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 النقاط أبرز

  تراجع نتيجة الضغوطات التي خلفها ارتفاع بسعر مزيج برنت شهر مايو أنهى

سعر  استمربينما  ،انتاج غرب افريقيا في منطقة حوض المحيط األطلسي

مزيج غرب تكساس المتوسط بالتحّسن وسط ارتفاع الطلب على المنتجات 

 األميركي. المكّررة ووجود مؤشرات بتراجع نمو انتاج النفط الصخري

  دون تغيير  5102أبقت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي للعام

 9..6ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطلب  ،مليون برميل يوميا   0.0عند 

 مليون برميل يوميا .  

  مليون برميل يوميا  للشهر الثاني منذ أبريل 0.تجاوز انتاج منظمة أوبك، 

 برميل يوميا . ماليين  01رفع االنتاج إلى أعلى من  واستمرت السعودية في

  مليون برميل يوميا  خالل  ..5ارتفع انتاج الدول من خارج منظمة أوبك بواقع

تماشيا  مع قوة النمو في أميركا الشمالية  5102الربع األول من العام 

 ما أدى إلى قيام وكالة الطاقة الدولية ،والبرازيل وروسيا وجنوب شرق آسيا

 ...1إلى  5102برفع توقعاتها إلنتاج الدول من خارج منظمة أوبك للعام 

 مليون برميل يوميا . 

يستفيد من فائض انتاج غرب افريقيا بينما مزيج غرب تكساس بمزيج برنت يتأثر 

  لبطارتفاع ال

فقد أنهى سعر مزيج  تباطأت وتيرة انتعاش أسعار النفط بحلول نهاية شهر مايو.

دوالر  236او  ٪130دوالر للبرميل متراجعاً بواقع  6636عند برنت الشهر 

بينما استقر سعر مزيج غرب تكساس المتوسط عند ما  ،بداية الشهر ذمنللبرميل 

في  ٪230دوالر أو  0366بواقع  اطفيف امسجالً ارتفاع ،للبرميل ادوالر 60يقارب 

 232كويتي بواقع ، تراجع سعر خام التصدير البداية شهر مايو. في الوقت نفسه

دوالر للبرميل. إال أن األسعار العالمية  5232لينهي الشهر عند  ٪136-دوالر أو 

شهري وذلك للشهر الثاني المعدل ال قد شهدت زيادة خالل شهر مايو على أساس

      على التوالي.

وقد تراجع مزيج برنت في آخر اسبوع من شهر مايو نتيجة وجود فائض في انتاج 

  قيا وزيادة في االنتاج قد تجاوزت المخزون باإلضافة إلى قوة الدوالر.غرب افري

وقد تأثر االنتاج في نيجيريا وأنغوال والجزائر تماشياً مع تراجع الواردات النفطية 

االنتاج األفريقي في منطقة حوض المحيط فائض في ما أدى إلى  ،في أميركا

وره إلى زيادة الضغوطات على األمر الذي أدى بد ،دون وجود مّوردين األطلسي

األسعار. كما أدى ارتفاع األسعار في الفترة األخيرة إلى التقليل من ربحية 

سبب في زيادة كمية النفط في األسواق. مما المخزون النفطي مقارنة بالسابق 

إال أن الفارق قد بدأ  ،األسعار المتاحةاعلى من وبينما ال تزال أسعار العقود اآلجلة 

عند  1025ص خالل األشهر األخيرة بعد أن بلغ أعلى مستوى له في العام بالتقلّ 

تقلّص الفارق بين أسعار مزيج برنت المتاحة وأسعار ودوالر في يناير.  2235

دوالر  632إلى  1026العقود اآلجلة للتوصيل خالل شهر ديسمبر من العام 

 للبرميل في نهاية شهر مايو. 

 المتاحة : أسعار النفط الخام0الرسم البياني  

 ))دوالر للبرميل

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 مزيج برنت أسعار: 5الرسم البياني 

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 أسعار العقود اآلجلة لمزيج برنت : .الرسم البياني 

 )دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:
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جلة لمزيج برنت خالل األسابيع األخيرة. إذ تراوحت وقد تراجعت أسعار العقود اآل

