
التحديات التنموية لقطاع
الطاقة والكهرباء في الجمهورية العربية السورية

وخصوصا  
باءالتشابكات التنموية بين المياه والكهر 

نضال قرموشة. إعداد م

معاون وزير الكهرباء





تغير الطلب على الطاقة الكهربائية



والكهرباءمشكالت و تحديات قطاع الطاقة
.معدالت نمو سنوية مرتفعة في الطلب على الطاقة األولية-1
.محدودية المصادر المحلية من الوقود–2
.االعتماد الكلي على مادتي الفيول أويل والغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء-3
.تكاليف إنتاج عالية وتعرفة كهرباء منخفضة وارتفاع تكلفة الدعم-4
:دوالر2000ارتفاع التكلفة الحدية االستثمارية للـ ك وات المركب إلى -5

ك وات، /$1300منها في مجال محطات التوليد 
ك وات في مجال شبكات النقل، /$400و
ك وات في مجال شبكات التوزيع،/$300و

م و سنويًا، / 500/باعتبار أنه يلزم إضافة 
مليار دوالر/ 1/فتكون االعتمادات االستثمارية الالزمة سنويًا 

ةالحاجة لرفع الهامش االحتياطي لتوفير عنفات غازية، أوبناء حلبية زلبي-6
ميغاوات42248بينما حمل الذروة ميغاوات 64000االستطاعة المركبة في إيران 



والكهرباءمشكالت و تحديات قطاع الطاقة
.إلى الداخلضرورة تحلية مياه البحر باستخدام محطات التوليد القائمة وجرها-7
......(:لكن)ضرورة االعتماد على مصادر الطاقات المتجددة -8
.س.و.مليار ك5إن كل واحد مليون ط م ن يعادل نحو •
وباعتماد المزارع الكهروريحية:
 سنويا  /ساعة2500و مزارع ريحية تعمل .م2000س يمكن انتاجها من .و.مليار ك5إن .
 يورو للكيلووات المركب1000على أساس مليار يورو 2إن الكلفة التأسيسية ستبلغ.

وباعتماد اللواقط الكهرضوئية:
 سنويا  /ساعة1650و لواقط كهرضوئية تعمل .م3000س تُنتج من .و.مليار ك5إن.
 يورو للكيلووات المركب1500على أساس مليار يورو 4،5إن الكلفة التأسيسية ستبلغ.

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



تحليل سريع لكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكيلووات ساعي حاليًا 
(دوالر/ل س550)س .ل165000دوالر ما يعادل 300سعر ا طن من الفيول أويل -1

.س.و.ك4000كل ا طن من الفيول أويل ينتج –2
وس.ك/س.ل41س من كلفة الفيول أويل .و.ما يصيب الـ ك-3
تكون الكلفة ..... من إجمالي تكاليف المحطة % 85باعتبار تكاليف الوقود تشكل -4

.س.و.ك/س.ل48على أبواب المحطات 

% ....  20رية فقط في المنظومة الكهربائية السو الفاقد الفني باعتبار نسبة إجمالي -5
.س.و.ك/س.ل60يكون وسطي الكلفة نحو 

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

س..و.ك/س.ل70يصل وسطي التكلفة إلى 



الوحدةالبيــــــــــــــــــــــــــان
2012كلفة 

بأسعار 
الوقود 
بهاالمعمول 

2013كلفة 
د بأسعار الوقو 

بهاالمعمول 

2013
حسب األسعار 
العالمية للوقود

26،58716،24016،240س.و.كمليون كمية الكهرباء المباعة والُمصدرة

67،84366،06266،062سلمليون رةمجموع قيمة الكهرباء المباعة محليا  والمصد

2.554.074.07س.و.ك/ س.لس المباع محليا  والمصدروك الـسعر وسطي 

26،26115،71115،711س.و.كمليون رات المحلية على مختلف التوتالمبيعات إجمالي 

62،98353،76353،763سلمليون مجموع قيمة الكهرباء المباعة محليا  
2.403.423.42س.و.ك/ س.لس المباع محلياً وك الـسعر وسطي 

339،581400،160512،741سلمليون كهرباءلتوليد ونقل وتوزيع الاالستخدامات إجمالي 
س المباع على مختلف وك الـكلفةوسطي 
12.7724.6431.57س.و.ك/ س.لالتوترات

271،738334،098446،678سلمليون صافي قيمة الدعم المالي المقدم 

(الدعم)تحديات قطاع الكهرباءومشكالت 



تشابك الطلب على المياه والكهرباء
البدوريةسفيالكهربائيةالطاقةتوليدلمحطاتالمياهاحتياجاتعنالحديثفيالدخولقبل

