النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في األسواق العالمية
سبتمبر 2021
أوالً :أسواق النفط العالمية
 .1أسعار النفط
 تشير أحدث تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خال
شهر سبتمبر  2021إلى  72.84دوالر للبرميل ،أي بنسبة زيالالادت تبلال  %3.6مقارنالالة بالشالالهر
السابق .كمالالا تشالالير تواعالالات المنظمالالة إلالالى ارتفالالاع المتوسالالط السالالنوي لسالالعر سالاللة خاماتهالالا فال
عام  2021إلى  66.55دوالر للبرميل ،أي بنسبة زيادت تبل  %60.5مقارنة بعام .2020
 2021بنسالالبة %4.4
يذكر أن معد أسعار سلة خامات أوبك اد انخفض خ شهر أغسال
( 3.2دوالر للبرميالاللم مقارنالالة بالشالالهر السالالابق ،ليصالالل إلالالى  70.3دوالر للبرميالالل وهالالو أكبالالر
انخفاض شهري له منذ شهر سبتمبر  .2020ويعزى ذلالالك بشال ل رسيسال إلالالى تبالالا عمليالالات
الشراء القويالالة مالالم المصالالاف الصالالينية فال الالل حصالالا اسالالتيراد مةالالدودت لمصالالاف الت ريالالر
المستقلة مم النفط الخام ،وانخفاض عمليات تشغيل المصاف بسبب إعالالادت إاالالراءات ا غال
والقيود المفروضة على التنقل وسوء االحوا الجويالالة .فضال ع عالالم ترااالالا ال لالالب علالالى واالالود
النقل ف العديد مم الدو اآلسيوية الرسيسية األخرى المستهل ة للنفط ،بما ف ذلك اليابان.
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 ارتفالالاع ال لالالب العالالالم علالالى الالالنفط خال الربالالا الثالال مالالم عالالام
 2021ليصل إلى نةو  98.5مليون برميل/يوم ،أي بنسبة زيادت تبلال  %3مقارنالالة بمسالالتويات
الربا السابق .حي ارتفا لب دو منظمة التعاون االاتصادي والتنمية بنسبة  %3ليصل إلى
نةو  45.9مليون برميل/يوم ،كما ارتفا لب باا دو العالم بنسبة  %2.9ليصالالل إلالالى نةالالو
 52.5مليون برميل/يوم.
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ويتواا ارتفاع ال لب العالم على النفط خ الربا الرابا مالالم عالالام  2021ليصالالل إلالالى نةالالو
 99.7مليون برميل/يوم ،حي يتواا انخفاض لب مجموعة دو منظمة التعاون االاتصالالادي
والتنمية إلى نةو  45.8مليون برميل/يوم ،بينما يتواا ارتفاع لب باا دو العالالالم إلالالى نةالالو
 53.9مليون برميل/يوم.
 تشير التقديرات األولية إلى ارتفاع ا مدادات العالمية مم النفط الخالالام وسالالواسل الغالالاز ال بيعال
 2021بنةو  625ألف ب/ي ،أي بنسبة  %0.7مقارنة بمستويات الشهر
خ شهر أغس
السابق ،لتصل إلى حوال  94.8مليون ب/ي .فقد ارتفا إامالى إمالالدادات الالالدو المنتجالالة مالالم
خارج أوبك بنسبة  %0.8ليصل إلالالى نةالالو  62.9مليالالون ب/ي ،كمالالا ارتفعال إمالالدادات الالالدو
األعضاء ف منظمة أوبك بنسبة  %0.5لتصل إلى نةو  31.9مليون ب/ي.
أمالالا فيمالالا يخالالا إمالالدادات مجموعةةة دول أوبةةك مالالم الالالنفط الخالالام فقالالد ارتفعال خ ال شالالهر
 2021بنةالالو  62ألالالف ب/ي ،أي بنسالالبة  %0.2مقارنالالة بمسالالتويات الشالالهر السالالابق،
أغس
لتصل إلى حوال  37.4مليون ب/ي .فقد انخفض إمدادات الالالدو المنتجالالة مالالم خالالارج أوبالالك
واألعضاء ف مجموعة اوبك +بنسبة  %1لتصالالل إلالالى نةالالو  15مليالالون ب/ي ،بينمالالا ارتفعال
إمدادات الدو العشر األعضاء ف منظمة أوبك ،وه أعضالالاء فال مجموعالالة أوبالالك ،+بنسالالبة
 %0.1لتصل إلى نةو  22.4مليون ب/ي.
 2021بمقدار  31ألف
 ارتفا إنتاج الواليات المتةدت مم النفط الصخري خ شهر أغس
برميل/يوم فقط مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى  8.022مليالالون برميالالل/يوم .ويتواالالا ارتفاعالاله
خال شالالهري سالالبتمبر وأكتالالوبر  2021ليصالالل إلالالى  8.135مليالالون ب/ي .وفال ت الالور أخالالر،
 2021ليبل  449حفارت.
ارتفا عدد الةفارات العاملة بمقدار  18حفارت خ شهر أغس
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 September 2021 :

