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مقدمة إلحصاءات الطاقة وإلحصاءات الطاقة في 
 وكالة الطاقة الدولية

 لماذا وكيف نجمع إحصاءات الطاقة الالزمة

اإلسكوا -الورشة المشتركة بين وكالة الطاقة الدولية   

 حول احصاءات الطاقة وميزان الطاقة
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ان أي فئة من الفئات اإلجتماعية واإلقتصادية تحتاج الى إحصاءات لكي 
 وينطبق هذا ايضاً على إحصاءات الطاقة. تعمل

األسر المعيشية  

إستهالك الكهرباء في البيوت 

فواتير التدفئة 

 

 

عدد الكيلومتراج في السيارات 

 :أمثلة قليلة منها
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ان أي فئة من الفئات اإلجتماعية واإلقتصادية تحتاج الى إحصاءات لكي 
 وينطبق هذا ايضاً على إحصاءات الطاقة. تعمل

 

مدراء الشركات 

الطن، أين يمكن التوفير/فواتير الطاقة، اإلستهالك 

 

 

 

 

وحتى أصّح لشركات الطاقة 
المخزونات ،الموارد المخصصة :معامل التكرير 

إنتاج الكهرباء ،مدخالت الوقود: توليد الكهرباء 

 :أمثلة قليلة منها
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ان أي فئة من الفئات اإلجتماعية واإلقتصادية تحتاج الى إحصاءات لكي 
 وينطبق هذا ايضاً على إحصاءات الطاقة. تعمل

عدد الكيلومتراج في السيارات، إستهالك الكهرباء في البيوت، : األسر المعيشية
 .فواتير التدفئة الخ

مدراء الشركات 
الطن، أين يمكن التوفير/فواتير الطاقة، اإلستهالك 

وحتى أصّح لشركات الطاقة 

المخزونات الموارد المخصصة، :معامل التكرير 

مدخالت الوقود، إنتاج الكهرباء: توليد الكهرباء 

النفط والغاز، الخ: المحللون لسوق الطاقة. 

التجار والبنوك والجامعات، الخ. 

واضعي السياسات 

 :أمثلة قليلة منها



© OECD/IEA 2012  © OECD/IEA, 2010 

 أهمية إحصاءات الطاقة لواضعي السياسات

يوماً بالمخزونات  90ملزمة باإلحتفاظ :  الدول األعضاء لوكالة الطاقة الدولية
 (اإلستهالك/ صافي الواردات )

اإلستهالك والمخزونات  ،تحتاج الى بيانات موثوق فيها وحالية حول الواردات 

اإلنتاج مقابل الحصة: الدول األعضاء لمنظمة البلدان المصدرة للنفط 

تحتاج الى بيانات موثوق فيها وحالية حول اإلنتاج 

ملزمة ان يكون لديها الحد األدنى من حصة  ::الدول األعضاء لإلتحاد األوروبي
 استهالك الكهرباء القادمة من مصادر الطاقة المتجددة

تحتاج الى بيانات موثوق فيها حول مصادر الطاقة المتجددة 

 احترام االلتزام الذي قد صدق عند توقيع : البلدان الى مؤتمر األطراف 1الملحق
 (من الغازات الدفيئة تاتي من احتراق الوقود% 80الى % 70)بروتوكول كيوتو

 حول كٍل من العرض والطلب تحتاج الى بيانات موثوق فيها 
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 األسر المعيشية

 الصناعة

 التدفئة

 النقل

 الكهرباء

 الطبخ

 الفحم

 الزراعة

Mining 

 الغاز الطبيعي النفط

 اإلضاءة

 الخدمات

 وحدات الطاقة

 وحدات فعلية

 اإلجتماعية واإلقتصادية
 الكتلة البيولوجية

 المال

 ماهي اإلحصاءات التي علينا أن نجمعها؟
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 ماهي اإلحصاءات التي علينا أن نجمعها؟

هناك كلفة لجمع اية احصاءات 

 ولكن عدم وجود المعلومات الصحيحة تؤدي إلى ارتفاع

 التكاليف 

 لذلك، إجمع ما هو ضروري 

ما هو ضروري يعتمد على احتياجاتك 
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 البلدان األعضاء

 وكالة الطاقة الدولية

منظمة التعاون 

 اإلقتصادي والتنمية

وكالة مستقلة لمنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية 

 بعد أول أزمة للنفط 1974أنشأت عام 

28  لمنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية 34مقابل )بلدان األعضاء 

