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  2018 أيار/مايو

 تمهيد

ءات حصاونشر إلجمع  يا" شامال"منهجرا" ) طاIRESتوفر التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة (
في جميع البلدان بغض النظر عن مستوى تطور نظامها اإلحصائي. على وجه الخصوص ، لطاقة ا

اج مجموعة من التوصيات المتفق عليها دوليا والتي تغطي جميع الجوانب العملية اإلنت IRESنوفر 
اإلحصائي، من اإلطار المؤسسي والقانوني ، المفاهيم األساسية والتعاريف والتصنيفات لمصادر 

 البيانات ، واستراتيجيات تجميع البيانات ، وميزان الطاقة ومسائل جودة البيانات والنشر اإلحصائي.
  

اإلحصائية ،في دورتها  تم أعداد التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة استجابة لطلب لجنة األمم المتحدة
) ، الستعراض أدلة األمم المتحدة على إحصاءات الطاقة ، 2006مارس  10-7السابعة والثالثين (

وتطوير إحصاءات الطاقة كجزء من اإلحصاءات الرسمية ، ومواءمة تعريفات الطاقة ومنهجيات 
اءات في األمم المتحدة التجميع وتطوير المعايير الدولية في إحصاءات الطاقة. قامت شعبة اإلحص

)  بالتعاون الوثيق مع مجموعة أوسلو حول إحصاءات IRESالتوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة (
 ).InterEnerStatالفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بإحصاءات الطاقة (والطاقة 

  
يف القياسي لمنتجات الطاقة أحد المعالم الرئيسية في التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة هو التصن

) ، وهو التصنيف القياسي األول لمنتجات الطاقة. وقد بني على مجموعة من التعاريف SIECالدولية (
الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بإحصاءات والمنسقة دوليًا لمنتجات الطاقة التي طورها 

كالتصنيف الدولي  SIECاألمم المتحدة. اعتماد الطاقة حسب التكليف الصادر عن اللجنة اإلحصائية ب
الموحد لمنتجات الطاقة يمثل خطوة هامة إلى األمام إلحصاءات الطاقة على المستوى الدولي. ال توفر 

SIEC لترميز اة ـا خطـيضم أتخدـها تسـلكنت ، واـلتعريفمجموعة موحدة من المنتجات فحسب ا
ويوفر روابط لتصنيفات المنتجات األخرى المتفق عليها دوليًا  ت،للفئام لعامي الهرالتسلسل والقياسية ا

). باإلضافة إلى استخدامه HS) والنظام الموحد للسلع  (CPC، مثل التصنيف المركزي للمنتجات (
أيضا في األطر التي  SIECفي األشكال التقليدية إلحصاءات الطاقة ، مثل ميزان الطاقة ، قد تخدم 

صاءات الطاقة مع غيرها المجاالت اإلحصائية ، مثل حسابات الطاقة تهدف إلى الجمع بين إح
 المستخدمة في مجال المحاسبة البيئة االقتصادية.

  
خضعت الوثيقة الحالية لعملية تحضيرية مكثفة شملت ذلك مشاورات مع الخبراء ، واثنين من جوالت 

خبراء المعني بإحصاءات الطاقة. التشاور على الصعيد العالمي والمراجعة النهائية من قبل فريق ال
) ، 2011فبراير  25-22اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة ، في دورتها الثانية واألربعين الدورة (

 UNSDكمعيار إحصائي وشجع تنفيذها في جميع البلدان. كما دعمت اللجنة عمل  IRESاعتمدت 
  .ية لجمع إحصاءات الطاقةعلى دليل اتحاد إحصاءات الطاقة لتوفير إرشادات عملية إضاف
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  شكر وتقدير
 

لوثيق مع ون ابالتعاالمتحدة التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة لألمم ء في اإلحصااشعبة أعدت 
الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بإحصاءات ومجموعة أوسلو حول إحصاءات الطاقة 

المشورة بشأن مواضيع محددة ، والبلدان والمنظمات الطاقة. وشملت العملية أيضا خبراء أخرين قدموا 
الدولية / اإلقليمية المشاركة من خالل جولتين من المشاورات العالمية ، والمشاركين في فريق الخبراء 

 المعني بإحصاءات الطاقة ، الذي قام بمراجعة الوثيقة قبل تقديمها إلى اللجنة االحصائية.
الطاقة الذين ساهموا في الصياغة وامراجعة الوثيقة تشمل  أعضاء مجموعة أوسلو حول إحصاءات

اتالي: السيد ج. براون (أستراليا) ، والسيد دبليو بيترمان (النمسا) ، والسيد ي. يوسفوف (أذربيجان) ، 
والسيد ج. الكروا (كندا) ، والسيد أ. كوهوت (كندا) ، السيد أ أ زاماغي (الدانمرك) ، والسيد ت. 

رك) ، والسيد ب. ك. راي (الهند)، السيدة ج. س. راثور (الهند) ، والسيد م. هولي أولسون (الدانم
(أيرلندا) ، والسيد س.ر. لوبيز بيريز(المكسيك) ، السيد هـ. بوفيلس (هولندا) ، والسيد أ. توستينسن .

توتان (النرويج) ، والسيدة ك. كولشوس (النرويج) ،السيد ا. جونس  (النرويج) ، والسيدة ج. أ. و. 
(النرويج) ، والسيد س. بيريت (بولندا) ، والسيد ا. كونشاروف (روسيا) ، والسيد ج. سوبراموني 
(جنوب أفريقيا) ، والسيد ب. ويستن (السويد) ، والسيد إ. ماكليي (المملكة المتحدة) ، السيد ب. كلكوين 

الذرية) ، السيد ج. ي. غارنييه  (الواليات المتحدة) ، والسيد أ. جريتسيفسكي (الوكالة الدولية للطاقة
(وكالة الطاقة الدولية) ، السيدة ك. ترينتون (وكالة الطاقة الدولية) ، السيد ب. لويسوينين (المكتب 

  االحصائي األوروبي) ) والسيد ر. ميرتينز (المكتب االحصائي األوروبي)  
  

يه لقيادتهما مجموعة أوسلو والفريق المتحدة  ممتنة للسيد ليونسز والسيد غارنيلألمم ء في اإلحصااشعبة 
العامل المشترك المعني بإحصاءات الطاقة ، على التوالي ، ومساهمتهم في إعداد التوصيات الدولية 

 إلحصاءات الطاقة.
  

(شعبة تم إعداد التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة تحت إشراف وتوجيه السيد ف. ماركهونكو 
لألمم ء في اإلحصاا(شعبة تم تحت اإلشراف العام للسيد  ر. بيكير المتحدة)  واختلألمم ء في اإلحصاا

المتحدة). ف. ماركهونكو والسيدة إ. دي ماتيو، والسيد ل. سوزا ، والسيد أ. أندرسن ، والسيد أ. 
 بالكبيرن. وشارك السيد بيكر في صياغة النص في مراحل مختلفة من الصياغة.

  
قامت ادارة االحصاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا) بترجمة أولية للوثيقة 
االصلية لتوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة بالنكليزية من خالل مشروع التنمية "تعزيز 

لكي تكون  2011القدرات االحصائية الوطنية في انتاج احصاءات وميزان الطاقة"  في شباط/فبراير
مرجعا" هاما" الطالع ذوي الشأن من البالد العربية على هذا الدليل بلغتهم األم وبالتوقيت المناسب 
مما يسهم في نشر أوسع للمفاهيم وتطبيق المنهجيات وفق تلك الوثيقة. وبعد ان تم اصدار النسخة 

ادارة االحصاء في اللجنة االقتصادية قامت النهائية باللغة اإلنكليزية من قبل إدارة األمم المتحدة للشؤون 
و. أبو باشراف مديرة إدارة اإلحصاءات االقتصادية االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا) 

(بمراجعة النسخة العربية لتسهيل اصدار النسخة  ومساعدة الباحث ك. روحانا والباحثة ه. شحادة الحسن
 العربية الرسمية . 
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 194..........................................: مؤشرات الطاقة المرتبطة بالبعد البيئي......................3-11الجدول 

 

  الئحة المربعات

 : المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم المتحدة1-1 المربع
 .Error! Bookmark not defined: النظام الدولي للوحدا1-4المربع 
 : األنشطة األساسية والثانوية والمساعدة1-5المربع 
   : وسائل تقدير انبعاثات غازات الدفئية1-11المربع 

  الئحة األشكال

  مخطط تدفقات الطاقة الرئيسة: 1-5الشكل 
  : التصنيف المتقاطع الستخدامات ومستخدمي الطاقة2-5الشكل

  شركة نفط كبرى : مثال عن1-6الشكل 
  في ميزان الطاقة : استخدامات الطاقة وتقديمها1-8الشكل 
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  قائمة االختصارات

API  معهد البترول األميركي 

BPM6   الدولي، النسخة السادسةدليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار 

BIPM  المكتب الدولي لألوزان والمقاييس 

Btu  الوحدة الحرارية البريطانية   

CHP الحرارة والكهرباء المشتركة 

CLRTAP اتفاقية التلّوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود 

CPC التصنيف المركزي للمنتجات 

ECLAC البحر الكاريبي اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة 

EEA الوكالة األوروبية للبيئة 

ESCM  دليل مجّمعي إحصاءات الطاقة 

ETBE  إيثيل ثالثي بيوتل اإليثر 

EUROSTAT  المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية 

GCV إجمالي القيم السعرية 

GTL  الغاز إلى سائل 

GDP إجمالي الناتج المحلي 

GHG غاز الدفيئة 

HS  المنّسق لتوصيف السلع وتبويبهاالنظام 

IEA الوكالة الدولية  للطاقة 

IMF صندوق النقد الدولي 

InterEnerStat الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بإحصاءات الطاقة  

IPCC الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ 

IRES التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة 

IRDT الدولية  المتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع التوصيات 

ISIC التصنيف الصناعي الدولي الموحد لكافة األنشطة االقتصادية 

ISWGES الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني باإلحصاءات البيئية 
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JPOI تنفيذ جوهانسبورغ خطة  

LNG الغاز الطبيعي الُمسال 

LPG غاز البترول الُمسال 

kWh كيلو واط ساعة  

MTBE ميثيل ثالثي بيوتل اإليثر 

NACE Rev 2 قتصادية في المجتمع األوروبي، التنقيح الثانيالتصنيف اإلحصائي لألنشطة اال 

NCV صافي القيم السعرية 

NGL سوائل الغاز الطبيعي 

OECD والتنمية في الميدان االقتصادي  منظمة التعاون 

SBP نقطة غليان معينة 

SDMX تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية 

SEEA نظام المحاسبة البيئية االقتصادية  

SEEA-E نظام المحاسبة البيئية االقتصادية في مجال الطاقة 

SI النظام الدولي للوحدات 

SIEC التصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة 

SNA نظام الحسابات القومية 

TAME ثالثي أميل ميثيل اإليثر 

Tce طن من الفحم المكافئ  

TOE طن من النفط المكافئ  

TPES مجموع إمداد الطاقة األولية 

UN األمم المتحدة 

UNDESA إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة 

UNECE لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا 

UNFC تصنيف األمم المتحدة اإلطاري لموارد الطاقة األحفورية والمعدنية 

UNFCCC اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  

VAT                 الضريبة على القيمة الُمضافة    
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  مقدمة . 1 الفصل
  

إن الطاقة هي مسألة أساسية في التنمية االجتماعية االقتصادية. فتوفر الطاقة ومواردها   1-1
وإمكانية النفاذ إليها لهو أمر أساسي في تقليص نسبة الفقر والتوصل إلى المزيد من التحسينات في 

الوقت عينه ومع االزدياد المستمر للطلب على الطاقة، تزداد المخاوف حول . إال أنه في 1معايير العيش
استدامة أنماط االنتاج واالستهالك الحالية ومدى القدرة على التعويل عليها، وتأثير استخدام الوقود 

 األحفوري على البيئة.

دامها من وبظل هذه الظروف تصبح عملية الرصد اآلني والموثوق إلمدادات الطاقة واستخ  1-2
األمور الضرورية لصنع القرارات الصائبة. إال أن مثل هذا الرصد يمكن إجراؤه في حال تم، بشكل 
منتظم، تجميع إحصاءات خاصة بالطاقة ذات جودة عالية وتم نشرها بشكل فعال. األمر الذي بدوره 

ارنة البيانات بين يتطلب توفر معايير متفق عليها دولياً ووضع إرشادات ضرورية لضمان إمكانية مق
الدول ووجود آلية مالئمة لنشر البيانات وطرحها أمام صانعي السياسات، على الصعيدَين الوطني 
والدولي، وأمام المجتمع بشكل عام. وفي هذا السياق يكمن دور التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة 

)IRESعي البيانات على الصعيد الوطني حول المفاهيم  ) في تأمين مثل هذه المعايير واإلرشادات لمجّمِ
والتعاريف والتصنيفات ومصادر البيانات ووسائل تجميع البيانات والتدابير المؤسسية وضمان نوعية 

  البيانات والبيانات الفوقية وسياسات النشر.

. تعتبر التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة وثيقة متعددة األغراض الجمهور المستهدَف  1-3
بية احتياجات مجموعات متنوعة من المستخدمين. وبالتالي يتنّوع جمهورها المستهدَف بشكل تتوجه لتل

  كبير وهو يشمل:

عي  .أ متواجدين في مكاتب ، بغض النظر عَما إذا كانوا الذين إحصاءات الطاقة الوطنية مجّمِ
و أي أخرى أة طاقة (وكاالت) أو في مؤسسات حكوميلوزارات افي أو  إحصائية وطنية

ني تقوية البرنامج الوط طبيقهم للتوصيات المتاحة، يستطيعونعبر توكاالت أخرى، و
كون جزًء ال يتجزأ من االحصاءات الرسمية وبالتالي إلحصاءات الطاقة بشكل جماعي لي

 إنتاج بيانات توافي تحديات يومنا هذا؛

عي اال  .ب حصاءات الدولية إلالتوصيات ألخرى الذين سيحصلون من خالل ت ااحصاءُمجّمِ
ً ذات الصلة  للمعلومات حول المعايير ى مصدر سلطويعلالطاقة  المتفق عليها دوليا

على أساسها السعي وراء التعاون  مع اإلحصائيين في حصاءات الطاقة والتي يجدر بإ
 ؛نوعية االحصاءات الرسمية بشكل عامبغية تحسين مجال الطاقة 

                                                           
) المتوفرة على العنوان االلكتروني التالي:  9g)، الفقرة  (JPOIكمثال راجع خطة تنفيذ جوهانسبورغ ( 1

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POIToc.htm  
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حصاءات الطاقة على تقييم ولية إلن ستساعدهم التوصيات الدالسياسات الذي صانعي  .ج
في مختلف  األهمية االستراتيجية إلحصاءات الطاقة بشكل أفضل، وتقييم التعقيدات

احصاءات الطاقة ولتقدير الحاجة إلى تخصيص الموارد  التي تواجهها المسائل
 الضرورية إلنتاج مثل تلك اإلحصاءات؛

در متعلقة بالطاقة والتي ستقالشؤون ال مع المنظمات الدولية واإلقليمية التي تتعاطى  .د
الدولية إلحصاءات الطاقة وتعتبرها كمرجع ذي أهمية عالمية يمكنها االستناد  التوصيات

 في عملها؛ إليه

السياسات الذين قد يستخدمون التوصيات لتقييم البيانات  المؤسسات البحثية ومحللي  .ه
عيلكل أفضل والمتوفرة بش  اءات الطاقة؛ وأخيراً وليس آخراً إحص تأمين مرجع قيِّم لُمجّمِ

الدولية إلحصاءات الطاقة ثروة معلوماتية  التوصياتفي  وندسيج ن، الذيعامة الناس  .و
ختلف بمت الطاقة ولصياغة األحكام السليمة المتعلقة إلحصاءا أفضلٍ  ضرورية لفهمٍ 

 .مسائل سياسات الطاقة

 

 خلفيةال  .أ

التنمية االجتماعية االقتصادية، لطالما كانت مسألة  نظراً للدور الدقيق الذي تلعبه الطاقة في  1-4
توفّر إحصاءات الطاقة ذات الجودة العالية مسألة تثير القلق في مجتمع اإلحصاءات. قامت اللجنة 
االحصائية في األمم المتحدة بمناقشة مسائل تتعلق بإحصاءات الطاقة كجزء من االحصاءات 

طاقة في بداية السبعينات، وضعت اللجنة إحصاءات الطاقة على االقتصادية منذ إطالقها. فعقب أزمة ال
جدول أعمالها كبند منفصل وطلبَت أن يتم تحضير تقرير خاص حول إحصاءات الطاقة وأن يتم عرضه 

  عليها للمناقشة.
  
وفقاً لذلك، تم تحضير تقرير األمين العام لألمم المتحدة ورفعه أمام اللجنة في دورتها التاسعة   1-5

بَت اللجنة بالتقرير وتوافقت على ضرورة إعطاء أولية قصوى لوضع 19762ة من العام عشر . رحَّ
نظاٍم متكامل إلحصاءات الطاقة في برنامج عملها. واتفقت على استخدام موازين الطاقة لتكون المفتاح 

ور الطاقة في تنسيق العمل حول إحصاءات الطاقة وتأمين البيانات بشكل مالئم، من أجل فهٍم أفضل لد
في االقتصاد وتحليله. كما أوصت اللجنة بتحضير تصنيف دولي معياري إلحصاءات الطاقة كجزء 
من النظام العالمي إلحصاءات الطاقة المتكاملة واعتبرت أن مثل هذا التصنيف هو عنصٌر أساسٌي 

  للتوصل إلى تطوير وتناسق إحصاءات الطاقة على المستوى الدولي.
  

                                                           
  .1976آذار/مارس  E/CN.3/476 ،(15. تقرير األمين العام لألمم المتحدة في الدورة التاسعة عشرة للجنة االحصائية (نحو نظام إحصاءات الطاقة المتكاملة  2
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يات اللجنة، قامت شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة بتحضير تقرير مفّصل وبعد رفع توص  1-6
حول المفاهيم والوسائل األساسية ذات الصلة بإحصاءات الطاقة. وقد قدّرت اللجنة في دورتها العشرين 

التقرير وقّررت أنه يجب أن يكون متوفراً للتداول بين المكاتب الوطنية والدولية،  1979في العام 
اً لدى الوكاالت األخرى ذات الصلة. ورداً على هذا القرار، أصدرت شعبة اإلحصاءات في األمم وأيض

المفاهيم والوسائل في إحصاءات الطاقة، مع اإلشارة لحسابات تقريراً بعنوان  1982المتحدة في العام 
اللجنة من جديد  ، ناقشت1987. وفي دورتها الرابعة والعشرين من العام 3وموازين الطاقة: تقرير تقني

إحصاءات الطاقة وأوَصت بنشر كتيّب حول عوامل التحويل ووحدات القياس من أجل استخدامه في 
إحصاءات الطاقة. ومع تطبيق هذه التوصية، أصدرت شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة في نهاية 

. 4لقياس وعوامل التحويلتقريراً تقنياً آخر بعنوان إحصاءات الطاقة: التعاريف، وحدات ا 1987العام 
  ولعبت هاتَان الوثيقتان دوراً بارزاً في تطوير إحصاءات الطاقة على المستويَين الوطني والدولي.

  
ومع اكتساب البلدان الخبرة في مجال تجميع إحصاءات الطاقة وتلبية العديد من المناطق   1-7

، قامت شعبة 1991لالحتياجات الخاصة بالبيانات، أصبح من الضروري إنتاج دليل إضافي. ففي العام 
ت نشر 2004، وفي العام 5إحصاءات الطاقة: دليل للدول الناميةاإلحصاءات في األمم المتحدة بنشر 

) EUROSTAT) والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية (IEAكل من الوكالة الدولية للطاقة (
لمساعدة الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في  6االستبيان المشترك دليل إحصاءات الطاقة

 ) واالتحاد األوروبي على تجميع االستبيان الُمشترك بينها بشأنOECDالميدان االقتصادي (
إحصاءات الطاقة وتأمين اإلرشاد فيما خّص هذا الموضوع. يتضمن كتيِّب منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية/ والوكالة الدولية للطاقة/ واليوروستات المعلومات األحدث حول الخلفية والتوضيحات حول 

  بعض المسائل المفهومية الصعبة.
  
ات الطاقة مازالت تعاني من قصور جدّي في ما وبالنظر إلى الدليل المتنامي على أن إحصاء  1-8

يتعلق بتوفُّر البيانات وإمكانية إجراء المقارنة الدولية، تناولت اللجنة في دورتها السادسة والثالثين من 
مراجعة برنامج يستند إلى التقرير المحضر من قبل مكتب إحصاءات النروج وأقرت  2005العام 

إلى تطوير إحصاءات الطاقة كجزء من االحصاءات الرسمية وإلى اللجنة خالل المداوالت بالحاجة 
  مراجعة التوصيات الحالية في مجال إحصاءات الطاقة.

  
وكجزء من أعمال المتابعة لقرارات اللجنة، عقدت شعبة االحصاءات في االمم المتحدة اجتماعاً   1-9

)، أوصى 2005أيار/مايو  25إلى  23بإحصاءات الطاقة (في نيويورك، من  لفريق خبراء خاص
 –بضرورة القيام بالمزيد من العمل في مجال إحصاءات الطاقة من قبل مجموعتَي عمل إضافيتين 

مجموعة تعنى بالمدُن ومجموعة عمل بين أمانات السر. على أن تقوم مجموعة المدن بالمساهمة في 
نة والمعايير الدولية إلحصاءات الطاقة الوطنية الرسمية، أما المجموعة الثانية تطوير الوسائل المحسّ 

                                                           
  1982 نيويورك، المتحدة، األمم ،29 رقم ،F السلسلة الطرق، في دراسات تقني، تقرير: الطاقة وموازين حسابات إلى خاصة إشارة مع الطاقة، إحصاءات في واألساليب المفاهيم 3

  1987 نيويورك، المتحدة، األمم ،44 العدد ،F السلسلة الطرق، في دراسات التحويل، وعوامل القياس وحدات التعاريف،: الطاقة إحصاءات4

 1991 نيويورك، المتحدة، األمم ، 6 رقم ،F السلسلة الطرق، في دراسات النامية، للبلدان دليل: الطاقة إحصاءات5

   .2004، باريس، EUROSTAT/ المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية  IEAالوكالة الدولية للطاقة  / OECDدليل إحصاءات الطاقة،  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  6



   

14 

 

فقد ُطِلَب منها تعزيز التنسيق ما بين الوكاالت، خاصةً في مجال التنسيق بين مختلف تعاريف منتجات 
  ة.الطاقة. وتمت صياغة مسودّة شروط مرجعية ِلكَلي الفريقَين والموافقة عليها من قبل مكتب اللجن

  
على التقدّم الحاِصل وقامت بدعم  2006أثنت اللجنة في دورتها السابعة والثالثين في العام   1-10

قيام وتفويض فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة، الذي انعُِقد من قبل مكتب إحصاءات النروج، 
) الُمشّكل من قبل InterEnerStatوالفريق العامل الُمشترك بين األمانات المعني بإحصاءات الطاقة (

، وطلبت التنسيق المالئم بينهما. ويُعَد اإلصدار الحالي نتيجةً للتعاون الوثيق بين 7الوكالة الدولية للطاقة
). InterEnerStatشعبة االحصاءات في األمم المتحدة وفريق أوسلو والفريق المشترك بين األمانات (

ي شامل للتوصيات الدولية المتعلقة وفي حين ركز فريق أوسلو على وضع إطار عمل مفهوم
 InterEnerStatبإحصاءات الطاقة، باإلضافة إلى استراتيجيات تجميع البيانات ونشرها، رّكز فريق 

على اتّساق تعاريف منتجات الطاقة وتدفقات الطاقة (راجع الفصلَين الثالث والخامس للمزيد من 
  التفاصيل).

  
إلحصاءات الطاقة تم التحضير لنظام الُمحاسبة البيئية وبالتوازي مع التوصيات الدولية   1-11

)، وذلك SEEA-E)، بما فيها نظام الًمحاسبة البيئية االقتصادية في مجال الطاقة (SEEAاالقتصادية (
برعاية لجنة خبراء األمم المتحدة في مجال المحاسبة البيئية االقتصادية. ومن شأن نظام المحاسبة 

) أن SEEA-E) ونظام المحاسبة البيئية االقتصادية في مجال الطاقة (SEEAالبيئية االقتصادية (
نا المعايير االحصائية الدولية للحسابات البيئية وحسابات الطاقة، من خالل المفاهيم الُمتواَفق عليها  يؤّمِ
والتعاريف والتصنيفات والجداول والحسابات المرتبطة ببعضها البعض.  ويُعتبر كل من التوصيات 

) SEEA-E) ونظام المحاسبة البيئية االقتصادية في مجال الطاقة (IRESدولية إلحصاءات الطاقة (ال
وثيقتان مكملَتَان لبعضهما البعض وتم تحضيرهما بالتنسيق التام بينهما. ففي حين تمتثِل التوصيات 

االقتصادية في  الدولية إلحصاءات الطاقة إلى أقصى حد للتركيبة المفهومية لنظام المحاسبة البيئية
مجال الطاقة، تم تطوير المعايير الحسابية لنظام المحاسبة البيئية االقتصادية في مجال الطاقة بناًء على 
التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة (كاستخدام مواد البيانات المتوفرة في التوصيات، وتصنيفها 

الفصل الحادي عشر لمعرفة المزيد عن لمنتجات الطاقة وتعريف تدفقات الطاقة). يمكن العودة إلى 
) و نظام المحاسبة البيئية االقتصادية في IRESالعالقة بين التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة (

  ).SEEA-Eمجال الطاقة (
  
الوثيقة الحالية، التي اعتمدت كمعيار إحصائي من قبل اللجنة في الدورة الثانية واألربعون في   1-12

  فر المعيار المتفق عليه دوليا إلحصاءات الطاقة.، تو 2011فبراير 
 

                                                           
  .E/CN.3/2006/10،  37راجع تقرير األمين العام بشأن إحصاءات الطاقة للدورة   7



   

15 

 

 حصاءات الطاقةإل  التوصيات الدولية أهداف  .ب

إن الغرض الرئيس من التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة يكمن في تعزيز إحصاءات    1-13
الطاقة  كجزء من اإلحصاءات الرسمية  من خالل تأمين توصياٍت حول المفاهيم والتعاريف، 
والتصنيفات، ومصادر البيانات، ووسائل تجميع البيانات، والتدابير المؤسسية، والنهج المتََّبَعة في تقييم 
نوعية البيانات، والبيانات الفوقية وسياسات النشر. ومن شأن تطوير إحصاءات الطاقة باالمتثال إلى 
التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة أن يجعل هذه االحصاءات أكثر توافقاً  مع ميادين أخرى من 

ً مع ، 8ميادين االحصاءات االقتصادية كالتصنيفات الدولية المعيارية لألنشطة والمنتجات وأيضا
  ).كالتوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعيةالتوصيات الخاصة باإلحصاءات االقتصادية األخرى (

  
باإلضافة إلى ذلك ستكون التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة  بمثابة وثيقة مرجعية لدعم   1-14

مل مشترك ومرن الحفاظ على البرامج الوطنية إلحصاءات الطاقة وتطويرها. كما أنها تؤمن إطار ع
لعملية جمع وتبويب وتحليل بيانات الطاقة ونشرها بطريقة تخدم احتياجات المجتمع المستخِدم، وتكون 
متعلقة بالسياسات وآنيّة ويمكن االعتماد عليها ومقارنتها دولياً. ويمكن لجميع الدول استخدام إطار 

ا، كقاعدة للقيام بالمزيد من العمل هذا، بغض النظر عن مستوى تطّور أنظمة اإلحصاءات لديه
  التحسينات على برنامج اإلحصاءات الحالي المتعلق بالطاقة  أو من أجل وضع مثل هذا البرنامج.

  
في حين يُتوقَّع أن تمتثل كافة البلدان لتعاريف وتصنيفات التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة   1-15

تعلقة بجمع البيانات وتبويبها والحفاظ على أفضل على قدر المستطاع والُمتاح، ومتابعة التوصيات الم
جودة ممكنة لنوعية البيانات واتِّباع مبادئ نشر البيانات، إال أن لديها المرونة الكاملة في تحديد نطاق 
برنامج إحصاءات الطاقة الخاص بها وفي تطوير استراتيجيات جمع البيانات ووضع التدابير 

  اسة البلد وظروفه وتوفّر الموارد لديه.المؤسسية المالئمة التي تعكس سي
  
إال أنه يُستخدَم االحصاءات الرسمية بالرغم من عدم وجود تعريف متوافق عليه دولياً لمصطلح   1-16

بشكل كبير في مجتمع االحصاءات. وفي الممارسة الدولية، يُشار إلى هيئة إحصائية معينة 
األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم  المبادئباإلحصاءات الرسمية إذا ما كانت تتَّبع 

). إحدى أهم أهداف هذه المبادئ هي التشديد على أهمية الحفاظ على 1-1(راجع المربع  910المتحدة
أفضل نوعية من البيانات كِسمٍة أساسية ال جدل فيها في اإلحصاءات الرسمية. ويتم تغطية موضوع 

  داً إلى خبرات الدول والمنظمات الدولية في هذا المجال.جودة البيانات في الفصل التاسع استنا

                                                           
 قامت وكالة الطاقة الدولية بمبادرة لتشكيل فريق يتألف من وكاالت إقليمية ومتخصصة فاعلة في مجال إحصاءات الطاقة، في العام  8

)، وتم تشكيله في العام InterEnerStat. وُعرف هذا الفريق بالفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بإحصاءات الطاقة (2004
  ، ويعمل كفريق مشترك بين األمانات معني بالتقرير عن إحصاءات الطاقة أمام اللجنة.2005

  ).HS) والنظام المنّسق لتوصيف السلع وتبويبها (CPCركزي للمنتجات ()، والتصنيف المISICالتصنيف الصناعي الدولي الموّحد (  9
 15و 11جرى اعتماد المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية  خالل الدورة االستثنائية للجنة اإلحصائية في األمم المتحدة، بين   10

 (E/CN.3/1994/18)دي واالجتماعي، .  راجع السجالت الرسمية للجلسة االستثنائية للمجلس االقتصا1994نيسان/أبريل 
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 11المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم المتحدة :1.1المربّع

إن اإلحصاءات الرسمية هي عنصر ال غنى عنه في النظام اإلعالمي ألي مجتمع . المبدأ األول
ديمقراطي، بما تقدمه للحكومة واالقتصاد والجمهور من بيانات عن الحالة االقتصادية والديمغرافية 

واالجتماعية والبيئية.  ولتحقيق ذلك، يتعين أن تقوم الوكاالت المعنية باإلحصاءات الرسمية بجمع ما 
بحقهم في التماس  وفاءً وبت فائدته العملية من البيانات اإلحصائية وتوفيره للمواطنين بتجرد يث

  المعلومات.

من أجل الحفاظ على عنصر الثقة باإلحصاءات الرسمية، يترتّب على الوكاالت اإلحصائية  المبدأ الثاني.
زين وعرض البيانات أن تتّفَق على الوسائل واإلجراءات التي ستعتمدها في جمع وتجهيز وتخ

  اإلحصائية، بناًء على اعتبارات مهنية حازمة بما في ذلك من مبادئ علمية وأخالقيات مهنية.

من أجل تسهيل عملية التفسير الصحيح للبيانات، على الوكاالت اإلحصائية أن تقدّم  المبدأ الثالث.
حول مصادر اإلحصاءات والوسائل واإلجراءات المتبعة للحصول  ،وفقاً لمعايير علمية ،المعلومات

  عليها.

  على الوكاالت اإلحصائية أن تعلّق على التفسيرات واالستخدامات الخاطئة لإلحصاءات. المبدأ الرابع.

 ُمسوحمن كافة أنواع المصادر سواء كانت  سحب البيانات ذات الغرض اإلحصائيالمبدأ الخامس. يمكن 
على الوكاالت اإلحصائية أن تختار المصدر مع األخذ باالعتبار النوعية فسجالت إدارية.  إحصائية أو

  بء الذي يترتّب على الجهات الُمستجيبة.والتكلفة والع والفترة الزمنية

. إن البيانات الفردية التي تجمعها الوكاالت اإلحصائية بهدف التجميع اإلحصائي، سواء المبدأ السادس
ألشخاص طبيعيين أو قانونيين، يجب أن تكون في غاية السريّة وأال يتم استخدامها إال أكانت تعود 

  ألغراٍض إحصائية.

  . يجب أن تكون القوانين واألنظمة والتدابير التي تعمل ضمنها األنظمة اإلحصائية عامة.المبدأ السابع

في  ن أجل تحقيق التجانس والتكافؤن مأهمية التنسيق بين الوكاالت اإلحصائية ضمن البلدا المبدأ الثامن.
  النظام اإلحصائي.

 والتصنيفات والطرائق . من شأن استخدام الوكاالت اإلحصائية في كل بلد للمصطلحاتالمبدأ التاسع
  أن يعّزز تجانس وتكافؤ أنظمة اإلحصاءات على كافة المستويات الرسمية.الدولية 

د األطراف في مجال اإلحصاءات في تحسين أنظمة . يساهم التعاون الثنائي والمتعدالمبدأ العاشر
  اإلحصاءات الرسمية في كافة البلدان.

  

                                                           
إال أنه بالرغم من أن النص األصلي للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم المتحدة يشير فقط إلى "وكاالت اإلحصاءات الرسمية"   11

اإلحصاءات في سياق اإلحصاءات المتعلقة بالطاقة  ال بد من فهم ضرورة اشتمالها على وكاالت/مؤسسات الطافة الوطنية المعنية بجمع وتبويب ونشر 
  المتعلقة بالطاقة.
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. إن الطاقة أهمية تطوير اإلحصاءات المتعلقة بالطاقة لتكون جزًء من اإلحصاءات الرسمية  1-17
هي حاجةٌ ملّحة في كافة األنشطة البشرية وهي مهمة جداً في التنمية االجتماعية االقتصادية. وبالتالي 
من الضرورة الملّحة أن يتم العمل على أن تكون إحصاءات الطاقة ذات أعلى جودة ممكنة. ولضمان 

رحلة جمع بيانات معيّنة تستخدم في البلدان على أخذ خطوات للتقدّم من م تشجيعبلوغ هذه الجودة، يتم 
األساس ألغراض داخلية من قبل وكاالت متنوعة معنية بالطاقة، إلى مرحلِة وضع نظام متكامل 
إلحصاءات متعلقة بالطاقة متنوعة األغراض، كجزء من إحصاءاتها الرسمية في سياق المبادئ 

تم وضع مثل هذا النظام في الكثير  األساسية وعلى قاعدة تدابير مؤسسية مالئمة. ومن المعروف أنه
من البلدان والمناطق ويتم بذل الجهود إلجراء المزيد من التحسينات، في حين ما يزال عدد ملحوظ من 

 .12البلدان في المراحل األساسية من هذه العملية

إن تطوير اإلحصاءات المتعلقة بالطاقة لتكون جزء من اإلحصاءات الرسمية من شأنه أن   1-18
) تقوية القاعدة القانونية من أجل ضمان سرية مؤمني البيانات 1يكون ذا منفعة من عدة نواحٍ، بما فيها: (

) تحسين المقارنة الدولية من خالل تشجيع تنفيذ المعايير 2والحماية من سوء استخدام البيانات؛ (
  ) تعزيز الشفافية في تجميع اإلحصاءات ونشرها.3والمفاهيم الدولية؛ (

اإلجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز اإلحصاءات المتعلقة بالطاقة  لتكون جزًء من   1-19
يُعَدّ تطوير اإلحصاءات المتعلقة بالطاقة لتكون جزًء من اإلحصاءات الرسمية اإلحصاءات الرسمية. 

راءات التي لبلد ما، هدفاً طويل األمد يتطلب التخطيط الحِذر للتطوير والتنفيذ. ويجب أن يتم اتخاذ اإلج
  ستقود إلى هذا الهدف عل الصعيدَين الدولي والوطني.

على الصعيد الدولي، يمكن بلوغ تعزيز اإلحصاءات الرسمية المتعلقة بالطاقة من خالل تطوير   1-20
التوصيات الدولية الحالية المتعلقة بإحصاءات الطاقة واعتماد برنامج التنفيذ المطابق له. ويتضمن 

عي إحصاءات الطاقة ( برنامج التنفيذ، ) وغيره من ESCMعلى سبيل المثال، تحضير دليل مجّمِ
بأن تلعب  يوصىالتقارير التقنية لضمان مشاركة الممارسات السليمة والتحسينات في نوعية البيانات. و

المنظمات الدولية دوراً فاعالً في تنفيذ التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة، وأن تساعد البلدان على 
تطوير برامج عمل إلحصاءات الطاقة كجزء من إحصاءاتها الوطنية الرسمية، من خالل مثالً تحضير 
مواد تدريبية والقيام ببرامج تدريب دورية، بما في ذلك تنظيم ورشات عمل إقليمية، ومساعدة الدول 

  على مشاركة خبراتها الُمكتََسبة من هذه العملية.

ك حاجة إلى إجراء المزيد من التحسينات في إطار العمل القانوني أما على الصعيد الوطني، هنا  1-21
وإلى تبسيط التدابير المؤسسية. وقد تشكل بعض المسائل كموضوع السرية تحدياً حقيقياً  بما أنه قد 
ً تجاه تركيز السوق وتحريره من جهة إمداد بعض منتجات الطاقة، مما يخلق  يكون هناك ميالً قويا

ً بين متطلب ات السرية والطلب على البيانات. يمكن الحصول على بعض اإلرشادات بهذا نزاعا
  الخصوص في الفصلَين السابع والعاشر.

                                                           
  No 1099/2008 (EC)إحدى األمثلة األحدث لمثل هذا المجهود، اعتماد االتحاد األوروبي لنظام المجلس األوروبي وللمجلس    12
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يوصى بالقيام بالمزيد من الجهود على الصعيد الوطني لرفع مستوى ثقة الُمستخِدم  بإحصاءات   1-22
يتم التعامل  يوصى بأنماماً. لذا الطاقة، بما في ذلك السعي لجعل عملية تجميع البيانات ونشرها شفافة ت

مع إحصاءات الطاقة الرسمية على أنها سلعة عامة وبأن تتأكد الوكاالت المسؤولة عن نشر هذه 
  اإلحصاءات أن يكون للناس حق النفاذ إليها.

يتم تناول بعض االحتياجات في المراجعة الحالية. لم تجٍر مراجعة التوصيات الدولية   1-23
 منذ الثمانينات وكان ال بد من الُمراجعة والتحديث من أجل ما يلي: إلحصاءات الطاقة

بعين االعتبار التوصيات حول المعالجة اإلحصائية للتطورات الجديدة الحاصلة أخذ   )أ(
التعقيدات الحاصلة في أسواق الطاقة (بما في ذلك في إنتاج واستهالك الطاقة. وتشمل األمثلة 

(كاالستخدام الزائد للطاقة المتجددة)   13وتكنولوجيا جديدةتحريرها) وظهور مصادر طاقة 
والحاجة إلى البيانات لتقييم استدامة وكفاءة إمدادات الطاقة واستهالكها، األمر الذي لم يكن يؤخذ 

 بعين االعتبار في التوصيات السابقة.
تأمين توصيات متعلقة بمواضيع لم يتم التطّرق لها بشكل صريح في منشورات األمم   )ب(

المتحدة المتواجدة حالياً، كاستراتيجيات تجميع البيانات ونوعية البيانات ونشر البيانات والبيانات 
الفوقية باإلضافة إلى التدابير المؤسسية التي يحتاج إليها التجميع الفعّال إلحصاءات الطاقة 

 الرسمية.
البيانات  البيانات المطلوب جمعها، وتحديد مجموعة من مصادر قائمةوضع تعاريف ل   )ج(

وطرائق جمعها لمساعدة الدول على صياغة االستراتيجيات التي ستتبعها في تجميع البيانات في 
ظل التعقيدات المتزايدة التي تطال أسواق الطاقة في االقتصادات العالمية المتسارعة والمخاوف 

 البارزة المتعلّقة بموضوع السرية.
مع  وخاصةً من أجل تحسين التناسقطاقة تشجيع اعتماد نهج متكامل إلحصاءات ال  )د(

معايير التصنيفات الدولية األخرى لألنشطة والمنتجات، كما واألخذ باالعتبار التوصيات الجديدة 
، 2008في مجاالت ذات صلة (كما في التوصيات الدولية المتعلقة باإلحصاءات الصناعية، 

وتصنيف األمم المتحدة  SEEA-Eونظام المحاسبة البيئية واالقتصادية في مجال الطاقة 
 .موارد الطاقة األحفورية والمعدنيةل طارياإل
اإلقرار بأن مسؤولية تجميع ونشر اإلحصاءات الرسمية المتعلقة بالطاقة، وبحسب   )ه(

ظروف البلد، قد تكون ضمن عمل مكاتب اإلحصاءات الوطنية أو وزارات الطاقة أو غيرها من 
مة في هذه المسؤولية يجب أن تلتزم الوكالة المساهِ الوكاالت المختصة. وبغض النظر عن مكمن 
 اإلحصاءات. جودةاإلحصاءات الرسمية المتعلقة بالطاقة بمعايير 

 
التقارير الدولية حول بيانات الطاقة الالزمة من أجل التعامل مع التحديات توحيد  عزيزت  )و(

تلبية االحتياجات الدولية العالمية كالتنمية المستدامة وأمان الطاقة والتغير المناخي. ومن أجل 

                                                           
ومؤخراً بدأت طاقة الرياح والطاقة  عاماً، على سبيل المثال، بالكاد كان هناك كهرباء منتَجة من الطاقة النووية. 40يشهد سوق الطاقة تطوراً سريعاً . فمنذ  13

ي هناك حاجة الشمسية يستحوذان على االهتمام. وبدأ الوقود الحيوي يتطور بشكل سريع وغداً قد يشهد تطوراً أسرع للهيدروجين وخاليا الوقود. وبالتال
  .التطور السريع في سوق الطاقة واضحة لضرورة وجود إحصائيين وإحصاءات لمواكبة هذا الموضوع، أو على األقل المساهمة في هذا
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التحسُّن في نوعية قاعدة بيانات األمم المتحدة األخرى، بما في ذلك تحقيق التقدّم في التغطية و
المتعلقة بإحصاءات الطاقة وقاعدات بيانات الطاقة األخرى التابعة لغيرها من المنظمات الدولية 

  واإلقليمية.

  ومختلف استخداماتها إحصاءات الطاقة مستخِدمو  .ج

هو مجال إحصائي متخصص يتطَور نِطاقه مع مرور الزمن،  إحصاءات الطاقةإن مجال    1-24
استخراج منتجات الطاقة وإنتاجها وتوزيعها وتخزينها وتجارتها واستهالكها  -وهو يغطي بشكل كبير: 

تفاصيل في الفصل الثاني). والخصائص واألنشطة األساسية لصناعات الطاقة (المزيد من ال -النهائي؛ 
ويتم النظر إلى إحصاءات الطاقة على أنها هيئة متعددة األغراض. لذا تم أخذ احتياجات المجموعات 
المختلفة من المستخدمين بعين االعتبار خالل التحضير للتوصيات الدولية لهذه اإلحصاءات. وفي ما 

 م.يلي إيجاز لمجموعات المستخدمين األساسيين والحتياجاته

. يستخدم صانعو السياسات إحصاءات الطاقة من أجل صياغة صانعو سياسات الطاقة  1-25
استراتيجيات الطاقة ومن أجل رصد عملية تنفيذها. وفي هذا السياق، تستلزم إحصاءات الطاقة، من 

 بين عدة أمور، ما يلي: 

في  . وهو ألمر غايةصياغة سياسات خاصة بالطاقة ورصد تأثيرها على االقتصاد  )أ(
تؤثِّر بشكل مباشر باإلنتاج والواردات ، بما أن مسألة توفّر الطاقة بالنسبة للبلداناألهمية 

والصادرات واالستثمار الذين يؤثرون بدورهم بشكل كبير على إجمالي الناتج المحلي للبلد. 
ومن شأن اإلحصاءات التفصيلية والعالية الجودة أن تمنح صانعي السياسات المعلومات 

ففي سياق الصدمات العالمية  وتقييم إمكانية تقديم التنازالت. السليمةالالزمة التخاذ القرارات 
في األسعار كالنفط والغاز، على سبيل المثال، قد يرغب صانعو السياسات برصد تأثير برامج 

الوطني لهذه األنواع من الوقود. وفي حاالت أخرى، يمكن للسياسات النظر في إذا ما الدعم 
 ء أو من األفضل استخدامها  كوقود؛كان من األفضل استخدام بعض منتجات الطاقة في الغذا

. من أجل تقييم أمن الطاقة الوطني، ال بد من توفُّر رصد أمن الطاقة الوطني  )ب(
ادات الطاقة والتحويل والطلب ومستويات التخزين. إال أن اإلحصاءات التفصيلية حول إمد

تلك البيانات التي تتعلق باإلنتاج والتجارة واالستهالك والمخزون تُعتَبَر حّساسة سياسياً، إذ 
تُعَدّ المشاكل المتعلقة بإمدادات الطاقة بمثابة تهديد لالستقالل الوطني، خاصةً إذا ما كانت 

 ادرة على تلبية الطلب على الطاقة؛ق مصادر الطاقة الوطنية غير

. من التخطيط لتنمية صناعات الطاقة وتشجيع العمليات التكنولوجية لحفظ الطاقة   )ج(
مثل هذا التخطيط االستراتيجي، توفُّر بيانات منتظمة ومفّصلة  المتطلبات األساسية التي تسبق

تغطي مجاالت إنتاج الطاقة األولية والثانوية، باإلضافة إلى تدفقاتها بدءً من اإلنتاج حتى مرحلة 
االستهالك النهائي. األمر الذي يسمح بإجراء تقييم للكفاءة االقتصادية لمختلف عمليات إنتاج 

كما يسمح ببناء نماذج لالقتصاد القياسي من أجل المزيد من التوقع  الطاقة واستهالكها،
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وفي العمليات التكنولوجية لحفظ  والتخطيط المستقبلي لالستثمار في مجال صناعات الطاقة 
 الطاقة؛

. هناك السياسة البيئية، خاصةً جردات انبعاثات غازات الدفيئة واإلحصاءات البيئية  )د(
وغيرها من ملوثات الهواء  البيئي الذي تخلّفه غازات الدفيئة،مخاوف متزايدة حول التأثير 

األولى عن استخدام الطاقة، وخاصةً جراء استخدام الوقود األحفوري. لذا ال بد بالدرجة  الناجمة
تلبية احتياجاتها من اإلحصاءات البيئية، خاصةً في ما يتعلق من تمكين إحصاءات الطاقة 

 بانبعاثات غازات الدفيئة.

. إن توفُّر إحصاءات الطاقة المفّصلة هو ألمر دقيق للمجتمع التجاري مجتمع األعمال التجارية  1-26
بشكل عام ولصناعات الطاقة بشكل خاص، من أجل تقييم مختلف الخيارات التجارية وتقييم فرص 
االستثمارات الجديدة وإجراء التحليالت لسوق الطاقة. ويجب أن تكون إحصاءات الطاقة األساسية ذات 

ابعين ألسواق الطاقة، بما أن التغيرات التي تحصل في أسواق الطاقة وأسعارها في صلة بالخبراء المت
 العديد من البلدان سيكون لها تأثيراً كبيراً على الوضع االقتصادي. 

عو ومستخِدمو الحسابات القومية  1-27 . في معظم أنظمة اإلحصاءات الرسمية، تلعب الحسابات مجّمِ
ً بما أنه ا تعكس الصورة القومية للوضع االقتصادي وتوّجهاته، وتغطي كافة القومية دوراً حاسما

القطاعات اإلنتاجية بما فيها الطاقة وكافة استخدامات السلع والخدمات. لذا هناك حاجة ضرورية 
لإلحصاءات االقتصادية األساسية بما فيها اإلحصاءات الخاصة بالطاقة من أجل تلبية احتياجات 

  الحسابات القومية.

عو نظام المحاسبة البيئية  االقتصادية في مجال الطاقة (  1-28 . يعمل نظام المحاسبة )SEEA-Eمجّمِ
البيئية االقتصادية في مجال الطاقة على توسيع نطاق الحسابات القومية التقليدية لتشمل بيانات مفصلة 

وانبعاثات الهواء تشرح عملية استخراج الطاقة من البيئة، واستخدام منتجات الطاقة ضمن االقتصاد، 
ذات الصلة بمصادر الطاقة. وتُعَد إحصاءات الطاقة هي األساس في تجميع البيانات لنظام المحاسبة 
البيئية االقتصادية في مجال الطاقة، الذي ينظمها ويعمل على تكاملها ضمن إطار عمل مشترك مع 

  غة ورصد سياسة خاصة بالطاقة.اإلحصاءات االقتصادية، وبالتالي تأمين معلومات إضافية تتعلق بصيا

. بما أنه تم إيكال المنظمات الدولية مهمة رصد التطورات العالمية، بما فيها المنظمات الدولية   1-29
تلك المتعلقة بالطاقة والبيئة، فهي تحتاج إلى اإلحصاءات في مجال الطاقة لتقوم بمهامها. إال أّن 

ً يجب أن يؤخذ بعين االعتبار عند الواجبات المترتّبة برفع التقارير الدولية  ً مهما هي عامالً إضافيا
  تطوير إحصاءات الطاقة.

. ينتفع عامة الناس من إتاحة إحصاءات الطاقة لتقييم وضع الطاقة والوضع البيئي عامة الناس  1-30
ل من أجل القيام باألحكام الواعية حيال مختلف الخيارات التي تطرحها سياسة الطاقة. فالمعلومات حو

استهالك الطاقة، على سبيل المثال، ككلفتها وأسعارها وتوجهات أسواقها، من شانها أن تساهم في 
 النقاش العام حول الكفاءة واالستدامة واالقتصاد.
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  حصاءات الطاقةحتوى التوصيات الدولية إلعملية المراجعة وم  .د

صاءات الطاقة من أجل شملت عملية الُمراجعة تحضير ملّخص مشروح للتوصيات الدولية إلح  1-31
التشاور الواسع النطاق مع البلدان والمنظمات الدولية حول نطاق ومحتوى هذه التوصيات، وورشة 

) هدفها إتاحة الفرصة 2008كانون األول/ديسمبر  5-2عمل دولية إلحصاءات الطاقة (في المكسيك، 
كما شملت مسودّة التوصيات للدول النامية بأن تعبّر عن مخاوفها وتتناقش في الحلول الممكنة، 

ومراجعتها التي تمت خالل االجتماَعين الرابع والخامس لفريق أوسلو، استشارة دولية حول المسودة 
المؤقتة للتوصيات، باإلضافة إلى مراجعة ودعم مسودة التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة خالل 

تشرين الثاني/نوفمبر  5-2ءات الطاقة (االجتماع الثاني لفريق خبراء األمم المتحدة المعني بإحصا
 ، في نيويورك).2010

إن فريق أوسلو، ومكتب إحصاءات النروج، والفريق العامل المشترك بين األمانات المعني   1-32
)، كانوا يلعبون IEA) والذي ترأسه الوكالة الدولية للطاقة (InterEnerStatباإلحصاءات البيئية (

لمحتوى التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة، وذلك وفقاً للتفويضات  دور الجهات الرئيسة الجامعة
التي منحتها اللجنة لهم. كما جرت استشارة مجموعة لندن وفريق خبراء األمم المتحدة المعني 

  بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية . 

االستشارات على  ) بتنسيق وتنظيمUNSDوقامت شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة (  1-33
الصعيد العالمي، وأّمنت مدخالت موضوعية حول مسائل مختلفة وكانت مسؤولة عن توحيد وتحرير 

  توصيات الدولية إلحصاءات الطاقة.عدد من النسخ المتالحقة من مسودة ال

. وافق فريق أوسلو على المبادئ التالية لتقود تحضير التوصيات المبادئ التوجيهية للتنقيح  1-34
 لدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة:ا

يجب أن يتم اعتبار احتياجات غالبية مجموعات المستخِدمين كنقطة انطالق وأن يتم   )أ(
أخذها بعين االعتبار إلى أقصى حٍد ممكن، للتأكد من أن البيانات التي تم جمعها وفقاً للتوصيات 

(المنتجين والمستخدمين على حد الجديدة على صلة بالسياسات، وتلبي احتياجات مجتمع الطاقة 
 سواء) وتؤمن قاعدة متينة لتكامل إحصاءات الطاقة ضمن إطار عمٍل أوسع للمحاسبة؛

ووكاالت  مع كل من مكاتب اإلحصاءاتيجب أن يتم التنقيح وفقاً الستشارات حثيثة   )ب(
 ع المنظمات الدولية والفوق وطنية؛، وأيضاً مالطاقة الوطنية

) 1خالل تأمين التوصيات بشأن مواد البيانات وتعاريفها، يجب أن يتم االنتباه إلى (   )ت(
) 2من أجل تجميع مثل هذه البيانات؛ (أن غالبية البلدان لديها عادةً مصادر البيانات الضرورية 

؛ أالّ يخلق جمع مثل هذه البيانات المزيد من األعباء اإلضافية الملحوظة في ما يخص رفع التقارير
 ) أنه يمكن تنفيذ عمليات الجمع من قبل غالبية الدول لضمان إجراء المقارنة بين البلدان؛3(
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يجب أن يتم النظر إلى التنقيح في سياق تشجيع التوّصل إلى نهج متكامل في النظام   )ث(
االحصائي القومي الذي يتطلب استخدام مفاهيم وتصنيفات متّسقة إلى أقصى حد، ووسائل 

 ؛ءة وأقل قدر من أعباء رفع التقاريرلبيانات من أجل تحقيق أعلى درجة من الكفامعيارية لجمع ا

ألكثر عملية وتقنية في دليل يجب أن يتم تأمين التوجيهات اإلضافية حول المسائل ا  )ج(
عي الدولية  توصياتذلك لمساعدة البلدان على تنفيذ ال)، وESCMإحصاءات الطاقة ( ُمجّمِ

ية التنقيح سيقّرر فريق أوسلو ما هي األمور التي سيغطيها الدليل . وخالل عملإلحصاءات الطاقة
 وإلى أي مدى.

  IRESبنية ال   .ه

تم ترتيب التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة وفقاً ألهدافها، وهي تتضمن أحد عشر فصالً   1-35
 وثالثة مالحق. وفي ما يلي موجز لمحتوى كل فصل.

الفصل معلومات عن الخلفية ويقوم بصياغة أهداف التوصيات . يقدّم هذا الفصل األول. مقدمة  1-36
الدولية إلحصاءات الطاقة ويصف الجمهور الُمستهدَف. وقد تم التشديد على أن يكون الهدف الرئيس 
من التوصيات تأمين قاعدةٍ متينة لعملية تطّور طويلة األمد في مجال إحصاءات الطاقة، كجزء من 

على المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم  االحصاءات الرسمية المرتكزة
المتحدة. ويؤكد هذا الفصل على أهمية إحصاءات الطاقة بالنسبة التخاذ القرارات السليمة وصنع 

  السياسات، كما أنه يحدد أهم مجموعات المستخدمين واحتياجاتهم.

ن هذا الفصل في تحديد نطاق .  يكمن الغرض مالفصل الثاني. نطاق إحصاءات الطاقة  1-37
إحصاءات الطاقة والمدى الذي تغّطيه. ويوصي هذا الفصل بالتعامل مع إحصاءات الطاقة على أنها 
ً متكامالً لفهم مخزون وتدفقات الطاقة، والبنية التحتية للطاقة، وأداء صناعات الطاقة وتوفُّر  نظاما

ائل متعلقة بمنتجات الطاقة وتدفقات الطاقة، مصادر الطاقة. ويتم تحديد نطاق إحصاءات الطاقة بمس
  واألراضي المرجعية، وصناعات الطاقة، ومستهلكي الطاقة وموارد واحتياطات الطاقة.

يقدّم هذا الفصل التصنيف  ).SIECالفصل الثالث. التصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة (  1-38
ى تنظيم تعاريف منتجات الطاقة المتوافق عليها ) الذي يعمل علSIECالدولي الموّحد لمنتجات الطاقة (

دولياً ضمن نظام تصنيف هيكلي، كما أنه يعكس العالقات القائمة بينها ويؤمن نظام ترميز لالستخدام 
في جمع البيانات ومعالجتها. كما يشرح هذا الفصل مخطط التصنيف المتّبع في التصنيف الدولي الموّحد 

) والتصنيف HS07( 2007ظام المنّسق لتوصيف السلع وتبويبها للعام لمنتجات الطاقة وعالقته بالن
). تتوفّر في الملحق ألف خصائص منتجات التصنيف CPC,2المركزي للمنتجات، النسخة الثانية (

  الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة كمنتجات أّولية وثانوية ومنتجات متجدّدة وغير متجددة.
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. يقوم هذا الفصل بشرح وحدات القياس اس وعوامل التحويلالفصل الرابع. وحدات القي  1-39
الفيزيائية لمختلف أنواع المنتجات، ويوصي بوحدات قياس مشتركة، ويؤمن التوصيات بشأن احتساب 

  القيم السعرية والتقرير عنها. وبغياب هذه القَيم السعرية المحدّدة يتم تقديم وحدات سعرية افتراضية.

. يتضمن هذا الفصل لمحة عامة عن العملية التي من خاللها فقات الطاقةالفصل الخامس. تد  1-40
يمكن إظهار منتجات الطاقة الموجودة على األراضي الوطنية، وتتم التجارة بها واستهالكها ضمن 
أراضي البلد، كما يعطي التعاريف لتدفقات الطاقة ذات الصلة كإنتاج الطاقة والتحويل واالستخدام غير 

لطاقة واالستهالك النهائي للطاقة، إلخ. كما يؤمن هذا الفصل وصفاً للمجموعات األساسية المرتبط با
من الوحدات االقتصادية ذات الصلة بإحصاءات الطاقة (كصناعات الطاقة وغيرها من منتِجي 
ومستهلكي الطاقة). كما يعطي هذا الفصل المعلومات الضرورية من أجل تسهيل فهم مواد البيانات 

  حة في الفصل السادس.المطرو

. يشمل هذا الفصل توصيات حول الفصل السادس: الوحدات اإلحصائية ومواد البيانات   1-41
الوحدات اإلحصائية (وخصائصها) وقائمة المراجع لمواد البيانات التي يجب جمعها، وتغطي هذه 

ات الطاقة؛ مواد البيانات القائمة: خصائص الوحدات اإلحصائية؛ مواد البيانات المتعلقة بالمخزون وتدفق
الخاصة باإلنتاج والقدرة على التخزين؛ مواد البيانات المتعلقة بتقييم األداء االقتصادي؛ ومواد البيانات 
المتعلقة بمخزون الموارد الجوفية. ويوفر هذا الفصل قاعدة للفصول الالحقة حول جمع البيانات 

وازين الطاقة (الفصل الثامن). في حين يعمل الفصل وتبويبها (الفصل السابع)، باإلضافة إلى بناء م
الخامس على تعريف التدفقات، يقوم الفصل السادس بشرح االستثناءات  التي يمكن حصولها وتفاصيل 

  حول منتجات معينة يجب أخذها بعين االعتبار في تعريف بعض مواد البيانات.

صل تتم مراجعة العناصر المختلفة إلنتاج . في هذا الفالفصل السابع: جمع البيانات وتبويبها  1-42
إحصاءات خاصة بالطاقة عالية الجودة. وتم التشديد والتشجيع على أهمية وجود إطار عمل مؤسسي 
وقانوني فعّال. ويؤمن الفصل لمحة عامة عن استراتيجيات جمع البيانات ويرّكز على نوع أساسي من 

وغيرها) وعلى العناصر الرئيسة لوسائل ترتيب مصادر البيانات (كالمسوح والبيانات اإلدارية 
البيانات. ويتم تأجيل التفاصيل حول منهجية التقدير والتعديالت الموسمية ليتناولها دليل مجّمعي 

  ).ESCMإحصاءات الطاقة (

يقوم هذا الفصل بشرح أهمية موازين الطاقة في اتخاذ القرارات  الفصل الثامن: موازين الطاقة.  1-43
الخاصة بالسياسات، ودورها في تنظيم إحصاءات الطاقة ضمن نظام متناسق. ويحتوي على السليمة 

توصيات حول ترتيب الموازين باالستناد إلى المفاهيم والتعاريف والتصنيفات ومواد البيانات 
المطروحة في الفصول السابقة. كما يغطي هذا الفصل مسائل إمدادات الطاقة والتحويل واالستهالك 

  فة إلى غيرها من التدفقات ضمن ميزان شامل للطاقة.باإلضا

. يشرح هذا الفصل األبعاد األساسية الفصل التاسع. ضمان جودة البيانات والبيانات الفوقية  1-44
لنوعية بيانات الطاقة ويؤمن التوصيات بشأن كيفية وضع إطار عمل وطني لبيانات الطاقة، بما في 
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ية وللتقرير عن نوعية البيانات. كما تم التشديد أيضاً على أهمية ذلك تطوير واستخدام مؤشرات للنوع
  توفّر البيانات الفوقية من أجل ضمان أعلى جودة من إحصاءات الطاقة.

. يقدم هذا الفصل التوصيات بشأن آليات نشر إحصاءات الفصل العاشر. نشر اإلحصاءات  1-45
البيانات وجداول اإلصدار ومراجعة البيانات  الطاقة، متناوالً موضوع سريّة البيانات والنفاذ إلى

  وأشكال نشرها ورفع التقارير أمام المنظمات الدولية/اإلقليمية.

يقدّم هذا الفصل بعض  الفصل الحادي عشر. استخدامات إحصاءات وموازين الطاقة األساسية.  1-46
األمثلة حول أهم استخدامات إحصاءات وموازين الطاقة. كما يناقش تطبيق إحصاءات الطاقة 
وموازينها  في عملية تبويب حسابات الطاقة ضمن نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية في مجال الطاقة 

)SEEA-E وتقديم مجموعة من مؤشرات الطاقة )، باإلضافة إلى التوّسع قليالً إلى الفوارق المفهومية؛
المتفق عليها والمتّصلة بالبعد االجتماعي واالقتصادي والبيئي؛ ومناقشة الصلة بين إحصاءات الطاقة 

  وتجميع اإلحصاءات حول انبعاثات غازات الدفيئة.

نتجات ) تعداد  للم1تتضمن التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة ثالثة مالحق تَتناول بما يلي: (  1-47
) جداول إضافية عن عوامل التحويل والقيَم 2األولية والثانوية، والمنتجات المتجددة وغير المتجددة؛ (

  ) ووصف لموازين الِسلع. كما تشمل الئحة بالمراجع.3السعرية ووحدات القياس؛ (

  ملّخص التوصيات  .و

جيعات حول مسائل تشمل التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة مجموعة من التوصيات والتش  1-48
متنوعة تتعلق بجمع وتبويب ونشر إحصاءات الطاقة. ويُعنى الجدول أدناه بمساعدة القارئ من خالل 
إلقاء الضوء على التوصيات والتشجيعات األساسية. لكن، ال بد من اإلشارة إلى أنه في الكثير من 

 للتوصيات.الحاالت يتطلب الفهم الصحيح لتوصية معيّنة اإللمام بالنص الكامل 

  حصاءات الطاقةيعات التوصيات الدولية إل: ملّخص ألهم توصيات وتشج1-1الجدول 

 الفقرة التوصيات والتشجيعات

 الفصل األول. مقدمة
على أخذ خطوات للتقدّم من مرحلة جمع البلدان  تشجيعمن أجل ضمان بلوغ الجودة المطلوبة، يتم 
داخلية من قبل وكاالت متنوعة معنية بالطاقة، إلى بيانات معيّنة تستخدم في األساس ألغراض 

مرحلِة وضع نظام متكامل إلحصاءات متعلقة بالطاقة متنوعة األغراض، كجزء من إحصاءاتها 
 الرسمية في سياق المبادئ األساسية وعلى قاعدة تدابير مؤسسية مالئمة.

1-17 

بأن تلعب المنظمات الدولية دوراً فاعالً في تنفيذ التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة، وأن  يوصى
تساعد البلدان على تطوير برامج عمل إلحصاءات الطاقة كجزء من إحصاءاتها الوطنية الرسمية، 

عمل من خالل مثالً تحضير مواد تدريبية والقيام ببرامج تدريب دورية، بما في ذلك تنظيم ورشات 
 هذه العملية. لى مشاركة خبراتها الُمكتََسبة منإقليمية، ومساعدة الدول ع

1-20 

بأن يتم التعامل مع إحصاءات الطاقة الرسمية على أنها سلعة عامة وبأن تتأكد الوكاالت يوصى 
 المسؤولة عن نشر هذه اإلحصاءات أن يكون للجمهور حق النفاذ إليها.

1-22 
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أن تقوم البلدان بتنفيذ التوصيات الحالية بطريقة تالئم ظروفها الخاصة، بما في ذلك، تحديد  يجب
 .جراء رفع التقارير احتياجات الُمستخِدم، والموارد واألولويات واألعباء الُمترتِّبة

1-49 

 الفصل الثاني. نطاق إحصاءات الطاقة
بالرغم من أن بيانات موارد واحتياطات الطاقة يتم عادةً جمعها من قبل الوكاالت الحكومية  .

الُمختّصة (كالمعاهد الجيولوجية) التي توَكل إليها مسؤولية رصد استنزاف موارد الطاقة، إال أنه 
 الحصول على مثل هذه البيانات وإدراجها في مخزن بيانات الطاقة. يجب

2-6 

التشديد على ضرورة تنظيم عملية جمع بيانات الطاقة الحالية بالتعاون الوثيق مع  يجببهذا الصدد، 
أنشطة جمع البيانات األخرى الحاصلة في بلد معّين (أي مع برامج المؤسسات أو المنشآت المتعلقة 

ن أجل تجنّب بالمسوح والتي تستند إلى التوصيات ذات الصلة الُمعتَمدة من قبل اللجنة)، وذلك م
  ازدواجية الجهود المبذولة وضمان تأمين االتّساق الشامل لإلحصاءات الرسمية.

2-7 

بأن تشير منتجات الطاقة إلى المنتجات التي تُستخدَم بشكل حصري أو أساسي كمصدٍر  ...يوصى
اقة التي للطاقة. وهي تشمل الطاقة المالئمة لالستخدام المباشر (كالكهرباء والحرارة) ومنتجات الط

تُصِدر الطاقة عند مرورها بعملية كيميائية ما أو غيرها (كاالحتراق، إلخ). وتم التوافق، على أن 
تشمل منتجات الطاقة الكتلة الحيوية والنفايات (الصلبة والسائلة) التي تمرُّ بعملية االحتراق لتوليد 

 نيف منتجات الطاقة).الكهرباء والحرارة (راجع الفصل الثالث للمزيد من التفاصيل ولتص

2-9 

 الفصل الثالث. التصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة
يجب التشجيع على اعتماد هذه التعاريف والتصنيفات كأداةٍ أساسية لتجميع بيانات الطاقة ونشرها 

 على مستوى البلد كما على المستوى الدولي.
3-1 

 الفصل الرابع. وحدات القياس وعوامل التحويل
إن وحدة قياس الطاقة الوحيدة في النظام الدولي للوحدات هي الجول، وهي تُستخدَم عادةً في 

إحصاءات الطاقة كوحدة مشتركة بالرغم من تطبيق وحدات قياس أخرى للطاقة (كطن من النفط 
والسعرات الحرارية).  Btuوالوحدة الحرارية البريطانية  GWHوالجيجا واط ساعة  toe المكافئ

 باستخدام الجول كوحدة قياس مشتركة.  وصىيلكن 

4-27 

بأن تقوم الوكاالت الوطنية والدولية، المسؤولة عن إحصاءات الطاقة، وغيرها من  يوصىكما 
المنظمات التي تنصحها أو تقوم باألعمال لصالحها، بتوضيح وحدات القياس التي تعتمدها 

ختلف المنشورات وفي البيانات المنتِشرة والوحدات المشتَركة الُمستخدَمة ألغراض العرض في م
شرح عوامل التحويل والوسائل الُمستخدَمة لتحويل وحدات القياس الفيزيائية  يجبإلكترونياً. كما 

األصلية إلى وحدة أو وحدات قياس مشترَكة ُمختارة. ويتم ذلك في البيانات الفوقية إلحصاءات 
توضيح إذا ما كانت وحدات  يجب. باإلضافة إلى ذلك الطاقة التي يجب أن تكون ُمتاحة للمستخِدمين

 الطاقة ُمحدَّدة على قاعدة إجمالي أو صافي الوحدة السعرية (للمزيد من التفاصيل أنظر القسم جيم). 

4-24 

) كأفضلية على إجمالي الوحدات NCVبضرورة استخدام صافي الوحدات السعرية ( يوصى
عالطاقة كوحدة احتساب مشتركة للطاقة... و ) عند التحدّث عن منتجاتGCVالسعرية ( عند  يشجَّ

  اإلمكان التقرير عن كلَيهما إجمالي وصافي الوحدات السعرية.

4-34 

وال بأن تقوم البلدان بجمع البيانات بالوحدات األصلية وعلى قاعدة وحدات سعرية محددة...  يوصى
حل أخير أمام غياب وحدات معّينة. مع كإال استخدام الوحدات السعرية االفتراضية الُمغايرة  يجب

 العلم بأن هذا التسهيل من شأنه أن يؤثر على دقة األرقام المنشورة.

4-38 

بتأمين بيانات فوقية حول الوسائل الُمستخدَمة في كافة الحسابات والتحويالت الحاصلة  يوصىكما 
ل إلى البيانات المنشورة، وذلك من أجل ضمان الشفافية والو ضوح ولتمكين إجراء المقارنة. للتوصُّ

وبشكل خاص، يجب أن يتم عرض عوامل التحويل بين الوحدات األصلية والُمقدَّمة، سواء أكانت 
 تعتمد على إجمالي أو صافي الوحدات السعرية أو أي استخدام لوحدات افتراضية.

4-39 

على جمع القيم الحرارية على  بما أن القيم الحرارية قد تتغير وفقاً لنوع التدفق ، يتم تشجيع الدول
  األقل في اإلنتاج والواردات صادرات.

4-44  

باإلبالغ  يوصىجّراء التنّوع الكبير في التكوين بين محتوى النفايات الحيوانية والنباتية عبر البلدان، 
ل التيرا جول) عوضاً عن  عن هذه المنتجات أمام المنظمات الدولية باعتماد وحدة قياس للطاقة (يُفضَّ

 وحدات القياس الخاصة بهذه المنتجات.

4-60 
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باستخدام وحدات معينة لنشر البيانات. وإذا ما دعت الحاجة قد تستخدم البلدان وحدات  يوصى... 
التحويل المناسبة. ويتم توفير الوحدة الموصى باستخدامها لكل فئة من أخرى طالما تتوّفر عوامل 

 .4-4فئات منتجات الطاقة في الجدول 

4-65 

بأن تقوم الدول برفع تقارير للمنظمات الدولية بشأن الكميات الفيزيائية للوقود والِقَيم السعرية  يوصى
 الخاصة بكل بلد (وعند الضرورة القيم السعرية الخاصة بالتدفقات).

4-67 

 الفصل الخامس. تدفقات الطاقة
اصة بالطاقة على قدر بأن تقوم البلدان باتباع هذه التعاريف في إحصاءاتها الرسمية الخ يوصى

 المستطاع. وأي تعديل يجب أن يتم ذكره في بيانات الطاقة الفوقية للبلد.
5-9 

بأن يتم تعريف صناعات الطاقة على أنها تشمل فقط الوحدات االقتصادية التي تتمثل  يوصى... 
أنشطتها الرئيسة بإنتاج الطاقة األولية وتحويل الطاقة وتوزيع الطاقة. مما يعني أن القيمة الُمضافة 

المتوّلِدة عن هذه األنشطة تتعدّى القيمة الُمضافة ألي نشاط آخر يحصل ضمن هذه الوحدة 
 قتصادية.اال

5-23 

بأن يتم اعتبار جمع وتبويب ونشر اإلحصاءات التي تصف الخصائص واألنشطة  يوصى... 
 األساسية لصناعات الطاقة، جزًء من إحصاءات الطاقة الرسمية.

5-24 

بأن تقوم البلدان بتحديد، على قدر إمكانية التطبيق، صناعات الطاقة الواردة في العمود  يوصى... 
 .1-5الجدول األيمن من 

5-26 

بأن تقوم البلدان، حيث تشكل مثل هذه الجهات األخرى المنتجة جزًء كبيراً من مجموع  يوصى... 
إنتاج الطاقة، ببذل الجهود للحصول على البيانات التفصيلية منها إلدماجها في إحصاءاتها الرسمية 

 الخاصة بالطافة بما في ذلك ميزان الطاقة.

5-77 

البلدان على تحديد، على قدر المستطاع وقابلية التطبيق، مجموعات مستهلكي بأن تعمل  يوصى
 .3-5الطاقة كما وردت في الجدول 

5-80 

 الفصل السادس. الوحدات اإلحصائية ومواد البيانات
بأن تستخدم البلدان القائمة المرجعية لمواد البيانات في عملية اختيار مواد البيانات التي تود  يوصى

استخدامها في برامجها الوطنية المتعلقة بإحصاءات الطاقة، وذلك بالتوافق مع ظروف البلد المحلية 
نات الُمختارة بإجراء أيضاً بأن تسمح مواد البيا يوصىوأعباء االستجابة المترتبة والموارد المتاحة. 

تقييم مالئٍم لوضع الطاقة في البلد، وبعكس تدفقات الطاقة الرئيسة الخاصة بالبلد وبتمكين تجميع 
 موازين الطاقة، على األقل، بشكل إجمالي.

6-3 

وهي وحدات خلقها اإلحصائيون، غالباً عن طريق فصل أو جمع وحدات  –الوحدات التحليلية 
المزيد من اإلحصاءات األكثر تفصيالً وتجانساً من خالل استخدام البيانات حول المراقبة بغية تجميع 

البلدان على استخدام الوحدات التحليلية عند الضرورة وبموجب  تشجيع يتم.. وحدات الُمراقبة.
  إمكانية التطبيق من أجل تحسين نوعية إحصاءات الطاقة الخاصة بها.

6-5 

المؤسسات الكبيرة المعنية بأنشطة اقتصادية متعددة تنتمي إلى بأن يتم تقسيم  يوصىوبشكل عام، 
صناعات مختلفة، إلى منشأة واحدة أو أكثر نظراً ألن الوحدات األصغر واألكثر تجانساً يمكن 

تحديدها بحسب بيانات إنتاج الطاقة أو غيرها من األنشطة المنسوبة إلى صناعات الطاقة والتي قد 
 غزى.يتم تجميعها بطريقة ذات م

6-9 

ألنها الوحدة األكثر تفصيالً والتي في العادة تتوفر كوحدات إحصائية المنشأة باستخدام  يوصى
 ..مجموعة البيانات المطلوبة بشأنها

6-21 

الدول على تجميع المعلومات حول محتويات األسعار المختلفة تشجيع ألغراٍض تحليلية يتم 
 (لمنتجات الطاقة).

6-75 

بأن تقوم البلدان في استبياناتها اإلحصائية باإلشارة إلى األسماء أو المواصفات المحدّدة  يوصى
 للضرائب كما هي مذكورة فعلياً في أنظمتها المالية الوطنية.

6-78 

من أجل الحفاظ على االتساق مع مبادئ التقييم الخاصة بالناتج (اإلنتاج) للتوصيات الدولية األخرى 
عمال والحسابات القومية ، يوصى بأن تقوم البلدان بتجميع مخرجات المؤسسات بشأن إحصاءات األ

باألسعار األساسية. ومع ذلك ، في الظروف التي يكون فيها غير ممكن لفصل "الضرائب 

6-84  
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واإلعانات على المنتجات" و "الضرائب األخرى على اإلنتاج" ، يمكن أن يكون تقييم الناتج بتكلفة 
  ل الثاني األفضل.عوامل بمثابة البدي

 الفصل السابع. جمع البيانات وتبويبها
المسؤولة عن تجميع ونشر إحصاءات الطاقة، وكلما سنحت الوطنية بأن تقوم الوكاالت  يوصى

الفرصة، بالمشاركة الفعلية في مناقشة التشريعات الخاصة باإلحصاءات القومية أو األنظمة اإلدارية 
سعياً منها   ذات الصلة من أجل إرساء األساس المتين إلحصاءات الطاقة ذات الجودة العالية، 

رية، عندما تسمح الفرصة، ولتأمين الحماية المالئمة لموضوع لجعل مسألة اإلبالغ مسألة إجبا
 السرية.

7-5  

بأن تعمل البلدان على وضع آلية تنسيق مالئمة بين الوكاالت، من شأنها، مع أخذ القيود يوصى 
القانونية باالعتبار، أن تعمل على رصد أداء النظام القومي إلحصاءات الطاقة، تشجيع أعضائها 

لفّعالة في النظام، وصياغة التوصيات الضرورية المرّكزة على تحسين عمل النظام على المشاركة ا
 على أن تتمتع بالسلطة لتنفيذ هذه التوصيات.

7-10 

بأن تعتبر البلدان مسألة وضع التدابير المؤسسية الالِزمة لضمان جمع وتبويب إحصاءات يوصى 
وأن تعمل دورياً على مراجعة كفاءتها.  طاقة عالية الجودة من المسائل ذات األولوية القصوى،

ومهما كان التدبير المؤسسي، يجب على الوكالة القومية المسؤولة بشكل تام عن تجميع إحصاءات 
الطاقة، أن تقوم بشكل منتظم بمراجعة التعاريف والطرائق واإلحصاءات بحد ذاتها للتأكد من أنها 

الصلة ومع الممارسات األفضل، وللتأكد من أنها  مجّمعة بطريقة تتناسق مع التوصيات الدولية ذات
تتمّيز بجودة عالية ومتاحة أمام المستخِدمين في فترات زمنية محددة. وإذا لم يتم تحديد مثل هذه 

 اآللية المالئمة للتأكد من تطبيق هذه المهمات بشكل دقيق وفّعال. ال بد من وضعالوكالة، حينها 

7-13 

ز بين ثالثة أنواع من مجموعات المبّلغين: صناعات الطاقة، الجهات عند اإلمكان التمييويوصى 
 األخرى المنِتجة للطاقة ومستهلكي الطاقة.

7-18 

الدول على إجراء مجموعات قصيرة االمد (غير سنوية) على أساس منتظم ضمن مجاالت  تشجيع
األولوية المحددة إلحصائيات الطاقة المستحقة ألهميتها الحاسمة إلجراء تقييم في الوقت المناسب 

  لوضع الطاقة المتغيرة بسرعة.

7-29  

ات الصناعية واإلحصائيين اإلحصاءوالتعاون الوثيق بين إحصائيي ومجّمعي بيانات الطاقة 
ويجب قصوى  أهمية له القوى العاملة والمسوح المالية، مسوح المسؤولين عن القطاع المنزلي و

 عليه وتعزيزه بانتظام. التشجيع

7-33 

بشكل عام بأن تبذل البلدان الجهود لوضع برنامج للمسوح النموذجية التي تلبي احتياجات  يوصى
إحصاءات الطاقة بطريقة تكاملية، وهو جزء من برنامج المسوح النموذجية الوطنية الشاملة الخاصة 

 بالمؤسسات والمنازل لتجنّب ازدواجية العمل وتقليص أعباء االستجابة.

7-39 

ليات مسح الطاقة بانتظام ، يوصى بتأسيس دورية لهذه االستطالعات منذ البداية. لضمان إجراء عم
على التأكد من أن تصميم المسح قد تم تحسينه ، مع األخذ في االعتبار االستخدام  التشجيعبلدان يتم 

المرغوب واالستدالالت من النتائج المتوقعة ، في حين أن المعلومات غير ضرورية ألغراض 
  ب تجنبها قدر اإلمكان.المسح يج

7-41  

كخيار أمثل، بأن يُشتق إطار كل مسح مؤسسي لصناعات الطاقة من غرٍض عام واحد، يوصى، 
والسجل التجاري اإلحصائي الذي تحتفظ به المكاتب اإلحصائية، عوضاً عن استخدام السجالت 

 الفردية لكل مسح فردي.

7-47 

بأن يتم استخدام الئحة المؤسسات  يوصىوبالنسبة للبلدان التي ال تملك سجالً تجارياً محدّثاً، 
المأخوذة من التعدادات االقتصادية األحدث والمعدّلة عند الضرورة باالستناد إلى المعلومات ذات 

 الصلة من مصادر أخرى، إذا ما توفرت، كإطار نموذجي.

7-48 

عو إحصاءات الطاقة اإلسناد عند الضرورة، مع تطبيق الُطُرق الُمناِسبة  يوصى بأن يستخدم مجّمِ
أيضاً بأن تتطابق هذه الُطُرق مع الشروط العامة الُمحدّدة في التوصيات الدولية  يوصىبشكل دقيق. و

للمتعلقة بمجاالت أخرى من مجاالت اإلحصاءات االقتصادية بما فيها التوصيات الدولية 
 .  2008لإلحصاءات الصناعية للعام 

7-67 

بأن تتوخى الخبرات المتخصصة دائماً أمر يوصى إن تطبيق إجراءات التقدير هي عملية  معقدة و
 إنجاز هذه المهمة.

7-68 
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 الفصل الثامن. موازين الطاقة
لمبدأ، كل يكون ميزان الطاقة "كامال" قدر المستطاع بحيث أّنه يتم احتساب، من حيث اوينبغي أن 

أن يرتكز ميزان الطاقة وبقّوة على القانون األول يجب تدفقات الطاقة في هذا الميزان. كما و
للديناميكا الحرارّية الذي ينص على أّن كمّية الطاقة في أي نظام مغلق هي ثابتة، فال يمكننا زيادتها 

 م أو اخراجها منه.أو التقليص منها اّال في حال تّم ادخال طاقة اضافّية الى ذلك النظا

8-1 

البلدان بتجميع البيانات على المستوى التفصيلي الذي يسمح بتجميع عناصر ميزان طاقة توصى 
 يوصى. وعندما ال يكون هذا المستوى التفصيلي عملي أو متوّفر، 1-8مفّصل كما يرد في الجدول 

 .2-8بأن تقوم البلدان، في الحد األدنى،  باتباع نموذج ميزان الطاقة التجميعي الوارد في الجدول 

8-5 

تقوم الدول،  يوصى بأنيتم وضع ميزان الطاقة بالنسبة لمرجعّية زمنّية واضحة. وبهذا الصدد 
 بوضع ميزان الطاقة ونشره سنويا، عل  أقل تقدير.

 (أ) 8-9

بأن يتم استخدام  يوصىاعتماد وحدة قياس واحدة للطاقة في كافة مدخالت ميزان الطاقة ( يجب
الجول لهذا الغرض، بالرغم من إمكانية استخدام غيرها من وحدات قياس الطاقة كطن مكافئ نفط 

وطن مكافئ فحم)؛ ويجب تطبيق عوامل التحويل الُمالئمة للتحويل بين وحدات الطاقة (راجع 
رابع) كما يجب أن يتم اإلبالغ في ميزان الطاقة عن العوامل الُمطبّقة إلجراء أي تحويل من الفصل ال

 الوحدات الفيزيائية إلى الجول، أو غيرها من الوحدات الشفافة والتي بمكن مقارنتها.

 (ق) 8-9

الشمسية  في حالة توليد الكهرباء من الحرارة األولية (النووية والطاقة الحرارية األرضية والطاقة
في المائة  33المركزة) ، يوصى بتقدير المدخالت الحرارية تستخدم على أساس كفاءة قدرها 

في المائة للحرارة الجوفية، ما لم تكن  10بالنسبة للطاقة النووية والتركيز على الطاقة الشمسية، و
  المعلومات متاحة الدولة أو للحالة الخاصة 

  (م) 8.9

قة على أنماط إنتاج واستهالك الطاقة في البلد، ومستوى التفاصيل التي يعتمد تركيب ميزان الطا
باتّباع بعض النهج الُمشتَرَكة (المشروحة أدناه) لضمان االتّساق وإمكانية  يوصىيتطّلبها. إال أنه 

 إجراء المقارنة الدولية.

8-10 

ة، إال أنه ال يمكن في حين تعرض عواميد مختلفة (باستثناء "المجموع") عدد من منتجات الطاق
  جمعها وترتيبها بطريقٍة يمكن إضافتها إلى قيمة الميزان التحليلية. وبهذا الصدد يوصى بما يلي:

أن تكون مجموعات منتجات الطاقة حصرياً متبادَلة ومرتكزة على التصنيف الدولي   )أ(
بمنتجات الموّحد لمنتجات الطاقة؛ (ب) أن يأتي عمود "المجموع" بعد العواميد الخاصة 

الطاقة المعيّنة (أو مجموعات المنتجات)؛ (ج) أن يلي عمود "المجموع" عواميد إضافية 
تحتوي على مجاميع ثانوية إضافية "كالطاقات المتجددة" و/أو "الطاقات غير المتجددة". 

ويتم التزويد بتعريف وتوضيح لمثل هذه المجاميع الثانوية ضمن الملحوظة الوصفية 
 الُمالئمة.

8-12 

  يوصى بأن يحتوي ميزان الطاقة على ثالث خانات رئيسة  تكون على النحو اآلتي:
الخانة العلوية: التدفقات التي تمثّل الطاقة الداخلة والخاِرجة من األراضي القومية،   )أ(

باإلضافة إلى تغيرات المخزون من أجل تأمين المعلومات حول إمدادات الطاقة على 
 زمنية محدّدة؛األراضي القومية خالل فترة 

الخانة الُوسطى: التدفقات التي تُظِهر كيفية تحويل الطاقة ونقلها واستخدامها في صناعات   )ب(
 الطاقة لالستخدام الذاتي وفًقدانها خالل مرحلتَي التوزيع واالنتقال؛

الخانة السُّفلية: التدفقات التي تعكس االستهالك النهائي للطاقة واالستخدام غير المرتبط   )ج(
 في إنتاج الطاقة.  بالطاقة

8-14 

بأن تكون  يوصىبما أّن البلدان قد تعتمد اتفاقيات مختلفة الحتساب التغيير في مخازن الطاقة، 
البلدان على جمع بيانات شاملة حول  تشجيعالبيانات التوضيحّية للدولة غير ملتبسة وواضحة. ويتم 

التغييرات في مخزون الطاقة  من الشركات الكبيرة، سواء العامة أو الخاصة، وذلك على أقل 
 تقدير...

