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  ٢٠٠٧قطاع الطاقة الكهربائية يف سورية  بنهاية عام 
  

 معدالته  قد كان أكرب من    و ٢٠٠٧استمر تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية خالل عام         
   جيغـاواط سـاعي مقابـل      ٣٨٦٤٢السابقة، حيث بلغ إمجايل إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة           

كمـا نالحـظ    %. ٣، وهذا يعادل نسبة تطور قدرها       ٢٠٠٦جيغا واط ساعي عام      ٣٧٥٠٤ 
ــداخلي مــ  ــتهالك ال ــاع االس ــام  ٣٦٩٢٣ نارتف ــاعي ع ــا واط س   ٢٠٠٦ جيغ

   .%)١٠(بنسبة ٢٠٠٧جيغا واط ساعي عام ٤٠٥٦٠إىل 
مت تغطية القسم الرئيسي  من الطلب على الطاقة الكهربائية من خالل حمطات  توليد الطاقة                

 بنسبة  هذا العام ؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية  واليت سامهتالكهربائية  التابعة للم
٪  بعض حمطات التوليد العائدة ملؤسسات القطـاع العـام   يف حني تساهم، من إمجايل التوليد  ٨٨
تقـوم  الـيت  املؤسسة العامة لسد الفـرات  مسامهة % ٩ منها   ،  %١٢ بتوليد ما جمموعه     األخرى

وزارة النفط والثـروة    % ٣و   ،  املائي على سدود تشرين والثورة والبعث     بتشغيل حمطات التوليد    
محص وبانياس إضافة إىل اموعات الغازية يف حقـول          يتالتوليد يف مصفا  املعدنية عرب جمموعات    

نفط الرميالن، وتعمل حمطة التوليد يف مصفاة بانياس ضمن جمال تشغيل معزول عـن الـشبكة                
ات التوليد يف مصفاة محص وحقول الرميالن بشكل متـزامن مـع            العامة، يف حني تعمل جمموع    

  .الشبكة
  

  :تغذية املستهلكني
املـرتبطني مباشـرة علـى       تغذي مؤسسة توليد ونقل الطاقة الكهربائية بعض املستهلكني       

ـ    . ك ٢٣٠التوتر   .٢٠٠٧مـن كميـة االسـتهالك يف عـام          % ١ نـسبة    تف حيـث بلغ
بقى املؤسسة العامـة    وت ، الكهربائية مع الدول ااورة      و املؤسسة مسؤولة أيضا عن تبادل الطاقة      

لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية الزبون الرئيسي حيث يتم تسليم الطاقـة الكهربائيـة هلـذه               
لتقوم بدورها بتغذية حمافظات القطر كهربائياً      ف  . ك ٦٦يف حمطات التحويل على التوتر      املؤسسة  

 ألف مشترك إضايف خالل عام      ٢٦٨ لذين بلغ عددهم حبدود   وتأمني حاجة مستهلكيها اجلدد وا    
٢٠٠٧.  



  : الكهربائيةاملنظومةتطور مشاريع 
   :٢٠٠٧ فيما يلي أهم األنشطة واإلجنازات اليت متت خالل عام

  : مشاريع حمطات التوليد-١
  .لكهربائيةدف تلبية الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية وزيادة موثوقية التغذية يف املنظومة ا

 بسيطة  دورة  من حمطيت توليد الناصرية وزيزون وذلك     توسيع  هذا العام من     املؤسسة   انتهت -
و يف كـل حمطـة ومت       . م ١٥٠إىل دورة مركبة حبيث مت إضافة جمموعة خبارية باسـتطاعة           

  .٢٠٠٧ عام اية يفوضعهما باخلدمة 
 ذات   حمطـة توليـد    إلنشاء ٢٠٠٦تابعت املؤسسة أعمال التنفيذ اجلارية منذ منتصف عام          -

 ومن املتوقع أن يتم االنتهاء      ،و.م٧٥٠باستطاعة  ) دير علي (دورة مركبة يف املنطقة اجلنوبية      
  .٢٠٠٨من التنفيذ يف عام 

  : مشاريع النقل والتوزيع-٢
دف تلبية وتطوير متطلبات شبكة نقل الطاقة الكهربائية وزيادة وثوقيتها فقـد تابعـت              

   :٢٠٠٧ف حيث مت خالل عام .ك)٤٠٠،٢٣٠(كهربائية  نقل الطاقة الاملؤسسة تطوير شبكة
 . )حلب آ، الربامكةحريتان، املربوكة، الرصافة،(ف.ك) ٢٣٠/٦٦(ت احمط مخس تنفيذ -
احلسكة، غرب  (ف يف كل من     .ك)٤٠٠/٢٣٠( حتويل   تركيب جتهيزات حمطيت  املباشرة يف    -

 ).حلب 
 تركيب حمـوالت جديـدة فيهـا أو         حمطات حتويل قائمة من خالل    بعض  توسيع استطاعة    -

 .ف ذات استطاعة أكرب منها يف عدد من حمطات التحويل.ك) ٢٣٠/٦٦(استبدال حموالت
 : كم٤٢٨ف بطول . ك٤٠٠تنفيذ خطوط  -

    تدمر- ف ،  جندر    زيزون   ،      زيزون حلب-   ٢ جندر       ،  محاه– ٢محاه
 : كم ٣٢٠ف بطول . ك٢٣٠  وكبالت تنفيذ خطوط هوائية -

   الالذقية  –جبلة  •
   احلسكة– املربوكة –سد تشرين  •
   املنطقة الصناعبة –الناصرية  •
  ٢ عدرا –املنطقة الصناعية  •
  مداخل تل محيس •
   السويداء–درعا  •
  ٢ قابون-     تعديل خط قطينة •
   باب شرقي–متديد كبالت الزاهرة  •



  ف. ك ٤٠٠/٢٣٠ بلغـت االسـتطاعة املركبـة حملـوالت          ٢٠٠٧حىت ايـة عـام      
. آ.ف. م ١٢٩٩٠ .ف. ك ٢٣٠/٦٦آ، وبلغت االستطاعة املركبة حملـوالت       .ف. م ٥٧٠٠ 

  %.١٥مبعدل منو سنوي 
ومن جهة أخرى فقد واصلت مؤسسة توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية تعزيز شبكة التوزيع             

حيـث مت   . يف كافة حمافظات القطر وذلك بالتنسيق مع الشركات العامة املعنية يف هذه احملافظات            
ف باخلدمة فبلغـت اسـتطاعة حمطـات التحويـل          . ك ٦٦/٢٠ حتويل جديدة    ةحمط ٢٥وضع  
أ، إضافة لـذلك مت وضـع       .ف. م ١١٥٣٦ مقدار   ٢٠٠٧ف املركبة بنهاية عام     .ك٦٦/٢٠

