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  اـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

 

  

 
  )اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  الطاقةلجنة 

  السابعةالدورة 
  2009فبراير /شباط 6-5بيروت، 

  
  من جدول األعمال المؤقت )ج( 6البند 

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

  
  تحسين كفاءة الطاقة التقدم المحرز في برنامج التعاون مع دولة قطر في مجال

  في قطاع الكهرباء القطري
  

  موجـز
  

سسة العامة القطرية للكهرباء والمؤ) اإلسكوا(وقعت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   
اتفاقاً يهدف إلى وضع برنامج تعاون بشأن كفاءة الطاقة في  2006فبراير /شباط 1في ) كهرماء(والماء 

وتعزيز إسهام  قطاع الكهرباء القطري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة
  .قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة

  
 5و 4كانت لجنة الطاقة قد استعرضت في دورتها السادسة، المنعقدة في الدوحة يومي و  
، اإلطار العام لالتفاق ونطاق العمل ومراحل التنفيذ، باإلضافة إلى التقدم المحرز في 2007فبراير /شباط

  .التنفيذ، والنتائج األولية التي توصل إليها العمل بموجب هذا االتفاق
  

 فية موجزة حول اإلطار العام لالتفاق ونطاق العمل ومراحل التنفيذخليقة وتعرض هذه الوث  
تم تنفيذها منذ الدورة  التي، ومن ثم تتناول األنشطة الرئيسية 2007فبراير /والتقدم المحرز حتى شباط

ب إدارة الطل تم التوصل إليها، خاصة فيما يتعلق بتطبيق إجراءات التيالسادسة للجنة الطاقة والنتائج 
على الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة االستهالك وما يمكن أن تحققه من تخفيض في معدالت استهالك 

كما تعرض الوثيقة المكونات الرئيسية  . 2020وأحمال الذروة واالنبعاثات حتى عام الكهربائية الطاقة 
  .للبرنامج المقترح لتحسين كفاءة استهالك الطاقة الكهربائية في دولة قطر

  
فذ من إجراءات وما تحقق من نتائج والنظر في إمكانية نولجنة الطاقة مدعوة إلى اإلحاطة بما   
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 .تنفيذ برامج مماثلة في بلدان أخرى من أعضاء اإلسكوا، مع االستفادة من الخبرات الوطنية واإلقليمية
  المحتويات

  
  الصفحة    الفقرات                            

  
  الفصل

  
  بين اإلسكوا ودولة قطر بشأن برنامج التعاون االتفاقسية عن معلومات أسا  -أوالً

  3  2- 1    ...........................  في مجال كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء القطري  
  

  3  1    .................................................................  خلفية  - ألف  
  3  2    ...........................................................  نطاق العمل  - باء  

  
  3  3    .....................................  2007فبراير /حتى شباطالتقدم المحرز   -ثانياً

  
  4  7- 4    .............................  التقدم المحرز منذ الدورة السادسة للجنة الطاقة  -ثالثاً

  
  4  4    ..........................  بيانات والقياسات الميدانيةالتحليل التفصيلي لل  - ألف  
  5  5    .........................  حسين كفاءة استخدام الكهرباءبرنامج مقترح لت  - باء  
  5  6    ...............................................................  التقارير  -جيم  
  5  7    ...................................................  ندوة لعرض النتائج  -دال  

  
  6  24- 8    ..................................................................  النتائجأهم   -رابعاً

  
  6  10- 8    ...............  مؤشرات الطلب واالستهالك في قطاع الكهرباء القطري  - ألف  

  6  13-11    ......................................  بنيةمراجعات الطاقة في قطاع األ  - باء  

  8  18-14    ...................................  مراجعات الطاقة في قطاع الصناعة  -جيم  

  حملالأثر تطبيق إجراءات تحسين كفاءة استخدام الكهرباء على منحنى   -دال  
  11  20-19    .................  2020حتى عام  الكهربائي ونمو الطلب على الكهرباء    

  دولة قطر وخطةلكهربائية في برنامج مقترح لكفاءة الطاقة ا  -هاء  
  13  24-21    ...........................................................  عمل لتنفيذه    

  
  14  25    ...................................................................  الخالصة -خامساً
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  بشأن برنامج معلومات أساسية عن االتفاق بين اإلسكوا ودولة قطر  -أوالً
  التعاون في مجال كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء القطري     

  
  خلفية  -ألف

  
ودولة قطر بشأن التعاون في ) اإلسكوا(االجتماعية لغربي آسيا يهدف االتفاق بين اللجنة االقتصادية و  - 1

ولتحقيق هذا الهدف،  . مجال كفاءة الطاقة إلى وضع برنامج لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء القطري
تضمن االتفاق سلسلة من األنشطة التي يتم تنفيذها بالشراكة بين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 

نشطة إعداد دراسة لتحليل أنماط استهالك الكهرباء وإمكانات تحسين هذه األوتشمل  . واإلسكوا) كهرماء(
كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الكهرباء القطري، وعقد ندوة للخبراء والمعنيين لمناقشة اإلجراءات والتقنيات 

يتم وضع  هذه األنشطةاستناداً إلى نتائج و  .الكفيلة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة
  .وخطة عمل لتنفيذهبرنامج وطني لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء القطري 

  
  نطاق العمل  -باء

  
التي تمهد لوضع خطة لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع  األنشطةمجموعة من  يتضمن نطاق العمل  - 2

  :الكهرباء القطري، ومنها
  

، وتقييم خصائص 2020-2005رض والطلب على الطاقة الكهربائية خالل الفترة تقدير الع  )أ(  
  األحمال الكهربائية، وتحليل أنماط استهالك الكهرباء في القطاعات الرئيسية؛