8-22 

بأن تُظهر الدول في موازينها، قدر المستطاع، عملية تحويل الطاقة وفقاً لفئات المصانع  يوصى
 الواردة في الفصل الخامس. 

8-29 

: (أ) اّن عمليات تحّول الطاقة الداخلة (مثال، الوقود لتوليد الكهرباء وتوليد الحرارة، بأنيوصى 
والنفط الخام في مصافي النفط إلنتاج المنتجات البترولّية، أو الفحم لغاز أفران الكوك وذلك إلنتاج 

8-30 
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احدى مخرجات  فحم الكوك أو الغاز) تسبقها اشارة سلبّية لتعكس المدخالت و(ب) الطاقة والتي هي
 نشاطات التحّول تظهر على هيئة رقم ايجابي.

) التصنيع والبناء وصناعات التعدين 1يتم توزيع المستهلكين على ثالث فئات أساسّية: ( يوصى بأن
) غيرها، وزيادة تصنيفها حسب االقتضاء (راجع الفصل الخامس 3) النقل و(2غير الوقودّية (

 للمزيد من المعلومات).

8-35 

مع األخذ بعين االعتبار، احتياجات صانعي سياسة الطاقة ومن أجل ضمان امكانية مقارنة موازين 
بأن تُدِرج الدول في موازين الطاقة الخاصة بها االستهالك النهائي للطاقة  يوصىالطاقة بين البلدان، 

  ).3-5والمصّنف وفقا للمجموعات التالية. (راجع الفصل الخامس، الجدول 
 الحديد والصلب 
 الكيميائّية والبتروكيميائّية 
 المعادن غير الحديدّية 
 المعادن الالفلزيّة 
 معدات النقل 
 اآلليات 
 التعدين والمحاجر 
 األغذية والتبغ 
 الورق وعجينة الورق والطباعة 
 (غير الورق وعجينة الورق) الخشب والمنتجات الخشبّية 
 المنسوجات والجلود 
 البناء 
  مذكورة في مكان آخرصناعات، غير 

8-36  
8-40 

  ).4-5(راجع الفصل الخامس، الجدول ينبغي أن يتم تصنيف النقل حسب وسيلة النقل. 
 الطيران المحلي 
 الطريق 
 السكة الحديديّة 
 المالحة المحليّة 
 النقل بخطوط األنابيب 
 النقل غير المحدّد في مكان آخر 

8-37 

أن يتم النظر في األسباب التي تقف وراء الفارق االحصائي الكبير ألنّها تدل على أّن البيانات  يجب
 المدخلة هي غير دقيقة و/أو غير كاملة.

8-45 

  
، بالقدر المستطاع، عندما يكون من 2-8بأن يتم استخدام النموذج الظاهر في الجدول رقم يوصى 

 فقط.الضروري عرض التجميعات الرئيسّية 
8-48 

تخضع متطلبات الدقة المطبّقة على بيانات الطاقة األساسّية المستخدمة في الميزان،  ويوصى بأن
 الى وصف واضح في البيانات الفوقّية إلحصاءات الطاقة للبلد. 

8-51 

تقوم الدول بتقدير البيانات المفقودة وذلك من أجل أن تحافظ على تكامل الميزان وتتبع،  يوصى بأن
ناء التقدير، المبادئ العامة التي أنشئت في مجاالت أخرى من االحصاءات االقتصادية باإلضافة أث

الى الممارسات المناسبة القابلة للتطبيق في مجال احصاءات الطاقة والتي سيتم التطّرق اليها 
  ).ESCMدليل مجّمعي احصاءات الطاقة (بالتفصيل في 

8-52 

خص عن التوافق الذي تّم التوّصل اليه بشأن البيانات الفوقّية لميزان بأن تقوم الدول بتوفير ملّ  يوصى
الطاقة وذلك لضمان الشفافّية في عملّية اعداد ميزان الطاقة وتزويد المستخدمين بتفاسير مناسبة 

 للمعلومات الواردة فيه وعالقته مع االحصاءات المنشورة األخرى.

8-53 

ءمة احصاءات تجارة البضائع الخارجّية واستخدام البيانات بأن تتم دائما مراجعة مدى ماليوصى 
بأن  يوصىالمتاحة بما امكن وذلك لتجنّب االزدواجّية في الجهود ونشر أرقام المختلفة... وكذلك 

يقوم احصائيو التجارة والطاقة بمراجعة اجراءات جمع البيانات بشكل دوري وذلك بغية ضمان تلبية 
ر االمكان. يجب أن يتم وضع جدول المتقابالت بين النظام المنّسق حاجيات احصاءات الطاقة قد

8-54 
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) واستخدامه من SIEC) والتصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة (HSلتوصيف السلع وتبويبها (
    أجل تبيين تدفقات التجارة الخارجّية في فئات الطاقة المعتمدة ألغراض تخص ميزان الطاقة.

بينما قد تستخدم البلدان أشكاالً مختلفة من األرصدة السلعية حسب احتياجاتها وظروفها ، يوصى بأن 
باستمرار في تجميع رصيد  IRESيكون تنسيقها يستخدم توازن الطاقة وجميع المفاهيم المحددة في 

  السلع لضمان اتساق البيانات

8-55  

الوطني لكل سلعة طاقة قيد االستخدام ، مهما يوصى ببناء أرصدة السلع األساسية على المستوى 
  كانت بسيطة ، مع بعض السلع األساسية. مجمعة ألغراض العمل

8-59  

 الفصل التاسع. ضمان جودة البيانات والبيانات الفوقية
البلدان على وضع برامج وطنّية خاصة لضمان جودة بيانات الطاقة وتوثيق تلك البرامج تشجيع 

 لجودة البيانات وتوفيرها للمستخدمين.ووضع معايير خاصة 
9-13 

أّنه في حال لم تكن الدول قادرة على تلبية متطلبات الدقة والتوقيت المناسب معا أثناء  ويوصى،
وضع مجموعة بيانات حول احصاءات الطاقة، بأن تقوم بوضع تقدير مؤقّت والذي قد يكون متاحا 

 لكّنه يرتكز على محتوى البيانات األقل شمولّية. في وقت قصير بعد انتهاء الفترة المرجعّية و

9-15 

الدول على تطوير أو تحديد مجموعة من مقاييس ومؤشرات الجودة التي يمكن استخدامها  تشجيع
لوصف وقياس وتقييم وتوثيق ومراقبة جودة مخرجات إحصاءات الطاقة الخاصة بهم وجعلها متاحة 

  للمستخدمين.

9-20  

البلدان على اختيار مجموعات عملية من المقاييس والمؤشرات النوعية األكثر صلة  تشجيع
  بمخرجاتها المحددة ويمكن استخدامها وصف ومراقبة جودة البيانات بمرور الوقت.

9-21  

  27-9  الدول على إصدار تقارير الجودة بانتظام كجزء من البيانات الوصفية الخاصة بها.تشجيع 
راء مراجعة دورّية لجودة إحصاءات الطاقة، فمثال كل أربع أو خمس سنوات أو بأن يتم اجيوصى 

بشكل متكرر أكثر خاصة في حال حدوث تغييرات منهجّية كبيرة أو تغييرات أخرى في مصادر 
 الطاقة.

9-28 

بأن تقوم الدول الى واعتماد نهج طبقات لعرض البيانات الفوقّية، لتلبية حاجات المجموعات  يوصى
 المختلفة من المستخدمين 

9-38 

 (SDMX)بنشر البيانات الوطنّية والبيانات الفوقّية باستخدام تقنّية شبكة اإلنترنت ومعايير  يوصى
عملية إعداد التقارير على الصعيد الدولي  كوسيلة لتوحيدمثل المفاهيم المتقاطعة بين المجاالت 

 وتخفيف األعباء المترتبة منها.

9-41 

البلدان على إيالء أولوّية كبيرة لوضع البيانات الفوقّية واعتبار نشرها جزءا مكّمال لنشر  يتم تشجيع
، وبالنظر الى النهج المتكامل لعملية جمع االحصاءات االقتصادّية، بأن ويوصىاحصاءات الطاقة. 

يتم وضع واعتماد نظام متماسك ونهج منّظم للبيانات الفوقّية عبر مختلف مجاالت االحصاءات مع 
 التركيز على تحسين النوعّية والتغطية. 

9-42 

 الفصل العاشر. نشر اإلحصاءات
للمستخِدم فتصل إلى وتخدم جميع فئات المستخدمين (الحكومة  يجب أن تكون سياسة النشر موجهة

المركزية والمنظمات العامة والسلطات اإلقليمية، والمؤسسات والجامعات البحثية، والقطاع 
الخاص، ووسائل اإلعالم، والجمهور العام، والمستخدمون الدوليّون)، وكذلك يجب أن توّفر 

دمين لديها احتياجات مختلفة وصيغ بيانات مفّضلة. معلومات قيّمة. فكل مجموعة من المستخ
وبالتالي، يجب أن يكون الهدف هو الوصول الى كافة أنواع المستخدمين بدال من التوجه الى فئة 

محددة من الجماهير. وبالتالي يجب أن يتم تصميم كل من المنشورات والمواقع االلكترونّية بأوضح 
 احثين ووسائل االعالم.ما يمكن لتخدم عامة الناس كما والب

10-2 

تشجيع البلدان على العمل بشكل وثيق مع مجتمع المستخدمين من خالل القيام بحمالت توعية نشطة 
  ، بما في ذلك بناء مستقر ومثمر العالقات مع المستخدمين وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

10-3  

المستخدمين وشخصياتهم. ويجب لمستخدمين هي أداة مهمة للكشف عن احتياجات ا ىاّن مسوح رض
أن يتم دمج ردود المستخدمين في عملية التخطيط إلحصاءات الطاقة الرسمّية من أجل تحسين 

كفاءتها. يوصى بان تقوم البلدان بإجراء مثل هذه المسوح بالوتيرة التي تحددها الوكالة المسؤولة في 
 البلد.

10-4 
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  12-10  ة الخاصة بها والتي تناسب ظروفها الخاصة.الدول على تطوير طرق الكشف اإلحصائي تشجيع
تطبيق قواعد السرّية في احصاءات الطاقة. مع االعتراف بأهمية القواعد العامة المتعلقة يوصى ب

بالسرية االحصائّية، يجب أن تقوم الدول بتنفيذ القواعد بطريقة تعّزز الوصول الى البيانات مع 
  .10.15وفقا للمعايير الموصى بها في الفقرة  ضمان السرّية 

10-15 

بأن تجعل الدول بيانات الطاقة متوفرة في جدول زمني متوافق مع الممارسة المعتمدة من يوصى 
قبل السلطة االحصائّية للبلد المعني في مجاالت إحصائّية أخرى، ويُفّضل أن يكون وفقا للتقويم 

الواردة في هذا المنشور. ومن أجل المقارنة الدوليّة، يجب على الميالدي ومتماشّيا مع التوصيات 
 الدول التي تستخدم السنة المالّية أن تبذل جهودا لتبّلغ عن البيانات السنوّية وفقاً للتقويم الميالدي.

10-16 

بأن تقوم الدول بإعالن مواعيد مسبقة محددة لنشر سالسل مختلفة من إحصاءات الطاقة.  يوصى
يتم نشر هذا الجدول الزمني المسبق لإلصدار مع بداية كل عام على الموقع االلكتروني فيجب أن 

 للوكالة الوطنّية المسؤولة عن نشر إحصاءات الطاقة الرسمّية.

10-17 

  الدول على:يتم تشجيع ...مع مراعاة احتياجات السياسة والممارسات السائدة لتجميع البيانات، 
(أ) إصدار بياناتها شهرّيا (مثال: حول مجاميع انتاج الطاقة، المخزون والتغييرات في المخزون)     

  ضمن شهرين تقويمّيين بعد نهاية الشهر المرجعي، على أعلى مستوى تجميعي على األقل؛
  (ب) إصدار بياناتها الفصلّية ضمن ثالثة أشهر تقويمّية بعد نهاية الفصل المرجعي؛ و    
 (ج) إصدار البيانات السنوّية ضمن خمسة عشر شهراً تقويمّياً بعد نهاية السنة المرجعّية.    

10-19 

بأن يتم  يوصىعند توفر المزيد من المعلومات الجديدة والدقيقة، ال بد من مراجعة البيانات المؤقتة. و
البيانات المؤقتة  اتباع هذه الممارسة اذا كانت الدول قادرة على ضمان عنصر المالءمة بين

 والنهائّية. 

10-22 

  ... في ما يتعلّق بالمراجعات الروتينّية، 
بأن ويوصى بأن تقوم الدول بوضع سياسة مراجعة متزامنة مع الجدول الزمني لإلصدار... يوصى 

تخضع هذه المراجعات  إلى إنذار ُمسبق للمستخدمين لشرح أهمّية المراجعات ولتوفير معلومات 
  ر المحتمل للمراجعات على المخرجات الصادرة. حول األث

10-24  

الدول على وضع سياسة مراجعة إلحصاءات الطاقة التي تتم إدارتها بعناية وتكون  تشجيع ويتم
  متسقة بشكل جّيد مع مجاالت إحصائّية أخرى

10-25  

ن تختار الدول صيغة النشر األكثر مالءمةً أيضاً بأن يتم توفير بيانات الطاقة الكترونّيا وا ويوصى
 الحتياجات المستخدمين. 

10-26 

بأن تالئم الدول بياناتها مع المعايير الدولّية وتتبع التوصيات الواردة في الفصل التاسع ويوصى 
حول ضمان جودة البيانات والبيانات الفوقّية إلحصاءات الطاقة وتعمل على تطوير البيانات الفوقّية 

 ونشرها وفقاً للتوصيات المطروحة. 

10-27 

بأن تقوم الدول بنشر إحصاءات الطاقة الخاصة بها على الصعيد الدولي سرعان ما تصبح يوصى 
متاحة للمستخدمين الوطنّيين من دون أي قيود اضافّية. ومن أجل ضمان نقل دقيق وسريع 

بأن تقوم الدول باستخدام صيغة تبادل البيانات يوصى للمعلومات الى المنظمات االقليمّية والدولّية، 
  ) إلمكانية استخدامها في تبادل بياناتها ومشاركتها.SDMXّية والبيانات االحصائّية (الفوق

10-28 

 الفصل الحادي عشر. استخدام إحصاءات وموازين الطاقة األساسية
يتم في ضوء االختالفات الواردة أعاله (بين إحصاءات الطاقة/موازين الطاقة وحسابات الطاقة) 

وفير األساليب المستخدمة في عملّية اعادة تخصيص البيانات المقدّمة الدول على توثيق وت تشجيع
من قبل إحصاءات  وموازين الطاقة الى حسابات الطاقة. وسيتم توفير بيانات حول ممارسات الدولة 

 السليمة في هذا الصدد في الدليل القادم لمجّمعي احصاءات الطاقة

11-28 

الدول  يتم تشجيع ليست شاملة. لذا 11التي تظهر في الفصل تجدر اإلشارة الى أّن قائمة المؤشرات 
 على وضع قائمة مؤشرات ذات الصلة وفقاً الهتماماتها وتوافر البيانات.

11-33 

الدول على بذل المزيد من الجهود للتحقق من البيانات التي تّم جمعها وإجراء التعديالت  يتم تشجيع
 عند االقتضاء من أجل التأّكد من أّن االنبعاثات المحتسبة قابلة للمقارنة الدولية.

11-34 
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  التنقيحسياسة التنفيذ و  .ز

مع ظروفها الخاصة، بما في ذلك يجب أن تقوم البلدان بتنفيذ التوصيات الحالية بطريقة تتالءم   1-49
عي  تحديد احتياجات الُمستخِدم والموارد واألولويات وأعباء االستجابة. وسيتم وضع دليل ُمجّمِ

) الذي سيكون بمثابة دليٍل إضافيٍ حول المسائل األكثر عملية وتقنية ESCMإحصاءات الطاقة (
يرها) وحول تنفيذ التوصيات الدولية (كالممارسات السليمة والدراسات المتعلقة بحالة البلد، وغ

ً حول نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية في مجال البيئية ( )، SEEA-Eإلحصاءات الطاقة وأيضا
 والذي من الُمتصّور أن يتم تحديثه أكثر من التوصيات نفسها.

عبارة : في ما يختص بالتوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة، تشير التوصيات والتشجيعات  1-50
"يوصى" إلى معيار يجب أن تمتثل الدول إليه أما عبارة "التشجيع" فهي تشير إلى أفضل الممارسات 
المرغوب تنفيذها والتي ال تُعدُّ جزًء من المعيار بحد ذاته. وأما بخصوص المسائل التي تكون ذات 

عي إحصاءات الطاقة ومستخِدميها، والتي ال تغطيها التوصيات بش كل مباشر، فيتم تشجيع صلة بُمَجّمِ
  البلدان على تحديد معالجتها الخاصة لها وتوثيقها بوضوح في بياناتها الفوقية.

من المتوقّع أن تكون عملية تحديث التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة عملية متكّررة وشديدة   1-51
لية شعبة اإلحصاءات التنظيم. وفي حين يكون التحضير للتعديالت التحريرية وحل النزاعات من مسؤو

في األمم المتحدة، إال أنه يجب مناقشة أي تغيير في التوصيات مع البلدان وفرق العمل ذات الصلة، 
وأن يتم دعمه من قبل فريق عمل األمم المتحدة المعني بإحصاءات الطاقة ثم يُرفَع إلى اللجنة اإلحصائية 

    لألمم المتحدة ليتم اعتماِده. 
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  قةِنطاق إحصاءات الطا . 2 الفصل
  

  الطاقة وإحصاءات الطاقة  .أ

. إن الطاقة كما يفهمها الفيزياء هي قدرة نظاٍم فيزيائي على إنجاز عمل ما. الطاقة وأشكالها   2-1
هناك أشكال مختلفة للطاقة كالضوء والحرارة والحركة لكنها تُصنَّف جميعها ضمن فئتَين: الطاقة 

نة) والطاقة الَحَركية (أي طاقة الحركة). وكأمثلة عن الطاقة الكاِمنة، الطاقة  الكامنة (أي الطاقة الُمخزَّ
نة في السدود (يتم إطالق  الكيميائية (الطاقة الُمخّزنة في روابط الذرات والُجزيئات) والمياه الُمخزَّ

ن نة عندما يُسَمح للمياه بالجريان من خالل تربين)، والطاقة النَووية (الطاقة الُمخزَّ ة الطاقة الكامنة الُمخزَّ
في نواة الذّرة). وكأمثلة عن الطاقة الَحَركية، الرياح والمياه الجارية. فعندما تهب الرياح هي تحتوي 
على طاقة حركية، ِمثل عندما يتم إطالق الطاقة الكامنة في سدود المياه فهي تتحول إلى طاقة حَركية 

 يقوم التربين بالتقاطها.

أشكال الطاقة هي موضَع المالحظة اإلحصائية. . ليست كل الطاقة في السياق اإلحصائي   2-2
فالطاقة الموجودة في الطبيعة والتي ليس لديها تأثيراً مباشراً على المجتمع ال تُقاس وال تُرصد، إال أن 
هناك اختالف في الممارسات القومية في ما خّص هذا الموضوع. وبغية مساعدة البلدان على جعل 

عالقة بالسياسة وأكثر قابلية للمقارنة الدولية، يؤمن هذا الفصل إحصاءاتها الخاصة بالطاقة أكثر 
التوصيات حول نطاق إحصاءات الطاقة من خالل شرح ما هي أنواع الطاقة التي يجب رصدها 
إحصائياً، ويناقش المفاهيم ذات الصلة والمسائل المتعلقة بالحدود. وبهذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن 

" يُستخدم بشكل كبير ليس فقط من ِقبل اإلحصائيين في مجال الطاقة، إنما مفهوم "إحصاءات الطاقة
عي اإلحصاءات األخرى، وصانعي السياسات ومعاهد األبحاث. وهذا المفهوم حسبما  أيضاً من ِقبل ُمَجّمِ
شرحت العديد من الجهات يتأرجح معناه من التفسير الضيِّق المرّكز على إنتاج بعض منتجات الطاقة 

سية واستهالكها، إلى التفسير األوسع الذي يغطي إحصاءات الطاقة األساسية وموازين الطاقة األسا
  وحسابات الطاقة.

. ترّكز التوصيات في هذه ِنطاق إحصاءات الطاقة في اإلحصاءات الدولية إلحصاءات الطاقة   2-3
ة األساسية إلى الوثيقة على إحصاءات الطاقة األساسية وموازين الطاقة. تشير إحصاءات الطاق

اإلحصاءات المتعلقة بمخزونات وتدفقات الطاقة، والبُنية التحتية للطاقة واداء صناعات الطاقة وتوفُّر 
موارد الطاقة ضمن األراضي القومية لبلد ما خالل فترةٍ زمنية معيّنة. أما موازين الطاقة، فهي إطار 

الطاقة الداِخلة والمتواِجدة والُمستخدَمة ضمن  عملي محاسبي لتجميع وتسوية البيانات المتعلقة بمنتجات
ً موجزاً لبعض استخدامات إحصاءات الطاقة األساسية  هذه األراضي. كما تؤمن التوصيات وصفا
د المسائل  وموازينها كتجميع الحسابات والمؤشرات البيئية االقتصادية، وانبعاثات غازات الدفيئة وتحدِّ

  ا في ذلك مختلف استخدامات المصطلحات).المفهومية والعملية األساسية (بم
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تعمل التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة على تعزيز إحصاءات الطاقة ذات الطبيعة المتعددة   2-4
األغراض، خاصةً من خالل التشديد على فكرة إقامة مخزن لبيانات الطاقة كطريقة فعّالة لتلبية 

عي  االحتياجات المتعلّقة بالبيانات لصانعي سياسات ً لمجّمِ الطاقة والمحلّلين في مجال الطاقة وأيضا
ن ويؤمن  حسابات الطاقة والحسابات القومية بشكل عام. ومن شأن هذا المخزن لبيانات الطاقة أن يخّزِ
النفاذ المالئم للبيانات المتعلقة بمخزون وتدفقات الطاقة، وإلحصاءات معينة حول منتجي وُمستخِدمي 

البنية التحتية للطاقة والعمالة وتكوين رأس المال)، كما والنفاذ إلى بيانات  الطاقة (كالبيانات حول
ُمختارة تتعلق بسوق الطاقة (أسعار الطاقة) واإلحصاءات حول الترّسبات الجوفية لموارد الطاقة 
ً الفصل السابع القسم باء حول التدابير المؤسسية). ومن المعروف أنه يمكن  وغيرها (راجع أيضا

ج لبيانات الطاقة لالستجابة لمخاوف معينة تتعلق بالسياسات و/أو بأسئلة تحليلية. وقد ترغب االحتيا
  البلدان في تحديد مثل هذه المواد وجمعها وفقاً ألولوياتها ومواردها الُمتوفرة.

. تُقّر التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة بأهمية توفُّر البيانات التي يمكن أسعار الطاقة  2-5
كاتها (كأسعار استيراد وتصدير منتجات الطاقة وأسعار االع تماد عليها حول أسعار الطاقة وتحرُّ

 المستهلكين والمؤشرات المتعلقة بها) بما أنها حيوية لرصد أسواق الطاقة ووضع سياسات طاقة فعّالة.

ر المتجددة . يشير مفهوم "موارد الطاقة" إلى "كافة موارد الطاقة غيموارد واحتياطات الطاقة  2-6
ذات األصل العضوي وغير العضوي الُمكتشفة في قشرة األرض بكافة أشكالها السائلة والصلبة 

. وتشّكل احتياطات الطاقة جزًء من الموارد التي، نظراً العتبارات تقنية واقتصادية 14والغازية"
تخراجها مبّرراً إلى حٍد وغيرها من االعتبارات ذات الصلة (البيئية مثالً)، يمكن معالجتها ويُعتبَر اس

ما. ويعتمد التعريف الدقيق لالحتياطات على نوع الموارد التي يتم التركيز عليها. وبالرغم من أن 
بيانات موارد واحتياطات الطاقة يتم عادةً جمعها من قبل الوكاالت الحكومية الُمختّصة (كالمعاهد 

وارد الطاقة، إال أنه ال بد من الحصول على الجيولوجية) التي توَكل إليها مسؤولية رصد استنزاف م
  مثل هذه البيانات وإدراجها في مخزن بيانات الطاقة.

يِرد في قائمة مواد البيانات المرجعية المطروحة في الفصل السادس المزيد من التحديد لنطاق   2-7
تجميع ونشر  إحصاءات الطاقة األساسية. وهي تحتوي على كافة المواد الُمحبّذ إدخالها ضمن نطاق

مثل هذه اإلحصاءات لتكون جزًء من اإلحصاءات الرسمية، وتكون بمثابة وثيقة مرجعية للبلدان 
تساعدها على اختيار مواد البيانات ذات الصلة، آخذةً احتياجاتها وأولوياتها ومواردها باالعتبار. ونظراً 

ة والتجارية) تتماشى المفاهيم للصالت المتداخلة مع مجاالٍت إحصائية أخرى (كاإلحصاءات الصناعي
المطروحة إلى أقصى حد مع غيرها  من المجاالت اإلحصائية. وبهذا الصدد، يجب التشديد على 
ضرورة تنظيم عملية جمع بيانات الطاقة الحالية بالتعاون الوثيق مع أنشطة جمع البيانات األخرى 

لمتعلقة بالمسوح والتي تستند إلى الحاصلة في بلد معيّن (أي مع برامج المؤسسات أو المنشآت ا

                                                           
)، تصنيف األمم المتحدة  اإلطاري لموارد الطاقة األحفورية والمعدنية، متوفر على الموقع ECE) (2004اللجنة االقتصادية ألوروبا (  14

  http://www.unece.org/energy/se/pdfs/UNFC/UNFCemr.pdfاإللكتروني: 
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)، وذلك من أجل تجنّب ازدواجية الجهود المبذولة 15التوصيات ذات الصلة الُمعتَمدة من قبل اللجنة
 وضمان تأمين االتّساق الشامل لإلحصاءات الرسمية.

  المفاهيم األساسية والمسائل المتعلقة بالحدود: لمحة عامة  .ب

مجال إحصائي متخّصص مّر بتاريخ طويل من استخدام إن مجال إحصاءات الطاقة هو   2-8
المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة التي تّم إدخالها بشكل حازم في عملية تجميع البيانات ونشرها، 
وأصبحت متوافق عليها عالمياً من ِقبل أبرز مستخِدمي إحصاءات الطاقة. في بعض الحاالت، يكون 

قة معنى ُمغايِر عن استخدامه في مجاالت إحصائية أخرى، للمصطلح الُمستخدَم في إحصاءات الطا
مثلما يحصل مثالً في اإلحصاءات القومية. لذا يجب شرح وتفسير االختالفات التي تحصل في استخدام 
المصطلحات كلّما حصل هذا األمر. يُرجى العودة إلى الفصل الحادي عشر لالّطالع على لمحة وجيزة 

حصاءات الطاقة األساسية وموازين الطاقة وحسابات الطاقة الُمجّمعة الُمستنِدة عن العالقات القائمة بين إ
 إلى الحسابات القومية.

. يُفهم هذا الُمصطلح بالطريقة نفسها في اإلحصاءات االقتصادية، وهو يشير إلى كافة الُمنتجات  2-9
مجموعة الثانوية لإلنتاج. . وتدخل منتجات الطاقة ضمن ال16السلع والخدمات الناتجة عن عملية اإلنتاج

بأن تشير منتجات الطاقة إلى المنتجات التي تُستخدَم بشكل حصري أو  يوصىوبشكل توجيهي عام، 
أساسي كمصدٍر للطاقة. وهي تشمل الطاقة المالئمة لالستخدام المباشر (كالكهرباء والحرارة) ومنتجات 

ما أو غيرها (كاالحتراق، إلخ). وتم التوافق،  الطاقة التي تُصِدر الطاقة عند مرورها بعملية كيميائية
على أن تشمل منتجات الطاقة الكتلة الحيوية والنفايات (الصلبة والسائلة) التي تمرُّ بعملية االحتراق 

  لتوليد الكهرباء والحرارة (راجع الفصل الثالث للمزيد من التفاصيل وإلى تصنيف منتجات الطاقة).

ات الطاقة يتم تحويلها إلى أنواع أخرى من منتجات الطاقة قبل بما أن العديد من منتج  2-10
االستهالك، جرى التمييز بين منتجات الطاقة األولية والثانوية. وهذا التمييز هو ألمر ضروري 
ألغراض تحليلية متنوعة بما فيها تجنّب االحتساب المزدوج لمنتجات الطاقة في موازين الطاقة. يمكن 

لطاقة من الموارد المتجدّدة (كالطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، إلخ) وأيضاً من الحصول على منتجات ا
الموارد غير المتجددة (كالفحم والنفط الخام، إلخ). ومن المهم جداً بالنسبة لمسألة التخطيط لمصادر 

ى تمييز الطاقة والمخاوف البيئية، التمييز بين منتجات الطاقة المتجددة وغير المتجددة، باإلضافة إل
الموارد المتجددة "الُمطلقة" كالطاقة الشمسية عن الموارد المتجددة "الدورية" كالكتلة الحيوية. (راجع 
الفصل الخامس والملحق أ للمزيد من التعاريف والتفاصيل حول منتجات الطاقة األولية والثانوية 

  والمتجددة وغير المتجددة ).

ود  محيط منتجات الطاقة ليس دائماً واضحاً. فأكواز . إن توصيف حدحدود منتجات الطاقة  2-11
) يمكن استخدامها في إنتاج اإليثانول كوقود 2) يمكن حرقها مباشرةً إلنتاج الحرارة؛ أو (1الذرة مثالً (

                                                           
، اإلحصاءات الدولية الخاصة بتجارة السلع: المفاهيم والتعاريف، 2008لإلحصاءات الصناعية، على سبيل المثال، التوصيات الدولية  15

2010   )International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions, 2010 (  
  لتعريف إنتاج الطاقة. 10-5تاج وفقرة ، لتعريف عام لإلن24-6)، الفصل السادس، الفقرة SNA) (2008راجع نظام الحسابات القومية (  16
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) يمكن رميها باعتبارها نفايات. لذا من أجل 4) يمكن استهالكها كمواد غذائية؛ أو (3حيوي؛ أو (
حديد مجال منتجات الطاقة، تُقدّم التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة التصنيف مساعدة البلدان على ت

د لمنتجات الطاقة ( ) باإلضافة إلى التعاريف الخاصة بهذه المنتجات. ووفقاً لنطاق SIECالدولي الموحَّ
أعاله من منتجات الطاقة بغرض  1يمكن فقط اعتبار أكواز الذرة في الرقم  SIECالتصنيف الدولي 

). ويمكن تطبيق هذا التصنيف الدولي في كافة البلدان بالرغم 10-3جراء إحصاءات الطاقة (الفقرة إ
  من أن فئات المنتجات الفردية ذات الصلة قد تختلف بين بلد وآخر.

. تصف تدفقات الطاقة بشكل عام أنشطة متنّوعة من أنشطة صناعات الطاقة تدفقات الطاقة   2-12
ع، كعمليات إنتاج منتجات الطاقة، ومستهلكي الطاقة الحاص لة على األراضي القومية للبلد الُمجّمِ

ً أن تتوافق إحصاءات الطاقة الوطنية على مجاميع  واستيرادها وتصديرها واستخدامها. ويبدو ملحا
تدفقات الطاقة وتأثيراتها على المجتمع وعلى البيئة. في الفصل الخامس من التوصيات الدولية 

  قة المزيد من التفاصيل حول تدفقات الطاقة.إلحصاءات الطا

. كمبدأ توجيهي عام، تشمل حدود إنتاج الطاقة إنتاج منتجات الطاقة من قبل أي حدود اإلنتاج  2-13
) نشاطها األساسي أو الثانوي أو 1وحدة اقتصادية بما فيها المنازل، سواء أكان اإلنتاج أو لم يكن (

يع أو التوريد لوحدات اقتصادية أخرى أو لالستخدام الذاتي. في الفصل ) يتم بهدف الب2الُمساِعد؛ و/أو (
  الخامس تعريف لمنتجات الطاقة والمفاهيم ذات الصلة.

عة ومعيار األراضي المرجعية  2-14 . يشير هذا المصطلح إلى النطاق الجغرافي لإلحصاءات الُمجمَّ
اءات الطاقة، من بين غيرها، تستجيب توزيع إحصاءات مختارة على أراٍض معيّنة. لطالما كانت إحص

لمخاوف السياسات المتعلقة بالتوفّر المادي للطاقة واستخداماتها ضمن األراضي القطرية للبلد. وبالتالي 
تحديد المعيار لتخصيص إحصاءات البلد ِتبعاً للموقع المادي للوحدات المعنية. فاألراضي المرجعية 

زين الطاقة هي األراضي القومية ويتم تعريفها على أنها الُمستخدَمة في إحصاءات الطاقة وموا
  األراضي الجغرافية التي تخضع للصالحيات االقتصادية الفعلية للحكومة القومية، وتشمل : 

 ؛المجال البري  .أ
 المجال الجّوي؛  .ب
المياه القطرية بما فيها المساحات التي تخضع لألحكام الُمطبّقة على الصيد وحقوق    .ج

  والمعادن؛ استخراج الوقود
 ، التي تُعتبر من األراضي البحرية.الخاضعة لصالحيات الحكومة الوطنيةالُجُزر و  .د

تشمل األراضي القومية كافة مناطق التجارة الحّرة والمخازن والمعامل المترابطة التابعة   2-15
الجيوب  معلنظام الجمركي داخل المواقع المذكورة أعاله. وبالتوافق، يتم التعامل للمؤسسات خاضعة 

كالسفارات والقنصليات والقاعدات العسكرية والمحطات العلمية) على أنها (األرضية للبلدان األخرى 
  جزء من األراضي القومية التي تتواجد فيها.
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إحصاءات الطاقة يقترب بشكل كبير من في  الموصى به يةتعريف األراضي المرجع إن  2-16
األراضي االقتصادية لبلد ما كما هي مستخدَمة في اإلحصاءات االقتصادية (أنظر دليل ميزان 

). لكن تجدر 11-4، الفقرة 2008، ونظام الحسابات القومية 5-4المدفوعات بنسخته السادسة، الفقرة 
يُستخدَم بالتوافق مع مفهوم اءات االقتصادية اإلشارة إلى أن مفهوم األراضي االقتصادية في اإلحص

الوحدة االقتصادية، وهو العامل الُمحدَّد في تخصيص اإلحصاءات، بما فيها حسابات  مكان تواجد
يتم تشجيع الدول على جمع أو تقدير البيانات حول الطاقة  لألراضي االقتصادية. وبهذا السياق الطاقة،

عة  من أجل دعم عملية تجميع الُمستهَلكة من قبل الُمقيمين في  الخارج وغير المقيمين في الدولة الُمجّمِ
  الفصل الحادي عشر).(للمزيد من التفاصيل راجع  حسابات الطاقة

قوم الكثير من البلدان بنشر مؤشرات مختلفة تشرح نشاط صناعاتها الخاصة ت. صناعات الطاقة  2-17
صناعات الطاقة وتحديد المؤشرات الرئيسة الُمستخدَمة بالطاقة. إال أن ممارسات البلد في ترسيم حدود 

يمكن لصناعات الطاقة أن تنخرط في أنشطة غير مرتبطة ولوصف أنشطتها تختلف بشكل ملحوظ. 
إال أنه يتم تناولها في بعض  بالطاقة. وبالرغم من أن هذه األنشطة ليست محط تركيز إحصاءات الطاقة،

توصيات محدّدة حول تعاريف  الفصل الخامس المشروحة في الفصل السادس. ويؤمن البيانات مواد
  صناعات الطاقة من أجل تحسين القدرة على إجراء المقارنة الدولية بين إحصاءات الطاقة.

. يجب التشديد على إمكانية إنتاج الطاقة ليس فقط من إنتاج الطاقة خارج صناعات الطاقة   2-18
ة إنما أيضاً من قبل المؤسسات والمنشآت المعنيّة بإنتاج الطاقة كنشاط ثانوي أو خالل صناعات الطاق

ُمساِعد. فمنتِجو األلمنيوم، على سبيل المثال، قد يملكون منشآتهم الخاصة لتوليد الطاقة الكهربائية 
راج لالستهالك الداخلي. وقد تلجأ معامل قصب السكر إلى استخدام البقايا من قصب السكر بعد استخ

العصير (التفل) الستخدامه كوقود للتدفئة. كما يمكن إحراق مواد النفايات (كاإلطارات) لمعالجة 
مة للنفايات الُمختلطة أو يتم إحراقها مع أنواع أخرى من الوقود. ومن أجل  الحرارة في منشآت مصمَّ

لمهم أن يتم أيضاً جمع الحصول على الصورة الكاملة حول اإلمداد والطلب على الطاقة في بلد ما، من ا
  إنتاج الطاقة. مجموع رج صناعات الطاقة وأن يتم إدراجها فيالبيانات المتعلقة بإنتاج الطاقة خا

. يمكن استخدام منتجات الطاقة في أغراٍض متنّوعة استخدامات الطاقة وُمستَهِلكو الطاقة  2-19
النهائي) ومن ِقبَل مجموعات مختلفة من (كُمدخالت إنتاج منتجات الطاقة الثانوية أو لالستهالك 

). وتُعَدُّ إحصاءات استهالك الطاقة ذات أهمية ُكبرى، لف أنواع الصناعات والمنازلالمستخِدمين (مخت
وخاصةً، ألنها ضرورية، على سبيل المثال، لتقييم كفاءة استخدام الطاقة وتأثيرها البيئي. ويمثل 

لمرحلة األخيرة التي يتم فيها استخدام منتجات الطاقة وثم تختفي االستهالك النهائي ِلمنتجات الطاقة ا
قد يكونوا موّزعين على ومن المالحظة اإلحصائية. هناك أنواع مختلفة من ُمستهِلكي منتجات الطاقة. 

مس، شرٌح فئات مختلفة ألغراٍض تحليلية ولرصد االنبعاثات ووضع السياسات العامة. وفي الفصل الخا
    .ات منتجات الطاقة وللجهات الُمستخِدمة لهااستخدامسية لمختلف لألغراض األسا
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  التصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة . 3 الفصل
  

  مقّدمة  .أ

من أجل ضمان إمكانية إجراء المقارنة المؤقتة والعابرة للبلدان إلحصاءات الطاقة، باإلضافة   3-1
تعاريف متّفق عليها دولياً إلى مقارنتها مع غيرها من اإلحصاءات، من الضروري الحصول على 

لمختلف منتجات الطاقة وتصنيفاتها. ويجب التشجيع على اعتماد هذه التعاريف والتصنيفات كأداةٍ 
  أساسية لتجميع ونشر بيانات الطاقة على مستوى البلد كما على المستوى الدولي.

ً لمنتجات الطاقة يقدّم هذا الفصل الئحة تعاريف   3-2 التصنيف الدولي الموّحد و ،متعاَرف عليها دوليا
ً على شرح )SIECلمنتجات الطاقة ( ً لتصنيٍف إحصائي. ويحتوي الفصل أيضا ، الذي يرتّبها وفقا
يحتوي التصنيف والتصنيف بحِد ذاته. كما  الُمتّبَع في معيارال) ونطاِقه، ويقدّم SIECلغرض التصنيف (

د بين  المقابِالتالفصل على  وغيرها من التصنيفات  )SIECلمنتجات الطاقة (التصنيف الدولي الموحَّ
والتصنيف المركزي  )HSكالنظام المنسَّق لتصنيف السلع وتبويبها (الدولية الموّحدة لمنتجات الطاقة 

). األمر الذي من شأنه تسهيل عملية تكامل إحصاءات الطاقة مع اإلحصاءات CPCللمنتجات (
  التحليلية.االقتصادية األخرى وبالتالي زيادة قيمتها 

نسَّق لتصنيف السلع وتبويبها ( إن التقابل  3-3 ) هو ألمر مفيدٌ جداً بما أن كافة HSمع النظام المُّ
التحويالت الدولية في مجال الطاقة يتم تحديدها وفقاً لهذا النظام. ويتم التداول تجارياً بالكثير من منتجات 

 ً لدى شركات الطاقة أو حتى ما يقابله من مفاهيم  الطاقة على الصعيد الدولي وبات هذا النظام مألوفا
مع النظام الُمنّسق عملية جمع البيانات بما أن  . ومن الُمتوقّع أن يسّهل التقابلعلى الصعيد القومي

رة للطاقة ألغراض جمركية يشمل الرموز ذات  التوثيق الذي تقوم به الشركات الُمستوردَة /المصدِّ
) CPC). ويعمل التصنيف المركزي للمنتجات (HSف السلع وتبويبها (الصلة بالنظام المنّسق لتصني

ضمن مجموعات من المنتجات التي تُعد ذات أهمية  على تفصيل العناوين األساسية للنظام المنّسق
    خاصة لإلحصاءات االقتصادية ولجهات مختلفة من المستخِدمين.

) والتصنيف المركزي للمنتجات HSبها (مع النظام المنّسق لتصنيف السلع وتبوي إن التقابل  3-4
)CPC ًالمقدّم في هذا الفصل هو ألمر داللي بمعنى أن فئات النظام المنّسق والتصنيف المركزي غالبا (

لها الخاصة بالتصنيف الدولي  ضمن عناصر أكثر من الفئة المقابلةما تكون ذات نطاق أوسع وقد تت
الوطني  أكثر دقة في ما يتعلق بالتكيّف التوافقات قد تكون. إال أن SIEC(17( الموّحد لمنتجات الطاقة

وهذا ينطبق خاصةً على فئة مشتقات  التسمية األوروبية المشتركة).لنظام المنّسق (كمع ل واإلقليمي
  .البترول المتكرر

                                                           
  ، يشار إلى هذا األمر بنجمة بجانب الرابط المعني.1-3في الجدول   17
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  )SIEC( التصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة قهدف ونطا  .ب

) هو أن يكون بمثابة SIECاألساسي من التصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة ( إن الهدف  3-5
قاعدة لتطوير أو مراجعة خطط التصنيف القومي لمنتجات الطاقة سعياً وراء مطابقتها مع المعايير 

من أجل ضمان تحسين إمكانية إجراء المقارنة بين بيانات الطاقة عبر األساس، الدولية، وعلى هذا 
أن يكون تصنيفاً متعدّد األغراض بمعنى أن يتم تحديد منتجات إلى  SIECلدان. ويهدف التصنيف الب

SIEC  لتتالءم مع إنتاج إحصاءات الطاقة في ظل الظروف المختلفة للبلدان، ولتكون واالجمالية الفردية
من ا الصدد، تلفة. وبهذالمخوالسياسات تحليل الذات صلة لطرح وتحليل بيانات الطاقة في سياقات 

النظر إلى هذا التصنيف بشكل دوري وأن تتم مراجعته وتنقيحه إذا ما دعت الحاجة أن يتم  المقّرر
  ليعكس التغيّرات الحاصلة في أنماط إنتاج واستهالك الطاقة.

من أجل دعم الِجهات الُمبلّغة  )SIEC(تم تصميم التصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة   3-6
) تسهيل ووضع معايير لتجميع ومعالجة بيانات 1والمعنية بجمع البيانات، ويتمثّل دوره بما يلي: (
) تأمين المقارنة الدولية للبيانات القومية المنتِشرة؛ 2الطاقة من خالل تأمين نظام ترميز موّحد وهيكلي؛ (

وغيرها ات الطاقة  مع بيانات التجارة الدولية في مجال الطاقة ) تسهيل ترابط بيانات مخزون وتدفق3و(
  من اإلحصاءات االقتصادية.

) إلى تغطية كافة المنتجات الالزمة SIECيسعى التصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة (  3-7
نطاق لرسم الصورة الكاملة إلنتاج وتحويل واستهالك الطاقة في نظام اقتصادي معين. وبالتالي يشمل 

  : 18هذا التصنيف ما يلي

)، تصادية (بما فيها الوحدات المنزليةالتي يتم إنتاجها/توليدها من قبل وحدة اق 19أنواع الوقود  .أ
  والتي تُستخدَم أو يمكن استخدامها كمصادر للطاقة؛ 

) والحرارة التي منزليةالتي يتم توليدها من قبل وحدة اقتصادية (بما فيها الوحدات ال الكهرباء  .ب
    .يتم إنتاجها وبيعها إلى فريق ثالث من قبل وحدة اقتصادية

) بطريقة أكثر دقّة، في SIECتحديد نطاق التصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة (من أجل   3-8
  ما يلي تفسير لتغطية أنواع الوقود.

صنيف سواء استُخِدَمت ألغراض ضمن نطاق الت  20تدخل كافة أنواع الوقود األحفوري  )1(
ولكن يعد استثناء للفحم الخثي الذي يستخدم ألغراض غير مرتبطة  بالطاقة أو ال؛ مرتبطة

 بالطاقة، ويجب أن يستبعد.  
                                                           

) ال يغطي الرواسب الجوفية لموارد الطاقة، "كموارد الطاقة غير المتجددة ذات األصل العضوي SIECإن التصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة (  18
سواء المكتشفة في القشرة األرضية، سواء أكانت صلبة أو سائلة أو غازية". سيتم تأمين تصنيف للترسبات الجوفية لموارد الطاقة وغير العضوي على حد 

) للموارد SEEAكجزء من تصنيف نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية العام (() المقبل SEEA-Eفي  نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية في مجال الطاقة (
  وفقاً لتعاريف وتصنيف األمم المتحدة اإلطاري لموارد الطاقة األحفورية والمعدنية   ).الطبيعية

من طاقة  يشير مصطلح "الوقود" إلى الموارد الطبيعية، سواء أولية أو ثانوية، التي يجب تعريضها لعملية االحتراق أو االنشطار كي تطلق ما تحتوي  19
  مخزنة لالستخدام.

)، تشير أنواع الوقود األحفوري إلى الفحم، الفحم الخثي، الزيت والغاز الطبيعي، SIECة نطاق التصنيف الدولي الموحد لمنتجات الطاقة (بهدف مناقش 20
  بالرغم من أن إدراج الفحم الخثي في أنواع الوقود األحفوري غير متوافق عليه عالمياً.
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ً ما تدخل المنتجات الناجمة عن الوقود األحفوري ضمن نطاق التصنيف عندما يتم   )2( دائما
 وقود؛الك ألغراض مرتبطة بالطاقة استخدامها (أو هناك نيّة الستخدامها)

ن الوقود األحفوري والتي تُستخدَم (أو نطاق التصنيف المنتجات الُمشتقة م تدخل أيضاً ضمن  )3(
الطاقة، وذلك فقط إذا ما كانت من مخرجات ب مرتبطة ألغراض غير هناك نية الستخدامها)

 قيب عن الفحم وصناعات تحويلصناعات الطاقة (كمحطات التكرير ومنشآت الغاز أو التن
) ألنها يمكن أن تفّسر مقدار SIECالتصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة (ويشملها الفحم). 

 استخدام إمدادات الطاقة ألغراض أخرى، وتسمح بإجراء تقييم كامل للصناعات المعنيّة.

) أعاله، زيوت التشحيم التي تُنتَج خالل 3مثال على المنتجات التي سبق ذكرها في الفئة (  3-9
لخام. وبالرغم من أنها تُستخدَم بشكل طبيعي ألغراض غير الطاقة، إال أنه يتم عملية تكرير النفط ا

تسجيل إنتاجها (واستهالكها) في إحصاءات الطاقة، بما أنها تسمح برصد مختلف المنتجات الخارجة 
ذات من محطات تكرير النفط الخام وتقييم أجزاء النفط الخام المستخدَمة لغير أغراض الطاقة. األمر 

استهالك هذه المنتجات بوضوح شرط أن يتم تمييز واضعي الخطط الخاصة بسياسات الطاقة، ل يةأهم
حتى لو كان ناتجاً عن الوقود على أنه استخدام لغير الطاقة. ومن ناحية أخرى، ال يتم اعتبار البالستيك، 

بما أنه ليس من مخرجات محطات التكرير إنما  SIECاألحفوري كالنفط الخام، ضمن نطاق تصنيف 
رة من ِقبَل صناعات أخرى.   يتم الحصول عليه عبر المزيد من معالجة المنتجات الُمكرَّ

والمحاصيل الزراعية وغيرها من الُكتل الحيوية ليست من  21إن بعض أنواع الوقود كالنفايات  3-10
فقط عندما يتم استخدامها ألغراض الطاقة.  أصل أحفوري، وتدخل هذه المنتجات ضمن نطاق التصنيف

إنتاج الطاقة على كيفية استخدامها، وهي تندرج ضمن إدخال مثل هذه المنتجات في مجموع  لذا يعتمد
  المعلومات المتعلّقة بالطلب.

في التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة يتم تعريف مصطلح "منتجات الطاقة" كأي منتَجٍ   3-11
  تصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة، كما ورد أعاله.يغّطيه نطاق ال

) كافة SIECتجدر اإلشارة إلى أنه في حين يغطي التصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة (  3-12
، إال أن نطاق التطبيقات الفردية إلحصاءات الطاقة قد تغّطي مجموعة ثانوية تعاريف منتجات الطاقة

أنواع الوقود  SIEC. فمثالً في حين يُدِخل التصنيف الدولي SIEC التصنيف فقط من مختلف فئات
  ال يتم استخدامها في موازين الطاقة.ضمن نطاق منتجات الطاقة، إال أنه النووي 

  معيار التصنيف ونظام الترميز  .ج

لتكون شاملة وحصرية  )SIECالموّحد لمنتجات الطاقة ( تم تصميم فئات التصنيف الدولي  3-13
ة فقط من فئات التصنيف ألي ل، بمعنى أن أي ُمنتَج ضمن النطاق العام ينتمي إلى فئة واحدبشكل متباد

                                                           
و يتم معالجته مع أنواع الوقود األخرى ذات المصدر  قد تم اعتبار لستخدامه، إال أن هذا القسم اللبالرغم من أن بعض أنواع النفايات ذات مصدر أحفوري  21

  غير األحفوري لتفادي االختالل في تدفقات الطاقة.
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. وعلى المستوى األعلى، يؤمن التصنيف الدولي عشرة أقسام ألنواع مختلفة من أنواع 22تطبيق مطلوب
التي تتميّز  الوقود، والكهرباء والحرارة. وتمثّل الفئات الثماني للوقود أنواع واسعة من أنواع الوقود

، الغاز الطبيعي، حم الخثّي ومنتجاته، الصخر/الرمل الزيتيبمصدرها ومميزاتها، وهي تغّطي الفحم، الف
ود. وعند اإلمكان، يمكن النفط، أنواع الوقود الحيوي، النفايات، الوقود النووي وأنواع أخرى من الوق

ومرحلة البني مقابل الفحم الصلب) فئات الوقود هذه وفق خصائص مادية/فيزيائية (كالفحم  تفصيل
في هذه الحالة، تظهر في كل قسم المنتجات غير الُمعاَلَجة أوالً (وفق ترتيب نظام الترميز)  المعالجة.

ثم تليها المنتجات الُمعالَجة. وبالنسبة لبعض فئات الوقود، يجب اإلشارة إلى االستخدام بما أن مواصفات 
عض أنواع االستخدام (كالكيروسين وتفصيله إلى وقود المحركات النفّاثة تتّسع لهذا األمر في بالُمنتَج 

 من نوع الكيروسين وغيرها من أنواع الكيروسين).

)، بالرغم من SIECيمكن اعتبار بعض منتجات التصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة (  3-14
تشابهها من الناحية الماديّة، منتجات مختلفة نظراً الختالف مصدرها أو وجهة استخدامها. فقد تحتوي، 
نة على مرّكبات كيميائية متشابهة، إنما تختلف من ناحية  على سبيل المثال، العديد من الغازات المتضمَّ

من  نا تتشكالم"غازات القُمامة" فكلتَيهحال في فئتَي "الغاز الطبيعي" والمصدر إنتاجها. كما هي 
" الطبيعي" و"الغاز البترولي الُمسالختلف. وأيضاً بالنسبة لفئتَي "سوائل الغاز ا ممالميثان لكن مصدره

التي تحتوي على كلتَيهما تحتويان على البروبين لكّن الفئة األخيرة تتشّكل من مزيج من أنواع الغاز 
تتشّكل الفئة األولى من مزيج من أنواع الغاز األقل تكريراً. ومن األمثلة ن، في حين البروبين والبيوتي

األخرى أيضاً، فئة "المواد الخام" التي تتشّكل من منتجات الطاقة التي يمكن إيجادها في فئات أخرى 
  "كالنفثا" إنما تتميّز بكوِنها موّجهة الستخدام معيّن. 

لفئات المستوى األعلى التي تمثل الكهرباء والحرارة.  ال يقوم التصنيف بالمزيد من التفصيل  3-15
فعلى عكس أنواع الوقود، هذه المنتجات ليست مواد فيزيائية يمكن تمييزها بسهولة من خالل المصدر 
والتركيب أو الغاية المرجّوة منها. يمكن إنتاج الكهرباء والحرارة من جّراء عمليات مختلفة كالتحويل 

شعاعات الشمسية، وتدفق المياه أو جريانها من خالل عملية احتراق الوقود. ويُعد المباشر للطاقة في اإل
التمييز بين مختلف عمليات اإلنتاج مهماً بالنسبة إلحصاءات الطاقة، ويمكن إجراؤه من خالل تفصيل 

  المعلومات المتعلقة بالناحية اإلنتاجية (المزيد من التفاصيل في الفصل الخامس).

دة إن التمي  3-16 دة وغير المتجدِّ يز بين منتجات الطاقة األّولية والثانوية، وبين منتجات الطاقة المتجدِّ
 ً د لمنتجات الطاقة ( ال يشّكل معياراً تصنيفياً واضحا )، بالرغم من SIECفي التصنيف الدولي الموحَّ

لة كاملة من التصنيف الدولي ( ) لمجموعة SIECأنه يمكن، في الكثير من الحاالت، تخصيص فئة مفصَّ
  يَِرد في الملحق (أ) الئحة بالمنتجات التي تُعتَبَر أّولية أو ثانوية، ومتجددة أو غير متجددة.  واحدة.

                                                           
كيميائية كمنتجات في بعض الحاالت، يتطلب الطلب على إحصاءات الطاقة معالجة مختلفة لمنتجات الطاقة. وكمثال على هذا، تصنيف بعض المركبات ال  22

لمحطات التكرير من ناحية المدخالت المستخدمة. إال أنه في ِكلَي التطبيقَين، المعالجة ال تبدو غامضة وتشمل  لقائم نفطية فردية من ناحية اإلنتاج، إنما ك
  .14-3موازين الطاقة آلية تالقي مختلف هذه التدفقات. راجع الفقرة 
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  نظام الترميز

د لمنتجات الطاقة (  3-17 ) من أربعة SIECيتألف التصميم الهيكلي للتصنيف الدولي الموحَّ
 "مجموعات"ب" (المستوى الثاني) وع"شُ  ب "أقسام" (المستوى األول) ومستويات، يُشار إليها 

. ويتألّف نظام الترميز من رمٍز من أربعة أرقام، الرقم (المستوى الثالث) و"أصناف" (المستوى الرابع)
األول يشير إلى القسم والرقم الثاني إلى الشعبة وهكذا دواَليك. وتشير األرقام األربعة مجتمعة إلى 

  صنٍف معيّن من التصنيف.

ً للمعايير يجمع التصميم الهيكلي الفئات األساسية ضمن مستوى أعلى من   3-18 الُمجمالت وفقا
المشروحة في األعلى. والغرض من ذلك تأمين سلسلة من المستويات بحيث يمكن استخدام كل مستوى 

  لتأمين معلومات إحصائية تكون مفيدة من الناحية التحليلية.

  )SIECلمنتجات الطاقة ( : التصنيف الدولي الموّحد1-3الجدول 

 المقابالت SIECالعناوين وفقاً للتصنيف الدولي 

القسم 
الشعبة/ /

 المجموعة
   الصنف

التصنيف المركزي 
 2للمنتجات، النسخة 

)CPC2( 
النظام المنّسق 

)HS07( 

     

   الفحم  0

   الفحم الحجري   01  

 2701.11 *11010 األنثراسيت 0110   011

012   
   الفحم البيتوميني 

 2701.19 *11010 فحم الكوك 0121       

 2701.12 *11010 أنواع أخرى من الفحم البيتوميني 0129       

   الفحم البُنّي   02

 *2702.10 *11030 الفحم تحت البيتوميني 0210  021

 *2702.10 *11030 الليجنيت 0220  022

   منتجات الفحم  03

   الفحمكوك   031 

 *2704 *33100 كوك أفران الكوك 0311       

 *2704 *33100 كوك الغاز 0312       

 *2704 *33100 ُسقاط الكوك 0313       

 *2704 *33100 شبه الكوك 0314       

 2701.2 11020 وقود البيتنت 0320  032

 BKB(  11040 2702.2والب الفحم البني (ق 0330  033

 2706 *33200 القطران 0340  034

 *2705 *17200 ن الكوكغاز فر 0350  035 

 036  0360 
وحدات إنتاج الغاز (وأنواع أخرى من  غاز

 الغازات المصنّعة للتوزيع)
17200* 2705* 



   

43 

 

   الغازات الُمستخلصة   037 

 *2705 *17200 غاز فرن الصهر 0371       

       0372 
لصناعة غاز فرن األكسيجين األساسي 

 الفوالذ
17200* 2705* 

 *2705 *17200 نواع أخرى من الغازات الُمستخلصةأ 0379       

  ,*33500 أنواع أخرى من منتجات الفحم 0390  039 
 34540* 

2707, 2708.10*, 
.20*, 2712.90* 

   الفحم الخثّي ومنتجات الفحم الخثّي  1

   الفحم الخثّي    11

 *2703 *11050 العشبيالخث  1110    111

 *2703 *11050 الخث المجروش 1120    112

   منتجات الفحم الخثّي   12

 *2703 *11050 قوالب الخث 1210   121

 ,*33100 ,*11050 أنواع أخرى من منتجات الفحم الخثّي 1290   129
33200*, 33500* 

2703*,    2704*,    
2706*, 2712.90* 

   ال النفطرمالنفطي / الصخر   2

   النفطل ارم /النفطيالصخر    20

 2714.1 12030 رمال النفط/  النفطيالصخر  2000   200

   الغاز الطبيعي  3

   الغاز الطبيعي   30

 21. ,2711.11 12020 الغاز الطبيعي 3000   300

   النفط  4

   النفط الخام التقليدي   41

 *2709 *12010 التقليديالنفط الخام  4100   410

   سوائل الغاز الطبيعي  42

 *29. ,*19. ,2711.14 *33420 سوائل الغاز الطبيعي 4200   420

   التكرير لقائم معامل  43

 أ أ معامل التكرير لقائم 4300   430

   المواد الُمضافة والمؤكِسدة  44

 ةالمواد الُمضافة والمؤكِسد 4400   440
34131*, 34139*, 

34170*,  
 غيرها  

2207.20*, 2905.11, 
2909.19*,  

 غيرها

   أنواع أخرى من الهيدروكربون  45

   ,*12010 أنواع أخرى من الهيدروكربون 4500   450
34210* 

2709*,   
 2804.10 

   منتجات النفط  46

  ,*33420 غاز معامل التكرير 4610   461
 34210* 

2711.29*, 2804.10 

 *29. ,*2711.19 *33420 اإليثان 4620   462

 LPG(  33410 2711.12, .13( الغازات البترولية الُمسالة 4630   463

 *2710.11 *33330 النفثا 4640   464

   البنزين    465

 *2710.11 *33310 الطائرات بنزين 4651       



   

44 

 

 *2710.11 *33310 المحركات بنزين 4652       

 *2710.11 33320 محركات النفاثة من نوع البنزينوقود ال 4653       

   الكيروسين   466

 *2710.19 33342 من نوع الكيروسين وقود المحركات النفاثة 4661       

 *2710.19 33341 أنواع أخرى من الكيروسين 4669       

زيت الغاز/ زيت الديزل وزيوت الديزل    467
 الثقيلة

  

 *2710.19 *33360 زلزيت الغاز/ زيت الدي 4671       

 *2710.19 *33360 زيوت الغاز الثقيلة 4672       

 *2710.19 33370 زيت الوقود 4680  468

   أنواع أخرى من منتجات النفط   469

       4691 
المواد المتطايرة البيضاء والمواد المتطايرة 

 الصناعية في نقطة غليان معينة
33350 2710.11* 

 *2710.19 *33380 زيوت التشحيم 4692       

 *2712.20 *33500 شمع البرافين 4693       

  ,*33500 كوك البترول 4694       
 34540* 

2713.11, .12, 
2708.20* 

 2713.2 *33500 البيتومين 4695       

   ,*33500 ,*33330 أنواع أخرى من منتجات النفط.... 4699       
34540* 

2708.10*, 2710.11*, 
2712.10*, .20*,.90*, 

2713.90 

   الوقود الحيوي  5

   الوقود الحيوي الصلب   51

الوقود الخشبي والنفايات الخشبية ومنتجاتها     511
  الجانبية

  

 *4401.30 *39280 ُحبيبات الخشب 5111       

       5119 
والنفايات الوقود الخشبي أنواع أخرى من 

 الخشبية ومنتجاتها
03130,   31230,  

39280* 
4401.10, 4401.21, 

.22, 4401.30* 

 *2303.20 *39140 التفل 5120   512

 *3101 *34654 النفايات الحيوانية 5130   513

 *3804.00 *39230 السائل األسود 5140   514

  ,*39120 المواد والنفايات الحيوانية األخرى 5150   515
39150* 

2302*, 2308*, 
0901.90*, 1802* 

 4402 34510 الفحم النباتي 5160   516

   الوقود الحيوي السائل    52

  ,*34139 ,*34131 الغازولين الحيوي 5210    521
34170* 

2207.20*, 2905.11*, 
.13*, .14* 2909.19* 

 *3824.90 *35490 الديزل الحيوي 5220    522

   ةالكيروسين الحيوي للمحركات النفاث 5230    523
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   أنواع أخرى من الوقود الحيوي السائل 5290    529

   الغازات الحيوية   53

ر      531 الغازات الحيوية  الناجمة عن التخمُّ
 الهوائي

  

 *2711.29 *33420 غازات القُمامة 5311       

 *2711.29 *33420 غازات المجارير 5312       

       5319 
الغازات الحيوية األخرى الناجمة عن 

ر الهوائي  التخمُّ
33420* 2711.29* 

532    5320 
الغازات الحيوية الناجمة عن العمليات 

 الحرارية
  

   النفايات  6

   النفايات الصناعية    61

 *39150 ,*39120 النفايات الصناعية 6100   610
0901.90*, 1802*, 

2302*, 2308* 

   بلديةالنفايات ال   62

 3825.1 39910 بلديةالنفايات ال 6200   620

   الكهرباء  7

   الكهرباء   70

 2716 17100 الكهرباء 7000   700

   الحرارة  8

   الحرارة   80

 *2201.90 17300 الحرارة 8000   800

   الوقود النووي وأنواع أخرى من الوقود  9

   اليورانيوم والبلوتونيوم   91

 ,33610 ,*13000 اليورانيوم والبلوتونيوم 9100   910
33620, 33710, 33720 

2612.10, 2844.10, 
.20, .50, 8401.30 

   أنواع أخرى من الوقود النووي   92

 ,*33630 ,*13000 أنواع أخرى من الوقود النووي 9200   920
33690* 

2612.20, 2844.30*, 
2844.40* 

   أنواع اخرى من الوقود   99

     أنواع أخرى من الوقود 9900   990

  

والفحم البُّني. تشير "منتجات الفحم الِخثّي" إلى  لمنتجات الُمشتّقة من الفحم الحجريمالحظة: تشير "منتجات الفحم" إلى ا
المنتجات الُمشتقة من الفحم الخثّي. وتشير "منتجات النفط" إلى المنتجات المشتقة من معالجة النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي 

  معامل التكرير وغيرها... ية األخرى ولقائممواد الهيدروكربونالو

) عبر المواقع اإللكترونية HS) والنظام المنّسق (CPCوتعاريف رموز التصنيف المركزي للمنتجات (يمكن النفاذ إلى شرح 
   ).WCO) ومنظمة الجمارك العالمية (UNSDشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة (هي ، ولها للجهات الراعية
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  طيعني أن هذا الرابط هو رابط جزئي فق HSأو  CPCوجود نجمة (*) بالقرب من رمز 

" يستند بشكل أساسي إلى االستخدام المرجو، قد يكون إعطاء رابط خاص بالتصنيف المركزي/والنظام أ بما أن تعريف "اللقائم
) والغازولين المتحّلِل HS 2710.11المنّسق أمراً ُمضِلالً. فقد تغطي هذه الفئة مجموعة واسعة من المنتجات بما فيها النفثا (

)HS 2707.50ا من المنتجات.) من بين غيره  

  

  تعاريف منتجات الطاقة  .د

ً الالئحة لتعاريف المنتجات فيما يلي   3-19 في النظام الدولي الموّحد لمنتجات  ُمتعاَرف عليها دوليا
. وتأتي التعاريف نتيجة عمل الفريق العامل المشترك بين األمانات المعني بإحصاءات )SIECالطاقة (
من فريق أوسلو وفريق خبراء األمم المتحدة المعني بإحصاءات  قام كلقد )، وInterEnerStatالطاقة (

بمراجعة هذه التعاريف وتأييدها. وقد تَلَت تعاريف بعض المنتجات، عندما دَعت الحاجة،  23الطاقة
) SIECمالحظات للمزيد من التوضيح. وفي الحاالت التي تتطابق فيها فئة من فئات التصنيف الدولي (

التعريف  وال تكون هذه الفئة مفّصلة، يظهر فقط رمز المستوى األعلى. وينطبقعلى عدّة مستويات، 
  في المستوى األدنى من التصنيف. ةالموجود طبيعياً أيضاً على المادة

  الفحم 0

يشمل هذا القسم الفحم، أي الوقود األحفوري الصلب الذي يتشكل من مواد نباتية ُمتفّحمة ومنتجات 
وعة للفحم من خالل عمليات الكربنة أو غير مباشرة من األصناف المتن الفحم المشتقّة مباشرةً أو

الفحم الُمقسَّم بشكل نهائي، أو من خالل حصول تفاعالت كيميائية مع  التحلّل، أو من خالل تجميع
  ، بما فيها المياه.العوامل المؤكِسدة

على أنواع فحم  (الذي يحتوي من الفحم األولي وهما الفحم الحجريمالحظة: هناك فئتان أساسيتان 
ما وفقاً ) والفحم البني (أنواع الفحم المتدنية الترتيب) ويمكن تحديدهالمتوسطة والمرتفعة الترتيب

هي ال و .فيتريانيتلمعامل االنعكاس العشوائي  المئوية لمتوسط نسبةللإلجمالي القيمة السعرية و
  تشمل الفحم الخثّي.

 الفحم الحجري    01

ال تقل  ) ذات إجمالي القيمة السعرية التيبحسب مستوى الرطوبة والخلو من الرمادأنواع الفحم (
جول/ كجم، نظراً ألن الفحم له معامل انعكاس عشوائي  ميجا 24من  جول/كجم أو تقل ميجا 24عن 

  %. ويشمل األنثراسيت والبيتومين. 0.6فيتريانيت يساوي أو يزيد عن متوسط ل

  

                                                           
) إنما قد InterEnerStatنطاق المنتجات الُمناقشة من قبل الفريق المشترك بين األمانات المعني بإحصاءات الطاقة ( تعاريف الوقود النووي ليست في  23

  ) على تأمينه.IAEAعملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (
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  األنثراسيت  011

(بحسب مستوى ذات الترتيب العالي، وذات إجمالي القيمة السعرية  الفحم الحجريمن أنواع 
جول/ كجم ومعامل انعكاس عشوائي  ميجا 24ما يساوي أو يزيد عن الرطوبة والخلو من الرماد)  

  %.2.0فيتريانيت يساوي أو يزيد عن متوسط ل

المتطايرة، ونسبة عالية من % من المواد 10مالحظة: يحتوي األنثراسيت عادةً على  أقل من 
 االنثراسيت بشكل أساسي في التسخينتكتّل. ويُستخدم وهو في العادة ال ي %) 98 – 86الكربون (

  .في القطاَعين الصناعي والمنزلي

  الفحم البيتوميني  012

(بحسب مستوى الرطوبة المتوسط الترتيب، ذو إجمالي القيمة السعرية  هو من أنواع الفحم الحجري
فيتريانيت ل متوسط جول/كجم ومعامل انعكاس عشوائي ميجا 24ما ال يقل عن والخلو من الرماد) 

أقل من (بحسب مستوى الرطوبة والخلو من الرماد) %، أو ذو إجمالي القيمة السعرية 2.0أقل من 
  %.0.6زيد عن فيتريانيت يساوي أو يل متوسط جول/ كجم ومعامل انعكاس عشوائي ميجا 24

مالحظة: يمكن ألنواع الفحم البيتوميني أن تتكتّل وهي تتميز بمواد متطايرة أعلى ونسبة كربون 
 مين في غاز الكوك الصناعي والتسخينويُستخدَم فحم البيتو أقل عن تلك الموجودة في األنثراسيت.

  .صناعي والمنزليفي القطاَعين ال

 فحم الكوك  0121

  .فرن الصهر تاج الكوك القادر على دعم شحنةاستخدامه في إن يمكنهو فحم بيتوميني 

  أنواع أخرى من الفحم البيتوميني  0122

  .فحم الكوكتشمل الفحم البيتوميني الذي ال يندرج ضمن هي 

  أيضاً "بالفحم البُخاري".  مالحظة: يُشار إليه

  الفحم البُني    02

 24) أقل من محتوى الرطوبة والخلو من الرمادت إجمالي القيمة السعرية (بحسب أنواع الفحم ذا
  %.0.6جول/كجم ومعامل انعكاس عشوائي فيتريانيت أقل من  ميجا

  مالحظة: يشمل الفحم البني الفحم تحت البيتوميني والليجنيت.

  الفحم تحت البيتوميني  021

لتي تساوي ) ابحسب محتوى الرطوبة والخلو من الرمادهو فحم بني ذو إجمالي القيمة السعرية (
  جول/كجم. ميجا 24جول/كجم إنما تبقى أقل من  ميجا 20أو تزيد عن 
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  الليجنيت  .22

 20) أقل من بحسب محتوى الرطوبة والخلو من الرمادهو فحم بني ذو إجمالي القيمة السعرية (
  .جول/كجم ميجا

  منتجات الفحم    03

فحم المتنّوعة عبر من أصناف ال تشمل هذه الشعبة المنتجات الُمشتقة بشكل مباشر أو غير مباشر
  أو التحلُّل، أو عبر  عمليات الكربنة

  بما فيها المياه. العوامل المؤكِسدةالفحم الُمقّسم نهائياً أو من خالل التفاعالت الكيميائية مع  تجميع

  كوك الفحم  031

ّحم بعض أنواع تشمل هذه المجموعة المادة الصلبة الخلوية غير القابلة لالنصهار التي تبقى بعد تف
  الفحم.

ً لن أو استخدامه:  وظروف تكربنهالُمفحم وع الفحم مالحظة: يتم تعريف العديد من أنواع الكوك وفقا
  وشبه الكوك. كوك فرن الكوك، كوك الغاز وسقاط الكوك

  كوك فرن الكوك  0311

  فحم الكوك على درجة حرارة مرتفعة.تفحيم  هو المنتج الصلب الذي ينجم عن عملية

لقدرة الميكانيكية على المادة المتطايرة وبأنه يملك ابمالحظة: يتميز كوك فرن الكوك برطوبة متدنية و
يُستخدَم عادةً في صناعة الحديد والصلب كمصدر تسخين وكعنصر و. فرن الصهرشحنة احتمال 
  كيميائي.

  كوك الغاز  0312

  .في صناعة "غاز وحدات إنتاج الغاز"الفحم البيتوميني الُمستخدم تفحيم من عملية  هو منتج مشتق

  عادةً ألغراض التسخين. مالحظة: يُستخدم كوك الغاز

  سقاط الكوك  0313

  ملم. 10يحتوي على ُجزيئات من الكوك بحجم أصغر من 

مالحظة: هو من نفايات تصفية الكوك. ويمكن أن يتألّف الفحم الُمصفّى من أنواع الفحم البيتوميني أو 
  البني.

  الكوكشبه   0314
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  فضة.على درجة حرارة منخ التفحيمالناتجة عن  وهي أنواع الكوك

  شبه الكوك من أنواع الفحم البيتوميني والبني ويُستخدّم كوقود للتدفئة.مالحظة: يمكن أن يُصنع 

  وقود البيتنت  032

  على شكل قوالب مع إضافة عامل ربط. ع من خالل َجبل دقائق الفحم الحجريهو وقود ُمركَّب يُصن

  مالحظة: يُشار إليه أحياناً "بقوالب الفحم الصلب".

  )BKB( لب الفحم البني قوا  033

هو وقود مرّكب مصنوع من الفحم البني الناتج عن القولبة تحت الضغط المرتفع مع أو من دون إضافة 
  عامل ربط.

  دقائق وُغبار الليجنيت الُمجفَّف. يني أو الليجنيت بما فيهمالحظة: يمكن استخدام إما الفحم تحت البيتوم

  الفحم قطران  034

  الفحم في أفران الكوك. تفحيمهو السائل الُمشتق من 

من خالل التقطير إلى العديد من المنتجات السائلة التي يمكن استخدامها  مالحظة: يمكن فصل القطران
  ألغراٍض صيدالنية أو لحفظ الخشب.

  فرن الكوكغاز   035

  هو غاز ينتج عن أفران الكوك خالل صناعة كوك غاز الكوك.

  )رى من الغازات الُمصنَّعة للتوزيعغاز وحدات إنتاج الغاز (وأنواع أخ  036

المادة الكربونية ذات المصادر األحفورية تغويز  أو  تفحيموعة أنواع الغاز الناجمة عن تشمل هذه المجم
أو تغويز   تفحيمعن الناجمة ت: (أ) الغازات الغاز. وتشمل هذه الغازاأو الحيوية في وحدات إنتاج 

المصنوع  الفحم والكوك والكتلة الحيوية والنفايات؛ و(ب) بديل الغاز الطبيعي (هو غاز غني بالميثان)
    .الغاز االصطناعيمن 

مزيج من الهيدروجين وأحادي أكسيد الكربون، يمكن الحصول هو  إن الغاز االصطناعيمالحظة: 
يمكن أخذ وعليه من خالل تكسير الهيدروكربونات بالبخار على درجة حرارة مرتفعة. 

  أنواع الوقود الحيوي أو من النفايات. الهيدروكربونات من أنواع الوقود األحفوري أو

  الُمستخلصةالغازات   037
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من الصناعات التحويلية والعمليات  ذات المصدر الكربوني الُمستخلصة لالحتراقهي الغازات القابلة 
الكيميائية التي تعمل ألغراض غير إنتاج الوقود. وهي تشمل الغازات التي تحتوي على أحادي أكسيد 

كعنصر اختزال و الذي يعمل الكربون الناتج عن الـتأكسد الجزئي ل(أ) الكربون الذي يعمل كالكوك 
  (ب) جزيئات الكربون أو (ج) الكربون الُمذاب في الحديد.ه العملية، في هذ

    بقايا غازيةازات أيضاً بالنفايات أو مالحظة: يمكن اإلشارة إلى هذه الغ

  غاز فرن الصهر  0371

الكربون والذي يتشّكل أساساً من النيتروجين وثاني أكسيد  هو الغاز الُمشتق من تشغيل فرن الصهر
  الكربون.وأحادي أكسيد 

الغاز ما أن يخرج من الفرن. وتظهر قيمته السعرية بشكل أساسي من أحادي  استخالصمالحظة: يتم 
ك وغيره من ُمنتجات الكربون في فرن الصهر. أكسيد الكربون الذي ينتج عن االحتراق الجزئي للكو

يتم استخدامه من  وكوقود لصناعة الحديد والصلب. كما يمكن أن ويُستخدم لتدفئة أرجاء فرن الصهر
الُمفحمة لة الحيوية قبل المنشآت الصناعية المجاورة. تجدر اإلشارة إلى أنه حيث يتم استخدام الكت

طاقة ك جزء من إمداد الكربون ، يمكن اعتبارفي أفران الصهر والوجبة الحيوانية) (كالفحم النباتي
  متجددة.  

  رن األكسجين األساسي لصناعة الفوالذغاز ف  0372

  الغاز ما أن يخرج من الفرن.  ذ في فرن األكسيجين. يتم استخالصالغاز المشتق من صناعة الفوال هو

. كما في هذا الغاز أعلى منه في غاز فرن الصهر مالحظة: إن معدّل تركيز أحادي أكسيد الكربون
ل   .)BOSFأو غاز  LD(غاز  يُعَرف هذا الغاز بالغاز المحّوِ

  ت الُمستخلصةنواع أخرى من الغازاأ 0373

من الصناعات التحويلية والعمليات  ق ذات المصدر الكربوني المستخلصةالغازات القابلة لالحترا
  الكيميائية والتي ال يتم تحديدها في أي مكان آخر.

إنتاج الزنك  من المعالجة الكيميائية:مالحظات: من األمثلة على إنتاج غاز الوقود من المعادن و
  .ائك الحديدية والكربيد الفوسفوري والسيليكونيوالسبوالقصدير والرصاص 

  منتجات الفحم أنواع أخرى من  039

    .0جموعة منتجات الفحم التي ال يتم تصنيفها في أي مكان آخر من القسم متشمل هذه ال

  ومنتجات الفحم الخثّي يالخثالفحم   1
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للنباتات الميتة في ظل درجة  الجزئي من التفكُّكهو الشكل الصلب و، يشمل هذا القسم الفحم الخثّي
  ) وكل المنتجات المشتقة.األولىرطوبة مرتفعة ومحدودية وصول الهواء (مرحلة التفّحم 

 يالخثالفحم   11

وهو الشكل الصلب من التفكُّك الجزئي للنباتات الميتة في ظل درجة رطوبة مرتفعة ومحدودية وصول 
 الستخدام كوقود، الخثل شكلَينبالهواء (مرحلة التفّحم األصلية) وكل المنتجات المشتقة. وهو متوفّر 

  .العشبي والخث المجروش

اإلستخدام كوقود. ال يعتبر كمورد متجدد مالحظة: الخث المجروش  يحول إلى قوالب أيضاً من أجل 
  نظراً لطول مدة تجدده.

  الخث العشبي  111

  قطع من الخث يتم تقطيعها يدوياً أو بالمكنات وتجفيفها في الهواء الطلق.

  الخث المجروش  112

  نات خاصة.يكاهو النوع المبرغل من الخث يتم صنعه بم

  الطاقة أو في صناعة القوالب.مالحظة: يُستخدم الخث المجروش في محطات توليد 

  منتجات الفحم الخثي  12

تشمل هذه الشعبة المنتجات مثل قوالب الخث المشتقة بشكل مباشر أو غير مباشر من الخث العشبي 
  والخث المجروش.

  قوالب الخث  121

  قوالب صغيرة من الخث المجفّف والمضغوط المصنوع من دون عامل ربط.هو وقود يحتوي على 

  تخدَم بشكل أساسي كوقود للمنازل.سمالحظة: يُ 

  يالخث الفحم من منتجات أنواع أخرى  129

  التي ال يتم تحديدها في أي مكان آخر كُكريات الخث. يالخث الفحم منتجات

  رمال النفط /الصخر النفطي  2

صخرة ترسُّبية تحتوي على مادة عضوية على شكل الكيروجين. والكيروجين هو مادة شمعية غنية 
  بالهيدروكربون تُعتبَر دلياً على وجود النفط.
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ه بالتسخين الستخراج النفط مباشرةً أو أن تتم معالجت ة: يمكن أن يتم حرق الصخر النفطيمالحظ
علماً أن الصخر النفطي مصنف هنا، النفط المستخرج من الصخور النفطية والرملية مدرجة  .الصخري

  (هيدروكربونات أخرى) 45في الشعبة 

  غاز الطبيعيال  3

ن اً بشكل عام على اإليثان والبروييمزيج من الهيدروكربونات الغازية وخاصةً الميثان، ويحتوي أيض
والهيدروكربونات األعلى بكميات أقل بكثير وبعض أنواع الغاز غير القابلة لالحتراق كالنيتروجين 

  وثاني أكسيد الكربون.

عن الغاز "غير الُمصاحب" الذي يتأتى عن الحقول  مالحظة: يتم فصل غالبية أنواع الغاز الطبيعي
المنِتجة للهيدروكربونات بالشكل الغازي فقط، كما عن الغاز "الُمصاحب" الذي يتم إنتاجه باالشتراك 

  مع النفط الخام.

ينتج عن عملية الفصل الغاز الطبيعي من خالل إخراج أو تقليص الهيدروكربونات غير الميثان إلى 
خالل العملية  سوائل الغاز الطبيعي الُمزالة ة على صعيد الغاز التسويقي. ويتم توزيعمستويات مقبول
  بشكل منفصل.

يشمل الغاز الطبيعي أيضاً الميثان الُمستخَرج من مناجم الفحم (غاز مناجم الفحم) أو من بالطات الفحم 
على الميثان جّراء التسميد . وعند التوزيع يمكن أن يحتوي أيضاً والغاز الصخري (غاز بالطات الفحم)

  الالهوائي أو تحويل الكتلة الحيوية إلى ميثان.

يمكن تسييل الغاز الطبيعي من خالل تقليص حرارته بغية تسهيل عملية التخزين والنقل عندما تكون 
  مواقع اإلنتاج بعيدة عن مراكز االستهالك وعند عدم توفر اإلمكانية االقتصادية للنقل بأنابيب النفط.

  النفط  4

) السوائل الُمستخرجة من الغاز 2) النفط الخام؛ (1هيدروكربونات سائلة من أصل أحفوري تشمل (
) المنتجات الُمستخرَجة بشكل تام أو جزئي من عمليات تكرير 3الطبيعي (سوائل الغاز الطبيعي)؛ (

ذات األصول النباتية والمواد الكيميائية العضوية شابهة وظيفياً ت) الهيدروكربونات السائلة الم4النفط؛ و(
  والحيوانية.

  النفط الخام التقليدي  41

أحفوري يُستخَرج بالطرائق التقليدية من الخزانات الجوفية ويحتوي على  نفط معدني ذو أصل  
  هيدروكربونات سائلة أو شبه سائلة وشوائب ُمصاحبة كالكبريت والمعادن.

لخام التقليدي بالشكل السائل في ظل حرارة السطح الطبيعية، وعادةً ما يطفو مالحظة: يتواجد النفط ا
النفط الخام على السطح جّراء ضغط الخّزان. وهو ما يُسّمى بمصطلح االستخراج التقليدي ويشمل 
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المستخرجة مع  من الحقول والمرافق  كثفة، والمادة المالمكثفة  والمرافق حقولالالمواد المكثّفة من 
  النفط الخام.

حلو أو المر) ومقياس الثقل الكبريت (الالحتوائها على يمكن تصنيف مختلف أنواع النفط الخام وفقاً 
إنما يُفترض أن تكون درجة الثقل النوعي (ثقيل أو خفيف). ما من تحديد معيّن للتصنيفات  API النوعي

% من 0.5ن يحتوي النفط الخام الحلو على أقل من درجة ويُفتَرض أ 20لنفط الخام الثقيل أقل من ل
  الكبريت.

  سوائل الغاز الطبيعي  42

بنتاين وبعض األلكانات األعلى (أيسو) ) وعادي وأيسوبيوتين (ن والهي مزيج من اإليثان والبروبي
  ويُشار إليها مجتمعةً بالبنتاين بلس.

في منشآت و الغاز الطبيعي، وتتم ازالتها النفط أمالحظة: يتم إنتاج سوائل الغاز الطبيعي باالشتراك مع 
ميدانية أو في محطات فصل الغاز قبل مرحلة بيعه. وتكون كافة مكونات سوائل الغاز الطبيعي باستثناء 

  اإليثان إما بالشكل السائل على السطح أو يتم تسييلها لدواعي التصريف.

بعض المصطلحات التي تستند ن هناك استخدام لإن التعريف الوارد أعاله هو األكثر استخداماً. إال أ
لة. وقد تواجدت بخار المكونات التي تكون سائلة على السطح أو يمكن تسييلها بسهو إلى ضغط

والغازولين الطبيعي والغاز  ها جّراء الضغط البخاري: المكثِّفاتالناجمة عن المجموعات الثالث
  البترولي السائل. 

بيعي مع النفط الخام في محطات التكرير كما يمكن خلطها مع منتجات يمكن تذويب سوائل الغاز الط
رة أو استخدامها مباشرةً. تختلف سوائل الغاز الناجم عن  الطبيعي عن الغاز الطبيعي الُمسال نفطية مكرَّ

    تسييل الغاز الطبيعي الذي سبق واستُخِرَجت منه سوائل الغاز الطبيعي.

  معامل التكرير لقائم  43

 ةمعالجفط الخام أو محطات التكرير، كالزيوت والغازات المشتقة من تكرير الن هذه الشعبة لقائمتشمل 
في  ه إلى المزيد من عمليات االستخالصالتي تتوجّ وات في الصناعة البتروكيميائية الهيدروكربون

الغسولين ، المقطرات المتوسطة، محطات التكرير باستثناء عملية الخلط. وتشمل هذه الزيوت النفثا
  والزيوت الثقيلة الناجمة عن التقطير وعن المنشآت البتروكيميائية.نتيجة اإلنحالل الحراري 

  ةالمواد الُمضافة والمؤكِسد  44

هي المرّكبات التي تُضاف أو يتم مزجها مع المنتجات النفطية لتغيير خصائصها (أألوكتان، السيتان 
  والخصائص الباردة ...).

