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الصناعـة

TABLE  16/5  جدول ٥/١٦
ESTABLISHMENT NAME 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المؤسسـة

General establishment - 10008 8842 7418 6718 المؤسســة العامــة
 of food industries للصناعات الغذائية
Sugar general establish ment 950 - 1130 6588 6743 المؤسسة العامة للسكر
General establishment - 41015 42706 34132 43884 المؤسســة العامــة
of textile industries للصناعات النسيجية
General organization - 14824 12840 12230 8433 المؤسســة العامــة
of engineering industries للصناعات الهندسية
General organization - 34930 29903 31735 31866 of chemical industriesالمؤسســة العامــة للصناعات الكيميائية
General organization 39807 38323 39549 17163 14215 المؤسســة العامــة
of cement لإلسمنت
General organization of tobacco 3648 4319 4401 4306 4437 المؤسسة العامة للتبـغ
General establishment for electric - - 121734 110269 المؤسسة العامة لتوزيع
power distribution & investment
General establishment for gener- - 416456 384434 358339 355951 المؤسسة العامة لتوليد
ating & conducting electric power ونقل الطاقة الكهربائية
Syrian petroleum company 54644 48925 43602 47363 33257 الشركة السورية للنفط
Homs refinery company 1505 4781 4662 4510 4071 شركة مصفاة حمص
Banias refinery company - 7324 6789 6382 6606 شركة مصفاة بانياس

9789 9932 8806 333 282

General company of mills 102006 10551 15040 14638 14429 الشركة العامة للمطاحن
General company of bakeries 2367 1474 2268 2381 2354 الشركة العامة للمخابز
Reserve bakeries committee - 1064 1064 922 876 لجنة المخابز االحتياطية
General company of 2561 - 167 220 639 الشــركة العامة
phosphate & mining للفوسفات والمناجم
Syrian gas company - - 20787 28872 53178 الشركة السورية للغاز

 TOTAL 217277 643926 626990 699266 698208 المجموع 
( - ) Unpublished data on these bodies to the 
absence of data about them .

( - ) لم تنشر بيانات هذه الجهات لعدم ورود بيانات 
عنها .
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المجموع التراكمي لرؤوس األموال المستثمرة في القطاع العام الصناعي

2008-2012 (value in M.S.P )
ACCUMULATED INVESTED CAPITALS IN THE INDUSTRIAL PUBLIC SECTOR

بمالييـن الليـرات السوريـة ٢٠٠٨-٢٠١٢

واستثمارالطاقة الكهربائية

المؤسسة العامة للجيولوجيا 
 والثروة المعدنية

The general establishment of 
geology  and mineral resources

 


