النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في األسواق العالمية
يونيو 2021
أوالً :أسواق النفط العالمية
 .1أسعار النفط
 تشير أحدث تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خال
شالالهر مالالايو  2021إلالالى  66.76دوالر للبرمي ال أ أي بنسالالبة زيالالاد تبلالالن و الالو  %5.6مقاروالالة
بالشهر السابق .كما تشير توقعات المنظمة إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها فال
عام  2021إلى  62.04دوالر للبرمي أ مرتفعا ً بن و  20.6دوالر للبرميال أو بنسالالبة %49.6
مقاروة بعام .2020
يذكر أن معد أسعار سلة خامات أوبك قد اوخفض خ شهر أبري  2021للمر األولالالى فال
ستة أشهر بنسبة  1.3( %2دوالر للبرمي ) مقاروة بالشالالهر السالالابقأ ليصال إلالالى  63.2دوالر
للبرمي  .ويعزى ذلك بشك رئيس إلى المخاوف بشأن تباطؤ الطلالالع علالالى الالالنفط الخالالام علالالى
المدى القريع بسبع ارتفاع عدد االصابات بفيروس كورووالالا المسالالت د فال أجالالزاع عديالالد مال
العالمأ ال سيما الهند وأمريكا ال تينية واليابان .فض ً عال اوخفالالاا الطلالالع علالالى الالالنفط الخالالام
بسبع استمرار عمليات اإلغ ق ف أوروبا وموسالالم الصالالياوة فال بعالالض المصالالاف ايسالاليوية.
ومع ذلكأ فإن البياوات االقتصادية القوية مال الواليالالات المت الالد األمريكيالالة والصالالي أ وت سال
حم ت التطعيم ضد الفيروس ف الواليات المت د والمملكة المت د وبعض الدو األوروبيةأ
حدت م خسائر 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 الطلع العالم على النفط خ الربع الثاو م عام 2021
ليصال إلالالى و الالو  94.8مليالالون برميال ،يومأ أي بنسالالبة زيالالاد تبلالالن  %1.6مقاروالالة بمسالالتويات
الربع السابق .حيث ارتفع طلع دو منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بنسالالبة  %2.7ليصال
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إلى و و  44.3مليون برمي ،يومأ كما ارتفع طلع باق دو العالالالم بنسالالبة  %0.7ليصال إلالالى
و و  50.5مليون برمي ،يوم.
ويتوقع ارتفاع الطلع العالم على النفط خ الربع الثالث مال عالالام  2021ليصال إلالالى و الالو
 97.9مليون برمي ،يومأ حيث يتوقع ارتفاع طلع م موعالالة دو منظمالالة التعالالاون االقتصالالادي
والتنمية إلى و و  45.5مليون برمي ،يومأ كما يتوقع ارتفاع طلالالع بالالاق دو العالالالم إلالالى و الالو
 52.4مليون برمي ،يوم.
 تشير التقديرات األولية إلى ارتفاع اإلمدادات العالمية م النفط خ شهر أبري  2021بن الالو
 343ألف ب،يأ أي بنسبة  %0.4مقاروة بمستويات الشهر السابقأ لتص إلالالى حالالوال 93.6
مليون ب،ي .فقد ارتفع إجمالى إمدادات الدو المنت ة مال خالالارب أوبالالك بنسالالبة  %0.4ليصال
إلى و و  63.3مليون ب،يأ كما ارتفعت إمدادات الدو األعضاع ف منظمة أوبك مال الالالنفط
الخام وسوائ الغاز الطبيع بنسبة  %0.4لتص إلى و و  30.3مليون ب،ي.
 اوخفض إوتاب الواليات المت د م النفط الصخري خ شهر أبري  2021بن و طفيف بلالالن
 15ألف ب،ي مقاروة بالشهر السابقأ ليص إلى  7.710مليون برمي ،يوم .ويتوقع اسالالتقرار
خ شهر مايوأ قب أن يرتفع خال شالالهر يوويالالو  2021ليصال إلالالى  7.733مليالالون ب،ي.
وف تطور أخرأ ارتفع عالالدد ال فالالارات العاملالالة بمقالالدار  20حفالالار خال شالالهر أبريال 2021
ليص إلى  394حفار .
إنتاج النفط الصخري وعدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية
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6.5

المصدرEIA, Drilling Productivity Report for key tight oil and shale gas regions May 2021 :

 .3المخزونات النفطية
 إوخفض المخزون الت اري النفط ف دو منظمة التعالالاون االقتصالالادي والتنميالالة خال شالالهر
أبري  2021ب وال  17مليون برمي مقاروة بالشهر السابق ليص إلى حوال  2934مليون
برمي أ بينما استقر المخزون اإلستراتي عند وفالالا المسالالتوى الم قالالق خال الشالالهر السالالابق
وهو  1850مليون برمي .
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التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر أبريل ( 2021مليون برميل)

المصدر.Oil Market intelligence, July 2020 and May 2021 :

 .4تجارة النفط
 واردات وصادرات الواليات المتحدة النفطية ارتفعت واردات الواليات المت د األمريكية م النفط الخالالام خال شالالهر أبريال  2021بنسالالبة
 %2.5لتص إلى حوال  5.8مليالالون ب،يأ كمالالا ارتفعالالت صالالادراتها مال الالالنفط الخالالام بنسالالبة
 %9.1لتبلن حوال  2.9مليون ب،ي.
 ارتفعت واردات الواليات المت د األمريكية م المنت الالات النفطيالالة خال شالالهر أبريال 2021
بنسالالبة  %0.1لتصال إلالالى حالالوال  2.5مليالالون ب،يأ كمالالا ارتفعالالت صالالادراتها مال المنت الالات
النفطية بنسبة  %13.6لتبلن حوالى  5.1مليون ب،ي.

ثانياً :أسواق الغاز الطبيعي العالمية
 .1األسعار
 ارتفع المتوسط الشالالهري للسالالعر الفالالوري للغالالاز الطبيعال المسال فال مركالالز هنالالري بالسالالوق
األمريك خ شهر أبري  2021إلى  2.66دوالر لك مليون (و ح ب).
 اوخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعال المسالالي فال اليابالالان خال شالالهر مالالارس 2021
بمقالالدار  1.85دوالر لك ال مليالالون (و ح ب)أ ليص ال إلالالى  7.38دوالر لك ال مليالالون (و ح ب).
كما اوخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيع المسالالي فال كوريالالا ال نوبيالالة بمقالالدار 1.80
دوالر لك مليون (و ح ب)أ ليص إلى  8.41دوالر لك مليون (و ح ب) .واوخفالالض متوسالالط
أسعار استيراد الغاز الطبيع المسي فال الصالالي بمقالالدار  2.24دوالر لكال مليالالون (و ح ب)أ
ليص إلى  7.97دوالر لك مليون (و ح ب).

 .2الصادرات
 بلغت صادرات الدو العربية م الغاز الطبيع المسي إلى اليابان و كوريا ال نوبية والصالالي
حوالى  3.704مليون ط خ شهر مارس 2021أ مستأثر ب صة  %21.8م اإلجمالى.

3

المالحق اإلحصائية
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