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الورقة القطریة

دولة قطر

مقدمة- ١

أعلى نسبة نموٍ في العالم، فقد ٢٠١١- ٢٠٠٧شھد االقتصاد القطري خالل الفترة 

ً بذلك ٢٠١١ملیار دوالر عام ١٧٣ارتفع إجمالي الناتج المحلي لیصل إلى  ، محققا

ً خالل الفترة المذكورة% ١٤٫٨نسبة نمو بلغت  ویعود الفضل في ھذا النمو . سنویا

مشاریع الغاز المنتج من حقل الشمال، والذي ارتفع بشكل رئیس إلى التوسعات في 

اإلنتاجھذاویستند.ملیار قدم مكعب في الیوم٢٠إلى ما یقارب ٢٠١٢عام 

من أھم یعتبر الشمال فحقلاالحتیاطي؛منضخمةقاعدةإلىالغازالمتزاید من

ً ، وحقول الغاز الطبیعي في العالم من حیث دولة قطر تحتل المرتبة الثالثة عالمیا

وعلى صعید . من المخزون العالمي المؤكد% ١٣یشكل والذي  الغاز ھا منمخزون

ً ٧٥٠النفط الخام، فقد بلغ إنتاج دولة قطر من النفط الخام حوالي  برمیل یومیا

عماد االقتصاد القطري، حیث ، وھذا ما یجعل النفط والغاز ٢٠١٢خالل عام 

ریة ومصدر الدخل الالزم لعملیة یشكالن الجزء األساسي من الصادرات القط

.التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

ةولم یكن لھذا اإلنتاج أن یتحقق لوال الجھود الكبیرة التي بذلتھا الجھات المسؤول

في الدولة من أجل زیادة احتیاطیات النفط والغاز ورفع مستویات اإلنتاج من خالل 

منفردةً، أو من  خالل اتفاقیات أعمال االستكشاف التي قامت بھا قطر للبترول

.مشاركة باإلنتاج مع عدد من شركات النفط العالمیة
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النشاط االستكشافي١- ١

كتشاف اویمثل ، العملیات االستكشافیة في دولة قطر في ثالثینیات القرن الماضيبدأت

نقطة تحول في من القرن الماضياتیحقل دخان البري العمالق في بدایة األربعین

،خمسینیاتالالعملیات االستكشافیة البحریة في بینما انطلقت.  تاریخ قطر الحدیث

ھو حقل العد ، وكتشاف بحرياتحقیق أول من١٩٦٠عامتمكنت شركة شل قطر حین 

عام حقل بوالحنینومن ثم ،١٩٦٣عامكتشاف حقل میدان محزم اتالهالشرقي،

. شركة أدمامن قبل١٩٦٥

من قبل ١٩٧١من عامالشمال في أغسطس غاز ھو حقل ھام كتشاف ع ذلك كلَھ اتب

كتشاف التركیب البترولي البحريمن اأشھر قلیلة عد ذلك بوشركة شل،

A-Structure .

تم وھو ما ،كتشاف النفط والغاز في طبقات العصر الطباشیرياتم ١٩٧٤عاموفي

. اھین البحري تطویره الحقا لیكون حقل الش

ً،من القرن الماضياتیفترة السبعینوخالل تمكنت شركة ونترشال األلمانیة من أیضا

ً كتشاف نفطي عُ اتحقیق  . حقل الریاناسم برف الحقا

تتطلبفإن المرحلة الحالیة ،التراكیب البترولیة السھلةومع اكتمال االستكشاف في 

المصائد النفطیة الموجودة على أعماق وتقلیدیة،الاستكشاف المصائد النفطیة غیر 

. الخفتحتكبیرة في طبقات ما 

ستكشاف األعماق الكبیرة فقد كان من أھم التطورات في مجال االستكشاف في اأما

طبقات لىحیث بدأت قطر بإجراء دراسة ھیدروكربونیة شاملة ع،خیرةألالسنوات ا

نتائج ھذه الدراسة بحفر بئر لختبار اتبعھا (Paleozoic)عصر الحیاة القدیمة 

رتستكشافیا .ستكشافیة لھذه الطبقات في المستقبل القریبانطالق عملیات ابة  بشَّ
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ً قطردولةمنجعلوالغازیةالنفطیةاالكتشافاتھذهتتابعإن  ً مركزا لعملیاتنشطا

الصناعاتوالبتروكیماویةالصناعاتقیاممنذلكتبعمع ما،واإلنتاجاالستكشاف

.الطبیعيالغازعلىالمعتمدةاألخرى 

اإلمكانیات النفطیة والغازیة للدولة- ٢- ١

تبلغ الطاقة اإلجمالیة الحالیة إلنتاج النفط الخام من الحقول البحریة والبریة ما یقارب 

ً، منھا حوالي برمیلألف٧٠٠ ألف برمیل من حقل دخان البري، إضافة ١٨٠یومیا

في ألف برمیل٣٠٠لغ معدل اإلنتاج الحالي منھ حوالي إلى حقل الشاھین والذي یب

.الیوم

ً في  ً نوعیا وعلى صعید الغاز الطبیعي، فقد أحدث اكتشاف حقل الشمال العمالق تغییرا

رٍ  للغاز الطبیعي في العالم، في  االقتصاد القطري، حیث أصبحت دولة قطر أكبر مصدِّ

.اقة مع تزاید الوعي البیئيوقت زاد فیھ الطلب على الغاز كمصدر نظیف للط

وقد خطت الدولة منذ اكتشاف حقل الشمال خطوات ھامة على صعید تطویر احتیاطیھا 

ُعدت. الغازي فقد قامت بإنشاء البنى التحتیة الالزمة لعملیة التطویر وفق خطة أ

ت دون مشاركة أجنبیة، المرحلة األولى لتطویر حقل الشمال، مراحلھا فذّ بعنایة، ثم نَ

وقت أحجمت فیھ العدید من الشركات األجنبیة عن المشاركة فیما اعتبرتھ مخاطرة في

. غیر مضمونة النتائج

ثم تلى ذلك إنشاء مصانع الغاز الطبیعي المسال وتطویر صناعات بتروكیماویة، 

.ومعدنیة مختلفة تعتمد على الغاز كلقیم، أو كمصدر للطاقة

ر األول للغاز الطبیعي المسال وقد وضعت الدولة ضمن أھدافھا أن تكون قطر المصدِّ

ري الغاز بواسطة خطوط األنابیب في المنطقة .في العالم، وأحد أھم مصدِّ



المؤتمر العاشر لمنظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول                                                                        

8

ر والناقل األول  فعلى صعید إنتاج الغاز الطبیعي المسال، أصبحت دولة قطر المصدِّ

ى غاز، حیث ارتفع اإلنتاج إلورأسفي العالم، مع تكامل مشاریع شركتي قطر غاز 

ً في عام ٧٧ .٢٠١١ملیون طن سنویا

وأما تصدیر الغاز عبر خطوط األنابیب، فقد انطلق مع مشروع دولفین للطاقة عام 

بلیون ٢لتزوید دولة اإلمارات العربیة المتحدة وسلطنة عمان بالغاز بمعدل ٢٠٠٧

ل خطوة مھمة نحو تحقیق األھداف التي وضعتھا الدو ً، والذي  شكِّ لة قدم مكعب یومیا

. لتطویر احتیاطیاتھا من الغاز

الطاقة التقلیدیة ومصادرھا- ٢

ً دیشكل النفط والغاز الطبیعي المصدرین الوحی . ین لكافة أنواع الطاقة المستھلكة محلیا

ً لتوفر احتیاطي ضخم من الغاز في دولة قطر، ولما یتمتع بھ استخدام الغاز من  ونظرا

مزایا اقتصادیة وبیئیة، فقد أنشأت قطر صناعات متعددة تعتمد الغاز الطبیعي كلقیم أو 

لكھرباء وتحلیة المیاه، مصدر للطاقة، مثل الصناعات البتروكیماویة والمعدنیة وتولید ا

. وغیرھا

معدالت إنتاج النفط الخام والغاز على المرفقان٢ورقم١رقم الجدوالنویبین

.الترتیب خالل عدد من السنوات الماضیة

النفط الخام١- ٢

حقول النفط التي تدیرھا قطر للبترول١- ١- ٢

حقل دخان البري- أ 

- تَج النفط من ثالث طبقات رئیسة ھي العرب، وین١٩٤٩بدأ اإلنتاج من ھذا الحقل عام 

.د والعوینات- س والعرب
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ألف برمیل نفط بالیوم، إضافة إلى ١٨٠و تبلغ الطاقة اإلنتاجیة الحالیة منھ حوالي 

ً من المكثفات یتم إنتاجھا منذ عام برمیلألف٢٠حوالي من خالل ١٩٩٨یومیا

ومع  . ن القبة الغازیة في الحقلد لتدویر الغاز واستخالص المكثفات م- مشروع عرب

وصول حقل دخان إلى مرحلة النضج، بدأ العمل على إعادة تقییم وتطویر الحقل 

.مكمن الحقلفيلزیادة استخراج النفط المتبقي الحدیثةباستخدام التقنیات 

حقل بوالحنین البحري- ب 

د - ، وینتج النفط من طبقتین رئیستین ھما العرب١٩٧٢بدأ اإلنتاج من ھذا الحقل عام 

.یوم/ألف برمیل٤٣والعوینات، وتبلغ الطاقة اإلنتاجیة الحالیة منھ حوالي 

حقل میدان محزم البحري- ج

، وینتج النفط الخام من طبقتین رئیستین ھما ١٩٦٥بدأ اإلنتاج من ھذا الحقل عام 

. یوم/ألف برمیل٢٥د، وتبلغ الطاقة اإلنتاجیة الحالیة منھ حوالي - س والعرب- العرب

إنتاج النفط بموجب اتفاقیات المشاركة باإلنتاج٢- ١- ٢

في العدید من اتفاقیات المشاركة باإلنتاج مع مجموعة من ١٩٨٩دخلت قطر منذ 

تي تم تحدیدھا في المناطق الوالغازشركات النفط العالمیة بھدف استكشاف النفط

وھذه االتفاقیات على نوعین، اتفاقیات استكشاف ومشاركة باإلنتاج،. حسب كل اتفاقیة

وفي حال اكتشاف النفط حیث یمنح المقاول بموجبھا حق االستكشاف في منطقة معینة،

أو اتفاقیات تطویر ومشاركة إنتاج یمنح بموجبھا أو الغاز یكون لھ حق التطویر،

ً المقاول حق تطوی .ر الحقول التي تم اكتشاف النفط أو الغاز فیھا مسبقا

حیث یتحمل المقاول باإلنتاج لدولة قطر العدید من المزایا،وتوفر اتفاقیات المشاركة

األمر كافة النفقات الرأسمالیة والتشغیلیة المرتبطة باالستكشاف والتطویر واإلنتاج،
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عملیة استغالل االحتیاطي البترولي الذي یخفض األعباء المالیة على الدولة في 

