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 2011 - 1973االتجاهات العالمية في إنتاج الطاقة الكهربائية 

 االستبيان السنوي للطاقة الكهربائية والحرارة الخاص بوكالة الطاقة
 الدولية 

التحقُّق من تطابق البيانات 

استخدام البيانات 

  

 لمحة عامة
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 2011 - 1973االتجاهات العالمية في إنتاج الطاقة الكهربائية 

2011 1973 

 سنة38 تغّيرت أنماط استخدام الكهرباء على مر 
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1973 

 تيراواط ساعة 22126 

2011 

 تيراواط ساعة6115 

 سنة38 تضاعف توليد الطاقة الكهربائية العالمي بأكثر من ثالث مرات خالل 

 

 االتجاهات العالمية في إنتاج الطاقة الكهربائية
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 حصص الوقود العالمية من الكهرباء

 126 22 تيراواط ساعة 115 6 تيراواط ساعة 

≈ 

 الماء

 الطاقة النووية

 النفط  الغاز الطبيعي

الفحم، منتجات 

الفحم، الفحم 

 الخث 

الفحم، منتجات 

 الفحم، الفحم الخث 

 الماء

 الطاقة النووية

 الغاز الطبيعي

 النفط

  يبقى الفحم مصدر الوقود الرئيس للكهرباء بالرغم من الحصص المتزايدة من المصادر األخرى
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 سلسلة العرض والطلب على الكهرباء والحرارة

 إجمالي اإلنتاج

 االستخدام الذاتي

 صافي اإلنتاج مجمل االستهالك

 الواردات

 الصادرات

المستخدمة في 

مضخات الحرارة 

والغاليات الكهربائية 

التي تنتج الحرارة 
 الُمباعة

المستخدمة للتخزين 
 بالضخ

 النقل وخسارات التوزيع

 الطاقة المائية

 الطاقة الشمسية

طاقة المد والجزر 
 واألمواج والمحيطات

 غيرها

أنواع الوقود القابل 
 لالحتراق

 الطاقة الجيوحرارية

 الطاقة النووية

الحرارة من 

عمليات إنتاج 
  المواد الكيميائية

 التزويد االستهالك

 النقل

 الصناعة

القطاع السكني والتجاري 
 والزراعي

 قطاع الطاقة
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 سلسلة العرض والطلب على الكهرباء والحرارة

 صافي اإلنتاج مجمل االستهالك إجمالي اإلنتاج

 الطاقة المائية

 الطاقة الشمسية

طاقة المد والجزر 
 واألمواج والمحيطات

 غيرها

أنواع الوقود القابلة 
 لالحتراق

 الطاقة الجيوحرارية

 الطاقة النووية

الحرارة من 

عمليات إنتاج 
  المواد الكيميائية

 النقل

 الصناعة

القطاع السكني والتجاري 
 والزراعي

 قطاع الطاقة
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 سلسلة العرض والطلب على الكهرباء والحرارة

 صافي اإلنتاج مجمل االستهالك إجمالي اإلنتاج

 الطاقة المائية

 الطاقة الشمسية

طاقة المد والجزر 
 واألمواج والمحيطات

 غيرها

أنواع الوقود القابلة 
 لالحتراق

 الطاقة الجيوحرارية

 الطاقة النووية

الحرارة من 

عمليات إنتاج 
  المواد الكيميائية

 النقل

 الصناعة

القطاع السكني والتجاري 
 والزراعي

 قطاع الطاقة

 التزويد االستهالك
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 إنتاج الكهرباء والحرارة

(  بما فيها التخزين عبر الضخ)مجموع الطاقة الكهربائية الُمنَتَجة في كل المجموعات   -إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية 

  . والُمقاَسة عند المرافئ النهائية لمخرجات المولدات األساسية
 
 

هو الحرارة المنَتجة عبر المنشأة، بما فيها الحرارة المستخَدمة من قبل الوحدات االحتياطية للمنشأة   –إجمالي إنتاج الحرارة 

والخسارات في شبكات تبادل الحرارة، باإلضافة إلى الحرارة من ( ألنشطة مختلفة مثل تدفئة المساحة)التي تستخدم سائالً ساخناً 
 . .عمليات إنتاج المواد الكيميائية المستخَدمة كشكل من أشكال الطاقة األولية

 

 

 إجمالي إنتاج الحرارة

 إجمالي إنتاج الكهرباء

 حدود المنشأة
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 إجمالي إنتاج الكهرباء والحرارة. 1الجدول 

 المنشآت ذات النشاط اإلنتاجي األساسي المنشآت ذات اإلنتاج الذاتي المجموع

 إنتاج ذاتي

نشاط إنتاجي 

 (فقط)حرارة  أساسي

طافة وحرارة 

 مشتركة

كهرباء 

 الالئحة   (فقط)كهرباء  طاقة وحرارة مشتركة (فقط)حرارة  (فقط)

