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 النقاط أبرز

  بقيت أسعار النفط عند مستوياتها في شهر نوفمبر وتراوح سعري مزيج

و  39و بين  ا  دوالر 50و  43ما بين برنت ومزيج غرب تكساس المتوسط 

 للبرميل على التوالي. ا  دوالر 48

  ال تزال األسعار تواجه الضغوطات الناجمة عن وفرة االنتاج المستمرة والتي

كما  تفاع ضخم في المخزون إلى مستويات تاريخية.أدت بدورها إلى ار

 فرضت قوة الدوالر بعض الضغوطات على األسعار.

  على التوالي السادس مليون برميل يوميا  للشهر  31.0تجاوز انتاج أوبك

 أكتوبر. في

 وبك في العام األ الدول من خارج تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع انتاج

رميل يوميا  نتيجة تراجع متوقع في انتاج النفط مليون ب 0.6بواقع  2016

 الصخري األميركي.

  مليون برميل يوميا  في  1.2من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي إلى

تماشيا  مع ركود  2015مليون برميل يوميا  في العام  1.8من  2016العام 

 االنتعاش في الطلب العالمي متأثرا  بتراجع أسعار النفط.

 مران في فرض ضغوطاتهما على أسعاريستوقوة الدوالر  د المخزون النفطي تزاي

  نوفمبرالنفط خالل شهر 

 50ت أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة خالل شهر نوفمبر عند أقل من بقي 

للبرميل للشهر الرابع على التوالي تماشياً مع استمرار وفرة االنتاج. وقد  اً دوالر

يد من الضغوطات التي أدت إلى تراجعها كقوة الدوالر واجهت األسعار المز

إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر خالل الشهر وتراجع األسهم الصينية وارتفاعه 

للبرميل بينما  اً دوالر 44.5. وقد أنهى مزيج برنت شهر نوفمبر عند ٪5بواقع 

اجع كال للبرميل. إذ تر اً دوالر 41.7استقر مزيج غرب تكساس المتوسط عند 

 منذ بداية الشهر.   ٪10.0للبرميل أو  اتدوالر 5.0المزيجين بنحو 

للبرميل  اً دوالر 50بلغ فيها سعر مزيج برنت أقل من وتعّد هذه المدة األطول التي 

منذ األزمة المالية وفي ظل وجود أكبر فائض نفطي منذ سبعة عشر عاماً حسب ما 

وتيرة التراجع بعد إنزال تركيا للطائرة ولم تخّف  تقدره وكالة الطاقة الدولية.

تصريحات المسؤولين في السعودية بشأن احتمال اتخاذ ولم تتأثر ب ،الروسية

وقد استمر التراجع نتيجة السعودية قرار الحفاظ على األسعار في اجتماع أوبك. 

تزايد المخزون النفطي لعوامل غير موسمية. وحسب وكالة الطاقة الدولية فقد ارتفع 

برميل يومياً والذي يعد أعلى من  اتمليار 3.0عند قياسية خزون النفط لمستويات م

   مستوياته التاريخية السابقة.

اجتماع أوبك النصف سنوي ينتهي دون الوصول إلتفاق وتحديد سقف االنتاج 

 مليون برميل يومياً  30الرسمي للمنظمة عند 

رار في اجتماعها المزعم انعقاده وقد اتجهت األنظار نحو أوبك وما قد تتخذه من ق 

مستويات منخفصة منذ عند في الرابع من ديسمبر وذلك مع استمرار بقاء األسعار 

 أسعار النفط الخام المتاحة: 1اني الرسم البي 

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 أسعار العقود اآلجلة لمزيج برنت: 2الرسم البياني 

 (دوالر للبرميل)
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 وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 
لدول منظمة التعاون  المخزون النفطي والسلعي: 3الرسم البياني 

 االقتصادي
 )مليار برميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:
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محوراً  2016إيران إلى أسواق النفط في احتمال عودة كما أصبح  ست سنوات.

ويرى آخر لالجتماع باإلضافة إلى إعادة اندونيسيا بعد غياب دام سبع سنوات. 

أن السياسة ستتم كما هي دون تغيير على الرغم من بعض معظم المحللون 

التساؤالت بشأن ما إذا ستتخذ السعودية  التي تعد المتحكم الحقيقي بتوجهات المنظمة 

 التحوطية الصناديق رهانات أي خطوات للحفاظ على استقرار األسعار. وقد ارتفعت

خالل األسبوع األخير وذلك ألعلى مستوى لها منذ عام مقابل ارتفاع أسعار النفط 

يوماً من حصيلة  3.5من شهر نوفمبر لتبلغ المخصصات الصغيرة ما يساوي 

  الطلب العالمي. 

