو ال ومعكك ات اه صككاهت  الككرت  قككا   لككخو ال رخ ككرك  اهج ككزة واؼبعكك ات  ال     ككك 

ال     ك  إما  ل ط  ق م از اؼب ا ه  والكخو ال  اكخذ ا  معك ات اه صكاهت اؼبخكاف ة يف ا  ك  أو 
مهاشكك ة مككل دادل ككا  ككل ط  ككق شككذم   ككان ـبككاىل وم لككف ركك لد دوا كك  الخكككار اؼبسككخم  والخكككار 

ة الءوككم ومعكك ات السكك م  واهطءككاء وأج ككزة الخ ككككف والخك كك  والخ فئكك  و كك ادات اؼبككهدد أج ككز 
ال ا ككك  ال     كككك  ولاحكككات  سكككجك  اه  كككاىل ولاحكككات اهشكككارة واه ككك ار  ظكككا  الخككك ر ض العلكككاي 

 والسءلع والعاازىل ال ا م  وأر اج اؼبع ات . 

 شبكات توزيع الطاقة الكهرابئية 2-7
 -أ.اهلدف:

  .ف ( أااس  م  اؼبنظام  ال     ك  الاطنك   55 .ف /  99أن ؿب ات الخاز   الريا ا   ) 
 الخاز ك  ر كك  قخني ا ضكاً هاا ككك  وربكت اهرز  ككل ط  ككق و عخكك هككع اؼب حلك  الريالريكك  رعك  الخالككك  والنقك  و ككخال 

 :و   أ   ت ه   ا  ات لر ز ربقكق رعض اهه اف من اال ار ت. 
  ة واغبما   ل ه ات الخاز   . اف  السك  .1
القكا  رخوا   الءالخكات اىل فالخككات منذءضك  خم ااكا  ر  ك  شكه ات الخاز ك  ا لكك  الق  هك   لكك   .2

 اؼبنازىل
(  هككني 9-0. واعبكك وىل ر ككال )اغبكك  الءا كك  رككني  كككارات شككه   النقكك  العالككك  وشككه ات الخاز كك   عخككك  .3

    د واطااىل شه ات الخاز  .
 -ب. املوقع:

مهــم جــداً ابلنســبة هلندســة املنظومــة الكهرابئيــة ودوائــر ة يكــون يف مركــز احلمــل طــاحملوقــع مأرتيــار ان 
 -التوزيع وجيب مراعاة ما يلي :
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الكااردة   .ف( 55  ان ما   ا    يف م از اغبم  وذلكد لكخ يف الخك ث  يف اطكااىل اؼبرك ةت اىل )  .1
 ء  ا    و قلك  اؽبهاط يف الءالخك  . .ف ( اػبارج  وذلد لخقلك  ال 99مر ةت اىل ) 

 م ا اة مساح  ا    حبكث  س  صبك  اؼبع ات و ملوقا ا .  .2
  ل اؼباا   اؼبزدضب   لس ان او ؿب ات و اد او مصادر  لاث . ةرعك   .3
 .ف( رسك ال   99 .ف( ودك وج مرك ةت )  55مرك ةت )   داىل  ان ما   ا    منااهاً ل  .4

 اتم  . 
  حمطة التوزيع :مكوانت ج.
  -: اهجزاء اه ك  مل الخاز   ؿب    خ ان 
 ا اهت  .1
 اؼبناوهت   .2
  ااط  ال ورة   .3
 منظام  الءالخك  اؼبسخم ة   .4
 لاح  الخاز   للءالخك  اؼبسخم ة   .5
 ؿبال  الخكار   .6
 ؿبال  الءالخك    .7
 الع ادات واؼبلش ات   .8
 القارلاات  .9
 مقاوم  الخ ر ض ) اهر ع ( .12

 .حمطات التوزيع والتحويلد. اعداد 
فعك د السك ان يف ررك اد ال ك خ    ان أ  ادها مخءاو   ركني ا افظكات واؼبنكاطق حسكب ال ريافك  السك ا ك  

( 9,779,606اه لكككك ) وشككك ت اه هكككار و از ككك  ال مكككادي  والءككك ات  سكككم  (  8,906,700وال  كككاف  )
 وؿبافظكككككككككككات ال كككككككككككماىل  كنكككككككككككاى ا اكككككككككككا   ككككككككككك ح الككككككككككك  ل  سكككككككككككم  ( 9,657,006و دةىل )   سكككككككككككم 
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 (7,000,709) وااككك   و وؿبافظكككات الااككك   رككك  اككك ر ء النجكككف ال  اا كككك   سكككم ( 6,820,007)
  سكم (  6,952,588السك ا ك  )  وؿبافظات اعبناب الهصك ة و ذي  كار و مكسكان واؼبريكي اريافخ كا  سم 

 ا  اد ا  ات. هني  (9-0)مهني جب وىل ر ال 

 العاملة يف شبكات التوزيع والتوزيع ( عدد حمطات التحويل9-2رقم )جدول 

(M.V.A)     ا افظ  اؼب   ةت الع د السع 
 ال  اف  79 5725

 رر اد

 ال  خ 98 0962,0

 الص ر 59 0207

 اه هار 50 9269

 دةىل 57 9029

  كناى 85 5906,0
 

   ح ال  ل 08 9098 ال ماىل
 ا اا  57 9652.0
 واا  52 9002

 الاا 

  ر  56 9855

 النجف 56 9825

 ا ر ء 08 9090

 ال  اا ك  50 9002

 الهص ة 990 0627

 اعبناب
 ذي  ار 62 0000

 مكسان 55 9600

 اؼبريي 05 907
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 كمية الطاقة الكهرابئية املطلوبة واجملهزة   2-8
 -الطلب:أ.

الكف مك كا واط حسكب الخقك   ات اهولكك   52ال     كك   قك ر  ق  هكا ب ان مق ار احخكاج العك ات لل ا ك  
اؼبعلنكك  مككل  هكك  وزارة ال  كك  ء و ظكك ا للءسككاد اهدراي واؼبككايل و كك   وجككاد  كك ار م اككزي ودرااككات ااككخهكا ك  

 ومعاعبكك  طماحكك  لخككاف  ال  كك  ء دور كك  لخو  كك  اؼب لككاب مككل ال ا كك  ال     ككك  وو كك  ػب كك  ااككها كجك 
لخكاف  يك  يف ااكالكب ام روس  د     وجاد زب ك  وا ح  لا  ه ا اؼبق ار و عا ات لخافاؼبء  ت و ال

 (9 -0ال     كك  اؼبنخجك  مكل ا  كات ال     كك  اؼبا كو  يف اعبك وىل ر كال ) فك ن ال مككاتاؼب روا  ؽب ا 
مككل دوىل اعبككاار  خ ركك ب واجمل ككزال (7-0حسككب اعبكك وىل) اككخريمارواه ( 6-0حسككب اعبكك وىل) اككخ ادواه

وال ي وب ال الهع  وشه ات اه صاىل والخنايال رني   ددات ال ه   الاطنك  الع ا ك  ودوىل اعباار  ان ال ا   
ال     ك  اجمل كزة للمسكخ ل ني مخ ر رك  ومككرة  اكهاب وربلكك ت يك  مقنعك  واجملخمك  الع ا كع  نخظك  الككا  

(  هكني امكك  ال ا ك  اؼبنخجك  ل  كاا  9-6اعبك وىل ر كال ) وفكقرك . ال ي  اف  فكم وزارة ال    ء ال ا   اؼب لا 
  0298اىل  0292مل 

  -ب. التجهيز:
ان مق ار ال    ء اجمل زة اىل اعب ات اؼبسخءك ة ه  س  اغباج  الءعلك  لع   وجاد درااات فنك  مل وزارة 
ال    ء لخو    حاج  اجملخم  مل ال    ء وفق اؼب لاب هاهاب فنكك  وماد ك  و ك   وجكاد ارادة  كاد   

زارة ال  ك  ء واؼبخعكا هني  لكك الكازارة، والا اد الرت  قك   مكل و ل ى اعب ات اؼبسلل   ل ال ه   ال     ك  
وامبا هنالد  صك وبات يك  ؿب امك  رضكاار   صك ح هبكا رركض النظك   كل اه ك ار واؼبعا كات  واعبك وىل ر كال 

  امك  ال ا   ال     ك  اجمل زة اىل ا  ات. هني   أ.( 0-92)
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 المحافظة

0202 0200 0200 0202 0202 

222 kv 020 kv 222 kv 020 kv 222 kv 020 kv 222 kv 020 kv 222 kv 020 kv 

 س ع س ع س ع س ع س ع س ع س ع س ع س ع س ع

 2022 20 2222 2 2222 20 2222 2 2292 22 2222 2 2222 22 2222 2 2220 22 2222 2 بغداد

 2290 02 0222 0 2222 02 0222 0 2000 02 0222 0 2222 02 0222 0 2222 00 0222 0 نينهى 

 0299 02 0222 0 0202 02 0222 0 0202 02 0222 0 0202 02 0222 0 0222 9 0222 0 التأميم

 صالح الدين
  

2 0222 0 0222 02 0202 0 0222 02 0299 0 222 9 0222 2 2 9 0222 

 النجف
  

2 220 2 2 2 202 
  

2 0029 2 2 2 0002 0 0222 2 922 

 0229 2 2 2 0092 2 222 0 922 2 0222 0 222 2 0222 0 222 2   كربالء

 0222 00 0222 0 0202 9 0222 0 0220 9 0222 0 0202 2 0222 0 0222 2 0222 0 بابل

 209 2 0222 0 209 2 0222 0 209 2 222 0 209 2 222 0 209 2 0222 0 القدسية

 0202 02 222 0 0922 02 0222 0 0922 02 0222 0 0202 02 0222 0 0202 02 0222 0 االنبار

 0222 2 022 0 0022 9 222 0 992 9 0222 0 929 2 0222 0 222 2 222 0 ديالى

 0220 9 222 0 920 2 0222 0 922 2 222 0 229 2 222 0 222 2 222 0 واسط

 2922 20 0222 0 222 20 0222 2 2209 22 0022 0 2002 0222 0022 0 2020 22 222 0 البصرة

 0022 2 2 2 0022 2 222 0 229 2 0222 0 909 2 0222 0 220 2   ذي قار

 222 2 0222 0 222 2 0222 0 202 2 222 0 292 2 222 0 229 2 222 0 ميسان

 202 2 2 2 202 2 2 2 222 2   220 2   222 2   المثنى

 20220 029 02222 02 20222 000 09022 02 222 2 0222 02 02222 022 0222 02 02202 020 02022 02 المجمهع
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 المحافظة
5412 5412 5412 5412 

044 kv 135 kv 044 kv 135 kv 044 kv 135 kv 044 kv 135 kv 
 س ع س ع س ع س ع س ع س ع س ع س ع

 2922 22 2222 2 2902 22 2022 2 2202 22 2222 2 2299 22 2222 2 بغداد
 2229 00 0222 0 0229 09 0222 0 2290 02 0222 0 2290 02 0222 0 نينهى 
 0222 02 0222 0 0202 9 0222 0 0222 00 0222 0 0202 00 0222 0 التأميم

 0222 02 2 2 0222 02 2 2 0220 2 2 2 0222 9 2 2 صالح الدين
 0022 2 0222 0 0002 2 0222 0 0002 2 0222 0 0002 2 0222 0 النجف
 0000 2 2 2 0220 2 2 2 0220 2 2 2 0229 2 2 2 كربالء
 0220 2 0222 0 0220 2 0222 0 0222 9 0222 0 0202 9 0222 0 بابل

 0220 2 0022 0 0220 2 0022 0 209 2 0222 0 209 2 222 0 القدسية
 0020 02 2 2 0022 02 2 2 0202 02 222 0 0202 02 222 0 االنبار
 0222 09 0222 0 0222 09 0222 0 0222 2 0222 0 0222 2 0222 0 ديالى
 0222 9 222 0 0202 9 222 0 0220 9 222 0 0220 9 222 0 واسط
 2922 20 2222 2 2222 20 0222 2 2022 20 0022 2 2922 20 0022 2 البصرة
 0202 2 2 2 0222 2 0222 0 0222 9 2 2 0222 9 2 2 ذي قار
 0022 2 0222 0 220 2 2 2 0202 2 022 0 0202 2 0222 0 ميسان
 992 2 2 2     222 2 2 2 202 2 2 2 المثنى
 222922 002 09222 09 20202 022 02222 02 22222 002 02022 02 20229 002 02022 02 المجمهع

 (2218-2212يبد كمية الطاقة اجملهزة للمحافظات لالعوام من )أ. ( 12-2جدول رقم )
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معدل احلمل  املديرايت احملافظة
 املطلوب )م.و(

احلمل معدل 
 املستثىن )م.و(

 اجملهز
 )م.و(

نسبة اجملهز اىل 
 املطلوب %

 بغداد

 86 1263 134 1467 الرصافة
 64 1367 282 2136 الكرخ
 67 885 34 1322 الصدر
 55 165 15 322 شرق النبار
 32 192 19 632 توزيع الرمادي
 26 92 12 352 الفرات العلى
 56 528 54 939 دايىل

 الشمال
 37 595.2 134.2 1622 نينوى
 52 591 127 1152 كركوك
 35 418 122 1182 صالح الدين

 الوسط

 42 652 85 1622 اببل
 42 536 192 1352 كربالء
 42 582 49 1422 النجف
 39 391 22 1222 الديوانية
 45 542 59 1222 واسط

 اجلنوب

 81 1887 246 2331 البصرة
 56 725 47 1286 ذي قار
 58 457 21 788 ميسانن
 52 249 17 483 املثىن

 ( ب. يبد معدل احلمل املطلوب واجملهزة للمنظومة الكهرابئية.12-2جدول رقم ) 
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 الفصل الثالث
 حتسني كفاءة انتاج الطاقة الكهرابئية 

 (   Introductionادلقدمة )  1-3
ية اقتصادية واجت اعية اسااسية الي نن االعناصر ال يعترب منانتاج الطاقة الكهرابئية ادلربمج  مقداران 

مؤشر يدل على مستوى نطور اجملت ع والوعي للفرد وقدرنو على انتاج طاقة كهرابئية ذات وصناعية و 
نوعية جيدة وكلف قليلة، ان نقليل كلف االنتاج يقع على عانق الدولة ووزارة الكهرابء وادلديرايت 

وحتسني  وكل منهم لو دور ااسااسي يف منوومديرايت النقل والتوزيع العامة النتاج الطاقة الكهرابئية، 
  .وفق حاجة اجملت عالطاقة الكهرابئية انتاج 

 طرق حتسني مصادر انتاج الطاقة  1-2
يف حتسني ادلنظومة الكهرابئية  يقع على عانق اجلهات ادلشاركة يف ادلنظومة الكهرابئية مسؤليات كبرية 

 ونتم من خالل: 
 االيت: ةيقع على عانق الدول دور الدولة: .أ 
  وفق الن و االجت اعي  ادلطلوبةك يات الطاقة الكهرابئية   واضحة لتحديدالاسرتانيجية االوضع

ننفذ  أو اسدااسية واخلدمي لفرتات زمنية نتناغم مع ذلك الن و، مثاًل خطط مخااسيةواالقتصادي 
 من االنتاج لتلك الفرتة احملحدة.

  نشييد ادلؤاسسات  اماكن حتديدلتنفيذ نلك االاسرتانيجية و  بشريةوالهتيئة ادلتطلبات ادلادية
 .الكهرابئية

 ووضع نعلي ات نساعد عند احلاجة ذلا  الفنية لوزارة الكهرابءشارة استابداء ادلساعدة واال
 .ادلختلفة قطاعاتمن الالتوزيع على ااستحصال مبيعات الكهرابء مديرايت 

  ،ًمساعدة وزارة الكهرابء خبصوص ااستحصال الديون الكهرابئية من اجلهات ادلستفيدة شهراي
 .ادلؤاسسات الكهرابئيةموارد  لتعضيد
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 اخلربة يف أتاسيس حمطات كهرابئية. نيب او احمللي ذونشجيع االاستث ار االج 
 يقع على عانق الوزارة ما يلي:دور وزارة الكهرابء:  .ب 

 ية ادلعدة من قبل الدولة على ادلديرايت ادلسامهة يف ع لية انتاج نوزيع اخلطة االاسرتانيج
 الطاقة كل حسب اختصاصو. ونوفري السيولة ادلادية وادلالية لتنفيذ اخلطة.

 .متابعة ننفيذ اخلطة من قبل ادلديرايت وادلسامهة يف حل ادلعوقات 
  .دلساعدةشاريني وهتيئة االاستندريب الكوادر الكهرابئية على متطلبات ننفيذ اخلطة االنتاجية 

 عند احلاجة.استشارة ادلديرايت على نقدمي اال منتسيب
 مايلي: العامة  يقع على عانق ادلديرايتدور ادلديرايت العامة:  .ج 

 .ننفيذ اخلطة االنتاجية احملددة ذلا من قبل الوزارة 
 جهةة اجراء الصيانة الدورية والفحوصات اذلنداسية الالزمة لل حافظة على كفاءة اال

 وادلعدات االنتاجية.
  اعداد التقارير الفنية خبصوص ك يات انتاج الطاقة الكهرابئية حسب ادلخطط ذلا مع ذكر

 القيام هبا لتنفيذ اخلطة. جيبواحللول ادلنااسبة اليت  ادلفاقيد ) اخلسارة( 
  ساعدة ادلبتقدمي حتديد ادلعوقات اليت ليس ذلا امكانية لتالفيها والطلب من وزارة الكهرابء

 لتفادي ىذه ادلعوقات 
  واحملافظة على الكهرابئية اجراء التحويرات والتطويرات الضرورية دلصادر انتاج الطاقة

 .وااستغالذلا قدر االمكان  ي يةالقدرة التص
  على نقليل الكلف االنتاجية قدر ادلستطاع وبلوغ الطلبات احملددة من قبل الع ل

 القطاعات ادلختلفة.
  لتحسني كفاءة االنتاج ونقليل الكلف.وضع خطة 
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 اجراء التحسينات على ادلنظومات الكهرابئية كل حسب الع ل ادلكلف بو من خالل 
 االاساليب الفنية االنية: 

 طوات اخلات الكهرابئية وحتليلها واختاذ درااسة دوائر ادلنظومات الكهرابئية يف اجهةة احملط
 لتحسني كفائتها ادلتظ نة : الالزمة 

 :ل اذلبوط يف اجلهدقلين .3
 يتم درااسة االاسباب ادلؤدية اىل ىبوط اجلهد ووضع االاساليب و االجراءات الضرورية لتقليلو 

 حملطات نوليد الطاقة الكهرابئية :  ايدة القدرة ادلتاحةز  .2
ويتم من خالل حتديد العوامل االاسااسية الالزمة لرفع القدرة ادلتاحة والع ل على حتسني العوامل 

 لغرض التقليل 
 الكهرابء. لفانورةاالقتصاد  الالزمة يفااستخدام االاساليب والطرق  .1
 .، احملرك ادلتةامن لتحسني كفاءة ادلنظومات الكهرابئية ااستخدام ادلكثفات .1
)الطاقة الش سية وطاقة الرايح والطاقة ادلائية وطاقة الكتلة ادلتجددةااستخدام الطاقة  .1

 (Biomass)احليوية( 
بناء حمطات نوليد الطاقة الكهرابئية من خالل اخلالاي الش سية وطاقة الرايح لرفد ادلنظومة 

 الكهرابئية ابلطاقة الكهرابئية 
االنتاج وزايدة ادلفقودات خالل وضع جدول زمين دلعاجلة االخفاقات ادلسببة اىل اخنفاض  .6

 االنتاج.
ع ادلنظومات الكهرابئية يف واسائل انتاج الطاقة ي جلاعت اد نظام صيانة وفحص ىنداسي  .7

