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هيكلة قطاع الكهرباء في العراق ودور القطاع  اعادة*:د. بارق ُشبَّر

 ** الخاص
 عن منظومة الكهرباء في العرق اوالً: مؤشرات ومعلومات اساسية

 

 ات التوليدية للمنظومة القدر رتطور وتدهو ( أ

 

االقل انعدام وجودها على موقع  في أو ،في ظل غياب بيانات رسمية معتمدة من وزارة الكهرباء 

نتحفظ  ن مصادر مختلفةة من الى تجميع بعض المؤشرات الرئيسوجدنا انفسنا مضطري ،الوزارة

 كتقديرات تأشيرية. ،على دقتها ولكننا نستعين بها

قبل غزو الكويت  ، أي0991في عام   (Installed Capacity)الطاقة المنصوبة   قدرت

 ،نعلمهذا الرقم اقليم كردستان الحالي. وكما يشمل  وعلى االرجح   ميغا واط 00111حوالي ب

الل حرب الخليج االولى. وبعد عمليات التصليح التي كان كبير من المنظومة  خ مر جزء  د  

ميغا واط من الطاقة المنصوبة في  0011ستعادة حوالي تمت إ ،مهندسها  د. جعفر ضياء جعفر

تقدير الخبير نزار احمدل اوفق .0991عام 
1
 وبقى هذا القياس ثابتاً حتى كانون الثاني من عام  . 

 اسم العكايشيوفق تقديرات خبير الكهرباء ق 1110
2

. اال ان الخبير المهندس االستشاري عبد هللا 

يعتبر ان هذا الرقم مبالغ فيه  0991الماشطة والذي شارك في عمليات اعادة التأهيل في عام 

 كثيراً. 

ومن غير المعروف فيما ، ميغاواط 000111اما القدرة التصميمية المتوفرة حالياً فتبلغ حوالي 

 ؟اقليم كردستان ام الشمل ي اذا كان هذا الرقم 
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 ، ميغاواط 0011بحوالي  فتقدر ،قبل احتالل العراق ،1112أما القدرة التوليدية الفعلية في عام 

. ومن المرجح ان هذا الرقم اليشمل اقليم كردستان عمال الصيانة والتأهيل الدوريأبسبب غياب 

اعمال الصيانة  ميغاواط نتيجة 0041ارتفاع الى . وخالل فترة قصيرة بعد االحتالل  تم تحقيق 

 .والتأهيل التي نفذتها سلطة االحتالل
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  الوطنية للقدرة اإلنتاجية رتفاع تدريجيإتم تحقيق نزار احمد تقديرات مهندس الكهرباء حسب و

وهذا التقدير قريب جداً من تقديرات مستشار  ،1101 في عام  ميغاواط  8000الى حوالي  الفعلية

بوجود  قدرة  لطاقة لرباء السيد عادل حميد مهدي والذي صرح في منتدى العراق وزارة الكه

مجهزة من ميغاواط استيراد و 0811ميغاواط  ولكن يدخل ضمنها  0041توليدية  متاحة بحدود 

بوارج تركية. 
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الصادر عن وزارة الخارجية األميركية  "تقرير األوضاع األسبوعي في العراق "ولقد أكد

ألف  011بأن مجموع الطاقات المجهزة عن مختلف المصادر كانت  1100عام منتصف 

 .قدرة توليد فعلية ميغاواط 4111ما يعادل أي ، ميغاواط.ساعة

 

                                                 
1
 1100، تموز  14الى الياء، مجلة الحوار، عدد  الكهرباء من األلفد. نزار احمد: ازمة  المصدر:  

2
  1110المصدر: د. قاسم العكايشي، عرض قدم لمؤتمر الكهرباء في البحرين في عام   

3
 د. نزار احمد: نفس المصدر السابق  

4
 س المصدر السابق نفد. نزار احمد:   

5
قدمت في منتدى العراق  وسياسات وزارة الكهرباء، محاضرة  خطط :مستشار وزارة الكهرباء ، عادل حميد مهدي  

 في فندق الرشيد في بغداد 01/01/1101للطاقة في 
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3 

 

 

  الكهربائية لطاقةامؤشرات منظومة :  0جدول رقم 

 
 در: االمص

 1100، تموز  14: د. نزار احمد: ازمة الكهرباء من االف الى الياء، مجلة الحوار، عدد ( 0)

  1118: ورقة الى مؤتمر الكهرباء الخليجي في البحرين في عام  ( د. قاسم العكايشي 1)

