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هميتها
 
 التعريف بإحصاءات الطاقة وا

ولي     
 
ول الجلسة اال

 
 اليوم اال



 

 ر بببببب عت وي ة   لببببب لدو ل ادي  االقتصبببب ب  لو،ببببب ا ي  صببببب ا  مهمبببب ة دورا  قببببب لطا ا عببببط  ل ت
ادها را القتصببب ية . مؤشببب ا  ا حصببب زة  جهببب

 
اال ت  معجببب   هببب ت تا  ي لببب لبببف صببب مخت

لطاقة ا بمو،وع  لخاصة  ا ونشر ا حصاءات  وتبويط  بجمب  لدول   .ا

 ب ونجرًا د و،ب ربر  رصب ول لمي  ا عب ل ا تول  لمسب ا ا  علب ة  قب لطا ا همية دور 
 
ال

ية   ا ب
 
ات ا نب ا ي وب ات  معلومب وصر  تب ن  مب د  البب لدول  ا علا مستول  لطاقة  ا

ر  را ل بب ا تي  متخبب ق  عمبب هيق  تسبب ل ها  ول دا تبب ن  يمهبب د  يبب ل ا اول  نبب مت ي  صبب ب  تو،بب
 بشهق  لي  ومو،وعي 

 

 م دمة



 ية ا  إحصب لمعلومات صي شهق  وا بيانات  ل ا يت  و،ب هته  لي  تا ل ا   وب
يها  عل لطاقة » يطلق  ا  «إحصاءات 

 ء ا ل بب زان و  يبب م ت  يبب نف ت ت   يبب ة  لبب لدو ا ي  صبب ة  قبب لطا ا دصق  تبب ا  لبب ع املة  شبب رة  نجبب
لدولة ا صي  لطاقة  ا ء  دا

 
يعهس ا لتي  ا لطاقة   .ا

  اه تسب مة كما  تدا لمسب ا ة  تنميب ل ا دات  هب
 
ي ا صب ة  قب لطا ا رات  هبدت )مؤشب ل ا

لسابب  (ا

 ة قبببب لطا ا ق  مثبببب عببببر  وت ي  صبببب ي  يسبببب ر  ون  ام مهبببب جبببب ة ن يبببب ئ بي ل ا بة  لمحا بببب ا
 وا قتصادية

:تابع  



 

 

همية احصاءات الطاقة
 
 ا

 

 

تصوير نشاط توليد ون ق وتوزيب 
 ال ول الههربا ية والبخار

 قياس حج  العمالة واالجور 

وجه ا تخدامات الطاقة 
 
تصوير ا

 .  الههربا ية المولدة 

 قطاع البترول الههرباء قطاع

 تصوير نشاط البترول والراز الطبيعي

 قياس حج  العمالة واالجور 

وجه ا تخدامات الراز 
 
تصوير ا

 .الطبيعا والراز السا ق



 الهدف

 الطاقةتوصير بيانات إحصا ية حول المؤشرات الر يسية المتعل ة بإحصاءات 
 :حيث يهدت علا وجه الخصوص إلا تح يق ما يلي

 نواع الوقود صي ال طاعات
 
 المختلفةترطية إنتاج الطاقة وتحويق وا تهالك كق نوع من ا

غرا  البحث والتحليق
 
 . توصير البيانات الالزمة ال

 البيانات الالزمة لمتختي ال رارات والمخططين والمهتمين بمو،وع الطاقةتوصير. 



المفاهي  والمصطلحات الدولية 

 المتعل ة بإحصاءات الطاقة

ول لثانيةالجلسة ا     
 
 اليوم اال



ه  الوحدات المتعل ة  -2   
 
ا

 بإحصاءات الطاقة 

ه  المفاهي  و المصطلحات  -1
 
ا

 الدولية  حصاءات الطاقة

مصادر الطاقة والمنتجات  -3
 بالتيراجول



ه  المفاهي  و المصطلحات الدولية-1  
 
 ا

  حصاءات الطاقة  

  Petroleumالبترول 

  كاًل من الزيت الخام والراز الطبيعا هي صد ب 

 

        Crude Oilالزيت الخام

عبببارة عببن  ببا ق كبثيببف ال ببوام  و لببون بنببا غببامق وهببو خلببي  مع ببد التركيببط مببن       
الهرببون حتبا ) ويحتبول علبا نسبط صبريرة مبن( الهيدروجين  الهربون و) المواد العضوية

كسببجين حتببا , ٪1.5النيتببروجين حتببا ,  8٪
 
عمببا  كبيببرة ( ٪2اال

 
ويتهببون هببتا الخلببي  علببا ا

 نتيجة لعمليات التحول العضول من ماليين السنين 

http://forbeseg.com/Details.aspx?secid=32&nwsId=50630


يتواجد  (عضوية غازات) كربونية منخفض الهبثاصة هو خلي  من المواد الهيدرو 

و صا ح ول بعينها    .مصاحبًا للزيت الخام ا 

Natural gas الراز الطبيعا 

 المتهبثفات 

ببببار بنوعيهبببا  
 
 عببببارة عبببن  بببوا ق الرببباز الطبيعبببا المسبببتخرجة مبببن اال

 .وها تمثق الزيت الخام الخفيف عالا الجودة( الراز –البترول)

:تابع  
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 المنتجات البترولية           

Petroleum  products      

                          

o 

ها جميب المنتجات الناتجة عن عمليات الت طير التجزيئي للزيبت الخبام وهبا نبواتج 
ولية لل طاع الصناعا

 
و خامات ا

 
 متعددة تدخق بشهق ر يسا كوقود ا

:تابع  



   Gasoline البنزين

هبببو وقبببود هيبببدروكربوني يسبببتعمق بشبببهق ر يسبببي صبببي محركبببات االحتبببرا  البببداخلي 
وكبتان ويمثق هتا الرق  م اومة 

 
نواع المختلفة من البنزين حسط رق  اال

 
وتصنف اال

ولبببي لهبببق نبببوع مبببن البنبببزين عبببن  ريبببق الم ارنبببة مبببب خلبببي  مبببن
 
  االحتبببرا  اال

C8H18 وC7H16  
 :مثال 

مببببن % 5و  C8H18مببببن %  95تعببببادل كبفبببباءة خلببببي  يحتببببوي علببببا  95كبفبببباءة بنببببزين 

C7H16 

:تابع  
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درجة مئوية يبلغ  300-150زيت متو   يت بطر ما بين  

ت ريبا ودرجة االشبتعال  0.8لهتا الزيت  الببوزن النبوعي

علي من 
 
 .درجة مئوية ال يستخدم صي قطاع الطيران 38ا

      
 

