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النفط الخام والمنتجات المكررة
صادرات النفط ومنتجاته عبر الموانئ السعودية ()2005-2017
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المصدر :بيانات الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة العربية السعودية.

•ﺻﺪرت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  2.6ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017ذهــب ﻏﺎﻟﺒﻴتهــا ( 68.5ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ) إﻟﻰ ﺁﺳﻴﺎ،
ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ( 14ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ)  ،وﺷﻤﺎل ﻏﺮب أوروﺑﺎ ( 5.5ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ)  ،واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ( 5.6ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ) ،ومناطــق أخــرى (6.3
في المائة).
•تماشي ًا مع اتفاق أوبك إلعادة التوازن إلى السوق ،بلغ إجمالي كمية النفط المصدرة في عام  2.5( 2017مليار) برميل  ،أي أقل من عام
 2016بما يقارب  137مليون برميل .وقد قلصت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي لدعم أسعار النفط ،ومع ذلك ظلت صادراتها
األعلى عالميا.

ارتفاعا طﻔﯾﻔﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017إﻟﯽ 299
•رﻏم اﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎدرات النفط اﻟﺧﺎم ﺑﻧﺳﺑﺔ  5ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ،فقد ارﺗﻔﻌت ﺻﺎدرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﮐررة
ً
ﻣﻟﯾون ﺑرﻣﯾل ﻣن  296ﻣﻟﯾون ﺑرﻣﯾل ﻓﻲ ﻋﺎم  .2016وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾرﺗﻔﻊ ھذا اﻟرﻗم ﺣﺎﻟﻣﺎ يبدء تشغيل ﻣﺷروع ﻣﺻﻔﺎة ﺟﺎزان ،فذلك ﺳﯾﺿﯾف
 400,00ﺑرﻣﯾل للطاقة اإلنتاجية للتكرير .اكتمل المشروع حال ًيا بنسبة  90٪ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام .2019
•ارتفعت شحنات الديزل والبنزين وأنواع الوقود األخرى بنسبة  27في المائة ** في يناير  2018لتصل إلى  1.9مليون** برميل في اليوم
وفقا لبيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي).

يمكن الوصول إلى مجموعة البيانات عبر بوابة بيانات كابسارك لمزيد من التحليالت وتمثيل البيانات من ناقالت النفط الصادرات النفطية من الموانئ.
يمكن االطالع على المزيد من بيانات النقل البحري عبر المنافذ من خالل إطار كابسارك لتحليل النقل.
أيضا صادرات من ميناء سعود عام  ،2016وال ميناء الخفجي
*التوجد أي صادرات نفطية من ميناءي سعود والخفجي عام  2017بسبب تقليص اإلنتاج والتصدير .والتوجد ً
عام .2015
المصادر :الهيئة العامة لإلحصاء .أرامكو السعودية؛ * OilPrice.com؛ أوبك

الباحث :عبير الغامدي
عبير باحث مشارك تتمتع بخبرة في إدارة بيانات الطاقة وتطبيقات األبحاث المتعلقة بها .وتشمل اهتماماتها البحثية إمدادات الطاقة
كبيرا من البيانات على بوابة بيانات كابسارك إلى جانب تطوير تطبيقات تحليالت الطاقة.
عددا
ً
واستخداماتها .وقد نشرت ً