ات مثل الكحوليات (الميثانول واإليثانول) واإليثيرات مثل ميثيل األمثلة: (أ) عن المؤكسدحظة: من مال
 TAMEوثالثي إميل إيثير الميثيل  ETBEوإيثير ثالثي إيثير البيوتل  MTBEثالثي إيثير البيوتل 
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لكيميائية ب) عن اإلسترات (مثل زيت بزر اللفت أو ثنائي ميثيل اإلستر، إلخ)؛ و(ج) عن المركبات ا( ؛
واد الُمضافة يمكن أن تكون بعض الم (مثل رباعي ميثيل اإلستر ورباعي إيثيل الرصاص والمنظفات).

ات مشتقة من الكتلة الحيوية في حين يمكن لغيرها أن تكون من أصول هيدروكربونية والمؤكِسد
  الهيدروكربونات األخرى  45أحفورية.

غير التقليدية. وتشير إلى الزيوت الناجمة عن تقنيات  تشمل هذه الشعبة منتجات النفط والهيدروجين
الزيوت الثقيلة أو من الخزانات التي تحتوي على  الُمستخرَجةاإلنتاج غير التقليدي، وهي الزيوت 

ل أن تبلغ السطح في مكانها قب (مثل  التي تحتاج إلى التسخين أو المعالجة الرمال النفطية
ً للتكرير/لالستخالص لثقيلة جداً والزيوت ا رمال النفطية الزيوت الُمستخرَجة من ال. هي تشمل أيضا

خراجها من دون معالجة، وتتطلب المتواجدة على السطح أو يمكن است والفحم والصخر الزيتي
  ). يمكن أيضاً إنتاج الزيوت غير التقليدية من الغاز الطبيعي.(خارج الموقع االستخالص بعد التعدين

طناعية زيوت للتحويل (الخامات االص) ال1يوت على مجموعتَين: (مالحظة: يمكن توزيع الز
) الزيوت 2)؛ و(يوت الثقيلة جداً والرمال النفطية والفحم والصخور النفطيةالُمستخرجة من الز

إلى سائل). الوقود الُمستخلصة لألفران وسوائل تحويل الغاز الُمباشر (كالزيوت الُمستحلَبة ك لالستخدام
ع الزيوت الثقيلة جداً بالبيتومين، لكن ليس البيتومين المصنوأيضاً بالقطران، و النفطيةتُعَرف الرمال 

. ويندرج الهيدروجين هنا أيضاً بالرغم من أنه ليس هيدروكربون، إال من بقايا عملية التقطير الفراغي
  إذا ما كان من مركبات غاز آخر.

  منتجات النفط  46

ن النفط الخام أو الزيوت التقليدية أو غازات حقول النفط والغاز. المنتجات التي يمكن الحصول عليها م
ويمكن أن يتم إنتاجها خالل عملية تكرير الخام التقليدي والزيوت غير التقليدية أو خالل عملية فصل 

  الغاز الطبيعي عن الغازات الُمستخرجة من حقول النفط والغاز.

  غاز التكرير  461

ودقائق الزيت  تتكثّف وخاصةً المؤلفة من الهيدروجين، الميثان، اإليثان يشمل مزيج من الغازات التي ال
التي نحصل عليها خالل تقطير النفط الخام أو معالجة المنتجات النفطية (كالتكسير) في محطات التكرير 

  أو من المعامل البتروكيميائية المجاورة.

  كوقود داخل محطة التكرير.مالحظة: يستخدَم، بشكل خاص، 

  اإليثان  462

  ).C2H6( مستقيم السلسلة هو كربون غازي طبيعي

مالحظة: يتم الحصول على اإليثان في منشآت فصل الغاز أو من تكرير النفط الخام. وهو من المواد 
  الخام القيّمة بالنسبة للصناعة البتروكيميائية.
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  )LPG( ة الُمسالةالبترولي اتالغاز  463

والدرجات ) أو مزيج من االثنَين. C4H10ن () والبيوتيC3H8(ن السائل شير إلى البروبيهي ت
التجارية تتمثل عادة بمزيج الغازات التي تحتوي على كمية قليلة من البروبيلين والبيوتيلين 

  واإليسوبيوتين  واإليسوبيوتيلين التي يتم تخزينها في حاويات تحت الضغط.

وفقاً للغرض وللموسم. يمكن استخراج الغازات  ن المستخدممالحظة: يختلف مزيج البروبين والبيوتي
من الغاز الطبيعي  في منشآت فصل الغاز  أو في المنشآت التي تعمل على إعادة تغويز الغاز الطبيعي 

كن استخدام الغاز البترولي السائل الُمستوَرد. ويمكن أيضاً الحصول عليها خالل تكرير النفط الخام. يم
  سيارات.وكوقود لل للتدفئة الُمسال

ولي أنظر أيضاُ إلى تعريف سوائل الغاز الطبيعي. تستخدم بعض مجاالت الممارسة مصطلح الغاز البتر
  لشرح مرّكبات ضغط البخار العالي لسوائل الغاز الطبيعي. الُمسال

  النفثا  464

، األمر درجة مئوية 210و 30ة تتراوح بين هي زيوت خفيفة ومتوسطة تتقّطر على درجات حرار
  المحركات. يتعارض مع خصائص االستخدام لبنزين الذي

مالحظة: تختلف أنواع النفثا ويتم التمييز بينها من خالل كثافتها ومحتوى البرافين واإليسوبرافين 
. ويُستخدم النفثا بشكل أساسي كمادة خام ألنواع الغازولين والنفتالين والمركبات العطريةواألوليفنات 

  المرتفعة وفي صناعة األوليفنات في الصناعات البتروكيميائية.ذات نسبة األوكتان 

  البنزين  465

درجة  220درجة و 25اوح بين مزيج معقّد من الهيدروكربونات التي تتقّطر على درجة حرارة تتر
  .C12و  C4 وتتشكل من مركبات من السلسلة بين مئوية

ات (كاإليثيرات حيوي خاصةً المؤكسدممزوجة من أصل على مركبات  مالحظة: قد يحتوي البنزين
  األداء.ب الخاصة مالمحالوالكحوليات) ويمكن استخدام المواد الُمضافة لدعم بعض 

  الطائرات بنزين  4651

 .ظروف الطيرانالُمعد خصيصاً لمحركات الطائرات ذات المكابس ويضمن األداء ضمن  ينزينهو ال
 C4ويتم الحصول عليه من خالل دمج اإليسوبارافين  alkalyte)ألكاليت (بنزين الطائرات في الغالب 

ذلك بما في  ضافة المزيد من المركبات العطريةمع احتمال إ C5و C4و C3 مع األوليفينات C5و
   درجة مئوية. 170درجة مئوية و 25بين بلغ درجة التقّطر التولوين. ت

  المحركات بنزين  4652
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(البنزين والتولوين) والهيدروكربونات األليفاتية ضمن السلسلة  مزيج من بعض المركيات العطرية
C5 وC12 درجة مئوية. 220درجة مئوية و 25. يبلغ مستوى التقطير بين  

مالحظة: يتم مزج المواد الُمضافة لتحسين مستوى األوكتان وتحسين أداء االحتراق وتقليص األكسدة 
خالل التخزين والحفاظ على نظافة المحّرك وتحسين التقاط الملّوثات من خالل المحوالت التحفيزية 

  دما يخلط. عن الحيوي ت أيضاً على منتجات البنزينالمحركا النظام العادم. قد يحتوي بنزين في

   النفّاثة من نوع البنزين المحركاتوقود   4653

هيدروكربونات خفيفة تُستخدَم في وحدات تشغيل تربينات الطيران، تتقّطر على درجة مئوية تتراوح 
 ا من خالل مزج الكيروسين والبنزيندرجة مئوية. يمكن الحصول عليه 250درجة مئوية و 100بين 

باسكال  كيلو 13.7% ويكون الضغط البخاري بين25 حجم المرّكب العطريى أال يتعدّى أو النفثا عل
  باسكال. كيلو 20.6و

  وقود تربين الطيران".ِب أيضاً " فاثة من نوع البنزينمالحظة: يُعَرف وقود المحركات الن

  الكيروسين  466

 145بين ، يتقّطر على درجة حرارة تتراوح C16و C9مزيج من الهيدروكربونات من السلسلة بين 
درجة مئوية مع نقطة وميض أعلى  250درجة مئوية، ولكن عادةً ليس أكثر من  300درجة مئوية و

  درجة مئوية. 38من 

وعمليات  أنواع النفط الخام التي تشتق منهمالحظات: تعتمد التركيبات الكيميائية للكيروسين على طبيعة 
رجة من النفط الخام جّراء التقطُّر الهوائي التكرير التي مر بها. تُعرف أنواع الكيروسين الُمستخ

بكيروسين التقطير البسيط. ويمكن معالجة مثل هذه المخلفات من خالل العديد من العمليات إلنتاج أنواع 
  الكيروسين القابلة للمزج لتشّكل وقود للطائرات النفّاثة.

في التدفئة المنزلية وكوقود للطبخ يُستخدم الكيروسين أساساً كوقود للطائرات النفاثة. ويُستخدم أيضاً 
ب. يمكن أن يحتوي الكيروسين على مركبات أو مواد ُمضافة مشتقة من الكتل الحيوية عندما  وكمذّوِ

  يخلط. 

   النفاثة من نوع الكيروسين وقود المحّركات  4661

د.مزيج من أنواع الكيروسين يالئم ظروف الطيران ويتمتّع بخصائص معيّنة مثل نقطة    التجمُّ

مالحظة: تم تحديد هذه الخصائص من قبل عدد صغير من اللِّجان القومية المعنيّة بالمعايير، وباألخص، 
) (من الواليات المتحدة األميركية)؛ ووزارة الدفاع ASTMالجمعية األميركية للفحص والمواد (

  الروسي (من روسيا). GOSTالمتحدة)؛ ومعيار البريطانية (المملكة 

  نواع الكيروسين األخرىأ  4669



   

57 

 

  الكيروسين الذي يُستخدَم ألغراض التدفئة والطبخ واإلضاءة والُمذيبات ومحركات االحتراق الداخلي.

رتَج مالحظة: ومن األسماء األخرى لهذا الُمن ، كيروسين الطاقة وزيت زيت االحتراق، زيت التبخُّ
  اإلنارة.

  الديزل وزيت الغاز الثقيلزيت  زيت الغاز/  467

  تشمل هذه المجموعة زيوت الغاز وزيوت الغاز الثقيلة.

  الديزلزيت زيت الغاز/  4671

رة، تتكّون بشكل أساسي من أنواع الكربون الُمنتمية إلى السلسلة ما قطَّ هي الزيوت الغازية النصف م
  درجة مئوية. 420و 160، وذات درجة تقطير تتراوح بين C25و C11بين 

التي يتم تسويقها هي الوقود الخاص بمحركات الديزل (زيت الديزل)، مالحظة: من أهم المنتجات 
  وزيوت التسخين والوقود البحري.

كما يتم استخدام الزيوت الغازية كزيوت تغذية ذات تقطير بسيط في الصناعات البتروكيميائية 
  وكمذيبات.

  زيت الغاز الثقيل  4672

درجة  540و 380مزيج، بالدرجة األولى، من زيت الغاز وزيت الوقود ذات درجة تقّطر تتراوح بين 
  مئوية.

 زيت الوقود   468  

بدرجة حرارة تتراوح بين بقايا زيوت الوقود تتقّطر  ود وزيت الوقود الثقيل.يشمل مخلّفات زيت الوق
. أما نقطة درجة مئوية 100في   55cStو 6الَحَركية بين  ادرجة مئوية وتتراوح لزوجته 650و 350

. زيت الوقود الثقيل هو 0.95درجة مئوية والثقل النوعي أعلى من  60الوميض فهي دائماً أعلى من 
  مصطلح عام يشرح المنتَج الممزوج المرتِكز على مخلّفات مختلف عمليات التكرير.

مخزن ، 6لى زيت الوقود كوقود السفن، زيت الوقود رقم مالحظة: يتم استخدام أسماء أخرى لإلشارة إ
  زيت الوقود الصناعي، زيت الوقود البحري والزيت األسود.، Cالوقود 

في التطبيقات في المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة الحجم، دام مخلّفات زيت الوقود يتم استخ
يات واألفران ومحركات الديزل. كما البحرية ومحطات توليد الطاقة، وفي معدّات االحتراق كالغال

  يُستخدَم زيت الوقود المتبقّي كوقود داخل محطة التكرير.

  منتجات النفط األخرى  469

  .468- 461تشمل هذه المجموعة منتجات النفط غير المندرجة ضمن 
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  المواد المتطايرة البيضاء والمواد المتطايرة الصناعية في نقطة غليان معينة  4691

وتُستخدّم بشكل النفثا والكيروسين.  مجال  وسيطة ُمقطَّرة ومكّررة خالل عملية التقطير فيهي مواد 
أساسي ألغراض غير مرتبطة بالطاقة، وتنقسم إلى فئات فرعية على النحو اآلتي: (أ) المواد المتطايرة 

قطُّر درجة مئوية ومستوى ت 30وهي مواد متطايرة صناعية ذات نقطة وميض أعلى من  -البيضاء 
وهي زيوت خفيفة   –) SBPدرجة مئوية؛ (ب) المواد المتطايرة الصناعية ( 200و 135يتراوح بين 

  درجة مئوية. 200و 30تتقّطر على درجات حرارة تتراوح بين 

في من المواد المتطايرة الصناعية والتي تعتمد على موضع الفصل درجات  8أو  7يوجد  مالحظة:
% 90% و5وفقاً الختالف درجة الحرارة بين نقطتَي التكرير  الدرجاتنطاق التقطير. وتتحدد هذه 

  درجة مئوية). 60(والتي ال تزيد عن 

  غالباً ما يتم استخدام المواد المتطايرة البيضاء والمتطايرة الصناعية كمواد مخفِّفة وكُمذيبات. 

   زيوت التشحيم  4692

سي لتقليل االحتكاك بين األسطح المنزلقة وخالل من النفط الخام تُستخدم بشكل أسا هي زيوت ُمنتَجة
  عملية قص المعادن.

مالحظة: يتم الحصول على هذه الزيوت من خالل التقطير الفراغي الناجم عن المزيد من أعمال 
من جديد إلنتاج زيوت  ّوي للنفط الخام. ثم يتم استخالصهاالتقطير للزيوت المتبقية من التقطير الج

  ذات الميزات المرغوبة. التشحيم 

  شمع البرافين  4693

بقايا ُمستخلَصة من إزالة شمع زيوت التشحيم. يتميّز شمع البرافين بتركيبة بلّورية تكون أكثر دقة أو 
  درجة مئوية. 45أقل بحسب النوعية. وهو عديم اللون والرائحة ونصف شفّاف بدرجة ذوبان أعلى من 

 ً    "بالشمع البترولي"مالحظة: يُعرف شمع البرافين أيضا

  كوك البترول  4694

زيوت الهيدروكربون الثقيلة وتفحيم هو منتَج صلب أسود اللون يُحَصل عليه بشكل أساسي من تكسير 
%) ويحتوي على كمية قليلة من 95إلى  90والقطران والزفت. يتكون بشكل أساسي من الكربون (

  األخضر" و"الكوك الِكلسي".الرماد. أهم نوَعين لكوك البترول هما "الكوك 

ألجزاء الهيدروكربون المغلي  تفحيمالكوك األخضر (الكوك الخام) هو المنتج الصلب األول لعملية ال
% 15إلى  4درجة مئوية.  630 أقل من على درجة حرارة مرتفعة والذي يُحصل عليه بدرجة حرارة

توازي رة المتتالية على درجة حرارة حتوي على مواد متطايرة تُطلق خالل معالجة الحرامن الوزن ت
  درجة مئوية. 1330 تقريبا 
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الكوك الكلسي هو كوك بترولي أو كوك زفتي ُمشتق من الفحم يُحصل عليه بالمعالجة الحرارية للكوك 
درجة مئوية. وهو في العادة يحتوي على الهيدروجين  1330على درجة حرارة تبلغ حوالي األخضر 

  .الوزنمن  %0.1بنسبِة أقل من 

مالحظة: في العديد من العمليات الُمساعدة (كالتكسير الُمساعد) يتم وضع الكربون أو الكوك الُمساعد 
ل عمله. يتم تفعيل العامل الُمساعد من خالل حرق الكوك الذي  مجددا على العاِمل الُمساِعد، فيعّطِ

  .يمكن استعادة الكوك بشكله المرّكز الويُستخدم كوقود في عملية التكرير. 

  البيتومين (القار)  4695

ون البني أو لي يميل إلى الانهو مادة صلبة أو شبه صلبة أو هيدروكربونات لِزجة ذات تركيب غرو
  األسود.

بواسطة التقطير الهوائي ومالحظة: يتم الحصول على البيتومين كبقايا من عملية تقطير النفط الخام 
فطية من التقطير الجوي. وال يجب الخلط بين هذا النوع وبين الزيوت الثقيلة األولية غير للبقايا الن

  التقليدية التي يُشار إليها أيضاً بالبيتومين.

يُستخدم البيتومين، باإلضافة إلى استخدامه األساسي في رصف الطرق، كمادة الصقة وكعامل ُمضاد 
ً لتوليد و. الوقود المرخصاعة للمياه في مواد التسقيف وكعامل رابط في صن يمكن استخدامه أيضا

مة خصيصاً لهذا الغرض.   الطاقة الكهربائية في محطات التوليد المصمَّ

يُشار إلى البيتومين أيضاً في بعض البلدان باألسفلت، في الوقت الذي يمثّل األسفلت في بلدان أخرى 
  مزيَج البيتومين ومجموعة من األحجار لرصف الطرق.

 (غير مصنفة في مكان اخر) منتجات النفط األخرى   4699

  غير المحددة أعاله. تكرير النفط الخام واللقائم المنتجات (بما فيها المنتجات المكررة جزئياً) الناجمة عن

مالحظة: تشمل هذه المنتجات المواد الكيميائية األساسية والعضوية التي تٌستخدم ضمن محطة التكرير 
إلى الصناعات الكيميائية أو لمعالجتها فيها كالبروبيلين والبنزين والتولوين  أو المخصَّصة للبيع

  الكسيلين.

   الوقود الحيوي  5

  أنواع الوقود المشتقة بشكل مباشر أو غير مباشر من الكتلة الحيوية.

 مالحظة: إن أنواع الوقود الُمنتجة من الدهون الحيوانية، والمنتجات الفرعية والمخلّفات تحصل على
  قيمتها السعرية بشكل غير مباشر من النباتات التي تأكلها الحيوانات.

  الوقود الحيوي الصلب  51
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  الوقود الصلب المشتقة من الكتلة الحيوية. هي أنواع

  جانبيةالوقود الخشبي والنفايات الخشبية ومنتجاتها ال  511

نشارة) الذي نحصل عليه من الوقود الخشبي أو الحطب (على شكل حطب أو عيدان أو ُحبيبات أو 
الغابات الطبيعية أو المزروعة أو من األشجار المعزولة. كما تشمل هذه المجموعة المخلّفات الخشبية 

  التي تُستخدم كوقود والتي تبقى محافظة على التركيبة األصلية للخشب.

  يتم استثناء الفحم النباتي والسائل األسود.مالحظة: 

  ُحبيبات الخشب  5111

نتجات أسطوانية الشكل تتكتّل من المخلفات الخشبية من خالل كبسها مع أو من دون إضافة كمية هي م
  ملم. 45ملم وال يتخطى طولها  25صغيرة من العامل الرابط. وهذه الُحبيبات ال يتعدّى قطرها 

   أنواع أخرى من الوقود الخشبي والنفايات الخشبية ومنتجاتها الجانبية  5119

  ف الوقود الخشبي والنفايات الخشبية  ومنتجاتها الجانبية باستثناء الُحبيبات الخشبية.يشمل هذا الصن

  التفل  512

  الوقود الذي نحصل عليه من األلياف المتبقية من عملية استخراج العصير من قصب السكر.

  النفايات الحيوانية  513

  إفرازات الحيوانات وبقايا اللحوم واألسماك التي تُستخدم كوقود عندما تكون جافّة. 

مالحظة: تستثني هذه المجموعة النفايات الُمستخدمة في منشآت التسميد الالهوائي. إذ يتم إدراج غازات 
  الوقود من هذه المنشآت ضمن الغازات الحيوية.

  السائل األسود  514

يمكن الحصول عليه من المواد الهاضمة خالل عملية إنتاج الكبريت أو العجينة الذي السائل القلوي 
  الورقية المطلوبة في صناعة الورق.

الذي يحتوي عليه السائل إلطالق الحرارة عندما يتم رش السائل المرّكز اللجنين مالحظة: يتم حرق 
  درجة مئوية. 900في فرن المعالجة وتسخينه بالغازات الساخنة على 

  تم استخدام السائل األسود كوقود في تصنيع الورق.ي

  مواد ونفايات نباتية أخرى  515
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القشور أنواع الوقود الحيوي األّولي الصلب التي ال يتم تحديدها في أي مكان آخر، بما فيها: القش، 
عاية رالنباتية، جوزة البندق، األعواد المقلّمة، عصارة الزيتون، وغيرها من النفايات الناجمة عن 

  .وتحصيل واستخالص النباتات

 الفحم النباتي  516

  الخشب أو المواد النباتية األخرى خالل االنحالل الحراري البطيء.تفحيم البقايا الصلبة من عملية 

  الوقود الحيوي السائل  52

  السوائل المشتقة من الكتلة الحيوية والُمستخدمة كوقود.

يوي وكيروسين المحركات النفّاثة والديزل الح الحيويمالحظة: تشمل هذه المجموعة الغازولين 
وغيرها من أنواع الوقود الحيوي السائل. وتُستخدم في وسائل النقل وتوليد الطاقة الكهربائية 

  والمحركات الثابتة.

  الغازولين الحيوي  521

  اإلشعال بالشرر الداخلي.من أنواع الوقود السائلة المشتقة من الكتلة الحيوية والتي تُستخدم في محركات 

ما فيه اإليثانول المائي والالمائي)؛ الميثانول مالحظة: من األمثلة الشائعة مثالً: اإليثانول الحيوي (ب
)؛ وميثيل ثالثي إيثير البيوتيل ETBE( الحيوي الحيوي؛ البيوتانول الحيوي؛ إيثيل ثالثي إيثير البيوتيل

  ).MTBE(الحيوي 

مباشرةً في المحركات. ويمكن أن  مع الغازولين البترولي أو استخدامهحيوي  اليمكن مزج الغازولين 
  تتم عملية المزج في محطات التكرير أو في نقطة البيع أو بالقرب منها.

  الديزل الحيوي  522

  من أنواع الوقود السائلة المشتقة من الكتلة الحيوية والتي تُستخدم في محركات الديزل.

ناجم عن التغيرات الكيميائية إستير ألكيلي متسلسل، يتم صنعه من يُعتبر الديزل الحيوي ال مالحظة:
لزيوت النباتية أو الدهون الحيوانية مع الميثانول. وتميّز عملية التحويل خالل التحويل إلى إستير العابر ل

درجة  150حوالي  الديزل الحيوي نقطة وميضوتبلغ الديزل الحيوي عن زيوت النباتات والنفايات. 
كجم/ليتر. وتشمل المصادر البيولوجية للديزل الزيوت النباتية المصنوعة من 0.88مئوية وكثافة 

 و الكانوال (بزر اللفت)، فول الصويا، الذرة، زيت النخيل أو دوار الشمس

لحيوي السائلة ، ولكنها ليست محصورة بها. يمكن استخدام بعض أنواع الوقود االفول السوداني
  (الزيوت النباتية) من دون إجراء تغييرات كيميائية وعادةً ما يتطلب استخدامها تغيير المحّرك.

يمكن أيضاً إنتاج فئة جديدة من وقود الديزل من خالل مجموعة من العمليات الحرارية (بما فيها، على 
االنحالل الحراري يليه الهدَرجة، أو  سبيل المثال، إجراء عملية التغويز يليها توليفة فيشر تروبش، أو
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التحويل من سكر إلى هيدروكربون باستخدام الكائنات المجهرية (كالخميرة)). ويمكن استخدام في مثل 
  الطحلبية. ةالحيوية، بما فيها المواد الخليوية والكتلة الحيوي اللقائم مجموعة كبيرة من هذه العمليات

  مباشرةً في محركات الديزل. البترولي أو استخدامه وي مع الديزليمكن مزج الديزل الحي

  الحيوي النفاثة كيروسين المحركات  523

من أنواع الوقود الحيوي السائلة المشتقة من الكتلة الحيوية والمخلوطة مع كيروسين المحركات النفاثة 
   .اأو التي تحل محله

مجموعة من العمليات الحرارية (بما فيها، مالحظة: يمكن إنتاج كيروسين المحركات النفّاثة من خالل 
على سبيل المثال، إجراء عملية التغويز يليها توليفة فيشر تروبش، أو االنحالل الحراري يليه الهدَرجة، 
أو التحويل من سكر إلى هيدروكربون باستخدام الكائنات المجهرية (كالخميرة)). ويمكن استخدام في 

 ةمن زيوت التغذية الحيوية، بما فيها المواد الخليوية والكتلة الحيويمثل هذه العمليات مجموعة كبيرة 
  الطحلبية.

  أنواع أخرى من الوقود الحيوي السائل  529

  تشمل هذه المجموعة أنواع الوقود الحيوي السائل غير المحددة في أماكن أخرى.

  الغازات الحيوية  53

الحيوية وتغويز الكتلة الحيوية الصلبة (بما فيها الكتلة للكتل الالهوائي التخُمر  هي الغازات الناتجة عن
  الحيوية الصلبة في النفايات).

ر هوائي بشكل أساسي من الميثان وثاني أكسيد الكربون وتحتوي الال مالحظة: تتكّون غازات التخمُّ
ر   هوائي.الال على غازات القُمامة وغازات المجارير وغيرها من الغازات الحيوية الناجمة عن التخمُّ

(عبر التغويز أو االنحالل الحراري) للكتلة كما يمكن إنتاج الغازات الحيوية من العمليات الحرارية 
سيد الكربون (الذي يُعَرف عادةً بالغاز الحيوية وهي مزيج يحتوي على الهيدروجين وأحادي أك

ها تلتغيير تركيب) مع مكونات أخرى. ويمكن أن تتم معالجة هذه الغازات بشكل إضافي االصطناعي
  بديل.وأيضاً من أجل إنتاج غاز طبيعي 

ر  هوائي والغازات الالتُقَسم الغازات إلى مجموعتَين وفقاً إلنتاجها: الغازات الحيوية الناجمة عن التخمُّ
  الحيوية الناجمة عن العمليات الحرارية.

  للصناعات الكيميائية.وهي تستخدم بشكل أساسي كوقود إنما يمكن أيضاً استخدامها كزيوت تغذية 

ر  531   هوائيالال الغازات الحيوية الناجمة عن التخمُّ
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ر  هوائي بشكل أساسي من الميثان وثاني أكسيد الكربون وتحتوي على غازات الالتتكّون غازات التخمُّ
رالقُمامة وغازات المجارير وغيرها من الغازات الح   .الالهوائي يوية الناجمة عن التخمُّ

بشكل أساسي من الميثان وثاني أكسيد الكربون وتتضمن الغاز المنتَج من  تتكّون هذه الغازاتر: تفسي
هاضمات الغاز مجموعة كبيرة من النفايات وغيرها من المواد الحيوية بما فيها محاصيل الطاقة في 

ات الستخراج غازات القُمامة). يمكن معالجة هذه الغازالمجارير و ات(بما فيها غاز ةهوائيالالالحيوي 
  ثاني أكسيد الكربون وغيره من المكونات من أجل إنتاج وقود الميثان.

  غاز القمامة  5311

  هوائي للمواد العضوية الكامنة في القُمامة.الالهو الغاز الحيوي الناجم عن التحلُّل 

  غاز المجارير 5312

ر    هوائي للنفايات في محطات معالجة مياه المجاري. الالهو الغاز الحيوي الناجم عن التخمُّ

ر ال  5319   هوائيالغازات أخرى ناجمة عن التخمُّ

  هوائي غير المحدّدة في أي مكان آخر.الال غيرها من الغازات الناجمة عن التخمُّر

مالحظة: ومن أهم مصدَري هذه الغازات الحيوية هما: تخمير محاصيل الطاقة وتخمير السماد في 
  رع.المزا

  الناجمة عن العمليات الحراريةالحيوية الغازات   532

أو االنحالل الحراري) التي الغازات الحيوية الناجمة عن العمليات الحرارية (من خالل عملية التغويز 
  تخضع لها الكتل الحيوية.

مالحظة: إن الغازات الناجمة عن العمليات الحرارية هي مزيج يحتوي على الهيدروجين وأحادي 
) مع مكونات أخرى. ويمكن أن تتم معالجة هذه الغاز االصطناعيأكسيد الكربون (الذي يُعَرف عادةً ب

  بديل.الغازات بشكل إضافي لتغيير تركيبها وأيضاً من أجل إنتاج غاز طبيعي 

  النفايات   6

  يشمل هذا القسم النفايات وهي المواد التي لم يعد أصحابها بحاجة إليها.

إحصاءات الطاقة، تشير النفايات إلى الجزء الذي يتم حرقه بالمعالجة الحرارية مالحظة: ألغراض 
م   مع أنواع أخرى من الوقود. ة للنفايات المختلطة أو يتم حرقهفي منشآت مصمَّ

يمكن استخدام الحرارة للتدفئة أو لتوليد الكهرباء. وتتكون بعض النفايات من خليط من المواد 
  .الحفرية و ذات أصول حيوية
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  النفايات الصناعية  61

  .ُمستخدمة في حرق النفايات البلديةهي نفايات غير متجددة يتم حرقها بالحرارة في منشآت غير تلك ال

 ناعة الكيميائية والنفايات الخِطرةمعينة من الصالمخلفات والمالحظة: من األمثلة اإلطارات الُمستعملة 
  االحتراق الحرق مع أنواع أخرى من الوقود.تشمل عملية والرعاية الصحية.  مراكز  من

التي تصفهم  يتم تصنيف الكميات المتجددة من النفايات الصناعية المحروقة وفقاً ألنواع الوقود الحيوي
  بأفضل طريقة.

  النفايات البلدية 62

ازل والتي ونفايات الشركات والمرافق العامة التي تشبه نفايات المن لنفايات الناجمة عن القطاع المنزليا
ً للتخلّ   وأ  السوائل ص من النفايات المختلطة مع استخالصيتم جمعها في مواقع مصّممة خصيصا

  .أو الحرارة الغازات القابلة لالحتراق

  إلى أجزاء متجددة وغير متجددة. حظة: يمكن تقسيم النفايات البلديةمال

  الكهرباء  7

من خالل الظواهر الفيزيائية المتعلقة بالشحنات  يشمل هذا القسم الكهرباء، وهي عملية تحويل الطاقة
  الكهربائية وتأثيراتها عندما تكون متوقفة أو في حركة.

مالحظة: يمكن توليد الطاقة الكهربائية من خالل عمليات مختلفة مثل تحويل الطاقة الكامنة في المياه 
ية من خالل العمليات ات الشمسالجارية والشالالت، حركة الرياح واألمواج؛ التحويل المباشر لإلشعاع

  أو عبر عملية احتراق الوقود. ؛في األجهزة بشبه موصالت (الخاليا الشمسية) الكهروضوئية

  الحرارة  8

يشمل هذا القسم الحرارة، وهي الطاقة الناجمة عن الحركة االنتقالية الدورانية االهتزازية للمواد المكّونة 
  تحصل في حالتها الفيزيائية.لها، باإلضافة إلى التغيرات التي 

  مالحظة: يمكن إنتاج الحرارة من قبل عمليات إنتاج مختلفة.

 غير المصنفة في مكان اخر خرىاألوقود الأنواع الوقود النووي وأنواع   9

يشمل هذا القسم أنواع الوقود النووي بما فيها اليورانيوم والثوريوم والبلوتونيوم والمنتجات المشتقة 
ستخدامها في المفاعل النووية كمصدر كهرباء و/أو حرارة، باإلضافة إلى أنوع الوقود غير التي يمكن ا

  الُمصنّفة في أي مكان آخر.

  اليورانيوم والبلوتونيوم  91
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، U235 ب تشمل هذه الشعبة خامات وترسُّبات اليورانيوم؛ واليورانيوم الطبيعي، اليورانيوم الغني
والمحاليل (بما فيها السيراميك المعدني)، ومنتجات السيراميك ؛ السبائك البلوتونيوم ومركباته

، البلوتونيوم ومركبات U235والخلطات التي تحتوي على اليورانيوم الطبيعي، واليورانيوم الغني ب
  هذه المنتجات؛ باإلضافة إلى عناصر الوقود (الخراطيش) للمفاعالت النووية (المِشعَّة أو غير الُمِشعّة).

  اليورانيوم  خامات  9101

  خامات وترسُّبات اليورانيوما الصنف شمل هذي

  يورانيوم وبلوتونيوم اخر  9109

، البلوتونيوم ومركباته؛ السبائك U235ليورانيوم الطبيعي، اليورانيوم الغني ب ايشمل هذا الصنف 
اليورانيوم والمحاليل (بما فيها السيراميك المعدني)، ومنتجات السيراميك والخلطات التي تحتوي على 

، البلوتونيوم ومركبات هذه المنتجات؛ باإلضافة إلى عناصر U235الطبيعي، واليورانيوم الغني ب
  الوقود (الخراطيش) للمفاعالت النووية (المِشعَّة أو غير الُمِشعّة).

  األخرى أنواع الوقود النووي  92

تشمل هذه الشعبة الثوريوم ومرّكباته؛ السبائك والمحاليل (بما فيها السيراميك المعدني) ومنتجات 
السيراميك والخلطات التي تحتوي على الثوريوم ومرّكباته؛ غيرها من العناصر الُمشعّة ونظائر 

(بما فيها السيراميك  ومرّكبات الثوريوم (غير اليورانيوم، الثوريوم أو البلوتونيوم)؛ السبائك والمحاليل
  المرّكبات. وأالنظائر أو المعدني) ومنتجات السيراميك والخلطات التي تحتوي على هذه العناصر، 

   غير المصنفة في مكان اخر األخرى أنواع الوقود  99

    تشمل هذه الشعبة أنواع الوقود غير المحدّدة في مكان آخر.
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  وحدات القياس وعوامل التحويل . 4 الفصل
  

 مقدمة  .أ

إن وحدات يتم قياس منتجات الطاقة بالوحدات الفيزيائية وفقاً للكتلة والحجم ومحتوى الطاقة.   4-1
القياس الخاصة بُمنتج معيّن من منتجات الطاقة والتي تُستخدَم عند نقطة قياس تدفقات الطاقة غالباً ما 

سبيل المثال، وفقاً للكتلة والنفط يُشار إليها بالوحدات "األصلية" أو "الطبيعية". إذ يتم قياس الفحم، على 
ً للح كموازين الطاقة في "وحدة مشتركة"  جم. ويتم عرض جدَولة أنواع الوقود المتعاقبةالخام وفقا

للسماح بإجراء مقارنة بين منتجات الطاقة. وتكون هذه الوحدات "المشتركة" في العادةِ وحدات الطاقة 
  .24المناسب ل تطبيق عامل التحويلوتتطلّب التحويل من الوحدة األصلية من خال

ع أمام مهمة تحويل الوحدات عندما يتم استخدام وحدات مختلفة لقياس منتج ما  4-2 ، يبقى الُمجّمِ
التي قد تقود إلى المتناقضات، في ظل غياب معلومات معينة حول المنتَجات تكون ضرورية من أجل 

  جاذبية والقيمة السعرية).إجراء التحويل  بين الوحدات المختلفة (كالكثافة وال

حصاءات الطاقة، ويشرح مفهوَمي اجعة وحدات القياس الُمستخدَمة في إيقوم هذا الفصل بمر 4-3
لالستخدام عند غياب اعتماد قِيم افتراضية الوحدات "األصلية" و"الطبيعية"، ويقدّم عوامل تحويل 

  لد أو منطقة ما.في ب معيّنة سعرية

  وحدات القياس  .ب

هذا القسم الوحدات "األصلية" أو "الطبيعية" وأيضاً الوحدات "الُمشتَركة". كما يعود يغطي   4-4
 Systeme Internationalوفقاً للتسمية الفرنسية " SIإلى النظام الدولي للوحدات الذي يتم اختصاره ب

d’Unites "وهو يؤمن وهو نسخة ُمحدَّثة للنظام الِمتري الذي تم وضعه بناًء على االتفاقات الدولية .
-1 في المربّع(ة والصناعية والتجارية إطار عمل منطقي ومترابط لكافة القياسات في المجاالت العلمي

  )المزيد من التفاصيل حول النظام الدولي للوحدات 4

من المهام األّولية لإلحصائيين في مجال الطاقة وضع معايير للتسجيل ولطرح الوحدات   4-5
  يتم تحليل الكميات والمقارنة بينها.أن األصلية، وذلك قبل 

    

                                                           
of measure and conversion  Energy statistics: definitions, unitsتم تأمين الشرح المفّصل لوحدت القياس في عدد من الوثائق:   24

factors, Studies in Methods, Series F, No. 44, United Nations, New York, 1987 IEA/Eurostat Energy Statistics Manual, 
Paris, 2004, Chapter 1, Section 5   
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  وحدات: النظام الدولي لل4-1 المربّع

  BIPM ،(http://www.bipm.org/en/siالمصدر: المكتب الدولي لألوزان والمقاييس (  

سبع وحدات محددة بشكل جيد، هي خياٌر من للنظام الدولي للوحدات  الوحدات األساسإن   4-6
الشكل واحدة منها تمثُّل على األقل ب سبع وحدات أساسية، كلهناك وتُعَدُّ توافقياً على أنها مستقلّة األبعاد. 

  كميات الفيزيائية.من الالمبدئي، أنواع مختلفة 

 الكميات الفيزيائية الوحدات األساس
 الطول متر
 الحجم كجم
 الوقت ثانية
 التيار الكهربائي أمبير
 رموديناميكيةالحراة الث كلفين
 كثافة اإلضاءة شمعة
 المادّةكمية  مول

  

للنظام الدولي للوحدات هي تلك الوحدات التي تتشكل من خالل دمج الوحدات  الوحدات الُمشتقَّة  4-7
ناتج الضرب األساس وفقاً للعالقات الجبرية التي تصل الكميات الموافقة ببعضها. يتم تعريفها على أنها 

يتم تسمية الوحدات الُمشتقّة واحد  غير رقمي عامل الناتجعندما ال يشمل ولوحدات األساسية. المتكرر ل
  .ة25بالوحدات المشتقة الُمترابط

النظام الدولي  ببادئاتلوحدات مجموعة محددة من البادئات تُعرف ليستخدم النظام الدولي   4-8
  تشير إلى مضاعف أو كسر للوحدة. وهي:  ، وهيللوحدات

 الرمز سماال العاِمل   الرمز سماال العامل
 d ديسي da   −1 10 ديكا 110
 c سنتي h    −210 هيكتو 210
 m ميللي k    −310 كيلو 310

                                                           
  N(: .21 N = 1 kg · m/sمثال عن وحدة مشتقة مترابطة النيوتن ( 25

)، وهو حصيلة عمل CGPMتم وضع النظام الدولي وتعريفه في المؤتمر العام لألوزان والمقاييس (
لبلورة توصياٍت حول وضعِ نظلم عملي لوحدات القياس يكون مالئماً لالعتماد من  1948بدأ في العام 

  المتر.قبل كافة األعضاء الموقعين على اتفاقية 

اعتمد المؤتمر العام لألوزان والمقاييس كوحدات أساس وحدات الكميات  1971و 1954في العاَمين 
السبع التالية: الطول، الحجم، الوقت، التيار الكهربائي، الحرارة الثرموديناميكية، كثافة اإلضاءة وكمية 

  الماّدة.

) التسمية "النظام الدولي للوحدات"، CGPM، اعتمد المؤتمر العام لألوزان والمقاييس (1960في العام 
، الخاصة بالبادئات، لهذا النظام العملي لقياس الوحدات، وسّن القواعد SIمع مختصره الدولي 

  والوحدات الُمشتقَّة والوحدات اإلضافية المعتمَدة سابقاً؛ فقد وضع بالتالي تحديداً شامالً لوحدات القياس.
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 μ ميكرو M    −610 ميجا 610
 n نانو G    −9 10 جيجا 910

 p بيكو T    −12 10 تيرا 1210
 f فيمتو P    −15 10 بيتا 1510
 a آتّو E    −18 10 إيكزا 1810
 z زيبتو Z    −21 10 زيتا 2110
 y يوكتو Y    −24 10 يوتّا 2410

  

 االصليةالوحدات 

هي وحدات القياس الُمطبّقة عند نقطة  االصلية)ـ إن الوحدات 4-1(الفقرة كما ذُِكر في المقدّمة   4-9
ال الفيزيائية (سائلة أو صلبة أو غازية) والتي  والتي تتالءم بشكل أفضل مع حالتهقياس تدفق الُمنتَج 

 27. ومن األمثلة التقليدية: وحدات قياس كتلة أنواع الوقود الصلبة26أدوات القياسأبسط سوى تتطلّب 
وحدات قياس الحجم (البرميل والليتر) أو وحدات قياس الكتلة (الطن (الكيلوجرام أو الطن المتري)؛ 

تختلف الوحدات الفعلية على الصعيد والمتري) للنفط؛ ووحدات الحجم للغازات (المتر المكعّب). 
ومي وفقاً لظروف البلد أو للظروف المحلية، كما أنها تعكس الممارسة التاريخية للبلد، التي كانت الق

  .28بالوقودللتزويد  متغيّرةتتكيّف في بعض األحيان مع ظروف 

تجدر اإلشارة إلى أنه في االستبيانات الُمستخدمة لجمع إحصاءات الطاقة، قد تحتاج البيانات   4-10
عنها بوحدات مختلفة عن الوحدات األصلية/ الطبيعية. فاإلحصاءات المتعلقة بالنفط ألن يتم التقرير 

الخام والمنتجات النفطية، على سبيل المثال، قد تكون مطلوبة على أساس الكتلة أو الوزن، بما أن قيمة 
ب يمكن طل تسخين منتجات النفط بحسب الوزن تتعّرض ألقل تغيّرات عن قيمة التسخين بحسب الحجم.

اإلحصاءات المتعلقة بالغازات كما والنفايات بالتيراجول أو غيرها من وحدات القياس من أجل ضمان 
إمكانية إجراء المقارنة، بما أن الغازات (والنفايات) يتم عادةً تحديدها على أساس عمليات إنتاجها، 

ً عن تركيب نوع النفايات) تستلزم ، والتركيبات المختلفة لنوع الغاز نفسه (أو ةها الكيميائيتعوضا
محتويات طاقة مختلفة على صعيد الحجم. ويرتكز أمر جمع اإلحصاءات حول النفايات في وحدات 

  إنتاج الطاقة على مخرجات الحرارة الُمقاسة والُمستخدمة مباشرةً لرفع الحرارة.

  وحدات قياس الكتلة

، كالفحم والكوك، بوحدات قياس الكتلة. والكيلوجرام (كجم) م عادةً قياس أنواع الوقود الصلبيت  4-11
هو وحدة قياس الكتلة في النظام الدولي للوحدات. كما يتم استخدام الطن المتري بشكل مشترك لقياس 

 الُمستخدمةكجم. ومن الوحدات األخرى  1000طن متري يُعادل  1الفحم ومشتقاته على سبيل المثال. 

                                                           
  من الفصل األول. 5راجع  دليل إحصاءات الطاقةـ القسم   26
  هناك بعض االستثناءات كالوقود الخشبي الذي يتم عادةً قياسه بوحدة حجم يتم استخدامها محلياً ثم يتم تحويله إلى المتر المكّعب.  27
  .3راجع دليل إحصاءات الطاقة، الملحق   28
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كجم) والطن  907.185كجم) والطن األميركي ( 0.4536( الكتلة، الرطللقياس  من قبل البلدان
عوامل التحويل الُمعاِدلة لتحويل  يقدم الجدول األول من الملحق (ب) كجم). 1016.05اإلنكليزي (

  .29مختلف وحدات قياس الكتلة

  موحدات قياس الحج

السائل والغازي، وبعض  إن وحدات قياس الحجم هي الوحدات األصلية لمعظم أنواع الوقود  4-12
أنواع الوقود التقليدي. ووحدة قياس الحجم في النظام الدولي للوحدات هي المتر المكعّب وهو يُعاِدل 

  4.546حوالي لتر. ومن وحدات قياس الحجم األخرى الغالون اإلنكليزي الملكي ( 1000كيلولتر أو 
لتر) والقدم المكعّب الذي يُستخدم  159حوالي لتر)، البرميل (  3.785حواليلتر)، الغالون األميركي (

ط، أيضاً لقياس أحجام أنواع الوقود الغازي. ونظراً إلعطاء األولوية للبرميل في األسواق العالمية للنف
ليوم في القطاع البترولي من أجل السماح بإجراء المقارنة المباشرة للبيانات يتم استخدام وحدة البرميل ل

تلفة (كإنتاج النفط الخام شهرياً مقابل إنتاج النفط الخام سنوياً). إال أنه في المبدأ على فترات زمنية مخ
في الملحق (ب)  2فسه. يظهر الجدول للغرض نستخدام وحدات قياس أخرى للحجم نسبةً للوقت يمكن ا

  .30لتحويل مختلق وحدات قياس الحجم عوامل التحويل الُمكافئة

  ثقل النوعي والكثافة النوعيةال –العالقة بين الكتلة والحجم 

إن العالقة بين الكتلة والحجم تُعَرف بالكثافة، وهي ُمعدّل الُكتلة إلى الحجم. وبما أنه يتم قياس   4-13
أنواع الوقود السائل إما بحسب الكتلة أو بحسب الحجم من المهم أن نتمكن من إجراء التحويل من وحدة 

  تخدام كثافة الوقود: إلى أخرى. األمر الذي يحصل من خالل اس

الكثافة =     
الكتلة

الحجم
  

هي وحدة ال أبعاد لها يتم تحديدها على أنها معدّل كثافة الوقود إلى كثافة المياه  الثقل النوعي  4-14
على درجة حرارة معينة. يمكن أيضاً القول إنه معدّل كتلة حجم معيّن من الوقود، كالزيت مثالً، على 

  درجة مئوية إلى كتلة الحجم نفسه من المياه على درجة الحرارة نفسها. 15درجة حرارة 

قل النوعي = الث    
 كثافة الوقود

كثافة المياه
  =

كتلة الوقود

كتلة المياه
  

عند استخدام النظام الدولي للوحدات أو النظام الِمتري الحتساب الحجم، تُقَسم الكتلة على   4-15
ً للحصول على الكتلة يتم ضرب الحجم بالكثافة. وعند استخدام أنظمة قياس  الكثافة. والعكس أيضا

  لتحويل لالنتقال بين قياسات الكتلة والحجم.المكافئة ل عواملالة إلى جداول أخرى، يجب العود

                                                           
  طن اإلنكليزي تقريبيةعوامل التحويل للرطل  والطن األميركي وال 29
  عوامل التحويل للغالون  والطن األميركي والطن اإلنكليزي تقريبية 30
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 ثقلالومن وحدات القياس األخرى الخاصة بثقل أو كثافة أنواع الوقود السائلة هي مصطلح   4-16
. ويرتبط ثقل معهد البترول )APIمعهد البترول األميركي (  النوعي للبترول الُمعتمد من قبل

  بالثقل النوعي من خالل المعادلة التالية:األميركي 

=  API ثقل معهد البترول األميركي    
���.�

الثقل النوعي
 –.5131 

  وحدات قياس الطاقة

هما أربعة مفاهيم مثيرة للّغط. فإذا ما موِرست القوة على لحرارة والعمل والقوة إن الطاقة وا  4-17
يحصل العمل وتُطلق الحرارة (تحت أي ظروف ما عدا الظروف المثالية معينة مسافةً لشيء ما ونقلته 

غير القابلة للتحقيق) ويتم تحويل الطاقة. إن الطاقة والحرارة والعمل هي ثالثة وجوه لمفهوم واحد. 
تكون نتيجة لهُ أيضاً). والحرارة يمكن أن تكون منتجاً ما فالطاقة هي القدرة على إنجاز العمل (وغالباً 

إن وحدة النظام الدولي للوحدات المشتقة من الطاقة ل الطاقة. وياً للعمل، إنما هي أيضاً شكٌل من أشكاثان
). وهي وحدة دقيقة للطاقة والعمل، يتم تعريفها على أنها العمل الُمنَجز Jوالحرارة والعمل هي الجول (

مسافة متر واحد. ومن الوحدات عندما تُمارس قوة نيوتن واحد على جسم بكتلة جرام واحد لتحريكه على 
  المضاعفة للجول هي الميجاجول والجيجا جول والتيراجول والبيتاجول.

تشمل الوحدات األخرى: الكيلوجرام السعري في النظام المتري، أو كيلو سعرة حرارية   4-18
)Kcal( ) أو واحدة من مضاعفاتها؛ الوحدة الحرارية البريطانيةBtuا؛ طن عفاته) أو واحدة من مضا

  ).kWh)؛ وكيلوواط ساعة (toe( المكافئ نفطال من)، وطن tce( المكافئ فحمال من

واط ساعة، لكن فيما  1/860) ما يساوي IT( جدول البخار الدوليفي البداية تم تحديد قيمة   4-19
. وهذا هو التعريف المعتمد للسعرة 31جول 4.1868بعد تم تحديده بشكل أكثر دقة فبات يساوي 

عتبر الكيلو سعرة حويل في الملحق المرفق بالفصل. وي) في جداول التcalorie(الكالوري الحرارية 
) من مضاعفات وحدة السعرة الحرارية teracalorie) والتيرا سعرة حرارية (kilocalorieحرارية (

التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة فتعتمد هذه هما تُستخدمان في قياس سلع الطاقة. أما في سياق و
الجرام خرى للسعرة الحرارية القياسات على السعرة الحرارية لجدول البخار الدولي. ومن التعاريف األ

الالزمة لرفع درجة حرارة غرام واحد من المياه بدرجة  ، الذي تم تحديده بحسب كمية الحرارةكالوري
ً  واحدة ، يساوي الجرام درجة مئوية 14.5ية. فمع درجة مرجعية بقيمة درجة حرارة مرجعلوفقا

  .32جول 4.1855 كالوري

) هي وحدة قياس دقيق للحرارة وتساوي كمية الحرارة Btu( الوحدة الحرارية البريطانيةإن   4-20
 بدرجة /F°فهرنهايت 60 المطلوبة لرفع حرارة رطل واحد من المياه الذي تبلغ درجة حرارته

) therm) (Btu5 10مضاعفات هذه الوحدة األكثر استخداماً يبرز الثرم (. ومن 33واحدة فهرنهايت

                                                           
  ).1956تم تعريفه في المؤتمر الدولي الخامس حول خصائص البخار (لندن، تموز/يوليو   31
  مع احتساب درجات مرجعية مختلفة، تختلف القيم المحددة للجرام كالوري.   32

  F  33° يدل على درجة فهرنهايت .
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). وتبلغ اليوم القيمة المتعارف عليها دولياً للوحدة الحرارية البريطانية quad) (Btu15 10والكواد (
)Btu (1055.06 .جول  

 المكافئ فحمال الطن من، كان في الماضي، عندما كان الفحم هو الوقود التجاري األساسي  4-21
)tceقياس الطاقة المستخدمة بشكل شائع. إال أنه مع تزايد أهمية النفط، تبدّلت الوحدة لتصبح وحدة  ) هو

يجاجول، في حين يساوي ج 41.868المكافئ نفط ال ويساوي الطن من). toe( المكافئ نفطمن ال طن
من الفحم االعتقاد بأن طناً واحداً  ال يجبجيجا جول. وبشكل عام،  29.3076 المكافئ فحمال الطن من

 نفطال من النفط يحتوي على طن واحد من، وال أن طناً واحداً المكافئ فحمال يحتوي على طن واحد من
أن هناك انتشار واسع للقيم السعرية بين أنواع مختلفة من الفحم، والنفط بما المكافئ من محتوى الطاقة 
  .34الخام والمنتجات البترولية

الطاقة هي النسبة التي يحتاج إليها أي عمل ليتم إنجازه (أو إطالق الحرارة أو تحويل الطاقة).   4-22
    .الطاقةجول من  100فلمبة اإلنارة مثالً، قد تسحب بالواط. ونسبة جول واحد في الثانية هي ما يُعرف 

واط ساعة  الكيلو، ستخدامشائعة اال إن تعريف الواط أعاله يؤدي إلى وحدة قياس أخرى للطاقة  4-23
)kWh واط (جول في الثانية) على فترة ساعة واحدة. وبالتالي  1000)، وهي تشير إلى الطاقة بمقابل
  جول. x 10 63.6كيلو واط ساعة يساوي  1

تُقاس الكهرباء عادةً بالكيلو واط ساعة. مما يسمح لنا بمتابعة الطاقة الكهربائية من ناحية الوقت   4-24
هذه الطاقة. ومن ناحية أخرى، يتم  "استهالك"محددة لبنسبة واط  تحتاج إليه أداةٌ كهربائية ماالذي 
  .  35أو الجول كميات الحرارة بالكالوريقياس 

  لتحويل بين مختلف وحدات الطاقة.في الملحق (ب) عوامل ا 3يظهر الجدول   4-25

 الوحدات المشتركة .1

بها منتجات الطاقة تتغيّر (الطن المتري، البرميل، الكيلو  بما أن الوحدات األصلية التي تُقاس  4-26
، الجول، والمتر المكعب) كان يجب تحويل كميات منتجات الطاقة إلى اط ساعة، الثرم، الكالوريو

 كفاءة التحويالت.وحدة واحدة مشتركة، من أجل إمكانية إجراء المقارنة مثالً بين كميات الوقود وتقدير 
لتحويل الخاصة بكل ات مختلفة إلى وحدة مشتركة بعض عوامل اوتتطلب عملية التحويل هذه من وحد

  .منتَج

، الذي الجولإن الوحدة الوحيدة لقياس الطاقة المستخدمة في النظام الدولي للوحدات هي   4-27
 نفطال من(طن  أخرىدة مشتركة، وبالرغم من استخدام وحدات يُستخدَم عادةً في إحصاءات الطاقة كوح

                                                           
   راجع الفصل الرابع، القسم جيم.   34
 kWhمختلفة من الوقود الغازي أو السائل. ومع ذلك، فإن عامل التحويل من المختلفًا ألنواع  TJإلى  3mعلى سبيل المثال، سيكون عامل التحويل من  35

 هو مشابه لجميع المنتجات. TJإلى 
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باستخدام الجول  يوصى .)ية البريطانية، والكالوري، إلخالوحدة الحرار، جيجاواط ساعة، المكافئ
  كوحدة مشتركة.

أيضاً بأن تقوم الوكاالت الوطنية والدولية المعنية بإحصاءات الطاقة، وأي منظمات  يوصى  4-28
أخرى تقوم بتقديم النصح لها أو تقوم باألعمال بالنيابة عنها، بتحديد وحدات القياس والوحدات المشتركة 

ح عوامل الُمستخدَمة في مختلف النشرات وفي المنشورات اإللكترونية بشكل واضح. كما يجدر بها شر
التحويل والوسائل المتبعة لتحويل الوحدات األصلية الفيزيائية إلى وحدة/وحدات مشتركة ُمختارة في 
البيانات الفوقية إلحصاءات الطاقة، وأن تكون متاحة أمام المستخدمين. باإلضافة إلى أنه يجب توضيح 

السعرية (راجع القسم جيم  إذا ما كانت وحدات الطاقة ُمعّرفة على أساس إجمالي أوصافي الوحدات
  أدناه للتفاصيل).

  الِقيم السعرية  .ج

جمة عن وحدة واحدة إن الِقيم السعرية أو الحرارية ألي نوع من أنواع الوقود هي الحرارة النا  4-29
التي تُقاس يل الوحدات األصلية تحوحيث يتم هي ضرورية لتجميع موازين الطاقة العامة، و الوقود. من

بها أنواع الوقود إلى وحدة قياس مشتركة. وبالرغم من أنه غالباً ما يتم اعتبار القيم السعرية ضمن 
سياق تحضير موازين الطاقة، إال أنها تُستخدم بشكل واسع في تحضير أي نوع من الجداول المصممة 

  ع الوقود.بشكلها الكلي أو في تحضير تحليالت المقارنة بين أنواإلظهار الطاقة 

يتم الحصول على القيم السعرية من خالل القياس الذي يتم في مختبرات متخصصة بتحديد   4-30
نوعية الوقود. ومن المفّضل أن تُعطى الِقيم بالجول (أو أي من مضاعفاته) للوحدة األصلية، كجيجا 

ويُقدم معظم منتجو الوقود  ). 3Gj/m) أو جيجا جول بالمتر المكعب (Gj/tجول بالطن المتري (
تجوه. (شركات التعدين ومحطات التكرير) على قياس القيم السعرية والكميات األخرى للوقود الذي ين

تحويل، بمعنى أنه يمكن استخدمها لتحويل كميات الكتلة أو الحجم إلى  إن القيمة السعرية هي عامل
  محتوى طاقة.

التي يجب أن ينتبه لها جامع احصاءات  قيم السعريةهناك مسألتان أساسيتان ذات صلة بال  4-31
 الكامنة (هي الحرارة : المسألة األولى تًعنى بإذا ما كانت ُمقاسة بإجمالي أو صافي الحرارةالطاقة

؛ )الالزمة لتبّخر المياه الناجمة عن عملية االحتراق والمياه الموجودة سابقاً في الوقود على شكل رطوبة
 -تدفق  -تتعلق بالقيمة السعرية وسواء تشير إلى حالة معينة من منتج ية فهي تتعلق وأما المسألة الثان

  المسألتَين بشكل تفصيلي في القسَمين التاليَين. يتم مناقشة هاتَين بلد أو تشير إلى القيمة اإلفتراضية  

  اجمالي وصافي القيم السعرّية/الحرارّية

 نّ إ على أساس الصافي او اإلجمالي. لمصادر الطاقةالسعرية يمكن التعبير عن الوحدات   4-32
التي   (األقصى) لحرارةتقيس مجموع  اأو قيمة الحرارة المرتفعة  (GCV)القيمة السعريّة  إجمالي

لتبّخر أي من لتنتج عن االحتراق. ومع ذلك، سيتم حجز جزء من هذه الحرارة في الحرارة الكامنة 
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لمياه الموجودة في الوقود قبل االحتراق (الرطوبة) أو الناتجة عن عمليّة االحتراق. ويأتي هذا األخير ا
الموجود في الهواء ليعطينا  O)2(من احتراق الهيدروجين الموجود في الوقود مع األكسجين المؤكسد 

O2H ّاً في تبّخر الماء المولّد.. واّن هذه التركيبة نفسها تنتج حرارة ولكن هذه الحرارة تُستخدم جزئي  

هي كميّة . وتستثني الحرارة الكامنةفهي أو قيمة الطاقة المنخفضة  القيمة السعريّة صافيأما   4-33
الحرارة التي تتوفّر في الواقع من عمليّة االحتراق في الممارسة العمليّة اللتقاطها واستخدامها. وكلما 

صافي القيمة السعريّة  الهيدروجين، كلّما زاد الفارق بينارتفع مستوى رطوبة الوقود أو محتوى 
دونه القليل من محتوى الهيدروجين أو من  . وبالنسبة لبعض أنواع الوقود معقيمة السعريّةالإجمالي و
فرن الصهر) فالفارق ضئيل جداً. ومن حيث الحجم، فاّن الفارق مثال بعض أنواع فحم الكوك، غاز (

 10مة السعريّة لمصادر الطاقة التجاريّة (الفحم والنفط والغاز) هو أقل من بين اجمالي وصافي القي
 10وتفل قصب السكر) فهو عادةً أكثر من  (الوقود الخشبي بالمئة، وأّما ذلك الخاص بالطاقة التقليديّة

ي امثلة عن لفارق بين صافي القيمة السعريّة وإجمال (ب) أرقامالملحق من  4ويُظهر الجدول بالمئة. 
دورا في  كنولوجيا المتّبعة في حرق الوقودالت ويمكن أن تلعب.  القيمة السعريّة لمنتجات طاقة مختارة

التي يمكن استخالصها من الحرارة الكامنة ية على كم صافي القيمة السعريّة للوقود، فهي تعتمد تحديد
  .الغازات الُمستنزفة

المشتركة الخاصة طاقة من حيث الوحدة المحاسبيّة وأثناء التعبير عن محتوى الطاقة لمنتجات ال  4-34
وبتعبير . ة السعريّةالقيم إجمالي على عريّةالقيمة الس صافي أن يتم تفضيل استخدامب يوصىلطاقة، با

الوقود (ما  مة لتبخير الرطوبة الموجودة في كافة أنواعالحرارة المستخد آخر، يجب أال يتم التعامل مع
إال القدرة.  الذي يؤمنجزء من طاقة الوقود  التي تنتج عن عمليّة االحتراق، على أنها عدا الكهرباء) و

 تفضيل على أن يتماذا أمكن ذلك. صافي وإجمالي القيمة السعريّة  أن يتم االبالغ عنبشدة يوصى  أنه
عظم التكنولوجيّات عداد ميزان للطاقة، اذ اّن مإجمالي القيمة السعريّة  أثناء إعلى  صافي القيمة السعريّة

ا كجزء الحرارة الكامنة، والتي بالتالي ال يتم التعامل معه ة على استخالصالحاليّة ما زالت غير قادر
  .36)الفصل الثامن للمزيد من التفاصيلالقدرة (راجع  من طاقة الوقود الذي يؤمن

  القيم السعريّة المحددة مقابل االفتراضيّة  . 2

عمليّاً، لديها محتوى الطاقة نفسه. اّن منتجات الطاقة التي تتشارك التركيبة الكيميائيّة نفسها،   4-35
 "الممتاز". مثالً، البنزين وبالتالي تختلف قيمتها الحرارية  هناك تفاوت في تركيبة منتج الطاقة نفسه

؛ عن البنزين العادي مختلفا) كيميائيّة مختلفة (وبالتالي يكون محتوى الطاقة لديه قد يكون له تركيبات
حتمل أن الميثان وااليثان؛ وفي الواقع من المالطبيعي على نسب متفاوتة من  ويمكن أن يحتوي الغاز

ن أو أي تركيبة تضم االثنين من البروبين أو البوتي مكّون فقط (LPG) يكون الغاز البترولي الُمسال
يثان "الصافي"  كالميثان "الصافي"  واإل فقط، التي هي مركب طاقة وحيد اّن هذه المنتجاتمعاً. 

  والكهرباء، لديها محتوى طاقة دقيق وغير قابل للتغيير. 

                                                           
  كبير من الحرارة الكامنة، وبالتالي يمكن أن إلجمالي القيمة السعريّة أن يعكس ظروفها بطريقة مناسبة أكثر.اّن بعض الدول قادرة اآلن على استرداد جزء  36
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ميزات خاصة تنطبق عامةً ملوقود مع الى محتوى الطاقة في ا السعريّة االفتراضيّة القيم تشير  4-36
دفقات مختلفة، الخ.). ويتم استخدامها كقيم افتراضيّة عندما ال تعلى كافة الظروف ( دول مختلفة، 

 ، من ناحية أخرى، على خصوصيّة الوقود المعنيالسعريّة المحددة القيمتتوفّر القيم السعريّة. وترتكز 
مختلفة:  نوعياتذات نواع الوقود أل وهي مهمة بشكل خاصمن مصدر البيانات األصلي.  ويمكن قياسها

وبالتالي فإن القيمة التي تجعله مناسباً الستخدامات متعددة.  يعرض مجموعة من النوعيات، الفحم، مثالً 
. ولكن يجب توّخي الحذر أثناء استخدام ي محددة للوقود والتدفق مجال البحثهالسعريّة الخاصة بها 

من االمداد ومختلف القيم السعريّة المحددة، وذلك من أجل ضمان االتساق بين محتوى الطاقة من ناحية 
  .ناحية االستهالك للبلد نفسه في السنة نفسها

ً غالباً ما يكون هناك مشكلة في احصاءات الطاقة اذ اّن المنتج قد ال يكون مطابق  4-37 من حيث  ا
االشارة اليه باالسم نفسه. ويمكن اثراء الغاز  تالحقة حتّى ولو تمّ إنتاج  في عمليّات التركيبة للمنتج

المحّركات مع االيثانول  بنزين يمكن مزجكما النفط مثالً، لتلبية مواصفات السوق.  الطبيعي بمنتجات
كاستهالك لوقود المحركات  يمكن تسجيل هذا األمرممارسة البلد، وبحسب للمحركات،  وبيعه كبنزين

 الخاصة السعريّة  قد تسمح القيم. وفي هذه الحالة، او كاستهالك لوقود المحركات وعامل مزج  فقط
  بوضع ميزان طاقة أكثر اتساقاً.ات التدفّقب

إذ . مع البيانات عن القيم السعرية المحددة  صليّةاألوحدات التجمع الدول البيانات ب أنيوصى   4-38
كمعدل مرجح لكل القيم السعريّة التي تّم جمعها لمنتج الطاقة  القيمة السعريّة الخاصة بالبلدتحسب عادة 

). وبالنسبة لبعض المنتجات (مثل الفحم والنفط الخام)، قد تكون هناك حاجة التاليالقسم المعني (راجع 
لقيم سعريّة مختلفة وذلك من أجل االنتاج واالستيراد والتصدير والكثير من االستخدامات األساسيّة. 

 مع اإلقرار كمالذ أخير في حال غياب القيم المحددة،إال يجب أن تُستخدم القيم السعريّة االفتراضيّة ال و
  التبسيط سيؤثّر على دقة األرقام المنشورة.هذا بأّن 

ً يوصى   4-39 لتحويالت التي توفير بيانات فوقيّة حول الطرق المستخدمة في كل الحسابات واب أيضا
الى البيانات المنشورة وذلك لضمان الشفافيّة والوضوح ولجعل المقارنة ممكنة.  يتم تطبيقها للتوّصل
يّة والوحدات لتحويل بين الوحدات االصلاوص، هذا من شأنه أن يشمل عوامل وعلى وجه الخص

  وأي استخدام للقيم االفتراضيّة.  ،القيمة السعريّةصافي أو إجمالي ، سواء كانت على أساس المطروحة

  السعريّة القيَم احتساب متوسط كيفية  . 3

يتألف من مستويين. المستوى األول هو  وهو ة ليس عمليّةً واضحةً،اّن احتساب القيم السعريّ   4-40
القياس الفعلي للقيمة السعريّة لمنتج الطاقة. ويتم ذلك في مختبرات متخصصة في تحديد جودة الوقود. 

في وغيرها)  لوقود (أي شركات التعدين ومعامل التكريرل بشكل عام، يعمل المنتجون الرئيسيونو
قد تؤثّر على السعر وعلى مواصفات   الذي ينتجونه بما أنهاجودة منتج الطاقة  غالبية األحيان على قياس

 ات من اختصاص المتخصصين وال تتم تغطيته فيهذا النوع من الحساب وبالتالي، يبقىالمنتج. 
): يُفترض أن تكون القيم السعريّة متاحة من قبل الجهات IRESحصاءات الطاقة (التوصيات الدوليّة إل
  الشركات التي تُنتج الطاقة).عادةً، التي توفّر البيانات ( 
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اّن المستوى الثاني الحتساب القيم السعريّة يتعلّق أكثر بمجّمعي احصاءات الطاقة اذ انّه ينطوي   4-41
نوعيات  الذي يتم انتاجه في مناجم مختلفةلفحم فغالباً ما يكون لعلى تجميع نوعيات مختلفة من الوقود. 

نوعيّة الفحم وذلك وفقاً لمصدر التدفّق. كما قد تختلف أيضاً  مختلفة. وقد تختلف نوعيّة الفحم المستورد
ً مثالً لتوليد الكهرباء وكالليجنيت كاستخدام الفحم : المستهلك . لالستهالك في القطاع المنزلي الُمنتَج محليا

عداد موازين الطاقة وأثناء ة للمنتجات نفسها أثناء إالمختلف وبالتالي، من الضروري التنبّه الى الصفات
  مقارنة محتوى الطاقة لمنتجات الطاقة.

وذلك من أجل تجميع الصفات  متوسط القيمة السعريّةوبشكل عام، من الضروري احتساب   4-42
من منجمين مختلفين في البلد:  إنتاج الليجنيت المختلفة لمنتج الطاقة. فلنأخذ بعين االعتبار مثالً حالة

؛ أّما المنجم ألف طن/جول تيرا 10.28 طن متري منه بقيمة سعرية تساوي ألف 1.5المنجم "أ" ينتج 
. ويتم طنجول/ألف  تيرا 12.10 ف طن متري من الليجنيت بقيمة سعرية تساويأل 2.5"ب" فينتج 

لقيمة السعريّة لكلي كمتوسط معدل البلد المجموع انتاج الليجنيت في  احتساب متوسط القيمة السعريّة
  . وتظهر الحسابات في الجدول أدناه:على أساس وزن اإلنتاج المنجمين

     

اإلنتاج  
طن  1000(

 متري)

القيمة السعرية 
 1000جول/  (تيرا

 طن متري)

  متوسط القيمة السعرية
 طن متري) 1000جول/  (تيرا 

  اإلنتاج
 جول) (تيرا

 15.42  10.28 1.5 المنجم أ
 30.25  12.1 2.5 المنجم ب

42.11  4 المجموع
5.25.1

10.125.228.105.1







 
67.45442.11 

 

  

اّن متوسط القيمة السعريّة المحتسبة بالطريقة المذكورة أعاله، يتوافق مع القيم السعريّة الخاصة   4-43
  عنها في البيانات المنشورة. بكل بلد والتي يتم جمعها عادةً مع االستبيانات الدوليّة ويتم االبالغ

ً لنوع التدفّق (مثل االنتاج، الواردات، الصادرات،   4-44 بما أّن القيمة السعريّة قد تتغيّر وفقا
 ، على األقل،على جمع لبلدانتشجيع ا يتماالستهالك حسب األنواع المختلفة من للمستخدمين، الخ.)، 

  الصادرات.نتاج وللواردات وسعريّة لإلالقيم ال

  القيم السعريّة االفتراضيّة. 4 

كمرجع للبلدان في حال عدم توفّر قيم  1-4اّن القيم السعريّة االفتراضيّة متوفرة في الجدول   4-45
الخطوط التوجيهية سعريّة محددة. واّن القيم السعريّة االفتراضيّة الواردة أدناه هي تلك المستخدمة في 

انبعاثات  بشأن القوائم الوطنية لجرد 2006لعام ) لIPCC( الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هيئةلل
 هيئةل. وبالنسبة لبعض المنتجات، ال تتوفّر القيم السعريّة في الخطوط التوجيهيّة لغازات الدفيئة

غ عن أي قيمة في الجدول وبالتالي ال يتم االبال 2006للعام   الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
  أدناه.
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  لمنتجات الطاقة االفتراضية : صافي القيم السعرية1-4لجدول ا

  طن متري) /صافي القيم السعرية (جيجا جول   
 المجال  

  )SIECعناوين التصنيف الدولي الموحد لمنتجات الطاقة (
القيمة 

 القيمة األعلى القيمة األدنى االفتراضية
      
    الفحم  0
    الفحم الحجري  01     

 32.2 21.6 26.7 األنثراسيت 0110 011       
    الفحم البيتوميني  012        

 31.0 24.0 28.2 فحم الكوك 0121 
 30.5 19.9 25.8 أنواع أخرى من الفحم البيتوميني 0129 

    الفحم البني  02   
 26.0 11.5 18.9 الفحم تحت البيتوميني 0210 021        
 21.6 5.5 11.9 الليجنيت 0220 022        
    منتجات الفحم  03   
    كوك الفحم  031        

 30.2 25.1 28.2 كوك فرن الكوك 0311 
 30.2 25.1 28.2 كوك الغاز 0312 
    سقاط الكوك 0313 
 30.2 25.1 28.2 شبه الكوك 0314 

 32.0 15.1 20.7 وقود البيتنت 0320 032        
 BKB(  20.7 15.1 32.0قوالب الفحم البني ( 0330 033        
 55.0 14.1 28.0 القطران 0340 034        
 77.0 19.6 38.7 غاز فرن الكوك 0350 035        
غاز وحدات إنتاج الغاز (وأنواع أخرى من الغازات المصّنعة  0360 036        

 للتوزيع)
38.7 19.6 77.0 

    الغازات الُمستخلصة  037        
 5.00 1.20 2.47 ن الصهرغاز  فر 0371 
 15.00 3.80 7.06 غاز فرن األكسيجين األساسي لصناعة الفوالذ 0372 
    أنواع أخرى من الغازات الُمستخلصة 0379 

    أنواع أخرى من منتجات الفحم  0390 039        
    الفحم الخثيالفحم الخثي ومنتجات   1

    الفحم الخثي  11    
 12.5 7.80 9.76 الخث العشبي 1110 111        

 12.5 7.80 9.76 الخث المجروش 1120 112        
    منتجات الفحم الخثي  12    

 12.5 7.80 9.76 قوالب الخث 1210 121        
 12.5 7.80 9.76 أنواع أخرى من منتجات الفحم الخثي  1290 129        

    رمال النفطيةالصخر النفطي/ال  2
    الرمال النفطية/الصخر النفطي  20    

 11.1 7.1 8.9 الرمال النفطية/الصخر النفطي 2000 200        
    الغاز الطبيعي  3
    الغاز الطبيعي  30    

 50.4 46.5 أ48.0 الغاز الطبيعي 3000 300        
    النفط  4

    النفط الخام التقليدي  41    
 44.8 40.1 42.3 النفط الخام التقليدي 4100 410        

     )NGLسوائل الغاز الطبيعي (  42    
 NGL(  44.2 40.9 46.9سوائل الغاز الطبيعي ( 4200 420        

    لقائم معامل التكرير  43    
 46.4 36.3 43.0 لقائم معامل التكرير 4300 430        

    المواد الُمضافة والمواد المؤكِسدة  44    
    المواد الُمضافة والمواد المؤكِسدة 4400 440        
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    خرىألهيدروكربونات أال  45    
    خرىاألهيدروكربونات ال 4500 450        

    منتجات النفط  46    
 50.6 47.5 49.5 غاز التكرير 4610 461        

 48.8 44.9 46.4 اإليثان 4620 462        
 LPG(  47.3 44.8 52.2الغازات البترولية الُمسالة ( 4630 463        

 46.5 41.8 44.5 النفثا 4640 464        
    البنزين  465        

 44.8 42.5 44.3 بنزين الطائرات 4651 
 44.8 42.5 44.3 بنزين المحركات 4652 
 44.8 42.5 44.3 لمحركات النفاثة من نوع البنزينوقود ا 4653 

    الكيروسين  466        
 45.0 42.0 44.1 وقود المحركات النفاثة من نوع الكيروسين 4661 
 45.2 42.4 43.8 أنواع الكيروسين األخرى 4669 

    زيت الغاز/ زيت الديزل وزيت الغاز الثقيل  467        
 43.3 41.4 43.0 زيت الغاز/زيت الديزل 4671 
    زيت الغاز الثقيل 4672 

 41.7 39.8 40.4 زيت الوقود 4680 468        
    منتجات النفط األخرى  469        

المواد المتطايرة البيضاء والمواد المتطايرة الصناعية في نقطة  4691 
 غليان معينة

40.2 33.7 48.2 

 42.3 33.5 40.2 التشحيمزيوت  4692 
 48.2 33.7 40.2 شمع البرافين 4693 
 41.9 29.7 32.5 الكوك البترولي 4694 
 41.2 33.5 40.2 البيتومين/ القار 4695 
 48.2 33.7 40.2 غير المصنفة في مكان اخرمنتجات النفط األخرى  4699 
    الوقود الحيوي  5

    الوقود الحيوي الصلب  51    
 31.0 7.9 15.6 الوقود الخشبي والنفايات الخشبية ومنتجاتها الجانبية  511        

   د17.3 ُحبيبات الخشب 5111 
   د13.9 أنواع أخرى من الوقود الخشبي والنفايات الخشبية ومنتجاتها الجانبية 5119 

    التفل 5120 512        
    النفايات الحيوانية 5130 513       

 23.0 5.9 11.8 السائل األسود 5140 514       
    مواد ونفايات حيوانية أخرى 5150 515        
 58.0 14.9 29.5 الفحم النباتي 5160 516        

    الحيوي السائل الوقود    52    
 54.0 13.6 ب26.8  الغازولين الحيوي 5210 521        

 54.0 13.6 ب36.8  الديزل الحيوي 5220 522        
    كيروسين المحركات النفاثة الحيوي 5230 523        

 54.0 13.8 27.4 أنواع أخرى من الوقود الحيوي السائل 5290 529        
    الغازات الحيوية    53   

    هوائيالال الغازات الحيوية الناجمة عن التخّمر  531        
 100.0 25.4 50.4 غاز القمامة 5311 
 100.0 25.4 50.4 غازا المجارير 5312 
 100.0 25.4 50.4 هوائيالال غازات أخرى ناجمة عن التخّمر 5319 

    الغازات الحيوية الناجمة عن العمليات الحرارية 5320 532        
    النفايات  6

    نفايات الصناعيةال   61    
    الصناعيةالنفايات  6100  610        

    نفايات البلديةال     62    
 ب18.0 / 18.0  ج7.0 / 6.8 ج10.0 / 11.6 نفايات البلديةال 6200 620        

    الكهرباء  7
    الكهرباء  70    

    الكهرباء 7000 700        
    الحرارة  8
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    الحرارة  80    
    الحرارة 8000 800        

غير المصنفة في مكان أنواع الوقود النووي وأنواع الوقود األخرى   9
 اخر

   

    اليورانيوم والبلوتونيوم  91    
    اليورانيوم والبلوتونيوم 9100 910        
    األخرى أنواع الوقود  92   
    أنواع الوقود النووي األخرى 9200 920        

    غير المصنفة في مكان اخر أنواع الوقود األخرى  99    
    غير المصنفة في مكان اخرأنواع الوقود األخرى  9900 990        

في حين يتم تقديم الِقيم في هذا الجدول بوحدات الطاقة للكتلة، يتم في غالبية األحيان تقديم القيم السعرية للغاز الطبيعي بوحدات أ 
جيجا جول/ ألف متر مكعب تحت الظروف  39.02تؤمن صافي القيم السعرية ب ) 1998الطاقة للحجم. فاألمم المتحدة (

  المعيارية للغاز الطبيعي. إال أنه من الجدير بالذكر أن هذا الرقم غير مشتق من القيمة المطروحة في الجدول.
  ).IEAالمصدر: وكالة الطاقة الدولية (ب 
  تشير القيم إلى أجزاء الكتلة الحيوية/ غير الحيوية، على التوالي. ج 
  .النمساويةالمصدر: وكالة الطاقة  د

  الوقود الخشبي

هو المصدر الرئيسي للطاقة ألغراض مثل الطهي والتدفئة في المناطق الريفيّة للكثير من   4-46
لى . هذا مّرده االوافية بشأن الوقود الخشبيحصاءات بشكل عام هناك افتقار لإلالبلدان النامية؛ ولكن 

يتم إنتاجه والتداول (مثال الذي يتم جمعه من قبل األسر لالستعماالت الخاصة)  حقيقة أّن الوقود الخشبي
  القطاع غير الرسمي. به تجارياً في 

والرماد  كبير في محتوى الرطوبة خشب وتنّوعهناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من أنواع ال  4-47
ؤثر الى حد كبير على القيمة السعريّة للمنتج، وبالتالي يتم تشجيع البلدان على للمنتجات الخشبيّة، مما ي

بين  محددة المياه ووضع عوامل تحويل من محتوىالومتوسط  تحديد خليط الوقود الخشبي النموذجي
  سعريّة.والكتلة. وفي ما يلي التوجيهات لقياس الوقود الخشبي وتحديد القيم ال الحجم

اّما بالحجم أو بالوزن. فاذا تم قياسه بالحجم، يكون اّما حجم متكدّس  الخشبي يمكن قياس الوقود  4-48
المتكدس للخشب أو بالمتر مكعب  الستير. واّن مقاييس الوقود الخشبي المتكدّس تكون بأو حجم صلب

لصلب من خالل طريقة متكدّس). يتم الحصول على الحجم اال من الخشب قدم مكعب 128( الكوردو
مغمورة بالكامل.  زاح اذا ما كانت كميّة الوقود الخشبيازاحة المياه، والتي هي عبارة عن حجم المياه الم

للقياس بالحجم هي التأثير القليل نسبيّا لمحتوى الرطوبة في الخشب على نتائج القياس.  اتالميزو احد 
الكتل  الرطوبة، األمر الذي ينطبق على كافة بشكل كبير على محتوى وزن الوقود الخشبيويعتمد 

، من المهم أن يتم ة الوزن، كلّما قّل الوقود الخشبي. وبالتاليالحيويّة. وكلما زادت نسبة المياه في وحد
  من حيث الوزن. د الخشبيتحديد محتوى الرطوبة بدقة عندما يُقاس الوقو

"األساس الرطب"  ما يُعرف ب وهمابطريقتين،   )mcالمحتوى الرطب (يمكن قياس نسبة   4-49
 معّرفان أدناه. هما و"األساس الجاف" و
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  100×    الوزن الجاف –الوزن الرطب = %  mc األساس الجاف:   نسبة الرطوبة

  الوزن الجاف                                                 

  100×    الجافالوزن  –الوزن الرطب = %   mcاألساس الرطب:  نسبة الرطوبة

  الوزن الرطب                                                 

 100عندما تكون الكتلة الحيويّة رطبة جداً، يكون هناك فارق كبير بين نسب الرطوبة (مثالً:   4-50
بالمئة من األساس الرطب لنسبة الرطوبة)، ولكن  50بالمئة من األساس الجاف لنسبة الرطوبة = 

بالمئة من األساس الجاف لنسبة  15ا تكون الكتلة الحيويّة مجففة في الهواء، يكون الفارق بسيطاً (عندم
من المهم تحديد القاعدة التي تمّ اعتمادها لذا بالمئة من األساس الرطب لنسبة الرطوبة).  13الرطوبة = 

األساس الجاف ولكن على  س معظم نسب الرطوبة للوقود الخشبييتم قياإذ لقياس نسبة الرطوبة. 
  البعض يتم قياسه على األساس الرطب.

محتوى الرماد. وفي حين  من الوقود الخشبي فيالعامل الهام اآلخر لمحتوى الطاقة  يتمثل  4-51
ض األنواع قد تسّجل نسبة ، فاّن بعمن محتوى الوقود الخشبي بالمئة 1يسّجل محتوى الرماد حوالى 

اذ اّن المواد التي تشّكل الرماد عموماً ليس  على قيمة الطاقة للخشب ذا ما يؤثربالمئة. ه 4 تزيد عن
لديه بالمئة من الرماد يكون محتوى الطاقة  4 وبالتالي، فاّن الخشب الذي يحتوي علىلديها قيمة طاقة. 

  الرماد.بالمئة من  1 بالمئة من الخشب الذي يحتوي على 3أقل بنسبة 

مذكورة في  )وحدات الطاقةالكتلة ل اتمن وحدللوقود الخشبي ( ضيّةاالفترا واّن القيم السعريّة  4-52
للخشب  بالمحتوى الرطة مع اختالف كيف تختلف القيم السعريّ الجدول أيضاً  يُظهر. كما 2-4الجدول 

  ن. افراألب المجفف الهواء والخشبالمجفف ب األخضر والخشب

  النموذجي للوقود الخشبي: تأثير الرطوبة على صافي القيم السعرية 2-4الجدول 

  الرماد) لمئة منواحد بامحتوي على (خشب 

 

 نسبة المحتوى الرطب
كيلو كالوري 
 بالكيلو جرام

وحدة 
حرارية 

بريطانية 

ميجا جول بالكيلو 
 جرام

أساس  
 جاف

    أساس رطب

 5.7 2450 1360 62 160 الخشب األخضر
140 59 1530 2750 6.4 
120 55 1720 3100 7.2 
100 50 1960 3530 8.2 

80 45 2220 4000 9.3 
70 41 2390 4300 10.0 

الخشب الُمجفّف 
 بالهواء

60 38 2580 4640 10.8 
 11.7 5030 2790 أ33 أ 50
40 29 3030 5460 12.7 
30 23 3300 5930 13.8 
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 14.5 6230 3460 ب 20 ب 25
20 17 3630 6530 15.2 
15 13 3820 6880 16.0 

الخشب الُمجفّف 
 باألفران

10 9 4010 7220 16.8 
5 5 4230 7610 17.7 
0 0 4470 8040 18.7 

  ).1987المصادر: األمم المتحدة (  
  أقدام). 4على أساس الحطب (بطول  كما استلم متوسط معدل الوقود الخشبيأ   
  متوسط معدل الوقود الخشبي المحطب.ب   

  

تحويل للحصول على ، ال بدّ من استخدام عامل بوحدات الحجم الوقود الخشبيعندما يتم تجميع   4-53
لة. واّن العوامل المكافئة للتحويل من وحدات الحجم الى وحدات الكت 3-4وحدات الكتلة. يبيّن الجدول 

اختالف المحتوى الرطب للوقود الخشبي يؤثر على عوامل يبيّن كيف أّن  في الملحق (ب) 5الجدول 
  بين المتر المكعب والطن المتري. لتحويلا

  

  : جدول التحويل الخاص بالوقود الخشبي3-4الجدول  

  بالمئة من الرطوبة) 25ى محتوي عل(خشب 

 وقود الخشب
طن متري بمتر 

 مكعب صلب
طن متري 

 بالحطبة
متر مكعب متكدس 

  بطن متري 

 2.12 1.71 0.707 العام
 2.63 1.38 0.570 الصنوبري

 2.02 1.79 0.742 غير الصنوبري
 .37 )2010المصدر: لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا / منظمة األغذية والزراعة (

  (على أساس جاف).   25مالحظة: المتر المكعب مقاس تحت اللحاء بمحتوى رطوبة يساوي %
  الوزن يشمل اللحاء.  