 Kerosene  الهيرو ين 

:تابع  
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 وهو الخام النف  ت طير خالل من عليه الحصول يت   ا ق هيدروكربوني وقود      

علا دا ما له االشتعال درجة مئوية  درجة 380 -200 بين ما يت طر ث يق زيت
 
  من ا

علا النوعي والوزن  مئوية  درجة 50
 
 0,82 من ا

 

 

 

 ( الديزل) السوالر

Diesel 
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ويتهبببون مبببن مبببزيج مبببن الربببازات ويبببت  الحصبببول عليبببه مبببن الرببباز   

 ببباس مبببن
 
و مبببن تجز بببة البببنف  الخبببام  ويتهبببون باال

 
البروببببان  الطبيعبببي ا

و خلببي  منهمببا  ويسببتعمق كوقببود للتسببخين والطببب  المنزلببي  
 
والبوتببان ا

نبببببواع المحركببببببات  وكمبببببادة
 
خبببببام صبببببي الصببببببناعات  ووقبببببود لببببببعض ا

 طوانية معدنية
 
 .الهيميا ية ويت  تسوي ه عادة علا شهق عبوات ا

 (البوتاجاز) غاز البترول المسيق

LPG        
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و ا  ود اللون  ويستخدم بشهق ا  ا ي           و لزج تركيبته شبه غروية  بني ا 
هيدروكربون صلط ا 

 .صي رصف الطر  

 

 
Wood Fuel      خشاب

 
 وقود اال

                     

خشاب التي تستخدم للحصول علا الوقود   
 
 جميب اال

        Bitumen ال ار
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   Charcoal الفح  النباتي

 ا ببي مببن الهربببون الببتي يحصببق عليببه بوا ببطة     
 
الب ايببا الصببلبة التببي تتهببون بشببهق ا
خشاب المدمرة برياب الهواء

 
 ت طير اال
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شعة الشمسية والمسترلة صي تسخين المياه  توليد الههرباء   
 
الطاقة الناتجة من اال

خرل 
 
شهال ا

 
 التجفيف وا

 Solar Energy الطاقة الشمسية                      

 Olive Cake  الجفت 

 مخلفات صلبة تنتج من عصر ثبمار الزيتون   

:تابع  
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كسيد 
 
 ا ي النبعاثات ثاني ا

 
 :الهربوناالحتساب اال

كسيد الهربون بحسط المنَتج
 
 عامق االنبعاث  xكمية الوقود = إنبعاثات ثاني ا

ن وغير )  (المتاكِسدمب تصحيح للهربون المخزَّ

  

 انبعاثات ثاني اكسيد الهربون

:تابع  



 هي التي تدار تربيناتها بالراز   

هي التي يدار المولد الههربا ي بها بوا طة محرك ديبزل والوقبود المسبتعمق  
و  السوالر

 
 .هو الديزل ا

 بجوار 
 
هي التي تدار تربيناتها بالبخار والوقود المستعمق هو المازوت وتنشا

.المجاري الما ية لحاجتها إلا المياه   

 محطة بخارية 

 محطة ديزل 

 محطة الراز 

:تابع  



قصببا قببدرة لوحببدات التوليببد المركبببة للمحطببة يمهببن الوصببول إليهببا       
 
هببي ا

  اعة بالنسببة  لتوليد الههرباء / م ا ة بالهيلووات 

 ها ال درة التصميمية لوحدات التوليد المركبة بالمحطة
 . اعة بالنسبة لتوليد الههرباء/ بالهيلوواط م ا ة 

 
 هي التي تستخدم اندصاع المياه كمصدر لتوليد الطاقة

 الههربا ية وتستعمق هته المحطة التربينات الما ية 

 .  

 محطة هيدروليهية 
(  ما ية )   

 ال درة ا  مية المركبة 

 ال درة الفعلية المركبة 
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ها إجمالي الطباقبة الههربا يبة المشتراة من شركات ا نتاج والمولدة من      
والطاقبة  BOOTالرياح ومن الشركات الصناعية ومشبروعات البب 

/ الببواردة مببن دول الببرب  خببالل  نبببة ا حصبباء م ا بببة بببالهيلوواط 
 . اعة و لك بعد انت الها الا شبهة الن ق 

   
هي إجمالي الطاقة الههربا ية المولدة من المحطة خالل  نة  ا حصباء    

 . اعة و لك قبق انت الها الا الشبهة / م ا ة بالهيلوواط 
 .  

 
  الطاقة الههربا ية 

 المولدة 

 

 المشتراةالطاقة 
 شركات ا نتاج من
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هببببا صببببا ض الطاقببببة الههربا يببببة مببببن شببببركات ال طبببباع الخبببباص والشبببببركات    
 اس الطاقة 

 
 (. المشتراة)المر لةالصناعية ويت  التعامق معها علا ا

 

 
هببا الطاقببة الههربا يببة التببي ا ببتهلهت  اتيببًا بمحطببة التوليببد مببن الطاقببة    

و التببببي ا ببببتهلهت  اتيببببًا بشبببببهات الن ببببق مببببن الطاقببببة 
 
المبببببولدة منهببببا ا

/ المشتراه من شركات ا نتاج خالل  نة ا حصاء م ا بة ببالهيلوواط 
 . اعة 

 .  

الطاقة الههربا ية   
  اتيا ً      المستهلهة 

الطاقة المشتراة من   
 الشركات الصناعية 



يت  تبادل الطاقة الههربا ية بين الشبهات المرتبطبة مبب البدول المجباورة    
ردن ) من خبالل محبور البرب  الههرببا ي العرببي 

 
البتل يشبمق مصبر واال

الببتل )و دول المرببرب العربببي ( و ببوريا ولبنبببان وليبيببا والعببرا  وتركيببا 
 (يمتد من ليبيا إلا المررب

 
جنبببي إلببا ال طبباع 

 
هببا بنبباء وتشببريق ون ببق الملهيببة مببن ال طبباع الخبباص اال

 .المحليالههربي 
  

 مشروعات 
   BOOTالب

 دول الرب    
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 الطاقة بإحصاءات الوحدات المتعل ة ا

 الطاقة الحرارية الطاقة الههربا ية

 النف  والراز



  الههربا ية  الطاقةالوحدات المستخدمة صي 

 وحدة الجول

هي وحدة  اقة 

  نها الطاقة الالزمة لتحريك جس
 
 وتعرت علا ا

 .نيوتن مساصة متر واحد 1وزنه 

 متر. نيوتن= جول 1

 



