


 التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء                                                اإلدارة االقتصادية

  المؤشرات الرئيسية
  

 دوالر للبرميل) مقارنة بالشهر السابق  5.7% (8.3بنسبة  المعدل الشهري ألسعار سلة أوبك ارتفع

 .2018 مايو للبرميل خالل شهر دوالر 74.1ليصل إلى 

 0.3مليون ب/ي، أي بنسبة  0.3بمقدار  2018شهر مايو خالل النفط الطلب العالمي على  ارتفع %

  مليون ب/ي. 98.6ليصل إلى 

 0.9مليون ب/ي، أي بنسبة  0.9بمقدار  2018شهر مايو خالل  من النفط ةالمعروض الكميات ارتفعت %

  مليون ب/ي. 99.5لتصل إلى 

 ع اج ارتف دة إنت ات المتح نفط  الوالي ن ال خريم الل الص هر خ ايو ش و  2018 م غ1.7بنح            % ليبل

والي ون ب/ي 7.1 ح ا ،ملي ع كم ة ارتف ارات العامل دد الحف و  ع ار 33بنح ابق  ةحف هر الس ة بالش غمقارن       ليبل

 .حفارة 931

 8.4 % لتبلغ9.4بنحو  2018 أبريل شهر خالل من النفط الخام الواليات المتحدةاردات و ارتفعت    

 .مليون ب/ي 2 حوالى بلغلت% 8بنحو  النفطية وارداتها من المنتجات انخفضت بينما ،مليون ب/ي

 مليون برميل  4بحوالي  2018 أبريلشهر خالل الدول الصناعية في النفطي المخزون التجاري  انخفض

منظمة  دولفي اإلستراتيجي المخزون  انخفض كما، مليون برميل 2809مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 

 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 3بمقدار  والصين أفريقياالتعاون االقتصادي والتنمية وجنوب 

  .مليون برميل 1852

 في مركز هنري بالسوق األمريكي خالل  المسجل المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي استقر

  .دوالر لكل مليون (و ح ب) 2.80 وهوعند نفس مستوى الشهر السابق  2018 مايو شهر

 0.02مقدار ب 2018 أبريل شهر خالل اليابانل في يأسعار استيراد الغاز الطبيعي المسمتوسط  انخفض 

أسعار استيراد متوسط انخفض و، دوالر لكل مليون (و ح ب) 9.4ليصل إلى  ،)و ح ب(لكل مليون  دوالر

دوالر  9.3ليصل إلى  ،)و ح ب(لكل مليون  دوالر 0.1بمقدار  كوريا الجنوبية ل فييالغاز الطبيعي المس

عند نفس  الصين ل فييأسعار استيراد الغاز الطبيعي المسمتوسط  استقرلكل مليون  (و ح ب). بينما 

  ).(و ح ب دوالر لكل مليون  8.7 مستوى الشهر السابق وهو

 ىحوال والصينالجنوبية  صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان و كوريا بلغت        

 .ى% من اإلجمال29.2مستأثرة بحصة  ،2018 أبريل شهرمليون طن خالل  3.527
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فبراير مارس أبريل مايو

)1(الشكل 
2018-2017المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك، 

)برميل / دوالر ( 

 أسواق النفط :أوال 
  األسعار – 1

 أسعار النفط الخام  

ً المعدل األسبوعي ألسعار سلة أوبك  شهد  ، 2018 مايوشهر األسبوع األول من خالل ارتفاعا

 76.3، ثم ارتفع بعد ذلك ليصل إلى أعلى مستوياته خالل الشهر وهو للبرميل ردوال 73.5ليصل إلى 

دوالر  73.9دوالر للبرميل خالل األسبوع الثالث من الشهر، قبل أن ينخفض خالل األسبوع إلى 

   ):1كما يوضح الشكل (للبرميل، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ً  2018مايو خالل شهر ألسعار سلة خامات أوبك المعدل الشهري  شهد              بمقدارارتفاعا

، دوالر للبرميل 74.1ليصل إلى  ،%8.3دوالر للبرميل مقارنة بأسعار الشهر السابق، أي بنسبة  5.7

ً بذلك مسجال  ل خال بمعدله المسجل% مقارنة 50.6أي بنسبة ، دوالر للبرميل 24.9بنحو  ارتفاعا

بعض منتجي أوبك وستمرار التوافق القوي بين منظمة الكان  وقدي. الشهر المماثل من العام الماض

، إضافة النفط من خارجها فيما يتعلق بتعديالت اإلنتاج من خالل "إعالن التعاون" في دعم سوق النفط

وراً وعمليات السحب القوية من مخزونات النفط الخام األمريكية، د تصاعد التوترات الجيوسياسية،إلى 

 ً ، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر          2018مايو  ار خالل شهراألسع ارتفاعفي  رئيسيا

  .2014نوفمبر 
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)  2(لشكل ا
2018 -2017التغير في أسعار سلة اوبك  

