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للكطاع السكنً إدارة جانب الطلب على الطاقة الكهربائٌة 
 بلٌبٌا

 

ؤثر ٌب ذيالرتفاع الطلبب التتااٌبد علبى الطاقبة الكهربائٌبة   الب نظرا  ـــ الملخص
شبركا     األتبر البذي ٌج بلاهاننكصب   سبلبٌا  فبً حبال اإٌجابٌا  فً حال  فرتهب

تطبب ٌر قببدرا  تحطببا  الت لٌببد  شبببكا  النكببل  الت اٌبب  ت تببل علببى  الكهربببا 
األحتال الكص ى التً تلبً احتٌاجا  التستهلكٌن. تهدف هذه ال رقبة لتجابهة 

إلببى إدارة األحتببال تببن جانببب الطلببب علببى الطاقببة الكهربائٌببة للكطبباع السببكنً 
تب  تجتٌب  البٌانبا  تبن  اقب  سبجر  الشبركة  . 2022- 2012ع ا  أل بلٌبٌا

السبل ل  ةاكسبل لدراسبال اتة للكهرببا   تصبنٌفها  تحلٌلهبا باسبت دا  برنبات  
 فبً و قبا   عاتبة التً تتب ها األحتبال الكهربائٌبة فبً الكطباع السبكنً بصبفة 

 البب فرة فبً كتٌببة الطاقببة الكهربائٌببة   اصببة ( بصبفة الشببتا -الصببٌفالبذر ة  
تحكبببف  فبببرة فبببً كتٌبببة الطاقبببة التبببً تبببن التتكبببن تحكٌكهبببا. وظهبببر  النتبببائ  

 علببىارة جانببب الطلببب الكهربائٌببة التسببتهلكة فببً الكطبباع السببكنً تببن  ببرل إد
األجهاة الكهربائٌة التنالٌة  اإلنبارة  السب انا (  برل  علىالطاقة الكهربائٌة 

 2,022,488  تكببببببدر بحبببببب الً 2022عببببببا   الشببببببتا الصببببببٌف  فصببببببلً 
تٌجا ا /سبباعة  3,233,621  الكبٌببرة عا   تٌجا ا /سبباعة بببد ن التشببر

كتٌببة الطاقببة  % تببن22هببذه البب فرة بنسبببة تكببدر الكبٌببرة.  التشببر عا تبب  
 الكهربائٌة التت ق  اسبتهركها فبً الكطباع السبكنً لبنفص الفصبلٌن قببل تطبٌبف

ت فببٌغ زبباا ثببانً  كتببا وظهببر  النتببائ  إدارة الطلببب علببى الطاقببة الكهربائٌببة.
عا  فً % 2.2..وكسٌد الكرب ن التسبب الرئٌسً لرحتباص الحراري بنسبة 

2022 . 

 كهربا   طاقة  لبط جانب   إدارة مفتاحية:ال كلماتال

 .  مقدمة1

قتصبببباد  التلعببببط ال اقببببة الكهرداريببببة الببببدور ا هببببم  ببببي الت ببببور ا
داعتدارها أحد أهم عناصر الدنيبة التحتيبة للدولبة. عال ع قبة  جتماعي،الوا

قتصبادية المختلفبة ودالحيبال العامبة ع قبة الال اقة الكهردارية دالق اعات ا
الت بور  بي المجباالت المختلفبة، تكاملية متراد ة،  هبي تتبر ر دمسبتويات 

ا  ببي حبباو نقصببانها أو تببدني  ا  ببي حبباو و رتهببا، وسببلديا كمببا تببإ ر عيجاديببا
قتصادية المنشودل يندغي أال يواكدهبا أو المواصفاتها. مال هنا  إال التنمية ا

يسدقها تنمية مدروسة لل اقة الكهردارية، دحيب  يلدبي ال لبط علبط ال اقبة 
ا ونوعبب ا الكهرداريببة وت ببورا كمببا تنميببة عببال  عال التغا ببوكا ببة الق اعببات. ا

ق بباع الكهردببباي دبببوتيرل ال تتناسبببط مببم الت بببورات المرتقدبببة للق اعبببات 
 نية واقتصادية لتلك الق اعبات ولق باع الكهردباي  ا خرى، يخلق مشاكو

نفسبببت. تعتدببببر عدارل جانبببط ال لببببط علبببط ال اقببببة الكهرداريبببة مببببال أهببببم 
 بي الكهرداريبة   لبط علبط ال اقبةالمستخدمة  بي ترشبيد ال االستراتيجيات

  .[1, 2] العلمية المتقدمـة، وتناولتت العديد مال الدراساتالعديد مال الدوو 
 الكهرداريبة للق باعتدرس هذا الورقة عدارل جانط ال لط علط ال اقبة 

دراسبببة ا حمببباو الحاليبببة لمنرومبببة الكهردببباي دليديبببا مبببال خببب و  السبببكني
 و خ و السنة.وتحديد السلوك التي تتدعها ا حما

 
 
 
 
 
 

 ال لط علط ال اقة الكهردارية . 2

يعببد ق بباع الكهردبباي مببال الق اعببات الحيويببة والهامببة دالنسببدة لكا ببة 
النشببا ات اتنتاجيببة والخدميببة، ويعكببس مإشببر ت ببور الق بباع الكهردبباي 
مدى الت ور االقتصاد  واالجتماعي للمجتمم. لهذا سعت الشركة العامة 

السبادقة ر القدرل المركدة لمح ات التوليد خ و الفتبرل يوللكهرداي علط ت 
م دشكو ملحور ودا خص التوسبم  بي 2012م علط عام  2005 مال عام

توليبببد ال اقبببة الكهرداريبببة دواسببب ة المح بببات الغا يبببة كمبببا هبببو مو ببب  
  .(1دالشكو )

     
 

 ]3[. ت ور القدرل االسمية المركدة لمح ات التوليد 1شكو 

سمية المركدة لمح ات توليبد ال اقبة الالقدرات اكو أال ي حر مال الش
لحالببة دالنسببدة  .ميجبباوات 329: تقببدر دحببواليالكهرداريببة القارمببة حاليبباا 

دع ببها  ببي  توليببد،مح ببة  25لمح ببات المنتجببة لل اقببة والدببال  عببددها ا
حالة جيدل والدعض  ي حالة متوس ة والدعض اآلخر تحتبا  علبط صبيانة 

 %48هببذا المح ببات تتكببوال مببال  كبباليع عاليببة.وقببت وت ت لببطتجسببيمة 
 ،الم دوجبةدالبدورل تعمبو مح بات توليبد %  49مح ات توليبد اا يبة و

الجببدير دالببذكر أنببت قببد تببم تقلببيص دور  والدبباقي مح ببات توليببد دخاريببة.
 .]4[مح ات الدي و دشكو ملحور 

 دالنسدة لمجاو النقو والتو يم  قبد تبم ت بوير الشبدكة العامبة للكهردباي دمبا
يكفو نقبو ال اقبات المنتجبة دمح بات التوليبد علبط مراكب  ا حمباو ونقبا  

 بوو  يقبدر .االسته ك المختلفة وتوصيو الكهرداي علط كا ة أنحاي البد د
كيلبو  578963 دحبوالي مبال خ بو  النقبو 3123نهايبة عبام دما تم تنفيذا 

 ا مببر الببذ . مح ببة 867 المشببيدل كمببا دلبب  عببدد مح ببات التحويببو متببر،
دشببرية وماديببة كديببرل لمتادعتهببا ات عمكانيببو لببط وقببت وأمببواو  ارلببة يت

 .[3]حالة مستقرل عليها لكي تعمو د وصيانتها والمحا رة

 عدارل جانط ال لط علط ال اقة الكهردارية . 3

 ةـبببـــة الكهرداريـــببببط ال اقــبببـط علـببببــط ال لـبببـتُعبببرع عدارل جان

Demand Side Energy Management (DSEMعلببط )  أنهببا
تخ ي  وتنفيبذ السياسبات التبي تسباعد علبط تخفبيض ال لبط علبط ال اقبة 
الكهردارية  ي وقت الذرول، وعمليبا هبي اسبتخدام المعبدات التقنيبة لتبو ير 

 .]2[ توليببد جديببدلعنشبباي مح ببات  علببطال اقببة الكهرداريببة دببدو الحاجببة 
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 للنشر وقدلت  7307  دراير 73  ي وروجعت 7307 يناير 33  ي دالكامو الورقة استلمت

 . 7307 سرما  6  ي  العنكدوتية الشدكة علط ومتاحة ونشرت 7307 سرما  5 ي 
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 دعدارل أخرى يمكال تعريع عدارل جانط ال لبط علبط أنهبا تخ بي  وتنفيبذ
ا نش ة مال قدو شركات الكهرداي دهبدع التبر ير علبط مسبتخدمي ال اقبة 

حبدا  تغييبرات مراودبة  بي شبكو الكهردارية  ي السدو التي مبال شبرنها ع
نرببام )أ  تغييببرات  ببي نمبب  ومقببدار ال لببط علببط ال اقببة الحمببو الكلببي لل

وعملياا هي استخدام المعبدات التقنيبة لتبو ير  .(الكهردارية  ي وقت الذرول
 .]3[ توليد جديدلعنشاي مح ات ال اقة الكهردارية لتقليو وتيرل 

 أهداع عدارل جانط ال لط  . أ

 :  ]4[مال أهم أهداع عدارل جانط ال لط علط ال اقة الكهردارية ما يلي 
 الحد مال االست مارات الرأسمالية (1
  ماال التشغيو الفعاو للتوليد والنقو والتو يم  (2
 دي العرض وال لط  ماال اتجرايات المستدامة  ي جان (3
 تغ ية احتياجات ال لط دواس ة شركة الكهرداي  (4
 .الحد مال اآل ار الديرية المرتد ة داستخدام الكهرداي (5

 استراتيجيات عدارل جانط ال لط  ط. 
عدارل جانط ال لط علط ال اقة  ي  مال أهم االستراتيجيات المستخدمة

 ;[1]ما يلي  الكهردارية

  Peak Clipping لذرولاستراتيجية خفض الحمو وقت ا (1
والبذ  يجسبد أحبد ا شبكاو الك سبيكية تدارل الحمبو،  خفض حمو البذرول

 وتعني تقليو الحمو  ي  ترل الذرول عال  ريق التحكم المداشر  بي الحمبو.
هببذا يببإد  علببط تقليببو كببو مببال ال لببط علببط ال اقببة وقببت الببذرول وال اقببة 

   الكلية.المستهلكة 
  Valleyي أوقببات ا حمبباو الببدنيااسببتراتيجية  يببادل ا حمبباو  بب (2

