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  استبيان النفط السنوي
 
 

 

  

 مهمة؟ لماذا احصاءت النفط

 

 

اللجنة /اوروستات/استبيان النفط لوكاالت الطاقة الدولية 

  االقتصادية ألوروبا

 

 

  نشر البيانات

 

 

ESCWA
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حصة النفط من مجموع تزويد الطاقة األولية تتدنى لكنها 
 تبقى األعلى

  مجموع تزويد الطاقة األولية في العالم

 

 

...غيرها تتضمن الجيوحراري، شمسي، رياح، حراري**  

 النووي النووي

 المائي
  غيرها  غيرها

 الغاز الطبيعي 
 الغاز الطبيعي 

 المائي

الوقود الحيوي 

 والنفايات 

الوقود الحيوي 

 2011 1973 والنفايات 

 النفط

الفحم /الفحم

 الخثي
الفحم /الفحم

 الخثي

ESCWA
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 الطلب في قطاع النقل تزايد بشكل ملحوظ

استخدام النفط في قطاعات مختلفة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

 االقتصادي

 إستخدام غير مرتبط بالطاقة أخرى الصناعة  النقل  التحويل

ESCWA
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البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان اإلقتصادي : الطلب على النفط  

 مقابل البلدان غير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان اإلقتصادي

الطلب على النفط للبلدان غير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية 
 في الميدان اإلقتصادي كنسبة مئوية لمجموع الطلب المتزايد

ن
ط
ر 

يا
مل

 

الطلب على النفط للبلدان غير 

األعضاء في منظمة التعاون 

 والتنمية في الميدان اإلقتصادي 

الطلب على النفط للبلدان األعضاء 

في منظمة التعاون والتنمية في 

 الميدان اإلقتصادي 

ESCWA

2011في % 49  

1973في % 26  
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أساسية ألبحاث وتحاليل دقيقة: ات النفط الجديدةءإحصا  

  توقعات الطاقة في العالم 

 

 

الطلب العالمي على الطاقة األولية بحسب نوع الوقود 

   في سيناريو السياسات الجديدة

 

 الطلب العالمي على النفط 

 

 التقرير المتعلق بسوق النفط 

 
 توقعات الطاقة في العالم 

 

ESCWA
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  استبيان النفط السنوي
 
 

 

  

 ؟ مهمة لماذا احصاءت النفط

 

 

اللجنة /اوروستات /استبيان النفط لوكاالت الطاقة الدولية 

  االقتصادية ألوروبا 

 

 

  نشر البيانات

 

 

ESCWA
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كيف يتم تجميع احصاءت النفط في وكالة الطاقة 

؟ الدولية  

ESCWA
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البلدان األعضاء وغير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان  

 اإلقتصادي

 بيانات العالم

البلدان األعضاء في منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان 

 اإلقتصادي
 

البلدان غير األعضاء في 
منظمة التعاون والتنمية في 

 الميدان اإلقتصادي

دولة ٣٤  وزارات الطاقة 

 شركات النفط
ت ااحصاء
  وطنية

منظمة التعاون والتنمية 
 في الميدان اإلقتصادي

مكاتب االحصاء  
  الوطنية

ESCWA
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Oil 
Questionnaire 

Of which: 
non-energy 

use 

  جداول ٨استبيان النفط يحتوي على 

تزويد النفط الخام، 
سوائل الغاز الطبيعي 

 وغيرها

تزويد المشتقات 
 النفطية

التوزيع بحسب 
  القطاع

 التجارة

 االستيراد

 التصدير
إستخدام غير مرتبط 

  بالطاقة

إستخدام مرتبط 
  بالطاقة

ESCWA
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1الجدول   

أ2الجدول   

3الجدول   

 ُبنية االستبيان
 

 