وإمكاناتھا فإن خبرة شركات النفط متعددة الجنسیات،إضافة إلى ذلك،. والغازي

التقنیة تساعد على زیادة اإلنتاج واستغالل االحتیاطي بطریقھ مثلى واستكشاف حقول 

.جدیدة

ً لظر وف كل وفي حین تختلف شروط اتفاقیات المشاركة باإلنتاج فیما بینھا تبعا

ً للمقاولین لتطویر الحقول أعدتمنطقة، فإنھا قد  بشكل یجعلھا جذابةً اقتصادیا

.واستغالل االحتیاطي، مع تأمین حمایة المصالح االقتصادیة لدولة قطر

البحريالشاھینحقل- أ 

بموجب اتفاقیة استكشاف ومشاركة باإلنتاج ١٩٩٤بدأ اإلنتاج من ھذا الحقل عام 

وتبلغ الطاقة . بین قطر للبترول وشركة میرسك قطر للبترول١٩٩٢موقعة عام 

. یوم/ألف برمیل٣٠٠اإلنتاجیة الحالیة للحقل حوالي 

حقل الخلیج البحري- ب 

فاقیة استكشاف ومشاركة باإلنتاج بموجب ات١٩٩٧بدأ اإلنتاج من ھذا الحقل عام 

بین قطر للبترول وشركة توتال الفرنسیة، وتبلغ الطاقة اإلنتاجیة ١٩٨٩موقعة عام 

.یوم/ألف برمیل٢١الحالیة منھ حوالي 

)القبة الشمالیة(حقل العد الشرقي البحري - ت 

١٩٩٤تم تطویر ھذا الحقل بموجب اتفاقیة تطویر ومشاركة باإلنتاج موقعة في عام 

وتبلغ الطاقة اإلنتاجیة الحالیة . بین قطر للبترول وشركة أوكسیدنتال قطر المحدودة

.یوم/ألف برمیل٩٥منھ حوالي 
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)القبة الجنوبیة(حقل العد الشرقي البحري - ث 

بموجب اتفاقیة تطویر ومشاركة باإلنتاج موقعة في ١٩٩٩تم تطویر ھذا الحقل عام 

وتبلغ الطاقة اإلنتاجیة الحالیة منھ . شركة أوكسیدنتالبین قطر للبترول و١٩٩٧عام 

. یوم/آالف برمیل٨حوالي 

حقل الریان البحري- ح 

بموجب اتفاقیة االستكشاف والمشاركة باإلنتاج ١٩٩٦بدأ اإلنتاج من ھذا الحقل عام 

ً عن حقوقھا في الحقل لصالح شركة والتي الموقعة مع شركة أناداركو،  تنازلت الحقا

.یوم/آالف برمیل١٠أوكسیدنتال، وتبلغ الطاقة اإلنتاجیة منھ حوالي 

حقل البندق البحري- خ 

تم اكتشاف ھذا الحقل المشترك بین دولة قطر ودولة اإلمارات العربیة المتحدة عام 

ألف ١٢، وتبلغ الطاقة اإلنتاجیة للحقل حوالي ١٩٧٥، وبدأ اإلنتاج منھ عام ١٩٦٥

. یوم/برمیل

الشمالي"آ"حقل الكركرة وتركیب- د 

ف والمشاركة بموجب اتفاقیة االستكشا٢٠٠٦بدأ اإلنتاج من ھذین الحقلین عام 

٨وتبلغ الطاقة اإلنتاجیة للحقل حوالي باإلنتاج الموقعة مع شركة كیو بي دي الیابانیة،

.یوم/آالف برمیل
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الغاز الطبیعي- ٢- ٢

احتیاطي الغاز الطبیعي- ١- ٢- ٢

ً من حیث االحتیاطي من الغاز الطبیعي بعد  تحتل دولة قطر المركز الثالث عالمیا

ھذا االحتیاطي في حقل الشمال الذي یعتبر أكبر حقل للغاز ویتركز. روسیا وإیران

كما تتوفر لدى قطر كمیات البأس بھا من الغاز المصاحب . غیر المصاحب في العالم

ً استثمارھاللنفط یجري  في المیاه ١٩٧١ویقع حقل الشمال الذي تم اكتشافھ عام . محلیا

كیلومتر مربع،  ویبلغ ٦٠٠٠القطریة شمال شرق البالد ویغطي مساحة تزید على 

والحقل غني . تریلیون قدم مكعب من الغاز٩٠٠احتیاطیھ القابل لإلنتاج حوالي 

.بلیون برمیل من المكثفات٢٣بالمكثفات، إذ یحتوي على حوالي 

الصناعات النفطیة - ٣

التكریر- ١- ٣

مصفاة قطر للبترول- أ 

٦٨٠تصفیة صغیرة بطاقة بوحدة١٩٥٤بدأت أعمال التكریر في دولة قطر عام 

بدأ تشغیل أول مصفاة حدیثة وبطاقة إنتاجیة قدرھا ١٩٧١وفي عام . برمیل بالیوم

.برمیل بالیوم٦٢٠٠

١٩٩٨وفي عام . ألف برمیل بالیوم٦٠ارتفعت الطاقة اإلنتاجیة إلى١٩٨٤في عام 

ً بدأ تنفیذ مشروع تحدیث وتوسعة للمصفاة بھدف تلبیة الحاجة المتزایدة مح لیا

للمنتجات البترولیة الخفیفة والمتوسطة، والسیما البنزین، وتوفیر بدائل لسد الحاجة 

.من خالل تكریر المكثفات، إضافة إلى تحسین اقتصادیات التكریر
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ألف برمیل بالیوم وذلك ١٣٧وبموجب مشروع التوسعة فقد تم رفع طاقة التكریر إلى 

برمیلألف٥٧بطاقةضافة مصفاة  للمكثفات بزیادة طاقة التكریر للمصفاة القائمة وإ

٢٧بمعدل الشماللحقلاألولىالمرحلةمشروعمنالمنتجةالمكثفاتلتكریربالیوم

،ً ٣٠بمعدلالغاز لتدویرمن حقل دخان البري د - ومشروع عربألف برمیل یومیا

تحویل ل) FCC(السائل التحفیزيكما تمت إضافة وحدة التكسیر .بالیومبرمیلألف

.  معظم زیوت الوقود المنتجة إلى منتجات بترولیة متوسطة وخفیفة

، وتعود ملكیة ھذه المصفاة بالكامل إلى قطر ٢٠٠١وقد تم  تشغیل المشروع عام 

من مختلف ) ٢٠١٢حسب تقدیرات (وتتوزع الطاقة اإلنتاجیة للمصفاة .للبترول

:المنتجات كما یلي

اإلنتاجیـــــةالطاقـــة المنتــــــــــــج

ً ٤٫٢٠٠غاز بترولي سائل برمیل یومیا

ً ١٤٫٢٠٠بنزین عــادي برمیل یومیا

ً ٢٧٫٨٠٠بنزین سوبــر برمیل یومیا

ً ٢٣٫٠٠٠وقود الطائرات برمیل یومیا

ً ٢٦٫٣٠٠دیـــــــزل برمیل یومیا

ً ٢٫١٠٠زیت الوقـــود برمیل یومیا

ً برمیل ١٧٫٢٠٠نافثـــــــا یومیا

ً ١٤٠كبریـــــت طن یومیا

 ُ ً ىجروت دراسة مشروع لتحدیث المصفاة وزیادة طاقتھا اإلنتاجیة ومطابقة حالیا

).٥یورو (المنتجات للمواصفات األوروبیة 
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١مصفاة تكریر المكثفات في رأس لفان - ب

المصفاة مشروع مشترك بین كل من قطر للبترول، توتال، إكسون موبیل، إدیمیتسو، 

ً من مكثفات ١٤٦تبلغ طاقة المصفاة و. كازمو، میتسیوي وماروبیني ألف برمیل یومیا

الكیروسین، والنافتا الخفیفة والثقیلة، وحقل الشمال وھي تنتج الغاز البترولي السائل، 

وقد باشرت  المصفاة  .وتتولى شركة قطر غاز تشغیل  المصفاة.  والدیزل، والكبریت

.٢٠٠٩اإلنتاج في الربع الثالث من عام 

لفانرأسفي ٢مشـروع مصفـاة المكثفـات رقـم١- ب

ھـدف المشروع إلى إنشاء مصفاة ثانیة للمكثفات في رأس لفان بطاقـة إنتاجیة تبلغ ی

. ٢٠١٦التشغیـل في الربع األخیـر من عـام ألف برمیـل في الیـوم، على أن یبـدأ١٤٦

مشـروع وحـدة معالجـة الدیزل بالھیدروجین٢- ب

الخفیف المنتـج من ھـدف المشـروع إلى إنشـاء وحدة معالجة بالھیدروجین للدیزلی

ألف برمیـل في الیوم إلنتـاج ٥٤كلتا المصفـاتین في رأس لفان بطاقـة إنتاجیـة تبلـغ 

ً في مرحلـــة .جزء بالملیون١٠كبریت أقل من دیزل بمحتـوى والمشــروع حالیا

.٢٠١٤التورید واإلنشــاء، ومن المتوقع أن یبدأ التشغیل في الربع الثاني من عام 

صناعات الغاز الطبیعي- ٤

ببناء ارتكزت استراتیجیة استغالل الغاز الطبیعي التي انتھجتھا الدولة على التعجیل

التحتیة الالزمة، وتطویر ھذه الصناعة على أسس سلیمة تكفل االستغالل األمثل البنى 

.للغاز، وتنویع مصادر الدخل، لتحویل ھذه الثروة الناضبة إلى مصادر دخل متنوعة 
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استغالل الغاز المصاحب للنفط- ١- ٤

بمعدالت بسیطة من حقل دخان البري ١٩٦٣بدأ استغالل الغاز المصاحب للنفط عام 

دخل استثمار الغاز المصاحب ١٩٧٥وفي عام . تغذیة محطة لتولید الطاقة الكھربائیةل

للنفط من الحقول البریة مرحلة جدیدة مع تشغیل مصنع سوائل الغاز الطبیعي األول  

.في مدینة مسیعید الصناعیة جنوب شرق البالد

مع تشغیل ١٩٨٠أما الغاز المصاحب للنفط من الحقول البحریة فقد بدأ استغاللھ عام

.مصنع سوائل الغاز الطبیعي  الثاني في مدینة مسیعید الصناعیة

تطویر حقل الشمال- ٢- ٤

بعد تحقیق االكتشاف الھام الحتیاطیات الغاز في حقل الشمال، واجھ أصحاب القرار 

:تحدیات عدة  لتقریر سیاسة تطویر الحقل تمثلت في ما یلي

 ضخمة وجریئةالحجم الھائل لالحتیاطي والذي ً .یتطلب خططا

عدم توفر البنى التحتیة الالزمة.

