
الجمهورية العربية السورية

وزارة الكهرباء

ةالوضع الحالي لقطاع الكهرباء خالل المرحلة الراهن

قرموشةنضال . م

معاون وزير الكهرباء



: أولا 

مؤشرات إحصائية عن 

تطور عمل القطاع قبل 

األزمة



2011 2000 الوحدة إحصائيات

24.19 16.64 ن.م.مليون ط الطلب على الطاقة األولية:

15.6 11.61 ن.م.مليون ط المشتقات النفطية

7.31 3.83 ن.م.مليون ط الغاز الطبيعي

0.67 0.60 ن.م.مليون ط الطاقة الكهرومائية

0.60 0.60 ن.م.مليون ط الكتلة الحيوية

49.037 25.2 س.و.مليار ك إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة

57583 19045 مليون دولر الناتج المحلي اإلجمالي

21.124 16.32 نسمةمليون عدد السكان

1145 1019 فرد/م نكغ حصة الفرد من الطاقة

2335 1458 فرد/س.و.ك حصة الفرد من الكهرباء



20112000unit

21,12416,32millionPopulation

24,1916,64million toePrimary Energy Demand

15,611,61million toeOil Products

7,313,83million toeNatural Gas 

0,670,60million toeHydroelectric Energy

0,600,60million toeBiomass

49,03725,2billion kWhTotal Electricity Generation

50,73925,29billion kWhTotal  Electricity Demand

5758319045million $GDP

420874(kgoe/1000$) Energy Consumption Intensity

11451019kgoe/capitaEnergy Consumption per capita

23351458kWh/capitaElectricity Consumption per capita



ا  :  ثانيا

قطاع الكهرباء خالل 

الحرب



لحربتتعرضومكوناتهاأطيافهابمختلفالسوريةالعربيةالجمهوريةإن

واللجوءللتهجيروتعرضهمفيهاللمواطنينالمعاناةأشدفيتسببتإرهابية

.اإلنسانيةالحياةمتطلباتأبسطمنوالحرمانوالموت

لهتتعرضالذيوالتخريبقطرنابهايمرالتيالقاسيةالظروفهذهتسببت

عات،القطامختلفلعملتراجعفيوالمؤسساتيةوالخدميةالقتصاديةالبنى

لمكوناتهالمتعمدوالتخريبلالعتداءتعرضالذيالكهرباءقطاعومنها

زاتهاوتجهيوالتوزيعالنقلوشبكاتالتحويلومراكزومحطاتالتوليدمحطات)

قولوحالنفطيةالمنشآتعلىالمتكررةالعتداءاتمنعكساتإلىباإلضافة،(

.المنتجةالكهربائيةالطاقةكمياتانخفاضعلىالغاز

 قطاعاتمنالقطاعاتباقيمعالكهرباءقطاععملوتداخللتشابكونظراا

الصحة)وخدمية(صناعيةومدنومزارعحرفيةوورشاتمصانع)إنتاجية

،(يالمنزلالقطاع)ومجتمعية(وغيرهاوالمطاعموالفنادقوالتعليمالمياهوضخ

منهاانيسيعالكهرباءقطاعتخريبعنالناتجةواإلنسانيةالجتماعيةاآلثارفإن

.اإلصالحتكاليفلرتفاعنظراا طويلةلفترةالسوريالمواطن



.الوقودنقص-1

.الكهربائيةالمنظومةمكوناتعلىاإلرهابيةالعتداءات-2

.الكهرباءقطاععلىالقتصاديةالعقوبات-3

.الكهرباءلقطاعالماليةالخسائر-4

.الكهرباءقطاعفيالعاملينعلىالعتداءات-5

من التحديات التي واجهت عمل القطاع
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(مليون طن مكافئ نفطي)الطلب على الطاقة األولية 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

23.25 24.19 18.94 13.46 10.98 10.36

4.06 % -21.7 % -28.97 % -18.41 % -5.61 %



(  س.و.مليار ك)الطاقة الكهربائية المنتجة في القطر 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 *2016

46.413 49.037 42.902 29.928 24.235 19.894 19.200

YOY 5.65 % - 13 % -30 % - 19 % - 18  % -3.4%
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ا  : ثالثا

