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 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از  1 صفحه 
 

 

 صفحه                                                                                                                          فهرست مطالب

 

 2 پیشگفتار ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه 

 3 مقدمه: فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت برق کشور جمهوری عربی سوریه  

 5 موسسه تولید برق سوریه 

 6 های زیر مجموعه موسسه تولید برق وظایف شرکت

 7 زیر مجموعه موسسه تولید برق سوریه  –های تولید برق  توزیع جغرافیایی شرکت

 8 قبل از جنگظرفیت اسمی نیروگاههای تولید برق در سوریه 

 9   2022توان واقعی تولید انرژی برق در سوریه طی سنوات گذشته و سال 

 13 اطالعات شبکه توزیع برق 

 14 خالصه ای از اطالعات نیروگاه های تولید برق در سوریه :  

 14 نیروگاه برق بخار بانیاس        ❖

 15 نیروگاه حلب        ❖

 15 درحماءنیروگاه المحرده        ❖

 16 نیروگاه الزاره        ❖

 17 نیروگاه تشرین        ❖

 17  نیروگاه جندر       ❖

 18 نیروگاه التیم        ❖

 19 تولید برق با  انرژی های تجدید پذیر

 19 بررسی انرژی باد در کشور سوریه 

 21 پروژه نیروگاه بادی سایت قطینه استان حمص 

 21 تجربیات قبلی سوریه در زمینه نیروگاه بادی:  

 22 بررسی انرژی خوشیدی در سوریه 

 24 تجربیات قبلی دولت سوریه در زمینه نیروگاه خورشیدی: 

 25 پیوست(   -سوریه  2020های نیروگاهی تولید برق )طبق گزارش آماری سال  پروژه

 26 شده از سوی هیئت سرمایه گذاری سوریه پروژه های سرمایه گذاری در برق و انرژی معرفی 

25 پیوستها   
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 بسمه تعالی  

 پیشگفتار ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه

دفتر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه بر این   تالش   سوریه،  در  بازسازی  آغاز فرآیند فعالیتهای  به  توجه  با

است تا بر مبنای حضور در سوریه، بتواند پروژه های کلیدی که توسط دولت سوریه برای سرمایه گذاری معرفی می  

 شوند را شناسایی کرده و به سرمایه گذاران خصوصی و دولتی ایرانی معرفی نماید. 

به شرایط موجود در سوریه، این فرصت برای سرمایه گذاران ایرانی مهیاست تا به  بدیهی است در حال حاضر با توجه 

 دور حضور از رقبای قدرتمند نسبت به سرمایه گذاری در سوریه اقدام نمایند.   

با توجه به روابط دوستانه و قدیمی با جمهوری عربی سوریه و سندهای راهبردی اقتصادی که    جمهوری اسالمی ایران

ور به امضا رسانده، و همچنین وجود توانمندی های فنی و مهندسی، می تواند فعالیتهای سرمایه گذاری  با این کش

 را در این کشور انجام دهد.  مناسبی

مشارکت در بازسازی سوریه در حوزه های مختلفی فراهم است که از جمله آنها می توان به حوزه زیرساخت )برق،  

)انو اع صنایع کلیدی مانند سیمان، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، فوالد، صنایع  راه، مسکن، نفت و گاز(، صنعت 

بهره گیری از  مهندسی، نساجی( و کشاورزی اشاره کرد.  ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه نیز قصد دارد با  

کشور و اعتالی این  در جهت رفع موانع و گسترش روابط اقتصادی دو    جمهوری اسالمی ایرانهای  مجموعه توانمندی 

 و در همکاری و هم افزایی با سایر نهادهای مربوطه اقدام نماید.های حاصله ها و تفاهم روابط و پیگیری تحقق توافق 

در این خصوص ستاد لیست اولویتهای سرمایه گذاری سوریه را از وزارتخانه های مربوطه دریافت کرد و در ادامه  از   

عمل آورد. گزارش پیوست بر اساس بازدیدهای میدانی صورت گرفته از پروژه و مذاکرات    پروژه های مربوطه بازدید به 

اولیه با مسئولین مربوطه تهیه شده و به عنوان یک راهنمایی اولیه در اختیار سرمایه گذاران ایرانی قرار داده شده  

 است. 

ی بتوانند بدون نیاز به سفر به سوریه و بازدید،  این گزارش برای اخذ یک دید کلی از پروژه بوده تا سرمایه گذاران ایران

این اطالعات اولیه را کسب نمایند. بدیهی است هر گونه اطالعات تخصصی تر نیاز به انجام بازدیدهای تخصصی، تهیه  

 پیشنهادات فنی و مالی دارد که باید توسط سرمایه گذاران تهیه شود.  
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 سرمایه گذاری در صنعت برق کشور جمهوری عربی سوریه فرصتهای  مقدمه: 

های مهمی اسنت که برای ایجاد رشند و توسنعه اقتصنادی در هر کشنوری ضنروری اسنت. سنوریه  صننعت برق یکی از زیرسناخت

کشناورزی، صننعتی، خدماتی و    مختلف اقتصنادی نییر  هایقصند دارد با بازسنازی صننعت برق خود زمینه رونق گرفتن بخ 

و توسنعه  بازسنازی   برایگذاری خارجی  سنرمایه جذبری در این کشنور را فراهم آورد. برای این کار سنوریه به دنبال  گردشنگ 

 .صنعت برق می باشد 

دلیل برخورداری از توانایی فنی مناسننب، ، ایران جزو معدود کشننورهایی اسننت که بهشننرایط موجود در سننوریهبا توجه به  

  در سوریه مشارکت نماید.  انتقال و توزیع برقبازسازی شبکه  وتواند در احداث نیروگاه برق می

 : عبارتند از سوریه برق  وزارتمعرفی شده از جانب  کلیدی پروژه های

 در استان حما مگاوات  567محرده با ظرفیت کلی   مرکز واحد نیروگاهیبازسازی چهار  -

 مگا وات 600سوم و چهارم حلب با ظرفیت کلی ، دوم واحدهایبازسازی  -

 مگا وات در استان حمص سایت قطینه   100برق بادی با ظرفیت  نیروگاه )مزرعه(احداث  -

 حلب استانطریفاوی منطقه مگاوات در    100خورشیدی با ظرفیت   نیروگاه )مزرعه( برقاحداث  -

 پروژه بازسازی نیروگاه برق بانیاس  -

سرمایه گذاری صورت   سوابق قبلیبرای عقد قرارداد اقدام نماید.  EPC+Fدولت سوریه برای این منیور قصد دارد از روش  

در قالب   را  توسنط سنرمایه گذار  در صننعت برق سنوریه نشنان می دهد که دولت این کشنور تامین مالی صنورت گرفتهگرفته  

بازپرداخت تسنهیالت   باز می گرداند.  ه به سنرمایه گذارسنال  7تا    5ین بو در دوره زمانی  تسنهیالت با دوره تنف  یک سناله  

قابل مذاکره    با طرف سننوری  هاعمالً سننه ماه بعد از بهره برداری از نیروگاه شننروع خواهد شنند. اما به هر حال مدل قرارداد

 بوده و هر قراردادی باید منافع سرمایه گذار تامین کند.