  11/0/1101، جريدة الحياة أزمة الكهرباء في العراق: سوء تخطيط وفسادلماشطة: ( عبد اهللا ا2)

( مستشار وزارة الكهرباء السيد عادل حميد مهدي، خطط وسياسات وزارة الكهرباء، محاضرة قدمت في منتدى العراق 0)

 في فندفق الرشيد في بغداد  01/01/1101للطاقة في 

 االستشارية االلمانية  (Lahmeyer) شركة الماير  (USA Aid)مريكية  منظمة يو أس ايد اال تقديرات ( 4)

 

 

 ئيةالكهربا الطاقة  الطلب على نتاج وإلا تقديرات ( ب

 

تقرير "دراساته معلومة مهمة من  ىينقل لنا خبير الطاقة االستشاري عبد هللا الماشطة في احد

 1100ألميركية منتصف عام الصادر عن وزارة الخارجية ا "،األوضاع األسبوعي في العراق

 011 بحدود كان ،)التوليد الفعلي ( ،مختلف المصادر منالمجهزة  ة الكهربائيةالطاق اجماليبأن 

. ميغاواط 4111 مايعادل تشغيل فعلي بطاقة  أي ألف ميغاواط.ساعة
6
وينقل لنا في نفس البحث  

الف ميغاواط  00هرباء بحدود للطلب على الك  14/4/1100في النيابية عن تقديرات لجنة الطاقة 

 ميغاواط فقط.  4111مقابل طاقة توليدية متاحة بحدود  في الصيف

 

من نقاط الضعف الرئيسية في خطط وزارة الكهرباء غياب دراسات علمية  حول جانب الطلب 

، ولذلك نجد وزارة (Load management)   على الكهرباء واساليب ادارته والتحكم به

آليات قطع من خالل   ،في اوقات حمل الذروة الى اساليب قديمة في ادارة الطلبالكهرباء تلجأ 

مما ،  ( Load shedding)   ،التيار الكربائي عن منطقة معينة  وتوجيهه نحو منطقة اخرى 

وهي التوليد المنزلي  الذاتي والمحلي   ،اخرى مكلفة يجبر المواطن على البحث عن بدائل

ان يأخذ في االعتبار حجم االستهالك من هذا النوع في دراسات تقدير والبد الذي التجاري . و

                                                 
6
شخصي  بشكل لنا ، ورقة بحثية وفرها الكاتب 1101عبد هللا الماشطة: ازمة الكهرباء في العراق، بغداد آب   

  مشكوراً 

 -الطاقة التصميمية السنة

 المنصوبة

 )ميغاواط(

-طاقة التوليد المتاحة

القدرة االنتاجية؟ 

 )ميغاواط(

تقديرات الطلب 

 (5) )ميغاواط(

   (0) 00111 الحربقبل  0991

بعد الحرب واصالح  0990

 المنظومة

0011  (0)   

   ( 0)  0011   قبل االحتالل 0110

 0111 ( 0) 0041   بعد االحتالل 0110

0110  0511 (0) 0000 (0 ) 0000 

0115   01111 

0110   00111 

0114   00111 

0101   0000 (0 )   

يراد است 0011+  0051 (0) 00051 0100

 ( 0)وبوارج 
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يقدر الخبير عبد هللا الماشطة  الطلب الحالي والمستقبلي، اال اننا نفتقد الى مثل هذة الدراسات.

  .ميغاواط 0111حجم الطلب من هذا النواع بأكثر من 

 

.  ميغا واط 4411الحرب بحوالي  قبل ، 0991يقدر خبير الكهرباء نزار احمد الطلب في عام 

 وشركة الماير االستشارية االلمانية   (US Aid)اجرت منظمة يو أس ايد   1110وفي عام 

ميغاواط  يقابله  0001بحدود  1110حجم الطلب على الكهرباء في عام  دراسة تم بموجبها تقدير

ا قدرت هذة الدراسة ارتفاع كما بينا سابقاً. كمميغاواط،   2280قدرة توليدية فعلية مقدارها 

وتم وضع خطة  امريكية )تحدث عنها د. قاسم  ،1114ميغاواط حتى عام  00111الطلب الى 

 لتلبية الطلب من خالل اضافة قدرات توليدية جديدة.  ،العكايشي في عرضه(

 

لكلي ومن الملفت للنظر ان الخبير نزار أحمد في دراسته المشار اليها سابقاً يقدر حجم الطلب ا

ميغاواط  وكذلك وزارة الكهرباء تقدر  00111بحوالي  1101على الطاقة الكهربائية  في عام 

