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  األول الباب 
  طاع النفط والغازق

  النفط: وٕانتاج شافتاك صناعة :األول الفصل
  التنقیب عن النفط والغاز في سوریا:أوًال:

 ١٨٩٢ عام منذ البترولیة الثروة عن الباحثین أنظار لفت الجیولوجي و الجغرافي السوري العربي القطر وضع إن
 األجنبیة الشـركات حصلت حیث),  إیران – راقالع(  المجاورة الـدول في تحققت التي االكتشافات ضـوء في وذلك
  .سوریا في والغاز النفط عن والتنقیب للبحث امتیازات على
 على بنودها أحد في نصت والتي السوفییتي االتحاد مع واالقتصادي الفني للتعاون اتفاقیة توقیع تم ١٩٥٨ عام وفي

 لعام ١٣٢ المرسوم بموجب للبترول العامة ئةالهی إحداث ذلك وأعقب, والغاز النفط صناعة مجال في التعاون
 نتائج ضوء في اختیارها تم متعددة تراكیب في والغاز النفط عن واالستكشاف التنقیب مهام لها أوكل حیث, ١٩٦٤

تم تصدیر أول شحنة  ١٩٦٨, وفي عام المختصة الشركات من عدد قبل من المنفذة والثقلیة االهتزازیة المسوحات
  طوس.نفط من میناء طر 

 مع عقود عدة توقیع تم حیث جدیدة مرحلة النفطیة الصناعة دخلت/ ١٩٧٠/عام الثالثة الخمسیة الخطة نهایة ومع
 ،/٩/ رقم التشریعي المرسوم بموجب ١٩٧٤ عام أحدثت التي للنفط السوریة الشركة نشاط إلى إضافة أجنبیة شركات

 تنقیبیة بئراً  ٢٧٠ حفر تم حیث القطر مساحة كافة على فروح جیوفیزیائیة و جیولوجیة أعمال تنفیذ خاللها من تم
  .للنفط السوریة الشركة قبل من والغاز للنفط تجاریة اكتشافات إلى بعضها أدى ١٩٨٥- ١٩٧٥ الفترة خالل
 كانت التي له المرافقة الغاز كمیات و النفط إنتاج ازدیاد ومع للطاقة هام كمصدر الغاز الستخدام الحاجة تزاید ومع

 بالیوم ٣م ٦٦٠٠٠٠ تصمیمیة بطاقة السویدیة في المرافق الغاز الستثمار معمل أول إقامة تم الشعلة، على حرقتُ 
 الغاز معمل ُأنشئ جبسة،ال مكامن في الحر الغاز اكتشافات ظهور بعد و.  ١٩٨٤ عام االستثمار في ُوضع حیث
 الوسطى المنطقة في الحر الغاز مكامن اكتشافات توالت ثم,  ١٩٨٨ عام باالستثمار ُوِضعَ  الذي الجبسة في الحر

 حیث القطر في االستكشافي العمل بكثافة ١٩٩٥-١٩٨٦ الفترة وتمیزت,  القطر في المنتشرة المناطق من غیرها و
 بتوقیع الفترة هذه ترافقت و" غازیا و" نفطیا" حقال ١٥ اكتشاف من مكنت استكشافیة و تنقیبیة" بئرا ١٠٢ حفر تم

 تجاریة اكتشافات وٕالف شل شركتا منها حققت ٢كم ٧١٠٠٠ مساحة غطت أجنبیة شركة ١٢ مع تنقیبال عقود
) ـ یونیكال نفتابالین إینا - مول نست ـ – أویلتولو  – ربسول – ماراثون – توتال(  شركات حققت كما, والغاز للنفط

 للنفط هامة اكتشافات وماراثون  بیكتن شركة حققت كما, القطر من متفرقة مناطق في والغاز للنفط هامة اكتشافات
 شركة( العاملة المشتركة الشركات من عدد إحداث تم حیث, التدمریة السلسلة وجنوب الزور دیر شمال الغاز و

 مناطق في للتنقیب خططاً  للنفط السوریة الشركة وضعت كما). حیان شركة, للنفط الزور دیر وشركة,  للنفط الفرات
   اتــللمعلوم والنوع الكم من مستفیدة الخدمة عقود شركات تخلیات طقمنا فیها بما جدیدة
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 االستكشافیة سیوز شركة(  األجنبیة الشركات من عدد مع جدیدة عقود توقیع تم كما. المناطق تلك عن المتوفرة
 ركةش ،٢٠٠٦ عام في عموریة عقد ١٣ القطاع االستكشافیة شل شركة ،٢٠٠٦ عام في المیادین عقد ١٢ البلوك

 ،٢٠٠٧ عام في العاصي عقد ١١ البلوك االستكشافیة بروم أند موریل شركة ،٢٠٠٦ عام في ١٥ رقم القطاع شل
 والشریفة الشاعر عقد الغاز تنمیة عقد كندا بترو شركة ،٢٠٠٧ عام في الالذقیة عقد٩ البلوك انك إنرجي لون شركة

 في البریطانیة IPR و ٢٦ المنطقة في یطانیةالبر  ساندس غالف شركة مع عقد إلى إضافة),  ٢٠٠٦ عام في
  .٢٧ المنطقة في الروسیة نفت تات وشركة ٢٤ المنطقة

 ٦١٥ منها القطر أراضي على موزعة تركیباً  /٨٦٩/ ٢٠١٢لغایة عام  القطر في المكتشفة التراكیب عدد بلغ 
 اكتشافات وحققت" تركیبا ٢١٠ منها للنفط السوریة الشركة حفرت, تركیباً  ٤٢٤ منها حفر األمل مناطق ضمن تركیباً 
  .تجاریاً  اكتشافاً  ٦٥ خاللها من وحققت تركیباً  ٢١٤ التعاقدیة الشركات حفرت بینما, تركیباً  ١١٢ في تجاریة

 ومن العالمیة الشركات مع الخدمة عقود وشركات للنفط السوریة الشركة خالل من للنفط العامة المؤسسة وتسعى
 واكتشاف متطورة سایزمیة مسوحات وتنفیذ المحفورة التراكیب استكشاف استكمال لىإ المستقبلیة خططها خالل

 في مستندة, القطر من مختلفة مناطق ضمن)  ستراتیغرافیة تكتونیة،( المختلفة المصائد عن للبحث جدیدة تراكیب
  .والجیولوجیة زیائیةالجیوفی المجاالت جمیع في األجنبیة الشركات في التقنیات ومواكبة عملها تطویر إلى ذلك

  الهیدروكربوني: االحتیاطيثانیًا: 
 ویقدر اآلن، حتى سوریة في المستثمرة للطاقة األساسیین المصدرین یشكالن الطبیعي والغاز النفط الزال

 لإلنتاج القابل واالحتیاطي, ٢٠١١ عام نهایة في برمیل ملیون ٢٥٥٩١ بحوالي الخام للنفط الجیولوجي االحتیاطي
 االحتیاطي أما, برمیل ملیون ٢٥٤٣ بحوالي لإلنتاج القابل المتبقي واالحتیاطي, برمیل ملیون ٧٦٧٩ بحوالي

 ملیار ٤٣٨ بحوالي لإلنتاج القابل واالحتیاطي, ٣م ملیار ٧٤٠ بحوالي فیقدر أنواعه بكافة الطبیعي للغاز الجیولوجي
  .٢٠١١ عام نهایة في ٣ملیارم ٢٨٦ القابل لإلنتاج والمتبقي مكعب متر

 الجدول ویبین,  الطبیعي والغاز الخام النفط من لكل المؤكد االحتیاطي أرقام رفع خطط لتنفیذ حثیثة جهود وهناك
%), ٧٢ والنفط% ٥١ الغاز(   الكموني االحتیاطي من المكتشف الجیولوجي االحتیاطي نسبة بأن ) ١( رقم

 اآلمال أن على یدل وهذا, الجیولوجي االحتیاطي من فط)% للن ٣٠% للغاز ـ ٥٩(بحدود لإلنتاج القابل واالحتیاطي
   .قادمة عدیدة لسنوات لغازوا لنفطل لإلنتاج القابل االحتیاطي زیادة في سوریة في كبیرة زالت ما
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  فیما یلي جداول تبین االحتیاطیات من النفط و الغاز في سوریا:

  ٢٠١١في نهایة عام  االحتیاطي الهیدروكربوني

یاطي االحت  البیان
  الكموني

االحتیاطي 
  الجیولوجي

االحتیاطي 
  القابل لإلنتاج

اإلنتاج 
  التراكمي

الجیولوجي 
  المتبقي

المتبقي القابل 
  لإلنتاج

  ٢٥٤٣،٩  ٢٠٤٥٥،٧  ٣١٣٥،٤  ٧٦٧٩،٣  ٢٥٥٩١  ٣٤٢١٨  نفط (ملیون برمیل)
  ٢٨٦،٥٨  ٥٨٨،٣٥  ١٥١،٧٦  ٤٣٨،٢٦  ٧٤٠،١١  ١٣٨٥  ) ٣غاز (ملیار م

   ٢٠١١و  ٢٠٠٦ النفطي بین عامي  االحتیاطي مقارنة التالي یبین الجدول كما

  (ملیون برمیل)                         ٢٠١١-٢٠٠٦ لعامي سوریة في النفط احتیاطي                               

  االحتیاطي  العام
 الجیولوجي

  االحتیاطي
 القابل لإلنتاج

الجیولوجي  التراكمي اإلنتاج
 المتبقي

  المتبقي
 لإلنتاج القابل

٢٣٣٩ ١٩٧٤٦ ٤٤٩٩ ٦٨٣٨ ٢٤٢٤٥ ٢٠٠٦ 

٢٥٤٣،٩  ٢٠٤٥٥،٧  ٣١٣٥،٤  ٧٦٧٩،٣  ٢٥٥٩١ ٢٠١١  
  

  ٢٠١١ عام حتى و ٢٠٠٦ عام من النفط احتیاطي تطور  مخطط
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  )٣م (ملیار                              ٢٠١١-٢٠٠٦ لعامي سوریة في الغاز احتیاطي                                

  العام
  االحتیاطي
 الجیولوجي

  االحتیاطي
 القابل لإلنتاج

 التراكمي اإلنتاج
الجیولوجي 

 المتبقي

  المتبقي
 القابل لإلنتاج

٢٩٦ ٥٩٢،٨ ١١٩،٤ ٤١٥،٤  ٧١٢،٢ ٢٠٠٦ 

٢٨٦،٥٨  ٥٨٨،٣٥  ١٥١،٧٦  ٤٣٨،٢٦  ٧٤٠،١١ ٢٠١١  

  
  
  

  ٢٠١١ عام حتى و ٢٠٠٦ عام من الغاز احتیاطي تطور مخطط                                        

  

0
100
200
300
400
500
600
700
800

٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١

االحتیاطي الجیولوجي

االحتیاطي القابل لإلنتاج

اإلنتاج التراكمي

الجیولوجي المتبقي

المتبقي القابل لإلنتاج

  

  الطبیعي: والغاز الخام النفط إنتاج تطورثالثًا:
 سوریة شرق شمال في السویدیة حقل من ١٩٦٨ عام أیار في للنفط السوریة الشركة قبل من فعلیاً  النفط إنتاج بدأ
  عبر طرطوس مرفأ إلى لتصدیرل نفطي برمیل أول وصل حیث عدس تل في ضخ محطة أول إنشاء تم أن بعد

 عام في برمیل ملیون ٧ بلـغ أن إلى اإلنتاج طرطوس وتطور مرفأ إلى عدس تل من الممتد الخام النفط نقل خط 
 مجددا االستكشافیة الشركات دخلت حیث ١٩٨٤ عام  برمیل ملیون ٥٩ إلى وصل أن إلى تدریجیاً  ازداد ثم ١٩٦٨

  تجاریة تاكتشافا منها بعض حققت و القطر إلى
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 اإلنتاج وبدأ) یوم/  برمیل ألف ٥٩٥ یومي بمـعدل( برمیل ملیون ٢١٦ إلى ١٩٩٥ عام في اإلنتاج ذروة وصلت
( ,یـوم/  برمـیل ألـف ٣٧٧ یومي بمــعدل( ٢٠٠٩ عـام فـي برمیل ملیون ١٣٧,٥ إلى وصل حتى تدریجیاً  بالتراجع

 تقاسم عقود عن المنبثقة المشتركة الشركات في فیفالخ النفط إنتاج انخفاض إلى رئیسي بشكل السبب ویعود
 المحافظة تمت حیث كبیر بشكل اإلنتاج تراجع من الحد أمكن ٢٠٠٩و حتى عام  ٢٠٠٧في عام   ولكن, اإلنتاج

 من جدیدة نفطیة اكتشافات وٕالى, الثقیل النفط من أكبر كمیات إنتاج إلى السبب ویعود متقاربة إنتاج معدالت على
  سوریة في تعمل التي العالمیة اتالشرك قبل

 السوریة الشركة عنفات في الكهربائیة الطاقة تولید في محدودة بكمیات ١٩٧٣ عام منذ الغاز باستثمار بوشر كما
 في ٣م ملیار ٩-٨ بین وتراوح, ٢٠٠٠ عام في ٣م ملیار ٧ إلى وصل حتى الغاز إنتاج وتطور. السویدیة في للنفط
  :التالي النحو على الغاز لمعالجة جدیدة معامل خولد مع ٢٠٠٩ عام حتى العام

 ١٩٨٤ عام في بالسویدیة المرافق الغاز معمل.  
 ١٩٩٩ عام في استطاعته زیادة وتم ١٩٨٨ عام في الجبسة غاز معمل.  
 ١٩٩٢ عام في العمر غاز معمل .  
 ٢٠٠١ عام في  الزور دیر غاز معمل .  
 ٢٠٠٩ عام في الوسطى المنطقة جنوب غاز معمل 

 ٢٠٠٩في عام  مل غاز ایبالمع . 

  ٢٠١٤معمل غاز شمال المنطقة الوسطى من المتوقع بدء اإلنتاج في عام. 

.........................................  
.................................  

..................  
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  ٢٠١٢حتى عام  ٢٠٠٦من عام  تطور إنتاج النفط و الغاز

 ٣غاز طبیعي ملیون م برمیل نفط خام ألف

 
 العام

 اإلنتاج السنوي اإلنتاج السنوي اإلنتاج الیومي 

نظیف قابل  منتج اإلجمالي خفیف ثقیل ألف برمیل / یوم 
 لالستهالك

٤٤٦٣ ٨٢٧٣ ١٤٦١٠١ ٧٦٧٣٤ ٦٩٣٦٧ ٤٠٠ ٢٠٠٦ 

٤٤١٥ ٧٨٢٥ ١٣٨٨٥٥ ٦٨٧٨٦ ٧٠٠٦٩ ٣٨٠,٤ ٢٠٠٧ 

٤٢٧٦ ٧٥٧٤ ١٣٩٠٨٠ ٦٢٤٢٤ ٧٦٦٥٦ ٣٨٠ ٢٠٠٨ 

٥٣٥٧ ٨١٣٢ ١٣٧٥٧٦ ٥٥٦٩٠ ٨١٨٨٥ ٣٧٧ ٢٠٠٩ 

٨٩٣٩ ١٠٠٦٧ ١٤٠٩٣١ ٥٦٥٨٠ ٨٤٣٥١ ٣٨٦ ٢٠١٠ 

٩٩٦١ ١٠٩٩٠ ١٢٥٠٢٤ ٥١١٨١ ٧٣٨٤٣ ٣٤٣ ٢٠١١ 

٨٦٧٦ ٩٣٨٤ ٦٢١٥٠ ٢١٧٤٩ ٤٠٤٠٠ ١٧٠ ٢٠١٢ 

  :النفطیَّة المشتقَّات استهالكرابعًا: 
و ) بنزین ـ كاز ـ مازوت( النفطیَّة المنتجـات استهالك رتفعا حیـث ، ملحوظاً  تطّوراً استهالك المشتقات النفطیة  شهدَ 

/ألف طن , وبعد تعدیل أسعار بعض المشتقات النفطیة ١٦٨٤٦حیث بلغ االستهالك /٢٠٠٧بلغ ذروته في عام 
وخاصة المازوت و الغاز السائل و بسبب الظروف التي یمر بها القطر فقد انخفض االستهالك لیصل في عام 

  / ألف طن.٩٣٥٠/إلى٢٠١٢
  ٢٠١٢ وحتى ٢٠٠٦ ألعواما في النفطیَّة المشتقـَّات أهم استهالك

  طن) ألف: (الوحدة                                                                                                             
 كیروسین  بنزین  كاز عادي  مازوت  العام

  طیران
  المجموع  يالمنزل الغاز  الفیول

١٢٧٩٣  ٨١٢  ٢٩٩٠  ١٤٢  ١٣٦٦  ٣  ٧٤٨٠  ٢٠٠٦  
١٦٨٤٦  ٨٤٧  ٦٢٥٣  ١٤٠  ١٥١٠  ٣  ٨٠٩٣  ٢٠٠٧  
١٦٤٥١  ٨٢٣  ٦٨٦٢  ١٣٧  ١٥٥١  ٤  ٧٠٧٤  ٢٠٠٨  
١٤٠٦٦  ٨٣٨  ٦٠٣٤  ١٤١  ١٦٧٠  ٢  ٥٣٨١  ٢٠٠٩  
١٥٢٣٣  ٨٦٠  ٦٤١٨  ١٥١  ١٧٠٨  ١٧  ٦٠٧٩  ٢٠١٠  
١٥٤٧٤  ٩٠٠  ٤٨٣٨  ٥٦  ٢٢٢٦  ٣  ٧٤٥١  ٢٠١١  
٩٣٥٠  ٥٤٣  ٣٥٢٥  ٣٧  ١٣١١  ١١  ٣٩٢٣  ٢٠١٢  
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 الكهربائیَّة الطَّاقة تولید قطَّاعات في النفطیة المشتقات استهالك تخفیف في فعالة مساهمة الطبیعي للغاز كان وقد
 الطاقة نسبة تصل أن الجدیدة الغاز معامل دخول بعد المخطط ومن, والمازوت الفیول عن كبدیل  والنفط والصناعة
 مخططات وضعت كما.  القطر في اإلجمالیة الكهربائیة الطَّاقـــة من% ٧٥ إلى الطبیعي بالغاز المولدة الكهربائیة
 مادة عن وبدیالً  المنازل، في المازوت ومادَّة اتللســـیَّار  كوقودٍ  البنزبن مادَّة عـــن عوضاً  الطبیعي الغاز الســـتخدام

ة المنشآت في الفیول  النفطیة المشتقات استخدام ترشید في كبیر بشكل یساهم مما األسمدة صناعات وفي, الخاصَّ
  بعضها استیراد من والحد

  القطر: في الهیدروكربونیة الطاقة میزانخامسًا:
 منها والمتاح,  طن ملیون ٢٥,٦ سوریة في)  طبیعي غاز+  نفط ( الهیدروكربونیة الطاقة مصادر مجموع یبلغ

 والغاز سوریة في العاملة النفطیة المصافي بمنتجات رئیسي بشكل ویتمثل طن ملیون ١٧,٦ حوالي لالستهالك
أدى إلى استیراد  طن مما ألف/٩،٧٤٤/ ٢٠١٢الطلب على الطاقة في عام و قد كان , لالستهالك القابل النظیف
  .  ٢٠١٢طن من المشتقات النفطیة في عام  ألف/ ١،٣٢٨/حوالي 
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اســـــتهالكات وســـــيطة110000 كــغ نفــط مكــافئ يعــادل

ــــة ـــــازوتالنفــط الخــاممصــــدر الطاق ــــت ســــبيرتم ــــول غـــاز مســـالواي الفي
ـاز الطبيعــــيأويـــل ـــــاالغـــ ـ مقطــــرات نفتـ

ثقيلـــة

( غــــاز مصــــافي 
للحـــرق) 

مـــذيبات( اكـــــزيلين+ كبريــتفحماســفلت
تـــــولين) 

ـدرج عـــاديألــف طــنألــف طــنالمعـــــادل الحـــــراري مهــــ
ـــيران ــــازألــف طــنوطــــ ـاديممت ج و سألــف طــنألــف طــنألــف طــنألــف طــنألــف طــنألــف طــنألــف طــنم م 3ألــف طــنألــف طــنعــ

1000010200104501065010650107001070011300960090001075096001130096008300960010650860 ك كــــــالوري /  كغ

ـــــاج 3.8120.0060.2011.4150.0470.5114.82510.5500.4830.7030.1480.6680.1470.0360.04452.22475.82149037اإلنتــــــــ

ـــــــتيراد 0.0002.1030.0000.0000.0000.3880.0000.4471.0710.2210.0000.0000.0000.0000.0000.0100.0004.2391192اإلســــــ