ارتفاع تكالیف مشاریع الغاز والعبء المالي على الدولة.

 تباعد األسواق، وارتفاع تكلفة نقل الغاز، والمنافسة من المنتجین اآلخرین في

. المنطقة

آنذاكةمستویات أسعار الغاز الطبیعي المنخفض.

شاملة الستغالل الحقل على ةالتحدیات، وضعت الدولة خطة استراتیجیولمواجھة  ھذه 

:أسس سلیمة  تھدف إلى 

تغطیة  االحتیاجات المحلیة المتزایدة من الغاز لالستھالك المحلي.

 إقامة مشاریع لتصدیر الغاز الطبیعي المسال(LNG).
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ل ئاستخالص السوائل من الغاز مثل الغاز البترولي السا(LPG)كثفات والم

.للتصدیر

 تطویر مشاریع لتصدیر الغاز عبر خطوط األنابیب إلى دول مجلس التعاون

. الخلیجي

 تطویر الصناعات البتروكیماویة وصناعات أخرى تعتمد على الغاز كلقیم أو

.كمصدر للوقود

 تطویر مشاریع لتحویل الغاز إلى سوائل(GTL) لزیادة كمیات المنتجات

..البترولیة

FieldNorth(شروع المرحلة األولى لتطویر حقل الشمالم- ١- ٢- ٤

Alpha Project(

باكورة تطویر حقل الشمال، والذي ھدف إلى إنتاج ١٩٩١كان ھذا المشروع عام 

الغاز الطبیعي الستخدامھ في مدینة مسیعید الصناعیة جنوب شرق البالد في تولید 

ویبلغ معدل . الطاقة الكھربائیة، وتحلیة المیاه، وتغذیة المشاریع الصناعیة المتعددة

ألف برمیل من سوائل ٢٥م مكعب من الغاز وملیون قد٨٧٠إنتاج المشروع حوالي 

 ً . الغاز الطبیعي والمكثفات یومیا

شركة قطر للغاز الطبیعي المسال المحدودة - ٢- ٢- ٤

تمثل ھذه الشركة بدایة المرحلة الثانیة لتطویر حقل الشمال، والمشروع األول في 

وقد شھدت شركة قطر غاز عدة توسعات .(LNG)الدولة إلنتاج الغاز الطبیعي المسال 

: كما ھو موضح أدناه
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١- قطر غاز- أ

إلنتاج الغاز الطبیعي المسال، (LNG Trains)خطوط ةیتكون المشروع من ثالث

ً ١٠وبطاقة إجمالیة تبلغ  .  كما ینتج المشروع المكثفات والكبریت. ملیون طن سنویا

لشركة بشكل رئیس إلى الیابان، ویجري تصدیر الغاز الطبیعي المسال من ھذه ا

. وإسبانیا بموجب عقود طویلة األجل

منھ، وكٍل % ٦٥وقد تم تطویر المشروع بشكل مشترك بین قطر للبترول التي تمتلك 

وكان المشروع قد بدأ باإلنتاج في .من توتال وإكسون موبیل وماروبیني ومیتسوي

.١٩٩٧مطلع عام 

٢قطر غاز - ب

ملیون طن في السنة ویستھدف ٧٫٨خطي إنتاج طاقة كل منھما یتكون المشروع  من 

وتمتلك المشروع كل من . ٢٠٠٩وقد بدأ المشروع باإلنتاج عام .األسواق األوروبیة

.قطر للبترول وإكسون موبیل وتوتال

٣قطر غاز - ت 

ملیون طن في السنة  ویستھدف أسواق ٧٫٨یتكون المشروع من خط إنتاج واحد بطاقة 

وتمتلك المشروع . ٢٠١٣وكان المشروع قد بدأ باإلنتاج عام . وبولندا وغیرھاالصین 

.كل من قطر للبترول وشركة كونوكوفیلیبس وشركة میتسیوي الیابانیة

٤قطر غاز - ث 

ملیون طن في السنة یستھدف أسواق ٧٫٨یتكون المشروع  من خط إنتاج واحد بطاقة 

.ل من قطر للبترول وشركة شلو تمتلك المشروع ك. أوربا وآسیا وغیرھا
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)رأس غاز(شركة رأس لفان للغاز الطبیعي المسال - ٣- ٢- ٤

، لتكون الشركة الثانیة في ١٩٩٣لفان للغاز الطبیعي المسال عام رأسةتأسست شرك

.ھذا المجال في قطر، وقد شھدت العدید من التوسعات

)٢و١الوحدتان (رأس لفان للغاز الطبیعي المسال - أ

ً من الغاز الطبیعي المسال من ٦٫٦الطاقة اإلنتاجیة للمشروع تبلغ ملیون طن سنویا

ألف برمیل بالیوم من المكثفات ٤٠خطي إنتاج متماثلین، كما ینتج المشروع حوالي 

ویتم تصدیر الغاز الطبیعي المسال من ھذه الشركة إلى كوریا . إضافة إلى الكبریت

.ة األجلالجنوبیة وإیطالیا بموجب عقود طویل

وتمتلك الشركة كل من قطر للبترول وإكسون موبیل وإیتوشو والمؤسسة الیابانیة للغاز 

.١٩٩٩وقد بدأ المشروع باإلنتاج عام . الطبیعي المسال والشركة الكوریة للغاز

)٥و٤و٣الوحدات (٢رأس لفان للغاز الطبیعي المسال - ب 

ملیون طن في السنة ٤٫٧٨كل منھا یتكون  المشروع من  ثالث وحدات إنتاجیة، طاقة 

ً ٢٨٫٠٠٠من الغاز الطبیعي المسال، إضافة إلى إنتاج  وقد . برمیل من المكثفات یومیا

٥، أما الوحدة رقم ٢٠٠٥عام ٤والوحدة رقم ٢٠٠٤باإلنتاج عام ٣بدأت الوحدة رقم 

وتمتلك المشروع كل من قطر للبترول وإكسون . ٢٠٠٧فقد بدأت باإلنتاج عام 

ویتم تصدیر الغاز الطبیعي المسال المنتج من المشروع إلى الھند عن طریق .بیلمو

.وغیرھا) شركة بترونت(

)٧و٦الوحدات (٣رأس لفان للغاز الطبیعي المسال - ت 
ملیون طن في السنة من الغاز ٧٫٨یتكون المشروع من وحدتي إنتاج طاقة كل منھما 

ً من المكثفاتبرمیل ألف ٥٠الطبیعي المسال، و  متلك المشروع كل من قطر یو. یومیا
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٧والوحدة رقم ٢٠٠٩باإلنتاج عام ٦وقد بدأت الوحدة رقم . للبترول وإكسون موبیل

.٢٠١٠عام 

مشروع غاز الخلیج- ٤- ٢- ٤

یھدف ھذا المشروع إلى تطویر جزء من احتیاطي حقل الشمال إلنتاج الغاز المعالج 

یوم لتلبیة االحتیاجات المحلیة المتزایدة للغاز في محطات بلیون قدم مكعب بال٢بمعدل 

. تولید الطاقة الكھربائیة، وتحلیة المیاه، والصناعات المختلفة والسیما البتروكیماویة

ً الغاز البترولي والمكثفات إضافة إلى اإلیثان الذي السائلوینتج المشروع أیضا

یستخدم كلقیم في الصناعات البتروكیماویة في مدینة رأس لفان الصناعیة شمال البالد 

.ومدینة مسیعید الصناعیة جنوب شرق البالد

وقد تم تطویر المشروع بموجب عقد تطویر ومشاركة باإلنتاج جرى التوقیع علیھ في 

ول وشركة إكسون موبیل الشرق األوسط لتسویق بین قطر للبتر٢٠٠٠عام من مایو 

، بطاقة قدرھا ٢٠٠٥وقد بدأت المرحلة األولى للمشروع باإلنتاج في نوفمبر . الغاز

.٢٠٠٩ملیون قدم مكعب بالیوم، أما المرحلة الثانیة فقد بدأت باإلنتاج نھایة عام ٧٤٤

دولفین للطاقة لتصدیر الغازمشروع ٥- ٢- ٤

بلیون قدم مكعب بالیوم ٢الغاز الطبیعي المعالج بمعدل إلى إنتاجیھدف ھذا المشروع 

.خط لألنابیبلتصدیره إلى اإلمارات العربیة المتحدة وسلطنة عمان عبر

وقد تم تنفیذ المشروع بموجب عقد تطویر ومشاركة باإلنتاج جرى التوقیع علیھ في 

ن التي تمتلكھا بین قطر للبترول وكل من شركة الدولفی٢٠٠١دیسمبر عام ٢٣

وقد بدأ . وشركة توتال وشركة أوكسیدنتال) حكومیة(مجموعة المبادلة اإلماراتیة 

.٢٠٠٧المشروع بتصدیر الغاز منتصف عام 
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مشروع غاز برزان- ٦- ٢- ٤

ً، ١٫٤یھدف المشروع إلى إنتاج الغاز من حقل الشمال  بطاقة  بلیون قدم مكعب یومیا

ً من عام  وقد تم إرساء عقد الدراسات الھندسیة .  م٢٠١٤لتزوید السوق المحلیة بدءا

الیابانیة، (JGC)التفصیلیة والتورید واإلنشاء للوحدات البریة للمشروع على شركة  

. الكوریة الجنوبیة(HHI)ة ھیونداي للصناعات الثقیلة وللوحدات البحریة على شرك

ً تنفیذ األعمال اإلنشائیة للمشروع، وینتظر بدء تشغیل خط اإلنتاج األول ویجرى حالیا

.٢٠١٤خالل الربع الثالث من عام 

مصانع تحویل الغاز إلى سوائل- ٧- ٢- ٤

جة الغاز وتحویلھ تھدف ھذه المصانع إلى تطویر جزء من احتیاطي حقل الشمال لمعال

ً مصنعان . ا والدیزل وزیوت التزلیق للتصدیرثإلى منتجات سائلة مثل الناف وھناك حالیا

