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91استهالك الطاقة في الدول االعضاء وفق المصدر، 21-12019-2015
93استهالك الغاز الطبيعي في الدول االعضاء، 22-12019-2015
96استهالك المنتجات البترولية في الدول االعضاء،23-12019-2015
97استهالك الطاقة الكهرومائية في الدول االعضاء، 24-12019-2015
98استهالك الفحم في الدول االعضاء،25-12019-2015 



المحتويات

15

100تطور مؤشر كثافة الطاقة في الدول االعضاء، عامي 2015 ، 26-12018 
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138احتياطي النفط في الدول العربية والعالم4-2
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153احتياطيات الفحم الحجري في العالم10-2
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مقارنة بين إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز في العالم موزعة حسب 2-3
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مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني موزعة حسب مناطق العالم 4-3
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الحفازواألزمرة موزعة حسب 5-3 بالعامل  التهذيب  إجمالي طاقات عمليات  بين  مقارنة 
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مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة في العالم بالعامل موزعة 6-3
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مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية موزعة حسب مناطق العالم 7-3
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46إجمالي الطلب على النفط في الدول الصناعية،9-12019-2015
53المعدل الشهري ألسعار سلة أوبك، 10-12019-2015
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62أسعار الغازولين الممتاز، 12-12019-2018
63نسبة الضريبة من أسعار الغازولين في بعض الدول الصناعية، شهر تشرين األول/ أكتوبر 13-12019
71مقارنة مستويات أسعار النفط بقيمة صادراته للدول األعضاء كانون الثاني/ يناير- كانون األول - ديسمبر 14-12019
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84استهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية والمجموعات الدولية األخرى في عام 21-12018
85التوزيع النسبي الستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية خالل الفترة 22-12019-2015
86استهالك النفط في الدول العربية والمجموعات الدولية األخرى في عام 23-12018
88استهالك الطاقة في الدول االعضاء في عامي 2015 و 24-12019
89معدل استهالك الفرد من الطاقة في الدول االعضاء في عام 25-12019
90استهالك الطاقة في الدول االعضاء حسب المصدر في عام 26-12019
92استهالك الغاز الطبيعي في الدول األعضاء في عامي 2015 و 27-12019
94األهمية النسبية إلستهالك الغاز الطبيعي في إجمالي استهالك الطاقة في الدول االعضاء في عام 28-12019
99تطور كثافة الطاقة في الدول االعضاء في عامي 2015  و 29-12019

الفصل الثاني
114موقع القاطع 1 على اليابسة1-2
115موقع المناطق المطروحة لالستكشاف في إمارة أبو ظبي2-2
122وسطى عدد الحفارات العاملة في العالم3-2
140توزع احتياطي النفط التقليدي في العالم عام 4-22019
143توزع احتياطي الغاز الطبيعي في العالم نهاية عام 5-22019
147توزع إنتاج النفط في العالم خالل عام 2019 حسب المجموعات الدولية6-2
150توزع كميات الغاز الطبيعي المسوق حسب المجموعات الدولية في عام 7-22018
154احتياطيات الفحم الحجري حسب المجموعات الدولية في عام 8-22018
156نسبة مساهمة المجموعات الدولية في إنتاج الفحم الحجري عام 9-22018
161 فرص االستثمارات في مجال الطاقات المتجددة في المناطق الرئيسية في من العالم10-2
162قدرات الطاقات المتجددة السنوية المركبة، حسب التكنولوجيا 11-22018-2012
163القدرات العالمية إلنتاج الطاقة من مصادرها المختلفة خالل الفترة 12-22018-2008
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164نسة مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج العالم من الكهرباء بنهاية عام 13-22018
165أعلى 6 دول من حيث امتالك طاقات مصادر الطاقات المتجددة مجتمعة14-2
167ترتيب أعلى عشر دول من حيث سعاتها االنتاجية من الطاقة الكهرومانية15-2
170قائمة أعلى 10 دول من حيث سعات الطاقات الكهرومانية المركبة 16-2
171إجمالي السعات العالمية من طاقة الرياح التراكمية، والطاقات المضافة عام 17-22018
172قائمة أعلى عشر دول من حيث سعات طاقة الرياح المركبة في عام 18-22018
175أكبر مزرعة طاقة رياح بحرية في العالم، تقع في المملكة المتحدة19-2
179اجمالي سعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمية التراكمية20-2
180أعلى خمس دول من حيث إجمالي الطاقات المضافة خالل عام 21-22018
183قائمة ترتيب افضل 10 دول في اجمالي السعات العالمية التراكمية والمضافة22-2
184إجمالي االنتاج العالمي من طاقة الكتلة الحيوية في عام 23-22018
187قائمة اعلي عشر دول إنتاجا للكهرباء من الطاقات المتجددة لعام 24-22018

