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 الطاقة وبناء القدرات احصاءات التدريب على

  :1 -2التمرين 

 إفتح ملف إكسيل للتمارين التطبيقية حول الغاز 

 (1 -2التمرين )الصفحة األولى من الملف إفتح 

 (في الموقع الثاني في عرض البحركاإلنتاج )يوجد جدول يحتوي على معلومات حول موقَعين إلنتاج الغاز الطبيعي 

 .وتجد إجمالي القيم السعرية للموقَعين في جدول آخر

ق  بيج  .مليون متر مكعب والتيراجولب احتساب إنتاج الغاز المسوَّ

 .الغاز الطبيعيب موجود إنما يجب أن تمأله بالتزويدالجدول األول من استبيان الغاز 

 :في ما يلي بعض األفكار المفاتيح للبدء بالتقصي

 ؟ا هو اإلنتاج القابل للتسويقم* 

 ؟ما هو الغاز الُمصاِحب والغاز غير الُمصاِحب* 

ح للقيمة الحرارية متوسط كيف أقوم باحتساب*    ؟المعدل الُمرجَّ

 :2 -2التمرين 

 (2.2التمرين )إفتح الصفحة الثانية من  ملف التمارين 

 (كالواردات والصادرات)في البداية ستجد بعض المعلومات حول تجارة الغاز الطبيعي 

 

يَين على التوالي  الصادرات "و" الواردات بحسب المنشأ"عليك أن تمأل الخانات ببيانات الواردات والصادرات في الجدولَين المسمَّ

 ".بحسب الوجهة

 :في ما يلي بعض المفاتيح للبدء بالتقصي

 ما هو بلد المنشأ األساسي أو بلد الوجهة النهائي؟* 

 الغاز العابر؟ما هو * 

 

 :3 -2التمرين 

 (3 -2التمرين )إفتح الصفحة الثالثة 

الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم في السيارات، الغاز )في أعلى الصفحة تجد جدوالً يحتوي على أرقام االستهالك بالتيراجول 

 ...(المحروق في منشأت توليد الطاقة وغيرها

 .هذه البياناتيجب أن يتم ملء جدول مجموع االستهالك ب
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 :في ما يلي بعض المفاتيح  للبدء بتحقيقك

 الطاقة؟المتعلّق بستخدام غير االما هو الفرق بين إستخدام الطاقة و*

 :4 -2التمرين  

 (4 -2التمرين )إفتح الصفحة الرابعة 

إلنتاج  مالمستَخدَ  كالغاز)الطبيعي اع الطاقة من الغاز في أعلى الصفحة ستجد بعض المعلومات حول التحويل واالستخدام الخاص لقط

 (الكهرباء

 .االستهالك الداخلي بحسب القطاععليك أن تمأل جدول 

 :في ما يلي بعض المفاتيح للبدء بالتقصي

 اإلنتاج الذاتي؟ ات النشاط اإلنتاجي األساسي، وِجهاتتوليد الطاقة الكهربائية ذ جهاتما هو الفرق بين  *

 :5 -2التمرين 

 (5 -2التمرين )الخامسة إفتح الصفحة 

 .الغاز الطبيعي في مجال مخزونالتغيُّر وتجارة النتاج واإلفي أعلى الصفحة ستجد بعض المعلومات حول 

 

 .المرّجحة المناسبة لها والمجموع وإجمالي القيم الحرارية ب مجموع إنتاج الغاز غير الُمصاِحبأوالً عليك أن تحتس

 .ات التي تملكهابالمعلوم" الغاز الطبيعي دتزوي"ثانياً، عليك أن تمأل جدول 

 :إليك بعض المفاتيح لتبدأ التحقيق

 ؟ما هو الغاز الطبيعي السائل*

 ؟بين صافي وإجمالي القِيَم الحراريةما هي العالقة *

 ما هو بناء المخزون؟*

 :6 -2التمرين 

 (6  -2التمرين )إفتح الصفحة السادسة 

 .حول تجارة الغاز الطبيعي في أعلى الصفحة تجد بعض المعلومات

 .تملكهاالتي  بالمعلومات" بلد المنشأالواردات بحسب "ن تمأل جدول عليك أ

 :إليك بعض المفاتيح لتبدأ بالتحقيق
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 أو العادية؟ الغاز الطبيعي في الظروف المعياريةهل يتم اإلبالغ عن *

 

 

 

 

 

 العادية
 (سنتمتر)

 المعيارية

 (سنتمتر)
 إلى 

 مضروب ب
Multiply by:  

 :من

 المعيارية 1 849.0
 *سنتمتر

العادية  1.055 1
 **سنتمتر