: لتحویل الغاز إلى سوائل

مصنع أوریكس لتحویل الغاز إلى سوائل - أ

المنتج من مشروع غاز ) میثان بشكل رئیس(یعتمد ھذا المصنع على الغاز المعالج 

ً، إلنتاج حوالي ملیون٣٢٠الخلیج بمعدل  ألف برمیل بالیوم من ٣٤قدم مكعب یومیا

ومصنع . ٢٠٠٦وقد بدأ المشروع باإلنتاج منتصف عام .ا والدیزل عالي الجودةثالناف

.أوریكس  شركة مشتركة  بین قطر للبترول  وشركة ساسول

مشروع اللؤلؤة لتحویل الغاز إلى سوائل - ب

ة تطویر ومشاركة باإلنتاج مع شركة شل، وھو تم تنفیذ ھذا المشروع بموجب اتفاقی

مشروع متكامل یشتمل على حفر اآلبار الالزمة في حقل الشمال وإنتاج الغاز بمعدل 

ألف برمیل ١٤٠بلیون قدم مكعب بالیوم ونقلھ ومعالجتھ في رأس لفان إلنتاج ١٫٤
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لدیزل وزیوت ا واثبالیوم من منتجات تحویل الغاز إلى سوائل، والتي تشتمل على الناف

ً من المكثفات وسوائل الغازألف ١٢٠إلى فةً التزلیق، إضا وقد .الطبیعيبرمیل یومیا

ً عام  .٢٠١٢لیصل إلى كامل طاقتھ اإلنتاجیة عام ٢٠١٠بدأ اإلنتاج  جزئیا

(NGL Plants)مصانع سوائل الغاز الطبیعي - ٣- ٤

قطر أربعة مصانع لمعالجة تضم مدینة مسیعید الصناعیة الواقعة جنوب شرق دولة 

ً للدولةسوائل الغاز الطبیعي، ١٩٧٤تم تشغیل أولھا عام وقد. تعود ملكیتھا جمیعا

لمعالجة ١٩٨٠لمعالجة الغازات المصاحبة للنفط من الحقول البریة، وثانیھا عام 

١٩٩١أما الثالث فقد تم تشغیلھ عام .الغازات المصاحبة للنفط من الحقول البحریة

جة الغاز وسوائل الغاز الطبیعي المفصولة من مشروع المرحلة األولى لتطویر لمعال

٢٤٠لمعالجة كمیة إضافیة من الغاز بمعدل ١٩٩٧حقل الشمال، ثم جرى توسیعھ عام 

.ملیون قدم مكعب بالیوم

، فھو یقوم بتجزئة سوائل الغاز ٢٠٠٣أما المصنع الرابع، والذي بدأ باإلنتاج عام 

، ٣د لتدویر الغاز ومن مصنع سوائل الغاز الطبیعي رقم - روع عربالمنتجة من مش

وذلك لتلبیة االحتیاجات المتزایدة من اإلیثان للصناعات البتروكیماویة وزیادة كمیات 

.البروبان والبیوتان والمكثفات الخفیفة للتصدیر

:وتبلغ الطاقة اإلنتاجیة اإلجمالیة لھذه المصانع ما یلي
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.المرفق المعدالت السنویة إلنتاج مصانع سوائل الغاز الطبیعي٣ویبین الجدول رقم 

الصناعات البتروكیماویة- ٥

)QAFCO(شركة قطر لألسمدة الكیماویة - أ 

تأسست وقد .  تعتمد ھذه الشركة على استخدام الغاز الطبیعي إلنتاج األمونیا والیوریا

ثم تمت إضافة خمسة ١٩٧٣، وبدأ إنتاج المرحلة األولى من المصنع عام ١٩٦٩عام 

، إضافة إلى خط إنتاج ٢٠٠٤و ١٩٩٧و ١٩٧٩إنتاجیة بدأت باإلنتاج عام خطوط

، ما جعل المصنع أكبر مصنع منفرد لألمونیا ٢٠١١الذي تم تشغیلھ عام ٥- قافكو

ملیون ٣٫٨حیث تبلغ الطاقة اإلجمالیة لإلنتاج ،والیوریا من نوعھ في الشرق األوسط

ً ٥٫٦طن من األمونیا، و  .ملیون طن من الیوریا سنویا

ویتم تصدیر األمونیا المنتجة إلى الھند وأسترالیا وتایوان واألردن والوالیات المتحدة 

كما یتم تصدیر الیوریا إلى الوالیات المتحدة. األمریكیة والفلبین وتایالند وغیرھا

.األمیركیة وأسترالیا وجنوب أفریقیا والشرق األقصى

اإلستخدامالكمیةالمنتج

غاز غني بالمیثان، ملیون قدم 

یوم/ مكعب
١١٥٧

محطات تولید الطاقة، صناعة األسمدة، 

MTBEصناعة الحدید، میثانول، 

إثیلین، بولي إثیلین، ثنائي كلورید اإلثیلین٤١٥٩یوم/غاز غني باإلیثان، طن

تصدیر٣٨١٩یوم/بروبان، طن

تصدیر، ٢٨١٧MTBEیوم/بیوتان، طن

تكریر، تصدیر٥٢٣٩یوم/مكثفات خفیفة، طن
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%. ٢٥من الشركة وشركة یارا العالمیة % ٧٥وتمتلك صناعات قطر 

)QAPCO(شركة قطر للبتروكیماویات - ب

تقوم ھذه الشركة باستخدام الغاز الغني باإلیثان والمنتج من مصانع معالجة سوائل 

في مسیعید إضافة إلى اإلیثان المنتج في رأس لفان وذلك (NGL)الغاز الطبیعي 

.إلنتاج اإلثیلین والبولي إثیلین وغیرھا

ومن المرحلة الثانیة في ١٩٨١وقد بدأ اإلنتاج من المرحلة األولى للمجمع بنھایة عام 

باإلنتاج عام بدأإضافة إلى توسع لزیادة اإلنتاج من اإلثیلین والبولي إثیلین١٩٩٦عام 

وتنتج الشركة اإلثیلین . ٢٠١٢الذي تم تدشینھ في نوفمبر LDPE-3، وقابكو ٢٠٠٧

وتبلغ الطاقة اإلنتاجیة .عالي الجودة والبولي إثیلین منخفض الكثافة ومنتجات أخرى

:الحالیة للمجمع ما یلي

 سنة/ألف طن٨٠٠: إثیلین

 بولي إثیلین منخفض الكثافة(LDPE)سنة/ألف طن٧٠٠

 سنة/طنألف٧٠: كبریت.

 ً كما یتم بیع اإلثیلین المتبقي . ویتم بیع منتجات البولي إثیلین ألكثر من سبعین بلدا

.وبلدان أخرى في جنوب وغرب آسیاإندونیسیابشكل رئیس إلى 

%.٢٠من الشركة، وشركة توتال للكیماویات % ٨٠وتمتلك صناعات قطر 

(QAFAC)شركة قطر لإلضافات البترولیة - ت 

.MTBEتقوم ھذه الشركة باستخدام البیوتان والغاز الغني بالمیثان إلنتاج المیثانول و

:یليوتبلغ الطاقة اإلنتاجیة للشركة ما
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سنة /ألف طن٩٨٢: میثانول

MTBE :سنة/طنألف٦١٠.

، ومؤسسة %٢٠من الشركة، وشركة البترول الصینیة %  ٥٠وتمتلك صناعات قطر 

وكان%. ١٥، وانترناشیونال أوكتین المحدودة %١٥اویة لي تشانغ للصناعات الكیم

.١٩٩٩عامبدأقدالشركةإنتاج

(QVC)شركة قطر للفینیل - ث

تتولى ھذه الشركة إنتاج ثنائي كلورید اإلثیلین وأحادي كلورید الفینیل إضافة إلى 

ویتمیز المشروع بمشاركة شركة قطر للبتروكیماویات في مرافقھا. الصودا الكاویة

.وحصولھ منھا على اإلثیلین

:یليللشركة ماالسنویةوتبلغ الطاقة اإلنتاجیة

 ألف طن٢٠٠: ثنائي كلورید اإلثیلین

 ألف طن٣٣٠: أحادي كلورید الفینیل

 ألف طن٧٣٠%) : ٥٠محلول مائي بتركیز (الصودا الكاویة.

، %)٣١٫٩(من الشركة، وقطر للبتروكیماویات %) ٥٥٫٢(وتمتلك قطر للبترول 

.٢٠٠٠وقد بدأ إنتاج الشركة عام %).  ١٢٫٩(وأركیما الفرنسیة 

١Chem I)-(Q- شركة قطر للكیماویات - ج 

یھدف مصنع ھذه الشركة إلى استخدام اإلیثان المنتج من مصنع سوائل الغاز الطبیعي 

:إلنتاج المنتجات التالیة حسب الطاقة التصمیمیة٤رقم 

 سنة/ألف طن٥٥٠:إثیلین
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 سنة/ألف طن٥٠٠: بولي إثیلین مرتفع الكثافة

سنة/ألف طن٤٧: ١- الھكسین.

