النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في األسواق العالمية
مارس 0202
أولا :أسواق النفط العالمية
 .1أسعار النفط
 إنخفض المعدل الشهري ألسعار سلة أوبك بنسبة  2.1( %1.2دوالر للبرميل) مقارنة بالشهرر
السابق ليصل إلى  1..2دوالر للبرميل خالل شرر ينهاير  .1212وقه اها لكهل مه المخهاو
بشأ تفشي فيروس اورونها المسهجد ( )Covid-19فهي الصهي وانجشهار المحجمهل فهي دول
أخرى مع توقع تراجهع الطله علهى الهنف ،إلهى جانه ضهف ههوام الجكريهر وسه ،موسه
صيانة المصافي خاصهة فهي منطقهة آسهيا والمحهي ،الرهاد وأوروبها وتراجهع ده الجهوترا
الديوسياسية في منطقة الشرق األوس ،دوراً رئيسيا ً فهي إنخفها األسهفار خهالل شهرر ينهاير
.1212
المعدل السبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك ( 0202-0212 ،دولر  /برميل )
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المصدر :منظمة الدول المصدرة للنفط  ،التقرير الشهري لمنظمة أوبك.

 .0الطلب والعرض
 ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل شرر يناير  1212بمق ار  2.1مليو ب/ي أي بنسبة
 %2.1ليصل إلى دوالي  222.7مليو ب/ي .ديث إنخفض طلب مجموعة الدول الصناعية
بنسبة  %2.1مقارنة بمسجويا الشرر السابق ليصل إلى  17.2مليو ب/ي بينما ارتفع طلب
بقية دول العالم بنسبة  %1.2مقارنة بمسجويا الشرر السابق ليصل إلى  ...7مليو ب/ي.
 إنخفضت اإلمدادات المعروضة من النفط خالل شرر يناير  1212بمق ار  .22أل ب/ي
أي بنسبة  %2..لجصل إلى دوالي  222.2مليو ب/ي .ديث ارتفع إجمالى إم ادا ال ول
المنجدة م خارج أوبك بنسبة  %2.2مقارنة بمسجويا الشرر السابق ليصل إلى 17.8
مليو ب/ي بينما إنخفضت إم ادا ال ول األعضاء في أوبك م النف ،الخام و سوائل الغاز
الطبيفي بنسبة  %1.2مقارنة بمسجويا الشرر السابق لجصل إلى  ...2مليو ب/ي.
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العرض والطلب العالمي على النفط (مليون ب/ي)

المصدرEnergy Intelligence Briefing Feb. 20 , 2020 :

 ارتفع إنتاج الوليات المتحدة من الننفط الصنخري خهالل شهرر ينهاير  1212بنحهو  %2.1فقه،
ليبلغ دهوالي  1.2.مليهو ب/ي علنى النرغم منن إنخفناض عندد الحفنارات العاملنة للشهرر الرابهع
عشر على الجوالي وبنحو دفار واد مقارنة بالشرر السابق ليبلغ نحو  721دفار .
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 Feb. 2020. :

 .3المخزونات النفطية
 ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول الصناعية خالل شرر يناير  1212بحوالي 22
مليو برميل مقارنة بالشرر السابق ليصل إلى  111.مليو برميل بينما إنخفض المخزو
اإلسجراتيدي في دول منظمة الجفاو االقجصادي والجنمية وجنوب أفريقيا والصي بحوالي 1
مليو برميل مقارنة بالشرر السابق ليصل إلى  2812مليو برميل.
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التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر يناير ( 0202مليون برميل)

المصدر.Oil Market intelligence, Mar. 2019 and Feb. 2020 :

 .4تجارة النفط
 واردات وصادرات الوليات المتحدة النفطية إنخفضت واردات الوليات المتحدة من النفط الخام خالل شرر يناير  1212بنحو  %2.1لجبلغ
دوالي  1.1مليو ب/ي ،اما إنخفضت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو  %..7لجبلغ
دوالى  1.1مليو ب/ي.
 إنخفضت صادرات الوليات المتحدة من النفط الخام خالل شرر يناير  1212بنحو %7.1
لجبلغ دوالي  ...مليو ب/ي ،اما إنخفضت صادراتها من المنتجات النفطية بنحو %2.1
لجبلغ دوالى  ..1مليو ب/ي.

ثانيا ا :أسواق الغاز الطبيعي العالمية
 .1األسعار
 إنخفض المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسدل في مراز هنري بالسوق
األمريكي خالل شرر يناير  1212ليصل إلى  1.21دوالر لكل مليو (و ح ب).
 إنخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خالل شرر ديسمبر 1221
بمق ار  2.22دوالر لكل مليو (و ح ب) ليصل إلى  1.12دوالر لكل مليو (و ح ب)،
كما إنخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمق ار  2...دوالر لكل
مليو (و ح ب) ليصل إلى  8.11دوالر لكل مليو (و ح ب) .بينما ارتفع متوسط أسعار
استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمق ار  2.21دوالر لكل مليو (و ح ب)
ليصل إلى  8.7.دوالر لكل مليو (و ح ب).
 .0الصادرات
 بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان و كوريا الجنوبية والصين
حوالى  1.128مليو ط خالل شرر ديسمبر  1221مسجأثر بحصة  %11.1م اإلجمالى.
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المالحق اإلحصائية
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