
٠

٣,٠٠٠

٦,٠٠٠

٩,٠٠٠

١٢,٠٠٠

١٥,٠٠٠

متوسط إمداد الكهرباء العراقيةومتوسط الطلب، حسب الربع السنوي،٢٠٠٤/١–٢٠١٠/٩
ميجاوات

املستورد

إنتاج محطات الكهرباء

الطلب املقدر

إجمالي اإلمدادت

٠$
١٠٠$
٢٠٠$
٣٠٠$
٤٠٠$
٥٠٠$
٦٠٠$

أمن البنية التحتية

التشغيل والصيانة واالكتفاء الذاتي
النقل والتوزيع

التوليد

نفقات الواليات املتحدة في الكهرباء، حسب الربع السنوي
٥٫٠ مليار دوالر من متويل الواليات املتحدة، ١٫١ مليار دولوار من صندوق تنمية العراق العراقي

الطاقة الكهربائية يف العراق قبل ٢٠٠٣

الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية �نح 
عقد املرحلة األوىل 
لصندوق إغاثة 
وإعادة إع�ر العراق 
لرشكة بكتل إلعادة 
إع�ر البنى التحتية 
الحيوية.

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

وزارة الدفاع �نح عقد إدارة برنامج 
كهرباء صندوق إغاثة وإعادة إع�ر 
العراق ٢ لرشكة بارسونز يف مرشوع 
مشرتك وعقود التصميم والبناء 
والتشييد لرشكة بارنييه، ومجموعة 
واشنطن، وفلور/أميك. ذروة العرض اليومي عىل نطاق املنظومة تصل ألول مرة 

إىل متوسط ٦٠٠٠ ميغاواط ملدة شهر كامل.

احتجاجات عىل نقص الكهرباء تندلع يف البرصة والنارصية 
وبعقوبة، م¤ أسفر عن وفاة شخص� وإصابة العديد.

تقديرات الطلب تصل إىل 
١٣٫٠٠٠ ميغاواط، م¤ أسفر 
عن وصول الفجوة ب� 
العرض والطلب اىل 
مستويات قياسية.

وزير الكهرباء وحيد 
يستقيل ويحل محله 
وزير النفط 
الشهرستا¯.

السف» برªر يقول أّن قوات التحالف 
يف العراق سرتفع متوسط إمدادات 
الكهرباء يومياً إىل ٤٫٤٠٠ ميجاوات 
بحلول ترشين األول/أكتوبر ٢٠٠٣.

منح الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية عقد ١٫٨ 
مليار دوالر (خفض يف وقت 
الحق إىل ١٫٢ مليار دوالر) 
للمرحلة الثانية من صندوق 
إغاثة وإعادة إع�ر العراق 
لرشكة بكتل.

املخربÂ واملفسدين ألحقوا الرضر 
بأنظمة الكهرباء، م� تسبب يف انقطاع 
التيار الكهرباÇ املتكرر.

بدء قوات 
التحالف يف 
تفج» العراق.

متوسط العرض الشهري بدأ يف البقاء عىل الدوام 
أعىل من ٤٫٤٠٠ ميغاواط.

أول محطة كهرباء بنيت وتدار بالقطاع 
الخاص تأ¶ عىل الخط يف أربيل.

سالح املهندسÂ بالجيش 
األمريË يشكل قوة استعادة 
الكهرباء العراقية للمساعدة 
عىل تلبية هدف ٦٫٠٠٠ 
ميغاواط.

برªر يحدد هدف تحقيق 
ذروة إمدادات الكهرباء 
بحجم ٦٫٠٠٠ ميجاوات 
بحلول صيف ٢٠٠٤.

خصص الكونغرس ٥٫٥٦مليار 
دوالر (خفضت يف وقت الحق 
إىل ٤٫٣٢ مليار دوالر)، تحت 
صندوق إغاثة وإعادة إع�ر 
العراق ٢ تحت  إلعادة بناء 
البنية التحتية للكهرباء.

األحداث الهامة في قطاع الكهرباء

العراق يبدأ 
است»اد الكهرباء 
من ايران.

نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧نيسان/أبريل - أيلول/سبتمبر ٢٠١٠

إمداد الكهرباء بالنسبة للسكان، حسب احملافظة، ٢٠٠٧ في مقابل ٢٠١٠

احلمولة املقدمة لكل ١٠,٠٠٠ فرد 
(ميجاوات)

>٣٫٥
٣٫٠–٣٫٥
٢٫٥–٣٫٠
٢٫٠–٢٫٥
١٫٥–٢٫٠
١٫٠–١٫٥
<١٫٠

دخلت الطاقة الكهربائية ألول مرة إىل العراق يف ١٩١٧، عندما كانت تستخدم 
لتشغيل اآلالت وتوف¿ إنارة محدودة للشوارع، ولكن ¾ يتم بناء محطات 

كهرباء كب¿ة حتى ١٩٧٠ و١٩٨٠. هذه املحطات—Ãا يف ذلك الدورة وبيجي، 
واملسيب—كانت يف معظمها محطات طاقة حرارية تعمل بالنفط. وبحلول 

عام ١٩٩٠، كان بالعراق واحدا من املرافق الكهربائية الرائدة يف منطقة الرشق 
األوسط. وبلغ مجموع قدرة توليد محطات الكهرباء ٩٫٢٩٥ ميغاواط، أي 

تقريبا ضعف الطلب األقىص، وكان كل حوايل ٩ من أصل ١٠ من العراقيون 
يحصلون عىل الكهرباء املدعومة.

قللت األرضار الناجمة عن حرب الخليج عام ١٩٩١ من القدرة املتاحة إىل 
٢٣٢٥ ميجاوات، م¤ أدى إىل انقطاع التيار الكهرباÙ عىل نطاق واسع، وخفض 

نصيب الفرد من االستهالك. وتسببت عقوبات األمم املتحدة التي تلت ذلك 
توقف بناء ثالث محطات جديدة كب¿ة. ويف الوقت نفسه، جعلوا من الصعب 

عىل العراقي� الحصول عىل األجهزة الكهربائية واآلالت ، والتي قمعت ßو 
الطلب عىل الكهرباء.

بحلول عام ٢٠٠٢، كان املهندسون العراقيون قادرين عىل إصالح بعض 
املحطات القاãة وزيادة القدرة إىل حوايل ٤٫٥٠٠ ميغاواط. ومع ذلك، فإن 
البنية التحتية للكهرباء بأكملها كانت ال تزال تعا¯ من آثار الحرب، ونقص 

قطع الغيار، وعدم كفاية الصيانة. وعاæ الشعب خارج بغداد من النظام الذي 
خصص حوايل ٤٠٪ من الطاقة املتاحة يف البالد إىل العاصمة وحدها.

٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٣
العهد الدويل مع العراق 
يحدد هدف من الحكومة 
العراقية بتلبية الطلب 
عىل الكهرباء يف فؤرض 
الفوات¿ التي تغطي 
التكلفة مع الوصول إىل 
١٠٪ احتياطي بحلول عام 
.٢٠١٥

ميزانية التشغيل
$2.40

 ميزانية
رأس املال
$3.49

٢٠١٠ إجمالي: ٥٫٨٩ دوالر 
ميزانية التشغيل
$2.31

 ميزانية
رأس املال
$2.32

٢٠٠٩ إجمالي: ٤٫٦٣ دوالر
ميزانية التشغيل
$0.10

 ميزانية
رأس املال
$2.32

٢٠٠٨ إجمالي: ٢٫٤٢ دوالر

تشغيل وزارة الكهرباء وميزانيات رأس املال
الوزير: مليار دوالر

حسني الشهرستاني (عامل)
عدد العاملني:
٧٤,٢٤٧ دوام كامل: 
٨,٠٤٤ مؤقت: 
٢٠,٣٩٠ تعاقد: 
١٠٢,٦٨١ اإلجمالي: 

وزارة الكهرباء باحلكومة العراقية

املديريات العامة:
التوليد 

النقل
التوزيع

مشاريع اإلنتاج

اختبار مشاريع النقل وامن 
محطات العمل التقنية

نظراً ألّن الطاقة من الشبكة الوطنية غ» قادرة عىل تلبية 
الطلب، فإّن العديد من العراقيÂ يعتمدون عىل املولدات 
املنزلية أو املولدات يف الحي. وتش» دراسة واحدة إىل أن 

هذه املولدات ªكن أن توفر حوايل ٪10 من ما هو متوفر 
من الشبكة. وعىل الرغم من أن هذه املولدات تساعد يف 
تضييق الفجوة بÂ العرض والطلب، إّال أنها تحّول الوقود 

من االستخدامات األخرى وتشكل مخاطر عى البيئة 
والسالمة.