نیز در تأمین برق خود دچار مشننکل هسننتند،  لبنان همسننایه سننوریه ازجمله عراق و  با توجه به آن که کشننورهای ضننمناً

 .ساز صادرات برق از طریق سوریه به این کشورها بشودتواند زمینهمشارکت در بازسازی صنعت برق سوریه می

از جانب طرف سنوری می باشند که می بایسنت توسنط    در این گزارش   به ذکر اسنت کلیه اعداد و مشنخصنات اراشه شندهالزم  

توسنط   برای هر پروژه    پیشننهادات فنی و مالی . ضنمناًبه صنورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد  سنرمایه گذارکارشنناسنان  

 دی با دولت سوریه نهایی خواهد شد.در فرآیند مذاکرات قراردا کهسرمایه گذار اراشه خواهد شد 

https://www.farsnews.ir/special/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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 ضمنا هیئت سرمایه گذاری سوریه نیز لیستی از پروژه ها را برای سرمایه گذاری در زمینه برق معرفی کرد که عبارتند از:   

 ( در نیروگاه دولتی تولید برق حلب2.3.4بازسازی واحدهای ) -

 بازسازی نیروگاه  گازی در شرکت دولتی تولید برق حلب  -

 مگاوات  4اجرای نیروگاه فتوولتاشیک با ظرفیت  -

   مگاوات 23اجرای نیروگاه فتوولتاشیک با ظرفیت  -

 مگاوات  6اجرای نیروگاه فتوولتاشیک با ظرفیت  -

 ایجاد نیروگاه فتوولتاشیک )خورشیدی( در منطقه قاره  -

 تصفیه زباله و تولید کمپوست در قلمون  -

 مگاوات  10)خورشیدی( با ظرفیت اجرای نیروگاه فتوولتاشیک   -

 مگاوات  25اجرای نیروگاه فتوولتاشیک )خورشیدی( با ظرفیت  -

 مگاوات  40اجرای نیروگاه فتوولتاشیک )خورشیدی( با ظرفیت  -

 مگاوات 100اجرای نیروگاه فتوولتاشیک )خورشیدی( با ظرفیت  -

 نیروگاه بادی برای تولید برق  -

با پروژه های ذکر شده در لیست وزارت برق سوریه یکی می باشد اما   برخی از پروژه ها،الزم به ذکر است که 

 .جداگانه اراشه می گردداطالعات این پروژه ها که از هیئت سرمایه گذاری سوریه دریافت شده، به صورت 
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 موسسه تولید برق سوریه

های مناسب تأسیسات تولید برق، تعیین استراتژیاین موسسه زیرمجموعه وزارت برق سوریه است که مسئولیت توسعه  

   های مناسب برق را در کشور سوریه بر عهده دارد.برداری از منابع طبیعی و تأمین زیرساختبهره

 

 وزارت برق سوریه

 موسسه توزیع برق موسسه تولید برق

 موسسه انتقال برق 

شرکت برق زیر مجموعه  14

ان استان سوریه به  14در 

 اندوابسته

 –درعا  –قنیطره  –دمشق 

 –ادلب  –طرطوس  –حماه 

 –حومه دمشق  –الحسکه 

الالذقیه  –حمص  –سویداء 

 دیر الزور  –الرقه  –حلب  –

شرکت تولید برق زیر  11

 اندمجموعه به آن وابسته

 –الزاره  -الناصریه   –دیر علی 

 –التیم  –حلب  –بانیاس  

 –محرده  –جندر  –تشرین  

 السویدیه -زیزون  
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 های زیر مجموعه موسسه تولید برقوظایف شرکت  
 

 تولید انرژی برق بر اساس شرایط فنی و استانداردهای اقتصادی و تحویل ان به اداره کل انتقال برق.   -1

 هیزات و ماشین آالت بر اساس برنامه های تعیین شده. جاندازی ت راه -2

 انجام کارهای تعمیرات و بازسازی نیروگاه ها   -3

 

 

 شرکتهای زیر مجموعه موسسه تولید برق سوریه

 شرکت تولید بانیاس

 شرک تولید الزاره

 شرکت تولید الناصریه 

 شرکت تولید حلب 

 شرکت تولید السویدیه

 شرکت تولید التیم    

 شرکت تولید محرده

 تشرینشرکت تولید 

شرکت تولید جندر
  

 شرکت تولید زیزون

 شرکت تولید دیرعلی
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 زیر مجموعه موسسه تولید برق سوریه –های تولید برق  توزیع جغرافیایی شرکت 

 نیروگاههای تولید برق 

 سد 

 شهرهای اصلی  
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 قبل از جنگ برق در سوریه ظرفیت اسمی نیروگاههای تولید

 

 

 
 

 توان تولید برق در سوریه

 تاریخ شروع کار نوع سوخت تولید کل مگا وات  نام شرکت  ردیف 

 های بخاری توربین

 1978 – 1979 نفت گاز  630 شرکت تولید محرده 1

 1987- 1982 نفت سنگین 670 شرکت تولید بانیاس  2

 1994 – 1993 نفت گاز  400 شرکت تشرین حرارتی 3

 نیاز به بازسازی دارد  گاز -نفت سنگین 1065 تولید حلبشرکت  4

 2000 گاز -نفت سنگین 660 شرکت تولید الزاره  5

 های گازی توربین

 1989-1988 گاز 172 شرک السویدیه  6

 متوقف شد )نا امن(  گاز 96 شرکت التیم 6

 1995 گاز 225 تشرین گازی* 7

 2010 گاز 277 توسعه بانیاس* 8

 سیکل ترکیبیهای  توربین

 1995 – 1994 گاز 702 شرکت تولید جندر 9

 2011 گاز 480 توسعه جندر *  10

 2007 – 1995 گاز 480 شرکت تولید الناصریه  11

 خراب است  2007 گاز 487.5 شرکت تولید زیزون  12

 2009- 2008 گاز 750 شرکت تولید دیرعلی  13

 2009 – 2008 گاز 450 توسعه تشرین*  14

 2009 گاز 70 توسعه دیرعلی* 15

 مگا وات 8244.5مجموع کل:  

 ازوشیل کار می کند و در توان کل تولیدی کشور سوریه حساب نمی شودگری وجود دارد که با گدوربیهای کوچک دی

 1988 گازوشیل  25 محرده 16

 1988 گازوشیل  34 بانیاس  17

 1997 گازوشیل  30 حلب 18

%49توربینهای ترکیبی

%42توربینهای بخاری

%9توربینهای گازی

توان کل تولید برق در سوریه
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 2022طی سنوات گذشته و سال  تولید انرژی برق در سوریه واقعیتوان 