اإلقتصاد والبيئة ،أمن الطاقة 

 تطّور احصاءات وكالة الطاقة الدولية مع مرور الوقت



© OECD/IEA 2012  © OECD/IEA, 2010 

 تطّور احصاءات وكالة الطاقة الدولية مع مرور الوقت
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   37$أسعار النفط عند/bl      اإلنبعاثات 

 قمة ريو
 بروتوكول كيوتو

اإلنتاج 

 الصادرات/الواردات 

 المخزونات  اإلستهالك 

 النقل 

تاسيس وكالة الطاقة 

 الدولية
 تصاعد األسعار

 المستخدم النهائي 

اإلجتماعي واإلقتصادي 

 اإلنتاج 

 الكفاءة     

 الكفاءة 

 الكفاءة 

 أزمة النفط الثانية أزمة النفط األولى

 اإلعتماد 
 السعر 
 األمن 
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 بضعة مبادىء أساسية إلنشاء نظام معلومات للطاقة
 

 ال تجمع إحصاءات فقط لغرض جمعها ولكن إجمع اإلحصاءات التي تحتاجها        

 وضع أساس قانوني        

 :إنشاء الية تبليغ سليمة        

 (سهلة اإلستعمال)إستبيانات       

 شبكة من مراكز التنسيق      

 جدول زمني مّتفق عليه      

 إنشاء الية نشر مناسبة       

 معالجة البيانات/ تخصيص الموارد المناسبة لجمع        

 إبقاء النظام نشط من أجل استباق اي تطور في وضع الطاقة. ال تقفل النظام       
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 وضع أساس قانوني

 

 

 

 إتفاق

 على

 البرنامج الدولي للطاقة

 (1992أغسطس /اب 7بموجب التعديل المنشور في )

 

 

 

AGREEMENT  

ON AN 

INTERNATIONAL ENERGY PROGRAM 

(As amended to 7th August 1992) 

 

 

 

 

ACCORD 

RELATIF A 

UN PROGRAMME INTERNATIONAL 

DE L’ENERGIE 

(Tel qu’amendé jusqu’au 7 août 1992) 

 

 

 

 قرارات مجلس اإلدارة

 

التأهب لحاالت )قرارات اللجان المحددة 

 .(الطوارىء ألخ

+ 
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 خمس إستبيانات سنوية للطاقة

 تقديرات الطاقة وميزانية البحث والتطوير لوكالة الطاقة الدولية :اخرى سنوية

 اإلستبيانات الشهرية

 مبادرة بيانات النفط المشتركة ،اإلحصاءات الشهرية للنفط والغاز 

 إنتاج الكهرباء والتجارة 

على سبيل المثال  )أنشطة مخصصة  ،بشكل رئيسي في حالة ازمات النفط: اإلستبيانات اإلستثنائية

 (شبكة اإلستخدام غير المتعلقة بالطاقة

 (OECD)إنشاء الية تبليغ سليمة  

 إستبيان األسعار والضرائب: اإلستبيانات الفصلية
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 اإلنتاج  

  إستيراد 

 تصدير 

 المستودعات البحرية الدولية        

 تغييرات المخزون          

 اإلمداد المحلي          

 عمليات التحويل 

 اإلختالفات اإلحصائية          

 (قطاعات فرعية 18)قطاع التحويل               

 (قطاعات فرعية 16)قطاع الطاقة           

 خسارات التوزيع 

 اإلستهالك النهائي 

 (قطاعات فرعية 13)قطاع الصناعة  

 (قطاعات فرعية 7)النقل  

 (قطاعات اخرى 4) قطاعات اخرى 

 اإلستخدامات غير المتعلقة بالطاقة 

 تدفق 95: المجموع مخرجات الكهرباء والحرارة              

 ما هي التدفقات التي تجمع؟
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 ما هي المنتجات التي تجمع؟

 (فئات/ سلع  17)الفحم 

الغاز الطبيعي 

 (منتج 25)النفط الخام و المنتجات البترولية 

الطاقة النووية 

الطاقة المائية 

 (فئات/ سلع  19)مصادر الطاقة المتجددة 

 (فئات/ سلع  3)مصادر الطاقة المتولدة من النفايات 

الكهرباء 

 (فئات 7)التدفئة 

فئات/ منتج  75أكثر من : المجموع 
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 حضر في 

