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 الملخص التنفيذي

 مقدمة . 1

كما  قطاع البناء في سورية )السكني والتجاري والخدمي( القطاع األكثر استهالكا  للطاقة، وخاصة الطاقة الكهربائية.    يعتبر
التنبؤ بمقدار الطلب على الطاقة أنه   اقتصادية  و ومناخية    سكانية، نتيجة لعوامل متعددة منها  في هذا القطاع  من الصعب 

 مستويات المعيشة وتوافر مصادر الطاقة وإمكانات استخدامها. ب  عوامل أخرى تتعلقواجتماعية و 

أسباب عديدة لتدني كفاءة استخدام الطاقة في المباني السكنية والتجارية والخدمية في سورية، نذكر منها على سبيل   توجد
 . في  هدر الطاقة شاغليهاالمثال، التصاميم السيئة لألبنية واستخدام تقانات غير مالئمة والسلوك غير الصحيح ل

للطاقة، واستخدام تجهيزات  إن   إلى تحسين أداء    عالية  ةاءكفذات  تصميم وتنفيذ مبان منخفضة االستهالك  للطاقة، يؤدي 
المطلوبة.   الراحة  وتحقيق  الطاقة  استهالك  حيث  من  على  كما  المباني  أيضا   األبنية  في  الطاقة  استهالك  ترشيد  يعتمد 

 ة من قبل مستخدمي المباني. اإلجراءات واألساليب المتبع

اللذان   العامالن األساسيان  المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في األبنية السكنية هما  إن تطوير استخدامات الطاقة 
تنويع مصادر و   الكهرباء وحوامل الطاقة األخرى والمحافظة على الموارد الطبيعية  استهالكمن شأنهما أن يسهما في خفض  

 .  الطاقة المستخدمةتحقيق وفورات هامة في بالتالي الطاقة و 

سورية   المعيشة حاليا   تمر  مستوى  تحسين  أجل  من  الفقر  حدة  من  والتخفيف  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  مرحلة  في 
لذلكخاصة   الفقيرة والريفية.  المناطق  ا  ،في  المتنوعة أن تطبق بصورة  المتجددة  الطاقة  لتطبيقات  الريف  يمكن  نتقائية في 

والحضر، ويمكن لها أن تساهم في زيادة الدخل وتحسين الصحة ونوعية التعليم وتحسين الناتج المحلي اإلجمالي وتحقيق 
 المساواة بين الجنسين وزيادة إنتاجية العمالة.  

 تطور عدد المساكن في سورية. 2

. ازداد عدد المساكن في سورية  2008و  1970قعة بين  ( تطور عدد المساكن في سورية خالل الفترة الوا iيوضح الشكل )
  1994% بين عامي  37، أو بنسبة  1994و    1970% بين عامي  60، أو بنسبة  2008و    1970% بين عامي  74بنسبة  
 .[2] 2008و 
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  2008 و 1970(: تطور عدد المساكن في سورية خالل الفترة الواقعة بين iالشكل ) 

 [2]المصدر: مستخلص من          

 ( ملخصا  عن المعدالت السنوية لتزايد عدد المساكن في سورية. iيدون الجدول )

 (: المعدالت السنوية لتزايد عدد المساكن في سورية iالجدول )

 معدل تزايد المساكن الفترة الزمنية
 )مسكن/العام( 

 عدد األشخاص في 
 المسكن الواحد 

1981-1970 50,000 5 
1994-1981 71,000 5.15 
2004-2094 91,000 4.55 
2007-2004 124,000 4.0 
2008-2007 129,871 3.7 

*2030-2010 195,000 4.0 
 [2] : مستخلص منالمصدر

 بناء  على األرقام اإلحصائية من قبل معد التقرير أرقام تقديرية متوقعة  *

 والتجاري والخدمي استهالك الطاقة في القطاع السكني . 3

من الطاقة    %68  حوالي ستهلك  يعتبر القطاع السكني والتجاري والخدمي مستهلكا  كبيرا  للطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية إذ ي
لذا فمن الضروري تخفيض استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في هذا    .[2]  المستهلكة في سورية  الكهربائية

 مته الكبيرة في أحمال الذروة الكهربائية. القطاع نظرا  لمساه
 

 :[4] على النحو اآلتي 2005توزع استهالك الطاقة في القطاع المنزلي في عام 
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  ،كيلو طن مكافئ نفط( 1441التدفئة ) -

  ،كيلو طن مكافئ نفط( 772الطبخ ) -

  ،كيلو طن مكافئ نفط( 671تسخين المياه ) -

 ،مكافئ نفط(كيلو طن  678االستخدامات النوعية ) -

 كيلو طن مكافئ نفط(. 27مكيفات الهواء ) -

 : [4] على النحو اآلتي  2005توزع استهالك الطاقة في القطاع الخدمي في عام بينما 

 كيلو طن مكافئ نفط(، 420التدفئة ) -

 كيلو طن مكافئ نفط(،  162االستخدام الكهربائي النوعي ) -

 كيلو طن مكافئ نفط(،   155االستخدام الحراري ) -

 كيلو طن مكافئ نفط (،   90التكييف ) -

 كيلو طن مكافئ نفط(. 28النقل ) -

بلغت    ، بينماyear/2135 kWh/mتقريبا  أو    year/211.6 kgoe /mفي العام:    المربع للمتر المنزلي القطاع في الطاقة كثافةبلغت  
 . year/2163 kWh/m [4]أو  تقريبا   year/214 kgoe /mفي العام:   المربع للمتر الخدمي القطاع في  كثافةهذه ال

توزع تبعا  ،  GWh   15519: 2005والخدمي في عام  والتجاري  لقطاع السكني  في ا بلغ اإلستهالك اإلجمالي للطاقة الكهربائية  
 : [4] على النحو اآلتيلغرض االستخدام 

 من االستهالك اإلجمالي، %2.3ويمثل نسبة  GWh  360الطبخ:  -

 من االستهالك اإلجمالي، %7.6ويمثل نسبة  GWh  1186التدفئة:  -

 من االستهالك اإلجمالي، %18.4ويمثل نسبة  GWh  2849تسخين المياه:  -

 من االستهالك اإلجمالي،  %8.7ويمثل نسبة  GWh  1355المكيفات:  -

 من االستهالك اإلجمالي،  %63ويمثل نسبة  GWh  9769اإلنارة واألجهزة الكهربائية:  -

 سوق أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في األبنية . 4

( الشكل  بلد  iiيوضح  حسب  الشمسية  بالطاقة  المياه  تسخين  ونظم  عناصر  مستوردات  وقيم  أوزان  عامي  (  بين  االستيراد 
 . [8] 2008و  2005
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. مستقى من  2008و  2005(: أوزان وقيم مستوردات عناصر ونظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية حسب بلد االستيراد بين عامي iiالشكل ) 

 [8]المصدر 

الجدول ) الشمسية  iiيدون  بالطاقة  المياه  اللواقط ونظم تسخين    . 2008و    2005المستوردة بين عامي  ( مجموع مساحات 
المياه بالطاقة الشمسية المستوردة بين عامي  المقدرة لعناصر ونظم تسخين  يتضح من هذا الجدول أن المساحة اإلجمالية 

 ألف مترا  مربعا  تقريبا .  220هي  2008و  2005

 2008و  2005توردة بين عامي ( مجموع مساحات اللواقط ونظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية المسiiالجدول )

 مجموع مساحات اللواقط والنظم الشمسية 
)2m( 

مجموع مساحات نظم تسخين المياه 
 بالطاقة الشمسية 

)2m( 

مجموع مساحات اللواقط  
 الشمسية 

)2m( 

 نوع
 الالقط الشمسي 

 مسطح حراري  76,152 1636 77,788
 أنابيب مفرغة 122,631 19,020 141,651
 المجموع 198,783 20,656 219,439

 [8] : مستخلص منالمصدر

 

المجموع التراكمي لمساحات نظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية المركبة في سورية حتى نهاية عام  ( تقدير  iiiالجدول )  يدون 
2008. 
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المركبة في سورية حتى نهاية عام  المجموع التراكمي لمساحات نظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية  (: تقدير iiiالجدول )
2008  

مساحة نظم تسخين المياه  مالحظات 
 (m2)المركبة 

 السنة 

مجموع المساحات المتراكمة لنظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية  
 2005المركبة حتى عام 

 2005حتى عام  87000

مجموع المساحات المركبة ضمن إطار تنفيذ المشروع الوطني لنشر  
استخدام الطاقة الشمسية لغرض تسخين المياه والمنفذ خالل عامي  

  .2006و  2005

2000 2005-2006 

تقدير مساحات نظم تسخين المياه المصنعة محليا  والمنفذة بين عامي  
 2008و  2006

6000 2006-2008 

  2005تقدير مساحات اللواقط والنظم الشمسية المستوردة بين عامي 
 . 2008و 

220,000 2005-2008 

 المجموع  315,000 

 

  2005الفترة الواقعة بين عامي  ( النمو السريع لتسويق سخانات المياه بالطاقة الشمسية خاللiiiيتضح من الجدول )
 هذا النمو وبوتيرة أعلى في السنوات القليلة القادمة.  يستمر. ويتوقع أن 2008و

اإلجراءات المقترحة لتخفيض استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها  حسابات الوفر الممكن من  .  5
 في القطاع السكني

 تطبيقات الطاقة المتجددة  -

اإلجراءات المقترحة والممكنة لتخفيض استهالك الطاقة عن طريق استثمار الطاقة   من( مجموع الوفورات  ivيدون الجدول )
 . 2030الشمسية الحرارية والكهرضوئية في القطاع السكني والخدمي والتجاري حتى عام 

 تطبيقات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع السكني والتجاري والخدمي -

ن إجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة المقترحة في القطاع السكني والتجاري ( مجموع الوفر الممكن مvيدون الجدول ) 
 . 2030والخدمي في عام 
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مجموع الوفورات الناتجة عن التطبيقات المقترحة للطاقة المتجددة )الشمسية( في القطاع السكني والخدمي والتجاري  (: ivالجدول )
 2030حتى عام 

 أو )%( المجموع  كهرباء مازوت  الواحدة  
الطاقة الموفرة من تسخين المياه بالطاقة الشمسية في القطاع  

 المنزلي 
ktoe 303 76 379 

 % 80% 20% 100% 

الطاقة الموفرة من تسخين المياه بالطاقة الشمسية في القطاع  
 الخدمي والتجاري 

ktoe 6.0  6.0 

 % 100%  100% 

 ktoe 1.21  1.21 الكهرضوئيةالطاقة الموفرة من التطبيقات  

 % 100%  100% 

 ktoe 310.21 76 386.21 المجموع 

 (ktoe) 2030(: مجموع الوفر الممكن من إجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع السكني في عام vالجدول )

 المجموع  كهرباء مازوت  اإلجراء 
 275 147 128 العزل الحراري للمساكن )السيناريو الضعيف(

% من كامل أسطح المساكن المتواجدة في سورية في  1تخفيض حمل التكييف جراء تحويل 
 إلى أسطح باردة  2010عام 

- 2.1 2.1 

% من كامل أسطح المساكن التي ستشاد في سورية  2تخفيض حمل التكييف جراء تحويل 
 إلى أسطح باردة  2030و  2010بين عامي 

- 6.53 6.53 

 512.9 512.9  تحسين كفاءة استخدام اإلنارة واألجهزة الكهربائية 

 796.53 668.53 128 المجموع 

الوفر اإلجمالي من اإلجراءات المقترحة الستخدام الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة   .6
 في القطاع السكني

( مجموع الوفر الممكن من إجراءات استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة وإجراءات تحسين كفاءة استخدام  viيدون الجدول ) 
 .2030والخدمي في عام الطاقة المقترحة في القطاع السكني والتجاري 

(: مجموع الوفر الممكن من إجراءات استثمار الطاقة المتجددة )الشمسية( وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع viالجدول )
 2030السكني في عام 

 المجموع كهرباء  مازوت الواحدة  اإلجراء 
 ktoe 310.21 76 386.21 إجراءات استثمار الطاقة الشمسية 

 ktoe 128 668.53 796.53 إجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة 

 ktoe 438.21 744.53 1182.74 المجموع

Tj* 17529 29781 47310 

*1ktoe = 40.0 Tj 



15 
 

 االستنتاجات . 7

 تيرا جول. 47310كيلو طن مكافئ نفط تقريبا  أو  1183: 2030يبلغ مجموع الوفر الممكن في عام 

(، كما يقابل (Mtoe 19.6 2005% من الطاقة األولية المستهلكة في سورية في عام  6.0يقابل الوفر اإلجمالي المقترح نسبة  
 (. (Mtoe 15.25 2005% من الطاقة النهائية المستهلكة في سورية في عام 7.75نسبة 

 (. (Mtoe 48.359 2030ي سورية في عام % من الطاقة النهائية المستهلكة ف2.45يقابل الوفر اإلجمالي المقترح نسبة 

 المنعكسات االقتصادية والبيئية لإلجراءات المقترحة . 8

والبيئية االقتصادية  اآلثار  دراسة  من  الهدف  إلى  كفاءة  للوصول  وتحسين  المتجددة  الطاقة  لتطبيقات  المقترحة  لإلجراءات 
ا تحليلية  دراسة  إجراء  ينبغي  السكني  القطاع  في  الطاقة  ومناقشة استخدام  المقترحة  اإلجراءات  تنفيذ  لخطة  وبيئيا   قتصاديا  

اآلثار   إن  لتطبيقها.  الالزم  التمويل  توفر  إمكانية  حيث  ومن  منها  والبيئية  االقتصادية  الجدوى  حيث  من  الحاصلة  النتائج 
 المباشرة وغير المباشرة المتوقعة هي:

 اآلثار البيئية: 

% من  3كيلو طن، أو مايقابل نسبة    1734.5بمقدار    2030الكربون في عام  تخفيض انبعاث غاز ثاني أكسيد   -
 كيلو طن(. 58350)  2005اإلنبعاثات الكلية في عام 

 تحسن الشروط العامة البيئية جراء استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة النظيفة. -

 

 اآلثار االقتصادية: 

 يراد هذه المادة، تخفيض في استهالك المازوت، وبالتالي تخفيض فاتورة است -

 تخفيض في استهالك الطاقة الكهربائية، وبالتالي تخفيض الطلب على الذروة،  -

 زيادة الدخل جراء تخفيض االستهالك في حوامل الطاقة،  -

 تعزيز فرص التصنيع المحلي لألدوات والتجهيزات الموفرة للطاقة،  -

 إيجاد فرص عمل جديدة.    -
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 مقدمة . 1

 

الثاني والسابع  ترك لنا   الفترة ما بين القرنين  الدينية والمدنية، والتي شهدت خالل  المهندسون السوريون الكثير من المباني 
األبواب والنوافذ الزخارف وتطوير  أو من حيث  البناء  أشكال مواد  في  البيت    يتميزفمثال ،  .  الميالدي تطورات هامة سواء 

التنويع في   القديم بتأكيده على  المواد اإلنشائية مثل  الدمشقي  الزخرفة وتصوير المواضيع الزخرفية النباتية والهندسية وتنوع 
ا والحجر  والخشب  وكان  الطين  الجدران والسقوف.  إنشاء  في  هندسية مدروسة من  لغالبة  بطريقة  يتم  الدمشقي  البيت  بناء 

االج واألمان  الصحة  لقاطنيه  محققا   واالقتصادية  والمناخية  البيئية  الوظيفية النواحي  حاجاتهم  وملبيا   والنفسي  تماعي 
السورييون   .واالجتماعية ل  كما حقق  الحديث  للخشب واألحجار  المفهوم  باستخدامهم  المستدامة  بناء غير ضارة كمواد  لبيئة 

ستخدم الحجر المنحوت في األبنية الرسمية  ي  تبنى من اإلسمنت المسلح، في حين التي  األبنية المعاصرة    بالبيئة، على عكس
كما تميزت العمارة النموذجية في ثالثينيات القرن العشرين بالمواصفات الجيدة    .ودور العبادة وبعض المساكن الخاصة فقط

نة في تلك اآلو   المساكنكصفوف النوافذ والتفاصيل المعمارية الدقيقة، وساعد على ذلك وجود حرفيين مؤهلين. كما تميزت  
 بشكل رئيسي بالشرفات الواسعة واألشكال غير االعتيادية للنوافذ، الخ.. 

تأثرت   حيثابتداء  من ثالثينيات القرن العشرين،    والمعماري   العمرانيواجهت سورية الكثير من التغييرات في مجال التخطيط  
القادم من أوروبا   البناء في  بنمط العمران  التغير الجوهري في عملية  الفناء  المساكن  بناء    من  تحول الوتمثل  المستقلة ذات 

 ستينيات القرن العشرين.   بدءا  مناألبنية متعددة الطوابق )أرض الديار( إلى 

هجرة الشباب  نتيجة نقص حاد في المساكنقتصاد زراعي إلى صناعي، صاحبه الذي شهدته سورية من اإن االنتقال السريع 
 التقاليد بمغادرتهم منازل أوليائهم بمفردهم.  األعراف و مخالفين بذلك اليافع من المناطق الريفية إلى المدن 

األخيرة اآلونة  في  في سورية  األبنية  االقتصادي  استفادت صناعة  النمو  األموال    المتنامي  من  الخارج. وتدفق رؤوس    من 
. السكنية والتجاريةالعديد من المشاريع  كما يجري التخطيط لبناء  تنمو بسرعة،    حيتسوقا  واعدة جدا ،    هذه الصناعة  عتبروت

 .المحدود الدخل بالشباب وبأصحاب الخاصة سكنية الوحدات ال العديد من وزارة اإلسكان في المدنتشيد 

كما  قطاع البناء في سورية )السكني والتجاري والخدمي( القطاع األكثر استهالكا  للطاقة، وخاصة الطاقة الكهربائية.    يعتبر
اقتصادية  و مناخية  و   سكانية، نتيجة لعوامل متعددة منها  في هذا القطاع  التنبؤ بمقدار الطلب على الطاقة   من الصعبأنه  
 مستويات المعيشة وتوافر مصادر الطاقة وإمكانات استخدامها. عوامل أخرى تتعلق ب جتماعية و وا

والخدمية في سورية، نذكر منها على سبيل أسباب عديدة لتدني كفاءة استخدام الطاقة في المباني السكنية والتجارية    توجد
 . شاغليها في  هدر الطاقةصحيح لال والسلوك غير  غير مالئمة تقاناتالمثال، التصاميم السيئة لألبنية واستخدام 

اإن   إلى تحسين أداء    يؤديللطاقة،    عالية  ةاءكفذات    تجهيزاتلطاقة، واستخدام  ل  ستهالكالتصميم وتنفيذ مبان منخفضة 
المطلوبة.   الراحة  وتحقيق  الطاقة  استهالك  حيث  من  في    يعتمدكما  المباني  الطاقة  استهالك  على  أيضا     األبنيةترشيد 

 اإلجراءات واألساليب المتبعة من قبل مستخدمي المباني. 
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المتجددة و إن تطوير استخدامات   اللذان    في األبنية السكنيةكفاءة استخدام الطاقة  تحسين  الطاقة  العامالن األساسيان  هما 
تنويع مصادر و   والمحافظة على الموارد الطبيعية  وحوامل الطاقة األخرى   الكهرباء  استهالكمن شأنهما أن يسهما في خفض  

 .  الطاقة المستخدمة فيوفورات هامة  تحقيقبالتالي و  الطاقة

مرحلة حاليا     سوريةتمر   المعيشة ا   في  مستوى  تحسين  أجل  من  الفقر  حدة  من  والتخفيف  واالقتصادية  االجتماعية  لتنمية 
لذلكخاصة   الفقيرة والريفية.  المناطق  المتجددة  لتطبيقات  يمكن  ،في  الريف    المتنوعة  الطاقة  انتقائية في  أن تطبق بصورة 

ليم وتحسين الناتج المحلي اإلجمالي وتحقيق أن تساهم في زيادة الدخل وتحسين الصحة ونوعية التع  ويمكن لها والحضر،  
 المساواة بين الجنسين وزيادة إنتاجية العمالة.  
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 عدد السكان في سورية . 2

الجدول) )1يدون  السكانية  التعددات  بتاريخ  المتواجدين في سورية  السكان  و   1994و    1981و    1970و    1960( عدد 
 ( وتقدير عدد السكان في أعوام أخرى. 2004

 )مليون نسمة(  في أعوام أخرى  السكان التعدادات السكانية وتقدير عدد في سورية بتاريخ المتواجدين عدد السكان : 1 الجدول

 المجموع ريف حضر  العام
1960   4.565 
1970   6.305 
1981   9.046 
1994   13.782 
2004   17.921 
 18.269   2005 منتصف
 18.717   2006  منتصف
 19.172 8.915 10.257 2007  منتصف

2008/1/1   19.405 

 19.644 9.133 10.511 2008 منتصف
2009/1/1   19.880 

 20.125 9.356 10.769 2009 منتصف

2010/1/1   20.367 

 [ 1] : مستخلص منالمصدر    

 

( الجدول  عامي  السكان  تعدادات  لنتائج  طبقا    للسكان  السنوي   النمو  معدل(  2يدون  ببين  الواقعة  الفترة   و   1981  خالل 
 .[1] (2005 -2000)  و (2000 -1995) تينالفتر  خالل للسكان السنوي  النمو معدل وتقدير ،1994

معدل   وتقدير، 1994 و 1981خالل الفترة الواقعة بين عامي معدل النمو السنوي للسكان طبقًا لنتائج تعدادات السكان : 2 الجدول
  (2005 -2000) ( و2000 -1995) تينالنمو السنوي للسكان خالل الفتر 

 معدل النمو السنوي لتزايد السكان 

2000 – 2005 1995 - 2000 1981 - 1994 
2.45% 2.7% 3.3% 

 [ 1] :المصدر
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 األبنية في سوريا . 3

 فر المعطيات اتو  1.3

يعتبر نظام تجميع المعطيات في مجال استثمار الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة من أضعف األنظمة في 
معظم البلدان. في سورية، تستقى المعطيات المتعلقة بالمصادر التقليدية للطاقة من وزارتي النفط والكهرباء، بينما المعطيات  

ت فيجري  النهائي  باالستخدام  مسوحات  المتعلقة  طريق  عن  أسس    دوري غير  بشكل  تنفذ  جميعها  يعتبر غير  وفق  موحدة. 
 مهمة صعبة للغاية. تجميع المعطيات في القطاع السكني حول استخدام الطاقة التقليدية وغير التقليدية

إجراء تحليل دقيق  إن عدم وجود نظام معطيات متطور في قطاع الطاقة واألبنية السكنية والزراعة ..إلخ  ال يساعد على  
القط هذه  عن  المعطيات  تتطابق  أن  يجب  ألنه  اإلنبعاثات  تخفيف  اإلجراءات  اآلثار  معطيات  مع  جتماعية  الاعات 

 قتصادية لخيارات تخفيف اإلنبعاثات.  الوا

 تصنيف األبنية  2.3

تبنى المنازل السكنية عادة بأشكال متعددة ومختلفة. إن التصنيف األساسي للمنازل يقسم المنازل إلى منازل منفصلة ومنازل  
تصنف األبنية السكنية بشكل عام كما  متصلة. هذان النوعان من المنازل يختلفان كثيرا  من حيث المساحة ووسائل الراحة.  

 يب المكاني أو الحجم. على أساس محض للشكل بدال  من الترت

إن المجموعة اإلحصائية الصادرة عن المكتب المركزي لإلحصاء ال تتضمن أي نوع من تصنيفات األبنية السكنية، وتقتصر 
 البيانات المتوفرة في هذا المرجع على اآلتي: 

 المرخصة،  األبنية -

 ، المنجزة السكنية وغير السكنية األبنية -

 ،المنجزة السكنية وغير السكنية األبنية على اإلنفاق -

 والشاغرة، المعتادة التقليدية المساكن -

 . األراضي ومساحة مربع متر لكل التكلفة متوسط -

 مميزات سوق السكن في سورية   3.3

  ثالث   إلى  السوق   قسم  حيث  ،الوسطى  وآسيا  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق   بلدان  في  السكن  سوق   مميزات(  3)  الجدول  يدون 
  سورية   في  المملوكة  المساكن  أن  الجدول  هذا  من  يالحظ.  جتماعيةالا  والمساكن  المؤجرة  والمساكن  المملوكة  المساكن:  فئات
% وسطيا  من  65نحو  يوجد  وللمقارنة،   .األخرى   الدول  في  المملوكة  المساكن  نسب  مع  مقارنة(  %85)  نسبة  أعلى  تشكل
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. أما عن  2007و    1995بين عامي    مملوكة  منازل  في  يعيشون   (OECD)  والتنمية  االقتصادي  التعاون   منظمةبلدان  سكان  
جتماعية( فإن نسبة المساكن المؤجرة صغيرة نسبيا   الا  والمساكن  المؤجرة  لسوق السكن في سورية )المساكن  الفئات األخرى 

 [. 3] ى مقارنة مع المساكن المؤجرة في الدول العربية األخر 

 : مميزات سوق السكن في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى 3 الجدول
ملكية  

 المساكن

اإليجار 
 والتأجير

  ةاالجتماعي المساكن المخالفة و 
 (ةدعوممال)

مشاكل سوق  
 األراضي 

نسبة سعر 
 الدخل  /المنزل

نقص التزود  
 بالمساكن 

 نعم 12 نعم 0.25 0.3 0.45 الجزائر 

 ال 12 نعم 0.12 0.2 0.68 البحرين 
 نعم 7 نعم 0.29 0.33 0.38 مصر 

 ال 3 ال 0.12 0.17 0.71 األردن 
 متوسط - نعم 0.05 0.27 0.68 الكويت 

 مستقبال   9 نعم 0.15 0.22 0.65 المغرب 

 متوسط - - - 0.28 0.72 قطر

 مستقبال   - ال - 0.44 0.56 السعودية 

 متوسط - - 0.08 0.07 0.85 سورية

 ال 5 - 0.15 0.08 0.77 تونس 
 ال 12< - 0.05 0.45 0.55 اإلمارات 

 [3] مترجم من :المصدر

 تطور عدد المساكن في سورية  4.3
( الجدول  )13يدون  الملحق  في  المساكن  1(  التزاحم  (  ومعدل  الطابقية  والمساحة  والغرف  والخالية(  )المشغولة  المعتادة 
( تطور عدد المساكن في  1. ويوضح الشكل )2007 و  2004  و   1994  و   1981  و  1970في األعوام    )حضر وريف(

 .[2] 2008و 1970سورية خالل الفترة الواقعة بين 

، أو  1994و    1970% بين عامي  60، أو بنسبة  2008و    1970% بين عامي  74ازداد عدد المساكن في سورية بنسبة  
 .2008و  1994% بين عامي 37بنسبة 

عام   من  الممتدة  الفترة  خالل  والخالية(  )المسكونة  المساكن  عدد  إلى    مسكن  989,936من    1981  إلى  1970ازداد 
مليون   6.305وازداد عدد السكان المقيمين في الفترة نفسها من    تقريبا  في العام.  مسكن  50,000بمعدل  مسكن    1,538,946
 أشخاص.  5. نستنتج أن معدل الزيادة في هذه الفترة كانت مسكن لكل 1981مليون في عام  9.046إلى  1970في عام 
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   2008  و 1970: تطور عدد المساكن في سورية خالل الفترة الواقعة بين 1 الشكل

 [ 2] المصدر: مستخلص من       

مسكن في    71,000قدره    1994و    1981مسكن أي بمعدل ازدياد سنوي بين    2,457,903  :1994عام    عدد المساكن في  بلغ
مليون في عام    13.782إلى    1981مليون في عام    9.046العام تقريبا . وازداد عدد السكان المقيمين في الفترة نفسها من  

 شخص. 5.15. نستنتج أن معدل الزيادة في هذه الفترة كانت مسكن لكل 1994

مسكن في    91,000قدره    2004و    1994مسكن أي بمعدل ازدياد سنوي بين  3,368,342   :2004بلغ عدد المساكن في عام  
مليون في عام    17.921إلى    1994مليون في عام    13.782العام تقريبا . وازداد عدد السكان المقيمين في الفترة نفسها من  

 شخص. 4.55. نستنتج أن معدل الزيادة في هذه الفترة كانت مسكن لكل 2004

قدره    2007و    2004مسكن أي بمعدل ازدياد سنوي بين  3,740,665 إلى    2007وصل عدد المساكن في سورية في عام  
نفسها من    124,000 الفترة  في  المقيمين  السكان  العام. وازداد عدد  في  تقريبا   إلى    2004مليون في عام    17.921مسكن 
 أشخاص. 4.0. نستنتج أن معدل الزيادة في هذه الفترة كانت مسكن لكل 2007مليون في عام  19.405

قدره   2008و    2007مسكن أي بمعدل ازدياد سنوي بين  3,870,536 :   2008دد المساكن في سورية في عام  أخيرا ، بلغ ع
  19.880إلى    2007مليون في عام    19.405مسكن في العام. وازداد عدد السكان المقيمين في الفترة نفسها من    129,871

 أشخاص.  3.7مسكن لكل  . نستنتج أن معدل الزيادة في هذه الفترة كانت2008مليون في عام 

عام   بين  الواقعة  الفترة  المساكن خالل  عدد  زيادة  تحسن معدل  مما سبق  لكل    2008وعام    1970يستنتج    5من مسكن 
لكل   مسكن  إلى  عام    3.7أشخاص  حتى  التزايد  معدل  ثبات  وبافتراض  لكل    2030أشخاص.  مسكن  أشخاص،    4عند 

عام   في  سورية  سكان  عدد  توقع  عام    31.47)  2030وبافتراض  في  المتوقعة  المساكن  عدد  نستنتج  فإننا  نسمة(  مليون 
ماليين   4هو    2010. وبفرض أن عدد المساكن في سورية في بداية عام  ( مسكن7900000)أو    7867500، أي  2030

 مليون مسكن. 3.9سيبلغ  2030و   2010مسكن فهذا يعني أن عدد المساكن الجديدة بين عامي 

 . 8200في عام  2م  20.30إلى   1970في عام   2م 10.83متوسط حصة الفرد من المساحة الطابقية  من تضاعف تقريبا  
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 ( ملخصا  عن المعدالت السنوية لتزايد عدد المساكن في سورية. 4يدون الجدول )

 : المعدالت السنوية لتزايد عدد المساكن في سورية 4 الجدول

 معدل تزايد المساكن الزمنيةالفترة 
 )مسكن/العام(  

 عدد األشخاص في 
 المسكن الواحد 

1981-1970 50,000 5 

1994-1981 71,000 5.15 
2004-2094 91,000 4.55 
2007-2004 124,000 4.0 
2008-2007 129,871 3.7 

*2030-2010 195,000 4.0 
 [2] المصدر: مستخلص من

 بناء  على األرقام اإلحصائية  من قبل معد التقرير متوقعةأرقام تقديرية *

 تطور المساحة الطابقية اإلجمالية للمساكن المنزلية  5.3

  2004وحتى عام  % بين بداية السبعينات  79( أن معدل تزايد االستثمار في قطاع السكن المنزلي بلغ  2يالحظ من الشكل )
لكن خالل الفترة   .%14هو    الفارق بينهماأن  ، أي  % في الفترة نفسها65ويزيد بشكل ملحوظ عن معدل تزايد السكان البالغ  

بنسبة   ازداد معدل االستثمار في قطاع السكن المنزلي  هذه الظاهرة حيث  انخفضت حدة  2008و    2004الواقعة بين عامي  
 (.1( في الملحق )11أنظر الجدول ) %.7أصبح الفارق بينهما   أن %، أي9% وازداد عدد السكان بنسبة 16

 
  2008و  1970تطور عدد السكان والمساحة الطابقية اإلجمالية للمساكن المنزلية في سورية بين عامي : 2 الشكل

 [ 2] المصدر: مستخلص من  
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 المنجزة من قبل القطاع الخاص والتعاوني  السكنيةوغير   األبنية السكنية 6.3

  . الخارج  من  األموال  رؤوس  وتدفق  المتنامي  االقتصادي  النمو  من   2000بدءا  من عام    سورية  في  األبنية  صناعة  استفادت
، بينما 2008و  1963بين عامي  ( تطور عدد المساكن المنزلية المنجزة من قبل القطاع الخاص والتعاوني3يظهر الشكل )
منية نفسها. ( تطور المساحات الطابقية واألراضي المخصصة للبناء في األبنية غير السكنية خالل الفترة الز 4يظهر الشكل )
 (.1( في الملحق ) 12أنظر الجدول )

 
 )[2] المصدر: مستخلص من( 2008و  1963: األبنية السكنية والمساحة الطابقية اإلجمالية ومساحة األراضي المنجزة بين عامي 3 الشكل

 

 )[2]المصدر: ( 2008و  1963والمساحة الطابقية اإلجمالية ومساحة األراضي المنجزة بين عامي : األبنية غير السكنية  4 الشكل
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 استهالك الطاقة في القطاع السكني والتجاري والخدمي . 4

الطاقة  من    %68  حوالي ستهلك  يعتبر القطاع السكني والتجاري والخدمي مستهلكا  كبيرا  للطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية إذ ي
لذا فمن الضروري تخفيض استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في هذا    .[2]  المستهلكة في سورية  الكهربائية

 القطاع نظرا  لمساهمته الكبيرة في أحمال الذروة الكهربائية. 

