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  تقدمي

  

 آلفاق التطـور المـستقبلي      استرشاديإجراء تحليٍل   إلى   هذه الدراسة    تهدف
في محاولة من أمانة     هاويأتي تنفيذ . ألنظمة التوليد الكهربائية في الدول العربية     

 في جامعة الدول العربية لردف      )إدارة الطاقة (المجلس الوزاري العربي للكهرباء     
عضاء بالمعلومات والبيانات التوجيهية المتعلقة بآفـاق  صناع القرار في الدول األ 

تطور منظومات التوليد الكهربائية للعقدين القادمين في ضوء نمو الطلب المتوقع           
وخيارات التزود األمثل لتغطية هذا الطلب اعتماداً على مصادر الطاقة الوطنية من     

الكهرباء والغاز مـن    جهة والبدائل التي يمكن أن يوفرها الربط اإلقليمي لشبكتي          
) إدارة الطاقـة  ( وقد استعانت األمانة العامة لجامعة الدول العربيـة          .جهة أخرى 
رئيس مجموعة تخطيط الطاقة ودائـرة أمـان         - علي حينون  /المهندسبالدكتور  
  .إلنجاز هذه الدراسة بهيئة الطاقة الذرية السورية المفاعالت

   
الكافية حول السياسات الرسمية لكـل      ونظراً لعدم توافر البيانات التفصيلية       

دولة فقد بدا من العسير الغوص في التفاصيل الجزئية لوضـع سياسـة شـاملة               
ومتكاملة ضمن رؤية موحدة للدول األعضاء، وهو ما يمكن أن يتـرك لدراسـة              

وعليه فإن هذه الدراسـة تقـدم نتـائج توجيهيـة           . الحقة أكثر تفصيالً وشموالً   
حتماالً التي يمكن أن تتطور وفقها منظومـات التوليـد          تستشرف اآلفاق األكثر ا   

الكهربائية في سعيها لتحقيق أمن التزود وتلبية الطلب المستقبلي المتوقع بشكل           
أمثل من حيث تكلفة التوليد في ضوء الخيارات والبدائل المتعلقة بأنماط المحطات            

  . 1ليةالمتاحة والمرشحة للدخول في خطط توسيع أنظمة التوليد المستقب
بناء على ما تقدم فإن نتائج هذه الدراسة يمكن أن تأسس لرسـم سياسـة               

 الوطني واإلقليمي وتعتمد في تحقيق أمن       نتزود مستقبلية متكاملة تراعي البعيدي    
                                                 

تتضمن الدراسة في هذا السياق تقييماً مقارناً لخيارات التوليد الكهربائي المحتملة وصوالً لخليط التوليد األمثل   1
 .ةالذي يحقق تغطية الطلب على الكهرباء عند أدنى تكلفة لواحدة الطاقة المولدة خالل فترة الدراس
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بمـا فيهـا     -تيجيه تزود مثلى ومتكاملـة للطاقـة       على صياغة استرا   االمدادات
 المؤثرات والقيـود    مالحظةالل   تحقق معايير التنمية المستدامة من خ      -الكهرباء

االجتماعية واالقتصادية والبيئية وبما يتالءم مع البنية التحتيـة والمؤسـساتية           
  .القائمة وآفاق تطورها المستقبلية في الدول األعضاء

  

 -:تشمل هذه الدراسة المحاور التالية 

 تحليل واقع منظومات التوليد للدول األعضاء؛ −
  ؛2030رباء للدول األعضاء لغاية عام تقدير تطور الطلب على الكه −
وضع سيناريو مرجعي توجيهي حول تطور منظومات التوليد لتلبيـة الطلـب         −

 المتوقع؛
صياغة استراتيجيات التوسع األمثل ألنظمة التوليد على المستوى الوطني بما           −

-2007 الطاقة المولدة خالل الفترة      وحدةيحقق تلبية الطلب عند أدنى تكلفة ل      
 ؛ 2030

لبيانـات الـدخل األهـم    ) Sensitivity Analysis(ليل حساسية النتائج تح −
 ؛)المتمثلة بكميات الغاز المتاح للتوليد(

التمهيد لتقييم تأثير الربط اإلقليمي على التطور المستقبلي ألنظمـة التوليـد             −
بخصوص رفع موثوقية التزود بالكهربـاء وتخفـيض اسـتطاعات التوليـد            

 األحمال وبما سـينعكس فـي خفـض         إزاحةدة من   المركبة من خالل االستفا   
 االستثمارات التمويلية لبناء أنظمة التوليد المستقبلية؛

 .االستنتاجات والتوصيات والتوجهات المستقبلية −
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  الرموز واالختصاراتقائمة
  

AUE              لكهرباءلاالتحاد العربي  
ة ـــالطاق

  النهائيةالكهربائية 
(Final 

Electricity)  

 والناتجة الطاقة المقدمة للمستهلك في قطاعات االستهالك المختلفة
عن الطاقة الثانوية بعد عمليات النقل والتوزيع بهدف تلبية 

  .مستلزمات الخدمات الطاقية على شكل كهرباء

  اســة األســالسن
(Base Year)  

تعبر عن واقع استهالك الطاقة الحالي وتمثل نقطة بداية التحليل 
 في 2005المستقبلي للطلب على الطاقة والتزود بها وتقابل عام 

  ذه الدراسةه
MESSAGE      Model for Energy Supply Strategy Alternatives and 

their General Environmental Impacts 

  
 اســــــحدات القيو

  
Bcm Billion cubic meters 
Mcm Million cubic meters 
boe barrel of oil equivalent 
kboe 1000 barrels of oil equivalent 
toe ton of oil equivalent 
ktoe 1000 tons of oil equivalent 
Mtoe million tons of oil equivalent 
kW 1000 Watt  
MW Mega Watt (=1000 kW)   
kWh 1000 Watt hour  
MWh Mega Watt hour (=1000 kWh)  
GWh Giga Watt hour (=1000 MWh) 
TWh Tera Watt hour (=1000 GWh) 
US$  US Dollars (all costs in this report are in 

constant US$2000) 
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  ملخص تنفيذي. 1

  الدراسةاهلدف من   1 -1
ـ استرشادي هذه الدراسة إجراء تحليٍل     تستهدف ور المـستقبلي   آلفاق التط

ألنظمة التوليد الكهربائية في الدول العربية اعتماداً على منهجية التحليل األمثـل            
المرتكزة إلى مبدأ التكلفة األقل لتطوير خطط التوسع المثلـى ألنظمـة التوليـد              

وتهدف إلى ردف صناع القـرار لقطـاع        .  للدول العربية  2الكهربائية المستقبلية 
 بالمعلومات والبيانات التوجيهيـة المتعلقـة بـالتطور         الطاقة في الدول األعضاء   

المستقبلي بعيد المدى لمنظومات التوليد الكهربائية للعقدين القادمين في ضـوء           
نمو الطلب المتوقع وخيارات التزود األمثل لتغطية هذا الطلـب اعتمـاداً علـى              

  . مصادر الطاقة الوطنية

حى تطور أنظمـة التوليـد      التي تقتصر على تحليل من    –تشكل هذه الدراسة    
 المرحلة األولى التي يمكن البناء عليهـا إلجـراء          -الكهربائية الوطنية المعزولة  

دراسة تقييم مقارن الستشراف آفاق و فوائد القيام بربط الشبكات الوطنية فـي             
ويمكن لدراسة مقارنة من هذا القبيل أن تقدم إجابات حـول           . إطار شبكة شاملة  

كيف يمكن ألنظمة الطاقة العربيـة الوطنيـة أن         : ن قبيل مجموعة من األسئلة م   
تتطور في إطار سوق متكاملة للطاقة؟ ما هي أنماط محطات التوليد الكهربـائي             
التي تسمح بالحصول على أقصى ما يمكن من فوائد دمج األسواق الوطنية، التي             
سوف تسمح بتكوين سوق أكبر من حيث الحجم و أكثر تنوعاً من حيث مـصادر               

لتزود وأنماط االستهالك؟ باإلضافة إلى العديد من األسئلة المشابهة  التي البـد             ا
  . من محاولة اإلجابة عنها عند القيام بالدراسات المستقبلية

                                                 
2 Least-cost expansion plan of electricity generation system 
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بناء على ما تقدم فإن نتائج هذه الدراسة يمكن أن تأسس لدراسة أوسـع              
طني  الـو  نتساعد في رسم سياسة تزود مـستقبلية متكاملـة تراعـي البعيـدي            

واإلقليمي وتعتمد في تحقيق أمن التزود على صياغة استراتيجيه تـزود مثلـى             
 تحقق معايير التنمية المستدامة     -بما فيه الكهرباء  –ومتكاملة لقطاع الطاقة برمته   

  .في أبعادها االجتماعية واالقتصادية والبيئية والمؤسساتية للدول األعضاء

  املستخدمةة العمل منهجي  2 - 1
  

البرنامج  في هذه الدراسة منهجية التحليل األمثل المعتمدة في استخدمت
MESSAGE3  التوليد ألنظمة التوسع المستقبلي األمثل ط خطلصياغة 

القيود  مالحظةمع  الطاقة المولدة وحدةلالتكلفة األقل وفق معيار  ةالكهربائي
 دة إلىوترتكز منهجية التحليل المعتم. المستثمرالمفروضة من قبل المحددات و

نمذجة كامل سلسلة التحول الطاقية من الطاقة األولية إلى النهائية وتلحظ من ثم 
ستيراد إضافةً لال كالنقل والتوليد الوسيطةالمصادر الطاقية مروراً بالمراحل 

وتستطيع هذه المنهجية اعتماداً على مبادئ األمثلة الرياضية صياغة . والتصدير
زود الطاقي والمفاضلة بينها وفق محددات تفرضها وتقييم استراتيجيات بديلة للت

القيود على إمكانيات االستثمار الجديدة، وكميات الوقود المتاحة وإمكانيات 
تسويقها، والقيود البيئية، إضافةً لنسبة تغلغل التقانات الجديدة ذات الكفاءة 

 التوليد األمثل لتقاناتدور العلى تقييم وتساعد هذه الطريقة . الطاقية األعلى
يمكن أن يتضمنه التوليد المستقبلي مع ما نظام المختلفة ومدى مساهمتها في 

) والطاقة المتجددةالطاقة النووية (خيارات التوليد الجديدة ذلك من ترجيح دور 
  .في سياسات التزود الطاقي

                                                 
3 MESSAGE: Model for Energy Supply Strategy Alternative and their General 
Environmental Impacts 
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   وحماورهاالدراسة تنظيم   3 - 1

 التوليد لديها مـا يجعـل      نظراً لكثرة عدد الدول العربية وتنوع أنماط أنظمة       
من العسير في إطار هذه الدراسة االسترشادية تقديم تحليل مفصل لجميع أنظمة            

 دول جرى اختيارهـا وفـق       10 فقد اقتصر التحليل على      17الدول البالغ عددها    
معايير محددة بحيث تصلح كالً منها أن تكون مثاالً نموذجياً يعمم على مجموعة             

ة لها من حيث الموقع الجغرافـي ومواصـفات التطـور           أكبر من الدول المشابه   
. ةاالجتماعي واالقتصادي والتقني التي تحكم التطور المستقبلي لألنظمة الكهربائي        

  -:وقد نفذت هذه الدراسة وفق المحاور التالية

-2003(تحليل واقع منظومات التوليد للدول األعضاء للسنوات األخيـرة           −
 ؛base year( 2007(نة األساسوتقديم توصيف تفصيلي للس) 2007

 ومن ثم   2030تقدير تطور الطلب على الكهرباء للدول األعضاء لغاية عام           −
وضع سيناريو مرجعي توجيهي حول تطور منظومات التوليد لتلبية الطلب          

 المتوقع؛

صياغة استراتيجيات التوسع األمثل ألنظمة التوليد على المستوى الوطني          −
 الطاقة المولدة خالل الفتـرة      وحدةأدنى تكلفة ل  بما يحقق تلبية الطلب عند      

 ؛ 2007-2030

 .استخالص االستنتاجات والتوصيات والتوجهات المستقبلية −

  توصيف ومنذجة أنظمة الطاقة الوطنية  4 - 1
  

 ألنظمـة   للتدفقات الطاقيـة  ة  ذج فيزيائي انمانطلقت عملية التحليل من تطوير      
التحوالت الطاقية من   مراحل  مطورة جميع   وقد شملت النماذج ال   . التوليد المدروسة 
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وقد . مروراً بعمليات المعالجة والنقل والتوزيع مستوى العرض إلى مستوى الطلب   
، والطاقـة    الوطنيـة  المصادرللطاقة تشمل   أربع مستويات   اعتمد في هذا التحليل     

المقتصرة على الكهربـاء فـي هـذه         (األولية، والطاقة الثانوية والطاقة النهائية    
الطاقة النهائية الطاقة عند طرف المستهلك حيث يتوضع الطلـب          وتمثل  . )حالةال

. ، والذي يعرف وفق الكميات السنوية ومنحنيات الحمـل الـساعية          الواجب تلبيته 
على الطاقة هي معطيات دخل تقـدم إلـى         المستقبلي  لطلب  علماً أن بيانات تطور ا    

. مستوى األول للسلسة الطاقية   تعرف دائماً عند ال    البرنامج على شكل قيم خارجية    
ويتضمن توصيف الطلب على الكهرباء تعريف منحنيات الحمل الساعي من خالل           
تقسيم السنة إلى فترات زمنية تعبر كٌل منها عن منطقة حمل يعرف خاللها سلوك              

 وتتكـون   ). وأنمـاط األيـام وأوقاتهـا      لوالفص(منحني الحمل تبعاً ألوقات السنة      
  -: في نمذجة أنظمة الطاقة منالبيانات المستخدمة

o ،معطيات تطور الطلب المستقبلي على الكهرباء ومنحنيات الحمل الساعي  
o       ومعـدالت إنتاجهـا    ) نفط وغـاز  (االحتياطي المؤكد لمصادر الطاقة الوطنية

  السنوية خالل فترة الدراسة،
o          توصيف تفصيلي لمحطات التوليد القائمة والمرشحة وفق المعايير االقتصادية

، معامل التحميل السنوي  ومردود  ، وال االستطاعة التركيبية لفنية التي تشمل    وا
والصيانة، باإلضافة إلى العديـد     التشغيل  و وتكاليف اإلنشاء    ومعامل التشغيل، 

 . من العوامل الفنية األخرى

o محطات الدارة المركبـة العاملـة      التي شملت   محطات التوليد المرشحة     قائمة
 الفيـول  وأطات العنفة البخارية العاملة على الغـاز        مح و على الغاز الطبيعي،  

ومحطـات  المحطـات النوويـة      و محطات العنفة الغازيـة،    و ،)الزيت الثقيل (
 ).رياح وفوتوضوئي(الطاقات المتجددة 
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جرى االعتماد ما أمكن على المصادر الرسـمية للحـصول علـى البيانـات              
مل الذروة، وكميات النفط و     المتعلقة بالتطور المستقبلي للطلب على الكهرباء و ح       

وقد اعتمدت بشكل رئيسي البيانات الرسمية الواردة في منشورات         . الغاز المنتجة 
 فيما يتعلق بتوصـيف     AUE)(االتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء       

، والتـي تـضمنت الطاقـة    2007 (Base Year)قطاع الكهرباء للسنة األساس 
إضـافةً لحمـل الـذروة      ) المنتجـة (والثانويـة   ) ستهلكةالم(الكهربائية النهائية   

واالستطاعات المركبة وأنماط المحطات حسب المواصفات الفنية ونمـط الوقـود           
كما اعتمد جزئياً على المصدر نفسه في تحـضير البيانـات           ). 3(المستخدم فيها   

تعلق وفيما ي . المتعلقة بتطور الطلب المستقبلي على الطاقة النهائية وحمل الذروة        
بتوصيف مصادر الطاقية األحفورية من حيث االحتياطي المؤكد وتوقعات اإلنتـاج           
السنوية، فقد اعتمدت البيانات المتوفرة في التقرير االقتصادي العربـي الموحـد            

) أوابك(، والتقارير اإلحصائية السنوية لمنظمة األقطار العربية المصدرة للنفط          )1(
ـ      )2( ، )9(،  )8(،  )7(،  )6(،  )5(،  )4(ع األخـرى    ، إضافةً لمجموعة مـن المراج
 البيانات التي اعتمدت في هذه      1-1و يلخص الجدول    ]. 6[،  ]5[،  ]4[،  ]3[؛  )10(

الدراسة حول التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقـة الكهربائيـة واسـتطاعات            
بينمـا  % 7 -%3ويالحظ أن تطور الطلب على الكهرباء سيتراوح بـين          . الذروة

مسجالً أعلى مستوى له في     % 5-%3بين  الطلب على استطاعة الذروة     سيتراوح  
  .حدةحالة السعودية واإلمارات المت

الجدير بالذكر أن بعض الدول العربية قد أرسلت مالحظاتها علـى النـسخة             
 في  )قدر اإلمكان (هذه المالحظات   بعين االعتبار ل  م األخذ   تقد  واألولية من الدراسة    
  ).ر الملحق أانظ(اعداد هذه النسخة 
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   :1-1اجلدول 

الكهرباء واستطاعة الذروة املعتمدة يف على النهائي تطور الطلب 
 .الدراسة

 2007 2010 2015 2020 2025 2030 

الطلب النھائي 
(TWh)  170 199 254 331 439 544 

  السعودیة
حمل الذروة 

(MW) 31187 42900 55500 71700 93700 112800 

ائي الطلب النھ
(TWh)  75 90 141 215 326 494 

  اإلمارات
حمل الذروة 

(MW) 12486 15082 23635 35868 54432 82604 

الطلب النھائي 
(TWh)  39.8 50.5 67.1 93.9 131.3 183.6 

  الكویت
حمل الذروة 

(MW) 9070 11426 14933 20459 28031 38405 

الطلب النھائي 
(TWh)  4 5.73 7.64 9.53 11.90 14.86 

  الیمن 
حمل الذروة 

(MW) 875 1226 1633 2035 2536 3160 

الطلب النھائي 
(TWh)  30.66 37.03 51.65 71.58 95.2 126.1 

  سوریة
حمل الذروة 

(MW) 7120 8432 11476 15712 20651 27031 

الطلب النھائي 
(TWh) 29.9 65.6 139.0 201.3 291.4 421.9 

  العراق
حمل الذروة 

(MW) 5530 12149 25739 37296 54043 78311 
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الطلب النھائي 

(TWh)  10.53 14.44 21.08 29.29 39.52 52.42 
  األردن

حمل الذروة 
(MW) 2392 3230 4515 6169 8393 11313 

الطلب النھائي 
(TWh)  102.1 132.9 174.6 222.4 283.2 360.7 

  مصر
حمل الذروة 

(MW) 18500 24070 31623 40283 51315 65368 

الطلب النھائي 
(TWh)  20.57 21.11 25.23 29.92 35.88 43.08 لیبیا  

حمل الذروة 
(MW) 4420 4830 5599 6491 7525 8723 

الطلب النھائي 
(TWh)  30.3 37.2 50.6 66.9 88.5 116.9 

  الجزائر
حمل الذروة 

(MW) 6511 7999 10856 14392 19078 25291 
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الحصول على بيانات موثوقـة حـول       يجدر التنويه في هذا السياق إلى أن         
للمدى ) وكذلك أشكال الطاقة األخرى   (تطور الطلب النهائي على الطاقة الكهربائية       

المتوسط والبعيد يتطلب وفق منهجيات التحليل الحديثة إجراء دراسات تحليل وفق           
منهجية االستهالك النهائي التي تعتمد في إسقاط التطور المستقبلي للطلب علـى            

النهائية على مجموعة من السيناريوهات التي تعكس التطور االجتمـاعي          الطاقة  
والديموغرافي واالقتصادي والتقني المتوقع للبلد المعني وتأثيره علـى اسـتهالك           

وتسمح هـذه الطريقـة     . الطاقة النهائية في جميع القطاعات االستهالكية للمجتمع      
ها على تطور الطلب علـى      بسبر مختلف سيناريوهات التطور المتوقعة وانعكاسات     

الطاقة، وتتيح من ثم وضع عدة سيناريوهات للطلب يمكن أن تعكـس سياسـات              
ويقـود اعتمـاد منهجيـة      ]. 5[،  ]4[،  ]3[معينة إلدارة الطلـب علـى الطاقـة         

سيناريوهات الطلب على الطاقة إلى ضرورة صياغة اسـتراتيجية تـزود وفـق             
  .اسة طاقية أكثر مرونة وواقعيةخيارات متعددة، تتيح لصانع القرار رسم سي

وفي حدود البيانات المتاحة أثناء إعداد هذه الدراسة لم يتوفر مثل هذا النمط             
دون أن  (من الدراسات إال لدى ثالث دول عربية هي سورية والسعودية والجزائر            

بهدف تحسين  -وعليه ينصح في مرحلة الحقة    ). تكون جميع نتائجها متاحة رسمياً    
 التنسيق مع الدول األعضاء للحصول على بيانات        -ة ورفع موثوقيتها  هذه الدراس 

مثالً سيناريو نمـو اقتـصادي      (رسمية حول تطور الطلب تعتمد أكثر من سيناريو         
  ).مرتفع، وسيناريو ترشيد االستهالك

  النتائج الرئيسية  5 - 1

ج اعتماداً على نماذج أنظمة الطاقة التي جرى تطويرها وفق منهجية البرنام          
MESSAGE           وشملت مخططات التدفقات الطاقية عنـد المـستويات المختلفـة 
 التوليد والنقل والتوزيع بينها إضافةً لمجموعة الفرضيات والقيـود          توتكنولوجيا
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الرئيسية لسياسات التزود المستقبلية، فقد جرت محاكاة التطور المستقبلي بعيـد           
ائيـة ومـن ثـم صـياغة        ألنظمة التوليـد الكهرب   ) 2030-2007للفترة  (المدى  

عند  ءعلى الكهربا المستقبلي  تلبية الطلب   استراتيجيات توسعها المثلى التي تحقق      
معين يضمن الجاهزيـة    هامش احتياطيٍ    وألجل   4 الطاقة المولدة  وحدةأدنى تكلفة ل  

  . والموثوقية المطلوبة للنظام
وتتلخص نتائج استراتيجية التوسع بصياغة المخطـط الزمنـي لمحطـات           

وليد المضافة وفق النمط واالستطاعة، والتطور الـسنوي لالسـتطاعة الكليـة            الت
المركبة مقارنةً مع حمل الذروة، إضـافةً لتطـور الطاقـة الكهربائيـة المنتجـة               

  .واحتياجات الوقود
  التوسع األمثل ألنظمة التوليد يف اإلقليم األول 1-5-1

  . إلمارات والكويت واليمنيضم هذا اإلقليم أنظمة التوليد لكٍل من السعودية وا

 191من  تشير نتائج خطة التوسع السعودية إلى أن توليد الكهرباء سينمو           
TWh    595  إلى 2007في عام TWh   مسجالً معدل نمـو وسـطي       2030 عام 
وسينمو الوقود المستهلك لتلبية هذا التطور مـن حـوالي          . سنوياً% 5.1يقارب  

41.3Mtoe  134.4 إلى حوالي 2007 عام Mtoe مع زيـادة فـي   2030 عام 
ويالحظ أن المردود الوسـطي لنظـام التوليـد         . هيمنة النفط والمشتقات النفطية   

وستنمو االسـتطاعة   . 2030عام  % 34.7إلى حوالي   % 32.6سيتحسن قليالً من    
 127000 إلـى حـوالي      2030 لتصل عام    ميجاوات 37000المركبة من حوالي    

 مـا   ميجاوات 102500ضافة إلى حوالي    ، وستصل االستطاعة الكلية الم    ميجاوات
 مضافة سنوية   ةوتقابل استطاع % 5.55يكافئ نسبة نمو سنوية وسطى تقرب من        

                                                 
  . وتشمل تكالیف االستثمار، وتكالیف الصیانة والتشغیل، وثمن الوقود 4
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 خطة التوسع األمثل لنظـام التوليـد        1-1ويبين الشكل   . ميجاوات 4460تقارب  
  .السعودي

 76.5من  تشير نتائج خطة التوسع اإلماراتية إلى أن توليد الكهرباء سينمو           
TWh  506  إلى 2007 في عام TWh   مسجالً معـد نمـو وسـطي        2030 عام 

وسينمو الوقود المستهلك لتلبية هذا التطور من حـوالي         . سنوياً% 8.6يقرب من   
22.4Mtoe  85.8 إلى حوالي 2007 عام Mtoe مع هيمنـة شـبه   2030 عام 

ويالحظ أن المـردود الوسـطي لنظـام        . كاملة للغاز الطبيعي طيلة فترة الدراسة     
وسـتنمو االسـتطاعة   . 2030عام  % 51إلى حوالي   % 30 قد نما في من      التوليد

، ميجـاوات  91200 إلى حوالي    2030 لتصل عام    ميجاوات 17360المركبة من   
، ما يكافئ نسبة    ميجاوات 89600وستصل االستطاعة الكلية المضافة إلى حوالي       

 مـضافة سـنوية تقـارب       ةوتقابل استطاع % 7.5نمو سنوية وسطى تقرب من      
ويجدر التنويه إلى أن المنظومة اإلماراتية ستسجل بذلك أعلـى          . ميجاوات 3900

معدالت النمو بين جميع الدول العربية، كما أن النمو الكبير المتوقع لـديها فـي               
 2030الفترة األخيرة من الدراسة سيجعل كمية الكهرباء المولـدة لـديها عـام              

 خطة التوسع األمثل    2-1الشكل  ويبين  . تتجاوز حتى كميات التوليد في السعودية     
 .لنظام التوليد اإلماراتي
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التوسع األمثل لالستطاعة المركبة في المنظومة السعودية موزعـة حـسب نـوع             : 1-1الشكل  

 .محطات التوليد، مقارنةً مع حمل الذروة
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التوسع األمثل لالستطاعة المركبة في المنظومة اإلماراتية موزعة حـسب نـوع      : 2-1الـشكل   

 .حطات التوليد، مقارنةً مع حمل الذروةم
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 44مـن   تشير نتائج خطة التوسع الكويتية إلى أن توليد الكهرباء سـينمو            
TWh    204  إلى 2007في عام TWh   مسجالً معـد نمـو وسـطي        2030 عام 

وسينمو الوقود المستهلك لتلبية هذا التطور بمعدل وسطي        . سنوياً% 7يقرب من   
 عام Mtoe 36.8 إلى حوالي 2007 عام  9.7Mtoeمن حوالي % 6سنوي يبلغ 

.  مع بقاء المشتقات النفطية مهيمنةًً كوقود أساسي فـي توليـد الكهربـاء             2030
إلـى حـوالي    % 39ويالحظ أن المردود الوسطي لنظام التوليد قد نما فـي مـن             

 لتـصل   ميجـاوات  10500وستنمو االستطاعة المركبة من     . 2030عام  % 47.7
، وستصل االستطاعة الكلية المضافة إلى      ميجاوات 46000 إلى حوالي    2030عام  

 ما يكافئ استطاعة وسطية مضافة سنوياً تقـرب مـن           ميجاوات 45000حوالي  
  . خطة التوسع األمثل لنظام التوليد الكويتي3-1ويبين الشكل . ميجاوات 1960

 5.24مـن   تشير نتائج خطة التوسع اليمنية إلى أن توليد الكهرباء سينمو           
TWh 19  إلى 2007ي عام   ف TWh   مسجالً معد نمو وسطي يقرب      2030 عام 

وسينمو الوقود المستهلك لتلبية هـذا التطـور مـن حـوالي            . سنوياً% 5.8من  
1.5Mtoe  3.7 إلى حوالي 2007 عام Mtoe مع هيمنة كاملة للغاز 2030 عام 

 مـن   ويالحظ أن المردود الوسطي لنظام التوليد قد نمـا        . 2015الطبيعي بعد عام    
وستنمو االستطاعة المركبة من    . 2030عام  % 44 إلى حوالي    2007عام  % 30

 ما يقابل استطاعة    ميجاوات 3550 إلى حوالي    2030 لتصل عام    ميجاوات 1400
  . ميجاوات 150وسطية مضافة سنوياً تقرب من 

  . خطة التوسع األمثل لنظام التوليد اليمني4-1ويبين الشكل 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 24 -
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ألمثل لالستطاعة المركبة في المنظومة الكويتية موزعـة حـسب نـوع            التوسع ا  : 3-1الشكل  

 .محطات التوليد، مقارنةً مع حمل الذروة
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التوسع األمثل لالستطاعة المركبة في المنظومة اليمنيـة موزعـة حـسب نـوع              :  4-1الشكل  

 .محطات التوليد، مقارنةً مع حمل الذروة
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  قليم الثاينالتوسع األمثل ألنظمة التوليد يف اإل 1-5-2

  .يضم هذا اإلقليم  أنظمة التوليد لكٍل من سورية والعراق واألردن 
تشير نتائج خطة التوسع السورية إلى أن توليد الكهربـاء سـينمو بمعـدل              

 عـام   TWh 148.4 إلـى    2007عـام    TWh 39مـن   % 6وسطي يصل إلى    
 2007 عام  7.3Mtoeوسينمو خالل ذلك الطلب على الوقود من حوالي . 2030

إلـى حـوالي    ) على التتالي  % 52.6،  %47.4موزعاً بين الغاز والفيول بنسبة      (
32.6 Mtoe   وقـود  % 9فيـول و  % 87غاز و   % 4موزعاً بنسبة    (2030 عام
ويالحظ أن المردود الوسطي لنظام التوليد السوري سينمو في المرحلـة           ). نووي

ارة المركبة ثم   نتيجة زيادة مساهمة الد   % 52إلى  % 46 من   2010-2007األولى  
 نتيجة تراجع حصة الدارة المركبة وزيادة       2030عام  % 39سيتراجع وصوالً إلى    

وستصل مجمـل   . االعتماد على الفيول ودخول الخيار النووي ذو المردود المتدني        
 ميجاوات 29000االستطاعة المضافة وفق خطة التوسع األمثل إلى ما يقرب من           

يقابل إضافة استطاعة   % 6.7مو وسطي يقرب    خالل فترة الدراسة مسجلةً معدل ن     
 خطة التوسع األمثل    5-1ويبين الشكل   . ميجاوات 1200وسطية سنوية تقرب من     
  .لنظام التوليد السوري

تشير نتائج خطة التوسع األردنية إلى أن توليـد الكهربـاء خـالل الفتـرة               
مسجالً معـدل نمـو      TWh 58.6 إلى TWh 13.05من   سينمو   2007-2030

% 5.8وسيقابل ذلك نمو الوقود المستهلك بمعدل       . سنوياً% 6.8يقرب من   وسطي  
وسينجم عن ذلك نمو المردود الوسـطي  . Mtoe 10.7 إلى حوالي  3Mtoeمن 

وسـتنمو االسـتطاعة    . 2030عـام   % 47.7إلى حوالي   % 38لنظام التوليد من    
 إلى  2007 عام   ميجاوات 2390من  % 7المركبة بمعدل سنوي وسطي يقرب من       

 ما يقابل استطاعة سنوية وسـطية مـضافة         2030 عام   ميجاوات 11300حوالي  
 خطة التوسع األمثل لنظام التوليـد       6-1ويبين الشكل   . ميجاوات 450تقرب من   
  .األردني
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Total Installed Capacity (SYR)
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التوسع األمثل لالستطاعة المركبة في المنظومة السورية موزعـة حـسب نـوع              : 5-1الشكل  
 .وةمحطات التوليد، مقارنةً مع حمل الذر
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 التوسع األمثل لالستطاعة المركبة في المنظومة األردنية موزعـة حـسب نـوع               :6-1الشكل  
 .محطات التوليد، مقارنةً مع حمل الذروة
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تشير نتائج خطة التوسع لنظام التوليد العراقي إلى أن توليد الكهرباء سينمو            
 مسجالً معد نمـو     2030 عام   TWh 468  إلى 2007في عام    TWh 33.2من  
وسينمو الوقود المستهلك لتلبية هذا التطور من       . سنوياً% 12.2سطي يقرب من    و

 مع زيادة فـي  2030 عام Mtoe 97 إلى حوالي 2007 عام  7.4Mtoeحوالي 
ويالحـظ  . هيمنة الوقود الثقيل والذي سيصبح الوقود األساسي في عملية التوليد         

عام % 42 إلى حوالي    %38أن المردود الوسطي لنظام التوليد قد نما من حوالي          
 إلـى  2030 لتصل عام ميجاوات 11500وستنمو االستطاعة المركبة من  . 2030

 80800، وستصل االستطاعة الكلية المضافة إلى حوالي        ميجاوات 85500حوالي  
. ميجـاوات  3500، ما يقابل استطاعة سنوية وسطية مضافة تقرب من          ميجاوات

 .ام التوليد العراقي خطة التوسع األمثل لنظ7-1ويبين الشكل 

 
  التوسع األمثل ألنظمة التوليد يف اإلقليم الثالث 1-5-3

  .  يضم هذا اإلقليم  أنظمة التوليد لكٍل مصر والجزائر وليبيا

تشير نتائج خطة التوسع لمصرية إلى أن توليد الكهربـاء سـينمو بمعـدل              
 عـام   TWh 407  إلـى  2007عـام    TWh 115من  % 5.6وسطي يصل إلى    

  2007 عام  Mtoe 20وسينمو خالل ذلك الطلب على الوقود من حوالي . 2030
 82إلـى حـوالي     ) على التوالي  % 11،  %89توزع بين الغاز و الفيول بنسبة       (

Mtoe  للوقـود  % 14للفيـول و % 28للغـاز و  % 49توزع بنسبة  (2030 عام
%. 6.5مسجالً بذلك معدل نمو وسطي سـنوياً يقـرب مـن            ) للفحم% 9نووي و 
خـالل فتـرة    % 43إلـى   % 51راجع المردود الوسطي لنظام التوليد مـن        وسيت

الدراسة نتيجة زيادة مساهمة تكنولوجيات التوليد األقل كفاءة كمحطـات الفحـم            
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 2007 عام   ميجاوات 22000وستنمو االستطاعة المركبة من     . والمحطات النووية 
ي يقرب من    محققةً بذلك معدل نمو وسط     2030 عام   ميجاوات 70600إلى حوالي   

وستصل مجمل االستطاعة المضافة وفق خطة التوسع األمثـل إلـى مـا             %. 5.2
 ما يقابل إضافة استطاعة وسطية سنوية تقرب مـن          ميجاوات 53500يقرب من   

  . خطة التوسع األمثل لنظام التوليد المصري8-1ويبين الشكل . ميجاوات 2330

 25مـن   ربـاء سـينمو     تشير نتائج خطة التوسع الليبية إلى أن توليد الكه        
TWh    54  إلى 2007في عام TWh   مسجالً معد نمو وسطي يقرب      2030 عام 

  7Mtoeوسينمو الوقود المستهلك لتلبية هذا التطور من حوالي . سنوياً% 3من 
 مع بقاء الغاز الطبيعي مهيمنـاً       2030 عام   Mtoe 10.9 إلى حوالي    2007عام  

ويالحـظ أن   . نهايـة الدراسـة    ميجاوات 1000ودخول محطة نووية باستطاعة     
. 2030عام % 43إلى حوالي % 31المردود الوسطي لنظام التوليد قد نما في من        

 إلـى حـوالي     2030 لتصل عام    ميجاوات 6500وستنمو االستطاعة المركبة من     
 6600، وستصل االستطاعة الكليـة المـضافة إلـى حـوالي            ميجاوات 10000
 . األمثل لنظام التوليد الليبي خطة التوسع9-1ويبين الشكل . ميجاوات
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Total Instaled Capacity (IRQ)
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 التوسع األمثل لالستطاعة المركبة في المنظومة العراقية موزعـة حـسب نـوع               :7-1الشكل  

 .محطات التوليد، مقارنةً مع حمل الذروة
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 التوسع األمثل لالستطاعة المركبة في المنظومة المصرية موزعة حـسب نـوع              :8-1الشكل  

 .مع حمل الذروةمحطات التوليد، مقارنةً 
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-2007تشير نتائج خطة التوسع الجزائرية إلى أنه خالل فتـرة الدراسـة             
مسجالً معدل نمو    TWh 143 إلى TWh 37من   سينمو إنتاج الكهرباء     2030

الذي سيعتمد  -وسيقابل ذلك نمو الوقود المستهلك    . سنوياً% 6.1وسطي يقرب من    
 إلـى   10.35Mtoeمـن  % 3.4 بمعـدل  -بشكل شبه كامل على الغاز الطبيعي

وسينجم عن ذلك نمو المردود الوسطي لنظام التوليد مـن          . Mtoe 22.4حوالي  
 8400وستنمو االسـتطاعة المركبـة مـن        . 2030عام  % 55إلى حوالي   % 30

، مـا يقابـل اسـتطاعة       ميجاوات 29500 إلى حوالي    2030 لتصل عام    ميجاوات
ع االستطاعات الجديدة   وستتوز. ميجاوات 1300وسطية سنوية مضافة تقرب من      

 7200(للعنفات الغازيـة    % 24للدارة المركبة،   ) ميجاوات 22000% (75بنسبة  
وسيتراوح الهامش  %). 1( للعنفات المائية والريحية     ميجاوات 320، و   )ميجاوات

 خطة التوسـع األمثـل لنظـام        10-1ويبين الشكل   %. 25-14%االحتياطي بين   
  .التوليد الجزائري
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 التوسع األمثل لالستطاعة المركبة في المنظومة الليبيـة موزعـة حـسب نـوع                :9-1الشكل  
 .محطات التوليد، مقارنةً مع حمل الذروة
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 التوسع األمثل لالستطاعة المركبة في المنظومة الجزائرية موزعة حسب نـوع             :10-1الشكل  
 .محطات التوليد، مقارنةً مع حمل الذروة
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     طط التوسعاملؤشرات الرئيسية خل  6 -1

 أدناه المؤشرات الرئيسية لنتائج خطط التوسع األمثـل         2-1يلخص الجدول   
ويوضح الجدول التطورات المستقبلية التي يتوقـع أن        . ألنظمة التوليد المدروسة  

 بـالنظر للطاقـة     2030-2007تمر بها أنظمة التوليد المدروسة خـالل الفتـرة          
ب توفيرها والمردود الـسنوي الوسـطي       الكهربائية المولدة وكميات الوقود الواج    

