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 بينها والتطابق الطاقة إحصاءات من التحقُّق 
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  -اإلسكوا  –الورشة الوطنية المشتركة بين وكالة الطاقة الدولية 

المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة حول احصاءات 

 الطاقة وميزان الطاقة

 القاهرة، مصر
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 ما هي أنواع التحقُّق التي نقوم بها؟

التحقُّق من التطابق 

 

 

أنواع التحقق الخاصة بالطاقة 
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 التحقُّق من التطاُبق

 هل يتم جمع أرقام الخط الواحد تلقائياً في كل جدول؟ 
 

هل تتجانس الجداول في كل االستبيانات؟ 
 

هل تتجانس مجموعة االستبيانات الخاصة بكل بلد؟ 
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 126.390 1 مجموع االستهالك النهائي

 0 2 قطاع النقل
 11.589 7 قطاع الصناعة

 242 8 الحديد والفوالذ

 391 9 (بما فيها البتروكيميائية)المواد الكيميائية 
 70 10 المعادن الالحديدية
 5.078 11 فلزات غير معدنية

 391 12 تجهيزات النقل
 703 13 اآلليات

 152 14 المناجم والمقالع
 3.008 15 المأكوالت والمشروبات والتبغ

 47 16 الورق والعجينة الورقية والطباعة
 4 17 الخشب والمنتجات الخشبية

 898 18 البناء
 137 19 األقمشة والجلود

 468 20 (الصناعة)غير محدد 

   هل يتم جمع أرقام الخط الواحد تلقائياً؟
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 هل تتجانس الجداول؟

تذكير في أسفل كل جدول 

التحقُّق األوتوماتيكي 

 (Z5 ةالخان)ب 2أن يتوافق مع مجموع التدفقات المرتَجَعة في الجدول يجب (  G3الخانة )المجموع : 3الصف 

 (Z9الخانة )أ 2أن يتوافق مع مجموع المنتجات المحَولة في الجدول جب ي( G4 الخانة )المجموع : 4الصف 

 (F102و  A102الخانتان )يجب أن يتوافق مع مجموع الواردات في الجدول الرابع : 5الصف 

 (F95و A95الخانتان )يجب أن يتوافق مع مجموع الصادرات في الجدول الخامس : 6الصف 

 ( 1الصف )أ 2يجب أن يشير إلى عمليات استالم المواد األولية في الجدول : 7الصف 

 (14ناقص الصف  13الصف )مستوى المخزون االفتتاحي ناقص مستوى المخزون الختامي : 8الصف 
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 هل تتجانس سلسلة االستبيانات؟

 العالقات القائمة ضمن االستبيان

 

 ستبيان الفحما

 استبيان الكهرباء

 استبيان النفط

 استبيان الغاز استبيان الطاقات المتجددة

بمنشآت إنتاج الكهرباء والطاقة والحرارة المشتركة وإنتاج 

 الحرارة ذات النشاط اإلنتاجي األساسي وذات اإلنتاج الذاتي

 بوحدات إنتاج الغاز، وأفران الكوك، واألفران العالية ومنشآت وقود البيتنت

 بمنشآت تسييل الفحم
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 استبيان الفحم

 1الجدول 

استبيان الغاز 

 الطبيعي 

 1الجدول 

استبيان الطاقات 

 المتجددة 

 1الجدول 

 1الجدول 

تزويد المنتجات 

 األولية

 أ2الجدول 

تزويد 

المنتجات 

 الثانوية

 

استبيان الكهرباء 

 والحرارة

 ب6الجدول 

 

 4الجدول 

 الواردات بحسب المصدر

 5الجدول 

 الصادرات بحسب الُوجهة

 ب2الجدول 

 التوزيع على قطاع المواد البتروكيميائية

 

 ب3+أ3الجدول 

بحسب ( مالحظ)الداخلي إجمالي التوزيع 

خسارات + الطاقة + التحويل = القطاع 

 مجموع االستهالك النهائي+ التوزيع 

 

