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التقرير االحصائي ٢٠١٥
املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء ( كهرماء)

اعداد: ادارة التخطيط واجلودة
بالتعاون مع ادارات كهرماء

تنفيذ: ادارة العالقات العامة

مطبوعات كهرماء
٢٠١٦ 
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تولــت وزارة الكهربــاء واملــاء مســؤولية جميــع خدمــات توليــد ونقــل وتوزيــع الكهربــاء حتــى عــام 1999، وكذلــك كان احلــال بالنســبة لقطــاع املــاء حيــث كانــت الــوزارة مســؤولة عــن حتليــة ونقــل وتوزيــع مــاء الشــرب 
حتــى ذات التاريــخ. 

وبهــدف إعــادة التنظيــم وتشــجيع مســتثمري القطــاع اخلــاص، مت فصــل خدمــات اإلنتــاج يف عــام 2000 وخصخصتهــا لصالــح شــركة الكهربــاء واملــاء القطريــة، ومنــذ ذلــك احلــن مت إنشــاء عــدد مــن املحطــات 
لتوفيــر احتياجــات البــاد املتناميــة مــن الكهربــاء واملــاء، يف حــن ظلــت خدمــات نقــل وتوزيــع الكهربــاء واملــاء يف يــد القطــاع احلكومــي، وأنيطــت مســؤوليتها للمؤسســة احلكوميــة اجلديــدة التــي أنشــئت حتــت 

اســم املؤسســة العامــة القطريــة للكهربــاء واملــاء »كهرمــاء«.

وتعــد كهرمــاء حاليــا مؤسســة خدميــة إذ تتولــى مســؤولية تشــغيل وصيانــة شــبكات الكهربــاء واملــاء يف الدولــة، بهــدف توصيــل هاتــن الســلعتن احليويتــن إلــى جمهــور املشــتركن؛ ومــا زالــت الدولــة يف سياســتها 
نحــو تشــجيع مواطنيهــا مــن أصحــاب األعمــال علــى االســتثمار يف مجــال توليــد الكهربــاء وحتليــة املــاء وهــو مــا يعــرف بنظــام اإلنتــاج املســتقل للكهربــاء واملــاء، بتبنــي التوجــه العاملــي إللغــاء القيــود.

وتبقى قطر للبترول املصدر الوحيد للغاز الطبيعي املستخدم كوقود ملحطات إنتاج الكهرباء واملاء التي يقوم على تشغيلها منتجي املاء والطاقة املستقلن.

ويوضح الرسم التالي عاقة أربع كيانات يف قطر متثل سلسلة اإلمدادات حتى وصولها للمشتركن.

ونســبة الرتبــاط عملهــا باملســتهلكن، تتولــى كهرمــاء إجــراء دراســات لتوقــع الطلــب علــى الكهربــاء واملــاء يف دولــة قطــر والتفــاوض إلنشــاء محطــات جديــدة لتوليــد الكهربــاء وحتليــة املــاء مــع منتجــي املــاء والطاقــة 
املســتقلن، يف حــن تقــوم قطــر للبتــرول بدراســة توقعــات اســتهاك الوقــود مــن النفــط والغــاز وغيرهمــا.

 وقد قامت كهرماء يف أكتوبر 2012 بإنشاء إدارة التبريد املركزي للمناطق بهدف تنظيم وإدارة خدمات تبريد املناطق يف دولة قطر. 
 

مجاالت عمل كهرماء

كهرباء وماءكهرباء وماء

قطر للبترول

غاز

 منتجي الماء
 والطاقة

المستقلين
المشتركينكـهـرمـاء
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متوسط نسبة التغير20112012201320142015مؤشرات النمو 

أ- الكهرباء

30,73034,78834,66838,69341,499الطاقة املولدة ) غيغا واط ساعة(
% 08.2

07.3 %11.6 %-00.3 %13.2 %09.2 %نسبة التغير %

28,38332,35232,22436,12538,852الطاقة املرسلة الي الشبكة ) غيغا واط ساعة (
% 08.2

07.5 %12.1 %-00.4 %14 %07.6 %نسبة التغير %

5,3756,2556,0006,7407,270أعلى طلب على الكهرباء ) ميغا واط (
% 07.6

07.9 %12.3 %-04.1 %16.4 %05.6 %نسبة التغير %

272,745288,903293,604310,107329,310عدد مشتركي الكهرباء الذين تصدر لهم أو ال تصدر لهم فواتير استهالك ) وفقا لعدد العدادات (
% 05.4

06.2 %05.6 %01.6 %05.9 %07.8 %نسبة التغير %

ب- املاء

465494533                                401437انتاج املاء ) مليون م 3 (
% 07.4

08 %06.2 %06.3 %09 %07.4 %نسبة التغير %

11111أعلى انتاج يومي للماء باملليون جالون يوميا ) سجل هذا العام يف شهر مايو (
% 05.1

-01.8 %07 %06.4 %07.4 %06.4 %نسبة التغير %

221,423241,204242,552262,018277,433عدد  مشتركي املاء ) العدادات املفوترة وغير املفوترة باالضافة الى مستخدمي ماء الصهاريج (
% 05.7

05.9 %08 %00.6 %08.9 %05.2 %نسبة التغير %
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دراسة اجلدوى االقتصادية لشبكة الربط املائي اخلليجي

الربط الكهربائي العربي، مت االنتهاء من االتفاقية العامة للسوق العربي للكهرباء .