 (MWh)  اعة.ميجا واط

هي وحدة  اقة 
10(= س.و.م) اعة .الميجا واط 

 ثانية                                                3600×  واط  6
                                               =3.6   ×910 ثانية.واط 
طوا كيلو 1000 =   (و .م)  طوا الميجا          
طوا كيلو 1000000 =(  و .ج)  طجيجا وا 
الجول =  ثانية طوا 

 هتا وتستخدم اختصارات لمضاعفة الوحدات
 1210= تيرا                             910= جيجا                         310= كيلو  
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 الوحدات المستعملة صي الطاقة الحرارية

و السعر الحراري 
 
 إن الوحدات المستخدمة ل ياس الطاقة الحرارية هي الهالورل ا

لرصبب درجبة حبرارة  ةة الالزمبالطاقبة الحراريب كميبة عبارة عبن (:السعر الحراري ) ل الهالور 

 .درجة مئوية واحدةجرام واحد من الماء 

 

 جول4.1868= الهالورل 



 الوحدات المستعملة صي النف  الخام والراز 

و ( الطن) ت اس كميات النف  ومشت اته بوحدات الهبتلة
 
و الحج  كالمتر المهعط ا

 
ا

 البرميق

 ويعادل

  كيلو جرام 1000= الطن المتري 

 برميق نف  7=                          
 

 لتر 1000= المتر المهعط 

 برميق نف   6.29=                          



 

 

 مهاصئنف   ن  (Ton Oil Equivalent)TOE : كمية الطاقة الحرارية الناتجة من
 حر   ن واحد من النف 

 

 (جول4.1868= الهالورل )ل كالور جيجا  10= مهاصئ نف   ن 

 جول جيجا41.9=                                     

  ن صح  مهاصئ 1.43=                                     

 ميجاوات  اعة 11.63=                                     

 برميق مهاصئ نف   7=                                     

 Btu مليون وحدة حرارية بريطانية 39.68=                                    
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يت  التحويق من وحدات صيزيا ية إلا وحدة التيراجول حسط المعادلة    
تية

 
 :اال

 مصادر الطاقة والمنتجات بالتيراجول-3

 الوزن المهاصئ× ال يمة الحرارية×  الهمية بالوحدات الفيزيا ية =الهمية بالتيراجول  



نواع الوقود المختلفة
 
 ال يمة الحرارية والوزن المهاصئ ال



 الطن المتري 

 .كج  TON, metric)  ( =1000هي وحدة كبتلة  والطن المتري    

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=GsvIIkre56t-nM&tbnid=ukXtNtyvqdYjCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mawhopon.net/Develop-your-talent/3599-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87.html&ei=q-uOU8utAYa_0QXB4oDQCg&bvm=bv.68235269,d.d2k&psig=AFQjCNEiW5XcE_Y-B8KxctJAAadabJRzlw&ust=1401961692636709


 الوحدات المهاصئة للتحويق بين وحدات الطاقة

 من

 إلي



 قاموس الطاقة

لثالثةاالجلسة   ول 
 
 اليوم اال



م  المتحدة
 
 قاموس الطاقة الخاص باال

Energy Glossary Finalized.pdf


 CRUDE OIL النفط الخام
الحفر في المناطق 

 OFFSHORE  DRILLING المعمورة

 RECESSION الركود GAS OIL الغاززيت /المازوت

 GREASE OIL زيت التشحيم
منتجات بترولية 

 متتكررة

REFINED PETROLEUM 
PRODUCTS 

 NATURAL GAS الغاز الطبيعي HEAVY CRUDE OIL النفط الخام الثقيل

 GASOLINE البنزين LIGHT OILS زيوت خفيفة

 DIESEL الديزل OIL DEPOSITS رسوبيات النفط

 SURPLUS الفائض PIL FILTRATION رشح النفط

 OIL POOL تجمع نفطي/بركة نفط OIL OR GAS FIELD غاز/حقل نفط

 OIL RESERVE احتياطي النفط  OIL SEEPAGE تسرب النفط

 OIL TANKER ناقلة النفط OIL TANK صهريج النفط

 TAR قطران REFINED PRODUCTS منتجات مكررة

 LIQUEFIED NATURAL GAS غاز طبيعي مسال REFINERY معامل التكرير

 قاموس الطاقة            



 بميزان الطاقة وعناصرهالتعريف 

ولي     
 
 الثانياليوم  1:الجلسة اال



 ميببزان الطبباقبة

ت
 
م  صي ا حصاء شعبة  ريق عن 1978 عام الطاقة ميزان صهرة نشا

 
 حيث المتحدة  اال

 : إلي الطاقة ميزان إعداد يهدت
 

نواع من نوع كق وا تهالك وتحويق إنتاج عن (واحد جدول صي)الهاملة الصورة إظهار  ا 
 .الدولة صي المستخدمة الوقود

والسجالت الميدانية المسوح من بالطاقة المتعل ة البيانات اشت ا  علا العمق ت ي 
 هته ومعالجة تجميب ت يو دولة بهق الخاص لإلحصاء المركزي  الجهاز صي ا دارية
نواع من نوع كق وا تهالك وتحويق إنتاج ليرطي الطاقة ميزان ت رير وإعداد البيانات  ا 
 .المختلفة ال طاعات صي الوقود

 



 تحضير عناصر ميزان الطاقة

عمدة ُتمّثق
 
را،ي داخق لال تعمال المتوصرة الطاقة منتجات اال

 
 الو نّية؛ اال

لف
 
 اّن  الم ابق؛ الصف صي المدخلة البيانات مجموع تشّهق خاليا من "المجموع" عمود يتا

 تدص ات الصفوت تمّثق الميزان صفوت لجميب نفسه ليس "المجموع" عمود صي الخاليا معنا

 الطاقة

 ّنها علا احتسابها يت  التي االحصا ّية  للفوار   منفصق صف تخصيص يت
 
 العددي الفر   ا

 ا تخدامها؛ ومجموع والحرارة والههرباء الوقود إمداد مجموع بين

ن يجط
 
عمدة تحتوي ا

 
 علا نفسها والتدص ات المنتجات( متجانسة معلومات علا والصفوت اال

 ي العنوان صي المحّدد النحو
 
 )منها لهق الرا



ن يجط
 
عمدة من كاصًيا عدداً  المفّصق الطاقة ميزان يتضمن ا

 
 بو،وح لُيجهر والصفوت اال

 )الثانوّية الطاقة منتجات انتاج( التحّول عملّيات ومخرجات مدخالت بين العالقة

واحدة  اقة بوحدة االدخاالت جميب عن التعبير ينبري 

ن يجط
 
ولّية الطاقة انتاج بين بو،وح الفصق يت  ا

 
 الخارجّية التجارة إلا با ،اصة والثانوّية اال

واال تخدامات للطاقة النها ي واال تهالك المخزون صي والترييرات الطاقة منتجات صي 

صضق  وبطري ة لتنعهس و لك بالطاقة غيرالمرتبطة
 
 الطاقة تدّص ات بين والعالقات البنّية ا

 .الحساب ازدواجّية ولتجّنط
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 وصف الصفوت

