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      ... انقضىالعام الذي  – 2017عن العام  تقرير كامكو حول أداء أسواق النفط العالمية

 

 أسعار النفط تواصل تقدمها وبلغت أعلى مستوياتها منذ ثالثة أعوام على خلفية تراجع المخزون

على  2018للبرميل في بداية العام  أمريكي دوالر 70النفط أعلى مستوياتها منذ ثالثة أعوام مع وصول سعر مزيج خام برنت إلى بلغت أسعار 

لى تراجع خلفية تراجع اإلنتاج الليبي واألحداث الجارية في فنزويال التي أثرت على االمدادات النفطية للدول األعضاء بمنظمة األوبك باإلضافة إ

األمريكي إلى أعلى مستوياته منذ خمسة عقود تقريباً، إال ان الوكاالت األمريكية  عروضعلى الرغم من توقع ارتفاع الماألمريكي. و المخزون

واصلت ترديد أنباء عن حدوث انخفاضا كبيرا في المخزون في الواليات المتحدة. وأظهر آخر تقرير أسبوعي صادر عن معهد البترول األمريكي 

. وقد نتج هذا ذي سبقمليون برميل خالل األسبوع ال 11.19مليون برميل بعد تراجعه بأكثر من الضعف بواقع  5.121زون بواقع تراجع المخ

 التراجع المستمر في المخزونات على خلفية انخفاض إنتاج النفط األمريكي بسبب برودة الطقس في الواليات المتحدة بما أثر على بعض منشآت

مليون برميل،  6.9النفط. كما أشار التقرير األسبوعي الذي نشرته إدارة معلومات الطاقة االمريكية إلى سحب المخزونات بوتيرة مرتفعة بلغت 

ري في األمر الذي أدى إلى تراجع المخزون لألسبوع التاسع على التوالي، ومن ثم تعزيز أسعار النفط. ومن المتوقع اآلن أن يبلغ المخزون التجا

 .2015 فبراير مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 413الواليات المتحدة حوالي 

 

 اتجاه أسعار النفط منذ بداية العام
  

 
 , IEA بلومبرغ: المصدر

 

من ارتفاع أسعار ن في الواليات المتحدة المنتجيحيث من المرجح أن يستفيد ا التراجع مؤقتاً فقط إال انه على الرغم من ذلك، يتوقع أن يكون هذ

وقع النفط. وعالوة على ذلك، ووفقا للتوقعات الواردة في أحدث التوقعات قصيرة األجل الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة االمريكية، من المت

برميل يوميا بحلول مليون  11، بل وقد يصل إلى 2018مليون برميل يوميا في العام  10.3أن يصل إنتاج النفط الخام في الواليات المتحدة إلى 

 .المعروض لشح، بما ينافس مستويات اإلنتاج في روسيا. إال أن األسعار لم تتأثر كثيرا بهذه التوقعات نظراً لتعرض سوق النفط 2019أواخر العام 
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وشملت عوامل جانب العرض التي دعمت أسعار النفط أيضا تراجع إنتاج ليبيا بسبب تعطل إحدى خطوط االنابيب خالل األسبوع األخير من 

إصالحه خالل أسبوع تقريباً. باإلضافة إلى ذلك، تم يوميا، على الرغم من أنه  ألف برميل 100مما أدى إلى انخفاض اإلنتاج بنحو  2017ديسمبر

خطار التي تهدد إمدادات النفط من نيجيريا أثرت على األسعار مؤخرا. كما أن االحتجاجات في إيران كانت ضمن األحداث التي تمت فإن األ

 مراقبتها عن كثب خالل األسابيع القليلة الماضية.

 

ملحوظا جدا لدرجة أن قامت وكالة الطاقة الدولية بتحديث تقريرها الشهري  2018وكان ارتفاع أسعار النفط خالل األسبوع الثالث من يناير 

مليون  1.3إلى  2018وتعديل تقديراتها نظراً الرتفاع األسعار. وتشير توقعات الوكالة في الوقت الحاضر إلى تباطؤ الطلب على النفط في العام 

في الصين وضعف الطلب من جهة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والتحول برميل يوميا بسبب ارتفاع األسعار وتغير نمط استخدام النفط 

ولية أن إلى الغاز الطبيعي في العديد من الدول غير األعضاء بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية. أما من جانب العرض، تتوقع وكالة الطاقة الد

