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 هم الدول المنتجه من النفط الخام )مليون ب/ي (االسبوعية ألصادرات ال

 الدولة 21/9/2020 14/9/2020 التغير

 السعودية 6.501 6.422 0.079

 روسيا 3.423 3.408 0.015

 االمارات 2.618 3.052 0.434-

 الكويت 1.781 2.163 0.382-

 غرب افريقيا 3.723 3.949 0.226-

 ب/ي لفأ 160بمقدار آيلول الحالي 18خالل االسبوع المنتهي في معدل واردات الواليات المتحدة من النفط الخام  رتفعأ -  

ليصل صافي الواردات  ب/ي مليون 3.022لتسجل  ب/ي لفأ 427ر صادراتها بمقدا رتفعتأو، ب/يمليون  5.168لتسجل 

مليون  2.146 إلى)الفرق بين الواردات والصادرات( 

 .ب/ي الف 267  مقدارهنخفاض أب ي/ب

  ا  رتفاعإ معدل صادرات السعودية من النفط الخام  سجل -

آيلول  21المنتهي في خالل االسبوع  ب/ي الف 79بمقدار 

روسيا رتفعت  صادرات وأ  مقارنة باالسبوع الذي سبقه

  صادرات نخفضتأفيما الف ب/ي  15بمقدار   البحرية

وصادرات الكويت   ب/ي الف 434بمقدار االمارات 

 ألف 226غرب أفريقيا بمقدار و ب/ي الف 382 بمقدار

 .ب/ي

لف أ 155لف ب/ي في تشرين الثاني القادم من أ 180الخفيف الحلو الى  Kimanisسترتفع صادرات ماليزيا من نفط خام  -

 ب/ي في تشرين االول.

من بحر الشمال في طريقها الى تركيا ألول مرة منذ ثالث  (S.API, 0° 37.5%42الخفيف الحلو ) Berylشحنة من خام   -

API, ° 28النرويجي المتوسط الحامضي ) Johan Sverdrupالف برميل من خام  Suezmax 600سنوات، حيث حمل ت ناقلة 

0.8%Sخام  شحنة ()أصبحت تركيا مشتر ثابت لهذا النوع خالل األشهر الماضية( اضافة الىBeryl ها في ومن المتوقع وصول

 .بداية الشهر القادم

 (برميلجدول حركة الخزين التجاري للواليات المتحدة )مليون 

 المادة 18/9/2020 11/9/2020 التغير
 النفط الخام 494.406 496.045 1.639-
 الكازولين 227.499 231.524 4.025-
 نواتج التقطير الوسطية 175.942 179.306 3.364-
 النفط االسود 33.253 33.359 0.106-

 

 

خالل االسبوع   األمريكيشهد خزين النفط الخام التجاري  -

 مليون 1.64بمقدار ا  نخفاضإ آيلول الحالي 18المنتهي في 

  رميلب نليوم 4.0الكازولين بمقدار  خزين نخفضأو برميل

برميل  مليون 3.36ر بمقدا نواتج التقطير الوسطيةو

   .برميل الف 106مخزونات  النفط األسود بمقدار و

 متوسطليسجل  آبفي  على التوالي للشهر الثاني ةو االستراتيجي الخزانات التجاريةالخام في النفط معدل الصين لتخزين تباطأ   -

 في   ب/يمليون  0.9و  2020األشهر الثمانية األولى من متوسط  ب/يمليون  1.8، مقارنة بـ ب/يمليون  1.1 التخزين بحدود

  .وفق ا لـحسابات رويترز 2019

-  
 

 72.828ب/ي لتصل إلى  لفأ 143بمقدار آيلول 21المنتهي في العالم األسبوع بالطاقة التكريرية للمصافي  معدل إنخفض -

 مليون ب/ي.