 (1) صف 

ا نتاج 
 االبتدا ي

(  2صف )
 الواردات و

(  3صف )
الصادرات 

(  4صف)
 الخزانات

 (5صف )

الترير صي 
 المخزون

 (6صف )

االحتياجات 
 الهلية من الطاقة

 (7صف )

الطاقة 
 المحولة

 (9صف )

اال تهالك 
ال تعماالت 
 غير الطاقة

 (10صف 

الخسا ر 
صي الن ق 
 والتوزيب

 (11صف)

صروقات 
 إحصا ية

   (12صف )

اال تهالك 
 النها ي

 (13صف )

ال تهالك 
بوا طة 
الصناعة 
 وا نشاءات

 (18صف )

اال تهالك 
بوا طة 
 الن ق

(  22صف )
اال تهالك 

بوا طة ال طاع 
المنزلي 

خرل 
 
 وقطاعات ا



 وصف األعمدة

العمود 
(1 :)

يحتوي 
على 
وقود 
الفحم 
 .والحطب

العمود 
(2 :)

يحتوي 
على 
 .الجفت

 العمود 

(3 :)
يحتوي 
على غاز 
البترول 
 .المسيل

العمود 
(4 :)

يحتوي 
على 
الزيوت 
 والشحوم

العمود 
(5 :)

يحتوي 
على 
 .السوالر

العمود 
(6 :)

يحتوي 
على 
 .الغاز

العمود 
(7 :)

يحتوي 
على 
 .القار

العمود 
(8 :)

يحتوي 
على 
 .البنزين

العمود  
(9 :)

يحتوي 
على 
 .الكهرباء
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استبيانات وكالة الطاقة الدولية 
 إلحصاءات الطاقة
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:تابع  
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هدات ميزان الطاقة
 
همية وا

 
 ا

وليالجلسة      
 
 الثانياليوم  2:اال



هدات إعداد وا تخدام ميزان الطاقة
 
 ا

 .توضيح وضع الطاقة على المستوى القومي  -1
 

توفير بيانات شاملة حول العرض والطلب على مختلف صور الطاقةة  -2
وبمةةةا يعطةةةي صةةةورة واضةةةحة حةةةول مةةةدى وكيفيةةةة تةةة مين ا مةةةدادات 

 بهاالخاصة 

اخةةةرو تةةةوفير معلومةةةات شةةةاملة حةةةول  مةةةدادات الطاقةةةة بمعنةةةي    
والطلةةب عليهةةا فةةي اقلةةيم وطنةةي معةةيجن وهلةةل مةةن  جةةل فهةةم الوضةةع 
ال ألسواق الطاقة و هداف  خةرى للسياسةة  األمني للطاقة واألداء الفعج

تةوفير بالطاقةةو  هات الصلةو با ضةافة  لةى صةياغة سياسةات خاصةة 
ل انبعاثات ثاني  كسيد الكربون  البيانات لتقدير معدج

 

 المحليةاالعتمادية على موارد الطاقة  -3



 

 

ثير -4
 
 وا  الطاقة وغيرها من ال ضايا والمو،وعات التي تشهق  يا ات التا

 
الفاعق ال

 الطاقة
 

 ا ية للطاقة -5
 
كد من درجة تناغ  وتواصق البيانات اال

 
داة للتا

 
 ا تخدامها كا

 

داة للحصول علا بعض المؤشرات المهمة علا مستول االقتصاد الهلي  -6
 
ا تخدامها كا
وليبببة  ا بببتهالك الطاقبببة لهبببق وحبببدة نببباتج )وال طببباعي 

 
نصبببيط الفبببرد مبببن الطاقبببة اال

 (ال .....إجمالي 
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داة لت دير كبفاءة ا تخدام الطاقة صبي مختلبف وحبدات تحويبق.7
 
الطاقبة  ا تخدامها ا

وحبدات تصبنيب  مثق محطبات توليبد الههربباء  معامبق تهريبر وتصبنيب البتبرول 

 .الراز الطبيعي  وغيرها

ولية. 8
 
همية النسبية لمختلف صور الطاقة صي ا مداد بالطاقة اال

 
 تحديد اال

 .،مان إمهانية الم ارنة بين صترات مرجعّية مختلفة ودول مختلفة .9
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ال طاعببات  ومسباهمة  (علبا  ببيق المثبال الطاقبة المتجببددة)اال بتخدام النهبا ي . 10
نشطة االقتصادية المختلفة صي إجمالي الطلط النها ي علا الطاقة

 
 .واال

 

النمبا ج     صي إعداد التوقعات المست بلية للطاقة من خالل العديبد مبنالمساهمة . 11
ن
 
 ا ية صي هتا الشا

 
حد الركا ز اال

 
 .المتاحة حيث تعد ا

العمببق كإ ببار متسببق يمهببن مببن خاللببه م ارنببة و،ببب الطاقببة صببي العديببد مببن الببدول . 12
 .والمنا ق علا مستول العال 
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 الجهات المستفيدة

 جهزة ا حصا ية
 
 الو نيةاال

 

 عضباء صبي الطاقة والههرباء والهيائت المسؤولة عن الوزارات
 
من البدول اال

 ا  هوا والهوميسا



المعادالت الخاصة بإعداد حسابات 
 ميزان الطاقة

 

 الثانياليوم  الثانيةالجلسة      



تعود إلا كميات الوقود المحررة للسفن والطا رات للدول المختلفة الداخلة صي حركة المرور الدولية  وال يدخق اال تهالك (: 4صف )الخزانات 
و بوا طة الطا رات الداخلة صي رحالت محلية صي هته الخانة  والمدخالت صي 

 
بوا طة السفن صي المواصالت الداخلية والمياه الساحلية  ا

خت إشارة  البة
 
 .هته الخانة تا

و صادرات (: 3صف )والصادرات ( 2صف )الواردات 
 
خرل  وتحسط الهميات واردات ا

 
و المزودة لدول ا

 
تسجيق كمية الوقود المحصلة من ا

و ل  تت   بينما ال تحتسط كميات الوقود التي تمر مرورا ص  
 
صي بنية ميزان . عندما ت طب الحدود السيا ية للدولة   واء تمت جمركبتها ا

رقاما  البة وتحمق إشارة  البة 
 
خت ا

 
رقاما موجبة والصادرات تا

 
خت الواردات ا

 
 (.-)الطاقة  تا

 

