




 

 

  البيـــــان      
 
 ٢٠٠٨قطاع الطاقة الكهربائية  يف سورية بنهاية عام  •

 
 إحصائيات عامة •
 
 إنتاج الطاقة الكهربائية •
 
 تاحةاالستطاعة اإلمسية امل •
 
 مؤشرات األداء •
 
 منحنيات التشغيل •
 
 شبكة النقل •
 
 الربط الكهربائي •
 
 خصائص املنظومة السورية •
 
 نظومة الكهربائية السوريةالطاقة الكهربائية يف امل سريان  •

 

 



 ٨٢٠٠قطاع الطاقة الكهربائية يف سورية  بنهاية عام 
 

 معدالتـه   قد كان أكرب من    و ٢٠٠٨استمر تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية خالل عام         
  جيغـاواط سـاعي مقابـل      ٤١٠٢٣السابقة، حيث بلغ إمجايل إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة           

كمـا نالحـظ    %. ٦، وهذا يعادل نسبة تطور قدرها       ٢٠٠٧جيغا واط ساعي عام      ٣٨٦٤٤ 
ـ  الطلب اإلمجـايل علـى الطاقـة        ارتفاع     ٢٠٠٧عـام    جيغـا واط سـاعي       ٤٠٥٥٢ ن م

  .%)٤(بنسبة ٢٠٠٨جيغا واط ساعي عام ٤٢٠٢٢إىل 
مت تغطية القسم الرئيسي  من الطلب على الطاقة الكهربائية من خالل حمطات  توليد الطاقة                

 بنسبة  هذا العام ابعة للمؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية  واليت سامهتالكهربائية  الت
 بعض حمطات التوليد العائدة ملؤسسات القطـاع العـام          يف حني تساهم  ،  من إمجايل التوليد  ٩٠%
تقـوم  اليت  املؤسسة العامة لسد الفرات     مسامهة  % ٧ منها   ،  %١٠ بتوليد ما جمموعه     األخرى

وزارة النفط والثروة   % ٣و   ،  التوليد املائي على سدود تشرين والثورة والبعث      بتشغيل حمطات   
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                
مل جمموعات التوليد يف مصفاة محص وحقول الرميالن بشكل متـزامن مـع             العامة، يف حني تع   

 .الشبكة
 

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

ـ   . ك ٢٣٠التوتر  .٢٠٠٨ مـن كميـة االسـتهالك يف عـام           %١,٣نـسبة    تف حيث بلغ
بقى املؤسسة العامـة    وت ،ادل الطاقة الكهربائية مع الدول ااورة       و املؤسسة مسؤولة أيضا عن تب     

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 عـام  ٣٤٧ ا اجلدد والذين بلغ عددهم حبدود   وتأمني حاجة مستهلكيه  
٢٠٠٨. 



 : الكهربائيةاملنظومةتطور مشاريع 
  :٢٠٠٨ فيما يلي أهم األنشطة واإلجنازات اليت متت خالل عام

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

 ذات   حمطـة توليـد     إلنشاء ٢٠٠٦تابعت املؤسسة أعمال التنفيذ اجلارية منذ منتصف عام          -
 حيث مت االنتهاء من تنفيـذ   و.م٧٥٠باستطاعة ) دير علي(دورة مركبة يف املنطقة اجلنوبية 

 يف وتتابع من جهة أخرى التركيبات الالزمة للمجموعة البخارية ،و .م ٢٥٠×٢جمموعتني 
 عـام   خـالل لتكون باخلدمة   .) و. م ٢٥٠باستطاعة  (حمطة توليد دير علي باملنطقة اجلنوبية       

٢٠٠٩.  
 .لكل منهما. و. م١٣٠توسع حمطة توليد بانياس بإضافة جمموعتني غازيتني باستطاعة  -
. و. م ١٥٠توسع حمطة توليد تشرين بإضافة جمموعتني غازيتني وجمموعة خبارية باسـتطاعة             -

 .تعمل مببدأ الدورة املركبةلكل منها ل
 

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

  :٢٠٠٨ف حيث مت خالل عام .ك)٤٠٠،٢٣٠(كهربائية املؤسسة تطوير شبكة نقل الطاقة ال
 . )ف.ك) ٢٣٠/٦٦( ثالث حمطات تنفيذ -
حمطات حتويل قائمة من خالل تركيب حمـوالت جديـدة فيهـا أو             بعض   توسيع استطاعة  -

 .ف ذات استطاعة أكرب منها يف عدد من حمطات التحويل.ك) ٢٣٠/٦٦(استبدال حموالت
 : كم٢٠٠ف بطول . ك٤٠٠تنفيذ خطوط  -
 : كم ١١٧ف بطول . ك٢٣٠  وكبالت تنفيذ خطوط هوائية -

 ف. ك٤٠٠/٢٣٠والت  بلغــت االســتطاعة املركبــة حملــ٢٠٠٨حــىت ايــة عــام 
. آ.ف. م ١٣٦٦٠ .ف. ك ٢٣٠/٦٦آ، وبلغت االستطاعة املركبـة حملـوالت        .ف. م ٥١٠٠ 

 %.٥مبعدل منو سنوي 
ومن جهة أخرى فقد واصلت مؤسسة توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية تعزيز شبكة التوزيع             

