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مجموع إ!تاج الطاقة (مليون ط.م.ن)
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حصة الفرد من استهالك الكهرباء (ك.و.س)

مساهمة الفرد في انبعا\ات ثاني أكسيد الكربون، 2010 (طن متري)
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األردن

مساھمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ٢٠١٠  7 009 000 مجموع السكان، ٢٠١٢

3.4 (طن متري/السنة) 88 778 المساحة (كيلومتر مربع)

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، ٢٠١٢

مجموع استھالك الطاقة األولية، ٢٠١٢ 31 015 (مليون دوالر أمريكي) 

5 663 (ألف ط.م.ن) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، ٢٠١٢

4 973 000 15   المشتقات النفطية (سنة األساس ٢٠٠٠، مليون دوالر أمريكي)

 675    الغاز الطبيعي

 15 1    الطاقة الكھرمائية احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (مليون برميل)

-- 6    الفحم احتياطي الغاز الطبيعي، ٢٠١٣ (مليار متر مكعب)

استخدام الطاقة مقابل ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي

 101 بمعادل القوة الشرائية بالسعر الثابت لعام ٢٠٠٥، ٢٠١١ (ك.م.ن)  126 مجموع إنتاج الطاقة، ٢٠١٣ (ألف ط.م.ن)

 808 حصة الفرد من استھالك الطاقة، ٢٠١٢ (ك.م.ن)  1    من النفط الخام

 111    من الغاز الطبيعي

استھالك الطاقة األولية  14    من المياه

136.99 عمر احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (بالسنوات)

مجموع إنتاج الطاقة

14 588 مجموع استھالك الطاقة الكھربائية، ٢٠١٣ (ج.و.س)

3 541    الصناعي

6 265    المنزلي

2 415 287 17   التجاري مجموع توليد الكھرباء، ٢٠١٣ (ج.و.س)

���

���

��

المشتقات النفطية

الغاز الطبيعي

الطاقة الكھرمائية

��

���

���

من النفط الخام

من الغاز الطبيعي

من المياه

2 415 ري ج    17 287 ء  (ج.و.س) ھرب ي  و وع  ج

2 367 --   استخدامات أخرى    من الحرارة

2 081 حصة الفرد من استھالك الكھرباء، ٢٠١٣ (ك.و.س) 5 628    من البخار

 964    من الغاز

-- مجموع الصادرات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) 10 625    باستخدام الدورة المركبة

-- 6    النفط الخام    من الديزل

-- 55    المنتجات النفطية    من المياه

-- 3    الغاز الطبيعي    من مصادر متجددة أخرى

-- --   الفحم ومنتجاته    من الفحم وغيره

8 824 مجموع الواردات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن)  6    من مصادر أخرى

3 644 333 3   النفط الخام الطاقة المركبة، ٢٠١٣  (م.و)

3 381 995 2   المنتجات النفطية الحمل األقصى، ٢٠١٣ (م.و)

1 800 %89.86   الغاز الطبيعي الحمل األقصى/الطاقة المركبة، ٢٠١٣

--    الفحم ومنتجاته

توليد الكھرباء حسب النوع

���

���	

���


)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الواردات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع استھالك الطاقة، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع إنتاج الطاقة، 

من المياه
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من البخار

من الغاز

باستخدام الدورة المركبة

من الديزل

من المياه

من مصادر متجددة أخرى 

من مصادر أخرى
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اإلماTات العرPية المتحدة

مساھمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ٢٠١٠ 9 206 000 مجموع السكان، ٢٠١٢

22.3 (طن متري/السنة)  83 600 المساحة (كيلومتر مربع)

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، ٢٠١٢

مجموع استھالك الطاقة األولية، ٢٠١٣  383 799 (مليون دوالر أمريكي) 

 96 747 (ألف ط.م.ن) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، ٢٠١٢

 35 268 157 174    المشتقات النفطية (سنة األساس ٢٠٠٠، مليون دوالر أمريكي)

 61 479    الغاز الطبيعي

-- 800 97    الطاقة الكھرمائية احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (مليون برميل)

-- 091 6    الفحم احتياطي الغاز الطبيعي، ٢٠١٣ (مليار متر مكعب)

استخدام الطاقة مقابل ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي

  131 بمعادل القوة الشرائية بالسعر الثابت لعام ٢٠٠٥، ٢٠١١ (ك.م.ن)  191 896 مجموع إنتاج الطاقة، ٢٠١٣ (ألف ط.م.ن)

 10 509 حصة الفرد من استھالك الطاقة، ٢٠١٣ (ك.م.ن)  141 496    من النفط الخام

 50 400    من الغاز الطبيعي

استھالك الطاقة األولية --    من المياه

97.75 عمر احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (بالسنوات)

مجموع إنتاج الطاقة

101 454 مجموع استھالك الطاقة الكھربائية، ٢٠١٣ (ج.و.س)

10 237    الصناعي

35 207    المنزلي

32 923 221 106   التجاري مجموع توليد الكھرباء، ٢٠١٣ (ج.و.س)

���

���

المشتقات النفطية

الغاز الطبيعي

���

���

من النفط الخام

من الغاز الطبيعي

32 923 ري ج    106 221 ء  (ج.و.س) ھرب ي  و وع  ج

23 087 --   استخدامات أخرى    من الحرارة

11 020 حصة الفرد من استھالك الكھرباء، ٢٠١٣ (ك.و.س) 5 370    من البخار

7 729    من الغاز

162 524 مجموع الصادرات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) 86 035    باستخدام الدورة المركبة

126 165 3    النفط الخام    من الديزل

29 519 --   المنتجات النفطية    من المياه

6 840 084 7   الغاز الطبيعي    من مصادر متجددة أخرى

-- --   الفحم ومنتجاته    من الفحم وغيره

32 370 مجموع الواردات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) --    من مصادر أخرى

-- 280 27   النفط الخام الطاقة المركبة، ٢٠١٣  (م.و)

5 475 --   المنتجات النفطية الحمل األقصى، ٢٠١٣ (م.و)

25 200 --   الغاز الطبيعي الحمل األقصى/الطاقة المركبة، ٢٠١٣

1 695    الفحم ومنتجاته

توليد الكھرباء حسب النوع

�	�
	�

	����

������

�����

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الواردات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الصادرات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع استھالك الطاقة، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع إنتاج الطاقة، 

من الغاز الطبيعي

��

��


��

��
من البخار

من الغاز

باستخدام الدورة المركبة

من الديزل

من مصادر متجددة أخرى 

�������	����2014������������������	�
����������������
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البحYZن 

مساھمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ٢٠١٠   1 318 000 مجموع السكان، ٢٠١٢

19.2 770  (طن متري/السنة) المساحة (كيلومتر مربع)

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، ٢٠١٢

مجموع استھالك الطاقة األولية، ٢٠١٢  30 362 (مليون دوالر أمريكي) 

14 163 (ألف ط.م.ن) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، ٢٠١٢

2 099 656 150   المشتقات النفطية (سنة األساس ٢٠٠٠، مليون دوالر أمريكي)

12 065    الغاز الطبيعي

-- 125   الطاقة الكھرمائية احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (مليون برميل)

-- 191   الفحم احتياطي الغاز الطبيعي، ٢٠١٣ (مليار متر مكعب)

استخدام الطاقة مقابل ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي،

183 بمعادل القوة الشرائية بالسعر الثابت لعام ٢٠٠٥، ٢٠١١ (ك.م.ن) 16 661 مجموع إنتاج الطاقة، ٢٠١٣ (ألف ط.م.ن)

10 746 حصة الفرد من استھالك الطاقة، ٢٠١٢  (ك.م.ن) 2 441    من النفط الخام

14 220    من الغاز الطبيعي

استھالك الطاقة األولية --    من المياه

7.13 عمر احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (بالسنوات)

مجموع إنتاج الطاقة

13 350 مجموع استھالك الطاقة الكھربائية، ٢٠١٣ (ج.و.س)

2 017    الصناعي

6 426    المنزلي

4 855 718 14   التجاري مجموع توليد الكھرباء، ٢٠١٣ (ج.و.س)

أ

���

���

المشتقات النفطية

الغاز الطبيعي

���

���

من النفط الخام

من الغاز الطبيعي

 52 --   استخدامات أخرى    من الحرارة

10 129 حصة الفرد من استھالك الكھرباء، ٢٠١٣ (ك.و.س)  758    من البخار

2 213    من الغاز

17 550 مجموع الصادرات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) 11 747    باستخدام الدورة المركبة

6 764 --   النفط الخام    من الديزل

10 786 --   المنتجات النفطية    من المياه

-- --   الغاز الطبيعي    من مصادر متجددة أخرى

-- --   الفحم ومنتجاته    من الفحم وغيره

11 303 مجموع الواردات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) --    من مصادر أخرى

11 138 934 3   النفط الخام الطاقة المركبة، ٢٠١٣  (م.و)

164 917 2   المنتجات النفطية الحمل األقصى، ٢٠١٣ (م.و)

-- %74.15   الغاز الطبيعي الحمل األقصى/الطاقة المركبة، ٢٠١٣

--    الفحم ومنتجاته

توليد الكھرباء حسب النوع

�����

�����

�	��


���
�

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الواردات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الصادرات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع استھالك الطاقة، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع إنتاج الطاقة، 

��

���

�
�

من البخار

من الغاز

باستخدام الدورة المركبة
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تونس 

مساھمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ٢٠١٠ 10 875 000 مجموع السكان، ٢٠١٢

2.5 (طن متري/السنة)  162 155 المساحة (كيلومتر مربع)

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، ٢٠١٢

مجموع استھالك الطاقة األولية، ٢٠١٢  44 748 (مليون دوالر أمريكي) 

7 353 (ألف ط.م.ن)  الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، ٢٠١٢

4 061 447 33    المشتقات النفطية (سنة األساس ٢٠٠٠، مليون دوالر أمريكي)

3 265    الغاز الطبيعي

 27 425     الطاقة الكھرمائية احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (مليون برميل)

-- -   الفحم احتياطي الغاز الطبيعي، ٢٠١٣ (مليار متر مكعب)

استخدام الطاقة مقابل ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي

 86 بمعادل القوة الشرائية بالسعر الثابت لعام ٢٠٠٥، ٢٠١١ (ك.م.ن)  5 468 مجموع إنتاج الطاقة، ٢٠١٣ (ألف ط.م.ن)

 676 حصة الفرد من استھالك الطاقة، ٢٠١٢ (ك.م.ن)  2 933    من النفط الخام

 2 520    من الغاز الطبيعي

استھالك الطاقة االولية   15    من المياه

18.78 عمر احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (بالسنوات)

مجموع إنتاج الطاقة

 14 651 مجموع استھالك الطاقة الكھربائية، ٢٠١٣ (ج.و.س)

 5 243    الصناعي

 4 294    المنزلي

 4 012 996 16    التجاري مجموع توليد الكھرباء، ٢٠١٣ (ج.و.س)

���

���

��

المشتقات النفطية

الغاز الطبيعي

الطاقة الكھرمائية ���

���

��

من النفط الخام

من الغاز الطبيعي

من المياه

 4 012 ري ج    16 996 ء  (ج.و.س) ھرب ي  و وع  ج

 1 102 --   استخدامات أخرى    من الحرارة

  11 حصة الفرد من استھالك الكھرباء، ٢٠١٢ (ك.و.س)  5 436    من البخار

 2 870    من الغاز

- مجموع الصادرات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن)  8 269    باستخدام الدورة المركبة

- 3     النفط الخام    من الديزل

- 60     المنتجات النفطية    من المياه

-- 358     الغاز الطبيعي    من مصادر متجددة أخرى

-- --   الفحم ومنتجاته    من الفحم وغيره

 4 538 مجموع الواردات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) --    من مصادر أخرى

- 274 4    النفط الخام الطاقة المركبة، ٢٠١٣  (م.و)

 2 738 144 3    المنتجات النفطية الحمل األقصى، ٢٠١٣ (م.و)

 1 800 %73.56   الغاز الطبيعي الحمل األقصى/الطاقة المركبة، ٢٠١٣

--    الفحم ومنتجاته

توليد الكھرباء حسب النوع

���


����

���


)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الواردات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع استھالك الطاقة، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع إنتاج الطاقة، 

من المياه

���

���

�	�

�� ��

من البخار

من الغاز

باستخدام الدورة المركبة

من الديزل

من المياه

من مصادر متجددة أخرى 

1323
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االجمهوa`ة العرPية السوa`ة

مساھمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ٢٠١٠ 21 890 000 مجموع السكان، ٢٠١٢

3.0 (طن متري/السنة) 185 180 المساحة (كيلومتر مربع)

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، ٢٠١٢

مجموع استھالك الطاقة األولية، ٢٠١٢ 47 418 (مليون دوالر أمريكي) 