ي عملية  زالة المحتول الداخلي  ويض  ا نتاج (: 1صف )ا نتاج االبتدا ي 
 
و المنتجة  محسوبة بعد ا

 
تسجيق كميات الوقود المستخلصة ا

خرل 
 
و لال تخدامات اال

 
خرين للطاقة وللتحويق ا

 
 .الهميات المستهلهة بوا طة المنتج صي عملية ا نتاج وبالمثق للمنتجين اال

 المعادالت الخاصة بإعداد حسابات ميزان الطاقة



تعود لهميات الطاقة المنتجة المستخدمة كمواد خام صي الصناعات  الهيميا ية  (: 9صف )اال تهالك ال تعماالت غير الطاقة 
خرل ليست  نتاج الطاقة  وا شارة السالبة تستخدم للمدخالت تحت هتا المو،وع

 
 البتروكيميا ية  وصناعات ا

 .يمثق هتا ال طاع كميات الوقود المحولة للحصول علا منتجات  اقة مشت ة(: 7صف )الطاقة المحولة 

( 3صف ) )الصادرات –( 2صف )الواردات ( + 1صف )ا نتاج ( = 6: ) تحسط كالتالي(: 6صف )االحتياجات الهلية من الطاقة 
 (5صف )الترير صي المخزون ± ( 4صف )مخزون الطا رات والسفن  –

وهو الفر  صي المخزون عند بداية صترة معينة وانتها ها وعلا المستول الو ني  وتمثق الزيادة صي (: 5صف )الترير صي المخزون 
 .المخزون يحمق إشارة  البة والن صان يحمق إشارة موجبة
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خرل (:  13صف )اال تهالك بوا طة الصناعة وا نشاءات 
 
وت س  إلا صناعة الحديد والفوال   والصناعات الهيميا ية وصناعات ا

ويستثنا من  لك الوقودالمستخدم بوا طة قطاع الطاقة  . اال تهالك صي صناعة الهيماويات يعود لال تخدام كوقود ص  . وا نشاءات
صراد للههرباء الحرارية

 
 .وكق المدخالت لتحويق الطاقة  مثق الوقود المستخدم بوا طة المنتجين الصناعيين واال

يعود ال تهالك الطاقة البدا ية والمشت ة بوا طة الصناعة  والبناء  والمواصالت وال طاع المنزلي  (:  12صف )اال تهالك النها ي 
خرل 

 
 .والزراعة وا تخدامات ا

الخسا ر صي الن ق و  –( 7صف )الطاقة المحولة ± ( 6صف )احتياجات الطاقة الهلية (: =  11صف )صروقات إحصا ية 
 (12صف )اال تهالك النها ي  –( 9صف )اال تهالك لرير ا تخدام الطاقة  –(  10صف )التوزيب 

و (:  10صف )الخسا ر صي الن ق والتوزيب  تعود للخسا ر صي الوقود وصي الطاقة الههربا ية  والتي ت ب خارج الموزعات ا 
 .محطات التوليد قبق الوصول للمستهلك النها ي



 :Iدراسة حالة 

 الطاقة لدول مختلفةميزان  

 الثانياليوم  الثالثةالجلسة      



ميزان الطاقة صي مصر 

ميزان الطاقة صي صلسطين 

 ردن
 
 ميزان الطاقة صي اال

http://www.iea.org/statistics/topics/ener

/gybalances 

unstats.un.org/unsd/energy/balahttps://

nce/default.htm 

 

:تابع  

../../../../_ميزان الطاقة 2014-2015.pdf
../../../../_ميزان الطاقة 2014-2015.pdf
Energy Balance_Palestine.pdf
../../../../_ميزان الطاقة 2014-2015.pdf
../../../../_ميزان الطاقة 2014-2015.pdf
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https://unstats.un.org/unsd/energy/balance/default.htm


 :مؤشرات التنمية المستدامة
 الهدت السابب

 

ولي
 
 1:الجلسة اال

 
 الثالثاليوم 



الطاقة علا خدمات ،مان حصول الجميب بتهلفة ميسورة 
 الحديثة الموثوقة والمستدامة

 

هدات التنمية المستدامة
 
 ا



 الهدت السابب:مؤشرات التنمية المستدامة

 المؤشر  Targets indicatorالرايات 

 .2030،مان حصول الجميب بتهلفة ميسورة علا خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام  7-1

 ا ًا علا الوقود والتهنولوجيا النجيفين 7-1-1
 
 .النسبة المئوية للسهان التي يعتمدون ا

 ا بًبا علا الوقود والتهنولوجيا النجيفين 7-1-2
 
 النسبببة المئويببة للسببهان  الببتي يعتمببدون ا

تح يق زيادة كبيرة صي حصة الطاقة المتجددة صي مجموعة من مصادر الطاقة العالمية بحلول عام  7-2
2030. 

 .حصة الطاقة المتجددة صي مجموع اال تهالك النها ي للطاقة 7-2-1

ولية والناتج المحلا ا جمالي 1-3-7 .2030مضاعفة المعدل العالمي للتحسن صي كبفاءة ا تخدام بحلول عام  7-3
 
 .كبثاصة الطاقة التي ت اس من حيث الطاقة اال

جق تيسير الوصول إلا بحوث وتهنولوجيا الطاقة النجيفة  بما صي  لك تلك -7
 
 تعزيز التعاون الدولي من ا

 
ا

نجف 
 
حفورل المت دمة واال

 
المتعل ة بالطاقة المتجددة   والهبفاءة صي ا تخدام الطاقة وتهنولوجيا الوقود اال

 .2030وتشجيب اال تثمار صي البنية التحتية للطاقة وتهنولوجيا الطاقة النجيفة   بحلول عام 

7- 
 
بهدت الوصاء بااللتزام بتوصير  2020جمب مبلغ م وم بدوالرات الواليات المتحدة صي السنة ابتداء من عام  1-ا

 .بليون دوالر 100مبلغ 

جق ت دي  خدمات الطاقة الحديثة -7
 
ب تو يب نطا  البنية التحتية وتحسين مستول التهنولوجيا من ا

قق البلدان نموا والدول الجزرية الصريرة النامية   
 
والمستدامة للجميب صي البلدان النامية   وبخاصة صي ا

 .2030والبلدان النامية غير الساحلية وص ًا لبرامج الدع  الخاصة بهق منها علا حدة   بحلول عام 

