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  المستخلص
ات أهمية حيوية لتـسيير األعمـال اليوميـة للمجتمعـات            الطاقة الكهربائية ذ   تعد
حد أهم المؤشرات على مـستوى التقـدم        أ هاصبح متوسط نصيب الفرد من    أو،  المعاصرة
 شأنه شأن بـاقي  ١٩٩١محافظة نينوى منذ عام    القطاع السكني في    عاني  يو .االقتصادي

كل عقبـة فـي      مما يش  ،محافظات العراق من نقص واضح في تجهيز الطاقة الكهربائية        
جمع بيانات مبيعات الطاقة الكهربائية الشهرية لالسـتهالك        تم   لذا. طريق النمو والتطور  

:  وتدقيقها ومعالجتها بطريقة مكالرن    ٢٠٠٧-٢٠٠٤السكني لمحافظة نينوى للفترة من      
 لـسنوات العينـة،     ألشـهر نفـسها   طقية مقارنة بمثيالتها ل   وذلك بإسقاط القيم غير المن    

 هنالك العديـد مـن      فترض البحث ان   إ . نفسها  العينة ألشهريم بالمعدل   القواستبدال تلك   
لقطاع  ل  وبنسب مختلفة في تنامي فجوة الطلب على الطاقة الكهربائية         أسهمتالمتغيرات  

قة الكهربائيـة   الطلب على الطا   ,نينوى منها الناتج المحلي االجمالي     في محافظة السكني  
، ولتحقيق هدف البحث واختبار فرضيته تم اعتماد         ودرجات الحرارة  ذو االبطاء الزمني،  

وقد هدفت الدراسـة     ، فيه تقدير فجوة الطلب  ل الكمي    عن المنهج  فضالً ،المنهج الوصفي 
إلى إلقاء الضوء على طبيعة المتاح لالستهالك الـشهري مـن الطلـب علـى الطاقـة                 

التجهيـز   والتنبـؤ بالطلـب و     ٢٠٠٧-٢٠٠٤ للفترة من     السكني الكهربائية في القطاع  
  . ٢٠١٠-٢٠٠٨ للفترة من )اًشهر ٣٦( لـوفجوة الطلب
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Abstract 

 
Electric energy1 is of vital importance for daily life activity of the modern 

societies, and its average individual consumption is one of the most important 
indicators of economic development. Residential sector of Nineveh Province has 
suffered since 1991 like all Iraqi Provinces from the lack of electricity supply. This 
was a setback in the way of growth and development. Therefore data collected of 
the monthly electrical energy sells of Nineveh residential sector for the period from 
2004-2007. They were examined and discussed by Macklarn method: which 
disregards unusual values and be replaced with the average value of similar months 
in the data sample. As a hypothesis in this research, there are many variable factors 
shared by different ratios in the growth of the gap of electrical energy demand that 
are GDP and temperature. To achieve and test this hypothesis, the descriptive and 
quantitive approaches have been used in forecasting the gap of electrical energy 
demand. The goal of this study is to explore the nature of available monthly 
demanded electricity consumption in residential sector for the period 2004-2007 
and forecasting Demand, Supply and its gap from 2008 to 2010. 

  المقدمة
، ف نهر دجلة ومركزها مدينة الموصل     تقع محافظة نينوى شمال العراق على ضفا      

 ٢وتعد ثاني أكبر مدن العراق من حيث السكان بعد بغداد، حيث بلغ عدد سـكانها قرابـة       
 ،لزراعة والتجارة مع سـوريا وتركيـا      واشتهرت با . ٢٠٠٧ ألف نسمة عام     ٩٠٠مليون و 

 ولها مرتبة صناعية مهمـة إذ       ،تسمى سلة خبز العراق   ،  وبحب إلنتاج ال   كبيراً وتعد مركزاً 
األدوية ومعمل السكر مما كان له األثر البالغ       , يوجد فيها أهم المعامل مثل معامل لالسمنت      

 وتأتي بالمرتبة الثانية من حيث عدد المـشتركين         ،في زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية     
ما تاريخ دخول الطاقـة  أ اً مشترك٣٢٦١٤٧ هملغ عددفي الطاقة الكهربائية بعد بغداد فقد ب   
، وفي سنة   ١٩٢١أنشأت محطة الموصل عام      و .١٩١٧الكهربائية للعراق ألول مرة سنة      

  . تأسست مصلحة الكهرباء الوطنية لتجهز الكهرباء إلى جميع أنحاء القطر١٩٥٩

                                                           
1 The research has been quoted from a Master thesis by Yosra H. Al-Hayali (2008) 

University of Mosul.   
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 ٥٠٠ كان في شهر تمـوز ومقـداره         ٢٠٠٠إن أعلى حمل ذروة في نينوى  لعام         
.  ميكـا واط   ٦٦٠ كان أعلى حمل في كانون الثاني ومقـداره          ٢٠٠٣ وفي عام    ،ميكاواط

 التدفئة في الزيادة الملحوظة فـي       سهمل درجات الحرارة السنوية إذ ت     قأحيث يسجل المناخ    
 في شـهري كـانون      يالحظ شتاء ) طلب(ن أعلى   إف) ٢٠٠٧- ٢٠٠٤ (خالل أما   ،الحمل

سعار البدائل من الوقود للتدفئة والطـبخ والـسخانات         كانون الثاني لشحة وغالء أ    األول و 
  .والتنور الكهربائي

  
  أهمية البحث

إن لتقدير فجوة الطلب على الطاقة الكهربائية للقطاع السكني لمحافظة نينوى أهمية            
حيث أن للطاقة   . كبيرة نابعة من أهمية الطاقة الكهربائية ومساسها لعصب الحياة للمجتمع         

 ألن النمو في استهالك الطاقـة       ، في أي اقتصاد معاصر     جداً اً وكبير اًمهم اًالكهربائية دور 
سكني أكبر القطاعات   قطاع ال الويعد  . الكهربائية يعد أحد أهم مؤشرات التطور االقتصادي      

   .الطاقة الكهربائيةستهالك في إاالقتصادية 
  

  مشكلة البحث
فظة نينـوى واالنقطـاع     أصبح انقطاع التيار الكهربائي هي الحالة السائدة في محا        

 مما يقـود إلـى مـشاكل         , ساعة في بعض األيام    ٢٠لفترات طويلة تصل إلى أكثر من       
 في ارتفـاع أسـعار      هم عن االنعكاسات النفسية مما يس      فضالً ،اقتصادية واجتماعية عديدة  

