
استراتيجية 

وزارة الكهرباء 

للطاقات المتجددة

2030حتى العام 



مقدمة

ساعاتعددوصلالحربفترةخالل•
إلىلالمراحبعضفيالكهربائيةالتغذية

ىعلالتركيزتمحيثيوميًا،ساعتين
بهاتسببتالتياألعطالاصالح

وزيةجهعلىوالحفاظاالرهابيةالعصابات
.اانهيارهخشيةالكهربائيةالمنظومة



مقدمة

ومنالباسلجيشناانتصاراتبعد•
الحكومةتقدمهالذيالدعمخالل

حيثوالكهربائي،طاقيالالواقعتحسن
لقطاعاستراتيجيةرسممنتمكنا

لوضعبعدهاوانتقلناالكهرباء
الطاقاتمنلالستفادةاستراتيجية
.المتجددة



ذيالو الوزراءمجلسرئيسالسيدبرئاسةالماضيتموز17فيعقدالذياالجتماعبعدو 
،"المتجددةالطاقاتمنلالستفادةتشجيعيةبيئةلخلقرؤية"وضعتضمن

عدادإ و مةنظواألالتشريعاتوتطويرللمستثمرينوالمحفزاتالتسهيالتمنحخاللمن
.تهاصناعلتوطينيلزمماواقتراحاستراتيجيةمشاريعمصفوفة



كريمالالمجلسقبلمنالموافقةتمتحالوفي
أنلننعأننستطيعاالستراتيجية،هذهعلى
الطاقاتبالنهوضعامهو2020عام

.سوريةفيالمتجددة
لعقد ندعو 

لطاقات المتجددة ورفع كفاءةلوطني مؤتمر 
.الطاقة برعاية رئاسة مجلس الوزراء



دة استراتيجية الطاقات المتجد

2030لغاية عام 

يةكهروضوئلواقطميغاواط1500•

ريحيةعنفاتميغاواط900•

شمسيسخانمليون 1,2•

سبة بحيث تكون ن،ما بعد الحربلسورية البرنامج الوطني انسجاماً مع 

2030الطاقة األولية عام اجماليمن % 5مساهمة الطاقات المتجددة ال تقل عن 



:%5لـالطاقةميزانفيالمتجددةالطاقاتمساهمةنسبةزيادة1.

المتوقع أن وليةاألمن الطلب الكلي على الطاقة % 5إلى  2030عام لالطاقة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان ستصل 

(.طبيعيغاز نفطوقود أحفوري)نفطي مكافىءمليون طن 40يبلغ حوالي 

:%7لـالكهرباءتأمينفيالمساهمة2.

تأمينفيسهمستالخطةفيالمحددةوالريحيةالكهروضوئيةالمشاريعمنسنويا  انتاجهاالمتوقعالكهرباءكميةمساهمةنسبةإن
.ساعيكيلوواطمليار80لحوالي2030عاميصلأنالمتوقعالكهرباءعلىالطلبمن%7حوالي

:المستهلكاألحفوريالوقودمنسنويايورومليون/750/توفير3.

ً نفطيمكافئطنمليون/2/يقاربماوقودتوفيرسيتمالخطةكاملتنفيذعند /750/اليةحاللنفطاأسعارحسبيعادلما،سنويا
.سنوات/4/فييتمالمالرأسفاسترداد،يوروارملي/3/خطةاللتنفيذالالزمةاالستثماراتحجمأنوبمايورو،مليون

:البيئةعلىالحفاظ4.

.سنويا  الكربونأكسيدثانيمنطنمليون/6/بحواليالضارةاالنبعاثاتتخفيضإلىخطةالتنفيذيؤدي

.جديدةعملفرصة/5000/عنيقلالماخلق5.

المتوقعةالنتائج االقتصادية واالجتماعية 



ةأساليب تنفيذ الخط

.(الكهرباءوزارة)باليدمفتاحمشاريع1.

.كومشتر وعامخاصقطاعاستثماريةمشاريع2.

.الكهرباءمستهلكيمشاريع3.