 .ونوثيقو ير دو ال والتفتيشالكهرابئية. 
 .الالزمةع ليات التشغيل والتأىيل واجراء التحسينات  لتحديثدرااسة دورية  .8
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اخلاضع اىل الضغط  عت اد على االاسترياد اخلارجيوقود احملطات داخليًا دون اال نوفري .9
 .السيااسي

الفساد  ومقاومةادلسؤولني والعاملني يف الوزارة  لدىوالوطين  ادلهينبث الوعي  .30
 .واالداري ادلادي

 power factorمعامل القدرة  حتسني ب. 
 يعرف معامل القدرة عبارة عن:

i. ( جيب زاوية التأخريLag( او التقدم )Lead بني ) الفولتية )اجلهد(. اي زاوية الطور التيار و
واليت  زاوية الطور ميثل( 3 -1اوية اجلهد. الشكل رقم )ز و واليت نساوي الفرق بني زاوية التيار 

 .نساوي 

ii. النسبة بني
املقاومة  

 املمانعة(احلث)
                   

             
 

 

 أو

iii.  النسبة بني
القدرة  الفعالة(احلقيقية)            

القدرة غري احلقيقية(الظاهرية)                  
        

               
 

 
iv. ( ادلركبات الفعالةActive( وادلركبات غري الفعالة )Reactiveلتيار دائرة ) 

 ( ادلركبات الفعالةactive:)  طور اجلهد ادلستع لنتيجة  نظهراليت وىي ادلركبات 
(veil     ( ونعرف ايضاً ابدلركبة الكلية للقدرة )wattfull), ظرب من عليها وحيصل

 .Kwونساوي  KVAيف      
 ( ادلركبات غري الفعالةreactive( ونعرف برتبيع :)quadrature )ونساوي  

(vie     )  ونعرف ايضًا ابقل قدرةwattles ( او ادلركبة اخلياليةidle.) ويتم
حاصل ضرب  انو   KVARونساوي        يف  KVAاحلصول عليها بضرب 
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( يعطي فولت a.c( يف دائرة التيار ادلتناوب )Ampers)( والتيارات voltsالفولتيات )
والقدرة غري الفعالة           نساوي  (Real)القدرة احلقيقية أن ( VAميرت )

reative نساوي           . 
 : بينه ا والعالقة اليت ادلركبات ميثل( 3-1الشكل )

    √                      
                    

 

 
 

 ادلركبات( ميثل 3 -1والشكل )
 
 
 الكهرابئية:طرق حتسني معامل القدرة  .ج

مقيااسًا للكفاءة الكهرابئية  العتبارهال بد من احلرص على حتسني معامل القدرة الكهرابئية نظرًا 
تحسني جيب ال ولغرضادلتغري ادلرتدد يف االنظ ة الصناعية ادلختلفة التيار وخاصة يف الدوائر ذات 

 :حتسينو لغرض من ضرورية االضافات االنية ليل الدوائر الكهرابئية للتأكدحت
 ادلكثفات: .أ 

سحب التيار الكهرابئي ادلتأخر بسبب وجود لالثابتة منها  وخاصةكثفات الكهرابئية ااستخدام ادل
ال الكهرابئية او محت الكهرابئية بشكل متوازي مع االزائدة لذا يتم نركيب ادلكثفا كهربيائية امحال

  

𝐾𝑉𝐴𝑅 

𝐾𝑊 

KVA 
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ادلنخفض  القدرةالكهرابئية ذات معامل  االمحاليتم من خالل ربط ادلكثفات بصورة متوازية مع 
الكهرابئية حيث الضافة  ي يف الدائرةر التخلف يف التيار الكهرابئي السالتع ل على نصحيح قي ة 

 ادلكثف يف الدائرة الكهرابئية يؤدي اىل حتسني معامل القدرة من خالل: 
محل اثبتًا والتيار ادلار فيو يعت د  شدلل ولد فهو ثية راسم الدائرة ادلكافئة لل ولد يف احلالة احل .3

 على احل ل.
حاصل ويساوي  يف ادلولد  يؤثرعو احل ل يطب ولكن فعالةواخرى  ظاىريةقدرة  ينتجادلولد ال  .2

  .التيار ادلار فيو ضرب اجلهد
 ادلضافات ىو احل ل نفسو. نفرضو ما فانلرفع معامل القدرة  .1
 :)ادلتةامن( احملرك ادلنةلق .ب 

متةامن، ويت ية ااستخدامو كونة يع ل دون  ثفثالثي االطوار وادلس ى ايضًا مكااستخدام حمرك 
  -:احلاجة الي محل، ك ا انو يع ل يف احلاالت الثالثة دلعامل القدرة وىي

 .التأخري او التقدمي او الثبات 
 .وجود محل حثي 
 .نركيب ادلكثف ادلتةامن اىل جانبو يقوم بع ل ادلكثف ادلنااسب 
  دوران.ال لعةمنسبب االزعاج و  صيانتو مرنفعة، ولكن نكاليف ( اسنة 21 ) طويلالةمين  هع ر 
 الغاز ادلطور: .ج 

درجة مسببًا نقصان  90عن فرق اجلهد بقي ة  فيهايستخدم يف احملركات احلثية والذي يتأخر التيار 
 يف معامل القدرة.

التأخر يف قي ة التيار ويتم لذا يستخدم الغاز ادلطور ك صدر خارجي للتيار ادلرتدد للتعويض 
 ااستخدامو يف االماكن اليت ال ميكن ااستخدام احملرك ادلتةامن فيها ولو عيوب.
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 الفصل الرابع
 ترشيد استهالؾ الطػػػػػػػاقة الكهػػػػػػػػرابئػػػػػػية

 ( Introductionادلقدمة ) :4-1
ترشيد استهالؾ الطاقة الكهرابئية، ىو االستخداـ االمثل دلوارد الطاقة الكهرابئية، اك رلموعة من اف 

نية اليت تؤدم اىل خفض تكاليف كاستهالؾ الطاقة الكهرابئية دكف ادلماس كالتقنيات الفاالجراءات 
ة كفق احلاجة للطاقة الكهرابئيادلربمج دبتطلبات اجلهات ادلستفيدة )الزابئن(. اف االستخداـ 

البشرية كفقان يعترب من الظواىر احلضارية كنضوج الفكر كالثقافة  ،، كعدـ التبذير غَت ادلربرةالضركري
َكاَل ذَبَْعْل َيَدَؾ َمْغُلوَلةن ِإىَلٰ ُعُنِقَك َكاَل تَػْبُسْطَها ُكلَّ دلا كرد يف القراف الكرمي ... بسمميحرلا نمحرلا هللا  ))

بسمميحرلا نمحرلا هللا  ))اف هللا ال حيب  (( ككما قاؿ هللا سبحانو كتعاىلَمُلومنا زلَُّْسورنا اْلَبْسِط فَػتَػْقُعدَ 
حاالت كاشكاؿ ذبسم  االنساف ما اليعلم، كعرض اماـ االنساف . علم هللا سبحانو كتعاىلادلسرفُت((

لو صور كاسلوب عمل كثَت من الظواىر كالعمليات اليت من خالذلا تتوضح لو الصورة عن كيفية 
تنفيذ اك صناعة االعماؿ فلو اردان اف نتخذ بنية االنساف كالعمليات اليت ذبرم يف جسم االنساف  

ها كاستخدامها. اف جسم كأساس لتمثيل اسلوب أنتاج كترشيد استهالؾ الطاقة الكهرابئية كتوزيع
كالشرايُت كاالكردة كالرئة.  ،توم كل منهماس كالبطن كالرجلُت كاليدين كما حياالنساف يتكوف من الرأ

كالطاقة الناذبة من العمليات اليت ذبرم من خاللو، حيث يعترب ما موجود يف الرأس من الذىن كالفكر 
الصادرة ُت ادكات لنقل ادلواد كتنفيذ االيعازات ىو ادلخطط للعمليات ادلراد اجراءىا كاليدين كالرجل

من الذىن كالبطن كما حيتوم من معدة كامعاء كملحقاهتا ادكات لتفيذ عملية ىضم ادلواد، كاالكعية 
توزيع ما مت اصلازه يف ادلعدة كربويلو اىل طاقة كالناتج الكلي ديثل لنقل ك  كالشرايُت كالرئتُت ادكات
لفعاليات. فعندما يكوف كضوح الرؤاي يف الذىن، كحركة االجزاء ادلشاركة يف الطاقة ادلتولدة من ىذه ا

عملية ىضم ادلواد كتوزيعها يف مجيع اجزاء اجلسم كاضحة كفق حاجة تلك االجزاء يتولد عنها جسم 
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كوف الذىن غَت كاضح الرؤاي ينتج جسم ع احلركة، قليل االمراض، كعندما يرشيق صحي كسري
 ...اخل.كاخلموؿ االمراضتنتابو تو اكثر من حاجمستهلك 

يف جسم االنساف،  جاف عمليات انتاج كتوزيع كاستخداـ الطاقة الكهرابئية، يشبو ما حيدث كينت
تطلبو اجلهات ادلستفيدة، كفق ما كاقعي، كعقالين ك االنتاج كاالستهالؾ كاضح كمربمج،  حبيث يكوف 

كعدـ اذلدر كالتبذير يف ذلك. لًتشيد  كاالستهالؾ متناغم كفق احلاجة جيكوف االنتا  ككذلك
. علمان اف استهالؾ الفرد العراقي من فوائد اقتصادية كاجتماعية كبيئيةهالؾ الطاقة الكهرابئية، است

افراد  مخسمن  كاستهالؾ العائلة العراقية ادلتكونة كيلو كاط / ساعة  6.6الطاقة الكهرابئية يقدر 
  كيلو كاط / ساعة سنواين   33

 -كاالرشاد:التوعية 
خالؿ الوسائل ادلسموعة كادلنظورة مثل اف التوعية كاالرشاد عنصر مهم يف الًتشيد كيتم من 

 )ادلصلقات اجلدارية، االفالـ، الربامج االذاعية، الندكات( ... اخل
 الرؤاي كالتخطيط 1
تقليل نسب االستهالؾ غَت ادلربر ك  ب اذلدر كالضياع كالتخطيط دلعاجلتهاربديد اسالياف  1

 -يتم من خالؿ:
 االفراد كاالجهزة كادلعدات الكهرابئية. ربسُت كفاءة طرؽ العمل كأتىيل .أ 
 اعات الكهرابئية كاحلرارية.لتقليل الضيلعوادـ لتوليد الطاقة الكهرابئية ك استخداـ ا .ب 
 استخداـ االجهزة كادلعدات ذات الصرؼ الواطئ. .ج 

فيذ كل عملية كاعتبار ناخلطوات االكىل لتالتخطيط لًتشيد استهالؾ الطاقة الكهرابئية يبدأ من اف 
ادلواد، مسارات التفيذ، الصيانة، ادلوارد  صرؼمن حيث طلب ك  مجيع العمليات كعملية كاحدة.

 البشرية، الفحص كالتفتيش، الثواب كالعقاب.
 
 



 ػػرابع : ترشيد استهالؾ الطػػػػػػػاقة الكهػػػػػػػػرابئػػػػػػيةل الػػػػالفص

999 

  -التوعية كاالرشاد:4-2-1
يعترب  الوسائل ادلشموعة كادلنظورة.اف التوعية كالرشاد عامالف مهماف يف الًتشيد كينفذاف من خالؿ 

لرسم مسار الفرد يف تنفيذ النشاطات العملية كالنظرية كادلتحسس  ،الوعي الثقايف احملرؾ االساسي
البيت عندما ربدد  فربتكذبنب االخطاء كالتبذير غَت ادلربر.  ،بصورة مستمرة مسار العمللتحسُت 

العالقة بُت ىذه االدكات من ك اماكن اك مواضع ادكات ادلطبخ كفق ادلسار الذم يقلل زمن احلركة 
مع البعض االخر ابالسلوب الذم يسهل احلركة حيث كثرة االستعماؿ كتسلسل كترابط بعضها 

 كخيتصر الزمن كيكوف ىذا انتج عن ثقافتها ككعيها ادلطبخي.
بكيفية التعامل مع الفعاليات العملية كالنظرية ضركرم لكي يتمكن من التنفيذ الناس  ثقافةاف 

، كذبنب ربردد شلا يبعدىا عن التبذير لالمالصحيح ابلتوعية اجليدة كالكلفة ادلناسبة كالوقت احمل
 تتم التوعية من خالؿ:ك االعماؿ.  تلكاالخطاء اليت تزيد كلفة 

كاستعماؿ االجهزة  ،على كيفية التعامل مع االعماؿكترشد  توجواليت  ادلصلقات اجلدارية: -أ 
كنة فمثالن ال داعي أبقل كلفة شل اعماذلاكادلعدات الكهرابئية اليت يستعملها االنساف خالؿ 

البيت الغسالة كادلكواة كالطباخ الكهرابئي يف آف كاحد كامنا استعماؿ  اف تستخدـ ربت
 .اىل كقت آخر ل يف نفس الوقتاالجهزة االخر استخداـ االستغناء عن ك احدامها 

اسلوب انتقاء االجهزة كادلعدات الكهرابئية ذات الصرفيات كتناكذلا  اليومية: نشرايتال -ب 
 ة كافية اك عند اخلركج من ادلكافالقليلة، كعدـ استعماؿ االجهزة عند بلوغ التربيد درج
 كعدـ احلاجة اىل استمرار ىذه االجهزة على االشتغاؿ.

زايدة ثقافة االنساف الستخداـ الطاقة ادلستمرة خبصوص  قات الدراسيةالندكات كاحلل -ج 
الكهرابئية كخاصة االجهزة كادلعدات دبختلف انواعها كمن خالؿ برامج توعية مستمرة 

 كيكمل كل كاحد منها االخر
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الذم انزلو هللا سبحانو كتعاىل على نبينا دمحم )ص(. الكرمي اف القراف  الثواب كالعقاب: -د 
اليو اف ينشره بُت الناس يتضمن الثواب كالعقاب لكل حالة من احلاالت للتوعية كاكعز 

 كمنع االنساف من االنزالؽ يف ادلويقات، ككيفية أتدية ادلهاـ أبفضل ما ديكن، كأقل كقت.
كعليو جيب اف تضع الدكلة نظاـ يعاقب اك يكـر الناس حسب احلاالت من تطبيق 

 من ينفذىا كيعاقب من خيالفها.تعليمات استهالؾ الطاقة كيكـر 
ت اللجاف الطبية العادلية كوركان.. كابلرغم من العالج اكص  اف ما دير بو العامل االف من كارثة

خالؿ التوعية بصورة مستمرة  ىذا الوابء منسبل  ابستعماؿ سالح التوعية اليقاؼاحمللية ك 
تباعد ككانت سالح دلقاكمة كيف كل اجملاالت كارتداء الكمامات كالكفوؼ كغسل اليدين كال

 التوعية. كاسلوبالكوركان 
   -سياسة الدكلة يف ترشيد استهالؾ الطاقة الكهرابئية: 4-2-2

اف سياسة الدكلة كاسلوب معاجلة ترشيد تعترب من العوامل الضركرية لتاليف التبذير غَت 
 ادلربر.

ادلسؤكلة عن كضع اساليب ترشيد اف الدكلة ىي ادلوجو كاحملفز للتطوير يف كل اجملاالت، كىي 
 -االستهالؾ االجبارية ذات الطايع االنساين العاـ كاخلاص. كيتم من خالؿ:

 -التعاكف بُت كزارة الكهرابء ككزارة التجارة كالقطاع اخلاص: -أ 
عدات الكهرابئية ذات تساىم الوزارات اعاله كمن خالؿ تفرعاهتا بوضع خطة لشراء االجهزة كادل

كمن خالؿ كضع قيود  يةاىم االجهزة االقتصاد ديثل (1-4الواطئة كما يف اجلدكؿ رقم )الصرفيات 
زايدة الضرائب على اجهزة ات الكهرابئية ذات الصرؼ العايل كمعقدة على شراء االجهزة كادلعد

 الصرؼ العايل كتقليلها عن شراء االجهزة ذات الصرؼ الواطئ.
 ككزارة الكهرابء كالقطاع اخلاص  التعاكف بُت كزارة االسكاف كالتعمَت -ب

كضع تعليمات عند منح اجازات تشيد الوحدات السكنية كالوحدات احلكومية اضافة )أتسيس( 
الشمسية عند منح اجازة البناء ككذلك تشمل  سخاانتخالاي مشسية على سطوح ادلشيدات، كال
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تدريب كال يسمح عند عدـ التنفيذ اساليب العزؿ احلرارم على اف تتوىل كزارة الكهرابء التنفيذ كال
 ىذه االجراءات.

 التعاكف بُت كزارة الكهرابء ككزارة التجارة كالقطاع اخلاص   -ج
اىم االجهزة ادلستخدمة لرفع كفاءة استخداـ الطاقة الكهرابئية بقطاع االبنية كالذم يعد من اىم 

العامل كال سيما للطاقة الكهرابئية اذا يستهلك ما يقارب ت ادلستهلكة للطاقة يف معظم دكؿ القطاعا
( يبُت 1-4. كاجلدكؿ )% 88% من االستهالؾ العادلي للكهرابء يف العراؽ تصل النسبة اىل 45

 اىم االجهزة ادلستخدمة لرفع كفاءة الطاقة الكهرابئية.
 (1-4جدكؿ رقم )

 الطاقةيبُت اىم االجهزة ادلستخدمة لرفع كفاءة استخداـ 
عدد  اجلهاز

 االجهزة
قدرة كل 

 Kwجهاز 
 الطاقة ادلستهلكة فًتة االستخداـ  الكفاءة

)التصميمية( 
 سنواي

الطاقة ادلستهلكة 
)حسب كفاءهتا( 

 سنواي
/سنة ساعة/يـو  يـو

 848 588 218 4 8.7 8.35 2 مربدة اذلواء التبخرية 
 1928 1344 218 8 8.7 8.2 4 مراكح اذلواء أبنواعها

 823 576 368 4 8.7 8.4 1 اجملمدة )ذبميد االغذية(
 617 432 368 4 8.7 8.3 1 الثالجة )حفظ االغذية(

 968 864 368 4 8.9 8.3 2 التلفزيوف
جهاز استقباؿ البث 

 الفضائي
2 8.1 8.9 4 368 288 328 

 1153 922 368 8 8.8 8.84 8 مصباح فلورسيت )مشعة(
 1148 1448 368 8 1 8.188 5 مصباح توىجي )كلوب(

 115 151 368 8 1 8.828 2 مصباح اقتصادم
اجملموع الكلي للطاقة 

ادلستهلكة للوحدة السكنية 
من ادلولدة التجارية كادلولدة 

 ادلنزلية سنواي

     6685 7888 
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 . التعاكف بُت كزارة الكهرابء ككزارة الصناعة:د
الكهرابء ككزارة الصناعة يهدؼ اىل استعماؿ تكنولوجيات البد اف يكوف ىناؾ تعاكف بُت كزارة 

متطورة لتخفيض تكاليف كربسُت نوعية ادلنتجات كابلتايل يؤدم اىل خفض استهالؾ الطاقة يف 
 ( كالذم يتضمن بعض االجراءات لًتشيد االستهالؾ2-4الصناعة كمن ادلمكن االسًتشاد جبدكؿ )

 
 لًتشيد االستهالؾ( ديثل بعض االجراءات 2-4جدكؿ رقم )