 توان کنونی تولید برق در سوریه

 نام شرکت  ردیف 
 ظرفیت

مگا   -اسمی

 وات

تولید در  

 2017سال  

تولید در  

 2020سال  

تولید در  

 2022سال  
 تاریخ شروع کار نوع سوخت

 های بخاری توربین

1988- 1979 گاز  –نفت  75 160 200 660 شرکت تولید محرده 1  

1987 – 1982 گاز 280 290 380 670 شرکت تولید بانیاس  2  

1994 – 1993 گاز  –نفت  120 290 300 400 شرکت تشرین حرارتی 3  

 1997 گاز-نفت سنگین 150 0 0 1065 شرکت تولید حلب 4

 2000 گاز-نفت سنگین 430 530 500 660 شرکت تولید الزاره  5

 های گازی توربین

1989 – 1988 گاز 80 40 60 172 شرک السویدیه  6  

 1991 گاز 0 54 0 96 شرکت التیم 7

 1995 گاز 0 200 200 220 تشرین گازی*      8

 2010 گاز 125 113 260 260 توسعه بانیاس*     9

 های سیکل ترکیبیتوربین

1995 – 1994 گاز 280 628 600 702 شرکت تولید جندر  10  

 2011 گاز 235 390 420 435 جندر * توسعه  11

2007 – 1995 گاز 0 330 300 480 شرکت تولید الناصریه  12  

 تعطیل  2007 گاز 0 0 0 487.5 شرکت تولید زیزون  13

2009 – 2008 گاز 290 567 360 750 شرکت تولید دیرعلی  14  

 2009 گاز 555 370 410 435 توسعه تشرین*  15

 2013 گاز 0 519 700 750 توسعه دیرعلی* 16

     2620 4481 4690 8243 مجموع کل 
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 ) میلیون کیلو وات ساعتی (  2020میزان تولید موسسه در سال 

 تولید کل  تولید کل )گازوشیل(  تولید کل )گاز(  نوع توربین  ردیف 

 15991.57 0.00 15991.57 های سیکل ترکیبی توربین 1

 7641.45 7631.97 9.48 های بخاری توربین 2

 1326.67 0.00 1326.67 های گازی توربین 3

 24959.69 7631.97 17327.72 مجموع کل  4

 

 

 

گازتولید برق با

69%

وشیلتولید برق با گاز

31%

2020میزان تولید موسسه تولید برق در سال 

کیبیتوربینهای سیکل تر

64%
زیتوربینهای گا

5%

ریتوربینهای بخا

31%

میزان تولید برق برحسب نوع توربین
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 2020 –  2014تولید کل نیروگاه های برق سوریه از 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 نوع توربین 

 1326.67 1618.55 2214.7 1631 1386 2186 2426 گازی 

 7641.45 6621.26 7380.6 7434 6932 8227 7654 بخاری 
 15991.5 17761.7 16164.2 11267 9282.9 8538 11402 سیکل ترکیبی

 24959.62 26001.5 25760 20332 17600.9 18951 21482 مجموع کل 
 

 

 

دیرعلی

18%

یتوسعه دیرعل

17%

الزاره

12%
هالسویدی

2%

هالناصری

7%

بانیاس

8%

یبانیاس گاز

4%

یتشرین بخار

6%

یتشرین گاز

0%

یبیتشرین سیکل ترک

2%

جندر

12%

رتوسعه جند

7%

حلب

0%
زیزون

0%

محرده

4%

مالتی

0%

2020تولید کل شرکتها برحسب هزار کیلو وات ساعتی 
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 2020های تولید برق سال مصرف کل سوخت در توربین 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 نوع سوخت 

 2135 1718.5 1687.2 1717.2 1571 1208 نفت سنگین )هزار تن(  1

 4174 4806.21 4813.9 3444.4 2820 3996 گاز )میلیون متر مکعب(  2

 2.2 1.5 2.11 1.92 1.9 1.9 گازوشیل )هزار تن(  3

 کل مصرف سوخت در ایستگاه های تولید )هزار تن معادل نفت( 

 1900.31 1621.2 1619.52 1649 1508 1160 نفت سنگین   1

 3850.56 4223.2 4052.245 2816 2538 3596 گاز   2

 2.24 1.5 2.15 2 1.8 1.8 گازوشیل   3

  4758 4048 4466 5674 5822.4 5753.1 

 

 اطالعات عمومی انرژی برق سوریه 

 2016سال  2015سال  گیری واحد اندازه  اطالعات  ردیف 

 5327 5471 مگا وات نقطه پیک مصرف  1

 5227 6451 مگا وات توان انرژی در دسترس  2

 19050 19890 گیگا وات ساعت تولید کل برق  3

 17601 18984 گیگا وات ساعت تولید موسسه تولید برق  4

 929 413 گیگا وات ساعت تولید وزارت منابع ابی  5

 520 493 گیگا وات ساعت تولید وزارت نفت  6

 70 272 گیگا وات ساعت کشورهای خارجی صادرات به  7

 198 191 گیگا وات ساعت کیلو ولت  230مصرف با ولتاژ  8

 699 698 گیگا وات ساعت کیلو ولت   66مصرف با ولتاژ  9

 29618 19618 گیگا وات ساعت مصرف محلی برق  10

 خرید برق 

 17727 18407 گیگا وات ساعتی  کل انرژی خریداری شده  11

 16716 18067 گیگا وات ساعتی  اداره تولید برق از  12

 898 340 گیگا وات ساعتی  از وزارت منابع طبیعی  13

 112 0.00 گیگا وات ساعتی  از وزارت نفت  14
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 اطالعات شبکه توزیع برق -4

 2016سال  2015سال  گیری واحد اندازه  اطالعات  ردیف 

 1660 1660 کیلو متر  کیلو ولت  400طول خطوط انتقال  1

 6136 6136 کیلو متر  کیلو ولت  230طول خطوط انتقال  2

 8643.3 8624 کیلو متر  کیلو ولت   66طول خطوط انتقال  3

 19 19 عدد کیلو ولت  400تعداد خطوط انتقال  4

 144 157 عدد کیلو ولت  230تعداد خطوط انتقال  5

 493 491 عدد کیلو ولت   66تعداد خطوط انتقال  6
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 خالصه ای از اطالعات نیروگاه های تولید برق در سوریه : 

 نیروگاه برق بخار بانیاس ❖

مگاوات طراحی و    170برای هر واحد   1982توسننط شننرکت سننالدو ایتالیا در سننال این نیروگاه    2و    1 هایواحد  -

بدلیل   در حال حاضنراین دو واحد از نفت سننگین به گاز تغییر یافتند و   سنوخت  2007تا    2001در سنال  اجرا گردید  

در    طرف سنوری  هم اکنون .مگا وات رسنیده اسنت  50به  عمر باالی نیروگاه و برخی از مشنکالت اجرایی توان تولید آن  

 برسننناننند.مگناوات  150  بنه ظرفینتبعند از بنازسنننازی تنا آنهنا را حنال منذاکره برای تعمیرات این دو واحند می بناشننننند 

مگاوات برای هر    170با همان ظرفیت    1989شنی در سنال نیز توسنط شنرکت میتسنوبیاین نیروگاه    4و    3 هایواحد 

ظرفیت آنها واحد، سناخته شند که تاکنون بدون تعمیرات اسناسنی بکار خود ادامه داده اسنت و با سنروی  های کنونی  

 .مگاوات برنامه ریزی شده است 165مگاوات رسیده است و بعد از بازسازی نیز برای ظرفیت  90در حال حاضر به 

  360مگناوات می بناشننند کنه بعند از بنازسنننازی بنا افزای   270ل تولیند برق نیروگناه بنانیناس هم اکنون ظرفینت کن -

میلیون    75الی   70مگاوات برسند و هزینه برآورد شده برای انجام آن طبق اظهارات طرف سوری نیز   630مگاواتی به  

 .دالر می باشد 

ل واقع شندن این نیروگاه در سناحل دریا، عمالً تعمیرات این اعتقاد دارند که به دلی ایرانی البته برخی از کارشنناسنان

نیروگاه منطقی نبوده و بهتر اسنت طرف سنوری به جای بازسنازی آن،  یک نیروگاه جدید را در مکان دیگری احداث 

 کند.