ـــــــدير 5.1730.0060.0000.0790.0000.0000.0000.0000.0030.0000.5690.6010.0000.0050.0000.0000.0001.262902التصـــــ

ـــتجرة )  ــــة، -  مســ ــــة مخزن ـــــير المخـــــزون ( + كمي 0.002.1970- 0.04- 0.182.490.000.030.000.000.02- 0.000.020.000.080.000.03- 0.51- 0.14تغ

ــــــــاح ــالي المتـــ ــــــ 12.5126.4170.0030.0990.0071.7340.0441.0174.9867.6210.00400.1740.5610.1510.0930.0030.6000.67524.19649327إجمـــ

ــاقة داخــــل القطـــــر ــــائي للطـــ اإلســـــتهالك النهـ

ـــــــــة 10.3210.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.1360.0000.0000.4572908-  الزراعـــــ

ــتخراجية ــــ ــناعات إس 20.0560.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0110.1450.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.212428-  صــــ

312.5120.0570.0000.0000.0000.0000.0000.0000.1540.1950.0000.0000.1070.0000.0000.0000.0000.513443-  تكـــرير النفـــط ونقلـــه

ــة ـــ 40.4370.0020.0000.0070.0000.0000.0551.0160.3840.0040.0000.0000.0000.0150.0920.0032.0159056-  صـــــناعات تحويلي

ــد كهربـــــاء ـــ 50.0200.0000.0000.0000.0000.0000.0003.8056.8970.0000.0000.0670.0000.0000.0000.0000.67511.4642030-  تولي

ـييد وبنــــــاء ــــ 60.3130.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.5610.0000.0000.0000.8740-  تشـ

ــــاري ـــــ 70.1940.0000.0000.0000.0000.0000.1830.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.3773602-  تجــــ

82.5410.0000.0990.0001.7340.0440.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0004.4170-  النقـــــــــــل

ـــــة ـر حكومي 90.1840.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.1841469-  دوائــــ

102.2950.0010.0000.0000.0000.0000.7800.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.6003.67621430-  القطـــــاع المـــــنزلي

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.07961ضـــياعات  أو فاقـــد فـــني

12.5126.4170.0030.0990.0071.7340.0441.0184.9867.6210.0040.00.170.60.20.10.0030.60.67524.18849327مجمـــــوع اإلســـــتهالك

ـة ـتهالكات غــــير طاقيـــ اســـ ــــالوري /  كغ ك كــ

ـــــاءاإلجمــــالي الكهربـ ــــين ــ ـــةكيروس ـــةكتلـــة حيوي ــــ كهرمائي

ـــن مكـــافئ نفطـــي )  ـــام 2010    (   الوحـــدة مليـــون ط ــورية لعـــ ـــة الســــ ــــــة العربيـــ ــــــة فــــــي الجمهوري مــــــيزان الطاق

ـنزين ـــــ ب
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110000 كغ نفــط مكــافئ يعــادل

ـاز مســـالوايــــت ســــبيرتمـــــازوتالنفــط الخــاممصــــدر الطاقــــة الفيــــول غــ
ـــل ـيأوي ــــــاالغــــاز الطبيعـــ ـــرات نفتــ مقطـ

لــــة ثقي
ــاز مصــــافي  ( غــ

ـزيلين+ كبريـــتفحماسفلتللحــــرق)  ـذيبات( اكــــ مــ
ــولين)  ــحمتــــ ــــوت وشــ ـــــــــرباءزي ـ الكهـ

1000010200104501065010650107001070011300960090001075096001130096008300960010650860 ك كـــــــالوري /  كغ

ــــــــاج ــ 1754337375.91897132944478427010990537654154.259115342.834649037اإلنتــــ

ــتيراد ـــــــــ 0206136239611162451011192اإلســـ

ـــــدير 51736743.505296265902التصـــــــ

ـــــير المخـــــزون  5- 44- 18827674280229- 3.1822070327- 499- 142تغ

ــــالي المتـــــــــــاح ــــ 1251262922.79371620419005194846740154584182972.54349327إجمـــ

ـــر ــــاقة داخــــل القطـ 35اإلســـــتهالك النهـــــائي للطـ

ــــري وضـــــــخ ميـــــــاه الشـــــــرب ـــ ــــة والـــ ـــ 1314163.92908-  الزراعــ

ـــتخراجية ـــناعات إســــ 2550.0200.10.020121610.06428-  صـــ

ــا 3125125616021795443-  تكـــــرير النفـــــط  والغازونقلهمـــ

ـــــة لي 44281.5007481059426418.210962.5259056-  صـــــناعات تحوي

ـاء 520396476635912030-  توليـــــد كهربــــ

ـــــد طـــــرق 63075840-  تشــــــييد وبنــــــاء وتعبي

ـــــــــاري 71901623602-  تجــــــ

ـــــل ـــ 82491931620410.160170-  النقــــ

ــارة شـــــوارع ـــ ــد و إن ـــ ـــة ، معاب ــ 91800.2001469-  دوائـــــر حكومي

ــاع المـــــنزلي ـــ 1022501.17069021430-  القط

1107961- ضـــــياعات

ــوع اإلســــــتهالك 1251262912.79371621419015194846740154584182962.543.0649327مجمـــ

ـنزين ألـــف طـــنكيروســــين ألــــف طــــن ــ ب

ــام 2011 ـــ ــ ــورية لعــ ــ ــ ــ ــة السـ ــ ـــ ــة العربيــ ــ ــ ــ ــي الجمهوريـ ــ ــ ــ ـــة فـ ــ ــ ــيزان الطاقــ ــ ــ مـــ

ـالوري /  كغ ــيطةك كــــــ ــــير طاقيــــةاســـــتهالكات وســـ اســــتهالكات غ
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  :النفط قطاع في العمل تنظیمسادسًا:
 التنقیب من ابتداء مراحله كافة في العمل وانسیابیة تكاملیة أجل من سوریة في النفط قطاع هیكلة إعادة تم لقد
 مراحل بكافة وتعنى  للنفط العامة المؤسسة جدیدتین مؤسستین إحداث تم حیث, المشتقات توزیع إلى وصوالً 

 ما أو العلیا اإلنتاج قطاعات وتضم)  الطبیعي الغاز معالجة معامل فیها بما(  ونقله وٕانتاجه والغاز النفط استكشاف
 ما أو الدنیا اإلنتاج قطاعات وتضم, النفطیة المشتقات یعوتوز  النفط لتكریر العامة والمؤسسة, UPSTREAM بـ یدعى
 والشركات والمؤسسات المعدنیة والثروة النفط لوزارة التنظیمي الهیكل التالي الشكل ویبین, DOWNSTREAM بـ یدعى
  :لها التابعة

 

الشركة السوریة 
 للغاز

 

 

   

  

  

  

  

  

    

معاون الوزیر لشؤون التخطیط 
 والمشاریع اإلستراتیجیة

 لشؤون التكریرمعاون الوزیر 

  المؤسسة العامة لتكریر النفط

 مصفاة حمص

  مصفاة بانیاس

شركة محروقات

 مصافي جدیدة

 شركات خدمیة

 المؤسسة العامة للنفط

الشركة السوریة لنقل  شركات استكشافیة  الشركة السوریة للنفط
 النفط

  شركة سیبیسكو  شركة إیبال  شركة تدمر

  شركة حیان  شركة الكوكب  شركة دیرالزور  شركة الفرات

  شركة دجلة شركة إیبال(بتروكندا)  شركة البوكمال  شركة الرشید  شركة عودة

 شركات عاملة

المؤسسة العامة للجیولوجیا والثروة 
 المعدنیة

الشركة العامة للفوسفات 
 والمناجم

 مكتب تسویق النفط  وزیر النفط والثروة المعدنیة

 المركز الوطني للزالزل

 مكاتب الوزیر

 المستشارون

 معاون الوزیر لشؤون النفط المدیریات المركزیة

مركز الغاز األوربي 
 العربي المشرقي

 الهیكل التنظیمي لوزارة النفط والثروة المعدنیة

معاهد و ثانویات نفطیة 
  ومعدنیة 
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  النفطیة: والشركات المؤسسات وفعالیات مهام: الثاني الفصل

  ونقله: والغاز النفط وٕانتاج استكشاف مجال في: أوالً 

  : للنفط العامة المؤسسة .١
 أعمالها باشرت و١٤/٢/٢٠٠٩ تاریخ/١٥/ رقم التشریعي المرسوم بموجب للنفط العامة المؤسسة إحداث تم
 الداخلي بالنظام العمل المتضمن١/١١/٢٠٠٩ تاریخ /٦٧٠/ رقم الوزاري القرار وصدر ١٥/٦/٢٠٠٩ بتاریخ

  للمؤسسة.

  :أهدافها و المؤسسة مهام

 الغازیة و النفطیة الثروة استثمار و وتنمیة باستكشاف المتعلقة االستراتیجیات اقتراح.  
 المناطق عن اإلعالن و االتفاقیات وتحدیث األساسیة واألحكام المبادئ وضع في الوزارة مع التنسیق 

 االستكشاف مجاالت في المستثمرین جذب بهدف التطویر أعمال و الغازي و النفطي لالستثمار المعدة
  . الغازیة و النفطیة للثروة التحتیة البنى إنشاء و النقل و التنمیة و

 النفط حقول مردود وتحسین تطویر و التنمیة و االستكشاف بأعمال المتعلقة العقود توقیع و إعداد 
  .تنفیذها ومتابعة إصدار الستكمال ما یلزم واتخاذ والغاز

 تشریعیة نصوص المصدقة الخدمة عقود ونصوص أحكام تنفیذ متابعة .  
 الغاز  و النفط مجال في الوطني للنطاق أهمیة األكثر للمشاریع االستثماري التمویل أفضلیات تحدید

  .الدولیة و العربیة المالیة المؤسسات من المشاریع تمویل لتأمین یلزم بما والقیام
 والغاز النفط مجال في یةالدول و العربیة الجهات مع التنسیق.  
 وتنمیة الوطنیة القدرات بناء أجل من الدولیة و العربیة و المحلیة التدریبیة المؤسسات مع التنسیق 

  .بها المرتبطة الشركات و المؤسسة في البشریة الموارد
 فادةاالست على العمل و الغاز و النفط صناعة مجال في الحدیثة التقنیة و العلمیة التطورات مواكبة 

  .منها
 البیئة بشؤون المعنیة العامة الجهات مع بالتنسیق بها الخاصة المشاریع و للنشاطات البیئي األثر تقییم 

  . ضرره تخفیف على العمل و األخرى الجهات و
 علیها واإلشراف بها المرتبطة الشركات نشاط وتوجیه ومراقبة دراسة.  
 الغاز و النفط مجال في مشتركةال و االستكشافیة العاملة الشركات على اإلشراف. 
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  للنفط: السوریة الشركة .٢
  :٢٠١٢ -٢٠٠٦ الفترة خالل للنفط السوریة الشركة فعالیات و نشاطات أوجه عن موجزة لمحة

  : المسح فرق نشاط

 من وذلك الغازیة و النفطیة الثروة استكشاف في أساسي كأسلوب االهتزازي المسح على للنفط السوریة الشركة تعتمد
 ١٠٠٠ بسعة و" حالیا ١٢٠ تغطیة بدرجة األبعاد ثنائي المسح على تعتمد إحداهما وطنیتین اهتزازیتین فرقتین اللخ

 وطني وبكادر العالمیة التقنیات وبأحدث قنال ٤٠٠٠ بسعة األبعاد ثالثي المسح على تعتمد األخرى الفرقة و قنال
 قامت ما مجموع بلغ حیث النوع و الكم حیث من إلنتاجیةا على الفرق عمل في التطور انعكس وقد عالیة كفاءة ذو
  تاریخه: حتى و ١٩٧٨ عام تأسیسها منذ الوطنیة الفرق به

 األبعاد ثنائي سایزمي مسح طولي كم ٦٦١٠٠ .  
 ٢٠١٢ عام ولنهایة ٢٠٠٥ عام بها العمل ُبدء و األبعاد ثالثي سایزمي مسح ٢كم ٣٧٨٣ تغطیة. 

  الهامة: والغازیة النفطیة التراكیب من العدید اكتشاف في ساعد مما القطر مناطق مختلف على موزعة

  :٢٠١٢- ٢٠٠٦ االستكشافي الحفر تطور

 التاسعة الخمسیة الخطة من علیها الحصول تم التي النتائج تقییم بعد العاشرة الخمسیة الخطة مشروع وضع تم
 تنفیذ باإلمكان یكن لم حیث السطح على طبوغرافي تعقید ذات جدیدة مناطق إلى الدخول دراسة إلى إضافة

 تزویدها و االهتزازیة الفرق لتحدیث خطة وضع تم أنه إال المتاحة الفنیة اإلمكانیات ضمن اهتزازیة مسوحات
 و االهتزازي بالمسح المعقدة السطحیة الجیولوجیة التراكیب تغطیة لمحاولة المحمولة كالحفارات نوعیة بمستلزمات

 على الحصول التراكیب هذه في الحفر خالل من تم حیث.  سطحیة التحت بنیاتها تحدید بعد هافی للحفر تمهیداً  ذلك
 لها مجاورة تراكیب في غازیة اكتشافات تحقیق تم و ، عالیة مأمولیة ذات مناطق في لوقوعها عالیة إصابة نسب

  تجاریة. وبكمیات
ومن خالل  ,التراكیب التي حققت االكتشافات عضغطت بكما أن توظیف فرقة المسح ثالثیة األبعاد الوطنیة التي 

  .الحفر التطویري فیها تؤدي إلى رفع موثوقیة االحتیاطي المقدر و إدخاله في المشاریع المستقبلیة
بالنشاط االستكشافي إلى بعض المناطق المفتوحة بهدف توسیع رقعة االستكشاف للشركة  حالیاً  كما أنه یتم الدخول

  .السوریة للنفط
إلى تسریع رفع نسب النجاح و بشكل خاص إذا واكبت هذه التقنیة رفع  أدىهولة تأمین مستلزمات التقنیة إن س

مستوى كفاءة العناصر الفنیة من خالل االحتكاك مع الكادر الفني لشركات أجنبیة و ذلك من خالل تشكیل شركات 
  .مشتركة في مجال التنقیب و البحث عن النفط والغاز في شتى المجاالت
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 ىدأإن تحدیث الحفارات و المستلزمات و المواد و إدخال التقنیات في جمیع المرافق المتعلقة بالحفر االستكشافي 
إلى تطویر أهداف هذا الحفر بإلقاء الضوء على الخزانات العائدة لعمر البلیوزویك و بشكل خاص تشكیلة األفندي 

  .العائدة لعمر األوردفیسنتیان
تل مرمر ـ توینان ـ دیر عطیة ـ قلیالت ـ شرق ( تراكیب  في الحفر خالل من للنفط جدیدة فاتاكتشا تحقیق تم حیث 

األراك ـ قارة ـ جنوب الرصافة ـ شرق الخشابیة) ومن خالل هذه االكتشافات تم رفد االحتیاطي القابل لإلنتاج النفطي 
  للغاز المرافق و القبعات.   ٣ار م/ ملی١،١١للغاز الحر و / ٣/ ملیار م١٧،٢٢٩و / ٣/ ملیون م٣،٨٢٨بـ /

 المحفورة اآلبار وعدد ٢٠١٢ – ٢٠٠٦  الفترة خالل  المنفذ االستكشافي الحفر نشاط التالي الجدول یوضح
  :الفترة هذه خالل

  :٢٠١٢- ٢٠٠٦ الفترة خالل اإلنتاجي الحفر تطور

 خالل المحفورة اآلبار وعدد ٢٠١٢ – ٢٠٠٦  الفترة خالل الفعلي اإلنتاجي الحفر نشاط الجدول التالي یوضح
  الفترة: هذه

  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  السنوات

األمتار 
  ١٢٥٢١٥  ١٥٠٦٦٧  ١٥٠١٣٦  ١٣٤٦٩٣  ١٣٦٥٢٠  ١٣٥١٥٣  ١١٦٤٦٨  المحفورة

  ٧٣  ٨٩  ٨٤  ٧٠  ٧٣  ٦٢  ٥١  عدد اآلبار

  
  البحري: المسح

 النرویجیة تیرا انسایس شركة قبل من السوریة واالقتصادیة اإلقلیمیة المیاه في سایزمي مسح تنفیذ ٢٠٠٥ عام في تم
 انسایس شركة قبل من یاتالمعط معاملة تم حیث كم/ ٥٠٠٠/ إجمالي وبطول ٢كم/٨٥٠٠/ مساحة المسح وغطى

 عدة إلى البحریة المناطق تقسیم تم النتائج على وبناءً  األمل مناطق لمعرفة المعطیات تفسیر وتم القاهرة في تیرا
  .المحددة المناطق ضمن من مناطق أربع في للتنقیب العالمیة للشركات اإلعالن وتم,  مناطق
  ا:عنه المعلن األربعة اطقوالمن البحري المسح مناطق  الشكل التالي ویبین

  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  السنوات

  ٣٥٤٢٢  ٤٤٩٨٠  ٣٧٤٥٣  ٣١٤٠٢  ٢٦٨٣٩  ٢٧١١٨  ٣٩٤٥٩  األمتار المحفورة

  ١٣  ١٤  ١٥  ١٢  ١١  ١٠  ٢١  بارعدد اآل
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  المسح البحري في سوریا

  

  :السوریة النفط حقول في البیئة على الحفاظ إجراءات

 المنتجات عن الناجم التلوث من البیئة حمایة شأنها من التي واألعمال اإلجراءات اتخاذ إلى دائماً  الشركة تسعى
  منها: الحقول مناطق في النفطیة

 في االسمنت حقن و/ معدنیة بأغلفة المائیة المسیالت و الودیان مع المتقاطعة والغاز النفط خطوط حمایة 
  ./الحلقي الفراغ

 مواسیر استخدام مؤخراً  وتم التآكلي للوسط مناسبة أنابیب استخدام و النفط نقل خطوط معظم وتبدیل تحدیث 
  /.ایتیلین بولي غالس فیبر/ معدنیة غیر نقل

 مهجورة آبار ضمن بحقنها النفط إلنتاج المرافقة الطبقیة المیاه تصریف .  
 الحلقي الفراغ في االسمنت وحقن العذبة للمیاه الحاملة السطحیة الطبقات حمایة بهدف اآلبار هیاكل تعدیل   
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 بالتربة تغطیتها و طمرها أجل من مخصص موقع في الملوثة التربة بتجمیع بالنفط التربة تلوث معالجة 
  . الطبیعیة

 المشعة بالمواد تلوث فیها یظهر التي األجزاء معالجة أجل من الذریة الطاقة هیئة مع التعاون.  
 بتشجیرها الصناعیة و السكنیة للمنطقتین الخضراء المساحة زیادة.  
 المواد محرقة إلى ترحیلها و المطاعم و الصناعیة و السكنیة المنطقتین من الفضالت و القمامة تجمیع 

  .یومي بشكل حرقها و الصلبة
 وفي النفط تسخین في منها لالستفادة الغاز معامل إلى الجو في تحرق كانت التي الغازات لتحوی 

   والصناعیة المنزلیة االستخدامات
 الصحي الصرف محطة إنشاء مشروع.  
 المنطقة في الحراریة المحطة وجود إلى إضافة الصناعیة المنطقة لتدفئة الخدمة من خارجیة سخانات تجهیز 

 .للبیئة تلوث من یسببه مما المدافئ في المازوت مادة استعمال عن نهائیاً  ستغناءلال وذلك السكنیة

  القطر: في العاملة المشتركة الشركات .٣
  :للنفط الفرات شركة .١-٣

 للنفط السوریة الشركة بین  ١٩٨٥ عام في شكلت في القطر وقد العاملة المشتركة الشركات أكبر من وهي
 ثالثة توقیع وتالها نفطیة مناطق لعدة التجاري االكتشاف عن اإلعالن عدب وذلك األمریكیة بیكتن/ شل وشركة
 لها النفطي اإلنتاج معدل بلغ حیث)  الرابع الملحق عقد – الشام عقد - الزور دیر عقد: ( هي و رئیسیة عقود

 ١٩٩٤ عامالدیر و  منطقة في الولید عقد توقیع تم ثم,  ١٩٩٤ عام إنتاجها ذروة في یومیاً  برمیل ألف/ ٤٠٠/
 القابل االحتیاطي وقدر ٢٠٠٤ عام في والجانبي العمیق الحفر عقد وتوقیع ١٩٩٧ عام في زنوبیا عقد وتوقیع
 تراجع وقد. یومیاً  برمیل ألف/ ٣٠٠/ إنتاج بمعدل و برمیل ملیون/ ٥٠٧٣،١/  بحوالي ٢٠٠٠ عام في لإلنتاج
   ي/ب ألف ١٠٠ إلى وصل حتى النفط إنتاج

