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2017أهم مؤشرات قطاع الطاقة لعام 

ن.م.مليون ط010 الطاقة االولية المستهلكة

ن .م.كغم 996 نصيب الفرد من الطاقة االولية المستهلكة

ن.م.مليون ط6.987 الطاقة النهائية المستهلكة

س.و.ج17504 الطاقة الكهربائية المستهلكة

س.و.ك1741 نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستهلكة

مليون دينار2429 كلفة الطاقة المستهلكة

8.5 % نسبة كلفة الطاقة من الناتج المحلي











المسوحات التي تم انجازها في وزارة الطاقة
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2013مسح استهالك الطاقة في القطاع المنزلي 
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العمل الميداني-



اهداف المسح

االهداف الرئيسية•

الحصول على تقديرات واقعية لالستهالك-

التعرف على اهم المتغيرات المرتبطة باالستهالك-

التعرف على استخدامات الطاقة الجديدة-

التعرف على فرص الترشيد في االستهالك-

توفير قاعدة بيانات تتضمن اهم الجوانب في القطاع-

توفير بيانات حسب فئات الدخل-



اهداف المسح

االهداف التفصيلية•

دراسة اثر تصميم المباني على االستهالك-

دراسة الكلفة االجمالية لالستهالك ونسبتها من الدخل-

التعرف على نمط االستهالك-

التعرف على حجم االستهالك صيفاً وشتاءاً -

التعرف على كيفية الحصول على المشتقات النفطية-

التعرف على انواع االجهزة المستخدمة في القطاع -



مجتمع الدراسة-

للسكانالعامالتعدادوفرهالذياالطارعلىالدراسةإستندت

.العامةاالحصاءاتدائرةبهقامتالذي2004لعاموالمساكن

أوةخاصأسركانتسواءاالسرتقطنهاالتيالمساكنمنويتكون

روالحضالمحافظةحسبموزعهالمملكةمناطقمختلففيجماعية

.البحرسطحعنواالنخفاضاالرتفاعوحسبوالريف

2004لعاموالمساكنللسكانالعامالتعدادحسبالمساكنعددويقدر

الحضرمناطقفي(751670)منهامسكن(933097)حوالي

.الريففيمسكن(181427)و



عينة الدراسة-
-:النحو التاليعوامل عند تصميم عينة الدراسة وعلى تم أخذعدة 

محافظة( 12)التقسيم اإلداري للمملكة والذي يشتمل على •

نسمة ( 5000)بحيث أن التجمعات السكانية التي تزيد عن الحضر والريف، •

.تعتبر حضر والتي تقل عن ذلك تعتبر ريف

:وعلى النحو التالياإلرتفاع واإلنخفاض عن سطح البحر •

.  م(900)تعتبر المناطق مرتفعة عن سطح البحر إذا كان إرتفاعها أكثر من •

ن تعتبر المناطق متوسطة اإلرتفاع عن سطح البحر إذا كان إرتفاعها م•

.متر( 300-899)

أقل من تعتبر المناطق منخفضة اإلرتفاع عن سطح البحر إذا كان إرتفاعها•

.متر( 300)

.وهذا التصنيف هو المعتمد لدى دائرة اإلحصاءات العامة•



االستمارة االحصائية-

:اشتملت على•

:  بيانات عامة مثل-
لتاريخرقم االستمارة،المحافظة،المنطقة،اسم المالك، اسم الباحثة،اسم المنسق،ا

:مثلبيانات المبنى-
جارنوع السكن،سنة البناء،المساحة،عدد الغرف والمالحق،ملكية المبنى،االي

