النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في األسواق العالمية
يناير 2022
أوالً :أسواق النفط العالمية
 .1أسعار النفط
 تشير أحدث تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خال
شهر يناير  2022إلى  83.58دوالر للبرميل ،أي بنسالالبة زيالالاد تبلال  %12.4مقارنالالة بالشالالهر
السابق .كما تشالالير تقالالديرات المنظمالالة إلالالى ارتفالالاع المتوسالالط السالالنوي لسالالعر سالاللة خاماتهالالا فال
عام  2021إلى  69.89دوالر للبرميل ،أي بنسبة زياد تبل  %68.5مقارنة بعام .2020
يذكر أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خ شهر ديسالالمبر  2021بنسالالبة %7.5
( 6دوالر للبرميل) مقارنة بالشهر السابق ،ليصل إلالالى  74.4دوالر للبرميالالل .كالالان االنخفالالا
مدفوعا بتراجع حاد ف أسالالواا العقالالود ا جلالالة وسالالط مخالالاوف بشالالان ارتفالالاع قياسال فال عالالدد
حاالت اإلصابة بالمتحور  Omicronسريع االنتشار من فيروس كورونا ،بما ف ذلالالك العديالالد
من الدو الرئيسية المستهلكة للنفط .ومع ذلك ،ظلت أساسيات سوا النفط الفعلية قوية نسبيا.
المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك( 2022-2021 ،دوالر  /برميل)
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المصدر :منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ،التقرير الشهري ،أعداد مختلفة.

 .2الطلب والعرض
 تشير التقديرات األولية إلى ارتفالالاع الطلالالا العالالالم علالالى الالالنفط خال الربالالع الرابالالع مالالن عالالام
 2021ليصل إلى نحو  99.8مليون برميل/يوم ،أي بنسبة زياد تبل  %2.4مقارنة بمستويات
الربع السابق .حيث ارتفع طلا دو منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بنسالالبة  %0.9ليصالالل
إلى نحو  46.1مليون برميل/يوم ،بينما ارتفع طلا باق دو العالم بنسالالبة  %3.8ليصالالل إلالالى
نحو  53.7مليون برميل/يوم.
ويتوقع انخفا الطلا العالم على النفط خ الربع األو من عام  2022ليصالالل إلالالى نحالالو
 99.1مليون برميل/يوم ،حيث يتوقع انخفا طلا مجموعة دو منظمة التعاون االقتصالالادي
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والتنمية إلى نحو  44.6مليون برميل/يوم ،بينما يتوقع ارتفاع طلا باق دو العالالالم إلالالى نحالالو
 54.5مليون برميل/يوم.
 تشير التقديرات األولية إلى ارتفاع اإلمدادات العالمية من النفط الخالالام وسالالوائل الاالالاز الطبيعال
خ شهر ديسمبر  2021بنحو  177ألف ب/ي ،أي بنسبة  %0.2مقارنة بمسالالتويات الشالالهر
السابق ،لتصل إلى حوال  98.4مليون ب/ي .فقد ارتفع إجمالى إمالالدادات الالالدو المنتجالالة مالالن
خارج أوبك بنسبة  %0.02ليصل إلى نحو  65.4مليون ب/ي ،كمالالا ارتفعالالت إمالالدادات الالالدو
األعضاء ف منظمة أوبك بنسبة  %0.5لتصل إلى نحو  33مليون ب/ي.
أمالالا فيمالالا يخالالد إمالالدادات مجموعةةة دول أوبةةك مالالن الالالنفط الخالالام فقالالد ارتفعالالت خ ال شالالهر
ديسمبر  2021بنحالالو  200ألالالف ب/ي ،أي بنسالالبة  %0.5مقارنالالة بمسالالتويات الشالالهر السالالابق،
لتصل إلى حوال  38.2مليون ب/ي .فقد ارتفعالالت إمالالدادات الالالدو المنتجالالة مالالن خالالارج أوبالالك
واألعضاء ف مجموعة اوبك +بنسبة  %0.5لتصل إلى نحو  13.9مليون ب/ي ،كما ارتفعت
إمدادات الدو العشر األعضاء ف منظمة أوبك ،وه أعضالالاء فال مجموعالالة أوبالالك ،+بنسالالبة
 %0.8لتصل إلى نحو  24.3مليون ب/ي.
 ارتفع إنتاج الواليات المتحد من النفط الصخري خ شهر ديسمبر  2021بمقالالدار  82ألالالف
برميل/يوم فقط مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى  8.344مليالالون برميالالل/يوم .ويتوقالالع ارتفاعال
خ شهري يناير وفبراير  2022ليصل إلى  8.540مليون ب/ي .وفال تطالالور أخالالر ،ارتفالالع
عدد الحفارات العاملة بمقدار  25حفار خ شهر ديسمبر  2021ليبل  522حفار .
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 January 2022 :

