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 النقاط أبرز

 مستوى  دسقف االنتاج عن تثبيتبشأن  وروسياالسعودية  االتفاق بين ساهم

 فبراير. شهر شهر يناير في دعم أسعار النفط خالل

 العامين خاللأسواق النفط توازناً  تحقق وكالة الطاقة الدولية أن تتوقع 

 وذلك بعد تقلّص انتاج الدول غير التابعة لمنظمة أوبك. 2017-2018

 قبل أنذر وكالة الطاقة الدولية من اتخاذ مخزون النفط الضخم وقتاً طويالً تح 

 تعافي مستويات أسعار النفط. وتيرة ينخفض ما قد يعيق سرعة

  مليون برميل يومياً في يناير من 32.3ارتفع انتاج أوبك قليالً ليصل إلى 

 السعودية والعراق وإيران وفنزويال. االنتاج في كل من

  إيران المحّرك األكبر لنمو انتاج منظمة أوبك على المدى سيكون نفط

 المتوسط.

تفاقية إثر اال أسعار النفط  دعماً في فبرايرتتلقى التقلبات،  ةالرغم من زيادعلى 

 مستوى شهر يناير دسقف االنتاج عن تثبيتالروسية التي تنص على -السعودية

ر متأرجحة عن مستوياتها شهدت أسعار النفط موجة من التقلبات خالل شهر فبراي

 اإلسناديوأنهى مزيج برنت  .مناسباتأربع  في  ٪7بشكل يومي بنحو أكثر من 

ليصل إلى  ٪3.5الشهر مسجالً أول زيادة شهرية له منذ أكتوبر مرتفعاً بواقع 

غرب تكساس المتوسط الشهر قريباً من  جدوالرات للبرميل. وأنهى مزي 35.9

  دوالرات للبرميل.  33.7ناير عند مستواه الذي أنهى فيه شهر ي

شّكل اإلتفاق الروسي السعودي لتثبيت مستوى االنتاج في فبراير دعماً لألسعار 

مؤشر زيادة وفرة االنتاج التي لم تظهر أي  نتيجةوسط تراجع ثقة األسواق 

من  ٪22ن يشّكل مجموع انتاجهما ياللت ،للتراجع. إذ نص اإلتفاق بين الدولتين

على تثبيت سقف االنتاج عند مستوى انتاج شهر يناير شريطة أن  ،عالمياالنتاج ال

تتخذ بعض الدول األعضاء األخرى الخطوة ذاتها كإيران والعراق. ورغم إشادة 

إال أنه من غير المحتمل أن تلتزمان بالقرار السيما إيران  ،األخيرتين بقرار التثبيت

األمر الذي جعلها  ،ات ونصفالتي دخلت األسواق بعد عقوبات دامت ثالث سنو

 تتطلع الستعادة حصتها السوقية التي خسرتها لصالح نظرائها خالل تلك الفترة. 

 ، وذلكوالسيما سعر مزيج برنتدعماً كما تلقّت أسعار النفط بحلول نهاية الشهر 

نيجيريا نظراً في و نتيجة عطل في أحد األنابيب إثر قطع االنتاج في شمال العراق

ألف  600في كردستان العراق بنحو  ،ساهم تراجع االنتاجفقد . سربتلحادثة 

 ،ألف برميل يومياً من نفط خام فوركادوس 250برميل يومياً وفي نيجيريا بواقع 

 اً دوالر 37في ارتفاع سعر مزيج برنت إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أسابيع عند 

االرتفاع الخطورة التي للبرميل في السادس والعشرين من فبراير. ويعكس هذا 

التطورات الجيوسياسية ال سيما في منطقة الشرق  زيادة يشكلها توقف االنتاج وسط

   األوسط وأفريقيا.  

وبالفعل فقد ازداد قلق الكثير بما فيهم وكالة الطاقة الدولية بشأن االنقطاعات 

هناك انتاج وليس المستقبلية في االنتاج لما لها من أثر كبير على أسواق النفط. 