)برميل / دوالر ( 

التغير عن الشهر السابق التغير عن الشهر المماثل من العام السابق

) التغير في أسعار سلة أوبك، مقارنة بالشهر السابق، و بالشهر 2) والشكل (1ويوضح الجدول (

  المماثل من العام السابق:

  )1الجدول (
 2018- 2017لتغير في أسعار سلة أوبك، ا

 (دوالر/برميل)

 فبراير مارس أبريل مايو
 يناير

2018 
 يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

 مايو
2017 

 

74.1 68.4 63.8 63.5 66.9 62.1 60.7 55.5 53.4 49.6 46.9 45.2 49.2 
سعر سلة 

 أوبك

5.7 4.7 0.3 )3.4(  4.8 1.3 5.2 2.1 3.8 2.7 1.7 )4.0(  )2.2(  

التغير عن 
الشهر 
 السابق

24.9 17.1 13.4 10.1 14.5 10.4 17.5 7.6 10.5 6.5 4.2 )0.6(  6.0 

التغير 
عن 

الشهر 
المماثل 
من العام 
 السابق

  وتمثل السلة الجديدة ام بدال من السبعة خامات السابقة، إحدى عشر نوعاً من النفط الخ 2005يونيو  16مالحظة: تضم سلة أوبك، اعتبارا من .
أضيف  2007واعتبارا من بداية يناير  .وفقاً ألوزان ترجيحية تأخذ في االعتبار إنتاج وصادرات الدول األعضاءخامات الدول األعضاء مقّومة 

تم   2009أضيف خام أورينت اإلكوادوري، وفي يناير  2007 أكتوبرخام غيراسول االنغولي إلى سلة أوبك الجديدة، و في منتصف شهر 
 2017وفي يناير أضيف الخام الجابوني،  2016تم اضافة الخام االندونيسي من جديد، وفي يوليو  2016، وفي يناير استثناء الخام االندونيسي

 .ن النفط الخامنوع م 14لتصبح تتألف من اضيف خام غينيا االستوائية "زافيرو" إلى سلة أوبك  2017، وفي يونيو تم  استثناء الخام االندونيسي
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

) في الملحق األسعار الفورية لسلة أوبك و بعض النفوط األخرى للفترة   3يوضح الجدول (

2016  - 2018.  
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 األسعار الفورية للمنتجات النفطية  

  الخليج األمريكي - 

للبرميل  دوالر 5.3بنحو  2018مايو األسعار الفورية للغازولين الممتاز خالل شهر ارتفعت 

أسعار ارتفعت  كما ،للبرميل دوالر 96.6لتصل إلى % 5.8أي بنسبة  مقارنة بأسعار الشهر السابق

أسعار  و استقرت ،للبرميل دوالر 85.5لتبلغ % 6.7للبرميل أي بنسبة  دوالر 5.4 بنحو الغاززيت 

  .للبرميل دوالر 52.6 عند نفس المستوى المحقق خالل الشهر السابق وهو الوقودزيت 

  سوق روتردام  - 

للبرميل  دوالر 5.9بنحو  2018مايو األسعار الفورية للغازولين الممتاز خالل شهر ارتفعت 

أسعار ارتفعت  كما ،للبرميل دوالر 96.6لتصل إلى % 6.5أي بنسبة  مقارنة بأسعار الشهر السابق

أسعار  وارتفعت ،للبرميل دوالر 91.3لتبلغ % 6.8للبرميل أي بنسبة  دوالر 5.8 بنحو الغاززيت 

  .للبرميل دوالر 65.7 لتبلغ% 11.9للبرميل أي بنسبة  دوالر 7 ىبحوال الوقودزيت 

  سوق حوض البحر المتوسط  - 

مقارنة للبرميل  دوالر 5بنحو  2018مايو األسعار الفورية للغازولين الممتاز خالل شهر ارتفعت 

 الغازأسعار زيت ارتفعت  كما ،للبرميل دوالر 87.5لتصل إلى % 6.1أي بنسبة  بأسعار الشهر السابق

 الوقودأسعار زيت  وارتفعت ،للبرميل دوالر 91.5لتبلغ % 6.9للبرميل أي بنسبة  دوالر 5.9 بنحو

  .للبرميل دوالر 66.6لتبلغ % 11.7للبرميل أي بنسبة  دوالر 7 ىبحوال

  سوق سنغافورة  - 

للبرميل  دوالر 6.1بنحو  2018مايو األسعار الفورية للغازولين الممتاز خالل شهر ارتفعت 

أسعار ارتفعت  كما ،للبرميل دوالر 87.6لتصل إلى % 7.5أي بنسبة  مقارنة بأسعار الشهر السابق

أسعار وارتفعت  ،للبرميل دوالر 90.3لتبلغ % 7.5للبرميل أي بنسبة  دوالر 6.3 بنحو الغاززيت 

