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 النقاط أبرز

  خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي لالتصويت أسعار النفط تتعافى من تأثير

عند  للمرة السادسة خالل شهر يونيو منهية الشهر ا شهرياوتسجل ارتفاع

 .)مزيج برنت( دوالر للبرميل 50ما يقارب 

  مليون برميل  0.9-توقعات بتراجع انتاج الدول من خارج منظمة أوبك بنحو

على خلفية انقطاعات في االنتاج وتراجع انتاج النفط  2016مياً في العام يو

 الصخري األميركي.

  مليون برميل يومياً  0.1بواقع  2016رفع توقعات نمو الطلب العالمي للعام

 مليون برميل يومياً.  1.3إلى لتصل 

  وذلك ومياً مليون برميل ي 32.4ليبلغ انتاج أوبك يتراجع قليالً في شهر مايو

انتاج الكويت  استعادفيما نتيجة انقطاع االنتاج في نيجيريا والعراق وفنزويال 

 .الماضي قوته بعد إضراب عمال النفط في أبريل

على التوالي سادس ر النفط تتعافى من تأثير الخروج البريطاني وتسجل اأسع

 .شهر يونيوارتفاع لها خالل 

 تجاوزتأنهت أسعار النفط شهر يونيو مسجلة سادس ارتفاع لها على التوالي. إذ لم 

بينما  ،دوالر للبرميل 50الثالثين من يونيو مستوى فيسعر مزيج برنت  تداوالت

دوالر  49.8تراوح سعر مزيج غرب تكساس المتوسط عند مستوى أقل من 

 49.9دوالر للبرميل و 49.5نت الشهر عند متوسط للبرميل. وقد أنهى مزيج بر

 في المتوسط.

 منوذلك سواق غووطات األويأتي هذا االرتفاع في األسعار بعد أن واجهت 

في الثالث والعشرين من  االوروبي االستفتاء البريطاني للخروج من االتحاد جراء

 ٪7.5اء بنحو يونيو. وقد تراجع مزيج برنت في األيام التي تلت نتيجة االستفت

دوالر  47.16ليصل إلى أقل مستوياته منذ العاشر من شهر مايو ويستقر عند  

للبرميل. وقد تأثر النفط كبقية السلع بالتساؤالت والقلق بشأن المخاطر بعد نتيجة 

لم يتخّوف المستثمرون من ركود االقتصاد البريطاني وحسب بل االستفتاء. إذ 

ال  منةاآل ي ما دفعهم للجوء إلى االستثمار في األصولأيغاً من تراجع النمو العالم

سيما الذهب والخزائن االميركية. وتسبب ارتفاع الدوالر في فرض غووطاته 

 أيغاً على أسعار النفط. ولكن استطاعت األسواق أن تستعيد توازنها في غغون

  أيام من النتيجة. بغع 

 الطلب واالنتاج يحققان توازناً 

قد عادت لألساسيات محققة توازناً بين مستوى الطلب ومستوى  يبدو أن األسواق

تأثراً بسلسلة من م ،االنتاج. إذ تسارع نمو وفرة االنتاج الذي دام عامين متتاليين

االنقطاعات في انتاج كل من نيجيريا وفنزويال وكندا )نتيجة نشوب حريق في 

 األميركي.الوابات( إغافة إلى تراجع مستمر في انتاج النفط الصخري 

 0.9-وتقدر وكالة الطاقة الدولية تراجع انتاج الدول من خارج أوبك وذلك بنحو 

. ويعد ذلك تراجعاً كبيراً من الزيادة التي 2016مليون برميل يومياً خالل العام 

 الخامأسعار النفط : 1الرسم البياني  

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 جلة لمزيج برنت ومزيج ررب تكسا العقود الآل: 2الرسم البياني 

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 2016ميزان االنتاج والطلب في العام : 3الرسم البياني 

 )مليون برميل يومياً )

 
 رويترز داتاستريم تومسونوكالة الطاقة الدولية و المصدر:

 *تقديرات وتوقعات
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مليون برميل يومياً. وقد تراجع  1.5حققتها تلك الدول في العام الماغي بنحو 

برميل يومياً  مليون 8.62ى أساس سنوي ليصل إلى عل ٪10-انتاج اميركا بنحو 

 وذلك وفق بيانات أسبوعية من وكالة معلومات الطاقة األميركية. 

)وقود  وارتفع أيغاً الطلب على النفط بدعم من ارتفاع معدل استهالك الجازولين

في أميركا وقوة الطلب على الجازولين/الديزل في الهند. وقد رفعت  السيارات(

ألف  100لطاقة الدولية توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي لهذا العام بنحو وكالة ا

مليون برميل يومياً لتعكس من خالل هذه التوقعات  1.3برميل يومياً ليصل إلى 

 تحسن مستوى الطلب.

