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 النقاط أبرز

  الذي سجلته لمدة  مسارها التراجعيعكست أسعار النفط خالل شهر فبراير

وارتفع مزيج  .دوالر للبرميل 5.26لتنهي الشهر عند  ،سبعة أشهر متتالية

فيه أقل مستوى له منذ ست  سجليناير الذي  مقارنة مع ٪13برنت بواقع 

 سنوات.

  ة وقيام الشركات النفطية األميركيالنفط حفارات أدى كل من تراجع عدد

قيام و 136.خالل العام االنتاج تراجع بتوقعات  بروزإلى استثماراتها بخفض 

من خارج منظمة أوبك العرض وكالة الطاقة الدولية بخفض توقعاتها حول نمو 

 مليون برميل يوميا .   120ليصل إلى  ،ألف برميل يوميا   311بواقع 

  تسارع نمو الطلب على النفط خالل العام ان يتتوقع وكالة الطاقة الدولية

تماشيا  مع تحسن االقتصاد  وذلك ،مليون برميل يوميا   120ليصل إلى  136.

 العالمي.

  مليون برميل  .112ألف برميل يوميا  ليصل إلى  61تراجع انتاج أوبك بواقع

 يوميا  خالل شهر يناير وذلك نتيجة انقطاع االنتاج في ليبيا والعراق.

 136.خالل العام العرض أسعار النفط على خلفية التوقعات بشأن تراجع انتعاش 

على عكس أدائها خالل  الشهرنتعشت أسعار النفط خالل شهر فبراير لتنهي ا

تراجع بعلى خلفية التوقعات  تفاؤل األسواقوذلك نتيجة  ،األشهر السبعة الماضية

وذلك بحلول نهاية العام.  5102االنتاج الذي استمر في الزيادة منذ منتصف العام 

دوالر لينهي الشهر عند  2.2فعت أسعار العقود اآلجلة لمزيج برنت بواقع وقد ارت

دوالر للبرميل ألسعار التوصيل لشهر أبريل والتي تعتبر أكبر  65.2ما يقارب 

منذ  ٪60 بنحووقد ارتفع مزيج برنت . 5112زيادة شهرية منذ مايو من العام 

دما بلغت أسعار النفط أقل مستوى لها منذ ستة أشهر. منتصف شهر يناير عن

دوالر للبرميل ليصل إلى  0.22وارتفع مزيج غرب تكساس المتوسط بواقع 

فبراير. كما ارتفع سعر خام التصدير الكويتي  خالل شهردوالر للبرميل  22.96

للبرميل على أقل تقدير  ادوالر 05مرتفعا بمقدار على نحو مماثل لينهي شهر 

      للبرميل. ادوالر 22صل إلى لي

وشهدت األسابيع األخيرة أيضاً اتساع الفارق بين سعر مزيج برنت وسعر مزيج 

أن سعر تداول للبرميل حيث  ادوالر 06أكثر من الى غرب تكساس المتوسط 

مزيج غرب تكساس قد اجتاز سعر تداول مزيج برنت خالل منتصف شهر يناير. 

 بما يفوقط التجاري في أميركا الذي بلغ أعلى مستوياته مخزون النف ارتفاعإال أن 

قد ساهم في كبح ارتفاع سعر مزيج غرب  ،لموسم الشتاء االعتياديالمتوسط 

دون  األميركي مننتاج االاستمرار  ومعتكساس المتوسط خالل شهر فبراير. 

من المحتمل أن يستمر  ،واقتراب موسم التكرير خالل فصل الربيع ،انقطاع

يؤدي إلى  قداالمر الذي  ،زون األميركي في االرتفاع خالل األشهر القادمةالمخ

   استمرار اتساع الفارق بين سعر مزيج برنت ومزيج غرب تكساس المتوسط.  

وقد كانت المخزونات النفطية عامالً مهماً في أداء أسعار العقود اآلجلة خالل 

اآلجلة لحالة الكونتانجو التي األشهر السبعة الماضية عندما وصلت أسعار العقود 
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سعار التوصيل الفورية. وقد ألة أسعار التوصيل للعقود اآلجل تقوم على تخطي

ساهم ذلك في دفع العديد من المتداولين إلى تخزين النفط لبيعه مستقبالً. وتتراوح 

لسعر التوصيل  للبرميل ادوالر 66أسعارالعقود اآلجلة لمزيج برنت حالياً بين 

للبرميل ألسعار التوصيل خالل  ادوالر 92و 5102ديسمبر من العام  خالل شهر

 . 5109ديسمبر من العام 

تراجع عدد حفارات التنقيب األميركية األسعار في فبراير نتيجة  وقد جاء انتعاش

النفطية العالمية باإلضافة إلى إعالن الشركات  ،حسب البيانات األسبوعيةب

وذلك  ،5102في اإلنفاق الرأسمالي خالل العام ض التزاماتها واألميركية عن خف

   . على ربحية هذه المشاريعتراجع أسعار النفط  بعدما انعكس

من أعلى مستوى له في  ٪62تراجع عدد حفارات التنقيب األميركية بواقع و

شركة بيكر تعداد حسب بوذلك  ،حفارة 266لتصل إلى  5102أكتوبر من العام 

التراجع في  رغم أن ،يعتبر هذا التراجع غير مسبوقهيوز للخدمات النفطية. و

عمليات الحفر األفقي التي تعتبر إحدى التقنيات المستخدمة في استخراج النفط 

صورة  ال تعطي بيانات تعداد الحفارات وعلى الرغم من أن. طفيفاً  يعتبرالصخري 

 كر. جديرة بالذ لكنها تبقى ،حيث أنها ال تحتسب انتاجية الحفارات ،شاملة

بريتيش "ولعل من أهم الشركات التي أعلنت خفضها لإلنفاق الرأسمالي شركة 

الشركات المنتجة للنفط الصخري من وشركة "توتال" باإلضافة إلى عدد  "بتروليوم

" وشركة "نوبل إنرجي" وشركة "ديفون إي أو جيوالتي من بينها شركة "