حيـث مت   .  احملافظات يف كافة حمافظات القطر وذلك بالتنسيق مع الشركات العامة املعنية يف هذه           
ف باخلدمـة فبلغـت اسـتطاعة حمطـات التحويـل           . ك ٦٦/٢٠ حتويل جديدة    حمطتنيوضع  
أ، إضـافة لـذلك مت وضـع        .ف. م ١١٦١٦ مقدار   ٢٠٠٨ف املركبة بنهاية عام     .ك٦٦/٢٠

ف يف مناطق خمتلفة من القطر ليصبح جمموعها حىت اية عـام            .ك٢٠/٠,٤مركز حتويل    ٢٤٨٩
 %.٥   مبعدل منو قدره، مركز٥٣١٦٧ حنو٢٠٠٨



 :لثماين مشروع الربط ا-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  أما   .ة مع هذه الدول   الطاقة الكهربائي  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 ،  توافرة لدى اجلانب التركي   بطاقة كهربائية من بعض جمموعات التوليد املائية امل       
 علماً أن جزء الربط يف األراضي السورية        ٢٠٠٩  باخلدمة خالل عام      اللبناين   – السوري   الربط
 . ليصبح الربط مثاين٢٠٠٨، كما مت انضمام فلسطني للربط يف عام جاهز
 :  املؤسسة عملأمتتة

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

  وضع املشروع باخلدمة واالستثمار فعليـاً       متحيث  . ضمن منحة لدعم قطاع الكهرباء يف سورية      
 . ٢٠٠٦ مت إصدار القوائم املالية لعام و

حيـث باشـرت    ، )MIS(  مشروع نظام  إدارة املعلومات املتكامل         هو الثاينع  واملشرو 
يشمل أنظمـة العقـود والرواتـب       الذي  ظام  النتركيب    ب  ٢٠٠٧ يف اية عام      ICSشركة  

 وسيتم استثماره لصاحل اإلدارة املركزية       والقوى البشرية واملستودعات،   والقروض واملستودعات 
 . التابعة للمؤسسةاا ومستودعمجيع شركات التوليد و
 :ليل منحين احلمولة والطلب على الطاقة حت

ــاريخ  ــشتاء بت ــصل ال ــومي يف القطــر خــالل ف ــد الي ــى ذروة للتولي  بلغــت أعل
 .لكامل العام) ٠,٧٠ة معامل محول(و . م٦٧١٥ ما مقداره ١٢/٢٠٠٨ /٣١

 مــا مقــداره ٢٠٠٨خــالل عــام علــى الطاقــة اإلمجــايل   الطلــب وقــد بلــغ
 حيـث   ٢٠٠٧مقارنة مع عـام     % ٤ واط ساعي، وبنسبة زيادة سنوية قدرها        جيغا ٤٢٠٢٢

 .جيغا واط ساعي٤٠٥٥٢كانت 
هـذا العـام    بلغـت    فقـد    العائدة للمؤسسة نسبة االستهالك الذايت يف حمطات التوليد       أما  
كما بلغ املردود الفعلي جلميع حمطـات       . %  ٤,٦٤  اليت كانت  ٢٠٠٧عام  مقابل  % ٤,٥٥
خالل عـام    %٣٦,١٧مقابل  % ٣٧,٢٤ حبدود   ٢٠٠٨ خالل عام    للمؤسسةلعائدة   ا التوليد
٢٠٠٧. 
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 (٢٠٠٨- ٢٠٠٧)* ١٠٠
٢٠٠٧

٢٠٠٧٢٠٠٨%
    ١ - التولــيد :

٦٥٦٦٦٧١٥٢م و١-١ - ذروة الطلب على االستطاعة
٦٥٦٦٦٧١٥٢م و                        -  ذروة الطلب الداخلي
٠٠م و                        -  التصدير عند الذروة

إجمالي االستطاعة المتاحة* ٦٢٥٠٧١١٨١٤م و١-٢ -
إجمالي إنتاج  الطاقة الكهربائية* ٣٨٦٤٤٤١٠٢٣٦ج و س١-٣ -

٣٥١١٨٣٨١٥١٩ج و س                        -  اإلنتاج الكهرحراري
-٣٥٢٦٢٨٧٢١٩ج و س                        -  اإلنتاج الكهرمائي

      ٢ - النقـــــل :

١١٨٨١٣٨٨١٧آم -  أطوال خطوط النقل  ٤٠٠ ك.ف
٥٤٢٠٥٥٣٧٢آم -  أطوال خطوط النقل  ٢٣٠ ك.ف

١١١١٠محطة -  عدد محطات التحويل   ٤٠٠/ ٢٣٠ ك.ف
٦٣٦٦٥محطة -  عدد محطات التحويل   ٢٣٠/ ٦٦ ك.ف

٥١٠٠٥١٠٠٠م.ف.آ -  استطاعة محطات التحويل   ٤٠٠/ ٢٣٠ ك.ف
١٢٩٩٠١٣٦٦٠٥م.ف.آ -  استطاعة محطات التحويل   ٢٣٠/ ٦٦ ك.ف

      ٣ - التوزيع :