دعمصندوق طريقعنالشمسيالسخان4.
.المتجددةالطاقات



(هرباءوزارة الك)باليد مشاريع تنفذ مفتاح -أوالً 

(دفعتسهيالت )التمويل مع تأمين 

/500/مراحلثالثةعلىكهروضوئيةميغاواط

.ويورمليون/450/بـاالجماليةالكلفةوتقدر

/400/مراحلثالثةعلىريحيةمزارعميغاواط

.يورومليون/480/بـاالجماليةالكلفةوتقدر



اوااللتزام بشراء الكهرباء منهالخاص والعام والمشترك مشاريع  القطاع -ثانيا 

الخاصلالستثمارتعلن:كهروضوئيةميغاواط(500)-أ
(195)الكهرباءشراءتكلفةوتقدرتنافسية،بأسعار
.2030العامحتىيورومليون 

عاربأسالخاصلالستثمارتعلن:ريحيةميغاواط(400)
يورومليون (260)الكهرباءشراءتكلفةوتقدرتنافسية،

.2030لعاماحتى

10حتىومتوسطةصغيرةمشاريعريحيةميغاواط(100)وكهروضوئية،ميغاواط(200)-ب
،2021عامنهايةحتىالتغذيةتعرفةنظامأساسعلىالخاصالقطاعقبلمنتنفذواطميغا

.2030للعاميورومليون /360/الكهرباءشراءتكلفةوتقدر



ةمشاريع مستهلكي الكهرباء في القطاعات المختلف-ثالثاً 

ميغاواط كهروضوئية( 300)

القطاع التجاري-

القطاع الصناعي-

المائيةوالمواردالزراعيالقطاع--

القطاع المنزلي-

القطاع الحكومي-

دور العبادة-

دارة النفايات الصلبةإقطاع -



الصندوقإلحداثقانونمشروعإعدادتم•

المشتقاتمبيعاتبعضعلىرسومخاللمنالصندوقيمول•
سنوياقللصندوالمحصلةالرسومقيمةوتقدر».والكهرباءالنفطية

.س.لمليار(8)بـ

:المثالسبيلعلى•

سخانلتركيبسنوات5عنتزيداللمدةميسرةقروضمنحيتم•
بحيثسورية،ليرةألف(250)للسخانوسطيةبقيمةشمسي
.للمصارفالمستحقةالفوائدقيمةالصندوقيغطي

ذوي)المستهدفةالشرائحلبعضمجانيشمسيسخانتقديم•
.(الجيشجرحىالشهداء،

صندوق دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة–رابعاً 

. سنتيناد دستراالفإن فترة س لذلك .ألف ل125بتكلفة كيلوواط ساعي سنوياً، 1800من تركيب السخان الموفرةعلماً أن كمية الكهرباء *
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المطلوبة السياسات واالجراءات 
يجية ت را االست ذ  ي ف ن ت ل



(وزارة الكهرباء)باليدمشاريع مفتاح -أوال 

بيععائداتمنسوريةليرةمليار5عنيقلالمبلغتخصيص•
.االستثماريةالخطةاعتماداتالىإضافةسنوياً الكهرباء

لقاءاألجنبيالقطعوتأمينللتسديدحكوميةضماناتتقديم•
سبععنتقلالولمدةالمنفذةالشركاتقبلمندفعتسهيالت

.بالخدمةالمشاريعوضعبعدسنوات

لتقاللمدةميسرةقروضعلىللحصولحكوميدعمتقديم•
وق دصناوالحكوميةالمصارفأوالبنوكمنسنواتسبععن

تالتأمينامؤسسة–المهندسيننقابةخزانة–العامالدين
.االجتماعية



الوزارة بشراء الكهرباء منهاوالعام والمشترك وتلتزم مشاريع القطاع الخاص -ثانيًا 

االجراء المطلوبالمقترحالواقع الحالي

يقع على عاتق المرخص له تأمين األرض

الالزمة للمشروع

تؤمن الوزارة االرض الالزمة 

من كمية % 1للمشروع لقاء بدل 

.الطاقة المنتجة

ومحددةواضحةاستثماريةخارطةرسم

وزارةقبلمنالمتجددةالطاقاتلمشاريع

ةووزارالزراعةوزارةمعبالتنسيق،الكهرباء

قليمياإلالتخطيطوهيئةوالبيئةالمحليةاإلدارة

ةللزراعصالحةغيرأراضيتخصصبحيث

.الكهرباءوزارةلصالحالدولةأمالكمن

يقوم : "من قانون الكهرباء31المادة 

تحمل المرخص له بتنفيذ متطلبات الربط و

".كالنفقات والتكاليف المترتبة على ذل

بما تكاليف الربطالوزارةتتحمل 

.كم5ال يتجاوز 
من قانون الكهرباء/ 31/تعديل المادة 

اليا  المعمول به حبدل استخدام شبكات النقل

( س.و.كسنت دوالر لكل / 0.9/

سنت / 0.5/تخفيض البدل إلى 

س.و.كدوالر لكل 
صدور قرار من وزارة الكهرباء



لتوزيعالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تربط على شبكة ا-ثالثا 