الطاقة إدارة  إجراءات  تنفيذ  يستدعي  الماضيتين  السنتين  في  الطاقة  تعرفة حوامل  ازدياد  والتجاري   إن  السكني  القطاع  في 
 والخدمي والبحث عن بدائل رخيصة للتزود بالطاقة. 

ام  داستخحتباس الحراري في القطاع السكني والتجاري والخدمي وذلك عن طريق  اللتخفيض غازات امكانات كبيرة  إفر  اتتو 
واستخدام  التقليدية واستخدام تجهيزات كهربائية منزلية ذات كفاءة عالية للطاقة    مصابيحبدال  من ال  الموفرة للطاقة  مصابيحال

 التقليدية.  وتحسين مردود المدافئ  الشمسية المياه بالطاقة العزل الحراري وسخانات

 االستخداملغرض  تبعاً   والخدمي  المنزلي ينتوزع استهالك الطاقة في القطاع 1.4

 القطاع المنزلي 1.1.4

الطاقة  هذ  تستخدم  أل  افي  التدفئةالقطاع  واإلوالطبخ    والتكييف  غراض  الكهربائية  التجهيزات  وتشغيل  المياه    نارة وتسخين 
لإلنبعاث  وغيرها. نظرا   المعتبرة  التطبيقات  أهم  من  القطاع  هذا  في  الطاقة  استخدام  كفاءة  تحسين  الكبيرة   اتيعتبر  الغازية 

 حرق كميات كبيرة من الوقود األحفوري في محطات توليد الكهرباء.  الناشئة عن استخدامها والناتجة عن

الكهرباء   من  األرخص  المسال  المنزلي  الغاز  الطبخ.  يستخدم  في  و ألغراض  اإلنارة  لغرض  والشمع  الكيروسين  يستخدم 
ثناء الليل وتحد من  . إن اإلنارة السيئة في هذه المناطق تؤدي إلى تخفيض ساعات العمل أالمناطق التي لم تصلها الكهرباء

 لقضاء على األمية.التحصيل العلمي وتقف عقبة في طريق ا

ألغراض الطبخ والتدفئة وتسخين المياه وتكييف   2005في عام    ( توزع استهالك الطاقة في القطاع المنزلي5يدون الجدول )
الكهربائية   الطاقي  [4]الهواء وألغراض أخرى كاإلنارة وتشغيل األجهزة  التدفئة المرتبة األولى من حيث االستهالك  . تحتل 

ثم    كيلو طن مكافئ نفط(  671)  كيلو طن مكافئ نفط( ثم تسخين المياه  772كيلو طن مكافئ نفط( يليها الطبخ )  1441)
 كيلو طن مكافئ نفط(.  27كيلو طن مكافئ نفط( وأخيرا  استهالك مكيفات الهواء ) 678االستخدامات النوعية )

  



25 
 

: توزع استهالك الطاقة في القطاع المنزلي ألغراض الطبخ والتدفئة وتسخين المياه وتكييف الهواء وألغراض أخرى  5 الجدول
  2005في عام كاإلنارة وتشغيل األجهزة الكهربائية  

 المجموع 
 و )%(أ

 الكهرباء الطاقة الشمسية الوقود التقليدي
 الوقود األحفوري 

  الواحدة 
 المازوت  الكيروسين  الغاز

3589 245 1.8 968 717 1.4 1656 ktoe  )المجموع )حضر وريف 
772 69  31 672   ktoe 

 المجموع

 الطبخ

22% 9%  4% 87%   % 
401    349   ktoe 

 حضر 
52%    52%   % 
371    323   ktoe 

 ريف
48%    48%   % 
1441 153  46 25  1217 ktoe 

 المجموع

 التدفئة

40% 10.6%  3.2% 1.7%  84.5% % 
684       ktoe 

 حضر 
47.5%       % 

757       ktoe 
 ريف

52.5%       % 
671 25 1.8 188 20  436 ktoe 

 المجموع

 تسخين المياه

19% 3.7% 0.3% 28% 3%  65% % 
476       ktoe 

 حضر 
71%       % 
195       ktoe 

 ريف
29%       % 
27   26.5    ktoe 

 المجموع

 تكييف 
 الهواء

0.1%   100%    % 
23   23    ktoe 

 حضر 
87%   86.7%    % 

4   3.5    ktoe 
 ريف

13%   13.3%    % 
678   678    ktoe 

 المجموع

 استخدامات
 نوعية 

18.9%   100%    % 
420   420    ktoe 

 حضر 
62%   62%    % 
258   258    ktoe 

 ريف
38%   38%    % 

 [4] المصدر: مستخلص من
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 القطاع الخدمي  2.1.4

( الجدول  عام  6يدون  في  الخدمي  القطاع  في  الطاقة  استهالك  توزع  الهواء   2005(  وتكييف  والتدفئة  النقل  ألغراض 
)تدفئة   الحراري  كاالستخدام  أخرى  األجهزة  وألغراض  وتشغيل  )كاإلنارة  النوعي  الكهربائي  االستخدام  أو  مياه(  وتسخين 

).  الكهربائية( الطاقي  االستهالك  حيث  من  األولى  المرتبة  التدفئة  االستخدام   420تحتل  يليها  نفط(،  مكافئ  طن  كيلو 
كيلو   90كيلو طن مكافئ نفط(، ثم التكييف )   155ثم االستخدام الحراري )  ،كيلو طن مكافئ نفط(  162الكهربائي النوعي )
 .[4] كيلو طن مكافئ نفط( 28وأخيرا  النقل )  ،طن مكافئ نفط (

ستخدام  الحراري وااللتدفئة وتكييف الهواء واالستخدام : توزع استهالك الطاقة في القطاع الخدمي ألغراض النقل وا 6 الجدول
 2005الكهربائي النوعي في عام 

 المجموع
 أو)%( 

الوقود 
 التقليدي 

 الوقود األحفوري  الكهرباء 
  الواحدة 

 استخدام 
 حراري 

 استخدام 
 استخدام  تدفئة  حراري 

 نوعي 
 تكييف 
 الهواء 

 استخدام 
 نقل  تدفئة  حراري 

855 18 57 56 162 90 80 364 28 ktoe  المجموع 
202 18 17 11 56 28 43 29 0 ktoe  التجارة والمطاعم 

 %   %8 %54 %31 %35 %20 %30 %100 %24 والفنادق 
314  3 10 34 20 22 197 28 ktoe   االتصاالت والتخزين

 %  %100 %54 %28 %22 %21 %18 %5  %37 والنقل 
149  2 7 23 14 10 93 0 ktoe  خدمات أخرى 

 %   %26 %12 %16 %14 %12 %4  %17 )مالية وشخصية( 
190  35 28 49 28 5 45 0 ktoe   الجهات الحكومية

ودور العبادة وإنارة  
 الشوارع 

22%  61% 50% 30% 31% 6% 12%   % 

 [4] المصدر: مستخلص من

على الرغم من اإلمكانات  ضئيلة جدا   في تأمين الطاقة في القطاعين المنزلي والخدمي  يستنتج أن مساهمة الطاقة الشمسية  
 الكبيرة المتوفرة لالستفادة منها. 
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 لنوع الوقود  تبعاً   والخدمي  المنزلي ينتوزع استهالك الطاقة في القطاع 2.4

في عام  والخدمي    )ريف وحضر(  لمنزليا  ينالقطاع  في الوقود نمط حسب  توزع استهالك الطاقة النهائية  (7)يبين الجدول  
2005 [4.] 

في   مليون   3.5أو   3.479 نحو سورية في للمنازل الكلي  العددبلغ   ا %43ة  )بنسب  2005عام  منزل  في   57% و لريففي 
 3.0914 ا  بتقري  يساوي  المشغولة المنازل عدد يكون  للحضر( %89 للريف و  %88وسطية ) إشغال نسبة باعتمادو  ،  لحضر(ا

للمنازل  ا  مربع ا  متر  100 حوالي  تبلغ للمنزل الوسطية المساحة باعتبار أن و   .منزل مليون  اإلجمالية  المسكونة  المساحة  فإن 
 [.4مليون مترا  مربعا  ] 310تساوي حوالي 

ة وتكييف الهواء واالستخدام الحراري واالستخدام  : توزع استهالك الطاقة في القطاع الخدمي ألغراض النقل والتدفئ7 الجدول
 2005الكهربائي النوعي في عام 

 المجموع
 وقود
 تقليدي 

 طاقة 
 كهرباء  شمسية 

 وقود احفوري 
 القطاع  الواحدة 

 مازوت  كيروسين  غاز 
3589 245 1.8 968 717 1.4 1656 ktoe  )المجموع )حضر وريف 

 سكني

100 7% 0% 27% 20% 0% 46% % 

2063 9 1.6 645 466 0.2 941 ktoe 
 حضر 

- 4% 90% 67% 65% 14% 57%  % 
1526 236 0.2 323 251 1.2 715 ktoe 

 ريف 
- 96% 10% 33% 35% 86% 43%  % 

855 18 0 365 60 11 401 

ktoe 

 المجموع 

 خدمي 

 تجارة ومطاعم وفنادق  71 113 - 18 202
 وتخزين ونقل اتصاالت  247 68 - - 315
 خدمات أخرى  103 45 - - 148

 دوائر حكومية ودور عبادة  50 140 - - 190
 وإنارة شوارع 

4444 263 1.8 1333 777 12.4 2057 ktoe المجموع 

 [4] المصدر: مستخلص من

( على المساحة المسكونة  مكافئ نفط طن كيلو  3589)  2005في عام    النهائية الطاقة من هذا القطاع  استهالك كمية بتقسيم
 للمتر المنزلي القطاع في الطاقة  كثافةة )المساح  لواحدة الطاقة المستهلكة كميةمليون مترا  مربعا ( نجد    310اإلجمالية للمنازل )

 [. 4]تقريبا   year/211.6 kgoe /mفي العام(:  المربع

 وبضرب،  2005ا  في عام  مربعا   متر  22 الخدمي بحوالي  القطاع في الواحد الفرد يشغلها التي الطابقية الوسطى المساحةقدرت  

را   مت مليون 61.25   حوالي  والبالغة  الكلية  الطابقية المساحة   تنتجمليون(    2.785)  الخدمي القطاع في العاملين بعدد هذه المساحة
  [.4ا  ]مربع
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القطاع  استهالك كمية بتقسيم  الطابقية  المساحة ( على  مكافئ نفط طن كيلو  855)  2005في عام    النهائية الطاقة من هذا 

المستهلكة كميةا ( ينتج أن  مربعرا   مت مليون 61.25 )   الكلية  للمتر الخدمي القطاع في  الطاقة كثافة) المساحة  لواحدة الطاقة 

 [.4]تقريبا   year/214 kgoe /mفي العام( هي:  المربع

السكني في عام  الطاقة  بتقسيم كمية   القطاع  في  المستهلكة  ]  3.5)  2005النهائية  نفط  [( على عدد  5مليون طن مكافئ 
عام   في  في سورية  ]  3.5)  2005المساكن  مسكن  اإلجمالي 4مليون  االستهالك  من  الواحد  المسكن  نصيب  أن  نجد   ،)]

  7.9:    2030للطاقة النهائية هو واحد طن مكافئ نفط تقريبا . وسيبلغ استهالك الطاقة النهائية في القطاع السكني في عام  
سيبلغ   سورية  في  المساكن  عدد  أن  افتراض  على  وذلك  نفط  مكافئ  طن  عام    7.9مليون  في  مسكن  وأن    2030مليون 

 المسكن الواحد يستهلك واحد طن مكافئ نفط. 

 kgoe 14:  الخدمي القطاعوفي    year/2135 kWh/mأو     year/211.6 kgoe /mالمنزلي:   القطاع في  الطاقة كثافةج أن  تيستن 

year/2m/    أوyear/2163 kWh/m    كبيرتان مقارنة مع االتجاه الحالي في أوربا نحو كثافة ال تزيد عنyear/270 kWh/m  مما ،
 يستدعي التفكير جديا  بتنفيذ إجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في هذين القطاعين. 

 توزع استهالك الطاقة الكهربائية تبعًا لغرض االستخدام في القطاع السكني والتجاري والخدمي  3.4

 [. 4] 2005توزع استهالك الطاقة الكهربائية تبعا  لغرض االستخدام في القطاع السكني والخدمي في عام ( 8يدون الجدول )

 2005عام في : توزع استهالك الطاقة الكهربائية تبعًا لغرض االستخدام في القطاع السكني والتجاري والخدمي 8 الجدول

 القطاع السكني  الغرض من استخدام الكهرباء:

(GWh) 
القطاع التجاري والخدمي  

(GWh) 
 المجموع

GWh  )%( 
 (%2.3) 360 - 360 الطبخ
 (%7.6) 1186 651 535 التدفئة

 (%18.4) 2849 663 2186 المياه تسخين 

 (%8.7) 1355 1047 308 تكييف الهواء 

 (%63) 9769 1884 7885 استخدام نوعي )إنارة وأجهزة كهربائية(

 *(%100) 15519 4245 11274 المجموع
 [ 4] المصدر: مستخلص من    
 [2] المكتب المركزي لإلحصاء حسب بيانات  GWh  15109 هو 2005* إن االستهالك اإلجمالي للطاقة الكهربائية في سورية في عام    
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 التشريعات والقوانين في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. 5

 إحداث المركز الوطني لبحوث الطاقة  -أ

للحكومة في مجال سياسة الطاقة  لتقديم المشورة    2003/ لعام  8أحدث المركز الوطني لبحوث الطاقة بموجب القانون رقم /
 وتحسين كفاءتها والحفاظ عليها وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة.

 إصدار كود العزل الحراري لألبنية السكنية -ب

، وجرى  22/11/2007تاريخ  "، بموجب تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بالحراري لألبنية السكنية  كود العزل جرى إصدار "
 أو االنتقالية الحرارية  الحراري الكلي االنتقال تمعامالالقيم العظمى لالكود   هذا يتضمن  .1/1/2008بدءا  من تاريخ  تطبيقه  

(U-value) [.6] البناء عناصرل  

 والخدمة  معايير كفاءة استهالك الطاقة لألجهزة الكهربائية في القطاعات المنزلية والتجارية قانون إصدار  -ت

المنزلية والتجارية قانون إصدار "جرى   القطاعات  الكهربائية في  الطاقة لألجهزة    18)رقم    "والخدمة  معايير كفاءة استهالك 
  التعليمات التنفيذية لهذا القانون. 8/10/2009وصدرت بتاريخ  (.14/10/2008تاريخ 

 إصدار قانون الحفاظ على الطاقة -ث

 [: 7] لقانون هيلهذا ا الرئيسة  األهدافإن   .22/2/2009تاريخ ( ب3)رقم "  قانون الحفاظ على الطاقةجرى إصدار "

 دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية، -

 ، الحفاظ على احتياطي الوقود األحفوري المحدود ألطول فترة ممكنة -

 ،تخفيض اآلثار البيئية السلبية الناتجة عن حرق الوقود األحفوري  -

 .تلبية متطلبات التنمية المستدامة -

 لتحقيق هذه األهداف، تتركز مهام القانون في: 

إجراءات - الطاقة والحفاظ عليها    نشر وتطبيق  استهالك  استخدامها  ترشيد  ذات  وتحسين كفاءة  األماكن  في جميع 
   ،معدالت توليد واستهالك الطاقة التأثير الدائم على

 ،استخدام الطاقة المتجددة بتطبيقاتها المختلفة نشر -

 إلزام العزل الحراري وسخانات المياه بالطاقة الشمسية في األبنية السكنية   -ج

الثاني من عام  اإلدارة المحلية   أصدرت وزارة بالبناء في مدن    قضى   قرارا  ،  2009في شهر تشرين  الترخيص  بإلزام طالبي 
المحافظات ميكانيكية مراكز  تقديم دراسة  والبلديات  المدن  الحراري   ومجالس  العزل  كود  ومواد  لمبادئ وأسس    .المعتمد وفقا  
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إلى   خاصة  إضافة  ميكانيكية  دراسة  المياهبتقديم  المركزي   تسخين  النظام  واعتماد  الشمسية  و ببالطاقة  المغلقة  حسب الدارة 
السورية ألنظمة القياسية  الشمسي المواصفات  وتركيب  ، مع  التسخين  بتنفيذ  بالعدل  الكاتب  لدى  لواقط  التعهد خطي موثق 

ولفت القرار إلى عدم منح إجازة السكن أو الموافقة على  (.  شبكة مركزية  أو  شبكة عادية)  الشمسية حسب وضع كل بناء
 .اإلفراز في حال عدم التنفيذ

 تعديل قانون الكهرباء  -ح

الطاقة   ونقل  توليد  في  باالستثمار  الخاص  للقطاع  السماح  بهدف  الكهرباء  قانون  تعديل  على  حاليا   الكهرباء  وزارة  تعمل 
 . 2010الكهربائية من مصادر طاقة تقليدية ومتجددة. يتوقع إصدار القانون الجديد في بداية عام 

 تعديل تعرفة وأسعار حوامل الطاقة  -خ

عامي    ضمن خالل  سورية  في  الطاقة  حوامل  تعرفة  هيكلة  إعادة  جرى  العاشرة،  الخمسية  الخطية  تنفيذ  و    2007إطار 
ليرات سورية لكل ليتر ثم انخفضت الحقا     25إلى    7تعرفة المازوت من    2008أيار عام    3حيث ازدادت بتاريخ  ،  2008
ة سورية لكل ليتر )سعر المبيع للمستهلك(. كما ازداد سعر لير   20.65)السعر الرسمي( أو     ليرة سورية لكل ليتر  20إلى  

سعة   المسال  الغاز  من    12أسطوانة  و  250إلى    145كغ  الرسمي(  )السعر  سورية  المبيع   275ليرة  )سعر  سورية  ليرة 
فيف على ، ثم جرى الحقا  تعديل ط2007أما التعرفة الجديدة للكهرباء فقد طبقت بتاريخ األول من أيلول عام    للمستهلك(.

المنزلي الذي يزيد عن   الملحق )  1000تعرفة االستهالك  التعرفة الجديدة للطاقة  2كيلو واط ساعي في الشهر. يتضمن   )
 الكهربائية.  

( الجدول  مردود  9يدون  )عند  المسال  والغاز  والمازوت  الكهرباء  من  المنتج  ساعي  واط  للكيلو  الحالية  الوسطية  الكلفة   )
100.)% 

 %(100كلفة الوسطية الحالية للكيلو واط ساعي المنتج من الكهرباء والمازوت والغاز المسال )عند مردود تال: 9 الجدول

 الوقود   (SL/kWh)التكلفة الوسطية لوحدة الطاقة  
 الكهرباء  ( المضافة )زائد الرسوم المتفرقة  *2.41

 الغاز المسال  **1.8

  +المازوت ***2.08

 ppm SO 50)2 المازوت األخضر ) ++2.21

 دون أخذ بعين االعتبار الرسوم المضافة المتفرقة  kWh 1000من أجل استهالك شهري ال يتجاوز  *
 %،100ليرة سورية وعند مردود  275بفرض أن سعر مبيع أسطوانة الغاز  **
 %،100مردود ليرة سورية وعند  20.65بفرض سعر مبيع ليتر المازوت *** 
 % كبريت،0.7المازوت العادي المتوفر في سورية يحوي  +
 %.100ليرة سورية وعند مردود  22خضر بفرض سعر مبيع ليتر المازوت األ++
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 معايير كفاءة استخدام الطاقة في األبنية )قيد اإلعداد(  -د

يجب أن تتضمن  .  ي للمبانياألداء الطاقنطالقا  من  االطاقة في المباني الجديدة    استخدام  معايير كفاءة  يجري حاليا  إعداد
 :األمور اآلتيةفي المباني  حساب األداء الطاقي منهجية 

 ؛ الهواءإحكام يمكن أن تشمل أيضا و واألقسام الداخلية ، إلخ(.  الغالف الخارجيحرارية للبناء )الخصائص ال (أ)

 ؛فيها العزل التدفئة والماء الساخن، بما في ذلك خصائص تجهيزات)ب( 

 ؛واءاله تجهيزات تكييف)ج( 

 ؛الميكانيكية التهويةتجهيزات )د( 

 ؛ )ال سيما في القطاع غير السكني( تجهيزات اإلنارة المدمجة)ه( 

 ؛المباني مواضع واتجاه)و( 

 ؛ من أشعة الشمسالمباني وحماية  غير الفعالة نظم الطاقة الشمسية استخدام)ز( 

 ؛)ح( التهوية الطبيعية

 شروط المناخ السائد داخل المباني. )ط( 
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 سوق أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في األبنية . 6

المياه بسوق  استقر  ،  2007قبل عام     الطاقة الشمسية في سوريا لسنوات عديدة وذلك ألسباب كثيرة مختلفة أنظمة تسخين 
الشديدة التي   المنافسة  التقليدية  هتاج و أهمها  الطاقة  المسال    كالمازوتها من مصادر  الطبيعي  التي كانت  والكهرباء والغاز 

 .دعومة من قبل الحكومةأسعار مب تباع

محيرا  بين لمستهلك  وأصبح ارخيصة من الصين.  بأسعار  المفرغة    الزجاجية  األنابيب  استوردت،  2005من عام    بدءا  لكن  
 نابيب زجاجية مفرغة. ن شمسي بلواقط حرارية مسطحة أو بأاء سخاشر 

، ال تزال  سخانات المياه المنزلية بالطاقة الشمسيةفي سوق    خالل السنوات الماضيةالذي حدث  الكبير  على الرغم من النمو  
لنشر   عقباتهناك   للتغلب على  .  ها على نطاق واسعكبيرة إضافية  التإن عدم وجود تسهيالت مالية  العالية  الكلفة  أسيسية 

كلفة المنخفضة  تتقانة بعض السخانات الشمسية، والفشل  و ، وغياب الحوافز والحمالت الترويجية الهادفة،  للسخانات الشمسية
 نسبيا  لبعض حوامل الطاقة، وعدم تطبيق المواصفات هي من أهم العقبات التي تواجها سوق السخانات الشمسية. 

والتي تعمل بالدارة الطبيعية   المياه المنزليةض تسخين  األغر   هيفي سوريا    األكثر بيعا  طاقة الشمسية  الب  سخانات المياهإن  
ليتر هو األكثر رواجا ،    200إن السخان الشمسي بسعة    .القطاع التجاري في  تستخدم  ف  أما الدارة القسرية.  )مفتوحة ومغلقة(

 وفترة استرداد رأس المال له ال تزيد عن ست سنوات. 

الشمسية  يقدر بالطاقة  المياه  سخانات  تصنع  التي  الصغيرة  والورش  المصانع  سوريا  عدد  مصنع   15إلى    10نحو    في 
الصناعات الصغيرة المحلية إن قدرة اإلنتاج في هذه  وزارة الصناعة.  ب  المرتبط  معمل الطاقة الشمسيةبما في ذلك    وورشة،
مركز  في    وحيداختبار    يوجد جهاز.  في معمل الطاقة الشمسية  العام  في  سخان شمسي  500-400  وال تزيد عن،  محدودة

 لفحص أداء اللواقط الشمسية. الدراسات والبحوث العلمية

 عناصر ونظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية  تحليل الكميات المستوردة ل 1.6

 :[8] جمركيين هماتصنف إدارة الجمارك العامة سخانات المياه بالطاقة الشمسية إلى بندين 

 ، 8419.90.10بند  -اللواقط الشمسية )لواقط حرارية مسطحة أم أنبوبية مفرغة( .1

 . 8419.19.00بند  -جهاز كامل لتسخين المياه بالطاقة الشمسية .2

المستوردة من دول  اللواقط ونظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية  كميات وقيم  (  3( في الملحق )9( إلى )1تدون الجداول من ) 
 . [8] كلفةت، مصنفة حسب الوزن وال2008و  2007و  2006و   2005مختلفة خالل األعوام 

  ( أوزان وقيم 6. بينما يوضح الشكل )2008و    2005مستوردات اللواقط الشمسية بين عامي    ( أوزان وقيم 5يوضح الشكل )
( أوزان وقيم مستوردات  7يوضح الشكل ) . كما  2008و    2005مسية بين عامي  مستوردات نظم تسخين المياه بالطاقة الش

 . 2008و  2005عناصر ونظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية حسب بلد االستيراد بين عامي 
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 ([8] المصدر: مستخلص من)  2008و  2005أوزان وقيم مستوردات اللواقط الشمسية بين عامي  : 5 الشكل

اللواقط والنظم الشمسية   المقابلة لهذه  من وزن  يصعب جدا  استنتاج عدد اللواقط أو النظم الشمسية، أو المساحة اإلجمالية 
 ة الجمارك العامة.وقيمة اللواقط والنظم الشمسية المستوردة الواردة في بيانات إدار 

 المستوردة، نفرض ما يلي:  المساحة اإلجمالية لللواقط والنظم الشمسيةوبهدف تقدير 

 (، m 22مساحة الالقط الشمسي المسطح الحراري ) •

 (، kg 50وزن الالقط الشمسي المسطح الحراري متضمنا  مواد التغليف ) •

 (، m 24حرارية مسطحة )مساحة نظام تسخين مياه بالطاقة الشمسية بلواقط  •

 (، kg 200وزن نظام تسخين مياه بالطاقة الشمسية بلواقط حرارية مسطحة متضمنا  مواد التغليف ) •

 (، m 20.15مساحة أنبوب زجاجي مفرغ ) •

 (، kg 3وزن أنبوب زجاجي مفرغ متضمنا  مواد التغليف ) •

 ، أنبوب( 20عدد األنابيب المفرغة في نظام تسخين مياه بأنابيب مفرغة ) •

 (، m 23مساحة نظام تسخين مياه بالطاقة الشمسية بأنابيب زجاجية مفرغة ) •

 (، kg 60وزن نظام تسخين مياه بالطاقة الشمسية بأنابيب زجاجية مفرغة متضمنا  مواد التغليف ) •

الصين والهند األنابيب الزجاجية المفرغة ونظم تسخين المياه الحاوية على هذه األنابيب مستوردة من الدول اآلتية:   •
 وكوريا الجنوبية وتايوان ولبنان، 
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اللواقط الشمسية المسطحة الحرارية ونظم تسخين المياه الحاوية على هذه اللواقط مستوردة من باقي الدول المذكورة  •
 في الجداول السابقة، 

األمريكية   المتحدة  الواليات  اآلتية:  الدول  من  الواردة  المستوردات  إهمال  وفرنسا جرى  وتشيكيا  والبرتغال  المتحدة  والمملكة 
 ألف ليرة سورية(. 300والنمسا واليابان واإلمارات العربية المتحدة، لصغر قيمة المواد المستوردة منها )أقل من 

 
 [8المصدر: ] 2008و  2005أوزان وقيم مستوردات نظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية بين عامي  : 6 الشكل

 
 ([ 8]المصدر)  2008و  2005: أوزان وقيم مستوردات عناصر ونظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية حسب بلد االستيراد بين عامي 7 الشكل
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 . 2008و    2005( مجموع مساحات اللواقط ونظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية المستوردة بين عامي  10يدون الجدول )
المياه بالطاقة الشمسية المستوردة بين عامي  المقدرة لعناصر ونظم تسخين  يتضح من هذا الجدول أن المساحة اإلجمالية 

 ألف مترا  مربعا  تقريبا .  220هي  2008و  205

 2008و  2005 مجموع مساحات اللواقط ونظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية المستوردة بين عامي :10 الجدول

 مجموع مساحات اللواقط والنظم الشمسية 
)2m( 

مجموع مساحات نظم تسخين المياه 
 بالطاقة الشمسية 

)2m( 

مجموع مساحات اللواقط  
 الشمسية 

)2m( 

 نوع
 الالقط الشمسي 

 مسطح حراري  76,152 1636 77,788
 أنابيب مفرغة 122,631 19,020 141,651
 المجموع 198,783 20,656 219,439

 

 للمواد المستوردةالكلفة الوسطية لواحدة المتر المربع  2.6

القيمة اإلجمالية   اللواقط الشمسية )مسطحة حرارية وأنابيب زجاجية( بين عامي  بتقسيم  على    2008و    2005لمستوردات 
الشمسية   للواقط  المربع  المتر  لواحدة  الوسطية  الكلفة  نجد  المستوردة  الشمسية  اللواقط  لهذه  المقدرة  اإلجمالية  المساحة 

 المستوردة:
649,113,837/198,783= 3265 SP/m2 

  المواد المستوردة مقبول. النتيجة منطقية مما يدل على أن تحليلتعتبر هذه 

 المجموع التراكمي لمساحات نظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية المركبة في سورية  3.6

المجموع التراكمي لمساحات نظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية المركبة في سورية حتى نهاية عام  ( تقدير 11يبين الجدول )
2008. 

 2008المجموع التراكمي لمساحات نظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية المركبة في سورية حتى نهاية عام : تقدير 11 الجدول

مساحة نظم تسخين المياه  مالحظات 
 m)2(المركبة 

 السنة 

الشمسية  مجموع المساحات المتراكمة لنظم تسخين المياه بالطاقة 
 2005المركبة حتى عام 

 2005حتى عام  87000

مجموع المساحات المركبة ضمن إطار تنفيذ المشروع الوطني لنشر 
منفذ خالل عامي  استخدام الطاقة الشمسية لغرض تسخين المياه وال

  .2006و  2005

2000 2005-2006 
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والمنفذة بين تقدير مساحات نظم تسخين المياه المصنعة محليًا 
 2008و  2006عامي 

6000 2006-2008 

تقدير مساحات اللواقط والنظم الشمسية المستوردة بين عامي  
 . 2008و  2005

220,000 2005-2008 

 المجموع  315,000 

 

و   2005( النمو السريع لتسويق سخانات المياه بالطاقة الشمسية خالل الفترة الواقعة بين عامي 11يتضح من الجدول )
 في السنوات القليلة القادمة. وبوتيرة أعلى هذا النمو  يستمر. ويتوقع أن 2008
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 التدقيق الطاقي . 7

( هو الخطوة األولى نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة في أي قطاع Energy Audit)  الطاقي  بالتدقيق  يعرف  ما  إجراء  إن
  الصناعية   المنشآت  في  أشكالها  بكافة  الطاقة   استهالك  أوجه  دراسة   بأنه  الطاقي  التدقيق  يعّرفمستهلك للطاقة بصورة عامة.  

  التي   واألساليب  الوسائل  تحديد  ثم  ومن  لها  الكفء  غير  واالستخدام  الهدر  أماكن  ولحظ  المنزلية  أو  التجارية  أو  الخدمية  أو
 . للطاقة واألمثل العقالني  االستخدام  إلى بالوصول تكفل

الطاقة  تحديد فرص ترشيد   بهدف استخداماستهالك  الصناعي والتجاري ورفع كفاءة  القطاعين  في  نفذ مشروع تخطيط ها   ،
  20وأكثر من  تفصيلية  طاقي  دراسة تدقيق    100وأكثر من  دراسة تدقيق طاقي أولية    250ة في وزارة الكهرباء  وحفظ الطاق

المختلفة.   والتجارية  والخدمية  الصناعية  المنشآت  من  لعدد  اقتصادية  جدوى  الطاقي  تظهر  دراسة  التدقيق  دراسات  نتائج 
سنويا  في حال تم تنفيذ فرص الترشيد الحرارية والكهربائية في الدراسات    دوالر أمريكيمليون    8.4التفصيلية أنه يمكن توفير  

دراسة تدقيق طاقي تفصيلي في بعض المصانع   100( النتائج التي خلصت إليها  12يدون الجدول )  التفصيلية المدروسة.
 والمنشآت التجارية الكبيرة. 