%.  ٤٩من الشركة وشركة شیفرون فیلیبس األمیركیة % ٥١وتمتلك قطر للبترول 

.٢٠٠٢عام الشركةإنتاجوقد بدأ 

٢Chem II)-(Q- مشروع شركة قطر للكیماویات - ح 

، تمت إقامة مصنع (CPCC)بموجب اتفاق بین قطر للبترول وشركة شیفرون فیلیبس 

(Q-Chem II) لمشتقات اإلیثیلین في مسیعید ملحق بمصنع(Q-Chem 1) تبلغ

٣٤٥ألف طن في السنة من مادة البولي إثیلین عالي الكثافة و ٣٥٠طاقتھ التصمیمیة 

. ٢٠١٠وقد  بدأ انتاج  الشركة  عام . يألف طن في السنة من مادة ألفا أولفین العاد

(Qatofin)قاتوفین - خ 

یقوم مصنع قاتوفین، الواقع قرب موقع قابكو الحالي، باستغالل اإلثیلین المنتج من 

لفان لتكسیر اإلیثان وإنتاج  مادة البولي إثیلین الخطي منخفض الكثافة رأسمصنع 

.  السنةفيطنألف٥٧٣بمعدل 

وقد  بدأت  %). ١(، قطر للبترول %) ٣٦(، اتوفینا %) ٦٣(قابكووالشركاء ھم  

.٢٠٠٩الشركة اإلنتاج  عام 

شركة راس لفان  لالولیفینات- د 

ملیون ١٫٣لفان بمواصفات عالمیة وبطاقة إنتاجیة قدرھا رأسأقیم المصنع في مدینة 

ً على لقیم اإلیثان من مشروعي الدولفین والخلیج  طن في السنة من اإلیثیلین اعتمادا

لفان رأسكم من ١٢٠ویتم تورید اإلیثیلین المنتج بواسطة خط أنابیب بطول . للغاز

والبولي إثیلین عالي الكثافة ) (NAOإلى مسیعید لتغذیة مصنعي ألفا أولفین العادي 
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HDPE) ( ومصنع البولي إثیلین الخطي منخفض ،٢- شركة قطر للكیماویات في

:والشركاء ھم. في قاتوفین) LLDPE(الكثافة 

إنتاجوقد  بدأ %). ١(، قطر للبترول %)٤٥٫٦٩(، قاتوفین %)٥٣٫٣١(٢كیوكم 

.٢٠١٠الشركة  في  عام 

نزن الخطي في مسیعیدالسیف المحدودة لأللكیل ب- ذ 

بحصة والشركة المتحدة للتنمیة% ٨٠ھي شركة مشتركة بین قطر للبترول بحصة 

.٢٠٠٦اإلنتاج عام بدأبمدینة مسیعید الصناعیة وبمصنع الشركةوقد أقیم%.٢٠

٨٠طن من األلكیل بنزن الخطي، و ألف ١٠٠السنویة للمصنعاإلنتاجیةةطاقالوتبلغ 

طن من األلكیل ٣٫٦٠٠طن من البنزن، و ألف ٣٦طن من البرافین النظامي، و ألف 

.بنزن الثقیل

مشاریع مستقبلیة - ١- ٥

مشـروع الكرعانـة للبتروكیمـاویات ١- ١- ٥

بمدینة راس لفان بطاقـة إنتاجیـة یھدف المشـروع إلى إقامـة مجمع للبتروكیماویات

ملیون طن من اإلیثلین جلیكول، ١٫٥اإلیثلین، ملیـون طن في السنـة من ١٫١تبلغ 

ویتوقع بدء اإلنتاج . ألف طن من الكحولیات٢٥٠ألف طن من األولیفینات، و ٣٠٠و

.%٢٠وشـركة شـل % ٨٠والمشروع مشترك بین قطر للبترول . ٢٠١٨نھایة عـام 

مشـروع السجیـل للبتروكیمـاویات ٢- ١- ٥

بمنطقة راس لفان بطاقـة إنتاجیـة بتروكیماویاتیھدف المشـروع إلى إقامـة مجمع لل

من اإلیثلین، وملیون طن من البولي إیثلین عالي ملیـون طن في السنة١٫٥تبلغ 

ألف طن من البولي إیثلین الخطي منخفض الكثافة، ویتوقع بدء اإلنتاج ٥٠٠الكثافة، و
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كة قابكو  وشـر)%٨٠(والمشروع مشترك بین قطر للبترول . ٢٠١٨نھایة عـام 

٢٠)%.(

والمواد العطریةبنزین مشــروع مجمع  ال٣- ١- ٥

ملیون ١إلنتاج البنزین یھـدف المشـروع إلى إقامـة مجمع للمـواد العطریـة و

السنة من البنزن /ألف طن٥٠٠و(Paraxylene)الباراكزیلین السنة من/طن

(Benzene) بنزین الیوم من ال/لف برمیل أ٦٠باإلضافة إلى(Gasoline).

.و ستقوم شركھ قطر غاز بإدارة المشروع بالتعاون مع قطر للبترول

(QPI)قطر للبترول العالمیة–٦

عامملوكة بالكامل من قبل قطر للبترولمتأسست شركة قطر للبترول العالمیة وال

األنشطةوترتكز .لالستثمارات البترولیة خارج قطرالرئیسلتكون الذراع ٢٠٠٦

(Upstream)ستكشاف االھي اإلنتاج و،ستثماریة على ثالثة محاور رئیسةاال

.والغاز والكھرباء(Downstream)البتروكیمیاویة ووالصناعات التحویلیة 

الصناعیةالمدن–٧

رئیسین للبنیة التحتیة الخدمیة لعملیاتھا البترولیة المختلفة وقعین تمتلك قطر للبترول م

وھي مركز ،وتقع جنوب مدینة الدوحة،مدینة مسیعید الصناعیة) ١: (وھما،في قطر

مصفاة إلىإضافة البترولیة والمنتجات البري لنفط الخام اتصدیر لمعالجة ومیناء 

مدینة راس لفان ) ٢. (وغیرھا،العدید من الصناعات البتروكیمیاویةلتكریر النفط و

مشاریع الغاز العمالقة المعتمدة على الذي یحتضنوھي المركز الرئیس ،الصناعیة

سوائل إلىالمسال وتحویل الغاز الطبیعيمشاریع الغازمثل ،غاز حقل الشمال

المرافئ المخصصة لتصدیر منتجات إلىنابیب إضافة ألاعبر خطوط تصدیر الغاز و

.، وغیرھاالكھرباءتلك المشاریع ومحطات تولید
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الثانویةالطاقةمصادر- ٨

ً في تقتصر  ھذه المصادر في دولة قطر على تولید الطاقة الكھربائیة، والتي تتم حالیا

میغاواط، وتنتج حوالي ٩٫٠٠٠ست محطات رئیسة یبلغ مجموع طاقتھا التصمیمیة

٣٢٥ ً .ملیون جالون من المیاه یومیا

االستھالك المحلي للطاقة- ٩

العقود الثالثة الماضیة شھدت معدالت نمو الطلب على الطاقة تغیرات كبیرة خالل 

ً لتبدل أسعار النفط ومعدالت النمو االقتصادي ً سجلت دولة قطر نمو، حیثتبعا ا

ً في الطلب الكلي على الطاقة بتزاید دخل الدولة من العوائد النفطیة والغازیة ملحوظا

. تزاید دخل الفرد في المجتمعو

.قطردولةيفالطاقةاستھالكمعدالتتطورالمرفقةالجداولوتبین

استھالك المنتجات البترولیة- أ

بمعدل سنوي قدره ١٩٨٠- ١٩٧٥ارتفع الطلب على المنتجات البترولیة خالل الفترة 

ً برمیلآالف٤حواليمنعلى المنتجات البترولیة الطلبفقد تصاعد %.  ١٧ یومیا

ً برمیلآالف٩إلى غیر أن ھذه المعدالت المرتفعة للزیادة السنویة انخفضت . یومیا

% ٥٫٦في حین نما االستھالك بمعدل قدره ١٩٩٠- ١٩٨٠خالل الفترة % ٣٫٥إلى 

ً خالل الفترة ألف برمیل ١٨لیصل مجمل االستھالك إلى حوالي ١٩٩٦- ١٩٩٠سنویا

ً عام  ً عام ألف٢١وإلى حوالي ١٩٩٦یومیا حصة بلغتوقد. ٢٠٠٠برمیل یومیا

أما .  استھالك المنتجات البترولیةمجملمن% ٣٢حوالي٢٠١٢عامالبنزین في 

%. ٣٠بلغت فقدالدیزل زیتحصة 
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- ١٩٧٥تطور الطلب على المنتجات البترولیة للفترة ٤ویبین الجدول المرفق رقم 

٢٠١٢.

استھالك الغاز الطبیعي- ب

ً بین قطاعین رئیس ین، ھما قطاع تولید الكھرباء وتحلیة یتوزع استھالك الغاز محلیا

ویعتمد قطاع الكھرباء وتحلیة . المیاه من جھة، والقطاع الصناعي من جھة أخرى

ملیون قدم مكعب ١٥٨وقد زاد استھالكھ من . المیاه على الغاز الطبیعي الجاف كوقود

ً % ٦٫٨،  أي بمعدل زیادة قدره ١٩٩٠عام ٢٧٨إلى ١٩٨١في الیوم عام  ، سنویا

ً عام ٤٢١لى وإ ، %٤٫٣،  أي بمعدل زیادة سنوي قدره ٢٠٠٠ملیون قدم مكعب یومیا

ً ١١٠٣وإلى  . %٨٫٤أي بمعدل زیادة سنوي قدره ، ٢٠١٢عام ملیون قدم مكعب یومیا

وقد مثل استھالك قطاع الكھرباء وتحلیة المیاه من مجمل استھالك الغاز الجاف

:في بعض السنوات المختارة ما یلي)باستثناء العملیات البترولیة(

النسبةالسنة

١٩٨١٤٨٫٠%

١٩٨٥٥٤٫٧%

١٩٩٠٦٠٫٠%

١٩٩٥٤٩٫٣%

٢٠٠٠٤٩٫٧%

٢٠٠٤٤٢٫٦%

٢٠٠٨٥٣%

٢٠١٢٥٣%
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مثل صناعة اإلسمنت والحدید ،ویستھلك الغاز في بعض القطاعات الصناعیة كوقود

كما ھي الحال في صناعة األسمدة ،الصلب واأللومنیوم، أو كلقیم ووقود

. والبتروكیماویات

ستھالك الطاقة الكھربائیةا- ت

فقد،الطلب على الطاقة الكھربائیة في دولة قطرتطورالمرفق٥رقمالجدولیبین

٢٤١٦إلى ١٩٧٠ملیون كیلوواط ساعي عام ٢٧٧ارتفعت كمیة الطاقة المولدة من 

وإلى ١٩٩٠كیلوواط ساعي عام ٤٨١٨وإلى ١٩٨٠ملیون كیلوواط ساعي عام 

كیلوواط ساعي عام ملیون٣٣٣٦٦وإلى  ٢٠٠٠ملیون كیلوواط ساعي عام ٩١٣٣

٢٠١٢.