السعة اإلضافية من منتجي الطاقة املستقلني – )أم احلول( – يف مرحلة اإلنشاء .

مشروع خزانات املاء الكبرى -  يف مرحلة اإلنشاء.

مشاريع توسعة شبكتي الكهرباء واملاء )املرحلة 11، 12، 13( .

السعة اإلضافية من احلقول اخلضراء ملنتجي الطاقة املستقلني )محطة هـ( – بدء العملية .

إدارة عالقات املشتركني ومشروع الفوترة – مت البدء .

البنية التحتية للقراءة اآللية للعدادات – مت االنتهاء من املشروع االسترشادي.

مبادرات الشبكات الذكية واإلنتاج املوزع )طاقات متجددة( .
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الشهر
رأس أبو فنطاس أ  
)SAT( املساعدة

رأس أبو فنطاس 
ب

رأس أبو فنطاس 
ب 1

رأس أبو فنطاس 
ب 2

رأس لفان برأس لفان أ
شركة مسيعيد 
للطاقة املحدودة

شركة رأس قرطاس 
للطاقة

اإلجمالي

5,131,0573,625,6921,970,5982,980,7852,770,2224,050,6123,025,0504,851,58928,405,604يناير

4,633,3543,255,5291,713,9392,681,7592,566,1373,517,8492,907,8634,585,59025,862,020فبراير

6,460,4603,583,3022,528,8613,079,4332,938,0124,349,0642,352,9545,685,84930,977,936مارس

6,434,9003,558,4902,639,8032,986,4364,184,4564,074,4784,032,8195,141,90733,053,288ابريل

6,464,6883,767,6472,842,2703,694,0205,444,3175,861,2624,919,7208,418,67041,412,594مايو

6,391,9193,705,9622,751,8754,189,2367,074,5625,780,8344,784,8218,716,46543,395,673يونيو

6,417,9983,866,4502,748,8014,135,4367,514,4965,967,4644,932,1019,444,98545,027,731يوليو

6,517,1553,671,6072,914,4913,968,4617,802,7306,097,2254,970,45711,444,86247,386,987أغسطس

6,081,3143,586,0462,778,6004,489,4547,533,0645,796,7494,740,0089,928,03144,933,268سبتمبر

7,162,3003,700,8012,169,5814,600,7566,320,6965,567,4694,403,5708,779,45042,704,624أكتوبر

6,689,6843,580,0072,030,5843,934,9004,446,3654,577,3893,594,3746,618,94435,472,247نوفمبر

6,360,0693,656,7312,179,6893,106,3732,936,3243,960,5213,062,8055,540,36830,802,880ديسمبر

74,744,89743,558,26429,269,09143,847,04961,531,38159,600,91747,726,54189,156,710449,434,851اإلجمالي
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20112012201320142015الوصف

1214131718عدد محطات التبريد املركزي العاملة

167,350204,000210,800295,000304,700طاقة محطات التبريد املركزي العامل )طن تبريد(

23346عدد محطات التبريد املركزي العاملة التي تستخدم مصادر ماء بديلة )ماء معاجلة / ماء البحر( يف التبريد 

4.423.543.796.986.69املاء الصاحلة للشرب الالزمة لتشغيل محطات التبريد املركزي )مليون متر مكعب سنويا(

التوفير الفعلي يف املاء الصاحلة للشرب من خالل استخدام املاء املعاجلة وماء البحر لتعويض برج التبريد باملاء يف املحطات 
العاملة )مليون متر مكعب سنويا(

0.941.051.481.561.60

911101314مزودي خدمات التبريد املركزي للمناطق من القطاع اخلاص

33344مزودي خدمات التبريد املركزي للمناطق ألغراض جتارية

3,6983,698-    -                           -عدد مستهلكي خدمات التبريد املركزي للمناطق ألغراض جتارية
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السعة املتعاقد عليها )ميغا واط(منتجي الطاقة واملاء املستقلني