  .للبرميل دوالر 68.1لتبلغ % 11.5للبرميل أي بنسبة  دوالر 7 ىبحوال الوقودزيت 

       الممتاز خالل الفترة من المعدل الشهري لألسعار الفورية للغازولين) 3يوضح الشكل (و  

   في األسواق الرئيسية األربعة: 2018 مايو  إلى  2017مايو 
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) في الملحق المتوسط الشهري لألسعار الفورية للمنتجات النفطية في 4كما يوضح الجدول (

 . )2018- 2016خالل الفترة (األسواق المختلفة 

  أسعار شحن النفط الخام  

ت رق  ارتفع اه الش ى اتج ط  إل رق األوس وانئ الش ن م ه م ام المتج نفط الخ حن ال عار ش        أس

دار 2018خالل شهر مايو  ألف طن ساكن) 280 – 230(للناقالت الكبيرة بحمولة  ة  3 بمق اط مقارن نق

المي 44% مسجلة 7.3، أي بنسبة بأسعار الشهر السابق اس الع شحن أسعار  وارتفعت ،نقطة على المقي

اقالت صغيرة أو متوسطة الحجم نقولة مالالنفط الخام  يض المتوسط بن  85- 80( داخل منطقة البحر األب

نقطة  110 % مسجلة37.5، أي بنسبة نقطة مقارنة بأسعار الشهر السابق 30 بمقدارألف طن ساكن) 

المي ا . على المقياس الع ى  انخفضتبينم وانئ الشرق األوسط  إل نفط الخام المتجه من م أسعار شحن ال

ة بأسعار  مقداربألف طن ساكن)  285 – 270للناقالت الكبيرة بحمولة ( اتجاه الغرب نقطة واحدة مقارن

  .نقطة على المقياس العالمي 19% مسجلة 5، أي بنسبة لشهر السابقا

المى) ) أسعار شحن النفط الخام 4ويوضح الشكل ( اس الع ى المقي ة (نقطة عل ي االتجاهات المختلف ف

   :2018 مايوشهر  إلى 2017مايو خالل الفترة من شهر 
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)3( الشكل
2018-2017 ،الممتاز للغازولين الفورية لالسعار الشهري المعدل

)برميل/دوالر(

سنغافورة روتردام الخليج االمريكي البحر المتوسط
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المي WS - World Scale(*) المقياس العالمي ( اس الع ى المقي ث أن نقطة عل ) هو طريقة مستخدمة الحتساب أسعار الشحن، حي

اب 1تعني  ي كت اه ف ذلك االتج ة من األسعار بصيغة  World Scale% من سعر النقل القياسي ل نويا، ويتضمن قائم ذي ينشر س ال

  لكل االتجاهات الرئيسية في العالم. – WS 100دوالر/طن تمثل 
 

  أسعار شحن المنتجات النفطية  

ت رق ارتفع اه  الش ى اتج ط  إل رق األوس وانئ الش ن م ة م ة المنقول ات النفطي حن المنتج عار ش   أس

ة  اقالت بحمول هر 35 – 30(للن الل ش اكن) خ ن س ف ط ايو  أل دار 2018م اط 3 بمق بة  نق ،أي بنس

   .)World Scale( نقطة على المقياس العالمي 113الشهر السابق، مسجلة بأسعار % مقارنة 2.7

اقالت  ارتفعتكما  يض المتوسط (للن ة البحر األب ة داخل منطق أسعار شحن المنتجات النفطية المنقول

ايو خالل شهر  ألف طن ساكن) 35 – 30بحمولة  دار  2018م اط  3 بمق المي،نق اس الع ى المقي أي  عل

بة  ة 2.2بنس عار % مقارن ابق، بأس هر الس توى الش ى مس ل إل ة 141لتص ت، نقط حن  وارتفع عار ش أس

ا ة  المنتجات النفطية المنقولة من البحر المتوسط إلى شمال غرب أوروب اقالت بحمول ف  35 – 30(للن أل

ابق، لتصل بأسعار مقارنة % 4.1، أي بنسبة على المقياس العالمينقاط  6 بمقدار طن ساكن) الشهر الس

 .نقطة 151إلى مستوى 

رة من 5يوضح الشكل (و ة خالل الفت ي االتجاهات المختلف ة ف  شهر ) أسعار شحن المنتجات النفطي

  .2018 مايوشهر  إلى 2017مايو 
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(4) الشكل
2018 - 2017 ، الخام النفط شحن ألسعار الشهري المعدل

)*() العالمي المقياس على نقطة(

الشرق/الشرق االوسط

الغرب/الشرق االوسط

طالبحر المتوس/البحر المتوسط
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) في الملحق اتجاهات أسعار شحن كل من النفط الخام و المنتجات 6) و (5يوضح الجدوالن (

  .2018 - 2016النفطية للفترة 

    العرض و الطلب - 2

 ىـإل 2018مايو  األولية المتعلقة بإجمالي الطلب العالمي على النفط خالل شهر تشير التقديرات

 98.6 ىـصل إليمقارنة بمستويات الشهر السابق ل %0.3أي بنسبة  ،ب/ي مليون 0.3 بمقدار ارتفاعه

