
  م2017 مايوخالل شهر  إنتاج النفط في السلطنة مليون برميل ) 30,1(
م2017يونيو عن الشهر السابق) %3,7(مقداره رتفاع با

ــعر /دوالر 51,7 ــط س ــل متوس برمي
م2017 مايوبرميل النفط في شهر 

53A  ــيارات ــود الس ــاج وق ــع انت ارتف
م 2017 مــايوشــهر بنهايــة ) 91(عــادي 

ــالفترة  ــة ب ــمقارن ــن  ةالمماثل ــامم  ع
.م2016

25A رتفـــــاع اســـــتخدام الغـــــاز ا
الطبيعــــي فــــي محطــــات توليــــد 

ـــايو  ـــهر م ـــالل ش ـــة خ م 2017الطاق
  .مقارنة بالشهر السابق

  بنهاية )%3,6( بنسبة انخفاضا شهد حين في .السابق بالشهر مقارنة م2017 مايو شهر في )%3,7( بنسبة رتفاعاا السلطنة في النفط إنتاج سجل
.)%8,3( بنسبة النفطية والمكثفات ،)%3,1( بنسبة الخام النفط انخفاض نتيجة ،السابق العام من المماثلة بالفترة مقارنة م2017 مايو

ي االنتاج المحل( سجل إنتاج الغاز  الطبيعي
خـــالل ) %4(نســـبة ب رتفاعـــاا )االســـتيراد+ 

، مقارنـة بالشـهر السـابق م2017 مايوشهر 
مقارنــة ) %0,6(بنســبة  رتفاعــااكمــا ســجل 

.بالفترة المماثلة من العام السابق
هر في ش الغاز الطبيعيانتاج ارتفاع يعزى 
ــايو  ــابق م2017م ــهر الس ــة بالش ــى  مقارن إل

محطــات توليـــد فـــي اســتخدامه  رتفــاعا
ـــبة  ـــة بنس ـــنفط ) %25(الطاق ـــول ال وحق

 نخفــــضال المقابــــ فــــيو ) .1,3(بنســــبة
) %3,3(بالمنـــاطق الصـــناعية اســـتخدامه 

خـالل ) %2,4(والمشاريع الصناعية بنسـبة 
.تلك الفترة

ر فـي شـه إنتاج الـنفطفي  رتفاع يعزى اال
 الـنفط الخـامانتاج  رتفاعام  إلى 2017 مايو

مليــون ) 27,3(، ليصــل إلــى )%3,5(بنســبة 
 مليــون برميــل) 26,4(برميــل مقارنــة بنحــو 

.في الشهر السابق
المكثفـــات النفطيـــة انتـــاج  ارتفـــع كمـــا 

) 2,8(صــــل إلــــى نحــــو يل ،)%5,8(بنســــبة 
م 2017مليـــون برميـــل خـــالل شـــهر مـــايو

ـــة بنحـــو  مليـــون برميـــل فـــي ) 2,6(مقارن
 .الشهر السابق

صــادرات الــنفط فــي شــهر  تشــهد أيضــا 
مقارنــة  )%9,1(بنســبة  رتفاعــاا م2017 مــايو

مليـون ) 24,8(صل إلـى تلبالشهر السابق،  
.برميل

ويعـزى هـذا  .مليـون برميـل) 5(لتبلـغ نحـو  مقارنـة بالشـهر السـابق م 2017 مايوفي شهر  ) %3(المصافي في السلطنة بنسبة منتجات  نخفضتا
و فـي  . )%3(بنسـبة ) ديزلالـ(الغـاز زيـت  و  )%5,9(بنسـبة ) 91(وقـود السـيارات عـادي ، ) %14,4(وقود الطـائرات بنسـبة انتاج  نخفاضاإلى  نخفاضاال

السـلطنة مـن البتروكيماويـات انتـاج  نخفـضوا). %0,5(و غـاز البتـرول المسـال بنسـبة ، )%2,8(بنسـبة ) 95(السيارات ممتاز قود وارتفع انتاج المقابل، 
.م2017مقارنة بشهر ابريل ) %14(بنسبة 