ف يف مناطق خمتلفة من القطر ليصبح جمموعها حىت اية عام           .ك٢٠/٠٫٤مركز حتويل    ٢٨٠١
  %.٦   ، مبعدل منو قدرهمركز٥٠٦٧٨ حنو٢٠٠٧

  :يباع مشروع الربط الس-٣
. ف. ك ٤٠٠يف السنوات السابقة التبادل مع دول الربط على التوتر          استكملت املؤسسة   

عمل املنظومات الكهربائية يف سورية واألردن ومصر وليبيا على التوازي كمنظومة كهربائية            ويتم  
 التركي  -الربط السوري ا   أم .الطاقة الكهربائية مع هذه الدول     وقد مت إبرام عقود تبادل       .واحدة

، غري انه مت خـالل      باجلانب التركي  لظروف تتعلق  يوضعفهو جاهز ومل    ف  . ك ٤٠٠على التوتر   
  توقيع عقد مع اجلانب التركي يتاح من خالله تزويد املنظومة الكهربائية الـسورية               ٢٠٠٦عام  

  وضع كما يتوقع ،   التركي بطاقة كهربائية من بعض جمموعات التوليد املائية املتوافرة لدى اجلانب         
 علماً أن جزء الربط يف األراضي السورية        ٢٠٠٨  باخلدمة خالل عام      اللبناين   – السوري   الربط
  .جاهز

  : املشاريع اجلارية-٤
  : مشاريع إعادة تأهيل حمطات التوليد١-٤

ـ وال(بانياس   يف حمطة توليد     ٢&١ عقداً إلعادة تأهيل اموعتني      املؤسسة أبرمت ـ  تنيل  ا مه
وبشكل متواقت مـع مـشروع      ) للواحدة. و. م ١٧٠باستطاعة امسية   ١٩٨٢باخلدمة منذ عام    

 عـام  يفاسـتكمال العمـل   قد مت  و. حتويل مراجلهما للعمل على حرق الغاز إضافة إىل الفيول
٢٠٠٧.  

ـ  تنيلوال( يف حمطة توليد حمردة      ٢&١أما بالنسبة للمجموعتني     باخلدمـة منـذ عـام       ا مه
 علـى أعمـال    التعاقد ٢٠٠٤فقد مت خالل عام     ) للواحدة. و. م ١٥٠ة  باستطاعة امسي ١٩٧٩

 يتوقع االنتهاء مـن تنفيـذ   ،كما ٢٠٠٧ومت االنتهاء من اجلزء األول بنهاية عام      .إعادة تأهيلهما 
  .٢٠٠٨املشروع والوضع باخلدمة خالل عام اجلزء الثاين 



  
  :  املؤسسة عملأمتتة ٢-٤

  :يف سبيل أمتتة عملها، ويتمثل ذلك من خالل مشروعنيقامت املؤسسة بإجراءاا الالزمة 
 مشروع النظام املايل احملاسيب، والذي مت متويله من قبل اموعـة األوروبيـة               هو األولاملشروع  

   وضع املشروع باخلدمة واالستثمار فعليـاً       متحيث  . ضمن منحة لدعم قطاع الكهرباء يف سورية      
  . ٢٠٠٦ مت إصدار القوائم املالية لعام و
حيث باشرت شـركة    ، )MIS(  مشروع نظام  إدارة املعلومات املتكامل         هو الثاينواملشروع   

ICS      اية عام يشمل أنظمة العقود والرواتب والقـروض      الذي  ظام  النتركيب    ب  ٢٠٠٧ يف
مجيـع    وسيتم استثماره لصاحل اإلدارة املركزية و       والقوى البشرية واملستودعات،   واملستودعات
  . التابعة للمؤسسة ومستودعااتوليدشركات ال

  
  :ليل منحين احلمولة والطلب على الطاقة حت

ــاريخ  ــشتاء بت ــصل ال ــومي يف القطــر خــالل ف ــد الي ــى ذروة للتولي   بلغــت أعل
مقارنة % ٤قدرها  زيادة  وبنسبة  ) ٠٫٦٥معامل محولة   (و  . م ٧٠٠٧ ما مقداره    ١/٢٠٠٧ /١٣

  . و. م٦٧٣٩ واليت بلغت ٢٠٠٦مع ذروة عام 
ــغ  ــد بل ــاً  وق ــة حملي ــى الطاق ــب عل ــام  الطل ــالل ع ــداره ٢٠٠٧خ ــا مق   م

 حيـث   ٢٠٠٦مقارنة مع عام    % ١٠جيغا واط ساعي، وبنسبة زيادة سنوية قدرها         ٤٠٥٦٠
  .جيغا واط ساعي٣٦٩٢٣كانت 

 فقد اخنفضت هذا العام لتبلغ      العائدة للمؤسسة نسبة االستهالك الذايت يف حمطات التوليد       أما  
كما بلغ املردود الفعلي جلميع حمطـات       . %  ٤,٦٨  اليت كانت  ٢٠٠٦عام  مقارنة مع   % ٤٫٦٤
خـالل عـام     %٣٦٫٥٤مقابل  % ٣٦٫١٧ حبدود   ٢٠٠٧ خالل عام    لعائدة للمؤسسة  ا التوليد
٢٠٠٦.  



الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء في الجمهورية العربية السورية 

 

المعاهد المتوسطة للكهرباء والميكانيك
 - دمشق
- حلب

     - الالذقية

وزارة الكهرباء

 
الشرآة العامة لكهرباء محافظة :
 - دمشــــــــق        - إدلــــــــــب
 - ريف دمشق       - الــــرقــــة
 - حــــــــــــلب       - ديــرالـزور
 - حـــــــــــماه       - الحســــكة
 - حمــــــــص       - السـويداء
 - طرطــــوس       - درعــــــــا
 - ا لالذقــــية       - القنيطـــرة

      

المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار
 الطاقة الكهربائية

معمل األعمدة 
الخرسانية بمحافظة:

- حمــــــــص
- ديــرالـزور

 
قسم التصليحات 
الكهربائـية
بعدرا

المؤسسة العامة لتوليد ونقل 
الطاقة الكهربائية

المرآز الوطني
لبحوث الطاقة

الشرآة العامة
ألعمال الكهرباء واالتصاالت

 
   منشأة :

- الســــويدية 
- التيــــــم 

الشـــرآة العـامة لـتوليد :
- محـــــــــردة       - بانيـــــــــاس    
  - تشـــــــــرين       - جنــــــــــــدر 
- الـــــــزارة         - الناصــــرية 
- زيــــــــزون       - حــــــــــــلب



 

 