في   1114وهو نفس الحجم الذي توقعته منظمة )يو أس ايد(  لعام  1101نفس الحجم لعام 

. واذا افترضنا ان تقديرات دراسة يو أس ايد كانت قريبة الى  1110الدراسة التي اعدت في عام 

غم رثابتة على نفس المستوى بال 1101تقديرات الطلب لعام تبقى  فمن غير المنطقي ان ،واقعال

االرتفاعات الملحوظة في معدالت الدخل للفرد العراقي. ومن المعروف ان المرونة الدخلية من 

 أية 1110عام  بعد دراسة تجر  يبدو واضحاً انه لم للطلب على الكهرباء مرتفعة نسبياً. من ذلك 

أن في بحثه المشار اليه سابقاً ب يذَكراال ان الخبير عبد هللا الماشطة دراسة جديدة  لتقدير الطلب. 

 .ميغاواط لتغطية فترات الذروة وتغذية المشاريع الصناعية 411ألفاً و 04العراق سيحتاج إلى 

 

 ثانياً: توصيف وتحليل المشكلة المحورية

 
 ؛عرضتباطوء نمو الللطلب والسريع رتفاع إلالفجوة بين ا ( أ

رتفع على نحو دراماتيكي وسريع بعد رفع إ سري على الكهرباءمن الواضح ان طلب القطاع األ

الدولة و تحسن موظفي . ومع رفع رواتب  1112العراق ابان التغيير في عام  عن  الحصار

ت ارتفع ،تذكر  دخول الطبقات الوسطى وفتح الحدود لالستيرادات ومن دون تعرفة جمركية

، سيما المنظومة على الضغوطات  االجهزة الكهربائية على نحو كبير مما سبب زيادة مشتريات 

وفي ظل غياب نظام تعرفة   عالية في البلدان الناميةوان المرونة الدخلية للطلب على الكهرباء 

تراجع ميل المستهلك نحو الترشيد، سيما وضعف الجباية  ، )سعراستهالك الكهرباء(  ،متطور

شبه  وانه يستلم الكهرباء الوطنية بأسعار شبه مجانية وما يوفره من مبالغ عن هذة الخدمة

في  الصحاب المولدات المحلية الخاصة ،مباللغ تزيد على التوفير، كفي الغالب ، يدفعها  المجانية

اع % يليها القط08وتبلغ حصة االستهالك االسري في اجمالي االستهالك نسبة  .المناطق السكنية

.  %11% ثم القطاع الصناعي بنسبة 18الحكومي بنسبة 
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 اخفقت وزارة الكهرباء في تنفيذ جميع خططها  لتوسعة العرض. ومن جانب اخر 

وبموجبها تم التخطيط  لرفع القدرة  ،أول خطة  1112 في تشرين االول /اكتوبرو ضعت 

ثم الى  1114غاواط في عام مي 00111والى   1112ميغاواط  في  2411االنتاجية من حوالي 

. 1114ميغاواط في عام  04111
8

فترض ان يتجاوز االنتاج الطلب وفق هذة الخطة  كان ي  على . 

                                                 
 : المصدر السابقمستشار وزارة الكهرباء -عادل حميد مهدي  7
8
قي االقتصادي في برلين ارعالمصدر: شركة الماير االستشارية االلمانية في عرض قدم في الملتقى االلماني ال  

 1110نيسان  0في 
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اعوام من منظور  0، أي ان  تحل مشكلة الكهرباء قبل 1114ميغاواط  بحلول عام  0111بمقدار 

  !اليوم

 

بتلبية الطلب بشكل كامل  وعدت فقد ، 1118زية العشرية لوزارة الكهرباء لعام كالخطة المرأما 

 عام بحلولساعة  في اليوم من االنتاج المحلي واالستغناء الكامل عن االستيراد  10ولمّدة 

1119! 

 

 خفاق وزارة الكهرباء في تنفيذ خططها يذكر الخبير عصام الخالصي المثال اآلتي: إوكمثال على 

 من 9 فريم أي جي صنع من وحدتين لتنمية استوردت الوكالة االمريكية ل 1114في شباط/اذار 

مليون  11,81الجديدة بقيمة  الغازية النجف محطة مشروع إلى المخصصة الغازية التوربينات

 تموكانتا قد   ،1114حزيران  في الكهرباء وزارة مخازن ا الىمدوالر للوحدة الواحدة وسلمته

 ذلك إلغاء بعد الكهرباء وزارة إلى عدب فيما سلمتا آخر لمشروع األمريكان قبل من استيرادهما