للتوليد الناجم بدوره عن تركيبـة ونمـط محطـات التوليـد المتوقعـة، إضـافةً          
. لالستطاعة المركبة والمعدل الوسطي لالستطاعات السنوية المتوقـع إضـافتها         

وتؤشر النتائج أن أنظمة التوليد للدول العربية المدروسة سـتحتاج خـالل فتـرة             
ومع .  جيغاوات 20نوية وسطى من القدرات المركبة تقرب من        الدراسة إلضافة س  

مراعاة االستطاعات التقريبية المتوقع إضافتها ألنظمـة توليـد الـدول المتبقيـة             
عمان، قطر، البحرين، لبنان، فلسطين، السودان، موريتاني، جيبـوتي، تـونس،           (

 من مجموع قدرات الـدول المدروسـة، فمـن        % 20والمقدرة بحوالي   ) المغرب
المتوقع أن تصل القدرة السنوية الوسطى الواجب إضافتها في الوطن العربي إلى            

 جيغاوات وذلك لمجابهة النمو على استطاعة الـذروة         24قيمة تقديرية تقرب من     
وبافتراض تكلفة إنشاء وسطية عاجلة تقرب مـن        . وتعويض المحطات المتقادمة  

 فسيعني ذلك ضـرورة     2000عام   دوالر للكيلواط المركب باألسعار الثابتة ل      1000
 مليار دوالر سنوياً كتكاليف استثمار لتوسيع أنظمة التوليد         24توفير ما يقرب من     

من جهة أخرى تشير النتائج إلى أن أنظمـة التوليـد للـدول             . الكهربائية العربية 
 مليون طـن مكـافئ مـن        470 إلى ما يقرب من      2030المدروسة ستحتاج عام    

مـن  % 20(لطلب التقديري على وقود التوليد للدول المتبقية        النفط؛ ومع مراعاة ا   
ستصل كميـة الوقـود المكـافئ المطلـوب للتوليـد           ) استهالك الدول المدروسة  

 مليون طن مكافئ من النفط وهو ما يفـوق اإلنتـاج            560الكهربائي إلى حوالي    
  . الحالي للسعودية الممثلة ألكبر منتج للنفط في العالم
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   :2-1اجلدول 
  .شرات خطط التوسع املثلى ألنظمة التوليد املدروسةمؤ

  

  
  

 الدولة

الطاقة 
 المولدة

(TWh) 

استھالك 
 الوقود

(Mtoe) 

المردود 
 الوسطي
(%) 

االستطاعة 
المركبة 
(MW) 

المتوسط 
السنوي 

الستطاعة ل
  المضافة 

(MW) 

2007 37 10.4 30 8400 
  الجزائر

2030 143 22.4 55 29500 
1300 

2007 25.4 7 31 6500 
 لیبیا

2030 54 11 43 10000 
300 

2007 115 20 51 22000 
  مصر

2030 408 81.7 43 70600 
2300 

2007 39 7.3 42 6250 
 سوریة

2030 148 32.6 42 2930 
1200 

2007 35.4 8.2 38 11500 
 العراق

2030 229 43.3 42 85500 
3500 

2007 13 3 38 2390 
  األردن

2030 59 10.7 48 11300 
450 

 4460 36900 33 41 191 2007 السعودیة
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2030 595 141 34 127300 

2007 76.5 22.4 30 17360 
  تاإلمارا

2030 506 85.8 51 91200 
3900 

2007 44.25 9.65 39 10480 
  الكویت

2030 204 36.77 47  46000 
1960 

2007 5.2 1.5 30 1400 
 الیمن

2030 19 3.71 51 3550 
150 
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  لـــمدخ. 2

 

  حملة موجزة 2-1

من المؤمل أن يشكل التعاون في مجال قطاع الطاقة الجزء األهـم لبرنـامج              
في هذا اإلطار تتطلـب صـياغة       . التعاون المستقبلي بين الدول العربية ومحيطها     

سياسة مشتركة للطاقة مبنية على تعزيز أمن التزود، وتحقيق متطلبـات التنميـة     
 لقطاع الطاقة في األبعاد االقتصادية واالجتماعيـة والبيئيـة، مراعـاة            المستدامة

  :[1]التحديات الرئيسية التالية 
العمل على إنشاء سوق متكاملة للكهرباء والغاز الطبيعي للدول العربية مع محيطها             −

 ،)من الدول المتوسطية و األوربية(

 .لغازتحسين البنية التحتية وتطوير شبكات الربط للكهرباء وا −

ويعد إنشاء سوق للطاقة بين دول المنطقة العربية ومحيطهـا المباشـر مـن              
حيث ستساعد هذه الـسوق     . الوسائل الناجعة لتحسين ورفع مستوى أمن التزود      

في تعزيز وتنويع الروابط بين أنظمة الطاقة مما سينعكس في جعل الطاقة سـلعة              
. حواملهـا إلـى المـستهلك     أكثر تنوعاً في مصادرها وأكثر موثوقيةً في إيصال         

 -في حوض المتوسـط   –ويتطلب تطوير سوق الطاقة بين الدول العربية وجوارها         
، تطوير شبكات الربط بين دول المنطقة فيما بينهـا          عوصوالً إلى سوق أكبر وأوس    

بما يكفل زيادة وتنويع تبادل     ) ومع المنظومة األوربية في الشمال من جهة ثانية       (
  .نطقة العربية ومنطقة حوض المتوسطمصادر الطاقة في الم
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وسيكون من بين أهداف تطوير شبكات الربط القائمة وبناء الجديد منها إكمال            
حلقة الربط الكهربائي و الغازي بين دول المنطقة العربية من جهة ودول شـمال              

وفي هذا اإلطار   ).  2-2،  2-12الشكل  (حوض المتوسط وأوربة من جهة أخرى       
ر شبكة الربط بين دول المشرق و المغرب العربي نحـو تعزيـز             تأتي عملية تطوي  

التكامل في مجال التزود بالكهرباء و الغاز الطبيعي و تحسين ظروف وشروط هذا             
التزود،  لتشكل جزءاً مهماً في عملية بناء حلقة الربط المنشودة بين دول شـمال               

  .وجنوب المتوسط على مستوى الكهرباء و الغاز الطبيعي

 هذه على اتجاهات ونزعـات      طلمتوقع أن تؤثر مشاريع التكامل و الرب      و من ا  
تطور قطاعات الطاقة الوطنية وهي بال شك سوف تفتح الباب أمام توطين مشاريع        
توليد الكهرباء بالطاقة النووية و تقنيات تحلية المياه في البعد اإلقليمي الناجم عن             

 Resource) طاقة متكاملـة  تشكيل منظومات طاقية كبيرة تؤمن تشكيل تجمعات
Pooling).  

في ظل هذا الوضع المتغير تصبح مسألة إجراء دراسـات مقارنـة لخيـارات              
التزود بالطاقة و الكهرباء أمراً ملحاً وضرورة تفرضها المصلحة الوطنيـة لكـل             
دولة من أجل رسم صورة لمستقبل التزود بالطاقـة علـى المـستويين الـوطني               

  . واإلقليمي
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   .5المتوسطية-ة شبكات الربط الكهربائي األوربي:1- 2الشكل   

 
   .2المتوسطية-ة شبكات ربط الغاز الطبيعي األوربي:2- 2الشكل 

                                                 
5European, CIS and Mediterranean Interconnection: State of Play 2004, 2nd 
SYSTINT Report 
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  خطط التوسع املستقبلي والربط اإلقليمي 2-2

تعتمد المنهجيات التقليدية في مقاربتها لتلبية الطلب علـى الكهربـاء علـى      
 بما يحقق تلبية الطلب بأقل تكلفـة        تطوير خطة توسيع مثلى لنظام التوليد الوطني      

مع ضمان وجود احتياطي دوار من االستطاعة المركبة يرتبط مباشـرة بـالتطور             
فـي  . المستقبلي لحمل الذروة و بمستوى الوثوقية المرجوة لنظام التزود الطاقي         

هذا اإلطار يصبح للبعد اإلقليمي داللةً هامة، إذ تسمح استطاعة التوليد اإلقليميـة             
رة بدخول خيارات توليد ذات استطاعات تركيبية عالية كالطاقة النوويـة مـا             الكبي

هذا عالوةً عن   . كان لها أن تشارك على مستوى أنظمة التوليد الوطنية المعزولة         
إمكانية اإلفادة من انزياح األحمال الكهربائية بين الدول المشاركة بحكـم التباعـد             

د وتحسين إدارة الطلب على استطاعة      الجغرافي مما يساعد في رفع وثوقية التزو      
الذروة مع تحقيق توفيرٍ في تكاليف االستثمار التي كانت سترصـد فـي توسـيع               

 Resource)أنظمة التوليد الوطنية، إضافةً إلى أن تجميـع المـصادر الطاقيـة    
Pooling)              يسمح بتوسيع إمكانيات نقل وتبادل حوامل الطاقة فـي إطـار نظـام 

  .إقليمي

ا لفوائد الربط المذكورة سابقاً، شرعت العديد من الدول العربيـة           إدراكاً منه 
في تطوير شبكات ربط كهربائية أقاليمية فيما بينهـا ومـع بعـض دول الجـوار                
كخطوة مرحلية للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل بإنشاء شبكة ربط شاملة بين            

زءاً أساسـياً مـن   جميع الدول العربية ومع دول الجوار، والتي  ستمثل بدورها ج  
ووفق واقع التطـور الحـالي      . متوسطية المزمعة -شبكة الربط الكهربائية اليورو   

  ):10(يمكن التميز بين ثالث شبكات ربط أقاليمية للدول العربية حسب اآلتي 

ويضم كالً من مصر و األردن و سـوريا و لبنـان و             : مشروع الربط الثماني   −
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سيتحقق عبرها الربط مـع دول المغـرب        التي  (العراق وفلسطين إضافةً لليبيا     
التي من المفترض أن يتحقق الـربط عبرهـا مـع الـشبكة             (وتركيا  ) العربي
 ف، . ك400/500وتهدف هذه الشبكة إلى ربط هذه الدول على جهد ) األوربية

ويضم دول مجلس التعاون    : مشروع ربط دول مجلس التعاون الخليجي العربي       −
ناصر شبكة الربط للمرحلة األولى وستبدأ      ، وقد استكملت ع   (GCC)الخليجي  

 ، 2009التشغيل التزامني خالل صيف 

ويـضم المغـرب والجزائـر      : مشروع الربط الكهربائي لدول المغرب العربي      −
 ).6باإلضافة إلى السودان(وتونس وليبيا 

يمثل األول الـربط الكهربـائي بـين        . يضاف لما تقدم مشروعي ربط ثنائي     
دية ومصر ويعتبر في غاية األهمية كونـه يمثـل خطـوةً            المملكة العربية السعو  

أساسية في الربط الكهربائي العربي الشامل حيث سيحقق ربط الـشبكة الثمانيـة             
والخليجية والمغاربية في شبكة واحدة من الخليج العربي إلى المحـيط األطلـسي             

تهـاء  ويتوقـع ان  . إسبانيا-ومن ثم االندماج مع الشبكة األوربية عبر خط المغرب        
 بقدرة تبادل كليـة     2015 والثانية عام    2013المرحلة األولى لهذا المشروع عام      

أما المشروع الثاني فيمثل الـربط الكهربـائي بـين        . ميجاوات 3000ستصل إلى   
اليمن والمملكة العربية السعودية والذي يهدف إلى ربط جنوب السعودية بمناطق           

ووفق ثالثة مراحل تنتهي أوالهـا      ف  . ك 400اليمن الشمالية عبر خط ربط بجهد       
 علـى   2020 و 2013 ويتوقع انتهاء المرحلتين التاليتين بحلول عـام         2009عام  
  . التوالي

                                                 
أن تقوم بربط شبكاتها ) جزر القمر، جيبوتي، موريتانيا، و الصومال( يمكن للدول العربية األخرى األقل تطوراً  6

  .مع المجوعة األولى أو الثالثة
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 7ويجدر التنويه إلى مشروع الربط الكهربائي لدول النيل الشرقية الذي يضم           
 وستشارك فيه   (EAPP)دول في إطار ما يسمى وعاء الطاقة لدول شرق أفريقيا           

لعربية كالً من مصر والسودان إضافةً إلثيوبيـا وبورونـدي وروانـدا         من الدول ا  
  .والكونغو

وللوقوف على المكاسب المتوقعة من عمليات الربط، يجب القيـام بدراسـة            
تقييم مقارن بين خطط التوسع الوطنية لألنظمة الكهربائية المعزولة مـن جهـة             

ويمكن لنتـائج   . خرىوخطط التوسع ضمن إطار شبكة الربط اإلقليمية من جهة أ         
دراسة من هذا القبيل أن تبين بشكل كمي فوائد عمليات الربط اإلقليمي وتـساعد              
من ثم صانعي القرار في بلورة و بناء السياسات المستقبلية لقطـاع الكهربـاء و        

  .البناء عليها وصوالً إلى وضع استراتيجية متكاملة لمجمل قطاع الطاقة
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  ملعتمدةمنهجية التحليل ا  2-3

  البرنـامج استخدمت فـي هـذه الدراسـة منهجيـة التحليـل المعتمـدة فـي        
MESSAGE7      المعهد الدولي لتحليل أنظمة الطاقة      المطور من قبل(IIASA) 

 في فيينا بهدف توفير أداة مناسبة ألمثلة        (IAEA)الوكالة الدولية للطاقة الذرية     و
اغة وتقييم استراتيجيات التـزود     لقد صمم هذا البرنامج لصي    ]. 8 [األنظمة الطاقية 

تبعاً للقيـود والمحـددات     الكفيلة بتلبية الطلب على أشكال الطاقة المختلفة        المثلى  
بما يعكس توجهات الـسياسة الطاقيـة   التي تفرض على النظام من قبل المستثمر    

ويتحقق ذلك بإعادة نمذجة كامل سلسلة التحول الطاقية بـدءاً          . المتوخاة مستقبالً 
الذي  (النهائيالمستوى  مصادر ومروراً بالطاقة األولية فالثانوية وصوالً إلى        من ال 

                                                 
7 MESSAGE: Model for Energy Supply Strategy Alternative and their General 
Environmental Impacts 
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وتلحظ مـن ثـم المراحـل       ) يجري عنده تلبية الطلب على أشكال الطاقة النهائية       
  .)3-2الشكل  (الوسيطة كالنقل والتوليد والتكرير واالستخراج

  منهجية تحليل وأمثلة استراتيجيات التزود بالطاقة: 3-2الشكل 

صياغة بمبادئ األمثلة الرياضية     المرتكزة إلى    MESSAGEتعنى منهجية   
وتقييم استراتيجيات بديلة للتزود الطاقي والمفاضلة بينها وفق محددات تفرضـها           
القيود على إمكانات االستثمار الجديدة، وكميـات الوقـود المتاحـة وإمكانيـات             

قانـات الجديـدة ذات الكفـاءة       تسويقها، والقيود البيئية، إضافةً لنسبة تغلغل الت      
هذا ويمكن في هذه المنهجية حساب االنبعاثات البيئيـة للتقانـات           . الطاقية األعلى 

المختلفة وتقييد معدالت إصدارها عند مختلف مراحل التحوالت الطاقية وهو مـا            
يساعد على تقييم دور القيود البيئية وتأثيرها على تطور النظام الطاقي وما يمكن             

أو الطاقـة النوويـة     (ه ذلك من ترجيح دور مصادر معينة من الطاقـة           أن يتضمن 
  .في سياسات التزود المستقبلية متوسطة وبعيدة المدى) مثالًالمتجددة 

 فـي أمثلـة تـابع الهـدف         MESSAGEويتلخص مبدأ عمل البرنـامج      
(objective function) التـي  ضمن مجموعة من المحددات ف المنطقـة   تعـر

 الحلـول الممكنـة للمـسألة    جميع التي تقع فيها (feasible region)المجدية 
اختيار الحل األمثل   في  وتساعد قيمة تابع الهدف المحسوب في النهاية        . المدروسة

ويعتمـد بنـاء    . بالنسبة للمعايير المفروضة على النظـام     )  الطاقي تركيبة النظام (
ج بمعامالت صحيحة   البرنامج على مبادئ البرمجة الخطية وينتمي إلى عداد البرام        

 كونه يمتلك خيارات تعريـف متحـوالت صـحيحة    (mixed integer)مختلطة 
 ,CPLEXويمكن أن تستخدم طرق حل رياضية معيارية مختلفة مثـل  . محددة

OSLV2 لحل نموذج البرنامج MESSAGE 9[ للنظام الطاقي المدروس.[  
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  منذجة أنظمة الطاقة الوطنية  2-4

الطاقة الكهربائية، يجري تطوير خطـة      على  بلي  المستقالطلب  بهدف تغطية   
 وحـدة األدنى ل تكلفة  التوسع األمثل لنظام التوليد الكهربائي الوطني وفق معيار ال        

. 2030-2007الطاقة المولدة طيلة فترة الدراسة الممتدة وفق المـدى الزمنـي            
كاليف ويجري حساب القيمة الحالية للتكلفة التي تتضمن التكاليف االستثمارية، وت         

التشغيل والصيانة، و تكاليف الوقود بإرجاع جميع التكاليف المستقبلية محـسومة           
إلى سنة األساس المعتمدة في الدراسة، و بعدها تجمع هذه القـيم إليجـاد الحـل      

تسمح عملية الحسم بمقارنة التكاليف المحسوبة عند سنوات مختلفة خالل          . األمثل
 الثقل الذي تأخذه (discount rate)الحسم األفق الزمني للدراسة، ويعرف معدل 
ويكافئ معامل الحسم في الحالـة العامـة        . الفترات الزمنية المختلفة أثناء األمثلة    

 مع مراعـاة إقـصاء   (interest rate)القيمة الفعلية طويلة األمد لمعدل الفائدة 
الت إن استخدام معـد   . معدل التضخم أو أية تكاليف بفعل تغير مفاجئ في األسعار         

حسم عالية يعطي وزناً وأهميةً أكبر لإلنفاقات الحالية العاجلة مقارنةً مـع تلـك              
المستقبلية، بينما يؤدي اختيار معدل حسم منخفض إلى خفـض الفـوارق بـين              
المدفوعات الحالية واآلجلة وهو ما يحفز بدوره فرصة التكنولوجيات التي تمتـاز            

، وقد اختير معامل حسم بمقدار      نخفضة عالية وتكاليف تشغيل م    يةبتكاليف استثمار 
  .لجميع الحاالت المدروسة% 6

ـ تضمنت عملية تحليل أنظمة التوليد المدروسـة تطـوير           ـ  انم ة ذج فيزيائي
مستوى العـرض   التحوالت الطاقية من    مراحل   التي تشمل جميع     للتدفقات الطاقية 

مـستويات   وتتكون. مروراً بعمليات المعالجة والنقل والتوزيع     إلى مستوى الطلب  
أربعة مستويات هي المصادر، والطاقة األولية، والطاقة       في هذه الحالة من     الطاقة  

وتمثـل  . )المقتصرة على الكهرباء في هـذه الدراسـة        (الثانوية والطاقة النهائية  
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المصادر الثروات الموجودة داخل البلد المدروس مثل النفط و الغاز، بينما تعبـر             
وقود بعد استخراجها عند سطح الحقل أو عند بوابـة          الطاقة األولية عن أشكال ال    

االستيراد إذا كانت مادة مستوردة، أما الطاقة الثانوية فقد تكون كهرباء عند بوابة             
في حين أن الطاقة النهائيـة هـي         المحطة أو مشتقات نفطية عند بوابة المصفاة      

يعرف وفق  ، والذي   الطاقة عند طرف المستهلك حيث يتوضع الطلب الواجب تلبيته        
  .الكميات السنوية ومنحنيات الحمل الساعية

على أن معطيات تطور الطلب على الطاقة هي معطيات دخـل           ويجدر التأكيد   
تعرف دائماً عند المستوى األول للسلسة       تقدم إلى البرنامج على شكل قيم خارجية      

 الطلـب   الطاقية ويقوم البرنامج بعدها وفقاً للتكنولوجيات المتاحة بحساب قيم هذا         
عند السويات الطاقية األعلى من السلسلة انتهاء بالمـصادر الطاقيـة المتـوفرة             

  .للنظام
 إلـى  -غير قابلـة للتخـزين   كونها   – للكهرباءتخضع تلبية الخدمة الطاقية     

ضرورة توفير كمية محددة من الطاقة وفق تابع زمني محدد تفرضـه اعتبـارات              
مكافئة آنيـاً  ) المولدة(الستطاعة المتاحة االستهالك، التي تحتم ضرورة أن تكون ا     

. لكمية الطلب على مستوى المستهلك مما يتسبب بدوره بتكاليف إضـافية كبيـرة            
بتقسيم السنة إلى فترات    المنهجية المعتمدة   ويجري التعامل مع هذه اإلشكالية في       

زمنية تعبر كٌل منها عن منطقة حمل يعرف خاللها سلوك منحنـي الحمـل تبعـاً                
وتـسمح طريقـة    ). الليـل والنهـار    وأيام العمل والراحة و    الفصل(ات السنة   ألوق

بمحاكاة أكثر واقعية لنظام    الساعي  منحنيات الحمل   النمذجة المعتمدة على توصيف     
 ضـمن   التوليد بما يتضمنه ذلك من تحسين االستفادة من أنماط المحطات القائمة          

  .الهامش االحتياطي المعرف
المتعلقة بتطور الطلـب المـستقبلي علـى الكهربـاء          إضافةً إلى المعطيات    

ومنحنيات الحمل الساعي وبيانات مصادر الطاقة الوطنية ومعدالت إنتاجهـا فقـد            
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تضمن الجزء الرئيسي للنمذجة توصـيفاً تفـصيلياً لمحطـات التوليـد القائمـة              
معامـل  ومـردود   ، وال االسـتطاعة التركيبيـة   والمرشحة وفق عدة معايير تشمل      

والـصيانة،  التـشغيل   و وتكـاليف اإلنـشاء      ، ومعامل التشغيل،  السنويالتحميل  
  .باإلضافة إلى العديد من العوامل الفنية األخرى

جرى االعتماد ما أمكن على المصادر الرسمية للحـصول علـى توقعـات و         
دراسات التطور المستقبلي للطلب على الكهرباء و حمل الذروة، وقد تمت تغطيـة             

القيام بعمليات استيفاء   ) و(ن خالل بعض المصادر الدولية أو     العجز في البيانات م   
اعتماداً على تبني نسب نمو تستند إلى التوجهات المتوقعة في تطور الطلب علـى              

وقـد  . كما تم اتباع نفس النهج في تقدير كميات النفط و الغاز المنتجة           . الكهرباء
  فيما يتعلق    AUE اعتمدت بشكل رئيسي البيانات الرسمية الواردة في منشورات       

 2007 (Base year)بتوصيف قطاع الطاقة الكهربائية فـي  الـسنة األسـاس    
 أنماط  ،الطاقة الكهربائية الثانوية و النهائية، حمل الذروة و االستطاعات المركبة         (

) ، إضافةً ألنماط الوقود المستخدمة فيها     )قدراتها (االمحطات المركبة واستطاعاته  
لمصادر الطاقية وكميات إنتاجهـا فقـد اعتمـدت البيانـات           أما ما يتعلق با   ). 3(

، والتقـارير اإلحـصائية     2005المتوفرة في التقرير االقتصادي العربي الموحـد        
ويلخـص  ).  2(،  )1) (أوابـك (السنوية لمنظمة األقطار العربية المصدرة للـنفط        

 . المخطط االنسيابي المعتمد في إنجاز هذه الدراسة4-2الشكل 
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  .المخطط االنسيابي لمراحل تنفيذ الدراسة: 4-2الشكل 
  حملة عن أنظمة الطاقة الكهربائية يف الوطن العريب. 3
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on technological 

options 

Identification of polices relevant to the development of the energy 
sector and feasible technological and resource options for the future 

expansion of energy systems in individual countries 
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scenario parameters 

Review of country 
socioeconomic 
situation and 

developmental 
objectives 

Senario definition 

Optimised development 
path 

Review and analysis 
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  حملة عن أنظمة الطاقة الكهربائية ىف الوطن العرىب . 3

"  مليون كيلو متر مربع تقريبـا 12.23تبلغ المساحة اإلجمالية للدول العربية    
و تتقاسـم   ) 1-3الـشكل   ( بشكل رئيسي في غرب أسيا وشمال أفريقيـا          عتتوض

الحدود مع كل من تركيا و إيران  في الشمال و بعـض الـدول اإلفريقيـة فـي                   
 باإلضافة إلى إطاللتها على بعض أهـم المـسطحات المائيـة كـالبحر              ،الجنوب

لخلـيج  المتوسط و البحر األحمر، المحيطين األطلسي و الهندي، باإلضافة إلـى ا           
 بـ  2007كما تشكل هذه األقطار كتلة بشرية كبيرة قدر  تعدادها في عام             . العربي

  . مليون نسمة348
 

  
  .  الخارطة الجغرافية للدول العربية: 1- 3الشكل 

  منحى تطور حصة الفرد 3-1
.  مليون نسمة307 حوالي 2007بلغ عدد سكان الوطن العربية في عام 

ل النمو السكاني الوسطي للدول العربية مجتمعة وتشير اإلحصاءات إلى أن معد
سنوياً، مظهراً تراجعاً % 2.34 بلغ حوالي 2007 و 1995خالل الفترة بين عامي 
 1995 و1985الذي حققه خالل الفترة بين عامي % 2.55بسيطاً عن معدل الـ 

)1 .(  
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في عام % 2.2 فقد ازداد من GDPأما معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
عام % 7.4 وحقق أعلى مستوياته بمعدل  2002في عام % 3.4 إلى 2001
). 1 (2007عام % 5.6، ليعود ويتراجع خالل السنوات التالية محققاُ 2003

يمكن تمييز ثالث مجموعات انقسمت وفقها الدول العربية من حيث نسب نمو و
لدول المجموعة األولى و تضم ا:  وهي2007الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

وهي اإلمارات العربية المتحدة، % 6التي حققت نسب نمو مرتفعة تزيد عن 
البحرين، تونس، السودان، سوريا، عمان، ليبيا، و مصر؛ أما المجموعة الثانية 

و تضم كل من األردن، الجزائر، % 6و % 4فقد حققت دولها معدالت بين 
ة الدول العربية التي حقق العراق، الكويت ولبنان؛ في حين تشمل المجموعة الثالث

و تضم كالً من السعودية والمغرب % 4 اإلجمالية معدالت نمو اقل من انواتجه
وبالنتيجة فقد وصل الناتج اإلجمالي للدول العربية مجتمعة . وموريتانيا واليمن

 بليون دوالر أمريكي، في حين 1469 إلى حوالي 2007باألسعار الجارية لعام 
  . دوالر أمريكي4787سطية ما يقارب بلغت حصة الفرد الو

 ما يعني أن TWh 582 حوالي 2007بلغت كمية الطاقة المستهلكة في عام 
في حين بلغ استهالك . kWh 1900حصة الفرد من الكهرباء تساوي حوالي 

 مليون طن مكافئ 477الدول العربية من الطاقة األولية في نفس العام ما يعادل 
للغاز الطبيعي أما مشاركة الطاقة % 43.5نفط ولل% 54نفطي توزعت بنسبة 

وتشير األرقام السابقة إلى . على التوالي% 1.1و % 1.4 والفحم فبلغت ةالمائي
 طن مكافئ 1.55أن حصة الفرد الوسطية من الطاقة األولية بلغت حوالي 

من النفط المستهلك في هذا العام قد % 66و تجدر اإلشارة هنا إلى أن ). 2(نفطي
السعودية، مصر، األمارات العربية : لك من قبل خمس دول رئيسية هياسته

 لمحة عن بعض المؤشرات 1-3ويبين الجدول ). 3(المتحدة، العراق، والكويت 
  ).3) (2(، )1 (2007المرتبطة بحصة الفرد للدول العربية في عام 
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 : 1-3اجلدول 
 تطور حصة الفرد وبعض البيانات و املؤشرات

 2007 لعام للدول العربية
  

 
عدد 

السكان 
 )ألف(

 المساحة
 )كم مربع(

متوسط 
  دخل الفرد

(US 
$/cap) 

الفرد استھالك 
الكھرباء من 

(kWh/cap) 

استھالك الفرد 
من الطاقة 
  األولیة

(toe/cap) 

 10.52 14869 42272 83600 4543  اإلمارات
 30.05 13754 72333 11427 883  قطر
 18.15 12115 24166 707 765 البحرین
 8.63 11589 32953 17818 3399  الكویت
 5.44 7228 15545 2000000 24256 السعودیة
 2.93 3688 15158 309500 2703 عمان
 1.74 2711 6152 10452 4000 لبنان
 4.13 2638 11602 1775500 5421 لیبیا
 1.11 2250 2767 89342 5723 األردن
 1.20 1480 2136 185180 19104 سوریا
 0.85 1376 1759 1002000 72774 مصر
 0.95 1189 2343 435052 29681 العراق
 0.76 1121 3423 155566 10238 تونس
 1.18 918 3976 2381741 34054 الجزائر
 0.43 554 2382 710850 30841 المغرب
 0.31 166 997 555000 21208 الیمن
 0.08 106 1544 2505805 37198 السودان

 1.55 1900 4787 12229540  306791 المجموع الكلي
   للدول العربیةقیم وسطیة 
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  لمحة عن تطور كل من حصة الفرد 4-3، 3-3، 2-3تقدم األشكال من 
من الناتج اإلجمالي، الطاقة األولية المباعة، والطاقة الكهربائية المستهلكة في 

ة لهذه إن قراءة سريع ،2007 و 2003الدول المعنية خالل الفترة بين عامي 
األشكال تبين السلوك المعهود الرتباط حصة الفرد الوسطى من الطاقة والكهرباء 

 .بمعدل دخله الوسطي
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  2007 و2003حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية للعامين : 3- 3الشكل 
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  2007 و2003ة للعامين حصة الفرد من الطاقة الكهربائية المستهلكة للدول العربي: 3- 3الشكل 
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  2007 و2003تطور حصة الفرد في الدول العربية من الطاقة المباعة بين عامي : 4- 3الشكل 
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   احلالية يف التزود والطلب على الكهرباءتاالجتاها  3-2

 تطور االستهالك النهائي للطاقة الكهربائية في الدول 5-3 يوضح الشكل 
% 7ى الكهرباء قد نمى بمعدل وسطي يقارب األعضاء، حيث يالحظ أن الطلب عل

.  على التتاليTWh 583 إلى 438 قافزاً من 2007 و 2003سنوياً بين عامي 
من الكهرباء قد استهلكت في ثالث دول فقط هي مصر % 60كما يظهر الشكل أن 

 .والسعودية واإلمارات العربية المتحدة
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  2007-2003اقة الكهربائية للفترة منحى تطور االستهالك النهائي للط: 5- 3الشكل 
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Gross Electricity Generation 
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   2007-2003 منحى تطور الطاقة الكهربائية اإلجمالية المولدة  للفترة :6-3الشكل  

تغطي النمو في ( فيبين تطور إجمالي الطاقة السنوية المولدة 6-3أما الشكل 
ويالحظ من . خالل نفس الفترة) الطلب على الكهرباء والضياعات في الشبكة

% 7ن إجمالي كمية الكهرباء المولدة حققت نسبة نمو وسطية تقارب الشكل أ
 إلى حوالي 2003 عام TWh 510 قافزة من 2007-2003سنوياً خالل الفترة 

675 TWh وبالرغم من . [3]، )8(، )7(، )6(، )4(، )3(، )2 (2007 في عام
اب وألسب-هذا المعدل المرتفع لكمية الكهرباء المولدة إال أن بعض الدول 

 عانت من نقص في تغطية الطلب على حمل الذروة في بعض السنوات، - مختلفة
ما يبرز أهمية شبكات الربط الكهربائي في رفع موثوقية التزود ومجابهة حموالت 

 2007وقد لوحظت هذه الظاهرة في نظام التوليد السوري خالل العام . الذروة
لتغطية العجز الذي وقع فيه عندما لجأ إلى شبكة الربط الكهربائية مع تركية 

  .من الطلب اإلجمالي% 3والذي وصل إلى حوالي 
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 القيم الكلية لتطور الطلب على حمل الذروة واالستطاعة 7-3ويبين الشكل 
، حيث يالحظ أن حمل الذروة 2007-2003المركبة لجميع الدول العربية للفترة 

 وصوالً 2003عام  GW 94.6 انطالقاً من 6.65%قد نما بمعدل سنوي يقارب 
ولمجابهة النمو المرتفع في الطلب على حمل . 2007 عام GW 121إلى إلى 

الذروة فقد نمت االستطاعة المركبة خالل نفس الفترة بمعدل سنوي وسطي يقارب 
ويالحظ أن االحتياطي الدوار للمنظومة . GW 138 إلى GW 119من % 4.6

  %. 13 إلى %17التجميعية قد انخفض خالل هذه الفترة من 

Total Installed Capacity and Peak Load (MW)
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القيم التجمعية الكلية لتطور الطلب على حمل الذروة واالستطاعة المركبـة لجميـع     : 7-3الشكل  

  .2007-2003الدول العربية للفترة 

 بشكل تفصيلي التطور الذي شهدته منظومات 9-3 و 8-3ويوضح الشكالن 
طاعة التوليد في  الدول العربية بخصوص تطور الطلب على حمل الذروة واالست

، ويمكن هنا التمييز بين ثالث مجموعات رئيسية 2007-2003المركبة للفترة 
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تضم المجموعة األولى الدول التي . من الدول من حيث سعة منظومات التوليد
 وتضم السعودية ومصر GW 35 و15تتراوح االستطاعات المركبة فيها بين 

 إلى 5 مركبة تتراوح بين واإلمارات والكويت؛ تليها المجموعة الثانية باستطاعات
 وتضم الجزائر والعراق وسورية؛ أما المجموعة الثالثة فتضم GW 10حوالي 

  وتشمل GW 5الدول ذات االستطاعات الصغيرة باستطاعات مركبة ال تتجاوز 
  . بقية الدول العربية

Peak Load
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  2007 و 2003تطور حمل الذروة في الدول العربية  في الفترة بين عامي : 3-8الشكل 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 56 -

Installed Capacity
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 تطور االستطاعة الكهربائية المركبة في الدول العربية  في الفترة بين عامي :3-9الشكل 
  2007 و 2003
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 2007أنظمة التوليد الكهربائية يف السنة املرجعية  واقع  3-3

 لتكون السنة المرجعية للدراسة نظراً لتوافر 2007وقع االختيار على عام 
لتوصيف و نمذجة أنظمة التوليد الكهربائي للدول البيانات و المعطيات الضرورية 

العربية في هذا العام، باإلضافة إلى كونها األقرب زمنياً للواقع الحالي و الذي 
سيمكننا من عكس معظم التغييرات و التعديالت التي طرأت على هذه األنظمة و 

  .الشبكات

تيرا وات  675 إلى حوالي 2007وصلت الطاقة اإلجمالية المولدة في عام 
 مزيج الوقود المستخدم في توليد هذه القدرة و الذي 10-3ساعي، ويبين الشكل 

يظهر اقتصار أنظمة التوليد في معظم البلدان العربية على أنماط بعينها من الوقود 
و ضعف التنوع في مصادر التوليد، حيث تقتصر معظم الدول على محطات التوليد 

في حين ال نرى المصادر %. 90تي شكلت ما نسبته العاملة على الغاز والنفط و ال
المائية إال في بعض  أنظمة التوليد لكل من مصر و العراق و سوريا و لبنان 

من مجمل % 4باإلضافة إلى المغرب و السودان و ال تتجاوز حصتها مجتمعة 
كما يبدو واضحاً قلة االعتماد على المحطات الحديثة العاملة .  الكهرباء المولدة

بمبدأ الدارة المركبة ذات المردود المرتفع و التي تقتصر حصتها على نسبة 
ما زال ) المازوت(كما يظهر أن استخدام المحطات العاملة على الديزل %. 14.6

شائعاً في بعض البلدان بالرغم من ارتفاع ثمن هذا الوقود و انخفاض مردود 
م التوليد في دولة اليمن حيث المحطات العاملة عليه، كما هو الحال بالنسبة لنظا

أما . من االستطاعة المركبة% 50يشكل هذا النمط من المحطات أكثر من 
المالحظة التي تشترك فيها كل أنظمة التوليد في الدول العربية تقريباً فهي غياب 

  .أو محدودية دور الطاقات المتجددة
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  ).3( بحسب نمط الوقود 2007توزع بنية نظام التوليد اإلجمالي في عام : 10-3الشكل  

، تركز )11-3الشكل ( جيغا وات 138وصل إجمالي االستطاعة المركبة إلى 
منها في ثالث دول رئيسية هي السعودية و مصر و اإلمارات العربية % 55

المتحدة، األمر الذي يدل على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه األنظمة في 
وبإلقاء نظرة على بنية أنظمة التوليد نرى . بليةظل أي شبكة ربط كهربائي مستق

من مجمل االستطاعات المركبة تليها % 39.3أن المحطات البخارية تشكل حوالي 
على  % 11.4و % 36.9العنفات الغازية و المحطات العاملة بالدارة المركبة ب 

، بينما ذهبت %6.2في حين لم تتجاوز حصة المحطات المائية نسبة . التتالي
للمحطات العاملة بالديزل واقتصرت حصة الطاقات المتجددة على % 2.2سبة ن

المتبقية فقد جاءت من مصادر أخرى غير تلك المذكورة % 4.1أما نسبة %. 0.2
 االستطاعة المركبة في معظم البلدان العربية 12-3ويبين الشكل ). 1،2(سابقاً 

  .2007موزعة بحسب نمط التوليد لعام 
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  ).3( موزع بحسب نمط التوليد 2007إجمالي االستطاعات المركبة في عام : 11- 3الشكل   
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  .2007االستطاعة المركبة في األقطار العربية موزعة بحسب نمط التوليد لعام : 12- 3الشكل 
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اعتماداً على التوزع الجغرافي والظروف المناخية ومن ثم سلوك االستهالك 
شبكة الربط المشترك للدول العربية إلى الذي يعكسه منحني الحمل، يمكن تقسيم 

