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 اـلس
 االقتصـادي واالجتمـاعياالقتصـادي واالجتمـاعي

 

 

 
 )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 لجنة الطاقةلجنة الطاقة

 السادسةالسادسةالدورة الدورة 
 ٢٠٠٧٢٠٠٧فبراير فبراير // شباط شباط٥٥-٤٤الدوحة، الدوحة، 

 
 من جدول األعمال المؤقت) ج (٧البند 

 
 عرض ما تم تنفيذه في مجال الطاقة منذ الدورة الخامسة للجنة الطاقة

 
  التقدم المحرز في مشروع التعاون مع دولة قطر في مجالعرض 

 تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء القطري
 
 زـموج

 
ام قطاع الطاقة في تحقيق حرصا  من اإلسكوا على دعم جهود الدول األعضاء في تعزيز إسه 

نحو تطوير أداء ) كهرماء(التنمية المستدامة، وفي إطار توجه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 
قطاع الكهرباء القطري وتحسين كفاءة استخدام الطاقة فيه، وقعت اإلسكوا وكهرماء في مطلع 

وطنية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة  اتفاقية تعاون فني، تهدف إلى وضع خطة ٢٠٠٦فبراير /شباط
ويجري تنفيذ االتفاقية بالمشاركة والتنسيق الكاملين بين  . وترشيد استهالكها في قطاع الكهرباء القطري

 .كهرماء واإلسكوا ممثلة بشعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية
 

يدانية لألوضاع الراهنة وتتضمن أنشطة االتفاقية في إطارها العام إجراء الدراسات والمسوح الم 
لقطاع الكهرباء القطري والتوقعات المستقبلية له، وتقييم إمكانات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في 

وعند انتهاء .  القطاع، وخاصة فيما يتعلق بتحسين إدارة الطلب، وإعداد خطة وطنية لتحقيق ذلك
نيون في القطاعات المختلفة لعرض ومناقشة الدراسة المشار إليها، ست عقد ندوة يحضرها الخبراء والمع

أهم اإلجراءات والتقنيات ذات األولوية في تطبيق الخطة المقترحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في 
  .قطاع الكهرباء القطري

 
وتعرض هذه الوثيقة اإلطار العام لالتفاقية ونطاق العمل بها، وخطة التنفيذ ومراحلـه، والتقـدم               وتعرض هذه الوثيقة اإلطار العام لالتفاقية ونطاق العمل بها، وخطة التنفيذ ومراحلـه، والتقـدم                

 كما تعرض ألهم النتائج المبدئية التي توصل إليها العمل بموجب هذه االتفاقية، وذلك بغية                كما تعرض ألهم النتائج المبدئية التي توصل إليها العمل بموجب هذه االتفاقية، وذلك بغية               . . المحرز فيه المحرز فيه 
إطالع أعضاء لجنة الطاقة وخبراء الدول األعضاء على عناصر االتفاقية ومناقشة إمكانات تنفيذ برامج              إطالع أعضاء لجنة الطاقة وخبراء الدول األعضاء على عناصر االتفاقية ومناقشة إمكانات تنفيذ برامج              

 ..المجالالمجالخرى مع االستفادة من الخبرات الوطنية واإلقليمية المتوفرة في هذا خرى مع االستفادة من الخبرات الوطنية واإلقليمية المتوفرة في هذا أأمماثلة في دول مماثلة في دول 



 -٢-

 اإلطار العام ونطاق األعمال لالتفاقية  -أوال 
 

 اإلطار العام  -ألف
 
تهدف االتفاقية في إطارها العام إلى وضع برنامج لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء القطري،               تهدف االتفاقية في إطارها العام إلى وضع برنامج لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء القطري،                -١١

 ..سكواسكواإلإلواوا) ) ماءماءكهركهر((يجري تنفيذه على مرحلتين بالشراكة بين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء يجري تنفيذه على مرحلتين بالشراكة بين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 
 
 ::يستغرق تنفيذ المرحلة األولى خمسة عشر شهرا  وتتضمن العناصر التاليةيستغرق تنفيذ المرحلة األولى خمسة عشر شهراً وتتضمن العناصر التالية -٢٢
 

إجراء دراسة تتضمن تحليل الوضع الحالي الستهالك الطاقة في القطاع، وتقييم إمكانات وآفاق             إجراء دراسة تتضمن تحليل الوضع الحالي الستهالك الطاقة في القطاع، وتقييم إمكانات وآفاق              ))أأ(( 
 تحسين كفاءة استخدام الطاقة؛تحسين كفاءة استخدام الطاقة؛

 
 المختارة واقتراح مبادئ توجيهية      المختارة واقتراح مبادئ توجيهية     وضع خطة عمل ميدانية إلجراء مراجعات الطاقة في المواقع        وضع خطة عمل ميدانية إلجراء مراجعات الطاقة في المواقع         ))بب(( 

 لتنفيذ نتائج الدراسة؛لتنفيذ نتائج الدراسة؛
 

تنظيم وعقد ندوة يحضرها الخبراء والمعنيون في القطاعات القطرية المختلفة لعرض ومناقشة            تنظيم وعقد ندوة يحضرها الخبراء والمعنيون في القطاعات القطرية المختلفة لعرض ومناقشة             ))جج(( 
أهم اإلجراءات والتقنيات ذات األولوية في تطبيق الخطة المقترحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فـي قطـاع           أهم اإلجراءات والتقنيات ذات األولوية في تطبيق الخطة المقترحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فـي قطـاع           

 ..الكهرباء القطريالكهرباء القطري
 
واستنادا  إلى نتائج المرحلة األولى، يعتزم طرفا االتفاقية تنفيذ مرحلة ثانية تتضـمن وضـع خطـة                 واستناداً إلى نتائج المرحلة األولى، يعتزم طرفا االتفاقية تنفيذ مرحلة ثانية تتضـمن وضـع خطـة                  -٣٣