٧٥٨٣٧٧٢٨٢آم -  أطوال خطوط التوزيع              ٦٦ ك ف
٦٣٤٦٧٦٤٧١٤٢آم -  أطوال خطوط التوزيع              ٢٠ ك ف
٩٢٦٢٨٩٥٤٧١٣آم -  أطوال خطوط التوزيع             ٠٫٤ ك ف
٢٦٣٢٦٥١محطة -  عدد محطات التحويل          ٦٦/ ٢٠ ك ف
١٠٨٠٦١١٨١٠٩م.ف.آ -  استطاعة محطات التحويل    ٦٦/ ٢٠ ك ف
٥٠٦٧٨٥٣١٦٧٥مرآز -  عدد مراآز التحويل           ٢٠/ ٠٫٤ ك ف

     ٤ - الطلب على الطاقة :

-٩٩١٥٩٠٤٠ج و س -  التصدير إلى دول مجاورة
اإلستهالك على التوتر٢٣٠ ك.ف ٤٠٠٥٢٨٣٢ج و س - 

٣٤٩٢٢٣٦٥٥٩٥ج و س -  إستهالك شرآات توزيع الطاقة الكهربائية في المحافظات
٤٦٥٠٤٩٩٧٧ألف مشترك -  عدد المشترآين بالتيار الكهربائي

١٩١٧٢١٩٦٤٤٢٫٥ألف نسمة -  عدد السكان في الجمهورية العربية السورية
٤٠٥٥٢٤٢٠٢٢٤ج و س -  الطلب اإلجمالي على الطاقة

٢٠٣٧٢٠٨٨٣ك وس -  نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية

     ٥ -  العاملون :
٨٦٤١٨٧٨٠٢ -  عدد العاملين في المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية

٢٩٠٩٦٣٠٣٢٠٤ -  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 لمؤسستي التوليد و التوزيع اإلنتاج الصافي لمؤسستي التوليد و التوزيع التصدير
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وزارة الكهرباء وزارة الري منشآت القطاع العام إستيراد إجمالي اإلنتاج



`

 

اإلنتاجاالستهالكاالستهالكاإلنتاجاإلنتاجاالستهالكاالستهالكاإلنتاج 
الصافيالخاصالذاتياإلجماليالصافيالخاصالذاتياإلجماليمحطات التوليد

١٢٢٥٥٢١٤٩٨٢٨٨٢٠٧٦٦٢٣٩٨٦١٥٤٦٢٨٤٢٢١٥٦ - العنفـــات البخـــارية
٢٢١٢٧١٣٨٣٠٢٠٧٤٤٢٣٥٢٩١٤١١٠٢٢١١٨أ - المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة للكهربائية

٣١٠٦٢١٩٠٢٨٨٧٣٤٦٩٢٢١٠٣٢٤٨                        -  محـردة
٣٢٧٨١٧٨٠٣١٠٠٤١٤٧٢٠٩٠٣٩٣٨                        -  بانياس

-٠٠٠٠٠١٠١                        -  قطينــة  
٣١٢١١٩٥٠٢٩٢٦٣٠٦٣١٨٨٠٢٨٧٥                        -  تشرين الحرارية

٧٩٤٣٤٨٧٠٧٤٥٦٨٣١٦٤٩٨٠٧٨١٨                        -  حلــــــب
٤٦٧٩٣٠٤٠٤٣٧٥٤٥٣٤٢٩٤٠٤٢٤٠                        -  الزارة

٤٢٥١١٥٢٨٨٢٢٤٥٧١٣٥٢٨٤٣٨بـ -  قطاعات عامة أخرى
٢٣١٥٨١٥٦١٧٢٤١٧٨١٣٥٢٨                        -  مصفاة حمص
١٩٤٥٧١٣٢٥٢١٦٥٧١٤٩١٠                        -  مصفاة بانياس
٢٧٣٠٣٧٦٤٤٠٦٧٨٧٣٧٦١٣٤٤٦٥٣٢٦٢ - العنفـــات الغازيــــــة
٢٠٠٠٠٥٠٠٥-١- غازي  مازوت +ديزل

٢٧٣٠٣٧٦٤٤٠٦٧٨٧٣٧٥٦٣٤٤٦٥٣٢٥٧-٢- غازي  غاز 
٦٦٣٢٧٦٠٦٥٥٦٣١٢٦٣٤٠٣٠٩٢أ - المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة للكهربائية

٨٧٧١٢٠٨٦٥١١٧١١٦٠١١٥٥                        -  السويدية
٥١١٤٠٥٠٧٦٨٧٦٠٦٨١                        -  التيـــــم

١٢١٢٩٠١٢٠٣٣٦٢٥٠٣٥٧                        -  تشرين الغازية
١٩٥٥٢٧٠١٩٢٨٠                        -  الناصريـــــــة
٢٠٧٧٢٤٠٢٠٥٣٠                        -  زيـــــــــزون

٠٠٠٠٩٠٦٧٨٩٩                        - دير علي
٦٧١٠٤٤٠٢٣١٦٣٠٠٤٦٥١٦٥بـ -  قطاعات عامة أخرى

٦٧١٠٤٤٠٢٣١٦٣٠٠٤٦٥١٦٥                        -  الشرآة السورية للنفط
٣٥٢٦٣١١٨٠٥١٤٥١٠٤٠٤٢٤٤٠١٠١٦٠ - الـــــدارة المــــرآبــــة

