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  )1(جدول رقم 

  تقديرات االحتياطي من الزيت والغاز واإلنتاج العاملي من البترول

  يف آسيا الوسطى ـ قزوين

  م1/1/2002تقديرات االحتياطي 
  البيان

  )3بليون قدم(الغاز   )ألف برميل(الزيت اخلام 

  إنتاج الزيت

  م2001) ي/ب(ألف 

  300  4400  1178000  آذربيجان

  787  65000  5417000  كازاخستان

  146.5  101000  546000  تركمنستان

  -  200  12000  طاجيكستان

  1  200  40000  قريغيزستان

  143  66200  594000  أوزبكستان

  6895  1680000  48573000  روسيا

  3130  812300  89700000  إيران

  11402.5  2729300  146060000  اإلمجايل

  28100  2485125  818842000  إمجايل أوبك

  67169.9  5470885  1030305917  املياإلمجايل الع

  .االحتياطي املكتشف املؤكد واحملتمل واملمكن: االحتياطي
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  )2(جدول رقم 

  م2001زيت اخلام والغاز يف اية عام االحتياطي العاملي املؤكد من ال

  زيت خام  املنطقة
%  

  من العامل

عمر 

االحتياطي 

  )سنة(

  غاز طبيعي

 %  

ــن  مـ

  العامل 

عمر االحتياطي 

  )سنة(

  10  4.9  7.55  13.5  6.1  63.9  أمريكا الشمالية

ــط  ــوب ووس جن
  أمريكا

96  9.1  38.8  7.16  4.6  71.6  

  16.1  3.1  4.86  7.8  1.8  18.7  أوروبا

ــسوفييت  االحتــاد ال
  سابقاً

65.4  6.2  21.1  56.14  36.2  78.5  

  (*)  36.1  55.91  86.8  65.3  685.6  الشرق األوسط

  90.2  7.2  11.18  27.4  7.3  76.7  أفريقيا 

  43.8  7.9  12.27  15.6  4.2  43.8  الباسفيك/ آسيا

  61.9  100  155.08  40.3  100  1050  اإلمجايل العاملي

  . سنة100 أكثر من (*).   تريليون متر مكعب: الغاز الطبيعي.    بليون برميل: الزيت اخلام

والبترول ـ الد التاسع والثالثون ـ العدد التاسع،  bp Statistical of World Energy, June 2002: املصدر

  .م2002سبتمرب عام 
 