ءخسائر قطاع الكهربا



:س.لمليار / 440/تبلغ القيمة التقديرية األولية لألضرار في محطات التوليد  نحو 

ات، حيث تبلغ تعرضت محطة توليد حلب البخارية للتخريب المتعمد والتدمير المقصود للتجهيز

مليار / 225/بما يعادل  مليون دوالر / 450/القيمة التقديرية إلعادة تأهيل محطة توليد حلب نحو 

.س.ل

 ومن للنهب والتخريب،إدلبالواقعة في محافظة ( دارة مركبة)زيزونتعرضت محطة توليد

/  175/يعادل بما مليون دوالر / 350/زيزونالمتوقع أن تبلغ القيمة التقديرية ألضرار محطة توليد 

.س.لمليار 

 خريب، الواقعة في محافظة دير الزور للنهب والت( غازية بسيطة)التيمتعرضت محطة توليد

بما يعادل مليون دوالر / 70/نحو التيمومن المتوقع أن تبلغ القيمة التقديرية ألضرار محطة توليد 

س.لمليار / 35/

 اءات منذ بدء هذه الحرب اإلرهابية لعدة اعتد( وتشرينوالزارةمحردة)تعرضت محطات توليد

ية عليها، تمثلت باستهداف هذه المحطات وتجهيزاتها وخزانات الوقود فيها بإطالق القذائف الصاروخ

ة وعند كل اعتداء كان يتم إجراء إصالحات فورية عاجلة وإعادة المحطات المذكورة للخدمة بخبر

مليار / 4/بنحو ( وتشرينوالزارةمحردة)العاملين فيها، وتقدر قيمة األضرار في هذه المحطات 

.س.ل

:أضرار محطات التوليد
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13

أضرار شبكة النقل



 يمة األضرار تبلغ قمحطات التحويل في شبكة النقل للتخريب والنهب والسرقة تعرضت

.س.لمليار / 100/نحو األولية للمحطات في شبكة النقل 

 السرقة ومئات الكيلومترات من خطوط التوتر العالي للتخريب والنهب وتعرضت كما

ة للخطوط واألبراج تبلغ قيمة األضرار األوليباإلضافة لتفجير أبراج التوتر العالي وتخريبها 

.س.لمليار / 20/نحو في شبكة النقل 

أضرار شبكة النقل

الخطوطعددالبيان

الكلي

الخطوطعدد

بالخدمة

النسبة داخل
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ف.ك400
19737%

خطوط 

ف.ك230
1448660%
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49338578%
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اإلجمالي
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محولت ال

بالخدمة

النسبة داخل

الخدمة

محولت

ف.ك230/ 400
231461%

محولت

ف.ك66/ 230
17612068%

محولت

ف.ك20/ 66
71060385%



مليار / 500/بلغت القيمة التقديرية لألضرار في الخطوط والشبكات ومراكز التحويل  نحو

ريب، ، حيث تعرضت آالف الكيلومترات من شبكات التوزيع للتخ2016لنهاية عام س.ل

إحصاء تعرضت مراكز التحويل للتخريب والسرقة وقد قامت الشركات في المحافظات ب

ن الشكل من دخولها كما يبيالورشاتاألضرار في مراكز التحويل في األماكن التي تمكنت 

:  التالي

أضرار شبكة التوزيع
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عنالناجمةاألعطالإصالحعلىتعملوعامليهامؤسساتهابكافةالكهرباءوزارةإن