٥٢٦٣١١٨٠٥١٤٥١٠٤٠٤٢٤٤٠١٠١٦٠أ - المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية
٥٢٦٣١١٨٠٥١٤٥٤٧٤٠١٠٩٠٤٦٣١                        -  جندر 

٢٨٩٨٧٤٢٨٢٤                        -  الناصريـــــــة
٢٧٦٦٦١٢٧٠٥                        -  زيـــــــــزون
٤٣٥٢٦٤٨٠٣٤٧٨٢٨٧٢٥٤٠٢٨١٨ - العنفـــات الكهرمائية

٦٠٠٦٣٠٠٣أ - المؤسسة العامة لتوزيع واستثمارالطاقة الكهربائية
٣٠٠٣٠٠٠٠                        -  سوق وادي بردى 

٠٠٠٠٣٠٠٣                        -  شيزر 
٣٠٠٣٠٠٠٠                        -   الرستن

٣٥٢٠٤٨٠٣٤٧٢٢٨٦٩٥٤٠٢٨١٥بـ -  المؤسسة العامة لسد الفرات
٢٠٧٩٢٩٠٢٠٥٠١٦٧٢٢٣٠١٦٤٩                        -  الثــورة
٢٩٥٣٠٢٩٢٢٥٨٥٠٢٥٣                        -  البـــعث

١١٤٦١٦٠١١٣٠٩٣٩٢٦٠٩١٣                        -  سد تشرين
٣٨٦٤٤١٧٤٠٧٢٨٣٦١٧٦٤١٠٢٣١٨٧٨٧٤٩٣٨٣٩٦المجموع اإلجمالي

١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨
٥١٢١٠٢٤١٣١١٠٥غازي  ( مازوت  )

٥٣٧٣٥٠٣٣٥٧١١٥٦٢١٥٧٧٠٥٧٧٤٦٤٠٧٧٣٢٢٧٣٢٢٧٣٠٣٣٧٥٦غازي  ( غاز  )
٨١٨٧١١٢٢٢١٢٧٧٤١٤٤٩١١٤٧٦٩١٥٨٦٩١٦٤٦٨١٨٩٨٥١٨٩٨٥٢٢٥٥٢٢٣٩٨٦عنفات بخارية
٤١١٣٤٤٤٩٤٢١٩٤٤٧٩٤٩٦٨٥٠٨٥٤٩٥٢٥١٨٢٥١٨٢٥٢٦٣١٠٤٠٤دارة مرآبة
٣٤٨١٢١٠٣٢٥٠٣٢١١٩٢٥٠١٢٨٠٤٤٢٤٧٣٤٤٥٣٤٤٥٣٥٢٦٢٨٧٢عنفات مائية

١٨٢١٣٩٦٥٤٨استيراد 
٦٥٤٨٤٨١٤١٨١٢٧٢٦٩٢٢٤٩٥٣٩٨٤٤٩٨٦٩٩١٥٩٠تصدير 

٢١١٥٩٢٢٨١٩٢٥٢١٧٢٦٧١٢٢٨٠١٢٢٩٥٣٣٣٢٠٧٧٣٤٩٣٥٣٤٩٣٥٣٨٦٤٤٤١٠٢٣اإلنتاج اإلجمالي

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

( .س .و ج )  حسب نوع العنفات

٢٠٠٧٢٠٠٨

إنتاج الطاقة الكهربائية



المدن الرئيسة
محطات التوليد القائمة

محطات التوليد قيد التنفيذ
 

محطات التوليد الرئيسة في المنظومة الكهربائية السورية لعام ٢٠٠٨
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تاريخ الدخولنوع الوقوداإلجمالياالستطاعة المتاحة  
بالخدمةم و لوحدات التوليد

١٣٣٣٥ - العنفـــات البخـــارية
٣٢٩٥أ - المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة للكهربائية

١٩٧٩ - ١٩٨٨ نفط ثقيل - غاز٤٥٦٠×١٤٠                        -  محـردة
١٩٨٢ - ١٩٨٧ نفط ثقيل ٢٦١٠×١٧٠+٢×١٣٥                        -  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

٢١٠٣٢ - العنفـــات الغازيــــــة
٢٠-١- غازي ( مازوت )

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

٢١٠٣٢-٢- غازي  غاز 
٩٧٢أ - المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة للكهربائية

١٩٨٨ - ١٩٨٩  غاز  ٥١٧٠×٣٤                        -  السويدية
١٩٩١  غاز  ٣١٠٢×٣٤                        -  التيـــــم

١٩٩٥ نفط ثقيل - غاز  ٢٢٠٠×١٠٠                        -  تشرين الغازية
٢٠٠٨ نفط ثقيل - غاز  ٢٥٠٠×٢٥٠                        -  دير علي