 (٢٠٠٧- ٢٠٠٦)* ١٠٠
٢٠٠٦

٢٠٠٦٢٠٠٧%
    ١ - التولــيد :

٦٧٣٩٧٠٠٧٤م و١-١ - ذروة الطلب على االستطاعة
٦٦٨٩٦٩٣٢٤م و                        -  ذروة الطلب الداخلي
٥٠٧٥م و                        -  التصدير عند الذروة

إجمالي االستطاعة المتاحة* ٥٩٥٠٦٢٥٠٥م و١-٢ -
إجمالي إنتاج  الطاقة الكهربائية* ٣٧٥٠٤٣٨٦٤٢٣ج و س١-٣ -

٣٣٥٠٣٣٥١١٦٥ج و س                        -  اإلنتاج الكهرحراري
-٤٠٠١٣٥٢٦١٢ج و س                        -  اإلنتاج الكهرمائي

      ٢ - النقـــــل :

٧٦٠١١٨٨٥٦آم -  أطوال خطوط النقل  ٤٠٠ ك.ف
٥٠٨٠٥٤٢٠٧آم -  أطوال خطوط النقل  ٢٣٠ ك.ف

٨١١٣٨محطة -  عدد محطات التحويل   ٤٠٠/ ٢٣٠ ك.ف
٥٧٦٣١١محطة -  عدد محطات التحويل   ٢٣٠/ ٦٦ ك.ف

٤٢٠٠٥٧٠٠٣٦م.ف.آ -  استطاعة محطات التحويل   ٤٠٠/ ٢٣٠ ك.ف
١١٣٠٠١٢٩٩٠١٥م.ف.آ -  استطاعة محطات التحويل   ٢٣٠/ ٦٦ ك.ف

      ٣ - التوزيع :

٧١٧٣٧٥٢٣٥آم -  أطوال خطوط التوزيع              ٦٦ ك ف
٦١٨٥١٦٣٤٦٧٣آم -  أطوال خطوط التوزيع              ٢٠ ك ف
٨٩٥٣٦٩٢٦٢٨٣آم -  أطوال خطوط التوزيع             ٠٫٤ ك ف
٢٣٨٢٦٣١١محطة -  عدد محطات التحويل          ٦٦/ ٢٠ ك ف
١٠٢٣٦١١٥٣٦١٣م.ف.آ -  استطاعة محطات التحويل    ٦٦/ ٢٠ ك ف
٤٧٨٧٧٥٠٦٧٨٦مرآز -  عدد مراآز التحويل           ٢٠/ ٠٫٤ ك ف

     ٤ - الطلب على الطاقة :

-١٠٩٩٩٩١١٠ج و س -  التصدير إلى دول مجاورة
اإلستهالك على التوتر٢٣٠ ك.ف ٣٧٦٤٠٠٦ج و س - 

٣٢٨٠٢٣٤٩٣٤٦ج و س -  إستهالك شرآات توزيع الطاقة الكهربائية في المحافظات
٤٤٠٢٤٦٧٠٦ألف مشترك -  عدد المشترآين بالتيار الكهربائي

١٨٧١٧١٩١٧٢٢٫٤ألف نسمة -  عدد السكان في الجمهورية العربية السورية
٣٧٧٢٣٤١٥٥١١٠ج و س -  الطلب اإلجمالي على الطاقة

١٩٦٢٢٠٣٧٤ك وس -  نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية

     ٥ -  العاملون :
٨٦٢٧٨٦٤١٠ -  عدد العاملين في المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية

٢٩٢٢١٢٩٨٣٩٢ -  عدد العاملين في المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية

* يتضمن  مجموعات التوليد في مصفاة بانياس

المنظومة الكهربائية السورية

إحصائيات عامة



 

الطاقة الكهربائية المولدة حسب نوعية التوليد وجهات اإلنتاج  ( ج.و.س )
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اإلنتاج اإلجمالي اإلنتاج الكهرحراري اإلنتاج الكهرمائي اإلستيراد تلقي تبادل
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اإلنتاج اإلجمالي لمؤسستي التوليد و التوزيع اإلنتاج الصافي لمؤسستي التوليد و التوزيع التصدير إرسال تبادل
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وزارة الكهرباء وزارة الري منشآت القطاع العام إستيراد تلقي تبادل إجمالي اإلنتاج



`

 

اإلنتاجاالستهالكاالستهالكاإلنتاجاإلنتاجاالستهالكاالستهالكاإلنتاج 
الصافيالخاصالذاتياإلجماليالصافيالخاصالذاتياإلجماليمحطات التوليد

١٢١٣٢٨١٤٦١٣٣١١٩٥٣٦٢٢٥٥١١٤٩٨٢٨٨٢٠٧٦٥ - العنفـــات البخـــارية
٢٠٨٣٥١٣٤٨٠١٩٤٨٧٢٢١٢٦١٣٨٣٠٢٠٧٤٣أ - المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة للكهربائية

٢٩٨٠٢٣٨٠٢٧٤٢٣١٠٦٢١٩٠٢٨٨٧                        -  محـردة
٢٤٠٠١٣٣٠٢٢٦٧٣٢٧٨١٧٨٠٣١٠٠                        -  بانياس

٠٠٠٠-٠١٠١                        -  قطينــة  
٣٠٣٥١٩٣٠٢٨٤٢٣١٢١١٩٥٠٢٩٢٦                        -  تشرين الحرارية

٧٥٨٥٤٧٧٠٧١٠٨٧٩٤٢٤٨٧٠٧٤٥٥                        -  حلــــــب
٤٨٣٥٣٠٦٠٤٥٢٩٤٦٧٩٣٠٤٠٤٣٧٥                        -  الزارة

٤٩٣١١٣٣٣١٤٩٤٢٥١١٥٢٨٨٢٢بـ -  قطاعات عامة أخرى
٢٧٣٥٢١٨٢٣٩٢٣١٥٨١٥٦١٧                        -  مصفاة حمص
٢٢٠٦١١٤٩١٠١٩٤٥٧١٣٢٥                        -  مصفاة بانياس
٢٦٩٩٢٥٦٤٠٧٦٥٢٩٧٣٠٢٧٦٤٤٠٦٧٨٦ - العنفـــات الغازيــــــة
٢٠٠٠٠٠٠٠٠-١- غازي  مازوت +ديزل

٢٦٩٩٢٥٦٤٠٧٦٥٢٩٧٣٠٢٧٦٤٤٠٦٧٨٦-٢- غازي  غاز 
٦٤٤٩٥٦٠٦٣٩٣٦٦٣١٧٦٠٦٥٥٥أ - المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة للكهربائية

