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امللخص:
ٖاوى كُإ الُاكت الىهغبائُت (الاهخاج  ،الىلل ،الخىػَ٘) مً جدضًاث ٖضًضة اصث الى ٖضم
كضعجه ٖلى مىاحهت الُلب الىبحر وبالخالي عجؼه ًٖ جىفحر الُاكت الىهغبائُت اإلاُلىبت لالؾتهالن
بيل انىافه ( اإلاجزلي  ،الهىاعي  ،الخجاعي  ،الؼعاعي  ،الحيىمي ) هدُجت لاليغاع الىبحرة التي
لحلذ به هدُجت ٖضم الاؾخلغاع الؿُاس ي والامني َىاٌ الٗلىص اإلاايُت وما عافلها مً جلاصم
للبيُت الخدخُت وكضمها وٖضم اللضعة ٖلى جُىٍغها  ،مما صف٘ بىػاعة الىهغباء الى جىكُ٘ ٖلض
الاؾدثماع (الجباًت والهُاهت والخإهُل) م٘ قغهت اماعاجُت بهضف عف٘ احىع الُاكت الىهغبائُت
ٖلى الاؾتهالن بيل انىافه وجدؿحن وجُىٍغ قبياث الىلل للُاكت الىهغبائُت واللًاء ٖلى
الخجاوػاث وههب ٖضاصاث طهُت مً قإجها اخدؿاب احىع الُاكت الىهغبائُت .لظلً حهضف
البدث الى جىيُذ ابغػ الخدضًاث التي حٗمل ٖلى ٖضم كضعة وػاعة الىهغباء ٖلى ػٍاصة الُاكت
الاهخاحُت بما ٌغُي حجم الُلب الىلي وبالخالي جلُُم للٗلض الاؾدثماعي الظي وكٗخه وػاعة
الىهغباء بهضف مٗالجت مكيلت الاهلُاٖاث اإلاخىغعة واإلاؿخمغة للخُاع الىهغبائي لالؾتهالن ومً
جلضًم الخىنُاث التي مً قإجها الحض مً جلً الاػمت .
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The Prospects for the Production of Electrical power and
Distribution in Iraq Under the Contract''
levy- Maintenance and Rehabilition
Dr.Amjed Sabbh
Colleg of Adminsration and Economic
Deparment of Economic
Abstract :
The electric power sector (production, transport, distribution)
suffered from many challenges which led to its inability to meet
the large demand and thus it was unable to provide the electricity
required for consumption of all its categories (domestic,
industrial, commercial, agricultural, governmental). Political
instability and security over the past decades and the associated
obsolescence of the infrastructure provided the inability to
develop. This is led the Ministry of Electricity to sign the
investment contract (collection, maintenance and rehabilitation)
with a UAE company in order to raise the cost of electricity to
consumption of all types and improve develop transport
networks for electric power and eliminate excesses and the
installation of smart meters that calculate the wages of electricity.
Challenges to the inability of the Ministry of Electricity To
increase production capacity, which covers the volume of
aggregate demand and thus an assessment of the investment
contract signed by the Ministry of Electricity which goal to
solve problem of frequent and continuing interruption of
electricity consumption and to make recommendations that
reduce the crisis.
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مقدمت :
حٗض الُاكت الىهغبائُت اإلاهضع الغئِـ لخدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت والخُىع الاكخهاصي بطا ما
ُ
ؤزظ بىٓغ الاٖخباع فٗالُت بصاعة وجىىَ٘ مهاصعها ألاولُت وجدؿحن هفاءة وجغقُض اؾخسضامها وجىافغ
جىىىلىحُاتها وجإمحن بهخاحها والحهىٌ ٖليها بكيل مؿخضام مً كبل اإلاؿتهلً  .للض ٖاوى كُإ
الُاكت الىهغبائُت (ؤلاهخاج  ،والىلل ،والخىػَ٘) في الٗغاق مً مكاول اكخهاصًت ٖضًضة وجدضًاث ؤصث
بلى ٖضم كضعجه ٖلى مىاحهت الُلب الىبحر وبالخالي عجؼه ًٖ جىفحر الىمُاث اإلاُلىبت لالؾتهالن بيل
ؤنىافه ( اإلاجزلي  ،والهىاعي  ،والخجاعي  ،والؼعاعي  ،والحيىمي ) بؿبب ألايغاع الىبحرة التي لحلذ به
هدُجت ٖضم الاؾخلغاع الؿُاس ي وألامني والاكخهاصي َىاٌ الٗلىص اإلاايُت ،وما عافلها مً جلاصم للبيُت
الخدخُت وٖضم اللضعة ٖلى جُىٍغها بٗض حغُحر الىٓام في ؾىت  3002بؿبب مجمىٖت جدضًاث  .مما
صف٘ بىػاعة الىهغباء بلى جىكُ٘ ٖلض الاؾدثماع (الجباًت والهُاهت والخإهُل) م٘ قغهت بماعاجُت ؾىت
 3002بهضف عف٘ ؤحىع الُاكت الىهغبائُت ٖلى الاؾتهالن بيل ؤنىافه وجدؿحن وجُىٍغ قبياث الىلل
للُاكت الىهغبائُت واللًاء ٖلى الخجاوػاث وههب ٖضاصاث طهُت مً قإجها اخدؿاب ؤحىع الُاكت
الىهغبائُت بكيل صكُم ال ًمىً الخالٖب بها وطلً بهضف جىفحر الُاكت الىهغبائُت لالؾتهالن بكيل
ً
ً
ً
مؿخمغ واللًاء ٖلى اللُ٘ اإلابرمج اإلاٗمىٌ به  ،لىً طلً الٗلض ال ٌٗض خال مىاؾبا وصحُدا إلاٗالجت
مكيلت الاهلُاٖاث اإلاخىغعة للُاكت الىهغبائُت بؿبب ػٍاصة الُلب الىلي والتي ًلابلها اهسفاى في
مؿخىي ؤلاهخاج بؿب مجمىٖت هبحرة مً الخدضًاث التي ػاصث مً خضة ؤػمت الُاكت الىهغبائُت في
الٗغاق .
مشكلت البحث ٌٗ :اوي الاكخهاص الٗغاقي مً مكيلت العجؼ في بهخاج الُاكت الىهغبائُت بكيل ًدىاؾب
ً
م٘ الُلب الىلي الظي ًؼصاص ؾىىٍا بمٗضالث جفىق حجم ؤلاهخاج مما صف٘ بىػاعة الىهغباء بلى اللُام
بخىكُ٘ الٗلض الاؾدثماعي (الجباًت والهُاهت والخإهُل) .
ً
فرطيت البحث  :بن كُإ الُاكت الىهغبائُت في الٗغاق ؤنبذ ٖاحؼا ًٖ جُىٍغ بهخاحه بكيل
ًدىاؾب م٘ حجم الُلب الىلي بط بن كُام وػاعة الىهغباء بخىكُ٘ ٖلض الاؾدثماع (الهُاهت والجباًت
والخإهُل) لً ًدل جلً اإلاكيلت .
هدف البحث  :حهضف البدث بلى صعاؾت واك٘ كُإ الُاكت الىهغبائُت في الٗغاق وجىيُذ ابغػ
الخدضًاث التي حٗمل ٖلى ٖضم كضعة وػاعة الىهغباء ٖلى ػٍاصة الُاكت ؤلاهخاحُت بما ٌغُي حجم الُلب
الىلي ومً زم جلُُم للٗلض الاؾدثماعي الظي وكٗخه وػاعة الىهغباء بهضف مٗالجت مكيلت الاهلُاٖاث
اإلاخىغعة للخُاع الىهغبائي لالؾتهالن وجلضًم الخىنُاث التي مً قإجها الحض مً جلً ألاػمت .

ً
أوال :مؤشراث إهخاج واستهالك الطاقت الكهربائيت

ًلىم كُإ الُاكت الىهغبائُت بخىفحر زضماث الُاكت لألفغاص وٖلى مؿخىي ألاوكُت الاكخهاصًت
اإلاسخلفت ومً زم فإن البيُت الخدخُت له مً مدُاث بهخاج وقبياث هلل لالؾتهالن لخىػَ٘ الُاكت حٗض
اإلالُاؽ في جدضًض مضي الىفاءة في جىفحر مخُلباث الخىمُت الاكخهاصًت وحٗؼٍؼ بِئت ألاٖماٌ وزلم فغم
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ٖمل لللُإ الخام  ،بط ٌؿهم جُىٍغ البيُت الخدخُت للُإ الُاكت الىهغبائُت في عف٘ مٗضالث الىمى
الاكخهاصي . 0وٍالخٔ بن الاؾدثماع في البيُت الخدخُت للُإ الُاكت الىهغبائُت في الٗغاق لم ًىً
ً
مخىاهبا م٘ الؼٍاصة في الُلب ٖليها وطلً ألؾباب ٖضًضة  ،بط ًالخٔ ؤن الفجىة آزظة باالحؿإ بحن
الُلب وٖضم كضعة الٗغى ٖلى مىاهبخه ، 3وجمثل ألاويإ الؿُاؾُت والاكخهاصًت غحر اإلاؿخلغة التي
مغ بها الاكخهاص الٗغاقي َىاٌ الثالزت ٖلىص اإلاايُت الؿبب الغئِـ في جضهىع البيُت الخدخُت للُإ
الُاكت الىهغبائُت  ،وٍمىً جىاوٌ ماقغاث كُإ الُاكت الىهغبائُت ٖلى الىدى آلاحي:
.0بهخاج الُاكت الىهغبائُت  :كبل بضء خغب الخلُج الثاهُت ؾىت  0440ونلذ الُاكاث ؤلاهخاحُت
إلادُاث الُاكت الىهغبائُت بلى  4349مُياواٍ في خحن ونل خمل الظعوة في ؤكص ى خض له بلى 9000
مُياواٍ بط وان ًدهل  %32مً اإلاؿتهلىحن ٖلى الىهغباء بهىعة مىخٓمت ، 2ولىً بٗض خغب الخلُج
الثاهُت وما جبٗها مً ؤويإ غحر مؿخلغة هدُجت الٗلىباث الاكخهاصًت التي فغيذ مً مجلـ ألامً
الضولي  ،جًغعث البيُت الخدخُت إلادُاث بهخاج الُاكت الىهغبائُت والخُىٍ الىاكلت مما ؤزغ بهىعة
هبحرة حضا ٖلى كضعة كُإ الُاكت الىهغبائُت في جىفحر الىهغباء  ،بط اهسفًذ الُاكت ؤلاهخاحُت بلى
 3239مُياواٍ وبضء كُ٘ الخُاع الىهغبائي بلى مٗضٌ  09ؾاٖت/الُىم ؤو ؤهثر بهىعة ٖامت وبٗض بضء
مغخلت ؤٖماع كُإ الُاكت الىهغبائُت مً زالٌ بغهامج (الىفِ ملابل الغظاء والضواء) ؾىت 0441
والؿماح للٗغاق باؾخحراص بٌٗ اإلاٗضاث وألاحهؼة الفىُت بٗض مىافلت ألامم اإلاخدضة ؤنبدذ الُاكت
0
ؤلاهخاحُت إلادُاث جىلُض الُاكت الىهغبائُت بدالت ؤفًل وونل بهخاحها بلى  0900مُياواٍ ؾىت
 .3003وٍمىً جلؿُم ؤهىإ مدُاث بهخاج الُاكت الىهغبائُت الٗاملت في الٗغاق ٖلى الىدى آلاحي :
أ .املحطاث البخاريت  :وٍخم بهخاج الُاكت الىهغبائُت ًٖ َغٍم خغق الىكىص الظي ٖاصة ما ًخيىن مً
الىفِ ألاؾىص الثلُل ؤو الضًؼٌ الظي ًخم خغكه في ؤفغان زانت لها مغاحل ضخمت ًخم صازلها جبسحر
اإلااء  ،بط بن جمضص البساع ًاصي بلى جضوٍغ الخىعباًً وجدىٍل الُاكت الحغاعٍت بلى َاكت مُياهُىُت التي
جدىٌ بلى َاكت ههغبائُت بىاؾُت اإلاىلض اإلاغجبِ بالخىعبِىاث  .وٍخدىم في ازخُاع اإلاىك٘ الجغغافي
اإلاىاؾب إلادُاث الُاكت البساعٍت ٖضة ٖىامل مازغة منها :
ؤ .اللغب مً مهاصع الىكىص وجىافغ وؾائل الىلل الاكخهاصًت وباألزو زُىٍ ألاهابِب.
ب .اللغب مً مهاصع اإلاُاه بط ٖاصة ما ًخم حكُِضها باللغب مً مجاعي ألاجهاع.
حــ .اللغب مً مغاهؼ اؾتهالن الُاكت الىهغبائُت .
بن هظه ألاهىإ مً اإلاغاحل البساعٍت حؿخسضم في وخضاث الخىلُض التي جفىق كضعتها ؤلاهخاحُت 100
مُياواٍ /الىخضة وكض جهل بلى  0000مُياواٍ/الىخضة ؤي لىخضة الخىلُض الىاخضة صازل مدُت
الخىلُض التي كض جخيىن مً مجمىٖت مً الىخضاث اإلاسخلفت طاث الُاكاث الخىلُضًت غحر اإلادكابهت،
وجهل ولفت حكُِض اإلادُاث البساعٍت بلى ملُىن صوالع/مُياواٍ وحؿخغغق ٖملُت حكُِضها زالر ؾىىاث
ً
 ،وججب مالخٓت بن هظه اإلادُاث جدخاج بلى همُاث مُاه ضخمت حضا وجهل هفاءتها الدكغُلُت
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(وؿبت الُاكت الحغاعٍت بلى الُاكت الىهغبائُت) ما بحن  %00-29مما ٌٗني بن  %10-99مً خغاعة
ً
الاختراق جظهب هضعا بلى البِئت ًٖ َغٍم ماء الخبرًض ؤو هىاء الاختراق هما بن ٖملُت بٖاصة حكغُل هظه
اإلادُاث والىنىٌ بها بلى اللضعة ؤلاهخاحُت ٌؿخغغق ما بحن  03-30ؾاٖت لظلً ًالخٔ بن هظه
اإلادُاث حؿخسضم يمً خمل الكبىت الثابذ . 9وٍالخٔ مً الجضوٌ ( )0مجمىٕ اإلادُاث البساعٍت
في الٗغاق والتي ًبلغ ٖضصها  3مدُاث وبىاك٘  39وخضة حكغُلُت مىػٖت ٖلى مدافٓاث الىؾِ (
بغضاص  ،بابل ،واؾِ  ،نالح الضًً ) والجىىب ( البهغة  ،طي كاع )  ،وحٗض اإلادُت البساعٍت في اليىث
اهبر هظه اإلادُاث بط جبلغ الُاكت ؤلاهخاحُت فيها  %92مً مجمىٕ الُاكت ؤلاحمالُت التي جيخجها
اإلادُاث البساعٍت الٗاملت في الٗغاق جليها مدُت اإلاؿِب  %09زم مدُت الىانغٍت  %03هما بن
ً
مدُت بُجي في مدافٓت نالح الضًً مخىكفت جهائُا ًٖ الٗمل بؿبب الٗملُاث الٗؿىغٍت التي حغث
في اإلادافٓت .للض بلغذ الؿٗت الخهمُمُت لهظه اإلادُاث  9439مُياواٍ في خحن بن الُاكت اإلاىخجت
ً
فٗال بلغذ  2003مُياواٍ وطلً عاح٘ بلى كضم الخىىىلىحُا التي جم حكُِضها لهظه اإلادُاث وٖضم
كضعة مىاهبت وػاعة الىهغباء ٖلى نُاهتها وؤصامتها وجُىٍغ َاكاتها ؤلاهخاحُت ومىاهبت الخُىعاث
الخىىىلىحُت الحضًثت بؿبب الٓغوف غحر اإلاؿخلغة التي مغ بها الاكخهاص الٗغاقي َُلت اإلاضة اإلاايُت .

