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المركز  -اإلسكوا  –الورشة الوطنية المشتركة بين وكالة الطاقة الدولية 

اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة حول احصاءات الطاقة وميزان 

 الطاقة

 القاهرة، مصر
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2012توقعات الطاقة العالمية   

المزيد من الجهود حول تحسين كفاءة الطاقة سيخفض 

بحلول % 50النمو العالمي من الطلب على الطاقة إلى 

.2035العام   
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2013تقرير سوق كفاءة الطاقة   

“الوقود األول في العالم“إعتبار كفاءة الطاقة ك: وكالة الطاقة الدولية  

 تركيز الطاقة : يساوي مئات المليارات“ الوقود المتخفي”

 الجديد لوكالة الطاقة الدولية 

 تبني وكالة الطاقة الدولية أسس إلعتبار كفاءة الطاقة كالوقود األول في العالم
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 نظرة عامة

 

 ؟البيانات المتاحة من ميزان الطاقةما هي 

 

ما هي البيانات الالزمة؟ 

 

نموذج مؤشرات كفاءة الطاقة الخاص بوكالة الطاقة الدولية 
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 تجمع معظم البلدان إحصاءات طاقة بدائية
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التي يمكن جمعها إلنتاج ميزان الطاقة...   

ENERGY BALANCE 
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...أهمية ميزان الطاقة  
WORLD ENERGY BALANCE 

 التزويد

 التحويل

 اإلستهالك النهائي

كفاءة قطاع 

 الطاقة

حصص استهالك 

 الطاقة بحسب القطاع

 اإلعتماد على الطاقة
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ومحدوديته...   
WORLD ENERGY BALANCE 

 Coal & Peat Crude Oil Oil Products Gas Nuclear HydroGeoth/SolarComb. Ren.&Waste Electricity Heat Total 

OTHER SECTORS 136.42 0.23 425.87 633.44 - - 14.37 834.05 820.32 145.22 3036.92 

Residential 76.58 - 222.89 418.55 - - 6.98 805.42  395.81 97.97 2024.19 

Comm. & Pub. Services 23.30 - 107.32 173.79 - - 1.15 16.33 338.31 32.47 692.67 

Agriculture/Forestry 9.57 0.02 102.97 5.58 - - 0.16 7.02 36.20 3.36 164.88 

Fishing  0.01 - 5.69 0.02 - - 0.03 - 0.36 0.06 6.17 

Non-specified  26.96 0.21 14.00 35.51 - - 6.05 5.28 49.64 11.36 149.01 

غير مقسمة بحسب االستعمال 

 :النهائي

 تدفئة المساحات -

 تسخين المياه -

 اإلنارة -

 الطبخ -

 مكيف الهواء -

 األدوات الكهربائية -

ما تجمعه البلدان بشكل 

روتيني هو محدود 

بالمستويات الغير 

 مفصلة

ال تقسيم بحسب االستعمال 

 النهائي وفئة الخدمات
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 يوفر ميزان الطاقة معلومات مفيدة

مليون  674 4

 مكافئ نفط
مليون  918 8

 مكافئ نفط

 الصناعة

 أخرى

 النقل
 الفحم الخدمات

 النفط

الغاز الطبيعي 
14% 

الوقود الحيوي 
 الصلب

 %9الكهرباء  

 السكني
23% 

 الصناعة

 أخرى

 النقل

 الفحم الخدمات

 النفط

الغاز الطبيعي 
20% 

الوقود الحيوي 
 الصلب

 %21الكهرباء  

 السكني
23% 

1973  2011 
 استهالك الوقود العالمي

 من استهالك الطاقة العالمية % 41بلغت نسبة استهالك الكهرباء والغاز الطبيعي 

 ؛ وهي نسبة تزيد 2011في قطاع السكن في العام 

 %23حيث كانت تشكل  1973عن العام 
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يمكن دمجه مع معلومات االقتصاد الكلي لتأمين معرفة ... 
 إضافية حول أنماط استهالك الطاقة البدائي

Index: 1990=1. Data for IEA18 (Australia, Austria, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Japan, 

Netherlands, Norway, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, UK, USA). Source: IEA energy balances. 
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ولكن نحتاج إلى بيانات تفصيلية لفهم الصورة الشاملة...   