الك  تتعلق بمجاالت االستعمال وحجم االستهبيانات -

ة صيفاً وشتاًء لكافة انواع المشتقات النفطي

.المستخدمة



يتبع االستمارة االحصائية-

بيانات الطاقة الكهربائية واشتملت على قيمة وحجم -

االستهالك صيفاً وشتاءاً،ومجاالت االستخدام ونوع 

.  االجهزة الكهربائية المستخدمة

الطاقة الشمسية واشتملت على ملكية السخان بيانات -

سباب الشمسي،نوع السخان،سنة التركيب،اسباب التركيب،ا

.عدم التركيب،ومشاكل السخان



يتبع االستمارة االحصائية-

ائل بيانات ترشيد استهالك الطاقة واشتملت على المعرفة بوس-

الترشيد، تهوية المنزل وخصوصا في فصل الشتاء،عزل 

الجدران،عزل االسطح، مادة العزل للنوعين، مشاكل الرطوبة 

.واماكنها، ممارسة الترشيد للطاقة الكهربائية

بيانات الفراد االسرة واشتملت على عدد افراد -

.درهاالسرة،العمر،الجنس،المستوى التعليمي،المهنة،الدخل ومص



المخرجات-

االحصائيةالجداول-

اهم النتائج -

التقرير النهائي للمسح-

توثيق كل العمليات التي تمت في المسح-



اهم النتائج

تم احتساب حجم استهالك الطاقة في القطاع المنزلي•

.ولكافة االنواع المستخدمة وحسب متغيرات الدراسة
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     حجم استهالك القطاع المنزلي من االنواع المختلفة من الطاقة لعام 