19 657 (ألف ط.م.ن) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، ٢٠١٢

11 771 163 21   المشتقات النفطية (سنة األساس ٢٠٠٥، مليون دوالر أمريكي)

7 149    الغاز الطبيعي

 737 500 2   الطاقة الكھرمائية احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (مليون برميل)

-- 285    الفحم احتياطي الغاز الطبيعي، ٢٠١٣ (مليار متر مكعب)

استخدام الطاقة مقابل ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي،

 240 بمعادل القوة الشرائية بالسعر الثابت لعام ٢٠٠٥، ٢٠٠٩ (ك.م.ن) 7 703 مجموع إنتاج الطاقة، ٢٠١٣ (ألف ط.م.ن)

 898 حصة الفرد من استھالك الطاقة، ٢٠١٢ (ك.م.ن) 2 916    من النفط الخام

4 050    من الغاز الطبيعي

استھالك الطاقة األولية  737    من المياه

118.09 عمر احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (بالسنوات)

مجموع إنتاج الطاقة

38 290 مجموع استھالك الطاقة الكھربائية، ٢٠١٢ (ج.و.س)

11 920    الصناعي

16 207    المنزلي

4 403 763 29   التجاري مجموع توليد الكھرباء، ٢٠١٣ (ج.و.س)

���

���

��

المشتقات النفطية

الغاز الطبيعي

الطاقة الكھرمائية

�
�

���

	�

من النفط الخام

من الغاز الطبيعي

من المياه

4 403 ري ج    29 763 ء  (ج.و.س) ھرب ي  و وع  ج

5 760 --   استخدامات أخرى    من الحرارة

1 749 حصة الفرد من استھالك الكھرباء، ٢٠١٢ (ك.و.س) 10 545    من البخار

1 873    من الغاز

-- مجموع الصادرات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) 14 345    باستخدام الدورة المركبة

-- --   النفط الخام    من الديزل

-- 000 3   المنتجات النفطية    من المياه

-- --   الغاز الطبيعي    من مصادر متجددة أخرى

- --   الفحم ومنتجاته    من الفحم وغيره

9 280 مجموع الواردات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) --    من مصادر أخرى

- 879 9   النفط الخام الطاقة المركبة، ٢٠١٣ (م.و)

8 920 703 7   المنتجات النفطية الحمل األقصى، ٢٠١٣ (م.و)

 360 %77.97   الغاز الطبيعي الحمل األقصى/الطاقة المركبة، ٢٠١٣

-    الفحم ومنتجاته

توليد الكھرباء حسب النوع

����

�	���

	�
�

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الواردات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع استھالك الطاقة، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع إنتاج الطاقة، 

من المياه

���

��

�
�

���

من البخار

من الغاز

باستخدام الدورة المركبة

من المياه
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السودان 

مساھمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ٢٠١٠  37 195 000 مجموع السكان، ٢٠١٢

0.3 (طن متري/السنة) 2 505 813 المساحة (كيلومتر مربع)

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، ٢٠١٢

مجموع استھالك الطاقة األولية، ٢٠١٣ 70 888 (مليون دوالر أمريكي) 

6 356 (ألف ط.م.ن) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، ٢٠١٢

4 312 المشتقات النفطية   23 065 (سنة األساس ٢٠٠٠، مليون دوالر أمريكي)

- الغاز الطبيعي   

2 043 الطاقة الكھرمائية   1 500 احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (مليون برميل)

-- الفحم    84 احتياطي الغاز الطبيعي، ٢٠١٣ (مليار متر مكعب)

استخدام الطاقة مقابل ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي

 119 بمعادل القوة الشرائية بالسعر الثابت لعام ٢٠٠٥، ٢٠١١ (ك.م.ن)   14 618 مجموع إنتاج الطاقة، ٢٠١٣ (ألف ط.م.ن)

 171 حصة الفرد من استھالك الطاقة، ٢٠١٣ (ك.م.ن) 12 572    من النفط الخام

 3    من الغاز الطبيعي

استھالك الطاقة األولية 2 043    من المياه

16.64 عمر احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (بالسنوات)

مجموع إنتاج الطاقة

7 895 مجموع استھالك الطاقة الكھربائية، ٢٠١٣ (ج.و.س)

1 279    الصناعي

4 279    المنزلي

1 113 284 10   التجاري مجموع توليد الكھرباء، ٢٠١٣ (ج.و.س)

�
�

���

المشتقات النفطية

الطاقة الكھرمائية


��

��
���

من النفط الخام

من الغاز الطبيعي

من المياه

1 113 ري ج    10 284 ء  (ج.و.س) ھرب ي  و وع  ج

1 224 --   استخدامات أخرى    من الحرارة

 212 حصة الفرد من استھالك الكھرباء، ٢٠١٣ (ك.و.س) 1 204    من البخار

-    من الغاز

- مجموع الصادرات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن)  582    باستخدام الدورة المركبة

- 183    النفط الخام    من الديزل

- 315 8   المنتجات النفطية    من المياه

- --   الغاز الطبيعي    من مصادر متجددة أخرى

-- --   الفحم ومنتجاته    من الفحم وغيره

- مجموع الواردات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) --    من مصادر أخرى

-- 136 3   المنتجات النفطية الطاقة المركبة، ٢٠١٣ (م.و)

- 011 2   المنتجات النفطية الحمل األقصى، ٢٠١٣ (م.و)

-- %64.13   الغاز الطبيعي الحمل األقصى/الطاقة المركبة، ٢٠١٣

--    الفحم ومنتجاته

توليد الكھرباء حسب النوع

����


����

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع استھالك الطاقة، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع إنتاج الطاقة، 

���

��

��


��

من البخار

باستخدام الدورة 

المركبة

من الديزل

من المياه

من المياه
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العfاق

مساھمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ٢٠١٠  32 778 000 مجموع السكان، ٢٠١٢

3.6 (طن متري/السنة) 435 244 المساحة (كيلومتر مربع)

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، ٢٠١٢

مجموع استھالك الطاقة األولية، ٢٠١٢ 139 286 (مليون دوالر أمريكي) 

41 794 (ألف ط.م.ن) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، ٢٠١٢

33 763 293 26   المشتقات النفطية (سنة األساس ٢٠٠٠، مليون دوالر أمريكي)

6 699    الغاز الطبيعي

1 333 000 150   الطاقة الكھرمائية احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (مليون برميل)

-- 588 3   الفحم احتياطي الغاز الطبيعي، ٢٠١٣ (مليار متر مكعب)