  :٢٠١٢-  ٢٠٠٦  الفترة خالل الخام النفط من الفرات شركة إنتاج  تاليال الجدول یبین و
  معدل اإلنتاج السنوي( ألف برمیل )  معدل اإلنتاج الیومي( ألف برمیل )  العام

٥٧٠١١  ١٥٦  ٢٠٠٦  
٤٩٠٢٣  ١٣٤  ٢٠٠٧  
٤٣٣٥٨  ١١٩  ٢٠٠٨  
٣٧٧٧١  ١٠٣  ٢٠٠٩  
٣٦٠٣٠  ٩٩  ٢٠١٠  
٣٠٢٥٠  ٨٢،٩  ٢٠١١  
١٠٧٧٨  ٢٩،٤  ٢٠١٢  
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  :للنفط الزور دیر شركة .٢-٣
 للنفط السوریة الشركة بین ١٩٩٠ عام في أسست ,العاملة المشتركة الشركات من الثانیة الشركة وتعتبر
 منتجة نفطیة مناطق عدة في التجاري االكتشاف عن اإلعالن بعد ذلك و الفرنسیة إلف فینا توتال وشركة

/ ٦٢/ الیومي النفطي اإلنتاج معدل بلغ حیث)  عطا اهللا – الطابیة – المزرعة – القهار – االجفر (  منها
 قدر و تشرین عقد على الشركة حصول تم ,١٩٩٤ عام في و إنتاجها ذروة في" یومیا برمیل ألف

یبین و  برمیل ألف/ ٦٠/ إنتاج بمعدل و برمیل ملیون/ ٢١٧،٢/ ٢٠٠٠ عام في  لإلنتاج القابل االحتیاطي
  :٢٠١٢-٢٠٠٦ الفترة خالل الفعلي الخام النفط نم الزور دیر شركة إنتاج الجدول التالي

  معدل اإلنتاج السنوي( ألف برمیل )  معدل اإلنتاج الیومي( ألف برمیل )  العام

١١٣٨٢  ٣١،١٨  ٢٠٠٦  
١٠٤٨١  ٢٨،٧  ٢٠٠٧  
١٠٨٠٨  ٢٩،٦  ٢٠٠٨  
١٠٠٥٨  ٢٧،٦  ٢٠٠٩  
٩٨٣٣  ٢٦،٩  ٢٠١٠  
٨٠٤٥  ٢٢  ٢٠١١  
٢٦٨٣  ٧،٣  ٢٠١٢  

  الغاز: و للنفط حیان شركة .٣-٣
 االكتشاف عن اإلعالن بعد ذلك و الكرواتیة إینا وشركة للنفط السوریة الشركة بین  ٢٠٠٤ عام في أسست

  .) بالمیرا –المهر – الجهار(  منها منتجة نفطیة مناطق لعدة التجاري

و یبین الجدول التالي إنتاج الشركة خالل األعوام  بئر/٢٥/ اآلن حتى حفرتها التي اآلبار عدد وبلغت
  :                   ٢٠١٢  ـ٢٠١٠

  الوحدة ألف برمیل في الیوم

  معدل اإلنتاج السنوي  معدل اإلنتاج الیومي  السنة 
٢٥٢٦  ٦,٩  ٢٠١٠  
٤٧٠٥  ١٢,٩  ٢٠١١  
٣٩٣٠  ١٠,٧  ٢٠١٢  
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  الغاز: و للنفط الكوكب شركة .٤-٣
 لتطویر معها تعاقدال تم و للنفط الصینیة الوطنیة والشركة للنفط السوریة الشركة بین ٢٠٠٤ عام في أسست

  :                   ٢٠١٢ ـ٢٠١٠و یبین الجدول التالي إنتاج الشركة خالل األعوام  كبیبة حقل

  الوحدة ألف برمیل في الیوم

  معدل اإلنتاج السنوي  معدل اإلنتاج الیومي  السنة 
٥١٠٢  ١٣,٩  ٢٠١٠  
٣٩٨٥  ١٠,٩  ٢٠١١  
١٧١٩  ٤,٧  ٢٠١٢  

  للنفط: دجلة شركة .٥-٣
و یبین الجدول التالي إنتاج  البریطانیة ساندز غالف شركة و للنفط السوریة الشركة بین ٢٠٠٨ عام أسست

  :                   ٢٠١٢ ـ ٢٠١٠الشركة خالل األعوام 

  الوحدة ألف برمیل في الیوم

  معدل اإلنتاج السنوي  معدل اإلنتاج الیومي  السنة 
٦٦٩٠  ١٨,٣  ٢٠١٠  
٦٠٢٥  ١٦,٥  ٢٠١١  
١٧٥٩  ٤,٨  ٢٠١٢  

  للنفط: عودة شركة .٦-٣
 الشمال في عودة حقل لتطویر) سابقاً  دبلن( ساینوبك الصینیة الوطنیة الشركة بین ٢٠٠٤ عام في أسست
و یبین الجدول  آبار ٩ المحفورة اآلبار عدد وبلغ منصور الشیخ و تشرین حقلي وتطویر سوریا من الشرقي

              :       ٢٠١٢ـ ٢٠١٠التالي إنتاج الشركة خالل األعوام 

  الوحدة ألف برمیل في الیوم

  معدل اإلنتاج السنوي  معدل اإلنتاج الیومي  السنة 
٦٢٤٥  ١٧,١  ٢٠١٠  
٥١٧٠  ١٤,٢  ٢٠١١  
٣١١٠  ٨,٥  ٢٠١٢  
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  إیبال: شركة .٧-٣
 الغازیة الحقول لتطویر) سابقاً  ماراثون(  بتروكندا وشركة للنفط السوریة الشركة بین ٢٠٠٧ عام في أسست

و یبین  والشریفة الشاعر حقلي من خاصة الطبیعي الغاز لمعالجة معمل وٕانشاء لتدمریةا المنطقة في
  : ٢٠١٢ـ ٢٠١٠الجدول التالي إنتاج الشركة خالل األعوام 

  الوحدة ألف برمیل في الیوم

  معدل اإلنتاج السنوي  معدل اإلنتاج الیومي  السنة 
٦٥٢  ١,٨  ٢٠١٠  
١٣٨٥  ٣,٨  ٢٠١١  
١٤٧٤  ٤  ٢٠١٢  

  للنفط: وكمالالب شركة .٨-٣
 االكتشاف بعد وذلك للنفط العامة المؤسسة و الروسیة نفت تات شركة بین٢٠٠٩ عام نهایة في أحدثت
  : ٢٠١٢ـ ٢٠١٠و یبین الجدول التالي إنتاج الشركة خالل األعوام  الكشمة جنوب حقول في التجاري

  الوحدة ألف برمیل في الیوم

  السنوي معدل اإلنتاج  معدل اإلنتاج الیومي  السنة 
٨٢  ٠,٢  ٢٠١٠  
١٣  ٠,٠٣٦  ٢٠١١  
٠  ٠  ٢٠١٢  

   الرشید: شركة .٩-٣
  : ٢٠١٢ـ ٢٠١٠یبین الجدول التالي إنتاج الشركة خالل األعوام  

  الوحدة ألف برمیل في الیوم

  معدل اإلنتاج السنوي  معدل اإلنتاج الیومي  السنة 
١١,٩٥  ٠,٠٣٣  ٢٠١٠  
٨٥,٣  ٠,٢٣٤  ٢٠١١  
١٩,٧  ٠,٠٥٤  ٢٠١٢  

  العالمیة: الشركات مع والغاز النفط عن قیبالتن عقود .٤
 حققت وقد عالمیة شركات مع واإلنتاج االستكشاف عقود من عدد توقیع ٢٠٠٩ عام وحتى ٢٠٠٣ الفترة في تم
 مشتركة عاملة شركات تشكیل بنتیجتها وتم,  الغاز أو للنفط تجاریة اكتشافات في مرضیة نتائج الشركات هذه بعض
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 عن التنقیب مراحل في العقدیة التزاماتها تنفیذ في تعمل الشركات بعض تزال ماحیث ,  لغازا أو النفط الستثمار
 التنقیب ومناطق المتعاقدة والشركات التنقیب عقود التالي الجدول ویبین.  سوریة في عدة مناطق في الهایدروكربون

  .ومساحاتها

  العالمیة الشركات مع والغاز النفط عن التنقیب عقود

 ) ٢كم(  المساحة الموقع  ركةاسم الش

 ١١٠٠٠ ٢٦منطقة  البریطانیة - غالف ساندس

IPR ٣٨٥٣ ٢٤منطقة  البریطانیة 

 ٤٥٦٨ (عقد أفامیا)١٠منطقة  إینا الكرواتیة

 ٦٧٦٢,٥ ٢منطقة  بترو كندا الكندیة

 ١٩٠٠,٥ ٢٧منطقة  تات نفط الروسیة

 ٥٠٥١ ١٧منطقة  الكندیة  ستراتیك انیرجي

 ٥٦٥٤ ١٢منطقة  الروسیة )(  سیوز نفت

 ٦٠٤٠ ١٣منطقة  شل الهولندیة / البریطانیة

 ٨٠٨٧ ١٥منطقة  شل الهولندیة / البریطانیة

 ٨٤٢٦ ١١منطقة  موریل أند بروم ( الفرنسیة )

 - ٩منطقة  لون إنرجي الكندیة
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 المشتركة والشركات لنفطل السوریة الشركة عمل مناطق علیها مبین سوریة خارطةالتالي  الشكل یبین كما
  والبحر. البر في لإلعالن المفتوحة والمناطق,  المتعاقدة للشركات التنقیب ومناطق

  

  للغاز: السوریة الشركة فعالیات و نشاطات .٥
  الشركة: عن موجزة لمحة -١-٥

 الطلب وتطور المنطقة و سوریا في الطاقة مصادر من كمصدر الغاز دور أهمیة تطور و تنامي ضوء في
 النقل مثل الحالیة للقطاعات باإلضافة أخرى قطاعات في الغاز استخدام مجاالت وزیادة المستقبل في علیه

 ٥٠ رقم المرسوم بموجب للغاز السوریة الشركة إحداث تم فقد,  الخاص القطاع ومنشآت المنزلي واالستخدام
  :التالیة بالمهام إلیها وعهد ٢٠٠٣ لعام

 وتنفیذها الطبیعي الغاز واستثمار ویقوتس ونقل ومعالجة تجمیع خطط وضع.  
 منه الفائض تصدیر على والعمل الطبیعي الغاز من الداخلیة السوق احتیاجات تأمین.  
 إلى الغاز نقل أنابیب وخطوط ومعالجته الغاز تجمیع وسائل وصیانة وتطویر وتشغیل وٕادارة تنظیم 

   .تسهیالت من بها یرتبط وما المستهلكین
 خارجیة أم محلیة كانت" سواء إنتاجه مصادر من الطبیعي الغاز شراء عقود وتنفیذ إبرام.  
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 السوریة العربیة الجمهوریة داخل المستهلكین إلى باألنابیب للنقل الصالح الغاز بیع عقود وتنفیذ إبرام 
  .الغاز معالجة عن الناجمة النواتج بیع وكذلك وخارجها

 الطبیعي الغاز وتسویق ونقل استثمار مجال في لدولیةوا واإلقلیمیة العربیة االتفاقات مشاریع إعداد 
  .المختصة المراجع من تصدیقها بعد وتنفیذها

 الجهات وبموافقة السوریة العربیة الجمهوریة وخارج داخل مشتركة ومشاریع شركات في المساهمة 
  .النافذة واألنظمة القوانین ألحكام" وفقا المختصة

 الستثمار األمثل الحل تحدید بهدف الغاز إنتاج مواقع لمختلف االقتصادیة الفنیة الدراسات إعداد 
  . ممكن حد أقصى إلى منه واالستفادة للنفط المنتجة الحقول في المنتج المرافق الغاز

 وقیاس تنظیم محطات مع) "٣٦,"٢٤",١٨",١٦( بأقطار أنابیب خطوط شبكة حالیاً لدى الشركة  ویتوفر
حیث تم مؤخرًا االنتهاء من مشروع خط  كم ٢٥٣٦  الشبكة هذه لطو  ویبلغ الغاز ضغط تعزیز وضواغط

  كم.٦٠من حلب إلى كلس على الحدود التركیة بطول الغاز العربي 

  الطبیعي: الغاز استثمار مشاریع -٢-٥
 ستروي شركة  قبل من المعمل إنشاء تم:  الوسطى المنطقة جنوب في الغاز استثمار مشروع 

 المتكاثفات من برمیل/٥٠٠٠/و الغاز من بالیوم ٣م ملیون/٦,٣/ باستطاعة الروسیة غاز ترانس
 .٣٠/٩/٢٠٠٩ بتاریخ بالتشغیل ووضع یومیاً  المنزلي الغاز من طن/٦٠/و

 الروسیة غاز ترانس ستروي شركة مع التعاقد تم: الوسطى المنطقة شمال غاز معمل مشروع 
 ومن اإلنشاء قید زال وما الغاز من بالیوم ٣م ملیون ٣ باستطاعة وهو الغاز لمعالجة  معمل إلنشاء
 .٢٠١٤من عام تشغیله في النصف األول  المتوقع

 بإنتاج باشرت حیث: حیان شركة قبل من والمهر الجهار حقلي في الغازیة الحقول تطویر مشروع 
 شركة مع التعاقد تم كما ، والمدورة بالمیرا حقل من  الحر الغاز من ي/٣م ملیون/ ٠,٤/حوالي

 ي/٣م ملیون/  ٤/  حوالي إلى تصل باستطاعة بالشركة الخاص الغاز معمل مةإلقا بتروفاك
 .ومكثفات نفط یومیاً /برمیل/١٠٠٠٠/و منزلي غاز طن/ ١٧٠/و

 حقلي في الغاز واستثمار لتطویر بتروكندا شركة قبل من العمل یجري:  إیبال غاز معمل مشروع 
 ي/٣م ملیون ٢,٥ باستطاعة) ایبال(الغاز ةلمعالج معمل  بإقامة المباشرة وتمت والشریفة الشاعر

 . دوالر ملیون/٤٧٦/وبتكلفة)  یوم/مكثفات برمیل  ٥٠٠٠  (و

 ولبنان وسوریة األردن إلى المصري الغاز وتسویق نقل إلى المشروع یهدف:  العربي الغاز خط  ,
 العقبة حتىو  مصر في العریش من الخط مستقبًال، ویمتد األوروبیة فالدول تركیا إلى سوریة ومن
 وقبرص ولبنان تركیا إلى ثم ومن األردنیة السوریة الحدود على رحاب منطقة إلى ومنها األردن في

  مرحلتین: على السوریة األراضي ضمن الخط إنشاء ویتم  السوریة األراضي عبر
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 محطة اءإنش متضمناً  حمص مدینة شرقي الریان محطة إلى األردنیة السوریة الحدود من:  األولى المرحلة
 اإلجمالي الطول ویبلغ,  كم ١٤ بطول دمشق جنوب علي دیر في الكهربائیة المحطة إلى تفریعة و قیاس
 الغاز تصدیر ویتم المصري بالغاز علي دیر محطة تزوید ویتم المرحلة هذه تنفیذ تم كم٣٢٥ المرحلة لهذه

  .لبنان إلى عبره المصري

و قد ,  ضواغط تركیب مع كم ٣٢٠ بطول التركیة السوریة حدودال وحتى الریان محطة من :الثانیة المرحلة
"من محطة غاز حلب إلى الحدود التركیة عند ٣٦كم قطر  ٣٠تم مؤخرًا االنتهاء من تنفیذ وصلة بطول 

كلس األمر الذي یسمح بوصول الغاز السوري إلى الحدود التركیة و استالم الغاز باالتجاه المعاكس من 
  انب التركي بتوصیل شبكة األنابیب التركیة إلى الحدود السوریة.تركیا عند قیام الج

و كان ٩/٧/٢٠٠٨تم تشغیل الخط و البدء باستجرار الغاز المصري إلى محطة تولید الدیر علي بتاریخ 
إلى لبنان ،توقف نقل الغاز إلى  ٣/ ألف م٨٠٠ینقل منها بحدود / ٣/ ملیون م٢،٥معدل االستجرار حوالي/

بسبب القوة  ٦/٣/٢٠١٢ومن ثم توقف الغاز المصري بشكل كامل بتاریخ  ٦/١١/٢٠١٠ لبنان بتاریخ
  القاهرة.

 وتسلیم تركیا من الطبیعي الغاز شراء و لبیع١٩/٨/٢٠٠٩ بتاریخ التركي الجانب مع اتفاقیة توقیع وتم
 باالتفاق یدهاتمد إمكانیة مع٢٠١١ بعام تبدأ سنوات خمس ولمدة سنویاً  سوریا إلى تركیا من٣م ملیار١,٥
نقل الغاز الطبیعي المصري بواسطة خط األنابیب إلى تركیا عبر سوریا و نقل الغاز  كذلكو  الطرفین بین

  أخرى عبر سوریا.  عربیة الطبیعي من تركیا إلى بلدان

 یرانياإل الجانب مع تفاهم مذكرة توقیع تم وقد تركیا عبر اإلیراني الغاز استیراد إمكانیة في البحث یجري كما
حیث لم یقم الجانب  االتفاقیاتولكن لم یتم إحراز أي تقدم في هذه  ,الغرض لهذا ٤/١٠/٢٠٠٧ بتاریخ

التركي بإنشاء ووصل خطوط األنابیب التركیة إلى الحدود السوریة لیتم وصلها مع شبكة األنابیب السوریة 
  الواصلة إلى الحدود التركیة في (كلس).

و لكنها لم تدخل  ٢٠١٠ع جمهوریة أذربیجان الستجرار الغاز عبر تركیا عام كما تم توقیع مذكرة تفاهم م
  حیز التنفیذ حتى اآلن.

..................................  
...........................  

