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ورشة عمل اإلقليمية النهائية حول سياسات الترابط بين المياه والطاقة



واقع الطاقة في سورية حالياً ومستقبلً 

والطلب المتوقع2016-2010الطاقة في سورية 

المتوقع 

حاليا  

قبل المتوقع 

2011

2030 2030 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الوحدة

41 65 9.9 10.4 11 13.5 18.9 24.2 23.4
مليون طن 

نفط مكافئ
الطاقة األولية

90 147 19 19.9 24.2 29.8 42.9 49 47
مليار 

س.و.ك

الطاقة 

الكهربائية





2011واقع المياه في سورية  لعام 

3ممليار16.21الصافيةالسنويةالمائيةالواردات

3ممليار17.744السنويةاإلستخدامات

:يليكماموزعة

%388.3ممليار15.672الزراعة

%38.5ممليار1.506والتجاريالسكني

%33.2ممليار0.566الصناعة

3ممليار20111.534لعامالعجز

3ممليار(18.9)تصميميبتخزينسد163سوريةفيالسدودعدد

3ممليار1.313اإلجماليةالشربمياه

3ممليار0.885المبيعات

3ممليار0.670السكنيللقطاع

مشتركمليون4المشتركينعدد





واقع محافظة السويداء

2كم(5500)بمساحةسوريةمنالغربيالجنوبفيالسويداءمحافظةتقع

(300)إلىتصلوالتيوالثلوجالجيدةاألمطارنسبةمنالرغموعلى

اغلبهايجفقليلةوينابيعهاالجرياندائمنهرأيإلىتفتقرأنهاإالسنويا ،/مم

كالنفطيديةالتقلالطاقةمصادرمنمصدرأليكذلكوتفتقرالشتاء،فصلبعد

عمقصليالتيالعميقةاآلبارعلىالشربمياهفيالمحافظةوتعتمدوالغاز،

انتكالتيالمياهوكذلكالسدودلبعضإضافة،متر800منأكثرإلىبعضها

مياهلتأمينبئر(250)حواليوجودهنامندرعا،فيالمزيريبنبعمنترد

بائيالكهرالتياروإنقطاعالتقنينأنإلىمشيرينالمحافظة،فيالشرب

الشربمياهقطاععلىسلبا  ينعكسوالترددالتوترتغيرعنالناتجةواألعطال

إلى2016عامفيالشربمياهمنالمنتجةالكمياتبلغتوقد

أي3ممليون(13.6)إلىفوصلتالمباعةالكمياتأما3ممليون(21)حوالي

ياهمعلىالمتزايدالطلبتلبيةعدمفيإنعكسمما،(%35)ضياعاتبنسبة
.المطلوبةبالكمياتالشرب



النظام الكهرضوئي المقترح لآلبار الثلثة

(Submersible Pump)الغاطسة المضخة -2(Inverter)المعرج -1
(Well Probe)البئر مسبار -4(Stilling Tube)السحب انبوب -3
(Grounding Rod)التأريض قضيب -6(Cable Splice Kit)الكابالت مجرى -5
(Safety Rope)الحماية من الضخ الجاف حساس -8(Surge Protector)الصواعق مانعة -7
(Pressure Sensor)الضغط حساس -10(Water Meter)المياه عداد -9

((PV Module for Sun Switchالتشغيل الشمسي مفتاح -12(Float Switch)مستوى المياه في الخزان -11



