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Part Eighteenالباب الثامن عشر

OIL STATISTICSاإلحصاءات النفطية

This part includes general indicators on crude oil

production and exports as well as (assosiated) natural

gas  production and consumption in Iraq. 

يتضمن هذا الباب مؤشرات إجمالية عن إنتاج وصادرات النفط الخام وإنتاج واستهالك 

.في العراق (المصاحب  )الغاز الطبيعي 



Table (18/1)(1/18)جدول 

(يوم / مليون برميل  )المعدل اليومي للتصدير (يوم/ مليون برميل  )المعدل اليومي لإلنتاج (مليون طن متري )إجمالي االنتاج السنوي السنة

Year
Gross annual Production (Million Metric 

Ton)

 Average Daily of Production (Million 

Barrels / Day)
Average Daily of Export ( Millon Barrels / Day )

199125.8620.5240.039

199251.8001.0520.060

199350.0741.0150.059

199450.9471.0330.060

199552.3821.0620.064

199656.7861.1480.092

199773.8701.4980.717

1998107.1002.1691.568

1999125.7002.5412.080

2000129.4002.6011.998

2001128.6002.5861.776

2002109.5002.2271.343

200376.61.5360.999

2004100.41.9951.538

200593.01.8531.405

200698.61.9551.505

2007102.702.0351.643

2008115.402.2811.850

2009117.502.3361.906

2010118.502.3581.890

2011128.8002.6532.166

2012144.1802.9422.423

2013150.5602.9802.390

2014153.4193.2352.516

2015171.7433.746FALSE

2016206.0984.1673.302

2017208.5434.2283.309

2018211.0094.2783.500

2019225.6774.5753.968

2020197.6713.9973.428

Note : metric ton = 7.4 Barel

 كميات وقيم النفط الخام المصدر استنادا الى ااالرقام المعتمدة من قبل شركة تسويق النفط والتعديالت المرسلة من قبلهم الحقا

Quantities and values of crude oil exported based on the 

figures approved by the Oil Marketing Company and the 

amendments sent by them later

 برمبل7.4= الطن المتري : مالحظة 

2020 - 1991إنتاج وصادرات النفط الخام في العراق للسنوات 

PRODUCTION AND EXPORT OF CRUDE OIL IN IRAQ FOR THE YEARS 1991 - 2020



Table (18/2)   (2/18) جدول 

نسبة اإلستثمارالمحروقالمستهلكالمنتجالسنة

YearProducedUsedFlaredInvestment percentage

19913720315756385

19926850626059091

19937238661762191

19947256666659092

199577966757103987

19968140748066092

1997103288474185482

1998131259632349373

19991456410009455569

20001454310023452069

20011472310451427271

20021375810417334176

200397815542423957

2004141717213695851

2005137237083664052

2006141526979717349

2007143707372699851

2008155169275624160

20091752010140738058

2010168879313757455

2011186928991970148

20122049685201197642

20132138689541243242

20142236489811338340

20152451388511566236

201629326116121771440

201729870132311663944

201831358145221683446

201932699154531725847

202028738148121417352

(مليون متر مكعب قياسي  ) 2020 -1991كمية الغاز الطبيعي المنتج والمستهلك والمحروق في العراق للسنوات 

QUANTITY OF PRODUCED, USED AND FLARED NATURAL GAS IN IRAQ FOR THE 

YEARS 1991 - 2020(million standard cubic meter ) 

Source : Ministry of Oilوزارة النفط :  المصدر 



Table (18/3)(3/18)جدول 

(يوم/ الف برميل )المعدل اليومي (مليون برميل  )المكررة - الكمية المصفاة السنة

Year
Refined crude oil  Quantity 

(Million Barrel)
Daily Average (1000 Barrel / Day)