 .3المخزونات النفطية
 انخفض المخزون التجاري النف ف دو منظمة التعالالاون االاتصالالادي والتنميالالة خال شالالهر
 2021بمقدار  14مليون برميالالل مقارنالالة بالشالالهر السالالابق ليصالالل إلالالى حالالوال 2836
أغس
مليون برميل ،كما انخفالالض المخالالزون ا سالالتراتيج بمقالالدار  9مليالالون برميالالل مقارنالالة بالشالالهر
السابق ليصل إلى حوال  1805مليون برميل.
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التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر أغسطس ( 2021مليون برميل)

المصدر.Oil Market intelligence, November 2020 and September 2021 :

 .4تجارة النفط
 واردات وصادرات الواليات المتحدة النفطية2021
 انخفض واردات الواليات المتةدت األمري يالالة مالالم الالالنفط الخالالام خال شالالهر أغسال
بنسبة  %3.9لتصل إلى حوال  6.3مليون ب/ي ،بينمالالا ارتفعال صالالادراتها مالالم الالالنفط الخالالام
بنسبة  %9.8لتبل حوال  3مليون ب/ي.
2021
 ارتفع واردات الواليات المتةدت األمري ية مم المنتجات النف ية خ شهر أغس
بنسبة  %2.7لتصل إلى حوال  2.6مليالالون ب/ي ،بينمالالا انخفضال صالالادراتها مالالم المنتجالالات
النف ية بنسبة  %3.3لتبل حوال  5.4مليون ب/ي.

ثانياً :أسواق الغاز الطبيعي العالمية
 .1األسعار
 ارتفا المتوسط الشالالهري للسالالعر الفالالوري للغالالاز ال بيعال المسالالجل فال مركالالز هنالالري بالسالالو
 2021إلى  4.07دوالر ل ل مليون (و ح بم.
األمري خ شهر أغس
 ارتفا متوسط أسعار استيراد الغاز ال بيع المسيل ف اليابان خ شهر يوليو  2021بمقالالدار
 0.71دوالر ل الالالالل مليالالالالون (و ح بم ،ليصالالالالل إلالالالالى  8.98دوالر ل الالالالل مليالالالالون (و ح بم.
وارتفا متوسط أسعار استيراد الغاز ال بيع المسيل ف كوريالالا الجنوبيالالة بمقالالدار  0.72دوالر
ل ل مليون (و ح بم ،ليصل إلى  8.84دوالر ل ل مليون (و ح بم .كما ارتفا متوسط أسالالعار
استيراد الغاز ال بيع المسيل ف الصالاليم بمقالالدار  0.96دوالر ل الالل مليالالون (و ح بم ،ليصالالل
إلى  8.62دوالر ل ل مليون (و ح بم.

 .2الصادرات
 بلغ صادرات الدو العربية مم الغاز ال بيع المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبيالالة والصالاليم
حوالى  3.365مليون م خ شهر يوليو  ،2021مستأثرت بةصة  %21.2مم ا امالى.
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المالحق اإلحصائية
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