لبرنامج وطني لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء القطري، وتتضمن تحديد آليـات وأولويـات لتنفيـذ                 لبرنامج وطني لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء القطري، وتتضمن تحديد آليـات وأولويـات لتنفيـذ                 
 ..أنشطة البرنامجأنشطة البرنامج

 
 نطاق األعمال  -باء

 
 ::لنطاق العام لألنشطة المطلوبة على ما يليلنطاق العام لألنشطة المطلوبة على ما يلي لبنود االتفاقية، يركز ا لبنود االتفاقية، يركز اطبقا طبقاً -٤٤
 

ائية لدولة قطر خـالل الفتـرة       ائية لدولة قطر خـالل الفتـرة       على الطاقة الكهرب  على الطاقة الكهرب  ) ) الحالي والمستقبلي الحالي والمستقبلي ((تقدير العرض والطلب    تقدير العرض والطلب     ))أأ(( 
 ؛؛٢٠١٥٢٠١٥-٢٠٠٥٢٠٠٥

 
  كل قطاع؛ كل قطاع؛ييمراجعة وتقييم خصائص األحمال الكهربائية وتحليل أنماط استهالك الكهرباء فمراجعة وتقييم خصائص األحمال الكهربائية وتحليل أنماط استهالك الكهرباء ف ))بب(( 

 
ي عينة مختارة من المواقع في القطاعات الرئيسية العالية االستهالك          ي عينة مختارة من المواقع في القطاعات الرئيسية العالية االستهالك          إجراء مراجعات للطاقة ف   إجراء مراجعات للطاقة ف    ))جج(( 

 للطاقة، وذلك بهدف تحديد المجاالت ذات األولوية لتحسين كفاءة الطاقة في هذه القطاعات؛للطاقة، وذلك بهدف تحديد المجاالت ذات األولوية لتحسين كفاءة الطاقة في هذه القطاعات؛
 

تحديد اإلجراءات والتكنولوجيات والتطبيقات العملية الممكنة لرفع كفـاءة اسـتخدام الطاقـة،             تحديد اإلجراءات والتكنولوجيات والتطبيقات العملية الممكنة لرفع كفـاءة اسـتخدام الطاقـة،              ))دد(( 
 لنتائج المتوقعة من التنفيذ على مستوى دولة قطر؛لنتائج المتوقعة من التنفيذ على مستوى دولة قطر؛وإجراء تقييم أولي لوإجراء تقييم أولي ل



 -٣-

تقديم اإلرشادات والتوصيات بشأن إعادة الهيكلة المناسبة للتعريفة الكهربائية، وكـذلك تقيـيم             تقديم اإلرشادات والتوصيات بشأن إعادة الهيكلة المناسبة للتعريفة الكهربائية، وكـذلك تقيـيم              ))•(( 
مستوى تسعير الكهرباء في القطاعات االقتصادية المختلفة، وأثر ذلك على االقتصاد الـوطني عمومـا ، ورد                مستوى تسعير الكهرباء في القطاعات االقتصادية المختلفة، وأثر ذلك على االقتصاد الـوطني عمومـاً، ورد                

 د اإلجراءات العملية للتطبيق، وتقييم أثر تغيير التعريفة على االستهالك؛د اإلجراءات العملية للتطبيق، وتقييم أثر تغيير التعريفة على االستهالك؛الفعل االجتماعي، وتحديالفعل االجتماعي، وتحدي
 

تحديد متطلبات وضع برامج لكفاءة الطاقة على المستوى الوطني، وال سيما برامج تهدف إلـى           تحديد متطلبات وضع برامج لكفاءة الطاقة على المستوى الوطني، وال سيما برامج تهدف إلـى            ))وو(( 
تخفيض حمل الذروة وتحسين عامل الحمل، ودراسة الوسائل والتقنيات المالئمة لتلبية المتطلبات المؤسسـية،              تخفيض حمل الذروة وتحسين عامل الحمل، ودراسة الوسائل والتقنيات المالئمة لتلبية المتطلبات المؤسسـية،              

 إمكانات إنشاء شركات لخدمات الطاقة؛إمكانات إنشاء شركات لخدمات الطاقة؛وو
 

تقييم نواتج البرنامج المقترح لكفاءة الطاقة على البيئة، وإمكانية إسهام هذا البرنامج في دعـم               تقييم نواتج البرنامج المقترح لكفاءة الطاقة على البيئة، وإمكانية إسهام هذا البرنامج في دعـم                ))زز(( 
 ي؛ي؛استدامة قطاع الكهرباء القطراستدامة قطاع الكهرباء القطر

 
وضع خطة عمل وطنية من أجل تحقيق االستخدام الفع ال للطاقـة الكهربائيـة فـي مختلـف                 وضع خطة عمل وطنية من أجل تحقيق االستخدام الفعال للطاقـة الكهربائيـة فـي مختلـف                  ))حح(( 

 تصادية؛تصادية؛القطاعات االقالقطاعات االق
 

عقد ندوة يحضرها الخبراء والمعنيون في مختلف القطاعات القطرية لعرض ومناقشة النتـائج             عقد ندوة يحضرها الخبراء والمعنيون في مختلف القطاعات القطرية لعرض ومناقشة النتـائج              ))طط(( 
وأهم اإلجراءات والتقنيات ذات األولوية في تطبيق الخطة المقترحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطـاع                وأهم اإلجراءات والتقنيات ذات األولوية في تطبيق الخطة المقترحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطـاع                

 ..الكهرباء القطريالكهرباء القطري
 
ألولى من االتفاقيـة    ألولى من االتفاقيـة     إلنجاز األعمال المتعلقة بالمرحلة ا      إلنجاز األعمال المتعلقة بالمرحلة ا     والجدير بالذكر أن حجم العمل الفني التقديري      والجدير بالذكر أن حجم العمل الفني التقديري       -٥٥