Index: 1990=1. Data for IEA18 (Australia, Austria, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Japan, 

Netherlands, Norway, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, UK, USA). Source: IEA energy efficiency indicators database. 

CC*: Climate Corrected. Data for space heating is also climate corrected. 
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 فهم المؤشرات المفصلة يحتاج إلى انتباه
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AUS 
CAN 

 أي دولة لديها أكثر كفاءة طاقة؟

كندا -2أستراليا                              -1  

 

 هل من المناسب القول بأن أستراليا قد حسنت كفاءة الطاقة لديها؟

 

كال -2نعم                       -1  

 تغير الطاقة بحسب إجمالي الناتج المحلي
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المؤشرات الكلية تستعمل في بعض األحيان بطريقة 
 غير مناسبة

كثافة الطاقة   كفاءة الطاقة ≠
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Efficiency effect Structure effect Energy per GDP تأثير الكفاءة طاقة بحسب إجمالي الناتج المحلي 

AUS CAN 

 تأثير الشكل
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 المؤشرات المفّصلة

التطبيق/كفاءة العملية  

 إجمالي الناتج المحلي/مجموع مصادر الطاقة األولية

 اإلنتاج/مجموع مصادر الطاقة األولية

عدد السكان/استهالك الكهرباء  

 تعادل القوة الشرا ئية إلجمالي الناتج المحلي/ ثاني أكسيد الكربون

 كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية

طن االسمنت/ االستهالك  

 مساحة السكن/متر مربع/استهالك الحرارة

 (مخزون)كم 100/لتر

 عملية التجفيف

 غالية التكثيف

كلم100/ليتر   

 َهَرم المؤشرات

 كثافة الطاقة القطاعية

كثافة االستخدام النهائي 

 للطاقة

 استهالك طاقة الوحدة

 ما هي البيانات الالزمة لبناء مجموعة أدنى للمؤشرات المفّصلة؟

 المؤشرات الكلية
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وكالة الطاقة بحسب نموذج مؤشرات كفاءة الطاقة 

 الدولية

بيانات استهالك  {

 الطاقة والنشاط

 السلَع

 الصناعة

 الخدمات

 السكن

 النقل

 بيانات االقتصاد الكلي
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تعريف: مؤشرات كفاءة الطاقة  

 مؤشر كفاءة الطاقة العام
 استهالك الطاقة

 النشاط

floor 

area 3
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(طن)االنتاج الكمي   

 
($)القيمة المضافة   

 

 مؤشرات الصناعة

 مؤشر كفاءة الطاقة العام
 طاقة

 االنتاج

نشاط رئيسي بحسب التصنيف الصناعي الدولي  19مقسم إلى 

(بحسب نوع الوقود)الموحد لجميع األنشطة االقتصادية   

ورق 

كيميائيات 

فلزات غير معدنية أخرى 

معادن أساسية 
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(متر مربع)المساحة  عدد العمال ($)القيمة المضافة    

 

 مؤشرات الخدمات

 مؤشر كفاءة الطاقة العام
 طاقة

 النشاط

 :لكل استهالك نهائي

تدفئة المساحات* 

تبريد المساحات* 

اإلنارة 

استخدامات أخرى للمباني 

استخدامات لغير المباني 

مصححة مناخياً، بإستعمال أيام درجة * 
 التدفئة

 



© OECD/IEA 2011  

 تصحيح المناخ
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 Jan~10/Jan = 4+3+8+3+8+13+26+18 = 83/1أيام درجة التدفئة

2001 2002 2003 

 2204 1780 2514 أيام درجة التدفئة

(بيتاجول)طاقة للتدفئة   3971 3015 3294 

:  أيام درجة التدفئة المعتدلة

2166  

8 

 