1991108.8298.1

1992148.4406

1993149.0408.4

1994149.7410.1

1995162.9446.3

1996155.3424.0

1997181.8564.0

1998197.5541.0

1999170.4466.0

2000212.6581.0

2001217.0592.7

2002213.8583.0

2003139.0381.0

2004148.0404.0

2005138.0377.0

2006130.0356.0

2007122.0334.0

2008162.0444.0

2009163.0447.0

2010192.0526.0

2011208.0570.0

2012216.3593.0

2013219.8602.3

2014180.5495.0

2015151.6415.0

2016154.7423.0

2017187.0512.3

2018222.5610.0

2019235.2644.3

2020200.0546.3

Source : Ministry of Oil وزارة النفط: المصدر 

2020 - 1991للسنوات  (المكررة  )كمية النفط الخام المصفاة 

QUANTITY OF REFINED CRUDE OIL FOR THE YEARS 1991- 2020



Table (4/18)(4/18)جدول 

المجموعكانون األولتشرين الثانيتشرين األولأيلولآبتموزحزيرانمايسنيسانأذار شباطكانون الثاني

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberTotal

مليون    /   كمية النفط الخام المنتج 

برميل
90.582.992.691.895.289.892.199.485.091.983.293.11087.5

Quantity of produced oil / 

Mil.Barrels

مليون   /    كمية النفط الخام المصدر 

برميل
73.17174.978.777.069.872.079.962.169.871.472.6872.3

Quantity of exported oil / 

Mill.Barrels

7667.17639.17772.17764.47477.86799.17271.98356.465117160.37324.67470.789214.5مليون دوالر/   قيمة النفط المصدر 
Value of exported oil / 

Mill.US $.

/        كمية النفط المجهز للمصافي 

مليون برميل
19.115.316.817.319.218.419.419.418.919.816.718.7219.0

Quantity of oil supplied 

for refineries / Mill.Barrels

/        كمية النفط المجهز للكهرباء 

مليون برميل
1.81.51.81.72.42.74.14.53.73.02.64.033.8

Quantity of oil supplied 

for electricity / Mill.Barrels

53819.850773.056662.555294.857505.655531.156324.160858.452440.555489.450220.055804.8660724.0مقمق/  كمية الغاز المصاحب المنتج 
Quantity of concomitant 

gas

كميات وقيم النفط الخام المصدر استنادا الى ااالرقام المعتمدة من قبل شركة تسويق النفط والتعديالت المرسلة من قبلهم الحقا

Quantities and values of crude oil exported based on the figures approved by the Oil Marketing Company and the 

amendments sent by them later

2013مؤشرات النفط الخام حسب الشهر لسنة 

 CRUDE OIL INDICATORS BY MONTH OF THE YEAR 2013

Source : Ministry of Oilوزارة النفط:  المصدر 

Indicatorالمؤشرات



Table (5/18)(5/18)جدول رقم 

المجموعكانون األولتشرين الثانيتشرين األولايلولآبتموزحزيرانمايسنيسانأذار شباطكانون الثاني

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustseptemberOctoberNovemberDecemberTotal

88.395.595.791.998.593.398.9101.8103.8102.898.1112.2809.7مليون برميل** / كمية النفط المنتج 
Quantity of produced oil / 

Mill.Barrels

69.178.474.375.380.072.875.773.676.276.375.391.1918.2مليون برميل/  كمية النفط المصدر 
Quantity of exported oil / 

Mill.Barrels

7073.48000.57507.17581.88077.27470.47742.07172.06916.26189.75238.55161.184129.9مليون دوالر/ قيمة النفط المصدر 
Value of exported oil / 

Mill.US $.

