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نبذة عن برانمج سياسات العراق
يسعى برانمج سياسات العراق اىل ردم اهلوة بني النخب الشبابية وصناع القرار عرب التدريب النخب 
الشبابية على احداث التغيري االجيايب من خالل التأثري يف عملية صنع القرار. ان الربانمج يهدف لتمكني 
املشاركني إلعداد اوراق سياسات واقرتاح بدائل سياساتية هتدف لالرتقاء ابداء النظام وتدعم شرعيته.  ان 
هذا الربانمج يتيح للمشاركني التواصل مع صناع القرار والتعرف على ابرز الصعوابت واملشاكل اليت تعرتي 
جانب التنفيذ واملتابعة للسياسات العامة. ان هذا الربانمج يسعى ملنح املشاركني قراءة واقعية لبيئة صنع 

القرار يف العراق، وفهماً لفرص وحتدايت التغيري.

ان الربانمج قائم على اربعة مراحل: 
اعداد: مساعدة املشاركني يف احلصول على املهارات االساسية إلعداد اوراق السياسات ومحالت 

مناصرة فعالة. 
اكتشاف: ايضاح سياسات عامة مهمة يف العراق من قبل خمتصني عرب تغطية اصحاب املصلحة، 
اإلطر واالجراءات املؤسساتية، الواقع العملي، والنقاشات الدائرة حول كل سياسة عامة، فضاًل عن آفاق 

االصالح. 
اشراك: تدريب املشاركني على تطوير احلمالت الرتوجيية وتنسيق اللقاءات مع املسؤولني احلكوميني 

من اجل البدأ ابخلطوات األوىل حلمالهتم.
اغناء: األشراف على املشاركني من اجل اعداد ورقة حبثية يف جمال اهتمامهم، من اجل اغناء 

احلوارات وتطوير بدائل سياساتية، واليت إبمكاهنا ان تساعد على مواجهة املشاكل احلالية.

حقوق النشر حمفوظة لربانمج سياسات العراق  2020 

 psdiraq.org 
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تعديل السياسة املرسومة الستقرار شبكة التجهيز الكهرابئية

حملة عامة:
تقدِّم هذه الورقة البحثية حملة حول موضوع سوء خدمة توفري الطاقة الكهرابئية يف العراق، 
وهذه املشكلة اليت حتوَّلت إىل معضلة حقيقية توارثتها العقود املنصرمة يف البالد، وعلى الرغم من 
البحث  ويُفَتتح  الوضع،  لتطبيب هذا  اْستـُْثِمَرْت يف حماولة  اليت  الدوالرات  املليارات من  عشرات 
تنتقل  َثَّ  ومن  احملتملة،  وآاثرها  القطاع  هذا  تواجه  اليت  املختلفة  العراقيل  أبرز  بتعريف  موضوعه 
إىل تقييم اإلجراءات اليت اتَُِذت للمعاجلة، ولن تدفع هذه الورقة ابجتاه حتميل املستهلكني مبالغ 
عن  فضاًل  عملية انجحة،  إىل  واجلباية وصواًل  التعرفة  عملية  هيكلة  إعادة  تناقش  ا  وإنَّ إضافية، 

اقرتاحها صوراً تنفيذية أفضل والدروس املستسقاة ممَّا سبق.
اعتمدت الورقة البحثية هذه البحث الكمّي والنوعّي املعتمدين من قبل الباحث وآراء 13 
العام واخلاص للجباية  القطاعني  الـ)PPP(، أي: اليت طبَّقت فيها شراكة  من مناطق  مستهلكاً 

واخلدمة ، فضاًل عن رأي خبرٍي يف القطاع الكهرابئي.
وبصورة عامَّة، فإنَّ العمليات املتعلِّقة بشبكة جتهيز الكهرابء ُتوَّل من احلكومة، وإنَّ القناة 
الوحيدة للعائدات من جتهيز هذه اخلدمة تعاين من اإلمهال ممَّا يثقل من كلفة العملية، وإنَّ األزمة 
املالية اليت عصفت ابلبالد يف 2014 أثرَّت سلباً على تنامي االستثمارات، ويقابله الطلب املتزايد 
وبصورة ضاغطة، ومع غياب استعادة مبلغ معتدٍّ به إىل احلكومة، وزايدة املبالغ املدفوعة ألصحاب 
املولدات اخلاصة، وأضف إىل ما ذُِكَر أعاله سلوكيات االستهالك املتباينة واليت غالباً تكون غري 
العراق  أدَّى ذلك إىل وقوع منظومة  القليلة، ممَّا  التعرفة  أمهِّها  كفوءة؛ بسبب عوامل عدَّة، ومن 