 نیروگاه بخار بانیاسمشخصات 

 نوع عنوان 
سال 

 تاسیس 
 ظرفیت اولیه  شرکت سازنده

ظرفیت  

 فعلی 

ظرفیت مورد  

 نیاز 

سوخت مورد  

 استفاده

تقریبی  پیش بینی 

هزینه بازسازی  

  - توسط سوریه

 میلیون یورو 

1واحد    16.5 نفت سنگین  150 40 170 سالدو اینالیا  1982 بخار  

2واحد    25 نفت سنگین  150 50 170 سالدو اینالیا  1982 بخار  

3واحد    15 نفت سنگین  165 85 170 میتسوبیشی ژاپن  1989 بخار  

4واحد    15 نفت سنگین  165 85 170 میتسوبیشی ژاپن  1989 بخار  

    630 260 680 مجموع 
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 نیروگاه حلب ❖

واحند دیگر    3از  این نیروگناه      5و    1واحند هنای  چون  واحند دارد کنه در ا ر جننگ آسنننینب دینده انند و   5این نیروگناه  

 برای بازسازی در اولویت قرار گرفتند. سالمتر بوده اند 

ماه    23مدت اولیه قرارداد  که    کردامضنا   2018در سنال ی را  قرارداددولت سنوریه    5و    1برای بازسنازی واحد های  -

به زودی تحویل خواهد   نیزبه بهره برداری رسنید و واحد یک   5واحد   (  2022. در حال حاضنر )اواسنط سنال می باشند 

 مگاوات خواهد بود. 213رفیت هر واحد بعد از بازسازی ظگردید. 

دارای    بخشننهایی از این واحدها کهمگاوات طراحی شننده بودند    213نیز هر کدام با ظرفیت    4و    3،  2واحد های   -

 انتیار می رود که بایسنتیپمپها و شنبکه انتقال  ،  زن سنوختامخ،  اتورهاترانسنفورم  هسنتند نییرخرابی های بیشنتری  

سنیسنتم های    ،ذیه ، فن هاغتعویض گردند و برجهای خنک کننده، قطعات توربین ها، کمپرسنورهای هوا، پم  های ت

  .گازی و مابقی تجهیزات نیز باید بررسی، سروی  و اورهال گردند 

 نجر به عقد قرارداد نشده است.مگاه از برخی شرکتها دریافت شده اما تا کنون پیشنهاداتی برای بازسازی این نیرو -

 

 رده درحماءح نیروگاه الم ❖

 .قدیمی ترین نیروگاه بخار سوریه می باشد  -

 .است تخریب شده این نیروگاه 3شماره  دودک  واحد  -

گرم به ازای هر کیلو وات سنناعت می    450سننوخت باالیی دارند که    مصننرفتجهیزات،    با توجه به قدیمی بودن -

 .باشد 

 .سوریه می باشد کشور راه اندازی این نیروگاه جزء الویت های  -

 مگاوات می باشد. 148به  4و  3مگاوات و واحدهای  138به  2و  1هدف از بازسازی رسیدن واحد های  -

 اما تا کنون عقد قرارداد صورت نگرفته است.اراشه داده اند  دپیشنها  برای این نیروگاه از برخی شرکت ها -
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 نیروگاه بخار المحرده 

 ظرفیت مورد نیاز  ظرفیت فعلی  ظرفیت اولیه  شرکت سازنده سال تاسیس  نوع عنوان 

تقریبی   برآورد هزینه

- توسط سوریه  

و میلیون یور  

سوخت مورد  

 استفاده

1واحد    نفت سنگین+ گاز 24.5 138 35 150 آلمان و سویی   1979 بخار  

2واحد    نفت سنگین+ گاز 24.5 138 - 150 آلمان و سویی   1979 بخار  

3واحد    نفت سنگین+ گاز 25 148 - 165 آلمان و سویی   1989 بخار  

4واحد    نفت سنگین+ گاز 25.5 148 35 165 آلمان و سویی   1989 بخار  

  99.5 572 70 630 مجموع 

 مبالغ اراشه شده برآورد طرف سوری می باشد.الزم به ذکر است 

 

 نیروگاه الزاره  ❖

 مگاوات تولید برق می باشد  220دارای سه واحد، هرکدام به ظرفیت این نیروگاه  -

 سه روش بخار، سیکل ترکیبی ساده و مرکب نیز در آن استفاده می گردد  -

 فیات و زیمن  در آن استفاده شده استشرکتهای از تجهیزات   -

 ستن تامین می گرددرآب مورد نیاز آن از سد  -

 .سوخت مورد استفاده در آن گاز و نفت سنگین می باشد  -

 .به بهره برداری رسیده است 2000در سال  -

 مگاوات( 160و 160، 110به ترتیب  3و  2، 1)واحد  مگاوات می باشد  430ظرفیت تولید برق کنونی  -
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 نیروگاه تشرین ❖

 بخار می باشد نیروگاه  -

 به بهره برداری رسیده است 1993در سال  -

 مگاوات می باشد  400واحد تولید برق جمعا به ظرفیت  2دارای  -

 .سوخت مصرفی آن نفت سنگین و گاز می باشد  -

 .بازسازی و راه اندازی آن را بر عهده داشته استیک شرکت ایرانی  -

  نیروگاه جندر ❖

 باشد نیروگاه سیکل ترکیبی می  -

 مگاوات 702مگاواتی بوده است جمعا  114واحد  2مگاواتی و  118واحد  4دارای  -

 .شروع به بهره برداری نموده است 1995 – 1994در سال  -

 .سوخت مورد استفاده نفت سنگین و گاز بوده است که هم اکنون فقط واحد های گاز سوز فعال می باشد  -

 .ازی آن را بر عهده داشته استبازسازی و راه اند یک شرکت ایرانی  -

 .شودبرق تولید می این نیروگاه واحد  2مگاوات از  280هم اکنون  -
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 نیروگاه التیم ❖

 .مگاوات بوده است 96مگاوات و جمعا  32واحد هر کدام به ظرفیت  3دارای  -

 .به بهره برداری رسیده است 1991در سال  -

 .سوخت مصرفی آن گاز می باشد  -

دو واحد دیگر را راه اندازی کرده اند و در صنورت وجود  ،    3توسنط متخصنصنین سنوریه با اسنتفاده از قطعات واحد  -

 .مگاوات را دارد 54مگاوات و جمعا  27گاز هر واحد قابلیت تولید 

 اقتصادی ندارد. هعمال از مدار خارج و بازسازی آن توجی 3واحد  -
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 انرژی های تجدید پذیرتولید برق با  

اسنننتفاده از نیروهای تجدید پذیر و بدون آالیندگی و در  با نیروگاه های جدید سنننوریه سننناخت دولت    از دیگر اولویتهای

 مگاوات انرژی تجدید پذیر دسنت یابد   2400حدود    2030دولت سنوریه در نیر دارد تا سنال   .اصنطال  انرژی پاک می باشند 

 .مگاوات در نیروگاه بخ  بادی( 900مگاوات در بخ  نیروگاه خورشیدی و  1500)

 

 بررسی انرژی باد در کشور سوریه

 

 ( یمتر  40 )در ارتفاع – سوریه باد  سرعت وزش  نقشه
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کشور دانمارک تهیه شده است. این اطل  شامل اطالعات باد در    "زیرو"اطل  اطالعات باد کشور سوریه توسط موسسه  

( می باشد و می توان از این اط  به عنوان مرجع معتبر  1979  –   1989سال )  10اکثریت مناطق کشور سوریه در مدت  

 ی باد استفاده نمود. برای برآورد کردن میزان انرژی برق قابل تولید توسط انرژ 

 در این اطلس کشور سوریه به پنج منطقه بادی تقسیم شده است: 

در مناطق غرب شهر ادلب تا غرب شهر حماه و حمص  قرار دارد. سرعت باد در    منطقه کوهستانی ساحل سوریه: -1

عوقات انجام پروژه  ها و گران بودن قیمت زمین در آن منطقه از ممتر در  انیه است. گسترش جنگل  11.5الی   5آن  

 نیروگاه باد در ان منطقه می باشد. 