يوليو/تموز –يونيو /حزيران  

 اإلدارات الوطنية

Sent at end July 

Work from August to 

September 

Sent back to the IEA 

before end of 

September 

 جدول زمني مّتفق عليه
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/ اب 

 أغسطس

/  ايلول 

 سبتمبر

1تشرين

 اكتوبر/

2تشرين

 نوفمبر/

/1كانون

 ديسمبر

/2كانون

 يناير

/  شباط 

 فبراير

/  اذار

 مارس

/  نيسان 

 ابريل

/  ايار

 مايو

/حزيران

 يونيو

/  تموز

 يوليو

/ اب 

 أغسطس

/  ايلول 

 سبتمبر

 اإلستبيانات

 المعالجة

 قواعد البيانات

النشر و األقراص 

-CD)المدمجة 

ROMS) 

 

 التنمية والتعاون اإلقتصادي          الدورة اإلحصائية السنوية لمنظمة 
 



© OECD/IEA 2012  © OECD/IEA, 2010 

 افريقيا

( بلد 26 ) 

 الشرق االوسط

 ( بلد 13 ) 

 اإلتحاد السوفياتي السابق

( بلد 15 ) 

 منظمة التعاون والتنمية في 

  الميدان اإلقتصادي

( بلد 34 ) 

 البالد غير المشتركة في منظمة

 التنمية والتعاون االقتصادي اوروبا

( بلد 11 ) 

 امريكا الالتينية

( بلد 22 ) 

لبالد غير المشتركة في منظمة التنمية كيفية جمع البيانات في ا
  والتعاون االقتصادي

بلد 130شبكة اتصال لإلحصاءات في   

 اسيا

( بلد 17 ) 
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لبالد غير المشتركة في منظمة التنمية كيفية جمع البيانات في ا
  والتعاون االقتصادي

FAO 

UN 

OPEC 

OAPEC 

IAEA 



© OECD/IEA 2012  © OECD/IEA, 2010 

/ اب 

 أغسطس

/  ايلول 

 سبتمبر

1تشرين

 اكتوبر/

2تشرين

 نوفمبر/

/1كانون

 ديسمبر

/2كانون

 يناير

/  شباط 

 فبراير

/  اذار

 مارس

/  نيسان 

 ابريل

/  ايار

 مايو

/حزيران

 يونيو

/  تموز

 يوليو

/ اب 

 أغسطس

/  ايلول 

 سبتمبر

 اإلستبيانات

 ! المعالجة

 قواعد البيانات

النشر و األقراص 

-CD)المدمجة 

ROMS) 

The annual IEA statistics cycle for non-OECD countries 

  منظمة

التنمية 

والتعاون 

 اإلقتصادي

  البلدان

  غير

  المشتركة

في منظمة 

التنمية 

والتعاون 

 اإلقتصادي

الدورة اإلحصائية السنوية للبلدان غير المشتركة في منظمة 
 التنمية والتعاون اإلقتصادي
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اإلنتاج 

 الصادرات حسب / الوادات

 المنشأ والوجهة

بيانات معامل التكرير 

التسليم 

مستويات المخزون 

Monthly Oil 

Questionnaire 

المخزون المتوفر داخل ارض 

 الدولة

المخزون المحفوظ في مخازن 

 اإلستيداع

المخزونات التي يحتفظ بها 

 المستهلكين الرئيسيين

المخزونات على متن السفن  

 القادمة

 المخزونات من قبل الحكومات

 المخزونات األخرى

المخزونات المحتفظ بها في 

 الخارج

المخزون المتوفر داخل ارض 

 الدولة

المخزونات المحتفظ بها لبلدان 

 اخرى

 (MOS for M-2)استبيان شهري للنفط 

وكالة الطاقة الدولية تحافظ على قاعدة بيانات محدثة للنفط 
 لحاالت الطوارىء وتحليل السوق
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 كتب

 أقراص مدمجة

 انترنت

الدخول مجاني لإلدارات 

إشتراك لألخرين 

الدفع لكل عرض ايضاً متوفر 

 إنشاء الية نشر سليمة
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 عينات من المعلومات المجانية المتاحة على شبكة اإلنترنت
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 صفحة احصاءات وكالة الطاقة الدولية على موقعها على اإلنترنت 

http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp
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 اإلدارات الوطنية

