التحديات التنموية لقطاع

الطاقة والكهرباء في الجمهورية العربية السورية

وخصوصا
التشابكات التنموية بين المياه والكهرباء
إعداد م .نضال قرموشة
معاون وزير الكهرباء

تغير الطلب على الطاقة الكهربائية

مشكالت و تحديات قطاع الطاقة والكهرباء

 -1معدالت نمو سنوية مرتفعة في الطلب على الطاقة األولية.
 – 2محدودية المصادر المحلية من الوقود.
 -3االعتماد الكلي على مادتي الفيول أويل والغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.
 -4تكاليف إنتاج عالية وتعرفة كهرباء منخفضة وارتفاع تكلفة الدعم.
 -5ارتفاع التكلفة الحدية االستثمارية للـ ك وات المركب إلى  2000دوالر:
منها في مجال محطات التوليد /$ 1300ك وات،

و/$ 400ك وات في مجال شبكات النقل،
و/$ 300ك وات في مجال شبكات التوزيع،

باعتبار أنه يلزم إضافة  /500/م و سنوياً،

فتكون االعتمادات االستثمارية الالزمة سنوياً  /1/مليار دوالر

 -6الحاجة لرفع الهامش االحتياطي لتوفير عنفات غازية ،أوبناء حلبية زلبية
في إيران االستطاعة المركبة  64000ميغاوات بينما حمل الذروة  42248ميغاوات

مشكالت و تحديات قطاع الطاقة والكهرباء

 -7ضرورة تحلية مياه البحر باستخدام محطات التوليد القائمة وجرها إلى الداخل.
 -8ضرورة االعتماد على مصادر الطاقات المتجددة (لكن:)......
• إن كل واحد مليون ط م ن يعادل نحو  5مليار ك.و.س.

 وباعتماد المزارع الكهروريحية:
 إن  5مليار ك.و.س يمكن انتاجها من  2000م.و مزارع ريحية تعمل  2500ساعة/سنويا.
 إن الكلفة التأسيسية ستبلغ  2مليار يورو على أساس  1000يورو للكيلووات المركب.
 وباعتماد اللواقط الكهرضوئية:
 إن  5مليار ك.و.س تُنتج من  3000م.و لواقط كهرضوئية تعمل  1650ساعة/سنويا.
 إن الكلفة التأسيسية ستبلغ  4،5مليار يورو على أساس  1500يورو للكيلووات المركب.

 لعدم وثوقية استطاعات محطات الطاقات المتجددة لتلبية حمل الذروة يجب إضافة محطات
كهروحرارية تقليدية بنحو  %80من استطاعة محطات الطاقات المتجددة.

تحليل سريع لكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكيلووات ساعي حالياً
 -1سعر ا طن من الفيول أويل  300دوالر ما يعادل  165000ل.س

( 550ل س/دوالر)

 – 2كل ا طن من الفيول أويل ينتج  4000ك.و.س.
 -3ما يصيب الـ ك.و.س من كلفة الفيول أويل  41ل.س/ك.وس

 -4باعتبار تكاليف الوقود تشكل  %85من إجمالي تكاليف المحطة  .....تكون الكلفة
على أبواب المحطات  48ل.س/ك.و.س.
 -5باعتبار نسبة إجمالي الفاقد الفني فقط في المنظومة الكهربائية السورية .... %20
يكون وسطي الكلفة نحو  60ل.س/ك.و.س.
وباألخذ باالعتبار تكاليف شبكات النقل والتوزيع واألضرار ..............
يصل وسطي التكلفة إلى  70ل.س/ك.و..س

