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 النقاط أبرز

  متأثرةبقيت أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة خالل شهر أكتوبر 

استمرار وفرة االنتاج وارتفاع المخزون  التي ظهرت بشأنالمخاوف ب

 النفطي إلى مستويات تاريخية.

  قامت وكالة الطاقة الدولية بخفض توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي للعام

مليون برميل يومياً نتيجة  0.1ل يومياً من مليون برمي 0.6إلى  6102

 تراجع وتيرة التعافي االقتصادي على عكس التوقعات. 

 10.2انتاج أوبك إلى أعلى مستوى له منذ ثالث سنوات ونصف عند  ارتفع 

 مليون برميل يومياً خالل شهر سبتمبر متأثراً بارتفاع انتاج العراق.

 خارج منظمة أوبك في ظل خفض انتاج الدول من نمو  تباطأ ،في المقابل

اإلنفاق الرأسمالي وتراجع عدد حفارات التنقيب األميركية. وتتوقع وكالة 

مليون  1.0-بواقع  6102الطاقة الدولية تراجع انتاج تلك الدول في العام 

   برميل يومياً.

 مران في فرض ضغوطاتهما على أسعاروفرة االنتاج وتزايد المخزون النفطي يست

 ل ههر أكتوبرالنفط خال

تراوح و ،بقيت أسعار النفط العالمية عند مستوياتها المنخفضة خالل ههر أكتوبر 

للبرميل للههر الثاني على  ا  دوالر 21إلى  24سعر مزيج برنت في المتوسط ما بين 

للبرميل خالل  ا  دوالر 29إلى  22بين بينما استقر مزيج غرب تكساس  ،التوالي

المزيجين الههر بارتفاع بواقع دوالر واحد مقارنة ببداية الههر. وقد أنهى كل من 

للبرميل ومزيج غرب تكساس  ا  دوالر 2292الههر ليستقر مزيج برنت عند 

 للبرميل.  ا  دوالر 2696المتوسط عند 

وقد تعرضت األسعار لضغوطات خالل ههر أكتوبر نتيجة وفرة االنتاج وارتفاع 

يت أساسيات أسواق النفط عند مستوى بق. وقد مخزون النفط والسلع المكررة

منخفض رغم االنتعاش الطفيف في السادس من أكتوبر حينما بلغ مزيجي برنت 

دوالرا  للبرميل على التوالي متأثرين  2296و 2690وغرب تكساس المتوسط 

.  5106وقعات حول ضعف احتمالية استعادة انتاج أميركا توازنه في العام بالت

التجاري لدول منظمة التعاون االقتصادي باالرتفاع تماهيا  مع واستمر مخزون النفط 

مليار دوالر للبرميل في أغسطس وفق البيانات  592ارتفاع عمليات التكرير ليبلغ 

  الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية.

وقد حافظ مخزون النفط على وجه الخصوص على مستوياته التاريخية بينما اقترب 

لذا من  لحد األقصى لسعة التخزين كالديزل.لع المكررة من االمخزون العالمي للس

المحتمل أن يتراجع المحرك لهذا االرتفاع في المخزون ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة 

الضغوطات على أسعار النفط. وبينما من المتوقع أن يتراجع مخزون السلع المكررة 

إن عمليات ف ،صل الخريفمتأثرا  بالضغوطات الناجمة عن بداية موسم الصيانة لف

قد تؤدي إلى ارتفاع مخزون النفط مرة أخرى لتتضاعف بذلك التكرير المنخفضة 

 التوقعات بهأن تراجع أسعار النفط.

 أسعار النفط الخام المتاحة: 0الرسم البياني  

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
المخزون النفطي والسلعي لدول منظمة التعاون : 6الرسم البياني 

 االقتصادي
 (مليار برميل)

 
 وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 
  أسعار العقود اآلجلة لمزيج برنت: 1الرسم البياني 

 )دوالر للبرميل)

 

 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:
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وقد تم خفض التوقعات السائدة بهأن أسعار النفط للسنوات القادمة لتتماهى وأسعار 

في المتوسط لهذا العام دوالراُ للبرميل  2292مع بلوغ مزيج برنت والعقود اآلجلة. 

 62 – 22يتوقع معظم المحللين بقاء السعر عند المستوى األدنى من بين  ،بأكمله

بصورة تدريجية و 5109في العام دوالرا  للبرميل خالل العام القادم ليرتفع الحقا  

نحو السعر األعلى تماهيا  مع تبّدد نسبة التباين بين مستوى الطلب ومستوى االنتاج. 