 التوزيع بحسب القطاع

تزويد النفط الخام، سوائل 

  الغاز الطبيعي وغيرها

 تزويد المنتجات التامة الصنع

ESCWA
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 اإلنتاج

 من مصادر أخرى

 الواردات

المخزونتغير  االستخدام المباشر الصادرات  

التدفقات المرتَجعة من 

 الصناعة البتروكيميائية
 المنتجات المنقولة

مصفاة 

 التكرير

 التغذيةتدفقات الخام وسوائل الغاز الطبيعي وزيوت 
ESCWA
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أ2الجدول   

 تزويد المنتجات التامة الصنع

 تزويد المنتجات التامة الصنع

ESCWA
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 تزويد المنتجات التاّمة الُصنع
 جمع بيانات وكالة الطاقة الدولية 

 الجزيئات األخف

 الجزيئات األثقل

 الديزل لوسائل النقل

 زيت غاز التدفئة وغيره

 زيت الوقود ذات نسبة الكبريت المنخفضة

 زيت الوقود ذات نسبة الكبريت المرتفعة

 غاز التكرير

 اإليثان

 الغاز البترولي السائل

فتااالن  

 الغازولين أو بنزين المحركات

 بنزين الطائرات
 وقود المحركات النفاثة من نوع الغازولين

 وقود المحركات النفاثة من نوع الكيروسين

 أنواع أخرى من الكيروسين

 زيت الغاز والديزل

 زيت الوقود

 ي نقطة غليان معينةفالمواد المتطايرة البيضاء والمواد المتطايرة 

 زيوت التشحيم

(بيتومين)القار   

 شمع البرافين

 الفحم البترولي

 المشتقات النفطية

 الديزل الحيوي

 الديزل غير الحيوي

 الغازولين الحيوي

 الغازولين غير الحيوي

 وقود الكيروسين الحيوي

 وقود الكيروسين غير الحيوي

ESCWA
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إجمالي 

 المخرجات
 التوزيع الداخلي

 وقود التكرير

مخازن الوقود 
 الصادرات البحرية الدولية

 المنتجات المنقولة

استالم المواد 

 األولية

المنتجات الُمعاد 

 تدويرها

التحويالت بين  الواردات

 المنتجات

تغير 

 المخزون

 التكرير

 النفط الخام

 رسم بياني لتدفق مشتقات النفط
 

 

ESCWA
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3الجدول   

 التوزيع بحسب القطاع

 التوزيع بحسب القطاع

ESCWA
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التزويد االجمالي بحسب القطاع : ٣الجدول   
 

 

  مصانع قطاع الطاقة

  مثل إستخراج النفط والغاز

 الكهرباء•

 الحرارة•

مثل تحويل الغاز  تحويالت أخرى•

  إلى سائل 

 قطاع النقل

 قطاع التحويل

 قطاع الصناعة

 السكني•

 الخدمات العامة/ التجارة•

 الزراعة•

  صيد األسماك •

 

إجمالي التوزيع 

 الداخلي

 قطاع الطاقة

  الطيران•

  الطرق•

  السكك الحديدية•

 المالحة•

  الحديد والفوالذ•

 البتروكيمائية/الصناعات الكيمائية•

  البناء•

 فلزات غير معدنية•

 قطاع ثانوي أخر ١٣•

 

 قطاعات أخرى

مجموع االستهالك 

 النهائي

ESCWA
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 (ال التدفق الجمركي)التدفق المادي 

بلد المنشأ األصلي: النفط الخام، سوائل الغاز الطبيعي 

بلد الوجهة النهائية: المشتقات النفطية 

تجارة الترانزيت غير محسوبة 

  بلد وجهة للتصدير ١٠٠بلد منشأ لإلستيراد و ١٠٠أكثر من 

  جدول االستيراد والتصدير

 

 
 

 

ESCWA
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  استبيان النفط السنوي
 
 

 

  

 ؟ مهمة لماذا احصاءت النفط

 

 