قيمة النفط  الخام المصدر
 Exported Oil Value// (000)  

dinar

/ كمية النفط المجهز للمصافي 

مليون برميل
19.515.818.417.218.615.012.312.212.913.712.212.1179.9

Quantity of oil supplied for 

refineries / Mill.Barrels

/ كمية النفط المجهز للكهرباء 

مليون برميل
4.23.83.23.44.44.34.44.64.74.23.34.449.0

Quantity of oil supplied for 

electricity / Mill.Barrels

** / * كمية الغاز المصاحب  المنتج 

مقمق
53106.057452.057267.055483.059189.056086.058760.060779.061463.060625.059250.071552.0711012.0Quantity of concomitant gas

الف دينار/ قيمة الغاز المصاحب
 Concomitant gas Value 

(000I.D.)  

** In October / 2017 adjustments were made by the North Oil Company on the quantities of crude oil production and associated 

gas for the years 2014 2017 by adding the production of fields Kirkuk / Qana Afana, Bay Hassan descriptive and   under region 

control in those years.

Quantities and values of crude oil exported based on the figures approved by the Oil Marketing Company and the amendments 

sent by them later

قيمة الغاز المصاحب تمثل القيمة المحتسبة للغاز المجهز لمجمعات الغاز والمصافي ولمحطات الكهرباء واسعار المقمق منه متفاوتة ومتغيرة    ** 

حسب الشركة المنتجة علما انه فى جميع الشركات االستخراجية يتم حرق كميات كبيرة من الغاز المنتج فيها لذا لم تذكر قيمة الغاز

** The value of gas associated with the calculated value of gas supplied to gas complexes and refineries and power stations and 

prices Almkmq varies and varies according to the producer company note that in all extractive companies are burning large 

quantities of gas produced in them so did not mention the value of gas

 2017 ـ 2014 تم اجراء تعديالت من قبل شركة نفط الشمال على كميات انتاج النفط الخام والغاز المصاحب للسنوات 2017/ فى تشرين اول  ** 

قبة افانا ، باي حسن وصفية والتى كانت تحت سيطرة االقليم فى تلك السنوات/ باضافة  انتاج الحقول كركوك

ـ كميات وقيم النفط الخام المصدر استنادا الى ااالرقام المعتمدة من قبل شركة تسويق النفط والتعديالت المرسلة من قبلهم الحقا

                                                                                                                                          2014                                                                                                                                         مؤشرات النفط الخام  للفصل االول والثاني والثالث والرابع  حسب االشهر لسنة 

وزارة النفط :  المصدر 

Indicatorsالمؤشرات

(الف دينار  )  98095426304=  دينار      ( 1166  )اجمالي قيمة النفط الخام المصدر بما يعادل بالدينار العراقي وبسعر صرف 

**

                                                            MONTHLY CRUDE OIL INDICATORS FOR THE FIRST AND SECOND AND THIRD AND FOURTH QUARTER BY MONTHS FOR  YEAR 2014                                                                    

source: Ministry of Oil



Table (6/18)(6/18)جدول رقم 

المجموعكانون األولتشرين الثانيتشرين األولأيلولآبتموزحزيرانمايسنيسانأذار شباطكانون الثاني

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberTotal

102.485.3111.6103.2110.1115.7123.5124.8120.6121.6120.3128.11367.3مليون  برميل/   كمية النفط الخام المنتج 
Quantity of produced oil / 

Mill.Barrels

78.672.792.492.397.595.696.295.491.683.8100.999.71096.8مليون برميل/    كمية النفط الخام المصدر 
Quantity of exported oil / 

Mill.Barrels

3257.63401.74477.84791.65446.95289.44840.33948.53724.93289.63660.42929.549058.2مليون دوالر/   قيمة النفط المصدر 
Value of exported oil / Mill.US 

$.

قيمة النفط  الخام المصدر
 Exported Oil Value// (000)  

dinar

12.510.512.711.512.112.213.013.714.013.812.013.1151.2مليون برميل/    كمية النفط المجهز للمصافي 
Quantity of oil supplied for 

refineries / Mill.Barrels

4.63.93.23.44.95.46.26.25.95.03.24.856.6مليون برميل/   كمية النفط المجهز للكهرباء 
Quantity of oil supplied for 

electricity / Mill.Barrels

61110.049899.065376.061291.065634.067558.072241.072998.071227.072340.071584.081361.0812619.0Quantity of concomitant gasمقمق/    كمية الغاز المصاحب المنتج 

الف دينار/ قيمة الغاز المصاحب
 Concomitant gas Value 

(000I.D.)  