البراميل التي سيضيفها وحتساب التباطؤ المتوقع في مستوى الطلب العام القادم ومع ا

تتوقع وكالة الطاقة الدولية استعادة الطلب  ،انتاج إيران فور رفع العقوبات عنها

. وتعتمد 5106واالنتاج توازنهما مقارنة بتوقعاتها السابقة للربع الرابع من العام 

خفضها لتوقعات نمو الطلب العالمي ها األخير حول في تقريروكالة الطاقة الدولية 

مليون برميل يوميا  على تقرير  096برميل يوميا  من مليون  095للعام القادم إلى 

صندوق النقد الدولي الذي تم نهره مؤخرا  حول توقعات االقتصاد العالمي. إذ يتوقع 

ن المتوقع في العامين صندوق النقد الدولي أن يظهر االقتصاد العالمي تعافيا  أقل م

نتيجة تباطؤ ملحوظ في أداء األسواق الناهئة وخاصة السوق  5106و 5102

الذي ههده أن يتبدد االنتعاش في العام القادم المتوقع أيضا   كما من. ةالصيني

        االقتصاد نتيجة تراجع أسعار النفط. 

 ل ههر سبتمبرانتاج أوبك يحقق أعلى مستوى له منذ ثالث سنوات ونصف خال 

 6096بلغ انتاج منظمة أوبك أعلى مستوى له منذ ثالث سنوات ونصف ليصل إلى  

ألف برميل يوميا   41زيادة في انتاج العراق بواقع المليون برميل يوميا  بدعم من 

الخامس ا الههر ذويعّد هوذلك وفق بيانات منظمة أوبك المستقاة من مصادر ثانوية. 

مليون برميل يوميا  والههر  60طى فيه المنظمة مستوى على التوالي الذي تتخ

مليون  61الخامس عهر على التوالي الذي تتخطى فيه سقف انتاجها الرسمي البالغ 

برميل يوميا . وقد سجل العراق زيادات ملحوظة في االنتاج ليصل انتاجه إلى 

مر الذي األ ، مليون يرميل يوميا  خالل ههر سبتمبر 290مستويات تاريخية عند 

يعود إلى استئناف عمليات التصدير من الحقول الهمالية بعد ان تم إصالح األنابيب 

في الوقت نفسه استمرت الحقول والمتصلة بتركيا والتي تعرضت سابقا  للتخريب. 

النفط عند مستويات تاريخية. فقد ارتفع انتاج النفطية الفدرالية في الجنوب بضخ 

ألف  451أو  ٪52ناطق حكومة كردستان اإلقليمية بواقع العراق الذي يهمل انتاج م

برميل يوميا  خالل العام الماضي. ويعد هذا االنتاج المصدر األسرع لنمو االنتاج 

إضافة إلى أن هذا االرتفاع قد جاء في ظل النزاعات المستمرة ضد تنظيم ، العالمي

 ق العراق. ما يصل إلى ربع أو ثلث مناطفي "داعش" الذي ال يزال يتحكم 

في الوقت نفسه استمر انتاج السعودية التي تعّد الدولة األكثر انتاجا  من بين دول 

مليون برميل يوميا  على الرغم من تراجعه  01في تجاوز حاجز  منظمات أوبك

ولكنه ألف برميل يوميا  خالل الههر. إذ تراجع االنتاج لثالثة أههر متتالية  21بواقع 

بعد ان بلغ الطلب على الطاقة  أعلى  ستوياته التاريخيةعلى محافظ رغم ذلك 

مستوى له خالل فصل الصيف. وال توجد أي مؤهرات على اعتزام السعودية تغيير 

استراتيجيتها في الحفاظ على حصتها السوقية ودعم أسعار النفط من خالل خفض 

تماهيا  مع ا مستمرة في خفض أسعار نفطها للموردين من دول آسيا بل إنه، انتاجها

 التنافسية المتزايدة التي تواجهها من الدول من داخل منظمة أوبك وخارجها.  

واستمر انتاج دول مجلس التعاون الخليجي كالكويت واإلمارات وقطر بالحفاظ على 

ثباته في حين ههد انتاج أبوظبي تقّدما  أكبر عندما تم تحديد السقف الرسمي لالنتاج 

من خالل اإلنفاق االستثماري.  5109وميا  بحلول العام مليون برميل ي 692عند 

مليون برميل يوميا  خالل ههر  592مستوى تاريخي بلغ االمارات وحقق انتاج 

 سبتمبر. 

 599استمر انتاج الكويت باالرتفاع تدريجيا  خالل سبتمبر ليصل إلى متوسط وقد 

التراجع الذي بلغ تعويض إلى مليون برميل يوميا  خالل الههر. وتطمح الكويت 

 العالمي ميزان العرض والطلب: 4الرسم البياني 

 )مليون برميل يومياً(

 
 إجمالي توقعات االنتاج وفق انتاج أوبك الحالي – وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 تقديرات وتوقعات*

 

 الطلب العالمي: 0الرسم البياني 

  (مليون برميل يومياً )
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 وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 

  نتاج أوبكا: 2الرسم البياني 

 ) مليون برميل يومياً(
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 منظمة أوبك المصدر:
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ألف برميل يوميا  على أقل تقدير في المنطقة المهتركة بينها وبين السعودية  521

وال تزال السلطات ملتزمة وذلك من خالل رفع االنتاج في بعض الحقول األخرى. 

