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 النقاط أبرز

  تراجعت أسعار النفط خالل شهر مارس متأثرة باستمرار ارتفاع المخزون

في  فائضاألسواق التي تشهد حالياً النفط اإليراني إلى اباحتمال عودة والنفطي 

عند  الشهر لينهيخالل مارس  ٪31مزيج برنت بواقع  سعر . وتراجعاالنتاج

 برميل.  دوالر للبرميل 9135

 في االرتفاع النفط لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  تامخزون تاستمر

ال سيما المخزون النفطي األميركي الذي بلغ  ،الموسمي هاتجاوز متوسطتل

 أعلى مستوى له. 

  برفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي خالل العام قامت وكالة الطاقة الدولية

برميل يومياً تماشياُ مع ألف برميل يومياً ليصل إلى مليون  59بواقع  5139

 تحسن األوضاع االقتصادية.

  مليون برميل يومياً  1135تراجع انتاج منظمة أوبك خالل شهر فبراير إلى

ارتفع انتاج  ،على خلفية انقطاع االنتاج في ليبيا والعراق. وفي الوقت نفسه

 9531مليون برميل يومياً ليصل إلى  331الدول من خارج منظمة اوبك بواقع 

  ليون برميل يومياً. م

واحتمال  اتمخزونالخالل مارس متأثرة باستمرار ارتفاع تراجعت أسعار النفط 

 عودة النفط اإليراني

 خالل مارس وعادت إلى التراجع ،ب أسعار النفط المحققة في فبرايرتبددت مكاس

. هئالنفطي التجاري الذي أثر سلباً على ثقة السوق وأدان زوالمخعلى خلفية ارتفاع 

 2132ليصل إلى  %31دوالرات للبرميل أو  8وتراجع سعر مزيج برنت بنحو 

للبرميل بحلول نهاية مارس. كما تراجع أيضاً مزيج غرب تكساس المتوسط بواقع 

كما تراجع سعر  .دوالر للبرميل 2939ر ليستقر عند دوالر للبرميل خالل الشه 5

دوالر  2235ينهي الشهر عند دوالر للبرميل ل 238خام التصدير الكويتي بواقع 

 للبرميل في الواحد والثالثين من مارس.

كما شهد شهر مارس عودة بعض التطورات الجيوسياسية التي لعبت دوراً في 

 بعد ٪6ارتفع سعر مزيج برنت إلى ما يقارب ثير على أسعار النفط، حيث التأ

واق مارس. وظهرت بعض المخاوف في األس 56و 52في التطرات في اليمن 

 ،النفط اليمني مثل فقدان ،انتاج المنطقة للنفط المخاطر التي قد يواجهها بشأن

فهذا بين اليمن وجيبوتي.  يقعواألهم من ذلك إغالق مضيق باب المندب الذي 

ماليين برميل يومياً معظمها تابعة للنفط الخليجي إلى قناة  2عبور يشهد المضيق 

حماية اإلعالن عن مخاطر قد تراجعت بعد السويس واألسواق الغربية. إال أن ال

     مسار عبور الناقالت.

زائد بين مجموعة الخمسة  تفاقبينما يقترب الموعد النهائي لالو ،في الوقت نفسه

ن باستقراء األحداث التي قد تطرأ على خلفية تلك لويقوم المتداو ،وإيران واحد

ضخم لألسواق التي تشهد حالياً وإمكانية عودة انتاج النفط اإليراني ال ،اإلتفاقية

وتقف الصادرات النفطية  وذلك في حال رفع العقوبات. ،وفرة في مستويات االنتاج

مليون برميل  333عند ما يقارب  5133اإليرانية حالياً عند نصف مستوياتها للعام 

 المتاحة : أسعار النفط الخام3الرسم البياني  

 ))دوالر للبرميل

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
  أسعار العقود اآلجلة لمزيج برنت: 5الرسم البياني 

 (/ برميل دوالر)

 
  تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 تجاريمخزون النفط األميركي ال: 1الرسم البياني 

 )مليون برميل)

 
  وكالة معلومات الطاقة األميركية المصدر:
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يومياً. وتشير التوقعات أن كمية النفط اإليراني الذي سيعود لألسواق العالمية خالل 