وهذا العدد موزع بين خبراء اإلسكوا وخبراء إقليميين تتعاقد معهم اإلسكوا، باإلضافة            وهذا العدد موزع بين خبراء اإلسكوا وخبراء إقليميين تتعاقد معهم اإلسكوا، باإلضافة              . . شهريا شهرياً خبيرا     خبيراً   ٣٥٣٥هو  هو  
  ، تتحمل منهـا كهرمـاء     ، تتحمل منهـا كهرمـاء     ا اً أمريكي  أمريكي ا اً دوالر  دوالر ٤٣٧٤٣٧  ٥٧٣٥٧٣وتبلغ التكاليف اإلجمالية للتنفيذ     وتبلغ التكاليف اإلجمالية للتنفيذ     .  .  إلى الخدمات المساعدة  إلى الخدمات المساعدة  

  ٢٢٤٢٢٤  ٥٠٠٥٠٠، وتقدر الخدمات التي تقدمها اإلسكوا بحوالي        ، وتقدر الخدمات التي تقدمها اإلسكوا بحوالي        )) في المائة   في المائة  ٤٨,٧٤٨,٧بنسبة  بنسبة   ( (ا اً أمريكي  أمريكي ا اً دوالر  دوالر ٢١٣٢١٣  ٠٧٣٠٧٣
 ).). في المائة في المائة٥١,٣٥١,٣بنسبة بنسبة ((دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 
 خطة العمل لتنفيذ االتفاقية  -ثانيا 

 
لذي أقره  لذي أقره  ة في التقرير األولي لالتفاقية، ا     ة في التقرير األولي لالتفاقية، ا     فاقية، جرى وضع خطة عمل وردت مفصل      فاقية، جرى وضع خطة عمل وردت مفصل      عمال  بشروط االت  عمالً بشروط االت   -٦٦

وشملت هذه الخطة ست مهام رئيسية، تندرج ضمنها        وشملت هذه الخطة ست مهام رئيسية، تندرج ضمنها        .  .  ٢٠٠٦٢٠٠٦أبريل  أبريل  // نيسان  نيسان ييفف) ) اإلسكوا وكهرماء اإلسكوا وكهرماء ((الطرفان  الطرفان  
 ::ييوالمهام الرئيسية هوالمهام الرئيسية ه.  .   مهمة فرعية مهمة فرعية٣٦٣٦
 

 ة؛ة؛ واإلجراءات التحضيري واإلجراءات التحضيريةةوضع المخطط التنفيذي لالتفاقيوضع المخطط التنفيذي لالتفاقي ))أأ(( 
 

 التـي اختيـرت فـي مختلـف          التـي اختيـرت فـي مختلـف         العمل الميداني في قطر إلجراء مراجعات الطاقة في المواقع        العمل الميداني في قطر إلجراء مراجعات الطاقة في المواقع         ))بب(( 
 القطاعات وتجميع البيانات الخاصة باألحمال الكهربائية والتوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة؛القطاعات وتجميع البيانات الخاصة باألحمال الكهربائية والتوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة؛

 
إجراء التحليالت والحسابات وإعداد التقرير المرحلي الذي يركز على إدارة الطلب على الطاقة             إجراء التحليالت والحسابات وإعداد التقرير المرحلي الذي يركز على إدارة الطلب على الطاقة              ))جج(( 

 الكهربائية؛الكهربائية؛
 

  الطاقة على المستوى الوطني لدولة قطر؛ الطاقة على المستوى الوطني لدولة قطر؛تحديد متطلبات تطوير برنامج لكفاءةتحديد متطلبات تطوير برنامج لكفاءة ))دد(( 



 -٤-

ـ              ))•((  ـ             إعداد تقرير نهائي للمشروع يشمل جميع األنشطة والتحليالت والنتائج التي جـرى التوص   للإعداد تقرير نهائي للمشروع يشمل جميع األنشطة والتحليالت والنتائج التي جـرى التوص
 إليها؛إليها؛

 
ت إليهـا   ت إليهـا   لعرض النتائج والتوصيات التي توصل    لعرض النتائج والتوصيات التي توصل    تنظيم وعقد ندوة تدعى إليها األطراف المعنية        تنظيم وعقد ندوة تدعى إليها األطراف المعنية         ))وو(( 

ات األولوية في تطبيق الخطة المقترحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة          ات األولوية في تطبيق الخطة المقترحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة          الدراسة، وأهمها اإلجراءات والتقنيات ذ    الدراسة، وأهمها اإلجراءات والتقنيات ذ    
 ..في قطاع الكهرباء القطريفي قطاع الكهرباء القطري

 
   التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية-ثالثا 

 
 البنود األربعة األولى     البنود األربعة األولى    يي تغط  تغط ييولى من خطة العمل الت    ولى من خطة العمل الت     الزمني، أنجزت المهام الثالث األ      الزمني، أنجزت المهام الثالث األ     وفقا  للبرنامج وفقاً للبرنامج  -٧٧

 ..ز التقدم المحرز في تلك المهام على النحو التاليز التقدم المحرز في تلك المهام على النحو التالييجايجاإإمن نطاق العمل، ويمكن من نطاق العمل، ويمكن 
 

 التقدم المحرز في تنفيذ المهام  -ألف
 

 وضع المخطط التنفيذي لالتفاقية واالجراءات التحضيرية  -١
 
 ::شملت هذه المهمة الخطوات التاليةشملت هذه المهمة الخطوات التالية -٨٨
 
 وضع المخطط التنفيذي وإقرارهوضع المخطط التنفيذي وإقراره ))أأ((
 
ذلك خطة العمل والفترات الزمنيـة للمهـام الرئيسـية          ذلك خطة العمل والفترات الزمنيـة للمهـام الرئيسـية          تم وضع المخطط التنفيذي لالتفاقية، بما في        تم وضع المخطط التنفيذي لالتفاقية، بما في         -٩٩

وشملت الخطة توزيع المهام واألعمـال  وشملت الخطة توزيع المهام واألعمـال  .  .  (MS. Project)رنامج الحاسوبي رنامج الحاسوبي ببوالمهام الفرعية، وذلك باستخدام الوالمهام الفرعية، وذلك باستخدام ال
المطلوبة، وتحديد فرق العمل، وتقدير االحتياطات المالية والفترة الزمنية المطلوبة لكل مهمة، وذلـك فضـال          المطلوبة، وتحديد فرق العمل، وتقدير االحتياطات المالية والفترة الزمنية المطلوبة لكل مهمة، وذلـك فضـالً         