 سابقاً  معلنة النجف مشروع لمناقصة 2006 آيار 23 في االغالق موعد المشروع.  لقد كان

 الحالية االدارة تسلم من ايام بعد إلغي قد بكاملها ونصب المحطة التكميلية االجزاء لتجهيز

 واعقب ،وزارة كريم وحيد( - 1119لمسئوليتها )المقصود ادارة الوزارة في  الكهرباء لوزارة

 ذكرت ان  سبق مقاول بعهدة االعمال حالةإ الى انتهت وتالعبات وضغوطات مناورات ذلك

 فساد قضية في العراقيه المركزيه للمحكمه الجنائيه قرار حيثيات مماثل لمشروع اهليته عدم

 على العقد ارساء تمو .سنوات سبع بالسجن بعد فيما بسببها حكم سابق وزير كهرباء ضد رفعت

 أخرى تأخيرات حصول عدم أفتراض على وحتى .المحكمه قرار من اسابيع بضعة بعد المقاول

 2009 عام من الثاني النصف قبل الخدمة نطاق في تدخل أن يتوقع ال الغازية فان التوربينات

 الكهرباء. وزارة قبل من المولدات بعد استالم سنوات أربع من أكثر أي
9
  

 

 ض الكفاءة  التشغيليةانخفا ( ب

يجمع خبراء الكهرباء الفنيين  ،صيانة وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائيةرداءة بسبب 

)حاصل قيمة االنتاج الفعلي الى القدرة التصميمية لوحدات  ،على حقيقة ان جاهزية المحطات

في  91-04ين تبلغ هذة النسبة في الدول المتقدمة ماب% في حين 41تصل الى  ال ،التوليد(

 !المائة
10
   

 

"ما بالنسبة لتقييم اداء ويعزز هذا الرأي خبير الكهرباء العراقي عصام الخالصي بالقول: 
اإلدارة العليا لمنظومة الكهرباء بالعراق فإنها بالشك تحتل أدنى موقع عند مقارنتها مع أي 

أكثر من عشرة أشخاص  منظومة عامة في المنطقة. فأنها االقل كفاءة من حيث اإلدارة )هناك
شخص يستخدم في  0.0 –مستخدمين لكل ميجا وات مجهز من الكهرباء المولد داخليًا 

)النسبة المتاحة  ،السعودية للقيام بنفس العمل( . واألقل مهنيه في ادارة التشغيل والصيانه
% فقط من  41في محطات التوليد في العراق تشكل حوالي  (،للتوليد الفعلي للكهرباء

 امكانيات   القدرات المنصوبه"
11
وفق تقديرات البنك الدولي بلغت نسبة الفاقد في على و  

وفي ، %  09حوالي  1110شبكة النقل والتوزيع الى اجمالي انتاج الطاقة الكهربائية في عام 

% 24حوالي  1101عام 
12
 

                                                 
9
وجهة الى السيد وزير التخطيط مذكرة بعنوان " منظومة الكهرباء العامه في العراق" معصام الخالصي:   

 04/2/1119والتعاون الدولي بتاريخ 
10

 د. نزار احمد، المصدر السابق  
11

 عصام الخالصي نفس المصدر السابق   
12

 Source: World Bank Data Base Iraq, http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=3&id=4 

 

http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=3&id=4
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 العربية دول البعض ات قطاع الكهرباء العراقي مع : مقارن 0جدول رقم 
 

الكفاءة الحرارية لمحطات  دولةال
 التوليد )%( 

Efficiency of power 
stations (%) 

 نسبة الطاقة المفقودة )%(
Electrical energy losses 

(%)  

 04 9191 العراق

 9,91 9191 االردن

 51 91 الكويت

 91 9991 ا ليمن 

 5195 5,92 البحرين 

 ,5 91 الجزائر

 91 95 ليبيا 

 59 0090 السودان 

 91 02 فلسطين 

 ,999 0490 مصر
 

، الصادرة عن االمانة العامة لألتحاد العربي للكهرباء 1100دورية كهرباء العرب العدد السابع عشر  :المصدر
، ورقة بحثية وفرها الكاتب بشكل  1101عبد هللا الماشطة: ازمة الكهرباء في العراق، بغداد آب   نقاًل عن

  شخصي  مشكوراً 
 

 در الموارد االقتصاديةج( ه

احتياجات قطاع  1112مم المتحدة الى العرق في صيف القدرت بعثة البنك الدولي وا

 مليار دوالر 00بحوالي  ،1114سنوات القادمة ، اي حتى  الكهرباء المالية على مدى االربع