نينللمواطالكهربائيةالتغذيةاستمراريةبهدفاألمنيةالمخاطرورغمالعتداءاتهذه

.استثناءبالالمحافظاتكافةفي



لىإن عدم تزويد القطاعات الصناعية والخدمية بالكهرباء تسبب بخسائر مالية ع

تهالكية في القتصاد الوطني وتختلف قيمتها حسب انتشار التقانة والتكنولوجيا الس

(نفعةفوات الم)المجتمع، وقد قُدرت الخسائر غير المباشرة على القتصاد الوطني

مليار ليرة / 2600/بنحووالناجمة عن قطع الكهرباء بسبب العمليات التخريبية 

م س غير الُمخد.و.، محسوبة على أساس قيمة الـ ك(مليون دولر52حوالي )سورية

.دولر/س .ل50على أساس سعر الصرف ، س.و.ك/س.ل50تعادل 

الخسائر غير المباشرة



المصابينعددوبلغعامالا /300/الكهرباءقطاعفيالشهداءعددبلغ

ا /220/ ا /48/المخطوفينوعددمصابا .2016عاملنهايةمخطوفا

2011عامخاللعامل/43093/منالكهرباءقطاعفيالعاملينعددتناقص

:2015عامنهايةفيعامل/36375/إلى

خسائر في القوى العاملة
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ا  :رابعا

واقع مشاريع التوليد

التقليدية والطاقات )

(المتجددة

خالل األزمة



اإلجراءات المتخذة في مجال الطاقات المتجددة

: ةفي مجال التشريعات المشجعة على الستثمار في مجال الطاقات المتجدد: أولا 
القطر منذ تم إنجاز كافة الدراسات الفنية الالزمة لالستفادة من مصادر الطاقات المتجددة في

.، والتي تم على أساسها إعداد خارطة استثمارية لمشاريع الطاقات المتجددة2009

 رية المتعلق بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سو2010لعام / 32/تم إصدار القانون رقم

قطاع العام والهادف إلى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع واالقتصاد الوطني، والسماح لل

تخدام الطاقات والمشترك والخاص باالستثمار في مجالي التوليد والتوزيع وإلى دعم وتشجيع اس

.المتجددة في مختلف المجاالت وتوطين صناعتها

 والذي حدد أسعار 19/11/2011تاريخ / 16202/صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم

بكة شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة والتي يمكن ربطها مع الش

تاريخ / 1763/الكهربائية العامة، وقد تم تعديله بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 

.الذي تضمن تعديل أسعار الشراء بشكل تشجيعي2016/5/31

تشجيع االستثمار وبالتالي شكلت هذه التشريعات والصكوك المنبثقة عنها البنية القانونية الالزمة ل

.   في مجال الطاقات المتجددة



ا  :في مجال تنفيذ مشاريع إلنتاج الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة: ثانيا
حكومية على أسطح المباني الكهروضوئيةتم تنفيذ عدة مشاريع على شكل منظومات توليد -

.2016حتى نهاية كيلوواط/ 620/باستطاعة إجمالية 

/ 1/طاعة في منطقة الكسوة باستكهروضوئيةلتنفيذ محطة سوالريكتوقيع عقد مع شركة -

.2017، حيث من المتوقع وضع المشروع بالخدمة خالل عام ميغاواط

لتركيب توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة التربية لالستفادة من أسطح المدارس-

.2017ضمن خطة لخمس سنوات تبدأ مع بداية العام كيلوواطآالف / 10/

في مناطق والطاقة الشمسيةالريحيةاإلعالن عن عدة مشاريع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة -

(.دير عطية–جندر–غباغب–قطينة–السنديانة)مختلفة من القطر 

ة في كل من تنفيذ عدد من المخمرات الحيوية إلنتاج الغاز الحيوي باستخدام المخلفات الحيواني-

.وريف دمشقوطرطوسمحافظات السويداء 

ات يوجد لجان مشتركة بين وزارة الكهرباء ووزارة اإلدارة المحلية والبيئة إلجراء الدراس-

، وبناء على الالزمة من الناحيتين الفنية واالقتصادية لالستفادة من النفايات لتوليد الكهرباء

.توصياتها سيتم النظر في تنفيذ المشاريع الخاصة من هذا النوع

تم إعداد مجموعة من الدراسات لصالح بعض الجهات العامة مجاناً من خالل المركز الوطني-

، وضوئيةكهرلبحوث الطاقة حول االستفادة من كافة المساحات المتوفرة لديهم لتركيب منظومات 