 ..ذي، الذي راجعه وأقره الطرفانذي، الذي راجعه وأقره الطرفان لالتفاقية، متضمنا  عناصر المخطط التنفي لالتفاقية، متضمناً عناصر المخطط التنفيييلتقرير األوللتقرير األولعن إعداد اعن إعداد ا
 
 إتمام اإلجراءات التحضيريةإتمام اإلجراءات التحضيرية ))بب((
 
 ::أتم فريق العمل اإلجراءات التحضيرية لمراجعات الطاقة، وتضمنت هذه اإلجراءاتأتم فريق العمل اإلجراءات التحضيرية لمراجعات الطاقة، وتضمنت هذه اإلجراءات -١٠١٠
 

لمراجعـة المعلومـات    لمراجعـة المعلومـات    التقارير ذات الصلة المتوفرة لـدى كهرمـاء،         التقارير ذات الصلة المتوفرة لـدى كهرمـاء،         //الدراساتالدراسات//تجميع الوثائق تجميع الوثائق  •
 والبيانات المتوفرة فيها، وتحديد المعلومات والبيانات الالزمة؛والبيانات المتوفرة فيها، وتحديد المعلومات والبيانات الالزمة؛

 
إعداد البنود المرجعية لتنفيذ المهام االستشارية المطلوبة واختيار الخبراء والمستشارين بالتنسيق           إعداد البنود المرجعية لتنفيذ المهام االستشارية المطلوبة واختيار الخبراء والمستشارين بالتنسيق            •

 مع كهرماء وإتمام إجراءات التعاقد لتنفيذ تلك االستشارات؛مع كهرماء وإتمام إجراءات التعاقد لتنفيذ تلك االستشارات؛
 
 مراجعات الطاقة، والبرمجيات     مراجعات الطاقة، والبرمجيات    يي سيجري استخدامها ف    سيجري استخدامها ف   ييالقياس الت القياس الت تحديد االحتياجات من أجهزة     تحديد االحتياجات من أجهزة      •

الالزمة لتنفيذ التحليالت والحسابات المطلوبة، وتحضير استمارات اسـتبيان لجمـع البيانـات             الالزمة لتنفيذ التحليالت والحسابات المطلوبة، وتحضير استمارات اسـتبيان لجمـع البيانـات             
 ..المطلوبة للدراسةالمطلوبة للدراسة

 



 -٥-

 الزيارات الميدانيةالزيارات الميدانية ))جج((
 
 ..تين إلى كهرماءتين إلى كهرماء سبيل إنجاز المهام المذكورة، قام خبراء اإلسكوا بزيار سبيل إنجاز المهام المذكورة، قام خبراء اإلسكوا بزيارييفف -١١١١
 
طر العامة لبدء التنفيذ، وكـذلك لتجميـع المتـاح مـن            طر العامة لبدء التنفيذ، وكـذلك لتجميـع المتـاح مـن            ولى للتشاور مع المعنيين حول األ     ولى للتشاور مع المعنيين حول األ     الزيارة األ الزيارة األ  -١٢١٢

الوثائق ذات الصلة بموضوع الدراسة، لالطالع عليها وتفحصها بهدف تحديد المعلومات والبيانـات             الوثائق ذات الصلة بموضوع الدراسة، لالطالع عليها وتفحصها بهدف تحديد المعلومات والبيانـات             //التقاريرالتقارير
 ..المتوفرة والمعلومات والبيانات المطلوب استكمالهاالمتوفرة والمعلومات والبيانات المطلوب استكمالها

 
 الواردة فيه، واختيـار المواقـع        الواردة فيه، واختيـار المواقـع       عملعملالال  ية لمناقشة وإقرار التقرير األولى لالتفاقية وخطة      ية لمناقشة وإقرار التقرير األولى لالتفاقية وخطة      ننلثالثاوالزيارة ا والزيارة ا  -١٣١٣

  . .  موقعا  تستوفي معايير محـددة ومتفـق عليهـا          موقعاً تستوفي معايير محـددة ومتفـق عليهـا         ٢٣٢٣وقد شملت الزيارة    وقد شملت الزيارة    .  .  التي تجرى مراجعات للطاقة فيها    التي تجرى مراجعات للطاقة فيها    
، وأربعة مواقع   ، وأربعة مواقع   ))١((وجرى اختيار عشرة مواقع منها إلجراء مراجعات الطاقة، منها ستة مواقع في قطاع األبنية             وجرى اختيار عشرة مواقع منها إلجراء مراجعات الطاقة، منها ستة مواقع في قطاع األبنية             

 ..))٢((في قطاع الصناعةفي قطاع الصناعة
 

 مراجعات الطاقة وتجميع البيانات: العمل الميداني  -٢
 
 المواقـع    المواقـع   لـى لـى إإقام فريق من خبراء الطاقة في اإلسكوا وكهرماء ومستشارو اإلسكوا بزيارات ميدانية             قام فريق من خبراء الطاقة في اإلسكوا وكهرماء ومستشارو اإلسكوا بزيارات ميدانية              -١٤١٤

 ::المختارة وأتموا المهام التاليةالمختارة وأتموا المهام التالية
 
 إجراء مراجعات الطاقة في المواقع المختارةإجراء مراجعات الطاقة في المواقع المختارة ))أأ((
 
 ::شملت هذه المهمة الخطوات التاليةشملت هذه المهمة الخطوات التالية -١٥١٥
 

تجميع مبدئي لبيانات الطاقة لكل موقع بناء  على نتائج استمارات االستبيان التي سبق وأرسـلت               تجميع مبدئي لبيانات الطاقة لكل موقع بناء على نتائج استمارات االستبيان التي سبق وأرسـلت                •
 إلى المواقع؛إلى المواقع؛

 
ة في كل موقع واآلالت المستخدمة فيهـا، وأنمـاط اسـتهالكها            ة في كل موقع واآلالت المستخدمة فيهـا، وأنمـاط اسـتهالكها            التعرف الميداني على نظم الطاق    التعرف الميداني على نظم الطاق     •