منتجات الفحم 

 المشتّقة

المنتجات 

السائلة 

 المشتقة

الوقود الحيوي 

 السائل

 مجموع الواردات= الواردات 

 مجموع الصادرات= الصادرات    

 (ُمالَحظ)إجمالي التوزيع الداخلي    

 (ُمالَحظ)إجمالي التوزيع الداخلي    

 مدخالت إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية والحرارة

 العالقة بين الجداول في استبيان النفط

 خالصة العالقة القائمة بين الجداول
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 مدخالت الكهرباء: 1الخطأ الشائع رقم 

مدخالت منشآت توليد الطاقة الكهربائية في استبيان الفحم ال تتطابق مع مدخالت : مثال
 (6الجدول)استبيان الكهرباء 

 المقارنة بين إحصاءات الفحم السنوية والكهرباء بحسب المنشأة 

 أنواع أخرى من فحم البيتومين

2009 2008 2007 2006 2005 2005   

 منشآت توليد الكهرباء ذات النشاط اإلنتاجي األساسي  

 (كيلوطن)إحصاءات الفحم السنوية  13 16 23 39 50 83

 (كيلوطن)مدخالت الكهرباء  13 16 23 35 53 83

 االختالف بين إحصاءات الفحم والكهرباء _ _ _ 4 3- _

 الذاتي ياإلنتاج النشاط ذاتالحرارة  توليدمنشآت   

 (كيلوطن)إحصاءات الفحم السنوية  2 1 3 4 6 8

 (كيلوطن)مدخالت الكهرباء  2 1 3 4 6 _

 االختالف بين إحصاءات الفحم والكهرباء _ _ _ _ _ 8
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 يجب أن يتطابق مجموع الوقود الحيوي والغازولين الحيوي المعّد للخلط في استبيان
 الطاقات المتجددة مع مجموع المواد الُمضاَفة من المصادر المتجددة في استبيان النفط

 أنواع الوقود الحيوي: 2الخطأ الشائع رقم 

 المتجددة للخلط

- - 1 4 24 65 80 80 58 

 النفط المتجددةالطاقة  -أخرىمن مصادر 

- - 1 4 24 65 84 68 50 

 مختلف  

- - - - - - -4 12 8 
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 أنواع التحقق الخاصة بالطاقة

 كفاءات التحويل

 الفوارق بين السالسل الزمنية

 نوعية البيانات
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 كفاءات التحويل

 مخرجاتو مدخالتهناك تحويل الطاقة في كل عملية من عمليات 

 الكفاءةنحتسب   

نتحّقق من أن هذه الكفاءة هي ذات مستوى معقول 

 

 (صافي وحدات الطاقة)مجموع المخرجات             

 =الكفاءة 
 (صافي وحدات الطاقة)مجموع المدخالت             
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 الكهرباء: 1خطأ الكفاءة رقم 

 مخرجات ما منلمنشآت توليد الكهرباء إنما  مدخالتهناك  

 المتوّقعلمستوى ا تخطى الكفاءاتمستوى 

المخرجات غير مرضية نظراً لصافي القدرة الكهربائية القصوى 

 %40 -% 25إنتاج الطاقة الكهربائية  

  

  
 %90-%30إنتاج الطاقة والحرارة المشتركة 

 %100 -% 40إنتاج الحرارة 

 البلد إكس  

2009 2008 2007 2006   

 الفحم البني/ الليجنيت )%(كفاءة توليد الحرارة ذات النشاط اإلنتاجي الذاتي  24 23 21 56

 (إجمالي -تيراجول )الغاز الطبيعي  )%(  كفاءة توليد الطاقة والحرارة المشتركة ذات النشاط اإلنتاجي الذاتي 80 84 96 79

 زيت الوقود )%(كفاءة توليد الطاقة الكهربائية ذات النشاط اإلنتاجي األساسي   مخرجات مخرجات  37 36

 زيت الغاز والديزل )%(كفاءة توليد الطاقة الكهربائية ذات النشاط اإلنتاجي األساسي  مخرجات  مخرجات  82 81

 (كيلوطن)مشتقات نفطية غير محددة  )%(كفاءة توليد الطاقة الكهربائية ذات النشاط اإلنتاجي األساسي   مدخالت مدخالت  .. ..