.................  
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  العربي الغاز خط

١
CAIRO

Turkey

قبرص

األردن

طرابلس

مصر

العقبة 

عمان
رحاب

دمشق

بورسعید

سینا

طابا‘

بانیاس

سوریة

المرحلة الثانیة 
”٣٦. كم٣٩٠الرحاب /العقبة 

٢٠٠٥في العمل منذ نھایة 

المرحلة األولى
”٣٦. كم٢٨٤العقبة /طابا/العریش

٢٠٠٣في العمل منذ تموز 

الجزء األول/المرحلة الثالثة 
من الحدود األردنیة حتى حمص

٢٠٠٨انتھى في عام ” ٣٦. كم٣٢٤

تركیا

لبنان

حمص

خط الغاز العربي 

Capacity 10 BCM

العریش

  

  األخرى: الغاز مشاریع -٣-٥
 بعض من الغاز الستثمار تنفیذها تم أصغر مشاریع هناك كان السابقة الرئیسیة لمشاریعا إلى وباإلضافة

  ومنها:. الشعلة على الغاز حرق لتخفیف أو المتفرقة الحقول

 المرافق الغاز استثمار مشروع تنفیذ تم:  النفطیة الكشمة محطة في المنتج المرافق الغاز استثمار مشروع 
 و كم ٣٤ بطول أنابیب خط عبر كونوكو غاز معمل إلى الغاز نقل خالل من الكشمة محطة في المفصول

  . ٧/١٢/٢٠٠٤ من" بدءا باالستثمار وُوِضعَ ,  بوصة ١٠ قطر
 الغاز استثمار إلى المشروع هدفی : النفطیة الخراطة محطة في المنتج المرافق الغاز استثمار مشروع 

 عبر التیم في الكهربائیة الطاقة تولید محطة إلى الغاز نقل خالل من الخراطة محطة في المفصول المرافق
  . ٢٠٠٦ عام في الخط هذا تنفیذ تم ,بوصة ١٢ قطر و كم ٣٤ بطول أنابیب خط
 المرافق الغاز استثمار مشروع تنفیذ تم:  النفطیة تشرین غرب محطة في المرافق الغاز استثمار مشروع 

 جبسةال غاز معمل  إلى الغاز اهذ نقل خالل من تشرین غرب محطة في المفصول

 إستراتیجیة مشاریع أو الجدیدة االكتشافات من الغاز الستثمار خطط هناك مازال أعاله المشاریع إلى إضافة
  :منها السوریة العربیة الجمهوریة أراضي ضمن الغاز لنقل
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 المحوري: الغاز خط مشروع 

 خط خالل من المستهلكین إلى العراقیة ةالجمهوری من الغاز تسویق و نقل إلى المشروع هذا یهدف
 التركیة الحدود وحتى السوریة األراضي عبر العراقیة الحدود من أنابیب خط بمد ویتم ,العربي الغاز
  .كم٥٠٠ حوالي بطول

. القطر خارج التصدیر أو المحلیین المستهلكین حاجة تأمین بهدف ضواغط محطات تركیب مع 
  یوم./  ٣م ملیون ٣٠ حتى تصل العراقي الغاز من كمیات نقل یتم أن المتوقع ومن

 حولها: وما صدد منطقة في المكتشف الحر الغاز استثمار مشروع 

 تقدم ضوء في وذلك المجاورة والتراكیب صدد منطقة في المكتشف الغاز استثمار إلى ویهدف
 جنوب معمل مع ربطه یتمو  المنطقة في للنفط السوریة الشركة بها تقوم التي االستكشاف عملیات
  .٢٠١٢حیث تم ربط ثالثة آبار غازیة حالیًا و هي بالخدمة منذ عام  الوسطى المنطقة

 الوسطى المنطقة في المكتشف والمرافق الحر الغاز استثمار مشروع: 

 المنطقة من الشمال إلى الواقعة الحقول في المكتشف الحر الغاز استثمار إلى المشروع ویهدف
 المنطقة في المنشار وحقل الحفور شمال ـ البشري ـ دبیسان ـ القلعة ـ لعةالض شمال  وهي الوسطى
 تجمیع شبكات بإنشاء ذلك و لها المجاورة والحقول الدبیسان حقل من المنتج المرافق والغاز الوسطى

 إنشاء اآلن ویتم,  بالمنطقة معالجة منشأة اقرب إلى أو الشبكة إلى نقل وخطوط فصل ومحطات
  المواقع. هذه في الغاز رالستثما معمل

 الجبسة منطقة في الغاز استثمار مشروع: 

 في الجدیدة الخدمة عقود بموجب النفط حقول تطویر عن الناتج المرافق الغاز استثمار إلى ویهدف
 أي الستثمار القائمة التجمیع منشآت استطاعة برفع وذلك,  منصور والشیخ تشرین  و كبیبة حقول
 للغاز نقل خط أقرب مع وربطها إضافیة ضواغط بتركیب" مستقبال  المنتجة الغاز كمیات في زیادة
  الحاجة حال في
  

 الحسكة: منطقة في المرافق الغاز استثمار 

 واالكتشافات وعودة السویدیة في النفط حقول تطویر عن الناتج المرافق الغاز استثمار إلى ویهدف
و تم  السویدي في الطاقة تولید محطات إلى وتوصیله الغاز وفصل تجمیع منشآت بتوسیع الجدیدة

توقیع عقد بین المؤسسة العامة لتولید الكهرباء و شركة مبنى غروب اإلیرانیة لبناء محطة تولید 
  / میغاواط و بناء محطة لمعالجة و تحلیة الغاز.٤٥٠الكهرباء بالسویدیة باستطاعة /

  الستهالك:ا لمواقع وتوصیله النظیف الغاز نقل شبكة تطویر مشاریع -٤-٥
 لرفع المشاریع من مجموعة تنفیذ تم فقد سوریة في الغاز ونقل الستثمار اإلستراتیجیة األهداف لتحقیق

 التوسع إلى باإلضافة الجدیدة المشاریع من إنتاجها المتوقع الغاز كمیات الستیعاب بالشبكة النقل استطاعة
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 دول في الغاز شبكات مع والتكامل القطر حاءأن كافة في الجدد المستهلكین حاجة لتلبیة للشبكة األفقي
 الدول إلى للغاز المنتجة المجاورة الدول من الغاز وتسویق لنقل المستقبلي التعاون تحقیق بهدف الجوار

  المستهلكة

  سوریة في والمستقبلیة الحالیة الغاز خطوط شبكة

  

  

  النظیف: الغاز استهالك -٥-٥
 المرتبة في ویأتي القطر في حالیاً  النظیف للغاز الرئیسي ستهلكالم الكهربائیة الطاقة تولید محطات تعتبر
 المنشآت في الغاز استهالك إلى باإلضافة,  واإلسمنت السماد معامل مثل الصناعة وزارة منشآت الثانیة
 التابعة الطاقة تولید ومحطات المختلفة النفط وحقول النفط مصافي مثل المعدنیة والثروة النفط لوزارة التابعة

  لها.

 النقل قطاع ذلك على ومثال جدد مستهلكین لیشمل الغاز على الطلب یزداد أن المتوقع من أنه إال
 المتوقع الصناعیة والمنشآت,  المنزلي الغاز و المازوت من بدالً  المنازل في الغاز استهالكو ,  والمواصالت

  واألجنبیة. عربیةال االستثمارات خالل من أو الخاص القطاع قبل من مستقبالً  إقامتها
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  ٢٠١٢ـ  ٢٠٠٦ الفترة خالل النظیف الطبیعي الغاز استهالكالتالیة  البیانیة والمنحنیات الشكل التاليیبین  
  .٢٠١٥ عام حتى المتوقع والطلب

  )٢٠١٢- ٢٠٠٦( لألعوام النظیف الغاز الستهالك الفعلیة الكمیات جدول

    یوم/٣م ملیون:  الوحدة                                                                                   

 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  السنة

 ١٩،٢ ٢١ ١٨،٣٧ ١٤ ٩،٠٥ ٩،٥ ١٠ وزارة الكهرباء

 ١،٥ ١،٣٣ ١،٣٦ ١،٢٨ ١،٣ ١،٤ ١،٣ وزارة النفط

 ٠،٩ ١،١٧ ١،١٨ ١،٢٨٨ ١،٢٥ ١،٢ ١،٣ قطاع الصناعة

 ٢١،٦ ٢٣،٥ ٢٠،٩١ ١٦،٥٦ ١١،٢  ١٢،١ ١٢،٦ غاز النظیفإجمالي استهالك ال

     الطبیعي الغاز استهالك

   ٣م ملیون الوحدة                                                                                                                               
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  )٢٠١٥-٢٠٠٦ ( لألعوام لیهع الطلب مع النظیف الغاز إنتاج مقارنة
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الطلب إجمالي المتاح
  

 الغاز على الطلب توقعات مع والمستقبلیة الحالیة المشاریع من النظیف الغاز إنتاج خطة بین المقارنة خالل من
 حاجة لسد الالزمة الغاز كمیات في عجز هناك أن یتبین أعاله البیانیة  والمنحنیات الجداول في مبین هو ما وفق

 من, إضافیة استثمارات إلى والحاجة الجهود من مزیدا لبذل تحتاج صعبة تحدیات سیخلق مما القطر في المستهلكین
 بین الفرق لمعالجة المتاحـة الخیارات فان ولذلك,  الداخلیة السوق حاجة لتأمین للغاز إضافیة مصادر إیجاد أجل

  یلي: ما وفق تلخیصها یمكن علیه الطلب وتوقعات الغاز إنتاج توقعات

 خالل من االستهالك هذا وترشید الغاز من الكهربائیة الطاقة تولید محطات استهالك في النظر إعادة .١
 ترشید على بالتوازي والعمل المحطات هذه في الحراري المردود زیادة بهدف الحدیثة التكنولوجیا تطبیق

 الغاز. من المركبة الدارات تزوید على والتركیز عام بشكل الطاقة استهالك

 للنفط السوریة الشركة قبل من االستكشاف أعمال تكثیف خالل من الغاز من إضافیة مصادر استكشاف .٢
 تسد أن یمكن مستقبال الغاز من إضافیة مصادر أیة تطویر أن حیث.  معها المتعاقدة العالمیة والشركات

 .المحلیة السوق حاجة عن یزید أن ویمكن المستهلكین حاجة لتلبیة الغاز إنتاج في المتوقع العجز

 في العراق مع المستقبلي التعاون تطویر وخاصة للغاز والمصدرة المنتجة العربیة الدول مع اإلقلیمي التعاون .٣
 التعاون تشجیع فان  وكذلك. الممكنة البدائل أفضل أحد وهو سوریة عبر الطبیعي الغاز وتسویق نقل

 وضم العربي الغاز خط مشروع طنشا توسیع خالل من للغاز والمصدرة المنتجة الخلیج دول مع المستقبلي
 وتركیا إیران مع االستراتیجي التعاون إلى إضافة, للغاز وٕاضافیا مهما مصدرا سیشكل, إلیه الدول هذه

 الغاز. الستیراد
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  :النفط نقل .٦
  النفط: لنقل السوریة الشركة .١-٦

 النفط لنق شركة بدمج القاضي ٢٢/٣/٢٠٠٣ تاریخ) ١٢١( رقم التشریعي المرسوم بموجب تأسیسها تم
 حیث النفط لنقل السوریة بالشركة ١٩٧٤ عام/ ٩/ رقم التشریعي المرسوم بموجب المحدثة السوري الخام
  شركتین: من مؤلفة كانت

 :) سابقا العراق نفط شركة( المؤممة  النفط لنقل السوریة الشركة -١

 إلى السوریة دالحدو  من العراقي النفط نقل إلى تهدف وكانت الثالثینیات مطلع في تأسست والتي
 ولهذه العراقي النفط تصدیر لزیادة بانیاس في نفطي مصب أنشئ ثم)  لبنان(  طرابلس مصب
 اآلن حتى العاملة خطوطها طول ویبلغ) T4 ـ T3ـT2 ـ حمص ـ بانیاس(  هي مراكز خمسة الشركة

 كزالمرا هذه ومهمة وطرابلس بانیاس مصبي حتى العراقیة الحدود من تمتد وهي كم/ ١٣٠٠/
  وتجهیزاتها مرافقها جمیع مع والترحیل الضخ محطات وصیانة تشغیل

 السوري: الخام النفط نقل شركة -٢

 تسع عبر تشوك كرا في النفط آبار من الثقیل السـوري النفط نقل بهدف  عام تأسیسها تم والتي
 – الخیر صباح -البیضا – براك – عدس تل( وهـــــي:  طرطوس مصب حتى متتالیة ضخ محطات

  كم./ ٦٥٠/ حالیاً  الثقیل النفط خط طول . ویبلغ) حمص – صلبا – أثریة – الرصافة – العكیرشي

  األنابیب: خطوط .٢-٦

  الخفیف: النفط نقل خطوط .١-٢-٦

  الخطوط: من مجموعتین من وتتألف بانیاس حتى العراقیة الحدود من الخطوط هذه تبدأ
 وفي بوصة/ ٣٠/ وبقطر عراقیةال الحدود من یبدأ و ١٩٥٠ عام أنشئ:   بانیاس – جمبور خط 

 منطقة حتى بوصة/ ٢٦/ قطره یصبح ثم/ ٤٦٦/ المیل حتى بوصة/ ٣٢/ إلى یصل المواقع بعض
 كم/ ٤٩٠/ قدره إجمالي بطــــــول بانیاس خزانات

 حتى بوصة/ ٣٠/ وبقطر العراقیة الحدود من یبدأ,  ١٩٦٠ عام أنشئ:   بانیاس – كركوك خط 
 من قسم هناك,  بانیاس خزانات منطقة حتى بوصة/ ٢٤/ قطره یصبح ثم,  حمص غربي اللویبدة

,  دفعات على والبنزین المازوت لضخ یستخدم كم/ ١٠٠/ بطول وبانیاس حمـــص بین الخط هذا
 كما,  موقع/ ١٦٠/ في التآكل من%) ٤٠( إصالح وتم,  داخلي فنـي تفتیش عملیة له أجریت وقد

 حمص غربي اللویبدة من تبدأ كم/ ١٠٠/ وبطول بوصة/ ٢٤/ بقطر كركوك خط من تفریعه توجد
 ١٥٠ إصالح وتم داخلي فني تفتیش عملیة لها أجریت وقد بانیاس  في الخزانات منطقة وحتى
 على المهبطیة الحمایة تجهیزات أنجزت وقد واإلصالح الصیانة إجراءات الشركة وتتابع.   موقع

 .التآكل نسبة وتخفیض جاهزیتها لرفع الخطوط



 
 

32 

  الخطوط: هذه استطاعة
 وجمبور. كركوك خطي من لكل برمیل ألف ٦٠٠ تقارب كانت االسمیة االستطاعة 

 بـ كركوك لخط الحالیة االستطاعة وتقدر.  الشدیدة التآكالت بسبب انخفضت الحالیة االستطاعة 
 یومیاً  برمیل ألف ٣٠٠

 خط في الشدیدة التآكالت ىإل االنخفاض هذا ویعود یومیاً  برمیل ألف ٢٥٠ بـ جمبور خط في أما 
 اإلنتربوز.

  الثقیل: النفط نقل خطوط .٢-٢-٦

 ١٩٦٨ عام الخط هذا طرطوس، أنشئ مصب حتى عدس تل من یبدأ :طرطوس – عدس تل خط 
 حمص ومن كم/١٧٨/ بطول علیه لوبات إنشاء تم كما,  كم/ ٦٥٠/ قدره وبطول,  بوصة/ ٢٢/ بقطر
 كم./ ٩٠/ وطول بوصة/ ١٨/ وبقطر مزدوج بخط طرطوس حتى

 لتأمین مخصص وهو كم/ ٤٠/ وطول بوصة/ ٢٤/ بقطر ١٩٩٢ عام : أنشئبانیاس – طرطوس خط 
 انتربوز ٢٤ بالخط بتبدیله الخفیف للنفط استخدامه ویمكن الثقیل النفط من بانیاس مصفاة احتیاجات

 .الثقیل لخدمة

  الخطوط: هذه استطاعة
 فتقدر الحالیة االستطاعة أما السنة في طن ملیون ٥ االسمیة االستطاعة:  بانیاس – طرطوس خط 

  .سنویاً   طن ملیون ٤,٥ بـ
 الحالیة   االستطاعة أما السنة في طن ملیون ١٣ االسمیة االستطاعة:  طرطوس – عدس تل خط 

  ًا.سنوی طن ملیون ١١,٥ بـ فتقدر
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  والثقیل فیفالخ الخام النفط خطوط علیها مبیناً  سوریة خارطةیتضمن الشكل التالي       

  

  المستقبل: آفاق و النفط وتخزین نقل استراتیجیة .٣-٦

 یومیًا. برمیل ملیون١,٤ تبلغ بطاقة بانیاس وحتى العراقیة الحدود من الخفیف للنفط جدید خط إنشاء 

 كم.٦٥٠ بطول محطة حمص وحتى عدس تل من الثقیل للنفط جدید خط إنشاء 

 جدیدة. اتخزان بناء خالل من جدیدة تخزینیة سعات إنشاء 

 حدیثة. بأخرى القدیمة الضخ منشآت و محطات استبدال 

 متطورة. جدیدة مرابط إنشاء و الحالیة البحریة المرابط تطویر 

 االتصاالت. شبكة تحدیث  
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  النفطیة: المشتقات وتوزیع النفط تكریر قطاع في: ثانیاً 
  ر النفط وتوزیع المشتقات النفطیة:المؤسسة العامة لتكری

  ومن أهم المهام المنوطة بها :١٩/٢/٢٠٠٩/تاریخ ١٤تم إحداثها بموجب المرسوم التشریعي رقم /
قتراح ,وا.اإلشراف على الشركات العاملة و المشتركة في مجال التكریر و توزیع المشتقات النفطیة١

  .نفطیةاالستراتیجیات المتعلقة بتكریر النفط و الصناعات البتروكیماویة و توزیع المشتقات ال

 العمل على إنشاء مصافي جدیدة وفق خطط الدولة بهذا الشأن. .٢

جذب  والعمل على وتوزیع المشتقات النفطیة التنسیق مع الجهات العربیة و الدولیة في مجال تكریر .٣
 .المستثمرین

ع تحدید أفضلیات التمویل االستثماري للمشاریع األكثر أهمیة على النطاق الوطني في مجال تكریر وتوزی .٤
 المشتقات النفطیة و القیام بما یلزم لتأمین التمویل للمشاریع من المؤسسات المالیة العربیة و الدولیة .

ــــــة المحلیــــــة و العربیــــــة و الدولیــــــة مــــــ قالتنســــــی .٥ درات ـاء القـــــــل بنـــــــن أجـــــــو التعــــــاون مــــــع المؤسســــــات التدریبی
 بها.ة و تنمیة الموارد البشریة في المؤسسة و الشركات المرتبطة ـالوطنی

ام و ـــن النفط الخـات المرتبطة بها مـالتنسیق مع الجهات المعنیة في مجال استیراد و تصدیر احتیاجات الجه
  و تقوم المؤسسة بمتابعة تنفیذ المشاریع التالیة :المشتقات النفطیة.

  :مشاریع المصافي الجدیدة التابعة للمؤسسة العامة للتكریر والتوزیع

  س المشتركة:  ـ مشروع مصفاة الفرقل١
  یتم  بین حكومات كل من سوریة, وفنزویال, وٕایران ٢٠٠٧تشرین أول  ٣٠تم توقیع اتفاق شراكة بتاریخ

 دققدُ ص ألف ب/ي في منطقة الفرقلس ( شرق حمص ), و ١٤٠بموجبه إنشاء مصفاة مشتركة بطاقة 
   .٢٠٠٨لعام  ٩لمرسوم التشریعي رقم با

, وحصة ٢٠٠٩ من عام  كانون الثاني فيشهارها في الجریدة الرسمیة تم إحداث الشركة المشتركة وإ حیث 
   / %.٢٠،٣الجانب السوري فیها /

  أهم األعمال المنجزة حتى تاریخه :
صادر عن وزارة  ) ٢٠٠٨/ ٦/ ٩/ د.س تاریخ  ١٤٨رار التخصیص رقم (قتخصیص األرضو  الموقع تحدید -

  الزراعة .
  ادیة من قبل شركة البیسیب الفرنسیة .الجدوى االقتصما قبل إنهاء دراسة  -
  اإلیرانیة .     Iran Khakنجاز الدراسة الطبوغرافیة والجیوتكنیكیة من قبل شركة إ -
  اإلیرانیة .  Namvaranإنهاء دراسة البنیة التحتیة من قبل شركة   -
  نجاز تسجیل الشركة لدى السجل التجاري في حمص .إ -
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القرار رقم  بهیئة االستثمار السوریة الصادر عن ٢٠٠٧ / لعام ٨ستثمار رقم تشمیل المشروع في قانون اال -
  . ١٤/١/٢٠٠٩/ م.س تاریخ ٨
/ حمص بمبلغ رأس ١فتح حساب مصرفي باسم شركة مصفاة الفرقلس لدى المصرف التجاري السوري الفرع / -

  / یورو . ١٠٠٠٠٠٠مال الشركة /
  . ٢٠١٠و المعدلة في آذار  ٢٠٠٩في تشرین الثاني  Nexantإنهاء دراسة الجدوى المصرفیة من قبل شركة -

   :الصینیة المشتركةالمصفاة ـ  ٢

توقیع اتفاقیة تعـاون بین وزارة النفط والثروة المعـدنیة و شركة البترول الوطنیة الصینیة   ٢٠٠٨/ ٤/ ٢بتاریخ تم  -
)CNPCI إلنشاء مصفاة نفطیة (.  

% والجانب الصیني ١٥منطقة دیر الزور, حصة الجانب السوري فیها في  ومی ألف ب/ ١٠٠ التصمیمیة طاقةال -
٠%٨٥ 

 األعمال المنجزة: 

  ٠م الجانب الصیني دراسة الجدوى االقتصادیة للمشروع دق -
تم تكلیف شركة البیسیب الفرنسیة بإجراء تقییم لدراسة الجدوى االقتصادیة المقدمة من الجانب الصیني وقدمت  -

لجانب الصیني مراجعة الجدوى االقتصادیة على ضوء مالحظات البیسیب وٕاجابة الجانب الشركة تقریرها وعلى ا
   .السوري على بعض األمور المتعلقة بالتسعیر

تم التوصل مع الجانب الصیني إلى الصیغ النهائیة التفاق الشراكة والنظام األساسي للشركة وباقي االتفاقات  -
صدور التقریر النهائي لدراسة الجدوى االقتصادیة والموافقة علیه من الملحقة فیها والتوقیع علیها سیكون بعد 

   الطرفین السوري والصیني .