 وتوزيع األحمال الكهربائية فيها؛وتوزيع األحمال الكهربائية فيها؛
 
  ترشيدها في كل موقع وفقا  لمـا تـم        ترشيدها في كل موقع وفقاً لمـا تـم        التشاور مع المسؤولين والفنيين حول وضع الطاقة وفرص         التشاور مع المسؤولين والفنيين حول وضع الطاقة وفرص          •

 تجميعه من معلومات؛تجميعه من معلومات؛
 
يـة فـي   يـة فـي   إجراء القياسات الالزمـة للتعـرف علـى مـدى كفـاءة اسـتخدام الطاقـة الكهربائ           إجراء القياسات الالزمـة للتعـرف علـى مـدى كفـاءة اسـتخدام الطاقـة الكهربائ            •

عامـل القـدرة    عامـل القـدرة    : : التطبيقات المستهدفة في كل موقع، وقد شملت القياسات التي أجريت         التطبيقات المستهدفة في كل موقع، وقد شملت القياسات التي أجريت         //العملياتالعمليات
الكهربائية، والطاقة الكهربائية المستهلكة، والجهد والتيار الكهربائيين، وشدة اإلضاءة، ومستوى          الكهربائية، والطاقة الكهربائية المستهلكة، والجهد والتيار الكهربائيين، وشدة اإلضاءة، ومستوى          

 ..تذبذب الجهد والتيار، باإلضافة إلى درجات الحرارة والرطوبة النسبية في الجوتذبذب الجهد والتيار، باإلضافة إلى درجات الحرارة والرطوبة النسبية في الجو
                                                           

 ..شقة سكنية، فندق، مركز تجاري، وموقعين في قطاع األبنية الحكوميةشقة سكنية، فندق، مركز تجاري، وموقعين في قطاع األبنية الحكوميةفيال، فيال، شملت المواقع المختارة في قطاع األبنية شملت المواقع المختارة في قطاع األبنية     ))١١((

ن ذات حجـم متوسـط      ن ذات حجـم متوسـط      ييوشـركت وشـركت ) ) اإلسمنت والمصفاة اإلسمنت والمصفاة (( الحجم    الحجم   يين كبيرت ن كبيرت ييشركتشركت  الصناعةالصناعةالمواقع المختارة في قطاع     المواقع المختارة في قطاع     شملت  شملت      ))٢٢((
 ..وصغيروصغير



 -٦-

 التشاور مع المسؤولين المختصينالتشاور مع المسؤولين المختصين ))بب((
 
ن في عدد من الهيئـات، أهمهـا كهرمـاء، ومعهـد            ن في عدد من الهيئـات، أهمهـا كهرمـاء، ومعهـد            د اجتماعات مع المسؤولين والمختصي    د اجتماعات مع المسؤولين والمختصي    جرى عق جرى عق  -١٦١٦

التخطيط، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس، وبنك قطر الوطني، وقطر للبترول، وذلك للوقـوف              التخطيط، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس، وبنك قطر الوطني، وقطر للبترول، وذلك للوقـوف              
قة الكهربائيـة والطلـب عليهـا، وخصـائص األحمـال         قة الكهربائيـة والطلـب عليهـا، وخصـائص األحمـال         على رؤيتهم وتجميع المعلومات حول إمدادات الطا      على رؤيتهم وتجميع المعلومات حول إمدادات الطا      

 ..الكهربائية على مستوى البلد والقطاعاتالكهربائية على مستوى البلد والقطاعات
 

 إعداد التقرير المرحلي حول إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية  -٣
 
هدفت هذه المرحلة من العمل إلى تقييم اإلمكانات والفرص المتاحة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائيـة               هدفت هذه المرحلة من العمل إلى تقييم اإلمكانات والفرص المتاحة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائيـة                -١٧١٧

وفـي سـبيل    وفـي سـبيل    .  .  والمردود االقتصادي والبيئي لهذا التحسين    والمردود االقتصادي والبيئي لهذا التحسين    ) ) الحالي والمستقبلي الحالي والمستقبلي ((مداد والطلب   مداد والطلب   على جانبي اإل  على جانبي اإل  
ذلك، جرى تحليل البيانات والمعلومات ونتائج القياسات التي تم الحصـول عليهـا باالسـتعانة بالبرمجيـات                 ذلك، جرى تحليل البيانات والمعلومات ونتائج القياسات التي تم الحصـول عليهـا باالسـتعانة بالبرمجيـات                 

رئيسية، تضمنت كـل    رئيسية، تضمنت كـل    إعداد التقرير المرحلي لالتفاقية في ثالثة أجزاء        إعداد التقرير المرحلي لالتفاقية في ثالثة أجزاء        وتم  وتم  .  .  المتخصصة في مجاالت الطاقة   المتخصصة في مجاالت الطاقة   
 .. إليها في مراحل العمل المنجزة، والتوقعات المستقبلية إليها في مراحل العمل المنجزة، والتوقعات المستقبلية التوصل التوصلالبيانات والقياسات، وتحليال  للنتائج التي تمالبيانات والقياسات، وتحليالً للنتائج التي تم

 
تضمن الجزء األول عرضا  للوضع الراهن لقطاع الكهرباء القطري، يستند إلى تحليل الوثائق التـي               تضمن الجزء األول عرضاً للوضع الراهن لقطاع الكهرباء القطري، يستند إلى تحليل الوثائق التـي                -١٨١٨

ستنباط أهم المؤشرات ذات الصلة بقطاع الكهرباء القطـري         ستنباط أهم المؤشرات ذات الصلة بقطاع الكهرباء القطـري         وفرتها كهرماء، وما ورد فيها من معلومات، وا       وفرتها كهرماء، وما ورد فيها من معلومات، وا       
االستهالك الكلي والقطاعي فـي قطـاع األبنيـة وقطـاع           االستهالك الكلي والقطاعي فـي قطـاع األبنيـة وقطـاع           : : وأهم هذه المؤشرات  وأهم هذه المؤشرات  .  .  خالل سلسلة زمنية سابقة   خالل سلسلة زمنية سابقة   

