النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في األسواق العالمية
مايو 2021
أوالً :أسواق النفط العالمية
 .1أسعار النفط
 تشير أحدث تقديرات منظمة أوبك إلى انخفا ا المسط ااش الشااعر لةااار ااوة ما ت أوبااك
الل شعر أبريل  2021إلى  62.78دوالر لوبرميل ،أ بنةبة تراجع تبوغ نحط  %2.8مق رنة
ب لشعر الة بق .بينم تشير تطقا ت المنظمة إلى ارتف ع المسط ااش الةاانط لةااار ااوة م تعا
فااع م ا  2021إلااى  60.71دوالر لوبرمياال ،مرتفا ا ح بنحااط  19.2دوالر لوبرمياال أو بنةاابة
 %46.4مق رنة با .2020
يذكر أن مادل أ ا ر ااوة ما ت أوبااك قااد ارتفااع ااالل شااعر ما ر  2021بنةاابة %5.7
( 3.5دوالر لوبرميل) مق رنة ب لشااعر الةا بق ،ليصاال إلااى  64.6دوالر لوبرمياال ،وهااط أموااى
مةسطى له ُمنذ شعر ين ير  .2020ويازى ذلك بشا ل رسيةااع إلااى ا ااسمرار تحةااا أ ااي ت
طق النفش وأ طاق الاقطد اآلجوة اإليج بية ،و ش تف ؤل مسزايااد بشااعن تاا فع العوااي الاا لمع
موى النفش وتقييد الماااروا النفعااع الاا لمع .حيااو واتااول دول أوبااكر إسعا ر مةااسطي ت
تطافق قطية مع تاديالت اإلنس ج الخ تة بعم ،وأجرت الممو ة الاربية الةاطدية فض إض فع
وططمع موى إنس جع بمقدار  1مويااطن برميال/يط  ،مما ا هم بشا ل أكباار فااع تةااريع إما د
تطازن طق النفش الا لمية .كم توقل أ ا ر النفش الخ دمم ح ما البي ن ت السع تظعر إنخف ضا ح
فع مخزون ت النفش فااع دول منظمااة الساا ون االقسصا د والسنميااة فااع شااعر فبراياار ،2021
ولوشعر الة د موى السطالع.
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.
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 .2الطلب والعرض
 تشااير السقااديرات األوليااة إلااى إنخف ا ا العوااي الا ا لمع موااى الاانفش ااالل الربااع األول مااا
تراجاع تبوااغ  %0.8مق رنااة
م  2021ليصل إلى نحااط  93.4مويااطن برمياال/يط  ،أ بنةاابة
ُ
بمةسطي ت الربع الة بق .حيو ارتفااع طوااي دول منظمااة الساا ون االقسصا د والسنميااة بنةاابة
 %0.7ليصل إلى نحط  43.3مويطن برميل/يط  ،بينم انخفااض طوااي با قع دول الاا لم بنةاابة
 %2.1ليصل إلى نحط  50.1مويطن برميل/يط .
ويسطقع ارتف ع العوي الا لمع موى النفش الل الربع الثا نع مااا ما  2021ليصاال إلااى نحااط
 95.1مويطن برميل/يط  ،حيو يسطقع ارتف ع طوي مجمطمااة دول منظمااة الساا ون االقسصا د
والسنمية إلى نحط  44.3مويطن برميل/يط  ،كم يسطقع ارتف ع طوااي با قع دول الاا لم إلااى نحااط
 50.8مويطن برميل/يط .
 تشير السقديرات األولية إلى ارتف ع اإلمدادات الا لمية ما النفش الل شعر م ر  2021بنحط
 1.139مويطن ب ، /أ بنةبة  %1.2مق رنة بمةسطي ت الشااعر الةا بق ،لسصاال إلااى حااطالع
 92.9مويطن ب . /فقد ارتفع إجم لى إمدادات الدول المنسجااة مااا ا رج أوبااك بنةاابة %1.5
ليصل إلى نحط  62.8مويطن ب ، /كم ارتفال إمدادات الدول األمض ء فع منظمة أوبك مااا
النفش الخ و طاسل الغ ز العبياع بنةبة  %0.3لسصل إلى نحط  30.1مويطن ب. /
 ارتفااع إنساا ج الطالياا ت المسحااد مااا الاانفش الصااخر ااالل شااعر ماا ر  2021بنحااط
 493ألف ب /مق رنة ب لشعر الة بق ،ليصل إلى  7.595مويطن برمياال/يط  ،وهااط االرتفا ع
األول فع أرباة أشعر .ويسطقع ا سمرار ارتف مه الل شعر أبريل وم يط  2021ليصاال إلااى
 7.612مويطن ب . /وفع تعطر أ ر ،ارتفع مدد الحف رات الا موااة بمقاادار  14حفا ر ااالل
شعر م ر  2021ليصل إلى  374حف ر .
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 April 2021 :