حدول رقم ()1
الطاقت لاهخاحيت ملحطاث الطاقت البخاريت في العراق سنت 6116
اإلادُاث البساعٍت
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بغضاص

حىىب بغضاص
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اإلاؿِب
بُجي
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اليىث
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اإلاجمىٕ
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مُياواٍ

مٗضٌ الاهخاج
الفٗلي/
مُياواٍ

الُاكت
اإلاىخجت %

2
0
0
0
3
3
0
1

019
100
0300
0
300
000
300
3900

10
330
091
0
34
020
293
0942

3
4
09
0
2
1
03
92

39

9439

2003
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اإلاهضع :وػاعة الىهغباء  ،الخلغٍغ ؤلاخهائي الؿىىي  ،الٗغاق  ،حضوٌ عكم  ، 3002، 2م . 2
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ب .املحطاث الغازيت  :وحؿخسضم هظه اإلادُاث الخىعبِىاث الغاػٍت في بهخاج الُاكت الىهغبائُت
ٖلى الغغم مً وىجها خضًثت الٗهض في الٗغاق بال اهه جم الاٖخماص ٖليها في جىلُض الُاكت  ،ومبضؤ
حكغُل اإلادُاث الغاػٍت ًيىن مً زالٌ جضوٍغ جىعبِىاث اإلادُاث بالغاػاث طاث الًغِ
ً
والحغاعة الٗالُحن الىاججت ًٖ الاختراق بغٌ الىٓغ ًٖ هىٕ الىكىص اإلاؿخسضم ؾىاء ؤوان ؾائال
ً
ؤم غاػٍا (الغاػ الُبُعي  ،الىفِ الخام ،الىكىص الثلُل  ،الىكىص الخفُف ) وهي طاث ؤحجام
جتراوح بحن  390-00مُياواٍ وٍخم الاٖخماص ٖليها ؤزىاء طعوة الحمل ألاكص ى وىن مضة ؤلاكالٕ
جتراوح بحن  00-3صكائم  ،وجمخاػ هظه اإلادُاث بؿهىلت جغهُبها واهسفاى ؾٗغها واهسفاى
ولفت الهُاهت  ،لىً هظا الىىٕ مً اإلادُاث ًمخاػ ؤًًا بًٗف الُاكت ؤلاهخاحُت التي جتراوح
بحن  %39-09وحؿتهلً همُاث ضخمت حضا مً الىكىص لخىلُض همُاث مدضوصة مً الُاكت
وحٗمل هظه الخىعبِىاث بىٓام الضوعة البؿُُت لظا ال ًمىً الاٖخماص ٖليها في فتراث الحمل
ألاؾاؽ  .وٍالخٔ مً الجضوٌ ( )3مدُاث الُاكت الغاػٍت الٗاملت في الٗغاق  ،والتي جخمحز بؼٍاصة
ٖضصها بكيل ملحىّ وباألزو بٗض ؾىت  3002بط جم الخىحه مً كبل وػاعة الىهغباء لالٖخماص ٖلى
ً
هظه اإلادُاث في جىلُض الُاكت الىهغبائُت هٓغا إلاا جمخاػ به مً زهائو بط جىػٖذ هظه اإلادُاث ٖلى
مدافٓاث الىؾِ والجىىب وبىاك٘  021وخضة حكغُلُت وحٗض مدُت اللضؽ الغاػٍت في بغضاص مً
اهبر هظه اإلادُاث باليؿبت للُاكت اإلاىخجت وبيؿبت  %02مً بحمالي بهخاج اإلادُاث الغاػٍت جليها مدُت
الخحراث في بابل وبيؿبت  %01زم مدُت الغمُلت في البهغة  %00هما ان اإلادُاث الغاػٍت في مدافٓت

ً
هِىىي ومدُتي (الىدالء وبؼعوان) في مدافٓت مِؿان مخىكفت ًٖ الٗمل جهائُا .جبلغ الؿٗت
الخهمُمُت لهظه اإلادُاث  02019مُياواٍ بال ان الُاكت اإلاىخجت لها بلغذ  2430مُياواٍ ،
وٍىاحه ٖمل هظه اإلادُاث مكيلت ؤؾاؾُت بال وهي ٖضم كضعة وػاعة الىفِ ٖلى جىفحر همُاث الىكىص
الالػم لها وباألزو الغاػ الُبُعي الالػمت لٗملها بهىعة مؿخمغة وبالىىُٖت اإلاُلىبت ٖلى الغغم مً
وىن الٗغاق ًيخج همُاث ضخمت مً الغاػ الُبُعي اإلاهاخب إلهخاج الىفِ الخام بال ان جسلف
اإلاكاعَ٘ ؤلاهخاحُت الىفُُت خاٌ صون اللضعة ٖلى جؼوٍضها بالىمُاث اإلاىاؾبت مً الىكىص اإلاىاؾب لها
مما ايُغ وػاعة الىهغباء بلى جىكُ٘ ٖلض الؾخحراص الغاػ الُبُعي مً بًغان ؾىت  3000ولم ًخم حكغُل
هظا الخِ لغاًت آلان ٖلى الغغم مً بهماله مً الجاهب ؤلاًغاوي ًٖ َغٍم مدافٓت البهغة بؿبب
حُٗل الجاهب الٗغاقي ًٖ بهماٌ مخُلباث ٖمله .
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حــ .محطاث الديسل  :جىنف مدُاث الضًؼٌ بإجها ؤخض ؤهىإ اإلادُاث التي حؿخسضم مدغواث
الاختراق الضازلي  ،بط جلىم بخىلُض اللضعة اإلاُياهُىُت ًٖ َغٍم اختراق الىكىص وهى ٖىـ مدغواث
الاختراق الخاعجي التي حٗمل بالبساع إلهخاج الُاكت الىهغبائُت .وٍمىً اؾخسضام ؤهىإ مخٗضصة مً
ً
الىكىص جبٗا لخهيُف اإلادُاث التي حؿخسضم اإلادغواث اإلاسخلفت ٖ ،لى ؾبُل اإلاثاٌ هىالً مدُاث
2
حٗمل باؾخسضام الغاػاث الىفُُت لخىلُض الُاكت بٗض اختراكها ، 1ومدُاث حؿخسضم الضًؼٌ وىكىص
ً
ً
وهي ؤهثر ؤهىإ اإلادُاث قُىٖا بط ًخم اؾخسضام وكىص ؾائل زفُف وؿبُا هما ان هىالً مدُاث
حٗمل بالىكىص الثلُل وفيها ًخم اؾخسضام وكىص الغالًاث الثلُل (اللؼج) .3وجمخاػ هظه اإلادُاث باٖخباع
مدغواث الضًؼٌ ؤهثر اإلادغواث الحغاعٍت حىصة بط ًىلض ٖىض همُت مدضوصة مً الىكىص َاكت اهبر مً
بلُت ؤهىإ اإلادُاث ألازغي بط ان اؾتهالن الىكىص ال ًؼٍض بىفـ اإلاٗضٌ الظي ًؼٍض ليل وخضة َاكت ،
ً
هما ًخمحز وكىص الضًؼٌ بغزو زمىه وٍخهف ؤًًا باألمان هٓغا الن الىكىص اإلاؿخسضم اكل ٖغيت
لالقخٗاٌ الؿغَ٘ وجدخفٔ اإلادُاث بجىصتها الٗالُت مهما َالذ مضة الدكغُل هما ان هظه اإلادُاث
ً
ؾغَٗت الدكغُل وال جدخاج بال لىكذ كهحر حضا .وٍالخٔ مً الجضوٌ ( )2مدُاث الضًؼٌ الٗاملت في
الٗغاق ؾىت  3001وبىاك٘  10وخضة ٖاملت بط بلغذ الُاكت الخهمُمُت لها  0232مُياواٍ بال ان
ً
حدول رقم ()3
الُاكت اإلاىخجت فٗال هي  919مُياواٍ
الطاقت الاهخاحيت ملحطاث الديسل في العراق سنت 6116
مدُاث الضًؼٌ
اإلادافٓت