املولدات الخاصة عىل نطاق ضيق

• التواجد املتزايد واالستخدام لألجهزة الكهربائية املنزلية
• إنشاء مبان جديدة وبنية حتتية

• النمو االقتصادي
• األسعار األقل من التكلفة وأنظمة الفواتير غير املناسبة

العوامل املتسببة في ارتفاع الطلب

محطة كهرباء املوصل احلرارية

أسالك التوزيع البديلة من املولدات اخلاصة

تلف أبراج النقل، ٢٠٠٣

نقل توربني احتراق جديد إلى كركوك

مخزن أجهزة منزلية في بغداد

برج نقل الكهرباء الذي شيده متويل من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

(AP صورة صحفية من) متظاهرين في البصرة، حزيران/يونيو 2010

www.sigir.mil   
PublicA�airs@sigir.mil   
(703) 428-1100

ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠

للوصول إلى مصادر املعلومات املستخدمة في هذا امللحق، يرجى االطالع على آخر هامش املوجود في تقرير تشرين األول/أكتوبر ربع السنوي هذا.

املفتش العام الخاص إلعادة إع¤ر العراق  قــــــــصة
الكهــــــــــرباء

أكبر متعاقدي الكهرباء
باملليون دوالر

اسم املتعاقد إجمالي  التكلفة % من اإلجمالي

٢٢٪ ١,١٤٩,٠٩ شركة بكتل القومية
مجموعة  واشنطن
الدولية

٩٪ ٤٥٨,٤٦
فلور/أميك احملدودة ٨٪ ٣٩١,١٠
سيمنز ٤٪ ٢٣٠,٣٢
خدمات آي أيه بي العاملية ٤٪ ٢١٠,٦٥
عروق/بغداد ٣٪ ١٧٥,٧٨
التكنولوجيا املدنية احملدودة ٣٪ ١٣٤,٠٤
شركة بيريني ٣٪ ١٣١,٧٢
شركة وامار الدولية ٢٪ ١٢١,٩٣
شركة الهندسة العاملية اآلمنة ٢٪ ١١٥,٠٢

الكويت

٤,٠٨٥ ٤,٦٦٣ 

 اإلمارات العربية
املتحدة

٣,٦٦٥ 

الواليات املتحدة

١,٧١١ 

 السعودية
العربية

إيران

٧٠٨  ٧٩٤ 

تركيا العراق

439   142

باكستان

3 

أفغانستان

٤٥٩ 

سوريا

إمداد الطاقة في الدول احملددة، لكل ١٠٠,٠٠٠ فرد
ميجاوات ساعة/يوم

 

 محطة ديزل
سامراء

سد دربندخان

 محطة غاز
 السليمانية

سد دكان

 املال عبد اهللا
القدمي واجلديد

كركوك

 محطة غاز
أربيل

سد املوصل

 محطة غاز املوصل

سد احلديثة

بيجي املتنقلة
 محطة غاز
بيجي

بيجي

كداس

حرثة

برزرجان

 محطة غاز
الناصرية

الناصرية

الزبير

الدورة

 محطة غاز بغداد اجلنوبية
القدمية واجلديدة

 محطة غاز النجف
القدمية واجلديدة

محطة غاز املسيب

املسيب

محطة كهرباء توربني االحتراق

خط نقل

محطة كهرباء هيدروكهربائية

محطة كهرباء حرارية

تدقيق املفتش العام أو التفتيش

محطة كهرباء الديزل

PA–07–105
PA–06–073

PA–06–037

PA–08–153

PA–09–191

PA–08–127

PA–06–082 to 
PA–06–086
PA–05–009
PA–05–008
PA–05–007
PA–05–006
PA–05–005

(في محافظة بغداد)
10–007
09–025
05–024

PA–07–101 و
PA–07–104
PA–07–103
PA–07–097
PA–05–029

07–009

 

 تقدير ïويل الواليات املتحدة والعراق (صندوق تنمية العراق)
(باملليون دوالر) متوسط اإلنتاج (ميجا واط)

النوع االسم IRRF ESF CERP DFI Total
٢٠٠٤

(كانون الثا¯/يناير-آذار/مارس)
٢٠١٠

(ïوز/يوليو-أيلول/سبتمرب)

تورب� االحرتاق
كداس ٢٣٨٫٧ ٤١٫٩ ١٤٠٫٠ ٤٢٠٫٦ ١٤٦ ٤٥٥
كركوك ٢٣٧٫٥ ٦٫٤ ٢٫٧ ٢٤٦٫٦ ٠ ٨٤
غاز بغداد الجنوبية
(القد}ة والجديدة) ٢٢١٫٩ ١٠٫٢ ٢٣٢٫١ ٠ ٢٥١