   من الخشب غير الصنوبري  80ونسبة %من الخشب الصنوبري  20البيانات "العامة" مرجحة على نسبة %

  
  الفحم النباتي

) الضروريّة للحصول على كميّة معيّنة ة الحيويّة (عادةً الوقود الخشبيكميّة الكتل غالباً ما تعتمد  4-54
  ووسائل انتاج الفحم النباتي. الرطبمحتوى العلى ثالثة عوامل: الكثافة، ون الفحم النباتي م

لخشب األصلي، كثافة ا هو الفحم النباتي من الوقود الخشبي مردوداّن العامل األساسي لتحديد   4-55
 المحتوى الرطب للخشب لألحجام المتساوية. إال أن 2دره عامل قاذ إّن وزن الفحم النباتي قد يختلف بم
واّن وسائل أكبر.  الغلةب أكثر جفافاً، كلّما كانت كلّما كان الحطف؛ له أيضاً تأثير ملموس على المردود

يتم انتاج الفحم النباتي في الحفر الجوفيّة و في إذ  هو العامل المحدد الثالث للغلّة.انتاج الفحم النباتي 

                                                           
، جنيف، لجنة األمم 49ورقة مناقشة لألخشاب والغابات  : راجع عوامل تحويل المنتجات الحرجية في منطقة لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا،37

 pdf-http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/DP.49( 2010ألوروبا/ منظمة األغذية والزراعة المتحدة االقتصادية 
 .2015)، تم تحديثها عام 
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والذ أو  الطوب وكذلك في المعوّجات (أنابيب ملتفّة براميل النفط وفي أفران الحرق المصنوعة من الف
الفحم  على خسارةتطورا المستخدمة في االنتاج  ئل األقلالوسا . وتنضوي عادةً تستخدم في التقطير)
واحتراق جزء من منتج الفحم  لة للوقود الخشبيغير مكتمتفحيم عمليّة دقائق)، النباتي المطحون (ال

  النباتي، مّما ينتج غلّة أصغر.

4-56   ً واذا النباتي.  ونقل الفحم في مجال تصنيع الُمنتَجة كميّة من الفحم النباتي المطحون  هناك دائما
حجم بالمئة، من  100-50قالب أعلى بنسبة خضع الفحم النباتي المطحون للقولبة، فقد يكون وزن ال

  . األعلى الكثافةالنباتي غير المطحون، بسبب معيّن من الفحم 

المحتوى الرطب، ومحتوى : بما يليالمتغيرات الثالثة التي تؤثّر على قيمة الفحم النباتي تتمثّل   4-57
محتوى  متوسطبالمئة. ويبلغ  5المحتوى الرطب للفحم النباتي هو اّن متوسط . درجة التفحيم الرماد، و

بالمئة، أّما ذلك الخاص بالفحم النباتي المنتج من مخلفات المحاصيل  4الرماد للفحم النباتي الخشبي 
قيمة  الكاملة، فاّن متوسط مالتفحيالمئة. ومع افتراض عمليّة ب 20الخشبيّة مثل شجيرة القهوة، فيساوي 

%، يبلغ 5% وعلى الرطوبة بنسبة 4الطاقة للفحم النباتي الخشبي، الذي يحتوي على الرماد بنسبة 
لفحم النباتي من مخلفات المحاصيل الخشبيّة التي متوسط قيمة الطاقة ل . ويبلغجول/كجم اميج 30.8

  .جول/كجم اميج 25.7% من الرطوبة،  5% من الرماد و20تحتوي على 

ديد، بالتح 6الجدول  اج الفحم النباتي في الملحق (ب). ويبيّننتيتم عرض الجدولين المتعلقين بإ  4-58
فيؤمن  7لجدول . وأّما االنباتي على محصول الفحم المحتوى الرطباألصلي و تأثير كثافة الخشب

لنسب محددة من محتوى  اتي من قبل مختلف أفران الحرقنتاج الفحم النبعوامل التحويل الخاصة بإ
  األخشاب الصلبة كمدخالت للعمليّة. أشكال بعض . وهو يقترحالرطوبة في الخشب

  النفايات النباتيّة والحيوانيّة

يتم استخدام المخلفات الزراعيّة والنفايات الناتجة عن الصناعات الغذائيّة لتحل محل الكتلة   4-59
. ويمكن حرق هذه النفايات كوقود نقصاً في الوقود الخشبيلتي تعاني الحيويّة الخشبيّة في المناطق ا

  لتلبّي متطلبات الطهي والتسخين.

 ةبوالمحتوى الرط، وهما تلة الحيويّة النباتيّة وغير الخشبيّةلقيمة الطاقة للكهناك عامالن مهمان   4-60
الرماد لبقايا ، فاّن محتوى %1أن محتوى الرماد للحطب يمثّل بشكل عام ومحتوى الرماد. في حين 

، وهذا ما يؤثر على قيمة الطاقة. وعموماً، فاّن % 20الى ما يزيد على  3بين  المحاصيل قد يتراوح
التي تحتوي  الكتلة الحيويّة  معدل الطاقة في المواد التي تشّكل الرماد ليس لها قيمة طاقة. وبالتالي، فانّ 

من محتوى الرماد. ونادراً ما  %1لة فيها  من مادة مماث %19أقل بنسبة  يبلغ من الرماد %20على 
يتم جمع بيانات حول هذه المصادر بطريقة مباشرة، ولكن يتم استمدادها من نسبة المحصول/النفايات 
أو نسبة المنتج النهائي/النفايات. ونتيجة لهذا التباين الواسع في التركيبة، أي محتوى الرماد والرطوبة 

بالغ عن تلك المنتجات الى المنظمات الدوليّة باستخدام ة في البلد، يوصى باإلوانيّ للنفايات النباتيّة والحي
، تستطيع السلطات في عام من الوحدات الطبيعية لها. وبشكل ) بدالً TJجول  طاقة (يُفّضل تيرادة وح
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قياس محتوى الطاقة  أيضاً، عوضاً عن ذلك، يمكنتلك النفايات. وفي البلد تقييم وتحديد محتوى الطاقة 
معايير و من خالل تطبيق هرباء الناتجة عن أجهزة التحّول الحرارة أو الك مخرجات عن طريق قياس

  .عوامل الكفاءة

من انتاج السكر من قصب  ألياف القصب ونظراً ألهميّة استخدام تفل قصب السكر، وهو بقايا  4-61
ّن تخصيص النفايات النباتيّة المحددة كما أ .ا يليفيم السكر، يجب طرح اجراءات تقديريّة لهذه الحالة

تتيح فرصة االبالغ عن الكميّات الى المنظمات الدوليّة بوحدتها الطبيعيّة (على أساس الوزن)، اذ اّن 
ها ال تسمح بالكثير من االختالف. وقد تم ذلك من قبل المنظمات الدوليّة التي تعالج تفل قصب تتركيب

النفايات النباتية العادية. وغالباً ما يُستخدم تفل قصب السكر كوقود الحتياجات السكر بشكل منفصل عن 
في الشبكة العامة) أيضاً الطاقة الخاصة بصناعة السكر (في الوقت الذي تتم فيه تغذية الكهرباء الزائد 

لى البيانات استناداً اج السكر. ويمكن تقدير وفرة تفل وقود قصب السكر في الكثير من البلدان التي تنت
  .بقصب السكر النابِذ السكر أو الى بيانات االنتاج المتعلقة حول مدخالت قصب السكر الى مصانع

وقود الطريقة (أ): وجدت الدراسات المرتكزة على تجارب بلدان أميركا الوسطى أّن العائد من   4-62
ً  280تفل قصب السكر هو  . ولو افترضنا أّن المصنّعلكل طن متري من قصب السكر  كجم تقريبا

احد من تفل قصب السكر ينتج ، فاّن طن متري و%50المحتوى الرطب كان عند االستخدام يساوي 
واّن قيمة الطاقة لتفل قصب السكر المقابل لطن متري واحد من قصب السكر  )،GJجول ( اجيج 7.72

  المعالج هي كالتالي:

طن من النفط  0.051الفحم المكافئ = طن من  0.074جيجا كالوري =  0.516جيجا جول =  2.16
  المكافئ

ً من   4-63 ألميركا الالتينية ومنطقة اللجنة االقتصاديّة  ، تقترحمالحظاتالالطريقة (ب): انطالقا
رام من السكر النابذ كيلوجتفل قصب السكر لكل كجم من  3.26استخدام   (ECLAC) البحر الكاريبي

من السكر هي على  نتاج طن متري واحدقصب السكر المقابل إل سعريّة لتفلالمنتج. فاّن المكافئات ال
  :الشكل اآلتي

  طن من النفط المكافئ 0.59طن من الفحم المكافئ =  0.86جيجا كالوري =  6جيجا جول =  25.2

لقطاع الزراعة.  ة األخرى المهمةفرعيال ايات الحيوانيّة أو الروث هي من المنتجاتاّن النف  4-64
لطبخ أو تجفيف المحاصيل. وعندما يتم استخدامها ل وتحرق مباشرة كوقود للتدفئة أويمكن أن تُجفف 

يُستخدم ألغراض الطهي والتدفئة  الذي غازالب حيوي، ستتمثل المخرجاتكمدخالت الى هاضم الغاز ال
نتاج إل ائمكلقواالضاءة وببقايا صلبة تُستخدم كسماد. أّما االحتمال اآلخر فهو استخدام النفايات الحيوانية 

الجدول  ويقدم يمكن أيضا أن تنتشر دون أي حد ادنى من العالج في الحقول كالسماد.والوقود الحيوي. 
النفايات النباتيّة والحيوانيّة ويشير الى القيم السعريّة التقريبيّة التي يمكن استردادها  في الملحق (ب) 8

 منها عند استخدامها كوقود.
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  للنشر استخدامها. الوحدات الموصى ب5

ال يوصى باستخدام وحدة قياس محددة أثناء جمع البيانات الوطنيّة، وذلك للسماح للدول باختيار   4-65
باستخدام بعض  يوصىالوحدات األكثر مالءمةً لظروفها. ولكن، واستناداً الى الممارسات الشائعة، 

ول وحدات أخرى، ولكن شرط دم الدالوحدات في البيانات المنشورة. واذا لزم األمر، يمكن أن تستخ
  للتحويل.  مناسبة توفّر عوامل

عند  يوصى باستخدامها لكل فئة أساسيّة من منتجات الطاقة وحدة معينة 4-4تظهر في الجدول   4-66
تنطبق على منتجات الطاقة األوليّة نفسها اشارة خاصة، فاّن الوحدة  مرحلة النشر. وعند عدم وجود

  وكذلك الثانوية.

  للنشر ستخدامهاا: الوحدات الموصى ب4-4الجدول 

 الوحدة القياس منتجات الطاقة
 ألف طن متري الكتلة الوقود الحيوي الصلب
 ألف طن متري الكتلة الوقود الحيوي السائل

 ألف طن متري/ألف متر مكعب الكتلة/الحجم الوقود الحيوي (سائل)
 تيرا جول الطاقة الغازات
 تيرا جول الطاقة النفايات

 ألف متر مكعب/ تيرا جول  حجم/كتلة الطاقة الوقود الخشبي
 ألف طن متري الكتلة الفحم النباتي 

 جيجا واط ساعة  الطاقة  الكهرباء
 جول تيرا الطاقة الحرارة

 تيرا جول الطاقة الوحدة المشتركة (كالموازين)
 ميجا واط القوة القدرة الكهربائية

 ألف طن متري بالسنة الكتلة/الوقت قدرة التكرير
  

سعريّة الخاصة بالغ المنظمات الدوليّة بالكميّات الماديّة للوقود والقيم البأن تقوم الدول بإ يوصى  4-67
عوضاً عن العمليّة  ،هاتبتركيب). وبالنسبة للنفايات المعّرفة جيّداً بها (والخاصة بالتدفّقات عند الضرورة

يمكن االبالغ  تباين كبير في القيم السعريّة المحددة. وبالتالي المستخدَمة لتوليدها، يُفترض عدم وجود
، ينبغي توفّر القيم السعريّة المحددةفي حال عن البيانات على أساس الوزن (ألف طن متري). كما أنه 

 . في حال توفرها أن يتم تأمينها
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  إمدادات الطاقة . 5 الفصل

  مقدمة  .أ

ية للوحدات يكمن الهدف من هذا الفصل في شرح تدفقات الطاقة والمجموعات األساس  5-1
بشكل خاص، يؤمن هذا الفصل وصفاً وبجمع البيانات المتعلقة بمثل هذه التدفقات. االقتصادية المعنية 

ً بين الجهات المستهلكة للطاقة  لصناعات الطاقة والجهات المستهلكة للطاقة، كما يقدّم تصنيفا
فصل أن تكّمل المفاهيم المطروحة في هذا ال اقة. ومن شأن المفاهيم والتعاريفواستخدامات الط

المطروحة في الفصلّين الثالث والرابع، وهي تؤمن ركيزةً لتحديد مواد  والتصنيفات والتعاريف
يتم تناولها في  البيانات، وصياغة استراتيجيات جمع البيانات وتبويبها وتجميع ميزان الطاقة، التي

  الفصول الالحقة السادس والسابع والثامن.

  مفهوم تدفقات الطاقة  .ب

لح "تدفقات الطاقة" إلى في سياق إحصاءات الطاقة األساسية وموازين الطاقة، يشير مصط  5-2
استخدام ، التحويل، المخزون الحاصلة في تغيرات، التزويد بالوقودال، الصادراتاإلنتاج، الواردات، 

الحاصلة خالل عملية التحويل واالستهالك النهائي لمنتجات الخسائر من قبل صناعات الطاقة، الطاقة 
ترتبط عبارة اإلقليم عادةً باألراضي .  38الطاقة ضمن اإلقليم المرجع حيث يتم تجميع هذه االحصاءات

وطني أو حتى إلى مجموعة منطقة إدارية على الصعيد دون الالوطنية؛ إال أنها يمكن أن تشير إلى 
 بلدان. وأما مصطلح "باقي العالم" يٌستخدم هنا لإلشارة إلى كافة المناطق/األراضي التي هي خارج

  المرجع. حدود اإلقليم

إن الظهور األول لمنتجٍ من منتجات الطاقة في اإلقليم المرجع يكون إما من خالل إنتاجه أو   5-3
تخدام بعض منتجات الطاقة مباشرةً بالشكل الذي كانت عليه في من خالل استيراده. وفي حين يمكن اس

البيئة، تمّر العديد من منتجات الطاقة بنوع من التحويل قبل االستهالك النهائي. كما هي حال، على 
يمر بعمليات تحويل في محطات تكرير البترول، حيث يتم تحويل النفط  سبيل المثال، النفط الخام الذي

  ت الُمفيدة ألغراض معينة (كبنزين النقل).المنتجاإلى مجموعة من 

حالما يتم إنتاجها و/أو تحويلها، يمكن لمنتجات الطاقة أن يتم: (أ) تصديرها إلى بلدان أخرى؛   5-4
ً (فتدخل في مجال المخزون)؛ (ج) استخدامها لتعبئة الوقود  للسفن  (ب) تخزينها لالستخدام الحقا

الوقود)؛ (د) استخدامها من قبل صناعات الطاقة التزويد الدولي بلدولية (الت اوالطائرات المعنية بالرح
  نفسها؛ و/أو (ه) تسليمها لالستهالك النهائي.

                                                           
ع، وهي تتعلق بتجميع موازين الطاقة (كاالستخدام الخارجي من المعروف أن هناك تدفقات إضافية للطاقة تجري   38 خارج األراضي الوطنية للبلد المجّمِ

  لمنتجات الطاقة من قبل المقيمين واالستخدام الداخلي لمنتجات الطاقة من قبل غير المقيمين). 



   

85 

 

منتجات  ستهالك النهائي للطاقة، وهو توريدقة (أ) االيشمل االستهالك النهائي لمنتجات الطا  5-5
لتلبية احتياجاتها الخاصة بالطاقة كالتدفئة الطاقة إلى الجهات المستخِدمة الواقعة ضمن اإلقليم المرجع 

منتجات الطاقة لالستخدام كلقائم  دام لغير أغراض الطاقة، وهو توريدوالنقل والكهرباء؛ و (ب) االستخ
. ومن أجل سياسات للتفاصيل) 21-5لمصافي التكرير الكيميائية أو لالستخدام كمواد خام (راجع الفقرة 

ً لنوع  الطاقة وألغراض تحليلية، يتم تفصيل استهالك الطاقة النهائي إلى المزيد من التقسيمات وفقا
  النشاط االقتصادي، كما يتم تحديد استخدام منتجات الطاقة بغرض النقل بشكل منفصل.

من أجل سياسات الطاقة وأغراض تحليلية يتم تفصيل االستهالك النهائي للطاقة وكان لنوع   5-6
تحديد منتجات الطاقة ألغراض النقل بطريقة مستقلة عن القطاع النشاط االقتصادي، في حين يتم 

  االقتصادي حيث يتم استهالكها.

تدفقات الطاقة الرئيسة، ويتم تقديم مختلف تعاريفها في ما يلي أدناه مخطط  1-5هر الشكل يظ  5-7
  من أقسام هذا الفصل.

  

  تدفقات الطاقة الرئيسة: مخطط 1-5الشكل 

  

إن تدفقات الطاقة تنجم عن مختلف أنشطة الوحدات تدفقات الطاقة والوحدات االقتصادية.   5-8
االقتصادية. يتم تعريف هذه التدفقات في القسم جيم أدناه. ويمكن تقسيم الوحدات االقتصادية إلى فئات 

في عملية  وذلك وفقاً لدورهاومستهلكي الطاقة،  والجهات األخرى المنتِجة للطاقة، كصناعات الطاقة
  تدفق الطاقة عبر االقتصاد. األمر الذي سيتم عرضه في األقسام دال وهاء وواو على التوالي.
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  تعريف تدفقات الطاقة الرئيسة  .ج

وشرح لمختلف تدفقات الطاقة الرئيسة. مع اإلشارة إلى أن التعاريف يؤمن هذا القسم تعاريف   5-9
 بإحصاءات الطاقة األمانات المعني المشترك بينق العامل يالفر المطروحة هنا هي نتيجة عمل

)InterEnerStat وقد تمت مراجعتها ودعمها من قبل فريق أوسلو وفريق خبراء األمم المتحدة ،(
بأن تقوم البلدان باتباع هذه التعاريف في إحصاءاتها الرسمية  يوصىالمعني بإحصاءات الطاقة. و

  المستطاع. وأي تعديل يجب أن يتم ذكره في بيانات الطاقة الفوقية للبلد. رالخاصة بالطاقة على قد

بأشكالها الجاهزة لالستخدام هو التقاط أو استخراج أو تصنيع أنواع الوقود أو الطاقة  :اإلنتاج  5-10
 ألولياإلنتاج اتم التمييز بين نوَعين من اإلنتاج، األّولي والثانوي. إحصاءات الطاقة، ي عام. في مجالال

هو التقاط أو استخراج أنواع الوقود أو الطاقة من تدفقات الطاقة الطبيعية، ومن المحميات الحيوية 
وهو ال يشمل  والطبيعية ألنواع الوقود األحفوري ضمن األراضي اإلقليمية بالشكل المالئم لالستخدام.

أو الُمشتعلة أو  الُمفّرغة. ويُشار  المواد الخاملة الُمزالة من الوقود المستخرج والكميات الُمعاد حقنها
هو عملية تصنيع منتجات الطاقة من خالل  اإلنتاج الثانويإلى المنتجات الناجمة بالمنتجات "األولية". 

عملية تحويل أنواع الوقود أو الطاقة األولية. وتشمل كميات الوقود الثانوي التي تدخل في اإلنتاج 
وهكذا، يمكن أن يتم وضع ميزان للكتلة خالل اإلنتاج وبعده.  شعالت المفقودة خالل التفريغ واإلالكميا

يتم تصنيع أنواع الوقود منها مقابل أنواع الوقود الثانوي  الكربون ضمن المصادر األولية التيوالطاقة و
المنتَج. عادةً ما يتم بيع أنواع الوقود المختلفة والكهرباء والحرارة الُمنتَجة إنما يمكن أيضاً أن تُستهلَك 

  بشكل كلي أو جزئي من قبل الجهة الُمنِتجة.

من منتجات الطاقة الداخلة إلى  كافة أنواع الوقود وغيره واردات منتجات الطاقةتشمل   5-11
والسلع الداخلة األراضي الوطنية. تُستثنى الِسلع التي يتم نقلها عبر بلد ما (السلع العابرة الترانزيت) 

بشكل مؤقت، لكنها تشمل الواردات المرتجعة، وهي سلع محلية تم تصديرها لكن فيما بعد اُعيد إدخالها. 
الوطنية  السفن التجاريةوقود خارج حدود اإلقليم المرجع من قبل تزويد بالو ال كما تستثني الواردات

بلد المنشأ" ال. وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب تسجيل ".39والطائرات المدنية الخاصة بالرحالت الدولية
  ولكن ليس بلد العبور. بالبلد الذي تم استيراد السلع منهلمنتجات الطاقة 

كافة أنواع الوقود وغيره من منتجات الطاقة الخارجة من  صادرات منتجات الطاقة تشمل  5-12
تُستثنى الِسلع التي يتم نقلها عبر بلد ما (السلع العابرة الترانزيت) والسلع المسحوبة و  .األراضي الوطنية

وهي السلع األجنبية التي تم تصديرها بالحالة (بشكل مؤقت، لكنها تشمل الصادرات الُمعاد تصديرها 
ويتم استثناء كميات الوقود الُمسلّم لالستخدام من قبل السفن . )كانت عليها عند استيرادها نفسها التي

التجارية (بما فيها سفن الرّكاب) والطائرات المدنية، من كافة الجنسيات، خالل النقل الدولي للسلع 

                                                           
للرحالت الدولية " على التوالي في البلد الذي حصل فيه التزويد يجب تصنيف وقود كهذا تحت "تموينات السفن البحرية الدولية"  أو "تموينات الطائرات  39

  ).15-5و  14-5بالوقود (راجع الفقرات 
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وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب تسجيل "البلد الَمقصد" لمنتجات الطاقة (هو بلد الوجهة  40.والرّكاب
  المعروفة نهائياً كما هي معروفة عند التصدير) بالبلد الذي تم تصدير السلع إليه.

تجدر اإلشارة إلى أن تعريفَي الواردات والصادرات المستخدَمين في إحصاءات الطاقة هما   5-13
سجيل يُعرف ب"نظام التجارة عتمدان من قبل اإلحصاءات الدولية لتجارة السلع في نظام تالتعريفان المُ 

العام"، وهو أن كافة منتجات الطاقة الداخلة والخارجة من اإلقليم الوطني لبلد ما والتي تضيف أو 
يد طاقة باستثناء تزو 41تنقص من مخزون الموارد المادية للبلد، يتم تسجيلها كواردات أو صادرات

كما تجدر اإلشارة إلى أنه، في  التجارية. 42األساطيل الدولية بالوقود الذي يتم استثناءه من األرقام
ضمن نطاق موازين الطاقة  وقود النووي بما أنه ليسموازين الطاقة، ال تشمل الصادرات والواردات ال

  (راجع أيضاً الفصل الثامن).

من أي المدنية هي كميات الوقود التي يتم تسليمها للسفن   ات السفن البحرية الدوليةتموين  5-14
وتحصل هذه الرحالت  لركاب.ك خالل الرحالت الدولية التي تنقل البضائع أو ا، لالستهالكانت جنسية

الدولية عندما يكون مرفأ االنطالق ومرفأ الوصول في إقليَمين مختلفَين. وهذه الفئة ال تشمل كميات 
يمها لالستهالك من قبل السفن خالل النقل المحلي أو الصيد أو خالل االستخدام الوقود التي يتم تسل

الخاصة ب "المالحة  94-5(راجع الفقرة . ولكن تعتبر جزء من االستهالك النهائي للطاقة العسكري
ات السفن البحرية الدولية في الصادرات؛ وهي تمويناحصاءات الطاقة ال تدرج  غراضألالمحلية"). 

  .ى حدة بسبب أهميتها، مثالً لتقدير انبعاث الغازات الدفيئة تسجل عل

هي كميات الوقود التي يتم تسليمها للطائرات المدنية، من الطائرات للرحالت الدولية  تموينات  5-15
أي جنسية كانت، لالستهالك خالل الرحالت الدولية التي تنقل البضائع أو الركاب. وتحصل هذه 

يكون مطار االنطالق ومطار الوصول في إقليَمين مختلفَين. وهذه الفئة ال تشمل  الرحالت الدولية عندما
كميات الوقود التي يتم تسليمها لالستهالك من قبل الطائرات التي تقوم برحالت محلية أو عسكرية 

ألغراض احصاءات الطاقة ال تدرج تموينات  الخاصة ب "الطيران المحلي"). 91-5(راجع الفقرة 
في الصادرات؛ وهي تسجل على حدة بسبب أهميتها، مثالً لتقدير انبعاث  للرحالت الدوليةالطائرات 

  الغازات الدفيئة .

المحفوظة هو كمية منتجات الطاقة  المخزونألغراض إحصاءات الطاقة، تغيرات المخزون.   5-16
حيث يكون  للحفاظ على الخدمة في ظل الظروفاستخدامها: (أ) التي يمكن و في األراضي المحلية

لدعم ، أو (ب) الطبيعية هناك تفاوت بين العرض والطلب في التوقيت أو في النسبة جراء تقلبات السوق
إن المخزون الُمستخدم للتعويض عن النقص في التزويد قد يُعرف . 43العرض في حال تعّرض للخلل

ل عن المخزون بالمخزون "االستراتيجي" أو مخزون "الطوارئ"، ويتم التعامل معه بشكل منفص
م ليُالقي التقلّبات العادية الحاصلة في السوق تغيرات . ويتم تعريف ولكن االثنان مدرجان هنا الُمصمَّ

                                                           
  يتم تسجيل هذه الكميات ك"تموينات السفن البحرية الدولية"  أو "تموينات الطائرات للرحالت الدولية " 40
    and Definitions 2010, United Nations (2010)International Merchandise Trade Statistics: Concepts  راجع  41
وغير تختلف هذه التعاريف عن تلك الُمعتمدة في الحسابات الوطنية حيث يتم تعريف الصادرات والواردات على أنها عمليات التحويل بن المقيمين   42

  اءات الطاقة الرئيسة  قبل استخدامها.المقيمين. لذا، يجب على مجمعي حسابات الطاقة أن يقوموا بالتعديالت المناسبة  إلحص
  ".الجردات"ب الوطنية والحسابات االقتصادية اإلحصاءات في إليه يُشار ما إلى الفصل هذا في الوارد المخزون مصطلح يشير  43
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بزيادة (بناء المخزون) أو نقصان (تراجع المخزون) كمية المخزون خالل فترة اإلبالغ. ويتم المخزون 
  االفتتاحي.احتسابها باحتساب الفارق بين المخزون الختامي والمخزون 

، الناجمة عن والتقديمهي أدوات إحصائية أساسية لتخطي مسألة التصنيف العملي  التحويالت  5-17
تشمل التحويالت المنتجات المحّولة والتحويالت التغيرات الحاصلة في استخدام المنتج أو في هويته. 

تسمية) المنتجات، األمر إلى إعادة تصنيف (إعادة المنتجات المتحّولة ما بين المنتجات. تشير 
التحويالت ما بين مصافي التكرير. وتشير لقائم الضروري عندما يتم استخدام منتجات النفط المنتهية ك

إلى تحركات الوقود بين مختلف فئات اإلنتاج نتيجة إعادة تصنيف الُمنتَج الذي لم يعد يتالقى  المنتجات
ل مع المنتَج الُمضيف له.مع خصائصه األصلية. غالباً ما يتم مزج المنتج  على سبيل المثال،  الُمحوَّ

  يمكن إعادة تصنيف وقود توربين الطيران الذي تدهور أو تلف ككيروسين للتسخين.

ما من منتج نقل كل محتوى الطاقة أو جزء منها العمليات حيث يتم هي العمليات التحويلية   5-18
(كفحم الكوك إلى الكوك، النفط الخام إلى  العمليةيخرج من منتج آخر أو أكثر الى يدخل في عملية 

  للمناقشة). 2المنتجات البترولية وزيت الوقود الثقيل إلى الكهرباء). (راجع القسم دال 

الناجمة عن عمليات إرسال وتوزيع ونقل الوقود والحرارة الخسائر تشير إلى  التوزيع خسائر   5-19
الحرارة األرضية بعد  خسائرمصنعة المنفَّسة والمحروقة و الغازات ال خسائروالكهرباء. وتشمل أيضا 

الكميات المنفّسة والمحروقة. اإلنتاج واختالس بعض الوقود أو الكهرباء. ويشمل إنتاج الغازات الثانوية 
  بين استخدام الوقود األّولي الذي تشتق منه الغازات وإنتاج الغاز. وازنةمما يضمن أن يتم بناء الم

يشير إلى استهالك الوقود والطاقة لدعم اإلنتاج بشكل مباشر االستخدام الذاتي لصناعات الطاقة   5-20
وهكذا، يشمل االستخدام الذاتي من  .باستثناء الحرارة غير المباعة والتحضير الستخدام الوقود والطاقة

اقة كما تم التعريف والمنتجين االخرين للط 5.23قبل صناعة الطاقة كما تم التعريف عنها في الفقرة 
ال يتم تضمين كميات الوقود التي يتم تحويلها إلى أنواع وقود أخرى أو إلى  .5.75عنهم في الفقرة 

ضمن أجزاء  لكميات الُمستخدمةبالنسبة ل طاقة إنما هي ُمدرجة في استخدام المواد المتحولة. وال حتى
يتم اإلبالغ عن هذه  .التعريفورة في األنشطة المذكفي منخرطة مباشرةً ال من صناعة الطاقة غير

  الكميات ضمن االستهالك النهائي.

كمواد خام لصناعة  يغطي استخدام منتجات الطاقة  الطاقةأغراض غير االستخدامات في   5-21
، ولالستخدامات المباشرة التي ال تشمل استخدام المنتجات كمصدر SIECالمنتجات خارج نطاق 

التشحيم، منع التسرب، الحفظ، تسطيح الطريق زيوت التشحيم تشمل األمثلة  .طاقة، وال كمدخل للتحويل
  .44واإلستخدام كمذيب 

                                                           
ر في بعض دراسات استخدام الوقود لغير أغراض الطاقة يتم تصنيف المختزالت باستخدام غير الطاقة؛ إال أنه، في إحصاءات الطاقة، يتم اعتبا  44

قليص التالمختزالت (الذي عادةً ما يكون في صناعة الحديد والصلب) كاستخدام ألغراض الطاقة ضمن إحصاءات الطاقة ألن الغازات الناجمة عن عملية 
هي الكربون من الوقود (عادةً الكوك)  والتي تحتوي على النسبة األكبر من الكربون، تُستخدم كوقود للتثبيت العملية أو ألغراض رفع الحرارة. المختزالت

سدات المعادن وينتج المعدن الذي يتم عادةً تسخينه مع مؤكسدات المعادن. خالل العملية يؤدي تكّون أحادي أكسيد الكربون إلى إزالة األكسجين من مؤك
  الصافي.
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يشير إلى كافة أنواع الوقود والطاقة التي يتم تسليمها إلى الُمستخِدمين  االستهالك النهائي  5-22
في  اعريف عنهكما تم الت  الستخدامها كطاقة أو لغير أغراض الطاقة من دون إجراء عمليات التحويل

  5.18الفقرة 

  صناعات الطاقة  .د

إن إنتاج الطاقة هي عملية تدفق للطاقة ذات أهمية كبرى. فوضع . تعاريف صناعات الطاقة  5-23
السياسات وإجراء التحليالت يستلزمان جمع البيانات حول إنتاج الطاقة؛ وبالتالي إن تأمين المزيد من 

أولويات إحصاءات الطاقة. يمكن إنتاج الطاقة من قبل وحدات التفاصيل حول إنتاج الطاقة لهو واحد من 
اقتصادية متعددة. إال أنه، ال يمكن التعامل مع كافة هذه الوحدات على أنها تنتمي لصناعات الطاقة. 

على أنها تشمل  صناعات الطاقةبتعريف  يوصى، على الصعيد الدولي ومن أجل تأمين قابلية المقارنة
 46بإنتاج الطاقة األولية وتحويل الطاقة وتوزيع 45دية التي تتمثل أنشطتها الرئيسةفقط الوحدات االقتصا

  . 5.26ألسباب عملية حصلت بعض اإلضافات كما شرح في الفقرة الطاقة. 

. من أجل فهم أفضل لجهود البلد المبذولة في استخراج وإنتاج إحصاءات صناعات الطاقة  5-24
بأن يتم اعتبار جمع وتبويب ونشر اإلحصاءات التي تصف  يوصىوتحويل وتوزيع منتجات الطاقة، 

  ات الطاقة الرسمية.الخصائص واألنشطة األساسية لصناعات الطاقة، جزًء من إحصاء

  : األنشطة الرئيسة والثانوية والُمساِعدة1-5المربع 

  

                                                           
   لتعريف أكثر تفصيالً للنشاط الرئيس 1-5راجع المربع   45
باألسالك)  يجب اإلشارة إلى أنه يُقصد من التوزيع هنا تغطية أنظمة التوزيع (التي تتمثل، على سبيل المثال، بالخطوط واألقطاب والمترات والتوصيل  46

لخارجة من منشأة التوليد أو نظام النقل إلى المستهلك النهائي على عكس "أنظمة النقل" التي توّزع الوقود والكهرباء من منشأة التي توّزع الوقود والكهرباء ا
  التوليد إلى نظام التوزيع. كما يستثني التوزيع هنا أيضاً البيع لمنتجات الطاقة بالجملة (كعبوات الغاز على سبيل المثال). 

ه الُمضافة القيمة الُمضافة ألي نشاط آخر يحصل تإنتاج هو النشاط الذي تتعّدى قيملوحدة  النشاط الرئيس
 ).8-5، الفقرة SNA( 2008( القومية ضمن الوحدة نفسها (نظام الحسابات

هو النشاط الحاصل ضمن وحدة إنتاج واحدة باإلضافة إلى النشاط الرئيس، ويجب أن تكون  النشاط الثانوي
مخرجاته، مثل مخرجات النشاط الرئيس، مالئمة للتسليم خارج وحدة اإلنتاج. ويجب أن تكون القيمة الُمضافة 

(نظام الحسابات القومية بحسب تعريف األخير لُمضافة للنشاط الرئيس للنشاط الثانوي أقل من القيمة ا
)SNA (2008 9-5،الفقرة.(  

هو عرضي للنشاط األساسي للمؤسسة. من شأنه تسهيل كفاءة عمل المؤسسة إنما ال ينجم النشاط الُمساِعد 
  ).10-5، الفقرة SNA (2008عنه في العادةِ سلع أو خدمات يمكن تسويقها. (نظام الحسابات القومية (

 



   

90 

 

تُعنى صناعات الطاقة باإلنتاج األّولي والتحويل والتوزيع لمنتجات الطاقة. وتتميز هذه األنشطة   5-25
إحصاءات الطاقة، يمكن  الغراضإلى حدٍّ ما. إال أنه  معقّدصف التقني المفّصل لها بالتنّوع كما أن الو

ً للمنشآت  تحديد أنشطة الوحدات االقتصادية المنتمية إلى صناعات الطاقة بالشكل المالئم وفقا
وكأمثلة نموذجية على اإلنتاج األولي مناجم الفحم والنفط ومنشآت (المحطات) التي حصلت فيها. 

  استخراج الغاز.

المقارنة عبر البلدان إلحصاءات إنتاج الطاقة إجراء  تحسين. من أجل أنشطة صناعات الطاقة  5-26
تقوم البلدان بتحديد، على قدر إمكانية التطبيق، صناعات الطاقة  بأن يوصىمن قبل صناعات الطاقة، 

من المهم الذكر بأن الجدول يعتبر تفسير لصناعات أوسع  .1-5الواردة في العمود األيمن من الجدول 
مثل افران الصهر ذات نشاط رئيسي غير مرتبط المنشآت ل بعد ويشم 5.23من الذي ذكر في الفترة 

التصنيف الصناعي الدولي الموّحد بنسخته  فئات المعلومات حول 1-5كما يؤمن الجدول بالطاقة.  
  حيث نجد مختلف صناعات الطاقة.القسم/ المجموعة / الفرع ) (الرابعة، 

  باالستناد الى التصنيف الصناعي الدولي الموّحد : صناعات الطاقة1-5الجدول 

  إلى المستهلكين. توزيع الكهرباء والحرارةيشمل أيضاً أ 
  يشمل أيضاً توزيع هذه الغازات.ب 
يشير رابط التصنيف الصناعي الدولي الموحد هذا إلى إنتاج الفحم النباتي من خالل تقطير الخشب. وإذا ما تم إنتاج الفحم  ج 

  أي "التحطيب". ISIC 0220النباتي في الغابة بالوسائل التقليدية، سيتم حينها تصنيف النشاط ضمن 

  ) (النسخة المنقحة الرابعة)ISICالتصنيف الصناعي الدولي الموّحد ( صناعة الطاقة
، توليد مشترك للطاقة محطات الكهرباء

 أ والحرارة، والحرارة 
 الكهرباء، الغاز، البخار، وإمدادات التكييف -35القسم 

  بالضخمحطات التخزين      
 تعدين الفحم والليجنيت – 05 القسم مناجم الفحم

 تصنيع منتجات أفران الكوك -191المجموعة  أفران الكوك
 تصنيع منتجات البترول المكررة -  192المجموعة محطات تسييل الفحم

 تصنيع منتجات البترول المكررة -192المجموعة وقود البيتنت مصانع
 تصنيع منتجات البترول المكررة -192المجموعة  قوالب الفحم البني مصانع

  عبر انابيب تصنيع الغاز: توزيع الوقود الغازي -352المجموعة  (التحويالت األخرى إلى غاز) ب إنتاج الغاز 

 استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي -06 القسم معامل فصل الغاز

 منتجات البترول المكررة تصنيع -192المجموعة  معامل تحويل الغاز إلى سائل

/ معامل إعادة  معامل الغاز الطبيعي الُمسال
 التغويز

 األنشطة الداعمة الستخراج البترول الخام والغاز الطبيعي – 091المجموعة 
 أنشطة الخدمات الطارئة على النقل البري – 5221الفرع 

 الصناعة التحويلية للحديد والصلب – 241المجموعة  أفران الصهر
   استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي -06القسم  استخراج النفط والغاز

  األنشطة الداعمة الستخراج البترول الخام والغاز الطبيعي  - 091المجموعة 
 الصناعة التحويلية للكوك ومنتجات النفط المكررة – 192المجموعة  تكرير النفط معامل

 تصنيع المواد الكيميائية األساسية – 2011الفرع  جمصانع الفحم النباتي
 تصنيع الغاز: توزيع الوقود الغازي -352المجموعة  دمصانع إنتاج الغاز الطبيعي

 تعدين خامات اليورانيوم والثوريوم -0721  الفرع الوقود النووي  واستخالص  استخراج
 تصنيع المواد الكيميائية األساسية – 2011 الفرع

غير المحددة في أي صناعات الطاقة األخرى 
 ه مكان آخر

 استخراج الفحم الخثي – 0892  الفرع
…. 
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، كما يرد في الجدول أعاله. إنما يمكن  ISIC 3520 يوي في صنف بتم تصنيف المنشآت ذات النشاط األساسي إنتاج الغاز الحد 
"معالجة ( 3821و )"المجارير"(  ISIC 3700أيضاً إنتاج الغازات الحيوية كمنتجات جانبية ألنشطة أخرى، كتلك المصنفة في 

  .)النفايات غير الخطرة والتخلص منها"
  الخثي، لكنه ليس موسعاً.يؤمن هذا الرابط مثاالً، خاصةً استخراج الفحم ه 

  .1-5تجد أدناه شرحاً موجزاً لصناعات الطاقة التي يتناولها الجدول   5-27

أدناه لعرٍض  1راجع القسم  . محطات الكهرباء، توليد مشترك للطاقة والحرارة، والحرارة  5-28
  تفصيلي لهذه األنشطة.

من خالل التعدين تحت األرض أو فوق األرض. استخراج الفحم  مصانعهي  مناجم الفحم  5-29
 أخرى كالتمهيدتشغيل مناجم الفحم عمليات عملية شمل تباإلضافة إلى نشاط االستخراج بحد ذاته، 

  .ُمسوقمنتج  مما يؤدي إلى الحصول على، غط وما إلى ذلكوالتنظيف والض

هي أفران كبيرة يتم فيها إنتاج كوك فرن الكوك، غاز فرن الكوك، والقطران  .أفران الكوك  5-30
  فحم الكوك على درجة حرارة مرتفعة.تفحيم من خالل 

هي منشآت حيث يتم استخدام الفحم كلقائم تغذية إلنتاج الوقود السائل من  الفحم محطات تسييل  5-31
  فحم إلى سائل.التحويل . كما تُعرف بمنشآت والتفحيمخالل الهدرجة 

  .المرخصوقود الهي المنشآت التي تصنِّع  االمرخصوقود المصانع   5-32

  هي المنشآت التي تصنّع قوالب الفحم البني. مصانع قوالب الفحم البني  5-33

لتصنيع الغازات لتوزيعها على  هي منشآت )انتاج الغاز ( والتحويل إلى غازات أخرى  5-34
الجمهور إما مباشرة أو بعد مزجها مع الغاز الطبيعي. مع اإلشارة إلى أنه يتم اإلشارة إلى كل أنواع 

بشكل جماعي ب"غاز وحدات إنتاج الغاز وغيرها من الغازات المصنّعة للتوزيع"؛ اسم مختصر الغاز 
  نتاج الغاز الكوك والغاز أيضاً.قد تنتج بعض وحدات إوغاز وحدات إنتاج الغاز.  –

المعنية بفصل الغاز المصاحب عن النفط الخام، و/أو فصل  هي المنشآتفصل الغاز  معامل  5-35
ا سبق، قد تشمل المكثفات والماء والشوائب وسوائل الغاز الطبيعي عن الغاز الطبيعي. باإلضافة إلى م

  .الطبيعي الُمستخلصةر سوائل الغاز أيضاً تقطي أنشطة هذه المنشآت

إلنتاج مادة مدخلة حيث يُستخدَم الغاز الطبيعي ك هي المنشآتتحويل الغاز إلى سائل  معامل  5-36
أنواع الوقود السائلة. وتُستخدم أنواع الوقود السائلة عادةً كوقود للسيارات. مع اإلشارة إلى أن مصانع 

الُمسال التي تعمل على تحويل الغاز الطبيعي  الغاز الطبيعيتحويل الغاز إلى سائل تختلف عن مصانع 
  الغازي إلى غاز طبيعي سائل.

تقوم بتسييل و/أو إعادة تغويز الغاز  هي منشآت الغاز الطبيعي الُمسال/ إعادة التغويز معامل  5-37
  الفعلي.االنتاج الطبيعي ألغراض النقل. يمكن لهذا النشاط أن يتم داخل أو خارج موقع 
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هي التي تنتج غاز أفران الصهر كمنتج ثانوي عند صنع حديد السكب من خام أفران الصهر   5-38
الحديد . خالل العملية، يضاف الكربون (في شكل فحم الكوك بصورة رئيسة) إلى فرن الصهر لتدعيمه 

 يحتوي فرن الصهر على أحادي أكسيد الكربونوولتقليص شحنة أكسيد الحديد ولتوفير الحرارة. 
  ات أخرى تتشكل خالل عملية التسخين والتقليص.وغاز

من  أنشطة استخراج البترول الخام والتعدين واستخراج النفط هياستخراج النفط والغاز   5-39
أنشطة وتشمل هذه . الغاز الطبيعي السائلورمال النفط وإنتاج الغاز الطبيعي واسترداد  الصخر النفطي

، وتشغيل بارإتمام وتجهيز اآلبما فيها األنشطة كالتنقيب وتفعيل و/أو تكوين خصائص ميدان الغاز، 
وكافة إزالة الطمي وتجميع الخطوط للبترول الخام  في الحقول معدات حال المستحلب و أدوات الفصل،

  األنشطة األخرى في تحضير النفط والغاز حتى لحظة الشحن من الملكية الٌمنتِجة.

(مع  النفط الخام والمواد الهيدروكربونية األخرىهي مصانع تحول  معامل تكرير النفط  5-40
منتجات بترولية نهائية. من المنتجات النهائية الغازات  إلى اإلضافات، اللقائم وسوائل الغاز الطبيعي)

البترولية الُمسالة والنفتا وبنزين المحركات وزيوت الغاز ووقود الطائرات وأنواع الكيروسين األخرى 
  وزيوت الوقود.

الخشب والمواد النباتية األخرى من تفحيم هي المصانع التي يتم فيها مصانع الفحم النباتي   5-41
  خالل التحلّل البطيء إلنتاج الفحم النباتي.

هي مصانع اللتقاط و/أو تصنيع الغازات الحيوية. وتصدر الغازات  مصانع إنتاج الغاز الحيوي  5-42
 ية. يمكن أن تشتق من مصادر مختلفة بما فيها القمامة وهوائي للكتلة الحيوالالالحيوية عن التسميد 

  والمخلفات الزراعية. كما تحتوي على الغاز االصطناعي الُمنتَج من الكتلة الحيوية. حمأة مياه المجارير

على هي المصانع المعنية بتعدين الخامات المحتوية  استخراج واستخالص الوقود النووي  5-43
خام اليورانيوم)، تغذية أي  إنتاج الكعكة الصفراء (مثل هذه الخامات،  تكثيفوم، اليورانيوم والثوري

  و/أو إنتاج عناصر الوقود للمفاعالت النووية. خامات اليورانيوم والثوريوم

متبقية تشير إلى أي صناعة  فئة . هيصناعات الطاقة األخرى غير المحددة في أي مكان آخر  5-44
ة في الالئحة أعاله. ومن األمثلة استخراج الفحم الخثي ألغراض من صناعات الطاقة غير المندرج

  الطاقة.

  الكهرباء والحرارة .1

الكهرباء والقسم  -يتم جمع البيانات المتعلقة بإحصاءات الكهرباء والحرارة (القسم السابع  5-45
المنشأة ونوع  ) وفقاً لنوع المنتِجSIECالحرارة من التصنيف الدولي الموحد لمنتجات الطاقة  -الثامن

  47:المولّدة. ويتم التمييز بين نوَعين من المنتجين

                                                           
  ."الوحدات"، والتي غالباً ما يتم اختيارها كمنشأة، ولكن يمكن أن تشير أيضاً إلى الشركات أو األسر، حسب الظروف وتوفر البياناتتشير التعريفات إلى  47
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 مؤسسات تنتج الكهرباء أو الحرارة كنشاط رئيسي لها. ويمكن أن تكون ُمنتِج النشاط الرئيسي .
هذه المؤسسات، التي كانت تُعرف في السابق بالمرافق العامة، شركات ذات ملكية خاصة أو 

 عامة.

 مؤسسات تنتج الكهرباء لكن هذا اإلنتاج ال يكون من (الكهرباء مشاريع اإلنتاج الذاتي .(
 أنشطتها الرئيسة.

 .(الحرارة) ن إنتاجها ليس هي المؤسسات التي تنتج الحرارة للبيع لك مشاريع اإلنتاج الذاتي
الوقود الذي تستلمه المؤسسات لتوليد الحرارة الستخدامها ة. ويتم تصنيف من أنشطتها الرئيس

 .  ال مدخالت التحويلالذاتي ضمن االستهالك النهائي 

أي استخدام ذاتي من قبل مشروع إنتاج ذاتي لصالح إنتاج الكهرباء  تجدر اإلشارة إلى أنه،  5-46
لذاتي على أرقت إدراج و/أو إنتاج الحرارة للبيع يجب أن يدرج ضمن صناعة الطاقة لإلستخدام ا

مدخالت ومخرجات الكهرباء والحرارة المباعة ضمن عمليات التحويل. إن الطاقة المستهلكة لدعم 
النشاط االقتصادي األساسي يجب أن يدرج ضمن االستهالك النهائي (أو مجدداً ضمن االستخدام الذاتي 

  ل مصافي تكرير النفط)لصناعة الطاقة إذا كان مشروع اإلنتاج الذاتي صناعة للطاقة مث

  ويتم أيضاً التمييز بين ثالثة أنواع من محطات التوليد:  5-47

  ويمكن الحصول على هي المحطات المصممة لتوليد الكهرباء فقط. محطات توليد الكهرباء
حرارية وطاقة الرياح  الكهرباء مباشرةً من المصادر الطبيعية كالطاقة الكهرومائية والجيو

والجزر والطاقة البحرية والشمسية، أو من خاليا الوقود أو من الحرارة الناجمة وحركة المد 
 عن احتراق الوقود أو من المفاعالت النووية.

  ُالحرارة  كل من هي المحطات التي تنتجشتركة لتوليد الحرارة والكهرباء المحطات الم
من وحدة توليد واحدة على األقل في المحطة. ويُشار إليها في بعض األحيان  والكهرباء

 ".co-generationبمحطات "التوليد المشترك" "

  تشير إلى محطات مصممة إلنتاج الحرارة فقط (بما في ذلكمحطات توليد الحرارة  
  ثالثة.المضخات الحرارية والمراجل الكهربائية) لتوريدها إلى أطراف 

يف الوقود الذي تستلمه المؤسسات لتوليد الحرارة الستخدامها الذاتي ضمن ويتم تصن
 االستهالك النهائي.

ً لمختلف 2-5في الجدول   5-48 ً بيانيا نتاج واستخدام إللالبيانات  متطلبات اإلبالغ عن أدناه رسما
  .الوقود
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  والحرارة: منتجو النشاط الرئيسي واإلنتاج الذاتي لتوليد الكهرباء 2-5الجدول 

 نوع المحطة
 

 نوع الُمنِتج

 حرارة فقط المشتركة لحرارة والكهرباءا كهرباء فقط

 منِتجو النشاط الرئيسي
اإلبالغ عن كل اإلنتاج 

وعن كمية الوقود 
 الُمستخدمة

اإلبالغ عن كل الكهرباء 
والحرارة الُمنتَجة وعن كمية 

 الوقود الُمستخدمة

اإلبالغ عن كل الحرارة 
وعن كمية الوقود الُمنتَجة 

 الُمستخدمة

 اإلنتاج الذاتي
اإلبالغ عن كل الكهرباء الُمنتَجة 

والحرارة الُمباعة مع كمية الوقود 
 الموافقة لهاالمستخدمة 

اإلبالغ عن الحرارة 
الُمباعة وكمية الوقود 

 الموافقة لهاالمستخدمة 
   IEA للطاقة الدوليةالوكالة المصدر: استبيان الكهرباء الخاص ب

هي المحطات التي يتم فيها استخدام الكهرباء  أن محطات التخزين بالضختجدر اإلشارة إلى   5-49
 ً ولتوليد الكهرباء خالل فترات  ،خالل فترات انخفاض الطلب، لضخ المياه إلى الخزانات إلطالقها الحقا

  ه إلى الخزانات األعلى.ارتفاع الطلب. وبالتالي يتم إنتاج الكهرباء أقل مما يتم استهالكها لضخ الميا

  في ما يلي تعريف لمختلف أنواع التقنيات/العمليات الُمستخدمة لتوليد الكهرباء والحرارة.  5-50

من الخاليا الضوئية تشير إلى الكهرباء التي يتم إنتاجها الكهرباء من الخاليا الضوئية الشمسية   5-51
من خالل عمليات الخاليا الضوئية في أدوات جّراء التحويل المباشر لإلشعاعات الشمسية  الشمسية

  التوصيل الجزئي (الخاليا الشمسية)، بما في ذلك أنظمة تكثيف الخاليا الضوئية.

الكهرباء التي يتم إنتاجها من الحرارة الشمسية تشير إلى  من الحرارة الشمسية الكهرباء  5-52
  . )5.62(المكثفة وغير المكثفة، انظر الى الفقرة 

  المعدّات التي تحركها الرياح.. تشير إلى الكهرباء الُمنتَجة من ة الرياحطاق  5-53

 ،تشير إلى الكهرباء الُمنتَجة من المعدّات التي تحركها المياه العذبة الطاقة الكهرومائية.  5-54
  والمنهمرة.االجارية 

  حركة األمواج.. تشير إلى الكهرباء الُمنتَجة من المعدّات التي تقودها طاقة األمواج  5-55

. تشير إلى الكهرباء التي يتم توليدها من خالل المعدّات التي تحركها تيّارات طاقة المد والجزر  5-56
  المد والجزر أو فوارق مستوى ارتفاع المياه الناجمة عن المد والجزر.

ر الطاقة مصادتستغل . تشير إلى الكهرباء الُمنتجة من المعدّات التي الطاقة البحرية األخرى  5-57
البحرية غير المحددة في مكان آخر. ومن األمثلة على هذه المصادر، التيارات غير تيارات المد 

  ، الفوارق في درجات الحرارة، درجة الملوحة أو التفاوت في الملوحة بين البحر والمياه العذبة.والجزر

  من ينابيع الحرارة األرضية. تشير إلى الكهرباء التي تنتجها الحرارةكهرباء الحرارة األرضية  5-58

  تشير إلى الكهرباء التي تنتجها الحرارة النووية.  الكهرباء النووية 5-59
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الحرارة الناتجة عن تفاعل تشير إلى الكهرباء التي تنتجها  الكهرباء من العمليات الكيميائية 5-60
  كيميائي غير محترق.

تشير إلى الكهرباء التي تنتجها مصادر غير محددة في مكان آخر  الكهرباء من مصادر االخرى  5-61
  قود) (وتشمل خاليا الو

هي توليد الحرارة من طاقة الشمس (المركزة وغير المركزة).  ةالتدفئة بالطاقة الشمسي 5-62
والحرارة من طاقة الشمس المركزة هي الناتجة من إشعاعات الشمس التي تلتقطها أنظمة الطاقة 

في  الشمسية المركزة، ويمكن استخدامها في توليد الكهرباء، أو حفز التفاعالت الكيميائية، أو مباشرةً 
ما الحرارة من طاقة الشمس غير المركزة فهي منخفضة الدرجات تنتجها العمليات الصناعية. أ

تلتقطها أنظمة الطاقة الشمسية غير المركزة، ويمكن استخدامها في تطبيقات، مثل  اإلشعاعات التي
  .والعمليات الصناعية التدفئة المحلية، والتبريد، وتسخين المياه، وتدفئة األحياء

الحرارة الُمستخرجة من األرض. إن مصادر الحرارة  تشير الىالتدفئة الحرارية األرضية   5-63
هي االنحالل الشعاعي في القشرة األرضية وفي الغالف والحرارة من باطن األرض. وتشمل الحرارة 

السطحية الحرارة التي تكتسبها األرض من ضوء الشمس المباشر ومن المطر. االرضية  من المصادر
  بخار. واُمسّخنة اج الحرارة من األرض بشكل مياه ةً ما يتم استخرعاد

. ألغراض إحصاءات الطاقة، الحرارة النووية هي الحرارة التي نحصل عليها الحرارة النووية  5-64
من البخار (أو أي سائل عامل آخر) الذي ينتجه المفاعل النووي. والسائل العامل هو المادة الُمتداولة 

  في نظام مغلق لتحويل الحرارة من مصدر الحرارة إلى نقطة/نقاط استخدامها. 

تشير إلى إنتاج الحرارة و/أو . باء من أنواع الوقود القابلة لالحتراقالحرارة و/أو الكهر  5-65
ا تفاعل مع األكسيجين إلنتاج ارتفاعلكهرباء من احتراق الوقود القابل لالشتعال أو االحتراق، كأن يا

  في الحرارة. ملحوظ 

صناعة الكيميائية تشير إلى الحرارة المستخلصة التي تنتجها ال الحرارة من العمليات الكيميائية 5-66
 لرفع البخار واغراض طاقة أخرى.  عبر التفاعالت الطاردة للحرارة غير االحتراق والتي تستخدم

  تشير إلى الحرارة من مصادر غير محددة في مكان آخر.من مصادر أخرى الحرارة  5-67

 عمليات التحويل .2

ت التحويل دوراً حيوياً في تدفق الطاقة عبر اقتصاد ما، بما أنها تؤمن تغيير منتجات تلعب عمليا  5-68
الطاقة األولية، التي ال يمكن استخدامها بشكل مباشر أو فعّال، وتحويلها إلى منتجات طاقة أخرى أكثر 

ل الطاقة، من أجل توصيف بدقة وتحليل تحويمالءمةً لالستهالك. ومن المهم تحديد مثل هذه العمليات 
وفي موازين الطاقة، يتم عكس عمليات تحويل الطاقة في  ومن أجل تقييم الموارد الالزمة للقيام بذلك.

  صفوف خانة التحويل (راجع الفصل الثامن للمزيد من التفاصيل).
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حركة جزء أو كل محتوى الطاقة  هي  عملية التحويلإن من وجهة نظر إحصاءات الطاقة،   5-69
 في العملية إلى منتَجٍ مختلف واحد أو أكثر خارج من العملية. هناك نوعان من عمليات في منتَج داخلٍ 

  التحويل:

التحّول الفيزيائي أو الكيميائي لمنتجٍ إلى منتجٍ أو منتجات أخرى، والذي تختلف خصائصه   )أ(
 الجوهرية عن صفات المنتَج األصلي. ومن األمثلة ما يلي:

 ئية للمنتج/المنتجات المدخلة والتي تؤدي إلى خلق منتجات التغيرات الكيميائية أو الفيزيا
 تحتوي على مركبات كيميائية جديدة (كالتكرير)؛

 التي تشمل الفصل إلى عدد من المنتجات للمنتج/المنتجات المدخلة تغيرات الفيزيائية ال
(ككربنة  تميز بها المادة المدخلةخصائص جوهرية تختلف عن تلك التي تالمختلفة ذات 

 ؛الفحم في أفران الكوك)

 تحويل الحرارة الى كهرباء 

  الكهرباء.من إنتاج الحرارة من االحتراق أو 
جمع أو مزج المنتجات، مع تغيير الشكل الفيزيائي في بعض األحيان. واألمثلة في ما   )ب(

 يلي:

 مزج أنواع الغاز لتأمين مستلزمات السالمة والجودة قبل توزيعها على المستهلكين؛  
 .وقولبة الفحم الخثي والفحم البني 

  :بالتحديد يتم تحديد عمليات التحويل هذه وفقاً للمنشأة التي تحصل فيها،  5-70

  محطات الكهرباء  

  المحطات الُمشتركة لتوليد الحرارة والكهرباء  

  محطات الحرارة  

  أفران الكوك  

  محطات تسييل الفحم

  مصانع وقود البيتنت  

  البنيمصانع قوالب الفحم   

  مصانع إنتاج الغاز (وغيرها من التحويالت الغازية)  

  مصانع التحويل من غاز إلى سائل

  أفران الصهر  
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  معامل تكرير النفط

  مصانع الفحم النباتي

  مصانع قوالب الفحم الخثي  

    مصانع مزج الغاز الطبيعي  

    المصانع البتروكيميائية  

  خرعمليات التحويل األخرى غير المصنفة في مكان آ  

وفي ما يلي . 1-5سبق وتم تعريفها في سياق الجدول  70-5إن معظم المنشآت المذكورة في   5-71
  والتي تظهر تحت " صناعة طاقة أخرى غير محددة في مكان آخر". وصف للمنشآت المتبقية

  . هي المصانع التي تصنّع قوالب الفحم الخثي.مصانع قوالب الفحم الخثي  5-72

. هي مصانع منفصلة عن معامل إنتاج الغاز، يتم فيها خلط الغاز الغاز الطبيعيمصانع مزج   5-73
، والغازات البترولية والغازات الحيوية مع الغاز ع غاز وحدات انتاج الغاز)(راج الطبيعي البديل

الطبيعي للتوزيع في شبكات الغاز. عندما يحصل مزج الغاز الطبيعي البديل مع الغاز الطبيعي في 
  إنتاج الغاز يُعتبر حينها المزج جزًء من عملية إنتاج الغاز.مصانع 

هي المصانع التي تعمل على تحويل لقائم الهيدروكربون إلى مواد . يائيةمصانع البتروكيمال  5-74
كيميائية عضوية، ومركبات وسيطة ومنتجات نهائية كالبالستيك واأللياف والمذيبات ومنظفات 

على لقائم التغذية المستخدمة في هذه المصانع من مصافي التكرير وهي األسطح. يتم الحصول عادةً 
(كزيت الغاز). يتحول الكربون والهيدروجين  ن والزيوت شبه الُمقّطرةبيتشمل النفثا واإليثان والبرو

 المنتجات تجات األساسية التي تُصنع في ما بعد منهما. إال أن بعضإلى المواد الكيميائية والمناللقائم في 
الجانبية يتم أيضاً صنعها وإعادتها إلى مصافي التكرير (كالبنزين المتحلل) أو حرقها كوقود لتأمين 

وتجدر  في مصانع البتروكيماويات. الحرارة والكهرباء الالزَمين لعملية التكسير وغيرها من العمليات
يماويات، فهي ال تنتمي إلى اإلشارة إلى أنه بما أن تحويل الطاقة ليس النشاط الرئيسي لمصانع البتروك

). إال 3-5صناعات الطاقة وكمجموعة يتم التعامل معها على أنها من مستهلكي الطاقة (راجع الجدول 
أنه يتم تناول تحويل الطاقة الذي تقوم به هذه المصانع في الخانة الوسطى من موازين الطاقة (راجع 

   الفصل الثامن).

  الجهات األخرى الُمنتِجة للطاقة  .ه

) التي تختار، أو دات االقتصادية (بما فيها المنزليةهي الوح الجهات األخرى الُمنِتجة للطاقة  5-75
تُجبر جّراء الظروف، إنتاج الطاقة الستهالكها الذاتي و/أو إمداد غيرها من الوحدات بالطاقة، إنما ال 

وتحويل وتوزيع الطاقة كنشاط  يكون إنتاج الطاقة فيها من نشاطها الرئيسي. وتُعنى هذه الوحدات بإنتاج
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ثانوي و/أو ُمساعد، بمعنى أن المخرجات من الطاقة المولّدة من هذه األنشطة والتي تُقاس على أساس 
وفي ما يختص باألنشطة . القيمة الُمضافة، ال تتعدّى مخرجات الطاقة في النشاط األساسي للوحدة

  ألساسي والثانوي.الُمساعدة فهي األنشطة الحاصلة لدعم نشاط الوحدة ا

د ال يكون للصناعات النائية جغرافياً نفاذاً إلى الكهرباء إال إذا ما قامت بنفسها بتوليد الطاقة ق  5-76
الكهربائية؛ فإن مصانع الحديد والصلب التي تتطلب الكوك والحرارة، وبغرض اإلنتاج الذاتي، غالباً 

حرق التفل الذي ينتج بسكر وغالباً ما تقوم مطاحن الما تقوم بإنتاج الكوك والكهرباء الخاّصين بها. 
األّولي بإنتاج المنتجات ها لتوليد البخار والحرارة والكهرباء. كما أن المؤسسة التي يتمثل نشاطها عن

الحيوانية (كتربية الخنازير والِخراف) قد تستخدم المخلفات الحيوانية كوقود في نظام الغاز الحيوي 
ربائية لالستخدام الذاتي أو لبيعها للسوق المحلية. وقد تتمتع العديد من المنشآت لتوليد الطاقة الكه

الصناعية والمنظمات التجارية بالتجهيزات الالزمة لتوليد الطاقة الكهربائية يمكنها تشغيلها في حال 
ن آخرين أو فشل نظام التغذية الكهربائية العام (وفي هذه الحالة يمكنها حتى بيع الكهرباء إلى مستهلكي

حتى إلى نظام التغذية العام). أما المنازل التي تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء الستخدامها 
  الذاتي (وحتى أحياناً للبيع لجهة ثالثة) فهي مثال آخر على الجهات األخرى الُمنِتجة للطاقة.

ت األخرى الُمنتجة للطاقة من المعروف أن عملية جمع بيانات منتجات الطاقة من قبل الجها  5-77
بأن تقوم البلدان، حيث تشكل مثل هذه الجهات األخرى المنتجة جزًء  يوصىقد تشّكل تحدياً. إال أنه، 

كبيراً من مجموع إنتاج الطاقة، ببذل الجهود للحصول على البيانات التفصيلية منها إلدماجها في 
الطاقة المستخدمة في هذه العمليات  الطاقة. ة بما في ذلك ميزاناصة بالطاقإحصاءاتها الرسمية الخ

كما  . 48)5.87و 5.86يجب أن تدرج ضمن التحويالت وصناعة الطاقة لإلستخدام الذاتي (راجع فقرة 
أن البلدان، حيث يكون إنتاج الطاقة من قبل الصناعات غير المرتبطة بالطاقة صغيراً، (بحسب الوكالة 
المسؤولة عن تجميع ونشر اإلحصاءات الرسمية الخاصة بالطاقة)، قد تحدُّ من جمع البيانات من مثل 

  رات عند الضرورة.هذه الصناعات لتشمل فقط المجاميع المالئمة أو قد تعمل على تحضير التقدي

  الجهات الُمستهلكة للطاقة واستخدامات الطاقة  .و

مثل المعلومات حول الجهات المنِتجة للطاقة، فالمعلومات حول الجهات المستهلكة للطاقة مهمة   5-78
أيضاً لكل من سياسات الطاقة ولألغراض التحليلية، بما أنها تسمح بصياغة ورصد السياسات الرامية، 

يقوم هذا القسم بتعريف المجموعات األساسية ل، إلى دعم و/أو تعديل أنماط االستهالك. على سبيل المثا
ً بين مجموعات  ً متقاطعا لمستهلكي الطاقة التي تُستخدم في إحصاءات الطاقة، كما يضع تصنيفا

  المستخدمين وأنواع االستخدامات.

                                                           
المشاريع ف هذا يشبه معالجة النشاطات الثانوية والفرعية المرتبطة بالطاقة على أنها منفذة من قبل وحدة منفصلة ألغراض جمع البيانات، ويبقى تعري    48

  .5.45المنتجة للذات في الفقرة 
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 مستهلكو الطاقة .1

ادية (المؤسسات والمنازل) بالوحدات االقتص مستهلكو الطاقةفي إحصاءات الطاقة يتمثل   5-79
منتجات الطاقة ألغراض متعلقة بالطاقة (رفع  للطاقة: فهذه الوحدات تستخدم كمستخِدمة نهائيةوقدرتها 

الحرارة، النقل، والخدمات الكهربائية) و/أو ألغراض غير متعلقة بالطاقة. ومن الجدير بالذكر أن 
 –التي تستخدم الطاقة إلنتاج منتجات طاقة أخرى  - صناعات الطاقة الوحدات االقتصادية المنتمية إلى

ُمستثناة من هذه المجموعة. وبالتوافق، ال يعتبر استخدامها للطاقة جزًء من االستهالك النهائي للطاقة 
  ).20-5إنما يعتبر بشكل منفصل على أنه استخدام ذاتي لصناعة الطاقة (راجع الفقرة 

، مجموعات مستهلكي الطاقة كما لدان على تحديد، على قدر استطاعتهابيوصى بأن تعمل ال  5-80
. ومن أجل تسهيل عملية جمع إحصاءات الطاقة وتكاملها مع إحصاءات 3-5وردت في الجدول 

الت بين المجموعات المحددة لمستهلكي الطاقة والفئات أيضاً المقاِب  3-5اقتصادية أخرى، يؤمن الجدول 
  ).ISIC Rev.4( ي الموحد، التنقيح الرابعنيف الصناعي الدولذات الصلة وفقاً للتص

ً لنطاق   5-81  الوحدات االقتصادية التابعة لفئات يتم تحديد نطاق كل مجموعة من المستهلكين وفقا
، ما عدا "المنازل"، التي 3-5التصنيف الصناعي الدولي الموّحد، بنسخته المنقحة الرابعة، في الجدول 

المنازل بحسب قدرتها لالستهالك النهائي وليس فقط تلك المعنية باألنشطة االقتصادية (كما  كافةتشمل 
 .49يغطيها التصنيف الصناعي الدولي الموحد)

  : الفئات األساسية لمستهِلكي الطاقة3-5الجدول 

 )) (االتنقيح الرابعISICمقابالت التصنيف الصناعي الدولي الموّحد ( مستهلكو الطاقة

وصناعات التعدين غير المرتبطة  الصناعة التحويلية، البناء
 بالوقود

 

. االستهالك في أفران الكوك 2431والفرع  241المجموعة  ISIC الحديد والصلب
عمليات يندرجان ضمن  المنشآتمستثنى إذ أن هذه  وأفران الصهر

   واالستخدام الذاتي لصناعة الطاقة. التحويل
. يتم استثناء استهالك ISIC 2011، باستثناء 21و 20القسمان  ISIC والبتروكيماوياتالكيماويات 

 التي تقوم بتغنية/انتاج أو المنشآت المنتجة للفحم النباتيالطاقة من قبل 
)، بما أن هذه المنشآت تعتبر ISIC 2011في  المصنفانالوقود النووي (

   جزًء من صناعات الطاقة.
 2432 فرعالو 242المجموعة  ISIC الالفلزيةالمعادن 

 23القسم   ISIC المعادن غير الحديدية

  30و 29 انالقسم  ISIC معدات النقل

  28و 27، 26،25االقسام  ISIC اآلليات

، باستثناء تعدين خامات 099والمجموعة  08و 07القسمان   ISIC التعدين والمحاجر
 الفرعالفحم الخثي () واستخراج 0721الفرع اليورانيوم والثوريوم (

0892( 
 12و 11و10 القساما ISIC  المواد الغذائية والتبغ

  18و 17  القسمان  ISIC الورق وعجينة الورق والطباعة

                                                           
  فقط المنازل المنخرطة في األنشطة االقتصادية (كموظفين أو كمنتجين للسلع والخدمات غير المغايرة لالستخدام النهائي) 98و 97يغطي القسمان   49
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 16 القسم ISIC الخشب والمنتجات الخشبية (غير الورق وعجينة الورق)

 15و 14و 13 القساما ISIC المنسوجات والجلود

 43و 42و 41قسامالاISIC  البناء

 32و 31و 22 القساما  ISIC الصناعات األخرى غير المحددة في مكان آخر

 98و 97القسمان  ISIC  منزليالقطاع ال

 ISIC8422 ، باستثناء 99و 96-45، 39-36، 33 القساما ISIC التجارة والخدمات العامة

 02و 01 القسمان ISIC  الزراعة واألحراج

 03القسم ISIC  صيد األسماك

 8422الصنف ISIC  األنشطة الدفاعيةغير المحددة في مكان آخر 

 

) في ISIC 8422يجب اإلشارة إلى أنه يتم تسجيل استهالك الطاقة من قبل األنشطة الدفاعية (  5-82
الميزان ضمن "غير المحددة في مكان آخر" بما أنها تشمل كافة استهالكات منتجات الطاقة بما فيها 

  والتزويد بالوقود، وغيرها (راجع الفصل الثامن بشأن موازين الطاقة).االستهالك للنقل 

 التصنيف المتقاطع الستخدامات وُمستخدمي الطاقة .2

يمكن استخدام منتجات الطاقة لثالثة أغراض: (أ)أغراض مرتبطة بالطاقة؛ (ب) أغراض غير   5-83
مرتبطة بالطاقة؛ و(ج) التحويل. وينقسم أيضاً استخدام منتجات الطاقة ألغراض مرتبطة بالطاقة إلى 

في إحصاءات وألي غرض من أغراض الطاقة باستثناء للنقل وألغراض مرتبطة بالنقل.  –فئتَين 
طاقة االساسية وموازين الطاقة، يتم عرض البيانات بشأن استخدام الطاقة من خالل تصنيفها بشكل ال

تقاطعي بحسب أغراض االستخدام ومجموعات المستخدمين المتنوعة (الفئات متنوعة لصناعات الطاقة 
  على التوالي. 3-5والجدول  1-5ومستهلكي الطاقة) كما هو معروض في الجدول 

أدناه شرٌح لهذا التصنيف المتقاطع على شكل مصفوفة، تظهر مختلف  2-5ل في الشك  84-5
صناعات الطاقة ومستهلكو  –، ومختلف المستخدمين (عاموديا)استخدامات الطاقة بحسب الغرض 

. وتمثل كل خانة، المحددة بتقاطع العمدان والصفوف، استخدام منتجات الطاقة (افقيا) –الطاقة 
 ستخِدم معين.ألغراض معينة من قبل م
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  : التصنيف المتقاطع الستخدامات ومستخدمي الطاقة2-5الشكل 

  
إن المصفوفة المطروحة في الشكل أعاله يمكن استخدامها لشرح المفاهيم التي جرى تعريفها   5-85

  سابقاً.

) الذي يمر بكل الوحدات االقتصادية ضمن aفي المربع ( 2-5في الشكل  التحويليتم طرح   5-86
كنشاط  ت الطاقة او تحويل الذي يحصلفي صناعا إقليم مرجعي الحتساب التحّول الذي قد يحصل

ثانوي و/أو ُمساعد من قبل مستهلكي الطاقة. يتم تقسيم اإلحصاءات المتعلقة بالتحويل وتقديمها وفقاً 
جي طاقة . وعندما تحصل عملية التحويل خارج صناعات الطاقة (من قبل منت70-5لالئحة في الفقرة 

أي صناعة  آخرين)، يتم تسجيل استهالك الطاقة ألغراض التحويل ضمن الفئة األكثر صلةً من التقسيم
  مماثلة.الطاقة األكثر 

). وكما ورد سابقاً في النص، أنه bفي المربع (االستخدام الذاتي لصناعات الطاقة يتم طرح   5-87
 غير مرتبطة بالطاقة من قبل صناعات الطاقة.استخدام منتج الطاقة في النقل أو ألغراض يشمل ال 

ومن جهة أخرى، يشمل أيضاً االستخدام الذاتي من قبل منتجي الطاقة اآلخرين أي الوحدات االقتصادية 
  التي تنتج منتجات طاقة ولكن ليست جزًءا من صناعات الطاقة وفقاً لنشاطها الرئيسي.

التي توّرد إلى المستخدمين نواع الوقود والطاقة إلى كافة أاالستهالك النهائي للطاقة يشير   5-88
  على النحو التالي: 2-5الستخدام الطاقة. األمر الذي يظهر في الشكل 
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استخدام منتجات الطاقة ألغراض مرتبطة بالطاقة (باستثناء أغراض النقل) من قبل مستهلكي   .أ
 )؛ وcالمربع ( –الطاقة 

 ).dالمربع ( –االقتصادية استخدام الطاقة للنقل من قبل كافة الوحدات   .ب

  النقل

كاستهالك أنواع الوقود )، dاستخدام منتجات الطاقة ألغراض النقل، المربع (يتم تعريف   5-89
والكهرباء المستخدمة لنقل البضائع أو األشخاص بين نقطتَي االنطالق والوصول ضمن األراضي 

يتم تغطية استهالك الوقود بغض النظر عن القطاع االقتصادي الذي يحصل هذا النشاط ضمنه. الوطنية 
ى ارض المن قبل السفن التجارية والطائرات المدنية التي تقوم بأعمال نقل البضائع أو األشخاص 

لتالي تحت تعاريف وقود السفن للمالحة الدولية ووقود الطائرات للرحالت الدولية وهو باوطنية أخرى 
ُمستثنى من هذا التعريف. إال أن، توريد الوقود للسيارات الخارجة عن الحدود الوطنية ال يمكن تحديده 

  بشكل تام وبالمقابل تم إدراجه هنا.

  أدناه: 4-5يمكن تقسيم النقل وفقاً لوسيلة النقل كما يرد في الجدول   5-90

  : وسيلة النقل4-5الجدول 

 النقل
 الطريق

 الحديديةالسكة 

 الطيران المحلي

 المالحة الداخلية

 النقل عبر خطوط األنابيب

 وسيلة النقل غير المحددة في مكان آخر

  

التي تقوم  إلى كميات وقود الطيران الموّرد لكافة الطائرات المدنية الطيران المحلييشير   5-91
المحاصيل واختبار مقعد ألغراض أخرى مثل رش لسلع، أو برحالت محلية ناقلةً للرّكاب أو ل

قطة الوصول ضمن األراضي المحركات الجوية. وتعتبر الرحلة محلية عندما تكون نقطة االنطالق ون
وتكون  إنما هي جزء من األراضي الوطنية. وفي حال كانت الرحلة متوجهة إلى جزر بعيدة الوطنية

زال يندرج ضمن من الرحالت ما ى، إنما هذا النوعالرحلة طويلة وعابرة للحدود الجوية لدولة أخر
 الفئةالطيران المحلي. ال يجب أن تشمل هذه الفئة االستخدام العسكري لوقود الطيران إنما يكون ضمن 

ميزان الطاقة "غير محددة في مكان آخر". كما تستثني هذه الفئة استخدام الوقود من قبل سلطات المطار 
  دَرج تحت "التجارة والخدمات العامة".نالمطار نفسه إنما هو م ضمنللنقل األرضي 

ال والطرقات العامة. إلى الوقود والكهرباء الموّردة إلى السيارات التي تستخدم الطريق تشير   5-92
يجب إدراج الوقود الموّرد إلى االستخدام خارج مجال الطريق ومحركات اآلليات الثابتة. يشمل 

ً في المواقع التجارية  االستخدام خارج مجال الطريق السيارات ومعدات النقل المستخدمة أساسا
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والصناعية، أو في األراضي الخاصة أو في الزراعة أو األحراج. ويتم إدراج الوقود الموّرد إلى هذه 
كما يتم استثناء الوقود الموّرد  األنواع من االستخدام ضمن عنوان االستهالك النهائي المناسب.

ضمن "غير محددة في مكان آخر". وتشمل هذه الفئة أيضاً استخدام  لالستخدامات العسكرية التي تندرج
  الوقود من قبل الشحن على الطرقات أو عبر حافالت الشحن.

الستخدام في عربات السكك الوقود والكهرباء الموّردة ل إلى أنواعالسكة الحديدية تشير   5-93
  .الحديدي المديني (بما فيه الترامواي)الحديدية بما فيها الصناعية منها. وتشمل هذه الفئة النقل 

إلى الوقود الموّرد إلى السفن الناقلة للبضائع أو لألشخاص ضمن المالحة الداخلية تشير   5-94
نفسها  رفأ الوصول ضمن األراضي الوطنيةرحالت محلية. الرحلة المحلية هي بين مرفأ االنطالق وم

بين مرفأين ي قد يشمل الرحالت ذات الطول الملحوظ من دون المرور بمرافئ وسيطة أجنبية. األمر الذ
في البلد عينه (كمن سان فرنسيسكو إلى هونولولو). يتم استثناء الوقود المورد إلى مراكب الصيد إنما 

  يتم إدراجها تحت "صيد األسماك".

إلى الوقود والكهرباء المستخدمين في دعم وتشغيل خطوط  النقل عبر خطوط األنابيب يشير    5-95
ة. هو يشمل يراضي الدولاالأنابيب نقل الغازات والسوائل والعجائن والسلع األخرى بين مناطق داخل 

االستهالك في محطات الضخ ولصيانة خطوط األنابيب. ويتم استثناء االستهالك للحفاظ على التدفقات 
المياه الساخنة والبخار في شبكات ونقل الغاز الطبيعي والغاز المصنّع في خطوط األنابيب التي ت

وتشمل التوزيع، إنما هي مدرجة تحت العنوان المناسب ضمن "االستخدام الذاتي لصناعة الطاقة". 
والكهرباء للحفاظ اهذه الفئة االستهالك لنقل الغاز الطبيعي في شبكات النقل. ويتم إدراج استهالك الوقود 

التدفق في خطوط األنابيب التي تنقل المياه تحت فئة "التجارة والخدمات العامة". وتعمل خطوط على 
أنابيب النقل على نقل محتوياتها إلى خطوط أنابيب التوزيع للتوصيل النهائي للمستهلكين. وعادةً ما 

  أنابيب التوزيع.تعمل أنابيب النقل الخاصة بالغاز على كمية ضغط أعلى بكثير من تلك المستخدمة في 

إلى توريد الوقود والكهرباء المستخدمة في وسيلة النقل غير المحددة في مكان آخر تشير فئة   5-96
أنشطة النقل غير المشمولة ضمن وسائل النقل المعّرفة في مكان آخر. فمعظم أشكال النقل المذكورة 

يتم إدراجها في وسائل النقل  (نقل بري اخر) من التصنيف الصناعي الدولي الموّحد 4922في الصنف 
  التزلج والمصاعد السلكية.المعرفة في مكان آخر. إال أن الفئة تشمل استهالك الكهرباء للتليفريك و

) eفي المربع ( 2-5يُعرض في الشكل االستخدام غير المرتبط بالطاقة لمنتجات الطاقة إن   5-97
اض الطاقة بصرف النظر عن النشاط االقتصادي عندما ويغطي استخدام منتجات الطاقة لغير أغر

 تقديم هذا االستخدام بشكل مجمل عادةً ما يتمويحصل االستخدام (مستهلكو الطاقة أو صناعات الطاقة). 
    وبالتالي غير مرتبط بأي نشاط اقتصادي معين (راجع أيضاً الفصل الثامن).
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  البيانات بنود الوحدات اإلحصائية و . 6 الفصل

  مقدمة  .أ

يتم السعي وراء المعلومات المتعلقة بها والتي من هذا الفصل إلى وصف الهيئات التي  يهدف  6-1
البيانات التي  بنود) وإلى تأمين الئحة مرجعية لصاءات الطاقة (الوحدات اإلحصائيةأجلها يتم تجميع إح

ن إمكانية يجب جمعها من هذه الهيئات بغية مساعدة البلدان على تنظيم أنشطة جمع البيانات وضما
. فالتحديد الواضح ممكن مقارنة البيانات المجّمعة مع اإلحصاءات االقتصادية األخرى إلى أقصى حد

للوحدات االحصائية واستخدامها الموافق لهو شرط أساسي للحصول على بيانات غير مزدوجة وقابلة 
  للمقارنة بشأن أي ظاهرة تستلزم التحقيق بما فيها الطاقة.

ً للتعاريف ذات الصلة  بنودتجدر اإلشارة إلى أن تعاريف معظم   6-2 البيانات تم تحديدها وفقا
ال يُعاد التطّرق إليها في وبمنتجات الطاقة (راجع الفصل الثالث) وبالتدفقات (راجع الفصل الخامس) 

و في حال كان البيانات أ بنودهذا الفصل. إال أنه، في حال عدم تغطية الفصلَين الثالث والخامس لبعض 
  هناك حاجة للمزيد من التوّسع بشأنها، فيتم عرض المزيد من التفسيرات.

بيانات إحصاءات  بنودالبيانات في هذا الفصل الئحة مرجعية تحتوي على كافة  بنودتقدّم الئحة   6-3
لدان بأن تستخدم الب يوصىلنشر كجزء من اإلحصاءات الرسمية. اقة المرجّوة بشكل عام للتجميع ولالط

البيانات التي تود استخدامها في برامجها الوطنية  بنودالبيانات في عملية اختيار  بنودالالئحة المرجعية ل
المترتبة والموارد  االستجابة أعباءلتوافق مع ظروف البلد المحلية والمتعلقة بإحصاءات الطاقة، وذلك با

ً  يوصىوالمتاحة.  بإجراء تقييم مالئٍم لوضع الطاقة في البلد، البيانات الُمختارة  بنودبأن تسمح  أيضا
ين الطاقة، على األقل، بشكل تجميع مواز وتمّكن تدفقات الطاقة الرئيسة الخاصة بالبلد  وتعكس وبعكس

من المتعارف عليه أن مسألة تجميع إحصاءات الطاقة لهي عملية معقّدة وتشمل جمع البيانات و. كلّي
عة عبر  بشكل مباشر من قبل اإلحصائيين في ً إعادة استخدام البيانات الُمجمَّ مجال الطاقة، وأيضا

إحصاءات وطنية أخرى كالمؤسسات والتجارة الخارجية واإلحصاءات المتعلقة باألسعار باإلضافة إلى 
البيانات من المصادر اإلدارية. ويجب أن تدرك الوكالة المسؤولة عن البرنامج العام إلحصاءات الطاقة 

لجمع مختلف  إيجابيات ونقاط ضعف هذه اإلحصاءات األخرى وأن تبذل الجهودالرسمية كل من 
     البيانات ضمن مجموعة بيانات متّسقة تتطابق إلى أقصى حد مع توقعات مجتمع المستخدمين.
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  الوحدات اإلحصائية  .ب

 الوحدات اإلحصائية وتعاريفها .1

بشأنها وتجميع اإلحصاءات ألجلها. الوحدة اإلحصائية هي هيئة يُتوخى البحث عن المعلومات   6-4
. وبسبب تنّوع والتي تشير إليها البيانات المجدولة كما أنها وحدة تعمل على أساس المجاميع اإلحصائية

الهيئات االقتصادية المعنية بإنتاج وتوزيع واستهالك الطاقة، يجب أن يلمّ مجّمعو بيانات الطاقة باألنواع 
أجل تنظيم عملية جمع البيانات ومن أجل ضمان تفسير واستخدام  المختلفة للوحدات اإلحصائية من

. إن عالم الهيئات االقتصادية المعنية بإنتاج باالقتران مع اإلحصاءات األخرىالبيانات بالشكل الصحيح 
عالم شاسع. فهو يتراوح بين منتجي وموّزعي الطاقة المحليين الصغار لهو وتحويل واستهالك الطاقة 

المعنية بالعديد من األنشطة الحاصلة في أو من مواقع جغرافية شركات مجموعة بيرة ووالشركات الك
عديدة. وتتنوع هذه الهيئات من ناحية تركيبتها القانونية والمحاسبية والمؤسسية والوظيفية، كما أن لها 

مقدَّمة ا القدرات مختلفة لإلبالغ عن البيانات. وتكمن الغاية من مفاهيم الوحدات اإلحصائية وخصائصه
  50أدناه في مساعدة مجّمعي إحصاءات الطاقة على تنظيم عملهم بشكل أفضل.