شركة الكهرباء واملاء القطرية

497رأس أبو فنطاس أ

609رأس أبو فنطاس ب

376.5رأس أبو فنطاس ب 1

567رأس أبو فنطاس ب2

2,049.5إجمالي شركة الكهرباء واملاء القطرية 

رأس لفان

756رأس لفان أ )شركة رأس لفان للطاقة(

1,025رأس لفان ب )كيو باور(

2,730رأس لفان ج )شركة رأس قرطاس للطاقة(

4,511إجمالي رأس لفان

شركة مسيعيد للطاقة املحدودة

2,000محطة  مسيعيد  لتوليد الكهرباء

2,000إجمالي شركة مسيعيد للطاقة املحدودة 

8,560.5اإلجمالي
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غيغاواط / ساعةالزيادة السنوية %السنة

2011% 9.230,730

2012% 13.234,788

2013% 0.3-34,668

2014% 11.638,693

2015% 7.341,499
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الشهر
رأس أبو فنطاس 

)ب(
رأس أبو فنطاس 

)ب 1(
رأس أبو فنطاس 

)ب2(
رأس أبو فنطاس 

)أ(
رأس لفان )ب(رأس لفان )أ(

شركة مسيعيد 
للطاقة املحدودة

شركة رأس 
قرطاس للطاقة

االجمالي

373,434169,952214,433150,531237,603287,664379,370452,0212,265,008يناير

336,141149,182195,463150,365228,255255,509357,254434,8782,107,047فبراير

360,999213,542219,532233,763181,165330,817406,727542,0682,488,613مارس

353,746226,318219,954226,811410,467300,913573,764678,0822,990,054إبريل 

377,292244,252262,622232,131521,354645,098766,025938,0903,986,863مايو

363,493236,308296,084220,631507,486640,788993,0801,026,2314,284,100يونيو

374,556231,400347,260227,122527,602665,1541,056,9421,124,2114,554,247يوليو

354,670253,529276,911242,443511,372678,5311,091,6801,423,9594,833,094أغسطس

349,774238,404354,837195,285489,048637,514960,7761,172,3564,397,994سبتمبر

369,362186,265363,186218,239439,696589,756912,1011,020,0934,098,698أكتوبر

355,313171,688304,631199,744326,610365,328626,483726,0973,075,895نوفمبر

370,974180,594223,951182,503245,748277,179411,311525,3872,417,647ديسمبر

4,339,7542,501,4333,278,8642,479,5684,626,4055,674,2528,535,51110,063,47241,499,260اإلجمالي
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الشهر
رأس أبو فنطاس 

)ب(
رأس أبو فنطاس 

)ب 1(
رأس أبو فنطاس 

)ب2(
رأس أبو فنطاس 

)أ(
رأس لفان )ب(رأس لفان )أ(

شركة مسيعيد 
للطاقة املحدودة

شركة رأس 
قرطاس للطاقة

اإلجمالي

340,644169,787194,455120,152207,843248,329366,811414,7592,062,780يناير

305,334149,031177,793124,463199,757221,690346,406400,6421,925,115فبراير

326,720213,319199,373205,648156,580290,926394,231502,7142,289,510مارس

319,250226,077202,070194,782377,914261,384557,861636,4972,775,835إبريل

340,734243,997242,541199,659487,146601,852747,851889,5173,753,297مايو

325,377236,055277,090187,320474,887600,234970,933977,8794,049,776يونيو

334,564231,140326,001193,852493,873623,6141,034,5641,071,9824,309,589يوليو

315,883253,272256,151208,841477,949636,2251,068,3361,362,2244,578,881أغسطس

311,632238,157333,711163,416456,752596,865939,0951,117,7734,157,402سبتمبر

329,407186,073342,420188,491406,979551,624891,605968,3653,864,965أكتوبر

318,192171,510288,604169,699296,829324,751611,147684,5252,865,257نوفمبر

335,634180,400204,524155,193216,407240,551400,605486,5342,219,847ديسمبر

3,903,3712,498,8183,044,7332,111,5164,252,9165,198,0458,329,4459,513,41038,852,254اإلجمالي
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التاريخاحلمل األدنى بامليغاواطالتاريخاحلمل األعلى بامليغاواطالسنة

13 يناير 2011 11,785 اغسطس 20115,3752011

26 يناير 61,8402012 اغسطس 20126,2552012

16 يناير 182,0462013 يوليو 20136,0002013

12 فبراير 72,1552014 سبتمبر 20146,7402014

24 فبراير 12,3202015 سبتمبر 20157,2702015

التاريخ بامليغاواط نوع الطلب

1 سبتمبر 7,270 أعلى طلب على الشبكة

10 نوفمبر 1,558 أعلى طلب يف القطاع الصناعي

29 أغسطس 5,905 أعلى طلب يف القطاع السكني
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نوع الطلبمعامل احلمل %

الشبكة 62.4 %

صناعي89.1 %

سكني53.3 %
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منو االستهالك )ميغاواط/ساعة(منو الطلب أوقات الذروة )ميغاواط(نوع الطلب