 الخامأسعار النفط : 1الرسم البياني  

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 منحنى أسعار عقود مزيج برنت اآلجلة: 2الرسم البياني 

 (والر للبرميلد)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
مخزون النفط التابع لدول منظمة التعاون : 3الرسم البياني 

 االقتصادي
 )برميل  مليار)

 
 وكالة الطاقة الدولية المصدر:
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احتياطي يكفي لسد أي خسائر محتملة في االنتاج ال سيما مع تراجع االستثمار 

تماشياً مع محاولة الدول المنتجة الكبرى التأقلم مع بيئة أسعار  ٪24النفطي بواقع 

باإلضافة إلى بلوغ احتياطي انتاج أوبك أدنى مستوياته )ما يساوي  ،النفط المتدنية

وضع األسواق أمام احتماالت  ك إلىالمي(. وقد يؤدي ذلمن االنتاج الع 2.5٪

 كبيرة لمواجهة تقلبات األسعار ورفعها بشكل حاد. 

واألسواق مشّبعة بمستويات عالية تراجعاً أسعار النفط  وفي الوقت الحالي، تشهد

من االنتاج. وال تزال الثقة عرضة للتأثر بشكل كبير من عودة إيران لألسواق في 

فع العقوبات واستمرار ارتفاع المخزون النفطي ومرونة انتاج النفط يناير بعد ر

 بدأ بالتراجع قليالً.  قد يشار إلى أنه الذي،األميركي الصخري

وتباطؤ وتيرة تعافي  2017خالل العام النفط في أسواق توازن توقعات بتحقيق 

 خزون النفطيالم ضخامة أسعار النفط بتأثير من

وترّجح  ،2014ولية بقاء وفرة االنتاج التي بدأت منذ العام تتوقع وكالة الطاقة الد

كموعد أقصى. وحتى في تلك  2018حتى  2017عدم تراجعها حتى الفترة من 

ليس من المتوقع أن تتعافى األسعار بصورة ملحوظة إال بعد تراجع  ،الفترة

 المخزون النفطي الضخم ومخزون المنتجات المكررة التي بدأت بالتراكم خالل

 السنوات السابقة. 

وتقدر وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الذي صدر مؤخراً حول توقعاتها لألسواق 

 هذا العام تقلص الفارق بين االنتاج والطلب، 2016على المدى المتوسط للعام 

مليون برميل يومياً  هذا العام بعد أن فاق االنتاج مستوى الطلب  1.2ليصل إلى 

مليون برميل يومياً في  2وبنحو  2014ميل يومياً في العام مليون بر 0.9بنحو 

 . 2017ليحقق الحقاً توازناً مع مستوى الطلب في العام ، 2015العام 

مليون برميل يومياً هذا العام  1.2وتشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب بواقع 

على  مليون برميل يومياً  1.3 واستمراره في النمو ليصل إلى متوسط سنوي عند 

. كما تشير التوقعات إلى تراجع االنتاج بصورة 2021المدى المتوسط حتى العام 

ليصل  2015مليون برميل يومياً في العام  2.8ملحوظة من أعلى مستوى عند 

مليون برميل يومياً هذا العام نتيجة تراجع انتاج الدول غير التابعة ألوبك  0.4إلى 

يما في انتاج أميركا للنفط الصخري. إال أنه من مليون برميل يومياً ال س 0.6بواقع 

 0.7المتوقع أن يستعيد انتاج الدول غير التابعة ألوبك قوته ليصل إلى متوسط 

مليون برميل يومياً تماشياً مع تعافي أسعار النفط لتصل إلى مستويات تساهم في 

 تحسين ربحية االنتاج.  

على  المنظمةك األكبر لنمو انتاج المحرّ انتاج أوبك يرتفع في يناير وإيران هي 

 المدى المتوسط.