الصناعة وإنارة الشوارع؛ والقدرات المركبة؛ والطاقة المولدة؛ وفواقد النقل والتوزيع؛ والطاقـة الكهربائيـة              الصناعة وإنارة الشوارع؛ والقدرات المركبة؛ والطاقة المولدة؛ وفواقد النقل والتوزيع؛ والطاقـة الكهربائيـة              
خل محطات التوليد؛ ومحطات ونظم توليد الكهرباء؛ وتقييم الحمل السنوي واليـومي؛ وميـزان              خل محطات التوليد؛ ومحطات ونظم توليد الكهرباء؛ وتقييم الحمل السنوي واليـومي؛ وميـزان              المستهلكة دا المستهلكة دا 

 ..الطاقة الكهربائية في دولة قطرالطاقة الكهربائية في دولة قطر
 
وتناول الجزء الثاني إمكانات تحسين كفاءة الطاقة وإدارة الطلب عليها، بما في ذلك األنشطة المنجزة               وتناول الجزء الثاني إمكانات تحسين كفاءة الطاقة وإدارة الطلب عليها، بما في ذلك األنشطة المنجزة                -١٩١٩

وممـا تضـمنه هـذا      وممـا تضـمنه هـذا      .  .  لبيانات والقياسات التي تم تجميعها    لبيانات والقياسات التي تم تجميعها    في إطار إجراء مراجعات الطاقة، ونتائج تحليل ا       في إطار إجراء مراجعات الطاقة، ونتائج تحليل ا       
 ::الجزءالجزء

 
تقييم الوضع الراهن الستهالك الطاقة الكهربائية، وتحديد كميات وأنماط استهالكها فـي اآلالت             تقييم الوضع الراهن الستهالك الطاقة الكهربائية، وتحديد كميات وأنماط استهالكها فـي اآلالت              ))أأ(( 

 واألقسام المختلفة، في كل من المواقع العشرة المختارة؛واألقسام المختلفة، في كل من المواقع العشرة المختارة؛
 

 جرى تجميعها في كل موقع؛جرى تجميعها في كل موقع؛عرض وتحليل القياسات التي أجريت والبيانات التي عرض وتحليل القياسات التي أجريت والبيانات التي  ))بب(( 
 

إجراء حصر وتقييم فني واقتصادي وبيئي للفرص المتاحة لترشيد استهالك الطاقة الكهربائيـة             إجراء حصر وتقييم فني واقتصادي وبيئي للفرص المتاحة لترشيد استهالك الطاقة الكهربائيـة              ))جج(( 
  فرصة في المواقع العشرة؛  فرصة في المواقع العشرة؛ ٣٠٣٠جمالي جمالي ع كفاءتها في كل موقع، وعددها اإلع كفاءتها في كل موقع، وعددها اإلورفورف

 
ئية على المسـتوى    ئية على المسـتوى    تقدير الخفض المتوقع في الطلب على الطاقة الكهربائية، واألحمال الكهربا         تقدير الخفض المتوقع في الطلب على الطاقة الكهربائية، واألحمال الكهربا          ))دد(( 

 ..القطاعي نتيجة إلجراءات الترشيد المقترحةالقطاعي نتيجة إلجراءات الترشيد المقترحة
 
.  .  ٢٠٢٠٢٠٢٠وتناول الجزء الثالث من التقرير التوقعات المستقبلية لقطاع الكهرباء في قطر، حتـى عـام                وتناول الجزء الثالث من التقرير التوقعات المستقبلية لقطاع الكهرباء في قطر، حتـى عـام                 -٢٠٢٠

وتضمن تحليال  للمعلومات المستمدة من كهرماء، والمعلومات المستقاة من األنشطة التي أنجزت بهدف تكوين              وتضمن تحليالً للمعلومات المستمدة من كهرماء، والمعلومات المستقاة من األنشطة التي أنجزت بهدف تكوين              



 -٧-

 المستقبلية للطلب على الطاقة الكهربائية وإمداداتها وفقا  لمعايير وافتراضات محددة أهمهـا معـدل                المستقبلية للطلب على الطاقة الكهربائية وإمداداتها وفقاً لمعايير وافتراضات محددة أهمهـا معـدل               التوقعاتالتوقعات
وقد اعت مدت لذلك ثالثة سيناريوهات مختلفة، فيما يتعلـق بتطبيـق           وقد اعتُمدت لذلك ثالثة سيناريوهات مختلفة، فيما يتعلـق بتطبيـق             . . النمو السكاني والناتج المحلي اإلجمالي    النمو السكاني والناتج المحلي اإلجمالي    

 ..إجراءات إدارة الطلب على الطاقةإجراءات إدارة الطلب على الطاقة
 

طاع العادي دون اعتبار اإلمكانات المتاحة لتطبيق إجـراءات إدارة          طاع العادي دون اعتبار اإلمكانات المتاحة لتطبيق إجـراءات إدارة          ققتقدير تطور ال  تقدير تطور ال  : : السيناريو األول السيناريو األول  
 ..الطلب على الطاقة الكهربائيةالطلب على الطاقة الكهربائية

 
 في المائة من اإلمكانات المتاحة إلدارة الطلب         في المائة من اإلمكانات المتاحة إلدارة الطلب        ٥٠٥٠تقدير تطور القطاع، عند تطبيق      تقدير تطور القطاع، عند تطبيق        ::السيناريو الثاني السيناريو الثاني  

 ..على الطاقة الكهربائية وفق النتائج التي توصلت إليها الدراسةعلى الطاقة الكهربائية وفق النتائج التي توصلت إليها الدراسة
 

 في المائة من اإلمكانات المتاحة إلدارة الطلـب          في المائة من اإلمكانات المتاحة إلدارة الطلـب         ٨٠٨٠تقدير تطور القطاع عند تطبيق      تقدير تطور القطاع عند تطبيق        ::يو الثالث يو الثالث السينارالسينار 
 ..على الطاقة الكهربائية وفق النتائج التي توصلت إليها الدراسةعلى الطاقة الكهربائية وفق النتائج التي توصلت إليها الدراسة