 مصنع ومنشأة تجارية  100ممكنة في : خالصة عن الوفورات ال12 الجدول

الوفر السنوي لفرص الترشيد في الطاقة   ي الطاقة الكهربائيةالوفر السنوي لفرص الترشيد ف
 الحرارية 

 مجموع الوفر السنوي 

Million $ oeT GWh Million $ toe Million $ toe 

2.8 1595 416 5.6 28914 8.4 30509 

 [ 9] :المصدر     

دراسات التدقيق الطاقي التي نفذت في فندقين ومطعمين ومنزلين في منطقة دمشق القديمة أن فرص الترشيد  كما تبين من  
 ( نتائج هذه الدراسات.13تتباين من موقع آلخر. يلخص الجدول )
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 : خالصة عن الوفورات الممكنة في منزلين ومطعمين وفندقين 13 الجدول

س  استرداد رأ فترة 
 المال
 )سنة(

تكاليف تنفيذ فرص 
 الترشيد 
 )ل.س( 

كمية الغازات  
 المتجنبة سنويا  

)2(t CO 

الوفر السنوي في 
 الطاقة 

(kWh) 

الوفر 
  السنوي 
 )ل.س( 

 الموقع

 المطاعم

 كازابالنكا  129,869 40,813 14.53 329,000     2.7

 حارتنا  405,723 152,833 65.92 427,150      1.22

 المساكن 

 عبود  24,432 7711 3.9 101,250 4.1

 نحالوي  10,681 4986 2.56 64,950 5.2

 الفنادق 

 بيت رمان  69,505 20,151 10.3 10,650 0.15

 الشهبندر  150,341 44,841 21.82 138,600 0.92

 [10] :المصدر   
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تخفيض  و وتحسين كفاءة استخدامها لتخفيض استهالك الطاقة  اإلجراءات المقترحةاإلمكانات و . 8
 السكنيلدفيئة في القطاع إصدارات غازات ا

 تعريف مفهوم تحسين كفاءة استخدام الطاقة 1.8

ليس القصد من تحسين كفاءة استخدام الطاقة زيادة المردود فقط وإنما القصد من ذلك إنجاز العمل المطلوب بصورة أفضل  
ر العمل نفسه أو يزيد عنه لكن باستهالك أقل من الطاقة. وهنا تكمن عبقرية اإلبداع التقاني التي تقود إلى رفع  أو إنجاز مقدا

 األداء ما أمكن عن طريق تحسين كفاءة العناصر واألجهزة والتحكم.

 مؤشرات كفاءة استخدام الطاقة  2.8

بنوع الجهاز ووظيفته. من بين هذه المؤشرات نذكر على سبيل إن مؤشرات كفاءة استخدام الطاقة عديدة ومتنوعة وتتعلق  
 المثال وليس الحصر: 

  المستخدمة   الطاقة  كمية  عن  يعبر  والذي  بكثرة  المستعمل(  Energy Intensity Index)  الطاقة  استخدام  كثافة  مؤشر .1
 . (GDP) المحلي القومي الناتج  لواحدة

  تقديرا    يعطي.  (Energy Efficiency Ratio)أو نسبة كفاءة الطاقة  (  Energy Efficiency Indexدليل كفاءة الطاقة ) .2
  تنحصر   ال  الطاقة  كفاءة  دليل  ميزات  إن.  الطاقة  استخدام  كثافة  مؤشر  مع  بالمقارنة  الطاقة  كفاءة  لتبدالت  أفضل
 . االقتصاد هيكلية وتغيرات الطقس تغيرات االعتبار بعين يأخذ وإنما الطاقة  كفاءة تغيرات عن التعبير في فقط

. تستخدم لتقييم أداء أجهزة التكييف  (Seasonal Energy Efficiency Ratio - SEER)"نسبة كفاءة الطاقة الفصلية"   .3
وتعبر عن نسبة طاقة خرج التبريد إلى طاقة الدخل من أجل متوسط افتراضي للشروط المناخية. تتطلب المركزية  

  6فأكثر لهذه النسبة، علما  أنها تتراوح بين    13قيمة مساوية للعدد    2006بة التنفيذ في عام  المعايير األمريكية واج
 ألجهزة التكييف المركزية القديمة. 7و

الوقود"   .4 الستخدام  السنوي  أفران  .  (Annual Fuel Utilization Efficiency - AFUE)"المردود  كفاءة  يحدد 
(Furnaces)    أو مراجل(Boilers)    .بنجمة كفاءة الطاقة  يتطلب البرنامج األمريكي المعروف  التدفئة(Energy Star)  

أكبر من   أنها تتراوح بين  85% لألفران و90قيمة مساوية أو  للمراجل، علما   % لألفران والمراجل  65و    %55 
 القديمة.
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 ترشيد استهالك الطاقة  3.8

تعتمد ترشيد استهالك الطاقة  ل  م الطاقة في المباني إجراءات أخرى يجب أن يترافق مع تنفيذ إجراءات تحسين كفاءة استخدا
بشكل أساسي على التدابير السلوكية لمالكي أو قاطني المباني. يمكن اإلطالع على الوصايا في هذا المجال في الملحق  

(4  .) 

 في المباني   معايير تحسين كفاءة استخدام الطاقة  4.8

معيارية. يتوافر في معظم وفقا  الستخدامات    فيهالطاقة  جميع أشكال  استخدام  كفاءة  عن    سكني  مبنىل  الطاقيداء  األ  يعبر
 الدول معايير محددة لألداء الطاقي للمباني أو لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني.

األداء   (Energy-efficiency standards)  الطاقة   استخدام  كفاءة  أداء  معاييرإن   تفرض  وتشريعات  إجراءات  مجموعة  هي 
   الطاقي المطلوب للمباني أو لألجهزة المصنعة أو تمنع من بيع األجهزة التي تقل كفاءتها عن حد أصغري محدد مسبقا .

 سيا  أسا  شكل جزءا  وي  يعتبر تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الغالف الخارجي للمبنى السكني من أوليات اإلجراءات الممكنة
التجهيزات األخرى التي تؤثر على  و أما باقي عناصر األبنية    في المباني الجديدة.  في معايير تحسين كفاءة استخدام الطاقة

ا اعتبرت إجراءات تحسين لذ   ،ها نادرا  ما تتضمن في المتطلباتلكن،  المعاييرفي  التعرض إليها  يمكن  األداء الطاقي لألبنية ف
الشمس،  ألشعة  المباشر  غير  والكسب  الطبيعية،  واإلنارة  المبنى،  واتجاه  وشكل  بموضع  الخاصة  الطاقة  استخدام  كفاءة 

 الحالية.  خارج نطاق الدراسة الطبيعي وغيرهاوالتهوية والتبريد الهواء  تسرب، و وتخزين الحرارة

 (.5ى اإلطالع على الملحق )لالستزادة حول بعض المعايير الدولية، يرج

 لألبنية  الغالف الخارجيإمكانية تحسين كفاءة استخدام الطاقة في  5.8

 العزل الحراري  1.5.8

  سطح والويشمل الجدران الخارجية واألرضيات والسقوف  ة والمكيفة.  ما باألجزاء الداخلية المدفأ  مبنىليحيط الغالف الخارجي  
فإن الغالف  ،  مدفأ  إذا كان غير  أما  . هجدرانفإن الغالف الخارجي يشمل أرضيته و   المبنى مدفأ  قبو  كان  والنوافذ واألبواب. إذا  

القبو والطابق الذي يعلوه الواقعة بين  الفقد الحراري عبر   يمكن للغالف الخارجي أن يشمل.  الخارجي يشمل فقط األرضية 
 . الجسور الحرارية عبرأو أساسات المبنى 

الذي  ال البناء  من  جزء  هو  الحراري  أعلى الحرارة    ينقلجسر  األجزاءمن    بمعدل  عبر  الحرارة  به.    انتقال  يمكن المحيطة 
 .عزلها حراريا   مما يستدعيباردة  ا  جسور ألساسات المبنى أو غيرها من الكتل الضخمة أن تشكل 

عناصر البناء   ات مقاوم  تحديد  على  ستندت،  سكني  لمبنى  الغالف الخارجيكفاءة استخدام الطاقة في    إن متطلبات تحسين
تكون قيم ،  اخ الباردفي المن  .  U-values (U = 1/R)المبنى    نتقال الحرارة لعناصرا  معامالت ، أو على R-valuesلنقل الحرارة  

داخل  الحرارة من    بحيث تحد من ضياع  مرتفعة  R-valuesمنخفضة أو تكون المقاومات    U-valuesمعامالت انتقال الحرارة  
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المناخأما  ،  المبنى إلى الجو المحيط إلى داخل المبنى. إن واحدة قيم معامالت    التسرب  تمنع الحرارة من  فإنها  الحار  في 
 .W/m².°Cانتقال الحرارة 

وتلمساهمة  نظرا   السكنيةتدفئة  المباني  الطلب    كييف  ذروة  الكهربائيةفي  الطاقة  سوري  على  و ةفي  ل،  الحراري  ألداء  نظرا  
وتخفيض  ترشيد استهالك الطاقة  لفرصة كبيرة    فإن تحسين الغالف الخارجي لألبنية يشكل،  لمبانيهذه ال  الضعيف عموما  
على   الكهربائية  ذروةالطلب  أهمية  دوتز .  الطاقة  الفرصة  اد  وبالتالي هذه  التكييف  الطاقة ألغراض  استهالك  تخفيض  في 

   الطاقة الكهربائية في فصل الصيف.   ذروةتخفيض الطلب على  

استخدام نوافذ ذات كفاءة طاقة ، و طحالسو   الجدران  عزلتشمل اإلجراءات التي يمكن تطبيقها لتحسين أداء الغالف الخارجي  
أفضل،  عالية التكلفة  اإلجراءاتغيرها من  و ،  وإحكام حراري  األبنية مجموعة    إن.  نسبيا    منخفضة  تناسب  التي  اإلجراءات 

إن األبنية المرشحة لتنفيذ إجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة    ريا  وتجريبيا .السكنية في سورية يجب أن تدرس بعناية نظ
 فيها تشمل اآلتي:  

 األبنية السكنية الجديدة، •

 األبنية التجارية الجديدة،   •

 األبنية الحكومية الجديدة، •

 األبنية السكنية القائمة المزمع تجديدها، •

 تجديدها،األبنية التجارية القائمة المزمع  •

 األبنية الحكومية القائمة المزمع تجديدها. •

الباردة  فالطاقة في المباني على الظروف المناخية.    يعتمد توفير التدفئةعلى    عتمد أساسا  يفي المناطق  في  و ،  درجات أيام 
 يعتمد على درجات أيام التبريد.حارة المناطق ال

"كود العزل الحراري في  والمعتمدة  عناصر البناء المختلفة    انتقال الحرارة عبر العظمى لمعامالت  ( القيم  14الجدول )يدون  
 .في سورية "لألبنية السكنية

  ""كود العزل الحراري لألبنية السكنيةفي  والمعتمدة عناصر البناء المختلفة  العظمى لمعامالت انتقال الحرارة عبرالقيم  :14 الجدول
 في سورية

 العنصر
 القيمة العظمى لإلنتقالية الحرارية 

.K)2value  (W/m-U 

 Uroof 0.5 السطح 
 owU 0.8 الجدار الخارجي 

 (facade≤ 0.2 A winAالنافذة )
winU 

5.2 
 3.5 (facade> 0.2 A winAالنافذة )
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 facadeU 1.5 الواجهة مع النوافذ
 GU 1.0 األرضية المالصقة للتربة 

 السقف 
FU 

1.0 
 0.5 شوفة مكاألرضية ال

facadeA ،مساحة الواجهة :winA مساحة النوافذ واألبواب : 
 [ 6المصدر: ]

المعايير الحرارية لألبنية في لبنان أكثر المعايير تطورا  من بين الدول المجاورة. رغم صغر مساحة لبنان فقد  عتبر  تللمقارنة  
الكبير   للتفاوت  مناخية  مناطق  أربع  إلى  والسهول    بينهاقسم  المنخفضة،  الجبلية  الغربية  والمنطقة  الساحلية،  )المنطقة 

عناصر البناء المختلفة    العظمى لمعامالت انتقال الحرارة عبرالقيم    (15. يدون الجدول )الداخلية، والمنطقة الجبلية العالية(
 المقترحة للتطبيق في لبنان.

 الالزم لعزل السطح في لبنان في حال اختيار عازل البوليسترين.( سمك العازل الحراري 16يدون الجدول )

   العظمى لمعامالت انتقال الحرارة في لبنانالقيم  :15 الجدول

 (K2value,  W/m-U.)  1القيمة العظمى لإلنتقالية الحرارية
األرضية نصف  

 4المكشوفة 

 األرضية 
 3المكشوفة

 2المنور
النوافذ 
 2العامودية

 خية  المنطقةالمنا السطح  الجدار 

 خذ بعين االعتبار مقاومات الهواء الداخلية والخارجية( األكما وردت في المواصفات اللبنانية )دون 
. الساحلية 1 0.57 2.10 6.2 4.3 2.60 2.60  

. الغربية الجبلية المنخفضة2 0.57 0.77 4.3 4.3 0.76 1.35  

. السهل الداخلي 3 0.57 0.77 4.3 4.3 0.66 1.00  

الجبلية المرتفعة. 4 0.44 0.55 2.8 2.8 0.55 0.80  

 5خذ بعين االعتبار مقاومات الهواء الداخلية والخارجية األمع 
 . الساحلية 1 0.51 1.55    
 . السهل الداخلي 2 0.51 0.68    

 [ 11] :المصدر

اإلنتقالية  1 قيم  تتضمن  ال  عند (  المقاومات  هذه  حساب  استبعاد  يجب  لذا  والخارجية،  الداخلية  الهواء  مقاومات  الحرارية 
 حساب اإلنتقالية الحرارية،

 ( إن اإلنتقالية الحرارية للنوافذ والمناور محسوبة عند مراكز النوافذ والمناور، ولذا ال تتضمن تأثير اإلطار،2

 األرضي المعرضة للهواء الخارجي، ( األرضية المكشوفة هي أرضية الطابق 3

 ق األرضي التي تعلو قبو غير مدفأ،( األرضية نصف المكشوفة هي أرضية الطاب4
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 0.04)مقاومات الهواء اآلتية: مقاومة الهواء الخارجية المالصقة للسطح والجدران  لغرض المقارنة أضاف معد التقرير  (  5

.K/W)2m الهو للسطح  ، مقاومة  المالصقة  الداخلية  للجدران   K/W)2m(0.17.اء  المالصقة  الداخلية  الهواء   0.13)، مقاومة 

.K/W)2m . 

   سمك العازل الحراري الالزم لعزل السطح في لبنان في حال اختيار عازل البوليسترين :16 الجدول

سمك العازل  
الحراري  
 المطلوب 

(m) 

الناقلية الحرارية  
للعازل الحراري  
 المختار 

(W/m.K) 

قيمة مقاومة  
 العازل الحراري 

 
.K/W)2(m 

قيمة المقاومة  
 الحالية للسطح 

 
.K/W)2(m 

القيمة العظمى  
للمقاومة الحرارية  

 للسطح 
.K/W)2(m 

القيمة العظمى  
لإلنتقالية الحرارية  

 للسطح 
.K)2(W/m 

 المنطقة 
 المناخية 

 . الساحلية 1 0.57 1.754 0.3913 1.363 0.039 0.05

0.05 0.039 1.363 0.3913 1.754 0.57 

. الغربية  2
الجبلية  
 المنخفضة 

0.05 0.039 1.363 0.3913 1.754 0.57 
السهل  . 3

 الداخلي 

0.07 0.039 1.881 0.3913 2.273 0.44 
الجبلية  . 4

 المرتفعة 

 [ 11] :المصدر

متطلبات  بين  مقارنة  النظرا  ألن المتطلبات اللبنانية للعزل الحراري ال تتضمن مقاومات الهواء الداخلية والخارجية، فقد جرت  
ولبنان   سورية  في  الحراري  قيم العزل  في  الهواء  مقاومات  االعتبار  بعين  أخذ  بعد  وذلك  فقط  والجدران  السطح  أجل  من 
 : (15في لبنان والمنوه عنها في الجدول ) اإلنتقالية الحرارية للسطح والجدران

 ، لم تقسم سورية إلى مناطق مناخية كما هو الحال في لبنان .1

 لم يتضمن كود العزل الحراري في سورية جداول بسماكات العزل لمواد عزل مختارة، .2

المناطق الساحلية والسهول الداخلية في لبنان  من مثيلتها في    قريبة  (0.5)إن قيمة االنتقالية الحرارية للسطح في سورية   .3
(0.51) ، 

،  في لبنان  (1.55)الساحلية    ةطقالمنمن مثيلتها في  بكثير  أصغر    (0.8)إن قيمة االنتقالية الحرارية للجدار في سورية   .4
 سورية،المنطقة الساحلية في في   الجدرانمما يعني متطلب أعلى لعزل 

 في المنطقة الساحلية.   تطبيقهافي حال خاصة راري في الكود السوري عالية متطلبات العزل الحيستنتج من هذه المقارنة أن 

 

 النوافذ  2.5.8



44 
 

دورها في   يختلف عن االهتمام بخاصا    اهتماما    يةزجاج  ا  تحوي ألواحالتي    نىخرى من المباألجزاء  األنوافذ واألبواب و تتطلب ال
للكسب الحراري من أشعة الشمس   . في المناخ البارد، يمكنالطبيعي والحرارة الشمسيةالضوء  وفر  يالزجاج  الحراري. فالعزل  

فإنه ينبغي طرد حرارة أشعة الشمس الداخلة إلى المبنى ،  في المناخ الحار   أن يخفض من الحاجة إلى التدفئة الفعالة، أما
طريق يجب   عن  الهواء.  تتناسب    تكييف  النافذة  أن  وتوجيه  الزجاج  الضوء  الكميات  لامع  مساحة  من  جميع مختلفة  من 

 كييف. ألغراض التدفئة والت تجاهات ومع الكميات المضافة من الطاقة لتلبية احتياجات المبنى من الطاقةإلا

لنوافذ  احسابات  إن  .  يكل لوح زجاج  النافذ عبركمية ضوء الشمس    على(  G-values)  النوافذ  زجاجالخاصة بالثوابت    تدل
  الكسبتشمل مجموعة واسعة من معامالت  معايير للنوافذ  وغيرها  في الواليات المتحدة وكندا  ، لذا وضعت  معقدة إلى حد ما

 ..(SCثوابت التظليل )(، و VLT) لألشعة المرئية وقيم نفاذية الزجاج، (SHGC) الشمسي ي الحرار 

إلى  ية  طبقات الزجاجعدد المل زيادة  . وتشغيرها من الفتحات الزجاجيةعدة طرق لتحسين كفاءة النوافذ الزجاجية أو    توجد
  تفريغ الهواء بين األلواح الزجاجية غاز خامل أو  بملء الفراغ بين ألواح الزجاج  ، وطالء الزجاج، و أو ثالثي الطبقات  مزدوج

توضع .  يةالزجاج  كما يشمل أيضا  إطارات النوافذ التي تثبت الزجاج في موضعه وتفصل بين الطبقاتلتقليل انتقال الحرارة.  
 . الفتحات الزجاجيةعبر اإلضاءة  كميةو  ةالحرار  حسابات انتقال تجرى قواعد محددة أو عادة 

 ( األنواع الرئيسة المختلفة للنوافذ والقيم الوسطية لخواصها الرئيسية. 18( و )17يلخص الجدوالن )

 الحرارية للنوافذ والفتحات الزجاجية  : قيم االنتقالية 17 الجدول

   U-Value  لالقيمة الكلية 
.K)2(W/m 

.K)2Value (W/m-U 
 في مركز الزجاج 

 زجاج النافذة 

   إطار نموذجي  إطار عالي األداء 

 زجاج مفرد 5.91 6.30 5.90
 زجاج مضاعف  2.73 3.51 3.03

 األرغون زجاج مضاعف قاسي قليل اإلصدارية مع  1.70 2.63 2.19

 زجاج مضاعف طري قليل اإلصدارية مع األرغون  1.42 2.39 1.94

 [ 12] :المصدر  
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 : النفاذية النموذجية للضوء ومعامالت الكسب الحراري الشمسي للنوافذ والفتحات الزجاجية  18 الجدول

 الحراري الشمسي )نسب مئوية(نسبة نفاذية الزجاج للضوء إلى معامل الكسب 

 عاكس  رمادي  إنتقائي طيفي  أزرق/أخضر  دون لون  مم( 6زجاج النافذة )
 20/29 43/56 71/51 75/62 89/81 زجاج مفرد

 18/21 40/44 59/39 67/50 78/70 زجاج مضاعف 
 17/20 37/39 55/34 62/45 73/65 زجاج مضاعف قاسي قليل اإلصدارية مع األرغون 

 16/15 35/24 53/27 59/29 70/37 مضاعف طري قليل اإلصدارية مع األرغون زجاج 

 [ 12] :المصدر

 % معامل الكسب الحراري الشمسي81نسبة نفاذية الزجاج للضوء و % 89 :(89/81مثال: زجاج مفرد دون لون )

 أي خيار أفضل للنافذة؟ 

المناخية،    اختالف  بسبب مبنى    كبيرا    اختالفا    الهامة   خصائص ال  واختالفالظروف  من  ،  آلخرمن   تحديد المستحيل  فإنه 
للنافذة    مواصفات بدال  األتكون    يةالزجاجوحيدة  المباني.  لجميع  بد من    فضل  ذلك، ال  لمن  تحليل  كل  لحياة  الدورة  إجراء 
 األمور اآلتية: االعتبار بعينأخذ يمشروع 

 استهالك المبنى من الطاقة )اإلنارة والتدفئة والتكييف( خالل العمر االفتراضي له،  • 

 اإلنارة الطبيعية،  • استخدام

 النوافذ المطورة. التكييف التي تحل محل• قيمة معدات 

، ال بد من ذلك  بدال  و .  وي اليد  حسابالالقيام بهذا النوع من التحليل بشكل حدسي أو عن طريق    معظم الحاالتفي  يستحيل  
استخدام   األداء  من  لتحديد  مطور  حاسوبي  لمبنىالطاق برنامج  الالزملتو .  ي  التحليل  إجراء  كيفية  تحليل  ،  وضيح  أجري 

  فيه   يهالزجاج  اتمساححيث تشكل ال  ا  مربع  ا  متر   9300  لمبنى تجاري في لوس أنجلوس مساحته   DOE-2بواسطة البرنامج  
تتضمن نافذة عادية    مع خمسة بدائلبلوح زجاجي واحد    نافذةالمبنى  قورن في هذا  .  ناإلجمالية للجدرا  مساحةالمن    %24

بلوح زجاجي واحد    بلوحين زجاجيين ونافذة غير ملونة بلوحين زجاجيين ونافذة منخفضة اإلصدارية بلوحين زجاجيين ونافذة
ونافذة طيفي  إنتقائي  بطالء  مطليين  مطلي  زجاجيين  طيفي  بلوحين  إنتقائي  )  يدون  .بطالء  ،  النمذجةنتائج  (  19الجدول 

 .الملونة نتقائيةاال  ةالمزدوج النافذةدورة الحياة هو  تكاليف من منظور أفضل خيارويتضح من هذه النتائج أن 
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 في لوس أنجلوس  2م 9300لمبنى تجاري مساحته   DOE-2: نتائج النمذجة في البرنامج 19 الجدول

الزجاج نوع    

مردوج إنتقائي  
 ملون خفيفاً 

مفرد إنتقائي  
 ملون خفيفاً 

 مزدوج منخفض 
 اإلصدارية 

 مزدوج 
اف اشف إنتقائي  

 مزدوج 
 برونزي 

 مفرد 
اف اشف  

 )vτ(النفاذية البصرية )المرئية(  0.88 0.47 0.68 0.44 0.66 0.41

 (SHGC)معامل الكسب الحراري الشمسي  0.83 0.49 0.42 0.37 0.51 0.28

 (SHGC)إلى  )vτ(نسبة  1.06 0.96 1.62 1.19 1.29 1.46

 K)2value W/(m-Uاإلنتقالية الحرارية  6.2 2.72 1.65 1.76 6.30 1.65

 (year/$)الوفر الطاقي السنوي  - 7179 8825 9730 7347 11842

القيمة الحالية للوفر الطاقي خالل دورة الحياة   - 71332 87687 96679 73001 117664
($) 

 ($)تكلفة الزجاج اإلضافية  - 48000 74400 64000 16000 88000

 ($)تكلفة نظام التبريد المتجنبة  - 56600 67800 79300 59500 96500

 فترة استرداد رأس المال البسيطة )سنة( - 0 1 0 0 0
 ($)القيمة الحالية الصافية  - 79932 81087 111979 116501 126164

 [ 13] :المصدر

 اإلفتراضات:

 ضبط ضوء النهار للمحيط •

 kWh/0.10$تعرفة الطاقة الكهربائية  •

 therm/0.70$تكلفة الغاز الطبيعي  •

  2معامل األداء لنظام التكييف =  •

 سنة  20%، عمر الزجاج 2%، معدل التضخم 10لحساب القيمة الحالية: معدل الفائدة  •

 تكلفة الزجاج اإلضافية هي تكلفة الزجاج فقط، وال تشمل كلفة العمل واإلطار لتغيرها الطفيف عن القيمة األساسية •

 دوالر أمريكي لكل طن 1200تستند تكلفة نظام التكييف المتجنبة إلى  •

الطاقي خالل دورة   تحسب القيمة الحالية الصافية بطرح تكلفة الزجاج اإلضافية من مجموع القيمة الحالية للوفر •
 الحياة وتكلفة نظام التكييف المتجنبة

  



47 
 

 التظليل  3.5.8

المتحركة    التظليل  يخفض الشمسيةواألغطية  الشمس  من اختراق  كثيرا    والعاكسات  النوافذ  ل  أشعة  الزجاجية  زجاج  والفتحات 
كما أن  معقدة تحاكي ثالثة أبعاد.  حاسوبية  غالبا ما يتطلب نماذج    ذيلى حد ما والإمعقدة    عمليةالتظليل  يعتبر  .  األخرى 

  المبنى تتطلب الكثير من المعلومات حول    هذه النماذج  ألن  ظرا  ن  يكون معقدا    استخدام هذه النماذج الحاسوبية لمبنى بسيط
طورت بعض الدول دليل مبسط يمكن استخدامه    .في السماء  حركة الشمسل  وفقا    حسابهاالتي يجب  و   هاتظليلاألجزاء المراد  و 

 في المباني البسيطة. 

تقل الحاجة  الطاقة الشمسية لغرض التدفئة بينما    ( أنه كلما ابتعدنا عن خط االستواء تزداد الحاجة إلى8يالحظ من الشكل )
 للتظليل.

  

 
 

(، الحاجة  3(، أشكال المبنى المتناسبة مع احتياجات التظليل ) 2ومقدار التظليل )  ، تحليل (1)  تظليل : المسارات الشمسية التي تحتاج 8 الشكل
 [13المصدر: ]  (4لطاقة الشمسية في فصل الشتاء ) ل

( مثالين لتظليل النوافذ  9. يظهر الشكل )  E ˚42.5و    E ˚36وخطي طول    N ˚37و    N ˚32.3تقع سورية بين خطي عرض  
 .  °37و   °33عند خطي عرض 
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 الكسب الحراري المباشر من أشعة الشمس  4.5.8

  بحيث يلتقط أكبر كمية ممكنة من  يوجه زجاج النافذة،  يجري تدفئته بالكسب الحراري المباشر من أشعة الشمسي مبنى  ف
الشمس وذو  نىالمبيكون  عندما  و .  أشعة  جيد  بشكل  حراريا   الحراري  ،  جيدةكفاءة    معزوال   الكسب  أشعة  فإن  من  المباشر 

 حتى في المناخات الباردة.في تغطية الطلب على التدفئة كبير  الشمس يساهم بشكل

قادرة على تخزين الطاقة  المبنى    عناصر  أن تكون   فإنه يجب  العام،اليوم و على مدار    للشمسالمبنى  تعرض  الختالف  نظرا   
ويخسر في هذه الحالة من االستفادة من ،  يحتاج للتكييف  الشمسالكثير من حرارة    فالمبنى الذي يلتقط.  وتوازنها  الشمسية

 أشعة الشمس. 

 العمق األعظمي 

آب(  21)ظهيرة يوم   

 العمق األعظمي 

 كانون األول(  21)ظهيرة يوم 
 خط العرض 

~0.5H

H

 

~0.9H

H

 

37° 

~0.4H

H

 

~0.75H

H

 

33° 

 [14المصدر: ] °37و  °33: مثال توضيحي لتظليل نافذة عند خطي عرض 9 الشكل
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مناخ داخلي مريح دون الحاجة إلى أنظمة تدفئة وتكييف تقليدية. وبالمقارنة مع    passive houseيتحقق في البيت الشمسي  
% ألغراض التدفئة والتكييف وتعتمد هذه    90  -%  70البيوت التقليدية يستهلك البيت الشمسي طاقة أقل بنسبة تصل إلى  

الطاقة ينخفض لكن تكلفة البناء تزداد   النسبة على معايير الطاقة المطبقة. عندما تزداد كفاءة البيت الشمسي فإن استهالك
 (. 10)أنظر الشكل 

يمكن األعند   فإنه  الشمسي،  للبيت  االفتراضي  العمر  مدى  على  والطاقة  لالستثمار  المتزايدة  التكاليف  االعتبار  بعين  خذ 
 عن تغير التكاليف ( مثاال  11معرفة التكاليف النهائية إلجراء تحسين كفاءة استخدام الطاقة في هذا البيت. يوضح الشكل )

قدرها   طاقة  يستهلك  الذي  الشمسي  للبيت  الكلية  التكاليف  أن  الشكل  هذا  من  ويتضح  الطاقة.  وتكاليف   50النهائية 

kWh/m²/yr    100أقل من التكاليف الكلية لبيت نفذ وفق المعايير والذي يستهلك طاقة أكبر قدرها kWh/m²/yr كما يتضح .
للتكاليف الكلية لبيت   مساوية  kWh/m²/yr 30لكلية للبيت الشمسي الذي يستهلك طاقة قدرها  التكاليف ا( أن  11من الشكل )

، وذلك عند المقارنة على مدار العمر االفتراضي للبيت kWh/m²/yr 100نفذ وفق المعايير والذي يستهلك طاقة أكبر قدرها  
الش  30الشمسي ) للبيت  العمر االفتراضي  البيت سنة مثال (. علما  أنه خالل  مسي ال توجد تكاليف إضافية يتحملها مالك 
 الشمسي.

 

 : التكاليف اإلضافية والوفر في بيت شمسي 10 الشكل
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 : التكاليف الكلية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في بيت شمسي 11 الشكل

قدرها   طاقة  يستهلك  والذي  له  االفتراضي  العمر  خالل  شمسي  لمبنى  الكلية  التكاليف  تكون  السابق،  المثال  في   50إذا  

kWh/m²/yr  100أقل من التكاليف الكلية لمبنى يشاد وفق المعايير التي تتطلب kWh/m²/yr  . 

 الشمسية في سورية نظرا  للكلفة التأسيسية العالية. يصعب جدا  في الوقت الحاضر اعتماد معايير محلية للبيوت 

 ( الباردة  إلشعاع الشمسي )األسطح العاكسة ل  األسطح 5.5.8

وجزءا  منه يمتص في السطح كما أن  منه ينعكس نحو السماء  كبيرا   إن جزءا   عندما يرد اإلشعاع الشمسي على سطح ما ف
وجزء  ا  جزء األحمر  تحت  إشعاع  شكل  على  السماء  إلى  ينبعث  الممتصة  الحرارة  الممتصة    ا  من  الحرارة  من  ضيع  يآخر 

نحو الهواء المحيط بالسطح، وأخيرا  ينتقل جزء من حرارة الشمس إلى داخل البناء ويكون أكبر ما    بالحمل الحراري الطبيعي
 . (12)الشكل  يمكن إذا كان السطح غير معزول حراريا  
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 [15المصدر: ] -: النقل الحراري عبر سطح12 الشكل

أو   0.6% من أشعة الشمس. وإذا طليت بمادة بيضاء معامل انعكاسها  20-10إن معظم األسطح المستوية الداكنة تعكس  
الشمس بحوالي   االنعكاسية ألشعة  إلى زيادة  فإنها تؤدي  أسطح  40أكثر  أو أسطح % وتصبح  الشمسي  عاكسة لإلشعاع 

بمادة بيضاء يخفف من   2م  100باردة نظرا  لتأثير التبريد الناتج عن إنعكاسية اإلشعاع الشمسي. إن طالء سطح مساحته  
الشمس بحوالي  tCO 210انبعاث   %، فإن طالء هذا السطح بمادة بيضاء يخفف من  20. وإذا ازدادت االنعكاسية ألشعة 
  4%، وبالتالي يخفف من انبعاث  15انعكاسية األرصفة ألشعة الشمس يمكن أن تزداد بمقدار وسطي    إن .tCO 25انبعاث  

2100m/2tCO[16.]  ( مقارنة بين الخواص اإلشعاعية لسطحين تقليدي وبارد. 20يدون الجدول ) 

ارية. وفي حال انتشار هذا  تكمن فوائد انعكاس الضوء نحو الجو في تبريد السطح وتخفيض حمل التكييف وزيادة الراحة الحر 
كما   للتكييف  اإلجمالي  الحمل  تخفيض  في  يساهم  فإنه  المدينة  داخل  األسطح واألرصفة  في  واسع  نطاق  على  االنعكاس 

 يخفض من الطلب على الحمل الكهربائي عند الذروة ويحسن نوعية الهواء الخارجي والراحة الحرارية. 