اؾم اإلادُت

ٖضص الىخضاث
الٗاملت

الؿٗت الخهمُمُت
للىخضاث الٗاملت
 /مُياواٍ

مٗضٌ الاهخاج
الفٗلي
 /مُياواٍ

الُاكت اإلاىخجت
%

بغضاص

الكهُض ؾب٘
الحغٍت
الؿماوة
ؾامغاء
هىهضاي

2
0
0
03
3

29
20
0
201
300

00
30
0
32
39

3
0
0
09
0

مسلو وافي
قماٌ الٗماعة
قغق الضًىاهُت

0
2
1

0
029
090

0
21
001

0
02
30

قماٌ الضًىاهُت
قغق هغبالء

2
00

029
329

40
003

01
39

10

0232

919

000

اإلاثنى
نالح الضًً
مدافٓاث
مخفغكت
الاهباع
مِؿان
اللاصؾُت

هغبالء

اإلاجمىٕ
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د .املحطاث الكهرومائيت  :وٍخم بهخاج الُاكت الىهغبائُت مً زالٌ ؾلىٍ همُاث اإلاُاه مً مغجف٘
بلى مىسفٌ  ،بط حٗخمض في جىلُض الىهغباء ٖلى اعجفإ ميؿىب اإلاُاه ملاعهت م٘ مؿخىي الخىعبِىاث
ً
وهمُاث اإلاُاه اإلاخضفلت في الثاهُت ،ولٗل مكيلت اهسفاى مهاصع اإلاُاه اإلاخىافغة حٗض ٖائلا ؤؾاؾُا
ؤمام الاٖخماص ٖلى مثل هظه اإلادُاث في جىلُض الُاكت الىهغبائُت.4وٍالخٔ مما جلضم ان اغلب اإلادُاث
الٗاملت في الٗغاق ال جيخج الُاكت الىهغبائُت باالٖخماص ٖلى اإلادغواث الحضًثت (الضوعة الثالزُت اإلاغهبت
 ) CPHبل ْلذ حٗخمض وبكيل عئِـ ٖلى اإلادُاث التي حٗمل بالىكىص الثلُل زم اإلادُاث البساعٍت
والىهغومائُت باالٖخماص ٖلى اإلاُاه اإلاخىافغة مً جهغي صحلت والفغاث ومً حهت ؤزغي ًالخٔ الغُاب
ً
الىاضح او اإلاكاعهت اإلادضوصة حضا ألهٓمت بهخاج الُاكت الىهغبائُت باالٖخماص ٖلى الُاكاث اإلاخجضصة. 00
وٍالخٔ مً الجضوٌ ( )0مدُاث الُاكت الىهغومائُت الٗاملت في الٗغاق والتي بلغ ٖضصها  2مدُاث
مؿخفُضة مً جهغي صحلت والفغاث في جىلُض الُاكت الىهغبائُت الالػمت بٗض بكامت الؿضوص اإلاُلىبت
لٗملها والتي وان ؤهبرها مً الُاكت اإلاىخجت هي مدُت ؾض اإلاىنل الغئِـ في مدافٓت هِىىي التي
حؿاهم بيؿبت  %11وٖلى الغغم مً الؿُُغة ٖلُه مً (هُان صاٖل ؤلاعهابي) بٗض اخخالٌ اإلاىنل بال
ان اللىاث ألامىُت الحيىمُت جمىىذ مً بٖاصة الؿُُغة ٖلى هظه اإلادُت في وكذ مبىغ وبٖاصتها بلى
الٗمل مغة ؤزغي لخضزل في يمً بهخاج الكبىت الىَىُت  ،جليها مدُت ؾامغاء في مدافٓت نالح
الضًً وبيؿبت  %02وبلغذ الُاكت الخهمُمُت لهظه اإلادُاث  0319مُياواٍ بال ان الُاكت ؤلاهخاحُت
حدول رقم ()4

الفٗلُت  340مُياواٍ.

الطاقت الاهخاحيت ملحطاث الطاقت الكهرومائيت في العراق سنت 6116
اإلادُاث الىهغومائُت

اإلادافٓت

اؾم اإلادُت

ٖضص الىخضاث
الٗاملت

الؿٗت لخهمُمُت
للىخضاث الٗاملت
MW

مٗضٌ اللضعة
MW

الُاكت اإلاىخجت
%

نالح الضًً
صًالى
الاهباع
هغبالء
الىجف

ؾامغاء
خمغًٍ
خضًثت
الهىضًت
اليىفت
ؾض اإلاىنل
الغئِس ي

2
0
2
0
0
0

30
39
220
09
0
290

22
3
23
9
0
042

02
2
00
3
0
11

هِىىي

ؾض اإلاىنل
الخىُٓمي
الخؼن بالطخ

0

10

01

9

0

0

0

0

30

0319

340

000

اإلاجمىٕ
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هــ .اسخيراد الطاقت الكهربائيتٖ :مضث وػاعة الىهغباء وبؿبب العجؼ في ججهحز الُاكت الىهغبائُت
ٖلى اؾخحراص الُاكت الىهغبائُت مً زُحن ؤؾاؾحن هما الخِ ؤلاًغاوي والخِ التروي  ،باليؿبت
للخِ ؤلاًغاوي هىالً ؤعبٗت زُىٍ عئِؿت (اهٓغ حضوٌ عكم  )9؛ ألاوٌ هى زِ (زىع الؼبحر-
ً
زغم قهغ) الظي جم اؾخالمه عؾمُا في هِؿان 3001 /وٍبلغ حهض الخِ  000مُياواٍ وٍجهؼ
بُاكت ملضاعها  302مُياواٍ وزُحن ًٖ َغٍم مدافٓت صًالى هما زِ (زاهلحن -ؾغبُل
ػهاب) بجهض  023مُياواٍ والظي ًجهؼ الٗغاق بُاكت ههغبائُت ملضاعه ـ ـ ـ ـا  022مُياواٍ وزِ
( صًالى -محرؾاص) بجهض  000مُياواٍ والظي ًىفغ َاكت ملضاعها  030مُياواٍ وجم اؾخالمهما
في  3001ؤما الخِ الغاب٘ وألازحر فهى زِ (ٖماعة-هغزت) الظي جم الاهتهاء مىه واؾخالمه مً
كبل الىػاعة في جمىػ 3003/وبجهض  000مُياواٍ وٍىفغ َاكت ههغبائُت ملضاعها  033مُياواٍ
وبظلً ًيىن مجمىٕ الُاكت الىهغبائُت التي ٌؿخىعصها الٗغاق مً بًغان ٖبر زُىٍ الىهغباء
ألاعبٗت  201مُياواٍ  ،ؤما مً جغهُا فلض كامذ وػاعة الىهغباء باؾدئجاع زالر باعحاث لخىلُض
الُاكت الىهغبائُت ؾىت  3000مً الكغهت الترهُت  Karkeyالتي بضؤث الٗمل في مُىائي ؤم
كهغ وزىع الؼبحر بط جم عبِ جلً الباعحاث ٖلى الجهض  023مُياواٍ لخلىم بةهخاج َاكت
ههغبائُت ملضاعها  203مُياواٍ وبالخالي ًيىن مجمىٕ الُاكت الىهغبائُت التي ًلىم الٗغاق
باؾخحراصها  0003مُياواٍ مً جغهُا وبًغان .ؤما باليؿبت بلى خهت ول مدُت مً الُاكت
ؤلاهخاحُت ؤلاحمالُت فُالخٔ مً الجضوٌ ( )1جىػٕ ؤلاهخاج ؤلاحمالي مً الُاكت الىهغبائُت
بدؿب ؤهىإ اإلادُاث اإلاىخجت في الٗغاق بط حؿهم اإلادُاث الغاػٍت بإهبر وؿبت بهخاج للُاكت
الىهغبائُت  %09ؤي  2430مُياواٍ جليها مدُاث الُاكت البساعٍت وبيؿبت  %20ؤي بىمُت
 2003مُياواٍ ًإحي بٗض طلً همُت الُاكت الىهغبائُت التي ٌؿخىعصها الٗغاق مً بًغان وجغهُا
وبيؿبت  %03وبىمُت جلضع  0003مُياواٍ جليها الضًؼٌ زم الىهغومائُت .
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حدول رقم ()5
معدل الطاقت الكهربائيت املسخوردة من جركيا وإيران سنت 6116
الخِ

الجهض (مُياواٍ)

مٗضٌ الُاكت الىهغبائُت
اإلاؿخىعصة (مُياواٍ)

الخِ التروي – الباعحاث

023

203

023
000
000
000

022
030
033
302

-

0003

زاهلحن-ؾغبُل ػهاب
صًالى محرؾاص
ٖماعة-هغزت
زىع الؼبحر-زغم قهغ

الخِ ؤلاًغاوي

اإلاجمىٕ
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حدول رقم ()6
الطاقت الاهخاحيت ملحطاث الطاقت الكهربائيت في العراق سنت 6116
مدُاث الاهخاج

ٖضص الىخضاث
الٗاملت

مجمىٕ الؿٗاث
الخهمُمت
للىخضاث الٗاملت
MW

مٗضٌ
الاهخاج
الفٗلي MW

وؿبت العجغ
باإلهخاج ًٖ
الُاكت
الخهمُمُت %

وؿبت
اإلاكاعهت
%

بساعٍت
غاػٍت
صًؼٌ
ههغومائُت
الُاكت اإلاؿخىعصة

39
021
10
30
-

9439
02091
0232
0319
-

2003
2430
919
340
0003

90
20
00
32
-

20
09
1
2
03

اإلاجمىٕ الىلي

339

33040

3331

-

000
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.3خطوط هقل الطاقت الكهربائيت  :جخيىن قبىت هلل الُاكت الىهغبائُت في الٗغاق التي حٗمل
ً
خالُا مً مؿخىٍحن عئِؿحن للفىلخُت ،ألاوٌ هى زِ  000ن .ف والثاوي  023ن .ف  ،بط حٗض قبىت
الىلل طاث الًغِ الٗالي  000ن .ف هي الىاكل الغئِـ للُاكت الىهغبائُت بط ًبلغ َىٌ الخُىٍ
الىاكلت  0409هم ؤما باليؿبت بلى زُىٍ الًغِ الٗالي  023ن .ف فُبلغ حجم ؤَىالها  02032هم
 ،في خحن ًمىً مالخٓت ٖضص مدُاث الخدىٍل اللائمت والؿٗت الخهمُمُت لها مً الجضوٌ عكم ()2
الظي ًىضح ان ٖضص مدُاث الًغِ الٗالي  000ن .ف ًبلغ ٖضصها  03مدُت مىػٖت ٖلى مسخلف
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ً
ابخضاء مً بغضاص التي جًم  1مدُاث جليها البهغة  2مدُاث وبلُت اإلادافٓاث
اإلادافٓاث الٗغاكُت
جًم مدُت واخضة فلِ ما ٖضا ؤعب٘ مدافٓاث لِـ فيها مثل جلً اإلادُاث وهي ( نالح الضًً ،
هغبالء  ،طي كاع  ،مِؿان) .بط جيىن وُْفت جلً اإلادُاث جدىٍل الجهىص الٗلُا بلى حهض اكل ٖلى ؾبُل
اإلاثاٌ جدىٌ مدُاث  000ن .ف الجهض بلى  023ن .ف هما وجلىم مدُت  023ن .ف بخدىٍل
الجهض بلى  22و 00ن .ف وكض بلغذ الؿٗت الخهمُمُت لها *  ،M.V.A 01390ؤما بسهىم زُىٍ
ً
الًغِ الٗالي  023ن .ف فلض بلغ ٖضصها  300زُا جمخض ٖلى امخضاص اإلادافٓاث الٗغاكُت الكمالُت
والىؾُى والجىىبُت وبؿٗت جهمُمُت  ، M.V.A 23224وٍالخٔ الاهسفاى اليؿبي في ٖضص مدُاث
الًغِ الٗالي بىىُٖه ألامغ الظي ًدؿبب بدهىٌ ازخىاكاث مخىغعة واهلُإ الخُاع الىهغبائي وٖضم
اهخٓامه وجظبظب الخُاع الىهغبائي لالؾتهالن اإلادلي. 00

حدول رقم ()7
محطاث وخطوط الظغط العالي في العراق سنت 6116
مدُاث الخدىٍل
اإلادافٓت

 000ن .ف
الؿٗت الخهمُمُت
الٗضص
M.V.A

 023ن .ف
الؿٗت الخهمُمُت
الٗضص
M.V.A

بغضاص
هِىىي
هغوىن
نالح الضًً
الىجف
هغبالء
بابل
اللاصؾُت
الاهباع
صًالى
واؾِ
البهغة
طي كاع
مِؿان
اإلاثنى