ألف إلى  211عام واحد من التوقيع على اإلتفاقية الدائمة في يونيو يتراوح ما بين 

   ألف برميل يومياً.   921

استمرار ارتفاع المخزون النفطي التجاري لدول منظمة التعاون االقتصادي 

 االنتاج  فائضوأميركا على خلفية 

لتتراجع أسعار ستمر المخزون النفطي التجاري في الزيادة خالل شهر مارس ا

وتراوحت أسعار العقود اآلجلة لمزيج برنت  .والطويل المتوسطالنفط على المدى 

دوالر للبرميل ألسعار  6832إلى  6138في الواحد والثالثين من مارس بين 

متراجعة عن نطاق تداوالتها  5139لى إ 5132التوصيل لشهر ديسمبر من العام 

للبرميل. وبينما  ادوالر 92إلى  86بين  في نهاية شهر فبراير التي تراوحت ما

استمر مخزون النفط لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في االرتفاع ليتجاوز 

مليون برميل يومياً في فبراير )وفق معلومات  53923متوسطه الموسمي إلى 

 مستقاة من الوكالة األميركية لمعلومات الطاقة( إال أن المخزون األميركي قد شهد

أكثر حدة في مستوياته. فقد سجل المخزون األميركي زيادة بلغت أكثر من  اارتفاع

مليون برميل يومياً في السابع والعشرين  293على أساس سنوي ليصل إلى  52٪

وبلغ المخزون في كوشينغ في والية أوكالهوما الذي يعتبر نقطة مهمة  من مارس.

مليون  2232وى له متجاوزاً في تسعير مزيج غرب تكساس المتوسط أعلى مست

برميل. وارتفع مخزون النفط األميركي بشكل كبير على خلفية تراجع انتاج 

المصافي وقوة نمو االنتاج المحلي واستمرار الواردات األميركية. ومن المفترض 

أن ترتفع مستويات المخزون النفطي بشكل أكبر في بداية موسم الصيانة لفصل 

في المخزون باإلضافة إلى تراجع الضغوطات  اشهد ارتفاعالربيع الذي عادة ما ي

   على أسعار النفط ال سيما سعر مزيج غرب تكساس المتوسط.    

 5139النمو العالمي يشهد تسارعاً ويدعم تعافي الطلب العالمي على النفط في 

بواقع  5132رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي للعام 

ألف برميل يومياً ليصل إلى مليون برميل يومياً. وقد جاءت هذه التوقعات على  92

والربع األول من  5132خلفية تحسن الطلب العالمي خالل الربع األخير من العام 

الذي جاء بدوره على عكس التوقعات نتيجة تحسن األوضاع  ،5132العام 

النصف الشمالي ب لتي عصفت موجات الصقيع اباإلضافة إلى  ،االقتصادية الكلية

. ويتوقع صندوق النقد الدولي 5131من الكرة األرضية وتأثيراً قاعدياً من العام 

األمر الذي  ،٪139بواقع  5132نمو االقتصاد العالمي بشكل أكبر خالل العام 

 ،5132مليون برميل يومياً في العام  2132سيشّكل دعماً لنمو الطلب ليصل إلى 

 .     5132من العام  ٪3واقع مسجالً زيادة ب

 انقطاع االنتاج في ليبيا والعراق يتسبب في تراجع انتاج أوبك خالل شهر فبراير

تراجع انتاج اوبك خالل شهر فبراير إلى أقل مستوى له منذ عامين ليصل إلى 

مليون برميل يومياً وفق بيانات منظمة أوبك المستقاة بشكل رئيسي ومباشر  1135

ألف برميل يومياً مقارنة بشهر  111ية. ويعود التراجع الذي بلغ من مصادر وطن

يناير بشكل رئيسي إلى انقطاع االنتاج في ليبيا والعراق. فقد تراجع انتاج ليبيا 

بالنزاعات ألف برميل يومياً في فبراير متأثراً  123بصورة أكبر ليصل إلى 

مستوى لها في أكتوبر فقدت ليبيا ثلثي انتاجها بعد أن سجلت أعلى و. المحلية

  ألف برميل يومياً.  211الماضي بلغ 

ألف برميل يومياً  561تراجع انتاج العراق خالل الشهر بنحو  ،في الوقت نفسه

نتيجة القيود على التخزين في مناطق  ،مليون برميل يومياً  539ليصل إلى 

ع في صهاريج التخزين الجنوبية وسوء الطقس في شط العرب. ويعد هذا التراج

الثاني على التوالي منذ شهر ديسمبر الذي شهد بلوغ االنتاج أعلى  ي،نتاج العراقاال

 عدد حفارات التنقيب األميركية: 1الرسم البياني 

 

 
 شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية  المصدر:

 

  العالمي والطلب العالمياالنتاج التغير في : 9الرسم البياني 

 (مليون برميل يوميا  )

 
 وفقاً النتاج أوبك الحالي 5132*توقعات نمو االنتاج للعام  وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 

  منظمة أوبكانتاج : 6الرسم البياني 

 ) مليون برميل يوميا (

 
 منظمة أوبك مصدر:ال
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وفق مصادر  ،مليون برميل يومياً  136مستوى له منذ خمسة وثالثين عاماً عند 

  ثانوية لمنظمة أوبك.  