ارتأت المنظمة إقرار سقف االنتاج  ،ولكن في نهاية األمر وبعد مباحثات مطولة

األول من العام النصف مليون برميل يومياً واالنتظار إلى حين  30الحالي عند 

ستكون الصورة أكثر وضوحاً في ذلك الوقت وسيقّل  ، حيثذ أي قرارإلتخا 2016

وقد ساهم رفض التردد بشأن النفط اإلضافي اإليراني للسوق فور رفع العقوبات. 

أن تحدد بكل من إيران والعراق فرض أي حدود على االنتاج في إلغاء أي احتمال 

وكأن أوبك كانت  على الرغم من أنه بدا ، وذلكمنظمة أوبك سقف انتاج رسمي

مليون برميل يومياً ليصل إلى  1.5سترفع من سقف االنتاج في اجتماعها بواقع 

. وبعد انتهاء أوبك من فعليال من مستوى انتاجها يقتربومليون برميل يومياً  31.5

اجتماعها وفي نهاية التداول يوم الجمعة تراجع سعري مزيج برنت ومزيج غرب 

    لى التوالي.ع ٪2.7و ٪1.9تكساس بواقع 

وقد ارتفع انتاج أوبك الحقيقي منذ قرارها في نوفمبر الماضي  الحفاظ على سقف 

ومياً. كما قرر أعضاء المنظمة بقيادة االنتاج وذلك بنحو أكثر من مليون برميل ي

يدفع تراجع أسعار النفط السعودية الحفاظ على أسعار النفط في السوق أمالً بأن 

خفض كأميركا وكندا إلى لتكلفة العالية من خارج أوبك الدول المصدرة ذات ا

 نتاج.اال

وتشير آخر بيانات المنظمة من مصادر ثانوية إلى أن انتاج أوبك في أكتوبر قد بلغ 

عن  ٪3.2ألف برميل يومياً أو  260مليون برميل يومياً متراجعاً بواقع  31.3

مليون  31سقف ل وزهتجالشهر السادس على التوالي ل ومواصالً السابق الشهر 

   برميل يومياً.

ألف برميل يومياً ليصل  200سجل انتاج العراق أكبر تراجع في شهر أكتوبر بواقع 

برميل يومياً. ويعزى هذا التراجع بصورة رئيسية إلى سوء الطقس ماليين  4.0إلى 

 في شمال الخليج الذي تصدر الدولة منه معظم النفط. وقد ارتفع انتاج العراق إلى

وشهد انتاج السعودية مليون برميل يومياً في سبتمبر.  4.2أعلى مستوى له عند 

ألف برميل  40ألف برميل يومياً و  70بواقع والكويت تراجعاً مقارنة بشهر سبتمبر 

 ليصل انتاجها إلى مستوىيومياً وذلك على التوالي. وقد جاء التراجع في الكويت 

إلى تعويض وتهدف الكويت  ،أعمال الصيانةمليون برميل يومياً نتيجة بعض  2.7

في المنطقة المشتركة بينها وبين السعودية وذلك من خالل رفع  االنتاج تراجع

 2.8بينما ثبت انتاج كل من اإلمارات وقطر عند  االنتاج في بعض الحقول األخرى.

 مليون برميل يومياً على التوالي. 0.7مليون برميل يومياً و

ألف  50بواقع  اليبيا التي سجلت ارتفاع من يادات في انتاجوقد جاءت أكبر الز

ألف برميل يومياً. وقد تكون هذه الزيادة  430برميل يومياً ليصل االنتاج إلى 

نتيجة أعمال العنف  في نوفمبر الشرقية ال سيما مع غلق ميناء زويتينة يعرض

 .واستمرار تدهور األوضاع األمنية

تعافى عن الشهر السابق مع توقعات بتقلصه في العام انتاج الدول من خارج أوبك ي

 تماشياً مع تراجع انتاج أميركا للنفط الصخري 2016

تشير وكالة الطاقة الدولية إلى قوة انتاج الدول من خارج أوبك خالل شهر أكتوبر 

 انتاج أوبك: 4الرسم البياني 

 )مليون برميل يومياً(

 
 منظمة أوبك المصدر:

 

  التغّير في انتاج أوبك: 5الرسم البياني 

  (برميل يومياً  ألف)

 
 منظمة أوبك المصدر:

 

  أميركاانتاج : 6الرسم البياني 

 ) مليون برميل يومياً(

 
 منظمة أوبك المصدر:
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رغم تراجع أسعار النفط وخفض اإلنفاق الرأسمالي. ومن بين تلك الدول التي سجلت 

ة كانت روسيا التي تعد ثاني أكبر الدول المنتجة من دول خارج منظمة زيادات كبير

أوبك. إذ استمرت روسيا في ضخ انتاجها ليصل إلى مستويات تاريخية عند ما 

حتى مع  ٪1.3برميل يومياً أي أكثر من العام الماضي بواقع ماليين  10.8يقارب 

. المفروضة عليها العقوباتتراجع أسعار النفط و بسببالتي تشهدها الضيقة المالية 

كما تمكنت الدول األخرى أيضاً كالصين وفيتنام وعمان والدول المنتجة من شمال 

  .من رفع انتاجها األطلسي

إال أن انتاج النفط الصخري األميركي الذي أحدث ثورة وأصبح المصدر األكبر 

ضية. وتشير لنمو االنتاج من خارج أوبك قد شهد تراجعاً خالل األشهر الستة الما

إلى أن  ،التقديرات االسبوعية التي تصدرها الوكالة األميركية لمعلومات الطاقة

مليون  9.2ليصل إلى  ٪4.0ألف برميل يومياً أو  400االنتاج قد تراجع بواقع 

 9.6عاماً عند  44نوفمبر من أعلى مستوى حققه منذ  27برميل يومياً اعتباراً من 

اء هذا التراجع وسط خفض في اإلنفاق الرأسمالي من قبل مليون برميل يومياً. وقد ج

أدى بدوره إلى تراجع عدد وهو ما شركات النفط الضخمة وتقليل نشاط التنقيب 

في شهر لها أعلى مستوى  عن  ٪65حفارات التنقيب األميركية بنحو أكثر من 

  أكتوبر.

مليون  0.6ركي بنحو وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع انتاج النفط الصخري األمي

. وقد شكل النفط ٪10متراجعاً بنحو أكثر من  2016برميل يومياً في العام 

من إجمالي انتاج النفط األميركي في أغسطس.  ٪57.0الصخري ما ال يقل عن 

وتتوقع الوكالة أن ينعكس هذا التراجع على إجمالي انتاج الدول من خارج أوبك في 

مليون برميل يومياً عاكساً بذلك الزيادة التي  0.6وأن يتراجع بنحو  2016العام 

مليون برميل يومياً والتي من المتوقع أن تظهر في العام  1.3سجلها االنتاج بواقع 

2015 . 

بعد ارتفاعه إلى  2016توقعات بتراجع نمو الطلب على المدى الطويل في العام 

 أعلى مستوى منذ خمس سنوات

الذي شهده الطلب  االنتعاش أن الطاقة الدولية  فتتوقع وكالة ،ومن جانب الطلب

التوقعات في العام  التي خالفتبتأثير من تراجع أسعار النفط وقوة أساسيات السوق 

. وبعد 2016العام خالل على المدى الطويل  يكون مرحلياً ويتراجع قد ، 2015

اً في مليون برميل يومي 1.8أعلى مستوى له منذ خمس سنوات عند الطلب بلوغ 

 .2016مليون برميل يومياً في العام  1.2إلى  هتتوقع الوكالة تباطؤف ،2015العام 

مع التوقعات بتراجع نمو االنتاج من خارج أوبك بنسبة اكبر من التراجع في نمو 

مليون  31.3من المتوقع أن يزداد الطلب على النفط من أوبك إلى الطلب العالمي، 

وقد رفعت وكالة الطاقة الدولية. تقديرات وذلك حسب  مالعام القادبرميل يومياً في 

وبذلك السابقة  هامليون برميل يومياً مقارنة بتوقعات 0.2بواقع الوكالة تلك التقديرات 

ضيق األوضاع تنذر بوالتي  31.4وبك عند الفعلي ألنتاج االمن تقترب التقديرات 

  األشهر األخيرة.مقارنة بفي األسواق 

 

 

  

 
 

  االنتاج العالمي: 7الرسم البياني 

 برميل يومياً( مليون) 

 
 إجمالي توقعات االنتاج وفق انتاج أوبك الحالي -وكالة الطاقة الدولية  المصدر:

 تقديرات وتوقعات*

 

  الطلب العالمي: 8الرسم البياني 

 )مليون برميل يومياً(

 
 وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 *تقديرات وتوقعات
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