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 النقاط أبرز

  مزيجي برنت وغرب تكساس المتوسط أنهيا العام عند أقل مستويات لهما

 للبرميل. اً دوالر 37منذ أحد عشر عاماً ليبلغا 

  أسعار النفط واجهت ضغوطات نتيجة مجموعة من العوامل كاستمرار وفرة

االنتاج وتباطؤ نمو الطلب وتزايد المخزون النفطي وقوة الدوالر األميركي 

 رفض أوبك التقليل من مستوى االنتاج.ضافة إلى باإل

  إلى  2016وكالة الطاقة الدولية تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي في العام

مليون برميل يومياً على خلفية ضعف نمو  1.8مليون برميل يومياً من  1.2

 االقتصاد العالمي.

 على مستوى ارتفاع انتاج العراق ساهم في بلوغ انتاج النفط خالل نوفمبر أ

 مليون برميل يومياً. 31.7له منذ سبعة أعوام عند 

  بواقع  2016توقعات بتراجع انتاج النفط من خارج منظمة أوبك في العام

مليون برميل يومياً بتأثير من تراجع أسعار النفط واضطرار الدول  0.6

 المنتجة ذات الكلفة المرتفعة بالتقليل من مستويات انتاجها.

عند أقل مستوى لها منذ أحد عشر عاماً تقريباً  2015العام  تنهيأسعار النفط 

توقعات باستمرار العلى أساس سنوي تماشياً مع  ٪30مسجلة تراجعاً بنحو أكثر من 

  2016العام خالل  وفرة االنتاج

عند أدنى مستويات لها منذ أحد عشر  2015اقتربت أسعار النفط بحلول نهاية العام 

نتيجة العديد من العوامل كاستمرار وفرة االنتاج  ،للبرميل اً دوالر 37.0تبلغ عاماً ل

كما  وتزايد المخزون النفطي وضعف االقتصاد باإلضافة إلى قوة الدوالر األميركي.

الذي اتخذته في أوائل شهر ديسمبر تولّدت أيضاً ضغوطات نتيجة قرار منظمة أوبك 

إلى أقل  مزيج برنتسعر اجع وقد تر بالحفاظ على مستوى االنتاج دون تغيير .

مستوى له منذ أحد عشر عاماً في الثاني والعشرين من ديسمبر حينما أنهى الشهر 

 هذا المستوى لم تبلغ األسعارالجدير بالذكر أن وللبرميل.  اً دوالر 36.1عند سعر 

  .2004منذ شهر يوليو من العام  المتدّني

لبرنت سعرا اقل من سعر مزيج وللمرة األولى منذ أكثر من خمس سنوات، سجل ا

بعد  2015إذ شهد الفارق بين المزيجين تقلّصاً تدريجياً خالل العام . غرب تكساس 

ليقترب  ،في أواخر شهر فبراير اً دوالر 12أن بلغ أعلى مستوى له بنحو أكثر من 

قد جاء بعد ذلك من التساوي قبل أن يسجل سعر مزيج غرب تكساس ارتفاعاً طفيفاً. 

رفع  نتيجة ومن ثم ارتفاعه العكسي في ديسمبر بين المزيجين الفارق في تقلصال هذا

باإلضافة إلى قوة الطلب  ،عاماً  الذي دام أربعينالحظر على تصدير النفط األميركي 

            .الشمال بحراألميركي وارتفاع بسيط في انتاج دول 

عند مستوى أقل أسعار النفط   فيه تنهي يذيالعلى التوالي   الثالث  2015ويعد العام

على أساس سنوي وتراجع  ٪35مقارنة ببدايته. فقد تراجع سعر مزيج برنت بواقع 

على أساس سنوي. وبينما جاء تراجع  ٪30.5مزيج غرب تكساس المتوسط بواقع 

البالغ  2014أقل بنسبة طفيفة من التراجع الذي ُسّجل في العام  2015األسعار في 

 الخامأسعار النفط : 1البياني  الرسم 

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
الفارق بين سعر مزيج برنت وسعر مزيج غرب : 2الرسم البياني 

 تكساس المتوسط
 (دوالر للبرميل)

 
 استريمتومسون رويترز دات المصدر:

