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   نق ط أ  ز

  أسع     نفط في   سم      ل   ى أ ل مس  ى  ه  منذ خمس     ه  ط س م

 سن  ت  ن ف. 

  في ن         جع   طلب   ع  مي     ف ع في  كمن  ألسع   ه  ط أهم مس   ت

 أ  ك   س م  أم  ك    شم    .غ     عض ء في     ل 

   سج ل   ق   ع   ن      ل  ي قطنعلى خلف        جع  ن    أ  ك خالل ن فم  

 .4102في   ع م    ن        ل من خ    أ  ك مس  ى    س 

     ض   ع  مي نم    طلب في   ع م  ع م ج  ز نم        ع          ط      ك

مل  ن   م ل  0.1 ذ    فع  ن        ل من خ    منظم  أ  ك     ع  4102

 مل  ن   م ل   م  ً.  1.0  م  ً مق  ن   نم    طلب     ع 

        ك أ  ك  ق   ع م  4102خالل  ٪21 -21    ع      جعأسع     نفط 

لتصل إلى  ٪51 إلى ٪21تراجع أسعار النفط العالمية ما بين ب 4102انتهى العام 

دوالر   555. وقد أنهى سعر مزيج برنت العام مستقراً عند  411مستويات العام 

سعر مزيج غرب تكسا  المتوسط سجل بينما  ٪ 22بواقع  اً مسجالً تراجع  للبرميل

     الوقت نفسهو. ٪ 5 2بتراجع قدره  عند نهاية العام للبرميل ردوال 55 5

دوالر  5155خالل العام ليستقر عند  ٪ 2تراجع سعر خام التصدير الكويت  بنحو 

      للبرميل.

لستة األخيرة إلى أقل وقد جاء التراجع الحاد    أسعار النفط خالل األشهر ا

الطلب العالم  على النفط كل من مستوياتها منذ خم  سنوات ونص  نتيجة تراجع 

من أميركا الشمالية الت  تشهد ارتفاعاً شديداً    انتاج  وخصوصا  وارتفاع االنتاج

  النفط الصخري.

منظمة أوب  بخفض انتاجها كما  و متوقع لمواجهة ارتفاع  تقوم أن من وبدالً 

 إبقاءشهر نو مبر     المنظمة قررت  بواقع أكثر من مليون برميل يومياً  معروضلا

عمليات البيع  ةزيادالى  ادى الذي األمر  مليون برميل يومياً  1 سق  انتاجها عند 

إلى قيام أوب  باستبعاد  كرة  اضا ةباإلووتيرة تراجع األسعار.  تسارعو السوق   

الدول لمحت أ قد   االعاضاءالدول انتاج  قليصتعن طريق  االسعار لهبوطحد  واضع

اي  أعباء كامل تحمل تنويبأنها ال   السعودية وباالخص  منظمةالاألعاضاء    

 العرض بينتوازن  الى السوقحتى يتوصل  االنتظار مفاضلةالنتاج    اتقليص 

تصبح مستويات األسعار غير مجدية لبعض الدول المنتجة ذات التكلفة حتى  الطلبو

سمح تالت  قد  الظرو  بانتظارعودة  ال سيما    مجال النفط الصخري  عاليةال

 . بر ع انتاج الدول المصرة

 الخبراء يرون أنهأن اال النفط الصخري لقطاع  سعر التعادلومن الصعب تقدير 

للبرميل لفترة  ادوالر 51تبقى دون ن اعلى األسعار  يفترض على المدى القريب 

قد    على المدى الطويلاما االستثمار    النفط الصخري. نتاج واال لك  يتأثرطويلة 

كشركة  ةشركات النفط الخاصبعض    تراجعاً اإلنفاق االستثماري مؤشرات  ُتظهر

من المتوقع . حيث "كونتينينتال""ماراثون" للنفط وشركة "كونوكو  يلب " وشركة 

 : أسع     نفط   خ م0   سم      ني  

 ))دوالر للبرميل

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر 

 
  مز ج   نت أسع     عق    آلجل  : 4   سم      ني 

 ي )$ / برميل  استنادا إلى المتوسط الشهر
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    غ   في طلب   ع ض   نفط: 1   سم      ني 

