
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية االحصاء الصناعي

                                                                                                        

                                                                                                      1028 

 

 

 احصاءمشاريع الكهرباء
 1027لسنة  

 
 



المحتويات
رقم 

الصفحة

1.................................................................................................................مقـدمــــــة 

1..............................................................................................................هدف التقرٌر 

1...................................................................................................................المنهجٌة 

2.....................................................................................................تحلٌل اهم المؤشرات 

2( 2017–2010)كمٌة الطاقة الكهربائٌة المنتجة والمستوردة والبارجات واإلٌرادات المتحققة للفترة : (1)جدول 

كمٌة الطاقة الكهربائٌة المنتجة واإلٌرادات المتحققة وقٌمة المستلزمات وكمٌة الكهرباء المباعة            للمستهلكٌن  : (2)جدول 

......................(2017-2010)وعدد المشتغلٌن  وأجورهم والمزاٌا المقدمة لهم للفترة
3

5 ..........................................................(2017– 2010 )معدل التغٌر السنوي للفترة  :(3)جدول 

6 ...............(2017–2010 )كمٌة الطاقة الكهربائٌة المنتجة حسب وسٌلة تولٌد الكهرباء للفترة : (4)جدول 

8 ..(2017–2010 )مؤشرات الطاقة المنتجة واالستهالك الداخلً والضائعات فً الشبكات  للفترة : (5)جدول 

10 ..............(2017–2010 )قٌمة  مستلزمات اإلنتاج والمصارٌف األخرى لقطاع الكهرباء للفترة:(6)جدول 

12 ................................(2017 –2010 )المزاٌا المقدمة للمشتغلٌن فً قطاع الكهرباء للفترة: (7)جدول  

2 ...................................(2017– 2010 )للفترة  (س.و.م)كمٌة الطاقة الكهربائٌة المنتجة : ( 1 )شكل 

2 ................................(2017– 2010 )قٌمة اإلٌرادات المتحققة فً قطاع الكهرباء للفترة : ( 2 )شكل  

4 ............................................(2017– 2010 )كمٌة  الكهرباء المباعة للمستهلكٌن للفترة:( 3 )شكل 

4 .........................................(2017– 2010 )قٌمة المستلزمات فً قطاع الكهرباء للفترة  :( 4 )شكل 

5 ..............(2017– 2010 )نسبة التغٌر السنوي  فً كمٌة الطاقة المنتجة من الكهرباء للفترة : ( 5 )شكل  

5 ....(2017– 2010 )نسبة التغٌر السنوي فً قٌمة اإلٌرادات المتحققة من قطاع الكهرباء للفترة : ( 6 )شكل 

7 ...........................................(2017– 2010 )إجمالً اإلنتاج لمحطات  التولٌد  للفترة : ( 7 )شكل  

7 ..............(2017– 2010 )إجمالً اإلنتاج لمحطات التولٌد  على مستوى نوع المحطة للفترة : ( 8 )شكل 

9 ..........2017االستهالك الداخلً والضائعات فً محطات االنتاج وشبكات النقل والتوزٌع لسنة : (9)شكل 

9............................(2017– 2010 )صافً الطاقة المباعة من قبل منشآت التوزٌع للفترة :(10)شكل  

11..........(2017– 2010 )قٌمة مستلزمات اإلنتاج والمصارٌف األخرى لقطاع الكهرباء للفترة : (11)شكل 

12 ...............................(2017-2010)المزاٌا المقدمة للمشتغلٌن فً قطاع الكهرباء للفترة:(12)شكل  

المـوضـــوع

الجداول اإلحصائية

األشكال البيانيـة



 
 

 1026الكهرباء لسنة  مشارٌع احصاء

 

1 
 

 

 ة ـمقدم
فً كل االنشطة التً ٌمكن استخدامها فً العدٌد من االغراض.وٌتم استخدام الكهرباء احدى ناقالت الطاقة  تعتبر الكهرباء   

 البشرٌة بما فً ذلك االنتاج الصناعً واالستخدامات المنزلٌة والزراعة والتجارة وتشغٌل الماكٌنات واالضاءة والتدفئة .