  
إجراء مراجعات للطاقة في عينة مختارة من المواقع في القطاعات العليا الستهالك الكهرباء،   )ب(  

وجيات الممكن تطبيقها لرفع كفاءة استخدام الطاقة، وإجراء تقييم أولي للنتائج وتحديد اإلجراءات والتكنول
  المتوقعة على المستوى الوطني؛

  
، وال سيما تخفيض أحمال الذروة وتحسين معامل لرفع كفاءة استخدام الكهرباءبرامج  اقتراح  )ج(  

  هرباء؛الحمل، وتقييم إمكانية إسهام هذه البرامج في دعم استدامة قطاع الك
  

وضع خطة عمل وطنية من أجل تحقيق االستخدام الفعال للطاقة الكهربائية في مختلف   )د(  
  القطاعات؛

  
  .األنشطة المدرجة في نطاق العملندوة للخبراء والمعنيين لمناقشة نتائج  عقد  )•(  

  
  2007فبراير /التقدم المحرز حتى شباط  -ثانياً

  
فبراير /المطلوبة ضمن إطار عمل االتفاق حتى شباط األنشطةفيذ يمكن إيجاز التقدم المحرز في تن  - 3

  :على النحو التالي 2007
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 االحتياجاتوقد شمل توزيع المهام وتحديد فرق العمل وتقدير  :وضع المخطط التنفيذي لالتفاق  )أ(  
  ؛MS. Projectالمالية والفترة الزمنية المطلوبة للتنفيذ، وذلك باستخدام البرنامج الحاسوبي 

  
وقد شملت تجميع الوثائق والدراسات والتقارير : إتمام اإلجراءات التحضيرية لمراجعات الطاقة  )ب(  

ذات الصلة؛ وإعداد الشروط المرجعية للمهام االستشارية المطلوبة؛ وتحديد أجهزة القياس والبرمجيات 
 الالزمة لتحليل البيانات؛

  
وقد شملت ستة مواقع متنوعة في قطاع : تارةإجراء مراجعات الطاقة في عشرة مواقع مخ  )ج(  

  :األبنية وأربع شركات صناعية، حيث نفذت في كل موقع المهمات التالية
  

التعرف الميداني على نظم الطاقة المستخدمة، وأنماط االستهالك، وتوزيع األحمال   )1(    
 الكهربائية؛

  
دام الكهرباء في العمليات المختلفة، إجراء القياسات التفصيلية الالزمة لتقييم كفاءة استخ  )2(    

 والتشاور مع المسؤولين والفنّيين حول الفرص المتاحة لتحسين كفاءة استخدام الكهرباء؛
  

وقد شمل التحليل كل المواقع  :إجراء تحليل أولي للبيانات والمعلومات ونتائج القياسات  )د(  
اإلمكانات والفرص المتاحة لتحسين كفاءة الطاقة  المختارة، وذلك باالستعانة بالبرمجيات المخصصة، لتقييم

  :الكهربائية، بما في ذلك
  

تقييم الوضع الراهن الستهالك الطاقة الكهربائية عبر تحديد كميات وأنماط االستهالك في   )1(    
  كل موقع؛

  
 إجراء حصر وتقييم أولي للفرص المتاحة لترشيد استهالك الطاقة الكهربائية ورفع كفاءتها  )2(    

  في كل موقع؛
  

تقدير الخفض المتوقع في الطلب على الطاقة الكهربائية واألحمال الكهربائية نتيجة   )3(    
  .إلجراءات الترشيد المقترحة في كل من قطاعي األبنية والصناعة

  
  التقدم المحرز منذ الدورة السادسة للجنة الطاقة  -ثالثاً

  
 لميدانيةالتحليل التفصيلي للبيانات والقياسات ا  -ألف

  
والتي شملت  2007فبراير /األنشطة التي تم تنفيذها حتى شباط لتحليلنتائج األولية الاستناداً إلى   - 4

مع الخبراء والمختصين في ما خلصت إليه مناقشة هذه النتائج تجميع البيانات والقياسات الميدانية، وإلى 
شيد االستهالك ورفع كفاءته، وتقدير إمكانات كهرماء، تم استخالص النتائج المتعلقة بالفرص المتاحة لتر
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تطبيق هذه الفرص وكذلك تطبيق إجراءات ادارة الطلب على الطاقة الكهربائية في قطاعي األبنية والصناعة، 
  .2020التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة الكهربائية في قطر حتى عام ومن ثم تقدير 

 خدام الكهرباءبرنامج مقترح لتحسين كفاءة است  -باء
  
وبناًء على نتائج التحليل التفصيلي جرى إعداد مقترح لبرنامج وطني لتحسين كفاءة استخدام الكهرباء   - 5

ويهدف البرنامج المقترح إلى تحديد وتقييم اإلجراءات المالئمة لتخفيض استهالك .  ووضعت خطة لتنفيذه
وة على الشبكة الكهربائية، وبالتالي تخفيض الطاقة الكهربائية من جانب المستهلك وتخفيض حمل الذر

التطوير ) أ: (ويرتكز البرنامج على ثالثة محاور رئيسية هي . استهالك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي
تحديد ) ج(لتنفيذ البرنامج؛  ةوبناء الكوادر الالزم حتطوير التشريعات والسياسات واللوائ) ب(المؤسسي؛ 

ية إلدارة الطلب على الطاقة وتحسين كفاءتها واالحتياجات الالزمة لتنفيذ تلك وتقييم اإلجراءات الفن
  .من هذه الوثيقة 25إلى  22وتُعرض مالمح البرنامج وخطة تنفيذه في الفقرات  . اإلجراءات