مليون  1.7إلى زيادة المعروض من جانب الدول غير األعضاء بمنظمة األوبك بمعدل  يؤدي ارتفاع اإلنتاج في الواليات المتحدة وكندا والبرازيل

 .2017مليون برميل يوميا في العام  0.7مقابل نمو بمعدل  2018برميل يوميا في 

 

 100بواقع  2018ي العام كما دعمت عوامل الطلب ارتفاع أسعار النفط. وأشار تقرير إدارة معلومات الطاقة االمريكية أيضا إلى ارتفاع الطلب ف

مليون برميل يوميا،  101.8إلى  2019، في حين من المتوقع أن يصل الطلب في العام 2018التوقعات السابقة للعام بألف برميل يومياً مقارنة 

العالم بدعم من ارتفاع  . وقد تسارعت وتيرة نشاط التصنيع في جميع أنحاء2018مليون برميل يوميا مقابل مستويات العام  1.65أي بنمو يبلغ 

من أكبر الدول الطلب في األسواق النامية وأثر ذلك على أسعار السلع بشكل عام. وتراجعت معدالت البطالة في الواليات المتحدة وألمانيا، وهما 

حات الضريبية في الواليات مؤخرا إلى مستويات قياسية منخفضة تشير إلى ارتفاع النشاط، ومن المتوقع أن تؤدي اإلصالالصناعية الرئيسية، 

إلى ارتفاع مطرد في الطلب على النفط من الصين  جالمتحدة إلى تحفيز النشاط االقتصادي بشكل أسرع. وفي آسيا، أشارت بيانات وكالة بلومبر

دى القريب مع االقتراب من بدأ في المائة خالل العام. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع الطلب في الهند على الم 5.4 نسبة بنمو بلغ 2017خالل العام 

 االنتخابات في العام المقبل مع ترقب اعتماد العديد من السياسات المواتية التي سيتم اإلعالن عنها حتى موعد االنتخابات.

 

اتفاقية خفض االنتاج. وقد  المشاركين فيكما أدى االرتفاع الكبير في أسعار النفط إلى تضرر الدول األعضاء وغير األعضاء بمنظمة األوبك من 

إلى ضياع جهود هؤالء كما قد يؤدي يؤدي ارتفاع أسعار النفط في وقت أقرب مما كان متوقعاً إلى دفع إنتاج النفط الصخري إلى مستويات أعلى، 

قيق إعادة التوازن إلى األسواق وتح ية عن طريق الحد من اإلنتاج النفطيالرتفاع بطريقة طبيعلالمنتجين هباًء في محاوالتهم دفع أسعار النفط 

دوالر أمريكي للبرميل لفترة  70التي تعاني من تخمة مزمنة في االمدادات. وهناك بالفعل دالئل تشير إلى أنه إذا ظلت أسعار النفط فوق مستوى 

اقتصار االستفادة فقط على منتجي النفط  طويلة، فإن ذلك سيدفع بعض كبار المنتجين إلى زيادة اإلنتاج واالستفادة من األسعار المرتفعة بدال من

ك الصخري في الواليات المتحدة. إال انه على الرغم من ذلك، أكد وزراء الطاقة في اإلمارات وقطر والعراق في مقابالت منفصلة عزمهم التمس

 س سنوات قبل مراجعة االتفاقية.إلى متوسط الخمحتى تصل المخزونات العالمية  انخفاض باتفاقية خفض االنتاج، واستمرارهم في مراقبة
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 )مليون برميل يومياً( – 2017 ديسمبرشهر ل ينتاج النفطمن اال األوبكفي  األعضاءحصص الدول 
  

 

 بلومبرغ: المصدر       
 

، على الرغم من التغيرات الهامشية التي طرأت 2017، ظل إنتاج األوبك ثابتا على أساس شهري خالل ديسمبر جووفقا لبيانات وكالة بلومبر

من على اإلنتاج الفردي لكل دولة على حدة. ومن ضمن أبرز تلك التغيرات، ارتفاع اإلنتاج في نيجيريا والعراق وأنجوال والجزائر وما قابله 

مليون برميل يوماً حيث يبلغ  10وإيران والسعودية. وظل اإلنتاج السعودي أدنى من المستوى الفاصل البالغ  تراجع اإلنتاج في فنزويال وليبيا