Filling  تتكوال  يادل ا حماو  ي أوقبات ا حمباو البدنيا مبال دنباي أحمباو 
ا  يت دصفة  حيب   خاصبة،خار  أوقات الذرول. هذا ا مر قد يكوال مراودا

أال التكلفببة ات ببا ية علببط المببدى ال ويببو أقببو مببال متوسبب  سببعر ال اقببة 
لبذرول دسبعر معقبوو  بي ربو هبذا الكهردارية. ع ا ة أحماو خبار  وقبت ا

كمبا  فبيض متوسب  سبعر ال اقبة الكهرداريبة،الرروع سوع يعمو علط تخ
ساعد  ي تحسيال استغ و وحدات التوليبد القارمبة ودالتبالي تحسبيال معامبو ي

 الحمو.
 Load Shiftingاستراتيجية ع احة ا حماو  (3

خبار  ذرول علط  ترات ال احة ا حماو مال  ترات ع احة تت مال هذا ات
 وهذا ال ريقة ال تحد  تغيير  ي االسته ك الكلي. ،ال لط ترل ذرول 

 Strategic Conservationاستراتيجية حفر ال اقة )الترشيد(  (4
ودالتالي تقليو ال لط علط   الكهرداريةتقليو ال لط علط ال اقة  تعني

 ا حماو القصوى.
   Strategic Load Growthاستراتيجية نمو ا حماو   (5

ي  يببببادل ا حمببباو واالسبببته ك خبببب و كبببو دورل حمببببو أو تعنببب وهبببي
معرمهبببا. وهبببو تغيبببر شبببكو الحمبببو البببذ  يشبببير علبببط  يبببادل عامبببة  بببي 
المديعببات علببط مببا دعببد مرحلببة  يببادل ا حمبباو  ببي أوقببات ا حمبباو الببدنيا 

ا.  المشار عليها سادقا

 حبببر أال جميعهبببا ي ،سبببادقةالمبببال خببب و اسبببتعراض االسبببتراتيجيات 
 ا.خفيض ال لط علط ال اقة الكهردارية واالسبتخدام ا م بو لهبتساهم  ي ت

االستراتيجيات يمكال ت ديقهبا علبط المبدى تلك مال كذلك يت   أال دعض 
تبم ت ديبق  بي هبذا الدراسبة لدعض اآلخر علط المدى ال ويو. االقصير و

ذلبك تبم  .ت الذرول واستراتيجية حفبر ال اقبةاستراتيجية خفض الحمو وق
ا علط ا جه ل الكهردارية المن لية )اتنبارل والسبخانات( مال خ و ت ديقه

 ،عبببامللق بباع السببكني لتخفببيض ال لببط علببط ال اقببة الكهرداريببة دشببكو 
تقليبو واالستخدام ا م و لل اقبة الكهرداريبة و ،خاصووقت الذرول دشكو 

 .االندعا ات المرتد ة دعملية التوليد

 الحالة الدراسية . 4
تمبارس أعمالهبا التبي لشبركة العامبة للكهردباي تم تجميم الديانات مبال ا

أعمالهبا مبال خب و سبتة دير توكو عدارل عامة  عامة،عدارل  27مال خ و 

 –الوسبببب ي-الغرديببببة ال اويببببة-دنغببببا   –عدارات دالمنببببا ق ) ببببرادلس
واسبببته ك  تبببم تجميبببم ديانبببات المسبببتهلكيال .ا خ بببر( الجدبببو-الجنوديبببة

-التجببار الق بباع -ع السببكنيعببدادات القيبباس للق اعببات المختلفببة )ق ببا
 ق باع-الكدبارال راعبي  ق باع-الصبغارال راعبي  ق اع-الحكومي الق اع

ا  ق اع-ال قيوق اع الصناعي  –الصناعي الخفيع  اتنارل العامبة( عمومبا
والق ببباع السبببكني خصوصبببا مبببال اتدارل العامبببة لخبببدمات المسبببتهلكيال 

كمبا تبم تجميبم  وارر.واتدارات التادعة لها، وكو عدارل تتدعها عدد مال البد
ديانببببات مببببال اتدارل العامببببة للببببتحكم لمعر ببببة أقصببببط ا حمبببباو اليوميببببة 

وكميبببة اتنتبببا  لمح بببات التوليبببد لبببنفس  ،للشبببدكةوالشبببهرية والسبببنوية 
تم تجميبم الديانبات التبي تتعلبق دالقياسبات التبي تمبت علبط  كذلك الفترات.

المعلومبات التبي سبته ك اليبومي لزجهب ل الكهرداريبة واالالمنا و لقياس 
كببذلك تببم  .تتعلببق دهببذا ا جهبب ل مببال اتدارل العامببة للتخ ببي  والدراسببات

الحصببوو علببط ديانببات التندببإ دال لببط علببط ال اقببة الكهرداريببة مببال عببام 
االستشببار   االتببي قببام دهببمببال خبب و الدراسببة م 3136م علببط عببام 3128
سباعة( /( وكبذلك تحديبد سبعر وحبدل التكلفبة )كيلبوواتKEPCO)شركة 

والببذ  تببم حسببادت دواسبب ة االستشببار  )شببركة  حببدى  لكببو ق بباع علببط 
ENDRA والمعلومببات(. دعببد االنتهبباي مببال تجميببم الديانببات الم لودببة ،

للحصببوو علببط  اكسببوهببذا الديانببات داسببتخدام درنببام  ُعولجببت و ُصببنفت
النتار  النهارية لكمية وقيمبة ال اقبة الكهرداريبة التبي مبال المتوقبم تو يرهبا 

 م. 3136 ي عام 

 حساب كمية استهالك الطاقة الكهربائية في القطاع السكنيأ.  
ا  يعتدر الق اع السكني مال أهم ق اعات المستهلكيال وأكدرهبا اسبته كا
ا دعبد الت بور التكنولبوجي البذ  يشبهدا العبالم  لل اقة الكهرداريبة خصوصبا

أصببدحت جميببم ا جهبب ل المن ليببة تعمببو دال اقببة  . ببي السببنوات ا خيببرل
ا مما أدى علي  يادل االسته ك  ي ال اقة الكهرداريبة  بي الكهر دارية تقريدا

ال جودل هذا ا جه ل هي مال تحبدد كميبة ال اقبة الكهرداريبة ع .هذا الق اع
ذو كفببايل الببدعض اآلخببر و ،عاليببةذو كفببايل حيبب  أال دع ببها ، المسببتهلكة

ل جهب منخف ة. تعتدر ا جه ل ذات الكفايل المنخف ة أقبو سبعراا مبال ا 
ا لل اقبببة الكهرداريبببة ذات الكفبببايل العاليبببة تحديبببد كميبببة ل. وأك بببر اسبببته كا

اسببته ك ال اقببة الكهرداريببة للق بباع السببكني ونسببدتت مببال عجمببالي ال اقببة 
 ُجمعببتالكهرداريبة المسبتهلكة  قبد تبم عجببراي حسبادات علبط الديانبات التبي 

م 3116 عبامعال كمية استه ك ال اقة الكهردارية للق اعات المختلفة مال 
كميبة اسبته ك الق اعبات المختلفبة  (3شبكو )ويو   م. 3126علط عام 

 م.3126م علط عام 3116مال ال اقة الكهردارية مال عام 

 
 

م علط عام 2005كمية استه ك الق اعات المختلفة مال ال اقة الكهردارية مال عام . 2شكو 
 م2015

 

عبببام  ( أال االسبببته ك يت ايبببد دشبببكو ملحبببور مبببال3ي حبببر مبببال شبببكو )
يتناسط مم النمو السكاني والت بور العمرانبي ل ،م3121م علط عام 3116

ددأ  ي التنباقص دشبكو كديبر خب و عبام  . دعد ذلكوالتكنولوجي  ي الد د
م. هذا التناقص ليس دسدط الترشيد  ي االسته ك ولكال لعدم ر بم 3122

قرايات دعض عبدادات القيباس وتع بو البدعض وتكسبير وتبدمير البدعض 
ددأ  بي الت ايبد مبرل دعد ذلك  .خر دسدط الرروع التي مرت دها الد داآل

الحالبببة م. للو بببوا دالنتببار  ودقتهبببا  ببي 3122أخببرى تببدريجيا دعبببد عببام 
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م  بي 3121م، :311م، 3119ة تم االعتمباد علبط ديانبات أعبوام يالدراس
حساط نسدة االسته ك السنو  للق اعات المختلفة مال ال اقة الكهرداريبة 

نربراا  ال االسبته ك  ،الق اعباتم كمية الفاقد التجبار  علبط هبذا وتو ي
 علبطحقيقبي منبت ال طالمختلفة  ي هذا السنوات أقرط علبالسنو  للق اعات 
م، 3119متوسبب  اسببته ك البب    أعببوام ) خببذأعليببت الو ببم الحببالي. 

حسبباط نسببدة كميببة ديانببات المتببو رل تببم المببال خبب و  .م(3121م، :311
 دببدوالل   ببة أعببوام ات المختلفببة مببال ال اقببة الكهرداريببة اسببته ك الق اعبب

 وعليت نجد أال: .ا خذ  ي االعتدار الفاقد التجار  مال ال اقة الكهردارية

 
 . مال ال اقة الكهردارية نسدة استه ك داقي الق اعات( 4شكو )ويو   

 
 نسدة استه ك الق اعات المختلفة مال ال اقة الكهردارية .3 شكو

 ية الفاقد التجار  وتو يعت علط الق اعات المختلفةكم حساط ط
يعتدببر الفاقببد التجببار  أحببد أهببم العوامببو التببي تسببدط  ببي عهببدار ال اقببة 
الكهرداريبة، والتببي يجببط علببط الشببركة العامببة للكهردبباي عع ارببت االهتمببام 

اسبته ك  حسباط كميبة الفاقبد التجبار  لمتوسب ا كدر للتقليو منت. يمكال 
 :كما يليم( 3121م :311م و3119ال    أعوام )

 
   

 

 
                           

 

م :311وهكذا دنفس ال ريقة يتم حساط كمية الفاقد التجار  لعامي 
 6899:8:42ميجاوات/ساعة و 586498429كانت حي   ،م3121و

 ميجاوات/ساعة علط التوالي.

 

 

 
  

م، :311م، 3119يكببوال متوسبب  كميببة الفاقببد التجببار  لزعببوام )ودببذلك 
 ميجاوات/ساعة، والتي يمكال تو يعها  681:98517م( تساو  3121

علبببط الق اعبببات المختلفبببة مبببال خببب و  مانيبببة احتمببباالت مسبببددة للفاقبببد 
 التجار . 

