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محتويات الدراسة
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.الوقودنقص-1

.الكهربائيةالمنظومةمكوناتعلىاإلرهابيةاالعتداءات-2

.الكهرباءقطاععلىاالقتصاديةالعقوبات-3

.هفيالعاملينوالكهرباءقطاععلىاالعتداءات-4

الحربخالل الكهرباءقطاعالتي واجهت التحديات 



نذ بدء التقديرية لألضرار المباشرة مبلغت القيمة 

األزمة نحو 

،س.مليار ل/ 830/
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التخريب في محطة توليد حلب



التخريب في محطة توليد حلب



التخريب في محطة توليد زيزون

التخريب في محطات التحويل



التخريب في شبكات النقل والتوزيع



انتاج النفط خالل سنوات الحرب الحالية



إنتاج الغاز الطبيعي خالل سنوات الحرب



(ازالنفط والغ) من الطاقة األولية الملبىالطلب 



يةانتاجًالطاقةًالكهربائيةًقبلًوخاللًسنواتًالحربًالحال



فيًمجالًتوزيعًالكهرباء

ئةالتدفألغراضالكهرباءاستخدامإلىأدىالمنزليوالغازالمازوتأسعارارتفاع
إلىذلكوأدىالكهرباءعلىالطلبزيادةإلىأدىوالطهي،المياهوتسخين

.وغيرهاومحوالتكابالتمنالتوزيعشبكاتمكوناتمنالعديدتضرر

الطلببزيادةتسبباآلمنةالمناطقإلىالساخنةالمناطقمناألهالينزوح
توسيعاستدعىالذياألمرالمناطق،هذهفيكبيربشكلالكهرباءعلى

توزيعفيواختناقاتعجوزاتظهورإلىوأدىالتوزيع،شبكاتاستطاعات
.التحويلومراكزخطوطعلىعاليةبنسبالفنيالفاقدوزيادةالكهرباء

تفاعبارتسببماوهذا،(المشروعغيراالستجرار)والتجاريالفنيالفاقدزيادة
.كبيربشكلالمنخفضالتوترعلىالكهرباءتوزيعتكاليف



(  زنفط، غا) المتاح من مصادر الطاقة :ًًثانيااً
محلياً، والمصادر األخرى الممكن تأمينها 

.2030حتى عام الفترة خالل 



مةكميات حوامل الطاقة المتوقعة خالل الفترة القاد

تكانماعلىالخامالنفطوآبارمنابعكافةاستعادةحالفي
تىحالمتوقعاليومياالنتاجفإنالحالية،الحربقبلعليه
حوالييعادلماأييومياً،برميلألف350حوالي2030عام
نفطيمكافىءطنمليون/18/

مترمليون30كميةحواليإلىسيصلالطبيعيالغازانتاج
ديعوثمالغازمنظومةتأهيلاعادةمرحلةفيباليوممكعب

عامفيباليوممكعبمترمليون26حواليإلىلينخفض
نفطيمكافىءطنمليون/7/حواليمايعادلأي،2030

حواليالتقليديةالمصادرمنفيالمتاحاجماليأي

نفطيمكافىءمليونًطنً/25ً/



وفق عدة 2030الطلب المتوقع على الطاقة حتى عام :  ثالثا  

.سيناريوهات



2030الطلبًالمتوقعًعلىًالطاقةًحتىًعامً

 2021وحتى عام  2018ت مرحلة التعافي اعتبارا من عام اعتبردراسة توقع الطلب على الطاقة بحيث تم
يتها حيث سيتم استعادة المصادر النفط والغاز التي كانت متاحة قبل الحرب وتستعيد كافة القطاعات عاف

ونشاطها من جديد

 ومن ثم خالل الفترة من عام % 5حوالي 2025وحتى عام 2021معدل نمو  الطلب على الطاقة من عام
يتوقع نمو مضطرد لالقتصاد السوري بحيث من المتوقع أن يكون معدل نمو الطلب2030وحتى عام 2026

%7على الطاقة األولية حوالي 

 إلى 2030وصول الطلب عام يتوقع وبالتالي

 ن.م.مليون ط/41/حوالي.