  .السابقالعام  مليون ب/ي مقارنة بالشهر المناظر من 0.7بحوالي  مرتفعمستوى مليون ب/ي، وهو 

ع ب  ارتف ناعيةطل دول الص ة ال هر مجموع الل ش ايو  خ دار 2018م ون 0.5 بمق       ،ب/ي ملي

ابق ل %1.1أي بنسبة  ون ب/ي،  47.1 ىـصل إليمقارنة بمستويات الشهر الس وهو نفس المستوى ملي

ب السابق، بينما انخفضالعام  الشهر المناظر منالمسجل خالل  الم األخرى طل ة دول الع دار  بقي  0.2بمق

ى 0.4ب/ي، أي بنسبة  مليون ون ب/ي 51.5% مقارنة بمستويات الشهر السابق ليصل إل ً مرتفع ،ملي  ا

  .السابقمليون ب/ي مقارنة بالشهر المناظر من العام  0.7 يبحوال

نفط ارتفاعتشير التقديرات األولية إلى بينما  ايو  خالل شهر الكميات المعروضة من ال  2018م

دار ون 0.9 بمق بة  ،ب/ي ملي ل إل0.9أي بنس ابق لتص هر الس تويات الش ة بمس          99.5 ىـ% مقارن

ً ، مليون ب/ي   .السابقالعام  مليون ب/ي مقارنة بالشهر المناظر من 2.6بحوالي  مشكلة ارتفاعا
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(5) الشكل
2018- 2017 ، النفطية المنتجات شحن ألسعار الشهري المعدل

)العالمي المقياس على نقطة(

الشرق/الشرق االوسط البحر المتوسط/البحر المتوسط
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نفط الخام و سوائل  ارتفعتوعلى مستوى المجموعات،  ك من ال ي أوب إمدادات الدول األعضاء ف

ه الل ش ي خ از الطبيع ايو ر الغ دار  2018م بة  0.1بمق ون ب/ي أي بنس تويات % 0.3ملي ة بمس مقارن

ة بالشهر  0.2، مشكلة انخفاضاً بحوالي مليون ب/ي 38.2الشهر السابق لتصل إلى  ون ب/ي مقارن ملي

ابق. ام الس ن الع اظر م ع  المن ا ارتف الكم دا ىإجم ك إم ارج أوب ن خ ة م دول المنتج دار دات ال         0.7بمق

ون ب/ي  ى % 1.2أي بنسبة ملي ة بمستويات الشهر السابق لتصل إل ون ب/ي 61.2مقارن ، مشكلة ملي

  . السابقالشهر المناظر من العام مليون ب/ي مقارنة ب 2.7ارتفاعاً بحوالي 

هر  الل ش ام خ نفط الخ ن ال رض م ب والع تويات الطل ة لمس ات األولي ر البيان ايو وتظه  2018م

درهشهر السابق ال خالل مليون ب/ي 0.3قدره  بفائضمقارنة  مليون ب/ي، 0.9 قدره فائض  وعجز ق

   ):6والشكل ( )2( وذلك كما يتضح من الجدول، السابقلشهر المماثل من العام امليون ب/ي خالل  1

  )2الجدول (

  الطلب على النفط      العرض و موازنة
  يوم ) ال /( مليون برميل  

  التغير عن
  2017 مايو

  مايو
2017 

 التغير عن
 2018 بريلأ

  بريلأ
2018 

  ايوم
2018 

 

0.0 47.1 .50  6.64  7.14   طلب الدول الصناعية 

0.7 50.8 0.2 -  1.75  1.55   باقي دول العالم 

 إجمالي الطلب العالمي 98.6 98.3 0.3 97.9 0.7

  إمدادات أوبك : 38.2 38.1 0.1 38.4 - 0.2

0.2 -  32.0 0.1 1.73  1.83   نفط خام 

0.0 6.4 0.0 .46  .46   سوائل الغاز و مكثفات 

2.8 56.1 0.7 8.25  8.95   إمدادات من خارج أوبك 

0.1 -  2.4 0.0 .32  .32   عوائد التكرير 

  إجمالي العرض العالمي 99.5 98.6 0.9 96.9 2.6

  الموازنة 0.9 0.3  1.0  
  

  Energy Intelligence Briefing June. 19  2018 ,:المصدر
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 .2018 - 2016الطلب والعرض العالمي للنفط  للفترة مستويات ) 8) و (7يوضح الجدوالن (

 الواليات المتحدة األمريكية فى النفط الصخري  إنتاج  

ع اج ارتف نفط  إنت ن ال ة م دة األمريكي ات المتح خريالوالي هر  الص الل ش ايوخ والى 2018 م  بح

ف 118 بة  أل ابق لي %1.7ب/ي أى بنس هر الس تويات الش ة بمس غ مقارن ون ب/ي 7.1بل كالً ، ملي مش

 ً ا و ارتفاع ون 1.5 بنح ام  ملي ن الع اظر م هر المن ة بالش ابق،ب/ي مقارن ارات  الس دد الحف ع ع ا ارتف كم