إجمالي الطاقات المركبة من الطاقات المتجددة، ونسب توزعها على الدول العربية  25-2
188لعام 2018

الفصل الثالث
193تطور إجمالي الطاقة التكريرية وعدد المصافي في العالم خالل الفترة 1-32019-2011
194توزع إجمالي الطاقات التكريرية في مناطق العالم في نهاية عام 2-32019
196توزع إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز في مناطق العالم نهاية عام 3-32019

مناطق 4-3 في  المانع  الحفاز  بالعامل  التكسير  عمليات  طاقات  إجمالي  توزع  بين  مقارنة 
197العالم نهاية عامي 2018 و 2019

مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني على مناطق العالم نهاية 5-3
198عامي 2018 و 2019

مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرة على مناطق 6-3
199العالم نهاية عامي 2018 و 2019

العالم 7-3  مناطق  اللزوجة على  التفحيم وكسر  إجمالي طاقات عمليات  توزع  بين  مقارنة 
200نهاية عامي 2018 و 2019

العالم 8-3 مناطق  على  الهيدروجينية  المعالجة  عمليات  طاقات  إجمالي  توزع  بين  مقارنة 
201نهاية عامي 2018 و 2019

221تطور الطاقة التكريرية في مصافي النفط القائمة في الدول العربية خالل الفترة 9-32019-2015
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231خريطة اجمالي عدد وطاقة انتاج مشروعات إنتاج االيثيلين الجديدة10-3
234حركة التبادل التجاري لمنتج االيثيلين عالي الكثافة في مناطق العالم 11-32019 
242قائمة بأهم المصانع التي اجرت عمليات الصيانة الدورية في عدد من دول أوروبا12-3
251تطور االستهالك العالمي من الغاز الطبيعي خالل الفترة 13-32018-2014 
254توزيع استهالك الغاز الطبيعي في العالم عام 14-32018 
255توزع إنتاج الغاز الطبيعي في العالم عام 15-32018 

تطور حصة الغاز الطبيعي من إجمالي استهالك الطاقة األولية في العالم خالل الفترة 16-3 
)2018-2015(257

258حصة تجارة الغاز الطبيعي العالمية من إجمالي الطلب العالمي في عام 17-32018 
259صادرات الغاز الطبيعي في العالم عام 18-32018
262تطور صادرات الغاز الطبيعي عالمياً خالل الفترة 19-32018-2014
262توزع صادرات الغاز الطبيعي عالمياً خالل عامي 2017 و 20-32018
264توزع صادرات الغاز الطبيعي عالمياً عام 21-32018
265توزع صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي عام 22-32018
266تطور معدل االسعار العالمية للغاز الطبيعي خالل الفترة 23-32018-2014

توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسيل في مناطق العالم المختلفة نهاية 24-3
269عام 2018

توزع الطاقة التصميمية لمرافىء استقبال الغاز الطبيعي المسيل في مناطق العالم المختلفة نهاية 25-3
270عام 2018

275توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسيل في الدول العربية نهاية عام 26-32018




