
الخطوط العريضة



المنطقة العربية على خريطة الطاقة العالمية

:مصادر المعلومات و اإلحصاءات        

BP Statistical Review
OPEC Annual Statistical Bulletin
Oil and Gas Journal
World Oil Outlook, OPEC
OAPEC Annual Statistical Bulletin
IEA Statistics



احتياطيات 
النفط
2013



انتاج النفط
2012

استهالك
الغاز 

الطبيعي 
2012



الحاجة إلحصاءات و موازين طاقة متسقة
اآتسبت عملية جمع ونشر إحصاءات الطاقة أبعادا جديدة في 

السنوات األخيرة، سواء من المنظور االقتصادي لقضايا العرض 
والطلب على الطاقة أو المنظور البيئي من حيث آثار انتاج واستهالك 

مواد الطاقة على البيئة والمناخ
ولكن، في المنطقة العربية، تفتقر إحصاءات الطاقة التي يتم 

الحصول عليها من مصادر مختلفة إلى التوافق، مما يحد من نطاق 
التحليل اإلحصائي الستخراج المؤشرات االقتصادية والبيئية الدقيقة 

الالزمة لوضع السياسات و المقارنات الدولية  
في نفس الوقت، تبذل بعض الجهود الدولية لتوحيد مفاهيم إحصاءات 

الطاقة واتباع منهجية عامة لبناء موازين طاقة موثوقة وقابلة 
:  للمقارنة، مثل

 م تلك الهيئات الدولية بتقدبم المعونة الفنية والتدريب لرفع القدرةتقو
اإلحصائية لذى البلدان العربية إلنتاج بيانات تفصيلية متسقة 

. إلحصاءات الطاقة تصلح لبناء موازين طاقة وطنية قابلة للمقارنة

 (IRES)التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة
)  ( IEAاستبيانات وآالة الطاقة الدولية

)(JODIمبادرة البيانات النفطية المشترآة 

جمع بيانات الطاقة



جمع بيانات الطاقة

مساهمات وآالة الطاقة الدولية في تطوير احصاءات الطاقة 

 ببناء عالقات عمل     (IEA)منذ الثمانيات تقوم وآالة الطاقة الدولية        
. جيدة مع بلدان من خارج عضويتها       

وآالة الطاقة الدولية شريك مؤسس في مبادرة بيانات النفط            
). JODI( المشترآة  

تغطي وآالة الطاقة الدولية مجموعة واسعة من األنشطة ضمن               
تنظيم   : برامجها الخاصة بالتعاون مع الدول غير األعضاء، ومنها                

.دورات تدريبية لبناء القدرات في مجال إحصاءات و ميزان الطاقة          
طورت وآالة الطاقة الدولية نموذج للتدريب العملي على منهجية        

جمع بيانات الطاقة بتعبئتها في استبيانات الكترونية شهرية           
وسنوية عن الفحم، والنفط، والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة               

المتجددة والنفايات، ثم استخدام بيانات تلك االستبيانات          
. آمدخالت لميزان الطاقة    

اليتسع الوقت لشرح تلك االستبيانات باستفاضة، ولكن 
سنعطي فكرة سريعة عن مفاهيمها العامة وترابطها 

.  الهيكلي



استبيانات وآالة الطاقة الدولية إلحصاءات الطاقة 

استبيانات وآالة الطاقة الدولية إلحصاءات الطاقة 



استبيانات وآالة الطاقة الدولية إلحصاءات الطاقة 

استبيانات وآالة الطاقة الدولية إلحصاءات الطاقة 



استبيانات وآالة الطاقة الدولية إلحصاءات الطاقة 

االستبيان السنوي للنفط   



منتجات النفط     :  البيانات المطلوبة     

تدفقات النفط الخام ومكوناته          :  البيانات المطلوبة     

النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي المستخرجة (+) اإلنتاج الداخلي       
انتاج مصافي التكرير + من باطن األرض  