. وأدى تعطيل اإلنتاج في ليبيا خالل األسبوع األخير من الشهر إلى 2017مايو مليون برميل يوميا، فيما يعد أدنى مستوى لإلنتاج منذ  9.95

 د المشاكل في فنزويال بشدة على قدرتها على إنتاج النفط بمستويات تاريخية.تراجع المعدالت بينما أثر تزاي

 

 ً   تحسن أسعار النفط للعام الثاني على التوالي وإن كان بوتيرة أكثر بطئا

 2017 2016 2015 2014 2013 أسعار النفط مع نهاية العام

 64.47 53.30 31.27 52.00 107.94 أوبك

 %21.0 %70.5 %39.9- %51.8- %0.9- التغير )%(

 66.73 54.96 36.61 55.27 109.95 برنت

 %21.4 %50.1 %33.8- %49.7- %2.7- التغير )%(

            
 2017 2016 2015 2014 2013 متوسط سعر النفط السنوي

 52.43 40.76 49.49 96.29 105.87 أوبك

 %28.6 %17.6- %48.6- %9.1- %3.3- التغير )%(

 54.17 43.63 52.33 98.93 108.55 برنت

 %24.2 %16.6- %47.1- %8.9- %2.7- التغير )%(

 كامكو وبحوث بلومبيرج: المصدر

 

مع ارتفاع األسعار للعام الثاني على التوالي. إال انه على الرغم من ذلك، كانت وتيرة االرتفاع أبطأ  2017تحسنت أوضاع سوق النفط في العام 

ي المائة ف 21دوالر أمريكي للبرميل لخام األوبك الذي ارتفع بنسبة  64.5. وبلغت أسعار النفط بنهاية العام 2016بكثير مما كانت عليه في العام 
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دوالر  55مقابل  2017دوالر أمريكي للبرميل خالل العام  66.7. وبالمثل، بلغت أسعار العقود الفورية لخام برنت 2016مقارنة بأسعار العام 

سجل  في المائة. إال أن متوسط أسعار النفط خالل العام أظهر صورة مختلفة. حيث 21.4، بنمو بلغت نسبته 2016امريكي للبرميل في العام 

دوالر أمريكي  52.4مكاسب إيجابية بعد ثالث سنوات متتالية من التراجع، حيث بلغ في المتوسط  2017متوسط سعر خام األوبك خالل العام 

خام في المائة. كما ارتفع متوسط سعر العقود الفورية ل 28.6، مرتفعاً بنسبة 2016دوالر للبرميل في العام  40.8مقابل  2017للبرميل في العام 

 24.2، بنمو بلغت نسبته 2016دوالر للبرميل في العام  43.6مقابل  2017دوالر للبرميل في العام  54.2برنت أيضا مقارنة بالعام السابق وبلغ 

 في المائة.  