 أ ب ج د ه و (ج+ب+أ)ز  (و+ه+د)ح

كيلوواط 6˰10)جيجاواط ساعة: وحدة الكهرباء

 (ساعة

 الكهرباء 1 55394 226   1227 2857   55620 4084

 الطاقة النووية 2             0 0

 المائية 3 23772     421     0 421

 المياه ضخ 4             0 0

 الجيوحرارية 5           0 0

 الشمسية 6             0 0

 المد والجزر، األمواج، المحيطات 7             0 0

 الرياح 8 38           38 0

 لالحتراق الوقود القابل 9 31584 226   806 2857   31810 3663

 الحرارة من المصادر الكيميائية 10               0

 مصادر أخرى 11             0 0

 تيراجول: وحدة الحرارة   

 الحرارة 12   0 0   0 0 0 0

 النووية 13             0 0

 الجيوحرارية 14             0 0

 الشمسية 15             0 0

 الوقود القابل لالحتراق 16             0 0

 مضخات الحرارة 17             0 0

يات الكهربائية 18             0 0  الغالا

 الحرارة من المصادر الكيميائية 19               0

 مصادر أخرى 20             0 0

 نوع المنشأة
نوع الجهة 

 المنتِجة

تم جمع تفاصيل حول نوع الوقود القابل   

 لالحتراق أيضا  

مصادر الكهرباء 

 والحرارة
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 حصص الوقود العالمية من الكهرباء

Coal and coal 
products and 

peat 
41% 

Oil 
5% 

Natural Gas 
22% 

Nuclear 
12% 

Hydro 
16% 

Others 
5% 

 تيراواط ساعة22126 

 الماء

 الطاقة النووية 

 النفط الغاز الطبيعي

الفحم، منتجات 

 الفحم، الفحم الخث 

2011 
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 إجمالي إنتاج الكهرباء والحرارة من الوقود القابل لالحتراق. 6الجدول 

  الفحم والمنتجات الفحمية –أ 6الجدول 

  النفط -ب 6الجدول 

  الغاز الطبيعي –ج 6الجدول 

  الوقود الحيوي والنفايات –د 6الجدول 

 

 المدخالت

 

 إجمالي المخرجات

 
أنواع الوقود القابل 

 لالحتراق

 إجمالي الحرارة

 إجمالي الكهرباء
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 صافي اإلنتاج مجمل االستهالك إجمالي اإلنتاج

 الطاقة المائية

 الطاقة الشمسية

طاقة المد والجزر 
 واألمواج والمحيطات

 غيرها

أنواع الوقود القابلة 
 لالحتراق

 الطاقة الجيوحرارية

 الطاقة النووية

الحرارة من 

عمليات إنتاج 
  المواد الكيميائية

 النقل

 الصناعة

القطاع السكني والتجاري 
 والزراعي

 قطاع الطاقة

 سلسلة العرض والطلب على الكهرباء والحرارة

 التزويد االستهالك
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الُمقاس عند ( بما فيها المخزون بالَضخ)مجموع الطاقة الكهربائية المنَتجة من قبل كل سالسل التوليد  -إجمالي الكهرباء 

 .نقطة المخرجات للمولدات األساسية
 
   
 

 
 

 

 

 

 إنتاج الكهرباء والحرارة

 صافي إنتاج الكهرباء
 

ة من االحتياطات والخسارات في محوالت التوليد االساسية•  هو إجمالي إنتاج الكهرباء ناقص الطاقة الكهربائية الممتصا

 

  صافي إنتاج الحرارة
 

دة لنظام التوزيع كما هي محددة في قياس التدفقات الخارجة والمرتَجَعة  هو الحرارة المزوا
 

  

هو الحرارة المنَتَجة في المنشأة بما فيها الحرارة المستخَدَمة في المنشآت االحتياطية التي تستخدم سائالً  –إجمالي الحرارة 

والخسارات في تبادل الحرارة بين المنشأة والشبكة باإلضافة إلى الحرارة من ( ألنشطة معينة كتدفئة المساحة)ساخناً 

  عمليات إنتاج المواد الكيميائية المستخَدمة كشكل من أشكال الطاقة األولية
 

 

 
 صافي اإلنتاج= االستخدام الذاتي  -إجمالي اإلنتاج  
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 إنتاج الكهرباء والحرارة

 كل الكهرباء المنَتَجة –إجمالي الكهرباء 
 كل الحرارة المنَتَجة –إجمالي الحرارة 

 
 الكمية المستهلََكة لدعم عمليات تشغيل المنشأة –االستخدام الذاتي  

               
 هي الكهرباء التي ُترَسل إلى الشبكة –صافي الكهرباء   

   إلى طرف ثالثالحرارة الُمباعة يشير إلى  –صافي الحرارة 
 

 
 حدود المنشأة

االستخدام   إجمالي   
 الذاتي

  صافي  
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 إنتاج الكهرباء والحرارة