كسائل ترشيد الطاقة ادلتاحة 
 لالستخداـ

رلاؿ 
 التطبيق

مقدار 
االستهالؾ 

االصلي 
 للطاقة

مقدار 
الطاقة 
 ادلوفرة

النسبة 
ادلئوية 
 للتوفَت 

مقدار الطاقة 
ادلستهلكة بعد 

استخداـ 
الوسيلة 

Kw-hr 

الكلفة االضافية 
نتيجة استخداـ 
 كسيلة ترشيدية

 أ. كسائل ترتبط ابلبناء 
استخداـ كرؽ عاكس لالشعاع  -1

 لتغليف زجاج النوافذ
اضافة لوح بالستيكي لزجاج  -2

 النافذه يلصق مع النافذة 
اضافة لوح بالستيكي يلصق  -3

اىل زجاج النافذة مع تغليفو بورؽ 
 عاكس لالشعاع

استخداـ الواح عازلة حرارية  -4
 التغليف اجلدار من الداخل

ستخداـ تقنية السقوؼ ا -5
 الثانوية 

 
كسائل ترتبط بتغَت نوعية  -ب

 الطاقة ادلستخدمة 
استخداـ سخاف ادلاء الشمسي  -1

 للتدفئة 
استخداـ خالاي فولتائية  -2

لتشغيل بعض االجهزة كاالضاءة 
 االقتصادية 

 استخداـ الثالجة النفطية  -3
كمسائل ترتبط بتطوير كفاءة  -ت

 
 التكييف 

 
 التكييف

 
 التكييف

 
 

 التكييف
 كالتدفئة 
 التكييف
 كالتدفئة 

 
 

 التدفئة
الًتفيو 
 اليومي

 االستخداـ
 

 التكييف
 

 التكييف

 
23145 

 
23145 

 
 

23145 
 
 

27145 
 

27145 
 
 
 
 

14158 
7625 

 
5415 

 
 

 
5688 

 
2648 

 
 

7888 
 
 

18888 
 

5429 
 
 
 
 

9985 
5158 

 
5451 

 
 

 
24.2% 

 
11% 
 

34% 
 
 

48% 
 

25% 
 
 
 

78% 
68% 
 

188% 
 

18.1% 
 
1% 

 
28888 

 
15885 

 
 

15345 
 
 

16345 
 

21716 
 
 
 
 

2838 
3439 

 
28885 

 
 

 
888888 

 
558888 

 
 

638888 
 
 

988888 
 

1148888 
 
 
 
 

888888 
2358888 

 
1858888 

 
 



 ػػرابع : ترشيد استهالؾ الطػػػػػػػاقة الكهػػػػػػػػرابئػػػػػػيةل الػػػػالفص

991 

 االجهزة
حشوة مطتطية استخداـ  -1

 للنوافذ كاالبواب
جلهاز  التهويةعلق فتحات  -2

 التكييف نوع النافذه 
استخداـ مراكح التهوية  -3

لسحب ىواء البيئة اىل داخل ادلبٌت 
 ليال 

 استخداـ مدافئ اذلالوجُت  -4
استخداـ االضاءة الفلورنسية  -5

 االلكًتكنية كاالقتصادية 
 استخداـ االجهزة االقتصادية -6
 23.9َت درجة حرارة الغرفة من تغ
 ـ    26 –

 
 التكييف

 
 التكييف

 الًتفيو
 

 التكييف
 

 التكييف

23145 
 

23145 
 

23145 
 
 

415 
6488 

 
 

988 
 

23145 

2348 
 

232 
 

683 
 
 

189 
5588 

 
 

358 
 

33872 

 
2.6% 

 
55% 
85% 
 
 

35% 
 

24.2% 

28885 
 

21975 
 

22914 
 
 

22542 
972 

 
 

633 
 

21289 

188888 
 
 
 

188888 
 
 

158888 
258888 

 
 

658888 
 

______ 
 

 
كمنها قطاع انتاج الطاقة الكهرابئية كعليو البد الطاقة لقطاع الصناعة كتقدير الوفر ادلمكن ربقيقو 

من تنفيذ اجراء قياسات تدقيق استهالؾ الطاقة يف بعض الشركات كادلصانع التابعة لوزارة الكهرابء 
كالصناعة كمت ربليل ادلعلومات الواردة كالتوصل اىل نتائج عملية ىامة تؤدم اىل كضع اسًتاجيية 

 لصناعةكاضحة خلفض استهالؾ الطاقة يف ا
 التعاكف بُت كزارة الكهرابء ككزارة الزراعة كالفالحُت  -ػى

كالرش كذلك من خالؿ صنع  قيطنالتنظاـ السيحي اىل  سقيربويل نظاـ الرم يف العراؽ بدالن من ال
كزارة ك نفذ من قبل كزارة الصناعة الشمسية كمنظومات رش على اف تنمل على الطاقة مضخات تع

 تدريب الفالحُت على االستعماؿ.الزراعة بكتقـو كزارة الكهرابء 
 : التعاكف مع اجلامعات العراقية:ز

كذلك من خالؿ مشاريع زبرج ادلهندسُت كالدراسات العليا خبصوص اساليب كشف كمعاجلة 
مسببات االستهالؾ غَت ادلربر يف مجيع مناطق العراؽ، كحىت اذا كانت الدراسات غَت دقيقة كلكنها 
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انت ديكن الحقان تعديلها كالوقوؼ على افضل السبل لًتشيد استهالؾ الطاقة هتيء معلومات كبيا
 الكهرابئية.

  االستهالؾ لًتشيد النفقات : التخطيط4-2-3
، كيعترب يعترب التخطيط العمود الفقرم الم فعالية انتاجية اك خدمية مهما كاف نوعها اك شكلها

البوابة الرئيسة لدخوؿ عمليات االنتاج كالنقل كالتوزيع. كعليو جيب اف تكوف لوزارة الكهرابء 
ابلكلفة ادلقبولة ألنتاج الطاقة الكهرابئية مسيطر عليو  كدكائرىا خطط كمسارات كرؤاي كاضحة 

فالسيطرة على شراء ادلواد وعية اجليدة كالزمن الالـز لتجهيز ادلستفيد ابلطاقة الكهرابئية. تكال
ية ع العمل الذم ديارسو، احلركة االنكاستخدامها، كتدريب العاملُت لكسب ادلهارات حسب نو 

نهم كاساليب التطوير على اف يكوف لكل م ،كادلستقبلية لعناصر االنتاج من مسؤكليات كزلطات
 -ككما يلي: ىدؼ كركاي كاضحة

 شراء ادلواد: -أ
خالؿ التخطيط كابلتنسيق مع التجارية  الالزمة لتنفيذ نشاطاهتا جيب اف تكوف منعند شراء ادلواد 

 كاف تكوف ادلواد ذات مواصفات جيدة كاليت ال تسبب عطالت كثَتة اك ذات عمر استهالكي قليل.
 طلب ادلواد: -ب

ادة سلزنية لتنفيذ اعماذلا، يقـو التخطيط ابلتحقق من كجود سلزف لبقااي ادلواد معندما نطلب ام جهة 
كلدل التخطيط علم هبا فعند ( ادلستخدمةواد لبقااي ادلادلستخدمة كالفائضة عن احلاجة )ام سلزكف 

الطلب يدقق التخطيط ىل الكمية ادلطلوبة موجودة يف سلزف الفضالت، فاذا كانت موجودة كتفي 
 ذبهيز اجلهة الطالبة بتلك ادلادة.ابلغرض 

 اذلياكل التنظيمية-جػػ
 رةاف تكوف اذلياكل التنظيمية كفق متطلبات العمل كعدـ االفراط ابلكثرة كامنا االىتماـ ابخلربة كادلها

 مكن من ادلناكرة ابلكادر عند احلاجة.تلكي ت
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 التدريب: -د
التدريب بتحدبد الدكرات اخلاصة  عنعلى التخطيط اف حيدد كابلتعاكف مع اجلهة ادلسؤكلة 

بناىا تلك اجلهة كاف يكوف طابع الدكرة زايدة مهارة العاملُت ابصلاز االعماؿ ابلكلفة تابلفعاليات اليت ت
 القليلة كالتوعية اجليدة كأبقل فًتة زمنية لًتشيد االستهالؾ يف النفقات.

 سياقات العمل كالفحوصات اذلندسية كربليل النبااتت: -ىػ
 :اىل يل االستهالؾ على التخطيط اف يضع طرؽ كسياقاتغرض تقلل

 .تنفيذ االعماؿ -
 ندسية.اذلفحوصات ال -
 توثسق النبات كربليلها. -
 التغذية العكسية من خالؿ نتائج التحليل. -

 يف ربسُت نوعية العمل كأبقل كلفة كفًتة زمنية زترشيد االستهالؾ.كلها تصب  علمان اف 
 اخلزين الصفرم: -ك

واد يكلف من حيث االبنية، مفهـو اخلزين الصفرم كذلك الف خزف ادل يتبٌتعلى التخطيط اف 
كىذا ال داعي لو حاليان ككل شركات العامل تعمل ابخلزين  ،اجلرد كغَته ،الكادر ،، االضاءةالتربيد

 الصفرم.
 : ربسُت كفاءة العمل لًتشيد االستهالؾ4-2-4

 -كيتم من خالؿ:
 ترشيد استهالؾ الطاقة الكهرابئية تعليمات كطرؽنظاـ ادارة اجلودة على اف يشمل  انشاء -

 -من خالؿ: ( يوضح ذلك2-4كاجلدكؿ رقم )
 كاسلوب ادلعاجلة  حساب ادلفقودات خالؿ نقل الطاقة الكهرابئية )الشبكات الكهرابئية( -
 كضع عددات ربديد الطاقة الكهرابئية اليت تغذم ام منطقة. -
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مجع البياانت حوؿ صرفيات الطاقة لكل منطقة من خالؿ حساابت الكفلة التقديرية  -
 اجلباية كربليلها لتحديد كمية الطاقة الكهرابئية ادلصركفة. لوصوالت

 .منطقةخلة كالطاقة الكهرابئية ادلصركفة لكل ادلقارنة بُت الطاقة الكهرابئية الدا -
 اخلارج(.)الفرؽ بُت الداخل ك  الضياعاتربديد اسباب  -
 كضع خطة دلعاجلة مسببات ىذا الفرؽ. -

 الكهرابء سياسات العادلية يف ترشيد استهالؾ: ال4-3
اف الطاقة الكهرابئية احد انواع الطاقة ادلستعملة يف احلياة اليومية كترشيدىا لو امهية كبَتة على البيئة 

 كتشمل طرؽ ترشيد استهالؾ الطاقة الكهرابئية االيت: كاالقتصاد.
 الشمسية يف:  الطاقةاالستفادة من  .أ 

 .االضاءة كاحلرارة من خالؿ جعل النوافذ تواجو اشعة الشمس كخاصة يف الشتاء  .1
استخداـ العزؿ احلرارم يف االبنية كالنوفذ كاانبيب الناقل للماء لتقليل التبادؿ احلرارم  .2

كخاصة يف فصل لتسخُت ادلياه ادلستخدمة يف ادلنزؿ الطاقة الشمسية االستفادة من ك 
 الشتاء.

 %.58استخداـ انظمة تسخُت ادلياه ابلشمس كعدـ تسخُت ادلياه اكثر من  .3
 انطمة التكييف كالتدفئة: .ب 

 ايقاؼ  استخداـ االجهزة اال يف احلاالت الضركرية. .1
 ضبط اجهزة التدفئة كالتكيف على درجة احلرارة مناسبة اك استخداـ ادلتجسنات .2
 القليل )النوع، ادلاركة( ذات الصرؼخداـ االجهزة الكهرابئية است .3
 كضعها يف االماكن ادلناسبة لنوع ككضعية ادلعدة )طرؽ النصب(. .4
 . بصورة مستمرهاجراء الصيانة الدكرية كالتنظيف  .5
 مناسبة.زلددة الطفاء اجلهاز عند درجة حرارة  (الًتموستاؾ)تساحستكضع م .6
 .تعديل انظمة االضاءة ابستخداـ االضاءة الطبيعية .7
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  كفاءة العزؿ احلرارم.ربسُت .8
 .(السكن)التصميم ادلعمارم البييت لالبنيةادخاؿ مفهـو  .9

 لطاقة الشمسية يف توليد الكهرابء.استخداـ ا .18
زايرات ادلؤسسات كادلناطق السكنية دلتابعة سبل ترشيد استهالؾ يقـو بتشكيل فريق  .11

اك  ادلعنية سواء التجاريةية اىل اجلهات كر دورة الطاقة الكهرابئية كتقدمي ادلقًتحات بص
من خالؿ اجراء التصاميم اجلديدة، كاضافة اساليب الًتشيد يف  الصناعيةالسكنية اك 

 ديثل ذلك. (3-4اجلدكؿ رقم )االبنية القددية.

  االانرة:
 .اضواء الغرؼ كاالماكن غَت ادلسكونةاطفاء  .1
 .استخداـ ادلصابيح ذات قدرات عالية،مثل الفلورسات .2
  االجهزة ذات الصرؼ العايلعدـ استخداـ  .3

ابلرغم من التحدايت الكبَتة جملاهبة دلعوقات ترشيد استهالؾ الطاقة عادليان كلكن ىناؾ 
فرض متاحة كثَتة ديكنها اف ربظى ىذه التحدايت كربقيق الغرض ادلطلوب يف استهالؾ 

م الطاقة. عندما يتحد العامل حوؿ مفهـو سياسة ترشيد استهالؾ الطاقة كزبفيض حج
 االستهالؾ كدفع كفاءة االستخداـ، كاالذباه ابستخداـ البدائل االقل ضرران على البيئة.

 كمن ىذه السياسات
 تصنيع االجهزة كادلعدات قليلة الصرؼ، كايقاؼ ادلعدات ذات الصرؼ العايل. -1
 االستمرار ابلبحوث كالدراسات لوضع تصاميم اجهزة متطورة ذات الصرؼ القليل. -2
حوؿ كيفية االستخداـ ادلنظم للطاقة كترشيد االستهالؾ كاالبتعاد عن  كضع برامج توعية -3

 التبذير غَت ادلربر.
 ربسُت كفاءة االجهزة ذات االحًتاؽ الداخلي. -4
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 ربسُت معامل قدرة االجهزة. -5
 استخداـ احملركات ذات الكفاءة العالية. -6
 العزؿ كالتبطُت. -7
كمية الطاقة ادلستهلكة للتدفئة   استخداـ السقوؼ كاجلدراف العازلة يف ادلنازؿ لتقليل -8

 كالتكيف.
 يف االضاءة. leadاستخداـ ادلصباح  -9
 االستخداـ الفعاؿ للطاقة يف ادلباين كاالانرة كادلطاعم. -18

تقنيات جديدة كابتكارات لتقليل دكرة العمل يف بعض العميالت كزبفيض العمل من عدة  -11
يف زبفيض استهالؾ الطاقة  اسابيع اىل عدة اايـ ام خفض الكلفة التشغيلية كعالقتها

 كربسُت االداء.
تبادؿ اخلربات كادلمارسات الناذبة من االعماؿ اليت تؤدم اىل ربسُت اداء كثَت من االليات  -12

 ادلستخدمة )زايدة كفاءة ىذه االليات كزبفيض طاقة تشغيلها(.

 الكهرابئية : اىداؼ ترشيد الطاقة4-5
 يساىم الًتشيد يف ربقيق األىداؼ ادلبينة أدانه: 

 .زبفيض قيمة فاتورة االستهالؾ -أ 
 االستهالؾ غَت ادلربر.ذبنب  -ب 
ادلشاركة الفعالة مع كزارة الكهرابء الستمرار اخلدمة الكهرابئية ابلكفاءة ادلطلوبة كتقليل  -ج 

زلطات ساعات القطع ادلربمج أقل ما ديكن عن طريق زبفيض األمحاؿ الزائدة على 
 .كشبكات الكهرابء

 (3-4كما يف اجلدكؿ )الطاقة الكهرابئية. صرفياتتقليل   -د 
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يوضح ما تصرفو احملافظات فعليان من الطاقة الكهرابئية ابلساعة الواحدة )ادلوقع الرمسي  (3-4جدكؿ )
 ( 2889لوزارة الكهرابء، 

 المالحظاث المجموع  زراعٌ  صىاعٌ  حكومٌ  تجارً  مىسلٌ 

   %  %  %  %  %  المحافظت

 بغداد

 الكرخ
109101 11 10011 91 1111 9 1111 9 1019 9 111111  

بغداد 

 الرصافت
111111 11 911111 11 1191 9 1111 9 100 0 111111  

  111911 9 1191 0 9911 1 1111 91 11101 11 111190 وَىوى

  911111 9 9111 0 111 9 9111 91 91111 11 901111 تأمَم

صالح 

 الدٍه
900101 19 90111 1 9191 9 9191 9 1910 9 911101  

  911191 0 191 1 1111 9 9111 90 91119 11 919110 بابل

  11111 9 9901 0 111 9 111 1 1111 11 11111 كربالء

  911911 9 9111 1 1111 9 9110 1 99111 11 901119 الىجف

  11111 9 111 1 1119 9 111 99 90111 11 19111 الدٍواوَت

  911199 1 1011 9 9011 1 1101 91 91001 19 990111 االوبار

  911111 9 1010 0 190 9 9199 1 91119 11 919111 دٍالي

  900191 1 1109 0 111 9 9111 99 99100 11 11111 واسط

  101119 9 9119 0 111 9 1911 91 11011 11 911110 البصرة

  911111 9 111 0 111 9 9119 1 99111 11 991911 ذً قار

  11111 1 9111 9 111 9 111 1 1111 11 11111 مَسان

  11191 1 1911 0 110 1 9011 1 1101 11 11111 المثىي

 1111111 19 111111 91 11911 9 11111 9 11111 9 1101111  

 
 تقليل كلفة الطاقة يف امريكا طرؽ 4-5

 تقليل الكمية ادلستهلكة هبدؼ الفرد يف  كعي كثقافةعلى  استهالؾ الطاقة الكهرابئية ترشيد يعتمد 
 على البيئة  احلفاظ .1
 االستخداـ الفعاؿ للطاقة. .2

 .يف اجملاالت ادلنزلية كالصناعية كالتجارية كالنقل الكهرابء كمية كبَتة منالوالايت ادلتحدة   تستهلك
شلا ادل اىل  2885عاـ  2ـ287اىل  1978عاـ  2ـ135من  الدكر السكنيةاف زايدة مساحة 

% 25ن زايدة الصرفيات التدفئة كالتكيف كاالانرة كاف عدد البيوت اجملهز ابلتكيف ادلركز زاد م
يف دكؿ العامل حسب  الكهرابئية ، كخيتلف استهالؾ الطاقة2881% عاـ 55اىل  1978عاـ 

  .الوعي كالثقافة االستهالكية
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 الكهرابئي الفعلي كالنظرمستهالؾ اال: 4-6
 يف النجف االستهالؾ الكهرابئي الفعلي كالنظرمحالة دراسية لًتشيد  -أ

إف ادلنظومة الكهرابئية الوطنية احلالية عاجزة عن تلبية متطلبات ادلواطن العراقي كعلى مدار ساعات 
مقدار الطاقة اليت اكرب زلافظة النجف كمثاؿ كاضح حيث إف  مت اختيار ذجاليـو الواحد، ك كنمو 

الطاقة الكهرابئية اجملهزة علمان اف  (Mw/hr( )Peak Load) 398 (ربتاجها ادلدينة ىي
ادلوقع الرمسي لوزارة (( 3-4)( كما موضح يف اجلدكؿMw\hr 127للمحافظة ىي حبدكد )

أف معدؿ كمية الطاقة الكهرابئية اليت تستهلكها العائلة الشاغلة للوحدة  حيث )۹۰۰۲الكهرابء، 
 كىي:يت من ثالث مصادر ( أت5-4)  (4-4) جلداكؿكحسب االسكنية 
  .(25815  (Kw/hrة الطاقة اجملهزة سنواييمك)الشبكة الوطنية .1
  .(Kw/hr 548) يالطاقة اجملهزة منها ى كميةمولدة ادلنطقة التجارية ك  .2
  .(Kw/hr 2788) من مولدة البيت الصغَتة كقيمتها اجملهزة الطاقة .3
  .(Kw/hr 65518888) رلموع الطاقة ادلستهلكة ىو .4
 .( سنوايKw/hr 158894888) االستهالؾ الفعلي ادلطلوب .5
  .%(43.65)يعادؿنسبة توفَت الطاقة الكهرابئية لكل كحدة سكنية  .6
%( من الشبكة الوطنية 3. 33بات شاغلي الوحدة السكنية إم)تطلدل طلوب فعليان ادل اف .7

 %( من ادلولدة ادلنزلية . 3.6)%( من ادلولدة التجارية ك6.7)ك
 : اسلوب حساب كمية الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة يف السكن:4-6-1

اليت السكٍت( ) األبنية ذات االستخداـ ادلنزيللتسهيل عملية حساب كمية الطاقة ادلستهلكة يف
 (5-4كفق اجلدكؿ ) مدينة النجف، لكلكحدة سكنية  /(2888)ػادلباشر ل مسحت ابالحصاء

معدؿ أنواع كإعداد األجهزة العاملة نظرية لكل كحدة سكنية كمعدؿ فًتة االستخداـ نظرية  حوؿ
-4))أم عدـ كجود قطع مربمج للطاقة الكهرابئية( كخالصة نتائج االستبياف موضحة يف اجلدكؿ 

 أ.ب (6
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 مناقشة ادلتغَتات: 4-6-2
 أ. عدد كأنواع األجهزة اليت سبتلكها العائلة الواحدة

 ( كحدة سكنية كجود تباين كبَت يف األجهزة2888) ػمن خالؿ عملية مجع بياانت اإلحصائية ل
مثاؿ ذلك الثالجة، اجملمدة ادلنزلية، كحدات التكييف، ادلسخنات الكهرابئية كجهاز  الكهرابئية
 اىل كغَتىا كاليت اختلفت تبعا ( 4-4)كحسب اجلدكؿ التلفزيوف

ستول ادلعاشي كاالقتصادم للعائلة نفسها، لذلك مت اعتماد متوسط السعة كليس السعة ادل .أ 
 الفعلية لتلك األجهزة األغراض حساابت البحث. 