  : المشروعواجهت التحدیات التي 

 /  ملیون یورو إضافة  ٢٤٠تأمین التمویل الالزم لتغطیة حصة الجانب السوري في المشروع والمقدرة بحوالي /
 ٠إلى قیمة المرافق خارج حدود المصفاة 

 ٠أمین استمراریة الخام الخفیف للمصفاة على المدى البعیدت   
 الكلس و  الحجر مشكلة تصریف فحم الكوك المنتج في ظل ارتفاع نسبة الكبریت فیه , إضافة إلى تأمین

تصریف الرماد والجبس الناتج عن محطة القوى في حال تشغیل محطة القوى على حرق الفحم إلنتاج البخار 
  .ولم یطرأ علیه أي جدید حالیاً  المشروع متوقفو  وتولید الكهرباء
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   المصافي الصغیرة:ـ ٣
 برمیل  / الیوم تعمل على الخام الثقیل ٢٥٠٠٠مصفاة  ١- ٣:  

وفق توجیهات الحكومة للمضي في ضوء الحاجة للمشتقات النفطیة وتوفر كمیات من النفط السوري الثقیل 
المزید من النفط الخام في ظل الظروف التي یمر بها القطر وبالرغم  والمكثفات إلقامة مشاریع نفطیة صغیرة وتكریر

من أن اقتصادیة هكذا مشاریع تكون أقل من المشاریع الكبیرة فقد تقرر الطلب من المؤسسة إعداد دفاتر الشروط 
ري الثقیل الیوم  تعمل على النفط الخام السو /ألف برمیل ب ٢٥اة نفطیة بطاقة  المطلوبة لإلعالن عن مشروع مصف
ویحدد موقعها في منطقة هنیدة بمحافظة الرقة كون الموقع قد تم دراسته   BOTعلى أن یكون االستثمار وفق نظام 

 سابقًا وهو قریب من خطوط النفط والغاز ومستودعات شركة محروقات وخط السكك الحدیدیة ومصادر المیاه .

 ألف برمیل / الیوم    ٢٠ – ١٥ -١٠-٥/ بحموالت مصافي صغیرة  تعمل على الخام الثقیل    ٢- ٣ /  

  /یومًا .  ٩٠ولمدة  / ٢٠١٣/ ٥/ ٢٢تم اإلعالن عن المصافي الصغیرة بتاریخ 

الشركة العامة لمصفاة حمص ـ شركة مصفاة بانیاس ـ و  ثالث شركات هي: للمؤسسة العامة للتكریرو یتبع 
  شركة محروقات.

  :شاطاتها )الشركة العامة لمصفاة حمص ( فعالیاتها ون
   مهام المصفاة:

كأول مصفاة لتكریر النفط في القطر العربي السوري بطاقة  ١٩٥٩وضعت مصفاة حمص باالستثمار في عام 
% ثقیل) ٦٠% خفیف ، ٤٠مزج بین نوعي الخام الخفیف والثقیل ( وبنسبملیون طن سنویا"  ٥,٤٥تصمیمیه تبلغ 

الوحدات األخرى الرئیسیة والخدمیة . یضاف إلى نشاط الشركة  وتتضمن أربع وحدات تقطیر رئیسیة باإلضافة إلى
یتبع  ,میغا واط ساعي مع أنظمة المرافق والخدمات ٦٤طن/سا , وقدرة كهربائیة  ٣٨٠إنتاج بخار باستطاعة 

 ) ألف طن سنویا٦٠بطاقة إنتاجیة وصلت حالیا" إلى ( ١٩٧٥للشركة معمل لمزج الزیوت بدأ العمل فیه منذ عام 
  .وخارجیاً  تسویق المشتقات والزیوت المعدنیة داخلیاً  یتمو 

  رة العمل :ئالمشاریع التي وضعت في داـ 
  .تخفیض انبعاثات المركبات الكبریتیة من مداخن األفران والمراجل البخاریة إلى الجو  )١
  .تخفیض انبعاثات المركبات الهیدروكربونیة إلى البیئة  )٢
الضواغط والمضخات والعنفات وجمیع الزیوت المستعملة في السیارات  تجمیع الزیوت المستهلكة المستخدمة في )٣

والمجمعة من تنظیف معمل مزج الزیوت في برامیل محكمة اإلغالق ووضعها في ساحة خاصة مع العلم انه تم 
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بیع كمیات من هذه الزیوت لمعامل تجدید الزیوت المرخصة مما أدى على التخلص اآلمن منها وتحقیق فائدة 
  .دیة اقتصا

 ٠مخلفات صلبة آمنة بیئیًا    إلىمعالجة مشكلة الحمأة الناتجة بشكل یومي عن وحدة المعالجة وتحویلها  )٤
تم التخلص من الفحم المتراكم المعروف بجبل الفحم عن طریق تصدیره خارج القطر وتم تسویة األرض مكانه  )٥

الفحم الجدید الناتج في حاصل تم بناؤه بارتفاع  وفرشها بالتراب الزراعي  وزراعتها بأشجار الزیتون  ویتم تجمیع
 عدم انتشار غبار الفحم خارج الحاصل .على ثمانیة أمتار ویتم ترطیبه بشكل یساعد 

مشاریع صیانة خزانات الخام والمشتقات ومنها إصالح األسقف العائمة لضمان عدم تسرب األبخرة   )٦
 تكمال كافة الخزانات وفق برنامج محدد.الهیدروكربونیة إلى الجو والعمل مستمر حالیًا الس

/ وجزء من المجرور العام مما ساهم في تخفیض  ١٢تم تنفیذ مشروع صیانة واستبدال مجرور الوحدة  / )٧
 االنبعاثات الغازیة في هذه المنطقة .

  ٢٠١٠/ ١٢/ ٤إنشاء حوض لترقید الكلس مما أدى لتحسین أداء وحدة المعالجة وانتهى العمل به بتاریخ  )٨
  :مشاریع بیئیة لتحسین الواقع البیئي جاري العمل بهاـ 

 .معالجة السلدج الیومي والمتراكم مشروع  .١
والتصامیم  % من الدراسات٩٥% منها نسبة ٧٤,٧٥/ : نسبة التنفیذ اإلجمالیة  ٢٢مشروع تعدیل الوحدة  / .٢

لمدنیة واألعمال متوقفة % منها وبعض األعمال ا٩,٨٣% من التوریدات تم تركیب مانسبته٨٢,٣الهندسیة و
 حالیا".

 . مشروع تعدیل وحدات التقطیر الجوي والفراغي .٣
تخفیض انبعاثات  –یهدف إلى تخفیض تلوث المیاه المنصرفة  :مشروع معالجة المیاه الحامضیة .٤

مشروع تحسین واقع  إلىتم ضم المشروع ,الهیدروكربونات والروائح إلى الجو ، وخصوصًا الغازات الكبریتیة
  .لجة المیاه الملوثةمعا

حیث یهدف إلى استخدام تقنیة النظام الحدیث المغلق  مشروع تعدیل منظومة الكوینش  في قسم التفحیم : .٥
بحیث یعاد التقاط المواد الملوثة بدًال من طرحها إلى البیئة وتخفیض الهدر والفاقد من خالل إعادة تكریر 

  جوكربونیة التي كانت تطرح إلى الالمواد الهیدرو 
   :شركة مصفاة بانیاس

  مهام المصفاة:
ملیون طن سنویًا،  ٦بطاقة تكریریة قدرها   ١٩٧٥لعام  ١٠٣٥أحدثت شركة مصفاة بانیاس بموجب المرسوم رقم 

  .% خام سوري ثقیل ٤٠ و% خام سوري خفیف  ٦٠وتعمل حالیًا على تكریر مزیج بنسبة 
  ام التالیة :  تقوم الشركة بموجب مرسوم إحداثها باألنشطة والمهو 

  تكریر النفط الخام.   .١
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  إنتاج المشتقات النفطیة لتأمین حاجة السوق المحلیة وتسویق الفائض منها. .٢
  شراء النفط الخام الالزم لهذه المصفاة. .٣
 إنشاء المشاریع الالزمة للمصفاة. .٤

% وزن نفط  ٨٠ثقیل مزائج النفط السوري الخفیف وال حیثصممت المصفاة لتكریر مزائج مختلفة من النفط الخام,
  % نفط سوري ثقیل. ٥٠و ,% نفط عربي خفیف ٥٠% وزن نفط سوري ثقیل, وأیضًا  ٢٠و  ,كركوك

وتستجر المیاه الالزمة لها  ,سا تابعة للمصفاة  /) میغا واط ٤x١٢تتزود المصفاة بالطاقة محلیًا من محطة حراریة ( 
ة مناسبة, حیث یتم ضخ المیاه إلى خزانات ترتفع عن من بحیرة السن عن طریق محطة ضخ أنشأت علیها باستطاع

عبر أنبوبین ثم ترسل إلى شبكة المیاه في المصفاة بواسطة أنبوبین معدنیین بقطر (  أمتار) ١٠٤سطح البحر (
٢xمم ).١٠٠٠  

بیة  بنزین) وفق المواصفة األور  -تم تأجیل مشروع تطویر مصفاة بانیاس الذي یهدف النتاج مشتقات نفطیة (مازوت
EURO IV   ٠مما یحقق ریعیة اقتصادیة للمصفاة ویخفف التلوث البیئي  

  اإلجراءات المتخذ ة للحفاظ على البیئة : 
  فاة بالغاز الطبیعي.تزوید المص عأدرجت عدة مشاریع للحفاظ على البیئة منها مشرو 

 شركة محروقات:

النفطیة بها مهام تأمین المنتجات  وقد ُأنیط ،/٩بالمرسوم التشریعي رقم / ١٩٧٤تأسست شركة محروقات في العام 
بأنواعها إلى القطاعات المستهِلكة في القطر، وكذلك تأمین المستلزمات لتنفیذ مهامهــا من نقل وتخزین وتوزیع 

ن ( خزَّاناٍت ـا مـشآت التي تخدم عملهنار وٕانشاء المـن طریق استثمـالمنتجات النفطیَّة المحلیَّة أو المستوردة ع
بالقطارات والصهاریج العادیة ومحطـات الضـخ  مستودعات وخطوط أنابیب ومراكز تموین وتوزیع ومحطَّات شحنو 

ووحدات تعبئة الغاز وورشات صیانتها ومحطَّات بیع المشتقـات النفطیَّة واستقبال الناقالت البحریة ووحدات 
في تحقیق مهام الشركة، حیث تؤمن الشركة القسم ومحطَّـات تمویـن الطیران )، وغیر ذلك من األعمال التي تساهم 

وتستورد باقي  )التي تتعامل بها من اإلنتاج المحلي ( مصفاة حمص ـ مصفاة بانیاس النفطیةاألكبر من المواد 
  .مكتب تسویق النفط احتیاجاتها عن طریق
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  ٢٠١٢-٢٠٠٦كمیات النفط الخام المكررة في المصافي  لألعوام  یبین جدول

   
 لوحدة: ألف طن  ا

 المجموع  مصفاة بانیاس   مصفاة حمص   العام 

١٢،٨٦٩ ٦،٥٩٤ ٦،٢٧٥ ٢٠٠٦ 

١١،٧٤٦ ٥،٨٩٨ ٥،٨٤٨ ٢٠٠٧ 

١١،٧٦٧ ٥،٩١٠ ٥،٨٥٨ ٢٠٠٨ 

١٢،٠٣٤ ٦،٣١٩ ٥،٧١٥ ٢٠٠٩ 

١١،٧٣٠ ٥،٩٢٤ ٥،٨٠٦ ٢٠١٠ 

١١،٩٩٠ ٦،٤٢٧ ٥،٥٦٣ ٢٠١١ 

٩،٢٦٨ ٤،٨٤٦ ٤،٤٢١ ٢٠١٢ 
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 )  ٢٠١٢- ٢٠٠٦وي إلنتاج المصافي من المشتقات النفطیة  لألعوام (المتوسط السن

   
الوحدة: ألف طن  

 المجموع  مصفاة بانیاس   مصفاة حمص   البیان  

 ١٣١ ٧٤ ٥٧ الغاز السائل

 ١،٣٣٤ ٨٥٩ ٤٧٥ البنزین

 ٧٤٧ ٤٤٧ ٣٠٠ نفتا

 ٢١٧ ٥٠ ١٦٨ كیروسین

 ٣،٨٧٦ ٢،١٠٧ ١،٧٦٨ غاز أویل (مازوت)

VGO ٦٤٢ ٥٩٣ ٤٩ 

 ٥،٤١١ ٣،٠٤٩ ٢،٣٦٢ فیول أویل

 ٥١٧ ١٨٦ ٣٣١ بیتومین

 ٢٢ ١١ ١١ كبریت

 ١٦٠ ٦١ ١٠٠ فیول غاز

 ٩٤  ٠   ٩٤ سلوبس (مخلفات)

 ١٥٦ ٠   ١٥٦ فحم الكوك

 ١٣،٣٠٨ ٧،٤٣٨ ٥،٨٧٠ المجموع
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  ٢٠١٢-٢٠٠٦استهالك المشتقات النفطیة في األعوام   یبین دولج

  الوحدة: ألف طن

 الغاز المنزلي   الفیول  كیروسین طیران  بنزین   كاز عادي   مازوت  البیان  

٨١١ ٤،٩٥٨ ١٨٤ ١،٣٨٤ ٥١ ٧،٤٤١ ٢٠٠٦ 

٦٤٧ ٦،٢٥٣ ١٧٩ ١،٤٢٨ ٥ ٨،٠٤٢ ٢٠٠٧ 

٨٢٣ ٦،٨٦٢ ١٨٦ ١،٤٦٤ ٤ ٦،٩٨٩ ٢٠٠٨ 

٨٣٧ ٦،٠٣٣ ١٩٩ ١،٥٨٩ ٢ ٦،٣٢٤ ٢٠٠٩ 

٨٤٦ ٥،١٤٨ ٢٠٦ ١،٧٣٤ ٢ ٥،٤٨٤ ٢٠١٠ 

٩٠١ ٤،٨٣٧ ١٦٧ ١،٥٩٨ ٣ ٥،٩٠٥ ٢٠١١ 

٥٤٣ ٣،٥٢٥ ٩٣ ١،٣٧٥ ١١ ٣،٩٢٤ ٢٠١٢ 
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  ٢٠١٢- ٢٠٠٦ تطور الخامات المكررة وٕانتاج المشتقات النفطیة لمصفاة حمص  خالل الفترة :

    
الوحدة: ألف طن  

 زیوت معدنیة   إجمالي المنتجات   الفاقد  الخام المكرر   العام 

٦٦ ٦،٢٣٨ ٣٧ ٦،٢٧٥ ٢٠٠٦ 

٦٩ ٥،٨٠٧ ٤١ ٥،٨٤٨ ٢٠٠٧ 

٦٥ ٥،٨١٠ ٤٨ ٥،٨٥٨ ٢٠٠٨ 

٤٢ ٥،٦٦٤ ٥١ ٥،٧١٥ ٢٠٠٩ 

٤٣ ٥،٧٢٧ ٧٨ ٥،٨٠٦ ٢٠١٠ 

٤٥ ٥،٥١٦ ٤٧ ٥،٥٦٣ ٢٠١١ 

٢٨ ٤،٣٨٥ ٣٦ ٤،٤٢١ ٢٠١٢ 
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      ٢٠١٢-٢٠٠٦تطور الخامات المكررة وٕانتاج المشتقات النفطیة لمصفاة بانیاس خالل الفترة :

    طن ألفالوحدة                                                                                                    

 المشتقات المعالجة الخام المكرر العام
إجمالي الخامات 

 المكررة
 المنتجات إجمالي الفاقد

٧،٨٤٥ ٥٦ ٧،٩٠٢ ١،٣٠٧ ٦،٥٩٤ ٢٠٠٦ 
٨،٢٩٤ ٢٥ ٨،٣٢٠ ٢،٤٢٢ ٥،٨٩٨ ٢٠٠٧ 
٨،٥١٩ ٢٩ ٨،٥٤٨ ٢،٦٣٨ ٥،٩١٠ ٢٠٠٨ 
٨،٧٣٣ ٤٦ ٨،٧٧٩ ٢،٤٦٠ ٦،٣١٩ ٢٠٠٩ 
٨،٠٣٠ ٣١ ٨،٠٦١ ٢،١٣٧ ٥،٩٢٤ ٢٠١٠ 
٧،٩٢٠ ٤٢ ٧،٩٦٢ ١،٥٣٥ ٦،٤٢٧ ٢٠١١ 
٤،٩٥١ ٢٥ ٤،٩٧٦ ١٣٠ ٤،٨٤٦ ٢٠١٢ 

  الفیول المستورد في شركة مصفاة بانیاس لصالح شركة محروقات 
  الوحدة :ألف طن                                                                                                                                                

  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  العام

 ٧٥ ٨٠٥ ١،٢٨٨ ١،٧٧٢ ١،٨٨٩  ١،٧٧٠ ٣٩٢  الفیول المستورد
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  استیراد المشتقات النفطیة  في شركة محروقات 
  ٢٠١٢ـ   ٢٠٠٦خالل الفترة 

     
الوحدة: ألف طن  

 فیول أویل  غاز  سائل  بنزین ممتاز  مازوت دیزل  مازوت  العام 

 ٦٥٥ ٢٨٨ ١٨٢ ـ   ٣،٤٢٥ ٢٠٠٦

 ٢،١٤٣ ٣٧١ ١،٧٧٣ ـ   ٤،٢٨٠ ٢٠٠٧

٢،٨٨٤ ٣٨٠ ١٧٩    ٣،٧٢١ ٢٠٠٨ 

٢،٠٢٥ ٤٤٨ ٣٢٦ ٣٢ ٨١٤ ٢٠٠٩ 

١،٢٨٨ ٤٣١ ٨٧٦ ٢ ١،٩٦٨ ٢٠١٠ 

٨٠٥ ٣٩٦ ٣٣٨ ٢٤٦ ١،٨٠٤ ٢٠١١ 

 ١٢٢ ١٩٣  ـ ٢١٩ ٧٢٥ ٢٠١٢
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 األسعار الحالیة للمشتقات النفطیة في السوق المحلیة  

   

 للمواطن باللیرة السوریة البیعسعر  الوحدة المادة

 ل.س ٨٠٠ لیتر٢٠ كاز عادي

 ل.س ١٢٠٠ لیتر ٢٠ المازوت

 ل.س ٢٠٠٠ لیتر ٢٠ البنزین

 للغالون   $ ٢،٠٣  غالون أمریكي ١ كاز الطیران

 ل.س ٣٥٠٠٠ طن ١ اإلسفلت

 ل.س ٦٠٠٠ طن ١ فحم الكوك

 ل.س ٥٠٠٠٠ طن ١ الفیول

 ل.س ١٠٠٠ كغ ١٠اسطوانة معبأة سعة  الغاز المنزلي

 ل.س ٤٨٠٠ كغ ١٢اسطوانة سعة  اسطوانة غاز فارغة
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  الباب الثاني

  قطاع الكهرباء

  مقـدمة : -أوالً 
قطاع  محلیًا وعالمیًا، لذلك فإن في كافة خطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الكهرباء دورًا محوریًا وهاماً  تؤدي

السوري، فباإلضافة إلى مساهمته في تكوین الناتج المحلي وتوفیر  لالقتصادأهمیة بالغة بالنسبة ُیشكل الكهرباء 
بالنسبة للنشاط االقتصادي  اءٌ فرص العمالة المباشرة وغیر المباشرة، یلبي هذا القطاع حاجة سوریة من الكهرباء سو 

في القطاع اإلنتاجي والتجاري والخدمي، أو االستخدام المنزلي، ویساهم بالتالي في تأمین متطلبات التنمیة 
  االقتصادیة واالجتماعیة.

المركبة ولوال  الستطاعةهذا الدور المكتسب ما كان لیتحقق لوال اإلرادة الطموحة التي ساهمت في مضاعفة ا 
قد ال تستطیع الدولة تأمین االستثمارات الالزمة لتوسیع قدرات المنظومة  ذلك، ومع التي رصدت ماداتاالعت

الكهربائیة نتیجًة للزیادة الحادة في الطلب على الكهرباء وعدم التزام المواطنین بقضایا الترشید وٕاجراءات رفع كفاءة 
  النفطیة في السوق المحلیة. االستخدام، بسبب انخفاض أسعار مبیع الكهرباء والمشتقات

الذي سمح للقطاع الخاص باالستثمار في قطاع الطاقة  ٢٠١٠/ لعام ٣٢ومع صدور قانون الكهرباء رقم /
م انجاز عدد توالكهرباء، سعت وزارة الكهرباء إلشراك القطاع الخاص في مجالي تولید وتوزیع الطاقة الكهربائیة، وقد 

من قبل مات التنفیذیة الناظمة هذا الموضوع، ومازالت الكهرباء في سوریة تنتج من التشریعات والقوانین والتعلی
والتوزیع. وتلعب وزارة الكهرباء الدور  والنقل القطاع الحكومي حیث تتولى الجهات العامة مجمل عملیات اإلنتاج

والتي ساهمت في ) رباء سابقاً ء (تولید ونقل الكهالرئیسي في عملیة اإلنتاج من خالل المؤسسة العامة لتولید الكهربا
%، في حین ساهمت باقي الجهات ٩٠بنحو ٢٠١١-٢٠٠٠تلبیة الطلب على الطاقة الكهربائیة خالل الفترة 

% مع اإلشارة إلى تناقص نسبة مساهمة ١٠(المؤسسة العامة لسد الفرات ومصادر وزارة النفط واالستیراد) بحوالي
  ى الكهرباء ومحدودیة المصادر الكهرمائیة.تلك الجهات مستقبًال مع تنامي الطلب عل

جرى االعتداء بشكل مستمر على مكونات المنظومة الكهربائیة  اسُتهدف قطاع الكهرباء منذ بدایة األزمة، حیث
السوریة من محطات تولید وتحویل وخطوط نقل وتوزیع، إضافًة إلى تكرار تفجیر وتخریب السكك الحدیدیة التي ُتنقل 

ذین ُیستخدمان في محطات تولید وٕانتاج الطاقة لفیول أویل وتفجیر خطوط نقل الغاز الطبیعي العبرها مادة ال
  الكهربائیة.
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إن هذه األعمال تسببت بخسائر مالیة واقتصادیة وآثار اجتماعیة وٕانسانیة كبیرة تكبدها الشعب السوري وسیبقى 
، منوهین إلى أن منعكس األضرار سیمس شریحة كبیرة تأثیرها لفترة طویلة مستقبًال نظرًا الرتفاع تكالیف اإلصالح

% من الكهرباء المستهلكة في سوریة هو استهالك منزلي وخدمي ٩٠من المجتمع السوري على اعتبار أن أكثر من 
  وتجاري وصناعي.

