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 النقاط أبرز

  تراجعت أسعار النفط لثاني شهر على التوالي نتيجة زيادة االنتاج

 كل من في االضطراباتبسبب وتراجع المخاوف بشأن انقطاع االنتاج 

 العراق وليبيا وأوكرانيا.

  قامت وكالة الطاقة الدولية بخفض توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي

الى مليون برميل صل تلمليون برميل يومياً  1.4بواقع  4102للعام 

مليون  0.1توقع ارتفاع الطلب بواقع يف ،4102لعام في ا اما .يومياً 

 برميل يومياً. 

 فيما ارتفع انتاج  ،يوليو شهر خاللالعراق(  فيها)بما  أوبك انتاج تراجع

 أشهر. ةالسعودية ليصل الى أعلى مستوى له منذ عشر

 

 النفط أسعار تحركات

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً للشهر الثاني على التوالي بحلول نهاية 

انحسار شهر أغسطس نتيجة زيادة االنتاج وتراجع الطلب العالمي و

في كل من  االضطراباتالمخاوف بشأن انقطاع محتمل في االنتاج بسبب 

 امنذ ثالثة عشر شهر ق وليبيا وأوكرانيا. ومع بلوغه أقل مستوى لهاالعر

 4فقد أنهى مزيج برنت الشهر بتسجيل تراجع بنحو  ،خالل أغسطس

دوالر للبرميل  101دوالرات منذ بداية شهر أغسطس ليقف عند أقل من 

بينما أنهى مزيج غرب تكساس المتوسط اإلسنادي الشهر بانخفاض  ،الواحد

وقد للبرميل الواحد.  ادوالر 99أقل من نصف دوالر ليصل الى أقل من ب

حيث تراجع أيضاً  ،جاء أداء خام التصدير الكويتي مماثالُ لمزيج برنت

  للبرميل الواحد.دوالر  9996دوالرات ليصل الى  4بواقع 

هوامش التكرير في أوروبا وآسيا في تراجع الطلب على وقد تسبب تراجع 

النفط خالل األشهر األخيرة ما أدى الى زيادة الضغوط على أسعار النفط 

وتقليص الفارق ما بين مزيج برنت ومزيج غرب تكساس المتوسط. وفي 

تعرض مزيج غرب تكساس للضغوط في أميركا الشمالية  ،الوقت نفسه

األمر الذي أدى  ،ي انتاج النفط الصخري والرملينتيجة الزيادات الضخمة ف

التي تعتبر أهم ازدياد مخزونات كوشينغ في والية أوكالهوما الى  بدوره

   مهمة لتسعير مزيج غرب تكساس المتوسط. ونقطة النفط تخزينمراكز 

فقد تراجعت العقود اآلجلة لمزيج برنت بواقع  ،وفيما يخص العقود اآلجلة

 104للبرميل الواحد خالل شهر أغسطس لتصل الى دوالر  2975

وذلك بعد أن تجاوزت سعرها الفعلي المتوقع في  ،دوالرات للبرميل الواحد

الكونتانجو منحنى سعري  ويعد  يوليو أو ما يعرف بحالة )الكونتانجو(. 

تنخفض فيه أسعار العقود اآلجلة الفورية مقابل العقود اآلجلة المستقبلية. 

لى عكس أسعار العقود اآلجلة لمزيج غرب تكساس المتوسط ويأتي ذلك ع

 : أسعار النفط الخام0الرسم البياني  

 ))دوالر للبرميل

 
 تومسون رويترز داتاستريمو مؤسسة البترول الكويتية المصدر:

 

 : العقود اآلجلة لنفط برنت4الرسم البياني 

 )2015وديسمبر  2014أسعار التوصيل في ديسمبر ؛ )دوالر للبرميل

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 

 : نمو الطلب العالمي على النفط1الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

 وكالة الطاقة الدولية المصدر:
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مع ارتفاع أسعار العقود اآلجلة  ،التي جاءت تحت سعرها الفعلي المتوقع

وذلك نتيجة ارتفاع أسعار  ،قريبة األجل عن أسعار العقود اآلجلة المستقبلية

    التكرير.

