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 ملخص تنفيذي
 مقدمة. 1

ر المستمر للمناخ العالم أمام تحٍد كبير. فبحسب أرقام الوكالة الدولية للطاقة ستهالك المتزايد للطاقة والتغي  إللقد وضع ا
(IEA)  من المتوقع أن يزداد هذا و ستهالكه في بداية السبعينات، إيستهلك العالم اليوم من الطاقة ما يعادل ضعفي

نبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجم عن إزدادت فيه إ، في الوقت الذي 2020ستهالك بمقدار الضعف حتى عام إلا
لب المتزايد على الطاقة بالتالزم مع ضرورة حماية المناخ . من هنا فقد شكل هاجس تلبية الط%55الطاقة بمقدار 

ستدامة تنميتها. في هذا السياق أصبح لزامًا إوالحفاظ على البيئة أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تطور المجتمعات و 
وافق هذه تطورها المستقبلية ضرورة الوقوف على مدى ت تستراتيجياإلدى تقييم سياسات التزود بالطاقة وصياغة 

قتصادي أحد المؤشرات إلجتماعي واإلالسياسات وتالئمها مع المتطلبات البيئية التي أصبحت إلى جانب البعدين ا
الثالث للتنمية المستدامة لقطاع الطاقة. وتتطلب عملية تقييم المؤشر البيئي جرد إصدارات قطاع الطاقة من غازات 

ستهالك بهدف تقدير منعكسات الضرر البيئي لهذه إلنمط الوقود وقطاع االم صدرات األخرى وفق حسابها مع  الدفيئة و
ستراتيجية إاإلصدارات وتحديد اإلجراءات والوسائل المالئمة لمجابهتها والحّد من عواقبها. وقد يتضمن ذلك تغيير بنية 

وحوامل  نظيفةٍ  (تٍ تكنولوجيا) تقاناتٍ المعتمدة فيها وصواًل إلى  (التكنولوجياتالتقانات )التزود من حيث نمط الوقود و 
 .اً ثيطاقٍة أقل تلو 

 2005ووصواًل إلى عام  1994لقطاع الطاقة بدءًا من عام  (GHG)نبعاث غازات الدفيئة إلتتضمن هذه الدراسة جردًا 
ستهالك )األولية والثانوية والنهائية( إلنبعاثات هذا القطاع على مختلف مستويات اإنطالقًا من حساب وتقييم مصادر إ

 .(IPCC)الهيئة الدولية للتغيرات المناخية تماشيًا مع القواعد واإلرشادات الصادرة عن ووفق نمط الوقود المستهلك 

 ةلمحة عن قطاع الطاقة في سوري. 2

جلس الوزراء للشؤون قتصادية التي تدار من قبل مكتب نائب رئيس مإليمثل قطاع الطاقة جزءًا من الفعاليات ا
لري وهيئة الطاقة وزارة الكهرباء و وزارة اوزارة النفط والثروة المعدنية و  قتصادية. وتتوزع فعاليات هذا القطاع علىإلا

. وتضطلع وزارة النفط بمسؤولة إنتاج ونقل وتوزيع النفط والغاز، بينما تمثل وزارة الكهرباء الجهة المسؤولة الذرية السورية
المصادر المائية  إستثمار ستثمار وتسعير الطاقة الكهربائية. كما تقوم وزارة الري بمهمة تنمية إسياسات توليد و عن 

وتتبع لها محطات توليد الكهرباء المائية، وتشرف بشكل رئيسي من خالل المؤسسة العامة لحوض الفرات على وإدارتها، 
 تشرين.وعه وهي الثورة والبعث و وفر المحطات الكهرمائية المقامة على نهر الفرات 

 :ستهالك النهائي للطاقةإلا. 3

 (تكنولوجيطاتتقانطات )نخفطاض كفطاءة إسطتهالك مطع ايطاب دور الطاقطات المتجطددة و إليسيطر الوقود األحفوري على نمطط ا
مططن الطنفط المكططاف    اً مليططون طنط 15.25حطوالي  2005التحطول الططاقي. وقططد بلغطت كميططة الطاقطة النهائيططة المسطتهلكة لعططام 

زراعطططة. أمطططا ال  لقططططاع %11صطططناعة، و لقططططاع  ال %19للقططططاع المنزلطططي و %23لقططططاع النقطططل،  %27توزعطططت بنسطططبة 
علطى التطوالي. وقطد تطوزع  %6و %7 و,%7فقد بلغطت حصصطها  اتستخراجية وقطاع الخدمإلقطاعات البناء والصناعة ا

 للغطططاز الطبيعطططي %10و للمشطططتقات النفطيطططة %72( بنسطططبة النهائيطططةحوامطططل الطاقطططة حسطططب نمطططط الوقطططود )بسطططتهالك إلهطططذا ا
 للكهرباء. %15للوقود التقليدي والطاقة الشمسية و %3و
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 :قطاع الكهرباء . 4

 MW 6008إلطى  2004عطام  MW 5770وفق المعطيات الرسمية لوزارة الكهرباء فقد نما الطلب على حمل الذروة مطن 
 -2000للفتططرة  %7.8قططدرها  وسطططيةٍ  مقارنططًة مططع نسططبة نمططوٍ  %4.12قططدرها  سططنويةٍ  وهططو مططا يقابططل نسططبة نمططوٍ  2005عططام 

عطام  اً سطايي اً تيطرا واطط 34.8إلطى حطوالي  1991عطام  اً سطايي اً تيرا واط 12.2. وقد نمت كمية الكهرباء المولدة من 2005
فعت حصة الفرد الوسطية من رتإ[. خالل ذلك 4مرجع ] %7.8يقرب من  وسطيٍ  سنويٍ  ، وهو ما يقابل معدل نموٍ 2005

 .2005عام  اً سايي اً كيلو واط 2000إلى  2000عام  1545مجمل الكهرباء المولدة من 

للطدفع المطائي.  %7للغطاز الطبيعطي و %45للفيطول  %48بنسطبة  2005وقد توزع توليد الكهربطاء حسطب نمطط الوقطود لعطام 
للخطططدمي  %14للقططططاع المنزلطططي و %47فقطططد تطططوزع بنسطططبة سطططتهالك إلسطططتهالك النهطططائي للكهربطططاء حسطططب قطاعطططات اإلأمطططا ا

 للزراعة. %6للصناعة و %33و

 :الطاقة األولية ومصادرها. 5

يضططم هططذا المسططتوى مجمططل الطاقططة المسططتهلكة داخليططًا والتططي تشططمل المشططتقات النفطيططة والغططاز الطبيعططي والطاقططة المتجططددة 
مطن قبطل المسطتهلك النهطائي أو تطذهب لقططاع التوليطد الكهربطائي  رةً والوقود التقليدي. حيث تسطتهلك حوامطل الطاقطة إمطا مباشط

تغطيطة  تمطت و %5.3بنسطبة  2005-2003 الفتطرة ى الطاقة األولية قد نما خطالللتوليد الكهرباء. ويالحظ أن الطلب عل
 متواضطعةٍ  للطديزل( والغطاز الطبيعطي مطع مسطاهمةٍ  رئيسطيةٍ  المشطتقات النفطيطة )بمسطاهمةٍ باإلعتماد على هذا الطلب من قبل 

 بالطاقة المائية. للطاقة المتجددة ممثلةً 

 :2005-1994نبعاثات غازات الدفيئة لقطاع الطاقة خالل الفترة إ. 6

. IPCCوفق الطريقة المعتمدة من قبل  2005-1994نبعاثات غازات الدفيئة لقطاع الطاقة خالل الفترة إجرد وتبويب تم 
( موزعة حسب نبعاثات الناجمة عن حرق الوقود )في العمليات الثابتة والمتحركةإلمن هذه الطرق حساب اوتتض

هي قطاع صناعة الطاقة وقطاع الصناعة والبناء وقطاع  رئيسيةٍ  قطاعاتٍ  4القطاعات المستهلكة للطاقة والمتضمنة 
ما  1994كمية إصدارات غازات الدفيئة لعام  بلغت. وقد زراعة( و خدمي و النقل وقطاع النشاطات األخرى )منزلي

منها، وقد تضاعفت بعد ذلك  %89مكاف  يشكل غاز ثاني أكسيد الكربون حوالي  2CO اً مليون طن 38.24يقارب 
منها(  %95) شّكل غاز ثنائي أكسيد الكربون حوالي  1مكاف  2CO اً مليون طن 58.35إلى ما يقارب  2005لتصل عام 

. ويالحظ أن هذه النسبة أقل من معدل نمو الطلب على الطاقة %3.9يقارب  وسطيٍ  سنويٍ  بذلك معدل نموٍ  محققةً 
نخفض معدل إ. وبالتالي فقد نفسها من النفط المكاف  خالل الفترة اً مليون طن 19.39إلى  11.7زداد من إاألولية الذي 
  .فط المكاف  خالل هذه الفترةمن الن مكاف  لكل طنٍ  2CO اً طن 2.98إلى  3.30اإلصدار من 

نبعاثات إذ نمت إليالحظ أن توليد الكهرباء يستأثر بالحصة الكبرى من ا لغازات الدفيئة القطايية اتاإلصدار تطور ومن 
ثم  ،%22و %17لنقل الذي تأرجحت حصته بين خالل فترة الجرد. يليه قطاع ا %39إلى  %28حصته من حوالي 

ستخراجية إل. أما قطاعي الصناعة والبناء والصناعة ا%12إلى  %17القطاع السكني الذي تراجعت مساهمته من 
 خالل فترة الجرد. %8إلى  %13من  والتكرير فقد تراجعت حصتهما

                                                 
افئ عبر ضرب قيمة اإلصدار بمعاملي هذه القيمة تشمل إصدارات غاز ثاني أكسيد الكربون مضافاً إليها إصدارات الميتان و ثاني أكسيد اآلزوت بعد تحويلها إلى طٍن كربوٍن مك 1

 .[11] للثاني  310لألول و  21التحويل 
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 ةـــــــــــــــــــــــــــــدمــقــم. 1

في سورية وفق القواعد واإلرشادات الصادرة عن لقطاع الطاقة وتقييمها نبعاثات غازات الدفيئة إ بجرديعنى هذا العمل 
 نشاطات”ويجري تنفيذه في إطار مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول . (IPCC)الهيئة الدولية للتغيرات المناخية 

 تفاقية األمم المتحدة اإلطارية للتغيرات المناخيةإب الوطني األول الخاص بالغ سورية التمكين من أجل إعداد
(UNFCCC).” 

الوقطططود وقططططاع العمليطططات الصطططنايية غيطططر قططططاع الطاقطططة المعتمطططد علطططى حطططرق كطططاًل مطططن تتضطططمن مصطططادر غطططازات الدفيئطططة 
على منهجية الحساب المتبناة من قبل  الجردوتعتمد عملية  الزراعة والغابات وإدارة النفايات وغيرها.قطاعات حتراقية و إلا
 [.1مرجع] (IPCC)والهيئة الدولية للتغيرات المناخية  (UNFCCC) تفاقية األمم المتحدة اإلطارية للتغيرات المناخيةإ

رئيس على حرق الوقطود األحفطوري، حيطث يطتم فطي هطذه العمليطة  التحول الطاقية الحالية بشكلٍ  (تكنولوجياتتقنيات )تعتمد 
. ةتحول المركبات الهيدروكربونية إلى ثاني أكسيد الكربون والماء وتحويل الطاقة الكيميائية المختزنة فطي الوقطود إلطى حطرار 

. وفقطًاً  لطذلك يتضطمن أو كهربائيطةٍ  ميكانيكيطةٍ  أو لتوليد طاقةٍ  مختلفةٍ  ألغراضٍ  مباشرٍ  وتستخدم الحرارة المتشكلة إما بشكلٍ 
 .(transportation) واألخرى متحركة   (stationary) مستقرة   حتراق األولىإلاقطاع الطاقة نمطين من تقنيات 

. ويتضططمن هططذا الططنمط 2الطاقططةمططن مجمططل إصططدارات غططازات الدفيئططة فططي قطططاع  %70حتططراق المسططتقر بحططوالي إليسططاهم ا
ممثلطًة بقططاع التوليطد  ،جميع الفعاليات المستهلكة فطي قططاع الطاقطة عطدا قططاع النقطل. وتسطتحوذ نشطاطات صطناعة الطاقطة

حتططراق المتحططرك قطططاع إلبالمقابططل يمثططل احتططراق. إلمططن مجمططل إصططدارات هططذا الططنمط مططن ا %50علططى حططوالي  ،والمصططافي
 ،[. وفقطًا لطذلكIPCC, 2006مطن مجمطل إصطدارات قططاع الطاقطة ] %25ينطتج بطدوره حطوالي  بمختلطف فروعطه وهطو مطاالنقطل 

 :لغازات الدفيئة في قطاع الطاقة الفروع التالية ةمصدر الفعاليات الشمل ت

 ستخراج وإنتاج وتحويل الطاقة، متضمنًة قطاع توليد الكهرباء ومصافي إنتاج النفطإصناعة الطاقة ممثلًة ب  

 والتشييد متضمنًا إنتاج الحديد والفوالذ والصناعات الكيميائية وصناعة الورق واألغذية والمياه والتبط،،  قطاع التصنيع
  إلخ..

