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 (   ومي/رميلصادرات اهم الدول المنتجه من النفط الخام )مليون ب

 الدولة 2020تموز  22/8/2020-1 التغير 

 السعودية 6.54 6.7 0.16

 روسيا  3.09 4.36 1.27

 االمارات 2.94 3.18 0.24

 الكويت  1.97 1.64 0.33-

 غرب افريقيا 3.84 3.77 0.07-

  وم ي /رميلبالف    109بمقدار  اب الحالي  14خالل االسبوع المنتهي في  معدل واردات الواليات المتحدة من النفط الخام    رتفعأ  -

ليصل صافي    ومي/ رميلب مليون 2.14لتسجل  ومي /رميل ب  مليون 1ر صادراتها بمقدا نخفضت وأ،  ومي /رميل مليون ب 5.73لتسجل 

والصادرات(   الواردات  بين  )الفرق   3.6إلى  الواردات 

ب  مليون   1.12مقداره    رتفاعبأ  يوم/رميل مليون 

 . ومي /رميل ب

بمقدار   معدل صادرات السعودية من النفط الخام    رتفعأ  -

ب  160 الحالي   22- 1الفترة  خالل    ومي /رميل الف   اب 

مليون    6.7  لتسجل    معدله خالل تموز الماضيمقارنة ب

 . ومي /رميل ب

البحرية  أرتفعت   - روسيا  الخام    صادرات  النفط  من 

 مليون برميل/يوم.  4.36اب الحالي مقارنة بمعدله خالل تموز الماضي لتسجل    22- 1برميل/يوم خالل الفترة    مليون  1.27بمقدار  

اب الحالي مقارنة بمعدله خالل   22-1الف برميل/يوم خالل الفترة    240من النفط الخام  بمقدار    صادرات االمارات  ارتفعت    -

 . مليون برميل/يوم 3.18تموز الماضي لتسجل  

اب الحالي مقارنة بمعدله خالل   22- 1الف برميل/يوم خالل الفترة    330من النفط الخام  بمقدار    الكويت  صادرات    فضت انخ  -

 مليون برميل/يوم.  1.64تموز الماضي لتسجل  

اب الحالي مقارنة بمعدله    22-1الف برميل/يوم خالل الفترة    70من النفط الخام  بمقدار    صادرات غرب أفريقيا  انخفضت    -

 مليون برميل/يوم.  3.77خالل تموز الماضي لتسجل  

من واردات الهند النفطية في تموز الماضي وهي اعلى حصة له منذ اكثر من عامين في  %  71.5شكل نفط الشرق االوسط      -

عام نتيجة انخفاض الطلب على الوقود وتضاؤل نشاط    14وهو ادنى مستوى منذ    %5حين انخفضت وارداتها من افريقيا الى  

 اب النفط االفريقي المنخفض الكبريت.الشرق االوسط العالية الكبريت على حسنفوط التكرير مما عزز االقبال على درجات 

 ( برميلجدول حركة الخزين التجاري للواليات المتحدة )مليون  

 المادة  7/8/2020 14/8/2020 التغير 

 النفط الخام  514.084 512.452 1.632-
 الكازولين 247.084 243.762 3.322-
 نواتج التقطير الوسطية  177.655 177.807 0.152
 النفط االسود 35.565  36.451 0.886

 

 

نهاية االسبوع  شهد خزين النفط الخام التجاري األمريكي    -

في     مليون   1.63  بمقدار  نخفاضاإ  الحالي  اب   14المنتهي 

سبقه    برميل الذي  االسبوع  مع  خزين    وأنخفض مقارنة 

نواتج  فيما ارتفع خزين  ن برميل  ليو م  3.32الكازولين بمقدار  

 . برميل الف 886مخزونات  النفط األسود بمقدار و برميل الف 152ر بمقدا  التقطير الوسطية

-  
 

معدل  - للمصافي    ارتفع  التكريرية  األسبوع  بالطاقة  إلى    وم ي /رميل ب  الف  185  بمقدارالماضي  العالم  مليون    75.12لتصل 

 . ومي /رميل ب

الف   171بمقدار    انخفاضا  اب الحالي  14في    خالل االسبوع المنتهيي الواليات المتحدة  سجلت الطاقة التكريرية للمصافي ف  -

الى    ومي /رميل ب الذي سبقه    ومي/ رميلب  مليون  14.487لتصل  االسبوع  بنسبة  مقارنة مع  المصافي  من طاقتها    %78وعملت 

 التشغيلية. 

