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8602عام في  للبرميل دوالر  06 بحدودالنفط  أسعار متوسط 

ن وة للنفط )أوبك( وشراكؤها الرئيسيأعلنت منظمة البلدان المصدر

وسيا ومن بينهم -غير األعضاء في المنظمة   نوفمبر 01في  - ر

التوصل الذي تم اإلنتاج  سقف تجميدتفا  ال تمديدا   ،المنصرم

وض في العام الماضي. ويهدف التمديد  إليه إلى تخفيض المعر

 التزام. واكن 7101حتى ديسمبر  مليون برميل يوميا   0.1 بمقدار 

 نسبةتجاوزت ، حيث استثنائيا   7102عام  باالتفا  خاللالمجموعة 

غ متوسطفي ما ساعد وهو ، في المتوسط %11االلتزام  أسعار  بلو

يكي  دوالر 45النفط  . العامشهرا  من   عشر أحد خالل للبرميل أمر

االنتاج  تخفيضاتل مجموعةد اليتمد طويلة فترة منذ نرجحكنا  لقد

يكي اإلنتاجو العالمي الطلبتطور مع و ،7101 في بشلك  األمر

 7101في عام  النفط سعرلمتوسط  نتوقع فإننا ،تقديراتنا مع متوافق

يكي دوالر 01 بحدودأن يكون   .للبرميل أمر

ن عملية  ةسو  النفط العالمي تعامة، شهدوبصورة  إعادة تواز

مليون  1.0بمقدار  فائض هناكبعد أن اكن ف ،كبيرة في هذا العام

وض بمقدار  حدث ،7100في عام  برميل يوميا    1.0نقص في المعر

من إلنتاج األولي لض يخفالت. ويرجع ذلك إلى مليون برميل يوميا  

المتوقع على ألعلى من لمي منظمة أوبك وارتفاع الطلب العاقبل 

نخفاض األسعار. نتيجة الخلفية النمو االقتصادي العالمي القوي و

يادات في  بأكثر منمعا  خفض اإلنتاج ونمو الطلب  عّوضقد و الز

يكي. وعر مال وف العالمية أدى التحسن كما ض األمر في الظر

إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى  للعرض والطلب

يبا   %71ارتفاع األسعار بنسبة  تجاوزها و 7100مستويات عن  تقر

 منذ عامين. ا، وهو أعلى مستوى لهللبرميل حاليا   دوالرا   01 لمستوى

نتوقع أن يتحول السو  من وضع تفو  الطلب على ، 7101في 

ن في ظل تجاوز  وض إلى حالة التواز وض لنمو  ونمالمعر المعر

 0.0إلى  وتتوقع واكلة الطاقة الدولية انخفاض نمو الطلب الطلب.

في  مليون برميل في اليوم 0.4مليون برميل في اليوم وذلك من 

اإلجمالي العالمي لنمو الناتج تباطؤ طفيف بالموازاة مع  7102

   الطلب بسبب ارتفاع األسعار.في وأيضا مع تراجع 

، فمن المتوقع مستقرا  إنتاج أوبك  المرجح أن يظله من ورغم أن

وض العالمي ب مليون برميل في اليوم  0.0مقدار أن يرتفع المعر

يادة اإلنتاج في الواليات المتحدة   0بحوالي حيث من المرتقب ز

ع المتوقع في إنتاج النفط  مليون برميل في اليوم. ويعكس التسار

يكي   .من ارتفاع األسعار حاليا  في االستفادة المنتجين رغبة األمر

يكي  ير إلى أن منتجي النفط األمر وتشير العديد من التقار

باألسعار الحالية انتاجهم المستقبلي لبيع يتحوطون بشلك قوي 

ي ر التعادلي للنفطعالسوالتي تفو   نفس عمل وت .الصخر

ى أيضا،  يل وكندا الديناميكية في بلدان أخر واللذان يمثالن اكلبراز

وض. يادة في المعر  غالبية الز

 توقعات النفط العالمية

 )مليون برميل في اليوم ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 QNBالمصادر: واكلة الطاقة الدولية وقسم االقتصاد في 

أوبك  قدرة على تعتمدس النفط سو في  أن األوضاع ، يبدوولذلك

 التزام عالية مجددا   تظ على معدالاالحففي الرئيسيين  ئهاوشراك

أن افتراض وبض. وعر مال للتمكن من تخفيض 7101في عام 

من المفترض أن ، 7102 االلتزام باالتفا  سيكون بنفس معدالت

كما ُيفترض أن  7101في عام متوازنة سو  النفط العالمية تظل 

ونات النفتتراجع  بع إلى ط مخز متوسط خمس سنوات في الر

يخية بين  ةعالقلرصدنا للاستنادا  و. 7101الثالث من عام  ميزان التار

 ، غ يؤدي من شأن ذلك أن العرض والطلب واألسعار إلى بلو

على و. 7101في عام دوالر للبرميل  01 واليح النفطر اسعأمتوسط 

إال أننا ، المستوى هذا تتخطى الرغم من أن أسعار النفط حاليا  

بعض  مما سيقللالتوترات الجيوسياسية اإلقليمية،  ينتوقع تالش

 . األسعار الحالية المضمنة فيالمخاطر السياسية 
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يق       االقتصادي QNBفر

 عبد الرحمن الجهني

 متدرب –أبحاث  محلل

 +(025) 5540-5500هاتف: 

  نانسي فهيم

 اقتصادية

 4648-4453 (974+)هاتف: 

يعلي   جعفر

 اقتصادي

 4423-4453 (974+)هاتف: 

ي فايف ور  ر

 باإلنابة قتصادرئيس قسم اال

 4643-4453 (974+)هاتف: 
 

ية:إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية " ير. إن اآلراء الواردة  QNBال تتحمل مجموعة  الفكر أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقر

وف ال ي اعتمادا  على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُيصر  ، وأن يكون مبنيا  على خاصة بافي التقر لمستثمر

، وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جز يعه مجانا  ير يتم توز ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقر  ."QNBئيا  دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمار
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