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

1000
0000
0000
0
0000
0
0000
0000
900
0000
900
3390
0
0000
0

90
30
00
4
1
1
4
9
02
2
4
00
4
2
0

3044
0040
0339
0021
0039
0004
0932
304
0230
0029
0913
0423
0021
0030
102

اإلاجمىٕ

03

0190

300

23224

اإلاهضع :وػاعة الىهغباء  ،الخلغٍغ الاخهائي الؿىىي  ،الٗغاق  ،حضوٌ عكم  ، 3002، 4م. 4
71

آفاق انتاج وتىزيع انطاقة انكهربائية في انعراق في ظم عقذ االستثمار انجباية وانصيانة وانتأهيم

.3استهالك الطاقت الكهربائيت  :للض اعجف٘ اؾتهالن الُاكت الىهغبائُت بمٗضالث هبحرة جفىق
اللضعة الاهخاحُت إلادُاث الُاكت الىهغبائُت بط ؤزفلذ وػاعة الىهغباء بؼٍاصة ؤلاهخاج لخلبُت
ً
الُلب اإلاتزاًض  ،وَبلا للضعاؾت التي كامذ وػاعة الخسُُِ بإٖضاصها فإن ألاعكام اللُاؾُت
للمؿتهلً وان فيها وػن ؤلاهفاق ٖلى الىهغباء (الؿل٘ والخضماث) Consumer Price Index
ٌؿاوي  %3.32في  3000باٖخماص ؾىت  3002هإؾاؽ وهي الؿىت التي حغي فيها آزغ مسح
ً
اكخهاصي لللُإ اإلاجزلي  ،بط ان الغكم اللُاس ي إلهفاق اإلاؿتهلً  CPIؤنبذ ًؼصاص اًجابُا مىظ
ؾىت  3002مً زالٌ الؼٍاصة الؿغَٗت في الاؾخحراصاث مً الؿل٘ وبهىعة عئِؿت (الاؾتهالن
ً
اإلاجزلي) مً ألاحهؼة الىهغبائُت بط ػاص الاؾتهالن مً الؿل٘ الىهغبائُت بمٗضٌ  %01.09ؾىىٍا
مىظ ؾىت .3002 03ومً حهت ؤزغي هىان اإلاكاول التي خهلذ بحن وػاعة الىفِ ووػاعة الىهغباء
مً زالٌ الىلو في ججهحز الىػاعة بالىكىص الالػم لها  ،بؿبب مكاول مهافي الخىغٍغ التي حٗاوي
مً ٖضم اللضعة ٖلى جلبُت خاحت وػاعة الىهغباء مً الىكىص بمسخلف ؤهىاٖه بؿبب ٖضم جُىٍغ
مهافي الخىغٍغ وجسلف الخىىىلىحُا التي حؿخسضمها  ،ول طلً ؤصي بلى هلو واضح وعجؼ في
ػٍاصة الُاكت الاهخاحُت لىػاعة الىهغباء .02وٍىضح الجضوٌ عكم ( )3همُت الُاكت الىهغبائُت التي
ًخم ججهحزها وخؿب مضًغٍاث جىػَ٘ الُاكت الىهغبائُت في الٗغاق  ،بط ًالخٔ ان ججهحز الُاكت
الىهغبائُت ٌٗاوي مً هلو هبحر في الىكذ الظي ًؼاص فُه مٗضٌ الحمل اإلاُلىب لالؾتهالن ،
ً
ففي مضًغٍت جىػَ٘ الفغاث الاوؾِ حٗض مدافٓت الضًىاهُت اكل اإلادافٓاث ججهحزا بط بلغ
الحمل اإلاُلىب للخجهحز  303مُياواٍ وبلغ مٗضٌ الخجهحز  331مُياواٍ وبيؿبت ججهحز %21
وجدؿاوي مٗها مدافٓت بابل التي بلغ فيها مٗضٌ الحمل اإلاُلىب  0000مُياواٍ في خحن بلغ
مٗضٌ الحمل اإلاجهؼ  909مُياواٍ بيؿبت ججهحز  %21جليها مدافٓت نالح الضًً التي بلغ فيها
مٗضٌ الحمل اإلاُلىب جدمُله 223مُياواٍ في خحن بلغ مٗضٌ الخجهحز  290مُياواٍ وبيؿبت
ً
ججهحز  ، %09ؤما باليؿبت ألهثر اإلادافٓاث ججهحزا بالُاكت الىهغبائُت فهي الٗانمت بغضاص
وبيؿبت  %20جليها واؾِ وبيؿبت  % 19زم مِؿان وبيؿبت  %10وبالخالي وان بحمالي مجمىٕ
الحمل اإلاُلىب ججهحزه للمدافٓاث الٗغاكُت  09202مُياواٍ ما ٖضا مدافٓت هِىىي بؿبب
ألاويإ ألامىُت غحر اإلاؿخلغة فيها  .للض بلغ مٗضٌ الحمل الظي جم ججهحزه للمدافٓاث الٗغاكُت
ما ٖضا مدافٓاث بكلُم هغصؾخان  3403مُياواٍ وبيؿبت ججهحز  %92في خحن بلغ مٗضٌ
الحمل اإلاُلىب ججهحزه  09202مما ٌٗني اؾخمغاع ٖملُاث اللُ٘ اإلابرمج للخُاع الىهغبائي وبلاء
ؤػمت اهلُإ الخُاع الىهغبائي لالؾتهالن ٖلى الغغم مً مغوع ؤهثر مً ٖلض ٖلى حغُحر الىٓام
الؿابم في . 3002
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حدول رقم ()8
معدل الحمل املطلوب واملجهس بحسب
املديرياث العامت لخوزيع الطاقت الكهربائيت في العراق سنت 6116
اإلاضًغٍاث

