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 النقاط أبرز

 مزيج برنت و ،أسعار النفط تسجل أعلى زيادة شهرية لها منذ سبع سنوات

 للبرميل. اً دوالر 48شهر أبريل مرتفعاً إلى أنهى 

  تجميد االنتاج بين أوبك بعدم التوصل إلى اتفاق للم تتأثر أسواق النفط

بل تأثرت باستمرار سلسلة االنقطاعات في  ،وروسيا في اجتماع الدوحة

 منظمة أوبك.في عاا  األدول النتاج  بين اال

  وكالة الطاقة الدولية تتوقع تحقيق توازن بين االنتاج والطلب في الربع

 .2016الثالث من العام 

  مليون برميل يومياً خالل  32.2انتاج أوبك شهد  عند مستوى استقرار

 التراجع الذيبتعويض الزيادات في انتاج إيران   ساعدت، حيث شهر أبريل

 شهده االنتاج في نيجيريا. 

أسواق النفط بفشل االتفاقية بين أوبك وروسيا بشأن تجميد مستوى االنتاج لم تتأثر 

 .2009ستوياتها الشهرية منذ العام لتدفع األسعار إلى أعلى م

لم تتأثر األسواق  ، حيثخالل شهر أبريلواضحاً شهدت أسعار النفط ارتفاعاً 

 ، وهو األمر الذي روسيا بشأن تجميد مستوى االنتاجبفشل االتفاقية بين أوبك و

ساهم في رفع األسعار إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات. فقد أنهى مزيج برنت 

 2015ليصل إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر من العام  ٪22الشهر مرتفعاً بنحو 

بواقع  للبرميل. كما ارتفع مزيج غرب تكساس المتوسط أيضاً  اً دوالر 48.1عند 

  دوالرات للبرميل. 45.9منهياً الشهر عند  20٪

أن بلغت أقل مستوياتها منذ بعد  ٪72وقد شهدت أسعار النفط انتعاشاً ملحوظاً بنحو 

ثالثة عشر عاماً في منتصف يناير. وجاء هذا االنتعاش نتيجة العديد من العوامل 

في عضاء األدول التجميد االنتاج وانقطاع االنتاج من بعض كالمحادثات حول 

منظمة أوبك وتراجع انتاج النفط الصخري األميركي وتراجع الدوالر األميركي. 

تجميد االنتاج بين أوبك وروسيا في التوصل إلى اتفاق لبعدم  ولم تتأثر األسواق

تأثرت  بانقطاعات االنتاج الضخمة والسريعة بل االجتماع الذي عقد في الدوحة، 

من بين أكبر الدول المنتجة ونيجيريا فقد كانت العراق ر. التي بدأت منذ شهر فبراي

غانا  وكذلك األمر بالنسبة إلىنفطي، أنبوب تراجعاً إثر انفجار شهد انتاجها التي 

  الكويت نتيجة إضراب عمال النفط.وفي ، نتيجة أعمال صيانة طارئة وذلك 

اجتماع الدوحة  تجميد االنتاج في توقف المحادثات حولوكان من الممكن أن يكون 

كان  يبدو أن عودة ظهور المخاوف الجيوسياسيةأثر ملحوظ على األسعار، ولكن 

تراجع أسعار النفط خالل بعد أن غابت  لها األثر األكبر على توقعات أسواق النفط

. كما أن حدة تلك 2014م للبرميل في منتصف العا اً دوالر 115السريع من 

السيما مع محدودية احتياطي النفط  لدى الدول المخاوف قد ازدادت بشكل ملحوظ، 

 المنتجة. 