 .3المخزونات النفطية
 إنخفض المخزون السج ر النفعع فع دول منظمة الساا ون االقسصا د والسنميااة ااالل شااعر
م ر  2021بحطالع  8مويطن برميل مق رنة ب لشعر الة بق ليصل إلى حااطالع  2969مويااطن
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برميل ،بينم ا سقر المخزون اإل سراتيجع مند نفااا المةااسطى المحقااق ااالل الشااعر الةا بق
وهط  1849مويطن برميل.
التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر مارس ( 2021مليون برميل)

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

 .4تجارة النفط
 واردات وصادرات الواليات المتحدة النفطية ارتفال واردات الطالي ت المسحد األمري ية ما النفش الخ ااالل شااعر ما ر  2021بنةاابة
 %0.4لسصل إلى حطالع  5.7مويطن ب ، /بينم انخفضل ت دراتع مااا الاانفش الخا بنةاابة
 %3لسبوغ حطالع  2.7مويطن ب. /
 ارتفال واردات الطالي ت المسحد األمري ية ما المنسج ت النفعيااة ااالل شااعر ما ر 2021
بنةبة  %19.1لسصل إلااى حااطالع  2.5مويااطن ب ، /كما ارتفااال تا دراتع مااا المنسجا ت
النفعية بنةبة  %0.3لسبوغ حطالى  4.5مويطن ب. /

ثانياً :أسواق الغاز الطبيعي العالمية
 .1األسعار
 انخفض المسط ش الشعر لوةار الفطر لوغا ز العبياااع المةااجل فااع مركااز هناار ب لةااطق
األمري ع الل شعر م ر  2021إلى  2.62دوالر ل ل مويطن (و ح ب).
 ارتفع مسط ش أ ا ر ا سيراد الغ ز العبياع المةيل فع الي ب ن الل شعر فبراير  2021بمقدار
 0.82دوالر ل اااال مويااااطن (و ح ب) ،ليصاااال إلااااى  9.23دوالر ل اااال مويااااطن (و ح ب).
كم ارتفع مسط ش أ ااا ر ا ااسيراد الغا ز العبياااع المةاايل فااع كطريا الجنطبيااة بمقاادار 2.27
دوالر ل ل مويااطن (و ح ب) ،ليصاال إلااى  10.21دوالر ل اال مويااطن (و ح ب) .وبوااغ مسط ااش
أ ا ر ا سيراد الغ ز العبياع المةيل فع الصيا  8.39دوالر ل ل مويطن (و ح ب).

 .2الصادرات
 بوغل ت درات الدول الاربية ما الغ ز العبياع المةيل إلى الي ب ن و كطري الجنطبية والصاايا
حطالى  4.582مويطن طا الل شعر فبراير  ،2021مةسعثر بحصة  %24.4ما اإلجم لى.
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المالحق اإلحصائية
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