المتوقعوالعجز الطلب على الطاقة األولية 
( :ن. م. طمليون)2030حتى عام و2021عام من 
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2030حتى عام ( الفجوة الطاقية ) اجمالي العجز 
(  مليون طن مكافئ نفطي)

العجز عن تلبية الطلبالطلب المتاحالطلب االجماليالسنة

202124.2240.2

202225.4250.4

202326.7251.7

202428.0253.0

202529.4254.4

202631.5256.5

202733.7258.7

202836.02511.0

202938.62513.6

203041.32516.3

65.7(مليونًطنًمكافئًنفطي)ًمجموعًالعجزً

نفطالقيمةًالماليةًالمتوقعةًلسدًالعجزًعنًطريقًاستيرادًال
23(دولرمليار)ً



الفجوةًالطاقية

2030عام على الطاقة األوليةيتوقع وصول الطلب 

.ن.م.طمليون 41إلى حوالي 

من النفط والغاز المتاح

ن.م.طمليون / 25/

ن.م.طمليون / 16/ = 2030أي العجز المتوقع عام 



2030السناريوهات املقرتحة لسد الفجوة الطاقية حتى عام 

لنفطا)الطاقةمنالتقليديةالمصادراستيراد:األولالسناريو-
(والغازومشتقاته

RESمتجددةطاقاتمشاريعإقامة:الثانيالسناريو-

+الطاقةاستخدامكفاءةرفع:(األفضل)الثالثالسناريو-
REEESمتجددةطاقاتمشاريعإقامة



عن طريق استرياد النفط وإقامة ن.م.طمليون / 1/سد عجز مقداره :السيناريو األول 

(مليار دوالر) سنة / 20/على أساس التكاليف خالل حمطات تقليدية 

منًخاللًاسترادًالنفطً

ميغاواط / 700/محطات تقليدية باستطاعةالسنة
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:السناريوًالثاني
متجددةمشاريع طاقات إقامة 



سد الفجوة باستخدام اللواقط الكهروضوئية-أ

سنوياً ينتجالكهروضوئيةاللواقطمنميغاواط/1/كل:

ن.م.طن/ 400/ميغاواط ساعي، يوفر حوالي/ 1600/حوالي 
:نفطي تحتاج إلىمكافىءمليون طن / 1/سد فجوة الـ: بالتالي 

ميغاواط2500=400/1000000ً
مليون1,5=ميغاواط/1/لكلالتأسيسيةالكلفة$

 ـقدربتمليون ط ن /1/أي أن حجم االستثمارات المطلوبة لسد فجوة

مليار دوالر/ 3,8/



العنفات الريحية سد الفجوة باستخدام -ب

سنويايوفرالريحيةالعنفاتمنميغاواط/1/كل:

طن من النفط المكافئ/ 750/ميغاواط ساعي،  أي / 3000/حوالي 

إلىتحتاجنفطيمكافىءطنمليون/1/الـفجوةسد:وبالتالي:

ميغاواط1300=750/1000000ً
مليون1,2=ميغاواط/1/لكلالتأسيسيةالكلفة$

تقدر ن.طمليون / 1/أي أن حجم االستثمارات المطلوبة لسد فجوة

مليار دوالر/ 1,6/بـ



باستخدام الطاقة الشمسة والريحية معا-جـ

:مليون طن من النفط المكافئ يحتاج إلى/ 1/كل 

(مليون دوالر840=تكلفتها التأسيسية حوالي ) ميغاواط مزارع ريحية 700

+

(مليار دوالر1،8تكلفتها التأسيسية حوالي ) محطات كهروضوئية 1200

يحتاج إلى حوالين.م.طمليونً/1ً/كل 

مليارًدولرً/2,6/



استخدامًالطاقةًالشمسيةًفيًسدًالفجوةًالطاقية
السخانًالشمسيباستخدامًنفطي.ممليونًطنً/1ًً/