الوحدات  - المشاهدةوحدات يمكن أن نميّز بين فئتَين من الوحدات اإلحصائية: (أ)   6-5
 في الواقع أو من المحتملوالتي تستطيع،  القانونية/المؤسسية أو المادية التي يمكن التعّرف عليها

اإلحصائيون،  التي أنشأهاوحدات الوهي  – الوحدات التحليلية؛ و(ب)  لتقديم بيانات حول أنشطتهم  ، 
بغية تجميع المزيد من اإلحصاءات األكثر تفصيالً المشاهدة وحدات دمج غالباً عن طريق فصل أو 

 التحليلية ال تستطيع. لكن الوحدات مما هو كان ممكن باستخدام البيانات على وحدات المراقبة.وتجانساً 
اإلحصائي وإدراج بنفسها اإلبالغ عن البيانات المتعلقة بأنشطتها، إنما هناك وسائل غير مباشرة للتقدير 

أنه يمكن لمثل هذه البيانات. ويختلف استخدام الوحدات التحليلية بين بلد وآخر. إال أنه تجدر اإلشارة إلى 
م الوحدات التحليلية في الحاالت التي تكون فيها الكيانات زيادة دقة إحصاءات الطاقة من خالل استخدا

يتم . وبهذا الصدد، االقتصادية المركبة نشطة في كل من إنتاج الطاقة واألنشطة االقتصادية األخرى.
على استخدام الوحدات التحليلية عند الضرورة وبموجب إمكانية التطبيق من أجل  تشجيع البلدان

يمكن جمع البيانات المتعلقة بأنشطة الوحدات التحليلية واقة الخاصة بها. تحسين نوعية إحصاءات الط
 ((كالتعدادات والمسوح) من تلك الوحدات نفسها أو من غيرها من الوحدات (كالمصادر اإلدارية مثالً).

 )للمزيد من التفاصيل راجع الفصل السابع حول جمع وتبويب البيانات.

الطاقة يتم التمييز بين الوحدات اإلحصائية وتعريفها على النحو عملية لجمع إحصاءاتألغراض   6-6
  . اج المتجانس والقطاع المنزلي، وحدة اإلنتة، الوحدة بحسب نوع النشاطالمؤسسة، المنشأالتالي: 

قدرتها على إنتاج السلع والخدمات، إذا كانت بحسب  اقتصادية تُعدُّ مؤسسة، هيئة. هي ؤسسةالم  6-7
ل  واالنخراط في األنشطة الخصوم قادرة، من حيث حقوقها القانونية، على امتالك األصول وتحمُّ

                                                           
 "   Statistical Units" DESA / UNSDللحصول على شرح تفصيلي عن الوحدات اإلحصائية وخصائصها، اطلع على ورقة 50

(ESA/STAT/2008/6) , متاحة على الموقع التالي ،: http://unstats.un.org/unsd/industry/docs/stat_2008_6.pdf 
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االقتصادية وفي إجراء التعامالت مع الهيئات االقتصادية األخرى. وتُعد المؤسسة من المتعاملين 
ما يتعلق بصنع القرارات المالية واالستثمارية، كما تتمتع  االقتصاديين الذين يتمتعون باالستقالل في

بالسلطة وبمسؤولية تخصيص الموارد إلنتاج السلع والخدمات. وقد تكون معنية أيضاً بنشاٍط اقتصادي 
  واحد أو أكثر في موقعٍ واحد أو أكثر.

وى نشاط وال يُمارس فيها س مكان واحدمؤسسة أو جزء من مؤسسة تقع في هي  . المنشأة  6-8
وبالرغم  .51 إنتاجي واحد أو عندما يكون النشاط اإلنتاجي األساسي مسؤوًال عن معظم القيمة المضافة.

يجب أن يكون  امن أن تعريف المنشأة يسمح باحتمال وجود نشاٍط ثانوي واحد أو أكثر، إال أن حجمه
صغيراً مقارنةً بنشاطها الرئيسي. وإذا ما كان النشاط الثانوي يكاد يكون أو على نفس القدر من األهمية، 
  تكون حينها الوحدة أقرب إلى الوحدة المحلية، وهي مؤسسة تُعنى بنشاط إنتاجي في أو من موقع واحد.

ون المؤسسة والمنشأة متطابقتَين. في حالة معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، تك  6-9
تنتمي  و التيبأن يتم تقسيم المؤسسات الكبيرة المعنية بأنشطة اقتصادية متعددة  يوصىوبشكل عام، 

ً يمكن  إلى صناعات مختلفة، إلى منشأة واحدة أو أكثر نظراً ألن الوحدات األصغر واألكثر تجانسا
األنشطة المنسوبة إلى صناعات الطاقة والتي قد يتم  تحديدها بحسب بيانات إنتاج الطاقة أو غيرها من

  تجميعها بطريقة ذات مغزى.

التي . إن أي مؤسسة يمكن أن تؤدي العديد من األنشطة المختلفة، الوحدة بحسب نوع النشاط  6-10
تكون مرتبطة أو غير مرتبطة بالطاقة. وللتركيز على الجزء الذي يشكل مصدر اهتمام إحصاءات 

عي  يمكن إنشاء وحدة إحصائية تحليلية، تُعرف بوحدة حسب نوع النشاط،الطاقة،  وتُستخدم من قبل مجّمِ
وحدة بحسب نوع النشاط  هي مؤسسة أو  جزء من مؤسسة معنيّة بنوع واحد من بيانات الطاقة. إن ال

أية قيود على  ال يوجد النشاط اإلنتاجي أو يعود فيه النشاط اإلنتاجي الرئيسي بمعظم القيمة المضافة. و
إال أنه في حال كان للمؤسسة موقعاً واحداً تقوم فيه بنشاطها،  المنطقة الجغرافية التي يتم فيها النشاط.

  تكون حينها الوحدة بحسب نوع النشاط والمنشأة الوحدة نفسها.

ت . من أجل تأمين التغطية األكثر كماالً، قد يحتاج مجّمعو إحصاءاوحدة اإلنتاج المتجانس  6-11
الطاقة، في بعض الحاالت، الستخدام المزيد من التفاصيل داخل التقسيمات التفصيلية ألنشطة المؤسسة. 
لذا يوصى بوحدة اإلنتاج المتجانس لتكون الوحدة اإلحصائية. ووحدة اإلنتاج المتجانس هي وحدة منتجة 

عنية بشكل أولي بأنشطة غير فإذا كانت المؤسسة مثالً ميتم فيها نشاط إنتاجي (غير مساعد) واحد فقط. 
ع وحدة إنتاج للطاقة، يتم تصنيفها ضمن  مرتبطة بالطاقة، إنما تنتج بعض الطاقة، يمكن أن "يقيم" المجّمِ

البيانات الخاصة بإنتاج الطاقة ر)قدي(أو الفئة المالئمة الخاصة بأنشطة الطاقة، وأن يعمل على تجميع  
 5.45(مع الحفاظ على تعريف مشاريع اإلنتاج الذاتي للفقرة  اإلنتاجوالُمدخالت الُمستخدمة في مثل هذا 

 . وكمثال على هذا، صناعة السكر التي تستخدم التفلإذا كانت الوحدة المنتجة للكهرباء أو الحرارة)
ال يمكن جمع البيانات الخاصة بمثل هذه و. لتوليد الطاقة الكهربائية الستخدامها الذاتي قصب السكر

                                                           
  ".establishment" كمقابل لمصطلح "منشأة" "plant"في إحصاءات الطاقة، غالباً ما يتم استخدام مصطلح "محطة "   51
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من المؤسسة أو المنشأة، لذا عملياً، يتم احتساب/تقدير البيانات من خالل تحويل باشرةً الوحدات م
  البيانات التي تزودها المنشآت أو المؤسسات على أساس المزاعم أو الفرضيات المختلفة.

الستهالك) إن نطاق إحصاءات الطاقة يشمل أيضاً اإلحصاءات (خاصةً حول ا. القطاع المنزلي  6-12
 –. وعند جمع البيانات في هذا القطاع يتم استخدام وحدة إحصائية خاصة بالقطاع المنزليالخاصة 

ويجمعون بعض نفسه السكن  مجموعة من األشخاص يتشاركون هذا القطاع على أنه . ويعّرف.األسر
السكن خاصة أو كل دخلهم وثرواتهم ويستهلكون أنواعاً معينة من السلع والخدمات بصورة جماعية، 

بحق المطالبة ببعض الموارد الجماعية  ة. وبشكل عام، يجب أن يتمتع كل فرد من أفراد األُسروالغذاء
 .52للسكن. لكن يجب أن تُتّخذ  القرارات الخاصة باالستهالك أو أي نشاط اقتصادي آخر بشكل جماعي

  اتيوفي بعض الحاالت قد ينتج القطاع المنزلي منتجات الطاقة للبيع أو لالستخدام الذ

 مثال إيضاحي .2

في الفقرة  بغية شرح مختلف أنواع الوحدات اإلحصائية يتم تقديم مثال افتراضي إنما واقعي  6-13
رسماً بيانياً لشركة ضخمة تُعنى بإنتاج الطاقة األولية، وتحويل وتوزيع الطاقة.  1-6. يُظهر الشكل أدناه

د) تقوم بأنشطة استخراج  ،ب ،ج ،أ تتألف الشركة من أربع شركات منفصلة (تظهر في الشكل شركة
. وكل مربّع من الرسم يمثل موقعاً جغرافياً مختلفاً. وفي كل مربّع ونقل وتكرير وبيع المنتجات البترولية

 1لنوع النشاط (أو األنشطة) االقتصادي الذي يجري في هذا الموقع. يتم ترقيم المربعات من شرحاً 
 لتسهيل الفهم. 8إلى 

  

    

                                                           
  .4-149، الفقرة 8200نظام الحسابات القومية   52
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  شركة نفط كبرى: مثال على 1-6الشكل 

  

 

، ISIC تنخرط الشركة أ بنشاط استخراج النفط الخام (التصنيف الصناعي الدولي الموّحد  6-14
من الشكل.  2و 1لديها محطتَين في موقعَين مختلفَين يظهران في المربعين . )061، المجموعة 4التنقيح

، التنقيح ISICتُعنى بنشاط نقل النفط الخام عبر أنابيب النقل (التي ثم يتم إمداد الشركة ب بالنفط الخام 
). وبالرغم من أن أنابيب النقل بحد ذاتها تتوّزع جغرافياً، يمكن إيكال مركز 493الرابع، المجموعة 

. تقوم الشركة ب بتأمين النفط الخام إلى الشركة ج، التي تقوم 3التشغيل بموقع مادي يتمثل في المربع 
 5و 4الث محطات تكرير منفصلة واقعة في مواقع جغرافية مختلفة، وتظهر في المربعات بتشغيل ث

، ISICلها نشاط ثانوي صغير يتمثل بتوليد الطاقة الكهربائية ( 6. كما أن محطة التكرير في المربع 6و
  .ثالثٍ  ) بحيث يتم بيع كمية صغيرة من الكهرباء إلى طرفٍ 351ـ المجموعة 4التنقيح 

المحركات والديزل  الغازولين /ن الشركة ج البعض من منتجات البترول المكّررة (كبنزين تؤم  6-15
المحركات والديزل  الغازولين / وغيرها) إلى الشركة د، التي يتمثل نشاطها الرئيسي ببيع بنزين

من الشكل. كما  8و 7في المربَعين  ) في محطات الوقود473، المجموعة 4، التنقيح ISICبالتجزئة (
مختلف المعدات المنزلية ومتجراً لبيع األغذية والمشروبات والتبغ  8تدير محطة الوقود في المربع 

  ).471المجموعة ،4التنقيح ، ISICكنوع من النشاط الثانوي (
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أي من هذه  وتجدر اإلشارة إلى أن مجرد النظر إلى موقع ونوع النشاط ليس كافياً لتحديد .  6-16
) 6.7الوحدات يمكن اعتباره مؤسسة، حيث يتعين على المؤسسة الوفاء بمعايير إضافية (انظر الفقرة 

على سبيل المثال  ، بما في ذلك القدرة على تحمل االلتزامات واالستقالل فيما يتعلق بالمعامالت المالية.
شكل فردي وتشكل أربع مؤسسات ، يفترض أن الشركات أ و ب و ج و د أن تستوفي هذه المعايير ب

  )).3منفصلة ، في حين أن الوحدات الممثلة بهذه المربعات ال تستوفي هذه المعايير (باستثناء المربع (

على أنها منشآت، بما أنها كلها تقع  7إلى  1يمكن اعتبار كل واحدة من المواقع في الشكل من   6-17
من الشكل،  8جم. أما بالنسبة لمحطة الوقود في المربع في موقع واحد وال تقوم بأنشطة ثانوية من أي ح

فلها نشاط ثانوي ملحوظ متعلق بتجارة أخرى. وإذا ما كان حجم هذه النشاط بذات األهمية، أو تكاد 
منشأتًين أهمية النشاط األولي، يجب حينها اعتبار محطة الوقود هذه، وألغراض إحصائية، كتضاهي 

  منفصلتَين.

ولكنه يعتبر النشاط ،  الجغرافيريف الوحدة بحسب نوع النشاط على الموقع ال يعتمد تع  6-18
من الشكل مجموعتّين على أنهما وحدة بحسب  2و 1. يمكن اعتبار المنشأتَين في المربَعين اإلنتاجي فقط

نوع نشاط منفصلة. األمر نفسه  بحسبفيمكن اعتبارها وحدة  3نوع النشاط. أما المنشأة في المربع 
فتعتمد  8و 7مأخوذة مع بعض. وأما بخصوص المنشأتًين  6و 5و 4بالنسبة للمنشآت في المربعات 

إمكانية اعتبارهما مجموَعتَين كوحدة بحسب نوع النشاط أم ال على أهمية النشاط الثانوي للمنشأة في 
فصله كوحدة ثانية بحسب  حينها يجب، األهمية من الشكل. فإذا كان هذا النشاط على قدر من 8المربع 

  .6.17على غرار االنقسام النظري المذكور في الفقرة.  ،8نوع النشاط واقعة في المربع 

على سبيل المثال  2و 1فالمنشأة في المربع لوصف المثال،إن تعريف وحدة اإلنتاج المتجانس   6-19
بما أن  6و 5و 4متجانس. ولكن ال ينطبق األمر على وحدة إنتاج كيمكن اعتبارهما مجموعتَين معاً 

معنية أيضاً في بعض أنشطة توليد الكهرباء. ومن أجل تعريف وحدات اإلنتاج المتجانس،  6المنشأة في 
واحد ألعمال محطة التكرير والثاني  :يجب فصل المنشأة في هذا المربع بشكل مفهومي إلى جزأين

على أنها وحدة إنتاج  6مجتمعتَين مع جزء التكرير في  5و 4لمنشأتَين لتوليد الكهرباء. ويمكن اعتبار ا
يجب  ، كوحدة منفصلة (من اإلنتاج المتجانس).6متجانس، واعتبار الجزء الخاص بتوليد الكهرباء في 

  ).8) و (7تطبيق أسلوب مشابه للمربع (

ك في حالة إحصاءات في حين أن الفقرتين األخيرتين توضحان نهجا عاما ، ال يوصى بذل 20-6 
يمكن تبرير استخدام وحدة اإلنتاج المتجانس في حاالت معينة (انظر  ).21-6الطاقة (انظر الفقرة 

) ولكن ال يتم تطبيقها عادة على مجموعة كاملة من الوحدات التي تغطيها اإلحصاءات 6.11الفقرة 
بحسب نوع النشاط أو وحدة اإلنتاج قد يؤدي استخدام المؤسسة أو المنشأة أو الوحدة  التي يتم جمعها.

المتجانس إلى نتائج مختلفة (على سبيل المثال عند تقسيم النشاط االقتصادي) وانحرافات عن التوصية 
  يجب أن يوزن بعناية. 6.21الواردة في الفقرة. 
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  الوحدات اإلحصائية إلحصاءات الطاقة .3

التي يتم التعامل معها في التوصيات الحالية، يجب أن تتمثّل الوحدات  عمليات التقصي من أجل  6-21
بالمنشأة ألنها الوحدة األكثر تفصيالً والتي  ويوصى. مثالي بالمنشآت والقطاع المنزلي اإلحصائية بشكل

 في العادة تتوفر مجموعة البيانات المطلوبة بشأنها. وكي تكون ذات إفادة من الناحية التحليلية، تبرز
الحاجة لجمع هذه البيانات ضمن مجموعات بحسب الخصائص مثل نوع النشاط، الموقع الجغرافي 

ر من خال   ة.ل استخدام وحدة المنشأوالحجم، األمر المتيّسِ

وحاجة المستخِدم  كجمع البياناتقد تقوده مجموعة من العوامل اإلحصائية إال أن خيار الوحدة   6-22
يانات الُمستلَزمة. وبالتالي، يمكن استخدام المؤسسة كوحدة إحصائية. ومن باإلضافة إلى توفّر وجودة الب

تشكل المنشأة والمؤسسة  وخاصة بالنسبة للوحدات األصغر، الناحية العملية، وفي معظم الحاالت،
  الوحدة نفسها.

  البيانات بنودل يةالالئحة المرجع  .ج

البيانات لالستخدام في إحصاءات الطاقة القومية بهدف  بنودل يةيؤمن هذا القسم الالئحة المرجع   6-23
تلبية احتياجات سياسات الطاقة ومجتمع األعمال وعامة الناس، ولضمان إمكانية مقارنة هذه 

الوحدات البيانات المتعلقة بخصائص  بنود) 1اإلحصاءات دولياً. تتألف الالئحة من خمسة أجزاء: (
البيانات المتعلقة  بنود) 3الطاقة؛ (ونقل علقة بمخزون وتدفقات البيانات المت بنود) 2اإلحصائية؛ (

البيانات المتعلقة بتقييم األداء االقتصادي لصناعات الطاقة؛  بنود) 4باإلنتاج والقدرة على التخزين؛ (
  البيانات عن الموارد المعدنية والطاقة بنود) 5و(

 خصائص الوحدات اإلحصائية .1

البيانات الُمستخدمة لتحديد الوحدات اإلحصائية  بنودئية هي إن خصائص الوحدات اإلحصا  6-24
وعملها وعالقتها مع  لهيكلهاالجوانب المختلفة لشرح و ،نشاٍط معينٍ مجموعاتوتصنيفها ضمن  ةالفريد

الوحدات األخرى. إن توفّر المعلومات بشأن خصائص الوحدات اإلحصائية يسمح بتجميع اإلحصاءات 
االقتصادي والجغرافي. كما أنها من الشروط  عن هيكلهاحجم صناعات الطاقة ككل وأيضاُ المتعلقة ب

 روابط الُمسبقة لضمان كفاءة تنظيم نماذج المسوح اإلحصائية وأيضاً من أجل إجراء المقارنة وإقامة ال
نات وتقليص البيافي جمع  بشكل كبير مع بيانات الطاقة من مصادر مختلفة، وبالتالي تقليص االزدواجية

   أعباء االستجابة.

، الموقع، نوع إن الخصائص األساسية للوحدة اإلحصائية هي: رمز التحديد الخاص بها  6-25
 ، نوع المنظمة االقتصادية، نوع المنظمة القانونية والملكية والحجم.النشاط، فترة التشغيل
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 يةمواد الالئحة المرجع رقم  المادة
 رمز التحديد 0.1
 الموقع 0.2
 نوع النشاط 0.3
 فترة التشغيل 0.4
 نوع المنظمة االقتصادية 0.5
 نوع المنظمة القانونية 0.6
 الحجم 0.7

  

ةرمز التحديد.   6-26 . وهذا التحديد الفريد للوحدات 53هو رقم فريد يُخصص لوحدة إحصائي
) 2؛ ( للمؤسسات) السماح بتسجيلها في السجل اإلحصائي 1اإلحصائية هو أمر ضروري من أجل: (

) تأمين قاعدة نموذجية للمسوح 3من خالل المصادر اإلدارية؛ (السماح بجمع المعلومات حولها 
ت السكانية. ال يجب أن يتغير رمز ) السماح بحصول التحليالت الديمغرافية للوحدا4اإلحصائية؛ و(

التحديد خالل فترة حياة الوحدة، بالرغم من أن بعض خصائص الوحدات األخرى قد تتغير. إن رموز 
التحديد المشتركة بين السلطات اإلدارية وغيرها من الهيئات الحكومية تسّهل بشكل كبير العمل 

ً ربط السجالت اإلحصائية  ، إذا ما ُوجدَت، مع غيرها من  سساتللمؤاإلحصائي، من ضمنه أيضا
  السجالت.

يتم تعريف الموقع على أنه المكان الذي تقوم فيه الوحدة بتأدية أنشطتها بشكل مادي، الموقع.   6-27
وتصنيفها ت وليس موقع عنوانها البريدي. وخصائصه تخدم غرَضين مهمين. األول، تحديد الوحدا

من البرنامج اإلحصائي.  ى من التفاصيل كما هو مطلوببحسب المناطق الجغرافية، على أعلى مستو
تخصيص نشاطها االقتصادي للموقع الذي يحصل فيه بالفعل، إذا ما كنت الوحدة تعمل في أكثر الثاني، 

. وبما أن تصنيف الوحدات بحسب الموقع له أهمية هذا األخير مهم للتحليالت دون الوطنيةمن موقع. 
المناطق أي ( دون الوطنيةوطنية معينة، يجب أن يهدف أي تصنيف جغرافي لتمييز المستويات 

  ).المدناإلدارية، الواليات أو المحافظات، المناطق المحلية أو التقسيمات االقتصادية أو 

قم الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني وشخص تفاصيل المتعلقة بالعنوان البريدي ورإن ال  6-28
، كلها من المتغيرات المهمة أيضاً بما أنه يتم استخدام هذه التفاصيل إلرسال االستبيانات الوصل صلة

اإلحصائية، والمراسالت الخطية مع الوحدة ولالستفسارات الخاصة بنشاطها. ومن الضروري تحديث 
   أجل كفاءة عمل السلطات اإلحصائية.أي تغيّر يطرأ على هذه التفاصيل من 

عندما يكون للمؤسسة أكثر من منشأة واحدة، قد يكون لها/أو ال مقراً واحداً وعنواناً واحداً.   6-29
المنشأة ألغراٍض إحصائية. إال وفي األغلب، يتم استخدام عنوان المؤسسة ألغراض إدارية وعنوان 

هناك حاجة إليالء األمر المزيد من االهتمام عندما يتعلق الموضوع بمؤسسات ضخمة ومعقدة.  أن
ويجب الطلب من المؤسسة المتعددة المنشآت أن تقوم بتأمين تفاصيل حول موقع كل منشأة تملكها أو 

السجل قد يُطلب من المنشأة اسم وموقع المؤسسة التي تملكها، كي يتم تضمين كل هذه البيانات في 

                                                           
قد يشمل أرقام تحدّد موقعها الجغرافي، ونوع النشاط، وإذا ما كانت الوحدة اإلحصائية هي وحدة إنتاج أساسي أو وحدة ُمساِعدة، والصلة  هذا الرمز 53

  بملحقاتها/ مركزها الرئيس إذا ما ُوجد إلخ، على الرغم من أن هذه الممارسة ال يوصى بها دائًما.
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تواصل في بعض الحاالت قد يكون من الضروري الوالخاص بهذه المؤسسة والمنشآت المكونة منها. 
إذا كانت الوحدة المسؤولة عن تأمين التفاصيل بشأن ، على سبيل المثال، مع كل من المؤسسة والمنشأة

  العمالة تختلف عن الوحدة المعنية بتأمين التفاصيل المالية.

هو نوع اإلنتاج الذي تُعنى به الوحدة ويجب تحديده وفقاً للتصنيف القومي لألنشطة  نوع النشاط.  6-30
للجميع. األنشطة لصناعي الدولي الموّحد الذي بدوره يوصى بأن يستند إلى النسخة األخيرة للتصنيف ا

  أو أن يكون مرتبط به. التنقيح الرابع) – ISIC(االقتصادية 

تدل على الفترة التي تكون خاللها المنشأة في وضع إنتاجي سليم خالل الفترة فترة التشغيل.   6-31
هي  –المرجعية. ومن المفيد البحث عن المعلومات المتعلقة بالمسائل التالية: (أ) تعمل منذ (التاريخ) 

وقف تاريخ محدد؛ (ب) التفي المركبة الكهربائية مسألة مفيدة من أجل، على سبيل المثال، تحديد السعة 
الذي  المصافيمسألة مفيدة، على سبيل المثال، لمالحقة توقّف  –عن النشاط بشكل مؤقت أو موسمي 

وهي مسألة  –العمل  توقف؛ (ج) تاريخ  في اإلنتاجية / المخرجات السنوية للمصافيقد يفّسر انخفاض 
َرت لصالح (اسم المشغّل الجديد)  األمر الذي قد  –مهمة أيضاً لتحديد السعة المركبة؛ و(د) بيعَت أو أُّجِ

بين جهات اإلنتاج األساسي وجهات اإلنتاج الذاتي. وإلى  يفسر التغييرات في قدرة / إنتاج الكهرباء
النشطة أو غير النشطة وضع اإلنتاجي في الوحدة (جانب المعلومات التي تؤمنها هذه الخصائص بشأن ال

ً بتفسير المراجعات التي تقوم بها الوحدات اإلحصائية التي تتأثر بالعوامل  مؤقتًا) ، تساعد أيضا
 بدأت أو توقفت عن العمل خالل الفترة المرجعية.الموسمية وتلك التي تقوم بها الوحدات اإلحصائية التي 

  ُل على مستوى البيانات الفوقية وهي مفيدة للتحقّق من جودة البيانات.ومعظم هذه المعلومات تتّكِ 

إن المؤسسة والمنشأة هما الوحدتان األساسيتان التي تستخدمها نوع المنظمة االقتصادية.   6-32
الصناعية. ويُقصد "بنوع المنظمة االقتصادية" تحديد إذا ما كانت المنشأة  اتالبلدان إلجراء المسوح

هي المنشأة الوحيدة للمؤسسة أو أنها جزء من مؤسسة متعددة المنشآت. وإذا ما دعت الحاجة إلى المزيد 
ً لعدد  إلى فئاتمن التفاصيل بشأن البٌنية الصناعية، يمكن تقسيم المؤسسات المتعددة المنشآت  وفقا

المنشآت التي تتكون منها أو وفقاً للمعيار الُمستخدم لتصنيف المنشآت (اليد العاملة، القيمة الُمضافة) 
  والذي يالئم كل البلدان.

الطاقة وتدفقات الطاقة األخرى ومن أجل تجميع مختلف مؤشرات إلنتاج بهدف القياس الدقيق   6-33
 دية ومؤسستها األم التي تم تحديدها بشكل واضح.بين المنشآت الفرالروابط الطاقة، من المرجو قيام 

التي تم الحصول عليها بيانات ال ولدمج أساسية لكفاءة تصميم النموذج الروابط وبشكل أهم، تبدو هذه 
مؤشرات البيانات الطاقة والمتغيرات األخرى الالزمة للحصول على التي تغطي ومختلف المسوح من 

  بشأن أداء صناعات الطاقة.

نوع المنظمة القانونية هو من الخصائص األخرى المهمة  نوع المنظمة القانونية ونوع الملكية.  6-34
هو الشكل نوع المنظمة القانونية االقتصادية في المسوح اإلحصائية.  لطبقية الكياناتوهو معيار محتمل 

دات بحسب نوع تملك الوحدة. ويميّز الحد األدنى لتصنيف الوحالذي ياالقتصادي للكيان القانوني 
. الوحدات المدمجةوالوحدات غير المدمجة المنظمة القانونية بين نوَعين أساسيين، وهما الوحدات 
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أخرى كالتعاونيات كيانات مدمجةقانونية منفصلة عن مالكيها وتشمل شركات كيانات هي المدمجة
 المدمجةالربح. أما الوحدات غير تهدف  والمؤسسات التي ال  المحدودة المسؤوليةالتضامن والشراكات 
قانونية منفصلة عن مالكيها، وقد تشمل الوكاالت العامة التي تشكل جزًء  كيانات ك مدمجةفهي ليست 

  والشراكات التي تملكها األسر المعيشية. من الحكومة العامة والملكيات األحادية 

ً باإلضافة إلى نوع المنظمة القانونية، هناك خصائص اختيار  6-35  كأنواع الملكية،ية مفيدة أيضا
وباألخص، الملكية الخاصة ومختلف أشكال الملكية العامة للوحدات. ويجب أن يرتكز معيار التمييز 
بين وحدات الملكية الخاصة ووحدات الملكية العامة، على إذا ما كانت ملكية المؤسسة التي تنتمي إليها 

اف الخاصة. الوحدات العامة هي تلك الوحدات التي تملكها تستند إلى السلطات العامة أو الـطرالمنشأة 
أو تتحكم بها الوحدات الحكومية، أما وحدات الملكية الخاصة هي تلك الوحدات التي تملكها أو تتحكم 
بها األطراف الخاصة. ويتم اعتبار السلطات العامة أو األطراف الخاصة على أنها مالكة لمؤسسة ما 

 معظم حصص الوحدة، أو تملك أشكالها األخرى من المساهمة في رأس المال. إذا ما كنت تملك كل أو
ويتمثل التحكم بوحدةٍ ما بالقدرة على تحديد سياسة الوحدة من خالل اختيار المدراء المالئمين إذا ما 

  دعت الحاجة.

الرئيسية يمكن لفئة الوحدات المملوكة ملكية عامة أن تخضع لتصنيف إضافي في األقسام   6-36
ملكية الحكومة المركزية، ، األمر الذي سيؤدي إلى التمييز بين  للملكية العامة الموجودة في كل دولة

ملكية الوالية أو الحكومات اإلقليمية، وملكية السلطات المحلية. أما ضمن مجموعة وحدات الملكية 
لوحدات المملوكة وطنيا يميز بين ا األمر الذي  للملكية، إضافي تصنيف  الخاصة، يمكن تطبيق

  .54والوحدات الخاضعة للسيطرة األجنبية

حجم الوحدة هو عنصر بيانات هام الستخدامه في التقسيم الطبقي لإلطار وتقنيات الحجم.   6-37
ومعدل الوحدات اإلحصائية بحسب اليد العاملة فئات . وبشكل عام، يمكن تحديد درجات تحقيق األرباح.

قياَسين للحجم وغيرها من المتغيرات. وفي إحصاءات الطاقة، قد تدعو الحاجة إلى تعريف الدوران
قد ،من أجل دراسة إنتاج/توليد الطاقة على سبيل المثال ، باالعتماد على الهدف األساسي من التحليل (

لطاقة). إال حجم المنشأة من ناحية القدرة اإلنتاجية القصوى لتوليد منتجات ا تحديد األنسب من يكون 
أنه قد ال يمكن تطبيق هذا األمر على كافة منتجات الطاقة. ولدراسة استهالك منتجات الطاقة، من 

عدد األشخاص بالنسبة بحسب و )بالنسبة للمنشآت(المالئم أكثر، قياس حجم الوحدة بحسب اليد العاملة 
  .(في القطاع المنزلي) لألسر المعيشية

 الطاقة ومستويات المخزونن تدفقات البيانات بشأ بنود .2

حول تدفقات المادية ترتبط بجمع البيانات بالوحدات البيانات المطروحة في هذا القسم  بنودإن   6-38
كاإلنتاج والتحويل واالستهالك ، وأيضاً حول مستويات مخزون منتجات الطاقة المختلفة. تم ، الطاقة

يرات الحاصلة في البيانات هذه إلنتاج سالسل زمنية متطابقة من شأنها أن تظهر التغ بنودتصميم مثل 

                                                           
 .(2009b)األمم المتحدة  جاد المزيد من التفاصيل حول نوع المنظمة القانونية ونوع الملكية فييمكن إي   54
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مختلف منتجات الطاقة. كما أنها تشّكل القاعدة إلجراء المقارنات والتحليالت  العرض والطلب على
حة البيانات مطرو بنودللعالقات المتداخلة بين مختلف أنواع منتجات الطاقة، كما أنها، عندما تكون 

  بشكل منتظم وتحضير موازين الطاقة. الوطنية بوحدات مشتركة، تتيح إمكانية رصد أنماط الطاقة 

البيانات المشتركة بين  بنود) 1البيانات في هذا القسم في فئتَين فرعيتَين، وهما: ( بنوديتم تقديم   6-39
البيانات هذه  بنودالبيانات التي يمكن تطبيقها على منتج طاقة معين. و بنود) 2كل منتجات الطاقة؛ و(

المخزونات والتدفقات. التوصيات المتعلقة بوحدات القياس مطلوبة لجمع ونشر اإلحصاءات المتعلقة ب
  موجودة في الفصل الرابع.

  الٌمشتركة بين كل منتجات الطاقة البيانات بنود

وفي أي مستوى من مستويات  SIECف الدولي الصناعي الموحد لكل منتَج محدّد في التصني  6-40
البيانات التالية إذا أمكن التطبيق (راجع الفصل الخامس لتعاريف تدفقات  بنودالتصنيف، يمكن تجميع 

  الطاقة ذات الصلة والمفاهيم المتعلقة بالموضوع).

 البيانات بنود رقم المادة
 اإلنتاج 1.1

  مجموع الواردات 1.2

 أ الواردات بحسب المصدر      1.2.1

 مجموع الصادرات 1.3

  أ الصادرات بحسب الوجهة     1.3.1

 وقود السفن للمالحة الدولية 1.4

 وقود الطائرات للرحالت الدولية  1.5

 المخزون في نهاية الفترة 1.6

 تغيرات المخزون 1.7

 التحويالت 1.8

 )ب التحّول (من خالل عمليات التحويل 1.9

 خسائرال 1.10

 ج استخدام الطاقة 1.11

 )د من ضمنها : للنقل (بحسب نوع النقل      1.11.1

1.12 
  

 استعماالت غير مولدة للطاقة
صادرات ليس دائماً من ال ووجهة من المسّلم به أن الحصول على المعلومات الدقيقة بشأن مصدر الواردات  -أ 

  .األمور السهلة المنال
  راجع الفصل الخامس للمزيد من المعلومات حول عمليات التحويل. - ب
باالعتماد على الوحدة اإلحصائية، يشير استخدام الطاقة (باستثناء النقل) إلى االستخدام الذاتي لصناعة الطاقة إذا  -ج 

الطاقة النهائي إذا من الفصل الخامس)، أو استهالك  5.1كانت الوحدة اإلحصائية مستهلكة لصناعة الطاقة (الجدول 
  من الفصل الخامس). 5.3كانت الوحدة مستهِلكة للطاقة (الجدول 

  .5.4الجدول يتم تفصيل النقل في الفصل  -د 
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  على مجموعة معينة من منتجات الطاقةالبيانات التي يمكن تطبيقها  بنود

  الفحم و الفحم الخثي

 – 0) ضمن القسم SIECلمنتجات الطاقة (للمنتجات الُمصنّفة في التصنيف الدولي الموّحد   6-41
  البيانات اإلضافية التالية. بنود، تُطبّق الئحة (الفحم الخثي) 1) والقسم الفحم(

  

 البيانات بنود رقم المادة

 اإلنتاج 2.1

 نتاج تحت األرضبينها: اإلمن  2.1.1

  فوق سطح األرضبينها: اإلنتاج من  2.1.1

 اإلنتاج من مصادر أخرى 2.2

  

إلى اإلنتاج من مناجم الفحم تحت سطح األرض وهي مناجم حيث  األرض اإلنتاج تحتيشير   6-42
بواسطة معدات  الذي يتم تعدينهالطبقة الفحميةإلى عن طريق حفر األنفاق في األرضيتم إنتاج الفحم 

  الجدار والقصيرة الجدار.طويلة المستمرة وماكينات المناجم القطع  ماكيناتمثل التعدين 

إلى إنتاج الفحم من المناجم التي تقع فوق سطح األرض، اإلنتاج فوق سطح األرض يشير   6-43
وهي مناجم إلنتاج الفحم تقع عادةً على ارتفاع بضعة أقدام عن سطح األرض. يتم إزالة كل ما يحيط 

ت الكشف بالموقع لكشف طبقة الفحم، ثم يتم التعدين بواسطة معدّات الستخراج الفحم فوق األرض، كآال
وماكينات الجرف وجّرارات البلدوزر ورافعات التحميل و حفّار مزّود بكبل السحب عن الفحم 

  والحفّارات. وتُعرف أيضاً بالموقع أو المحيط أو الحفرة المفتوحة أو منجم الحفر.

 سلع المتوسطةوالالطين المستخرج : (أ) عنصرينمن اإلنتاج من مصادر أخرى يتكّون   6-44
، والتي ال يمكن تصنيفها وفقاً لنوع الفحم وهي ة المستوى التي يعاد استخالصهاومنتجات الفحم المتدني

من أكوام النفايات وغيرها من مستوعبات النفايات؛ و(ب) أنواع الوقود التي  الُمستخلصتشمل الفحم 
على سبيل ، )SIECاقة (يتم تغطية إنتاجها في أقسام أخرى من التصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الط

الكوك)، ومن الغاز فحم إلى فحم الكوك ألفران فحم الكوك البترولي ِمن منتجات النفط (إضافة المثال ،
إنتاج الغاز لالستهالك النهائي المباشر) ومن الوقود  وحدات ألىالطبيعي (كإضافة الغاز الطبيعي 

 في تصنيع وقود ذو براءات االختراع).(مثل النفايات الصناعية كعامل ملزم الحيوي والنفايات 

  الغاز الطبيعي

 – 3) ضمن القسم SIECللمنتجات الُمصنّفة في التصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة (  6-45
  البيانات اإلضافية التالية. بنودالغاز الطبيعي، تُطبّق الئحة 
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 البيانات بنود رقم المادة

 اإلنتاج 3.1

 المرافقمن ضمنه: الغاز  3.1.1

 المرافق: الغاز غير من ضمنه 3.1.2

   الفحم عروقغازات و منجم الفحم: من ضمنه 3.1.3

 اإلنتاج من مصادر أخرى 3.2

 أاالستخراج َخَساِئر  3.3

 من ضمنها: الغاز المحروق 3.3.1

 المشتعلمن ضمنها: الغاز  3.3.2

 من ضمنها: الغاز الُمعاد حقنه 3.3.3

 المحروق (ما عدا عند االستخراج)الغاز  3.3

 الغاز المنّفس (ما عدا عند االستخراج) 3.5

التي تحصل خالل عملية استخراج الغاز الطبيعي وال يتم إدراجها ضمن إنتاج الغاز الطبيعي. راجع  الخسائرهي  -أ 
  من تعريف اإلنتاج. 5.10الفقرة 

للبلد ومن ضمنه  الوطنية إلى اإلنتاج التسويقي الجاف ضمن الحدود  إنتاج الغاز الطبيعييشير  6-46
يتم قياس اإلنتاج بعد تنقية واستخراج سوائل الغاز الطبيعي والكبريت. ال يتم إدراج واإلنتاج البحري. 

). 10-5والكميات الُمعاد حقنها وتنفيسها وحرقها في أرقام اإلنتاج األولي (راجع الفقرة  خسائر ال
مة أنابيب اإلنتاج الكميات الُمستخدمة ضمن صناعة الغاز الطبيعي؛ في استخراج الغاز وأنظ ويشمل

  . ويتم تقسيم اإلنتاج إلى ما يلي:النقل وفي محطات المعالجة

  طبيعية التي يتم إنتاجها باالشتراك مع النفط الخام.هي الغازات ال:  المرافقالغاز 

الطبيعية التي يكون مصدرها الحقول التي تنتج : هي الغازات  قالمرافالغاز غير 
  الهيدروكربونات بالشكل الغازي فقط.

الفحم  تاجه في مناجم الفحم أو من عروقالميثان الذي يتم إن:  الفحم عروق غازاتو منجم الفحم
  أو نقله عبر األنابيب إلى المستهلكين.الفحم إلى السطح واستهالكه في المناجم نقله والذي يتم 

إلى إنتاج الغاز من منتجات الطاقة التي سبق وتم احتسابها في اإلنتاج من مصادر أخرى يشير    6-47
ومن األمثلة على ذلك ، مزج غازات البترول والغازات المصنعة أو إنتاج منتجات الطاقة األخرى. 

 الغاز الحيوي بالغاز الطبيعي.

إلى الخسائر التي تحدث أثناء االستخراج وال يتم تضمينها في إنتاج  خسائر االستخراجتشير   6-48
  :الغاز الطبيعي. على وجه الخصوص ، يشيرون إلى

  الغاز المتروك جّراء حرقه باإلشعال في مواقع اإلنتاج أو في محطات معالجة الغاز.الغاز المحروق: 

  .تاج أو من محطات معالجة الغاز: الغاز الذي يُطَلق في الهواء من موقع اإلنالغاز الُمنفّس

  النفط. استخالص نفط في محاولٍة لزيادةإعادة حقن الغاز في خزانات الالغاز الُمعاد حقنه: 
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ومع ذلك ، يمكن أن يحدث إحراق والتنفيس بعد إنتاج الغاز الطبيعي ، على سبيل المثال ، في    6-49
الُمنفّس  أيًضا اإلبالغ عن الغاز المحروق وفي هذه الحالة ، يجب  تصنيع وتحويل بعض الغازات.

  بشكل منفصل. هذه الكميات ستدرج ضمنا في بند البيانات عن الخسائر.

  النفط

 – 4) ضمن القسم SIECللمنتجات الُمصنّفة في التصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة (   6-50
  البيانات اإلضافية التالية. بنودالنفط، تُطبّق الئحة 

 البيانات بنود المادةرقم 
 التكريرمصافيمن صناعة البتروكيماويات إلى التدفقات العائدة  4.1
 التكرير (بحسب المنتجات)مصافيمدخالت  4.2
 التكريرخسائر المصافي 4.3
 االستخدام المباشر (للنفط الخام ولسوائل الغاز الطبيعي وغيرها) 4.4

  

أو النهائية من المنتجات التكرير مصافيالبتروكيماويات إلى  صناعةمن  التدفقات العائدةتتكّون    6-51
أو  المزج ، أو لمعالجة التكرير ل مصافيوالتي يُعاد تسليمها من قبل مستهلكي الطاقة إلى النهائية شبه 

البيع. عادةً  تكون منتجات جانبية لصناعة البتروكيماويات. يجب تقدير هذه التدفقات بالنسبة للصناعات 
تكرير وأخرى في البلد نفسه ضمن مادة  مصفاةلبتروكيماوية المتكاملة. وال يتم إدراج التحويالت بين ا

  البيانات هذه.

ُمضافة  بنودمن هيدروكربونات و اإلى كمية النفط (بما فيهالتكرير  مصافي مدخالت تشير    6-52
   أخرى) التي سبق ودخلت في عملية التكرير.

التي تحصل خالل عملية التكرير. وهي الفرق بين مدخالت المصفاة إلى الخسائرخسائر تشير    6-53
وتحصل هذه ). ناتج التكرير اإلجماليالتكرير (مصافي التكرير (الُمسّجلة) واإلنتاج من  مصافي

ر. تظهر الخسائر  الُمسّجلة كرقم إيجابي  الخسائر، على سبيل المثال، خالل عمليات التقطير نتيجةَ التبخُّ
  في الميزان الكتلي. وبالرغم من إمكانية وجود أرباح بالحجم، إال أنه ما من أرباح في الكتلة.

إلى استخدام النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والهيدروكربونات االستخدام المباشر يشير    6-54
األمر الذي يشمل، على سبيل المثال،  تكرير البترول. مصافياألخرى مباشرةً من دون معالجتها في 

  النفط الخام المحروق لتوليد الطاقة الكهربائية.

  الكهرباء والحرارة

 – 7) ضمن القسم SIECللمنتجات الُمصنّفة في التصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة (   6-55
 البيانات اإلضافية التالية. بنودالحرارة، الئحة  - 8الكهرباء والقسم 
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 البيانات بنود رقم المادة
 أ) وعملية اإلنتاج، النبات ، المنتج إجمالي اإلنتاج (بحسب النوع:  5.1

 االستخدام الذاتي 5.2

 أالمنتج ، النبات ، وعملية اإلنتاج) صافي اإلنتاج  5.3

 عمليات التحويل)ة (من قبل منتجات الطاقة واستخدام منتجات الطاق 5.4

  للحصول على قائمة بأنواع المنتجين وأنواع النباتات وعمليات اإلنتاج.من الفصل الخامس  1أ راجع القسم دال.

هو مجموع إنتاج الطاقة الكهربائية من قبل كافة وحدات/محطات التوليد إجمالي إنتاج الكهرباء    6-56
  المخرجات النهائية للمولّدات األساسية.المعنية (بما فيها التخزين بالضخ) والذي يُقاس عند نقطة 

هو مجموع الحرارة المنتَجة من قبل المحطة ويشمل الحرارة الُمستخدمة إجمالي إنتاج الحرارة    6-57
 والخسائر، إلخ)، للتدفئة  من قبل ملحقات المحطات، التي تستخدم السوائل الساخنة (الوقود السائل

محطة/الشبكة، باإلضافة إلى الحرارة من العمليات الكيميائية الحاصلة في عمليات تبادل الحرارة لل
الُمستخدمة كشكل من أشكال الطاقة األولية. وال بد من التذكير أنه بالنسبة لجهات اإلنتاج الذاتي تغطي 

إن إجمالي إنتاج الطاقة بالنسبة عملية إنتاج الحرارة فقط الحرارة الُمباعة ألطراف ثالثة؛ وبالتالي 
  .55إلنتاج الذاتي يساوي صافي إنتاج الحرارةلجهات ا

يساوي إجمالي إنتاج الكهرباء ناقص الطاقة الكهربائية الممتّصة من صافي إنتاج الكهرباء إن    6-58
  قبل الملحقات التوليدية وفواقد محّوالت المولّد األساسي.

يتم تحديدها بحسب قياسات هو الحرارة المزّودة لنظام التوزيع كما صافي إنتاج الحرارة إن    6-59
  التدفقات الخارجة والعائدة.

  على أنه الفرق بين إجمالي اإلنتاج وصافي اإلنتاج.االستخدام الذاتي يتم تعريف    6-60

إلى كمية منتجات  استخدام منتجات الطاقة (من قبل منتجات الطاقة وعمليات التحويل)يشير    6-61
  والحرارة.الطاقة الُمستخدمة لتوليد الكهرباء 

 ونقل الطاقة القدرة اإلنتاجية والقدرة على التخزين بشأنالبيانات  بنود .3

. ونقلها البيانات المطروحة في هذا القسم إلى إنتاج الطاقة والقدرة على تخزينها بنودتشير    6-62
فضالً عن ،  ولهذه اإلحصاءات أهمية في تقييم قدرة البلد الحالية على إنتاج وتخزين منتجات الطاقة

 نقل وتوزيع الكهرباء.

 

  

                                                           
  للتفاصيل 2-5راجع الجدول  55
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  الغاز الطبيعي

 البيانات بنود رقم المادة
 ذروة االنتاج 6.1

 االسم  -تخزين الغاز مرفق  6.2

 نوع التخزين –تخزين الغاز مرفق  6.3

 القدرة اإلنتاجية  -تخزين الغاز مرفق  6.4

  هي أقصى نسبة لسحب الغاز من التخزين.. ذروة االنتاج   6-63

. كما أن المعلومات اإلضافية بشأن موقع أو مكان المرفق االتخزين يحدّد هذمرفق اسم إن    6-64
  .هويته لها أهمية أيضاً لتحديد مرفق ال

قادرة ال الُمستنفذة النفط والغاز حقول: (أ) هناك ثالثة أنواع للتخزينأنواع القدرة على التخزين.    6-65
 خزانات المياه الجوفية أن طبيعياً على احتواء الغاز ولها تجهيزات خاصة لحقن الغاز أو سحبه؛ (ب) 

(على سبيل  خصائصها الجيولوجية مالئمة لهذا األمرللتخزين بشرط أن تكون قد تستخدم  كخزانات 
؛ و(ج) )قه المياهويجب أن يتم تغطية الطبقة المسامية الرسوبية بغطاء صخري ال تختر المثال ،

الماء شديدة  وإزالة فيها الموجودة طبيعياً أو التي يمكن تكوينها من خالل حقن المياه التجاويف الملحية
المستنزفة أو (حقول النفط والغاز الملوحة. وهي في العادة أصغر حجماً من النوَعين السابقَين الذكر

  داً وهي مالئمة جداً لمستلزمات ذروة القشط.، إنما تقدّم نسب سحب جيدة ج)طبقات المياه الجوفية

: الدثار(الغاز الدثار هي مجموع قدرة تخزين الغاز ناقص الغاز . طاقة التشغيل القصوى   6-66
 للحفاظ على الضغط المالئم للخزانات تحت سطح األرضية دائم كمستودع مجموع حجم الغاز المطلوب

  وِنسب القدرة على التوصيل من خالل دورة المخرجات).

  النفط

 مادة البيانات رقم المادة
 التكرير قدرة 6.5

  

 النفط الخام الُمتاحة للتشغيل عند تقطير صافيهي القدرة القصوى النظرية لمالتكرير  قدرة   6-67
  ديسمبر. 31بالنسبة للبيانات السنوية ، يجب قياس السعة قدر اإلمكان في  نهاية السنة المرجعية.

  الوقود الحيوي والنفايات

 البيانات بنود رقم المادة
 الوقود الحيوي السائل منشآتقدرة  6.6

 الحيويالجازولين  /البنزين  منشآتقدرة  6.6.1

  الديزل الحيوي منشآتقدرة  6.6.2

 الوقود الحيوي السائل األخرىقدرة منشآت  6.6.2
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هي القدرة اإلنتاجية المتاحة للعمل عند نهائية السنة قدرة منشآت الوقود الحيوي السائل    6-68
  يتم تقسيم هذه الفئة وفقاً لنوع المنشأة.  (للبيانات السنوية). المرجعية بما يتعلق بأطنان اإلنتاج في السنة

  محطات توليد الكهرباء والحرارة

 البيانات بنود  رقم المادة
 صافي القدرة الكهربائية القصوى (بحسب نوع التكنولوجيا) 6.7

 الحمل   على  طلبالذروة  6.8

 عند وقت اإلنتاج الذروة المتوفرةالقدرة  6.9

  الحمل ذروة وزمن حدوثوقت  6.10

  

(أي خالل فترة طويلة في اليوم  هي القدرة اإلنتاجية القصوىصافي القدرة الكهربائية القصوى    6-69
التي يمكن تغذيتها بشكل مستمر مع تشغيل كافة المنشآت عند نقطة  )مع تشغيل المحطة بالكامل

في تلك المحّوالت التي  خسائر التصريف (أي بعد أخذ إمدادات الطاقة لملحقات المحطة والسماح لل
بشأن التواصل مع الشبكة. وهذه الفئة ال تُعتبر مكملة للمحطة). األمر الذي ال يفرض أي محظورات 

تشمل القدرة اإلنتاجية الفائضة التي ال يمكن الحفاظ عليها سوى لفترةٍ وجيزة. (كمحركات االحتراق 
  التي تعمل بشكل مؤقت فوق مستوى قدرتها).  الداخلي

هو الطلب األعلى المتزامن مع االكتفاء الكهربائي خالل السنة. وقد الطلب على الحمل  ذروة  6-70
الطلب الُملبّى من خالل الكهرباء المستوردة أو كما قد  ،الطلبذروة يشمل اإلمداد بالكهرباء في فترة 

ذروة ليس مجموع الوطني الحمل  على المستوى ذروة يشمل الطلب تصدير الكهرباء. إن مجموع 
. يجب أن تتوفر البيانات حيث أنها قد تحدث في أوقات مختلفة. الحمل  خالل السنة لكل محطة كهربائية 

تعمل السلطات الحمل سواء بشكل متقّطع أو منتظم. األمر الذي ذروة من أجل قياس الطلب على 
  تأمينه في الشكل األول، وشركات توليد الكهرباء في الشكل الثاني.على  الوطنية

هي القوة اإلنتاجية القصوى التي تعمل بها لمنشأة  عند وقت اإلنتاج الذروة الُمتوفرة القدرة   6-71
. وهي تعتمد على الوضع التقني ، على افتراض عدم وجود قيود خارجية.تحت الظروف الراهنة

جةً نتيعلى سبيل المثال ، ،للمعدات وقدرتها على تأدية العمل وقد تختلف عن صافي القدرة القصوى
لنقص المياه بالنسبة للقدرة المائية، أو صيانة المنشأة أو اإلقفال غير المتوقّع أو عوامل خارجية أخرى 

  عند فترة الحمل الذروة.

  الحمل .ذروة هو الوقت والزمن الذي يبلغ فيه اإلنتاج  الحمل  ذروةوقت وزمن حدوث    6-72
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 البيانات بشأن تقييم األداء االقتصادي بنود .4

البيانات المتعلقة بتقييم األداء االقتصادي لمنتجي ومستخِدمي الطاقة من المؤشرات  بنودتعتبر    6-73
ة (كتأثير فرض االقتصادية المهمة التي تسمح بصياغة ورصد السياسات االقتصادية المتعلقة بالطاق

، إلخ). الوطني المستهلكين، ومساهمة صناعة الطاقة في إجمالي الناتج المحلي  الضرائب على سلوك
نظام الحسابات القومية  وأساليب البيانات المطروحة أدناه بشكل وثيق بمفاهيم وتعاريف  بنودوتتصل 

  ).2008(نظام الحسابات القومية لعام  2008للعام 

يتم جمعها بشكل عام كجزء من اإلحصاءات  البيانات المطروحة في هذا القسم بنودإن    6-74
المزيد من المراجع والتفاصيل في التوصيات الدولية لإلحصاءات  توفيراالقتصادية، وبالتالي يتم 

  .2008الصناعية للعام 

 المرجعية البيانات بنودالئحة  رقم المادة
 )الطاقة منتَجكين (االستخدام النهائي) (بحسب أسعار المستهل 7.1

 )الطاقة منتَجالطاقة (بحسب  أستيراد أسعار  7.2
 )الطاقة منتَجالطاقة (بحسب تصدير أسعار  7.3
 ) الطاقة منتَجالضرائب (بحسب  7.4
 )الطاقة منتَجائب األخرى على اإلنتاج  (بحسب الضر 7.5
 (بحسب منتج الطاقة) محَصلةالاإلعانات  7.6
 الطاقة)اإلعانات على المنتجات (بحسب منتج  7.7
 اإلعانات األخرى على اإلنتاج (بحسب منتَج الطاقة) 7.8
  إجمالي المخرجات عند األسعار األساسية 7.9

 )الطاقة منتَجطاقة (بحسب من ضمنها: إجمالي مخرجات منتجات ال 7.10
 الموظفيناألشخاص مجموع عدد  7.11
 الموظفيناألشخاص عدد  متوسط  7.12
 الموظفينساعات عمل  7.13
 إجمالي تكوين رأس المال الثابت 7.14

  

تشير األسعار إلى سعر السوق الفعلي المدفوع لمنتجٍ ما من منتجات الطاقة (أو مجموعة    6-75
 سعر الشراء. وتشير أسعار المستهلكين إلى البضاعة الحاضرة أسعارَرف عادةً بمنتجات). وهي ما يُع

. وألغراٍض المشتريالتي دفعها المبالغ ) و هي 46-14، الفقرة 2008(نظام الحسابات القومية 
  البلدان على تبويب المعلومات المتعلقة بمكونات مختلف األسعار. تشجيعتحليلية، يتم 

  أسعار اإلنتاج =

  سعر الشراء 

  ؛بالجملة و المفّرق (هوامش التجارة) التوزيعهامَشي  ناقص

  ؛تكاليف النقل المفوترة بشكل منفصل (هوامش النقل) ناقص

  ؛ضريبة القيمة المضافة غير المقتطعة   ناقص
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  أيضا

  السعر األساسي =

  أسعار اإلنتاج

، باستثناء ضريبة القيمة الضرائب المفروضة على المنتجات الناجمة عن اإلنتاج ناقص
  ؛المضافة المدفوعة 

  الناتجة عن اإلنتاجاإلعانات على المنتجات  ناقص 

في العادةِ التكلفة والتأمين وكلفة الشحن عند نقطة دخول االقتصاد االستيراد  أسعار تشمل    6-76
  المستوِرد.

عند  يتم تقييم أسعار التصدير بحسب سعر البضائع مسلمة على ظهر الباخرة التصدير أسعار    6-77
ر. وتشمل كلفة النقل  ر.إلى من جهة المصدّر نقطة الخروج من االقتصاد المصدِّ   حدود االقتصاد المصدِّ

. وهناك نوعان هي تحويالت إجبارية بدون مقابل، نقدية أو عينية مدفوعة للحكومة لضرائبا   6-78
ومع ذلك ، يتم عرض الضرائب من الضرائب: الضرائب على المنتجات وضرائب أخرى على اإلنتاج. 

البيانات بما أنه يتم تسجيل هذه المدفوعات في  بنودمندرجة ضمن األخرى على اإلنتاج فقط و هي 
. ويوصى بأن تعود البلدان، في استبياناتها اإلحصائية، إلى األسماء حسابات األعمال للوحدات

  .الوطنيةالية والتوصيفات المحدّدة للضرائب كما هي مطروحة في أنظمتها الم

هي الضرائب التي يتوجب على الوحدات دفعها نتيجةَ عملها الضرائب األخرى على اإلنتاج    6-79
في اإلنتاج. وبالتالي هي تمثل جزًء من تكاليف اإلنتاج ويجب أن يتم إدراجها في قيمة المخرجات. 

شكل أساسي من الضرائب النظر عن ربحية اإلنتاج. وهي تتشكل ببغض وتدفع الوحدات هذه الضرائب 
على ملكية أو استخدام األرض أو األبنية أو غيرها من األصول المستخدمة في اإلنتاج، أو الضرائب 

المدفوعة للعّمال. ومن األمثلة ذات الصلة، الضرائب على محركات التعويضات على اليد العاملة أو 
وضة على األصول الثابتة. كما تشمل الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل، والضرائب المفرالسيارات، 

أي الرسوم المدفوعة مقابل الخدمات العامة، كاختبار معايير األحجام  (الضرائب والرسوم الرسمية
  .)والمقاييس، تأمين المستخلصات من السجالت الرسمية للجرائم وغيرها

قد ال يكون باإلمكان جمع البيانات حول كافة هذه الضرائب على صعيد المنشأة، إال أنه في    6-80
مثل هذه الحاالت، على تصميم االستبيانات اإلحصائية وتجميع البيانات الذي يليها أن يوضح نوع 

  الضرائب التي تم اإلبالغ عنها.

للوحدات اإلنتاجية المدفوعات التي تقوم بها الوحدات الحكومية  المحَصلة اإلعاناتتغطي    6-81
تنتجها أو تبيعها أو الُمقيمة على أساس أنشطتها اإلنتاجية أو كميات أو ِقيم السلع والخدمات التي 

  بشكل وثيق تصنيف الضرائب.تستوردها. ويتبع تصنيف اإلعانات 



   

123 

 

إلى اإلعانات المدفوعة لوحدةٍ من السلع والخدمات المنتَجة، إما اإلعانات على المنتجات تشير    6-82
كمبلغ معين من المال للوحدة من كمية السلعة أو الخدمة، أو كنسبة مئوية محددة من السعر للوحدة؛ 

محدد وسعر السوق المدفوع فعلياً من قبل المستهدف اليمكن أيضاً احتسابها على أنها الفرق بين سعر 
  الشاري.

حصل عليها التي قد تإلى اإلعانات، باستثناء على اإلنتاج اإلعانات األخرى على اإلنتاج تشير    6-83
على جداول الرواتب أو القوى العاملة، كاإلعانات  (في اإلنتاج،مشاركتها المؤسسات الُمقيمة نتيجةً 

  .)مثالً، واإلعانات للتخفيف من التلّوث

للوحدات اإلجمالي نتيجة نشاط اإلنتاجي األسعار األساسية بإجمالي المخرجات عند يقيس    6-84
والخدمات التي يتم إنتاجها فعلياً ضمن المنشأة  تمثّل قيمة اإلنتاج مجموع قيمة كافة السلعوالصناعية. 

وتصبح متوفرة لالستخدام خارج هذه المنشأة زائد أية سلع أو خدمات منتَجة لالستخدام النهائي الذاتي. 
حفاظ على التطابق مع مبدأ تقدير مخرجات (القطاع اإلنتاجي) التوصيات الدولية األخرى ومن أجل ال

البلدان بتجميع مخرجات المنشآت  يوصى بأن تقوملإلحصاءات التجارية والحسابات القومية، 
األسعار األساسية. إال أن في الظروف حيث ال يمكن فصل "الضرائب واإلعانات على بالصناعية 
خرى على اإلنتاج"، يمكن حينها أن يمثّل تقدير قيمة المخرجات عند عامل األضرائب الو "المنتجات" 

  التكلفة كأفضل ثاني بديل.

من (بحسب المنتَج) إلى المخرجات التي تولدها بيانات إجمالي مخرجات منتجات الطاقة تشير    6-85
الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة التصنيف قبل الوحدة المنتجة لكل من منتجات الطاقة الموصوفة في 

)SIEC.(  

متوسط عدد األشخاص الموظفين، وساعات عمل  و مجموع عدد األشخاص الموظفين،إن    6-86
البيانات المهمة التي تشرح، على سبيل المثال، مساهمة صناعة الطاقة في  بنودهي من الموظفين 

  في إنتاج الطاقة.فاءة العمالة وكمجموع العمالة كما تسمح بتقييم مدخالت اليد العاملة 

، ناقص التصرف بمجموع قيمة مقتنيات المنتِج،  إجمالي تكوين رأس المال الثابتيُقاس    6-87
ضاف إلى قيمة تي تعلى الخدمات الالمحددة زائد بعض اإلنفاق المحاسبية األصول الثابتة خالل فترة 

المتوقّع أن يكون لها حياة إنتاجية ألكثر  المعّمرةغير منتجة. ويجب أن يشمل قيمة كافة السلع الاألصول 
الخشبية،  ة، المسالكمن سنة واحدة وتوّجه لالستخدام من قبل المنشأة نفسها (األرض، الرواسب المعدني

قياساً الستثمارات موتعتبر مادة البيانات هذه  ذلك، األبنية واآلليات والمعدات والمركبات). وما شابه
داء صناعات أل قاعدة تقييم أكثر شمولية يجب تفصيله بحسب نوع األصول لتأمين و االقتصادي كيان ال

  الطاقة.  

 البيانات عن الموارد المعدنية والطاقة بنود .5

البيانات المتعلقة بالموارد المعدنية والطاقة مهمة لتقييم مدى توافرها في البيئة ،  بنودتعتبر    6-88
فضالً عن تقييم استنفادها. وغالبًا ما تُستخدم هذه المعلومات في تجميع حسابات األصول في نظام 
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-SEEA(االقتصادية المتكاملة من أجل الطاقة -الحسابات القومية ، وكذلك في نظام المحاسبة البيئية
Energy.( االقتصادية -يعتمد هذا القسم على العمل الذي تم تنفيذه في إعداد نظام المحاسبة البيئية

  .SEEA-Energyالمتكاملة من أجل الطاقة 

الموارد المعدنية والطاقة المتعلقة بإحصاءات وحسابات الطاقة هي مجموعة فرعية من الموارد    6-89
  وتشمل ما يلي:المتكاملة المحددة في اإلطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية واالقتصادية 

  56: الموارد المعدنية والطاقة المتعلقة بالطاقة1.6الجدول 

  موارد النفط
  الطبيعيموارد الغاز 

  الفحم والموارد الجفت
  اليورانيوم وأنواع الوقود النووي األخرى

  

يوفر تصنيف األمم المتحدة اإلطاري الحتياطيات وموارد الطاقة األحفورية والمعادن    6-90
)UNFC 2009 مخطًطا لتصنيف وتقييم هذه الموارد وفقًا ألبعاد ثالثة ، وهي صالحيتها االقتصادية (

قوم نظام ية ، وحالة المشروع الميداني وجدويته ، والمعرفة الجيولوجية حول هذه الموارد. واالجتماعي
بتجميع الفئات التفصيلية ) SEEA-Energy( المتكاملة من أجل الطاقة المحاسبة البيئية واالقتصادية

الموارد تميز قابلية استرداد إلى ثالث فئات مجمعة  )UNFC( تصنيف األمم المتحدة اإلطاريلـ
   :57التجارية على النحو التالي

  : تصنيف الموارد المعدنية وموارد الطاقة ذات الصلة بالطاقة2-6الجدول 

  الفئة أ: الموارد القابلة لالسترداد تجاريًا
ً  الفئة ب:الموارد المحتملة القابلة لالسترداد   تجاريا

  الفئة ج: الودائع غير التجارية والودائع األخرى المعروفة

  

تتكون بنود البيانات المتعلقة بالموارد المعدنية والطاقة من البنود الواردة أدناه التي تشمل    6-91
موارد الطاقة حسب نوع الموارد (الموارد النفطية ، وموارد الغاز  االفتتاحية و الختامية منمستويات 
  ) ونوع الخصائص (القابلة لالسترداد تجارياً ، إلخ).إلخالطبيعي ، 

رقم 
 المادة

 البيانات بنود

 (بحسب نوع الموارد ونوع الخصائص) للموارد المعدنية والطاقةالمخزون االفتتاحي 8.1

 (بحسب نوع الموارد ونوع الخصائص)للموارد المعدنية والطاقة المخزون الختامي 8.2

  

                                                           
  5.2، الجدول  انظرألى نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة من أجل الطاقة 56
تصنيف األمم المتحدة  UNFC 2009، لتعريف هذه الفئات من حيث 1.5انظرألى نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة من أجل، الجدول  57

  اإلطاري
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المورد عند بداية إلى نسبة  58لللموارد المعدنية والطاقةلمخزون االفتتاحي والختامي ايشير   6-92
ونوع الخصائص  )6.1في الجدول كما جرى تصنيفها (بحسب نوع الموارد  يةونهاية السنة المرجع

  .)6.2(كما جرى تصنيفها في الجدول 

معاهد الجيولوجية من خالل تجدر اإلشارة إلى أن هذه البيانات يتم تقديرها بشكل عام من قبل ال   6-93
وال يتم جمعها بشكل مباشر من قبل الوكالة اإلحصائية المسؤولة عن تجميع  نموذج جيولوجي
  إحصاءات الطاقة.

  

  

  

    

                                                           
ام الحسابات ونظ المتكاملة (SEEA)من المهم مالحظة أن مصطلح " األسهم" مفهوم هنا كما هو الحال في سياق نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية 58

، حيث يتم استخدامه لتعيين أي تراكم في وقت محدد داخل االقتصاد ، سواء كانت موارد معدنية أو طاقة أو منتجات طاقة. ويشار إلى ما  (SNA) القومية
  االقتصادية المتكاملة.يسمى "المخزونات" في إحصاءات الطاقة باسم " المخزونات" في سياق نظام الحسابات القومية ونظام المحاسبة البيئية و
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  جمع البيانات وتبويبها . 7 الفصل

إن مسألة جمع بيانات الطاقة وتبويبها هي من المهمات الصعبة وتختلف ممارسات البلدان بهذا   7-1
من تجارب غيرها، وتتشارك أفضل  بشكل ملحوظ. إذ يجب أن تبذل البلدان الجهود لتتعلّمالشأن 

الممارسات وتشّجع المعايير واالستراتيجيات ذات الصلة والتي من شأنها تحسبن نوعية بيانات الطاقة 
ككل، بما في ذلك اكتمال البيانات وقابلية المقارنة الدولية. ومن أجل مساعدة البلدان في هذه األنشطة، 

ية والتدابير المؤسسية في جمع البيانات، تليه مناقشة يناقش هذا الفصل دور أطر العمل القانون
  الستراتيجيات جمع البيانات ولمصادر البيانات وطرائق تبويبها.

  إطار العمل القانوني  .أ

ي طنإن وجود إطار عمل قانوني قوي هو واحد من أهم مقتضيات وضع نظام إحصاءات و  7-2
ص. ويتم تأمين إطار العمل القانوني من إلحصاءات الطاقة بشكل خاوطني سليم بشكل عام، ونظام 

د، بدرجاٍت متفاوتة، حقوق  قبل القوانين واألنظمة اإلحصائية القومية القابلة للتطبيق، التي تُحدِّ
ومسؤوليات الهيئات التي تجمع البيانات، وتؤمن البيانات وتصدر اإلحصاءات أو تستخدم المخرجات 

التي يُحصل عليها من خالل إجراء المسوح اإلحصائية تعتمد اإلحصائية. فعلى سبيل المثال، البيانات 
على القوانين اإلحصائية والتشريعات واألنظمة المتعلقة بالطاقة، في حين تتعلق بيانات الواردات 

  والصادرات في مجال الطاقة بالقوانين واألنظمة الجمركية.

بيانات الطاقة ألمر إلزامي من إن وضع إطار العمل القانوني الذي يجعل مسألة اإلبالغ عن   7-3
ن تجميع إحصاءات طاقٍة تتمتّع خالل قنواٍت وأدواٍت جيدة التصميم لهو أمر في غاية األهمية لضما

عالية. وبالرغم من افتقار بعض البلدان لمثل إطار العمل القانوني هذا، إال أنه من المهم اإلقرار بجودة 
العمل هذا، تحافظ وزارات الطاقة أو وكاالت الطاقة على بأنه الخيار األفضل. وباإلشارة إلى إطار 

سجالتها اإلدارية المتعلقة بإحصاءات الطاقة، والمكاتب اإلحصائية القومية قادرة على تنظيم جمع 
البيانات من الهيئات المنتِجة لمنتجات الطاقة كنشاط أولي أو ثانوي ومن مستخِدمي الطاقة. وال ينحصر 

ً بالتعامل بشكل مالئم مع  إطار العمل القانوني هذا فقط بتمكين كفاءة جمع البيانات إنما يسمح أيضا
مسائل السريّة، ويؤمن الحماية الالزمة للجهات المعنية بالتبليغ عن البيانات (راجع الفصل العاشر 

  للمزيد من المناقشات بشأن مسائل السرية).

مختلف على إن إطار العمل القانوني يجب أن يشرح أيضاً مسؤوليات جمع وتبويب والحفاظ   7-4
مركبات البيانات بين مختلف الهيئات الحكومية، آخذاً باالعتبار، تنّوع أهداف السياسة العامة والتغيّرات 

ي للمشاركين الناجمة عن تحرير األسواق، كتزايد صعوبة الحصول على البيانات نظراً للعدد المتنام
  تنافسية. فأكثر في صناعات الطاقة والحساسية التجارية بشأن كشف البيانات في أسواق أكثر

تقوم الوكاالت القومية المسؤولة عن تجميع ونشر إحصاءات الطاقة، وكلما سنحت يوصى بأن   7-5
ألنظمة اإلدارية الفرصة، بالمشاركة الفعلية في مناقشة التشريعات الخاصة باإلحصاءات القومية أو ا



   

127 

 

ً منها لجعل   ذات الصلة من أجل إرساء األساس المتين إلحصاءات الطاقة ذات الجودة العالية،  سعيا
مسألة اإلبالغ مسألة إجبارية، عندما تسمح الفرصة، ولتأمين الحماية المالئمة لموضوع السرية. كما 

ت مع مستلزمات البيانات وأولويات أن مثل هذه المشاركة من شأنها أن تعّزز قابلية تجاوب الوكاال
  مجتمع المستخِدمين.

  التدابير المؤسسية  .ب

إن إطار العمل القانوني يخلق أساساً ضرورياً، إنما ليس كافياً، إلحصاءات الطاقة. ولضمان   7-6
جمع وتبويب هذه البيانات واقعياً بالطريقة األكثر كفاءة، يشّكل اتخاذ التدابير المؤسسية الالزمة بين 

    افة الوكاالت الحكومية ذات الصلة أهمية شاملة.ك

إلحصاءات الطاقة من عدٍد الوطني يتألف النظام  .ي إلحصاءات الطاقةطنولأعضاء النظام ا  7-7
من الوكاالت الحكومية المعنية بجمع وتبويب ونشر إحصاءات الطاقة. ومن أهم أعضاء مثل هذا النظام 

والوكاالت الحكومية المتخصصة المسؤولة عن تنفيذ سياسات الطاقة الوطنية المكاتب اإلحصائية 
(كوزارات/وكاالت الطاقة وغيرها...).وفي هذا السياق، من الجدير بالذكر أن الطبيعة الُمعقّدة والواسعة 
النطاق إلمدادات واستخدامات الطاقة، وتحرير أسواق الطاقة أدّيا إلى تزايد الوكاالت الحكومية 

األخرى التي تُعنى بجمع البيانات وتكوين قاعدات بيانات خاصة بالطاقة، كالغرف والمنظمات 
عباء الصناعية والجمعيات والمكاتب اإلقليمية، إلخ. األمر الذي، من ناحية، يمثّل فرصة كبيرة لتقليص أ

ً كبيراً في تأمين التناسق  بين االستجابة وتحسين ديمومة البيانات، ومن ناحية أخرى، يطرح تحديا
ضمان الجودة التي تطبّقها مختلف الوكاالت قد   البيانات من ناحية أن المفاهيم والتعاريف وطرائق

  تختلف بشكل ملحوظ.

من أجل العمل بكفاءة، يجب أن يرتكز النظام القومي إلحصاءات أهداف التدابير المؤسسية.   7-8
الطاقة على تدابير مؤسسية مالئمة تُتّخذ بين العديد من الوكاالت ذات الصلة. ومن شأن هذه التدابير أن 
تسمح بجمع وتبويب ووضع معايير وتكاُمل المعلومات المتناثرة بين هيئات مختلفة (كالبيانات اإلدارية 

ً بنشر اإلحصاءات أمام  المتنوعة المكلّفة بموجب عمليات نظامية مشروعة)، كما تسمح أيضا
المستخِدمين من خالل نظام معلومات مشبّك أو قاعدة بيانات مركزية خاصة بالطاقة. كما يجب على 

أجل التدابير المؤسسية أن تشجع اتّساق المفاهيم والطرائق الُمطبّقة مع المعايير والتوصيات الدولية من 
تمكين جمع البيانات الالزمة إلنتاج إحصاءات طاقة رسمية تتّسم بالجودة العالية والقابلية إلجراء 

وليس آخراً، إن التدابير المؤسسية الفعالة ال تؤدي فقط إلى تقليص كلفة جمع المقارنة الدولية. وأخيراً 
اركة الممارسات السليمة، إنما البيانات على الوكاالت المعنية من خالل تجنّب ازدواجية العمل ومش

عي البيانات.جّراء تحسين التواصص أعباء االستجابة أيضاً تؤدي إلى تقلي   ل والتنسيق بين مجّمِ

يتمثل العنصر األساسي للتدابير المؤسسية بإقامة إدارة إدارة النظام القومي إلحصاءات الطاقة.   7-9
لطاقة. ووفقاً لتشريعات البلد، واعتبارات قومية واضحة، فعالة ومستدامة للنظام القومي إلحصاءات ا

أخرى، قد تقوم العديد من الوكاالت بقيادة النظام وتكون مسؤولة عن إحصاءات الطاقة الرسمية. وقد 
تتمثّل هذه الوكاالت بمكاتب اإلحصاءات القومية أو وزارة/وكالة الطاقة أو أي وكالة حكومية 
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 ً  عليها تأمين التنسيق الالزم في العمل، للتوّصل إلى إحصاءات متخصصة أخرى. وبالتالي يصبح محتّما
  في الفصل العاشر. حسبما وردطاقة تتطابق مع معايير الجودة 

من أجل ضمان نجاح عمل أي نظام قومي إلحصاءات الطاقة، من لية عمل النظام. آ    7-10
بأن تعمل البلدان على وضع آلية يوصى الضروري انخراط كافة األطراف الفاعلة بشكل فعّال. لذا 

تنسيق مالئمة بين الوكاالت، من شأنها، مع أخذ القيود القانونية باالعتبار، أن تعمل على رصد أداء 
النظام القومي إلحصاءات الطاقة، تشجيع أعضائها على المشاركة الفعّالة في النظام، صياغة التوصيات 

لى أن تتمتع بالسلطة لتنفيذ هذه التوصيات. ويجب أن الضرورية المرّكزة على تحسين عمل النظام ع
تتناول مثل هذه اآللية، مسألة القدرة اإلحصائية من بين غيرها من المسائل، بما أن االفتقار إلى التمويل 

وفي هذا السياق، تكمن اإلفادة الكبرى وإلى الموارد البشرية من المشاكل الراهنة في العديد من البلدان. 
زيع المسؤوليات على الوكاالت وتنظيم دورات وورشات عمل تدريبية مشتركة حول في ُحسن تو

  مهارات ومعارف فريق العمل.لالرتقاء ب مختلف موضوعات الطاقة

تختلف نماذج تنظيم نظام وطني إلحصاءات الطاقة وتتنّوع بين النظام المركزي، حيث تكون    7-11
كلها (من جمع وتبويب اإلحصاءات إلى نشرها)، والنظام مؤسسة واحدة مسؤولة عن العملية اإلحصائية 

  الالمركزي، حيث تنخرط العديد من المؤسسات المسؤولة عن أجزاء مختلفة من العملية.

باالعتماد على تركيبة حكومة البلد وإطار من المتعارف عليه أن مختلف التدابير المؤسسية (   7-12
يمكن أن تؤدي إلى إحصاءات طاقة ذات جودة عالية، إذا ما العمل القانوني واعتبارات قومية أخرى) 

اتّبع النظام القومي ككل التوجيهات المنهجية المتعارف عليها دولياً، وإذا ما استخدم كافة المصادر 
اإلحصائية المتوقرة وطبّق اإلجراءات المالئمة لجمع البيانات وتبويبها ونشرها. عادةً ما تتميّز التدابير 

  الفعّالة بالمميزات التالية:المؤسسية 

تعيين وكالة واحدة فقط لتكون مسؤولة عن نشر إحصاءات الطاقة الرسمية، أو إذا لم يكن   )أ(
باإلمكان تحقيق هذا، تحديد الوكاالت المسؤولة عن نشر المجموعات الثانوية للبيانات المعيّنة، 

 واآلليات التي تؤمن االتساق الكلي إلحصاءات الطاقة؛

  ف الواضح لحقوق ومسؤوليات كافة الوكاالت المعنية بجمع وتبويب البيانات؛(ب)التعري

وضع تدابير عمل رسمية بين بعضها البعض، بما في ذلك االتفاقات بشأن بعقد االجتماعات (ج) 
حسبما تدعو الحاجة، وبشأن النفاذ إلى البيانات الجزئية التي تجمعها هذه الوكاالت.  بين الوكاالت

تفاقات غير الرسمية أن تعمل على إتمام التدابير الرسمية بين الوكاالت والمؤسسات ويجب على اال
  المعنية.

بأن تعتبر البلدان مسألة وضع التدابير المؤسسية الالِزمة لضمان جمع وتبويب يوصى    7-13
ً على مراجعة  إحصاءات طاقة عالية الجودة من المسائل ذات األولوية القصوى، وأن تعمل دوريا

  كفاءتها.
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ومهما كان التدبير المؤسسي، يجب على الوكالة القومية المسؤولة بشكل تام عن تجميع    7-14
، أن تقوم بشكل منتظم بمراجعة التعاريف والطرائق واإلحصاءات بحد ذاتها للتأكد إحصاءات الطاقة

األفضل، وللتأكد من من أنها مجّمعة بطريقة تتناسق مع التوصيات الدولية ذات الصلة ومع الممارسات 
متاحة أمام المستخِدمين في فترات زمنية محددة. وإذا لم يتم تحديد مثل أنها أنها تتميّز بجودة عالية و

  هذه الوكالة، حينها ال بد من وضع اآللية المالئمة للتأكد من تطبيق هذه المهمات بشكل دقيق وفعّال.

  استراتيجيات جمع البيانات  .ج

إن عملية جمع بيانات الطاقة قد تكون معقّدة وُمكلفة وتعتمد بشكل كبير على احتياجات وظروف    7-15
البلد، بما في ذلك إطار العمل القانوني والتدابير المؤسسية. إال أنه من الضروري أن تقوم بها البلدان 

ع البيانات  وتنظيم عملية على أساس القرارات االستراتيجية األمثل من ناحية نطاق ومجال تغطية جم
  مصادر البيانات المالئمة واستخدام طرائق لجمع البيانات يمكن االتكال عليها.جمع البيانات واختيار 

 نطاق ومجال جمع البيانات .1

  ومجال تغطيتها وفقاً لما يلي: نطاق جمع البياناتيتم تعريف    7-16

 والمواضيعية؛التصميم المفهومي الذي يشمل التغطية الموضوعية   .أ
 الجمهور الُمستهدف؛  .ب
 التغطية الجغرافية؛  .ج
 الفترة المرجعية لجمع البيانات؛  .د
 جمع البيانات؛وتيرة   .ه
 .البيانات جمعفي  توقيتال  .و

يجب تعريف الهدف الكلي من جمع البيانات بشكل واضح. ويجب أن  .التصميم المفهومي   7-17
اإلحصاءات المنوي جمعها، كتدفقات ومخزونات منتجات تأخذ التغطية المواضيعية بعين االعتبار نوع 

يجب تطبيق المعايير الدولية في عملية التصميم و الطاقة على سبيل المثال ووحدات القياس.
  المواضيعي.

من أجل كفاءة جمع البيانات من الضروري معرفة المجموعات . الُمستهَدف المجتمع اإلحصائي  7-18
األساسية من المبلغين عن البيانات بغية التمّكن من تكييف طرائق جمع البيانات على حسب الحاجة. 

عات الطاقة، الجهات عند اإلمكان التمييز بين ثالثة أنواع من مجموعات المبلّغين: صناويوصى 
  هلكي الطاقة.ومست األخرى المنِتجة للطاقة

(راجع الفصل الخامس لالّطالع على التعريف) بمختلف الهيئات التي  صناعات الطاقةتتمثل    7-19
يتصل عملها بشكل أساسي بإنتاج الطاقة والتي غالباً ما ترّكز على نوع واحد من أنواع الوقود أو جزء 

فّصلة من قبل هيئات صناعة الطاقة واحد من سلسلة إمدادات الطاقة الكلية. ويتم تجميع المعلومات الم
بنقسها على أساس دوري ألغراٍض إدارية، وأيضاً من أجل رفع التقارير للهيئات النظامية الحكومية. 
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ً ما يمكن الحصول على البيانات اإلحصائية مباشرةً من هذه الهيئات أو من السجالت  وبالتالي غالبا
  التأخير، عندما تتواجد آلية جمع البيانات المناسبة. اإلدارية للهيئات النظامية من دون الكثير من

ً لوضعها العام   7-20 الخاص -يمكن التمييز بين الهيئات التي تنتمي إلى صناعات الطاقة وفقا
كصناعات خاصة، وصناعات عامة وصناعات تنتمي للقطاَعين العام والخاص. وسيكون لمدى انخراط 

تأثيراً ملحوظاً على مدى سهولة جمع البيانات وأيضاً على  حكومة مركزية بشكل مباشر في الصناعات
مجال البيانات التي يبدو جمعها منطقياً. ونظراً ألن مثل هذه المؤسسات من شأنها أن تؤمن البيانات 
المتعلقة بتدفقات الطاقة، يجب إيالئها العناية الالزمة وأن يتم تعدادها في المسوح اإلحصائية أو تغطيتها 

عندما يكون المصادر اإلدارية المالئمة (راجع القسم الخاص بمصادر البيانات للتفاصيل).  باستخدام
عدد مؤسسات صناعة الطاقة كبيراً وال يكون لمجمعي إحصاءات الطاقة أي اتصال مباشر مع المصادر 
 األصلية، من الشائع أن تعمل الغرف الصناعية والجمعيات والمؤسسات والمكاتب اإلقليمية بصفة
المجّمعين والمبلّغين الوسطاء عن البيانات لتسهيل عملية جمع البيانات. إال أنه في مثل هذه الحالة، 

  يجب بذل الجهود لضمان عدم التعّرض لجودة البيانات.

قتصادية (بما فيها تشمل هذه المجموعة تلك الوحدات اال. الجهات األخرى الُمنتِجة للطاقة   7-21
التي تنتج الطاقة لالستهالك الذاتي وأحياناً إلمداد مستهلكين آخرين، إنما ال يكون ) الوحدات المنزلية

إنتاج الطاقة جزًء من نشاطها الرئيسي (راجع الفصل الخامس للتفاصيل). وبما أن هذه األنشطة ليست 
الهدف الرئيس لهذه الشركات وبما انها قد تكون معفية بشكل كلي أو جزئي من أحكام التشريعات 
واألنظمة الخاصة بالطاقة، فال يمكن التوقّع بأنها تملك نسبة المعلومات المفصلة نفسها أو بأنها تشعر 

  إلى الجهات المجّمعة. بحاجة تأمين البيانات

بالرغم من أنه في معظم الحاالت تشكل الجهات المنِتجة األخرى جزًء صغيراً من إنتاج الطاقة    7-22
لعدد من األسباب وخاصةً ألن الوطنية ي احتسابها في إحصاءات الطاقة ، إال أنه من الضرورطنيالو

هناك توّجه لزيادة مدخالتها في مجموع إنتاج الطاقة وبما أن استهالكها للطاقة مهمٌ أيضاً لقياس انبعاثات 
ولقياس مؤشرات كفاءة الطاقة. وفي البلدان حيث تلعب جهات اإلنتاج األخرى دوراً  غازات الدفيئة

وظاً في المجاميع الوطنية إلمداد واستهالك الطاقة، يجب تقسيم اإلجراءات المالئمة للحصول على ملح
بيانات أكثر دقة منها. في بعض البلدان، يتطلب اإلنتاج الذاتي (أو التوليد المشترك) (راجع الفصل 

ل للحصول الخامس للتفاصيل) تفويض الحكومة، األمر الذي يسّهل رصد هذه الشركات ويخلق السب
  على البيانات المطلوبة.