من  ٢٠١١وبسبب الظروف التي یمر بها القطر واالعتداءات المذكورة أعاله، انخفضت الطاقة المنتجة محلیًا عام 
/ ملیار ك.و.س مقارنة ٦،٩٧، وبلغت الطاقة المفصولة /٢٠١٢ملیار ك.و.س عام  ٤٣ملیار ك.و.س الى  ٤٩

  .٢٠١١/ ملیار ك.و.س في عام ٠،٥١ـ/ب

  :٢٠١١إلنتاج الطاقة الكهربائیة لعام ونبین فیما یلي تحلیًال  

غازیة، بخاریة، ( لي، والعنفات الكهرحراریة% من اإلنتاج الك٦ ما نسبته ٢٠١١لعام مائیة كهر العنفات البلغ انتاج 
وبلغت نسبة إنتاج الكهرباء لعام % من اإلنتاج الكلي. ٩٤)  ودارة مركبة والتي تعمل على الفیول أو الغاز الطبیعي

مع اإلشارة . %٦٦% من الطاقة الكهرحراریة المنتجة  وباستخدام الغاز الطبیعي ٣٤باستخدام الفیول أویل  ٢٠١١
لمحطات التابعة للوزارة جمیعًا تستطیع العمل على الغاز الطبیعي والفیول أویل ویتوقف ذلك على توفیر إلى أن ا

  .الكمیات الالزمة من الغاز الطبیعي

% عام ٥٩إذ وصلت إلى حدود  ،٢٠٠٣ -٢٠٠٠الكهربائیة خالل الفترة ارتفعت مساهمة الغاز في تولید الطاقة  
وفقًا للمتاح من الغاز الطبیعي، ثم ارتفعت الى  وذلك ٢٠٠٨% عام  ٣٨والي ثم عاودت باالنخفاض إلى ح ،٢٠٠٣

  بسبب صعوبة نقل الفیول أویل الى محطات التولید. ٢٠١٢% في عام ٧٤والى  ٢٠١١%  عام ٦٦

وطاقة الریاح أو غیرها من  ) CSPوالمركزات الكهرشمسیة  PVالكهرضوئیة( أما إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسیة
حدود جدًا، لكنه من المتوقع أن یزداد باضطراد بعد نهایة األزمة التي یمر بها اقة الجدیدة والمتجددة فیبقى مالط

  القطر، حیث یوجد العدید من مشاریع تولید الكهرباء بالطاقات المتجددة التي توقفت لهذا السبب.

  التنظیم الهیكلي لقطاع الكهرباء: - ثانیاً 
فصل  ١٩٩٤تم في عام  ،القطاع الخاص في مجال تولید وتوزیع الطاقة الكهربائیةبهدف تفعیل عملیة اشراك 

نشاطات التولید والنقل عن نشاطات التوزیع ضمن مؤسستین منفصلتین، ثم جرى إعادة هیكلة القطاع وفصل 
  .٢٠١١لعام  ٣٥٥وظائف النقل عن كل من وظائف التولید والتوزیع بالمرسوم رقم 
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  حة عن قطاع الكهرباء في الجمهوریة العربیة السوریة:ونبین فیما یلي لم 

بهدف تفعیل عملیة اشراك القطاع الخاص في مجال تولید وتوزیع الطاقة الكهربائیة وفقًا ألحكام المرسوم التشریعي 
تم فصل نشاطات التولید والنقل عن نشاطات التوزیع ضمن مؤسستین منفصلتین،  ومن  ١٩٩٤/ لعام ١٤رقم /

فصل نشاط نقل الطاقة الكهربائیة عـن نشاطي التولید والتوزیع تم  ١١/٩/٢٠١١) تاریخ ٣٥٥رسوم رقم (مخالل ال
  ، لتصبح المؤسسات هي:في المنظومة الكهربائیة السوریة

  المؤسسة العامة لتولید الكهرباء. - ١

  المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. - ٢

  المؤسسة العامة لتوزیع الكهرباء.  - ٣

 :زارة الكهرباء والجهات التابعة لهامهام و  -١

  اإلدارة المركزیة: -أ
تمارس وزارة الكهرباء مباشرة أو بواسطة المؤسسات والشركات التابعة لها أو بالتعاون مع المؤسسات األخرى جمیع 

 :المهام أو االختصاصات المتعلقة بقطاع الكهرباء والسیما

  الطاقة الكهربائیة وتنفیذ المشاریع المقررة لتأمین هذا الغرض.وضع الخطط الالزمة لتغطیة حاجة القطر من  -آ

إنتاج ونقل وتوزیع واستثمار الطاقة الكهربائیة وتوفیرها بشكل یتناسب مع التطور االجتماعي واالقتصادي  - ب
 والصناعي والتجاري.

 تعمیم اإلنارة على الریف في القطر. - ت

مؤسسات والشركات وجهات القطاع العام التي یتوفر لدیها مجموعات اإلشراف على إنتاج الكهرباء في جمیع ال - ث
تولید كهربائیة رئیسیة أو احتیاطیة و إصدار التعلیمات الخاصة بتشغیلها واستثمارها بما یتماشى مع المصلحة 

  العامة.

 مهام المؤسسة العامة لتولید الكهرباء: -ب

  لــى األخص ما یلي:له عالقة بتولید الكهرباء وع تختص المؤسسة بكل ما

بأعلى كفاءة ممكنة مع (عام وخاص) الطاقة األولیة المتاحة لتولید الكهرباء  استخدام مصادر إستراتیجیةوضع . ١

   .مراعاة مبادئ األنظمة النافذة بما یتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة
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) بنــاء ، الــخ ...النوویــة المركبــة، الــدارة البســیطة،إنشــاء محطــات التولیــد علــى مختلــف أنواعهــا ( البخاریــة، الــدارة . ٢
/ لعـام ٣٥٥المرسـوم رقـم /أحكام و  ،٢٠١٠/ لعام ٣٢لقانون رقم /أحكام او  ،١٩٩٤/ لعام ١٤رقم/أحكام المرسوم على 

٢٠١١ .  

تحدید المواقع لمحطات التولید الجدیدة بالتنسیق مع مؤسسة النقل بهدف اإلعالن عن طلبات عروض لدعوة . ٣
  في الوزارة. مستثمرین لتنفیذ مشاریع لتولید الكهرباء للقطاع الخاص بالتنسیق مع مدیریة تنظیم القطاعال

 اإلعالن عن طلبات عروض لدعوة المستثمرین إلدارة أو تشغیل أي من نشاطات التولید القائمة.. ٤

ابعتها بالتنسیق مع شركات اإلشراف على تشغیل ووضع برامج صیانة محطات تولید الطاقة الكهربائیة ومت. ٥
 ومنشآت التولید والجهات العامة ذات العالقة.

لشركات  تبدیلال خبراء وقطعالستقدام العروض الوتنظیم أعمال الصیانة وطلبات  اإلستراتیجیةتبدیل التأمین قطع . ٦
 ومنشآت تولید الطاقة. 

 أداء مجموعات محطات تولید الطاقة الكهربائیة.وتحسین  مراقبة. ٧

 العامة لنقل الكهرباء.   مؤسسةالبرمجة أعمال الصیانة بالتنسیق مع . ٨

أنظمة االستثمار  لقاء بدالت تحدد وفق لنقل الكهرباءتولید الطاقة المعدة للتصدیر وتسلیمها إلى المؤسسة العامة . ٩
 المعمول بها.

الفعلیة لإلنتاج وبما یؤمن تغطیة نفقات  الطاقة المسلمة إلى مؤسسة النقل استنادًا إلى الكلفةتحدید أسعار . ١٠
لنقل بالتنسیق مع المؤسسة العامة التشغیل والتوسع في بناء محطات التولید الجدیدة حسب الخطط الموضوعة و 

 الكهرباء. 

ووضعه موضع التطبیق  الطاقة األولیة في القطر االستفادة من جمیع إمكانیات تولید الكهرباء من مصادر. ١١
 . ادیةصثبــات جدواه االقتـ العملي عند

مراقبة عوامل تلوث البیئة ومراعاة تطبیق التعلیمات واألنظمة والقوانین الخاصة بحمایة البیئــة وذلك بكفاءة فنیة . ١٢
 واقتصادیة ورفع المردود إلى المستویات المعیاریة العالمیة لألنظمة الكهربائیة المشابهة فیما یخص تولید الكهرباء.

 یة الطلب على الطاقة الكهربائیة باالستخدام األمثل لمصادر الطاقة األولیة والطاقات الجدیدة والمتجددة.. تلب١٣
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  مهام المؤسسة العامة لنقل الكهرباء: -ت

شراء الكهرباء المنتجة من محطات التولید العائدة للجهات العامة ومن المرخص لهم بالتولید وبیعها لمؤسسة  -١

 ن الرئیسین.التوزیع والمشتركی

 إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم. - ٢

 نقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدالت تحدد وفق أحكام القانون. - ٣

 تنظیم إجراءات شراء وبیع الكهرباء وفق أحكام القانون. - ٤

والمستقر للشبكة اتخاذ التدابیر الالزمة لتلبیة الطلب على الطاقة واالستطاعة بما یحقق التشغیل اآلمن  - ٥
 الكهربائیة.

 إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع. - ٦

مراقبة ومتابعة میزان الطلب على الكهرباء والتولید المتاح والتنبؤ باألحمال المستقبلیة واالستطاعات المطلوبة  - ٧
 الالزمة لذلك.واتخاذ اإلجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقیتها ووضع المقترحات 

 القیام بأعمال الدراسة والبحوث والتطویر في مجال نشاط المؤسسة. - ٨

 جدولة التبادل مع شبكات الدول المجاورة. - ٩

 المشاركة في دراسات التوسع في التولید والنقل لتلبیة الطلب. -١٠

 المشاركة في تنفیذ أعمال توسیع شبكة النقل. -١١

بائي التي توافق علیها الوزارة، وتبادل الكهرباء مع الدول األخرى طبقًا ألحكام تنفیذ مشاریع الربط الكهر  -١٢
 االتفاقیات التي تتم في هذا الشأن.

إعداد تقریر سنوي عن واقع التغذیة الكهربائیة یتضمن اإلنتاج بأنواعه واالستهالك بأغراضه المختلفة،  -١٣
 واالحتیاجات الحالیة والمستقبلیة وكیفیة تأمینها.

  تعاریف ومصطلحات:

ك.ف) بما فیها محطات  ٦٦- ٢٣٠-٤٠٠الشبكة الكهربائیة التي تعمل على التوتر العالي ( :شبكة النقل

  التحویل وخطوط النقل واألبراج واألمراس والكابالت والمتممات.
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من شبكة الشخص الطبیعي أو االعتباري الذي یستجر الكهرباء على التوتر العالي مباشرة  المشترك الرئیسي:

 النقل أو غیرها.

 مهام المؤسسة العامة لتوزیع الكهرباء: -ث

 .للمشتركین في القطر وضع الخطط الالزمة لتأمین وتوزیع الطاقة الكهربائیة -

  .ف ) ك٠،٤-٢٠على التوترات ( توزیع وتأمین مستلزمات تشغیلهاإنشاء شبكات ال -

 ومراكز التنسیق الفرعیة ومعامل ك.ف )٠،٤-٢٠وترات (ومراكز التحویل للت التوزیعتشغیل وصیانة شبكات  -
 األعمدة الخرسانیة في دیر الزور وحمص وقسم التصلیحات الكهربائیة ومجموعات التولید الصغیرة االحتیاطیة .

   .) ك ف ٦٦/٢٠(و ) ك ف ٢٣٠/٦٦/٢٠) ك ف في محطات التحویل ( ٢٠صیانة قسم ( -

  عامة في المحافظات . ) شركة  ١٤وقد أتبعت بهذه المؤسسة ( 

  ونشاطات عمل هذه الشركات تنحصر بما یلي : 
 تشغیل وصیانة المنشآت والتجهیزات التابعة للشركة . -أ

 استالم الطاقة الكهربائیة المخصصة للشركة وتوزیعها على المستهلكین . - ب

العامة والخاصة ضمن  ) ك ف ومراكز التحویل ٠،٤) ك ف (  ٢٠إنشاء شبكات التوزیع على التوترات (  - ت
 حدود المحافظة وفقًا للخطط المعتمدة من المؤسسة العامة لتوزیع الكهرباء.

إعداد الدراسات والخطط الالزمة لتطویر عمل الشركة وتحسین العمل والحد من الهدر والفاقد في المنشآت  - ث
 والتجهیزات التابعة للشركة وفقًا للخطط العامة لوزارة الكهرباء.

یل وصیانة مجموعات التولید الصغیرة االحتیاطیة بما في ذلك مجموعات التولید المائیة الصغیرة الواقعة تشغ -ج
 ضمن حدود المحافظة.

 مهام المركز الوطني لبحوث الطاقة: -ج

القاضي بإحداث المركز الوطني لدراسات وبحوث الطاقة  ٢٠٠٣/  ٦/  ١٧/ تاریخ  ٨تم إصدار القانون رقم / 
  ت مهامه كما یلي:والذي حدد
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إعداد الدراسات والبحوث المتكاملة والتي تساعد على وضع السیاسات واالستراتیجیات المناسبة والخطط طویلة األمد 
لتحقیق االستفادة المثلى من مصادر الطاقة المتاحة واقتراح البدائل المختلفة بما یلبي متطلبات التنمیة االقتصادیة 

  والتعاون مع الجهات األخرى المعنیة ذات العالقة بشؤون الطاقة.  واالجتماعیة وذلك بالتنسیق

مسح مصادر الطاقات الجدیدة والمتجددة وتقویمها واقتراح الخطط الالزمة لتنمیة استخدامها وٕاجراء الدراسات و 
ت العلمیة داخل البحوث الفنیة و االقتصادیة و البیئیــة المتعلقة بذلك سواء من قبل المركز أو بالتعاون مع الجها

  القطر و خارجه.  

تنفیذ المشاریع التجریبیة في مجال الطاقات الجدیدة والمتــجددة ســواء من قبل المركز أو باالشتراك مع الغیر وله أن 
  ادیًا.یعهد بتنفیذها كلها أو بعضها، طبقًا ألحكام هــــذا القانون و متابعة استثمارها واقتراح ما یلزم لتطویرها فنیًا واقتص

وٕاجراء االختبارات  أصوًال،اقتراح المواصفات القیاسیة السوریة لمعدات و نظم الطاقات الجدیدة و المتجددة العتمادها 
  العلمیة لتقویم أداء هذه المعدات و النظم المحلیة و المستوردة وٕاصدار شهادات الصالحیة.

نبي التزوید والطلب وبما یحقق تقلیل كلفة الطاقة إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتحسین كفاءة الطاقة في جا
  اإلجمالیة على االقتصاد الوطني وحمایة البیئة من التلوث.

وضع المعاییر الخاصة باألداء الطاقي في المنشآت وأماكن االستهالك كافة ومراقبة مؤشرات األداء الطاقي في 
  .التجهیزات الكهربائیة المصنعة محلیًا أو المستوردة كافةً 

  تطویر وسائل وٕارشادات وحوافز لتحسین كفاءة استخدام الطاقة.

إقامة مختبرات ووحدات ومحطات بحثیة تجریبیة وتشغیلها لتطویر مصادر الطاقات الجدیدة والمتجددة والتجهیزات 
 ذات الكفاءة الطاقیة العالیة واستثمارها.

ت والمؤتمرات التي تهدف إلى تطویر اإلمكانیات والخبرات استقدام الخبراء وعقد الدورات الدراسیة والتدریبیة والندوا
  المحلیة الضروریة الالزمة لالستفادة من مصادر الطاقات الجدیدة والمتجددة وتحسین كفاءة استخدام الطاقة.

إنشاء بنك معلومات للطاقة وذلك لتسهیل إجراء الدراسات والبحوث وربطه مع منظومات المعلومات األخرى ذات 
  ة بأعمال المركز.العالق

  توثیق األبحاث العلمیة ونشرها وٕاصدار النشرات الدوریة والمجالت العلمیة.

  عقد االتفاقیات في مجال بحوث الطاقة مع الهیئات العلمیة السوریة والعربیة واألجنبیة والمنظمات الدولیة.
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رون أبحاثهم في المركز، على أن المشاركة مع جامعات القطر في اإلشراف على طالب الدراسات العلیا الذین یج
 تتوفر في المشرفین الشروط الواردة في أنظمة الجامعات السوریة.

  المعاهد التقانیة للكهرباء والمیكانیك -ح
یتبع لوزارة الكهرباء ثالثة معاهد للكهرباء والمیكانیك في ریف دمشق (عدرا) والالذقیة وحلب تقوم بتخریج فنیین 

  .ب متطلبات العمل في مجال الكهرباءباختصاصات مختلفة تناس

  :القوانین والمراسیم الصادرة، والتي هي قید اإلعدادأهم  -ثالثاً  
على إحداث صندوق لدعم السخان الشمسي  ١٠/١٠/٢٠١٢) وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاریخ ١

عي للسخان الشمسي + قانون) بموجب وتم تكلیف الوزارة بمتابعة إجراءات التنفیذ، حیث تم إرسال (مشروع تشری
/ تاریخ ٤٦وقد تم عرضه خالل جلسة مجلس الوزراء رقم / ٣/١٢/٢٠١٢/ر تاریخ ٧٨٢كتاب وزارة الكهرباء رقم 

  وقد وافق السید رئیس المجلس علیه وطلب من الوزارة إرفاق المشروع بتعلیماته التنفیذیة.   ٢٤/١٢/٢٠١٢

بعد  ٧/١٠/٢٠١٢قانون االستجرار غیر المشروع للطاقة الكهربائیة)  تاریخ ( ٢٠١٢/  لعام ٢٣صدر القانون /) ٢
والذي ینص على المعاقبة بالحبس مدة ال تزید  ٣/١٠/٢٠١٢إقراره في مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاریخ 

بما ال یقل عن بالمئة من قیمة الطاقة الكهربائیة المستجرة بشكل غیر مشروع و  ١٥وبغرامة قدرها  أشهرعلى ثالثة 
على استجرار الطاقة الكهربائیة بصورة غیر  أقدملیرة سوریة وتضاعف العقوبة في حال التكرار على كل من  ٥٠٠٠

  مشروعة أو ساهم بذلك.

والمتضمن تعدیل تعرفة مبیع الطاقة الكهربائیة للمشتركین على التوتر  ٩/٤/٢٠١٢تاریخ  ٥٣٢) صدر القرار رقم ٣
) ك.ف لألغراض التجاریة ٢٠/٠،٤ك.ف والمشتركین على التوتر ( ٢٠ك.ف والتوتر  ٦٦ك.ف والتوتر  ٢٣٠

  والصناعیة ولمحطات ضخ میاه الشرب .

) تم وضع البنیة التشریعیة الالزمة (التعلیمات التنفیذیة) لتعالج مواضیع إشراك القطاع الخاص من خالل القانون ٤
  ة:إضافة إلى القرارات التالی ٢٠١٠/ لعام ٣٢رقم /

  ٧/٣/٢٠١٢/ م.و تاریخ ٣٧٢٢والصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  إبرام اتفاقیات شراء الكهرباء نظام.   