  
  التقارير  -جيم

  
استكمال مراحل تم إعداد تقارير مرحلية حول إجراءات ونتائج المراحل المختلفة لتنفيذ االتفاق، وبعد   - 6

عرض وتحليل الوضع الراهن لقطاع ) أ: (التقرير النهائي للمشروع في خمسة أجزاء كما يليالتنفيذ تم إعداد 
مراجعات الطاقة وإجراءات ترشيد استهالكها وإدارة الطلب عليها في قطاع األبنية؛ ) ب(الكهرباء القطري؛ 

التوقعات ) د(ارة الطلب عليها في قطاع الصناعة؛ مراجعات الطاقة وإجراءات ترشيد استهالكها وإد) ج(
ة، واالستثمارات المالية المتوقعة والطلب عليها وعلى القدرات المركبالمستقبلية إلمدادات الطاقة الكهربائية 

  .مقترح لبرنامج وطني لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وخطة عمل لتنفيذه )•(؛ 2020حتى عام 
  

 تائجندوة لعرض الن  -دال
  
، مع الجانب القطري لتقارير التي تم إعدادهاااالتفاق ومناقشة  نطاق عملبعد انتهاء العمل في أنشطة   - 7

نظمت اإلسكوا، بالتعاون مع كهرماء، ندوة حول أساليب وتقنيات تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في 
لعرض ومناقشة النتائج التي تم التوصل  2008أبريل /نيسان 16و 15دولة قطر، عقدت في الدوحة يومي 

وافتتح الندوة السيد محمد بن صالح السادة، وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة، والسيد بدر عمر  . إليها
كما حضر الندوة قيادات قطاع الكهرباء   .الدفع، مساعد األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا

براء من دول مجلس التعاون خبيراً ومختصاً من القطاعات القطرية المختلفة وخ 60 حوالىفي قطر، و
 :ونوقشت في الندوة المحاور التالية . الخليجي

  
  برنامج التعاون بين اإلسكوا وكهرماء ونطاق عمل البرنامج؛  )أ(  
  الوضع الراهن لقطاع الكهرباء القطري؛  )ب(  
  األبنية والصناعة؛ قطاعي فيهربائية مراجعة وإدارة الطلب على الطاقة الك  )ج(  
  التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة الكهربائية؛  )د(  
  كفاءة الطاقة الكهربائية ومتطلبات تنفيذه في دولة قطر؛ برنامج  )•(  
  ؛)كهرماء/إدارة خدمات المستهلكين(األنشطة والخطة المستقبلية لقسم ترشيد الطاقة   )و(  
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 .بات المرحلة القادمة لبرنامج التعاون بين كهرماء واإلسكوامناقشة حول متطل  )ز(  
  
  

  النتائجأهم   -رابعاً
  

  مؤشرات الطلب واالستهالك في قطاع الكهرباء القطري  -ألف
  
نتيجة نمو االقتصاد  2005-2000الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل حاد خالل الفترة  تنامى  - 8

ميغاوات،  2 735ميغاوات إلى  1 855لقدرة الكهربائية المركبة من القطري بوتيرة عالية، حيث ارتفعت ا
 ساعة جيغاوات 9 134في المائة، بينما ارتفعت الطاقة الكهربائية المنتجة من  8أي بمعدل نمو سنوي بلغ 

  .في المائة خالل تلك الفترة 9.5بلغ حوالى  يأي بمعدل نمو سنوساعة،  جيغاوات 14 396إلى 
  
عا األبنية والصناعة المستهلكين الرئيسيين للكهرباء في قطر، حيث قارب استهالكهما ويعتبر قطا  - 9

في المائة من إجمالي استهالك الطاقة  77 حوالىستهالك الكهرباء؛ فقد بلغ استهالك قطاع األبنية ي اإجمال
  .2005في المائة، وذلك بحسب بيانات عام  23 حوالى، واستهالك قطاع الصناعة ةالكهربائي

  
  استهالك الطاقة الكهربائية بين فصول السنة بسبب أحمال المكيفات،  فيوقد سجل تباين كبير   -10

إذ يصل االستهالك إلى الحد األعلى خالل أشهر الصيف، وقد بلغ اإلنتاج الشهري للكهرباء خالل شهر 
من العام نفسه فبراير /ساعة وانخفض خالل شهر شباط جيغاوات 1 722إلى  2005أغسطس من عام /آب

  .ساعة جيغاوات 666إلى 
  

  في قطاع األبنية الطاقةمراجعات   -باء
  

ونظراً لتباين أنماط  . قطاع األبنية فيتم إجراء مراجعات تفصيلية للطاقة في ستة مواقع مختارة   -11
كل قة في استهالك الكهرباء وخصائص األحمال داخل قطاع األبنية، تم اختيار موقعين إلجراء مراجعة للطا

   . األبنية السكنية والتجارية والحكومية اتقطاعمن 
  

  ارة الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسينالتخفيضات المحتملة إلجراءات إد  -1الجدول 
  )ةحكوميوال، ةتجاريوال، يةسكنال(كفاءة االستهالك في قطاع األبنية              

  )2005بيانات عام (         
  

 .و.م 1 676؛ حمل الذروة .س.و.ج 5 492االستهالك السنوي : بنية السكنيةقطاع األ  )أ(

 )سنوياً( ستهالكاالتخفيض  )سنوياً( مل الذروةتخفيض ح )سنوياً/طن( تخفيض االنبعاثات

 اإلجراءات
ثاني أكسيد 
 الكربون

أكاسيد 
 )نسبة مئوية( .)س.و.ج( )نسبة مئوية( .)و.م(  النتروجين

771 165 701 40.91 2.80 307.55 5.60 
تحسين كفاءة العزل الحراري ومنع التسربات   -١

 الحرارية
 تحسين كفاءة المكيفات   -2 4.20 230.66 4.2 61.36 526 124 328
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443 41 175 10.23 0.70 76.89 1.4 