 تتو م و ال لكو احتماو حسط أهميدكمية الفاقد التجار  حساط تم 
دالشركة مال ذو  مساعدل المهندسيال د ار  الناتجة عنتوكمية الفاقد التج

لق اعات المختلفة مال ال اقة ادذلك يكوال كمية استه ك  الخدرل.
 (.5الكهردارية دعد ع ا ة الفاقد التجار  كما هو مو    ي الشكو )

 

 تجار ال الفاقد مم نسدة استه ك الق اعات المختلفة مال ال اقة الكهردارية .4 وشك

د أوقات الذرول لل لط علط ال اقة الكهردارية  ي النرام خ و تحدي . 
 العام

لتحديببد أوقببات الببذرول لل لببط علببط ال اقببة الكهرداريببة  ببي النرببام خبب و 
 قد تم تجميبم ديانبات أقصبط حمبو يصبو عليبت النربام كقيمبة و مبال  ،العام

 ،م3127م والردم ا وو مبال عبام 3126م وعام 3125حدو ت خ و عام 
الع قة ديال أقصط حمو و مال حدو ت كما هبو مو ب   بي شبكو  م رسم 

(. نستنت  مال الشكو حبدو  ذروتبيال خب و العبام لل لبط علبط ال اقبة 6)
س الكهرداريببة. الببذرول ا ولببط تحببد  خبب و شببهر يونيببو ويوليببو وأاسبب 

شبهر  خب و تحبد البذرول ال انيبة . أمبا وسدتمدر وتسمط دالذرول الصيفية
 .ر وتسمط دالذرول الشتويةديسمدر ويناير و دراي

تحديد  ترل الذرول الصيفية اليومية لل لط علط ال اقة الكهردارية    .د
  ي النرام

لتحديد  ترل الذرول الصيفية اليومية لل لط علط ال اقة الكهردارية  ي 
النرام  قد تم تجميم الديانات الخاصة درقصط  لط علط ال اقة 

يونيو ويوليو وأاس س وسدتمدر( لعام الكهردارية للنرام خ و ا شهر )
م و مال حدو ت. نرراا لكدر حجم الديانات  قد تم تحليلها مال خ و 3126

( لتحديد الفترات الحرجة للنرام Heat Mapالحرارية )الخري ة 
والتي مال خ لها نست يم دكو سهولة تحديد  اكسودواس ة درنام  

مال  .نرام و مال حدو هاأحماو الذرول الصيفية )الشهرية واليومية( لل
الع قة ديال  تمس  رُ  شهر أاس سالخري ة الحرارية لخ و ديانات 

مال نستنت   .(7أقصط حمو و مال حدو ت كما هو مو    ي الشكو )
 21و مسايا  9لنرام تحد  ما ديال الساعة أال  ترل الذرول اليومية لالشكو 

ديد مدى تر ر مم الذرول اليومية للق اع السكني لتحتُقارال لي ا وسوع 
 الق اع السكني  ي الذرول الصيفية.
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م3127ا وو مال عام  والردمم 2015وم 3125 ي ترات الذرول للنرام خ و عام .5 شكو

 

 

م2015 ترات الذرول اليومية للنرام خ و شهر أاس س لعام  .6شكو 

مدنبببط  بببي  91لعبببدد أخبببذت عينبببة لدراسبببة سبببلوك اسبببته ك المسبببتهلكيال، 
علببط    ببة أنببواع مببال المدبباني السببكنية  اشببتملت ادلس ودنغببا  مببدينتي  ببر

خب و  تبرتيال للعينبة القياسبات ت خبذأُ و ،والفبي ت()المساكال الشبعدية والشبقق 
 عروعـبـالم  ــبـدرنامة ــــدواس ة ــــاط حجم العينــــتم حس .والشتايالصيع 

Sample Size Calculator)). ة تدبيال مال خ و تحليو ديانات عينبة الدراسب
 %،97دنسبدة  بي ليديبا اسبتخداما ك بر هبي ا المصادي  المتوهجة التقليديبة أال 

ويليهبا المصبادي  الفلورسبنت  %،23دنسبدة  م المصادي  الفلورسبنت المدمجبة 
الحمبو  بي هبذا القبرايات وأخبذ متوسب   تلجودعد ذلك ع %.2دنسدة العادية 

و لكبو متبر مردبم لكبو متوسب  الحمب خبذ، ومنهبا أُ حدى   علط طالساعة لكو مدن
لزحمباو الصبيفية لجميم المداني  تم حساط متوس  الحمو للساعةها دعد .طمدن
. دبنفس ال ريقبة ا حمباو الشبتوية تيسبدالم بو ق   .(2مو    ي الجبدوو ) كما

ا جهبب ل المن ليببة لل اقببة  مببال خبب و هببذا الديانببات تببم دراسببة سببلوك اسببته ك
مببم  مت امنبةميبة لهبذا ا جهب ل وهببو هبي الكهرداريبة لمعر بة  تبرل الببذرول اليو

 ذرول النرام أم ال.

تحديد  ترل الذرول اليومية لل لط علط ال اقة الكهردارية خ و  صو هـ. 
 الصيع  ي الق اع السكني

لتحديببد  تببرل الببذرول اليوميببة لل لببط علببط ال اقببة الكهرداريببة خبب و  صببو 
خاصبببة داسبببته ك  قبببد تبببم تجميبببم القياسبببات ال السبببكني،الصبببيع  بببي الق ببباع 

خب و اليبوم لكبو  ا جه ل الكهرداريبة المن ليبة مبال ال اقبة  بي الق باع السبكني
(. مبال الجبدوو 2( لفصو الصيع كما هو مو ب   بي الجبدوو )²متر مردم )م

ب( رُ 2) الع قببة دببيال ا حمبباو اليوميببة للق باع السببكني  ببي  صببو الصببيع  تمس 
أال ذرول  الشببكو النسببتنت  مبب .(8و مببال حببدو ها كمببا هببو مو بب   ببي شببكو )

  22تحببد  عنببد السبباعة  ا حمبباو اليوميببة  ببي  صببو الصببيع للق بباع السببكني

لي ، وتكوال متبرخرل علبط البذرول اليوميبة للنربام كمبا هبو مو ب   بي الشبكو 
 الصبداحية،(، مم حدو  ارتفاع  اني  ي ا حماو السكنية  ي الفتبرل 7السادق)

نسبدة  تسبدحُ ( 2خ و الجدوو )مال وهذا يتناسط مم  ديعة ا حماو السكنية. 
 استه ك ا جه ل المن لية مال ال اقة الكهردارية حسط اآلتي:

 

 

 

دذلك تكوال نسدة اسبته ك اتنبارل لل اقبة الكهرداريبة  بي الق باع السبكني و
 ،المنبب ومببال اتجمببالي اليببومي لل اقببة الكهرداريببة المسببتهلكة  ببي % 43.159

ا لل اقبة الكهرداريبة. دبنفس ال ريقبة أكدبر ا جهب ل اسبمبال تعتدر دالتالي و ته كا
يتم حساط نسدة استه ك داقي ا جه ل مال ال اقة الكهردارية كمبا هبو مو ب  

  .(2)  ي الجدوو

  ي  صو الصيع  المستهلكةحساط نسدة ال اقة الكهردارية  .و
 تعببمجُ  قببد  لتحديببد كميببة ال اقببة الكهرداريببة المسببتهلكة  ببي  صببو الصببيع

ة دكميببة ال اقببة الكهرداريببة المنتجببة لكببو شببهر خبب و عببامي الديانببات الخاصبب
كمية الفاقد الفني منها والذ  دل  نسبدتت  تصمخُ دعد ذلك  .م(3126م، 3125)

تببم حسبباط دعببد ذلببك   .المنتجببة% مببال عجمببالي ال اقببة الكهرداريببة 16حببوالي 
نسدة ال اقة الكهردارية المستهلكة خ و  صو الصبيع لزشبهر )يونيبو ويوليبو 

م( والتبي دلغبت حبوالي 3126م، 3125) لمتوسب  عبامياس س وسدتمدر( وأ
مببال عجمببالي ال اقببة الكهرداريببة المسببتهلكة لمتوسبب  نفببس العبباميال % 47.527

 (. 9كما هو مو    ي الشكو )
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تحديد  ترل الذرول الشتوية اليومية لل لط علط ال اقة الكهردارية  ي    .
 النرام 

 لبط علبط ال اقبة الكهرداريبة  بي النربام  قبد لتحديد  ترل الذرول الشبتوية لل
مبال نسبتنت   .الصبيفيةتم تحديدا دنفس الخ وات المتدعة  ي تحديد  ترل الذرول 

 ،لبي ا  21و مسبايا  8نربام تحبد  مبا دبيال السباعة أال  ترل الذرول اليومية للذلك 
لتحديببد مببدى تببر ر الق بباع مببم الببذرول اليوميببة للق بباع السببكني  تُقببارالوسببوع 
 الشتوية. دالذرول السكني

تحديد  ترل الذرول الشتوية اليومية لل لط علط ال اقة الكهردارية  ي   ح.
 الق اع السكني

لتحديببد  تببرل الببذرول اليوميببة لل لببط علببط ال اقببة الكهرداريببة خبب و  صببو 
 تببرل تحديببد دببنفس الخ ببوات المتدعببة  ببي  د  دالشببتاي  ببي الق بباع السببكني  قببد ُحبب

 بي الق باع  الصبيعلط ال اقة الكهردارية خ و  صبو الذرول اليومية لل لط ع
أال ذرول ا حمباو اليوميبة  بي  صبو الشبتاي للق باع مبال ذلبك نسبتنت   .السبكني
 مم ذرول ا حماو اليومية للنرام، مم حدو  ارتفاع  اني  ي  تت امال السكني

ا حمبباو السببكنية  ببي الفتببرل الصببداحية وهببذا يتناسببط مببم  ديعببة ا حمبباو 
 السكنية.