النظام الكهرضوئي المقترح لبئر مثلث بكا

و.ك92حصان أي 125استطاعة المضخة الغاطسة الموجودة في الموقع

و.ك140.7استطاعة اللواقط الكهرضوئية المقترحة

بولي كريستاالينوات 335نوع الالقط الكهرضوئي 

القط420عدد اللواقط في النظام 

القط15(String)الوصل التسلسلي 

مجموعة28(Parallel)الوصل التفرعي 

و.ك100المعرجاستطاعة 

متر مكعب 200سطيا  كمية المياه التي سيتم ضخها بشكل يومي و



بئر مثلث بكا



بئر مثلث بكا



نظام ضخ المياه الكهرضوئي المقترح لبئر محطة التعلة

و .ك73.6حصان أي 100استطاعة المضخة الغاطسة الموجودة في الموقع

و.ك115.6استطاعة اللواقط الكهرضوئية المقترحة

بولي كريستاالينوات 335نوع الالقط الكهرضوئي 

القط345عدد اللواقط في النظام 

القط15(String)الوصل التسلسلي 

مجموعة23(Parallel)الوصل التفرعي 

و.ك75المعرجاستطاعة 

متر مكعب 230سطيا  كمية المياه التي سيتم ضخها بشكل يومي و



بئر محطة التعلة



بئر محطة التعلة



نظام ضخ المياه الكهرضوئي المقترح لبئر نجران

و.ك51.5حصان أي 70استطاعة المضخة الغاطسة الموجودة في الموقع

و.ك80.4استطاعة اللواقط الكهرضوئية المقترحة

بولي كريستاالينوات 335نوع الالقط الكهرضوئي 

القط240عدد اللواقط في النظام 

القط15(String)الوصل التسلسلي 

مجموعة16(Parallel)الوصل التفرعي 

و.ك55المعرجاستطاعة 

متر مكعب 159سطيا  كمية المياه التي سيتم ضخها بشكل يومي و



بئر نجران



مكتب مدير عام مؤسسة مياه الشرب في السويداء



أسس حساب جدوى استخدام اللواقط الكهروضوئية
.%10و%5الحسممعاملسنة،20الدراسةمدة•

10بعدالمعرجاستبدالويتمو.ك/دوالر(900)المعرجاتمعاللواقطتركيبكلفة•
.سنوات

وهيسنويا  (%0.7)بحدودوهيالعالميةالمعدالتوفقللواقطاإلستطاعةإنخفاض•
تقلالاألولىللسنةالمضمونةواالستطاعةللواقطالمنتجةالشركاتمنمعتمدةأرقام
عنتقلفلناالستخداممنالعشرينالعامحتىاالستطاعةأما،(%97.5)عن
.اإلسميةاإلستطاعةمن(84.3%)

الطاقةمن(%3)أساسعلىالكابالتفيالكهربائيةالطاقةضياعاتاعتمادتم•
.%98المعرجاتوكفاءةالمعرجاتخرجعلىالمرسلةالكهربائية

توفردمعبسببالثالثةاآلبارعلىحاليا  المركبةالغاطسةالمضخاتاستخداماعتماد•
.متر(300)تتجاوزبأعماقالكهروضوئيةاللواقطمعمتوافقةغاطسةمضخات

التوترمستوىعلىالعامةالشبكةمنالمستجرةالكهربائيةالطاقةمنس.و.كواحدكلفة•
.دوالر(0.1258)ف.ك20/0.4

(0.1645)الديزلمجموعاتمنالمنتجةالكهربائيةالطاقةمنس.و.كواحدكلفة•
الديزلوقودمنس.و.ك/لتر(0.288)قدرهنوعياستهالكأساسعلىمحسوبا  دوالر
0.03المجموعاتاهتالكإليهمضافا  الديزللوقودالدوليةاألسعاراساسوعلى
.س.و.ك/دوالر



ل اإلستئناستلخيص نتائج دراسة الجدوى لتركيب أنظمة كهروضوئية لآلبار الثالثة وللبئر الرابع على سبي

بئر وادي 

مروان
المجموع

بئر قرية 

نجران

بئر محطة 

التعلة

بئر مثلث

بكا
الوحدات

65.3 336.7 80.4 115.6 140.7 KW إستطاعة اللواقط

230 55 75 100 KW إستطاعة المعرج

71830 303030 72360 104040 126630 US$ كلفة المشروع

25524 196228 46854 67510 81864 US$ 10% مقارنة 

مع 

ةالشبك
ية القيمة الحال

للمشروع 

وفق معاملي 

(NPV)الحسم

63004 392329 93678 134931 163720 US$ 5%

57223 359677 85884 123628 150166 US$ 10% مقارنة 

مع 

108934الديزل 629154 150229 216241 262684 US$ 5%

16.6 22.5 22.5 22.5 22.5 %
مقارنة مع 

الشبكة

ي العائد الداخل

على 

االستثمار 

(IRR)
25.3 34.1 34.1 34.1 34.1 %

مقارنة مع 

الديزل



فترة إسترداد رأس المال لآلبار

(6)هيونجرانوالتعلةبكاآلبارالمالرأسستردادافترة•

(4)والعامةالشبكةمنالتغذيةمعالمقارنةحالفيسنوات

.الديزلمجموعاتمنالتغذيةمعالمقارنةحالفيسنوات

سنوات(7)هياإلضافيالرابعللبئرالمالرأساستردادفترة•

فيسنوات(5)والعامةالشبكةمنالتغذيةمعالمقارنةحالفي

.الديزلمجموعاتمنالتغذيةمعالمقارنةحال

ستخداماأنقاطعبشكلتبينواالقتصاديةالفنيةالدراسةخاللمن

منتغذيتهامنأجدىاآلبارهذهلتغذيةالكهروضوئيةاللواقط

.الديزلمجموعاتمنأوالعامةالشبكة



بالطاقة الكهربائية المنتجة بئر للعمل ( 100000)منعكسات تحويل 

الكهروضوئيةمن اللواقط 

(5000)حواليهناك(128000)بحواليسوريةفيالمرخصةاآلبارعدديقدر▪

بئر(123000)وحواليالمائية،المواردلوزارةتابعةالشربمياهبئرألغراض

وحواليبئر(97000)فعليبشكلمستثمرمنهاوالزراعة،الريألغراضمرخصة

ديزلمحركاتخاللمنيعملوالباقيالكهربائيةالطاقةعلىيعملبئر(17000)
.المياهلضخميكانيكيةمضخاتتشغل