ايو  هر م الل ش ة خ و  2018العامل ى  33بنح ل إل ابق، ليص هر الس تويات الش ة بمس ارة مقارن  931حف

ام السابق 162بنحو حفارة، وهو مستوى مرتفع  اظر من الع ا يتضح ،حفارة مقارنة بالشهر المن وذلك كم

   ):7والشكل ( )3( من الجدول

  )3الجدول (

  *إنتاج النفط الصخرى فى الواليات المتحدة األمريكية 

  يوم ) ال /( مليون برميل  
  التغير عن

  2017 أبريل
  مايو

2017 
 التغير عن

 2018 أبريل
  أبريل

2018 
  مايو

2018 
 

  النفط الصخرى إنتاج 7.070 6.952 0.118 5.600 1.470

  (حفارة) عدد الحفارات العاملة 931 898 33 769 162
  

  EIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions June 2018 :المصدر
و *  كلت نح ي ش ية والت اطق رئيس ت من اج س ل إنت دة 92يمث ات المتح ى الوالي ى ف نفط المحل اج ال ى إنت و ف ن النم % م

رة  الل الفت ة خ اطق،  2014 - 2011األمريكي ى من ، Bakken ،Eagle Ford ،Haynesville ،Niobraraوه
Permian ،(Utica and Marcellus) Appalachiaة ى منطق افة إل دفاً ا  Anadarko، باالض بحت ه ي أص لت

و  ا نح ل به رة، ويعم نوات األخي الل الس خري خ از الص خري والغ نفط الص ي ال ن منتج د م ن  129للعدي اراً م ارة اعتب حف
  . 2017شهر يوليو 
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7.0

7.5

مايو
2017

يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير
2018

فبراير مارس أبريل مايو

ي/مليون بحفارة

)7(الشكل 
فى الواليات المتحدة األمريكية وعدد الحفارات العاملة النفط الصخرى إنتاج 

إنتاج النفط الصخرى عدد الحفارات العاملة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية  -3

  الواليات المتحدة األمريكية 

ةواردات  ارتفعت نفط الخام خالل شهر  الواليات المتحدة األمريكي ن ال لم بحوالى  2018 أبري

غ9.4أى بنسبة  يب/ ألف 723 ة بمستويات الشهر السابق لتبل ون ب/ي 8.4 نحو % مقارن ا ،ملي  بينم

ت ة انخفض ات النفطي ن المنتج ا م والى  وارداته ف 175بح بة ب/ي  أل تويات % 8أى بنس ة بمس مقارن

  .مليون ب/ي 2الشهر السابق لتبلغ حوالي 

ادرات،  ب الص ى جان توعل ن  ارتفع دة م ات المتح ادرات الوالي ام ص نفط الخ هر        ال الل ش خ

ل والى 2018 أبري ف 155 بح بة  ب/ي أل غ % 9.1أى بنس ابق لتبل هر الس تويات الش ة بمس  1.9مقارن

ون ا ارتفعت، ب/ي ملي والى  كم ة بح ن المنتجات النفطي ف 300صادراتها م بة  أل % 6.1ب/ي أى بنس

غمقارنة بمستويات  ابق لتبل ون ب/ي 5.3 حوالى الشهر الس ذلك  .ملي عوب ة الصافي  ارتف واردات النفطي

الل شهر دة خ ات المتح ل للوالي والي 2018 أبري ف 93 بح بة  أل هر 3ب/ي، أي بنس ع الش ة م % مقارن

  مليون ب/ي. 3.3السابق ليصل إلى 

النفط الخاموبالنسبة لمصادر الواردات، فقد ظلت كندا المزود  دة ب ات المتح بنسبة  الرئيسي للوالي

ه46 رة من ا  ،% من اجمالي واردات األخي ة السعوديةتليه ة العربي م 10بنسبة  المملك بنسبة  العراق% ث

ا ، 9% دولاستحوذت بينم ى  ال ك عل ة أوب ي منظم الي واردات33 حوالياألعضاء ف ن إجم نفط % م  ال

  . األمريكية الخام للواليات المتحدة
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  اليابان 

انواردات  استقرت نفط الخام خالل  الياب ن ال لشهر م ق  2018 أبري د نفس المستوى المحق عن

الل ابق  خ هر الس والش ون ب/ي 3.2 وه ا ،ملي ت بينم ة  انخفض ات النفطي ن المنتج ة م واردات الياباني ال

 .ألف ب/ي 499 % بالمقارنة مع الشهر السابق لتبلغ27.9ب/ي، أي بنسبة  ألف 193بحوالى 

ادرات،  ب الص ى جان توعل ات انخفض ن المنتج ان م ادرات الياب ة ص هر  النفطي الل ش            خ

ل  و  2018أبري ف  44بنح بةأل غ 7.8 ب/ي، أي بنس ف ب/ي 521% لتبل ذلك . أل ضوب افي  انخف ص