علىصرتقتالالمشكلةهذهوأنالمياهمناالحتياجاتتأمينفيمشكلةوجودإلىالتنويهمن

مساحةرعشيضمالعربيالوطنأنمنفبالرغمالعربية،الدولبقيةإلىتتعداهابلسورية

علىإالتوييحالإذالعذبة،المياهمصادرفيالفقيرةالمناطقمنأنهعلىيصنففإنهاليابسة

فياألمطارإجماليمن%2وحواليللمياه،السطحيالجريانكلمنفقط%1منأقل

والذيلفرداحصةوسطيعلىانعكسالمياهبمصادريتعلقفيماالعربيةالدولفقرإن.العالم

العربينساناإلحصةفوصلتالعالمي،للمعدلوفقا ًسنويا ًمكعبمترألفعنيقلالأنيجب

الفقرطختحتالواقعةالعربيةالدولأعدادبلغتوقدالعام،فيفقطمكعبمترمئةخمسإلى

تقعةالعربيالمنطقةوألنالمياه،فيحقيقيا ًشحا ًتعانيدولة/14/منهادولة/19/المائي

معرضةللزراعةالصالحةأراضيهامن%30فإنالجافةوشبهالجافةالمناطقضمنجغرافيا ً

.المياهنقصبسببللتصحر



تشابك الطلب على المياه والكهرباء

المياهمندالفرحصةتبلغحيثاألوسط،الشرقفيالقاحلةشبهالبلدانمنسوريةتصنف

ـبيقدرالمتجددةالمائيةمواردهامجموعأناعتبارعلىسنة،/مكعبمتر/667/نحوحاليا ً

/للفردمكعبمتر/1000/وهوالمياهندرةمؤشرمنأقلوهوسنة/مكعبمتربليون/16/

معتدال ،ا ًمائيإجهادا ًتعانيالتيالبلدانبينمنسوريةيصنفقداألمرهذاأنومعبالسنة،

الحاليةوتيرةبالالسكانينموهااستمرحالفيحاد،مائيإجهادفيهكبلدقريبا ًتصنففسوف

.فاعلبشكلالمياهاستخدامفعاليةترتفعولمسنويا ً%2.4نحو



تشابك الطلب على المياه والكهرباء

:ومنًأجلًمواجهةًشحًالمياهًيتوجبًالقيامًبماًيلي

ياهًالترشيدًواالستخدامًاألمثلًللمواردًالمائيةًالمتاحةًواستكمالًاستصدارًقانونًالم

.والتشريعاتًذاتًالعالقة

ًأكانتًطبيعيةًأوًغيرًتقليدية،ًويمكنًتحقيقًذلك منًخاللًاستغاللًمواردًجديدة،ًسواء 

.إعادةًاستردادًالمياهًالعادمةًوتحليةًالمياهًشبهًالمالحةًومياهًالبحرًوحصادًمياهًاألمطار



بلدانًوينتظرًأنًيزدادًدورًالتحليةًكمصدرًأساسيًلتوفيرًإمداداتًالمياهًالمنزليةًفيًال

ولًالعربية،ًلكنًيتوجبًإدخالًإصالحاتًفيًالسياساتًوالممارساتًلإلدارةًفيًمعظمًالد

للماء،ًوكذلكًبناءًقنواتًجرًالمياهًمنًالم مستداماً  ناطقًالساحليةًالعربيةًلجعلًالتحليةًمصدراً 

.لنقلًالمياهًالمحالةًإلىًمراكزًاالستهالك

األحفوريًإنًتحليةًمياهًالبحرًتتطلبًتكاليفًاستثماريةًعاليةًواستخدامًالمزيدًمنًالوقود

جهًنحوًللتحلية،ًإذًالبدًمنًدراسةًموضوعًالتوليدًالمشتركًللكهرباءًوالماء،ًإضافةًللتو

.استخدامًالمركزاتًالكهرشمسيةًلتحليةًالمياهًوتوليدًالكهرباء

ميع ويبين الشكل مجموع الطاقة اإلنتاجية المتوافرة في ج

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

.من إجمالي طاقة إنتاج التحلية عالميا  



تشابك الطلب على المياه والكهرباء
تلفًأنواعهًهناكًعالقةًجدليةًبينًتلبيةًالطلبًعلىًالطاقةًالكهربائيةًوالحاجةًإلىًالوقودًبمخ

لمركزاتًوبينًتوفيرًالمياهًللمحطاتًالكهرحراريةًالالزمةًللتبريدًومعالجةًالوقودًوكذلكًل

. الكهرشمسيةًالتيًتتطلبًتوفيرًمياهًلغسلًالعواكسًبشكلًدوري



تشابك الطلب على المياه والكهرباء
:اتلدراسإلحدى االمرادف المرجعي يبينًالجدولًكميةًالمياهًالالزمةًإلنتاجًالكهرباءًفيً

20112015202020252030(3ممليون)الالزمةالمياهكمية

52.7136.9455.0264.494.81البخاريةالمحطات
18.0934.4829.8935.850.72المركبةالدارة

0019.0834.3638.16الفحمعلىبخارية
00.1122.5133.7133.71الكهرشمسيةالمركزات

70.871.54126.5168.3217.4المجموع



تشابك الطلب على المياه والكهرباء
:لذاااااااااااااااااااااااااااااااااااااًُيقترحًمايلي

إيالءًهذاًالموضوعًاألهميةًالقصوى.

دًالمائيةًإعدادًدراسةًاستراتيجيةًكمخططًعامًللمياهًفيًالقطر،ًتبينًسبلًتوفيرًالموار

.سةًالمائيةوفرصًالترشيدًورفعًكفاءةًالمياه،ًبالتعاونًبينًمختلفًالوزاراتًوكلياتًالهند

القيامًبحمالتًتوعيةًمركزةًحولًموضوعًالمياه.

إعادةًالنظرًبتسعيرًالمياهًبحيثًتعكسًالتكاليفًالمستقبلية.

(إحداثًمؤسسةًلتحليةًالمياه).إعدادًالكوادرًوالفرقًالمتخصصةًبمثلًهذهًالدراسات

وليدًالتقليديةالتحولًلألخذًباالعتبارًالتوليدًالمشتركًللمياهًوالكهرباءًعندًبناءًمحطاتًالت.

نهرًتنفيذًعددًمنًقنواتًالريًونقلًالمياهًمنًالمنطقةًالساحليةًومنًبحيرةًاألسدًعلى

.الفراتًإلىًالمناطقًالجنوبية

بحرإعدادًدراسةًجدوىًاقتصاديةًلمحطةًمركزاتًشمسيةًلتوليدًالكهرباءًوتحليةًمياهًال.





شكراً 
لحسن
استماعكم