.بئر(22000)حواليإلىتصلعامبشكلالكهرباءعلىالعاملةاآلبارأنأي▪

والريالمياهضخألغراضالكهربائيةالطاقةإستهالكأنإلىنشيرالصددوبهذا▪

مليون(2207)إلىوصلف.ك20/0.4التوترمستوىعلى2011عامفيوالزراعة

المياهضخألغراضالعاملنفس(المازوت)الديزلوقوداستهالكبلغكماس،.و.ك
.طن(700000)



لهذهالعامةبكةالشمنالكهربائيةالطاقةلتأمين(اإلستثمارية)التأسيسيةالتكاليف1)

تأمينكلفةأنأيدوالر،مليون(2600)حواليإلىوتصلجدا  اآلبارعالية

.بئرلكلوسطيا  دوالرألف(32)ستتجاوزالكهرباء

ستكونبئرلكلومتمماتهاغاطسةمضخةوتركيبالتجهيزاتاستبدالتكاليف2)

.دوالرآالف(10)بحدودوسطيا  

معقةمتوافغاطسةمضخةمعالكهروضوئيةباللواقطبئرتجهيزتكاليفإن3)

دوالر،ألف(42)وسطيا  كلفتهاتتجاوزلنومتمماتهاالكهروضوئيةاللواقط

ووسطيمتر(200-100)هواآلبارمضخاتعمقوسطيأنحيث

اللواقطاستطاعةأنأيو،.ك(20)منأقلللمضخةالمطلوبةاإلستطاعة

يرتوفسيتمالكهروضوئيةاللواقطبإستخدامأنهأيو.ك(35)بحدودستكون

.الكهربائيةالطاقةإلنتاجالالزمالوقودتكاليف



مةنظأتركيبخاللمنالنظيفةالكهربائيةبالطاقةللعملبئر(100000)تحويلإن•
:فيسيساهمواتميغا(3500)منقريبةباستطاعةكهروضوئية

لآلباركهربائيةالالطاقةلتأمينالكهربائيالنظامفيكبيرةإضافيةإستثماراتعبءتخفيف•
.دوالرمليون(2600)عنتقلالالسوريةالدولةكاهلعنالزراعية

مليون(2200)عنيقلالبماالتقليديةالمصادرمنالكهربائيةالطاقةعلىالطلبتخفيض•
.سنويا  /س.و.ك

وهوسنويا  /طن(700000)عنيقلالبما(المازوت)الديزلوقوداستهالكتخفيض•
.2011لعامالمياهمضخاتستهالكا

.والريالشربمياهألغراضالمياهضخآلبارالمستدامةالكهربائيةالطاقةضمان•

-1000)بحدودالكهربائيةالطاقةمنإضافيةبكمياتللكهرباءالعامةالشبكةتزويد•
.سنويا  /س.و.كمليون(2500

كهربائيةالالطاقةمنجزءسيبيعسيتمأنهحيثالري،مياهاستهالكترشيدفيالمساهمة•

سوريةيفالمعتمدةاألسعارالمجزيةنتيجةالشبكةإلىالكهروضوئيةاللواقطمنالمنتجة
.المياهضخعنعوضا  المتجددةالمصادرمنالكهربائيةالطاقةلشراء

سنويا  /طنمليون(1.3)عنيقلالبماعامبشكلاألحفوريالوقودعلىالطلبتخفيض•

ثانيمنطنمليون(4)عنيقلالبماالناتجةالدفيئةغازاتاطالقتخفيضوبالتالي
.المكافئالكربونأوكسيد



ات استناداً إلى السياسوالمياهمقترحات تخص الترابط بين الطاقة 

اإلسترتيجية لوزارتي الكهرباء والموارد المائية

شربالمياهتأمينيخدمبماوتطويرهاالقائمةالسدودصيانةفياالستمرار•
منطقةفيالمدخرةالكهرمائيةالمحطةوإنشاءالكهربائيةالطاقةوتوليدوالري
إستيعابفييساهممماو.م(1000)بإستطاعةالفراتنهرعلىزلبية-حلبية
أساسيلبشكالمتجددةالطاقةمصادرمنالكهربائيةالطاقةإنتاجفيالتوسع
جديدةودسدبتنفيذالمائيةالمساقطمناالستفادةواستكمالوالشمسالرياح
متاحةالالمائيةالموارداستخداميتمبحيثالساحلوحوضالفراتنهرعلى