 متوسط استهالؾ الفرد من خالؿ البحث تبُت إف متوسط استهالؾ الفرد العراقي فعليا يف  .ب 
من الطاقة الكهرابئية دبا يعادؿ  Kw/hr 6551وىذه األسر ادلشمولة ابإلحصاء ى

327588 Kw/hr توسط أشخاص( بينما م 5)متوسط عدد إفرادىا للعائلة الواحدة
 hr/Kw 75847دبا يعادؿ  Kw/hr 15818كاف    استهالؾ الفرد العراقي نظراين 

للعائلة الواحدة كما ستكوف قيمة الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة فعلية الكلية للوحدات 
 158894888 بينما نظراين  Kw/hr 65518888السكنية قيد الدراسة سنواي ىي 

Kw/hr  كمن خالؿ ىذه األرقاـ يتبُت لنا الفرؽ بُت قيمة الطاقة الكهرابئية اليت من
كبُت قيمة الطاقة ادلستهلكة من قبل الوحدات السكنية قيد ادلفركض توفرىا ذلذه العوائل 
( استهالؾ الوحدة السكنية من الطاقة الكهرابئية من 5-4الدراسة .كما بُت اجلدكؿ )

 ادلولدة التجارية كادلولدة ادلنزلية معا.
الدكؿ كللتعرؼ على موقع ادلواطن العراقي من انحية استهالؾ الطاقة مقارنة دبا يستهلكو الفرد يف 

أ. ( 7-4العربية كاألجنبية كاليت مت احلصوؿ على البياانت اخلاصة هبا كادلدرجة يف اجلدكؿ )
حيث يتبُت إف ما يستهلكو الفرد العراقي اقل ( 3-6كاجلدكؿ)[ 2888لوكالة الدكلية الطاقة، اب.

يعود ذلك دلا بكثَت شلا يستهلكو يف تلك الدكؿ بعد أخذ سنة القياس )االستهالؾ بنظر االعتبار ك 
 . دير بو القطر حاليا من ظركؼ صعبة
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 . ترشيد الوحدة السكنية من الطاقة الكهرابئيػػج
( إف الًتشيد يف الطاقة الكهرابئية للوحدة السكنية ابلنسبة 4-4تبُت من خالؿ اجلدكؿ رقم )

من قيمة الًتشيد الكلية إما ابلنسبة للسخاف  69أم بنسبة % Kw . hr 18685للتكييف 
 .كابلنسبة لإلانرة%  6.9حوايل

. ربديد طرؽ مثلى لًتشيد الطاقة الكهرابئية للقطاع ادلنزيل كحساب قيمة الًتشيد من حيث الطاقة 4
 كالتوفَت من حيث ادلبالغ ادلصركفة.

سنواي من قبل العائلة العراقية قبل  .مقارنة كمية الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة كادلبالغ ادلصركفة5
 .(9-4)كحسب اجلدكؿ رقم ًتشيدالًتشيد كبعد ال

د. )النموذج الرايضي للحساابت( يتم حساب الطاقة احلقيقية ادلستهلكة للجهاز يف الوحدة 
 ( من خالؿ ادلعادلة التالية:1-4السكنية سنواي كما موضح يف اجلدكؿ )

عدد  ×( حسب الكفاءة = قدرة اجلهاز  Kw.hr) للجهاز سنويةهرابئية ادلستهلكة الطاقة الك
 (1..............................) فًتة االستخداـ كفاءة اجلهاز × األجهزة 

 ( من خالؿ ادلعادلة التالية:۲ككما يتم حساب الطاقة ادلرشدة للجهاز سنواي كما موضح يف اجلدكؿ )
× = نسبة استهالؾ الطاقة مع التخفيض مع الًتشيد  ( Kw . hr) الطاقة ادلرشدة للجهاز سنوية

 (2........................)فًتة االستخداـ اجلهاز لعاـ كاحد  ×قيمة الطاقة ادلستهلكة للجهاز 
 -بينما ربسب رلموع الطاقة الكهرابئية الفعلية ادلستهلكة للوحدة السكنية من خالؿ ادلعادلة التالية:

الفعلية ادلستهلكة للوحدة السكنية = رلموع الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة  رلموع الطاقة الكهرابئية
نسبة ذبهيز الطاقة الكهرابئية للوحدة  ×النظرية الوحدة السكنية 

 (3......................)السكنية
مت حساب ادلبلغ ادلصركؼ شهرية الوحدة السكنية نتيجة استهالؾ الطاقة كما موضح يف اجلدكلُت 

 ( ابلدينار العراقي من ادلعادلة التالية:9-4ك )( 4-8)
)التعرفة الكهرابئية(+  ×( كيلوكاط 18888-1)صركؼ = قيمة الطاقة ادلستهلكة منادلبلغ ادل

)التعرفة الكهرابئية( (+ قيمة الطاقة  ×(كيلوكاط 2888-1881قيمة الطاقة ادلستهلكة من )
 (4..........................) )التعرفة الكهرابئية( ×( کيلوكاط 4888-2881ادلستهلكة من )
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( فأف كمية النفط اخلاـ ادلطلوب إلنتاج الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة يف 5ككما موضح يف اجلدكؿ )
الوحدات السكنية قيد الدراسة سنواي= كمية الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة يف الوحدات السكنية قيد 

كمية الطاقة الكهرابئية ادلتولدة من احملطات البخارية نتيجة تشغيل برميل نفط كاحد  الدراسة سنواي/
( .............5 ) 

لتزكيد الًتشيد ىو االستخداـ األمثل دلوارد الطاقة الكهرابئية ادلتوفرة كالالزمة الًتشيد :  4-6
دلعدات أك ادلساس بكفاءة األجهزة كا كاعماذلم ادلستفيديندكف ادلساس براحة الزابئن ابلكهرابء 

  -يف توليد الطاقة الكهرابئية كسبم من خالؿ: ادلستخدمة
 ترشيد استهالؾ الطاقة الكهرابئية يف بعض األجهزة( :  4-6-1

 أ.) التكييف(:
جهاز التكييف من أكثر األجهزة استخداما الرتفاع درجة احلرارة أثناء الصيف حيث يستهلك ىذا 
اجلهاز قدرة كبَتة من الطاقة الكهرابئية تنعكس على فاتورة االستهالؾ كفيما يلي أىم اإلجراءات 

خصها يف كادلبُت ملكالسخاانت  اليت ديكن أف تستخدـ يف ترشيد الطاقة الكهرابئية يف ادلكيفات 
 [.2889كزارة ادلياه كالكهرابء،[(9-4(، )2-4، )(1-4اجلدكؿ )

 األبنية السكنية : 4-11-2
و فمنها ما يستهلك لتكييف أف الطاقة ادلستهلكة يف األبنية السكنية تصرؼ اخلدمات ادلبٌت نفس

تسخُت ادلياه، )صيفا كشتاءا( أم تربيده كتدفئتو كغسل ك كي ادلالبس، تشغيل أجهزة اإلانرة، اذلواء
عمليات الطبخ اليومي االعتيادية، تشغيل أجهزة التلفاز كاالستقباؿ الفضائي، أجهزة توليد الطاقة 
الكهرابئي كأجهزة االستمتاع ابدلوسيقى ككذلك يتباين االحتياج إىل إم من األجهزة السابقة الذكر 

 [2888تبعا للمستول االجتماعي كادلعاشي للعائلة ]عاطف،
أم نظاـ متكامل لًتشيد استهالؾ الطاقة يتطلب دراسة مجيع العناصر ادلؤثرة على مستول أف بناء 

استهالؾ الطاقة لًتابط ىذه العناصر مع بعضها البعض، كديكن ربديد الوسائل ادلتاحة لًتشيد 
استهالؾ الطاقة كربسُت معدالت االستخداـ يف القطاع ادلنزيل إىل ثالث كسائل ىي دمحم قرضاب، 

2888:] 
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 :أ.) كسائل ترتبط ابلبناء( 
كىي مجيع العناصر اليت تؤثر على التصميم ادلعمارم للمبٌت كمنها الظركؼ ادلناخية للموقع، الطاقة 
الشمسية الواصلة للموقع كنوعية ادلواد البنائية ادلستخدمة يف التنفيذ ابإلضافة إىل نوع العزؿ احلرارم 

 قل ما ديكن .ادلستخدـ خلفض احلمل احلرارم للمبٌت أ
 : ابلتقنيات كالنظم عالية الكفاءة(ب.) كسائل ترتبط 

نيقصد هبا استخداـ أجهزة خدمية عالية الكفاءة شلا يؤدم إىل خفض كميات الطاقة ادلستهلكة يف 
 ادلبٌت.

 .)اإلدارة الكفؤة لتقنيات كنظم الطاقة(ج
ادلبٌت كالتحكم بو عن طريق دارة الطلب على الطاقة داخل التتعلق بتحديد أساليب عمل كفوءة 

 استخداـ تقنيات سيطرة حديثة.
يف ضوء ما تقدـ، إف إمكانية تطبيق مفردات كسبل ترشيد استهالؾ الطاقة يف األبنية ذات 
االستخداـ السكٍت يف العراؽ شلكنة طبقا للظركؼ احلالية اليت سبر هبا العائلة العراقية، علما أف 

العائلة العراقية أبقل ما ديكن من خالؿ توفَت يف قوائم االستهالؾ الًتشيد سيحافظ على صرفيات 
 كيف أدانه أكليات التطبيق ك تسلسلها ادلقًتح.

أجراء مسح ميداين استبياين لعوائل سلتلفة ادلستول الثقايف كاالجتماعي ك ادلايل لتحديد  .1
كنموذج لتطبيق   مستول استهالؾ الطاقة الكهرابئية يف القطاع السكٍت، كقد أختَتت النجف

 الدراسة.
دراسة نتائج االستبياف لتحديد كمية الطاقة الكهرابئية ادلطلوبة لالستهالؾ ادلنزيل لعائلة عراقية  .2

 .ادلصركفة لكمية الطاقة ادلستهلكةحيث أخذت العائلة كمعدؿ )مخسة أفراد( ككذلك ادلبالغ 
لتقليل كتغيَت نوعية الطاقة  صيالن تفتشخيص ادلواقع األكثر استهالكا للطاقة، حملاكلة دراستها  .3

الكهرابئية ادلستهلكة يف ادلبٌت السكٍت كاحلد منها كربديد نسب التوفَت ادلتحققة من جراء 
 ذلك.

. إف مقدار ما يستهلكو الفرد العراقي من الطاقة قليل مقارنة دبا يستهلكو الفرد يف أغلب الدكؿ ب
 اجملاكرة كالعادلية. 
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%( شلا مطلوب لتلبية متطلبات شاغلي الوحدة 44.65علي للطاقة ). نسبة االستهالؾ الفج
 السكنية. 

. ديكن أف تبدؿ مجيع اإلانرة يف القطاع ادلنزيل من مصباح توىجي أك فلوريسنت إىل مصباح د
ادلصابيح ادلوفرة( من خالؿ بيع كزارة الكهرابء ىذا ادلنتج للمواطن ك بسعر مدعـو على  اقتصادم

أف تبدؿ إانرة القطاع ادلنزيل بشكل كامل علما إف استخداـ ادلصابيح ادلوفرة ال يؤثر على شدة 
 كجودة اإلضاءة. 

ؼ إىل تشجيع . تشجيع ادلواطن العراقي على اقتناء السخاف الشمسي من خالؿ مشركع دعم يهدق
على اقتناء أجهزة تسخُت ادلياه ابلطاقة الشمسية لتخفيف الطلب على الطاقة الكهرابئية  ادلواطنُت

كذلك من خالؿ بيع الدكلة لتلك السخاانت على ادلواطنُت على أف يسدد ادلبلغ على أقساط دكرية 
 تًتافق مع فواتَت الكهرابء دلدة سنتُت. 

ذباه ترشيد الطاقة الكهرابئية ك االستهالؾ األمثل لجأجهزة ك اإلانرة . أطالؽ محلة توعية كطنية ابك
اليومية كابلتايل عدـ ىدر الطاقة الكهرابئية كتوفَت مبالغ كبَتة للعائلة العراقية من جهة كتوفَت طاقة  

 كهرابئية للشبكة الوطنية من جهة أخرل. 
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سكنية كمعدؿ فًتة االستخداـ نظراين )الطاقة متوسط عدد األجهزة الفعالة لكل كحدة  (4-4)جدكؿ 
 الكهرابئية اليت من ادلفركض اف تتوفر للوحدات السكنية( كما تبُت من خالؿ االستبياف

 
 
 
 
 



 ػػرابع : ترشيد استهالؾ الطػػػػػػػاقة الكهػػػػػػػػرابئػػػػػػيةل الػػػػالفص

911 

 كحدة سكنية 2888نتائج االستبياف االحصائي لعاـ  (5-4)جدكؿ 

 
 استهالؾ الوحدة السكنية من الطاقة الكهرابئية من ادلواد التجارية كادلولدة ادلنزلية معان  (6-4)جدكؿ 
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 ادلتوسط السنوم للطاقة الكهرابئية ادلستهلكة يف بعض دكؿ العامل ا.(7-4)جدكؿ 
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 ـ 2818يوضح معدالت انتاج الطاقة الكهرابئية يف بعض دكؿ العامل لسنة ب.( 7 -4جدكؿ رقم )
 انتاج الكهرابء )غيغا كاط ابلساعة( الدكلة/ ادلنطقة الًتتيب

 غ/ـ
 العامل امجايل

 26.614.888 االنتاج العادلي

 7.111.888 مجهورية الصُت الشعبية 1
 4.468.888 الوالايت ادلتحدة 2
 1.561.188 اذلند 3
 1.118.888 ركسيا 4
 1.851.688 الياابف 5
 654.488 كندا 6
 648.788 أدلانيا 7
 594.388 كوراي اجلنوبية 8
 588.888 الربازيل 9

 574.288 فرنساسس 18
 383.888 السعودية 11
 333.988 ادلملكة ادلتحدة 12
 332.188 ادلكسيك 13
 318.888 إيراف 14
 382.588 تركيا 15
 298.688 طاليايإ 16
 275.888 إسبانيا 17
 273.688 اتيواف 18
 267.388 اندكنيسيا 19
 261.488 أسًتاليا 28
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 الًتشيد يف الطاقة الكهرابئية السنوية لجأجهزة الكهرابئية ادلستخدمة يف الوحدة السكنية (8-4)جدكؿ 
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 قيم الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة (9-4)جدكؿ 

 
  يبُت ادلبالغ ادلتوفرة للوحدة السكنية نتيجة الًتشيد (18-4)جدكؿ  

 
 يبُت التعرفة الكهرابئية  (11-4)جدكؿ 
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  ادلبالغ ادلصركفة على استهالؾ الطاقة الكهرابئية للوحدة السكنية (12-4)جدكؿ 

 
 

  (2889)االقتصادم( )سالـ كبة، مقارنة بُت تكاليف ادلصباح التوىجي كادلصباح ادلوفر للكهرابء  (13-4)جدكؿ 
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 الفصــــل اخلامـــــس
 ادلفاقيـــــد يف ادلنظومـــــة الكهرابئيــــــة

 (:introductionادلقدمة ) 5-1

 الوطنية لشبكةااجملهزة اىل د يف الشبكات الكهرابئية ىو الفرق بٌن إرتايل الطاقة يقافادلان 
شبكات النقل  اخلارجة منالطاقة و  )من االنتاج واالستًناد واالستثمارالطاقة الكهرابئية  وتشمل(

الطاقة الكهرابئية ادلبااة اىل القطااات ) أي )هزة اىل القطااات الحمييةاجملوتشمل الطاقة ( والتوزيع
  ( وفق العالقة االتية:ادلختيفة
 روفو(ص)ادلادلبااة الطاقة كمية - (ادلشرتاه) الكهرابئية اجملهزة الطاقة كمية=  الفقد

مت شرائها من قبل مديرايت التوزيع والنقل  اليت الكهرابئية الطاقة يفاخلسارة  يعين ان الفقدان
)اي اذتان  الشراء اذتان( ال تساوي بيعها ليمشرتكٌن قيمو اي) (اىل مديرايت االنتاج)وسددت اذتاهنا 

ان النسبة ادلئوية ليفقد حتسب وفق العالقة  (شراءىاتقل ان ذتن  الكهرابئية ادلبيعات من الطاقة
  :االتية

 )كمية الطاقة ادلشرتاه([كمية الطاقة ادلبااة(/  -دلشرتاه )كمية الطاقة ا[النسبة ادلئوية ليفقد=
111% 

 %15% إىل حوايل 4من  توزيع الكهرابء مديرايتوترتاوح النسبة ادلئوية ليفقد يف 
التوزيع حيث حتاول مديرايت االنتاج و كمؤشر دلستوى اداء   تعترب النسبة ادلئوية ليفقد ايمًا ان
 تقييل النسبة ادلئوية ليفقد اىل اقل قيمة شلكنة توزيع الكهرابء مديرايت

 -االنواع التاليو: توزيع الكهرابء مديرايتالفقد يف  شملوي
 الفقد التجاري )الغًن فين(: .1

 -:ىو الفقد الناتج من
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 .دلشرتكٌناخلاصة اب الكهرابئية الرتاخي يف قراءة ادادات الطاقة .1

 .بصورة دورية منتظمةتهالك من ادلشرتكٌن االس حتصيل قيمةادم  .2

 .لدى ادلشرتكٌن ديرايتاالعلال يف حتصيل مستحقات ادل .3

أي كمية  مرورىا يف العدادات بسبب ادم احكام مديرايت التوزيعالطاقة ادلسروقة من  اذتان .4
 دون وجود ادادات بعض ادلشرتكٌن من قبل ادلستخدمةالطاقة 

 فنية مستمرة دلعاجلة االخفاقات يف التوازن بٌن الشراء والبيعادم وجود دراسة  .5

 الفقد الفين: .2
وىنالك  سلتيفة السبابيف اميية توزيع الكهرابء ايى ادلشرتكٌن الكهرابئية ادلفقودة ىو كمية الطاقة 

 نواٌن من الفقد الفين وعلا:
 الضائعات  تيار الدائرة وىذهاقيد دائمية )اثبتة(: وىي ادلفاقيد اليت ال تتغًن مع تغًن قيمة فم

%( تقريبا  25كما يف الحموالت( وتشكل نسبة ))تكون ايى شكل طاقة حرارية أو ضوضاء 
 .من قيمة الفقد الفين الكيي ليشبكة الكهرابئية

 حسب كمية القدرة اجملهزة لكوهنا تتناسب طرداي مع مربع مقدارىا متغًنة: وختتيف مفاقيد 
 التيار.

