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 النقاط أبرز

  تزايدمارس نتيجة في أسعار النفط تنتعش للشهر الثاني على التوالي 

 .إنتاجهاسقف أوبك ل تجميداحتمال الحديث عن 

  السعودي قد  عهد العاهلغير أن التصريحات األخيرة التي أدلى بها ولي ولي

وتشير التغيرات البسيطة جدا  في نسبة  ،لألسعار معاكسا   اتجاها  أثارت 

 .بصورة سابقة ألوانهااألسواق  سرعة استجابةإلى  رض والطلبالع

  مليون برميل يوميا  إثر انقطاع االنتاج  23.3انتاج أوبك يتراجع قليال  إلى

 في نيجيريا وشمال العراق.

 العام للمرة  اوكالة الطاقة الدولية تتوقع تجاوز نمو الطلب مستوى االنتاج هذ

احتمال تحقيق توازن في السوق قبل العام وتستبعد  2013األولى منذ العام 

2017. 

رات التي طرأت على إتفاقية التطوب متأثرةأسعار النفط تنتعش خالل شهر مارس 

 أبريل.تحسنها في وتوقعات بتضاؤل نسبة  ،االنتاجتجميدأوبك بشأن 

المزيد من موافقة استمرت أسعار النفط باالنتعاش خالل شهر مارس تماشياً مع 

االنتاج  تجميدقرار السعودية وقطر وفنزويال على أعضاء منظمة أوبك الدول من 

مزيج أنهى عند مستوى شهر يناير إضافة إلى روسيا من خارج المنظمة. وقد 

على أساس  ٪10برنت شهر مارس مسجالً الزيادة الثانية له على التوالي بواقع 

زيج غرب تكساس كما ارتفع أيضاً م للبرميل. اً دوالر 39.6شهري ليستقر عند 

 اً دوالر 38.3على أساس شهري لينهي الشهر عند  ٪13.6المتوسط بواقع 

أقل مستوى لها منذ إلى بعد تراجعها  ٪50للبرميل. وارتفعت أسعار النفط بنحو 

االنتاج وانقطاع  االنتاجتجميد عدد من العوامل كقرار ب مدعومة اثني عشر شهراً 

 تراجع انتاج أميركا وضعف الدوالر.ق باإلضافة إلى في نيجيريا والعرا

وقد شكل االتفاق المؤقت بين أكبر الدول انتاجاً للنفط )السعودية وروسيا( بشأن 

االنتاج حافزاً مهماً ألداء أسعار النفط منذ أن تم اإلعالن عنه في فبراير.  تجميد

 االتفاق اومن المحتمل أن تنضم المزيد من الدول األعضاء في منظمة اوبك لهذ

السابع في انعقاده في الدوحة المزمع باستثناء إيران وليبيا وذلك خالل االجتماع 

 عشر من أبريل. كما ستنضم أيضاً كل من روسيا وعمان من خارج المنظمة.

الصناديق سجلت فقد وقد انعكست موجة التفاؤل هذه على أسعار العقود اآلجلة. 

غ يادة ارتفاع أسعار النفط. فقد بلمستوى قياسي لعدد الرهانات على ز االستثمارية

صافي عمليات البيع الطويل أكثر من نصف مليون عقد بين كل من العقود اآلجلة 

مليون برميل من النفط الخام أو ستة أيام من  579ويساوي ذلك ، لنيويورك ولندن

 5إلى  3أسعار عقود برنت اآلجلة بنحو دفع الطلب العالمي. وقد ساهم ذلك في 

  .2021للبرميل للتوصيل في العام دوالرات 

لقد ظهر هذا االنتعاش في أسعار النفط على الرغم من تغير بسيط  في أساسيات 

وعادة ما تأتي استجابة األسواق للتغيرات بشكل سريع وسابق  ،الطلب واالنتاج

وحينما بدأ انتاج النفط الصخري الذي يعد من أهم العوامل التي زادت من  ألوانه.

 امالخأسعار النفط : 1الرسم البياني  

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 منحنى أسعار عقود مزيج برنت اآلجلة: 2الرسم البياني 

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
لدول منظمة التعاون مخزون النفط التابع : 3الرسم البياني 

 االقتصادي
 )برميل  مليار)

 
 وكالة الطاقة الدولية المصدر:
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باالرتفاع. في المقابل نتاج في السوق في التراجع فعلياً، بدأ انتاج إيران وفرة اال

رة تبسبب فحصتها في السوق التي خسرتها ويعكس ذلك نية إيران استعادة 

وباستطاعة إيران أن تستعيد كافة خسائر انتاج النفط العقوبات المفروضة عليها. 

المتوقع أن يتباطأ مستوى  فمن ،الصخري بحلول نهاية العام. ومن جانب الطلب

في المقابل، استمر والطلب العالمي في ظل تراجع مؤشرات االقتصاد الكلي. 

 20مخزون النفط للدول التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي بالتراكم مرتفعاً بواقع 

مليارات برميل للشهر الثالث على  3مليون برميل في يناير ليستقر  أعلى من 

 التوالي.