** The value of gas associated with the calculated value of gas supplied to gas complexes and refineries and power 

stations and prices Almkmq varies and varies according to the producer company note that in all extractive 

companies are burning large quantities of gas produced in them so did not mention the value of gas

Indicatorالمؤشرات

(الف دينار  )  57201847685=  دينار    ( 1166)اجمالي قيمة النفط الخام المصدر بما يعادل بالدينار العراقي وبسعر صرف 

**

Source : Ministry of Oilوزارة النفط:   المصدر 

قيمة الغاز المصاحب تمثل القيمة المحتسبة للغاز المجهز لمجمعات الغاز والمصافي ولمحطات الكهرباء واسعار المقمق منه متفاوتة   ** 

ومتغيرة حسب الشركة المنتجة علما انه فى جميع الشركات االستخراجية يتم حرق كميات كبيرة من الغاز المنتج فيها لذا لم تذكر قيمة الغاز

                                                                                                                                          2015                                                                                                                                         مؤشرات النفط الخام  للفصل االول والثاني والثالث والرابع  حسب االشهر لسنة 

                                                            MONTHLY CRUDE OIL INDICATORS FOR THE FIRST AND SECOND AND THIRD AND FOURTH QUARTER BY MONTHS FOR  YEAR 2015                                                                  

 باضافة  انتاج الحقول 2017 ـ 2014 تم اجراء تعديالت من قبل شركة نفط الشمال على كميات انتاج النفط الخام والغاز المصاحب للسنوات 2017/ فى تشرين اول **

قبة افانا ، باي حسن وصفية والتى كانت تحت سيطرة االقليم فى تلك السنوات/ كركوك

** In October / 2017 adjustments were made by the North Oil Company on the quantities of crude oil production and associated 

gas for the years 2014 -2017 by adding the production of fields Kirkuk / Qana Afana, Bay Hassan descriptive and which was 

under the control of the region in those years

 Quantities and values of crude oil exported based on the figures approved by the Oil Marketing Company and the amendments ـ كميات وقيم النفط الخام المصدر استنادا الى ااالرقام المعتمدة من قبل شركة تسويق النفط والتعديالت المرسلة من قبلهم الحقا

sent by them later



                                                                                                                                                                                                                                                                               

Table (7/18)(7/18)جدول رقم 

المجموعكانون األولتشرين الثانيتشرين األولايلولآبتموزحزيرانمايسنيسانأذار شباطكانون الثاني

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustseptemberOctoberNovemberDecemberTotal

129.8118.1125.9121.9125.5123.2128.3129.9126.6131.6128.5135.91525.2Produced Oil/Mil.Barrelsمليون برميل/ كمية النفط المنتج 

101.893.5101.9100.999.295.399.3100.198.3104.9104.1109.11208.4Exported Oil/Mil.Barrelsمليون برميل/  كمية النفط المصدر 

.$.Exported Oil Value/ Mil.u.s 2260.92249.12893.93364.63751.53828.63802.03927.63842.64426.14216.45059.743622.9مليون دوالر/ قيمة النفط المصدر 

قيمة النفط  الخام المصدر
 Exported Oil Value// (000)  

dinar

13.212.013.410.611.212.713.413.813.814.312.712.8153.8مليون برميل/كمية النفط المجهز للمصافي 
Quantity of oil supplied for 

refineries / Mill.Barrels

5.04.43.43.74.55.66.06.45.85.03.85.058.6مليون برميل/ كمية النفط المجهز للكهرباء 
Quantity of oil supplied for 

electricity / Mill.Barrels

826577686581497783048069780007829008387981797849398307888449985069Quantity of concomitant gasمقمق/ *كمية الغاز المصاحب المنتج 

الف دينار/ قيمة الغاز المصاحب
 Concomitant gas Value 

(000I.D.)  