  م.و تاریخ ٣٣٨١والصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  نظام منح رخص وتصاریح مزاولة أنشطة الكهرباء/
٢٩/٢/٢٠١٢. 
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  ١٦٢٠٢/ ظمة الطاقات المتجددة بقرار مجلس الوزراء رقمنظام أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاریع وأن/ 
  .٢١/١١/٢٠١١م.و تاریخ 

   (مرسوم إحداث مؤسسة نقل  ٢٠١١) للعام ٣٥٥المرسوم رقم (تم إعادة هیكلة قطاع الكهرباء من خالل إصدار
  .١١/٩/٢٠١١الكهرباء) بتاریخ 

   ١٥/٥/٢٠١١) تاریخ ٦٥٩٤رقم (التعلیمات التنفیذیة للقانون حیث صدرت بقرار مجلس الوزراء.  

   : ٢٠١١ - ٢٠٠٠في الفترة والوقود  الطلب على الطاقة الكهربائیة  -رابعاً 
شهد القطر العربي السوري تطورًا كبیرًا في المجـاالت االقتصادیة والخدمیة وغیرها، وكذلك شهد مستوى معیشة 

ت الجائرة بحق الشعب السوري، وانعكس ذلك وبشكل المواطن تحسنًا كبیرًا وواقعیًا، وذلك قبل قبل تطبیق العقوبا
واضح على تزاید معدالت الطلب على الطاقة الكهربائیة، حیث تجاوز هذا الطلب في الظروف المناخیة القاسیة 

  صیفًا وشتاًء إمكانات التولید المتاحة في القطر. 

فقد تنامى الطلب  سنوات المنصرمةتدل مؤشرات قطاع الكهرباء في سوریة على مدى التطور الحاصل خالل الو  
ملیار كیلووات ساعي  ٥٠إلى حوالي  ٢٠٠٠ملیار كیلووات ساعي عام  ٢٣,٩المحلي على الطاقة الكهربائیة من 

  %. ٧أي بوسطي معدل نمو سنوي  ٢٠١١عام 

عام میغاوات  ٩٠٤٣إلى نحو  ٢٠٠٠میغاوات عام  ٣٨٧٨في حین تنامى الطلب المحلي على استطاعة الذروة من 
   %.٨أي بوسطي معدل نمو سنوي  ٢٠١١

  وتبین الجداول التالیة المرفقة بعض المؤشرات اإلحصائیة كما یلي:
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في القطر وتاریخ وضعها في الخدمة و نوع الوقود  المتاحة محطات التولید ةجدول استطاع
  .٢٠١١لعام  المستخدم

 المحطات حسب نوع العنفات والجهات
  االستطاعة المتاحة

 موعات التولیدلمج

  اإلجمالي
 میغاوات 

 تاریخ الدخول بالخدمة نوع الوقود

ریة
بخا

ت ال
عنفا

ال
 

ولید
ة لت

عام
ة ال

سس
مؤ

ال
  

ئیة
هربا

 الك
اقة

الط
قل 

ون
 

 ١٩٨٨ - ١٩٧٩ غاز -نفط ثقیل  ٥٧٠ ١٤٢,٥×٤ محـردة

 بانیاس
١٦٥×٢ +
١٣٠×٢ 

 ١٩٨٧ - ١٩٨٢ نفط ثقیل ٥٩٠

 ١٩٩٤ - ١٩٩٣ غاز -ل نفط ثقی ٤٠٠ ٢٠٠×٢ تشرین الحراریة

 ١٩٩٧ غاز -نفط ثقیل  ١٠٦٥ ٢١٣×٥ ـبحل

 الــزارة
١+٢١٥×٢×

٢١٠ 
 ٢٠٠٠ غاز -نفط ثقیل  ٦٤٠

     ٣٢٦٥   المجموع

ات
طاع

ق
خرى  

ة أ
عام

 

 ١٩٨٤ غاز -نفط ثقیل  ٢٠ ١٠×٢ مصفاة حمص

 ١٩٨٨ نفط ثقیل ٠ ٠ مصفاة بانیاس

     ٢٠   المجموع

   ٠ ٣٢٨٥ ٠ اإلجمالي

زیة
الغا

ت 
عنفا

ال
 

وت
ماز

ي  
غاز

ولید 
ة لت

عام
ة ال

سس
مؤ

ال
ئیة 

هربا
 الك

اقة
الط

قل 
ون

 

 ١٩٨٨ مازوت ٢٥ ٢٥ محـردة

 ١٩٨٨ مازوت ٢٥ ٢٥ بانیاس

 ١٩٩٧ مازوت ٢٥ ٢٥ حلب

     ٧٥   المجموع

     ٧٥   مجموع غازي مازوت
غاز

زي 
غا

 

ولید
ة لت

عام
ة ال

سس
مؤ

ال
  

لكه
ة ا

طاق
ل ال

ونق
ئیة

ربا
 

 ١٩٨٩ - ١٩٨٨ غاز ١٧٠ ٣٤×٥ السویدیة

 ١٩٩١ غاز ١٠٠ ٣٢×١+٣٤×٢ التیـــم

تشرین 
 الغازیة

 ١٩٩٥ غاز -نفط ثقیل  ٢٠٠ ١٠٠×٢

 ٢٠١٠ غاز ٢٦٠ ١٣٠×٢ توسع بانیاس

     ٧٣٠   المجموع

  قطاعات
 عامة أخرى

الشركة 
السوریة 

 للنفط
 ١٩٨٧ - ١٩٧٥ غاز ١٠٠ ١٦×٢+١٧×٤

     ١٠٠   المجموع

     ٨٣٠   مجموع غازي غاز
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   ٠ ٩٠٥ ٠ مجموع العنفات الغازیة 

بــة
ــرك

الم
رة 

لــدا
ا

ولید 
ة لت

عام
ة ال

سس
مؤ

ال
  

ئیة
هربا

 الك
اقة

الط
قل 

ون
 

 ١٩٩٥ - ١٩٩٤ غاز ٦٠٠ ١٠٠×٦ جندر

 ٢٠١١ غاز ٣٠٠ ١٥٠×٢ توسع جندر

 الناصریة
١+١١٠×٣×

١٥٠ 
 غاز ٤٨٠

القسم  ١٩٩٥
القسم  ٢٠٠٧الغازي و
 البخاري

 زیزون
١١٠×٣ +
١٥٠×١ 

 غاز ٤٨٠
القسم  ١٩٩٦
القسم  ٢٠٠٧الغازي و
 البخاري

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ غاز -نفط ثقیل  ٧٥٠ ٢٥٠×٣ دیر علي

 ٢٠٠٩ غاز ٤٥٠ ١٥٠×٣ توسع تشرین

     ٣٠٦٠   المجموع

ئیة
رما

لكه
ت ا

فـــا
لعن

ا
 

امة
 الع

سة
ؤس

الم
  

رات
 الف

سد
ل

 

 ١٩٧٨ - ١٩٧٤   ٧٠٠ ٨٧,٥×٨ الثــورة

 ١٩٨٨ - ١٩٨٧   ٥٠ ١٦×١+١٧×٢ البـــعث

 ٢٠٠٠ - ١٩٩٩   ٥٠٠ ٨٢×٢+٨٤×٤ سد تشرین

     ١٢٥٠   المجموع

     ١٢٥٠   مجموع العنفات الكهرمائیة

 ٠ ٠ ٨٥٠٠ ٠ المجموع اإلجمالي
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  الوحدة ج و س ٢٠١١ -  ٢٠٠٠جدول المؤشرات الرئیسیة لقطاع الكهرباء خالل الفترة 

 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ البیـــــان

 ٩٠٤٧ ٧٨٤٣ ٧٣٢٣ ٦٧١٥ ٦٠٠٨ ٣٨٧٨ ذروة الطلب الداخلي شتاءً    ذروة الطلب على االستطاعة(م.و)

تاج
إن

 
س)

.و.
(ج

ئیة
هربا

 الك
اقة

الط
  

 ٢٩٩٨ ٢٦٠٤ ١٩٢٥ ٢٨٧٢ ٣٤٤٥ ٢٥٠٣ اإلنتاج الكهرمائي  

اإلنتاج الكهرحراري 
 ب العنفاتحس

 ٢١٣٣٩ ٢١١٥٣ ٢٢٨٣٣ ٢٣٩٨٦ ١٨٩٨٥ ١٢٧٧٥ عنفات بخاریة

عنفات غازیة +غازي  
 مازوت

٤٦٨١ ٤١٦٣ ٦٩٥١ ٣٧٦١ ٧٣٢٣ ٥٧٢١ 

 ٢٠٠١٩ ١٨٤٩٣,٤ ١١٥٩٩ ١٠٤٠٤ ٥١٨٢ ٤٢١٩ دارة مركبة  

مجموع اإلنتاج 
 الكهرحراري

  ٤٦٠٣٩ ٤٣٨٠٩ ٤١٣٨٣ ٣٨١٥١ ٣١٤٩٠ ٢٢٧١٥ 

 ٤٩٠٣٧ ٤٦٤١٣ ٤٣٣٠٨ ٤١٠٢٣ ٣٤٩٣٥ ٢٥٢١٨   إجمالي اإلنتاج

االنتاج الكهرحراري حسب نوع 
 الوقود(ج.و.س)

الكهرحراري باستخدام الفیول 
 أویل 

١٥٦١٦ ١٥٨٩١ ٢٠٤٢١ ٢٣٦٨٦ ١٧٥٥٦ ١١٣٣٦ 

الكهرحراري باستخدام 
 المازوت

٢٣ ١٧ ٥ ٥ ١ ٨ 

الكهرحراري  باستخدام الغاز 
 الطبیعي (ج و س)

٣٠٤٠١ ٢٧٩٠٢ ٢٠٩٥٦ ١٤٤٦٠ ١٣٩٣٢ ١١٣٦٨ 

 ٤٦٠٣٩ ٤٣٨٠٩ ٤١٣٨٣ ٣٨١٥١ ٣١٤٩٠ ٢٢٧١٢ مجموع الكهرحراري

 ٢٩٩٨ ٢٦٠٤ ١٩٢٥ ٢٨٧٢ ٣٤٤٥ ٢٥٠٣ اإلنتاج الكهرمائي 

 ٠,٠٠٠ ٠,٠١٥ ٠,١٠٣ ٠,٠٤٤ ٠,١٩٣ ٣,١ الدیزل +الریحي (ج و س)

 ٤٩٠٣٧ ٤٦٤١٣ ٤٣٣٠٨ ٤١٠٢٣ ٣٤٩٣٥ ٢٥٢١٨ إجمالي اإلنتاج    

  

 ٣,٦١٧ ٣,٦٥٦ ٤,٦٨٧ ٥,٣٢٥ ٣,٨٨٩ ٢,٦٤٤ الفیول أویل   ن ط.م.ن)استهالك الوقود (ملیو
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 ٦,٥٦٣ ٦,٠٠٣ ٤,٥٩٧ ٢,٨٥٩ ٣,٠٤٧ ٢,٤٧٩ الغاز الطبیعي  

 ٠,٠١٢ ٠,٠١٣ ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٣ ٠,٠١١ المازوت  

 ١٠,١٩٢ ٩,٦٧٣ ٩,٢٩٣ ٨,١٩٠ ٦,٩٣٨ ٥,١٣٤ المجموع

 ٩٠٢ ١٠٤٥ ٦١٥ ٥٩٠ ٨٤٤ ١٤١٨ التصـدیر (ج و س) 

 ١١٩٢ ٦٤٧ ٥٤٢ ٥٤٨ ٠ ٠ سـتیراد (ج و س)اال

 ٤٤٥٣٩ ٤١٥٢٩ ٣٨٧٢٧ ٣٦٥٤٩ ٣٠٤٦٠ ٢٠٩٨٨ ك.ف فمادون (ج و س) ٦٦الطاقة المعدة لالستهالك على التوتر 

 ٥٦٧٨ ٥٣٤٩ ٥٢٤١ ٤٩١٢ ٤١٣٣ ٣١٨٥ عدد المشتركین بالتیار الكهربائي ( ألف مشترك )

 ٢١١٢٤ ٢٠٦١٩ ٢٠١٢٥ ١٩٦٤٤ ١٨٢٦٩ ١٦٣٢٠ عدد السكان في سوریة ( ألف نسمة )   

 ٢٣٣٥ ٢٢٣٢ ٢١٤٨ ٢٠٨٦ ١٨٦٦ ١٤٥٨ نصیب الفرد من الطاقة الكهربائیة ( ك و س/نسمة ) 

 ٤٣٣١٤ ٤١٩٧٠ ٤١٧٤٨ ٤١١٧٥ ٤٠١٩٢ ٣٣٣٩٧ العاملون في وزارة الكهرباء والجهات التابعة (عامل)

   

  ٢٠١١ – ٢٠٠٠جدول تحلیل الطلب على الطاقة خالل الفترة 

   ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ 

 ٤٥٢١٠ ٤٢٩٢٩ ٤٠٤٤٩ ٣٧٠٦٧ ٣٠٤٧٥ ٢١٤٨٤ مجموع انتاج وزارة الكهرباء -١

 ٤٥٢٠٤ ٤٢٩١٨ ٤٠٤٤٧ ٣٧٠٦٤ ٣٠٤٥٤ ٢١٤٧٦ المؤسسة العامة لتولید ونقل الطاقة الكهربائیة

 ٥,٧٠ ١١,٧٣ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢١,٦٣٢ ٧,٤٥١ المؤسسة العامة لتوزیع واستثمار الطاقة الكهربائیة

 ٢٩٩٢ ٢٥٩٢ ١٩٢٥ ٢٨٦٩ ٣٤٢٥ ٢٥٠١ وزارة الري إنتاجمجموع  -٢

 ٢٩٩٢ ٢٥٩٢ ١٩٢٥ ٢٨٦٩ ٣٤٢٥ ٢٥٠١ المؤسسة العامة لسد الفرات
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 ٨٣٥ ٨٩٢ ٩٣٤ ١٠٨٧ ١٠٣٥ ١٢٣٣ وزارة النفط والثروة المعدنیة إنتاجمجموع  -٤

 ٤٧٥ ٤٧٣ ٥٢٣ ٦٣٠ ٥٦١ ٦٨٩ الشركة السوریة للنفط (حقول السویدیة)

 ١٦١ ٢٣٩ ٢٠٢ ٢٤١ ٢٩٢ ٣٧١ كة العامة لمصفاة حمصالشر 

 ١٩٩ ١٨٠ ٢٠٩ ٢١٦ ١٨٢ ١٧٣ الشركة العامة لمصفاة بانیاس

 ٤٩٠٣٧ ٤٦٤١٣ ٤٣٣٠٨ ٤١٠٢٣ ٣٤٩٣٥ ٢٥٢١٨ مجموع الطاقة المنتجة محلیاً 

 ٢٠٣٠ ١٩٥٣ ١٩١٦ ١٨٧٨ ١٦٢٧ ١١٥١ االستهالك الذاتي في القطر 

 ٧٧٨ ٨١٦ ٨٥٥ ٧٤٩ ٦٧٩ ٥٨٦ عاماالستهالك الخاص في منشآت القطاع ال

 مجموع الطاقة المستوردة من الدول المجاورة -٥
  

١١٩٢ ٦٤٧ ٥٤٢ ٥٤٨ 

 ٥٠٢٢٩ ٤٧٠٦٠ ٤٣٨٥٠ ٤١٥٧١ ٣٤٩٣٥ ٢٥٢١٨ المجموع اإلجمالي

 ٥١٠ ١٨٢ ٦٧١ ٣٩٢ ٥٥ ٧٤ التقنین والطاقة المفصولة -٦

 ٥٠٧٣٩ ٤٧٢٤٢ ٤٤٥٢١ ٤١٩٦٣ ٣٤٩٩٠ ٢٥٢٩٢ إجمالي الطلب على الطاقة الكهربائیة -٨

 ٩٠٢ ١٠٤٥ ٦١٥ ٥٩٠ ٨٤٤ ١٤١٨ منه طاقة كهربائیة ُمصدرة

 ٤٩٨٣٧ ٤٦١٩٧ ٤٣٩٠٦ ٤١٣٧٣ ٣٤١٤٦ ٢٣٨٧٤ الطلب المحلي على الطاقة الكهربائیة

  
  ٢٠١١ – ٢٠٠٠جدول االستطاعة الفعلیة المتاحة والطلب على استطاعة الذروة خالل الفترة 

 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ البیـــــان

 ٩٠٤٣ ٧٨٤٣ ٧٢٢٣ ٦٧١٥ ٦٠٠٨ ٤١٢٨ ذروة الطلب على االستطاعة شتاًء (میغا وات) 

 ذروة الطلب على االستطاعة صیفًا (میغا وات) 
  

٧٢٨٥ ٨٠٢٤ ٦٨٦٣ ٦٣٠١ 

 ٩٠٤٣ ٧٨٤٣ ٧٢٢٣ ٦٧١٥ ٦٠٠٨ ٣٨٧٨ ذروة الطلب الداخلي (میغا وات)  

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٥٠ ذروة االستطاعة المصدرة (میغا وات)  

 أدنى ذروة حمل خالل العام (میغا وات)
  

٥٤٧٠ ٤٦٤٥ ٤٦٣١ ٤٢٣٢ 

 ٣٤٣٦ ٣١٢٢ ٣٠٨١ ٢٧٨١ ٢٥٥٢ ١٧٦٠الحمل األدنى في المنظومة الكهربائیة  



 
 

60 

  ٢٠١١ – ٢٠٠٠االستطاعة الفعلیة المتاحة 

 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ البیـــــان

 ٨٥٠٠ ٨٢٠٠ ٧٥١٨ ٧١١٨ ٦٠٠٨ ٥٨٤٢ حة(میغا وات)االستطاعة  الفعلیة المتا

 ٣٢٨٥ ٣٢٨٥ ٣٣٣٥ ٣٣٣٥ ٢٩٩٥ ٣٠٥٠ العنفات البخاریة

 ٧٥ ٧٥ ٠ ٠ ٠ ٩٠ العنفات الغازیة /مازوت

 ٨٣٠ ٨٣٠ ١٢٨٢ ١٠٣٢ ١١٧٢ ١١٤٠ العنفات الغازیة /غاز

 ٣٠٦٠ ٢٧٦٠ ١٧٥٠ ١٦٠٠ ٦٤٠ ٦٠٠ الدارة المركبة 

 ١٢٥٠ ١٢٥٠ ١١٥١ ١١٥١ ١٢٠١ ٩٦٢ العنفات المائیة

  
  ٢٠١١حسب نوع العنفات لعام  المتاحةالتوزیع القطاعي لالستطاعة 
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  ٢٠١١ – ٢٠٠٠الطلب على االستطاعة والطاقة الكهربائیة خالل الفترة من 

 

 
  الطلب على الوقود :  - 

  ود التقلیدیة النفط و الغاز یعتمد إنتاج الطاقة الكهربائیة بشكل رئیسي على مصادر الوق

   ٢٠١١ – ٢٠٠٠تطور الطلب على الوقود خالل الفترة  التاليو یبین الجدول 
 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ الوحدة البیان 

 الفیول أویل
 ٣٧٦٧٨٦٨ ٣٨٠٨٦١٠ ٤٨٨٢٠٠٠ ٥٥٤٧٠٠٣ ٤٠٥٠٨٣١ ٢٧٥٣٨١٠ طن 

 ٣٦١٧١٥٣ ٣٦٥٦٢٦٦ ٤٦٨٦٧٢٠ ٥٣٢٥١٢٣ ٣٨٨٨٧٩٨ ٢٦٤٣٦٥٨ ط م ن

 المازوت
 ١٢٣١٢ ١٣٠٠٠ ٩٠٠٠ ٥٨٢٣ ٢٩٢٤ ١١٠٠٠ طن 

 ١٢٥٥٩ ١٣٢٦٠ ٩١٨٠ ٥٩٣٩ ٢٩٨٢ ١١٢٢٠ ط م ن

 ٧٢٩٢٠٠٠ ٦٦٧٠٠٠٠ ٥١٠٧٦٢٩ ٣١٧٧٠٩٢ ٣٣٨٥٠٠٠ ٢٧٨٥٨٩٠ ٣. مألف الغاز الطبیعي

 ٦٥٦٢٨٠٠ ٦٠٠٣٠٠٠ ٤٥٩٦٨٦٦ ٢٨٥٩٣٨٢ ٣٠٤٦٥٠٠ ٢٤٧٩٤٤٢ ط م ن

 ١٠١٩٢٥١٢ ٩،٦٧٢،٥٢٦ ٩،٢٩٢،٧٦٦ ٨،١٩٠،٤٤٥ ٦٩٣٨٢٨٠ ٥١٣٤٣٢٠ ط م ن المجموع
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 :٢٠١١میزان الكهرباء في المنظومة الكهربائیة السوریة لعام  - 

ملیون ط م ن، استخدم منها  ٢٤,١٨٩مقدار  ٢٠١١على مصـادر الطاقة األولیة في سوریة لعام  بلغ إجمالي الطلب
% من الطاقة األولیة. ویبین الجدول التالي میزان ٤٧ لملیون ط م ن إلنتاج الكهرباء أي ما یعاد ١١,٥حـوالي

  :٢٠١١الكهرباء في المنظومة الكهربائیة السوریة لعام 

 ملیار كیلووات ساعي ٤٩,٠٣٧ اإلنتاج اإلجمالي

 = ٢,٠٣٠ االستهالك الذاتي في محطات التولید

 = ٤٧,٠٠٧ اإلنتاج الصافي على أبواب المحطات

 = ٠,٩٠٢ التصدیر إلى الدول المجاورة

  ١,١٩٢ االستیراد

 = ٨,٥٤٠ الفاقد الفني في شبكات النقل والتوزیع

 = ٣٨,٧٥٧ الطاقة الكهربائیة المعدة لالستهالك المحلي

  :يوتتوزع الطاقة الكهربائیة المعدة لالستهالك المحلي حسب القطاعات كما یل
 النسبة من اإلجمالي ملیار كیلووات ساعي القطـــــاع

 %٢,٤٧ ٠,٩٥٦ قطاع الصناعات االستخراجیة والتكریر

 %٧,٤٢ ٢,٨٧٥ قطاع الزراعة

 %٢٣,٢٠ ٨,٩٩٠ قطاع الصناعات التحویلیة

 %٩,٢١ ٣,٥٦٩ القطاع التجاري

 %٣,٧٩ ١,٤٦٩ دوائر حكومیة وغیرها ( المعابد، اإلنارة العامة...)

