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 النقاط أبرز

  استقرت أسعار النفط عند أقل مستوى لها منذ ست سنوات ونصف خالل

غرب تكساس المتوسط وبرنت الشهر عند مزيجا معظم شهر سبتمبر. وأنهى 

 دوالر للبرميل على التوالي.  2.74دوالر للبرميل و  2.74

  ما زالت األسواق متأثرة بشأن المخاوف حول تباطؤ األسواق الناشئة

 رار وفرة االنتاج.واستم

  9473سّجل انتاج منظمة أوبك تراجعاً طفيفاً خالل أغسطس ليصل إلى 

مليون برميل يومياً على خلفية تراجع االنتاج في السعودية واإلمارات 

 وأنغوال على وجه الخصوص.

  تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع وفرة االنتاج بصورة تدريجية خالل العام

منظمة خارج تراجع انتاج الدول واستمرار قوة الطلب تماشياً مع  4142

نتيجة خفض المصروفات  ،ال سيما النفط الصخري األميركي ،أوبك 

 الرأسمالية الذي خلّفه تراجع أسعار النفط.    

مع استمرار تراجع األسعار نتيجة المخاوف بشأن في سبتمبر التقلبات حدة تراجع 

 فرة االنتاجتباطؤ األسواق الناشئة واستمرار و

استقرت األسواق خالل شهر سبتمبر بعد أن شهدت تقلّبات في نهاية شهر أغسطس. 

 وتراوحت أسعار مزيجي غرب تكساس المتوسط وبرنت خالل معظم الشهر بين 

للبرميل على التوالي. وأنهى  اً دوالر  26و22بين للبرميل و  اً دوالر  22و 26

بينما بلغ سعر مزيج غرب  ،للبرميل اً والرد 2971مزيج برنت الشهر مستقّراً عند 

للبرميل. وال يزال كل من المزيجين قرب أدنى  اً دوالر 2272تكساس المتوسط 

متأثرين باستمرار المخاوف بشأن تباطؤ نمو  ،مستوى لهما منذ ست سنوات ونصف

وباستمرار وفرة االنتاج. وقد جاء  ،ال سيما اقتصاد الصين ،اقتصاد األسواق الناشئة

لمخاوف باكإعتراف  قرار مجلس االحتياط الفدرالي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير 

وفرة االنتاج في المستويات التاريخية التي سجلها ثار آ صادية بينما ظهرتتاإلق

دول منظمة التعاون االقتصادي باإلضافة إلى استمرار تراجع المخزون التجاري ل

فقد استقر التراجع في سعر  اق الكويت وإيران.األسعار في األسواق اإلقليمية كأسو

خام التصدير الكويتي مقابل النفط السعودي الخفيف للمستوردين من آسيا عند أكبر 

مستوى له منذ عشر سنوات تماشياً مع محاولة األسواق جاهدة الحفاظ على حصتها 

 منظمة أوبك.أعضاء السوقية والتي من بينها دول 

فال تزال األسعار اآلجلة  ،ألرقام التي سجلتها األسواقا وحسب في الوقت نفسهو

أعلى من األسعار المتاحة )أسعار التوصيل العاجل(. وتقلّص الفارق بين أسعار 

يقوم على تخطي أسعار التوصيل للعقود اآلجلة ألسعار منحنى الكونتانجو الذي 

اإلحتياطي. التوصيل الفورية مشيراً إلى ضعف القدرة االستعابية على التخزين 

للبرميل  اً دوالر 2271وتتوقع أسواق األسعار اآلجلة زيادة سعر مزيج برنت إلى 

وإلى  وذلك اعتباراً من الثالثين من سبتمبر 1126بحلول شهر ديسمبر من العام 

 . 1129للبرميل بحلول ديسمبر من العام  اً دوالر 2.76

      

 أسعار النفط الخام المتاحة: 4ني الرسم البيا 

 (دوالر للبرميل)

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

    سبتمبر     مايو     يناير     سبتمبر     مايو     يناير 

 المؤر  مزيج برنت 

مزيج غرب تكساس المتوسط

مزيج  تراجع
برنت بواقع 

منذ أن بلغ     

أعلى مستوى له 

    في 

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 مزيج برنتالعقود اآلجلة لأسعار : 4الرسم البياني 

