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 المقدمة : 1.1

 إلیھا النفاذ وإمكانیة ومواردھا الطاقة فتوفر. االقتصادیة االجتماعیة التنمیة في أساسیة مسألة ھي الطاقة إن

 في أنھ إال. العیش معاییر في التحسینات من المزید إلى والتوصل الفقر نسبة تقلیص في أساسي أمر لھو

 االنتاج أنماط استدامة حول المخاوف تزداد الطاقة، على للطلب المستمر االزدیاد ومع عینھ الوقت

  .iالبیئة على األحفوري الوقود استخدام وتأثیر علیھا، التعویل على القدرة ومدى الحالیة واالستھالك

 للطاقات المھمة الصور إحدىحیث تعتبر الطاقة الكھربائیة من اھم مصادر الطاقة للسكان والمنشآت، وھي 

 كاإلنارة المنزلیة االستخدامات في الیومیة حیاتنا في عنھا غنى ال والتي المجاالت شتى في تستخدم التي

 والمجاالت واالتصاالت الصناعة مثل األخرى المجاالت وكافة المنزلیة الكھربائیة األجھزة وتشغیل والتدفئة

  .العلمیة

الطاقة والذي یتم استخدامھ في  وباإلضافة الى الطاقة الكھربائیة، یعتبر الوقود بأنواعھ نوع مھم من انواع

  الحیاة الیومیة ایضا، كالتدفئة والنقل والطبخ وفي الصناعة، وكما یستخدم ایضا في انتاج الطاقة الكھربائیة.

و یعرف الوقود بأنھ اي مادة تحترق وتكون مصدرا للحرارة او الطاقة، ویشمل الوقود العدید من االنواع 

بیض)، الدیزل، الجازولین (البنزین) و كاز أویل(زیت الغاز) وكذلك یشمل من اھمھا الكیروسین (النفط اال

  الفحم والخشب وانواع اخرى من الوقود.

وبما ان الطاقة تدخل في كافة مجاالت الحیاة الیومیة، فإنھا تأخذ حصة كبیرة من دخل الفرد واالسرة وكذلك 

وان ارتفاع اسعار الطاقة الكھربائیة والوقود تعتبر مدخال مھما في الصناعة وكافة المنشآت االقتصادیة، 

  بكافة انواعھ یؤثر بصورة كبیرة على الحالة االقتصادیة للبلدان.

ان استھالك الطاقة والوقود یختلف عن استھالك باقي السلع والخدمات وذلك ألنھ قد یسبب  العدید من االثار 

لتغیرات المناخیة، ومنھا ما یتعلق بكفاءة الخدمات منھا ما یتعلق باألثر البیئي مثل تلوث الھواء المحیط وا

  .iiالمقدمة للمواطنین مثل استھالك الطرق

وتكمن اھمیة البحث في التعرف على الدعم المالي للحكومة لقطاع الطاقة وبكافة انواعھ وما یسببھ من ھدر 

ح بسبب كون العراق في المال العام. والیات خفض او ھذا الھدر والظروف المواتیة لتطبیق ھذا االصال

  یعتمد بصورة اساسیة على ھذا القطاع وكذلك معاناتھ الكبیرة فیھ.

وتعتمد منھجیة البحث على توفیر الحسابات الالزمة لدراسة الدعم المقدم من قبل الحكومة لكل من الوقود 

والظروف والكھرباء وتقدیره حسب البیانات المتوفرة، وشرح مفصل عن الیات خفض الدعم او ازالتھ 

 المناسبة لتطبیقھ وكذلك توجیھ دعم الطاقة للفئات الھشة.

  

  ھدف البحث:  2.1

 التعرف على مصادر دعم الطاقة. - 1

 تسلیط الضوء على حجم الدعم الحكومي للوقود والطاقة في العراق. - 2

  التعرف على الیات اصالح الدعم الطاقة وامكانیة تطبیقھا في العراق.  - 3



  مشكلة البحث:  3.1
الدراسة في وجود دعم للطاقة من قبل الدولة، وكذلك استھالك كبیر لھا وعدم وجود خطة تكمن مشكلة 

  واضحة المعالم لخفض الدعم او االستفادة من ھذا المجال.

 فرضیة البحث:  4.1

  عدم وجود دعم كبیر من قبل الدولة لقطاع الطاقة في العراق، وكذلك ارتفاع استھالك الوقود والطاقة.

 حدود البحث:       5.1

  .2016ھو لعموم العراق وبالنسبة للحدود الزمانیة فھي لسنة  للبحثان الحدود المكانیة 

 

                                                             
i التوصیات الدولیة إلحصاءات الطاقة 

ar.pdf-https://unstats.un.org/unsd/energystats/methodology/documents/IRES   
 
 iiإفریقیا وشمال وسطألا الشرق منطقة في الطاقة دعم:  
 https://www.imf.org/external/arabic/np/fad/subsidies/pdf/menanotea.pdf 
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