 

 
 2ما جه ل الكهردارية المن لية مال ال اقة  ي الق اع السكني خ و اليوم لكو  . استهالك7شكو 

 

 (ك. كيلو، و. وات، س. ساعةالصيع ) مردم خ و  صوالمتوس  أحماو ا جه ل الكهردارية مال ال اقة  ي الق اع السكني خ و اليوم للمتر  .1جدوو 

 ص(تت سط األحتال لكل  ل.  / الساعة

األجهاة  التكٌفا  الس انا   الثرجا  التض ا  اإلنارة التجتدا 

 األ رى

 اإلجتالً

0 0.000581 0.0027 0.00039 0.000613 0.000784 0.002364 0.000763 0.00820 
1 0.000605 0.002566 0.000349 0.00061 0.000783 0.002572 0.000763 0.00825 

2 0.000607 0.002516 0.000321 0.000619 0.000685 0.002496 0.000763 0.00801 

3 0.000593 0.002434 0.000219 0.000619 0.000569 0.002385 0.000763 0.00758 

4 0.000602 0.002432 0.000254 0.000619 0.00056 0.002299 0.000763 0.00753 

5 0.000612 0.00224 0.000302 0.000619 0.000514 0.002258 0.000763 0.00731 

6 0.000636 0.00204 0.000379 0.000602 0.000527 0.00211 0.000763 0.00706 

7 0.000643 0.001861 0.000547 0.000599 0.000742 0.002104 0.000763 0.00726 

8 0.000617 0.001927 0.000431 0.000617 0.000728 0.001851 0.000763 0.00693 

9 0.000614 0.001935 0.000534 0.000606 0.000894 0.001558 0.000763 0.00690 

10 0.000623 0.002055 0.000526 0.000605 0.000967 0.001425 0.000763 0.00696 

11 0.000611 0.002197 0.000603 0.00061 0.000936 0.001523 0.000763 0.00724 

12 0.000622 0.002436 0.000669 0.000598 0.000998 0.001817 0.000763 0.00790 

13 0.00062 0.002573 0.000694 0.000591 0.000959 0.002118 0.000763 0.00832 

14 0.000615 0.00281 0.000402 0.000594 0.000945 0.002202 0.000763 0.00833 

15 0.000614 0.002748 0.00032 0.000602 0.000787 0.002275 0.000763 0.00811 

16 0.000599 0.002639 0.000292 0.000597 0.000714 0.002189 0.000763 0.00779 

17 0.000579 0.002402 0.000326 0.000595 0.000827 0.00222 0.000763 0.00771 

18 0.00058 0.002292 0.000423 0.000595 0.000788 0.001941 0.000763 0.00738 

19 0.000578 0.002594 0.0004 0.00061 0.000902 0.001708 0.000763 0.00756 

20 0.00058 0.003009 0.000384 0.00059 0.000979 0.001671 0.000744 0.00796 

21 0.000581 0.003106 0.000418 0.000608 0.001091 0.001959 0.000763 0.00853 

22 0.000574 0.003129 0.000377 0.000609 0.00102 0.002161 0.000763 0.00863 

23 0.000572 0.002836 0.000358 0.0006 0.000786 0.002245 0.000744 0.00814 

 0.18559 0.01827 0.04945 0.01949 0.01453 0.00992 0.05948 0.01446 اتجمالي

 %100 %9.846 %26.645 %10.499 %7.828 %5.344 %32.048 %7.790 النسدة
 

الشتاي لمتوس  عامي نسدة ال اقة الكهردارية المستهلكة لفصلي الصيع و .8شكو   
 م(2015م،  2014)

زجهبب ل االسببته ك اليببومي لنسببدة ت دهببا التببي حسببددببنفس ال ريقببة 
نسبببدة تبببم حسببباط  بببي الفتبببرل الصبببيفية مبببال ال اقبببة الكهرداريبببة المن ليبببة 

 ببي الفتببرل مببال ال اقببة الكهرداريببة المن ليببة زجهبب ل االسببته ك اليببومي ل
مببال ال اقببة الكهرداريببة  ببي نسببدة اسببته ك السببخانات  وجببد أال الشببتوية.

مبببال اتجمبببالي اليبببومي لل اقبببة الكهرداريبببة % 9:5.:3الق ببباع السبببكني 

ا مببال تعتدببر دببذلك هببي و ،المنبب والمسببتهلكة  ببي   أكدببر ا جهبب ل اسببته كا
  ي  صو الشتاي. لل اقة الكهردارية

 حساط نسدة ال اقة الكهردارية المستهلكة  ي  صو الشتاي   . 
 قبد تبم تحديبدا  كهردارية المستهلكة  بي  صبو الشبتايلتحديد كمية ال اقة ال

نسبدة ال اقبة الكهرداريبة المسبتهلكة  بي دنفس الخ وات المتدعة  ي تحديبد 
 (. 8)مو    ي الشكو   صو الصيع كما

حساط كمية ال لط علط ال اقة الكهردارية المتوقم استه كها  ي  .  
 م   3136 م علط عام3128الق اع السكني مال عام 

( عببام KEPCOايا علببط الدراسببة التببي قببام دهببا االستشببار  )شببركة دنبب
م للتندببإ دكميببة ال لببط علببط ال اقببة الكهرداريببة للق اعببات المختلفببة 3119

 ببإال عمليببة التندببإ دكميببة  ليديببا،م  ببي 3136م علببط عببام :311مببال عببام 
. ال ريقبببة ا ولبببي [3] ال لبببط علبببط ال اقبببة الكهرداريبببة تمبببت د بببريقتيال
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وال ريقبببة  ،Econometric Approachالقياسبببي   ريقبببة االقتصببباد
تببم حسبباط  .End-Use Approachال انيببة  ريقببة االسببتخدام النهبباري

التندببإ دكميببة ال لببط علببط ال اقببة الكهرداريببة للق اعببات المختلفببة دببدوال 
حسبببط الت بببور االقتصببباد  والنمبببو السبببكاني  الكديبببرل، أ المشبببروعات 

التندبإ دكميبة ال لبط علبط حساط كذلك تم  .ال ديعي )النمو الديموارا ي(
أ  حسبط  الكديبرل،ال اقة الكهردارية للق اعات المختلفة مم المشروعات 

دات با ة علبط المشبروعات  ال ديعي،الت ور االقتصاد  والنمو السكاني 
الخاصببة الم مببم تنفيببذها مببال قدببو دعببض الق اعببات  ببي الدولببة )اتسببكاال 

...علب((. هبذا  الحرل، الم اراتوالمرا ق، االست مار، الصناعة، المنا ق 
المشببببروعات ال تببببدخو  ببببمال النمببببو ال ديعببببي لل لببببط علببببط ال اقببببة 

 ليت تم حساط اآلتي:. دنايا عالكهردارية
متوس  كمية ال لط علط ال اقة الكهردارية المتوقم استه كها ددوال  (1

ومم المشروعات الكديرل لل ريقتيال ) ريقة االقتصاد القياسي و ريقة 
الم او . علط سديو م3136م علط عام 3128م النهاري( مال عام االستخدا

توس  كمية ال لط علط ال اقة الكهردارية المتوقم استه كها م  إال
 كالتالي: م3128وال المشروعات الكديرل لعام دال رقتيال دد

 

 
  

وهكذا دنفس ال ريقة يتم حساط متوس  كمية ال لط علط ال اقة 
لمتوقم استه كها دال ريقتيال ددوال ومم المشروعات الكديرل ا الكهردارية

 (.2كما هو مو   دالجدوو ) لداقي ا عوام
ال اقبببة  علبببط كميبببة ال لبببط تدسبببحُ ( 5والشبببكو )( 3مبببال الجبببدوو )( 2

المشبروعات  استه كها  ي الق اع السكني ددوال ومبمالكهردارية المتوقم 
ط احسبم تيبديو الم باو . علبط سبم3136م علط عام 3128الكديرل مال عام 

كميبببة ال لبببط علبببط ال اقبببة الكهرداريبببة المتوقبببم اسبببته كها  بببي الق ببباع 
 كالتالي: م3128وال المشروعات الكديرل لعام السكني دد

 

 

 

ال ريقة يتم حساط كمية ال لط علط ال اقة الكهردارية  هكذا بنفسو
لمشروعات الكديرل المتوقم استه كها  ي الق اع السكني ددوال ومم ا

 (.4) لداقي ا عوام كما هو مو    ي الجدوو
( تم حساط نسدة النمو  ي كمية ال لط علبط ال اقبة 4مال خ و الجدوو )

م 3128الكهرداريببة المتوقبببم اسببته كها للق ببباع السبببكني مببا دبببيال عبببامي 
 م حسط اآلتي:3136و

 

 

        

 

ال لط علط ال اقة الكهردارية المتوقم دهذا تكوال نسدة النمو  ي كمية 
م تقدر دحوالي 3136م و3128استه كها للق اع السكني ما ديال عامي 

  .مم المشروعات الكديرل% 41.98ددوال المشروعات الكديرل و 51.8%

حساط كمية ال لط علط ال اقة الكهردارية المتوقم استه كها  ي ك. 
 السكني    والشتاي للق اع صو الصيع 

كميببببة ال لببببط علببببط ال اقببببة  سببببدت( حُ 9( والشببببكو )4مببببال الجببببدوو )  

سبكني ال والشبتاي للق باعالكهردارية المتوقم استه كها  بي  صبو الصبيع 
كميبة ال لببط   بإال . علببط سبديو الم باوم3136م علبط عبام 3128مبال عبام 

علببط ال اقببة الكهرداريببة المتوقببم اسببته كها  ببي  صببو الصببيع للق بباع 
 كالتالي: م3128ت الكديرل لعام السكني ددوال المشروعا

 

 

 
 

المتوقم كمية ال لط علط ال اقة الكهردارية  تسدحُ ودنفس ال ريقة 
للق اع السكني ددوال ومم والشتاي  ي  صو الصيع  استه كها

 . (5) كما هو مو    ي الجدوو المشروعات الكديرل لداقي ا عوام
مية ال اقة الكهردارية أال كعلط سديو الم او ( ي حر 5مال خ و جدوو )

 المشروعاتالمتوقم استه كها  ي  صو الصيع للق اع السكني ددوال 

وت ايدت  ساعة،ميجاوات/ 486498963دلغت م 7307 ي عام  الكديرل

 684828966علط  3136عام  هذا الكمية دشكو كدير حتط وصلت  ي
لك وكذ جديدلعنشاي مح ات توليد  ا ال يادل تستدعيهذميجاوات/ساعة. 