اهم النتائج



اع تم احتساب حجم االستهالك حسب نوع االستخدام لالنو

المختلفة للطاقة

استخدام السوالر-



استخدام الكاز-



استخدام الغاز المسال-



الكهرباء-



%13.5استخدام السخانات الشمسية  -



%21نسبة المساكن التي تعزل جدرانها  -



%18نسبة المساكن التي تعزل السطح -



2014مسح استهالك الطاقة في قطاع الخدمات 

اهداف المسح•

المنهجية•

مجتمع الدراسة-

تصميم العينة-

االستمارة االحصائية-

الكوادر البشرية-

التدريب-

العمل الميداني-



أهداف المسح-

الطاقةنظروجهةمنالخدماتقطاعتعريف•

ثحيمنوذلكالقطاعهذافيالطاقةاستهالكحجمعلىالتعرف•

.المستخدمةالطاقةونوعاإلستخداماوجه

هذافيالطاقةاستهالكفيتأثيراً األكثرالمتغيراتتحديد•

.القطاع

فاءةكوزيادةالطاقةإستهالكترشيدفرصعنمعلوماتتوفير•

.القطاعهذافياستخدامها

ً تكونبياناتقاعدةتوفير• ستقبليةالمالتوقعاتلدراساتاساسا

.والمتوسطالقصيرالمديينعلىالطاقةعلىللطلب



مجتمع الدراسة-

ماتيةالخدالمنشآتكافةانهعلىالدراسةمجتمعتعريفتم

منوتكون.الهاشميةاألردنيةالمملكةداخلوتفرعاتها

:التاليةالفرعيةالقطاعات

.واإلستراحاتوالمطاعمالفنادقويشملالسياحيالقطاع•

والحكومية،الخاصةالمستشفياتويشملالصحيالقطاع•

ية،خيرلمؤسساتالتابعهواألهليةالحكوميةالصحيةوالمراكز

.الخاصةالطبيةالعياداتالطبية،المختبرات



مجتمع الدراسة-

سطة،المتوالجامعيةالكلياتالجامعات،ويشملالتعليميالقطاع•

.والحضاناتاألطفال،رياضالمدارس،

التومحبنوكمنالماليةالمؤسساتكافةويشملالماليالقطاع•

.وغيرهاالصرافة

العامهوالمؤسساتالوزاراتويشملالمكتبيالقطاع•

السوالمجالبلدياتلها،التابعهالمستقلةواألقساموالمديريات

اإلداراتالبريد،مكاتبوالدينية،النظاميةالمحاكمالقروية،

.العامه



عينة الدراسة-

ً الدراسةمجتمعيعتبر• نميتكونألنهمتجانسغيرمجتمعا

نوعيةفيتختلفوالتيالمختلفةالقطاعاتمنمجموعة

لعينةاالختيارالمناسبةاالحصائيةالطريقةفانلذلكالنشاط،

Stratified)العشوائيةالطبقيةالعينةهي R.S)توزيعوتم

المتناسبالتوزيعبطريقةالطبقاتعلىالعينة

(Proportional Distribution)محدداتمراعاتمع

.الدراسة



االستمارة االحصائية-

نة،المدياالسم،مثلبالمنشأةتتعلقعامةبيانات:األولالجزء•

ددعالموظفين،عددالفروع،عددالمنشأة،ملكيةالعاملين،عدد

ىالاستمارةمنالبياناتهذهوتختلفالمدرسين،عددالطالب،

.رئيسيقطاعلكلاستمارةلتخصيصنظراً اخرى

اء، بيانات عامه تتعلق بالمبنى مثل سنة البن:الجزء الثاني•

المساحه، المساحة المدفأة والمكيفة، العزل، نوع العزل، عدد 

.الخ ...الغرف، عدد األسره، 

عنوحيثمنالطاقةبإستهالكتتعلقبيانات:الثالثالجزء•

.اإلستهالكوقيمةوكميةاإلستخــــــــــدامونوعالوقود







2014مسح استهالك الطاقة في القطاع التجاري 

اهداف المسح•

المنهجية•

مجتمع الدراسة-

تصميم العينة-

االستمارة االحصائية-

الكوادر البشرية-

التدريب-

العمل الميداني-



أهداف المسح-

تحديدأيالطاقة،نظروجهةمنالتجاريالقطاعتعريف•

.ريالتجاالقطاعاسمتحتإدراجهاتمالتيالمختلفةالنشاطات

هاوجحيثمنالقطاعهذافيالطاقةاستهالكحجمعلىالتعرف•

.المستخدمةالطاقةونوعاإلستخدام

القطاعهذافيالطاقةاستهالكفيتأثيراً األكثرالمتغيراتتحديد•

كفاءةوزيادةالطاقةإستهالكترشيدفرصعلىالتعرف•

.القطاعهذافيالمستخدمةاإلجهزة

• ً لدراسات التوقعات المستقبليةتوفير قاعدة بيانات تكون اساسا

.للطلب على الطاقة على المديين القصير والمتوسط



مجتمع الدراسة-

،االردنداخلالتجاريةالمنشآتكافةمنالدراسةمجتمعيتكون

:التاليةالفرعيةالقطاعاتعلىاشتملو

انااللبومحالتوالسوبرماركتالبقاالتمثلالغذائيالقطاع-

ةتنقيمحالتوالمجمدات،الدواجنومحالتوالمالحمومشتقاتها

.وغيرهاالمياه

منالكهربائيةباالجهزةالعالقةذاتوشملتالكهربائيالقطاع-

.الصيانةاوالمبيعحيث

ةااللبسبقطاعالعالقةذاتالمنشآتوالجلودااللبسةقطاع-

ذية،االحمحالتالخياطة،محالتالنوفوتيه،محالتمثلوالجلود

وغيرها



الدراسةمجتمعيتبع-

البالطمحالتالبناء،موادمحالتمثلاالنشائيالقطاع-

.وغيرهاالصحيةالتمديداتالدهانات،محالتوالسيراميك،

قطعبيعمحالتالسيارات،معارضمثلالسياراتقطاع-

.هاوغيرالتدريبمكاتبالسيارات،تأجيرمكاتب،السيارات

محالتوالمكتبي،المنزلياالثاثمحالتمثلاالثاثقطاع-

.وغيرهاالسجاد،محالتالمفروشات،

.يرهاوغوالمقاسمالمتنقلةالهواتفمحالتمثلاالتصاالتقطاع-

فيذكرهايردلمالتيالمنشآتاالخرىالنشاطاتقطاع-

حالتمالمكتبات،العقارية،المكاتبمثلالسابقةالتصنيفات

.وغيرهاالصحي،والورقالمنظفاتمحالتاالكسسوارات،



الدراسةعينة-

ً الدراسةمجتمعيعتبر ىعليحتويألنهمتجانسغيرمجتمعا

لىاالمجتمعتقسيمتمفقدلهذاالنشاطات،منمختلفةمجموعات

ليتسنىالمتجانسة(الطبقات)الفرعيةالقطاعاتمنمجموعة

هذهيفوتسمىفرعيقطاعلكلممثلةتكونعشوائيةعينهسحب

ً اإلعتباربعينأخذناوقد"طبقيةعينه"الحالة ذاهحجمايضا

.العينةسحبعندالمحافظةفيالفرعيالقطاع











شكراً لحسن استماعكم