وفقاً الحتياجات النشاط االقتصادي للطاقة وذلك ضمن الفئة التي  مستهلكي الطاقةيمكن توزيع    7-23
، وغيرها. (راجع الفصل الخامس (القطاع المنزلي) تشغلها في التصنيف، كالصناعة واألسر المعيشية

الطاقة لهو أمر معقّد نظراً لتنوعهم وتنقلهم وأشكالهم المتعددة للتفاصيل). إن جمع البيانات من مستهلكي 
األغراض. ولتسهيل هذه المهمة، من المهم تصميم منهجيات محددة واستراتيجيات لتبويب مختلف 

  المجموعات الثانوية للمستهلكين نظراً لخاصيّتها.
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البيانات حول كمية الطاقة الكلية هو في العادة الوضع عندما يتمكن منتجو الطاقة من تأمين    7-24
ً من تقسيم مجموع التوريدات إلى  التي يتم توريدها لمستهلكي الطاقة. وغالباً، قد يتمكنون أيضا
مجموعات مستهلكين مختلفين، مع أخذ باالعتبار الفوارق في الرسوم و/أو الضرائب الُمطبّقة. إال أنه، 

، كما في تجميع ميزان الطاقة ى معلومات أكثر تفصيالً ومن أجل تعبئة الفجوات المتبقية والحصول عل
يجب تأمين االتساق بين  ن المستهلكين من األمور الضرورية،حيث تبدو المسوح المباشرة بشأ

المعلومات المتعلقة بتوريد الطاقة إلى المستهلكين النهائيين والمعلومات التي يبلّغ عنها المستهلكون. 
قود الحيوي، يمكن الحصول على المعلومات في األغلب من خالل وفي حاالت أخرى، كأنواع الو

  المسوح والقياسات الناجمة عن المستهلكين عوضا ً عن الحصول عليها من منتجي الطاقة.

القطاع غير الرسمي كمجموعة  59يتم تعريف. جمع بيانات الطاقة من القطاعات غير الرسمية   7-25
ة بشكل ثانوية لوحدات اإلنتاج التي ليست منفصلة عن الوحدات القانوني، أي فئة لمنزليثانوية للقطاع ا

أو أعضائها التي تملكها، والتي ليس لها مجموعة حسابات كاملة خاصة  مستقل عن القطاعات المنزلية
بها من شأنها أن تسمح لألنشطة اإلنتاجية للمؤسسة بالتميّز عن أنشطة المالكين األخرى، وأن يتم تحديد 

 فق للمدخالت ولرأس المال بين المؤسسات والمالكين. أي تد

في القطاع الغير رسمي كمؤسسة سكنية يلتقي على األقل  ويمكن تعريف وحدة إنتاج الطاقة  7-26
البعض من إنتاجها للطاقة المخصص للبيع أو للمقايضة مع معيار واحد أو أكثر من المعايير التالية: 

وبالتالي إن القطاع  ين؛ عدم تشكيل المؤسسة، وعدم تسجيل الموظفين.محدودية الحجم من ناحية الموظف
التي تنتج الطاقة حصرياً لالستخدام النهائي الذاتي.  ي المحدد يستثني المؤسسات المنزليةغير الرسم

يتم استخدام نهج المسح الخاص بمقر المؤسسة بشكل شائع لجمع البيانات من مثل هذه المؤسسات نظراً 
     60رضية لمثل هذه المؤسسات.ر الئحة مُ لعدم توفّ 

. هي تحدّد المنطقة التي يتم جمع اإلحصاءات فيها. وبشكل عام، وبغرض التغطية الجغرافية   7-27
السياسات، من األساسي جمع اإلحصاءات على الصعيد الوطني. إال أن بعض البلدان تعمل على تجميع 
إحصاءاتها الخاصة بالطاقة على الصعيد شبه الوطني، األمر الذي يقتضي تغطية أفضل للمعلومات، 

فجمع إحصاءات الطاقة، على سبيل المثال، على الصعيد تالفات بين المناطق. نظراً لوجود االخ
لتخطيط المستقبلي للبنية التحتية كما ينبغي، مع األخذ باالعتبار مواقع اإلنتاج لاإلقليمي لهو أمر أساسي 

م الطاقة واالستهالك المختلفة. وفي ما يتعلق باالستهالك، من الضروري التقسيم اإلقليمي بما أن استخدا
قد يختلف بشكل ملحوظ وفقاً للمناخ، السلوك المحلي، العادات، األنشطة االقتصادية، الواردات وتوفّر 
منتجات الطاقة، وغيرها. إال أن جمع مثل هذه المعلومات المفّصلة يتطلب خبرة كبيرة للتأكد من أّال 

ات اإلقليمية لتتالءم مع القاعدة يحصل أي إقصاء أو ازدواجية في احتساب النتائج عند تعديل البيان
  الوطنية، كما أنها تنضوي على كلفة أعلى للجمع.

                                                           
). 1993اير القرار المتعلق بإحصاءات العمالة في القطاع غير الرسمي، الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس عشر إلحصائيي العمل (كانون الثاني / ين  59

  .ttp://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/infsec.pdfhمتاح من 
غير للحصول على تفاصيل حول قضايا مثل تحديد الوحدات اإلحصائية المطبقة في حالة القطاع غير الرسمي وتنظيم الدراسات االستقصائية للقطاع  60

  ). 6، القسم واو ، الفصل  2) (الفصل UN 2009bالرسمي، انظر التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية (
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. تشير إلى الفترة الزمنية التي تعود إليها البيانات. فبيانات إنتاج الفترة المرجعية لجمع البيانات   7-28
 المرجعية لبياناتالنفط، على سبيل المثال، قد يكون لها فترة مرجعية لشهر واحد، وقد تكون الفترة 

وقد يكون لبيانات سلوك الطاقة (البيانات المتعلقة فصالً واحداً،  استخدام الطاقة في القطاع المنزلي
  بالمقاسات المأخوذة لتقليص استخدام الطاقة) فترة مرجعية ممتدة على سنة واحدة.

جمع بيانات الطاقة في بلد ما التوازن بين األولوية  أن تمثل وتيرةيجب . جمع البيانات وتيرة   7-29
بيانات معينة، ومستوى التفصيل المطلوب وتوفّر البيانات والموارد الُمتاحة.  بنودالممنوحة لديمومة 

ويجب أن تمثل البيانات السنوية الشاملة الهدف األساسي. وغالباً ما سيكون من غير الواقعية توقّع بلوغ 
على وتيرة معينة تتخطى الوتيرة السنوية. إال أن جمع البيانات على فترات متواترة  الشمولية التامة

البلدان على تشجيع يبدو أفضل بالنسبة للتقييم اآلني للتغيّر السريع الذي يطرأ على وضع الطاقة. ويتم 
في إجراء عمليات الجمع بشكل دوري ضمن مواضع األولوية إلحصاءات الطاقة. ومن ناحية أخرى، و

سنوية (كمسوح بعض الحاالت األخرى، قد ال يكون من الضروري أو الواقعي جمع البيانات بصورة 
  المستهلكين التي يمكن إجراؤها مرة كل عدة سنوات). وفي ما يلي مختلف أنواع وتيرة جمع البيانات. 

      ً ساسية واألكثر يجب أن يشمل بيانات الطاقة المتعلقة باالحتياجات األ – جمع البيانات سنويا
  ضرورية للمعلومات. عادةً ما تكون أكثر تفصيلية وتغطي اإلنتاج والعرض واالستهالك.

المتكّررة أولوية  حصل عندما يكون للبياناتي –(فصلياً، شهرياً،...)  جمع البيانات دون السنوي    
ون نطاقها محصوراً أكثر من بالنسبة إلنتاج النفط والتجارة) إنما في العادةِ يككبرى (كأن تكون شهرية 

  رفع التقارير. يقود إلى ارتقاع التكلفة وزيادة أعباءارتفاع الوتيرة  نطاق التجميع السنوي، بما أن

الذي تقوم  به البلدان في العادة من أجل  –(أقل وتيرة من السنوي حتى)  جمع البيانات غير المتواتر   
مواضيع متخصصة معينة، لتعبئة الفجوات في البيانات المجّمعة سنوياً أو بشكل دون سنوي، لتأمين 

  معلومات أساسية؛ أو حيث يكون جمع البيانات مكلفاً (كمسوح وتعدادات المستهلك الضخمة).

من شأن التفسير قطة من الوقت الذي تم فيه الجمع ف. يجب اعتبار النالبياناتقت جمع توي   7-30
بما أن البيانات المجموعة قد يكون لها سلوكاً  أن يحدث فرقاً في التحليل المطروح في البيانات الفوقية،

 ً   .دورياً أو موسميا

 تنظيم جمع البيانات .2

أمر أساسي بالنسبة إلحصاءات الطاقة الرسمية. إن التنظيم السليم لعملية جمع البيانات لهو    7-31
وتتمثّل الخطوة األولى المهمة في جمع البيانات بتحديد تدفقات اإلنتاج واإلمداد والتحويل واالستهالك 
لكل نوع من أنواع الوقود من أجل توضيح العمليات واإلجراءات والعوامل االقتصادية المعنية. ثانياً، 

التدفق من أجل تحديد ما إذا  البيانات الُمحتملة لكل مرحلة من مراحلمن الضروري تحديد مصادر 
عتمد عليها في الحصول على المعلومات الدقيقة بشكل دوري، مع استخدام المعلومات التي تحتفظ كان يُ 

بها ألغراض إدارية خاصة بها. ومن هذه المواصفات يمكن تحديد نوع بيانات الطاقة التي يمكن 
ً من الحصول عليها م ن صناعات الطاقة وغيرها من الصناعات والمنظمات المنِتجة للطاقة وأيضا
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خالل برامج منتظمة للمسوح الخاصة بالمؤسسة/المنشأة والمصادر اإلدارية، والتخطيط للعملية وفقاً 
  لذلك.

 يعتمد جمع بيانات الطاقة على إطار عمل قانوني وعلى تدابير مؤسسية وأيضاً على استخدام   7-32
، وعلى استخدام على سبيل المثال، سجالت اإلحصاءات التجارية، البيانات طرائق جمع متّفق عليها

، للحصول على بيانات شاملة. ويجب اختيار الطريقة األمثل يةذجدارية والتعدادات أو المسوح النمواإل
بيانات المطلوبة لجمع البيانات مع األخذ باالعتبار طبيعة خصائص نشاط الطاقة المعني، وتوفّر ال

  الجمع. توالعقبات المتعلقة بالميزانية لتنفيذ استراتيجيا

يجب النظر إلى عملية جمع بيانات الطاقة على أنها النهج المتكامل لجمع إحصاءات الطاقة.     7-33
جزء متكامل من أنشطة جمع البيانات من قبل نظام اإلحصاءات القومي من أجل ضمان أفضل قدرة 

ي ومجّمعي بيانات يشّكل التعاون الوثيق بين إحصائي البيانات وكفاءة الكلفة. ومن هنا، على مقارنة
والقوى العاملة  ائيين المسؤولين عن القطاع المنزليالطاقة من اإلحصاءات الصناعية واإلحص

ماً العالقة التعاونية تنشئ فهلتشجيع عليه وتعزيزه بانتظام. فوالمسوح المالية، أهمية شاملة ويجب ا
أفضل للمعلومات وتمثّل فرصةً إلدماج مواد خاصة بالطاقة في االستبيانات غير المرتبطة بالطاقة، 

  آخذةً باالعتبار األولويات واالحتياجات المعينة لصناعات الطاقة وتحليل الكلفة والفائدة.

جزًء من يجب أن يشكل وضع برنامج عادي لجمع بيانات الطاقة وتحسين البرنامج الحالي    7-34
رسمية. ويجب تصميم وتنفيذ مثل هذا البرنامج مخطٍط استراتيجي طويل األمد في مجال اإلحصاءات ال

بشكل صحيح بغية الحصول على تغطية واسعة النطاق وضمان جمع إحصاءات طاقة دقيقة ومفّصلة 
داد الطاقة وآنية من المسوح الخاصة بصناعات الطاقة، وايضاً من الصناعات المنخرطة في نشاط إم

  كنشاط ثانوي.

يمكن استخدام  بيانات استهالك الطاقة، بما أنه إن النهج المتكامل مهمً بشكل خاص بالنسبة لجمع   7-35
يمكن الحصول على البيانات بشكل مباشر أو غير مباشر من الوحدات إذ العديد من مصادر البيانات. 

االقتصادية المالئمة (كالمؤسسات أو المنشآت أو المنازل) بحسب التعدادات، المسوح و/أو السجالت 
دي الطاقة، قد يكون من الضروري استغالل  اإلدارية. ونظراً ألن عدد مستهلكي الطاقة أكبر من مزّوِ

الموجودة لتحديد هذه المنشآت التي سيطلب منها الرد على بعض األسئلة الخاصة  المسوح التجارية
  باستهالك الطاقة. كما يجب تأمين اتّساق بيانات استهالك الطاقة المجّمعة من عدة مصادر.   

  مصادر البيانات  .د

  ن:إن إنتاج إحصاءات الطاقة يستند إلى البيانات التي يتم جمها من مصدَرين أساسيَي   7-36

  ألغراض إحصائية من ً مصادر البيانات اإلحصائية التي تؤمن البيانات المجّمعة خصيصا
 التعدادات و/أو المسوح النموذجية؛ و
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  مصادر البيانات اإلدارية التي تؤمن البيانات الموضوعة في األصل ألغراض غير مرتبطة
 بإنتاج البيانات اإلحصائية.

  

 مصادر البيانات اإلحصائية .1

إن مصادر البيانات اإلحصائية النموذجية لتجميع إحصاءات الطاقة هي مسوح الوحدات    7-37
قيد االعتبار. ويحصل المسح من خالل تعداد كافة الوحدات الموجودة  السكانية الموجودة في المجتمعات

ها علمياً (تعداد) أو من خالل تعداد مجموعة ثانوية من الوحدات الممثلة يتم اختيار السكاني في المجتمع
  ي (المسح النموذجي).السكان المجتمع من

بشكل عام، تمثل التعدادات تمريناً مستهلكاً للوقت ومكثفاً للمصادر لجمع إحصاءات الطاقة بما    7-38
أتها مكلفة وتفرض عبء استجابة كبير على السكان. ولهذه األسباب من غير المرّجح أن يتم استخدام 

ه، وبحسب السكان موضع االهتمام والموارد المتوفرة والظروف الراهنة في التعدادات كثيراً. إال أن
البلد، قد يكون إجراء تعداد خياراً مجدياً لتجميع إحصاءات الطاقة. وقد يكون من المالئم إجراء تعداد 
كامل للوحدات في قطاع صناعة الطاقة عندما يفتقر أي يلد معين، على سبيل المثال، إلى وجود سجل 

ل هذه الحالة، يجب أن يتم لطاقة (وفي مثالجهات المنتجة لي، أو عندما يكون هناك القليل من تجار
في طبقة شاملة من المسوح المالئمة) أو عندما يكون هناك حاجة ملحوظة لبيانات طاقة  ادراجها

  تفصيلية في بعض المواقع الجغرافية الصغيرة.

، بالعينة. هي وسائل لجمع المعلومات من نسبٍة من مجموع السكان، تُعرف نةبالعيالمسوح    7-39
إلجراء اإلسقاطات على السكان ككل. وغالباً ما تكون أقل تكلفة من التعدادات. هناك العديد من أنواع 

مسوح  )1:  (العينة وحداتالمسوح التي يمكن استخدامها في إحصاءات الطاقة باالستناد إلى 
والمؤسسات. ويوصى بشكل عام بأن تبذل البلدان  ) مسوح المنازل3) مسوح المنازل؛ (2المؤسسات؛ (

التي تلبي احتياجات إحصاءات الطاقة بطريقة تكاملية، وهو جزء بالعينةالجهود لوضع برنامج للمسوح 
ل لتجنّب ازدواجية العم لشاملة الخاصة بالمؤسسات والمنازلمن برنامج المسوح النموذجية الوطنية ا

  وتقليص أعباء االستجابة.

  تصميم المسح

قبل البدء بأي مسحٍ من الضروري أن يكون هناك تصميم لهذا المسح. ولبلوغ هذه الغاية، هناك    7-40
عدد من الخطوات يجب اتباعها. أوالً، تحديد الحاجة إلى معلومات معينة وتحديد أهداف هذا المشروع 

ة، إلخ. وبغية القيام بذلك من الجدوى، الميزانية، التقسيمات الجغرافيالمعينة، التركيز على األولويات، 
روري االستفادة من الخبرات الُمكتسبة من مثل هذه المشاريع في المجاالت اإلحصائية األخرى، الض

وأخذ التوصيات الدولية ذات الصلة باالعتبار (التوصيات المنشورة ضمن التوصيات الدولية 
ً أحكام مختلف القوانين واألنظمة القومية القابلة للتطبيق. 2008 لإلحصاءات الصناعية، ) وأيضا

وتتطلب هذه المرحلة خبرات العديد من الجهات المتخصصة، كاألخصائيين في مجال الموضوع الذي 
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يتم تغطيته، في التصميم النموذجي، في تقنيات المقابالت، في اإلجراءات التحليلية، وغيرها. ونظراً 
تصبح مسألة المشاركة والتعاون بين مختلف الوزارات والمكاتب اإلحصائية القومية والمعاهد لما سبق، 

  . جوهريةال من المسائلاألكاديمية 

من الناحية المثالية ، يجب تصميم مسوحات الطاقة لضمان اجرائها بشكل منتظم. لهذا السبب،    7-41
اية. يتم تشجيع الدول للتأكد من أن تصميم فمن المستحسن أن يتم تأسيس دورية المسوحات من البد

المسح هو األمثل، والحفاظ عليها في االعتبار االستخدام المرغوب واالستدالالت من النتائج المتوقعة، 
في حين يجب تجنب المعلومات غير الضرورية ألغراض المسح قدر اإلمكان. نظرا" الى تكلفة المسح.  

 من النتائج التحليلية وضمان اتساقها مع مرور الوقت. ةد معظميجب تصميم المسح بطريقة تضمن فوائ

ما أن يتم تحديد الموضوعات المعينة التي سيتم تغطيتها في المسح، تكون الخطوة الثانية    7-42 
باختيار مواد البيانات باستخدام تلك المواد المطروحة في الفصل السادس في الالئحة المرجعية، وبالتأكد 

االختيار قد حصل وفقاً لتصنيف مالئم وتعريف دقيق لكل مفهوم من المفاهيم الُمستخدمة في من أن 
  تعاريف مواد البيانات.

إن اختيار السكان الهدف أو النموذج لهو أمر حّساس من ناحية مالقاة أهداف المسح بنجاح.    7-43
ين الجهة الممثّلة للمسح، أجل تأم وضمن هذه المرحلة، يجب تقرير عدد الوحدات التي ستتم مقابلتها من

مع األخذ باالعتبار مسائل توفّر الوقت، القيود المتعلقة بالميزانية ودرجة الدقة المطلوبة.  وستعتمد 
ً على المعلومات على تقنية النمذجة المستخدمة على السكان أو  المجموعة التي تتم نمذجتها، وأيضا

ً للمشروع المتوفرة من برامج مسوح أخرى والسجالت  اإلدارية التي تؤمن صورة أوضح وسياقا
  المطروح.

ومن األمور األساسية لضمان ستبيانات والتوثيق المكّمل لها. يتبع هذه المرحلة تصميم اال   7-44
تصميم االستبيان بشكل جيد: اختيار مواصفات من يجري المقابالت؛ طريقة المقابلة التي يجب أن تتّبع 
الطريقة األمثل للمسح (المقابالت الشخصية، المسوح الهاتفية، المسوح البريدية، المقابالت المباشرة 

، المسوح على شبكة اإلنترنت والشبكة الداخلية عبر الكمبيوتر، المسوح عبر البريد اإللكتروني
النطاق الزمني لمواد البيانات وطريقة تقديم طلب كل واحدة منها ومن المفاهيم ذات الصلة. ووغيرها)؛ 

ثم تأتي مسألة تحديد نوع األسئلة وترتيبها مع االهتمام الخاص باستخدام لغة واضحة ومباشرة 
استخدام وحدات القياس الصحيحة التي سيتم تقديم األجوبة بها  وصريحة. ومن األمور المهمة أيضاً،

وهذا األمر يعتمد بشكل عام على الجهة التي تجري مقابلتها. فوحدات القياس الصغيرة، على سبيل 
المثال، كالكيلو واط ساعة والقدم المكعّب وغيرها مالئمة تماماً للمستهلكين ولمحطات الوقود، لكنها 

  عات إمداد الطاقة.ليست مالئمة لصنا

ً مسألة تحضير تعليمات دقيقة وواضحة من شأنها أن    7-45 ومن أهم أجزاء تصميم المسح أبضا
توضح أي شكوك تساور الجهات المستجيبة الُمحتملة. ومن الضروري ذكر أهمية إجراء مجموعة من 

كل من الجهة المقابِلة  التعديالت على التصميم بما يتكيف مع السياق المحدد والنطاق الجغرافي ومع
والجهة الُمجيبة، واإلجراءات المخطط لها. ومن المهم اختبار االستبيان في ظل السياق نفسه الذي سيتم 
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تطبيقه فيه قبل إتمام التعديالت المطلوبة. ويجب أن يخضع األشخاص الذين يجرون المقابالت إلى 
ض الحاالت، خاصةً عند قياس الكتلة الحيوية، التدريب على تقنيات قياس مختلف أنواع الوقود. وفي بع

يجب توفّر معدات القياس (كموازين خشب الوقود والفحم النباتي) للقياسات الفيزيائية ألنواع الوقود 
  الُمستهلك فعلياً.

  مسوح المؤسسات

مسوح المؤسسات هي المسوح التي تشمل وحداتها النموذجية المؤسسات (أو الوحدات    7-46
اإلحصائية التي تنتمي إلى هذه المؤسسات كالمنشآت أو الوحدات بحسب نوع النشاط) بقدرتها على 
اإلبالغ عن ومراقبة الوحدات التي يتم الحصول على البيانات منها وحولها.  ومن المفترض أن يتوفر 

إطار نموذجي لمؤسسات الطاقة. وباالعتماد على مصدر اإلطار النموذجي، يمكن تصنيف مثل  لديها
، على الالئحةالمسح المرتكز هذه المسوح أيضاً إما مسوح ترتكز على الالئحة أو على المنطقة. في 

لى المسح المرتكز عموجودة أصالً. أما في  ذج األصلي من الئحة مؤسسات ومنازليتم اختيار النمو
، تتمثل الوحدات النموذجية األصلية من مجموعة من المناطق الجغرافية. وبعد مرحلة أو أكثر المنطقة

. ومن هذه تقع ضمنها المؤسسات والمنازلمن مراحل االختيار، يتم تحديد نموذج من المناطق التي 
المسوح المرتكزة على الالئحة يتم اختيار النموذج وتجميع البيانات. بشكل عام، من المفّضل استخدام 

الئحة بما أنه من الصعب تعداد المؤسسات التي تقع في منطقة ما، وكما أن المسح المرتكز على المنطقة 
ال يالئم المؤسسات (الكبيرة والمتوسطة الحجم) التي تعمل في عدد مختلف من المناطق بسبب صعوبة 

طقة الُمختارة. يجب استخدام نمذجة منجمع البيانات من أجزاء المؤسسة التي تقع فقط ضمن هذه ال
  عند اإلمكان لتحسين دقة البيانات. تراتبية

في المبدأ، يجب أن يشمل اإلطار النموذجي كل الوحدات الموجودة  استخدام السجل التجاري.   7-47
في نطاق السكان الهدف للمسح، من دون ازدواجية وال تقصير. ويؤمن السجل التجاري الذي تحتفظ 

ؤالء السكان. وبشكل عام، السجل التجاري اإلحصائي هو الئحة به البلدان ألغراض إحصائية مثل ه
األخرى، مع خصائصها، الفاعلة في االقتصاد القومي. هو أداةً لقيادة  بكافة المؤسسات والوحدات
لإلحصاءات الخاصة به. وفي معظم الحاالت، يرتكز قيام سجل تجاري  اً المسوح اإلحصائية ومصدر

إحصائي والحفاظ عليه على األحكام القانونية، بما أنه يتم تحديد نطاقه ومجال تغطيته جراء عوامل 
، كخيار أمثل، بأن يُشتق إطار كل مسح مؤسسي لصناعات الطاقة من غرٍض وصىويخاصة بالبلد. 

ً عن استخدام  عام واحد، والسجل التجاري اإلحصائي الذي تحتفظ به المكاتب اإلحصائية، عوضا
  السجالت الفردية لكل مسح فردي.

ستخدام الئحة المؤسسات وبالنسبة للبلدان التي ال تملك سجالً تجارياً محدّثاً، يوصى بأن يتم ا   7-48
المأخوذة من التعدادات االقتصادية األحدث والمعدّلة عند الضرورة باالستناد إلى المعلومات ذات الصلة 

  إذا ما توفرت، كإطار نموذجي.من مصادر أخرى، 



   

137 

 

   المتعلقة بإحصاءات الطاقة االضافية المسوح

ً إلحصاءات الطاقة مفيدة جداً للتعويض عن النقص في    7-49 إن المسوح المصّممة خصيصا
األمثلة على المسوح المتعلقة  المعلومات والهوة الموجودة في اآلليات والمعدات المذكورة أعاله. ومن 

د بإحصاءات الطاقة، المسوح الخاصة باستهالك الطاقة الُمصممة خصيصاً لقياس كميات استهالك الوقو
وبعض المواقع األخرى ذات الصناعات الريفية  وي. والوحدة النموذجية هي المنازلوالوقود الحي

الصغيرة. وتغطي عادة البيانات أوزان (أو أحجام، إذا ما كان باإلمكان التحويل إلى الوزن فيما بعد) 
ستخدام الوقود أنواع مختلفة من الوقود المستهلكة ألغراض عدة. وإذا ما كان هناك نمط موسمي ال
تحليل النتائج  عندها يجب أن تمتد المقابالت على مدار السنة لتكون ممثلة لكل المواسم. ويجب أن يتم

  لشخص الواحد. ول على مجموعة من األرقام  لمن أجل الحص وفقاً لحجم المنزل

المالية والبشرية  قد يكون تصميم وتنفيذ مثل هذه المسوح من األمور المتطلبة من ناحية الموارد   7-50
وهي غالباً ما تتطلب خبرات متعددة االختصاصات من أجل تحديد التصميم النموذجي وتقنيات المقابلة 

تب ابتأمين التعاون بين وزارات/وكاالت الطاقة، ومكيوصى وإجراءات التحليل المالئمة. وبالتالي، 
  اإلحصاءات القومية والمعاهد األكاديمية الوطنية أو الدولية.

  مسوحات األسر المعيشية والمسوح المختلطة بين المؤسسات واألسر

عبارة عن مسوحات حيث تكون وحدات أخذ العينات هي األسر. في  مسوحات األسر المعيشية   7-51
االستطالعات المختلطة بين المؤسسات واألفراد ، يتم اختيار عينة من األسر المعيشية ويتم سؤال لكل 

كان أي من أعضائها يملك ويدير مؤسسة غير مدمجة (تسمى أيضا مؤسسة القطاع  أسرة معيشية ما إذا
غير الرسمي في البلدان النامية). قائمة الشركات التي بتم تجميعها تستخدم كأساس الختيار الشركات 
 التي يتم جمع البيانات المطلوبة منها في النهاية. المسوحات المختلطة في المؤسسات األسرية مفيدة في

  61.التي ال يمكن تسجيلها بسهولة )االسريةمدمجة (أو الغير الشركات تغطية 

بالرغم من أن مسوح القطاع المنزلي ليست مصممة خصيصاً لتجميع بيانات الطاقة، إال أنها    7-52
قد تعطي نظرة شاملة بشأن االستهالك النهائي السكني للطاقة وبشأن إنتاج الطاقة من قبل القطاع 

ونظراً لتعقيد خصائص استهالك الطاقة في المنازل، يجب أن تتأتى التقديرات والقياسات  المنزلي.
األخرى الستهالك الطاقة من قبل هذه المسوح باستخدام البيانات الفوقية التي تؤمنها. وألغراض خاصة 

وملحقات بالطاقة، تتعلق المعلومات المفيدة بعدد ومتوسط حجم المنازل، ودخول األدوات وملكيتها، 
هذه األدوات ومؤشرات استخدامها، والوقود الُمستخدم في الطبخ وفي التدفئة والتكييف والمصادر 
الكهربائية (الشبكة القومية، الطاقة الشمسية أو إنتاج ذاتي)، وأنواع مصابيح اإلنارة إلخ. وهناك طريقة 

ذلك من خالل استخدام أخرى لتحديد خصائص مخزون األدوات في المنازل، كالعمر والكفاءة، و
 السجالت والمسوح اإلدارية بشأن بيع األدوات..

                                                           
 للحصول على وصف المزايا وعيوب مختلطة مسوحات المؤسسات المنزلية.  6.24-6.19، الفقرات.  IRIS 2008راجع  61
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شكل منتظم، وتيرة هذه المسوح سة األخرى للحصول على المعلومات بمن العوامل الرئي   7-53
ً كبيراً نتيجة  الخاصة بالقطاع المنزلي، نظراً ألن التغيرات الحاصلة في هذا القطاع تظهر تنّوعا

على األسعار والتكنولوجيا وتوفر الوقود. ويجب أخذ باالعتبار أن ظهور أدوات التغيرات الطارئة 
  منزلية حديثة في األسواق يخلق عادات جديدة الستهالك الطاقة.

الوطني، إنما أيضاً على الصعيد الريفي هذه المسوح ليس فقط على الصعيد  يجب أن يتم تمثيل   7-54
   تحليٍل سليم للبيانات.  التوّصل إلى والمديني وبحسب المناطق، من أجل

 مصادر البيانات اإلدارية .2

يمكن جمع البيانات من قبل مختلف . ت اإلدارية التي يتحكم بها القطاع العاممصادر البيانا   7-55
) رصد األنشطة المتعلقة بإنتاج واستهالك 1الوكاالت الحكومية استجابة  للتشريعات و/أو األنظمة: (

) تقييم مخرجات السياسات والبرامج 3تمكين األنشطة النظامية وأعمال التدقيق؛ و() 2الطاقة؛ (
  والمبادرات الحكومية. 

ينجم عادةً عن كل نظام/تشريع (أو مجموعة من األنظمة/التشريعات ذات الصلة) سجَل الهيئات    7-56
الناتجة عن تطبيق هذا  المرتبطة بهذا النظام/التشريع، والبيانات –المؤسسات، المنازل وغيرها  –

النظام/التشريع. وتتم اإلشارة إلى السجل والبيانات ذات الصلة بشكل جماعي على أنها بيانات إدارية. 
  ويمكن استخدام البيانات الصادرة عن المصادر اإلدارية في عملية تجميع إحصاءات الطاقة.

وأهمها تشمل ما يلي: تقليص كلفة جمع هناك عدد من إيجابيات استخدام البيانات اإلدارية،   7-57
؛ أخطاء أقل من األخطاء الناجمة عن المسح النموذجي (نظراً للتغطية يص أعباء االستجابةالبيانات؛ تقل

االستدامة نتيجة الكلفة اإلضافية المنخفضة والنفاذ الكاملة للسكان الخاضعين لألنظمة/التشريعات)؛ 
انات؛ احتمال غياب تصميٍم معين للمسح وقياس نموذجي للبيانات؛ الطويل األمد؛ التحديث الدوري للبي

امكانية التعاون بين وكاالت مختلفة، األمر الذي قد يقود إلى وجود خلفية لعملية التبويب واإلقرار 
بمختلف مواضع االهتمام؛ إمكانية تحسين نوعية البيانات؛ إمكانية اإلقرار باستخدام البيانات اإلدارية؛ 

إلقامة صالت الوصل بين بيانات مختلف المصادر؛ وضع نظام إحصائي ضمن الوكاالت؛ الفرصة 
  واحتمال استخدام المسوح اإلحصائية كإطار للعمل.

م، عند بما أن البيانات اإلدارية ليست في األساس مجّمعة ألغراٍض إحصائية، من المهو   7-58
الفوقية. وتشمل الحدود المحتملة في استخدام ، التنبّه لمحدوديتها ولشرحها في البيانات استخدامها

البيانات اإلدارية: عدم تطابق مفاهيم وتعاريف مواد البيانات؛ االبتعاد عن التعريف المفّصل للوحدات 
اإلحصائية؛ احتمال اختالف التشريعات/األنظمة عن السكان موضع المسح؛ ركاكة نوعية البيانات 

ارية؛ احتمال التقطُّع في السلسلة الزمنية بسبب التغيرات التي نتيجة نقص ضمان جودة البيانات اإلد
تطرأ على األنظمة/التشريعات؛ والقيود القانونية المتعلقة بالنفاذ والسرية (راجع الفصل العاشر للمزيد 

  من التفاصيل حول مسألة السريّة).
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در البيانات اإلدارية من المهم أن يعمل مجِمعو إحصاءات الطاقة على تحديد ومراجعة مصا   7-59
هم واستخدام المصادر األكثر مالءمةً لجمع وتبويب إحصاءات الطاقة. األمر الذي دالمتوفرة في بل

يقلّص بشكل واضح أعباء االستجابة وتكاليف إجراء المسح. واإليجابيات والسلبيات ذات الصلة 
، وإلى أي مدى، على ظروف البلد المطروحة أعاله ليست حتمية. إذ يعتمد أمر إمكانية انطباقها أو ال

، السجالت الجمركية الخاصة. ومن األمثلة على مصادر البيانات اإلدارية المهمة إلحصاءات الطاقة
بية األخرى؛ (لواردات وصادرات منتجات الطاقة)؛ الضريبة على القيمة الُمضافة؛ األنظمة الضري

الوقود (البنزين والديزل لالستخدام على على أنواع محددة من  نظام الضرائب المحددة المفروضة
الطرقات) أو أنوع محددة من الطاقة (كالضريبة على الكربون)؛ وأنظمة رسوم استخدام الكهرباء 

  والغاز.

يمكن أن تعمل منظمات القطاع  .مصادر البيانات اإلدارية التي يتحكم بها القطاع الخاص   7-60
الخاص كالجمعيات التجارية على جمع البيانات. األمر الذي يحصل لمساعدة قطاع الصناعة على فهم 
ً للحكومة  ً ما تكون هذه البيانات ذات أهمية أيضا أهم مظاهر أعمال الصناعة الخاصة به. وغالبا

صائية المسؤولة عن إحصاءات الطاقة ولصانعي القرارات والسياسات. ويجب أن تعمل الوكالة اإلح
مثل هذه البيانات من أجل مضاعفة بشكل تعاوني مع هذه المنظمات الخاصة للتمكن من النفاذ إلى 

الجهتَين منظمة القطاع  أقصى درجة أعباء رفع التقارير إلىقيمتها اإلحصائية. األمر الذي يقلّص إلى 
حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، حينها ستحتاج الوكالة  الخاص والوكالة اإلحصائية أيضاً. إال أنه في

اإلحصائية إلى طلب تقديم البيانات مباشرةً لها. لذا يجب بذل كل الجهود إلقامة التعاون المتين بين 
منظمات القطاع الخاص والوكالة اإلحصائية. ويجب على الوكالة اإلحصائية أن تؤمن جودة 

ذه المنظمات؛ بما أن جمع البيانات ليس من نشاطها األساسي، وموضوعية البيانات التي تؤمنها ه
  وكونها قد تكون بمثابة مناِصرة للصناعة.

  طرائق تجميع البيانات  .ه

يشير تجميع البيانات بشكل عام إلى العمليات التي تجري على البيانات التي سبق جمعها من    7-61
ً لمجموعة قواعد محددة (اإلجراءات اإلحصائية) من أجل إنتاج  أجل اشتقاق معلومات جديدة وفقا

مخرجات إحصائية متنوعة. وبشكل خاص، تغطي طرائق تجميع البيانات ما يلي: (أ) تفعيل وتحرير 
تقدير خصائص السكان. يتم استخدام هذه الطرائق للتعامل  البيانات؛ (ب) تجنّب البيانات المفقودة؛ و(ج)

مع مختلف أنواع المشاكل الحاصلة في البيانات المجّمعة، كالتغطية غير الكاملة، عدم االستجابة، 
اإلجابات الخارجة عن النطاق، تعددية اإلجابات، عدم تطابق أو تضارب اإلجابات، واإلجابات غير 

صل عادةً هذه المشاكل بسبب الشوائب في تصميم االستبيان، واالفتقار الصحيحة على األسئلة.  وتح
إلى تدريب من يجرون المقابالت، واألخطاء من ناحية الجهة الُمجيبة بشأن تأمين البيانات واألخطاء 
المتعلقة بمعالجة البيانات. لذا يُنصح بأن يتم وضع تقارير دورية تحدد وتيرة حصول المشاكل وبالتالي 
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المصادر األساسية لألخطاء، وإجراء التعديالت الالزمة في عمليات جمع البيانات المستقبلية. تحدد 
  .  62وتجد أدناه نظرة شاملة بشأن طرائق تجميع البيانات الموصى بها

. هي عملية ضرورية لضمان جودة البيانات المجّمعة، وهي تشير إلى عيل وتحرير البياناتتف   7-62
عة من الجهة المستجيبة لغرض تحديد وتعديل الِقيم غير المقبولة وغير الفحص المنتظم للبي انات المجمَّ

مسبقاً. ومن المهم تعريف معيار التفعيل المتطابقة والتي يُسأل عنها بشكل كبير وفقاً لقواعد يتم تحديدها 
لمتطلبات الذي يؤكد بشكل واضح ومنتظم إذا ما كانت البيانات تلبي متطلبات الكمال والتكامل وا

الحسابية والتوافقية، ويضمن جودة البيانات ككل. وتقوم السلطة اإلحصائية بوضع معيار التفعيل وفقاً 
لطبيعة البيانات وتحليالت مواضع االهتمام، آخذةً باالعتبار، القَدَر، التركيبة، التوجهات، العالقات، 

  المسببات، االعتماد المتبادل، ودرجات االستجابة المحتملة.

مع اإلقرار بأهمية تفعيل وتحرير البيانات، كان ال بد من التشديد على عدم السماح بإجراء    7-63  
عة إلى العالقة بين  أي تعديل اعتباطي على البيانات، إذ يجب أن يستند أي تغيير في البيانات المجمَّ

تتطابق، يجب وضع  المتغيرات وقيَم االستجابة. ولتجنب اإلجابات الخارجة عن السياق والتي ال
مجموعة إجابات مالئمة لكل سؤال وتوافقها مع اإلجابات من األسئلة األخرى المتعلقة بالموضوع. 
فعلى سبيل المثال، يمثل التحقق من أن مجموع اإلمدادات المتوفرة يساوي مجموع االستخدامات 

لالستبيانات الروتينية الخاصة بصناعات ، وهو دائماً ساري المفعول الُمسّجلة معيار تفعيل مهماً جداً 
إمدادات الطاقة. ومن حلول مسألة عدم االستجابة، إعطاء المزيد من الوقت للجهة الُمجيبة لـتأمين 
المعلومات. وفي حال لم يتحقق هذا، يمكن تقدير القيمة بطريقة حسابية، استناداً إلى إجابات ذات صلة 

  المجّمعة في مكان آخر.أو باستخدام المعلومات غير الرسمية 

يمكن أن يكون التفعيل والتحرير من العناصر الغالية الكلفة لعملية المسح. إال أنه ال بد من    7-64
التركيز على أهم المناطق والمسائل. فعلى سبيل المثال، قد يكون للعديد من إجابات المسوح أقل قدر 

المبذولة لتصحيح األخطاء أي فعالية. ومن أجل زيادة  من التأثير على النتائج النهائية، وال يكون للجهود
قبل عملية كفاءة عملية التفعيل والتحليل يجب أن يتم تحديد اإلجابات التي سيكون لها التأثير األكبر 

  التحرير والتفعيل الفعلية، كي يتم تخصيص موارد التحرير والتفعيل بشكل صحيح.

معقولة ى استبدال إجابة خاطئة أو أكثر أو عدم اإلجابة بِقيم يشير اإلسناد إل. إسناد البيانات   7-65
ومتطابقة داخلياً من أجل إنتاج مجموعة بيانات مكتملة. وهو يُستخدم لتقدير قيم البيانات الناقصة عندما 
ال يجيب من هو معني باإلجابة على كافة األسئلة ذات الصلة، إنما على جزء منها، أو عندما تكون 

ر صحيحة منطقياً. وهناك عدة طرائق لإلسناد، تتراوح بين اإلجراءات اإلحصائية البسيطة اإلجابات غي
  والبديهية إلى األكثر تعقيداً.

                                                           
لإلحصاءات الصناعية تجد المزيد من المعلومات حول مختلف التقنيات المستخدمة في تجميع البيانات، على سبيل المثال، في التوصيات الدولية   62

2008)IRIS (  
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يعتمد اختيار طرائق اإلسناد على هدف التحليل وعلى نوع البيانات الناقصة. وفي كل الظروف    7-66
م استخدام مزيج من طرائق اإلسناد. . ففي معظم أنظمة اإلسناد يت63ما من طريقة أفضل من األخرى

  في ما يلي الخصائص المرجوة من كافة عمليات اإلسناد:

ر قدر من ناقص مع الحفاظ على أكبإن السجالت الُمسندة يجب أن تشبه إلى حد كبير السجل ال  )أ(
 البيانات الُمجابة. وبالتالي ال بد من إسناد أقل عدد ممكن من مواد البيانات؛

  السجل الُمسند كافة عمليات التحقّق من البيانات؛(ب)يجب أن يرضي 

(ج) تجدر اإلشارة إلى القيم الُمسندة، وشرح الطرائق والمصادر المستخدمة في اإلسناد في البيانات 
  الفوقية. 

بأن يستخدم مجّمعو إحصاءات الطاقة اإلسناد عند الضرورة، مع الطرائق المالئمة يوصى    7-67
أيضاً أن تتطابق هذه الطرائق مع المتطلبات العامة كما وضعتها التوصيات يوصى والمطبّقة بشكل دائم. 

  ).UN 2009bالدولية لإلحصاءات الصناعية (

. بعد أن يتم تفعيل البيانات وتحريرها وعملية اإلسناد لتصحيح عدم اإلجابة إجمالية اإلجراءات   7-68
يم النموذجية لتقدير الخصائص المطلوبة واإلجابات الخاطئة، يتم تطبيق إجراءات خاصة على الق

اإلجراءات). وتشمل هذه اإلجراءات رفع قيمة النموذج  ةالمتعلقة بالسكان (وهو ما يُشار إليه بإجمالي
بعامل يرتكز على جزء النمذجة (أو العامل المستخدم للبيانات العائدة) من أجل بلوغ مستويات البيانات 

األكثر تعقيداً لهذه للسكان. وفي بعض الحاالت، يمكن استخدام المزيد من التقنيات  يلإلطار النموذج
الخبرات المتخصصة  بأن تتوخىيوصى تطبيق إجراءات التقدير هي عملية  معقدة والغاية. كما أن 

  إنجاز هذه المهمة.أمر دائماً 

اعتبارات التقدير المهمة،  إن معالجة بيانات السكان غير المقيمين في مكان عملهم هي من   7-69
خاصةً في إحصاءات الطاقة. وهي بيانات مبلّغ عنها وصحيحة إنما غير اعتيادية بمعنى أنها ال تمثل 
السكان النموذج وبالتالي قد تشتت التقديرات. إذا كان الوزن النموذجي كبيراً وتم تضمين قيمة السكان 

لنموذج، سيكون التقدير النهائي كبيراً وغير تمثيلياً ألنه غير المقيمين في مكان عملهم غير المعدّلة في ا
مبني على قيمة واحدة من الجهات. وأبسط طريقة للتعامل مع مثل هذه البيانات هي بتقليص حجمها في 
النموذج بطريقة ال تمثل بها سوى نفسها. ويمكن استخدام التقنيات اإلحصائية الحتساب حجم معين من 

  في مكان عملهم، وذلك في البيانات الفوقية.  السكان غير المقيمين

      

    

                                                           
  .2ب  IRISدس في لساالفصل انظر ة، االستجابة للوحدم اعدأو الستجابة للبند م افي حالة عدب الحتسارات اعن خيات لمعلوماالمزيد من  63
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  موازين الطاقة . 8 الفصل

 مقدمة  .أ

الطاقة" فيما  يُشار اليه بعبارة "ميزانجمالي (والذي . اّن ميزان الطاقة اإلمفهوم ميزان الطاقة  8-1
الداخلة إلى منتجات الطاقة  كافةالبيانات حول  وتوليف محاسبي لتجميععمل طار يلي من الفصل) هو إ

عبّر يجب أن يُ و. رجعيّة معينةم الوطنية خالل فترةداخل أراضيه  والُمستخدمة بلد معين والمتواجدة فيه
يُظهر العالقة بين أن أشكال الطاقة ضمن وحدة محاسبة مشتركة و هذا النوع من الموازين عن كافة

قدر المستطاع  ال"وينبغي أن يكون ميزان الطاقة "كام الت ومخرجات عمليّات تحّول الطاقة.مدخ
. كما ويجب أن يرتكز ميزان لطاقة في هذا الميزانكل تدفقات ايث أنّه يتم احتساب، من حيث المبدأ، بح

الذي ينص على أّن كميّة الطاقة في أي نظام مغلق ة على القانون األول للديناميكا الحراريّة الطاقة وبقوّ 
ة الى ذلك النظام أو في حال تّم ادخال طاقة اضافيّ  هي ثابتة، فال يمكننا زيادتها أو التقليص منها اّال 

. وكما يتبيّن لنا في هذا الفصل، فاّن ميزان الطاقة يختلف عن حسابات الطاقة التي يتم اخراجها منه
نظام الحسابات القوميّة (للمزيد من التفاصيل، راجع  وتعاريف وتصنيفات وضعها على أساس مفاهيم

  .64)11الفصل 

ً  عيجمتيمكن   8-2 (سلعة طاقة) وتُسّمى في هذه معيّن من منتجات الطاقة  ألي منتَج الموازين أيضا
على سبيل االيجاز. تخضع موازين السلع للبنية العامة لع الطاقة أو بموازين السلع الحاالت بموازين س

مزيد من لللموازين الطاقة، الوارد ذكرها في هذا الفصل، ولكنّها ترّكز على منتجات الطاقة األحاديّة (
  ).التفاصيل، راجع الملحق (ج)

  تفيد في:الطاقة هو أداة متعددة األغراض  . اّن ميزانالهدف من ميزان الطاقة  8-3

املة ومتّسقة عن واقع الطاقة في إقليم (أ) تعزيز أهميّة احصاءات الطاقة من خالل توفير بيانات ش
  معيّن؛وطني 

اقة والطلب عليها في اقليم وطني معيّن وذلك من أجل الط (ب) توفير معلومات شاملة حول إمدادات
صلة، باإلضافة الهداف أخرى للسياسة ذات فهم الوضع األمني للطاقة واألداء الفعّال ألسواق الطاقة وأ

  لطاقة؛ إلى صياغة سياسات خاصة با

  نتها؛مقار اءات األساسيّة واتساقها وإمكانية(ج) تأدية دور أداة الجودة لضمان اكتمال االحص

  المقارنة بين فترات مرجعيّة مختلفة ودول مختلفة؛ (د) ضمان إمكانية

  قليم وطني معيّن؛) في إ2COكسيد الكربون (ات لتقدير معدّل انبعاثات ثاني أ(هـ) توفير البيان

                                                           
لطاقة، والتي تم تجدر اإلشارة إلى أن مزان الطاقة كما هو موضح في هذا الفصل يختلف عن حسابات الطاقة لنظام المحاسبة االقتصادية البيئية المتكاملة ل  64

  ).11تطويرها على أساس مفاهيم وتعريفات وتصنيفات نظام الحسابات القومية ( للمزيد من التفاصيل راجع الفصل 
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  (و) توفير القاعدة لمؤشرات دور الطاقة في اقتصاد البلد؛

 ر وانتاج الكهرباء بواسطة احتراقتكريلالبلد (مثل: ااحتساب كفاءة عمليّات التحويل الجارية في (ز) 
  الوقود الخ.)؛

مدادات/استهالك المنتجات المختلفة (بما في ذلك مصادر الطاقة (ح) احتساب الحصص النسبيّة إل
  لي االمدادات/االستهالك في البلد؛المتجددة مقابل غير المتجددة) من اجما

  .مّكن من التوقّع(ط) توفير ُمدخالت لتصميم النماذج وللت

يمكن تعزيز ميزة "تعدديّة األغراض" لميزان الطاقة من خالل استحداث جداول تكميليّة تجمع   8-4
ي الميزان نفسه بين معلومات من الميزان مع معلومات اضافيّة حول قضايا معيّنة ال تظهر بوضوح ف

  ).للمزيد من النقاش حول هذه المسألة 50-8(راجع الفقرة 

التفصيليّة . يمكن عرض موازين الطاقة في كلتي الصيغتين ين الطاقة التفصيليّة والكليّةمواز  8-5
. اّن درجة التفصيل تعتمد على السياسة المعتمدة وعلى توفّر البيانات والموارد وعلى التصنيفات والكليّة

نسخ مطبوعة بحيث أّن لميزان الطاقة لنشره ب ة ما يتم اعداد الصيغة الكليّةاألساسيّة المستخدمة. وعاد
 إال أنهمستوى التجميع، وهو عدد األعمدة والصفوف، يكون مقيّد بشكل رئيسي باالعتبارات العمليّة. 

ميع عناصر ميزان طاقة مفّصل ع البيانات على المستوى التفصيلي الذي يسمح بتجيجمتالبلدان بتوصى 
أن تقوم ب يوصىصيلي عملي أو متوفّر، . وعندما ال يكون هذا المستوى التف1-8كما يرد في الجدول 

  . 2-8الوارد في الجدول  اع نموذج ميزان الطاقة الكلّيالبلدان، في الحد األدنى،  باتب

  ميزان الطاقة والمبادئ العامة لتجميع نطاق ال  .ب

  التدفّق:. يتم تحديد نطاق ميزان الطاقة وفقاً لحدود المنطقة والمنتج ونطاق ميزان الطاقة   8-6

وهي عبارة عن حدود االقليم الوطني للبلد (للمزيد من التفاصيل، راجع الفصل  - حدود المنطقة(أ) 
  الثاني)؛

وهي عبارة عن نطاق جميع منتجات الطاقة الظاهرة في أعمدة الميزان (للمزيد  - حدود المنتج(ب) 
  من التفاصيل، راجع الفصل الثالث)؛

ق الطاقة (للمزيد من التفاصيل، راجع الفصل الخامس) وهي عبارة عن نطاق تدفّ  - حدود التدفّق (ج)
  الظاهرة في صفوف الميزان.

اّن حدود المنتج والتدفّق هي ثابتة على المدى القصير. ولكن مع تقدّم التكنولوجيا، قد تتوفر   8-7
  مصادر جديدة للطاقة ويجب أن تنعكس في الموازين عند استخدامها. 

  ّن نطاق ميزان الطاقة ال يشمل: إ  8-8
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(أ) الطاقة السلبيّة مثل االكتساب الحراري للمباني والطاقة الشمسيّة التي تتلقفها األرض فتنمي 
  المحاصيل، الخ.؛

  (والتي يمكن مع ذلك أن تُدرج في جداول اضافيّة)؛ واالحتياطات(ب) رواسب موارد الطاقة 

هذه المواد واردة في  نتاج الطاقة األوليّة (البيانات حول(ج) استخالص أي مواد غير مشمولة ضمن ا
  البيانات، الحظ الفصل السادس، ويمكن أن تظهر في جدول اضافي)؛ الئحة مواد

  الطاقة.ويّة المستخدمة ألغراض غير مرتبطة ب(د) النفايات والكتل الحي

  نيّة الميزان وشموليته. ميزان الطاقة، ينبغي مراعاة بعض المبادئ العامة حول ب عند تجميع  8-9

  وتتمثّل هذه المبادئ بالتالي:

، بوضع تقوم الدول يوصى بأن وبهذا الصدد وضع ميزان الطاقة بالنسبة لمرجعيّة زمنيّة واضحة.(أ) 
 ميزان الطاقة ونشره سنويا، عل  أقل تقدير؛

 ميزان الطاقة هو مصفوفة متمثلة بأعمدة وصفوف؛ (ب)

  منتجات الطاقة المتوفرة لالستعمال داخل األراضي الوطنيّة؛تُمثّل األعمدة   (ج)

(د)  يتألف عمود "المجموع" من خاليا تشّكل مجموع البيانات المدخلة في  الصف المقابل؛ اّن معنى 
  الخاليا في عمود "المجموع" ليس نفسه لجميع صفوف الميزان (انظر الى األسفل)؛

  (هـ) تمثّل الصفوف تدفقات الطاقة؛

ق االحصائيّة، التي يتم احتسابها على أنّها الفرق العددي بين يتم تخصيص صف منفصل للفوار (و)
  ها؛ باء والحرارة ومجموع استخداملوقود والكهرمجموع إمداد ا

(ز) يجب أن تحتوي األعمدة والصفوف على معلومات متجانسة (المنتجات والتدفقات نفسها على النحو 
  لكل منها)؛ المحدّد في العنوان الرأسي

ً كافي اً (ح) يجب أن يتضمن ميزان الطاقة المفّصل عدد من األعمدة والصفوف ليُظهر بوضوح العالقة  ا
  بين مدخالت ومخرجات عمليّات التحّول (انتاج منتجات الطاقة الثانويّة)؛

لهذا الغرض،  الجول  باستخدام يوصى(ط) ينبغي التعبير عن جميع االدخاالت بوحدة طاقة واحدة (
 من الفحم وطنمن النفط المكافئ بالرغم من أّن البلدان قد تستخدم وحدات طاقة أخرى مثل طن 

)؛ ويجب أن يتم التحويل بين وحدات الطاقة من خالل تطبيق عوامل التحويل المناسبة (راجع المكافئ
 ان الطاقة من أجل شفافيةمن خالل ميز الفصل الرابع) ويجب أّن يتم االبالغ عن العوامل الُمطبّقة 

  للمقارنة؛ يتهاوقابلى "الجول" أو أي وحدة أخرى التحويل من الوحدات الطبيعيّة ال
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ة. اذا تّم استخدام لقياس محتوى الطاقة لمنتجات الطاق ) يجب أن يتم استخدام صافي القيم السعريّة(ي
بيانات التاريخيّة، أو للحفاظ على سلسلة الالسعريّة في بلد ما بسبب استعادة الحرارة الكامنة  اجمالي القيم

  عن عوامل التحويل المقابلة ويتحتّم على البلدان أن تعيّن بوضوح الطريقة المتّبعة؛ ينبغي اإلبالغ

عطاء طاقة أوليّة معادلة للكهرباء الناتجة عن م طريقة محتوى الطاقة الماديّة إل(ك) يجب استخدا
بالنسبة لهذه الطريقة، فاّن قيمة الطاقة الماديّة العادية للطاقة األوليّة مصادر طاقة غير قابلة لالحتراق. و

تُستخدم ألرقام االنتاج. وهذه الطريقة هي نقيض لطريقة االستبدال الجزئي والتي تتطلب تخصيص، 
ماثلة من لهذه الطاقة الكهربائيّة، قيمة طاقة أوليّة مساوية للقيمة االفتراضيّة للوقود الالزم لتوليد كميّة م

الكهرباء في محطة توليد الطاقة الحراريّة باستخدام الوقود القابل لالحتراق. اذا تّم استخدام طريقة 
االستبدال الجزئيّة في بلد ما، ينبغي للبلد أن يحدّد بوضوح الطريقة المستخدمة ومتوسط كفاءة توليد 

  محطات الطاقة الحراريّة  المستَخدم الحتساب الطاقة األوليّة.

في طريقة "محتوى الطاقة الماديّة"، يتم استخدام قيمة الطاقة الماديّة العاديّة للطاقة األوليّة ألرقام 
االنتاج. وبالنسبة للطاقة الكهربائيّة األوليّة، فاّن هذا هو رقم التوليد االجمالي للمصدر. ومن الضروري 

تاج الوطني للكهرباء. وفي ظل غياب توّخي الحذر عند تحديد نسبة المساهمات من مختلف مصادر االن
نتاج الكهرباء األوليّة، فاّن مساهمات النسب الخاصة من حويل داخل موازين الطاقة إلعمليات الت

الكهرباء األوليّة والحراريّة ال يمكن احتسابها على قاعدة "مدخالت الوقود". بل، ينبغي احتساب كافة 
محطات الطاقة المصنّفة حسب مصادر الطاقة (فحم، طاقة  المساهمات من كميات الكهرباء المولّدة من

نوويّة، طاقة مائيّة الخ.). وفي حال توليد الكهرباء من الحرارة األوليّة (النوويّة والطاقة الحراريّة 
ما أنّه قد يكون من الصعب الحصول على مقاييس ن الحرارة هي الطاقة األوليّة. وباألرضيّة)، تكو

ى التوربينات، غالبا ما يتّم استخدام تقديرات لمدخالت الحرارة. (مقتبس من الوكالة للتدفّق الحراري ال
  ).137)/الصفحة IEAالدوليّة للطاقة (

ضافة الى التجارة الخارجيّة في الطاقة األوليّة والثانويّة باإل (ل) يجب أن يتم الفصل بوضوح بين انتاج
المرتبطة  غير هالك النهائي للطاقة واالستخداماتمنتجات الطاقة والتغييرات في المخزون واالست

 لطاقة ولتجنّب ازدواجيّة الحساب.لطاقة وذلك لتنعكس وبطريقة أفضل، البنيّة والعالقات بين تدفّقات ابا

   : لمحة عامةبنيّة ميزان الطاقة  .ج

في األعمدة)  ة تُظهر العالقة بين منتجات الطاقة (الممثلة. اّن ميزان الطاقة هو مصفوفالبنيّة  8-10 
والتدفقات (الممثلة في الصفوف). وتعتمد صياغة ميزان الطاقة على انتاج الطاقة لبلد معيّن وأنماط 

اتباع بعض المناهج المشتركة، ب يوصى. ولكن، يتطلبهستهالك فيه ومستوى التفاصيل الذي اال
  الموّضحة أدناه، وذلك من أجل ضمان االتساق وقابليّة المقارنة الدوليّة.

  تُظهر خاليا العمود مساهمة منتج طاقة معيّن بتدفقات محددة. .األعمدة  8-11
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. يعتمد عدد األعمدة، من بين عدّة أمور، على ما اذا كان المقصود من الميزان عدد األعمدة  8-12
هو استخدامه كمصدر للبيانات األكثر تفصيال أو يتم اعداده للنشر العام  (بما في ذلك المنشورات 

وعة) حيث يجب أن تُؤخذ محدوديّة المساحة بعين االعتبار. في الحالة األولى، قد يتضمن ميزان المطب
الطاقة عدد أعمدة حسب الحاجة، أّما في الحالة الثانية يجب أن يكون مدّمج ويحتوي على أعمدة  تُبرز 

عداد التقارير والمقارنة إلي تُعتبر مهّمة للبلد المعني باإلضافة الى األعمدة المطلوبة منتجات الطاقة الت
، يجب اعداد نسخة الكترونيّة أشمل لميزان الطاقة وتوزيع نسخة مدّمجةالدوليّة. حتّى عندما يتم وضع 

  وذلك من أجل المستخدمين الذين يحتاجون الى معلومات أكثر تفصيال.

. في حين تمثّل كل األعمدة (باستثناء "المجموع") منتجات طاقة مختلفة، قد تسلسل األعمدة   8-13
  : يوصى بأنتكون مجّمعة ومتسلسلة بطريقة لتُضاف الى قيمة الميزان التحليليّة. وبالتالي، 

اديّة المعيار ومرتكزة على التصنيف الدولي الموّحد لمنتجات ) تكون مجموعات منتجات الطاقة أح(أ
  )؛SIECالطاقة (

  (ب) َيتبع عمود "المجموع" األعمدة الخاصة بمنتجات طاقة معيّنة (أو مجموعات من المنتجات)؛ 

ات "المتجددة" (ج) يلي عمود "المجموع" أعمدة تكميليّة تحتوي على مجاميع فرعيّة اضافيّة مثل "الطاق
المعلومات الواردة في ّن تعريف هذه المجاميع الفرعيّة وأي توضيح اضافي حول "وغير المتجددة". إ

  األعمدة يجب أن يتم ادراجها في ايضاحات تفسيريّة مناسبة.

. اّن  أحد أهم أغراض ميزان الطاقة هو أن يعكس العالقات بين االنتاج األولي للطاقة الصفوف  8-14
نهائي. (وتدفقات الطاقة األخرى الداخلة الى اقليم وطني معيّن والخارجة منه) وتحويلها واستهالكها ال

والهدف من عدد الصفوف وتسلسلها في ميزان الطاقة هو توضيح تلك العالقات مع االبقاء على ميزان 
  .كليّة خاصةً عند تقديمه بصيغةالطاقة مدمج 

أن يحتوي ميزان الطاقة على ثالثة مربعات أساسيّة من الصفوف، ب يوصى .تسلسل الصفوف    8-15
  وذلك على النحو التالي:

التدفقات تبيّن الطاقة الداخلة الى اقليم وطني معيّن والخارجة منه، كذلك التغييرات  – المربع األعلى(أ)  
  في المخزون من أجل توفير معلومات حول امدادات الطاقة في االقليم الوطني في فترة مرجعيّة محددة؛

امها من قبل صناعات الطاقة تحويل الطاقة ونقلها واستخد يةالتدفقات تبيّن كيف  - المربع األوسط(ب) 
  لالستعمال الخاص وكيف تتم خسارة الطاقة في عمليات التوزيع والنقل؛

  لطاقة.  ستهالك منتجات الطاقة لغير  االتدفّقات تبيّن االستهالك النهائي للطاقة وا – المربع األسفل(ج) 

ألعلى واألوسط يجب أن يتم تخصيص صف منفصل للفرق االحصائي ووضعه بين المربعين ا 8-16
 للميزان.
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 مدادات الطاقةإ –المربع األعلى  .1

يرمي الى اظهار التدفقات التي تمثّل الطاقة  –امدادات الطاقة  –المربع األعلى لميزان الطاقة  8-17
الداخلة الى اقليم وطني معيّن ألول مّرة، والطاقة التي تّمت ازالتها من االقليم الوطني وتغييرات 

ل من منتجات الطاقة المخزون. تتألف التدفقات الداخلة من انتاج منتجات الطاقة األوليّة وواردات ك
لطاقة األوليّة األوليّة والثانويّة. اّن التدفقات التي تزيل الطاقة من االقليم الوطني هي صادرات منتجات ا

  الوقود الدوليّة. والثانويّة وخزانات

اّن بند ميزان الطاقة الخاص بالتدفقات المذكور أعاله والتغييرات في المخزون تمثّل كميّة   8-18
مجموع امدادات متوفرة في االقليم الوطني خالل الفترة المرجعيّة. واّن هذا المجموع يُسّمى: "الطاقة ال

  ":الطاقة

  مجموع امدادات الطاقة=

  + انتاج الطاقة األوليّة

  + استيراد الطاقة األوليّة والثانويّة

 تصدير الطاقة األوليّة والثانويّة -

 الوقود الدوليّة (الجويّة والبحريّة) خزانات -

  التغييرات في المخزون -

. انتاج الطاقة األوليّة (كما هو محدد في الفصل الخامس) هو التقاط أو انتاج الطاقة األوليّة  8-19 
ود األحفوري الوق الطبيعيّة والمحيط الحيوي وخزاناتاستخراج الوقود أو الطاقة من تدفقات الطاقة 

خدام. أّما بالنسبة للمواد الخاملة التي تمت األراضي الوطنيّة في شكل مناسب لالستالطبيعيّة داخل 
ليست مدرجة. واّن  فهي شعالها أو تنفيسهاإ ازالتها من الوقود المستخرج والكميات التي أعيد حقنها أو

نشاط صناعات الطاقة. ومع ذلك، فمن الممكن أن تتولّد بعض ضمن انتاج السلع األوليّة هو عادةً  
ل االنتاج الذاتي والقطاع صناعات أخرى غير صناعات الطاقة مث منتجات الطاقة األوليّة بواسطة

  .  المنزلي

في وواردات منتجات الطاقة  . لقد تم تعريف صادراتوواردات منتجات الطاقة صادرات   8-20
  . وهي تشمل منتجات الطاقة األوليّة والثانويّة معا.12-5و 11-5الفقرتين 

مخازن الطاقة الدوليّة المخازن البحريّة والجويّة على حدّ سواء . تشمل الوقود الدوليّة خزانات  8-21
  .15-5و 14-5وتم تعريفها في الفقرتين

، من . من المرجو16-5في الفقرة  يف المخزون وتغيرات المخزون. تّم تعرالمخزون تغيرات   8-22
داخل الحدود الوطنيّة في فترة زمنيّة  ةالمخزونات الموجود يث المبدأ، تسجيل التغييرات في كافةح
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لى أثناء الممارسة العمليّة صعوبةً في الحصول ع م به أّن البلدان غالبا ما تجدمحددة ولكن من المسلّ 
مستخدمو الطاقة النهائيون. واّن هذه المشكلة هي  ايحتفظ بهبيانات وافية حول تغيرات المخزون التي 

جدا وبالتالي، اّن  ين النهائيين غير الصناعيين، والذين هم ُكثرمصدر ازعاج خاصة في حال المستخدم
 ً في الدراسات االستقصائيّة العاديّة للمخزون هو أمر مكلف. وبما أّن البلدان قد تعتمد  تغطيتهم جميعا

أن تكون البيانات التوضيحيّة للدولة غير ب يوصىاتفاقيات مختلفة الحتساب التغيير في مخازن الطاقة، 
يرات في مخزون الطاقة  من ن على جمع بيانات شاملة حول التغالبلدا تشجيعحة. ويتم ة وواضملتبس

  الشركات الكبيرة، سواء العامة أو الخاصة، وذلك على أقل تقدير.

يرات في المخزون نتيجة لتراكمه أو سحبه. ولضمان امكانيّة المقارنة بين قد تحصل التغ  8-23
أن ب يوصىلمقبولة في مجاالت أخرى من االحصاءات االقتصاديّة، احصاءات الطاقة مع الممارسة ا

. وبالتالي، تالية: المخزون الختامي ناقص المخزون االفتتاحيالمخزون بالطريقة ال يتم قياس تغيرات
فاّن النتيجة االيجابيّة تدل على تراكم المخزون وتمثّل انخفاضا في االمدادات المتاحة الستخدامات 
أخرى، أّما النتيجة السلبيّة فتدل على سحب المخزون وبالتالي زيادة في االمدادات المتوفرة 

  لالستخدامات األخرى. 

ج طاقة، امدادات الطاقة المجّسدة بذلك المنتج يعكس صف "مجموع امدادات الطاقة"، لكل منت  8-24
  المحدّد. أّما مجموع امدادات الطاقة لألراضي الوطنيّة فيظهر تحت عمود "المجموع".

 : التحويالت والتحويل واالستخدام الذاتي والخسائرالمربع األوسط .2

ستخدام الذاتي االوتحويل الطاقة  لمربع األوسط هو اظهار التحويالتاّن الهدف الرئيسي ل  8-25
  . لصناعات الطاقة والفواقد

لنقل الطاقة  ةاحصائيوسيلة . اّن السطر األول من المربع األوسط هو في األساس التحويالت  8-26
عن تغييرات في تصنيف والتقديم العمليين الناجمة ال ة وذلك من أجل التغلّب على مسائلبين األعمد

وتشمل عمليات النقل مثال اعادة تسمية المنتجات النفطيّة وهو أمر ج الطاقة. تاالستعمال أو في هوية من
المصافي واعادة تسميّة المنتجات التي لم  نفطيّة المنتهية كلقائمضروري عندما يتم استيراد المنتجات ال

  تعد تلبي مواصفاتها األصلية.  

منتج طاقة آخر يكون  قة معيّن الىهي عبارة عن تحويل منتج طا تحويل الطاقةعمليّة اّن    8-27
ً مناسب   أكثر الستخدامات محددة.  ا

اّن عملية تحويل الطاقة عادةً ما يتم تنفيذها من ِقبل صناعات الطاقة. ولكن الكثير من الوحدات    8-28
االقتصاديّة والتي ليست جزءا من صناعات الطاقة (مثل معامل التصنيع) تنتج كهرباء وحرارة لتلبية 

ريق ثالث (االنتاج الذاتي). وعندما ينطوي االنتاج الذاتي على و/أو بيعها الى ف تياجاتها الخاصةاح
  عملية تحويل منتجات الطاقة األوليّة، يتم تسجيله في المربع األوسط للميزان.
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ع المنشأة .  كل صف تحت عنوان "التحويل" يحدد نوعدد الصفوف التي تصف عملية التحول  8-29
قوم بتحويل الطاقة. ويقدّم الفصل الخامس قائمة مرجعيّة لمصانع التحويل، وبالتالي، الصفوف الذي ت

 قدر المستطاع، عمليةأن تُظهر الدول في موازينها، ب ويوصىالتي تظهر في قسم التحويل للميزان. 
  الواردة في الفصل الخامس.  تحويل الطاقة وفقا لفئات المنشآت

عمليات تحّول الطاقة الداخلة (مثال، : (أ) تسبق أنب يوصى. مخرجاتتسجيل المدخالت وال  8-30
و نتاج المنتجات البتروليّة، أ، والنفط الخام في مصافي النفط إلالوقود لتوليد الكهرباء وتوليد الحرارة

تظهر شارة سلبيّة لتعكس المدخالت و(ب) نتاج فحم الكوك أو الغاز) إالفحم لغاز أفران الكوك وذلك إل
مجموع  احدى مخرجات نشاطات التحّول على هيئة رقم ايجابي. ويجب أن يكون الطاقة والتي هي

ً  خاليا كل صف التي تظهر اذ اّن التحّول يسبّب دائما خسارة في الطاقة  في عمود "المجموع"، سلبيّا
الطاقة وبالتالي عندما يتم االعراب عنه بوحدات الطاقة. واّن الرقم االيجابي يشير الى تحقيق مكاسب في 

  مؤشر لبيانات غير صحيحة.

على أنّه استهالك الوقود عّرف االستخدام الذاتي . يُ لصناعة الطاقةالذاتي  تسجيل االستخدام  8-31
). 20-5نتاج ولتحضير استخدام الوقود والطاقة (راجع الفقرة هرباء والحرارة للدعم المباشر لإلوالك

وألنظمة التبريد أو ضاءة وللمكابس ك الكهرباء في مصانع الطاقة لإلالواّن األمثلة النموذجيّة هي استه
ظهار االستهالك الذاتي إل خدام صف منفصلالوقود المستخدم للحفاظ على عملية التكرير. ويتم است

لصناعة الطاقة  نيف االستخدام الذاتيللطاقة ألغراض انتاج الطاقة. ولألغراض التحليليّة، يمكن تص
  حسب نوعها.ب

 هي تلك التي تنتج خالل عملية نقل ، فاّن الفواقد19-5. على النحو المحدد في الفقرة الفواقد   8-32
أيضا تنفيس الغازات المصنّعة وحرقها وخسائر  وقود والحرارة والكهرباء. وتتضمن الفواقدال وتوزيع

  الحرارة األرضيّة التي تحدث بعد انتاج الوقود والكهرباء وتسربها.

  

  االستهالك النهائي – السفلي. المربع 3

الذي يغطي االستهالك النهائي  – االستهالك النهائي –من ميزان الطاقة  يشمل المربع السفلي  8-33
عن  طاقة من قبل مستهلكي الطاقة، فضالً عبارة عن التدفقات التي تعكس استهالك ال وهو للطاقة،

جات الطاقة االستخدام غير المولّد للطاقة لمنتجات الطاقة. ويُقاس االستهالك األخير بعمليات تسليم منت
ستثنى كميات الوقود المسلّمة ومنتجات الطاقة األخرى التي تُستخدم في عمليات لكافة المستهلكين. وي

بية احتياجات الطاقة لصناعات التحويل (المشمولة في المربع األوسط) واستخدام منتجات الطاقة لتل
  الطاقة (أيضا مشمولة في المربع األوسط).

باتباع ميزان الطاقة لمبدأ االقليم الوطني، يشمل االستهالك النهائي كل االستهالكات داخل   8-34
الوطن بمعزل عن مقر اقامة الوحدات المستهلكة. وبالتالي يتم استثناء عمليات استهالك الطاقة من قبل 

  مين في الخارج أّما استهالكات المقيمين (األجانب) على األراضي الوطنيّة فيتم احتسابها. المقي
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) التصنيع والبناء وصناعات 1يتم تصنيف المستهلكين في ثالث فئات أساسيّة: ( يوصى بأن  8-35
خامس ) غيرها، وزيادة تصنيفها حسب االقتضاء (راجع الفصل ال3) النقل و(2التعدين غير الوقوديّة (
  للمزيد من المعلومات).

. اّن االستهالك النهائي المسّجل ضمن هذه التصنيع والبناء وصناعات التعدين غير الوقوديّة  8-36
الفئة يشمل استخدام منتجات الطاقة ألهداف تخص الطاقة من قبل وحدات اقتصاديّة تابعة للمجموعات 

وقود ومنتجات الطاقة األخرى المستخدمة للنقل والتي الصناعيّة الُمدرجة أدناه. ومع ذلك، يتم استثناء ال
يتم تسجيلها في خانة "النقل" في ضف منفصل. ومع األخذ بعين االعتبار، احتياجات صانعي سياسة 

أن تُدِرج الدول في موازين ب يوصىالطاقة ومن أجل ضمان امكانية مقارنة موازين الطاقة بين البلدان، 
صنّف وفقا للمجموعات التالية. (راجع الفصل االستهالك النهائي للطاقة والما الطاقة الخاصة به
  .65)3-5الخامس، الجدول 

 الحديد والصلب 

 الكيمياويات والبتروكيماويات 

 المعادن غير الحديديّة 

 فلزيّةالمعادن الال 

 معدات النقل 

 اآلليات 

 التعدين والمحاجر 

 والتبغ المواد الغذائية 

  لطباعةالورق واالورق وعجينة 

 الورق) تجات الخشبيّة (غير الورق وعجينةنالخشب والم 

 والجلود المنسوجات 

 البناء 

 في مكان آخر الصناعات األخرى غير المحددة  

                                                           
لى ذلك،  لضمان تنسيق احصاءات الطاقة مع احصاءات اقتصاديّة لبلدان أخرى قد ترغب الدول بتجميع استهالكات الطاقة في موازين الطاقة باإلضافة ا 65

  )، التنقيح الرابع.ISICالمفّصلة الخاصة بها والمعمول بها في التصنيف الصناعي الدولي الموّحد (
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. اّن الهدف من هذه الفئة هو توفير معلومات حول استهالك الوقود والكهرباء من قبل أي النقل   8-37
كيان اقتصادي لنقل البضائع واألشخاص بين نقاط االنطالق والوجهة داخل األراضي الوطنيّة. وكما 

  حسب وسيلة النقل. بهو واضح في الفصل الخامس، ينبغي أن يتم تصنيف النقل 

عليه أّن الوقود المستخدم في عمليّة صيد األسماك والزراعة والدفاع (بما في  ومن المتعارف  8-38
ذلك الوقود المستخدم لوسائل النقل العسكريّة) ليس جزءا من النقل في ميزان الطاقة، اذ اّن الغرض 

الطاقة هو ليس النقل بل الزراعة والدفاع. وكذلك، اّن  الستخدام الوقود في هذه األنشطة الرئيسي
ت البناء في مواقع الصناعة هي نوع من االستهالك الثابت وليست للنقل. لمستخدمة للرافعات وآلياا

  ):85-5تنقسم "فئة النقل" الى  وسائل النقل التالية (راجع الفصل الخامس، الفقرة 

 الطيران المحلي 

 الطريق 

 السكة الحديديّة 

 المالحة الداخلية 

  خطوط األنابيبالنقل عبر 

 في مكان آخر ةمحدّدالغير  وسيلة النقل 

نابيب (الوقود محطات الضخ في خطوط األفي أو /و اّن الطاقة المستخدمة في المكابس  8-39
النقل. ومن المعروف أّن بعض البلدان التي  فئة أيضا في ء) داخل األراضي الوطنيّة، تندرجوالكهربا

تُنتج كميّات كبيرة من النفط والغاز تجد أنّه من الصعب الفصل بين الطاقة المخصصة للنقل بخطوط 
  األنابيب وأنواع الوقود األخرى الُمستهلكة في صناعات استخراج النفط والغاز.

التصنيع والبناء قة غير المصنّفين في . تتألّف هذه المجموعة من مستهلكي الطاأنواع أخرى  8-40
أن تقوم الدول بتقسيم هذه المجموعة على المجموعات يوصى بلذا . وصناعات التعدين غير الوقوديّة

  الفرعيّة التالية:

 (القطاع المنزلي) المعيشية األسر 

 التجارة والخدمات العامة 

 الزراعة والغابات 

 صيد األسماك 

 ما هو غير محدد في مكان آخر  
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ة وفي وسائل النقل العسكريّة وصيد األسماك ليس يالزراع الوقود الُمستخدم في الجرارات  8-41
هنا. واّن استهالك الوقود ومنتجات الطاقة في  ، إنما هو يندرجُمصنّفاً، باالتفاق، كوقود ألغراض النقل

البحار. ومن  صيد األسماك يجب أن يشمل جميع سفن الصيد بما في ذلك تلك التي تصطاد في أعماق
يد في المهم التأّكد من أنّه قد تم استثناء الوقود وغيره من منتجات الطاقة التي يتم تسليمها الى سفن الص

  .أعماق البحار من وقود السفن للمالحة الدولية

أن تقوم البلدان بتقسيم المزيد من المجموعات االستهالكية الرئيسية والتي تم تحديدها ب يوصى  8-42
ومستوى التفاصيل التي اعتمدتها في مجاالت أخرى من  حتياجاتهاالتي يجب أن تعكس اأعاله و

  اإلحصاءات األساسية. 

. يظهر هذا االستخدام على شكل صف لطاقةمنتجات الطاقة ألغراض غير مرتبطة با استخدام  8-43
وفقا الحتياجاتها  منفصل في ميزان الطاقة. ويمكن أن يتم تفصيله أكثر من ِقبل الدول المعنيّة وذلك

لطاقة لمنتجات الطاقة في ظهار االستخدام غير المرتبط باياتها. فمثالً، قد ترغب الدولة بإوأولو
  وغيرها. 66كيمائيّة والبتروكيميائيّة والنقلالصناعات ال

األوسط واألسفل لميزان الطاقة ٌصممت لتبيّن االستخدامات المتعددة لمنتجات  يناّن بنيّة المربَع   8-44
أدناه كيف أّن  1-8رقم  ا في الفصل الخامس. يُظهر الشكلالطاقة بناًء على المفاهيم التي ُعّرج عليه

في الفصل  التصنيف المتقاطع للطاقة الُمستخدمة من قبل مجموعات المستخدمين، الذي تّم وصفه
  ، معكوس في ميزان الطاقة.   2-5رقم  س وظهر في الشكلالخام

  

    

                                                           
ل. وأحد األمثلة على االستخدام غير المرتبط بالطاقة في النقل هو زيوت التشحيم والشحوم المستخدمة في تحتوي بعض الموازين على بند منفصل للنق  66

  المحّركات.
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  الطاقة وتقديمها في ميزان الطاقة : استخدامات1-8 الشكل

  

  

  

 الفارق االحصائي .4

 الفرق العددي بين إجمالي إمدادفي ميزان الطاقة، الفارق االحصائي هو  الفارق االحصائي.   8-45
من خالل الخط الثاني من ميزان الطاقة ويتم احتسابه  الوقود/الطاقة واجمالي استخدامها. فهو يظهر في

منتجات الطاقة (السطر األول) من اجمالي استخدام الطاقة (مجموع  الطرح من اجمالي إمدادات
يانات التي تشكل ). هو ينشأ من قيود عمليّة متعدّدة ومن مشاكل مرتبطة بجمع الب7حتّى  3األسطر من 

العرض والطلب. قد تتعّرض البيانات ألخطاء أثناء أخذ العينات أو جمعها، و/أو قد تؤخذ من مصادر 
و حتّى مختلفة للبيانات التي تستخدم فترات زمنية مختلفة وأماكن مختلفة ومواصفات مختلفة للوقود أ

ى الطاقة في جانبي العرض والطلب الى محتو تحويالت مختلفة من الحجم  الى الكتلة أو من الكتلة 
للميزان. ويجب أن يتم النظر في األسباب التي تقف وراء الفارق االحصائي الكبير ألنّها تدل على أّن 

  البيانات المدخلة هي غير دقيقة و/أو غير كاملة.

8-46   ً ة في حول الفوارق االحصائيّة الكبير اّن الفارق االحصائي في موازين السلع قد يوفّر شرحا
ميزان الطاقة. فمثال، اذا عكس ميزان الطاقة فروقات احصائيّة صغيرة، قد ينبئ ذلك بضرورة التحقّق 

ها قد تكون السبب في الفروقات االحصائيّة الكبيرة لميزان امل التحويل الى وحدات الطاقة ألتّ من عو
قد ينبئ هذا بضرورة التحقق من ف ، في ميزان معيّن للسلع،اً الطاقة. أّما اذا كان الفارق االحصائي كبير

البيانات التي تّم جمعها حول ذلك المنتج المحدّد. ومن المسلّم به أّن تجارب البلدان تختلف باختالف 
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) الُمقبل سيوفّر ESCMتقديم الفروقات االحصائيّة ومعالجتها. واّن دليل مجمعي احصاءات الطاقة (
  ارسات جيّدة قد ترغب البلدان باعتمادها.لمحة عامة حول القضايا المطروحة ويحدّد مم

   والكليّةنماذج من موازين الطاقة المفّصلة   .د

تقوم الدول بتجميع ميزان الطاقة السنوي الرسمي ونشره وذلك على أساس منتظم.  يوصى بأن 8-47
ويوصى كذلك أن تقوم الدول قدر المستطاع باتباع نموذج ميزان الطاقة المفّصل على النحو المبيّن في 

  أدناه. 1-8الجدول 

  الطاقة التفصيلي: نموذج لميزان 1-8جدول ال

 الطاقةمنتجات  التدفقات رمز المادة

E1 E2 E3 … منها: عالمجمو 

مصادر الطاقة 
 المتجددة

             االنتاج األولي 1.1
             الواردات  1.2
             الصادرات 1.3
             الدولّية الوقود خزانات 1.4

       الدولّية وقود السفن للمالحة      
       الدولّيةوقود الطائرات للرحالت       

             )تغيرات المخزون (المخزون االفتتاحي والختامي 1.5
              امدادات الطاقة مجموع 1
             الفارق االحصائي 2
             التحويالت 3
        لعمليات التحوي 4

             محطات توليد الكهرباء 4.1
             محطات التوليد المشترك 4.2
             محطات توليد الحرارة 4.3
       أفران الكوك (الفحم)  4.3
             معامل وقود البيتنت  4.4
             معامل قوالب الفحم البني 4.5
             تسييل الفحم معامل 4.6
             الغاز (تحويالت أخرى الى الغاز) معامل إنتاج 4.7
             أفران الصهر     4.8
             عامل قوالب الفحم الخثيم   4.9

             خلط الغاز الطبيعي معامل 4.10
       ائلمعامل تحويل الغاز الى س 4.11
       النفطتكرير مصافي  4.12
       البتروكيماويةالمعامل  4.13
       النباتي الفحم معامل 4.14
       ل أخرىالتحويعمليات  4.15

             ناعات الطاقةاالستخدام ال الذاتي لص 5
             الفواقد 6
             االستهالك النهائي 7

             االستهالك النهائي للطاقة 7.1
وصناعات التعدين غير الوقوديّة  والبناء التحويليةالصناعة    7.1.1

 المجموع
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       الحديد والصلب 7.1.1.1
       الكيمياويات والبتروكيماويات 7.1.1.2

       المعادن غير الحديدّية 7.1.1.3
       فلزّيةالمعادن الال 7.1.1.4
       معدات النقل 7.1.1.5
       اآلليات  7.1.1.6
       والمحاجرالتعدين  7.1.1.7
       والتبغ المواد الغذائية 7.1.1.8
       الورق والطباعة وعجينةالورق  7.1.1.9

      الورق  وعجينة(غير الورق  الخشب والمنتجات الخشبّية 7.1.1.10
       والجلود المنسوجات 7.1.1.11
       البناء  7.1.1.12
       في مكان آخر األخرى غير المحددةالصناعات  7.1.1.13

              النقل، المجموع 7.1.2
             الطرق 7.1.2.1
             السكك الحديدّية 7.1.2.2
             الطيران المحلي 7.1.2.3
             المالحة الداخلية 7.1.2.4
       األنابيبالنقل عبر خطوط  7.1.2.5
       النقل غير المذكور في مكان آخر  7.1.2.6

       أمور أخرى، المجموع  7.1.3
       الزراعة واألحراج 7.1.3.1
       صيد األسماك 7.1.3.2
       التجارة والخدمات العامة 7.1.3.3
             القطاع المنزلي 7.1.3.4
             آخر غير المحددة في مكان 7.1.3.5

              لطاقةاالستخدامات غير المرتبطة با 7.2
  

وغالبا ما أشكال.  /من المسلّم به أّن البلدان قد تقوم بوضع موازين الطاقة باستخدام عدّة صيغ  8-48
ب أغراضها الوطنيّة. ولكن، من أجل التي تناس تكون الصيغة الكلّية كافية فتعتمد البلدان المجاميع

أن يتم ب يوصىفي رصد عملية تنفيذ االتفاقات والمعاهدات الدوليّة،  ضمان المقارنة الدوليّة والمساعدة
ما يكون من الضروري عرض ، بالقدر المستطاع، عند2-8استخدام النموذج الظاهر في الجدول رقم 

  الرئيسيّة فقط. المجاميع
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  ميزان الطاقة الكلّيل: نموذج 2-8الجدول 

 منتجات الطاقة  التدفقات المادةرمز 

E1 E2 E3 …منها: المجموع 

مصادر الطاقة 
 المتجددة

             االنتاج األولي    1.1

             الواردات    1.2
             الصادرات    1.3
             الوقود الدولّية خزانات    1.4
             )االفتتاحية والختامية مخزون (المخازنال تغيرات    1.5

              مجموع امدادات الطاقة 1
             الفرق االحصائيّ  2
             التحويالت 3
        عمليات التحّول 4
             لصناعات الطاقة االستخدام الذاتي 5
             الفواقد 6
             االستهالك النهائي 7

       االستهالك النهائي للطاقة 7.1
            والبناء وصناعات التعدين غير الوقوديّة  الصناعة التحويلية   7.1.1

       الحديد والصلب      
       الكيماويات والبتروكيماويات      
       صناعات أخرى      

              النقل، المجموع 7.1.2
       قيالطر       
       الحديدّية السكة       
       الطيران الجوّي المحليّ        
       المالحة البحريّة المحلّية       
        وسائل نقل أخرى      

       أمور أخرى، المجموع 7.1.3
       وصيد األسماك منها: الزراعة واألحراج 
       والقطاع المنزلي                  

              لطاقةبا االستخدامات غير المرتبطة 7.2

  

المذكرة لموازين الطاقة. أمثلة  أو في مواد/يمكن تقديم معلومات اضافيّة في جداول اضافيّة و  8-49
ي عمليّة االنتاج ) االحراق والتنفيس واعادة الحقن والتي يمكن أن تحدث ف1حول هذه المعلومات: (

في الفصل الخامس)؛ و  االستخراج فواقد 3-3 شَمل ضمن الموازين (المادةوالتي لم تُ األولي للطاقة، 
ل وحتّى لو تم تضمينها في موازين الطاقة، (ب) التنفيس واعادة الحقن الحاصلة في عمليّات التحوي

علومات وتوليفها هو مفيد جدا وذلك ). فاّن جمع هذه المر محددة بوضوح (مدرجة ضمن الفواقدفهي غي
عملية  بانبعاثات غازات الدفيئة، وفي حالة الفواقد الناتجة عنلعدّة أسباب بما في ذلك ارتباطها 

االستخراج، عالقتها بتقييم استنفاذ الرواسب الجوفيّة من الموارد.  ومن أجل تلبية االحتياجات الخاصة 
مع ميزان الطاقة وذلك كمعلومات مكّملة. واّن دليل مجّمعي  للمستخدم ، يجب تقديم معلومات اضافيّة

المذكرة بطريقة  لج قضيّة الجداول االضافيّة ومواد) المرتقب سيعاESCMاحصاءات الطاقة (
  تفصيليّة.
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  لبيانات وتقدير البيانات المفقودةالتوفيق بين ا  .ه

أّن اعداد موازين الطاقة يتطلب مصادر متعددة من البيانات بما في ذلك تلك التي  من المعروف  8-50
عني تقييم دقّة البيانات جاالت االحصائيّة األخرى. وهذا يجمعها احصائيو الطاقة والعاملون في الم

ت الجيّدة وتوافقها وتقييم البيانات المفقودة واسنادها. وعندما يتم توفير معلومات مفّصلة حول الممارسا
  دراجها أدناه. مكن صياغة بعض التوصيات العامة وإ)، يESCMفي دليل مجّمعي احصاءات الطاقة (

  متطلبات الدقة

اّن ميزان الطاقة يتضمن عناصر مترابطة من مستويات مختلفة الى حدّ كبير من الموثوقيّة   8-51
نبغي النظر الى تلك الصعوبات على تقييم دقّة المعلومات المجّمعة. ولكن ال يصبح من الصعب وقد يُ 

خطوات المناسبة بشكل لأنّها حواجز ال يمكن تجاوزها، فكلّما زاد عدد التحديات زادت الخبرة وُحددت  ا
تخضع متطلبات الدقة المطبّقة على بيانات الطاقة األساسيّة المستخدمة في  ويوصى بأنأوضح. 

