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 النقاط أبرز

 مع  أسعار النفط استمرت في االرتفاع لتبلغ أعلى مستوياتها منذ ثالث سنوات

للبرميل  ا  دوالر 86و 86 فوق بلوغ مزيجي برنت وغرب تكساس المتوسط

على التوالي في األسبوع الماضي، ومزيج برنت يسجل أفضل أداء له وذلك 

 .٪06بلغ مع ارتفاع  6100منذ العام  6102في 

 ارتفعت وثقة المستثمر  ،النفطأسعار في دعم  ساهمتجاجات في إيران االحت

 على إثر تمديد اتفاقية خفض اإلنتاج واستمرار تراجع المخزون العالمي.

 مع  6106الطاقة الدولية تتوقع محدودية تراجع المخزون مستقبال  في  وكالة

 توازن بين الطلب واإلنتاج.تحقيق 

 7726ويصل إلى  0721التاريخي للعام  إنتاج أميركا يتجاوز المتوسط 

 مليون برميل يوميا . 

 8102الزخم في أسعار النفط يستمر في العام 

استهلت أسعار النفط العام الجديد بتسجيل أعلى مستويات لها منذ أكثر من ثالث 

سنوات. فقد بلغت أسعار مزيجي برنت وغرب تكساس المتوسط الخميس الماضي 

للبرميل  ا  دوالر 68و 62عند  8102ذ ديسمبر من العام مستويات لم تشهدها من

، أي 8109في العام  ٪02بنسبة ارتفاع وذلك على التوالي. فقد سجل مزيج برنت 

 بنسبةارتفاع بينما سجل مزيج غرب تكساس  ،8100أفضل أداء سنوي له منذ العام 

أقل  ال يزال مزيج غرب تكساس المتوسط عند مستوىو. في الوقت نفسه، 0820٪

 9حيث سجل من برنت وقريبا  من تسجيل أكبر فارق بين المزيجين منذ عامين 

في تسهيل وصول الصادرات النفطية  هذا ساهمو  .دوالرات في سبتمبر الماضي

األميركية ألسواق النفط العالمية بعد رفع الوقف، الذي دام أربعين عاما ، في أواخر 

 .8100العام 

خما  على إثر إغالق خط أنابيب األربعين في البحر زأسعار النفط  اكتسبتوقد 

االحتجاجات األخيرة في األحمر الذي يعد مسارا  مهما  لمزيج برنت، باإلضافة إلى 

والتي  ،8112إيران، التي يبدو أنها أهم مفترق سياسي واجهته الجمهورية منذ العام 

ها وا يضيفونكانالجيوسياسية التي  عالوة المخاطر على تسليط الضوءت عادأ

تمديد اتفاقية خفض  يعود إلىمستثمرو أسواق النفط لعدة سنوات. إال أن األثر األكبر 

 .8102اإلنتاج حتى نهاية العام 

 8109أوبك تنجح في التحكم باإلنتاج في العام 

عاما  مفصليا  لمنظمة أوبك على صعيد التحكم بمستوى اإلنتاج  8109يعتبر العام 

ها التفاقية الخفض في فترة تعد من أكثر الفترات تقلبا . إذ لم وذلك من خالل إنشائ

تثبت المنظمة جدارتها وحسب رغم شكوك النقاد الذين اعتقدوا بأن أفضل أيام 

المنظمة قد ولّت، بل استطاعت أيضا  تحقيق وحدة وتعاون وانضباط بين الدول 

 األعضاء )ال سيما من خارجها( وذلك بصورة غير مسبوقة. 

بلغ متوسط نسبة اإللتزام بخفض اإلنتاج للدول اإلثني عشر المشاركة مستوى وقد 

التي تتوفر فيها البيانات. ومع و 8109خالل األحد عشر شهرا  في  ٪2922جيد بلغ 

 الخامأسعار النفط : 0الرسم البياني  

 (دوالر للبرميل)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

    ديسمبر     يونيو     ديسمبر     يونيو     ديسمبر     يونيو     ديسمبر 

 الشهر األقرب مزيج غرب تكساس المتوسط  الشهر األقرب مزيج برنت 

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 

 الفارق بين الطلب واإلنتاج :6الرسم البياني 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

    ديسمبر     يونيو     ديسمبر     يونيو     ديسمبر 

على  -ألف برميل يوميا ، متوسط شهري  صادرات النفط األميركية 
 اليسار

دوالر للبرميل، متوسط  الفارق بين برنت وغرب تكساس المتوسط 
 على اليمين -شهري 

 
 تومسون رويترز داتاستريم وإدارة معلومات الطاقة وبنك الكويت الوطني المصدر:

 

 أوبكمنظمة إنتاج : 3الرسم البياني 
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    نوفمبر     أغسطس     مايو     فبراير     نوفمبر 

    أوبك في العام  الطلب على نفط

 
*مالحظة: البيانات في الرسم البياني تشير إلى النسبة  (ثانوية)مصادر أوبك  المصدر:

 المئوية لإللتزام
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مليون برميل يوميا  في نوفمبر بتراجع بلغ  6822تراجع إجمالي إنتاج أوبك إلى 