١٠٤٦١٤٠١٠٣٢٨٧٧١٢٠٨٦٥                        -  السويدية
٥٩٢٤٠٥٨٨٥١١٤٠٥٠٧                        -  التيـــــم

١٥٢٣١٠٠١٥١٣١٢١٢٩٠١٢٠٣                        -  تشرين الغازية
١٦٠٧١٤٠١٥٩٣١٩٥٥٢٧٠١٩٢٨                        -  الناصريـــــــة
١٦٨١١٤٠١٦٦٧٢٠٧٦٢٤٠٢٠٥٢                        -  زيـــــــــزون
٥٤٣٠٤٠٧١٣٦٦٧١٠٤٤٠٢٣١بـ -  قطاعات عامة أخرى

٥٤٣٠٤٠٧١٣٦٦٧١٠٤٤٠٢٣١                        -  الشرآة السورية للنفط
٣٥١٩٠١١٥٠٥٠٧٥٥٢٦٣١١٨٠٥١٤٥ - الـــــدارة المــــرآبــــة

٥١٩٠١١٥٠٥٠٧٥٥٢٦٣١١٨٠٥١٤٥أ - المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية
٥١٩٠١١٥٠٥٠٧٥٥٢٦٣١١٨٠٥١٤٥                        -  جندر 

٤٣٩٩٤٤٩٠٣٩٤٥٣٥٢٦٤٨٠٣٤٧٨ - العنفـــات الكهرمائية
١٣٠٠١٣٦٠٠٦أ - المؤسسة العامة لتوزيع واستثمارالطاقة الكهربائية

٤٠٠٤٣٠٠٣                        -  سوق وادي بردى 
٠٠٠٠٠٠٠٠                        -  شيزر 
٩٠٠٩٣٠٠٣                        -   الرستن

٣٩٨١٤٩٠٣٩٣٢٣٥٢٠٤٨٠٣٤٧٢بـ -  المؤسسة العامة لسد الفرات
٢٣٦٩٣٠٠٢٣٣٩٢٠٧٩٢٩٠٢٠٥٠                        -  الثــورة
٣٢٦٥٠٣٢١٢٩٥٣٠٢٩٢                        -  البـــعث

١٢٨٦١٤٠١٢٧٢١١٤٦١٦٠١١٣٠                        -  سد تشرين
٣٧٥٠٤١٦٨١٧٣٨٣٥٠٨٥٣٨٦٤٢١٧٤٠٧٢٨٣٦١٧٤المجموع اإلجمالي

١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧
٥٥١٢١٠٢٤١٣١٠٠غازي  ( مازوت  )

٥٠٦٣٥٣٧٣٥٠٣٣٥٧١١٥٦٢١٥٧٧٠٥٧٧٤٦٤٠٧٧٣٢٢٦٩٩٢٧٣٠٢غازي  ( غاز  )
٧٤٥٧٨١٨٧١١٢٢٢١٢٧٧٤١٤٤٩١١٤٧٦٩١٥٨٦٩١٦٤٦٨١٨٩٨٥٢١٣٢٨٢٢٥٥١عنفات بخارية
٣٤٥٢٤١١٣٤٤٤٩٤٢١٩٤٤٧٩٤٩٦٨٥٠٨٥٤٩٥٢٥١٨٢٥١٩٠٥٢٦٣دارة مرآبة
٣٥٣٥٣٤٨١٢١٠٣٢٥٠٣٢١١٩٢٥٠١٢٨٠٤٤٢٤٧٣٤٤٥٣٩٩٤٣٥٢٦عنفات مائية

١٨٢١٣٩٦استيراد 
١١٥١١١١١٨١١٥١٠١١٢٨٨٤تلقي تبادل ٤٠٠ ك.ف

٦٠٨٦٥٤٨٤٨١٤١٨١٢٧٢٦٩٢٢٤٩٥٣٩٨٤٤٩٨٦٩٩١تصدير 
١١٥١١١١١٨١٢٥٩٩١١٣٧٣إرسال تبادل ٤٠٠ ك.ف

١٩٥١٢٢١١٥٩٢٢٨١٩٢٥٢١٧٢٦٧١٢٢٨٠١٢٢٩٥٣٣٣٢٠٧٧٣٤٩٣٥٣٧٥٠٤٣٨٦٤٢اإلنتاج اإلجمالي

( .س .و ج )  حسب نوع العنفات

اإلنتاج اإلجمالي والصافي، االستهالك الذاتي والخاص لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في الجمهورية العربية السورية 

٢٠٠٦٢٠٠٧

إنتاج الطاقة الكهربائية



المدن الرئيسة
محطات التوليد القائمة

محطات التوليد قيد التنفيذ
 

محطات التوليد الرئيسة في المنظومة الكهربائية السورية لعام ٢٠٠٧
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زيزون



تاريخ الدخولنوع الوقوداإلجمالياالستطاعة المتاحة  
بالخدمةم و لوحدات التوليد

١٣٠٣٥ - العنفـــات البخـــارية
٢٩٩٥أ - المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة للكهربائية

١٩٧٩ - ١٩٨٨ نفط ثقيل - غاز٢٥٣٠×١٢٠+١×١٦٥+ ١                        -  محـردة
١٩٨٢ - ١٩٨٧ نفط ثقيل ٢٣٤٠×١٧٠                        -  بانياس

١٩٩٣ - ١٩٩٤ نفط ثقيل - غاز٢٤٠٠×٢٠٠                        -  تشرين الحرارية
١٩٩٧ نفط ثقيل - غاز٥١٠٦٥×٢١٣                        -  حلــــــب
٢٠٠٠ نفط ثقيل - غاز٣٦٦٠×٢٢٠                        -  الزارة

٤٠بـ -  قطاعات عامة أخرى
١٩٨٤ نفط ثقيل - غاز٢٤٠×٢٠                        -  مصفاة حمص
١٩٨٨ نفط ثقيل ٠٠                        -  مصفاة بانياس

٢٤٦٤ - العنفـــات الغازيــــــة
٢٠-١- غازي ( مازوت )

٠أ - المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة للكهربائية
١٩٨٨  مازوت٠٠                        -  محـردة
١٩٨٨  مازوت٠٠                        -  بانياس
١٩٩٧  مازوت٠٠                        -  حلب  

٢٤٦٤-٢- غازي  غاز 
٤٠٤أ - المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة للكهربائية

١٩٨٨ - ١٩٨٩  غاز  ٤١٣٦×٣٤                        -  السويدية
١٩٩١  غاز  ٢٦٨×٣٤                        -  التيـــــم

١٩٩٥ نفط ثقيل - غاز  ٢٢٠٠×١٠٠                        -  تشرين الغازية
٦٠بـ -  قطاعات عامة أخرى