جنبا -ب-7 
 
 ا  تثمار صا مجال كبفاءة الطاقة كنسبة مئوية من الناتج المحلا ا جمالا ومبلغ ا  تثمار اال

 
ا

غرا  التنمية المستدامة
 
 .للتحويالت المالية صا البنية التحتية وصا خدمات التهنولوجيا ال

2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-A.pdf


 مؤشرات الطاقة

ولي
 
 الثالثاليوم  2:الجلسة اال



 داة مفيببدة صببي تلخببيص المعلومببات ورصببد االتجاهببات التببي  تعهببسمؤشببرات الطاقببة هببي ا 

ويمهبن تجميبب عببدد مبن المؤشببرات . جوانبط و،ببب الطاقبة صبي البلببد مبب مبرور الوقببتمختلبف 
 ا ّية ومن موازين وحسابات إحصاءات  من

 
 الطاقةالطاقة اال

 

 ولويبات الو نّيبة
 
معبايير  وعلبايعتمد اختيار الدولة لمجموعة من المؤشرات علا الجروت واال

هدات  وعلا توصر 
 
 .البياناتاال تدامة والتنمية  واال



كسيد الهربون 
 
 ت دير انبعاثات ثاني ا

 
 
 المنتجات؛/ ت دير ا تهالك الوقود حسط نوع الوقود . ا

تحويق البيانات حول الوقود إلا وحدة مشتركة . ب
 للطاقة  مثق تيراجول ا ا لزم االمر

منتج / تحديد عوامق انبعاث الهربون لهق نوع وقود . ج
 وت دير إجمالي محتول الهربون للوقود؛

ت دير كمية الهربون المخزنة صي المنتجات لفترات . د
  ويلة من الزمن؛

ثناء االحترا ؛. ه
 
 احتساب الهربون غير المؤكسد ا

تحويق انبعاثات الهربون الا الوزن الجزيئي الهامق . و
كسيد الهربون

 
 .لثاني ا

يجط اتباع الخطوات التالية 
كسيد  لت دير انبعاثات ثاني ا 
:الهربون من احترا  الوقود  

 



 مصادر االنبعاثات

والتبببي يبببت  تصبببنيفها )االنبعاثبببات الناتجبببة عبببن احتبببرا  الوقبببود . ا  
،من صائت صرعّية من صبناعات الطاقبة  والصبناعات التحويليبة 

خرل  وغيرها  ؛(والبناء  والن ق وقطاعات ا 

و . ب االنبعاثبات الهارببة وهببي الربازات التبي يببت  ا القهبا بتعّمببد ا 
ثنبببببباء انتبببببباج الوقببببببود وتجهيببببببزه ون لببببببه وتخزينببببببه 

بببببببدون تعّمببببببد ا 
المزيد مبن التفصبيق حبول االنبعاثبات الناتجبة عبن )وا تخدامه 

الوقببود الصببلط  مثببق انبعاثببات غبباز الميثببان مببن منبباج  الفحبب  
 (.واالنبعاثات من النف  والراز الطبيعي

وصي ما يتعّلق بمصادر 
االنبعاثات  يت  التمييز بين 

:صئتين  
 



  ساليب تقدير انبعاثات غازات الدفيئة

 لوب المستول •
 
لت دير االنبعاثات من  1يت  ا تخدام ا

جميببببب مصببببادر االحتببببرا  ا ببببتنادًا الببببا كمّيببببات الوقببببود 

خبببتها مبببن احصببباءات الطاقبببة )المحتبببر  
 
عبببادة مبببا يبببت  ا

 . عوامق االنبعاثات( اصترا،ي)ومعدل ( الو نّية

 ببببببلوب هببببببو دقيببببببق الببببببا حببببببد مببببببا بالنسبببببببة •
 
اّن هببببببتا اال

قبببق بهبثيبببر بالنسببببة 
 
كسبببيد الهرببببون وا

 
النبعاثبببات ثببباني ا

ّن عوامببق انبعاثببات 
 
كسببيد الهربببون ال

 
لرببازات غيرثبباني ا

هته الربازات قبد تعتمبد كبثيبرا علبا تهنولوجيبا االحتبرا  

 وظروت التشريق

 لوب  
 
 1المستوي ا



 انبعاثات غازات الدفيئة تقدير ساليب 

 بببببلوب المسبببببتول •
 
للطاقبببببة  ُت بببببّدر االنبعاثبببببات  2صبببببي ا

الناتجبببة عبببن احتبببرا  الوقبببود ،بببمن احصببباءات مماثبببق 
 ببببلوب التصببببنيف 

 
  ولهببببن يببببت  ا ببببتخدام عوامببببق 0ال

 0االنبعاث الخاصة بالبلد بداًل من اصترا،ات المستول 
ّن عوامببببببق االنبعبببببباث الخاصببببببة بالبلببببببد قببببببد تختلببببببف •

 
وال

و 
 
و تهنولوجيبببببببات الحبببببببر  ا

 
نبببببببواع الوقبببببببود ا

 
بببببببباختالت ا

النباتات الفردّية  صاّن بيانات النشاط قد تهون مفّصبلة 
كبثر لتعهس بشهق صحيح هته المصادر المفّصلة

 
 . ا
ن تهبببون ت بببديرات المسبببتول •

 
كبثبببر دقبببة مبببن  2ويمهبببن ا

 
ا

ولهنهببببببا تتطّلببببببط المزيببببببد مببببببن  0ت ببببببديرات المسببببببتول 
 .البيانات

 لوب  
 
 2المستوي ا



 اليط ت دير انبعاثات غازات الدصيئة
 
 ا

 اليط المستول •
 
للطاقبة  يبت  ا بتخدام  3صي ا

و الم بببباييس 
اّمببببا نمببببا ج االنبعاثببببات المفّصببببلة ا 

والبيانبببات علبببا مسبببتول المصبببنب الفبببردي عنبببد 
 3وبعببببد تطبيببببق ا  بببباليط المسببببتول . االقتضبببباء

 بشهق صحيح  
صضببق  خاصببًة • ن ت ببوم بتببوصير ت ببديرات ا   

يجببط ا
كسببيد الهربببون   بالنسبببة النبعاثببات غيببر ثبباني ا 
كبثببببر 

 
حّتببببا علببببا حسبببباب متطلبببببات البيانببببات اال

 .شمواًل وبتل المزيد من جهود الت دير

 لوب  
 
 3المستوي ا



 اليط ت دير انبعاثات غازات الدصيئة
 
 ا

 اليط المستول •
 
للطاقبة  يبت  ا بتخدام  3صي ا

و الم بببباييس 
اّمببببا نمببببا ج االنبعاثببببات المفّصببببلة ا 

والبيانبببات علبببا مسبببتول المصبببنب الفبببردي عنبببد 
 3وبعببببد تطبيببببق ا  بببباليط المسببببتول . االقتضبببباء