  .م شدكات النقو والتو يمتوسي

 حساط كمية ال اقة الكهردارية المتوقم تو يرها دواس ة اتنارلو.  
ا تعتدببر اتنببارل مببال أكدببر ا جهبب ل الكهرداريببة المن ليببة اسببته ك لل اقببة  ا

حيببب  دلغبببت نسبببدة اسبببته ك ال اقبببة  ،الصبببيعالكهرداريبببة  بببي  صبببو 
( حببببوالي 1) ادقالكهرداريببببة لهببببا كمببببا هببببو مو بببب   ببببي الجببببدوو السبببب

مال ال اقبة الكهرداريبة المسبتهلكة  بي الق باع السبكني لفصبو % 43.159
 Strategic Conservationستراتيجية حفر ال اقة االصيع. ودت ديق 

(SC)   مببببال خبببب و اسببببتدداو المصببببادي  المتوهجببببة التقليديببببة دمصببببادي
 Compact Fluorescent Lamp( CFL) الفلورسببنت المدمجببة

و برل علبط  مما يإد االقتصادية، سوا الليدي دالمصادي   ي ال والمعرو ة
الكهرداريببة  مببال كميببة ال اقببة %91 ببي ال اقببة الكهرداريببة تقببدر دحببوالي 

ودنببايا علببط ذلببك تببم  .[5]المسببتهلكة  ببي المصببادي  المتوهجببة التقليديببة 
 حساط اآلتي:

 كميببببة ال لببببط علببببط ال اقببببة تسببببد( حُ 2( والجببببدوو )5مببببال الجببببدوو )
لمتوقم استه كها  بي  صبو الصبيع دواسب ة اتنبارل للق باع الكهردارية ا

ط احسبم تب. علبط سبديو الم باو م3136م علط عبام 3128سكني مال عام ال
كمية ال لط علط ال اقة الكهردارية المتوقم استه كها  بي  صبو الصبيع 

 م3128للق باع السبكني دبدوال المشبروعات الكديبرل لعبام دواس ة اتنارل 
 كالتالي:

 

 ساعة(/م )ميجاوات2025م علط عام 2017كمية ال لط علط ال اقة الكهردارية المتوقم استه كها مال عام  .2جدوو 

 ال ا 
كتٌة الطلب على الطاقة الكهربائٌة 

التت ق  استهركها بد ن 

الكبٌرة باست دا  التشر عا  

 Econometric)طرٌكة  

Approach) 

 

 

 

كتٌة الطلب على الطاقة الكهربائٌة 

استهركها ت  التشر عا   التت ق 

الكبٌرة باست دا  طرٌكة 

 (Econometric 

Approach) 

 

 

كتٌة الطلب على الطاقة التت ق  

استهركها بد ن التشر عا  

الكبٌرة باست دا  طرٌكة 

 End-Use) 

 

كتٌة الطلب على الطاقة 

 ت التت ق  استهركها 

التشر عا  الكبٌرة باست دا  

 (End-Useطرٌكة  

 

تٌة الطلب تت سط ك

على الطاقة التت ق  

استهركها بد ن 

الكبٌرة التشر عا  

 للطرٌكتٌن

 

تت سط كتٌة الطلب على 

الطاقة التت ق  استهركها 

الكبٌرة ت  التشر عا  

 للطرٌكتٌن

 

2017 29,411,230 53,328,664 26,728,857 50,786,496 28,070,044 52,057,580 
2019 32,585,380 57,388,796 29,795,788 54,493,910 31,190,584 55,941,353 

2021 36,010,290 61,197,604 33,240,224 57,938,346 34,625,257 59,567,975 
2023 39,721,220 65,419,664 37,110,597 61,808,719 38,415,909 63,614,192 

2025 43,757,010 70,090,689 41,461,698 66,159,820 42,609,354 68,125,255 
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 ساعة( /م )ميجاوات2025م علط عام 2017ال لط علط ال اقة الكهردارية المتوقم استه كها  ي الق اع السكني مال عام  . كمية3جدوو 

 ال ا 
تت سط كتٌة الطلب على الطاقة 

الكهربائٌة التت ق  استهركها بد ن 

 الكبٌرة للطرٌكتٌنالتشر عا  

 

تت سط كتٌة الطلب على الطاقة 

لتت ق  استهركها الكهربائٌة ا

الكبٌرة ت  التشر عا  

 للطرٌكتٌن

 

نسبة استهرل الكطاع 

السكنً تن الطاقة 

 الكهربائٌة

الكهربائٌة الطلب على كتٌة الطاقة 

التت ق  استهركها فً الكطاع 

 السكنً بد ن التشر عا  الكبٌرة     

لطاقة الطلب على اكتٌة 

لكهربائٌة التت ق  استهركها ا

فً الكطاع السكنً ت  

 18,022,334 9,717,849 %34.62 52,057,580 28,070,044 2017 التشر عا  الكبٌرة             

2019 31,190,584 55,941,353 34.62% 10,798,180 19,366,896 

2021 34,625,257 59,567,975 34.62% 11,987,264 20,622,433 

2023 38,415,909 63,614,192 34.62% 13,299,588 22,023,233 

2025 42,609,354 68,125,255 34.62% 14,751,358 23,584,963 

 
 ساعة( /م )ميجاوات2025م علط عام 2017كمية ال لط علط ال اقة الكهردارية المتوقم استه كها  ي  صو الصيع والشتاي للق اع السكني مال عام  .4جدوو 

 
 

 ساعة( /)ميجاواتم 2025عام م علط 2017لق اع السكني  ي  صو الصيع مال عام لمتوقم استه كها دواس ة اتنارل كمية ال لط علط ال اقة الكهردارية ال .5و جدو

 ساعة(/م )ميجاوات2025م علط عام 2017ال عام ( للق اع السكني  ي  صو الصيع مCFL. كمية ال اقة الكهردارية المتوقم تو يرها دواس ة استخدام المصادي  )6جدوو 

 

 

 
كميببة ال لببط علببط ال اقببة الكهرداريببة المتوقببم  تدسببدببنفس ال ريقببة حُ وهكببذا 

ع السببكني دببدوال ومببم للق ببا دواسبب ة اتنببارلاسببته كها  ببي  صببو الصببيع 
         (. 6) كما هو مو    ي الجدوو المشروعات الكديرل لداقي ا عوام

كميبببة ال اقبببة الكهرداريبببة المتوقبببم اسبببته كها  تدسبببحُ  (6مبببال الجبببدوو ) (2
دواس ة المصادي  المتوهجبة التقليديبة وذلبك دت ديبق نسبدة اسبتخدام المصبادي  

مببال عجمببالي  %97لتببي دلغببت نسببدة المتوهجببة التقليديببة  ببي الق بباع السببكني وا
الصببيع. م  بي  صببو 3136م علبط عببام 3128المصبادي  المسببتخدمة مبال عببام 

كميببة ال لببط علببط ال اقببة الكهرداريببة المتوقببم تببم حسبباط علببط سببديو الم بباو 
للق بباع السببكني دواسبب ة المصببادي  المتوهجببة  ببي  صببو الصببيع اسببته كها 

 :التاليم ك3128وال المشروعات الكديرل لعام دد
 
 

 

 

 

كميببة ال لببط علببط ال اقببة الكهرداريببة المتوقببم اسببته كها  ببي  تدسببحُ وهكببذا 
للق ببباع السبببكني دبببدوال ومبببم  دواسببب ة المصبببادي  المتوهجبببة صبببو الصبببيع 

  (.7) كما هو مو    ي الجدوو المشروعات الكديرل لداقي ا عوام

سب ة خ و ذلك تم حساط كمية ال اقة الكهرداريبة المتوقبم تو يرهبا دوا مال
مبال ال اقبة  %91والتبي تبو ر حبوالي  استخدام المصادي  الفلورسنت المدمجة

المسببتهلكة دواسبب ة المصببادي  المتوهجببة التقليديببة للق بباع السببكني  ببي  صببو 
دد المصببادي  عببأال  ببرض م علببط 3136م علببط عببام 3128الصببيع مببال عببام 

CFLs ( مببال نسببدة %91%، 59%، 35%، 9%، 2المسببتددلة تعببادو نسببدة )
ك حتط نتمكال مبال م، وذل3136م علط عام 3128ير علط التوالي مال عام التو 

كمية ال لبط علبط ال اقبة الكهرداريبة  تسدحُ  علط سديو الم او. استددالها عملياا 
دواسبب ة اسببتخدام المصببادي  الفلورسببنت المتوقببم تو يرهببا  ببي  صببو الصببيع 

 :تاليكال م3128للق اع السكني ددوال المشروعات الكديرل لعام  المدمجة

 ال ا 

ة الطلب على الطاقة كتٌ

الكهربائٌة التت ق  

استهركها فً الكطاع 

السكنً بد ن التشر عا  

 الكبٌرة

 

كتٌة الطاقة 

الكهربائٌة التت ق  

استهركها فً الكطاع 

السكنً ت  

 التشر عا  الكبٌرة

 

نسبة الطاقة 

الكهربائٌة 

التستهلكة صٌفا  

 للكطاع السكنً

كتٌة الطلب على الطاقة 

لتت ق  الكهربائٌة ا

استهركها فً الكطاع 

السكنً صٌفا  بد ن 

 التشر عا  الكبٌرة

كتٌة الطلب على الطاقة 

الكهربائٌة التت ق  

استهركها فً الكطاع 

السكنً صٌفا  ت  

 التشر عا  الكبٌرة

نسبة الطاقة 

الكهربائٌة 

التستهلكة 

شتا   للكطاع 

 السكنً

كتٌة الطلب على 

الطاقة التت ق  

فً  استهركها شتا   

الكطاع السكنً بد ن 

 التشر عا  الكبٌرة

كتٌة الطلب على الطاقة 

الكهربائٌة التت ق  

استهركها شتا   فً 

الكطاع السكنً ت  

 التشر عا  الكبٌرة

2017 9,717,849 18,022,334 36.416% 3,538,852 6,563,013 27.149% 2,638,299 4,892,884 
2019 10,798,180 19,366,896 36.416% 3,932,265 7,052,649 27.149% 2,931,598 5,257,919 

2021 11,987,264 20,622,433 36.416% 4,365,282 7,509,865 27.149% 3,254,422 5,598,784 

2023 13,299,588 22,023,233 36.416% 4,843,178 8,019,981 27.149% 3,610,705 5,979,088 

2025 14,751,358 23,584,963 36.416% 5,371,855 8,588,700 27.149% 4,004,846 6,403,082 

 ال ا 

كتٌة الطلب على الطاقة الكهربائٌة 
ً التت ق  استهركها صٌفا  ف

الكطاع السكنً بد ن التشر عا  
 الكبٌرة

كتٌة الطلب على الطاقة الكهربائٌة 
التت ق  استهركها صٌفا  للكطاع 
 السكنً ت  التشر عا  الكبٌرة

 

نسبة استهرل اإلنارة 
فً الكطاع السكنً فً 

 فصل الصٌف

كتٌة الطلب على الطاقة 
الكهربائٌة التت ق ة الستهرل 

ع السكنً اإلنارة صٌفا  فً الكطا
 بد ن التشر عا  الكبٌرة

كتٌة الطلب على الطاقة 
الكهربائٌة التت ق ة 

الستهرل اإلنارة صٌفا  فً 
الكطاع السكنً ت  
 2,103,314 1,134,131 %32.048 6,563,013 3,538,852 2017 التشر عا  الكبٌرة