السوق المحلیةتطور أسعار الطاقة وسیاسات التسعیر في - ١٠

تقدم الدولة الدعم المادي للطاقة ومنتجاتھا لالستھالك المحلي بھدف تشجیع التنمیة 

منھا في مساعدة المواطن والمقیم وتوفیر وسائل الراحة االقتصادیة ومساھمةً 

.والرفاھیة

المنتجات البترولیة- أ

على و. ار مدعومةتباع العدید من المنتجات البترولیة المكررة داخل دولة قطر بأسع

ً عن سعر التكلفة،  إال أنھ منرغمال طرأت علیھا زیادات قد أن ھذه األسعار تقل كثیرا

فع سعر البنزین السوبر بنسبة عندما رُ ١٩٧٨تدریجیة، كانت األولى في دیسمبر 

تمت عدة مراجعات ألسعار ھذه المنتجات وفق الجدول ١٩٨٣ومنذ عام %.  ٢٥

: التالي

عام أسعارأسعار عام أسعار عام أسعار عام أسعار عام 
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١٩٧٨

لایر قطري

١٩٨٣

لایر قطري

٢٠٠٠

لایر قطري

٢٠٠٥

لایر قطري

٢٠١٢

قطريلایر

الغاز البترولي اسطوانة

)رطل٢٥(السائل 
٧٫٠٠١٠٫٠٠١٠٫٠٠١٠٫٠٠١٥٫٠٠

٠٫٣٥٠٫٦٠٠٫٧٠٠٫٨٠١٫٠٠لتر/ بنزین سوبر

٠٫٢٢٠٫٥٥٠٫٦٥٠٫٧٠٠٫٨٥لتر/ بنزین ممتاز

٠٫١٤٠٫٥٠٠٫٦٠٠٫٧٠١٫٠٠لتر/ دیزل

شركة وقود لتسویق المنتجات البترولیة

توزیع تتولىكشركة مساھمة مدرجة في سوق األسھم القطریة ٢٠٠٢عامتأسست شركة وقود 

وتشمل ھذه .وتسویق مختلف المنتجات البترولیة داخل قطر لالستھالك الفردي والصناعي

، اإلسفلت وزیوت المحركاتإلىإضافة السائلالبترولي والغاز لوالدیزالمنتجات البنزین 

.وغیرھا

الغاز الطبیعي- ب

عمدت الدولة في المراحل السابقة إلى توفیر الغاز الطبیعي للصناعات القائمة بأسعار 

حیث كان الغاز یزود ،١٩٨١ویشمل ذلك تولید الطاقة الكھربائیة منذ مطلع . مدعومة

 ً أما في الوقت الراھن، فإن أسعار الغاز الذي یزود إلى المشاریع . قبل ذلك مجانا

الصناعیة الجدیدة، تغطي تكلفة إنتاج الغاز، مع عائد معقول للدولة لقاء استغالل ھذه 

.الثروة الوطنیة الناضبة

الكھرباء- ج

ُعفى المواطنون القطریون من دفع قیمة استھالكھم من الطاقة الكھربائیة في القطاع  ی

لایر ٠٫١٢و ٠٫٠٨بینیتراوحالمنزلي، بینما یحاسب اآلخرون على أساس سعر 
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ً لطبیعة االستھالك قطري ) صناعي –تجاري –منزلي (للكیلوواط ساعي تباعا

.وشرائح االستھالك 

بالبیئةاألمور المتعلقة - ١١

ً بالبیئة واألمور المتعلقة بھا ً كبیرا فقد وضعت منذ السبعینات . تولي دولة قطر اھتماما

ً وسیاساتٍ  ُسندتوقد. معینة ترمي إلى حمایة البیئة والحیاة الطبیعة في قطرأھدافا أ

یرأسھا وزیر الصحة، وتشترك في مھمة اإلشراف علیھا إلى لجنة دائمة لحمایة البیئة،

.الھیئات والجھات الحكومیة ذات العالقة بأمور البیئة والصناعةعضویتھا

تم تشكیل مجلس أعلى للبیئة والمحمیات الطبیعیة یتولى القیام بجمیع ٢٠٠٠في عام و

وتأسیسھیكلةإعادةجرت٢٠٠٨عاموفي. المھام واألعمال الكفیلة بحمایة البیئة

:وتشمل مھام الوزارة  مایلي.البیئةوزارة

طار تلبیة متطلباتإقیق التوازن الكفیل بالحفاظ على البیئة وحمایتھا في تح

.االقتصادیة واالجتماعیةالتنمیة

یضمن تنمیتھا والمحافظة علیھااالستغالل األمثل للموارد الطبیعیة بما

ضمان الجودة والسالمة والصحة البیئیة

الرتقاء بالكفاءة المؤسسیة وجودة األداءا

والتشریعات لحمایة البیئةویر السیاساتاقتراح وتط

تعزیز الوعي والثقافة البیئیة

التعاون الوطني واإلقلیمي والدوليدعم وتفعیل.

:كما تشمل األھداف والقواعد التي وضعتھا الدولة لحمایة البیئة ما یلي

وثااللتزام باالتفاقیات العالمیة واإلقلیمیة المتعلقة بحمایة البیئة ومنع التل
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 إلزام الشركات الوطنیة واألجنبیة العاملة في قطر بالتقید بالقوانین واألنظمة

الصادرة عن الدولة والمتعلقة بالصحة العامة والسالمة وحمایة البیئة

 المحافظة على الموارد الھیدروكربونیة ومنع حرق الغاز إال في حاالت

الضرورة القصوى

 الكبریت في الجو، ومعالجة الغازات لتخلیصھا أكسیدتخفیض انبعاث غاز ثاني

من المركبات الكبریتیة قبل استخدامھا في الحرق أو الصناعة

مراعاة األمور البیئیة في اختیار التكنولوجیا والعملیات في الصناعات المختلفة

 إخضاع جمیع أعمال تصریف الغازات والمیاه والسوائل والمواد الكیماویة

عد واالعتبارات البیئیة، وبما ینسجم مع الممارسة العالمیة وغیرھا إلى القوا

الجیدة في ھذا المجال

تولید الطاقة الكھربائیة باستخدام الغاز فقط

استخدام البنزین الخالي من الرصاص في المركبات.

اإلطار المؤسسي لشؤون الطاقة - ١٢

:لیةالمجاالت التانیتوزع االھتمام بشؤون الطاقة في دولة قطر ضم

إنتاج وتصنیع وتسویق المواد الھیدروكربونیة )أ

تتولى وزارة الطاقة والصناعة التخطیط واإلشراف على تنفیذ استراتیجیة القطاع 

وتقوم قطر للبترول . النفطي والغازي في إطار السیاسة العامة التي تعتمدھا الدولة

) ً ،  باإلشراف على ١٩٧٤، والتي تأسست عام )المؤسسة العامة القطریة للبترول سابقا

ابتداًء من أعمال البحث والتنقیب عن في دولة قطر، جمیع العملیات النفطیة والغازیة 

باستثناء (النفط والغاز وتصدیر المواد الھیدروكربونیة ومشتقاتھا ومنتجاتھا الفرعیة 

).حقل البندق الذي یتم استثماره مع دولة اإلمارات العربیة المتحدة
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للبترول بإدارة وتشغیل مصفاة مسیعید وتشغیل وحدات سوائل الغاز كما تقوم قطر 

الطبیعي، وتصدیر النفط والمنتجات البترولیة والغازیة الفائضة عن حاجة االستھالك 

.المحلي

، تسویق ٢٠٠٨الحكومیة، التي باشرت أعمالھا في مطلع عام " تسویق"وتتولى شركة 

الكبریت وقود الطائرات وات البترولیة وقتالغاز البترولي السائل والمكثفات والمش

ً تسویق النفط الخام بالوكالة عن قطر للبترول.المنتج في دولة قطر . كما تتولى حالیا

، تسویق المنتجات ٢٠١٢سست عام أالحكومیة، التي " منتجات"تتولى شركة ذلكك

. الكیماویة والبتروكیماویة

اتفاقیاتمنالعدیدأسلفنا،كماللبترول،قطرأبرمتفقدالطبیعي،الغازمجالوفي

على شكل غازالغازوتصدیرالشمالحقللتطویرعالمیةشركاتمعالمشاركة

.األنابیب إلى األسواق الخارجیةخطوطعبرأومسالطبیعي

.ویتولى وزیر الطاقة والصناعة رئاسة مجلس إدارة قطر للبترول

ركات المشتركة داخل قطر وخارجھا نذكر كذلك تساھم قطر للبترول في عدد من الش

:منھا

:داخل قطر

اسم الشركة
نسبة مساھمة

قطر للبترول

%٤٠٫٨٠)قابكو(شركة قطر للبتروكیماویات 

%٣٨٫٢٥)قافكو(شركة قطر لألسمدة الكیماویة 

%٦٥شركة قطر للغاز الطبیعي المسال

في الوحدة الرابعة % ٧٠)٢(شركة قطر للغاز الطبیعي المسال 



المؤتمر العاشر لمنظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول                                                                        

35

في الوحدة الخامسة% ٦٥و 

%٧٠)٣(شركة قطر للغاز الطبیعي المسال 

%٧٠)٤(شركة قطر للغاز الطبیعي المسال 

%٦٣المساليشركة رأس لفان للغاز الطبیع

%٧٠)٢(المسال يشركة رأس لفان للغاز الطبیع

%٧٠)٣(المسال يشركة رأس لفان للغاز الطبیع

%١٠٫٢)ناقالت(شركة قطر لنقل الغاز 

%٣٥)كفاك(شركة قطر لإلضافات البترولیة 

%٥١شركة أوریكس لتحویل الغاز إلى سوائل

%٢٥١و ١) كیوكیم(شركة قطر للكیماویات 

%١١٫٢٠شركة الكھرباء والماء القطریة

%٩٫٢٠الشركة القطریة للنقل البحري

%٦٨٫٢٢)كیو في سي(شركة قطر للفینیل المحدودة 

%٥١المحدودةشركة قطر ستیل 

%١٠شركة راس لفان للطاقة المحدودة

%٢٥٫٩٧قاتوفین المحدودةشركة

%٣٩٫٤٥شركة رأس لفان اولفین المحدودة

%٧شركة الخلیج الدولیة للحفر المحدودة

%٨٠شركة السیف المحدودة

%٢٥٫٥٠شركة قطر لتغلیف المعادن

%٤٠»وقود «القطریة لتوزیع الوقود الشركة 

%٥٠)كاتالوم(شركة قطر لأللومنیوم 
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%٩٣شركة برزان للغاز المحدودة 