  والزراعي القطاع المنزلي والخدميالقطاعات األخرى وتشمل   

 .قطاع النقل 

 2006 إلطططى عطططام ووصطططوالً  1994نبعاثطططات قططططاع الطاقطططة بططدءًا مطططن عطططام إوسططيجري التركيطططز فطططي هطططذه الدراسطططة علططى جطططرد 
سطتهالك )األوليطة والثانويطة والنهائيطة( إلنبعاثطات هطذا القططاع علطى مختلطف مسطتويات اإنطالقًا من حسطاب وتقيطيم مصطادر إ

وسططي عتمد فططي ذلططك علططى  [.IPCC, 2006]تبعططًا إلرشططادات الهيئططة الدوليططة للتغيططرات المناخيططة ووفططق نمططط الوقططود المسططتهلك 
والمكتطب  [3, 2مرجع ] الكهرباءوزارة النفط ووزارة من  لكًل ٍ المعطيات الرسمية المتاحة حول قطاع الطاقة موازين الطاقة و 

مرجطع ] والدراسات المنجزة فطي هيئطة الطاقطة الذريطة، [5مرجع ] واللجنة الوطنية لدراسات الطاقة [4مرجع ] المركزي لإلحصاء
  [.12, 11, 10, 9مرجع ] الطاقة بشؤون إلصدارات بعض المؤسسات الدولية المعنية  إضافةً  [8، 7، 6

  

                                                 
2  2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. 
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 ريةواقع قطاع الطاقة في سو . 2

قتصادية التي تدار من قبل مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون إليمثل قطاع الطاقة جزءًا من الفعاليات ا
لري وهيئة الطاقة الذرية النفط والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء ووزارة اع فعالية هذا القطاع على وزارة ز قتصادية. وتتو إلا

 .السورية

 
 .الهيكلية المؤسساتية لقطاع الطاقة في سورية .1 الشكل

الثروات الباطنية كالنفط والغاز وكل إستثمار تمثل وزارة النفط والثروة المعدنية الجهة الحكومية المسؤولة عن تخطيط و 
المعادن ومصادرها كالفوسفات والغرانيت والرخام ..الخ. وتتبع لها الشركة السورية للنفط المسؤولة عن إنتاج ونقل 

ستهالك النهائي الداخلي لإلوتوزيع النفط والغاز، التي تشرف في إطار مسؤولياتها الخدمية على معالجة النفط الموجه 
 من النفط المكاف  يوميًا. ألف برميالً  200ن تنتجان ما يزيد عن يمصفاتي حمص وبانياس اللت من خالل

ستثمار وتسعير الطاقة الكهربائية، حيث تقوم بإدارة هذا إبينما تمثل وزارة الكهرباء الجهة المسؤولة عن سياسات توليد و 
القطاع عبر المؤسسة العامة للكهرباء التي تقسم  بدورها إلى المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية والمؤسسة 

 230و  kV 400توتر العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية. تضطلع المؤسسة األولى بمسؤولية التوليد والنقل على مستويات ال

kV  و بالتالي يتبع لها المستهلكون على هذه المستويات وهي بشكل أساسي الصناعات الكبيرة والري بينما تشرف الثانية
 لى التوزيع على بقية المستهلكين.ع

مكتب معاون رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية

وزارة الري 

:المؤسسة العامة لحوض الفرات

محطة الثورة ومحطة البعث ومحطة
تشرين الكهرمائية 

وزارة الكهرباء

المؤسسة العامة للتوليد 
والنقل

المؤسسة العامة للتوزيع

وة وزارة النفط والثر 
المعدنية

الشركة السورية للنفط 

الشركة السورية للغاز 

شركة المحروقات 

لجنة الطاقة والموارد هيئة الطاقة الذرية
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ة، وتشرف بشكل وإدارة المصادر المائية وتتبع لها محطات توليد الكهرباء المائيإستثمار تقوم وزارة الري بمهمة تنمية و 
المقامة على نهر الفرات وفروعه  ةرئيسي من خالل المؤسسة العامة لحوض الفرات على المحطات الكهرمائية الثالث

 وهي الثورة والبعث وتشرين.

ي ستخدام السلمإلالفعاليات البحثية والتطبيقية المتعلقة بابجميع تمثل هيئة الطاقة الذرية السورية الجهة الرسمية المعنية 
ستخدام إللطاقة الذرية، وهو ما يتضمن تنفيذ الفعاليات المتعلقة بتحليل نظام الطاقة الوطني ودراسة آفاق تطوره ب

 للمصادر الطاقية األخرى.  رديفٍ  ية كمصدرٍ و تسمح من بين أهدافها بتبيان دور الطاقة النو  متقدمةٍ  علميةٍ  منهجياتٍ 

 :مالمح السياسة الطاقية في سورية. 1.2

يتمثططل الهططدف الرئيسططي للسياسططة الطاقيططة فططي سططورية فططي تحقيططق أمططن التططزود مططن خططالل تططأمين الخططدمات الطاقيططة لمختلططف 
قتصطادية الوطنيطة. ولتحقيطق ذلطك تواجطه سياسطة إلبمطا يطتالءم مطع الظطروف ا واقعيطةٍ  وأسطعارٍ  فعليطةٍ  فعاليات المجتمع بتكلفةٍ 

طططاع الغططاز مططن حيططث اإلنتططاج والنقططل، والحفططاظ علططى مسططتوى إنتططاج الططنفط أهمهططا تطططوير ق عططدةً  الطاقططة فططي سططورية تحططدياتٍ 
 :. ويعول لتحقيق ذلك على[6مرجع ] التوليد الكهربائية مع تحسين وتحديث شبكة النقل والتوزيع ستطاعةإالحالي وتطوير 

 ستجرار غير المشروع،إلتخفيض الضياعات الفنية وا 

  ستخدام الطاقة،إتحسين كفاءة 
 تسعير متوازنة تكفل تخفيض الدعم الحكومي تدريجيًا، تبني سياسة 
  ستثمار مصادر الطاقات المتجددة،إتطوير 
  ستبداله بالغاز حيثما أمكن،إالحفاظ على النفط ألغراض التصدير و 
 ستثمارات الخارجية في مجمل قطاعات الطاقة.إلتشجيع ا 

لتباعططد الواضطح بططين مطن منططاطق اإلنتطاج فططي شططمال فطي ا ةه صططناعة الغطاز فططي سططوريهطيكمطن التحططدي األساسطي الططذي تواج
 إلطى في الجنطوب والغطرب حيطث المطدن الكبطرى. لطذا تسطعى الشطركات المعنيطة التي تتركز ستهالك إلاومناطق شرق القطر 

من المشاريع التي تنفذها بالتعاون مطع شطركائها الطدوليين باإلضطافة إلطى توسطيع  زيادة الكميات المنتجة من خالل مجموعةٍ 
 شبكة النقل والتوزيع.

سطططتخدام الغطططاز الطبيعطططي بطططداًل مطططن الفيطططول فطططي إسطططع فطططي أمطططا بالنسطططبة  لقططططاع توليطططد الكهربطططاء فتنصطططب الجهطططود علطططى التو 
حيطث تسطتحوذ علطى  سطوريةود الفقري لنظام التوليد في بناؤها )تشكل المحطات الحرارية العم المزمع  المحطات القائمة و

تخططذت إ(. وفططي هططذا اإلطططار %44مططا يقططرب مططن حصططة الغططاز منهططا وتشططكل مططن مجمططل الكهربططاء المولططدة،  %90نسططبة 
ستثمار إلحتكار القطاع العام لقطاع توليد الكهرباء و السماح للقطاع الخاص باإمن القرارات بهدف كسر  الحكومة جملةً 

التوزيع بما يضمن رفع مستوى الخدمة مبذولة لتحسين واقع شبكة النقل و ضاف على كل ذلك الجهود التا المجال. في هذ
 المقدمة للمستهلك والتقليل ما أمكن من الضياعات.
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 :ستهالك الطاقة ومصادرهاإ. 2.2

بعض مؤشرات  1للفرد. ويبين الجدول  منخفضةٍ  ستهالكٍ إوفقًا لإلحصاءات الدولية يتميز نظام الطاقة السوري بمعدالت 
. ويالحظ أن حصة الفرد من الطاقة األولية قد 2005قطاع الطاقة الوطني مقارنًة مع بعض المناطق األخرى لعام 

للمعدل الوسطي العالمي  اً نفطي مكاف ً  اً طن 2.64و  1.77مع  مقارنةً  اً نفطي مكاف ً  اً طن 1.0بلغت في سورية حوالي 
مقارنًة مع  اً سايي اً واطيلك 1367ستهالك الفرد السنوي من الكهرباء إلى حوالي إوقد وصل وسطي . يةوللمنطقة العرب

إصدار حصة الفرد من مجمل أما  للمنطقة العربية والعالم على التوالي. اً سايي اً واطيلك 2516و  اً سايي اً واطيلك 2881
 (.1من المتوسط العالمي )الجدول  فهي أعلى بقليلٍ غاز ثاني أكسيد الكربون 

 .2005بالقيم العالمية لعام  بعض مؤشرات قطاع الطاقة في سورية مقارنةً  .1الجدول 

 األوليةالطاقة  
(toe/capita) 

 للطاقة ستهالك النهائياال
(kWh/capita) 

 ثاني اوكسيد الكربون  إصدار
(tCO2/capita) 

 ثاني اوكسيد الكربون  إصدار
(tCO2/capita) 

 2.57 2.59 1367 0.99 سورية
 6.51 2.47 2881 1.4 العالم العربي
 1.22 1.94 617 0.63 آسيا
 0.93 1.39 547 0.67 إفريقيا
 2.57 2.37 2516 1.77 العالم

 :ستهالك النهائي للطاقةإلا. 3.2

 (تكنولوجيطاتتقنيطات )نخفطاض كفطاءة إسطتهالك مطع ايطاب دور الطاقطات المتجطددة و إليسيطر الوقود األحفوري على نمطط ا
سطططتهالك لعطططام إلسططتهالك الطاقطططة النهائيططة حسطططب قطاعططات اإتطططوزع  2التحططول الططططاقي وتقططادم الكثيطططر منهططا. ويبطططين الشططكل 

2005. 

 
 .2005ستهالك لعام إلتوزع الطاقة النهائية في سورية حسب قطاعات ا .2الشكل 

 %23و لقططاع النقطل %27  توزعت بنسطبة  من النفط المكاف  اً مليون طن 15.25وقد بلغت كمية الطاقة النهائية الكلية 
سطططتخراجية والقطططاع الخطططدمي فقططد بلغطططت إلللصطططناعة. أمططا قطاعطططات الزراعططة والبنطططاء والصططناعة ا %19للقطططاع المنزلططي و 

 %72سططططتهالك حسططططب نمططططط الوقططططود بنسططططبة إلعلططططى التططططوالي. وقططططد تططططوزع هططططذا ا ،%6و %7 و %7 و %11حصصططططها 
 للكهرباء. %15للوقود التقليدي و %3و للغاز الطبيعي %10 و للمشتقات النفطية

الصناعي
19%
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11%

البناء
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7%
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28%
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 :ستهالك الكهرباءإ. 4.2

نعكططس إجتماييططة والتقنيططة إلقتصططادية واإلا ت سططورية فططي السططنوات األخيططرة تطططورًا ملحودططًا فططي العديططد مططن القطاعططاتشططهد
في عام  GWh 25217تشير البيانات الرسمية إلى نمو إجمالي الطاقة المولدة من و  في زيادة الطلب على الكهرباء.بدوره 
 (.3)الشكل  %6.3بواقع محققًا نموًا سنويًا  2007في عام  GWh 38642إلى حوالي  2000

 
(TWh) 2007-2000للفترة الطاقة الكهربائية المولدة  مجملتطور  .3الشكل 

 

 7000إلى  MW 3878حيث قفز من  %8.8و قد سجل الطلب على حمل الذروة خالل الفترة نفسها نموًا سنويًا يقارب 
MW   6070زيططادة اسططتطاعة التوليططد المركبططة مططن (. وقططد تطلبططت تغطيططة هططذا النمططو المطططرد 4)الشططكل MW  6480إلططى 