مليون  32.3ألف برميل يومياً ليصل إلى  132ارتفع انتاج منظمة أوبك بواقع 

برميل يومياً وفق بيانات من مصادر ثانوية تابعة لمنظمة أوبك. وقد تجاوز إجمالي 

باستثناء  مليون برميل يومياً وذلك 1.5انتاج أوبك مستواه للعام الماضي بنحو 

ألف برميل  700انتاج أندونيسيا التي عادت مؤخراً للمنظمة ومساهمتها البالغة 

يومياً. وسجلت كل من العراق والسعودية مرة أخرى أعلى مستويات انتاج من بين 

ألف برميل يومياً  44ألف برميل يومياً و 60األعضاء من الدول العربية بواقع 

ألف برميل يومياً  17دة طفيفة في انتاجها بواقع على التوالي. وسجلت الكويت زيا

خالل شهر يناير بينما كان االنتاج األكبر من بين أعضاء المنظمة خالل شهر يناير 

 ألف برميل يومياً.   74لنيجيريا مسجلة زيادة في انتاجها بواقع 

 ليصل خالل شهر يناير ،ألف برميل يومياً  38ورفعت إيران بدورها االنتاج بواقع 

عنها. ومن المفترض أن مليون برميل يومياً بعد أن ُرفعت العقوبات  2.9إلى 

مليون برميل يومياً خالل الشهرين القادمين.  3.0يتجاوز انتاج إيران مستوى 

 اج والطلب العالميميزان االنت: 4الرسم البياني 

 (مليون برميل يوميا  )

 
 وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 تقديرات وتوقعات*

 

نمو انتاج الدول التابعة ألوبك والدول غير التابعة : 5الرسم البياني 
  ألوبك

  (برميل يوميا   مليون -التغير السنوي )

 
 وكالة الطاقة الدولية :المصدر

 تقديرات وتوقعات*

 

 وبكانتاج ا :6الرسم البياني 

 ) مليون برميل يوميا (

 

 منظمة أوبك المصدر:
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أن المرة األخيرة التي حقق فيها انتاج إيران هذا المستوى إلى أن وتجدر اإلشارة 

 العقويات. قبل فرض  2012كان في شهر مايو من العام 

 4كما استطاعت إيران أن تصدر أول شحنة لها منذ أن رفعت عنها العقوبات بنحو 

ماليين برميل لعدد من الدول األوروبية بما فيها شركة "توتال" الفرنسية. وقد 

جاءت هذه الصفقة في ظل قيام وفد إيراني على رأسه الرئيس روحاني بزيارة 

فقة حسب ما تشير إليه التقارير على شراء وتنص الص، ألوروبا في بداية الشهر

 سعربعرض نفطها الى ألف برميل من النفط اإليراني. وقد اضطرت إيران  160

لتتمكن من منافسة السعودية والعراق وسط وفرة االنتاج التي تجتاح  منخفض

 األسواق. 

الدول  بينالمراتب األولى  ،من الممكن أن تحتل إيران والعراق إلى حد ماو

وما بعد. وترى وكالة الطاقة الدولية  2016انتاجاً في منظمة اوبك في العام كثراأل

أن مليون برميل يومياً في انتاج إيران يعد ارتفاعاً معقوالً على المدى المتوسط 

في المقابل وضعت السلطات و ،يومياً برميل مليون  3.9ليصل انتاجها إلى 

. إال أن زيادة بهذه 2020اً بحلول العام ماليين برميل يومي 5اإليرانية هدف انتاج 

( ال تبدو ممكنة دون تحقيق االستثمار الكافي واستخدام أحدث %73النسبة )

في ظل األوضاع السياسية في إيران وبيئة فيه يبدو هذا الهدف مبالغاً والتقنيات. 

لنفط المتدنية الحالية وزيادة وتيرة خفض التكاليف من قبل الشركات أسعار ا

 النفطية. 

 

.    

 

 

  

 

 التغير في انتاج منظمة أوبك خالل شهر يناير: 7الرسم البياني 

 برميل يوميا ( ألف -التغير الشهري ) 

 

 كمنظمة أوب المصدر:
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