مريكية . وفي اطار المنحة اال دوره اإلقتصادي بشكل كامل يؤدي عادة تأهيله وتطويره لكيإل

مليار دوالر لوزارة  4,8مليار دوالر تم تخصيص مبلغ  00,8العادة بناء العراق البالغة 

مليار دوالر لشبكة النقل ومحطات  0,0مليار دوالر للتوليد ومبلغ  1,0الكهرباء ، منها مبلغ 

تم  التيالنعرف اوجه صرف المبالغ مليار دوالر لشبكة التوزيع.  0التحويل ومبلغ 

ولكننا نعرف  بأن وزير الكهرباء انذاك ايهم السامرائي ادين  ،من قبل االمريكان تخصيصها

 بالفساد المالي وهو هارب خارج العراق. 

 

وشركة سيمنس  قدت الحكومة العراقية مع شركة جي اي االمريكية اتع 1119في بداية عام 

  1,4 يمة اجمالية  بحدود قب   9مولدة توربينية غازية من نوع فريم  48على تجهيز  االلمانية

وبقيت  ميناء الفاو في 1101في عام سليم الشحنة الى وزارة الكهرباء . تم تمليارات دوالر

حتى عام  ضية المفتوحة ومتعرضة للرطوبة والتلف راال هناك قابعة في المخازن المولدات 

الوزارة الى اليوم على السؤال المشروع وهو لماذا  ي جب مسؤولو من دون تنصيب. لم 1101

تمت هذة الصفقة من دون الزام المجهز بتنصيب محطات التوليد. وزير الكهرباء الحالي 

لقد  ومع ذلك تعهد بنقل المولدات الى مواقع تنصيبها. ،عن هذة الصفقةمسؤول يقول انه غير 

من و، ، المولدات لشركات لتنصيبرشحت معلومات بأن الوزارة تعاقدت حديثاً مع بعض ا

 وبصورة شخصية من شركة هيونداي الكورية الجنوبية ، تم ابرام المعلومات المتوفرة لدينا

منها بغداد، والبصرة ، ومكان  أن العمل مستمر في مواقع عديدة والوزارة مع   األقل عقدفي 

لوزارة على االنترنت إال ان موقع ا .ا واط غمي  1111آخر إلنتاج طاقة إجمالية تفوق 

  الخصوص  اليحتوي على معلومات بهذا
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نفقت الحكومة العراقية حتى أمعلومات رئيس حزب المؤتمر الوطني د. احمد الجلبي ل اوفق

مليار دوالر على قطاع الكهرباء من دون نتيجة ملموسة.  14اكثر من  1101بداية عام 

ي االعتبار انقاق القطاع الخاص والقطاع باالضافة الى االنفاق الحكومي البد وان يأخذ ف

االسري على استيرادات المولدات المتوسطة والكبيرة الحجم واالنفاق على تشغيلها للتعويض 

االنقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي. كما تجدر االشارة الى الكلف االقتصادية  نع

)تلوث الهواء  ،ات الخاصةالمولد التي تنجم عن تشغيل هذة (external costs) الخارجية 

والتي يصعب تقديرها حسابياً في اطار هذة الورقة، ولكن يمكن الجزم بأنها ، والضوضاء( 

في هذا  مماثلة ة في جميع االحول استناداً الى تجارب دول اخرى اعدت دراسات ظباه

  الميدان. 
 

لمادية على خسائر افيقدر اجمالي ال ،اما مستشار وزارة الكهرباء السيد عادل حميد مهدي

تحمل القسم  ،والرمليار د 01للطاقة بحدود عدم التجهيز الكامل اإلقتصاد العراقي بسبب 

مليار  9مليار دوالر. ثم يليه القطاع الصناعي بمبلغ  10االكبر منها القطاع السكني وبمقدار 

مليار  1عي مليار دوالر. ويتحمل كل من القطاع التجاري والزرا 8دوالر  والحكومي بملغ 

دوالر. لالسف لم يذكر المستشار مصدر هذة التقديرات أو كيفية احتسابها. اال اننا نفترض ان 

 اليها سابقاً.التي اشرنا  هذة الخسائر لم تأخذ في الحسبان الكلف الخارجية 

 
 

 لوزارة الكهرباء جديدةثالثاً: الخطة ال
 

 عرض موجز للخطة ( أ

تشارها السيد عادل حميد مهدي خالل جلسات منتدى اعلنت وزارة الكهرباء عن طريق مس

. من  1104 – 1101 الطموحة للفترة عن خطتها المركزية 1101العراق للطاقة في نهاية عام 

