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 النقاط أبرز

  تراجعت أسعار النفط خالل شهر أغسطس لتصل إلى أقل مستوى لها منذ

كما تراجع كل من مزيج برنت ومزيج غرب تكساس  ،ست سنوات ونصف

للبرميل على  ا  دوالر 3،,5للبرميل و  ا  دوالر 4،,9المتوسط ليصال إلى 

 التوالي. وقد استعادت األسعار انتعاشها خالل نهاية شهر أغسطس.

 باإلضافة إلى تراجع بيانات  ،ن/الرنمينبي الصينيواتسبب تراجع قيمة الي

في إثارة بعض المخاوف بشأن احتمال تأثير تباطؤ نمو األسواق  ،التصنيع

   الناشئة على مستوى الطلب.

  شهرا  عند وعشرين بلغ انتاج منظمة أوبك أعلى مستوى له منذ اثنين

وليو على خلفية ارتفاع انتاج مليون برميل يوميا  خالل شهر ي 4،,5

 السعودية والعراق واإلمارات.

  تتوقع وكالة الطاقة الدولية استمرار وفرة االنتاج حتى النصف الثاني من

  .61,2العام 

سعار النفط تتراجع ألقل مستوى لها منذ ست سنوات ونصف خالل شهر أغسطس أ

 متأثرة بالمخاوف بشأن تراجع نمو األسواق الناشئة

القلق بشأن تراجع نمو األسواق الناشئة ال سّيما في الصين في تراجع أسعار تسبب 

ومزيج غرب  النفط بصورة أكبر خالل شهر أغسطس. إذ تراجع مزيج برنت

في  ٪42تكساس المتوسط إلى أقل مستوى لهما منذ ست سنوات ونصف بواقع 

تراجع مزيج للبرميل كما  ا  دوالر 14،2المتوسط. فقد تراجع مزيج برنت ليبلغ 

للبرميل وذلك بحلول السادس والعشرين من  ا  دوالر  2،,6غرب تكساس ليبلغ 

ت األسعار انتعاشا  في نهاية شهر أغسطس ما ساهم في تعويض أغسطس. وقد شهد

 للبرميل.  ا  دوالر 12المزيجين عن خسائرهما لينهيا الشهر عند مستوى 

حافظ  ،ر  على أسعار النفط خالل الشهروفرة االنتاج وقوة الدوالبينما استمر تأثير  

كما شهد النفط الصخري في أميركا مرونة في . انتاج أوبك على ارتفاع مستوياته

االنتاج وقد كانت المخاوف بشأن نمو اقتصاد الصين السبب الرئيسي في ذلك 

 ،يقتصاد الصينالظهرت العديد من المؤشرات التي تنذر بتراجع نمو اوقد التراجع. 

 ،الي تراجع الطلب على النفط في ثاني أكبر الدول استهالكا  للنفط في العالموبالت

ن وبيانات التصنيع التي أظهرت تراجع النشاط ألقل واكالتراجع المفاجئ في قيمة الي

وقد أدى ظهور تلك المؤشرات إلى قيام  مستوى له منذ ست سنوات ونصف.

تم تسميته بـ"األثنين األسود" مع تراجع األسواق المالية العالمية بتصفية أسهمها فيما 

أسعار النفط بصورة أكبر )الجدير بالذكر أن الطلب الصيني على النفط كان قويا  

على أساس سنوي خالل شهر يوليو. إذ استفادت الصين من تراجع  ٪9 بنمو بلغ

أسعار النفط من خالل استكمال مخزونها النفطي واالستثمار في المصافي للطاقات 

    كريرية الجديدة(.الت

يشير االتساع المستمر في الفارق بين الطلب واالنتاج إلى  ،ولكن بصورة عامة

على  5146استمرار تراجع أسعار النفط لفترة أطول دخوال  بالربع الثالث من العام 

أقل تقدير وذلك وفقا  لوكالة الطاقة الدولية. وقد جاءت أسعار العقود اآلجلة لتعكس 

 المتاحة : أسعار النفط الخام,الرسم البياني  
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 المؤر  مزيج برنت 

مزيج غرب تكساس المتوسط

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 مزيج برنتالعقود اآلجلة لأسعار : 6الرسم البياني 

 (دوالر للبرميل)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
  ميزان العرض والطلب: 5الرسم البياني 

 )مليون برميل يوميا   ،إلى زيادة االنتاج ووفرته على الطلبالعواميد الزرقاء يشير )

 
 وكالة الطاقة الدولية المصدر:
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بلغت أسعار التوصيل لمزيج برنت لشهر وقد ات في نهاية أغسطس. هذه المؤشر

 ا  دوالر 62للبرميل للعام القادم و ا  دوالر 64للبرميل هذا العام و ا  دوالر 22ديسبمر 

 . 5149للبرميل في العام 

ماليين  6 الذي بلغوبينما من المتوقع أن تتراجع وفرة االنتاج من مستواها الضخم 

 ،وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية 5142الربع الثاني من العام  لخالبرميل يوميا  

على النفط خالل ما تبقّى من العام فإنه  تماشيا  مع استمرار ارتفاع الطلب العالميو

مليون برميل  4،1ال يزال من المتوقع أن يتجاوز االنتاج مستوى الطلب بواقع 

ي تغيير في مستوى انتاج أوبك يوميا  بحلول نهاية العام بافتراض عدم وجود أ

بداية إلى منتصف العام قبل وليس من المتوقع أن يتراجع فائض االنتاج  الحالي.

عندما يظهر تأثير خفض اإلنفاق الرأسمالي على انتاج الدول من خارج  5146

  منظمة أوبك وال سّيما انتاج أميركا للنفط الصخري.