عودية وأنغوال وفنزويال تراجعا  طفيفا  ألف برميل يوميا  بعد تسجيل كل من الس 061

 خالل الشهر.  ٪081في اإلنتاج، بلغت نسبة اإللتزام مستوى تاريخي عند 

ونتج عن ذلك تجاوز أسعار النفط حاليا  أدنى مستوى سجلته في يونيو الماضي 

 تراجعحيث ضيق األوضاع في األسواق كما تسبب أيضا  في ، ٪01بنحو  8109

نتيجة خفض اإلنتاج من  8109توى الطلب في كل ربع من العام اإلنتاج مقابل مس

مليون برميل يوميا . وتراجع  022قبل أوبك والدول المشاركة من خارجها بمعدل 

 011ما يقارب إلى والتنمية مخزون الدول التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي  أيضا  

ن تجاوز الهدف بعد أ لخمس سنوات مليون برميل من متوسط هدف إنتاج أوبك

 مليون برميل قبل خمسة عشر شهرا .  669بواقع 

وقد ساهمت قوة الطلب العالمي في دعم محاوالت أوبك في التحكم بوفرة اإلنتاج. 

سيما من األسواق  ال 8109مليون برميل يوميا  في  020حيث بلغ نمو الطلب 

فقد دول أوبك. ، كما ساهم في ذلك أيضا  توقف اإلنتاج في بعض النائشة كالصين

عرقلت بعض الهجمات اإلرهابية في ليبيا ونيجيريا محاوالت الدولتين في تحقيق 

زيادات في اإلنتاج، بينما واجهت فنزويال صعوبة من تراجع اإلنتاج بفعل ضيق 

التدفقات النقدية وقلة االستثمار. إضافة إلى ذلك، شهدت منطقة الشرق األوسط 

مزيد من الزخم الى أضافت والتي ية آخرها في إيران العديد من المخاطر الجيوسياس

 هو المستوى الجديد لألسعار.  ا  دوالر 61يبدو أن وأسعار النفط، 

البيع الطويلة في صناديق  وقد انعكست قوة االستثمار في صافي حصص عمليات

التحوط باإلضافة إلى منحنى أسعار العقود اآلجلة لمزيج برنت. إذ بلغت أسعار 

وذلك منذ  8109العقود اآلجلة ألول مرة في  قريبة األجل مستويات أعلى منالعقود 

على العقود عالوة )أو ما يعرف بمنحنى التراجع(. فقد وضع المشترين  8102العام 

والتي من شأنها أن تنطوي أيضا على تكبدهم تكاليف المتاحة بدال  من العقود اآلجلة 

  . تخزين إضافية

تماشيا  مع توقعات باقتراب األسواق  8102في محدودا  ن يكوتراجع المخزون قد 

 من تحقيق توازن بين الطلب واإلنتاج

هذا العام. ومن المتوقع أن يكون  للتراخيتعي منظمة أوبك تماما  أنه ال يوجد وقت 

 026استمرار تراجع المخزون محدودا  ال سيما مع توقعات بتباطؤ نمو الطلب إلى 

باإلضافة إلى توقعات  8109مليون برميل يوميا  في  020ن مليون برميل يوميا  م

مليون برميل يوميا  هذا العام من  026بتضاعف إنتاج الدول من خارج أوبك إلى 

بقيادة النفط الصخري األميركي. وتتوقع وكالة  8109مليون برميل يوميا  في  126

ليون برميل يوميا  في م 128المخزون العالمي بواقع  الطاقة الدولية زيادة في متوسط

 وتراجع مماثل تقريبا  في النصف الثاني.  8102النصف األول من 

هو النفط األميركي،  8102ومن أهم العوامل التي قد تؤثر سلبا  على توقعات العام 

قة الدولية برفع توقعاتها مرة أخرى لإلنتاج األميركي. إذ طاحيث قامت وكالة ال

، أي أكثر من ضعف تقديراتها 8102ميل يوميا  في ألف بر 291تتوقع بلوغ نموه 

ألف برميل يوميا . وقد يضيف ذلك ما يصل إلى أكثر  621والتي تبلغ  8109للعام 

. فقد بلغ إنتاج النفط 8102إلجمالي إنتاج الدول من خارج أوبك في العام  ٪90من 

ستوى وتجاوز أعلى م 8109مليون برميل يوميا  بحلول نهاية  2292األميركي 

 مليون برميل يوميا .  2262)المتوسط السنوي( البالغ  0291مسجل في 

عاما  مهما  ألوبك، كل ذلك رهن قدرة المنظمة  8102من المتوقع أن يكون العام 

 على استغالل قوة الثقة في األسواق من خالل خفض اإلنتاج ومواجهة التحديات ال

  كي.سيما تلك التي يولدها ارتفاع اإلنتاج األمير

    

 

 التوازن بين الطلب واإلنتاج: 4الرسم البياني 
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 وكالة الطاقة الدولية وبنك الكويت الوطني *باعتبار إنتاج أوبك الحالي المصدر:
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  وكالة الطاقة الدولية المصدر:
  العقود اآلجلة لمزيج برنت :8الرسم البياني 
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 بلومبيرغ المصدر:

  العقود اآلجلة لمزيج برنت :2الرسم البياني 
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 على اليسار -مليون برميل يوميا   انتاج النفط 

 على اليمين -عدد الحفارات  عدد حفارات التنقيب 

 

 بلومبيرغ المصدر:
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