 -الفين بنوايو اىل: وتعود اسباب الفقد

 .يف الوصالت حرارةالتحول اىل  نتجيةفقد يف أسالك و كابالت شبكات التوزيع  .أ 

توصيل األسالك  نتيجة سوء الكهرابئية وجود نقاط ساخنة يف توصيالت أسالك الشبكة .ب 
االسالك مقاومة االية وينتج  مقاومة نقاط اإلتصال بٌنىذه النقاط لبعض حيث تكون ببعضها 

النقاط الساخنة يف شبكة  يف الشبكة وميكن حتديد أماكن خسارةانها توليد احلرارة وابلتايل 
احلمراء وبعد حتديد أماكن  التوزيع ابستخدام الكامًنات احلرارية اليت تستخدم األشعة حتت

زالة أي عض االخر مع اربطها بصورة جيدة قبل توصييها بعضها مع البالنقاط الساخنة يتم 
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اازلو وبذلك تزيد من قيمة  طبقة ادلناطق تعترب ىذه طبقة اكاسيد من سطح األسالك حيث 
 .ادلقاومة اند نقاط االتصال

 وجود توافقيات يف موجة التيار وىذه التوافقيات ابارة ان تيارات ذات تردد مكون من .ج 
 ىًنتز 111توافقيات ذات تردد ىًنتز( أي أن التيار بو  51مضاافات الرتدد األساسي )

 ىًنتز ....اخل 311ىًنتز و 251ىًنتز و211ىًنتز و 151و

وسبب وجود ىذه التوافقيات ىو أن ، ىرتز 151افقية ذات تردد أىم توافقية ىي التو و 
 .مثل ازتال الكومبيوتر ال أصبحت اليبها أزتال لًن خطيواألزت

ويف حــال حتميــل  No load lossesالفقــد يف الحمــوالت حــ  بــدون حتميــل ىــذه الحمــوالت  .د 
 رلموع يساويلحموالت فإن الفقد يف الحمول ا

 +No load losses Copper losses in transfer 

 .Iron lossesايى نواية احلديد ادلستخدم يف الحمول  وتعتمد قيمة الفقد يف الالزتل
اسباب وانواع الفقد يف شبكات توزيع الكهرابء اليت تؤدي اىل خسائر مالية  ( ميثل 1-5ان الشكل )

 كبًنة.

                                    

      

                                       

                                   

                             

                                                 

                      -                   

                                          

            

                            

  
 انواع ادلفقوداتاسباب  ( ميثل 1-5الشكل )

 :اسباب ادلفاقيد الفنية يف الشبكة الكهرابئية 5-2

 :العوامل االتيواىل ادلفاقيد الفنية يف الشبكة الكهرابئية  تعود اسباب
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 :طول اخلط 5-2-1
 طول اخلط ستزداد مقاومية السيك وابلتايل تزداد  : فكيما زادطول اخلط تعتمد ادلفاقيد ايى

  اقيدفادل
 ( L( طرداي مع طول اخلط ) حيث تتناسب مقاومية السيك ) 
  ايى معها ألهنا ستكون زتل مضاف ادلفاقيدأن الزايدة العشوائية يف األزتال تؤدي اىل زايدة 

 .اخلط

 ية خطوط طويية بفولتية منخفضة تغذ نتيجوV).L). 

 :ادلوصل مسك 5-2-2
مقدار مقاومية السيك أن مقاومية السيك تتناسب  تؤدي اىل اطلفاضمساحة مقطع السيك  ان زايدة
 :ر موصل غلب مراااة األمور االتيةاند اختياواييو  (Aمع مساحة مقطع السيك ) اً اكسي
 التوصييية ليموصل  .1

 .حتمل ادلوصل ليشد ادليكانيكي .2

 .الكيفة االقتصادية .3

 :فولتية اخلط  5-2-3
يتم و ( Power: P= V*Iقل التيار يف حالة ثبوت القدرة )اند رفع الفولتية ي

تزداد كيما زادت فولتية اخلط فولتية  من مساحة مقطع السيك اند رفع ال ةقتصاديالاالستفادة ا
اضافية ايى خط القدرة الكهرابئية وذلذا يتم نقل القدرة ان طريق  اقيدفظاىرة الكورونة وىي ايضا م

 .(ىذه الظاىرة لتقييل حزمن من متكو  )موصلاكثر من موصل
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 :معامل القدرة 5-2-4

مبعامل  الضغط الواطئ تعمل دوائر ادلفاقيد. ان تقييليؤدي اىل حتسٌن معامل القدرة  ان
 (.1.65-1.75يرتاوح بٌن ) واطئقدرة 

ولغرض حتسٌن معامل القدرة يتم اضافة مكثفات ايى التوازي ايى خط القدرة واند 
تعطي  يت تربط يف نظام التوزيع ىي اليت. أن افضل قيم ادلتسعات ال()ادلعامل مثال األزتال العالية

اجلهة  ط اادة بعد ثيثي طول اخلط اي اىلظاىرية تساوي ثيثي قيمة معدل القدرة ادلطيوبة وتربقدرة 
تربط ايى  ( فان ادلتسعةالقريبة من احلمل اما اذا كان احلمل حثي اايل )يف ادلناطق الصنااية مثال

 وذلا فوائد: .احلمل مباشرة
 القدرة مفاقيديل تقالتقييل من ىبوط الفولتية ايى خطوط القدرة وابلتايل  .أ 

 تنظيم اجلهد ايى اخلط .ب 

 تعمل ايى رفع قدرة النظام   .ج 

. وىناك طرق أخرى قيمة التيار الكيي ادلسحوب تؤثر ايىاليت  تقييل اخلسائر النحاسية .د 
 التزامنية  تحسٌن معامل القدرة وىي ادلولداتل

 مفاقيد الحموالت 5-2-5

 :ىناك نواٌن من ادلفاقيد وعلا
ان  ثية يف التيارات الدوامة الناجتةاقيد ادلتمفوىي ادل :(No-load lossesقيد الالزتل )فام .أ 

 .اقيد احلمل كوهنا مستمرة ايى طول فرتة امل الحمولةفاذلسرتة وىي اىم من م

النحاسية ايضا وىي تعتمد ايى تيار  ادلفاقيد(: وتسمى Load lossesاقيد احلمل )فم .ب 
ادلسحوب من الحمولة فتقل قيمتها اندما وهبذا تكون قيمتها متغًنة حسب احلمل  احلمل

 .Load)ينخفض احلمل )

 الالزتل فتقل كفاءة الحمولة كيما زادت قيمة ىذهالحمولة ايى قيمة مفاقيد احلمل و وتعتمد كفاءة 
 وفق العالقة االتية:اقيدفدلا
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)Pout/Pin=[(Pin-Ploss)/Pin] = 

 

 :التوليد ان مراكز توزيع األزتال بعد زلطات 5-2-6
أن يكون أقرب ما يكون  زلطات التوزيع ان مراكز األزتال مهم جدا وغلبن بعد ا
ثافة السكانية وادلواقع الصنااية، يف كثًن من حتديد زلطات التوزيع نسبة اىل الك مت حيث .ليحمل

يف الفولتية اند  وىذا يؤدي إىل اطلفاض (V.Lتكون الحمطات قريبة من مراكز األزتال ) األحيان ال
مت توزيع األزتال ايى اخلط بصورة نظامية كيما قل ىبوط الفولتية اند هناية اخلط لذا  وكيما احلمل
 .هناية اخلط مبتسعات لتقييل ضعف الفولتية ندام
 :(Bad work main shipجودة تصنيع معدات النظام الكهرابئي ) 5-2-7
ابئية ومن الكهر اقيد يف القدرة فات لينظام الكهرابئي تسبب أيضا من ادم جودة العمل وادلعدا

 امثيتها
 اجلوينات( وصالت الربط رداءة(. 

 لقدرة وحتميل اخلطوط قدرة اضافية(الربط الرديء ليمعدات ) تؤدي إىل تسرب يف ا. 

 ادلنيوم( -م ادلوالفة بٌن معادن ادلوصالت )ضلاساد. 

 )التفريغ اجلزئي داخل العوازل )سوء تصنيع أو تقادم العازل. 

 دلعدات القدمية يف الوقت ادلناسبغلب استبدال األسالك وا. 

 Feeder phase current and loadموازنة تيارات األطوار ) 5-2-8

balancing) 
 ادلار  اقيد وذلك ليتقييل من التيارفاألطوار الثالثة ليتقييل من ادل ايى غلب امل موازنة ازتال

ال يزيد ان  ادلتعادلط اخل، حيث يعترب النظام متوازن اذا كان التيار ادلار يف يف خط ادلتعادل
 :موازنة أن موازنة األزتال ستؤدي إىل .( من قيمة التيار لألطوار األخرى%11)
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 .فولتيات األطوار الثالثة .أ 

 .بشكل فعال يف الشبكة الكهرابئية ادلفاقيداألزتال تقيل  .ب 
 (:Transformer sizing and selectionأختيار حجم الحموالت ) 5-2-9
النحاس  اقيد فمثال غلب استخدامفسااد ايى تقييل أو زايدة ادليت الحموال حجم ن اختيارا .1

من احلديد  ( مع قيب حديديLoad lossesاقيد احلمل )فادليفات( التقييل مليموصالت )
تقييل  ادلطاوع السييكوين النقي ايى شكل رقائق لتقييل التيارات الدوامة واليت تؤدي إىل

 .( No load lossesمناقيد الالزتل )

( )فرتة الذروةالتصميمية لفرتة قييية هتال الحمولة بقدر يمحت: أن التحميل االقتصادي ليمحولة .2
 .القصًنة الحمولة ولتجنب شراء زلولة أخرى لتغطية ىذه الفرتة سالمو لإلبقاء ايى

 اند حساب قيمة الحمولة ال حتسب القيمة األولية ليشراء وإظلا تضاف ذلا قيمة ادلفاقيد .3
 .ة حياة الحمولةمحولة لفرت يال

( بٌن انواع ادلفاقيد يف 1-5واجلدول رقم) (سلتيط -حثي -مل ادلشرتك )مقاومياحلنوع  .4
 .التوزيع الحموالت

 ادلفاقيد يف االنتاج 5-3
 تتضمن مفاقيد االنتاج االيت:

اخلسائر الناجتة ان التوقفات الفجائية نتيجة االاطال بسبب ضعف برانمج الصيانة  .1
 كتشاف االاطال قبل حدوثهاا ادم و والتفتيش الفحص و 

ضعف برانمج الفحص الدوري ليعامييمن شلا يسبب تعرضهم اىل احلوادث واالمراض  .2
 اليت تسبب ضعف كفائتهم االنتاجية 

 النضوحات الناجتة من اانبيب البخار او ادلاء او الوقود ومل تعاجل وهتمل  .3

 االحرتاق التام ليوقودادم كفاءة منظومة مزج اذلواء والوقود شلا يسب ادم  .4

 تعرض االبراج اىل االامال التخريبية وادم زتايتها  .5



 الفصل اخلامس: ادلفاقيد يف ادلنظومة الكهرابئية

541 

 ادلفاقيد يف النقل 5-4
 خالل نقل الطاقة الكهرابئية ارب الشبكات الكهرابئية يفقد جزء منها لالسباب التالية:

 صيانة النظام  ضعفأ.
اليت تزيد ادلفاقيد ايى طول خطوط النقل بزايدة ادلقطع خلط النقل  ظاىرة كوروان )تاليف(معاجلةب.

 ان طريق استخدام اربع اسالك ايى شكل مربع او مثيث وذلك حسب اجلهد.

 فولت، يف ادلناطق الريفية دلسافات طويية 411كييو فولت و خطوط   11خطوط  امتداد .ت
 فإن خطوط التوزيع األولية والثانوية يف ادلناطق، نتشرة يف مناطق واسعة. وابلتايلاألزتال ادل لتغذية

 تد دلسافات طويية.الريفية ذات شعااي إىل حد كبًن واادة ما دت

ان مل  العوازلتتسبب يف اهنيار  نميكن أ واليت  السًناميكو ان العوازل الغباراألتربة و  ازالة ث.
 .ابستمرار تنظف

ميكن أن يدمر الذي الربق و الراد  الستيعابحلماية خطوط النقل اجراءات سالمة  ادم وجودج. 
 .اخلطوط

 .العزل بينهما يارهنتسبب يف االرايح اليت تنتيجة تقارب الشديد بٌن اخلطوط السقوط األبراج أو د. 
غلب األخذ بعٌن  واييو ،ا يؤدي إىل أتثرىامبناطق سلتيفة التضاريس شلنظرا دلرور خطوط النقل ذ. 
 االيت:تصميمها  ار اند االاتب

 (الربق، الرايح، احلرارة، الثيوج، الرطوبة)

 يف التوزيع ادلفاقيد 5-5

: 17النقل تقارب خسائر  انيعترب قطاع التوزيع احليقة األضعف يف قطاع الطاقة أبكميو. 
  تقريبا : 51خسائر التوزيع أن  يف حٌن

 ء االيت:د يف توزيع الكهرابيادلفاق اسبابزمن 
 خطوط التوزيعطول  .1
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نقل ال عيده تزداد اخلسائر يفبقة من مناطق نقل الطاطرديو كيما ازداد طول خط  أن العالقةحيث 
 .توزيعالو 
 خطوط التوزيعحجم موصالت  .2

 تنظيم اجلهد لغرضليموصل القياسي  (KVA x KM)قدرة وفقًا ل غلب اختيار حجم ادلوصالت
األزتال الريفية اادة ما تكون متناثرة ويتم تغذيتها بشكل اام بواسطة مغذايت  انادلطيوب، 
 .اً كون حجم موصل ىذه ادلغذايت كافيغلب أن يواييو شعااية. 

 زلوالت التوزيع ان مراكز التحميل بعد .3
 يفولكن نظام التوزيع الثانوي. وفقًا اىل  ان تتم غلبوجودة يف مركز التحميل ادلزلوالت التوزيع 

فإن أبعد  يما يتعيق ادلستهيكٌن. وابلتايل،معظم احلاالت ، فإن زلوالت التوزيع ليست تقع مركزاي ف
جيدة يف  ة ايى الرلم من وجود مستوايت جهدادلستهيكٌن ػلصيون ايى جهد كهريب منخفض ليغاي

  الحموالت الثانوية.
 خلط كنتيجة الطلفاض اجلهدىذا يؤدي مرة أخرى إىل خسائر أايى خط. )السبب يف زايدة خسائر ا

يكون  هد يف اخلط إىل أبعد ادلستهيكٌن، غلب أن، ومن أجل تقييل اطلفاض اجلاند هناية ادلستهيك
واجلدول رقم .(اض اجلهد ضمن احلدود ادلسموح هبازلول التوزيع يف مركز احلمل ليحفاظ ايى اطلف

 ( يوضح مقدار الفقد يف زلوالت التوزيع.5-1)
 

  مقدار الفقد يف زلوالت التوزيع يوضح ( 1 -5جدول رقم )
 ك.ف.أ 1111 ك.ف.أ 511 الحمول

 نسبة الفقد احلمل )أمبًن( نسبة الفقد احلمل )أمبًن( نسبة التحميل
1% 7.5 23.27% 15 21.26% 
2% 15 11.66% 31 11.2% 
5% 31 6% 61 5.2% 
11% 75 2.53% 121 2.69% 
31% 225 1.33% 361 1.21% 
61% 451 1.49% 721 1.13% 
81% 611 1.7% 961 1.26% 
111% 751 2% 1511 1.67% 
121% 911 2.4% 1811 1.92% 
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 دراسة منطقة زيونة: مثال/ 
لتحديد نسبة  يف بغداد/ زيونة شبكة التوزيع الكهرابئيةيف ظلوذج  مفاقيد دراسةمت 

إجراءىا والنسب ادلتوقعة ليتوفًن ان ىذه  ليمستثمر الضائعات الفنية وحتديد ادلعاجلات اليت ميكن
( 9مغذي )ة العامة لتوزيع كهرابء الرصافة ادلديري منطقة زيونو ادلتوفرة يف مغذايتادلعاجلات اباتماد 
يف منطقة زيونة ابلطاقة  712، 711جزء من زلالت ي کي يف ( الذي يغذ  11زيونة اجلديدة جهد )

 :وكما ييي لفنيةاالكهرابئية مت حتديد نسبة الضائعات 
 زيونة اجلديدة بضمنها الضائعات  (9%( دلغذي )4.66بيغت نسبة الضائعات الفنية حبدود ) .1

اامل زتل و  2116متحقق خالل شهر دتوز اام  الثابتة لحموالت التوزيع وحسب أايى زتل
 .(Load Factor -1.5) تقرييب

اليبها مصحوبة بصرف مبالغ ليمواد أن ادلعاجلات الفنيو ليتقييل من الضائعات الفنيو تكون  .2
( يوضح  2-5اجلدول ) .ادلطيوب ذلذة ادلعاجلات اي يتطيب اامال أتىيل ليشبكة والعمل
 ذلك
عات الفنية ليمناطق ليشبكة االرضيو ولحمالت زيونو فقط وان نسبة الضائااتمدت الدراسة  .3

( يوضح اخلسائر يف زلوالت التوزيع يف منطقة 2-5واجلدول رقم ) .سلتيفو األخرى تكون
 زيونة.
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 يوضح اخلسائر يف زلوالت التوزيع يف منطقة زيونة ( 2 -5جدول رقم )
Total losses 

for 

kiosk(W) 

Total LV 

network 

losses(W) 

Tranformer 

Load 

losses(W) 

Tranformer No 

Load losses (W) Kiosk No. 