اإلادافٓت

بغضاص

الكماٌ

الفغاث ألاوؾِ

الىؾِ

الجىىب

اإلاجمىٕ

مٗضٌ الحمل
اإلاُلىب MW

مٗضٌ الُاكت
اإلاجهؼة

وؿبت ججهحز
الُاكت %

الغنافت
الىغر
الهضع
هِىىي
هغوىن
نالح الضًً
بابل
هغبالء
الىجف
الضًىاهُت

0092

3323

20

0
0090
223
0000
0009
434
303

0
143
290
909
049
000
331

0
10
09
21
04
02
21

الاهباع
صًالى
واؾِ
البهغة
طي كاع
مِؿان
اإلاثنى

0
330
200
3033
492
994
243

0
900
093
0309
900
292
323

0
92
19
10
92
10
10

09202

3403

92
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ً
ثاهيا  :جحدياث جطوير قطاع الطاقت الكهربائيت:
ًىاحه جُىٍغ كُإ الُاكت الىهغبائُت في الٗغاق حملت مً الهٗىباث اإلاؼمىت التي حٗلخه
ً
ٖاحؼا ًٖ جلبُت ؤو مىاحهت الُلب الىلي لالؾتهالن بيل ؤنىافه بهىعة صائمت ٖلى الغغم مً
جسهُو مبالغ َائلت َىاٌ الؿىىاث اإلاايُت مً اإلاىاػهت الٗامت الاؾدثماعٍت لغغى عف٘
وػٍاصة مؿخىي الُاكت الاهخاحُت  ،بال اهه ازفم وبهىعة غحر كابلت للكً بإن جُىٍغه هى مً
الهٗىبت في ْل اؾخمغاع وبلاء الخدضًاث التي ؾِخم جىاولها وٖلى الىحه آلاحي :
.0قدم املنظومت الكهربائيت :جخهف اإلاىٓىمت الىهغبائُت بيىجها حؿخسضم جىىىلىحُا مخلاصمت
ً
وؿبُا وطلً بؿبب الٓغوف الؿُاؾُت غحر اإلاؿخلغة التي اوٗىؿذ بهىعة مباقغة ٖلى ؤصاء
هظه اإلاىٓىمت باليامل  ،بط جخًمً مىٓىمت الُاكت الىهغبائُت ٖضة ؤكؿام عئِؿت حٗمل بكيل
مىٓم وميؿم بهضف الٗمل ٖلى اؾخلغاعٍت الىٓام الىهغبائي والٗمل بهىعة اكخهاصًت وفٗالُت
 ،وجخيىن مىٓىمت الُاكت الىهغبائُت مً ؤعبٗت ؤحؼاء ؤؾاؾُت ؛ مىٓىمت بهخاج الُاكت ،
مىٓىمت هلل الُاكت  ،مىٓىمت جىػَ٘ الُاكت وؤزحرا مىٓىمت الؿُُغة اإلاغهؼٍت بط ان الهضف
ألاؾاؽ مً ٖمل هظه ألاحؼاء ألاعبٗت الٗمل ٖلى جدلُم اؾخلغاع في جىلُض الُاكت الىهغبائُت
لخهبذ كىٍت وآمىت واكخهاصًت ًمىً مً زاللها ان ًخم اؾتهالهها وٖمل ألاحهؼة الىهغبائُت
بكيل آمً واكخهاصي  ،وٍمىً ونف هظه اإلاىٓىمت بإحؼائها ألاعبٗت في الٗغاق بٗضم الاؾخلغاع
وفلضاجها لٗامل الثباث في ول ؤحؼائها وٖضم كضعة وػاعة الىهغباء في بًجاص ؤو وي٘ اإلاٗالجاث
التي مً قإجها جدلُم الاؾخلغاع في جلً اإلاىٓىمت بط ان ٖىهغي ؤلاهخاج (الٗغى) والاؾتهالن
ً
(الُلب) فلضث الىػاعة الؿُُغة ٖليهما جماما واللظان ٌٗخبران الٗىهغًٍ ألاؾاؾحن في هظه
اإلاىٓىمت .00وٖلى ؾبُل اإلاثاٌ جم بوكاء مدُت الهاعزت الحغاعٍت مً كبل قغهت مُدؿىبِش ي
الُاباهُت ؾىت  0424ومدُت الىجُبُت الحغاعٍت ؾىت  0420مً كبل قغهت جىىى بغوم الغوؾُت
ؤما مدُت الىانغٍت الحغاعٍت فيان جاعٍش بوكائها  0423ووان جاعٍش بوكاء مدُت الضبـ الغاػٍت
هى ؾىت  ، 0494ومً حهت ؤزغي بلغذ وؿبت الُاكت اإلافلىصة  %93وطلً بؿبب عصاءة وكضم
هٓام الخىػَ٘ بط ان ؤهثر مً ههف الُاكت اإلاىلضة ًخم فلضاجها بؿبب ؾىء الخىػَ٘(.)09
.6الفساد لاداري واملالي  :بغػث مكيلت الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي في الٗغاق بهىعة واضحت
وهبحرة بٗض ؾىت  3002وطلً بؿبب مجمىٖت هبحرة مً الٗىامل مثل ؛ غُاب ؾلُت اللاهىن
ويٗفها ،يٗف ؤحهؼة الغكابت الحيىمُت وٖضم اؾخلاللُتها ومً زم عجؼها ًٖ مى٘ خاالث
الفؿاص  ،ويٗف الجهاػ اللًائي وٖضم كضعجه ٖلى جىفُظ ألاخيام الهاصعة والتي جًافغث م٘
بًٗها لخيخج مثل جلً الٓاهغة التي كىيذ وُٖلذ حهىص الخىمُت الاكخهاصًت وؤهضعث اإلااٌ
الٗام  ،بط ؤنبذ الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي مكيلت ؤنابذ ول الىػاعاث الٗغاكُت ومنها وػاعة
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الىهغباء التي اجسظ فيها الفؿاص بقياال مخٗضصة ؤبغػها ؛ الازخالؽ والظي ٌٗني ٖملُت ؾغكت
للماٌ الٗام بهىعة هلضًت والغقىة وججاوػ اإلاىْفحن لحضوص وْائفهم .للض ؤزفلذ وػاعة
الىهغباء في جىفحر الُاكت الىهغبائُت وبهىعة مؿخمغة ومىٓمت لللُاٖاث اإلاسخلفت ٖلى الغغم
مً وىجها ؤهفلذ ما ًلاعب  32ملُاع صوالع مىظ ؾىت  3002وطلً عاح٘ بلى الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي
في هظه الىػاعة( ،)01للض ؤقاعث صعاؾت ؤزغي بلى ان وػاعة الىهغباء ؤهفلذ  22ملُاع صوالع لخجهحز
الُاكت الىهغبائُت في الٗغاق وال ًؼاٌ اإلاؿتهليىن ٌٗاهىن مً الاهلُإ اإلاؿخمغ للُاكت الىهغبائُت
وباألزو زالٌ فهل الهُف الظي جغجف٘ فُه صعحاث الحغاعة بلى مؿخىٍاث كُاؾُت ومً زم
اٖخماصهم ٖلى الحهىٌ ٖلى الُاكت الىهغبائُت مً اإلاىلضاث ألاهلُت ( اللُإ الخام)
لخٗىٌٍ الىلو في ججهحز الُاكت الىهغبائُت ،للض حؿبب طلً بسؿاعة لخىمُت اللُإ الهىاعي
جلضع بـ  00ملُاع صوالع  ،ومً ألامثلت التي جىضح بهىعة هبحرة حجم الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي في
وػاعة الىهغباء كُام ؤخض وػعائها الؿابلحن بخىكُ٘ ٖلض وهمي م٘ قغهخحن ؤإلااهُت وهىضًت وبلُمت
ملُاع صوالع( ، )02وفي صعاؾت()03ناصعة ًٖ هُئت الجزاهت كامذ فيها بترجِب الىػاعاث الٗغاكُت
بدؿب صعحت الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي فاخخلذ وػاعة الىهغباء الضعحت ألاٖلى وألاولى بحن الىػاعاث
بضعحت  390وبيؿبت  ، %34.92هما حاء في جلغٍغ اإلافدل الٗام في وػاعة الىهغباء كُام وػٍغ
الىهغباء ألاؾبم بهغف مبلغ  32ملُاع صًىاع بهىعة مسالفت للخٗلُماث وزبذ حٗمض الىػٍغ في
ألايغاع باإلااٌ الٗام فخم بخالخه بلى اللًاء( .)04ومً الحاالث ؤلايافُت كُام اإلاضًغٍت الٗامت
إلهخاج الُاكت الىهغبائُت بةهفاق مبلغ وكضعه  09ملُاع صًىاع مً جسهُهاث اإلاىاػهت الاؾدثماعٍت
لهُاهت وجإهُل مدُاث بهخاج الُاكت الىهغبائُت بال ان بحمالي ؤلاهخاج الفٗلي مً الُاكت بلغ
 %22مً الُاكت الخهمُمُت هما جم نغف مبلغ وكضعه  204ملُاع صًىاع لكغاء الىكىص إلادُاث
الدكغُل ونغف مبلغ وكضعه  9.0ملُاع صًىاع لكغاء الىكىص آللُاتها فلِ( .) 30ؤما جلغٍغ الغكابت
اإلاالُت فلض ؤقاع بلى مجمىٖت هبحرة مً ؤلاحغاءاث غحر اللاهىهُت والخجاوػاث ؤزىاء الخٗاكضاث،
وٖلى ؾبُل اإلاثاٌ اهتهاء اإلاضة الخٗاكضًت لبٌٗ اإلاكاعَ٘ التي حٗاكضث الىػاعة ٖلى جىفُظها
بؿبب الخليا وؤلاهماٌ وٖضم اإلاخابٗت وٖضم اجساط ؤلاحغاءاث اللاهىهُت بدم اإلاخٗاكضًً
اإلاسالفحن مثل حٗاكض اإلاضًغٍت الٗامت لخىػَ٘ الغنافت م٘ بخضي الكغواث الٗغاكُت وواهذ مضة
ً
الٗلض ً 000ىما ؤهجؼث الكغهت فلِ  %23مً الٗمل اإلاُلىب ،فًال ًٖ حٗاكض اإلاضًغٍت
ً
الٗامت إلاكاعَ٘ بهخاج الُاكت الىهغبائُت م٘ بخضي الكغواث لخىفُظ مكغوٕ إلاضة ً 29ىما ؾىت
 3009وبٗض اهتهاء اإلاضة اإلادضصة واهذ وؿبت الخىفُظ  %20ولم ًخم بهجاػ اإلاكغوٕ ،وفي بخضي
ٖلىص ججهحز الىػاعة الخانت بمدغواث ههغبائُت مً ميكإ اًُالي إلادُت اإلاؿِب الحغاعٍت بلُمت
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 0340ملُىن ًىعو مً جسهُهاث اإلاىاػهت الاؾدثماعٍت لؿىت  3000وبٗض فخذ الُٗاءاث
اإلالضمت مً  2قغواث ٖغاكُت للخجهحز ؤونذ لجىت فخذ الُٗاءاث بةٖاصة بٖالن اإلاىاكهت لٗضم
مُابلت حمُ٘ الٗغوى اإلالضمت للمىانفاث الفىُت بال ان اإلاضًغٍت الٗامت إلاكاعَ٘ بهخاج الُاكت
ً
الىهغبائُت زاَبذ بخضي الكغواث الٗغاكُت التي كضمذ الُٗاء اإلاغفىى وجم الخلا بخالت
30
اإلاىاكهت بليها.
.3أحور وزارة الكهرباء  :حٗاوي وػاعة الىهغباء مً مكيلت ٖضم جدهُل ؤحىع الىهغباء بكيل
مىخٓم مً اإلاؿخفُضًً في اللُاٖاث اإلاسخلفت ( اإلاجزلي  ،الخجاعي  ،الهىاعي ،الؼعاعي ،
الحيىمي) بهىعة مىٓمت بيافت بلى الضوائغ الحيىمُت اإلاسخلفت التي ْلذ مضًىت بلى وػاعة
الىهغباء بإحىع الىهغباء التي لم جضف٘ كُمتها  ،وٍمىً جىيُذ كُم جلً الضًىن بط بلغذ الضًىن
اإلاترجبت ٖلى اإلااؾؿاث الحيىمُت وألافغاص في اللُاٖاث اإلاسخلفت  3.00جغٍلُىن صًىاع للمضة
 3000 -3000بؿبب ٖضم صفٗهم ألحىع الُاكت الىهغبائُت التي جم اؾتهالهها  ،وٖلى ؾبُل
اإلاثاٌ بلغذ صًىن ماؾؿخحن خيىمُخحن ( صائغة الصحت  ،اإلااء واإلاجاعي) في مدافٓت طي كاع
 09.2ملُاع صًىاع 33مما ٌٗني جليا ٖمل الىػاعة في جىفُظ ؤٖماٌ الهُاهت وؤلاصامت الًغوعٍت
إلادُاث الُاكت الىهغبائُت اإلاسخلفت وباألزو بٗض ؾُاؾُت الخلكف والخمىٍل الظاحي التي جم
اٖخماصها هدُجت اهسفاى ؤؾٗاع الىفِ الخام ومً زم زفٌ اإلاسههاث الدكغُلُت
والاؾدثماعٍت للىػاعاث اإلاسخلفت ومً يمنها وػاعة الىهغباء  ،ومً حهت ؤزغي جبرػ مكيلت
الخجاوػ ٖلى قبىت جىػَ٘ الىهغباء وبهىعة ٖكىائُت وغحر مؿبىكت بؿبب الٓاهغة التي بغػث
بٗض ؾىت  3002وبهىعة واضحت بال وهي مكيلت اإلاخجاوػًٍ ٖلى ؤمالن الضولت وألاعاض ي التي
حٗىص ملىُتها للضولت بط بلغذ وؿبت الؿىً الٗكىائي  %01.9ؾىت  3009ملاعهت بـ  %2.2ؾىت
 3002بط بلغ ٖضص جلً اإلاؿاهً الٗكىائُت في  03مدافٓت جم بحغاء الاؾخلهاء فيها 930.402
ؤلف وخضة ؾىىُت اخخلذ فُه الٗانمت بغضاص اإلاغهؼ ألاوٌ  021.290ؤلف مؿىً ٖكىائي جليها
مدافٓت البهغة  13.122ؤلف مؿىً ٖكىائي هما ؤْهغ اإلاسح ان  %33مً ٖائضًت ألاعاض ي
التي قُضث ٖليها الخجمٗاث الؿىىُت الٗكىائُت حٗىص لللُإ الحيىمي الٗام و %03لللُإ
الخام وجمثلذ جلً الخجاوػاث ببىاء اإلاىالث الخجاعٍت واإلاُاٖم واإلاٗامل الهىاُٖت والىعف
صون ههب ٖضاصاث للُاؽ الُاكت الىهغبائُت ، 32مما ٌٗني الًغِ وبكيل هبحر ٖلى الحمل
الىهغبائي الىَني صون جدهُل ؤحىع ملابل همُاث الُاكت التي ًخم اؾتهالهها بيافت بلى
ألايغاع بالكبىت الٗامت للخىػَ٘ .
ً
.4الاعخداءاث الخخريبيت :بيافت بلى ما جم طهغه ؾابلا مً جدضًاث ًًاف جدض آزغ بال وهى
الاٖخضاءاث اإلاخىغعة واإلاىٓمت وؤٖماٌ الخسغٍب التي جُاٌ اإلايكأث الىهغبائُت لىلل الُاكت  ،مثل
ً
ً
جفجحر ؤبغاج هلل الُاكت الىهغبائُت وزهىنا في مدافٓت صًالى التي صائما ما ًخم فيها جفجحر ؤبغاج هلل
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الُاكت الىهغبائُت اللاصمت بليها مً بًغان بط جم جفجحر زِ (صًالى -محرؾا) ؤهثر مً مغة َىاٌ الؿىىاث
اإلاايُت وما ٌؿببه طلً مً زفٌ همُت الُاكت اإلاجهؼة لالؾتهالن وجيالُف بنالخه وبٖاصجه للٗمل
مغة ؤزغي وجم ؤًًا جفجحر  4ؤبغاج لىلل الُاكت في هاخُتي (الُٗٓم  ،اإلاىهىعٍت) في صًالى ،هما جم
جفجحر ؤبغاج هلل الُاكت في زِ صًالى-هغوىن بجهض  000مُياواٍ مما ؤفلض ججهحز الٗانمت بُاكت
ملضاعها  390مُياواٍ ،هما جم ؤًًا جفجحر زُحن بجهض  000هُلىاٍ لىلل الُاكت الىهغبائُت بلى
بغضاص هما زِ (مؿِب غاػٍت –حىىب بغضاص) وزِ ( مؿِب خغاعٍت –حىىب بغضاص) في مىُلت
الٗبُض هاخُت اللُُفُت مما ؤفلض ججهحز الٗانمت بُاكت ملضاعها  200مُياواٍ  ،ؤما في مدافٓت
البهغة فلض جم ؾغكت زُىٍ للًغِ الٗالي مً زالٌ كُ٘ ألاؾالن الىهغبائُت مً ؤٖمضة الًغِ
ً
ً
ً
الٗالي في هاخُت الهاعزت 30وغحرها مً الاٖخضاءاث وألاٖماٌ الخسغٍبُت التي حكيل ٖائلا وجدضًا عئِؿا
ؤمام حهىص جُىٍغ بهخاج وهلل الُاكت الىهغبائُت والحفاّ ٖلى اؾخلغاعٍتها بلى اإلاؿتهلىحن .
.5اهخفاض مساهمت قطاع الطاقت الكهربائيت في الناجج املحلي لاحمالي  :ان اإلاكاول التي ًىاحهها
كُإ الُاكت الىهغبائُت اوٗىؿذ بهىعة مباقغة في اهسفاى مؿاهمخه في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بط
ً
ًالخٔ مً الجضوٌ عكم ( )4ان هظه اإلاؿاهمت واهذ  %0.42ؾىت  3009وهي وؿبت يُٗفت حضا بال
ً
ؤجها اعجفٗذ جضعٍجُا لخهل بلى  %3.00ؾىت  3000زم بلى  %3.23ؾىت  3009وهي ؤٖلى وؿبت ؾاهم
فيها بالىاجج اإلادلي ؤلاحمالي للمضة . 3009-3009