 عن الـضياعات     فضالً ،األمر الذي يؤدي إلى حدوث قدر من التلوث البيئي        . المحروقات
وضياع فرصة  ) حيث تؤدي إلى شلل في الحياة     (بالنسبة لمعظم شرائح المجتمع     في الوقت   

ن هذه المشكلة تكاد تنهي عقدها الثاني مـن عمرهـا   إ و،من فرص التطور لهذه المحافظة   
  .وهو زمن طويل نسبيا، والزالت مستمرة

  
  هدف البحث

ـ     يهدف البحث إلى قياس الطاقة الفعلية التي         اع الـسكني   تم استهالكها من قبل القط
 ومـن ثـم تقـدير       .الذي يمثل أكبر القطاعات من حيث عدد المشتركين والطاقة المجهزة         

 العالميـة بهـدف      وفق المؤشرات   على االحتياجات الفعلية للقطاع السكني لمحافظة نينوى     
 التجهيز والطلب والتعرف على السبل المتاحـة لتغطيـة هـذه الفجـوة              تحديد الفجوة بين  

  .ستجدات في مجاالت الطاقة الكهربائية ومن ثم تقدير فجوة الطلبمستعينين بآخر الم
  

  فرضية البحث
 العديد من   يفترض البحث أن أزمة نقص الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى سببها          

 وبنسب مختلفة في تنامي فجوة الطلب على الطاقـة الكهربائيـة            أسهمتالمتغيرات والتي   
  . مو السكاني والتطور العمرانيمنها الناتج المحلي األجمالي والن

  
  منهج البحث

لتحقيق هدف البحث واختبار فرضيته تم اعتماد المنهج الوصفي باالعتمـاد علـى             
بعض النماذج الكمية في تقدير الطلب وفجوة الطلب على الطاقة الكهربائية الـذي يعتمـد               

  .المقارنات الزمنية
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   والمفاهيمي الطار النظريإ

  مفهوم الطلب
الطلـب فـي الدراسـات       أهميـة  إلىن ننوه   أ مفهوم الطلب البد     إلىطرق  بل الت ق

 الطلب تنتفي الحاجـة     من دون ألساس لقيام أي نشاط إنتاجي ف      ألنه ا  ،والبحوث االقتصادية 
  إذ يعـد الطلـب الركيـزة األساسـية لتخطـيط اإلنتـاج             ،إلى قيام أي استثمارات جديدة    

 ناجحة للطاقة    اقتصادية ير والتنبؤ لبناء سياسة   غراض التقد واالستهالك للطاقة الكهربائية أل   
  .الكهربائية
هو الرغبـة المـصحوبة      ف ) ٢٩ ،١٩٩٩العبادي وآخرون،    ( الطلب عند   مفهوم أما

 عند األسعار المختلفـة فـي فتـرة          والخدمات بالقدرة على شراء كميات مختلفة من السلع      
  .زمنية معينة

، ٢٠٠٤ ،حـسين  و سـعيد  ( أي سلعة  أما العوامل المؤثرة في الكمية المطلوبة من      
٨٢(:   

تعتمد الكمية المطلوبة من أي سلعة من ضمنها الطاقة الكهربائية على سـعر الـسلعة        . ١
 فكلما زاد سعر السلعة قلـت       ، معها مع ثبات العوامل األخرى     نفسها وتتناسب عكسياً  

  .*الكمية المطلوبة منها وبالعكس
 والـدخل   ة المطلوبة من الـسلع الجيـدة       تعد العالقة طردية بين الكمي     ،دخل المستهلك  . ٢

  . زاد دخلهإذا يتحول عنها المستهلك إذ ،وعكسية مع السلع الرديئة
تكون العالقة طردية بين الكمية المطلوبة مـن الـسلعة           ،أسعار السلع البديلة والمكملة    . ٣

 تـنخفض   ،والـدخل  ، مع ثبات سعر السلعة األصـلية      ،األصلية وأسعار السلع البديلة   
مطلوبة من السلعة األصلية عند انخفاض أسعار السلعة البديلة فالمستهلك يقلل           الكمية ال 

من استهالكه من السلعة األصلية ويزيد استهالكه من السلعة البديلـة التـي انخفـض      
 وتكون العالقة عكسية مع أسعار السلع المكملة فانخفاض سعر إحداها يؤدي             ،سعرها

  .األخرى مع ثبات بقية العوامل األخرىإلى زيادة الكمية المطلوبة من السلعة 

                                                           
 في تحديـد  اًرئيسيإذ تؤدي دوراً   ،من السلع ومن ضمنها موارد الطاقة      طلبتعد األسعار أهم محددات ال     *

 وفي جميع الدول العربية تسهم الحكومة ،حالل بين مصادر الطاقة المختلفةالطلب وأنماطه وتؤثر في اإل 
ئية تحدد ليس عن طريـق      قة الكهربا بدور مهم في إدارة الطلب على الطاقة والعرض لها وأسعار الطا          

 وإنما يدخل في تحديدها اعتبارات اجتماعية وسياسية مثل العدالة االجتماعية وتوزيع الدخل             ،آلية السوق 
فهي أسعار مدعومة من قبل الدولة لذا فهي تمتاز بالثبات واالستقرار لفتـرات              ،وحماية الطبقات الفقيرة  

  .طويلة
  :لتحديد أسعار الطاقة الكهربائية ة اعتبارات مهمةهنالك ثالث

بحيث تعكس األسـعار التكلفـة الحديـة    اعتبارات الكفاءة االقتصادية والتخصيص األمثل للموارد      .١
 .االجتماعية

العدالة االجتماعية من خالل تقديم الدعم لحماية الطبقات الضعيفة في المجتمع أو لتحفيز النـشاط                .٢
 .لصناعيلبعض القطاعات االقتصادية مثل القطاع ا

مبدأ الكفاءة المالية لتحقيق التوازن المالي لقطاع الطاقة بتزويد السوق المحلية باحتياجاتها وتـوفير           .٣
بعض الموارد المالية للحكومة عن طريق الضرائب لتمويل استثمارات هـذا القطـاع وتخفـيض               

  .)١٢٨-١٢٥ ,٢٠٠٠, الفارس(التلوث أو زيادة عائدات الميزانية بشكل عام 
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فإذا كـان   , ن الكمية المطلوبة وذوق المستهلك     تكون العالقة طردية بي    ،ذوق المستهلك  . ٤

 أما السلعة التي ال     ،ح السلعة فيزيد الطلب عند أي سعر      التغير في ذوق المستهلك لصال    
  .سيةتالئم ذوق المستهلك فيتحول عنها أي يقل الطلب عليها فيكون عالقة عك