اللجنة /اوروستات/استبيان النفط لوكاالت الطاقة الدولية 

   االقتصادية ألوروبا 

 

 

  نشر البيانات

 

 

ESCWA
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  النفاذ إلى المعلومات

  خدمة البيانات الكتب

ESCWA
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  النفاذ إلى المعلومات

 

ESCWA
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  منشورات وكالة الطاقة الدولية األخرى حول المعلومات النفطية

 

 

 

 

  خدمة بيانات النفط الشهرية

ESCWA
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  شكراً لكم
 

oilaq@iea.org 

ESCWA
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 تعبئة استبيان النفط

1 )الوحدات 

2 )الجداول 

3 )التحقق 

  +اإلضافات التقنية 

 

 

 

 

 تمارين تحضيرية 
ESCWA
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 تحويل البيانات إلى وحدة واحدة( 1

من برميل إلى كيلوطن 

 إسأل المصنع عن عدد البراميل بالطن الواحد
 10= طن  10,000= طن /برميل 7.3/ برميل 73,000: مثال

 كيلوطن

 ليتر 159= برميل 1

 159يقسم العدد على 
 برميل 73,000=  159/ ليتر11,670,000 :مثال

 

من ليتر إلى برميل 

 ؟

 ؟

ESCWA
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 توثيق البيانات بشكل بسيط( 2

المشتقات النفطية 

 األولية

  مثل النفط الخام

1الجدول   أ 2الجدول    

 المشتقات النفطية

3الجدول   

 مصافي التكرير 

ESCWA
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 أساسيات التكرير

وقود 
 التكرير

 المخرجات  الُمدخالت

ESCWA
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 النفط الخام

 1000  1 (+) المحلياإلنتاج  

   2(+) مصادر أخرىمن  

   3(+) العائدة إلى مصافي التكريرالتدفقات  

   4(+) المنقولةالمنتجات  

 0  5(+) (الميزان)الواردات مجموع  

 0  6(-) (الميزان)الصادرات مجموع  

 0  7(-) المباشراالستخدام  

 0  8(+) (وطنيةالاألراضي )المخزون تغير   

 1000  9(=) (محتسبة)مصافي التكرير مدخالت  

1-  10(-) االحصائية الفوارق    

 1001  11(=) (مالحظة)مصافي التكرير مدخالت  

 

 

من أين تأتي مدخالت مصافي : 1الجدول 
 التكرير؟

٤ 
٥ 

ESCWA
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 المحركات غازولين

 0  1(+) المواد األوليةاستالم  

 596  2(+) مخرجات مصافي التكريرإجمالي  

 0  3(+) المنتجات الُمعاد تدويرهامدخالت  

 0  4(-) التكريروقود   

 4  5(+) (الميزان)الواردات مجموع  

 0  6(-) (الميزان)الصادرات مجموع  

 0  7(-) البحرية الدولية الوقود مخازن 

 0  8(+) بين المنتجاتالتحويالت  

 0  9(-) المحّولةالمنتجات  

 0  10(+) (وطنيةالاألراضي )المخزون تغير   

 600  11(=) (ُمحتَسبة)التسليمات الداخلية إجمالي  

 0  12(-) اإلحصائيةالفوارق  

 600 13(=) (مالحظة)التسليمات الداخلية إجمالي  

عة : أ2الجدول  من أين تأتي المشتقات النفطية الموزَّ
ESCWA إلى المستهلِك؟
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   ب٣أ و ٣جداول 
  ؟من يستخدم المشتقات النفطية 