على شكل طاقة اساسٌة وثانوٌة.وٌتم الحصول على الكهرباء كمصدر طاقة اساسً من المصادر الطبٌعٌة ء وٌتم انتاج الكهربا   

مثل الطاقة التً ٌتم الحصول علٌها من الموارد المائٌة والرٌاح والطاقة الشمسٌة والمد والجزر واالمواج .بٌنما ٌتم الحصول على 

النووي المتولدة من الوقود النووي،ومن الطاقة الحرارٌة االرضٌة والطاقة  كمصدر طاقة ثانوٌة من حرارة االنشطارالكهرباء 

الحرارٌة الشمسٌة،وعن طرٌق حرق مصادر الوقود الرئٌسة القابلة لالحتراق مثل الفحم والغاز الطبٌعً والنفط والكتلة الحٌة 

 ل شبكات النقل والتوزٌع الوطنٌة او الدولٌة.والنفاٌات.وبعد انتاج الكهرباء ٌتم توزٌعها على المستهلكٌن النهائٌٌن من خال

الكهرباء مرحكزاً اساسُاً لبنااء اليُاسااث الصاةُةت واح ااق الاارالاث اليانُات ما  ا ا   إحصاءالصناعُت ومنها  اإلحصاءاث تشكلو 

حااىَ  مادي  إنعناا  ر َغُا و.  األخاريحةاُق الخناُت الايخدامت فٍ ضىء الاىالد الاخاحت نظاراً رلحبااق اعاال الكهربااء بالاعاعااث 

َارحب  بخاىفر الاونىمااث الااخرنات عا  الانظىمات الكهربامُات الاخكامنات وعا  ع اخهاا  إنااافاٍ حةاُاق الخناُات  إساهام الخعىل وحج  

دولات  فاٍ جٌ إحصاامٍالاخ حات فٍ هااا الاجااو وان هادي جٌ  هاا  ىلاث الوالاُت الوام لندولت والحباق قلك بالخع بالنظام اراخصادٌ

 .حنبٍ احخُا اث ميخ دمٍ البُاناثعالُت الجىدة  إحصامُتهى حىفُر بُاناث 

وقلاك بارعخاااد  الاؤشراث ال اصت باعاال الكهربااء َخضا   اُعحارَر  بئصدال لإلحصاءاام الجها  الاركزٌ  ما حادموبناء عنً    

 . الصادل م  و الة الكهرباء رَرعنً الخا

 
 

 هدف التقرير
 الاخونات بأنىال مةعاث حىلُد الكهرباء وكاُاث إنخا ها .الاؤشراث ال اصت بنشاق الكهرباء،خاصت  ي عنً جه الخور     

 

 
 

 املنهجية
الخارَر ارحصامٍ الصادل م  مدَرَت مركاز الاونىماحُات باى الة الكهربااء   جعخاد فٍ إعداد الخارَر عنً البُاناث الىالدة م

حُاات حاا  جعااادة حبىَاا  البُاناااث وفااق وَخضااا  إنخاااك الكهرباااء حياا  وسااُنت حىلُااد الكهرباااء وكاُاات الكهرباااء الاباعاات لنايااخهنكُ  

 . ع  الاؤشراث مخعنباث حارَر ارحصاء الصناعٍ 
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 ات املؤشر أهم نتائج حتليل
جٌ  1024س فٍ سنت  و. م.منُىن ( 57.6مااب  )  1025م.و.س فٍ سنت منُىن ( 70بنغج كاُت الكهرباء الانخجت ) .2

 .( 2كاا َىضةها الجدوو ) (25.42ا )هلاادم  َادةبنيبت 

س فٍ سنت  و. ( منُىن م.24.6مااب  ) 1025منُىن م.و.س فٍ سنت (21)والبال اث  يخىلدةبنغج كاُت الكهرباء الا .1

 ( . 13.02مادالها )ان فاض جٌ بنيبت  1024

دَنال فٍ سنت  المنُ( 2152) ااب م 1025 سنت ٍدَنال ف المنُ(2071اعال الكهرباء ) فٍالاخةاات  اإلَراداثبنغج  .2

 . (1وكاا مىضح فٍ الجدوو)،(233.34)مادالها  َادةنيبت ب جٌ 1024

 دَنال فٍ سنت ال( من5786ُ)  مااب 1025َنال فٍ سنت د المنُ (5327بنغج اُات الايخنزماث فٍ اعال الكهرباء ) .3

 .(1وكاا مىضح فٍ الجدوو)( 5.84مادالها ) إن فاضجٌ بنيبت  1024

 م.و.س فٍ سنتمنُىن (31.0) مااب  1025م.و.س فٍ سنت  منُىن (28بنغج كاُت الكهرباء الاباعت لنايخهنكُ  ) .4