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

٧١١٨اإلجمالي

االستطاعة المتاحة

التوزيع القطاعي لالستطاعة المتاحة
حسب نوع العنفات  لعام ٢٠٠٨

عنفات بخارية
%٤٦٫٨٥

عنفات غازية /  غاز
%١٤٫٥٠

دارة مرآبة
%٢٢٫٤٨

عنفات مائية
%١٦٫١٧



٢٣٠ ك ف٤٠٠ ك ف

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

١٢١٠٠٤٧٢٥- المنطقة الجنوبية
٢٣٢٠×١٢٥+١×٧٠ميدان١دمشق و ريف دمشق

٣١٢٠×٤٠قابون ٢١
١٣٣٥×١٢٥+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
١٣(GIS) ١١٢٥×١٢٥تشرين
٣٣٧٥×١٢٥باب شرقي١٤
٣٣٧٥×١٢٥البرامكة١٥
٣٣٧٥×١٢٥صناعية عدرا١٦

٣٢١٠×٧٠شيخ مسكين١٧درعــــــــا
٢١٦٠×٨٠درعا١٨

١١٧٥×١٢٥+١×٥٠الكوم١٩السويداء
القنيطرة

٢١٥٠٠١٧٢٠- المنطقة الوسطى
١١٩٥×١٢٥+١×٧٠قطينة٢٠حمــــص

٢٢٥٠×١٢٥فيروزة٢١
٢١٦٠×٢٦٠٠٨٠×٣٠٠جندر٢٢
٢٢٥٠×١٢٥صناعية حمص (حسية)٢٣
٢٢٥٠×١٢٥شمال حمص٢٤

١٣٠٠×٣٠٠تدمر
١١٩٥×٧٠+١×١٢٥حماه٢٥١حمــــــاه

٢١٦٠×٢٦٠٠٨٠×٣٠٠حماه٢٦٢
١٥٠×٥٠محردة٢٧
١٥٠×٥٠صهر الخردة٢٨
٢١٦٠×٨٠الزارة٢٩

٣٣٠٠١٢٣٠- المنطقة الغربية
٢٢٢٠×٧٠+١×٨٠طرطوس٣٠طرطـوس

٢٢٥٠×١٢٥سمريان٣١
٢١٤٠×٧٠بانياس٣٢

٣٢١٠×٧٠الالذقية٣٣الالذقيـــة
٢٢٥٠×١٢٥سقوبين٣٤

١٣٠٠×٣٠٠ست خريست (شرق الالذقية)
٢١٦٠×٨٠غزل جبلة٣٥

٤٩٠٠٣٩٨٥- المنطقة الشمالية
٢٢٥٠×١٢٥إدلب٣٦إدلـــــــــب

١١٩٥×١٢٥+١×٢٦٠٠٧٠×٣٠٠زيزون٣٧
٤٢٨٠×٧٠حلب د٣٨حلـــــــــب

٣٩(GIS) ٣٣٧٥×١٢٥حلب د
٣٣٧٥×١٢٥حلب هـ٤٠
٣٣٧٥×١٢٥حلب ب٤١
٢١٤٠×١٣٠٠٧٠×٣٠٠حلب ف٤٢
٢١٦٠×٨٠حلب شرق٤٣
٢١٠٠×٥٠مسكنة٤٤
٢٨٠×٤٠مسكنة ٤٥١
٤١٦٠×٤٠مسكنة غرب٤٦
٢٥٠×٢٥مسكنة شرق٤٧
٢٢٥٠×١٢٥الصاخور٤٨
١٧٠×٧٠سد تشرين٤٩
٢٢٥٠×١٢٥ضاحية حلب٥٠
٢٢٥٠×١٢٥صناعية حلب (الشيخ نجار)٥١
٣٣٧٥×١٢٥حلب آ٥٢
٢٢٥٠×١٢٥حريتان٥٣

٥٣٠٠٢٠٠٠- المنطقة الشرقية
٢٢٦٥×٧٠+١×١٢٥رقة٥٤الرقـــــــة

٥٥T١٤٠×٢٤٠
٥٦T٢٨٠×٣٤٠
٢٤٠×٢٠ثورة٥٧
٢١٢٠×٦٠الرصافة٥٨

٣٢٤٠×٨٠دير الزور٥٩دير الزور
٢١٦٠×١٣٠٠٨٠×٣٠٠تيم٦٠

٢٢٢٥×٥٠+١×١٢٥حسكة٦١الحســـكة
٢١٠٠×٥٠سويدية٦٢
٢١٦٠×٨٠قامشلي٦٣
٢١٦٠×٨٠الدوير٦٤
٢٢٥٠×١٢٥المبروآة٦٥
٢١٦٠×٨٠تل حميس٦٦

٥١٠٠١٣٦٦٠٢٦٥١١٨١٠المجموع الكلي

استطاعات التحويل اإلسمية المرآبة في المنظومة الكهربائية السورية    ٢٠٠٧- ٢٠٠٨

استطاعات محطات التحويل اإلسمية المرآبة في المنظومة الكهربائية السورية  لغاية عام ٢٠٠٨
٦٦ ك ف

١٢٩٩٠ ١٣٦٦٠

٥١٠٠ ٥١٠٠

١٠٨٠٦
١١٨١٠

٠

٢٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٨٠٠٠

١٠٠٠٠

١٢٠٠٠

١٤٠٠٠

١٦٠٠٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨

م.ف.آ

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 %١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨ 