١٩٧٥ - ١٩٨٧  غاز  ٦٦٠×١٠                        -  الشرآة السورية للنفط

٣١٦٠٠ - الـــــدارة المــــرآبــــة
١٩٩٤ - ١٩٩٥  غاز  ٤٦٤٠×١١٠+٢×١٠٠                        -  جـــــندر

١٩٩٥القسم الغازي و٢٠٠٧ القسم البخاري  غاز  ٣٤٨٠×١١٠+١×١٥٠                        -  الناصريـــــــة
١٩٩٦القسم الغازي و٢٠٠٧ القسم البخاري  غاز  ٣٤٨٠×١١٠+١×١٥٠                        -  زيزون

٤١١٥١ - العنفـــات الكهرمائية
٠أ - المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة للكهربائية

١٩٥٦ - ٠٠١٩٧٢                        - سوق وادي بردى ،الرستن، شيزر  
١١٥١بـ - المؤسسة العامة لسد الفرات

١٩٧٤ - ٨٦٥٠١٩٧٨×٨١٫٢٥                        -  الثــورة
١٩٨٧ - ٣٥١١٩٨٨×١٧                        -  البـــعث

١٩٩٩ - ٦٤٥٠٢٠٠٢×٧٥                        -  سد تشرين

٦٢٥٠اإلجمالي

االستطاعة المتاحة

التوزيع القطاعي لالستطاعة المتاحة
حسب نوع العنفات  لعام ٢٠٠٧

عنفات بخارية
%٤٨٫٥٦

عنفات غازية /  غاز
%٧٫٤٢

دارة مرآبة
%٢٥٫٦٠

عنفات مائية
%١٨٫٤٢



٢٣٠ ك ف٤٠٠ ك ف

المجموععددالمجموععدد الوحداتالمجموععدد الوحداتالمحطةالبيـــــــــــــــــان
م ف آالوحداتم ف آم ف آم ف آم ف آ 

١٢١٠٠٤٥٥٥- المنطقة الجنوبية
٢٣٢٠×١٢٥+١×٧٠ميدان١دمشق و ريف دمشق

٣١٢٠×٤٠قابون ٢١
١٢٩٠×٨٠+٣×٧٠قابون ٣٢
٢٢٥٠×٢٦٠٠١٢٥×٣٠٠عدرا٤
٣٢٤٠×٨٠دمر٥
٢٢٥٠×١٢٥آسوة٦
١٤٠×١٣٠٠٤٠×٣٠٠ناصرية٧
١١٢٥×١٢٥تشرين٨
٢٢٥٠×١٢٥فرسان٩
٢٢٥٠×٢٦٠٠١٢٥×٣٠٠ديماس١٠

٢٦٠٠×٣٠٠دير علي
٣٣٧٥×١٢٥زاهرة١١
٣٣٧٥×١٢٥مزرعة( ابن النفيس)١٢
٣٣٧٥×١٢٥باب شرقي١٣
٣٣٧٥×١٢٥البرامكة١٤
٣٣٧٥×١٢٥صناعية عدرا١٥

٣٢١٠×٧٠شيخ مسكين١٦درعــــــــا
٢١٦٠×٨٠درعا١٧

١١٧٥×١٢٥+١×٥٠الكوم١٨السويداء
القنيطرة

٢١٥٠٠١٧٢٠- المنطقة الوسطى
١١٩٥×١٢٥+١×٧٠قطينة١٩حمــــص

٢٢٥٠×١٢٥فيروزة٢٠
٢١٦٠×٢٦٠٠٨٠×٣٠٠جندر٢١
٢٢٥٠×١٢٥صناعية حمص (حسية)٢٢
٢٢٥٠×١٢٥شمال حمص٢٣

١٣٠٠×٣٠٠تدمر
١١٩٥×٧٠+١×١٢٥حماه٢٤١حمــــــاه

٢١٦٠×٢٦٠٠٨٠×٣٠٠حماه٢٥٢
١٥٠×٥٠محردة٢٦
١٥٠×٥٠صهر الخردة٢٧
٢١٦٠×٨٠الزارة٢٨

٣٦٠٠٩٨٠- المنطقة الغربية
٢٢٢٠×٧٠+١×٨٠طرطوس٢٩طرطـوس

٢١٤٠×٧٠بانياس٣٠
٣٢١٠×٧٠الالذقية٣١الالذقيـــة

٢٢٥٠×١٢٥سقوبين٣٢
٢٦٠٠×٣٠٠ست خريست (شرق الالذقية)

٢١٦٠×٨٠غزل جبلة٣٣
٤٩٠٠٣٩٨٥- المنطقة الشمالية

٢٢٥٠×١٢٥إدلب٣٤إدلـــــــــب
١١٩٥×١٢٥+١×٢٦٠٠٧٠×٣٠٠زيزون٣٥

٤٢٨٠×٧٠حلب د٣٦حلـــــــــب
٣٧(GIS) ٣٣٧٥×١٢٥حلب د
٣٣٧٥×١٢٥حلب هـ٣٨
٣٣٧٥×١٢٥حلب ب٣٩
٢١٤٠×١٣٠٠٧٠×٣٠٠حلب ف٤٠
٢١٦٠×٨٠حلب شرق٤١
٢١٠٠×٥٠مسكنة٤٢
٢٨٠×٤٠مسكنة ٤٣١
٤١٦٠×٤٠مسكنة غرب٤٤
٢٥٠×٢٥مسكنة شرق٤٥
٢٢٥٠×١٢٥الصاخور٤٦
١٧٠×٧٠سد تشرين٤٧
٢٢٥٠×١٢٥ضاحية حلب٤٨
٢٢٥٠×١٢٥صناعية حلب (الشيخ نجار)٤٩
٣٣٧٥×١٢٥حلب آ٥٠
٢٢٥٠×١٢٥حريتان٥١

٥٦٠٠١٧٥٠- المنطقة الشرقية
٢٢٦٥×٧٠+١×١٢٥رقة٥٢الرقـــــــة

٥٣T١٤٠×٢٤٠
٥٤T٢٨٠×٣٤٠
٢٤٠×٢٠ثورة٥٥
٢١٢٠×٦٠الرصافة٥٦

٣٢٤٠×٨٠دير الزور٥٧دير الزور
٢١٦٠×٢٦٠٠٨٠×٣٠٠تيم٥٨

٢٢٢٥×٥٠+١×١٢٥حسكة٥٩الحســـكة
٢١٠٠×٥٠سويدية٦٠
٢١٦٠×٨٠قامشلي٦١
٢١٦٠×٨٠الدوير٦٢
٢١٦٠×٨٠تل حميس٦٣