  حصاءات الطاقة للبلد.إلوصف واضح في البيانات الفوقيّة الميزان، الى 

  تقدير البيانات المفقودة

على تكامل الميزان ت المفقودة وذلك من أجل الحفاظ تقوم الدول بتقدير البيانا يوصى بأن  8-52
 67ت أخرى من االحصاءات االقتصاديةوتتبع، أثناء التقدير، المبادئ العامة التي أنشئت في مجاال

قابلة للتطبيق في مجال احصاءات الطاقة والتي سيتم التطّرق اليها ضافة الى الممارسات المناسبة الباإل
 ).ESCMدليل مجّمعي احصاءات الطاقة (بالتفصيل في 

  توافقال

أّن عمليّة اعداد موازين الطاقة تتطلّب استخدام البيانات من مصادر مختلفة، فاّن التوافق  بما  8-53
أن تقوم الدول بتوفير ب ويوصى. اتضروري لضمان اتّساق البيانات وعدم وجود ازدواجيّة في الحساب

لضمان الشفافيّة ملّخص عن التوافق الذي تّم التوّصل اليه بشأن البيانات الفوقيّة لميزان الطاقة وذلك 
مناسبة للمعلومات الواردة فيه وعالقته  الطاقة وتزويد المستخدمين بتفسيراتفي عمليّة اعداد ميزان 

  مع االحصاءات المنشورة األخرى.

. تتضّمن الدوليّة الوقود دات وصادرات منتجات الطاقة وخزاناتالتوافق في البيانات حول وار  8-54
 تجارة البضائع الخارجيّة ومسوح حصاءاتكإخاص  تحتاج الى اهتمامل البيانات التي األمثلة حو

الدوليّة، اذ اّن احصاءات  الوقود درات لمنتجات الطاقة وخزاناتالشركات أثناء تجميع الواردات والصا
لطاقة تجارة البضائع الخارجيّة الرسميّة قد ال تلبّي دائما احتياجات األشخاص الذين يعدّون ميزان ا

أن تتم دائما مراجعة مدى مالءمة بويوصى الستكمال العمليّة.  يتطلب األمر مسوح الشركاتوكما قد 
زدواجيّة في احصاءات تجارة البضائع الخارجيّة واستخدام البيانات المتاحة بما امكن وذلك لتجنّب اال

                                                           
  .2008والتوصيات الدوليّة المتعلقة بإحصاءات تجارة التوزيع ، األمم المتحدة  راجع مثال   67
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قام يا وكانت األرالشركات ضرور . ولكن في حال كان استخدام مسوحمختلفةالجهود ونشر أرقام 
منتجات الطاقة سوف تُنشر في ميزان الطاقة واحصاءات التجارة، المختلفة حول واردات وصادرات 

يجب أن يتم نشر توضيح مناسب حول االختالفات وذلك كجزء من البيانات الفوقيّة لميزان الطاقة. 
التجارة والطاقة بمراجعة اجراءات جمع البيانات بشكل  ن في مجالحصائيواالأن يقوم ب يوصىوكذلك 

ان. يجب أن يتم وضع جدول حصاءات الطاقة قدر االمكدوري وذلك بغية ضمان تلبية احتياجات إ
) والتصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة HSقابالت بين النظام المنّسق لتوصيف السلع وتبويبها (الم
)SIECين تدفقات التجارة الخارجيّة في فئات الطاقة المعتمدة ألغراض تخص ) واستخدامه من أجل تبي

    ميزان الطاقة.

  األساسية السلع موازين  .و

 المختلفة واالستخدامات العروض مصادر إظهار إلى األساسية السلع ميزان يهدف .الهدف   8-55 
 سلعة ألي الميزان جمع البيانات. يمكن يجمع الذي للبلد القومي إلى اإلقليم باالستناد معين طاقة لمنتج
ً  األساسية السلع موازين من متعددة أشكاالً  تستخدم أن للبلدان يمكن. أساسية طاقة  الحتياجاتها وفقا

التعريف  تم وألتي تنطبق التي المفاهيم وكل الطاقة ميزان شكل استخدام يتم بأن يوصى وظروفها ولكن
 اتساق لضمان األساسية السلع ميزان جمع عند باتساق  الطاقة إلحصاءات التوصيات الدولية في عنها

 البيانات.

 األصلية الوحدة عادةً  هي األساسية السلع موازين في المستخدمة القياس وحدة. القياس وحدة    8-56
 األصلية غير الطاقة وحدة إستخدام يمكن ولكن )المتري الطن مثالً ( .المعني الطاقة لمنتج المالئمة

ً ) تيراجول أو نفط مكافئ طن مثالً (  .أيضا

 شبيه شكل في األساسية السلع ميزان جمع يمكن عادةً . األساسية السلع ميزان) نموذج( شكل    8-57
. المنتجات جميع على) الميزان في الصفوف مثالً (التدفقات.  كل تنطبق ال ولكن. الطاقة موازين بشكل

  :68هي إنتشاراً  األكثر التدفقات

 ثانوي أو أول( االنتاج( 

 أخرى مصادر من اإلنتاج 

 الواردات 

 الصادرات 

 الدولية السفن تموينات 

                                                           
  .السادس ألفصل راجع المصطلحات هذه بين والعالقات للتعريفات 68
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 المخازين في التغير 

 العرض 

 اإلحصائي اإلختالف 

 التحويالت 

 التحويل مدخالت 

 الطاقة لصناعات الذاتي اإلستخدام 

 المفقودات 

 النهائي االستحدام 

 للطاقة النهائي اإلستخدام 

 الطاقة لغير اإلستخدام 

ً  األكثر الشكل    8-58  حيث األساسية السلع ميزان هو االساسية الطاقة سلع بيانات لتقديم إستخداما
  .واحد عامود في أساسية سلعة لكل واالستخدام العرض مصادر من كل تظهر

 مستخدمة، أساسية طاقة سلعة لكل الوطني الصعيد على األساسية السلع موازين بجمع يوصى     8-59
 أساسي عمل كإطار اعتبارها يجب .العمل ألهداف األساسية السلع بعض جمع مع صغيرة، كانت مهما

 ويعتبر .أعلى ومجموعات الطاقة موازين لجمع ثمينة محاسبة الوطنية وكأداة الطاقة احصاءات لجميع
  .)8.45 فقرة راجع( المنتجات من كل بيانات لجودة أساسي مؤشر اإلحصائية اإلختالفات صف

 موازين توفر .الطاقة بموازين مقارنةً  األساسية السلع موازين تدفق تصميم في االختالفات    5-60
 المتبادلة العالقات تعتبر وال واحد، طاقة منتج تشمل التي المادية التدفقات عن تفاصيل األساسية السلع

 مبدأ مع باإلتساق(. "إنتاج"ك الثانوي االنتاج معاملة المنطقي من السبب، ولهذا. المنتجات مختلف بين
 ضرورة يوجد ال نفسه، الوقت وفي". التحويل مخرجات"ك وليس) أخرى إحصائية مجاالت في اإلنتاج
  .سلبية ككمية التحويل مدخالت إلظهار

 ما إلظهار األحفوري وغير األحفوري الوقود بين تفرق أن الطاقة موازين على أن حين في    8-61
 السلع موازين أجل من الحراري، يوجد، اإلحتباس غاز موجودة ولحساب المجمل في متجدد هو

 األساسية السلع موازين تشمل مثالً،. اإلستهالك وطريقة المستهلكة الكميات في أكبر إهتمام األساسية،
    .الطاقة موازين عكس على المخلوط، الحيوي الوقود من كمية أي المحركات بنزين استهالك تظهر التي
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 الوصفية والبيانات البيانات جودة ضمان . 9 الفصل
 

 المقدمة  .أ

االحصائيّة والوكاالت األخرى التي تنتج  المكاتب لجميع جوهري تحدّي هو الجودة ضمان انّ 1-9 
بيانات. إن إدارة جودة البيانات جزء أساسي من كل الميادين أو البرامج اإلحصائية ويجب أن تعالج 

للمستخدمين، مثل مجاالت مادة البحث اإلحصائية األخرى،  المتاحة بيانات الطاقة في كل منها. وتُعد
مراحل. وهي تشمل تعريف المفاهيم والمتغيرات (مثل  عدّة من تتألف معقدة لعمليّة النهائي المنتج

 احتياجات لتلبية وتهيئتها ومعالجتها مختلفة مصادر من البيانات منتجات وتدفقات الطاقة)، جمع
يانات الذي يجب أن يتبع بتقييم للمعالجة والمخرجات لتأكيد تحقيق األهداف نشر الب ثمّ  المستخدمين ومن

 جميع في الجودة ضمان على يرتكز للبيانات شاملة جودة تحقيق واقتراح أعمال تحسينية. وانّ 
  .العمليّة مراحل

 
يناقش هذا الفصل مفاهيم وأطر الجودة، يعرف ويصف األبعاد المختلفة للجودة اإلحصائية 2-9 

والمقايضات بينها، ويناقش تدابير الجودة والمؤشرات لقياس الجودة. وفيما بعد وصف لتقارير الجودة، 
ي الفصل يليها ملخص عن أنواع مراقبة الجودة التي يمكن مباشرتها لتقييم البرامج اإلحصائية. ينته

  بمناقشة عن البيانات الوصفية. 
  

  جودة البيانات، ضمان الجودة وأطر ضمان الجودة  .ب

  جودة البيانات .1

من أجل اتخاذ القرارات ووضع السياسات السليمة في مجال الطاقة، يجب أن تتوفر المعلومات 3-9  
رات وضع السياسات اإلحصائية ذات الجودة العالية عن عرض واستخدام الطاقة. من أجل اتخاذ القرا

في مجال الطاقة بشكل سليم، يجب أن تتوفر المعلومات اإلحصائية ذات الجودة العالية عن عرض 
واستخدام الطاقة. في حين أن لكلمة "جودة" معاني مختلفة وفقاً للسياق الذي تستخدم فيه، تعرف جودة 

د تلبي المخرجات اإلحصائية البيانات بشكٍل شائع من ناحية "المالءمة لالستخدام" أو إلى أي ح
عن ماهية الجودة، وفقاً  احتياجات المستخدمين. وهكذا فإن التعريف نسبي يسمح بوجهة نظر متعددة

  ألهداف المخرجات.

  .  ضمان الجودة2

المخطط لها والتي توفّر الثقة بأّن المنتج و المنهجية تتألف عمليّة ضمان الجودة من كل النشاطات  4-9
وهي تسمح باستباق وتجنب  مناسبة لالستخدام المطلوب من العمالء والمساهمين. االحصائية أو الخدمة

وتجدر اإلشارة حب إلى أن  المشاكل بهدف منع، تخفيف أو الحد من حدوث أخطاء (مثالً في مسح).
  .تقييم الجودة جزء من ضمان الجودة الذي يركز على تقييم أو تحديد مدى االلتزام بملزمات الجودة
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النشاطات أو التدابير لضمان االنتباه إلى جودة البيانات تشمل، باإلضافة إلى المخرجات   9-5
المخرجات أو النهائية، المنظمة التي تنتج المخرجات واإلجراءات الباطنة التي تؤدي إلى المخرجات. 

حسن التوقيت، الدقة المنتجات التي توصف عادةً وفقاً ألبعد الجودة مثل المالءمة، الدقة، الموثوقية، 
المنظمة أو الوكالة تظهر جودة عالية عندما تحافظ في التوقيت، التسيير، الوضوح، التجانس والمقاربة. 

على بيئة مؤسساتية مستقلة مهنية، محايدة، وموضوعية، التزام بالجودة، ضمان الشفافية والسرية، 
يجب تبرها المنظمة ذات أولوية عالية، لإلجراءات التي تعوتعطي موارد مناسبة إلنتاج المخرجات. 

    أن يكون استخدام المنهجيات اإلحصائية الصحيحة واالجراءات الفعالة من حيث التكلفة أساسية.  

إلنجاز ذلك، يتم التعامل مع الجودة عبر ثالثة أجزاء: منتج (أو مخرج) الجودة اإلحصائي، جودة   6-9
اإلجراء، وجودة أو مميزات البيئة التي يعمل فيها المكتب/ الوكالة. يتم التركيز في هذا الفصل على 

  جودة المنتج (أو المخرج) اإلحصائي.   

  أطر ضمان جودة البيانات .3

المكتب اإلحصائي، تحصل عادةً إدارة المنهجية لجودة البيانات من خالل إطار في سياق   7-9
ً وهو يعطي  ضمان الجودة. سياقا لهموم الدولة يعتبر اإلطار الوطني لضمان الجودة إطاراً جوهريا

ويشرح العالقات بين مختلف اجراءات وأدوات الجودة. لقد تم  بشأن الجودة، النشاطات، والمبادرات.
ً أن لدى  تطوير وتبني أطر ضمان الجودة من قبل الدول والمنظمات الدولية بدرجات مختلفة. علما

مكاتب الدول اإلحصائية نوعاً من نهج ضمان الجودة وعدداً من اجراءات ضمان الجودة، ومعظمها 
جودة (يشار إليها كمعايير، عناصر، أو جوانب) في أدبيات ضمان مخططات شبيهة لمختلف أبعد ال

  الجودة، ليس عند جميع الدول إطاراً رسميا لضمان الجودة حتى اليوم.

, قامت اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة بتأييد النموذج العام لإلطار الوطني 2012عام   8-9
لمساعدة  راء باألطر الوطنية لمراقبة الجودة)، المطور من قبل فريق الخبNQAFلمراقبة الجودة (

بني عمل فريق  الدول بتشغيل والتعريب عن أطرها الوطنية لمراقبة الجودة، أو لتحسين تلك الموجودة.
وهذه األدوات  الخبراء على مختلف مراجع وأدوات إدارة جودة البيانات وساعد بزيادة الوعي عليها.

 .69NQAFصاءات في األمم المتحدة ولمرجع منشورة على موقع شعبة االح

بشدة على نماذج أخرى، وقد صمم ليكون متسقا معها، ومنها المدونة  NQAFيستند نموذج   9-9
) التابع DQAFاألوروبية للممارسات المتبعة في مجال اإلحصاء، إطار تقييم نوعية البيانات (

إلحصاءات كندا، ورمز الممارسة  )، إطار تقييم نوعية البيانات التابعIMFلصندوق النقد الدولي (
، التي اعتمدتها العديد من الدول بنجاح 70اإلحصائية السليمة في أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

                                                           
  http://unstats.un.org/unsd/dnss/QualityNQAF/nqaf.aspx.راجع   69
على  لمدونة األوروبية للممارسات المتبعة في مجال اإلحصاءامتوفر على  NQAFنموذج  70

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5921861/KS-32-11-955-EN.PDF/5fa1ebc6-90bb-43fa-888f-
dde032471e15 وhttp://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5923349/QAF_2012-EN.PDF/fcdf3c44-8ab8-41b8-

9fd0-91bd1299e3ef?version=1.0; DQAF   علىhttp://dsbb.imf.org/images/pdfs/dqrs_Genframework.pdf  رمز الممارسة
و  ;http://www.dane.gov.co/files/noticias/BuenasPracticas_en.pdfاإلحصائية السليمة في أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي على 

   http://www.statcan.gc.ca/pub/12-586-x/12-586-x2002001-eng.pdfإطار تقييم نوعية البيانات التابع إلحصاءات كندا على 
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علماً أن اطارات الجودة قد تختلف قليالً عن بعدها البعض، هي تتقسم جوانب وال زالت تستخدمها. 
لمجال واسع من اإلحصاءات، بما فيها احصاءات  النوعيمشتركة وتوفر هياكل مرنة وشاملة للتقييم 

وهي تسهل أيضاً األخذ باالعتبار االهتمام بالجودة، النشاطات، الملزمة والمبادرات، وكفالة   الطاقة.
وتعيين كل منها توحيد وانتظام ممارسات الجودة والقياس ضمن المكاتب اإلحصائية وعبر الدول. 

   .UNSD NQAFمتوفر على موقع  NQAF لنموذج 

في ما يلي، وتظهر أجزاؤه الخمسة العناصر التي  9.1في المربع NQAF نموذج  هرظوي 9-10
وتركز الفقرات عن ضمان الجودة في ما  يجب أن تكون موجودة في اإلطار الوطني لضمان الجودة.

الجودة، االعتبارات , وتوفر نظرة عن أهداف ضمان 4-و 3. ، األقسام NQAFيلي على نموذج 
والتطبيقات، من ضمنها القياس، اإلبالغ، والتقييم. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن نماذج 

  أخرى في دليل تجميع إحصاءات الطاقة.

 : نموذج إلطار عمل قومي عام لضمان جودة البيانات 1-9المربع 
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  (NQAF)لضمان جودة البيانات  قومي عام عمل طارنموذج إل       

 سياق الجودة1. 
 التي تدفع الحاجة إلدارة مسألة الجودة. والقضايا الرئيسيّة الظروف  

 والتحديات الفوائد. 

 الزمن عبر والتطور االحصائي للمكتب أخرى عمل وأطر واستراتيجيات سياسات مع العالقة. 
  

  االطرمفاهيم الجودة و2. 
 ومصطلحات مفاهيم.  
 موجودة ألطر التعيين. 

 
  ضمان الجودةل التوجيهية المبادئ 3. 

  اإلحصائي النظام إدارة     
 [NQAF 1] القومي اإلحصائي النظام تنسيق.  

 [NQAF 2] البيانات ومقدمي مستخدمي مع العالقات إدارة.  

[NQAF 3]   اإلحصائية المعايير إدارة .  

     المؤسساتية البيئة إدارة   

  [NQAF 4] المهنية االستقاللية ضمان 

  [NQAF 5] والموضوعية الحياد ضمان 

[NQAF 6]   الشفافية ضمان  

[NQAF 7] اإلحصائيين واألمن السرية ضمان   

[NQAF 8] بالجودة اإللتزام ضمان 

[NQAF 9] الموارد مالءمة ضمان 

  اإلحصائية اإلجراءات إدارة     
 [NQAF 10] المنهجية سالمة ضمان 

 [NQAF 11] الكلفة فعالية ضمان 

 [NQAF 12] التنفيذ سالمة ضمان  

[NQAF 13] المستجيب عبء إدارة   

  اإلحصائية المخرجات إدارة  
[NQAF 14] المالءمة ضمان.  

[NQAF 15] والموثوقية الدقة ضمان.  

[NQAF 16] الوقت في والدقة التوقيت حسن ضمان. 

[NQAF 17] والتيسير الوضوح ضمان. 

[NQAF 18] والمقارنة التجانس ضمان. 

[NQAF 19] الوصفية البيانات إدارة. 
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  االستخدامات والفوائد من أطر ضمان الجودة. األهداف، 4

 يتمثّل الهدف العام لهذه األطر بتوحيد ممارسات ومعايير الجودة وتنظيمها في مختلف البلدان 9-11
ً وحيداً لتسجيل ومراجعة النطاق الكامل . والمكاتب اإلحصائية وهي مفيدة كأطر منظمة توفر مكانا

ممارسات ولكونها تطلعية، نظراً ألخذها باالعتبار اإلجراءات لمفاهيم الجودة الحالية، السياسات وال
ومن أجل برامج الطاقة اإلحصائية، يسمح اإلطار بتقييم الممارسات القومية في  .والنشاطات المستقبلية

احصاءات الطاقة من ناحية المناهج المتفق عليها دولياً (أو إقليمياً) إلدارة وقياس جودة الطاقة، ويسهل 
برنامج إحصاءات الطاقة للدولة كما تقوم بها المنظمات الدولية والمجموعات األخرى من مراجعة 

  مستخدمي البيانات.

يجعل اإلجراءات التي يتم من  (a) تتمثل الفوائد األهم من وضع إطار ضمان الجودة بالتالي:  9-12
إلحصاءات ذات جودة  خاللها ضمان جودة البيانات أكثر شفافية، ويعزز صورة المكتب كمقدم موثوق

يرشد الدول في تعزيز انظمتها اإلحصائية عبر ترويج  (c)يخلق ثقافة جودة في المنظمة    (b)   عالية
يسهل مبادلة األفكار عن إدارة الجودة مع منتجي اإلحصاءات    (d) التقييم الذاتي لتحديد مشاكل الجودة

  .األخرين على األصعدة الوطنية، اإلقليمية والدولية

 (NQAF)لضمان جودة البيانات  قومي عام عمل طارنموذج إل

[NQAF 19] الوصفية البيانات إدارة. 

  
 واإلبالغ الجودة تقييم 4.

 االوصافو اإلجراء ومتغيرات الجودة أهداف الجودة، مؤشرات استخدام - واإلجراء المنتج جودة قياس. 

 الجودة تقارير - الجودة عن اإلبالغ. 

 المستخدمين من رد على الحصول 

 واعتمادات توصيفات تقييمات، إجراء 

 للجودة مستمر تحسين ضمان 

  

  أخرى إدارة وأطر الجودة.5

  األداء إدارة

  الموارد إدارة

  األخالقية المعايير

  المستمر التحسين

 )governance( اإلدارة
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من أجل برامج احصاءات الطاقة التي لم تضع أطر لضمان الجودة حتى األن، تستطيع المكاتب  9-13
الوطنية اإلحصائية، الوزارات و/أو الوكاالت المسؤولة عن إحصاءات الطاقة أن تتفادى إعادة إختراع 

اإلطارات  أطر موجودة عبر مراجعة األطر المذكورة في ما سبق واالختيار بين إتباع إحدى هذه
بطريقة مباشرة أو تركيب إطار يتفق مع إحدى أو بعض من هذه اإلطارات وبطريقة تتماشى مع 

الدول على وضع أطرها باالستناد إلى المناهج المذكورة في  تشجيعويتم ممارسات وظروف الدولة. 
 ما سبق أو مناهج أخرى معترف بها دولياً، وباألخذ باالعتبار ظروفها الوطنية الخاصة بها. 

 . أبعاد الجودة 5

من المعترف به أن مفهوم الجودة في ما يتعلق بالمعلومات اإلحصائية متعدد األبعاد: ال يوجد  9-14
 ولم تعد اعتبر الدقة القياس أو المؤشر المطلق عن الجودة العالية للبيانات.د لجودة البيانات قياس واح

يتم وصف مخرجات البيانات في مختلف أطر ضمان الجودة على أساس أبعاد أو مكونات مختلفة 
ودة المخرجات يتم تقييم األبعاد، قياسها، واإلبالغ عنها ومتابعتها عبر الزمن لتوفير دليل عن ج  للجودة.

تعكس األبعاد التالية للجودة منظورا واسعا وقد تم دمجها في أعظم األطر لمستخدمي ومقدمي البيانات. 
. 71الموجودة: المالءمة، الدقة، الموثوقية، الدقة في التوقيت، التسيير، الوضوح، التجانس، والمقارنة

بينها، إن مالءمة إدارة كل وحدة منها وبما أن أبعاد الجودة مرتبطة ببعضها البعض وتتداخل في ما 
  .ضروري لتكون المعلومات المنتجة قابلة لالستخدام

الحالية  حتياجاتاالة يقدرة البيانات على تلب اّن مالءمة احصاءات الطاقة تعكس مدى .المالءمة(أ) 
الالزمة منتجة وبالتالي، تشير المالءمة إلى إذا ما كانت االحصاءات لمستخدمين الرئيسيين .ل والناشئة

مة يتطلّب فاّن قياس نسبة المالء وإذا ما كانت تلك المنتجة الزمة، وتركز على القضايا ذات األهمية 
ومعرفة ذلك يتضمن معرفة مجموعات انات. تحديد مجموعات المستخدمين واحتياجاتهم المتعلّقة بالبي

ً صحة المنهجية المتبعة، المستخدمين وحاجاتهم المختلفة للبيانات وتوقعاتهم. وتغطي  المالءمة أيضا
وباألخص مدى تطابق المفاهيم، التعاريف والتصنيفات مع ما يتطلب المستخدمون. وتتضمن المالءمة 

 ثالثة مكونات: الكمال، حاجات المستخدمين، ورضا المستخدمين.

لمستخدمين لويكمن تحدي برنامج إحصاءات الطاقة في إقامة توازن بين االحتياجات المتعارضة 
الحاجات األساسيّة للمستخدمين الرئيسيين  من اجل انتاج إحصاءات طاقة تلبيالحاليين والمحتملين  

ود المفروضة على الموارد. فيما يتعلّق بمستوى بيانات الطاقة  وشموليتها وحسن توقيتها الخ.  نظرا للقي
مستخدمين ومقدمي الطاقة قبل وخالل ولضمان أو إدارة المالءمة، يجب على المنتجين أن يتفاعل مع ال

عملية اإلنتاج، وبعد الحصول على المخرجات. وتشمل بعد االستراتيجيات لقياس مالءمة مخرجات 
اإلستشارة المباشرة مع المستخدمين األساسيين عن حاجاتهم، أولوياتهم، آرائهم  برنامج الطاقة

على االستجابة  دمين وتقييم قدرة البرنامجبخصوص أي ناقص في البرنامج، متابعة الطلبات من المستخ

                                                           
  .إلخ الخدمة، وإمكانية والنزاهة، والمصداقية، ،)الوضوح تشبه التي( الترجمة إمكانية المثال، سبيل على أخرى، أبعادًا أيًضا األُطر بعض تشمل 71 



   

166 

 

وتحليل نتائج المسوح عن رضا المستخدمين. وبما أن الحاجات تتطور مع الوقت، يجب أن يتم مراجعة 
 البرامج اإلحصائية الجارية بشكل دائم لضمان مالءمتها.  

وصفها للكميات أو . اّن دقة احصاءات الطاقة تشير الى درجة صحة تقدير البيانات أو الدقّة) ب( 
الخصائص التي ُصممت لقياسها. فلديها الكثير من المظاهر وليس هناك مقياس شامل واحد من الدقة. 
وبشكل عام، فهي تتميّز من حيث األخطاء في التقديرات االحصائيّة وتتجزأ تقليديا الى المكونات 

قة المبنيّة وفيما يتعلّق بتقديرات الطا. ألخطاء العشوائيّة)المتحيّزة (األخطاء المنهجيّة) والمتفاوتة (ا
العيّنة، فانّه من الممكن قياس الدقة باستخدام المؤشرات التالية: معدالت التغطية،  على بيانات من مسوح

وأخطاء أخذ العينات، وأخطاء عدم االستجابة، وأخطاء االستجابة، وأخطاء المعالجة، وأخطاء القياس 
ة جانب من الدقة. وهي تشير إلى إذا ما كانت االحصاءات طقس بانتظام إن الموثوقي النموذج.تقدير و

حصاءات المتابعة المنتظمة لطبيعة ا وتُعدّ  عبر الزمن الحقيقة التي صممت هذه االحصاءات لقياسها.
ً مقياسالطاقة ومستوى تنقيحها    .للموثوقيّة ا

الى التوقيت  حسن يشيرtimeliness and punctuality)  (التوقيت والدقة قي التوقيت حسن(ج)
المسافة الزمنيّة التي تفصل بين نهاية الفترة المرجعيّة التي ترتبط بها المعلومات وتوفرها للمستخدمين. 
وتستمد أهداف ديمومة البيانات  من االعتبارات ذات الصلة، وال سيّما الفترة التي تبقى فيها المعلومات 

يختلف بمعدل اختالف الظاهرة التي يتم قياسها، وبتكرار مرات القياس  مفيدة لألهداف الرئيسيّة. هذا
هو قرار غالبا ما يقوم على  كما أن اختيار حسن التوقيتوبسرعة استجابة المستخدم ألحدث البيانات. 

التوقيت ليس هدفا غير مشروط، ال بل حسن المفاضلة بين الدقة والكلفة. وبالتالي، اّن تحسين عملية 
خصوصا انه قد  ترتفع  و ميزة مهمة تتم مراقبتها مع مرور الوقت وذلك للتحذير من التدهورالعكس ه

التوقّعات بشأن ديمومة البيانات عندما يعتاد المستخدمون على السرعة في تقديم الخدمات في كل 
البيانات تسلم في تشير الدقة في التوقيت إلى إذا ما كانت  أشكالها، وذلك بفضل تفشي تأثير التكنولوجيا.

  )األوقات الموعودة أو المعلنة (على سبيل المثال في مذكرة إصدار رسمية

وتشير الدقة في التوقيت إلى إذا ما كانت البيانات تسلم في األوقات الموعودة أو المعلنة (على سبيل 
اإلعالن عن المثال مذكرات إصدار رسمية). تشمل األليات إلدارة حسن التوقيت والدقة في التوقيت 

تنفيذ اجراءات متابعة مع مقدمي البيانات إذا لم يردوا قبل الموعد النهائي، نشر  تواريخ النشر مسبقا
البيانات األولية يتبعها األرقام المراجعة و/أو النهائية، االستفادة بأكبر شكل من التكنولوجيا الحديثة 

 ً رياً، إعالم المستخدمين عن أية اختالفات مع (وإن كان ضرو  وااللتزام بجداول النشر المعلنة مسبقا
إن االهتمام بحسن التوقيت والدقة في التوقيت واإلعالن .   تواريخ النشر المعلنة مسبقاً وأسباب التأخير)

عن الجداول وتواريخ النشر مسبقاً يساعد المستخدمين بالتخطيط، يوفر انضباطا داخلياً ويضمن تكافؤ 
ية مجهود من قبل األطراف المهتمة للتأثير على أو تأخير أي نشر من أجل الفرص للجميع عبر تقود أ

  مصالحها الخاصة.

اّن التناسق بين احصائيات الطاقة يعكس درجة ترابط البيانات منطقيّا ومدى  .التناسق والمقارنة(د)
االتساق فيما بينها، بما معناه درجة النجاح في جمعها مع معلومات احصائيّة ضمن اطار تحليلي واسع 
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المقارنة هو قياس ألثر االختالفات في المفاهيم اإلحصائية التطبيقية، أدوات  وعلى مّر الوقت.
ءات القياس، عندما يتم مقارنة اإلحصاءات بين المناطق الجغرافية وعلى مر الوقت.  إن إستخدام واجرا

المفاهيم النمطية، التعريفات، التصنيف، والسكان المستهدفين باإلضافة إلى استخدام منهجية واحدة في 
إلى التنسك ضمن ويمكن اجتزاء مفاهيم التناسق والمقارنة  جميع المسوح يعزز االتساق والمقارنة.

مجموعات البيانات (التناسق الداخلي مثل المراجعة على صعيد المنتجات في ميزان الطاقة)، التناسق 
بين مجموعات البيانات (مثالً مراجعة اتساق مفاهيم مثل اإلنتاج والتجارة مع االحصاءات االقتصادية 

       والجمركية على التوالي) والتناسق مع مرور الوقت وبين الدول.

تشمل األليات إلدارة اإلتساق والمقارنة في احصاءات الطاقة اإللتزام باألساس المنهجي للتوصيات 
عندما يتم جمع البيانات وتعزيز التعاون  .)IRESالمقدمة في التوصيات الدولية الحصاءات الطاقة (

واألساليب األلية مثل أدوات الترميز يمكن إستخدام اإلجراءات  وتبادل المعرفة بين البرامج اإلحصائية.
إن استخدام مفاهيم، تعاريف، تصنيفات  لتحديد المشاكل وتعزيز االتساق ضمن مجموعات البيانات.

ومنهجيات محددة يؤدي إلى اإلتساق بين مجموعات البيانات (مثالً بين احصاءات الطاقة وغيرها 
الزمن والدول.  يجب تفسير التباعد عن التوصيات كاإلحصاءات اإلقتصادية والبيئية )، والمقارنة عبر 

والمفاهيم، التعرف والتصنيفات والمنهجيات الموحدة، باإلضافة إلى القصر في سلسلة البيانات الناتج 
  عن تغيرات في المفاهيم والتعاريف وغيرها.

دمين التعلّم من اّن الوصول الى المعلومات يشير الى السهولة التي تخّول المستخ .والوضوح النفاذ(ه)
وجودها وتحديد مكانها وادخالها الى بيئة العمل الخاصة بهم. فهي تشمل مدى مالءمة الشكل أو الوسيلة 

جدول زمني ُمسبق بحيث يتم  ويعزز وجودالتي يمكن من خاللها الوصول الى المعلومات وتكلفتها. 
النفاذ ويسمح  يمكن الوصول اليها. ابالغ المستخدمين في وقت مبكر متى وأين ستتوفّر البيانات وكيف

بتكافؤ فرص الوصول إلى المعلومات بين مجموعات المستخدمين. كما يعزز النفاذ وجود مخصص 
للسماح بالنفاذ إلى البيانات الجزئية ألهداف البحث، باالستناد إلى سياسة قائمة لضمان سرية 

  اإلحصاءات.

لساحل فهمها في حال كانت البيانات الفوقية ضرورية يشير الوضوح إلى مدى توفر البيانات الفوقية ا
). ويتم تحقيق interpretabilityلفهم االحصاءات بشكل كامل. ويشار إلى الوضوح أحياناً بالتفسير (

وتوفير البيانة الفوقية التي يجب أن تغطي المفاهيم  للمستخدمبعد الوضوح من خالل وجود خدمات دعم 
والتعاريف الباطنة، أصول البيانات، المتغيرات، والتعريفات المستخدمة، منهجية جمع البيانات 
ومعالجتها، وعالمات عن جودة المعلومات اإلحصائية. ويعتبر تقييم المستخدمين أفضل طريقة لتقييم 

دم، مثالً عبر اسئلة عن فهمهم وتفسيرهم في مسوح رضا وضوح البيانات من منظور المستخ
 المستخدمين.
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  . الترابط والمفاضلة6

اّن أبعاد الجودة المذكورة أعاله هي متداخلة ومترابطة وبالتالي تجمعها عالقة معقّدة. واّن  9-15 
إن  ب األخرى.االجراءات المتخذة لمعالجة أي جانب من جوانب الجودة أو تعديله قد يؤثّر على الجوان

على سبيل المثال،  .المفاضلة بين التوقيت المناسب والدقة هي المفاضلة األهم والتي تحصل في االغلب
ومثال أخر عن  خفف من الدقة. يالسعي لتحسين حسن التوقيت عبر تقليل مدة الجمع والمعالجة قد 

الحصول على التقدير األكثر دقّة مفاضلة بين ال وضع يجب أن تنظر فيه برامج احصاءات الطاقة هو 
إلجمالي االنتاج أو االستهالك السنوي للطاقة من قبل كل المنتجين والمستهلكين المحتملين وبين تقديم 

أنّه في حال لم تكن الدول قادرة على تلبية  ويوصى، المعلومة في الوقت المناسب والمفيد للمستهلكين.
ثناء وضع مجموعة بيانات حول احصاءات الطاقة، بأن تقوم متطلبات الدقة والتوقيت المناسب معا أ

بوضع تقدير مؤقّت والذي قد يكون متاحا في وقت قصير بعد انتهاء الفترة المرجعيّة ولكنّه يرتكز على 
قد يتم تكميل هذا التقدير في وقت الحق ومع معلومات مرتكزة على  محتوى البيانات األقل شموليّة.

ر شموليّة ولكن أقل مالءمة للوقت من نسختها المؤقتة. في هذه الحاالت يمكن بيانات ذات مضمون أكث
 االستفادة من متابعة حجم واتجاه المراجعات لتقييم مالءمة المفضلة المختارة بين الدقة وحسن التوقيت.
وقد يقو هناك حاجة لمعالجة مفاضالت إضافية مثل مفاضالت بين المقارنة والمالءمة عبر الوقت، 

دما تحصل تغييرات في التصنيفات المستخدمة في المسوح الجارية لتحسين المالءمة وتؤدي هذه عن
  سلسلة البيانات.      التغييرات إلى تخفيفات في المقارنة عبر الوقت بسبب كسور في

إن المفاضالت المذكورة أعاله تخص تلك التي تحصل بين بعدين من جودة  .مفاضالت أخرى  9-16 
مثل  في بعض األحيان، قد تنشأ بعض الحاالت المتضاربة التي تتطلّب مفاضالت صعبة المخرجات.  

المفاضلة بين إحدى األبعاد إعتبارات الجودة مثل العبء على  المجيب، السرية، الشفافية، األمن أو 
ال، اّن ضمان الكفاءة أو فعاليّة التكلفة للبرنامج االحصائي قد يولّد تحديات لضمان المالءمة فمثالتكلفة. 

عن طريق الحد من مرونة البرنامج لمعالجة الثغرات والنواقص الهامة. واّن الدراسة المتأنية لجميع 
بهذه األنواع من  العوامل واألولويات ذات الصلة ستكون ضروريّة التخاذ القرارات الالزمة المتعلقة

و يجب إعالم المستخدمين بالقرارات التي تم اتخاذها، مع األسباب التي تم اتخاذ المقايضة الصعبة. 
  هذه القرارات من أجلها.  

  قياس واإلبالغ عن جودة المخرجات اإلحصائية   .ج

  معايير الجودة ومؤشراتها .1

ومؤشرات الجودة. إن معايير إستخدام معايير الجودة  -هناك طريقتان لقياس الجودة 9-17
ومؤشرات الجودة الكمية والنوعية المطورة على أساس األبعاد، مثل تلك المذكورة أعاله، 
تسمح لمنتجي الطاقة بوصف، قياس، تقييم واإلبالغ عن جودة المخرجات لمساعدة 

ً أن يستخدم منتجو المستخدمين  بتحديد إذا ما كانت المخرجات تفي بالغاية. يمكن أيضا
  البيانات المعايير والمؤشرات لمتابعة جودة الطاقة من أجل التحسين الدائم.
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. معايير الجودة تقيس مباشرةً جانب معيّن من الجودة. على سبيل المثال، اّن معايير الجودة 9-18 
الفترة الزمنيّة الفاصلة بين التاريخ المرجعي وتاريخ االصدار إلحصاءات طاقة معيّنة، مقاس بعدد 

يام، السبع أو األشهر، هو مقياس جودة مباشر للتوقيت المناسب. من الناحية العمليّة، قد تكون الكثير األ
من تدابير الجودة صعبة ومكلفة للحساب. في هذه الحاالت، يمكن استخدام مؤشرات الجودة كمكّمل أو 

  بمثابة بدائل لمقاييس الجودة المطلوبة.

تتألّف مؤشرات الجودة غالبا من المعلومات التي هي ناتج ثانوي للعمليّة االحصائيّة. فهي ال  9-19
تقيس الجودة مباشرةً ولكنّها توفّر معلومات كافية لتقييم جودة ما. فمثال بما يخص الدقة، انّه من الصعب 

التأّكد من صفات غير  جدا قياس درجة االنحياز لعدم االستجابة اذ انّه قد يكون من الصعب والمكلف
وفي هذه الحالة غالبا ما يُستخدم معدّل االستجابة كبديل ليوفّر مؤشر نوعي حول مستوى .المجيبين 

التحيّز لعدم االستجابة. كما يمكن لمصادر بيانات أخرى أيضا أن تعمل عمل مؤشر الجودة لتتحقق من 
مقارنة بيانات استهالك الطاقة مع أرقام لطاقة موازين ال يمكن استخدامصحة البيانات أو تواجهها. فمثال 

  بغية االشارة الى مجاالت المشاكل المحتملة.  الطاقة (في تدفق الفارق االحصائي) انتاج

  أمثلة واختيار مؤشرات ومعايير الجودة .2

هناك أمثلة عديدة عن مؤشرات ومعايير الجودة التي تم تعريفها حول أبعاد محددة ويتم استخدامها  9-20
يتم تقديم بعضها على شكل إفادات وصفية أو تأكيدات (مثالً معظم من قبل المنظمات اإلحصائية.  

مؤشرات الممارسات السليمة المرتبطة بمبادئ المدونة األوروبية للممارسات المتبعة في مجال 
ة الجودة اإلحصاء؛ "األركان التي يجب تأكيدها" في مبادئ والقائمة المرجعية لإلطار الوطني لمراقب

وتلك المتعلقة ب" أركان المعاملة السليمة" لصندوق النقد الدولي في إطار تقييم نوعية البيانات. 
. )و"معايير المالءمة" في مبادئ الممارسة اإلحصائية السليمة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

معينة (مثالً  معيار النظام اإلحصائي غيرها قد تكون إفادة كمية أو اجراءات كمية تحسب وفقاً لصيغة 
. وتهدف مختلف مؤشرات ومعايير الجودة إلى جعل وصف المنتج األوروبي لمؤشرات الجودة واألداء)

البلدان على اختيار او تطوير مقاييس  يتم تشجيعبأبعاد الجودة أكثر ارشاداً وإلى زيادة الشفافية. 
قياس، تقييم، توثيق ومتابعة جودة مخرجات  ومؤشرات الجودة التي يمكن استخدامها لوصف،

يقدم دليل تجميع إحصاءات الطاقة العديد من المؤشرات  إحصاءات الطاقة وجعلها متاحة للمستخدمين.
  لالعتبار واالختيار لوصف جودة المخرجات اإلحصائية بشكل عام.

 ) من المؤشراتاّن الهدف من قياس الجودة هو الحصول على مجموعة عمليّة (عدد محدود 9-21
والمقاييس التي تُستخدم لمراقبة جودة بيانات الطاقة المنتجة مع مرور الوقت من قبل الوكاالت المسؤولة 
وللتأّكد من أنّه يتم تزويد المستخدمين بملخص مفيد عن الجودة االجماليّة، من دون اثقال المشاركين 

وهكذا، يتم تشجيع الدول إلى اختيار مجموعات  بمطالب حول كميّات غير واقعيّة من البيانات الفوقيّة.
عملية لمقاييس ومؤشرات الجودة األكثر مالءمة لمخرجاتها المحددة والتي يمكن استخدامها لوصف 

. ويجب على الدول أيضاً أن تضمن أن المقاييس والمؤشرات تشمل ومتابعة جودة البيانات عبر الوقت
من وجود منهجيات  قائمة  للجمع، وأن يكون من السهل  أبعاد الجودة التي تصف المخرجات، أن تض
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أدناه عينة من بعد المؤشرات  2-9والخارجيين. يعرض الجدول تفسيرها من قبل المستخدمين الداخليين 
والمقاييس التي يمكن لبرامج احصاءات الطاقة عند الدول أن تأخذها باالعتبار لإلشارة إلى جودة 

  احصاءات الطاقة.  

يجب على منتجي البيانات أن يقرروا عدد المرات التي تنتج فيها مقاييس ومؤشرات لمختلف  9-22
باالتساق  يمكن انتاج بعض أنواع معايير ومؤشرات الجودة لكل بند من البياناتالمخرجات الرئيسية. 

لكلّي للطاقة . فمثال يمكن احتساب ونشر معدالت االستجابة لإلنتاج امع تواتر اإلنتاج أو نشر البيانات 
ويمكن اعادة  لفترات اطول مع كل تقدير جديد. وبدال من ذلك، يمكن انتاج تدابير أخرى مرة واحدة

  فقط في حال حدث أي تغيير. انتاجها

   

  72لقياس جودة احصاءات الطاقةمختارة : مؤشرات 2-9جدولال

 مقياس/مؤشر الجودة  بعد الجودة

إقامة اإلجراءات لتحديد مستخدمي بيانات الطاقة واستشارتهم عن   المالءمة
 احتياجاتهم   

  الفجوات بين  ومعالجةد تحدي -احتياجات مستخدمين غير ملباة
احتياجات المستخدمين الرئيسيّة واحصاءات الطاقة من حيث 

تي تمَّ تجميعها من خالل وال لمفاهيم والتغطية والتفاصيل،ا
 وردود الفعل المنتظمة المشاورات المنّظمة

  رصد طلبات الحصول على معلومات عن الطاقة وتقييم القدرة
 على االستجابة

  إجراء مسوح رضا المستخدمين عن مسوح الوكالة عن
 احصاءات الطاقة بشكل دائم وتحليل النتائج والعمل على اساسها 

 بطريقة منهجيةيتم تقييم والتحقق من صحة مصادر البيانات   والموثوقية الدقّة

  ،يتم قياس، تقييم وتوثيق الخطأ في إختيار العينات من التقديرات
 مثالً األخطاء المعيارية، بطريقة منهجية

                                                           
  ات  تمثل المؤشرات المدرجة عينة فقط من المؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس الجودة. راجع دليل تجميع إحصاءات الطاقة للمزيد من المعلوم  72
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 مثل معدالت بند  يتم قياس، تقييم وتوثيق األخطاء خارج المعاينة
بطريقة  عدم االستجابة و معدالت عدم اإلجابة في الوحدات

 منهجية

  بة السكان التي شملتها عملية جمع البياناتيتم تقييم نس -التغطية 

 يتم اإلبالغ عن معدالت التنسيب 

  المراجعات التي أُجريت  واتجاهاتيتم توفير  المعلومات عن عدد
 لبيانات الطاقة ويتم جعلها متوفرة للعموم 

الدقة في التوقيت وحسن 
 التوقيت

  يتم نشر روزنامة إصدار تعلن مسبقاً عن تواريخ نشر احصاءات
 الطاقة الرئيسية  

  الفترة  نهاية الفترة الزمنيّة الفاصلة بينرصد واإلبالغ عن
المرجعيّة وتاريخ االصدار األول (أو اصدار النتائج النهائيّة) 

 لبيانات الطاقة

 ة، مع اعتبار انتظام النظر في إمكانية وفائدة نشر البيانات األولي
 دقة البيانات في الوقت ذاته

  رصد واإلبالغ عن الفترة الزمنيّة الفاصلة بين تاريخ اإلصدار أو
 نشر البيانات والتاريخ المعلن أو الموعود به

  يتم نشر أي تباين عن تواريخ نشر بيانات الطاقة المعلنة مسبقاً؛
عن  ومن ثم يتم اإلعالن عن تاريخ إصدار جديد مع التفسيرات

 أسباب التأخير

المقارنة واالستخدام المشترك لبيانات الطاقة ذات الصلة القيام ب  والمقارنة التناسق
 والناتجة عن مصادر مختلفة

   احصاءات الطاقة قابلة للمقارنة خالل فترة زمنية معقولة 

  عدد ومعدالت االختالفات بين المعايير اإلحصائية الدولية ذات
واجراءات القياس المستخدمة في جمع / تجميع الصلة في المفاهيم 

 احصاءات الطاقة

  يتم رصد وشرح التباينات عن المقاييس اإلحصائية الدولية في
 المفاهيم واجراءات القياس المستخدمة في جمع احصاءات الطاقة
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    احصاءات الطاقة متسقة داخلياً ومتناسقة 

انات الفوقية  بطريقة تسهل يتم تقديم احصاءات الطاقة والبي  والوضوح النفاذ
 التفسير الصحيح والمقارنات البناءة، كما يتم حفظها

  يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  الحديثة لنشر
احصاءات الطاقة؛ يتم توفير النسخة المطبوعة والخدمات 
التقليدية، عندما تقوم مالئمة، لضمان نفذ المستخدمين إلى 

 االحصاءات عند الضرورة  

  يتم توفير خدمة دعم المستخدمين أو المعلومات أو خط ساخن
الطاقة ولإلجابة عن األسئلة عن  إلحصاءاتلمعالجة الطلبات 

 النتائج اإلحصائية، البيانات الفوقية وإلخ   

  ،يتم السماح بالنفاذ إلى البيانات الجزئية للطاقة لغايات األبحاث
توكوالت عن السرية مع خضوع هذا النفاذ إلى قوانين محددة و بر

 اإلحصائية  

  اإلنتاج المنتظم للتقارير الحديثة عن الجودة والوثائق عن
المنهجيات (عن مفاهيم الطاقة، التعريفات، النطاق، التصنيفات، 

أساس التسجيل، مصادر الطاقة (بما فيها إستخدام البيانات 
اإلدارية)، طرق الجمع، األساليب اإلحصائية وإلخ) هي جزء من 

 مل البرنامج، ويتم إعالم العموم بالتقارير والوثائق ع

 

 تقارير الجودة .3

يجب على مستخدمي البيانات إذا ما كانت البيانات ذات جودة كافية لكي يتمكنوا من إستخدام  9-23
لبعض أبعاد الجودة، مثل حسن التوقيت ، يمكن للمستخدمين  .المعلومات اإلحصائية بطريقة مستنيرة

بسهولة الجودة ألجلهم ، بينما ليست األبعاد االخرى  مثل اإلتساق وحتى المالءمة بذات أن يقيموا 
إن بعد الدقة بشكل خاص هو بعد ال يكون للمستخدمين غالبا طريقة لتقييمه ويجب أن يعتمدوا  الوضوح.

  اإلرشاد.على الوكالة اإلحصائية لإلرشاد.  ويهدف تقرير الجودة، أو وثيقة مماثلة، إلى توفير هذا 

الجودة  ةقثيويمكن أن تختلف و   تختلف الممارسات القومية لالبالغ عن جودة المخرجات. 9-24   
التي يوفرها منتجو البيانات من قصيرة إلى مفصلة كثيرا، بناًء على المستخدمين التي ترسل اليهم 

يل الضرورية لمعرفة على األغلب سيكون المستخدمون العامون مهتمين فقط بدرجة التفص المعلومات.
إذا ما كانت البيانات موثوق فيها، فحين يريد منتجي البيانات معلومات أكثر تفصيالً  لكي يتمكنوا من 
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تقييم إذا ما كانت المخرجات تفي بمتطلبات الجودة ولتحديد نقاط القوة والمجالت التي قد تحتاج إلى 
  تحسين.

عبر المجاالت  واالتساقشكل نموذج لتعزيز المقارنة  غالبا ما يتم تركيب معلومات الجودة إلى 9-25
ً منشورة في تقرير جودة منفصل عن البيانات الفوقية األخرى  اإلحصائية. ليس  -وقت تكون أحيانا

وفي أحيان أخرى، قد تكون جزء من بيانات فوقية أخرى (مثالً مع مالحظات تفسيرية  كبديل بل كمكمل.
 بإفادةبعد المجمعين يشيرون إليها  توفرها الوكالة التي تجمع البيانات. وتقنية ووثائق أخرى مفصلة)

ولكن عادةً تصف وتدقق وثائق الجودة أو تقارير الجودة بالجودة وفقاً باألبعاد  الجودة أو إقرار الجودة.
، التي تستخدمها الوكالة للتعريف عن مالءمة المنتجات للغرض على أساس المالءمة، الدقة، الموثوقية

 .الفصليركز عليه هذا  حسن التوقيت، الدقة في التوقيت، التناسق، المقارنة،  النفاذ والوضوح، كما

التقرير األقصر "الموجه للمستخدمين" والتفصيل  -يمكن التمييز بين صنفين من تقارير الجودة  9-26
ودة المخرجات، ولذلك تركز التقارير الموجهة للمستخدمين على جاألكثر تفصيال "الموجه للمنتجين". 

هي محدودة بتوصيفات قصيرة عن أبعاد الجودة، وعادةً تشمل فقط بعض المؤشرات لقياس الجودة 
ومن ناحية أخرى، إن تقارير الجودة األطول والموجهة للمنتجين،  مثالً  والمدرجة في القسم السابق. 

خمس سنوات تقريباً أو بعض  يوصى أعضاء النظام اإلحصائي األوروبي باإلنتاج بشكل منتظم (كل
تغييرات مهمة)، الغوص في تفاصيل األبعاد، باألخص عن األخطاء ونواح أخرى تؤثر بالدقة، وتوفير 

قد تكون هذه  معلومات إضافية عن اإلجراءات  وقضايا أخرى مثل السرية، التكاليف، وعبء الرد.
املة تخدم المنتجين بالتقييم الذاتي التفاصيل مربكة وغير ضرورية للمستخدمين، ولكن التقرير الش

وهكذا فإن تقارير الجودة تدعم تقييم الجودة، التي هو بدوره النقطة األولية لتحسينات الجودة  الداخلي.
راجع دليل تجميع إحصاءات الطاقة للمزيد من المعلومات عن تقارير الجودة  في البرامج اإلحصائية.

  .وتوصيفات ممارسات اإلبالغ عن الجودة

تحضير وتحديث تكرار الجودة على تكرر المسح وثبات خاصيات الجودة. يجب العالم  يعتمد  9-27
لتحقيق توازن بين الحاجة لمعلومات حديثة وعبء جمع التقرير. وفي حال اللزوم، يجب تحديث تقرير 
الجودة بنفس وتيرة إقامة المسوح. ولكن، إذا كانت الخاصيات ثابتة، قد يكون إدراج مؤشرات الجودة 

وخيار أخر هو توفير تقرير جودة مفصل بوتيرة أكثر،  أحدث نتائج المسوح كافياً لتحديث التقرير. في
أو تقرير أكثر بعض كل مسح، يشمل فقط الخاصيات المحادثة، مثل بعض المؤشرات المرتبطة بالدقة. 

  .بصورة دوريةالدول إلى إصدار تقارير الجودة كجزء من بياناتهم الفوقية تشجيع يتم 

  استعراضات الجودة .4

 يمكن القيم باستعراضات الجودة على شكل التقييمات الذاتية، التدقيقات أو استعراضات األقران. 9-28
ويمكن أن يقوم بها مختصون داخليين أو خريجين ويمكن أن يختلف اإلطار الزمني من أيام إلى أشهر، 

تحديد اإلجراءات/الفرص في  - بناًء على نطاق اإلستعراض. ولكن النتائج مشابهة بعض الشيء،
جودة برامج احصاءات الطاقة بصورة  اضعرتاإلجراءات والمنتجات. يوصى القيم بشكل من إس
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دورية، مثالً كل أربع إلى خمس سنوات أو  بوتيرة أكثر، إذا حصلت تغييرات منهجية أو غيرها مهمة 
 في مصادر البيانات.

مة، منهجية وشاملة لنشاطات المنظمة ويتم  مراجعتها التقييمات ذاتية هي استعراضات منتظ 9-29 
بناًء على إطار عمل/ نموذج. هي تقييمات "افعلها بنفسك ".بالعادة، يتم تطوير القائمة المرجعية أو 

 .  73االستبيان في التقييمات الذاتية إلستخدامها في التقييم المنهجي لجودة اجراءات اإلنتاج اإلحصائي

إثبات جودة بخصوص  الجودة هو إجراء منهجي، مستقل وموثق للحصول على إن التدقيق في 9-30
جودة اإلجراء اإلحصائي وتقييمه بموضوعية لمعرفة مدى االلتزام بالسياسات، اإلجراءات ومتطلبات 
الجودة. بالتباين مع التقييم الذاتي، يقوم دايماً طرف ثالث  بالدقيقات (داخل أو خارج المنظمة). يقام 

ق الداخلي من أجل مراجعة جودة النظام ألقائم، (السياسات، المقاييس، اإلجراءات واألساليب) التدقي
والغايات الداخلية. يديرها فريق من مدققين داخليين للجودة غير مسؤولين عن اإلجراء أو المنتج تحت 

، منظمة المراجعة. يقوم بالتدقيق الخارجي أصحاب المصلحة أو األطراف الخرى مهتمة بالمنظمة
مدققة خارجية ومستقلة، أو خبير مؤهل. استعراضات األقران هي نوع من التدقيق الخارجي يهدف 
إلى تقييم اإلجراء اإلحصائي على مستوى أعلى، وليس للتأكد من االمتثال بالمتطلبات حسب كل بند 

وعادةً،  جية الرسمية.من قائمة مرجعية.  وهكذا فهي أكثر غير رسمية وأقل تنظيماً من التدقيقات الخار
 ظيميةال تعالج استعراضات األقران جوانب محددة من جودة البيانات ولكنها تركز على اسئلة تن

وهي في العادة مراجعة منهجية وتقييم ألداء منظمة من قبل أخرى، بهدف  .أوسع واستراتيجية
مساعدات المنظمة تحت المراجعة في اإلمتثال بالمقاييس والمبادئ القائمة، تحسين إقامة السياسات 

وتقام التقييمات على أساس عدم الخصومة، وتتكل بشدة على الثقة المتبادلة وتبني أفضل الممارسات. 
 مة والمقيمين المعنيين. باإلضافة إلى ثقتهم المشتركة بالعملية.بين المنظ

تعد مراجعات النظراء نوًعا من التدقيق الخارجي الذي يهدف إلى تقييم عملية إحصائية على  9-31
مستوى أعلى، وليس للتحقق من التطابق مع المتطلبات حسب كل بند من قائمة مرجعية مفصلة. فهم 

ير من األحيان بشكل رسمي وأقل تنظيما من عمليات المراجعة الخارجية موجودون قبل ذلك في كث
الرسمية. عادة، ال تتناول المراجعات النظيرة جوانب محددة لجودة البيانات ولكنها تركز بدالً من ذلك 
على األسئلة التنظيمية واالستراتيجية األوسع. وهي عادةً عبارة عن امتحانات وتقييمات منتظمة ألداء 

مة من قبل منظمة أخرى، بهدف نهائي هو مساعدة المنظمة قيد المراجعة لالمتثال للمعايير منظ
والمبادئ المعمول بها، وتحسين عملية صنع السياسات واعتماد أفضل الممارسات. يتم إجراء التقييمات 

ن ثقتهم على أساس عدم التخاصم، وعلى الثقة المتبادلة بين المنظمة والمقيمين المشاركين، فضال ع
  المشتركة في هذه العملية.

                                                           
 - البيانات جودة وأدوات وتقييم) DESAP( الذاتي التقييم لبرنامج األوروبي اإلحصائي النظام تطوير المثال، سبيل على راجع المعلومات، من لمزيد 73
-N.pdf/ec76e3a3E-Managers_DESAP-Survey-for-Checklist-http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4373903/07

52305d05bd42-a7c3-409e-46b5.   
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 حصاءات الطاقةالبيانات الفوقيّة إل  .د

 ، البيانات الكليّة و البيانات الفوقيّة. البيانات البيانات الجزئيّةتتألف البيانات االحصائيّة من  32.9
البيانات  البيانات الكليّة:هي مالحظات أو مقاييس غير مجموعة عن الوحدات المنفردة، الجزئيّة 

وهي البيانات التي  البيانات الفوقيّة:المستمدة من البيانات الجزئية من خالل توضيبها أو تجميعها و) 
  تصف البيانات الجزئيّة والكليّة وبيانات أخرى. هذا القسم من الفصل سيركز على البيانات الفوقية.

اإلحصاءات المنشورة من قبل مكاتب تم التشديد على مر السنين على أهمية ضمان إرفاق 33.9 
 نات الفوقية المناسبة.ااإلحصاء الرسمية، المنظمة الدولية والوكاالت األخرى المنتجة للبيانات بالبي

البيانات الفوقية، أو "البيانات حول البيانات"، (والبيانات اإلحصائية، "البيانات حول البيانات 
ها، وللمستخدمين أن يحدد تسمح التي اتف ويوصف البيانهي نوع محدد من التوثيق يعر اإلحصائية")

ها وأن يقوموا بتقييم أكثر استنارة عن نقاط قوتهم،  التقييدات، الفوائد والمالءمة، وأن يستخدم
  تصبح البيانات اإلحصائية مجرد أرقام. ها. من دون بيانات فوقية،وويشارك

د في إنتاج واالستخدام النهائي للمعلومات وهكذا، فإن البيانات الفوقية أدوات مهمة تساع34.9 
 األنواع الرئيسية من البيانة الفوقية هي البيانة الفوقية الهيكلية والبيانات الفوقية المرجعية.  اإلحصائية.

البيانات الفوقية الهيكلية هي معرفات وادوات وصف للبيانات أساسية إلكتشاف، تنظيم،  35.9  
ويمكن أن ينظر إليها كعناوين متصلة بكل بند من  لبيانات اإلحصائية.إستخراج ومعالجة  مجموعات ا

عواميد الجدول، وحدة القياس، الفترة الزمنية، رمز السلعة  البيانات ليكون لها معنى، مثل عناوين
إن البيانات الفوقية الهيكلية هي جزء أساسي من قاعدة البيانات اإلحصائية ويجب أن تكون  وغيره.

 لإلستخراج مع أي بند من البيانات.قابلة 

البيانات الفوقيّة المرجعيّة تصف محتوى وجودة البيانات اإلحصائية. وهي، على سبيل المثال، 36.9
البيانات الفوقية المنهجية التي تصف  تصف مفاهيم استخدمت وتطبيقاتها العملية؛مفاهيمية بيانات فوقية 

البيانة الفوقية عن الجودة التي تصف مختلف أبعاض الجودة و المنهجيات المتابعة إلنتاج البيانات؛
وهذه البيانات الفوقيّة المرجعيّة   غالباً متصلة  للنتائج اإلحصائية، مثل حسن التوقيت، الدقة، وغيره.

ولكن على عكس البيانات الفوقية الهيكلية  يمكن تقديمها بانفراد عن البيانات  (يحال إليها ) بالبيانات،
 نترنت أو في المنشورات.عبر اإل

عند نشر البيانات اإلحصائية الشاملة، يتعتب على الوكالة الجامعة مسؤولية توفير البيانات الفوقية 37.9
يوجد العديد من البيانات الفوقية التي تصف سلسة احصاءات، وقد طورت  وجعلها نافذة للمستخدمين.

لفوقية وقائمات لتقديم المفاهيم، التعريفات، العديد من الدول  والمنظمات نماذج عن البيانات ا
ومثال  والتوصيفات عن المناهج المعتمدة في جمع االحصاءات، تحويلها، مراجعتها، نشرها وتقييمها.

للبيانات الفوقية واإلبالغ عن  )SIMSعن قائمة شاملة هو الهيكلية الواحدة للبيانات الفوقية المتكاملة (
األوروبي  ذات بنود البيانات الفوقية للجودة والمنهجية المقدمة في المربع  الجودة في النظام اإلحصائي

أدناه. عملياً، تختلف كمية تفاصيل البيانات الفوقية وبيانات الطاقة التي تنشرها مختلف الدول،  3.9
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مساعدة المستخدمين  -باإلضافة إلى طريقة عرض البيانات الفوقية. ولكن الغاية الرئيسية هي نفسها
  على فاهم البيانات ونقاط قوتهم  وتحديداتهم.

 

  74اإلحصائيةلإلصدارات البيانات الفوقية : 3-9 مربعال

 اسم المسح/المنتج SIMSرمز 

S.1   المنظمة، الشحص الذي يمكن اإلتصال به، العنوان،  نقاط اإلتصال)
 البريد االلكتروني، الهاتف، فاكس)

S.2   المقدمة 

S.3   األحدث إعتماداً، األحدث نشراً، تحديث البيانات الفوقية)
  واألحدث)

S.4  العرض اإلحصائي  

S.4.1  وصف البيانات  

S.4.2  نظام التصنيف  

S.4.3  شمول القطاع  

S.4.4  المفاهيم والتعريفات اإلحصائية  

S.4.5  الوحدة اإلحصائية  

S.4.6  السكان اإلحصائيون  

S.4.7  المنطقة المرجع  

S.4.8    شمول الزمن  

S.4.9  فترة األساس  

S.5  وحدة القياس  

S.6  الفترة المرجع  

S.7  الوثائق القانونية واالتفاقات األخرى،  ( الوالية المؤسساتية
  مشاركة البيانات)

S.8   (السياسة، معالجة البيانات )السرية  

S.9  روزنامة اإلصدار، روزنامة النفاذ، نفذ  سياسة اإلصدار)
  المستخدمين)

                                                           
  )  SIMSالدليل التقني للهيكل الوحيد للبيانات الفوقية المتكاملة (   74
-Technical-its-and-Structure-Metadata-Integrated-Single-http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4373903/03
).83e3318cbb39-8219-4a8a-e8e2-Manual.pdf/6013a162 
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S.10  وتيرة النشر  

S.11  إصدارات األخبار،  شكل النشر، النفاذ والوضوح)
المنشورات، قاعدة البيانات  اإللكترونية، النفاذ إلى البيانات 

  الجزئية، غيره )

S.12  الموثوقات عن المنهجية، جودة  النفاذ إلى الموثوقات)
  الموثوقات)

S.13  (ضمان الجودة، تقييم الجودة) إدارة الجودة 
  

S.14  

  ،المالءمة  (إحتياجات المستخدمين، رضا المستخدمين
  الكمالية)

S.15              الدقة بطريقة عامة، خطأ في اختيار العينة، الدقة والموثوقية)
التغطية، أخطاء في القياس، أخطاء خطأ غير المعاينة (أخطاء 

 عدم الرد، أخطاء المعالجة، أخطاء اختيار النموذج)

S.16   والدقة في  النتائج النهائية) -(التخلف الزمني حسن التوقيت
 (التوزيع والنشر)التوقيت 

S.17   (جغرافياً، عبر الوقت )إمكانية المقارنة 

S.18  (ًعبر المجاالت، داخليا) اإلتساق 

S.19  الكلفة والعبء 

S.20  (السياسات، التطبيق) مراجعة البيانات 

S.21  المعالجة اإلحصائية 

S.21.1  بيانات مصدرية 

S.21.2  وتيرة جمع البيانات 

S.21.3   جمع البيانات  

S.21.4  المصادقة على صحة البيانات 

S.21.5     تحصيل البيانات 

S.21.6 التعديالت 

S.21.61 الموسمية  التعديالت 

  

تكثر أنواع المستخدمين ألي مجموعة من  .المستخدمون ومستويات الدقة في البيانات الفوقية  38.9
مع احتياجاتهم المختلفة وتخصصهم اإلحصائي يعني  . واّن المجموعة الواسعة من المستخدمينالبيانات

موردي ك. ينبغي على الوكاالت المسؤولة وجوب معالجة طيف واسع من االحتياجات للبيانات الفوقية
البيانات أن يُوفّروا مجموعة من البيانات الفوقيّة الكافية ليمّكنوا المستخدمين األكثر واألقل تطوراً من 
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مستويات مختلفة من تفاصيل البيانات الفوقية ببأن يتم توفير المستخدمين  يوصىتقييم البيانات وجودتها. 
  ات المستخدمين المختلفة.لتلبية احتياجات مجموع

إحدى الطرق لتقديم البيانات الفوقية هي بتنظيمها وكأنها طبقات في هرم، حيث تصبح المعلومات  39.9
المنهجية التي تصف االحصاءات أكثر تفصيالً كلما إنتقل المرء إلى أسفل بدءا من الرأس الضيق (حيث 

وسع من "هرم البيانات الفوقية" (من أجل البيانات الفوقية توجد البيانات الفوقية ) إنتقاالً إلى القاعدة األ
األكثر تفصيالً ). وهكذا، يستطيع المستخدمون أن يتمعنوا في التفاصيل حسب رغبتهم أو حاجتهم 

  للحصول على مفهوم شامل عن المفاهيم والتطبيقات.  

. توفّر البيانات الفوقيّة آليّة لمقارنة الممارسات استخدام البيانات الفوقيّة لتعزيز المقارنة الدوليّة40.9 
االحصاءات. األمر الذي قد يحفّز الدول على تطبيق معايير دوليّة واعتماد أفضل جمع الوطنيّة في 

إن استخدام المصطلحات الموحدة والتعريفات  الممارسات في عمليّة جمع البيانات في مجاالت معيّنة. 
لمعتمدة من دول مختلفة يحّسن الجودة العامة والتغطية للمؤشرات االحصائيّة التنسيق األفضل للمناهج ا

  األساسيّة.

التقنية والمبادئ التوجيهية   SDMXنماذج  توفر.)SDMX( تبادل البيانات اإلحصائية والفوقية 41.9
المتوجهة نحو المحتوى أشكاال وتسميات لتبادل ومشاركة البيانات اإلحصائية والفوقية باستخدام 

بتطوير قدرات الدول على  نشر البيانات الوطنيّة والبيانات الفوقيّة  ويوصى .75التكنولوجيا الحديثة
كوسيلة مثل المفاهيم المتقاطعة بين المجاالت  (SDMX)باستخدام تقنيّة شبكة اإلنترنت ومعايير 

  لتوحيد عملية إعداد التقارير على الصعيد الدولي وتخفيف األعباء المترتبة منها.

البلدان على إيالء أولويّة كبيرة لتطوير البيانات  يتم تشجيع .البيانات الفوقيّة هي أولويّة عالية   42.9
سيتم تقديم بيانات فوقية  رها جزءا مكّمال لنشر احصاءات الطاقة.واعتبار نش ،ابقائها حديثة،  الفوقيّة

 إضافية خاصة بالدول ألغراض متعلقة باحثات الطاقة في دليل تجميع إحصاءات الطاقة القادم . 
، وبالنظر الى النهج المتكامل لعملية جمع االحصاءات االقتصاديّة، بأن يتم وضع واعتماد ويوصى

منّظم للبيانات الفوقيّة عبر مختلف مجاالت االحصاءات مع التركيز على تحسين نظام متماسك ونهج 
  النوعيّة والتغطية.
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  اإلحصاءات نشر . 10 الفصل
  

 حصاءات الطاقةأهمية نشر إ  .أ

اّن المبدأ األساسي األول لإلحصاءات الرسميّة، من بين جملة أمور، "أّن االحصاءات الرسمية    10-1
التي تلبّي معيار الفائدة العملية هي التي سيتم تجميعها وتوفيرها على أساس محايد من قبل الوكاالت 

نشر هو نشاط الو .76االحصائية الرسمية لتلبية حق المواطنين في الحصول على المعلومات العامة"
يفي بهذه المسؤوليّة ويعكس الرأي العام حول المخرجات االحصائية التي تحتوي على البيانات 

ً  والبيانات الفوقيّة ذات الصلة. الطاقة من قبل وكاالت مسؤولة عن إحصاءات يتم نشر بيانات  وغالبا
اعد البيانات المناسبة، شكل جداول احصائيّة مختلفة أو من خالل تسهيل الوصول الى قو الطاقة على

المزيد من  بيرا من حيث فعالياتها و من الضروري إجراءومع ذلك، تختلف ممارسات البلدان اختالفا ك
  .التحسينات في هذا المجال

 ها (أ) نطاق البيانات من القضايا من بين . يجب أن تشمل سياسة النشر عدداً سياسة النشر   10-2
 نسق (ب) الفترة المرجعيّة والجدول الزمني لنشر البيانات (ج) سياسة مراجعة البيانات (د)   لنشر العاما

 ةتكون سياسة النشر موجه أن يجبالنشر (هـ) نشر البيانات الفوقيّة وتقارير حول جودة البيانات.  
مة والسلطات وتخدم جميع فئات المستخدمين (الحكومة المركزية والمنظمات العا إلى فتصل للمستخِدم

اإلقليمية، والمؤسسات والجامعات البحثية، والقطاع الخاص، ووسائل اإلعالم، والجمهور العام، 
كل مجموعة من المستخدمين لديها فوكذلك يجب أن توفّر معلومات قيّمة.  ،والمستخدمون الدوليّون)

الوصول الى كافة أنواع  يكون الهدف هو يجب أنبيانات مفّضلة. وبالتالي،  نسق احتياجات مختلفة و 
يتم تصميم كل من  أن يجبحددة من الجماهير. وبالتالي المستخدمين بدال من التوجه الى فئة م

  الباحثين ووسائل االعالم.تخدم عامة الناس كما والمنشورات والمواقع االلكترونيّة بأوضح ما يمكن ل

 أصبحت . مع التطورات السريعة في تكنولوجيا االتصاالت، تهمالمستخدمون واحتياجا   10-3
لرضا المستهلك  والخاص. وتتمثل النقطة الجوهريّة المعلومات مورداً استراتيجيا للقطاعين العام 

ّن النشر الفعّال لبيانات الطاقة ليس ممكناً بتحسين النشر وسهولة الوصول الى إحصاءات الطاقة.  كما أ
حتياجات المستخدمين ألنّه يحدد مسبقا وبعدّة طرق أي المعلومات يجب أن يتم من دون فهم جيّد ال

البلدان على العمل بشكل وثيق مع المجتمع  يتم تشجيعمراعاتها وبأي أشكال. وفي هذا السياق، 
م من خالل القيام بعمليات توعية حثيثة تشمل بناء عالقات مستقرة ومنتجة مع المستخدمين المستخدِ 

مثال دعوة المستخدمين المهتّمين ليصبحوا عمالء دائمين ومساعدة (لمصلحة الرئيسيين، وأصحاب ا
ون اليها ومساعدتهم على فهم المستخدمين بشكل فعّال للحصول على المعلومات االحصائيّة التي يحتاج
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. وباإلضافة إلى ذلك، فإن فهم احتياجات المستخدمين )حصاءات الطاقة في اتخاذ القرارات السليمةدور إ
  الحفاظ على مالءمة االحصاءات المنتَجة.  علىومتطلبات البيانات ستساعد 

أداة مهمة للكشف  لمستخدمين هيالمسوح المرضية ل. اّن المسوح التي ترضي المستخدمين  10-4
المستخدمين في عملية التخطيط  تتعليقاعن احتياجات المستخدمين وشخصياتهم. ويجب أن يتم دمج 

 جراء مثل هذه المسوحان تقوم البلدان بإب ويوصى. ة الرسميّة من أجل تحسين كفاءتهاحصاءات الطاقإل
  . المسؤولةالوطنية لة االتي تحددها الوكالدورية 

  نشر البيانات وسريّة االحصاءات  .ب

ال البيانات الرسميّة هي تعريف مج اّن واحدة من أهم القضايا التي تواجه مجّمعي االحصاءات  10-5
 ً   . يجب أن يتم أخذ العناصر التالية بعين االعتبار أثناء القيام بنشر البيانات.التي يمكن نشرها علنيا

. أي حماية البيانات التي تتعلّق بالوحدات األحاديّة والتي يتم الحصول عليها اإلحصائيةسريّة   10-6
ة غير مباشرة من مصادر اداريّة او غيرها ضد اي انتهاك لحق مباشرةً ألهداف احصائيّة أو بطريق

السريّة االحصائيّة ضروريّة من أجل . فالسريّة. هذا يعني الوقاية من عمليّات االفشاء غير القانونيّة
كسب ثقة الجهة المطلوب منها توفير البيانات والجهة التي تستخدم المعلومات االحصائيّة مع الحفاظ 

يجب أن يتم التمييز بين السريّة االحصائيّة  واألشكال األخرى للسريّة والتي بموجبها وة. على تلك الثق
  العتبارات أخرى كاعتبارات األمن القومي. نظراً  للعمومال يتم توفير المعلومات 

السادس من المبادئ األساسيّة  اّن المبدأ .المبدأ األساسي للسريّة في االحصاءات الرسميّة  10-7
حصاءات. وينص هذا دارة سريّة اإليؤّمن القاعدة إلحصاءات الرسميّة الصادرة عن األمم المتحدة لإل

عداد االحصاءات، سواء إبهدف الوكاالت االحصائيّة المبدأ على أّن "البيانات الفرديّة التي تجّمعها 
ألغراض  وتًستخدم فقط بالسريّة التامة طبيعيين أو معنويين، يجب أن تحظى تعلّقت بأشخاص

  77احصائيّة"

ّن األحكام القانونيّة التي تحكم السريّة االحصائيّة على المستوى الوطنّي منصوص عليها في إ  10-8
الوطنيّة للسريّة والقواعد  أخرى. كما أّن التعاريفتكميلية ظمة حكوميّة أو أنللدول القوانين االحصائيّة 

  للوصول الى البيانات الجزئيّة قد تختلف ولكن يجب أن تكون متسقة مع المبدأ األساسي للسريّة. 

حصائيّة. تكون السريّة االحصائيّة محميّة اذا كانت البيانات المنشورة ال تسمح حماية السريّة اإل  10-9
لمعلومات ة أو غير مباشرة وبالتالي الكشف عن ابتحديد الوحدات االحصائيّة سواء بطريقة مباشر

المباشر ممكناً اذا كانت البيانات لوحدة احصائيّة واحدة فقط مذكورة في خليّة،  الفرديّة. ويكون التحديد
من  قد يحدث اذا كان من الممكن استخالص البيانات الفرديّةفأّما التحديد غير المباشر أو االفشاء 

عدد قليل جدا من الوحدات في الخليّة، أو بسبب  ى سبيل المثال ، بسبب وجودعلالبيانات المنشورة (
هيمنة وحدة أو وحدتين في الخليّة). ولتحديد ما اذا كانت الوحدة االحصائيّة قابلة للتمييز، يجب أن يتم 
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وسيحتوي دليل مجّمعي مراعاة كل الوسائل التي يمكن استخدامها من قبل طرف ثالث للتعريف عنها. 
  في هذا الصدد.القطرية فضل ممارسات على قسم منفصل حول أ إحصاءات الطاقة

عند اتخاذ أي قرار بشأن سريّة  تتطلّب هذه القواعد عادةً  .القواعد العامة لحماية السريّة   10-10
(ب) هيمنة مساهمة وحدة أو ؛ ومراعاة العوامل التالية: (أ) عدد الوحدات في خليّة التبويب البيانات

 واعد العامة في كل مجال إحصائي منتطبيق هذه الق وحدات على مجموع قيمة خليّة الجدولة. ويُعد
  مسؤوليّة السلطات االحصائيّة الوطنيّة.

ة على . ال بدّ من تحديد الخاليا الحّساسة كخطوة أولى في السيطرحمايّة السريّة طرق     10-11
تلك التي تميل الى الكشف عن معلومات حول الوحدات . واّن الخاليا الحّساسة هي االفشاء االحصائي

اسة، فاّن االحصائيّة الفرديّة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبمجرد تحديد الخاليا الحسّ 
 ً   : ما يلي افشاء البيانات السريّة تشمل من المستخدمة للحماية  الممارسات األكثر شيوعا

. يتم تجميع خلية سرية في جدول مع خلية أخرى ومن ثم يتم نشر المعلومات للمجموع التجميع(أ)  
وليس للخليتين الفرديتين. هذا قد يؤدي مثال الى تجميع (ونشر) البيانات حول انتاج الطاقة على 

  ) التي تضمن السريّة بشكل كاٍف؛SIECتصنيف الدولي الموّحد لمنتجات الطاقة (العليا للمستويات 

. القمع يعني ازالة سجالت من قاعدة بيانات أو من جدول يحتوي على بيانات سريّة. القمع ب) ( 
حصائيين بعدم نشر القيم في الخاليا الحّساسة أثناء نشر القيم األصليّة في خاليا لإلهذه طريقة تسمح 

، مع ذلك، أّن احتساب ي جدولقمع خليّة واحدة فقط فأخرى (تسّمى القمع األساسي). ويعني 
المجاميع للمستويات األعلى التي تنتمي اليها الخليّة ال يمكن انجازها. وفي هذه الحالة، يجب قمع 
بعض الخاليا األخرى من أجل ضمان حماية القيم في الخاليا األوليّة، مّما يؤدي الى قمع ثانوي. 

أي من الخاليا قد تّم في البيانات الشرحية يد تّم استخدام القمع لحماية السريّة، فمن المهم تحدما اذا 
  قمعها بسبب السريّة في البيانات الفوقيّة؛

واالضطراب المخطط لهما هما من التقنيّات األكثر تطورا  التدوير . اّن تقنيتي أساليب أخرى(ج)  
حصائيّين بتعديل القيم األصليّة لكل خليّة يسمح لإل المخطط له  التدويرلحماية سريّة البيانات. واّن 

عبر تقريبها الى األعلى أو األدنى الى مضاعف قريب من العدد األصلي. ويمثّل االضطراب 
  المسيطر المخطط لها. التدويربرمجة خطيّة بديلة لتقنية 

االحصائي هي عبارة عن مجموعة  . اّن تقنيات التحّكم بالكشفالكشف االحصائي    10-12
تُستخدم للحد من خطر الكشف عن المعلومات حول الوحدات الفرديّة. وبالرغم من أنّه يتم  قطرائ

أنّها تُعدّ مناسبة لجميع مراحل عمليّة االنتاج االحصائي. اّن  تطبيق هذه الطرق في مرحلة النشر، اّال 
ً ترتكز  المرتبطة بعمليّة النشر  تقنيّات السيطرة على الكشف االحصائي تقييد كميّة البيانات على  غالبا

أو تعديل صدور البيانات. واّن طرق السيطرة على الكشف تحاول تحقيق التوازن األمثل بين حماية 
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والمتطلبات  78ادئ التوجيهيّة الدوليّة المتاحة. واستنادا الى المبوتوفير المعلومات التفصيلية.السريّة 
  وضع طرق الكشف االحصائي الخاصة بها والمناسبة لظروفها. على الدول  يتم تشجيعالوطنيّة، 

ّن تحقيق كما أيوجد قضيّة توازن بين تطبيق السريّة االحصائيّة والحاجة الى المعلومات العامة.   10-13
التوازن بين احترام السريّة والحاجة الى زيادة أهميّة االحصاءات والحفاظ عليها هي مسألة صعبة. 

، أنّه ال بدّ من درس التشريعات المتعلقة بالسرية االحصائيّة بعناية في الحاالت يهالمتعارف علومن 
بالمعلومات الكافية والمجدية. وفي احصاءات  باستحالة تزويد عامة الناسالصارم ب تطبيقها التي يتسب

دان ، يهيمن ، كما هو الحال في العديد من البلالطاقة الرسميّة، اّن هذه القضيّة هي ذات أهميّة كبيرة
  على إنتاج وتوزيع الطاقة عدد محدود للغاية من الوحدات االقتصادية.

 يوضح إعداد أرصدة الطاقة التحدي إلحصائيات الطاقة الرسمية. على سبيل المثال،    10-14
اذا تعذّر مثال نشر كتلة التحويل لميزان الطاقة بسبب السريّة، تتدهور جودة هذا الميزان بشكل كبير. 

ه لن يكون من الممكن الحصول على ميزان الطاقة الداخلي المنطقي الذي يُظهر تدفقات الطاقة من فانّ 
ة جعل االنتاج واالستيراد/التصدير من خالل التحّول الى االستهالك النهائي.  والسؤال يكمن في كيفيّ 

ميزان وبالتالي جزء واحد من الذا كان هناك عدد قليل من الوحدات في نشر موازين الطاقة ممكنا إ
  تناول القضايا السريّة. يكون ال بد من

. مع االعتراف بأهمية القواعد العامة المتعلقة تطبيق قواعد السريّة في احصاءات الطاقة     10-15
بالسرية االحصائيّة، يجب أن تقوم الدول بتنفيذ القواعد بطريقة تعّزز الوصول الى البيانات مع ضمان 

حصاءات الطاقة مع مراعاة ظروفها القانونيّة. ضمان مستوى المالءمة األعلى إللي السريّة وبالتا
  :بما يلييوصى وبالتالي 

في  ) بالتفصيل المملوالتي يجب إلغاؤهار سريّة (يتم االبالغ عن أي معلومات تُعتبأن (أ) 
  شكل كامل؛المستوى األعلى المقبل لتجميع منتج الطاقة (أو تدفق الطاقة) الذي يحمي السريّة ب

الشركات، المصادر اإلداريّة المتاحة من  تقاريرالبيانات المتوفّرة عامةً (مثال: أن تكون (ب) 
  مدرجة ومنشورة بشكل كامل؛ للعموم)

من المبلغين المعنيين  مع أو بدون تأخير زمني معيّن، يُطلَبذن لنشر بيانات حاليّة معيّنة، اإل(ج)  
  عن البيانات؛

الى سريّة فقط عندما تطلب  السريّة السلبيّة خيارا. السريّة السلبيّة هي تحويل البيانات(د) اعتبار 
قواعد ل استناداً  أن الطلب مبررٌ  حصائيّةة ذلك وعندما تجد السلطات اإلالمعني ةاالقتصادي الهيئة

  السريّة المعتمدة؛

                                                           
المبادئ واالرشادات الخاصة بإدارة سريّة االحصاءات والوصول الى البيانات الجزئيّة، وثيقة المعلومات األساسيّة المعدّة للجنة  راجع ، على سبيل المثال، 78

متاحة على الموقع  2007شباط/فبراير  27ي نيويورك في االحصائيّة في دورتها الثامنة والثالثين التي ُعقدت ف
)http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2007.htm(.  



