النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في األسواق العالمية
أكتوبر 2021
أوالً :أسواق النفط العالمية
 .1أسعار النفط
 تشير أحدث تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خال
شهر أكتوبر  2021إلى  82.07دوالر للبرميل ،أي بنسبة زيادة تبلغ  %11.1مقارنالالة بالشالالهر
السابق .كمالالا تشالالير تواعالالات المنظمالالة إلالالى ارتفالالاع المتوسالالط السالالنوي لسالالعر سالاللة خاماتهالالا فال
عام  2021إلى  68.26دوالر للبرميل ،أي بنسبة زيادة تبلغ  %64.6مقارنة بعام .2020
يالالركر أ معالالد أسالالعار سالاللة خامالالات أوبالالك االالد ارتفال خال شالالهر سالالبتمبر  2021بنسالالبة %5
( 3.6دوالر للبرميل) مقارنة بالشهر السابق ،ليصالالل إلالالى  73.9دوالر للبرميالالل .ويعال ذلالالك
بشكل رئيس إلى اوة أساسيات سوق النفط الفورية وأسواق العقود اآلجلة ،وسط ع مات على
انتعاش الطلب ف آسيا .وتعطل اإلمدادات ف العديد من المناطق بسبب االنقطاعالالات المططالالط
وغير المططط لها ،بما ف ذلك اضطرابات إنتالالاا الالالنفط الطالالام ا مريكال فال خلالاليم المكسالاليك
عقب اإلعصار  ،Idaوصيانة الحقو ف بحر ا وين ،وبرامم التحميل المنطفضالالة فال العديالالد
من خامات غرب أفريقيا ،والتعطل المؤات ف الصادرات الليبية.
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 ا ولية إلى ارتفالالاع الطلالالب العالالالم علالالى الالالنفط خال الربال الثالال مالالن عالالام
 2021ليصل إلى نحو  98.3مليو برميل/يوم ،أي بنسبة زيادة تبلغ  %3.1مقارنة بمستويات
الرب السابق .حي ارتف طلب دو منظمة التعاو االاتصادي والتنمية بنسالالبة  %4.1ليصالالل
إلى نحو  46.03مليو برميل/يوم ،كما ارتف طلب باا دو العالم بنسبة  %2.1ليصالالل إلالالى
نحو  52.3مليو برميل/يوم.
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ويتوا ارتفاع الطلب العالم على النفط خ الرب الراب مالالن عالالام  2021ليصالالل إلالالى نحالالو
 99.8مليو برميل/يوم ،حي يتوا انطفاض طلب مجموعة دو منظمة التعاو االاتصالالادي
والتنمية إلى نحو  45.99مليو برميل/يوم ،بينما يتوا ارتفاع طلب باا دو العالم إلى نحالالو
 53.8مليو برميل/يوم.
 تشير التقديرات ا ولية إلى ارتفاع اإلمدادات العالمية من النفط الطالالام وسالالوائل الاالالاز الطبيعال
خ شهر أغسطس  2021بنحو  598ألف ب/ي ،أي بنسبة  %0.6مقارنة بمستويات الشهر
السابق ،لتصل إلى حوال  97مليالالو ب/ي .فقالالد ارتفال إجمالالالى إمالالدادات الالالدو المنتجالالة مالالن
خارا أوبك بنسبة  %0.2ليصل إلالالى نحالالو  64.5مليالالو ب/ي ،كمالالا ارتفعالالت إمالالدادات الالالدو
ا عضاء ف منظمة أوبك بنسبة  %1.5لتصل إلى نحو  32.5مليو ب/ي.
أمالالا فيمالالا يطالالد إمالالدادات مجموعةةة دول أوبةةك مالالن الالالنفط الطالالام فقالالد ارتفعالالت خ ال شالالهر
سبتمبر  2021بنحالالو  991ألالالف ب/ي ،أي بنسالالبة  %2.7مقارنالالة بمسالالتويات الشالالهر السالالابق،
لتصل إلى حوال  38.4مليو ب/ي .فقد ارتفعالالت إمالالدادات الالالدو المنتجالالة مالالن خالالارا أوبالالك
وا عضاء ف مجموعة اوبك +بنسبة  %2لتصل إلى نحالالو  15.3مليالالو ب/ي ،كمالالا ارتفعالالت
إمدادات الدو العشر ا عضاء ف منظمة أوبك ،وه أعضالالاء فال مجموعالالة أوبالالك ،+بنسالالبة
 %3.1لتصل إلى نحو  23.1مليو ب/ي.
 ارتف إنتاا الواليات المتحدة من النفط الصطري خ شهر سالالبتمبر  2021بمقالالدار  46ألالالف
برميل/يوم فقط مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى  8.075مليالالو برميالالل/يوم .ويتواال ارتفاعال
خال شالالهري أكتالالوبر ونالالوفمبر  2021ليصالالل إلالالى  8.219مليالالو ب/ي .وفال تطالالور أخالالر،
ارتف عدد الحفارات العاملة بمقدار  17حفارة خ شهر سبتمبر  2021ليبلغ  466حفارة.
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 October 2021 :