7.5 %7.9 %الشبكة

10.5 %-5.5 %صناعي

2.8 %14.0 %سكني
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املنزليالصناعيالقطاع 
االستهالك داخل محطات 

التوليد والتحلية
فاقد النقل والتوزيع

11,886,69624,490,6702,647,0062,474,889االستهالك )ميغاواط / ساعة(
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33 ك.ف.66 ك.ف.132 ك.ف.220 ك.ف.400 ك.ف.املحطات
11 ك.ف. أرضي - 

I/D محطة داخلية

11 ك.ف. أرضي - 

O/D محطة خارجية

11 ك.ف. هوائي - 

PMTمحول هوائي

041735106063,2276,0651,437يف اخلدمة اعتباراً من 2010/12/31

0102018038944484التدشني يف 2011

010208070230251859التدشني يف 2012

0200510029628745التدشني يف 2013

02020310040742544التدشني يف 2014

0080510043744738التدشني يف 2015

113442180074,8607,8721,416يف اخلدمة اعتباراً من 2015/12/31

11 ك.ف.33 ك.ف.66 ك.ف.132 ك.ف.220 ك.ف.400 ك.ف.تاريخ التشغيل

8,136.55                                        48.85                                        1,118.17                                        473.68                                        680.8                                        128.2                                        يف اخلدمة اعتباراً من 2010/12/31

1,187                                        0                                        18                                        0                                        02                                        01                                        التدشني يف 2011

803                                        0                                        136                                        175.5                                        179                                        32.5                                        التدشني يف 2012

850                                        0                                        38.6                                        76.9                                        08.3                                        65.9                                        التدشني يف 2013

1,053                                        0                                        31                                        17.8                                        45.6                                        48.5                                        التدشني يف 2014

1,129.86                                        0                                        38.804                                        84.017                                        166.39                                        00.733                                        التدشني يف 2015

12,464.24                                        19.32                                        1,176.234                                        657.017                                        812.99                                        115.733                                        يف اخلدمة اعتباراً من 2015/12/31
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11 ك.ف.33 ك.ف.66 ك.ف.132 ك.ف.220 ك.ف.<= 300  ك.ف.الفترة

392.8549.56766.79255.86115.321,823.1يف اخلدمة اعتباراً من 2010/12/31

0102018077.2التدشني يف 2011

52000038التدشني يف 2012

47.9017.8413.05060التدشني يف 2013

34.180808.770067التدشني يف 2014

000000التدشني يف 2015

547.98391.52487.92214.12148.71,920.83يف اخلدمة اعتباراً من 2015/12/31



31

2015 اإلحصائي  التقرير 

20112012201320142015السنة

272,745288,903293,604310,107329,310عدد املشتركني

07.805.901.605.606.2النمو السنوي %
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20112012201320142015السنة

1,759,2271,836,6762,045,2392,235,4312,421,055السكان

07.404.411.409.308.3الزيادة السنوية يف عدد السكان

30,73134,78834,66838,69341,499إجمالي توليد الطاقة شامال االستهالك داخل املحطات  )ج. و. س(

28,38332,35232,22536,12538,852الطاقة املرسلة لشبكات كهرماء = إجمالي التوليد – االستهالك داخل املحطات )ج. و. س(

17,39320,38720,12122,21624,491استهالك الكهرباء غيغاواط / ساعة )غير شامل كبار املشتركني يف القطاع الصناعي(

17,46818,94116,95117,30917,141)أ( وفق إجمالي التوليد )شامال االستهالك داخل املحطات(

16,13417,61515,75616,16016,048)ب( وفق الطاقة املرسلة إلى شبكات كهرماء )غير شامل االستهالك داخل املحطات( 

15,05316,43414,70015,11315,025)ج( وفق الطاقة املرسلة إلى شبكات كهرماء غير شامل فاقد النقل والتوزيع 

9,88711,1009,8389,93810,116)د( وفق الطاقة املرسلة إلى شبكات كهرماء غير شامل فاقد النقل والتوزيع واستهالك كبار املشتركني يف القطاع الصناعي 
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مليون م3 يوميام3 يوميامليون جالون يومياًمنتجي الطاقة واملاء املستقلني

شركة الكهرباء واملاء القطرية

00.25                                               250,000                                               55                                                رأس أبو فنطاس أ

00.15                                               150,000                                               33                                                رأس أبو فنطاس ب

00.13                                               132,455                                               29                                                رأس أبو فنطاس ب2

00.2                                               201,409                                                44                                                رأس أبو فنطاس )أ – 1(

00.16                                               159,727                                                35                                               رأس أبو فنطاس )أ – 2(

00.89                                               893,591                                               197                                               إجمالي رأس أبو فنطاس