حدول رقم ()9
مساهمت قطاع الكهرباء في الناجج املحلي لاحمالي باألسعار الثابخت ( )111=1988للمدة 6115-6115

%

الؿىت

0.42
0.00
0.02
0.41
3.00
0.30
0.29
3.10
3.23

3009
3001
3002
3000
3000
3003
3002
3000
3009
اإلاهضع  - :وػاعة الخسُُِ والخٗاون ؤلاهمائي  ،الخلغٍغ ؤلاخهائي الؿىىي  ،وػاعة الخسُُِ والخٗاون ؤلاهمائي  ،الٗغاق ،
ؾىىاث مسخلفت .
 -نىضوق الىلض الٗغبي  ،الخلغٍغ الٗغبي اإلاىخض  ،نىضوق الىلض الٗغبي  ،ؤلاماعاث  ،ؾىىاث مسخلفت .
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ً
ثالثا :جقييم الٗلض الاسدثماري ( حبايت وصياهت وجأهيل )
هدُجت ما جلضم مً جدضًاث حٗاهيها وػاعة الىهغباء في ٖضم كضعتها ٖلى جُىٍغ كُإ الُاكت
الىهغبائُت (ؤلاهخاج  ،الىلل  ،الخىػَ٘) ومً ؤحل الخغلب ٖلى مكيلت اهسفاى اللضعة الخجهحزًت
لالؾتهالن مً الخُاع الىهغبائي وػٍاصة مؿخىي ججهحز الخضمت بهىعة مؿخمغة ؾِخم جىاوٌ
الٗلض الاؾدثماعي الظي كامذ وػاعة الىهغباء بٗلضه م٘ قغهت بماعاجُت هىمىطج لهظا إلاكغوٕ،
بط وكٗذ مضًغٍت جىػَ٘ ههغباء الجىىب ٖلض مكغوٕ الخضمت (الجباًت والهُاهت والخإهُل) في
 3002/2/3م٘ قغهت ( ؾىافي ؤلاماعاجُت ) وإلاضة  9ؾىىاث جبضؤ مً جاعٍش جىكُ٘ الٗلض كابلت
للخجضًض ؤو الخمضًض باجفاق وػاعة الىهغباء م٘ اإلاؿدثمغ  ،وؾِخم جىاوٌ الفلغاث ألاؾاؾُت التي
جىاولها الٗلض زم جلُُم وجدلُل ألاهمُت الاكخهاصًت لهظا الٗلض الاؾدثماعي وبُان ؤهمُخه في
مؿخلبل كُإ الُاكت الىهغبائُت في الٗغاق .
39
.0الفلغاث ألاؾاؾُت للٗلض الاؾدثماعي ( حباًت ونُاهت وجإهُل)
ؤً .لتزم اإلاؿدثمغ اللُام باألٖماٌ آلاجُت :
 كُام اإلاؿدثمغ بةصاعة وحكغُل ونُاهت قبىت جىػَ٘ الُاكت الىهغبائُت وؤلاًهاالث الجضًضةإلاىاَم مضًغٍت الخىػَ٘ وافت .
 ًلىم اإلاؿدثمغ بخجهحز قبىت اإلاىٓىمت الىهغبائُت بملاًِـ طهُت ليافت ؤنىاف الاؾتهالنً
الحالُحن واإلاؿخلبلُحن بضون جيالُف (مجاها) وكابلت للمىائمت م٘ وافت ؤهىإ البروجىوىالث فًال
ًٖ ؤحهؼة ججمُ٘ البُاهاث واؾخسضام البرامجُاث اإلاىاؾبت لخباصٌ اإلاٗلىماث بحن اإلالاًِـ
الظهُت ووخضة ججمُ٘ البُاهاث .
 ًلىم اإلاؿدثمغ بجباًت مبالغ الُاكت اإلاباٖت وألاحىع التي جٓهغ في كىائم اإلاؿتهلىحن بيافتً
ً
ؤنىافهم وَبلا للخٗغفت التي جلغعها وػاعة الىهغباء وبدؿب الجضوٌ عكم ( )00فًال ًٖ
جدهُل الضًىن الؿابلت التي جلؿم بلى هىٖحن ؛ ألاوٌ هى الضًىن اإلاؿخدلت كبل جىكُ٘ الٗلض
الاؾدثماعي والتي ؾخيىن مبالغ ًخم جدهُلها بُغٍلت جسخلف ًٖ الىىٕ الثاوي مً الضًىن وهي
الضًىن التي جيىن مؿخدلت بٗض جىكُ٘ الٗلض  ،وجسىٍل اإلاؿدثمغ بنضاع اؾخماعاث بلُ٘ اللىة
(ؤوامغ كُ٘) في خالت ٖضم حؿضًض الضًىن اإلاترجبت بظمت اإلاكترن في اإلاىٖض اإلادضص .
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حدول رقم ()11
حسعيرة الكهرباء بحسب الخعريفت القديمت والجديدة
نىف
الاؾتهالن

اإلاجزلي

الخجاعي

الهىاعي

الحيىمي

الؼعاعي

الخٗغٍفت اللضًمت
همُت الاؾتهالن

الخٗغٍفت الجضًضة

الخٗغٍفت
(هُلىاٍ/ؾاٖت)

0000-0
3000-0000
0000-3000
0000
-

00
30
20
90
-

0000-0

000

3000-0000

30

0000-3000

20

0000

90

0000-0
3000-0000
0000-3000
0000

00
30
20
90

0000-0

00

3000-0000

30

0000-3000

20

0000

90

0000-0
3000-0000
0000-3000
0000

00
30
20
90

همُت الاؾتهالن
900-0
0000-900
0900-0000
3000-0900
2000-3000
0000-2000
0000

ول الفئاث

 0.0وي في
 00وي في
 22وي في
 023وي في

ول الفئاث

ول الفئاث

الخٗغٍفت
(هُلىاٍ/ؾاٖت)
00
00
30
00
30
030
300

030

20
20
20
20

000

20

اإلاهضع  :وػاعة الىهغباء  ،الخلغٍغ ؤلاخهائي الؿىىي  ،الٗغاق  ،حضوٌ عكم  ، 3002، 03م. 01
 اإلاضًغٍت الٗامت لخىػَ٘ ههغباء الجىىب  ،الٗلض الاؾدثماعي  ،وػاعة الىهغباء  ،الٗغاق ، 3002 ،ملحم عكم ( ، )9م .30
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 ًلىم اإلاؿدثمغ بخلضًم زضماث بصاعة قبىت الىهغباء ونُاهت وافت ؤهىإ ألاُٖاٌ الفىُت التيجدهل َُلت مضة الٗلض وبحغاء الهُاهت الضوعٍت والُاعئت وؤي مخُلباث فىُت الػمت لضًمىمت ٖمل
الكبىت بيافت ميىهاتها .
 ًلضم اإلاؿدثمغ زُاب صٖم مهغفي وبمبلغ  20.913ملُىن صوالع ناصع مً ؤخض اإلاهاعف الٗغاكُت ،وزُاب يمان بمبلغ  30.201ملُاع صًىاع وبما ٌٗاصٌ مبلغ الجباًت لضوعحي مبُٗاث قهغٍت وٍجضص
ً
قهغٍا وكابل للخٗضًل بدؿب كُمت صوعة اإلابُٗاث الكهغٍت .
 جلضًم جلاعٍغ قهغٍت خىٌ مؿخىي الخضماث التي جلضم للمؿتهلىحن وٍىضح فُه اإلاٗىكاث الفىُتوؤلاصاعٍت التي جىاحهه ؤزىاء الٗمل بهضف عف٘ مؿخىي الخضماث وجدؿُنها.
 ًلتزم اإلاؿدثمغ بةٖاصة جإهُل الكبىت الىهغبائُت وبدؿب الىكىفاث التي كامذ بإٖضاصها وػاعةالىهغباء وبيلفت جسمُيُت  30.223ملُاع صًىاع وعؾم جإهُل ملضاعه  %09مً كُمت الجباًت .
ب .جلتزم وزارة الكهرباء باالحي :