٧٣٢٠٧٣٢٦٢٥٩٣٣٨٣٥٨٣٥٨٣٧٩٤٢٨٤٧٧٤٨٧٤٩٨٦ـ محطة توليد حلب١
١٥٣١٤٣١١٣١٢١١٢٥١٠٤٧٤١٢٥١٦٠٢٤٢٢٣٨٢١٩٢٢١٦ـ محطة توليد محردة٢
١٤٣١٤١١٢٠١٨٣١٦٨١٤١١٠٢١٠٩١٠٢١١٤١٣٣١٧٨٢٠٩٥ـ محطة توليد بانياس٣
١٦٢٢٤٢٢٨٠٢٧١٢٧١٢٨٢٣٠٦٣٠٤٢٩٤٦ـ محطة توليد الزارة٤
١٩٥١٦٧١٧٦١٧٧١٩٦١٧٢١٧١١٩٢١٩٣١٩٩٢٠٣٢٠٤١٩٣ـ محطة توليد تشرين٥

١٩٠١٦٠١٦٩١٧٢١٩١١٦٥١٦٢١٨٥١٨٥١٨٩١٩٣١٩٥١٨٨٦                        -  القسم البخاري
٥٧٧٥٥٧٩٧٨١٠١٠٩٥١                        -  القسم الغازي ( غاز)

١١٢٩٦١٠٠١٠٦٩٨١٠٤١١٢١١٦١١٣١١٧١١٥١١٨١٠٩٢ـ محطة توليد جندر ( دارة مرآبة )٦
١٦١٤١٢١٣٢٨٢٧٢٨٢٨١٤١٦١٤١٢١٦١ـ محطة توليد السويدية٧
٨٧٫٨٦٥٦٥٤٤٦٥٤٤٦١ـ محطة توليد التيم٨
٧١ـ محطة توليد دير علي٩
١٥١٣١٢٩١١١١١١١٢١٢١٤١٤٢٧٧٤٣ـ محطة توليد الناصرية ( دارة مرآبة )١٠
٠٫٣٣٨١٠١٠٩٩١١١١١٣١٤٢٤٦١٢ـ محطة توليد زيزون ( دارة مرآبة )١١

٦٤٢٦٥٧٧٥٤٩٥٠١٠٦٣١١٥٣١١٤٩١٢٢٦١٢٦١١٤٣٠١٥١٨١٥٧٧١٦٨٨٥إجمالي االستهالك الذاتي

االستهالك الذاتي في محطات توليد المؤسسة العامة منسوبًا إلى اإلنتاج اإلجمالي

٥٫٠٢
٤٫٧٨

٥٫١٠
٤٫٨٧ ٤٫٩٥ ٤٫٩٢

٤٫٧٠ ٤٫٨٠ ٤٫٧١ ٤٫٦٩ ٤٫٦٨ ٤٫٦٤ ٤٫٥٥

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

مؤشرات األداء

 %

 



١٩٩١١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨

١٩٥٧١٩٧٦١٨٧١٢٠٠٦١٥٧٤١٣٠١١٣٥٨١٥٦٩٢٣٧٩٢٧٥٤٢٩٣١٢٣٧٧٢٤٩٩٣٠٩٧٤٠٥١٤٤٦٢٥١٣٢٥٥٤٧النفــط الثقيــل (ألف طن)

٤٧٨٥٥٦٧٩١١٠٦٩١٩٨٧٢٣٤٦٢٥٨١٢٧٢٩٢٥٩٨٢٧٨٥٣٠١١٣٧٢٥٣٧٧٠٣٤١١٣٣٤٨٣٤٨٤٣١١٧٣١٧٧الغاز الطبيعي  (مليون م٣)

١٧١٢٤٨٢٣٧١١٢١٤١٢١٥٨١١١١٦٨٣٤٣٤٦٦المـــــــازوت (ألف طن)

١٨٧٨١٨٩٧١٧٩٦١٩٢٦١٥١١١٢٤٩١٣٠٤١٥٠٦٢٢٨٤٢٦٤٤٢٨١٤٢٢٨٢٢٣٩٩٢٩٧٣٣٨٨٩٤٢٨٤٤٩٢٧٥٣٢٥النفــط الثقيــل

٤٢٥٤٩٥٧٠٤٩٥٢١٧٦٨٢٠٨٨٢٢٩٧٢٤٢٩٢٣١٢٢٤٧٩٢٦٨٠٣٣١٥٣٣٥٥٣٠٧٠٣٠١٣٣١٣٦٢٨٠٥٢٨٥٩الغاز الطبيعي

١٧٤٢٥٣٢٤١١١٤١٤١٢١٦٨١١١١٦٨٣٤٣٤٦٦المـــــــازوت

٢٤٧٨٢٦٤٥٢٧٤١٢٩٩١٣٢٩٤٣٣٤٩٣٦١٧٣٩٤٣٤٦٠٧٥١٣٤٥٥٠٠٥٦٠٥٥٧٥٧٦٠٤٧٦٩٠٥٧٤٢٣٧٧٣٨٨١٩٠إجمالي  استهالك الوقود

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

ك آالوري /  م٩٠٠٠٣القيمة الحرارية للغاز لألعوام (٢٠٠٣-٢٠٠٨) =ك آالوري /  م٨٩٠٠٣للغاز الطبيعي
ك آالوري / آغ١٠٠٠٠للمكافئ النفطي

