النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في األسواق العالمية
يوليو 0202
أولا :أسواق النفط العالمية
 .1أسعار النفط
 تشير أحدث التقديرات األولية لمنظمة أوبك ،إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خاماتها
إلى  37.1دوالر للبرميل خالل شهر يونيو  ،0202أي بنسبة زيادة تبلغ نوغو  %47.2مقارنغة
بالشغهر السغغاب  .بينمغغا تتوقغ المنظمغغة تراجععا المتوسعط السععنوي لسعععر سعلة خامععات أوبع فغ
عغغغا  0202إلغغغى  2..02دوالر للبرميغغغل ،ومغغغو مسغغغتوو يقغغغل بنوغغغو  0..2.دوالر للبرميغغغل
أو بنسبة  %22.2مقارنة بعا .020.
يغغر ر أ معغغدل أاغغعار اغغلة خامغغات أوبغغك قغغد ارتفععا خ ع ل رععهر مععايو  0202بنسغغبة %.0.4
( 5.4دوالر للبرميل) مقارنة بالشهر الساب  ،ليصغل إلغى  04.0دوالر للبرميغل .وقغد غا لبغد
تطبي االتفاق التاريخ بشأ خفض اإلنتاج القياا بين دول ) أوبغك (+المشغار ة فغ إعغال
التعغغاو  ،والغغري يهغغدو لمواتهغغة تغغداعيات تائوغغة فيغغروك ورونغغا المسغغت د (،)Covid-19
دوراً رئيسيا ً ف ارتفاع األاعار خالل شهر مايو  ،0202وذلك للمرة األولى خالل مرا العا .
المعدل السبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوب  ( 0202-0212 ،دولر  /برميل )
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المصدر :منظمة الدول المصدرة للبترول (أوب ) ،التقرير الشهري ،أعداد مختلفة.

الطلب والعرض
 تشير اَخر التقديرات إلى إنخفاض الطلب العالمي على النفط خالل الرب الثان من عا 0202
بشغغ ل قيااغغ يبلغغ  00.0مليغغو ب/ي ،أي بنسغغبة  %00مقارنغغة بمسغغتويات الربغغ السغغاب ،
ليصل إلى حغوال  20.2مليغو ب/ي .حيغ إنخفعض طلعب ممموععة العدول الصعناعية بنسغبة
 %02ليصل إلى  2...مليو ب/ي ،ما إنخفض طلب بقيعة دول الععال بنسغبة  %0.4ليصغل
إلى  ....مليو ب/ي.
ف غ حغغين يتوق غ بغغد تعععافي الطلععب العععالمي علععى الععنفط خغغالل الرب غ الثال غ مغغن عغغا 0202
ليصل إلى  .0.2مليو ب/ي ،أي بنسبة زيادة تبل  %02.4مقارنغة بمسغتويات الربغ السغاب .
1

حي يتوق ارتفعاع طلعب ممموععة العدول الصعناعية بنسغبة  %05.0ليصغل إلغى  ....مليغو
ب/ي ،ما يتوق ارتفاع طلب بقية دول العال بنسبة  %2.0ليصل إلى  .5..مليو ب/ي.
 تشغير التقغغديرات األوليغة إلغغى إنخفعاض اإلمععدادات العالميعة مع العنفط خغغالل شغهر مغغايو 0202
بمقغغدار  00.0مليغغو ب/ي ،أي بنسغغبة  %00مقارنغغة بمسغغتويات الشغغهر السغغاب  ،لتصغغل إلغغى
حغغوال  25.4مليغغو ب/ي .حيغ إنخفغغض إتمغغالى إمغغدادات الغغدول المنت غغة مغغن خغغارج أوبغغك
بنسبة  %..0لتصل إلى  42مليو ب/ي .ما إنخفضت إمغدادات الغدول األعضغا فغ منظمغة
أوبك من الغنف الخغا واغوائل ال غاز الطبيعغ بنسغبة  %05..لتصغل إلغى  0..4مليغو ب/ي.
تزامنا ً م بد تطبي إتفاق خفض اإلنتاج القياا بين دول (أوبغك  )+وبعغض الغدول األخغرو
المنت ة للنف منر مطل شهر مايو .0202
مغا تشغير التقغديرات إلغى مزيعد مع اإلنخفعاض فعي اإلمعدادات العالميعة مع العنفط خغالل شغهر
يونيغغغغو  ،0202علغغغغى خلفيغغغغة إعغغغغال غغغغل مغغغغن الممل غغغغة العربيغغغغة السغغغغعودية ودولغغغغة ال ويغغغغت
ودولغغغة اإلمغغغارات العربيغغغغة المتوغغغدة عغغغغن إتغغغرا خفغغغغض إ غغغاف و غغغغوع علغغغى إنتغغغغاته
بنوغغغو مليغغغو ب/ي و  22ألغغغ ب/ي و  022ألغغغ ب/ي علغغغى الترتيغغغ خغغغالل مغغغرا الشغغغهر.
وفغغغ مغغغرا السغغغياق ،تغغغ اإلتفغغغاق علغغغى وقغغغ إنتغغغاج الغغغنف مغغغن حقغغغل الخف غغغ المشغغغترك بغغغين
الممل ة العربية السعودية ودولة ال ويت خالل نفس الشهر.
 إنخفض إنتاج الوليعات المتحعدة مع العنفط الصعخري خغالل شغهر مغايو  0202بشغ ل حغاد بلغ
 200أل ب/ي مقارنة بالشهر السغاب  ،ومغو أ بغر مبغو شغهري منغر بغد االحتفغا بسغ الت
اإلنتغغاج ،ليصغغل إلغغى  5..22مليغغو برميغغل/يغغو  .ويتوق غ إنخفا غ إلغغى  5.504مليغغو ب/ي
خغغالل شغغهر يونيغغو  ،0202وإلغغى  5..2.مليغغو ب/ي خغغالل شغغهر يوليغغو  ،0202ومغغو أدنغغى
مستوو ل منر شهر يوليو  .0202كما إنخفض عدد الحفارات العاملة خالل شغهر مغايو 0202
بمقدار  0..حفارة ومو أ بر معدل إنخفاض شهري ل على اإل الق ،ليصل إلغى  20.حفغارة
ومو أدنى مستوو ل منر بد االحتفا بس الت.
إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الوليات المتحدة األمريكية
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المصدرEIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions June 2020 :