زيادة مستوى عدالة توزيـع الـدخل        كزيادة عدد السكان المستهلكين و     ،عوامل أخرى  . ٥
  .وزيادة التوقع بارتفاع أسعار سلعة ما في المستقبل يزيد الطلب

نـه مجمـوع قـيم الـسلع      أمستوى االقتصاد الكلي فيعرف علـى       أما الطلب على    
نتاجيـة والحكوميـة والعـالم      والخدمات النهائية التي يطلبها المستهلكون والمؤسسات اإل      

ن لى الطاقة الكهربائية طلـب مـشتق أل       الطلب ع  إن   .الخارجي خالل فترة زمنية محددة    
ـ  تيوإنما على الغرض أو المنافع ال      ،الطلب ال يقع مباشرة على السلعة أو الخدمة        ا  تؤديه

  .)William, 1977, 240(*) والطهي وغيرهابريدالسلعة أو الخدمة مثل التدفئة والت
  

  الطلب على الطاقة الكهربائية للقطاع السكني
 شأن أي منتج آخر علـى دخـل         هلكي المنازل على الكهرباء شأنها     طلب مست  يعتمد

وأسعار السلع األخرى البديلة للكهربـاء   ) إذا كان غير مدعوم   (المستهلكين وسعر الكهرباء    
أثر الطلب   إذ يت  ،المعمرة السلع المنزلية     وكذلك السلع المكملة لها مثل     ،مثل الغاز الطبيعي  

ل  القصير بمعدالت استخدام السلع التي تتكامل مع الكهرباء خـال          على الكهرباء في األجل   
رصيد تلك السلع يتعرض للنمو ومن ثمة يعد الرصيد المتـاح            أطول للتحليل ف   فترة زمنية 

جـل  للمستهلكين من هذه السلع احد المتغيرات المستقلة المؤثرة في دالة الطلـب فـي األ              
  .الطويل

وكذلك درجات الحرارة خالل فترات معينة من السنة تؤثر في الطلب على الطاقـة              
  :ومتوسط عدد أفراد األسرة وفيما يأتي شرح موجز لكل منها, الكهربائية

  
  :محددات الطلب على الطاقة الكهربائية للقطاع السكني

 ، بمستوى دخـل األسـرة     ية يتأثر  إن الطلب على الطاقة الكهربائ     :العوامل االقتصادية  .١
 مضاعفة من األسـر     فاألسر ذات الدخل المرتفع تستهلك طاقة كهربائية تفوق أضعافاً        

ذات الدخل المنخفض فيما إذا كان سعر الوحدة الكهربائية حقيقي، ويكون تأثير الدخل             
 :في طلب القطاع السكني من هذه الطاقة على الوجه اآلتي

تيجة ارتفاع الدخل، فالمساحة التي تسكنها كـل عائلـة     زيادة متوسط حجم المسكن ن     -والًأ
ن أأي   ،مشتركةالوحدات السكنية الخاصة غير     تميل إلى الزيادة نتيجة للطلب على ال      

نصيب الفرد من المساحة المسكونة قد ازداد، وكذلك زيادة الطلب علـى المـساكن              
  .دفئةالكبيرة التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة ألغراض التبريد والت

ن ارتفاع الدخل الفردي أدى إلى      ألمعدات المستهلكة للطاقة، إذ     زيادة عدد اآلالت وا    -ثانياً
واألجهزة الكهربائية األخرى الحديثـة      .انتشار ظاهرة التكييف أو التبريد المركزي     

زيادة الطلب    وكذلك )٢٥٢ ،١٩٩٥ ،الفارس (ألغراض الطهي والغسيل والتنظيف   
   .كبر مثل اآلالتأة للطاقة بشكل  الخدمات المستهلكعلى

                                                           
، محددات الطلب على الطاقة في دول الخليج مع اشارة خاصـة            ١٩٩٥يد انظر عمار محمد سلو،      للمز* 

 رسالة ماجستير غير منـشورة، كليـة االدارة واالقتـصاد، جامعـة             ١٩٩٥ - ١٩٧٠ العراق من    إلى
 . الموصل
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 ،ائية يرتفع في فصل الـشتاء والـصيف        إن استهالك الطاقة الكهرب    :العوامل المناخية  .٢

  .وذلك ألغراض التدفئة والتبريد على التوالي
فـضال عـن   , و السكان نتيجة الزيادة الطبيعيـة   منها معدالت نم   :العوامل االجتماعية  .٣

  .دينة بسبب ارتفاع معدالت التحضرالهجرة الداخلية من الريف إلى الم
  

  العرض المرجعي
الدول النامية  في  العديد من الدراسات    محط إهتمام   الطلب على الطاقة الكهربائية     ن  ا

  : حول الموضوعثووالدول المتقدمة وفيما يأتي نظرة على بعض البح
ب  تناول الباحث محمد خالط وآخرون في بحثهم الموسوم التوقع بالطل          ١٩٩٩في سنة    . ١

على الطاقة الكهربائية والزيادة في األحمال بالشبكة العامـة للكهربـاء للجماهيريـة             
نه البد من دراسة منظومة الكهرباء في برامجهـا التخطيطيـة           أ وتطرق إلى    ،الليبية

ألنهـا مـن المواضـيع       ، في الطلب على الطاقة الكهربائيـة      للتنبؤ باألحمال والزيادة  
 في مجاالت إنتاج الطاقة وشبكات النقـل التخـاذ          الضرورية والمهمة لخطط التوسع   

 وتنبأ بالطلب على الكهرباء     ،القرارات االستثمارية فيما يتعلق بخطط التنمية المستقبلية      
 البيانات  متغير معتمد مستخدماً  ك على بيانات مبيعات الطاقة      في المدى الطويل معتمداً   

ــات  ــسكانية وبيان ــستقلةGDPال ــرات م ــد الطري، متغي ــة  واعتم ــة التحليلي ق
ANALYTICAL-METHOD.  