 مقارنة الخواص اإلشعاعية بين سطحين تقليدي وبارد : 20 الجدول

 سطح تقليدي

 النوع  اإلنعكاسية  اإلصدارية 

 حصى داكن 0.08-0.15 0.80-0.90

 اسفلت ناعم  0.04-0.05 0.85-0.95

 سطح بارد 

 حصى أبيض  0.30-0.50 0.80-0.90

 حصى مع اسمنت  0.50-0.70 0.80-0.90

 للسطح طالء أبيض   0.75-0.85 0.85-0.95

 [ 15] : المصدر      
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 الفعالة المتجددةنظم الطاقة  6.8

المياه  تسخن  حيث  الشمسية،  بالطاقة  المياه  تسخين  هو  السكنية  األبنية  في  استخداما   المتجددة  الطاقة  تطبيقات  أكثر  إن 
كما يمكن استخدام الطاقة الشمسية لغرض التدفئة لكن هذا التطبيق يتطلب زيادة    بالطاقة الشمسية وتخزن لحين االستخدام.

 سعة التخزين الحراري وفي بعض األحيان يلزم التخزين الفصلي من فصل الصيف إلى فصل الشتاء.

 مكانية استخدام الطاقة الشمسية لغرض التدفئة:إيوضح المثال التالي 

.  2Watts/m  420شعاع الشمسي حوالي  إلل  وفي فصل الشتاء تبلغ الشدة الوسطيةنفرض أنه في خط عرض مدينة دمشق  
كيلو   100شهريا أو    يكيلو واط ساع  3000  قدرهاطاقة  يحتاج    2m  100مساحة سطحه    ونفرض أيضا  أن منزل نموذجي

  6شعة الشمس على مدار  سطح المنزل أل  ت لواقط شمسية مساحتها تساوي مساحةإذا تعرض.  تقريبا  في اليوم    ي واط ساع
 ستقبل طاقة من الشمس قدرها: يوميا ، فإنها تساعات 

420  W/m2 × 100 m2 × 6 hr/day = 250 kWh/day 
وبالتالي ينتج النظام الشمسي طاقة  ٪  20  ة هوالشمسيالتدفئة بالطاقة  لنظام  اليومي    أن المردود  في أحسن األحوالنفرض  

قدرها   الحراري    kWh/day 50حرارية صافية  الحمل  تخفيض  يمكن  يوميا .  الطاقة  المنزل من  احتياج  يقابل نصف  ما  أي 
وفي هذه الحالة يؤمن النظام الشمسي  الجنوب،    نحوالنوافذ  للمنزل بمقدار النصف عن طريق العزل الحراري الجيد وتوجيه  

 المنزل من الطاقة.  كامل احتياج

النظم الكهرضوئية التي يمكن أن تزود األبنية بالكهرباء  المتجددة في األبنية هو  مثال آخر على االستخدام الفعال للطاقة 
كبيرة نظرا    وال يحتاج هذا التطبيق إلى سعات تخزين  المنتجة من هذه النظم. يمكن أيضا  إنتاج البرودة من الطاقة الشمسية

 لتبريد تتزامن مع الشدات العالية لإلشعاع الشمسي.إلى االحاجة  ألن

 التجهيزات المنزلية  7.8

كبير   حد  إلى  تطورت  وقد  عملها.  ألداء  الالزم  من  أكثر  طاقة  القديمة  المنزلية  الكهربائية  األجهزة  تقانات  معظم  تستخدم 
جم )تقانات  والمبردات  والمضخات  اإلنارة  كأجهزة  الكهربائية  للطاقة  المستهلكة  األجهزة  ووشائع    (chillersيع  والمحركات 

 التبريد وغيرها حيث انخفض استهالكها من الطاقة وتحسن مردودها.

 أنظمة التدفئة والتكييف  1.7.8

عميقة على استهالك    هذه النظم آثارا    تترك. و في األماكن المغلقةللسكن والعمل  مريح  المناخ  تؤمن أنظمة التدفئة والتكييف ال
  مبنى  عالقة عكسية بين كفاءة  توجد.  انيلطاقة في المبلاستهالك    ال يوجد  وتكييفمن دون تدفئة  حيث  الطاقة في المباني.  

جها لنظم التدفئة والتكييف، وقد ال تحتاج األبنية  لنظم التدفئة والتكييف، فالمباني عالية الكفاءة للطاقة ينخفض احتياالحاجة و 
 الذكية لهذه النظم.
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التدفئة والتكييف إلى تحقيق وفر كبير في استهالك الطاقة، لكن هذا الوفر  يقود تحسين كفاءة استخدام   الطاقة في أنظمة 
تحسين كفاءة المرجل أو المكيف بالحمل يتعلق بكفاءة الطاقة في المباني بشكل عام. فمثال  يتعلق الوفر الكلي الناتج عن  

إمكانية الوفر في    يخفض من للتدفئة أو التكييف. كما أن العزل الحراري الجيد للغالف الخارجي يمكن أن    المطلوب  الكلي
لمباني  ينبغي أن تحقق استطاعات أنظمة التدفئة والتكييف التوازن المطلوب بين الكفاءة الحالية ل لذا أنظمة التدفئة والتكييف.

 واحتياج المباني من الطاقة ألغراض التدفئة والتكييف. 

بطريقتين مختلفتين :  الطاقي لألبنيةتؤثر على األداء  HVAC التكييفالتدفئة و معدات عدا  إن التجهيزات المركبة في األبنية
التجهيزاتمن خالل  األولى   إنتاجالثانية  لطاقة و ل  احتياج  إلى    الضائعةلحرارة  ل  التجهيزات  من خالل  أن تؤدي  التي يمكن 

   التدفئة.  تخفيض أحمال زيادة أحمال التبريد أو 

توجد طرق عديدة لتدفئة المباني، كالتدفئة المستقلة لمنزل أو التدفئة المركزية لمبنى أو التدفئة المركزية الجماعية لمجموعة  
ن مشتقات النفط أو من محطات التوليد المشترك للكهرباء مباني. كما يمكن تأمين الحرارة الالزمة للتدفئة من الكهرباء أو م 

 )المضخة الحرارية( والحرارة أو من الحرارة الضائعة في المصانع مثال . 

 تهتم معايير التدفئة بالمردود اإلجمالي لنظام التدفئة بشكل عام، كما تعالج أيضا  مردود العناصر المكونة لنظام التدفئة.  

التكييف أن للمحافظة على جو مريح   التكييف. يمكن ألنظمة  الزائدة منه بواسطة أنظمة  الحرارة  إزالة  المبنى ينبغي  داخل 
تكون مستقلة )وحدات صغيرة( أو مركزية. ففي وحدات التكييف الصغيرة يتركز االهتمام على مردودها وعلى نظام التحكم، 

ونظام توزيع الهواء يحددون مجتمعين درجة كفاءة استخدام    بينما في النظم المركزية فإن أبعاد نظام التكييف ونظام التحكم
الطاقة. ويجب اتخاذ الحيطة الالزمة لمنع تسرب الهواء الذي يمكن أن يخفض من مرود نظام التكييف الميكانيكي. تعمل 

 بعض األبنية بالتبريد الطبيعي أو بالتبريد الليلي اللذان يخفضان الحاجة إلى التبريد الميكانيكي. 

 :مراحل التصميم اآلتية تقييم على المصممالطاقة ينبغي  الستخدامالمثلى حقيق الكفاءة لت
 ، • معايير الراحة الحرارية

 األحمال، • طرق حساب
 التدفئة والتكييف، • خصائص نظام

 المناسبة والتشغيل عند الحمل الجزئي،التجهيزات اختيار • 
ظمة الهواء والماء ووحدات التدفئة  نالتدفئة والتكييف خالل السنوات الماضية )أطرأ تحسن تدريجي كبير على عناصر أنظمة 

 . تتضمن أنظمة التدفئة والتكييف الحديثة والتي تتمتع بكفاءة عالية العناصر والميزات اآلتية: (والتبريد المركزية

 لتخفيض استهالك المراوح من الطاقة، ( VAVحجم الهواء )نظم تغيير • 
 لهواء الخارجي عن طريق التحكم بمستوى االنتالبي/درجة الحرارة، التحكم با• 
 استخدام المضخة الحرارية وأنظمة استرجاع الحرارة،• 

 في األبنية واستخدام أنظمة التحكم المركزية،  • إدارة الطاقة 
 .التبريد الطبيعيو  الطبيعية التهويةاستخدام • 
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 : هي والتكييف ئةتجهيزات التدفالفرص المتاحة لتحسين كفاءة إن 
 التجهيزات القديمة،استبدال  التجهيزات حين• تحسين كفاءة 

 ،مباشرالالتحكم الرقمي   التجهيزات باستخدام• تحسين مراقبة وإدارة 
 ، نوعية الهواء الداخليمن الميكانيكي ويحسن التبريد ، مما يقلل من  الخارجيالهواء الطبيعي بواسطة تبريد ال• استخدام 

 .للمبنىالهواء وتدفق السوائل بحيث تتوافق مع االحتياجات الفعلية  تتحكم بجريانالتي  ترددال متغيرةمحركات  استخدام• 
 .ءة• استخدام المحركات عالية الكفا

 : تشمل األجهزة الكهربائية المرشحة إلجراءات تحسين الطاقة فيها في القطاع السكني والخدمي والتجاري 

 ومكيفات الهواء المنزلية،  الثالجات .1

 مكيفات الهواء في المنشآت التجارية والحكومية،  .2

 سخانات المياه بالطاقة الكهربائية، .3

( خالصة عن هدر  6يتضمن الملحق )  لم تلحظ باقي األجهزة الكهربائية لمساهمتها الضعيفة في تخفيف الغازات المنبعثة.
 الطاقة في األجهزة الكهربائية ذات استطاعات األمان أو اإلحتياط.

 الثالجات والمجمدات   2.7.8

  مفعول   على  للحصول (  Vapour compression refrigeration cycle)البخار  انضغاط  دارة  العالم  في   الثالجات  معظم  تستخدم
  أن   كما  الفنادق  في   محدود  فانتشارها(  Gas absorption)   الغاز   امتصاص   دارة  وفق   تعمل  التي  الثالجات  أما.  التبريد

 تتضمن .  المخيمات  وفي   المتحركة  المساكن  في  ضيق  نطاق  على   فتستخدم  كهرحرارية  تبريد  دارة  وفق  تعمل  التي   الثالجات
  والمجمدات   الثالجات  من  %95  تعمل.  تمدد  وصمام  أكثر  أو  واحد  ومبخر  ومكثف   ضاغط  االنضغاطية  التبريد  دارة

  والمجمدات   الثالجات  معظم  تعمل  بينما  ،(cooling  Natural convective)  الطبيعي  الحملي  بالتبريد  أوروبا  في  المصنعة
مراوح ( بمساعدة  Forced convection cooling)  القسري   الحملي  بالتبريد  واليابان  واستراليا  األمريكية  القارة  شمال   في  المصنعة

 لألجهزة  ومناسب  منخفضة  وكلفته  فعال  الطبيعي  بالحمل  التبريد  إن(.  No frostكهربائية، وتدعى باألجهزة عديمة الجليد )
  المتشكل   الجليد  فإن  الرطوبة،  عالية  المناطق  في  أما.  الرطوبة  منخفضة  األماكن  ويالئم  االستطاعة،  متوسطة  أو  الصغيرة
  من   أكبر  استهالك  وبالتالي  للجهاز   الزائد  التشغيل  لتجنب  دوري   بشكل  إزالته  وينبغي  انزعاجا    يسبب  المبخر  أسطح   على 
  عن   وارتفاعها  حجمها  يزيد  التي  لألجهزة  بالنسبة  أنه  كما.  القسري   التبريد  باستخدام  ينصح  الحالة  هذه  وفي  الكهربائية،  الطاقة
  عن   النظر  وبغض.  مروحة  استخدام  دون   الداخلية  الحرارة  لدرجات  منتظم  توزع  على  المحافظة  الصعب  من  فإنه  معين،  حد
  وفعالية   الضاغط  ومردود  الحراري   العزل   بنوعية  كبير  حد  إلى   تتأثر  الجهاز  كفاءة  فإن  قسرية،  أم   طبيعية  التبريد  دارة  كون 

 خالل  ملحوظ  بشكل  تطويرها  جرى   العناصر  هذه  جميع  إن .  التحكم  نظام  وبنوعية(  والمكثف  المبخر)  الحرارية  المبادالت
  الحرارية   الجسور  تشكل  وعلى   الحراري،  للعازل   الحرارية   الناقلية   على   أوال    الحراري   العزل  نوعية  تعتمد.  األخيرين  العقدين

(Thermal bridges  )عن   ةالحراري  الجسور  تتشكل.  الحراري   العازل  طبقة  عبر  الحراري   العزل  أداء  في  انقطاعات  تسبب  التي  
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  وتعتبر.  الحراري   العازل  في  للجهاز  وظيفية  أو  إنشائية  أجزاء  اختراق  طريق  عن  أو  الحراري   للعازل  السيء  التركيب  طريق
 .   الحراري  العزل مواد في  الحاصلة التطورات  آخر( Vacuum panels) المفرغة العازلة األلواح

  مردود   على   طرأ  الذي  الكبير  التحسن  من   الرغم  وعلى .  الكهربائيين  والمضخة   المحرك   بمردودي  الضاغط  مردود  يتعلق
 .السوق  الختراق تتهيأ العالية الكفاءة وذات التطوير  حديثة الضواغط من  جديدة دفعة أن إال الضواغط،

  بداللة   المردود   عن  التعبير  تم  إن   وذلك  كفاءته  تحسين  مهمة  سهلت  كلما  التبريد  جهاز  حجم  كبر  كلما  أنه  المعروف  من
  إلى   المساحة  نسبة  أن  إلى  ذلك  في  السبب  ويعود.  معينة  حرارة  درجة   عند  التخزين  حجم  لواحدة  المستهلكة  الطاقة  معكوس
  الكبيرة  األجهزة   في  يتوفر  كما  صغيرا ،  الحجم  لواحدة  الحراري   الفقد  يكون   وبالتالي  الكبيرة  األجهزة  في  منخفضة  تكون   الحجم
 مع   مقارنة  الكبيرة  الضواغط  بها  تتمتع  التي  العالية  الفعالية  عن  عدا .  التبريد  دارة  ولعناصر  الحراري   للعزل  كافيا    حيزا  

 في  التغيرات  لكن  كبيرة،  األجهزة  كون   إضافية   طاقة  استهالك  كليا    يعوض  ال  ذلك  مع  األمر  هذا  لكن.  الصغيرة  الضواغط
 . التناسبية عن  البعد كل بعيدة والحجوم المستهلكة  الطاقة

  واآلثار  ليتر 176 سعة واحد بباب مجمدة - ثالجة في الطاقة استخدام كفاءة  تحسين طرق (  21) الجدول يوضح: أول مثال
 طريقة   على   المثال  هذا   في  االقتصادية  الجدوى   تحديد  في  اعتمد.  تايلند  في  أجريت  والتي   ذلك  عن   الناتجة   واالقتصادية   الفنية
 . (Cost-benefit evaluation) الكلفة  إلى المنفعة نسبة حساب

 : [17]ليترا  ذاتية التخلص من الجليد التحسينات التالية  515مجمدة أمريكية سعة   -: أجريت على ثالجةمثال ثان

 Energy-Efficiency(، أي ازدادت نسبة تحسين كفاءة الطاقة  COP= 1.37بدال  من )(  COP=1.60)  ضاغط  تركيب .1

Ratio (EER)  5.45إلى  4.7من . 

 . سم 6.3 إلى سم 3.8 من الجانبية والجدران للباب الحراري  العازل سمك زيادة .2

 . واط 4.5 إلى  واط  9.1 من المبخر مروحة استطاعة تخفيض .3

 . واط 4.5 إلى  واط  12 من المكثف مروحة استطاعة تخفيض .4

 .الباب إحكام مادة عبر الحراري  الفقد تخفيض .5

 .والمبخر للمكثف الحراري  التبادل مساحة زيادة .6
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 ليتر    176مجمدة بباب واحد سعة  -ثالجة  في: طرق تحسين كفاءة استخدام الطاقة 21 الجدول

الطاقة   الخطوة  
 السنوية 

 المستهلكة 
(kWh) 

 الوفر  
 في  
 + الطاقة
(%) 

كلفة التراكمية  تال
   +إلجراء التحسين 

(US$) 

المضافة على  كلفة تال
   (%) + سعر المبيع

 نسبة المنفعة 
 كلفة تإلى ال 

 لهذه  
 الخطوة 

لجميع  
 الخطوات 

 - - - - - 255 األساس 
  الجدران  إلى  حراري   عزل  سم  1  إضافة 
 الجانبية 

234 8.4 1.3 1.5 2.9 2.9 

  الجدران إلى  حراري  عزل  أيضا   سم  1 إضافة 
 الجانبية 

227 11.1 2.6 3.0 1.1 2.3 

 2.1 1.9 4.4 3.75 15.3 216 الخلفي  للجدار حراري  عازل سم 2 إضافة 
 : ضاغط   تركيب

 ++0.92COP 52.9 kCal/h , 
 kCal/h , 0.89 COP 58 بدال  من:

201 21.1 6.5 7.6 1.1 1.7 

 183 28.5 9.9 11.6 1.1 1.5 (COP=1.01) الضاغط إلى مكثف إضافة 
الحراري  تحسين إحكام الباب )تخفيض الفقد  

 %(25لمادة اإلحكام بنسبة 
171 32.9 12.1 14.2 1.1 1.4 

 [71] :المصدر
++،  تراكمية  قيم +

COP  معامل األداء 

 ارتفعت  حين  في  ،kWh 420  إلى  kWh 700  من  للثالجة  السنوي   االستهالك  انخفض  مجتمعة   اإلجراءات  هذه  وبنتيجة
 .فقط أمريكي دوالر 325 إلى  260 من التصنيع تكاليف

 منزال   عشرين   في   للطاقة   موفرة  ومجمدات  ثالجات  استخدام  جراء  المحقق  الطاقي   ( النتائج التجريبية للوفر13يبين الشكل )
،  ً   المنازل   في  أصال    الموجودة  والمجمدات  الثالجات  بجميع  للطاقة   الموفرة  والمجمدات  الثالجات  استبدلت  حيث  فرنسيا 
  يتجاوز   لم  بينما  ،kWh 1740  بلغ  حيث/  7/   رقم  المنزل  في   حصل   سنوي   وفر   أعلى   أن   الشكل   هذا   من   يتضح.  العشرين
 المنازل   هذه  في  الطاقة  استهالك  في  للوفورات  السنوي   المتوسط  إن.  kWh 21  من  بأكثر/   11/  رقم  المنزل  في  السنوي   الوفر

 .kWh 723 هو للطاقة موفرة ومجمدات ثالجات  تركيب جراء العشرين
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 [18المصدر: ] -: الوفر الطاقي المقاس جراء استخدام ثالجات ومجمدات كفوءة للطاقة في عشرين منزاًل 13 الشكل

ة الكهربائية في % من اإلنتاج اإلجمالي للطاق 2تبعا  لدراسة أجريت في المركز الوطني لبحوث الطاقة، يمكن توفير نسبة  
،  kWh/yr 600إلى    kWh/yr 744في حال جرى تخفيض وسطي استهالك الثالجات في سورية من    2004سورية في عام  
 .  ktoe/yr 130أو ما يعادل 

  أجهزة تكييف الهواء 3.7.8

  أما   المساحة،   كبيرة  والمنازل  التجارية   األبنية  في   تستخدم   المركزية  فاألجهزة  االستخدام،  لنوع  تبعا    الهواء  تكييف  أجهزة  تصنف
 أو   المنزلية  الهواء  مكيفات   مثل  عديدة  تسميات  عليها  ويطلق  اإلفرادية  األجهزة  فيها  ستخدمت  مافعادة    العادية  المنازل  في

أو المكيفات الجدارية    (Ductless system)أو األنظمة عديمة مجاري الهواء    (Room air conditioners)  الغرف  هواء  مكيفات
(Wall mounted)  الواحدة   القطعة   ذات:  نوعان  وهي  (Window )  ( القطعتين  المنزلية Splitوذات  الهواء  مكيفات  تعمل   .)  

(AC)  ويفضل الجافة  الحارة  المناطق  في  باستخدامها  ينصح  ولذا ال  الهواء  تجفيف  على  األماكن عادة  هذه  استخدام    في 
 . الهواء ترطيب على تعمل التي (Evaporative coolers) المبردات التبخيرية

الزائد للغرفة. يدون الجدول  إن االختيار الصحيح الستطاعة مكيف هواء غرفة هو أمر ضروري لتجنب التبريد المنخفض أو  
( االستطاعة التقديرية للمكيف تبعا  لمساحة الغرفة فقط. إن قيم االستطاعة الواردة في هذا الجدول هي من أجل الغرف  22)

أخرى   االعتبار عوامل  بعين  أخذ  إلى ضرورة  اإلشارة هنا  نافذة واحدة وارتفاع سقفها عادي. تجدر  المعزولة حراريا ، ولها 
االستطاعة، كوظيفة الغرفة )جلوس أم نوم أم مطبخ( واالتجاه الجغرافي للغرفة )جنوبية أم غربية مثال (، إذ أن الحمل    لتقدير

المعرضة  الغرف  وبين  الجلوس،  وغرفة  النوم  وغرفة  المطبخ  بين  واحدة  مساحة  أجل  من  يختلف  تكييفه  المراد  الحراري 
لشمسي، كما أن عدد األشخاص المتواجدين في الغرفة يلعب دورا  هاما   لإلشعاع الشمسي والغرف غير المعرضة لإلشعاع ا 

 في تحديد االستطاعة. 
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  االستهالك بعد استبدال الثالجات والمجمدات 
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 : قيم االستطاعة التقديرية لمكيف هواء غرفة تبعًا لمساحة الغرفة22 الجدول

 االستطاعة )طن تبريد(  (BTU/h)االستطاعة   (2مساحة الغرفة )م
 9- 14  5000 5/12 
 14- 23 6000 ½ 

23 - 28  7000 7/12 
28 – 32 8000 8/12 
32 – 37 9000 9/12 
37 – 42 10000 10/12 
42 – 51 12000 1 
 1/6و  1 14000 65 - 51
65 - 93 18000 1.5 
93 - 130 24000 2 

 [ 19] :المصدر

الحراري  العزل  ومستوى  البناء  مواد  معرفة  من  انطالقا   للغرفة  الحراري  الحمل  الصحيحة حساب  االستطاعة  يلزم الختيار 
وحجم الغرفة...إلخ، وتوجد بعض المواقع على شبكة االنترنت التي توفر مثل هذه الحسابات مجانا . وعلى الرغم من سهولة  

التدفئة والتكييف يلجؤون إلى حسابات يدوية مختصرة    إجراء حساب الحمل الحراري إال أن الكثير من العاملين في مجال 
تعتمد على الخبرة المكتسبة في هذا المجال. كما أن الكثير من الزبائن يلجؤون إلى نصيحة الجار الذي سبقهم إلى تركيب 

 المكيف.  

مكيفات هواء الغرف وبين قيم االستطاعات المركبة فعليا  في  ( الستطاعات 22بالمقارنة بين القيم المنصوح بها في الجدول )
سورية نجد أن الفرق كبير وقد يتجاوز الضعف في كثير من األحيان. ويعود السبب في ذلك إلى كون معظم الغرف المركب 

راري في تخفيض فيها مكيفات هواء غير معزولة حراريا ، إضافة إلى أسباب أخرى عديدة. ومن هنا يتبين أهمية العزل الح
 الحمل الحراري للتدفئة والتكييف. 

و   الغرف  هواء  مكيفات  تستهلك الكهربائية،  الطاقة  من  كبيرة  أمثلكمية  بشكل  المكيفات  هذه  تعمل  االسترشاد   لكي  يمكن 
 باألمور اآلتية:

فالضاغط    (Reciprocating)وليس من النوع المكبسي الترددي    (Rotary)يجب أن يكون الضاغط من النوع الدوار   .1
من النوع الدوار يستهلك طاقة أقل ويصدر ضجيجا  أقل. لكن أفضل الضواغط  من حيث كفاءة الطاقة هي من  

 المطورة حديثا .   ( e-Scroll)النوع 

يؤ  .2 المطلوب  من  أكبر  استطاعة  فاختيار  للمكيف،  المناسبة  االستطاعة  اختيار  وتوقيف يجب  تشغيل  إلى  دي 
المكيف بصورة متكررة، كما أن اختيار استطاعة أصغر من المطلوب يجعل المكيف يعمل باستمرار، وفي أيام 

 الصيف الحارة يصعب على المكيف تخفيض حرارة الغرفة بالقدر المطلوب. 
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 الخارجية( أقصر ما يمكن،يجب أن تكون المسافة بين المبخر )القطعة الداخلية( والمكثف )القطعة  .3

المصنع، لكن حين إجراء الصيانة يجب تعبئة  .4 الفريون في  الهواء الجديدة تكون عادة مشحونة بغاز  إن مكيفات 
المكيف بجهاز شحن يحدد كمية الغاز وزنا  وفقا  للسعة المحددة من قبل الصانع. إن شحن المكيف بالغاز اعتمادا  

 الكهربائي ال تؤدي إلى تعبئة المكيف بالكمية المناسبة المحددة من قبل الصانع، على درجة الحرارة وقيمة التيار 

 قبل تعبئة المكيف بالغاز ينبغي تنظيف دارة الغاز من األوساخ العالقة بها باستخدام اآلزوت، .5

زيد من  يحبذ تجنب التركيب الشاقولي لماسورة الوصل بين المبخر والمكثف ما أمكن حيث أن االمتداد الشاقولي ي .6
 عمل الضاغط للوصول إلى درجة حرارة التكييف المناسبة،

 يجب عزل ماسورة الوصل بين المبخر والمكثف بعازل حراري جيد. .7

درجة مئوية مثال  يقود إلى تسريع عملية   24إلى    26من األخطاء الشائعة هو أن تخفيض درجة حرارة المنظم من   .8
إلى   إلى درجة حرارة  درج  24التبريد. إن تخفيض درجة الحرارة  الوصول  إلى  درجة مئوية   26ة مئوية ال تؤدي 

 درجة مئوية للمنظم.   26لهواء الغرفة بصورة أسرع فيما لو تمت المحافظة على درجة حرارة 

الشتاء. وتوجد طريقتان  الهواء في فصل الصيف وتدفئته في فصل  أداء وظيفتين هما: تبريد  المكيفات على  تعمل معظم 
 Heat)أو بواسطة المضخة الحرارية  (Electric resistance heater)الدافئ، إما بواسطة وشيعة تسخين كهربائية  إلنتاج الهواء

pump)  :فمثال ، يطلق على مكيف القطعة الواحدة الذي يعمل بوشيعة تسخين التسمية والرمز اآلتيين .(Packaged Terminal 

Air Conditioner- PTAC)    القطعة الواحدة الذي يعمل بالمضخة الحرارية التسمية والرمز اآلتيين:   مكيف، بينما يطلق على
(Packaged Terminal Heat Pump - PTHP).    عند الكهربائية  التسخين  وشيعة  من  كفاءة  أكثر  الحرارية  المضخة  وتعتبر 

أو مع    (Single zone)درجات مئوية. كما يمكن لمكثف واحد أن يعمل مع مبخر واحد    5درجات حرارة خارجية أكبر من  
 . (Quad zone)أو مع أربعة مبخرات   (Tri zone)أو مع ثالثة مبخرات  (Dual zone)مبخرين 

ال يزال البحث والتطوير مستمرا بهدف تحسين كفاءة أجهزة تكييف الهواء وتطويرها لتعمل بموائع بديلة عن الفريونات، فمن 
االنترنت نجد الكثير حول ما آل إليه التطور التكنولوجي في هذا المجال. فعلى سبيل  خالل تفحص مواقع عديدة في شبكة  

 المثال وليس الحصر نجد الجهود واألعمال اآلتية بغض النظر عن مرجعها لكثرتها: 

 ، )(Hermetic CO2 compressorيتمتع بمردود ووثوقية عاليين  2COضاغط يعمل بغاز  .1

االسطوان .2 دوار مزدوج  تيار مستمر  تطوير ضاغط  بمحرك  يعمل  .    (DC twin-cylinder rotary compressor)ة 
الدائم   المغناطيس  نوع  من  المحرك  عال    (Concentrated winding IPM - Interior Permanent Magnet)ملف 

 ، الكفاءة وصغير الحجم وخفيف الوزن 

بواسطة جهاز   .3 المكيف  لنزع مصفاة  جديدة  ميكانيكية  آلية  تبديله، مع    بعد  التحكم عنتطوير  أو  تنظيفه  بهدف 
 تسهيل عملية تنظيف المروحة، 
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على   .4 الذروة  حمل  تخفيف  بهدف  الكهرباء  من  بدال   بالغاز  تعمل  التي  االمتصاصية  والتدفئة  التبريد  آلة  تطوير 
 ،(Gas fired-absorption chiller/heater)الكهرباء في فصل الصيف 

 [. 20% ]28%، وفي ريف دمشق بحوالي 40هزة تكييف هواء في مدينة دمشق بحوالي تقدر نسبة المنازل المزودة بأج

 اإلنارة 4.7.8

   إن طرق تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مجال اإلنارة هي:

ال .1 للطاقة  مصابيحاستبدال   Incandescentالمتوهجة    مصابيحبال   Compact Fluorescent Light bulbs (CFLs)الموفرة 

bulbslight   المتوهج المصباح  أن مردود  القصير. ال  5، حيث  إلى عمره  فقط إضافة  ال%  باستخدام    مصابيح ينصح 
متر، وفي المناطق الخارجية الباردة، وفي األماكن التي تحتاج تسليط   4.5الموفرة للطاقة في األسقف التي تزيد عن  

 . Spotlightingالضوء عليها 

المصباح   .2 )أو عاكس(  الضوء  hting fixtureLigتبديل مثبت  انبعاث  ازداد  كلما  االنعكاسية  ازداد معامل  كلما  ، حيث 
 وازداد المردود. 

الفلوريسنت. فمثال ،   مصابيحفي    Magnetic ballastبالقادح المغناطيسي    Electronic ballastاستبدال القادح اإللكتروني   .3
-1% تقريبا (، بينما ال يضيع سوى  20اطيسي )واط في القادح المغن  13واط حوالي    58يضيع في مصباح استطاعته  

 % في القادح اإللكتروني.2

 وهي مصادر ضوئية نصف ناقلة.  LED مصابيحاستعمال  .4

التي تستخدم في    ”Smart lighting“أيضا     ال تقتصر حلول اإلنارة على التقنيات الخضراء فقط وإنما الذكيةإضافة إلى ذلك،  
ومنها على سبيل المثال اإلضاءة   ،توفير االستهالك عبر وضع حساسات ألجهزة اإلنارة تعمل بحسب البيئة المحيطة بها

يتوفر حساسات  المستخدمة في مواقف السيارات التي يمكن تطبيقها في مناطق أخرى كالشوارع والمكاتب والمرافق العامة.  
والمؤقتات الزمنية    Presence sensors (Occupancy sensors)وحساسات تواجد األشخاص    Daylight sensorsلضوء النهار  

Timers وأجهزة التحكم لتخفيض شدة اإلضاءة ،Daylight dimming controls القريبة من النوافذ.  مصابيحفي ال 

الموفرة للطاقة المباعة في األسواق بمعلومات كافية تساعد المستهلك على اختيار المصباح المناسب، فمثال     مصابيحتزود ال
متوهج   مصباح  يقابل  أبيض  "ضوء  متوهج    (Soft White 60)واط"     60يكتب  مصباح  "يقابل   Watt 60)واط"    60أو 

Replacement) ( استطاعة ال23. يدون الجدول )المتوهجة.  مصابيحللطاقة المكافئة الستطاعة الالموفرة   مصابيح 
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 المتوهجة  مصابيحتطاعة الالموفرة للطاقة المكافئة الس مصابيح استطاعة ال: 23 الجدول

الموفرة للطاقة   مصابيحال
 (W) 

الخرج األصغري للضوء  
(W)  

 المتوهجة  مصابيحال
(W) 

9-13 450 40 
13-15 800 60 
18-25 1100 75 
23-30 1600 100 
30-52 2600 150 

 [  10المصدر ]

حاليا     يتوافر المحلية  األسواق  وأسعارها   مصابيحفي  منخفضة  منها  البعض  وثوقية  درجة  مناسبة،  وبأسعار  للطاقة  موفرة 
 المتوفرة حاليا .   مصابيحمن ال (LEDs, OLEDs)أكثر كفاءة للطاقة  مصابيحة. يتوقع في المستقبل تسويق متدني

بين   إلى  20تشكل اإلنارة نسبة تتراوح  للمنازل في سورية%25  اإلجمالي  ال[.  20]  % من االستهالك  األكثر   مصابيحإن 
الرغم من االنتشار المتوهجة تستخدم في سورية على    مصابيحسم، وال تزال ال  120نت بطول  فلوريس  مصابيح هي  استخداما  
الموفرة للطاقة. يعتبر استخدام الثريات السقفية من العادات السيئة في سورية نظرا  الستهالكها الكبير من   مصابيحالواسع لل
 الطاقة. 