سنويايوفرمنزليشمسيسخان/1000/كل:

.  م.نطن / 400/ميغاواط ساعي،  أي يوفر حوالي/ 1800/حوالي 

:نفطي تحتاج إلىمكافىءمليون طن / 1/سد فجوة الـ: بالتالي 

مليونًسخانًشمسي2,5=450/1000000ً

400=شمسيسخان/1/لكلالتأسيسيةالكلفة$

 ن.م.طمليون / 1/حجم االستثمارات المطلوبة لسد الفجوة

/=1 / مليار$



ن عن طريق تطبيقات الطاقات م.طمليون / 1/كلفة سد فجوة 
المتجددة المختلفة

(مليار دوالر)
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لواقط كهروضوئية  مزارع ريحية لواقط+ مزارع سخان شمسي

(مليار دوالر) الكلفة 

(مليار دوالر) الكلفة 



على ن.م.طمليون / 1/مقارنة بني  السيناريو األول والثاني لسد عجز مقداره 

(مليار دوالر) سنة / 20/أساس التكاليف خالل 

منًخاللًاسترادًالنفطًمتجددةمنًخاللًمشاريعًًطاقاتً

ميغاواط / 700/محطات تقليدية باستطاعةريحيةمزارع  مشاريع كهروضوئيةالسنة
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المقدرة بحوالي 2030الفجوة الطاقية المتوقعة عام سد 
ن.م.طمليون / 16/

حجم كبير من االستثمارات يحتاج إلى 
(المتجددةباستخدام مزيج من الطاقات ) 

تقدر بحوالي
مليار دوالر/ 41,6/



أهم تطبيقات الطاقات المتجددة



1- توليد الكهرباء باستخدام الخاليا الشمسية 
:الكهروضوئية

photon

Solar cell

Flow of electron

Lamp











ً(:محطاتًشمسيةًمركزية)األنظمةًالمربوطةًمعًالشبكةًالكهربائية



أنظمةًضخًالمياهًباستخدامًالخالياً•
الشمسيةًالكهروضوئية



توليدًالكهرباءًباستخدامًالعنفاتًالريحية-2



ً(:األنظمةًالمستقلة)األنظمةًغيرًالمربوطةًمعًالشبكةًالكهربائية

العنفة الريحية-1

(انفيرتر)المعرج -2

البطاريات-3

المتحكم-4

اكسسوارات التركيب-5



ً(:أنظمةًصغيرة)ًاألنظمةًالمربوطةًمعًالشبكةًالكهربائية

العنفة الريحية-1

(انفيرتر)المعرجات -2

أنظمة قيادة وتحكم-3

اكسسوارات التركيب-4



أنظمةًتسخينًالمياهًبالطاقةًالشمسية-3



األنظمةًالصغيرةًالمنزلية:



السناريوًالثالث
(السناريو األقل تكلفةً ) 

رفع كفاءة استخدام الطاقة والطاقات المتجددة 



الثالثالسيناريو الفجوة الطاقية وفق 
(اجراءات الترشيد ورفع الكفاءةمع)

ن.م.طمليون 28=الطلب 

بدل ن.م.طمليون 3= الفجوة
ن.م.طمليون 16

والتي يمكن تغطيتها من خالل الطاقات المتجددة 



المقدرة بحوالي2030الفجوة الطاقية المتوقعة عام وبالتالي سد 
(المتجددةباستخدام مزيج من الطاقات ) ن.م.طمليون / 3/

وفق السيناريو الثالث
بحواليتقدر االستثمارات إلى يحتاج 
مليار دوالر/ 7,8/

وفق السيناريو الثالثمليار، / 41,6/بدل 



الرؤية حول استخدام الطاقات المتجددة خالل 
2030المرحلة المقبلة حتى عام 





مرحلةخاللالمنزليالقطاععلىالتركيزأهمية
المتجددةالطاقاتاستخدامفياالعماراعادة

كيلوواط /1800/سخان شمس منزلي يوفر حوالي / 1/

مكافىءكغ نفط /400/ساعي في السنة و

من الحمل % 50كيلوواط يمكن أن يؤمن /1-1.5ً/
كيلوواط 2500الكهربائي للمنزل وينتح سنويا حوالي 