در مناطق قطینه نزدیک دمشق تا تدمر و دیر الزور در سمت شرق، الی شهر الرقه سمت شمال    منطقه میانی سوریه: -2

های بادی مناسب  کشاورزی( بوده و برای احداث نیروگاه  – و منطقه ا ریا سمت غرب قرار دارد. این منطقه )بیابانی  

ست. بدلیل نزدیک بودن شهر قطینه به خطوط انتقال برق، یکی از بهترین اماکن پیشنهادی برای احداث پروژه به  ا

رسد، اما در چهار ماه  متر در  انیه می   12شمار می رود. سرعت باد در این منطقه در ماه هفتم و هشتم میالدی به  

 ر  انیه است.  متر د  4اول سال میالدی، میانگین سرعت باد در آن منطقه  

متر در  انیه می باشد اما    6-5متر این منطقه    50سرعت باد در ارتفاع    حمص :  –منطقه کناری اتوبان دمشق    -3

 ارزان بودن زمین در ان منطقه.  –نزدیک بودن به خطوط فشار قوی   –های ان: نردیک بودن به اتوبان  ویژیگی

های جوالن قرار دارد. میانگین سرعت  شهر قنیطره و بلندی  در منطقه از جنوب شهر دمشق تا   منطقه جنوبی سوریه: -4

  1994کیلو ولت در سال    150متر در  انیه است. اولین توربین بادی آن منطقه با توان    5باد در طول سال باالتر از  

 احداث شده است.

رعت باد در ان منطقه  در منطقه فرودگاه دمشق تا منطقه التنف سوریه و مرز اردن قرار دارد. س   منطقه جنوب شرق:  -5

 گذاری در آن منطقه میسر نیست.  خوب است اما بخاطر دور بودن ان از شبکه برق کشور امکان سرمایه 

 

متر تهیه شنده اسنت و نیاز به باد سننجی دقیق و برای ارتفاعات   40با توجه به اینکه اطل  بادی سنوریه برای  ارتفاع زیر  

مگاواتی در منطقه جندر و قطینه احداث نماید تا میزان تولید برق   5/2باالتر دارد دولت سنوریه در نیر داشنت  دو نیرگاه  

 مورد بررسی قرار گیرد.  

 

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 21 صفحه 
 

 سایت قطینه استان حمص پروژه نیروگاه بادی 

مگا وات در استان حمص    100احداث ایستگاه برق بادی با ظرفیت   مایه گذاری در این بخ  سرپیشنهاد دولت سوریه 

 سایت قطینه می باشد:

 هکتار 15مساحت تقریبی زمین: 

 سال  3برآورد مدت ساخت:   

 سال 6مدت بازپرداخت سرمایه: 

 EPC+Fنوع قرارداد: 

 مگاوات 100ظرفیت برق تولیدی:  

   

 تجربیات قبلی سوریه در زمینه نیروگاه بادی: 

  50در حال حاضر دو عدد برج نیروگاه بادی در مسیر حمص به طرطوس و در ارتفاع حدود  : توربین های بادی حمص

 متر توسط یک شرکت سوری ساخته شده و در حال بهره برداری است.

 WDRVMشرکت مجری: شرکت 

 مگاوات 2.5ظرفیت هر توربین: 

 به پایان رسیده است. 22/8/2021و توربین دوم در تاریخ  19/12/2019عملیات نصب توریین یکم در تاریخ 

توسنط آقای ولید الیاس در سنوریه تاسنی  شنده، این شنرکت   2007: در سنال  WDRVMشنرکت سناخت توربینهای بادی  

در زمینه فروش، توزیع و تعمیر    وتاسنی  شند    1966در سنال اسنت که  ت پدر آقای الیاس در دبی  به عنوان توسنعه شنرک

 و ماشین های جوش فعالیت می نماید. ای موتورهای دنده

 .است توربین 60الی  50ظرفیت تولید سالیانه این شرکت 

 

 طرطوس -در مسیر حمص WDRVMتوربینهای بادی 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 22 صفحه 
 

 بررسی انرژی خوشیدی در سوریه 

  مگاوات در طریفاوی 100احداث برق خورشیدی با ظرفیت  پیشنهاد دولت سوریه برای سرمایه گذاری در این بخ  

 می باشد:استان حلب 

 هکتار   665مساحت تقریبی زمین: 

 دو سال و نیم برآورد مدت ساخت:   

 سال 7مدت بازپرداخت سرمایه: 

 EPC+Fنوع قرارداد: 

 مگاوات 100ظرفیت برق تولیدی:  

 

 
International Energy Agency (IEA) 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 23 صفحه 
 

   
 [ KWh/m2/year]  تابد  یم  ی سطح افق ک ی یکه رو  ید یخورش  ی مقدار متوسط انرژ

 
 در هر منطقه   یسطح افق  کیدر    ید یخورش  ی ناخالص انرژ لیکل پتانس نیانگ یم

 

 

 

 

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 24 صفحه 
 

 سوریه در زمینه نیروگاه خورشیدی:تجربیات قبلی دولت 

 پروژه نیروگاه خورشیدی عدرا 

 مگاوات 100هدف پروژه: تولید  

 2021تاریخ شروع به اجرای پروژه: ماه جوالی سال 

 هکتار. 165مساحت زمین پروژه:  

 نوع سرمایه گذاری: سرمایه گذاری خصوصی با مشارکت بخ  عمومی  

 تامین مالی پروژه: داخلی. 

  10هزار پنل خورشیدی   18مرحله اول پروژه تکمیل و راه اندازی شد که در این مرحله و با نصب  2022/ 29/9در تاریخ 

امه پروژه، اجرای این پروژه تا یک سال  ه به شبکه عمومی برق وصل شده است. مطابق برنتولید می گردد ک  مگاوات برق

 دیگر تکمیل خواهد شد و به ظرفیت هدف خواهد رسید.