ان خالل شهر  ة للياب واردات النفطي لال ف 146 بحوالي 2018 أبري بة  أل % ليصل 4.4ب/ي، أي بنس

  .مليون ب/ي 3.2 إلى

ى بنسبةالمملكة العربية السعودية تأتي وبالنسبة لمصادر الواردات،  ة األول ي المرتب % من 40 ف

ان اج الي واردات الياب ن م امم نفط الخ دة ،ال ة المتح ارات العربي ا االم بة  تليه م28بنس ت        % ث الكوي

  لليابان. الخام النفط من إجمالي واردات %9 بحوالى

دول ( ح الج ة 4ويوض ات النفطي ام والمنتج نفط الخ ن ال ادرات ) م واردات ( الص افي ال ) ص

  .مقارنة بالشهر السابق 2018أبريل للواليات المتحدة واليابان خالل شهر 

)4الجدول (  

  و الصين  فى الواليات المتحدة واليابانصافي الواردات(الصادرات) النفطية 
  يوم ) ال /(مليون برميل  

   النفط الخام  المنتجات النفطية

  التغير عن
  2018 ارسم

  مارس
 2018 

  بريلأ
 2018 

  التغير عن
  2018 ارسم

  مارس
 2018 

  بريلأ
 2018  

 الواليات المتحدة األمريكية 6.541 5.974 0.567 3.247-  2.772-  0.475- 

 اليابان 3.220 3.218 0.002 0.022-  0.126 0.148- 
  

  .2018التقرير الشهري لمنظمة أوبك، أعداد مختلفة المصدر : 

   المخزون - 4

دول الصناعيةإجمالي  انخفض ي ال لخالل شهر  المخزون التجاري النفطي ف بحوالي  2018 أبري

ى ليصل عن الشهر السابق  مليون برميل 4 ون  2809إل لملي نخفض بنحو برمي  248، وهو مستوى م

ام الماضيعن مستويات الشهر مليون برميل  ل من الع ذكر أن ،المماث الي  ي من المخزون التجاري إجم

دول الصناعية ي ال ام  ف نفط الخ ض  ال د انخف هر ق الل ش لخ والي  2018 أبري ل 3بح ون برمي ن  ملي ع
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ى ليصل الشهر السابق  ون  1087إل ل، ملي ابرمي ا التجاري  انخفض كم الي مخزونه  المنتجاتمن إجم

  برميل.مليون  1722إلى ليصل عن الشهر السابق  مليون برميل 1بحوالي النفطية 

ريكتينالمخزون التجاري النفطي في  انخفضوقد   ل 6 بحوالى األم ون برمي عن الشهر السابق  ملي

د  ا  1460ليستقر عن ل، منه ون برمي نفط الخام و  584ملي ن ال ل م ون برمي ل من  876ملي ون برمي ملي

ات،  ضالمنتج ا انخف ي  كم ي ف اري النفط زون التج دولالمخ ة  ال والىاألوروبي ل 1 بح ون برمي ن  ملي ع

ا  968الشهر السابق ليستقر عند  ل، منه ون برمي نفط الخام و  346ملي ن ال ل م ون برمي ون  622ملي ملي

عبرميل من المنتجات ي  . بينما ارتف اديدول المخزون التجاري النفطي ف ة المحيط اله  3 بحوالى منطق

ون برمي د  لملي تقر عن ابق ليس هر الس ن الش ا  381ع ل، منه ون برمي نفط  157ملي ن ال ل م ون برمي ملي

  .مليون برميل من المنتجات 224و  الخام

الم ارتفع ة دول الع لخالل شهر  المخزون التجاري النفطي في بقي دار 2018 أبري ون  34 بمق ملي

ى  ل إل ل ليص ل 2790برمي ون برمي ا انخفض ،ملي زون  بينم اقالتالمخ تن الن ى م ي عل اري النفط  التج

  مليون برميل.  1172مليون برميل ليصل إلى  11بمقدار 

ليصل عن الشهر السابق  مليون برميل 32بحوالي  العالمى إجمالي المخزون التجاري يرتفعوبذلك 

ً  ،برميلمليون  5600إلى  ل  177 بمقدار مسجالً بذلك انخفاضا مليون برميل عن مستويات الشهر المماث

  من العام الماضي. 

ض تراتيجي انخف زون االس ي  المخ ا  دولف وب أفريقي ة وجن ادي والتنمي اون االقتص ة التع منظم

ى  3بمقدار  أبريل خالل شهر والصين ل عن الشهر السابق ليصل إل ون برمي ون  1852ملي لملي  ،برمي

 ً   مليون برميل عن مستويات الشهر المماثل من العام الماضي.  27 بمقدار مسجالً بذلك انخفاضا

ل  ذلك يص الميوب زون الع الي المخ ة إجم ي نهاي هر ف ل ش ى  2018 أبري ل  8623إل ون برمي ملي

ً مسجال بذلك  ً مليون برميل مقارنة بالشهر السابق،  17بنحو  ارتفاعا ل  224 بنحو وانخفاضا ون برمي ملي