 
والجدير بالذكر أن التقديرات المستنبطة تشمل في جميع الحاالت الطلب علـى الطاقـة الكهربائيـة                والجدير بالذكر أن التقديرات المستنبطة تشمل في جميع الحاالت الطلب علـى الطاقـة الكهربائيـة                 -٢١٢١

 والطاقة المولدة والمستهلكة ذاتيا  داخل المحطات، وفواقد النقـل والتوزيـع، والقـدرات      والطاقة المولدة والمستهلكة ذاتياً داخل المحطات، وفواقد النقـل والتوزيـع، والقـدرات     اإلجمالي والقطاعي، اإلجمالي والقطاعي، 
  الكهربائية المتوقع إضافتها أو خروجها من الخدمة مع السنين، باإلضافة إلى االستثمارات المطلوبة لتغطيـة              الكهربائية المتوقع إضافتها أو خروجها من الخدمة مع السنين، باإلضافة إلى االستثمارات المطلوبة لتغطيـة              

 ..٢٠٢٠٢٠٢٠تلك االحتياجات حتى عام تلك االحتياجات حتى عام 
 

  والمؤشرات األولية للنتائجالنتائج  -رابعا 
 
توصلت الدراسة حتى هذه المرحلة إلى عدد من النتائج والمؤشرات األولية فيمـا يتعلـق بإمكانـات                 توصلت الدراسة حتى هذه المرحلة إلى عدد من النتائج والمؤشرات األولية فيمـا يتعلـق بإمكانـات                  -٢٢٢٢

 ::ومن هذه النتائجومن هذه النتائج  . . ر في استهالك الكهرباءر في استهالك الكهرباء الطاقة وما يترتب على ذلك من وف الطاقة وما يترتب على ذلك من وفممن ظنُظتحسين كفاءة معدات وتحسين كفاءة معدات و
 

منزلي، تجـاري،   منزلي، تجـاري،   ((بنية  بنية  اإلمكانات اإلجمالية المتاحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع األ         اإلمكانات اإلجمالية المتاحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع األ          ))أأ(( 
 في المائة من إجمالي استهالك القطاع من الكهرباء، بينما تصل هـذه              في المائة من إجمالي استهالك القطاع من الكهرباء، بينما تصل هـذه             ١٦١٦في دولة قطر قد تتجاوز      في دولة قطر قد تتجاوز      ) ) حكوميحكومي

 فـي المائـة مـن     فـي المائـة مـن    ١٥١٥ في المائة، ويصل متوسط القطاعين إلى  في المائة، ويصل متوسط القطاعين إلى ١٢١٢النسبة في القطاع الصناعي إلى أكثر من  النسبة في القطاع الصناعي إلى أكثر من  
في السنة، كما إن اإلمكانات المتاحـة لتخفـيض         في السنة، كما إن اإلمكانات المتاحـة لتخفـيض         ساعة  ساعة    ميجاواتميجاواتألف  ألف    ١٥٤٠١٥٤٠  إجمالي استهالكهما، ما يعادل   إجمالي استهالكهما، ما يعادل   

  ميجاوات؛ ميجاوات؛٤١٢٤١٢ في المائة، أي ما يعادل  في المائة، أي ما يعادل ١٥,٥١٥,٥األحمال الكهربائية في القطاعين ستصل إلى حوالي األحمال الكهربائية في القطاعين ستصل إلى حوالي 
 

باعتبار السيناريوهات المشار إليها سابقا ، يصل الوفر الذي يمكن تحقيقه في استهالك الكهرباء             باعتبار السيناريوهات المشار إليها سابقاً، يصل الوفر الذي يمكن تحقيقه في استهالك الكهرباء              ))بب(( 
 في المائة مـن الفـرص المتاحـة          في المائة مـن الفـرص المتاحـة         ٨٠٨٠ساعة في السنة عند تطبيق      ساعة في السنة عند تطبيق        ميجاواتميجاواتألف  ألف    ١٢٣٠١٢٣٠لى  لى  ععفي القطاعين   في القطاعين   

ـ    ٥٠٥٠ة في السنة عند تطبيق      ة في السنة عند تطبيق      ساعساع   ألف ميجاوات   ألف ميجاوات  ٧٧٠٧٧٠لتحسين كفاءة الطاقة، وينخفض إلى حوالي       لتحسين كفاءة الطاقة، وينخفض إلى حوالي        ـ     فـي المائ ة ة  فـي المائ
  في المائة على الترتيب؛ في المائة على الترتيب؛٧,٨٧,٨ و و١٢,٤١٢,٤فقط من الفرص المتاحة، بينما يمكن خفض األحمال الكهربائية بنسبة فقط من الفرص المتاحة، بينما يمكن خفض األحمال الكهربائية بنسبة 

 
بنية في قطر هي أجهزة التكييـف التـي         بنية في قطر هي أجهزة التكييـف التـي         ا  للطاقة الكهربائية في قطاع األ     اً للطاقة الكهربائية في قطاع األ     دات استهالك دات استهالك أكثر المع أكثر المع  ))جج(( 

 في المائة من مجمـل       في المائة من مجمـل      ٥٩٥٩  يي في المائة من مجمل الكهرباء المستهلكة، ويمثل حملها حوال          في المائة من مجمل الكهرباء المستهلكة، ويمثل حملها حوال         ٥٥٥٥تستهلك حوالي   تستهلك حوالي   
مـل  مـل   فـي المائـة مـن الح        فـي المائـة مـن الح       ١٥١٥ في المائة من االسـتهالك و       في المائة من االسـتهالك و      ٢٨٢٨  ييالحمل الكهربي، بينما تمثل اإلضاءة حوال     الحمل الكهربي، بينما تمثل اإلضاءة حوال     