حيث  ،طويلةيظل مزيج برنت في منحنى الكونتانجو لفترة من المرجح اال 

من المحتمل أن يشجع ارتفاع أسعار العقود اآلجلة على زيادة كمية الشراء 

 والذي سيؤدي بدوره الى تراجع أسعار العقود اآلجلة.  ،للتخزين

  توقعات الطلب العالمي على النفط

وكالة الطاقة الدولية بخفض توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي للعام  قامت

يون برميل يومياً ليصل الى مليون برميل يومياً أو مل 092بواقع  2014

 9297كما توقعت بلوغ متوسط الطلب العالمي  ،على أساس سنوي 192٪

مليون برميل يومياً. وقد قامت وكالة الطاقة الدولية بخفض توقعاتها نتيجة 

 الذي قد بلغ ،2014تراجع الطلب دون المتوقع خالل الربع الثاني من العام 

مليون برميل يومياً منذ الربع األول من  097 عند نموه السنوي أقل وتيرة

كما قام صندوق النقد الدولي تباعاً بخفض التوقعات بشأن . 2012العام 

 في يوليو حيث قام بخفض توقعاته ،2014قتصاد الكلي العالمي للعام اال

ع ذكر م ،394ليصل الى  093بشأن نمو الناتج المحلي اإلجمالي بواقع 

باإلضافة الى  ،ال سيما في أوروبا ،االقتصادات الناشئة التعافي الذي شهدته

ذكر التراجع الذي شهدته االقتصادات الناشئة الذي جاء في روسيا بشكل 

مع تحسن التوقعات بشأن أوضاع االقتصاد الكلي في تماشياً ولكن  رئيسي.

مي خالل العام القادم من المتوقع أن يتسارع نمو الطلب العال ،2015العام 

ليصل  ،على أساس سنوي 195أو  ،مليون برميل إضافي يومياً  193بواقع 

      مليون برميل يومياً.  94الى إجمالي متوسط 

 لنفطلمدادات العالمية اإلالتوقعات بشأن 

مليون برميل  095تراجع إجمالي انتاج النفط لدول أوبك خالل يوليو بواقع 

وذلك وفقاً للبيانات المستقاة من  ،مليون برميل يومياً  3095يومياً ليصل الى 

ومصادر وطنية. فقد تراجع االنتاج في كل من إيران والعراق  كمنظمة أوب

مقارنة بانتاجها  ٪20حيث تراجع االنتاج في نيجيريا بواقع ا، ونيجيري

كما تراجع انتاج العراق لثاني شهر على التوالي نتيجة  ،خالل شهر يونيو

وذلك على  ،تحكم قوات تنظيم داعش باالنتاج الصادر من الحقول الشمالية

أن معظم انتاج العراق الذي يقع في الجنوب ال يزال غير متأثر الرغم من 

    باالشتباكات. 

لكويت خالل كل من السعودية وليبيا وا االنتاج فيارتفع  ،وفي المقابل

خالل  ٪70االنتاج بواقع  الشهر الماضي. حيث ساهمت ليبيا في إنعاش

ماليين برميل يومياً في يوليو  10كما تجاوز انتاج السعودية  ،شهر واحد

األمر الذي قد جاء جزئياً  ،2013ألول مرة منذ شهر سبتمبر من العام 

نتيجة ارتفاع االستهالك المحلي الذي عادة ما يقفز خالل أشهر فصل 

    يرتفع فيها معدل استهالك الكهرباء. التيالصيف 

إال  ،وعلى الرغم من أن التعافي الذي شهده انتاج ليبيا ليس إال تعافياً وقتياً 

فقد ارتفع في يوليو الى  ،تسارعاً خالل البضعة أشهر األخيرة أنه قد شهد

 

 : اإلنتاج النفطي لمنظمة أوبك2الرسم البياني 

 ))مليون برميل يومياً 

 

 المنظمات المشتركة للبيانات الخاصة بالنفط  المصدر:
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ألف  217االنخفاض الذي شهده في مايو عند  بعدألف برميل يومياً  415

األمنية في كل من وذلك على الرغم من تدهور األوضاع  ،برميل يومياً 

   . طرابلس وبنغازي

تراجع انتاج النفط من خارج أعضاء منظمة أوبك بواقع  ،وفي الوقت نفسه

مليون برميل  5692ألف برميل يومياً في يوليو ليصل الى أقل من  170

وذلك وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وقد كانت روسيا أكبر الدول  ،يومياً 

تراجعاً موسمياً في  تيونيو. حيث شهد عن شهرمساهمة في هذا التراجع 

في انتاج بعض حقولها الناشئة خالل  باإلضافة الى تراجعفات انتاج المكث

 الشهر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مع غياب البيانات الخاصة بانتاج فنزويال التي تأتي من مصادر مباشرة فقد تم استخدام بيانات االنتاج من المصادر الثانوية من  *

أجل حساب إجمالي انتاج أوبك لهذا الشهر. حيث من المحتمل أن النسبة الفعلية إلجمالي انتاج أوبك لهذا الشهر هي أكبر مما تم 

 قيام المصادر الرئيسية عن باإلعالن عن انتاج فنزويال.وذلك عند  ذكره أعاله
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