بدون تكلفة أو بتكلفة (تنفيذ إجراءات مبسطة   -3
في  التوعية التحممن خالل ) بسيطة

 لطاقةمجاالت كفاءة ا
 تحديث نظم اإلضاءة   -4 10.00 146.10 10.00 146.10 1 252 296 019
 إجمالي األبنية السكنية 21.20 164.301 17.70 258.60 2 655 627 560
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  )تابع( 1الجدول 

  .و.م557 ؛ حمل الذروة.س.و.ج2097االستهالك السنوي:قطاع األبنية التجارية)ب(

  من إجمالي األبنية التجارية٪  70: المرافق الصغيرة/األبنية التجارية  )1-ب(
 .و.م 390 ؛ حمل الذروة.س.و.ج4671:االستهالك السنوي      

 )سنوياً(ستهالك االتخفيض  )سنوياً(مل الذروة تخفيض ح )سنوياً/طن(تخفيض االنبعاثات 

 اإلجراءات
ثاني أكسيد 
 الكربون

أكاسيد 
 )نسبة مئوية( .)س.و.ج( )نسبة مئوية( .)و.م(  النتروجين

307 44 187 10.92 2.80 82.20 5.60 
 تتحسين كفاءة العزل الحراري ومنع التسربا  -١

 الحرارية
 تحسين كفاءة المكيفات  -٢ 4.20 61.65 4.20 16.38 141 33 230

077 11 47 2.73 0.70 20.55 1.40 

بدون تكلفة أو بتكلفة (تنفيذ إجراءات مبسطة   -٣
في  التوعية التحمل من خال) بسيطة

 مجاالت كفاءة الطاقة
 تحديث نظم اإلضاءة  -٤ 10.00 146.79 10.00 38.99 355 79 120
 المرافق الصغيرةإجمالي 21.20 311.19 17.70 69.01 710 167 734

  ٪ من إجمالي األبنية التجارية30: المرافق الكبيرة/األبنية التجارية  )2-ب(
 .و.م 167؛ حمل الذروة .س.و.ج629:االستهالك السنوي      

782 6 29 3.34 2.00 12.58 2.00 
بدون (تحسين إجراءات التشغيل والصيانة   -١

 )و بتكلفة بسيطةأتكلفة 
 تحسين معامل القدرة الكهربائية  -٢ 3.00 18.87 5.00 8.36 43 10 173

243 132 559 70.18 42.00 245.35 39.00 
في  (Chillers)تحديث أبراج التبريد   -٣

  المكيفات 
 تحديث نظم اإلضاءة  -4 2.40 15.10 2.40 4.01 34 8 138

391 3 14 1.67 1.00 6.29 1.00 
مراوح، (الكهربائية  المحركاتتحسين كفاءة   -5

 )مضخات، وغيرها
 المرافق الكبيرةإجمالي 47.40 298.19 52.40 87.56 680 190 391
 )2-ب + 1-ب(األبنية التجارية إجمالي 29.06 609.39 28.11 156.57 1 389 358 125

 .و.م223؛ حمل الذروة .س.و.ج841االستهالك السنوي:قطاع األبنية الحكومية)ج(
  ٪ من إجمالي األبنية الحكومية70:المرافق الصغيرة/األبنية الحكومية  )1- ج(

 .و.م 156 ؛ حمل الذروة.س.و.ج589:االستهالك السنوي      

769 17 75 4.37 2.80 32.97 5.60 
ومنع التسربات  الحراريتحسين كفاءة العزل   -١

 الحرارية
 تحسين كفاءة المكيفات  -٢ 4.20 24.73 4.20 6.56 56 13 327

442 4 19 1.09 0.70 8.24 1.40 

و بتكلفة أبدون تكلفة (تنفيذ إجراءات مبسطة   -٣
في  التوعية التحممن خالل ) بسيطة

 الطاقة مجاالت كفاءة
 تحديث نظم اإلضاءة  -٤ 10.00 58.87 10.00 15.61 134 31 731
 المرافق الصغيرةإجمالي 21.20 124.80 17.70 27.63 285 67 270

  ٪ من إجمالي األبنية الحكومية30: المرافق الكبيرة/األبنية الحكومية  )2- ج(
 .و.م 67 ؛ وحمل الذروة.س.و.ج 252: االستهالك السنوي        

080 4 17 2.01 3.00 7.57 3.00 
بدون (تحسين إجراءات التشغيل والصيانة   -١

 )تكلفة أو بتكلفة بسيطة
 تحسين معامل القدرة الكهربائية  -٢ 3.00 7.57 5.00 3.35 17 4 080

036 53 224 28.10 42.00 98.40 39.00 
في  (Chillers)أبراج التبريد تحديث   -٣

  المكيفات
 تحديث نظم اإلضاءة  -4 2.40 6.06 2.40 1.61 14 3 264

360 1 6 0.67 1.00 2.52 1.00 
مراوح، (الكهربائية  المحركاتتحسين كفاءة   -5

 )مضخات، وغيرها
 المرافق الكبيرةإجمالي 48.40 122.11 53.40 35.72 278 190 391

661 257 563 63.35 28.41 246.92 29.36 
  قطاع األبنية الحكوميةإجمالي 

 )2-ج+1-ج( 
 )تجارية والحكوميةوالسكنية لا( األبنيةقطاعإجمالي 23.97 2.021 21.34 479 4 607 1 243 345
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المكاسب التي يمكن تحقيقها من حيث تخفيض االستهالك وحمل الذروة واالنبعاثات  1ويبين الجدول   -12
كفاءة االستهالك، وذلك استناداً إلى في حال تم تطبيق إجراءات إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين 