 ببحثهمـا   .Mclaren, C.H., and Mclaren, B.J قام كل مـن  ٢٠٠٣وفي عام  . ٢
للتنبـؤ   ARIMA  واعتمدا على الطريقة اإلحصائية،دليل مكالرن للتدريبالموسوم 

 وكذلك طريقة االنحدار الخطي المتعدد معتمدين علـى  ،بالطلب على الطاقة الكهربائية   
مة مبيعات الطاقة الكهربائية كمتغير معتمد ودرجات الحـرارة كمتغيـرات           بيانات قائ 
  .١٩٩٩ إلى ١٩٩٤ فترةمستقلة لل

تجهيِز الكهرباِء  في   للنَقص    استعرض شوناكوهلير ببحثه الموسوم حالً     ٢٠٠٨في عام    . ٣
 الذي تنـاول فيـه   (National electricity supply shortage sets in) ُالوطنِية 

يـضع  و. ي تجهيز الطاقة الكهربائية التي تعاني منه جنـوب أفريقيـا          مشكلة العجز ف  
الباحث اللوم على سوء التخطيط وقلة االستثمارات في قطاع توليد الطاقة الكهربائيـة             

 هـي األسـباب     إذ يرى أنها  ،  وضعف اإلدارة الفنية للكهرباء الوطنية لجنوب أفريقيا      
ث توقع الباحثون األفارقة وضـوح       حي ١٩٩٨ منذ   وراء هذا العجز الذي كان متوقعاً     

ولحل هذه األزمة إقترح الباحث زيـادة االسـتثمار وبـرامج           . ٢٠٠٧هذا العجز في    
 ، وهذا يتم في المـدى الطويـل       ، الخزن بالضخ  ،توسيع القدرة وتشغيل محطات نووية    

واستخدام طاقة  , تحسين وبناء محطات كهرومائية وأخرى شمسية مكملة لطاقة الرياح        
والحل األكثر فاعلية هو تقنين      ،الناتجة من العمليات الصناعية لتوليد الكهرباء     النفايات  

 .استخدام الطاقة الكهربائية
والطلب على الطاقة الكهربائية، GDP  وجد أن العالقة طردية بين بحث الهذا فيو

النـاتج  ن زيادة دخول المواطنين وارتفـاع       أ إذ   ؛ مطابق لمنطوق النظرية االقتصادية    ووه
كمـا بينـت    ،  مختلفـة غراض  ألرباء و دى إلى زيادة الطلب على الكه     أمحلي اإلجمالي،   ال

ن اء وانخفاض درجات الحرارة وذلـك أل     النتائج أن العالقة عكسية بين الطلب على الكهرب       
ن الكهرباء اسـتخدمت للتدفئـة والطـبخ    سجل شتاء؛ وذلك أل  أعلى حمل ذروة في نينوى    
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ن العالقـة    وأ ،خرى نتيجة شحة وغالء أسعار البـدائل      والتسخين إضافة إلى أغراضها األ    
  الفترة الحالية والفتـرة الـسابقة،    ديناميكية ومستمرة بين الطلب على الطاقة الكهربائية في       

  .وقد تم استخدام بيانات شهرية لكل من المتغيرات المفسرة والمستجيبة
  

   بالقطاع السكنيفجوة الطلب
، بالرغم مـن زيـادة      ١  وكما مبين بالشكل   ٢٠٠٧إن هذه الفجوة ازدادت في عام       

 عدد المنـازل المـسجلة      إلىالذي يشير   (ن زيادة عدد المشتركين     إ حيث   ،الطاقة المجهزة 
 ؛ إذ كان عـدد  ٢٠٠٤عما كانوا عليه في مطلع عام ) لدى دائرة مبيعات الطاقة في نينوى     

 نـسبة   أي ،٢٠٠٧في نهاية عـام     ) ٢٧٥٣٥٨(وأصبح عددهم   , )٢٤٩٦٥٦(المشتركين  
 سـكان    عـدد  مع العلم بـأن    . -١-، وهذا موضح بالجدول      %)١٠,٢٩(الزيادة المئوية   

مـن بغـداد    ( عن الهجرة الداخلية      فضالً ،محافظة نينوى قد زاد من خالل النمو الطبيعي       
بسبب الظروف التي عصفت بـالبالد خـالل المـدة          )  بالبصرة والرمادي وديالى مروراً  

وتـم حـساب    , ٢٠٠٧ -٢٠٠٤عداد السكان لالعـوام     أبين   ي -٢-الشكلو. المذكورة آنفا 
ومع بـرودة فـصل     %. ٣ حيث بلغت     ,النسبة المئوية لزيادة السكان في محافظة نينوى      

الشتاء وارتفاع اسعار المحروقات من النفط والغاز مقارنة باسـعار الطاقـة الكهربائيـة              
باء فـي هـذا القطـاع       لب على الكهر   الط زاد وفرة من الوقود االخرى    الرخيصة واالكثر 

  ارتفـاع المـستوى    إلـى دى  أالـذي   ارتفاع الدخول   فضالً عن    ,غراض التدفئة والطبخ  أل
 دون التفكيـر بـالتجهيز مـن الطاقـة      مـن  المنزلية الكهربائية  األجهزةالمعاشي واقتناء   

  .الكهربائية
  

  
  
  ١الشكل 

  الطاقة الكهربائية المطلوبة والمجهزة والفجوة للقطاع السكني 
   لمحافظة نينوى٢٠٠٧-٢٠٠٤عوام لأل

  .١، والبيانات من الجدول نإعداد الباحثا الشكل من :المصدر
  
  



  ]٨[                                                ...  تقدير فجوة الطلب على الطاقة الكهربائية للقطاع السكين
 

  
  ٢ الشكل

  ٢٠٠٧-٢٠٠٤عوام عدد سكان محافظة نينوى الشهري لأل
  .٢  والبيانات من  الجدولن الشكل من إعداد الباحثا:المصدر

  

التجهيـز للـسنوات     ن حصة المشتركين من   أيالحظ  ) ٤(و) ٣(ومن خالل الشكلين    
في حين كان عـدد     % ٦٠ حيث بلغت     ,على نسبة للقطاع المنزلي   أ بلغت   ٢٠٠٧-٢٠٠٤

 كانت حصة القطاع الصناعي من التجهيـز  في حين   ,%٨٤مشتركيها كنسبة مئوية بلغت     
كثر مالمـسة لهـذه      مما يدل على ان المواطن هو األ       , % ٠,٣٢وعدد مشتركيها   % ٢٣

حة والمتزايدة للطاقة الكهربائية وبالنظر للظروف السيئة التي يمر          إن الحاجة المل   .المشكلة
 فقد عانى قطاع الكهرباء من انقطاع متكررة للتيار الكهربائي ولساعات عديدة            ،بها قطرنا 

جزء من حاجتهم هـذه مـن خـالل           فكان البد من سد     ,المواطنين  حياة في أثرت   اًمييو
في محافظـة    الطاقة المجهزة من هذه المولدات       ٥ الشكل  وفي المولدات الصغيرة والكبيرة  