رأس لفان 

00.18                                               181,818                                               40رأس لفان أ )شركة رأس لفان للطاقة(

00.27                                               272,727                                               60رأس لفان ب )كيوباور(

00.29                                               286,364                                               63رأس لفان ج )شركة رأس قرطاس للطاقة(

00.74                                               740,909                                               163                                               إجمال رأس لفان

01.63                                               1,634,500                                               360الطاقة اإلجمالية
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مليون جالونإنتاج املاء )مليون متر مكعب(املنتجني املستقلني للماء والطاقة

76.916,914رأس أبو فنطاس أ

66.514,632رأس أبو فنطاس أ - 1

52.111,461رأس أبو فنطاس ب

45.49,994رأس أبو فنطاس ب - 2

64.714,240رأس لفان أ

9420,680رأس لفان ب

104.723,024رأس لفان ج

00.362آبار املاء / التناضح العكسي

28.56,273رأس أبو فنطاس أ - 2

) SWRO( 02.3502لؤلؤة قطر
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حقول اآلبار  
  إجمالي عدد 

اآلبار
 اآلبار املستخدمة

آبار 
مبضخات

طاقة االنتاج 
التصميمية )م3/يوم(

متوسط االنتاج 
الفعلي )م3/

يوم(
مالحظات

88NANA25,3440الرشيدة
 يف وضع االستعداد منذ 2005/04/27 بسبب تزويد ماء رأس لفان ) ا ( خلزان اخلور القدمي. 

خاضع إلعادة التأهيل.

يف وضع االستعداد منذ 1998/11/18. خاضع إلعادة التأهيل.87NANA25,0560الذيبية

41NANA6,8880اجلديع
يف وضع االستعداد )إمداد الطوارئ( منذ 2005/10/22 بسبب تزويد ماء رأس لفان )ا( إلى 

خزان مدينة الشمال. خاضع إلعادة التأهيل.

خاضع إلعادة التأهيل.80NANA23,0400العطورية

خاضع إلعادة التأهيل.30NANA8,6400أبو ثيال

 متوقف عن العمل منذ 2001/10/15 بسبب تدشني محطة اجلميلية اجلديدة. إلعادة التأهيل.10NANA1,2100اجلميلية القدمية

محطة التناضخ 
العكسي أبو سمرة

 تزويد منافذ السفر / املشتركني ومحطات تعبئة الصهاريج.544680656

معسكر الشمال 
للجيش- محطة 
التناضخ العكسي

5451,200116

 محطــة التناضــح العكســي لتزويــد معســكر اجليــش يف وضــع االســتعداد منــذ 2005/10/22 
بســبب تدشــني خــط مــاء رأس لفــان )ا( للغويريــة، وتأتــي إمــدادات محطــة ضــخ معســكر الشــمال 
مــن خــط مــاء محطــة رأس لفــان أ مباشــرة. وخــالل عــام 2015 مت تشــغيل معســكر الشــمال خــالل 

مايــو – يونيــو – يوليــو فقــط.

92,058772--346املجموع
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الشهر
رأس أبو 

فنطاس – أ  
رأس أبو 

فنطاس – أ  1
رأس أبو 

فنطاس - ب
رأس أبو 

فنطاس ب-2
رأس لفان جرأس لفان برأس لفان أ

 اآلبار / 
تناضح عكسي

رأس أبو 
فنطاس – أ  2

لؤلؤة قطر 
) SWRO(  اإلجمالي

5,462,0505,752,5284,088,4653,954,8904,919,0847,639,8298,509,20320,193050,33740,396,579يناير

5,167,4184,413,4594,097,5133,407,7314,851,9786,512,3578,128,45518,708045,07436,642,693فبراير

6,599,3305,732,2244,579,8393,999,4934,221,8798,055,3199,112,79418,184070,37942,389,441مارس

6,859,9525,732,9634,479,6543,377,2115,606,4717,918,2328,796,54319,6210155,04342,945,690ابريل

7,007,4485,777,1764,630,2744,007,2105,877,8958,408,0929,148,50424,57982,064237,53745,200,779مايو

7,083,0755,586,0634,339,4083,863,3275,728,3828,211,9898,707,70245,9243,402,129280,89447,248,893يونيو

7,045,1385,611,8254,455,4864,088,9715,860,4258,292,5588,888,97332,7124,676,712316,78149,269,581يوليو

6,888,0445,381,3584,342,2213,516,1445,768,0698,315,5659,038,04020,5283,735,555356,51147,362,035أغسطس

6,333,3835,413,0314,357,9013,896,7195,689,8088,085,7858,875,60520,1534,789,252237,53747,699,174سبتمبر

6,582,6695,774,2534,453,5874,024,7155,718,0597,245,3368,948,73620,6505,146,764295,59448,210,363أكتوبر