M 

O 

S 

J 

O 

D 

I 

 Production

 Imports

 Exports

  Closing

  Change

 Refinery Intake

Crude Oil

 Stocks

Petroleum Products

LPG Gasoline Kerosene
Gas/Diesel 

Oil
Fuel Oil Total Oil

 Refinery Output

 Imports

 Exports

  Closing

  Change

 Demand

 Stocks

M-1 

M-2 

ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO-OPERATION 

AND DEVELOPMENT 

INTERNATIONAL ENERGY 
AGENCY 

COMMITTEE FOR 
ENERGY POLICY 

UNITED NATIONS 
STATISTICAL DIVISION 

ECONOMIC COMMISSION 
FOR EUROPE 

STATISTICAL DIVISION 
(QUEST/OIL/1/Rev.1) 

COMMISSION OF THE 
EUROPEAN 

COMMUNITIES 

EUROSTAT 

ENERGY 

UNIT 

Attached is the annual questionnaire which provides for the submission 
of 2000 data and a revision of 1999 data where applicable. 

Administrations are requested to complete the questionnaire at the latest 
31 October 2001 .  However, if data are available earlier, please do not 

hesitate to send your questionnaire to the Head of Division, Energy 
Statistics, Combined Energy Staff, OECD, who will forward the data to 
the United Nations Economic Commission for Europe (Geneva).  In 
addition, Member States of the European Union and Candidate Countries 
are requested to transmit the completed questionnaire to Eurostat, Head 
of Unit, Energy Statistics, Bâtiment Jean Monnet, Plateau du Kirschberg, 

L-2920, Luxembourg. 

M-2 

25th 

25
th

-1st 

قاعدة البيانات 

 العالمية

 سياسة الطوارىء

Monthly  

Oil Survey 

July 2004 

 

 

www.iea.org 

 كيف يتم جمع و إصدار بيانات النفط الشهرية؟ 

MODS 

 تحليل سوق النفط

http://www.iefs.org.sa/
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 نظام وكالة الطاقة الدولية

 نظم المعلومات

شؤون الموظفين 

 والشؤون المالية

 كفاءة الطاقة والبيئة
سياسة تكنولوجيا 

 الطاقة

تعاون تكنولوجيا 

 الطاقة

 

مديرية سياسة الطاقة المستدامة 
 والتكنولوجيا

  

 

اسيا المحيط الهادىء 

 وأمريكا الالتينية
 

 مديرية حوار الطاقة الدولية

صناعة البترول 

 واألسواق

 

 سياسة الطوارىء
 

 مديرية أسواق الطاقة واألمن

 الدراسات القطرية

 تنويع الطاقة

مكتب كبير 

 اإلقتصاديين

الشرق , أوروبا

 األوسط وأفريقيا

 احصاءات الطاقة

 مستشار قانوني

مكتب المعلومات 

 واإلتصاالت

 

 المدير التنفيذي

 مساعد خاص

 

 نائب المدير التنفيذي

 مساعد خاص
 

 وحدة الطاقة المتجددة
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مركز بيانات 
 الطاقة

سياسة الطاقة المستدامة 

 والتكنولوجيا
 كبير اإلقتصاديين

 اسواق الطاقة واألمن

 حوار الطاقة العالمية

 مركز بيانات الطاقة 
 الوكالة” قلب“

http://www.iea.org/w/bookshop/add.aspx?id=401
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 رئيس قسم

 النشر المكتبي سكرتارية

 النفط والغاز الطبيعي

احصاءات شهرية وسنوية 

 للنفط والغاز

الكهرباء والطاقة , الفحم

 المتجددة

 الفحم فصلية

 الكهرباء شهرية

 الكهرباء سنوية

احصاءات الفحم والطاقة 

 المتجددة

 كفاءة الطاقة

 موازين الطاقة

انبعاثات غاز ثاني اوكسيد 

 (CO2)الكربون 

 األسعار والضرائب

 موازين الطاقة السنوية

انبعاثات غاز ثاني اوكسيد 

 (CO2)الكربون 

 األسعار والضرائب

البالد غير المشتركة في 

منظمة التنمية والتعاون 

 اإلقتصادي

احصاءات وموازين الطاقة 

السنوية للبالد غير المشتركة في 

منظمة التنمية والتعاون 

 اإلقتصادي

 تخصيص الموارد المناسبة

 مركز بيانات الطاقة لوكالة الطاقة الدولية
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 :التحرر في السوق

 من شركة واحدة الى مئات

 (مرتبطة بالتحرير)السرية 

 :يتم تمرير المزيد من العمل الى المكاتب اإلحصائية

 (التحرير)المزيد من الشركات لإلستقصاء 

 (معلومات عن بعد)مصادر الطاقة المتجددة 

 (بما في ذلك البيانات اإلجتماعية واإلقتصادية)مؤشرات كفاءة الطاقة 

 (تقدير انبعاثات الغاز الدفيئة)البيئة... 