  . 1-3يبينها الشكل ) مناطق فرعية(ثالث تجمعات 

يضم التجمع األول سبع دول تشكل ما يسمى بدول مجلس التعاون الخليجي 
 باإلضافة )اإلمارات، البحرين، الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية، وعمان(

 من خمس دول هي العراق، األردن، سوريا، أما التجمع الثاني فيتكون. إلى اليمن
المغرب، (في حين يضم التجمع الثالث دول المغرب العربي . لبنان، و فلسطين

  . 8باإلضافة إلى مصر والسودان) الجزائر، تونس، ليبيا

 2007لقد جرت اإلشارة سابقاً إلى أن إجمالي االستطاعات المركبة في عام 
 تيرا وات 676 مقدارها ةتوليد طاقة كهر بائي جيغاوات، قامت ب 138بلغت حوالي

أما بالنسبة ألحمال الذروة المسجلة فقد بلغت حوالي ). 2-3الجدول (ساعي 
وبرغم ما تشير إليه األرقام السابقة من أن الهامش .  مليون وات120000

  2007لعام ) الفرق بين االستطاعة المركبة و حمل الذروة( 9االحتياطي التجميعي
، إال أن الصورة التفصيلية تشير إلى تباينات واسعة في المعطيات %13 قد بلغ

الوطنية ففي حين يشكل االحتياطي الدوار في كل من المغرب واإلمارات ما نسبته 
في % 12-و % 21-على التوالي، يالحظ وجود عجز بنسبة % 27+، 29%+

 لعملية الربط بين الشبكتين العراقية والسورية على سبيل المثال األمر الذي يعطي
  .الشبكات صورة واعدة و إيجابية
                                                 

أن تقوم بربط شبكاتها مع ) جزر القمر، جيبوتي، موريتانيا، و الصومال(يمكن للدول العربية األخرى األقل تطوراً  8
  .المجوعة الثالثة

قيقيـة  ال يعكس الوضع الحالي لالحتياطي الدوار في كل من العراق و اليمن و السودان و فلسطين الصورة الح  9
  .نظراً لألوضاع االنتقالية لهذه الدول
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 :2-3اجلدول 

 بعض األرقام و املؤشرات املتعلقة بأنظمة التوليد

  .,[6] [1] ،)3(، )2(، )1) (2007(يف الدول العربية 

  البلد التجمع
االستطاعة 
المركبة 
(MW) 

 حمل الذروة
(MW) 

االحتیاطي 
  الدوار
(%) 

 الطاقة المولدة
(TWh) 

 190.866 %8.36 33503 36559 السعودیة
 76.532 %27.26 13438 18474 اإلمارات
 48.753 %15.40 9177 10848 الكویت
 16 %4.90 3009 3164 قطر
 14.597 %14.46 3300 3858 عمان

 10.702 %21.16 1971 2500 البحرین
 5.243 %25.89 976 1317 الیمن

مع التج
  األول

 362.693 %14.79 65374 76720 المجموع
 38.642 %12.00- 7000 6250 سوریة
 33.183 %21.56- 8400 6910 العراق
 13 %13.67 2091 2422 األردن
 9.575 %10.90 2060 2312 لبنان

 3 %448.57- 768 140 فلسطین

التجمع 
  الثاني

 97.4 %12.67- 20319 18034 المجموع
 115.407 %15.9 18500 20266 مصر
 36.951 %19.86 6513 8127 الجزائر
 25.514 %24.80 4167 5541 لیبیا
 19.638 %29.54 3802 5396 المغرب
 13.1 %30.31 2368 3398 تونس
 5.021 %15.01 900 1060 السودان

التجمع 
  الثالث

 215.631 %17.20 36250 43788 المجموع
 675.724 %11.97 121943 138542 المجموع الكلي
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 إلى أن التجمع األول يستحوذ على 2-3ر األرقام الواردة في الجدول تشي
معظم القيم القياسية المسجلة، من حيث قيم االستطاعة المركبة التي بلغت حوالي 

 تيرا 362، و ما يقارب )من االستطاعة اإلجمالية% 50ما نسبته ( جيغاواط 76
من مجمل % 54وات ساعي من الطاقة الكهربائية المولدة والتي شكلت ما نسبته 

 األكبر من ةكما أنها تضم السعودية، الدول. الطاقة المولدة من التجمعات الثالث
، و طاقة ميجاوات ألف 37حيث حجم نظام التوليد باستطاعة مركبة قاربت 

  . تيرا وات ساعي190ر من كهربائية مولدة وصلت ألكث

أما التجمع الثاني فهو األصغر من حيث االستطاعة المركبة التي تقدر 
 تيرا وات 97 قاربت ة ألف مليون وات، قامت بتوليد طاقة كهربائي18بحوالي 

ويالحظ أن هذا . ميجاوات ألف 20ساعي و سجل حمل الذروة فيها ما يقرب من 
من % 12- في االستطاعات المركبة زاد عن التجمع هو الوحيد الذي سجل عجزاً
  .قيمة استطاعات الذروة المسجلة

  

 ألف مليون وات من 44في حين أن التجمع الثالث شكل بمجموعه حوالي 
، و طاقة كهر ميجاوات ألف 36.6االستطاعات المركبة، مع حمل ذروة قارب 

  . تيرا وات ساعي215 مولدة وصلت ألكثر من ةبائي
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   التوسع األمثل ألنظمة التوليد الكهربائيخطط. 4

كجزء (يتلخص الهدف الرئيسي للتحليل المتكامل ألنظمة الطاقة الكهربائية 
في صياغة استراتيجية تزود مثلى للمدى المتوسط ) من نظام الطاقة الوطني

والبعيد تكفل مجابهة التطور المتوقع على الكهرباء وفق معايير أمن التزود 
  . مستدامة لقطاع الطاقةوالتنمية ال

يتطلب تحقيق هذا الهدف إجراء تحليل شامل لجانبي الطلب والتزود؛ حيث 
يعالج جانب الطلب تقدير الطلب الساعي والسنوي على الطاقة الكهربائية لمختلف 
القطاعات االستهالكية، بينما يهتم جانب التزود بتقييم جميع خيارات التوليد 

 وفقاً للمعايير التقنية واالقتصادية والبيئية -طلبلمجابهة هذا ال-المتاحة 
  .والمحددات والقيود الوطنية الخاصة

في ضوء التطورات األخيرة لخيارات التوليد الكهربائي المرتبطة بمجموعة 
من القيود التمويلية والبيئية ومصادر الوقود المتاحة، والمتمثلة بارتفاع تكاليف 

لتمويلية للكثير من الدول وتنامي تأثير إنشاء المحطات مع ضعف القدرة ا
المنعكسات البيئية لمحطات التوليد، إضافةً للتأرجح الكبير في أسعار النفط 
ومشتقاته وما نجم عنه من تكاليف باهضة سجلتها المحطات العاملة على الوقود 
 األحفوري السيما الديزل، مع مراعاة محدودية المصادر المائية في البلدان العربية

واستنزاف معظم المتاح منها ألغراض التوليد المائي، يبدو أن التطور المستقبلي 
ألنظمة التوليد الوطنية سيكون محكوماً بالمحطات العاملة على الغاز السيما نمط 
. الدارة المركبة منها التي تتمتع بالكثير من المزايا الفنية واالقتصادية والبيئية

ميات كبيرة في شرق وغرب المنطقة العربية فإن وبرغم توفر الغاز الطبيعي بك
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العقبة األساسية تكمن في محدودية المتوفر منه في بعض األقطار العربية ما يحتم 
لتجاوز ذلك بناء وتطوير شبكات ربط تساعد على نقل الغاز بين الدول المنتجة 

صادي والمستهلكة في المنطقة ما يمكن أن يساعد بدوره في تعزيز التعاون االقت
  . بين الدول العربية

وبالنظر لغنى المنطقة العربية بمصادر الطاقة المتجددة فمن المتوقع أن 
يتنامى دورها المستقبلي بشكل كبير ألغراض توليد الكهرباء وخيارات التزود 

إال أن أي مقاربة الستغالل هذه الموارد البد أن يسبقها الكثير من . الطاقية األخرى
ات المعمقة التي تشمل مشاكل التأرجح وعدم الموثوقية في كميات التحليل والدراس

، ومشاكل (Availability Factor)الطاقة المولدة مع انخفاض معامل اإلتاحة 
الربط مع الشبكة المركزية ومعايير االستقرار، إضافةً لتكاليف االستثمار الكبيرة 

دةً أكثر من غيرها في في هذا السياق تبدو محطات التوليد الريحي واع. لبعضها
  .األفق القريب والمتوسط

 مستقبٍل واعد قد يؤهله أن خيار الطاقة النووية الذي يبدو ذوفيما يتعلق ب
يلعب دوراً متنامياً في بعض أنظمة التوليد المستقبلية نظراً لما يتمتع به من مزايا 

لتزود اآلمن تتعلق بانعدام انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق العديد من معايير ا
كانخفاض تكلفة الوقود من مجمل تكاليف التوليد الكلية، وكميات الوقود القليلة 

؛ فإن اعتماد هذا الخيار في أنظمة التوليد 10المطلوبة مقارنةً مع الوقود األحفوري
الوطنية يتطلب تلبية مجموعة من المتطلبات الخاصة تتعلق بتنمية الموارد 

الصناعية، والتقنية (، وتأهيل البنية التحتية البشرية المتخصصة والخبيرة

                                                 
والمرتبطة بتأمين عناصر الوقود الطازج والتخلص من ) البدئي والنهائي(تبقى مسألة دورة الوقود بشقيها  10

  .المستنفذ منها مشكلةً ستواجه جميع الدول العربية الطامحة العتماد الخيار النووي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 65 -

ومراعاة حجم منظومة التوليد .) .والبنيوية، وقضايا التنظيم واألمان النووي
وتكمن القضية األهم في اعتماد الخيار النووي في تكاليف االستثمار . الوطنية

الية العالية وفترة اإلنشاء المديدة وهو ما ينطوي بدوره على مجازفة تمويلية ع
بناء على ما تقدم ال . تتالزم مع ضعف المصادر التمويلية للكثير من الدول العربية

 2020يتوقع أن يكون الخيار النووي على المستوى الوطني واقعياً قبل عام 
بالنسبة لمعظم الدول العربية، إال أنه قد يمثل أفقاً واعداً كمشروع إقليمي في إطار 

  .ربية اآلخذة بالنموشبكة الربط الكهربائية الع
  

بناء على جملة الحقائق السابقة، ومتطلبات تنويع المصادر لرفع موثوقية 
فإن بناء ) 12-3الشكل (التزود، وبمراعاة الواقع الحالي ألنظمة التوليد الوطنية 

خطة التوسع األمثل لنظام التوليد في المنطقة العربية كجزء من استراتيجية 
يتطلب اإليفاء )  على المستوى الوطني و اإلقليمي(ة مستدامة للتزود بالطاق

بمجموعة من المتطلبات ومراعاة العديد من المحددات والقيود التي يمكن 
  ):1-4الجدول (تلخيصها وفق اآلتي 

زيادة حصة المحطات العاملة على الغاز مع التشديد على خيار المحطات ذات             −
هدف يتطلب بناء وتوسيع شبكات     مع مراعاة أن تحقيق هذا ال     . الدارة المركبة 

الغاز الوطنية و زيادة االستثمارات لبناء شبكةً وسوق إقليمية للغاز الطبيعي           
 األمر الذي يعتبر حاسماً بالنسبة للدول غير المنتجة للغاز،

تخفيض حصة المحطات العاملة على الديزل نظراً الرتفـاع أسـعار الـديزل              −
 عالمياً،

وبشكل جزئي تلـك    ( على زيت الوقود الثقيل      سوف تستمر المحطات العاملة    −
بلعب دور مهم في بعض الدول العربية الغيـر         ) العاملة على الوقود الخفيف   

 منتجة للغاز،
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تكتسب المشاريع المائية أهمية فقط في تلك الدول التي لم تصل بعد إال حالة               −
  لمصادر الطاقة المائية مثل السودان، ااإلشباع في استثماره

 فـي   -وخاصةً طاقة الريـاح   – زيادة مساهمة الطاقات المتجددة      العمل على  −
أنظمة التوليد المستقبلية تبعاً لإلمكانيات الكامنة في كل نظام وطني مع األخذ            
بالحسبان المشاكل المرافقة لمثل هذا النوع من المـصادر كعـدم انتظامهـا             

عـدم  وانخفاض معامل اإلتاحية، باإلضافة إلى مشاكل الربط مـع الـشبكة و           
 االستقرار،

يتطلب الخيار النووي توظيف استثمارات كبيرة باإلضـافة إلـى المتطلبـات             −
األخرى المتعلقة بالبنية التحتية وسعة الشبكة الكهربائية وتطـور الكـوادر           
البشرية فإن األفق الواقعي لدخول أول محطة نووية لن يكـون فـي معظـم               

  ،2020الدول العربية قبل عام 
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 1-4اجلدول 

 ائص األساسية احلالية لبعض أمناطاخلص

 حمطات التوليد الكهربائي

  
 النمط

المواصفات 
  التقنية

  المردود

 واإلتاحة
التكاليف 
 االستثمارية

األثر 
 البيئي

تكاليف 
 الوقود

  إتاحية

 الوقود
القيود 
 األخرى

الدارة 
  منخفضة منخفض معقولة مرتفع  عالية المركبة

متوفر 
ضمن 
شبكة 
ربط 
 الغاز

توافر 
ة شبك

غاز 
 إقليمية

بخارية 
على 
 الغاز

 منخفضة متوسط متوسطة متوسط عالية

متوفر 
ضمن 
شبكة 
ربط 
 الغاز

توافر 
شبكة 
غاز 
 إقليمية

بخارية 
على 
 الفيول

 مرتفع متوسطة متوسط جيدة
  متوسطة

 
  متغيرة

طاقة 
 متجددة

متباينة 
كونها قيد 
 التطوير

متوسطة إلى  منخفض
 مرتفعة

منخفض 
 - - جداً

 استقرار
  الشبكة

دفع 
 عالية مائي

  مرتفع

متأرجح (
 )فصلياً

 -  - منخفض عالية

معظم 
المصادر 
المائية 
العربية 
 استنفذت

-عالية  نووية
منخفض  مرتفعة جداً متوسط ممتازة

 منخفض جداً
اتفاقيات 
خاصة 
 للتزود

تطوير 
البنية 
التحتية 
وحجم 
 الشبكة

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 68 -

 
  لدراسةمنهجية العمل ومنحى التحليل املعتمد يف ا  4-1

بهدف تحقيق الهدف األساسي من هذه الدراسة والذي يتمثل في تحليل 
مع تقيم أولي  –المنحى األكثر احتماالً لتطور أنظمة التوليد الكهربائية الوطنية 

 وبالنظر لعدد منظومات التوليد الكبيرة وعدم -لشبكة الربط الكهربائية العربية
ا، فقد تقرر أن يقتصر التحليل والنمذجة توافر البيانات الكافية حول الكثير منه

الجغرافية الثالث التي تم ) التجمعات(التفصيليين على أنظمة التوليد األكبر لألقاليم 
وسيجري تقيم منحى التطور للدول األخرى . تقسم المنطقة العربية جغرافياً وفقها

 فقد وقع االختيار لذلك. اعتماداً على المعالم و المميزات الرئيسة الناتجة لكل إقليم
  -:على كل من

  السعودية و اإلمارات والكويت واليمن من التجمع األول، −

  سوريا و العراق و األردن من التجمع الثاني، −

 .مصر و ليبيا و الجزائر من التجمع الثالث −

وقد جرت نمذجة وتحليل أنظمة التوليد في هذه الدول وصياغة خطة التوسع 
  . المستوى الوطنياألمثل ألنظمة التوليد على 

تضمنت عملية تحليل نظام التوليد الوطني لكل دولة بناء شبكة جريان الطاقة 
تحديد الكلي ومن ثم نمذجتها وفق مستويات وأنماط الطاقة المختلفة بما في ذلك 

المحلية، مروراً بالمستويين األولي والثانوي للطاقة، و تركيبة ومصادر الطاقة 
 الربط بين مستويات الطاقة المختلفة وجرى . النهائيوصوالً إلى مستوى الطلب

التي تؤمن تحويل الطاقة من سوية إلى التحويل الطاقية بواسطة تكنولوجيات 
 و التي تمثل عمليات المعالجة، والتوليد، والنقل أخرى أو من شكل إلى آخر
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اسة وجرى التركيز في سياق هذه الدر. والتوزيع، واستيراد وتصدير أشكال الطاقة
  .على النمذجة التفصيلية لمحطات التوليد الكهربائية القائمة والمرشحة

فيما يتعلق بالتطور المستقبلي للطلب النهائي على الكهرباء ومنحنيات الحمل 
 فقد اعتمدت مقاربات مختلفة لكل 2030الساعي واستطاعات الذروة لغاية عام 

ة الوطنية، وقد شمل ذلك دولة للوصول إلى أفضل البيانات عن منظومات الطاق
مراجع وطنية وعالمية إضافة لما تقدمه بعض الدراسات السابقة من بيانات مفيدة 

  . [6]، ]5[، ]4[، ]3[، ]2[؛ )9(، )8(، )7(، )6(، )5(، )4(، )3(، )2(، )1(

لقد حاولت الدراسة حيث ما أمكن وفي حدود البيانات المتاحة عن أنظمة 
لمستقبلية المحتملة، مراعاة الظروف المختلفة للدول التوليد وسياسات تطورها ا

العربية، بما يعكس أبعاد االقتصادية والبنيوية المؤثرة في تطور نظام الطاقة 
المستقبلي من خالل فرض جملة من المحددات والقيود على االستثمارات، و 
كميات الوقود المتاحة، وإمكانيات استيراد وتصدير الطاقة، ومدى تغلغل 

تكنولوجيات المختلفة وتوقيت دخولها الخدمة؛ األمر الذي يعتبر أساسيا من أجل ال
موثوقية عملية التقييم خصوصاً عند الحديث عن الطاقات المتجددة و ما يرافقها 

كذلك األمر بالنسبة للخيار النووي وما . من مشاكل و صعوبات جرى ذكرها سابقاً
  .ير مسبق للبنية التحتيةيتطلبه من استثمارات ضخمة و عمليات تحض

اعتماداً على نماذج أنظمة الطاقة المطورة ومع مراعاة الفرضيات والقيود 
التي تعكس واقع وآفاق سياسات الطاقة الوطنية المحتملة للعقدين القادمين فقد 
جرى على مستوى مقبول من التفصيل تحليل خيارات التوليد الكهربائي ووضع 

–لوطني اعتماداً على معيار التكلفة األقل وصوالً خطط توسعها على المستوى ا
 ألنظمةاستراتيجية تزود مثلى  إلى صياغة -وفق القيود والفرضيات المعتمدة
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ة تضمن مواجهة التطور المستقبلي للطلب على المستقبليالكهربائي الطاقة 
  .2030-2007الكهرباء للفترة 

يد مزيج خيارات التوليد يجدر التنويه إلى أن مفهوم الحل األمثل يعني تحد
 الطاقة المنتجة خالل كامل فترة وحدةالذي يحقق التكلفة المرجعة األدنى ل

و تشمل هذه التكلفة تكاليف االستثمار والصيانة والتشغيل باإلضافة إلى . الدراسة
و تكفل هذه . ثمن الوقود المستهلك محسوبةً بالقيم الثابتة للسنة األساس

يم مقارن واقعي للدور طويل األمد الذي يمكن أن يلعبه خيار المنهجية القيام بتقي
  . تزود ما تحت شروط تنافسية

في محاولة مبدئية لتقييم دور وأثر شبكة الربط الكهربائي اإلقليمي على 
تطور منظومات التوليد فقد جمعت األنظمة الوطنية ضمن منظومة إقليمية واحدة 

علماً أن تمثيل .  إمكانيات التبادل البينيةالختبار خطة التوسع األمثل تحت تأثير
النظام اإلقليمي الموسع يراعي أن يتضمن كل نظام جزئي وطني التكنولوجيات 

سواء تلك القائمة (التي تسمح بإجراء الربط مع األنظمة الوطنية للدول األخرى 
حالياً أو التي يمكن أن تبنى في المستقبل وفق اعتبارات األمثلة للوصول إلى 

بما يمكَن من محاكاة عمليات تبادل الطاقة الكهربائية )  الطاقةوحدةالتكلفة األقل ل
بين الدول عبر خطوط الربط وفق المنظومات القائمة أو قيد التطوير والتي جرى 

  .التنويه لها في الفصل السابق
   التزودةمعامل استراتيجي  4-2

ثل ألنظمة التوليد يتناول الفصل الالحق عرض نتائج تحليل التوسع األم
  -: وفق الفقرات التالية2030-2007الكهربائية للفترة 

 مخطط نظام الطاقة الوطني المطور متضمناً سويات وأشكال الطاقة؛ •
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 ؛2030-2007مصادر الطاقة الوطنية، ومعطيات االستخراج للفترة  •

التطور المتوقع للطلب على حمل الذروة والكهرباء النهائية للفترة  •
 ؛2007-2030

  محطات التوليد المرشحة مستقبالً والقائمة في سنة األساس؛قائمة •

 الفرضيات والقيود الرئيسية للتزود بالطاقة؛ •

 :نتائج تحليل استراتيجية التوسع األمثل لنظام التوليد الكهربائي وتشمل •

 مخطط التوسع المستقبلي األمثل الستطاعات التوليد المضافة، −
 مركبة مقارنةً مع حمل الذروة،التطور السنوي لالستطاعة ال −
 .تطور الطاقة الكهربائية المنتجة واحتياجات الوقود −

 .االستنتاجات •
  التوسع األمثل ألنظمة التوليد يف اإلقليم األول  4-3

كما نوه سابقاً فقد جرى في هذا اإلقليم تحليل أنظمة التوليد لكٍل من 
 بقية أنظمة التوليد لهذا السعودية واإلمارات والكويت واليمن، بحيث أن تطوير

اإلقليم يمكن أن تنجز بشكل مشابه واستئناساً بنتائج الدول األربع الممثلة لهذا 
  . اإلقليم
   

التوليد الكهربائي نظام  التوسع األمثل لةاستراتيجي 4-3-1
  السعودي

 مخطط نظام الطاقة السعودي

من ائي السعودي التوليد الكهربلنظام التوسع األمثل استراتيجية صياغة  تجر
خالل أمثلة خيارات التزود المتاحة التي تشتمل على تحديد تركيبية ومصادر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 72 -

الطاقة في وتشتمل مصادر . حوامل الطاقة الكفيلة بتلبية الطلب المتوقع بأقل تكلفة
   . للطاقات المتجددةأي دوراألخذ بعين االعتبار بدون على النفط والغاز السعودية 

مصادر الطاقة تشمل مستويات  أربعقية السعودية وفق نمذجت السلسلة الطا
يمثل في الطاقة األولية فالثانوية وصوالً إلى المستوى النهائي الذي ، والمحلية

 الربط بين ى جر و).مستوى الطلب(استهالك الطاقة الوقت نفسه مستوى 
ي التي شملت تحول الطاقالمستويات الطاقة المختلفة بواسطة تكنولوجيات 

. ومعالجة المصادر وتكنولوجيات التوليد والنقل والتوزيع استخراج تلوجياتكنو
 أو الثانوي األولي على المستوى  الطاقة عمليات استيراد وتصديروقد نمذجت

النموذج  1-4يبين الشكل و.  النظام الطاقيإلىها لبشكل يعكس واقع و كيفية دخو
سلسلة الطاقية وتكنولوجيات  متضمناً سويات السعوديالمتكامل لنظام الطاقة ال

برغم أن النموذج المطور يتناول مجمل و.  بين مستوياتها المختلفةيالتحول الطاق
نظام الطاقة الوطني فإن نتائج هذه الدراسة ستقتصر على عرض نتائج تحليل 

  . توسع نظام التوليد الكهربائي
   الطاقة الوطنية السعودية مصادر

 المؤكد مـن    االحتياطي حيث يقدر    النفط والغاز بتعد السعودية من أغنى الدول      
 مليار برميل نفط مكافئ محتلةً بذلك المرتبة األولى في العالم،           260النفط بحوالي   

). 2( مليار متر مكعـب      7150المؤكد من الغاز بحوالي     يقدر االحتياطي   في حين   
والغاز فط  لنللتطور كميات اإلنتاج اليومية     ات الرسمية   تقديرال 2-4الجدول  ويبين  

  .11 العقود الثالث القادمةالمتوقعة خالل

                                                 
  .نتاج الغاز سنوياًإل% 2إلنتاج النفط و% 1بفرض نسبة نمو  11
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 2-4اجلدول 

 كميات اإلنتاج اليوميةاملستقبلي لتطور ال

  يف السعوديةنفط و الغاز  لل

Year 2007 2010 2015 2020 2030 

 8750 9015 9475 9958 10466 (kboe/d)  النفط 
الغاز الطبيعي 

(Mm3/d) 219 233 257 284 313 

  المستقبلي على الكهرباء النهائية وحمل الذروةتطور الطلب 

للكهربـاء   التطور المتوقع للطلب على االستهالك النهـائي         3-4يبين الجدول   
، ]4[،  )8(،  )7(،  )3) (خرج محطات التوليد  (وحمل الذروة عند المستوى الثانوي      

وفيما يتعلق بمنحني الحمل فقد اعتمدت التوزع النمطـي لمنحنـي الحمـل             ]. 5[
 .2007عي المسجل لعام لسا

  :3-4 اجلدول
  الكهرباء النهائية التطور املتوقع للطلب على 

  واستطاعة الذروة يف السعودية

Year 2007 2010 2015 2020 2025 2030 

Final  
Electricity (TWh) 170 199 254 331 439 544 

Peak Load 
(MW) 31187 42900 55500 71700 93700 112800 
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 متضمناً سويات السلسلة الطاقية وتكنولوجيات التحول السعودينظام الطاقة  مخطط :1- 4الشكل 
  .)5 (الطاقي
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  محطات التوليد الكهربائية المرشحة 

 حـوالي   2007بلغت إجمالي االستطاعة المركبة المتاحة في السعودية لعـام          
للعنفات الغازية،  % 46للعنفات البخارية،   % 34ت بنسبة    توزع ميجاوات 36800

. أخرى% 11لمولدات سوالر و  % 3لمحطات الدارة المركبة، باإلضافة إلى      % 6و
% 22للغاز الطبيعي،   % 46وقد توزعت نسبة الوقود المستهلك في التوليد بمعدل         

  . للوقود الثقيل% 32للوقود الخفيف و

توليد الكهربائية المرشحة مستقبالً والتي      محطات ال  قائمة 4-4ويبين الجدول   
تشمل محطات الدارة المركبة، والمحطات البخارية و الغازية، إضافةً إلمكانية بناء           

   .محطات من نفس نمط المحطات القائمة حالياً
  

 4-4اجلدول   

  حمطات التوليد الكهربائية املرشحة مستقبالً قائمة

  يف السعودية

  Unit 

Size 

[MW] 

Overnight 

cost  

[$/kW] 

Economic 

life 

[y]  

Const-

time 

[y]  

Plant 

factor  

[%] 

Fuel 
Efficiency 

[%]  

CC_PP 300 650 30 3  90  NG 47  

GT_PP 100 450 25  2  80 NG 33  

ST_PP 200 750 30  4 90  NG-

HF+crude 

38  

CC: combined cycle, GT: gas turbine, ST: steam turbine, NG: natural gas, HF: heavy 

fuel, crude: crude oil 
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  والقيود الرئيسية لخطة التوسع السعوديةفرضيات ال

االفتراضـات والقيـود    لدى صياغة خطة توسع نظام التوليد الـسعودي         روعيت  
  -:التالية

  ، فيما يتعلق باحتياطيات النفط و الغازالرسميةتبني البيانات  −
 االستخراج السنوية للنفط والغاز وفـق       اعتماد معطيات اإلنتاج والقيود على كميات      −

  ،2-4الجدول 
 القابلة للتصدير سنوياً؛والغاز الطبيعي عدم وضع قيود على كميات النفط الخام  −

  .عدم تبني الخيار النووي −

التوليـد الكهربـائي    لنظـام   التوسع المـستقبلية    ستراتيجية  الرئيسية ال نتائج  ال 
 السعودي 

 TWh 190 المنتجة ستنمو من حـوالي       رباءالكهتشير النتائج إلى أن كمية      
 مسجلةً بـذلك معـدل نمـو        2030في عام    TWh 595ى حوالي    إل 2007عام  

ويمثل توسيع نظام التوليد الحالي باختيار المزيج األمثل        %. 5.05وسطي سنوي   
  .للمحطات المستقبلية الجزء األهم من صياغة استراتيجية التزود بالكهرباء

  ستطاعة المركبةخطة التوسع المثلى لال •

لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ومجابهة نمو الطلـب علـى اسـتطاعة             
 إلى حـوالي   36800الذروة تبين خطة التوسع األمثل نمو االستطاعة المركبة من          

 102500 ما يفرض إضافة حوالي      2030-2007 خالل الفترة    ميجاوات 127300
عدل نمو وسطي سنوي يـصل إلـى         خالل فترة الدراسة وهو ما يقابل م       ميجاوات

. ميجـاوات  4460ويكافئ استطاعة وسطية مضافة سنوياً تقـرب مـن          % 5.54
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 خطة التوسع األمثل لنظام التوليد المستقبلي موزعاً حسب نمط          2-4ويبين الشكل   
ويالحظ أن االستطاعات الجديدة المضافة خـالل       . المحطات وسنة دخولها الخدمة   
 26700رئيسي على محطات الدارة المركبة بمعـدل        فترة الدراسة ستتوزع بشكل     

 للمحطـات الغازيـة     ميجاوات 34200، وحوالي   %)26( للدارة المركبة    ميجاوات
 للمحطات البخارية العاملة على الغـاز والفيـول         ميجاوات 32700، و   %)33.4(

، ويضاف لذلك محطات تستخدم ألغراض إضافية مع توليـد          %)32(والنفط الخام   
ويالحـظ أن   %). 8.7( ميغـا وات     8900باستطاعة  ) محطات التحلية ك(الكهرباء  

استطاعات التوليد المضافة ستتوزع بشكل شبه متكافئ طيلة فترة الدراسـة مـع             
  . 2030-2025تراجع طفيف في معدل االستطاعة المضافة للفترة 
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راسـة  االستطاعات الجديدة المضافة في المنظومة السعودية خـالل فتـرة الد          : 2-4الشكل  

، CC: ، دارة مركبةGT :  عنفات غازية،،FSteam: بخارية(موزعة بحسب نوع المحطة 
  ).others: أخرى
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Total Installed Capacity
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التوسع األمثل لالستطاعة المركبة في المنظومة السعودية موزعة حـسب نـوع            : 3-4الشكل  
  .محطات التوليد، مقارنةً مع حمل الذروة خالل فترة الدراسة

طاعة الكلية المركبة مقارنـةً مـع اسـتطاعة          تطور االست  3-4يبين الشكل   
فانطالقاً من االستطاعة المركبـة البالغـة فـي         . الذروة وفقاً لخطة التوسع أعاله    

 تبين خطة التوسع األمثل أن اسـتطاعة        ميجاوات 36800السنة األساس حوالي    
  . ميجاوات 127300 إلى حوالي 2030نظام التوليد ستنمو لتصل في عام 

  ائية المولدة و احتياجات الوقودالطاقة الكهرب

 تطور إنتاج الطاقة الكهربائية وفق نمط الوقود المستخدم،         5-4يبين الجدول   
فـي عـام     TWh 191حوالي   الكهرباء سوف يزداد من      حيث يالحظ أن إنتاج   

% 5.1 مسجالً معد نمو وسطي يقرب مـن         2030عام   TWh 595  إلى 2007
كميـة الوقـود المـستهلك مـن حـوالي          ولمجابهة هذا التطور سـتنمو      . سنوياً
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41.3Mtoe  23للفيول الثقيل و% 30للغاز و% 47توزع بنسبة ( 2007 عام %
% 17سـتوزع بنـسبة      (2030عام   Mtoe 134.4إلى حوالي   ) للفيول الخفيف 

مسجالً بذلك معدل نمو وسطي     ) للفيول الخفيف % 25للفيول الثقيل و  % 58غاز و   
ن المردود الوسطي لنظام التوليد قد تحسن من        ويالحظ أ %. 5.3سنوياً يقرب من    

مع التنويه إلى أن المحطات المدرجـة       (خالل فترة الدراسة    % 34.7إلى  % 32.6
لم تأخذ بعين االعتبار عند حساب نسب النمـو هـذه،           ”  أخرى”هنا تحت عنوان    

 عن المردود الصافي لتوليد الكهربـاء كونهـا         ةنظراً لعدم توفر معلومات تفصيلي    
  ).م في نفس الوقت ألغراض أخرى كتحلية مياه البحرتستخد
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 5-4اجلدول 

 نتائج استراتيجية التزود للمنظومة السعودية 

من الوقوداخبصوص الطاقة الكهربائية املولدة و احتياجا  

  .موزعة حسب نوع احملطة و منط الوقود

 NG Crude+ 
HFO Diesel Others Total Average 

Efficiency 

Gen (TWh) 
79.9 

46.3 30.5 34.7 191.387 

2007 Fuel (Mtoe) 
19.5 

12.3 9.6 - 41.294 
32.6% 

 

Gen (TWh) 
89.5 

60.0 34.8 41.4 225.579 

2010 Fuel (Mtoe) 
19.6 

15.4 10.9 - 45.873 
34.5% 

 

Gen (TWh) 
117.5 

83.4 43.4 44.5 288.765 

2015 Fuel (Mtoe) 
22.8 

21.2 13.5 - 57.463 
36.6% 

 

Gen (TWh) 
139.3 

119.9 70.6 44.0 373.822 

2020 Fuel (Mtoe) 
25.4 

31.6 21.7 - 78.705 
36.0% 

 

Gen (TWh) 
178.9 

151.6 107.8 52.4 490.720 

2025 Fuel (Mtoe) 
33.1 

38.3 32.9 - 104.234 
36.2% 

 

Gen (TWh) 
123.4 

310.1 109.0 52.4 594.933 

2030 Fuel (Mtoe) 
22.6 

78.4 33.3 - 134.408 
34.7% 
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 االستنتاجات 

 191مـن  تشير نتائج خطة التوسع السعودية إلى أن توليد الكهرباء سـينمو            
TWh    595  إلى 2007في عام TWh   مسجالً معدل نمـو وسـطي       2030عام 
وسينمو الوقود المستهلك لتلبية هذا التطور مـن حـوالي          . سنوياً% 5.1يقارب  

41.3Mtoe  134.4 إلى حوالي 2007 عام Mtoe  مع زيـادة فـي   2030عام 
ويالحظ أن المردود الوسطي لنظام التوليـد قـد         . هيمنة النفط والمشتقات النفطية   

وسـتنمو االسـتطاعة    . 2030عام  % 34.7إلى حوالي   % 32.6تحسن قليالً من    
 127000 إلـى حـوالي      2030 لتصل عام    ميجاوات 37000المركبة من حوالي    

 مـا   ميجاوات 102500ل االستطاعة الكلية المضافة إلى حوالي       ، وستص ميجاوات
 مضافة سنوية   ةوتقابل استطاع % 5.5يكافئ نسبة نمو سنوية وسطى تقرب من        

  .ميجاوات 4460تقارب 

  التوليد الكهربائي لإلماراتنظام  التوسع األمثل لةاستراتيجي  4-3-2

 مخطط نظام الطاقة اإلماراتي

من التوليد الكهربائي لإلمارات    لنظام  توسع األمثل   الاستراتيجية  صياغة   تجر
خالل أمثلة خيارات التزود المتاحة التي تشتمل على تحديـد تركيبيـة ومـصادر              

الطاقة في  وتشتمل مصادر   . حوامل الطاقة الكفيلة بتلبية الطلب المتوقع بأقل تكلفة       
  .على النفط والغازاإلمارات 

مصادر الطاقـة   تشمل  مستويات   أربعق  نمذجت السلسلة الطاقية اإلماراتية وف    
يمثـل فـي    الطاقة األولية فالثانوية وصوالً إلى المستوى النهائي الذي         ، و المحلية

 الـربط بـين     ى جـر   و ).مستوى الطلـب  (استهالك الطاقة   الوقت نفسه مستوى    
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ي التـي شـملت     تحـول الطـاق   المستويات الطاقة المختلفة بواسطة تكنولوجيات      
. ومعالجة المصادر وتكنولوجيات التوليد والنقل والتوزيـع       استخراج   تتكنولوجيا

 أو الثـانوي    األولـي  على المستوى     الطاقة  عمليات استيراد وتصدير   وقد نُمذجت 
النموذج  4-4يبين الشكل   و.  النظام الطاقي  إلىها  لبشكل يعكس واقع و كيفية دخو     

تكنولوجيـات  المتكامل لنظام الطاقة الليبي متضمناً سويات السلـسلة الطاقيـة و          
برغم أن النموذج المطور يتناول مجمل      و.  بين مستوياتها المختلفة   يالتحول الطاق 

نظام الطاقة الوطني فإن نتائج هذه الدراسة ستقتصر على عرض نتـائج تحليـل              
   .توسع نظام التوليد الكهربائي

  

   الطاقة الوطنية اإلماراتيةمصادر

 المؤكد مـن    االحتياطي حيث يقدر    ازالنفط والغ تعد اإلمارات من الدول الغنية ب     
 مليار برميل نفط مكافئ محتلةً بذلك المرتبة الخامـسة بـين            97.8النفط بحوالي   

% 3الدول العربية، أما ما يتعلق باإلنتاج فقد حازت اإلمارات على حصة تعـادل               
 ألـف   2557 بمعدل إنتاج يومي بلـغ حـوالي         2007من اإلنتاج العالمي في عام      

 مليار متر   6040المؤكد من الغاز بحوالي     يقدر االحتياطي     في حين     .برميل يومياً 
 من إجمالي االحتياطي العالمي وشكل إنتاجها ما يعـادل          3.21مكعب أي ما يعادل     

من إجمالي كميات الغاز المعروضة في السوق العالمي حيث وصل إلـى             % 1.7
ـ ). 2008أوابـك،   ( مليار متر مكعب في نفس العـام         50.3حدود   راً لغيـاب   ونظ

المعطيات الرسمية المتعلقة بتقديرات تطور إنتاج النفط و الغاز، فقد ثبتت القـيم             
  . في هذه الدراسة عند تلك العائدة للسنة األساس
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 تطور الطلب المستقبلي على الكهرباء النهائية وحمل الذروة 

ء للكهربـا  التطور المتوقع للطلب على االستهالك النهائية        6-4يبين الجدول   
  ].4[، ]3[، )3) (6(وحمل الذروة 

  
 6-4 اجلدول 

 الكهرباء النهائية التطور املتوقع للطلب على 

  واستطاعة الذروة يف اإلمارات

Year 2007 2010 2015 2020 2025 2030 

Final Electricity (TWh) 74.72 90.36 141.35 214.51 325.54 494.02 

Peak Load  (MW) 12486 15082 23635 35868 54432 82604 

 

  محطات التوليد الكهربائية المرشحة 

 حـوالي   2007بلغ إجمالي االستطاعة المركبة المتاحة في اإلمـارات لعـام           
للعنفـات  % 33.7للعنفـات الغازيـة،     % 66.3 توزعت بنسبة    ميجاوات 17360
للغـاز  % 80.3 في التوليد بمعـدل      كوقد توزعت نسبة الوقود المستهل    . البخارية
 7-4ويبـين الجـدول     . للوقود الثقيل % 4.1للوقود الخفيف و  % 15.6،  الطبيعي
 محطات التوليد الكهربائية المرشحة مستقبالً والتي تشمل محطـات الـدارة            قائمة

المركبة، والمحطات البخارية و الغازية، ومحطـات الطاقـات المتجـددة ممثلـة             
  .بالعنفات الريحية
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 7-4اجلدول  

 بائية  حمطات التوليد الكهرقائمة

  املرشحة مستقبالً يف اإلمارات العربية
  Unit 

Size 
[MW] 

Overnight 
cost  

[$/kW] 

Economic 
life 
[y]  

Const-
time 
[y]  

Plant 
factor 
[%]  

Fuel 
Efficiency 

[%]  

CC_PP 500 550 25  3  87.6  NG 55  

GT_PP 100 600 25  2  92  NG 35  

ST_PP 300 800 30  4  82.8  NG 38  

ST_PP2 300 900 30  3  81  FO 38  

Wind_PP - 1200 20 2 33 - - 

CC: combined cycle, GT: gas turbine, ST: steam turbine, NG: natural gas, HF: heavy 

fuel, LO: light oil. 