 في المائة فقط مـن الكهربـاء         في المائة فقط مـن الكهربـاء        ١٧١٧وتستهلك المحركات واألجهزة المنزلية واإللكترونية مجتمعة        وتستهلك المحركات واألجهزة المنزلية واإللكترونية مجتمعةً         . . الكهربائيالكهربائي
 . .  في المائة من مجمل أحمال قطاع األبنية في المائة من مجمل أحمال قطاع األبنية٣٦٣٦المستهلكة، وتمثل المستهلكة، وتمثل 



 -٨-

والجدير بالذكر أن التقديرات المبينة آنفا  ترتكز على افتراض تطبيق تقنيات ومعايير تحسـين كفـاءة           والجدير بالذكر أن التقديرات المبينة آنفاً ترتكز على افتراض تطبيق تقنيات ومعايير تحسـين كفـاءة            -٢٣٢٣
لطاقة، وال تشمل سلوكيات االستخدام واإلجراءات العامة لترشيد االستهالك، والتي يمكن أن تؤدي بطبيعـة               لطاقة، وال تشمل سلوكيات االستخدام واإلجراءات العامة لترشيد االستهالك، والتي يمكن أن تؤدي بطبيعـة               اا

وفيما يتعلق بأهم التقنيـات والمعـايير القابلـة للتطبيـق فـي          وفيما يتعلق بأهم التقنيـات والمعـايير القابلـة للتطبيـق فـي          .  .  الحال إلى زيادة معدالت الوفر المشار إليها      الحال إلى زيادة معدالت الوفر المشار إليها      
 ::القطاعين، بي نت الدراسة ما يليالقطاعين، بينت الدراسة ما يلي

 
؛ ؛ استخدام نظم إضاءة عالية الكفاءة    استخدام نظم إضاءة عالية الكفاءة    : : القابلة للتطبيق في قطاع األبنية هي     القابلة للتطبيق في قطاع األبنية هي     أهم التقنيات والمعايير    أهم التقنيات والمعايير     ))أأ(( 

يل والصيانة والمتابعـة    يل والصيانة والمتابعـة    غغنظم التش نظم التش   تحسين إجراءات تحسين إجراءات أهمها  أهمها  وو كلفة،    كلفة،   ننتنفيذ تدابير بسيطة منخفضة الكلفة أو بدو      تنفيذ تدابير بسيطة منخفضة الكلفة أو بدو      
  للطاقة الكهربائية للطاقة الكهربائية  إعادة تأهيل اآلالت المستهلكة       إعادة تأهيل اآلالت المستهلكة      تنفيذ تدابير واسعة النطاق مرتفعة التكاليف، وأهمها      تنفيذ تدابير واسعة النطاق مرتفعة التكاليف، وأهمها        ؛؛الدوريةالدورية

تحسين تحسين ؛  ؛  هاهاتت سرع  سرع يياستخدام محركات عالية الكفاءة والتحكم االلكتروني ف      استخدام محركات عالية الكفاءة والتحكم االلكتروني ف      ؛  ؛  يينظم التكييف المركز  نظم التكييف المركز  وفي مقدمتها   وفي مقدمتها   
 ؛؛ترشيد استخدام الطاقة الكهربائيةترشيد استخدام الطاقة الكهربائيةحول حول التثقيف والتوعية الجماهيرية التثقيف والتوعية الجماهيرية تنظيم حمالت تنظيم حمالت وو؛ ؛  القدرة الكهربائية القدرة الكهربائيةعاملعامل

 
استخدام محركات عالية الكفـاءة     استخدام محركات عالية الكفـاءة     : : لتطبيق في قطاع الصناعة هي    لتطبيق في قطاع الصناعة هي    أهم التقنيات والمعايير القابلة ل    أهم التقنيات والمعايير القابلة ل     ))بب(( 

، ونظـم إدارة    ، ونظـم إدارة    يل والصيانة والمتابعة الدوريـة    يل والصيانة والمتابعة الدوريـة    غغنظم التش نظم التش   تحسين إجراءات تحسين إجراءات وو؛  ؛  هاهاتت سرع  سرع ييوالتحكم االلكتروني ف  والتحكم االلكتروني ف  
أخـرى؛  أخـرى؛  لـى أوقـات     لـى أوقـات      إ  إ من أوقات الـذروة   من أوقات الـذروة    المواقع الصناعية     المواقع الصناعية    ييففترحيل األحمال الكهربائية    ترحيل األحمال الكهربائية    الطاقة، خاصة   الطاقة، خاصة   

 إضـاءة    إضـاءة   ممظظاستخدام ن  استخدام نُ وو؛  ؛   أوقات أحمال الذروة الكهربائية     أوقات أحمال الذروة الكهربائية    يي المواقع المختلفة ف    المواقع المختلفة ف   ييت الطوارئ ف  ت الطوارئ ف  لدالدامومواستخدام  استخدام  وو
تحسين عامل القدرة   تحسين عامل القدرة   وو الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛      الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛     ييخاصة ف خاصة ف   ،، التكييف  التكييف ممظظ ن   نُ ؛ تحسين كفاءة    ؛ تحسين كفاءة    عالية الكفاءة عالية الكفاءة 
 ..الكهربائيةالكهربائية

 
ية ومراحـل تنفيـذها، ومناقشـة       ية ومراحـل تنفيـذها، ومناقشـة       وهذا الموضوع معروض على اللجنة لإلحاطة علما  بعناصر االتفاق        وهذا الموضوع معروض على اللجنة لإلحاطة علماً بعناصر االتفاق         -٢٤٢٤
ع على الخبرات المتـوفرة فـي الـدول         ع على الخبرات المتـوفرة فـي الـدول         ماثلة في الدول األعضاء، مع االطال     ماثلة في الدول األعضاء، مع االطال     مكانات تطوير وتنفيذ برامج م    مكانات تطوير وتنفيذ برامج م    إإ

 ..ة منها على دول المنطقةة منها على دول المنطقةددائائففاألعضاء في هذا المجال حرصا  على تبادل هذه الخبرات لتعميم الاألعضاء في هذا المجال حرصاً على تبادل هذه الخبرات لتعميم ال