:خارج قطر

نسبة مساھمة اسم الشركة

قطر للبترول

%١٨٫٨البحرین–) آسري(الشركة العربیة لبناء وإصالح السفن 

%١٤٫٨)الكویت(الشركة العربیة البحریة لنقل البترول 

%١٠)الدمام(الشركة العربیة لالستثمارات البترولیة 

%١٠)لیبیا(الشركة العربیة للخدمات البترولیة 

%٥مصر) سومید(الشركة العربیة ألنابیب البترول 

%٥شركة وكالة ناقالت المحدودة

%١٢٫٨)مملكة البحرین(الشركة المتحدة للفوالذ 

٪٢٥٫٠٠)فیتنام(اویات المحدودة مشركة لونغ صن للبتروكی

%٩٫٠٧)استرالیا(شركة سفیر لالستثمارات لیمتد 

%٧٠)المملكة المتحدة(شركة ساوث ھوك للغاز المحدودة 

%٦٧٫٥)المملكة المتحدة(شركة میناء ساوث ھوك للغاز الطبیعي المسال 

%٢٢)إیطالیا(شركة المیناء األدریاتیكي الستقبال الغاز الطبیعي المسال 

إنتاج الكھرباء وتحلیة المیاه) ب

، وھي مؤسسة حكومیة )كھرماء(تتولى المؤسسة العامة القطریة للكھرباء والماء 

، مسؤولیة تنظیم األمور المتعلقة بالكھرباء والماء ووضع الضوابط  ٢٠٠٠أسست عام 
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ة احتیاجات الدولة من المتعلقة بھا، وتوفیر حاجة المستھلكین والتخطیط المستقبلي لتلبی

.الكھرباء والماء

أما شركة الكھرباء والماء القطریة، وھي شركة مساھمة قطریة تمتلك فیھا الحكومة 

، وتتوزع باقي الحصة كأسھم للشركات واألفراد، فتقوم بإنشاء وتملّك %٤٢٫٧٤

العدید من وتساھم ھذه الشركة في. وتشغیل محطات لتولید الطاقة وتحلیة المیاه

وقد تم . %٢٥لفان للطاقة المحدودة بنسبة رأسشركة شركات تولید الطاقة، مثل

میغاواط من الطاقة ٧٥٠وتبلغ طاقتھا ٢٠٠٣انجاز المحطة التابعة لھذه الشركة عام 

.ملیون غالون بالیوم من میاه الشرب٤٠الكھربائیة و

بنسبة ) Q-Power(شركة قطر للطاقةالكھرباء والمیاه القطریة في شركةتساھم كما

وشركة تشوبو للطاقة الكھربائیة  ،%)٤٠(باور انترناشیونالإلى جانب % ٥٥

١٠٢٥، لتصل القدرة الكلیة إلى ٢٠٠٨وقد استكملت المرحلة الثالثة عام ، %)٥(

ً ٤٥میجاوات، مع  .  ملیون جالون من المیاه یومیا

ركة الكھرباء والماء القطریة والتي تمتلك قرطاس آخر مشاریع شرأسوتعتبر شركة 

وبطاقة إنتاجیة تصل إلى ٢٠١١، حیث تم تدشین المحطة في مایو عام % ٤٥فیھا 

ً ٦٣، و طمیغاوا٢٧٣٠ .ملیون جالون من المیاه یومیا

عالقة الدولة مع المنظمات اإلقلیمیة والدولیة في مجال الطاقة- ١٢

)أوابیك(للبترول منظمة األقطار العربیة المصدرة- أ

، وھي تساھم مساھمة إیجابیة في ١٩٧٠انضمت دولة قطر إلى المنظمة في عام 

تأنشطة المنظمة وفي اللجان المنبثقة عنھا وقد شاركت في إصدار العدید من القرارا

كما ساھمت دولة قطر في المشروعات التي أسستھا . الھامة التي اتخذتھا المنظمة



المؤتمر العاشر لمنظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول                                                                        

38

ً منھا بأھمیة التعاون والتنسیق بین الدول األعضاء في مجال المنظمة إیمانا

.المشروعات المشتركة

)أوبیك(منظمة الدول المصدرة للنفط - ب

كانت دولة قطر من أولى الدول التي انضمت إلى ھذه المنظمة التي أنشأتھا الدول 

وھي عضو نشط في المنظمة . ١٩٦١المؤسسة الخمس، حیث انضمت إلیھا عام 

الجھود المبذولة لتحقیق االستقرار في سوق النفط العالمیة، من خالل وتساھم في 

عالوة على ذلك، فقد . التزامھا بقرارات وسیاسات المنظمة اإلنتاجیة منھا أو التسعیریة

قدمت قطر مساھمات مھمة لدعم صندوق منظمة األوبیك الذي یتولى تقدیم المساعدات 

.ھاللدول النامیة لتنفیذ مشاریع تنمویة فی
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المرفقات
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)١(جدول رقم 

 ً إنتاج النفط الخام بآالف البرامیل یومیا
اإلنتاج الكليالحقول البحریةالحقول البریةالسنة

١٩٧٥١٧٦٫٩٢٩٥٫٠٤٧١٫٩

١٩٧٦٢٤٢٫١٢٤٤٫٩٤٨٧٫٠

١٩٧٧٢٠٠٫٣٢٣٤٫٩٤٣٥٫٢

١٩٧٨٢٣٧٫٤٢٤٦٫٣٤٨٣٫٧

١٩٧٩٢٣٠٫٦٢٧٥٫٧٥٠٦٫٣

١٩٨٠٢٣٠٫٨٢٤٠٫٦٤٧١٫٤

١٩٨١٢١٢٫٢١٩٢٫٧٤٠٤٫٩

١٩٨٢١٧١٫٧١٥٦٫٣٣٢٨٫٠

١٩٨٣١٦٤٫٨١٢٨٫٨٢٩٣٫٦

١٩٨٤١٩٩٫٩٢٠٢٫٢٤٠٢٫١

١٩٨٥١٦٦٫٤١٣٩٫٥٣٠٥٫٩

١٩٨٦١٧٤٫٧١٥٨٫٩٣٣٣٫٦

١٩٨٧١٣٩٫٨١٥٣٫٠٢٩٢٫٨

١٩٨٨١٨٨٫٣١٥١٫٢٣٣٩٫٥

١٩٨٩١٩٨٫٨١٨١٫٧٣٨٠٫٥

١٩٩٠٢١٧٫٤١٨٨٫٢٤٠٥٫٦

١٩٩١٢٢٠٫١١٧١٫٤٣٩١٫٥

١٩٩٢٢٥٤٫٧١٦٨٫٥٤٢٣٫٢

١٩٩٣٢٤٣٫٩١٤٦٫٤٣٩٠٫٣

١٩٩٤٢٥٤٫١١٢٤٫٦٣٧٨٫٧

١٩٩٥٢٣٥٫٤١٥٤٫٤٣٨٩٫٧

١٩٩٦٢٢٥٫٣١٨١٫٤٤٠٦٫٧

١٩٩٧٢٢٥٫٠١٨١٫١٤٠٦٫١

١٩٩٨٢٨٠٫٠٣٣٦٫٩٦١٦٫٩

١٩٩٩٢٧٤٫٠٣٣٤٫٧٦٠٨٫٧

٢٠٠٠٣٠٦٫٨٣٣٨١٫٩٦٦٨٨٫٧٩

٢٠٠١٢٩٦٫١٦٣٨٠٫٨٣٦٧٦٫٩٩

٢٠٠٢٢٧٨٫٣٦٤١٨٫٠٨٦٩٦٫٤٤

٢٠٠٣٢٨٩٫٥٩٤٣٩٫٤٥٧٢٩٫٠٤
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٢٠٠٤٢٩٠٫٩٨٤٥٣٫٨٣٧٤٤٫٨١

٢٠٠٥٢٩٧٫٢١٤٦٠٫٦٤٧٥٧٫٨٥

٢٠٠٦٢٩٦٫٧٧٥٠٧٫٠٣٨٠٣٫٨٠

٢٠٠٧٢٨٠٫٦٦٥٦٥٫٠٦٨٤٥٫٧٢

٢٠٠٨٢٨٤٫٩٠٥٨٢٫٥٣٨٦٧٫٤٣

٢٠٠٩٢٥٤٫٣٢٥٣٧٫٧٤٧٩٢٫٠٦

٢٠١٠٢٤٣٫١٩٥٤٣٫٨٧٧٨٧٫٠٦

٢٠١١٢٢٠٫٧٥٥٢١٫٠٨٧٤١٫٨٣

٢٠١٢٢١٧٫٥٢٥١٢٫٦١٧٣٠٫١٣
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)٢(جدول رقم 

ملیون قدم مكعب قیاسي في الیوم- إنتاج الغاز الطبیعي 
الغاز من المناطق السنة

البریة

الغاز من المناطق 

البحریة

اإلنتاج الكلي

٢٠٠٠٢٦٨٢٫٩٨٤٣٫٢٥٢

٢٠٠١٢٤١٣٫٨٧٤٤٫١١٥

٢٠٠٢٢٢٤٤٫٧٧٠٤٫٩٩٤

٢٠٠٣٢٨٩٣٫٧٨٤٤٫٠٧٣

٢٠٠٤٣١١٤٫٤٢٠٤٫٧٣١

٢٠٠٥٣٧١٤٫٥٥١٤٫٩٢٢

٢٠٠٦٣١٥٥٫٧٣٥٦٫٠٥٠

٢٠٠٧٣١٠٧٫١٠٦٧٫٤١٦

٢٠٠٨٢٦٥٩٫٢١١٩٫٤٧٦

٢٠٠٩٣٦٣١٠٫١٣٥١٠٫٤٩٨

٢٠١٠٢١٢١٤٫٤٦١١٤٫٦٧٣

٢٠١١٢٠٨١٨٫١١١١٨٫٣١٩

٢٠١٢٢٢٤١٩٫٤٥٩١٩٫٦٨٣
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)٣(جدول رقم 

)الیوم/طن(إنتاج مصانع سوائل الغاز الطبیعي في مسیعید
الغازولین البیوتانالبروباناإلیثانالسنة