، ولذلك سوف نستشهد على موقع الوزارة في االنترنت رة الملفت للنظر ان الخطة غير متوف

 .مشكوراً  ةبوثيقة المحاضرة التي وفرها لنا معهد العراق للطاق

من خالل  1104يغطي الطلب بشكل كامل حتى عام  لكي يللكاالعرض  زيادة  تهدف الخطة الى

الف ميغاواط الى القدرة االنتاجية  الوطنية المتاحة حاليا   11اضافة طاقة توليدية جديدة بمقدار 

ضيف طاقة هذا يعني ان الخطة سوف تميغاواط بحسب بيانات الوزارة.  8041والبالغة  حوالي 

سنوات فقط. وبموجب الخطة  2توليدية جديد تعادل ثالثة اضعاف الطاقة المتوفرة حالياً خالل 

ميغاوط، اي اننا سوف نشهد في هذا العام  4411لوحده ما مقداره  1102سوف تضاف في عام 

ميغاواط اخرى لكي  4411تتوقع الخطة اضافة  1100مضاعفة الطاقة التوليدية. وفي عام 

 الطاقة الكلية ثالثة اضعاف الطاقة الحالية.  تصبح

 

 لى تنفيذ المشاريع اآلتية:اوتستند الخطة 

 

  بطاقة توليدية اضافية مقدارها  1104مشروع محطات غازية حتى عام  00انجاز

 ميغاواط 02111

  4111بطاقة توليدية اضافية مقدارها  1104مشاريع محطات بخارية حتى عام  4انجاز 

 ميغاواط

 0021بطاقة توليدية اضافية مقدارها  1101مشاريع محطات ديزيل في عام  4ز انجا 

 ميغاواط 

  011والذي سيضيف  1108انجاز مشروع الطاقة المتجددة )شمسية ورياح( حتى عام 

 ميغاواط



8 

 

  0111والذي سيوفر طاقة اضافية بمقدار  1104انجاز برنامج الدورة المركبة حتى عام 

 ميغاواط 

 

اي حوالي  ميغاواط  14111اكثر من  1104مجموع الطاقة االضافية حتى عام وبذلك سيكون 

 اربعة اضعاف الطاقة المتاحة حالياً.

 

 00تبلغ  1104ويشير السيد المستشار الى ان المتطلبات المالية المطلوب تخصيصها حتى عام 

ماهو  لواضح. من غير ا 1104مليار دوالر حتى عام  14مليار دوالر امريكي ثم ترتفع الى 

المقصود بتعبير "مطلوب تخصيصها" ومن هذة الجهة التي يفترض ان تخصص االموال 

وهذا . لالستثمارات المطلوبة؟ نفترض ان جهة  التمويل المقصودة هي الموازنة العامة  للدولة 

يع مليار دوالر لتمويل المشار 00االمكانيات المالية للدولة في توفير مبلغ ل حول اؤ يثير التس

التي تم و الفعلية . ومن غير الواضح حجم المخصصات فقط االستثمارية  لوزارة الكهرباء

. مانخشاه هو لتنفيذ هذة الخطة   1104حتى عام تحت تصرف الوزارة  لتكون  اعتمادها رسمياً 

ان السادة المخططون في المديرية العامة للدراسات والتخطيط في وزارة الكهرباء استندوا على 

ان فتراضية، بمعنى طبيعة ابرمتها  راض توفير المال المطلوب مما يضفي على الخطة افت

. وبذلك تصبح الخطة القيمة لها لو توفر هذا الشرط فسوف نحقق الهدفالمخطط يقول لنا  

 سوى الدعاية واالعالم.

 

 تقويم الخطة  ( ب

ض ان مبلغ االستثمار جهود طاقم الوزارة الحالي  دعونا نفترتقويم  ولكي نكون ايجابيين في

مليار دوالر سوف يتم رصده من الموازنة  14وبمقدار  1104االجمالي المطلوب حتى عام 

 ضع تحت تصرف الوزارة لتنفيذ خطتها المركزية.ووي ،وعلى نحو تدريجي العامة

 

وشحتها وضرورة  محدودية الموارد اإلقتصادية  حقيقة المنطق اإلقتصادي الذي يرتكز على

بما في ذلك اعداد دراسات التكلفة والمنافع  ،ها على النحو االمثل من خالل آليات مختلفةاستخدام

يفرض علينا  في هذة الحالة  البحث عن البدائل االفضل الستخدام المال العام في   ،اإلقتصادية

م ثالقطاعات التنموية المختلفة وعن بدائل التمويل لالستثمارات المطلوبة في قطاع الكهرباء. 