الكهرابئية يف حلقة مفرغة جيب اهناؤها.
من تلك احملاوالت الرامية لكسر هذه احللقة املفرغة هي مشاريع الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص ))PPP((، وهذه املشاريع تستند إىل مفهوم الشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص؛ 
لتقدمي خدمة لشرائح واسعة من املستهلكني بدال من لشرحية سكانية واسعة ، وسنناقش النتائج 

احلالية هلذه املنهجية وكيفية حتسينها.

تعديل السياسة المرسومة الستقرار شبكة التجهيز 
الكهربائية
فيصل الصفار
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نقص التجهيز:
 اجلواب البديهي حلل معضلة الطاقة هو توليد املزيد من الطاقة، وقد يبدو اجلواب يسرياً، 

لكنَّ السنوات األخرية أثبتت وجود مشاكل يف عملية التوليد.
 19 وتبلغ ذروهتا عند  )ميغاواط(،  حوايل 16.5  العراق حالياً  التجهيز يف  ويبلغ إمجايل 
ـُز الشبكة من ستة مصادر رئيسة،  )ميغاواط(، مقارنة مبتوسط الطلب البالغ 21 )ميغاواط(، تُـَجـهِّ
وتسيطر احلكومة على أربعة من املصادر الستة، أمَّا املصدران اآلخران فهو إمَّا من منتجوا الطاقة 
املستقلون )IPP( أو الكهرابء املستوردة من البلدان اجملاورة، فضاًل عن الشبكة احلكومية فإنَّ الناس 
يعتمدون أيضاً على املولدات اخلاصة يف األحياء السكنية حال انقطاع التيار الكهرابئي املربمج أو 

غري املربمج، وإنَّ هذا التجهيز من قبل املولدات اخلاصة يقع خارج إطار السيطرة احلكومية.

 

Source: Ministry of Electricity annual reports 

 

The generation portfolio of Iraq’s electrical system is not well designed. For instance, 
Iraq uses peaking plants more than base load power plants, and covers the lack of 
generation in base load by these peaker generators. This causes issues, as peakers are 
often high-cost. When designing the generation portfolio, it is necessary to cover the 
base load by base load power plants (i.e thermal power plants), and use the peakers 
only when we have a demand higher than the base load. 

On the economics side, Iraq has, in the past, purchased significant capacity turbines 
without ensuring that an adequate fuel source for operation. This has led to a 
significant reliance on natural gas imports, and at times has also resulted in Iraq using 
liquid fuel in natural gas or dual-use turbines, reducing their efficiency. This practice 
also increases the down time of the plant and increases maintenance requirements, all 
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إنَّ ملف توليد الطاقة الكهرابئية يف العراق مل حيَظ بتصميم جيِّد، وعلى سبيل املثال يستعمل 
العراق حمطات الذروة؛ لتوليد الطاقة أكثر من حمطات احلمل األساسي، ويغطي نقص التوليد يف 
احلمل األساسي عن طريق حمطات الذروة، وهذا النهج له تبعاته إذ غالباً ما تكون حمطات الذروة 
مكلفة للغاية، وحني تصميم ملف توليد الطاقة الكهرابئية، من الضروري تغطية متطلبات التوليد 
األساسي من حمطات احلمل األساسي )احملطات احلرارية مثاًل(، وال ُتستعمل حمطات الذروة إالَّ 
وانا  عالية  بنسب  الذروة  على حمطات  االعتماد  يتم  األساسي وال  التجهيز  يفوق  بظهور طلب 