مكافىءكغ نفط / 600/ساعي، أي يوفر حوالي 



ن عن طريق تطبيقات الطاقات م.طمليون / 1/كلفة سد فجوة 
المتجددة المختلفة

(مليار دوالر)
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لواقط كهروضوئية  مزارع ريحية لواقط+ مزارع سخان شمسي

(مليار دوالر) الكلفة 

(مليار دوالر) الكلفة 



2030الخطة المقترحة حتى عام 
مليون ،مليون، مليون

ن منزل بالطاقة الشمسية لتسخيمليونتغذية 
المياه وتوليد الكهرباء

2030عدد المنازل الجديدة المتوقع إقامتها حتى عام : مليونًمنزل

ةكلفة تزويد المنزل الواحد بالطاقة الشمسي: مليونًليرةًسورية

ًا فيقيمة الوفر المتوقع تحقيقه سنوي: نفطيمكافىءمليونًطن

حال تطبيق هذه الخطة



2030ملساهمة الطاقات املتجددة حتى عام اخلطة املقرتحة  

التقنية المستخدمة
الوفر المحقق

ن.مطن 
حجم االستخدام

حجم االستمار 
الالزم
$مليار 

الوفر المحقق
ن.ممليون طن 

سخان  شمسي منزلي  
(عدد)

0,40,4سخانمليون 1سخان/ 0,400

منظومة كهروضوئية 
منزلية

2,40,6مليون منزل1و.ك/ 400

مشاريع استثمارية
ريحية مزارع 

وكهروضوئية 
52ميغاواط2000و.ك/ 750

7,83المجموع



2030 عام أهم  القطاعات حىتيف استخدام الطاقة كفاءة رفع   إجراءات الوفر املتوقع من خالل تطبيق 

كمية الطاقة عدد الوحدات املستهدفةمؤشر رفع الكفاءةدفة الوحدة  املستهالكفاءة رفع إجراءاتالقطاع املستهدف
املوفرة

القطاع املنزيل

0,7مليون منزل 1منزل/ن.م.كغ640منزلتطبيق العزل احلراري

1مليون منزل 4منزل/ن.م.كغ240منزلاستخدام اإلانرة املوفرة

1,3مليون منزل 4منزل/ن.م.كغ320منزلرفع كفاءة التجهيزات املنزلية

2,6ةاملنشآت الصناعي_نسبة التخفيض%20عيمنشآت القطاع الصناختفيض الكثافة الطاقيةالقطاع الصناعي

5,9اآلليات_نسبة التخفيض%30مجيع اآللياتتطبيق اللصاقة الطاقيةقطاع النقل

11,5حوالي( ن.م.طمليون )مجموع الوفر في الطاقة 



كفاءة الطاقةاجراءات الترشيد ورفع أهمية تطبيق 

كافةفي%30عنيقلالبمعدلالطاقةعلىالطلبتخفيض
حتىوالنقلوالتجاريوالصناعيالمنزليالقطاعوخاصةالقطاعات

/30/حواليإلىنفطيمكافىءطنمليون/41/منأي2030عام
ن.مطنمليون

عامحتىالطاقيةالفجوةلسدالالزمةاالستثماراتحجمتخفيض
.دوالرمليار/7.8/حواليإلىدوالرمليار/41.6/من2030

يضتخفخاللمنالبيئةعلىالطاقةلقطاعالسلبيةاالثارتخفيض
اللخمنالطاقةعلىالطلبتلبيةعنالناجمةالضارةاالنبعاثاتكمية

غازمنطنمليون/50/يقاربماإلىوالغازالنفط)التقليديةالمصادر
CO2



التجهيزاتعلىالطاقيةاللصاقةبرنامجتطبيق
لعام/18/رقمبالقانون المحددةالمنزليةالكهربائية