2019 3,932,265 7,052,649 32.048% 1,260,212 2,260,233 

2021 4,365,282 7,509,865 32.048% 1,398,986 2,406,762 

2023 4,843,178 8,019,981 32.048% 1,552,142 2,570,243 

2025 5,371,855 8,588,700 32.048% 1,721,572 2,752,507 

 ال ا 

كتٌة الطلب على 

الطاقة الكهربائٌة 

التت ق ة الستهرل 

اإلنارة صٌفا  فً 

الكطاع السكنً بد ن 

 التشر عا  الكبٌرة

كتٌة الطلب على 

الطاقة الكهربائٌة 

التت ق ة الستهرل 

اإلنارة صٌفا  فً 

الكطاع السكنً ت  

 التشر عا  الكبٌرة

نسبة 

است دا  

التصابٌح 

التت هجة 

 التكلٌدٌة

كتٌة الطاقة الكهربائٌة 

التستهلكة ب اسطة 

 ةالتصابٌح التت هج

التكلٌدٌة للكطاع 

السكنً صٌفا  بد ن 

 التشر عا  الكبٌرة

 

كتٌة الطاقة 

التستهلكة ب اسطة 

 ةالتصابٌح التت هج

التكلٌدٌة للكطاع 

السكنً صٌفا  ت  

 التشر عا  الكبٌرة

 

اإلنجاا  نسبة

فً التصابٌح 

الفل رسن  

التدتجة 

 CFLS تن )

 نسبة الت فٌر

كتٌة الطاقة الكهربائٌة 

التت ق  ت فٌرها فً 

الكطاع السكنً باست دا  

التصابٌح الفل رسن  

التدتجة صٌفا  بد ن 

 التشر عا  الكبٌرة

كتٌة الطاقة الكهربائٌة 

التت ق  ت فٌرها فً 

الكطاع السكنً باست دا  

الفل رسن   التصابٌح

التدتجة صٌفا  ت  

 التشر عا  الكبٌرة

2017 1,134,131 2,103,314 86% 975,353 1,808,850 1% 9,754 18,089 
2019 1,260,212 2,260,233 86% 1,083,783 1,943,800 8% 86,703 155,504 

2021 1,398,986 2,406,762 86% 1,203,128 2,069,815 24% 288,751 496,756 

2023 1,552,142 2,570,243 86% 1,334,842 2,210,409 48% 640,724 1,060,996 
2025 1,721,572 2,752,507 86% 1,480,552 2,367,156 80% 1,184,442 1,893,725 
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كميبة ال لبط علبط ال اقبة الكهرداريبة المتوقبم  تسدحُ وهكذا دنفس ال ريقة 
 دواسبب ة اسببتخدام المصببادي  الفلورسببنت المدمجببةتو يرهببا  ببي  صببو الصببيع 

كمبا هبو مو ب   للق اع السكني ددوال ومم المشروعات الكديرل لداقي ا عوام
 (.7)  ي الجدوو

ة الماليببة لل اقببة الكهرداريببة التببي مببال القيمبب تدسببحُ ( 7مببال خبب و الجببدوو ) (3

المتوقم تو يرها  ي الق اع السكني مال خ و ت ديبق اسبتراتيجية حفبر ال اقبة 
 م3128 بي  صبو الصبيع مبال عبام  داستخدام المصبادي  الفلورسبنت المدمجبة

ك. /)دينبار (1.23:4)م حسط سعر التكلفة لل اقبة الكهرداريبة 3136علط عام 
حسباط القيمبة الماليبة لل اقبة الكهرداريبة المتوقبم تبم  اوعلط سديو الم  .و. س(

دواسبببب ة اسببببتخدام المصببببادي  تو يرهببببا دسببببعر التكلفببببة  ببببي  صببببو الصببببيع 
 م3128للق باع السبكني دبدوال المشبروعات الكديبرل لعبام  الفلورسنت المدمجبة

 :كالتالي

 

 

 

 
 القيمببة الماليببة لل اقببة الكهرداريببة المتوقببم تسببددببنفس ال ريقببة حُ وهكببذا 

 دواسبببب ة اسببببتخدام المصببببادي تو يرهببببا دسببببعر التكلفببببة  ببببي  صببببو الصببببيع 
للق بباع السببكني دببدوال ومببم المشببروعات الكديببرل لدبباقي  الفلورسببنت المدمجببة

 .(8) كما هو مو    ي الجدوو ا عوام

 حساط كمية ال اقة الكهردارية المتوقم تو يرها دواس ة السخانات -م 
مبال ال اقبة % 9:5.:3ردارية حبوالي ل اقة الكهلالسخانات نسدة استه ك  دل 

 السبخاناتتعتدبر كبذلك الكهردارية المستهلكة  ي الق اع السكني لفصو الشتاي. 
دسبببدط رخبببص  منهبببا مقارنبببة دسبببخانات ال اقبببة  مبببال أك بببر ا جهببب ل انتشببباراا 

 مببال ال اقببة الكهرداريببة  ببي الق بباع السببكني  رخببص دسببدطكببذلك و الشمسببية،
لت بور التكنولبوجي البذ  يشبهدا العبالم هبذا مبال خب و ا دعم الحكومبة.لبنتيجة 

ا يام وخصوصبا تكنولوجيبا ال اقبة الشمسبية  بي تسبخيال الميباا دالمنبا و ومبا 
مببال  %81تببو را هببذا التقنيببة مببال ال اقببة الكهرداريببة والتببي تصببو علببط حببوالي 

 ال اقة المستهلكة دواس ة السخانات العادية المستخدمة  ي ليديا حسط النتار 
دنايا علبط ذلبك تبم . ]7[ ي ليديا  يها مال مشاريم تجريدية ميدانيةالمتحصو عل 

 حساط اآلتي: 
تببم حسبباط كميببة ال لببط علببط ال اقببة الكهرداريببة المتوقببم  (5)مببال الجببدوو ( 1

اسبببته كها  بببي  صبببو الشبببتاي دواسببب ة السبببخانات للق ببباع السبببكني مبببال عبببام 
ت مبال ال اقبة م. تم ذلك دت ديق نسدة استه ك السخانا3136م علط عام 3128

للق ببباع السبببكني والتبببي تبببم احتسبببادها مبببال خببب و قيببباس اسبببته ك  الكهرداريبببة
البذ  ا جه ل الكهردارية المن لية لل اقة الكهردارية التبي تمبت علبط المنبا و و

دببنفس الخ ببوات المتدعببة  ببي حسبباط كميببة  تببم ذلببك%. 9:5.:3دلغببت نسببدتت 
 بي  صبو الصبيع دواسب ة اسبته كها  كهرداريبة المتوقبمالال لط علط ال اقبة 

اتنارل للق اع السكني ددوال ومم المشروعات الكديرل لجميم ا عوام كمبا هبو 
 (.9) مو    ي الجدوو

( تبببم حسببباط كميبببة ال اقبببة الكهرداريبببة المتوقبببم تو يرهبببا 9مبببال الجبببدوو ) (3
 مببال ال اقببة %81والتببي تببو ر حببوالي  دواسبب ة اسببتخدام السببخانات الشمسببية

نات المركدبة حاليبا  بي ليديبا للق باع السبكني خب و  صبو التي تستهلكها السبخا
أال عببدد السببخانات  ببرض علببط  م،3136م علببط عببام 3128الشببتاي مببال عببام 

( مببال %81%، %،49%، 28%، 6%، 2الشمسببية المسببتددلة تعببادو نسببدة )
م. هبذا النسبدة تبم 3136م علبط عبام 3128نسدة التو ير علبط التبوالي مبال عبام 

ا كما هو مو    ي الجدوومال تحقي تمكانيت ر ها   (.:) قها عمليا
( تبببم حسببباط القيمبببة الماليببة لل اقبببة الكهرداريبببة التبببي مبببال :مببال الجبببدوو ) (4

المتوقم تو يرها  ي الق اع السكني مال خ و ت ديبق اسبتراتيجية حفبر ال اقبة 
م علببط 3128دواسبب ة اسببتخدام السببخانات الشمسببية  ببي  صببو الشببتاي مببال عببام 

يمبة القحسباط دبنفس الخ بوات المتدعبة  بي . تم ذلك فةم دسعر التكل3136عام 
الماليببة لل اقببة الكهرداريببة المتوقببم تو يرهببا دسببعر التكلفببة  ببي  صببو الصببيع 

 ومببمدببدوال  للق بباع السببكني دواسبب ة اسببتخدام المصببادي  الفلورسببنت المدمجببة
 (.21كما هو مو    ي الجدوو ) الكديرل لجميم ا عوام المشروعات

 ة ال اقة الكهردارية المتوقم تو يرهاعجمالي كمية وقيم -ال 
( تببم حسبباط عجمببالي كميببة ال اقببة الكهرداريببة 21( والجببدوو )8مببال الجببدوو )

المشبروعات الكديبرل  التي مال المتوقم تو يرها  ي الق باع السبكني دبدوال ومبم

  :وعليت نستنت  اآلتي (.22لجميم ا عوام كما هو مو    ي الجدوو )
( أال كمية ال اقة الكهردارية التي مال المتوقم 22)( و5) يالستنت  مال الجدولن

 DSEMمال خ و ت ديق دعض استراتيجيات م 3136تو يرها حتط عام 
خ و علط ا جه ل الكهردارية المن لية المستهد ة )اتنارل والسخانات(  ق  

مال كمية ال اقة الكهردارية  %33 صلي )الصيع والشتاي( تقدر دحوالي 
م 3136 ي الق اع السكني خ و نفس الفصليال  ي عام المتوقم استه كها 

 هذيال الفصليال يكوال  يهما ال لط علط ال اقة .DSEMقدو ت ديق 
ولهذا التخفيض  يهما يحد مال  العام، ي أقصط ذروتت للنرام خ و  الكهردارية

يديال  .(:التوسم  ي عنشاي مح ات التوليد جديدل كما هو مو    ي الشكو )
م هي 3136درل اتنتاجية الم لودة لتغ ية الحمو  ي عام أال الق( :شكو )

ا، م 3132نفس القدرل اتنتاجية الم لودة  ي عام  وهو أحد أهداع عدارل تقريدا

جانط ال لط علط ال اقة الكهردارية للحد مال التوسم  ي عنشاي مح ات 
ا  نستنت كما   التوليد جديدل.  يرها أال القيمة المالية التي مال المتوقم تو أي ا
تقدر دحوالي م دواس ة )اتنارل والسخانات( 3136حتط عام 

 دينار 418,107,146ليدي ددوال المشروعات الكديرل  دينار 261,507,653

هذا القيمة تم و حوالي . حسط سعر التكلفة ليدي مم المشروعات الكديرل
مال تكلفة مم المشروعات الكديرل  %87و ددوال المشروعات الكديرل 59%