ال  الطاقة   الوفورات في(  24الجدول )يوضح   الناتجة عن استبدال مصباح موفر وا  مصابيحالكهربائية وفي تكاليف    لصيانة 
)للطاقة   )  واط( ومصباح  19ذو شكل حلزوني  )  24فلوريسنت  متوهج  اس  .واط(  75واط( بمصباح  هذين    تطاعاتتشكل 

با . إن تكلفة المصباح الموفر للطاقة الحلزوني الشكل هي  المصباحين الموفرين للطاقة ثلث استطاعة المصباح المتوهج تقري 
أكثر من    7 إلى  السنوي يصل  والوفر  أمريكية  في   10دوالرات  الوفر  يبلغ  بينما  المستخدمة،  الطاقة  في  أمريكية  دوالرات 

قة هي أقل من نصف  للطا  ا أن فترة استرداد رأس المال لهذا المصباح الموفردوالرات أمريكية. كم 10أعمال الصيانة حوالي 
 عام. 

 ( أهم المصطلحات المستخدمة في علم اإلنارة.7يتضمن الملحق )
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واط(   24واط( ومصباح فلوريسنت ) 19: الوفورات الناتجة عن استبدال مصباح موفر للطاقة ذو شكل حلزوني )24 الجدول
 واط(   75بمصباح متوهج )

مصباح موفر 
للطاقة دائري الشكل  

 (24 W) 

مصباح موفر للطاقة  
 حلزوني الشكل 

(19 W)   

 مصباح متوهج 
 (75 W) 

 

  
 

 

 األداء 

 (lm)الخرج البدائي للضوء  1,180 1,200 1,100

 (lm)الخرج التصميمي للضوء  1,062 960 880

 (h)عمر المصباح  750 10,000 10,000

 (W)استطاعة الدخل  75 19 24

 (lm/W)الفعالية البدائية  15.70 63.00 45.83

 الطاقة 

 (kWh/y)االستهالك السنوي  187.5 47.5 60.0

 (y/$)قيمة االستهالك السنوي  15.00 3.80 4.80

 (y/$)الوفر السنوي  - 11.20 10.20

 الصيانة 

 (lamp/$)كلفة المصباح  1 7 7

 (lamp/$)أجرة تبديل المصباح  2.5 2.5 2.5

 ($)الكلفة السنوية للمصباح  3.33 1.75 1.75

 ($)الكلفة السنوية ألجور تبديل المصباح  8.33 0.63 0.63

 (y/$)الوفر السنوي للصيانة )مصباح+أجور(  - 10.42 10.42

 الخالصة 

 (y/$)تكاليف التشغيل السنوية )طاقة+صيانة(  26.67 6.18 7.18

 (y/$)الوفر في تكاليف التشغيل السنوية  - 20.49 19.49

 (y)مصباح موفر مركب  لفترة استرداد راس المال على أو  - 0.46 0.49

 [ 21] :المصدر

  

http://www.google.com/product_url?q=http://www.amazon.com/Watt-Circline-4-Pin-diameter-White/dp/B001VG7SXO&fr=AOVap8I20oivBGObiPDvlCagBo-662DpMKAABYMKSs78F-JFRIJGKQITq8kNhctypuEwcF-kU5FDyy6tiHLT93QjnE1-AnesYK37xqVMUWHOgOWGrotOPrpo5lRTVnWdlg1WACLA5Zevx_SKFVaPvLwAAAAAAAAAAA&gl=us&hl=en&sa=image
http://www.google.com/product_url?q=http://bulborama.amazonwebstore.com/B000STI0GO/M/B000STI0GO.htm?traffic_src=froogle&utm_medium=organic&utm_source=froogle&fr=AFMaN4B_fKuwLAt5n7lklBbYEMJQgxKYmwE_SleV53YTHxsYjRPPRBO2RrJO2lw1qjop0uJjC5l2-WlAcnp1oF7ucdPSl0IlpD4WUYf4lV4wLpOItcNOefkN_gkf-c_wM92KSzLBFinhjRl6vSMrDdFgNpCdWhT2giUqAaYdpH1Tu9qVqkUTXjUixYDXsZfR6moN0nTIHdU9x_SKFVaPvLwAAAAAAAAAAA&gl=us&hl=en&sa=image
http://sound.westhost.com/articles/cfl-f09.jpg
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 مالحظات: 

 % من عمره االسمي،40% عند 10اهتالك على نسبة   )لومن( الخرج التصميمي لضوء المصباح المتوهجاستند تقدير 

% من عمره  40% عند 20استند تقدير الخرج التصميمي لضوء المصباح الموفر للطاقة )لومن( على نسبة اهتالك 
 االسمي،

 ساعة  2500عدد ساعات التشغيل السنوية هو 

 kWh/0.08$تكلفة الطاقة الكهربائية: 

 تسخين المياه  5.7.8

األبنية إلى الماء الساخن ألغراض االستحمام وتحضير الطعام والتنظيف وغيره. يمكن لنظام تسخين المياه أن  يحتاج شاغلو
والطاقة   الحرارية  المضخات  تستخدم  كما  الماء،  لتسخين  النفط  ومشتقات  الكهرباء  وتستخدم  مركزيا ،  أو  مستقال   يكون 

 الشمسية.

 التهوية 6.7.8

المبنى   فإنإذا كان  إلى داخل    همعزوال  جيدا  وكتيما   النظيف  الهواء  الهواء المستعمل وإدخال  إلى تهوية فعالة لطرد  يحتاج 
الميكانيكية    تعتمد كل منالمبنى.   إن  و التهوية  الهواء.  المفتوحة( على حركة  النوافذ  الهواء عبر  الطبيعية )كحركة  التهوية 

والتكييف تتضمن أيضا  وظيفة التهوية. توجد طرق عديدة لتحسين كفاءة بعض مكيفات الهواء التي تعمل لغرضي التدفئة  
 استخدام الطاقة في أجهزة التهوية الميكانيكية كاستخدام المبادل الحراري والمضخة الحرارية. 

أيضا    وينبغي  للهواء.  األولي  والتسخين  للطاقة  المراوح  استهالك  حيث  من  الميكانيكية  التهوية  أجهزة  بعين خذ  األتعالج 
الالزمة وبشكل فعال دون    االعتبار التهوية  التهوية أن تؤمن  لذا يجب على أجهزة  الهواء.  الناتج عن تبادل  الحراري  الفقد 

 زيادة أو نقصان في الطاقة المستهلكة. 

 إزالة الرطوبة  7.7.8

المسابح أو تجهيزات االس الرطوبة من  فيها  التي تنتج  المباني  الرطبة أو في  المناخات  الرطوبة من  في  إزالة  تحمام ينبغي 
 داخل المباني. تتضمن أجهزة التكييف عادة وظيفة إزالة الرطوبة من المبنى.

 التحكم اآللي  8.7.8

م بنظام التدفئة أن تكون أنظمة التحكم مستقلة تتحكيؤثر التحكم اآللي على مردود أنظمة التدفئة والتكييف والتهوية. ويمكن  
أو التكييف أو التهوية أو أن تكون مركزية تتحكم بجميع الوظائف المطلوبة. إن أجهزة التحكم المستقلة قد تخطئ أحيانا  بين 

 وظيفتي التدفئة والتكييف. إن التحكم الجيد والفعال يؤمن االستخدام األمثل ألنظمة التدفئة والتكييف في المباني. 
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 ت االستنتاجا   9.7.8

بالتالي تتحسن كفاءة استخدامها لهذه  في تطور مستمر و   التجهيزات المنزلية التي تعمل بالطاقة الكهربائية هي  إن تكنولوجيا
أن    الطاقة، والصيانة  كما  التحكم  أدوات  نظم  إلى  معقدة  أدوات  من  التجهيزات تطورت  الحديثة   إنبسيطة.  لهذه  التقانات 
 . كلفتها تخفيض بالتالي و  الطاقة استهالك ترشيد على الطاقة مهندس تساعد  (Emerging)والناشئة 

إن أكثر الدول نجاحا  في تطبيق برامج ترشيد استهالك الطاقة تبنت مجموعة منسجمة من السياسات تضمنت الملصقات 
ءات المتبعة في  ( وحمالت التوعية. وبغض النظر عن السياسات واإلجراMEPSومعايير المتطلبات الدنيا لألداء الطاقي )

يتضمن الملحق    هذا الغرض فإنه ينبغي تحديث هذه السياسات واإلجراءات باستمرار على ضوء التقدم التكنولوجي الحاصل.
   ( نبذة عن ملصقات )بطاقات( كفاءة استخدام الطاقة في اإلتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية وسورية. 8)

يق نحو الحفاظ على الطاقة على الرغم من توفر الفرص العديدة لترشيد استهالك الطاقة فيها.  في بداية الطر   سوريةال تزال  
 على تبني سياسات واستراتيجيات للحفاظ على الطاقة هي:  سوريةإن المقترحات التي يمكن أن تساعد 

التر  .1 يجب  بل  جديدة،  كهربائية  طاقة  توليد  محطات  بناء  في  االستثمار  على  فقط  التركيز  على  عدم  أيضا   كيز 
االستثمار في مشروعات الحفاظ على الطاقة وترشيدها ورفع كفاءة استخدامها ألنها تؤدي إلى تخفيض الطلب 

 على الطاقة الكهربائية وبالتالي االستغناء عن بناء محطات توليد جديدة.

 كفاءة استخدام الطاقة وإلزامها تدريجيا ، تصميم ملصقات )بطاقات(  .2

 لكفاءة استخدام الطاقة في المباني،  وطنية واضحة ومنطقيةتبني معايير  .3

 ، الطاقةحوامل ضرورة إعادة النظر بأسعار  .4

 . تبني استراتيجية واضحة المعالم في هذا المجال .5
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اإلجراءات المقترحة لتخفيض استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها حسابات الوفر الممكن من . 9
 القطاع السكنيفي 

 العزل الحراري لألبنية السكنية  1.9

 الفرضيات:  1.1.9

 أعداد المساكن في سورية:  .1

o 3.5  2005مليون مسكن في عام، 

o 4.0  2010مليون مسكن في عام، 

o 7.9  2030مليون مسكن في عام، 

o 3.9  سنوي قدره ، أي بمعدل 2030و  2010مليون مسكن متوقع تشييدها خالل الفترة الواقعة بين عامي
 ألف شقة سكنية تقريبا  في العام. 195

 . 2م  120المساحة الوسطية للمسكن  .2

 مقترح الوفر الحراري الممكن من العزل الحراري لألبنية السكنية  2.1.9

( الملحق  يدون  9يحوي  الحراري.  العزل  وبعد  قبل  نموذجية  سكنية  لشقة  البناء  لعناصر  الحرارة  انتقال  معامالت  ( حساب 
 ( نتائج هذه الحسابات.25الجدول )

 (9: نتائج حساب معامالت انتقال الحرارة لعناصر البناء )الملحق 25 الجدول

 K)2(W/m  Value-U.معامل انتقال الحرارة   عنصر البناء 
 بعد العزل  قبل العزل 

 1.0 ≈ 0.96 1.84 سم(  2)سمك العازل  السطح

 1.0 ≈0.915 2.92 سم( 3الخارجي المصمت )سمك العازل الجدار 

 1.8 ≈ 1.77 3.38 سم(  3الواجهة )سمك العازل 

 5.2 5.2 نافذة ألمنيوم بزجاج عادي مفرد 

 2.03 2.03 األرضية
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 الحرارة. انتقال لمعامالت  (25المدونة في الجدول ) القيم  اعتماد الحالية الدراسة تقترح

مترا  مربعا . يلخص الجدول   120حساب الجدوى االقتصادية للعزل الحراري لشقة سكنية مساحتها أيضا  ( 9يتضمن الملحق )
 ( نتائج هذه الدراسة. 26)

 مترًا مربعاً  120: نتائج دراسة الجدوى االقتصادية للعزل الحراري لشقة سكنية مساحتها 26 الجدول

 القيمة  الواحدة  
 مترًا مربعًا للنوافذ(  20مترًا مربعًا للجدران،  100) الجدران الخارجية

 W 7436 غير المعزولة )مع نوافذ(  الخارجية الفاقد الحراري للجدران
 W 3894 المعزولة )مع نوافذ(  الخارجية الفاقد الحراري للجدران

 W 3542 المعزولة وغير المعزولة  الخارجية  الوفر الحراري بين الجدران
kcal/h 3046  

liter mazout/hr 0.354 
 liter mazout 450 الوفر السنوي في وقود المازوت لغرض التدفئة 

 SL/yr 9225 الوفر السنوي في وقود المازوت لغرض التدفئة قيمة 
 kWh/yr 1771 لغرض التكييف الكهرباءالوفر السنوي في 

 SL/yr 4268 لغرض التكييف  الكهرباءالوفر السنوي في قيمة 
 مترًا مربعًا( 120) السطح

 W 4858 الفاقد الحراري للسطح غير المعزول
 W 2534 الفاقد الحراري للسطح المعزول 

 W 2324 الوفر الحراري بين السطح المعزول وغير المعزول 
kcal/h 1999 

liter mazout/hr 0.232 
 liter mazout 295 السنوي في وقود المازوت لغرض التدفئة الوفر 
 SL/yr 6048 الوفر السنوي في وقود المازوت لغرض التدفئة قيمة 

 kWh/yr 1162 لغرض التكييف الكهرباءالوفر السنوي في 
 SL/yr 2800 لغرض التكييف  الكهرباءالوفر السنوي في قيمة 

   الشقة السكنية
 W 12294 فبل العزل  السطح والجدران الخارجية عبرالحراري  فاقدالمجموع 

 W 6428 بعد العزل  السطح والجدران الخارجية عبرالحراري  فاقدالمجموع 

 W 5866 الوفر الحراري من عزل السطح والجدران الخارجية مجموع 
kcal/hr 5045 

liter mazout/hr 0.587 
 liter mazout/yr 745 المازوت لغرض التدفئة مجموع الوفر السنوي في وقود 

 SL/yr 15273 الوفر السنوي في وقود المازوت لغرض التدفئةمجموع قيم 
 kWh/yr 2933 لغرض التكييف  الكهرباءمجموع الوفر السنوي في 
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 SL/yr 7068 لغرض التكييف  الكهرباءالوفر السنوي في مجموع قيم 
 SL/yr 22341 والتكييف ألغراض التدفئة المازوت والكهرباءالوفر السنوي في مجموع قيم 

  SL 33000 الكلفة التأسيسية للعزل الحراري 

  years 1.5 فترة استرداد رأس المال 

 2030مقترح إمكانات العزل الحراري لألبنية السكنية في عام  3.1.9

الدراسة الحالية ثالثة احتماالت )سيناريوهات( مدونة في الجدول ) ( لعدد هذه المساكن على افتراض أن وسطي  27تقترح 
 .2م 120مساحاتها هو 

 ( 2م 120)مساحة المسكن الواحد  2030حراريًا حتى عام : توقعات عدد المساكن المعزولة 27 الجدول

في   المعزولة حراريا   العدد اإلجمالي للمساكن في السنة المعزولة حراريا  عدد المساكن  السيناريو 
 2030عام 

 200,000 10,000 ضعيف
 600,000  30,000 متوسط
 1,000,000  50,000 عال 

 2030حساب الوفر الممكن من العزل الحراري للمساكن المقترح عزلها في عام  4.1.9

 : 2م 120انطالقا  من نتائج الحسابات أعاله على شقة سكنية مساحتها 

 liter mazout/yr 745   : مجموع الوفر السنوي في وقود المازوت لغرض التدفئة

 kWh/yr 2933   : لغرض التكييف الكهرباء مجموع الوفر السنوي في  

( وذلك لغرض التدفئة )مليون ليتر مازوت( 27( الوفر الممكن من عزل المساكن المقترحة في الجدول )28يدون الجدول )
 ( الوفر نفسه لكن بواحدة كيلو طن مكافئ نفط.29ولغرض التكييف )جيجا واط ساعي(. كما يدون الجدول )

 2030: الوفر الممكن من عزل المساكن المقترح عزلها حراريًا في عام 28 الجدول

في   المعزولة حراريا   العدد اإلجمالي للمساكن السيناريو 
 2030عام 

 الوفر في كمية المازوت 
liter) 6(10 

 الوفر في الكهرباء 

(GWh) 
 587 149 200,000 ضعيف

 1760 447 600,000 متوسط

 2933 745 1,000,000 عال 
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 2030: الوفر الممكن من عزل المساكن المقترح عزلها حراريًا في عام 29 الجدول

 أو )%( المجموع *كهرباء مازوت  الواحدة  السيناريو 

 ضعيف 
Ktoe 128 147 275 

 % 47% 53% 100% 

 متوسط
Ktoe 384 440 824 

 % 47% 53% 100% 

 عال
Ktoe 641 733 1374 

 % 47% 53% 100% 

* 1ktoe = 4 GWh  

 η≈34%مردود محطات توليد الطاقة الكهربائية: 

 في القطاع السكني  تسخين المياه بالطاقة الشمسية 2.9

 الفرضيات  1.2.9

 ، 2005مليون مسكن في عام  3.5عدد المساكن  .1

 مليون مسكن 7.9: 2030عدد المساكن المتوقعة في عام  .2

 (، 5كيلو طن مكافئ نفط )الجدول 671 باالستهالك الطاقي السنوي لتسخين المياه في القطاع السكني المقدر  .3

   2030مقترح خطة تنمية استخدام سخانات المياه بالطاقة الشمسية في القطاع السكني حتى عام  2.2.9

 الستهالك السنوي للمسكن الواحد من الطاقة النهائية لغرض تسخين المياه: يبلغ ا

671,000 toe/3,500,000 dwellings= 192 kgoe/ dwelling 

 = 2233 kWh/dwelling (1kgoe=11.63 kWh) 

كيلو غرام نفط مكافئ في العام أو    192بفرض ثبات استهالك المسكن الواحد من الطاقة لغرض تسخين المياه عند القيمة  
  2030فإن الطاقة النهائية الالزمة لتسخين المياه في جميع المساكن في عام   كيلو واط ساعي في العام،   2233ما يعادل  

 هي:

192 kgoe x 7,900,000 = 1517 ktoe 

، فإنه يتوقع  2030نظرا  لعدم توفر المساحات الالزمة لتركيب سخانات المياه بالطاقة الشمسية في جميع المساكن في عام  
 . 2030% في عام 25إلى   2005% في عام 0.3أن تزداد مساهمة الطاقة الشمسية في تسخين المياه من 

 . 2030خانات المياه بالطاقة الشمسية في القطاع السكني حتى عام ( مقترح خطة تنمية استخدام س30يدون الجدول )
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 2030: مقترح خطة تنمية استخدام سخانات المياه بالطاقة الشمسية في القطاع السكني حتى عام  30 الجدول

طاقة   كهرباء  مازوت الواحدة  
 شمسية 

 المجموع آخر وقود 
 أو )%(

 ktoe 436 188 1.8 45.2 671 2005في عام  االستهالكتوزع 

 %100 %6.7 %0.3 %28 %65 %  2005التوزع النسبي في عام 

 ktoe 683 303 379 152 1517 2030في عام  توزع االستهالك

 %100 %10 %25 %20 %45 %  2030التوزع النسبي في عام 

   2030عدد سخانات المياه بالطاقة الشمسية المقترح تركيبها في القطاع السكني حتى عام   3.2.9

)الذي يعمل   النموذجي  السخان الشمسي  الطبيعيةبفرض أن  النسبة    2233( يوفر  بالدارة  العام، فإن  كيلو واط ساعي في 
في ع السكني  القطاع  في  المياه  تسخين  في  الشمسية  الطاقة  لمساهمة  اآلتي من  25)  2030ام  المتوقعة  العدد  تقابل   )%

 السخانات الشمسية النموذجية: 
379 x 106 kgoe x 11.63 kWh/kgoe = 4408 x 106 kWh = 4408 GWh 

4408 x 106 kWh/ 2233 kWh/Solar system = 1,974,026 Solar systems 
زويدها بسخانات مياه نموذجية تعمل مليون مسكن( يمكن ت  7.9)  2030% من عدد المساكن المشغولة في عام  25أي أن  

 بالطاقة الشمسية. 

 جراء استخدام سخانات المياه بالطاقة الشمسية في القطاع السكني   2030الوفر الممكن في عام   4.2.9

( الجدول  عام  31يدون  في  الممكن  الوفر  الشمسية   2030(  بالطاقة  المياه  سخانات  استخدام  جراء  الوقود  نوع  حسب 
 المقترحة.

 جراء استخدام سخانات المياه بالطاقة الشمسية في القطاع السكني  2030: الوفر الممكن في عام 31 الجدول

 أو )%( المجموع كهرباء  مازوت الواحدة 

سخان شمسي     1,974,026الطاقة الموفرة من 
 2030في عام   منزلي

ktoe 303 76 379 

% 80% 20% 100% 
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 تسخين المياه بالطاقة الشمسية في القطاع التجاري والخدمي  3.9

مقترح خطة تنمية استخدام سخانات المياه بالطاقة الشمسية في القطاع التجاري والخدمي حتى   1.3.9
   2030عام 

نظرا  لصعوبة حصر المنشآت التجارية والخدمية المناسبة لتزويدها بأنظمة تسخين مياه بالطاقة الشمسية، تفترض الدراسة  
ليتر في اليوم للنظام   2500بسعة وسطية قدرها    2030عام  نظام شمسي في    2000الحالية أن عددها يمكن أن يصل إلى  

 الشمسي الواحد.  

درجة  60ليتر ماء ساخن في اليوم عند درجة حرارة  2500من أجل حمل حراري لموقع تجاري أو خدمي )مشفى مثال ( قدره  
 النتائج اآلتية: RETScreenمئوية يعطي البرنامج الحاسوبي 

   m 250سطحة: مساحة اللواقط الشمسية الم -

 MWh/year 35الطاقة الحرارية الموفرة:  -

 %76نسبة التغطية الشمسية:  -

جراء استخدام أنظمة تسخين بالطاقة الشمسية في القطاع التجاري   2030الوفر الممكن في عام   2.3.9
 والخدمي

من    2030فإن الوفر اإلجمالي الذي يمكن تحقيقه في عام   RETScreenاستنادا  إلى الوفر المحسوب في البرنامج الحاسوبي  
 هذه األنظمة الشمسية هو:

2000 x 35 MWh/year = 70 GWh/year  

يتوقع لهذا العدد من األنظمة الشمسية أن تحل محل أنظمة تسخين المياه بالمازوت. لذا ينبغي حساب القيمة المكافئة لهذا  
 طن مكافئ نفط". "واحدة وب الوفر بواحدة "ليتر مازوت"

 % طاقة تعادل:100الليتر الواحد من المازوت عند حرقه بمردود  يعطي
1 liter = 35.8 MJ ≈ 10 kWh ≈ 0.86 kgoe (1kgoe=11.63 kWh)   

 %، فإن هذه الطاقة تصبح: 50وبفرض أن أنظمة تسخين المياه بالمازوت المستبدلة تعمل عند مردود 
1 liter ≈ 5 kWh ≈ 0.43 kgoe (1kgoe=11.63 kWh) 

 إذا  يكافئ الوفر المحسوب الكمية اآلتية من المازوت: 
erlit 6kWh/ 5 (kWh/liter) = 14 10 670 x 10 

 ويكافئ:
liter x 0.43 (kgoe/liter) = 6 ktoe  614 10 
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 أو:

kWh / 11.63 (kWh/kgoe) = 6 ktoe 670 x 10 
( الجدول  عام  32يدون  في  الممكن  الوفر  الخدمي   2030(  القطاع  في  المياه  لتسخين  الشمسية  األنظمة  استخدام  جراء 

 والتجاري.

 جراء استخدام األنظمة الشمسية لتسخين المياه في القطاع الخدمي والتجاري  2030الوفر الممكن في عام : 32 الجدول

 أو )%( المجموع مازوت الواحدة 

نظام شمسي لتسخين  2000الطاقة الموفرة من 
 2030في عام   المياه

ktoe 6.0 6.0 

% 100% 100% 

 المناطق النائية لكهرضوئية في الطاقة اتطبيقات  4.9

[ سورية  في  الكهرضوئية  النظم  المؤسساتي إلدخال  والتطوير  االستراتيجية  تقرير  في  الواردة  للمقترحات  يدون 22استنادا    ]
 التطبيقات الكهرضوئية المقترح تنفيذها في المناطق النائية في سورية. ( 33الجدول )

 2030التطبيقات الكهرضوئية المقترحة للتنفيذ حتى عام  :33 الجدول

العدد  التطبيق
 المتوفر

 العدد
 المقترح تنفيذه

 2030حتى 

 االستطاعة 
 فرادية إلا

Wp 

 االستطاعة 
 الكلية
kWp 

 1000 500 2000 8842 إنارة المساكن 

 55 1500 37 37 إنارة المراكز الصحية  

 34 1000 34 34 إنارة المدارس 

 166 2000 83 83 ضخ المياه 

 6000 6000 1000 كبير جدا   الضخ ألغراض الري  

 150 5000 30 30 تحلية المياه

 7405    المجموع 

كبيرة  المنارة  غير  التجمعات  في  الكهرضوئية  الطاقة  استخدام  إمكانات  أن  سبق  مما  )  ،يستنتج  الجدول  (  33ويلخص 
 .  2030، إضافة إلى التطبيقات المقترحة للتنفيذ حتى عام المسوحات والدراسات السابقةاإلمكانات المتاحة على ضوء 

  الخاص   التحويل  معامل  على  . وباالعتمادMWp 7.4  بنحو  2030  عام  حتى  الكهرضوئية  النظم  استثمار  إمكانية  تقدر  إذا  
  2030  عام  حتى  تنفيذها  المقترح  الكهرضوئية  النظم  استطاعة  من  المنتجة  الكهربائية  الطاقة  تقدير  يمكن  الكهرضوئية  بالنظم
: 
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7405 x 1.9 (MWh/y/kWp) = 14070 MWh/y = 14.07 GWh/y = 1.21 ktoe/y 

 يعتبر هذا الوفر صغيرا  نسبيا  مقارنة مع تطبيق تسخين المياه وهذا أمر طبيعي في تطبيق الطاقة الكهرضوئية.  

( مجموع الوفورات الناتجة عن اإلجراءات المقترحة والممكنة لتخفيض استهالك الطاقة عن طريق 34أخيرا  يدون الجدول )
 .2030ي القطاع السكني والخدمي والتجاري حتى عام استثمار الطاقة الشمسية الحرارية والكهرضوئية ف

: مجموع الوفورات الناتجة عن التطبيقات المقترحة للطاقة المتجددة )الشمسية( في القطاع السكني والخدمي والتجاري  34 الجدول
 2030حتى عام 

 أو )%(  المجموع كهرباء  مازوت الواحدة  

الموفرة من تسخين المياه بالطاقة الشمسية في  الطاقة 
 القطاع المنزلي 

ktoe 303 76 379 

 % 80% 20% 100% 

الطاقة الموفرة من تسخين المياه بالطاقة الشمسية في  
 القطاع الخدمي والتجاري 

ktoe 6.0  6.0 

 % 100%  100% 

 الطاقة الموفرة من التطبيقات الكهرضوئية 
ktoe 1.21  1.21 

 % 100%  100% 

 ktoe 310.21 76 386.21 المجموع 

 األسطح العاكسة لإلشعاع الشمسي 5.9

 الفرضيات  1.5.9

 %، 20معدل زيادة انعكاسية أسطح األبنية السكنية لإلشعاع الشمسي  .1

 ،2030و  2010الل الفترة بين عامي تتم عملية التحويل إلى أسطح باردة )عاكسة لإلشعاع الشمسي( تدريجيا  خ .2

 مليون مسكن، 3.9هو  2030و  2010عدد المساكن المتوقع تشييدها خالل الفترة الواقعة بين عامي  .3

 . 2م  120المساحة الطابقية الوسطية للمسكن  .4
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الوفر الممكن من إجراءات تخفيض حمل التكييف جراء تحويل أسطح األبنية السكنية إلى أسطح   2.5.9
 2030عاكسة لإلشعاع الشمسي في عام 

التكييف جراء تحويل    2030الوفر السنوي الممكن في عام  (  35يدون الجدول ) % من كامل  1الناتج عن تخفيض حمل 
% من كامل أسطح المساكن التي ستشاد في سورية  2وجراء تحويل    2010أسطح المساكن المتواجدة في سورية في عام  

 yr/2kWh/m 2.78 [16 .]وذلك بافتراض الوفر في الطاقة الكهربائية قدره ، إلى أسطح باردة 2030و  2010بين عامي 

 التكييف  الناتج عن تخفيض حمل  2030: الوفر السنوي الممكن في عام 35 الجدول

% من كامل أسطح المساكن التي  2وجراء تحويل   2010% من كامل أسطح المساكن المتواجدة في سورية في عام 1جراء تحويل 
 إلى أسطح باردة   2030و  2010ستشاد في سورية بين عامي 

المساكن التي ستشاد  
و   2010بين عامي 

2030 

المساكن القائمة في عام  
2010 

 السطر  البند 

0.47 x109 m2 0.3 x109 m2  1 المجموع التقديري لمساحات أسطح األبنية السكنية 

 2 نسبة األبنية المزودة بمكيفات هواء  1% 2%

2.78 kWh/m2/yr  3 الوفر الوسطي في الطاقة الالزمة لمكيفات الهواء 

26.1 GWh/yr 8.34 GWh/yr 
السطر   x 2السطر   x 1)السطر  2030الوفر السنوي الممكن في عام 

3 ) 4 

0.521 kg CO2/kWh*  5 كمية غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من توليد الكهرباء 

13.6 kt CO2/yr 4.35 kt CO2/yr 
  4الكمية السنوية المتجنبة من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون )السطر 

x  5السطر) 
6 

 RETScreen* المصدر: برنامج 

% من 1الناتج عن تخفيض حمل التكييف جراء تحويل    2030( الوفر اإلجمالي الممكن في عام  36)  أخيرا ، يدون الجدول
 2010% من كامل المساكن التي ستشاد بين عامي  2و تحويل    2010كامل أسطح المساكن المتواجدة في سورية في عام  

 yr/2Wh/m2.78 k [16.]إلى أسطح باردة، وذلك بافتراض الوفر في الطاقة الكهربائية قدره  2030و 

 2030: الوفر الممكن من إجراءات تخفيض حمل التكييف )األسطح الباردة( في عام 36 الجدول

 *كهرباء الواحدة  اإلجراء 

 من كامل أسطح المساكن %1تخفيض حمل التكييف جراء تحويل 
 إلى أسطح باردة  2010المتواجدة في سورية في عام  

GWh/yr 8.34 

ktoe 2.1 

 من كامل أسطح المساكن %2تخفيض حمل التكييف جراء تحويل 
 إلى أسطح باردة  2030و  2010التي ستشاد في سورية بين عامي  

GWh/yr 26.1 

ktoe 6.53 

 GWh/yr 34.44 المجموع 

ktoe 8.63 
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* 1ktoe = 4 GWh -  :مردود محطات توليد الطاقة الكهربائيةη≈34% 

 واألجهزة الكهربائية  اإلنارة 6.9

[ الطاقة  على  الطلب  إدارة  تقرير  في  الواردة  المقترحات  إلى  في  20استنادا   الكهربائية  الطاقة  في  التوفير  إمكانات  [، حول 
من اإلجراءات  ( مقدار الوفر37السكني. يدون الجدول )  مجال تحسين كفاءة استخدام اإلنارة واألجهزة الكهربائية في القطاع

 المقترحة في هذا التقرير.