MW  توسع في بناء المزيد من محطات التوليد واجهطت وتجدر اإلشارة هنا إلى أن عملية ال. 2005و  2000بين عامي
 15ممططا أدى وألول مططرة منططذ أكثططر مططن   2007-2006جملططًة مططن الصططعوبات التقنيططة والتمويليططة خططالل العططامين الالحقططين 

تمت تغطيته بشكٍل جزئٍي من خالل اإلستيراد من الدول المجاورة و إتباع سياسة   750MWعامًا إلى بروز عجٍز قارب 
 ين.التقن

 
 2007-2000للفترة ستطاعة المركبة إلو ا تطور الطلب على حمل الذروة : 4الشكل 
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سطططتطاعة الكليططة المركبطططة إلطططى إلحسططب نمطططط التوليطططد. وقططد وصطططلت ا 2005سططتطاعات التوليطططد لعطططام إتطططوزع  5يبططين الشطططكل 
7160 MW ، 6008للتشطططغيل فطططي حطططين لطططم يتجطططاوز المتطططاح منهطططا MW ، للمحططططات الكهرومائيطططة  %24توزعطططت بنسطططبة

والبالغطططة  2005سطططتطاعة الكليطططة المولططدة لعطططام إلمططن ا %76للمحطططات الحراريطططة. ويجطططدر التنويططه إلطططى أن حطططوالي  %76و
34.8 TWh 26.8سططتهالك النهطططائي )أي حططوالي لإل أتططيح  قططد (TWh  فنيطططةٍ  ضططياعاتٍ لبططاقي علطططى شططكل تططوزع فططي حطططين 

 للمحطات.  ذاتيٍ  ستهالكٍ إو  وتصديرٍ  غير مشروعٍ  ستجرارٍ إو 

 
 توزع اإلستطاعة المركبة حسب نمط التوليد. .5الشكل 

توزع اإلستهالك النهائي حسب قطاعات اإلستهالك. حيث يالحظ إستئثار القطاع المنزلي بنسبة  6ويبين الشكل 
على التوالي ثم قطاع  %14و  %31يليه كل  من قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة  %47اإلستهالك األكبر البالغة 

 البناء والنقل بأنابيب النفط.في حين توزعت الحصة المتبقية على الصناعات اإلستخراجية و  %6الزراعة بنسبة 

 
 بحسب القطاعات. 2005توزع إستهالك الكهرباء في عام : 6الشكل 

 :الطاقة األولية ومصادرها. 5.2

يضططم هططذا المسططتوى مجمططل الطاقططة المسططتهلكة داخليططًا والتططي تشططمل المشططتقات النفطيططة والغططاز الطبيعططي والطاقططة المتجططددة 
مطن قبطل المسطتهلك النهطائي أو تطذهب لقططاع التوليطد الكهربطائي  حوامطل الطاقطة إمطا مباشطرةً والوقود التقليدي. حيث تسطتهلك 
حيث يالحظ تزايطد الطلطب  2007-2003توزع الطاقة األولية حسب نمط الوقود  للفترة   7لتوليد الكهرباء. ويبين الشكل 
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مططططن قبططططل المشططططتقات النفطيططططة  تغطيططططة هططططذا الطلططططبتمططططت . وقططططد 22.9Mtoeإلططططى  Mtoe 8.3سططططنويًا  مططططن  %5.7بمعططططدل 
 )بمساهمة رئيسية للديزل( والغاز الطبيعي مع مساهمة متواضعة للطاقة المتجددة ممثلة بالطاقة المائية. 

 
 2007لى إ 2003تطور إمدادات الطاقة األولية خالل الفترة من  .7الشكل 

، 2005-2003للفتطرة   3عمليطات توليطد الكهربطاء(توزع إمدادات الطاقة األولية حسطب نمطط الوقطود )قبطل   2يبين الجدول 
ومن الواضح إستحواذ المازوت على النصطيب األكبطر يليطه الفيطول الثقيطل فالغطاز الطبيعطي الطذان يسطتخدمان بشطكل رئيسطي 

 2.4إلطى  2003فطي عطام  %3في قطاع توليد الكهرباء. أما بالنسبة للطاقة المائية فتناقصت مساهمتها بشكٍل بسيٍط من 
 .2005عام  %

 2005-2003ستهالك الطاقة األولية حسب نمط الوقود للفترة إتوزع  .2 الجدول

 2005 2004 2003 السنة/المصدر

 %33.0 %32.2 %32.3 المازوت/الديزل

 %6.9 %6.8 %6.9 البنزين

 %24.7 %25.3 %23.2 زيت الفيول

 %4.5 %4.4 %4.4 الغاز المسال

 %21.6 %22.1 %23.1 الغاز الطبيعي

 %3.6 %3.6 %3.7 األسفلت

 %2.2 %2.2 %2.3 المواد الثقيلة

 %2.4 %2.5 %3.1 الطاقة المائية

 %1.0 %1.0 %1.0 التقليدي

 19.41 19.00 18.13 اإلجمالي السنوي 

                                                 

يعرف عادة مستوى إضافي يسمى الطاقة الثانوية يلحظ تحويل النفط والغاز األوليين إلى مشتقات نفطية. وقد أهمل هذا التفصيل بهدف 3 
 التبسيط.
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 سطتخدامات إلستهالك الذي يشمل الطاقة الحرارية والطاقطة المحركطة واإلتوزع الطاقة األولية حسب نمط ا 8يوضح الشكل 
سططتخدامات الحراريططة و لإل  %34.5قططد ذهططب لتوليططد الكهربططاء و %35وتوليططد الكهربططاء. ويالحططظ أن حططوالي غيططر الطاقيططة 

 (.بيد الطرقات و منتجات ثقيلة أخرى ستهالك غير الطاقية )أسفلت لتعإلألنماط ا %7.5للطاقة الحركية و  23%

 
 .2005-2003تهالك للفترة سإلتوزع الطاقة األولية حسب نمط ا: 8الشكل 
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 نبعاثاتإل منهجية حساب ا. 3

نبعاثات من غازات الدفيئة و تحديد مصادرها ومصارفها في قطاع الطاقة وفقطًا للطريقطة التصطاعدية إلإن حساب كميات ا
Bottom-up Approach  المقترحططة مططن قبطلIPCC الطاقيططة، تطلططب القيططام بتحليطل و فحططص كطل مرحلططة تمططر بهطا السلسططلة ي

محططات توليطد الكهربطاء( وصطواًل و  سطتخراج مصطادر الطاقطة، المصطافي ومعامطل التكريطرأمطاكن إبدءًا من مصطادر التطزود )
و فيمططا القططاع المنزلططي(. و  الخططدماتو  النقططلو  الزراعطةو  قتصططادية المختلفطة: الصططناعةإلسطتهالك )القطاعططات اإلإلطى جانططب ا

 للخطوات التي مرت بها عملية الحساب. يلي شرح  

 وتقديرها: نبعاثاتإل ألساسية لحساب االمراحل ا. 1.3

، مططع الحططرص علططى IPCC (Intergovernmental panel on Climate Changes)نبعاثططات حسططب طريقططة إلتططم حسططاب ا
 كن.ستخدام معامالت اإلصدار والقيم الحرارية المتعلقة بالوقود و الواقع السوري ما أمإ

 إلى ست مراحل أساسية نجملها فيما يلي: 2COيمكن تقسيم المراحل التي تمر فيها عملية حساب إنبعاثات غاز 

 ستهالك الطاقة في القطر:إتوصيف واقع . 1.1.3

ستهالك حوامل الطاقة النهائية في مختلف القطاعات إإنتاج و بواقع  ةتتضمن هذه المرحلة القيام بجمع المعلومات المتعلق
تتطططألف قطاعطططات النفطيطططة، و  تقتصطططر أنمطططاط الوقطططود علطططى الغططاز الطبيعطططي والطططنفط والمشطططتقات ةقتصططادية. بالنسطططبة لسطططوريإلا
سططتخراجية ومعامططل المعالجططة و المصططافي، قطططاع الصططناعة والبنططاء، قطططاع إلسططتهالك مططن توليططد الكهربططاء، الصططناعات اإلا

 مي.الزراعة، النقل، باإلضافة إلى القطاع المنزلي والخد

 عتمدت في جمع البيانات كل من:إ و تشمل المصادر التي 

  2005ميزان الطاقة للقطر في عام. 

 التقرير اإلحصائي السنوي الصادر عن وزارة الكهرباء. 

  الصادر عن وزارة النفط و الثروة المعدنية بموجب كتاب رسمي 2005حركة الغاز في القطر خالل عام. 

 الربط الكهربائي بين الدول العربية، صندوق النقد العربي2005الموحد قتصادي العربي إلالتقرير ا ،. 

  منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط )أوابك(2008-2004التقرير اإلحصائي السنوي ،. 

  تحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباءإل، ا2008-2004النشرة اإلحصائية 

  2008كهرباء العرب، أيار. 
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 جمع المعلومات المتعلقة بخصائص الوقود المستهلك:. 2.1.3

تضطططمن هطططذه المرحلطططة جمطططع وحسطططاب المعلومطططات المتعلقطططة بخصطططائص أنمطططاط الوقطططود المسطططتهلكة الضطططرورية للتعبيطططر عطططن 
 .4من الكربون  الوحدات الكمية بواحدات الطاقة أو ما يسمى بالمحتوى الطاقي، باإلضافة إلى محتوى كل نمطٍ 

 نبعاث:إلمالت احساب معا. 3.1.3

سطتخدام المعادلطة إبلسطابقتين و عتمطادًا علطى القيمتطين اإ مطن أنمطاط الوقطود  الناتجة عن حرق كل نمططٍ  2COيتم حساب كمية 
 التالية:

EF = CC / CV * (44/12)  

 حيث:
EF   طن( 2= معامل اإلصدارCO )طن وقود/.  

CV  )المحتوى الحراري )جيغا جول/طن =. 

 CC )%( المحتوى الكتلي من الكربون =. 

 .إلى جزئ الكربون  2CO= النسبة الوزنية لجزئ  (44/12)

عتماد القيم الوسطية المعتمطدة مطن إ ستخدام العوامل المتعلقة بمواصفات الوقود السوري ما أمكن، في حين تم إقد روعي و 
 متوفرة.البالنسبة للقيم غير  IPCCقبل 

 المختزن: طرح كمية الكربون . 4.1.3

غيططر طططاقي )لططم يططتم  سططتهالكها بشططكلٍ إيقصططد بهططذا التعبيططر حسططاب كميططات الكربططون الموجططودة فططي كميططات الوقططود التططي تططم 
فطي بعططض الصطناعات كصطناعة األسططمدة و اإلسطفلت أو تلططك التطي أعيططد ضطخها فططي  لقيمططةسططتهلكت كمطواد أحرقهطا و إنمطا 

 ت لهذا الغرض المعادلة التالية:ستخدمأستخالص(. و إلآبار النفط لتحسين معامل ا

جيغـا المحتـو  الحـراري للوقـود ي xكمية الكربـون المختننـة يجيغـا غـرا ك ي كميـة الوقـود غيـر المحـروط يكيلـو طـنك  
 .x 310نسبة الكربون المختنن   xمعامل اإلصدار ي طن كربون / جيغا جولك  xجول /طنك 

 ستهالك نحصل على ما يسمى بكمية الوقود المستهلكة فعليًا.لإل بطرح هذه الكمية من مجمل الوقود المخصص 

 حساب معامل األكسدة:. 5.1.3

سطتثناء تلطك إرتبطت فعليًا بذرات األكسطجين بفعطل عمليطة األكسطدة، وبطذلك يطتم إيشير هذا المعامل إلى نسبة الكربون التي 
. IPCCعتمدت في هطذه الدراسطة القطيم الموصطى بهطا مطن قبطل أ وقد   حتراق األخرى.إلالكميات المتبقية في الرماد و بقايا ا

 ستخدام المعادلة التالية:إب 2COوعليه جرى حساب كمية 

 معامل األكسدة %. Xمعامل اإلصدار )ك،/ جيغا جول(  X= كمية الوقود المحروقة )جيغا جول( 2COكمية 

 ]11مرجع [ .0.99النفطية فهو ، و بالنسبة للنفط و المشتقات 0.995معامل األكسدة بالنسبة للغاز 

                                                 
4 The carbon content of a fuel is an inherent chemical property (i.e. mass of carbon atoms relative to total mass of the fuel).  The carbon 

content of crude oil is often measured in degrees using the API (American Petroleum Institute) gravity scale.  Using an estimate of 

world average API gravity of 32.5 +/–2 degrees, the global average carbon composition of crude oil would be about 85 +/–1 

per cent. (CGE GHG Inventory Handbool (NAI) Enery Sector – Fuel Combustion) 
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 : عبر تطبيق المعادلة التالية:2COنبعاثات إحساب . 6.1.3

 معامل األكسدة ي%ك x (kg/GJ )معامل اإلصدار x (GJ)نبعاثي كمية الوقود المستهلك إل ا

بالنسبة لباقي الغازات  .ةالمحتوى الحراري ومحتوى الكربون لمختلف أنماط الوقود المستهلكة في سوري  3 ويبين الجدول
(CH4, N2O)   عتمدت معامالت اإلصدار الموصى بها من قبل أ فقدIPCC  3التي يتضمنها الملحق و. 