هناك جوانب اخرى تتعلق بالديمومة الفنية والمالية للمشاريع التي تتضمنها الخطة وينبغي اخذها 

بذلك و في االعتبار. لنفترض ان الشروط المالية للخطة سوف يتم توفيرها من الموازنة العامة 

. 1104بحلول عام وتبدأ بالعمل  جاز كل مشاريعهاإنتتمكن الوزارة من تحقيق هدف الخطة، اي 

لربما سوف تدعي وزارة الكهرباء انها نجحت في تنفيذ الخطة، ولكن من وجهة نظرنا سوف 

المنفذة ، الن التنفيذ   لمشاريعالمالية واإلقتصادية ل ديمومةال يعتمد نجاح الخطة من عدمها على

بكات فائدة محطات جديدة لتوليد الطاقة وش . مالوحده اليضمن نجاح المشروع على المدى البيعد

نقل ومحطات تحويل ..الخ عندما تعمل على نحو غير إقتصادي وتضيف الى موازنة الدولة 

 كما ،اعباء جديدة ؟؟ من وجهة نظرنا سوف يعني هذا االستمرار في هدر الموارد االقتصادية

زيادة  في القدرة مليار دوالر مقابل تحقيق  14، حيث تم انفاق 1112عام منذ الحال  كان عليه

تنفيذ الخطة يتطلب .  ميغاواط  فقط خالل العشر سنوات الماضية 0551تاجية الفعلية بواقع االن

مليار دوالر ككلف إقتصادية مباشرة من  40ليصبح المجموع   ،مليار دوالر اخرى 14الجديدة 

موازنة الدولة  فضالً عن انفاق القطاع الخاص والقطاع االسري والذي يصعب تقديره في اطار 

 ةيضرار البيئالالكلف الخارجية الناجمة عن ا ، فضالً عن ولكن اليستهان بحجمه  ،ةقورهذة ال

وانبعاث ثاني اكسيد الكاربون من  والصحية بسبب المولدات العشوائية في المناطق السكنية

  . الوقود الثقيلمحطات التوليد الحرارية التي تعمل على 
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إدارة قطاع الطاقة شاري عبدهللا الماشطة على اختيار يعترض المهندس االست ،ومن الناحية الفنية

اعتمدت  اإذ ،حَرق في التوربينات الغازيةالتقنية الخاطئة بالنسبة إلى نوع الوقود الذي يستخَدم وي  

في حين ال يستطيع العراق تلبية حتى  ، الوقود الثقيل وليس الغاز الطبيعي، الذي يخطَّط لتصديره

ية وإمدادها بالغاز،علماً أن أكالف توليد الكهرباء في العراق باستخدام احتياجات المحطات الغاز

. ضعفاً أكالف إنتاجه باستخدام الغاز الطبيعي 04الوقود الثقيل في الوحدات الغازية تعادل 
13
  

 

الماضية وعلى تجارب العديد من الطويلة  لسنوات انا المهنية خالل في قناعتنا وبناًء على تجارب

من تقديم حلول جذرية ناجعة ومستدامة  العراقية رى سوف لن تتمكن  وزارة الكهرباءالدول االخ

وذلك بسبب طبيعة هذة المشاكل الهيكلية ، للمشاكل التي يعاني منها قطاع الكهرباء حالياً ومستقبالً 

هذة الكفاءة التشغيلية  لعالقة وثيقة  بمشكلة البيروقراطية في جهاز الدولة وانخفاض  لها والتي

 . جهزة الى مستويات متدنية جداً الا

 

  اعادة هيكلة قطاع الطاقة الكهربائيةرابعاً: 
 

دارة قطاع الطاقة الكهربائية  من قبل الجهاز إخفاقات المتتالية في إلبعد عشرة اعوام من ا

وغياب االفق االستراتيجي والنهج العلمي في اساليب التخطيط  المترهل البيروقراطي الحكومي

يكمن فقط في زيادة الطاقة التوليدية، البد من  تقبل هذا القطاع ، حيث ان الحل المستديم  اللمس

لهيكلية القطاع وتستفيد من تجارب ر الجذري يالبحث عن أستراتيجية جديدة تتوجه نحوى التغي

في بما  ،في الكثير من دول العالم  االمم التي نجحت في ادارة وتطوير قطاع الطاقة الكهربائية

. في قناعتنا يكمن الحل المستديم لمشكلة الكهرباء في العراق في اعادة هيكلة ذلك دول الجوار

 وفق الخطوات والمراحل اآلتية: على  القطاع 

 

 الغاء وزارة الكهرباء واستحداث المؤسسات اآلتية: .0

 

 ؛واالشراف عليه  هيئة مستقلة لتنظيم  قطاع الكهرباء 

 ركة قابضةشركة الكهرباء الوطنية  كش. 