والتي تقدر دحوالي  ميجاوات 861مح ة توليد جديدل دسعة عنشاي 
 .[3]دينار ليدي 65881118111

 

 

 م2025م علط عام 2017( للق اع السكني  ي  صو الصيع مال عام CFLsالقيمة المالية لسعر التكلفة المتوقم تو يرها دواس ة استخدام المصادي  ) .7 دووج

 ل ا ا

كتٌة الطلب على الطاقة الكهربائٌة 
التت ق ة الستهرل الس انا  شتا   فً 
الكطاع السكنً بد ن التشر عا  

 ساعة(/الكبٌرة  تٌجا ا 

كتٌة الطلب على الطاقة الكهربائٌة 
رل الس انا  شتا   التت ق ة السته

فً الكطاع السكنً ت  التشر عا  
 ساعة(/الكبٌرة  تٌجا ا 

نسبة الت فٌر فً 
س انا  الطاقة 

 الشتسٌة

كتٌة الطاقة الكهربائٌة التت ق  
ت فٌرها فً الكطاع السكنً باست دا  
س انا  الطاقة الشتسٌة شتا   بد ن 
التشر عا  الكبٌرة          

 ساعة(/ تٌجا ا 

لطاقة الكهربائٌة التت ق  ت فٌرها فً كتٌة ا
الكطاع السكنً باست دا  س انا  الطاقة 

الشتسٌة شتا   ت  التشر عا  الكبٌرة          
 ساعة(/ تٌجا ا 

2017 788,693 1,462,679 1% 7,887 14,627 

2019 876,372 1,571,802 5% 43,819 78,590 

2021 972,877 1,673,701 17% 165,389 284,529 

2023 1,079,384 1,787,388 38% 410,166 679,208 

2025 1,197,209 1,914,137 70% 838,046 1,339,896 
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 م2025 عام م علط2017ال اقة الكهردارية المتوقم استه ك دواس ة السخانات  ي الق اع السكني  ي  صو الشتاي مال عام كمية ال لط علط  .8جدوو 

 
 

 م2025م علط عام 2017 صو الشتاي مال عام  ة المتوقم تو يرها دواس ة استخدام سخانات ال اقة الشمسية  ي الق اع السكني  يكمية ال اقة الكهرداري .9 دووج

 
 
 
 

علبط ق باع واحبد  DSEM و تنفيبذ المدال  تم التوصو عليهبا مبال خب هذا
كميببة وقيمببة ال اقببة  خببر أال يكمببا  .كهرداريببة  قبب  أجهبب لعببدد ا نببيال و

الكهرداريبببة التبببي مبببال المتوقبببم اسبببته كها لزجهببب ل المن ليبببة )اتنبببارل 
م قدببو ودعببد ت ديببق دعببض 3136والسببخانات(  ببي الق بباع السببكني عببام 

كمبببا هبببو وداريبببة اسبببتراتيجيات عدارل جانبببط ال لبببط علبببط ال اقبببة الكهر
( سببوع تسبباهم  ببي تخفببيض التكبباليع ال  مببة 23مو بب   ببي الجببدوو )

 .لتوليد ال اقة الكهردارية الم لودة لتغ ية احتياجات المستهلكيال

 

 DSEMكمية ال اقة المستهلكة خ و  صلي الصيع والشتاي قدو ودعد ت ديق . 9 شكو

 المنا م الديرية  -س 
الغا ات  اندعا و حساط كمية يمكال تقدير المنا م الديرية مال خ 

 ال ارل دالديرة والناتجة مال توليد ال اقة الكهردارية مال الوقود ا حفور  
واستناداا علط  .]8[( 24) وذلك حسط الكميات المو حة  ي الجدوو

ذلك يمكال تقدير كمية الغا ات ال ارل والمواد الملو ة للديرة، والتي مال 
دعض استراتيجيات عدارل جانط المتوقم تخفي ها  ي حالة ت ديق 

 .ال لط علط ال اقة الكهردارية دنايا علط النتار  التي تم الحصوو عليها
 وعليت تم حساط اآلتي:

( تم حساط كمية الغا ات ال ارل 24( والجدوو )22مال الجدوو ) (1
والمواد الملو ة للديرة التي مال المتوقم تخفي ها مال خ و ت ديق 

DSEM ددوال المشروعات الكديرل خ و  انات(علط )اتنارل والسخ
 :كما يليم 3136م علط عام 3128 صلي )الصيع والشتاي( مال عام 

 

 

 

                              
 

ا عوام دنفس الخ وات السادقة لداقي وهكذا يتم حساط داقي الملو ات 
 (. 14كما هو مو    ي الجدوو )

 ط كميببة الغبا ات ال ببارل( تبم حسبا24( والجببدوو )22مبال الجبدوو ) (2
والمواد الملو ة للديرية التي مال المتوقم تخفي ها مال خ و ت ديبق دعبض 

مبببم المشبببروعات علبببط )اتنبببارل والسبببخانات(  DSEMاسبببتراتيجيات 
دببنفس الخ ببوات المتدعببة  ببي والكديببرل خبب و  صببلي )الصببيع والشببتاي( 

لرريسببي لمسببدط ااكميببة اببا   بباني أكسببيد الكردببوال أال . وجببد (2الفقببرل )
 م دحببوالي3136ل حتدبباس الحببرار  مببال المتوقببم تخفي ببت  ببي عببام 

 بببال، 1,843دحبببوالي  أكاسبببيد النيتببروجيالوتخفبببيض  ببال، 2,457,552
 بال، وتقليبو الرمباد  28566أكسيد الكدريبت دحبوالي  اني  وتخفيض اا 

دعببض مببال مببال خبب و ت ديببق تحققببت هببذا النتببار    ببال. 48765دحببوالي 
 ا جهببب ل عبببدد ا نبببيال  قببب  مبببالال لبببط علبببط عدارل جانبببط اسبببتراتيجيات 

لهبذا سبتكوال النتبار  أك بر جبدوى عنبدما يبتم . من لية  ي الق اع السكنيال
قبة الكهرداريبة علبط جميبم ت ديق كو استراتيجيات عدارل ال لط علبط ال ا

 .الق اعات
 

. معدالت اندعا  الغا ات والمواد الملو ة للديرة الناتجة مال توليد ال اقة 13جدوو  
 ك. كيلو، و. وات، س. ساعة  [7]الكهردارية 

 ال ا 

كتٌة الطاقة الكهربائٌة التت ق  

ت فٌرها فً الكطاع السكنً باست دا  

التصابٌح الفل رسن  التدتجة صٌفا  

بد ن التشر عا  الكبٌرة 

 ساعة(/ تٌجا ا 

الطاقة الكهربائٌة التت ق  كتٌة 

ت فٌرها فً الكطاع السكنً باست دا  

التصابٌح الفل رسن  التدتجة صٌفا  

ت  التشر عا  الكبٌرة 

 ساعة(/ تٌجا ا 

 س ر التكلفة

  دٌنار/ل.  . ص(

الكٌتة التالٌة بس ر التكلفة لكتٌة 

الطاقة الكهربائٌة التت ق  ت فٌرها 

 للكطاع السكنً باست دا  التصابٌح

الفل رسن  التدتجة صٌفا  بد ن 

 التشر عا  الكبٌرة  دٌنار لٌبً(

الكٌتة التالٌة بس ر التكلفة لكتٌة 

الطاقة الكهربائٌة التت ق  ت فٌرها 

للكطاع السكنً باست دا  التصابٌح 

الفل رسن  التدتجة صٌفا  ت  

 التشر عا  الكبٌرة  دٌنار لٌبً(

2017 9,754 18,089 0.1293 1,261,131 2,338,844 
2019 86,703 155,504 0.1293 11,210,648 20,106,671 

2021 288,751 496,756 0.1293 37,335,456 64,230,498 

2023 640,724 1,060,996 0.1293 82,845,621 137,186,843 

2025 1,184,442 1,893,725 0.1293 

 

 

 

 

153,148,289 244,858,586 

 DSEMب د تطبٌف  DSEMقبل تطبٌف  البٌان

 ت  التشر عا  الكبٌرة بد ن التشر عا  الكبٌرة ت  التشر عا  الكبٌرة بد ن التشر عا  الكبٌرة

التت ق  فً  استهرل اإلنارة

  2022فصل الصٌف عا  

 473,431 296,110 2,367,156 1,480,552 الكمية )ميجاوات/ساعة(

 61,214,628 4983988134 306,073,271 2:285468485 القيمة )دينار ليدي(

استهرل الس انا  التت ق  

فً فصل الشتا  عا  

2022  

 574,241 359,163 1,914,137 1,197,209 الكمية )ميجاوات/ساعة(

 74,249,361 46,439,776 247,497,914 8235::26588 القيمة )دينار ليدي(

 387888872 الكمية )ميجاوات/ساعة( اإلجتالً

 
5839283:4 7668384 281588783 

 :24685748:9 ::95883788 66486828296 457834585:9 القيمة )دينار ليدي(

 التل ث
كتٌة التل ث كج  لكل 

 ل.  . ص/عا ( 1 
 األضرار

ثانً وكسٌد الكرب ن 
 CO2) 

المسدط الرريسي ل حتداس  0.76
 الحرار 

وكاسٌد النٌتر جٌن 
 NOX) 

مادل كيميارية علط شكو دخاال  0.00057
م دط وينت  عنها ا م ار 

 الحم ية

ثانً وكسٌد الكبرٌ  
 SO2) 

4.50E-04 قد يسدط أ رار دارمة للررتيال 

قد يسدط حساسية وأ رار  ASH) 1.13E-06الرتاد  
ة دا نع، الحنجرل، القصد
 الهوارية والررتيال



 عدارل جانط ال لط علط ال اقة الكهردارية للق اع السكني دليديا /علي شتواال،الصديق ادعوا  وعدراهيم داد                                                                                       48
 

 

ijeit.misuratau.edu.ly    ISSN 2410-4256                                      1 3ع.هـ .  :قم مرجعير  
 

 
 

 

 م2025م علط عام 2017صو الشتاي مال عام   القيمة المالية لسعر التكلفة المتوقم تو يرها دواس ة استخدام سخانات ال اقة الشمسية  ي الق اع السكني  ي .10و جدو

 

مال  خ و  صلي الصيع والشتاي السخانات(-ل)اتنار علط DSEMعجمالي كمية ال اقة والقيمة المالية لسعر التكلفة التي مال المتوقم تحقيقها  ي الق اع السكني مال خ و ت ديق  .11وو جد
 م2025م علط عام 2017عام 

 

 

DSEMم قدو ودعد ت ديق 2025الكهردارية التي مال المتوقم استه كها لزجه ل المن لية )اتنارل والسخانات(  ي الق اع السكني عام  . كمية وقيمة ال اقة12جدوو 