 مجموع أنواع الوقود السائل: مذّكرة )%(كفاءة توليد الطاقة الكهربائية ذات النشاط اإلنتاجي األساسي  42 45 43 41
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 مصافي التكرير: 2خطأ الكفاءة رقم 

المدخالت قليلة جداً أو مرتفعة جداً مقارنًة مع المخرجات 

 

 
              

:مصفاة التكرير باأللف طن لألعوام التالية مدخالت وخسارات      

    

   مدخالت مجموع الخسارات الخسارات  

التكرير مصفاة  المخرجات )%(      

    

  0.6 322 52178 52500 2005   

  0.3 200 58800 59000 2006   

  -0.4  -255  63255 63000  2007    

  10.4 7000 60200  67200  2008   

  0 0 70000  70000  2009   

              



© OECD/IEA 2010  

 أفران الكوك: 3خطأ الكفاءة رقم 

2007 

 المخرجات

 

 كيلوطن 1647 

 اإلنتاج المحلي. الكوك كوك فرن

 

 كلغ/كيلوجول 26370 

 القيمة السعرية صافي. كوك فرن الكوك

 

 تيراجول 43413 

 اإلنتاج. فرن الكوكغاز 

 

 تيراجول 9869 

 اإلنتاج المحلي. فرن الكوك كوك

 

 تيراجول 53300    

 المخرجات مجموع

 

 المدخالت

 

 كيلوطن 2392 

 (التحويل)أفران الكوك  .فحم الكوك

 

 صافي القيمة السعرية. فحم الكوك كلغ/كيلوجول 27500 

 التحويل إلى تيراجول. الكوك فحم تيراجول 65780 

81% 

 الكفاءة
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قِيم الكفاءة المتوّقعة للبلدان غير األعضاء في منظمة التعاون 
 والتنمية في الميدان االقتصادي

40 -% 10: منشآت توليد الطاقة الكهربائية% 

 80 – 30: منشآت توليد الطاقة والحرارة المشتركة% 

100 – 40: منشآت إنتاج الحرارة% 

100 – 95: مصافي التكرير% 

45 – 35: األفران العالية% 

(غاز أفران الكوك+ كوك أفران الكوك % )100 – 67: أفران الكوك 

 100 – 90: وقود البيتنتمنشآت% 

100 – 85: برانكحولين بركيتس% 

(فحم الغاز+ غاز إنتاج الغاز % )100 – 67: وحدات إنتاج الغاز 

55 – 25: فحم القار% 
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 االستخدام الذاتي للكهرباء والحرارة والخسارات
 

  10≥ االختالف االحصائي والخسارات% 

 محطات توليد الطاقة الكهربائية ذات النشاط اإلنتاجي % )3≥ االستخدام الذاتي

 (األساسي فقط
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/  خسارات التحويل والتوزيع

 المزودةالكهرباء 

مجموع /االستخدام الذاتي

 إجمالي اإلنتاج
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 التحّقق من السالسل الزمنية
 

 وضع )سالسل زمنية طويلة األمد ومتطابقة تحتاج وكالة الطاقة الدولية إلى
 (نموذج

 التغيرات الكبيرة غير وتجنب تجّنب االنقطاع في السالسل الزمنية تحتاج إلى
 المبّررة في التوّجهات 
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نمو مجموع مصادر الطاقة  –الوقود الحيوي والنفايات 
       األولية
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 التحّقق من نوعية البيانات

 

2009 2008 2007 2006 

3046 3304 3990 2886 

استخراج النفط (. كيلوطن)فحم البيتومين  أنواع أخرى من

  والغاز

4923 4845 4293 4443 

البحرية الدوليةالمخازن (. إجمالي –تيراجول )الغاز الطبيعي      

 

الطريق(. كيلوطن)الخام  النفط 281 215 184 217   

 نتحقق من االستخدامات الغريبة للطاقة
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 صلة االتصال
 WED@iea.org  

mailto:WED@iea.org