 )اإلنارة واألجهزة الكهربائية(   : اإلجراءات المقترحة في مجال إدارة الطلب على الطاقة37 الجدول

 ( GWh) 2020الوفر في عام  جراء إلا
 اإلنارة 

 477.3 الصناعي  والقطاع العبادة دور في الكفاءة عالية إنارة 1
 CFL 377.1 مصابيح و المردود عالية منزلية أنبوبية مصابيح 2
 374.6 والتجاري  الحكومي القطاعين في الكفاءة عالية إنارة 3
 249.3 الشوارع  في الكفاءة عالية إنارة 4
 1478.3 الجزئي  المجموع 

 األجهزة الكهربائية 

 197.3 مكيفات منزلية عالية المردود 1
 82.1 ثالجات منزلية عالية المردود  2

 76.8 الحجم  وكبيرة متوسطة التجارية المنشآت في المردود عالية مكيفات 3
 75.4 في المنازل بها تحكم مع المردود عالية مياه سخانات 4
 71.9 الصحي  الصرف ومياه الشرب مياه لضخ الكفاءة عالية محركات 5
 58.4 الصغيرة  التجارية المنشآت في بالحمل تحكم  مع المردود عالية مكيفات 6
 11.2 ةالحكومي  المنشآت في بالحمل تحكم  مع المردود عالية مكيفات 7

 573.1 الجزئي  المجموع 

 2051.4 المجموع الكلي 

 تقرير إدارة الطلب على الطاقة لألسباب اآلتية: تقترح الدراسة الحالية اعتماد هذه اإلجراءات المقترحة في 

 لم تنفذ هذه اإلجراءات حتى تاريخه،  .1

 استندت على مسوحات جيدة وبيانات موثوق بها،  .2

 التحليل المنطقي لهذه اإلجراءات، .3

 صعوبة اقتراح إجراءات أخرى جديدة لضيق الوقت المخصص للدراسة الحالية.  .4
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 .  2030حتى عام  2020زاحة الوفر المقدر في عام لهذه األسباب تقترح الدراسة الحالية إ

( الجدول  والتجاري 38يدون  والخدمي  السكني  القطاع  في  اإلنارة  استخدام  كفاءة  تحسين  إجراءات  من  الممكن  الوفر   )
 .  2030والصناعي في عام 

  2030في عام  واألجهزة الكهربائية استخدام اإلنارة : الوفر الممكن من إجراءات تحسين كفاءة 38 الجدول

 *كهرباء  الواحدة اإلجراء 

 واألجهزة الكهربائية  تحسين كفاءة استخدام اإلنارة
 في القطاع السكني والخدمي والتجاري 

GWh 2051.9 

ktoe 512.9 

* 1ktoe = 4 GWh  
 η≈34%مردود محطات توليد الطاقة الكهربائية: 

 

( مجموع الوفر الممكن من إجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة المقترحة في القطاع السكني والتجاري 39يدون الجدول )
 . 2030والخدمي في عام 

 (ktoe) 2030: مجموع الوفر الممكن من إجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع السكني في عام 39 الجدول

 المجموع كهرباء  مازوت اإلجراء 

 275 147 128 العزل الحراري للمساكن )السيناريو الضعيف(

% من كامل أسطح المساكن المتواجدة  1تخفيض حمل التكييف جراء تحويل 
 إلى أسطح باردة 2010عام في سورية في 

- 2.1 2.1 

% من كامل أسطح المساكن التي  2تخفيض حمل التكييف جراء تحويل 
 إلى أسطح باردة  2030و  2010ستشاد في سورية بين عامي 

- 6.53 6.53 

 512.9 512.9  تحسين كفاءة استخدام اإلنارة واألجهزة الكهربائية 

 796.53 668.53 128 المجموع

 

الوفر اإلجمالي من اإلجراءات المقترحة الستخدام الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة   7.9
 في القطاع السكني

( مجموع الوفر الممكن من إجراءات استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة وإجراءات تحسين كفاءة استخدام 40يدون الجدول )
 .2030والتجاري والخدمي في عام الطاقة المقترحة في القطاع السكني 
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: مجموع الوفر الممكن من إجراءات استثمار الطاقة المتجددة )الشمسية( وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع 40 الجدول
 2030السكني في عام 

 المجموع كهرباء  مازوت الواحدة اإلجراء 

 ktoe 310.21 76 386.21 الشمسيةإجراءات استثمار الطاقة 

 ktoe 128 668.53 796.53 إجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة 

 ktoe 438.21 744.53 1182.74 المجموع
Tj* 17529 29781 47310 

*1ktoe = 40.0 Tj 

 النتيجة:

 تيرا جول. 47310كيلو طن مكافئ نفط تقريبا  أو  1183: 2030يبلغ مجموع الوفر الممكن في عام 

(، كما يقابل (Mtoe 19.6 2005% من الطاقة األولية المستهلكة في سورية في عام  6.0يقابل الوفر اإلجمالي المقترح نسبة  
 (. (Mtoe 15.25 2005% من الطاقة النهائية المستهلكة في سورية في عام 7.75نسبة 

 (. (Mtoe 48.359 2030ائية المستهلكة في سورية في عام % من الطاقة النه2.45يقابل الوفر اإلجمالي المقترح نسبة 
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 المنعكسات االقتصادية والبيئية لإلجراءات المقترحة . 10

والبيئية االقتصادية  اآلثار  دراسة  من  الهدف  إلى  كفاءة  للوصول  وتحسين  المتجددة  الطاقة  لتطبيقات  المقترحة  لإلجراءات 
السكني   القطاع  في  الطاقة  المقترحةاستخدام  اإلجراءات  تنفيذ  لخطة  وبيئيا   اقتصاديا   تحليلية  دراسة  إجراء  ومناقشة   ينبغي 

لتطبيقها. الالزم  التمويل  توفر  إمكانية  حيث  ومن  منها  والبيئية  االقتصادية  الجدوى  حيث  من  الحاصلة  اآلثار    النتائج  إن 
 المباشرة وغير المباشرة المتوقعة هي:

 اآلثار البيئية: 

% من  3كيلو طن، أو مايقابل نسبة    1734.5بمقدار    2030انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في عام  تخفيض   -
 كيلو طن(. 58350)  2005اإلنبعاثات الكلية في عام 

 تحسن الشروط العامة البيئية جراء استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة النظيفة. -

 اآلثار االقتصادية: 

 المازوت، وبالتالي تخفيض فاتورة استيراد هذه المادة، تخفيض في استهالك  -

 تخفيض في استهالك الطاقة الكهربائية، وبالتالي تخفيض الطلب على الذروة،  -

 زيادة الدخل جراء تخفيض االستهالك في حوامل الطاقة،  -

  ، تعزيز فرص التصنيع المحلي لألدوات والتجهيزات الموفرة للطاقة -

       .إيجاد فرص عمل جديدة -

 

 : للعمل علىنموذج وطني  يجب تصميملتحقيق هذا الهدف، 

 ، لى القطاعات االقتصادية المختلفةاالقتصادية المباشرة وغير المباشرة ع تقدير اآلثار -

 غرافية على الصعيد الوطني.و والديم يةمتغيرات االقتصادالالوطنية مع  والمخرجات المدخالت دراسة تأثير -

 . قطاعات االقتصادمختلف  بينث االقتصادية ألحدال العكسيةتوفير إطار لدراسة التأثيرات  -

 والدخل.   بداللة فرص العمل الجديدة والناتج االقتصادياآلثار االقتصادية نتائج إظهار يمكن 

 .التحليل االقتصادي لم ينجز هذا  لضيق الوقت المخصص لهذه الدراسة، نظرا  
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 المالحق . 12

 
 األبنية الواردة في المجموعة اإلحصائيةبيانات : 1الملحق 

 

  في القطاع السكني )الخاص والتعاوني(  المرخصـة األبنيـة(: 1الجدول )

Table (1): Licensed Buildings in the Residential Sector (Private& Cooperative) 
 

 إضافات ألبنية سكنية

Additions to Res. Bldg. 

 الــســكنـيـــة األبــنيـــة

Residential Buildings 

 ةالسـن
Year الطابقية المساحة 

Floor Area (1000 

)2m 

 دد ع

 الرخص

No. of 

Licenses 

 الطابقية المساحة
Floor Area (1000 

)2m 

 رفعدد الغ

No. of 

Rooms 

 عدد وحدات السكن 

No. of Dwelling 

Units 

 ص دد الرخع

No. of 

Licenses 

55 1952 1119 46638 14851 8115 1963 

78 1897 1584 47599 14972 7888 1970 

121 3082 2362 75468 22618 12388 1975 

95 1946 3109 95724 27379 15838 1980 

49 1038 5223 146229 38981 20595 1985 

11 321 1933 61265 14896 6987 1990 

24 729 5356 158039 39692 19902 1995 

4 123 1183 33330 9253 4629 2000 

55 1412 11841 329215 90579 45663 2005 

29 733 12493 340165 97427 36623 2007 

32 841 12147 334905 95664 39131 2008 

Source: Statistical Abstract 
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  التجاري والقطاع التجاري )الخاص والتعاوني(-السكنيفي القطاع   المرخصـة األبنيـة(: 2الجدول )

Table (2): Licensed Buildings in the Commercial-Residential & Commercial Sectors  

(Private & Cooperative) 
 

 التجارية األبـنيـــة

Commercial  Buildings 
 التجارية-السكنية األبـنيـــة

Commercial-Residential Buildings 

 ةالسـن
Year 

 المساحة
 الطابقية 

Floor Area 

)2(1000 m 

 عدد
المحالت 
 التجارية

No. of 

Comm. 

Shops 

 ص عدد الرخ

No. of 

Licenses 
 الطابقية المساحة

)2Floor Area (1000 m المحالت عدد 

 التجارية 

No. of  
Comm. 

Shops 

 دد ع

 رفالغ

No. of  
Rooms 

 وحدات  عدد

 السـكن 

No. of  
Dwelling 

Units 

 ص الرخ ددع

No. of 

Licenses 

 المجموع

Total 

 تجاري 

Comm.  

 سكني
Res.  

70 - 317 172 56 116 - 5518 1465 314 1963 

69 1426 377 220 56 164 1388 5632 1577 305 1970 

130 2517 609 418 101 317 3076 9860 2869 554 1975 

136 3387 667 793 215 578 6016 17156 5815 1061 1980 

149 3009 497 1120 280 840 8220 24779 7672 1439 1985 

64 1513 270 619 144 475 3606 15739 4074 671 1990 

309 5840 637 1369 326 1043 8558 38684 11022 1678 1995 

102 1297 220 282 67 215 1866 7730 2522 353 2000 

425 6148 1453 2217 529 1688 13956 48302 14498 2708 2005 

525 6525 1483 2450 561 1889 15027 52169 16009 2702 2007 

612 7335 1697 1905 459 1446 10214 42549 12570 2196 2008 

Source: Statistical Abstract 
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 األخرى  المرخصـة األبنيـةفي القطاع الصناعي و   المرخصـة األبنيـة(: 3الجدول )

Table (3): Licensed Buildings in the Industrial Sector & Other Licensed Buildings 

 

 أخرى  أبـنيـــة

Other Buildings 
 الصناعية  األبـنيـــة

Industrial Buildings 

 ةالسـن
Year 

 الطابقية المساحة
Floor Area  

)2(1000 m 

 الرخص  ددع

No. of  
Licenses 

 الطابقية المساحة
Floor Area  

)2(1000 m 

 المنشآت ددع

 الصناعية  

No. of  
Commerce Shops 

 ـرفالغ ددع

No. of Rooms 

4 60 21 - 50 1963 

6 58 28 387 149 1970 

86 190 90 272 114 1975 

169 259 59 446 225 1980 

201 513 52 167 103 1985 

54 205 94 369 216 1990 

325 943 258 1483 666 1995 

85 128 152 152 120 2000 

744 1677 1088 1126 1019 2005 

898 1777 1488 1381 1219 2007 

734 1251 1356 1161 1152 2008 

Source: Statistical Abstract 
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   في القطاع السكني في الحضر )الخاص والتعاوني(  المرخصـة األبنيـة(: 4الجدول )

Table (4): Licensed Buildings in the Residential Sector in Urban Areas (Private& Cooperative)  

 

 إضافات ألبنية سكنية

Additions to Res. Bldg. 

 الــســكنـيـــة األبــنيـــة

Residential Buildings 

 ةالسـن
Year الطابقية المساحة 

Floor Area (1000 

)2m 

 دد ع

 صالرخ

No. of 

Licenses 

 الطابقية المساحة
Floor Area (1000 

)2m 

 الغرف ددع

No. of 

Rooms 

 عدد وحـدات السـكن

No. of Dwelling 

Units 

 ص الرخ عدد

No. of 

Licenses 

23 930 933 38667 11368 4888 1963 

33 903 1321 39464 11461 4751 1970 

32 929 1832 58186 16112 6332 1975 

20 471 1987 63244 16979 6525 1980 

9 184 2777 80086 21727 7671 1985 

2 33 1314 42307 9819 3141 1990 

3 64 3059 94401 22987 6979 1995 

1 10 755 20950 5625 1793 2000 

4 107 5902 162315 43070 13637 2005 

3 93 6569 174240 50769 11609 2007 

4 126 5530 150485 42679 10674 2008 

Source: Statistical Abstract 
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 )الخاص والتعاوني(  التجاري والقطاع التجاري في الحضر-في القطاع السكني  المرخصـة األبنيـة(: 5الجدول )

Table (5): Licensed Buildings in the Commercial-Residential & Commercial Sectors in Urban Areas 

(Private& Cooperative) 

 

 التجارية األبـنيـــة

Commercial  Buildings 
 التجارية-السكنية األبـنيـــة

Commercial-Residential Buildings 

 ةالسـن
Year 

 المساحة
 الطابقية 

Floor Area 

)2(1000 m 

 ددع
المحالت 
 التجارية

No. of 

Comm. 

Shops 

 ص الرخ عدد

No. of 

Licenses 
 الطابقية المساحة

)2Floor Area (1000 m المحالت عدد 

 التجارية 

No. of  
Comm. 

Shops 

 عدد 

 رفالغ

No. of  
Rooms 

 وحدات  ددع

 السـكن 

No. of  
Dwelling 

Units 

 ص الرخ ددع

No. of 

Licenses 

 المجموع

Total 

 تجاري 

Comm.  

 سكني
Res.  

60 - 219 163 51 112 - 5313 1412 266 1963 

59 1219 260 209 51 158 1264 5422 1524 259 1970 

114 2105 424 399 96 303 2865 9476 2740 479 1975 

118 2855 471 739 200 539 5610 16204 5580 952 1980 

133 2540 348 1034 253 781 7358 22919 7163 1231 1985 

53 1265 191 588 134 454 3363 15249 3946 608 1990 

227 5117 436 1303 301 1002 7828 37507 10712 1531 1995 

62 1124 148 260 59 201 1642 7283 2386 306 2000 

260 3950 650 1914 427 1487 11357 43262 13055 2059 2005 

366 4711 765 1977 427 1550 11638 43900 13534 1885 2007 

381 5065 859 1465 324 1141 7099 34403 10178 1395 2008 

Source: Statistical Abstract 
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 األخرى في الحضر المرخصـة األبنيـةفي القطاع الصناعي و   المرخصـة األبنيـة(: 6الجدول )

Table (6): Licensed Buildings in the Industrial sector & Other Licensed Buildings in Urban Areas 

 

 أخرى  أبـنيـــة

Other Buildings 
 الصناعية  األبـنيـــة

Industrial Buildings 
 ةالسـن

Year 
 الطابقية المساحة

Floor Area  
)2(1000 m 

 الرخص  ددع

No. of  
Licenses 

 الطابقية المساحة
Floor Area  

)2(1000 m 

 المنشآت الصناعية ددع

No. of  
Commerce Shops 

 رفالغ ددع

No. of Rooms 

3 23 17 - 43 1963 

5 22 22 304 129 1970 

21 43 50 234 88 1975 

92 95 55 355 183 1980 

44 103 46 145 89 1985 

8 30 81 328 181 1990 

79 225 199 1415 612 1995 

36 33 61 94 65 2000 

210 443 736 784 707 2005 

231 514 1143 1043 920 2007 

279 433 1063 865 860 2008 

Source: Statistical Abstract 
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  في القطاع السكني في الريف )الخاص والتعاوني(  المرخصـة األبنيـة(: 7الجدول )

Table (7): Licensed Buildings in the Residential Sector in Rural Areas (Private& Cooperative) 

 

 إضافات ألبنية سكنية

Additions to Res. Bldg. 

 الــســكنـيـــة األبــنيـــة

Residential Buildings ةالسـن 
Year الطابقية المساحة 

Floor Area (1000 

)2m 

 ص الرخ ددع

No. of 

Licenses 

 الطابقية المساحة
Floor Area (1000 

)2m 

 الغرف ددع

No. of 

Rooms 

 كن عدد وحدات الس

No. of Dwelling 

Units 

 ص الرخ ددع

No. of 

Licenses 

32 1022 186 7971 3483 3227 1963 

45 994 263 8135 3511 3137 1970 

89 2153 530 17282 6506 6056 1975 

75 1475 1122 32480 10400 9313 1980 

40 854 2446 66143 17254 12924 1985 

9 288 619 18958 5077 3846 1990 

21 665 2297 63638 16705 12923 1995 

3 113 428 12380 3628 2836 2000 

51 1305 5939 166900 47509 32026 2005 

26 640 5924 165925 46658 25014 2007 

28 715 6617 184420 52985 28457 2008 

Source: Statistical Abstract 
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 )الخاص والتعاوني(  التجاري والقطاع التجاري في الريف-في القطاع السكني  المرخصـة األبنيـة(: 8الجدول )

Table (8): Licensed Buildings in the Commercial-Residential & Commercial Sectors in Rural Areas 

(Private& Cooperative) 

 

 التجارية األبـنيـــة

Commercial  Buildings 
 التجارية-السكنية األبـنيـــة

Commercial-Residential Buildings 

 ةالسـن
Year 

 المساحة
 الطابقية 

Floor Area 

)2(1000 m 

 عدد
المحالت 
 التجارية

No. of 

Comm. 

Shops 

 ص الرخ عدد

No. of 

Licenses 
 الطابقية المساحة

)2Floor Area (1000 m المحالت عدد 

 التجارية 

No. of  
Comm. 

Shops 

 عدد 

 رفالغ

No. of  
Rooms 

 ات دوح عدد

 كنالس 

No. of  
Dwelling 

Units 

 ص الرخ ددع

No. of 

Licenses 

 المجموع

Total 

 تجاري 

Comm.  

 سكني
Res.  

10 - 98 9 5 4 - 205 53 48 1963 

10 207 117 11 5 6 124 210 53 46 1970 

16 412 185 19 5 14 211 384 129 75 1975 

18 532 196 54 15 39 406 952 235 109 1980 

16 469 149 86 27 59 862 1860 509 208 1985 

11 248 79 31 10 21 243 490 128 63 1990 

82 723 201 66 25 41 730 1177 310 147 1995 

40 173 72 22 8 14 224 447 136 47 2000 

165 2198 803 303 102 201 2599 5040 1443 649 2005 

160 1814 718 472 134 338 3389 8269 2475 817 2007 

231 2270 838 439 135 304 3115 8146 2392 801 2008 

Source: Statistical Abstract 
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 األخرى في الريف المرخصـة األبنيـةفي القطاع الصناعي و   المرخصـة األبنيـة(: 9الجدول )

Table (9): Licensed Buildings in the Industrial sector & Other Licensed Buildings in Rural Areas 

 

 أخرى  أبـنيـــة

Other Buildings 
 الصناعية  األبـنيـــة

Industrial Buildings 

 ةالسـن
Year 

 الطابقية المساحة
Floor Area  

)2(1000 m 

 الرخص  ددع

No. of  
Licenses 

 الطابقية المساحة
Floor Area  

)2(1000 m 

 المنشآت عدد

 الصناعية  

No. of  
Commerce Shops 

 رفالغ ددع

No. of Rooms 

1 37 4 - 7 1963 

1 36 6 83 20 1970 

65 147 40 38 26 1975 

77 164 4 91 42 1980 

157 410 6 22 14 1985 

46 175 13 41 35 1990 

246 718 59 68 54 1995 

49 95 91 58 55 2000 

534 1234 352 342 312 2005 

668 1263 345 338 299 2007 

455 818 293 296 292 2008 

Source: Statistical Abstract 
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  - 1970، 1963خالل السنوات:  األبنية المرخصة )سكنية وغير سكنية( حسب الحضر والريف في الجمهورية العربية السورية(: 10الجدول )
 ( 2)المساحة: ألف م  2007

Table (10): Licensed buildings (Residential & non Residential) in Urban & Rural Areas (1000m2)  

 األبنية غير السـكنية 

Non - Residential Buildings 

 األبنية السـكنية 

Residential Buildings 

 ةالسـن
Year 

 * المساحة الطابقية

Floor Area   

 مساحة األرض 

Land Area  

 عدد الغرف

No. of Rooms 

 عدد وحدات السكن 

No. of Dwellings  

 المساحة الطابقية

Floor Area   

 مساحة األرض 

Land Area  

 مجموع

Total 

 ريف

Rural 

 حضر 

Urban 

 مجموع

Total 

 ريف

Rural 

 حضر 

Urban 

 مجموع

Total 

 ريف

Rural 

 حضر 

Urban 

 مجموع

Total 

 ريف

Rural 

 حضر 

Urban 

 مجموع

Total 

 ريف

Rural 

 حضر 

Urban 

 مجموع

Total 

 ريف

Rural 

 حضر 

Urban 

151 20 131 153 23 130 55054 9963 45091 16458 4616 11842 1290 222 1068 1572 269 1303 1963 

159 22 137 167 13 154 55829 9802 46027 16550 3566 12984 1826 314 1512 2380 625 1755 1970 

410 127 283 388 171 217 89324 20536 68788 25487 6635 18852 2799 633 2166 2982 1276 1706 1975 

556 114 442 667 312 355 115463 35444 80019 33194 10635 22559 3782 1236 2546 7025 3375 3650 1980 

682 206 476 453 232 221 171893 68957 102936 46436 17664 28772 6112 2545 3567 6546 3746 2800 1985 

358 81 277 184 77 107 76786 19425 57361 18833 5139 13694 2419 650 1769 1729 673 1057 1990 

1217 411 806 977 563 414 196882 65068 131814 50485 16952 33533 6423 2358 4065 5281 3022 2260 1995 

406 188 218 334 248 86 41154 12910 28244 11775 3764 8011 1402 446 956 883 494 494 2000 

2097 1167 930 2684 1101 1583 379012 173339 205673 105077 48952 56125 13141 6191 6950 8389 4264 4125 2005 

3157 1233 1924 2271 1067 1204 354842 147074 207768 98329 41161 57168 12553 5205 7349 6432 3128 3303 2006 

3473 1307 2166 2355 1170 1185 393161 174947 218214 113434 49131 64303 14411 6289 8122 6974 3596 3378 2007 

 * تتضمن المساحة الطابقية التجارية من البناء السكني التجاري 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.cbssyr.org/Time%20Series/building1.htm
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 ( والتعاوني الخاص القطاعين في) 2008 ـ 1970 ،1963 في األعوام المنفـذة السـكنية األبنيـة(: 11الجدول )
(21000m ) 

Table (11): Accomplished Residential Buildings in 1963, 1970 - 2008    

  (Private & Cooperative Sectors) (1000m2) 
  

 األبـنـيـــة  الســـــكنـية 

Residential Buildings 

 ةالسـن 
Year  

 مســـــاحــــة األراضــي 

Land Area 

 الســــــكن عدد وحدات 

No. of Dwellings 

 المســـاحة الطابقية

Floor Area 

 مجموع

Total 

 ريف

Rural 

 حضر 

Urban 

 مجموع

Total 

 ريف

Rural 

 حضر 

Urban 

 مجموع

Total 

 ريف

Rural 

 حضر 

Urban 

1479 230 1249 14596 3163 11433 1339 171 1168 1963 

2473 718 1755 11328 2454 8874 1449 247 1202 1970 

4094 1986 2108 18830 4902 13928 2056 532 1524 1975 

9478 5828 3650 30407 12209 18198 3425 1476 1949 1980 

6886 4187 2699 36097 9733 26364 4226 1177 3049 1985 

1728 672 1056 19650 6840 12810 2552 843 1709 1990 

5282 3022 2260 49172 16397 32775 5789 2125 3664 1995 

997 503 494 15995 4104 11891 1862 513 1349 2000 

8390 4265 4125 80930 33637 47293 9900 4070 5830 2005 

6974 3596 3378 103393 37366 66027 13153 5052 8101 2007 

6304 3553 2751 105493 59715 45778 13333 7306 6027 2008 
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 ( والتعاوني الخاص القطاعين في) 2008 ـ 1970 ،1963 في األعوام المنفـذة السـكنيةغير  األبنيـة(: 12الجدول )

(21000m ) 

Table (12): Accomplished Non-Residential Buildings in 1963, 1970 - 2008    

  (Private & Cooperative Sectors) (1000m2) 
 الســـــكنـية غـيــــر األبـنـيـــة

Non - Residential Buildings 
 ةالـن 

Year    

 مســـــاحــــة األراضــي 

Land Area 

 المســاحة الطابقية لألبنية األخرى 

Other Building Floor Area 

 المساحة الطابقية الصناعية

Industrial Floor Area 

 المسحة الطابقية التجارية

Commercial Floor Area 

 مجموع

Total 

 ريف

Rural 

 حضر 

Urban 

 مجموع

Total 

 ريف

Rural 

 حضر 

Urban 

 مجموع

Total 

 ريف

Rural 

 حضر 

Urban 

 مجموع

Total 

 ريف

Rural 

 حضر 

Urban 

88 11 77 - - - 6 3 3 83 8 75 1963 

167 13 154 5 3 2 14 1 13 83 5 78 1970 

775 194 581 48 35 13 24 2 22 175 20 155 1975 

827 472 355 67 49 18 78 7 71 275 43 232 1980 

454 233 221 91 79 12 30 2 28 313 30 283 1985 

181 75 106 47 38 9 74 17 57 241 28 213 1990 

1078 664 414 216 169 47 256 45 211 593 92 501 1995 

337 247 90 97 66 31 141 85 56 189 52 137 2000 

2096 1167 929 589 458 161 739 440 299 850 208 642 2005 

2354 1169 1185 937 722 215 1022 272 750 903 245 658 2007 

1982 856 1126 605 414 191 729 201 528 807 236 571 2008 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 1981 ،1970 في األعوام ( وريف حضر) التزاحم ومعدل الطابقية والمساحة والغرف المعتادة  المساكن(: 13الجدول )
 2008، و 2007، 2004، 1994
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Table (13): Conventional Dwellings (Occupied & Vacant), Rooms, Floor Areas and no. of Persons per 

Room (Urban & Rural) in years: 1970, 1981, 1994, 2004, 2007 and 2008 

Year 

Urban 

or 

Rural 

Average floor area per capita 

(m2) (2)  

No. of 

persons 

per 

room(1) 

No. of rooms 

per dwelling 

unit 

Floor 

Area  

(1000m2) 

No. 

of Rooms 

No. of 

Dwellings 

1970 

Urban 12.37   2.26   3.11   35334   1261920   405289   

Rural 9.59   3.13   2.07   36305   1210161   584647   

Total 10.83   2.67   2.50   71639   2472081   989936   

1981 

Urban 14.56   2.03   3.32   75403   2513424   756897   

Rural 12.47   2.56   2.67   69011   2091246   782049   

Total 13.46   2.28   2.99   144414   4604670   1538946   

1994 

Urban 15.86   1.83   3.42   132097   4534053   1326173   

Rural 12.97   2.30   3.06   103468   3459891   1131730   

Total 14.41   2.04   3.25   235565   7993944   2457903   

2004 

Urban 17.90   1.50   3.80   192036   7285610   1911901   

Rural 15.30   1.80   3.70   144112   5379200   1456441   

Total 16.70   1.60   3.80   336148   12664810   3368342   

2007 

Urban 21.63   1.26   3.80   221813   8141822   2144651   

Rural 18.05   1.52   3.68   160958   5879040   1596014   

Total 19.97   1.37   3.75   382771   14020862   3740665   

2008 

Urban 22.88   1.20   3.80   229810   8385349   2207032   

Rural 17.60   1.57   3.67   169011   6107204   1663504   

Total 20.30   1.36   3.74   398821   14492553   3870536   

* (1): For occupied & vacant, (2): For occupied dwellings and their persons 

Note: 1970, 1981, 1994 & 2004 data housing censuses 
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  العربية الجمهورية في والريف الحضر حسب( سكنية وغير سكنية) المرخصة من المنفذة األبنية(: 14الجدول )
 ( 2)المساحة: ألف م 2007-1970  ،1963خالل السنوات السورية 

Table (14): Accomplished buildings from the licensed buildings (residential & non residential) in 

Urban & Rural Areas (Area in 1000m2) 

 األبنية غير السـكنية 

Non - Residential 

Buildings 

 األبنية السـكنية 

Residential Buildings 

 ةالسـن
Year 

 عدد الغرف

No. of Rooms 

 عدد وحدات السكن 

No. of Dwellings 

 المساحة الطابقية

Floor Area 

 مجموع

Total 

 ريف

Rural 

 حضر 

Urban 

 مجموع

Total 

 ريف

Rural 

 حضر 

Urban 

 مجموع

Total 

 ريف

Rural 

 حضر 

Urban 

 مجموع

Total 

 ريف

Rural 

 حضر 

Urban 

89 11 78 50321 6787 43534 14596 3163 11433 1329 172 1157 1963 

136 15 121 44227 7764 36463 11328 2454 8874 1428 243 1185 1970 

247 57 190 68420 19413 49007 18830 6291 12539 2056 532 1524 1975 

570 117 453 108116 43667 64449 30407 12209 18198 3425 1476 1949 1980 

433 110 323 126733 34506 92227 36097 9733 26364 4225 1177 3048 1985 

363 84 279 76393 24791 51602 19650 6840 12810 2553 843 1710 1990 

1065 306 759 181057 61476 119581 49172 16397 32775 5789 2125 3664 1995 

425 203 222 58325 14515 43810 15995 4104 11891 1863 512 1351 2000 

2209 1106 1103 279195 111544 167651 80930 33637 47293 9901 4070 5831 2005 

2377 1000 1377 300066 141715 158351 84743 39410 45333 10960 4966 5994 2006 

2863 1240 1623 363185 133267 229918 103393 37366 66027 13153 5052 8101 2007 

 * تتضمن المساحة الطابقية التجارية من البناء السكني التجاري 
 

 

 

 
 
 

 
  

http://www.cbssyr.org/Time%20Series/building2.htm
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 واط ساعي( تعرفة الطاقة الكهربائية في سورية )ليرة سورية لكل كيلو : 2الملحق 
 

 

Peak 

17h00-

22h00 

Diurnal 

07h00- 

17h00 

Nocturnal 

22h00-

07h00 

Average 

High Voltage 

230 kV 3.00 2.00 1.50 2.0 

66 kV 3.76 2.50 1.80 2.5 

20 kV 4.50 2.80 1.85 2.80 

Industrial 
20/0.4 kV 

5.00 3.36 2.45 3.36 

Agriculture 2.54 1.80 1.40 1.80 

Commercial 

20/0.4 kV 

1-400 kWh/month 2.50 

401-1000 kWh/month 3.50 

> 1000 kWh/month 4.00 

Residential 

0.4 kV 

 

1-50 kWh/month 0.25 

51-100 kWh/month 0.35 

101-200 kWh/month 0.50 

201-300 kWh/month 0.75 

301-400 kWh/month 2.00 

401-500 kWh/month 3.00 

501-1000 kWh/month 3.50 

> 1000 kWh/month 7.00 

Average tariff (subsidised category) (1-300 kWh): 0.52 SL/kWh 

Average tariff (301-400 kWh): 0.89 SL/kWh 

Average tariff (401-500 kWh): 1.31 SL/kWh 

Average tariff (1-1000 kWh): 2.41 SL/kWh 

Religious Buildings Free of Charge 
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 لعناصر ونظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية المستوردة الكميات تحليل: 3الملحق 
 

Table (1): Imported SWH systems in 2005 

Item: 8419.19 (SWH systems) 

Country Weight [kg] Value [S.P] 

China 33851 753500 

Turkey 1688 217000 

South Korea 840 244800 

Jordan 12084 3372050 

USA 110 300000 

TOTAL 48,573 4,887,350 

 

Table (2): Imported Solar Collectors & SWH systems in 2006 

Country 8419.90.90 (collectors) 8419.19.00 (SWH systems) 

Weight [kg] Value [S.P] Weight [kg] Value [S.P] 

European Market 99427 69168956 72 4050 

China 29834 2184000 56551 2910075 

Germany 1005 2196732 2556 1105520 

Italy 67807 95182858   

Taiwan 5755 201200   

Turkey 69777 6697544 14160 362000 

South Korea   70 57700 

Jordan 9423 2891934 4100 951700 

UAE 714 61500   

Lebanon   800 35500 

TOTAL 283,742 178,584,724 78,309 5,426,545 

 

Table (3): Imported Solar Collectors & SWH systems in 2007 

Country 8419.90.20 (collectors) 8419.19.00 (SWH systems) 

Weight [kg] Value [S.P] Weight [kg] Value [S.P] 

European Market 346512 103730476   

China 154499 7452831 75930 5005062 

Germany 177486 22501637   

Greece 78125 12536222   

Italy 16668 16288579 578 75000 

Taiwan   2910 726537 

Turkey 90811 7025961 11404 851000 

South Korea   510 342097 

Spain   4216 5712875 

UK 244 157000   

Austria 1600 71078   

Japan 6 4100   

Switzerland 6868 7335360   

France 270 98500   

Lebanon 18489 1406000   

TOTAL 891,578 178,607,744 95,548 12,712,571 
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Table (4): Imported Solar Collectors & SWH systems in 2008 

Country 8419.90.10 (collectors) 8419.19.00 (SWH systems) 

Weight [kg] Value [S.P] Weight [kg] Value [S.P] 

