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 النقاط أبرز

  تراجعت أسعار النفط خالل يونيو نتيجة ارتفاع انتاج منظمة أوبك ورغم

 .األميركية لنفطاحفارات تراجع عدد 

  مليون برميل يوميا   4.1تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي بواقع 

 .5142في عام 

  ر الثالث على للشهفي مايو  مليون برميل يوميا   14عن انتاج منظمة أوبك زاد

 التوالي مع تسجيل كل من السعودية والعراق ونيجيريا زيادات في االنتاج. 

  قامت وكالة الطاقة الدولية برفع توقعاتها بشأن انتاج الدول من خارج منظمة

مليون برميل يوميا  في تقرير  1..1مليون برميل يوميا  من  4.1أوبك إلى 

 الشهر الماضي.

 الملف النووي اإليراني تؤثر على أسعار النفطونان والمخاوف بشأن أزمة الي

تراجعت أسعار النفط العالمية خالل شهر يونيو تماشياً مع استمرار منظمة أوبك في 

وعلى الرغم من تأثر األسعار بأزمة زيادة انتاجها وفرض ضغوطات على األسعار. 

دوالر  7927قع بوافقد تراجع سعر مزيج برنت  ،اليونان والملف النووي اإليراني

دوالر للبرميل بينما سجل مزيج  61962إلى  عن الشهر الماضي ليصل ٪2أو 

 ٪0دوالر فقط أو  1922غرب تكساس المتوسط أداءاً أفضل بقليل متراجعاً بواقع 

 دوالر للبرميل في الشهر الماضي.  22992من 

ية وانتاج األميرك لنفطا اتمنصيصّب في عدد  ويبدو أن تركيز األسواق العالمية

النفط الصخري بصورة أكبر من مستويات انتاج منظمة أوبك. إذ بدأ مزيج برنت 

بوتيرة بطيئة ودون أي تأثر باجتماع أوبك الذي عقد خالل شهر يونيو والذي الشهر 

مليون برميل يومياً رغم انها تقوم  61قررت خالله المنظمة إبقاء سقف االنتاج عند 

أن  وترى منظمة أوبك ذلك بواقع مليون برميل يومياً. حالياً بانتاج ما يزيد عن

 رتفاعنتاجها قد أثبتت نجاحها وذلك السياستها بشأن الحفاظ على ارتفاع مستوى ا

 الطلب نتيجة تراجع أسعار النفط. نمو

ليسجل أكبر زيادة  يةلنفطاحفر اآلبار  اتمنصوتأثر السوق باليبانات الخاصة بعدد  

. ٪2دوالر أو  797وبالتحديد في التاسع من يونيو بواقع يومية له خالل يونيو 

 قد تراجعالحفر  اتمنصوتشير شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية إلى أن عدد 

في  0612عند  من أعلى مستوى له ٪61منذ االسبوع السابق و بواقع  2بواقع 

نتيجة . وبدأت أسعار النفط بالتراجع بحلول منتصف الشهر 7102أكتوبر من العام 

النمو الضعيف في قد تعيق وجود مخاوف بشأن تصاعد أزمة ديون اليونان التي 

كانت  ،الضغط على الطلب على النفط. وبحلول الثالثين من يونيووتزيد أوروبا 

عن دفع ديونها لصندوق النقد الدولي وتم تأجيل المحادثات حول تأخرت قد اليونان 

     الملف النووي اإليراني.  

ت أسعار العقود اآلجلة لمزيج برنت بالتراجع خالل شهر يونيو. إذ تراجعت واستمر

 7102حتى ديسمبر من العام  7102أسعار التوصيل خالل شهر ديسمبر من العام 

أسعار التوصيل خالل على التوالي عن الشهر السابق. وتراوحت   ٪7و   ٪6بواقع 

 المتاحة : أسعار النفط الخام4الرسم البياني  

 ))دوالر للبرميل

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 أسعار مزيج برنت: 5الرسم البياني 

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 أسعار العقود اآلجلة لمزيج برنت : 1الرسم البياني 

 )دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:
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دوالر  6292بين  7102حتى ديسمبر من العام  7102شهر ديسمبر من العام 

 دوالر للبرميل.  2096للبرميل إلى 

واستقر سعر مزيج غرب تكساس المتوسط خالل الشهر ما أدى إلى تراجع الفارق 

بينه وبين مزيج برنت إلى أقل من دوالرين للبرميل في الخامس عشر من يونيو كما 

اجع المستمر أنه اقترب من التساوي في الثاني والعشرين من يونيو. وقد شكل التر

في المخزون األميركي التجاري دعماً ألسعار مزيج غرب تكساس المتوسط. وتشير 

وكالة معلومات الطاقة األميركية إلى تراجع المخزون األميركي التجاري بقيمة فاقت 

مليون برميل خالل االسبوع الثالث من شهر يونيو ليرتفع  267922التوقعات بلغت 

 مليون برميل.  262969السبوع التالي إلى الحقاً بصورة طفيفة في ا

وتحّسن النشاط  7102انتعاش الطلب العالمي نتيجة برودة الطقس في الربع األول 

 االقتصادي

مليون برميل  092وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب العالمي قد ارتفع بواقع  تشير