  والقيود الرئيسية لخطة التوسع اإلماراتيةفرضيات ال
والقيـود  االفتراضـات   لدى صياغة خطة توسع نظام التوليد الليبـي         روعيت  

  :التالية
  ز، فيما يتعلق باحتياطيات النفط و الغاالرسميةتبني البيانات  §
اعتماد معطيات اإلنتاج والقيود على كميات االستخراج السنوية للنفط والغاز           §

  ،2007لعام 
القابلـة للتـصدير    والغاز الطبيعـي    عدم وضع قيود على كميات النفط الخام         §

 سنوياً؛
ستيراد والتصدير وفقاً للسعة التركيبية المتاحـة       وضع قيود على إمكانيات اال     §

 MW 1000المقـدرة بحـوالي     لشبكة الربط الكهربائية مـع دول الجـوار         
 .باالتجاهين
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التوليـد الكهربـائي    لنظـام   التوسـع المـستقبلية     ستراتيجية  الرئيسية ال نتائج  ال

 اإلماراتي 

عـام   TWh 76.5 المنتجة ستنمو من     الكهرباءتشير النتائج إلى أن كمية      
 مسجلةً بذلك معدل نمو وسـطي سـنوي         2030 في عام    TWh 505ى   إل 2007

ويمثل توسيع نظام التوليد الحالي باختيـار المـزيج األمثـل            %. 8.6يقرب من   
  .للمحطات المستقبلية الجزء األهم من صياغة استراتيجية التزود بالكهرباء

  خطة التوسع المثلى لالستطاعة المركبة 

لب على الطاقة الكهربائية ومجابهة نمو الطلـب علـى اسـتطاعة            لتلبية الط 
 ت ميغـا وا   89600الذروة تبين خطة التوسع األمثل ضرورة إضافة ما يقرب من           

% 7.5خالل فترة الدراسة وهو ما يقابل معدل نمو وسطي سـنوي يـصل إلـى                
ويبين الشكل  . ميجاوات 3900ويكافئ استطاعة وسطية مضافة سنوياً تقرب من        

 خطة التوسع األمثل لنظام التوليد المستقبلي موزعاً حسب نمـط المحطـات             4-5
ويالحظ أن االستطاعات الجديـدة المـضافة خـالل فتـرة     . وسنة دخولها الخدمة 

 56400الدراسة ستتوزع بشكل رئيسي على محطات الـدارة المركبـة بمعـدل             
 على الغاز    للمحطات الغازية العاملة   ميجاوات 31500، وحوالي   %)63 (ميجاوات

  %).2( ميغا وات للمحطات البخارية العاملة على الغاز1700، وحوالي %)35(
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 االستطاعات الجديدة المضافة خالل فترة الدراسة للمنظومة اإلماراتية موزعـة           :5-4الشكل  

، محطـات دارة  GT  عنفات غازية،GSteamبخارية عاملة على الغاز (حسب نوع المحطة 
  ).CCمركبة 

  

 تطور االستطاعة الكلية المركبة مقارنـةً مـع اسـتطاعة           6-4شكل  يبين ال 
فانطالقاً من االستطاعة المركبة البالغـة  فـي         . الذروة وفقاً لخطة التوسع أعاله    

 تبين خطة التوسع األمثل أن اسـتطاعة        ت ميغا وا  17360السنة األساس حوالي    
   .واتميجا 91200 إلى حوالي 2030نظام التوليد ستنمو لتصل في عام 
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و الطلـب علـى حمـل الـذروة         التوسع األمثل لالستطاعة المركبة مقارنةً مع نم      : 6-4الشكل  

  .اإلماراتية خالل فترة الدراسة موزعة بحسب نوع محطات التوليدللمنظومة 

  احتياجات الوقودالطاقة الكهربائية المولدة و

. د المستخدم  تطور إنتاج الطاقة الكهربائية وفق نمط الوقو       8-4يبين الجدول   
 506  إلى2007في عام  TWh 76.5 الكهرباء سوف يزداد من ويالحظ أن إنتاج  

TWh   وقـد نمـت    . سنوياً% 8.6 مسجالً معد نمو وسطي يقرب من        2030 عام
 2007 عـام   22.4Mtoeكمية الوقود المستهلك لتلبية هذا التطور من حـوالي  

 2030 عـام    Mtoe 85.8 إلى حـوالي     )للفيول% 19للغاز  % 81توزع بنسبة   (
مسجالً بذلك معـدل نمـو وسـطي        ) للفيول% 2.2للغاز  % 97.8ستوزع بنسبة   (

% 30ويالحظ أن المردود الوسطي لنظام التوليد قد نما مـن           %. 6سنوياً حوالي   
خالل فترة الدراسة نتيجة االعتماد المتزايـد علـى المحطـات           % 51إلى حوالي   

  .ردود العاليالغازية العاملة بالدارة المركبة ذات الم
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 8-4اجلدول 

 تطور كميات الطاقة الكهربائية املولدة 

من الوقود للمنظومة اإلماراتية او احتياجا  

   و منط الوقود خالل فترة الدراسةموزع حسب نوع احملطة

 NG Fuel Oil Total Average 
Efficiency 

Fuel (Mtoe) 4.26 18.14 22.40 2007 
Gen (TWh) 63.04 13.49 76.53 

29.4% 

Fuel (Mtoe) 22.47 4.26 26.73 2010 
Gen (TWh) 79.06 13.49 92.55 

29.8% 

Fuel (Mtoe) 26.13 4.26 30.39 2015 
Gen (TWh) 131.29 13.49 144.78 

41.0% 

Fuel (Mtoe) 35.35 1.91 37.26 2020 
Gen (TWh) 213.06 6.66 219.72 

50.7% 

Fuel (Mtoe) 53.40 1.91 55.31 2025 
Gen (TWh) 326.78 6.66 333.44 

51.8% 

Fuel (Mtoe) 83.90 1.91 85.81 2030 
Gen (TWh) 499.36 6.66 506.01 

50.7% 
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 االستنتاجات 

 76.5مـن   تشير نتائج خطة التوسع اإلماراتية إلى أن توليد الكهرباء سينمو           
TWh    506  إلى 2007في عام TWh   وسـطي    مسجالً معـد نمـو     2030 عام 

وسينمو الوقود المستهلك لتلبية هذا التطور من حـوالي         . سنوياً% 8.6يقرب من   
22.4Mtoe  85.8 إلى حوالي 2007 عام Mtoe مع هيمنـة شـبه   2030 عام 

ويالحظ أن المـردود الوسـطي لنظـام        . كاملة للغاز الطبيعي طيلة فترة الدراسة     
 وسـتنمو االسـتطاعة   .2030عام  % 51إلى حوالي   % 30التوليد قد نما في من      

، ميجـاوات  91200 إلى حوالي    2030 لتصل عام    ميجاوات 17360المركبة من   
، ما يكافئ نسبة    ميجاوات 89600وستصل االستطاعة الكلية المضافة إلى حوالي       

 مـضافة سـنوية تقـارب       ةوتقابل استطاع % 7.5نمو سنوية وسطى تقرب من      
 اإلماراتية ستسجل بذلك أعلـى      ويجدر التنويه إلى أن المنظومة    . ميجاوات 3900

معدالت النمو بين جميع الدول العربية، كما أن النمو الكبير المتوقع لـديها فـي               
 2030الفترة األخيرة من الدراسة سيجعل كمية الكهرباء المولـدة لـديها عـام              

  .تتجاوز حتى كميات التوليد في السعودية
  
  الكهربائي للكويتالتوليد نظام  التوسع األمثل لةاستراتيجي  4-3-3

 مخطط نظام الطاقة الكويتي  

من التوليد الكهربائي الكويتي    لنظام  التوسع األمثل   استراتيجية  صياغة   تجر
خالل أمثلة خيارات التزود المتاحة التي تشتمل على تحديـد تركيبيـة ومـصادر              

 في  الطاقةوتشتمل مصادر   . حوامل الطاقة الكفيلة بتلبية الطلب المتوقع بأقل تكلفة       
   .على النفطالكويت 
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مـصادر  تـشمل   مـستويات    أربعنمذجت السلسلة الطاقية الكويتية وفق      تم  
يمثل الطاقة األولية فالثانوية وصوالً إلى المستوى النهائي الذي         ، و الطاقة المحلية 

 الـربط بـين     ى جر  و ).مستوى الطلب (استهالك الطاقة   في الوقت نفسه مستوى     
ي التـي شـملت     تحـول الطـاق   الاسطة تكنولوجيات   مستويات الطاقة المختلفة بو   

. ومعالجة المصادر وتكنولوجيات التوليد والنقل والتوزيـع       استخراج   تتكنولوجيا
 أو الثـانوي    األولـي  على المستوى     الطاقة  عمليات استيراد وتصدير   وقد نمذجت 

النموذج  7-4يبين الشكل   و.  النظام الطاقي  إلىها  لبشكل يعكس واقع و كيفية دخو     
 متضمناً سويات السلسلة الطاقيـة وتكنولوجيـات        الكويتيمتكامل لنظام الطاقة    ال

 مع مالحظة أن النموذج المطـور يركـز         . بين مستوياتها المختلفة   يالتحول الطاق 
بشكل رئيس على قطاع الكهرباء، وبالتالي فإن نتائج هذه الدراسة ستقتصر على            

   .توسع نظام التوليد الكهربائي

  لوطنية الكويتية  الطاقة امصادر

 المؤكد مـن    االحتياطي حيث يقدر    النفط والغاز تعد الكويت من الدول الغنية ب     
 مليار برميل نفط مكافئ محتلةً بذلك المرتبة الثالثـة بـين            101.5النفط بحوالي   

 مليار متر   2506المؤكد من الغاز بحوالي     يقدر االحتياطي   الدول العربية، في حين     
 بيانات عن التطور المستقبلي لإلنتاج فقد قـدر أن ينمـو            مكعب ونظراً لعدم توفر   

نظراً لالحتياطي الكبير والسعات اإلنتاجيـة      % 1.5إنتاج الغاز بمعدل سنوي قدره      
 أسـوة   2007بالمقابل افترض بقاء إنتاج النفط عنـد سـوية عـام            ). 1(العالية  

  ).9-4الشكل ) (2 (2007-2005بمعطيات اإلنتاج األخيرة للفترة 
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 9-4دول اجل

 تطور كميات اإلنتاج اليومية  النفط و الغاز  

  خالل العقود الثالث القادمة

  

 وحمل الذروة تطور الطلب المستقبلي على الكهرباء النهائية 
للكهرباء  التطور المتوقع للطلب على االستهالك النهائية        10-4يبين الجدول   

وفيما يتعلق بمنحني الحمل فقد اعتمد التـوزع        ]. 4[،  ]3[،  )3) (6(وحمل الذروة   
 .2007النمطي لمنحني الحمل الساعي المسجل لعام 

  
 10-4 اجلدول  

 ية الكهرباء النهائالتطور املتوقع للطلب على 

  واستطاعة الذروة يف الكويت

Year 2007 2010 2015 2020 2025 2030 

Final Electricity (TWh) 39.8 50.5 67.1 93.9 131.3 183.6 
Peak Load 

(MW) 9070 11426 14933 20459 28031 38405 
  

Year  2007 2010 2015 2020 2030 

 2574.5 2574.5 2574.5 2574.5 2574.5 (kboe/d)  النفط 

الغاز الطبيعي 
(Mm3/d) 33.2 34.7 37.3 40.2 43.3 
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لسلة الطاقية وتكنولوجيات التحول     متضمناً سويات الس   كويتينظام الطاقة ال   مخطط   :7-4الشكل  
  .الطاقي
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  محطات التوليد الكهربائية المرشحة 

 حـوالي   2007بلغ إجمالي االستطاعة المركبة المتاحة في الكويـت لعـام               
وقد توزعت نـسبة  .  توزعت بين عنفات بخارية وعنفات غازية ميجاوات 10480

. للمشتقات النفطية% 79يعي، للغاز الطب% 21الوقود المستهلك في التوليد بمعدل     
 محطات التوليد الكهربائية المرشحة مستقبالً والتـي        قائمة 11-4ويبين الجدول   

تشمل محطات الدارة المركبة، والمحطات البخارية و الغازية، ومحطات الطاقـات           
  .(Photovoltaic)المتجددة مقتصرةً على الفوتوضوئية 

 

  11-4 اجلدول

  هربائية قائمة حمطات التوليد الك
 املرشحة مستقبالً ىف الكويت

  Unit 

Size 

[MW] 

Overnight 

cost  

[$/kW] 

Economic 

life 

[y]  

Const-

time 

[y]  

Plant 

factor  

[%]  

Fuel 
Efficiency 

[%]  

CC_PP 500 800 30 3  94  NG+GO 55  

GT_PP 100 500 25  2  94 NG+GO 36  

ST_PP 300 920 30  4  94  FO+NG 44  

Wind_  - 1200 20 2 33 - - 

PV_PP - 4000 20 2 20 - - 

CC: combined cycle, GT: gas turbine, ST: steam turbine, NG: natural gas, HF: heavy fuel, 

LO: light oil, PV: Photovoltaic 
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  والقيود الرئيسية لخطة التوسع الكويتيةفرضيات ال
فتراضـات والقيـود    االلدى صياغة خطة توسع نظام التوليد الكويتي        روعيت  

  :التالية
 الحديث عنها   جرى احتياطيات النفط والغاز والتي      حول الرسميةتبني البيانات    §

  ،سابقاً
اعتماد معطيات اإلنتاج والقيود على كميات االستخراج السنوية للنفط والغاز           §

  ،9-4وفق الجدول 
ر القابلـة للتـصدي   والغاز الطبيعـي    عدم وضع قيود على كميات النفط الخام         §

 ،سنوياً

 ميغـا   60 ميغا منها    280إجبار البرنامج على بناء محطة هجينة باستطاعة         §
 .2015 عام PVعاملة على الطاقة الشمسية 

 التوليد الكهربائي الكويتي لنظام التوسع المستقبلية ستراتيجية الرئيسية النتائج ال

عـام   TWh 44 المنتجة سـتنمو مـن       الكهرباءتشير النتائج إلى أن كمية      
 مسجلةً بذلك معدل نمو وسـطي سـنوي         2030 في عام    TWh 204ى   إل 2007

ويمثل توسيع نظام التوليد الحـالي باختيـار المـزيج األمثـل            %. 6.9يقرب من   
  .للمحطات المستقبلية الجزء األهم من صياغة استراتيجية التزود بالكهرباء

  خطة التوسع المثلى لالستطاعة المركبة 
ة الكهربائية ومجابهة نمو الطلـب علـى اسـتطاعة          لتلبية الطلب على الطاق   

 ميجـاوات  45000الذروة تبين خطة التوسع األمثل ضرورة إضافة ما يقرب من           
% 6.5خالل فترة الدراسة وهو ما قابل معدل نمو وسـطي سـنوي يـصل إلـى                 

ويبين الشكل  . ميجاوات 1960ويكافئ استطاعة وسطية مضافة سنوياً تقرب من        
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ألمثل لنظام التوليد المستقبلي موزعاً حسب نمـط المحطـات           خطة التوسع ا   4-8
ويالحظ أن االستطاعات الجديـدة المـضافة خـالل فتـرة     . وسنة دخولها الخدمة 

 23500الدراسة ستتوزع بشكل رئيسي على محطات الـدارة المركبـة بمعـدل             
 للمحطات الغازية العاملة على الغاز      ميجاوات 7600، وحوالي   %)52.2 (ميجاوات

 محطـات بخاريـة تعمـل علـى الغـاز والفيـول             ميجاوات 18800، و   %)17(
 ميغـا وات    120، ويضاف لذلك محطة طاقة فوتوضـوئية باسـتطاعة          %)30.6(
  %). 0.3( ميغا وات 10ومحطة طاقة ريحية باستطاعة ) كجزء من محطة هجينة(

 الطلب األكبر على إضافة استطاعات التوليـد        2030-2025وستشهد الفترة   
من مجمل االستطاعة المضافة خالل فترة الدراسـة        % 29 تصل إلى حوالي     بنسبة

  .ميجاوات 13070وهو ما يقابل 
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 االستطاعات الجديدة المضافة خالل فترة الدراسة موزعة بحسب نـوع المحطـة             :8-4الشكل  

، محطات دارة مركبـة  GT ، عنفات غازيةNU، نووية FSteamبخارية عاملة على الفيول (
CC.(  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 96 -

 تطور االستطاعة الكلية المركبة مقارنـةً مـع اسـتطاعة           9-4ين الشكل   يب
فانطالقاً من االستطاعة المركبة البالغـة  فـي         . الذروة وفقاً لخطة التوسع أعاله    

 تبين خطة التوسع األمثل أن اسـتطاعة        ميجاوات 10480السنة األساس حوالي    
  .ميجاوات 46000 إلى حوالي 2030نظام التوليد ستنمو لتصل في عام 

   
Total Installed Capacity
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التوسع األمثل لالستطاعة المركبة للمنظومة الكويتية مقارنةً مع النمو على حمـل            : 9-4الشكل  
  .الذروة خالل فترة الدراسة موزعة حسب نوع محطات التوليد

  الطاقة الكهربائية المولدة و احتياجات الوقود

قـود   تطور إنتاج الطاقة الكهربائيـة وفـق نمـط الو          12-4يبين الجدول     
 2007في عام    TWh 44 الكهرباء سوف يزداد من      ويالحظ أن إنتاج  . المستخدم

. سـنوياً % 6.9 مسجالً معد نمو وسطي يقرب مـن         2030 عام   TWh 204 إلى
 عـام   9.65Mtoeوقد نمت كمية الوقود المستهلك لتلبية هذا التطور من حوالي 
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 36.77 حـوالي    إلى) للمشتقات النفطية % 79للغاز و % 21توزع بنسبة   ( 2007
Mtoe   مـسجالً  )  للمشتقات النفطيـة 60غاز و% 40ستوزع بنسبة   (2030 عام

ويالحظ أن المردود الوسطي لنظام     %. 6بذلك معدل نمو وسطي سنوياً يقرب من        
  .خالل فترة الدراسة% 47.7إلى حوالي % 39.4التوليد قد نما من 

 

 12-4اجلدول 

 تطور كميات الطاقة الكهربائية املولدة 

من الوقود موزع حبسب نوع احملطة او احتياجا  

 .و منط الوقود  خالل فترة الدراسة

 NG HFO Solar& 
Wind Total Average 

Efficiency 

Gen (TWh) 4.38 39.87 0.00 44.25 
2007 Fuel (Mtoe) 2.04 7.61 - 9.65 

39.4% 

Gen (TWh) 13.10 43.04 0.00 56.14 
2010 Fuel (Mtoe) 3.52 8.20 - 11.72 

41.2% 

Gen (TWh) 50.95 23.55 0.10 74.60 
2015 Fuel (Mtoe) 8.77 4.83 - 13.59 

47.2% 

Gen (TWh) 77.62 26.59 0.10 104.31 
2020 Fuel (Mtoe) 12.81 5.29 . 18.09 

49.6% 

Gen (TWh) 84.69 61.10 0.10 145.88 
2025 Fuel (Mtoe) 13.80 11.94 - 25.73 

48.8% 

Gen (TWh) 91.69 112.10 0.22 204.00 
2030 Fuel (Mtoe) 14.86 21.91 - 36.77 

47.7% 
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 االستنتاجات 

 2007في عـام     TWh 44من  تشير النتائج إلى أن توليد الكهرباء سينمو         
. سـنوياً % 6.9 مسجالً معدل نموٍ وسطي يقرب من        2030 عام   TWh 204 إلى

 2007 عـام   9.7Mtoeلبية هذا التطور من حوالي وسينمو الوقود المستهلك لت
 مع بقاء المشتقات النفطية مهيمنةًً كوقـود        2030 عام   Mtoe 36.77إلى حوالي   

ويالحظ أن المردود الوسطي لنظام التوليد قد نما فـي   . أساسي في توليد الكهرباء   
  . نظراً لتزايد حصة الدارة المركبة2030عام % 47إلى حوالي % 39من 

 إلـى   2030 لتـصل عـام      ميجاوات 10500 االستطاعة المركبة من     وستنمو
 45000، وستصل االستطاعة الكلية المضافة إلى حوالي        ميجاوات 46000حوالي  
  .ميجاوات 1960مضافة تقرب من   ما يكافئ استطاعة وسطية سنويةميجاوات

  التوليد الكهربائي اليميننظام  التوسع األمثل لةاستراتيجي  4-3-4

 ظام الطاقة اليمنيمخطط ن

مـن  التوليد الكهربائي اليمني    لنظام  التوسع األمثل   استراتيجية  صياغة   تجر
خالل أمثلة خيارات التزود المتاحة التي تشتمل على تحديـد تركيبيـة ومـصادر              

الطاقة في  وتشتمل مصادر   . حوامل الطاقة الكفيلة بتلبية الطلب المتوقع بأقل تكلفة       
   .مع األخذ بعين االعتبار الدور الرديف للطاقات المتجددةعلى النفط والغاز اليمن 

مصادر الطاقـة   تشمل  مستويات   أربعنمذجت السلسلة الطاقية اليمنية وفق      
يمثـل فـي    الطاقة األولية فالثانوية وصوالً إلى المستوى النهائي الذي         ، و المحلية

ن  الـربط بـي    ى جـر   و ).مستوى الطلـب  (استهالك الطاقة   الوقت نفسه مستوى    
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ي التـي شـملت     تحـول الطـاق   المستويات الطاقة المختلفة بواسطة تكنولوجيات      
. ومعالجة المصادر وتكنولوجيات التوليد والنقل والتوزيـع       استخراج   تتكنولوجيا

 أو الثـانوي    األولـي  على المستوى     الطاقة  عمليات استيراد وتصدير   وقد نمذجت 
 10-4يبـين الـشكل   و.  النظـام الطـاقي    إلىها  لبشكل يعكس واقع و كيفية دخو     

 متـضمناً سـويات السلـسلة الطاقيـة         اليمنـي النموذج المتكامل لنظام الطاقـة      
برغم أن النموذج المطور    و.  بين مستوياتها المختلفة   يوتكنولوجيات التحول الطاق  

يتناول مجمل نظام الطاقة الوطني فإن نتائج هذه الدراسة ستقتصر على عـرض             
  .د الكهربائينتائج تحليل توسع نظام التولي

   الطاقة الوطنية اليمنية مصادر  

تعد مصادر الطاقة األحفورية في اليمن متواضعة ومحدودة مقارنة مع بقيـة        
 مليار  7 المؤكد من النفط بحوالي      االحتياطيدول شبه الجزيرة العربية، حيث يقدر       

، في حـين تقـدر      12برميل نفط مكافئ بحسب بيانات شركة النفط و الغاز اليمنية         
ويبـين  . 13 مليار متر مكعـب    470احتياطياتها المؤكدة من الغاز الطبيعي بحوالي       

والغـاز  لـنفط   للتطور كميات اإلنتاج اليوميـة      ات الرسمية   تقديرال 13-4الجدول  
أما بالنسبة للغاز الطبيعي فيتوقع أن يبدأ       . 14 القادمة ة العقود الثالث  المتوقعة خالل 

   .2010إنتاجه في اليمن اعتباراً من عام 
  

                                                 
 مليـار  3 تشير األرقام الواردة في النشرة اإلحصائية للدول العربية المنتجة للنفط إلى أن االحتياطيات المؤكدة ال تتجـاوز   12
  . برميل

م  بحسب بيانات النشرة اإلحصائية لألوابك و بيانات مجلة النفط و الغاز تقدر احتياطيات اليمن من الغاز الطبيعي فـي عـا   13
   مليار متر مكعب 470 بأكثر من 2007

وقد حسبت اعتماداً على المنحى المتناقص الذي أخذه إنتاج ) 2(، )1(يالحظ اختالف هذه البيانات عما هو وارد في المراجع  14
ميل  ألف بر150سنوياً، وثبتت قيم اإلنتاج عند % 10 و الذي وصل إلى أكثر من       2007-2003اليمن السنوي من النفط للفترة      

  .2015يومياً ابتداء من عام 
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 13-4اجلدول  

 لنفط لكميات اإلنتاج اليومية املتوقع يف تطور ال 

  يف اليمن

Year  2007 2010 2015 2020 2030 

 360 259 150 150 150 (kboe/d)  النفط 

 تطور الطلب المستقبلي على الكهرباء النهائية وحمل الذروة 

للكهربـاء  هائي   التطور المتوقع للطلب على االستهالك الن      14-4يبين الجدول   
وفيما يتعلق بمنحني الحمل فقـد اعتمـدت التـوزع النمطـي     ). 3(وحمل الذروة  

  .2003لمنحني الحمل لساعي المسجل لعام 
  

 14-4 اجلدول  

 الكهرباء النهائية التطور املتوقع للطلب على 

  واستطاعة الذروة يف اليمن

Year 2007 2010 2015 2020 2025 2030 
Final Electricity (TWh) 4.09 5.73  7.64 9.53 11.90 14.86 

Peak Load (MW) 875 1226 1633 2035 2536 3160 
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 متضمناً سويات السلسلة الطاقية وتكنولوجيات التحول اليمنينظام الطاقة مخطط :10-4الشكل 
   .الطاقي
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  محطات التوليد الكهربائية المرشحة  

 1400 حوالي   2007تطاعة المركبة المتاحة في اليمن لعام       بلغ إجمالي االس  
 متعاقـد   270 استطاعة مركبة تعود للجهات الحكومية و حوالي         1133 (ميجاوات

للعنفات % 38لمولدات الديزل و    % 62توزعت بنسبة   )  معها في القطاع الخاص   
ستقبالً  محطات التوليد الكهربائية المرشحة م  قائمة 15-4ويبين الجدول   . البخارية

والتي تشمل محطات الدارة المركبة، والمحطات البخارية و الغازية، والمحطـات           
  . النووية، ومحطات الطاقات المتجددة ممثلة بالعنفات الريحية

 15-4اجلدول 

  حمطات التوليد الكهربائية املرشحة مستقبالً قائمة

 يف اليمن

  Unit 

Size 

[MW] 

Overnight 

cost  

[$/kW] 

Economic 

life 

[y]  

Const-

time 

[y]  

Plant 

factor  

[%]  

Fuel 
Efficiency 

[%]  

CC_PP 450 550 30 3  87.6  NG 55  

ST_PP 300 525 30  4  83  HF/NG 34.5  

GT_PP 100 450 25 6 92.1 NG 34 

Wind_PP - 1050 25 3 22 - - 

CC: combined cycle, GT: gas turbine, ST: steam turbine, NG: natural gas, HF: 

heavy fuel,  
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  والقيود الرئيسية لخطة التوسع اليمنيةفرضيات ال
االفتراضـات والقيـود   لدى صياغة خطة توسع نظام التوليد اليمنـي      روعيت  

  :التالية
 فيما يتعلق باحتياطيات النفط و الغاز و التي تم الحـديث            الرسميةتبني البيانات    §

   ،عنها سابقاً
ود على كميات االستخراج السنوية للـنفط وفـق         اعتماد معطيات اإلنتاج والقي    §

  ،13-4الجدول 
 .القابلة للتصدير سنوياًم عدم وضع قيود على كميات النفط الخا §

 التوليد الكهربائي اليمني لنظام التوسع المستقبلية ستراتيجية الرئيسية النتائج ال

عـام   TWh 5.24 المنتجة ستنمو من     الكهرباءتشير النتائج إلى أن كمية      
 مسجلةً بذلك معدل نمـو وسـطي        2030 في عام    TWh 19ى حوالي    إل 2007

نظراً للنمو المتوقـع فـي عمليـات كهربـة المنـاطق            % 5.8سنوي يقرب من    
من السكان ال تصلهم الكهرباء بحسب التقرير       % 50المحرومة حيث أن أكثر من      

لي  ويمثل توسيع نظـام التوليـد الحـا        .2005اإلحصائي لمؤسسة الكهرباء لعام     
باختيار المزيج األمثل للمحطات المستقبلية الجزء األهم من صياغة اسـتراتيجية           

  .التزود بالكهرباء

  خطة التوسع المثلى لالستطاعة المركبة 
لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ومجابهة نمو الطلـب علـى اسـتطاعة             

 جـاوات مي 3550الذروة تبين خطة التوسع األمثل ضرورة إضافة ما يقرب مـن            
% 3.7خالل فترة الدراسة وهو ما قابل معدل نمو وسـطي سـنوي يـصل إلـى                 

  . ميجاوات 150ويكافئ استطاعة وسطية مضافة سنوياً تقرب من 
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 خطة التوسع األمثل لنظام التوليـد المـستقبلي موزعـاً           11-4يبين الشكل   
ويالحـظ أن االسـتطاعات الجديـدة       . حسب نمط المحطات وسنة دخولها الخدمة     

مضافة خالل فترة الدراسة ستتوزع بشكل رئيسي على محطات الدارة المركبـة            ال
 ميجـاوات  1900، وحـوالي    %)42( للـدارة المركبـة      ميجاوات 1500بمعدل  

 محطـات   ميجـاوات   30،  100، و %)54(للمحطات الغازية العاملة على الغـاز       
  %. 1و ريحية  اقل من %) 2.8(البخارية 

 الطلب األكبر على إضافة     2030-2025-2020وستشهد الفترتان األخيرتان    
من مجمل االستطاعة المـضافة     % 50استطاعات التوليد بنسبة تصل إلى حوالي       

و من المتوقع أن تـدخل أول       . ميجاوات 1700خالل فترة الدراسة وهو ما يقابل       
 ميغا وات و تتزايد تدريجياً لتصل إلى        10 باستطاعة   2015محطة ريحية في عام     

  . في نهاية فترة الدراسةميجاوات 30

New instaled addition

0
100
200
300
400
500
600
700
800

2010 2015 2020 2025 2030

M
W

CC New Gas Steam Wind

  
 االستطاعات الجديدة المضافة في نظام التوليد اليمني موزعـة حـسب نـوع              :11-4الشكل  

، محطات دارة مركبة NewGas ، عنفات غازيةSteamبخارية عاملة على الفيول (المحطة 
CC.(  
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 تطور االستطاعة الكلية المركبة مقارنـةً مـع اسـتطاعة           12-4يبين الشكل   
فانطالقاً من االستطاعة المركبة البالغـة  فـي         . فقاً لخطة التوسع أعاله   الذروة و 

 تبين خطة التوسع األمثل أن استطاعة نظام ميجاوات 1400السنة األساس حوالي    
  . ميجاوات 3550 إلى حوالي 2030التوليد ستنمو لتصل في عام 

  
Total Installed Capacity & peack Load (YEM)

0

500
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3000

3500

4000

2007 2010 2015 2020 2025 2030

M
W

Existing CC New Gas Steam Wind Peak

  
ليمني حسب نمـط المحطـة      التوسع األمثل لالستطاعة المركبة لنظام التوليد ا      : 12-4الشكل  

  .مقارنةً مع النمو المتوقع للطلب على حمل الذروة خالل فترة الدراسة

  احتياجات الوقودولدة والطاقة الكهربائية الم 

 تطور إنتاج الطاقـة الكهربائيـة وفـق نمـط الوقـود             16-4يبين الجدول   
فـي عـام     TWh 5.24  الكهرباء سوف يزداد مـن     ويالحظ أن إنتاج  . المستخدم

% 10 مسجالً معد نمو وسطي أكثر من        2030 عام   TWh 19 حوالي    إلى 2007
  2.5Mtoeوقد نمت كمية الوقود المستهلك لتلبية هذا التطور من حوالي . سنوياً
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 Mtoe 14.5إلى حـوالي    )  للفيول% 33للغاز  % 67توزع بنسبة   ( 2007عام  
ك معـدل نمـو      مسجالً بذل  )منها% 99يشكل الغاز الطبيعي أكثر من       (2030عام  

ويالحظ أن المردود الوسطي لنظام التوليد قد نمـا         %. 8وسطي سنوياً يقرب من     
  .خالل فترة الدراسة% 44إلى حوالي % 30من 
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 16-4اجلدول 

 تطور كميات الطاقة الكهربائية املولدة 

من الوقود لنظام التوليد اليمين او احتياجا  

  .لدراسةحسب نوع احملطة و منط الوقود خالل فترة ا

 Diesel FO NG Wind Total 

Gen (TWh) 2.427 2.812 0.000 0.000 5.239 
2007 

Fuel (Mtoe) 0.708 0.806 0.000 - 1.514 

Gen (TWh) 0.613 0.222 6.502 0.000 7.336 
2010 

Fuel (Mtoe) 0.188 0.064 1.217 - 1.469 

Gen (TWh) 0.000 0.033 9.733 0.016 9.782 
2015 

Fuel (Mtoe) 0.000 0.009 2.205 - 2.215 

Gen (TWh) 0.003 0.005 12.180 0.016 12.205 
2020 

Fuel (Mtoe) 0.001 0.002 2.635 - 2.637 

Gen (TWh) 0.024 0.000 15.188 0.033 15.245 
2025 

Fuel (Mtoe) 0.007 0.000 3.173 - 3.180 

Gen (TWh) 0.018 0.000 18.958 0.049 19.025 
2030 

Fuel (Mtoe) 0.006 0.000 3.707 - 3.712 
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 االستنتاجات  

 5.24مـن   تشير نتائج خطة التوسع اليمنية إلى أن توليد الكهرباء سـينمو            
TWh    19  إلى 2007في عام TWh   مسجالً معد نمو وسطي يقرب      2030 عام 

وسينمو الوقود المستهلك لتلبية هـذا التطـور مـن حـوالي            . سنوياً% 5.8من  
1.5Mtoe  3.7 إلى حوالي 2007 عام Mtoe مع هيمنة كاملة للغاز 2030 عام 

ويالحظ أن المردود الوسطي لنظام التوليد قد نمـا مـن           . 2015الطبيعي بعد عام    
وستنمو االستطاعة المركبة من    . 2030عام  % 44 إلى حوالي    2007عام  % 30

بل استطاعة   ما يقا  ميجاوات 3550 إلى حوالي    2030 لتصل عام    ميجاوات 1400
  . ميجاوات 150وسطية مضافة سنوياً تقرب من 

  التوسع األمثل ألنظمة التوليد يف اإلقليم الثاين  4-4

 والعـراق   اتتضمن معالجة هذا اإلقليم تحليل أنظمة التوليد لكٍل مـن سـوري           
  .واألردن

  السوريالتوليد الكهربائي نظام  التوسع األمثل لةاستراتيجي  4-4-1

 طاقة السوريمخطط نظام ال 

التوليد الكهربـائي الـسوري     لنظام  التوسع األمثل   استراتيجية  صياغة   تجر
من خالل أمثلة خيارات التزود المتاحة التـي        كجزء من استراتيجية شاملة للطاقة      

تشتمل على تحديد تركيبية ومصادر حوامل الطاقة الكفيلة بتلبية الطلب المتوقـع            
على النفط والغاز والطاقة المائيـة      في سورية   الطاقة  وتشتمل مصادر   . بأقل تكلفة 
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مع األخذ ) للنفط ومشتقاته وللغاز والكهرباء   (إضافةً إلمكانيات االستيراد والتصدير     
   .بعين االعتبار الدور الرديف للطاقات المتجددة والطاقة النووية

مرحلة مر بها أشكال الطاقة من     تتمثل مستويات الطاقة مختلف المراحل التي       
وقـد نمـذجت    .  أي ما يسمى بالسلـسلة الطاقيـة       هااستهالكإلى مرحلة    اجهإنتا

، مـصادر الطاقـة المحليـة     تشمل  مستويات   أربعالسلسلة الطاقية السورية وفق     
يمثل في الوقت نفسه    الطاقة األولية فالثانوية وصوالً إلى المستوى النهائي الذي         و

بين مـستويات الطاقـة      الربط   ى جر  و ).مستوى الطلب (استهالك الطاقة   مستوى  
من سوية  ي التي تصف تحويل الطاقة      تحول الطاق الالمختلفة بواسطة تكنولوجيات    

، وقـد تـضمن ذلـك       إلى أخرى أو من شكل إلى آخر بمردود وتكلفـة معينـين           
. ومعالجة المصادر وتكنولوجيات التوليد والنقل والتوزيـع       استخراج   تتكنولوجيا

 أو الثـانوي    األولـي  على المستوى     الطاقة  عمليات استيراد وتصدير   وقد نمذجت 
 13-4يبـين الـشكل   و.  النظـام الطـاقي    إلىها  لبشكل يعكس واقع و كيفية دخو     

النموذج المتكامل لنظام الطاقة الـسوري متـضمناً سـويات السلـسلة الطاقيـة              
برغم أن النموذج المطور    و.  بين مستوياتها المختلفة   يوتكنولوجيات التحول الطاق  

 نظام الطاقة الوطني فإن نتائج هذه الدراسة ستقتصر على عـرض            يتناول مجمل 
  .نتائج تحليل توسع نظام التوليد الكهربائي

   الطاقة الوطنية السورية مصادر 

تمثل المصادر الحلقة األولى في سلسلة النظام الطـاقي وهـي تعبـر عـن               
ر األحفورية المخزونات الطاقية المتاحة وطنياً والتي تشمل في حالة العامة المصاد     

إضـافةً للمـصادر    ) اليورانيوم والثوريـوم  (والمصادر النووية   ) نفط، غاز، فحم  (
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سورية على النفط   حالة  وتقتصر المصادر الطاقية في     ). أخشاب الغابات (التقليدية  
  .والغاز

 مليـار   4 المؤكد من النفط بحوالي      االحتياطيوفقاً للمعطيات الرسمية يقدر     
 مليـار   296المؤكد من اغاز بحوالي     يقدر االحتياطي    برميل نفط مكافئ في حين    

لتطور كميات اإلنتاج اليومية    ات الرسمية   تقديرال 17-4الجدول  ويبين  . متر مكعب 
ويالحظ من الجدول التراجـع     ). 6(،  )2 ( العقود الثالث القادمة   والغاز خالل لنفط  ل

ميل يومياً عـام     ألف بر  300المستمر المتوقع لمعدل إنتاج النفط وصوالً ألقل من         
2030 .  