 

  والمديريات التابعة لها نقل جميع الموظفين والمستخدمين الحاليين في وزارة الكهرباء .1

 .الى المؤسسات المستحدثةوالكادر الفني في التوليد والنقل والتوزيع 

 

مهام منح االجازات لشركات القطاع الخاص العاملة في  هيئة التنظيم واالشرافتناط ب  .2

تحديد اسعار الجملة لبيع الكهرباء انة  والخدمات الفنية  والتوزيع وميدان التوليد والصي

. من المولدين الى الموزعين واسعار المفرد )التعرفة ( من الموزعين الى المستهلكين

وتكون الهيئة مسؤولة عن وضع المواصفات الفنية والقياسية التي تتعلق بالقطاع 

 .القطاعلتنظيم  االزمة والتحضير لمشاريع القوانين

 

يتم تقسيم القطاع الى ثالثة حقول مستقلة عن بعض وهي التوليد والنقل والتوزيع ويتم  .0

تأسيس ثالثة شركات مستقلة تحت مظلة شركة الكهرباء الوطنية القابضة والمملوكة 

  .% للدولة011
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جميع محطات تاسيس شركة توليد الطاقة الكهربائية الوطنية والتي تحول اليها اصول  .4

يد الكهرباء المملوكة حاليا من الدولة بعد تقويمها من قبل مكاتب حسابات دولية . تفتح تول

 ،%(21)للمساهمة في رأس المال بنسبة مستثمرين عراقيين لالشركة  المجال 

. وتطرح اسهمها للتداول في البورصة الوطنية فقط ،%(11) بنسبة  مستثمرين اجانبلو

كفاءآت  من قبل ،)بأستثناء اقليم كردستان( ،العراقمركزياً على مستوى  تدار الشركة

، من خارج الجهاز الحكوميظام الحوافز وبعقود موقتة بموجب  ن ادارية وتكنوقراط

المدى البعيد الى في  وفق مبادئ وفلسفة القطاع الخاص، أي انها سوف تسعى وعلى 

الدعم الحكومي تحقيق ارباح ومن دون ضمانات حكومية بالدعم. ولكن البد من ضمان 

هيئة التنظيم بيع  للكيلو واط/ساعة تحدده   من خالل ضمان سعر ،في المرحلة االولى

لمدة عشر سنوات. % 8يغطي كلفة التوليد زائداً هامش ربح بمقدار   بحيث واالشراف

 والمعروفين بأسم % من القطاع الخاص011شركات التوليد المملوكة لويفتح المجال 

نفس الشروط  المذكورة ل اللنشاط وبيع منتوجهم وفق ،(IPP)ن  يستقلالطاقة الم مولدي

  .سابقاً 

 

تأسيس شركة نقل الطاقة الكهربائية الوطنية والتي تحول الى ملكيتها شبكة النقل الوطنية   .8

وتعمل هذة الشركة التي تكون كي في(  021كي في والمتوسط  011)الضغط العالي 

تكاليف اعمالها من خالل جباية رسم تحدده هيئة % للدولة على تغطية 011مملوكة 

من شركة  التنظيم واالشراف على نقل الطاقة. ويضاف هذا الرسم على سعر بيع الجملة

 .شركات التوزيعالتوليد الى 

تمتلكها الكهرباء المركزية وعلى مستوى المحافظات واالقاليم لتوزيع  شركاتتأسيس  .4

% تشتري الكهرباء بسعر الجملة 41بنسبة % والقطاع الخاص 41المحافظة بنسبة 

المشار اليه سابقاً وتبيعه بسعر يحدد من قبل هيئة الكهرباء يضمن تغطية التكاليف 

 .وهامش معين من الربح

 

 التوصيات:

عادة هيكلة الواجنبي مشترك العداد دراسة جدوى تفصيلية  ينوصي بتكليف بيت خبرة عراق

 .طريق لتنفيذ االصالحات المطلوبة ووضع خطة شاملة مع خارطة القطاع 

 

 *( خبير إقتصادي دولي

**( ورقة عمل قدمت الى الملتقى العلمي األول لشبكة اإلقتصاديين العراقيين في بيروت 

  1102آذار/نيسان 