لمؤشرات األولية بركود هذا االنتعاش الذي استمر شهرين متتاليين دخوال وتنذر ا

 39تقرير  االنتعاش ، تراجعت األسعار إلى أقل من صدور بعد وفي شهر أبريل. 

للبرميل إثر تصريحات ولي ولي عهد العاهل السعودي محمد بن سلمان  اً دوالر

انعقاده المزمع جتماع القادم بين الدول المنتجة  قبل اال التي كشفت عن االنقسامات

وقد فتحت هذه التصريحات المجال للمزيد من الدول في السابع عشر من أبريل. 

إال أن إيران قد أوضحت مراراً رفضها  ،االنتاج تجميداألعضاء لإلنضمام إلتفاق 

تطمح الجمهورية حيث القاطع ألي تضييق على انتاجها بعد رفع العقوبات عنها، 

ماليين برميل  4إنعاش انتاجها بواقع مليون برميل يومياً ليصل إلى ى  إلاإلسالمية 

حسب تصريحات السلطات ألي تضييق على االنتاج بلن تخضع وبالتالي يومياً، 

 حتى تحقق هذا الهدف. 

واستبعاد  2013توقعات بتجاوز نمو الطلب مستوى االنتاج ألول مرة منذ العام 

        2017 تحقيق توازن في السوق قبل العام

تحقيق توازن بين مستوى الطلب ومستوى االنتاج  تتوقع وكالة الطاقة الدوليةال 

مليون  1.8. إذ تتوقع أن يتراجع الطلب من مستواه المرتفع البالغ 2017قبل العام 

مليون  1.2ليصل إلى متوسطه التاريخي البالغ  2015برميل يومياً في العام 

ل العام ثبات مستوى الطلب خالاستمرار تتوقع أيضاً ا العام. وذبرميل يومياً ه

تجاوز هذه لمستوى الطلب أن يأنه من الممكن  رأت. إال أن الوكالة 2017

كما ان  الوكالة ترى أن . االقتصاد الكلي العالمي حولالشكوك ب المرتبطةالتوقعات 

قد خفض صندوق الن مواصلةمع توقعاتها تتجه نحو مزيد من المراجعة لخفضها 

 ، 2016للعام  ٪3.4إلى  ٪0.2الدولي لتوقعاته بشان نمو االقتصاد العالمي من 

ال سيما وأن أسعار النفط  ،االنتاجب ويبقى الوضع أكثر وضوحاً في ما يتعلق

 المنتجة للنفط غير التقليدي وذات الكلفة العاليةالمتدنية تستمر في دفع الدول 

. وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية خفض انتاجها كشركات النفط الصخري إلى 

مليون برميل يومياً في العام  0.7-إلى تقلص االنتاج من خارج منظمة أوبك بواقع 

على أساس سنوي  ٪6-انتاج أميركا المتراجع حالياً بواقع انخفاض نتيجة  2016

     ماليين برميل يومياً. 9ليستقر عند 

 اع االنتاج في نيجيريا والعراقانتاج أوبك يتراجع في فبراير إثر انقط

مليون  32.3ألف برميل يومياً ليصل إلى  176تراجع انتاج منظمة أوبك  بواقع 

برميل يومياً وذلك وفق بيانات من مصادر ثانوية تابعة لمنظمة أوبك. فقد خسرت 

ألف برميل يومياً من انقطاع انتاج أنابيب النفط في شمال العراق  407المنظمة 

إضافة إلى صيانة الحقول في اإلمارات. وقد استطاعت كل من السعودية ونيجيريا 

 عن ذلك التراجع.التعويض في إيران بنسبة كبيرة، والكويت و

ها والسعودية إعادة ومن المفترض أن ينتعش انتاج الكويت على خلفية اعتزام

بلغ سعة االنتاج من حقل الخفجي الواقع في المنطقة المشتركة بين الدولتين والتي ت

ألف برميل يومياً. كما ستسفيد الكويت أيضاً من حقل المناقيش الجديد  30انتاجيته 

قد يمكنها من الوصول ، وهو في مارس الذي جرى استكشافه الواقع غرب البالد و

 ميزان االنتاج والطلب العالمي: 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 )

 
 وتوقعات ما بعد ذلك 2015استناداً على انتاج أوبك في  – وكالة الطاقة الدولية :المصدر

 تقديرات وتوقعات*

 

 أميركا وعدد حفارات التنقيبانتاج  :6لبياني الرسم ا

 

 
 وكالة معلومات الطاقة األميركية وشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية المصدر:
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  .2020ماليين برميل يومياً بحلول العام  4لهدف االنتاج البالغ 

 

 

 

 

  

 

 انتاج أوبك :7الرسم البياني 

 )مليون برميل يوميا (

 
 منظمة أوبك المصدر:

 
 

 فبرايرالتغير في انتاج منظمة أوبك خالل شهر : 8الرسم البياني 

 برميل يوميا ( ألف -التغير الشهري ) 

 
 منظمة أوبك المصدر:
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