 17-4اجلدول 

 تطور كميات اإلنتاج اليومية  

 النفط و الغاز  

 خالل العقود الثالث القادمة

Year  2007 2010 2015 2020 2030 
 380 347 309 290 289 (kboe/d)  النفط 

الغاز الطبيعي 
(Mm3/d) 20.4 27 30 22 16 
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نظام الطاقة السوري متضمناً سويات السلسلة الطاقية وتكنولوجيات التحـول          مخطط  :13-4الشكل  
  .الطاقي
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 تطور الطلب المستقبلي على الكهرباء النهائية وحمل الذروة  

للكهرباء  التطور المتوقع للطلب على االستهالك النهائية        18-4يبين الجدول   
نحني الحمل فقد اعتمدت التوزع     وفيما يتعلق بم  ]. 4[،  ]3[،  )3) (6(وحمل الذروة   

  .2007النمطي لمنحني الحمل لساعي المسجل لعام 
 

 18-4 اجلدول  

 الكهرباء النهائية التطور املتوقع للطلب على 

  واستطاعة الذروة يف سورية

Year 2007 2010 2015 2020 2025 2030 

Final Electricity (TWh) 30.66 37.03 51.65 71.58 95.21 126.11 
Peak Load 

(MW) 7120 8432 11476 15712 20651 27031 

  محطات التوليد الكهربائية المرشحة  

 حـوال   2007بلغت إجمالي االستطاعة المركبة المتاحة في سـورية لعـام           
للدارة المركبـة،   % 10للعنفات البخارية،   % 55 توزعت بنسبة    ميجاوات 6250
وقد توزعـت نـسبة الوقـود       . للمحطات المائية % 24.5 للعنفات الغازية و   10.5

  . للفيول الثقيل% 58للغاز الطبيعي % 42المستهك في التوليد بمعدل 

وتقتضي مجابهة الطلب المتنامي على الكهرباء وخروج المحطات المتقادمة         
 ترشيح مستقبلية تضم    قائمةضرورة إضافة استطاعات جديدة يجري انتقاؤها من        

 لتعكس أكثر األنمـاط موائمـة       قائمةذه ال مختلف أنواع المحطات التي تدرج في ه      
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لسياسة التوسع الوطنية من حيث النمط والوقود مع مراعاة امتالكها للمواصفات           
ويمكن في هـذا الـسياق االسـتئناس بمواصـفات          . التقنية واالقتصادية األحدث  

المحطات التي أضيفت مؤخراً لنظام التوليد الوطني سيما ما يتعلق بفترة اإلنـشاء             
يف التشغيل والصيانة مع التركيز على مراعاة آخر المستجدات فيما يتعلـق            وتكال

وخالل عملية األمثلة ينتقى ذلـك      . بتكاليف اإلنشاء والمواصفات التقنية المختلفة    
المزيج من المحطات وفقاً لمعيار التكلفة األقل بحيث يحقق أدنـى تكلفـة ممكنـة       

علماً أن أمثلة خطة التوسع تراعي . ها الطاقة المولدة خالل فترة الدراسة كل      وحدةل
 الوطنية باإلضافة أثناء توسيع نظام التوليد القيود والمحددات التي تفرضها الحالة          

إلى الخيارات التقنية و التكنولوجيات المتاحة و بما يتناسب مـع أنمـاط الوقـود               
 محطـات التوليـد الكهربائيـة       قائمـة  19-4ويبين الجدول   . المتوفرة و كمياتها  

المرشحة مستقبالً والتي تشمل محطات الدارة المركبة، والمحطـات البخاريـة و            
الغازية، والمحطات النووية، ومحطات الطاقات المتجددة ممثلة بالعنفات الريحية و          

  . (Photovoltaic)المحطات الفوتوضوئية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 - 114 -

 19-4اجلدول 

  حمطات التوليد الكهربائية املرشحةقائمة

 مستقبالً يف سورية

  

  Unit 

Size 

Overnight 

cost  

Economic 

life 

Const-

time 

Plant 

factor  
Fuel Efficiency 

[%]  
CC_PP 300 750 30 3  87 NG 55  

GT_PP 100 650 25  2 92  NG 33  

ST_PP 200 900 35  4  83  NG 38  

ST_PP2 200 900 30  3  83  FO+NG 38  

Nuc-PP 1000 2500 50 6 82 NF 34 

PV_PP 5 4480 30 2 50 - - 

Solar_PP 100 3150 30 2 50 - - 

Wind_PP - 1200 20 2 33 - - 

CC: combined cycle, GT: gas turbine, ST: steam turbine, Nuc: nuclear, NG: natural gas, 
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  القيود الرئيسية لخطة التوسع السوريةوفرضيات ال

االفتراضـات والقيـود   لدى صياغة خطة توسع نظام التوليد السوري       روعيت  
  :التالية

 فيما يتعلق باحتياطيات النفط و الغاز و التي تم الحديث           الرسميةتبني البيانات    §
  عنها سابقاً 

لنفط والغاز  اعتماد معطيات اإلنتاج والقيود على كميات االستخراج السنوية ل         §
  ،15-4وفق الجدول 

 عدم وضع قيود على كميات النفط الخام القابلة للتصدير سنوياً؛ §

إبقاء سعة معامل معالجة الغاز على ما هي عليه وفقـاً السـتطاعة معامـل                §
 المعالجة المتاحة حالياً؛

تقييد دخول الخيار النووي لنظام التوليد الكهربائي بحيـث تـدخل المحطـة              §
 على أال يتجاوز عدد المحطـات المدخلـة         2020لخدمة بعد عام    األولى إلى ا  

   سنوات والعدد الكلي محطتين وفقاً العتبارات موضوعية؛5محطة واحدة كل 

 عام  %5تقييد الهامش االحتياطي الستطاعة التوليد الكهربائي بما ال يقل عن            §
  ؛%10 لترتفع بعدها إلى 2010

دير وفقاً للسعة التركيبية المتاحـة      وضع قيود على إمكانيات االستيراد والتص      §
لشبكة الربط الكهربائية مع دول الجوار وسعة الضخ ألنبوب الغـاز العربـي             

  -:وفقاً لما يلي
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 MW 300استطاعة خط الربط الكهربائي الحالية مـع الـدول المجـاورة             −
 ،2030 عام 500MW مع إمكانية زيادتها إلى حدود باالتجاهين

 باتجـاه لبنـان     MW 80: ئي الحالية مع لبنان   استطاعة خط الربط الكهربا    −
 فقط،

 وتقييد كمية الغاز المكـن  2010البدء باستثمار خط الغاز العربي اعتباراً من      −
من االسـتطاعة االسـمية     % 10استيرادها أو تصديرها عبره بما ال يتجاوز        

 . مليار متر مكعب سنويا10ًالبالغة 

ـ  ستراتيجية  الرئيسية ال نتائج  ال  التوليـد الكهربـائي    لنظـام   ستقبلية  التوسع الم
 السوري 

عـام   TWh 39  المنتجة سـتنمو مـن     الكهرباءتشير النتائج إلى أن كمية      
 مسجلةً بذلك معدل نمو وسطي سـنوي        2030 في عام    TWh 148.4 إلى   2007

ويمثل توسع نظام التوليد الحالي بالتوليفة األمثل من المحطـات          %. 6يقرب من   
تبر في الطلب على الكهرباء الجزء األهـم مـن صـياغة            مجابهة هذا النمو المع   

  .استراتيجية التزود بالكهرباء

  خطة التوسع المثلى لالستطاعة المركبة

لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ومجابهة نمو الطلـب علـى اسـتطاعة             
 ميجـاوات  29000الذروة تبين خطة التوسع األمثل ضرورة إضافة ما يقرب من           

% 6.7دراسة وهو ما قابل معدل نمو وسـطي سـنوي يـصل إلـى               خالل فترة ال  
  . ميجاوات 1200ويكافئ استطاعة وسطية مضافة سنوياً تقرب من 
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 خطة التوسع األمثل لنظام التوليـد المـستقبلي موزعـاً           14-4يبين الشكل   
ويالحـظ أن االسـتطاعات الجديـدة       . حسب نمط المحطات وسنة دخولها الخدمة     

لدراسة ستتوزع بشكل رئيسي على النمط البخاري والنووي        المضافة خالل فترة ا   
 للدارة المركبـة    ميجاوات 9300والعنفات الغازية ومحطات الدارة المركبة بمعدل       

 للمحطات البخاريـة العاملـة علـى الفيـول          ميجاوات 17800، وحوالي   %)32(
 محطـات   ميجـاوات  1600،  %)1.2( للعنفات الغازية    ميجاوات 360، و   %)61(

 ميغـا وات   80، ويضاف لذلك محطة طاقـة ريحيـة باسـتطاعة           %)5.5(ة  نووي
، في حين ال تملك أي من مـصادر الطاقـة المتجـددة األخـرى وفـق                 %)0.3(

الخاليـا  (الفرضيات الموضوعة المتعلقة بتكاليف اإلنـشاء الحاليـة والمتوقعـة           
مكنها مـن   المزايا التنافسية التي ت   ) الضوئية والمحطات العاملة بالطاقة الشمسية    

رفد المنظومة الكهربائية بأي استطاعة نظراً لالرتفاع الكبير في تكاليف االستثمار           
  .  الطاقة المركبةوحدةل

 الطلب األكبر على إضافة استطاعات التوليـد        2030-2020وستشهد الفترة   
من مجمل االستطاعة المضافة خالل فترة الدراسـة        % 70بنسبة تصل إلى حوالي     

وستشهد هذه الفترة دخول محطتـين نـوويتين        . ميجاوات 21000وهو ما يقابل    
  . على التواليميجاوات 600 و ميجاوات 1000باستطاعة 
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New capacity addition (MW)
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 االستطاعات الجديدة المضافة خالل فترة الدراسة موزعة بحسب نوع المحطـة            :14-4الشكل  

ـ GT ، عنفات غازيةNU، نووية FSteamبخارية عاملة على الفيول ( ة ، محطات دارة مركب
CC.(  

 تطور االستطاعة الكلية المركبة مقارنةً مـع اسـتطاعة          15-4يبين الشكل   
فانطالقاً من االستطاعة المركبة البالغـة  فـي         . الذروة وفقاً لخطة التوسع أعاله    

 تبين خطة التوسع األمثل أن استطاعة نظام ميجاوات 6250السنة األساس حوالي    
  . ميجاوات 29320والي  إلى ح2030التوليد ستتضاعف لتصل في عام 

 ستبلغ االستطاعة المضافة حـوالي      2015 و   2005خالل الفترة بين عامي     
 ميغا وات مؤلفة من محطات دارة مركبة ومحطات حرارية؛ حيـث سـيتم              7950

 ميغا لكل واحدة بمحطتين تعمالن      300تغطية خروج محطتين غازيتين باستطاعة      
يضاف إلى ذلـك دخـول أربـع        . احدة ميغا لكل و   450بالدارة المركبة باستطاعة    

دير علي وتوسيع دير علـي و ديـر الـزور           (محطات دارة مركبة متعاقد عليها      
 450ميغا للمحطات الثالث األولى وباسـتطاعة       750باستطاعة  ) وتوسيع تشرين 

أما بالنسبة لخطـوط الـربط، فتتـضمن خطـة       . ميغا وات لمحطة توسيع تشرين    
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 تـضاف   2010ات خالل الفترة التي تلي عـام         ميغا و  200التوسع األمثل إضافة    
ميغا وات الموجودة أصالً في سنة األساس لضمان الربط مع الدول           380على الـ   
% 5.5كما تشير النتائج إلى أن حصة الطاقة النووية سوف لن تتجاوز            . المجاورة

  .2030من االستطاعة المركبة بحلول 
Total Installed Capacity (SYR)
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بة في المنظومة السورية مقارنةً مـع النمـو         التوسع األمثل لالستطاعة المرك   : 15-4الشكل  

المتوقع للطلب على حمل الذروة الداخلي خالل فترة الدراسة موزعة بحسب نـوع محطـات               
  .التوليد

، حيـث   2030 و   2007 توزع االستطاعات المركبة لعامي      16-4يبين الشكل   
 ويالحـظ أن  . يمكن منه استقراء تطور بنية نظام التوليد خـالل فتـرة الدراسـة            

للعنفـات  % 55 توزعت على التوالي بنسبة بنسبة       2007االستطاعة المركبة لعام    
للمحطـات  % 24.5 للعنفـات الغازيـة و     10.5للدارة المركبـة،    % 10البخارية،  
 والتي توزعت بنسبة بنـسبة      2030مقارنةً مع االستطاعة المركبة لعام      . المائية

% 3.9عنفـات الغازيـة،     لل% 1للدارة المركبـة،    % 29للعنفات البخارية،   % 61
  .للطاقة النووية% 5للمحطات المائية و 
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   لنظام التوليد السوري2030، 2007التوزع النسبي لالستطاعات المركبة لعامي : 16-4الشكل 
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  احتياجات الوقود في سوريةالطاقة الكهربائية المولدة و 

 تطور إنتاج الطاقـة الكهربائيـة وفـق نمـط الوقـود             20-4يبين الجدول   
 2007في عام    TWh 39 الكهرباء سوف يزداد من      ويالحظ أن إنتاج  . المستخدم

. سـنوياً % 6 مسجالً معد نمو وسطي يقرب مـن         2030 عام   TWh 148.4إلى  
 عـام   7.3Mtoeوقد نمت كمية الوقود المستهلك لتلبية هذا التطور من حوالي 

إلـى  ) على التتـالي   % 52.6،  %47.4توزع بين الغاز و الفيول بنسبة       ( 2007
% 9فيـول و  % 87ز و   غا% 4ستوزع بنسبة    (2030 عام   Mtoe 32.6حوالي  

ويالحظ أن  %. 6.7مسجالً بذلك معدل نمو وسطي سنوياً يقرب من         ) وقود نووي 
عام % 52إلى  % 41المردود الوسطي لنظام التوليد قد نما في الفترة األولى من           

 2030 نتيجة زيادة مساهمة الدارة المركبة ثم تراجع بعدها ليـصل عـام              2020
المركبة وزيادة االعتماد على الفيول ودخول      مع تراجع حصة الدارة     % 42لحوالي  

  .الخيار النووي بمردوده المتدني

 خالل الفتـرة    الحظ تزايد االعتماد على الفيول في توليد الطاقة الكهربائية        وي
، الذي كان حتى ذلك العام الوقود الرئيسي         على حساب الغاز   2015التي تلي عام    

سـواء المحليـة منهـا أو       (تاحـة   نظراً لمحدودية كميات الغـاز الم     المستخدم،  
وفقاً لـذلك يالحـظ أن حـصة الكهربـاء          . ) بحسب المصادر الرسمية   المستوردة

 لتصل إلى أعلى قيمة لها      2007عام  % 44المولدة بواسطة الغاز سوف تزداد من       
، ثم تتناقص حصته تدريجياً لتصل      %65 بنسبة   2015 و   2010خالل الفترة بين    

ووفقاً للفرضـيات المعمـدة فـي هـذا         . رة الدراسة فقط في نهاية فت   % 5.3إلى  
السيناريو سيتم تعويض التناقص التدريجي في كميات الغاز من خـالل االعتمـاد             

خـالل  % 27المتزايد على الفيول لتوليد الكهرباء حيث ترتفع حصته من حوالي           
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أما الطاقـة   . في نهاية فترة الدراسة   % 85 إلى   2015 و   2010الفترة بين عامي    
 2020 ميغـا وات عـام   1000وية فستدخل المحطة األولى منها باسـتطاعة     النو

  %. 7.5وستصل مساهمتها في كمية الوقود إلى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   - 123 -

  20-4اجلدول 
   تطور كميات الطاقة الكهربائية املولدة 

من الوقود يف املنظومة السورية او احتياجا   
   فترة الدراسةالوقود خاللموزعة حسب نوع احملطة و منط 

 NG HFO Hydro 
+wind Nuclear Ele-Exch Total Average 

Efficiency 

Gen (TWh) 18.58 18.28 1.32 0.00 0.94 39.12 46% 2007 

Fuel (Mtoe) 3.09 4.21 0.00 0.00 0.00 7.30  

Gen (TWh) 18.45 20.18 2.23 0.00 0.94 41.81 47% 2008 

Fuel (Mtoe) 2.96 4.67 0.00 0.00 0.00 7.63  

Gen (TWh) 30.24 12.45 1.99 0.00 1.65 46.33 52% 2010 

Fuel (Mtoe) 4.84 2.82 0.00 0.00 0.00 7.66  

Gen (TWh) 31.67 27.74 1.98 0.00 1.65 63.04 48% 2015 

Fuel (Mtoe) 5.00 6.33 0.00 0.00 0.00 11.34  

Gen (TWh) 15.47 60.27 1.98 6.92 1.65 86.29 42% 2020 

Fuel (Mtoe) 2.43 13.64 0.00 1.80 0.00 17.87  

Gen (TWh) 10.09 88.63 1.95 11.07 1.65 113.40 40% 2025 

Fuel (Mtoe) 1.58 20.05 0.00 2.88 0.00 24.52  

Gen (TWh) 7.92 125.99 1.78 11.07 1.65 148.41 39% 2030 

Fuel (Mtoe) 1.25 28.51 0.00 2.88 0.00 32.64  
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  االستنتاجات

تشير نتائج خطة التوسع السورية إلى أن توليد الكهربـاء سـينمو بمعـدل              
 عـام   TWh 148.4 إلـى    2007عـام    TWh 39مـن   % 6وسطي يصل إلى    

 2007 عام  7.3Mtoeوسينمو خالل ذلك الطلب على الوقود من حوالي . 2030
إلـى حـوالي    ) على التتالي  % 52.6،  %47.4موزعاً بين الغاز والفيول بنسبة      (

32.6 Mtoe   وقـود  % 9فيـول و  % 87غاز و   % 4موزعاً بنسبة    (2030 عام
ويالحظ أن المردود الوسطي لنظام التوليد السوري سينمو في المرحلـة           ). نووي

نتيجة زيادة مساهمة الدارة المركبة ثم      % 52إلى  % 46 من   2010-2007األولى  
كبة وزيادة   نتيجة تراجع حصة الدارة المر     2030عام  % 39سيتراجع وصوالً إلى    

  .االعتماد على الفيول ودخول الخيار النووي بمردوده المتدني
 

وستصل مجمل االستطاعة المضافة وفق خطة التوسع األمثل إلى ما يقـرب            
% 6.7 خالل فترة الدراسة مسجلةً معدل نمو وسطي يقرب          ميجاوات 29000من  

وزع وسـتت . ميجـاوات  1200يقابل إضافة استطاعة وسطية سنوية تقرب مـن         
، وحـوالي   %)32( للـدارة المركبـة      ميجاوات 9300االستطاعة المضافة بمعدل    

 360، و   %)61( للمحطات البخاريـة العاملـة علـى الفيـول           ميجاوات 17800
، %)5.5( للمحطات النوويـة     ميجاوات 1600،  %)1.2( للعنفات الغازية    ميجاوات

  %).0.3( عنفات ريحية ميجاوات 80و
  

 اإلضافة األكبر الستطاعات التوليـد بنـسبة        2030-2020وستشهد الفترة   
من مجمل االستطاعة المضافة خالل فترة الدراسة وهو ما         % 70تصل إلى حوالي    

وهي الفترة ذاتها التي ستدخل خاللها محطتين نـوويتين        . ميجاوات 21000يقابل  
  . على التواليميجاوات 600 و ميجاوات 1000باستطاعة 
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  التوليد الكهربائي العراقينظام األمثل ل التوسع إستراتيجية  4-4-2

 مخطط نظام الطاقة العراقي 

من التوليد الكهربائي العراقي    لنظام  التوسع األمثل   استراتيجية  صياغة   تجر
خالل أمثلة خيارات التزود المتاحة التي تشتمل على تحديـد تركيبيـة ومـصادر              

الطاقة في  وتشتمل مصادر   . حوامل الطاقة الكفيلة بتلبية الطلب المتوقع بأقل تكلفة       
   .على النفط والغاز مع األخذ بعين االعتبار الدور الرديف للطاقات المتجددةالعراق 

مصادر الطاقـة   تشمل  مستويات   أربعنمذجت السلسلة الطاقية العراقية وفق      
يمثـل فـي    الطاقة األولية فالثانوية وصوالً إلى المستوى النهائي الذي         ، و المحلية

 الـربط بـين     ى جـر   و ).مستوى الطلـب  (استهالك الطاقة   مستوى  الوقت نفسه   
ي التـي شـملت     تحـول الطـاق   المستويات الطاقة المختلفة بواسطة تكنولوجيات      

. ومعالجة المصادر وتكنولوجيات التوليد والنقل والتوزيـع       استخراج   تتكنولوجيا
وي  أو الثـان   األولـي  على المستوى     الطاقة  عمليات استيراد وتصدير   وقد نمذجت 

 17-4يبـين الـشكل   و.  النظـام الطـاقي    إلىها  لبشكل يعكس واقع و كيفية دخو     
ـ النموذج المتكامل لنظام الطاقة ال     ي متـضمناً سـويات السلـسلة الطاقيـة         عراق

برغم أن النموذج المطور    و.  بين مستوياتها المختلفة   يوتكنولوجيات التحول الطاق  
الدراسة ستقتصر على عـرض     يتناول مجمل نظام الطاقة الوطني فإن نتائج هذه         

  .ليل توسع نظام التوليد الكهربائينتائج تح

   الطاقة الوطنية العراقية مصادر 
 المؤكد مـن    االحتياطي حيث يقدر    النفط والغاز عد العراق من الدول الغنية ب     ي

 مليار برميل نفط مكافئ محتلةً بذلك المرتبة الثانية بين الدول           115النفط بحوالي   
 مليـار متـر     3170المؤكد من الغاز بحـوالي      يقدر االحتياطي   ين  العربية، في ح  
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لتطور كميات اإلنتاج اليومية    ] 5[ات الرسمية   تقديرال 21-4الجدول  ويبين  . مكعب
  .1 العقود الثالث القادمةوالغاز المتوقعة خالللنفط ل

  21-4اجلدول 
  تطور كميات اإلنتاج اليومية  النفط و الغاز  

 القادمةخالل العقود الثالث 

Year  2007 2010 2015 2020 2030 

 1851 2450 3135 5055  5055 (kboe/d)  النفط 
الغاز الطبيعي 

(Mm3/d) 19 37 51 81 131  

 تطور الطلب المستقبلي على الكهرباء النهائية وحمل الذروة 

للكهرباء  التطور المتوقع للطلب على االستهالك النهائية        22-4يبين الجدول   
وفيما يتعلق بمنحني الحمل فقد اعتمدت التوزع       ]. 4[،  ]3[،  )3) (6(وة  وحمل الذر 

  .2007النمطي لمنحني الحمل لساعي المسجل لعام 

  22-4 اجلدول  
  الكهرباء النهائية التطور املتوقع للطلب على 

  واستطاعة الذروة يف العراق

Year 2007 2010 2015 2020 2025 2030 

Final Electricity (TWh) 29.86 65.57 139.03 201.29 291.41 421.89 
Peak Load 

(MW) 5530 12149 25739 37296 54043 78311 

                                                 
  )2(، )1(يالحظ اختالف هذه البيانات عما هو وارد في المراجع  1
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  محطات التوليد الكهربائية المرشحة  

 حـوالي   2007بلغت إجمالي االستطاعة المركبة المتاحة في العـراق لعـام           
للعنفـات  % 35للعنفـات البخاريـة،     % 43 توزعـت بنـسبة      ميجاوات 11510
وقد توزعت نسبة الوقود المستهلك في التوليد       . للمحطات المائية % 22و  الغازية،
ويبـين  . للوقود الثقيـل  % 59للوقود الخفيف و  % 6للغاز الطبيعي،   % 35بمعدل  

 محطات التوليد الكهربائية المرشحة مستقبالً والتـي تـشمل      قائمة 23-4الجدول  
محطات الطاقات المتجددة محطات الدارة المركبة، والمحطات البخارية و الغازية، و

  .ممثلة بالعنفات المائية والعنفات الريحية
  : 23-4اجلدول 

   حمطات التوليد الكهربائية املرشحة مستقبالً يف العراققائمة

  Unit 

Size 

[MW] 

Overnight 

cost  

[$/kW] 

Economic 

life 

[y]  

Const-

time 

[y]  

Plant 

factor  

[%]  

Fuel 
Efficiency 

[%]  

CC_PP 600 600 30 4  90  NG 45  
GT_PP 100 400 25  2  92  HF+Crude+

NG+LO 

0.33  

ST_PP 200 600 40  4  90  HF+Crude+

NG 

37  

Hydro_
PP 

500 700 40  4  70  - -  

Wind_
PP 

5 1200 20 4 30 - - 

CC: combined cycle, GT: gas turbine, ST: steam turbine, NG: natural gas, HF: heavy 

fuel, LO: light oil,   
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  والقيود الرئيسية لخطة التوسع العراقيةفرضيات ال 

االفتراضـات والقيـود    لدى صياغة خطة توسع نظام التوليد الليبي        روعيت  
  :التالية
 فيما يتعلق باحتياطيات النفط و الغاز و التي تم الحديث           الرسميةتبني البيانات    §

  عنها سابقاً 
ج السنوية للنفط والغاز    اعتماد معطيات اإلنتاج والقيود على كميات االستخرا       §

  ،21-4وفق الجدول 
القابلـة للتـصدير    والغاز الطبيعـي    عدم وضع قيود على كميات النفط الخام         §

 سنوياً؛

 ؛عدم تبني الخيار النووي §

 التوليد الكهربائي العراقي لنظام التوسع المستقبلية ستراتيجية الرئيسية النتائج ال 

 TWh 35.4نتجة ستنمو من حوالي      الم الكهرباءتشير النتائج إلى أن كمية      
 مسجلةً بذلك معدل نمو وسطي سنوي       2030 في عام    TWh 229ى إل 2007عام  

ويمثل توسيع نظام التوليد الحـالي باختيـار المـزيج األمثـل            %. 8.5يقرب من   
  .للمحطات المستقبلية الجزء األهم من صياغة استراتيجية التزود بالكهرباء

  ة المركبةخطة التوسع المثلى لالستطاع 
لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ومجابهة نمو الطلـب علـى اسـتطاعة             

 ميجـاوات  80800الذروة تبين خطة التوسع األمثل ضرورة إضافة ما يقرب من           
% 9.1خالل فترة الدراسة وهو ما قابل معدل نمو وسـطي سـنوي يـصل إلـى                 

  . اتميجاو 3000ويكافئ استطاعة وسطية مضافة سنوياً تقرب من 
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 متضمناً سويات السلسلة الطاقية وتكنولوجيات التحول       العراقينظام الطاقة   مخطط  :17-4الشكل  
  .الطاقي
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 خطة التوسع األمثل لنظام التوليـد المـستقبلي موزعـاً           18-4يبين الشكل   
ويالحـظ أن االسـتطاعات الجديـدة       . حسب نمط المحطات وسنة دخولها الخدمة     

 ستتوزع بشكل رئيسي على محطات الدارة المركبـة         المضافة خالل فترة الدراسة   
 ميغا وات لكل    20000، وحوالي   %)25( للدارة المركبة    ميجاوات 19800بمعدل  

من المحطات الغازية العاملة على الغاز والعاملة علـى الـديزل علـى التـوالي               
محطة بخارية تعمل على الوقود الثقيل، و       %) 25( ميغا   20000،و%)25،25%(

، ويـضاف لـذلك محطـة طاقـة ريحيـة           %)1( محطات مائية    واتميجا 1000
 الطلب األكبر   2030-2020وستشهد الفترة   %). 0.03( ميغا وات    10باستطاعة  

من مجمل االستطاعة   % 70على إضافة استطاعات التوليد بنسبة تصل إلى حوالي         
  . ميجاوات 58000المضافة خالل فترة الدراسة وهو ما يقابل 

  

New instaled capacity

0
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15000

20000

25000

2010 2015 2020 2025 2030
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Steam PP
Hydro
GT PP
Diesel PP
CC

  
الستطاعات الجديدة المضافة لنظام التوليد العراقي خالل فترة الدراسة موزعـة           ا: 18-4الشكل  

، GT، عنفات غازيـة     Hydro، مائية   Steamبخارية عاملة على الفيول     (حسب نوع المحطة    
  ).Diesel، عنفات غازية تعمل على الديزل CC دارة مركبة محطات
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نةً مـع اسـتطاعة      تطور االستطاعة الكلية المركبة مقار     19-4يبين الشكل   
فانطالقاً من االستطاعة المركبة البالغـة  فـي         . الذروة وفقاً لخطة التوسع أعاله    

 تبين خطة التوسع األمثل أن اسـتطاعة        ميجاوات 11500السنة األساس حوالي    
  . ميجاوات 85500 إلى حوالي 2030نظام التوليد ستنمو لتصل في عام 

Total Instaled Capacity (IRQ)
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 المركبة مقارنةً مع النمو المتوقع للطلب علـى حمـل           التوسع األمثل لالستطاعة  : 19-4الشكل  

  .الذروة الداخلي خالل فترة الدراسة موزعة بحسب نوع محطات التوليد

  احتياجات الوقودالطاقة الكهربائية المولدة و

 تطور إنتاج الطاقـة الكهربائيـة وفـق نمـط الوقـود             24-4يبين الجدول   
فـي عـام     TWh 35.4داد مـن     الكهرباء سوف يز   ويالحظ أن إنتاج  . المستخدم

% 8.5 مسجالً معدل نمو وسطي يقرب مـن         2030 عام   TWh 229  إلى 2007
 8.18Mtoeوقد نمت كمية الوقود المستهلك لتلبية هذا التطور من حوالي . سنوياً
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للفيـول  % 6للفيـول الثقيـل و    % 59للغـاز و  % 35توزع بنسبة   ( 2007 عام  
% 8غـاز و  % 92ستوزع بنسبة    (2030 عام   Mtoe 43.3إلى حوالي   ) الخفيف

ويالحظ أن  %. 7.5مسجالً بذلك معدل نمو وسطي سنوياً يقرب من         ) للفيول الثقيل 
خـالل فتـرة    % 42إلى حوالي   % 38المردود الوسطي لنظام التوليد قد نما من        

  .الدراسة
  24-4اجلدول 

  تطور كميات الطاقة الكهربائية املولدة 
وع احملطة  من الوقود موزع حبسب ناو احتياجا  

  .و منط الوقود  خالل فترة الدراسة

  

NG HFO+Crude Diesel Hydro Impot Total Average 
Efficiency 

Gen (TWh) 9.0 
14.7 1.6 5.7 2.196 33.181 

2007 Fuel (Mtoe) 2.9 
4.1 0.5   - 7.429 

38.4% 
 

Gen (TWh) 17.1 
37.6 0.0 5.7 12.4 72.854 

2010 Fuel (Mtoe) 3.3 
10.2 0.0   - 13.479 

46.5% 
 

Gen (TWh) 76.8 
66.5 0.0 11.3 0.0 154.478 

2015 Fuel (Mtoe) 14.7 
14.9 0.0   - 29.604 

44.9% 
 

Gen (TWh) 126.3 
86.1 0.0 11.3 0.0 223.629 

2020 Fuel (Mtoe) 24.3 
19.2 0.0   - 43.506 

44.2% 
 

Gen (TWh) 203.8 
108.7 0.0 11.3 0.0 323.765 

2025 Fuel (Mtoe) 40.1 
24.1 0.0   - 64.217 

43.4% 
 

Gen (TWh) 
202.9 

253.0 0.0 11.3 1.5 468.743 

2030 Fuel (Mtoe) 
39.9 

56.9 0.0   - 96.835 41.6%   
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 االستنتاجات  

تشير نتائج خطة التوسع لنظام التوليد العراقي إلى أن توليد الكهرباء سينمو            
 مسجالً معد نمـو     2030 عام   TWh 468  إلى 2007في عام    TWh 33.2من  

وسينمو الوقود المستهلك لتلبية هذا التطور من       . سنوياً% 12.2وسطي يقرب من    
 مع زيادة فـي  2030 عام Mtoe 97 إلى حوالي 2007 عام  7.4Mtoeحوالي 

ويالحـظ  . هيمنة الوقود الثقيل والذي سيصبح الوقود األساسي في عملية التوليد         
عام % 42إلى حوالي   % 38أن المردود الوسطي لنظام التوليد قد نما من حوالي          

2030.  
 إلـى   2030 لتصل عـام     ميجاوات 11500وستنمو االستطاعة المركبة من     

 80800ل االستطاعة الكلية المضافة إلى حوالي       ، وستص ميجاوات 85500حوالي  
  .ميجاوات 3500، ما يقابل استطاعة سنوية وسطية مضافة تقرب من ميجاوات

  

  التوليد الكهربائي األرديننظام  التوسع األمثل لةاستراتيجي  4-4-3
  
 مخطط نظام الطاقة األردني 

مستويات  ربعأنمذجت المنظومة الكهربائية األردنية وفق سلسلة طاقية من         
الطاقة األولية فالثانوية وصوالً إلـى المـستوى        ، و مصادر الطاقة المحلية  تشمل  

 الربط بين مـستويات الطاقـة       ى جر  و . النهائي مستوى الطلب يمثل  النهائي الذي   
 اسـتخراج   تتكنولوجياي التي شملت    تحول الطاق الالمختلفة بواسطة تكنولوجيات    

 عمليـات   وقد نمـذجت  . ليد والنقل والتوزيع  ومعالجة المصادر وتكنولوجيات التو   
 20-4يبين الـشكل    و.  أو الثانوي  األولي على المستوى     الطاقة استيراد وتصدير 

النموذج المتكامل لنظام الطاقة األردنـي متـضمناً سـويات السلـسلة الطاقيـة              
  . بين مستوياتها المختلفةيوتكنولوجيات التحول الطاق
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  نية  الطاقة الوطنية األردمصادر 
يعد األردن بلداً فقيراً بمصادر الطاقة حيث ال يمتلك احتياطيـات نفطيـة أو              

 6وتقتصر احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكد على كميـات ال تتعـدى            . غازية تذكر 
وقد ازداد  ). 2( يومياً   3 مليون م  1، ما يسمح بإنتاجٍ ضئيل يقدر بحوالي        3مليار م 

 الذي يمتلك احتياطيات جيولوجية منه تقـدر        اهتمام األردن مؤخراً بالحجر الزيتي    
لكن استغالله منوط بتوظيف استمارات عاليـة يجـب         ]. 5[ مليار طن    40بحوالي  

ومع التقدم التكنولوجي   . تبريرها بالجدوى االقتصادية مقارنة مع النفط المستورد      
دن والتراجع المتوقع في تكلفة إنتاج النفط من الحجر الزيتي يتوقع أن يباشر األر            

بناء عليه سـيعتمد األردن بـشكل     . في المستقبل القريب في استثمار هذا المصدر      
  . أساسي على االستيراد لتغذية التوليد الكهربائي بالوقود الضروري

  

 تطور الطلب المستقبلي على الكهرباء النهائية وحمل الذروة  
للكهرباء  التطور المتوقع للطلب على االستهالك النهائي        25-4يبين الجدول   

وفيما يتعلق بمنحني الحمل الساعي فقد اعتمـد        ). 4) (3) (2(،  )1(وحمل الذروة   
  ].5[، ]4 [2007التوزع النمطي لمنحني الحمل الساعي المسجل لعام 

  25-4 اجلدول  
  الكهرباء النهائية  التطور املتوقع للطلب على 

  واستطاعة الذروة يف األردن

Year 2007 2010 2015 2020 2025 2030 

Final 
Electricity 

(TWh) 
10.53 14.44 21.08 29.29 39.52 52.42 

Peak Load 
(MW) 2392 3230 4515 6169 8393 11313 
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األردنـي متـضمناً سـويات السلـسلة الطاقيـة          الكهربائي  نظام الطاقة   مخطط   :20-4الشكل   

  ).5 (وتكنولوجيات التحول الطاقي
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 ات التوليد الكهربائية المرشحة محط 

 حـوالي   2007بلغت إجمالي االستطاعة المركبة المتاحة فـي األردن عـام           
لكٍل مـن   % 25و% 21للعنفات البخارية،   % 49 توزعت بنسبة    ميجاوات 2400

للمحطـات المائيـة    % 1ديزل و أقل مـن      % 4العنفات الغازية والدارة المركبة،     
 المتنامي على الكهربـاء وخـروج المحطـات         وتقتضي مجابهة الطلب  . والريحية