ألف برميل يومياً ليصل  22وتراجع أيضاً انتاج السعودية خالل شهر فبراير بواقع 

بخطتها لحماية الحصة التزمت مليون برميل يومياً. ولكن السعودية  236إلى 

محافظة على ثبات انتاجها تماشياً مع قرار أوبك باالمتناع عن خفض  ،السوقية

جاءت بعض الزيادات في االنتاج إلى أقل من هدف االنتاج الرسمي للمنظمة. إذ 

ألف يرميل  111بلغ التراجع الذي  لتعّوض عن االنتاج من حقول نفطية أخرى

يومياً في حقل الخفجي النفطي الواقع في المنطقة المحايدة والذي تتقاسمه الكويت 

 والسعودية بالتساوي. 

مليون برميل يومياً للشهر العاشر على التوالي خالل  11عن انتاج أوبك زاد  مافيو

تقديرات يقلص قد التحسن في نمو الطلب العالمي على النفط اال ان  ،شهر فبراير

 139إلى الفعلي وانتاجها  لتوازن السوقمنظمة من الب وطلاالنتاج المالفارق بين 

مليون  139األمر الذي سيحّتم على أوبك خفض انتاجها بواقع  .مليون برميل يومياً 

في ق توازناً يتحقفي حال ارادت مليون برميل يومياً  5232برميل يومياً ليصل إلى 

لتوازن السوق  بوطلاالنتاج المقد فاق ج أوبك اانت والجدير ذكره ان. السوق

 .5132مليون برميل يومياً خالل النصف الثاني من العام  335بحوالي 

 بفضلمليون برميل يومياً خالل فبراير  331يرتفع إلى  وبكأنتاج من خارج اال

 األميركينتاج اال

مليون  332ع بواق خالل شهر فبراير ارتفع انتاج الدول من خارج منظمة أوبك

مدعوماً بقوة انتاج أميركا  ،مليون برميل يومياً  9231ليصل إلى برميل يومياً 

انقطاع االنتاج في أماكن أخرى. فقد بلغ  في التعويض عنيستمر الشمالية الذي 

على  ٪32مسجالً زيادة بلغت  ،مليون برميل يومياً  232إجمال انتاج أميركا للنفط 

مليون  236اقة الدولية. ويشكل انتاج النفط الصخري وفق وكالة الط ،أساس سنوي

لم يتراجع  ،تقريباً من إجمالي االنتاج. وبشكل إجمالي شهري ٪22برميل يومياً أو 

االنتاج بصورة كبيرة خالل مارس على الرغم من تراجع عدد حفارات التنقيب 

باإلضافة إلى  ،في أكتوبر له بعد أن بلغ العدد أعلى مستوى ،٪2232الفعالة بنسبة 

 ٪51 بينيتراوح الخفض في المصروفات الرأسمالية وقد  تراجع تصاريح التنقيب.

على عكس ابريل الذي تشير بياناته األولية التي أصدرتها  ،هذا العام ٪21إلى 

 لألسابيع هوكالة الطاقة الدولية في الثاني من ابريل تراجع انتاج أميركا من مستويات

وكانت قد أشارت وكالة الطاقة الدولية  ألف برميل يومياً. 16ليصل إلى  ،الماضية

إلى تقريرها عن انتاج عمليات التنقيب لشهر مارس أنها تتوقع تراجع انتاج  سابقاً 

النفط الصخري في ثالث مناطق: "إيجل فورد" و"أحافير نيوبارا" و"حقل باكن" 

إذ  ،ن تغيير في ابريلدو كما هو خالل مارس وابريل. إال أن إجمالي االنتاج سيظل

تتوقع  ،بشكل عاموأماكن أخرى.  منأن ذلك التراجع سيقابله زيادات في االنتاج 

ألف  811وكالة الطاقة الدولية ارتفاع انتاج الدول من خارج منظمة أوبك بواقع 

             . 5132برميل يومياً خالل العام 

  

 

  انتاج أميركا: 5الرسم البياني 

 ) مليون برميل يوميا (

 
 وكالة معلومات الطاقة األميركية المصدر:
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