 المحتوى الحراري و محتوى الكربون لمختلف أنماط الوقود المستهلكة في القطر العربي السوري. .3جدول 

 المحتوى الحراري  الوقود
 (Gj/kg) 

 عامل اصدر الكربون 
 (kg/Gj) 

القيم االفتراضية حسب 
IPCC 

 21.1 21.00 0.0402 سوري يفيولك وقود ثقيل 

 20.2 19 0.04 مازوت

 18.9 18 0.04480 بننين

 19.5 18.5 0.04459 الطائرات  كيروسين

 19.6 19 0.04375 كيروسين

crude oil 0.04187 21.50 20 

 20.9 20 0.04019 أسفلت

Petroleum coke 0.03475 28.20 27.5 

 26 26.3 0.00837 خشب

 0.037679 18.5 17.2 (Gj/CubM)الغاز الطبيعي 

 LPG 0.0473086 15.8 15.3 الغاز المسال

 

 :2005قطاع الطاقة لعا  غازات الدفيئة في  إنبعاثاتحساب . 2.3

التحول الطاقية الحالية بشكل رئيس على حرق الوقطود األحفطوري، حيطث يطتم فطي هطذه العمليطة  (تكنولوجياتتقانات )تعتمد 
تحطططول المركبطططات الهيدروكربونيطططة إلطططى ثطططاني أكسطططيد الكربطططون والمطططاء وتحويطططل الطاقطططة الكيميائيطططة المختزنطططة فطططي الوقطططود إلطططى 

. وفقطًاً  لطذلك أو كهربائيطةٍ  ميكانيكيطةٍ  لتوليد طاقطةٍ أو  ألغراض مختلفةٍ  حرارية. وتستخدم الحرارة المتشكلة إما بشكل مباشرٍ 
 .(transportation) واألخرى متحركة   (stationary) حتراق األولي مستقرة  إليتضمن قطاع الطاقة نمطين من تقنيات ا

 حتراط المستقر: إلا 

مجمطططل مطططن  %25بحطططوالي معطططدل إصطططداره عالميطططًا حتطططراق المتحطططرك علطططى قططططاع النقطططل الطططذي يقطططدر إليقتصطططر ا
بالمقابل يسطاهم احتطراق المسطتقر بالحصطة الكبطرى مطن مجمطل إصطدارات غطازات الدفيئطة  إصدارات قطاع الطاقة.

. ويتضمن هذا النمط جميع الفعاليات المستهلكة في قطاع الطاقة عدا قطاع النقل. وتستحوذ 5في قطاع الطاقة

                                                 
5  2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. 

http://www.inc-sy.org/
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مططن مجمططل إصططدارات هططذا الططنمط  %50ي نشططاطات صططناعة الطاقططة ممثلططًة بقطططاع التوليططد والمصططافي علططى حططوال
 حتراق المستقر على الفعاليات التالية:إلحتراق. ويشتمل مصدر اإلمن ا

 سططتخراج وإنتططاج وتحويططل الطاقططة، متضططمنًة قطططاع توليططد الكهربططاء ومصططافي إنتططاج إصططناعة الطاقططة ممثلططًة ب
 النفط،

  والصططناعات الكيميائيططة وصططناعة الططورق واألغذيططة قطططاع التصططنيع والتشططييد متضططمنًا إنتططاج الحديططد والفططوالذ
 والمياه والتب،، إلخ..

 المنزلي والخدمي الزراعي و القطاع، 

 .قطاع النقل  

 حتراط المتحرك:إلا 

 .من مجمل إصدارات قطاع الطاقة %25يمثل قطاع النقل )الجوي، الطرقي، البحري( الذي ينتج بدوره حوالي 

 :رجعستخدام طريقة المإب 2COنبعاثات إحساب . 1.2.3

و هططو يمثططل  ،يسططمى النمططوذج المرجعططي 2COصططدارات غططاز إلتقططدم المنهجيططة المعتمططدة نموذجططًا مرجعيططًا للحسططاب السططريع 
عتمطادًا علطى كميطات الوقطود المسطتهلكة دون الطدخول فطي إ عن ميزان الطاقطة و يقطوم بحسطاب اإلصطدارات اإلجماليطة  صورةً 

لتقيطيم النتطائج  اً ومؤشطر  ن هذه الطريقطة تقطدم دليطل عمطلٍ إيمكن القول ستهالك. و إلفيها هذا اقتصادية التي تم إلالقطاعات ا
 التي من الممكن أن نحصل عليها بعد تطبيق المنهجية القطايية.

 2005طريقة حساب معدل اإلصدارات السنوية لغازات الدفيئة الناجمة عن قططاع الطاقطة لعطام لنموذجيًا  4يبين الجدول 
 Referenceبطريقطة المرجطع  (IPCC)ومحسوبًة وفطق منهجيطة الهيئطة الدوليطة للتغيطرات المناخيطة  نوع الفيولمصنفًة حسب 

Approach السوري للوقود من كميات الوقود المحروقة ومعامالت اإلصدار النويية  نطالقاً إ. 

  

http://www.inc-sy.org/
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 .2005من قطاع الطاقة وفقًا لطريقة المرجع في عام  2COإنبعاثات  :4الجدول 

 A B C D E F 

Production Imports Exports International 

Bunkers 

Stock 

Change 

Apparent 

Consumption 

Fuel Type NG(10^3cubm) 

Kton (others) 

    F=(A+B                  

-C-D-E) 

Liquid 

Fossil 

Primary 

Fuels 

Crude Oil       

Orimulsion       

Natural Gas 

Liquids 

      

Secondary 

Fuels 

Gasoline 1278.08 1370.08 184.52  1253.22 1210.42 

Jet Kerosene 150.00 0.00 56.00  6.52 87.48 

Other 

Kerosene 

119.32 0.00 72.12  -19.65 66.85 

Shale Oil      0.00 

Gas / Diesel 

Oil 

3676.81 3420.00 8.93  28.65 6563.24 

Residual Fuel 

Oil 

4358.00 1386.97 3.62  400.28 5341.07 

LPG 554.64 211.00 7.60  0.00 758.04 

Ethane      0.00 

Naphtha      0.00 

Bitumen      0.00 

Lubricants 0.00 1.38 0.00  -

20936.01 

20937.38 

Petroleum 

Coke 

172.18 0.00 413.09  -382.24 141.33 

Refinery 

Feedstocks 

148.00 0.00 0.00  0.00 148.00 

Other Oil 

(heavy 

products) 

608.00 105.00 0.00 0.00 0.00 713.00 

Liquid Fossil Totals 11065.04 6494.42 745.87 0.00 19649.23 36462.81 

Solid 

Fossil 

Primary 

Fuels 

Anthracite       

Coking Coal       

Other Bit. 

Coal 

      

Sub-bit. Coal       

Lignite       

Oil Shale       

Peat       

Secondary 

Fuels 

BKB & 

Patent Fuel 

      

 Coke 

Oven/Gas 

Coke 

      

Solid Fuel Totals       

Gaseous 

Fossil 

Natural 

Gas (Dry) 

Gaseous 

Fossil 

8052769.00     8052769.00 

Total       

Biomass total       

 Solid       

Liquid       

Gas       
  

http://www.inc-sy.org/
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Continue Table 4 

 G H I J K 

Conversion 

Factor 

Apparent 

Consumption 

Carbon 

Emission 

factor 

Carbon 

Content 

Carbon 

Content 

Fuel Type (Tj/Unit) (TJ) (t C/TJ) (t C) (Gg C) 

 H=(FxG)  J=(HxI) K=(J/1000) 

Liquid 

Fossil 

Primary 

Fuels 

Crude Oil      

Orimulsion      

Natural Gas 

Liquids 

     

Secondary 

Fuels 

Gasoline 44. 08  54,222.68 17.851 968,335.20 968.34 

Jet Kerosene 44.59 3,900.41 17.941 69,982.40 69.98 

Other Kerosene 43.75 2,924.83 18.29 53,482.66 53.48 

Shale Oil  0.00  0.00 0.00 

Gas / Diesel Oil 42.70 280,271.92 18.731 5,250,588.00 5,250.59 

Residual Fuel 

Oil 

40.19 214,664.95 20.901 4,486,500.48 4,486.50 

LPG 47.31 35,861.94 15.851 568,532.25 568.53 

Ethane      

Naphtha      

Bitumen      

Lubricants      

Petroleum Coke 34.75 4,911.01 28.2 138,490.49 138.49 

Refinery 

Feedstocks (ref-

gas) 

47.31 7,001.67 15.851 111,000.00 111.00 

Other Oil 

(heavy 

products) 

40.191 28,656.44 19.91 570,400.00 570.40 

Liquid Fossil Totals  632,415.85  12,217,311.49 12,217.31 

Solid 

Fossil 

Primary 

Fuels 

Anthracite      

Coking Coal      

Other Bit. Coal      

Sub-bit. Coal      

Lignite      

Oil Shale      

Peat      

Secondary 

Fuels 

BKB & Patent 

Fuel 

     

 Coke Oven/Gas 

Coke 

     

Solid Fuel Totals      

Gaseous 

Fossil 

Natural 

Gas (Dry) 

Gaseous Fossil 0.0376794 303,423.50 18.57779052 5,636,938.30 5,636.94 

Total  935,839.35  17,854,249.79 17,854.25 

Biomass total      

 Solid Biomass      

Liquid Biomass      

Gas Biomass      
  

http://www.inc-sy.org/
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Continue Table 4 

 L M N O P 

Carbon 

Stored 

Net Carbon 

Emissions 

Fraction of 

carbon 

Oxidised 

Actual 

Carbon 

Emissions 

Actual CO2 

Emissions 

Fuel Type (Gg C) (Gg C)  (Gg C) (Gg CO2) 

 M=(K-L)  O=(MxN) P=(Ox[44/12]) 

Liquid 

Fossil 

Primary 

Fuels 

Crude Oil      

Orimulsion      

Natural Gas 

Liquids 

     

Secondary 

Fuels 

Gasoline 0 968.34 0.99 958.65 3,515.06 

Jet Kerosene 0 69.98 0.99 69.28 254.04 

Other Kerosene 0 53.48 0.99 52.95 194.14 

Shale Oil 0 0.00 0.99 0.00 0.00 

Gas / Diesel 

Oil 

0.00 5,250.59 0.99 5,198.08 19,059.63 

Residual Fuel 

Oil 

 4,486.50 0.99 4,441.64 16,286.00 

LPG 0.00 568.53 0.99 562.85 2,063.77 

Ethane 0.00 5,250.59 0.99 5,198.08 19,059.63 

Naphtha  4,486.50 0.99 4,441.64 16,286.00 

Bitumen 0.00 568.53 0.99 562.85 2,063.77 

Lubricants 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 

Petroleum 

Coke 

13.84904913 124.64 0.98 122.15 447.88 

Refinery 

Feedstocks 

(ref-gas) 

 111.00 0.99 109.89 402.93 

Other Oil 

(heavy 

products) 

570.4 0.00 0.98 0.00 0.00 

Liquid Fossil Totals 584.25 11,633.06 16.81 11,515.49 42,223.45 

Solid 

Fossil 

Primary 

Fuels 

Anthracite      

Coking Coal      

Other Bit. Coal      

Sub-bit. Coal      

Lignite      

Oil Shale      

Peat      

Secondary 

Fuels 

BKB & Patent 

Fuel 

     

 Coke Oven/Gas 

Coke 

     

Solid Fuel Totals      

Gaseous 

Fossil 

Natural 

Gas (Dry) 

Gaseous Fossil 1,955.17 3,681.77 0.99 3,644.95 13,364.82 

Total 2,539.42 15,314.83 0.99 15,160.44 55,588.27 

Biomass total      

 Solid Biomass      

Liquid Biomass      

Gas Biomass      

http://www.inc-sy.org/
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توزعططت الحصططص الرئيسططية بططين  اً مليططون طنطط 55.58بحسططب المنهجيططة المرجعيططة حططوالي 2COنبعاثططات غططاز إبلطط، إجمططالي 
حصططة الغططاز المسططال  (، بينمططا بلغططت9علططى التتططالي )الشططكل %24، و %29، %34الططديزل، الفيططول، الغططاز الطبيعططي ب 

 %1على التتالي، في حين لم تتعد حصطة الفحطم البترولطي، غطاز الحطرق، و الكيروسطين نسطبة  %6، %4البنزين حوالي و 
 لكل منها.