 1029حتى ديسمبر من العام  1025التوصيل خالل شهر ديسمبر من العام  أسعار

دوالر للبرميل. بينما كانت تتراوح أسعار العقود  9235دوالر للبرميل و 6938بين 

دوالر  6239اآلجلة لمزيج برنت في نهاية أبريل بمستوى أعلى بصورة طفيفة بين 

 دوالر للبرميل.  9636للبرميل و

اقترب سعر مزيج غرب تكساس المتوسط من تحقيق أعلى مستوى له  ،بالمقابل

الفارق بين مزيج برنت تقلّص للبرميل. وقد  ادوالر 60ليتجاوز  1025خالل العام 

 5ومزيج غرب تكساس المتوسط إلى أقل مستوى له منذ خمسة أسابيع عند أقل من 

للبرميل ما يعكس قوة سعر مزيج غرب تكساس المتوسط وتراجع سعر  اتدوالر

كندا  تأثر أداء مزيج غرب تكساس المتوسط بانقطاع االنتاج فيمزيج برنت. وقد 

الذي حدث نتيجة الحرائق الهائلة ووجود مؤشرات تدل على تراجع انتاج مؤخراً 

زون األميركي النفط الصخري األميركي. فقد تزايد االنخفاض في مستوى المخ

التجاري خالل شهر مايو بعد أن بلغ المخزون أعلى مستوى له منذ ثمانين عاماً 

بينما ارتفع انتاج النفط المكّرر استجابة  ،مليون برميل يومياً في أبريل 220بواقع 

استمر نشاط التنقيب في  ،الرتفاع الطلب على الوقود وتوابعه. في الوقت نفسه

شهر مايو باالستناد إلى قياس عدد الحفارات الفاعلة التي أميركا بالتراجع خالل 

في  23602أعلى مستوى عند  منحفارة  626لتصل إلى  60تراجع عددها بواقع 

 أكتوبر الماضي. 

انتعاش الطلب العالمي نتيجة برودة الطقس في النصف الشمالي من الكرة األرضية 

 وتحّسن النشاط االقتصادي

لية إلى أن الطلب العالمي قد بدأ باالنتعاش خالل األشهر تشير وكالة الطاقة الدو

األخيرة نتيجة برودة الطقس )التي تزيد من الطلب على التدفئة( باإلضافة إلى 

تحّسن النشاط االقتصادي في الهند ودول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وآسيا 

ي بعد أن بلغ أقل . إذ استمر الطلب باالرتفاع بشكل ثابت وربع سنوأسترالياو

ألف برميل يومياً في الربع الثاني من العام  120مستوى له منذ خمس سنوات عند 

   مليون برميل يومياً.  232إلى  1025ليصل في الربع األأول من العام  1022

كما هي دون تغيير  1025أبقت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي للعام 

مليون برميل يومياً في  232ذ توقعت ارتفاع الطلب بواقع عن الشهر السابق. إ

مليون برميل يومياً مقارنة بالزيادة التي سجلها في  2636ليصل إلى  1025العام 

 مليون برميل يومياً.  039بواقع  1022العام 

مليون برميل يومياً في أبريل بدعم من  62انتاج أوبك يستمر في االرتفاع ليتجاوز 

 عودي باإلضافة إلى زيادات انتاج العراق وإيراناالنتاج الس

مليون برميل يومياً خالل شهر أبريل وفقاً  6232بلغ إجمالي انتاج منظمة أوبك 

للشهر الثاني على  مليون برميل يومياً  6230متجاوزة ، لبيانات منظمة أوبك

ر مليون برميل يومياً للشه 60البالغ التوالي ومتجاوزة سقف انتاجها الرسمي 

 السادس والعشرين على التوالي. 

في أبريل، مليون برميل يومياً  2036بلغ ، لياستمرت السعودية في رفع انتاجهاو

تماشياً مع توّسع المملكة في عمليات  ،2280أعلى مستوى له بعد العام وهو 

 ،التكرير استجابة الرتفاع مستويات الطلب العالمي والمحلّي. وفي الوقت الحالي

توّجه السعودية نحو الحفاظ على الحصة السوقية من خالل الحفاظ على يبدو أن 

ال سّيما مع ارتفاع أسعار النفط  ،مستوى انتاجها عوضاً عن خفضه أمراً مبرراً 

وبالفعل فقد ساهم العالمية ووجود مؤشرات بتباطؤ نمو انتاج النفط األميركي. 

