
خالل شهر ) %1,2(إنتاج النفط في السلطنة يسجل انخفاضاً بنسبة 
م2015سبتمبرمقارنة بالشهر السابق 2015اغسطس

3 ف2% نفط ال اج إنت اع تف ا
 ارتفاع نتيجة السابق، العام من المماثلة بالفترة مقارنة م2015 أغسطس نهاية حتى )%3,2( بنسبة ارتفاعاً السلطنة في النفط إنتاج شهد

كثفا ةال فط فط)%13(ةال اال 2(ةال الا)2% فطإ ةال لط اُال فا 1(ةا ش)2% ــي3,2% ــنفط فــ ــاج الــ ــاع إنتــ ارتفــ
ــطس    ــة  أغسـ ــى نهايـ ــلطنة حتـ السـ

م مقارنــة بــالفترة المماثلــة مــن    2015
.العام السابق

 شهر في )%1,2( بنسبة انخفاضا السلطنة في النفطإنتاجسجلبينما.)%2,2(بنسبةالخاموالنفط،)%13,5( بنسبةالنفطيةالمكثفات
.السابق بالشهر مقارنة م2015 أغسطس

ــاً   ــاز الطبيعـــي ارتفاعـ ــاج الغـ ســـجل إنتـ
حتــى نهايــة أغســطس ) %5,3(بنســبة 

ــن   2015 ــة مـ ــالفترة المماثلـ ــة بـ م مقارنـ
) %0,1(العـــام الســـابق،  وارتفـــع بنســـبة 

أ

 السلطنة في النفط إنتاج انخفاض يعزى
 بالشهر مقارنة م2015 أغسطس شهر خالل

  بنسبة الخام النفط إنتاج انخفاض إلى السابق
 برميل مليون )27,5( إلى ليصل ،)0,7%(

م  2014يناير (إنتاج وصادرات النفط خالل الفترة 
م2015أغسطس  –

ارتفاع  إجمالي صادرات النفط  4,7%
م مقارنـة  2015حتى نهايـة أغسـطس   

ق ا ال ا ال ن اثلة ال ة ــطسالفت ــهر أغس ــالل ش ــة 2015خ م مقارن
ــابق  ــهر الس ــاز   . بالش ــاع الغ ــزى ارتف ويع

م 2015الطبيعــي فــي شــهر أغســطس  
ــاع   ــابق إلـــى ارتفـ ــة بالشـــهر السـ مقارنـ
استخدام الغاز الطبيعي في المنـاطق  

،  والمشــــاريع  )%13(الصـــناعية بنســـبة   
بة بنس 4(الصناعية ض)1% انخف ا بينم

شهرفيبرميل مليون )27,7(بنحومقارنة
 المكثفات إنتاج انخفض كما .م2015 يوليو

 )3,1( نحو إلى ليصل )%5,8( بنسبة النفطية
 م2015 أغسطس شهر خالل برميل مليون

  الشهر في برميل مليون )3,3( بنحو مقارنة
.السابق

.بالفترة المماثلة من العام السابق

مليــار  متــر مكعــب إجمــالي إنتــاج  3,6
ــاز الطبيعــــي  ــي (الغــ ــاج المحلــ + اإلنتــ

فــي الســلطنة فــي شــهر    )  االســتيراد
.م2015أغسطس

إنتــاج وقــود الســيارات   ارتفــاع  17,4%
م مقارنـــة 2015خـــالل شـــهر اغســـطس

.بالشهر السابق

نســبة اســتخدام الســلطنة54,9%

، بينمـا انخفـض   )%4,1(الصناعية بنسـبة
اســتخدام الغــاز الطبيعــي فــي حقــول 

، ومحطـات توليـد   )%7,2(النفط بنسـبة  
خـــالل تلـــك ) %2,7(الكهربـــاء بنســـبة