بنسب لهذا العام ثماراتها استض يخفتإنرجي". وتقوم الشركات الثالث األخيرة ب

مشاريعها تأجيل عن نيتها "إي أو جي" . وأعربت شركة  ٪21و ٪51تتراوح بين 

وذلك لزيادة  إلى حين ارتفاع األسعار مجددا، ،5106العام الى  اتيةستثماراال

 أرباحها على االحتياطيات.

م توازن ال يزال هناك عد،ولكن على الرغم من حالة التفاؤل التي تجتاح األسواق

أوبك و أميركا مستمراً  انتاجما بين ارتفاع االنتاج وتراجع الطلب. حيث ال يزال 

تحقيق  التي من شأنها يزال انتاج أوبك يفوق الكمية المحددة كما ال ،في االرتفاع

كما أن انتاج دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  توازن مع الطلب على النفط.

مع امتالء المخزونات ذلك، و لى مستوى سجله. باإلضافة إلىال يزال قريباً من أع

بما قد  ،تزدادسفإن التكلفة  ،ناقالت النفط الضخمةاألرضية وقيام المتداولين بشحن 

 إلى إمكانية تراجع األسعار على المدى المتوسط.  يؤدي

 نتيجة تحسن االقتصاد الكلي 136.تسارع الطلب العالمي على النفط في 

ألف  611الة الطاقة الدولية تسارع نمو الطلب العالمي بشكل طفيف من توقع وكتو

 5102ألف برميل يومياً في العام  211ليصل إلى  5102برميل يومياً في العام 

 26.2وذلك نتيجة تحسن االقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي 

الطلب في الدول من خارج  بدعم من زيادة 5102مليون برميل يومياً خالل العام 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في آسيا والتي من ضمنها الصين باإلضافة إلى 

 أميركا الالتينية ومنطقة الشرق األوسط.

 تراجع انتاج أوبك على خلفية انقطاع االنتاج في ليبيا والعراق

ليون برميل م 61.02ألف برميل يومياً ليصل إلى  21تراجع انتاج أوبك بواقع و

وذلك وفق مصادر ثانوية. ويعود هذا التراجع بشكل كبير  ،يومياً خالل شهر يناير

 021ألف برميل وفي انتاج ليبيا بواقع  561إلى التراجع في انتاج العراق بواقع 

ألف برميل يومياً. فقد تباطأ نمو االنتاج في العراق خالل شهر يناير بعد أن سجل 

 6.65عاماً في الفترة األخيرة خالل شهر ديسمبر عند  62اعلى مستوى له منذ 

مليون برميل يومياً. بينما سجلت ليبيا تراجعاً في انتاجها للشهر الثالث على التوالي 

قوات وذلك في ظل النزاعات القائمة بين  ،مليون برميل يومياً  1.62ليصل إلى 
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 الحكومتين الليبيتين.

حيث ارتفع انتاج  ،جلس التعاون الخليجيوفي المقابل، ارتفع انتاج بعض دول م

كما ارتفع انتاج اإلمارات ليصل إلى  ،مليون برميل يومياً  2.66السعودية إلى 

ً انتاج الكويت إلى  ،مليون برميل يومياً  5.62 مليون برميل  5.96وارتفع أيضا

 يومياً.  

  136.نتاج من خارج أوبك في االوكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو 

قامت وكالة الطاقة  ،استثماراتهاتماشياً مع قيام الشركات النفطية الضخمة بخفض و

ألف  011الدولية بخفض توقعاتها لنمو انتاج الدول من خارج منظمة أوبك بواقع 

ألف برميل يومياً. كما قامت أيضاً بخفض توقعاتها  611برميل يومياً ليصل إلى 

تقريرها الشهري الذي استند على العديد من  وذلك في ،بشأن انتاج منظمة أوبك

 ،كتراجع عدد الحفارات األميركية وتراجع تصريحات التنقيب في تقييمه العوامل

  باإلضافة إلى انخفاض اإلنفاق الرأسمالي. 

ألف برميل يومياً من التقرير  511توقعات انتاج أميركا بواقع وقد تم أيضاً خفض 

. 5102مليون برميل يومياً خالل العام  05.2لى ليصل إ ،الصادر في شهر يناير

 ومن المتوقع أن تظهر معظم عمليات خفض االنتاج خالل النصف الثاني من العام.

في انتاج أميركا قد يكون  المحتمل وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن التراجع

سيما وأن ال ،وذلك ألن تكلفة انتاج النفط الصخري في تغير مستمر ،محدودا

 ،التكنولوجيا قد ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على العمر التشغيلي لآلبار النفطية

    االنتاج.  وفاعلية ن دوماً على تحسين جودةوكما أن المتداولين حريص
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