ا  :خامسا

التحديات التنموية 

لقطاع

الطاقة والكهرباء في 

سورية



والكهرباءتحديات قطاع الطاقةومشكالت 

.معدالت نمو سنوية مرتفعة في الطلب على الطاقة األولية-1

.محدودية المصادر المحلية من الوقود–2

.أويل والغاز الطبيعي لتوليد الكهرباءالفيولاالعتماد الكلي على مادتي -3

.كهرباء منخفضة وارتفاع تكلفة الدعموتعرفةتكاليف إنتاج عالية -4

:دوالر2000ك وات المركب إلى للـارتفاع التكلفة الحدية االستثمارية -5

ك وات، /$1300منها في مجال محطات التوليد 

ك وات في مجال شبكات النقل، /$400و

ك وات في مجال شبكات التوزيع،/$300و

ا، م/ 500/باعتبار أنه يلزم إضافة  و سنويا

ا العتماداتفتكون  مليار دولر/ 1/الستثمارية الالزمة سنويا

ةزلبيحلبية أوبناءغازية، عنفاتالحاجة لرفع الهامش االحتياطي لتوفير -6

ميغاوات42248بينما حمل الذروة ميغاوات64000االستطاعة المركبة في إيران 



والكهرباءمشكالت و تحديات قطاع الطاقة

.داخلمياه البحر باستخدام محطات التوليد القائمة وجرها إلى التحليةضرورة -7

......(:لكن)ضرورة االعتماد على مصادر الطاقات المتجددة -8

.س.و.كمليار 5يعادل نحو نم طإن كل واحد مليون •

 الكهروريحيةوباعتماد المزارع:

 سنويا  /ساعة2500تعمل ريحيةو مزارع .م2000من انتاجهاس يمكن .و.كمليار 5إن  .

 للكيلووات المركبيورو1000على أساس يورومليار 2إن الكلفة التأسيسية ستبلغ.

 الكهرضوئيةاللواقطوباعتماد:

 سنويا  /ساعة1650تعمل كهرضوئيةلواقطو .م3000س تُنتج من .و.كمليار 5إن.

 للكيلووات المركبيورو1500على أساس يورومليار 4,5إن الكلفة التأسيسية ستبلغ.

 محطات الطاقات المتجددة لتلبية حمل الذروة يجب إضافة محطات استطاعاتوثوقيةلعدم

.من استطاعة محطات الطاقات المتجددة% 80تقليدية بنحو كهروحرارية



ا  تحليل سريع لكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكيلووات ساعي حاليا

س.ل198000دوالر ما يعادل 360أويل الفيولطن من اسعر -1

.س.و.ك4000أويل ينتج الفيولطن من اكل –2

وس.ك/س.ل49.5أويل الفيولس من كلفة .و.كالـما يصيب -3

تكون الكلفة على..... من إجمالي تكاليف المحطة % 85باعتبار تكاليف الوقود تشكل -4

.س.و.ك/س.ل58أبواب المحطات 

% ....  20ية فقط في المنظومة الكهربائية السورالفاقد الفني باعتبار نسبة إجمالي -5

.س.و.ك/س.ل72يكون وسطي الكلفة نحو 

..............وباألخذ باالعتبار تكاليف شبكات النقل والتوزيع واألضرار 

س..و.ك/س.ل80إلى أكثر من  يصل وسطي التكلفة 



تشابك الطلب على المياه والكهرباء

منلفرداحصةتبلغحيثاألوسط،الشرقفيالقاحلةشبهالبلدانمنسوريةتصنف

ً المياه المائيةمواردهامجموعأناعتبارعلىسنة،/مكعبمتر/667/نحوحاليا

وهوالمياهندرةمؤشرمنأقلوهوسنة/مكعبمتربليون/16/بـيقدرالمتجددة

لبلدانابينمنسوريةيصنفقداألمرهذاأنومعبالسنة،/للفردمكعبمتر/1000/

ً إجهاداً تعانيالتي ً تصنففسوفمعتدالً،مائيا حالفيحاد،ائيمإجهادفيهكبلدقريبا

ً %2.4نحوالحاليةبالوتيرةالسكانينموهااستمر لمياهااستخدامفعاليةترتفعولمسنويا

.فاعلبشكل



تشابك الطلب على المياه والكهرباء

:ومن أجل مواجهة شح المياه يتوجب القيام بما يلي

ن المياه الترشيد واالستخدام األمثل للموارد المائية المتاحة واستكمال استصدار قانو

.والتشريعات ذات العالقة

ذلك من استغالل موارد جديدة، سواًء أكانت طبيعية أو غير تقليدية، ويمكن تحقيق

ياه المياه شبه المالحة ومياه البحر وحصاد موتحليةالعادمةخالل إعادة استرداد المياه 

.األمطار



بلدان وينتظر أن يزداد دور التحلية كمصدر أساسي لتوفير إمدادات المياه المنزلية في ال

