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 النقاط أبرز

  من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها  ٪20أسعار النفط تهبط بنسبة تتجاوز

  استمرار وفرة االنتاج.بسبب في يونيو إثر تراجع االٍسواق 

  2017توقعات بتحقيق توازن بين االنتاج والطلب في العام. 

  م مليون برميل يومياً في العا 1.4توقعات بتباطؤ نمو الطلب العالمي إلى

 .2017مليون برميل يومياً في  1.2وإلى  2016

  زيادات في اليونيو إثر في مليون برميل يومياً  32.8انتاج أوبك يرتفع إلى

 انتاج نيجيريا وإيران والسعودية وعودة الغابون لإلنضمام إلى المنظمة. 

 أسواق النفط تتراجع إثر ارتفاع االنتاج والمخزون واألسعار تتأثر بقوة الدوالر

عادة ما تحدث العديد من التطورات في أسواق النفط خالل شهر واحد. فقد تراجع 

تقريباً في يوليو بعد أن بلغ أعلى مستوى له في يونيو عند  ٪20مزيج برنت بواقع 

دوالر للبرميل. وقد بدأت األسواق بالتراجع في الثاني من أغسطس. إذ  52.5

بأعلى مستوى سجله في يونيو  مقارنة ٪20تراجع مزيج برنت بنسبة تجاوزت 

 ٪23زيج غرب تكساس المتوسط بنحو وتراجع م للبرميلدوالر  41.8إلى  ليصل

تعد هذه التحركات دوالر للبرميل. و 39.5مقارنة بمستواه في يونيو ليصل إلى 

 ٪21مماثلة لتلك التي شهدتها األسعار في الصيف الماضي حينما تراجعت بواقع 

يونيو في الفترة ذاتها. وقد اتخذت األسعار منذ ذلك الحين  من أعلى مستوياتها في

 منحى منخفضاً لبقية العام.

وهدأت وتيرة التراجع في أسواق العقود اآلجلة خالل شهر يوليو ال سيما في 

لمزيجي برنت وغرب  على المكشوفالبيع . إذ ارتفعت عمليات التحوطصناديق 

ل األسبوع المنتهي في السادس مليون برميل خال 56تكساس المتوسط بواقع 

لمزيج  على المكشوفالبيع والعشرين من يوليو. الجدير بالذكر أيضاً أن عمليات 

برنت قد بلغت أعلى مستوياتها منذ بداية العام. وقد تراجع منحنى أسعار العقود 

دوالر  8إلى  6اآلجلة لمزيج برنت على مدى اإلثني عشر أشهر الماضية بواقع 

 شهر يوليو. للبرميل في 

إذ واجهت وال تزال المخاوف بشأن استمرار وفرة االنتاج في األسواق قائمة. 

الستفتاء البريطاني ، من اآلثار السلبية لاألسواق العديد من التطورات بعد تعافيها 

كالتوقعات المستمرة بتأخر تحقيق التوازن بين االنتاج والطلب في األسواق إلى 

ن المفترض أن يتم في نهاية العام الحالي. وينصب حالياً والذي كان م 2017العام 

تركيز المحللين في عودة انتاج الدول التي شهدت انقطاعات مسبقاً مثل كندا 

والكويت ونيجيريا لتقابل االنتاج المتزايد من إيران التي تعتبر بدورها أكبر محرك 

 .2016لنمو االنتاج في العام 

الذي سجل ارتفاعاً على انتاج أميركا للنفط الصخري  اتجهت األنظار أيضاً إلىكما 

فترة األسابيع الخمسة الماضية وذلك بعد عام كامل من في مدى أربعة أسابيع 

حفارات التراجع المستمر. وجاء ارتفاع االنتاج األميركي متماشياً مع عودة نشاط 

النتاج االميركي ا تكاليف التنقيب التي زاد عددها منذ شهر مايو. إذ ارتفعت فاعلية

 الخامأسعار النفط : 1الرسم البياني  

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 العقود الآلجلة لمزيج برنت : 2الرسم البياني 

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 مخزون النفط التجاري: 3الرسم البياني 

 )برميل  مليار)

 
 وكالة الطاقة الدولية  المصدر:
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إثر مجموعة من العوامل كارتفاع أسعار النفط منذ شهر فبراير عن عام مضى 

 استخراج النفط الصخري. كفاءة وزيادة 

واستمر مخزون النفط باالرتفاع نتيجة تراجع الطلب من المصافي عن مستوياته 

ج النفط البيانات الخاصة بانتاالقوية التي سجلها خالل األشهر الماضية. وتشير 

التجاري والمنتجات المكررة لدول منظمة التعاون االقتصادي في شهر مايو 

الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع المخزون ليصل إلى أعلى مستوى له 

مليارات برميل. إال أن وتيرة االرتفاع  3للشهر السابع على التوالي بنحو يتجاوز  

 2015من الزياة التي حققتها في أواخر العام تعد أقل بكثير  ٪5.8السنوي عند 

 . 2016ومطلع العام 

النفط منذ شهر يونيو. فقد ارتفع مؤشر اسعار كما تسببت قوة الدوالر في تراجع 

. وعادة ما تتسبب قوة الدوالر في ارتفاع التكلفة ٪6الدوالر منذ شهر مايو بنسبة 

 ا وأن النفط يسّعر بالدوالر.للموردين بالعمالت غير المرتبطة بالدوالر ال سيم

فائض االنتاج يتراجع لكن التوقعات تشير إلى تأخر تحقيق التوازن في األسواق 

 إثر تباطؤ الطلب وعودة االنتاج من خارج منظمة أوبك 2017إلى العام 

اقترب مستوى االنتاج العالمي ومستوى الطلب العالمي من تحقيق توازن في 

طاقة الدولية إلى تراجع فائض االنتاج أمام مستوى األسواق. إذ تشير وكالة ال

ما يشير  2016ألف برميل يومياً خالل النصف الثاني من العام  100الطلب إلى 

مليون برميل يومياً في الفترة ذاتها  2.2إلى تغير ملحوظ مقارنة بالفائض الذي بلغ 

 من العام الماضي.

