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 المساحة

 مليار هكتار) 1.4( ²مليون كم  13.3 المساحة الكلية
 في المائة 9.6 نسبتها إلى العالم

 
 والعمالة السكان

 مليون نسمة 2361. عدد السكان
 في المائة 5.1 نسبتهم إلى العالم

 )2011عام في ( مليون عامل 121.4 العمالة العربية
 في المائة  17.2 معدل البطالة

 
 الناتج المحلي اإلجمالي
 أمريكي مليار دوالر  2,692 القيمة باألسعار الجارية

 في المائة 9.4 (باألسعار الجارية) النمو السنويمعدل 
0Fة)ـابتـار الثـ(باألسع معدل النمو السنوي

 في المائة 4.0 *
 أمريكي دوالر 7,682 )باألسعار الجارية( متوسط نصيب الفرد

 في المائة 5.1 نسبة القيمة المضافة للقطاع الزراعي
 في المائة 40.3 نسبة القيمة المضافة للصناعات االستخراجية

 في المائة 8.8 نسبة القيمة المضافة للصناعات التحويلية
 في المائة 38.5 نسبة القيمة المضافة لقطاع الخدمات

 
 النفط

 في المائة  56.8 ة احتياطي النفط المؤكد إلى االحتياطي العالمينسب
 في المائة 28.4 إلى االحتياطي العالمينسبة احتياطي الغاز الطبيعي 

 مليون برميل يومياً  24.2 إنتاج النفط الخام
 في المائة 32.2 إلى اإلنتاج العالمينسبة إنتاج النفط الخام 

 )2011 عامفي (في المائة   17.1 إلى اإلنتاج العالمي المسوق نسبة إنتاج الغاز الطبيعي
 أمريكي مليار دوالر 719.5 عوائد الصادرات النفطية (تقديرات باألسعار الجارية)

 
 التجارة

 أمريكي مليار دوالر 1,310.5 (فوب) الصادرات السلعية
 في المائة 7.2 نسبة الصادرات إلى الصادرات العالمية

 أمريكي مليار دوالر 816.1 )(سيف الواردات السلعية
 في المائة 4.4 نسبة الواردات إلى الواردات العالمية

 أمريكي مليار دوالر 114.2 العربية إجمالي الصادرات البينية
 في المائة 8.7 الصادرات العربيةالبينية إلى إجمالي  الصادراتنسبة 

 
1Fالخارجية الرسميةاالحتياطيات 

** 
 أمريكي مليار دوالر 1,266 القيمة 

 شهراً  18.8 متوسط تغطية االحتياطيات الرسمية للواردات العربية (فوب)
 

 الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة
 أمريكي مليار دوالر 189.1 القيمة

 أمريكي مليار دوالر  15.0 الخارجي قيمة خدمة الدين العام
 في المائة 20.6 المحلي اإلجمالي نسبة الدين إلى الناتج

 في المائة    4.9 صادرات السلع والخدماتنسبة خدمة الدين إلى حصيلة 
 

                                                                 
 باستثناء ليبيا.  *

 باستثناء الذهب النقدي.  **

 

 مؤشرات عامة
 يةعن الدول العرب

 2012خالل عام 
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 كيلو متر مربع

 كيلو جرام

 لتر) 1/1000ملليلتر (
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 برميل نفط يومياً 

 برميل مكافئ نفط

 برميل مكافئ نفط يومياً 

 طن مكافئ نفط

 وحدة حرارية بريطانية

 المصدرة للبترول الدولمنظمة 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
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