 ترشـيح   قائمـة المتقادمة ضرورة إضافة استطاعات جديدة يجري انتقاؤها مـن          
 لـتعكس أكثـر     قائمةمستقبلية تضم مختلف أنواع المحطات التي تدرج في هذه ال         

األنماط موائمة لسياسة التوسع الوطنية من حيث النمط والوقـود مـع مراعـاة              
ويمكـن فـي هـذا الـسياق        . ات التقنية واالقتصادية األحـدث    امتالكها للمواصف 

االستئناس بمواصفات المحطات التي أضيفت مؤخراً لنظام التوليد الوطني سيما ما           
يتعلق بفترة اإلنشاء وتكاليف التشغيل والصيانة مع التركيز على مراعـاة آخـر             

وخـالل  . تلفـة المستجدات فيما يتعلق بتكاليف اإلنشاء والمواصفات التقنية المخ       
عملية األمثلة ينتقى ذلك المزيج من المحطات وفقاً لمعيار التكلفة األقـل بحيـث              

علمـاً أن   .  الطاقة المولدة خالل فترة الدراسة كلها      وحدةيحقق أدنى تكلفة ممكنة ل    
أمثلة خطة التوسع تراعي أثناء توسيع نظام التوليد القيـود والمحـددات التـي              

 إلى الخيارات التقنية و التكنولوجيات المتاحة و        اإلضافةالوطنية ب تفرضها الحالة   
 قائمـة  26-4ويبين الجـدول    . بما يتناسب مع أنماط الوقود المتوفرة و كمياتها       

محطات التوليد الكهربائية المرشحة مستقبالً والتي تشمل محطات الدارة المركبة،          
طاقـات المتجـددة   والمحطات البخارية و الغازية، والمحطات النووية، ومحطات ال   

  . ممثلة بالعنفات الريحية و المحطات الفوتوضوئية
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  26-4اجلدول 
   حمطات التوليد الكهربائية املرشحة قائمة

  نمستقبالً يف األرد
  

  Unit 

Size 

[MW] 

Overnight 

cost  

[$/kW] 

Economic 

life 

[y]  

Const-

time 

[y]  

Plant 

factor  

[%]  

Fuel 
Efficiency 

[%]  

CC_PP 300 550 25  3  88  NG 55  

GT_PP 100 500 25  2  92  NG 29  

ST_PP 200 920 30 4  82  NG+FO 34  

OS_PP 150 1200 30 4 80 OS 32 

Nuc-PP  1000 2400 50 8 80 NF 34 

Wind_PP 25 1200 20 2 25 - - 

PV_PP 10 4800 30 2 32 - - 

 
CC: combined cycle, GT: gas turbine, ST: steam turbine, Nuc: Nuclear, PV: Photovoltaic, NG: natural gas, 
HF: heavy fuel, GO: gas oil, NF: nuclear fuel, OS: Oil Shale 
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  والقيود الرئيسية لخطة التوسع األردنيةفرضيات ال

 االفتراضـات والقيـود  لدى صياغة خطة توسيع نظام التوليد األردني      روعيت  
لتي تعكس ما يمكن تسميته السيناريو المرجعي الذي لم يحدد فيه كميات            او التالية

  :  الغاز القصوى الممكن استيرادها

 ومراعـاة  سـابقاً المبينة حتياطيات الغاز  فيما يتعلق با الرسميةتبني البيانات    §
   التقديرات المتعلقة باحتياطات الحجر الزيتي،

  ،25-4وفق الجدول تطور الطلب على الكهرباء اعتماد معطيات  §

 بإنتـاج   2015فتح إمكانية إنتاج النفط من الحجر الزيتي اعتباراً من عـام             §
 15000 و  9000 برميل نفط مكافئ ورفعهـا إلـى         4500يومي أقصى قدره    

 على التوالي مع تقدير تكلفـة البرميـل المنـتج           2030 و 2020برميل عام   
 ؛2007 دوالر أمريكي باألسعار الثابتة لعام 30بحوالي 

تقييد دخول الخيار النووي لنظام التوليد الكهربائي بحيـث تـدخل المحطـة              §
 على أال يتجاوز عدد المحطـات المدخلـة         2015األولى إلى الخدمة بعد عام      

   سنوات والعدد الكلي محطتين وفقاً العتبارات موضوعية؛5حطة واحدة كل م

 مـع   2010إمكانية دخول طاقة الرياح اعتباراً من عـام         : الطاقات المتجددة  §
 عام  ميجاوات 500وضع قيد أعلى بحيث ال يتجاوز كامل االستطاعة المركبة          

2030. 
عة التركيبية المتاحـة    وضع قيود على إمكانيات االستيراد والتصدير وفقاً للس        §

لشبكة الربط الكهربائية مع دول الجوار وسعة الضخ ألنبوب الغـاز العربـي             
  :وفقاً لما يلي
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 MW 300استطاعة خط الربط الكهربائي الحالية مع الـدول المجـاورة            −
 ،2030 عام 600MW مع إمكانية زيادتها إلى حدود باالتجاهين

الذي يمكن  خط الغاز العربي    ن  عدم وضع قيود على كمية الغاز المستورد م        −
 10تصل إلـى    سمية  ضخ إ ستطاعة   با 2007اعتباراً من   استجرار الغاز منه    

 .سنوياً 3ممليار 

 التوليد الكهربائي األردني لنظام التوسع المستقبلية ستراتيجية الرئيسية النتائج ال 

عـام   TWh 13.04 المنتجة ستنمو من     الكهرباءتشير النتائج إلى أن كمية      
 مسجلةً بذلك معدل نمو وسطي سنوي يقرب        2030 عام   TWh 58.6ى   إل 2007

ويمثل توسيع نظام التوليد الحالي باختيار المزيج األمثل للمحطـات          %. 6.75من  
علماً أن نتـائج    . المستقبلية الجزء األهم من صياغة استراتيجية التزود بالكهرباء       

  .كميات الغاز المستوردهذه خطة التوسع ستتأثر بفرضية عدم وضع قيود على 

  خطة التوسع المثلى لالستطاعة المركبة
لتلبية الطلب على استطاعة الذروة تبين خطة التوسع األمثل ضرورة إضافة           

 خالل فترة الدراسة وهو ما يقابـل معـدل نمـو            ميجاوات 10100ما يقرب من    
ويكافئ استطاعة وسطية مضافة سنوياً تقرب مـن        % 7وسطي سنوي يصل إلى     

 خطة التوسع األمثل لنظام التوليد المستقبلي       21-4ويبين الشكل   . ميجاوات 440
ويالحظ أنه بالنظر لعدم وضع     . موزعاً حسب نمط المحطات وسنة دخولها الخدمة      

قيود على كميات الغاز القصوى المكن استيرادها فقد تحولت خطة التوسع بـشكل             
حيث يالحظ االستطاعات الجديدة    . كامل نحو بناء الدارة المركبة والعنفات الغازية      

المضافة خالل فترة الدراسة ستتوزع بشكل رئيسي على محطات الدارة المركبـة            
 للمحطـات الغازيـة     ميجاوات 2300، وحوالي   %)77.2 (ميجاوات 7800بمعدل  
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.  لمحطات التوليد العاملة على الوقود الحيـوي       ميجاوات 3، إضافةً لـ    %)22.8(
. لمحطات المرشحة فلم تنتق من قبل خطة التوسع األمثل        أما األنماط األخرى من ا    

 دخول النسبة األكبر من استطاعات التوليد الجديدة        2030-2020وستشهد الفترة   
من مجمل االستطاعة المضافة خالل فترة الدراسـة        % 75بنسبة تصل إلى حوالي     

يـاً  ويعود ذلك لخروج معظم المحطات القائمة حال      . ميجاوات 7300وهو ما يقابل    
  .من الخدمة خالل هذه الفترة من الدراسة

 تطور االستطاعة الكلية المركبة مقارنةً مـع اسـتطاعة          22-4يبين الشكل   
فانطالقاً من االستطاعة المركبة البالغـة  فـي         . الذروة وفقاً لخطة التوسع أعاله    

 تبين خطة التوسع األمثل أن استطاعة نظام ميجاوات 2390السنة األساس حوالي    
وتبين النتائج  . ميجاوات 11300 إلى حوالي    2030وليد ستنمو لتصل في عام      الت

 8400% (74.3أن الدارة المركبة ستهيمن على نمط التوليد بحصة تقـرب مـن             
 يليها العنفات الغازية بنـسبة      2030من مجمل االستطاعة المركبة عام      ) ميجاوات

تتراجع حصتها إلـى    ،أما بالنسبة للمحطات البخارية ف    )ميجاوات %2300 (20.3
، أما المحطات المائيـة والعنفـات الريحيـة فستقتـصر           )ميجاوات %600 (5.2

وتبين نتائج هذه الخطة أن نظام التوليد سـيعتمد         %. 0.2مساهمتها على حوالي    
وعليه فإن أي خطة تزود بديلة يجب أن تقيد         . بشكل شبه كامل على الغاز الطبيعي     
  ).غالباً عن طريق خط الغاز العربي(دها كميا الغاز القصوى الممكن استيرا
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New Capacity Addition
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 توزع االستطاعات الجديدة المضافة لنظام التوليد األردني حسب نوع المحطـة            :21-4الشكل  

  ).CC: محطات دارة مركبة،:GT ، عنفات غازيةSteam :بخارية عاملة على الغاز(
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المتوقع للطلب على حمـل     التوسع األمثل لالستطاعة المركبة مقارنةً مع النمو        : 22-4الشكل  

  .الذروة لنظام التوليد األردني خالل فترة الدراسة موزعة بحسب نمط التوليد
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  الطاقة الكهربائية المولدة و احتياجات الوقود 
 تطور إنتاج الطاقـة الكهربائيـة وفـق نمـط الوقـود             27-4يبين الجدول   

 2007 عام   في TWh 13 الكهرباء سوف يزداد من      ويالحظ أن إنتاج  . المستخدم
. سـنوياً % 6.8 مسجالً معد نمو وسطي يقرب من        2030 عام   TWh 58.6 إلى

 فقد نمت كمية الوقود المـستهلك مـن         ةولتلبية هذا التطور على الطاقة الكهربائي     
 مـسجالً بـذلك   2030 عام 10.7Mtoe إلى حوالي 2007عام  3Mtoeحوالي 

الوقود المنخفضة  وتنعكس نسبة نمو    %. 5.8معدل نمو وسطي سنوي يقرب من       
مقارنة مع نمو الطاقة المولدة على المردود الوسطي لنظام التوليد الذي سـينمو             

  .خالل فترة الدراسة% 47.7إلى حوالي % 37.9من 
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  27-4اجلدول 
  تطور كميات الطاقة الكهربائية املولدة 

من الوقود لنظام التوليد األردين او احتياجا   
  و منط الوقود  خالل فترة الدراسةحملطة موزع حبسب نوع ا

  

 NG HFO Diesel Renew Nuc Ele-Exch Total Average 
Efficiency 

Gen (TWh) 11.288 1.630 0.014 0.074 0 0.035 13.042 

2007 

Fuel (Mtoe) 2.570 0.453 0.004 - 0 - 3.027 

36.95% 

Gen (TWh) 17.760 0.009 0.014 0.074 0 -0.267 17.590 

2010 

Fuel (Mtoe) 3.692 0.003 0.004 - 0 - 3.699 

41.52% 

Gen (TWh) 25.297 0.008 0.000 0.074 0 -0.264 25.115 

2015 

Fuel (Mtoe) 4.855 0.002 0.000 - 0 - 4.857 

44.93% 

Gen (TWh) 34.224 0.000 0.000 0.074 0 -0.980 33.318 

2020 

Fuel (Mtoe) 6.468 0.000 0.000 - 0 - 6.468 

45.60% 

Gen (TWh) 45.089 0.000 0.000 0.074 0 -0.980 44.183 

2025 

Fuel (Mtoe) 8.224 0.000 0.000 - 0 - 8.224 

47.22% 

Gen (TWh) 59.506 0.000 0.000 0.074 0 -0.980 58.601 
2030 

Fuel (Mtoe) 10.807 0.000 0.000 - 0 - 10.807 

47.40% 

    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   - 144 -

 االستنتاجات  
-2007تشير  نتائج خطة التوسع األردنية إلى أنه خـالل فتـرة الدراسـة               

مسجالً  TWh 58.6 إلى TWh 13.0  حوالي من سينمو إنتاج الكهرباء     2030
-وسيقابل ذلك نمو الوقود المـستهلك     . سنوياً% 6.8معدل نمو وسطي يقرب من      

  3Mtoeمـن  % 5.8ل  بمعد-الذي سيعتمد بشكل شبه كامل على الغاز الطبيعي
وسينجم عن ذلك نمو المردود الوسطي لنظام التوليـد         . Mtoe 10.7إلى حوالي   

  .2030عام % 47.7إلى حوالي % 38من 
 2390من  % 7وستنمو االستطاعة المركبة بمعدل سنوي وسطي يقرب من         

 ما يقابل استطاعة    2030 عام   ميجاوات 11300 إلى حوالي    2007 عام   ميجاوات
وستتوزع االستطاعات الجديـدة    . ميجاوات 450 مضافة تقرب من     سنوية وسطية 

للعنفـات الغازيـة    % 20.3للـدارة المركبـة،     ) ميجاوات 8400% (74.3بنسبة  
 للعنفات المائية والطاقـات المتجـددة       ميجاوات 20، و حوالي    )ميجاوات 2300(
  %.17-%9وسيتراوح الهامش االحتياطي بين %). 0.3(
 

  نظمة التوليد يف اإلقليم الثالثالتوسع األمثل أل  4-5
تتضمن معالجة هذا اإلقليم تحليل أنظمة التوليد لكٍل مـن مـصر والجزائـر              

  .  وليبيا
  

  املصريالتوليد الكهربائي نظام  التوسع األمثل لةاستراتيجي  4-5-1

 مخطط نظام الطاقة المصري 

المـصري  التوليد الكهربـائي  لنظام  التوسع األمثل   استراتيجية  صياغة   تجر
لتغطية من خالل أمثلة خيارات التزود المتاحة       كجزء من استراتيجية شاملة للطاقة      
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. تركيبية ومصادر حوامل الطاقـة    الطلب النهائي على أنماط الطاقة المختلفة وفقاً ل       
على النفط والغـاز والطاقـة المائيـة إضـافةً          الطاقة في مصر    وتشتمل مصادر   

مع األخذ بعين   ) لنفط ومشتقاته وللغاز والكهرباء   ل(إلمكانيات االستيراد والتصدير    
  .للطاقات المتجددة والطاقة النوويةالمستقبلي االعتبار الدور 

مصادر الطاقة  تشمل  مستويات   أربعنمذجت السلسلة الطاقية المصرية وفق      
يمثـل فـي    الطاقة األولية فالثانوية وصوالً إلى المستوى النهائي الذي         ، و المحلية

 ى جر و. مختلف  أشكال حوامل الطاقة    استهالك  مستوى الطلب على    الوقت نفسه   
ي التـي   تحول الطـاق  الالربط بين مستويات الطاقة المختلفة بواسطة تكنولوجيات        

ومعالجة المصادر وتكنولوجيات التوليـد والنقـل        استخراج   تتكنولوجياتضمنت  
 أو  األولـي   على المستوى   الطاقة  عمليات استيراد وتصدير   وقد نمذجت . والتوزيع

-4يبين الـشكل    و.  النظام الطاقي  إلىها  لالثانوي بشكل يعكس واقع و كيفية دخو      
النموذج المتكامل لنظام الطاقة المصري متضمناً سويات السلـسلة الطاقيـة            23

برغم أن النموذج المطور يتنـاول مجمـل نظـام          و. يوتكنولوجيات التحول الطاق  
ستقتصر على عرض نتائج تحليل توسـع       الطاقة الوطني فإن نتائج هذه الدراسة       

  . نظام التوليد الكهربائي

   الطاقة الوطنية المصرية مصادر 

تمثل المصادر الحلقة األولى في سلسلة النظام الطـاقي وهـي تعبـر عـن               
والتي تميل للنضوب عند استغاللها وتشمل في       المخزونات الطاقية المتاحة وطنياً     

أخـشاب  ك(التقليديـة   الوقود  مصادر  و والنوويةالمصادر األحفورية   الحالة العامة   
  . مصرية على النفط والغازحالة وتقتصر المصادر الطاقية في ). الغابات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   - 146 -

 مليـار   3.9 المؤكد من النفط بحوالي      االحتياطيوفقاً للمعطيات المتاحة يقدر     
 مليـار  2000المؤكد من الغاز بحوالي     يقدر االحتياطي   برميل نفط مكافئ في حين      

ويجـدر  . من مجمل احتياطي الغاز للدول العربي     % 3.6عب وهو ما يقابل     متر مك 
التنويه إلى أن مصر حققت وفق المعطيـات المتاحـة أعلـى معـدل فـي عـدد        
االكتشافات النفطية والغازية من بين الدول العربيـة خـالل الـسنوات الخمـس              

ج اليوميـة   لتطور كميات اإلنتا  ات الرسمية   تقديرال 28-4الجدول  ويبين  . الماضية
ويالحظ من الجدول التراجـع     ). 6(،  )2 ( العقود الثالث القادمة   والغاز خالل لنفط  ل

 ألف برميل يومياً عـام      450المستمر المتوقع لمعدل إنتاج النفط وصوالً لحوالي        
 2015بالمقابل يتوقع أن يزداد إنتاج الغاز ليصل قيمتـه العظمـى عـام              . 2030
ويجدر . 2030 عام   3 مليون م  311 بعدها إلى    ، ثم يتراجع  3 مليون م  376بمعدل  

التنويه إلى كميات الغاز المتاحة للتسويق أقل من تلك المنتجة حيث بلغت القيمـة              
  ).2 (3 مليون م120 حوالي 2007المسوقة عام 

  
  28-4اجلدول  

  اليومية  تطور كميات اإلنتاج 
  2030-2007 للفترة والغاز املصري للنفط

  

Year  2007 2010 2015 2020 2025 2030 

Crude Oil 
(kboe/d) 730 720 590 580 470 450 

Natural Gas 
(Mm3/d) 169.00 226 376 368 340 311 
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 تطور الطلب المستقبلي على الكهرباء النهائية وحمل الذروة  

للكهرباء  التطور المتوقع للطلب على االستهالك النهائية        29-4يبين الجدول   
وفيما يتعلق بمنحني الحمـل فقـد اعتمـدت         ]. 3[،  )4(،  )2( ،)1(وحمل الذروة   

 وفرضيات تطوره وفق    2007التوزع النمطي لمنحني الحمل لساعي المسجل لعام        
  ].4[المرجع 

  

  29-4 اجلدول
  الكهرباء النهائية التطور املتوقع للطلب على 

  واستطاعة الذروة يف مصرية

Year 2007 2010 2015 2020 2025 2030 

Final Electricity (TWh) 102.1 132.9 174.6 222.4 283.2 360.7 
Peak Load 

(MW) 18500 24070 31623 40283 51315 65368 

  
  محطات التوليد الكهربائية المرشحة  

 محطـة مـن     40بلغ عدد المحطات القائمة في المنظومة المصرية حـوالي          
لمتاحة فـي لعـام     ووصل إجمالي االستطاعة المركبة ا    ). 3(،  )1(مختلف األنماط   

للعنفـات البخاريـة العاملـة      % 48 توزعت بنسبة    ميجاوات 22000 إلى   2007
% 2للعنفات البخارية العملة علـى الفيـول و         % 3للدارة المركبة،   % 32بالغاز،  

وقـد  .  للعنفات الريحية % 1للمحطات المائية و    % 13للعنفات الغازية إضافةً لـ     
  ).3( مجمل الوقود المستهلك في التوليد من% 89استأثر الغاز الطبيعي بنسبة 
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وتقتضي مجابهة الطلب المتنامي على الكهرباء وخروج المحطات المتقادمة         
 ترشيح مستقبلية تضم    قائمةضرورة إضافة استطاعات جديدة يجري انتقاؤها من        

 لتعكس أكثر األنمـاط موائمـة       قائمةمختلف أنواع المحطات التي تدرج في هذه ال       
ع الوطنية من حيث النمط والوقود مع مراعاة امتالكها للمواصفات          لسياسة التوس 

ويمكن في هـذا الـسياق االسـتئناس بمواصـفات          . التقنية واالقتصادية األحدث  
المحطات التي أضيفت مؤخراً لنظام التوليد الوطني سيما ما يتعلق بفترة اإلنـشاء             

ستجدات فيما يتعلـق    وتكاليف التشغيل والصيانة مع التركيز على مراعاة آخر الم        
وخالل عملية األمثلة ينتقى ذلـك      . بتكاليف اإلنشاء والمواصفات التقنية المختلفة    

المزيج من المحطات وفقاً لمعيار التكلفة األقل بحيث يحقق أدنـى تكلفـة ممكنـة       
علماً أن أمثلة خطة التوسع تراعي .  الطاقة المولدة خالل فترة الدراسة كلها      وحدةل

 الوطنية باإلضافة ظام التوليد القيود والمحددات التي تفرضها الحالة        أثناء توسيع ن  
إلى الخيارات التقنية و التكنولوجيات المتاحة و بما يتناسب مـع أنمـاط الوقـود               

 محطـات التوليـد الكهربائيـة       قائمـة  30-4ويبين الجدول   . المتوفرة و كمياتها  
 والمحطـات البخاريـة و      المرشحة مستقبالً والتي تشمل محطات الدارة المركبة،      

الغازية، والمحطات النووية، والمحطات العاملة علـى الفحـم إضـافةً لمحطـات             
  .الطاقات المتجددة ممثلة بالعنفات الريحية
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  30-4اجلدول 
   حمطات التوليد الكهربائية املرشحةقائمة

  لتوسيع نظام التوليد املصري
  

  
Unit Size 

[MW] 

Overnight 

cost  

[$/kW] 

Economic 

life 

[y]  

Const-

time 

[y]  

Plant 

factor  

[%]  

Fuel 
Efficiency 

[%]  

CC_PP 750 825 30  3  90  NG+LO 45  

GT_PP 100 480 25  2  92  NG+LO 32  

ST_PP 650 920 35  4  93  NG+HF 41  

Nuc-PP  1000 2500 50 6 82  NF 34 

Coal_PP >500 1500 35 5 75 Coal 40 

Wind_PP - 180 20 2 33 - - 

CC: combined cycle, GT: gas turbine, ST: steam turbine, Nuc: nuclear, NG: natural gas, HF: heavy fuel, LO: 
light oil, NF: nuclear fuel 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   - 150 -

  
نظام الطاقة المصري متضمناً سويات السلـسلة الطاقيـة وتكنولوجيـات            مخطط   :23-4الشكل  

    .التحول الطاقي
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 والقيود الرئيسية لخطة التوسع المصريةفرضيات ال 

االفتراضات والقيـود   لدى صياغة خطة توسع نظام التوليد المصري        روعيت  
  :التالية
ت النفط و الغاز و التي تم الحديث         فيما يتعلق باحتياطيا   الرسميةتبني البيانات    §

  عنها سابقاً 
اعتماد معطيات اإلنتاج والقيود على كميات االستخراج السنوية للنفط والغاز           §

  ،28-4وفق الجدول 
بالنظر لكميات الغاز المتوفرة واعتماد محطات التوليد القائمة حاليـاً بنـسبة             §

المـستقبلية فـي    كبيرة على الغاز فمن المتوقع أن تستمر سياسـة التـزود            
 .االعتماد على الغاز الطبيعي بشكل رئيس

يـسمح بـدخول    تقييد دخول الخيار النووي لنظام التوليد الكهربائي بحيـث           §
إن كانت منافسة إضافةً للقيد على       2020المحطة األولى إلى الخدمة بعد عام       

مجمل االستطاعة النووية القابلة لدخول المنظومة بحيث ال تتجاوز بمجملهـا           
 .2030 عام ميجاوات 6000

 من المحطـات الريحيـة      ميجاوات 250مع مراعاة وجود    : الطاقة المتجددة  §
المركبة فقد تقييد الحد األعلى لمساهمة الطاقات المتجددة بحيث ال تتجـاوز            

، 2020،  2015 خـالل األعـوام      ميجاوات 2000، و   1600،  1200،  800
  . على التوالي2030 و2025

 :ت االستيراد التصديرإمكانياالقيود على  §

 عدم وضع قيود على كميات الغاز المسموح تصديرها، §

 MW 300استطاعة خط الربط الكهربائي الحاليـة مـع الـدول المجـاورة             §
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 ،2030 عام  500MW مع إمكانية زيادتها إلى حدود باالتجاهين

 .استيراد عناصر الوقود النووي والفحم وفق األسعار الدولية §

التوليـد الكهربـائي    لنظـام   التوسع المـستقبلية    ستراتيجية   ال الرئيسيةنتائج  ال 
 المصري 

عـام   TWh 115  المنتجة ستنمو مـن    الكهرباءتشير النتائج إلى أن كمية      
 مسجلةً بذلك معدل نمو وسـطي سـنوي         2030 في عام    TWh 408  إلى 2007

ويمثل توسع نظام التوليد الحـالي بالتوليفـة األمثـل مـن            %. 5.64يقرب من   
طات مجابهة هذا النمو المعتبر في الطلب على الكهرباء الجزء األهـم مـن              المح

  .صياغة استراتيجية التزود بالكهرباء

  خطة التوسع المثلى لالستطاعة المركبة 
لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ومجابهة نمو الطلـب علـى اسـتطاعة             

 ميجـاوات  53500الذروة تبين خطة التوسع األمثل ضرورة إضافة ما يقرب من           
% 5.2خالل فترة الدراسة وهو ما قابل معدل نمو وسـطي سـنوي يـصل إلـى                 

  . ميجاوات 2300ويكافئ استطاعة وسطية مضافة سنوياً تقرب من 
 خطة التوسع األمثل لنظام التوليـد المـستقبلي موزعـاً           24-4يبين الشكل   

لجديـدة  ويالحـظ أن االسـتطاعات ا     . حسب نمط المحطات وسنة دخولها الخدمة     
 للـدارة المركبـة     ميجاوات 26250المضافة خالل فترة الدراسة ستتوزع بمعدل       

، %)12( للمحطات البخارية العاملة على الغاز       ميجاوات 6500، وحوالي   %)49(
 محطـات نوويـة     ميجـاوات  6000،  %)15( للعنفات الغازية    ميجاوات 8000و  
 للمحطات الريحية   ميجاوات 1775إضافةً لـ   %) 9( محطات فحم    5000،  %)11(
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، في حين ال تملك أي من مصادر الطاقة المتجددة األخرى وفق الفرضـيات              %)3(
الخاليـا الـضوئية    (الموضوعة المتعلقة بتكاليف اإلنـشاء الحاليـة والمتوقعـة          

المزايا التنافسية التـي تمكنهـا مـن رفـد          ) والمحطات العاملة بالطاقة الشمسية   
ة نظراً لالرتفاع الكبير في تكـاليف االسـتثمار         المنظومة الكهربائية بأي استطاع   

 الطلب األكبر على إضـافة      2030-2020وستشهد الفترة   .  الطاقة المركبة  وحدةل
من مجمل االستطاعة المـضافة     % 80استطاعات التوليد بنسبة تصل إلى حوالي       

 6وستشهد هذه الفترة دخول     . ميجاوات 43000خالل فترة الدراسة وهو ما يقابل       
  . لكٍل منهاميجاوات 1000 نووية باستطاعة محطات

 تطور االستطاعة الكلية المركبة مقارنةً مـع اسـتطاعة          25-4يبين الشكل   
فانطالقاً من االستطاعة المركبة البالغـة  فـي         . الذروة وفقاً لخطة التوسع أعاله    

 تبين خطة التوسع األمثل أن اسـتطاعة        ميجاوات 22000السنة األساس حوالي    
 ميجـاوات  70600 إلـى حـوالي      2030ليد ستتضاعف لتصل في عام      نظام التو 

  %.5.2محققةً بذلك معدل نمو وسطي يقرب من
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 االستطاعات الجديدة المضافة لنظام التوليد المصري خالل فترة الدراسة موزعـة            :24-4الشكل  

، GT، عنفـات غـازي    NU، نوويـة    FSteamبخارية عاملة على الفيول     (بحسب نوع المحطة    
  ).CC دارة مركبة محطات
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التوسع األمثل لالستطاعة المركبة مقارنة مع النمو المتوقع للطلب علـى حمـل             : 25-4الشكل    
  .الذروة لنظام التوليد المصري خالل فترة الدراسة موزعة بحسب نوع المحطات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   - 155 -

، حيث  2030 و   2007 توزع االستطاعات المركبة لعامي      26-4يبين الشكل   
ويالحـظ أن   . بنية نظام التوليد خـالل فتـرة الدراسـة        يمكن منه استقراء تطور     
للعنفـات  % 49 توزعت على التوالي بنسبة بنسبة       2007االستطاعة المركبة لعام    
% 3للمحطـات المائيـة،     % 13للدارة المركبـة،    % 32البخارية العاملة بالغاز،    

. عنفـات ريحيـة   % 1للعنفات الغازيـة و   % 2للعنفات البخارية العاملة بالفيول،     
ووفق خطة التوسع األمثل للمنظومة ستصبح االستطاعة المركبة أكثر تنوعاً لكنها           

وعليه ستتوزع االستطاعة المركبة    . مع تنامي مساهمة تكنولوجية الدارة المركبة     
للعنفات البخارية العاملة بالغـاز،     % 23للدارة المركبة،   % 42 بنسبة   2030لعام  

لمحطـات  % 7للمحطات النووية،   % 8.5 للمحطات الغازية العاملة بالغاز،   % 12و
للعنفـات البخاريـة    % 1للعنفات الريحية و    % 3للمحطات المائية و    % 4الفحم،  

نظـراً  % 4إلـى   % 13وستتراجع مساهمة العنفات المائية من      . العاملة بالفيول 
% 3الستنفاذ المصادر المائية، إال أن دخول العنفات الريحيـة وصـوالً لحـوالي              

  .لطاقات المتجددةسيرفع مساهمة ا
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  .  لنظام التوليد المصري2030، 2007التوزع النسبي لالستطاعات المركبة لعامي : 26-4الشكل 
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  الطاقة الكهربائية المولدة واحتياجات الوقود  

 تطور إنتاج الطاقـة الكهربائيـة وفـق نمـط الوقـود             31-4يبين الجدول   
فـي عـام     TWh 115داد مـن     الكهرباء سوف يز   ويالحظ أن إنتاج  . المستخدم

% 5.6 مسجالً معد نمو وسطي يقرب  مـن          2030 عام   TWh 408 إلى   2007
  Mtoe 20وقد نمت كمية الوقود المستهلك لتلبية هذا التطور من حوالي . سنوياً
إلـى  ) على التوالي  % 11،  %89توزع بين الغاز و الفيول بنسبة         (2007عام  

ـ   (2030 عام   Mtoe 81.7حوالي   للفيـول  % 28للغـاز و    % 49سبة  توزع بن
مسجالً بذلك معدل نمو وسطي سنوياً يقـرب        ) للفحم% 9للوقود نووي و  % 14و

إلى % 51ويالحظ أن المردود الوسطي لنظام التوليد قد تراجع من          %. 6.45من  
خالل فترة الدراسة ويعود ذلك لزيادة مساهمة تكنولوجيات التوليـد األقـل            % 43

ويتوقع أن تنمو مساهمة الغـاز مـن        . حطات النووية كفاءة كمحطات الفحم والم   
عـام  % 49 لتتراجع بعدها وصوالً إلى      2010عام  % 100 إلى   2007عام  % 88

 فـي   يويستقرأ من ذلك أن الغاز سيبقى المركز األساس للتوليد الكهربائ         . 2020
  .مصر للعقدين القادمين

  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   - 158 -

  31-4اجلدول  
  لدة  تطور كميات الطاقة الكهربائية املو

من الوقود لنظام التوليد املصري او احتياجا   
  سةموزعة حسب نوع احملطة و منط الوقود  خالل فترة الدرا

 NG FO Hydro+wind Coal Nuclear Total Average 
Efficiency 

Gen (TWh) 87.37 10.46 17.57 0.00 0.00 115.40 

2007 

Fuel (Mtoe) 17.33 2.12 0.00 0.00 0.00 19.45 

51.0% 
  

Gen (TWh) 132.39 0.00 17.79 0.00 0.00 150.18 

2010 

Fuel (Mtoe) 26.03 0.00 0.00 0.00 0.00 26.03 

49.6% 
  

Gen (TWh) 174.64 0.07 19.23 3.35 0.00 197.29 

2015 

Fuel (Mtoe) 34.90 0.00 0.00 0.72 0.00 35.62 

47.6% 
  

Gen (TWh) 210.34 0.07 20.39 13.40 7.07 251.28 

2020 

Fuel (Mtoe) 41.28 0.03 0.00 2.88 1.92 46.11 

46.9% 
  

Gen (TWh) 243.68 0.07 21.55 33.51 21.22 320.03 

2025 

Fuel (Mtoe) 47.39 0.05 0.00 7.20 5.76 60.40 

45.6% 
  

Gen (TWh) 210.58 98.36 22.70 33.51 42.44 407.59 2030 

Fuel (Mtoe) 40.35 22.66 0.00 7.20 11.52 81.73 

42.9% 
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 الستنتاجاتا

تشير نتائج خطة التوسع إلى أن توليد الكهرباء سينمو بمعدل وسطي يـصل             
وسـينمو  . 2030 عام   TWh 407  إلى 2007عام   TWh 115من  % 5.6إلى  

توزع بين الغاز     (2007 عام   Mtoe 20خالل ذلك الطلب على الوقود من حوالي        
 2030 عـام    Mtoe 82إلى حوالي   ) على التوالي % 11و% 89و الفيول بنسبة    

) للفحـم % 9للوقود نـووي و   % 14للفيول و % 28للغاز و   % 49توزع بنسبة   (
وسـيتراجع المـردود    %. 6.5مسجالً بذلك معدل نمو وسطي سنوياً يقرب مـن          

خالل فترة الدراسـة نتيجـة زيـادة        % 43إلى  % 51الوسطي لنظام التوليد من     
. يات التوليد األقل كفاءة كمحطات الفحـم والمحطـات النوويـة          مساهمة تكنولوج 

 70600 إلى حوالي    2007 عام   ميجاوات 22000وستنمو االستطاعة المركبة من     
وستـصل  %. 5.2 محققةً بذلك معدل نمو وسطي يقرب من         2030 عام   ميجاوات

 53500مجمل االستطاعة المضافة وفق خطة التوسع األمثل إلى ما يقـرب مـن              
. ميجـاوات  2330 ما يقابل إضافة استطاعة وسطية سنوية تقرب مـن           اتميجاو

، %)49( للدارة المركبـة     ميجاوات 26250وستتوزع االستطاعة المضافة بمعدل     
 8000، و   %)12( للمحطات البخارية العاملة على الغاز       ميجاوات 6500وحوالي  
، %)11 ( للمحطات النوويـة   ميجاوات 6000،  %)15( للعنفات الغازية    ميجاوات

 2030-2020وستـشهد الفتـرة     %). 3.3( للعنفات الريحيـة     ميجاوات 7200و
مـن مجمـل    % 80اإلضافة األكبر الستطاعات التوليد بنسبة تصل إلـى حـوالي           

وهـي  . ميجـاوات  43000االستطاعة المضافة خالل فترة الدراسة وهو ما يقابل         
 لكٍل  ميجاوات 1000  محطات نووية باستطاعة   6الفترة ذاتها التي ستدخل خاللها      

وتشير خطة التوسع األمثل أن نظام التوليد سيصبح أكثر تنوعاً، فانطالقـاً            . منها
علـى الغـاز، سـتتغير      % 88من السنة األساس التي اعتمد فيها النظام بنـسبة          

للغـاز،  % 49 حيث سيتوزع التوليد حسب نمط الوقود بنسبة         2030الصورة عام   
  . وقود النوويلل% 14للفحم و% 9للفيول، % 28
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  التوليد الكهربائي اللييبنظام  التوسع األمثل لةاستراتيجي 4-5-2
  

 مخطط نظام الطاقة الليبي 

مـن  التوليد الكهربائي الليبي    لنظام  التوسع األمثل   استراتيجية  صياغة   تجر
خالل أمثلة خيارات التزود المتاحة التي تشتمل على تحديـد تركيبيـة ومـصادر              

الطاقة في  وتشتمل مصادر   . فيلة بتلبية الطلب المتوقع بأقل تكلفة     حوامل الطاقة الك  
   .على النفط والغاز مع األخذ بعين االعتبار الدور الرديف للطاقات المتجددةليبية 

مـصادر الطاقـة    تشمل  مستويات   أربعنمذجت السلسلة الطاقية الليبية وفق      
يمثـل فـي    ى النهائي الذي    الطاقة األولية فالثانوية وصوالً إلى المستو     ، و المحلية

 الـربط بـين     ى جـر   و ).مستوى الطلـب  (استهالك الطاقة   الوقت نفسه مستوى    
ي التـي شـملت     تحـول الطـاق   المستويات الطاقة المختلفة بواسطة تكنولوجيات      

. ومعالجة المصادر وتكنولوجيات التوليد والنقل والتوزيـع       استخراج   تتكنولوجيا
 أو الثـانوي    األولـي  على المستوى    الطاقة  عمليات استيراد وتصدير   وقد نمذجت 

 27-4يبـين الـشكل   و.  النظـام الطـاقي    إلىها  لبشكل يعكس واقع و كيفية دخو     
النموذج المتكامل لنظام الطاقـة الليبـي متـضمناً سـويات السلـسلة الطاقيـة               

برغم أن النموذج المطور    و.  بين مستوياتها المختلفة   يوتكنولوجيات التحول الطاق  
نظام الطاقة الوطني فإن نتائج هذه الدراسة ستقتصر على عـرض           يتناول مجمل   

  .نتائج تحليل توسع نظام التوليد الكهربائي

   الطاقة الوطنية الليبية مصادر  
 المؤكـد مـن     االحتياطي حيث يقدر    النفط والغاز تعد ليبية من الدول الغنية ب     

ة الخامـسة بـين      مليار برميل نفط مكافئ محتلةً بذلك المرتب       41.5النفط بحوالي   
 مليار متر   1420المؤكد من الغاز بحوالي     يقدر االحتياطي   الدول العربية، في حين     
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لتطور كميات اإلنتـاج اليوميـة      ات الرسمية   تقديرال 32-4الجدول  ويبين  . مكعب
  . 2 العقود الثالث القادمةوالغاز المتوقعة خالللنفط ل