باالستثمار في البنية التحتية النفطية والتقنيات المحّسنة للتنقيب عن النفط على الرغم 

مليون برميل يوميا   291راجع في االنتاج وذلك للوصول إلى هدفها البالغ من هذا الت

 . 5151بحلول العام 

 ، حيثمليون برميل يوميا   5942كما حافظ انتاج إيران على ثباته في سبتمبر ليبلغ 

أسعار النفط خطر التراجع الذي قد ينتج عن عودة إيران المحتملة إلى أسواق  تواجه

ألف برميل يوميا  خالل فترة ستة  211والتي ستضيف  5106ام النفط في مطلع الع

أههر. وتتوقع السلطات اإليرانية استعادة االنتاج مستوياته لما قبل العقوبات البالغة 

ألف برميل  921األمر الذي سيضيف  ،مليون برميل يوميا  فور رفع العقوبات 696

. 5106ة في الربع األول من العام يوميا  إلى المستوى الحالي إلنتاج األسواق العالمي

مليون برميل التي تستطيع إيران  21وتبدو هذه الكمية جيدة حتى مع احتساب الـ

هّكل يمن اسطولها المحّمل بكميات النفط الضخمة والتي بسهولة الحصول عليها 

  حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية. منها  ٪61النفط المكّثف 

ظمة أوبك يبدأ بالتراجع وسط خفض اإلنفاق الرأسمالي انتاج الدول من خارج من

  إلى أقل مستوى وتراجع انتاج أميركا

بدأ  ،في الوقت الذي يواجه ه انتاج أوبك تراجع أسعار النفط بتسجيل زيادات قوية 

التي تعّد  ،بدأت أميركافقد انتاج الدول من خارج المنظمة بإظهار مؤهرات تباطؤ. 

بتسجيل  ،ول خارج منظمة أوبك بسبب ثورة النفط الصخرياألكثر انتاجا  بين د

خفض اإلنفاق كل من بدأ وخالل الستة أههر الماضية.  تراجع ملحوظ في انتاجها

 على مابفرض تأثيره هركات ضخمة والتقليل من نهاط التنقيبالرأسمالي من قبل 

بداية ههر مليون برميل يوميا  في  296تراجع انتاج اميركا من و االنتاج. مستوى

 290ليصل إلى  ،الذي كان أعلى مستوى قد حققه منذ أربعة وأربعين عاما   ،يونيو

ألف  211بواقع  ا  مسجال  تراجع ،مليون برميل يوميا  في الثالث والعهرين من أكتوبر

وذلك وفق البيانات األسبوعية الصادرة عن الوكالة األميركية  ،٪2برميل يوميا  أو 

 ،٪096لمعلومات الطاقة. وبينما يعد انتاج أميركا مرتفعا  على أساس سنوي بواقع 

إال أنه معرض للتراجع خالل األههر القادمة نتيجة التوقعات بهأن تراجع أكبر في 

وقيام  ،(5102في العام  %61عدد حفارات التنقيب )التي تراجعت بنحو أكثر من 

البنوك األميركية باستبدال االئتمان بالتدفقات النقدية التي زادت من التقييد على 

 هركات النفط الصخري.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتراجع انتاج الدول من خارج منظمة أوبك في العام 

كا وروسيا من بين تلك الدول أمير، ومليون برميل يوميا   192بواقع  5106

 نتيجة تراجع أسعار النفط وخفض اإلنفاق. وذلك والنرويج 

نتيجة  5106ومن المفترض أن يرتفع الطلب على النفط من منظمة أوبك للعام 

بطيء في مستوى الطلب وذلك التحسن التراجع انتاج الدول من خارج المنظمة و

مليون  5299ا  من مليون برميل يومي 6090في السوق إلى  ا  لتحقق المنظمة توازن

 . 5102برميل يوميا  متوقعا  في العام 

 

 

  

 
 

  التغّير في انتاج أوبك خالل أغسطس: 7الرسم البياني 

 ) ألف برميل يومياً(

 
 منظمة أوبك المصدر:

 

  انتاج أميركا: 8الرسم البياني 

 

 
 مؤسسة بيكر هيوزز للخدمات النفطية –الوكالة األميركية لمعلومات الطاقة  المصدر:

 
   

  االنتاج العالمي: 9الرسم البياني 

 ) مليون برميل يومياً(

 
 إجمالي توقعات االنتاج وفق انتاج أوبك الحالي - وكالة الطاقة الدولية المصدر:
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