٥٧٠٠١٢٩٩٠٢٦٣١١٥٣٦المجموع الكلي

استطاعات التحويل اإلسمية المرآبة في المنظومة الكهربائية السورية    ٢٠٠٦- ٢٠٠٧

استطاعات محطات التحويل اإلسمية المرآبة في المنظومة الكهربائية السورية  لغاية عام ٢٠٠٧
٦٦ ك ف

١١٣٠٠
١٢٩٩٠

٣٦٠٠

٥٧٠٠

١٠٠٩٦
١١٥٣٦

٠

٢٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٨٠٠٠

١٠٠٠٠

١٢٠٠٠

١٤٠٠٠

٢٠٠٦ ٢٠٠٧

آ.ف.م

ك ف ٢٣٠ك ف ٤٠٠ك ف ٦٦



االستهالك الذاتي لمحطات التوليد  في المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية  ( ج و س ) 
 
نسبة االستهالك 
إلى اإلنتاج %١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧ 

٧٣٢٠٧٣٢٦٢٥٩٣٣٨٣٥٨٣٥٨٣٧٩٤٢٨٤٧٧٤٨٧٦ـ محطة توليد حلب١
١٧٥١٥٣١٤٣١١٣١٢١١٢٥١٠٤٧٤١٢٥١٦٠٢٤٢٢٣٨٢١٩٧ـ محطة توليد محردة٢
١٨١١٤٣١٤١١٢٠١٨٣١٦٨١٤١١٠٢١٠٩١٠٢١١٤١٣٣١٧٨٥ـ محطة توليد بانياس٣
١٦٢٢٤٢٢٨٠٢٧١٢٧١٢٨٢٣٠٦٣٠٤٦ـ محطة توليد الزارة٤
١٦٥١٩٥١٦٧١٧٦١٧٧١٩٦١٧٢١٧١١٩٢١٩٣١٩٩٢٠٣٢٠٤ـ محطة توليد تشرين٥

١٥٨١٩٠١٦٠١٦٩١٧٢١٩١١٦٥١٦٢١٨٥١٨٥١٨٩١٩٣١٩٥٦                        -  القسم البخاري
٧٥٧٧٥٥٧٩٧٨١٠١٠٩١                        -  القسم الغازي ( غاز)

٥٥١١٢٩٦١٠٠١٠٦٩٨١٠٤١١٢١١٦١١٣١١٧١١٥١١٨٢ـ محطة توليد جندر ( دارة مرآبة )٦
١٥١٦١٤١٢١٣٢٨٢٧٢٨٢٨١٤١٦١٤١٢١ـ محطة توليد السويدية٧
٨٨٧٫٨٦٥٦٥٤٤٦٥٤٤١ـ محطة توليد التيم٨
٣١٥١٣١٢٩١١١١١١١٢١٢١٤١٤٢٧١ـ محطة توليد الناصرية٩
٠٫٣٣٨١٠١٠٩٩١١١١١٣١٤٢٤١ـ محطة توليد زيزون١٠

٦٠٢٦٤٢٦٥٧٧٥٤٩٥٠١٠٦٣١١٥٣١١٤٩١٢٢٦١٢٦١١٤٣٠١٥١٨١٥٧٧٥إجمالي االستهالك الذاتي

االستهالك الذاتي في محطات توليد المؤسسة العامة منسوبًا إلى اإلنتاج اإلجمالي

٥٫٢٠ ٥٫٠٢
٤٫٧٨

٥٫١٠
٤٫٨٧ ٤٫٩٥ ٤٫٩٢

٤٫٧٠ ٤٫٨٠ ٤٫٧١ ٤٫٦٩ ٤٫٦٨ ٤٫٦٤

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

مؤشرات األداء

 %

 



١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧

١٩٥٧١٩٧٦١٨٧١٢٠٠٦١٥٧٤١٣٠١١٣٥٨١٥٦٩٢٣٧٩٢٧٥٤٢٩٣١٢٣٧٧٢٤٩٩٣٠٩٧٤٠٥١٤٤٦٢٥١٣٢النفــط الثقيــل (ألف طن)

٤٧٨٥٥٦٧٩١١٠٦٩١٩٨٧٢٣٤٦٢٥٨١٢٧٢٩٢٥٩٨٢٧٨٥٣٠١١٣٧٢٥٣٧٧٠٣٤١١٣٣٤٨٣٤٨٤٣١١٧الغاز الطبيعي  (مليون م٣)

١٧١٢٤٨٢٣٧١١٢١٤١٢١٥٨١١١١٦٨٣٤٣٤٦المـــــــازوت (ألف طن)

١٨٧٨١٨٩٧١٧٩٦١٩٢٦١٥١١١٢٤٩١٣٠٤١٥٠٦٢٢٨٤٢٦٤٤٢٨١٤٢٢٨٢٢٣٩٩٢٩٧٣٣٨٨٩٤٢٨٤٤٩٢٧النفــط الثقيــل

٤٢٥٤٩٥٧٠٤٩٥٢١٧٦٨٢٠٨٨٢٢٩٧٢٤٢٩٢٣١٢٢٤٧٩٢٦٨٠٣٣١٥٣٣٥٥٣٠٧٠٣٠١٣٣١٣٦٢٨٠٥الغاز الطبيعي

١٧٤٢٥٣٢٤١١١٤١٤١٢١٦٨١١١١٦٨٣٤٣٤٦المـــــــازوت

٢٤٧٨٢٦٤٥٢٧٤١٢٩٩١٣٢٩٤٣٣٤٩٣٦١٧٣٩٤٣٤٦٠٧٥١٣٤٥٥٠٠٥٦٠٥٥٧٥٧٦٠٤٧٦٩٠٥٧٤٢٣٧٧٣٨إجمالي  استهالك الوقود

ك آالوري / آغ٩٦٠٠القيمة الحرارية :     للنفط الثقيل
ك آالوري / آغ١٠٢٠٠للمازوت

ك آالوري /  م٩٠٠٠٣القيمة الحرارية للغاز لألعوام (٢٠٠٣-٢٠٠٧) =ك آالوري /  م٨٩٠٠٣للغاز الطبيعي
ك آالوري / آغ١٠٠٠٠للمكافئ النفطي

إجمالي استهالك الوقود في محطات التوليد     

إجمالي استهالك الوقود في محطات التوليد      ( ألف طن مكافئ نفطي )