 13.37الف ب/ي لتصل الى  118بمقدار ا  إنخفاضسجلت الطاقة التكريرية للمصافي في الواليات المتحدة نهاية االسبوع  -

 % من طاقتها التشغيلية.71.8ب/ي وعملت المصافي بنسبة  مليون

سيبقى  Sallyفي لويزيانا والذي اغلق بسبب اعصار  Phillips66الف ب/ي والتابع لشركة  250بطاقة  Allianceمصفى   -

 .مغلقا  الجراء الصيانة المخطط لها لغاية تشرين االول القادم

% بسبب 10تكساس بنسبة -الف ب/ي( في هيوستن 268ستخفض عدد العاملين في مصفاتها )  LyondellBasellشركة -

 لنفوط الثقيلة من المكسيك، كندا وكولومبيا.مشاكل مالية نتيجة ضعف الطلب على الوقود. المصفى يكرر ا

نهاية شهر آب الماضي  تهأعمال توسعوالذي انتهت  Petrochinaشركة والتابع لالف ب/ي  200ذو طاقة  Daqing ىمصف -

ن المتوقع أن وم المحيط الهادئ،-شرق سيبيريا يبدأ ألول مرة بمعالجة النفط الخام الروسي الواصل للمصفى عبر خط أنابيب

  الخام الروسي. من ا  سنوي/برميلمليون  25.7 المصفى عالجي

 حركة الخزين التجاري

 يالطلب على النفط في المصاف

هيئة أبحاث السوق والتخطيط 

 االستراتيجي

 على النفط الخامي العرض والطلب العالم
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-  
 

 .مليون ب/ي 10.7 كمية مقدارهاالف ب/ي ليسجل  200بمقدار الواليات المتحدة من النفط الخام  إنتاج إنخفض -

الف ب/ي في االسبوع القادم مع عودة االنتاج من الحقول  260نتاج البالد الى إتتوقع مؤسسة النفط الوطنية الليبية ان يصل   -

 .البرية التي اغلقت قبل عدة أشهر

% عن معدل 0.43الف ب/ي في آب الماضي بأرتفاع طفيف بنسبة  471نتاج االرجنتين من النفط الخام بحدود إسجل معدل   -

 .الف ب/ي 516حيث سجل  2020تموز ولكن يبقى أقل من معدل الربع االول من 
 

 
 )بالنقاط( ناقالتال معدل أسعار تأجير 

الناقالتالممرات المائية وأنواع  21/9/2020 14/9/2020 التغير  

-0.05 21.75 21.7 AG-Gulf – UK (VLCC) 

-0.05 19.75 19.7 AG-Gulf – US (VLCC) 

4.0 31.5 35.5 AG-Gulf – Far East (VLCC) 

-0.65 17 16.35 AG- Gulf – MED (SUEZ 

-0.5 30.5 30 MED- US (SUEZ) 

-2.5 47.5 45 MED-MED (SUEZ) 

 تأجير الناقالت النفطية فئة أسعارشهدت معدالت  -

VLCC   األسواقالمتجهة من الخليج العربي باتجاه 

آيلول  21المنتهي في  األسبوع خاللا  رتفاعا اآلسيوية

في أسواق آسيا  على النفط الخام الطلب ألرتفاعنتيجة 

ت باقي أسعار تأجير الناقالت النفطية فئة شهدفيما 

VLCC و SUEZ  المتجهة الى االسواق االوروبية

الطلب على انخفاض بسبب  ا  نخفاضواالمريكية إ

 .في اوروبا ألنخفاض هوامش التصفية وخاصة النفط الخام من قبل المكررين

 

" أنه يتوقع عودة استهالك النفط العالمي الى مستوى  :الروسية الكسندر ديوكوف Gazpromصّرح الرئيس التنفيذي لشركة  -

"، فيما سبق وأن صّرح وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك بانه يتوقع تعافي الطلب 2021ماقبل االزمة في النصف الثاني من 

 .2021بع الثاني من على النفط الخام على نحو كامل في الر

طار برنامج ضخم لتوفير السيولة، كي تتمكن إ% في 40لخفض تكاليف انتاج النفط والغاز بما يصل الى   Shellتسعى شركة  -

من تحديث انشطتها والتركيز بدرجة أكبر على الطاقة المتجددة واسواق الكهرباء. تعتزم الشركة التركيز على المراكز الرئيسية 

 .ط والغاز تشمل خليج المكسيك، نيجيريا وبحر الشمالالنتاج النف

 

 حركة االنتاج واالستهالك من النفط الخام 

 عوامل أخرى مؤثرة على العرض والطلب

 حركة ناقالت النفط الخام