 ال يتم جمع االستخدام الذاتي للحرارة المستخَدَمة من قبل منشآت اإلنتاج الذاتي•
صافي = إجمالي الحرارة ← إلى طرف ثالث فقط الحرارة الُمباَعة يتم اإلبالغ عن •

 الحرارة

 اإلنتاج الذاتي

 :  الحرارة 

محطات إنتاج الطاقة والحرارة المشتركة وإنتاج 
 الحرارة ذات النشاط اإلنتاجي الذاتي

     صافي إنتاج الحرارة=  إجمالي إنتاج الحرارة 

 

 

 صافي اإلنتاج= االستخدام الذاتي  -إجمالي اإلنتاج 

 حدود المنشأة

  صافي    إجمالي   
االستخدام 

 الذاتي
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 2و 1الفرق بين الجدوَلين 
 

 الحرارة فقط

  الطاقة والحرارة المشتركة

 الكهرباء فقط

الحرارة المنتََجة وكل  كلتبلغ عن 

 الوقود الُمستخَدم

الكهرباء والحرارة ل تبلغ عن ك

 المنتََجة وكل الوقود المستخَدم

تبلغ عن كل اإلنتاج وكل الوقود 

 المستخَدم

 النشاط اإلنتاجي األساسي

مع ما الُمباَعة الحرارة تبلغ عن 

 يعادلها من الوقود الُمستخَدم

تبلغ عن كل الكهرباء المنتََجة 

مع ما يعادلها من والحرارة الُمباَعة 

 الوقود المستخَدم

 

 النشاط اإلنتاجي الذاتي

 

 الحرارة فقط

 

 الطاقة والحرارة المشتركة

 

 الكهرباء فقط

 النشاط اإلنتاجي األساسي

 

 النشاط اإلنتاجي الذاتي

  صافي إنتاج الحرارة= االستخدام الذاتي     - إجمالي إنتاج الحرارة 

 

 

     صافي إنتاج الحرارة= إجمالي إنتاج الحرارة                         

 

 

  صافي إنتاج الكهرباء= االستخدام الذاتي     - إجمالي إنتاج الكهرباء 

 

 

  صافي إنتاج الكهرباء= االستخدام الذاتي     - إجمالي إنتاج الكهرباء 
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 صافي اإلنتاج مجمل االستهالك إجمالي اإلنتاج

 الطاقة المائية

 الطاقة الشمسية

طاقة المد والجزر 
 واألمواج والمحيطات

 غيرها

أنواع الوقود القابلة 
 لالحتراق

 الطاقة الجيوحرارية

 الطاقة النووية

الحرارة من 

عمليات إنتاج 
  المواد الكيميائية

 النقل

 الصناعة

القطاع السكني والتجاري 
 والزراعي

 قطاع الطاقة

 سلسلة العرض والطلب على الكهرباء والحرارة

 التزويد االستهالك
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 صافي إنتاج الكهرباء والحرارة. 2الجدول 

 المنشآت ذات النشاط اإلنتاجي األساسي المنشآت ذات اإلنتاج الذاتي المجموع

 إنتاج ذاتي

نشاط إنتاجي 

 (فقط)حرارة  أساسي

طافة وحرارة 

 مشتركة

كهرباء 

 الالئحة   (فقط)كهرباء  طاقة وحرارة مشتركة (فقط)حرارة  (فقط)

 أ ب ج د ه و (ج+ب+أ)ز  (و+ه+د)ح

كيلوواط 6˰10)جيجاواط ساعة: وحدة الكهرباء

 (ساعة

 الكهرباء 1 55394 226   1227 2857   55620 4084

 الطاقة النووية 2             0 0

 المائية 3 23772     421     0 421

ة 4             0 0  المائية الُمضخا

 الجيوحرارية 5           0 0

 الشمسية 6             0 0

 المد والجزر، األمواج، المحيطات 7             0 0

 الرياح 8 38           38 0

 لالحتراق الوقود القابل 9 31584 226   806 2857   31810 3663

 الحرارة من المصادر الكيميائية 10               0

 مصادر أخرى 11             0 0

 تيراجول: وحدة الحرارة   

 الحرارة 12   0 0   0 0 0 0

 النووية 13             0 0

 الجيوحرارية 14             0 0

 الشمسية 15             0 0

 الوقود القابل لالحتراق 16             0 0

 مضخات الحرارة 17             0 0

يات الكهربائية 18             0 0  الغالا

 الحرارة من المصادر الكيميائية 19               0

 مصادر أخرى 20             0 0

يتم أيضاً جمع مجموع صافي 

اإلنتاج الذاتي بحسب القطاع 

 (5الجدول )
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 إحصاءات الكهرباء والحرارة