  .، سنة األساس للدراسة2005بيانات عام 
  

  :تحليل البيانات التي تم تجميعها والقياسات والمسوح الميدانية اتضح ما يليوبناًء على نتائج   -13
  

: قطاع األبنية فييها لتحسين كفاءة استخدام الكهرباء وإدارة الطلب عل اًإجراًء مناسب 22وجود   )أ(  
قطاع األبنية التجارية  في 9، )الصغيرة والكبيرة(قطاع األبنية الحكومية  في 9قطاع األبنية السكنية،  في 4
  ؛1كما هو موضح في الجدول  )الصغيرة والكبيرة(
  

تباين الفرص واإلجراءات المناسبة لتحسين كفاءة استخدام الكهرباء وإدارة الطلب عليها بين   )ب(  
  عات الفرعية لألبنية، وذلك طبقاً لخصائص وحجم القطاع؛القطا

  
   )ةالحكوميو ،ةالتجاريو ،ةالسكني( األبنية في استهالك قطاعإجمالي تخفيض  إحداث إمكانية  )ج(  

ميغاوات، أي  479 حوالىيبلغ  في حمل الذروةتخفيض و ،في المائة 23.97ما يعادل  إلى يصلمن الكهرباء 
  ؛1كما هو موضح في الجدول  المائةفي  21.34ما يعادل 

  
تباين الجدوى االقتصادية لتطبيق التقنيات واإلجراءات المقترحة، وقد تبين بشكل عام أن   )د(  
بسيطة لترشيد استخدام  أو بتكلفة بدون تكلفةمبسطة إجراءات  اتخاذ: في قطاع األبنية هي التنفيذ أولويات
  ؛عامل القدرة الكهربائيةتحسين مو ،ءة المكيفاتتحسين كفاو ،تحديث نظم اإلضاءةو ،الطاقة

  
 55في استهالك األبنية من الكهرباء إذ بلغ استهالكها ما بين مكيفات الحمل األكبر ال تشكّل  )•(  

  في المائة؛ 17و 13إذ بلغ استهالكها ما بين اإلضاءة ها يوتل، في المائة من الحمل اإلجمالي 59و
  

فات، وتحديث أبراج م فيها، وتحسين كفاءة المكيظم اإلضاءة والتحكتحقق إجراءات تحديث ن  )و(  
  األكبر من التخفيض، سواء في حمل الذروة أو استهالك الكهرباء، وذلك كما يتضح في  التبريد، الجزء

قطاع في المقترحة  إلجراءاتبحسب ا واالستهالك حمل الذروة في المحتملتخفيض الالذي يبين  1الشكل 
  ؛2005لبيانات عام  طبقاً األبنية

  
الكربون  أكسيدثاني إمكانية إحداث تخفيض في انبعاث غازات الدفيئة، إذ قُدر خفض انبعاثات   )ز(  
في العام نفسه طن ألف  4.6 بما يقاربأكاسيد النيتروجين وطن مليون  1.24 بما يقارب 2005في عام 

  .1نتيجة لإلجراءات المقترحة في الجدول 
  

  لطاقة في قطاع الصناعةمراجعات ا  -جيم
  

موقعين كثيفَي االستهالك شملت تم إجراء مراجعات تفصيلية للطاقة في أربعة مواقع مختارة   -14
  :إلى ما يلي مراجعاتال وقد خلصت هذه  .ي االستهالك للطاقةمتوسطَوموقعين 

  
  :طاع الصناعة وهياألحمال الكهربائية في ق جيدة إلدارة اًفرصتحديد ثالثة إجراءات تمثل   )أ(  

  
  استخدام مولدات الطوارئ الموجودة في المصنع أثناء وقت الذروة؛  )1(    
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  أثناء وقت الذروة؛/تنفيذ الصيانة الدورية خالل فصل الصيف  )2(    
  .إزاحة األحمال الكهربائية بعيداً عن وقت الذروة  )3(    
  :وهي تحديد ستة إجراءات لترشيد وتحسين كفاءة استهالك الطاقة  )ب(  

  
  تحسين معامل القدرة الكهربائية؛  )1(    
  استبدال المحركات الكهربائية بأخرى عالية الكفاءة؛  )2(    
  استخدام نظم تَحكُّم إلكترونية في سرعة المحركات الكهربائية؛  )3(    
  تحسين كفاءة نظم اإلضاءة؛  )4(    
  تحسين إجراءات الصيانة والمتابعة الدورية؛  )5(    
  .ن كفاءة عمل المكيفات خاصة في الصناعات الصغيرةوتحسي  )6(    

  
  بحسب اإلجراءاتواالستهالك  حمل الذروة فيالمحتملة  اتتخفيضال  -1 الشكل

  )2005بيانات عام ( األبنيةقطاع في المقترحة      

  

