النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في األسواق العالمية
يونيو 2020
أوالً :أسواق النفط العالمية
 .1أسعار النفط
 تشير أحدث التقديرات األولية لمنظمة أوبك ،إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سل ة ماتاتهللا
إلللى  25.17دوالر ل برتيللخ مللهر مللهر تللايو  ،2020أي بنسللبة تب للو للو  %42.5تقار للة
بالشهر السابق .بينما تشير أحدث التوقعات إلى ارتفاع المتوسللط الشللهري لسللعر سل ة ماتاتهللا
إلللى  34.73دوالر ل برتيللخ مللهر مللهر يو يللو  ،2020أي بنسللبة تب للو للو  %38تقار للة
بالشهر السابق .كمللا تتوقللم المنظمللة تراتللم المتوسللط السللنوي لسللعر سل ة ماتللات أوبللك ل
عللا  2020إلللى  39.47دوالر ل برتيللخ ،و للو تسللتوب يقللخ بن للو  24.57دوالر ل برتيللخ
أو بنسبة  %38.4تقار ة بعا .2019
يذكر أن تعدر أسعار س ة ماتات أوبك قد إ خفض مللهر مللهر أبريللخ  2020بنسللبة %47.9
( 16.3دوالر ل برتيخ) تقار للة بالشللهر السللابق ،ليصللخ إلللى  17.7دوالر ل برتيللخ .وقللد كللان
السللتمرار للالض المعللروط النفت ل المتاايللد ل األسللوا الفوريللة ،والتراتللم الكبيللر ل
تعدالت تشغيخ تصا التكرير بسبب إ خفاط الت ب ع ى النفط ،وارتفللاع تخاو للات الللنفط
العالمية ،ع ى م فية تال ة يروس كورو ا المستجد ( ،)Covid-19دورا ً رليسلليا ً ل إ هيللار
األسعار مهر مهر أبريخ  2020إلى أد ى تستوب لها تنذ مهر ديسمبر .2001
المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك ( 2020-2019 ،دوالر  /برميل )
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المصدر :منظمة الدول المصدرة للنفط  ،التقرير الشهري لمنظمة أوبك.

الطلب والعرض
 تشير التقديرات األولية إلى إنخفاض الطلب العالمي على النفط مهر الربم األور تن
عا  2020بمقدار  8.4ت يون ب/ي ،أي بنسبة  %8.3تقار ة بمستويات الربم الرابم تن
العا الماض  ،ليصخ إلى حوال  92.4ت يون ب/ي .حيث إنخفض طلب مجموعة الدول
الصناعية بنسبة  %6.2ليصخ إلى  45.3ت يون ب/ي ،كما إنخفض طلب بقية دول العالم
بنسبة  %10.3ليصخ إلى  47.1ت يون ب/ي.
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حين تشير التوقعات إلى إنخفاض الطلب العالمي على النفط مهر الربم الثا تن
عا  2020بشكخ قياس يب و  11.1ت يون ب/ي ،أي بنسبة  %12تقار ة بمستويات
الربم السابق ،ليصخ إلى حوال  81.3ت يون ب/ي .حيث يتوقم إنخفاض طلب مجموعة
الدول الصناعية بنسبة  %23ليصخ إلى  34.9ت يون ب/ي ،كما يتوقم إنخفاض طلب
بقية دول العالم بنسبة  %1.5ليصخ إلى  46.4ت يون ب/ي.
 تشير التقديرات األولية إلى إنخفاض اإلمدادات العالمية من النفط مهر الربم األور تن
عا  2020بمقدار  600ألف ب/ي ،أي بنسبة  %0.6تقار ة بمستويات الربم الرابم تن العا
الماض  ،لتصخ إلى حوال  99.7ت يون ب/ي .حيث ارتفم إتمالى إتدادات الدور المنتجة
تن مارج أوبك بنسبة  %0.2لتصخ إلى  66.5ت يون ب/ي .بينما إ خفضت إتدادات الدور
تنظمة أوبك تن النفط الخا وسوالخ الغاز التبيع بنسبة  %2.1لتصخ إلى
األعضاء
 33.2ت يون ب/ي.
حين تشير التوقعات إلى إنخفاض اإلمدادات العالمية من النفط مهر الربم الثا تن
عا  2020تااتنا ً تم بدء تتبيق إتفا مفض اإل تاج القياس بين دور (أوبك  )+وبعض
الدور األمرب المنتجة ل نفط تنذ تت م مهر تايو .2020
 إنخفض إنتاج الواليات المتحدة من النننفط الصننخري مللهر مللهر أبريللخ  2020بنسللبة %2.2
تقار ة بالشهر السابق ،و و اإل خفللاط الشللهري الخللات ع للى التللوال  ،ليصللخ إلللى حللوال
 8.824ت يون ب/ي ،كما إنخفض عدد الحفننارات العاملننة بن للو  187حفللارة تقار للة بالشللهر
السابق ،و و أكبر إ خفاط ع ى اإلطه  ،تسجهً أد ى تسللتوب لللذ تنللذ مللهر للو مبر 2016
و و  515حفارة .ذا وتشير التقديرات إلى إ خفاط إ تللاج الللنفط الصللخري األتريكل مللهر
مهر تايو  2020بشكخ حاد يب و  805ألف برتيخ/يو تقار ة بالشهر السابق ،و و أكبر بوط
مهري تنذ بدء االحتفاظ بسجهت ،ليصخ إلى  8.019ت يون برتيخ/يو  .كما يتوقللم إ خفاضللذ
مللهر مللهر يو يللو  2020إلللى  7.822ت يللون برتيللخ/يو و للو أد للى تسللتوب تنللذ مللهر
أغست .2018
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 May 2020 :