ألخ. 

 :الموارد ال تتبع عبء العمل

 تخفيضات في الميزانية ،اإلحصاءات ما زال لديها تجنب للفت األنظار

 دوران سريع للموظفين اإلستمرارية ,اإلفتقار للخبرة  :دوران سريع للموظفين

 المشاكل المواجهة في احصاءات الطاقة
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 الوضع السابق في مكاتب احصاءات الطاقة

20s 

40s 

30s 

50s 

 سن التقاعد

 تمرير الخبرة كسب الخبرة
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20s 

 الوضع الحالي

 الكفاءة

 البيئة

 تشكيل

إغراء اإلبتعاد عن اإلحصاءات مرتفع 

 اإلحصائيين الشباب يبقون فقط لبضع سنوات 

ال يوجد وقت كاٍف لفهم إحصاءات الطاقة بشكل كامل 

ال يوجد وقت لنقل خبراتهم 

40s 

30s 

50s 

 سن التقاعد

 السياسات

 القطاع الخاص
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 كيف تعالج وكالة الطاقة الدولية هذه المشاكل

 :تسهيل عمل الوافدين الجدد في مجال اإلحصاءات

دليل إحصاءات الطاقة 

استبيانات الكترونية سهلة اإلستعمال 

تدريب 

 تعزيز مكانة إحصاءات الطاقة ودور اإلحصائيين

إجتماعات وزارية 

اجتماعات مجلس اإلدارة 

 مواءمة وتعاون
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تسهيل عمل الوافدين 

الجدد في مجال 

 اإلحصاءات

ل سهل االستعمال إلعطاء دلي

المعلومات الالزمة للقادمين الجدد 

 لفهم وإتمام االستبيانات السنوية
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ماذا تفعل وكالة الطاقة الدولية لمساعدة البلدان على 
 (1)تحسين إحصاءاتها 

لغات ويستخدم على نطاق واسع في  10ان الدليل متاح اآلن في  

 جميع أنحاء العالم
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 كيف تعالج وكالة الطاقة الدولية هذه المشاكل

 :تسهيل عمل الوافدين الجدد في مجال اإلحصاءات

دليل إحصاءات الطاقة 

استبيانات الكترونية سهلة اإلستعمال 

تدريب 

 مواءمة و تعاون

 تعزيز مكانة إحصاءات الطاقة ودور اإلحصائيين

إجتماعات وزارية 

اجتماعات مجلس اإلدارة 
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UN 

Secretaria de Energía 

Mexico 

 مواءمة و تعاون

Mexico is a member country of 4 major organisations 

1995 1996 1997 1998 

APEC 2653 2903 3087 3134 

IEA 2741 2872 3062 3109 

OLADE 2722 2969 3022 3070 

OPEC 2618 2858 3022 3071 

UN 2834 2977 3166 

 (kbd)إنتاج النفط الخام في المكسيك 

3210 
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 مؤتمر JODI الثالث

 2002مايو /ايار 25-23المكسيك،  

IEA/ 

OECD 

OPEC OLADE 

APEC EUROSTAT 

UN 

 افريقيا الجنوبية

 السعودية المكسيك البرازيل

 نيجيريا ايران

 استراليا

 اليابان

 الواليات المتحدة االمريكية

 ألمانيا روسيا

 المملكة المتحدة

 هوالندا

 ليبيا

 جمهورية الصين الشعبية الفلبين
 فرنسا

 النروج

 كولومبيا األرجنتين

 الغابون

 اندونيسيا

 مصر

 الهند

 فنزويال الكويت

 بلجيكا

 الدنمارك

 كندا

 شركة إيكوبترول أرامكو السعودية

 بتروبراس شركة البترول الكويتية بتروفيتنام

 بتروناس توتال فينا إلف شركة شلّ 
 

 ستات أويل
 

:  مفتاح النجاح (JODI)مبادرة المنظمات للبيانات المشتركة 
 التعاون بين البلدان والمنظمات والشركات