)فحم، غاز(منتجات نفطية من مصادر طاقة أخرى   (+) من مصادر أخرى       

منتجات ثانوية مرتجعة من معامل البتروآيماويات     (+) مرتجعات للمصافي          

اجمالي المنتجات بترولية المحولة للمصفاة لتكريرها (+) منتجات محولة         

اجماليات النفط الخام ومكوناته المستوردة(+) اجمالي الواردات        

اجماليات النفط الخام ومكوناته المصدرة)-( اجمالي الصادرات         

) التدخل المصفاة(من النفط الخام وسوائل الغاز ) -( االستخدام المباشر     

 المخزون آخر المدة–المخزون في أول المدة (+) التغير في المخزون         

المجموع الجبري للتدفقات أعاله = ) محتسب  (مدخالت المصافي     

 المالحظ-المحتسب : مدخالت المصافي الفرق اإلحصائي   

الكميات الميلغة من المصفاة ) مالحظ(مدخالت المصافي     



تدفقات المنتجات النهائية          :  البيانات المطلوبة     

آميات النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي التي لم   (+) المنتجات األولية المستلمة         
تدخل المصفاة

منتجات المصفاة متضمنة الوقود المستخدم(+) مجمل انتاج المصفاة      

منتجات بترولية مستخدمة ومعاد تكريرها   (+) منتجات معاد تدويرها              

الوقود المستخدم لدعم عمليات التكرير) -( وقود المصفاة       

اجماليات المنتجات البترولية المستوردة  (+) اجمالي الواردات        

اجماليات المنتجات البترولية المصدرة  )-( اجمالي الصادرات         

المستخدم آوقود للسفن في الرحالت الدولية )-( وقود السفن للرحالت الدولية          

تحويل خصائص المنتجات فيما بين بعضها البعض ) ±( التحويالت بين المنتجات           

منتجات بترولية محولة للمصفاة إلعادة تكريرها  (+) منتجات محولة         

 المخزون آخر المدة–المخزون في أول المدة (+) التغير في المخزون         

المجموع الجبري للتدفقات أعاله = ) محتسب  (مجمل المسلم محليًا    

 المالحظ-المحتسب : مجمل المسلم محليًاالفرق اإلحصائي   

المتاح لالستخدام محليًا) مالحظ(مجمل المسلم محليًا    

وحدات القياس     



بنية االستبيان

امدادات النفط الخام، سوائل الغاز الطبيعي،  
مدخالت المصافي، اإلضافات، مواد   

هيدروآربونية أخرى 

امدادات المشتقات النفطية

المواد المسلمة لقطاع البتروآيماويات 

اجمالي المتاح محليًا حسب القطاعات 
االقتصادية

الواردات حسب المصدر 

الصادرات حسب الوجهة

المدخالت لمحطات الكهرباء و الحرارة
لالستخدام الذاتي 
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انتاج 
النفط 

وسوائل 
الغاز

أخرىمن مصادر 

الواردات

الصادرات

االستخدام 
المخزونبناء المباشر

مرتجعات

المحولةالمنتجات 

مصفاة 
التكرير

الطبيعيالخام وسوائل الغاز  النفط تدفقات
و لقائم مصافي التكرير و اإلضافات و هيدروآربونات أخرى

سحب 
المخزون

مصنع 
البتروآيماويات

جدول
-1-
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مجمل 
مخرجات 
المصافي

وقود المصفاة

الواردات

وقود 
الصادراتالسفن

بناء 
المخزون

مواد أولية 
مستلمة

المنتجات 
المحولة

مجمل 
المسلم 

محلياً 

المشتقات البترولية تدفقات

سحب 
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مجمل المتاح لالستهالك المحلي حسب القطاع االقتصادي
جدول

3

قطاع تحويل الطاقة    

النفط و المنتجات البترولية    آميات  يدرج تحت هذا القطاع      
: إلنتاج شكل آخر من أشكال الطاقة         المستخدمة   

او حرارية لدى   /الكميات التي يتم تحويلها الى طاقة آهربائية و         
) نشاط رئيسي  (محطات القوى الرئيسية      

و إنتاج الحرارة      الكهرباء     آلنتاج الكميات التي يتم اسنخدامها إل      
المباعة فقط لدى منتجي الطاقة الكهربائية والحرارية لالنتفاع               

) نشاط غير رئيسي    (الذاتي 

الكميات التي تحقن في افران فحم الكوك و أفران الصهر و مصانع                  
التغويز   

الكميات المرتجعة من صناعة البتروآيماويات          

 ات لدعم عمليالمستخدمةآميات الوقود يدرج تحت هذا القطاع 
 التحويلاتاستخراج النفط والغاز أو عملي  

قطاع الطاقة   

جدول 
3

جدول 
3



الواردات و الصادرات        جدول 
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االستبيان السنوي للغاز الطبيعي   