6.821 771 5151 1111 K-46 
6.944 894 5151 1111 K-47 
8.125 1975 5151 1111 K-48 
6.629 579 5151 1111 K-5 
6.744 694 5151 1111 K-6 
6.771 721 5151 1111 K-8 
6.796 746 5151 1111 K-9 
6.716 666 5151 1111 K-11 
7.136 986 5151 1111 K-12 
7.121 1171 5151 1111 K-13 
6.916 856 5151 1111 K-36 
76.516 9956 55551 11111 Total 

losses(W) 
 

 ات تقييل ادلفاقيدءخطط و اجرا 5-6

 حدود االية، مؤثرةالضيااات الكهرابئية إىل  االرتفاع يف نسبة منتعاين بعض ادلنظومات الكهرابئية 
 ادلنظومات الكهرابئية. االقتصادي والفين يف امل ايى اجلانب

 الفنيةووضع االساليب  ادلفاقيدحتديد اسباب  خالل من تقييل ىذه الضياااتالقيام بولغرض 
 خطة مربرلة وكما ييي: وفقادلنظومو الكهرابئيو خفيض ادلفاقيد يف لت
 ي يف الشبكةئالفقد الناتج ان مرور التيار الكهراب .1

الوصول اىل اقصر اطوال اختيار موقع زلطات الحموالت ابلقرب من مراكز االزتال لغرض  . أ
 اخلطوط

 .العالية يف النقل( volts) استخدام اجلهود . ب
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 .موصالت ذات مساحة مقطع أكرب . ت

 ها وتقييل الفقد.ئتتحسٌن كفالمن خامات جيدة وذات تصميم جيد  زلوالت مصنعة . ث

 طرق حتسٌن الفقد الفين .2

 الفنية ىي: من الطرق )االساليب( ادلتبعة يف حتسٌن ادلفاقيد 

 تصادي لألزتال ايي زلطات التوليد.االق التوزيع .أ 

 .اً حد شلکن فنيتقييل االحتياطي الدائر إىل أقل  .ب 

 :من خالل الغًن فعالة يف الشبكة وذلك ختفيض سراين القدرة .ج 

 ايي مصادرىا. اً دقيق اً بتوزيعها توزيع .1

 .صادر وأحجامهاماكن تركيب تيك ادلاالختيار األمثل ال .2

 .التشغيل االتوماتيكي ذلا .3

 .التقسيم ادلناسب لشبكات التوزيع .4

 .الكوروان مفاقيدأدين زتل لتخفيض فصل بعض خطوط اجلهود العالية اند  .5

 .ليمحوالت أو حتمييها حبمل خفيف )التشغيل االقتصادي ليمحوالت(ادم التحميل الزائد  .6

 .العشوائي ايي مسار الكابالت مراااة ادم احلفر .7

 .السييمة ت أو النهاايت وإتباع ادلواصفات الفنيةاند امل وصالت الكابالجودة يل ااتماد .8

 الربط الكتشاف العيوب مثل سخونة الكابالت أو ادميف مواايدىا ) والتفتيشإجراء الصيانة  .9
 (.اجليد

 وخاصة يف ادلدن اجلديدة حيثناسب لألزتال اند امل الدراسات )مراااة التوزيع ادل .11
 دة الفقد(.ئي لبعض األزتال إيل زاييؤدي التوزيع العشوا

 .زتال ايى اجلهد ادلنخفضاتزان األ .11
 :رق حتسٌن الفقد لًن الفينط .3
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 .لقياس واالجو ابدلراجعة ادلستمرةحتديد أخطاء نظام ا (1
 .تخدام ادادات ذات درجة دقة االيةاس (2
 .وإصالحها الفوري يف حالة تعطيها ادلعايرة الدورية ليعدادات (3
 .امل اتزان ليمحطات (4
 .وتسجييها يف مواد اثبتااللتزام بدقة القراءة  (5
 .مراقبة سرقات الكهرابء ليحد منها (6
 .ت لدي الغًن مثل اجلهات احلكوميةحتصيل ادلديونيا (7
 .(دلشرتاة )حتميل زائد ايي الشبكةزايدة الفقد يف الشبكة يؤدي إيل زايدة كمية الطاقة ا (8

 التشغيل النظامي ان حيود ان( يوضح الفقد الفين الناتج 3-5واجلدول رقم)

 

 أ.ب ( 3 -5جدول رقم )
ادلعدات  يوضح طرق حتسٌن الفقد الفين الناتج ان احليود ان أوضاع التشغيل ادلثيى لينظام او -أ 

 مع مراااة مقتنات التحميل ليكابالت ايى اجلهد ادلتوسط

3*1* 
411 

XLPE 

الطول 
 ابدلرت

2111 4111 6111 11111 

احلمل 
 )امبًن(

321 411 321 411 321 411 321 411 

نسبة 
 الفقد

1.35% 1.4% 1.7% 1.8% 1% 1.3% 1.8% 2.2% 

 
 يوضح الفقد الناتج ان احليود ان اوضاع التشغيل ادلثيى لينظام أو ادلعدات -ب 

 مراااة مقنات التحميل ليخطوط اذلوائية ايى اجلهد ادلتوسط
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25/151 
 2مم
 لو

 خط ىوائي

 11111 6111 4111 2111 الطول ابدلرت
 351 211 351 211 351 211 351 211 احلمل)امبًن(

 %6.75 %3.86 %4.15 %2.31 %2.7 %1.54 %1.35 %1.77 نسبة الفقد

ت مغذاييوضح  الفقد الناتج ان احليود ان أوضاع التشغيل ادلثيى لينظام أو ادلعداتيتم حتسٌن 
 اباليت: من خالل االلتزام اجلهد ادلتوسط ادلدن 

  ادلار هبا زتالااللتزام بقابييو الكيبالت لال .األزتال ليكابالت .1
 .تقييل اطوال اخلطوط اذلوائيو لتقييل ازتاذلا .2

ختفيض الفقد ايى اطراف و .ايى حراره اطراف مغذايت اجلهد ادلتوسط الكشف الدوري .3
 .هد ادلتوسط نتيجة النقاط الساخنةمغذايت اجل

 خطط واساليب ) اجراءات ( تقييل ادلفاقيد يف ادلنظومة الكهرابئية  5-7
أحد الركائز األساسية ضلو الكهرابئية يعترب الطاقة   استخدام( اند خسائر)فاقيدادل تقييل ان

، الكهرابئيةالطاقة ايى مفاقد  اتمةبصورة ال ميكن القضاء  .الكهرابئيةرفع كفاءة استخدام الطاقة 
رلاالت  متواصية لتحديد اً دول البحر ادلتوسط يبذلون جهود البيدان يف العامل وابالخصن بعض إال أ

ادلثًنة ليقيق ومعاجلتها بشكل صحيح حيث يتم تشخيص ادلشكالت  خسائر الطاقة الكهرابئية
ترتفع يف  ، بينماوىي خسائر فنيةالنقل والتوزيع  خالل االنتاج والكهرابئية الطاقة  سائرادلسببو خل

 .ول أخرى اخلسائر لًن الفنيةد
اد وفق التعريف الوارد يف دليل توجيهات االحت الكهرابئية إن مفهوم حتسٌن كفاءة الطاقة

ابالستعانة  الكهرابئية حول كفاءة استخدام الطاقة يستداي زايدة كفاءة استخدام الطاقة األورويب
موحد ليخسائر بسبب  ال ميكن وضع تعريف لذا نولوجية والسيوكية أو االقتصاديةابلتغًنات التك

والواقع أن ىذه االختالفات  ، وخاصة اخلسائر لًن الفنيةعريفات اخلسائر يف سلتيف البيدانتباين ت
 .وادلقارنواسيوب اخلسائر  اسبابايى حتييل  مبين
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البحر  سائر الفنية ولًن الفنية ميكن أن يسااد البيدان األاضاء يف دولخلاإن تعريف 
عهم تشجي ، ابإلضافة إىليت ثبت صلاحها يف البيدان األخرىال تدابًن التخفيف ااتمادادلتوسط ايى 
، جلأت م وجود تعريف شامل خلسائر الطاقة. وبغض النظر ان ادشرتكةادل بعض ادلناىجايى تبين 

علية االية من منظور زتاية ذا أ يعترب احلد منها نإ .لتذلييها  واجلهود الراميةرتيع البيدان إىل التدابًن
احلاالت يتم حتميل تكاليف اخلسائر ايى  ادلستهيك وترتبط ىذه األعلية اخلاصة حبقيقة أنو يف معظم
إىل جانب اميية الصيالة و االستشارات  ادلستهيكٌن لذلك غلب االلتزام مببدأ ادلساءلة والشفافية

 .ألدىن حد شلكناخلسائر  كيف  من شأهنا أن حتفز مشغيي النظام إىل تقييل ابألجراءات اليتواألخذ 
خسائر النقل من رتيع مستخدمي شبكة النقل   ىناك قوااد معمول هبا لضمان اسرتداد تكاليف

من رسوم شبكة النقل اليت يتكبدوهنا ويف ىذا اإلطار غلب الرتويج لبدء تشغيل اجليل اجلديد  كجزء
ة ألن قراءات العدادات الفعيية ان بعد تتيح إصدار فواتًن حتتوي ايى قراءات العدادات الذكي من
من الفواتًن التقديرية وتقيل من ادم الدقة يف حساب القيمة بسبب  بصورة أكثر انتظاما بدالً  فعيية
وتوفر ليمستهيكٌن وسائل أسهل  (ايى سبيل ادلثال القراءات اليدوية لًن الصحيحةالبشري ) اخلطأ
 .ادلعيومات ادلتعيقة ابالستهالكول إىل ليوص

اند النقاط االسرتاتيجية  ومن الحمتمل أن دتتد قراءات العدادات األوتوماتيكية إىل القياس
احلصول ايى معيومات بطريقة  أنظمة الكهرابء حبيث يتمكن القائم ايى تشغيل الشبكة من ايى
الشبكة اليت يزيد فيها األزتال بشكل  ايى تيك األجزاء من واليت ميكن حتيييها ليتعرف ،أسهل
 .الحمتميةايى ادلناطق ادلعرضة حلوادث السرقة  وكذلك التعرف مستمر

ويف ىذا اإلطار غلب الرتويج لبدء تشغيل اجليل اجلديد من العدادات الذكية ألن قراءات 
الفعيية ان بعد تتيح إصدار فواتًن حتتوي ايى قراءات فعيية بصورة أكثر انتظاما بدال من  العدادات

، حساب القيمة بسبب اخلطأ البشري )ايى سبيل ادلثالالفواتًن التقديرية وتقيل من ادم الدقة يف 
قة اليدوية لًن الصحيحة وتوفر ليمستهيكٌن وسائل أسهل ليوصول إىل ادلعيومات ادلتعي القراءات

 (.ابالستهالك
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اند النقاط االسرتاتيجية  ومن الحمتمل أن دتتد قراءات العدادات األوتوماتيكية إىل القياس
أنظمة الكهرابء حبيث يتمكن القائم ايى تشغيل الشبكة من احلصول ايى معيومات بطريقة  ايى
األزتال بشكل يت يزيد فيها ايى تيك األجزاء من الشبكة ال واليت ميكن حتيييها ليتعرف أسهل
 ايى ادلناطق ادلعرضة حلوادث السرقة الحمتمية. وكذلك التعرف ،مستمر
 بانيا ايطاليا(دول العامل )فرنسا، الربتغال، ال بعض يف ادلتبعة األساليب 5-4-2

 فرنسا: . أ

طريق حساب اآلاثر ادلالية ليخسائر  ان .خطط ليحد من آاثر اخلسائر وخفضهاو  إجراءاتوضعت  
 .ا وجدولتها وفق االمكاانت الفنية وادلاديةأسباهب ديدحتو ، اخلسائر خطة خفضو 

 :الربتغال . ب

  .ليحد من حاالت النصب واالحتيالجراءات اجلنائية اتشريع  

  :ألبانيا . ت

 -:ادلؤدي اىل ،األولوية القصوى يف نظام التوزيع ضخ ادد من االستثمارات ذات تبىن
  .ليطاقةاخلسائر الفنية  تعزيز مؤشرات أداء الشبكة يف ضوء -1

 .استمرار توريد الكهرابء إىل ادلستهيكٌن -2

ايى ادلناطق اخلاضعة ليتغطية مبوجب اخلسائر الفنية  لقد تركزت االستثمارات يف األساس -3
اليت  التكنولوجي وكذلك يف ادلناطق طورالحمرومة من الت العالية، يف ادلناطق لًن الرمسية و
  ،حيث الطاقة واخلسائر لًن الفنية تعترب مناطق االية االستهالك من

وااتماد الستثمارات ذات القيمة الفعالة بشأن إضافة ل يةمستقبيخطط  وضع -4
 أمر االستثمارات الرأمسالية فقط ليحد من اخلسائر واحلد من اخلسائر يف ذروهتا اباتباره

 ؟ذو أعلية خاصة
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 الديناميكية ايى ضلو، القادرة ايى تطبيق امييات النظام الشبكات الذكية استخدام  -5
 .، مبا يف ذلك اخلسائر والتخيص من التوصيالت لًن القانونيةمثايل

 مالطا:  . ث

خطة خلفض خسائر ك 2113" يف اام Enemataمالطا "االين مشغل نظام التوزيع  ااتماد
اآللية إدارة العدادات  -كامية مت تطبيقها ابلتعاون مع مشروع نظم أامال ادلرافق ادلتالتوزيع اليت 

(AMM-IUBS واذلدف األساسي من.)إدارة العدادات األلية-) ىذا ادلشروع (AMM-
IUBS) ىو:- 
العدادات  تطبيق انتشار العدادات الذكية ايى مستوى الدولة واليت من شأهنا أن حتل زلل -1

 .ادلستهيك النهائي التقييدية أو اإللكرتونية يف نقاط االستهالك لدى أطراف

 .ا يف نظام إدارة العدادات األليةإاداد الفواتًن اليت سيتم درلهتطوير نظام  و  -2

ايى مستوى الحمطات ونصبو ئيسية الر  (AMM-IUBS) إدارة العدادات األلية -3
وحدات ادلرسية من الحمطة من طرف ادلستهيك وال يتوفيق ما بٌن العدادات الذكيةل، الفراية
 الفراية.

 -:إىل ادتاإليرادات اليت  كانت نتيجو التطبيق ايى -4

 .مييون يورو لكل اام 4استعادة صايف اواند قدرىا  .أ 

زتاية أفضل ليعمالء الذين حصيوا ايى فواتًن مكيفة نتيجة األخطاء يف تسجيالت  .ب 
 .من قبل أنظمة القياس االستهالك

الكامل من  التخيص شلا ادى اىل ااتمدت سياسة مشغل نظام التوزيع 2118ويف اام  -5
 .قياسها التوريدات اليت ال يتم
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 :اليوانن . ج

من  الطاقة والتعامل مع حاالت سرقة اخلسائر مسؤولية الكشف ان شغلادليتحمل ااتمدت نظام  
 :من خاللام التوزيع مشغل نظخالل  متابعة 

 توثيق كمية خسائر الطاقة . أ

  التعهد حبساب تكيفة خسائر الطاقة . ب

ويف سبيل التعامل مع . الديون إىل اجلهات ادلختصةة ورد الديون ذات الصي جتميع ومراقبة . ت
تبين ادد من النصوص القانونية فيما يتعيق بسرقة الطاقة إىل جانب السعر  ، متتيك الظاىرة

 .الطاقة لًن ادلسجية إلسناد تكاليف الذي حتدده اإلدارة

 :رومانيا . ح

% اىل 7.48 منالكهرابئيو  تخفيض الفقد يف الشبكةلوضع خطة لادلعاىد العيميو التعاون مع  
 .من قيمة الفقد ايى مدي اشر سنوات% 31% مبا يعادل 1.79%، اي بقيمة 5.69

 :إيطاليا . خ

 :ان طريق الفنيةالكشف بصورة أفضل ان اخلسائر لًن وضع خطة تتضمن اجراءات 
 الكهرابء حتسٌن امييات تسجيل استهالك  . أ

 تدريب وإدارة ادلقاولٌن اخلارجيٌن  . ب

 .الفعالة يف حاالت النصب واالحتيال جهات العدالة لضمان اختاذ اإلجراءاتالتعاون مع  . ت
 م مالمح تيك اخلطة كان ما ييي:وأى
 .%15بنسبة  ذلك إىل ختفيض الفقد شلا ادىاستخدام جهود أايى يف توسعات الشبكة   .1

 .يف مركز االستهالك K.V 411/111 جهدذات اختيار مواقع الحمطات اجلديدة  .2

خطوط  من مراكز االستهالك لتخفيض أطوالابلقرب  الغازية K.V  111زلطات استخدام  .3
 .اجلهد ادلتوسط
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 .لتخفيض مفاقيد الكوروان K.V 411زايدة حجم ادلوصالت ايى اجلهود  .4

 .دات مثل الحموالت لتحسٌن كفاءهتاحتسٌن خامات تصنيع ادلع .5

 اجلهد واستخدام برانمج لدراسةالتوزيع الدقيق ليقدرة الغًن فعالة ايي مصادرىا والتحكم يف  .6
شلا تهيك، احلمل اند مستوي ادلس لتدقيق قياس معاملاند كل نقاط الشبكة  معامل احلمل

 %.4قد قدره فيف ال إىل ختفيض ىأد

 .اتيكي ليمكثفات يف شبكات التوزيعالتخطيط التشغيل أتوم .7

 توفًن يف الفقد ك.ف والشبكة ليجهد ادلتوسط إيل 111أدي التقسيم ادلناسب ليشبكة جهد  .8
 %.2 قدره

 .كورواناقيد الفيف فرتة أدين زتل لتخفيض م K.V 411فصل بعض اخلطوط جهد  .9

 أبخرى أقل يف السعة واستخداميف شبكات التوزيع مت تبديل الحموالت ذات األزتال ادلنخفضة  .11
 .يل يف أماكن أخري ذات أزتال أايياألو 

 .وإصالحهااخلاطئة  قياس أماكن فياستخدام برامج خاصة لتدقيق القراءات .11

 و دول اجلوار ةالدول العربيبعض األساليب ادلتبعة يف   5-4-3
 : تركيا . أ

منظور  مت حتديد معدالت اخلسائر ادلستهدفة ومعدالت السرقات لكافة شركات التوزيع ان طريق
 .لوائح احلوافز

  :األردن . ب

ع اإلجراءات شريمت تواييو جزءا كبًنا من اخلسائر اليت مت تكبدىا ،  أن اخلسائر لًن الفنية ااتربت
 ون اباتبارىا إسرتاتيجيات وقائية.الدي القانونية وإجراءات تعويض

  :فيسطٌن . ت

 -قام رليس الوزراء ابصدار ضوابط لتقييل ادلفقودات من خالل:
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 فواتًن لًن مسددة مببالغ ىائية. طوير و ااتماد تعييمات ليعمالء شلن لديهمت .1

 تعييمات بفصل اخلدمة ان العمالء يف حالة ادم السداد،  اصدار .2

أن ، الفنية لتاليف اخلسائر تركيب العدادات الذكية. والعدادات ادلدفواة مسبقا .3
 .روع ال يزال يف مراحيو ادلبكرةىذا ادلش

 

 :لبنان . ث

 -:الكهرابئية من خالليطاقة اسباب ادلفاقيد ل تاليفوضع خطة سنوية ل
إىل  أدىشلا منطقة "ادلنصورية"  يف كييو فولت  221 (  Ringالربط احليقي ) استكمال   .1

حوايل  اخلسائر الفنية احلالية يف شبكة النقل إىلواطلفاض  %1خفض تيك اخلسائر حبوايل
3%. 