European Market 214866 63546979 1780 746916 

China 2141173 136992241 202211 15163889 

Germany 44046 2462838   

Greece 20080 3131000   

Italy 20 9000   

Taiwan 33 22000 3401 659258 

Turkey 660892 67185403 26139 3528572 

South Korea 97012 9485072 3369 527848 

Spain   989 44513 

Portugal 5000 131299   

India 5855 9479014   

Jordan   2086 6327 

Czech Republic   10500 128954 

TOTAL 3,188,977 292,444,846 250,475 20,806,277 

 

 

Table (5): Breakdown by year of Imported Solar Collectors & SWH systems (2005-2008) 

Year Collectors Systems 

Weight [kg] Value [S.P] Weight [kg] Value [S.P] 

2005 - - 48,573 4,887,350 

2006 283,742 178,584,724 78,309 5,426,545 

2007 891,578 178,607,744 95,548 12,712,571 

2008 3,188,977 292,444,846 250,475 20,806,277 

TOTAL 4,364,297 649,637,314 472,905 43,832,743 

 

Table (6): Breakdown by Country of Imported Solar Collectors & SWH systems (2005-2008) 

Country Collectors Systems Total 

Weight 

[kg] 

Total 

Value 

[S.P] 
Weight 

[kg] 
Value [S.P] 

Weight 

[kg] 
Value [S.P] 

EU 660805 236446411 1852 750966 662657 237197377 

China 2325506 146629072 368543 23832526 2694049 170461598 

Italy 84495 111480437 578 75000 85073 111555437 

Turkey 821480 80908908 53391 4958572 874871 85867480 

Germany 222537 27161207 2556 1105520 225093 28266727 

Greece 98205 15667222   98205 15667222 

South Korea 97012 9485072 4789 1172445 101801 10657517 

India 5855 9479014   5855 9479014 

Switzerland 6868 7335360   6868 7335360 

Jordan 9423 2891934 18270 4330077 27693 7222011 

Spain   5205 5757388 5205 5757388 

Taiwan 5788 223200 6311 1385795 12099 1608995 

Lebanon 18489 1406000 800 35500 19289 1441500 

USA   110 300000 110 300000 

UK 244 157000   244 157000 

Portugal 5000 131299   5000 131299 

Czech Rep.   10500 128954 10500 128954 
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France 270 98500   270 98500 

Austria 1600 71078   1600 71078 

UAE 714 61500   714 61500 

Japan 6 4100   6 4100 

TOTAL 4,364,297 649,637,314 472,905 43,832,743 4,837,202 693,470,057 

 

Table (7): Specifications of some evacuated tubes available in the local market 

Heat pipes imported from: 

 Germany China 

Number of vacuum tubes 20 30 10 20 30 

Weight (inc. support frame), kg 100 150 35 71 109 

SWH system (evacuated tubes) imported from China 

Number of vacuum tubes 20     

Weight (inc. support frame), kg 51     

 
Table (8): Extracted Total Number & Total Square Meter of Imported Flat-Plat Collectors & 

SWH Systems between 2005 and 2008 

 

Country 

Collectors Systems Total 

m2 

 
Total 

Number 

Total 

m2 

Cost per 

Collector 

[S.P] 

Total 

Number 

Total 

m2 

Cost per 

system 

[S.P] 

EU 13216 26432 17890 9 36 81100 26468 

Italy 1690 3380 65969?? 3 12 25950 3392 

Turkey 16430 32860 4925 267 1068 18574 33928 

Germany 4451 8902 6103 13 52 86504 8954 

Greece 1964 3928 7977    3928 

Switzerland 137 274 53402    274 

Jordan 188 376 15345 91 364 47400 740 

Spain    26 104 221225 104 

TOTAL 38076 76152 24515* 409 1636 80125* 77788 

* Average value 

 

Table (9): Extracted Total Number & Total Square Meter of Imported Solar Evacuated Tubes & 

SWH Systems between 2005 and 2008 

Country Collectors Systems Total 

m2 

 
Total 

Number of 

tubes 

Total 

m2 

Cost per 

tube [S.P] 

Total 

Number 

Of systems 

Total 

m2 

Cost per 

system [S.P] 

China 775170 116275 189 6142 18426 3880 134701 

South Korea 32337 4850 293 80 240 14690 5090 

India 1952 293 4857??    293 

Taiwan 1929 289 116 105 315 13175 604 

Lebanon 6163 924 228 13 39 2663 963 

TOTAL 817551 122631 1137* 6340 19020 8602* 141651 

* Average value 
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 ترشيد استهالك الطاقة: 4الملحق 

 مان الحادو  للطاقاة العقالناي االساتخدام بهادف اتخاذهاا يمكن التي والتدابير اإلجراءات مجموعة الطاقة استهالك ترشيدب  يقصد
 التااي الهامااة الوسااائل إحاادى الترشاايد عمليااة وتعتباار المعروفااة، والتاادابير اإلجااراءات تنفيااذ المسااتهلك عاااتق علااى ويقااع ،هاهاادر 
 .الطاقة على الطلب ضيخفت في تشارك
 مالية  كلف  تحتاج  اإلجراءات  بعض  لكن   مالية  كلفة   أية  الطاقة   استهالك  ترشيد  إجراءات  تحتاج  ال  األحيان،  معظم  في

  مدونة   هي  مالية   كلف  تحتاج  ال  التي   والتدابير  اإلجراءات  إن .  القيمة  عالية   إلى  متوسطة  مالية  كلف  تحتاج  وأخرى   منخفضة
 : التالي النحو على  وصايا شكل على
 

 الوصايا العشر لترشيد الطاقة )مجانًا( في األبنية (1
 في اإلنارة: 

 استفد من ضوء النهار )اإلنارة الطبيعية( ما أمكن بدال  من تشغيل اإلنارة االصطناعية،  .1

واألعمال   .2 والطبخ  القراءة  ألغراض  الطبيعي  الضوء  من  أمكن  ما  لالستفادة  والمطبخ  الغرف  فرش  ترتيب  أعد 
 األخرى،

 ادهن جدران الغرف بألوان فاتحة،  .3

 ل،أطفئ اإلنارة حين مغادرة الغرفة أو المنز  .4

 ، حاول االستغناء عن تشغيل الثريات السقفية واستخدم اإلنارة الجدارية أو المركزة على أماكن العمل .5
 المتوهجة،  مصابيحالفلوريسنت بدال  من ال مصابيحاستخدم  .6

 ،مصابيحعال االستطاعة بدال  من عدة استخدم مصباح واحد   .7
 ، (Ballast)ذات القادح االلكتروني  مصابيحاستخدم ال .8
 الموفرة للطاقة لإلنارة الخارجية، (Floodlights)الضوء الغامر  مصابيحاستخدم  .9

ال .10 تنظيف  وربم  مصابيحإن  اإلنارة  جودة  تحسين  على  يساعد  آلخر  وقت  بعض من  تشغيل  عن  االستغناء  ا 
 .مصابيحال

 
 في الثالجات والمجمدات: 

 يجب عدم ترك باب الثالجة أو المجمدة مفتوحا  لفترات زمنية طويلة،   .1

 ينبغي تنظيف المكثف المتواجد خلف الثالجة والمجمدة من الغبار واألوساخ العالقة به،  .2

 ينبغي إزالة الجليد المتراكم في مجمدة الثالجة بشكل دوري، .3

 ينبغي عدم وضع الطعام في الثالجة وهو ساخن،  .4

 سم بين الجدار ومؤخرة الثالجة أو المجمدة، 10ة ال تقل عن ينبغي ترك مساف .5

 يجب عدم تعريض الثالجة أو المجمدة ألشعة الشمس المباشرة،  .6

 يجب فحص مادة إحكام باب الثالجة أو المجمدة بشكل دوري، .7
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ريد يجب التأكد من عمل منظم درجة الحرارة وأن الضاغط يتوقف عن العمل حين الوصول إلى درجة حرارة التب .8
 المضبوطة،

 يجب تجنب التحميل الزائد للثالجة والمجمدة والسماح بحرية الحركة للهواء داخلهما، .9

 يجب التأكد من عدم انسداد فتحة تصريف الماء المتكاثف بشكل دوري. .10

 
 في أجهزة التدفئة وتسخين المياه والتكييف: 

 مغلقة، المستخدمة غير الغرف ابأبو  على  دوما   وحافظ. فقط المشغولة األماكن تكييف أو تدفئة يجب .1

 20عند درجة حرارة منخفضة نسبيا  ال تزيد عن ) (Thermostatاضبط درجة الحرارة في منظم درجة حرارة التدفئة ) .2

°C،وحافظ على ارتداء األلبسة الشتوية السميكة ،) 

التكييف .3 حرارة  درجة  منظم  في  الحرارة  درجة  ) اضبط  عن  تقل  ال  حرارة  درجة  الستائر C° 26-25عند  وأغلق   ،)
الداخلية والخارجية نهارا  إن أمكن ذلك لتقليل زمن عمل المكيف وبالتالي توفير في الطاقة، لكن في فترة المساء  

 افتح هذه الستائر للسماح بالحرارة المكتسبة بالخروج،

ئة عن العمل ليال  أو عند  في فصل الشتاء، دع أشعة الشمس تدخل المنزل عبر جميع النوافذ، وأوقف نظام التدف .4
 مغادرة المنزل، وفي حال تركه يعمل في هذه الحالة، اضبط درجة الحرارة عند أدنى قيمة ممكنة،

في فصل الصيف، امنع ما أمكن من دخول أشعة الشمس عبر النوافذ الجنوبية والشرقية والغربية. واستخدم المراوح  .5
اخية بذلك، وأطفئ المراوح الهوائية حين ترك الغرف شاغرة. إن  بدال  من مكيفات الهواء إن سمحت الظروف المن

وبالتالي تخفيض الطاقة المستهلكة   دعم تكييف الهواء بالمراوح الهوائية يساعد على رفع درجة الحرارة في المنظم
مل  في مكيف الهواء. كما يجب توقيف مكيف الهواء عن العمل ليال  أو عند مغادرة المنزل، وفي حال تركه يع

 دون وجود أشخاص في المنزل، اضبط درجة الحرارة عند أعلى قيمة ممكنة، 

للحصول على الراحة الحرارية بدال  من تشغيل   (Dehumidifier)في المناطق الرطبة ينبغي تشغيل مزيل الرطوبة   .6
 المكيف لفترة زمنية طويلة دون الوصول إلى الراحة الحرارية المطلوبة،

الهوا .7 المتسخة تحد من مرور افحص مصفاة مكيف  فالمصفاة  استبدلها بأخرى جديدة،  أو  ء بشكل دوري ونظفها 
الشمس. إن   الخارجية للمكيف معرضة ألشعة  القطعة  أو  المكثف  الساخن. كما يجب عدم ترك  البارد أو  الهواء 

مثال    يمكن  ذلك  تعذر  وإن  الغرفة،  أو  للبناء  الشمالية  الجهة  في  هو  المكثف  لتركيب  مكان  زراعة شجرة أفضل 
 لحماية المكثف من أشعة الشمس،

في فصل الشتاء(،    C° 50في فصل الصيف و    C° 40اضبط درجة حرارة مسخن الماء عند أدنى قيمة ممكنة ) .8
 % في كلفة الوقود المستخدم لتسخينه، 5درجات مئوية يؤدي إلى وفر يزيد عن  10فتخفيض درجة الحرارة بمقدار 

في بداية فصل التدفئة أطرد الهواء المتجمع في مشعات التدفئة، وتأكد من ضبط درجة حرارة المرجل عند القيمة   .9
ية السائدة في المنطقة التي تسكنها ووفقا  لبعد المنزل عن المرجل وحالته  المنصوح باستخدامها وفقا  للظروف المناخ

 الحرارية،   

 . ممكنة مدة أقصر  إلى االستحمام فترة وخفض  أمكن، ما( bathتجنب استخدام حوض االستحمام ) .10
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 في األجهزة المنزلية األخرى:
)التلفاز والحاسوب وغيرهم(، وفي حال تكرار استخدام   .1 المستخدمة لفترات طويلة  الكهربائية غير  أطفئ جميع األجهزة 

بعض األجهزة بشكل متقطع ) الحاسوب مثال ( يمكن تركها في الوضعية التي تستهلك أقل كمية من الطاقة )وضعية  
Sleep ،) 

  ،(كامل تحميل) ممتلئتين وهما خالمطب أواني وغسالة المالبس  غسالة تشغيل يجب .2
  بالغسيل   الخاصة  المناسبة  المنظفات  توفر  حال   في"  الساخن  على  الغسيل"  من  بدال  "  البارد  على   الغسيل"  استخدام  يحبذ .3

 البارد،  على

أثناء الطبخ يجب تغطية أواني الطبخ وعدم تركها مكشوفة، واحرص على تجنب الطبخ الزائد الذي يؤدي إلى إتالف  .4
الطعام واستهالك طاقة أكثر من الالزم. كما يجب التأكد من أن شعلة الغاز المحترق زرقاء اللون وإذا كانت صفراء 
إن   قبل طبخه.  الثالجة  في  بتركه  الطعام  إزالة تجمد  الطبخ يفضل  االحتراق غير كامل. ولتقليل زمن  أن  يعني  فهذا 

إلى هدر كمية كبيرة من الطاقة. ويفضل استخدام أوعية  وضع قدر صغير على موقد غازي أو كهربائي كبير يؤدي  
 الضغط لتسريع نضج الطعام بطاقة أقل، 

إن استخدام أفران الطبخ بصورة سليمة يوفر الكثير من الطاقة، فمثال  يجب عدم وضع كمية صغيرة من الطعام في فرن   .5
يفقد الكثير من حرارته. إن وضع الطعام    كبير الحجم، ويجب عدم فتح باب الفرن لمرات عديدة أثناء تشغيله حتى ال

 في أواني زجاجية أو سيراميكية مع السماح للهواء داخل الفرن بحرية الحركة يسرع من عملية نضج الطعام، 

كفاءة  .6 لتحسين  للفرن نظيفة  الداخلية  األسطح  المحافظة على  وينبغي  الطعام  لتسخين  المايكرويف  فرن  استخدام  يحبذ 
 الطبخ، 

الصيف .7 لهواء  في فصل  الطاردة  المروحة  تشغيل  الطبخ يجب  استخدام مروحة    وأثناء  ذلك يمكن  تعذر  المطبخ، وإن 
 عامودية لتبريد هواء المطبخ وطرده نحو الخارج،   

الماء   .8 تتجاوز درجة حرارة  لم  إذا  للطاقة  استهالك  فعال وبأقل  أن تعمل بشكل  المطبخ  أواني  لغسالة  درجة    50يمكن 
 ، (pre-rinsing)ناء عن خطوة الشطف األولي  مئوية وإذا تم االستغ

في الدول التي تعتمد تعرفة متغيرة للكهرباء على مدار اليوم بحيث تكون التعرفة أخفض ما يمكن أثناء الليل، يفضل   .9
  وغسيل   الماء  تسخين  أحمال  تشغيل  يمكن  فمثال  .  الليل   فترة  إلى   أي  الذروة  وقت  خارج   إلى  األحمال  بعض  إزاحة

  العام   الوفر  تحقيق  في  لمساهمةا و   المخفضة  التعرفة  من   الستفادةا  بهدف  النهار  من  بدال    الليل  أثناء  بسهولة  المالبس
 ذلك، جراء

 تجنب التدخين في الغرف المدفأة أو المكيفة لتجنب تهويتها لفترة طويلة من الزمن.  .10

 

 :التالي النحو  على  وصايا شكل على مدونة هي منخفضة مالية كلف تحتاج التي والتدابير اإلجراءات أما
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 الوصايا العشر لترشيد الطاقة )بكلفة قليلة( في األبنية  (2
 ، التدفق منخفض( showerheadاستخدم مرش ماء االستحمام ) .1
 أغلق وأحكم جميع الفتحات والثقوب في النوافذ واألبواب التي تسرب حرارة التدفئة أو التكييف نحو الخارج، .2

 أسطوانة وأنابيب الماء الساخن المكشوفة بعازل حراري مناسب،أعزل  .3

 أغلق وأحكم الوصالت في مواسير هواء التدفئة والتكييف الموجودة في األسقف والدهاليز والقبو وأعزلها حراريا ، .4

ي تسمح  ازرع األشجار غير دائمة الخضار حول البناء أو المنزل من الجهات الجنوبية والشرقية و/أو الغربية، فه .5
بمرور أشعة الشمس إلى داخل البناء شتاء ، وتحجبها عنه صيفا . أما األشجار دائمة الخضار فازرعها في األماكن  

 المناسبة لحماية البناء من الريح الباردة،

 استخدم أجهزة التدفئة الموضعية بدال  من أجهزة التدفئة المركزية في حال سمحت الظروف المناخية بذلك،  .6

تشتري   .7 ألن    مصابيحالال  نظرا   تض95المتوهجة  فيها  المستخدمة  الطاقة  من  واشتري %  حرارة،  شكل  على  يع 
المتوهجة ويفوق عمرها الزمني    مصابيحمة في الالتي توفر ثلثي الطاقة المستخد   (CFL)الموفرة للطاقة  مصابيحال

لل الزمني  أو    (occupancy sensors)المتوهجة. واستخدم حساس حركة األشخاص    مصابيحبعشرة أضعاف العمر 
 في الممرات الداخلية والخارجية مثال ،  (light-sensing controls)حساسات التحكم في اإلنارة 

عند شرائك أجهزة أخرى جديدة حاول أن تشتري تلك الموفرة أكثر للطاقة حتى ولو أن ثمنها أعلى. واشتري مبرد  .8
 ن كنت تقطن في منطقة حارة وجافة فهو أرخص ثمنا  بدال  من مكيف الهواء،تبخيري إ

 ينبغي إجراء الصيانة السنوية ألجهزة التدفئة والتكييف،  .9

أمتار مربعة    6و    2اشتري جهاز طاقة شمسية لتسخين المياه فجهاز شمسي مساحة لواقطه الشمسية تتراوح بين   .10
من   من  2500إلى    1000يوفر  ساعي  واط  من    كيلو  يوفر  أو  سنويا   مازوت    500إلى    200الكهرباء  ليتر 

(Diesel oil)  . سنويا 
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 Energy-efficiency Standards الطاقة استخدام كفاءة معايير: 5الملحق 

األداء   (Energy-efficiency standards)  الطاقة   استخدام  كفاءة  أداء  معاييرإن   تفرض  وتشريعات  إجراءات  مجموعة  هي 
لكلمة   إن  أصغري محدد مسبقا .  كفاءتها عن حد  تقل  التي  األجهزة  بيع  تمنع من  أو  المصنعة  لألجهزة  المطلوب  الطاقي 

 معايير معنيان هما:
يمكن بواسطتها الحصول على   (laboratory test procedures)واضحة أو إجراءات اختبار مخبرية  (protocols)اتفاقيات  .1

 تقدير دقيق لألداء الطاقي للمنتج أو على األقل الموقع النسبي ألدائه الطاقي مقارنة مع نماذج أخرى مشابهة،
 حدود الهدف من األداء الطاقي )االستخدام األعظمي أو الكفاءة الدنيا( انطالقا  من نتائج تجريبية محددة. .2

الكلمة اإل إلى أن  الالتينية بدال  من   (Norm)نكليزية األخرى  تجدر اإلشارة  لكلمة معيار تستخدم في أوربا وأمريكا  المرادفة 
 (.Target limitللداللة على المعنى الثاني )حدود الهدف   (Standard)كلمة 

 :يوجد ثالثة أنواع من المعايير هي
 : تفرض على كل منتج جديد أن يحوي ميزة محددة أو أداة معينة. (Prescriptive standards)معايير فارضة  .1

الطاقي  معايير   .2 لألداء  الدنيا  أدنى  (Minimum Energy Performance Standards -MEPS)المتطلبات  حد  تفرض   :
إلى المعايير  هذه  تهدف  جديد.  منتج  أي  في  تجاوزه  يمنع  بحيث  الطاقي  لالستهالك  أعظمي  أو حد  الطاقية   للكفاءة 

 التعبير عن األداء الطاقي بغض النظر عن التقانة المستخدمة والتصاميم التفصيلية للمنتج.

: تفرض كفاءة وسطية لمنتج معين بحيث يسمح للصانع اختيار (Class-average standards)معايير الكفاءة الوسطية   .3
 لمطلوب لكفاءة المنتج.مستويات مختلفة من الكفاءة لنماذج متعددة على أن يحقق الوسطي اإلجمالي ا

( الطاقي  لألداء  الدنيا  المتطلبات  معايير  هي  استخداما   المعايير  أكثر  المتحدة  MEPSإن  الواليات  في  تستخدم  حيث   )
األمريكية والصين وكندا وكوريا الجنوبية. كما استخدمت في استراليا ونيوزيالندا على الثالجات والمجمدات ومكيفات الهواء  

والفيديوالمنزلية. وغال التلفزيونات  أجهزة  المعايير على  الورق والحواسيب واألقراص    -با  ال تستخدم هذه  كاسيت وناسخات 
للثالجات ومكيفات هواء    (Average targets)الصلبة المغناطيسية باستثناء المعايير اليابانية. اعتمدت اليابان أهدافا  وسطية  

برنامج   ضمن  اإل(Top Runner)الغرف  أكثر  إن  الكهربائية .  األجهزة  في  الطاقة  استخدام  كفاءة  لتحسين  شيوعا   جراءات 
الطوعية   األهداف  إجراءات  هي  والمكتبية  التفاوض    أحيانا    عليها  يطلق  والتي  (Voluntary targets)المنزلية  اتفاقات 

(Negotiated agreements)ات المالبس وغساالت أواني  . فقد تبنت سويسرا أهدافا  طوعية ألجهزة الثالجات وغساالت ومجفف
المالبس وغساالت  لغساالت  األهداف  األوروبي هذه  اإلتحاد  تبنى  كما  المكاتب.  أجهزة  الكهربائية ولجميع  الطبخ واألفران 
أواني الطبخ ومسخنات الماء والتلفزيونات وجميع األجهزة الصوتية والبصرية. إذا  ليست كل برامج المعايير إلزامية، فبرامج 

استخدام الطاقة في غساالت المالبس هي اختيارية في اإلتحاد األوروبي والبرازيل وإيران. كما أن مستويات معايير  كفاءة  
كفاءة استخدام الطاقة يمكن وضعها بطرق مختلفة، فاإلتحاد األوروبي انتهج الطريقة اإلحصائية حيث انطلق من التجهيزات  

% 15  -  10واق األوروبية كأساس في وضع معايير تهدف إلى تحسين مقداره  الكفوءة الستخدام الطاقة والمتوفرة في األس
الكلفة ) إلى  المنفعة  نسبة  تقييم  على  المعايير  استندت  أخرى،  بلدان  وفي  الجديدة.  األجهزة  مراديد   Cost-benefitلوسطي 

evaluation  .)الجديدة  التجهيزات  مردود  رفع  أساس  على  األمريكية  المتحدة  الواليات   في  المعايير  وضعت  ذلك،  على  مثال  
 .سنوات 3 خالل االستثمار على عائد يحقق مستوى  إلى
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 كندا في (Energy Star)معايير ملصق نجمة كفاءة الطاقة  
 : هي كندا في  الطاقة كفاءة نجمة (مصادقة) لختم المنزلي الجهاز أهلية تحديد في المستخدمة المعايير إن
 المعيار   عن  األقل  على  %10  بنسبة  (Standard size)  القياسي  الحجم  من  ثالجة  أداء  يزيد  أن   يجب،  2003في عام   .1

 المعيار  عن  األقل  على  %15  بنسبة  األداء  هذا  يزيد  أن  يجب  2004  عام  وفي  األصغري،  الطاقي  لألداء  الكندي
  الطاقي   لألداء  الكندي  المعيار  عن  األقل  على  %10  بنسبة   القياسي  الحجم  من  مجمدة  أداء  يزيد  أن  يجب  كما.  الكندي

  على   %20  بنسبة  منها  كل   أداء  يزيد  أن  يجبف  (Compact)  المدمجة  والمجمدات  الثالجات  أجل   من  أما.  األصغري 
 . األصغري    الطاقي  لألداء الكندي المعيار عن األقل

  األقل   على  %25  بنسبة  (Standard size)  القياسي  الحجم  من  الطبخ   أواني  غسالة  أداء  يزيد  أن  يجب،  2003في عام   .2
  على   للحصول  فقط  المؤهلة   هي  الغساالت  لهذه  القاسية  األحجام  إن .  األصغري   الطاقي  لألداء  الكندي  المعيار  عن

 . الملصق
  الطاقي   لألداء  الكندي  المعيار  عن  األقل  على   %10  بنسبة  غرفة  هواء  مكيف  أداء  يزيد  أن  يجب،  2003في عام   .3

  الطاقي   لألداء  الكندي  المعيار  عن   األقل  على  %20  بنسبة  مركزي   هواء  مكيف  أداء  يزيد  أن  يجب  كما.  األصغري 
 . األصغري 

  90%  (AFUE)  الوقود  الستخدام  السنوي   المردود  يكون   أن  يجب(  forced-air furnace)  الهواء  قسرية  األفران  أجل  من .4
  الوقود   الستخدام  السنوي   المردود  يكون   أن  فيجب  البخار  بمشعات  أو  الساخن  بالماء  تعمل  التي  المراجل  أما.  فأكثر
  .فأكثر 85%

 من  هاك ستهالا  ينخفض  أنو   %50  و  35  بين  تتراوح  بنسبة  مياهال  من  مالبسال  غسالة  كستهالا  ينخفض  أن  يجب .5
 .التقليدية الغساالت مع مقارنة حمل  لكل %50 بنسبة طاقةال

  %75  بنسبة  التقليدية  التلفزيونات  استهالك  من  أقل   أي  التشغيل،  عن   إيقافه  عند  فأقل  واط   3  التلفاز  يستهلك  أن  يجب .6
 (.التوقف  عند واط 12 تستهلك التي)

 المسجالت  استهالك  من   أقل  أي  التشغيل،  عن  إيقافه  عند  فأقل  واط  4  كاسيت  -الفيديو  مسجل  يستهلك  أن  يجب .7
 (. التوقف عند  واط 13 تستهلك التي) %70 بنسبة التقليدية

  بنسبة  التقليدية  القارئات  استهالك  من  أقل  أي  التشغيل،  عن  إيقافه  عند  فأقل   واط  DVD  3  قارئ   يستهلك  أن  يجب .8
 (. التوقف عند واط 10 تستهلك التي) 75%

 التقليديةالتجهيزات    استهالك  من  أقل  أي  التشغيل،  عن  إيقافه  عند  فأقل  واط  2  ستيريو  صوتي   نظام  يستهلك  أن  يجب .9
 (. التوقف عند واط 7 تستهلك التي) %70 بنسبة
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 Standby Power  االحتياط  أو األمان استطاعات ذات األجهزة: 6الملحق 
  والتي   الضرورية   غير  الكهربائية  الطاقة   توصيف  هي   الطاقة  استخدام  كفاءة  معايير  وضع   تواجه   التي  المعضالت  إحدى   إن

 %3  بين  المهدورة  الطاقة  هذه  تقدر.  الرئيسي  بعملها   تقوم  ال   عندما  أو  العمل  عن  إيقافها  عند  الكهربائية  األجهزة   في  تستهلك
 . والمكاتب السكنية األبنية في المستهلكة الكهربائية الطاقة  من %15 و

  أو   للبرمجة  التهيؤ  أو  داخلية  ساعة  كتغذية  معينة،  وظائف  لتشغيل  الكهربائية  الطاقة   من  صغيرة  كمية  عديدة  أجهزة  تتطلب
  تزيد   األحيان  معظم  وفي .  عمل   بأي  األجهزة  تقوم  ال  عندما  ببساطة  الطاقة   تهدر  أخرى   أجهزة  وفي .  وغيرها  بعد  عن  للقيادة
 االنتظار  وضعية  في  الكهربائية  األجهزة  ترك  إن.  المطور  الجهاز   مردود  تحسين  عن  الناتجة  تلك  عن  المهدورة  الطاقة  كمية

 الخارجية  الكهربائية  التغذية  ذات  واألجهزة(  بعد  عن  بها  المتحكم  والفيديو  التلفاز  أجهزة)  البصرية  -  السمعية  كالتجهيزات
 واألجهزة(  المكاتب  وأجهزة  والشبكات  الحواسيب  أجهزة)  المعلومات  تقانة  وأجهزة(  الالسلكية  الهاتف  أجهزة)  منخفض  بتوتر
  عن  إيقافها  من   بدال    العام مدار   على   نسبيا    طويلة  ولفترات  وغيرها(  المايكرويف  أفران )  المستمر  الرقمي   اإلظهار شاشات  ذات
  آخر   إلى   جهاز  من  المهدورة  الطاقة  كمية  وتختلف.  الكهربائية  الطاقة  من   ملموسة  كمية  هدر  إلى  يقود  أن   يمكن  كليا    العمل
  إلى   تتحول  االنتظار  وضعية  في  المستهلكة  الكهربائية  الطاقة  أن  اعتبار  وعلى  ذلك،  إلى  ضافةإ.  االستخدام  ولفترة  لنوع  تبعا  
  أن   ذلك  من  يستنتج.  معينة  قيمة  عند  المكان  حرارة  درجة  على   للحفاظ  إضافية  طاقة  المكيفة  األماكن  في  يتطلب  فإنه  حرارة
 . الطاقة  في إضافي توفير إلى  يقود الحالة  هذه في الطاقة كفاءة تحسين
 والتبريد   واإلنارة  التلفاز  أجهزة  عدا)  االنتظار  أو  االحتياط  أو   األمان  حالة  في  الطاقة  من  الكهربائية  األجهزة  استهالك  ُقدر

  واط   تيرا  واحد)  ،2000  عام  في  TWh 120بنحو     (IEA)  الدولية   الطاقة  وكالة  في  األعضاء  الدول  في..(    والغسيل  والطبخ
  هذه   في  األبنية  قطاع  في  الكهربائية  للطاقة  اإلجمالي  االستهالك  من  %5.2  يعادل  ما  أي  ،(ساعي   واط  12  10  يساوي   ساعي
 .  الجو في MtCO 2250 انبعاث  إلى الكمية هذه وتؤدي. الدول
  وأضرار (  Electrical shocks)  الكهربائية  كالصدمات  فنية  مشاكل  متكرر  بشكل  الكهربائية  األجهزة  وتوقيف  تشغيل  يسبب
 المتوفرة   المنتجات  بعض  استعمال  يمكن  المشكلة   هذه   ولحل.  لألجهزة  والتوقيت  التأريخ  برمجة  فقدان   إلى  يؤدي  كما  أخرى،
 التحكم  إلشارة  تتحسس  وهي  االنتظار،  وضعية   في  تكون   عندما  العمل   عن   األجهزة  إيقاف  على  تلقائيا    تعمل  والتي  السوق   في
  توفير  ويمكنها  الكهرباء  من  ضئيلة  كمية  المنتجات  هذه  تستهلك.  الطلب  حين  ثانية  مرة  الجهاز  تشغيل  وباستطاعتها  بعد  عن
 حاليا    ويتوفر  خارجيا ،  استخدامها  من  بدال    األجهزة  داخل  التقانة  هذه  دمج  تم.  المستهلك  عادات  من  تغير  أن  دون   الطاقة
 .  العادية لألجهزة واط  10 من بدال   االنتظار وضعية في  واط 0.1 فقط تستهلك تلفزيونية أجهزة

مجال توفير الطاقة يمكن أن تطرأ على وظائف وخدمات الكترونية أخرى معقدة، كتضخيم اإلشارة إن تحسينات أخرى في  
وإزالة التشفير ومعالجة المعطيات وذواكر الحماية وغيرها، كما حدث بالضبط ألجهزة الهاتف الخليوي التي طورت لتستهلك  

   أقل كمية ممكنة من الطاقة. 
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 المستخدمة لحاتطالمص أهم -اإلنارة  أجهزة: 7الملحق 

 
 ظهور اللون ودرجة حرارته  -1

، حيث (Color temperature)  ألي مصدر ضوئي بداللة درجة الحرارة اللونية(Color appearance) لون  ظهور اليعبر عن  
تزداد درجة الحرارة اللونية بازدياد درجة حرارته الحرارية، وكلما ارتفعت درجة الحرارة ازداد اللون ازرقاقا . وقد اصطلح على  

التعابير اآلتية: بارد   اللون    (Warm)ودافئ    (Cool)ومعتدل    (Cold)إطالق  المصدر الضوئي وظهور  على درجات حرارة 
لكن    (Cool)معتدلة    (K 2000)تمعا على مصطلح واحد، فالشمعة تحترق عند درجة حرارة  معا . وليس من الضروري أن يج 

  (K 5000-4000). كما أن مصباح فلوريسانت يعمل عند درجة حرارة  (Warm)ينتج عن احتراقها ضوء أصفر مريح دافئ  
 . (Cold)لكنه يصدر ضوء أزرق شديد وبارد   (Cool)معتدلة 

 لإلضاءة االصطناعية، لكن المشكلة تكمن في أن درجة الحرارة اللونية وبالتالي ظهور اللون  يعتبر الضوء الطبيعي معيارا  
الشمعة والسماء  المجال بين ضوء  إلى حد كبير. فضوء منتصف نهار صيفي يقع في منتصف  للضوء الطبيعي يتغيران 

 تقريبا . (K 5500)الزرقاء الصافية عند درجة حرارة 
ذي   متوهج  مصباح  الطبيعي  إن ضوء  للضوء  مثيلتها  من  أخفض  لونية  حرارة  أكثر   (K 3500-2500)درجة  دائما   يظهر 

 .(Warmer) اصفرارا  وأكثر سخونة
العالمية لإلضاءة   اللجنة  )  (International Commission on Illumination -CIE)اعتمدت  الجدول  الوارد في  (  1التصنيف 

 لدرجة الحرارة اللونية. 
 

