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الفاتورة وقیمة حساب مقدار الطاقة الكھربائیة 
التعرفة الكھربائیة للطاقة المجھزة من وسعر الشھریة 

 األھلیة في العراقالمولدات 



 محتوى المحاضرة
 الكھربائیةاالھلیة النتاج الطاقة المولدات •

 الوطنیةتعرفة واجور الكھرباء من الشبكة •

 الوطنیةحساب كلفة واستھالك الطاقة الكھربائیة من الشبكة •

 نموذج منھجیة مقترحة لتجھیز الطاقة من المولدات االھلیة•

 TARCAL Appsتطبیق تاركال ماھو •

 TARCAL (Tariff Calculator)استخدامات التطبیق تاركال  •

 TARCAL (Tariff Calculator)واجھة تطبیق •

 TARCAL (Tariff Calculator)حسابات تطبیق •

 او البرنامج على الكمبیوتر/العمل على التطبیق عبر النت•



 الماضي والحاضر والطموح المستقبلي



 المولدات االھلیة النتاج الطاقة الكھربائیة

النقص الحاد في تجھیز الطاقة الكھربائیة للمواطنین لتغطیة األھلیة اعتمدت المولدات 1.
االنقطاع الیومي للطاقة المولدات األھلیة في تغطیة نسبة كبیرة من مدة تساھم 

 .الكھربائیة من الشبكة الوطنیة عن منازل المواطنین

سعر ((بتحدید الطاقة الكھربائیة من المولدات األھلیة، وحدة تسعیر آلیة أعتمدت 2.
 .الیوميالواحد شھریاً وعدد ساعات التجھیز )) األمبیر

الطاقة الدنیا من لتغطیة احتیاجاتھ الیومیة ) عدد األمبیرات(المواطن یحدد احتیاجھ 3.
 .  الكھربائیة وفق امكاناتھ المادیة

 -:مساويء المولدات االھلیة4.

الضجیج داخل االحیاء السكنیة 

تلوث الھواء بالدخان واالبخرة التي تنشر سموم العوادم التي تؤثر على الصحھ العامة 

تكالیف مالیة باھظة الیستطیع الطبقات الفقیرة المحدودة الدخل تحملھا. 

تسلیك كھربائي غیر منتظم اضاع جمالیة الشوارع واالحیاء السكنیة 

 في احتساب التكالیف على اساس االمبیر واصبح ثقافة مكرسة اعتماد اسلوب غیر علمي
 .لدى الجمیع

 



 المولدات االھلیة النتاج الطاقة الكھربائیة

 -:منھجیة تجھیز الطاقة من المولدات االھلیة بشكل عام. 5

یختلف سعر االمبیر الواحد حسب توجیھات مدراء الوحدات االداریة بما یتناسب :1مالحظة
 .  مع االمكانیة االقتصادیة للمواطنین في المحافظات المختلفة

استثناءات في فترات التشغیل والتكلفة في شھر رمضان واالشھر االكثر ارتفاعا :2مالحظة
 ).اب,تموز(بدرجات الحرارة 

الخط العادي 

 ظھرا وبالتناوب مع الشبكة  12یوم ابتداءا من الساعھ /ساعھ) 12-8( بمعدل تجھیز
 .  الكھربائیة الوطنیة

 دینار عراقي ویختلف حسب الوحدات االداریة ) 9000-5000(سعر االمبیر یتراوح من
 .وفصلي الشتاء والصیف

الخط الذھبي:- 

 تشغیل مستمر خالل الیوم بالتناوب مع الشبكة الكھربائیة الوطنیة 

التكلفة تحتلف حسب المحافظات واالقضیة والنواحي. 

دینار عراقي  صعودا حسب الوحدة االداریة) 14000(تتراوح معدل تكلفة االمبیر من. 

 

 

 



 المولدات االھلیة النتاج الطاقة الكھربائیة

 -:المشاكل التي یعانیھا المستھلكك.6

 فولت 220عدم ثبات فولتیة التجھیز عند المعدل 

 فولت 220غالبا مایحصل لدى اصحاب المولدات ھبوط في الجھد اقل من. 

  لألمبیرال توجد تسعیرة موّحدة  . 

 ایام 3كثرة االعطال والصیانھ وحرمان المواطنین من التجھیز لمدة تصل احیانا الى 

 ویسبب ھرتز ،  50الذبذبة الى ما دون ینتج عنھ انخفاض سرعة دوران المحرك ، خفض
لالجھزة المنزلیة وحصول اعطال ذلك قیام األحمال بسحب تیار أعلى من التیار التصمیمي 

 .كھربائیة

  التوصیل األوتوماتیكیة للمستھلك ، مصنوعة من قبل معامل أھلیة ، ) جوزات(مفاتیح
 .بعضھا خارج معاییر  السیطرة نوعیة

 بیوتناالمناظر القبیحة لألسالك ، وكأنھا خیوط عنكبوت عشعشت أمام  . 