  .* مقارنة مع الطاقة الكهربائية الوطنية المجهزة)٢٠٠٧-٢٠٠٤( نينوى لألعوام من
  

       
  ٣الشكل 

  النسب المئوية لعدد المشتركين في توزيع كهرباء نينوى للقطاعات كافة 
   .٢٠٠٧-٢٠٠٤لالعوام 

  .٥٩, ٢٠٠٨, الحيالي : المصدر

                                                           
لمجهزة لهـم   زودتنا مشكورة بعدد المولدات وكمية الوقود ا      , مديرية توزيع المنتجات النفطية في نينوى      *

   . طاقة كهربائية منتجةإلىوقامت الباحثة بتحويلها , شهرياً
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  ٤كل الش

النسب المئوية لحصص المشتركين من التجهيز في توزيع كهرباء نينوى للقطاعات كافة 
   .٢٠٠٧-٢٠٠٤لالعوام 

  .٥٩, ٢٠٠٨,  الحيالي :المصدر
 

  
  ٥الشكل 

شهرياً من الكهرباء الوطنية مقارنة بالطاقة المنتجة  Mwh  الطاقة الكهربائية المجهزة
  ٢٠٠٧ -٢٠٠٤ من المولدات األهلية لمحافظة نينوى

  .٤٧، ٢٠٠٨,  الحيالي:المصدر
  

  الجانب التطبيقي
ـ أي الجانب التطبيقي الختيار أفـضل       ق االقتصاد القياسي ف   ائتم توظيف طر   ذج ونم
مقدار الطلب على الطاقة الكهربائيـة      بطلب المستقبلي من خالل التنبؤ      يعتمد عليه لتحديد ال   

 ولـصعوبة الحـصول      الطلب فيثرة  وء جملة من المتغيرات المؤ    على ض  يسكنال للقطاع
حيث تم جمع البيانات الشهرية حـول تجهيـز         , على بياناتها تم االعتماد على بعض منها      



  ]١٠[                                                ...  تقدير فجوة الطلب على الطاقة الكهربائية للقطاع السكين
 

)}ˆ({1
ˆ

1βVn
nph

−
=

 ولغاية كانون األول    ٢٠٠٤للفترة من كانون الثاني لعام      ) مبيعات الطاقة (الطاقة الكهربائية   
لحـرارة  انـات درجـات ا    استخدمت بي و,  مشاهدة لمحافظة نينوى   ٤٨ وبواقع   ٢٠٠٧لعام  

  . * الشهريةGDP اإلبطاء الزمني و يواالستهالك ذ
ـ        و يتباطؤ زمن ذو  نموذج ديناميكي   أاستخدم  و شهر الذي يعد قيم المتغيـر التـابع لل

  قـرب إلـى الواقـع     أ ممـا جعـل نطـاق التحليـل           , كأحد المتغيرات المستقلة   السابق
  ).١٧٤, ١٩٨٢,محبوب(
  

الطلب علـى   تشير نتائج تقدير     :*قطاع المنزلي تقدير الطلب على الطاقة الكهربائية في ال      
نموذج  للتقـدير متمثـل بـاأل      نموذجأ أفضل    أن إلىفي القطاع المنزلي    الطاقة الكهربائية   

  :الخطي
  

QdY1T= -414 +0.482 Qd1t-1 -0.894 Temp +1.66 GDP  --------- 
(1) 
         Z   -3.18     3.91             - 2.06              3.79              
     R-Sq = 87.0%       R-Sq(adj) = 86.1%        F=98.20 
      D.W = 1.45           h=3.7 

النظريـة االقتـصادية    نموذج منسجمة مع منطـوق      ن معلمات األ  أومن المالحظ ب  
 وهـذا يعنـي أن    , %٨٧ن معامل التحديد مرتفع حيث بلغت قيمتـه         أو, لموضوع الطلب 

من التغيرات الحاصلة في الطلب على الطاقـة        % ٨٧ستقلة لهذه الدالة تفسر     المتغيرات الم 
ـ ،تفسرها متغيرات أخرى% ١٣ن أو, الكهربائية  ) F,  Z & h(ن قيمـة  أ كما ويالحظ ب

  %.٥المحتسبة تشير إلى معنوية الدالة عند مستوى 
 بمتوسـط    طبيعيـاً   يتوزع توزيعاً   عشوائياً  متغيراً دالذي يع ): h(تم استخدام اختبار    

 نموذج االنحدار المقدر متغيـراً    أالحتواء  ) DW(، لسد النقص في اختبار      )١(وتباين  ) ٠(
الجدوليـة، فـاذا كانـت      ) Z( تقارن مع قيمة     hوقيمة  .  زمني كمتغير مستقل   بإبطاء تابعاً

لعكس أ وجود لظاهرة االرتباط الذاتي و     بذلك تقبل الفرضية وال   ) Z(أصغر أو تساوي قيمة     
  ).٢٤٥ ،٢٠٠٢ ،راهيم وآخروناب( صحيح

  
----------- (2)  

  

                                                           
 السنوية لمنظمة االمم المتحدة اإلحصائية الشهرية لمحافظة نينوى وذلك من البيانات  GDPـتم حساب ال *

 شـهر   ١٢وبقسمتها على عدد السكان السنوي حصلنا على متوسط حصة الفرد السنوية وبقسمتها على              
لى متوسط حصة الفرد الشهرية، ومن خالل ضربها بعدد سكان محافظة نينوى الشهري تـم               حصلنا ع 

  . الشهريةGDPالحصول على ال
*  QdY1T = - 852 + 0.492 Qd1t-1 - 0.977 Temp + 0.00440 Cons1 -0.000237 Qs1 

                 -0.00000013 GenFuel - 0.00107 Mwh_DieslGen 
  

,  الطلـب ذو االبطـاء الزمنـي       QdY1T-1و, الطلب على الطاقة الكهربائية    تمثل   QdY1t أنحيث  
Tempدرجات الحرارة ,Cons1عدد المشتركين ,Q s1 مبيعات الطاقة ,GenFuelالوقود من النفط والغاز  ,

Dies1Genالطاقة المجهزة من المولدات .  
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 وجود عالقة طردية وذات تأثير معنـوي  بـين         ألنموذجا وتظهر نتائج التقدير لهذا   
الكمية المطلوبة من الطاقة الكهربائية للشهر الماضي في القطاع المنزلي والطلـب علـى              

 وهذا مطابق للنظرية االقتصادية التي تنص على وجود عالقـة            ,الطاقة الكهربائية الحالية  
 االستهالك في الشهر الحالي يعتمـد علـى         إنو, ديناميكية للطلب على الطاقة الكهربائية      

