
  

اللمحة 
حصائي ، ةا

  الطاقة
  
 

2017  

 
 
 



حصائية،  –البوابة العربية للتنمية       الطاقةاللمحة ا
 
 

 

1 
 

  
ولية 1  امدادات الطاقة ا

 

نتاج ولي ا  ا
 الطاقة من للكهرباء

 المتجددة

الصادرات، الغاز 
 الطبيعي

الصادرات، 
 النفط الخام

 الغاز احتياطي
 الطبيعي

 النفط احتياطي
 الخام

نتاج ولي، ا  ا
 الطاقة

ولي، نتاجا  ا
الطبيعي الغاز  

نتاج ولي، ا  ا
الخام النفط  

 

نفط  طن مليون تيراواط ساعة
   مكافئ

 
 طن مليون

   نفط مكافئ

 
تريليون متر 

 مكّعب

 طن مليون
 متري

 طن مليون
   نفط مكافئ

 طن مليون
   مكافئنفط 

نفط  طن مليار
 وحدة القياس   مكافئ

 الدولية لوكالةا
/للطاقة  

حصاءات شعبة  ا
مم في المتحدة ا  

 الدولية لوكالةا
/للطاقة  

حصاءات شعبة  ا
مم في المتحدة ا  

 الدولية لوكالةا
/للطاقة  
 شعبة
حصاءات  في ا

مم المتحدة ا  

مجلس الطاقة 
 العالمي

مجلس الطاقة 
 العالمي

 الدولية الوكالة
/للطاقة  
 شعبة
حصاءات  في ا

مم المتحدة ا  

 الدولية الوكالة
/للطاقة  
 شعبة
حصاءات  في ا

مم المتحدة ا  

 الدولية الوكالة
/للطاقة  
 شعبة
حصاءات  في ا

مم المتحدة ا  

 المصدر

 السنة 2014 2014 2014 2016 2016 2014 2014 2014

المنطقة العربية 1.3 454 1780 95.6 53.7 874.8- 171.2- 40
 
  
  
  
  
 
 
  

                                                            
حصائية في تمّ  1   البيانات المذكورة في الجدول هي أحدث البيانات المتوفرة. إنّ ، 7201يوليو /تموز 1 تحديث هذه اللمحة ا
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 التحويل2
 

الكهرباء انتاج إجمالي   

 وحدة القياس تيراواط ساعة

/للطاقة الدولية الوكالة  
حصاءات شعبة مم في ا المتحدة ا  المصدر 

 السنة 2014

 المنطقة العربية 1,050
 
  

ك الطاقة النهائي3  استه
 

ك اجمالي الكهرباء استه ك اجمالي  سته النهائي ا   
ك الطبيعي الغاز استه  

 

 وحدة القياس   نفط مكافئ طن مليون   نفط مكافئ طن مليون تيراواط ساعة

/للطاقة الدولية الوكالة  
حصاءات شعبة مم في ا المتحدة ا  

/للطاقة الدولية الوكالة  
حصاءات شعبة مم في ا المتحدة ا  

/للطاقة الدولية الوكالة  
حصاءات شعبة مم في ا المتحدة ا  المصدر 

 السنة 2014 2014 2014

 المنطقة العربية 106 428 855
  
  

                                                            
حصائية في تحديث هذه تمّ  2   البيانات المذكورة في الجدول هي أحدث البيانات المتوفرة. إنّ ، 7201يوليو /تموز 1 اللمحة ا
حصائية في تمّ  3   البيانات المذكورة في الجدول هي أحدث البيانات المتوفرة. إنّ ، 7201 يوليو/تموز 1 تحديث هذه اللمحة ا
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 استدامة الطاقة4

 

الكهرباء على يحصلون الذين السكان نسبة كثافة ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة ك  سته للفرد  النفطية للمنتجات النهائي ا
 الواحد

 

يلوغرام ثاني أكسيد الكربون مكافئ لكل ك
ر أمريكي نفط مكافئ يلوغرامك بالمئة دو    وحدة القياس

/للطاقة الدولية الوكالة  
حصاءات شعبة مم في ا المتحدة ا  

ات التنمية العالمية ،البنك الدولي مؤ
 

/للطاقة الدولية الوكالة  
حصاءات شعبة مم في ا المتحدة ا  المصدر 

 السنة 2014 2014 2014

 المنطقة العربية 590 88 1.2
 
 
 
 
  
  
  

نمائي  مم المتحدة ا   البوابة العربية للتنمية هي مبادرة مشتركة بين برنامج ا
قليمية   ومجموعة التنسيق التابعة لمؤسسات التنمية العربية الوطنية وا

وبك للتنمية الدولية   مي للتنمية وصندوق ا س  والبنك ا
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حصائية في تمّ  4   البيانات المذكورة في الجدول هي أحدث البيانات المتوفرة. إنّ ، 7201يوليو /تموز 1 تحديث هذه اللمحة ا