 
 وفقًا للطريقة المرجعية. 2005عام لحسب نمط الوقود  2COنبعاثات غاز إتوزع . 9 الشكل

 

 :ة القطاعات الفرييةيقنبعاثات غازات الدفيئة بطر إحساب . 2.2.3

6مطن  اً مليطون طنط .358حطوالي  2005بلط، إجمطالي إصطدارات غطازات الدفيئطة فطي عطام 
 eq2CO   تتجطاوز حصطة غطاز ثطاني

 .%0.6لم تتجاوز حصة غاز النتروز و  %4.4لت حصة غاز الميتان حوالي منها فيما شك %95أكسيد الكربون 

  2إنبعاثات غازCO: 

قططة حسططاب معططدل اإلصططدارات السططنوية لغططازات الدفيئططة الناجمططة عططن قطططاع الطاقططة لعططام يطر لنموذجططًا  5 يبططين الجططدول
 IPCC)نبعاثطططات ومحسطططوبًة وفطططق منهجيطططة الهيئطططة الدوليطططة للتغيطططرات المناخيطططة إلمصطططنفًة حسطططب مصطططادر ا 2005

guidelines)  .انطالقًا من كميات الوقود المحروقة ومعامالت اإلصدار النويية للوقود السوري 

نبعاثطات. ويتضطح إلالمصطدرة لهطذه ا سطتهالكإلا اتتوزع نسب اإلصدارات حسطب فطروع قطاعط 10كما يوضح الشكل 
إلطى  2005عطام  ت)المهيمن على إصطدارات غطازات الدفيئطة( قطد وصطل 2COإصدارات ثاني أكسيد الكربون أن كمية 
حتططراق فططي إل. ويبططين التططوزع النسططبي أن هططذه الكميططات نجمططت بشططكل رئيسططي عططن عمليططات ااً مليططون طنطط 55.5حططوالي 

سططتخراج والمصططافي( تططاله قطططاع النقططل لإل  %8لتوليططد الكهربططاء العامططة و %40) %48قطططاع صططناعة الطاقططة بنسططبة 
ثططم القطططاع  %8والزراعططة بنسططبة  %8والتشططييد بنسططبة  يليططه التصططنيع %12ثططم القطططاع المنزلططي بنسططبة  %22بنسططبة 

 الفرق بين نتائج كلتا الطريقتين. A-6ويبين الجدول  .%2الخدمي بنسبة 

 

                                                 
 . [11]للثاني 310لألول و  21تم تحويل إصدارات غازات الميتان و النتروز إلى ما يعادلها من غاز الكربون باستخدام معاملي التحويل  6 

بنزين
6%

كيروسين
1%

ديزل
34%

الفيول
29%

الغاز المسال
4%

الفحم البترولي
1%

غاز الحرق 
1%

غاز الطبيعي
24%
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 نبعاث.إلحسب مصدر ا 2005توزع إصدارات غازات الدفيئة لقطاع الطاقة لعام : 10الشكل 

 نبعاث.إلحسب مصدر ا 2005غازات الدفيئة لقطاع الطاقة لعام  الطاقة المحترقة وكميات إصدار .5الجدول 

 
Energy 

Consumption 
(Mtoe) 

CO2 

emissions 

(Mt) 

CO2 

per toe 
(ton) 

CH4 

(kton) 
N2O 

(kton) 

A-Fuel Combustion (Sectoral 
Approach) 

 

19.59 55.52 2.83 16.89 0.942 

1-Energy Industries 8.78 26.16 2.98 1.946 0.369 

- Public Electricity 6.90 21.70 3.14 0.620 0.110 

- Refining & Extraction 1.88 4.46 2.38 1.326 0.259 

2-Manufacturing Industry &   
Construction 1.57 4.76 3.04 0.060 0.081 

3-Transport 4.44 12.46 2.81 1.722 0.139 

4-Other Sectors 4.81 12.15 2.52 12.930 0.354 

- Service (Ser) 0.472 1.32 2.79 0.416 0.025 

- Household (HH) 2.62 6.38 2.44 8.281 0.208 

- Agriculture 1.7142 4.45 2.59 4.233 0.120 

B- Fugitive    104.76  

Grand Total of Energy Sector 
eq) 2of CO(Mt  

 58.05 

 .2005نبعاثات في عام إلتقرير مختصر عن جرد ا .A-6الجدول 

SHORT SUMMARY REPORT FOR NATIONAL GREENHOUSE GAS INVENTORIES (Gg) 

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK 

CATEGORIES 
 CO2 CH4 N2O 

Total National Emissions and Removals   121.42 0.900 

Energy 
Reference Approach 55,59 NA NA 

Sectoral Approach 55,52 121.42 0.900 

A  Fuel Combustion  55,515 16.659 0.900 

B  Fugitive Emissions from Fuels  0 104.76  

 

كهرباء عامة
40%

الصناعة النفطية 
واالستخراجية

8%

اءقطاع الصناعة والبن
9%

قطاع النقل
22%

قطاع الخدمات
2%

القطاع السكني
11%

قطاع الزراعة
8%
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( فهططو يعططود إلططى إغفططال الطريقططة اً كيلططو طنطط 73بالنسططبة للفططرق بططين الطريقططة المرجعيططة وطريقططة القطاعططات الجزئيططة )حططوالي 
سططتهالكها فططي القطططاع إلكميططات الططديزل التططي يتططداخل  بالنسططبةالقطاييططة لططبعض كميططات الوقططود المسططتهلكة كمططا هططي الحططال 

سططتهلكت فططي قطططاع توليططد الكهربططاء ضططمن أباإلضططافة علططى عططدم إضططافة كميططات الططديزل التططي  ،المنزلططي مططع قطططاع النقططل
 لإلقالع الذاتي.المولدات التي تستخدم 

 الجداول التفصيلية القياسية لإلصدارات بحسب الوقود والقطاع. 2يتضمن الملحق 

 .CH4 ،N2Oنبعاثات غازي إ. 3.2.3

مليطون  290.6( فقد بلغت كمية اإلصدارات بدون الغطازات الهاربطة حطوالي النتروزالميتان و أكسيد لبقية الغازات )بالنسبة 
لغططاز النتططروز(. أمططا بوجططود الغططازات الهاربططة أو المتسططربة فتسططاوي كميططة غططاز  %44تططان و للمي 56%)  eq2COمططن  اً طنطط

مططن  اً مليططون طنطط 2.2)حططوالي  %86حصططة المتسططربة منهططا حططوالي  eq2COمططن  اً مليططون طنطط 2.55الميتططان المنبعثططة حططوالي 
eq2CO  2من مجمل إصدارات الغازات األخرى سوى  %87( وCO  نبعاثطات إلتجطاوز كميطة ا( فطي حطين ال ت11) الشكل

 من غاز الميتان. eq2COمن  اً مليون طن 50.3حتراق إلالناتجة عن عمليات ا

 
 .2005النتروز في عام غازي الميتان و توزع إصدارات : 11ل الشك

مسطططاهمة مختلطططف القطاعطططات فطططي إصطططدارات هطططذين الغطططازين و كمطططا هطططو واضطططح يشطططكل القططططاع المنزلطططي  12يبطططين الشطططكل 
 %10.2، %11.5، %25النقططل ب يليطه قطططاع الزراعطة والطاقطة و  %49نبعاثطات غططاز الميتطان بحطوالي إلالمسطبب األكبطر 

 علططى التتططالي. بالمقابططل %1.7، %2.5نسططبة الصططناعة مططن قطططاعي الخططدمات و  علططى التتططالي بينمططا ال تتجططاوز حصططة كططلٍ 
يليه كل من قطاعي المنزلطي و النقطل  %41تمثل حصة قطاع الطاقة النصيب األكبر من إنبعاثات غاز النتروز بحوالي 

و ال  %4.3بينمطططا تقتصطططر حصطططة قططططاع الصطططناعة علطططى  %13.4علطططى التتطططالي يليهطططا الزراعطططة ب  %15.4، %23ب 
 .%2.8تتجاوز حصة الخدمات 

محتواه الحراري، بينما تتحطدد إصطدارات غطازي على خصائص الوقود المحروق و  2COبشكل عام تعتمد إصدارات غاز 
حتطراق إلالميتان و النتروز بجملة من العوامل التي تضاف إلى خصائص الوقطود مثطل الظطروف التطي تجطري فيهطا عمليطة ا

ذا السطططبب فططإن معططامالت اإلصطططدار األعلططى تططأتي مطططن إلططخ. لهطط حتطططراق.إلجهططاز المسطططتخدم ومواصططفات غرفططة االو مططردود 
، %50قطاعي المنازل والنقل حيث تستخدم التقنيات األقل تطورًا مثل المداف  التي ال يتجاوز مردودها بأحسطن األحطوال 

 إنما في أجواء مفتوح.حتراق في غرف محكمة و إلو حيث التجهيزات التي ال يتم فيها ا

CH4

fugitives

77%

CH4 

Cobustion

13%

N2O

10% (Total: 2.55 Mton of co2eq)
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 .2005غازي الميتان والنتروز نتيجة حرق الوقود في مختلف القطاعات في عام توزع إصدارات  .12ل الشك

 :نبعاثات غازات الميتان المتسربةإحساب . 4.2.3

7صطططلح علططى تسطميته بططط أأو مططا  المتسططربةأمطا بالنسططبة لكميططة غططاز الميتطان 
Fugitive Emission  بشططكلٍ فقططد جططرى حسططابها 

 .IPCCبما يتوافق مع المنهجية المعتمدة من قبل  منفصلٍ 

 اً مليطون طنط 2.2)حطوالي  CH4مطن إصطدارات غطاز  %88فطإن الكميطات المنفلتطة تشطكل  B-6من الجدول  ا هو واضح  موك
 .في مختلف قطاعاتالمتبقية من أنشطة حرق الوقود  %12من غاز الكربون( بينما تأتي الط  مكاف ً 

 .والمحروقة على الشعلة المتسربةنبعاثات الناجمة عن الغازات إلا .B-6الجدول 
SOURCE AND SINK 

CATEGORIES 

ACTIVITY DATA EMISSION 

ESTIMATES 

AGGREGATE 

EMISSION 

FACTORS 

 Fuel Quantity CH4 CH4 

1 B2 Fugitives GJ Kton kton per Gj of the fuel 

A-  Oil     

i Exploration (no. of wells drilled) NA NA 7.97E-07 

ii Production of Crude Oil (production) 8.97E+08 32.50 3.62E-08 

iii Transport of Crude Oil (Qnty. loaded on 

tankers) 

5.29E+08 69.06 1.30E-07 

B- Natural Gas M Cubm Kton Gg per M cubm of 

NG 

1- Production/Processing (production) 8.05E+03 3.06 3.80E-04 

2-Transmission/Distribution ((consumption) 7.08E+03 0.12 1.66E-05 

1B2 c Venting and Flaring GJ Kton Kg/Gj 

Total flaring gas (production) 1.58E+07 0.02 1.11E-03 

 

  
                                                 

7 Intentional or unintentional release of greenhouse gases may occur during the extraction, processing and delivery of fossil fuels to the 

point of final use. These are known as fugitive emissions and differs from fuel combustion emissions. [1] 
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 2005 -1994للفترة  في قطاع الطاقة غازات الدفيئة تنبعاثاإجرد . 4

 شاملٍ  الدفيئة، تم القيام بمسحٍ  نبعاث غازاتإنظرًا لهشاشة قطاع الطاقة تجاه التغيرات المناخية الناجمة عن زيادة 
 IPCCالناتجة عن عمليات حرق الوقود وفقًا للتقسيمات القطايية المعتمدة من قبل  O)2, N4, CH2(COلغازات الدفيئة 

وجردها  .(transportation) واألخرى متحركة   (stationary) حتراق األولي مستقرة  إلالتي تتضمن  نمطين من تقنيات او 
 .دخارهاإوتحديد مصادر ومكامن 

، 1996، 1995، 1994عتمد في هذه الحسابات على البيانات الواردة في موازين الطاقة لكل من األعوام التالية: أ 
وزارة النفط و الثروة المعدنية، باإلضافة إلى ميزان الطاقة  و إعدادها من قبل االتي تم حسابه 1999، 1998، 1997
أما بالنسبة للسنوات بين  .AECSالذي تم إعداده من قبل مجموعة الطاقة في هيئة الطاقة الذرية السورية  2005لعام 