بأسعارالمشاريعهذهمنالمنتجةالكهرباءشراءبنظاماالستمرار1.
تركيبتاريخحتىأوفقط،2021عامنهايةحتىتشجيعية

أيهماريحيةميغاواط/100/وكهروضوئيةميغاواط/200/
.أقرب

أي % )5تخصيص جزء من مبيعات الكهرباء بما ال يقل عن 2.
جة من لشراء الكهرباء المنت( مليار ليرة سورية سنوياً 8حوالي 

.هذه المشاريع

للزراعةالصالحةغيرالدولةأمالكمنأراضيتخصيص3.
ميغاواط/5/عناستطاعتهاتزيدالتيالكهروضوئيةللمشاريع

الكهرباءكميةمن%1نسبةمقابل

2021:وتلتزم الوزارة بشراء الكهرباء منها

من تاريخه



قطاع األبنية
قطاع النقل

الزراعيالقطاع

المائيةوالموارد

الصناعيالقطاع

تالطاقامجالفيالكهرباءمستهلكيقبلمنستنفذالتيالمشاريع-رابعا

الطاقةكفاءةورفعالمتجددة

في مختلف 

القطاعات



أومسيشسخانتركيبفيالراغبينللمواطنينميسرةقروضمنح•
.كيلوواط/5/عنتزيدالباستطاعةكهروضوئيةمنظومةتركيب

نيةاألبفيالشمسيةالطاقةواستخدامالحراري العزلكودتطبيق•
والتعاونية،والخدميةالسكنية

فترةلخال كافةاألبنيةتنفيذعنالمسؤولةوالشركاتالجهاتالزام•
.خضراءالللعمارةالفنيةالشروطتحققأبنيةبتنفيذاإلعمارإعادة
االستهالكمن%20عنالمتجددةالطاقاتمساهمةتقلالبحيث
.ءللبناالكلي

في قطاع األبنية



في القطاع الصناعي

الطاقةمناالستفادةفيالراغبينللصناعيينالميسرةالقروضمنح•

.منشآتهمفيالشمسية

يعتمدوناللذينللصناعيينالضريبيةواالعفاءاتالتسهيالتتقديم•

.حاجتهممن%30عنتزيدبنسبةالمتجددةالطاقاتمصادرعلى

قةالطامناالستفادةفيالراغبينللصناعيينتسهيالتتقديم•

.المتجددةالطاقاتدعمصندوقخاللمنالشمسية

5كلملمنشآتهطاقيتدقيقدراسةبتقديمالصناعيةالشركاتالزام•

طاقةمدققيقبلمنمنجزةالدراساتهذهتكونبحيثسنوات،

.نالمهندسيونقابةالطاقةلبحوثالوطنيالمركزقبلمنمعتمدين



ياراتالساستيرادعلىالجمركيةالرسومتخفيضإمكانيةدراسة•

المتجددةالطاقاتمصادرعلىتعملوالتيالهجينة

اتاالعفاءخاللمنطاقيا  الكفوءةالسياراتتصنيعتشجيع•

.سنواتخمسلمدةالدخلوضريبةالجمركية

وضعلالنقلووزارةوالبيئةالمحليةاإلدارةوزارةبينماالتنسيق•

مترو،)المدنوخارجداخلالجماعيالنقللتطويربرنامج

.(باصاتقطارات،

في قطاع النقل



في القطاع 

الزراعي 
والموارد المائية

اعةالزروزارتيبينالمشتركالتنسيق•

وماديزمنيبرنامجلوضعوالكهرباء

اتالطاقالستخداممستدامبشكلللتحول

(ةالحيوي-الريحية-الشمسية)المتجددة

باتيةالناإلنتاجيةوالمراكزاآلبارلتشغيل
.والحيوانية

ضمنالحيويالغازإنتاجمشاريعإدخال•

هالدورالمتجددةالطاقاتمشاريعبرنامج

كزومرامنشآتمخلفاتمناالستفادةفي

وإنتاجاقةالطلتوليدالحيوانيةالثروةتربية

.العضويةاألسمدة

2030عامحتىتنفيذيوبرنامجخطةوضع•

اهالميلضخشمسيةطاقةمنظوماتلتركيب

ضمنالموجودةالمضخاتولكافةاآلبارمن

عةالتابالشربومياهالصحيالصرفشبكة

صوتخصيالمائيةوالمواردالزراعةلوزارتي

.ذلكلتحقيقالالزمةاالعتمادات

-تنقيط)حديثالالريتقنياتاعتمادتضمنوتعليماتقراراتبمنظومةالشمسيةبالطاقةالمياهضخمشاريعتترافقأن•