 (: تصنيف درجة حرارة اللون 1الجدول )

Correlated Color Temperature (CCT) CCT CLASS  

CCT<=3300K Warm   

3300<CCT<=5300K Intermediate (cool)  
5300<CCT Cold 

 
 دليل وضوح اللون  -2
ولذا أعطيت بالتعريف القيمة العظمى لدليل وضوح أو تمييز    مصابيحمرجعية بالنسبة لجميع الهجة  المتو   مصابيحتعتبر ال
. يستخدم هذا الدليل للداللة على تأثير المنبع الضوئي على ظهور 100أي    (Color rendering index- CRI or Ra)اللون  

الل لذا تكون    . درجة حرارة واحدة للون ون الواحد وعند  األلوان على األشياء ويستخدم لتمييز نوعية المصادر الضوئية ذات 
حيث   من  حرارة    CRIالمقارنة  درجة  عند  وفلوريسانت  متوهج  لمصباحين  معنى  بين    (K 3000)ذات  المقارنة  بينما  مثال ، 
 ليس لها معنى. (K 4000)ومصباح فلوريسانت عند  (K 3000)مصباح متوهج عند 

العالمية لإلضاءة   اللجنة  )  (International Commission on Illumination -CIE)اعتمدت  الجدول  الوارد في  (  2التصنيف 
 لدليل وضوح اللون. 
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 (: تصنيف دليل وضوح اللون 2الجدول )
Color 

Rendering 

Groups 

CIE General 
Color Rendering 

Index (Ra) 

Typical Application 
 

1A Ra>=90  لأللوان )فحص طباعة األلوان(. حيثما يتطلب تطابق دقيق 

1B 80<=Ra<90  .)حيثما يتطلب تفحص دقيق لأللوان )المحالت التجارية 

2 60<=Ra<80 .حيثما يتطلب وضوح جيد لأللوان 
3 40<=Ra<60  .حيثما يتطلب وضوح مقبول لأللوان مع عدم تشوه ملحوظ لها 

4 20<=Ra<40  ولو تشوهت بشكل ملحوظ.حيثما ال يتطلب أي وضوح لأللوان حتى 
 

 أهمها: مصابيحاإلنارة أنواعا  عديدة من التستخدم أجهزة 
 

 and Halogen Lamps Incandescentالمتوهجة والهالوجينية:  مصابيحال -3

واط وتعتبارة ناشارة  1500واط و  4المتوهجة العادية عادة سلك التنغستين وتصنع باستطاعات تتراوح بين   مصابيحتستخدم ال
المتوهجااة المااوفرة للطاقااة فتسااتهلك طاقااة أقاال وتنشاار حاارارة  مصااابيحساااعة. أمااا ال 5000و  750بااين للحاارارة ويتااراوح عمرهااا 

متوهجااة تسااتخدم غاااز الهااالوجين إلعااادة توضاايع  مصااابيحهااي  الهالوجينيااة مصااابيحتحساان فااي مردودهااا مهماال. إن الأقاال وال
لمتوهجااة بنساابة ا مصااابيحض المنزليااة فعالااة أكثاار ماان الالهالوجينيااة لألغاارا مصااابيحالمتبخاار علااى الساالك. تعتباار الالتنغسااتين 

لحاارارة المنتجااة بواسااطة علااى االحتفاااظ باابعض ا (Halogen IR lamps)الهالوجينيااة تحاات األحماار  مصااابيح%. وتعماال ال15
% مقارنااة مااع 40% و 30بااين  انعكاااس األشااعة تحاات الحمااراء نحااو الساالك، ممااا يااؤدي إلااى تحسااين مردودهااا بنساابة تتااراوح

نهايااة عمرهااا، بينمااا  % ماان شاادة إضاااءتها عنااد15المتوهجااة العاديااة  مصااابيحيااة العاكسااة العاديااة. تفقااد الالهالوجين مصااابيحال
لاااااومن لكااااال واط  20و  15المتوهجاااااة باااااين  مصاااااابيحال (Efficacy)% فقاااااط. تتاااااراوح فعالياااااة 5نياااااة الهالوجي مصاااااابيحتفقاااااد ال

Lumens/Watt (lm/W) ،  المتوهجاااة عديااادة منهاااا: عاااادم  مصاااابيحلاااومن لكااال واط. إن مزاياااا ال 36ويمكااان أن تصااال إلاااى
وقابليتها للتركيز والتوجيه والعمل مع مؤقت زمني )بسبب التشغيل اللحظي لها( أو مع الحساسات   استخدامها لقادح الكتروني

الهالوجينياة بهادف التاوفير فاي  مصاابيحاألمااكن المكيفاة اساتخدام ال ينصاح فاي(Dimming). وقابليتها لتخفيض شدة اإلضاءة 
 طاقة اإلنارة والطاقة الالزمة للتكييف. 

  
  Fluorescent lamps الفلوريسنت مصابيح -4

اساااتخداما  وتعتبااار فعالاااة ومتعاااددة االساااتعماالت ومتنوعاااة األشاااكال واألحجاااام واالساااتطاعات بااادءا  مااان  مصاااابيحهاااي أكثااار ال
ويتاراوح  بطبقاة التغلياف الفوسافورية. مصاابيح. تتعلاق نوعياة هاذه ال(VHO)واط  215وحتى  (T-4)واط    5األنبوبية المزدوجة  

 (Cool White)ذات اللاون األبايض الهاادئ  (Halophosphors) الهالوجينياةالتقليدياة الفوسافورية  مصاابيحاللاون لل دليل وضاوح
فااي حااال الغلفنااة الممتااازة بالفوساافور المهلجاان لكاان شاادة إضاااءة المصااباح تاانخفض فااي هااذه  90، ويصاال إلااى 62و  60بااين 

، فالمصباح (Rare earth metals- RE)لفوسفور معادن أتربة نادرة الحالة. يتم الحصول على األداء األفضل في حال احتواء ا
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RE-70    والمصاباح 6-5وشادة إضااءته أكبار بنسابة  79و  70له دليل وضاوح اللاون باين ،%RE-80  لاه دليال وضاوح اللاون
 % لكنه أغلى ثمنا .8وشدة إضاءته أكبر بنسبة  89و  80بين 
الفلوريسااانت المدمجاااة  مصاااابيح أماااا ،(K 7500)و  (K 2700)الفلوريسااانت باااين  مصاااابيحاوح درجاااات الحااارارة اللونياااة لتتااار 

(Compact)  بين  فهي متوفرة عند درجات حرارة لونية تتراوح(2700 K)  و(5000 K) ا نوعية إضاءة جيادة حياث تساتخدم وله
 .RE-80 الفوسفور

 يعني:  F40/T12/CW/HO/WMالفلوريسنت ترميز معين، فمثال    مصابيحيعطى لكل نموذج من 
F فلوريسانت :Fluorescent، 

إنا  حياث يشاير العادد  48ذات األطوال األكبر من  مصابيحالموفرة للطاقة وال مصابيح)ما عدا ال  Wattage: االستطاعة  40
 إلى طول المصباح باإلن (،

T أنبوبي الشكل :Tubular shape، 
 T-5, T-8, T-10، األحجام األخرى المتوفرة (inches 1.5 = 12/8)إن   8: القطر باإلن  معبرا  بمضاعفات 12

CW أبايض معتادل :cool white  بعاض المصانعين ويشاير إلاى لاون اإلضااءة. يساتخدمSP35 and D835  للداللاة علاى الناوع
 الفوسفوري ودرجة الحرارة اللونية،

HO خرج عال :high output  ، 
VHO  خرج عال جداvery high output، 
WM  :Watt-Miser (R)  .للداللة على أن المصباح موفر للطاقة 

SS (Super Saver (R))  .يعني موفر عال للطاقة 
EW (Econo -Watt (R)) .يعني موفر عال للطاقة 

واط وهي ذات أشكال متعددة:    34و 5بين   (T-4, T-5)من األحجام  CFL المدمجة الفلوريسنت مصابيح استطاعات تتراوح
  البديلة المدمجة الفلوريسنت مصابيح استطاعات بساقين وبأربعة وستة وثمانية ساقات ومربعة ودائرية ولولبية، بينما تتراوح

 واط .  50و 39بين  (T-8, T-12) لألحجام
لاااومن مااان أجااال  15700وحتاااى  (T-8, 13 W)لاااومن مااان أجااال  565الفلوريسااانت باااين  مصاااابيحتتاااراوح شااادة اإلضااااءة ل

(F96/T12/VHO) لومن من أجل  250الفلوريسنت المدمجة فتتراوح شدة إنارتها بين  مصابيح. أما(5 W) لومن مان  4000و
 % من خرجها إذا ركبت قاعدتها في األسفل.20-15المدمجة بطريقة التركيب حيث تفقد  مصابيح. تتأثر ال(W 50)أجل 

) كلمااا كااان  معااادن أتربااة نااادرة(، وبطااول المصااباح أن يحتااوي لوريساانت بنوعيااة الفوساافور )يفضاال الف مصااابيحتتعلااق فعاليااة 
ن لكااال واط، لااوم 90و  55أطااول أفضاال(، وبناااوع القااادح )االلكتروناااي أفضاال(. تتاااراوح فعاليااة األحجااام الطبيعياااة منهااا باااين 

ذات الخاارج  مصااابيحلااومن لكاال واط ، ولل 85و  50 بااين وح فعاليتهااافتتاارا HOعاليااة الخاارج  مصااابيحوتاانخفض ماان أجاال ال
لاومن  85و  25المدمجة فتتراوح بين  مصابيحلكل واط. أما فعالية اللومن  60و  50فتتراوح فعاليتها بين    VHOالعالي جدا   

 لومن لكل واط. 60إلى  50لكل واط وهي عادة ما تكون ضمن مجال 
 المتوهجة والفلوريسنت. مصابيحنة المواصفات الرئيسة بين ال( مقار 3يدون الجدول )

 
 المتوهجة والفلوريسنت مصابيحنة المواصفات الرئيسة بين المقار  (:3) الجدول

Lamp Type Size Efficacy  CRI CCT  Life  
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( Watts ) ( L/W ) ( Kelvin ) (1000 hr ) 
Incandescent 

Standard 3-1500 5-30 100 2500-3200 0.75-5 
Fluorescent 

Compact 5-27 25-85 80-85 2700-5000 9-12 
Full – Size 32-75 55-90 53-90 2700-7500 20-24 

800 mA HO 25-110 50-85 53-90 3000-6500 9-12 
1500 mA VHO 110-215 50-60 53-90 3000-6500 9-12 

       

 
مع القيمة الحالية الصافية    2030و    2005( الوفر في االستهالك الطاقي الذي يمكن تحقيقه بين عامي  4يدون الجدول )

(Net Present Value)    قادحات استخدام  حال  الفترة   (Fluorescent Lamp Ballasts)الفلوريسانت    مصابيحفي  هذه  خالل 
  .ايير الواليات المتحدة األمريكيةالزمنية حسب مع

 
 الفلوريسانت  مصابيحر الوفر في استهالك الطاقة ل(: برنامج الواليات المتحدة األمريكية لمعايي4الجدول )

 عال  متوسط  منخفض  السيناريو 
 Quads *الوفر اإلجمالي في الطاقة

(Exajoules) 

1.20 
(1.27) 

2.32 
(2.45) 

4.90 
(5.17) 

** الوفر المالي المقابل
(Billion $) 1.95 3.51 7.24 

** الزيادة في تكاليف التجهيزات
(Billion $) 0.53 0.91 1.83 

** القيمة الحالية الصافية
(Billion $) 1.42 2.60 5.41 

من أجل الوفر الطاقي فقط .ال تتضمن الفوائد والقيمة الحالية الصافية الوفورات في التدفئة والتهوية وتكييف  *
 %.7مع معدل فائدة حقيقي قدره  1997بأسعار عام ** الهواء. 

 
مديناة عادد ساكانها جاول ويعاادل كمياة الطاقاة المساتهلكة سانويا  فاي  18 10يسااوي  Exajouleتجدر اإلشارة إلى أن كال واحاد  

مليون نسمة لجميع األغراض في القطاعات السكنية والخدمات والنقل والصاناعة وغيرهاا. إن الاوفر المادون فاي الجادول   3.7
مالياين نسامة، أي ماا يعاادل نصاف عادد  9ناريو المتوساط يكفاي لتاأمين طاقاة لمادة عاام لمديناة عادد ساكانها ي( حسب الس4)

 سكان سورية.
دوالر خااالل  30واط  يااوفر  100واط باادال  ماان مصااباح متااوهج اسااتطاعته  32مااوفر للطاقااة اسااتطاعته  إن تركيااب مصااباح

سانت دوالر  4.4ساعة(، وذلك بفارض أن ساعر الكيلاو واط سااعي  10000العمر الزمني التقديري للمصباح الموفر للطاقة )
دوالر أمريكاي نجاد أن الريعياة االقتصاادية  5يتجااوز  أمريكي. وإذا ما أخذنا بعين االعتبار سعر مبيع هذا المصاباح الاذي ال

 محققة.
  حيث   فرنسيا ،  منزال    عشرين  في  للطاقة  موفرة  مصابيح  استخدام  جراء  المحقق  الطاقي  ( النتائج التجريبية للوفر1يبين الشكل )
  كل   في   واط  75  االستطاعة  ذات  المتوهجة   مصابيحال  بجميع  واط  14  االستطاعة  ذات  للطاقة  الموفرة  مصابيحال  استبدلت
 واط  كيلو  799  بلغ  حيث/  2/  رقم  المنزل  في  حصل  سنوي   وفر  أعلى  أن  الشكل  هذا  من  يتضح.  العشرين  المنازل  من  منزل

file:///G:/My%20Works/INC-RE%20and%20EE/Building/Word/Arabic/incandescent.html
file:///G:/My%20Works/INC-RE%20and%20EE/Building/Word/Arabic/fluorescent.html
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 للوفورات  السنوي   المتوسط  إن .  ساعي  واط  كيلو  53  من  بأكثر/   3/  رقم  المنزل  في  السنوي   الوفر  يتجاوز  لم  بينما  ساعي،
 . ساعي واط كيلو 244  هو للطاقة موفرة مصابيح تركيب جراء العشرين المنازل هذه في الطاقة  استهالك في
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رقم المنزل 

kWh/y

 في الطاقة بعد استبدال المصابيح الوفر

 المصابيح اسبدالاالستهالك بعد 

244 kWh السنوي الوسطي لكل منزل الوفر :

 
 منزال . عشرين  في  للطاقة موفرة مصابيح استخدام جراء المقاس الطاقي   الوفر(:  1) الشكل
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 Energy-efficiency Labels الطاقة استخدام كفاءة (بطاقات) ملصقات: 8الملحق 

  يتعلق   وفيما.  للمستهلك  والضرورية  الهامة  المعلومات  تقديم  المنزلية  الكهربائية  األجهزة  مصنعي  معظم  يحبذ  الحقيقة  في
الطاقة فكرة    فقد  الطاقة،  من  األجهزة  استهالك  بناحية الموضوعة حول ترشيد استهالك  السياسات    الملصق اعتمدت معظم 
 استخدام لكفاءة ملصق يصمم أجلها من التي الغاية تكمن إذا  . للمستهلك خدمة متشابهة وبطريقة المعلومات  هذه عن للتعبير
  الخدمة   من  متطلباته  يحقق  والذي  لتشغيله  أقل  طاقة  يستهلك  الذي  الجهاز  شراء  نحو  المستهلك  دفع  في  ما  جهاز  في  الطاقة
 . الجهاز يؤمنها التي
 كفاءة  لصاقة  أو  بملصق  يعرف  ما   أو  (Energy-efficiency Labels)  ما   لجهاز  الطاقة   استهالك  بكفاءة  التعريف  بطاقة  إن

  كلفة   أو   مردود   شكل  على   عادة  للجهاز،   الطاقي   األداء  عن  معلومات  وتحوي   للطاقة   مستهلك  جهاز   كل  على   تثبت  الطاقة 
من    .الطاقة  نظر   وجهة  من   الشراء  لعملية  ضرورية  معلومات  للمستهلك  الملصق  يقدم.  المستعملة  الطاقة  نوعان  يوجد 

 الملصقات هما:

 
Energy Star (USA) 

: تشير إلى وقوع المنتج بين أفضل المنتجات كفاءة  الستخدام الطاقة.  (Endorsement labels)ملصقات مصادق عليها   .1
المعروف  األمريكي  الملصق  نجد  الملصقات  هذه  من  فقط.  الطاقة  استخدام  كفوءة  األجهزة  الملصقات  هذه  توصف 

 European Group)  الطاقة  استخدام  كفوءة  للتجهيزات  األوروبية   المجموعةملصق  و   (Energy Star)بنجمة كفاءة الطاقة  

for Energy Efficient Appliances - GEEA)  وقد انتشرت هذه الملصقات على أجهزة المكاتب كالحواسيب الشخصية .
وشاشاتها والطابعات وناسخات الورق والفاكس. استخدم ملصق نجمة الطاقة األمريكي في اليابان وأوروبا على األجهزة 

 المكتبية فقط.  

ملصقات المقارنة   تبط أو ال ترتبط مباشرة بملصقات المقارنة و/أو أن تكون مبينة أو مدمجة فييمكن لهذه الملصقات أن تر 
واألجهزة   المكاتب  ألجهزة  إتباعا   الطاقية  السياسة  أدوات  أكثر  الملصقات  هذه  تعتبر  إلزامية.  غير  تكون  ما  عادة  وهي 

 االلكترونية المنزلية.  

 

تشير إلى استهالك الطاقة النسبي للجهاز مقارنة مع أمثاله في السوق. تتيح :  (Comparative labels)ملصقات مقارنة   .2
هذه الملصقات للمستهلك إمكانية إجراء المقارنة لكفاءة استخدام الطاقة لجميع المنتجات قيد البيع في األسواق المحلية  

في الواليات المتحدة األمريكية( وغالبا  ما تكون هذه   Energy Guideودليل الطاقة  European Label )الملصق األوربي  
 الملصقات إلزامية. 
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تختلف برامج ملصقات كفاءة استخدام الطاقة من بلد إلى آخر، فقد صممت بعض 
والصين   األوروبي  واإلتحاد  األمريكية  المتحدة  )الواليات  بها  خاصا   ملصقا   البلدان 
االعتماد   قيد  أو  أخرى  بلدان  اعتمدت  بينما  وغيرهم(،  الجنوبية  وكوريا  واليابان 

بعض وإجراء  ترجمتها  بعد  غيرها  )كالبلدان    ملصقات  عليها  الطفيفة  التعديالت 
البلطيق  وبالد  والمجر  النروج  مثل  األوروبي  لإلتحاد  تنتمي  ال  التي  األوروبية 
وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا، وغيرها مثل إيران والمكسيك والبرازيل، ومن  

 البلدان العربية مصر وتونس والجزائر واألردن وسورية(.  
األور  الملصق  من  يصنف  التجهيزات  الدرجة  (G)وحتى    (A)وبي   .A    باللون

الدرجة   بينما  الطاقة،  الستخدام  كفاءة  األكثر  للجهاز  األحمر    Gاألخضر  باللون 
للجهاز األقل كفاءة الستخدام الطاقة. كما يدون الملصق متوسط استهالك الجهاز  

 . (kWh/year)من الطاقة مقدرا  بالكيلو واط ساعي في السنة 
ريع منفرد أن يخص ملصقا  معينا  لوحده أو أن يكون متضمنا  في تشريع يمكن لتش

طاقي عام. كما أنه ال يمكن تصميم ملصق لكل جهاز مستهلك للطاقة، إذ أن أمورا  
(  1يدون الجدول )  عند إعداد برنامج تصميم الملصق.  االعتبارعديدة تؤخذ بعين  

 الكهربائية المنزلية في االتحاد األوروبي واستراليا والواليات المتحدة األمريكية. الملصقات الموجودة لألجهزة 
)كما   الجدول  تم  2يدون  الجدول  هذا  في  المدونة  األرقام  إن  الهواء.  ومكيفات  الثالجات  لملصقات  تايلند  برنامج  نتائج   )

المئات   الطاقة على  للوفر في استهالك  المنزلية، ومن  استنتاجها من إجراء قياسات حقيقية  الهواء  الثالجات ومكيفات  من 
 . اإلحصاءات عن عدد المنازل والمصنعين والمعطيات المتوفرة حول أحجام وكفاءة الثالجات ومكيفات الهواء

 .المجال هذه في والمعايير المواصفات إصدار  نحو األولى الخطوة الطاقة استخدام كفاءة ملصقات تعتبر
 

 (: الملصقات القائمة لألجهزة الكهربائية المنزلية في االتحاد األوروبي واستراليا 1الجدول )
 والواليات المتحدة األمريكية 

 الواليات المتحدة  استراليا االتحاد األوروبي  المنتج
    الثالجات
    المجمدات

    غساالت المالبس 
    غساالت أواني المطبخ
    مكيفات هواء الغرف

    تجهيزات التدفئة المركزية
    سخانات المياه 
    أجهزة اإلنارة 

 (: برنامج تايلند لملصقات الثالجات ومكيفات الهواء المنزلية 2الجدول )

 

EU 
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 عدد الملصقات المنتج
الوفر في  
 استهالك الطاقة 

الوفر في الطلب على  
  (MW) الطاقة

 كلفةتالنسبة الفائدة إلى 

GWh/yr لمزود الطاقة  للمستهلك  عند الذروة  الوسطي 
 9.8 2.2 14 80 235 3,698,117 الثالجات
 5.2 1.4 17.8 176 173 395,488,171 مكيفات الهواء

 
 لصاقة استهالك الطاقة للثالجات في سورية 
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والجدوى االقتصادية من  لعناصر البناء قبل وبعد العزل الحراري  (U-Value)حساب معامالت انتقال الحرارة : 9الملحق 

 مترًا مربعاً  150العزل الحراري لشقة سكنية مساحتها 
 

 مقاومات طبقتي الهواء الداخلية الخارجية
 K/W)2(m.المقاومة  طبقة الهواء  

 Ro = 0.04 والجدرانالخارجية المالصقة للسطح 

 Ri = 0.17 الداخلية المالصقة للسطح 

 iR 0.13 = الداخلية المالصقة للجدران 

 
 : األرضية بين طابقين
 (W/m.K)الناقلية الحرارية  kg/m)3(الكثافة  (cm)السمك  العنصر 
 1.0 1800 1.5 طينة اسمنتية داخلية 

 1.75 2300 15 بالطة بيتونية مسلحة

 0.33 1520 5 رمل

 1.6 - 5 بالط ومونة 

 
o+ R Tile+ R Sand+ R Concret+ R Plaster+ R i= RSol R 

 
= 0.17 + 0.015/1 + 0.15/1.75 + 0.05/0.33 + 0.05/1.6 +0.04Sol R 

.K/W]2= 0.4935 [mSol R 
.K]2= 1/0.4935= 2.03 [W/m roof= 1/RSol U 

 

 : قبل العزل السطح

 (W/m.K)الناقلية الحرارية  kg/m)3(الكثافة  (cm)السمك  العنصر 
 1.0 1800 1.5 طينة اسمنتية داخلية 

 1.75 2300 15 بالطة بيتونية مسلحة

 1.0 1800 5 بيتون عادي لتأمين الميول

 0.33 1520 5 رمل

 1.6 - 5 بالط ومونة 
o+ R Tile+ R Sand+ R Beton+ R Concret+ R Plaster+ R i= RRoof R 

= 0.17 + 0.015/1 + 0.15/1.75 + 0.05/1 + 0.05/0.33 + 0.05/1.6 +0.04Roof R 
.K/W]2= 0.5435 [mRoof R 

.K]2= 1/0.5435= 1.84 [W/m Roof= 1/RRoof U 
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 : بعد العزل السطح
 (W/m.K)الناقلية الحرارية  kg/m)3(الكثافة  (cm)السمك  العنصر المضاف
 0.04 15 2.0 عازل بوليسترين ممدد

 
.K/W]2+ 0.02/0.04= 0.5435+0.5= 1.0435 [m Roof= RRoof,iR 

 
.K]2=1/1.0435 = 0.96 [W/m Roof,i= 1/RRoof,i U 

 
 الجدار الخارجي المصمت قبل العزل:

 (W/m.K)الناقلية الحرارية  kg/m)3(الكثافة  (cm)السمك  العنصر 
 1.0 1800 1.5 طينة اسمنتية داخلية 

 1.4 2000 20 بلوك مصمت 

 1.0 1800 1.5 طينة اسمنتية خارجية
 

o+ R Plaster,o+ R Bloc+ R Plaster.i+ R i= RWall R 
 

= 0.13 + 0.015/1 + 0.20/1.4 + 0.015/1 + 0.04Wall R 
 

.K/W]2= 0.343 [mWall R 
 

.K]2= 1/0.343= 2.92 [W/m Wall= 1/RWall U 

 
 الجدار الخارجي المصمت بعد العزل:

 (W/m.K)الناقلية الحرارية  kg/m)3(الكثافة  (cm)السمك  العنصر المضاف
 0.04 15 3.0 عازل بوليسترين ممدد

 
.K/W]2+ 0.03/0.04= 0.343+0.75= 1.093 [m Wall= RWall,iR 

 
.K]2=1/1.093 = 0.915 [W/m Wall,i= 1/RWall,i U 

 

 الجدار الخارجي بنوافذ )واجهة( قبل العزل: 

 .عاديمفرد مؤلفة من إطار ألمنيوم وزجاج وبفرض أنها الخارجي  ار % من مساحة الجد20النوافذ تشكل  بفرض أن
 

 K)2(W/m.معامل انتقال الحرارة  العنصر 
 WU 5.2 = نافذة ألمنيوم بزجاج مفرد عادي

 

UFacad= UWall x 0.8+UW x 0.2 

 

UFacad= 2.92 x 0.8+5.2 x 0.2 = 3.38 [W/m2.K] 
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 الجدار الخارجي بنوافذ )واجهة( بعد العزل: 

 بفرض المحافظة على نافذة األلمنيوم: 
x 0.2 Wx 0.8 + U Wall,i= UFacad,iU 

 

UFacad,i= 0.915 x 0.8 + 5.2 x 0.2 = 1.77 [W/m2.K] 

 
 مترًا مربعاً  120الجدوى االقتصادية من العزل الحراري لشقة سكنية مساحتها  مثال:

تبلغ مساحة الجدران    .مفتوحة على ثالث جهاتو   m 2120  تهامساح  في مدينة دمشق،  خيراأل طابق  تقع في الشقة نموذجية  
 .  m 220ومساحة النوافذ  m 2100الخارجية 

 
 :  )مع نوافذ(  معزولةالغير   الخارجية الفاقد الحراري للجدران -

 
T [K].K ]  * 2[W/m wall] x U2= A [m wallQ 

 
Qwall = 100 [m2] x 3.38 [W/m2.K ]  * 22 [K]= 7436W 

 

 :  )مع نوافذ( معزولةال الخارجية الفاقد الحراري للجدران -
 

T [K].K ]  * 2[W/m wall,i] x U2= A [m wall,iQ 

 
.K ]  * 22 [K]= 3894W2] x 1.77 [W/m2= 100 [m wall,iQ 

  

 :  وغير المعزولة  معزولةال الخارجية لجدرانبين االحراري  الوفر -

Qwall -  Qwall,i = 7436 - 3894 = 3542 W = 3046 kcal/h = 0.354 liter mazout/h 
 

عن   تقل  التي  األيام  لدرجات  السنوي  المجموع  دمشق    C°18يبلغ  مدينة  ألشهر C-days° 1500في  المجموع  يبلغ  لكن   ،
الثاني وشباط وآذار ونيسان   األول وكانون  الثاني وكانون  إن   C-days° 1271التدفئة: تشرين  الشمسي(،  اإلشعاع  )أطلس 

في دمشق. ينصح بعدم استخدام هذه القيمة نظرا  ألنها ال    C-days° 1000مجموع درجات األيام لغرض التكييف تزيد عن  
  500ستخدم عادة المراوح بدال  من المكيفات. نفرض أن عدد ساعات تشغيل التكييف في فصل الصيف  تمثل الواقع، حيث ت

 ساعة:  
    

 : في وقود المازوت لغرض التدفئة الوفر السنوي  -
  

0.354 liter mazout/h  x 1271 hr = 450 liter mazout 

 :  في وقود المازوت لغرض التدفئة الوفر السنوي قيمة  -
 

450 liter mazout x 20.5 SL/liter = 9225 SL/yr 
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 :  لغرض التكييف الكهرباءفي  الوفر السنوي  -
 

3542 W x 500 hr = 1771 kWh 

 

 :  لغرض التكييف الكهرباءفي  الوفر السنوي قيمة  -
 

1771 kWh x 2.41 SL/kWh (Table 5-4) = 4268 SL/yr 

 
 معزول:  الغير   للسطحالفاقد الحراري  -

 
T [K].K ]  * 2[W/m Roof] x U2= A [m RoofQ 

 
.K ]  * 22 [K]= 4858 W2] x 1.84 [W/m2= 120 [m Roof Q 

 

 : للسطح المعزولالفاقد الحراري  -
  

T [K].K ]  * 2[W/m Roof,i] x U2= A [m Roof,i Q 
 

.K ]  * 22 [K]= 2534 W2] x 0.96 [W/m2= 120 [m Roof,i Q 
 

 : وغير المعزول معزولال السطحبين الحراري   الوفر  -
 Roof Q  -  Roof,i Q=2534 = 2324 W = 1999 kcal/h = 0.232 liter mazout/h -4858   

 

 :  في وقود المازوت لغرض التدفئة الوفر السنوي  -

 
0.232 liter mazout/h  x 1271 hr = 295 liter mazout 

 

 : التدفئةفي وقود المازوت لغرض  الوفر السنوي قيمة  -
 

295 liter mazout x 20.5 SL/liter = 6048 SL/yr 

 

 :  لغرض التكييف الكهرباءفي  الوفر السنوي  -

 
2324 W x 500 hr = 1162 kWh 

 

 :  لغرض التكييف الكهرباءفي  الوفر السنوي قيمة  -

 
1162 kWh x 2.41 SL/kWh (Table 5-4) = 2800 SL/yr 
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 :  والجدران الخارجية السطحمن عزل الحراري  الوفرمجموع  -

 
3542 W +  2324 W = 5866 W = 5045 kcal/h = 0.587 liter mazout/h 

                           
 :  في وقود المازوت لغرض التدفئة مجموع الوفر السنوي  -

 
450 liter mazout + 295 liter mazout = 745 liter mazout 

    
 :  المازوت لغرض التدفئةفي وقود  الوفر السنوي مجموع قيم  -

 
9225 SL/yr + 6048 SL/yr = 15273 SL/yr 

 

 :  لغرض التكييف الكهرباء في   مجموع الوفر السنوي  -

 
1771 kWh + 1162 kWh = 2933 kWh 

 

 : لغرض التكييف الكهرباءفي   الوفر السنوي مجموع قيم  -

 
4268 SL/yr + 2800 SL/yr = 7068 SL/yr 

 

 :  ألغراض التدفئة والتكييف المازوت والكهرباءفي   السنوي الوفر مجموع قيم  -

 
15273 + 7068 = 22341 SL/yr 

 
، وباعتبار أنه بليرة سورية متضمنا  أجور النقل والتركي 150أن سعر المتر المربع من عازل البوليسترين الممدد يبلغ بفرض 
و    100يلزم   الخارجية  الجدران  لعزل  مربعا   يلزم    120مترا   أي  السطح،  لعزل  مربعا   الكلفة    220مترا   فإن  مربعا ،  مترا  

 التأسيسية للعزل الحراري: 
 

= 33000 SL 2x 220 m 2150 SL/m 

 
 وتبلغ فترة استرداد رأس المال:

33000 SL/ 22341 SL/yr = 1.5 years 
 

الوفر الناتج عن  أخذ بعين االعتبار  دون    عامين، وذلكخالل فترة زمنية أقل من    للشقة السكنيةيمكن تغطية كلفة العزل    أي
 .   )للشقق الجديدة( تخفيض استطاعة التجهيزات

 

 


