النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في األسواق العالمية
أغسطس 2021
أوالً :أسواق النفط العالمية
 .1أسعار النفط
 تشير أحدث تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خال
شهر يوليو  2021إلالالى  73.53دوالر للبرميال أ أي بنسالالبة ةيالالاد تبلال  %2.3مقارنالالة بالشالالهر
السابق .كمالالا تشالالير تواعالالات المنظمالالة إلالالى ارتفالالاع المتوسالالط السالالنوي لسالالعر سالاللة خاماتهالالا فال
عام  2021إلى  65.49دوالر للبرمي أ أي بنسبة ةياد تبل  %57.9مقارنة بعام .2020
يذكر أن معالالد أسالالعار سالاللة خامالالات أوبالالك االالد ارتفال خال شالالهر يونيالالو  2021بنسالالبة %7.4
( 5دوالر للبرمي ) مقارنة بالشهر السابقأ ليص إلى  71.9دوالر للبرمي وهو أعلى متوسط
شهري له منالالذ شالالهر أكتالالوبر  .2018ويعال ذلالالك بشال رسيسال إلالالى ارتفالالاع أسالالواع العقالالود
اآلجلةأ وتع ي سوع النفط الخام العالم وسط ارتفاع طلب مصاف الت رير على النفط الخالالام
وتوا حدوث م يد من التحسينات ف الطلالالب فال اطالالاع النقال خال موسالالص القيالالاد الصالاليف أ
م ايام الدو بتخفيف القيود على الحركة.
المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك( 2021-2020 ،دوالر  /برميل)
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المصدر :منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ،التقرير الشهري ،أعداد مختلفة.

 .2الطلب والعرض
 تشير التقديرات األولية إلى ارتفاع الطلب العالم على النفط خ الرب الثان من عام 2021
ليصال إلالالى نحالالو  95.3مليالالون برميال ،يومأ أي بنسالالبة ةيالالاد تبل ال  %2.7مقارنالالة بمسالالتويات
الرب السابق .حيث ارتف طلب دو منظمة التعاون االاتصادي والتنمية بنسالالبة  %4.8ليصال
إلى نحو  44.6مليون برمي ،يومأ كما ارتف طلب باا دو العالص بنسبة  %1ليص إلى نحالالو
 50.7مليون برمي ،يوم.
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ويتوا ارتفاع الطلب العالم على النفط خ الرب الثالث مالالن عالالام  2021ليصال إلالالى نحالالو
 98.2مليون برمي ،يومأ حيث يتوا ارتفاع طلب مجموعالالة دو منظمالالة التعالالاون االاتصالالادي
والتنمية إلى نحو  45.6مليون برمي ،يومأ كما يتوا ارتفاع طلالالب بالالاا دو العالالالص إلالالى نحالالو
 52.6مليون برمي ،يوم.
 تشير التقديرات األولية إلى ارتفاع اإلمدادات العالمية من النفط الخالالام وسالالواس الزالالاة الطبيعال
خ شهر يونيو  2021بنحو  814ألالالف ب،يأ أي بنسالالبة  %0.9مقارنالالة بمسالالتويات الشالالهر
السابقأ لتص إلى حوال  95.1مليون ب،ي .فقد ارتف إجمالى إمالالدادات الالالدو المنتجالالة مالالن
خارج أوبك بنسبة  %0.4ليص إلالالى نحالالو  63.9مليالالون ب،يأ كمالالا ارتفعال إمالالدادات الالالدو
األعضاء ف منظمة أوبك بنسبة  %1.9لتص إلى نحو  31.2مليون ب،ي.
أمالالا فيمالالا يخ ال إمالالدادات مجموعةةة دول أوبةةك مالالن الالالنفط الخالالام فقالالد ارتفع ال خ ال شالالهر
يونيو  2021بنحو  542ألف ب،يأ أي بنسبة  %1.5مقارنة بمستويات الشهر السابقأ لتص
إلى حوال  37مليون ب،ي .فقد ارتفع إمدادات الدو المنتجة مالالن خالالارج أوبالالك واألعضالالاء
ف مجموعة اوبك +بنسبة  %0.1لتص إلى نحو  15.1مليالالون ب،يأ كمالالا ارتفعال إمالالدادات
الدو العشر األعضاء ف منظمة أوبالالكأ وهال أعضالالاء فال مجموعالالة أوبالالك+أ بنسالالبة %2.5
لتص إلى نحو  21.9مليون ب،ي.
 ارتف إنتاج الواليات المتحد من النفط الصخري خال شالالهر يونيالالو  2021بمقالالدار  18ألالالف
برمي ،يوم فقط مقارنة بالشهر السابق ليص إلى  7.836مليالالون برميال ،يوم .ويتواال ارتفاعالاله
خ شالالهري يوليالالو وأغسالالط  2021ليصال إلالالى  7.907مليالالون ب،ي .وفال تطالالور أخالالرأ
ارتف عدد الحفارات العاملة بمقدار  10حفارت خ شهر يونيو  2021ليبل  418حفار .
إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية
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المصدرEIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions July 2021 :