 عدم توفر شروط السالمة واالمان في التسلیك والبوردات الكھربائیة وكثیرا ماتسببت
 .بحدوث حرائق

 

 



 الكھرباء من الشبكة الوطنیةتعرفة واجور 

اجور وتعرفة الطاقة 
وزارة الكھرباء العراقیة /الكھربائیة

 النافذة حالیا

التعرفة تصاعدیة یتصاعد فیھا 
السعر مع زیادة االستھالك حسب 

 .الفئات وطبیعة االستھالك لكل صنف

التعرفة محسوبة على اساس 
االستھالك بوحدة الطاقة الكھربائیة 

 )س.و.ك/(دینار



 الكھربائیة من الشبكة الوطنیةحساب كلفة واستھالك الطاقة 

 -:خدمات الكترونیة لمساعدة المستھلك في الموقع االلكتروني لوزارة الكھرباء العراقیة

حساب كلفة واستھالك الطاقة الكھربائیة 

والناتج سیكون عدد ) عداد المیزانیة في (والقراءة الحالیة ) قائمة الكھرباء في (الفرق بین وحدات القراءة السابقة باحتساب الفاتورة یتم احتساب 
 .المستھلكةالوحدات 

 وربط مقیاس طاقة رقمي كیلوواط ساعة متر یمكنك معرفة استھالك اي جھاز منزلي باستخدامWattmeter 

 



 نموذج منھجیة مقترحة لتجھیز الطاقة من المولدات االھلیة

 ذكي یتم ) س.و.ك(اقتراح استبدال مقیاس االمبیریة  بمقیاس
تركیبھ لدى المستھلك او عمل وحدات سیطرة الكترونیة في كابینة 

 .مالك المولده

 یتم برمجتھا ذات دقة عالیة تضمن حقوق المقیاییس الذكیة
 .  والمجھزالمستھلك 

 وضع تعرفة مجزیة وعادلة لصاحب المولدة والمستھلك تقوم على
ولیس ) یوم/س.و.ك(اساس احتساب التكلفة على قیمة االستھالك 

 .شھر/االمبیر

 امكانیة التحكم باالستھالك من قبل المستھلك والمجھز من خالل
 .معرفة قیمة الطاقة المستھلكة لالحمال المنزلیة

توحید قیمة التعرفة على اساس فصول السنة في الوحدات االداریة 

تقلیل الضیاعات في االسالك الكھربائیة 

 

 

 
 



 نموذج منھجیة مقترحة لتجھیز الطاقة من المولدات االھلیة

 العائالت  لمعظمأمبیر  5مولدات الدیزل كمتوسط إستھالك التزوید بالطاقة من متوسط. 

  التي یتم توریدھا من مولدات الدیزل ) كیلو وات ساعة/ دینار عراقي  7000حوالي (كیلوواط ساعھ  1حساب تعرفة
 -:التاليویتم حسابھا على النحو 

5 ampere×230Volts× Power Factor (0.8) ×1hour=0.92kW~1kWh 

 -:یوم/ ساعات  5  الطاقة المسحوبة شھریا بمتوسط 

The monthly drawn energy =5 hours/day×1kWh×30day/month=150kWh/month 

 -):امبیر 5(كیلو وات في الساعة  1الدفعة الشھریة بما یعادل 

Monthly payment for equivalent of 1kWh (5amperes) =7000×5=35000IQD 

 -:األمریكيسعر شراء الوحدة الكھربائیة بالدوالر 

The purchase price of unit electricity =35000IQD/month÷150kWh/month=234IQD/kWh 

The purchase price of unit electricity (US$  ) =244IQD/kWh÷1460IQD/US$=0.167$/kWh 
 



 نموذج منھجیة مقترحة لتجھیز الطاقة من المولدات االھلیة

دیزل بدون بطاریات - / PVدراسة تركیب لنظام ھجین صغیر
 .  تخزین

دیزل بدون بطاریات - / PVدراسة تركیب لنظام ھجین مركزي 
 .  تخزین كمشروع نموذجي

اظھرت التجارب نجاح عمل نظام متزامن مكون من االلواح 
 الدیزل / الشمسیة الكھروضوئیة الكھروضوئیة 

وجد ان  مولد الدیزل یعمل بالقرب من نقطة التشغیل  المثالیة 
 من  قدرتھ االسمیة )٪ 70-80(