© OECD/IEA, 2008 
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مفتوحة للجميع ويتم تحديثها كل   JODIقاعدة بيانات
 شهر

وتستخدم قاعدة البيانات اآلن من قبل المحللين، شركات النفط، التجار والحكومات 

 .في جميع أنحاء العالم
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 JODI :الحاجة إلى التكيف مع واقع جديد 

 مبادرة بيانات النفط المشتركة

 المنظمات APEC, Eurostat, IEF, IEA, OLADE, OPEC, UNSD (GECF for gas) : المنظمات
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21  اقليمية/ منظمات دولية 

كال من مزودي البيانات و مستخدميها 

مواءمة التعاريف 

دورات تدريبية مشتركة 

موقع مشترك على االنترنت 

InterEnerStat 
 اإلحصاءات الدولية للطاقة

 
 تعزيز المواءمة والتعاون

 نوفمبر، وكالة الطاقة الدولية، باريس / تشرين الثاني 20-19ورشة العمل الثانية لإلحصاءات الدولية للطاقة، 

http://www.worldenergy.org/
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تم التوصل إلى اتفاق بشأن تعريفات موحدة في نهاية عام 
2010 
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FAO 

UN 
EUROSTAT 

OPEC 

OAPEC 

? 
AFREC 

 لذلك، استبيان واحد للجميع حلم، أم حقيقة؟
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 كيف تعالج وكالة الطاقة الدولية هذه المشاكل؟

 :تسهيل عمل الوافدين الجدد في مجال اإلحصاءات

دليل إحصاءات الطاقة 

استبيانات الكترونية سهلة اإلستعمال 

تدريب 

 مواءمة و تعاون

 تعزيز مكانة إحصاءات الطاقة ودور اإلحصائيين

إجتماعات وزارية 

اجتماعات مجلس اإلدارة 
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 تعزيز مكانة اإلحصاءات ودور اإلحصائيين
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 متخذي القرارات

بحاجة للبيانات الصحيحة على الفور 

تخصيص الموارد 

مستخديمي البيانات الرئيسيين 

مستشارين لصانعي السياسات 

 التفاعالت بين واضعي السياسات
 واإلحصائيين

 الردهة 

 التعليقات على البيانات

اللذين يقومون بالعمل 

 يجب ان يشاركوا في سير العملية بشكل
 كامل 

على اإلحصائيين ادراك سبب جمع    
 البيانات

على واضعي السياسات ادراك حقيقة    
 المشاكل التي يواجهها اإلحصائيين

المحللين , يجب ان تكون العالقة بين واضعي السياسات, في الواقع
 اتجاهات 3واإلحصائيين مستندة اكثر على اسلوب 
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، مثاال على كيفية تعزيز مكانة اإلحصاءات وهو إطالق قاعدة 2005نوفمبر /تشرين الثاني 19في 

 من قبل الملك عبد هللاJODI بيانات 
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إبقاء النظام نشط من أجل استباق اي تطور في . ال تقفل النظام
 وضع الطاقة

هناك تغييرات مستمرة في قطاع الطاقة 

 منتجات جديدة      
األوريمالشن 

الطفل الزيتي ورمال القطران 

الغاز الطبيعي المسال 

اإليثانول 

 أشكال جديدة للطاقة      
الرياح 

الفلطائية الضوئية 

الهيدروجين 

 العبين جدد      
التحرير 

 (الغاز والكهرباء, الفحم, النفط)تنمية التجارة 

 احتياجات جديدة      
 بروتوكول كيوتو 

كفاءة الطاقة 
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كفاءة الطاقة تقع في صدارة جدول أعمال الطاقة في 
 العديد من البلدان

توفير الطاقة في جميع القطاعات 

السكن 

النقل 

الصناعة 

الخدمات 

توليد الكهرباء 

  تخفيض الواردات -زيادة الصادرات 

(العالمية)زيادة أمن الطاقة المحلية و 

تقوية البحث والتطوير والبيان العملي 

خلق فرص عمل 

 تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وأغلبها ثاني اوكسيد الكربون(CO2) 

 



© OECD/IEA 2012  © OECD/IEA, 2010 

كفاءة الطاقة أصبحت من األولويات، ولكن في حاالت كثيرة ال توجد بيانات 
 إلطالق سياسات وإجراءات سليمة لكفاءة الطاقة