 بوكاء مغاهؼ للخضماث ومجهؼة بيل ما ًدخاحه اإلاؿدثمغ ألصاء ٖمله ووُْفخه بالهىعةاإلاىاؾبت واإلاُلىبت جيخلل ملىُتها بٗض اهتهاء مضة الٗلض بلى وػاعة الىهغباء .
 اؾخدضار مغاهؼ زانت مغهؼٍت لجباًت ؤحىع الىهغباء مً اإلاؿتهلىحن وبدؿب اإلاىاَم التيً
ًخم جىػَٗها حغغافُا جيخلل ملىُتها بٗض اهتهاء مضة الٗلض بلى وػاعة الىهغباء .
 حكغُل  %30مً مىْفي مضًغٍت الخىػَ٘ بيل ؤنىافهم ( مالن صائم ٖ ،لىص ) في اإلاغاهؼالتي جم اؾخدضاثها لٗمل اإلاؿدثمغ الظي ًخدمل صف٘ وافت عواجبهم وؤحىعهم اإلاالُت بهىعة
ممازلت إلاا ًخلاياه ؤكغاجهم مً مىدؿبي الىػاعة وبمىحب اللىاهحن الٗغاكُت ٖ ،لى ان جيىن جلً
اليىاصع مضعبت وماهلت مً الىاخُت الفىُت للٗمل .
 جىفحر آلالُاث الالػمت لخىفُظ اإلاؿدثمغ التزاماجه الفىُت وؤلاصاعٍت وبما ًدىاؾب م٘ َبُٗتوحجم الٗمل او اللُام بخإححرها للمؿدثمغ بما ًاصي بلى ؤصاء التزاماتهم بهىعة واملت وصكُلت .
 بلؼام اإلاؿدثمغ بةجبإ كىاٖض الؿالمت واللىائذ الصحُت واي مخُلباث ؤزغي مً قإجها جىفحرالؿالمت للٗاملحن ٖلى الكبىت الىهغبائُت .
 اؾخدهاٌ اإلاىافلاث ألانىلُت الالػمت مً وػاعة الىهغباء الخخُاحاث اإلاؿدثمغ الؾخحراصاإلاخُلباث الفىُت الالػمت ألصاء ٖمله بالهىعة اإلاُلىبت .
 جلتزم وػاعة الىهغباء بإحغاء خمالث بٖالمُت لخىُٖت ألافغاص خىٌ فىائض مكغوٕ الاؾدثماعبهضف يمان حٗاوجهم م٘ اإلاؿدثمغ وجلضًم الخضماث بهىعة ؤفًل .
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 جىفحر جهاعٍذ الٗمل للٗمالت ألاحىبُت بيافت بلى الخهاعٍذ ألازغي الالػمت لخمىُىه مً ؤصاءؤٖماله بالهىعة اإلاُلىبت والخسلُو الؿغَ٘ ٖبر الضوائغ الىمغهُت .
 في خالت ٖضم جمىً اإلاؿدثمغ مً ؤصاء التزاماجه بؿبب ْغوف اللىة اللاهغة التي ال حؿخُُ٘وػاعة الىهغباء جالفيها ًخم حٗلُم التزاماث اإلاخإزغة باللىة اللاهغة بكيل وامل ؤو حؼئي زالٌ مضة
الٓغف اللاهغ  ،وفي خالت ؤنبدذ اإلاضة َىٍلت ًمىذ اإلاؿدثمغ فترة جمضًض مىاؾبت جدىاؾب م٘
ً
اللىة اللاهغة ؤما بطا اؾخمغث ألهثر مً ً 40ىما ًجىػ للمؿدثمغ ؤزالء مىْفُه وممخلياتهم بلى
ً
مىُلت آمىت خفاْا ٖلى خُاتهم وممخلياتهم باجفاق الُغفحن .
 جلتزم وػاعة الىهغباء بخٗىٌٍ اإلاؿدثمغ ًٖ ؤًت زؿائغ مباقغة وغحر مباقغة ؤو عؾىم ؤو ؤعباحهاججت ًٖ اهتهان خلىكهم وممخلياتهم ( ماصًت او مٗىىٍت) بسهىم ألايغاع او ؤلاناباث او
الخيالُف التي ًخٗغى لها مً كبل ؤَغاف زاعحُت ًٖ الٗلض وجبلى هظه ألاخيام ؾاعٍت ٖىض
بجهاء مضة الٗلض ألي ؾبب وان .
.6جقييم العقد الاسدثماري (حبايت وصياهت وجأهيل )
.0ؤنبدذ مؿإلت الحفاّ ٖلى اؾخمغاعٍت ججهحز الُاكت الىهغبائُت لالؾتهالن بمسخلف ؤهىاٖه
ً
مكيلت مؿخمغة مىظ ؾىت ٖ 3002لى الغغم مً اإلابالغ الطخمت التي جسهو ؾىىٍا لالؾدثماع
ً
في بهخاج الُاكت في هظا اللُإ وطلً بؿبب الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي الظي ؤيإ فغنا هبحرة
لالؾدثماع في عف٘ بهخاج الُاكت في هظا اللُإ بيافت إلاكىالث ؤزغي  ،وبػاء طلً الىاك٘ لجإث
وػاعة الىهغباء بلى جىكُ٘ الٗلض الاؾدثماعي بهضف ججهحز الُاكت الىهغبائُت لالؾتهالن وٖلى مضي
ً
 30ؾاٖت بضال مً اللُ٘ اإلابرمج .
.3ان الٗلض الاؾدثماعي ؾُٗمل ٖلى جىُٓم كُإ جىػَ٘ الُاكت الىهغبائُت وبهىعة هفىءة
وفٗالت مً زالٌ جىُٓم حباًت ؤحىع الىهغباء بهىعة مىٓمت مً ول اإلاؿخفُضًً ولً ًيىن
هىالً تهغب مً صف٘ ألاحىع بؿبب اؾخسضام جلىُاث خضًثت في خؿاب ؤحىع الىهغباء  ،وهظلً
الٗمل ٖلى نُاهت قبىت الخىػَ٘ بهىعة مؿخمغة وصائمت وبجهاء مكيلت الخجاوػاث ٖلى قبىت
الخىػَ٘ الىَىُت مً اإلاؿتهلىحن والظي ٌٗض ؤخض ؤهم الخدضًاث الغئِؿت التي عجؼث وػاعة
الىهغباء ًٖ بجهائها َىاٌ الؿىىاث اإلاايُت وبالخالي يمان اؾخمغاع ججهحز الخُاع الىهغبائي
للمؿتهلىحن .
 .2ان الحيىمت الٗغاكُت جلىم بمداولت لخدؿحن وجىفُظ بنالخاث ٖلى حاهب ؤلاًغاصاث الٗامت
وزفٌ الىفلاث لغغى مىاحهت العجؼ في محزان اإلاضفىٖاث هدُجت اهسفاى ؤؾٗاع الىفِ في
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الؿىق الىفُُت الضولُت ومً حهت ؤزغي الحفاّ ٖلى اؾخمغاعٍت حؿضًض الضًىن الخاعحُت
واللغوى مً اإلااؾؿاث الضولُت  ،وٍإحي بنالح هٓام ألاؾٗاع في كُإ الىهغباء هجؼء مً هظه
ً
الؿُاؾت مً زالٌ الخضعٍج في ػٍاصة ؤحىع ؤؾٗاع الُاكت الىهغبائُت ونىال بلى حغُُت اليلفت
والٗمل ٖلى جدؿحن آلُاث جدهُل ؤحىع اؾتهالن الُاكت الىهغبائُت والحض مً الخؿائغ
الىاحمت ٖلى الخجاوػ ٖلى قبىت الخىػَ٘ وعف٘ هفاءتها  ،فالٗلض الاؾدثماعي حهضف بلى حغُُت
العجؼ في ولفت بهخاج الُاكت الىهغبائُت وٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ؾىت  3009بلغذ ؤلاًغاصاث
اإلاخدهلت مً بهخاج الُاكت الىهغبائُت  33ملُاع صًىاع بِىما ونلذ ولفت ؤلاهخاج بلى  0.9جغٍلُىن
صًىاع ومً زم ًداوٌ الٗلض حغُُت حؼء هبحر ( الفجىة) مً الفغق بحن اليلفت الفٗلُت وألاحىع
31
التي جم جدهُلها.
.0ؾُٗمل ٖلض الاؾدثماع ٖلى حكغُل ألاًضي الٗاملت وطلً مً زالٌ بوكاء مغاهؼ الجباًت
ً
والهُاهت وجإهُل قبىت جىػَ٘ الخُاع الىهغبائي مما ٌؿهم جضعٍجُا في الحض مً مكاول البُالت
التي ونلذ بلى ؤعكام كُاؾُت في الاكخهاص الٗغاقي بط بلغذ ؾىت  3002بلى % 00.2وبدؿب
بخهاءاث الجهاػ اإلاغهؼي لإلخهاء وجىىىلىحُا اإلاٗلىماث الخاب٘ لىػاعة الخسُُِ. 32
 .9مً الاهخلاصاث الغئِؿت التي جىحه بلى ٖلض الاؾدثماع بن هظا الٗلض ال ًخًمً وبإي قيل مً
ألاقياٌ ػٍاصة في بهخاج الُاكت الىهغبائُت بهضف جلبُت الُلب الىلي اإلاتزاًض ٖليها  ،بط ان هظا
الٗلض هى ٖملُت جىُٓم إلٖاصة جىػَ٘ الُاكت الىهغبائُت ٖلى اإلاؿتهلىحن فلِ وال ٌٗض طلً
ً
مٗالجت إلاكيلت الاهلُإ اإلاؿخمغ في ججهحز الخُاع الىهغبائي ؤو خال إلاكيلت اللُ٘ اإلابرمج ،بل كض
ٌؿهم بيؿبت بؿُُت في بجهاء الخجاوػاث ٖلى قبىت الخىػَ٘ وجغقُض اؾخسضام الخُاع الىهغبائي
ً
ً
ومً زم ًىفغ حؼءا ٌؿحرا مً الُاكت اإلاهضوعة  ،وطلً ليىن العجؼ في بهخاج الُاكت الىهغبائُت
هى عجؼ خلُلي وؤخض ؤؾباب مهاصعه ؾىء الخىػَ٘ ؤو الخجاوػاث ٖلى قبىت الخىػَ٘ ،لىً
ً
الؿبب الغئِـ هاجج ًٖ الخدضًاث واإلاكاول الغئِؿت التي جم طهغها ؾابلا وفي ملضمتها عجؼ
مدُاث الُاكت الىهغبائُت بإهىاٖها اإلاسخلفت ًٖ ؤلاهخاج وبما ًدىاؾب م٘ ػٍاصة الُلب الىلي
ٖلى الُاكت الىهغبائُت وبالخدضًض بٗض ؾىت  3002وبطا جم الغحىٕ للجضوٌ عكم (ً )1الخٔ ان
العجؼ في اإلادُاث البساعٍت ونل بلى  ًٖ %90الُاكت الخهمُمُت وفي اإلادُاث الغاػٍت %20
وفي مدُاث الضًؼٌ  %00والىهغومائُت  %32ومً زم جبرػ اإلاكيلت الغئِؿت في عجؼ بهخاج
الُاكت الىهغبائُت بؿبب كضم مىٓىماث جىلُض الُاكت الىهغبائُت والفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي الظي
ؤهضع مبالغ ضخمت في نُاهتها ؤو بىاء مدُاث ههغبائُت حضًضة.
مً حهت ؤزغي ًالخٔ مً الجضوٌ عكم ( )3الظي ًىضح مٗضٌ الحمل اإلاُلىب
لالؾتهالن وبدؿب اإلادافٓاث اإلاسخلفت (ما ٖضا مدافٓاث بكلُم هغصؾخان) والُاكت اإلاجهؼة ،
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بط بلغ مٗضٌ الخجهحز  3403مُياواٍ ؾىت  3001في خحن بلغ مٗضٌ الحمل اإلاُلىب 09202
ً
مُياواٍ ؤي ان هىالً عجؼا بالخجهحز ملضاعه  1299مُياواٍ اي بيؿبت  %92وهظا العجؼ غحر
ً
ممىً حٗىًٍه جهائُا مً زالٌ الٗلض الاؾدثماعي (الجباًت والهُاهت والخإهُل) وهظا ًثبذ
وبىضح ٖضم الجضوي الاكخهاصًت إلاثل جلً الٗلىص في ٖالج مكيلت اهلُإ الخُاع الىهغبائي مىظ
ؾىت . 3002
 .1ان اإلاكيلت ألاؾاؾُت التي جىاحه ٖلض الاؾدثماع الظي ؤبغمخه وػاعة الىهغباء هى عف٘ ؤحىع
الىخضة لالؾتهالن اإلاجزلي وبمؿخىٍاث كُاؾُت غحر مؿبىكت  ،جثلل واهل ألافغاص طوي الضزل
ً
اإلادضوص وزهىنا ان الٗغاق ؤنبذ ٌٗاوي مً اعجفإ وؿب الفلغ التي اجطحذ بكيل باعػ مً
زالٌ الازخالالث الىبحرة في جىػَ٘ الثروة والضزل بط بلغذ وؿبت الفلغ في الٗغاق  % 03.4ؾىت
 3003خؿب الخلغٍغ الىَني للخىمُت البكغٍت 33بط ًٓهغ ٖضم اإلاؿاواة في جىػَ٘ الضزىٌ وبغوػ
ً
ْاهغة الفلغ بكيل واضح في اإلاىاَم الغٍفُت كُاؾا باإلاىاَم الحًغٍت م٘ اعجفإ صعحاث
الحغاعة زالٌ اقهغ الهُف الُىٍل  ،مما ٌٗني بيافت ؤٖباء مالُت ال ًلضع ٖلى جدملها قغٍدت
هبحرة مً اإلاؿتهلىحن.34
وٍمىً جىيُذ طلً مً زالٌ الجضوٌ عكم ( )00بط ان همُاث الاؾتهالن جم حٗضًلها بدؿب
ٖلض الاؾدثماع لخهبذ الدؿٗحرة الجضًضة ملؿمت بلى  2فئاث بٗض ان واهذ  0فئاث فلِ في الدؿٗحرة
اللضًمت لىمُاث الاؾتهالن اي جم بيافت  2فئاث حضًضة  ،ؤما باليؿبت لدؿٗحرة الفئاث فلض ابخضؤث
مً  00صًىاع هُلىا واٍ/الؿاٖت لفئت الاؾتهالن  0000 -0وواهذ ؤٖلى حؿٗحرة هي  90صًىاع هُلىا