 ))مليون برميل يومياً 

 
 وكالة الطاقة الدولية المصدر 
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خالل العام  ٪21إلى  ٪41خفض استثماراتها ما بين ب ذه الشركات الثالث أن تقوم 

      األمر الذي قد يؤثر على االنتاج والعرض مستقبالً.  4105

 ا   األسواق ارتفاع وقع ان تشهد إنه من غير المت  4105العام ومع دخولنا 

الذي عادة ما يستعيد خالله نمو الطلب واألسعار حتى النص  الثان  من العام 

العقود ا جلة لمزيج برنت  وتق تصاد العالم  . نمو االق يه العالم  قوته )ويتحسن 

 2 للبرميل و اً دوالر 5    نطاق  4102   حالة الكونتانجو منذ منتص  العام 

  العامين القادمين.     شهر ديسمبر )تسليمللبرميل  اً دوالر

 مع   سن           ع  مي 4102   ع    ف ع   طلب   ع  مي على   نفط في 

مليون   15طاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالم  على النفط بواقع تتوقع وكالة ال

  4102مليون برميل يومياً خالل العام  452 من  4105برميل يومياً    العام 

 و ذه التوقعات    أقل. ن االقتصاد العالم سوذل  تماشياً مع التوقعات بشأن تح

حيث تتوقع الوكالة   أل  برميل يومياً  451توقعات الشهر المااض  بواقع من 

. ومن 4105تجة أخرى خالل العام نركود نمو الطلب نسبياً    روسيا ودول م

من التعاون االقتصادي والتنمية منظمة نمو الطلب من دول  يتباطأالمتوقع أن 

أل  برميل  411أل  إلى  011وذل  بنحو  4105خالل العام أوروبا وآسيا 

ومن المحتمل أن  .4102ا خالل العام تم تسجيله  الت لتل أي بكمية مشابهة   يومياً 

  15الذي يقدر عند   4102نمو الطلب العالم  على النفط خالل العام  تكون وتيرة

       منذ خم  سنوات.    األبطأ  مليون برميل يومياً 

ل  ي    أن    ف ع      جع  ن    أ  ك خالل ن فم   على خلف    نقط ع   ن    

 مس  ى  4102أ  ك خالل   ن    خ         س هم في  فع نم   ن    أم  ك

     سي

الشهر مقارنة بأل  برميل يومياً   48تراجع انتاج أوب  خالل شهر نو مبر بواقع 

من منظمة المستقاة مليون برميل يومياً وذل  و ق البيانات  14 ليصل إلى  السابق

ار  كما انه قد جاء نتيجة انقطاع أوب . ويعتبر  ذا التراجع األكبر شهرياً منذ م

  من السوق. أل  برميل يومياً   42االنتاج الليب  الذي أدى إلى انقطاع ما يقارب 

توق  االنتاج    حقل شرارة الذي  إلىليبيا  األحداث األمنية   تصاعد  أدىوقد 

بر أك بشكل. ومن المحتمل أن يتأثر االنتاج سلباً البالديعتبر أحد أ م الحقول    

 توتر يشكلو. التصدير موانئ أ م من اثنين نحوانتقال  ذه األحداث  بعدما

 شهدقد  كانالنفط    ليبيا الذي  قطاع امامعائقاً كبيراً أخيرا األواضاع األمنية 

 أل  11  الى ليصلشهر نو مبر  حتى متتاليةأشهر  لخمسة االنتاج    ارتفاعا

 .يومياً  برميل

ليبلغ أل  برميل يومياً  1 بنحو  الكويت والسعودية   كما تراجع االنتاج أياضاً 

التراجع وقد يعود مليون برميل يومياً على التوال .   5 مليون برميل يومياً و  45

أل  برميل يومياً    حقل الخفج  الذي تتشار   11 إلى توق  االنتاج بواقع 

ن من توق  االنتاج . حيث بلغ التراجع بعد شهري محايدن    إدارته كمنطقة االدولت

 أل  برميل يومياً. 011الدولتين ما يقارب  كلت     

الدول الوحيدة التابعة لمنظمة    وقد كانت كل من العراق واإليكوادور ونيجيريا 

ارتفع انتاج  وقدأوب  الت  استطاعت أن تسجل زيادة    االنتاج    نو مبر. 

