النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في األسواق العالمية
ديسمبر 2021
أوالً :أسواق النفط العالمية
 .1أسعار النفط
المتوسااا الشاالرع لسا ر سا ة ب ما ت أوبااك
 تشير أحدث تقديرات منظمة أوبك إلى انخفا
بالل شلر ديسمبر  2021إلى  73.49دوالر ل برميل ،أع بنساابة تراجا تب ا  %8.6مق رنااة
ب لشلر الس بق .كم تشير توق ت المنظمة إلى ارتف ع المتوسا السنوع لس ر س ة ب م تل فا
ع م  2021إلى  69.66دوالر ل برميل ،أع بنسبة زي دة تب  %68مق رنة ب م .2020
يذكر أن م دل أس ر س ة ب م ت أوبك قد انخفا بااالل شاالر نااوفمبر  2021بنساابة %2.1
( 1.7دوالر ل برميل) مق رنة ب لشلر الس بق ،ليصاال إلااى  80.4دوالر ل برمياال .وي ا ذلااك
بشكل رئيس إلى ظلور المتحور  Omicronسااري االنتشا ر مااس فياارو كورونا المساات د
وارتف ع ح الت اإلص ب ت بلذا الفيرو ف أوروب ومن طق أباار  ،وهااو ما أثا ر المخا و
مس أن إع دة إجراءات اإلغالق والقيود المفروضة ع ى حركة التنقل قد تؤدع إلى تب طؤ ت ف
االقتص د ال لم والط ب ع ى وقود النقل.
المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك( 2021-2020 ،دوالر  /برميل)
90
80
70

60
50
40
30
20
10
0
ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو

مايو

أبريل مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر
2020
2021

المصدر :منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ،التقرير الشهري ،أعداد مختلفة.

 .2الطلب والعرض
 تشير التقديرات األولية إلى ارتفا ع الط ااب ال ا لم ع ااى الاانفا بااالل الربا الرابا مااس عا م
 2021ليصل إلى نحو  99.5م يون برميل/يوم ،أع بنسبة زي دة تب  %1.9مق رنة بمستوي ت
الرب الس بق .حيا انخفا ط ااب دول منظمااة الت ا ون االقتصا دع والتنميااة بنساابة %0.7
ليصل إلى نحااو  45.6م يااون برمياال/يوم ،بينما ارتفا ط ااب با ق دول ال ا ل بنساابة %4.2
ليصل إلى نحو  53.9م يون برميل/يوم.
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الط ب ال لم ع ى النفا بالل الرب األول مس ع م  2022ليصاال إلااى نحااو
ويتوق انخف
ط ب م موعة دول منظمة الت ون االقتصا دع
 99.1م يون برميل/يوم ،حي يتوق انخف
والتنمية إلى نحو  44.6م يون برميل/يوم ،بينم يتوق ارتف ع ط ب ب ق دول ال ا ل إلااى نحااو
 54.5م يون برميل/يوم.
 تشير التقديرات األولية إلى ارتف ع اإلمدادات ال لمية مس النفا الخا م وسااوائل الاا ز الطبي ا
بالل شلر نوفمبر  2021بنحو  902ألف ب/ع ،أع بنسبة  %0.9مق رنااة بمسااتوي ت الشاالر
الس بق ،لتصل إلى حوال  97.9م يون ب/ع .فقد ارتف إجم لى إماادادات الاادول المنت ااة مااس
ب ا رأ أوبااك بنساابة  %1ليصاال إلااى نحااو  65م يااون ب/ع ،كم ا ارتف ا إماادادات الاادول
األعض ء ف منظمة أوبك بنسبة  %0.9لتصل إلى نحو  32.9م يون ب/ع.
أم ا فيم ا يخااد إماادادات مجموعةةة دول أوبةةك مااس الاانفا الخا م فقااد ارتف ا بااالل شاالر
نااوفمبر  2021بنحااو  325ألااف ب/ع ،أع بنساابة  %0.9مق رنااة بمسااتوي ت الشاالر السا بق،
لتصل إلى حوال  37.3م يون ب/ع .فقد ارتف ا إماادادات الاادول المنت ااة مااس با رأ أوبااك
واألعض ء ف م موعة اوبك +بنسبة  %0.6لتصل إلى نحو  13.9م يون ب/ع ،كم ارتف
إمدادات الدول ال شر األعض ء ف منظمة أوبك ،وه أعضا ء فا م موعااة أوبااك ،+بنساابة
 %1.1لتصل إلى نحو  23.4م يون ب/ع.
 ارتف إنت أ الوالي ت المتحدة مس النفا الصخرع بالل شلر نااوفمبر  2021بمقاادار  72ألااف
برميل/يوم فقا مق رنة ب لشلر الس بق ليصل إلى  8.259م يااون برمياال/يوم .ويتوقا ارتف عا
بالل شلرع ديسمبر  2021وين ير  2022ليصل إلى  8.439م يون ب/ع .وف تطور أباار،
ارتف عدد الحف رات ال م ة بمقدار  17حف رة بالل شلر نوفمبر  2021ليب  497حف رة.
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 December 2021 :