 صافي اإلنتاج مجمل االستهالك إجمالي اإلنتاج

 الطاقة المائية

 الطاقة الشمسية

طاقة المد والجزر 
 واألمواج والمحيطات

 غيرها

أنواع الوقود القابلة 
 لالحتراق

 الطاقة الجيوحرارية

 الطاقة النووية

الحرارة من 

عمليات إنتاج 
  المواد الكيميائية

 الصناعة

القطاع السكني والتجاري 
 والزراعي

 (   5الجدول )صافي إنتاج الكهرباء والحرارة من قبل منشآت اإلنتاج الذاتي 
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صافي إنتاج الكهرباء من قبل منشآت . 5الجدول 
 اإلنتاج الذاتي

 المجموع
محطات إنتاج الطاقة 

 والحرارة المشتركة

محطات إنتاج الكهرباء 

   (فقط)
2008 

   أ ب ج

 مجموع صافي اإلنتاج  1 1217 2793 4010

 قطاع الصناعة  17 0 2793 2793

 الحديد والفوالذ  18     0

 (بما فيها التيروكيميائية)المواد الكيميائية    19     0

 المعادن الالحديدية  20     0

 المعادن غير المعدنية  21     0

 تجهيزات النقل  22     0

 اآلليات  23     0

 المناجم والمقالع  24     0

 المأكوالت والمشروبات والتبغ  25     0

 الورق والعجينة الورقية والطباعة  26   2793 2793

 الخشب والمنتجات الخشبية  27     0

 البناء  28     0

 األقمشة والجلود  29     0

 (الصناعة)غير محدد   30     0

 قطاع النقل  31 0 0 0

 السكة الحديدية  32     0

 النقل باألنابيب  33     0

 (النقل)غير محدد   34     0

 قطاعات أخرى 35 1217 0 1217

 السكن  36     0

 التجارة والخدمات العامة  37     0

 الزراعة واألحراج  38     0

 صيد األسماك  39     0

 (قطاعات أخرى)غير محدد   40 1217   1217

2 793 

1 217 



© OECD/IEA 2010  

ESCWA 

 إحصاءات الكهرباء والحرارة

 إجمالي اإلنتاج

 االستخدام الذاتي

 صافي اإلنتاج مجمل االستهالك

 الواردات

 الصادرات

المستخدمة في 

مضخات الحرارة 

والغاليات الكهربائية 

التي تنتج الحرارة 
 الُمباعة

المستخدمة للتخزين 
 عبر الضخ

 النقل وخسارات التوزيع

 الطاقة المائية

 الطاقة الشمسية

طاقة المد والجزر 
 واألمواج والمحيطات

 غيرها

أنواع الوقود القابلة 
 لالحتراق

 الطاقة الجيوحرارية

 الطاقة النووية

الحرارة من 

عمليات إنتاج 
  المواد الكيميائية

 النقل

 الصناعة

القطاع السكني والتجاري 
 والزراعي

 قطاع الطاقة

 (   8الجدول )التجارة 

 الصناعة
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الواردات والصادرات – 8الجدول   

للبلدان غير الُمدَرَجة، محددة في صفحة المالحظات –غيرها /غير محدد  
يتم التقرير عنها بطريقة مغايرة عن تجارة أنواع كثيرة أخرى من الوقود: 

  (ال الوجهة النهائية)الكميات الفيزيائية التي تعبر الحدود 

ود العامودين ج تقرير الحرارة في 

 (تيراجول= الوحدة )

وب العامودين أ تقرير الكهرباء في 

 (جيجاواط ساعة= الوحدة )
2008 

 الواردات  الصادرات  الواردات الصادرات

  

 الالئحة

   أ ب ج د

 سويسرا  47        

 طاجيكستان  48        

 تركيا  49        

 تركمنستان  50        

 أوكرانيا  51        

 المملكة المتحدة  52        

 الواليات المتحدة  53        

 أوزبكستان  54        

 غيرها من البلدان/ غير محدد   55 1154      

 المجموع  56 1154 0 0 0

1 154 



© OECD/IEA 2010  

ESCWA 

 الواردات والصادرات – 8الجدول 

€ 

يتم اإلبالغ عنها بطريقة مغايرة عن تجارة معظم أنواع •

 :الوقود األخرى

 (ال الوجهة النهائية)الكميات الفيزيائية 

 الكميات المتساوية التي تعبر الحدود إما عبر البر أو

 تحت البحر

 :مثال•

 بيانات تجارة الكهرباء الفيزيائية إلسبانيا يتم

 :احتسابها فقط مع

فرنسا 

البرتغال 

 (الكابالت الممدودة تحت المياه)المغرب 

إكس ليست ألمانيا 

 

 تمرين•
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 إحصاءات الكهرباء والحرارة