MONTHLY CRUDE OIL INDICATORS FOR THE FIRST AND SECOND AND THIRD AND FOURTH QUARTER BY MONTHS FOR  YEAR 2016

قيمة الغاز المصاحب تمثل القيمة المحتسبة للغاز المجهز لمجمعات الغاز والمصافي ولمحطات الكهرباء واسعار المقمق منه   ** 

متفاوتة ومتغيرة حسب الشركة المنتجة علما انه فى جميع الشركات االستخراجية يتم حرق كميات كبيرة من الغاز المنتج فيها لذا لم 

تذكر قيمة الغاز

   2016 مؤشرات النفط الخام  للفصل االول والثاني والثالث والرابع  حسب االشهر لسنة 

Indicatorsالمؤشرات

(الف دينار  )   51562300569=    دينار      (1182     )اجمالي قيمة النفط الخام المصدر بما يعادل بالدينار العراقي وبسعر صرف 

**

** The value of gas associated with the calculated value of gas supplied to gas complexes and 

refineries and power stations and prices Almkmq varies and varies according to the producer 

company note that in all extractive companies are burning large quantities of gas produced in 

them so did not mention the value of gas

 ـ كميات وقيم النفط الخام المصدر استنادا الى ااالرقام المعتمدة من قبل شركة تسويق النفط والتعديالت المرسلة من قبلهم الحقا
Quantities and values of crude oil exported based on the figures approved by the Oil Marketing 

Company and the amendments sent by them later

قيمة الغاز المصاحب تمثل القيمة المحتسبة للغاز المجهز لمجمعات الغاز والمصافي ولمحطات الكهرباء واسعار المقمق منه متفاوتة ومتغيرة حسب الشركة المنتجة  ** 

علما انه فى جميع الشركات االستخراجية يتم حرق كميات كبيرة من الغاز المنتج فيها لذا لم تذكر قيمة الغاز

** The value of gas associated with the calculated value of gas supplied to gas complexes and refineries 

and power stations and prices Almkmq varies and varies according to the producer company note that in all 

extractive companies are burning large quantities of gas produced in them so did not mention the value of 

gas

source: Ministry of Oilوزارة النفط :  المصدر 

وهي وحدة قياس وتعني مليون قدم مكعب قياسي/ مقمق  * * It means unit of 1 million standard cubic feet

قبة افانا /  باضافة  انتاج الحقول كركوك2017 ـ 2014 تم اجراء تعديالت من قبل شركة نفط الشمال على كميات انتاج النفط الخام والغاز المصاحب للسنوات 2017/ فى تشرين اول** 

، باي حسن وصفية والتى كانت تحت سيطرة االقليم فى تلك السنوات

** In October / 2017 adjustments were made by the North Oil Company on the quantities of 

crude oil production and associated gas for the years 2014 -2017 by adding the production of 

fields Kirkuk / Qana Afana, Bay Hassan descriptive and which was under the control of the 

region in those years



Table (8/18)(8/18)جدول رقم 

المجموعكانون األولتشرين الثانيتشرين األولايلولآبتموزحزيرانمايسنيسانأذار شباطكانون الثاني

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustseptemberOctoberNovemberDecemberTotal

Produced Oil/Mil .Barrels 2 .1301543  124  131  129  132  132  126  131  126  132  118  132  مليون برميل/ كمية النفط المنتج 

Exported Oil/Mil.Barrels 8 .1101207  105  104  97  100  100  98  101  98  101  92  103  مليون برميل/  كمية النفط المصدر 

 3 .50459560 6 021 6 489 5 866 4 638 4 400 4 144 4 623 4 607 4 766 4 500 4 002 5 مليون دوالر/  قيمة النفط المصدر 
 Exported Oil Value/ 

Mil.u.s.$.