 
المخزون النفطي والسلعي لدول منظمة التعاون : 3الرسم البياني 

 االقتصادي
 )مليار برميل)

 
 وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 

 

mailto:omarnakib@nbk.com
http://www.nbk.com/


 
 
 
 

 

                                                                                               www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2016( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية

في ظل وفرة االنتاج  2016دخوالً بالعام  بالتراجع تبدأاألسواق إال أن ثقة  ،49٪

مع عودة إيران المحتملة إلى األسواق و ،بنحو مليون برميل يومياً على أقل تقدير

 . فانه من المتوقع ان تتفاقم وفرة االنتاج 2016 العالمية في العام 

استمرار وفرة االنتاج  لتؤكد بالفعل احتماليةتوقعات وكالة الطاقة الدولية  وتأتي 

. إذ تتوقع الوكالة تزايد المخزون النفطي العالمي هذا العام 2016حتى أواخر العام 

عن مستوى المخزون الحالي قبل  ٪10بنسبة تقارب  ، ايمليون برميل 300بواقع 

وفقاً  2016حتمل أن يبلغ المخزون أقصى سعته في العام موليس من النهاية العام. 

معدل من المتوقع أن يتباطأ لكن ك إلحتمال زيادة السعة هذا العام. وللوكالة وذل

وتراجع مخزون . 2015العام في ارتفاع المخزون إلى نصف ما كان عليه تقريباً 

النفط التجاري والسلع من دول منظمة التعاون االقتصادي للمرة األولى منذ سبعة 

فية اعتدال نشاط التكرير مليار برميل على خل 2.97أشهر في أكتوبر ليصل إلى 

مخزون  تغطية بلغفصل الخريف. وقد  فيوذلك نتيجة بداية فترة الصيانة للمصافي 

ه ولكن ،شهر سبتمبربمستواه خالل  مسجالً تراجعاً طفيفاً مقارنة ،يوماً  31.7السلع 

 يوما.   2.1العام الماضي بواقع مقارنة بأعلى  يبقى

 57.2إلى ما يقارب  2020بحلول العام  ومن المتوقع أن يصل سعر مزيج برنت

على منحنى الكونتانجو الذي يقتضي ببقاء األسعار المتاحة بقائه للبرميل مع  اً دوالر

عند مستوى أقل من أسعار العقود اآلجلة. وعلى الرغم من وجود بعض المخاوف 

إال أن الفارق بين األسعار المتاحة للشهر  ،بشأن تقلب مستوى مخزون النفط

دوالرات  7سعار اآلجلة لثأثني عشر شهراً قد حافظ على مستواه عند ما يقارب واأل

سجلت صناديق االستثمار في نهاية  ،في الوقت نفسهوللبرميل خالل شهر ديسمبر. 

استمرار تراجع األسعار  نتيجة ترقّب عمليات البيع القصيرفي تاريخياً  نمواً العام 

مليون برميل أي  360عمليات البيع القصير فقد بلغ إجمالي  عوضاً عن ارتفاعها.

 ما يساوي كمية أربعة أيام من الطلب العالمي.

على خلفية ضعف نمو االقتصاد بعد  2016توقعات باعتدال نمو الطلب في العام 

          2015بلوغه أعلى مستوى منذ خمس سنوات في العام 

ليصل إلى متوسطه للمدى  تقّدر وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي

بعد أن بلغ أعلى مستوى له  2016مليون برميل يومياً في العام  1.2الطويل البالغ 

مليون برميل يومياً. ويأتي هذا التباطؤ  1.8عند  2015منذ خمس سنوات في العام 

تماشياً مع ركود أثر تراجع أسعار النفط على نمو الطلب. وتشير البيانات األولية 

إلى تراجع ملحوظ في العديد من  2015طلب خالل الربع الرابع من العام لنمو ال

 دول منظمة التعاون االقتصادي والتي من ضمنها أميركا واليابان وفرنسا وألمانيا. 

في ظل دفئ  2016ومن المحتمل أن يستمر هذا التباطؤ في نمو الطلب خالل العام 

لي من الكرة األرضية وتباطؤ فصل الشتاء على عكس التوقعات في النصف الشما

ندوق وقد أشار صوتيرة النمو االقتصادي العالمي إضافة إلى ضيق البيئة النقدية. 