ة برودة الطقس نتيج 7102خالل الربع األول من العام  سنوييومياً على اساس 

بصورة رئيسية )التي تزيد من الطلب على التدفئة( باإلضافة إلى تحّسن النشاط 

االقتصادي العالمي. وقد أدى ذلك إلى قيام وكالة الطاقة الدولية برفع توقعاتها بشأن 

بواقع  7102إلى ضعف الزيادة التي شهدها في العام  7102نمو الطلب لكامل العام 

 يومياً.مليون برميل  092

مليون برميل يومياً واالنتاج من الدول  60ثبات االنتاج العالمي: انتاج أوبك يتجاوز 

 منظمة يسجل تراجعاً المن خارج 

مليون برميل يومياً خالل شهر مايو مرتفعا  60991إجمالي انتاج منظمة أوبك  بلغ

تجاوز فيه يذي ألف برميل يومياً. ويعّد هذا الشهر الثالث على التوالي ال 226بواقع 

مليون برميل يومياً وتسجل أعلى مستوى انتاج لها منذ  6091عن المنظمة انتاج 

 6191. فقد وافقت المنظمة على إبقاء سقف االنتاج عند 7106سبتمبر من العام 

مليون برميل يومياً خالل اجتماعها الذي عقد في الخامس من يونيو. كما أنه لم يكن 

ض انتاجها السيما في ظل ارتفاع أسعار النفط في الفترة من المحتمل أن تقوم بخف

 6191األخيرة. وقد تحدثت المنظمة سابقاً بشأن رفع سقف انتاجها إلى أعلى من 

مليون برميل يومياً لتعكس ارتفاع مستوى االنتاج في كل من العراق وليبيا 

ه األمور. ولم واحتمالية عودة النفط اإليراني لألسواق إال أنه لم تتحقق أي من هذ

 يشمل االجتماع أي ذكر بشأن احتمال عودة النفط اإليراني لألسواق.

وقد أبدت إيران استعدادها بأن تعود ضمن انتاج منظمة اوبك دون ارتباطها بأي من 

 الحصص السوقية األخرى وذلك فور رفع العقوبات عنها.

يومياً خالل شهر مليون برميل  01966وبلغ انتاج السعودية مستوى قياسي بواقع 

مايو نتيجة استجابة المملكة الرتفاع الطلب العالمي على نفطها ونتيجة ارتفاع الطلب 

المحلي على الطاقة في فصل الصيف. كما ارتفع انتاج المنتجات المكررة في 

شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير مصفاتي المملكة الجديدتين وهما مصفاة 

 612التي تنتج مصفاة ينبع ألف برميل يومياً و 211نتج التي ت والبتروكيماويات

 ألف برميل يومياً. 

مليون برميل  6972ألف يرميل يومياً ليصل إلى  007كما ارتفع انتاج العراق بواقع 

يومياً خالل مايو من شهر أبريل. ويعّد هذا الشهر الثالث على التوالي الذي تتجاوز 

وأنغوال  اإلماراتكل من  أيضاً  ت. كما سجلمليون برميل يومياً  691فيه العراق 

  ونيجيريا زيادات في االنتاج.

مليون  7996ألف برميل يومياً ليصل إلى  61بالمقابل تراجع انتاج الكويت بواقع 

برميل يومياً. ومن المرجح أن هذا التراجع يعود إلى إغالق حقل الوفرة الذي 

 المخزون األميركي وانتاج المصافي: 1الرسم البياني 

 

 
  وكالة معلومات الطاقة األميركية المصدر:

 

  األميركيةالنفط عدد حفارات : 2الرسم البياني 

  (عدد الحفارات الفعالة)

 
  بيكر هيوز للخدمات النفطية شركة المصدر:

 

  الطلب العالمي: 6الرسم البياني 

 ومياً() مليون برميل ي

 
 وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 تقديرات وتوقعات*
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 ألف يرميل يومياً.  771ي ينتج تتقاسمه الكويت بالمناصفة مع السعودية والذ

في الوقت نفسه تراجع انتاج الدول من خارج منظمة أوبك خالل شهر مايو بعد أن 

ترك اقطاع االنتاج أثراً على انتاج عدد من الدول. إال أن وكالة الطاقة الدولية قد 

مليون  091رفعت من توقعاتها بشأن نمو االنتاج للدول من خارج منظمة أوبك إلى 

 مليون برميل يومياً في تقرير الشهرالماضي.  1996ميل يومياً من بر

بعد  7102واستقر االنتاج العالمي على أساس ربع سنوي في الربع األول من العام 

. أما 7102مليون برميل يومياً خالل الربع األخير من العام  090ان ارتفع بواقع 

مليون برميل يومياً خالل  690على أساس سنوي فقد ارتفع النتاج العالمي بواقع 

  . 7102الربع األول من العام 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 انتاج منظمة أوبك: 7الرسم البياني 

 ) مليون برميل يومياً(

 
 منظمة أوبك المصدر:

 

 والكويتية واإلماراتيةالسعودية النفط عدد حفارات : . الرسم البياني

 )عدد الحفارات(

 
 شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية المصدر:

 

 االنتاج األميركي: 9الرسم البياني 

 )مليون برميل يومياً(

 
 وكالة الطاقة الدولية  المصدر:

 

 العالمي االنتاج: 41 الرسم البياني
 

 
 وكالة الطاقة الدولية  المصدر:

 *تقديرات وتوقعات
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