 .0المخزونات النفطية
 ارتفععا المخععزون التمععاري النفطععي فععي الععدول الصععناعية خغغالل شغغهر مغغايو  0202بوغغوال
 50مليو برميل مقارنة بالشغهر السغاب ليصغل إلغى حغوال  2022مليغو برميغل ،مغا ارتفعا
2

المخزون اإلستراتيمي في دول منظمة التعاون القتصادي والتنمية وجنعوب أفريقيعا والصعي
بووال  .مليو برميل مقارنة بالشهر الساب ليصل إلى  0244مليو برميل.
التغير في المخزون النفطي في نهاية رهر مايو ( 0202مليون برميل)

المصدر.Oil Market intelligence, July 2019 and June 2020 :

 .4تمارة النفط
 واردات وصادرات الوليات المتحدة النفطية ارتفعععع واردات الوليعععات المتحعععدة مععع العععنفط الخعععا خغغغالل شغغغهر مغغغايو  0202بنوغغغو %02
لتصل إلى حوال  .مليو ب/ي ،مغا ارتفعع وارداتهعا مع المنتمعات النفطيعة بنوغو %0.0
لتبل حوالى  0.2مليو ب/ي.
 ارتفع ع صععادرات الوليععات المتحععدة م ع الععنفط الخععا خغغالل شغغهر مغغايو  0202بنوغغو %0.0
لتصغل إلغى حغوال  2.0مليغو ب/ي ،بينمغا إنخفضع صعادراتها مع المنتمعات النفطيعة بنوغو
 %0..2لتبل حوالى  ..0مليو ب/ي.

ثانيا ا :أسواق الغاز الطبيعي العالمية
 .1األسعار
 ارتفععا المتوسععط الشععهري للسعععر الفععوري للغععاز الطبيعععي المس غ ل ف غ مر غغز منغغري بالسغغوق
األمري بش ل في خالل شهر مايو  0202ليصل إلى  0.54دوالر ل ل مليو (و ح ب).
 إنخفض متوسعط أسععار اسعتيراد الغعاز الطبيععي المسعيل فعي اليابعان خغالل شغهر أبريغل 0202
بمقغغدار  2.02دوالر ل غغل مليغغو (و ح ب) ،ليصغغل إلغغى  ..24دوالر ل غغل مليغغو (و ح ب)،
ما إنخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصي بمقدار  2.0.دوالر ل ل
مليغو (و ح ب) ،ليصغغل إلغغى  5...دوالر ل غغل مليغغو (و ح ب) .بينمغغا ارتفععا متوسععط أسعععار
استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا المنوبية بمقغدار  2.20دوالر ل غل مليغو (و ح ب)،
ليصل إلى  ..02دوالر ل ل مليو (و ح ب).

 .0الصادرات
 بلغ صادرات الدول العربية م الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان و كوريا المنوبية والصعي
حوالى  0.02.مليو ن خالل شهر أبريل  ،0202مستأثرة بوصة  %0..2من اإلتمالى.
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المالحق اإلحصائية
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