مشكالت و تحديات قطاع الكهرباء (الدعم)
الوحدة

كلفة 2012
بأسعار
الوقود
المعمول بها

كلفة 2013
بأسعار الوقود
المعمول بها

2013
حسب األسعار
العالمية للوقود

مليون ك.و.س

26،587

16،240

16،240

مليون ل س

67،843

66،062

66،062

وسطي سعر الـ ك و س المباع محليا والمصدر

ل.س /ك.و.س

2.55

4.07

4.07

إجمالي المبيعات المحلية على مختلف التوترات

مليون ك.و.س

26،261

15،711

15،711

مليون ل س

62،983

53،763

53،763

ل.س /ك.و.س

2.40

3.42

3.42

البيــــــــــــــــــــــــــان

المصدرة
كمية الكهرباء المباعة و ُ
مجموع قيمة الكهرباء المباعة محليا والمصدرة

مجموع قيمة الكهرباء المباعة محليا
وسطي سعر الـ ك و س المباع محلياً
إجمالي االستخدامات لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء
وسطي كلفة الـ ك و س المباع على مختلف
التوترات

صافي قيمة الدعم المالي المقدم

مليون ل س
ل.س /ك.و.س

مليون ل س

400،160 339،581
12.77

24.64

334،098 271،738

512،741
31.57

446،678

تشابك الطلب على المياه والكهرباء
قبل الدخول في الحديث عن احتياجات المياه لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في سورية البد
من التنويه إلى وجود مشكلة في تأمين االحتياجات من المياه وأن هذه المشكلة ال تقتصر على
سورية بل تتعداها إلى بقية الدول العربية ،فبالرغم من أن الوطن العربي يضم عشر مساحة

اليابسة فإنه يصنف على أنه من المناطق الفقيرة في مصادر المياه العذبة ،إذ ال يحتوي إال على
أقل من  %1فقط من كل الجريان السطحي للمياه ،وحوالي  %2من إجمالي األمطار في

العالم .إن فقر الدول العربية فيما يتعلق بمصادر المياه انعكس على وسطي حصة الفرد والذي
يجب أن ال يقل عن ألف متر مكعب سنوياً وفقاً للمعدل العالمي ،فوصلت حصة اإلنسان العربي
إلى خمس مئة متر مكعب فقط في العام ،وقد بلغت أعداد الدول العربية الواقعة تحت خط الفقر
المائي  /19/دولة منها  /14/دولة تعاني شحاً حقيقياً في المياه ،وألن المنطقة العربية تقع
جغرافياً ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة فإن  %30من أراضيها الصالحة للزراعة معرضة
للتصحر بسبب نقص المياه.

تشابك الطلب على المياه والكهرباء
تصنف سورية من البلدان شبه القاحلة في الشرق األوسط ،حيث تبلغ حصة الفرد من المياه
حالياً نحو  /667/متر مكعب  /سنة ،على اعتبار أن مجموع مواردها المائية المتجددة يقدر بـ
 /16/بليون متر مكعب/سنة وهو أقل من مؤشر ندرة المياه وهو  /1000/متر مكعب للفرد /
بالسنة ،ومع أن هذا األمر قد يصنف سورية من بين البلدان التي تعاني إجهاداً مائياً معتدال،

فسوف تصنف قريباً كبلد فيه إجهاد مائي حاد ،في حال استمر نموها السكاني بالوتيرة الحالية
نحو  %2.4سنوياً ولم ترتفع فعالية استخدام المياه بشكل فاعل.

تشابك الطلب على المياه والكهرباء
ومنًأجلًمواجهةًشحًالمياهًيتوجبًالقيامًبماًيلي:
الترشيدًواالستخدامًاألمثلًللمواردًالمائيةًالمتاحةًواستكمالًاستصدارًقانونًالمياهً
والتشريعاتًذاتًالعالقة.
استغاللًمواردًجديدةً،سواءًأكانتًطبيعيةًأوًغيرًتقليديةً،ويمكنًتحقيقًذلك منًخاللً

إعادةًاستردادًالمياهًالعادمةًوتحليةًالمياهًشبهًالمالحةًومياهًالبحرًوحصادًمياهًاألمطار.

