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 أسواق النفط العالمية

تراجع أسعار النفط خالل يوليو مع تراجع 
 المخاوف بشأن االنتاج
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 النقاط أبرز

 تسعة منذ لها مستوى أعلى بلغت أن بعد يوليو شهر خالل النفط أسعار تراجعت 

 .وليبيا العراق من كل في الجيوسياسية المخاطروذلك على خلفية تراجع  ،أشهر

  4102توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي للعام  بخفضالطاقة الدولية  وكالة قامت 

 مليون برميل يومياً.  0429ألف برميل يومياً ليصل الى  01 بواقع

  ألف برميل يومياً  081يونيو بواقع  خاللالعراق(  افيه)بما  أوبك انتاج تراجع

 مليون برميل يومياً.  6121مقارنة بالشهر الماضي ليصل الى 

 النفط أسعار تحركات

أن بلغت أعلى مستوى لها منذ تسعة  عدبأسعار النفط تراجعاً خالل يوليو  شهدت

 10802دوالرات من  5تراجع سعر خام التصدير الكويتي بنحو وقد أشهر في يونيو. 

دوالر بحلول نهاية الشهر. كما  10304الى  ليصل الشهر بداية في للبرميلدوالر 

حيث تراجع األول بواقع  ،اإلسنادية المتوسطتراجعت خامات برنت وغرب تكساس 

 ،دوالرات للبرميل 110دوالر للبرميل من  10302ليصل الى  دوالر للبرميل 609

ليصل الى  دوالر للبرميل 10405من  دوالر للبرميل 606بينما تراجع األخير بواقع 

هذا التراجع في  وقد جاء .للبرميل ادوالر 98أقل مستوى له منذ ستة أشهر عند 

   العراق وليبيا. سيما فيال ،الجيوسياسية المخاطراألسعار تماشياً مع تراجع 

فإن التراجع في سعر مزيج غرب تكساس المتوسط يعكس  ،أميركا يخص ما فيو

 النفط تخزينالتي تعتبر أهم مراكز  ،ازدياد مخزونات كوشينغ في والية أوكالهوما

 لعديدا نتيجة التراجع هذا جاء وقدلتسعير مزيج غرب تكساس المتوسط.  مهمة ونقطة

ما أدى الى توقيف انتاج المصافي قبل  ،المصافي أهم في االنتاج في االنقطاعات من

أواخر أغسطس  فيعادة ما تبدأ  والتيالصيانة  أعمال القامة المعتادة توقيفالفترة 

    .كل عاممن  أكتوبر حتى وتستمر

الطلب  تباطؤنتيجة مجموعة من العوامل ك الشهر خالل اآلجلة العقود تراجعت كما

 وقدوتراجع هوامش التكرير باإلضافة الى تراجع المخاوف بشأن انتاج ليبيا والعراق. 

 401تراجعت العقود اآلجلة لمزيج برنت وهي أسعار التوصيل في ديسمبر بواقع 

 ثالث منذ مرة وألول دوالر للبرميل. 10609لينهي الشهر عند  ،للبرميل دوالر

لت فقد سنوات،  ماو ،الفعلي المتوقع اسعره فوقاآلجلة لمزيج برنت  عقود أسعار ُسجِّ

 بعدفي السابع والعشرين من يونيو  التغير هذا حصل قدو. (جونالكونتا) بحالة يعرف

نتيجة تراجع الطلب من  األطلسي المحيطاالنتاج في بحر الشمال وحوض  زيادة

 غرب مزيجل اآلجلة عقودال أسعار هبوط لوحظفقد  ،وبالمقابلالمصافي األوروبية. 

( لفترة جونالكونتا) حالة يف كانتان  بعد توقعالم الفعلي سعرهاتحت  المتوسط تكساس

 بلغت ست سنوات.  

 

 

 أسعار النفط الخام: 0الرسم البياني 
 ))دوالر للبرميل

 

 تومسون رويترز داتاستريم \مؤسسة البترول الكويتية المصدر:
 

 العقود اآلجلة لنفط برنت: 4الرسم البياني 
 ))دوالر للبرميل

 

 داتاستريم رويترزتومسون  المصدر:
 نمو الطلب العالمي على النفط: 6الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

 وكالة الطاقة الدولية المصدر:
 

 اإلنتاج النفطي لمنظمة أوبك: 2الرسم البياني 
 )يومياً  برميليشمل انتاج العراق، مليون )

 

 المنظمات المشتركة للبيانات الخاصة بالنفط  المصدر:
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 توقعات الطلب العالمي على النفط

 4102وكالة الطاقة الدولية بخفض توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي للعام  قامت

قامت وكالة  وقدمليون برميل يومياً.  0429ألف برميل يومياً ليصل الى  01بواقع 

الطاقة الدولية بمراجعة توقعاتها نتيجة العديد من العوامل أهمها التراجع غير المتوقع 

باإلضافة الى األمطار الغزيرة في  ،ليا خالل الربع الثانيألمانيا وإيطا قبل من الطلبفي 