ألميركي مفاجئا  في ظل خفض اإلنفاق الصخري ا النفط في انتاجوقد جاء ارتفاع 

إال أن البيانات األخيرة التابعة لوكالة  ،الرأسمالي وتراجع عدد حفارات التنقيب

الطاقة الدولية أثبتت أن النمو قد بدأ بالتباطؤ خالل شهر مايو. وبعد أن ارتفع االنتاج 

ل يوميا  في مليون برمي 2،6عند  4291ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ما بعد العام 

( ليصل ٪6ألف برميل يوميا  ) 611عاد وتراجع في نهاية شهر يونيو بواقع  ،أبريل

    مليون برميل يوميا .   2،6إلى 

شهد انتاج منظمة أوبك ارتفاعا  خالل شهر يوليو ليصل إلى أعلى مستوى  ،وبالمقابل

نات أوبك مليون برميل يوميا  وفق بيا 64،2عند  ا  شهروعشرين له منذ اثنين 

مليون برميل يوميا  4،2المستقاة من مصادر وطنية. وقد ارتفع انتاج المنظمة بواقع 

 61منذ أن اتخذت قرارا  في نوفمبر الماضي بشأن إبقاء سقف االنتاج الرسمي عند 

 مليون برميل يوميا . 

استمر  ،ألف برميل يوميا   511وعلى الرغم من تراجع االنتاج في يوليو بواقع 

ماليين برميل يوميا  للشهر الخامس على التوالي. كما  41تاج السعودي بتجاوز االن

 ،الذي يشمل انتاج الحقول التابعة لحكومة كردستان اإلقليمية ،ارتفع انتاج العراق

مليون برميل يوميا . وارتفع أيضا  انتاج إيران  6،9ليحقّق أعلى مستوى له عند 

العقوبات بعد أن تم التوقيع على االتفاق خالل شهر يوليو في فترة ترقّب رفع 

 الذي من شأنه التقليل من نشاط إيران النووي. 4+2النووي بينها وبين مجموعة 

بينما شهد  ،مليون برميل يوميا   6،1شهد انتاج اإلمارات أيضا  ارتفاعا  ليصل إلى 

انتاج غ بلوقد مليون برميل يوميا .   ,،5انتاج الكويت تراجعا  طفيفا  ليصل إلى 

أقل مستوى له منذ عامين متأثرا  بانقطاع االنتاج من حقلي الخفجي والوفرة  الكويت

 الخالفاتبعض  ظهور في المنطقة المشتركة بين الكويت والسعودية نتيجة الواقعين

   عمليات التشغيل. فيما يخص

تاج من غير الواضح حتى اآلن مدى سرعة الكويت باالستجابة لهذه الخسارة في االن

حتمل أن ممن خالل زيادة انتاجها في حقولها األخرى كما فعلت السعودية. ومن ال

يكون االنتاج االحتياطي محدودا  لحين قيام السلطات بزيادة االنتاج من حقول أخرى 

تم التوقيع على المرحلة وقد كحقل الرتقة الذي يضّم حاليا  مشروع النفط الثقيل. 

ومن المفترض أن ينتج  ،العام مع شركة "بتروفاك" األولى من المشروع في بداية

. وتتطلع الكويت للتوسع ,514ألف برميل يوميا  من النفط الثقيل بحلول العام  61

 1بواقع مليون برميل يوميا  ليصل إلى  5161في انتاجها وفق استراتيجيتها للعام 

 . 5151برميل يوميا  بحلول العام ماليين 

 المستقبل القريب فياستراتيجيتها في االستمرار  منظمة أوبكتعتزم  ،في الوقت نفسه

من خالل منافسة نظرائها من الدول  بقيادة السعودية  وذلك زيادة حصتها السوقيةب

تترقب الدول اجتماعها القادم في ديسمبر والذي من غير و ذات الكلفة العالية.

 

 الطلب العالمي: 9الرسم البياني 

 )مليون برميل يومياً(

 
 وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 

 االنتاج العالمي: 3الرسم البياني 

  (مليون برميل يومياً )

 
 وكالة الطاقة الدولية المصدر:

 

  انتاج منظمة أوبك: 2الرسم البياني 

 ) مليون برميل يومياً(

 
 منظمة أوبك المصدر:
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يامها بخفض غير محتمل المحتمل أن تقرر المنظمة فيه ترك استراتيجيتها ما عدا ق

فقد بدأ انتاج الدول من  روسيا.ج بالتنسيق مع دول خارج المنظمة مثل في االنتا

خارج منظمة أوبك بالتباطؤ )تماشيا  مع تأثر االنتاج الهامشي بتراجع أسعار النفط( 

كما من المتوقع أن يرتفع مستوى الطلب. واستجابة لتلك التغيرات فقد قامت وكالة 

ألف  611بواقع  5146لدولية برفع توقعاتها النتاج منظمة أوبك للعام الطاقة ا

 مليون برميل يوميا .   ,،61ريرها السابق ليصل االنتاج إلى قبرميل يوميا  مقارنة بت

وتترقب منظمة أوبك إعادة انضمام إيران إلى أسواق النفط في المستقبل القريب 

أكبر تحدٍّ لها منذ أن بدأت  أمام أوبكمنظمة  يضع هذا األمر. إذ 5146خالل العام 

ألف برميل يوميا  على  211باستراتيجيتها الجديدة في نوفمبر الماضي مع دخول 

األقل من النفط اإليراني لألسواق التي تشهد وفرة في االنتاج وذلك خالل العام 

        القادم. 
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