يوليو
2021

29.9
مليون برميل
إنتاج
السلطنة
من النفط
في يوليو
2021

4.651

مليار متر مكعب
إنتاج السلطنة
من الغاز الطبيعي
(اإلنتاج+االستيراد
) في
يوليو2021

6.7
مليون برميل
إجمالي إنتاج
المصافي
في يوليو2021

92.2
ألف طن متري
إجمالي إنتاج
البتروكيماويات
في يوليو2021

66.4
دوالر
متوسط سعر برميل
النفط الخام
والمكثفات النفطية
في يوليو2021

%3.7
نسبة ارتفاع انتاج
السلطنة من النفط
في يوليو2021
مقارنة بالشهر
السابق

نسبة ارتفاع انتاج السلطنة
من الغاز الطبيعي
(اإلنتاج+االستيراد) في
يوليو 2021مقارنة بالشهر
السابق

نسبة ارتفاع في
إجمالي منتجات
المصافي في
يوليو 2021
مقارنة بالشهر
السابق

مليون برميل
صادرات السلطنة
من النفط الخام
في يوليو2021

الف برميل متوسط
االنتاج اليومي للنفط
في يوليو.2021

4651

% 1.3

%4.1

24.2

965.8

مليون متر مكعب
استخدام السلطنة
من الغاز الطبيعي
(اإلنتاج+االستيراد)
في يوليو2021

1.4
مليون
برميل
إنتاج
وقود
السيارت
(عادي )91

% 5.7
نسبة ارتفاع في إجمالي
منتجات البتروكيماويات في
يوليو2021
مقارنة بالشهر السابق

محطات توليد
الكهرباء

951
ألف برميل
إنتاج وقود
السيارات
(ممتاز)95

21.0
ألف طن متري
إنتاج بنزين

المناطق
الصناعية
المشاريع
الصناعية
حقول النفط

 856مليون متر مكعب

18مليون متر مكعب
 2552مليون متر مكعب
1224مليون متر مكعب

3.1

498

648

مليون
برميل
إنتاج وقود
زيت الغاز
(الديزل)

ألف برميل
إنتاج
وقود
الطائرات

ألف برميل
إنتاج غاز
البترول
المسال

48.7
ألف طن متري
إنتاج
الباراكسيلين

22.5
ألف طن متري
إنتاج بولي
بروبولين

July 2021

29.9
Million barrels
Total
Sultanate’s oil
production In
july2021

4.651
billion cubic meters
The Sultanate's
production of
natural gas
(production +
import) in
july2021

6.7
million
barrels, total
refinery
production in
july2021

92.2
thousand metric
tons total
petrochemical
production in
july2021

66.4
Dollars
The average price
of a barrel of
oil and
Condensate in
july2021

3.7
The percentage of the
increase in the
Sultanate’s oil
production in
july2021 compared to
the previous month

1.3%

The percentage increase
in the total refinery
products in july2021
compared to the previous
month

965.8

Million barrels
The Sultanate's
exports of crude
oil in july2021

thousand barrels of
The average daily
production of petrol
in july2021.

4651

The percentage of the increase
in the Sultanate's production of
natural gas (production +
import) in july2021 compared to
the previous month

%4.1

24.2

billion cubic meters
of the Sultanate's
use of natural gas
(production + import)
in july2021

Power
generations
industries Area

951

Million
barrels of
auto fuel
production
(M-91)

thousand
barrels of
auto fuel
production
(M-95)

18 million cubic meters
2552 million cubic meters

Industries
Projects
Oil Fields

3.1

1.4

856 million cubic meters

Million
barrels of
fuel oil
gas
production
(Diesel)

1224

million cubic meters

498

648

thousand
barrels of
aviation
fuel
production

thousand
barrels of
LPG
production

5.7

21.0

48.7

22.5

The percentage increase
in total petrochemical
products in july2021
compared to the
previous month

thousand
metric tons
production
benzene

thousand
metric tons
production
Paraxylene

thousand
metric tons
production of
polypropylene