قيمة النفط  الخام المصدر
 Exported Oil Value// (000)  

dinar

 1 .14.813.615.615.716.115.916.416.016.215.913.716.2186مليون برميل/ كمية النفط المجهز للمصافي 
Oil supplied to 

refineries/Mil. Barrels

 5 .5.75.03.93.65.25.96.26.56.55.14.14.862مليون برميل/ كمية النفط المجهز للكهرباء 
Oil supplied for electricity 

/Mil.Barrels

Concomitant gas   .86150.376859.885559.181776.184542.181078.886425.886589.883897.685780.882737.688120.31009518مقمق/ *كمية الغاز المصاحب المنتج 

الف دينار/ قيمة الغاز المصاحب
 Concomitant gas Value 

(000I.D.)  

قيمة الغاز المصاحب تمثل القيمة المحتسبة للغاز المجهز لمجمعات الغاز والمصافي ولمحطات الكهرباء واسعار المقمق منه متفاوتة ومتغيرة حسب الشركة   ** 

المنتجة علما انه فى جميع الشركات االستخراجية يتم حرق كميات كبيرة من الغاز المنتج فيها لذا لم تذكر قيمة الغاز

 - In October / 2017 adjustments were made by the North Oil Company on the quantities of crude oil production and associated gas for the years 2014 -2017 by adding the 

production of fields Kirkuk / Qana Afana, Bay Hassan descriptive and which was under the control of the region in those years

** The value of gas associated with the calculated value of gas supplied to gas complexes and refineries and power stations and prices Almkmq varies and 

varies according to the producer company note that in all extractive companies are burning large quantities of gas produced in them so did not mention the 

value of gas

                                                                                                                                          2017                                                                                                                                         مؤشرات النفط الخام  للفصل االول والثاني والثالث والرابع  حسب االشهر لسنة 
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Indicatorsالمؤشرات

وزارة النفط :  المصدر 

Quantities and values of crude oil exported based on the figures approved by the Oil Marketing Company and the amendments sent by them later

source: Ministry of Oil

**

(الف دينار  )  70400321349=  دينار      ( 1182  )اجمالي قيمة النفط الخام المصدر بما يعادل بالدينار العراقي وبسعر صرف 

 ـ كميات وقيم النفط الخام المصدر استنادا الى ااالرقام المعتمدة من قبل شركة تسويق النفط والتعديالت المرسلة من قبلهم الحقا

قبة افانا ، باي حسن وصفية والتى /  باضافة  انتاج الحقول كركوك2017 ـ 2014 تم اجراء تعديالت من قبل شركة نفط الشمال على كميات انتاج النفط الخام والغاز المصاحب للسنوات 2017/  ـ  فى تشرين اول

كانت تحت سيطرة االقليم فى تلك السنوات



                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                 

Table (9/18)(9/18)جدول رقم 

المجموعكانون األولتشرين الثانيتشرين األولايلولآبتموزحزيرانمايسنيسانأذار شباطكانون الثاني

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustseptemberOctoberNovemberDecemberTotal

135.2122.1135.1130.8135.2130.8138.3138.3133.8138.3133.6138.41609.8Produced Oil/Mil.Barrelsمليون برميل/ كمية النفط المنتج 

116.5106.1117.0109.1117.9115.7130.4138.8130.4120.8114.3128.91445.9Exported Oil/Mil.Barrelsمليون برميل/  كمية النفط المصدر 

.$.Exported Oil Value/Mil.u.s 6772229.35762174.36435210.46501695.47550777.57263555.07532500.97735548.97919848.77908495.36195345.66233592.083810973.5مليون دوالر/ قيمة النفط المصدر 

مليون / قيمة النفط  الخام المصدر 

دينار
8004775.16810890.07606418.87685004.08925019.08585522.08903416.09143418.89361261.29347841.57322898.57368105.899064570.7