.الفترة

  أغسطس شهر في النفط صادرات ارتفعت 
 الشهر مع مقارنة )%6,8( بنسبة م2015

  إلى النفط صادرات إجمالي ليصل السابق
 مليون )24,7( بـ مقارنة برميل مليون )26,4(

.العام نفس من يوليو شهر في برميل

بنسبة السلطنة في البترولية والصناعات المصافي منتجات أغسطس)%4(ارتفعت نهاية العام2015حتى من المماثلة بالفترة مقارنة م
للغـــــاز الطبيعـــــي فـــــي المشـــــاريع 
الصـــناعية  خـــالل شـــهر أغســـطس    

.م2015

م مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2015حتى نهاية أغسطس  )% 4(ارتفعت منتجات المصافي والصناعات البترولية في السلطنة بنسبة
، ووقـود  )%5,9(، ووقـود الطـائرات بنسـبة    ) %8(بنسـبة   والبـروبلين ، )%12(بنسـبة   النافثـا  و، )%16,8(السابق،  نتيجة ارتفاع إنتاج الديزل بنسـبة  

، وغـاز البتـرول   )%4,8(فـي المقابـل، انخفـض إنتـاج مخلفـات التصـفية بنسـبة        . علـى التـوالي  ) %0,4( و) %2,4(السيارات وزيت الوقـود بنسـبة   
.م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق2015حتى نهاية أغسطس )  %2,1(المسال بنسبة 



Oil Production in the Sultanate Registered  Decline by 1.2% During 
August 2015 compared to the Previous Month

September 2015  

3.2% Increase in Oil production in 
Oil production in the Sultanate increased by (3.2%) at the end of August 2015 compared to the same period of the 

previous year due to the increase in oil condensate by (13 5%) and Crude oil by (2 2%) While Oil Production in the3. % c e se O p oduc o
the Sultanate at the end of August 
2015 compared to  the same period 
of 2014.
4.7% Increase  in total Oil Exports  
at the end of August 2015 compared 
to the same period of 2014

previous year due to the increase in oil condensate by (13.5%), and Crude oil by (2.2%). While, Oil Production in the 
Sultanate registered a decline by (1.2%) in August 2015 compared to the previous month.

The decline in Oil Production in the 
Sultanate during August 2015 
compared to the previous month is 
attributed to the decline in Crude Oil 

barrels in July 2015. Production of 
Natural Gas increased by (5.3%) at the 
end of August 2015 compared to the 
corresponding period of 2014, and it 

Production and  Exports of Oil 
during (Jan 2014 – Aug 2015)

to the same period of 2014.

3.6 Billion Cubic Meters Natural 
Gas production ( Imports + Local 
Production) in the Sultanate during 
August 2015. 

by (0.7%), to reach (27.5) million 
barrels compared to (27.7) million 
barrels in July 2015. Also,  Oil 
Condensate fell by (5.8%) to reach  
(3.1) million barrels in August 2015 
compared to (3.3) million barrels in the 

i th

increased by (0.1%) during August 
2015 compared to the previous month. 
The increase in the production of  
Natural Gas in August 2015  compared 
to the previous month was attributed to 
the increase in the uses of Natural Gas 
i I d i A b (13%) I d iprevious month.

Oil Exports in August 2015 
Increased by (6.8%) compared to the 
previous month to reach (26.4) million 
barrels Compared to (24.7) million

in Industries Area by (13%), Industries 
Projects by (4.1%), while the uses of 
natural gas declined in Oil Fields by 
(7.2%), and Power Generations by 
(2.7%) during period under preference.

Refineries and petroleum products in Oman increased by (4%) at the end of August 2015 compared to the same period of

17.4% Increase in Gasoline 
Production during August 2015 
compared to the previous month.

54 9% Sultanate’s use of Natural Refineries and petroleum products in Oman increased by (4%) at the end of August 2015 compared to the same period of 
2014, due to the increase in Gas Oil production by (16.8%), Naphtha by (12%), Propylene by (8%), Jet Fuel by (5.9%), 
Gasoline and Fuel Oil by (2.4%) and (0.4%) respectively. On the other hand, Long Residual fell by (4.8%),and  Liquefied 
Petroleum Gas by (2.1%) at the end of August 2015 compared to the same period of 2014.

54.9% Sultanate s use of Natural 
Gas in  Industries Projects  during 
August 2015.