الطبیعي

المكثفات

١٩٨٣١١٠٤٨٣٧٥٩٢٥٠٣ -

١٩٨٤١٤٥٢١١١٦٧٧٤٦١٦ -

١٩٨٥١٠٥٨٩٠٢٦٠٢٤٧٥ -

١٩٨٦١٠٩٢٩٥٢٦٦٥٥٢٧ -

١٩٨٧٩٩٧٨٦٥٦١٢٥٠٠ -

١٩٨٨١٠٢٤٨٣٣٥٦١٤٣٠ -

١٩٨٩١١٢٩١٠٨٩٨١٤٥٠١ -

١٩٩٠١٠٨٣١١٣١٨٤٣٤٩٣ -

١٩٩١١١٤٩١١٤٨٨٣٠٤٨٤٩٤

١٩٩٢١٧٦٣١١٧١١٢٩٨٨١٠٣٠١٠

١٩٩٣١٩٧١١٧٧٠١٢٨٧٨٦٨٢٦٩٨

١٩٩٤١٩٧٤١٦٨٩١٢٣٦٧٦٧٣٠٣٢

١٩٩٥١٨٥٦١٧٨٥١٣٢٢٩٠٢٢٦٠٧

١٩٩٦١٩٦٨١٩٢٩١٤٤٣٩٤٦٣١٦٣

١٩٩٧٢١٠٨٢١٠٠١٦٠٠١١٢٥٣١٠٥

١٩٩٨٢٢٥٣٢٢٤٧١٧٨٠١٣٧٥٢٩٧٦

١٩٩٩٢١٦٧٢١٣٢١٨٢٠١٣٧٤٢٩٥٨

٢٠٠٠١٨٨٦٢٠٠٦١٩٩٨١٤٠١٢٩١٠

٢٠٠١٢١٣١٢٣١٨١٨٠٦٨٨٧٣١١٠

٢٠٠٢١٨١٨٢٠٣٥١٦٩٣٧٧٠٢٨٢٩

٢٠٠٣٢٩٤١٢٨٨٥٢٣٤٢١١٥١٣٠٩١

٢٠٠٤٣٥٢٢٣٣٩٥٢٦٣١١٢٤٥٣٠٧٠

٢٠٠٥٤٠٠٩٣٨٤٤٢٩٤٦١٣٨١٢٩٣٦

٢٠٠٦٤٤٥٦٤٣١٨٣١٥٦١٥٩٤٢٩٩٤

٢٠٠٧٤٤١٤٤٣٠١٣١٩٥١٥٩٨٢٩٩٥

٢٠٠٨٤٣٨٤٤٢٨١٣٢٠٥١٦١٩٢٨٧٩

٢٠٠٩٤٧٥٧٤٤٨٦٣٢٣٨١٦٧٤

٢٠١٠٤٥٧٢٤٠٥٠٢٩٠٤١٥٠١



المؤتمر العاشر لمنظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول                                                                        

44

٢٠١١٤٧٩٤٤٠١٤٢٨٩٩١٤٣٧

٢٠١٢٤٠٣٢٣٥١٩٢٦٩٠١٣٤٥
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)٤(جدول رقم 

ً تطور استھالك المنتجات البترولیة بآالف  البرامیل یومیا
البنزینالبنزین السوبرالغاز البترولي السائلالسنة

الممتاز

المجموعزیت الوقودزیت الدیزلوقود الطائرات

٤٫٠٧- ٠٫٣٧١١٫٢١٫٠١٣١٫٤٨٦- ١٩٧٥

٦٫١١- ١٩٧٦٠٫٦٧١٠٫٦٠٩١٫٤١١٫٥٣٥٢٫٣٨٠

٧٫٢٢- ١٩٧٧٠٫٥٧١٠٫٨٨٦١٫٧٩٨١٫٥٧٥٢٫٧٩٠

٧٫٥٣- ١٩٧٨٠٫٢١٧١٫٠٥٧١٫٧٩٨١٫٦٦٢٫٧٩٥

٧٫٩٦- ١٩٧٩٠٫٢٦٦٠٫٩٧٣٢٫٣٣٣١٫٥٠٥٢٫٨٨٥

٨٫٩٩- ٨٢٦١٫٥٦٣٣٫٢٣٧و١٩٨٠٠٫٣٢١١٫٠٤٨٢

١٠٫٠٠- ١٩٨١٠٫٣٥١٫١٤٧٣٫٣١٣١٫٥١٣٫٦٧٩

١١٫٣٢- ١٩٨٢٠٫٤٢٦١٫٣٦٣٫٨٤٤١٫٥١٧٤٫١٧٣

١١٫٧١- ١٩٨٣٠٫٤٨٨١٫٥٤٣٫٩٠٩١٫٥٧٤٫٢٠٠

١١٫٠٦- ١٩٨٤٠٫٤٢٨١٫٧١٥٣٫٥١٧١٫٧٨٩٣٫٥٥٠

١١٫٠٩- ١٩٨٥٠٫٥٢١١٫٩٩٥٣٫٤٤٥١٫٦٢٧٣٫٥٠٠

١١٫٤٧- ١٩٨٦٠٫٥٣٢٢٫٢٨٥٣٫٤٢٨١٫٩٤٥٣٫٢٣٠

١١٫٤٩- ١٩٨٧٠٫٥٥٢٫٥٢٤٣٫٤٠٦١٫٩٠٦٣٫١٠٠

١٢٫٠١- ١٩٨٨٠٫٦٢٫٨٤٧٣٫٤٢٦١٫٧٦٥٣٫٣٤٠

١٢٫٢٣- ١٩٨٩٠٫٦٠٩٣٫١٠٢٣٫٥٠٢١٫٥٩٩٣٫٥٢٠

١٢٫٦٥- ١٩٩٠٠٫٦١٤٣٫١٨٤٣٫٥٤٦١٫٨٥٦٣٫٤٥٠

١٢٫٩- ١٩٩١٠٫٦٢٣٣٫٢٧٦٣٫٦٢٩١٫٩٧٣٫٤٠٠

١٩٩٢٠٫٦٧٩٣٫٥٠٩٣٫٨٢٨٢٫١٨٣٫٧٧٠٠٫٠٦٤١٤٫٣

١٩٩٣٠٫٦٤٢٣٫٧٢٠٣٫٩٠٠٢٫١٤٨٤٫٣١٤٠٫١٣٤١٤٫٨٥٨

١٩٩٤٠٫٧٣٢٣٫٧٦٤٣٫٨٩٢٢٫٨٢٤٤٫٨٥٧٠٫٠١٣١٦٫٠٨٢

١٩٩٥٠٫٧٢٧٣٫٩٩٠٦٫٥٢٢٤٫٩٥٧٥٫٣٩٥٠٫٠٢٠٢١٫٦١١

١٩٩٦٠٫٧٨٧٤٫١٠٩٤٫٣٢٠٣٫٠٢٥٥٫٣٣١٠٫٠٢٠١٧٫٥٩٢

١٩٩٧١٫٠٠٨٤٫٨١٥٤٫٥٨٨٣٫١٥٠٦٫٩٤٥٠٫٠٢١٢٠٫٥٢٧

١٩٩٨١٫١٠٤٥٫٢٣٤٤٫٧٥٢٣٫٣٨٠٧٫٢٠٧٠٫٠٢١٢١٫٦٠٨

١٩٩٩١٫١٥٤٥٫١١٣٥٫١٤١٣٫٣٨٠٥٫٦٩٦٠٫٠٢٢٢٠٫٥٠٦

٢٠٠٠١٫٠٦٦٥٫١٨٠٥٫٣٦٥٣٫٨٩٢٦٫٠٣٤٠٫٠٢٥٢١٫٥٦٣

٢٠٠١١٫٠٥١٥٫٥٧٧٥٫٨١٤٧٫٠٩٤٦٫٩٩٦٠٫٠٢٠٢٦٫٥٥٣

٢٠٠٢١٫١٨١٦٫١٩٨٦٫١٠١١٥٫٥٩٩٩٫١٠٠٠٣٨٫١٧٩
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٢٠٠٣١٫٤٢١٦٫٩٥٢٦٫١٩٩١٣٫١٧٧١٠٫٣٥٨٠٣٨٫١٠٧

٢٠٠٤١٫٥٢٨٧٫٨٢٣٦٫٢٠٩٧٫٣٥١١١٫٨٤٣٠٣٤٫٧٥٤

٢٠٠٥١٫٧٤٠٨٫٩٥٦٦٫٩٥٧٩٫٨٦٣١٦٫٧٨٨٠٤٤٫٣٠٤

٢٠٠٦١٫٩٥١١٠٫١٩٩٧٫٧٤١١٢٫٧١٧٢١٫٩٧٥٠٥٤٫٥٨٣

٢٠٠٧٢٫٢٦٣١١٫٦٢٢٨٫٠٢١١٥٫٩٦٨٢٥٫١٦٠٠٦٣٫٠٣٤

٢٠٠٨٢٫٥٥٨١٣٫٥٨٥٨٫٨١٥١٨٫٤٤٣٣٦٫٣٦٣٠٧٩٫٧٦٤

٢٠٠٩٢٫٦٢٩١٤٫٦٦٩٨٫٩٧٥٢١٫٥٩٨٣٦٫٣٤٩٨٤٫٢٢٠

٢٠١٠٢٫٤١٥١٥٫٦٩٤٨٫٩٥٦٣٦٫٤٣٣٣٤٫٢٣٧٨٧٫٧٣٤

٢٠١١٢٫٥٨١١٥٫٥٢٠١١٫٤٥٢٣١٫٨٤٦٣٥٫٠٦٩٩٦٫٤٩٧

٢٠١٢٢٫٦٨٣١٦٫٩٤٥١٢٫٦٧٦٣٢٫٩٣٣٢٨٫٣٢٣٩٣٫٥٦٠
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)5(جدول رقم 

تطور الطلب على الطاقة الكھربائیة
الطاقة المولدةالسنة

ملیون كیلوواط ساعي

١٩٧٥٦٢٥

١٩٧٦٨٠١

١٩٧٧١٠١١

١٩٧٨١٣٤٩

١٩٧٩١٩٨٧

١٩٨٠٢٤١٦

١٩٨١٢٧٥٧

١٩٨٢٣٠٥٩

١٩٨٣٣٢٣٦

١٩٨٤٣٥٦٣

١٩٨٥٣٩٤٩

١٩٨٦٤٣٠٨

١٩٨٧٤٣٦٦

١٩٨٨٤٥٩٢

١٩٨٩٤٦٢٤

١٩٩٠٤٨١٨

١٩٩١٤٦٤٣

١٩٩٢٥١٥٣

١٩٩٣٥٥٢٥

١٩٩٤٥٨١٤

١٩٩٥٥٩٧٦

١٩٩٦٦٥٧٥

١٩٩٧٦٨٦٨

١٩٩٨٨١٢٢

١٩٩٩٨٦١٧

٢٠٠٠٩١٣٣

٢٠٠١٩٩٥١

٢٠٠٢١٠٩٤٠
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٢٠٠٣١٢٠١١

٢٠٠٤١٣٢٣٢

٢٠٠٥١٤٣٩٦

٢٠٠٦١٧٠٨٠

٢٠٠٧١٩٤٦٢

٢٠٠٨٢١٦١٦

٢٠٠٩٢٤١٥٨

٢٠١٠٢٨١٤٤

٢٠١١٢٩٣٧٦

٢٠١٢٣٣٣٦٦
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