استخدام الطاقة مقابل ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي

 93 بمعادل القوة الشرائية بالسعر الثابت لعام ٢٠٠٥، ٢٠١١ (ك.م.ن) 154 587 مجموع إنتاج الطاقة، ٢٠١٣ (ألف ط.م.ن)

1 275 حصة الفرد من استھالك الطاقة، ٢٠١٢ (ك.م.ن) 152 625    من النفط الخام

 540    من الغاز الطبيعي

استھالك الطاقة األولية 1 423    من المياه

135.32 عمر احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (بالسنوات)

مجموع إنتاج الطاقة

46 992 مجموع استھالك الطاقة الكھربائية، ٢٠١٣ (ج.و.س)

10 294    الصناعي

16 580    المنزلي

3 178 556 73   التجاري مجموع توليد الكھرباء، ٢٠١٣ (ج.و.س)

���

���

	�

المشتقات النفطية

الغاز الطبيعي

الطاقة الكھرمائية

���

�� ��

من النفط الخام

من الغاز الطبيعي

من المياه

3 178 ري ج    73 556 ء  (ج.و.س) ھرب ي  و وع  ج

16 940 --   استخدامات أخرى    من الحرارة

1 434 حصة الفرد من استھالك الكھرباء، ٢٠١٣ (ك.و.س) 17 708    من البخار

40 128    من الغاز

143 298 مجموع الصادرات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) --    باستخدام الدورة المركبة

121 768 930 9   النفط الخام    من الديزل

21 530 790 5   المنتجات النفطية    من المياه

-- --   الغاز الطبيعي    من مصادر متجددة أخرى

-- --   الفحم ومنتجاته    من الفحم وغيره

- مجموع الواردات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) --    من مصادر أخرى

-- 110 27   النفط الخام الطاقة المركبة، ٢٠١٣  (م.و)

- 527 14   المنتجات النفطية الحمل األقصى، ٢٠١٣ (م.و)

-- %53.59   الغاز الطبيعي الحمل األقصى/الطاقة المركبة، ٢٠١٣

--    الفحم ومنتجاته

توليد الكھرباء حسب النوع

��
���


���


�
	���

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الصادرات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع استھالك الطاقة، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع إنتاج الطاقة، 

من المياه

�
�

���

�	�

��

من البخار

من الغاز

من الديزل

من المياه
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ُعمان

مساھمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ٢٠١٠  3 314 000 مجموع السكان، ٢٠١٢

20.6 (طن متري/السنة)  309 500 المساحة (كيلومتر مربع)

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، ٢٠١٢

مجموع استھالك الطاقة األولية، ٢٠١٢  78 213 (مليون دوالر أمريكي) 

22063 (ألف ط.م.ن) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، ٢٠١٢

6616 528 33    المشتقات النفطية (سنة األساس ٢٠٠٠، مليون دوالر أمريكي)

15448    الغاز الطبيعي

-- 500 5    الطاقة الكھرمائية احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (مليون برميل)

-- 950     الفحم احتياطي الغاز الطبيعي، ٢٠١٣ (مليار متر مكعب)

استخدام الطاقة مقابل ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي

180 بمعادل القوة الشرائية بالسعر الثابت لعام ٢٠٠٥، ٢٠١١ (ك.م.ن)  75 750 مجموع إنتاج الطاقة، ٢٠١٣ (ألف ط.م.ن)

6658 حصة الفرد من استھالك الطاقة، ٢٠١٢ (ك.م.ن)  47 940    من النفط الخام

 27 810    من الغاز الطبيعي

استھالك الطاقة االولية --    من المياه

16.03 عمر احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (بالسنوات)

مجموع إنتاج الطاقة

18512 مجموع استھالك الطاقة الكھربائية، ٢٠١٢ (ج.و.س)

2584    الصناعي

9060    المنزلي

3784 316 20    التجاري ٢٠١٣ (ج.و.س) مجموع توليد الكھرباء،

���

المشتقات النفطية���

الغاز الطبيعي
���

���

من النفط الخام

من الغاز الطبيعي

3784 ري ج     20 316 ء (ج.و.س) ھرب ي  و وع  ج

264 --   استخدامات أخرى    من الحرارة

5586 حصة الفرد من استھالك الكھرباء، ٢٠١٢ (ك.و.س)   591    من البخار

 10 587    من الغاز

50906 مجموع الصادرات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن)  9 129    باستخدام الدورة المركبة

41006 9     النفط الخام    من الديزل

- --   المنتجات النفطية    من المياه

9900 --   الغاز الطبيعي    من مصادر متجددة أخرى

-- --   الفحم ومنتجاته    من الفحم وغيره

1800 مجموع الواردات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) --    من مصادر أخرى

-- 938 4    النفط الخام الطاقة المركبة، ٢٠١٣  (م.و)

- --   المنتجات النفطية الحمل األقصى، ٢٠١٣ (م.و)

1800 --   الغاز الطبيعي الحمل األقصى/الطاقة المركبة، ٢٠١٣

--    الفحم ومنتجاته

توليد الكھرباء حسب النوع

�����

�����

��	��

�
��

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الواردات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الصادرات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع استھالك الطاقة، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع إنتاج الطاقة، 

ي

��

���

���

من البخار

من الغاز

باستخدام الدورة المركبة

من الديزل

�������	����2014������������������	�
����������������
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فلسطين 

مساھمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ٢٠١٠ 4 219 000 مجموع السكان، ٢٠١٢

0.6 (طن متري/السنة) 6 020 المساحة (كيلومتر مربع)

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، ٢٠١٢

مجموع استھالك الطاقة األولية، ٢٠١٢ 93 769 (مليون دوالر أمريكي) 

625 (ألف ط.م.ن) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، ٢٠١٢

625 671 62   المشتقات النفطية (سنة األساس ٢٠٠٠، مليون دوالر أمريكي)

--    الغاز الطبيعي

-- -   الطاقة الكھرمائية احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (مليون برميل)

-- --   الفحم احتياطي الغاز الطبيعي، ٢٠١٣ (مليار متر مكعب)

استخدام الطاقة مقابل ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي،

162 بمعادل القوة الشرائية بالسعر الثابت لعام ٢٠٠٥، ٢٠٠٩ (ك.م.ن) -- مجموع إنتاج الطاقة، ٢٠١٣ (ألف ط.م.ن)

148 حصة الفرد من استھالك الطاقة، ٢٠١٢ (ك.م.ن) --    من النفط الخام

--    من الغاز الطبيعي

استھالك الطاقة األولية --    من المياه

-- عمر احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (بالسنوات)