.عليهاوالمحافظةاستنزافهاومنع(رذاذ
.الحيويةلطاقةاعلىتعتمدالتيوالمشاريعالشرقيةالشماليةأوالساحليةالمدنفيالكهرومائيةالمشاريعمناالستفادة•



*

من%2عنتقلال

االستثماريةالموازنةاعتمادات

*



:  قطاع إدارة النفايات الصلبة

دةالمستورالمعداتعلىضريبيةاعفاءاتتقديم•

.الحيويالغازمحطاتتشييدألغراضوالمصنعة

انتاجمحطاتإقامةبغرضميسرةقروضمنح•

.اتالقطاعمختلففيالطاقةلتوليدالحيويالغاز

اإلدارةوزارةقبلمنتنفيذوبرنامجخطةوضع•

يويالحالغازتوليدمحطاتإلنشاءوالبيئةالمحلية

.الصلبةالنفاياتمصادرمن

ساحلالفيالموجودةالصلبةالنفاياتمناالستفادة•

فيمنهاواالستفادةالباديةإلىونقلهاالسوري
الكهرباءانتاج



المتجددةتشجيع توطين صناعة تجهيزات الطاقات 

.المصارفمنللصناعيينميسرةقروضمنح•

سنوات5عنتزيداللمدةوالرسومالضرائبمنالصناعيينإعفاء•

.ساطأقعلىأوتشجيعيةبأسعارالالزمةباألراضيالصناعيينتخصيص•

.سنوات10لمدةاللواقطتصنيعمعاملمنتجاتشراءضمانمنح•

التيالمشاريعمنالكهرباءشراءألسعار(%5)بإضافةتفضيليةميزةمنح•

،ريحيةاتعنف،انفيرترلواقط،)المتجددةالطاقاتتجهيزاتنسبةفيهاتشكل

ً المصنعة(... .%40منأكثرمحليا

اتالطاقلتجهيزاتالمصنعةللمعاملبالكهرباءالتزويدتكاليفتقسيط•

المساهماتمنوإعفاءهفوائد،بدونسنواتخمسمدىعلىالمتجددة

.(الشبكةعلىوالربطوالخطوطالمحطة)



شكراً لحسن 
استماعكم

هل من سؤال ؟
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مشروع رفع كفاءة اإلنارة في القطاع العام

بناء السكن الجامعي–كلية الهمك -جامعة دمشق 

.واط/ 9/واط بمصباح ليد استطاعته / 20/استطاعته فلوريسانتمصباح / 880/تم استبدال 

االستهالك قبل 

االستبدال

ساواط ك

االستهالك بعد 

االستبدال

ساك واط 

الوفر السنوي

ساك واط 

قيمة الوفر 

س.ل

الكلفة االستبد

س.ل

فترة 

االسترداد 

أشهر

38,00017,00021,0001,400,0001,000,0009



كفرسوسةفي مدرسة أبو العتاهية في منطقة 

واط18واط بمصباح ليد 42فلوريسانتمصباح 660تم استبدال •

االستهالك قبل

االستبدال

س.و.ك

االستهالك بعد 

االستبدال

س.و.ك

الوفر السنوي 

س.و.ك

قيمة الوفر 

س.ل

كلفة 

االستبدال

س.ل

دفترة االستردا

أشهر

26,0001100015,0001,000,000900,00011

مشروع رفع كفاءة اإلنارة 



استطاعة البئر الواحد
الكهرباء كمية

ً الموفرة سنويا
دفترة االسترداكلفة التنفيذقيمة الكهرباء

سنةس.مليار لس.مليار لسامليون ك واط ك واط

2016011.2444

مشروع ضخ المياه بالطاقة الشمسية

ة تركيب نظام ضخ بالطاقة الشمسي
بئر مياه شرب أو ري5000لـ

ذية بتركيب هذه األنظمة في محطات توليد الكهرباء لتغالكهرباء ستباشر وزارة 

ميغا واط3باستطاعة إجمالية األبارمضخات المياه من 