إجمالي غازولين 

    ديزل/المحركات

(مجمل االستهالك)الطلب الداخلي  1 1000  

 قطاع التحويل 2 0

 قطاع الطاقة 16 0

 مجمل االستهالك النهائي 25 1000

 قطاع النقل 26 0

 قطاع الصناعة 34 1000

 الحديد والفوالذ  35 0

1000 
  (والبتروكيمائية)الصناعات الكيمائية   36

  قطاعات أخرى 48 0

 إستخدام مرتبط بالطاقة

 إستخدام غير مرتبط بالطاقة

  أ ٣جدول 

  ب٣جدول 
  ٣جدول 

ESCWA
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إجمالي غازولين 

    ديزل/المحركات

(مجمل االستهالك)الطلب الداخلي  1 400  

قطاع التحويل    2 0  

قطاع الطاقة    16 0  

 مجمل االستهالك النهائي    25 400

قطاع النقل      26 0  

قطاع الصناعة      34 400  

 الحديد والفوالذ        35 0

  (والبتروكيمائية)الصناعات الكيمائية         36 400

  قطاعات أخرى      48 0

إجمالي غازولين 

    ديزل/المحركات

(مجمل االستهالك)الطلب الداخلي  1 600  

قطاع التحويل    2 0  

قطاع الطاقة    16 0  

 مجمل االستهالك النهائي    25 600

قطاع النقل      26 0  

قطاع الصناعة      34 600  

 الحديد والفوالذ        35 0

  (والبتروكيمائية)الصناعات الكيمائية         36 600

  قطاعات أخرى      48 0

-  طاقة   أ ٣

-  غير مرتبط بالطاقة   ب ٣

إجمالي غازولين 

    ديزل/المحركات

(مجمل االستهالك)الطلب الداخلي  1 1000  

قطاع التحويل    2 0  

قطاع الطاقة    16 0  

 مجمل االستهالك النهائي    25 1000

قطاع النقل      26 0  

قطاع الصناعة      34 1000  

 الحديد والفوالذ        35 0

  (والبتروكيمائية)الصناعات الكيمائية         36 1000

  قطاعات أخرى      48 0

  ٣جدول 

ب٣  = ٣جدول    + أ ٣   

ب ٣أ و ٣جداول   

ESCWA من يستخدم المشتقات النفطية؟
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  مرات عدة من البيانات قالتحق( ٣

 طريقتين اساسيتين للتحقق 

؟هل هناك فروقات إحصائية 
  تزويد -طلب = فروقات إحصائية   

؟ ما هي خسارات مصافي التكرير  
  مدخالت مصافي التكرير -مخرجات مصافي التكرير = خسارات   

 

 %١> تزويد  / الفروقات اإلحصائية  

        ٪ من مدخالت ٥صفر أو أكثر من > خسارات مصافي التكرير  

  مصافي التكرير 

 

 

ESCWA
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 النفط الخام 
  

    

(ميزان)إجمالي الواردات   5 (+) 100  

(ميزان)إجمالي الصادرات   6 (-) 0  

 االستخدام المباشر  7 (-) 0

(األراضي الوطنية)تغير المخزون   8 (+) 5  

: مواد للتذكير      

 خسارات مصافي التكرير  12 0

:مستويات المخزون  

30 
(األراضي الوطنية)مستوى المخزون االفتتاحي  13  

10 
(األراضي الوطنية)مستوى المخزون الختامي  14  

فة ال معلومات حول الواردات المصنّ 
٤بحسب بلد المنشأ في جدول   

٥≠ ١٠ - ٣٠= تغير المخزون   

 :رسالة

 المخزون الختامي –المخزون االفتتاحي = تغير المخزون يجب أن 

 

 (١٠١سطر )مجموع االستيراد = يجب أن ( ١٤سطر )مجموع االستيراد 

 مثال إلجراء التحقق من البيانات
ESCWA
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 1الجدول ، 

(ميزان)إجمالي الواردات   

(ميزان)إجمالي الصادرات   

 

ESCWA
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 المصادر ووسيلة االتصال

  
 

 

 

www.iea.org/stats 

WED@iea.org 

ESCWA

mailto:wed@iea.org
mailto:wed@iea.org
mailto:wed@iea.org
http://www.iea.org/stats