 .الدیزل -  PVموثوقیة عالیة للنظام الھجین 

الدیزل / اثبتت الدراسات ان عمل النظام الھجین الكھروضوئي 
 .فعال  في حالة االحمال العالیة واإلشعاع الشمسي العالي

امام الباحثین:نقطة ضوء  
  مقترح حالة دراسیة تحتاج مزید من التحقیق

https://www.researchgate.net/publication 

https://www.linkedin.com/pulse/challenges-solardiesel-hybrid-
chinedu-igbokwe 



 TARCAL APPSماھو تطبیق تاركال 



 TARCAL APPSماھو تطبیق تاركال 
 برنامج مستحدث من انتاج مجموعة الخبراء لتكنولوجیا الطاقة والمعلومات واالتصاالت

Experts for Integrated Solutions Ltd. Co., UK)         (2021  كلترانفي ا  . 

 مستدامةطاقة خضراء نحو ((تعمل مجموعة الخبراء بمنھجیة(( 

 تاركال من برمجیة تطبیقات  3المجموعة انتجت(TARCAL Apps):- 

.1Windows-Based App 

 تعمل التي الذكیة والمحمولة واألجھزة أجھزة الحاسوب المنضدیة على وتنصیب وتشغیل تنزیل
 بنظام التشغیل ویندوز 

.2Web-Based App 

 التطبیق كصفحة ویب تشغیلWeb Page والمحمولة واألجھزة أجھزة الحاسوب المنضدیة على
 .النظر عن نوع نظام التشغیلوبغض الھواتف النقالة وعلى الذكیة 

.3Mobile App 

 والمحمولة الحاسوب المنضدیة وأجھزة وتنصیب وتشغیل التطبیق على الھواتف النقالة تنزیل
 .Androidأو  iOSتعمل بنظام التشغیل التي الذكیة واألجھزة 



 TARCAL APPSالھدف من تطبیقات تاركال 

 -:التطبیق یھدف الى 
 .  مناسب وعادل للمواطنمساعدة  الجھات الحكومیة ذات العالقة الیجاد سعر تعرفة كھربائیة •
 .  اعادة النظر في تعرفة الطاقة لوزارة الكھرباء•
ضرورة ایجاد آلیات ألستبدال بیع الطاقة بوحدة األمبیر من المولدات االھلیة واعتماد سعر •

 الكیلوواط ساعة
اطالع المستھلكین على تكلفة تجھیز الطاقة الكھربائیة من المولدات األھلیة بطریقھ مبسطھ •

 .ومفھومة 



 TARCAL (TARIFF CALCULATOR)استخدامات التطبیق تاركال  

حساب مقدار الطاقة 
الكھربائیة المطلوبة 
لالحمال المنزلیة 

بوحدة 
(KWh)/month. 

حساب قیمة الفاتورة 
دینار (الشھریة 

 )IQD) (عراقي
التي تدفع للمولدات 

 االھلیة

حساب معدل سعر 
التعرفة الكھربائیة 

Tariff   للطاقة
المجھزة من 

 المولدات األھلیة 
 .في العراق

حساب قیمة الفاتورة 
الشھریة ومعدل 
سعر التعرفة 

بالعملة ( الكھربائیة
لتجھیز ) المحلیة

نفس كمیة الطاقة 
(KWh/month)   

وفق التسعیرة 
الرسمیة النافذة في 

العراق واألردن 
 والسعودیة

اجراء مقارنة لقیمة 
الفاتورة ومعدل سعر 
التعرفة الكھربائیة 
بالدوالر األمریكي 
في العراق واالردن 