وبينما ال ترّجح التوقعات هبوط األسعار، إال أنها قد تشهد ضغوطاً خالل األشهر 

القادمة تماشياً مع ارتفاع انتاج وتصدير أوبك خالل فصل الصيف واستمرار 

 الخامأسعار النفط : 1الرسم البياني  

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 منحنى أسعار عقود مزيج برنت اآلجلة: 2الرسم البياني 

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
مخزون النفط التابع لدول منظمة التعاون : 3الرسم البياني 

 االقتصادي
 )برميل  مليار)

 
 وكالة الطاقة الدولية المصدر:
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كانت تحت ارتفاع انتاج إيران الستعادة حصتها السوقية التي خسرتها حينما 

إال أنه ليس من المحتمل أن ترتفع  ،العقوبات. وعلى الرغم من انقطاعات االنتاج

الستمرار االنتاج بتجاوز مستوى الطلب واستمرار ارتفاع وتراكم أسعار النفط 

المخزون النفطي لدى أميركا واالقتصادات المتقدمة إلى مستويات تاريخية. كما من 

لتكرير في النصف الشمالي من الكرة األرضية في المحتمل ان يتسبب بدء موسم ا

يتراجع فيه نشاط التكرير ، السيما أنه الموسم الذي فرض ضغوطات على األسعار 

قد جاء أداء أسواق النفط مؤخراً مشابهاً ألدائها ويتراكم تباعاً المخزون النفطي. و

صل إلى أعلى خالل الفترة ذاتها من العام الماضي حينما انتعشت أسعار النفط لت

للبرميل في الخامس من مايو لتتراجع الحقاً  اً دوالر 67عند  2015مستوياتها للعام 

 للبرميل بحلول نهاية شهر أغسطس.  اً دوالر 42إلى 

األسواق تتوقع تحقيق توازن بين الطلب واالنتاج في النصف الثاني من العام 

2016 . 

نتاج ومستوى الطلب خالل الربعين من المتوقع أن يتم تحقيق توازن بين مستوى اإل

أقصاه ويسجل االنتاج إلى بعد أن يصل استهالك النفط  2016من العام  األخيرين

خاصة انتاج النفط الصخري األميركي.  ،من خارج منظمة أوبك تراجعاً أكبر

نتاج والطلب في تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تصل األسواق لهذا التوازن بين اإلو

كما تقدر أيضاً أنه بحلول الربع الرابع من العام ، 2016ثالث من العام الربع ال

ألف برميل  800منظمة  قد تراجع بنحو النتاج الدول من خارج إسيكون  2016

 يومياً، وسيتسبب انتاج النفط الصخري األميركي بمعظم هذا التراجع. 

 ٪1تراجع بواقع  ميركا الذيأنتاج إأشارت وكالة معلومات الطاقة األميركية أن 

ألف برميل يومياً ليصل إلى  280أو بواقع  ٪3بواقع  تراجعقد ، 2015في العام 

، حيث الثاني والعشرين من أبريل لهذا العاممع حلول مليون برميل يومياً  8.9

رغم التراجع الملحوظ في أميركا نتاج الذي شهدته يبدو أن ارتفاع فاعلية وكفاءة اإل

 فاق الرأسمالي من قبل الشركات النفطية قد بدأ فعلياً بالتراجع.نشاط التنقيب واإلن

في التراجع استقرار انتاج أوبك خالل شهر مارس نتيجة ارتفاع انتاج إيران مقابل  

خالل اجتماع  نتاجأوبك وروسيا بشأن تجميد اإل وعدم اتفاقانتاج نيجيريا .. 