الغاز الطبيعي

تدفقات الغاز الطبيعي       :  البيانات المطلوبة     

 غير –مصاحب للنفط (الغاز الطبيعي المستخرج   (+) اإلنتاج الداخلي       
)  غاز مناجم الفحم–مصاحب للنفط 

منتجات من مصادر طاقة أخرى يتم خلطها مع الغاز    (+) من مصادر أخرى       
) الغاز الحيوي-غاز البترول المسال (الطبيعي 

)الطبيغي و المسيل (اجماليات واردات الغاز  (+) اجمالي الواردات        

)الطبيعي و المسيل  (اجماليات صادرات الغاز )-( اجمالي الصادرات         

المستخدم آوقود للسفن في الرحالت الدولية )-( وقود السفن للرحالت الدولية          

 المخزون آخر المدة–المخزون في أول المدة (+) التغير في المخزون         

المجموع الجبري للتدفقات أعاله = ) محتسب  (االستهالك المحلي  

 المالحظ-المحتسب : االستهالك المحليالفرق اإلحصائي   

الكميات المتاحة لالستهالك محليًا) مالحظ(االستهالك المحلي  



وحدات القياس

 جمع   المستخدمة في  الوحدات 
: بيانات الغاز الطبيعي    

المتر المكعب    
القدم المكعب    

وحدات حجم    
: الظروف القياسيةتقاس تحت 

)  مم زئبق760 درجة مئوية و15(

   المستخدمة في  الوحدات 
: الغاز الطبيعي   احصاءات  

:  وحدات حجم  
مليون متر مكعب أو قدم مكعب

:  وحدات طاقة 
TJتيرا جول 

BTUبليون وحدة حرارية بريطانية 

:الوحدات المستخدمة في االستبيان 

مليون متر مكعب
و

TJتيرا جول 

معامالت التحويل
يتغاير حجم الغاز باختالف درجة الحرارة والضغط،            

ولكن تظل القيمة الحرارية ثابتة        

1
متر مكعب

.948
متر مكعب

الظروف القياسية
)  مم زئبق760 درجة مئوية و15(

الطبيعيةالظروف 
)  مم زئبق760درجة مئوية و 0(

نفس المحتوى الحراري   



بنية االستبيان

امدادات الغاز الطبيعيامدادات الغاز الطبيعي

المتاح لالستهالك المحلي من الغاز 
الطبيعي

المتاح لالستهالك المحلي من الغاز 
الطبيعي

االستهالك النهائي المحلي للغاز الطبيعي
حسب القطاعات االقتصادية

االستهالك النهائي المحلي للغاز الطبيعي
حسب القطاعات االقتصادية

واردات الغاز الطبيعي حسب المصدرواردات الغاز الطبيعي حسب المصدر

صادرات الغاز الطبيعي حسب وجهة 
التصدير

صادرات الغاز الطبيعي حسب وجهة 
التصدير

المدخالت لمحطات الكهرباء و الحرارة
لالستخدام الذاتي حسب انواع المحطات
المدخالت لمحطات الكهرباء و الحرارة

لالستخدام الذاتي حسب انواع المحطات
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 انتاج الغاز الطبيعي 

اإلنتاج 
المسوق

البخر

الغاز المحروق 
والمعاد حقنه

إزالة السوائل في

مصانع الغاز الطبيعي

ازالة الكبريت 
والشوائب

استخراج 
النفط الخام

استخراج الغاز 
الطبيعي

فصل الغاز في

المناطق 
المغمورة

فصل الغاز عند 
رأس البئر 

)المناطق البرية(

سوائل الغاز 
الطبيعي

النفط الخام

االستبيان 
السنوي

للنفط

الغاز 
المصاحب

الغاز غير 
المصاحب

غاز مناجم 
مناجم الفحمالفحم

االستبيان 
السنوي

للغاز 
الطبيعي
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الغاز الطبيعي استهالك و اتإمداد

اإلنتاج 
الُمسوَّق

الواردات

الصادرات بناء المخزون

االستهالك 
المحلي

النقلقطاع 

قطاع استخراج 
الطاقة

الصناعةقطاع 

المنزلي   

التجارة 

الزراعة  

المخزونسحب 

التوزيعفاقد 

قطاع تحويل 
الطاقة

المدخالت لمحطات الكهرباء و الحرارة         : 5الجدول   
لالستخدام الذاتي     

: البيانات
:الغاز المستخدم إلنتاج آل الكهرباء والحرارة المباعة فقط 

حسب األنشطة االقتصادية للمستخدمين      
 مشترآة  – حرارة فقط    –آهرباء فقط     :  حسب المحطات   