ًا عتمادإ  وذلكستخدام الطريقة المرجعية إب  نبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون فقطإفقد تم حساب  2004و 2000عامي 
الغاز الطبيعي المستهلكة و الواردة في التقرير اإلحصائي السنوي الذي تصدره منظمة على كميات المشتقات النفطية و 

 ل العربية المصدرة للنفط )أوابك(، وذلك لعدم توفر ميزان طاقة رسمي تفصيلي لهذه السنوات.الدو 

عتمادًا على إ والتي تم حسابها  3في الجدول لمعامالت الواردةاعتمادًا على إ  2COتم حساب معامالت اإلصدار لغاز 
  IPCCنبعاث الواردة في أدبيات و تقارير إلعتمدت القيم المرجعية لمعامالت اأ خصائص الوقود السوري، في حين 

 .8على قيمة المحتوى الحراري اإلجمالية عتماداً إ 

 .عملية الجرد ملخصًا لنتائج عرضاً يلي  فيمانجد و  

 .2005و  1994الل الفترة بين عامي خ GHGتطور إصدارات غازات الدفيئة . 1.4

على مصادر الوقود  كبيرٍ  عتماده بشكلٍ إلنظرًا  ةغازات الدفيئة في سوري تنبعاثاإليعتبر قطاع الطاقة المسبب األكبر 
ألنه من الغازات المنبعثة نظرًا يشكل غاز ثاني أكسيد الكربون النسبة األكبر  اطبيعي. كم وغازٍ  األحفورية من نفطٍ 

الناتجة عن   GHGتطور كمية غازات  13ويبين الشكل  الغاز الرئيسي الناتج عن عمليات حرق الوقود في هذا القطاع.
 1994بتطور كميات الطاقة الثانوية المستهلكة خالل الفترة بين عامي  عمليات حرق الوقود في قطاع الطاقة مصحوبةً 

 كمية اإلصدارات موزعة بحسب القطاعات. 7. بينما يبين الجدول 2005و 

مكاف  في  2COمليون طنًا  58.35مرة، لتصل إلى ما يقارب 1.66تشير النتائج إلى تضاعف كمية اإلصدارات بحوالي 
 %3.92محققًا بذلك معدل نمو سنوي يقارب  1994مكاف  في عام  2COمليون طنًا  2438.مقارنة بحوالي  2005عام 

.مليون طنًا من النفط المكاف  خالل 19.6إلى  11.7وهو أقل من معدل نمو الطلب على الطاقة الثانوية الذي ازداد من 
 2COطنًا  2.98ابتًا عند حدود سنويًا(. وقد بقي معامل اإلصدار الوسطي خالل هذه الفترة ث %4.7الفترة نفسها )

 .مكاف  لكل طن من النفط المكاف 

                                                 
8 Net calorific values (NCVs) measure the quantity of heat liberated by the complete combustion of a unit volume or mass of a fuel, 

assuming that the water resulting from combustion remains as a vapor, and the heat of the vapor is not recovered.  Gross calorific 

values (GCVs), in contrast, are estimated assuming that this water vapor is completely condensed and the heat is recovered, and are 
therefore slightly larger. However , GCV= NCV/0.95. 
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  .200510و 1994تطور إنبعاثات غازات الدفيئة و كمية الوقود المستهلك في قطاع الطاقة خالل الفترة بين عامي : 139لشكل ا

 القطاعات الفريية موزعًا بحسب 2005و 1994تطور إنبعاثات غازات الدفيئة خالل الفترة بين عامي  .7الجدول 
eq)2(MtCO 

 1994 1995 1996 1998 1999 2005 

 56.15 43.14 40.41 34.75 34.69 33.94 حرق الوقود حسب القطاعات

 26.31 20.57 18.51 14.23 14.48 14.20 . قطاع الطاقة 1

 21.75 16.63 13.94 9.36 9.61 9.54 أ. كهرباء عامة

 4.57 3.94 4.56 4.87 4.87 4.66 ب. الصناعة النفطية واالستخراجية

 4.79 5.80 5.56 5.24 5.08 4.56 . قطاع الصناعة والبناء2

 12.54 7.44 7.18 6.92 7.27 7.26 . قطاع النقل3

 12.51 9.33 9.15 8.36 7.85 7.92 . القطاعات األخرى 4

 1.33 0.20 0.20 0.13 0.15 0.12 أ. قطاع الخدمات

 6.62 6.62 6.50 6.00 5.93 5.79 ب. القطاع السكني

 4.56 2.51 2.45 2.23 1.77 2.02 ج. قطاع النراعة

 204.49 224.47 205.43 201.95 202.89 104.76 (kton of CH4) االنبعاثات المتسربة 

 eq) 2(CO  38.24 39.41 39.07 44.65 47.40 58.35االجمالي 

 :عيةإصدارات القطاعات الفر . 2.4

موزعطًا بحسطب القطاعطات  2005و  1994مطن عطامي  مقارنة بطين إصطدارات غطازات الدفيئطة لكطلٍ  15و 14ن يبين الشكال
 الفريية.

نبعاثططات غطططازات الدفيئططة الناتجطططة عطططن إلسططتخراجية( المصطططدر األول إليشططكل قططططاع الطاقططة )توليطططد الكهربططاء والصطططناعات ا
 %14للكهربطططططاء و %29) مطططططن مجمطططططل اإلصطططططدارات %42إلطططططى حطططططوالي  1994عمليطططططات الحطططططرق بنسطططططبة وصطططططلت عطططططام 

                                                 
9 for the years from 2000 to 2004 only the CO2 emissions are estimated using the reference approach as the available data was for the oil 

products consumption. 
10 Quantities of the greenhouse gases are expressed in terms of CO2-equivalence (CO2-e), where the emission amount  of each gas is 

converted to CO2-e according to its Global Warming Potential (GWP) that are equals to 21 for CH4 and 310 for N2O [11]. 
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 ًا حافظططليبقططى مسططتخراجية علططى التططوالي( إلمططن الكهربططاء وا لكططلٍ  %9و  %39) %48سططتخراجية(، ترتفططع حصططته إلططى إلا
 .2005في عام  على هذه المرتبة

 
 2005موزعة بحسب القطاعات الجزئية لعام GHG  إنبعاثات  .14الشكل 

 
 1994القطاعات الجزئية لعام موزعة بحسب GHG  إنبعاثات  .15الشكل 

ستهلكت عمليات إذات الكثافة الطاقية العالية حيث  تهذه الصناعة من الصناعاألن نظرًا  تعد هذه النتيجة منطقيةً 
 .2005من مجمل الطاقة األولية المتاحة لعام  %45الحرق حوالي 

نظرًا  2005في عام  %12.5لى إ 1994في عام  7.95يأتي في المرتبة الثانية قطاع النقل الذي نمت حصته من 
 للتطور الكبير الذي شهده هذا القطاع من حيث عدد اآلليات و نوعها.

حين حافظ ،في نفسها  خالل الفترة %7.11إلى  5.8زدادت حصته من إفي المرتبة الثالثة يأتي القطاع المنزلي حيث 
(% األمر الذي يعكس تأثير دخول التقنيات الحديثة و التوسع 4.66و  4.56) تقريبًا  ثابتةٍ  قطاع الصناعة على حصةٍ 

عتماد إلستهالك الوقود األحفوري نتيجة اإمن  كبيرٍ  في عمليات المكننة اآللية في هذا القطاع األمر الذي يقلل بشكلٍ 
 اقية.نخفاض الكثافة الطوإعلى الكهرباء 

في  % 2و % 4.4رتفاع حصتهما إلى إالرغم من على الخدمات فيأتيان في المرتبتين األخيرتين و أما قطاعي الزراعة 
 لي.على التوا 1994في عام  %0.12و  1.32مقارنة مع  2005عام 
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 :(Fugitives) المتسربةنبعاثات إل ا. 3.4

غاز طبيعي،...إلخ( نفط و ونقل و تكرير الوقود األحفوري ) ستخراجإنبعاثات التي ترافق عمليات إلا يشمل هذا النمط
الوقود التي سبقت ستهالك إمن عمليات حرق و  شمل أيً يوتخزينه فقط باإلضافة إلى الغاز المحروق على الشعلة. وال 

 اإلشارة إليها.

فق مع العمليات المذكورة بحساب إنبعاثات غاز الميتان فقط الذي يعتبر الغاز الرئيسي الذي يترا IPCC وتسمح منهجية
 سابقًا.

 
 2005و 1994بين عامي  CH4من غاز  المتسرباتنبعاثات إتطور . 16 الشكل

 2005في كميات غاز الميتان الصادرة من هذا القطاع في عام  حادٍ  ضٍ انخفإإلى  16 تشير النتائج المبينة في الشكل
من مجمل الكميات الصادرة في قطاع  %98في هذا القطاع ما يزيد عن  CH4حين مثلت كمية  1994مقارنة مع 

)حوالي  eq2CO اً مليون طن 2.2(، لتصل إلى  اً كيلو طن 204.5حوالي ) eq2CO اً مليون طن 4.3الطاقة و بلغت حوالي 
يعود السبب في هذا و . 2005المنبعثة في عام  CH4من مجمل كميات  %86( فقط أي ما يعادل اً كيلو طن 104.7

ض كميات الغاز المحروق على الشعلة نتيجة إلعادة حقنه انخفإنخفاض إلى التناقص الحاد في كمية النفط المنتج و إلا
 ستخالص.إلفي آبار النفط لتحسين معامل ا

من السنوات المعتبرة موزعة بحسب  لكلٍ  GHGمزيدًا من التفاصيل حول إنبعاثات غازات الدفيئة  3يتضمن الملحق و 
 النتائج. هذهألهم ما تضمنته  القطاعات و فيما يلي شرح    

 :الصناعة الطاقية. 4.4

خالل الفترة بين عامي  مرةً  1.85تضاعفت كمية الغازات المنبعثة الناتجة عن حرق الوقود في هذا القطاع بحوالي 
من جهة أخرى نمت كمية الوقود المستهلك في هذا القطاع  .%5.3بمعدل نمو سنوي وصل على  2005و  1994
 1994في عام  اً مليون طن 4.8مع  مقارنةً  2005في عام  مكاف ً  اً مليون طن 8.8سنويًا لتصل على  %5.7بمعدل 

 eq2CO اً مليون طن 26.22إلى  14.2على كميات الغازات المنبعثة و التي قفزت من  مباشرٍ  نعكس بشكلٍ إاألمر الذي 
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إلى  641من  اً نخفاضًا بسيطإبالمقابل شهد معامل اإلصدار لواحدة القدرة الكهربائية (. 8)الجدول نفسها  خالل الفترة
رتفاع حصة الغاز إوقود المستخدم و ر مزيج اللتغي   نتيجةً نفسها الفترة  خالل لكل كيلو وات ساعي 2COجرم من  622

 .(17)الشكل  الطبيعي المستخدم في عمليات توليد الكهرباء

 2005و  1994ة الطاقية بين عامي تطور إنبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الصناع :8الجدول 
eq)2(MtCo 

 1994 1995 1996 1998 1999 2005 

 انبعاثات غازات الدفيئة
eq)2GHG (MtCO 

14.20 14.48 14.23 18.51 20.57 26.31 

 4.77 4.88 4.83 6.27 6.92 8.78 (Mtoe)الطاقة 

 

 
 .2005و 1994بين عامي  emission per kWh)-eq2(COتطور معدل اإلصدار النوعي لغازات الدفيئة  .17الشكل 

 :طاع الصناعة والبناءق. 5.4

المستهلكة في عمليات الحرق خالل النصف الثاني من تسعينات زديادًا ملحودًا في كمية الطاقة إطاع شهد هذا الق
في عام  مكاف ً  اصيون طنمل 1.5ب  مقارنةً  مكاف ً  اً مليون طن 1.94إلى  1999القرن المنصرم حيث وصلت في عام 

نة التي عتماد على الكهرباء و التوسع في عمليات المكنإللتزايد ا خالل السنوات األخيرة، ونتيجةً  (.9)الجدول  2005
في  مكاف ً  اً مليون طن 1.57نخفضت كميات الطاقة المستهلكة )من الوقود األحفوري( لتصل إلى إ،  شهدها هذا القطاع

رتباط كميات الغازات المنبعثة بكميات الطاقة المحروقة فقد حافظت إصدارات هذا القطاع من إلنظرًا و  .2005عام 
 eq2CO اً مليون طن 65.4مقارنة ب   2005في عام  eq2CO اً مليون طن 74.5غازات الدفيئة على كمياتها عند حدود 

 .1994في عام 
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2005و  1994ة بين عامي الصناعة و البناء تطور إنبعاثات غازات الدفيئة من قطاع  .9الجدول   
eq)2(MtCo 