واٍ/الؿاٖت لفئت الاؾتهالن اهثر مً  ، 0000في خحن ًالخٔ جًاٖف ألاؾٗاع بكيل غحر مؿبىق في
فئاث الاؾتهالن فإنبدذ الدؿٗحرة  00صًىاع هُلى واٍ/الؿاٖت لفئت الاؾتهالن 3000-0900
ومًاٖفت الدؿٗحرة لفئت الاؾتهالن  2000-3000وؤنبدذ  30صًىاع هُلى واٍ/الؿاٖت زم مًاٖفتها
مغة ؤزغي لفئت الاؾتهالن  0000-2000لخهبذ  030صًىاع هُلى واٍ/الؿاٖت ومًاٖفتها بهىعة غحر
ً
ً
مؿبىكت لفئت الاؾتهالن ؤهثر  0000لخهبذ  300صًىاع هُلىا واٍ/الؿاٖت وهظا ٌكيل يغُا هبحرا
ٖلى اليلفت اإلاِٗكُت لألفغاص طوي الضزل اإلادضوص وقغٍدت الفلغاء ووحىص قغٍدت ؤيافُت مً مؿخلمي
عواجب الًمان الاحخماعي اإلادضوصة وبالخالي فإن مثل جلً ألاؾٗاع حٗني بيافت ؤٖباء مالُت وجدمُل
ولفت ٖلى اللضعة اإلاِٗكُت  ،ؤما باليؿبت ألنىاف الاؾتهالن ألازغي فلض جم جىخُضها ليل الفئاث
فاليؿبت لالؾتهالن الهىاعي جم جلؿُمها بكيل حضًض وخؿب اللضعة التي ًخم ججهحزها وبمبلغ مىخض
ؤًًا  20صًىاع هُلىا واٍ/الؿاٖت  ،وبالخالي فالحيىمت كض جسلذ ًٖ صٖم كُإ الىهغباء لالؾتهالن
وبالخدضًض والاهم لللُإ اإلاجزلي والهىاعي ومً زم جًُٗف كضعة اللُإ الهىاعي الخام ٖلى
مىافؿت الؿل٘ الهىاُٖت اإلاؿخىعصة صازل الؿىق اإلادلُت .
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الخاجمت :
ان ٖلض الاؾدثماع ( الجباًت والهُاهت والخإهُل) الظي كامذ وػاعة الىهغباء بخىكُٗه م٘
الكغهت ؤلاماعاجُت ؾىف لً ٌٗمل ٖلى ٖالج مكيلت اهلُإ الخُاع الىهغبائي ؤو ختى الخسفُف
مً خضتها بل اهه ؾىف ًلىم بدىُٓم قبىت جىػَ٘ الُاكت الىهغبائُت وبجهاء الخجاوػاث ٖليها
وجدهُل ألاحىع بكيل مىٓم ومداولت بجهاء كًُت الضًىن التي بظمت الىػاعاث اإلاسخلفت
والضوائغ الحيىمُت وألافغاص لىػاعة الىهغباء  ،وطلً بؿبب الخدضًاث الىبحرة واإلاؿخٗهُت الحل
التي جىاحهها وػاعة الىهغباء والتي ًإحي في ملضمتها كضم مىٓىماث جىلُض الُاكت الىهغبائُت التي
جم بوكائها مىظ ٖضة ٖلىص  ،ومكيلت الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي الظي ؤهضع مبالغ اؾدثماعٍت ضخمت
واهذ مسههت لخُىٍغ هظا اللُإ الا جها ياٖذ بؿبب فؿاص مؿاولحن في هظه الىػاعة مً
صون ؤن ًخم جدهُل جلً ألامىاٌ ؤو بعحاٖها بلى زؼاهت الضولت ختى بٗض نضوع ؤوامغ كًائُت
بالسجً ألولئً اإلاؿاولحن ًً ،اف بلى طلً ٖضم اؾخلغاع الىي٘ ألامني والؿُاس ي الظي ٌٗمل
ٖلى هبذ الجهىص الغامُت بلى جُىٍغ ٖمل جلً اإلاىٓىمت بكيل مؿخلغ وصائم وباألزو في
اإلادافٓاث الىؾُى التي جخٗغى فيها ؤبغاج هلل الُاكت الىهغبائُت بلى جسغٍب مؿخمغ ومىٓم
ً
ً
وبالخالي ان جىكُ٘ الىػاعة إلاثل طلً الٗلض لً ًيىن قغَا وافُا لخىفحر الخُاع الىهغبائي
لالؾتهالن بهىعة مؿخمغة الن العجؼ الحلُلي في جىلُض الُاكت الىهغبائُت ونل بلى 1299
ً
مُياواٍ اي بيؿبت  %92ومثل جلً اليؿبت ال ًمىً حٗىًٍها جهائُا فلِ مً زالٌ ٖلض
الاؾدثماع (الجباًت والهُاهت والخإهُل) بل جدخاج بلى حهىص اؾدثماعٍت واؾخثىائُت ؤهبر مً طلً
الٗلض  ،وٍمىً بصعاج الخىنُاث آلاجُت التي مً قإجها الٗمل ٖلى الخسفُف مً مكيلت ؤو ؤػمت
جىفحر الُاكت الىهغبائُت بكيل مىٓم ومؿخمغ  ،وواآلحي :
.0ال ًمىً الخسفُف مً خضة وَإة ؤػمت الىهغباء مهما كامذ الحيىمت الاجداصًت اإلاغهؼٍت
بخسهُو مبالغ اؾدثماعٍت ضخمت ؤو الخٗاكض م٘ هبري الكغواث الٗاإلاُت  ،الا مً زالٌ البضء
بالخُىة ألاؾاؽ وبالكغٍ الًغوعي وهى مٗالجت مكيلت الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي الظي ناع
ًمثل ٖملُت مىٓمت وآلُت جضاع مً هباع اإلاؿاولحن لتهغٍب ؤمىاٌ اإلاسههاث الاؾدثماعٍت وجهبها ،
وبالخالي مهما جم جسهُو مً اؾدثماعاث لً ًخم جىفُظها ؤو هجاخها في مٗالجت مكيلت ػٍاصة
الُاكت ؤلاهخاحُت للُإ الىهغباء ما لم ًخم بجهاء الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي لِـ في وػاعة الىهغباء
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فدؿب بل ؤًًا في مجمل اليكاٍ الاكخهاصي وبظلً ؾخيىن هىالً هفاءة ٖالُت في جىفُظ
اإلاكاعَ٘ الاكخهاصًت الاؾدثماعٍت ومنها مكاعَ٘ جىلُض الُاكت الىهغبائُت .
.3بوكاء مدُاث لخىلُض الُاكت الىهغبائُت حضًضة وخضًثت لؿض الىلو الحانل في الخجهحز مً
زالٌ الخٗاكض م٘ هبري الكغواث الٗاإلاُت اإلاخسههت مثل EDF France , Enel Italy , E.ON
 Germany , Duke Energy USA, Exelon USA, Siemens , Generalوغحرها مً الكغواث
الٗاإلاُت التي جخهف بىفاءتها في جىفُظ مدُاث جىلُض الُاكت الىهغبائُت ٖبر مكاعَ٘ ٖضًض في
ؤهداء مسخلفت مً الٗالم  ،وٍمىً البضء باإلادُاث التي حؿخسضم جىعبِىاث الضوعة الثالزُت
اإلاغهبت لىفاءتها ولخىفغ الىكىص اإلاىاؾب لها وهى الغاػ الُبُعي ؾى ًاء اإلاهاخب إلهخاج الىفِ
الخام ؤو مً الحلىٌ الغاػٍت ومنها خلل الؿِبت للغاػ الحغ في مدافٓت البهغة الظي ونلذ
مغاخل اهجاػه مً الكغواث الاؾدثماعٍت اإلاخٗاكضة م٘ وػاعة الىفِ في حىلت الترازُو الىفُُت
الثالثت بلى مغاخله النهائُت .
.2ان مكيلت الٗلض الاؾدثماعي (الجباًت والهُاهت والخإهُل) هى اعجفإ ؤؾٗاعه اي اعجفإ
ؤؾٗاع الىخضاث التي ؾِخم اؾتهالهها لألغغاى اإلاجزلُت في ْل وحىص مكاول البُالت والفلغ لظا
ً
ًمىً البضء ؤوال بةهخاج الُاكت الىهغبائُت بكيل واف لالؾتهالن اإلاجزلي والهىاعي الخام زم
البضء بالٗمل ٖلى جىفُظ الٗلض الاؾدثماعي (الجباًت والهُاهت والخإهُل) الظي ؾُٗمل ٖلى
يمان خهىٌ وػاعة الىهغباء ٖلى حؼء مً ؤحىع الىهغباء اإلاترجبت بظمت ألافغاص واإلااؾؿاث
الحيىمُت مما ٌٗني حغُُت حؼء هبحر مً جيالُف بهخاج الُاكت الىهغبائُت ونُاهتها ،هما اهه مً
حهت ؤزغي ؾُٗمل ٖلى جغقُض اؾخسضام الُاكت الىهغبائُت وججاوػ خاالث ؤلاؾغاف فيها
والخبظًغ مً زالٌ اؾخسضام الٗضاصاث الظهُت وبجهاء الخجاوػاث ٖلى قبىت هلل الُاكت
الىهغبائُت وحؿغَ٘ ٖملُت الجباًت ويمان اؾخمغاع الخُاع الىهغبائي لىً بٗض بٖاصة اخدؿاب
الدؿٗحرة الىهغبائُت بكيل ؤكل خضة ٖلى الاؾتهالن اإلاجزلي .
.0مما ال قً فُه ان ؾٗغ الخُاع الىهغبائي لالؾتهالن بمسخلف ؤهىاٖه هى قغٍ يغوعي
ً
لخسفُف الٗبء في الاؾتهالن ولىً مغوهت الُلب الؿٗغٍت مىسفًت حضا في الخإزحر ٖلى
الاؾتهالن فهي جتراوح ما بحن –  0.0بلى  0.2-ومً زم ان ػٍاصة ؤحىع اؾتهالن الىهغباء لها جإزحر
مدضوص في زفٌ الُلب ٖلى الىهغباء ،بط ان الُلب ٖلى الُاكت الىهغبائُت ًسً٘ للُىص
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ً
ً
الٗغى بضال مً ان ًيىن مضفىٖا بحجم الُلب  ،ولظلً فإن عف٘ ؤحىع اؾتهالن الىهغباء في
ألامض اللهحر لً ًسفف الٗبء ٖلى الُلب الىلي الا اهه ؾُاصي بلى جدلُم ؤعباح هبحرة للىػاعة
وللكغهت التي وكٗذ الٗلض مٗها .20بط ًيبغي ٖلى وػاعة الىهغباء مٗالجت الخيالُف ؤلايافُت
الىبحرة اإلاغجبُت بكبىت الخىػَ٘ الىهغبائي اللضًمت واإلاخضاُٖت وؤحهؼة اللُاؽ التي ًمىً
الخالٖب بٗضاصاتها ومً زم ؤحىع الىهغباء التي ؾخيىن غحر صكُلت والخجاوػ ٖلى قبىت الخىػَ٘ ،
ً
للض جمذ ؤلاقاعة ؾابلا في الخدضي ألاوٌ للُإ الُاكت الىهغبائُت في الٗغاق وهى كضم اإلاىٓىمت
الىهغبائُت في ؤلاهخاج والىلل والخىػَ٘ بلى ان وؿبت الُاكت اإلافلىصة  %93وبالىدُجت النهائُت
ؾحرف٘ طلً مً جيالُف الُاكت الىهغبائُت ٖلى اإلاؿتهلىحن مً زالٌ عف٘ الخيالُف وخضور
جسفًُاث في بهخاج الُاكت ال مبرع لها  ،وبالخالي البض مً جُىٍغ قبىت الخىػَ٘ وججاوػ اإلاكىالث
التي حٗاوي منها وجىفحر الُاكت الىهغبائُت ٖلى مضاع ألاؾبىٕ  30/2وٍللل مً اٖخماص اإلاؿتهلىحن
ٖلى اإلاىلضاث الخانت اإلاغجفٗت الثمً واٖخماص آلُاث اؾتهضاف مدضصة هإؾٗاع زانت وقغائذ
وعؾىم مخضعحت باليؿبت للمؿتهلىحن طوي الضزل اإلادضوص واللُإ الهىاعي الخام  ،ؤًًا
جفهُل ألاؾٗاع ٖلى وكذ الاؾخسضام ( فتراث الظعوة وزاعج هُاق الظعوة او الحمل ) م٘
جىهِب آلُاث كُاؽ طهُت حؿاٖض ٖلى اوؿُاب ؤهماٍ الاؾتهالن بكيل مىاؾب لإلهخاج .
ً
ً.9مىً اؾخسضام الُاكت البضًلت (الُاكت اإلاخجضصة) في الٗغاق وبكيل هاجح حضا وباألزو
الُاكت الكمؿُت لُمىً اؾخسضامها في بهاعة الُغق الٗامت وحكغُل ؤهىإ مً اإلاطخاث
الخانت بالؿلي وباألزو في اإلاىاَم الغٍفُت ؤو الؼعاُٖت لغغى ؤلاعواء بيافت بلى َاكت الغٍاح
بط ؤقاعث الضعاؾت بلى ان مً اهجح الُاكاث اإلاخجضصة بٗض َاكت اإلاؿاكِ اإلاائُت هي َاكت
ً
الغٍاح وطلً بؿبب وىجها ألاهثر هطجا مً الىاخُخحن الفىُت والاكخهاصًت 20ومً زم فان
اؾخسضام مهاصع الُاكت البضًلت واإلاخجضصة ًىفغ بِئت آمىت وٍجٗل ٖملُت الخىمُت الاكخهاصًت
مؿخضامت وٍسفف الٗبء والجهض ٖلى مىٓىمت الُاكت الىَىُت.
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