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 النقاط أبرز

 لها منذ اثني عشر عاماً في يناير  ىمستوأدنى إلى اسعار النفط  تتراجع

 روسيا وأوبك بشأنانباء عن محادثات بين ستعيد بعد ذلك قوتها نتيجة تل

 خفض االنتاج. 

  واستمرار وفرة  ألسواقلبعد عودة إيران ثقة األسواق في تراجع ال تزال

 .االنتاج

 مليون برميل  1.2إلى  2016العالمي في العام  توقعات بتباطؤ نمو الطلب

نتيجة تراجع نمو  2015مليون برميل يومياً في العام  1.8يومياً من 

 االقتصاد العالمي.

  مليون برميل يومياُ في ديسمبر. 32.2يصل إلى انتاج أوبك لتراجع 

  0.6بواقع  2016توقعات بتقلّص االنتاج من خارج منظمة أوبك في العام 

برميل يومياً بتأثير من تراجع أسعار النفط واضطرار الدول المنتجة مليون 

 انتاجها. إلى خفض  ذات الكلفة المرتفعة 

بعد  وتستعيدمنذ اثني عشر عاماً في ينايرلها مستوى أدنى النفط إلى  أسعارتراجع 

  خفض االنتاج انباء عن محادثات حولنتيجة  ذلك قوتها

العام الجديد لتصل أسعار النفط  مع الدخول في  استمرت األسواق بتسجيل تراجع 

مستوياتها منذ اثني عشر عاماً في يناير. فقد تراجع سعر مزيج برنت أدنى إلى 

مستوى له منذ  دنىأ وهو  للبرميل في العشرين من يناير اً دوالر 27.8 ليصل إلى

وفرة ازدياد متمثلة بمجموعة من العوامل في ظل وذلك   2003نوفمبر من العام 

إلى جانب الصين المرتبطة باالنتاج وتزايد المخزون وتراجع نمو األسواق الناشئة 

الدوالر األميركي. وتراجع أيضاً مزيج غرب تكساس المتوسط ليصل إلى قوة 

للبرميل. إال أن األسعار قد بدأت بالتعافي نوعاً ما بحلول نهاية  اً دوالر 26.5

 ادوالر 34ليصل إلى  ٪24رنت بواقع الشهر ال سيما مع ارتفاع سعر مزيج ب

   روسيا وأوبك حول خفض االنتاج. للبرميل متأثراً بمباحثات

ل شهر يناير. إذ تفاوتت آراء المحللين تقلبات خالوقد شهدت أسعار العقود اآلجلة 

 وبحلول نهاية الشهر. البيع والشراءعمليات بين ما وأداء الصناديق االستثمارية 

بشأن  نباء األإثر تحسن تفاؤل المستثمرين قات زخمها وسط استعادت بعض الصف

 46إلى  41بين  2018 و 2017خفض االنتاج. وتفاوتت أسعار التوصيل للعامين 

 بصورة طفيفة عن توقعات المحللين.، اقل للبرميل اً دوالر

ثقة  مازالت ،على الرغم من االنتعاش الذي شهدته األسعار في نهاية شهر ينايرو

لب المشكلة التي تواجهها أسواق النفط صبذلك  عاكسةفي تراجع  األسواق

 جابي على األسعاريالتأثير اإل . وقد يتأخر والمتمثلة في استمرار وفرة االنتاج

 لتراجع الذي تتوقعه وكالة الطاقة الدولية في االنتاج من خارج منظمة أوبكنتيجة ا

على أقل تقدير ال  2017م لحين العا ألف برميل يومياً، 600، بواقع 2016في 

سيما مع رفع الحظر والعقوبات عن إيران مؤخراً وتطلّعها إلضافة ما ال يقل عن 

 .2016ألف برميل يومياً لألسواق بحلول منتصف العام  500

 الخامأسعار النفط : 1الرسم البياني  

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 منحنى أسعار عقود مزيج برنت اآلجلة: 2الرسم البياني 

 (لدوالر للبرمي)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 نمو الطلب العامي: 3الرسم البياني 

 )مليون برميل يومياً )

 
 وكالة الطاقة الدولية المصدر:
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الثالث على التوالي الذي يتزايد  2016العام يكون وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن 