  م الماضي. مقارنة بالشهر المماثل من العا

كل (و ين الش دول (8يب هر9) والج ة ش ي نهاي ة ف زون المختلف تويات المخ ق مس ي الملح           ) ف

  .2018 أبريل
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  ثانيا: سوق الغاز الطبيعي

   األسعار الفورية للغاز الطبيعي في السوق األمريكي - 1

تقر ي اس از الطبيع وري للغ عر الف هري للس ط الش جل المتوس وق  المس ري بالس ز هن ي مرك ف

الل ي خ ل هر ش األمريك و 2018أبري ابق وه هر الس توى الش س مس د نف ل  دوالر 2.80 عن           لك

   .مليون (و ح ب)

اس  رب تكس ام غ هري لخ ط الش ي بالمتوس از الطبيع عر الغ هري لس ط الش ة المتوس دى مقارن ول

ون (و ح ب)دوالر ل 9.3 بنحوانخفاض أسعار الغاز الطبيعي يتضح  ،المتوسط ا هو موضح ، كل ملي كم

  ): 5الجدول ( في 
  

  )5الجدول (
  2018 - 2017في السوق األمريكي،  وخام غرب تكساس أسعار الغاز الطبيعي،

  ( دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية )

  
 مايو

2017 
يسمبرد نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو  

 يناير

2018 
 مايو أبريل مارس فبراير

82. 3.0 2.9 3.0 2.9 3.0 3.0 3.2  الغاز الطبيعي *  3.9 2.7 2.7 2.8 2.8 

خام غرب 

  **تكساس 
8.4 7.8 8.1 8.3 8.3 8.9 9.8 0.01  11.0 10.7 10.8 11.4 12.1 

  

  * كما هو في مركز هنري.
  ب ). مليون (و ح 5.80** تم تحويل خام غرب تكساس إلى مليون (و ح ب) على أساس أن البرميل يحتوي 

  http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdM.htm  المصدر :
  

 



 التطورات البترولية في األسواق العالمية والدول األعضاء                                                اإلدارة االقتصادية

13 
 

  آسياشمال شرق . أسواق الغاز الطبيعي المسيل في 2

ي أسواق شمال شرق  ي المسيل ف از الطبيع ي أسعار الغ ة التطورات ف رات التالي تستعرض الفق

يا  ك أس ية لتل ادر الرئيس ين والمص ة والص ا الجنوبي ان وكوري ن الياب ل م ن ك توردة م ات المس والكمي

   .الواردات وصافي عائد الشحنات الفورية لمصدري الغاز الطبيعي المسيل

 أسعار الغاز الطبيعي المسيل 1.2

ض هر  انخف ي ش ان ف توردته الياب ذي اس يل ال ي المس از الطبيع عار الغ ط أس لمتوس  2018 أبري

دار  ى 0.02بمق ة بالشهر السابق ليصل إل ون و ح ب مقارن وندوالر/  9.4 دوالر لكل ملي            ، و ح ب ملي

ذي استوردته  وانخفض ي المسيل ال از الطبيع ةمتوسط أسعار الغ ا الجنوبي دار  كوري            دوالر لكل  0.1بمق

ى مليون ون /دوالر 9.3 و ح ب مقارنة بالشهر السابق ليصل إل ا استقر  و ح ب، ملي متوسط أسعار بينم

توردته  ذي اس يل ال ي المس از الطبيع و الغ ابق وه هر الس توى الش س مس د نف ين عن         دوالر/  8.7الص

  .و ح ب مليون

 الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي المسيل 2.2

ا انخفضت ان و كوري ي الياب ي المسيل ف از الطبيع ن الغ ات المستوردة م ة الكمي والصين  الجنوبي

ة خالل  دار  الشهرمن المصادر المختلف ون 3.413بمق ة بالشهر السابق 22طن أي بنسبة  ملي % مقارن

  مليون طن. 12.079إلى  2018 أبريلحيث وصلت الكميات المستوردة في شهر 

) الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي المسيل وأسعاره في كل من اليابان 6ويوضح الجدول ( 

  : 2018 -  2016وكوريا الجنوبية و الصين خالل الفترة 
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  )6الجدول (
    2018 - 2016ل المستوردة في اليابان وكوريا و الصين، يكميات وأسعار الغاز الطبيعي المس

  

 أسعار االستيرادمتوسط   الكميات المستوردة 

 
 (دوالر / م و ح ب) ( ألف طن )

 اليابان
 كوريا

الجنوبية
  الصين الجنوبية كوريا اليابان اإلجمالي الصين

2016  82767 33257  26017  142041  6.9  6.9  6.5  
  7.3  8.0  7.9  13047  2464  3338  7245  2016يناير 

  6.9  7.8  8.0  12169  1801  2998  7370  فبراير
  6.6  7.3  7.2  12943  1702  3282  7959  مارس
  6.6  6.6  6.4  10420  1861  2177  6382  أبريل
  6.3  6.0  5.9  9098  1425  2218  5455  مايو
  6.0  5.7  6.0  10823  2146  2484  6193  يونيو
  5.4  5.9  6.3  9982  1604  1918  6460  يوليو

