
الطاقةمقدمة الى إدارة 

محي الدين الطوالبه. م



ة التي تعتبر الجمعية العلمية الملكية من أكبر المؤسسات االردني
التطبيقي واالستشارات والتي تقدم خدماتتعنى بالبحث العلمي

الدعم الفني لمختلف القطاعات في االردن، وهي مرشد للمعرفة
هي وبهذا ف. في حقول العلم والتكنولوجيا على الصعيد االقليمي

تقدم خدماتها لكل من القطاعين العام والخاص، وتمثل مصدرا 
. متميزا للعلوم ومتنوعا في رحاب المهارة والخبرة

ة تم تأسيس المركز الوطني لبحوث الطاقة في الجمعية العلمي
ألغراض البحث والتطوير والتدريب في مجاالت الطاقة الملكية

والطاقة المتجددة وتعزيز الحفاظ على الطاقة في القطاعات 
.المختلفة



المركز الوطني لبحوث الطاقة
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المبادرة االقليمية حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء 

(ميناريت)



 م.ن.ط9712استهالك الطاقة االولية

 س و منها .و.ج17532استهالك الطاقة الكهربائية في االردن هو
من % 46س للقطاع المنزلي اي ما يشكل نسبته .و.ج8038

.االستهالك الكلي 

 مليون دينار2429وصلت  2018فاتورة الطاقة في االردن لعام  .

فقط % 8حوالي تمثل الطاقة المتجددة المستخدمة في االردن
.من مجمل الطاقة األولية المستهلكة في األردن

2018وضع الطاقة في األردن 



الطاقة االولية المستهلكة
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النفط االخام و المشتقات النفطية الفحم الحجري

الفحم البترولي الطاقة المتجددة

الغاز الطبيعي الكهرباء المستوردة



ة التوزيع القطاعي الستهالك الطاق
2017الكهربائية في االردن لعام 
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لتر من الماء10غلي •

متر1500قيادة السيارة مسافة •

متر 6طائره تسير مسافة •

كيلو غرام من االرز1طهي •

ساعات10إضاءة غرفه لمدة •

استخدام المكوى لمدة ساعة•

ساعات8رجل يعمل لمدة •



إدارة الطاقة

...(ويقالمالية ، الموارد البشرية، التس)تكون أحد السياسات الهامة في المؤسسة مثل أن يجب 

:علينا أن نسأل االسئلة التالية أوالا 

الطاقة؟لماذا تستخدم •

الطاقة؟متى يتم استخدام •

الطاقة؟أين تستخدم •



....تعني تكلفة أقل من خالل"إدارة الطاقة 



؟؟...الطاقهترشيد استهالك 

عني أن نقول بان ترشيد استهالك الطاقه اليننسىال 
أبدا عدم استخدامها أو تقليل استخدامها، بل إن 

ار استخدام الطاقه يعتبر مظهرا حضاريا ورمزا لالزده
والتقدم الصناعي ولكن بحرص ووعي كامل حتى 
حد نستخدمها بكفاءة عاليه ونقلل من هدرها إلى أدنى

.ممكن



كفاءة الطاقة



من الطاقة التي يتم استخراجها اليستفاد منها في عمل مفيد% 90قد يكون 

الوقود الداخل

دالفقد في محطة التولي

الفقد في 

خطوط النقل
كالفقد في المحر الطاقة 

هاالمستفاد من

كم نستفيد من الطاقة التي بين أيدينا ؟؟؟



النقود= الطاقة 

الطاقة؟كيفية خفض تكلفة 

:التكاليف المترتبة على أي شركة هي•

الموظفين ، العمال، الباحثين•

(المعدات، خدمات أخرىاألرض ، )االستثمارات •

(مواد خام وغيرها، منتجات )الخام اذا كانت شركة صناعية المواد •

(المضغوط، غاز وغيرهاالكهرباء ، الهواء البخار والماء الساخن، )الطاقة المستخدمة •



التكاليف المتغيرة والثابتة للطاقة

:تتعلق باإلنتاج-التكاليف المتغيرة 1.

والكهرباء لخطوط االنتاجالوقود •

الكهرباء للقوافل•

لعمليات االنتاجالبخار •

ال تتعلق باإلنتاج-التكاليف الثابتة 2.

التصنيعانارة المكاتب وخطوط •

التكييف وخاصة للمكاتب•



ان ثمن أي جهاز كهربائي ال 

من % 20يشكل أكثر من 

التكلفه التشغيلية لذلك 

الجهاز خالل العمر 

.االفتراضي له



التزام االدارة 
ووضع 
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العناصر االساسية الدارة الطاقة



 افيهيمكن التحكم م احجأالعملية إلى أجزاء ذات تقسيم.