بنسب اقل لسد احلاجة عند محل الذروة. 
من انحية أخرى، َتُصُّ اجلانب االقتصادي فقِد اشرتى العراق سابقاً )توربينات( للسعات 
العالية، من دون أتمني كميات وقود كافية للتشغيل؛ ممَّا أدَّى إىل االعتماد الكبري على واردات الغاز 
الطبيعي، أو استعمال الوقود السائل والغاز الطبيعي، أو ما يسمَّى )توربينات( ثنائية االستعمال 
متعددة انواع الوقود حيث يكون لديها القابلية على استهالك انواع خمتلفة من الوقود ولكل نوع من 
الوقود له تبعاته على عمليات التشغيل و الصيانة، وهذا أدَّى إىل التقليل من كفاءة عملها، وتسبِّب 

هذه اآللية أيضاً زايدة أوقات توقُّف )التوربينات( عن العمل، فضاًل عن زايدة متطلبات الصيانة.
يفوق األسعار املعتادة، ومبا أنَّنا  وكل ذلك جعل من تشغيل وصيانة احملطات أمراً مكلفاً 
نستورد وقود التشغيل من دول أخرى، فهذا ُيشكِّل هتديداً ألمان الشبكة إذ إنَّ أيَّ عرقلة تعرتض 

عملية التجهيز ستؤدي إىل انقطاعات ابلتجهيز الكهرابئي.
التجاوز على شبكة التجهيز )اخلسائر(

اً، وصعبة االخرتاق لكن بعد 2003، أدَّى  كانت شبكة التجهيز فيما مضى مؤمَّنة جدَّ
غياب الرقابة احلكومية وزايدة االستهالك إىل انتشار حاالت التجاوز على الشبكة.

تقع معظم حاالت التجاوز ضمن حيِّز التوزيع اخلاص ابملنظومة الكهرابئية، وحتصل معظم هذه 
التجاوزات يف شبكات التوزيع ذات االسالك املعلقة كما هو مالحظ يف معظم احملالت السكنية. 

كانت معظم مشاريع الشركة )PPP( يف املناطق اليت تتمتع بتجهيز الكهرابء من خطوط 
حتت األرض، ولكن ووفقاً ملقابلة مع أحد سكنة منطقة الريموك فقد كانت املنطقة جمهَّزة ابألسالك 

.)PPP( املعلَّقة قبل أن تتحوَّل إىل منظومة حتت األرض قبل تطبيق املشروع
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عدد املستهلكني

الريموكزيونةاحلارثية

املصدر: معهد العراق للطاقة 
إنَّ العائدات احلكومية الوحيدة هي تلك املتأتية من عمليات اجلباية وأكثر من %50 من 

العائدات هُتدر بسبب املشاكل الكثرية املتعلقة ابملنظومة ومن بينها التجاوز.

النسبة املئوية خلسائر الطاقة للمنظومة الكهرابئية

املصدر: البنك الدويل
تزايد السلوك االستهالكي للمستخدمني؛ بسبب امكانية التجاوز على منظومة التوزيع، إذ 

ال جيب أن تقلق بشأن ما ال حتاسب عليه مالياً. 
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عمليات اجلباية
بيوهتا  تتمتع  اليت  املناطق  بعض  إنَّ  إذ  اجلباية،  بسابقتها هي  الصلة  وثيقة  أخرى  مشكلة 
ا وإن  مبقاييس للكهرابء ال ُتطالب ابلدفع لقاء استهالكها للطاقة الكهرابئية، أي: مبعىن آخر، فإهنَّ
ا لن تفعَّل؛ بسبب خلل منظومة اجلباية واستيفاء املستحقات.  كانت تلك عدادات للكهرابء فإهنَّ
اً، ومل تـَُعْد صاحلة للعمل، فما زالت تعتمد على القوى البشرية  إنَّ منظومة اجلباية قدمية جدَّ

البطيئة وغري انجحة.
إنَّ منظومتنا للجباية عالية الكلفة؛ بسبب قلَّة كفاءهتا، فال ميكن اسرتداد ألموال املصروفة على 
توليد الطاقة وما يتصل بعمليات التجهيز واحدة، وعملية اجلباية هي واحدة من عمليات التجهيز. 