 1994 1995 1996 1998 1999 2005 

 غازات الدفيئة
eq)2GHG (MtCO 

4.56 5.08 5.24 5.56 5.80 4.77 

 الطاقة
(Mtoe) 

1.50 1.69 1.74 1.86 1.94 1.57 

 :قطاع النقل. 6.4

. وقطد شططهد هططذا القطططاع تطططورًا كبيططرًا أساسططيٍ  علططى النقطل الطرقططي للركططاب و البضططائع بشططكلٍ  ةيعتمطد قطططاع النقططل فططي سططوري
 1400000إلطى أكثطر مطن  1996عطام  فطي 520000زداد عطدد آليطات وسطائط النقطل مطن إخالل العقدين الماضيين حيث 

 اً نفطيطط مكططاف ً  اً مليططون طنطط 4.44إلططى  2.58زدادت كميططة الطاقططة المسططتهلكة مططن إ. و بالنتيجططة فقططد 2005فططي عططام  عربططةً 
. وكطان مطن الطبيعططي (10)الجطدول  سطنوياً  %5بمعطدل نمطو وسططي وصطل علطى  2005و 1994خطالل الفتطرة بطين عطامي 

فطي عطام  eq2CO اً مليطون طنط 12.5في كميات غازات الدفيئطة المنبعثطة والتطي وصطلت علطى  ةٍ أن يترافق هذا النمو مع زياد
 .1994في عام  eq2CO اً مليون طن 7.26انطالقًا من  2005

 2005و 1994بين عامي  النقلتطور إنبعاثات غازات الدفيئة من قطاع  :10الجدول 
eq)2(MtCo 

 1994 1995 1996 1998 1999 2005 

 االستهالك
Mtoe 

2.58 2.59 2.46 2.55 2.64 4.44 

 اإلصدارات
eq2Mt Co 

7.26 7.27 6.92 7.18 7.44 12.54 

 :يالقطاع المننل. 7.4

جتمايية إلمن المؤثرات ا كبيرةٍ  بين أنماط الطاقة النهائية نتيجة تأثرها بمجموعةٍ  كبيرٍ  يتميز هذا القطاع بتداخلٍ 
 ةستهالك الطاقة النهائية ضمن نمطين أساسيين هما الطبخ و التدفئإقتصادية والمناخية، إال أنه يمكن تصنيف إلاو 

 لمازوت باإلضافة إلى كمياتٍ امن الغاز المسال و  وتسخين المياه. وتشمل أنماط الوقود المستهلكة لهذه األغراض كالً 
 شجار(.األخشب ومخلفات المن الوقود التقليدي )

رتفعت لتصل إثم  اً نفطي مكاف ً  اً مليون طن 2.12حوالي  1994كمية الطاقة المستهلكة في هذا القطاع في عام بلغت 
زدادت بمعدل إ. أما بالنسبة إلصدارات غازات الدفيئة فقد (11)الجدول  مكاف ً  اً مليون طن 2.62إلى  2005عام 
في عام  eq2COمليون طن  5.8بعد أن كانت  2005في عام  eq2CO اً مليون طن 6.62سنويًا لتصل إلى  1.23%
 .ويعزى هذا التزايد بشكل أساسي إلى النمو الكبير في عدد المساكن 1994
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  2005و 1994تطور إنبعاثات غازات الدفيئة للقطاع المنزلي بين عامي  :11الجدول 
eq)2(MtCo 

 1994 1995 1996 1998 1999 2005 

 االستهالك
Mtoe 

2.12 2.17 2.20 2.38 2.43 2.62 

 االصدارات
eq2Mt Co 

5.79 5.93 6.00 6.50 6.62 6.62 

 :ماتقطاعي النراعة و الخد. 8.4

تميز هذان القطاعات بتحقيق أعلى معدالت لنمو إنبعاثات غازات الدفيئة خالل الفترة المعتبرة حيث وصلت سنويًا  إلى 
 الخدمات.في قطاع  %24.8في قطاع الزراعة و  7.7%

، حيث قفزت كمية الطاقة المستهلكة لطاقة المستهلكة في كال القطاعينلتزايد كميات ا طبيعيةٍ  جاءت هذه النسب كنتيجةٍ 
ما أدى م، 2005في عام  اً مليون طن 1.71إلى  1994في عام  اً نفطي مكاف ً  اً مليون طن 0.69في قطاع الزراعة من 

 على التتالينفسها خالل األعوام  eq2CO اً مليون طن 56.4إلى  2.02ة من إلى تضاعف كمية غازات الدفيئة المنبعث
 اً نفطي مكاف ً  اً كيلو طن 472إلى  40زدادت كمية الطاقة المستهلكة في قطاع الخدمات من إ. في حين (12)الجدول 

 2005في عام  eq2CO اً مليون طن 31.3لتصل إلى  GHGفي كميات  حادٍ  رتفاعٍ إمما أدى إلى نفسها خالل الفترة 
 .1994في عام  eq2CO اً ألف طن 116نطالقًا من إ

 2005-1994تطور إنبعاثات غازات الدفيئة من قطاعي الزراعة و الخدمات . 12الجدول 

 1994 1995 1996 1998 1999 2005 

 قطاع النراعة

 0.69 0.62 0.77 0.84 0.86 1.71   (Mtoe) االستهالك

 اإلصدارات
  eq2Mt Co 

2.02 1.77 2.23 2.45 2.51 4.56 

 قطاع الخدمات

 0.0404 0.053 0.046 0.071 0.068 0.472 (ktoe) االستهالك

 اإلصدارات
 eq2Mt Co 

0.116 0.152 0.131 0.205 0.195 1.331 
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 مالحق

 .1ملحق 
SECTORAL REPORT FOR ENERGY 

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK 

CATEGORIES 

CO2 

(Gg) 

CH4 

(Gg) 

N2O 

(Gg) 

Total Energy 55,503 121.64 0.942 

A. Fuel Combustion Activities (Sectoral Approach) 55,503 16.89 0.942 

     1. Energy Industries 26,159 1.95 0.37 

               a.  Public Electricity  21,700 0.62 0.11 

               b.  Petroleum Refining 4,459 1.33 0.26 

     2. Manufacturing  and Construction 4,756 0.287 0.081 

               a.  Iron and Steel    

               b.  Non-Ferrous Metals    

               c.  Chemicals    

               d.  Pulp, Paper and Print    

               e.  Food Processing, Beverages and Tobacco    

               f.  Other (please specify)    

     3. Transport 12,457 1.7225 0.1386 

               a.  Civil Aviation 383.52 0.006 0.024 

               b.  Road Transportation 11,917.29 0.000 0.000 

               c.  Railways 133.22 1.695 0.112 

               d.  Navigation 11.33 0.020 0.002 

               e. Other (Pipeline Transport) 11.6 0.0015 0.0002 

     4. Other Sectors 12,132 12.930 0.354 

               a  Commercial/Institutional 1,315 0.416 0.025 

               b  Residential 6,381 8.281 0.208 

               c  Agriculture/Forestry/Fishing 4,437 4.233 0.120 

B Fugitive Emissions from Fuels 0 104.8 0 

     1.  Solid Fuels 0 0 0 

               a  Coal Mining --- -- -- 

               b  Solid Fuel Transformation --- -- -- 

               c  Other (please specify) --- -- -- 

     2. Oil and Natural Gas 0 104.8 0 

               a  Oil  101.6  

               b  Natural Gas  3.2  

               c  Venting and Flaring  0.0178  

Memo Items (1)    

International Bunkers --- -- -- 

               Aviation --- -- -- 

               Marine --- -- -- 

CO2 Emissions from Biomass 1,035   
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 .2ملحق 
Details of GHG emissions for relevant sectors that are included in the Energy Sectors are in the following tables 

Aggregated GHG emissions in relevant sectors  

SOURCE AND SINK CATEGORIES 

A B C 

Consumption Emissions Emission Factors 

TJ kton (Ton polluant/TJ) B/C*1000 

 Fuel Consumbtion Activities  CO2 CH4 N2O CO2 CH4 N2O 

    1  Energy Industries 367399.27 26158.59 1.95 0.37 71.20 0.074 1.00E-03 

    2  Industries  and Construction 65570.23 4755.72 0.29 0.08 72.53 0.060 1.24E-03 

    3  Transport 185922.93 12468.59 1.72 0.14 67.06 0.138 7.45E-04 

    4  Other Sectors 201169.33 12132.02 12.93 0.35 60.31 1.066 1.76E-03 

        a  Commercial/Institutional 19757.19 1314.71 0.42 0.02 66.54 0.316 1.26E-03 

        b  Residential 109645.52 6380.69 8.28 0.21 58.19 1.298 1.90E-03 

        c  Agriculture 71766.63 4436.62 4.23 0.12 61.82 0.954 1.68E-03 

Fugitives and Flaring Emissions 

SOURCE AND SINK 

CATEGORIES   

ACTIVITY DATA EMISSION 

ESTIMATES 

AGGREGATED EMISSION 

FACTORS  (1) 

  Fuel Quantity CH4 CO2 N2O CH4 CO2 N2O 

1 B2 Fugitives GJ(Mcubm) Kton Kton Kto

n 

   

A-  Oil        kton per Gj of 

the fuel 

 

    i Exploration   (no. of wells 

drilled) 

NA    7.97E-07 2.42E-06 ND 

    ii Production of Crude 

Oil   

(production) 8.97E+08 32.50 2.38  3.62E-08 2.66E-09 na 

    iii Transport of Crude 

Oil   

(Qnty. loaded 

on tankers) 

5.29E+08 69.06 6.27  1.30E-07 1.18E-08 na 

B- Natural Gas       Gg per 10^6 cubm of the fuel 

    i Production/Processing   (production) 8.05E+03 3.06 1.13  3.80E-04 1.40E-04 NA 

    ii 

Transmission/Distribution   

(consumption

) 

7.08E+03 0.12 0.00  1.66E-05 8.80E-08 nd 

 1B2 c Venting and 

Flaring  

 GJ  Kg/Gj(3) Kg/Gj Kg/Gj 

Total Flaring Gas (production) 1.58E+07 0.02 294.4

1 

0.00 1.11E-03 18.6 1.11E-

04 

 

Sectoral Emissions 

Energy Industry: Fuel Combustion Activities - Detailed Fuel Type Based Calculation 

SOURCE AND 

SINK 

CATEGORIES 

Activity Data 

(A) 

Emission Estimates (B) Aggregated Emission Factor 

Consumption Emissions  

TJ  B/C 

  CO2 (kton) CH4 (ton) N2O (ton) CO2 (ton/TJ) CH4(ton/Tj) N2O(ton/Tj) 

Kerosene 3.208 0.211 0.030 0.006 65.707 9.45E-03 1.89E-03 

Diesel 5710.397 388.330 53.971 10.801 68.004 9.45E-03 1.89E-03 

Fuel Oil 171712.728 13027.338 1622.922 324.790 75.867 9.45E-03 1.89E-03 

Refinery Gas 6933.545 399.010 65.532 13.115 57.548 9.45E-03 1.89E-03 

Natural gas 183039.394 12343.697 203.174 20.336 67.437 1.11E-03 1.11E-04 

Total 367399.272 26158.586 1945.629 369.047 71.199 5.30E-03 1.00E-03 
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Manufacturing& Construction: Fuel Combustion Activities- Detailed fuel type Based 

Calculation 

SOURCE AND 

SINK 

CATEGORIES 

Activity Data 

(A) 

emission Estimates (B) Aggregated Emission Factor 

Consumption Emissions  

TJ  B/C 

   CO2 (kton) CH4 (ton) N2O (ton) CO2 (ton/TJ) CH4(ton/Tj) N2O(ton/Tj) 

Gasoline (Caz) 0.00 0.000 0.000 0.0 - - - 

Gas/Diesel Oil 18,583.30 1,263.74 82.178 24.7 68.00 4.42E-03 1.33E-03 

Residual Fuel Oil 38,719.11 2,951.56 171.221 51.5 76.23 4.42E-03 1.33E-03 

LPG 3,336.72 192.02 14.755 4.4 57.55 4.42E-03 1.33E-03 

Petroleum Coke 606.19 57.67 0.000 0.00 95.14 0.00E+00 0.00E+00 

Refinery Gas 0.00 0.00 0.000 0.0 - - - 

Natural gas 3,448.27 232.54 19.17 0.38 67.44 5.56E-03 1.11E-04 

Total 64,693.59 4,697.53 287.33 81.08 72.61 4.44E-03 1.25E-03 

 

Transportation : Fuel Combustion Activities - Detailed fuel type Based Calculation 

SOURCE AND 

SINK 

CATEGORIES 

Activity Data 

(A) 