 .3المخزونات النفطية
 انخفض المخ ون التجاري النفط ف دو منظمة التعالالاون االاتصالالادي والتنميالالة خال شالالهر
يونيو  2021بمقدار  27مليون برمي مقارنة بالشهر السابق ليص إلى حالالوال  2918مليالالون
برمي أ كما انخفض المخ ون اإلسالالتراتيج بمقالالدار  6مليالالون برميال مقارنالالة بالشالالهر السالالابق
ليص إلى حوال  1831مليون برمي .
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التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر يونيو ( 2021مليون برميل)

المصدر.Oil Market intelligence, September 2020 and July 2021 :

 .4تجارة النفط
 واردات وصادرات الواليات المتحدة النفطية ارتفع واردات الواليات المتحد األمري ية من النفط الخالالام خال شالالهر يونيالالو  2021بنسالالبة
 %12.3لتص إلى حوال  6.7مليون ب،يأ كما ارتفع صالالادراتها مالالن الالالنفط الخالالام بنسالالبة
 %28لتبل حوال  3.5مليون ب،ي.
 انخفض واردات الواليات المتحد األمري ية من المنتجات النفطية خال شالالهر يونيالالو 2021
بنسبة  %2لتص إلى حوال  2.7مليون ب،يأ بينما ارتفع صادراتها من المنتجات النفطيالالة
بنسبة  %0.7لتبل حوال  5.4مليون ب،ي.

ثانياً :أسواق الغاز الطبيعي العالمية
 .1األسعار
 ارتف المتوسط الشالالهري للسالالعر الفالالوري للزالالاة الطبيعال المسالالج فال مركال هنالالري بالسالالوع
األمري خ شهر يونيو  2021إلى  3.26دوالر ل مليون (و ح ب).
 ارتف متوسط أسعار استيراد الزاة الطبيع المسي ف اليابان خ شالالهر مالالايو  2021بمقالالدار
 0.59دوالر ل الال ال مليالالالالون (و ح ب)أ ليصالال ال إلالالالالى  8.33دوالر ل الال ال مليالالالالون (و ح ب).
وارتف متوسط أسعار استيراد الزاة الطبيع المسي ف كوريالالا الجنوبيالالة بمقالالدار  0.41دوالر
ل مليون (و ح ب)أ ليص إلى  7.81دوالر ل مليون (و ح ب) .كما ارتف متوسط أسالالعار
استيراد الزاة الطبيع المسي ف الصالالين بمقالالدار  0.40دوالر ل ال مليالالون (و ح ب)أ ليصال
إلى  7.35دوالر ل مليون (و ح ب).

 .2الصادرات
 بلز صادرات الدو العربية من الزاة الطبيع المسي إلى اليابان وكوريا الجنوبيالالة والصالالين
حوالى  2.815مليون طن خ شهر مايو 2021أ مستأثر بحصة  %18.3من اإلجمالى.
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المالحق اإلحصائية
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