مع الفصل بين آميات الغاز المستخدمة إلنتاج الكهرباء            
والمستخدمة إلنتاج الحرارة    

:وحدات القياس
)GCVمجمل القيمة الحرارية      (تيراجول    مليون متر مكعب و   

تستخدم البيانات لتتبع مدخالت 
الوقود ومخرجات الكهرباء والحرارة،  
آجزء من جهود االمم المتحدة لفهم 
انبعاثات ثاني أآسيد الكربون



االستبيان السنوي للكهرباء  

: تجمع بيانات الكهرباء والحرارة حسب



مصادر الكهرباء و الطاقة الحرارية

محطات 
آهرباء
فقط 

محطات الكهرباء 
والحرارة  

المشترآة  
CHP

محطات الحرارة 
فقط 

منتج 
رئيسي 

انتاج  (
) للسوق

آل انتاج  
الكهرباء    

وبيانات  
الوقود 

المستخدم 

آل انتاج الكهرباء     
والحرارة 

وآميات الوقود  
المستخدم 

آل انتاج الحرارة   

وبيانات الوقود   
المستخدم 

منتج 
ثانوي 

انتاج (
) ذاتي

آل انتاج الكهرباء     
والحرارةالمباغة    

فقط
وآميات الوقود  

المقابلة 

انتاج الحرارة    
المباعة فقط  

وآميات الوقود  
المقابلة 

بيانات أنشطة انتاج الكهرباء والحرارة 



وحدات القياس

الكهرباء
تقاس البيانات بمضاعفات        

(watt/hours)ساعة    /الواط

الطاقة الحرارية 
تقاس البيانات بوحدات الطاقة،         

: مثل
،  calories، آالوري   joulesجول  

Btuوحدة حرارة بريطانية      

القدرة االستيعابية لتوليد 
الكهرباء

تقاس بمضاعفات الكيلوواط      

أحمال الذروة السنوية، 
واألحمال المتاحة عند الذروة

تقاس بمضاعفات الكيلوواط      

وحدات القياس الخاصة باالستبيان

GWhساعة /جيجا واط:  الكهرباء

TJتيرا جول  : الحرارة

:القدرة االستيعابية لتوليد الكهرباء
MWميجا واط 

MWميجا واط : أحمال الذروة

: الحرارة/ مدخالت الوقود إلنتاج الكهرباء 
103ألف طن : وقود صلب و سائل T 

) NCVصافي القيمة الحرارية  ( TJتيرا جول : غاز ات



معامالت التحويل



االستبيان السنوي للطاقة المتجددة والنفايات



مصادر الطاقة المتجددة والنفايات

تدفقات الطاقة المتجددة والنفايات



المجموعة األولى: الطاقة المتجددة والنفايات

المجموعة الثانية: الطاقة المتجددة والنفايات



المجموعة الثالثة: الطاقة المتجددة والنفايات

وحدات القياس الخاصة باالستبيان

MWميجا واط القدرة االستيعابية لتوليد الكهرباء

ساعة / جيجا واطانتاج الكهرباء GWh

  TJتيرا جول انتاج الحرارة 

 متر مربع1000مجمعات الطاقة الشمسية 

): اإلمدادات و االستهالك النهائي حسب القطاع        (التدفقات األخرى 

الوقود الحيوي السائل
الف طن

الفحم النباتي

  TJتيرا جول انواع الوقود األخرى

للوقود) تيرا جول(تحتسب الوحدات الحرارية 
 NCVعلى اساس صافي القيمة الحرارية 



معامالت التحويل



االلكترونية بمقارنة    ”التحقق من اتساق البيانات      “تقوم خاصية   
: في استبيان النفط على سبيل المثال      . البيانات بين الجداول      

التحقق من صحة البيانات واتساقها           

التحقق من صحة البيانات واتساقها           



التحقق من صحة البيانات واتساقها           

اآتسبت عملية جمع ونشر إحصاءات الطاقة أبعادا جديدة في             
السنوات األخيرة، سواء من المنظور االقتصادي لقضايا العرض              

والطلب على الطاقة أو المنظور البيئي من حيث آثار انتاج           
واستهالك مواد الطاقة على البيئة والمناخ     

من المؤآد أن المنطقة العربية سيظل لها تأثير آبير على              
إمدادات الطاقة العالمية لعدة عقود قادمة، لما تمتلكه من             