6,211,6665,593,1704,075,7243,194,3795,421,9038,211,5577,566,14619,6344,456,980156,24544,907,404نوفمبر

5,641,5725,739,0214,193,7904,096,1075,065,2817,102,8978,931,84220,7382,222,60479,54443,093,396ديسمبر

76,881,74566,507,07152,093,86245,426,89764,729,23493,999,516104,652,543281,62428,512,0602,281,476535,366,028اإلجمالي
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20112012201320142015إنتاج املاء

401437465494533اإلنتاج )مليون م3(

07.40906.306.208.0النمو السنوي %

  07.4متوسط النمو %
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إجمالي إنتاج حقول األبار ومحطة التناضح العكسي )م3(إجمالي إنتاج أبو سمرة ومعسكر الشمال ومحطة التناضح العكسي )م3(بئر الرشيدةبئر اجلديعالشهر

20,193                                        20,193                                        0                                        0                                        يناير

18,708                                        18,708                                        0                                        0                                        فبراير

18,184                                        18,184                                        0                                        0                                        مارس

19,621                                        19,621                                        0                                        0                                        أبريل

24,579                                        24,579                                        0                                        0                                        مايو

45,924                                        45,924                                        0                                        0                                        يونيو

32,712                                        32,712                                        0                                        0                                        يوليو

20,528                                        20,528                                        0                                        0                                        أغسطس

20,153                                        20,153                                        0                                        0                                        سبتمبر

20,650                                        20,650                                        0                                        0                                        أكتوبر

19,634                                        19,634                                        0                                        0                                        نوفمبر

20,738                                        20,738                                        0                                        0                                        ديسمبر

281,624                                        281,624                                        0                                        0                                        اإلجمالي
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معايير منظمة الصحة العاملية نسبة التطابق البيولوجي السنة

2012%99%95

2013%99.70%95

2014%99.50%95

2015%99.40%95
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الفاقد الفعلي %السنة

2011%8.21

2012%6.84

2013%6.11

2014%6.32

2015%4.92
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نسبة فاقد العائد من املاء السنة

2011% 20.8

2012% 19.6

2013% 20.5

2014% 21.2

2015% 16.48
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20112012201320142015أقطار خطوط األنابيب بامللليمتر 

10046,33795,741174,123104,97033,110

1000026056500

1100000871

120027,49514,4068,37513,35460,186

125000016,949

14002355,9603,54717,60548,707

15063,71984,62272,29867,12957,169

16003171101,752143,836

18000007,961

20033,16077,48371,54063,40881,526

22500001,044

2400000076

2504519008,771

28000006,109

30040,48147,822103,18949,65959,915

3150000503

35500003,087

40017,18820,05747,91334,82327,358

45000000

5000281002,186

60030,47913,44324,25735,57232,979

7002000474

800332241711,238

800016300167

90067,54723,15813,56519,09153,913

326,964383,959519,595407,534648,135اإلجمالي
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نوع اخلدمة
 20 مم 
)طول(

20  مم 
)عدد(

25  مم 
)طول(

25  مم 
)عدد(

32  مم 
)طول(

32  مم 
)عدد(

50  مم 
)طول(

50  مم 
)عدد(

63  مم 
)طول(

63  مم 
)عدد(

اإلجمالي )عدد(اإلجمالي )طول(

0064,5794,85624,0345416,59810720,438337115,6495,841خدمة جديدة 

000000000000إعادة توصيل 

01,7090939000130002,661فصل اخلدمة

501045,4806,3928,8357676198075111355,7357,362صيانة / استبدال

001,712183386194405336232,477230تبديل موضع 

00004802218163313259750زيادة حجم

015,2940230000690355015,948تركيب عداد جديد

072,68808820380148018073,774استبدال عداد 

نوع اخلدمة
80  مم 
)طول(

80  مم 
)عدد(

100  مم 
)طول(

100  مم 
)عدد(

150  مم 
)طول(

150  مم 
)عدد(

200  مم 
)طول(

200  مم 
)عدد(

250  مم 
)طول(

250  مم 
)عدد(

300  مم 
)طول(

300  مم 
)عدد(

400  مم 
)طول(

400  مم 
)عدد(

اإلجمالي 
)طول(

اإلجمالي 
)عدد(

5323.960033.5200000062.411خدمة جديدة 

0000000000000000إعادة توصيل 

0000000000000000فصل اخلدمة

0000000000000000صيانة

0000000000000000تبديل موضع 

0000000000000000زيادة حجم

0000000000000000تركيب عداد جديد

0000000000000000استبدال عداد 
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آخرونالشرطة  الدفاع التربية والتعليم البلدية املؤجرة لكهرماء املحطة
صهاريج املناطق 