 إجمالي اإلنتاج

 االستخدام الذاتي

 صافي اإلنتاج مجمل االستهالك

 الواردات

 الصادرات

المستخدمة في 

مضخات الحرارة 

والغاليات الكهربائية 

التي تنتج الحرارة 
 الُمباعة

المستخدمة للتخزين 
 عبر الضخ

 النقل وخسارات التوزيع

 الطاقة المائية

 الطاقة الشمسية

طاقة المد والجزر 
 واألمواج والمحيطات

 غيرها

أنواع الوقود القابلة 
 لالحتراق

 الطاقة الجيوحرارية

 الطاقة النووية

الحرارة من 

عمليات إنتاج 
  المواد الكيميائية

 التزويد االستهالك

 النقل

 الصناعة

القطاع السكني والتجاري 
 والزراعي

 قطاع الطاقة

 (4الجدول )استهالك قطاَعي الطاقة والصناعة 
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استهالك الكهرباء والحرارة في قطاَعي . 4الجدول 
 الصناعة والطاقة

 (جيجاواط ساعة)الكهرباء (تيراجول)الحرارة 
2008 

 أ ب

 قطاع الطاقة 1 645 0
 مناجم الفحم 2    
 استخراج النفط والغاز 3 645  
 (طاقة)منشآت وقود البيتنت  4    
 أفران الكوك 5    
 (طاقة)منشآت البراونكحولين بركيتس  6    
 (طاقة)وحدات إنتاج الغاز  7    
 (طاقة)األفران العالية  8    
 مصافي تكرير البترول 9    
 الصناعة النووية 10    
 (طاقة)منشآت تسييل الفحم  11    

 والتغويز(/ الغاز الطبيعي السائل)منشآت التسييل  12    
 منشآت تغويز الوقود الحيوي 13    
 (طاقة)منشآت تحويل الغاز إلى سائل  14    
 (طاقة)منشآت إنتاج الفحم  15    

 (طاقة)غير محدد  16    

            

 قطاع الصناعة 17 36509 0
 الحديد والفوالذ 18 605  
 (بما فيها البتروكيميائية)المواد الكيميائية  19 601  
 المعادن الالحديدية 20    
 المعادن غير المعدنية 21 607  
 النقل تجهيزات 22    
 اآلليات 23    

 المناجم والمقالع 24 20279  
 األغذية والمشروبات والتبغ 25    
 الورق والعجينة الورقية والطباعة 26 5345  
 الخشب والمنتجات الخشبية 27    
 البناء 28    
 األقمشة والجلود 29    

 (صناعة)غير محدد  30 9072  
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 إحصاءات الكهرباء والحرارة

 إجمالي اإلنتاج

 االستخدام الذاتي

 صافي اإلنتاج مجمل االستهالك

 الواردات

 الصادرات

المستخدمة في 

مضخات الحرارة 

والغاليات الكهربائية 

التي تنتج الحرارة 
 الُمباعة

المستخدمة للتخزين 
 عبر الضخ

 النقل وخسارات التوزيع

 الطاقة المائية

 الطاقة الشمسية

طاقة المد والجزر 
 واألمواج والمحيطات

 غيرها

أنواع الوقود القابلة 
 لالحتراق

 الطاقة الجيوحرارية

 الطاقة النووية

الحرارة من 

عمليات إنتاج 
  المواد الكيميائية

 التزويد االستهالك

 النقل

 الصناعة

القطاع السكني والتجاري 
 والزراعي

 قطاع الطاقة
الحراراة للمزيت من إنتاج /الكهرباء 

 الحرارة/الكهرباء

2008 

 الالئحة

 مجموع إجمالي اإلنتاج 1

 االستخدام الذاتي 2

 مجموع صافي اإلنتاج 3

 (الميزان)مجموع الواردات  4

 (الميزان)مجموع الصادرات  5

 المستخدم لمضخات الحرارة 6

 المستخَدم للغاليات الكهربائية 7

 الُمستخَدم للتخزين بالضخ 8

 الُمستخدم إلنتاج الكهرباء 9

 الحرارة/ تزويد الكهرباء 10

 خسارات التوزيع 11

 (ُمحتَسب)االستهالك النهائي  12

 الفوارق اإلحصائية 13

 (ُمالَحظ)االستهالك النهائي  14

 قطاع الطاقة 15

 قطاع الصناعة 16

 قطاع النقل 17

 السكة الحديدية 18

 النقل باألنابيب 19

 (النقل)غير محدد  20

 السكن 21

 التجارة والخدمات العامة 22

 الزراعة واألحراج 23

 صيد األسماك 24

 (قطاعات أخرى)غير محدد  25
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 تزويد واستهالك الكهرباء والحرارة. 3الجدول 

 1المجموع في الجدول = 

إجمالي = االستخدام الذاتي

 صافي -

 2المجموع في الجدول = 

التجارة في  مجموع= 

 8الجدول 

 4في الجدول  مجموع= 

 2008   (جيجاواط ساعة)الكهرباء (تيراجول)الحرارة 

 الالئحة   أ ب

 مجموع إجمالي اإلنتاج 1 (=) 59704  

 االستخدام الذاتي 2 (-) 1623 0

 مجموع صافي اإلنتاج 3 (=) 58081

 (الميزان)مجموع الواردات  4 (+) 1154  

 (الميزان)مجموع الصادرات  5 (-)    