إجمالي استهالك الوقود في محطات التوليد     

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

تطور استهالك الوقود ( الف 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 ٢٠٠٨

النفــط الثقيــل الغاز الطبيعي المـــــــازوت



٦٧١٥

٦٥٦٦

٦٢١٤
٦٠٠٨
٥٧٧٠

٥٠٠٠

٥٥٠٠

٦٠٠٠

٦٥٠٠

٧٠٠٠

٧٥٠٠

٢٠٠٨ - ٢٠٠٤منحنيات الحمل اليومي األقصى في المنظومة الكهربائية السورية  للسنوات 

٣١/١٢/٢٠٠٨ ٨٢%

٣١/١٢/٢٠٠٧ ٧٩%

١٨/١٢/٢٠٠٦ ٧٦%

٢٧/١٢/٢٠٠٥ ٧٩%

٢٠/١٢/٢٠٠٤ ٨٠%

١٠٠٠
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٢٥٠٠

٣٠٠٠

٣٥٠٠
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م و

أسبوع

٢٠٠٨منحني الذروات األسبوعية لعام 
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م و

شهر

٢٠٠٨منحني الذروات الشهرية لعام 



  منحني الحمولة التراآمية في المنظومة الكهربائية 
السورية

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٣٠٠٠
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٠ ٨٧٨٤

٢٠٠٨
عامل الحمل = ٠٫٧٠

اإلنتاج اإلجمالي  من الطاقة الكهربائية = ٤١٠٢٣ ج.و.س

٢٧٨١

٦٧١٥

م.و



    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

 ٢٠٠٨ ٢٣٠ ك ف  بنهاية عام  الشبكة الكهربائية السورية  ٤٠٠  /

سورية

قامشلي

دير الزور

الرقة
إدلب

سراقب

١الالذقية 

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

٢حماه 

١حماه 

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

١قابون ٢قابون 

دمر

فرسان٢ميدان

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

مصر

األردن

شمال عمان
جنوب عمان

طابةالعقبة
أبو زعبلالسويس الجديدةعيون موسى

تيبين
آريمات

غرب القاهرة
٥٠٠القاهرة

العراق

حلب

حماه

جندر
عدرا

ديماسدير علي

هيسو
شيزر

زيزونالموصل
الالذقية

لبنــــان
آسارة

الثورة

التيم
القائم

بيرجيك

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

م و ٤٠٠استطاعة التبادل حتى  -         
: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

فلسطين



١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨
٤٠٠٠٠٢٣٤٤٤٤٦٦٧٧٨٨٨١١١١ / ٢٣٠ ك ف
٢٣٠٢٩٢٩٣٠٣٠٣٤٣٦٣٨٤١٤٣٤٤٤٨٤٩٤٩٥٣٥٧٦٣٦٦ /   ٦٦ ك ف
٦٦١٢٢١٢٢١٢٦١٣٢١٣٨١٤٢١٥١١٥٨١٦٥١٦٩١٧٣٢٠٣٢١٨٢٢٩٢٣٣٢٦٣٢٦٥  /    ٢٠ ك ف
٢٠٢٣٨٦١٢٤٦٣٨٢٥٤٦٦٢٦٦١٣٢٧٦٤١٢٩٠٦٠٢٩٩٨٩٣٢٢٩١٣٣٩٤٦٣٥٣٨٤٣٨٣٤٣٤٠٨٠٨٤٣٥٩٧٤٥١٠٩٤٧٨٩٧٥٠٦٧٨٥٣١٦٧  /   ٠٫٤ ك ف

٤٩٩٧٤٦٥٠٤٤٠٢٤١٣٦٣٩٠٥٣٤٩٧٣٤٩٧٣٣٣٩٣٢١٧٣٠٩٨٢٩٦٩٢٨٩٧٢٧٩٦٢٦٤٨٢٤٣٤٢٣٩١٢٣١٤عدد 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

١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

محطة

خصائص المنظومة 
الكهربائية السورية

ك ف ٢٠  / ٦٦ك ف ٦٦  / ٢٣٠ك ف ٢٣٠ / ٤٠٠

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨



١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨
٤٠٠١٦٧١٦٧١٦٧١٧٠٣٢٢٣٢٢٣٢٢٤٧٨٦٧٨٦٧٨٧٣٨٧٣٨٧٣٨٧٦٠٧٦٠١١٨٨١٣٨٨  ك ف
٢٣٠٣٦٠٢٣٦٥٤٣٧٧٦٣٧٨١٣٨٨٥٤٠٤٥٤١٧٦٤٣٣٣٤٤٢١٤٥١٨٤٧٥٨٤٩٨٥٥٠٠٠٥٠٤٦٥٠٨٠٥٤٢٠٥٥٣٧  ك ف
٦٦٤٤١٣٤٦٠٣٤٧٩٥٤٨٨٣٥٠٧٧٥١٥٤٥٣٤٨٥٤٦٦٥٤٩٦٥٥٩٩٥٨٨١٦٠٤٧٦٥٠٢٦٧٧٣٧١٧٣٧٥٨٣٧٧٢٨    ك ف
٢٠٣٧٧١٥٣٨٣٣٥٣٩١٥٠٤٠٢٩٤٤١٨٠٠٤٣٠٦٠٤٤٨٩٢٤٦٢٩٢٤٨٠٨٩٥٠٤٩٣٥٢٧٢٥٥٥٠٤٦٥٧٥٤٧٥٩٩٦٣٦١٨٥١٦٣٤٧٠٦٤٧١٤    ك ف
٠.٤٥٤٣٦٥٥٥٤١١٥٦٥٢٧٥٨٠٩٧٥٨٨٩١٦١٧١٤٦٣٩٥٣٦٨٣٩١٧٠٩٨٩٧٤٠٨٩٧٤٩٦٨٧٩٢٦٣٨٢٢٤٣٨٥٩١٠٨٩٥١٤٩٢٦٢٨٩٥٤٧١   ك ف