  32-4اجلدول  
  ط و الغاز  تطور كميات اإلنتاج اليومية  النف

 خالل العقود الثالث القادمة

Year  2007 2010 2015 2020 2030 

 78.40 85.67 99.31 115.13 133.47 (kboe/d)  النفط 
الغاز الطبيعي 

(Mm3/d) 1800.0 1940.5 2214.0 2475.1 2549.4 

  

 تطور الطلب المستقبلي على الكهرباء النهائية وحمل الذروة  

للكهرباء طور المتوقع للطلب على االستهالك النهائية        الت 33-4يبين الجدول   
وفيما يتعلق بمنحني الحمل فقد اعتمدت التوزع       ]. 4[،  ]3[،  )3) (6(وحمل الذروة   

  .2007النمطي لمنحني الحمل لساعي المسجل لعام 
  33-4 اجلدول

  الكهرباء النهائية  التطور املتوقع للطلب على 
  واستطاعة الذروة يف ليبية

Year 2007 2010 2015 2020 2025 2030 

Final Electricity (TWh) 20.57 21.11 25.23 29.92 35.88 43.08 
Peak Load 

(MW) 4420 4830 5599 6491 7525 8723 
 

                                                 
  )2(، )1(يالحظ اختالف هذه البيانات عما هو وارد في المراجع  2
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نظام الطاقة الليبي متضمناً سويات السلسلة الطاقية وتكنولوجيات التحـول           مخطط   :27-4لشكل  ا 
  .يالطاق
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  محطات التوليد الكهربائية المرشحة  

 6500 حوالي   2007بلغت إجمالي االستطاعة المركبة المتاحة في ليبية لعام         
وقـد  . للعنفات الغازيـة  % 35للعنفات البخارية،   % 65 توزعت بنسبة    ميجاوات

% 37للغـاز الطبيعـي،     % 43توزعت نسبة الوقود المستهك في التوليد بمعـدل         
  . للوقود الثقيل% 20للوود الخفيف و

 محطات التوليد الكهربائية المرشـحة مـستقبالً        قائمة 34-4ويبين الجدول   
والتي تشمل محطات الدارة المركبة، والمحطات البخارية و الغازية، والمحطـات           
النووية، ومحطات الطاقات المتجـددة ممثلـة بالعنفـات الريحيـة و المحطـات              

   .(photovoltaic)الفوتوضوئية 
  34-4 اجلدول

   حمطات التوليد الكهربائية املرشحة قائمة 
  مستقبالً يف ليبية

  

Unit 

Size 

[MW] 

Overnight 

cost  

[$/kW] 

Economic 

life 

[y]  

Const-

time 

[y]  

Plant 

factor  

[%]  

Fuel 
Efficiency 

[%]  

CC_PP 500 620 30 3  87  NG 55  

GT_PP 150 500 25  2  92 NG 33 

ST_PP 350 920 35 4  83  NG 34.5  

ST_PP2 500 830 30  3  83 FO+NG 35  

Nuc-PP 1000 1800 50 6 82 NF 34 

Wind_PP - 1200 20 2 33 - - 

CC: combined cycle, GT: gas turbine, ST: steam turbine, Nuc: nuclear, NG: natural gas, HF: 

heavy fuel, LO: light oil, NF: nuclear fuel, PV: Photovoltaic 
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  والقيود الرئيسية لخطة التوسع الليبيةفرضيات لا 

االفتراضـات والقيـود    لدى صياغة خطة توسع نظام التوليد الليبي        روعيت  
  :التالية

 فيما يتعلق باحتياطيات النفط و الغاز و التي تم الحديث           الرسميةتبني البيانات    §
  عنها سابقاً 

السنوية للنفط والغاز   اعتماد معطيات اإلنتاج والقيود على كميات االستخراج         §
  ،32-4وفق الجدول 

القابلـة للتـصدير    والغاز الطبيعـي    عدم وضع قيود على كميات النفط الخام         §
 سنوياً؛

تقييد دخول الخيار النووي لنظام التوليد الكهربائي بحيـث تـدخل المحطـة              §
 على أال يتجاوز عدد المحطـات المدخلـة         2020األولى إلى الخدمة بعد عام      

   سنوات والعدد الكلي محطتين وفقاً العتبارات موضوعية؛5ل محطة واحدة ك

وضع قيود على إمكانيات االستيراد والتصدير وفقاً للسعة التركيبية المتاحـة            §
 MW 100المقدرة حالياً بحـوالي     لشبكة الربط الكهربائية مع دول الجوار       

 ،2030 عام  500MW مع إمكانية زيادتها إلى حدود باالتجاهين

 التوليد الكهربائي الليبي لنظام التوسع المستقبلية ستراتيجية الرئيسية ال نتائجال 

عـام   TWh 25.7 المنتجة ستنمو من     الكهرباءتشير النتائج إلى أن كمية      
 مسجلةً بذلك معدل نمو وسطي سـنوي        2030 في عام    TWh 53.4ى   إل 2007
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ج األمثـل   ويمثل توسيع نظام التوليد الحـالي باختيـار المـزي         %. 3.3يقرب من   
  .للمحطات المستقبلية الجزء األهم من صياغة استراتيجية التزود بالكهرباء

  خطة التوسع المثلى لالستطاعة المركبة 

لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ومجابهة نمو الطلـب علـى اسـتطاعة             
 ميجـاوات  6622الذروة تبين خطة التوسع األمثل ضرورة إضافة ما يقرب مـن            

ويكـافئ  % 2الدراسة وهو ما قابل معدل نمو وسطي سنوي يصل إلى           خالل فترة   
  . ميجاوات 290استطاعة وسطية مضافة سنوياً تقرب من 

 خطة التوسع األمثل لنظام التوليـد المـستقبلي موزعـاً           28-4يبين الشكل   
ويالحـظ أن االسـتطاعات الجديـدة       . حسب نمط المحطات وسنة دخولها الخدمة     

دراسة ستتوزع بشكل رئيسي على محطات الدارة المركبـة         المضافة خالل فترة ال   
 ميجـاوات  1560، وحـوالي    %)60( للـدارة المركبـة      ميجاوات 4000بمعدل  

 محطات  ميجاوات 1000، و   %)24(للمحطات الغازية العاملة على الغاز والفيول       
  %).1( ميغا وات 60، ويضاف لذلك محطة طاقة ريحية باستطاعة %)15(نووية 

 الطلب األكبر على إضافة استطاعات التوليـد        2010-2007فترة  وستشهد ال 
من مجمل االستطاعة المضافة خالل فترة الدراسـة        % 54بنسبة تصل إلى حوالي     

وستشهد هـذه الفتـرة دخـول محطـة نوويـة           . ميجاوات 3600وهو ما يقابل    
  .ميجاوات 1000باستطاعة 
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رة الدراسة موزعة بحسب نوع المحطة       االستطاعات الجديدة المضافة خالل فت     :28-4الشكل  

، محطات دارة   GT، عنفات غازية  NU، نووية   FSteamبخارية عاملة على الفيول     (في ليبيا   
  ).CCمركبة 

 تطور االستطاعة الكلية المركبة مقارنةً مـع اسـتطاعة          29-4يبين الشكل   
ـ     . الذروة وفقاً لخطة التوسع أعاله     ة  فـي    فانطالقاً من االستطاعة المركبة البالغ

 تبين خطة التوسع األمثل أن استطاعة نظام ميجاوات 6500السنة األساس حوالي    
  . ميجاوات 10000 إلى حوالي 2030التوليد ستنمو لتصل في عام 
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Total Installed Capacity (LIB)
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قع للطلب على حمـل     التوسع األمثل لالستطاعة المركبة مقارنةً مع النمو المتو       : 29-4الشكل  

  ).ليبيا(ة بحسب نوع محطات التوليد خالل فترة الدراسة موزع الذروة الداخلي

  الطاقة الكهربائية المولدة و احتياجات الوقود 

 تطور إنتاج الطاقـة الكهربائيـة وفـق نمـط الوقـود             35-4يبين الجدول   
 2007في عام    TWh 25 الكهرباء سوف يزداد من      ويالحظ أن إنتاج  . المستخدم

وقـد  . سنوياً% 3 مسجالً معد نمو وسطي يقرب من        2030 عام   TWh 54 إلى
 2007 عـام   7Mtoeنمت كمية الوقود المستهلك لتلبية هذا التطور من حوالي 

إلـى  ) للفيـول الخفيـف   % 21للفيول الثقيل و  % 14للغاز و % 64توزع بنسبة   (
للفيول الخفيف  % 1غاز و و  % 83ستوزع بنسبة    (2030 عام   Mtoe 10حوالي  

%. 2ياً يقـرب مـن      مسجالً بذلك معدل نمو وسـطي سـنو       ) وقود نووي % 16و
% 43إلـى حـوالي     % 31ويالحظ أن المردود الوسطي لنظام التوليد قد نما من          

  .خالل فترة الدراسة
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  35-4اجلدول 
اتطور كميات الطاقة الكهربائية املولدة و احتياجا   
  من الوقود موزع حبسب نوع احملطة و منط الوقود  

  خالل فترة الدراسة

 NG HFO LFO Wind Nuclear El-ex Total Average 
Efficiency 

Gen (TWh) 18.62 0.93 5.81 0.00 0.00 0.08 25.36 31.0% 
2007 

Fuel (Mtoe) 4.53 1.02 1.48 0.00 0.00   7.03 
  

Gen (TWh) 26.57 0.00 0.00 0.06 0.00 0.08 26.64 42.7% 
2010 

Fuel (Mtoe) 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00   5.36 
  

Gen (TWh) 31.66 0.00 0.00 0.12 0.00 0.08 31.78 43.4% 
2015 

Fuel (Mtoe) 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00   6.30 
  

Gen (TWh) 37.53 0.00 0.00 0.12 0.00 0.08 37.66 43.5% 
2020 

Fuel (Mtoe) 7.45 0.00 0.00 0.00 0.00   7.45 
  

Gen (TWh) 44.73 0.00 0.24 0.12 0.00 0.08 45.10 42.9% 
2025 

Fuel (Mtoe) 8.99 0.00 0.05 0.00 0.00   9.04 
  

Gen (TWh) 
46.58 0.00 0.32 0.12 7.07 0.08 54.10 42.9% 

2030 

Fuel (Mtoe) 
9.04 0.00 0.07 

0.00 
1.74 

  
10.85 
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 االستنتاجات  

 25مـن   تشير نتائج خطة التوسع الليبية إلى أن توليد الكهربـاء سـينمو             
TWh    54 لى إ 2007في عام TWh   مسجالً معد نمو وسطي يقرب      2030 عام 

 7Mtoeوسينمو الوقود المستهلك لتلبية هذا التطور من حوالي         . سنوياً% 3من  
 مع بقاء الغاز الطبيعي مهيمنـاً       2030 عام   Mtoe 10.9 إلى حوالي    2007عام  

ويالحـظ أن   .  نهايـة الدراسـة    ميجاوات 1000ودخول محطة نووية باستطاعة     
 .2030عام % 43إلى حوالي % 31وسطي لنظام التوليد قد نما في من المردود ال

 إلـى   2030 لتـصل عـام      ميجاوات 6500وستنمو االستطاعة المركبة من     
 6600، وستصل االستطاعة الكلية المضافة إلى حـوالي         ميجاوات 10000حوالي  
  .ميجاوات

   
  زائريالتوليد الكهربائي اجلنظام  التوسع األمثل لةاستراتيجي  4-5-3

 مخطط نظام الطاقة الجزائري 

 أربـع نمذجت المنظومة الكهربائية الجزائرية وفـق سلـسلة طاقيـة مـن             
الطاقة األولية فالثانوية وصـوالً إلـى       ، و مصادر الطاقة المحلية  تشمل  مستويات  

 الربط بين مستويات    ى جر  و . النهائي مستوى الطلب يمثل  المستوى النهائي الذي    
 تتكنولوجيـا ي التـي شـملت   تحول الطاق الطة تكنولوجيات   الطاقة المختلفة بواس  

 وقد نمـذجت  . ومعالجة المصادر وتكنولوجيات التوليد والنقل والتوزيع     استخراج  
يبين الـشكل   و.  أو الثانوي  األولي على المستوى     الطاقة عمليات استيراد وتصدير  

النموذج المتكامل لنظام الطاقة الجزائري متضمناً سويات السلسلة الطاقية          4-30
  .  بين مستوياتها المختلفةيوتكنولوجيات التحول الطاق
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   الطاقة الوطنية الجزائرية مصادر 

 حيث تأتي في المرتبة الرابعة بين الدول        الغازتعد الجزائر من الدول الغنية ب     
 مليار متر مكعب ما     5000د الذي يقدر بحوالي     المؤكاالحتياطي  العربية من حيث    

وقد سجلت الجزائر عام    ). 2(من مجمل احتياطي الدول العربية      % 9يقابل حوالي   
مقارنةً بالغـاز يعـد     .  أعلى معدالت االكتشافات الغازية بين الدول العربية       2007

رميل  مليار ب  12.3احتياطي الجزائر المؤكد من النفط متواضعاً حيث يقدر بحوالي          
والغـاز  لـنفط   لتطور اإلنتاج اليومي    ات   تقدير 36-4الجدول  ويبين  .  نفط مكافئ 

 يوميـاً تبـوأت     3 مليون م  232وبإنتاج بلغ   .  العقود الثالث القادمة   المتوقع خالل 
ونظـراً  ). 2(الجزائر المرتبة األولى في إنتاج وتصدير الغاز بين الدول العربيـة            

تقبلي لإلنتاج فقد قدر أن ينمـو إنتـاج الغـاز           لعدم توفر بيانات عن التطور المس     
). 1(نظراً لالحتياطي الكبير والسعات اإلنتاجيـة العاليـة         % 3بمعدل سنوي قدره    

 أسوة بمعطيات اإلنتـاج     2007بالمقابل افترض بقاء إنتاج  النفط عند سوية عام          
وبـرغم أن هـذا     ). 2 (2007-2003التي استقرت عند هذه السوية خالل الفترة        

فتراض يبدو متفائالً وغير موثق بمعطيات رسمية فإنه لن يؤثر علـى تطـور              اال
كمـا سـتبين نتـائج      –نظام التوليد الكهربائي نظراً العتماد المنظومة الجزائرية        

  . على التوليد الغازي وعدم مساهمة المشتقات النفطية بوزن معتبر-التوسع الحقاً
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  36-4اجلدول  
   مية النفط و الغازتطور كميات اإلنتاج اليو

  يف اجلزائر 

Year  2007 2010 2015 2020 2025 2030 

 1390 1390 1390 1390 1390 1390 (kboe/d)  النفط 
الغاز الطبيعي 

(Mm3/d) 232.00 253.51 293.89 340.70 394.96 457.87 

   

 تطور الطلب المستقبلي على الكهرباء النهائية وحمل الذروة   

للكهرباء  التطور المتوقع للطلب على االستهالك النهائية        37-4يبين الجدول   
وفيما يتعلق بمنحني الحمل الساعي فقد اعتمدت       ). 4) (3) (2(،  )1(وحمل الذروة   

  ].4[، ]3 [2007التوزع النمطي لمنحني الحمل لساعي المسجل لعام 
  37-4 اجلدول 

  الكهرباء النهائية التطور املتوقع للطلب على 
  روة يف اجلزائرواستطاعة الذ
  

Year 2007 2010 2015 2020 2025 2030 
Final Electricity (TWh) 30.32 37.22 50.56 66.87 88.45 116.98 

Peak Load (MW) 6511 7999 10856 14392 19078 25291 
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لسلـسلة الطاقيـة    الجزائـري متـضمناً سـويات ا      الكهربائي  نظام الطاقة    مخطط   :30-4الشكل  

  .وتكنولوجيات التحول الطاقي
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 محطات التوليد الكهربائية المرشحة  

 حـوالي   2007بلغت إجمالي االستطاعة المركبة المتاحة في الجزائر عـام          
للعنفات البخاريـة،   % 33للعنفات الغازية،   % 52 توزعت بنسبة    ميجاوات 8400

قد كان الغـاز الطبيعـي      و. محطات مائية % 3ديزل و   % 2للدارة المركبة،   % 10
وبلـغ  %.100المصدر الوحيد المستخدم في عملية التوليـد الكهربـائي بنـسبة            

وتقتضي مجابهة الطلب المتنامي على الكهرباء      %. 30الهامش االحتياطي حوالي    
وخروج المحطات المتقادمة ضرورة إضافة استطاعات جديدة يجري انتقاؤها من          

 قائمـة أنواع المحطات التي تدرج في هذه ال       ترشيح مستقبلية تضم مختلف      قائمة
لتعكس أكثر األنماط موائمة لسياسة التوسع الوطنية من حيث النمط والوقود مـع             

ويمكن في هذا الـسياق     . مراعاة امتالكها للمواصفات التقنية واالقتصادية األحدث     
ما االستئناس بمواصفات المحطات التي أضيفت مؤخراً لنظام التوليد الوطني سيما           

يتعلق بفترة اإلنشاء وتكاليف التشغيل والصيانة مع التركيز على مراعـاة آخـر             
وخـالل  . المستجدات فيما يتعلق بتكاليف اإلنشاء والمواصفات التقنية المختلفـة        

عملية األمثلة ينتقى ذلك المزيج من المحطات وفقاً لمعيار التكلفة األقـل بحيـث              
  . المولدة خالل فترة الدراسة كلها الطاقة وحدةيحقق أدنى تكلفة ممكنة ل

علماً أن أمثلة خطة التوسع تراعي أثنـاء توسـيع نظـام التوليـد القيـود                
والمحددات التي تفرضها الحالة الوطنية  باإلضـافة إلـى الخيـارات التقنيـة و               

ويبـين  . التكنولوجيات المتاحة و بما يتناسب مع أنماط الوقود المتوفرة و كمياتها          
 محطات التوليد الكهربائية المرشحة مستقبالً والتـي تـشمل      ائمةق 38-4الجدول  

محطات الدارة المركبة، والمحطات البخارية و الغازيـة، والمحطـات النوويـة،            
ومحطات الطاقات المتجددة ممثلة بالعنفات الريحية و المحطـات الفوتوضـوئية           

(photovoltaic) .  
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  38-4اجلدول     
  ئية املرشحة مستقبالً  حمطات التوليد الكهرباقائمة

  يف اجلزائر

  Unit 

Size 

[MW] 

Overnight 

cost  

[$/kW] 

Economic 

life 

[y]  

Const-

time 

[y]  

Plant 

factor  

[%]  

Fuel 
Efficiency 

[%]  

CC_PP 500 800 35  4  92  NG 55  

GT_PP 150 500 25  2  94  NG 29  

ST_PP 350 920 30  4  90 NG 34  

Nuc-PP  1000 2400 50 8 85 NF 34 

Wind_PP 10 1200 20 2 20 - - 

PV_PP - 4000 20 2 20 - - 

CC: combined cycle, GT: gas turbine, ST: steam turbine, Nuc: nuclear, PV: 
Photovoltaic, NG: natural gas, HF: heavy fuel, GO: gas oil, NF: nuclear fuel 

   
  زائريةوالقيود الرئيسية لخطة التوسع الجفرضيات ال

االفتراضات والقيود  لدى صياغة خطة توسع نظام التوليد الجزائري        روعيت       
  :التالية
   ،سابقاًالمبينة  فيما يتعلق باحتياطيات النفط و الغاز الرسميةتبني البيانات  §
اعتماد معطيات اإلنتاج والقيود على كميات االستخراج السنوية للنفط والغاز           §

  ،36-4 وفق الجدول
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القابلـة للتـصدير    والغاز الطبيعـي    ع قيود على كميات النفط الخام       عدم وض  §
 سنوياً؛

تقييد دخول الخيار النووي لنظام التوليد الكهربائي بحيـث تـدخل المحطـة              §
 على أال يتجاوز عدد المحطـات المدخلـة         2015األولى إلى الخدمة بعد عام      

  ت موضوعية؛ سنوات والعدد الكلي محطتين وفقاً العتبارا5محطة واحدة كل 
 مـع   2010إمكانية دخول طاقة الرياح اعتباراً من عـام         : الطاقات المتجددة  §

 عام  ميجاوات 500وضع قيد أعلى بحيث ال يتجاوز كامل االستطاعة المركبة          
2030. 

وضع قيود على إمكانيات االستيراد والتصدير وفقاً للسعة التركيبية المتاحـة            §
 MW 100المقدرة حالياً بحـوالي     ار  لشبكة الربط الكهربائية مع دول الجو     

 .2030 عام  500MW مع إمكانية زيادتها إلى حدود باالتجاهين

التوليـد الكهربـائي    لنظـام   التوسع المـستقبلية    ستراتيجية  الرئيسية ال نتائج  ال 
 الجزائري 

عـام   TWh 36.7 المنتجة ستنمو من     الكهرباءتشير النتائج إلى أن كمية      
 مسجلةً بذلك معدل نمو وسطي سنوي       2030عام   في   TWh 142.6ى   إل 2007

ويمثل توسيع نظام التوليد الحـالي باختيـار المـزيج األمثـل            %. 6.1يقرب من   
  .للمحطات المستقبلية الجزء األهم من صياغة استراتيجية التزود بالكهرباء
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  خطة التوسع المثلى لالستطاعة المركبة 
ة التوسع األمثل ضرورة إضافة     لتلبية الطلب على استطاعة الذروة تبين خط      

 خالل فترة الدراسة وهو ما قابل معدل نمو وسطي          ميجاوات 29300ما يقرب من    
 1300ويكافئ استطاعة وسطية مضافة سنوياً تقرب من        % 5.6سنوي يصل إلى    

  . ميجاوات
 خطة التوسع األمثل لنظام التوليـد المـستقبلي موزعـاً           31-4يبين الشكل   

ويالحـظ أن االسـتطاعات الجديـدة       . ة دخولها الخدمة  حسب نمط المحطات وسن   
المضافة خالل فترة الدراسة ستتوزع بشكل رئيسي على محطات الدارة المركبـة            

، %)25( للمحطـات الغازيـة      ميجاوات 7200، وحوالي   %)75 (22000بمعدل  
أمـا األنمـاط األخـرى مـن        %). 0.2( للعنفات الريحية    ميجاوات 70إضافةً لـ   

  .شحة فلم تنتقى من قبل خطة التوسع األمثلالمحطات المر
 دخول النسبة األكبر من استطاعات التوليـد        2030-2020وستشهد الفترة   

من مجمل االستطاعة المضافة خالل فتـرة       % 83الجديدة بنسبة تصل إلى حوالي      
ويعود ذلك لخـروج معظـم المحطـات     . ميجاوات 24250الدراسة وهو ما يقابل     

  .خدمة في العشر سنوات األخيرة من فترة الدراسةالقائمة حالياً من ال
 تطور االستطاعة الكلية المركبة مقارنةً مـع اسـتطاعة          32-4يبين الشكل   

فانطالقاً من االستطاعة المركبة البالغـة  فـي         . الذروة وفقاً لخطة التوسع أعاله    
 تبين خطة التوسع األمثل أن استطاعة نظام ميجاوات 8400السنة األساس حوالي    

وتبين النتائج  . ميجاوات 29500 إلى حوالي    2030التوليد ستنمو لتصل في عام      
 22000% (75أن الدارة المركبة ستهيمن على نمط التوليد بحصة تقـرب مـن             

 يليها العنفات الغازية بنـسبة      2030من مجمل االستطاعة المركبة عام      ) ميجاوات
الريحيـة فستقتـصر    ، أما المحطات المائية والعنفـات       )ميجاوات %7200 (24

وتبين نتائج هذه الخطة أن نظـام التوليـد سـيعتمد          %. 1مساهمتها على حوالي    
  .بشكل به كامل على الغاز الطبيعي
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New instaled capacity
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 توزع االستطاعات الجديدة المضافة لنظام التوليد الجزائري حسب نوع المحطة           :31-4الشكل  

  ).CC:ارة مركبة محطات د،:GT ، عنفات غازيةSteam :بخارية عاملة على الغاز(
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التوسع األمثل لالستطاعة المركبة مقارنةً مع النمو المتوقع للطلـب علـى حمـل              : 32-4الشكل  

  .الذروة لنظام التوليد الجزائري خالل فترة الدراسة موزعة بحسب نمط التوليد
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  احتياجات الوقودالطاقة الكهربائية المولدة و 

بائيـة وفـق نمـط الوقـود         تطور إنتاج الطاقـة الكهر     39-4يبين الجدول   
 2007في عام    TWh 37 الكهرباء سوف يزداد من      ويالحظ أن إنتاج  . المستخدم

و . سنوياً% 6.1 مسجالً معد نمو وسطي يقرب من        2030 عام   TWh 143 إلى
 فقد نمت كمية الوقـود المـستهلك مـن    ةلتلبية هذا التطور على الطاقة الكهربائي    

 مـسجالً  2030 عام 22.4Mtoeالي  إلى حو2007 عام  10.35Mtoeحوالي 
وتنعكس نـسبة نمـو الوقـود       %. 3.4بذلك معدل نمو وسطي سنوي يقرب من        

المنخفضة مقارنة مع نمو الطاقة المولدة على المردود الوسطي لنظـام التوليـد             
  .خالل فترة الدراسة% 55إلى حوالي % 30الذي سينمو من 
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  39-4اجلدول 
   الكهربائية املولدة و احتياجا تطور كميات الطاقة ا

  من الوقود لنظام التوليد اجلزائري 
  و منط الوقود  خالل فترة الدراسةموزع حبسب نوع احملطة 

 NG FO Hydro+ 
Wind Nuclear Total Average 

Efficiency 

Gen (TWh) 36.47 0.00 0.22 0.00 36.70 
2007 

Fuel (Mtoe) 10.35 0.00 - 0.00 10.35 
30.4% 

Gen (TWh) 45.13 0.00 0.23 0.00 45.36 
2010 

Fuel (Mtoe) 11.27 0.00 - 0.00 11.27 
34.6% 

Gen (TWh) 61.39 0.00 0.23 0.00 61.62 
2015 

Fuel (Mtoe) 11.61 0.00 - 0.00 11.61 
45.6% 

Gen (TWh) 81.27 0.00 0.23 0.00 81.50 
2020 

Fuel (Mtoe) 13.28 0.00 - 0.00 13.28 
52.8% 

Gen (TWh) 107.50 0.00 0.29 0.00 107.79 
2025 

Fuel (Mtoe) 16.88 0.00 - 0.00 16.88 
54.9% 

Gen (TWh) 142.22 0.00 0.34  0.00 142.56 
2030 

Fuel (Mtoe) 22.36 0.00 - 0.00 22.36 
54.8% 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   - 180 -

 االستنتاجات   

-2007ة الدراسـة    تشير نتائج خطة التوسع الجزائرية إلى أنه خالل فتـر         
مسجالً معدل نمو    TWh 143 إلى TWh 37من   سينمو إنتاج الكهرباء     2030

الذي سيعتمد  -وسيقابل ذلك نمو الوقود المستهلك    . سنوياً% 6.1وسطي يقرب من    
 إلـى   10.35Mtoeمـن  % 3.4 بمعـدل  -بشكل شبه كامل على الغاز الطبيعي

وسطي لنظام التوليد مـن     وسينجم عن ذلك نمو المردود ال     . Mtoe 22.4حوالي  
 8400وستنمو االسـتطاعة المركبـة مـن        . 2030عام  % 55إلى حوالي   % 30

، مـا يقابـل اسـتطاعة       ميجاوات 29500 إلى حوالي    2030 لتصل عام    ميجاوات
وستتوزع االستطاعات الجديدة   . ميجاوات 1300وسطية سنوية مضافة تقرب من      

 7200(للعنفات الغازيـة    % 24للدارة المركبة،   ) ميجاوات 22000% (75بنسبة  
وسيتراوح الهامش  %). 1( للعنفات المائية والريحية     ميجاوات 320، و   )ميجاوات

  %.25-14%االحتياطي بين 
  
  مؤشرات خطط التوسع للدول العربية  4-6

 المؤشرات الرئيسية لنتائج خطـط التوسـع األمثـل          40-4يلخص الجدول   
ورات المستقبلية التي يتوقع أن تمر بها       حيث يبين التط  . ألنظمة التوليد المدروسة  

 بـالنظر للطاقـة الكهربائيـة       2030-2007أنظمة التوليد المدروسة خالل لفترة      
المولدة وكميات الوقود الواجب توفيرها والمردود السنوي الوسطي للتوليد الناجم          
بدوره عن تركيبة ونمط محطات التوليد المتوقعة، إضـافةً لالسـتطاعة المركبـة        

وتدل النتائج إلى أن أنظمـة التوليـد للـدول          . ل اإلضافة السنوية المتوقعة   ومعد
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العربية المدروسة ستحتاج خالل فترة الدراسة إلضافة سنوية وسطى من القدرات           
ومع مراعاة االسـتطاعات التقريبيـة المتوقـع        .  جيغاوات 20المركبة تقرب من    

لبحرين، لبنـان، فلـسطين،     عمان، قطر، ا  (إضافتها ألنظمة توليد الدول المتبقية      
مـن  % 20والمقـدرة بحـوالي     ) السودان، موريتاني، جيبوتي، تونس، المغرب    

مجموع قدرات الدول المدروسة، فمن المتوقع أن تصل القدرة السنوية الوسـطى            
 جيغاوات وذلك   24الواجب إضافتها في الوطن العربي إلى قيمة تقديرية تقرب من           

مـن جهـة    . لذروة وتعويض المحطات المتقادمـة    لمجابهة النمو على استطاعة ا    
 2030أخرى تشير النتائج إلى أن أنظمة التوليد للدول المدروسة سـتحتاج عـام              

  . مليون طن من النفط المكافئ470إلى ما يقرب من 
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  40-4اجلدول 
  طط توسع أنظمة التوليد املدروسةاملؤشرات الرئيسية خل

  
  ةــــالدول

الطاقة 
 المولدة

(TWh) 

هالك است
 الوقود

(Mtoe)  

المردود 
 الوسطي

(%) 

االستطاعة 
المركبة 
(MW) 

المتوسط السنوي 
 المضافة الستطاعة ل

)MW(  
2007 37 10.4 30 8400 

  الجزائر
2030 143 22.4 55 29500 

1300 

2007 25.4 7 31 6500 
 لیبیا

2030 54 11 43 10000 
300 

2007 115 20 51 22000 
  مصر

2030 408 81.7 43 70600 
2300 

2007 39 7.3 42 6250 
 سوریة

2030 148 32.6 42 2930 
1200 

2007 35.4 8.2 38 11500 
 العراق

2030 229 43.3 42 85500 
3500 

2007 13 3 38 2390 
  األردن

2030 59 10.7 48 11300 
450 

2007 191 41 33 36900 
 السعودیة

2030 595 141 34 127300 
4460 

2007 76.5 22.4 30 17360 
  تمارااإل

2030 506 85.8 51 91200 
3900 

2007 44.25 9.65 39 10480 
  الكویت

2030 204 36.77 47  46000 
1960 

2007 5.2 1.5 30 1400 
 الیمن

2030 19 3.71 51 3550 
150 
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  حملة عن طريقة منذجة شبكات الربط الكهربائية اإلقليمية 4-7

إمكانية محاكاة تبـادل الطاقـة بـين         MESSAGE البرنامجتوفر منهجية   
النظام المدروس والوسط الخارجي من خالل عملية سحب وإدخال الطاقة من وإلى            

هـذه  وتعـد   . )خاصةً األوليـة والثانويـة    (ات الطاقة المختلفة    يالنظام عند مستو  
 MESSAGEويتيح البرنامج   . جوهرية في عملية أمثلة النظام الطاقي     الخاصة  
تتمثل األولى بتقنيات االستيراد والتصدير التي يمكن       . ين لعملية التبادل هذه   إمكانيت

إمكانية وهي تتيح على سبيل المثال      ،  استخدامها على حدود نظام الطاقة المستقل     
المفاضلة بين استهالك أو تصدير حوامل الطاقة األولية المستخرجة من المصادر           

ستيراد حوامل بديلـة تبعـاً لتركيبـة        الوطنية واالستعاضة عنها عند الضرورة با     
وقد استخدمت هذه الميزة في الفـصل       . النظام ومخزون المصادر الوطنية المتاحة    

  .السابق لدى أمثلة األنظمة الوطنية المستقلة

أما اإلمكانية الثانية فتتمثل بعملية ربط مجموعة من مناطق جغرافية مختلفة           
كأن تربط مجموعـة مـن   . )Multiregional system(وصوالً لنظام طاقي عام 

. األنظمة اإلقليمية في نظام وطني واحد أو عدة أنظمة وطنية في نظـام إقليمـي              
، (objective function)علماً أن النظام الجديد يمتلك تـابع هـدف مـشترك    

وعليه فإن الحل األمثل ال يعود مرتبطاً باألنظمة الفرعية بل بتركيبة النظام الكلـي              
وهذا يعني أنه ليس من المهم أين ينـتج أو          . ت الطاقة المتاحة فيه   الجديد وخيارا 

وتفتـرض  . يستهلك حامل طاقة ما بل المهم تكلفه السلسلة الطاقية لهذا الحامـل           
عملية الربط هذه موازنة التدفقات الطاقية بين األنظمة الفرعية بالمعنى الرياضي           

  .والفيزيائي
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لي نمذجة ربط بعض أنظمة الدول      وباستخدام هذه الخاصية جرى كاختبار أو     
وقد تحققت عملية الربط بمراعاة الحدود      . العربية ضمن نظام طاقة إقليمي مشترك     

وقد تضمن نموذج شبكة الربط ربط مع سـوريا         . الجغرافية بين الدول المتجاورة   
. مع األردن ولبنان و تركيا من جهة، وربط األردن مع مصر مـن جهـة أخـرى                

ذجة ربط السعودية مع األردن واليمن، دون أن يراع في هذه           إضافةً لذلك جرت نم   
وقد نمذجت عملية الربط بتعريف     . المرحلة ارتباط السعودية بشبكة الربط الخليجي     

بين األنظمة الوطنية وفـق     ) الحدود(تكنولوجيات تبادل طاقي عند العقد الفيزيائية       
 باستخدام قيـود    اإلقليميةطريق التعريف المعتادة على أن يتم التبادل عبر الحدود          

). خطوط الربط  (مفروضة من قبل المستخدم على سعات وفعاليات الدخل والخرج        
تفتح أفقاً جديـداً فـي      هذه س شبكة الربط اإلقليمية    وكما جرى التنويه سابقاً فإن      

تحليل نظام التزود الكهربائي وتحديد خيارات واستطاعات التوليد المتوقعـة مـن            
 انزياح األحمال الساعية وتباين استطاعات الـذروة الفـصلية          خالل االستفادة من  

للدول المترابطة مع ما يتضمنه ذلك من إمكانية خفض الهامش االحتياطي ورفـع             
موثوقية نظام التوليد مع خفض االستثمارات الضرورية لبنـاء محطـات توليـد             

  . جديدة

لغـاز الطبيعـي    كما طبقت هذه التقنية أيضاً لنمذجة شبكة الربط اإلقليميـة ل          
.  ولالستخدامات األخرى  بهدف رفع كمية الغاز المتاحة ألغراض التوليد الكهربائي       

وفقاً لهذه المرحلة تتضمن الشبكة استيراد الغاز من مصر ومن ثم عبـوره إلـى               
  . األردن فسوريا مع خط تفرع إلى لبنان ليغادر بعدها إلى تركيا
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  التوصيات

 آفاق التطور المستقبلي بعيد المدى لقطاع       هدفت هذه الدراسة إلى استشراف    
الكهرباء من خالل صياغة استراتيجيات توسعٍ مثلى ترتكز إلى مبدأ التكلفة األقـل             

حسب نمط الوقـود    (مع مراعاة مصادر الوقود المتاحة وخيارات التوليد الممكنة         
؛ وعليه فإن ما خرجت به هذه الدراسة يخضع لالعتبارات والتوصيات           )والمحطات

  : التالية

ترتبط النتائج المحـصلة بـشكل جـوهري بالفرضـيات والقيـود التقنيـة               .1
  .واالقتصادية المعتمدة في صياغة خطط التوسع

ال تمثل النتائج المحصلة بالضرورة معالم السياسات الوطنية لتطـور قطـاع             .2
الكهرباء، بل تعطي توجهاً استرشادياً حول خطط التوسع األكثر احتماالً والتي           

  . ألنظمة التزود الكهربائية أن تندفع وفقها لتلبية الطلب المستقبلييمكن 

يمكن لمنهجية الدراسة المعتمدة والنتائج المحصلة وفقها أن تـوفر منطلقـاً             .3
بمـا فيـه    (جيداً لصياغة استراتيجيات تزود وطنية تشمل كامل قطاع الطاقة          

 :تاليةشريطة أن يصار إلى مراجعة وتقييم االعتبارات ال) الكهرباء
 

بما فيهـا   (تحليل التطور المستقبلي للطلب النهائي على الطاقة والكهرباء          ∗
وفـق  ) تطور منحنيات الحمل الساعي والضياعات الفنية للنقل والتوزيع       

منهجية االستهالك النهائي التي تتيح تقدير الطلـب وفـق سـيناريوهات      
 تطور مختلفة؛
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 المـستقبلية حـول إنتـاج       مراجعة الفرضيات والقيود المتعلقة بالتوقعات     ∗
مصادر الطاقة الوطنية السيما ما يتعلق منها بكميـات الوقـود المتاحـة         

 ؛)خاصةً الغاز الطبيعي(لقطاع التوليد 
 والنفط ومشتقاته لما لذلك     زتقييم إمكانيات وخيارات استيراد وتصدير الغا      ∗

 من تأثيرٍ جوهري على سياسات التزود الوطنية المستقبلية؛
التزود ورفع موثوقية منظومات القدرة المقترحة يقتضي تقييم        تحقيق أمن    ∗

وربما –مدى مالءمة محطات التوليد المستقبلية المرشحة تقنياً وتمويلياً         
  لمعطيات الواقع الوطني ومتطلباته؛-بيئياً

األخذ بعين الحسبان أن مساهمة الطاقات المتجددة والطاقة النوويـة فـي             ∗
 المستقبلية يقتضي اتخاذ قـرارات رسـمية        استراتيجيات التزود الوطنية  