(بيتاجول)التدفئة المعتدلة   3971÷2514×2166 3015÷1780×2166 3294÷2204×2166 
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 مؤشرات سكنية

 مؤشر كفاءة الطاقة العام
 طاقة

 النشاط

 :لكل استهالك نهائي

تدفئة المساحات* 

تبريد المساحات* 

تسخين المياه 

 الطبخ 

اإلنارة 

 المستخدمة، )األدوات المنزلية
 (المخزنة والتي تنشر طاقة

برادات 

ثالجات 

غسالة أواني المطبخ 

غسالة الثياب 

نشافة الثياب 

التلفاز 

الحاسوب 

 مصححة مناخياً، بإستعمال أيام درجة التدفئة* 

 

(متر مربع)المساحة  عدد المساكن  
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 مؤشرات النقل

كيف يمكن تعريف كفاءة الطاقة في قطاع النقل؟ 
 أقلبإستخدام وقود  وأبعد أكثرنقل 

 

؟(سيارة خاصة)استعمال النقل العام بدل النقل الخاص : مثال 
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Indicators for transport 

كيف يمكن تعريف كفاءة الطاقة في قطاع النقل؟ 
 أقلبإستخدام وقود  وأبعد أكثرنقل 

 

؟(سيارة خاصة)استعمال النقل العام بدل النقل الخاص : مثال 

 باإلضافة إلى استهالك الوقودالنشاط نحتاج تفاصيل أخرى عن 
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استهالك الوقود بحسب نوع الوقود 

التنقل بحسب الوسيلة والهدف 

النشاط والبنية 

كمية المركبات 

كيلومتر -مركبة 

كيلومتر -راكب 

كيلومتر -طن 

 مؤشرات النقل

5 km 

كم-مركبة = 

كم -راكب=  

الحمل المعتدل=  

كم5* مركبة  2=  10كم -مركبات  

كم 5* ركاب 6=  30كم -راكب  

كم-مركبة/ كم-راكب=  30/10=  3مركبة / راكب  
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للذهاب من باريس إلى لندن؟ ما هي الطريقة األمثل واألكثر كفاءة للطاقة: مثال 

 استهالك الوقود

6L / 100KM 

1600L / 100KM 

16 MW 

(كم)المسافة   

450  

344  

495  

 راكب

2 

525 

750 

 كفاءة الطاقة 

  /ميغاجول)

(كم-راكب  

≈ 1 

≈ 1 

≈ 0.4 

 مؤشر كفاءة الطاقة العام

 طاقة

كم-كم أو طن-راكب  

 مؤشرات النقل
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النقلمؤشرات   

ما هي األمور غير المشمولة؟ 

 آليات البناء،اآلليات )خارج نطاق الطرقات

 (الزراعية

المركبات العسكرية 

مراكب الصيد 

أنابيب النفط 

النقل الدولي 

 السيارات، سيارات الدفع الرباعي، والشاحنات الخفيفة

 محركات وقود الغازولين              

 محركات وقود الديزل              

 وثالثة دواليب( بدوالَبين)الدراجات النارية 

 الحافالت

 قطارات نقل الركاب

 طائرات نقل الركاب المحلية

 سفن نقل الركاب المحلية

  

 نقل البضائع والتجارة البري

 محركات وقود الغازولين          

 محركات وقود الديزل          

 قطارات نقل البضائع

 طائرات نقل البضائع

 سفن نقل البضائع
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 تدفئة المساحة

 تبريد المساحة

 تسخين المياه

 الطبخ

 سالسل زمنية متوفرة مسبقا  

 نموذج االستخدام السهل
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 .يتم تحديث التقرير حول وضع التغطية بطريقة أوتوماتيكية عندما يتم إدخال بيانات جديدة 

 نطاق التغطية

 البيانات المصرح عنها حالياً 
 البيانات اإلضافية الالزمة
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 انتاج ومقارنة المؤشرات