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
  مة التعاون االقتصاديمخزون النفط لدول منظ: 9الرسم البياني 

 )مليار برميل)

 
 وكالة الطاقة الدولية المصدر:
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اشياً مع استعادة الطلب قوته وبدء تم 1126توقعات بتراجع وفرة االنتاج في العام  

 تراجع أسعار النفط  بالتأثير سلباً على االنتاج

وما بعد على  1126تستند التوقعات بشأن استعادة أسعار النفط قوتها بحلول العام 

بين الطلب واالنتاج. إذ من المتوقع أن تتراجع وفرة  اتساع الفارقالتوقعات حول 

مليون دوالر خالل الربع الثالث  276لطاقة الدولية بنحو االنتاج التي تقدرها وكالة ا

من هذا العام وذلك تماشياً مع استعادة الطلب قوته بعد تدّني مستوياته في العام 

باإلضافة إلى تباطؤ نمو االنتاج على خلفية خفض المصروفات االستثمارية  1122

 وخفض االنتاج الحقاً نتيجة تراجع أسعار النفط. 

 172-بنحو  اً الً ليسجل عجزبمل أن يتراجع فائض االنتاج الحالي مستقومن المحت

تجاوز توقعات تماشياً مع  1126مليون برميل يومياً بحلول الربع األخير من العام 

إلى  1122المتوقع أن يرتفع الطلب خالل العام الطلب لمستويات االنتاج. ومن 

رميل يومياً ليعتدل بعد ذلك مليون ب 279أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بواقع 

مليون برميل يومياً. وتشير التقديرات األولية للربع الثالث  272إلى  1126في العام 

مليون برميل يومياً للربع الثالث  279إلى تجاوز الطلب مستوى  1122من العام 

تحّسن البيانات في أسواق أميركا والصين واوروبا وروسيا. مدعوماً بعلى التوالي 

تحّسن أساسيات االقتصاد الكلي  بفضلمن المتوقع أن يحافظ الطلب على قوته إذ 

ومراجعة البيانات األميركية واستمرار قوة الطلب من قطاعات البتروكيماويات 

وما والنقل في الصين. كما أن أسعار النفط المنخفضة لها دور في دعم هذه الوتيرة 

  النفط.في تنشيط مستويات الطلب على  لها من تأثير

ال سيما  ،تسببت أسعار النفط المنخفضة بالتأثير سلباً على االنتاج العالمي ،بالمقابل

انتاج الدول من خارج منظمة أوبك الذي تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجعه بشكل 

مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام ليسّجل بعد ذلك مزيداً من  176-ملحوظ إلى 

 1126مليون برميل يومياً  بحلول نهاية الربع الثاني من العام  172-التراجع إلى 

مليون برميل يومياً في الربع األخير  176وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 

منظمة الدول من خارج  ج. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع انتا1122من العام 