 بشهق صحيح  
صضببق  خاصببًة • ن ت ببوم بتببوصير ت ببديرات ا   

يجببط ا
كسببيد الهربببون   بالنسبببة النبعاثببات غيببر ثبباني ا 
كبثببببر 

 
حّتببببا علببببا حسبببباب متطلبببببات البيانببببات اال

 .شمواًل وبتل المزيد من جهود الت دير

 لوب  
 
 3المستوي ا



 :منهجّية النهج المرجعي صي خمس خطوات

ولا
 
صلّية: الخطوة اال  ت دير اال تهالك الوا،ح للوقود صي وحدات ا 

 التحويق الا وحدة  اقة مشتركة: الخطوة الثانية

 الضرب بمحتول الهربون الحتساب اجمالي الهربون: الخطوة الثالثة

 احتساب الهربون المستبعد: الخطوة الرابعة

التصحيح للهربون غير المؤكسد والتحويق الا انبعاثات ثاني : الخطوة الخامسة
كسيد الهربون  ا 

                      
النهج                

المرجعي     



 نجام المحا بة البيئية االقتصادية صي مجال الطاقة 

 

ولي الجلسة
 
 الثالثاليوم  3:اال



المعلومبات حبول الطاقبة وحبول االقتصباد بطري بة تتماشبا دومبًا مبب مبباد  نجبام لتنجبي   الطاقبةاّن نجام المحا بة البيئّية االقتصادّية صي مجبال 

لف نجام المحا بة البيئّية االقتصادّية صي مجال . وتصنيفاتهوتعاريفه  الحسابات
 
 :الطاقةويتا

 

 صبول بالوحبدات المادّيبة والن دّيبة التبي تصبف المخبزون مبب بدايبة السبنة حسبابات
 
يبت  . والترييبرات التبي تحبدث صيهباونهايتهبا  المحا ببّيةاال

 .وكتلك لمنتجات الطاقةلمواردالطاقة تجميب هته الحسابات للتراكمات الجوصّية 

 والن دّيببة  مببن البيئببة مببن خببالل ا مببداد المادّيببة  بالوحببداتالتببدّصق بالوحببدات المادّيببة والن دّيببة والتببي تصببف تببدص ات الطاقببة  حسببابات

جبدول اال بتخدام وُيجهبر . علا وجه الخصوص ا تخراج وإنتاج وواردات منتجبات الطاقبةجدول ا مداد وُيجهر . واال تخدام ،من االقتصاد

ي . والصادرات وترييرات الجرداتلل طاع المنزلي مجموع متو   ا تخدام الطاقة من قبق الصناعات واال تهالك الخاص 
َ
واّن صبيرة جبدول

ي ا مداد واال تخدام الت ليدّية الخاصة بالحسابات ال وميةمتنا  ة مب ا مداد واال تخدام 
َ
 .صيرة جدول

 جبق ا مبداد واال بتخدام المختلطة التي ترب  البيانات المادّية والن دّية عن  ريق ربب  جبداول الحسابات
 
بالوحبدات المادّيبة والن دّيبة مبن ا

 .المادّيةوالن دّيةتسهيق تحليق الرواب  بين المعلومات 

 مقدمة



 ا ّية الفوار  
 
 :بيناال

 موازين الطاقة وحسابات الطاقة  

 

يمهبببن ت سبببي  الفبببوار  الر يسبببّية ببببين مبببوازين الطاقبببة وحسبببابات الطاقبببة 
 :،من ثالث صائت

 الفوار  المفاهيمّية •

 المصطلحات •

 .الفوار  صي عر  ا حصاءات•



 المفاهيمّية الفوار  

 الجرراصّيةالترطّية اّن الفار  المفاهيمي الر يسي بين موازين الطاقة وحساباتها هو. 

 

 الوحبدات الموجبودة صعلّيبا ا حصباءات لجميبب الجرراصّية المرجعّية لموازين الطاقة هي ا قلبي  البو ني وبالتبالي يبت  تجميبب صالمنط ة
 ا قلي »  الترطيةو يشار الا هته . من ب ّية العال الو ني كجزء وًتعتبر الوحدات الموجودة خارج ا قلي  . علا هتا االقلي 

 
 «بمبدا

 

 بربض النجبر  –و نبي معبّين صبي اقتصباد تستخدم حسابات الطاقة ترطية جرراصّيبة ا بتناد ًا البا جميبب الوحبدات المؤ سبّية الم يمبة
ما الوحدات غير الم يمة صُتعتبر جزءًا من باقي العبال  وبالتبالي خبارج النطبا . عن مهان تواجدها

 
وُتعتببر الوحبدة المؤ سبّية وحبدة . وا

 2وعمببوم ًا  اّن االقلببي  االقتصببادي . 1م يمببة صببي البلببد عنببدما يهببون مركببز مصببلحتها االقتصببادّية هببو ،ببمن االقلببي  االقتصببادي للبلببد 
 يتماشبببا مبببب الحبببدود الجرراصّيبببة للبلبببد ولهبببن هنببباك معاملبببة خاصبببة لمنبببا ق التجبببارة الحبببّرة وللمراكبببز المالّيبببة الخارجّيبببة وللسبببفارات 

ّنها . والمنجمات الدولّية وما شاكق
 
 »وُيشار الا الترطية الجرراصّية علا ا

 
 .«ا قامةمبدا

 

 د اختالصا صي  ري ة تسجيق بعض ا حصاءات
ّ
و االقامة يو ل اّن ا تخدام مبدا  االقلي  ا 

 .(  خزانات الوقود الدولّية  ال اال تخدام/الصادرات/مثال الواردات)



 ّن الببواردات والصببادرات ترّطببي جميببب المعببامالت اّن
 
 االقلببي  يعنببي ا

 
بببين الوحببدات ا ببتخدام مبببدا
صبببببي االقلبببببي  والوحبببببدات الموجبببببودة صعلّيبببببا خبببببارج االقلبببببي  ومسبببببت لة عبببببن م بببببر " المتواجبببببدة صعليبببببا
وبا ،بباصة الببا  لببك  اّن ). وبالتببالي تتبببب التجببارة الحركببة الفعلّيببة للبضببا ب(المعنّيببة اقامةالوحببدات 