 .(1لجدوو)وكاا مىضح فٍ ا (7.2) اماداله إن فاضبنيبت جٌ  1024

( منُال 2221.2مااب  ) 1025منُال دَنال فٍ سنت (2024)لناشخغنُ  فٍ اعال الكهرباء بنغج اُات ار ىل الادفىعت .5

 . (1وكاا مىضح فٍ الجدوو) (7.65) مادالها ان فاضجٌ بنيبت  1024دَنال فٍ سنت 

جٌ  1024( منُال  دَنال فٍ سنت 78.2اب  )ما 1025منُال دَنال فٍ سنت ( 202بنغج اُات الازاَا الاادمت لناشخغنُ  )  .6

    .(6وكاا مىضح فٍ الجدوو) (24.15مادالها )  َادةبنيبت 



( 1 )جدول  

السنة
كمية الكهرباء 

(س.و.م)المنتجة 

كمية الكهرباء 

(س.و.م)المستوردة 

الطاقة المستوردة 

*من كردستان
(س.و.م)البارجات 

  كمية الكهرباء المنتجة   

والمستوردة  والبارجات 

(س.و.م)واقليم كردستان 

      االيرادات 

(مليون دينار)المتحققة

201048,908,179      6,722,050         __55,630,229              2,600,056.5            

201153,902,571      5,872,124         _1,360,970       61,135,665              2,940,925.5            

201263,891,914      8,201,976         _1,968,258       74,062,148              2,461,309.5            

201358,422,041      9,242,514         _1,971,545       69,636,100              2,579,608.6            

201467,767,995      12,250,551       _1,928,467       80,018,546              2,074,097.9            

201568,688,325      13,104,203       2,046,212       11,057,991     81,792,528              1,260,819.0            

201680,030,253      11,964,878       __91,995,131              3,082,039.1            

201785,508,046      9,365,494         __94,873,540              2,921,595.0            

 

(2017-2010) كمية الطاقة الكهربائية المنتجة والمستوردة والبارجات وااليرادات المتحققة للفترة 

 بسبب التعداد العام للسكان2008لم يصدر تقرير الكهرباء لسنة : مالحظة 
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 (2017-2010)للفترة(س.و.م)كمية الطاقة الكهربائية المنتجة (:1)شكل
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 (2017-2010)االيرادات المتحققة في قطاع الكهرباء للفترة(:2)شكل
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( 2 )جدول  

20102011201220132014201520162017التفاصيل

     85,508,046     80,030,253     68,688,325         67,767,995       58,422,041    63,891,914    53,902,571    48,908,179(* س.و.م )كمية الطاقة المنتجة 

       2,921,595       3,082,039       1,260,819        2,074,097.9    2,579,608.58   2,461,309.5   2,940,925.5   2,600,056.5(مليون دينار)االيرادات المتحققة 

       8,356,190       6,417,691       6,897,044        7,363,123.9         7,676,540   5,757,571.6   6,725,991.6   2,840,222.6(مليون دينار)قيمة المستلزمات 

     40,770,622     38,635,804     42,034,740         42,430,729       45,041,388    27,064,662    19,093,927    18,216,069(س.و.م)كمية الكهرباء المباعة للمستهلكين 

            97,809          139,411          100,711              103,533            100,451           94,108           62,131           62,567عدد المشتغلين

       2,336,073       1,014,639       1,112,068      1,158,445.42    1,040,325.15   1,047,473.2         918,888         922,015(مليون دينار)االجور المدفوعة للمشتغلين

            89,184          102,868            89,250         110,584.77         97,189.54        86,788.1        79,672.5        76,702.1(مليون دينار)المزايا المقدمة للمشتغلين 

.هي وحدة قياس عدد الساعات المنتجة للكهرباء خالل السنة مقاسة بالميكاواط : س .و.م  *

(2017-2010)    كمية الطاقة الكهربائية المنتجة وااليرادات المتحققة وقيمة المستلزمات وكمية الكهرباء المباعة للمستهلكين وعدد المشتغلين واجورهم والمزايا المقدمة لهم للفترة 
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 (2017-2010)قيمة مستلزمات االنتاج والمصاريف االخرى في قطاع الكهرباء للفترة(:11)شكل
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 (2017-2010)كمية الكهرباء المباعة للمستهلكين للفترة(:3)شكل
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( 3 )جدول  