 تخفيض حمل الذروة بحسب اإلجراءات المقترحة في قطاع األبنية القطري  - أ

تحسين كفاءة المكيفات 
وتحديث أبراج التبريد 

(Chillers)  
38Κ  

تحسين كفاءة المحركات 
أهمها (الكهربائية 

  )والمضخات مراوحال
0.5Κ 

تحديث نظم اإلضاءة 
  والتحكم فيها

43.5Κ 

تحسين إجراءات 
بدون(التشغيل والصيانة 

  )كلفة بسيطة/كلفة
1Κ

تحسين كفاءة العزل 
اري ومنع الحر

التسربات الحرارية 
12Κ 

تحسين معامل القدرة 
  الكهربائية

2Κ

بناء القدرات الوطنية 
وحمالت التوعية في 
 مجاالت كفاءة الطاقة

3Κ

 ميغاوات 479: التخفيض المقدر في حمل الذروة
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تخفيض في حمل إحداث  مستوى قطاع الصناعة يمكن رها علىوبتطبيق اإلجراءات السابق ذك  -15
 في المائة 3.8( يمن الحمل األقصى للقطاع الصناع في المائة 22حوالى  يأ ،اواتغمي 96 مقدارهالذروة 

 ساعة ميغاوات 313.3 مقداره حوالىاالستهالك السنوي  يض فيوتخف، )لدولة قطر يمن حمل الذروة الكل
 يالقطاع الصناعفي من إجمالي استهالك الطاقة الكهربائية  في المائة 11.6 حوالى لما يعاد( 2005عام  في

  .2الجدول في كما هو موضح  )ي للكهرباء في قطرمن االستهالك الكلفي المائة  2.6 وهو ما يكافئ
  

  وتحسين التخفيضات المحتملة إلجراءات إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية  -2 الجدول
  )2005بيانات عام ( في قطاع الصناعة اءة االستهالككف        

  
 التخفيض المحتمل

 (DSM)إجراءات إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية 

  االنبعاثات
 االستهالك

ميغاوات (
  )ساعة

 حمل الذروة
  )ميغاوات(

أكاسيد 
النيتروحين 

  )طن(

ثاني أكسيد 
  الكربون

  )طن(
  روةتخفيض حمل الذ/إجراءات ترحيل)  أ(

 ترحيل األحمال الكهربائية بعيداً عن فترات الذروة  -1 10.9 - - -

- - - 26.2 
أثناء فترات ) الذاتية(استخدام مولدات الطوارئ   -2

 الذروة الصيفية
 )الذروة(تنفيذ الصيانة الدورية أثناء فصل الصيف   -3 30.6 - - -

 إجراءات تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية ) ب(
 تحسين معامل القدرة الكهربائية  -4 - 32.9 17 739  75

  استخدام محركات كهربائية عالية الكفاءة  -5 9.8 60.5 32 588  138

323  377 76 141.7 5.7 
التحكم اإللكتروني في سرعة المحركات الكهربائية   -6

  )مغيرات السرعة(
 استخدام نظم اإلضاءة عالية الكفاءة  -7 2.6 16.5 8 729  37

 تحسين إجراءات الصيانة والتشغيل والمتابعة الدورية  -8 8.7 54.0 29 096  123

18  366 4 8.1 1.3 
خاصة في الصناعات (تحسين كفاءة المكيفات   -9

 )الصغيرة

-تخفيض استهالك الكهرباء بحسب اإلجراءات المقترحة في قطاع األبنية القطري  -ب

تحسين كفاءة المحركات 
أهمها (الكهربائية 

  )والمضخات مراوحال
0.5Κ

تحسين إجراءات التشغيل 
كلفة /بدون كلفة(والصيانة 

  )بسيطة
1Κ

بناء القدرات الوطنية وحمالت 
  التوعية في مجاالت كفاءة الطاقة

5Κ 

  تحديث نظم اإلضاءة والتحكم فيها
38.5Κ 

تحسين كفاءة العزل الحراري 
  ومنع التسربات الحرارية

21Κ
 تحسين معامل القدرة الكهربائية

1Κ

تحسين كفاءة المكيفات وتحديث 
  (Chillers)أبراج التبريد 
33Κ  

 ساعة/ميغاوات 2021: الطاقة السنويةالتخفيض المقدر في 
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اإلجمالي 95.9 313.3 168 895  714
  

ذ أن طبقاً لإلجراء المقترح، إ تتباين نسب التخفيض في استهالك الكهرباء أو أحمال الذروة إن  -16
أثناء فترات الذروة الصيفية وتنفيذ الصيانة الدورية أثناء فصل الصيف ) الذاتية(استخدام مولدات الطوارئ 

م ؛ كما يحقق التحك)أ-2(الشكل يحققان الجزء األكبر من تخفيض حمل الذروة كما هو موضح في ) الذروة(
ستخدام محركات عالية الكفاءة الجزء األكبر وا) مغيرات السرعة(اإللكتروني في سرعة المحركات الكهربائية 

  ).ب-2(في الشكل من تخفيض االستهالك، كما هو موضح 
  

عامل تحسين م :هي في قطاع الصناعة التنفيذ فيوقد اتضح أن التقنيات واإلجراءات ذات األولوية   -17
رحيل األحمال الكهربائية بعيداً تو ،تحسين إجراءات الصيانة والتشغيل والمتابعة الدوريةو ،القدرة الكهربائية

  .ت الذروةعن فترا
  

في انبعاثات غازات  اًتخفيضيمكن أن يحدث  2في الجدول كما أن تطبيق اإلجراءات المذكورة   -18
  .طن سنوياً 714 حوالىألف طن وأكاسيد النتروجين ب 169 حوالىثاني أكسيد الكربون بومنها الدفيئة، 

  المقترحة واالستهالك بحسب اإلجراءات حمل الذروة في ةالمحتمل اتتخفيضال  -2الشكل 
  )2005بيانات عام ( قطاع الصناعةفي 

  
  
  