ول العربية، لكن يتوجب إدخال إصالحات في السياسات والممارسات لإلدارة في معظم الد

ناطق الساحلية العربية لجعل التحلية مصدراً مستداماً للماء، وكذلك بناء قنوات جر المياه من الم

.لنقل المياه المحالة إلى مراكز االستهالك

األحفوري إن تحلية مياه البحر تتطلب تكاليف استثمارية عالية واستخدام المزيد من الوقود

جه نحو للتحلية، إذ البد من دراسة موضوع التوليد المشترك للكهرباء والماء، إضافة للتو

.استخدام المركزات الكهرشمسية لتحلية المياه وتوليد الكهرباء

ميع ويبين الشكل مجموع الطاقة اإلنتاجية المتوافرة في ج

%  50معامل التحلية في البلدان العربية، وهو ما يعادل نحو 

ا  .من إجمالي طاقة إنتاج التحلية عالميا



تشابك الطلب على المياه والكهرباء
تلف أنواعه هناك عالقة جدلية بين تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية والحاجة إلى الوقود بمخ

لمركزات وبين توفير المياه للمحطات الكهرحرارية الالزمة للتبريد ومعالجة الوقود وكذلك ل

. الكهرشمسية التي تتطلب توفير مياه لغسل العواكس بشكل دوري



تشابك الطلب على المياه والكهرباء

:مايلييُقترح لذا 

هذا الموضوع األهمية القصوىإيالء.

 ارد المائية كمخطط عام للمياه في القطر، تبين سبل توفير المواستراتيجيةإعداد دراسة

.هندسة المائيةوفرص الترشيد ورفع كفاءة المياه، بالتعاون بين مختلف الوزارات وكليات ال

القيام بحمالت توعية مركزة حول موضوع المياه.

إعادة النظر بتسعير المياه بحيث تعكس التكاليف المستقبلية.

(ياهالملتحليةإحداث مؤسسة ).إعداد الكوادر والفرق المتخصصة بمثل هذه الدراسات

لتوليد التحول لألخذ باالعتبار التوليد المشترك للمياه والكهرباء عند بناء محطات ا

.التقليدية

لى نهر تنفيذ عدد من قنوات الري ونقل المياه من المنطقة الساحلية ومن بحيرة األسد ع

.الفرات إلى المناطق الجنوبية

 اه البحرميوتحليةإعداد دراسة جدوى اقتصادية لمحطة مركزات شمسية لتوليد الكهرباء.





ا  :ختاما

ارةالوزفإناألزمةظلفيالمتخذةالستثنائيةاإلجراءاتمعالتوازيعلى

اساتوالدروالستراتيجياتالرؤىبوضعالعتياديةإجراءاتهاتتابعكانت

ميةالتنظيالناحيةمنالكهرباءقطاعولتطويربعدومااإلعمارإعادةلمرحلة

الطاقاتومشاريعالخاصالقطاعمعوللشراكةواإلداريةوالتشريعية

يفواألبحاثالدراساتمنبالعديدوالقيامالطاقةوترشيدوحفظالمتجددة

موتالكهرباء،مجالفيالصديقةالدولمعوالتعاونوالكهرباءالطاقةمجال

منلعديداوتنفيذلتمويلمختلفةشركاتمعالتفاهممذكراتمنالعديدتوقيع

املمعوإلنشاءوالمتجددة،التقليديةالمصادرمنالكهرباءتوليدمشاريع

.وغيرهاالكهربائية،التجهيزاتلتصنيع



شكراا لحسن

استماعكم