1527161.316.56.8-6.210 (س.و.م )كمية الطاقة المنتجة 

5.2-39.2144-19-16.34.4-33.813.1(مليون دينار)االيرادات المتحققة 

0.430.2-6.3-4-14.433.3-10.1136.8-(مليون دينار)قيمة المستلزمات 

8.15.5-0.9-6-0.64.841.766.4(س.و.م)كمية الكهرباء المباعة للمستهلكين 

29.8-2.738.4-4.63-0.751.5- ـــ عدد المشتغلين

9.0130.2-4-0.711-0.314.0-2.5(مليون دينار)االجور المدفوعة للمشتغلين

13.3-19.515.3-9.33.98.91213(مليون دينار)المزايا المقدمة للمشتغلين 

2017

(2017-2010)للفترة %  معدل التغيرالسنوي 

2016 2015 20102011201220132014 التفاصيل 
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 (2017-2010)نسبة التغير السنوي في كمية الطاقة المنتجة من الكهرباء للفترة(:5)شكل

 معدل التغير السنوي
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 (2017-2010)نسبة التغير السنوي في قيمة االيرادات المتحققة من قطاع الكهرباء للفترة(:6)شكل

 معدل التغير السنوي
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(س.و.م)الكمية ( 4 )جدول  

15,083,235 15,151,602  13,258,360   16,234,163 20,838,527   26,297,771    28,270,881       30,816,306       

26,918,408 20,616,359  22,790,570   28,838,008 37,049,525   34,869,275    46,364,491       50,897,639       

                   -ــــــــــــ        101,405       324,607ـــ

2,139,896   905,145       1,623,125     8,407,047   6,623,187     4,955,421      1,978,600         1,593,408         

4,766,640   3,396,691    4,392,150     4,756,787   2,930,797     2,546,137      3,371,234         2,176,083         

46,768,283 40,394,404  42,165,610   58,236,005 67,442,036   68,668,604    79,985,206       85,483,436       

ــــــــــــ     1,031,094       350,830ـــ

ــــــــــــ     2,517,487ــــــ

ـــــــــ          1,348        259,142         51,415ـــ

              24,610              45,047           19,721        325,959      184,688          44,241ــــــديزالت وزارة النفط

              24,610              45,047           19,721        325,959      186,036     3,851,964       402,245ـــ

ـــ      2,046,212ــــــ   17,874,340  13,105,922ـــ

       80,030,253    68,688,325   67,767,995 58,422,041   63,891,914  53,902,571ـــمجموع منظومة االنتاج الكلي

       13,644,407       11,964,878    11,057,991   12,250,551 10,230,084     8,201,976    5,872,124ـــ

ــــــــــــ   1,971,545     1,968,258    1,360,970ـــ

       99,152,453       46768283611356657406214870623670800185468648335791,995,131إجمالي الطاقة الكهربائية

2017

(2017-2010)كمية الطاقة الكهربائية المنتجة حسب وسيلة توليد الكهرباء للفترة 

ديزالت ساندة

محطات متنقلة 

محطات الديزل

محطات كهرومائية 

مجموع المحطات 

ديزالت هونداي

2014

محطات بخارية

2016 2015

stxديزالت 

محطات غازية

2010201120122013 محطات التوليد 

محطات أقليم كردستان

البارجات

الطاقة المستوردة من دول 

الطاقة المضافة من االستثمار+الجوار

مجموع الديزالت
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 (2017-2010)اجمالي االنتاج لمحطات التوليد للفترة(:7)شكل
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 (2017-2010)اجمالي االنتاج لمحطات التوليد على مستوى نوع المحطة للفترة(:8)شكل

 محطات بخارية

 محطات غازية

 محطات الديزل

 محطات كهرومائية 

8



  

(MWH)

55,630,22961,135,66574,062,148 69,636,100  80,018,546  81,792,528  91,995,131  94,873,540  

2,411,144  2,242,340  2,066,359   2,571,572   2,592,063   2,890,092   3,090,621   1,053,375   

4,378,524  4,673,514  4,998,948   6,820,384   6,126,629   4,687,326   7,747,267   6,214,581   

12,369,28914,172,1749,187,921   17,676,008  28,869,125  32,180,370  42,611,431  48,452,713  

ـــــــــــــــــــــــــ   4,916,312  1,206,347ـــــ

36,471,27225,735,36835,075,355 45,041,388  42,430,729  42,034,740  38,635,804  40,770,622  