أموال اجلباية مقدرة بـ )مليون د.ع(

الريموكزيونةاحلارثية

املصدر: معهد العراق للطاقة 
إحدى املشاكل اليت تعرتض عمليات اجلباية هي غياب األنظمة والتعليمات اخلاصة مبن 
ميتنع عن الدفع، ويف بعض األماكن تفاقم األمر إىل أن أصبح املعتاد هو عدم دفع رسوم الكهرابء، 
أبسلوب  وعياً  أكثر  الناس  سيجعل  ا  وإنَّ فقط  تويل  قناة  يوفِّر  لن  احلالة  هلذه  حل  إجياد  وإنَّ 
استهالكهم للطاقة الكهرابئية، وبذلك يقل احلمل األقصى من على الشبكة، و هذا ما مت أتكيده 

من خالل جتارب اجلباية و اخلدمة. 
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اقصى مقدار للحمل

الريموكزيونةاحلارثية

املصدر: معهد العراق للطاقة 
الدعم احلكومي

إنَّ نظام الدعم احلكومي يف العراق غري مدروس أو خمطط له بصورة سليمة، فغالباً ما يوفر 
الدعم احلكومي للمستهلكني من  الشرحية السكنية %87 من كلفة الكهرابء احلقيقية و تشكل 
الشرحية السكنية %61 من جممل الطاقة املستهلكة من قبل شرائح املستهلكني كافة، وهذا الدعم 
الكبري مع غياب التخطيط السليم خاصة ما يتعلق ابملستفيدين سينتهي إىل استخفاف الناس وعدم 
ادراكهم مبقدار استهالكهم للطاقة الكهرابئية، وبدوره يولِّد طلباً متزايداً خارج نطاق السيطرة، وهذا 
قد ساهم يف خلق زايدة غري مستقرة ترتاوح بني %7 إىل %10 سنوايً، وهذه النسبة خارج امكانية 

التجهيز السنوي إىل حدٍّ كبري ممَّا أدَّى إىل التدهور املستمر يف توفري هذه اخلدمة.
وعلى الدعم احلكومي التوجه إىل البيواتت ذات الدخل احملدود على عكس ما حيصل حالياً 
النقطة  املعيشية ابستالم دعم متماثل، إذ شكَّلت هذه  بتساوي السكان على اختالف أحواهلم 

-خاصة مع تزايد الدخل والنمو السكاين- طفرًة على مستوى االستهالك احمللي.
إنَّ سوء التخطيط مللف الدعم احلكومي للقطاع الكهرابئي جعل من هذا القطاع َديناً إضافياً 

.)assets( على موازنة احلكومة العراقية وليس ضمن املوجودات
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املولدات اخلاصة
وهي اليت توفِّر سعات حمدودة للمواطنني أبسعار حمدَّدة تصل إىل 25 ألف د.ع لالمبري 
الواحد، لتصبح التكلفة من حوايل 600 إىل 900 دوالراً للــ)ميغاواط/ساعة( ، ويدفع املستهلكون 
التجهيز مايقارب  املولدات نسبة معينة من  توفر  املولدات اخلاصة، و  التجهيز إىل  معظم تكلفة 
%25 من احلاجة االمجالية للطاقة الكهرابئية، ويقابلها 20 دوالراً لكل )ميغاواط/ساعة( ابلساعة 

للشبكة الوطنية. 
السياسات املتاحة حلل مشكالت ملف الكهرابء:

ينص القانون رقم 53 لسنة 2017 على أنَّ لوزارة الكهرابء احلق يف إنشاء الشراكات العامة 
استعمال  الكهرابئية، وتوزيعها والتشجيع على  الطاقة  توليد  بعمليات  اخلاصة   )PPP( واخلاصة
آنف  واخلاص  العام  القطاعني  تطبيق شراكة  بغداد  مناطق  بعض  وقد شهدت  املتجددة،  الطاقة 