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٧٠٠٠

٨٠٠٠

٩٠٠٠

١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

)الف طن مكافئ نفطي ( تطور استهالك الوقود 

النفــط الثقيــل الغاز الطبيعي المـــــــازوت



منحنيات الحمل اليومي األقصى في المنظومة الكهربائية السورية  للسنوات ٢٠٠٣ - ٢٠٠٧

٧٠٠٧

٦٧٣٩

٦٠٠٨
٥٧٧٠

٥٠٨١

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٣٠٠٠

٣٥٠٠

٤٠٠٠

٤٥٠٠

٥٠٠٠

٥٥٠٠

٦٠٠٠

٦٥٠٠

٧٠٠٠

٧٥٠٠

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤

٧٤     ٣١/١٢/٢٠٠٧٪

٧٨     ٢٧/١٢/٢٠٠٦٪

٧٩     ٢٧/١٢/٢٠٠٥٪

٨٠     ٢٠/١٢/٢٠٠٤٪

٧٩     ٢٤/١٢/٢٠٠٣٪



منحني الذروات األسبوعية لعام ٢٠٠٧

٢٥٠٠

٣٠٠٠

٣٥٠٠

٤٠٠٠

٤٥٠٠

٥٠٠٠

٥٥٠٠

٦٠٠٠

٦٥٠٠

٧٠٠٠

٧٥٠٠

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ أسبوع٥٢

م و

منحني الذروات الشهرية لعام ٢٠٠٧

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٣٠٠٠

٣٥٠٠

٤٠٠٠

٤٥٠٠

٥٠٠٠

٥٥٠٠

٦٠٠٠

٦٥٠٠

٧٠٠٠

٧٥٠٠

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ شهر١٢

م و



  منحني الحمولة التراآمية في المنظومة الكهربائية السورية

٧٠٠٧

٢٦٧٤

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٣٠٠٠

٣٥٠٠

٤٠٠٠

٤٥٠٠

٥٠٠٠

٥٥٠٠

٦٠٠٠

٦٥٠٠

٧٠٠٠

٧٥٠٠

٠ ٨٧٦٠

٢٠٠٧
عامل الحمل =  ٠٫٦٥

اإلنتاج اإلجمالي من الطاقة الكهربائية= ٣٨٦٤٢ج.و.س



    المدن الرئيسة
    محطات ٤٠٠ /٢٣٠/ ٦٦ ك.ف

    محطات ٢٣٠/ ٦٦ ك.ف
    محطات ٢٣٠/ ٢٠ ك.ف
    محطات ٢٣٠/ ١١ ك.ف

    خطوط  ٤٠٠ ك.ف
    خطوط  ٢٣٠ ك.ف

    خطوط  ٤٠٠ ك.ف قيد التنفيذ

 ٢٠٠٧ ٢٣٠ ك ف  بنهاية عام  الشبكة الكهربائية السورية  ٤٠٠  /

سورية

قامشلي

دير الزور

الرقة
إدلب

سراقب

الالذقية ١

طرطوس

جندر تدمر

السويداء

شيخ مسكين

درعا
إربد

القنيطرة

معلوال

النبك

بانياس

زيزون

سويدية

دمشق

عث
الب

التيم

البوآمال

العــراق

ترآيــــا

األردن

ين
سط
فل

سط
تو
الم

ض 
ألبي
ر ا
بح
ال

بحيرة األسد

لبنان

رة
ثو
ال

طرابلس

حماه

حمص

حسكة

المنطقة الوسطى

محردة

حمص

قطينة

حماه

فيروزة

حماه ٢

حماه ١

مسكنة شرق

مسكنة غرب

ب

دف
هـ

حلب

شرق

منطقة دمشقمنطقة حلب

شبكة النقل

سقوبين
مسكنة

ف

ب

د

هـ
حلب

شرق 

سد تشرين

زارة

دير علي

ديماس

ناصرية

آسوة

تشرين

ديماس

عدرا

قابون ١قابون ٢

دمر

فرسانميدان٢

دير علي

الدوير

صاخورضاحية

صاخورضاحية

المبروآة

صناعية



خطوط النقل القائمة ٤٠٠ ك ف
خطوط النقل قيد التنفيذ ٤٠٠ ك ف

آبل بحري بطول ١٣ آم ، ٤٠٠ ك.ف
خطوط النقل القائمة ٥٠٠ ك ف

خطوط نقل  ٢٢٠ ك ف

شبكات الربط الكهربائي على التوتر ٤٠٠ ك ف 

ترآيا
أتاتورك ماردين

سورية
PEEGT

مصر

األردن

شمال عمان
جنوب عمان

طابةالعقبة
أبو زعبلالسويس الجديدةعيون موسى

تيبين
آريمات

غرب القاهرة
القاهرة٥٠٠

العراق

حلب

حماه

جندر
عدرا

ديماسدير علي

هيسو
شيزر

زيزونالموصل
الالذقية

لبنــــان
آسارة

الثورة

التيم
القائم

بيرجيك

  معلومات عامة :
- الربط الكهربائي على التوتر ٤٠٠ ك.ف

        - استطاعة التبادل حتى ٤٠٠ م و
 - الفوائد الرئيسة للربط الكهربائي :

        - تخفيض حجم احتياطي محطات التوليد
        - زيادة وثوقية المنظومة الكهربائية

        - التبادل اإلقتصادي للطاقة الكهربائية
        - إتفاقيات التبادل طويلة األمد

الربط الكهربائي

تدم

ليبيا

طبرق

السلوم

الحسكة



١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧
٤٠٠٠٠٠٢٣٤٤٤٤٦٦٧٧٨٨٨١١ / ٢٣٠ ك ف
٢٣٠٢٨٢٩٢٩٣٠٣٠٣٤٣٦٣٨٤١٤٣٤٤٤٨٤٩٤٩٥٣٥٧٦٣ /   ٦٦ ك ف
٦٦١٢٢١٢٢١٢٢١٢٦١٣٢١٣٨١٤٢١٥١١٥٨١٦٥١٦٩١٧٠١٧٣٢٠٣٢١٨٢٣٨٢٦٣  /    ٢٠ ك ف
٢٠٢٣١٢٩٢٣٨٦١٢٤٦٣٨٢٥٤٦٦٢٦٦١٣٢٧٦٤١٢٩٠٦٠٢٩٩٨٩٣٢٢٩١٣٣٩٤٦٣٥٣٨٤٣٨٣٤٣٤٠٨٠٨٤٣٥٩٧٤٦٠٦٣٤٧٨٩٧٥٠٦٧٨  /   ٠.٤ ك ف

٤٦٧٠٤٣٩٩٤١٣٠٣٨٩٣٣٧٥٢٣٥٦٨٣٣٣٩٣٢١٧٣٠٩٨٢٩٦٩٢٨٩٧٢٧٩٦٢٦٤٨٢٥٢٣٢٣٩١٢٣١٤٢٢٢٨عدد المشترآين

عدد محطات ومراآز التحويل في المنظومة الكهربائية السورية

عدد المشترآين لدى مؤسستي التوليد والتوزيع    ( ألف مشترك)