مليـون ) 3,9(مليـون برميـل مقارنـة بــ ) 4(مقارنـة بالشـهر السـابق، لتصـل الـى ) %3(بنسـبة  رتفاعاا م2017مايو سجلت مبيعات المصافي في شهر
بنسـبة ) 91(السـيارات عـادي ، وقـود  )%6.8(بنسـبة ) 95(وقـود السـيارات ممتـاز مبيعـات ارتفـاع الـى  االرتفاعويعزى هذا  .برميل خالل الشهر السابق

) %1,2(الغـاز الـديزل بنسـبة زيـت مبيعات و  )%1,6(غاز البترول المسال بنسبة  مبيعات انخفضتفي المقابل، . ) %5(بنسبة الطائرات و وقود ) 5,3%(
.خالل تلك الفترة

الـــــنفط انخفـــــاض انتـــــاج  3,6%
ــايوب ــة م ــة م 2017 نهاي ــمقارن الفترة ب

.من العام السابق ةالمماثل

إجمـــــالي صـــــادرات  رتفـــــاعا 9,1%
ـــة  ـــنفط بنهاي ـــايوال ـــة 2017 م م مقارن

.بالشهر السابق

تقرير عن النفط والغاز
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إنتاج النفط 

صادرات النفط 

)م2017 مايو –م 2016يونيو (إنتاج وصادرات النفط خالل الفترة 



30.1 Million Barrels of Oil Production in the Sultanate during May 2017 
with increase of 3.7% Compared to the Previous Month.

June 2017  

51.7 $/ barrel is the average of oil 
price in May 2017.

3.6% Decrease in the production of 
oil at the end of May 2017 
compared to the same period of the 
previous year.

9.1% Increase in the total Oil 
exports in May 2017 compared to the 
previous month.

Oil production in the Sultanate recorded an increase of (3.7%) in May 2017 compared to the previous month. Otherwise, it decreased by 
(3.6%) at the end of May 2017 compared to the same period of the previous year, due to the decline in crude oil production by (3.1%) and 
condensate by (8.3%).

The increased in oil production in
May 2017 is attributed to the increased in
crude oil by (3.5%), to reach
(27.3) million barrels, compared with
(26.4) million barrels in the previous
month.
The production of condensate oil increased
by (5.8%) to reach (2.8) million barrels
during May 2017 compared to (2.6) million
barrels in the previous month.
Also, oil exports increase by (9.1%) in

May 2017 compared to the previous month,
to reach (24.8) million barrels.

Although, the production of natural gas 
(local production + imports) in May 2017 
increased by (4%) compared to the 
previous month. It  also increased by 
(0.6%) compared to the same period of the 
previous year. This increased in May
compared to the previous month, was 
attributed  to the increased in the use of 
natural gas in power generations by  (25%),
oil fields by (1.3%) . However, the usage  
of natural gas in industrial areas was 
decreased by (3.3%), and in industrial 
projects by  (2.4%) during that period.

Refineries and petroleum products in the Sultanate has decreased by (3%) in May 2017 compared to the previous month, to reach (5) million
barrels. This decreased is attributed to the decrease in production of aviation fuel oil by (14.4%) ,car fuel M(91) by (5.9%) and gas oil by (3%).
On the other hand, the production of car fuel M(95) has increased by (2.8%) and LPG by (0.5%). The production of petrochemicals has
decreased by (14%) compared to the previous month.
Refineries sales recorded an increase of (3%) reaching (4) million barrels during May 2017 compared to (3.9) million Barrel during the previous
month. This increase is attributed to the increase in the sales of car fuel M(95) by (6.8%) ,car fuel M(91) by (5.3%) and the sales of aviation fuel
oil by (5%). On the other hand , the sales of liquefied petroleum gas has decreased by (1.6%) and gas oil (1.2%) during that period.

Production and  Exports of Oil during 
(June2016 –May2017)

25% Increase in the usage  of 
natural gas in  power generations in 
May 2017 compared to the 
previous month.

Oil & Gas Report 
Issue (25)

53% Increase in the production of car 
fuel M(91) at the end of May 2017
compared to same period of the 
previous year.
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