مليون برميل يومياً وأن التوازن  1.0طلب بواقع توى االنتاج ليتجاوز السفيه م

. لذا من المتوقع أن 2017سيبدأ بالظهور تدريجياً بحلول أواخر العام وبداية العام 

منظمة أوبك  قيام  ، وهو ما قد يتطلب تظل األسعار تواجه ضغوطات لفترة أطول

كبير في تراجع حدوث بخفض انتاجها بأسرع وقت ممكن )بالتنسيق مع روسيا( أو 

 توقف االنتاج ، أو حتىانتاج النفط الصخري األميركي أمالً في أن ترتفع األسعار

إثر بعض التطورات الجيوسياسية المحتملة. إذ من المحتمل أن يكون ألي توقف 

 االحتياطية السعة اإلنتاجيةعلى األسعار ال سيما مع بلوغ بالغ   في االنتاج أثر  

   .(٪2.5نة باالنتاج العالمي )قريباً من رمقا اوبك أقل مستويات لهأل

إال أنه من المحتمل أن يكون لألسواق قدرة أفضل على تحمل أي تطورات 

بسهولة أي أثر كان سيتسبب به  تفادتال سيما بعد أن  ،ذي قبلمن جيوسياسية 

 .نمر النمر  الخالف الدبلوماسي بين إيران والسعودية على أعقاب إعدام

التراجع في  تأثير تماشياً مع ركود 2016مو الطلب  في العام توقعات بتباطؤ ن 

 أسعار النفط والنمو االقتصادي العالمي

 1.2متوسطه للمدى الطويل البالغ إلى من المتوقع أن يتراجع نمو الطلب العالمي 

بعد بلوغه أعلى مستوى له منذ خمس سنوات  2016مليون برميل يومياً في العام 

وذلك وفق تقديرات وكالة الطاقة  2015يل يومياً في العام مليون برم 1.8عند 

بينما يتالشى على مستوى الطلب االيجابي  لتدني االسعار   تأثيرالالدولية. وبدأ 

فصل الشتاء  في النصف الشمالي من الكرة األرضية في كبح االنتعاش دفء ساهم 

ت األوضاع الذي عادة ما يشهده الطلب )لغرض وقود التدفئة(. كما تراجع

كالصين  للسلع االقتصادية الكلية في بعض األسواق الناشئة والدول المصدرة 

 والبرازيل وروسيا.

مع عودة النفط  2016توقعات بانتعاش انتاج منظمة أوبك المتزايد في العام  

 اإليراني لألسواق

 32.2ألف يرميل يومياً في ديسمبر ليصل إلى  190تراجع انتاج أوبك بواقع  

يشمل  وهذا يون برميل يومياً وذلك وفق مصادر ثانوية مستقاة من منظمة أوبك.مل

لتصبح الدولة التي تحمل وعة مانتاج اندونيسيا بعد أن تم إعادة إدخالها إلى المج

في الرابع االجتماع  الذي جرى خالل العضوية الثالثة عشر في المنظمة، وذلك  

  الماضي. من ديسمبر

ألف برميل يومياً ليصل  40نتاج بواقع ر تراجع في اإلوسجلت السعودية أكب

مليون برميل يومياً. ويعّد ديسمبر الشهر العاشر على التوالي الذي  0.1انتاجها إلى 

مليون برميل يومياً ليصل متوسط انتاجها السنوي  10تضخ فيه السعودية أكثر من 

 . 2015في العام  10.2إلى أعلى مستوى له عند 

رياض ملتزمة في الحفاظ على حصتها السوقية في ظل أسعار النفط وال تزال ال

لذا فإن أي خفض محتمل في انتاج أوبك قد يأتي نتيجة رغبة المنظمة ، المتدنية

بقيادة السعودية في الحفاظ على مشاركة بعض الدول المنتجة من خارج منظمة 

 زم بسقف انتاجها. إال أن ذلك ال يعني بالضرورة أن الدول ستلتأوبك مثل روسيا. 