تشمل الزايدة ، حبيث العامة تعزيزات الشبكة اإلضافية يف اخلطة الرئيسية ليمرافقااتماد  .2
 .توليد وكذلك خلفض اخلسائر الفنيةادلخطط ذلا يف سعة ال

 .2121ليمدة الباقية لعام  %22خفض إرتايل اخلسائر يف نظام التوزيع بنسبة  .3

 يف نظام النقل  ولًن الفنية اخلسائر الفنية تبين دراسة حول كيفية ختفيض  .4

 وكانت النتائج كما ييي : 

 % 9.4اىل  2117% واام 13اىل  2116لنظام التوزيع اام اخلسائر الفنية ختفيض  . أ

 % 14اىل  2119% واام 21اىل  2118اخلسائر لًن الفنية اام يض فخت . ب
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 الفصل السادس
 معدالت النمو يف انتاج واستهالك الطاقة الكهرابئية

  (Introduction)  املقدمة 6-1
يعـد ننتـاج ولوليـدل الطاقـة الكهرابئيــة اصـدع الصـنااات الـ  اســتادمم يف العـراق منـ  وقـم  عيــد   
ــة  كوهنــا اامــل اساســو يف لطــوو اميــاة واامــل مهــر يف للــييد امللــاويي الصــنااية وال واايــة والت اوي

و زبلـــ  واخلدميـــة  ان انتـــاج الطاقـــة الكهرابئيـــة واســـتهالكها يعتـــران مقدـــران لقيـــاس دو ـــة لقـــدم ا
اجملتمعــات اباتمــاد معــدل نصــيم الفــرد مــا اســتهالك الطاقــة الكهرابئيــة  ان معــدل اســتهالك الطاقــة 
الكهرابئية ولرديدها يعتمدان الى واو وثقافة الفـرد ولطـووو ومسـقوليت  يف اـدم الت ـ ير ربـ. املـرو  

ل لــرية ومتطل ا ــا ولطــوو ان اميــاة متطــووة وامللــاويي الصــنااية والت اويــة والســكنية لنمــو وفــ   ــو ا
صضاوا ا ل ا جيم وضي اسرتالي ية واضحة وقا لة للتط ي  ألنتاج الطاقة الكهرابئية لستوام النمـو 
امضـــاوو  وااتمـــاد سطـــ  واســـاليم ربكـــر لردـــيد االســـتهالك ومنـــي االســـتادام ربـــ. املـــرو  هـــ و 

ربـ. املتوقعـة والفـرتات ال منيـة ا ـددة االسرتالي ية أتس   نظر االات او امللـاكل واملعوقـات املتوقعـ  و 
للتنفي ، مي مرااات الظروف ال يئية الداسلية واخلاو يـة الـ  لـقثر الـى هـ و الفـرتات وامـاالت ربـ. 
املتوقعة، وجيم ربديثها سنواًي ملعاجلة املعوقات  هـ و االسـرتالي ية ل ـف وفـ  كفـاهة واهليـة املسـقول  

ــتهر للوا  ــات املكلفــ  دــا ولعــديلها وربــديثها يقــي الــى اــا هــ ا القطــا  ومــدع اسال ــهر وم هني
االقهر ولكون معياو لوطنيتهر وثقافتهر يف سدمة ا ناه جمتمعهر، م تعديا اا مغـرايت الفسـاد املـا  
واخلضــو  لــالواه الــواودة مــا ســاوج امــدود مهمــا كــان ا ــحادا  وســوه االداوة  املــقدو ا  لـــدم. 

ة الطاقة الكهرابئية يف العراق اصدع الصنااات املستادمة من  وقـم  عيـد وزبريم ال لد  لعد  ناا
لتوفر اوامل ه و الصنااة كالوقود واملياو وااليدو العاملة الفنيـة والطلـم املتنـامو اليهـا الهنـا ربكـر 
ـــي النلـــاط االقتصـــادو وربقيـــ  االســـتقراو  ـــة ودووهـــا مهـــر وك ـــ. يف ربري اوامـــل النهضـــة اال تمااي

  ان لكــالي  االنتــاج لــقثر ســل اً الــى االقتصــاد الــوطا يف رــل اولفــا  اســعاوها ســوه كــان اال تمــااو
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ــاً او اســت.ادها مــا اخلــاوج واســتادامها يف االنتــاج الــوطا  ولكــون اجيا يــة ا ا اولفعــم  انتا هــا يلي
صدير الفائض اسعاو الكميات املصدوة الناذبة ما زايدة االنتاج ا لو اند لل ية الطلم ا لو  الن ل

منها أبسعاو مرلفع  سيقدو ا  زايدة ايرادات الدولة وهـ ا مـا يـدار قـوة العملـة االقتصـادية وكـ لي 
لقثر الكهرابه اجياابً الى االقتصاد يف صالة اخنفاض اسعاوها سواه كان انتا ها يلياً او مـا االسـت.اد 

 رب. قادو الى لل ية الطلم ا لو  اخلاو و  ويكون اولفااها سل اً اندما يكون االنتاج ا لو
 معدالت  و االنتاج  6-2

ــــة لعــــام  ــــاج الطاقــــة الكهرابئي اــــام  يقا لهــــال ميكــــا واط 6347م و2212 لــــد معــــدل انت
اضـــافة يطـــات ربازيـــة  نتي ـــة% هـــ و الـــ ايدة 2ل ميكــا واط او دبعـــدل يســـاوو 7124م و2211

 مي الطلم الى الكهرابه  يتنساب ديدة  اال ان ه ا التحسا ال سي  ال 
% 2ل ميكـا واط او  ننسـ ة اخنفـاض 6614 لد معدل انتـاج الطاقـة الكهرابئيـة و 2212ويف اام 

لوليـد الطاقـة الكهرابئيـة املطلـوب ذبهي هـا نتي ـة النمـو مقـداو  مما يدل الـى اـدم و ـود سطـ  ربـدد
  واخلدموالسكاين 

% هـ ا 5 1ط او  نسـ ة لعـادل ل ميكـا وا8223م  لد معدل االنتـاج و2213ويف اام 
وفــ  ط يعــة  مســتويةســ. املــاه يف اوض وســوة  للــ  مــا يــدل الــى ان امليــة انتــاج الطاقــة الكهرابئيــة 

  املستفيدة وف  متطل ات اجلهات زمنيةخبط   يكمةاالوض رب. 
ــاج  و2214ويف اــام  % 1ل ميكــا واط او  نســ ة  ــو مقــداوو 9156م  لــد معــدل االنت
الطاقــة املــراد لوليــدها  كميــة  اــدم و ــود واع واضــحة لــدع اجلهــات املســقولة اــا وهــ ا مايــدل الــى

 خبطة اداوية طموصة لتاليف املعوقات ولنفي  املاط  املطلوب  يكمة
% مـا يـدل 5 2ل ميكا واط او دبعدل  ـو 9318م  لد معدل االنتاج و2215ويف اام 

مثل واكم امصان الـ و لـي   مثلهااملطلوب ذبه يها  الكمياتالى ان اجلهات املسقولة اا لنفي  
 ابلسائريا  االهلةوف  ضوا   الس. يف الطرق  صركت  ما لو ي  سالل  ام ام ال و الل يدو 
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ـــة و2222ويف اـــام  ـــة الكهرابئي ـــاج الطاق ان %2ل ميكـــا واط  ـــو مقـــداوو 1424م  لـــد معـــدل انت
م ومـا 2222 –م 2212ل    كميـة الطاقـة الكهرابئيـة املنت ـة سـالل االاـوام 1-6اجلدول وقر و

لتحديد املطلوب ذبهي و وفقا ملتطل ات  و طموصة  وطنيةسالل ه و النتائج يتضح ادم و ود سطة 
     -متضما االيت: اجملتميولطوو 
 سطة سنوية ملعاجلتها  دواسات فني  لتحديد املعوقات واسلوب معاجلتها ما سالل 
 ملعاجلـــة العطـــالت والتوقفـــات يف املنظومـــ  الكهرابئيـــ   كفـــق فتـــي نظـــام  ـــيانة وفحـــ  ول

 ولطويرها 
  دواسات  دوع اقتصادية خبصوص االست.اد واالستثماو ومايتحمل  املواطا ما دفي ا وو

 املولدات االهلي  
   ديـدو  ـدال مـا امل ـالد املهـدووة يف االستثماو ا لو والعاملو ل ناه يطـات كهرابئيـ   ضع

 دراه الكهرابه سواه ما الدول اجلواو او ما املواطن  
 الل كات الكهرابئية ما االامال التار ية املتكروة ادم و ود سط  امنية للمحافظة الى
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 م2222-2212سالل ااوام -ل ميثل كميات الطاقة املنت ة واجمله و1-6اجلدول وقر و

 
 ا افظات

2212 2211 2212 2213 2214 
معدل اممل 

 اجمله 
معدل اممل 

 املطلوب
معدل اممل 

 اجمله 
معدل اممل 

 املطلوب
معدل اممل 

 اجمله 
معدل اممل 

 املطلوب
معدل اممل 

 اجمله 
معدل اممل 

 املطلوب
معدل اممل 

 اجمله 
معدل اممل 

 املطلوب
 3117 2362 3279 1972 3222 1579 2763 1422 2331 1514  غداد
 1149 494 1292 822 991 661 947 552 875 492 نينوع
 632 621 558 532 497 479 454 357 351 618 كركوك

 591 382 524 452 442 374 428 325 388 292 الديا الح 
 577 272 554 423 522 321 482 266 352 216 االن او
 434 384 396 325 361 277 329 236 267 215 داي 
 527 399 479 348 451 247 426 223 423 223 اب ل

 424 379 359 291 331 224 329 156 272 153 كر اله
 448 364 424 287 429 213 383 185 365 187 الن  
 335 288 311 226 296 162 278 134 287 137 القادسية
 386 335 349 251 332 195 318 166 294 155 واس 
 257 221 243 164 243 139 228 118 223 119 املثف

 578 488 533 396 518 329 482 254 393 275  و قاو
 343 328 297 255 279 225 266 138 268 142 ميسان
 1388 1317 1137 1223 1289 889 1265 728 957 713 ال صرة

 9159 8223 6614 7124 6347 معدل االنتاج
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 ا افظات

2215 2216 2217 2218 2219 2222 
معدل اممل 

 اجمله 
معدل اممل 

 املطلوب
معدل اممل 

 اجمله 
معدل اممل 

 املطلوب
معدل اممل 

 اجمله 
معدل اممل 

 املطلوب
معدل اممل 

 اجمله 
معدل اممل 

 املطلوب
معدل اممل 

 اجمله 
معدل اممل 

 املطلوب
معدل اممل 

 اجمله 
معدل اممل 

 املطلوب
 4525 3356 4165 3458 4252 3148 4328 2861 3782 2824 3455 2551  غداد
 1275 849 1425 822 1427 595 1739 293 1615 253 1422 226 نينوع
 912 655 875 679 765 589 772 623 697 612 652 574 كركوك

 845 566 723 529 649 426 723 329 752 344 668 243  الح الديا
 779 524 687 467 643 354 728 296 769 91 711 22 االن او
 873 642 756 627 659 531 669 492 591 455 542 413 داي 
 915 672 836 686 723 565 726 565 652 529 581 454 اب ل

 821 627 748 625 634 532 634 522 563 482 481 428 كر اله
 775 623 736 627 643 523 635 527 558 454 527 397 الن  
 554 442 512 441 482 384 435 373 398 335 368 284 القادسية
 737 616 667 622 621 512 596 514 529 482 466 441 واس 
 425 348 388 312 378 281 344 279 297 257 325 236 املثف

 1239 892 972 828 864 732 852 735 732 669 656 554  و قاو
 669 535 617 532 571 457 535 458 462 418 432 373 ميسان
 2278 2293 2255 2294 2171 1855 2252 1823 1787 1722 1696 1543 ال صرة

 14211 14226 12286 11334 12484 9318 معدل االنتاج
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  ميثل كمية الطاقة املنت ة يف  عض دول العاملل 7-4واجلدول وقرو
   الى الطاقة الكهرابئية ي    و الطلمل2-6ووقر واجلدول 

 ما الكهرابه يف العراق ي   نصيم الفرد ل 3-6ووقر واجلدول
ان استهالك الطاق  الكهرابئي  يف العراق الخيضي ا  ضوا   و ياانت ربكر السيطرو الي  وف  مقداو 

فهنـــاك ل  ـــ ب  ـــ  معـــدالت  م تمـــيالطليـــات الضـــرووية لل او وفـــ واقـــي صـــال الطاقـــ  الكهرابئيـــ  
مقــداو االنتــاج ومقــداو الــ و ي ــ  ل 1-6اســتهالك الطاقــ  الكهرابئيــ  كمــا وضــح يف اجلــدول وقــرو

 مـي  ـو االنتـاج  ان نظـام القطـي يف العـراق نظـام او دلـ  ربريتنـاصيث ان  و االسـتهالك ال  الت هي 
الرحبيــة والســماح للمولــدات االهليــ  لــتحكر يف الــ ابئا وفــ   ا قريــة وزاوة الكهــرابه لوضــي املــروات

ـــ   ـــم ولراراـــم  ال لـــعة اتوكـــة النتســـات الواصـــد والعلـــريا  يف اجملتمـــي العراقـــو ســـالل القـــرن ال
      وكتهنا راهرة صضاوية اند نيصال الكهرابه ا  ال ابئا املولدات ال  يسلكها مسقو  العنك ولية

 استهالك الكهرابه يف العراقمعدالت : 6-3
  طلم مقاونة واط کايم ل9176و هو 2211 لعام الكهرابئية الطاقة الى معدل اممل املطلوب

 ص ر وازداد ،%13  نس ة ازداد الطلم نن نو واط، ميكال 7922و كان اندما 2212 اام
 كان اندما 2213  عام مقاونة واط اكيمل 11154و ا  2214 اام يف الكهرابه الى الطلم

 التغ. نس ة اخنفاض ما الرربر والى ،% 2  نس ة الطلم ص ر ازداد نو واط، ميكال 12342و
 م  2213ابلعام  مقاونتها اند% 2 ا  2214 اام يف الكهرابه الى الطلم يف

ل ان ازدايد الطلم الى الكهرابه 1-6وقر و الرسر ال ياينل و 1-6اجلدول وقر و كما موضح يف
 يفوق االنتاج املتوقي
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 2232ولعام  2212ل ي    و الطلم الى الطاقة الكهرابئية ما اام 2-6اجلدول وقر و

  MW كمية الطاقة الكهرابئية العام
16 12822  
18 13222  
22 17224 
22 22225 
24 28228 
26 35222 
28 38222 
32 45222 

 
ل ميثل لوقعات معدالت  و انتاج الطاقة الكهرابئية واستهالكها ما اام 1-6الرسر ال ياين و

2212-2232  

 



 معــــــــدالت النمـــــو يف انتاج واستهالك الطاقة الكهرابئية:  السادسل ــــالفص

511 

 

 : است.اد الكهرابه ما الدول اجملاووة6-4
العراق للكث. ما االزمات ابالضافة ا  زايدة صدة  ان لعرض الطاقة الكهرابئية يف

 اخنفاضوك لي  الكهرابه وزاوة فيها دبا الدولة مفا ل اربلم يف الفساد وانتلاو الصرااات الداسلية
 د كات وللغيل  يانة ووداهة العراق يف العاملة ا طات اربلم لقادم  س م التلغيلية الكفاهة

 واالخنفاض االولفا     مت   ب  لكل ولكا الكهرابه لنتج ومازالم كانم اهنا إال والتوزيي النقل
وال و  علها لتحكر ابلطل ات صسم املوق  اجلواو  دول ما االست.اد طري  اا الع   لل ية ويتر ،

 للسلي ابلنس ة امال هو كما  عيدة املسافات نقلها ميكا ال الكهرابه ان معروف ألن  السياسو
 ي   كمية الطاقة املستوودة ل3-2وقر و دولاجل   واخلدمات

 األنلطة ربتا   ما لتل ية و لي الكهرابئية الطاقة انتاج يف الع   ص ر لغطية ا ل وما
ل 775و دبعدل الكهرابئية الطاقة است.اد ا  العراق جلت فقد ، اخلدميةو  واال تمااية االقتصادية

 کايم ل649و مقا ل 2212م اام يف ال او ات طري  واا واإليراين الرتكو اخلط  ار واط ميكا
 للطاقة االست.اد معدل نن كما%   19  نس ة االست.اد ص ر اولفي نو ،2229 اام يف واط

 اند اقل كان ، وال او ات االيراين اخل  ار 2214 اام يف واط ميكال 1211و ال الد الكهرابئية
 ،%2 4  نس ة اخنفض االست.اد ص ر نن نو ، واط ميكا  ل1253و ال الد 2213  عام مقاونت 
   ك .ة الي ال ان  اال االست.اد معدل يف االخنفاض ه ا ما الرربر والى

   ه لل ية يف ساهر ا ا الكهرابئية، الطاقة الى ا لو الطلم كل لتل ية يكفو لا االست.اد ه ا نن
 ص ر  لد املثال س يل فعلى الع  ، حب ر است.ادو يتر ما مقاونة هو ه ا يقكد وما الطلم،  لي ما

ل 8 774و الطاقة است.اد معدل يت اوز مل ص  يف 2212 اام يف واط کايمل 8 3732و الع  
 ،ربقيق  يتر مل واط کايمل 2958و دبقداو الكهرابه الى طلم ان يعا ه ا ، العام لنف  واط كايم

 ،2214 لعام االست.اد حب ر الع   مقاونة اند واط کايمل 2383و مقداوو طلملل ية  يتر مل كما
  واصد آن يف ومواطني  العراقو االقتصاد الى اً سل  يقثر ما وه ا التحقي  دون الطلم في قى
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 يف الكهرابئية الطاقة لوف. ن لميثل كمية الكهرابه املستوودة ما دول اجلواو  ل3-2ووقر اجلدول
  العراق

 : نصيم الفرد ما الكهرابه 6-5
 عامل ا افظات حبسمو سنة /سااة /واط ميكال ابلوصدات الكهرابه ما الفرد نصيم يف ل ايا هناك

 وندين اسنة سااة واط ميكا 75 2 ال صرة يافظة يف الفرد لنصيم معدل نالى  لد إ  ل، 2215
 متقاو ة  نسم  ينها فيما ا افظات ابقو ولت ايا 15 2 الديا  الح يافظة يف للفرد نصيم

 األسر  نس ة قليل اخنفاض و ود 2214 لسنة واالقتصادو األ تمااو املسح نتائج وارهرت
  لغم إ  %57 2  نس ة 2212 اام مسح اا العامة الكهرابه  ل كة االلصال ما ا رومة
  اام 3 99 كانم ص  يف %4 99 العمومية ابلل كة السكنية وصدا ا لرل   ال  األسر نس ة

 نس ة يف ا افظات نقل الديوانية لصدوت إ  ا افظات    ةقليل نسم  ل ايا و ود ولوصظ 2212
 قاو  و يافظة لليها %9 5  نس ة املقدر هل ا لألسر امرمان نن إ  العامة ابلل كة املرل طة األسر
 ال صرة، كر اله واس  كركوك، يافظات وس لم ا افظة، األسر جممو  ما% 8 2ن صرما  نس ة

الت ايا املكاين يف نصيم الفرد ما الكهرابه حبسم ا افظات  صرمان نسم و ود ادم سانيم
وقر الرسر ال ياين ان ل    نصيم الفرد يف العام الواصد 3-6 دول وقرو وميكا واط ساا /سنةل

سطة لنمو مل مة  وضي ان وزاوة الكهرابه  2232ل ي    و استهالك الطاقة املتوقي لعام 2-6و
لتغطية هرابئية وف  معدالت  و استهالك هل و الفرتات مضاف هلا نس ة مئوية انتاج الطاقة الك

 الظروف االستثنائية 
 -ما سالل: 

 الكهرابئية املنظومة و يانة أتهيل ااادة منها وسائل ادة سالل ما االنتاج   ايدة االهتمام  1
   اً ولوزيع الً ونق انتا ت القائمة

 ال  ربم التلييد  االنتاج وصدات لنفي اكمال   2
 ربازية لتغطية الطلم   ديدة انتا ية وصدات انلاه  3
  لرديد االستهالك ما سالل ااتماد  رامج التواية والعدادات   4
  ول داد كلما زاد االستهالك  الكهرابئية ابلضري ة الكهرابه استهالك و    5
  قانوين رب.  لكل الوطنية الكهرابه د كة الى يت اوز ما الى ك .ة ربرامات فرض  6
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 استغالل الطاقة اللمسية وطاقة الرايح لتوليد الطاقة الكهرابئية   7
 ربديث سطوط نقل الطاقة وادامتها  صووة دووية   8
  ملستادميها  لل يي استادام الطاقات املت ددة املن لية ووضي ضوا   لل يعية  9