 وعند زيادة الطلب في الشهر الماضي بمقدار        ,االستهالك في الشهر الماضي ويتناسب معه     
 وحـدة   0.482ى الطاقة الكهربائية بمقدار     وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الطلب المنزلي عل       

  .مع ثبات بقية العوامل األخرى
نه مطابق للنظرية االقتصادية وعالقتـه      أالحظ ب في :أما تأثير الناتج المحلي اإلجمالي    

طردية مع الطلب على الطاقة الكهربائية للقطاع المنزلي، وعندما يزيـد النـاتج المحلـي               
 1.66 إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بمقـدار  اإلجمالي بمقدار وحدة واحدة يؤدي 

 Temperatureما فيمـا يتعلـق بـدرجات الحـرارة          أ. وحدة مع ثبات العوامل االخرى    
ن انخفاض درجـات الحـرارة      أحيث  , طلب على الطاقة الكهربائية    مع ال  تتناسب عكسياً ف

علـي  أيانات يتـضح أن     وعند مالحظة الب  . يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية      
؛ أي  ٢٠٠٧-٢٠٠٤لبحث  حمل سجل كان في الشهر األول والشهر الثاني عشر لسنوات ا          

ن البرد القارص زاد من استهالك الطاقة الكهربائية ونتيجة لقلة الوقود من النفط والغـاز               أ
ـ لـذا   ,  الكهربائية والحمامات الكهربائية    إلى استخدام المدافئ   ىدسعارها؛ أ وارتفاع أ   إنف

 فعندما تنخفض   ,العالقة عكسية بين الطلب على الطاقة الكهربائية ومعدل درجات الحرارة         
  .وحدة) 0.894(درجات الحرارة درجة واحدة يرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية بمقدار 

  
إن التقدير المـستقبلي للطلـب       :*التنبؤ بالطلب على الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى       

 حيث يعرف التنبـؤ     ,كهربائية في محافظة نينوى يتطلب إجراء عملية التنبؤ       على الطاقة ال  
 ,ويعد إحدى الركائز األساسية لعملية التخطـيط     , االقتصادي بأنه تفسير لإلحداث المستقبلية    

 وكلما كانت التنبؤات    , عن المستقبل الذي يخطط له     ةون المخطط رؤي  ومن خالل التنبؤ يكّ   
مخطط وسائل لوضع الخطط لمستويات أعلى مـن الواقعيـة          أكثر دقة وشمولية أتاحت لل    

فالتنبؤ إذن هو محاولة عقالنية لتقدير التغيرات المستقبلية المحتملة مـن خـالل             , والكفاءة
عليها في ظل ظروف المخاطرة وعـدم        مسيطرال غير و  عليها معرفة المتغيرات المسيطر  

  . تخاذ القرارالتأكد تخدم عملية التخطيط وا
  . )٩٣، ١٩٩٥سلو، ( شروط ةالتنبؤ الكمي عند توفر ثالثتخذام ويمكن اس

   .أن يكون هناك معلومات عن الماضي . ١
  .بإمكان تفسير هذه المعلومات على شكل بيانات . ٢
 . في المستقبلأن يكون مستمراً, نموذجيفترض باأل . ٣

هنالك عدة أساليب إلجراء عملية التنبؤ لكـن الباحـث اعتمـد أسـلوب التنبـؤات          
 حيث يمتاز هذا النوع من التنبؤ بعـدة خـصائص أهمهـا             ,ية وبأسلوب االنحدار  االتجاه

                                                           
  :للمزيد انظرالى *
، دار صفاء للنشر والتوزيع،     ١لتجارية الصغيرة، ط   ا األعمال دارة، إ ٢٠٠٢،  توفيق عبد الرحيم يوسف   . أ

 .عمان، االردن
 ،كلية االدارة واالقتـصاد   ،  ، دراسة الجدوى وتقييم المشاريع    ٢٠٠٢،  عبد العزيز مصطفى عبد الكريم    . ب

  . الموصلجامعة الموصل الطبعة االولى،
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النمـاذج المقـدرة    إمكانية خضوعه الختبارات الدقة اإلحصائية وبعد أن تم اختيار أفضل           
- ٢٠٠٤(نموذج الخطي للتقدير عن طريق استخراج قيم الطلب الفعليـة           والمتمثلة في األ  

والتي استخدمت فيما بعد للتنبؤ b0, b1,b2,b3 ة وتعويضها تم الحصول على قيم) ٢٠٠٧
نمـوذج  ولغرض التحقق من دقة األ , )٢٠١٠ – ٢٠٠٨(عن الطلب على الطاقة للفترة من       
 تمثيل بيانات السلـسلة     ؤات المستقبلية لمعرفة كفاءته في    المقدر قبل استخدامه لحساب التنب    
  .الزمنية استخدم معامل تباين ثايل

  

 Thiele's Inequality * (Makridakis, 1978 , 51) معامــل تبــاين ثايــل
Coefficient    

نموذج المقدر والذي يتميـز     ي تقيم الكفاءة التنبؤية لأل    وهو من المعايير المستخدمة ف    
   :بدقة التنبؤات من خالل المعادلة اآلتية

  
  

  ----------- (3) 
  
  

   .يمثل معامل تباين ثايل  U :نأحيث 
F                ل القيمة المتنبأ بها للظاهرةتمث.  
X              للظاهرة  تمثل القيمة الحقيقية .  
i+1             تمثل القيمة الالحقة للظاهرة .  

 فإذا كانت قيمة هذا المعامـل       ,تقع بين الصفر والماالنهاية   ) u(إن قيمة هذا العامل     
 وإذا  ،وذج المقدر غير جيـدة    نمنبؤات المتحصل عليها باستخدام األ     تكون الت  اًتساوي واحد 

وكلما كانت قيمة , يةن القيم المتنبأ بها تساوي القيم الفعلأ أي ,اً  تساوي صفر uكانت قيمة
ويمكـن  , ن القوة التنبؤية تكون جيـدة     إصغر من واحد وقريبة من الصفر ف      أهذا المعامل   

 التنبـؤ   من خـالل تحليـل    ). ٦٢٠- ٦٠٣ ،١٩٩١كوستيانس،  ( االعتماد عليها في التنبؤ   
 حيث تبـين نتـائج االختبـار       ,الخاص بالطلب على الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى       