 المستخدم لمضخات الحرارة 6 (-)    

 المستخَدم للغاليات الكهربائية 7 (-)    

 الُمستخَدم للتخزين بالضخ 8 (-)    

 الُمستخدم إلنتاج الكهرباء 9 (-)    

 الحرارة/ تزويد الكهرباء 10 (=) 59235 0

 خسارات التوزيع 11 (-) 5081  

 (ُمحتَسب)االستهالك النهائي  12 (=) 54154 0

 الفوارق اإلحصائية 13   1 0

 (ُمالَحظ)االستهالك النهائي  14   54153 0

 قطاع الطاقة 15   645 0

 قطاع الصناعة 16   36509 0

 قطاع النقل 17   426  

 السكة الحديدية 18   426  

 النقل باألنابيب 19      

 (النقل)غير محدد  20      

 السكن 21   8749  

 التجارة والخدمات العامة 22   7636  

 الزراعة واألحراج 23      

 صيد األسماك 24   188  

 (قطاعات أخرى)غير محدد  25      



© OECD/IEA 2010  

ESCWA 

 إحصاءات الكهرباء والحرارة

 إجمالي اإلنتاج

 االستخدام الذاتي

 صافي اإلنتاج مجمل االستهالك

 الواردات

 الصادرات

المستخدمة في 

مضخات الحرارة 

والغاليات الكهربائية 

التي تنتج الحرارة 
 الُمباعة

المستخدمة للتخزين 
 عبر الضخ

 النقل وخسارات التوزيع

 الطاقة المائية

 الطاقة الشمسية

طاقة المد والجزر 
 واألمواج والمحيطات

 غيرها

أنواع الوقود القابلة 
 لالحتراق

 الطاقة الجيوحرارية

 الطاقة النووية

الحرارة من 

عمليات إنتاج 
  المواد الكيميائية

 النقل

 الصناعة

القطاع السكني والتجاري 
 والزراعي

 قطاع الطاقة

 (   7الجدول )المّيزات التقنية 

 الصناعة

 صافي القدرات
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صافي القدرة الكهربائية القصوى  –أ 7الجدول 

 وذروة الحمولة

 الالئحة   جهات النشاط اإلنتاجي األساسي جهات اإلنتاج الذاتي

 التصنيف بحسب المصدر أ ب

 مجموع القدرة -1 13136 0

  

 النووية -2    

 المائية -3 4943  

 المحطات المختلطة -أ4

 ضخ الماء -ب4    

 الجيوحرارية -5    

 الشمسية الكهروضوئية -6

 الشمسية الحرارية -7    

 المد والجزر، األمواج والمحيطات -8    

 الرياح -9 20  

 الوقود القابل لالحتراص -10 8173  

 مصادر أخرى -11    

 مجموع الحرارة التقليدية -12 0 0

نوع توليد : أنواع الوقود القابل لالحتراق

 الطاقة

 البخار– 13    

 االحتراق الداخلي -14    

 تربينات الغاز -15    

 الدورة المشتركة -16    

 أنواع أخرى من توليد الطاقة -17    

    

 معلومات حول ذروة الحمولة جهات النشاط اإلنتاجي األساسي جهات اإلنتاج الذاتي

 ذروة الحمولة  -18    

 ذروة الحمولة
 القدرة عند الذروة -19    

 تاريخ بلوغ ذروة الحمولة -20

 وقت بلوغ ذروة الحمولة -21

=  المجموع يجب أن 

أنواع الوقود الفابل 

 10لالحتراق في الصف 

? 
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صافي القدرة الكهربائية . ب7الجدول 
 القصوى للوقود القابل لالحتراق

 2008           ميغاواط طاقة= الوحدة

المنشآت ذات اإلنتاج 

 الذاتي

جي ااإلنتمنشآت النشاط 

 األساسي

            

            

الوقود البديل الثاني  أ ب

 لياألو  الوقود  الوقود البديل (الرجاء إدراجه)

الوقود القابل لالحتراق من 

 :ضمنه

 1 الفحم والمنتجات الفحمية     2043  

 إطالق نوع الوقود الواحد

 2 أنواع الوقود السائلة     1220  

 3 الغاز الطبيعي     4743  

 4 خثايفحم الال        

  166     
الموارد المتجددة والنفايات 

 5 القابلة لالحتراق

      0 0 6 

إطالق أنواع مختلفة من 

 الوقود الصلب والسائل

      0 0 7 

      0 0 8 

0 0       9 

      0 0 10 
إطالق أنواع مختلفة من 

الوقود الصلب والغاز 

 الطبيعي

      0 0 11 

      0 0 12 

0 0       13 

      0 0 14 
إطالق أنواع مختلفة من 

الوقود السائل والغاز 

 الطبيعي

      0 0 15 

      0 0 16 

0 0       17 

    0 0 0 18 
إطالق أنواع مختلفة من 

الوقود الصلب والسائل 

 والغاز الطبيعي

    0 0 0 19 

    0 0 0 20 

0 0       21 
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 التحّقق من البيانات
 (إجراء التحقق بين الجداول داخلياً ) –التطابق الداخلي 