 Exported Oil Value// Mil  

dinar

مليون / كمية النفط المجهز للمصافي 

برميل
16.215.417.317.617.118.218.420.119.820.620.019.9220.6

Oil supplied to refineries/ 

Mil. Barrels

مليون / كمية النفط المجهز للكهرباء 

برميل
2.50.50.93.51.00.01.00.01.10.90.90.712.9

Oil supplied for electricity / 

Mil.Barrels

Concomitant gas 1147.01165.01058.0887.01154.01226.044546.044353.041187.044459.040158.047777.0269117.0مقمق/ *كمية الغاز الجاف  

5929966023025471094585765966156338390000003431437مليون دينار/ قيمة الغاز الجاف 
 Concomitant gas Value/Mil  

dinar  

** The value of gas associated with the calculated value of gas supplied to gas complexes and 

refineries and power stations and prices Almkmq varies and varies according to the producer 

company note that in all extractive companies are burning large quantities of gas produced in them 

so did not mention the value of gas

Quantities and values of crude oil exported based on the figures approved by the Oil Marketing Company and the 

amendments sent by them later

source: Ministry of Oil

MONTHLY CRUDE OIL INDICATORS FOR THE FIRST AND SECOND AND THIRD AND FOURTH QUARTER BY 

MONTHS FOR  YEAR 2018  

المنتجة** قيمة الغاز المصاحب تمثل القيمة المحتسبة للغاز المجهز لمجمعات الغاز والمصافي ولمحطات الكهرباء واسعار المقمق منه متفاوتة ومتغيرة حسب الشركة   

علما انه فى جميع الشركات االستخراجية يتم حرق كميات كبيرة من الغاز المنتج فيها لذا لم تذكر قيمة الغاز

 كميات وقيم النفط الخام المصدر استنادا الى ااالرقام المعتمدة من قبل شركة تسويق النفط والتعديالت المرسلة من قبلهم الحقا

وهي وحدة قياس وتعني مليون قدم مكعب قياسي/ مقمق  * 

وزارة النفط : المصدر 

2018    مؤشرات النفط الخام  للفصل االول والثاني والثالث والرابع  حسب االشهر لسنة 

Indicatorsالمؤشرات

* mean unit of 1 million standard cubic feet



                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                        

Table (10/18) Aأ  (10/18)جدول رقم 

المجموعكانون األولتشرين الثانيتشرين األولايلولآبتموزحزيرانمايسنيسانأذار شباطكانون الثاني

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustseptemberOctoberNovemberDecemberTotal

670Produced Oil/Mil.Barrels 1 139142138141  144  143  138  142  135  140  127  142  مليون برميل/ كمية النفط المنتج 

448Exported Oil/Mil.Barrels 1 119120120120  126  124  119  127  116  119  112  126  مليون برميل/  كمية النفط المصدر 

.$.Exported Oil Value/Mil.u.s 527 78 322612163056698 6 412 6 692 6 373 6 330 7 020 7 709 6 179 6 366 6 مليون دوالر/ قيمة النفط المصدر 

مليون دينار           / قيمة النفط المصدر 

(1182)  سعر الصرف 
7 524 6127 303 5787 930 0388 297 6408 664 0607 532 8867 909 9447 578 9847 472 60472350227452510791703692 818 914 Exported Oil Value// Mil  dinar

مليون / كمية النفط المجهز للمصافي 

برميل
  19  16  20  19  20  19  21  21  20201920  234

Oil supplied to refineries/ Mil. 

Barrels

مليون / كمية النفط المجهز للكهرباء 

برميل
  4  3  32.0  4.0  6.0  6.00  6.0  6.0  4.04.004.00  51

Oil supplied for electricity / 

Mil.Barrels

Concomitant gas 245 469 310400163782837998 40 091 42 406 42 183 37 671 38 040 32 276 41 519 37 907 41 مقمق/ *كمية الغاز الجاف

0000000000000الف دينار/ قيمة الغاز الجاف
 Concomitant gas Value 

(000I.D.)  