م علط عام 2017علط )اتنارل والسخانات( ددوال المشروعات الكديرل مال عام  DSEMللديرة التي مال المتوقم تخفي ها مال خ و ت ديق  . كمية الغا ات ال ارل والمواد الملو ة13جدوو 
 م2025

 ال ا 
كتٌة الطاقة الكهربائٌة التت ق  ت فٌرها فً 

ت   DSEMالكطاع السكنً باست دا  

 ساعة( /التشر عا  الكبٌرة  تٌجا ا 

 كتٌة الت فٌغ

 
انً وكسٌد الكرب ن ث

 CO2)طن  ) 

( Noxوكاسٌد النٌتر جٌن  

  طن(

 وكسٌدا لكبرٌ ثانً 

 SO2)طن  ) 

( Ashالرتاد  

  طن(

2017 17,640 13,406 10 8 0.020 
2019 130,521 99,196 74 59 0.147 

2021 454,140 345,146 259 204 0.513 

2023 1,050,890 798,676 599 473 1.188 

2025 2,022,488 1,537,091 1,153 910 2.285 

 

 

.  الخ صة5
 الكهرداريببة للق بباععدارل جانببط ال لببط علببط ال اقببة هببد ت الورقببة علببط 

دراسببة ا حمبباو الحاليببة لمنرومببة الكهردبباي وتحديببد دليديببا مببال خبب و  السببكني
 أرهببرت نتببار  الدراسببة حببدو  .السببلوك التببي تتدعهببا ا حمبباو خبب و السببنة

تحبد  خب و الذرول ا ولط  .خ و السنةال اقة الكهردارية علط  لط ذروتيال 
 البذرول. أمبا البذرول الصبيفيةوتسمط د ،وسدتمدرشهر يونيو ويوليو وأاس س 

 ، وتسبمط دالبذرول الشبتوية.و درايبرتحد  خب و شبهر ديسبمدر وينباير ال انية 
حبد  م ت ترل الذرول الصيفية اليومية لل لط علبط ال اقبة الكهرداريبة  بي النربا

دينمبا تحبد   تبرل البذرول الصبيفية  ،لبي ا  11;21و مسبايا  11;9ما ديال الساعة 
 11;21اليومية لل لط علط ال اقة الكهردارية للق باع السبكني مبا دبيال السباعة 

منتصببع الليببو وتكببوال متببرخرل علببط الببذرول اليوميببة  11;35لببي ا والسبباعة 

 بباع السببكني  ببي الصببيع عال أال مقببدار كديببر مببال ا حمبباو اليوميببة للق .للنرببام
 ترل البذرول الشبتوية اليوميبة لل لبط علبط أما  تحد  عند حدو  ذرول النرام.

 .لبي ا  11;21و مسبايا  11;8ام تحد  ما ديال السباعة ال اقة الكهردارية  ي النر
دينما تحد   ترل الذرول الشتوية اليومية لل لط علط ال اقة الكهرداريبة للق باع 

وتكببوال  ،الليببومنتصببع  11;35لببي ا والسبباعة  11;9السببكني مببا دببيال السبباعة 
مم الذرول اليومية للنرام مم حدو  ذرول أخبر  للق باع السبكني  بي ت امنة م

 الفترل الصداحية.
ا يعتدببر الق بباع السببكني أرهببرت النتببار  أال  مببال أكدببر الق اعببات اسببته كا

يسبتهلكها  لل اقة الكهردارية  ي ليديبا حيب  دلغبت كميبة ال اقبة الكهرداريبة التبي
ونسبببدة اسبببته كت لل اقبببة  ،سببباعةميجاوات/ :98381821 بببي السبببنة حبببوالي 

الكهرداريببة مببال اتجمببالي الكلببي لل اقببة الكهرداريببة المسببتهلكة تقببدر دحببوالي 
ا تعتدر اتنارل كذلك وجد أال %. 45.731 مال أكدر ا جهب ل المن ليبة اسبته كا

حيببب  دلغبببت نسبببدة  ،السبببكنيلل اقبببة الكهرداريبببة  بببي  صبببو الصبببيع للق ببباع 
.  ببي المقادبببو مببال االسببته ك الكلببي للمنبب و % 43.159اسببته كها حببوالي 

 ال ا 

إجتالً كتٌة الطاقة الكهربائٌة التت ق  ت فٌرها فً 

الكطاع السكنً تن  رل تطبٌف ب غ استراتٌجٌا  

DSEM               بد ن التشر عا  الكبٌرة

 ساعة(/ تٌجا ا 

إجتالً كتٌة الطاقة الكهربائٌة التت ق  

تن  رل ت فٌرها فً الكطاع السكنً 

ت   DSEMتطبٌف ب غ استراتٌجٌا  

التشر عا  الكبٌرة          

 ساعة(/ تٌجا ا 

إجتالً الكٌتة التالٌة بس ر التكلفة لكتٌة 

الطاقة الكهربائٌة التت ق  ت فٌرها للكطاع 

السكنً تن  رل تطبٌف ب غ استراتٌجٌا  

DSEM            بد ن التشر عا  الكبٌرة

  دٌنار لٌبً(

الكٌتة التالٌة بس ر التكلفة  إجتالً

لكتٌة الطاقة الكهربائٌة التت ق  

ت فٌرها للكطاع السكنً تن  رل 

 DSEMتطبٌف ب غ استراتٌجٌا  

 ت  التشر عا  الكبٌرة  دٌنار لٌبً(

2017 17,640 32,715 2,280,911 4,230,087 
2019 130,521 234,094 16,876,392 30,268,372 

2021 454,140 781,285 58,720,265 101,020,111 

2023 1,050,890 1,740,204 135,880,082 225,008,386 

2025 2,022,488 3,233,621 261,507,653 418,107,146 

 ال ا 
كتٌة الطاقة الكهربائٌة التت ق  ت فٌرها فً 

ت   DSEMالكطاع السكنً باست دا  

 ساعة( /التشر عا  الكبٌرة  تٌجا ا 

 كتٌة الت فٌغ

 
ثانً وكسٌد الكرب ن 

 CO2)طن  ) 

( Noxوكاسٌد النٌتر جٌن  

  طن(

 وكسٌدا لكبرٌ ً ثان

 SO2)طن  ) 

( Ashالرتاد  

  طن(

2017 17,640 13,406 10 8 0.020 
2019 130,521 99,196 74 59 0.147 

2021 454,140 345,146 259 204 0.513 

2023 1,050,890 798,676 599 473 1.188 

2025 2,022,488 1,537,091 1,153 910 2.285 

 ال ا 

كتٌة الطاقة الكهربائٌة التت ق  

ت فٌرها فً الكطاع السكنً باست دا  

س انا  الطاقة الشتسٌة شتا   بد ن 

 ة(ساع/التشر عا  الكبٌرة  تٌجا ا 

كتٌة الطاقة الكهربائٌة التت ق  ت فٌرها فً 

الكطاع السكنً باست دا  س انا  الطاقة 

الشتسٌة شتا   ت  التشر عا  الكبٌرة 

 ساعة(/ تٌجا ا 

 س ر التكلفة

  دٌنار/ل.  . ص(

الكٌتة التالٌة بس ر التكلفة لكتٌة 

الطاقة الكهربائٌة التت ق  ت فٌرها 

  للكطاع السكنً باست دا  س انا

الطاقة الشتسٌة شتا   بد ن 

 التشر عا  الكبٌرة  دٌنار لٌبً(

الكٌتة التالٌة بس ر التكلفة لكتٌة الطاقة 

الكهربائٌة التت ق  ت فٌرها للكطاع 

السكنً باست دا  س انا  الطاقة 

الشتسٌة شتا   ت  التشر عا  الكبٌرة 

  دٌنار لٌبً(

2017 7,887 14,627 0.1293 1,019,780 1,891,243 
2019 43,819 78,590 0.1293 5,665,744 10,161,701 

2021 165,389 284,529 0.1293 21,384,809 36,789,613 

2023 410,166 679,208 0.1293 53,034,461 87,821,543 

2025 838,046 1,339,896 0.1293 108,359,364 173,248,560 
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ا لل اقببة الكهرداريببة  ببي  تعتدببر السببخانات مببال أكدببر ا جهبب ل المن ليببة اسببته كا
مبال االسبته ك  % 9:5.:3حي  دلغت نسدة استه كها حوالي  ،الشتاي صو 

اسبته كها  بي الق باع السبكني  كمية ال اقبة الكهرداريبة المتوقبم .الكلي للمن و
ميجاوات/سباعة دبدوال  684828966م تقدر دحوالي 3136لفصو الصيع عام 

ميجاوات/ساعة مم المشبروعات الكديبرل.  986998811المشروعات الكديرل و
دينمببا كميببة ال اقببة الكهرداريببة المتوقببم اسببته كها  ببي الق بباع السببكني لفصببو 

ميجاوات/سبببباعة دببببدوال  581158957م تقببببدر دحببببوالي 3136الشببببتاي عببببام 
 ميجاوات/ساعة مبم المشبروعات الكديبرل. 785148193والكديرل المشروعات 

ق و برل  بي كميبة ال اقبة الكهرداريبة المسبتهلكة  بي يبتحقأرهرت النتار  كذلك 
ال اقبة الكهرداريبة  علبطعدارل جانبط ال لبط  ت ديبق الق اع السبكني مبال خب و

اتنببببارل والسببببخانات( خبببب و  صببببلي ا جهبببب ل الكهرداريببببة المن ليببببة ) علببببط
ميجاوات/سبباعة  2,022,488م تقببدر دحببوالي 3136( عببام الشببتاي-الصببيع)

 المشببروعاتميجاوات/سبباعة مببم  3,233,621و الكديببرل، المشببروعاتدببدوال 
مببال كميببة ال اقببة الكهرداريببة المتوقببم  %32الكديببرل. هببذا الببو رل تقببدر دنسببدة 

عدارل ال لببط علببط  يال قدببو ت ديببقاسببته كها  ببي الق بباع السببكني لببنفس الفصببل
 ال اقة الكهردارية.

تخفبببيض كميببة ابببا   بباني أكسبببيد الكردبببوال كببذلك أرهبببرت الدراسببة عمكانيبببة 
((CO2  م علببط حببوالي 3136المسببدط الرريسببي ل حتدبباس الحببرار   ببي عببام

مببال كميبببة % 5.858 ببال دببدوال المشببروعات الكديببرل ودنسببدة  1,537,091
تخفببيض دعببض الغببا ات ال ببارل عمكانيببة ط دات ببا ة علبب الكلببي،االسببته ك 
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