ـ   ثايل أن القوة التنبؤية لهذا األ  اإلحصائي لمعامل تباين   ن قيمـة   أل,در جيـدة نمـوذج المق
 وباإلمكـان   ،قل من الواحـد الـصحيح     أ وهي   سكنيللقطاع ال )  0.3599(المعامل بلغت   

  .ل عليهاوحصيتم البؤات التي االعتماد على التن
  

  محافظة نينوىللقطاع السكني ل الطاقة الكهربائية التقدير المستقبلي لتجهيز
التطبيقات الشائعة وهي من , )Dummy Variables( استخدام المتغيرات الوهميةب

مـن الـسالسل    ) De-seasonalization(زالة االنحرافات الموسـمية     إللمتغيرات  هذه ا ل

                                                           
القياسي باستخدام معامل تبـاين     اختبار القوة التنبؤية لنماذج االقتصاد      ,١٩٩٣,نظر حاجي ومحمد  أللمزيد   *

  .١٦١-١٥١ ,٤٧ العدد ,تنمية الرافدينمجلة  ,ثايل
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) متغيـرات وهميـة   (ن التعديالت الموسمية يتم تقديرها وذلك بتـضمينها         بين أ يت. الزمنية
  :فصلية أو شهرية

  :نإحيث 
Q1t= 0) , 1 (خرى ي الشهر األول وصفر في األشهر األواحد ف  

 Q2t) =1,  0 ( خرى الشهر الثاني وصفر في األشهر األواحد في  
  

  
  
  ٦الشكل 
  أ بها والفجوة للقطاع المنزلي المتنبالطاقة الكهربائية المطلوبة والمجهزة 

  . لمحافظة نينوى٢٠١٠-٢٠٠٨لألعوام 
  .٢و١ ين باالعتماد على بيانات الجدولنا الشكل من إعداد الباحث:المصدر

  
 وصـفر   ١٢ ـال  للشهر  ) واحد(وهكذا لبقية األشهر مع مالحظة أن المتغير الوهمي         

المربعات ومجاميع حاصـل الـضرب      لبقية األشهر بسبب أن قيمة المحدد لحدود مجاميع         
الذي يعـرف مـع      X0 وهذا ناتج عن المتغير الوهمي       اًللمتغيرات الوهمية ستكون صفر   

 وعند تطبيـق    b0 وكذلك مرتبط بالحد الثابت      ,في كل الفترات  ) واحد( ـلالقيمة المساوية   
 عطي التأثير الموسمي لكل شـهر     يتقدير المعلمات س   نإنموذج الشهري ف   لأل OLSطريقة  

 والتأثير الموسمي لهذا الشهر يتحدد عن طريق الحد الثابت          اًوفي الشهر الثاني عشر صفر    
b0  )٣٥٠, ١٩٩١, كوستيانس(.  

ـ       لتجهيز ا لتقدير نموذجأأفضل  ن  إ كـان   سكنيعلى الطاقة الكهربائية في القطاع ال
  :تياآللخطي انموذج األ

 
 Qs1 = 118 - 0.104 Obs_No - 14.4 Jan - 28.8 Feb + 21.4 Mar 
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      -17.2 Sep  - 3.3 Oct + 20.2 Nov    ----------- (4) 
 

الـشهر  فصل الربيـع     وأفضل تجهيز في     , أن التجهيز متذبذب   ٦يالحظ من الشكل    
ن أمما يعنـي    , )ون الثاني كان (األولبالشهر  في فصل الشتاء    قل تجهيز   أو) نيسان(الرابع  

  .خرى األض ثبوت العواملافتروذلك ال , وتكرر نفسها،السلسلة موسمية
  

   ٢٠١٠التنبؤ بفجوة الطلب على الطاقة الكهربائية لمحافظة نينوى حتى عام 
 كمـا  ,المنزلي للتنبؤ بحجم فجوة الطلب تطلب األمر التنبؤ بالطلب المستقبلي للقطاع     

 حيث تم طرح التجهيز من الطلـب        ,هيز وللوصول إلى فجوة الطلب    تطلب ذلك التنبؤ بالتج   
  . للقطاع المذكورعلى الطاقة الكهربائية

 للفتـرة   للقطـاع الـسكني  إن التقدير المستقبلي لفجوة الطلب على الطاقة الكهربائية     
, آخذ بالتزايد  ٦ في محافظة نينوى ومن خالل مالحظة الشكل         ٢٠١٠-٢٠٠٨القادمة من   
  .وسلوكها) ٢٠٠٧-٢٠٠٤العينة الزمنية للبيانات من (  إلى البيانات السابقةاًوذلك استناد

  
  االستنتاجات

الطلـب الـشهرية علـى الطاقـة          فجـوة  استخدام نماذج االقتصاد القياسي لتقدير    تم   . ١
االنحـدار  نمـوذج هـو     أ فضلأ ووجد أن . السكني لمحافظة نينوى   طاعللق الكهربائية

  .الخطي المتعدد
 لذلك ظهـرت العالقـة      ,في كانون الثاني   ذروة في نينوى سجل شتاء    على حمل   أإن    . ٢

لنماذج االقتـصادية   عكسية بين الطلب على الطاقة الكهربائية ودرجات الحرارة في ا         
غراضـها  أ فضالً عن,ن الكهرباء استخدمت للتدفئة والطبخ والتسخين للطلب، وذلك أل 

 .سعار البدائلأ نتيجة شحة وغالء األخرى
ن ، أل)الطلب على الطاقـة الكهربائيـة  ( Qdt وGDP العالقة طردية بين ن أيالحظ   . ٣

 قويـة علـى     ثاراًآسعار النفط يترك    أتملة في دخول المواطنين وانتعاش      الزيادة المح 
 علـى   ثـاراً آ وستترك هذه الزيادات      ,ارتفاع الناتج المحلي االجمالي لمحافظة نينوى     

 .غراض مختلفةء وألزيادة الطلب على الكهربا
؛ %٥٨ إذ تبلـغ نـسبتها      ,كبر فجوة هي بالقطاع السكني    أن  أيتضح من خالل التحليل      . ٤

 .مراكز السيطرة الكهربائيةولوية في التجهيز من قبل أاليعطى ذا القطاع ه نأل
ن حصة الفرد فـي     أالحظ   أن الم  الّإ ،طبيعيةال همواردب العراق بلد غني     من أن بالرغم   . ٥

 وهي قليلـة    ، كيلوواط ساعة سنويا   ٨٥١ية تساوي   محافظة نينوى من الطاقة الكهربائ    
 كيلوواط ساعة   ٤٠٠٠ فيهان حصة الفرد    إحيث  ,  مع الدول االخرى كالسعودية      قياساً
 .سنوياً يلو واط ساعة ك١٢٠٠٠، وفي أمريكا تبلغ سنوياً