مجموع إنتاج الطاقة

4 950 مجموع استھالك الطاقة الكھربائية، ٢٠١٣ (ج.و.س)

 520                  البيانات غير متوفرة   الصناعي

2 950    المنزلي

 990 394   التجاري مجموع توليد الكھرباء، ٢٠١٣ (ج.و.س)

المشتقات النفطية����

990 ري ج    394 ء  (ج.و.س) ھرب ي  و وع  ج

 490 --   استخدامات أخرى    من الحرارة

1 173 حصة الفرد من استھالك الكھرباء، ٢٠١٣ (ك.و.س) --    من البخار

--    من الغاز

-- مجموع الصادرات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) 393    باستخدام الدورة المركبة

-- -   النفط الخام    من الديزل

-- --   المنتجات النفطية    من المياه

-- 1   الغاز الطبيعي    من مصادر متجددة أخرى

-- --   الفحم ومنتجاته    من الفحم وغيره

-- مجموع الواردات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) --    من مصادر أخرى

-- 126    النفط الخام الطاقة المركبة، ٢٠١٣  (م.و)

-- 082 1   المنتجات النفطية الحمل األقصى، ٢٠١٣ (م.و)

-- %858.73   الغاز الطبيعي الحمل األقصى/الطاقة المركبة، ٢٠١٣

--    الفحم ومنتجاته

توليد الكھرباء حسب النوع

���

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع استھالك الطاقة، 
����

��

باستخدام الدورة المركبة

من مصادر متجددة أخرى 
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قطر 

مساھمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ٢٠١٠  2 051 000 مجموع السكان، ٢٠١٢

40.1 (طن متري/السنة)  11 607 المساحة (كيلومتر مربع)

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، ٢٠١٢

مجموع استھالك الطاقة االولية، ٢٠١٣  192 402 (مليون دوالر أمريكي) 

35 447 (ألف ط.م.ن) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، ٢٠١٢

12 182 601 72    المشتقات النفطية (سنة األساس ٢٠٠٠، مليون دوالر أمريكي)

23 265    الغاز الطبيعي

-- 063 25    الطاقة الكھرمائية احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (مليون برميل)

-- 678 24    الفحم احتياطي الغاز الطبيعي، ٢٠١٣ (مليار متر مكعب)

استخدام الطاقة مقابل ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي

 129 بمعادل القوة الشرائية بالسعر الثابت لعام ٢٠٠٥، ٢٠١١ (ك.م.ن)  179 129 مجموع إنتاج الطاقة، ٢٠١٣ (ألف ط.م.ن)

17 283 حصة الفرد من استھالك الطاقة، ٢٠١٣ (ك.م.ن)  36 479    من النفط الخام

 142 650    من الغاز الطبيعي

استھالك الطاقة االولية --    من المياه

93.81 عمر احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (بالسنوات)

مجموع إنتاج الطاقة

30 806 مجموع استھالك الطاقة الكھربائية، ٢٠١٣ (ج.و.س)

 330    الصناعي

12 437    المنزلي

5 145 224 32   التجاري مجموع توليد الكھرباء، ٢٠١٣ (ج.و.س)

���

���

المشتقات النفطية

الغاز الطبيعي

���


��
من النفط الخام

من الغاز الطبيعي

5 145 ري ج    32 224 ء  (ج.و.س) ھرب ي  و وع  ج

12 894 --   استخدامات أخرى    من الحرارة

15 020 حصة الفرد من استھالك الكھرباء، ٢٠١٣ (ك.و.س) --    من البخار

23 362    من الغاز

150 414 مجموع الصادرات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) 8 862    باستخدام الدورة المركبة

29 303 --   النفط الخام    من الديزل

11 680 --   المنتجات النفطية    من المياه

109 431 --   الغاز الطبيعي    من مصادر متجددة أخرى

-- --   الفحم ومنتجاته    من الفحم وغيره

- مجموع الواردات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) --    من مصادر أخرى

-- 755 8   النفط الخام الطاقة المركبة، ٢٠١٣ (م.و)

- 000 6   المنتجات النفطية الحمل األقصى، ٢٠١٣ (م.و)

-- %68.53   الغاز الطبيعي الحمل األقصى/الطاقة المركبة

--    الفحم ومنتجاته

توليد الكھرباء حسب النوع

��	��	

�����

������

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الصادرات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع استھالك الطاقة، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع إنتاج الطاقة، 

من الغاز الطبيعي

���

�
�

�������	����2014������������������	�
����������������



24

الكويت

مساھمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ٢٠١٠  3 250 000 مجموع السكان، ٢٠١٢

34.2 (طن متري/السنة) 17 818 المساحة (كيلومتر مربع)

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، ٢٠١٢

مجموع استھالك الطاقة األولية، ٢٠١٣ 183 236 (مليون دوالر أمريكي) 

38 532 (ألف ط.م.ن) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، ٢٠١٢

22 539 النفطية المشتقات   70 435 (سنة األساس ٢٠٠٠، مليون دوالر أمريكي)

15 993 الطبيعي الغاز   

-- الكھرمائية الطاقة   101 500 (مليون برميل) احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣

-- الفحم   1 784 (مليار متر مكعب) احتياطي الغاز الطبيعي، ٢٠١٣

استخدام الطاقة مقابل ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي

 126 بمعادل القوة الشرائية بالسعر الثابت لعام ٢٠٠٥، ٢٠١١ (ك.م.ن) 159 389 مجموع إنتاج الطاقة، ٢٠١٣ (ألف ط.م.ن)

11 856 حصة الفرد من استھالك الطاقة، ٢٠١٣ (ك.م.ن) 145 349    من النفط الخام

14 040    من الغاز الطبيعي

استھالك الطاقة األولية --    من المياه

98.54 عمر احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (بالسنوات)

مجموع إنتاج الطاقة

53 584 مجموع استھالك الطاقة الكھربائية، ٢٠١٣ (ج.و.س)

6 430    الصناعي

25 720    المنزلي

3 751 982 60   التجاري (ج.و.س) مجموع توليد الكھرباء، ٢٠١٣

���

���

المشتقات النفطية

الغاز الطبيعي

���

��

من النفط الخام

من الغاز الطبيعي

17 683 --   استخدامات أخرى    من الحرارة

16 487 حصة الفرد من استھالك الكھرباء، ٢٠١٣ (ك.و.س) 40 904    من البخار

15 604    من الغاز

189 023 مجموع الصادرات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) 4 474    باستخدام الدورة المركبة