 2017 2016 2015 2014 2013 اإلنتاج )الف برميل يوميا(
متوسط النمو لخمس 

 سنوات

 %2.9- 1,044 1,090 1,109 1,151 1,159 الجزائر

   %4.2- %1.7- %3.6- %0.7- %4.2- التغير )%(

 %1.2- 1,640 1,725 1,744 1,660 1,738 أنغوال

   %4.9- %1.1- %5.1 %4.5- %0.0 التغير )%(

 %1.3 531 545 547 542 516 االكوادور

   %2.6- %0.4- %0.9 %5.0 %3.4 التغير )%(

 %5.1 3,811 3,515 2,836 2,766 2,673 ايران

   %8.4 %23.9 %2.5 %3.5 %10.2- التغير )%(

 %8.3 4,445 4,392 3,927 3,265 3,037 العراق

   %1.2 %11.8 %20.3 %7.5 %1.9 التغير )%(

 %0.6- 2,708 2,853 2,726 2,774 2,822 الكويت

   %5.1- %4.7 %1.7- %1.7- %1.0 التغير )%(

 %10.1- 817 390 404 473 928 ليبيا

   %109.5 %3.5- %14.6- %49.0- %33.4- التغير )%(

 %4.3- 1,663 1,556 1,853 1,911 1,912 نيجيريا

   %6.9 %16.0- %3.0- %0.1- %7.8- التغير )%(

 %4.3- 606 656 669 716 732 قطر

   %7.6- %1.9- %6.6- %2.2- %2.8- التغير )%(

 %0.4 9,950 10,406 10,113 9,683 9,586 السعودية

   %4.4- %2.9 %4.4 %1.0 %1.6- التغير )%(

 %2.1 2,916 2,979 2,855 2,761 2,741 االمارات

   %2.1- %4.3 %3.4 %0.7 %4.5 التغير )%(

 %4.0- 1,927 2,154 2,368 2,373 2,389 فنزويال

   %10.5- %9.0- %0.2- %0.7- %1.3 التغير )%(

 %0.6 32,058 32,261 31,151 30,075 30,233 أوبك*

   %0.6- %3.6 %3.6 %0.5- %2.9- التغير )%(

 %7.4 9,300 8,857 9,408 8,753 7,466 الواليات المتحدة األمريكية

   %5.0 %5.9- %7.5 %17.2 %14.9 التغير )%(

 كامكو وبحوث US EIAبلومبيرج، أوبك،: المصدر

 االستوائي وغينيا الغابون اندونيسيا، من كال استبعاد

 

ال ان معدل اإلنتاج اإلجمالي للدول األعضاء لم يشهد سوى إ، فعلى الرغم من تخفيض اإلنتاج المعلن عنه 2017ومن حيث إنتاج األوبك في العام 

في  0.6بنسبة  2017تراجعاً هامشياً خالل العام. ووفقا للبيانات الصادرة عن مصادر األوبك الثانوية، انخفض متوسط إنتاج النفط خالل العام 

. ويعزى هذا التراجع 2016مليون برميل يوميا في العام  32.261مليون برميل يوميا مقابل  32.058ألف برميل يوميا ليصل إلى  203المائة أو 
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يون مل 10.41مليون برميل يوميا مقابل  9.95ليصل إلى  2017ألف برميل يومياً في العام  456في المقام األول لخفض االنتاج السعودي بمعدل 

، ليصل متوسط انتاجها إلى 2017ألف برميل يوميا في العام  227. وسجلت فنزويال ثاني أعلى معدل تراجع بلغ 2016برميل يوميا في العام 

 ، حيث بلغ في2017ألف برميل يومياً في العام  145مليون برميل يومياً. وحلت الكويت في المركز الثالث بتراجع انتاجها النفطي بمعدل  1.93

ألف برميل يوميا ليصل  427بمعدل  تفاع االنتاج في ليبيامليون برميل يوميا. وقد عوضت هذه التراجعات سالفة الذكر جزئيا ار 2.71المتوسط 

 679والذي بلغ  2016. أما إيران التي شهدت أعلى معدل من حيث نمو اإلنتاج في العام 2017ألف برميل يومياً في العام  817في المتوسط إلى 

ألف برميل يومياً ليصل انتاجها في المتوسط إلى  296، حيث بلغ 2017ألف برميل يومياً، فقد سجلت ثاني أعلى معدالت نمو االنتاج في العام 

ألف  107مليون برميل يوميا بزيادة قدرها  1.66، حيث أنتجت 2017مليون برميل يوميا. كما توسعت نيجيريا في إنتاجها خالل العام  3.81

 يل يومياً.برم

 

 2018و  2017 -الطلب والعرض العالمي للنفط 

مليون برميل يوميا، كما  1.57ألف برميل يوميا ليبلغ في المتوسط  43بمعدل  2017تم تعديل التقديرات العالمية لنمو الطلب على النفط في العام 

مليون برميل يوميا خالل العام. ويعكس التطور الذي طرأ على توقعات الطلب تحسن بيانات الطلب  96.99يتوقع أن يصل إجمالي الطلب إلى 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والصين. وال تزال أوروبا تشهد زخما اقتصاديا قويا أدى إلى ارتفاع التابعة لأكثر مما كان متوقعاً من أوروبا 

 طاع الصناعي.ألف برميل يوميا، وذلك نتيجة الرتفاع االستهالك في قطاع النقل والق 100بواقع  2017الطلب، وال سيما في الربع الثالث من العام 

الذي من المتوقع أن يؤثر على الطلب على النفط خالل الشهرين األخيرين من  2016ويأتي هذا النمو على الرغم من دفئ الطقس مقارنة بالعام 

المنطقة وتشير العام، على الرغم من أن الطقس ال يزال أكثر برودة مقارنة بالمعدالت التاريخية. وشهد قطاع النقل مبيعات قوية للسيارات في 

في المائة. كما أشارت بيانات الطلب على النفط من الواليات المتحدة إلى  5.9إلى تسجيل نمواً سنوياً بنسبة  2017البيانات الخاصة بشهر نوفمبر 

اثل في كندا، حيث تشير كما لوحظ اتجاه مم تواجد اتجاهات قوية خاصة من قطاع النقل باإلضافة إلى ارتفاع الطلب على جميع فئات النفط الخام.