 .3المخزونات النفطية
 انخفض المخزون التجاري النفط ف دو منظمة التعالالاون االقتصالالادي والتنميالالة خال شالالهر
ديسمبر  2021بمقالالدار  49مليالالون برميالالل مقارنالالة بالشالالهر السالالابق ليصالالل إلالالى حالالوال 2707
مليون برميل ،كما انخفالالض المخالالزون اإلسالالتراتيج بمقالالدار  7مليالالون برميالالل مقارنالالة بالشالالهر
السابق ليصل إلى حوال  1789مليون برميل.
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التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر ديسمبر ( 2021مليون برميل)

المصدر.Oil Market intelligence, March 2021 and January 2022 :

 .4تجارة النفط
 واردات وصادرات الواليات المتحدة النفطية انخفضت واردات الواليات المتحد األمريكية من النفط الخام خ شهر ديسمبر  2021بنسبة
 %0.1لتصل إلى حوال  6.3مليون ب/ي ،بينما ارتفعالالت صالالادراتها مالالن الالالنفط الخالالام بنسالالبة
 %0.2لتبل حوال  3مليون ب/ي.
 انخفضت واردات الواليات المتحد األمريكية من المنتجات النفطية خ شهر ديسمبر 2021
بنسبة  %3.3لتصل إلى حوال  2مليون ب/ي ،كما انخفضت صادراتها من المنتجات النفطية
بنسبة  %5.6لتبل حوال  5مليون ب/ي.

ثانياً :أسواق الغاز الطبيعي العالمية
 .1األسعار
 انخفض المتوسط الشهري للسعر الفوري للاالالاز الطبيعال المسالالجل فال مركالالز هنالالري بالسالالوا
األمريك خ شهر ديسمبر  2021إلى  3.76دوالر لكل مليون (و ح ب).
 ارتفع متوسط أسالالعار اسالالتيراد الاالالاز الطبيعال المسالاليل فال اليابالالان خال شالالهر نالالوفمبر 2021
بمقالالدار  2.6دوالر لكالالل مليالالون (و ح ب) ،ليصالالل إلالالى  14.25دوالر لكالالل مليالالون (و ح ب).
وارتفع متوسط أسعار استيراد الااز الطبيع المسيل ف كوريالالا الجنوبيالالة بمقالالدار  2.52دوالر
لكالالل مليالالون (و ح ب) ،ليصالالل إلالالى  15.37دوالر لكالالل مليالالون (و ح ب) .كمالالا ارتفالالع متوسالالط
أسعار استيراد الااز الطبيع المسيل فال الصالالين بمقالالدار  4.83دوالر لكالالل مليالالون (و ح ب)،
ليصل إلى  17.59دوالر لكل مليون (و ح ب).

 .2الصادرات
 بلات صادرات الدو العربية من الااز الطبيع المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبيالالة والصالالين
حوال  3.553مليون طن خ شهر نوفمبر  ،2021مستاثر بحصة  %21.4من اإلجمال .
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المالحق اإلحصائية
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