 االنتاجية؟ العملية و الهدف من هما

؟هل يتم االداء بشكل فعال

ما االختالفات بين الهدف واألداء الفعال؟

؟اسباب االبتعاد عن الهدف/اآلثار غير المعروفة / أين المشاكل •

تاجيةات االنتحليل العمليوتدقيق الطاقة



االنتاجيةالعمليةتحليل 

العملية إلى خطوات سهلة الفهمم يقس  ت•

(الخطوات)الذي يجب أن توفره العملية الحقيقياألداءتعرف على•

تحليل األداء الحقيقي•

تقييم االنحرافات•

عدم الكفاءة مرئية/ جعل الخسائر •

اجراء التحسينات المناسبة•



القواعد: تحليل العملية

:اجراء التحليل على•
االستهالك/ الطلب على الطاقة •

توزيع الطاقة•

إنتاج الطاقة•

الخسائربشكل خاص عن بحث لا•



الطاقةأو تدقيقمراجعة

 المنهجية في اتخاذ القرارات في مجال إدارة الطاقةمفتاح

يعمل على تحديد مصادر الطاقة في المنشأة

هاوفرص الحد من استهالكالطاقة ستخدام األماكن الرئسية التحديد •



أنواع تدقيق الطاقة

(مراجعة شاملة)أولية للطاقة مراجعة •

مراجعة مفصلة للطاقة•



مراجعة أولية للطاقة

عليهاوالطلبعلى إمدادات الطاقة الرئيسية يركز •

األولية وتحليلهاجمع البيانات•

الطاقةتحديد المصادر الواضحة إلهدار •



للطاقةاألولية المراجعة 

-المنهجية -

الالزمةالمواردتجهيز1.

 العاملةالقوى

المطلوبةاألجهزة

الوقت الالزم

متطلبات البياناتتحديد 2.

 نماذج البياناتاعداج



جمع البيانات3.
:ويكون من خالل

 والتفتيش البصريفي المنشأة إجراء مقابالت غير رسمية وتجول:

 الطاقة من خالل المصنع/ تدفق المواد

 الرئيسيةاإلدارات مقابلة

 القياسوعدادات االجهزة

الطاقةالمتبعة لمراقبة استهالك جرااات اإل

اإلنتاج والتشغيللمراقبةالمتبعة جرااات اإل

االولية لتحسين كفاءة الطاقةفرص التعرف على ال

للطاقةاألولية المراجعة 

-المنهجية -



تحليل البيانات4.

 لبياناتلتطوير قاعدة

البيانات التاريخية الستهالك الطاقة والتكاليف واإلنتاج.

تدفق الطاقة

لبياناتاالولي لتقييم ال

توفير الطاقةالفرص المحتملة ل

للطاقةاألولية المراجعة 

-المنهجية -



بحيث تتضمن–العملتطوير خطة 5.

 الفوريللتنفيذ تحسين كفاءة الطاقة القابلة فرص

من الدراسات لمزيد التي بحاجة مشاريع ال

 الالزمة لمراجعة الطاقة التفصيليةالموارد

دواتأجهزة وأ

القوى العاملة

المدة الزمنية الالزمة

للطاقةاألولية المراجعة 

-المنهجية -



تنفيذ الخطة6.

 التكلفة بدون/منخفضةاالجرااات التنفيذ

 للطاقةالستهالك مفصلة دراسةإجراا

للطاقةاألولية المراجعة 

-المنهجية -



عليهاوالطلبعلى معظم امدادات الطاقة ركز ت

جمع البيانات التفصيلية والقياسات والتحليل

تحديد التدابير المختلفة التي من شأنها توفير الطاقة

الجدوى الفنية واالقتصادية

توصيات ملموسة لمزيد من العمل

 أشهرأو أسابيع قد تستمر لمدة

مفصلة للطاقةالمراجعة ال



ان وجدالطاقةمراجعة برنامج إدارة 1.

للطاقةمراجعة أولية إجراء 2.

تطوير خطة العمل 3.

DEAالميدانيالعمل تنفيذ 4.

االختبارات والقياس على المعدات المختارة

جمع المزيد من البيانات التفصيلية

للطاقةمفصلة المراجعة ال

-المنهجية -



تقييم البيانات التي تم جمعها5.

تقييم ظروف التشغيل الحالية

ساعات وطريقة التشغيل واحتياجات الطاقة

مواصفات المنتج األولية والنهائية

دةبما في ذلك مواصفات المنتج النهائي في ظل ظروف التشغيل الجديعملية االنتاجية تحديد طريقة بديلة لل

 الظروف الجديدةتحتحساب استهالك الطاقة

في ذلك جودة المنتج والتكلفةبما عملية االنتاجية للبديلة تحديد الجدوى االقتصادية للطريقة ال

 الطاقةتقديرمقدار التوفير في استهالك

 ما إذا كنت تريد تنفيذ الطريقة البديلة اعتمادًا على احتياجات رأس المال وجدواهتحديد

للطاقةمفصلة المراجعة ال

-المنهجية -



تحديد فرص توفير الطاقة 6.

 تسديد خالل سنة واحدة والتي تكوت فترة ال" التدبير المنزلي"تدابير منخفضة التكلفة أو )اجرااات جديدة للتشغيل والصيانة

أو أقل

 متوسطة أو عالية استثمارات االجرااات التي بحاجة الى

وضع اللمسات األخيرة على التوصيات على أساس الجدوى الفنية واالقتصادية7.

للطاقةمفصلة المراجعة ال

-المنهجية -





ا • برمجة الرحلة مسبقا



شكرًا لكم
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