 الف ب/ي على اساس شهري في تموز الماضي نتيجة انتعاش الطلب على الوقود.   408ارتفع انتاج المصافي االوربية بمقدار    -

 الخزين التجاري للواليات المتحدة

 على النفط الخام ي العرض والطلب العالم 

هيئة أبحاث السوق والتخطيط  

 االستراتيجي 

 ي الطلب على النفط في المصاف 

 االسبوعيتقرير ال

 حركة النفط الخامل          

23/8/2020 



 

EIA, Argus, Reuters :المصادر 

 

 

 

  54و       الف ب/ي من الگازولين    17الفنزولية بدأت بأنتاج    Pdvالف ب/ي التابعة لشركة    305  ذي الطاقة  Cardonمصفاة    -

على اصالح الوحدات الرئيسة في نظام التكرير    Pdvحيث تعمل شركة    ٢٠١٩الف ب/ي من النفثا بعد ان كانت متوقفة منذ  

 مليون ب/ي. 1.3ليصل الى 

-  
 

 . ومي/ رميلمليون ب  10.7 مقداربثباتاً  اب الحالي  14خالل االسبوع المنتهي في  الواليات المتحدة من النفط الخام  إنتاجسجل  -

 حفارة.183حفارات ليسجل  11عدد الحفارات النشطة في الواليات المتحدة االمريكية االسبوع الماضي بمقدار   رتفعا -

الى    BPبدأت شركة   - تتجهان  نتيجة عاصفتين  االمريكي  المكسيك  تعمل في خليج  التي  االربعة  االنتاج في منصاتها  اغالق 

 المنطقة. 

حيث بدأت االسبوع الماضي بحفر بئر    Guyanaاستكشافها عن النفط الخام في     توسعاالمريكية    Exxon Mobilشركة   -

 تشرين االول.  20حتى  عملبالمياه العميقة وسيستمر ال
 

 
 )بالنقاط( ناقالتال معدل أسعار تأجير 

 الممرات المائية وأنواع الناقالت  14/8/2020 22/8/2020 التغير 

-0.05 22.45 22.5 AG-Gulf – UK (VLCC) 

-0.05 20.45 20.5 AG-Gulf – US (VLCC) 

-0.28 32.15 32.43 AG-Gulf – Far East (VLCC) 

-2.06 20.7 22.76 AG- Gulf – MED (SUEZ ( 

-0.1 39.5 39.6 MED- US (SUEZ) 

-0.1 57 57.1 MED-MED (SUEZ) 

النفطية   - الناقالت  تأجير  أسعار  معدالت  شهدت 

متجهة من الخليج  ال   SUZEوفئة    VLCCفئة  

المتوسط  او  العربي االبيض  االسواق  لبحر  الى 

ً   كافة ً   انخفاضا الماضي    طفيفا االسبوع  خالل 

لذي سبقه نتيجة النخفاض  مقارنة مع االسبوع ا

االنشطة في عدد من   د تأجيل استئنافالطلب بع

الى استخدام والدول   المستهلكين  لجوء عدد من 

 . رتفاعباال خزين النفط نتيجة لبدء اسعار النفط 

 

 297ليصل الى    %80بنحو    2020في الربع الثاني من  رباحها  الروسية انخفاض صافي ا  Gasprom Neftاعلنت شركة    -

 مليون دوالر نتيجة انخفاض اسعار النفط.

بعد أن أعلنت حكومة البالد المعترف بها دوليا في قريباً مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا إنها قد تستأنف صادرات النفط اعلنت   -

 .طرابلس عن وقف إلطالق النار

  320شفت أكبر حقل للغاز الطبيعي لها على اإلطالق والذي يحوي  تكاالرئيس التركي رجب طيب أرودغان إن بالده    اعلن  -

إن إدارة حقل الغاز الطبيعي المكتشف ستتوالها مؤسسة البترول  وتريليون قدم مكعبة( في البحر األسود    11.3مليار متر مكعب )

ما يتم العثور على المزيد في الوقت الذي تعكف فيه البالد على التزود بالغاز في وربالتركية، وهي شركة طاقة مملوكة للدولة.  

 .2023أقرب موعد ربما في 

 حركة االنتاج واالستهالك من النفط الخام  

 عوامل أخرى مؤثرة على العرض والطلب 

 حركة ناقالت النفط الخام 