 %٥٣,٩٢ ٢٠,٨٩٧ القطاع المنزلي

 ١,٠٠٠ ٣٨,٧٥٧ المجمـــوع اإلجمالي

  ك كالوري/كغ ٩٦٠٠  القیمة الحراریة للوقود الثقیل
  ك كالوري/كغ١٠٢٠٠  للمازوت

  ٣ك كالوري/ م^ ٩٠٠٠  للغاز الطبیعي
  ك كالوري/كغ ١٠٠٠٠  للمكافىء النفطي
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% من الطاقة المعدة ٥٧یتبین من الجدول أعاله أن القطاع المنزلي والدوائر الحكومیة وغیرها تستهلك حوالي
ة الكهربائیة السوریة، وهو استهالك غیر منتج وال یساهم في زیادة الناتج المحلي اإلجمالي، لالستهالك في المنظوم

الطاقة في سوریة مقارنًة مع باقي دول العالم، في حین یالحظ تدني نسب استهالك  كبل یزید من كثافة استهال
ثر للناتج المحلي اإلجمالي وبالتالي القطاعات الصناعیة، الزراعیة والتجاریة والتي من المفترض أن تكون مولدة أك

  .ذات نسب اكبر الستهالك الطاقة الكهربائیة

  : تطور قطاع الكهرباء في مجالي النقل والتوزیع -خامساً 

  :ألخرىا في مجاالت النقل والتوزیع والمجاالت ٢٠١١ – ٢٠٠٠تطور قطاع الكهرباء في الفترة  التاليبین الجدول ی

 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ الوحدة البیــــان

  ٢٣٠/  ٤٠٠محطات التحویل
م.ف.آ/عد

 د
١٢/٦٦٠٠ ١٢/٦٠٠٠ ١١/٥٤٠٠ ١١/٥١٠٠ ٨/٣٦٠٠ ٦/٢٧٠٠ 

  ٦٦/  ٢٣٠محطات التحویل 
م.ف.آ/عد

 د
٧٧/١٧٦٦٠ ٧٤/١٦٧٣٥ ٦٩/١٤٣٧٥ ٦٦/١٣٦٦٠ ٥٣/١٠٥١٠ ٤٣/٦٤٣٠ 

 ٢٠/  ٦٦محطات التحویل 
م.ف.آ/عد

 د

١٦٩/
٦٤٨٢ 

٢٤٨/
١٠٧٦١ 

٢٦٦/
١٢١٧١ 

٢٨٩/
١٣٤٢٣ 

٣٠٨/
١٤٥٢٣ 

٣٣٤/
١٥٨٨٣ 

 ٦٠٦٤٦ ٥٨٠٩٩ ٥٥٥١٤ ٥٢٦٧٨ ٤٥١٠٩ ٣٣٩٤٦ عدد عدد ٠,٤/  ٢٠مراكز التحویل 

 ٠,٤/  ٢٠مراكز التحویل 
 استطاعة

 ١٨٢٥١ ١٧٤٥٣ ١٦٦٤١ ١٥٥٠٥   م.ف.آ 

 ١٦٦٠ ١٥٩٤ ١٤٨٣ ١٣٨٨ ٧٦٠ ٦٧٨ كم /  ك.ف ٤٠٠أطوال خطوط / 

 ٦١٣٠ ٥٧١٩ ٥٦٨٤ ٥٥٣٥ ٥٠٤٦ ٤٤٢١ كم /  ك.ف ٢٣٠أطوال خطوط / 

 ٨٦٢٣ ٨٤٢٤ ٨٠٩٥ ٧٧٢٨ ٦٧٧٣ ٥٤٩٦ كم /  ك.ف ٦٦أطوال خطوط / 

 ٦٩١٩٤ ٦٧٨٩٠ ٦٦٦٩٨ ٦٤٧١٦ ٥٩٩٦٣ ٤٨٠٨٩ كم /  ك.ف ٢٠أطوال خطوط / 
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  مشاریع محطات التولید:

 .هربائیةالك المنظومة في التغذیة موثوقیة وزیادة الكهربائیة الطاقة على المتزاید الطلب تلبیة بهدف -أ

لكل منها و متابعة  و.م ١٥٠ باستطاعة جندر تولید محطة توسع في غازیتین مجموعتین تنفیذ من االنتهاء تم -
  المشاریع التالیة:

  م.و  ٧٥٠محطة تولید دیر علي دارة مركبة باستطاعة توسع    - ١
  م.و  ٤٥٠مشروع توسیع محطة تولید جندر بدارة مركبة باستطاعة استكمال  - ٢
  م.و  ٢٠٠× ٢مشروع توسیع محطة تولید تشرین البخاري باستطاعة  - ٣
    وم. ٧٥٠مشروع محطة تولید دیر الزور دارة مركبة باستطاعة  - ٤
ومشاریع قید اإلعالن وتم توقیع عدة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات لبناء  مشاریع قید فتح االعتمادتوجد   - ب

  محطات تولید كهربائیة.
  الطاقات المتجددة تم إبرام عدد من مذكرات التفاهم في مجال المحطات الكهروضوئیة وطاقة الریاح. في مجال  –ج 

  في مجال التشریعات:

 / ١٦٢٠٢نظام أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاریع وأنظمة الطاقات المتجددة بقرار مجلس الوزراء رقم /
  .٢١/١١/٢٠١١م.و تاریخ 

 ١٥/٢/٢٠٠٩/ تاریخ ٣م /قانون الحفاظ على الطاقة رق  
 مواصفة كفاءة الطاقة لألجهزة الكهربائیة الخاصة بالمكیفات المنزلیة 

  طرائق قیاس وحساب استهالك الطاقة للبرادات والمجمدات م.ق.س  -مواصفة كفاءة الطاقة لألجهزة الكهربائیة
٣٥٨٨/٢٠١١ 

 ١ج ٢٤٢٣رقمها  ٢٠٠٨م ق س/- تها المواصفة الخاصة بالسخان الشمسي (النظم الشمسیة الحراریة ومكونا 
 - ٢وج ١ج ٣٤٢٤الرقم  ٢٠٠٨النظم المقدمة من المعمل م ق س/- النظم الشمسیة الحراریة ومكوناتها - ٢ج

 ) ٣ج ٢ج ١ج ٣٤٦٠الرقم  ٢٠٠٩النظم المصنعة حسب الطلب م ق س/

  ١٨التجاریة والخدمیة) رقم /قانون معاییر كفاءة استهالك الطاقة لألجهزة الكهربائیة (في القطاعات المنزلیة و /
 ٨/١٠/٢٠٠٨تاریخ 

  ٢٢/١١/٢٠٠٧كود العزل الحراري لألبنیة في الجمهوریة العربیة السوریة بالغ رئاسة مجلس الوزراء تاریخ 
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  یتم العمل على وضع مسودة مشروع المواصفة الطاقیة للغساالت المنزلیة، ومواصفة كفاءة الطاقة لألجهزة
  هزة اإلنارة، والمواصفة الخاصة بالخالیا الكهروضوئیة.الكهربائیة الخاصة بأج

  : ٢٠١١مشاریع مؤسسة نقل الكهرباء لعام  
 توقیع وتجدید ومتابعة عقود تبادل الطاقة الكهربائیة مع بعض دول الجوار. -

 ٢٣٠ات البدء بتفعیل مركز التنسیق الرئیسي واإلعداد لتوسیع مركزي التنسیق الرئیسي واالحتیاطي لیشمل محط -
  .٢٠١٣ك.ف. لغایة عام  ٤٠٠و
   الخاصة بمدیریة التنسیق. OPGWمتابعة تنفیذ العقود الخاصة بتورید تجهیزات ونواقل  -
  .اإلعداد إلبرام عقود مقاوالت جدیدة مع مشتركي التوتر العالي  -

  تلبیة الطلب على الطاقة الكهربائیة في مجال التوزیع:

وبشكل مستمر من اتخاذ اإلجراءات  الكهرباء سابقًا)توزیع واستثمار الكهرباء ( لتوزیعاستطاعت المؤسسة العامة 
الالزمة لمعالجة الوضع الكهربائي للوصول إلى  وثوقیة مقبولة لدى المشتركین حیث تم تنفیذ العدید من المشاریع 

 نجملها بما یلي:  ٢٠١١-١٩٩٤خالل الفترة الواقعة مابین 

ة محافظات القطر وذلك بالتنسیق مع الشركات العامة للكهرباء في المحافظات وذلك عن تعزیز شبكة التوزیع في كاف
) ٣٣٤( ٢٠١١ك ف لیصبح عدد هذه المحطات في نهایة عام  ٦٦/٢٠طریق إضافة وتوسیع محطات التحویل 

هایة ك ف فقد بلغ عددها في ن ٢٠/٠,٤) م ف آ، أما مراكز التحویل ١٥٨٨٣محطة باستطاعة مركبة مقدارها (
  ) مركز.٦٠٦٤٦نحو ( ٢٠١١عام 

  :الواقع والتحدیات
  ل نحو%) سنویًا، أي ما یعاد ١٠( إلىارتفاع نسبة الطلب على الطاقة الكهربائیة بشكل كبیر یصل أحیانًا  -١

استطاعة كافة زیادة ) م و سنویًا وهذا یعني أنه یجب تأمین مستلزمات لمجابهة هذا الطلب من خالل  ٥٠٠(  
) ك ف وبما یعادل  ٠،٤/٢٠مراكز تحویل ( –) ك ف  ٠،٤خطوط (  –) ك ف ٢٠لشبكة من خطوط (ا مكونات

 استطاعة الطلب السنوي ، وهذا ما یتطلب تأمین استثمارات كبیرة لمواجهة هذا الطلب.

 معاناة المنظومة الكهربائیة من ارتفاع نسبة الفاقد على الرغم من اإلجراءات والجهود التي قامت بها -٣
 .المؤسسة لمحاولة تخفیض الفاقد
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 ٢٠١١  ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠١  السنة

 ٢٧,٩٨ ٢٤,٧١ ٢٥,٦٢ ٢٤,٦٨ ٢٤,٩٦ ٢٦,٢٦ النسبة %

 إلى ما یلي : ٢٧,٩٨والتي وصلت إلى نسبة   ٢٠١١وتعود أسباب ارتفاع الفاقد في عام 

الشبكة  زیادة التعدیات على، و كبیر وملحوظ انتشار السكن العشوائي بشكل، و األزمة الراهنة التي یمر بها القطر -
   .الكهربائیة بشكل غیر مسبوق

  .الدعم  المالي الحكومي الكبیر المقدم للكیلوات ساعي -

 اإلجراءات التطویریة المتخذة في مؤسسة التوزیع :
ة القرى لعام إنارة كاف وٕانهاءك.ف ومد خطوط  التوتر المنخفض  ٢٠/٠,٤مراكز تحویل  وٕاضافةتوسیع الشبكة  - ١

٢٠١٥ .   
المعدة لذلك والسعي لخلق  اإلستراتیجیةالتوسع في استخدام أنظمة المعلوماتیة في أعمال المؤسسة ضمن  - ١

  بنك معلومات لتسهیل إنجاز الدراسات المستقبلیة.
 االنتهاء من تطبیق واستثمار نظام الجبایة اآللیة في كافة الشركات العامة للكهرباء في المحافظات عدا - ٢

   الشركة العامة لكهرباء ادلب .
  تخفیض الفاقد الفني على التوتر المتوسط  والمنخفض والفاقد غیر الفني. - ٣

  أسعار مبیع الطاقة الكهربائیة: -سادساً 
بهدف ترشید استهالك الطاقة الكهربائیة وتأمین دعم الدولة لذوي الدخل المحدود، فقد صدرت التعرفة المنزلیة 

) تاریخ  ٩٧٤وجرى تعدیل هذه التعرفة بموجب القرار رقم ( ٣٠/٨/٢٠٠٧) تاریخ ١٤٢١( الجدیدة بالقرار رقم
) ك.و.س  في الدورة، ثم ٢٠٠٠، الذي تم بموجبه تجاوز موضوع شریحة االستهالك التي تزید عن (٣٠/٤/٢٠٠٩

والمطبق ابتداًء  ٩/٤/٢٠١٢تاریخ  ٥٣٢جرى  تعدیل تعرفة مبیع الطاقة لألغراض الصناعیة والتجاریة بالقرار رقم 
  .١/٥/٢٠١٢من تاریخ 
والتعدیالت  ١٩٩٠المعمول بها من عام  الكهربائیة في الجمهوریة العربیة السوریة مبیع الطاقة تعرفةیلي  ونبین فیما

   التي طرأت علیها لتاریخه:
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علیه  وبناءً )  ٠,٩٣ – ٠,٩( اعتبار قیمة عامل القدرة النظامي لألحمال تم : انخفاض عامل االستطاعة غرامة 
  : ) من قیمة فاتورة الطاقة الفعالة مساویًا إلى ٩,٠عامل القدرة عن (  ینخفضیكون معامل الغرامة عندما 

  . قیمة االستهالك الفعلي } ×١–عامل االستطاعة لدى المشترك)  ÷ ٠,٩= {(      
  : التشجیعي على تحسین عامل االستطاعة الحسم 

  . قیمة االستهالك الفعلي }×١–) ٠,٩٣÷ {(عامل االستطاعة لدى المشترك =                   

  :  ٢٠١١  – ٢٠٠٠اإلنفاق اإلنمائي لنشاط الكهرباء  - سابعاً 

  .٢٠١١– ٢٠٠٠اإلنفاق اإلنمائي على مشاریع الكهرباء خالل الفترة  التاليیبین الجدول 

 اسم الجهة
إجمالي وزارة الكهرباء  

 بدون السوریة للشبكات

السوریة  
 للشبكات 

إجمالي وزارة  
 الكهرباء

 المعادل ملیون دوالر أمیركي
  وفق أسعار التحویل

٣٠٦ ١٤٢٦٨ ١٦ ١٤٢٥٢ ٢٠٠٠ 

٢٦١ ١٢١٥٩ ٦ ١٢١٥٣ ٢٠٠١ 

٣٢٦ ١٥١٥٢ ٣٤ ١٥١١٩ ٢٠٠٢ 

٣٨٦ ١٧٩٥٠ ٢٨ ١٧٩٢١ ٢٠٠٣ 

٥٤٥ ٢٦٤٢٠ ٥ ٢٦٤١٥ ٢٠٠٤ 

٤٩٠ ٢٣٧٥٤ ٣٥ ٢٣٧١٩ ٢٠٠٥ 

٥٩٢ ٢٨٦٩٧ ٧١ ٢٨٦٢٦ ٢٠٠٦ 

٥٩٢ ٢٨٦٩٣ ٢٩ ٢٨٦٦٣ ٢٠٠٧ 

٥٥٣ ٢٦٧٩٣ ٧٩ ٢٦٧١٥ ٢٠٠٨ 

  ــ  ٣٢٧٩٣  ١٠  ٣٢٧٨٣  ٢٠٠٩
  ــ  ٤٤٦٥٢  ٢٥  ٤٤٦٢٧  ٢٠١٠
  ــ  ٥٣٦٠١  ٣٣  ٥٣٥٦٨  ٢٠١١

  

  

  



 
 

69 

  :العربيالربط الكهربائي  -ثامناً 

استكملت  )فلسطین -ا تركی –لیبیا  -العراق– لبنان –مصر – األردن – : (سوریاالثمانيمشروع الربط   - ١
ك ف، وتم تشغیل المنظومات  ٤٠٠توترلعلى ا  التبادل مع دول الربط ؤسسة في السنوات السابقةالم

الكهربائیة في سوریة واألردن ومصر ولیبیا على التوازي كمنظومة كهربائیة واحدة وقد تم إبرام عقود تبادل 
  الطاقة الكهربائیة مع هذه الدول. 

  : ٢٠١١بط مع الدول المجاورة في سوریة مع نهایة عام والشكل التالي یبین شبكة النقل وخطوط الر 

  
  

  : الطلب المستقبلي على الطاقة الكهربائیة - تاسعاً 

تتوقع الدراسات المتوفرة لدى وزارة الكهرباء أن یستمر معدل النمو بالطلب على الطاقة الكهربائیة وكذلك الطلب  
ملیار ك و س للطاقة  ٨١قادمة لیصل إلى نحو % خالل السنوات العشر ال٧على استطاعة الذروة  بحدود 
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. وذلك دون لحظ المشاریع االستثماریة ٢٠١٨میغاوات لحمل الذروة خالل عام  ١٣٥٠٠الكهربائیة وٕالى نحو 
  میغاوات. ١٠٠المستقبلیة الصناعیة أو الزراعیة أو ضخ المیاه ذات الحجوم الكبیرة التي تزید عن 

  طط المستقبلیة:للخ اإلستراتیجیةالرؤى  -عاشراً 
  ونقل وتوزیع واستهالك الطاقة الكهربائیة هو المصدر األساسي لتلبیة الطلب على الطاقة  إنتاجرفع كفاءة

 مستقبًال.

  التوصل إلى نقطة التوازن بین الطلب واإلنتاج والتوسع بعد ذلك في الطاقات المتجددة بما یحقق أكبر تخفیض
 في استهالك الوقود األحفوري.

  ُیفضل استیراد الغاز والتوسع بالدارات مصادر الطاقة الالزمة إلنتاج الكهرباء الضرورة الستیرادفي حال ،
 المركبة.

 م.و لتلبیة حمل ١٠٠٠حلبیة زلبیة على نهر الفرات باستطاعة  االدخاریةتنفیذ المحطة الكهرمائیة المباشرة ب
 روریحیة.الذروة والستهالك الكهرباء لیًال والمنتجة من المزارع الكه

  تعزیز الربط الكهربائي الدولي لتصدیر الفائض من الكهرباء واستیرادها عند الحاجة، وخاصًة عند زیادة مصادر
 الطاقات المتجددة.

  الكبیرة الالزمة لتوسیع  الحكومیةالمسارعة بإشراك وجذب القطاع الخاص للتخفیف من التكالیف االستثماریة
 ة السوریة.قدرات تولید المنظومة الكهربائی

  تحویل الدعم المالي المقدم على سلعة الكهرباء من دعم مباشر إلى دعم غیر مباشر، ومنح تعویضات مالیة
للشرائح االجتماعیة الهشة، مما سیحسن من أداء القطاع ویحث القطاع الخاص على االستثمار في مجالي تولید 

  وتوزیع الكهرباء.
  ًفي مجال مكافحة الفاقد الكهربائي وتطبیق القراءة اآللیة عن ُبعد  دعم تنفیذ خطط وزارة الكهرباء وخاصة

 لعدادات المشتركین.

  البدء بإشراك القطاع الخاص في مجالي تولید وتوزیع الكهرباء، وتوفیر الحوافز المالیة الالزمة للشركات الخاصة
  الكهرباء بهذا الخصوص.لالستثمار في قطاع الكهرباء الحیوي، ویوجد العدید من الدراسات لدى وزارة 
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