النفط والغاز   :  احتياطيات ضخمة من مصادر الطاقة الناضبة       
. الطبيعي 

الزالت المنطقة العربية تعتمد في تلبية احتياجاتها من الطاقة             
على النفط بشكل رئيسي وعلى الغاز الطبيعي في اآلونة          

والزال استخدام الطاقات المتجددة     ..  األخيرة بشكل ملحوظ   
.في دور التجارب ) الطاقة الشمسية و طاقة الرياح      (

ربما تشكل استخدامات بعض أنواع الوقود الحيوي والمخلفات             
الزراعية في الريف واألماآن النائية نسبة مؤثرة من الطلب على                   

الطاقة في المنطقة العربية، ولكن لألسف التتوفر معلومات             
.  آافية عنها 

استنتاجات و توصيات       



استنتاجات و توصيات       

بالرغم من األهمية النسبية للمنطقة العربية على خريطة الطاقة 
مثًال، .  العالمبة، الزالت إحصاءاتها المنشورة والمتاحة محدودة جدا

اليوجد باب مستقل إلحصاءات الطاقة في آتب اإلحصاء السنوية التي 
القيمة “تصدرها األجهزة الوطنية لإلحصاء وتكتفي بنشر بيانات 

. إلنتاج وصناعات الطاقة في باب اإلحصاءات الصناعية  ”  المضافة
مؤخرًا، استحابة لعدد من الجهود الدولية، تقوم بعض أجهزة اإلحصاء 

او  (الوطنية بإعداد ميزان الطاقة للدولة حيث تتولى جمع البيانات 
الالزمة من مصادر متعددة مختلفة بسبب ) بمعنى أصح اإلحصاءات
.  تنوع مصادر الطاقة ذاتها

ولكن، يعوق هذا العمل عدم توفر البيانات أو اإلحصاءات الدقيقة 
.  والتفصيل الكافي للتحليل واستخراج المؤشرات الضرورية الصحيحة

لتطوير احصاءات و موازين طاقة متسقة على مستوى االقتصاد الكلي 
تطوير نظام متكامل ) بل ومن الضروري(والجزئي، فإنه من المفيد 

 - مصانع- معامل-شرآات(لجمع بيانات الطاقة من مصادرها 
. ومتابعتها ومعالجتها وتحليلها)  الخ-مستودعات 

ربما يكون ذلك من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدول                
. المؤمنة بقيمة المعلومات و التخطيط الجيد     

استنتاجات و توصيات       

يوضح النظام الترابطي الستبيانات الطاقة السنوية الخاص             
بوآالة الطاقة الدولية مدى حساسيته في اآتشاف أخطاء           

. آما أن هذا النظام يشمل أيضا االستبيانات الشهربة             . البيانات 
وآما يتضح من التصميم الهيكلي لتلك االستبيانات، مدى دقة         

وصرامة هذا النظام في تتبع تدفقات الطاقة بمصادرها          
. وأشكالها المختلفة في جميع األنشطة االقتصادية بالدولة         

من الواضح آذلك، قدرة هذا النظام على بناء موازين للطاقة              
تلقائيًا على مستوى االقتصاد الكلي والجزئي، باإلضاقة الى              

. قدرته على تطوير موازين حسابية لكل من مصادر الطاقة           
: يعتبر هذا النظام أداة احصائية مهمة تساعد على          

استخراج المؤشرات االقتصادية المستخدمة في المقارنات الدولية 
احتساب آفاءة استخدامات الطاقة على مستوى القطاعات  

) الكلية و الفرعية(االقتصادية 
احتساب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون في جميع القطاعات و    

األنشطة االقتصادية
وضع وتقييم سياسات الطاقة للدولة 



استنتاجات و توصيات       

من المفيد لجميع الدول العربية العمل على تطوير نظام موحد               
استبيانات احصاءات    “إلحصاءات الطاقة ويمكنها االعتماد على      

.  آنقطة انطالق ” الطاقة لوآالة الطاقة الدولية      
تطوير نظام     “: اذا توافقت الدول على التعاون لتحقيق تلك الغاية            

:، يلزم العمل على عدة مجاور        ”موحد إلحصاءات الطاقة العربية      
) ترتيب البيت من الداخل(تنظيم وإدارة : المحور األول
تطوير نظام في ضوء المعطيات المحلية (فني : المحور الثاني

)واإلقليمبة والدولية
التدريب المستمر المكثف و إعداد الكوادر المالئمة : المحور الثالث