الذِّكر؛ ملنظومة توزيع الطاقة.
ُوِسَْت هذه العقود بعقود اجلباية واخلدمات، وقد سألنا الناس يف املناطق اليت شهدت تطبيق 
ا أفضل حااًل بصورة عامَّة، مقارنة ابخلدمة املقدَّمة من قبل احلكومة وحدها،  هذه الشراكة وقالوا: إهنَّ
ويف الوقت نفسه، علمنا من املستخدمني أبنَّ هذه الشراكة مل تكن تنفَّذ بصورة جيِّدة، ففي بعض 
املناطق السكنية مثل اجلادرية واملنصور مل يتمكنوا من االستمرار إبصدار الفواتري وإدارة احلساابت، 
وعلى الرغم من ذلك فهذا النظام ما زال معمواًل به يف بعض املناطق، ومع ذلك يشهد نظام اجلباية 

أتخُّر الفواتري وخدمات الصيانة.
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ومن الفوائد األخرى لتطبيق نظام )PPP( هي تفيض الكلفة على املواطن وكما موضَّح 
يف املخطط اآليت:

معدل الدفع ابلشهر قبل وبعد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من قبل 
عينات املسح ابلدينار العراقي

طريق اإلصالح التدرجيي
حنتاج إىل استعادة ما ُيصرف على منظومتنا الكهرابئية وجعلها مرحبة، وجيب تطوير نظام 
اجلباية القدمي ونستبدله بنظام ذكي بتكنولوجيا جديدة؛ لدعم منظومة اجلباية وتقليص التجاوزات 

بعد الوصول إىل مستوى معنيَّ من اسرتداد النفقات، وبعدها يُلتفُت إىل إعادة هيكلة الدعم.
العمل  ذاتية  الكهرابئية  املنظومة  وجعل  بصورة كاملة،  احلكومي  الدعم  رفع  حال  ويف 
واالستدامة، فستكون تكلفة خدمة التجهيز الكهرابئي أقل ممَّا هي عليه اآلن؛ بسبب ارتفاع كلفة 

املولدات األهلية. 
البياين اآليت: مع السعر والتجهيز احلاليني، بوجود املولدات اخلاصة، وسعر  يُبنيِّ التحليل 
الدعم احلكومي احلايل وجتهيزها للخدمة من الشبكة الوطنية مقابل االعتماد التام على املنظومة 

العامة غري املدعومة وامكانيتها؛ لتغطية احلاجة للكهرابء.
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كلفة الكهرابء بوجود الدعم وغيابه سنوايً للفرد 
الواحد مقدراً ابلدينار العراقي

االستهالك الفردي السنوي ابملغاواط / للساعة

املصدر: موقع كابيتا:نظرة عامة حول قطاع الكهرابء يف العراق 
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اإلجراءات احلكومية املطلوب اختاذها
جيب رسم السياسات اخلاصة بتغرمي املتجاوزين واملتهربني من دفع قيم اجلباية.	 
املرتبطة 	  الذكية  املقاييس  تكنولوجيا  للفواتري وتطبيق  اإللكرتوين  الدفع  تؤمِّن  قوانني  إىل  حنتاج 

بشبكة التوزيع.
تبين الربامج التحفيزية؛ لالرتقاء ابلكفاءة واعتماد الطاقة املتجددة؛ للتغذية وحساب التعرفة 	 

وقياس االستهالك.
وفقاً لطبيعة أوقات الذروة خاصة يف فصل الصيف، فاألفضل االعتماد على مصادر التوليد 	 

املوزعة مثل األنظمة الكهروضوئية الشمسية وربطها على الشبكة سيكون هلا األثر األكرب يف 
تقليل احلمل.
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املصادر:
وكالة الطاقة الدولية، قطاع الطاقة يف العراق: خارطة طريق حنو مستقبل أكثر إشراقاً. وكالة 	 

الطاقة الدولية، ابريس. 2019.
https://www.iea.org/reports/iraqs-energy-sector-a-roadmap-to-a-
brighter-future

مجهورية العراق، وزارة الكهرابء. خطة وزارة الكهرابء والطاقة املتجددة. 2018.	 
https://iraqenergy.org/product/ministry-of-electricity-MOE-plan-
renewable-energy-plan/

البنك الدويل، الوكالة الدولية للطاقة، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. خسائر نقل وتوزيع 	 
الطاقة الكهرابئية )٪ من الناتج(.     

https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.LOSS.ZS

موقع كابيتا: نظرة عامة حول قطاع الكهرابء يف العراق 	 
http://kapita.iq/content/issue/iraqi-electricity-sector-overview