بيانات الناتج المحلي اإلجمالي للربع الثاني  وتشيرالصناعة.  سير الصين التي أثرت على

المتوفرة حالياً الى عدم وجود نمواً حقيقياً في أوروبا، باإلضافة الى وجود أرقاماً سلبية 

االقتصادي  وتيرة النمو تكون أن المتوقع منلكل من ألمانيا وإيطاليا. وبصفة عامة، 

 قدصندوق النقد الدولي بأنه  لّمحو .مسبقا تصوره تم ام من أخف 2014للعام  العالمي

من جديد في  2014 للعامبشأن الناتج المحلي اإلجمالي العالمي  توقعاته بخفض يقوم

  . حاليا يتوقعها التي٪ 306الفترة القادمة من 

 4102فمن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي خالل العام  ،الماضي بالعام ومقارنة

كما من المتوقع ان يرتقع الطلب العالمي  .٪022مليون برميل يومياً أو  024بواقع 

 9401 الى ليصل ٪105مليون برميل يومياً أو  104بواقع  2015أيضاً خالل العام 

فمن المتوقع أن  ،وبالمقابل .الصدارة الناشئة االقتصادات احتالل مع يومياً  برميل مليون

   .المنظمة الدولية للتعاون االقتصادي والتنمية يتراجع الطلب من دول أعضاء 

 لنفطلمدادات العالمية اإلالتوقعات بشأن 

ألف برميل  081انتاج النفط لدول أوبك )بما فيها العراق( خالل يونيو بواقع  تراجع

وذلك وفقاً مليون برميل يومياً  6121يومياً وذلك مقارنة بالشهر الماضي ليصل الى 

 في االرتفاع من الرغم على التراجع هذا جاء وقد. كللبيانات المستقاة من منظمة أوب

 االنتاج في ارتفاعاً  شهدت قد والتي المنتجة الدول أهم من تعتبر التي السعودية انتاج

 ،يونيو في يومياً  برميل مليون 908 يقارب ما الى ليصل يومياً  برميل ألف 75 بواقع

وبعد زيادة  ،وذلك قبل فترة الصيف التي تشهد أعلى مستويات انتاج نتيجة الطلب على الكهرباء

تعتبر  انها كما ،دة األكبر حجماً منذ شهر فبرايروتعتبر هذه الزياالطلب على انتاج المصافي. 

أنغوال زيادة في  أيضاً  سجلت وقدالسعودية.  لالنتاج فيالزيادة الشهرية الثالثة على التوالي 

االنتاج باإلضافة الى ليبيا وقطر. فقد اسُتئنف االنتاج في ليبيا في حقل الفيل الذي يبلغ 

 برميل ألف 340 انتاجه يبلغ الذي الشرارة حقل فيألف برميل يومياً و 130انتاجه 

    .ليبيا في حقل أكبر ويعد يومياً 

 بلغ حيث ،والعراق وإيراننتاج في كل من الكويت لوحظ التراجع في اال وبالمقابل

. يومياً  برميل مليون 208 عند 2013 العام من مارس منذ له مستوى أقل الكويت انتاج

 المناوشات نتيجة وذلك يومياً  برميل ألف 70 بواقع العراق انتاج أيضاً  تراجع كما

 300تسبب في قطع  الذي األمر ،العراقي والجيش داعش تنظيم قوات بين المستمرة

باإلضافة الى قطع انتاج النفط من حقول كركوك  ،ألف برميل يومياً من مصفاة بيجي

 أنابيب خط تخريب تم عندما وذلك مارس شهر منذالتي شهدت انقطاع في االنتاج 

     .جيهان – كركوك

 مليون 022 بواقع أوبك منظمة أعضاء خارج من النفط انتاج يرتفع أن المتوقع من

 024و بواقع  ،4102 العام خالل يومياً  برميل مليون 5126 الى ليصل يومياً  برميل

 ومن. 4105مليون برميل يومياً خالل العام  5925مليون برميل يومياً ليصل الى 

المنظمة الدولية للتعاون ركية االعضاء في يالقارة االمدول  انتاج ستمريالمتوقع ان 

وذلك نتيجة  ،أوبك منظمة أعضاء خارج من النفط انتاج نمو دعم في االقتصادي والتنمية 

 اما الزيادة .وغيره الصخري كالنفطقوة مستويات االنتاج في المصادر غير التقليدية 

 406 تبلغفقد  القادم والعام الحالي للعامأوبك  منظمة من خارج انتاج االنتاج المرتقبة في

 لسوائل اوبكدول  تاجان من التوالي على يومياً  برميل مليون 607و يومياً  برميل مليون
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من المفترض أن  ،(. لذااالنتاج حصص لنظامخاضعة  رغي هيوالتي ) الطبيعي الغاز

 2014ون برميل يومياً في العام ملي 2909يكون التغيير في انتاج أوبك في نطاق 

 ،من أجل تحقيق توازن في السوق وذلك ،2015مليون برميل يومياً في العام  2908و

  وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
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