 والسعودیة



 TARCAL (TARIFF CALCULATOR)استخدامات التطبیق تاركال  

التطبیق یعتمد محددات 
التجھیز المعتمد في 

   -:العراق والتي تشمل

سعر األمبیر شھریاً 
)  دینار عراقي(

IQD)( 

الحد األعلى للحمل الكھربائي 
المسموح بھ بعدد االمبیرات 

 ).(Ampereالمسحوبة 

عدد ساعات التجھیز 
 )  یوم/ساعة(الیومي 

فولتیة التجھیز 
 )فولت(

 المدخالت الى التطبیق



 TARCAL APPSحالة دراسیة  لتطبیق تاركال 

 -:نتائج الدراسة العلمیة التي اجریت بأستخدام التطبیق تاركال 

 سعر التعرفة الكھربائیة للطاقة المجھزة من المولدات األھلیة •

تفوق معدل سعر تعرفة الطاقة الرسمیة الصادرة من وزارة الكھرباء 
 مرة،  15بحوالي 

اعلى بقلیل من معدل سعر التعرفة الكھربائیة في األردن كنموذج لدولة 
 غیر نفطیة،

 .ضعف سعر التعرفة الكھربائیة في السعودیة كنموذج لدولة نفطیة

 -:الدراسة متاحھ في الموقع الرسمي•

http://www.reical.uk/re_rsorcs_case_studies.php 



 TARCAL (TARIFF CALCULATOR)شعار تطبیق 



 TARCAL (TARIFF CALCULATOR)واجھة تطبیق 

 Web-Based Appواجھة التطبیق    Windows-Based Appواجھة التطبیق 



 TARCAL (TARIFF CALCULATOR)حسابات تطبیق 

المدخالت في واجھة التطبیق 

 )امبیر(ادخال قیمة الحمل •

ادخال تعرفة االمبیر الشھریة المجھزة من •
 ).بالدینار العراقي(المولدة االھلیة 

ادخال معدل عدد ساعات التجھیز من •
 )یوم/ساعھ(المولده االھلیة 

ادخال قیمة فولتیة التجھیز من المولد •
)  فولت  220القیمة القیاسیة (االھلي 

 ولكن احیانا مایحدث ھبوط في الجھد

 "احسب"اضغط على زر •

 



 TARCAL (TARIFF CALCULATOR)حسابات تطبیق 

المخرجات في واجھة التطبیق 
 -:حساب كمیة الطاقة الكھربائیة المستھلكة لالحمال المنزلیة في المعادلة التالیة•

عدد ساعات *الفولتیة*التیار) =شھر/س.و.ك(الطاقة المستھلكة
 شھر/یوم30)*یوم/س(التجھیز

حساب الطاقة المستھلكة والفاتورة الشھریة ومعدل التعرفة الكھربائیة من المولدة :مثال
 -:االھلیة
شھر/یوم30)*یوم/س( 8*فولت220*امبیر10=) شھر/س.و.ك(الطاقة المستھلكة  =

 شھر/س.و.ك 528=شھر/واط ساعھ528000
 تعرفة األمبیر الشھریة )*أمبیر(الحمولة القصوى للحمل =الفاتورة الشھریةقیمة

 شھر/ع.د100,000)=شھر/أمبیر/ع.د(10000*امبیر 10) = شھر/أمبیر/ع.د(
الطاقة المستھلكة÷الفاتورة الشھریةقیمة =التعرفة الكھربائیة 
 س.و.ك/ع.د189.39=شھر/س.و.ك 528÷شھر/ع.د100,000= 

 معامل تحویل العملة÷) شھر/ع.د(قیمة الفاتورة= قیمة الفاتورة بالدوالر
 شھر/دوالر68.5=دوالر/ع.د1460÷شھر /ع.د100000=                         

 12.97=شھر/س.و.ك 528÷شھر /دوالر68.5)=س.و.ك/سنت(التعرفة الكھربائیة
 س.و.ك/سنت

 
 
 
 
 



 TARCAL (TARIFF CALCULATOR)حسابات تطبیق 

المخرجات في واجھة التطبیق 

 یغیر كل النتائج في واجھة التطبیق)التجھیز(تغیر ساعات التجھیز في العمود •
یمثل االستھالك المنزلي من المولدة االھلیة المناظر لساعات التجھیز ) س.و.ك(العمود •

 ).التجھیز(في عمود 
یمثل سعر التعرفة لوحدة الطاقة الكھربائیة من المولدة ) المولدة(العمود •

 .مقابل ساعات التجھیز والحمل) س.و.ك/سنت(
تمثل التعرفة الكھربائیة مقابل معدل ساعات ) السعودیة,االردن,العراق(االعمدة •

لكل ) س.و.ك/سنت(الیومي والحمل حسب التسعرة الرسمیة بالعملة االمریكیة التجھیز 
 .بلد

 

 

 

 



 TARCAL (TARIFF CALCULATOR)حسابات تطبیق 
المخرجات في واجھة التطبیق 
 )ع.د(تغیر تعرفة االمبیر•
 كمیة الطاقة المجھزة من المولدة االھلیة) س.و.ك(العمود•
یمثل سعر التعرفة لوحدة الطاقة الكھربائیة من المولدة ) المولدة(العمود•

 .مقابل ساعات التجھیز والحمل) س.و.ك/سنت(
تمثل التعرفة الكھربائیة مقابل معدل ) السعودیة,االردن,العراق(االعمدة •

ساعات التجھیز الیومي والحمل حسب التسعرة الرسمیة بالعملة االمریكیة 
 .لكل بلد) س.و.ك/سنت(
 
 

 

 

 



 االن االنتقال الى التطبیق على االنترنت
 

TARCAL App 

https://www.tarcal.uk 



ةماھي الحلول البدیلة للمولدات االھلیة؟انتظرونا في المحاضرة القادم  
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