 

 

 

 

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 25 صفحه 
 

 پیوست(   -سوریه 2020)طبق گزارش آماری سال  های نیروگاهی تولید برقپروژه 

 دارای قرارداد های پروژه   -الف

   مگا وات  750  –پروژه دوم توسعه نیروگاه )دیر علی بداره(   •

 در حال اجرا  –مگا وات  526پروژه نیروگاه تولید الذقیه  •

   مگا وات   200*2دو مجموعه با ظرفیت کردن  اضافه   – پروژه توسعه نیروگاه بخاری تشرین  •

 : که در حال اجرا است پروژه های بازسازی نیروگاه های آسیب دیده  -ب

واحد    2بازسازی  که  است  مگاوات    1100حدود    اسمی    ظرفیتواحد آسیب دیده با    5دارای  ی حلب  تنیروگاه حرار •

 ( و واحد یک نیز به زودی به بهره برداری خواهد رسید  به بهره  برداری رسید  5حال اجرا است )واحد   درآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 26 صفحه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی در برق و انرژ ی گذار هیسرماپروژه های     

 معرفی شده از سوی هیئت سرمایه گذاری سوریه 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 27 صفحه 
 

 

 یدر بخش برق و انرژ  یگذار  هیسرما  یپروژه ها  ستیل

 

 دولتی تولید برق حلب( در نیروگاه  2.3.4بازسازی واحدهای ) .1

 بازسازی نیروگاه  گازی در شرکت دولتی تولید برق حلب  .2

 مگاوات  4اجرای نیروگاه فتوولتاشیک با ظرفیت  .3

   مگاوات 23اجرای نیروگاه فتوولتاشیک با ظرفیت  .4

 مگاوات  6اجرای نیروگاه فتوولتاشیک با ظرفیت  .5

 ایجاد نیروگاه فتوولتاشیک )خورشیدی( در منطقه قاره  .6

 زباله و تولید کمپوست در قلمون تصفیه   .7

 مگاوات  10اجرای نیروگاه فتوولتاشیک )خورشیدی( با ظرفیت  .8

 مگاوات  25اجرای نیروگاه فتوولتاشیک )خورشیدی( با ظرفیت  .9

 مگاوات  40اجرای نیروگاه فتوولتاشیک )خورشیدی( با ظرفیت  .10

 مگاوات 100اجرای نیروگاه فتوولتاشیک )خورشیدی( با ظرفیت  .11

 ادی برای تولید برق نیروگاه ب .12

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 28 صفحه 
 

 (  نیروگاه تولید برق حلب 4و  3، 2بازسازی واحدهای های )

 آدرس 
 در جنوب شرقی حلب دور از مرکز شهر حلب   -حلب 

 رقه  -کیلومتر در بزرگراه حلب    30

 شرح پروژه 

با گاز و   دولتی تولید برق در حلبدوم، سوم و چهارم در شرکت  بازسازی مجموعه 

نفت سنگین کار می کند، این مجموعه ها توسط شرکت میتسوبیشی ژاپن ساخت  

 شده و در نتیجه اقدامات تروریستی آسیب دیده است. 

 مگاوات است.  213ظرفیت هر مجموعه 

 دالیل  راه اندازی پروژه 

یک فرصت اولویت دار در این مرحله برای تامین نیازهای مردم و پروژه های   •

 سرمایه گذاری. 

 تقاضای داخلی باالیی وجود دارد.  •

 رشد مورد انتیار جمعیت.  •

  50/ فرصت شغلی برای کارگران متخصص و غیر متخصص داخلی و /   225ایجاد /  •

 فرصت شغلی تخصصی خارجی. /

 اد خامنزدیکی به منابع مو •

 مشوق ها و امتیازات 

   مشوق ها:

کلیه مشوق ها و معافیت های مندرج در مصوبه تشویق سرمایه گذاری در صورتی که  

 فعالیت مشمول مفاد آن باشد.

 

 امکانات ویژه:     

 .تامین زیرساخت ها و خدمات الزم برای پروژه 1

 .تامین مجوزهای اولیه پروژه.2

 میلیون یورو   250 هزینه تخمینی 

 ماه   36 دوره بازگشت سرمایه



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 29 صفحه 
 

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 30 صفحه 
 

 بازسازی گروه گازی در شرکت دولتی تولید حلب   -2

 جاده حلب/ الرقه  -کیلو متر از مرکز شهر  30حلب ، جنوب شرق حلب ، با فاصله  آدرس 

 شرح پروژه 
بازسازی مجموعه گازی  در شرکت عمومی تولید برق در حلب، که توسط شرکت  

 فیات آوشو ساخته شده بود. ساخت 

 مگاوات است.  30ظرفیت مجموعه  

 دالیل  راه اندازی پروژه 

یک فرصت اولویت دار در این مرحله برای تامین نیازها و پروژه های سرمایه   •

 گذاری. 

 تقاضای داخلی باالیی وجود دارد.  •

 رشد مورد انتیار جمعیت.  •

/   10متخصص و غیر متخصص داخلی و / / فرصت شغلی برای کارگران   65ایجاد /  

 فرصت های شغلی تخصصی خارجی.

 نزدیکی به منابع مواد خام •

 مشوق ها و امتیازات 

   مشوق ها:

کلیه مشوق ها و معافیت های مندرج در مصوبه تشویق سرمایه گذاری در صورتی  

 که فعالیت مشمول مفاد آن باشد. 

 

 امکانات ویژه:     

 زیرساخت ها و خدمات الزم برای پروژه .تامین 1

 .تامین مجوزهای اولیه پروژه.2

 میلیون یورو  8.5 هزینه تخمینی 

 ماه  12 دوره بازگشت سرمایه



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 31 صفحه 
 

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 32 صفحه 
 

 

 مگاوات 4اجرای نیروگاه فتوولتائیک )خورشیدی( با ظرفیت  -3

 حماه ، محوطه نیروگاه الزاره  آدرس 

 شرح پروژه 
/ مگاوات، طراحی، ساخت، حمل و نقل، بیمه،  4فتوولتاشیک با ظرفیت اجرای نیروگاه  

آزمای  و اجرای عملیات عمرانی و ختم به بهره برداری از تجهیزات، ماشین آالت و  

 / مگاوات ساعت. 7500تجهیزات الزم برای پروژه، با ظرفیت تولید / 

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 
 یک فرصت اولویت دار . 

 ی فزاینده انرژی.پوش  تقاضا •

 مشوق ها و امتیازات 

   مشوق ها:

کلیه مشوق ها و معافیت های مندرج در مصوبه تشویق سرمایه گذاری در صورتی که  

 فعالیت مشمول مفاد آن باشد.

 

 امکانات ویژه:     

 . اراشه یک ملک دولتی دارای تاییدیه های اولیه. 1

 پروژه. . تامین زیرساخت ها و خدمات الزم برای 2

 . اراشه وام سرمایه گذاری با تسهیالت پرداخت 3

 میلیون یورو  5 هزینه تخمینی 

 ماه   16 دوره بازگشت سرمایه

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 33 صفحه 
 

 

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 34 صفحه 
 

 

 مگاوات  23 تی( با ظرفیدی )خورش کیفتوولتائ روگاهین یاجرا  -4

 ریف دمشق ، حریم نیروگاه الناصریه آدرس 

 شرح پروژه 
   ،یآزما مه، یساخت، حمل، ب ، ی/ مگاوات، طراح23 تیبا ظرف  کیفتوولتاش  روگاهین یاجرا

  یالزم برا  لیآالت و وسا نیماش  زات، یتجه ی راه انداز انیو در پا یعمران اتیعمل یاجرا

 ی / مگاوات ساعت34500 د یتول ت یپروژه، با ظرف

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 

 یک فرصت اولویت دار است

 پوش  به تقاضای فزاینده انرژی.   •

 / فرصت شغلی برای کارگران متخصص محلی 10تامین /  •

مشوق ها و  

 امتیازات

   مشوق ها:

کلیه مشوق ها و معافیت های مندرج در مصوبه تشویق سرمایه گذاری در صورتی که  

 فعالیت مشمول مفاد آن باشد.