 1.4طلب العالمي بنحو متوسط وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع مستوى ال

مليون برميل  96.1ليصل إلى  2016مليون برميل يومياً في المتوسط خالل العام 

. ومن المتوقع أن 2017مليون برميل يومياً في العام  1.2يومياً ومن ثم يتباطأ إلى 

  يليه الطلب من الصين. 2017األكثر نمواً في العام  الهند منيكون الطلب 

النتاج فلم تغير وكالة الطاقة الدولية توقعاتها كثيراً بشأن انتاج الدول ومن جانب ا

عن تلك التي ذكرتها في تقريرها السابق. إذ ترى  2016من خارج أوبك في العام 

مليون برميل يومياً ليصل إلى  0.9بنحو  2016الوكالة تقلص االنتاج خالل العام 

 0.2بنحو  2017نتاج قليالً في العام رميل يومياً. وترى ارتفاع االبمليون  56.5

 مليون برميل يومياً. 

 انتاج أوبك يحقق ارتفاعاً كبيراً تماشياً مع عودة االنتاج بعد سلسلة االنقطاعات

مليون  32.8ألف برميل يومياً ليصل إلى  476ارتفع انتاج منظمة أوبك بواقع 

عة للمنظمة. وبينما برميل يومياً خالل شهر يونيو وذلك وفق مصادر ثانوية تاب

ألف برميل  214شكلت عودة الغابون أقل من نصف الزيادة في انتاج المنظمة )

يومياً( ساهمت عودة االنتاج في كل من نيجيريا وإيران والسعودية واإلمارات 

 فاع مستويات االنتاج في األسواق.والكويت في ارت

 1.5ي يونيو ليصل إلى ألف برميل يومياً ف 97فقد ارتفع انتاج نيجيريا بواقع 

وتيرة  توذلك إثر القيام ببعض أعمال الصيانة وتراجعمليون برميل يومياً 

. وارتفع انتاج النفط في منذ ثالثين عام شهدهقل مستوى أل االشتباكات مسجالً تعافياً 

توافقاً مع حلول فصل الصيف الذي وذلك ألف برميل يومياً  66السعودية بنحو 

 التبريد والتكييف.أجهزة لى يرتفع فيه الطلب ع

مليون برميل يومياً خالل شهر يونيو مسجالً أعلى مستوى  2.8وبلغ انتاج الكويت 

ألف برميل إضافي يومياً. كما قامت  40له منذ ما يقارب العامين وذلك بواقع 

السلطات في الكويت أيضاً بتوقيع اتفاقيات لتحسين الخدمات الفنية مع شركة 

وم" و "شيل" لتتمكن من االستمرار بالتوسع في نشاط االنتاج في "بريتش بيترولي
 

 2016ميزان االنتاج والطلب في العام : 4الرسم البياني 

 )مليون برميل يومياً )

 
  وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 

 التنقيب انتاج أميركا وعدد حفارات: 5الرسم البياني 

 

 
 وكالة معلومات الطاقة األميركية وشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية :المصدر

 

 أوبكانتاج  :6لرسم البياني ا

 )مليون برميل يومياً(

 
 نظمة أوبكصادر ثانوية لمم المصدر:

 

 يونيوفي انتاج منظمة أوبك خالل شهر  التغير: 7الرسم البياني 

 ألف برميل يومياً( -) التغير الشهري 

 

 مصادر ثانوية لمنظمة أوبك المصدر:
 

http://www.nbk.com/


 
 
 
 

 

                                                                                               www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2016( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية

 حقولها النفطية.

ماليين برميل  4في الوقت نفسه استمرت إيران بالسعي لبلوغ هدف االنتاج عند 

مليون  3.6ألف برميل يومياً في يونيو ليصل إلى  77يومياً رافعة انتاجها بواقع 

تي خسرتها مسبقاً لباستعادة حصتها السوقية ابرميل يومياً. وقد ساهم إصرار إيران 

في تضاعف صادراتها منذ أن تم رفع العقوبات عنها في شهر يناير. وتطمح إيران 

مليار دوالر من االستثمار لتطور قطاعها النفطي تحت  70في جذب ما ال يقل عن 

 عقود البترول اإليرانية الجديدة.

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nbk.com/


 
 
 
 

 

                                                                                               www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2016( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية

 
 

© Copyright Notice. GCC Research Note is a publication of National Bank of Kuwait. No part of this publication may be reproduced or duplicated without the prior consent of NBK. 
While every care has been taken in preparing this publication, National Bank of Kuwait accepts no liability whatsoever for any direct or consequential losses arising from its use. GCC Research Note is distributed on a complimentary 
and discretionary basis to NBK clients and associates. This report and other NBK research can be found in the “Reports” section of the National Bank of Kuwait’s web site. Please visit our web site, www.nbk.com, for other bank 
publications. For further information please contact: 
NBK Economic Research, Tel: (965) 2259 5500, Fax: (965) 2224 6973, Email: econ@nbk.com 

http://www.nbk.com/
http://www.nbk.com/