2011إبتداًء من سنة  (البارجات+ المستورد + محطات االنتاج )تتضمن *

(تابعة لتوزيع المحافظات)وحدات لم تقرأ 

2016 2015 2014

صافي الطاقة المباعة من قبل مديريات التوزيع

االستهالك الداخلي والضائعات في شبكات التوزيع

2013

*(المستورد+ محطات االنتاج )إجمالي الطاقة المنتجة 

االستهالك الداخلي والضائعات في محطات االنتاج

االستهالك الداخلي والضائعات في شبكات النقل

التفاصيل

(2017-2010) مؤشرات الطاقة المنتجة واالستهالك الداخلي والضائعات في الشبكات للفترة 

2010201120122017

( 5 )جدول 

9
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2% 
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11% 
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87% 

 2017االستهالك الداخلي والضائعات في محطات االنتاج وشبكات النقل والتوزيع لسنة(:9)شكل
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 (2017-2010)صافي الطاقة المباعة من قبل منشات التوزيع للفترة(:10)شكل
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( مليون دينار )  ( 6 )جدول  

            1,873,968         1,506,211     1,533,715         1,795,296         1,640,381        1,451,161     1,255,644      1,199,740الخامات والمواد االولية 

                 20,223              18,665          11,045              35,733             56,034             26,066          20,616           29,120الوقود والزيوت

                 88,761              56,585          37,274              96,834           124,749           138,398        122,159           71,496ادوات احتياطية

                   6,668                6,197            1,891              10,363             11,290             11,331            8,212             8,135المتنوعات 

                      577                   374               332                1,723               1,254                  675               510                662تجهيزالعاملين

                 30,198              21,172            7,402              15,139             13,053               9,203          11,224             4,648الماء والكهرباء

                 36,321              34,455          22,149              40,073             38,552             41,307          50,604           25,742خدمات الصيانة

                        25                     29                53                     80ــــــــــــخدمات ابحاث واستشارات

                      566                   406               786                4,708               1,919               1,938            1,069             1,297دعاية وطبع وضيافة

                 26,763              23,816          26,210              43,787             40,028             40,071          30,571           27,290نقل وأيفاد وإتصاالت

                   6,582                7,183            7,778              13,008             11,868             13,896          10,962           11,439إستئجارموجودات ثابتة

                 12,229                6,478ـــ                2,914             10,815             12,250            8,689             7,301مصروفات خدمية متنوعة

            5,859,536         4,244,265     4,887,413         4,858,112         4,940,177        3,814,415     4,136,952      1,143,812مشتريات لغرض البيع

                 19,737                     15                43                1,249                      4                    20                   2                    2فوائد وايجارات االراضي 

               358,469            894,040        341,157            328,843           247,243           163,816        141,931         107,335االندثارات 

                        35                   420               100                   263                  497                  503               300                310المساهمة في نفقات الوحدة المركزية

                   1,636                1,555            1,236                3,536               3,352               2,663            2,568             1,372مصروفات تحويلية متنوعة

ــــــــــــــــــ                 25         166,590إعانات

                 13,896              56,763          18,460            111,463           535,325             29,861        923,955           33,933المصروفات االخرى

2840222.66725991.65757571.67676540.17363123.9689704464176918356190المجموع

(2017-2010)                  قيمة مستلزمات االنتاج والمصاريف االخرى لقطاع الكهرباء للفترة

20102011201220132014201520162017المستلزمات 
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 (2017-2010)قيمة مستلزمات االنتاج والمصاريف االخرى في قطاع الكهرباء للفترة(:11)شكل
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(مليون دينار)( 7 )جدول 

143.8285.6952.4233.32501197496المعالجة الطبية

2598.4817.503723.93795.278661884987مخصصات تعويضية

437313.2419.1907.5671.5427245271كـساوي

15739.317717.121868.524375.724943.4198231765720088نقل العاملين

274.6560.9779.41057.81413.2328343199مكافأت لغيرالعاملين

132.8135.3359.71074371151250123التأمين

10873.712292.918869.721981.625287.3484083978647المكافأت والحوافز

46502.44755043539.243835.753852.8556967571454773الضمان االجتماعي

7670279672.586788.197189.5110584.78925010286889184المجموع

2017

(2017-2010)  المزايا المقدمة للمشتغلين في قطاع الكهرباء للفترة 

2016 2015 20102011201220132014التفاصيل 
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 (2017-2010)المزايا المقدمة للمشتغلين في قطاع الكهرباء للفترة(:12)شكل
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