النقد الدولي في تقريره حول االقتصاد العالمي في أكتوبر إلى ضعف النمو في 

األسواق الناشئة ال سّيما األسواق المصدرة للسلع وذلك بتأثير من ارتفاع أسعار 

 األميركية وزيادة قوة الدوالر األميركي.ائد والف

األزمة المالية  ما بعد انتاج أوبك يصل إلى أعلى مستوى له خالل شهر نوفمبر منذ

  على خلفية ارتفاع انتاج العراق

ة أوبك يواجه تراجع أسعار النفط بصالبة. مال يزال انتاج منظ ،ومن جانب االنتاج

لى أعلى مستوى منذ ما بعد األزمة المالية فقد رفعت المنظمة انتاجها في نوفمبر إ

مليون برميل يومياً وذلك وفق مصادر ثانوية. فقد ارتفع إجمالي االنتاج  31.7لى إ

مليون  1.6ألف برميل يومياً وعن العام الماضي بواقع  280عن شهر أكتوبر بواقع 

دات برميل يومياً مع احتالل كل من العراق والسعودية الصدارة في تسجيل زيا

 
 أسعار برنت للعقود اآلجلة: 4الرسم البياني 

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم ر:المصد

 

  نمو الطلب العلمي: 5الرسم البياني 

  (برميل يوميا   مليون)
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 مالحظة: تمّثل العواميد الحمراء توقعات وتقديرات – وكالة الطاقة الدولية :المصدر

 

  أوبكانتاج : 6الرسم البياني 

 ) مليون برميل يوميا (

 
 منظمة أوبك المصدر:
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 مليون برميل يومياً على التوالي. 0.5مليون برميل يومياً و 0.9سنوية تبلغ 

ويعّد شهر نوفمبر الشهر التاسع على التوالي الذي تتجاوز فيه المنظمة سقف انتاجها 

قررت المنظمة بقيادة السعودية عدم  إذمليون برميل يومياً.  30الرسمي البالغ 

غير ملتفتة  ،2015 عقد في الرابع من ديسمبر خالل اجتماعها الذي خفض االنتاج

 لم يكن في نية المنظمةو. 2012لسقف االنتاج الذي تم تحديده منذ يناير من العام 

سعار النفط أو اتخاذ أي إجراءات ووضع مخصصات لعودة إيران دنىثأأوضع حد 

  . 2016المحتملة ألسواق النفط في العام 

هر نوفمبر إلى استمرار ارتفاع مستوى االنتاج وتشير بيانات االنتاج السعودي لش

 10.1للمملكة التي تعد المنتج األكبر من ضمن دول أعضاء منظمة أوبك عند 

ويعّد هذا الشهر التاسع على التوالي مليون برميل يومياً رغم تسجيله بعض التراجع. 

لتجاوز في ماليين برميل يومياً. إذ جاء هذا ا 10ستوى الذي تتجاوز فيه السعودية م

 كردة فعل لقوة الطلب على التصدير من دول منطقة الشرق األقصى.االنتاج 

مليون برميل  4.3بلغ انتاج العراق أعلى مستوى له حتى اآلن عند  ،في الوقت نفسه

الشمالي باإلضافة إلى الحقل العراق  حقليومياً خالل شهر نوفمبر. إذ استمر 

لحكومة كردستان اإلقليمية في ضخ  التابعة الذي يضخ من خالل األنابيبالجنوبي 

النفط على مستويات تاريخية. ولكن ليس من المحتمل أن يسجل العراق زيادات 

وذلك نتيجة اقتراب االنتاج من بلوغ أقصى سعة له مع  2016في العام  لةمماث

احتمال خفض الميزانية االستثمارية لكل من حكومة كردستان اإلقليمية والحكومة 

درالية في بغداد وسط تزايد الضغوطات المالية. ويبدو أيضاً أن حكومة كردستان الفي

إثر   (SOMO)اتها لشركة تسويق النفط العراقيةاإلقليمية قد قامت بخفض مخصص

 استمرار الخالفات مع بغداد حول مدفوعات الميزانية وحقوق التصدير. 

