منتجاتنا ًالنفطية تراعي
ً
مستقبل مستداما
نفتخر بدعم المنتجات النفطية
ً
تماشيا
التي توصلنا إلى الريادة
مع رؤية قطر الوطنية 2030

صناعتنا القطرية فخرنا

صناعة المنتجات
النفطية ومشتقاتها

عدد المصانع

28

عدد المنتجات

64

مصنع الكات لألسفلت

مصنع العبيدلي
لألسفلت

مصنع بوم لألسفلت

مصنع الجابر ومخلوف
لألسفلت

• اسفلت سائل

• اسفلت سائل

• اسفلت سائل

• اسفلت سائل

مصنع الجزيرة لألسفلت

مصنع ماربو للخلطات
األسفلتية

مصنع كواليتي
اسفلت برودكتس

المصنع الوطني
للمذيبات العضوية

• اسفلت سائل

• اسفلت معدل ومعالج

• اسفلت سائل

• توليول
• مذيبات الزيلين
• زيوت تشحيم لمحركات
البنزين
• زيوت للفرامل
الهيدروليكية
• زيوت هيدروليك
• مذيبات

مصنع قار للمواد
العازلة والبيتومين

• لفائف عزل مائي
من البوليستر المغطى
بالبيتومين

مصنع البوم للطرادات

• زيوت محركات
• بيتومين

شركة قطر للزيوت
(قالكو)  -الجزء الثالث

شركة قطر لالسفلت -
مصنع القار المخلوط

• كيماويات معالجة الزيت الخام
• كيماويات لمقاومة التآكل
والحماية في معالجة النفط
• كيماويات لنزع المياه من الغاز
في معالجة النفط والغاز
• كيماويات ازالة العوالق
والشوائب في معالجة
النفط والغاز
• كيماويات لنزع الشوائب من
الغاز في معالجة النفط
والغاز
• عبوات بالستيكية لزيوت
التشحيم

• اسفلت معدل ومعالج

شركة التيسير للمقاوالت
 -فرع االسفلت

• اسفلت وبحص

السيف المحدودة

• ديزل
• الكيل بنزين الخطي
• الكيل بنزين ثقيل
• مواد حفازة لتحويل
الغاز الى سوائل
(الريفورماكس)

شركة قطر لوبريكنتس
اند بتروكيميكالس
“ش.ش.و”.
• زيوت وقود للسفن
• زيوت اساسية
• زيوت تشحيم معاد
تكريرها
• غيرها من غازات نفط
مسيلة  -بي غاز

شركة قطر للزيوت
(قالكو)  -الجزء الثاني

شركة قطر للزيوت
(قالكو)  -الجزء األول

• زيوت تشحيم لمحركات البنزين
• زيوت تشحيم لمحركات الديزل
• زيوت محركات
• زيوت تزييت لناقل الحركة
األوتوماتيكية
• زيوت تروس
• زيوت قواطع
• زيوت التنظيف
• زيوت حل القوالب
• زيوت للفرامل الهيدروليكية
• زيوت فرامل
• زيوت هيدروليك
• زيوت المحوالت
• زيوت بيضاء

شركة البناء القطرية
إلنتاج اإلسفلت

• اسفلت سائل

• شحوم
• كيماويات إزالة الترسبات في
معالجة النفط والغاز
• كيماويات لنزع الكبريت من الغاز
في معالجة النفط والغاز
• كيماويات لكسر المستحلب
في معالجة النفط والغاز
• كيماويات لمنع الصدأ في
معالجة النفط والغاز
• كيماويات لمنع التأكل في
معالجة النفط والغاز
• كيماويات لصناعة النسيج
• مضافات للمنتجات البترولية
• مضافات زيوت تشحيم

شركة قطر شل.جي.تي.ال
المحدودة (اللؤلؤة لتحويل
الغاز الى سوائل)
• وقود لمحركات الطائرات
النفاثة ()JP4
• كيروسين (زيت الكاز)
ووقود النفاثات
• زيت غاز (سوالر)
• زيوت تشحيم لمحركات البنزين
• غاز طبيعي مسال
• مكثفات منخفضة الكبريت
• بروبان
• بوتان
• شمع برافين
• كبريت
• ايثان

مصفاة قطر للبترول

ماركو لإلسفلت

• نافثا
• بنزين عادي
• بنزين ممتاز
• وقود لمحركات الطائرات
النفاثة ()JP4
• ديزل
• زيوت وقود للسفن
• غاز بترول مسال
• كبريت

• اسفلت سائل

أوريكس لتحويل الغاز
الى سوائل المحدودة

هندسة الدرويش -
فرع األسفلت

• نافثا
• ديزل
• نيتروجين (سائل)
• نيتروجين (غاز)
• بروبين (بروبيلين)

• اسفلت سائل

كالرينت قطر

• مواد حفازة لتحويل الغاز
الى سوائل
(االكيتسورب)
• مواد حفازة لتحويل
الغاز الى سوائل
(الريفورماكس)

الشرق االوسط
للبيتومين المعدل

مدماك كوالس
لالسفلت

• اسفلت سائل

مركز معالجة النفايات
الخطرة

صحاري لالسفلت

• خردة حديد مكبوسة

• اسفلت سائل

• اسفلت سائل
• بيتومين

انتغريتد بوليمر
سولوشنز

قطر لتقنيات
الطاقة الشمسية

• بيتومين

• حبيبات بولي سيليكون

المصدر :بوابة قطر الصناعية بحسب احصائيات العام  2020وتم تصنيف المصانع بناء على نشاطها الرئيسي