االنتاج باستثناء الكويت وذلك  سجلت دول الخليج المجاورة ارتفاعاً بسيطاً في

مقارنة بشهر نوفمبر. إذ ارتفع انتاج اإلمارات وقطر بصورة طفيفة نسبياً بواقع 

 0.67مليون برميل يومياً و 2.9ألف برميل يومياً ليستقر  عند  20آالف إلى  10

آالف برميل  10على التوالي. وتراجع انتاج الكويت بواقع  مليون برميل يومياً 

 مليون برميل يومياً في شهر ديسمبر.  2.7يومياً ليصل انتاجها إلى 

من  2016ومن المحتمل أن تأتي الزيادات القادمة في منظمة أوبك خالل العام 

 انتاج منظمة أوبك: 4الرسم البياني 

 (مليون برميل يوميا  )

 
 منظمة أوبك المصدر:

 

  التغير في انتاج أوبك خالل ديسمبر: 5الرسم البياني 

  (ألف برميل يوميا  )

 
 منظمة أوبك :المصدر

 

  نمو االنتاج العالمي: 6الرسم البياني 

 (النمو السنوي ) مليون برميل يوميا  

 
 وكالة الطاقة الدولية المصدر:
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ى انتاج إيران وذلك على خلفية رفع الحظر عنها. وتبدو السلطات اإليرانية عل

ألف برميل يومياً خالل  500بما ال يقل عن  استعداد تام للعودة إلى أسواق النفط

ألف برميل يوماًي حلول نهاية العام. وسيساهم ذلك في  500األشهر القادمة و

مليون برميل يومياً. إال  3.7إعادة انتاج إيران إلى مستوياته ما قبل العقوبات عند 

التحتية النفطية مع البنية لمستوى ال يتناسب أن معظم المحللين يرون أن هذا ا

 .محتملإليران وعلى ذلك فإنه غير 

قد يساهم في إعادة توازن  2016خالل العام  األميركيتراجع النفط الصخري  

 الفارق بين االنتاج والطلب

بعد أن  2015مليون برميل نفط في العام  2.6ارتفع انتاج النفط العالمي بواقع 

 2016. إال أن العام 2014مليون برميل يومياً في العام  2.4اقع سجل زيادات بو

قد لفت األنظار نحو انتاج الدول من خارج منظمة أوبك واستجابة االنتاج لتراجع 

ألف برميل يومياً  600أسعار النفط.  تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتراجع بواقع 

مليون برميل  1.2أوبك بواقع ، بعد أن ارتفع انتاج الدول من خارج هذا العام

. ويعزى هذابصورة أساسية إلى اعتدال انتاج النفط 2015يوميا في العام 

بدأ بالتأثر سلباً من خفض اإلنفاق الرأسمالي وتراجع ، والذي الصخري في أميركا

 عدد حفارات التنقيب.

مو انتاج لوكالة األميركية لمعلومات الطاقة  إلى تباطؤ نل األخيرة بياناتالوتشير 

في العام  12.3ألف برميل يومياً من  81أو  ٪0.9إلى  2015النفط الصخري في 

البيانات األسبوعية للوكالة إلى تراجع االنتاج من أعلى مستوى  تشيركما . 2014

مليون  9.2ليصل إلى  2015مليون برميل يومياً في يوينو من العام  9.6له عند 

مسجالً تراجعاً بواقع  2016برميل يومياً اعتباراً من الثاني والعشرين من يناير 

    .٪4.0ألف برميل يومياً أو  389

ردة فعل أوبك بشأن بالتساؤالت تحيط  ، وعاماً مليئاً بالتقلباتوتترقب األسواق 

االنتاج بما فيها االنتاج اإلضافي الذي ستقدمه إيران لألسواق ومدى تأثر انتاج 

الدول من خارج أوبك بتراجع األسعار. ورغم وجود احتمال ارتفاع األسعار في 

قد  أسعار النفط  بأن  فالإغهم أال يتم مإال أنه من ال ا،ذكره قظل الظروف الساب

 مستوى لها خالل شهر يناير.بلغت أدنى 

  

.    

 

 

  

 

 انتاج أميركا: 7الرسم البياني 

 برميل يوميا ( ألف) 

 
 الوكالة االميركية لمعلومات الطاقة وشركة بيكر هيوز لالستشارات النفطية المصدر:
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