 ـال  ن سـعر    أئية يجبر المـستهلك لترشـيدها، إذ         إن زيادة سعر وحدة الطاقة الكهربا      . ٦
ـ خمسة آالف دينار    باعتماد   ( ديناراً ١٢٥هلية يبلغ    األ المولداتمن  ) س.و.ك( سعر ك
، لذا معظم شرائح المجتمع شحيحة بعدد االمبيرات التي تـشترك بـه             )المبير الواحد ل
معدل طلـب   ) اً أمبير ٦٠-٣٠ ( ـب  كمعدل للعائلة الواحدة، مقارنة     )  أمبير ١٠-٣من  (

فقـط؛   اً واحد اًلغ دينار اك لرخص ثمنه الب   العائلة الواحدة منه من التجهيز الوطني؛ وذل      
, اًدينار) ٢٠(لى المستهلك   إ واصل   ٢٠٠٧س الوطني عام    .و.تاج ك إن معدل كلفة إن   (
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ولـى مـن القطـاع      للشريحة األ %) ١٩٠٠(حكومي مقداره   ن هنالك دعم    أمما يعني   
  . عن جودة مواصفاته مقارنة بالبدائل، فضالً)السكني

  
  المقترحات

 وصـيانة   تأهيـل عـادة   إة لسد النقص الموجود والعمل على       يد جديد بناء محطات تول   .١
 محطات توليد سريعة التنفيـذ      بإنشاء ويجدر االهتمام    ة،محطات توليد الكهرباء الحالي   

كالمحطات الغازية والبدء بانشاء محطات حرارية كبيرة ومحطات كهرومائية كمحطة          
  .توليد سد بخمة لتلبية الطلب

سـعار الطاقـة    أجهزة الكهربائية، وزيادة    دام األ دة كفاءة استخ  ترشيد االستهالك وزيا   . ٢
 . الكهربائية لتقليل استهالكها

بيئة لتوليد  للالسدود المائية التي تعد صديقة      استخدام محطات شمسية ومزارع الرياح و      . ٣
 .الطاقة الكهربائية وتقليل التلوث

اد على الخطوط الوطنية     الكهرباء وباالعتم  هلية في محطات توليد   المولدات األ استخدام   . ٤
 .للتخلص من االسالك المتشابكة وجمالية المنطقة وتقليل التلوث البيئي

 ويعمـل علـى     ،لقراءة العدادات عن بعد   ) الرقمية(استخدام منظومة العدادات الذكية      . ٥
  . تسريع الجباية والتغلب على مشكلة تذبذب المبيعات وزيادة دقة المعلومات الموثقة
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  ١لجدول ا
المطلوبة والمجهزة والفجوة وعدد المشتركين   Mw القدرة الكهربائيةمعدل 

  محافظة نينوى وعدد السكان لGDP ومعدل درجات الحرارة و لقطاع السكنيل

  
 باالعتماد على بيانات مبيعات الطاقة الكهربائية مـن         ن الجدول من إعداد الباحثا    :المصدر

  .ليها من مديرية نقل الطاقة الشماليةتوزيع نينوى والطلب ع
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  ٢لجدول ا

  لقطاع السكنيلالمطلوبة والمجهزة والفجوة   Mwh الكهربائيةالطاقة 
  ٢٠١٠ -٢٠٠٨ بها المتنبأ محافظة نينوىل GDP   ومعدل درجات الحرارة و

  
  .لتنبؤ بهاا والبيانات التي تم ن الجدول من إعداد الباحثا:المصدر
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  المراجع
   المراجع باللغة العربية-أوالً

، االقتـصاد القياسـي،   ٢٠٠٢انمار امين حاجي وعادل موسى يونس،       ,  بسام يونس  ،ابراهيم .١
 .، دار عزة للنشر والتوزيع، الخرطوم، السودان١ط

تقدير فجوة الطلب على الطاقة الكهربائيـة فـي محافظـة    " ,  ٢٠٠٨جاسم، يسرى حازم،      .٢
 غير منشورة،  كلية االدارة واالقتـصاد، جامعـة          رسالة ماجستير " ٢٠١٠نينوى حتى عام    

 .الموصل
  .الجهاز المركزي لالحصاء في محافظة نينوى التابع لوزارة التخطيط .٣
اختبار القوة التنبؤية لنمـاذج      , ١٩٩٣,  انمار امين وابتهاج عبد الحميد محمد علي         ،حاجي .٤

كلية االدارة  , ٤٧العدد  , افدين  مجلة تنمية الر  , االقتصاد القياسي باستخدام معامل تباين ثايل       
 . جامعة الموصل, واالقتصاد

التوقع بالطلب على الطاقـة الكهربائيـة       ،  ١٩٩٧ محمد، على مادي، فوزي قشوط،       ،خالط .٥
،  مؤتمر سـكري العـرب       الزيادة في االحمال في الشبكة العامة للكهرباء للجماهيرية الليبية        

 .، جامعة فالدليفيا، عمان، األردن١٩٩٧لسنة 
  .الموصل ,دائرة مبيعات الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى التابعة لتوزيع كهرباء نينوى .٦
، دار  ٣ط, ، التحليل اإلقتصادي الجزئي   ٢٠٠٤,  عفاف عبد الجبار ومجيد علي حسين      ،سعيد .٧

 .االردن, وائل للنشر والتوزيع
شارة خاصة الى محددات الطلب على الطاقة في دول الخليج مع إ، ١٩٩٥ ، عمار محمد،سلو .٨

جامعـة  , كلية االدارة واالقتصاد  , رسالة ماجستير غير منشورة   , ١٩٩٥ -١٩٧٠العراق من   
  .الموصل 

االقتصاد الكلي، الطبعة   "  ، ٢٠٠٠,  عبد الناصر وعبد الحليم كراجة ومحمد الباشا         ،العبادي .٩
  .االردن, عمان, دار صفاء للنشر والتوزيع , االولى

كليـة االدارة   ،  ، دراسة الجدوى وتقييم المـشاريع     ٢٠٠٢،  مصطفى عبد العزيز    ،عبد الكريم  .١٠
  . الموصل جامعة الموصل الطبعة االولى،،واالقتصاد

, بيـروت , ١ط, مركز دراسات الوحدة العربيـة    , هدر الطاقة , ١٩٩٥,  عبدالرزاق ،الفارس .١١
 .لبنان
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