 ل ي   نصيم الفرد ما الكهرابه يف العام الواصد3-6اجلدول وقر و

 ا افظة
نصيم الفرد ما 

الكهرابه امل ااة ميكا 
 واط  سااة/سنة

األسر املرل طة ابلل كة 
 العامة للكهرابه و%ل

كمية الطاقة الكهرابئية 
 اجمله ة ميكا واط / سااة

 2216 2215 2214 سنة لوف. ال ياانت
 - 122 - نينوع
 - 122 16 1 كركوك
 585 3 12 1 داي 
 - 5 99 - األن او
 1559 2 99 73 1  غداد
 518 8 99 26 1 اب ل

 622 122 63 1 كر اله
 762 122 65 1 واس 

 8 4 1222 15 2  الح الديا
 769 6 99 5 1 الن  
 7 418 1 94 39 1 الديوانية
 432 5 99 76 1 املثف

 922 2 97 47 1  و قاو
 552 122 84 1 ميسان
 1758 122 75 2 ال صرة
 - 122 - دهوك
 - 122 - او يل

 - 122 - السليمانية
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 السابعالفصل 

 يف العراق مستقةل الطاقة الكهرابئية

 ادلقدمة  -7-1
ان ادلستقةل كلمه يراد هبـا مـا حـي د  يف ا ال القادمـة ا  مـا لـد  لل يـان ا يفسـايفية يف 

حــلةياا ا  مــا ي ــمرن الــنما القــادل يف ليالــهس يقــك  الفريفســيكن   الــنما القــادل حــكاناا كــان اوابيــاا ا  
يف ا ربعينيـا   الذيا  صـفكا الصينيكن يقك   مست يل يف احليان، مادال ا يفسان ذ  عنمية  لصميم،

بناوــا د لــة عىمــ   يصــنعكنيغــن ن ايــا م    س  ا ن احملكــكل مــا الــد   ا  ربيــةبشــعا ادلرــدرا  
 قـد    الـنما الـذ    سان ادلستقةل حيككن لنا  حت كم العامل كمـا اكمنـا ا  ربيـكن  يقكلكنرجاذلا 

ا بطـــا ، الرجـــا  ا اـــدان، اصـــ ا   يصـــنعهان ادلســـتقةل كـــان لكـــم ا  ربـــا العمـــ ق ا حـــيك  
ـــةيصـــنعه اصـــ ا  ادلةـــادط  الكلنيـــة سسس   ا رادن  العنميـــة،   ادلترـــاذلكن  ال ـــعفان، عـــدمي  الكلني

لققها ، حميب الذا س احل ارا ، الصناعا ، ا يففساجلةنان ضعيف   ا انيفيكناا الكلاس   انكريا
ادلصــاعا،  ادلعكقــا سسس هــالكهرابن صــناعة بســيطةس   جتــا  ا  مع ــنا   يــذللكنالكلنيــكن الــذيا 

 العـراقيف   امنا جتا  ا  ا رادن  الكلنيـة  العكامـل ادلسـاعدن  التمكيـل ادلـاذس  وـذن العكامـل متـكهرن
يف  احلـاالنفس  ا بتعاد عا ادلغرا  ادلاديـة    يفقا نجتا  ا  الت  ية  ا رادن الص ي ة    لكنها 

 قصــ  لةــىاعمــاذلم  ر ــا  يــد نان التــاريو  الشــعا حــيذكروم،    ينىــر ن اخدمــة ابنــان  لنــه الــذي
 ا افادسيقصها اك  ذلك، يتدا ذلا ا بنان   

 اجليل اجلديد  النه ة ا جتماعية  -5-2
 ، العـادا  ، التفكـن ،ابلثقاهة ،للد ا مها  اجيا  جديدن، خيتلفكن عا ا جيا  السابقة

يفكسـا  لقدميـة هشـعارمهمـا كايفـس حـلةية ا  اوابيـة  لكنهـا لطكريـة  ، الكلنية ، الطمكح  ا خ ص
الشـــةا  لت ــــما ادلســـتقةلسس اــــعار قـــكر ، لطــــكر   اقعـــ س هاجليــــل الكـــكر  الســــاب  كـــان خي ــــع 

سسس يت دى امريكاس  اجليل الصيين الساب  كـان جيـل ادلرـدرا  اجلديداجليل الككر  اما ل حتعما  
حــابقاا  هابيفــه حيســيطر علــ  ا ر اب  لكمهــا كمــا اكمتــ ينــاد امــا اجليــل اجلديــد  الة ــنا  يف العــائم
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غربية متطكرن،  ا ارنبى  اجلديد لكا اجليل  مىلمةه مديفكان اكل بيدن،     –الساب   الغريب اجليل 
  زيا منالقه  لرقه اخلارجيةاانر الشكارع ابلكهرابن  غلف الطرق  ادن متت  اثين ا كسيد الكاربكن 

اجلاذبيـة ا رضـية  ذوـا ا  ادلـريو  ابقـ  الككاكـا لدراحـتها   جدى، ارفخالن شةه اب  راد  اليت ل
ا ــارن عربيــة يةــين  حما لــة الســكا هيهــا وــذا التــاريو  وــذن د رلــهسس هاجليــل العــريب اجلديــد، حــكف 

 ل ــ نالطــرق  يةــى اــةكة كهرابئيــة  يعةــدل ــاو  احل ــارن الغربيــة  حــيةين ادلــدراس  ادلستشــفيا    
مها اابئهم تااف  يعر  هيها الشةكا  الكهرابئية العنكةكلية اليت احترد يةين ادل  جتعله اعلةالةلد 

ادار ـــم   حـــكنا جنـــيب  اـــا ادلـــا  احلـــرال  ا   خ ـــكعهم اجـــدادومسس  يدرحـــكن حـــةا ضـــعفهم 
يف العراق مستقة ا م يئاا حلاذلمسسس  هبذا حيككن مستقةل الطاقة الكهرابئية   يةككنعليهم   يرتمحكن

 ا ليه: حةا  ل

 ل ة ذلا  الرغةة يف للةية متطلةا  الفرد العراق  احملر ل منهاسس  جكد احلاجة ادل1

 جكد ا اعة الشمسية  لاقة الراح،  ادليان ال ر رية لتكليد الطاقة الكهرابئيةس )مصادر الطاقة  -2
 سادلستدامة(

  سلككهنا ادلصدر الرئيس  للتطكر الصناع   النراع   الت ار   السكين للكهرابناحلاجة ادلل ة  -3

لــديهم خــ    ادلتــكار  رتصــا يف وــذا ااــا   الــذيا لــديهم اخلــلن  ادلعرهــة  التصــميمادل جــكد  -4
  لنية لديها الرغةة  ا حتق لية خلدمة  لنهمس ةا  قيادن لمكا يفتقر ن لكا السنكا  الطكيلة 

 د لة غنية  صادروا  ذلا ا مكايفية بتكهن ا مكا  ادلطلكبةسالعراق  -5

دلــدن معينــة  مــا    امثــانالنــاس مقابــل  نلــر ل بنــان حمطــا  كهرابئيــة جتهــ  جــكد عــدد مــا الــد   -6
 سملك للد لة )احتثمار( لصةح

ن  لتســي لكفــ الةلــد يف لريــ  النه ــة الصــناعية  لكــكن احلاجــة مل ــة ا   جــكد لاقــة كهرابئيــة  -7
 لدهئـــه  لليـــد  اضـــانن الكاـــدا  الســـكنية الـــيت لتاجهـــا ااتمـــع،  لـــكهن الطاقـــة  النقـــل قطـــارا 

اخلارج   ا حتنادالكهرابئية للقطاع النراع   الصناع  اللذان وا ان يسدان ااجا  ااتمع د ن 
  للكصك  ا  ا كتفان الذايتس
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 الفصل الثامن

 الوقاية ضالسالمة من اخطار الكهرابء

  املقدمة -8-1

الكهـــرابء مصـــدر منانـــر مـــن مصـــادر الطاقـــة ضوصـــل اقةـــاة الةصـــرية ضىـــر الطاقـــة املســـ  دمة   
انـ  داس الكهـرابء خي خيلـو مـن امل ـاىر ولـا اوعسـاش ضولـا امل  لكـات ، الصناوات امل  لفة ، إش 

ضاألخطار الكهرابئةـةغ ميةـدة الودـود   يوتـةالت ضتـةاعة ضانـ ة از األدهـرة الكهرابئةـةغ ض السـةطغرة 
ولا مةظم خماىر الكهرابء لةس تةباع مض ابىظ ال كالةفغ ضلكن جتاىل ضإمهـاز إدـراءات اق ايـة مـن 

 .سغبل مضرارا يثريغة لألش اص ضامل  لكاتالكهرابء ي

ية ــا الكهــرابء مــن اىــم ضنــائل الرا ــة الــك جتةــل  ةاينــا ايثــر نــهولة ضيســر، ضلكــن ولــا الــر م مــن  
ــــاة الفــــرد ضار  ــــس اخي االــــا ي ــــكل خطــــورة ولــــا نــــالمة اخيرضاح  ــــرية للكهــــرابء    ة ــــد الكث الفوائ

ضاخيعفجـارات اض ضاـاة الكثـري مـن النـاس، ضلكـن اقـ  ضامل  لكات ضقد يكـوش نـبباع    ضقـوع اقرائـ  
يقــاز اــلش الكهــرابء خطــرة ولــا يــل مــن ي هــاضش اض يه ــل ا  ةاىــات الســالمة ضال ةلة ــات الوادــل 
ايباوها اثناء ينفةذ ال بكات ضال وتـةالت ضالكهرابئةـة اض ونـد اخينـ  داس ، لـذا اسعنـا نـو  ع طـر  

    . وادث الكهرابء ضاخيضرار الناجتة ونها ضىر  الوقاية منهااىل امثلة من الةوامل املسببة  لوقوع 

 

 خماىر الكهرابء ض ا  ةاىات الوقاية منها -8-2

يةد الكهرابء من مىم مصادر الطاقة ضالقـوط ارريـة   وصـرحل اقاضـر ضىـر يسـ  دس يفكثـرة   يثـري 
باع األتوز الفنةة ونـد ال ةامـل من األ راض، خاتة الصناوةة منها، ضهلا خماىر يبرية    الة ودس اي

 : مةها، ض يرتير ىذه امل اىر   ال ايل

 . ما حيدثو ال ةار الكهرابئر من تة  مض تدمة يهرابئةة لإلعساش •
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 . ما حيدثو ال ةار الكهرابئر ض يوزيس ال حنة املفادئ من  رائ  ضاعفجارات •

   مو ازيةرض الةني للوىج ض البهر الناشئ ون ان  داس الكهرابء  •

 اللحاس •

إذا انــ  دما الكهــرابء يف ــكل خــاىئ قــد ي ســبل ق ــاىر يثــريه ضقــد حيــدث  ــاخيت ضاــاه، ضمــن 
 :خماىر الكهرابء

قــد ي ســـبل   املــوت، ضذلـــو    ــاز  صـــوز مظ تــدمة يهرابئةـــة مض  ــاس يهرابئـــر خي ديكـــن  . 1
 إتــايف هم ابوواقــة، مض الســةطرة ولةــو، ي ــا رلــ  مضــرارا ابملســ  دمني،  ةــب إش ىــا قــد ي ســبل  

ابقرض  ق  لف درداهتا البسةطة ضال ديدة، ي ا ديكن مش يصل ىـذا الرـرر إىل الةـني، األمـر الـذظ 
يؤدظ إىل الة ا، مض إتايف ها ابخيل هاب، ي ـا ديكـن مش يـؤثر ولـا ا هـاز الةصـص لل ـ ا، ضابل ـايل 

 .رد من قدريو ولا اقرية، ضالسةطرة ولا النفس

 

              
 : الصدمة الكهرابئةة 1شكل رقم                                   
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 يســـبل  ـــدضث اقرائـــ ، ضذلـــو ع ةجـــة ضدـــود منـــالر مةـــراه، مض ع ةجـــة لقصـــر الـــدائرة .2
(Short Circuit)  األمـر الـذظ يـؤدظ إىل ع ـوب اقرائـ ، ضيلـف امل  لكـات الةامـة ضا اتـة،
 كن مش ي سبل   إزىا  األرضاح ع ةجة ودس القدرة ولا مغـادرة املكـاش ولا  د نواء، ي ا من امل

 .مثناء اقري ، مما يلح  ابر  ةات خسائر يف رية ضمادية

                     
 : اقرائ  الك يسببها الكهرابء 2شكل رقم                             

 

 الة نوء ال وتةل مض اخين ة از  ري الصحةح يريد من ا   الةة  دضث اعفجارات، ضذلو    -3
  .لألدهرة الكهرابئةة

 : ضللوقاية من ىذه امل اىر اسعو يلرس ايباع منس الوقاية ال الةة

وند يريةل مية مدهرة يهرابئةـة يـاروخيت مض املويـورات مض املفـايةح مض ال ايفلوىـات الكهرابئةـة    -1
لـة دةـدة، ض   الـة ةمنـة يـذلو جيـل منـس مظ ا   ـاز مظ مكاش جيل مش يكوش ىذه األدهـرة    ا

 .لل س املفادئ لل واتالت اقاملة لل ةار
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األنالر الكهرابئةة املس ة لة   يوتةل األدهرة يراوا اةها اخ بار عووها ض يةفةة يوزيس اق ل  -2
 كآيلهـا   الكهرابئر ضضضس األدهـرة، ض يـذلو عـوع األ ـرة مض الغـازات الـك ي ةـرض هلـا ض يـؤدظ إىل

يفةض األ ةاش ي ا يراوا وند يريةبهـا مش يكـوش ولـا يفةـد منانـل مـن املـداخن ا اتـة ابألاـراش ضمـا 
 . شايفو ذلو

 . جيل يسوير ارريات حبوادر للوقاية من مخطارىا -3

األنـالر الكهرابئةـة امل صصـة أل ـراض اوحلرة حيسـن ونـد يريةبهـا مش يكـوش   موانـري مةرضلـة  -4
 . ، ض  األماين ذات اقرارة الةالةة مض الرىويفة حيسن مش يكوش األنالر دةدة الةرزمن الداخل

ونـد إدـراء ميـة  ديـدات يهرابئةـة يراوـا مخي دي ـد السـلو املةـرضز ابملطـاط اـو  قطـس  ـادة مـن  -5
املةدش مض املوانري مض ما شايفو يفو ذلو، خ ةة مش يبلا املطـاط يففةـل تـدم اقديـد مض ي ةـرض للقطـس 

 . ةحدث ال  اس يفني األنالر ض املةدشا

خي جيــوز  ظ  ــاز انــ ة از مفــايةح داخــل املســ ودوات ض امل ــازش ا اتــة ابلوقــود مض املــواد  -6
 .القايفلة لالش ةاز مض اخيعفجار

جيل مش يكوش من مادة وازلة  ري قايفلة لالش ةاز، ي ـا  (لو ات ال وزيس  )اللو ات الكهرابئةة  -7
 .جيل يغطةة ا رء ا لفر منها منةاع لاليصاز ابألنالر ضالوتالت املك واة

يراوـا وـدس ملـس املوتـالت الكهرابئةـة قوانـري مض مو ـدة مةدعةـة ونـد عقلهـا مثنـاء السـري  ـوار  -8
 .املوتالت

 : األدراء املةدعةة  ري اقاملة لل ةارالكهرابئر مثل ( أتريض)جيل مش يوتل يوتةالع مرضةاع  -9

 . مدساس ارريات ضاملولدات ضاروخيت الكهرابئةة -م

 .الصنادي  املةدعةة اقاملة لل صهرات ضالنواقل الكهرابئةة -ب

 . مدساس األضحلش ضالرضااس الكهرابئةة -ج
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 . ت الكهرابئةةالقواود املةدعةة الك رةط  ماين املةدات مض اآلخي -د

ــرايم شــحنات انــ ايةكةة ي ــاىر -ص ــد ي ــغةلها ي ــات الــك قــد ينــ ج ون مظ مدــراء مخــرظ مــن املايةن
 .تهاريج البرتضز

جيـــل إدـــراء ي ـــف دضرظ قةراـــة امل  صـــني ولـــا اآلخيت الكهريفةـــة ض ديـــداهتا لل ليـــد مـــن  -11
 . نالم ها

 دس مرـ ات اوىفـاء ا اتــة ونـد  ـدضث  ريـ  منـرع يففصــل ال ةـار مـن املكـاش يلـو ضانـ  -11
 (.البودرة ا ااة مثال )حبرائ  الكهرابء 

 جيل الة ل ولا يصريف شحنات الكهرابء اخين ايةكةة، ضخاتة   -12

 األماين الك يودد هبا  ازات مض م رة مض ميريفة قايفلة لالش ةاز مض اخيعفجار إب دط

 : الطر  اآليةة

ألدسـاس املةـدات ضاآلخيت مض اقـوادر الواقةـة املةدعةـة  ـوز ال وتـةل األرضـر ا ةـد ( أتريـض )  -م
 املةدات الكهريفةة ذات الرةوط الةالةة الك حي  ل ضدود

 . شحنات الكهرابء اخين ايةكةة هبا

جيــل انـــ  داس   ةـــات ال ـــحنات اخينـــ ايةكةة ونــد عقـــط اخي  كـــار امل  لفـــة ،ضذلـــو وزالـــة -ب
ـــور  مض األق  ـــة،   يوتـــةل ىـــذه ال ـــحنات اـــور جت ةهـــا، ي ـــا    ـــاخيت  ـــة مض ال الســـةور ا لدي

 . ار ةات ابألرض

 .أتمني اهلواء املالمس لنقط جت س ال حنات اخين ايةكةة -ت

 . اخي  فاظ يفدردة رىويفة عسبةة منانبة -ث 

ــة مــن ال ــحنات الســاينة ضالــك هبــا قطــس مةدعةــة ل صــر  يلــو  -ج  ــداء الة ــاز أل ذيــة الوقاي اري
 .  ضز ضمنس يراي ها ولا دسم اوعساشال حنات مضخيع 
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 .جيل يةلة  اللو ات ال حذيرية املنانبة ولا مماين املةدات الكهرابئةة -ح

جيل يرضيد الةاملني   الكهرابء  وذات ضمرايل ضقفـازات ضم ذيـة مصـنووة مـن املطـاط ا ـايل  -13
 . من الكريفوش

 اقةة من األشةة او يرضيد و از اللحاس الكهرابئر يفنظارات مة  ة ض  -14

 .البنفسجةة ضيذلو قفازات ضمرايل ضم ذية ضاقةة

 . جيل يواري ضنائل اوعقاذ ض اونةا  املنانبة -15

 . وند اع هاء الة ل ض ال ليد من خلو املن لة  اماع جيل اصل ال ةار ونها -16

 :مسببات اقوادث الكهرابئةة -8-3

 . وتةالت الكهرابئةة لل ةار املار هبام. ودس منانبة الكايفالت املس  دمة   ال

 .ب . ودس ضضس منالر ال وتةالت الكهرابئةة   موانري مةرضلة

 . ت . ان  داس ال وتةالت ا اردةة الظاىرة ضيرر ةايفالت ةىرابئةة مك واة

 .ث .  ديد منالر ةىرابئةة وا األيفواب مض النوااذ مض الف حات امل اثلة مض را السجاد

 . إدراء الك ف ضاخيخ بار الدضرظ ولا ال  ديدات ضاألدهرة الكهرابئةةج . ودس 

 . ح . ر ةل املقايفس الكهرابئةة او  ىاق ها يف وتةل ودة مدهرة ولا مقبس ضا د

خ . وــدس إ كــاس ريفــط الايــة األنــالر ق خــذ ال ةــار مض املفــايةح مض القواىــس ممــا يســبل  ــدضث شــرر 
 .يؤدظ ل لفها

 .(يل املةدعةة لألدهرة الكهرابئةة ابألرض )نلو ال لريضد . ودس يوتةل اهلةا 

 . ودس مرادةة األمحاز الكهرابئةة ضال ليد من مالءم ها للقواىس ضاألنالر. ذ
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