 

 امکانات ویژه:     

 دارای تاییدیه های اولیه. . اراشه یک ملک دولتی 1

 . تامین زیرساخت ها و خدمات الزم برای پروژه. 2

 . اراشه وام سرمایه گذاری با تسهیالت پرداخت 3

 میلیون یورو  30 هزینه تخمینی 

دوره بازگشت  

 سرمایه 
 ماه  24

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 35 صفحه 
 

 

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 36 صفحه 
 

 

 مگاوات 6 تی( با ظرفید ی)خورش کیفتوولتائ روگاهین یاجرا -5

 دمشق ، مرانه جنوب ریف  آدرس 

 شرح پروژه 
  مه،یساخت، حمل، ب ،ی/ مگاوات، از طراح 6/   ت یبه ظرف کیفتوولتاش روگاه یپروژه ن یاجرا

  لیآالت و وسا نیماش  زات،ی تجه  یو ختم به راه انداز یعمران اتیعمل ی اجرا  ،یآزما

 .یمگاوات ساعت  9000 د یتول ت یپروژه، با ظرف ی الزم برا

اندازی دالیل  راه 

 پروژه 
 یک فرصت اولویت دار است.

 پوش  تقاضای فزاینده انرژی. •

 مشوق ها و امتیازات 

   مشوق ها:

کلیه مشوق ها و معافیت های مندرج در مصوبه تشویق سرمایه گذاری در صورتی که  

 فعالیت مشمول مفاد آن باشد.

 

 امکانات ویژه:     

 اولیه. . اراشه یک ملک دولتی دارای تاییدیه های 1

 . تامین زیرساخت ها و خدمات الزم برای پروژه. 2

 . اراشه وام سرمایه گذاری با تسهیالت پرداخت 3

 میلیون یورو  6.5 هزینه تخمینی 

دوره بازگشت  

 سرمایه 
 ماه  18

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 37 صفحه 
 

 

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 38 صفحه 
 

 ( در منطقه قارهید ی)خورش کیفتوولتائ روگاهین جادیا -6

 دونم  72یعقوب امالک با مساحت  ریف دمشق ، قاره ، باالی منطقه مار  آدرس 

 شرح پروژه 
کیلووات ساعتی( از طریق نصب پنل های    845000تولید برق پاک و پایدار )ساالنه 

 فتوولتاشیک )خورشیدی( و وصل انرژی تولید شده به شبکه عمومی. 

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 

 تقاضای باالی محلی برای برق و رشد جمعیت مورد انتیار.

 تامین نیازهای اقتصادی انرژی الکتریکی، 

 و کاه  وابستگی به سوخت های فسیلی. 

 وجود پروژه های تکمیلی.  •

 بازده مالی باال ، و بازگشت سریع سرمایه.  •

 نزدیکی به مراکز بازاریابی برق )ایستگاه برق دیر عطیه(.  •

 عدم وجود پروژه مشابه در منطقه.  •

 جدید. / فرصت های شغلی 30اراشه /  •

مشوق ها و  

 امتیازات

   مشوق ها:

کلیه مشوق ها و معافیت های مندرج در مصوبه تشویق سرمایه گذاری در صورتی که  

 فعالیت مشمول مفاد آن باشد.

 امکانات ویژه:     

/ سال که دارای تاییدیه های اولیه می باشد.  و  25.اراشه یک ملک دولتی برای مدت /1

 ومحیطی برای جذب حد اکثر نور خورشید دارد. عوامل جغرافی 

 . تامین زیرساخت ها و خدمات الزم برای پروژه 2

 .اراشه مجوزهای الزم برای پروژه. 3

 .جمع آوری و حمل زباله توسط کارگران و سازوکارهای شورای شهر.4

 . خرید برق توسط وزارت برق.5

 . حمایت دولت از قیمت نرخ ارز. 6

 ( 2018میلیارد لیر سوریه )قیمت سال  2.5 هزینه تخمینی 

دوره بازگشت  

 سرمایه 
 ماه  6

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 39 صفحه 
 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 40 صفحه 
 

 کمپوست در قلمون  دیزباله و تول  هیتصفتولید برق از طریق  -7

 ریف دمشق ، منطقه القلمون  آدرس 

 شرح پروژه 
و...( جمع   برود یقره،   ه،یعط  ر ی)النبک، د یها  یجامد که از شهردار یزباله ها افتیباز

برق   یبرق پاک که به شبکه عموم  ی و انرژ ی آن به کود کشاورز  لیشود و تبد  ی م ی آور

 گردد.  ی وصل م

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 

 .تیبرق و کود، و رشد مورد انتیار جمع ی باال برا ی داخل تقاضای •

 . یکیالکتر یو انرژ   یآل یکودها ی اقتصاد یازهاین  نیتام •

 زباله.  یط یمح ستیز ی آلودگ  زانیکاه  م  •

 به منابع آنها.  یکیپروژه و نزد از یمورد ن ه ی در دسترس بودن مواد اول •

 . هیسرما ع یباال، و بازگشت سر یبه درآمدها  یابیدست •

 . میمستق ریو غ   می مستق  یشغل یاز فرصت ها ی اریفراهم نمودن بس •

 . یلیتکم  یوجود پروژه ها •

 شبکه برق متوسط(.   ه،ی عط ر یبرق د ستگاهیبرق )ا ی ابیبه مراکز بازار ی کینزد •

 عدم وجود پروژه مشابه در منطقه.  •

 مشوق ها و امتیازات 

   مشوق ها:

کلیه مشوق ها و معافیت های مندرج در مصوبه تشویق سرمایه گذاری در صورتی که  

 فعالیت مشمول مفاد آن باشد.

 امکانات ویژه:     

 / سال که تاییدیه های اولیه را دارد .  25.اراشه یک ملک دولتی برای مدت /1

 . تامین زیرساخت ها و خدمات الزم برای پروژه                                   2

 .اراشه مجوزهای الزم برای پروژه.                                                 3

 وری و حمل زباله توسط کارگران و سازوکارهای شهرداری. .جمع آ4 

 خرید برق توسط وزارت برق.  

 . حمایت دولت از نرخ ارز. 6

 ( 2018میلیارد لیر سوریه )قیمت سال  3.6 هزینه تخمینی 

 ماه  10 دوره بازگشت سرمایه



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 41 صفحه 
 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 42 صفحه 
 

 

 مگاوات  10اجرای نیروگاه فتوولتائیک )خورشیدی( با ظرفیت  -8

 حسیا ، محوطه نیروگاه جندر حمص ،  آدرس 

 شرح پروژه 

/ مگاوات، از طراحی، ساخت، حمل،   10اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی به ظرفیت /  

بیمه، آزمای ، اجرای عملیات عمرانی و ختم به راه اندازی  تجهیزات، ماشین آالت و  

 مگاوات ساعتی.   9000وسایل الزم برای پروژه، با ظرفیت تولید 

 مگاوات ساعت.   28000لید  با ظرفیت تو

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 
 یک فرصت اولویت دار است.

 پوش  تقاضای فزاینده انرژی. •

 مشوق ها و امتیازات 

   مشوق ها:

کلیه مشوق ها و معافیت های مندرج در مصوبه تشویق سرمایه گذاری در صورتی که  

 فعالیت مشمول مفاد آن باشد.