153 363 --   النفط الخام    من الديزل

35 661 --   المنتجات النفطية    من المياه

-- --   الغاز الطبيعي    من مصادر متجددة أخرى

-- --   الفحم ومنتجاته    من الفحم وغيره

2 175 مجموع الواردات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) --    من مصادر أخرى

-- 719 15   النفط الخام الطاقة المركبة، ٢٠١٣  (م.و)

-- 060 12   المنتجات النفطية الحمل األقصى، ٢٠١٣ (م.و)

2 175 %76.72   الغاز الطبيعي الحمل األقصى/الطاقة المركبة، ٢٠١٣

--    الفحم ومنتجاته

توليد الكھرباء حسب النوع

���	��

	��	�

���
�	

����

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الواردات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الصادرات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع استھالك الطاقة، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع انتاج الطاقة، 

���

���

��

من البخار

من الغاز

باستخدام الدورة المركبة
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لبنان

مساھمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ٢٠١٠  4 647 000 مجموع السكان، ٢٠١٢

(طن متري/السنة) 4.8  10 452 المساحة (كيلومتر مربع)

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، ٢٠١٢

مجموع استھالك الطاقة األولية، ٢٠١٣  48 033 (مليون دوالر أمريكي) 

5 018 (ألف ط.م.ن) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، ٢٠١٢

4 762 307 29    المشتقات النفطية (سنة األساس ٢٠٠٠، مليون دوالر أمريكي)

 3    الغاز الطبيعي

 254 -   الطاقة الكھرمائية احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (مليون برميل)

- --   الفحم احتياطي الغاز الطبيعي، ٢٠١٣ (مليار متر مكعب)

استخدام الطاقة مقابل ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي

 88 بمعادل القوة الشرائية بالسعر الثابت لعام ٢٠٠٥، ٢٠١١ (ك.م.ن)   254 مجموع إنتاج الطاقة، ٢٠١٣ (ألف ط.م.ن)

1 080 حصة الفرد من استھالك الطاقة، ٢٠١٣ (ك.م.ن) --    من النفط الخام

--    من الغاز الطبيعي

استھالك الطاقة األولية   254    من المياه

-- عمر احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (بالسنوات)

مجموع إنتاج الطاقة

5 095 مجموع استھالك الطاقة الكھربائية، ٢٠١١ (ج.و.س)

--    الصناعي

--    المنزلي

-- 677 19   التجاري ٢٠١٣ (ج.و.س) مجموع توليد الكھرباء،

���

��

��

المشتقات النفطية

الغاز الطبيعي

الطاقة الكھرمائية

����
من المياه

ري ج    19 677 ء (ج.و.س) ھرب ي  و وع  ج

-- 375 9   استخدامات أخرى    من الحرارة

1 138 حصة الفرد من استھالك الكھرباء، ٢٠١١ (ك.و.س) 2 942    من البخار

 416    من الغاز

-- مجموع الصادرات، ٢٠١٣ (ألف ط.م.ن) 5 912    باستخدام الدورة المركبة

-- --   النفط الخام    من الديزل

-- 032 1   المنتجات النفطية    من المياه

-- --   الغاز الطبيعي    من مصادر متجددة أخرى

-- --   الفحم ومنتجاته    من الفحم وغيره

6 797 مجموع الواردات، ٢٠١٣ (ألف ط.م.ن) --    من مصادر أخرى

-- 258 2   النفط الخام الطاقة المركبة، ٢٠١٣  (م.و)

6 797 744 2   المنتجات النفطية الحمل األقصى، ٢٠١٣ (م.و)

- %121.52   الغاز الطبيعي الحمل األقصى/الطاقة المركبة، ٢٠١٣

--    الفحم ومنتجاته

توليد الكھرباء حسب النوع

���

���	


���

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع الواردات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع استھالك الطاقة، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع إنتاج الطاقة، 

من المياه

�	�

���
��

���

من الحرارة��

من البخار

من الغاز

باستخدام الدورة المركبة

من المياه

11888

2518

�������	����2014������������������	�
����������������
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ليqيا

مساھمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ٢٠١٠  6 155 000 مجموع السكان، ٢٠١٢

(طن متري/السنة) 9.3 1 759 540 المساحة (كيلومتر مربع)

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، ٢٠١٢

مجموع استھالك الطاقة األولية، ٢٠١٢ 93 104 (مليون دوالر أمريكي) 

24 017 (ألف ط.م.ن) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، ٢٠١٢

10 904 161 43   المشتقات النفطية (سنة األساس ٢٠٠٠، مليون دوالر أمريكي)

13 112 الطبيعي    الغاز

-- 472 48   الطاقة الكھرمائية احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (مليون برميل)

-- 549 1   الفحم احتياطي الغاز الطبيعي، ٢٠١٣ (مليار متر مكعب)

استخدام الطاقة مقابل ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي

 192 بمعادل القوة الشرائية بالسعر الثابت لعام ٢٠٠٥، ٢٠١١ (ك.م.ن) 57 432 مجموع إنتاج الطاقة، ٢٠١٣ (ألف ط.م.ن)

3 902 حصة الفرد من استھالك الطاقة، ٢٠١٢ (ك.م.ن) 46 632    من النفط الخام

10 800    من الغاز الطبيعي

استھالك الطاقة االولية --    من المياه

143.10 عمر احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (بالسنوات)

مجموع إنتاج الطاقة

14 066 مجموع استھالك الطاقة الكھربائية، ٢٠١٣ (ج.و.س)

1 892    الصناعي

5 488    المنزلي

1 757 522 39   التجاري مجموع توليد الكھرباء، ٢٠١٣ (ج.و.س)

���

���

المشتقات النفطية

الغاز الطبيعي


��

�	�

من النفط الخام

من الغاز الطبيعي

1 757 ري ج    39 522 ء  (ج.و.س) ھرب ي  و وع  ج

4 929 --   استخدامات أخرى    من الحرارة

2 285 حصة الفرد من استھالك الكھرباء، ٢٠١٣ (ك.و.س) 3 608    من البخار

16 487    من الغاز

60 197 مجموع الصادرات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) 16 563    باستخدام الدورة المركبة

50 803 613 1   النفط الخام    من الديزل

3 796 --   المنتجات النفطية    من المياه

5 598 --   الغاز الطبيعي    من مصادر متجددة أخرى

-- --   الفحم ومنتجاته    من الفحم وغيره

4 284 مجموع الواردات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) 1 251    من مصادر أخرى

-- 455 9   النفط الخام الطاقة المركبة، ٢٠١٣ (م.و)