 الدوحة

مليون برميل يومياً لشهر  32.2استقر إجمالي انتاج منظمة أوبك عند مستوى 

الثاني على التوالي خالل شهر مارس وذلك وفق بيانات من مصادر ثانوية تابعة 

التراجع لمنظمة أوبك. فقد جاءت الزيادات في انتاج كل من إيران والعراق لتقابل 

في انتاج كل من نيجيريا وليبيا إثر انقطاع االنتاج وفي انتاج اإلمارات نظراً 

والكويت كما هو دون تغيير. لصيانة، بينما بقي االنتاج في السعودية ألعمال ا

عمال النفط في الكويت  نفذه )تجدر اإلشارة إلى أن بيانات أوبك لشهر أبريل الذي 

إضراباً شامالً لم تنشر حتى اآلن. إذ من المتوقع أن تشير البيانات إلى وجود 

 مياً في شهر أبريل(.ألف برميل يو 100تراجع في انتاج الكويت بنحو 

ال يزال انتاج إيران يسجل ارتفاعات ملحوظة منذ أن تم رفع العقوبات ليتسارع 

انتاج . إذ بلغ 2016ألف برميل يومياً على أساس شهري في العام  135بنحو 

 405بواقع بارزاً مليون برميل يومياً محققاً ارتفاعاً  3.3خالل شهر مارس إيران 

السنة المالية. وال يزال هذا المستوى أقل مما تطمح  بداية ألف برميل يومياً منذ

ألف برميل يومياً.  500تحقيقه بعد رفع العقوبات عنها عند إلى السلطات اإليرانية 

إلى مستواها لما قبل  من المتوقع أن تصل إيران قريباً وخالل بضعة أشهرو

أن تصل لهدفها البالغ  لمومن غير المحتممليون برميل يومياً.  3.6العقوبات البالغ 

 ماليين برميل يومياً دون االستثمار بصورة مكثفة في بنيتها التحتية النفطية.  4

ماليين  4 لخفض سقف االنتاج قبل الوصول لهدف الرافضوبدا موقف إيران 

 2016في العام  ميزان االنتاج والطلب العالمي: 4الرسم البياني 

 (مليون برميل يوميا  )

 
عن إيران بنحو مع افتراض الزيادات بعد رفع العقوبات  – وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 مليون برميل يومياً  0.6

 تقديرات وتوقعات*

 

  2016االنتاج العالمي للعام نمو : 5الرسم البياني 

  (برميل يوميا   مليون -التغير السنوي )

 
 مع افتراض الزيادات بعد رفع العقوبات عن إيران بنحو – وكالة الطاقة الدولية :المصدر

 مليون برميل يومياً  0.6

 تقديرات وتوقعات*

 

 أميركا وعدد حفارات التنقيبانتاج  :6الرسم البياني 

 

 
 وكالة معلومات الطاقة األميركية وشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية المصدر:
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المباحثات التي جرت في  هاحضورعدم  خالل واضحاً جداً من برميل يومياً 

ران مسبقاً عدم رغبتها بخفض االنتاج قبل تنفيذ وقد كررت إياجتماع الدوحة. 

خطتها منذ أن تم اإلعالن عن خطة خفض االنتاج في فبراير من قبل السعودية 

وروسيا. وقد جاء موقف السعودية مفاجئاً للكثيرين حينما أعربت السلطات 

نها لن تقوم بأي خفض لإلنتاج ما لم تتبعها إيران، عن أالسعودية في االجتماع 

فية إلى فشل الوفد امنافس األول لها في المنطقة. وأشارت التقارير الصحال

السعودي برئاسة وزير النفط علي النعيمي بالحصول على موافقة ولي ولي العهد 

عن عدم  وتحدثاألمير محمد بن سلمان الذي ظهر في لقاء تلفزيوني قبل أيام 

ج دون وجود إيران في نتااعتزام المملكة الخوض في أي اتفاقيات لتجميد اإل

ن حالياً اجتماع منظمة أوبك النصف سنوي الذي سيعقد والصورة. ويترقب المحلل

خالل شهر يونيو والذي ستستأنف خالله الدول األعضاء الحديث والمباحثات بشأن 

 سقف االنتاج. 

 

 

 

 

  

 

 انتاج أوبك :7الرسم البياني 

 )مليون برميل يوميا (

 
 منظمة أوبك المصدر:

 
 

 مارسالتغير في انتاج منظمة أوبك خالل شهر : 8الرسم البياني 

 برميل يوميا ( ألف -التغير الشهري ) 

 
 منظمة أوبك المصدر:
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