إلى النمو في جميع فئات المنتجات. وفي الدول غير األعضاء بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  2017أكتوبر شهر ب الخاصةأحدث البيانات 

من الصين والهند، في حين على خلفية زيادة الطلب على النفط  2017ألف برميل يومياً في العام  30تم تحديث بيانات الطلب على النفط بمقدار 

توقعات الخفض  الى آالف برميل يوميا. ويعكس هذا التراجع في منطقة الشرق األوسط 10تراجعت مستويات الطلب من الشرق األوسط بمعدل 

للوقود في المملكة  نتيجة الرتفاع مستويات استخدام سبل بديلة 2017ألف برميل يومياً للطلب على النفط في الربع الرابع من العام  30بواقع 

العام العربية السعودية والعراق، باإلضافة إلى انخفاض الطلب العام بسبب ارتفاع األسعار. وتم االبقاء على توقعات نمو الطلب على النفط في 

ن والهند المحركين مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن تكون الصي 98.51مليون برميل يوميا ليصل إلى  1.53دون تغيير عند مستوى  2018

بسبب ارتفاع معدالت النمو االقتصادي الذي سيؤدي إلى ارتفاع استهالك النفط، وال سيما في  2018الرئيسيين لنمو الطلب على النفط في العام 

 قطاع النقل.

 

يون برميل يوميا، ليصل في مل 0.4قفزة كبيرة على أساس شهري بلغت  2017شهد شهر ديسمبر فقد أما من جانب المعروض النفطي العالمي، 

 0.35مليون برميل يوميا، وذلك على خلفية ارتفاع المعروض من الدول غير األعضاء بمنظمة األوبك، حيث ارتفع بمعدل  97.49المتوسط 

رات نمو العرض بأكمله، تم تخفيض تقدي 2017مليون برميل يوميا. وبالنسبة للعام  65.07شهر وبلغ في المتوسط المليون برميل يوميا خالل 

مليون برميل يوميا ليصل  0.77 بمعدلل نمواً سجمليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن ي 0.04من الدول غير األعضاء بمنظمة األوبك بمقدار 

منظمة التعاون االقتصادي  دول انخفاض إمدادات النفط من الى مليون برميل يوميا خالل العام. ويعكس هذا التراجع في األساس 57.79إلى 

لدول االتحاد السوفيتي تم تعديل توقعات المعروض النفطي برميل يومياً( في حين ألف  35-ألف برميل يومياً( والدول النامية ) 28-والتنمية )

، تم تعديل تقديرات نمو المعروض ألف برميل يومياً. وفي الدول األمريكية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 32بواقع  صعودا السابق

ً  11ألف برميل يومياً و  16النفطي للواليات المتحدة وكندا صعودا بمعدل  في حين تم تخفيضها للمكسيك. ومن  ، على التوالي،ألف برميل يوميا
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مية بصفة خاصة بالنسبة للنرويج جانب أخر، تم تخفيض تقديرات المعروض النفطي للدول األوروبية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتن

. كما تم تعديل توقعات نمو المعروض 2017والمملكة المتحدة بما أدى لتراجع تقديرات الدول التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في العام 

ون برميل يوميا ومن المتوقع أن يبلغ في ملي 1.15مليون برميل يوميا إلى  0.16بواقع  2018النفطي للدول غير األعضاء بمنظمة األوبك للعام 

ارتفاع اإلنتاج في الواليات المتحدة وكندا والمكسيك والمملكة  الى مليون برميل يوميا. وتعكس تلك المراجعة في المقام األول 58.94المتوسط 

 المتحدة والذي يعادله جزئيا االنخفاض المتوقع في العرض من قبل النرويج واألرجنتين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