 .3المخزونات النفطية
 انخف المخ ون الت رع النفط ف دول منظمة الت ا ون االقتصا دع والتنميااة بااالل شاالر
نوفمبر  2021بمقدار  5م يون برميل مق رنة ب لشلر الس بق ليصل إلى حااوال  2732م يااون
برميل ،كم انخف المخ ون اإلسااتراتي بمقاادار  9م يااون برمياال مق رنااة ب لشاالر السا بق
ليصل إلى حوال  1797م يون برميل.
2

التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر نوفمبر ( 2021مليون برميل)

المصدر.Oil Market intelligence, February and December 2021 :

 .4تجارة النفط
 واردات وصادرات الواليات المتحدة النفطية ارتف واردات الوالي ت المتحدة األمريكية مس النفا الخ م بالل شاالر نااوفمبر  2021بنساابة
 %4.5لتصل إلى حوال  6.3م يااون ب/ع ،كما ارتف ا صا دراتل مااس الاانفا الخا م بنساابة
 %6.2لتب حوال  3م يون ب/ع.
 ارتف واردات الوالي ت المتحدة األمريكية مس المنت ت النفطية بااالل شاالر نااوفمبر 2021
بنسبة  %2لتصل إلى حوال  2.1م يون ب/ع ،كم ارتف ص دراتل مس المنت ا ت النفطيااة
بنسبة  %4.1لتب حوال  5.3م يون ب/ع.

ثانياً :أسواق الغاز الطبيعي العالمية
 .1األسعار
 انخف المتوسا الشلرع ل س ر الفورع ل اا ز الطبي ا المسا ل فا مركا هناارع ب لسااوق
األمريك بالل شلر نوفمبر  2021إلى  5.05دوالر لكل م يون (و ح ب).
 ارتف متوسا أس ر استيراد الا ز الطبي المسيل ف الي ب ن بالل شلر أكتوبر  2021بمقدار
 0.96دوالر لكااال م ياااون (و ح ب) ،ليصااال إلاااى  11.65دوالر لكااال م ياااون (و ح ب).
وارتف متوسا أس ر استيراد الا ز الطبي المسيل ف كوريا ال نوبيااة بمقاادار  1.89دوالر
لكاال م يااون (و ح ب) ،ليصاال إلااى  12.85دوالر لكاال م يااون (و ح ب) .كما ارتفا متوسااا
أس ر استيراد الا ز الطبي المسيل فا الصاايس بمقاادار  1.18دوالر لكاال م يااون (و ح ب)،
ليصل إلى  12.76دوالر لكل م يون (و ح ب).

 .2الصادرات
 ب ا ص درات الدول ال ربية مس الا ز الطبي المسيل إلى الي ب ن وكوري ال نوبيااة والصاايس
حوالى  2.655م يون طس بالل شلر أكتوبر  ،2021مستأثرة بحصة  %18.1مس اإلجم لى.
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المالحق اإلحصائية
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