 ...واألولوية األهم هي السكن

 !الصناعة 

 ...واألولوية األقل أهمية هي

 !السكن 

إن النقص في وجود مؤشرات سليمة 
ممكن أن يؤدي الى ريبة كبيرة في 

 صياغة خطط العمل
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...أرجوكم ساعدوني   

...ولكن سيكون الوضع أسهل بكثير   

 وجود عدد كبير من البيانات هو شيء مبالغ فيه
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 المؤشرات اإلجمالية

 الناتج المحلي اإلجمالي/إمداد الطاقة اإلجمالي األساسي

 اإلنتاج/إمداد الطاقة اإلجمالي األساسي

 السكان/سلبيات الكهرباء

تكافؤ  -ناتج المحلي اإلجمالي/ ثاني اوكسيد الكربون

 القوى الشرائية 

 كفاءة انتاج الكهرباء

 طن األسمنت/سلبيات

 /متر مربع/سلبيات التدفئة

 (مخزون)كم 100/لتر

الخطوة األولى تقتصر أساساً على 

البيانات الالزمة لبناء المؤشرات 

 المصنفة

 عملية جافة

 غالية التكثيف

 (معّتق)كم 100/لتر

 مؤشرات أي بيانات لألي

 عملية الكفاءة

 المؤشرات المصنفة

 هرم المؤشرات
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320 

350 

370 

floor 
area 

 ليس فقط بيانات الطاقة ولكن بيانات النشاط ضرورية أيضاً 

 أي بيانات لألي مؤشرات
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من أجل جمع بيانات لبناء المؤشرات صممت وكالة الطاقة 
 الدولية استبيان سنوي جديد
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 8الخميس  6 الثالثاء  5 االثنين 

 اإلفتتاح

مقدمة حول احصاءات 
 الطاقة

أمثلة عن انظمة الطاقة 
 الوطنية لجمع البيانات

التحديات في مجال جمع 

 البيانات الوطنية

 النفط السنوي
مصادر الطاقة 

 المتجددة

  الغاز السنوي

تقدير انبعاثات ثاني 

 اوكسيد الكربون

 

 لمحة سريعة عن جدول األعمال

 

مؤشرات كفاءة 

 الطاقة

 

 الغاز الشهري

 7 األربعاء 

 اسعار الطاقة

 9 الجمعة 

 اإلختتام

 مؤشرات الطاقة

 النفط الشهري

 

 احصاءات الفحم

 

 

 الضوابط واإلتساق

 

 الكهرباء والتدفئة

 الكهرباء والتدفئة

 

بنية قاعدة بيانات 

وكالة الطاقة الدولية 

 ومركز بيانات الطاقة

 

من اإلحصاءات 

األساسية الى موازين 

 الطاقة

 كلمة ترحيب المدير التنفيذي

احصاءات الطاقة في بلد 
عضو في منظمة التعاون 

فرنسا: والتنمية اإلقتصادية  
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 كلمات قليلة لإلختتام

ونتيجة لذلك، من الضروري تخصيص الموارد . إحصاءات الطاقة هي أساس أي سياسة سليمة للطاقة
 المناسبة لجمع البيانات الالزمة للرصد والتخطيط

 

القانون /األمر يتطلب بعض الوقت، الجهد، التنظيم. أنت ال تبني إحصاءات موثوق بها بين ليلة وضحاها
 ...والموارد، 

 

سنة  إلنشاء إحصاءاتها ولكنها عملية ال تنتهي أبدا ألننا نسعى دائماً  35+ استغرقت وكالة الطاقة الدولية 
 لتوسيع التغطية ونكافح من أجل نوعية افضل

 المواءمة والتعاون هما الكلمات الرئيسيتان لتحسين إحصاءات الطاقة من حيث نوعية وتغطية 

 

إن وكالة الطاقة الدولية ملتزمة للغاية لتعزيز التعاون مع دول األعضاء في منظمة التنمية والتعاون 
وكذلك مع المنظمات اإلقليمية  ،والبلدان الغير مشتركة في منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي اإلقتصادي

 والدولية

هذا هو السبب الذي يسعدنا أن نكون معكم في األيام الخمسة المقبلة حتى يتسنى لنا أن نفهم على نحو أفضل 
 .نقاط قوة وضعف إحصاءات الطاقة في بالدكم ولكي نتقاسم خبرتنا في إحصاءات الطاقة الدولية

 .نأمل في أن هذه الورشة سوف تعزز العالقة بينكم وبيننا وبين بالدكم وكالة الطاقة الدولية

 شكراً لكم