١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨
٥٠٦٠٥٥٣١٥٩٦٤٦٤٤٧٦٧٧٨٧٣٩١٧٥٦٩٧٩٥٥٨٢٣١٨٣٣٣٨٤٨١٨٦٢٧٨٦٤١٨٧٨٠توليد

١٩٩٤١٢٠٢٠٩٢٠٨٢٤٢٢٠٩٠٢٢٨٦٧٢٣٣٩٤٢٤٣٣٧٢٦٢٣٠٢٦٩٣٨٢٨١٧٤٢٨٨٣٥٢٩٣٩٠٢٩٨٣٩٣٠٣٢٠توزيع

١٩٩٩٧٢١٢١٦٢١٦٩١٢٣٨٧٤٢٥٧٤٠٢٦٧٨٨٢٨٥٣٧٢٩٦٤٥٣٠٧٨٥٣١٩٠٦٣٤١٨٥٣٥١٦٩٣٦٥٠٧٣٧٣١٦٣٨٠١٧٣٨٤٨٠٣٩١٠٠إجمالي

أطوال خطوط شبكات النقل والتوزيع في سورية   (آم)

٠

٢٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

٨٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١٢٠٠٠٠

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٤٠٠٠

٥٠٠٠

٦٠٠٠

٧٠٠٠

٨٠٠٠

٩٠٠٠

١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

ك ف  ٤٠٠ ك ف  ٢٣٠ ك ف    ٦٦ ك ف    ٢٠ ك ف   ٠.٤

٠
٥٠٠٠
١٠٠٠٠
١٥٠٠٠
٢٠٠٠٠
٢٥٠٠٠
٣٠٠٠٠
٣٥٠٠٠
٤٠٠٠٠
٤٥٠٠٠

١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

عدد العاملين في مؤسستي التوليد والتوزيع

توليد توزيع إجمالي



سريان الطاقة الكهربائية في المنظومة الكهربائية السورية لعام ٢٠٠٨    (ج.و.س)

   

  

 

٢٤١ ٢١٦ ٦٣٠ ٠ ٤٥٣٤ ٤١٤٧ ٣٤٦٩ ٣٠٦٣ ٨٣١٦ ٤٧٤٠ ٩٠٦ ١١٧١ ٦٨٧ ٣٦٢ ٢٧٦٦ ٢٨٩٨ ٥ ٢٨٦٩ ٣

٢١٣ ٢٠٦ ٤٦٥ ١ ٢٩٤ ٢٠٩ ٢٢١ ١٨٨ ٤٩٨ ١٠٩ ٧ ١٦ ٦ ٥ ٦١ ٧٤ ٠ ٥٤ ٠

١- ٤٢٤٠ ٣٩٣٨ ٣٢٤٨ ٢٨٧٥ ٧٨١٨ ٤٦٣١ ٨٩٩ ١١٥٥ ٦٨١ ٣٥٧ ٢٧٠٥ ٢٨٢٤ ٥ ٢٨١٥ ٣

٢٨

تبادل/تلقي

= صافي الطاقة المرسلة على قضبان الـ ٢٣٠ ك ف ٧٠

٢٨ ١٠ ١-

١٣٧ تبادل/إرسال ٧٠ تصدير ٢٣٠ ك.ف ٥٩٠
فاقد ٢٣٠ ك.ف  ١٢٢٢

مبيعات ٢٣٠ ك ف ٥٢٨

تصدير ٦٦ ك.ف

٠
٣

= صافي الطاقة المرسلة على قضبان الـ ٦٦ ك ف

بانياس 
بخاري

وزارة النفط والثروة المعدنية   وزارة الكهرباء 

مصفاة حمص مصفاة 
بانياس

الشرآة 
السورية للنفط

٣٨٢٨٩

٣٦٠٥٦

قطينة بخاري محردة 
بخاري

الزارة 
بخاري

زيزون دارة 
مرآبة

ناصرية 
دارة مرآبة

عنفات 
غازية 
مازوت

حلب بخاري جندر دارة 
مرآبة

٣٥٨٧٩

تشرين 
بخاري

دير علي 
غازي

اإلنتاج الصافي
٣٨٣٩٦

وزارة الكهرباء 
مجموعات آهربائية 

موسمية

وزارة الري
محطات آهرمائية
الطبقة  البعث 
سد تشرين

سويدية 
غازي تيم غازي تشرين 

غازي

إجمالي اإلنتاج
٤١٠٢٣

٢٦٢٧

إجمالي االستهالك
 الذاتي والخاص

١٦٥