الساحلفيمدخرةكهرمائيةمحطاتوإنشاءالكهربائيةالطاقةوتوليد
.السوري

عملياتيفالكهروضوئيةاللواقطخاصةالمتجددةالطاقاتتطبيقاتاستخدام•
زارتيوبينالكاملوالتنسيقالتعاونخاللمنوذلكوالريالشربمياهضخ

وريالشربمياهآبارجميعتشملبحيثالمائيةوالمواردالكهرباء
ا  خصوصالمتجددةالطاقاتدعمصندوقتأسيسخاللمنوذلكالمزروعات

تميبحيثباراآلمياهضخفيالكهروضوئيةاالنظمةاستخداممجالفي
.الالزمةوالتسهيالتالقروضوتقديمالتقنيةهذهاستخدامتشجيع



إنتاجفيمستقبال  ستقامالتيأوالقائمةالصحيالصرفمحطاتمناالستفادة•
لمخلفاتامناالستفادةإلىإضافةالكهرباءتوليدفيواستخدامهالحيويالغاز

.الكهرباءوتوليدالحيويالغازإنتاجفيوالنباتيةالحيوانية

تعلقيماخاصةثانيا  والزراعةأوال  للشربالمياهإستخدامأولوياتعتمادا•
.الطاقةثمومنالغذائيباألمن

تخاذاوالمناسبةالسياساتووضعوالطاقةالمياهمجالفيالتحدياتدراسة•
لنموا:ساسيأبشكلوهيالسلبيةتأثيراتهامنللحدالضروريةاإلجراءات
.الجفافوازديادالمناخوتغيرالسكاني

بينرابطالتمجالفيالعالميةوالتجاربالعربيةالبلدانتجاربمناالستفادة•
فيددةالمتجالطاقةاستخدام)المتجددةالطاقاتتطبيقومجاالتوالطاقةالمياه
سطحعلىعائمةكهروضوئيةلواقطاستخدامالمالحة،اآلبارمياهتحلية

يبتركفيالشربمياهوخطوطالريأقنيةمناالستفادةالسدود،بحيرات
(..صغيرةكهرمائيةعنفات

ات استناداً إلى السياسوالمياهمقترحات تخص الترابط بين الطاقة 

اإلسترتيجية لوزارتي الكهرباء والموارد المائية



.(الدولة(العالقةذاتالوصائيةالجهاتقبلمنالمياهبمواردالفعليالتحكم•

يقيحقاقتصاديطابعذاتمؤسساتإلىوالمياهالطاقةمؤسساتتحويل•
.الحقيقيةالتكلفةوفقالشربومياهالطاقةحواملوتسعير

وراداتعنتزيدالمياهمنكميةأيةضخعدمأيالطبيعة،معاندةعدم•
.المتجددةالمائيةاألحواض

واستخداموالمياهالطاقةحواملمنغيرالمشروعلإلستجرارحدوضح•

الطاقةوالشربمياهلمبيعاتالدفعوالمسبقةالذكيةالعداداتتكنولوجيا
.الكهربائية

العداداتنياتتقخاصةالعالميةالتجربةوفقالشربمياهنقلتقنياتتحديث•

الدنياودالحدإلىالمياهفواقدوتخفيضالضياعاتمواضعتشخيصبهدف
.المياهلمبيعاتالماليةالعوائدتحصيلوضمان

مقترحات عامة لترشيد إستهلك المياه والطاقة



لواقعامعمتوافقةبأخرىللمياهالشرهةوالسالالتالمحاصيلاستبدال•
مناألبتحقيقالمساسدون)المائيةاألحواضمنحوضكلفيالمائي
.(الغذائي

فيضلتخالشربومياهالريشبكاتواستبدالتجديدبخططاالستمرار•
.األدنىالحدإلىالمياهفيالفاقد

فيرىالقوحتىوالبلداتالمدنكلفيالعادمةالمياهمعالجةأنظمةتعميم•
الصغيرةخاصةالمحطاتهذتصميمتكنولوجياونقلالحقةمراحل
.وطنيةبأيدوتنفيذها

امعبشكلالمواطنينلدىالترشيدوثقافةالعامالوعيدرجةتعميق•
يفالثقافةهذهوتعميمالطاقةوحواملالمياهاستهالكترشيدخاصة

.والجامعاتالمدارس

مقترحات عامة لترشيد إستهلك المياه والطاقة



مإصغائكلحسنشكرا  