صببادرات حّتببا /الوحببدات الموجببودة صعلّيببًا ،ببمن االقلببي  ليسببت مسببجلة كببوارداتالمعببامالت  بببين 
 .مختلفاً الوحدات المعنّية محق إقامة ولو كان 

 الوحبدات الم يمبة وغيبر الم يمبة ببين الصبادرات المعبامالت /حسابات الطاقة  ترطي الوارداتوصي
مببثاًل كحالببة  –صببي الخببارج كانببت  ببواء )بشببهق مسببت ق عببن المهببان التببي تجببري صيببه المعببامالت 

و صي االقلي  الو ني -السّياح الو نيين صي الخارج 
 
جنبّية صي حالة  -ا

 
التبي تبزّود البداخق الشركات اال

 (.بالوقود
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مببر
 
صببي صفببي ميببزان الطاقببة  يرطببي ا ببتخدام الطاقببة . ا ببتخدامات المنتجببات  لتسببجيقمماثببق اال

ّمبببا صبببي حسبببابات الطاقبببة  صهبببو يرطبببي االقلبببي  
 
ا بببتخدامات جميبببب الوحبببدات المادّيبببة صبببي االقلبببي   ا

صا بتخدامات الوحبدات غيبر الم يمبة  –الم يمبة صبي االقتصباد البو ني ص ب  ا بتخدامات الوحبدات 
ن تعتبر وحدات ا مداد شرط )كصادرات ُتحتسط 

 
 (.م يمةا

 

  الطاقة ا تخدامات الوحبدات صي حسابات با ،اصة الا  لك  قد يشمق ا تخدام منتجات الطاقة
  والتي تزّود مركباتهبا الخاصبة  بيق المثالهتا هو حال الوحدات الم يمة علا . الم يمة صي الخارج

 بالوقود صي الخارجيت  تزويده  صي الخارج بالوقود والسفن التي يديرها الم يمون والتين 
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 المصطلحات

هناك صوار  بين ا تخدام بعض المصطلحات صي حسابات الطاقة وصي موازين الطاقة. 

 ُمعّرصبببة بشبببهق " اال بببتخدام"و" اال بببتهالك النهبببا ي"و " ا مبببداد"صببببعض المصبببطلحات مثبببق
ن . والحسببابات علببا حبد  ببواء ولهببن تعاريفهبا تترّيببرصببي المبوازين وا،بح 

 
خببت ويوصببا ببا يببت  ا 

 مختلف الترتيبات

 ن ُترصببق الجببداول المنشببورة دا مببًا لتفببادي االلتببباس بسبببط المصببطلحات المختلفببة ويجببط ا 
 ب اموس للمصطلحاتالطاقة حول إحصاءات 



المصطلحات المشتركة بمعانيها المختلفة بين موازين وحسابات الطاقة 
 :تتضّمن التالي

 (وكنتيجة اال تخدام)ا مداد •
 اال تهالك النها ي•

 .المخزون•
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  ّن مخرجبببات " ا مبببداد"تعريبببف مصبببطلح صيبببت المنتجبببات علبببا ا 
نشبببطة االقتصبببادّية زا بببد البببواردات

 
وبالتبببالي صببباّن . مبببن خبببالل اال

صببي المخببزون والترييببرات  الدولّيببةالصببادرات وخزانببات الوقببود 
س  ُتعتبر جميعهبا با ،باصة البا اال بتهالك المتو ب  وتهبوين را 

 .المال ا تخدامات

  با ،بباصة البببا  لبببك  يببت  تسبببجيق خزانبببات الوقببود الدولّيبببة صبببي
حسببببابات الطاقببببة كا ببببتهالك متوّ بببب  ا ا كانببببت عملّيببببة تزويببببد 
و  السببببفن بببببالوقود تضببببطلب بهببببا  ببببفينة تشببببّرلها وحببببدة م يمببببة ا 

 كصادرات ا ا كانت وحدة غير م يمة تشّرق السفينة

 

 الطاقببببة الداخلببببة الببببا االقلببببي  " االمببببداد"مصببببطلح يمّثببببق
ولببا نبباقص الببو ني للمببّرة 

 
الطاقببة الخارجببة مببن ا قلببي  اال

الوقبببببببببود خبببببببببالل الصبببببببببادرات وخزانبببببببببات مبببببببببن )الببببببببو ني
 .والترييرات صي المخزون(الدولية

 
 إمدادات الطاقةمجموع= 

ولّية+       
 
 انتاج الطاقة اال

ولّية والثانوّية+       
 
 واردات الطاقة اال

ولّية والثانوّية -      
 
 صادرات الطاقة اال

 (الجوّية والبحرّية)الوقود الدولّية خزانات -      

 تريرات المخزون -        

 موازين الطاقة احصاءات الطاقة
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 النهبا ياال بتهالك "مصبطلحيت  ا بتخدام "
والسبلب مبن ا بتخدام الخبدمات لإلشارة البا 

 ر         قبق 
 
و المجتمعات لتلبّيةاال

 
 ا

و الجماعّيبببببببة
 
ولهبببببببن . احتياجاتهبببببببا الفردّيبببببببة ا

عنببببببدما يببببببت  ا ببببببتخدام السببببببلب والخببببببدمات 
 كمدخالت الا عملّية

  االنتاج بوا بطة الوحبدات االقتصبادّية  يبت
 ".كا تهالك متو  "االشارة اليها 

 يشير اال تهالك النهبا ي صبي مبوازين الطاقبة
البببببا ا بببببتخدام الوقبببببود والههربببببباء والحبببببرارة 
المببوّردة الببا المسببتهلهين النهببا ّيين للطاقببة 
ببدة 

ّ
ببدة وغيببر المول

ّ
و لببك ال ببتخداماته  المول

 . للطاقة

 وهبو ال يشبمق ا بتخدام منتجبات الطاقبة صببي
خببرين 

 
صببناعات الطاقببة ومببن قبببق منتجببين ا

للطاقة كمبدخالت البا عملّيبة التحويبق والبا 
 .اال تخدام التاتي لمنتجات الطاقة

 موازين الطاقة احصاءات الطاقة
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 :  I درا ة حالة
نمو ج اال تبيان  حصاء الههرباء والطاقة إلا مخرجات النشرة من 

 (رمص) الطاقة السنوية للههرباء و
 

الثانيةالجلسة   
 

 الثالثاليوم 



ا تمارة احصاء 
 الههرباء والطاقة

نشرة احصاء 
 الههرباء والطاقة

  درا ة حالة
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