اخلارجية
نقل خاص 

26300630936السيلية

7200420602أم صالل 

1101300175اخلور 

6000200160الشحانية

6000200347الوكرة 

900000029اجلميلية 

010012053الشمال 

010000061مسيعيد

00000000املزروعة

000000035الغويرية

00000000الغرافة 

5580118702398اإلجمالي
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20112012201320142015إنتاج املاء

2,6592,1431,5401,8342,487عدد صهاريج املاء

8980766755عدد صهاريج املاء املؤجرة لكهرماء

200516603294653إجمالي االنخفاض

08.1319.4128.1419.0935.61نسبة إجمالي االنخفاض 

2909040912انخفاض الصهاريج املؤجرة لكهرماء 

24.5810.110511.8417.91نسبة انخفاض الصهاريج املؤجرة لكهرماء
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20112012201320142015إنتاج املاء 

221,423241,204242,552262,018277,433إجمالي عدد مشتركي املاء

864870894666450عدد املشتركني املزودين مباء الصهاريح

0.390.360.370.250.16نسبة املشتركني املزودين مباء الصهاريح

228216-24-5616االنخفاض                                        

0.120.09-0.290.030.01نسبة االنخفاض
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النمو السنوي عدد املشتركني السنة

2011221,423% 5.2

2012241,204% 8.9

2013242,552% 0.6

2014262,018% 8.0

2015277,433% 5.9
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السنة
متوسط استهالك الفرد 
من املاء وفق إجمالي 

إنتاج املاء

وفق حجم املاء املصدرة 
للشبكة شامال الفاقد 

بعده

وفق االستهالك املرخص 
حلجم املاء املصدرة 

للشبكة غير شامل الفاقد

متوسط استهالك الفرد 
من املاء وفق حجم املاء 
املصدرة للشبكة غير 
شامل الفاقد الفعلي

نسبة االختالف سنويا 
وفق إجمالي إنتاج املاء

نسبة االختالف سنويا وفق 
حجم املاء املصدرة للشبكة 

شامال الفاقد بعده

نسبة االختالف سنويا وفق 
االستهالك املرخص حلجم 
املاء املصدرة للشبكة غير 

شامل الفاقد

2011228223177204% 00% 01% 08

2012238232187216% 04% 04% 05

2013227222176208% 05-% 04-% 05-

2014221216170202% 03-% 03-% 04-

2015220214179203% 00% 01-% 05
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املحطة
إجمالي السعة املركبة 

)باملليون جالون( 
السعة غير املستغلة 

)باملليون جالون(
السعة املستغلة 
)باملليون جالون(

إجمالي السعة املركبة 
)باملتر املكعب(

السعة غير املستغلة 
)باملتر املكعب(

السعة املستغلة )باملتر 
املكعب(

مالحظات

-380038172,72700172,727رأس أبو فنطاس )أ(

-450045204,54500204,545رأس أبو فنطاس )أ-1(

-19.30019.387,7270087,727رأس أبو فنطاس )ب(

-290029131,81800131,818رأس أبو فنطاس )ب - 2(

-400040181,81800181,818رأس لفان )أ(

-600060272,72700272,727رأس لفان )ب(

-630063286,36400286,364رأس لفان )ج(

-360036163,63600163,636رأس أبو فنطاس )أ – 2(

330.300330.31,501,364001,501,364اإلجمالي
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املحطة 
إجمالي السعة املركبة )باملليون 

جالون( 
السعة غير املستغلة )باملليون 

جالون(
السعة املستغلة

 )باملليون جالون(
إجمالي السعة املركبة )باملتر 

املكعب(
السعة غير املستغلة )باملتر 

املكعب(
السعة املستغلة 
)باملتر املكعب(

مالحظات

غير متاح                                        30030136,3640136,364املطار                                        

بسعة 5 مليون جالون ،ومت إزالته يف 2012 ألعمال التطوير.                                        40418,182018,182طريق سلوى القدمي

مت عزل اخلزان رقم 3 )6 مليون جالون( بسبب وجود تسربات، ومن املتوقع توفره يف نوفمبر 36630163,63627,273136,364.2018طريق سلوى اجلديد

غير متاح                                        51051231,8180231,818منطقة سلوى الصناعية

غير متاح                                        84084381,8180381,818جنوب الدوحة

غير متاح                                        1080108490,9090490,909مسيمير

غير متاح                                        1001045,455045,455الوكرة

غير متاح                                        1201254,545054,545مدينة مسيعيد

غير متاح                                        28028127,273t0127,273مسيعيد الصناعية

مت عزل اخلزان رقم 3 )6 مليون جالون( بسبب مشاكل يف الهيكل، ومن املتوقع عودته يف مارس 48642218,18227,273190,909.2020-الغرافة                                        

غير متاح                                        48048218,1820218,182اخلليج الغربي                                        