ا خالل شهر مانتاجه  ارفعتواحدة من دولتين عربيتين فقط في أوبك وكانت الكويت 

ألف برميل يومياً ليصل  إلى  30زيادة انتاجها بواقع الكويت نوفمبر. فقد استطاعت 

وتكثف االنتهاء من عمليات الصيانة في مركز التجميع. بعد مليون برميل يومياً  2.7

في البنية التحتية النفطية لتنشيط سعة االنتاج واستدامتها من  هااستثمار الكويت 

. 2020مليون برميل يومياً بحلول العام  4.0مليون برميل يومياً إلى  3.0مستوى 

ي المنطقة المشتركة مع احتساب االنتاج الذي قد ُيستأنف فباإلضافة إلى ذلك، سيتم

ألف برميل يومياً  500إلى  حصة تصلفي امتالك  وإياهاتتشارك التي والسعودية 

  من سعة انتاج المنطقة المشتركة. 

محطة مهمة إليران التي من المتوقع أن ترفع  2016من المحتمل أن يشّكل العام و

ألف برميل يومياً فور رفع الحظر عنها )في حالة إلتزام  500انتاج النفط بواقع 

. وتبدو السلطات اإليرانية واثقة من 2016إيران( وذلك في الربع األول من العام 

بعض المحللين الذين  فاية العام على خالألف برميل يومياً بحلول نه 500إضافة 

 يرون ان هذا المستوى يعّد مرتفعاً جداّ.

بتأثير من تراجع  2016توقعات بتقلص االنتاج من خارج منظمة اوبك في العام 

ن مستويات أسعار النفط واضطرار الدول المنتجة ذات الكلفة المرتفعة بالتقليل م

 انتاجها

تشير التقديرات األولية إلنتاج الدول من خارج منظمة أوبك في الربع الرابع من 

 0.1صغير بواقع انخفاض إلى تباطؤ نمو االنتاج بشكل ملحوظ لتسجل  2015العام 

البالغة  2015مليون برميل يومياً بعد الزيادة التي حققتها في الربع الثالث من العام 

تقلص انتاج بأن ي 2016ع وكالة الطاقة الدولية للعام مليون برميل يومياً. وتتوق 1.2

البالغة  2015مليون برميل يومياً من الكمية المقدرة في العام  0.6تلك الدول بواقع 

 مليون برميل يومياً.  57.7مليون برميل يومياً ليصل إجمالي االنتاج إلى  1.3

يركي ال سيما النفط من هذا التراجع إلى تراجع االنتاج األم كبير   ء  ويعزى جز

 

  التغير في انتاج أوبك خالل نوفمبر: 7الرسم البياني 

 برميل يوميا ( ألف) 

 
 منظمة أوبك المصدر:

 

  نمو االنتاج من خارج منظمة أوبك: 8الرسم البياني 

 )مليون برميل يوميا (

 
 مالحظة: تمّثل العواميد الحمراء توقعات وتقديرات – وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 

 
   

  انتاج أميركا وحفارات التنقيب: 9الرسم البياني 

 

 
 الوكالة االميركية لمعلومات الطاقة وشركة بيكر هيوز لالستشارات النفطية المصدر:
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الصخري الذي لطالما واجه بعض الضغوطات التي فرضها تراجع األسعار نظراً 

ألف برميل  68إلرتفاع تكلفته مقارنة بالنفط التقليدي. وقد تراجع انتاج اميركا بنحو 

أعلى مستوى  منألف برميل يومياً باإلجمال  408تقدير لكل شهر أو أقل يومياً على 

لمعلومات األميركية مليون برميل يومياً. وتشير الوكالة  9.6نيو عند له في مطلع يو

تراجع االنتاج األميركي اعتباراً من الخامس والعشرين من ديسمبر إلى الطاقة 

 مقترباً من مستواه الذي سجله في مطلع العام.مليون برميل يومياً  9.2إلى  2015

تترقب األسواق ورة االنتاج، ، وفي ظل تباطؤ الطلب ووف2016ومع بداية العام 

ألول خطوات خفض االنتاج . إذ سيتوجب على أميركا أو إحدى الدول من خارج 

وذلك في حال استمرار سير منظمة أوبك على بخفض انتاجها بك اومنظمة أ

استراتيجيتها التي تقتضي بالحفاظ على الحصة السوقية بدالً من اإللتفات لمستوى 

    األسعار.
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