 (المقارنة مع استبيانات أخرى)التطابق الخارجي   

تحليل العالقة بين البيانات 

حصة إجمالي التوليد من صافي التوليد 

مستويات القيم الحرارية 

عوامل القدرة 

دة  خسارات التوزيع مقابل الطاقة المزو 

االستخدام الذاتي مقابل مجمل اإلنتاج 

الكفاءات 

  هل هي جذرية؟←التقلبات في بيانات السالسل الزمنية 
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مختَلف استخدامات البيانات   
كتاب المعلومات المتعلقة بالكهرباء 

الملفات االلكترونية على شبكة اإلنترنت 

موازين الطاقة 

 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

مؤشرات كفاءة الطاقة 

وللمنظمات / دعم البيانات ألقسام أخرى من وكالة الطاقة الدولية

 األخرى

االستعراضات الخاصة بالبلد 

التحاليل 

 تقييم أمانة التزويد  - 

 تطور الكفاءات - 

 التأثيرات البيئية - 

صنع السياسات والقرارات اإلدارية 
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 :ُتستخَدم البيانات المنشورة من قبل عدة جهات

الُشراة من البيانات االلكترونية 

 

 اإلعالم يستخدم أرقام وكالة الطاقة
 :الدولية

الطلبات الخاصة من: 

 
 النووي -اليابان 

 يلجأ المحللون إلى المعلومات المتعلقة ببيانات

 الكهرباء لتقييم نسبة الطاقة وقدرة المفاعل النووية 

 تم طلب المعلومات  –تلبية للطلب األلماني إلقفال المفاعل

بة  حول قدرة االنبعاثات الجديدة والمتجنَّ

 

 إصدار: 

Oil & Gas Medium Term  

 الطلب على الكهرباء للحمولة القصوى- 
 مؤشر على الطلب على الغاز 

 اإلصدارWorld Energy Outlook 
 “نظرة على الطاقة في العالم”

Energy Technology Perspectives 

 عامة الناس وكالة الطاقة الدولية
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 مؤشرات كفاءة الطاقة 

 كفاءة محطات إنتاج الطاقة ذات النشاط اإلنتاجي األساسي•

 كفاءة محطات توليد الطاقة والحرارة المشتركة •

 حصة التوليد من أنواع الوقود المتجددة•

 حصة التوليد من أنواع الوقود األحفوري•

 نسبة الطاقة الكهربائية من إجمالي الناتج المحلي•

 حصة الفرد من الطاقة الكهربائية•
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 شكراً 

ELEAQ@iea.org 
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 نقاط االستبيان الرئيسة
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اإلسكوا -الورشة المشتركة بين وكالة الطاقة الدولية   

 حول احصاءات الطاقة وميزان الطاقة

ESCWA
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المنشآت بحسب مصدر : 2و 1الجدوالن 
 الطاقة

 الطاقة النووية

 أنواع الوقود القابل لالحتراق

 الطاقة الجيوحرارية

 الرياح

 الطاقة الشمسية

 الطاقة المائية

 حركة األمواج والمَد والَجزر
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محطات إنتاج : ٢و  ١الجدوالن

 الكهرباء فقط

ELECTRICITY 

Power Plant 

Block 

SOURCE: http://www1.eere.energy.gov  

http://www1.eere.energy.gov/
http://www1.eere.energy.gov/
http://www1.eere.energy.gov/
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محطات إنتاج : ٢و  ١الجدوالن
 الحرارة فقط

SOURCE: http://www.jdhc.or.jp 

http://www.jdhc.or.jp/
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محطات إنتاج الكهرباء : ٢و  ١الجدوالن
 والحرارة المشتركة

ELECTRICITY HEAT 

FUEL 

SOURCE: http://www.proenviro.com 

http://www.proenviro.com/
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أو الحرارة لبيعها ألطراف ثالثة /المتكفلة بتوليد الكهرباء و
 كنشاطها اإلنتاجي األولي

بغض النظرعما إذا كانت ملكا  للدولة أو للقطاع الخاص 

أو الحرارة بشكل كلي أو جزئي /المتكفلة بتوليد الكهرباء و
 كدعم لنشاطها األوليالستخدامها الذاتي 

 مرة أخرى، بغض النظر عما إذا كانت ملكا  للدولة أو للقطاع

 الخاص

 المنشآت بحسب وظيفتها: 2و 1الجدوالن  

 “النشاط اإلنتاجي األساسي”المنشآت ذات 

 المنشآت ذات اإلنتاج الذاتي
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 صافيو إجمالي: 2مقابل الجدول 1الجدول 
  إنتاج الطاقة الكهربائية