غير متاح                                        1420142645,4550645,455الدحيل                                        

غير متاح                                        71071322,7270322,727أم قرن

غير متاح                                        36036163,6360163,636بني هاجر

غير متاح                                        1050105477,2730477,273معيذر

غير متاح                                        60627,273027,273اخلور 2

غير متاح                                        1801881,818081,818اخلور 3

غير متاح                                        40418,182018,182اخلور 1

غير متاح                                        60627,273027,273أم صالل 1

غير متاح                                        1201254,545054,545الشيحانية 2

غير متاح                                       1201254,545054,545الشيحانية 2

غير متاح                                        1012,27302,273الغويرية

غير متاح                                        1001045,455045,455مدينة الشمال

غير متاح                                        40418,182018,182لؤلؤة قطر

غير متاح                                        80835,909035,909صغيرة ومتوسطة

غير متاح                                        1801881,818081,818أم صالل 2

إجمالي السعة 36 مليون جالون مت تشغيل 18 مليون جالون فقط 1801881,818081,818الوكير                                         

غير متاح                                        929129174,224,54554,5454,170,000اإلجمالي                                        
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املوقع
اخلزانات األرضية غير 
املستغلة )مليون جالون(

اخلزانات األرضية املستغلة 
)مليون جالون(

غير املستغلة 
)متر مكعب(

مالحظاتاملستغلة )متر مكعب(

-0000.68003,073معسكر الشمال

-0000.5002,273أبو سمرة

-0000.5002,273الغويرية

01.5006,81800الشيحانية )1(
اخلزانات األرضية GST خارج اخلدمة بسبب عيوب يف السطح، ومن املتوقع أن ترجع إلى اخلدمة 

يف نوفمبر 2018.

املحطة ليست  يف اخلدمة )يف وضع االستعداد(01.5006,81800املزروعة

اخلزانات األرضية GST ليست يف اخلدمة حيث أن أبراج املاء غير عاملة بسبب التسرب.00.5002,27300اجلميلية اجلديدة

املحطة ليست  يف اخلدمة )يف وضع االستعداد(00.5002,27300دخان

18,1827,618ا0401.68املجموع



61

2015 اإلحصائي  التقرير 

املوقع
اخلزانات األرضية غير املستغلة 

)مليون جالون(
اخلزانات األرضية املستغلة 

)مليون جالون(
مالحظاتاملستغلة )متر مكعب(غير املستغلة )متر مكعب(

-55,00055,000250250مدينة الشمال

-55,00055,000250250الغويرية

-55,00055,000250250اخلور 1

-200,00009090املزروعة

-69,00003140الشيحانية 1

-55,00055,000250250أبو سمرة

-80,00003640اجلميلية اجلديدة

-88,00088,000400400معسكر الشمال

657,000308,0002,9861,400اإلجمالي
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مالحظاتالسعة ) م3(السعة ) جالون (املوقع

خارج اخلدمة495,0002,250برج ماء رقم 1 ) املطار(

خارج اخلدمة275,0001,250برج ماء رقم 3 )اللقطة(

خارج اخلدمة250,0001,136برج ماء رقم 12 )النعيجة(

خارج اخلدمة495,0002,250برج ماء رقم 14 )املتحف(

خارج اخلدمة495,0002,250برج ماء رقم 15 )العسيري(

خارج اخلدمة275,0001,250برج ماء رقم  17 )الغامن اجلديد(

خارج اخلدمة495,0002,250برج ماء رقم  18 )الرميلة(

خارج اخلدمة275,0001,250برج ماء رقم 19 )الهتمي(

خارج اخلدمة275,0001,250برج ماء رقم 20 )الغرافة(

خارج اخلدمة275,0001,250برج ماء رقم 21 )مدينة خليفة(

يف اخلدمة495,0002,250برج ماء رقم 22 )مدينة مسيعيد(

خارج اخلدمة495,0002,250برج ماء رقم  23 )املريخ(

يف اخلدمة495,0002,250برج ماء رقم  24 )الوكرة(

فى اخلدمة495,0002,250برج ماء رقم  25 )سلوى الصناعية(

خارج اخلدمة495,0002,250برج ماء رقم  26 ) بني هاجر (

6,080,00027,636املجموع
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20112012201320142015تخزين املاء

660,513,000937,918,0001,086,218,0001,186,718,0001,251,169,000جالون

3,002,331.824,263,263.644,937,354.555,394,172.735,687,131.82متر مكعب )م3(

0304.2604.9405.3905.69مليون متر مكعب 

660.51937.921,086.221,186.721,251.17مليون جالون

مالحظات%السعة املستغلة للخزان )مليون جالون(النوع

-1,247.799.841خزان

-01.67600.134خزان أرضي

-00.30800.025خزان علوي

مع اعتبار أبراج املاء يف اخلدمة 01.48500.119برج ماء 

-1,251.17100اإلجمالي