   

183 

 

نشر البيانات في ذي يمكن بالحكم ال الخاصةاالقتراحات لتشمل في قواعدها السريّة  (هـ) صياغة
أن القواعد التي ستحدد  بالتالي، ،ة. مما يعنيالمعني هيئةحال كان ذلك ال يسبب الضرر المفرط لل

  . للعمومأم ال هو محدد بشكل واضح ومتاح  سيقع "الضرر المفرط"كان  اذا

  الفترة المرجعيّة والجدول الزمني للنشر  .ج

وفرة في جدول زمني مت الخاصة بها الدول بيانات الطاقةبأن تجعل يوصى . الفترة المرجعية  10-16
حصائيّة أخرى، حصائيّة للبلد المعني في مجاالت إمتوافق مع الممارسة المعتمدة من قبل السلطة اال

ويُفّضل أن يكون وفقا للتقويم الميالدي ومتماشيّا مع التوصيات الواردة في هذا المنشور. ومن أجل 
السنويّة المقارنة الدوليّة، يجب على الدول التي تستخدم السنة الماليّة أن تبذل جهودا لتبلّغ عن البيانات 

  للتقويم الميالدي.وفقاً 

نتاج المعلومات االحصائيّة، عادةً ما يكون هناك مفاضلة أثناء إ .البيانات الجدول الزمني لنشر  10-17
بين التوقيت المناسب بحيث يتم تحضير المعلومات والدقة ومستوى التفاصيل للبيانات المنشورة. 
وبالتالي، ثّمة عامل حاسم في الحفاظ على عالقات جيّدة بين منتجي احصاءات الطاقة ومجتمع 

عالن مواعيد بإ أن تقوم الدولب يوصىلذا . تطوير جدول زمني مالئم وااللتزام به. وهوالمستخدمين 
الجدول الزمني المسبق  اهذ فيجب أن يتم نشرحصاءات الطاقة. مختلفة من إ لنشر سالسلمسبقة محددة 

الطاقة حصاءات وكالة الوطنيّة المسؤولة عن نشر إصدار مع بداية كل عام على الموقع االلكتروني لللإل
  الرسميّة.

ناء تحديد الجدول الزمني لتجميع العناصر األهم التي يجب أن تُؤخذ بعين االعتبار أث وتتضمن  10-18
  :إحصاءات الطاقة ونشرها، ما يلي

  (أ) توقيت جمع البيانات األوليّة من قبل وكاالت متعددة؛

  الرئيسيّة؛(ب) الى أي مدى يتم مراجعة البيانات المسحوبة من مصادر البيانات 

(ج) توقيت اعداد وثائق السياسة االقتصاديّة الوطنيّة المهمة التي تتطلّب احصائيّات الطاقة 
  كمدخالت؛ و

  .نشر البيانات (بيان صحفي أو على االنترنت أو بنسخ مطبوعة)أساليب (د) 

لبيانات والتاريخ بها ا اّن التوقيت المناسب هو الوقت بين نهاية الفترة المرجعيّة التي تتعلّق  10-19
ي والسنوي صدار الشهري والفصلالتوقيت المناسب لإل ويختلف صدار البيانات.المخصص إل

من بلد الى آخر، مما يعكس وجهات نظر متباينة حول التوقيت المناسب  حصاءات الطاقة اختالفاً كبيراً إل
ي كفاءة عمليّة االنتاج االحصائيّة والموثوقيّة والدقة والمفاضلة، وكذلك اختالفات في الموارد المتاحة وف

وفعاليتها. ومن وجهة نظر المستخدم، تزيد قيمة بيانات الطاقة بشكل كبير عندما يتم اصدارها بأقصر 
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طلب المستخدم. ولكن، مع مراعاة  لذا يجب على الدول أن تبذل جهوداً منهجيّةً لتلبيةوقت ممكن. 
  :يتم تشجيع الدول علىاحتياجات السياسة والممارسات السائدة لتجميع البيانات، 

: حول مجاميع انتاج الطاقة، المخزون على سبيل المثال (الشهرية صدار بياناتها (أ) إ
 أعلىعد نهاية الشهر المرجعي، على والتغييرات في المخزون) ضمن شهرين تقويميّين ب

  مستوى تجميعي على األقل؛

  عي؛ ور تقويميّة بعد نهاية الفصل المرجصدار بياناتها الفصليّة ضمن ثالثة أشه(ب) إ

ً  يانات السنويّة ضمن خمسة عشر شهراً صدار الب(ج) إ   بعد نهاية السنة المرجعيّة. تقويميّا

مؤقتة ضمن شهر تقويمي واحد صدار المبّكر للتقديرات الفصليّة والشهريّة الاإليُعتبر أمر   10-20
ً للبيانات ضمن تسعة الى اثنى عشر شهرا تقويللبيانات الشهريّة حول تدفقات ومنتجات محددة و ميّا

  للغاية بشرط أن تكون الدول قادرة على فعل ذلك.  ةمشجعمن األمور ال السنويّة

لسنويّة، فيجب أن يتم جمع حصاءات الطاقة اتستخدم معلومات اضافيّة لتجميع إ اذا كانت الدول  10-21
ويجب أّال تكون مشتقّة في حد ذاتها بيانات الفصل الرابع (أو للشهر الثاني عشر التقويمي) ونشرها 

أجل  كفارق بين المجاميع السنويّة ومجموع األرباع الثالثة األولى (أو احد عشر شهرا تقويميّا) من
  .واألرباع األشهر  توفير بيانات غير مشّوهة لكافة

  مراجعة البيانات  .د

ّن تجميع إذ إ .عة البيانات هي جزء مهم من تجميع إحصاءات الطاقةمراجاّن  مراجعة البيانات.  10-22
 ً فعند توفر المزيد من مالءمتها. حصاءات الطاقة وإ يزيد من ديمومة البيانات المؤقتة ونشرها غالبا

أن يتم اتباع هذه الممارسة ب يوصىومراجعة البيانات المؤقتة.  المعلومات الجديدة والدقيقة، ال بد من
اذا كانت الدول قادرة على ضمان عنصر المالءمة بين البيانات المؤقتة والنهائيّة. وبالرغم من أّن 

ً  ، بشكل عام،المراجعات المتكررة يّة البيانات الرسميّة للطاقة، فإّن محاولة على مصداق قد تؤثر سلبا
. ولكنها غير مالئمة في نهاية المطاف لتلبية احتياجات المستخدميننتاج بيانات دقيقة خالل إتجنبها من 

ً كما أن المراجعات تؤثر على إ ما تكون ذات  حصاءات الطاقة السنويّة والقصيرة المدى ولكنها غالبا
  أهميّة أكثر للبيانات القصيرة المدى.

المراجعات اك نوعين من المراجعات المتباينة: (أ) . عامةً، هننوعان رئيسيّان من المراجعة  10-23
والتي  المنتظمةنتاج االحصاءات ، العاديّة أو المتزامنة والتي هي جزء من العمليّة الدوريّة إليةالروتين

تهدف الى دمج بيانات جديدة أو  مستحدثة أو الى تصحيح أخطاء البيانات أو التجميع؛ و (ب) مراجعات 
أجل ادخال  من الجدول الدوري للمراجعة والتي يتم اجراءها من التي ليست جزءاً  الخاصة  وأأساسيّة 

  في المفاهيم والتعريفات والتصنيفات والتغييرات في مصادر البيانات.تغييرات أساسيّة 
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جعة متزامنة مع تقوم الدول بوضع سياسة مرا بأنيوصى ما يتعلّق بالمراجعات الروتينيّة،  في  10-24
الوكاالت . وقد تقرر يجب أن يكون وصف هذه السياسة متاًحا للجميع ،صدارني لإلالجدول الزم

ضافة الى مراجعات عاديّة حول باإلجراء مراجعة خاصة لة عن احصاءات الطاقة الرسميّة إالمسؤو
 االقتصاديّة الجديدة.الهياكل ات أو التحقق بعمق من بعض البيانات االحصائيّة، لغرض اعادة تقييم البيان

في كثير من طول من الزمن وبشكل غير منتظم. ويتم اجراء هذه األنواع من المراجعات على فترات أ
األحيان، قد تتطلب تغييرات في السلسلة الزمنية، التي تعود إلى بدايتها، للحفاظ على التناسق 

مراجعات نذار ُمسبق للمستخدمين لشرح أهميّة التخضع هذه المراجعات  إلى إ بأنويوصى المنهجي.
  الصادرة.  ثر المحتمل للمراجعات على المخرجاتولتوفير معلومات حول األ

حصاءات الطاقة التي تتم وضع سياسة مراجعة إلالدول على  تشجيع . يتمسياسة المراجعة  10-25
تكون متسقة بشكل جيّد مع مجاالت إحصائيّة أخرى. ويجب أن تهدف مسألة وضع دارتها بعناية وإ

ع المراجعات بطريقة منهجيّة. الزمة للتعامل متزويد المستخدمين بالمعلومات ال الىمراجعة السياسة 
الميزات  بالجودة من قبل المستخدمين. وتتمثل تتعلق مشكلةتنسيق والتخطيط للمراجعات غياب ال ويُعتبر
ً ة لسياسة المراجعة الثابتة األساسيّ  صدار واإلوجداول المراجعات هي اإلصدارات المحددة سلفا

المنطقي من سنة الى أخرى واالنفتاح واالشعار المسبق لألسباب والنتائج وسهولة الوصول الى السلسلة 
ضافة الى التوثيق المناسب  للمراجعات المدرجة في المنشورات ة الطويلة للبيانات المنقحة باإلالزمنيّ 

حصاءات لإل الرشيدةلألدارة لجانب الهام ا االحصائيّة وقواعد البيانات. وتشّكل سياسة المراجعة السليمة
وسيعمل دليل .  79ساق الدوليتعزز االتفحسب بل و الوطنيين لبياناتا مستخدميها ال تساعد اذ إن

في سياسة  مات مفّصلة حول الممارسات السليمةمعلوتأمين  على مجّمعي إحصاءات الطاقة المستقبلي
  المراجعة. 

  النشرنسق   .ه

ت وبالتالي نشرها على نطاق حصاءات الطاقة هو توفّر البياناإ. من أساس فائدة النشر نسق   10-26
بإتاحت إحصاءات ويوصى يمكن نشر البيانات الكترونيّا أو على شكل مطبوعات ورقيّة. واسع. و

ً ، ولكن يتم تشجيع  صيغة النشر األكثر مالءمةً الحتياجات  بأن تختار الدولالطاقة إلكترونيا
نشر النشرات ، على سبيل المثال، يجب أن يتم حصاءات الطاقةالبيانات الصحفيّة إلف المستخدمين.

 النشر من قبل وسائل االعالم؛ كما يجب أن يتم نشرعادة بطريقة تسّهل إالصحفية إلحصاءات الطاقة 
أن  ورقيّة. اّن النشر المنتظم للبيانات يجب و /االحصاءات المفّصلة والشاملة في صيغ الكترونيّة أو

المستخدمين ويتم توفير مجموعات البيانات المخصصة فقط في  يلبّي معظم ان لم يكن جميع احتياجات
من االجراءات علم واضح حاالت استثنائيّة. ويُنصح بأن تقوم البلدان بالتأّكد من أّن المستخدمين على 

  والخيارات للحصول على البيانات المطلوبة. 

                                                           
للحصول على أمثلة حول الممارسات الجيّدة، راجع دليل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن عرض البيانات والبيانات   79

 Organization for Economic Cooperation and Development Data and Metadata Reporting andاإلحصائية واالبالغ عنها ( الفوقية
Presentation Handbook  الفصل السابع. 2007(باريس (  
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حصاءات الطاقة إوقيّة الكافية وتقييمات جودة توفير البيانات الفمسألة . اّن ةنشر البيانات الفوقيّ    10-27
تالئم الدول بياناتها مع  بأنيشجع البيانات نفسها. توفيرلمستخدمين كأهميّة هي مسألة مهمة بالنسبة ل

والبيانات ة البيانات تتبع التوصيات الواردة في الفصل التاسع حول ضمان جودأن المعايير الدوليّة و
ً ير البيانات الفوقيّة ونشرها تطوتعمل على أن حصاءات الطاقة والفوقيّة إل للتوصيات المطروحة.  وفقا

لتسّهل الوصول اليها  وقد تعمد الدول الى وضع مستويات متفاوتة حول تفاصيل البيانات الفوقيّة وذلك
   .80واستخدامها

  بالغ الدولياإل  .و

حصاءات الطاقة الخاصة بها على الصعيد الدولي تقوم الدول بنشر إ بأنيوصى . االبالغ الدولي  10-28
دون أي قيود اضافيّة. ومن أجل ضمان نقل دقيق من سرعان ما تصبح متاحة للمستخدمين الوطنيّين 

تقوم الدول باستخدام صيغة تبادل بأن يوصى وسريع للمعلومات الى المنظمات االقليميّة والدوليّة، 
 في تبادل بياناتها ومشاركتها. إلمكانية استخدامها SDMX(81والبيانات االحصائيّة ( البيانات الفوقيّة

  

                                                           
دليل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن عرض البيانات للمزيد من التفاصيل حول االبالغ عن البيانات والبيانات الفوقيّة، راجع    80

  )2007اإلحصائية واالبالغ عنها (باريس  والبيانات الفوقية
) وارشاداتها الموّجهة للمحتوى صيغاً وتسميات مشتركة لتبادل SDMXيّة لصيغة تبادل البيانات الفوقيّة والبيانات االحصائيّة (قد توّفر المعايير التقن  81

ولوجيا الويب باستخدام تكن البيانات االحصائيّة والبيانات الفوقيّة ومشاركتها باستخدام التقنيّة الحديثة. ويتم التشجيع على نشر  البيانات الوطنيّة والفوقيّة
، راجع الموقع: SDMX) كوسيلة لتخفيض عبء االبالغ الدولي وزيادة فعاليّة تبادل البيانات الدوليّة. للمزيد من المعلومات حول SDMXومعايير (

http://www.sdmx.org/.  
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 األساسية الطاقة وموازين حصاءاتاستخدامات إ . 11 الفصل
 

  مقدمة  .أ

يبيّن هذا الفصل االستخدامات المتعددة لعناصر البيانات الواردة في الفصل السادس وموازين   11-1
  لمؤشرات المتعلقة بإحصاءات الطاقة.تجميع إحصاءات أخرى أو اواردة في الفصل الثامن في الطاقة ال

ً القسم "باء"  يُظهر  11-2  االقتصاديّةاقة" ضمن نظام المحاسبة البيئيّة "لحسابات الط موجزاً  وصفا
الرئيسيّة في المفاهيم . ويستعرض هذا القسم نقاط االختالف (SEEA-E)لطاقة في مجال ا المتكاملة

ويناقش التعديالت الرئيسية الالزمة لربط النظامين بين موازين الطاقة وحسابات الطاقة ويصف  والتعاريف
  ضافيّة التي تتيح فرصة تجميع حسابات الطاقة من موازين الطاقة. البيانات اإل دوبن

تخراج معظم الئحة من مؤشرات الطاقة كأداة مهمة لمراقبة السياسات. ويمكن اسيصف القسم "جيم"  11-3
  البيانات الواردة في الفصل السادس.  دوبنهذه المؤشرات من 

ً ويؤمن القسم "دال"   11-4 ها األساسيّة الحتساب انبعاثات حصاءات الطاقة وموازين الستخدام إمرجعا
غازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة. ويتم مناقشة طرق احتساب مثل هذه االنبعاثات،  بالرغم من عدم 

هيئة الحكوميّة الدوليّة المعنيّة بتغيّر المناخ لا ة المستخدم الى توجيهاتتفاصيل وبالتالي يتّم احالتوفّر ال
)IPCC.(  

 طاقةاالقتصاديّة في مجال اليّة نظام المحاسبة البيئ  .ب

) المقبل سيؤّمن (SEEA-Eلطاقة في مجال االمتكاملة يئيّة االقتصاديّة نظام المحاسبة الباّن   11-5
مفهومياً لتنظيم المعلومات حول الطاقة وحول االقتصاد بطريقة تتماشى دوماً مع مبادئ نظام طاراً إ

المتكاملة نظام المحاسبة البيئيّة االقتصاديّة وتعاريفه وتصنيفاته. ويتألف  (SNA)82الحسابات القوميّة
  من ثالثة أنواع رئيسية من الحسابات، وهي: (SEEA-E)لطاقة في مجال ا

التي تسجل فيها تدفقات الطاقة عبر وحدات الطاقة. وهي تسجل تدفق  فق الماديحسابات التد  )أ(
الطاقة من المدخالت الطبيعية من البيئة إلى االقتصاد، داخل االقتصاد (كمنتجات الطاقة) ومن 
االقتصاد إلى البيئة (كخسائر وعوائد للطاقة في البيئة). يتم تسجيل تدفقات الطاقة المختلفة في 

 ).PSUTرض واالستخدام الفعلي (جدول الع
التي تسجل المعامالت النقدية  حسابات التدفق النقدية للمعامالت المتعلقة بالطاقة  )ب(

المتعلقة بالتدفقات المادية للطاقة في إطار جدول العرض واالستخدام.  تركز هذه الحسابات 
 على المعامالت داخل االقتصاد وبالتالي ال تغطي التدفقات بين البيئة واالقتصاد.

                                                           
  /http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeae راجع:  nergySEEA_Eللمزيد من المعلومات حول   82
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اية السنة التي تصف المخزونات في بد  83حسابات األصول من الناحية المادية والنقدية  )ج(
المحاسبية ونهايتها والتغييرات فيها. ويتم تجميع حسابات األصول للموارد المعدنية والطاقة 

 وتوفر معلومات عن توافر الموارد في البيئة، وعن نمط االستخراج ومعدل االستنزاف.

 األساسيّة بين موازين الطاقة وحسابات الطاقةاالختالفات  .1

اقة ضمن ثالث فئات: الرئيسيّة بين موازين الطاقة وحسابات الطاالختالفات  يمكن تقسيم  11-6
  االختالفات المفاهيمية ، واالختالفات في المصطلحات واالختالفات في العرض.

   المفاهيمياالختالفات 

المنطقة اتها هو التغطيّة الجغرافيّة. فالرئيسي بين موازين الطاقة وحساباالختالف المفاهيمياّن   11-7
حصاءات لجميع الوحدات يم الوطني وبالتالي يتم تجميع اإلقلالمرجعيّة لموازين الطاقة هي اإل الجغرافيّة

كجزء من بقيّة العالم.  الوطني قليمبر الوحدات الموجودة خارج اإلالموجودة فعليّا على هذا االقليم. وتًعت
  قليمي". شار الى هذه التغطية "بالمبدأ اإلويُ 

ستند الى جميع الوحدات المؤسسيّة تتغطية جغرافيّة  تستخدم حسابات الطاقة خرى، من ناحية أ  11-8
بغض النظر عن مكان تواجدها. وأما الوحدات غير المقيمة فتُعتبر  –المقيمة في اقتصاد وطني معيّن 

تُعتبر و يشار إلى هذه التغطية الجغرافية بمبدأ اإلقامة. لعالم وبالتالي خارج النطاق.جزءاً من باقي ا
وحدة مقيمة في البلد عندما يكون مركز مصلحتها االقتصاديّة هو ضمن االقليم  الوحدة المؤسسيّة

ً 84صادي للبلدتاالق يتم إجراء ، اّن االقليم االقتصاديسيتماشى مع الحدود الماديّة للبلد ولكن . وعموما
العلمية وما شابه ، والتي ال تنتمي تعديالت على السفارات والقنصليات والقواعد العسكرية والمحطات 

 إال إلى المنطقة االقتصادية للبلد الذي تمثله.

حصاءات (مثال، في طريقة تسجيل بعض اإل تاختالفايؤدي اّن استخدام مبدأ االقليم أو االقامة   11-9
  ، الخ.) وقود السفن للمالحة الدوليةواردات/الصادرات/االستخدام، ال

االقليم يعني أّن الواردات والصادرات تغّطي جميع المعامالت بين الوحدات  اّن استخدام مبدأ  11-10
الماديّة الموجودة في االقليم والوحدات الموجودة فعليّا خارج االقليم ومستقلة عن مقر اقامة الوحدات 

بين الوحدات  ضافة الى ذلك، اّن المعامالتالحركة الفعليّة للبضائع). وباإل المعنيّة (وبالتالي تتبع التجارة
ً ضمن االقليم ليست مسجلة ك قامة الوحدات إحالة واردات/صادرات حتّى ولو كان الموجودة فعليّا

المعامالت بين  في حسابات الطاقة، تغطي الواردات/الصادرات باستخدام مبدأ اإلقامة ختلفاً.المعنيّة م
سواء كانت في ،ة وغير المقيمة بشكل مستقل عن المكان التي تجري فيه المعامالت مالوحدات المقي

في حالة الشركات األجنبيّة (طنيأو في االقليم الو )،في الخارج مثالً كحالة السيّاح الوطنيين( –الخارج 
  ).في الداخل التي تزّود بالوقود

                                                           
، والتي تغطي الموارد المعدنية وموارد الطاقة، بينما في التوصيات  (SEEA)ينبغي فهم المخزون هنا من ناحية الحسابات البيئية االقتصادية المتكاملة 83

  .المصطلح لمنتجات الطاقة، مع اإلشارة إلى الكمية المعطاة لكل مورد أو منتج في وقت معينسيتم استخدام  (IRES) الدولية إلحصاءات الطاقة
  .10-4، الفقرة SNA ،(2008نظام الحسابات القومية (  84
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ان الطاقة، يغطي استخدام الطاقة في مات المنتجات. ففي ميزالتسجيل استخد األمر مماثل  11-11
في االقليم، أّما في حسابات الطاقة، فهو يغطي الموجودة فعليًا االقليم استخدامات جميع الوحدات الماديّة 

فاستخدامات الوحدات غير المقيمة تُحتسب  –استخدامات الوحدات المقيمة في االقتصاد الوطني فقط 
الطاقة استخدام منتجات ضافة الى ذلك، قد يشمل مداد مقيمة). باإلعتبر وحدات اإلكصادرات (شرط أن تُ 

، مع اعتبار المعاملة المناظرة من جانب استخدامات الوحدات المقيمة في الخارجفي حسابات الطاقة 
مركباتها الخاصة في الخارج  ونزّودي للمقيمين الذين على سبيل المثال، ، هذا هو حال العرض استيراد.

  مقيمون والذين يتم تزويدهم بالوقود في الخارج. السفن التي يديرها بالوقود وال

  مصطلحاتالالفرق بيّن 

بعض ة وفي موازين الطاقة. فهناك فوارق بين استخدام بعض المصطلحات في حسابات الطاق  11-12
ُمعّرفة  و " تغير المخزون"" المخزونات تهالك النهائي" و "" و "االسالعرض المصطلحات مثل "

  . تختلف سابات ولكن تعاريفهابشكل واضح في الموازين والح

ى االقليم الوطني الطاقة الداخلة ال العرضفي موازين الطاقة، يمثّل مصطلح   .العرض 11-13
لوطني (من خالل الصادرات وخزانات الوقود الدولية) قليم اللمّرة األولى ناقص الطاقة الخارجة من اإل

  وبالتالي انّ والتغييرات في المخزون. 

    انتاج الطاقة األوليّة   = مدادات الطاقةمجموع إ

  +   واردات الطاقة األوليّة والثانويّة

  صادرات الطاقة األوليّة والثانويّة   -

  الوقود الدوليّة (الجويّة والبحريّة) خزانات   -

 المخزونتغيرات    -

مجموع إنتاج الطاقة األولية لى أنّه ع العرضأما في حسابات الطاقة، فيتم تعريف مصطلح    11-14
الوقود الدوليّة  ات وخزانات. وبالتالي فاّن الصادر85(وفقًا لمبدأ اإلقامة) والواردات لمنتجات الطاقة

 وتكوين رأس المالالوسيط  ضافة الى االستهالكجميعها باإل غييرات في المخزون تُعتبروالت
 وسيطالوقود الدوليّة في حسابات الطاقة كاستهالك  خزاناتضافة الى ذلك، يتم تسجيل باإل. استخدامات

ضطلع بها سفينة تشغّلها وحدة مقيمة أو كصادرات اذا كانت انت عمليّة تزويد السفن بالوقود تاذا ك
  وحدة غير مقيمة تشغّل السفينة.

  
وقود والكهرباء الى استخدام الفي موازين الطاقة  االستهالك النهائي يشير .االستهالك النهائي  11-15

. والحرارة التي يتم توصيلها إلى المستهلكين النهائيين للطاقة لكل من استخدامات الطاقة وغير الطاقة.
كمدخالت  )ومن قبل منتجين آخرين للطاقة(شمل استخدام منتجات الطاقة في صناعات الطاقة وهو ال ي
ام مصطلح وفي حسابات الطاقة، يتم استخد لمنتجات الطاقة. يّة التحويل والى االستخدام الذاتيالى عمل

                                                           
مختلفة  .تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن مصطلح "العرض الكلي" يتم تعريفه واستخدامه بطريقةEnergy-SEEAنامج ربن م 7ل لفصراجع ا 85

  .SEEA-Energyفي الفصول األخرى من 
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 بيّة احتياجاتهالتلالحكومة شارة الى استخدام الخدمات والسلع من قبل األسر أو "االستهالك النهائي" لإل
عندما يتم استخدام السلع والخدمات كمدخالت الى عمليّة  ومع ذلك،الفرديّة أو الجماعيّة. أو رغباتهم 

  ".وسيط االنتاج بواسطة الوحدات االقتصاديّة، يتم االشارة اليها "كاستهالك 
  

ون في موازين الطاقة بما يتوافق مع المخز المخزونتغيرات المخزون ويتم تحديد مفهومي   11-16
) (ونظام (SEEA-Eلطاقة االقتصاديّة في مجال امخزون في نظام المحاسبة البيئيّة الوتغيرات 

باإلضافة إلى ذلك، تظهر التغييرات في المخزون في األرصدة  ).SNA 2008الحسابات القوميّة 
  كجزء من إجمالي العرض ، بينما تظهر في حسابات الطاقة كجزء من االستخدام.

  

  الفوارق في عرض اإلحصاءات

 
لحسابات الطاقة، تتبع تقديمات االحصاءات لألنشطة االقتصاديّة ولألسر في الجداول القياسيّة    11-17

، لجميع األنشطة االقتصادية للتصنيف الصناعي الدولي الموّحد بحزم المبادئ التصنيفيّة والهيكليّة
معلومات حول أي مؤسسة/منشأة محددة (سواء  عرض. وبالتالي يتم  (ISIC Rev. 4) التنقيح الرابع

) للنشاط األساسي ISICالتصنيف الصناعي الدولي الموّحد ( فئةاالنتاج أو االستهالك) تحت  من جانب
محددة ليست  المعلومات حول مؤسسة/منشأةع موازين الطاقة المبدأ نفسه، فللوحدة المعنيّة. ولكن ال تتّب

ن المعنيّة. وعوضاً عذات الصلة للوحدة  التصنيف الصناعي الدولي الموّحد بفئة ارتباًطا كامالً مرتبطة 
صناعي الدولي التصنيف الفئة في أقسام مختلفة من الموازين وفقاً لنوع االستخدام و ذلك، يتم تقديمها 

  لوحدة المعنيّة.الموّحد ذات الصلة با

باستخدام الطاقة ألغراض النقل. ففي حين يتم تجميع معلومات مفّصلة يتمثل المثال النموذجي    11-18
البيانات  عرضحول استخدام الطاقة ألغراض النقل وألغراض أخرى من وحدات احصائيّة فرديّة، 

بطرق مختلفة في موازين الطاقة وحسابات الطاقة. ففي حسابات الطاقة، يتم عرض البيانات بدقّة حسب 
) للوحدات االحصائيّة المعنيّة، مبيّنةً النقل ISICعي الدولي الموّحد (فئات التصنيف الصنا

. ومن ناحية فئة التصنيف الصناعي الدولي الموحد للوحدة المعنيةواالستخدامات األخرى للطاقة ضمن 
دمة أخرى، يتم عرض المجموع الكلّي للنقل في موازين الطاقة مع اظهار مجموع الطاقة المستخ

، ال يتم تضمين ونتيجة لذلك. ، مقسمة إلى طرق النقلاالقتصاديّة األنشطة جميع من قبلألغراض النقل 
الفرديّة في المجاميع األخرى  ISICجزء من الطاقة المستخدم ألغراض النقل من قبل صناعات 

  .86لالستهالك النهائي للطاقة (مثال تجار الجملة او المصنّعين) في موازين الطاقة

بينما تتبع حسابات الطاقة فئات  الطاقة المستخدمة إلنتاج منتجات أخرى للطاقة. مثال آخر هو  11-19
صارمة، أرصدة الطاقة تسجل التصنيف الصناعي النموذجي الدولي لجميع االنشطة االقتصادية ال

الطاقة التي يتم تحويلها إلى منتجات مختلفة في مدخل "التحول" (مقسم بواسطة تكنولوجيا التحويل)، 
  قة المستهلكة لدعم إنتاج الطاقة في مدخل "استخدام الصناعات الخاصة للطاقة".والطا

                                                           
  للمزيد من المعلومات، راجع الفصل الثامن من هذا المنشور.  86
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يسمح ميزان الطاقة بعنصر التوازن "الفرق اإلحصائي" ، بينما ال تسمح حسابات الطاقة ،   11-20
في الحاالت التي يوجد فيها فرق بين العرض  حسب التصميم ، بالتناقض بين العرض واالستخدام.

 أو إزالة أي تناقض. خفيفيجب تحقيق التسوية وتخصيص هذه الكمية لتدفقات محددة لت واالستخدام،
  

  التعديالت لتجميع حسابات الطاقة .2

كمصادر بيانات لتجميع جداول العرض وموازين الطاقة األساسيّة  يمكن استخدام احصاءات  11-21
لالختالف  . ونظراً )SEEA-Energy(لطاقة االقتصاديّة في مجال ا-المحاسبة البيئيّة واالستخدام لنظام

  ، هناك حاجة الى تعديالت لجمع حسابات الطاقة.في المفاهيم والتعاريف

موازين الطاقة  من وارداتالت وصادراالإدراج . من أجل تعديالت على الصادرات/الواردات   11-22
بين الوحدات المقيمة وغير  ري إجراء تعديالت لربطها بالتحويالتمن الضروفحسابات الطاقة،  في

  مثل إدراج مشتريات الوقود من قبل المقيمين في الخارج كواردات. ،المقيمة

ي لبحرد اللوقوهناك أمثلة أخرى تتعلق بالحالة فيما يتعلق . تعديالت أخرى للتغطيّة الجغرافيّة  11-23
، يجب أن يتم باإلضافة إلى ذلك  .الميزانالموجودة في الجزء السفلي من عناصر وااللي ولدان الطيروا

االستخدامات المتعددة لمنتجات الطاقة التابعة لموازين الطاقة بحيث يمكن تسجيلها كاستهالك  تصنيف
متوسط/نهائي عندما تكون الوحدة مقيمة أو كصادرات عندما تكون الوحدة غير مقيمة وتحتاج الى أن 

 الدولية لتزويد السفن لحالة ي الخارج. وهذا مشابهحدات مقيمة فيتم استكمالها باستخدامها من قبل و
  بالوقود. 

كما تجدر االشارة الى أنّه قد يكون هناك المزيد من التعديالت الضروريّة، من حيث المبدأ،     11-24
المقاطعات اإلقليمية األجنبية في اإلقليم الوطني و / أو تضمين المقاطعات للتغطيّة الجغرافيّة الستبعاد 

في سائر أنحاء العالم. واّن هذه المناطق هي مساحات محددة بوضوح (مثل السفارات مية الوطنية اإلقلي
) تقع في مناطق أخرى وتُستخدم من قبل الحكومات التي تملكها أو تستأجرها .والقنصليات الخ..

وموازينها  يتم استبعاد هذه المساحات من احصاءات الطاقةفألغراض دبلوماسيّة أو عسكريّة أو علميّة. 
 طار المحاسبي.اإلحصاءات التي قدمها اإل، في حين يتم ادراجها في عندما تقع في الخارج األساسيّة

بالنسبة لإلحصاءات التي  في حين يتم تضمين المقاطعات األجنبية عند وجودها في األراضي الوطنية.
بقية العالم، في حين  معطنية الوالمقاطعات يقدمها إطار المحاسبة ، على العكس من ذلك ، تم تضمين 

  األجنبية في األراضي الوطنية.المقاطعات تم استبعاد 

ذات  التصنيف الصناعي الدولي الموّحد  من ادة تخصيص/تجميع البيانات الى شعبة/صنفعإ  11-25
تجميع المعلومات حسب اختالف  عادةة تجميع حسابات الطاقة، يجب إبُغي. )ISIC( الصلة

"النقل" و"االستخدام  التصنيف الصناعي الدولي الموّحد. واّن المعلومات حول فئات شعب/أصناف
ي أمثلة حول للمنتجات الصناعيّة" و"االنتاج األولي" هغير المرتبط بالطاقة" و"االستخدام الذاتي 

من أجل تقديم معلومات حسب جدول مرتكز على فئات  هاعادة تخصيصالعناصر التي تحتاج إلى إ
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في  االقتصاديّةنظام المحاسبة البيئيّة ناعي الدولي الموّحد، تماماً مثل تلك المستخدمة في التصنيف الص
  ).(SEEA-Energyلطاقة مجال ا

إلظهار الروابط بوضوح إلجمالي العرض واالستخدام الكلي  التناظرجداول قد يتم إنشاء     11-26
  الطاقة.وموازين للمنتجات المختلفة بين حسابات الطاقة 

  

  ضروريّة لتجميع حسابات الطاقةالضافيّة البيانات اإل دوبن

جراء تعديالت المهم الحصول على معلومات تسمح بإن أجل تجميع حسابات الطاقة، من م    11-27
عمليّات  على سبيل المثال،انفصال ،قسم السابق. تتضّمن هذه المعلوماتالمثل تلك المعروضة في 

للمستهلكين النهائيين  المقيمة وغير المقيمة؛ والتوريدالوقود الدوليّة للوحدات  التسليم من خزانات
  المقيمين وغير المقيمين؛ واستخدام منتجات الطاقة من قبل الوحدات المقيمة في الخارج. 

على توثيق وإتاحة الطرق المستخدمة الدول  يتم تشجيعوفي ضوء االختالفات الواردة أعاله،   11-28
 تخصيص وتعديل البيانات التي توفرها إحصاءات الطاقة األساسية وموازين حسابات الطاقة.إلعادة 

  مؤشرات الطاقة  .ج

اّن مؤشرات الطاقة هي أداة مفيدة في تلخيص المعلومات ورصد االتجاهات التي تعكس     11-29
حصاءات إ ويمكن تجميع عدد من المؤشرات منمختلف جوانب وضع الطاقة في البلد مع مرور الوقت. 

  .وحسابات الطاقة الطاقة األساسيّة ومن موازين

يعتمد اختيار مجموعة المؤشرات التي يجمعها أحد البلدان على الظروف واألولويات الوطنية   11-30
  ومعايير وأهداف االستدامة والتنمية ، فضالً عن توافر البيانات.

 مشترك بين عدّة للتنمية المستدامة في منشورٍ يتم توفير أمثلة عن المؤشرات األساسيّة     11-31
وبيئيّة، وكذلك ، اقتصاديّة ويتم تنظيم هذه المؤشرات ضمن ثالثة أبعاد: اجتماعيّة . 87منّظمات دوليّة

مؤشرات الطاقة المنّظمة   3-11الى  1-11الجداول من  وفقا للموضوع والموضوع الفرعي. وتبيّن
المقدّمة في الفصل الخامس.  يمكن استخالص معظمها من عناصر البياناتو. 88وفقاً لهذه األبعاد الثالثة

(على سبيل المثال ، األشخاص و / تجميع معلومات اضافيّة جمع /بعضها يحتاج الى  لكنومع ذلك، 
  .أو أجرة الشحن التي تم نقلها عبر مسافات طويلة ، ومساحة األرض ، وما إلى ذلك)

                                                           
)،إدارة األمم المتحدة للشؤون IAEAمؤشرات الطاقة من أجل التنمية المستدامة: المبادئ التوجيهية والمنهجيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (  87

)، نظام المحاسبة البيئية EUROSTAT)، المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية (IEA)، الوكالة الدولية للطاقة (UNDESAة (االقتصادية واالجتماعي
  .2005)  فيينا SEEAاالقتصادية (

توافق دائًما مع التوصيات بما أن هذا المنشور يسبق العمل على التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة، فإن المصطلحات المستخدمة لعناصر البيانات ال ت 88
  .الدولية إلحصاءات الطاقة
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وكالة الطاقة وال سيما من قبلالعمل (ويجري متزايد في مؤشرات كفاءة الطاقة اهتمام هناك    11-32
حول المفاهيم واألساليب. وتقديم التوجيهالممارسات الحاليّة على المستوى الوطني لمراجعة الدوليّة) 

فإن العديد منها يحتاج إلى مستويات إضافية من التفاصيل وبعد التعّرف على أهميّة تلك المؤشرات، 
  ال يتم تقديم جميعها في هذا الفصل.البيانات في الفصل السادس وبالتالي  دوبنفي الئحة عن تلك الواردة

  : مؤشرات الطاقة المرتبطة بالبعد االجتماعي1-11الجدول 

الموضوع  الموضوع
 الفرعي

 المكّونات مؤشر الطاقة 

(أو السكان) من دون  حصة األُسر  SOC1 امكانّية الوصول إنصاف
طاقة كهربائّية أو تجارّية، أو 

االعتماد المفرط على الطاقة غير 
 التجارّية

من دون األُسر (أو السكان)  -
طاقة كهربائّية أو تجارّية، أو 

االعتماد المفرط على الطاقة غير 
 التجارّية

 أو السكان اجمالي عدد األُسر -
-  

القدرة على  
 تحّمل التكاليف

SOC2  من دخل األسر التي تُنفق  الحصة
 على الوقود والكهرباء

دخل األسر الذي يتم انفاقه على  -
 الوقود والكهرباء

دخل األسر (مجموع وأفقر  -
 % من السكان)20

استخدام الطاقة األسرّية لكل فئة   SOC3 أوجه التفاوت 
 دخل وما يقابلها من مزيج الوقود

استخدام الطاقة لكل أسرة  وذلك  -
 (األخماس) لكل فئة دخل

دخل األسرة لكل فئة دخل  -
مقابل مزيج الوقود  –(األخماس) 

 لكل  فئة دخل (األخماس)
     

تنتجها  التي طاقةوفيات الحوادث لل  SOC4 السالمة الصحة
 سلسلة وقود

الوفيات السنوّية من سلسلة  -
 الوقود

 الطاقة السنويّة المنتجة -
  

  بالبعد االقتصادي: مؤشرات الطاقة المرتبطة 2-11الجدول 

 المكونات مؤشر الطاقة   الموضوع الفرعي  الموضوع

أنماط 
االستخدام 

 واالنتاج

استخدام الطاقة (مجموع امدادات  - استخدام الطاقة للفرد ECO1 االستخدام العام
الطاقة األوليّة، مجموع 

االستهالك النهائي واستخدام 
 الطاقة)

 مجموع السكان -
استخدام الطاقة لكل وحدة من   ECO2 االنتاج العام 

 الناتج المحلي االجمالي
جموع امدادات استخدام الطاقة (م -

موع الطاقة األوليّة ومج
االستهالك النهائي  واستخدام 

 الكهرباء)
 الناتج المحلي االجمالي -

في أنظمة التحول بما في خسائر  - كفاءة تحويل الطاقة وتوزيعها  ECO3 العرضكفاءة  
في توليد الكهرباء  الفواقدذلك 

 ونقلها وتوزيعها
القابلة المؤكدة االحتياطات  - نسبة االحتياطات الى االنتاج  ECO4 االنتاج 

 لالستخراج 
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 مجموع انتاج الطاقة  -

  ECO5  مجموع الموارد المقدّرة  - الى االنتاجالموارد نسبة 
 مجموع انتاج الطاقة  -

استخدام الطاقة في القطاع  - الصناعيّةفة الطاقة كثا ECO6 االستخدام النهائي 
 من قبل فرع التصنيعوالصناعي 

 القيمة المضافة المطابقة -
  ECO7  استخدام الطاقة في القطاع  - كثافة الطاقة الزراعيّة

 الزراعي
 القيمة المضافة المطابقة -

  ECO8  استخدام الطاقة في  - كثافة طاقة الخدمات/التجارة
القيمة  –الخدمة/القطاع التجاري 

 المضافة المطابقة
  ECO9  استخدام الطاقة في األسر وعن  - كثافة طاقة األسر

طريق االستخدام النهائي 
  الرئيسي

عدد األسر والمساحة المبنّية  -
واألشخاص في كل أسرة، 

 وملكّية األجهزة
 

  ECO10  استخدام الطاقة في قطاعات  - كثافة طاقة النقل
 الطريقةالسفر والشحن حسب 

يلومتر مسافة سفر الرّكاب بالك -
-ووزن الشحن بوحدة القياس طن

 الطريقةحسب كيلومتر 
التنويع (خليط  

 الوقود)
ECO11   حصة الوقود في الطاقة

 والكهرباء
امدادات الطاقة األوليّة  -

واالستهالك النهائي وتوليد 
الكهرباء والقدرة على التوليد 

 حسب نوع الوقود
مجموع امدادات الطاقة األولّية  -

ومجموع االستهالك النهائي 
موع توليد الكهرباء ومج

 ومجموع قدرة التوليد
  ECO12   حصة الطاقة غير الكربونّية في

 مجاالت الطاقة والكهرباء
امدادات الطاقة األوليّة وتوليد  -

الطاقة والقدرة على التوليد 
 بواسطة الطاقة غير الكربونّية

مدادات الطاقة األولّية مجموع إ -
الستهالك النهائي ومجموع ا

موع توليد الكهرباء ومج
 ومجموع قدرة التوليد 

  ECO13   حصة الطاقة المتجددة في مجال
 الطاقة والكهرباء

مدادات الطاقة األوليّة إ -
واالستهالك النهائي وتوليد 
الطاقة والقدرة على التوليد 

 بواسطة الطاقة المتجددة
مدادات الطاقة األولّية اجمالي إ -

ومجموع االستهالك النهائي 
ومجموع توليد الكهرباء 

 ومجموع قدرة التوليد
أسعار االستخدام النهائي للطاقة   ECO14 األسعار 

 حسب الوقود والقطاع
أسعار الطاقة (مع وبدون  -

 الضرائب/الدعم)
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االعتماد على صافي واردات   ECO15 الواردات الضمانة
 الطاقة

 واردات الطاقة  -
 مجموع امدادات الطاقة األوليّة -

مخزونات الوقود  
 االستراتيجّية 

ECO16   مخزونات الوقود الحرج لكل
 المقابل للوقوداستهالك 

مخزون الوقود الحرج (مثل  -
 الوقود والغاز...)

 استهالك الوقود الحرج -

  : مؤشرات الطاقة المرتبطة بالبعد البيئي3-11الجدول 

 المكّونات مؤشر الطاقة  الموضوع الفرعي الموضوع

الغالف 
 الجوي

   

غازات الدفيئة من انتاج انبعاثات   ENV1 تغّير المناخ
الطاقة واستخدامها للفرد الواحد ولكل 

 وحدة من الناتج المحلي االجمالي

غازات الدفيئة من انبعاثات  -
 انتاج الطاقة واستخدامها

السكان والناتج المحلي  -
 االجمالي

تجّمع ملّوثات الهواء المحيطة في   ENV2 الهواء نوعية 
 المناطق الحضريّة

تركيزات الملّوثات في  -
 الهواء

  ENV3   انبعاثات ملوثات الهواء من أنظمة
 الطاقة

 انبعاثات ملّوثات الهواء -

لتصريفات الملّوثة في المواد السائلة ا  ENV4 المياه نوعية  المياه
ذلك من أنظمة الطاقة بما في 

 تصريفات النفط

التصريفات الملّوثة في  -
 المواد السائلة

منطقة التربة حيث التحّمض يتجاوز   ENV5 جودة التربة األرض
 الحمل الحرج

 منطقة التربة المتأثرة  -
 الحمل الحرج -

معدل إزالة الغابات يعزى إلى استخدام   ENV6 الغابات 
 الطاقة

مساحة الغابات في فترتين  -
 مختلفين

 استخدام الكتلة الحيويّة -
توليد النفايات  

 وإدارتهاالصلبة 
ENV7   نسبة توليد النفايات الصلبة إلى وحدات

 الطاقة المنتجة
  كمّية النفايات الصلبة -
 الطاقة المنتجة -

  ENV8   نسبة النفايات الصلبة التي تم التخلص
إجمالي النفايات  الىمنها بشكل صحيح 

 الصلبة الناتجة

النفايات الصلبة التي كمية  -
تم التخلص منها بطريقة 

اجمالي كمّية صحيحة
 النفايات الصلبة 

  ENV9   لنفايات المّشعة الصلبة الى انسبة
 وحدات الطاقة المنتجة

كمّية النفايات المّشعة   -
(تراكمّية لفترة محددة من 

 الزمن)
 الطاقة المنتجة  -

  ENV10  نسبة النفايات المّشعة الصلبة التي 
تنتظر التخّلص منها الى مجموع 

 النفايات الصلبة المّشعة المتولّدة

كمّية النفايات المّشعة التي  -
 سيتم التخّلص منها

الحجم االجمالي للنفايات  -
 المشعّة

  

 يتم تشجيع لذاشارة الى أّن قائمة المؤشرات التي تظهر في هذا الفصل ليست شاملة. تجدر اإل  11-33
ً  قائمةتطوير الدول على    وتوافر البيانات.المتعلقة بالسياسات الهتماماتها  مؤشرات ذات الصلة وفقا
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  زات الدفيئةانبعاث غا  .د

 األساسية الجيدة والموثوقة وفي الوقت المناسب، ،احصاءات الطاقة وموازين الطاقةتوافر ّن إ    11-34
العالمية المتعلقة بتغير ولمعالجة الشواغل غازات الدفيئة در األساسيّة الحتساب انبعاثات هي المصا

إحصاءات الطاقة األساسية وموازين الطاقة هي المصادر الرئيسية للبيانات لحساب انبعاثات  أن المناخ.
غازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة، كما تستند المبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 

قق من البيانات الدول على بذل المزيد من الجهود للتح جيعويتم تش المناخ على نفس اإلطار المفاهيمي.
د من أّن االنبعاثات المحتسبة قابلة للمقارنة جراء التعديالت عند االقتضاء من أجل التأكّ التي تمّ جمعها وإ

  .الدولية

  نبعاثات غازات الدفيئةاتغيّر المناخ و .1

بما يسّمى "باالحتباس الحراري"، تم  اّن التدّخل البشري في النظام المناخي، والمدفوع    11-35
، أي بعد 1988في مؤتمر المناخ العالمي األول. وفي العام  1979تصنيفه مشكلة عالميّة في العام 

) من قبل برنامج IPCCمرور عشر سنوات، تأسست الهيئة الحكوميّة الدوليّة المعنيّة بتغير المناخ (
في مهمة تهدف الى تقديم  (WMO)لميّة لألرصاد الجويّة والمنظمة العا (UNEP)األمم المتحدة للبيئة 

  وجهة نظر علميّة واضحة حول تغيّر المناخ وأثاره البيئّي واالجتماعّي واالقتصادّي المحتمل. 

اّن أحدث تقييم علمي متاح حول تغيّر المتاح للهيئة الحكوميّة الدوليّة المعنيّة بتغير المناخ     11-36
)IPCCالخامس رير التقييم ) متوفّر في تق(AR5)   الذي الحكوميّة الدوليّة المعنيّة بتغير المناخ للهيئة

وأنه  . ويؤكد التقرير أنّه "ال لبس في ارتفاع درجة حرارة النظام المناخي2013تم نشره في العام  
"من المرجح للغاية أن أكثر من نصف الزيادة الملحوظة في المتوسط العالمي لدرجات الحرارة 

قد نجمت عن الزيادة البشرية في تركيزات غازات الدفيئة  2010حتى عام  1951السطحية من عام 
فحسب بل عزز أيضا نتائج  AR5لم يؤكد التقرير  وغيرها من األنشطة البشرية. التأثيرات معا ".

. 2007في عام ) الذي نشر IP4تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكوميّة الدوليّة المعنيّة بتغير المناخ (
وتتسق هذه التقييمات مع الرصدات المناخية المستمرة التي أبلغت عنها المنظمة العالمية لألرصاد 

للهيئة الحكوميّة الدوليّة المعنيّة بتغير المناخ الخامس يؤكد التقييم  وبالنسبة للمستقبل، ).WMOالجوية (
إلى مزيد من االحترار والتغيرات في جميع  سيؤديغازات الدفيئة يادة في انبعاثات اّن استمرار الز"

مكونات النظام المناخي" ، وأن "الحد من تغير المناخ سيتطلب تخفيضات كبيرة ومستدامة في انبعاثات 
  غازات الدفيئة".

وضع على المخاوف المتزايدة بشأن تغيّر المناخ من خالل المجتمع الدولي استجاب وقد     11-37
 (UNFCCC) تفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخا رئيسية:ثالث معاهدات دولية 

الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس بموجب وبروتوكول كيوتو 
يعتبر اإلبالغ عن انبعاثات غازات الدفيئة، بما في ذلك   اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ.

  النبعاثات الصادرة عن قطاع الطاقة ، أحد االلتزامات األساسية لألطراف في هذه المعاهدات.ا
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غازات لتقدير انبعاثات  )IPCC. المبادئ التوجيهيّة للهيئة الحكوميّة الدوليّة المعنيّة بتغير المناخ (2
  الدفيئة

وجيه منهجي توفير ت المناخ، وظائف الهيئة الحكوميّة الدوليّة المعنيّة بتغير أهم حدى اّن إ    11-38
حول تقدير انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد الوطني كجزء من عملية إعداد قوائم الجرد الوطنيّة 

حد أول دليل مو 1995وقد أصدر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في عام لغازات الدفيئة. 
وموسع بشأن تقدير انبعاثات غازات الدفيئة ، وتم تنقيحه ونشره باعتباره المبادئ التوجيهية المنقحة 

التي وضعها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن قوائم الجرد الوطنية  1996لعام 
عها بعد ذلك دليل تب).1997لغازات الدفيئة (الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لعام 

 IPCCوإدارة عدم اليقين في قوائم الجرد الوطنية لغازات االحتباس الحراري (الممارسات السليمة 
 IPCC) وإرشادات الممارسة الجيدة الستخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة (2000
2003.(  

بشأن  2006لعام  المعنية بتغير المناخالحكومية الدولية  IPCC اّن الخطوط التوجيهية لهيئة    11-39
تفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن قد تّم تحضيرها بدعوة من ا ائم الوطنية لجرد غازات الدفيئةالقو

الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم  19-/ م أ  24وفقاً للمقرر ). UNFCCC( تغير المناخ
) ، تستخدم 2013تشرين الثاني / نوفمبر  23-11ارسو ، بولندا ، المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (و

األطراف المدرجة في المرفق األول التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ المبادئ 
في تقارير قوائم جرد غازات الدفيئة  2006التوجيهية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لعام 

. وبينما ال يوجد قرار رسمي بشأن استخدام المبادئ التوجيهية للفريق الحكومي 2015عام الوطنية  من 
من قبل األطراف غير المدرجة في المرفق األول حتى اآلن ،  2006الدولي المعني بتغير المناخ لعام 

بشأن تغير  فقد بدأت بعض البلدان النامية في استخدام المبادئ التوجيهية في إعداد التقديمات الوطنية
الحكومية لتوجيهية لهيئة ط الخطوام النامية باستخدان البلدايد من امتزد عدأ يبدأن لمحتمل امن و المناخ.

  لقريب.المستقبل افي  2006م لعا IPCCالدولية المعنية بتغير المناخ 

)  موضوع IPCC( الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هيئةلالتوجيهيّة ل تتناول المبادئ    11-40
المذكورة في الخطوط غازات الدفيئة المباشرة ئة المباشرة وغير المباشرة. وتتمثل غازات الدفيانبعاثات 

و  2(N(O أكسيد النيتروجين و) 4CHوغاز الميثان ( CO)2(كسيد الكربون ثاني أهي التوجيهيّة 
سداس فلوريد الكبريت و (PFCs)والهيدروكربون المشبع بالفلور  (HFCs) الهيدروفلوروكربون

)6(SF  أكاسيد التوجيهيّة فهي المبادئ غازات الدفيئة غير المباشرة المذكورة في وغيرها. أّما
 و (NMVOC) مركب عضوي متطاير غير ميثاني و NH)3( غاز النشادر و NO)X(النيتروجين 

  . SO)2(وثاني أكسيد الكبريت  (CO)أكسيد الكربون  أول 

 لهيئةلغازات الدفيئة في الخطوط التوجيهيّة ساليب المتبعة لتقدير انبعاثات األيتم توزيع   11-41
والنهج ثالثة مستويات من النهج القطاعي ) على IPCC( الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

  وصف موجز لهذه األساليب. 1-11المرجعي. وفي المربع 
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  من احتراق الوقود األحفوري غازات الدفيئة: أساليب تقدير انبعاثات 1-11المربع 

    

   1أساليب المستوى 

لتقدير االنبعاثات من جميع مصادر االحتراق استناداً الى كمّيات الوقود  1يتم استخدام أسلوب المستوى 

يتم أخذها من احصاءات الطاقة الوطنّية) ومعدل (افتراضي) عوامل االنبعاثات. اّن هذا  المحترق (عادة 
قل بكثير بالنسبة لغازات غير ثاني األسلوب هو دقيق الى حد ما بالنسبة النبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأ

  أكسيد الكربون ألّن عوامل انبعاثات هذه الغازات قد تعتمد كثيرا على تكنولوجيا االحتراق وظروف التشغيل.

  2أساليب المستوى 

للطاقة، تُقّدر االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود ضمن احصاءات مماثلة ألسلوب  2في أسلوب المستوى 

. وألّن عوامل 1، ولكن يتم استخدام عوامل االنبعاث الخاصة بالبلد بدالً من افتراضات المستوى 1 المستوى

الفردّية، فاّن  المنشآتاالنبعاث الخاصة بالبلد قد تختلف باختالف أنواع الوقود أو تكنولوجيات الحرق أو 
يمكن أن تكون تقديرات ولة. بيانات النشاط قد تكون مفّصلة أكثر لتعكس بشكل صحيح هذه المصادر المفصّ 

  ولكنها تتطلّب المزيد من البيانات.  1أكثر دقة من تقديرات المستوى  2المستوى 

   3أساليب المستوى 

المفّصلة أو المقاييس والبيانات على مستوى  اتللطاقة، يتم استخدام اّما نماذج االنبعاث 3في أساليب المستوى 

بشكل صحيح، يجب أن تقوم بتوفير تقديرات  3تطبيق أساليب المستوى المصنع الفردي عند االقتضاء. وبعد 

على حساب متطلبات  كلذ نم مغرلا علیأفضل، خاصةً بالنسبة النبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون، 
   تقدير.الجهود من البيانات األكثر شموالً وبذل المزيد 

  النهج المرجعي

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من احتراق الوقود، يمكن استخدامه النهج المرجعي والذي يتم تطبيقه على 
دفيئة الوطنّية. هذا غازات الير من الدرجة األولى النبعاثات باعتباره اختيار مستقل عن النهج القطاعي كتقد

قه االقتصاد الوطني اّما يتم اطال في"من األعلى الى األسفل" ويفترض أن الكربون الذي يدخل  النهج  يتجه
يتم وفي الجو على شكل غازات دفيئة أو يتم تحويله (الى زيادات في مخزونات الوقود على سبيل المثال). 

 تنفيذ منهجّية النهج المرجعي في خمس خطوات:

  الخطوة األولى: تقدير االستهالك الواضح للوقود في وحدات أصلّية

  الخطوة الثانية: التحويل الى وحدة طاقة مشتركة

  الثة: الضرب بمحتوى الكربون الحتساب اجمالي الكربونالخطوة الث

 الرابعة: احتساب الكربون المستبعدالخطوة 

 الخطوة الخامسة: التصحيح للكربون غير المؤكسد والتحويل الى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

 

تجارته الخارجّية، فضال عن التغييرات في  عن اّن النهج المرجعي يتطلّب احصاءات حول انتاج الوقود و
 لطاقة.الوقود المستخدم ألغراض غير مرتبطة بامخزونه. كما يتطلّب بعض البيانات حول استهالك 
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  حصاءات الطاقةانبعاثات الطاقة وإ .3

) IPCCلهيئة الحكوميّة الدوليّة المعنيّة بتغير المناخ (الطاقة" في تعريف ايتضمن "قطاع     11-42
استكشاف مصادر الطاقة األوليّة واستغاللها، وتحويل مصادر الطاقة األوليّة الى أشكال طاقة صالحة 

د أكثر لالستعمال في المصافي ومحطات توليد الطاقة، وفي عمليّة نقل الوقود وتوزيعه، واستخدام الوقو
  :رئيسيتين ما يتعلّق بمصادر االنبعاثات، يتم التمييز بين فئتين في التطبيقات الثابتة والمتنقلة. وفي

االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود (والتي يتم تصنيفها ضمن فئات فرعيّة من   .أ
غير  وقطاعات صناعات الطاقة، والصناعات التحويلية والبناء، والنقل وقطاعات أخرى،

  )؛محددة
االنبعاثات الهاربة وهي الغازات التي يتم اطالقها بتعّمد أو بدون تعّمد أثناء انتاج   .ب

االنبعاثات الناتجة عن مصنفة بشكل إضافي في ونقله وتخزينه واستخدامه (ومعالجته الوقود 
واالنبعاثات من النفط والغاز )الفحم تعدين  مثل انبعاثات غاز الميثان من (الوقود الصلب، 

  يعي).الطب

الخامس غازات الدفيئة. ووفقاً لتقرير التقييم المصدر الرئيسي النبعاثات اّن قطاع الطاقة هو     11-43
% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالميّة 70، فاّن حوالى من لفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ

كربون الناتج عن احتراق الوقود جزءاً كبيراً. مدادات الطاقة واستخداماتها، ويحتل ثاني أكسيد الق بإتتعلّ 
وبالتالي، من المهم، بل من الضروري، تقدير االنبعاثات المتعلقة بالطاقة بشكل دقيق وعلى وجه 

  الخصوص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

تتم هذه التقديرات عادةً على مستوى مصادر االنبعاثات الفرديّة والتي يمكن أن تتطابق مع     11-44
مرفق فعلي (مثل: محطة لتوليد الكهرباء) أو مع مجموعة صناعيّة أو اقتصاديّة (مثل: انتاج االسمنت). 

زات الفرديّة، ثّم يتم تلخيص هذه التقديرات للحصول على المجاميع القطاعية والوطنية، بواسطة الغا
ثاني أكسيد مكافئ فيما يتعلّق بما يسّمى بمرجح وأيضا كمجموع لجميع الغازات المحتسبة كمتوسط 

واألطر التنظيمية والمنهجية لمصادر الفرديّة قد يختلف بحسب توفر البيانات الكربون. واّن عدد فئات ا
ً ما يتم تقدير انبعاثات ثاني أكسيد ولكل فئة من المصادر الفرديّة، غاللتقييم ، والموارد المتاحة. لبا

  : اهالكربون باستخدام معادلة بالطريقة الظاهرة أدن

   الوقود، التكنولوجيا عامل االنبعاث الوقود  الوقود المحترقالوقود =  انبعاثات             

حسب نوع الوقود (لفئة معيّنة من المصادر)، ببحيث تمثّل انبعاثات الوقود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
يمثّل عامل انبعاث الوقود، التكنولوجيا  عامل االنبعاثأما كميّة الوقود المحترق و الوقود  الوقود المحترقويمثّل 

المستخدمة. وفي بعض األحيان على تكنولوجيا االحتراق  وبحسب نوع الوقود، ثاني أكسيد الكربون 
ة الكربون لهذه المعادلة. وفي حين أّن المعادلة بسيطة، قد يكون من الصعب ضافة عامل أكسديتم إ

هيئة لبا الخاصة فئات االنبعاث وامل االنبعاث التي تالئم تعاريفتقدير قيمة الوقود المحترق واختيار ع
  ).IPCCالحكوميّة الدوليّة المعنيّة بتغير المناخ (
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وبغض النظر عن المستوى المستخدم، فاّن استهالك الوقود حسب نوع الوقود/المنتج هو   11-45
في تقدير انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناتجة عن احتراق الوقود. واذا لم يتم  األساسيةالخطوة األولى 

 تشكلنتاج تقدير دقيق. وصحيح، لن تنجح الخطوات الالحقة بإبشكل األساسية اتباع هذه الخطوة 
حصاءات الطاقة الوطنيّة، وتأخذ  من إجزءً و منتجات الطاقة الوقود  واستهالكها البيانات حول انتاج 

عادةً شكل أرصدة الطاقة الوطنيّة. وبالتالي، فمن الواضح أّن نوعية تقديرات غازات الدفيئة تعتمد الى 
بالكامل من جانب المبادئ وهذا االعتماد معتمد حصاءات الطاقة الوطنيّة. جودة إحد كبير على 

تشّجع على  والتي)) IPCCالحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( ئةلهيا التوجيهية التي وضعها
حصاءات الوقود التي جمعتها هيئات وطنية رسمية، وهذا عادة ما يوفر بيانات مالئمة وسهلة استخدام إ

  .النفاذ

الحكومية الدولية  هيئةالوطنيّة أو وجود ثغرات، تقترح  بياناتوفي حال عدم توفّر مصادر   46 -11
استخدام بيانات من المنظمات الدوليّة (والتي ترتكز على التقارير  )IPCC( المعنية بتغير المناخ

حصاءات الطاقة الدوليّة هما الوكالة الدوليّة للطاقة ان). واّن المصدرين الرئيسيّين إلالوطنيّة للبلد
)IEAصاءات في األمم المتحدة ) وشعبة االح(UNSD) إذ تعمل كل من الجهتين على جمع .

البيانات "جمع من خالل االستبيانات (وبالتالي ت دارات الوطنيّة للدول األعضاءالمعلومات من اإل
  ولضمان االتساق. المبلغة البيانات لتجنّب أي ازدواجيّة في جهود الدولتتبادل كل منها ) و"الرسميّة

معلومات مفّصلة أكثر الكربون من احتراق الوقود تقدير انبعاثات غير ثاني أكسيد  يتطلب    11-47
الوقود، وظروف كيب تروطرق محددة أكثر عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مثل خصائص 

االحتراق، وتكنولوجيات االحتراق، وطرق التحكم باالنبعاثات.  كما ويتم استخدام أساليب وبيانات 
لتقدير ثاني أكسيد الكربون الهارب وانبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون. ويمكن العثور على هذه  محددة

الحكومية الدولية المعنية  هيئةلفي األجزاء المقابلة للخطوط التوجيهيّة لومتطلبات البيانات  األساليب
أنّه ال غنى التوجيهيّة المبادئ . وبالنسبة لهذه االنبعاثات، فمن الواضح تماماً في )IPCCبتغير المناخ (

  حصاءات الطاقة الوطنيّة لهذه االنبعاثات من أجل الحصول على تقدير دقيق لالنبعاثات.عن إ

الئحة المراجع يتم توفير عدد من المراجع المرتبطة بقياس انبعاثات غازات الدفيئة في     11-48
  .هذا اإلصدارب الملحقة
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  المنتجات األولية والثانوية؛ المتجددة وغير المتجددة  .الملحق أ
  

إحصاءات الطاقة بالتوافق بين منتجات الطاقة األولية والثانوية، وبين المنتجات المتجددة وغير تميّز 
والتفاصيل األخرى). تجد أدناه التصنيف للحصول على تعريفات المتجددة (راجع الفصل الثاني 

  منتجات الطاقة هذه والالئحة التي تتضمنها.المتقاطع لفئات 

 التصنيف المتقاطع للمنتجات األولية/الثانوية والمتجددة/غير المتجددة

  

 المنتجات الثانوية المنتجات األولية

دة
جد

مت
 ال

ير
غ

 

 الفحم الحجري - 01
 الفحم البني  -02
 الفحم الخثي -11
 الزيتيالحجر  -20
 الغاز الطبيعي -30
 النفط الخام التقليدي -41
 سوائل الغاز الطبيعي -42
 والمواد المشبعة باألكسجيناإلضافات  -44
 النفايات الصناعية -61
 النفايات البلدية 1)ءجز( -62

  الحرارة النووية
 الحرارة من العمليات الكيميائية

 

 منتجات الفحم -03
 
 منتجات الفحم الخثي -12
 
 لقائم مصافي التكرير -43
  منتجات النفط -46
 

   والحرارة من الوقود المحترق ، من أصل أحفريالكهرباء 
الكهرباء المشتقة من الحرارة الناتجة عن العمليات الكيميائية 

  والحرارة النووية
 غير المتجددة أي منتج آخر مشتق من المنتجات األولية/الثانوية

دة
جد

مت
ال

 

  )الوقود الحيوي (باستثناء الفحم النباتي -5
 (جزء) النفايات البلدية -62
 

الحرارة من مصادر متجددة ، باستثناء الوقود الحيوي 
  المحترق

الكهرباء من المصادر المتجددة ، باستثناء الطاقة الحرارية 
األرضية أو الطاقة الشمسية الحرارية أو الوقود الحيوي 

 2المحترق

 الفحم النباتي -516
 
 

 ولية/الثانويةاألأي منتج آخر مشتق من المنتجات 

  

                                                           
  يعتبر جزء النفايات البلدية القادم من مصدر الكتلة الحيوية متجددًا ، بينما يعتبر الجزء القادم من مصدر متحجر غير متجدد. 1
الشمسية والحرارة الشمسية) والطاقة الحرارية األرضية تشمل المصادر المتجددة للكهرباء: الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية (الضوئية  2

المصادر المتجددة للحرارة هي: الطاقة الشمسية الحرارية والحرارة  .والموجة والمد والجزر وغيرها من الطاقة البحرية ، فضالً عن احتراق الوقود الحيوي
  .الجوفية واحتراق الوقود الحيوي
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  والمتجددة/غير المتجددة ةالئحة المنتجات األولية/الثانوي

تجدر اإلشارة إلى أنه في وقت النشر لم يكن هناك تعريف متفق عليه دوليا للمنتجات المتجددة وغير 
  .الواردة أدناه هي إشارية وتخضع للتعديالت.. إال أن الالئحة المتجددة.

  )Rمتجددة (  )Pأولية (  

  )NR(غير متجددة   )S(ثانوية   )SIECعناوين التصنيف الدولي الموحد لمنتجات الطاقة (
     
 NR  الفحم  0
 P NR الفحم الحجري  01     

 P NR األنثراسيت 0110 011       
ريالفحم   012          P NR  / القيري الُحمَّ

 P NR فحم تكويك ال 0121 
ريأنواع أخرى من الفحم  0129   P NR  / القيري الُحمَّ

 P NR الفحم البني  02   
ري / القيري الفحم تحت  0210 021          P NR الفحم الُحمَّ
 P NR الليجنيت 0220 022        
 S NR منتجات الفحم  03   
 S NR كوك فحم ال  031        

 S NR فحم الكوك الفران الكوك  0311 
 S NR كوك الغاز 0312 
 S NR سقاط الكوك 0313 
 S NR شبه الكوك 0314 

 S NR  الوقود المرخص 0320 032        
 BKB(  S NRقوالب الفحم البني ( 0330 033        
 S NR القطرانفحم  0340 034        
 S NR  غاز أفران الكوك 0350 035        
من الغازات المصّنعة  غاز وحدات إنتاج الغاز (وأنواع أخرى 0360 036        

 للتوزيع)
S NR 

 S NR المستردة الغازات الُمستخلصة  037        
 S NR غاز  أفران الصهر 0371 
 S NR األساسي  الفوالذاألكسيجين  أفران الصهرغاز  0372 
 S NR المستردة أنواع أخرى من الغازات الُمستخلصة 0379 

 S NR األخرىمنتجات الفحم  0390 039        
 NR  الفحم الخثي ومنتجاته  1

 P NR الفحم الخثي  11    
 P NR الخث العشبي 1110 111        

 P NR / المطحون الخث المجروش 1120 112        
 S NR منتجات الفحم الخثي  12    

 S NR الخث الفحمقوالب  1210 121        
 S NR الخثي األخرىمنتجات الفحم  1290 129        

 P NR  الزيتيالزيتي/الرمال  طفلال  2
 P NR  الطفل الزيتي/الرمال الزيتي  20    

 P NR  الزيتيالزيتي/الرمال  الطفل 2000 200        
 P NR الغاز الطبيعي  3
 P NR الغاز الطبيعي  30    

 P NR الغاز الطبيعي 3000 300        
 NR  النفط  4

 P NR النفط الخام التقليدي  41    
 P NR النفط الخام التقليدي 4100 410        

 NGL(  P NRسوائل الغاز الطبيعي (  42    
 NGL(  P NRسوائل الغاز الطبيعي ( 4200 420        
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 S NR التكريرمصافي لقائم   43    
 S NR التكريرمصافي لقائم  4300 430        

 S NR  اإلضافات والمؤكسداتوالمواد المشبعة باألكسجين  44    
 S NR اإلضافات والمؤكسداتوالمواد المشبعة باألكسجين 4400 440        

   هيدروكربونات أخرى  45    
   هيدروكربونات أخرى 4500 450        

 S NR منتجات النفط  46    
 S NR غاز التكرير 4610 461        

 S NR اإليثان 4620   462        
 LPG(  S NRالغازات البترولية الُمسالة ( 4630 463        

 S NR النفثا 4640   464        
 S NR الغازولين / البنزين  465        

 S NR الطيرانالغازولين /بنزين  4651 
 S NR المحركات الغازولين /بنزين  4652 
 S NR / الغازولين النفاثة من نوع البنزينلمحركات وقود ا 4653 

 S NR الكيروسين  466        
 S NR وقود المحركات النفاثة من نوع الكيروسين 4661 
 S NR أنواع الكيروسين األخرى 4669 

 S NR زيت الغاز/ زيت الديزل وزيت الغاز الثقيل  467        
 S NR زيت الديزل زيت الغاز/ 4671 
 S NR زيت الغاز الثقيل 4672 

 S NR زيت الوقود 4680 468        
 S NR منتجات النفط األخرى  469        

المواد المتطايرة البيضاء والمواد المتطايرة الصناعية في نقطة  4691 
 خاصةغليان 

S NR 

 S NR التشحيممواد  4692 
 S NR ع البرافينوشم 4693 
 S NR الكوك البترولي 4694 
ر 4695   S NR القار / الُحمَّ
 S NR لم تصنف في مكان آخراألخرى  منتجات النفط  4699 

 R  الوقود الحيوي  5
 R  الوقود الحيوي الصلب  51    

 P R مشتقاتها الخشبية و مخلفات الوقود الخشبي و  511        
 P R كبسوالت خشبية 5111 
 P R مشتقاتها مخلفات الخشبية و وأنواع أخرى من الوقود الخشبي  5119 

 P R قصب السكر تفل 5120  512         
 P R النفايات الحيوانية 5130 513        
 P R السائل األسودالخمور 5140 514          
 P R المواد والمخلفات النباتية األخرى 5150 515        
 S R الفحم النباتي 5160 516        

 P R الحيوي السائل دالوقو    52    
 P R الغازولين الحيوي 5210 521          
 P R الديزل الحيوي 5220 522        
 P R كيروسين المحركات النفاثة الحيوي 5230 523          
 P R أنواع أخرى من الوقود الحيوي السائل 5290 529        
 P R الغازات الحيوية    53   

 P R هوائيالالغازات الحيوية الناجمة عن التخّمر ال  531        
 P R القمامة مدفنغاز  5311 
 P R المجاريرحمأة مياه  غاز 5312 
 P R هوائيالغازات أخرى ناجمة عن التخّمر ال 5319 

 P R الغازات الحيوية الناجمة عن العمليات الحرارية 5320 532        
  P النفايات  6

 P NR نفايات الصناعيةال   61    
 P NR النفايات الصناعية 6100  610        

 P R/NR نفايات البلديةال     62    
 P R/NR نفايات البلديةال 6200 620         
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   الكهرباء  7
   الكهرباء  70    

   الكهرباء 7000 700        
   الحرارة  8
   الحرارة  80    

   الحرارة 8000  800        
لم تصنف في مكان أنواع الوقود النووي وأنواع الوقود األخرى   9

 آخر
  

   اليورانيوم والبلوتونيوم  91    
   اليورانيوم والبلوتونيوم  910        

    خام اليورانيوم 9101 
    أنواع أخرى من اليورانيوم والبلوتونيوم 9109 

   الوقود النووي  أخرى منأنواع   92   
   الوقود النووي  أخرى منأنواع  9200 920        

   .لم تصنف في مكان آخرأنواع الوقود األخرى   99    
   .لم تصنف في مكان آخرأنواع الوقود األخرى  9900 990        

  

  

  

    



   

205 

 

. جداول إضافية بشأن عوامل التحويل، الِقيم الملحق ب
  القياس.ووحدات  الحرارية

  

  : الوحدات المكافئة للتحويل بين وحدات الكتلة1الجدول 

 إلى 

 من

  كيلوجرام

  (كجم)

 طن طولي  )t( طن متري
  ).lgt(إنكليزي)(

 صافطن 
  )st()أميركي(

  )lbرطل (

 :ب اضرب
 2.2046 0.001102 0.000984 0.001 1.0 )كجم( جرام كيلو 
 t( 1000. 1.0 0.984 1.1023 2204.6طن متري ( 
 lgt.( 1016. 1.016 1.0 1.120 2240.0طن طولي (إنكليزي)( 
 st( 907.2 0.9072 0.893 1.0 2000.0()أميركي(صاف طن  

 lb( 0.454 0.000454 0.000446 0.0005 1.0رطل ( 

  طن طولي. 0.984مثال على ذلك: التحويل من الطن المتري إلى الطن الطولي = 

  

  للتحويل بين وحدات الحجم: الوحدات المكافئة 2الجدول 

 إلى
 
 

 من

 متر مكعّب لتر قدم مكعّب برميل جالون بريطاني جالون أميركي

 :اضرب ب

 gal(  1.0 0.8327 0.02381 0.1337 3.785 0.0038جالون أميركي ( 
 gal(  1.201 1.0 0.02859 0.1605 4.546 0.0045جالون بريطاني ( 
 bbl(  42.0 34.97 1.0 5.615 159.0 0.159برميل ( 
 3ft(  7.48 6.229 0.1781 1.0 28.3 0.0283قدم مكّعب ( 
 l(  0.2642 0.220 0.0063 0.0353 1.0 0.001لتر ( 
 3m(  264.2 220.0 6.289 35.3147 1000.0 1.0متر مكّعب ( 

  متر مكعب. 0.159=  1مثال على ذلك: التحويل من البرميل إلى المتر المكعب. برميل 
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  : الوحدات المكافئة للتحويل بين وحدات الطاقة3الجدول 

 إلى
  

 من

 Tjتيرا جول 
وحدة  مليون

 حرارية بريطانية
Btu 

جيجا كالوري 
Gcal 

جيجا واط 
  GWhساعة بال

كيلو طن من النفط 
 Ktoeالمكافئ 

كيلو طن من الفحم 
 ktceالمكافئ 

 اضرب ب:

 1 947.8 238.84 0.2777 2-2.388x10 2-3.411x10   (TJ)تيرا جول    
       

مليون وحدة حرارية    
 Btu(  3-1.0551x10 1 0.252 42.9307x1052.52x10 53.6x10بريطانية (

       
 (Gcal) جيجا سعر

-4.1868x10
3 

3.968 1 31.163x10 4-10 4-1.429x10 
       
 ساعةبال -جيجا واط  

(GWh)  3.6 3412 860 1 2-8.6x10 1-1.229x10 
من النفط كيلو طن        

 Ktoe(  41.868 43.968x10 410 11.630 1 1.429(المكافئ
 فحمال منكيلو طن        

  )Ktce( المكافئ
29.308 42.778x10 4-0.7x10 8.14 0.7 1 

  
  تيرا جول. 3.6ساعة = بالجيجا واط  1مثال على ذلك: التحويل من جيجا واط ساعة إلى تيرا جول: 

  

ألنواع  الحراريةوإجمالي الوحدات الحرارية : الفرق بين صافي الوحدات 4الجدول 
  ُمختارة من الوقود

 النسبة المئوية الوقود

 0 الكوك

 4 – 0 لنباتيlالفحم 

 3 – 2 األنتراسيت

ري / القيريالفحم   5 – 3 الُحمَّ

ري / القيريالفحم تحت   7 – 5 الُحمَّ

 10 – 9 الليجنيت

 8 – 5 الخامالنفط 

 9  – 3 المنتجات البترولية

 10 – 9 الغاز الطبيعي

 10 – 7 الغاز الطبيعي الُمسال

 10 – 8 غاز وحدات إنتاج الغاز

 11 – 10 غاز أفران الكوك

 22 – 21 )الرطوبةمحتوى  %50تفل قصب السكر  (

 12 – 11 )الرطوبة% محتوى 10(           يالخشبالوقود 

 23 – 22 )الرطوبة% محتوى 20(  

 35 – 34 )الرطوبة% محتوى 30(  

 46 – 45 )الرطوبة% محتوى 40(  

  ).1987المصدر: األمم المتحدة (    
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  وزن الصلب للوقود الخشبي النموذجيتأثير الرطوبة على الحجم وال :5الجدول 

 الخشبي من الوقودالرطوبة نسبة محتوى 

 100 80 60 40 20 15 12 10 0 

الحجم الصلب بالمتر 
 المكعب/الطن

0.80 0.89 1.00 1.14 1.33 1.39 1.43 1.45 1.60 

 0.63 0.69 0.70 0.72 0.75 0.88 1.00 1.12 1.25 الوزن بالطن/المتر المكعب

  ).1987المصدر: األمم المتحدة (

  

  نباتيقود الخشبي إلى فحم : جدول تحويل الو6الجدول 

 على إنتاج الفحم النباتيتأثير كثافة الخشب األصلي 
 (وزن الفحم النباتي (كجم) الُمنتَج للمتر المكعب من الوقود الخشبي)

 الخشب الصنوبري 
األخشاب الصلبة االستوائية 

 المتوسطة
األخشاب الصلبة االستوائية 

 المفّضلة
 خشب شجر المنغروف

 285 180 170 115 الفحم النباتي

 إنتاج الفحم النباتيالخشب على محتوى رطوبةتأثير 
 (كمية الخشب الالزمة إلنتاج طن واحد من الفحم النباتي)

 10 15 20 40 60 80 100 (أساس الجفاف) ةبومحتوى الرط
 5.8 6.6 8.1 10.5 13.8 16.2 17.6 حجم الخشب المطلوب (بالمتر المكعب)

 4.1 4.7 5.8 7.5 9.9 11.6 12.6 وزن الخشب المطلوب (بالطن)

  ).1987األمم المتحدة ( المصدر:

 الفرن: متطلبات الوقود الخشبي إلنتاج الفحم النباتي بحسب نوع 7الجدول 

  (أمتار مكعبة من الوقود الخشبي لطن من الفحم النباتي)

 نوع األتون
 من الوقود الخشبي ةبوالنسبة المئوية لمحتوى الرط

15 20 40 60 80 100 

 27 24 21 16 13 10 األرضيالفرن 

 16 15 13 9 7 6 الفوالذي المحمولالفرن

 12 11 10 7 6 6 الطوبالفرن

 9 8 7 5 4.5 4.5 المعوّجة

  تستند البيانات على افتراض الخشب الصلب القياسي كمدخل في العملية.
  ).1987األمم المتحدة (المصدر: 
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  الطاقة لبعض النفايات الحيوانية والنباتية ِقَيم: 8الجدول 

 
 

 النفايات

  :الرطوبةالمحتوى متوسط 
 أساس جاف (%) 

  محتوى الرماد التقريبي
 (%) 

 
 الحراريةصافي القيم 

(MJ/ka) 

 13.6 27-23 15 الروث الحيواني
 16.7 14-4 10-3 قشرة الفول السوداني

 16.3-15.5 10-8 13 قشر البن
 10.5-8.4 12-10 50-40 قصب السكر تفل

 16.7 3 10-5 قشر القطن
 16.7 6 10-5 الهندقشر جوز 

 15.1-13.8 20-15 11-9 قشور األرز
 16.75 3 18-15 الزيتون (معصور)
 8.4-7.5 10 55 ألياف زيت النخيل

 8.4-7.5 5 55 زيت النخيلقشر 
 12.6 12-10 30 قصب السكر تفل
 8.4 12-10 50 قصب السكر تفل

 11.3 1 15 لحى األشجار
 13.4 10-8 30 قشر البن، الكرز
 6.7 10-8 60 قشر البن، الكرز

 19.3 2-1 15 أكواز الذرة
 18.0 5-1 15 قشرة البندق

 13.4 20-15 15 تبن األرز والقش
 19.1 9-8 15 تبن القمح والقش

 19.7 . .  . . البلديةنفايات 
 17.6 1 5 الورق

 11.7 1 50 نشارة الخشب

  )1987المصدر: األمم المتحدة (  
  النقطتان إلى عدم توفر البيانات. مالحظة: تشير (..)  
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  ميزان السلع  .الملحق ج

. يكمن الغرض من ميزان السلع في إظهار مصادر اإلمدادات ومختلف استخدامات منتجات ميزان السلع
ع. يمكن أن يتم تجميع الميزان ألي سلعة من سلع الطاقة  الطاقة المعينة في األراضي الوطنية للبلد المجّمِ

صَيغ متنوعة  على أن تبقى هذه السلعة متجانسة في كل نقطة من نقاط الميزان. ويمكن أن تستخدم الدول
باستخدام صيغة ميزان الطاقة وكافة المفاهيم  يوصىلميزان السلع وفقاً الحتياجاتها وظروفها، إال أنه 

القابلة للتطبيق الُمعّرفة في التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة بشكل ثابت في تجميع ميزان السلع 
  من أجل ضمان اتساق البيانات.

ة القياس الُمستخدمة في ميزان السلع هي الوحدات األصلية المالئمة . تكون عادةً وحدوحدة القياس
لمنتجات الطاقة قيد البحث (كالطن المتري)، إال أنه يمكن أيضاً استخدام وحدة قياس للطاقة (كطن من 

  الفحم المكافئ أو تيرا جول).

  يلي: . يمكن بشكل عام أن يتم تجميع ميزان السلع وفقاً لماصيغة (شكل) ميزان السلع

  اإلمداد = 

  + اإلنتاج  

  التحويالت بين السلع -+/  

  + الواردات  

 _ الصادرات

 _ خزانات الوقود الدولية (عند اإلمكان)

  _ تغيرات المخزون

  االستخدامات) –الفارق اإلحصائي (اإلمداد 

  االستخدامات = 

  + مدخالت التحويل  

  + االستخدام الذاتي لصناعة الطاقة  

  + الفواقد  

  االستهالك النهائي (=)+   

  االستهالك النهائي للطاقة    
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  + االستخدام غير المرتبط بالطاقة  

ً لعرض بيانات سلع الطاقة هي الميزان حيث يتم تبيان كل من مصادر  والصيغة األكثر استخداما
  كل سلعة واستخداماتها في عمود واحد.إمدادات 

لطاقة المستخدمة، مهما القومي لكل سلعة من سلع ابأن يتم بناء موازين السلع على المستوى يوصى 
، وحتى إذا ما تم تجميع بعض السلع ألغراض عملية. ويجب اعتبارها على أنها إطار كانت ثانوية

العمل الرئيس إلحصاءات الطاقة القومية وأداة محاسبية قيّمة تستخدم لبناء ميزان الطاقة، مع تحديد 
ق اإلحصائية. ويجب أن تتابع البلدان الفوارق اإلحصائية الكبيرة جودة البيانات من خالل صف الفوار

من أجل تحديد البيانات الخاطئة أو غير المكتملة. وإذا لم يكن باإلمكان تصحيح البيانات، عندها ال يجب 
  لتكون شاهدة على حجم المشكلة.تغيير الفوارق اإلحصائية إنما تبقي عليها 

ن من الضروري متابعة الفوارق اإلحصائية مع المؤسسة/المؤسسات تبقى مسألة التقرير إذا ما كاو
المبلّغة، مسألة متعلقة بالحكم على األمور. وتعتمد نسبة االختالفات التي قد تُعتبر مقبولة على حجم 
إمداد السلعة. فبالنسبة لمعظم اإلمدادات، كالغاز الطبيعي أو الكهرباء، يجب أن تُبذل الجهود إلبقاء نسبة 

% بالنسبة 10%. ومن ناحية أخرى، يمكن تحّمل نسبة أخطاء تصل إلى 1وارق اإلحصائية أقل من الف
  للسلع الثانوية كالقطران وزيوت أفران الكوك.
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  المرجع الخاص بانبعاثات غازات االحتباس الحراري:

United Nations Framework Convention on Climate Change:  
• . http://unfccc.int/2860.phpHomepage:  

• National Greenhouse Gas Inventory Submissions by Annex I Parties: 
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_sub

. missions/items/5270.php 
• Online data interface providing access to all GHG data reported under the 

.http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.phpClimate Change Convention:  
• Report of the Conference of the Parties on its nineteenth session, held in Warsaw 

from 11 to 23 November 2013. Addendum. Part two: Action taken by the Conference 
of the Parties at its nineteenth session (FCCC/CP/2013/10/Add.3): 

.http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a03.pdf 
 
World Meteorological Organization(WMO):  

•  http://www.wmo.int/pages/index_en.htmlHomepage:  
• WMO statements on the status of global climate: 

 http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_home_en.html 
• WMO GHG bulletin: 

.http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ghg/GHGbulletin.html 
 

  

  