4 284 520 6   المنتجات النفطية الحمل األقصى، ٢٠١٣ (م.و)

-- %68.96   الغاز الطبيعي الحمل األقصى/الطاقة المركبة، ٢٠١٣

--    الفحم ومنتجاته

توليد الكھرباء حسب النوع

�����

�����

���	�
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�

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الواردات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الصادرات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع استھالك الطاقة، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع إنتاج الطاقة، 

من الغاز الطبيعي

	�

���
���

�� ��

من البخار

من الغاز

باستخدام الدورة المركبة

من الديزل

من مصادر أخرى
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مصر

مساھمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ٢٠١٠ 80 722 000 مجموع السكان، ٢٠١٢

2.5 (طن متري/السنة) 1 009 450 المساحة (كيلومتر مربع)

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، ٢٠١٢

مجموع استھالك الطاقة األولية، ٢٠١٣  256 669 (مليون دوالر أمريكي) 

85 523 (ألف ط.م.ن) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، ٢٠١٢

34 538 573 166   المشتقات النفطية (سنة األساس ٢٠٠٠، مليون دوالر أمريكي)

46 287    الغاز الطبيعي

3 224 900 3   الطاقة الكھرمائية احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (مليون برميل)

1 474 846 1   الفحم احتياطي الغاز الطبيعي، ٢٠١٣ (مليار متر مكعب)

استخدام الطاقة مقابل ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي،

 92 بمعادل القوة الشرائية بالسعر الثابت لعام ٢٠٠٥، ٢٠١١ (ك.م.ن) 79 969 مجموع إنتاج الطاقة، ٢٠١٣ (ألف ط.م.ن)

1 059 حصة الفرد من استھالك الطاقة، ٢٠١٣ (ك.م.ن) 26 255    من النفط الخام

50 490    من الغاز الطبيعي

استھالك الطاقة األولية 3 224    من المياه

20.79 عمر احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (بالسنوات)

مجموع إنتاج الطاقة

140 257 مجموع استھالك الطاقة الكھربائية، ٢٠١٣ (ج.و.س)

39 887    الصناعي

59 757    المنزلي

14 605 628 164   التجاري مجموع توليد الكھرباء، ٢٠١٣ (ج.و.س)


��

�
�


� ��

المشتقات النفطية

الغاز الطبيعي

الطاقة الكھرمائية

الفحم

		�

�	�


�

من النفط الخام

من الغاز الطبيعي

من المياه

ري ج س)    و ھرب (ج ي و وع ج

26 008 --   استخدامات أخرى    من الحرارة

1 738 حصة الفرد من استھالك الكھرباء، ٢٠١٣ (ك.و.س) 76 393    من البخار

14 011    من الغاز

12 395 مجموع الصادرات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) 59 366    باستخدام الدورة المركبة

4 357 240    النفط الخام    من الديزل

1 738 121 13   المنتجات النفطية    من المياه

6 300 497 1   الغاز الطبيعي    من مصادر متجددة أخرى

- --   الفحم ومنتجاته    من الفحم وغيره

14 345 مجموع الواردات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) --    من مصادر أخرى

3 141 039 31   النفط الخام الطاقة المركبة، ٢٠١٣  (م.و)

9 727 000 27   المنتجات النفطية الحمل األقصى، ٢٠١٣ (م.و)

-- %86.99   الغاز الطبيعي الحمل األقصى/الطاقة المركبة، ٢٠١٣

1 476    الفحم ومنتجاته

توليد الكھرباء حسب النوع

�����

����	

��	��

�
	
�

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الواردات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الصادرات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع استھالك الطاقة، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع إنتاج الطاقة، 
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من البخار

من الغاز

باستخدام الدورة المركبة

من الديزل

من المياه

من مصادر متجددة أخرى 
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المغرب 

مساھمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ٢٠١٠  32 521 000 مجموع السكان، ٢٠١٢

1.6 (طن متري/السنة)  710 850 المساحة (كيلومتر مربع)

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، ٢٠١٢

مجموع استھالك الطاقة االولية، ٢٠١٣  93 769 (مليون دوالر أمريكي) 

 10 287 (ألف ط.م.ن) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، ٢٠١٢

 9 553 671 62    المشتقات النفطية (سنة األساس ٢٠٠٠، مليون دوالر أمريكي)

--    الغاز الطبيعي

  735 1   الطاقة الكھرمائية احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (مليون برميل)

-- 1.43   الفحم احتياطي الغاز الطبيعي، ٢٠١٣ (مليار متر مكعب)

استخدام الطاقة مقابل ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي

  79 بمعادل القوة الشرائية بالسعر الثابت لعام ٢٠٠٥، ٢٠١١ (ك.م.ن) 759 مجموع إنتاج الطاقة، ٢٠١٣ (ألف ط.م.ن)

  316 حصة الفرد من استھالك الطاقة، ٢٠١٣ (ك.م.ن) 24    من النفط الخام

--    من الغاز الطبيعي

استھالك الطاقة االولية 735    من المياه

5.48 عمر احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (بالسنوات)

مجموع إنتاج الطاقة

 27 729 مجموع استھالك الطاقة الكھربائية، ٢٠١٣ (ج.و.س)

 12 201    الصناعي

 9 150    المنزلي

 4 714 686 26    التجاري مجموع توليد الكھرباء، ٢٠١٣ (ج.و.س)

	��

��

��

المشتقات النفطية

الغاز الطبيعي

الطاقة الكھرمائية

��

	��

من النفط الخام

من المياه

 4 714 ري ج    26 686 ء  (ج.و.س) ھرب ي  و وع  ج

 1 664 --   استخدامات أخرى    من الحرارة

  847 حصة الفرد من استھالك الكھرباء، ٢٠١٢ (ك.و.س)  3 100    من البخار

  982    من الغاز

- مجموع الصادرات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن)  5 823    باستخدام الدورة المركبة

-- 548     النفط الخام    من الديزل

- 990 2    المنتجات النفطية    من المياه

-- 213 1    الغاز الطبيعي    من مصادر متجددة أخرى

-- 030 12    الفحم ومنتجاته    من الفحم وغيره

 11 453 مجموع الواردات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) --    من مصادر أخرى

 5 114 342 7    النفط الخام الطاقة المركبة، ٢٠١٣  (م.و)

 2 418 580 5    المنتجات النفطية الحمل األقصى، ٢٠١٣ (م.و)