 .2المخزونات النفطية
 ارتفع المخزون التجاري النفطي في الدول الصناعية مهر مهر أبريخ  2020ب وال
 128ت يون برتيخ تقار ة بالشهر السابق ليصخ إلى حوال  3089ت يون برتيخ ،كما ارتفم
2

دور تنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وتنوب أ ريقيا والصين
المخاون اإلستراتيج
ب وال  13ت يون برتيخ تقار ة بالشهر السابق ليصخ إلى  1842ت يون برتيخ.
التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر أبريل ( 2020مليون برميل)

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

 .4تجارة النفط
 واردات وصادرات الواليات المتحدة النفطية إنخفضت واردات الواليات المتحدة من النفط الخام مهر مهر أبريخ  2020بن و %13.2
لتب و حوال  5.4ت يون ب/ي ،كما إنخفضت وارداتها من المنتجات النفطية بن و %19.5
لتب و حوالى  1.8ت يون ب/ي.
 إنخفضت صادرات الواليات المتحدة من النفط الخام مهر مهر أبريخ  2020بن و %15.8
لتب و حوال  3.1ت يون ب/ي ،بينما ارتفعت صادراتها من المنتجات النفطية بن و %1.6
لتب و حوالى  5.6ت يون ب/ي.

ثانياً :أسواق الغاز الطبيعي العالمية
 .1األسعار
تركا نري بالسو
 إنخفض المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجخ
األتريك مهر مهر أبريخ  2020ليصخ إلى  1.74دوالر لكخ ت يون (و ح ب).
 ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان مهر مهر تارس 2020
بمقدار  0.28دوالر لكخ ت يون (و ح ب) ،ليصخ إلى  9.53دوالر لكخ ت يون (و ح ب)،
كما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.32
دوالر لكخ ت يون (و ح ب) ،ليصخ إلى  8.87دوالر لكخ ت يون (و ح ب) .بينما إ خفض
متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار  0.61دوالر لكخ ت يون
(و ح ب) ،ليصخ إلى  7.82دوالر لكخ ت يون (و ح ب).

 .2الصادرات
 بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان و كوريا الجنوبية والصين
حوالى  2.561ت يون طن مهر مهر تارس  ،2020تستأثرة ب صة  %17.1تن اإلتمالى.
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المالحق اإلحصائية
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