 خالل شهر مايو في انتاج أوبكسلسلة االنقطاعات في االنتاج تتسبب في تراجع 

 32.4ألف برميل يومياً ليصل إلى  104ل شهر مايو بنحو انتاج أوبك خالتراجع  

مليون برميل يومياً وفق مصادر ثانوية تابعة لمنظمة أوبك. ويعد هذا الشهر السادس 

 مليون برميل يومياً. 32على التوالي الذي تتجاوز فيه المنظمة مستوى 

عراق وفنزويال ليبيا والكل من وقد تراجع انتاج اوبك متأثراً بتراجع االنتاج في 

 وإيران واإلمارات.والسعودية قابله ارتفاع في انتاج الكويت  ،ونيجيريا

مليون برميل يومياً إلى أقل مستوياته منذ ما  1.4وقد تراجع انتاج نيجيريا البالغ 

ألف برميل يومياً خالل شهر مايو وذلك نتيجة  251يقارب الثالثين عاماً بنحو 

على  الطوارئا أدى إلى رفع حالة مهجمات على اآلبار النفطية مارتفاع وتيرة ال

فقد أربعة من أهم محطات التصدير وقطاع االنتاج للشهر الثالث على التوالي. 

اغطر رئيس نيجيريا محمد بخاري إلى مصالحة المتمردين والعفو عنهم ونزع 

متكررة  تركود اقتصادي وهجماالسالح من منطقة الدلتا وسط ما تشهده البالد من 

 من قبل متمردي دلتا النيجر الذين يطالبون بنسبة كبيرة من النفط في نيجيريا. 

وتراجع االنتاج في العراق متأثراً بانقطاع الكهرباء عن ميناء جنوب البصرة وذلك 

مليون برميل يومياً. وقد شكلت  4.3ألف برميل يومياً ليصل االنتاج إلى  61بواقع 

 673 تبلوقد زيادة ب 2015عراق المصدر األكبر النتاج منظمة أوبك خالل العام ال

نظراً  2017خالل  ينخفض سقف انتاجهاحتمل أن مألف برميل يومياً إال أنه من ال

 في ظل الصراع المستمر غد تنظيم "داعش". للتأخر في السداد لشركات النفط 

 شهربعد أن قام عمال النفط خالل شهر مايو نتاج الكويت قوته في المقابل استعاد ا

ألف برميل يومياً ليصل  93بواقع فارتفع االنتاج  ،الماغي بإغراب شامل ابريل

ألف برميل يومياً  73مليون برميل يومياً. وارتفع انتاج اإلمارات بواقع  2.7إلى 

ال أعمال الصيانة في مجمع مربان. مليون برميل يومياً بعد استكم 2.8ليصل إلى 

ألف برميل يومياً استجابة الرتفاع مستوى  84وارتفع أيغاً انتاج السعودية بواقع 

الطلب. ومن المتوقع أن يرتفع انتاج السعودية أكثر خالل فصل الصيف حينما يصل 

 استهالك الكهرباء إلى أقصى مستوياته. 

 3.5حصتها السوقية. إذ بلغ انتاجها واستمرت إيران في رفع انتاجها الستعادة 

ألف برميل يومياً في أبريل  89مليون برميل يومياً خالل شهر مايو مرتفعاً بنحو 

  ألف برميل يومياً منذ بداية العام فور رفع العقوبات عنها. 675وبنحو 

 عودة االنتاج إلى مستوياته قد يمنع رفع األسعار مستقبالً  

توازناً بين مستوى الطلب واالنتاج فمن الجدير بالذكر بينما يشهد السوق حالياً  

العالمية. ومع عودة  قأيغاً أن توقف االنتاج في نيجيريا وليبيا سيعود لألسوا

عشرين حفارة تنقيب أميركية كانت متوقفة عن العمل فمن المحتمل أن بلوغ أسعار 

صخري في بعض برميل يومياً يعكس ارتفاع أسعار النفط ال 50إلى  45 الى النفط

الشركات. لذا فمن المحتمل أن تتوقف أسعار النفط عن االرتفاع تماشياً مع ارتفاع 

 مستويات االنتاج.
 

 2016في العام  العالمي نمو االنتاج: 4الرسم البياني 

 (مليون برميل يوميا   -التغير السنوي )

 
 وتقديرات بنك الكويت الوطني وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 تقديرات وتوقعات*
 

 انتاج أميركا وعدد حفارات التنقيب: 5الرسم البياني 

 

 
 وكالة معلومات الطاقة األميركية وشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية :المصدر

 

 أوبكانتاج  :6لرسم البياني 

 )مليون برميل يوميا (

 
 منظمة أوبك المصدر:

 

 مايوالتغير في انتاج منظمة أوبك خالل شهر : 7البياني  الرسم

 برميل يوميا ( ألف -التغير الشهري ) 

 

 منظمة أوبك المصدر:
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