وينتظرًأنًيزدادًدورًالتحليةًكمصدرًأساسيًلتوفيرًإمداداتًالمياهًالمنزليةًفيًالبلدانً
العربيةً،لكنًيتوجبًإدخالًإصالحاتًفيًالسياساتًوالممارساتًلإلدارةًفيًمعظمًالدولً
العربيةًلجعلًالتحليةًمصدراًمستداماًللماءً،وكذلكًبناءًقنواتًجرًالمياهًمنًالمناطقًالساحليةً
لنقلًالمياهًالمحالةًإلىًمراكزًاالستهالك.
إنًتحليةًمياهًالبحرًتتطلبًتكاليفًاستثماريةًعاليةًواستخدامًالمزيدًمنًالوقود األحفوريً
للتحليةً،إذًالبدًمنًدراسةًموضوعًالتوليدًالمشتركًللكهرباءًوالماءً،إضافةًللتوجهًنحوً
استخدامًالمركزاتًالكهرشمسيةًلتحليةًالمياهًوتوليدًالكهرباء.

ويبين الشكل مجموع الطاقة اإلنتاجية المتوافرة في جميع
معامل التحلية في البلدان العربية ،وهو ما يعادل نحو %50
من إجمالي طاقة إنتاج التحلية عالميا.

تشابك الطلب على المياه والكهرباء

هناكًعالقةًجدليةًبينًتلبيةًالطلبًعلىًالطاقةًالكهربائيةًوالحاجةًإلىًالوقودًبمختلفًأنواعهً
وبينًتوفيرًالمياهًللمحطاتًالكهرحراريةًالالزمةًللتبريدًومعالجةًالوقودًوكذلكًللمركزاتً
الكهرشمسيةًالتيًتتطلبًتوفيرًمياهًلغسلًالعواكسًبشكلًدوري.

تشابك الطلب على المياه والكهرباء

يبينًالجدولًكميةًالمياهًالالزمةًإلنتاجًالكهرباءًفيًالمرادف المرجعي إلحدى الدراسات:
كمية المياه الالزمة (مليون م)3
المحطات البخارية
الدارة المركبة
بخارية على الفحم
المركزات الكهرشمسية
المجموع

2011
52.71
18.09
0

2015
36.94
34.48
0

2020
55.02
29.89
19.08
22.51

2025
64.4
35.8
34.36
33.71

2030
94.81
50.72
38.16
33.71

0

0.11

70.8

217.4 168.3 126.5 71.54

تشابك الطلب على المياه والكهرباء
لذاااااااااااااااااااااااااااااااااااااًيُقترحًمايلي:
إيالءًهذاًالموضوعًاألهميةًالقصوى.
إعدادًدراسةًاستراتيجيةًكمخططًعامًللمياهًفيًالقطرً،تبينًسبلًتوفيرًالمواردًالمائيةً

وفرصًالترشيدًورفعًكفاءةًالمياهً،بالتعاونًبينًمختلفًالوزاراتًوكلياتًالهندسةًالمائية.
القيامًبحمالتًتوعيةًمركزةًحولًموضوعًالمياه.
إعادةًالنظرًبتسعيرًالمياهًبحيثًتعكسًالتكاليفًالمستقبلية.
إعدادًالكوادرًوالفرقًالمتخصصةًبمثلًهذهًالدراسات( .إحداثًمؤسسةًلتحليةًالمياه)
التحولًلألخذًباالعتبارًالتوليدًالمشتركًللمياهًوالكهرباءًعندًبناءًمحطاتًالتوليدًالتقليدية.
تنفيذًعددًمنًقنواتًالريًونقلًالمياهًمنًالمنطقةًالساحليةًومنًبحيرةًاألسدًعلى نهرً
الفراتًإلىًالمناطقًالجنوبية.

إعدادًدراسةًجدوىًاقتصاديةًلمحطةًمركزاتًشمسيةًلتوليدًالكهرباءًوتحليةًمياهًالبحر.
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