   2019 مؤشرات النفط الخام  للفصل االول والثاني والثالث والرابع  حسب االشهر لسنة 

MONTHLY CRUDE OIL INDICATORS FOR THE FIRST AND SECOND AND THIRD AND FOURTH QUARTER BY 

MONTHS FOR  YEAR 2019 

source: Ministry of Oil

وهي وحدة قياس وتعني مليون قدم مكعب قياسي/ مقمق  *  * It means unit of 1 million standard cubic feet

 - Quantities and values of crude oil exported based on the figures approved by the ministry of oil by 

multiple daily output and   exports by number of days
بيانات عن االنتاج واالستيراد اليومي مضروب في عدد ايام الشهر /  ـ كميات وقيم النفط الخام المصدر استنادا الى ااالرقام المعتمدة من قبل وزارة النفط 

Indicatorsالمؤشرات

وزارة النفط :  المصدر 



                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                        

Table (10/18) Bب  (10/18)جدول رقم 

المجموعكانون األولتشرين الثانيتشرين األولايلولآبتموزحزيرانمايسنيسانأذار شباطكانون الثاني

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustseptemberOctoberNovemberDecemberTotal

Produced Oil/Mil.Barrels  .1465  .120  .111  .119  .108  .111  .115  .111  .126  .134  .140  .131  مليون برميل/ كمية النفط المنتج 

Exported Oil/Mil.Barrels  .1257  .103  .94  .102  .92  .94  .99  .97  .113  .116  .120  .112  .115مليون برميل/  كمية النفط المصدر 

.$.Exported Oil Value/Mil.u.s  8 .28978  .4235  .3404  .3457  .3173  .3492  .3492  .2871 1 .2 5 .1  .3  .4842 2 .6مليون دوالر/ قيمة النفط المصدر 

مليون دينار   / قيمة النفط المصدر 

(1182)          سعر الصرف 
7. 3 5723115.  3. 5 1. 8 2.524.8503393894.  4127270.  4127739.  3750426.  4085796.  4023200.  5006140.  34237592. 6  Exported Oil Value// Mil  dinar

/ كمية النفط المجهز للمصافي 

مليون برميل
19.  17.  18.  13.  13.  15.  17.  17.  16.  17.  16.  19.  197.  Oil supplied to refineries/ Mil. Barrels

/ كمية النفط المجهز للكهرباء 

مليون برميل
5.  5.  3.  3.  5.  6.  6.  6.  6.  5.  3.  4.  57.  Oil supplied for electricity / Mil.Barrels

Concomitant gas  1 .409211  .37953  .34562  .35616  .32394  .36781  .36198  .37573  .41320  .38205 1 .40  .39663  .38906مقمق/ *كمية الغاز الجاف

  Concomitant gas Value (000I.D.)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .الف دينار/ قيمة الغاز الجاف

   2020 مؤشرات النفط الخام  للفصل االول والثاني والثالث والرابع  حسب االشهر لسنة 

Indicatorsالمؤشرات

source: Ministry of Oilوزارة النفط :  المصدر 

MONTHLY CRUDE OIL INDICATORS FOR THE FIRST AND SECOND AND THIRD AND FOURTH QUARTER BY MONTHS FOR  YEAR 

2020 

وهي وحدة قياس وتعني مليون قدم مكعب قياسي/ مقمق  *  * It means unit of 1 million standard cubic feet

بيانات عن االنتاج واالستيراد اليومي مضروب في عدد ايام الشهر /  ـ كميات وقيم النفط الخام المصدر استنادا الى ااالرقام المعتمدة من قبل وزارة النفط 
 - Quantities and values of crude oil exported based on the figures approved by the ministry of oil by multiple daily 

output and   exports by number of days