مليون برميل يومياً. وتشكل  52 أل  برميل يومياً ليصل إلى  51العراق بواقع 

الذي أل  برميل يومياً من نفط كركو   48الزيادة    صادرات العراق ما يقارب 

بعد االتفاق بين سلمته حكومة كردستان اإلقليمية للسلطات الفيدرالية    بغداد 

وقد كان نفط كركو  الطر ين لتسوية الخال  حول توزيع العائدات النفطية. 

رة تحت سيطرة حكومة كردستان اإلقليمية منذ يونيو من العام والحقول المجاو

 

 :  إلن      نفطي  منظم  أ  ك2   سم      ني 

 ))مليون برميل يومياً 

 
النتاج اإلمارات    نو مبر وانتاج  نزويال  منظمة أوب  "مصادر بيانات ثانوية المصدر 

 .4102منذ أغسط  من العام 

   م            ت         س ئل  في   ن   : 2   سم      ني 
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عندما تحركت قوات البشمركة لتعزيز األمن    المدينة اضد قوات  4102

يبدو أن النفط الذي يقع تحت تصر    إاضا ة إلى ذل التنظيمات المتطر ة. 

لمستقلة السلطات الفيدرالية قد تم نقله من خالل أنابيب حكومة كردستان اإلقليمية ا

إلى أنابيب جيهان    تركيا الذي يعتبر مصدراً أكثر إشكاالً للعالقات بين بغداد 

وحكومة كردستان اإلقليمية وذل  بدالً من األنابيب الفيدرالية الت  تمر عبر منطقة 

وال تزال معطلة بعد عمليات التخريب الت   ات متطر ةتقع تحت سيطرة تنظيم

 تعراضت لها خالل مار .

مليون برميل   5 5استقر انتاج النفط من خارج منظمة أوب  عند   وقت نفسه   ال

المقابل  قد و   خالل شهر نو مبر.   الوقود الحيوي والمعالج شاملة)يومياً 

استمرت زيادات االنتاج    أميركا دون توق  مع ارتفاع إجمال  انتاج الوقود 

مليون برميل يومياً      045أل  برميل يومياً ليصل إلى  021السائل بواقع 

نو مبر وذل  و ق تقديرات وكالة الطاقة الدولية. وتتوقع الوكالة األميركية 

مليون برميل يومياً خالل   5 0لمعلومات الطاقة بلوغ إجمال  انتاج الوقود السائل 

 مليون برميل يومياً.   5 ليصل إلى  ٪852وارتفاع انتاج النفط بواقع  4105العام 

   االعاضاء    دعم انتاج الدول غير قد سا م فاع    انتاج أميركا تاالر ويبدو أن

مليون برميل   05ليصل إلى مستوى قياس  عند  4102منظمة أوب  خالل العام 

بشأن االنتاج إلى  4105أياضاً وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للعام  ر عتيومياً. كما 

 مليون برميل يومياً.   05

للعام  النفط  والمخزونوقد تم خفض التوقعات مرة أخرى بشأن انتاج أوب  

ليعك  ذل  تراجع التوقعات بشأن الطلب العالم  والزيادات المتوقعة     4105

الدول غير التابعة لمنظمة أوب . لذا سيتوجب على أوب  خفض انتاجها خالل العام 

ن سق  انتاجها الرسم  عند مليون برميل يومياً على األقل م 050بنحو  4105

    السوق. توازنمليون برميل يومياً من أجل تحقيق  1 
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