النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في األسواق العالمية
يوليو 2021
أوالً :أسواق النفط العالمية
 .1أسعار النفط
 تشير أحدث تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خاماتها خالل شهههر
يونيو  2021إلى  71.89دوالر للبرميه أ أي بنسههبة ةيههاد تبله ن ههو  %7.4مقارنههة بالشهههر
السابق .كما تشير توقعات المنظمة إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسههعر سههلة خامههات أوبههك ه
عام  2021إلى  63.93دوالر للبرمي أ أي بنسبة ةياد تبل  %54.2مقارنة بعام .2020
يههركر أ معههدل أسههعار سههلة خامههات أوبههك قههد ارتفه خههالل شهههر مههايو  2021بنسههبة %5.8
( 3.7دوالر للبرمي ) مقارنههة بالشهههر السههابقأ ليصه إلههى  66.9دوالر للبرميه وهههو أعلههى
متوسط شهري له منر شهر مايو  .2019ويعزى ذلك بشك رئيسه إلههى قههو أساسههيات سههو
النفط العالمية .حيث ارتفعت عمليات الشراء لمصا تكرير النفط ه يسههيا والم ههيط الهههاد
الطلب علههى الههنفط تزامنهها مه اقتههراس موسه السههفر
وأوروباأ م توق المزيد من التعا
والقياد الصيف  .و الواليات المت د األمريكيةأ أدى االنتعاش المستمر عمليههات تشه ي
المصا وتراج مخزونات النفط الخام إلى دع األسعار.
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 خالل الرب الثان من عام 2021
ليصه إلههى ن ههو  95.3مليههو برميه ،يومأ أي بنسههبة ةيههاد تبل ه  %2.5مقارنههة بمسههتويات
الرب السابق .حيث ارتف طلب دول منظمة التعاو االقتصادي والتنمية بنسههبة  %4.1ليصه
إلى ن و  44.5مليو برمي ،يومأ كما ارتف طلب باق دول العههال بنسههبة  %1.1ليصه إلههى
ن و  50.7مليو برمي ،يوم.
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ويتوق ارتفاع الطلب العالم على النفط خالل الرب الثالث مههن عههام  2021ليصه إلههى ن ههو
 98.2مليو برمي ،يومأ حيث يتوق ارتفاع طلب مجموعههة دول منظمههة التعههاو االقتصههادي
والتنمية إلى ن و  45.5مليو برمي ،يومأ كما يتوق ارتفاع طلههب بههاق دول العههال إلههى ن ههو
 52.7مليو برمي ،يوم.
 تشير التقديرات األولية إلى ارتفاع اإلمدادات العالمية من النفط خالل شهههر مههايو  2021بن ههو
 859ألف س،يأ أي بنسبة  %0.9مقارنة بمستويات الشهر السابقأ لتص إلههى حههوال 94.3
مليو س،ي .قد ارتف إجمالى إمدادات الدول المنتجة مههن خههارب أوبههك بنسههبة  %0.7ليصه
إلى ن و  63.7مليو س،يأ كما ارتفعت إمدادات الدول األعضاء منظمة أوبك مههن الههنفط
الخام وسوائ ال اة الطبيع بنسبة  %1.3لتص إلى ن و  30.6مليو س،ي.
 استقر إنتاب الواليات المت د من النفط الصخري خالل شهر مايو  2021عند نفهها المسههتوى
الم قق خالل الشهر السابق وهو  7.738مليههو برميه ،يوم .ويتوقه ارتفاعههه خههالل شهههري
يونيو ويوليو  2021ليص إلى  7.802مليو س،ي .و تطور أخرأ ارتفه عههدد ال فههارات
العاملة بمقدار  14حفار خالل شهر مايو  2021ليص إلى  408حفار .
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 June 2021 :

 .3المخزونات النفطية
دول منظمة التعاو االقتصادي والتنمية خالل شهر مههايو
 ارتف المخزو التجاري النفط
 2021بمقدار  2مليو برمي مقارنة بالشهر السابق ليص إلى حوال  2928مليههو برميه أ
كما ارتف المخزو اإلستراتيج بمقدار  5مليو برميه مقارنههة بالشهههر السههابق ليصه إلههى
حوال  1851مليو برمي .
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التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر مايو ( 2021مليون برميل)

المصدر.Oil Market intelligence, August 2020 and June 2021 :

 .4تجارة النفط
 واردات وصادرات الواليات المتحدة النفطية ارتفعت واردات الواليات المت د األمريكية مههن الههنفط الخههام خههالل شهههر مههايو  2021بنسههبة
 %2.1لتص إلى حوال  6مليو س،يأ بينما انخفضت صادراتها من النفط الخام بنسبة %6
لتبل حوال  2.8مليو س،ي.
 ارتفعت واردات الواليات المت د األمريكيههة مههن المنتجههات النفطيههة خههالل شهههر مههايو 2021
بنسبة  %11.3لتص إلههى حههوال  2.8مليههو س،يأ كمهها ارتفعههت صههادراتها مههن المنتجههات
النفطية بنسبة  %5.4لتبل حوال  5.4مليو س،ي.

ثانياً :أسواق الغاز الطبيعي العالمية
 .1األسعار
 ارتف المتوسط الشهههري للسههعر الفههوري لل ههاة الطبيعه المسههج ه مركههز هنههري بالسههو
األمريك خالل شهر مايو  2021إلى  2.91دوالر لك مليو (و ح س).
اليابا خالل شهر أبري  2021بمقههدار
 ارتف متوسط أسعار استيراد ال اة الطبيع المسي
 0.36دوالر لكهه ه مليههههو (و ح س)أ ليصهه ه إلههههى  7.74دوالر لكهه ه مليههههو (و ح س).
بينما انخفض متوسط أسعار استيراد ال اة الطبيع المسي ه كوريهها الجنوبيههة بمقههدار 1.01
دوالر لك مليو (و ح س)أ ليص إلى  7.40دوالر لك مليو (و ح س) .وانخفههض متوسههط
أسعار استيراد ال اة الطبيع المسي ه الصههين بمقههدار  1.02دوالر لكه مليههو (و ح س)أ
ليص إلى  6.95دوالر لك مليو (و ح س).

 .2الصادرات
 بل ت صادرات الدول العربية من ال اة الطبيع المسي إلى اليابا وكوريا الجنوبيههة والصههين
حوالى  2.469مليو طن خالل شهر أبري 2021أ مستأثر ب صة  %17من اإلجمالى.
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المالحق اإلحصائية
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