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

١٨٠

٢٠٠

٢٢٠

٢٤٠

٢٦٠

٢٨٠

٣٠٠

٣٢٠

٣٤٠

١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

محطة

خصائص المنظومة 
الكهربائية السورية

ك ف 20/   66ك ف 66/   230ك ف 230/  400

٠
٥٠٠
١٠٠٠
١٥٠٠
٢٠٠٠
٢٥٠٠
٣٠٠٠
٣٥٠٠
٤٠٠٠
٤٥٠٠
٥٠٠٠

١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧



١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧
٤٠٠١٦٧١٦٧١٦٧١٦٧١٧٠٣٢٢٣٢٢٣٢٢٤٧٨٦٧٨٦٧٨٧٣٨٧٣٨٧٣٨٧٦٠٧٦٠١١٨٨  ك ف
٢٣٠٣٤٥٤٣٦٠٢٣٦٥٤٣٧٧٦٣٧٨١٣٨٨٥٤٠٤٥٤١٧٦٤٣٣٣٤٤٢١٤٥١٨٤٧٥٨٤٩٨٥٥٠٠٠٥٠٤٦٥٠٨٠٥٤٢٠  ك ف
٦٦٤٣٠٧٤٤١٣٤٦٠٣٤٧٩٥٤٨٨٣٥٠٧٧٥١٥٤٥٣٤٨٥٤٦٦٥٤٩٦٥٥٩٩٥٨٨١٦٠٤٧٦٥٠٢٦٧٤٦٧١٧٣٧٥٢٣    ك ف
٢٠٣٧٣٧٩٣٧٧١٥٣٨٣٣٥٣٩١٢٨٤٠٢٩٤٤١٨٠٠٤٣٠٦٠٤٤٨٩٢٤٦٢٩٢٤٨٠٨٩٥٠٤٩٣٥٢٦١٣٥٦٩٣٩٥٧٣٧٥٥٩٩٦٦٦١٨٥١٦٣٤٦٧    ك ف
٠٫٤٥٣٥٦١٥٤٣٦٥٥٥٤١١٥٦٥٢٨٥٨٠٩٧٥٨٨٩١٦١٧١٤٦٣٩٥٣٦٨٣٩١٧٠٩٨٩٧٤٠٨٩٧٧٤٤٨٨١٧٢٨٨٢٣١٨٨٥٩٥٣٨٩٥١٤٩٢٦٢٨   ك ف

١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧
٥٠٦٠٥٥٣١٥٩٦٤٦٤٤٧٦٧٧٨٧٣٩١٧٥٦٩٧٩٥٥٨٢٣١٨٣٣٣٨٤٨١٨٦٢٧٨٦٤١توليد

١٩٩٤١٢٠٢٠٩٢٠٨٢٤٢٢٠٩٠٢٢٨٦٧٢٣٣٩٤٢٤٣٣٧٢٦٢٣٠٢٧٤٧٥٢٨٤١٣٢٨٨٣٥٢٩٢٢١٢٩٨٣٩توزيع

١٩٩٠١١٩٩٩٧٢١٢١٦٢١٦٩١٢٣٨٧٤٢٥٧٤٠٢٦٧٨٨٢٨٥٣٧٢٩٦٤٥٣٠٧٨٥٣١٩٠٦٣٤١٨٥٣٥٧٠٦٣٦٧٤٦٣٧٣١٦٣٧٨٤٨٣٨٤٨٠إجمالي

أطوال خطوط شبكات النقل والتوزيع في سورية   (آم)

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٧٠٠٠

٨٠٠٠

١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

٠
١٠٠٠٠
٢٠٠٠٠
٣٠٠٠٠
٤٠٠٠٠
٥٠٠٠٠
٦٠٠٠٠
٧٠٠٠٠
٨٠٠٠٠
٩٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠

ك ف ٦٦ك ف ٢٠ك ف ٠٫٤ ٢٣٠ ك ف ٤٠٠ك ف

عدد العاملين في مؤسستي التوليد والتوزيع

٠
٥٠٠٠
١٠٠٠٠
١٥٠٠٠
٢٠٠٠٠
٢٥٠٠٠
٣٠٠٠٠
٣٥٠٠٠
٤٠٠٠٠
٤٥٠٠٠

١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧
توليد توزيع إجمالي



سريان الطاقة الكهربائية في المنظومة الكهربائية السورية لعام ٢٠٠٧    (ج.و.س)

   

  

 

٢٣١ ١٩٤ ٦٧١ ٠ ٤٦٧٩ ٣٢٧٨ ٣١٠٦ ٣١٢١ ٧٩٤٢ ٥٢٦٣ ٨٧٧ ٥١١ ١٢١٢ ٢٠٧٦ ١٩٥٥ ٠ ٣٥٢٠ ٦

٢١٤ ١٨٩ ٤٤٠ ٠ ٣٠٤ ١٧٨ ٢١٩ ١٩٥ ٤٨٧ ١١٨ ١٢ ٤ ٩ ٢٤ ٢٧ ٠ ٤٨ ٠

٠ ٤٣٧٥ ٠ ٣١٠٠ ٢٨٨٧ ٢٩٢٦ ٧٤٥٥ ٥١٤٥ ٨٦٥ ٥٠٧ ١٢٠٣ ٢٠٥٢ ٠ ١٩٢٨ ٠ ٣٤٧٢ ٦

٢٨

تبادل/تلقي

= صافي الطاقة المرسلة على قضبان الـ ٢٣٠ ك ف ٨٤

١٧ ٥ ٠

٢٠٣ تبادل/إرسال ٧٣ تصدير ٢٣٠ ك.ف ٩٩١
فاقد ٢٣٠ ك.ف  ١١٨٥

مبيعات ٢٣٠ ك ف ٤٠٠

تصدير ٦٦ ك.ف

٠
٦

= صافي الطاقة المرسلة على قضبان الـ ٦٦ ك ف

اإلنتاج الصافي
٣٦١٧٤

إجمالي اإلنتاج
٣٨٦٤٢

٢٤٦٨

إجمالي االستهالك
 الذاتي والخاص

الزارة 
قطينة بخاريبخاري محردة 

بخاري

وزارة الكهرباء 
مجموعات آهربائية 

موسمية

وزارة الري
محطات آهرمائية
الطبقة  البعث 
سد تشرين

سويدية 
غازي تيم غازي تشرين 

غازي زيزون غازي ناصرية 
غازي

عنفات 
غازية 
مازوت

٢٣١

٣٣٣٧٨

٣٦٠٢٧

٣٣٦٠٩

تشرين 
بخاري حلب بخاري جندر دارة 

مرآبة
بانياس 
بخاري

وزارة النفط والثروة المعدنية   وزارة الكهرباء 

مصفاة حمص مصفاة 
بانياس

الشرآة 
السورية للنفط