ملزمة  واعتماد سياسات تنفيذية موجهة، كما يفرض في حالـة الطاقـة             
النووية على وجه الخصوص ضرورة مراعاة متطلبات البنيـة التحتيـة           

 والقضايا التمويلية وقضايا دورة الوقود النووي؛
يف لترشيد  إضافةً للسيناريو المرجعي هناك ضرورة لصياغة سيناريو رد        ∗

وحفظ الطاقة على جانبي الطلب والتزود بهدف تقييم مقدار الـوفر فـي             
 الطاقة وتثمين المنعكسات االقتصادية والبيئية ذات العالقة؛

تحليل مدى تأثير شبكات الربط الكهربائية اإلقليمية علـى اسـتراتيجيات            ∗
   للدول العربية؛ةالتزود المستقبلي

 التطور المستدام لقطاع الطاقة فـي بعـده   مراعاة حقيقية أن تقييم معايير    ∗
البيئي يشمل تثمين تكاليف الضرر على الـصحة العامـة النـاجم عـن              
الملوثات التي تصدرها محطات التوليد المختلفة ومدى تأثير ذلـك علـى            
خطط توسيع أنظمة التوليد المستقبلية، إضافةً النعاثات غـازات الدفيئـة           

 في تخفيفها؛ودور تكنولوجيات الطاقة النظيفة 
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       :حق املال
    -أ-امللحق 

    رد وتعليق على املالحظات الواردة من بعض الدول األعضاء 
  حول مضمون الدراسة 

  

  

ــة  ــة األردنيـ المملكـ
  :الهاشمية

استنتاج بـأن الدراسـة      ∗
رة التمهيد  أشارت في فق  

 دول 3إلـى أن هنـاك   
ــت  ــط قام ــة فق عربي
بتطوير سـيناريوهات   
منهجية لتحليل تطـور    

 الطلب على الطاقة؛

  
استنتاج بـأن الدراسـة      ∗

اعتمدت فـي مجملهـا     
على نتـائج مـشروع     

، وأن البيانات   1-أراسيا
 الواردة ال تبدو دقيقة؛

  
  

 

 

ات المتاحـة   أشارت العبارة الواردة في المقدمة إلى المعلوم       §
أثناء إعداد هذه الدراسة بخصوص سـيناريوهات تطـور         

وال ) في سورية والسعودية والجزائـر    (الطلب على الطاقة    
يمكن أن يفهم منها قطعاً أن بقية الدول العربية بمـا فيهـا             

بـل مـن    . األردن لم تقم بتطوير سـيناريوهات منهجيـة       
ور المعروف أن األردن تمتلك خبرة كبيرة في دراسات تط        

 .الطلب على الطاقة

  

  مثـل بقيـة الدراسـات العلميـة          –اعتمدت هذه الدراسة     §
 على العديد من المراجع التي تحتوي معلومـات         -المنهجية

عن األنظمة الكهربائية للدول العربية والتي أدرجـت فـي          
 مرجعاً عربياً   17نهاية التقرير ضمن قائمة المراجع البالغة       

لمراجـع منـشورات االتحـاد    وكان من بين هذه ا   . وأجنبياً
، وتقرير  )التي كانت بالفعل مرجعاً مفيداً    (العربي للكهرباء   

 ، والذي اعتُمد عليـه      1-قيد اإلنجاز حول مشروع أراسيا    
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عدم وضع قيود علـى      ∗
كميات الغاز المستورد،   

 انطبـاع   ما قد يعطـي   
غير حقيقي عن خطـة     
التوسع المستقبلية التـي    

% 70ســتعتمد بنــسبة 
 على الدارة المركبة؛

  
  
  
  
  

  

  

  

وجود تباين في البيانات     ∗
المعتمدة في الدراسـة    
ــمية   ــات الرس والبيان
ــة  ــتراتيجيه الطاق الس

للحصول على بعض البيانات أو مقاطعتهـا مـع بيانـات           
المراجع األخرى في حالة العراق واليمن وقد تم اإلشـارة          

أن هذا األسلوب يرفـع مـن       علماً  . لذلك في سقط المراجع   
سوية منهجية العمل المعتمدة كونها تحاول كبقية األعمـال         
العلمية الموضوعية أن تشير إلى ما أنجز أو قيد اإلنجـاز           

 . بهذا الخصوص

لم توضع بالفعل قيود على كميات الغاز المـستورد نظـراً            §
للحيثيات التالية التي توفرت أثناء صياغة سيناريو التـزود         

فنظراً لكون األردن فقير بمصادر الطاقة جميعاً،       . األردني
باستثناء الحجر الزيتـي ، فـسيكون لزامـاً علـى األردن        

وبالنظر الرتفاع سعر   . استيراد معظم وقود توليد الكهرباء    
الديزل وتوقع بعض الخبراء عدم إمكانية استيراد الفيول من         

ناهيك عـن منعكـساته     – 2015األسواق الدولية بعد عام       
 فلم يبق من خيار أمام النظـام سـوى          -لسلبية على البيئة  ا

من الخط العربي أو غيـره      ) االعتماد على الغاز المستورد   
؛ وهو ما يبدو وفق هذا الـسيناريو منطقيـاً          )كالعراق مثالً 

نظراً للكفاءة العالية للدارة المركبة  وتوفر البنيـة التحتيـة           
ويجدر . األردنالستيراد الغاز عبر الخط العربي المار من        

التنويه إلى أن هذه الفرضيات جرى تبنيها وفق المحاكمـة          
المنطقية ، وهو ما يمكن إعادة النظر فيها في حـال تـوفر    

 . معلومات رسمية من الجانب األردني

اعتمدت الدراسة بهذا الخصوص على البيانـات المتـوفرة          §
 وفق المراجع المشار إليها نهاية التقرير حيث لم تتوفر تلك         
البيانات الرسمية لوزارة الكهرباء األردنيـة أثنـاء إعـداد          

وفي حال توفر هـذه     . الدراسة وهي غير متوفرة حتى اآلن     
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ــصوص  ــة بخ األردني
معطيات الحمل األقصى   
ــاس   ــسنة األسـ للـ

 والتوقعات المستقبلية؛

اسـة  عدم تطـرق الدر    ∗
لجدوى إجراءات ترشيد   
االستهالك ورفع الكفاءة   
لخفض الطلـب علـى     
الكهرباء فـي للـدول     

 العربية؛ 

  

  

  

 

ــر  ــام الخبي ضــرورة قي
المخــتص مــستقبالً عنــد 
إعداد مثل هذه الدراسـات     
بالتنسيق مع الدول المعنية    
للحصول علـى البيانـات     

  الدقيقة؛

البيانات يمكن اعتمادها بسهولة وهو ما يمكن أن يؤخذ بـه           
 .في حال التوافق على إنجاز دراسة تفصيلية الحقة

  
 

 يحتاج التطرق إلجراءات ترشيد االستهالك ورفع الكفـاءة        §
لدراسة مستقلة تتضمن وضع سيناريو حول ترشيد وحفـظ         
الطاقة على مستويي الطلب والتزود مع ما يتطلبه ذلك من          
توفر بيانات دقيقة حول سياسات الدول العربية فـي هـذا           

وهو ما يخرج عن إطار هذه الدراسة التوجيهيـة         . االتجاه
–التي تهدف بالدرجة األولى لتطبيق طريقة تحليل منهجية         

 تفضي إلى نتائج توجيهيـة للـدول        - المعايير العالمية  وفق
األعضاء يمكن أن يبنى عليها مستقبالً لتحليـل سياسـات          

 .محددة من هذا القبيل

 

يمثل هذا االقتراح األسلوب األفضل واألنجع وهو ما يجب          §
االعتماد عليه في دراسات مستقبلية من هذا القبيـل؛ لكـن           

 كـان مـن المفـروض       تعذر تطبيقه في هذه الدراسة التي     
إنجازها خالل فترة قصيرة، في حين يحتاج الحصول على         
البيانات الرسمية لجميع الدول العربية الكثير من الوقـت،          

 .وهو ما يفوق اإلطار الزمني لهذه الدراسة

  

  :مملكـة البحريـن
ــتغالل  ∗ ــرورة االس ض

األمثل للطاقات المتجددة   
لمواجهــة المنعكــسات 

  

المالحظات الواردة أعاله ترتبط بمعالم الـسياسة الطاقيـة          §
 وهو ما يمكـن إدراجـه فـي حـال           المستقبلية المرغوبة 

ويمكن في  . استكملت الدراسة الحالية بدراسة تفصيلية الحقة     
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د البيئية لمحطات الوقو   
 األحفوري؛

  
 

ــة  ∗ ــاة دور الطاق مراع
النووية في منظومـات    
التوليد المستقبلية كونها   
تمثل أحد أشكال الطاقة    

 .النظيفة

 

 

ــارات   ∗ ــة االعتب دراس
 البيئية لكل دولة؛

التأكيد على التخطـيط     ∗
  المتكامل للطاقة؛ 

  

هذه الحالـة المقارنـة بـين سـيناريو مرجعـي وآخـر             
للتكنولوجيات النظيفة وتبيان مقدار الخفض في االنبعاثـات        

 .البيئية

 

يمكن في إطار دراسات مستقبلية تفصيلية وضـع خطـط           §
كل وعدم االقتصار على الكهربـاء      متكاملة لقطاع الطاقة ك   

علماً أن ذلك يحتاج لبيانات تفصيلية عن تطور الطلب         . فقط
على جميع أشكال الطاقة للدول المعنية ومـصادر الوقـود          

  .الوطنية وإمكانيات االستيراد الخارجية

ــة   ــة العربيـ المملكـ
  :السعودية

 2007اختيار عام   : أوالً ∗
كسنة أساس واإلشـارة    

نـات  إلى مـصادر البيا   
لكنه لم يتسن التأكد من     

 دقتها؛

  
 

  
  
اعتمدت البيانات المـستخدمة للـسعودية علـى المراجـع           §

] 5[،  ]4[،  )8(،  )7(،  )3(المدرجة نهاية التقريـر وهـي       
وفيما يتعلق بكميات الغاز    .  بسهولة والتي يمكن العودة إليها   

المتوقع أن تكون متاحة للتوليد فقد افترضـت نـسبة نمـو            
 نظراً لعدم توفر أي     2007بدءاً من عام    % 2سنوية قدرها   

 .مراجع بهذا الخصوص
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لم تتطرق الدراسة   : ثانياً ∗
إلى التفاصيل الجزئيـة    
إلعــداد الــسياسات  
الشاملة المتكاملة ضمن   

 رؤية موحدة؛

  

 

اكتفـت الدراسـة    : ثالثاً ∗
بالتناول التفصيلي للدول   
الكبرى في كـل إقلـيم      
فقط والتعامل مع بـاقي     
دول األقليم وفق مفهوم    

مشابه، منحى التطور ال  
ــان منحــى  ــذلك ك ول
الدراسة توجيهي تاركة   
المجال لدراسة مستقبلية   
أكثر تفـصيالً إذا مـا      
ــات  ــت البيانـ أتيحـ

 الرسمية؛

تساؤل عن كيفية   : رابعاً ∗
احتساب قدرات التوليد،   
الخروج االضطراري،  
االحتياطي الدوار وتقادم   

 الوحدات؛

  

  لغيـاب    - ما يشير السؤال نفـسه       –يعود السبب في ذلك      §
 البيانات التفصيلية الكاملة حول السياسات الرسـمية لكـل        
دولة، وهو ما يمكن تغطيته في حال بني على هذه الدراسة           
التوجيهية إلعداد دراسة تفصيلية تشمل استراتيجيات التزود       
للنظم المستقلة للدول العربية ومقارنتهـا مـع اسـتراتيجية          
إقليمية شاملة تحت تأثير شبكات الربط الكهربـائي للـدول          

 .  العربية

توجيهي ، حيث كانت    االستنتاج صحيح بأن منحى الدراسة       §
الغاية منها تحفيز حوار بناء حول آفاق تطور منظومـات          
التوليد للدول العربية وتـشجيعها علـى وضـع توجهـات        
مشتركة طويلة األمد ألنظمة الطاقة باعتماد منهجيات تحليل        
متقدمة أسوة بأقاليم أخرى في العالم، وهو ما يبدو أنه تحقق           

لدول الواردة ورغبة معظمها    بالكامل اعتماداً على تعليقات ا    
لضرورة إجراء دراسة تفصيلية الحقة تبنـي علـى هـذه           
الدراسة التوجيهية شريطة توفر بيانات تفصيلية رسمية من        

من جهة أخرى كان الباعث علـى التقـسيم         . الدول العربية 
 .اإلقليمي تالفي عدم توفر البيانات عن الدول التي لم تعالج

 

 

ن خالل صياغة خطـة التوسـع       تحسب القدرات الفعلية م    §
 وفـق  (optimal expansion plan)األمثل لنظام التوليد 

التـي تـشمل    (معيار التكلفة األقل لوحدة الطاقة الكهربائية       
وتتشكل ). تكاليف بناء المحطة، التشغيل والصيانة، والوقود     

منظومة التوليد المستقبلية المثلى مـن قائمـة المحطـات          
ام ضمن خطة توسع مثلى طيلـة       المرشحة التي تدخل النظ   
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هناك فرق بين   : خامساً ∗
ـ  ال توقعــات األحمـ

ــاطي  ــامش االحتي وه
المستخدمة في الدراسة   
وتلك المعتمـدة لـدى     
ــاء  وزارة الكهربـــ
السعودية خصوصاً في   
الــسنوات األخيــرة  

 للدراسة؛

فترة الدراسة لتجابه النمو على استطاعة الذروة من جهـة          
وتعوض خروج المحطات المتقادمة التي تخرج تلقائياً بعـد         

ويراعـى االحتيـاطي    . استنفاذ عمرها الفني المعرف سلفاً    
الدوار من خالل تعريف هامش احتياطي كلـي لمنظومـة          

سنوية المولدة لكل محطة مـن      وتنتج كمية الطاقة ال   . التوليد
بناء علـى   (تعريف معامل المحطة وفترة التشغيل السنوية       

البيانات التاريخية للمحطات القائمة والتقديريـة للمحطـات        
ويستثنى من هذه القاعدة محطات الطاقة المتجددة       ) المرشحة

–التي يعرف لها منحني توليد      ) المائية والريحية والشمسية  (
 يتحكم بتغير كمية الكهربـاء المولـدة        -عند خرج المحطة  
وفقاً لهذه المنهجية ال يمكن بشكل مباشر       . على مدار الساعة  

 لكـل  (forced outage)مراعاة الخروج االضـطراري  
 probabilistic)محطة كونه يحتـاج لتقيـيم احتمـالي    

estimation of ENS and system reliability) 
ية النظـام عبـر     ويجري تغطية ذلك من خالل رفع موثوق      

 .زيادة هامش االحتياط وإنقاص معامل المحطات

اعتمدت الدراسة على البيانات المشار إليها فـي المراجـع           §
حيث لم تتوفر تلك البيانات الرسمية للوزارة أثنـاء إعـداد           

وفي حال توفر هذه البيانـات يمكـن اعتمادهـا          . الدراسة
علـى  بسهولة وهو ما يمكن أن يؤخذ به في حال التوافـق            

وفيما يتعلق بالهامش االحتياطي فهو     . إنجاز دراسة تفصيلية  
معامل يعرف من قبل المستخدم ليعكس موثوقية النظام وقد         
اعتمد هامش احتياطي مقبول بداية الدراسة وخفض الحقـاً         
لتوقع تحسن أداء وموثوقية النظام مع دخـول المحطـات          

عنـد  ويمكن أيضاً بسهولة اعتماد هامش مرتفـع        . الحديثة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   - 196 -

  
  
  

 

يتعلق التـساؤل   : سادساً ∗
بنمط وحجم استطاعات   
ــستقبلية   ــع الم التوس
المعتمدة في الدراسـة    
والتي تختلف عن تلـك     
المتوقــع اعتمادهــا  
ــي وزارة  ــستقبالً ف م

 كهرباء السعودية؛ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن كان ذلك يعكـس التوجهـات الرسـمية         % 15مستوى  
وقد جرى تعديل قيمة الهـامش االحتيـاطي فـي          . للوزارة

وخاصـة بعـد    %  10الدراسة السعودية بحيث ال يقل عن       
 .2015عام 

سبب االختالف من جديد هو عـدم تـوفر تلـك البيانـات            §
الرسمية للوزارة أثناء إعداد الدراسة ممـا حـذا العتمـاد           

توليد  بقدرات تشابه تلك األكثر شيوعاً في المنطقة،       وحدات  
ومن السهولة الكبيرة تغيير استطاعة الوحـدات المقترحـة         
وتكاليف إنشائها لتالءم ما هو معتمد رسمياً لدى الـوزارة          
وهو ما يمكن أن يؤخذ به في حال التوافـق علـى إنجـاز         

من جهة أخرى تعبر االسـتطاعات      . دراسة تفصيلية الحقاً  
 حيـث  (unit size)مختارة عن استطاعة الوحدة الواحدة ال

تتألف كل محطة من عدة وحدات، وحتى في المنظومـات          
الكبيرة كما هي الحال في السعودية فمن الممكن أن تكـون           
استطاعة الوحدات صغيرة، وهناك الكثير مـن المحطـات         

 باستطاعة  2000التي جرى إضافتها في السعودية بعد عام        
كمحطة رفحاء في المنطقة   ( ميغا وات    100ن  وحدات أقل م  

، ومجموعة وحـدات    2006 عام   2* ميغا وات  30الشرقية  
 ميغا وات   340دارة مركبة في المنطقة الوسطى باستطاعة       

، وكـذلك مجموعـة     2000-1998لكل منها خالل الفترة     
، أمـا   .....) ميغا وات  56 و   61وحدات غازية باستطاعة    

فهي باألسـعار الثابتـة لعـام       بالنسبة للتكاليف الموضوعة    
حيث تعتمد جميع الدراسـات االقتـصادية علـى          (2000

ومن ثم  فهي حتماً أقـل       ) حساب التكاليف باألسعار الثابتة   
  . من األسعار الموجودة حالياً
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سـؤال مكـرر    : سابعاً ∗
ــامش   ــول الهـ حـ

 . االحتياطي

تتبنـى الدراسـة    : ثامناً ∗
استخدام وحدات الدارة   
المركبة العاملـة علـى     
الغاز الطبيعي وهو غير    
مناسب لقلة الغاز المتاح    

 لقطاع الكهرباء؛

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 .أجيب عليه في البند خامساً §

  
 
مع توقع نمو إنتاج الغاز الطبيعي المرافق لإلنتاج الكبيـر           §

نتج أن خيار التوليد وفق نمـط الـدارة         للنفط في السعودية    
وفق خطة التوسع األمثل    (المركبة الحل الرياضي األفضل     

. وهو منطقي بسبب الجدوى العالية للدارة المركبة      ) الناتجة
وفي حال كانت هناك سياسة رسمية للحد من هذا الخيـار           

و . فيمكن بسهولة تقييد الحل الرياضي ليعكس هذا التوجـه        
 الغاز المفترض توافرها في كل منطقة مـن         بالنسبة لكميات 

مناطق المملكة فقد استند في ذلك إلى معلومات تفيد بتـوفر           
 مليون قـدم    1250 ستصل إلى    3كميات من الغاز الطبيعي   

، وفـي   2011مكعب قياسي  في المنطقة الوسـطى عـام          
 مليـون قـدم     1500الشرقية ستكون الكمية المتاحة بحدود      

نية لنقل الغاز للمنطقة الغربيـة      مكعب قياسي، ووجود إمكا   
 مليون قدم مكعـب قياسـي        900وباستطاعة تبدأ بحوالي    

 مليون قدم   1800ومن الممكن أن تزداد لتصل إلى حوالي        
ووفقاً لهذه البيانات وحقيقة أن الغاز الطبيعي       . مكعب قياسي 

يمثل أحد أفضل خيارات توليد الكهرباء،فقد اعتمـد الحـل          
 وخاصة في محطات الدارة المكبـة       األمثل على استخدامه  

ذات المردود العالي جداً مقارنة بأنماط محطـات التوليـد          
ويجدر التنويه أنه من الممكن إجبار البرنامج على        . األخرى

بناء واستخدام أنماط أخرى عند وجود سياسة رسمية لخطة         
محددة كما ورد في تعليق الجانب السعودي فيمـا يخـص           

 البخارية مستقبالً؛االعتماد على المحطات 

                                                 
3 .من هذه الدراسة] 5[لبيانات المستخدمة في المرجع حسب ا   
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تساؤالت حـول   : تاسعاً ∗
مشاريع الـربط بـين     

  ودول الجوار؛السعودية

  

 

لــم تتطــرق : عاشــراً ∗
الدراسة إلعادة تنظـيم    
قطاع الكهربـاء فـي     
الدول العربية وتمويـل    
ــستقبلية  ــشاريع الم الم
ومــشاركة القطــاع  

  الخاص؛

لم تتطرق الدراسة لهذا الموضوع بمعالجة كميـة واكتفـت       §
وفي حال ارتأت إدارة الطاقة     . باإلشارة للتوجهات المحتملة  

في جامعة الدول العربية إنجاز دراسة الحقـة بخـصوص          
شبكات الربط فسيجري بالتأكيد األخذ بهذه البيانات الرسمية        

 .القيمة

أكبر بكثير من إطار هذه الدراسـة       إن مناحي التحليل هذه      §
ويجـدر  . التوجيهية التي أشير سلفاً ألهـدافها المتواضـعة       

التأكيد مجدداً أنه في حال ارتأت إدارة الطاقة في جامعـة           
الدول العربية إنجاز دراسة متكاملة تشمل هـذه المنـاحي          
انطالقاً من هذه الدراسة التوجيهية فسيكون ممكناً مراعـاة         

ي الخطط المستقبلية لتوسيع أنظمـة التوليـد        هذه القضايا ف  
  .الكهربائية للدول العربية

ــة   ــة العربي الجمهوري
  :السورية

ينصح بأن يبنى علـى      ∗
هذه الدراسة التوجيهيـة    
لتنفيذ دراسة تفـصيلية    
بالتعاون بـين الخبيـر     
ــن   ــصاصيين م واخت
الدول المشاركة يقومون   
بتوفير بيانـات دقيقـة     
ورسمية عـن تطـور     

الكهربـاء  الطلب على   
ــة  ــسياسات الوطني وال
المتوقعــة لتطــوير  

  
  

تبدو معظم هذه االقتراحات منطقية ويمكن األخذ بهـا فـي            §
دراسات مستقبلية شريطة أن تورد الدول البيانات المطلوبة        

رسمية للطلـب علـى الكهربـاء       عن التوقعات المستقبلية ال   
ونمط المحطات التي يتوقع اعتمادها والكميـات التقديريـة         
 . إلنتاج الوقود الوطني الذي سيكون متاحاً للتوليد الكهربائي
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كمـا  . منظومات التوليد 
ــضمن   ــصح أن تت ين
الدراســـة عـــدة  
ســيناريوهات لتطــور 
الطلب على الكهربـاء    

ــالي، متوســـط ( عـ
لمراعاة عدم  ) ومنخفض

الموثوقية في البيانـات    
ولحظ مشاريع التطوير   
المستقبلية على مستويي   

 الطلب والتزود؛

تمثــل هــذه الدراســة  ∗
دخالً جيـداً لدراسـة     م

تفصيلية حـول تحليـل     
تأثير الربط الكهربـائي    
وشبكات الغـاز بـين     

ويمكـن  . الدول العربية 
أمثلة منظومات التوليـد    
على المستوى الـوطني    
ــستوى  ــى الم ــم عل ث
اإلقليمي لتقييم التـأثير    
ــربط   ــصادي لل االقت

 الكهربائي؛

مراعاة إمكانية إدخـال     ∗
تكنولوجيات تحلية المياه   

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

تـشمل  (لقد جرى خالل هذه الدراسة تطوير نماذج متكاملة          §
سالسل التحول الطاقي وتكنولوجياتها ومنحنيـات الحمـل        

وسيكون من السهل   ) ظومات التوليد لمعظم الدول العربية    لمن
استثمار هذه النماذج وتوسيعها وتحـسين بيانـات الـدخل          

 . اعتماداً على المعلومات الرسمية للدول العربية

  
  
  
  
  
  
 

فيما يتعلق بتحليل فوائد الربط اإلقليمي للكهرباء والغاز، فقد          §
هيئـة   ضمن مجموعة عمل في      -معد الدراسة -قام الخبير 
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 الطلب علـى    لمواجهة
الميــاه الــذي يتطلــب 
ــى  ــب عل ــدوره طل ب

 الكهرباء والحرارة؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدير التكاليف الكليـة     ∗
ــصافية للمنظومــات  ال

 المقترحة؛

 

  

الطاقة الذرية السورية وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقـة     
الذرية بتطوير نموذج متكامل لتقييم الربط الكهربائي لدول        

ويجري اختبـاره حاليـاً     ) بما فيها مصر  (المشرق العربي   
بهدف أمثلة استراتيجيات التزود للدول العربية في اإلطـار         

ـ         ك مقارنـةً مـع     اإلقليمي وتقييم الكسب النـاجم عـن ذل
ويمكن البناء علـى    . استراتيجيات التزود الوطنية المستقلة   

هــذا النمــوذج المتقــدم الــذي يعتمــد علــى منهجيــة 
MESSAGE         لتطوير نموذج متكامـل يـسمح بتحليـل 

استراتيجية التزود اإلقليمية الكلية للدول العربية تحت تأثير        
ثمـاني  الربط المغاربي، والربط ال   (شبكات الربط اإلقليمية    

كما يمكن فـي مرحلـة الحقـة ربـط          ). والربط الخليجي 
المنظومة العربية الناتجة مع دول شمال المتوسـط عبـر          

 .أسبانيا غرباً-والمغرب) شرقاً(تركيا -سورية

فيما يخص تحلية المياه والمشاريع األخرى التـي تتطلـب           §
فمن السهولة  ) مترو وقطارات كهربائية  (استهالك كهربائي   

 .  النماذج الوطنية المنجزة في هذه الدراسةإضافتها إلى

أخيراً فيما يتعلق بتقدير التكاليف الكلية الصافية للمنظومات         §
المقترحة، فال بد للوصول إلى أرقام واقعية مـن معرفـة           

للوقـود وتكـاليف التـشغيل      ) الرسـمية (األسعار الفعلية   
والصيانة وآفاق تطورها المستقبلية للـتمكن مـن إعطـاء          

للمنظومات المقترحة،  ) وتكلفة وحدة الطاقة  (ف الكلية   للتكالي
وهو ما يمكن الحصول عليه فيما لو أنجزت دراسة تفصيلية       

  .مستقبلية بهذا الشأن
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  :دولــة الكـويت
ــات   ∗ ــشمل المالحظ ت

الواردة علـى لـوائح     
بيانات حول منظومـة    
الكهرباء الكويتية وتقدم   
ــات   ــصحيحاً للبيان ت
المعتمدة في الدراسـة    

ي كانت قد أخـذت     والت
عند إعداد الدراسة مـن   
ــاد   ــشورات االتح من
ــاء،   ــي للكهرب العرب

  وتقارير األوابك؛
  
  

  
تبدو المالحظات الواردة من الكويت هي األكثر وضـوحاً          §

وتحديداً ومن ثم فائدة مباشرة لتصويب الدراسة، لـذا فقـد           
جرى األخذ بمعظمها كونها تمثل مصدراً  رسمياً للبيانـات          

ولدى تدقيق هذه البيانات تبين عـدم       . طاع الطاقة المتعلقة بق 
وجود توافق بين الطلب النهائي على الكهرباء والكهربـاء         

، حيث كـان الطلـب      2030المولدة لتلبية هذا الطلب عام      
 مـا   TWh 204 والكهرباء المولـدة     TWh 134النهائي  

وهي قيمة  % 35يعني وجود ضياعات نقل وتوزيع بحدود       
لذا جـرى   . قعية في المنظومة الكويتية   ال يمكن أن تكون وا    

األخذ بقيمة كمية الكهرباء المولدة المقترحة من قبل الجانب         
الكويتي وتصحيح كمية الطلب النهائي على الكهرباء لتصل        

 وذلـك بـافتراض أن      2030 عام   TWh 184إلى حوالي   
ضياعات النقل والتوزيع في المنظومة الكويتية ستقع بحدود        

القيمة واقعية بالنظر للوضع الفني الجيد      ، وتبدو هذه    10%
 .لشبكة النقل والتوزيع الكويتية

ويجدر التنويه إلى أن التوصيات المدرجة نهاية تقرير هذه          §
الدراسة تتضمن قائمة مشابهة ينصح بإعدادها مـن قبـل           
الجهات الرسمية للدول األعضاء تشمل جميـع المعطيـات         

ظـام الطاقـة    الواجب توفرها إلنجاز تحليـل تفـصيلي لن       
  .والكهرباء

  :المملكــة المغربية
ــرات   ∗  5-1الفقـــ

مالحظات شكلية حـول    
تحسين إخراج التقريـر    

 
 .جرى األخذ بجميع التحسينات في نسخة التقرير النهائي §
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وتوسيع بعض الجداول   
 اإلحصائية؛

اآللية المعتمدة في تقسيم     ∗
 الدول إلى أقاليم؛

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

تتركز حول سبب عدم     ∗
ــين  ــرب ب إدراج المغ
الدول التي جرى تحليل    
ــا إضــافةً  مباشــر له

احــات حــول  القتر
ضـــرورة إصـــدار 
  توصيات عن الدراسة؛

  
 
قسمت الدول العربية بطريقة تجميعية شكلية إلى ثالثة أقاليم          §

 دون أن يكون لها أي عالقة بمنهجية التحليل أو أهميـة            -
 بحيث يجمع كل إقلـيم الـدول المتقاربـة          -الدول المعنية 

غرافياً من جهة والتي تظهر سلوكاً متشابهاً في اسـتهالك          ج
وذلك بهدف تـسهيل    . الكهرباء ومعدالت نموها المستقبلية   

عملية التحليل بحيث عولجت من كل إقليم دولتان أو ثالثـة           
ممن تتوفر حولهـا المعلومـات والبيانـات األكثـر عـن            

وقد نتج عن ذلك عدم معالجـة بعـض         . منظومات التوليد 
عمان، قطر، البحرين، لبنان، فلسطين، الـسودان،       (الدول  

واالكتفاء باإلشارة إلى أن توقعات نموهـا       ) تونس، المغرب 
المستقبلية من حيث الطاقة الكهربائيـة المولـدة ومعـدل          
اإلضافة السنوية الوسطى الستطاعات التولد ستكون قريبـة     

 .من السلوك الوسطي لدول اإلقليم الذي تنتمي إليه

المغرب لم تتوفر بيانات كافيـة عـن منظومـة          وفي حالة    §
التوليد المغربية والسياسات المستقبلية لتطوير نظام التوليـد        
الكهربائي، وفي حال إجراء دراسة تفصيلية الحقة باعتماد        
بيانات رسمية من المغرب سيصار بالتأكيد إلجراء تحليـل         
مفصل عن هذا البلـد العربـي الهـام، مـن حيـث دوره            

مشاريع الربط الكهربـائي مـع دول شـمال         المحوري في   
كما أضيفت فقرة جديدة في نهاية التقرير حـول         . المتوسط

  . التوصيات
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  - ب-امللحق 
  

   تفصيلية باملعلومات والبيانات الرمسيةقائمة
  

   الواجب توفرها لصياغة استراتيجية تزود 
  

  2035-2010الكهرباء للدول العربية للفترة /بالطاقة
 
v قة الوطنية  الطامصادر  

  : االحتياطي المؤكد من النقط والغاز الطبيعي وغيره
  مليار برميل مكافئ... .: من النفطلالستخراجاالحتياطي المؤكد القابل  -
 مليار متر مكعب ... .:االحتياطي المؤكد القابل لالستخراج من الغاز الطبيعي -
 ...:الحجر الزيتي -
 ...:اليورانيوم -
 ...:الفحم -
  

  كميات اإلنتاجية لالتوقعات الرمس
  لنفط و الغاز ل )أو السنوية ( اليومية
  القادمةةلعقود الثالثل

Year  2010 2015 2020 2025 2030 2035 

       (kboe)  النفط 
الغاز الطبيعي 

(Mm3)       
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  كميات الغاز الطبيعي املتاحة
 للتوليد الكهربائي

  
Year  2010 2015 2020 2025 2030 2035 

لطبيعي الغاز ا
(Mm3)       

 
v            تطور الطلب المستقبلي على أشكال الطاقة النهائية بما فيها الكهرباء النهائية

وحمل الذروة يمكن الحصول على بيانات تطور الطلب مـن تحليـل التطـور              
المستقبلي للطلب على الطاقة النهائية وفق منهجية االسـتهالك النهـائي أو            

السـتهالك النهـائي المتمثلـة بالكهربـاء        غيرها وتتكون النتائج من أنماط ا     
واالستخدامات الحرارية ووقود المحركات واالسـتخدامات األخـرى لجميـع          

أو من الممكن تعريف االسـتهالك النهـائي        . قطاعات االستهالك في المجتمع   
حسب نمط الوقود مثل الديزل والغاز الطبيعـي والغـاز المـسال والبنـزين              

 ....التقليديوالكيروسين والفيول والوقود 
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  الطاقة النهائيةللطلب على املستقبلي التطور 
  )مليون طن مكافئ سنوياً(

Year 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

       وقود أحفوري لالستخدام الحراري

       وقود أحفوري للمحركات

  وقود متجدد للتطبیقات الحراریة
       )تسخین شمسي(

  تطبیقات الحراریةوقود تقلیدي لل
        )خشب ونفایات زراعیة(

  االستخدامات الالطاقیة
بتروكیماویات وأسمدة (

 .).وإسفلت
      

        الكھرباء

        المجموع السنوي

  -:أو وفق الجدول البديل التالي
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  حوامل الطاقة النهائيةللطلب على املستقبلي التطور 
  )مليون طن مكافئ سنوياً(

Year 2010 2015 2020 2025 2030 2035 
       الفیول

       الدیزل

       البنزین

        الغاز الطبیعي

       الغاز المسال

        الكھرباء 

........        

.......        

        المجموع السنوي
  

  الكهرباء النهائيةعلى النهائي لطلب  لالتطور املتوقع
  د الفينواستطاعة الذروة واملردو

  لشبكات النقل والتوزيع
  

Year 2010 2015 2020 2025 2030 2035 
       المردود الفني لشبكات النقل والتوزیع

Final Electricity (TWh)       
Peak Load 

(MW)       

v  ساعة8760منحني الحمل الساعي المتاح آلخر سنة موزعاً على ! 
v  النظام الحاليمحطات التوليد الكهربائية القائمة في   
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وتشمل توصيفاً لجميع المحطات العاملة في النظام الحالي بشكل من حيث تـاريخ             
دخولها الخدمة وعمرها التقديري، ونمط الوقود والتوليد، والمـردود، وتكـاليف           

  ... وزمن التشغيل الوسطي(plant factor)التشغيل والصيانة، ومعامل المحطة 
  لتوليد الكهربائية القائمة حالياً  نموذجية ألنماط محطات اقائمة

المحطة  
1 

المحطة 
  :مثال .. .. 2

  دارة مركبة
Unit Size [MW]     600 
Economic 

life [y]      30 

Plant 
factor [%]     75 

Fuel type     NG + Diesel 
Efficiency [%]     48 

Fix O&M $/kW-
year     20 

Variable 
O&M $/MWh     0.7 

First year of 
operation        1998 

v حطات التوليد الكهربائية المرشحةم:-  
تشمل جميع المحطات المتوقع اعتمادها مستقبالً مع ضرورة وضع القيود          

  :على االستطاعات الدنيا والعظمى حال وجودها
االستطاعة العظمى للمحطات النووية المكن دخولها النظـام سـتبلغ          : 1-مثال -

  .2020تاريخ دخولها النظام يأتي بعد عام  ميغاواط و2000
 200ستساهم طاقة الرياح باستطاعة سنوية مـضافة ال تقـل عـن             : 2-مثال -

 .2012ميغاواط بعد عام 
اعتماد سياسة مستقبلية بخصوص تحفيز نمط ما من المحطات كاعتماد : 3مثال  -

 من مجمل الكهربـاء   % 10سياسة دعم الطاقات المتجددة لتصل مساهمتها إلى        
   2025المولدة عام 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   - 208 -

  نموذجية ألنماط محطات التوليد الكهربائية المرشحة مستقبالً قائمة
  CC GT ST ST NPP Coal PV CSP Wind .. CC_PP 

  مثال

Unit Size [MW]                     300 

Overnight 
cost [$/kW] 

                    750 

Economic 
life [y] 

                    30 

Const-
time [y] 

                    3 

Plant 
factor [%] 

                    87 

Fuel type             - - -    NG 

Efficiency [%]             - - -    52 

Fix O&M $/kW-
year 

                     15 

Variable 
O&M $/MWh 

                    0.5  

CC: combined cycle, GT: gas turbine, ST: steam turbine, Nuc: nuclear, NG: natural gas, HF: heavy fuel, 

PV: Photo Voltage, CSP: concentric solar power   
  في حال عدم توفر بیانات وطنیة یمكن االستئناس ببعض البیانات المتوفرة من مراجع عالمیة

 
v الستراتيجيه التزودوالقيود المستقبلية فرضيات ال: 

تشمل جميع القيود والفرضيات التي تعكس السياسة الرسـمية المتوقعـة           
  :لتطور نظام الطاقة وفيما يلي بعض األمثلة التوجيهية عنها

 عدم وضع قيود على كميات النفط الخام القابلة للتصدير سنوياً؛ §
المحطة األولى إلى   تقييد دخول الخيار النووي لنظام التوليد الكهربائي بحيث تدخل           §

 ... ميغاواط1000باستطاعة  2020الخدمة بعد عام 
 لترتفع 2015 حتى عام %10عن لنظام التوليد بما ال يقل تقييد الهامش االحتياطي  §

  كحد أقصى؛% 15بعدها إلى 
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وضع قيود على إمكانيات االستيراد والتصدير وفقاً للسعة التركيبية المتاحة لشبكة            §
 . .)حال توفرها(لخطوط الغاز مع دول الجوار وسعة الضخ الربط الكهربائية 

 أي قيد آخر على كميات الوقود المتوقع إنتاجها أو استيرادها أو تصديرها، §
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