 .3المخزونات النفطية
 انطفض المط و التجاري النفط ف دو منظمة التعالالاو االاتصالالادي والتنميالالة خال شالالهر
سبتمبر  2021بمقدار  28مليو برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوال  2796مليو
برميل ،كما انطفض المط و اإلسالالتراتيج بمقالالدار  6مليالالو برميالالل مقارنالالة بالشالالهر السالالابق
ليصل إلى حوال  1798مليو برميل.
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التغير في المخزون النفطي في نهاية شهر سبتمبر ( 2021مليون برميل)

المصدر.Oil Market intelligence, December 2020 and October 2021 :

 .4تجارة النفط
 واردات وصادرات الواليات المتحدة النفطية ارتفعت واردات الواليات المتحدة ا مريكية من النفط الطام خ شالالهر سالالبتمبر  2021بنسالالبة
 %2.3لتصل إلى حوال  6.5مليو ب/ي ،بينما انطفضت صادراتها مالالن الالالنفط الطالالام بنسالالبة
 %11.5لتبلغ حوال  2.6مليو ب/ي.
 انطفضت واردات الواليات المتحدة ا مريكية من المنتجات النفطية خ شهر سبتمبر 2021
بنسبة  %4.5لتصل إلالالى حالالوال  2.4مليالالو ب/ي ،كمالالا انطفضالالت صالالادراتها مالالن المنتجالالات
النفطية بنسبة  %15.3لتبلغ حوال  4.5مليو ب/ي.

ثانياً :أسواق الغاز الطبيعي العالمية
 .1األسعار
 ارتف المتوسط الشالالهري للسالالعر الفالالوري للاالالاز الطبيعال المسالالجل فال مركال هنالالري بالسالالوق
ا مريك خ شهر سبتمبر  2021إلى  5.16دوالر لكل مليو (و ح ب).
 ارتف متوسط أسعار استيراد الااز الطبيعال المسالاليل فال اليابالالا خال شالالهر أغسالالطس 2021
بمقدار  0.40دوالر لكالالل مليالالو (و ح ب) ،ليصالالل إلالالى  10.09دوالر لكالالل مليالالو (و ح ب).
وارتف متوسط أسعار استيراد الااز الطبيع المسيل ف كوريالالا الجنوبيالالة بمقالالدار  0.72دوالر
لكالالل مليالالو (و ح ب) ،ليصالالل إلالالى  10.28دوالر لكالالل مليالالو (و ح ب) .كمالالا ارتفال متوسالالط
أسعار استيراد الااز الطبيع المسيل فال الصالالين بمقالالدار  0.94دوالر لكالالل مليالالو (و ح ب)،
ليصل إلى  10.52دوالر لكل مليو (و ح ب).

 .2الصادرات
 بلات صادرات الدو العربية من الااز الطبيع المسيل إلى اليابا وكوريا الجنوبيالالة والصالالين
حالالوالى  3.438مليالالو طالالن خالال شالالهر أغسالالطس  ،2021مسالالترةرة بحصالالة  %20.9مالالن
اإلجمالى.
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