Emission Estimates (B) Aggregated Emission Factor 

Consumption Emissions  

TJ  B/C 

  CO2 (kton) CH4 (ton) N2O (ton) CO2 

(Kton/TJ) 

CH4 

(ton/Tj) 

N2O 

(ton/Tj) 

Domestic Aviation 5888.41 383.52 6.20 23.554 65.131 1.1E-03 4.0E-03 

Road 

Transport 

Gasoline 3485.17 1075.23 33.977 64.826 2.0E-02 6.3E-04 6.3E-04 

Diesel 8443.74 619.97 78.364 68.004 5.0E-03 6.3E-04 6.3E-04 

Rail Transport 1959.04 133.22 19.59 2.476 68.004 1.0E-02 1.3E-03 

National Navigation 148.63 11.33 1.49 0.188 76.228 1.0E-02 1.3E-03 

Total 185922.93 12456.98 1722.48 138.560 67.001 9.3E-03 7.5E-04 

 

Other sectors: Fuel Combustion Activities- Detailed fuel type Based Calculation 

SOURCE AND SINK 

CATEGORIES 

Activity Data (A) Emission Estimates (B) Aggregated Emission Factor  

Consumption Emissions  

TJ  B/C 

  
 

CO2 

(kton) 

CH4 

(ton) 

N2O 

(ton) 

CO2 

(ton/TJ) 

CH4 

(ton/Tj) 

N2O 

(ton/Tj) 

Commercial/Institutional 19757.186 1314.712 416.086 24.973 66.543 0.021 1.26E-03 

Residential 109645.519 6913.598 8281.471 208.151 63.054 0.076 1.90E-03 

Agriculture / Forestry / 71766.628 4938.276 4232.743 120.494 68.810 0.059 1.68E-03 
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TABLE 1.A(a) SECTORAL BACKGROUND DATA FOR ENERGY                                                          SYRIA 

Fuel Combustion Activities- Sectoral Approach                                                                                                   2005 

(Sheet 1 of 3) 

GREENHOOUSE GAS SOURCE AND SINK 

GATEGORIES 

AGGREGATE ACTIVITY 

DATA 

IMPLIED EMISSION FACTORS EMISSIONS 

 Consumption (TJ) CO2 (T/TJ) CH4 N2O CO2 CH4 N2O 

  t/TJ kg/TJ Gg 

1.A.FUEL CONSUMPTION  819890.94 68.06 2.03E-02 6.50E-04 55802.4 16.68 0.53 

      Liquid Fuel 611536.73 67.62 1.12E-02 1.87E-05 41349.2 6.87 0.01 

      Solid Fuel 4911.01 109.53 2.60E-01 4.22E-03 537.9 1.28 0.02 

      Gaseous Fuel 186487.66 66.19 1.19E-03 2.06E-03 12343.7 0.22 0.38 

      Biomass 16955.542 61.016 4.90E-01 6.91E-03 1034.6 8.31 0.12 

1.A.1.Energy Industries 367399.27    26158.59 0.7854 0.1369 

      Liquid Fuel 184359.88 74.93 3.16E-03 6.32E-04 13814.89 0.5822 0.1165 

      Solid Fuel 0.00    0.00   

      Gaseous Fuel 183039.39 67.44 1.11E-03 1.11E-04 12343.70 0.2032 0.0203 

      Biomass 0.00       

   a. Public Electricity and Heating Production 290371.12 74.73 2.14E-03 4.03E-04 21700.00 0.6200 0.1171 

      Liquid Fuel 162815.20 80.45 2.94E-03 6.32E-04 13097.96 0.4784 0.1029 

      Solid Fuel        

      Gaseous Fuel 127555.92 67.44 1.11E-03 1.11E-04 8602.04 0.1416 0.0142 

      Biomass        

  b. Petroleum Refinery 77028.15    4458.59 0.1654 0.0269 

      Liquid Fuel 21544.68 33.28 4.82E-03 9.60E-04 716.93 0.1038 0.0207 

      Solid Fuel        

      Gaseous Fuel 55483.47 67.44 1.11E-03 1.11E-04 3741.66 0.0616 0.0062 

      Biomass        
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TABLE 1.A(a) SECTORAL BACKGROUND DATA FOR ENERGY                                                          SYRIA 

Fuel Combustion Activities- Sectoral Approach                                                                                                 2005 

(Sheet 2 of 3) 

GREENHOOUSE GAS SOURCE AND 

SINK GATEGORIES 

AGGREGATE ACTIVITY 

DATA 

IMPLIED EMISSION FACTORS EMISSIONS 

 Consumption (TJ) CO2 (T/TJ) CH4 Consumption (TJ) CO2 (T/TJ) CH4 Consumption (TJ) 

  t/TJ kg/TJ  

1.A.2.Mnufacturing Industries and 

Construction 

65570.23 62.760 2.02E-03 5.24E-04 4115.19 0.132 0.034 

    Liquid Fuel 61515.77 63.116 1.84E-03 5.53E-04 3882.65 0.113 0.034 

    Solid Fuel 606.19       

    Gaseous Fuel 3448.27 67.437 5.56E-03 1.11E-04 232.54 0.019 0.000 

    Biomass        

1.A.3.Transport 185752.11       

    Liquid Fuel 185752.11 67.000 9.20E-03 6.75E-04 12445.36 1.709 0.125 

    Solid Fuel        

    Gaseous Fuel               

    Biomass               
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TABLE 1.A(a) SECTORAL BACKGROUND DATA FOR ENERGY                                                          SYRIA 

Fuel Combustion Activities- Sectoral Approach                                                                                                   2005 

(Sheet 3 of 3) 

GREENHOOUSE GAS SOURCE AND SINK 

GATEGORIES 

AGGREGATE ACTIVITY 

DATA 

IMPLIED EMISSION FACTORS EMISSIONS 

 Consumption (TJ) CO2 (T/TJ) CH4 N2O CO2 CH4 N2O 

  t/TJ kg/TJ Gg 

1.A.4.Other Sectors 201169.33    13166.59 10.600 0.294 

      Liquid Fuel 179908.97 65.737 5.18E-03 9.49E-04 11826.65 0.933 0.171 

      Solid Fuel 4304.82 70.939 3.16E-01 1.47E-03 305.38 1.359 0.006 

      Gaseous Fuel 0.00       

      Biomass 16955.54 61.016 4.90E-01 6.91E-03 1034.56 8.308 0.117 

  a. Commercial / Institutional 19757.19       

       Liquid Fuel 19757.19 66.543 1.05E-02 6.32E-04 1314.71 0.208 0.012 

       Solid Fuel        

       Gaseous Fuel        

        Biomass        

  b. Residential 109645.52       

       Liquid Fuel 99401.93 64.191 4.19E-03 1.26E-03 6380.69 0.416 0.126 

       Solid Fuel        

       Gaseous Fuel 0.00       

        Biomass 10243.59 52.023 6.04E-01 8.05E-03 532.90 6.188 0.083 

  a. Agriculture/Forestry/Fishing 71766.63       

       Liquid Fuel 60749.85 68.004 5.08E-03 5.37E-04 4131.24 0.309 0.033 

       Solid Fuel 4304.82 70.939 3.16E-01 1.47E-03 305.38 1.359 0.006 

       Gaseous Fuel 0.00       

        Biomass 6711.96 48.973 2.07E-01 3.38E-03 501.66 2.120 0.035 
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االفتراضية النبعاث غاز الميتان بالنسبة الى التكنولوجيا الرئيسية وانواع الوقود كما هو مبين معامالت ال .1-3ملحق 
 . 11NCVs، بحسب IPCC 2006اإلرشادي للهيئة الحكومية الدولية للتغير المناخي للعام  دليلالفي 

 

 

  

                                                 
11 Net calorific values (NCVs) measure the quantity of heat liberated by the complete combustion of a unit volume or mass of a fuel, 

assuming that the water resulting from combustion remains as a vapor, and the heat of the vapor is not recovered.  Gross calorific 

values (GCVs), in contrast, are estimated assuming that this water vapor is completely condensed and the heat is recovered, and 

are therefore slightly larger.  Default data in the Revised 1996 IPCC Guidelines are based on NCVs. 
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بالنسبة الى التكنولوجيا الرئيسية وانواع الوقود كما هو مبين نتروز االفتراضية النبعاث غاز الامالت عمال. 2-3ملحق 
 . 12NCVs، بحسب IPCC 2006دليل اإلرشادي للهيئة الحكومية الدولية للتغير المناخي للعام الفي 

 

 

Source:  IPCC Reference Manual – Volume 3, table 1-8, p. 1.36 
  

                                                 

12 Net calorific values (NCVs) measure the quantity of heat liberated by the complete combustion of a unit volume or mass of a fuel, 
assuming that the water resulting from combustion remains as a vapor, and the heat of the vapor is not recovered.  Gross calorific 

values (GCVs), in contrast, are estimated assuming that this water vapor is completely condensed and the heat is recovered, and are 

therefore slightly larger.  Default data in the Revised 1996 IPCC Guidelines are based on NCVs. 
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 2005 -1994االصدارات السنوية النبعاثات غازات الدفيئة خالل االعوا   .4ملحق 
 1994 1995 

CO2  

(Mt) 

CH= 

(kton) 

N2O 

(kton) 

CO2  

(Mt) 

CH4 

(kton) 

N2O 

(kton) 

1 Energy 33.769 208.63 0.27 34.55 227.247 0.261 

Fuel Combustion (Sectoral Approach) 33.769 4.14 0.27 34.55 2.777 0.261 

1  Energy Industries 14.172 0.41 0.07 14.45 0.400 0.067 

          a  Public Electricity 9.516 0.30 0.06 9.59 0.286 0.052 

          b Refining & Extraction 4.657 0.11 0.01 4.87 0.114 0.015 

2 Industry & Construction 4.537 0.29 0.04 5.06 0.250 0.039 

3  Transport 7.218 1.01 0.08 7.23 1.016 0.080 

4  Other Sectors 7.842 2.43 0.08 7.81 1.110 0.075 

           a  Service (Ser) 0.115 0.02 0.00 0.15 0.024 0.001 

           b Household (HH) 5.750 0.93 0.06 5.90 0.957 0.057 

          c  Agriculture (Agr) 1.977 1.48 0.02 1.76 0.130 0.016 

Fugitives  204.49   224.470  

 
  1996 1998 

CO2  

(Mt) 

CH4 

(kton) 

N2O 

(kton) 

CO2  

(Mt) 

CH4 

(kton) 

N2O 

(kton) 

1 Energy 34.59 209.429 0.256 40.23 206.361 0.288 

Fuel Combustion (Sectoral Approach) 34.59 4.085 0.256 40.23 4.414 0.288 

       1  Energy Industries 14.20 0.373 0.060 18.47 0.492 0.080 

                    a  Public Electricity 9.34 0.249 0.043 13.92 0.354 0.059 

                     b Refining & Extraction 4.86 0.124 0.018 4.55 0.138 0.021 

        2 Industry & Construction 5.23 0.215 0.036 5.55 0.284 0.042 

        3  Transport 6.88 1.009 0.077 7.14 1.043 0.075 

        4  Other Sectors 8.28 2.488 0.083 9.07 2.596 0.091 

               a  Service (Ser) 0.13 0.020 0.001 0.20 0.031 0.002 

               b Household (HH) 5.96 0.969 0.058 6.46 1.050 0.063 

               c  Agriculture (Agr) 2.20 1.498 0.024 2.41 1.514 0.026 

Fugitives  205.429   201.948  

 
  1999 2005 

CO2  

(Mt) 

CH4 

(kton) 

N2O 

(kton) 

CO2  

(Mt) 

CH4 

(kton) 

N2O 

(kton) 

1 Energy 42.95 207.346 0.313 55.50 121.643 0.942 

Fuel Combustion (Sectoral Approach) 42.95 4.461 0.313 55.50 16.886 0.942 

  1  Energy Industries 20.52 0.573 0.096 26.16 1.946 0.369 

        a  Public Electricity 16.59 0.441 0.075 21.70 0.620 0.110 

        b Refining & Extraction 3.93 0.132 0.021 4.46 1.326 0.259 

  2 Industry & Construction 5.78 0.223 0.043 4.76 0.287 0.081 

  3  Transport 7.40 1.045 0.080 12.46 1.722 0.139 

  4  Other Sectors 9.25 2.620 0.093 12.13 12.930 0.354 

       a  Service (Ser) 0.19 0.030 0.002 1.31 0.416 0.025 

       b Household (HH) 6.58 1.071 0.064 6.38 8.281 0.208 

      c  Agriculture (Agr) 2.47 1.519 0.027 4.44 4.233 0.120 

Fugitives  202.885   104.757  
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