 امكانية انتاج ومقارنة المؤشرات
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 :نموذج وكالة الطاقة الدولية
 يؤمن نقطة انطالق لجمع البيانات المهمة( 1 
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 :نموذج وكالة الطاقة الدولية

يساعد على تحديد النقص الموجود في البيانات وبعض ( 2
 المسائل
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 التحقق من نوعية البيانات

 

التطابق الداخلي 

التطابق مع موازين الطاقة الخاصة بوكالة الطاقة الدولية 

إمكانية التصديق عليها 

إجمالي القَيم السعرية مقابل صافي القيم السعرية 

التعاريف/ التغطية 

 

 مساعدة البلدان على تخّطي من أجل “ لمَ ”نحاول أن نفهم
 المصاعب التي تواجهها من أجل تأمين بيانات ذات جودة
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 دليل مؤشرات كفاءة الطاقة

لتوفير المساعدة : إحصاءات من أجل المؤشرات
 حول كيفية تجميع البيانات لهذه المؤشرات

يتضمن مقتطفات من ممارسات سابقة من حول العالم 

 

 

اتوفير المساعدة والمبادئ : انتاج المؤشرات
التوجيهية إلنتاج مؤشرات طاقة ومؤشرات كفاءة 

 الطاقة

 

  سوف يتم النشر قريبا 
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 الخالصات

 .الحصول على بيانات االستخدام النهائي هو ألمر أساسي

 

 .بالرغم من صعوبة األمر، إال أن البلدان ُتحرز تقدما  

 
 

 

قاعدة بيانات وكالة الطاقة الدولية الخاصة بمؤشرات كفاءة الطاقة 

 لبلدان وكالة الطاقة الدولية 2010و 1990بيانات لألعوام بين 

معظم بلدان وكالة الطاقة الدولية قد طبقت قاعدة البيانات 

 

 (األمم المتحدة، البنك الدولي )اهتمام شامل... 

 

تقرير أسواق كفاءة الطاقة المتوسط األمد 

 

 شكرا  إلنتباهكم 

energyindicators@iea.org 

mailto:energyindicators@iea.org
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األهداف األساسية – 1تمرين رقم   

على دراية بنموذج وكالة الطاقة الدولية لمؤشرات كفاءة الطاقة 

 

فهم طريقة احتساب مؤشرات كفاءة الطاقة 

وجود البيانات المناسبة إلستهالك الطاقة واألنشطة 

مطابقة تغطية البسط والقاسم 

تحويل الوحدات وفقاً للحاجة 

 

مقارنة المؤشرات وتحليل اإلتجاهات 
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نصائح – 1تمرين رقم   

احتساب المؤشرات في الخليات الملونة 
استعمال المعادلة إلحتساب القيم في عدة أوراق عمل 

بيانات اإلقتصاد الكلي تحتوي على األنشطة الرئيسية 
القيمة المضافة، المنازل، السكان، المساحة: مثال... 

السلع تحتوي على االنتاج الكمي 

 

 الوحداتانبه إلى 

ميغاجول= $ مليار / بيتاجول /$ 

متر مكعب/ جيغاجول= مليون متر مكعب / بيتاجول 

 

 

 مالحظات التمارين”االستعنة بورقة العمل“ 

احتساب تصحيح المناخ: مثال 

 متري القيمة

 كيلو 1000

 ميغا 1000²

 جيغا 10003

 تيرا 10004

 بيتا 10005
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2تمرين رقم   

األهداف األساسية 
كشف المشاكل المتعلقة بنوعية البيانات في نموذج مؤشرات كفاءة الطاقة 

اقتراح حلول معقولة 

 

نصائح 
 (االستقراء الداخلي والخارجي)تقدير بإستخدام البيانات المتاحة 

 

االنتباه إلى االتجاهات 

 

التفتيش عن المتغيرات الغير مباشرة 

 

االبالغ/ محاولة فهم عملية التقرير 

 

االنتباه إلى كثافة الحساب. 

 