كالسعودية والكويت  الخفض في التكلفة من قبل كبار الدول المنتجة للنفط

واإلمارات في إنعاش االستثمار في كل من عمليات االستكشاف واالنتاج. وتشير 

 ألميركي وانتاج المصافيالمخزون ا: 4الرسم البياني 

 

 
  وكالة معلومات الطاقة األميركية المصدر:

 

  عدد حفارات التنقيب األميركية: 2الرسم البياني 

  (عدد الحفارات الفعالة)

 
  بيكر هيوز للخدمات النفطية شركة المصدر:

 

  الطلب العالمي: 9ني الرسم البيا

 ) مليون برميل يومياً(

 
 وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 تقديرات وتوقعات*
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شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية أن تلك الدول الثالث قد وظفّت عدداً ضخماً من 

 حفّارات التنقيب.

 ومياً خالل األربعة أشهرمليون برميل ي 1385واستقر انتاج الكويت عند ما يقارب 

األخيرة. فقد استطاعت الدولة أن تعّوض عن االنقطاع في انتاج حقل الخفجي 

الواقع في المنطقة المقسومة بينها وبين السعودية بالتساوي خالل أكتوبر الماضي 

وذلك من خالل إنعاش االنتاج في حقول أخرى.  ،ألف برميل يومياً  660الذي بلغ 

ايو مع رحيل شركة شيفرون السعودية ومن المتوقع أن يتأثر االنتاج خالل شهر م

ألف برميل يومياً كما انه ليس من  110الذي ينتج المسؤولة عن حقل الوفرة 

المؤكد ما إذا سيكون باستطاعة الكويت أن تعتمد على حقول أخرى لتعويض 

 النقصان في انتاجها من حقل الوفرة. 

يومياً خالل شهر  مليون برميل 630وتجاوز االنتاج في كل من العراق وإيران 

أبريل. ويبدو أن انتاج إيران في تزايد قبل الصفقة المتوقعة بشأن الملف النووي 

خالل شهر يونيو. وتشير التوقعات إلى أن هناك احتمال كبير أن تعود إيران إلى 

  أسواق النفط خالل النصف الثاني من العام. 

 أبريل نتاج الدول من خارج أوبك يتراجع بصورة طفيفة خالل ا

تراجع انتاج الدول من خارج منظمة أوبك تراجعاً طفيفاً خالل شهر أبريل بواقع 

مليون برميل يومياً وفق وكالة الطاقة  5932ألف برميل يومياً ليصل إلى  160

السّيما الدولية. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي نتيجة تراجع انتاج أميركا الشمالية 

يبدو أن انتاج أميركا قد شهد تباطؤاً في ظل التراجع انتاج كندا والمكسيك. كما 

المستمر في نشاط التنقيب وخفض المصروفات الرأسمالية التي حّدت من نمو انتاج 

النفط الصخري. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتراجع إجمالي انتاج أميركا ليصل 

نوي في على أساس س ٪235من  خالل شهر يونيو على أساس سنوي ٪932إلى 

  أبريل.  

وقد قامت وكالة معلومات الطاقة األميركية في رفع توقعاتها بشأن نمو انتاج الدول 

عن تقريرها السابق رغم ذلك التراجع بنحو  1025من خارج منظمة أوبك للعام 

مليون برميل يومياً. فقد  0386ألف برميل يومياً ليصل إلى  100ما يقارب 

مليون  136ول من العام بواقع الحظت الوكالة قوة النمو الذي شهده الربع األ

برميل يومياً على أساس سنوي والذي جاءت نتيجة زيادة االنتاج في بعض الدول 

 من خارج منظمة أوبك كالبرازيل وروسيا والصين وماليزيا.

 1025وقد أدى رفع التوقعات تباعاً إلى التقليل من الطلب على انتاج أوبك للعام 

مليون برميل يومياً. ويقّدر ذلك أقل  1231يصل إلى ألف برميل يومياً ل 600بواقع 

 مليون برميل يومياً.   131من انتاج أوبك الحالي بنحو 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 انتاج منظمة أوبك: 7الرسم البياني 

 ) مليون برميل يومياً(

 
 منظمة أوبك المصدر:

 

عدد حفارات التنقيب السعودية والكويتية : . م البيانيالرس
 واإلماراتية

 )عدد الحفارات(

 
 شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية المصدر:

 

 االنتاج األميركي: 6الرسم البياني 

 )مليون برميل يومياً(

 
 اقة الدولية وكالة الط المصدر:

 

 االنتاج العالمي: 01 الرسم البياني
 

 
 وكالة الطاقة الدولية  المصدر:

 *تقديرات وتوقعات
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