 الكهرباء المنَتجة الُمقاَسة عند المرحلة النهائية لمخرجات الموّلد األساسي: إجمالي

الكهرباء المفقودة + الكهرباء الممتّصة من االحتياطات المولّدة للطاقة : االستخدام الذاتي
 في المحّول النهائي

 االستخدام الذاتي –إجمالي = صافي 

 االستخدام الذاتي

ي
ال
جم
إ

 

ي
اف
ص
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 مدخالت الوقود: 6الجدول 

 :لكل نوع من أنواع الوقود القابلة لالحتراق

 :يجب

  (تيراجول)كما بوحدات الطاقة ( كيلوطن)أن يتم التبليغ عن المدخالت بالوحدات الطبيعية 

التحقق من األمر. أن تتطابق المدخالت مع تلك الُمعطاة من قبل االستبيانات األخرى! 

 

 صافي القَيم الحرارية x( كيلوطن)المدخالت (= تيراجول)المدخالت 

 :وعلى صافي القيم الحرارية أن

 تكون ضمن المستويات المرجعية 

تتطابق مع صافي القيم الحرارية المقَدمة في االستبيات السنوية األخرى 

 2008 المنشآت ذات النشاط اإلنتاجي األساسي

 (فقط)الحرارة 
الطاقة والحرارة 

 المشتركة
 (فقط)الكهرباء 

 الالئحة  

     الوحدات أ ب ج
 الوقود

 مدخالت الوقود 1 طن 1000      

       األنتراسيت
 مدخالت الوقود 2 (صافي قيم حرارية)تيراجول 

 إنتاج الكهرباء 3 جيجاواط ساعة      

 إنتاج الحرارة 4 تيراجول       
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 إجمالي مقابل صافي القَيم الحرارية

  الوقود
 االحتراق المثالي

الحرارة 
 في المياه

المحتوى 

المفيد من 
 الحرارة

 ح.إجمالي ق

 :صافي القيمة الحرارية تقريبا  / إجمالي القيمة الحرارية 

10 %الغاز الطبيعي 

5 %النفط 

5 %الفحم 
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 الحرارة/ إنتاج الكهرباء: 6الجدول

 الكهرباء بالجيجاواط ساعة، الحرارة بالتيراجول(: اإلجمالي)اإلنتاج 

 تيراجول 3.6= جيجاواط ساعة 1  

  هو الطاقة المنَتجة عبر التشغيل بقدرة واط واحد بالساعةالواط ساعة  

 (ثانية/جول1)واط 1 

t 

 3600= واط ساعة جيجا1
 جول

 جيجاجول 3600= جيجاواط ساعة 1 

 جيجاجول 1000* 3.6= جيجاواط ساعة  1

 2008 المنشآت ذات النشاط اإلنتاجي األساسي

 (فقط)الحرارة 
الطاقة والحرارة 

 المشتركة
 (فقط)الكهرباء 

 الالئحة  

     الوحدات أ ب ج
 الوقود

 مدخالت الوقود 1 طن 1000      

       األنتراسيت
 مدخالت الوقود 2 (صافي قيم حرارية)تيراجول 

 إنتاج الكهرباء 3 جيجاواط ساعة      

 إنتاج الحرارة 4 تيراجول       

ثانية  ٣٦٠٠هناك 

 في ساعة واحدة 
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 كفاءة التوليد

 

 (بوحدات قياس الطاقة) )صافي القيمة الحرارية(المدخالت / المخرجات = الكفاءة 

  

 %الكفاءة 

 مدخالت الوقود

 مخرجات الحرارة

 مخرجات الكهرباء

 

 :على الكفاءة أن

تكون بالمستويات المرجعية في كل أنواع محطات االنتاج  

 100تكون في كل األحوال أقل من% 
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 صافي القدرة الكهربائية القصوى: أ7الجدول 

 الوقت

 ميجاواط

 الواحد والثالثون من 

 ديسمبر/ كانون األول

األول من كانون 

يتاير/الثاني  

 صافي اإلنتاج الكهربائي

 :على عامل القدرة أن

يكون في المستويات المرجعية 

 100يكون في كل األحوال أقل من% 

 % = عامل القدرة    

 

 

 

 اإلنتاج الفعلي

 

 

 

     أقصى اإلنتاج المحتَمل

 

 

 

/ 
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 تجارة الكهرباء والحرارة: 8الجدول

على ِخالف القاعدة التجارية  لكل سلع الطاقة األخرى، يتم     

احتساب كافة كميات الكهرباء والحرارة التي تعبر الحدود 
 ( ترانزيت( الوطنية بما فيها العابرة منها
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 تجارة الكهرباء والطاقة: 8الجدول 

الصادرات/ ضمن الواردات (ترانزيت( ال يجب احتساب الغاز العابر: مثال الغاز 

الصادرات/ العابرة ضمن الوارداتيجب احتساب الكهرباء : مثال الكهرباء 
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