  6.0  6.3  6.7  11884  2257  1971  7656  أغسطس
  6.1  6.8  7.1  11434  2527  2236  6671  سبتمبر
  6.7  7.3  7.2  11307  1838  3187  6282  أكتوبر
  6.8  7.5  7.1  13626  2659  3422  7545  نوفمبر
  7.1  7.3  7.1  15308  3733  4026  7549  ديسمبر
2017  6969  3138  3191  13298  8.1  8.0  7.3  

  7.0  7.9  7.5  16032  3436  4294  8302  2017يناير 
  7.0  8.0  7.9  13762  2372  3600  7790  فبراير
  6.9  7.8  7.7  13661  1991  3527  8143  مارس
  7.0  7.8  8.2  11081  2171  2337  6573  أبريل
  7.3  8.3  8.5  11638  2911  2488  6239  مايو
  7.1  7.8  8.3  12683  3038  3460  6185  يونيو
  7.4  7.9  8.3  12654  3121  2716  6817  يوليو

  7.4  8.2  8.3  13002  3140  2603  7259  أغسطس
  7.2  8.1  8.1  11643  3454  2368  5821  سبتمبر
  7.4  8.1  7.8  12464  3567  2760  6137  أكتوبر

  7.7  7.7  7.9  13795  4056  3328  6411  وفمبرن
  8.1  8.3  8.1  17158  5029  4176  7953  ديسمبر

  8.4  8.7  8.7  17591  5184  4144  8263  2018يناير 
  8.6  9.9  9.2  16875  3993  4588  8294  فبراير
  8.7  9.4  9.5  15492  3254  4304  7934  مارس

  8.7  9.3  9.4  12079  3254  3217  5608  بريلأ

   World Gas Intelligence أعداد مختلفة من  المصدر:
  

 الغاز الطبيعي المسيل مصادر واردات 3.2

تراليا ادرات اس ت ص ا  بلغ ان و كوري ى الياب ة إل هر الجنوبي الل ش ين خ لو الص   2018 أبري

الي % 31.8بنسبة  األولىفي المرتبة مليون طن، لتأتي  3.841حوالي  ان وارداتمن إجم ا  الياب وكوري

  % .10.7% ثم ماليزيا بنسبة 22.7نسبة ب قطر، تليها الشهرالصين خالل والجنوبية 
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ا هذا  ان و كوري ى الياب ة إل دول العربي د بلغت صادرات ال ة وق  3.527 و الصين حواليالجنوبي

  .خالل الشهر تلك الدول واردات% من إجمالي 29.2ن لتساهم بما نسبته مليون ط

 الغاز الطبيعي المسيل صافي عائد الشحنات الفورية لمصدري 4.2

ي  از الطبيع درة للغ دول المص ن ال دد م ق لع ة المحق حنات الفوري د الش افي عائ ق بص ا يتعل وفيم

ي حدودفي المرتبة األولى  تأتي روسياالمسيل في أسواق شمال شرق أسيا، ف د ف  7.17 محققة صافي عائ

ل  /دوالر هر أبري ة ش ي نهاي ون و ح ب ف ي2018ملي ا إندونيس د  ا، تليه افي عائ        /دوالر 7.05بص

ون  د و ح بملي افي عائ ا بص م ماليزي ون  /دوالر 6.99، ث د و ح بملي افي عائ تراليا بص  6.98، واس

ون  /دوالر غ  .و ح بملي ا بل افي فيم دص ر  العائ ون  /دوالر 6.77لقط ر و ح بملي  6.38، وللجزائ

   .و ح بمليون  /دوالر

الجنوبية إلى اليابان و كوريا للغاز الطبيعي المسيل  الدول الرئيسية المصدرة) 7ويوضح الجدول (

  :2018في نهاية شهر أبريل ، وصافي العائد لها الصينو

  )7الجدول (
   *وصافي العائداليابان وكوريا و الصين،  إليل يالطبيعي المسلغاز الدول الرئيسية المصدرة ل

  2018في نهاية شهر أبريل 
  

  الكميات المستوردة 

 
  ( ألف طن )

صافي العائد من بيع شحنات الغاز الطبيعي 
 المسيل الفورية في أسواق شمال شرق أسيا

 اليابان
 كوريا

الجنوبية
   (دوالر / م و ح ب)  اإلجمالي الصين

        12079  3254  3217  5608 إجمالي الواردات، منها:

    6.98    3841  1221  448  2172  استراليا

    6.77    2736  896  972  868  قطر

  6.99  1289 257  354 678  ماليزيا

    7.05    939 215  315  409  اندونسيا

   7.17    728 ــ 259  469  روسيا

  اإلتاوة. تكاليف النقل ورسوم مطروحاً منها عائدات التصدير* 

  World Gas Intelligence أعداد مختلفة من  المصدر:
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 اإلحصائية الجداول ملحق
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