  900 %76.00   الغاز الطبيعي الحمل األقصى/الطاقة المركبة، ٢٠١٣

 3 021    الفحم ومنتجاته

توليد الكھرباء حسب النوع
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)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الواردات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع استھالك الطاقة، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع إنتاج الطاقة، 
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من البخار

من الغاز

باستخدام الدورة المركبة

من الديزل

من المياه

من مصادر متجددة أخرى 

من الفحم وغيره
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ية المملكة العرPية السعودية 

مساھمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ٢٠١٠  28 288 000 مجموع السكان، ٢٠١٢

16.9 (طن متري/السنة) 2 206 714 المساحة (كيلومتر مربع)

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، ٢٠١٢

مجموع استھالك الطاقة األولية، ٢٠١٣  711 050 (مليون دوالر أمريكي) 

 233 006 (ألف ط.م.ن) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، ٢٠١٢

 140 297 086 363    المشتقات النفطية (سنة األساس ٢٠٠٠، مليون دوالر أمريكي)

 92 709    الغاز الطبيعي

-- 850 265    الطاقة الكھرمائية (مليون برميل) احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣

-- 234 8    الفحم (مليار متر مكعب) احتياطي الغاز الطبيعي، ٢٠١٣

استخدام الطاقة مقابل ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي

  137 بمعادل القوة الشرائية بالسعر الثابت لعام ٢٠٠٥، ٢٠١١ (ك.م.ن)  578 237 مجموع إنتاج الطاقة، ٢٠١٣ (ألف ط.م.ن)

 8 237 حصة الفرد من استھالك الطاقة، ٢٠١٣ (ك.م.ن)  485 537    من النفط الخام

 92 700    من الغاز الطبيعي

استھالك الطاقة األولية --    من المياه

76 عمر احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (بالسنوات)

مجموع إنتاج الطاقة

256 688 مجموع استھالك الطاقة الكھربائية، ٢٠١٣ (ج.و.س)

51 080    الصناعي

125 678    المنزلي

39 500 001 284   التجاري (ج.و.س) ٢٠١٣ مجموع توليد الكھرباء،

���

���

المشتقات النفطية

الغاز الطبيعي


��

���

من النفط الخام

من الغاز الطبيعي

39 500 ري ج    284 001 (ج.و.س) ء ھرب ي  و وع  ج

40 430 --   استخدامات أخرى    من الحرارة

9 074 حصة الفرد من استھالك الكھرباء، ٢٠١٣ (ك.و.س) 88 270    من البخار

81 688    من الغاز

422 180 مجموع الصادرات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) 28 467    باستخدام الدورة المركبة

382 847 937 4   النفط الخام    من الديزل

39 333 --   المنتجات النفطية    من المياه

-- --   الغاز الطبيعي    من مصادر متجددة أخرى

-- --   الفحم ومنتجاته    من الفحم وغيره

- مجموع الواردات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) 80638    من مصادر أخرى

-- 462 58   النفط الخام الطاقة المركبة، ٢٠١٣  (م.و)

- 864 53   المنتجات النفطية الحمل األقصى، ٢٠١٣ (م.و)

-- %92.14   الغاز الطبيعي الحمل األقصى/الطاقة المركبة، ٢٠١٣

--    الفحم ومنتجاته

توليد الكھرباء حسب النوع
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)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الصادرات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع استھالك الطاقة، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع إنتاج الطاقة، 

من الغاز الطبيعي
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من البخار

من الغاز

باستخدام الدورة 

المركبة

من الديزل

من مصادر أخرى
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اليمن

مساھمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ٢٠١٠ 23 852 000 مجموع السكان، ٢٠١٢

0.9 (طن متري/السنة) 527 968 المساحة (كيلومتر مربع)

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، ٢٠١٢

مجموع استھالك الطاقة األولية، ٢٠١٣  32 831 (مليون دوالر أمريكي) 

 6 587 (ألف ط.م.ن) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، ٢٠١٢

 6 587 581 13    المشتقات النفطية (سنة األساس ٢٠٠٠، مليون دوالر أمريكي)

--    الغاز الطبيعي

-- 000 3    الطاقة الكھرمائية احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (مليون برميل)

-- 479     الفحم احتياطي الغاز الطبيعي، ٢٠١٣ (مليار متر مكعب)

استخدام الطاقة مقابل ألف دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي

  76 بمعادل القوة الشرائية بالسعر الثابت لعام ٢٠٠٥، ٢٠١١ (ك.م.ن)  6 444 مجموع إنتاج الطاقة، ٢٠١٣ (ألف ط.م.ن)

  276 حصة الفرد من استھالك الطاقة، ٢٠١٣ (ك.م.ن)  6 444    من النفط الخام

--    من الغاز الطبيعي

استھالك الطاقة األولية --    من المياه

63.71 عمر احتياطي النفط الخام، ٢٠١٣ (بالسنوات)

مجموع إنتاج الطاقة

 4 976 مجموع استھالك الطاقة الكھربائية، ٢٠١٣ (ج.و.س)

  203    الصناعي

 3 133    المنزلي

  732 297 7    التجاري مجموع توليد الكھرباء، ٢٠١٣ (ج.و.س)

المشتقات النفطية����

من النفط الخام����

  732 ري ج     7 297 ء  (ج.و.س) ھرب ي  و وع  ج

  908 --   استخدامات أخرى    من الحرارة

  209 حصة الفرد من استھالك الكھرباء، ٢٠١٣ (ك.و.س)  1 913    من البخار

 2 722    من الغاز

 6 300 مجموع الصادرات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) --    باستخدام الدورة المركبة

- 966     النفط الخام    من الديزل

- --   المنتجات النفطية    من المياه

 6 300 696 1    الغاز الطبيعي    من مصادر متجددة أخرى

-- --   الفحم ومنتجاته    من الفحم وغيره

- مجموع الواردات، ٢٠١٢ (ألف ط.م.ن) --    من مصادر أخرى

-- 868 1    النفط الخام الطاقة المركبة، ٢٠١٣  (م.و)

- 358 1    المنتجات النفطية الحمل األقصى، ٢٠١٣ (م.و)

-- %72.70   الغاز الطبيعي الحمل األقصى/الطاقة المركبة، ٢٠١٣

--    الفحم ومنتجاته

توليد الكھرباء حسب النوع

����

��
�

����

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٢مجموع الصادرات، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع استھالك الطاقة، 

)ن.م.ألف ط(  ٢٠١٣مجموع إنتاج الطاقة، 

م

���

�
�

���

���

من البخار

من الغاز

من الديزل

من مصادر متجددة أخرى 
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