 

 امکانات ویژه:     

 . اراشه یک ملک دولتی دارای تاییدیه های اولیه. 1

 . تامین زیرساخت ها و خدمات الزم برای پروژه. 2

 . اراشه وام سرمایه گذاری با تسهیالت پرداخت 3

 میلیون یورو  12 هزینه تخمینی 

 ماه  20 دوره بازگشت سرمایه

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 43 صفحه 
 

 

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 44 صفحه 
 

 

 مگاوات 25 تی( با ظرفید ی)خورش کیفتوولتائ روگاهین یاجرا -9

 حمص ، حسیا ، محوطه نیروگاه جندر  آدرس 

 شرح پروژه 
ساخت، حمل،   ، ی/ مگاوات، از طراح 25/   تیبه ظرف  خورشیدی روگاه یپروژه ن یاجرا

آالت و   نیماش  زات، یتجه   یو ختم به راه انداز یعمران اتیعمل ی اجرا  ،یآزما مه،یب

 مگاوات ساعت  37500با ظرفیت تولید پروژه،  یالزم برا  لیوسا

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 

 یک فرصت اولویت دار است.  

 پوش  تقاضای فزاینده انرژی. •

 / فرصت شغلی برای کارگران متخصص محلی  10اراشه /  •

مشوق ها و  

 امتیازات

   مشوق ها:

سرمایه گذاری در صورتی که  کلیه مشوق ها و معافیت های مندرج در مصوبه تشویق  

 فعالیت مشمول مفاد آن باشد.

 

 امکانات ویژه:     

 . اراشه یک ملک دولتی دارای تاییدیه های اولیه. 1

 . تامین زیرساخت ها و خدمات الزم برای پروژه. 2

 . اراشه وام سرمایه گذاری با تسهیالت پرداخت 3

 میلیون یورو  30 هزینه تخمینی 

دوره بازگشت  

 سرمایه 
 ماه  24

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 45 صفحه 
 

 

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 46 صفحه 
 

 

 مگاوات  40 تی( با ظرفیدی )خورش کیفتوولتائ  روگاهین یاجرا  -10

 حمص ، حسیا ، محوطه نیروگاه جندر  آدرس 

 شرح پروژه 
  مه،ی ساخت، حمل، ب ، ی/ مگاوات، از طراح 40/   تیبه ظرف  خورشیدی روگاه یپروژه ن یاجرا

الزم   لیآالت و وسا نیماش  زات،ی تجه  یو ختم به راه انداز یعمران اتیعمل ی اجرا  ،یآزما

 مگاوات ساعت 60000، با ظرفیت تولید  پروژه یبرا

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 

 دار است. ت یفرصت اولو کی

 .یانرژ  ندهیفزا یپوش  تقاضا •

 ی کارگران متخصص محل یبرا ی / فرصت شغل 15اراشه /  •

مشوق ها و  

 امتیازات

   ها:مشوق 

کلیه مشوق ها و معافیت های مندرج در مصوبه تشویق  سرمایه گذاری در صورتی که  

 فعالیت مشمول مفاد آن باشد.

 

 امکانات ویژه:     

 . هی اول ی ها ه ید ییتا یدارا  ی ملک دولت ک ی. اراشه 1

 پروژه.  ی ها و خدمات الزم برا رساختیز ن ی. تام2

 پرداخت  التیبا تسه ی گذار ه ی. اراشه وام سرما3

 میلیون یورو  50 هزینه تخمینی 

دوره بازگشت  

 سرمایه 
 ماه  30

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 47 صفحه 
 

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 48 صفحه 
 

 

 مگاوات  100 تیبه ظرف یباد روگاهین یاجرا -11

 نایقات  اچهیدر حمص ، حریم  آدرس 

 شرح پروژه 
مگاواتی با شروع طراحی، ساخت، حمل، بیمه، آزمای  و اجرای   100اجرای نیروگاه بادی 

پایان یافتن به بهره برداری از تجهیزات، ماشین آالت و تجهیزات مورد  عملیات عمرانی و 

 مگاوات ساعت  300000نیاز پروژه با ظرفیت تولید  

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 

 دار است. ت یفرصت اولو کی

 .یانرژ  ندهیفزا یپوش  تقاضا •

 یک پروژه سازگار با محیط زیست. •

 ی کارگران متخصص محل یبرا شغلی فرصت/  30/  اراشه • 

مشوق ها و  

 امتیازات

   مشوق ها:

کلیه مشوق ها و معافیت های مندرج در مصوبه تشویق سرمایه گذاری در صورتی که  

 فعالیت مشمول مفاد آن باشد.

 

 امکانات ویژه:     

 . هی اول ی ها ه ید ییتا یدارا  ی ملک دولت ک ی. اراشه 1

 پروژه.  ی ها و خدمات الزم برا رساختیز ن ی. تام2

 پرداخت  التیبا تسه ی گذار ه ی. اراشه وام سرما3

 میلیون یورو   100 هزینه تخمینی 

دوره بازگشت  

 سرمایه 
 ماه   36

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 49 صفحه 
 

 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 50 صفحه 
 

 

 برق  دیتول  یبرا یباد روگاهین  -12

 /  1القنیطره ، نزدیک شهرک صنعتی بالحل  امالک شماره /   آدرس 

 شرح پروژه 
توربین جهت بهره مندی از انرژی باد جهت تولید برق و   7بادی متشکل از  ایجاد مزرعه 

 کیلووات.   9198000تامین انرژی برای نیروگاه های حرارتی با ظرفیت تولید ساالنه 

دالیل  راه اندازی 

 پروژه 

 دارد.  ی خوب اریاستان که سرعت باد بس تموقعی •

 باال. یو جهان  یمحل  یتقاضا •

 . تیرشد مورد انتیار جمع •

  یرو ین ی برا ی فرصت کار 9و   ی بوم یکار تخصص ی روین  ی برا ی فرصت کار 12اراشه  •

 . یرتخصصیکار غ

 ستیز  ط یدوستدار مح پروژه 

 مشوق ها و امتیازات 

   مشوق ها:

کلیه مشوق ها و معافیت های مندرج در مصوبه تشویق سرمایه گذاری در صورتی که  

 مفاد آن باشد.فعالیت مشمول 

 امکانات ویژه:     

 . هی اول ی ها ه ید ییتا یدارا  ی ملک دولت ک ی. اراشه 1

 پروژه.  ی ها و خدمات الزم برا رساختیز ن ی. تام2

 میلیون لیر سوریه  80 هزینه تخمینی 

 سال 3 دوره بازگشت سرمایه

 سال  2.7 زمان بازگشت سرمایه 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 51 صفحه 
 

 
 

 



  
 

 ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه                                                                                        سرمایه گذاری در صنعت برق سوریه

 

 52 از 52 صفحه 
 

 

 پیوستهای گزارش:

 2020-2017- 2016برق سوریه در سالهای گزارشات مربوط به  .1

 طریفاوی مگا واتی  300  خورشیدیمناقصه به همراه مشخصات فنی مورد نیاز برای نیروگاه اسناد  .2

 قطینه مگا واتی  100و   50اسناد مناقصه به همراه مشخصات فنی مورد نیاز برای نیروگاه های بادی  .3

 صفحه  265گزارش کامل اطلس باد  .4

 2022ی سوریه در سال نیروگاهها جدول وضعیت .5

 برآورد هزینه غیر رسمی بازسازی نیروگاه بانیاس و محرده )دریافتی از طرف سوری(  .6


