النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في األسواق العالمية
أبريل 0202
أولا :أسواق النفط العالمية
 .1أسعار النفط
 إنخف ض المع ض ل الشضضهرع ألسضضعار س ض ة أوب ض بنس ب  649( %7.41دوالر لل رمي ب ) مقارن ب
بالشهر السابق ليص إلى  5545دوالر لل رمي خبل هبهر ف رايبر  40202وقب ابا لكبلا مب
تراج ب التوقعببا بش ب ن ببو االقتصبباد العببال والطل ب علببى الببن بس ب االنتشببار السببري
ل يروس اورونا ال ستج ( )Covid-19ف الصي والع ي مب دو العبال  ،إلبى جانب تزايب
ال خبباو بش ب زيبباد ال عببرو م ب الببن الخببا ف ب اواببواع العال ي ب  ،دوراا رئيسببيا ا ف ب
إنخ ا اواعار خل ههر ف راير  0202إلى أدنى مستوى لها منذ ههر ا ت ر 40271
المع ل السبوعي ل سعر الفورع لس ة خامات أوب  ( 0202-0212 ،دولر  /برميل )
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المص ر :منظمة ال ول المص رة ل نفط  ،التقرير الشهرع لمنظمة أوب .

هبذا وتشبير أحب التقب يرا اووليب ل نظ ب أوبب إلبى تراجب ال عب الربب ابنو وابعار اببل
خاما أوب خل الربب اوو مب عبا  0202بحبوال  7749دوالر لل رميب  ،أو بنسب %7.4.
مقارن بالرب الراب مب عبا  0276مسبجلا  5745دوالر لل رميب  ،وهبو مسبتوى مبنخ ح بنحبو
 %7.41مقارن بالرب ال اث م العا السابق4

 .0الط ب والعرض
 تشير التق يرا اوولي إلى إنخفاض الط ب العالمي ع ى النفط خل الرب اوو م عا
 0202ب ق ار  140مليو ب ، /أ بنس  %140مقارن ب ستويا الرب الراب م
ط ب مجموعة ال ول
عا  ،0276ليص إلى حوال  6149مليو ب 4 /حيث إنخف
الصناعية بنس  %047ليص إلى  .141مليو ب ، /ا ا إنخف ط ب بقية دول العالم
بنس  %.40ليص إلى  5241مليو ب4 /
 تشير التق يرا اوولي إلى إنخفاض اإلم ادات المعروضة من النفط خل الرب اوو م
عا  0202ب ق ار  7مليو ب ، /أ بنس  %247مقارن ب ستويا الرب الراب م عا
 ،0276لتص إلى حوال  6641مليو ب 4 /حيث ااتقر إج الى إم ادا ال و ال نتج م
1

خارج أوب عن ن س ال ستوى ال سج خل الرب السابق وهو  994.مليو ب ، /بين ا
إنخ ضت إم ادا ال و اوعضاء ف أوب م الن الخا و اوائ الغاز الط يع بنس
 %046مقارن ب ستويا الرب السابق لتص إلى  1046مليو ب4 /
 اسضضتقر إنتضضاج الوليضضات المتحضض ة مضضن الضضنفط الصضضخرع خببل هببهر ف رايببر  0202عنبب ن ببس
ال ستوى ال حقق خل الشهر السابق وهو حوال  6425مليو ب ، /بينمضا ارففض عض د الحفضارات
العام ضضة لل ببر اوول بى منببذ أا ببر م ب عببا  ،وبنحببو  1ح ببارا مقارن ب بالشببهر السببابق لي ل ب نحببو
 176ح ار 4
إنتاج النفط الصخرع وع د الحفارات العام ة في الوليات المتح ة األمريكية
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المص رEIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions Mar. 2020. :

 .3المخزونات النفطية
 إنخف المخزون التجارع النفطي في ال ول الصناعية خل ههر ف راير  0202بحوال 10
مليو برمي مقارن بالشهر السابق ليص إلى  0.6.مليو برمي  ،بين ا إنخ ح ال خزو
اإلاتراتيج ف دو منظ التعاو االقتصاد والتن ي وجنوب أفريقيا والصي بحوال .
مليو برمي مقارن بالشهر السابق ليص إلى  7.00مليو برمي 4
التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر فبراير ( 0202م يون برميل)

المص ر.Oil Market intelligence, May. 2019 and Mar. 2020 :
2

 .4فجارة النفط
 واردات وصادرات الوليات المتح ة النفطية إنخفضت واردات الوليات المتح ة من النفط الخام خل ههر ف راير  0202بنحو %747
لت ل حوال  945مليو ب ، /ا ا إنخفضت واردافها من المنتجات النفطية بنحو %7645
لت ل حوالى  741مليو ب4 /
 ارففعت صادرات الوليات المتح ة من النفط الخام خل ههر ف راير  0202بنحو %14.
لت ل حوال  149مليو ب ، /ا ا ارففعت صادرافها من المنتجات النفطية بنحو  %746لت ل
حوالى  549مليو ب4 /

ثانيا ا :أسواق الغاز الطبيعي العالمية
 .1األسعار
 إنخف المتوسط الشهرع ل سعر الفورع ل غاز الطبيعي ال سج ف مراز هنر بالسوع
اومريك خل ههر ف راير  0202ليص إلى  7467دوالر لك مليو (و ح ب)4
 إنخف متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خل ههر يناير 0202
ب ق ار  2475دوالر لك مليو (و ح ب) ،ليص إلى  6405دوالر لك مليو (و ح ب)،
بين ا ارفف متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية ب ق ار 240.
دوالر لك مليو (و ح ب) ،ليص إلى  .466دوالر لك مليو (و ح ب)4

 .0الصادرات
 ب غت صادرات ال ول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان و كوريا الجنوبية حوالى
 041.9مليو ط خل ههر يناير  ،0202مست ثر بحص  %0145م اإلج الى4
هذا ول تص ر الصي أ بيانا ع مصادر وارداتها م الغاز الط يع ال سي أو أاعار
االاتيراد لشهر يناير 40202

3

المالحق اإلحصائية
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