الزب¿ ١٣٢٫٦ ٣٨٫٦ ١٧١٫٢ ١١٠ ٢٩٢
غاز بيجي ١٣٩٫٠ ٦٫٣ ١٠٫٠ ١٥٥٫٣ ١٠٧ ٢١٤
بيجي املتنقلة ٢٫٩ ٨٫٣ ١٣١٫٠ ١٤٢٫١ ٠ ١٢
غاز النارصية ٢٢٫٦ ٧٠٫٥ ٩٣٫١ ٠ ٢٣
بورزرجان ٤٫٠ ٧٠٫٤ ٧٤٫٤ ٠ ٣٣

املال عبد الله (القد}ة)  ٢٩٫٩ ٢٩٫٩ ٩٥ ٨٩
غاز املوصل ٢٤٫٠ ٠٫٦ ٢٤٫٥ ١٢٥ ١٣٠
السلي¤نية ٤٫١ ٤٫١ ٠ ٣٦٠
غاز النجف الجديدة ٠٫٠ ٩٥ ١٥٦
أربيل ٠٫٠ ٠ ٣٠٨

الحراري
الدورة ١٢٢٫٦ ٢٫٧ ٠٫٨ ١٢٦٫٢ ٦٤ ٣٤٣

الديزل
سامراء ٠٫٠ ٠ ١٤٠

حرثة ٣٠٫٤ ٢٫٦ ٣٣٫٠ ١٣٢ ١٦٥
بيجي ٢٣٫٢ ٢٣٫٢ ٢٤٣ ٣٠٩
النارصية ١٠٫٠ ١٠٫٠ ٤٧٢ ٢٦٦
املسييب ٧٫٦ ٧٫٦ ٥٠٢ ٦٨٧

Ùاهيدروكطهربا
سد املوصل ٣٦٫٨ ٨٫٦ ٠٫٢ ٤٥٫٦ ٦٢٦ ٢٥٤
سد الحديثة ١١٫٤ ٠٫٦ ١٢٫١

٠٫٠
٠٫٠

٩٩ ١٠٤
سد دكان غ¿ متاح ١٤١
سد دربانديخان غ¿ متاح ١١٧

 كم املبالغ التي أنفقتها الواليات املتحدة عىل محطات الكهرباء العراقية املحددة
وكم الكهرباء التي تنتجها 

غاز املسيب ٠٫٥٣٠٫٤ ٣٠٫٩  ٠ ٥٥

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١,٠٠٠

١,٢٠٠

 منتجات النفط اخلام
واملكرر

الغاز الطبيعي

الكاقة املائية

استخدام الوقود في محطات الكهرباءا لعراقية، حسب الربع السنوي، ٢٠٠٦–٢٠١٠
مليار وحدة حرارية بريطانية (أو مايعادلها)

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

• منتجات النفط الخام والوقود املكرر 
ïثّل حاليا أك] من ٦٠٪ من الطاقة 

األولية املستخدمة يف توليد 
الكهرباء.

• قد زاد استخدام الغاز الطبيعي نحو 
٧٠٪ خالل السنوات األربع املاضية، 

واآلن }ثل ٥٦٪ من الوقود الذي 
يحرق يف محطات توربينات 

االحرتاق.
• محطات الطاقة الكهرومائية—  
والتي تعتمد عىل مياه األمطار 

واملطالب املتنافسة عىل املياه—¾ 
ترجع بعد إىل مستواها يف منتصف 

٢٠٠٦ من املنتج.
• يف املتوسط، فقدت ١,٣٢٧ ميجاوات 

من الكهرباء يف عام ٢٠١٠ بسبب 
نقص الوقود واملياه.

الثاني/يناير- كانون 
آذار/مارس

 نيسان/أبريل -
حزيران/يونيو

متوز/يوليو-
أيلول/سبتمبر

الهجمات على البنية التحتية الكهربائية في ٢٠١٠

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

إيران

سوريا

تركيا

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

املستورد من الكهرباء، حسب الربع السنوي ٢٠٠٣- ٢٠١٠
ميجا واط

• تضاعف االست¿اد تقريبا منذ عام ٢٠٠٨ وهو اآلن ٥ 
أضعاف ما كان عليه يف عام ٢٠٠٤.

• ïثل الطاقة الكهربائية املولّدة يف إيران ٧٧٪ من 
واردات العراق و ٨٪ من مجموع امدادات الطاقة.