 اإلجراءات المقترحة في قطاع الصناعة القطريتخفيض حمل الذروة بحسب   -أ

خاصة(تحسين كفاءة المكيفات 
  )في الصناعات الصغيرة

1.3Κ

 ميغاوات 96: التخفيض المقدر

تحسين إجراءات الصيانة 
  متابعة الدوريةوالتشغيل وال

9.1Κ
) الذاتية(استخدام مولدات الطوارئ 

  رات الذروة الصيفيةأثناء فت
27.4Κ 

التحكم اإللكتروني في سرعة 
  بائيةالمحركات الكهر

  )مغيرات السرعة(
6.0Κ 

ترحيل األحمال الكهربائية 
  بعيداً عن فترات الذروة

11.4Κ

استخدام محركات كهربائية 
  عالية الكفاءة

10.2Κ

استخدام نظم اإلضاءة عالية 
  الكفاءة

2.7Κ

تنفيذ الصيانة الدورية أثناء 
  )الذروة(فصل الصيف 
32.0Κ
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  الحمل الكهربائيأثر تطبيق إجراءات تحسين كفاءة استخدام الكهرباء على منحنى   -دال

  2020حتى عام  ونمو الطلب على الكهرباء
  

إلى ) 2و 1انظر الجدولين (في قطاعي األبنية والصناعة تنفيذ اإلجراءات المقترحة يمكن أن يؤدي   -19
 يفي المائة من إجمال 19ما يعادل (ساعة سنوياً  ميغاوات 2.324 حوالىتخفيض استهالك الكهرباء ب

 22.3ما يعادل (غاوات مي 550 حوالىأغسطس ب/، وتخفيض حمل الذروة الذي يحدث في شهر آب)االستهالك
  .3كما هو مبين في الشكل  2005على أساس بيانات عام ) في المائة من حمل الذروة

  إدارة الطلب على الطاقة قبل وبعد تطبيق إجراءات الحمل الكهربائيمنحنى   -3الشكل 
  )األبنية والصناعة(في قطاع الكهرباء القطري 
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 المقترحة في قطاع الصناعة القطريتخفيض استهالك الكهرباء بحسب اإلجراءات  -ب

تحسين إجراءات الصيانة 
والتشغيل والمتابعة الدورية 

17.2Κ 

استخدام نظم اإلضاءة 
  عالية الكفاءة

5.3Κ
تحسين معامل القدرة الكهربائية 

10.5Κ خاصة (تحسين كفاءة المكيفات
  )في الصناعات الصغيرة

2 6Κ

استخدام محركات كهربائية 
  عالية الكفاءة

19 3Κ

التحكم اإللكتروني في سرعة 
  المحركات الكهربائية

  )مغيرات السرعة(
45.2Κ 

 ساعة ميغاوات 313: التخفيض المقدر
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  الكهربائية في نمو الطلبأثر تطبيق إجراءات إدارة الطلب على الطاقة   -4الشكل 
  2020قطر حتى عام دولة وحمل الذروة في على الطاقة 

    
لطلب المتوقع ، فإن ا)للبرنامج المقترح طبقاً( 2020ذا ما تم تطبيق اإلجراءات المقترحة حتى عام وإ  -20

 57 064من  بدالً 2020ساعة في عام  جيغاوات 54 411على الطاقة الكهربائية في قطر سينخفض إلى 
ميغاوات  10 841 من بدالً 2020ميغاوات في عام  10 337وسينخفض حمل الذروة إلى  . ساعة جيغاوات

المطلوبة لقطاع الكهرباء القطري ، وبالتالي يتوقع انخفاض االستثمارات المالية 4كما هو موضح في الشكل 
، شاملة تكلفة بناء محطات توليد جديدة وتوسيع شبكات النقل والتوزيع، باإلضافة إلى تكلفة 2020لغاية عام 

واألسعار المحلية ) BTUلكل مليون وحدة حرارية  أمريكيدوالر  5.5(الوقود باألسعار العالمية المفترضة 
في  5.1في المائة و 4.1في المائة و 2.6بمعدل  ،)BTUحدة حرارية لكل مليون و أمريكيدوالر  0.57(

في المائة حسب أسعار  3.2في المائة و 2.6في المائة و 1.6المائة حسب أسعار الوقود المحلية، وبمعدل 
في  50بنسب على الطاقة الكهربائية الوقود العالمية المفترضة، وذلك عند تطبيق إجراءات إدارة الطلب 

  .في المائة على التوالي 100في المائة و 80والمائة 
  

  وخطة عمل لتنفيذه قطر دولة فاءة الطاقة الكهربائية فيكبرنامج مقترح ل  -هاء
  

يقدم برنامج كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء القطري مقترحات لمواجهة الزيادة في معدل النمو في   -21
، والزيادة في معدل )2004-1990ة سنوياً خالل الفترة في المائ 6.8 حوالىالذى بلغ (استهالك الكهرباء 

، والتفاوت في أحمال الذروة بين فصلي )في المائة خالل السنوات الثماني األخيرة 5الذي بلغ (النمو السكاني 
في المائة عن قيمته في فصل  60حيث يزيد الحمل األقصى خالل الصيف بأكثر من(الصيف والشتاء 
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 الطلب على الطاقة الكهربائية في المنظومة الكهربائية القطرية
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  البرنامجمكونات   - 1
  

  :ييقوم برنامج كفاءة الطاقة الكهربائية المقترح على ثالثة مكونات ه  -22
  

ويشمل إنشاء مركز لكفاءة وإدارة الطاقة يمثل نقطة ارتكاز لتنفيذ البرنامج : التطوير المؤسسي  )أ(  
همها القطاعين المقترح؛ وتحديد الجهات المشاركة في البرنامج ومسؤولية كل جهة والتنسيق فيما بينها وأ

 العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية، وشركات خدمات الطاقة؛
  

ويشمل إعادة تطوير هيكلة التعريفة : وبناء الكوادر حتطوير التشريعات والسياسات واللوائ  )ب(  
الكهربائية؛ ووضع نظم لكفاءة الطاقة في المباني؛ ووضع مواصفات وبطاقات لكفاءة الطاقة لألجهزة 

زلية؛ وتقديم حوافز تمويلية واقتصادية ووضع قيود ضريبية؛ وبناء القدرات الوطنية ونشر المعلومات المن
 مجال الطاقة؛ فيلزيادة الوعي 

  
بينت النتائج أن : تحديد وتقييم اإلجراءات الفنية إلدارة الطلب على الطاقة وتحسين كفاءتها  )ج(  

تحسين معامل القدرة الكهربائية؛ وتحسين كفاءة المكيفات : يفاإلجراءات المقترحة في قطاع األبنية تتمثل 
وتحديث نظم التبريد؛ وتحديث نظم اإلضاءة والتحكم فيها؛ واالستفادة من اإلضاءة الطبيعية؛ واستخدام نظم 
التحكم في سرعة المحركات الكهربائية؛ وتطبيق نظم إدارة األبنية مع استخدام نظم المعلومات للتحكم في 

الك الكهرباء؛ وتحسين كفاءة العزل الحراري ومنع التسربات الحرارية وتركيب عواكس شمسية على استه
م كات عالية الكفاءة والتحكّاستخدام محر: أما اإلجراءات المقترحة في قطاع الصناعة فهي . النوافذ
 ونظم إدارة الطاقة؛ والصيانة والمتابعة الدورية التشغيلنظم  تحسين إجراءات؛ وهاتسرع فيلكتروني اإل

ترحيل ؛ و)أوقات ذروة األحمال الكهربائية(السنوية وتنفيذها في فصل الصيف الصيانة وتنظيم أوقات 
 ؛أوقات أقل أحماالً إلى )على مستوى قطر( من أوقات الذروةفي المواقع الصناعية األحمال الكهربائية 

أوقات الذروة  فيالمواقع المختلفة  فيلطوارئ دات الاستخدام مو؛ واستخدام نظم إضاءة عالية الكفاءةو
عامل القدرة تحسين مخاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ ونظم التكييف  ؛ وتحسين كفاءةالكهربائية
  .الكهربائية

  
  خطة تنفيذ البرنامج  - 2

  
ا، وتنظيم تتضمن خطة التنفيذ تحديد الجهات ذات الصلة بتنفيذ البرنامج ودور ومسؤوليات كل منه  -23

حمالت توعية وترويج، وتحديد احتياجات التدريب، وتطوير آلية للحوافز االقتصادية لدعم تنفيذ البرنامج، 
مبدئية لتنفيذ البرنامج وقد تم اقتراح خطة  ). مع مراعاة الظروف االجتماعية والبيئية واألولويات في قطر(

لمعايير محددة أهمها قيمة الخفض في الحمل وعلى مراحل طبقاً ) 2020-2009(عشر عاماً  خالل اثني
 .االستهالك، وكلفة التنفيذ، وصعوبات التنفيذ الفنية واالقتصادية والمؤسساتية فياألقصى والوفر 

  
  المكاسب الممكنة  - 3

  
أغسطس /تخفيض حمل الذروة في شهر آب وبتنفيذ البرنامج المقترح لكفاءة الطاقة الكهربائية يمكن  -24
مليون دوالر أمريكي في قيمة  325، مما يوفر 3ميغاوات كما هو موضح في الشكل  550 حوالىب
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مليون دوالر أمريكي في  92 حوالىاالستثمارات المطلوبة لزيادة سعة محطات التوليد، باإلضافة إلى 
بائية االستثمارات المطلوبة لشبكات النقل والتوزيع، وكذلك إمكانية تخفيض االستهالك السنوي للطاقة الكهر

 حوالىإلى توفير  ي، مما يؤدفي المائة من االستهالك الكلي 19 ساعة، أي ما يعادل/جيغاوات 2.33 حوالىب
مع ) 2006باألسعار العالمية لعام (سنوياً في الوقود المستهلك لتوليد الكهرباء  أمريكيمليون دوالر  574

ألف طن من أكاسيد النيتروجين  5.4ون ومليون طن من ثاني أكسيد الكرب 1.3 حوالىتخفيض االنبعاثات ب
 .سنوياً

  
  الخالصة  -خامساً

  
وما خلصت إليه من  7بناًء على المناقشات التي جرت في ندوة المشروع المشار إليها في الفقرة   -25

 :نتائج، يمكن إبراز اإلنجازات التالية
  

ه نتائج اإلجراءات التي ن على أهمية ما خلصت إليقيادات كهرماء والخبراء المشاركو تأكد  )أ(  
على تنفيذ البرنامج المقترح لتحسين كفاءة  عن عزمها الجهات المختصة أعربتالمشروع، ومن خالل نُفذت 

 ؛اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الصدد، ويقطاع الكهرباء القطر فيالطاقة الكهربائية 
  

الطاقة يتبع إدارة خدمات المستهلكين،  لترشيد اًكهرماء قسم أنشأتتمشياً مع توجهات المشروع   )ب(  
 وهو إجراء فاعل وأساسي في تمكين قطاع الكهرباء القطري من تنفيذ أهدافه؛

  
اإلسكوا استعدادها لتقديم الدعم الفني لتنفيذ البرنامج المقترح لتحسين كفاءة الطاقة  تأكد  )ج(  

  .لمتاحةالكهربائية في قطاع الكهرباء القطري، وذلك طبقاً لإلمكانات ا
  

 -----  