2008

البرادات
اإلنارةأجهزة
المكيفات
الغساالت

الطاقيةاللصاقة



اللصاقة الطاقية ألجهزة اإلانرة

القدرة المستهلكة 

شدة اإلضاءة 

العمر 

االفتراضي

معيار كفاءة استهالك 

الطاقة
ل
أق
ة 
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طبقا  المكيفتصنيفتوضح

فياستخدامهعندللكهرباءألستهالكه

التسخين

1kw = 3413 BTU 

اللصاقة الطاقية للمكيفات



تصاد على المواطن واالقاللصاقة على أهمية تطبيقمثال توضيحي 
الوطني

الطاقيةتصنيفهدرجةبراد/A/ساعيواطكيلو548السنوياستهالكهفيكونساعيواطكيلو1,500الكهربائيةالطاقةمناليومياستهالكه

الطاقيتصنيفهولكنذاتهالحجملهآخربراد/E/ساعيواط  كيلو959السنوياستهالكهويكونساعيكيلوواط2,625اليومياستهالكهعندهافسيكون

كيلو واط  ساعي سنويا411:  توفير

سا.و.كمليار / 1,2/على مستوى القطر سيؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة على المواطن والدولة  بما ال يقل عن / A/ِفي حال شراء المواطنين البرادات من النوع 

مليار ليرة سورية / 72/حوالي الوفر أي  



والمكانالوقتفيالمتوفرةالطاقةلموارداألمثلاالستخدام•

.إنتاجيتهمأومستخدميهابراحةالمساسدونالمناسب،

.مجانيإجراءوهو•

والسلوكالثقافةفيتغيير•

كهرباءترشيد ال
:



/4 /مليون  مشترك منزلي

:أهمية ترشيد الكهرباءمثال عن 

مليون كيلو واط ساعي في اليوم/ 2/

في كل منزل لمدة خمس ساعات في اليومواحدة لمبةإطفاء 

مليار ليرة سورية سنويا  / 44=/الوفر 
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:والستنتاجاتالمقترحاتً-رابعااً

اونبالتع،القادمةالمرحلةخاللالطاقةوقطاعالسورياالقتصادطبيعةحولمعمقةدراساتإجراء
.المعنيةالجهاتكافةمع

يشجعابمالكهربائية،الطاقةفيهابماأنواعهابكافةالطاقةحواملتسعيرموضوعفيالنظراعادة
.المتجددةالطاقاتاستخدامنحوللتوجهالطاقةمستهلكيكافة

خداماستفيالراغبينالمواطنينلكافةوالعامةالخاصةالبنوكقبلمنالميسرةالقروضمنح
.منازلهمفيالشمسيةالطاقة

هالكااستاألكثرالقطاعاتفيوخاصةالطاقةاستخدامكفاءةلرفعشاملةخطةبتنفيذااللتزام
.(النقلوقطاعالمنزليالقطاع)للطاقة

الكهرباءلتوليدأوالمياهلتسخينسواءالشمسةبالطاقةالمنازللتأمينالمقترحةالخطةاعتماد
.ممكنوقتأقربفيلتطبيقهاالمناسبةاآلليةووضع

المتجددةأوالتقليدةالمصادرخاللمنالقادمةالمرحلةفيالطاقةمصادرتنويعضرورة

المرحلةفيالطاقةعلىالطلبلتأميناألمثلسناريولتحقيقالالزمةاالجراءاتكلاتخاذ
مكثفلبشكاستخدامهاكفاءةورفعالطاقةاستهالكترشيدإجراءاتتنفيذخاللمنالمستقبلية

الوزاراتمستوىعلىالطاقيالوعينشرمتابعةيتطلبوهذاالقطاعات،مختلففي
/3/رقمالطاقةعلىالحفاظقانونأحكامتطبيقوتفعيلالمجتمع،شرائحوكافةوالمؤسسات

حواليبنسبةالطاقةاستهالكانخفاضإلىيؤديبما2008لعام/18/رقموالقانون2009لعام
30%.



شكراًلحسنًاهتمامكم