مليون برميل  176يومياً من  مليون برميل 272بأكمله ليصل إلى  1122أوبك للعام 

يومياً العام الماضي. ومن المتوقع أن يتراجع انتاج الدول من خارج منظمة أوبك في 

مليون برميل يومياً. وترى وكالة الطاقة الدولية أن معظم  172بواقع  1126العام 

هذا التراجع يعزى إلى تراجع انتاج النفط الصخري األميركي . ومع تدّني أسعار 

ط إلى مستوى أقل من أسعار التعادل المتوقعة ألكبر منتجي النفط الصخري النف

فمن المتوقع أن يستمر التراجع في عمليات التنقيب وأسعار االستكمال  ،األميركي

 .1126الذي بدأ في مطلع العام حتى العام 

مليون برميل يومياً في  6272ال يزال انتاج منظمة أوبك البالغ  ،في الوقت نفسه

مرتفعاً قرب مستواه التاريخي الذي سجله في يوليو منذ اثنين وعشرين  *سطسأغ

مليون برميل يومياً. فقد ارتفع  61وأعلى من سقف االنتاج للمنظمة البالغ شهراً 

مليون برميل يومياً على أساس سنوي على الرغم  272من انتاج المنظمة بنحو أكثر 

الفترة ذاتها. ولكن بالمقارنة مع انتاج  خالل %21من تراجع أسعار النفط بأكثر من 

على كان ألف برميل يومياً  11تراجع االنتاج بواقع  ان أوبك خالل شهر يوليو يتبين

خلفية تراجع طفيف في انتاج السعودية واإلمارات وأنغوال ودول أخرى. ولكن 

تستمر كل من السعودية واإلمارات والعراق في االنتاج بالقرب من مستوياتها 

لتاريخية. فقد كان انتاج السعودية في أغسطس السادس على التوالي في تجاوز ا

مليون برميل يومياً ما يشير إلى استمرارها في الحفاظ على حصتها  2171مستوى 

السوقية. وقد جاء ارتفاع االنتاج أيضاً نتيجة ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة 

 ر. الحبسبب فصل الصيف ا

 ق أيضاً الذي يشمل انتاج حقول حكومة كردستان اإلقليمية أعلى وبلغ انتاج العرا

 ميزان العرض والطلب: 2الرسم البياني 

 )مليون برميل يومياً(

 
 أوبك الحاليإجمالي توقعات االنتاج وفق انتاج  – وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 تقديرات وتوقعات*

 

 الطلب العالمي: .الرسم البياني 

  (مليون برميل يومياً )

 
 وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 

  االنتاج العالمي: 2الرسم البياني 

 ) مليون برميل يومياً(

 
 ة الدوليةوكالة الطاق المصدر:
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وذلك على الرغم من  ،مليون برميل يومياً في أغسطس 6796مستوى له عند 

 النزاعات القائمة ضد تنظيم "داعش" وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط.

ليصل إلى ألف برميل يومياً  91شهد انتاج الكويت انتعاشاً بواقع  ،في الوقت نفسه

مليون برميل يومياً وفق مصادر رسمية. إذ يعّد ذلك أعلى مستوى منذ عام  17.2

من  ،نتيجة تحسين اآلليات الجديدة الستخراج النفط في أهم حقول الدولة. عدا ذلك

ألف برميل يومياً على أقل تقدير على  121المحتمل أن االنتاج قد تراجع بنحو 

لخفجي والوفرة الواقعين في المنطقة المشركة بين خلفية توقف االنتاج في حقلي ا

 الكويت والسعودية. إذ ال تزال الخالفات قائمة حول بعض العمليات التشغيلية.

مليون برميل  .672وارتفع أيضاً انتاج إيران للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 

 1126العام  يومياً. إذ تستعد إيران للعودة إلى أسواق النفط بشكل تام في مطلع

ألف  211عندما يتم رفع العقوبات المفروضة. وتتوقع إيران زيادة انتاجها بواقع 

 مليون برميل يومياً خالل أشهر معدودة 271برميل يومياً فور رفع العقوبات وبواقع 

 .ةمتفائل. إال أن معظم المحللين يرون أن هذه المستويات بعد ذلك

فيها منظمة أوبك  ستبحثالمسائل التي  بين أهم من عودة إيران تكونمن المتوقع ان 

 1126ال سيما وأن عودتها في العام  ،اجتماعها المزعم في ديسمبر القادم خالل

ال يزال من غير المؤكٍد ما . إذ التي تشهدها األسواق ة االنتاجرستكون في خضم وف

إذا ستقوم المنظمة بخفض الحصص الفردية لكل دولة من أجل إفساح المجال النتاج 

أو ما إذا ستستمر بالسير وفق استراتيجيتها الحالية ومقاومة خفض االنتاج  ،إيران

 بقيادة السعودية من أجل الحفاظ على حصتها السوقية.   

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

  

 

  انتاج أوبك: .الرسم البياني 

 ) مليون برميل يومياً(

 
 منظمة أوبك المصدر:

 

  التغّير في انتاج أوبك خالل أغسطس: 8الرسم البياني 

 ) ألف برميل يومياً(

 
 منظمة أوبك المصدر:
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