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األعضاء الدول غير إنتاج بسبب ارتفاع  تخفيضاتهاوبك أ تمددن أ يرجح

األسابيع  أسعار النفط حول أعلى مستوياتها على مدار  راوحت

 15عامين عند خالل القليلة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى لها 

تعكس المشاعر الصاعدة في وللبرميل في نهاية سبتمبر.  دوالرا  

بعة تطورات رئيسية: ارتفاع الطلب العالم  تزايدي، والسوق أر

أن تقوم منظمة أوبك بتمديد تخفيضات إنتاجها حتى  تاحتماال

تأثير األعاصير في الواليات المتحدة، تالشي ، و7152نهاية عام 

المخاطر الجيوسياسية في العراق وإيران. ومن المتوقع تصاعد و

ج  اإلنتاج من  يرتفعأن  أن بنعتقد ولذا ، 7152أوبك في عام خار

يخ اإلنتاج لخفض ھااتفاق تمددأوبك سوف  انتهاء  من تار

ب صالحيته بهدف  7152عام  وحتى نهاية 7152 من األول عفي الر

متوسط بأن يبلغ دعم السوق. ونتيجة لذلك، نحافظ على توقعاتنا 

يكي دوالر 12  السعر  .7152 لعام للبرميل أمر

 برنتنفط  خام

 )دوالر للبرميل(

 

 QNBقتصاد في اال وقسم غالمصادر: بلومبر 

أسعار النفط؟ التطور  التوقعات األخيرة بصعودما الذي يدفع  إذن

شهر في ف . تزايد احتماالت تحسن الطلب العالمياألول هو 

، رفعت واكلة الطاقة الدولية توقعاتها حول الطلب العالمي سبتمبر 

يات الوالبأكمله بسبب تحسن النمو في  7152على النفط لعام 

وبا. وقد شهالمتحدة  يادة قدرها  دوأور مليون  5.1هذا العام ز

 مليون برميل يوميا   5.1 مقدارمقارنة ب 7152في عام  برميل يوميا  

 .للسنة الماضية

ز التطورات هو ت  زايد التكهنات بشأن تمديد اتفاقواكن ثاني أبر

بع  قبلخفض اإلنتاج من  ج أوبك لما بعد الر أوبك ومنتجين خار

وكنا قد سلطنا الضوء في البداية على تزايد . 7152األول من 

احتمال تمديد أوبك لخفض اإلنتاج في بداية شهر يوليو )أنظر 

ق  تحليلنا وسيا 7152منظمة أوبك لعام مأز ، عقدت ر (. ومؤخرا 

بية السعودية مباحثات على أعلى مستوى حيث تم  والمملكة العر

مناقشة إماكنية التمديد، كما أعلنت السعودية أنها ستقوم بخفض 

مليون برميل في اليوم  1.0إضافي لإلنتاج من جانب واحد بمقدار 

ابتداء من شهر نوفمبر  في أوبك وذلك فوق ما هو متفق عليه حاليا  

من أجل دعم األسعار بشلك أكبر. وفي نفس الوقت، ورغم تراجع 

ون منذ بداية العام، فإن ذلك التراجع لم يكن  مستويات المخز

يعا  بما يكفي لتحقيق هدف أوبك المعلن بتخفيض  سر

بع  ونات إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات بحلول الر المخز

ت جميع هذه العوامل األسواق إلى . وقد دفع7152األول من 

 .أوبك اتفاقتوقع تمديد 

 

أما التطور الثالث فيتمثل في تالشي تأثير إعصار هارفي على سوق 

النفط في الواليات المتحدة. إعصار هارفي الذي ضرب منطقة 

بي المنتجة للنفط في الواليات المتحدة أدى  ساحل الخليج الغر

لنفط الخام وليس ارتفاعها بشلك متناقض إلى انخفاض أسعار ا

تسبب في  في أواخر أغسطس. وقد حدث ذلك ألن اإلعصار 

على منصات  اضطرابات ألنشطة المصافي وإنتاجها فيما لم يؤثر 

ك في نهاية المطاف لإنتاج النفط الخام بشلك كبير. واكنت نتيجة ذ

ونات من النفط الخام في الواليات المتحدة، مما  هو ارتفاع المخز

يع للمنتجات  تراجعإلى أدى  أسعار الخام وتسبب في سحب سر

ونات. حاليا  انتعشت األسعار مع عودة  رة من المخز النفطية المكر

معظم المصافي الستئناف أنشطتها في ظل تصفية فائض 

ون  لخام ل ضخمة قياسية النفط الخام من خالل صادراتمخز

يكي.   األمر

لجيوسياسية. وقد تسبب يكمن التطور الرابع في ارتفاع المخاطر ا

االستفتاء حول استقالل إقليم كردستان في بعض الشكوك بشأن 

ألف برميل في اليوم من الحقول  111التدفق المستقبلي لحوالي 

يكية  الكردية العراقية إلى تركيا. إلى جانب ذلك، تدرس اإلدارة االمر

ألف  711إعادة فرض عقوبات على إيران، مما قد يضع حوالي 

با على المحك. ورغم  برميل في اليوم من النفط اإليراني إلى أور
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أن إماكنية تأثير أي من هذه األحداث بشلك كبير على سوق النفط 

حالي، إال أنها أثارت نسبيا  في الوقت الالعالمي تبدو منخفضة 

 مخاوف في األسواق.  

ن وض تواز  العالمي النفط معر

 خالف ذلك()مليون برميل في اليوم، ما لم ُيذكر 

 

 QNBالمصادر: الواكلة الدولية للطاقة وقسم االقتصاد في 

، اإليجابي األخير  الزخم؟ على الرغم من قف حاليا  أين ن إذن،

لعوامل ن اتوياتها الحالية نظرا  ألمس تبقى فيس األسعار أن نعتقد 

الذي لوحظ اإلنتاج في قوي النمو ال غير اكفية لمقابلة سالفة الذكر 

أوبك، منظمة ير األعضاء في غ دولال العام الحالي من قبلفي 

أوبك الدول غير األعضاء في زادت فقد الواليات المتحدة.  خاصة  

ع  إنتاجها الحالي العام  مليون برميل في اليوم في 1.2بمجمو

االلتزام بقيود اإلنتاج  أيضا   راجع. باإلضافة إلى ذلك، تهوحد

يا، و فقد قامت عام،أوبك منذ بداية الالخاصة ب هما ليبيا ونيجير

يادةمن تخفيضات اإلنتاج،  يتانمعف  عام،منذ بداية ال هماإنتاج بز

 الذين وافقوا على 57 كما ظلت معدالت التزام أعضاء أوبك الـ

بعلك في طفيف بشلك  خفض اإلنتاج تتراجع  .الحالي من العام ر

فإننا ال نزال نتوقع  قيام منظمة ، 7152عام ل وفيما يخص توقعاتنا

بع األول لعام خفض اإلنتاج بتمديد اتفاق أوبك  إلى  7152من الر

إنتاج  معدالت للتعويض عن استمرار ارتفاع وذلك 7152نهاية 

قيام الدولية  وتتوقع واكلة الطاقة. المنظمةالدول غير األعضاء في 

 ،المتحدةالواليات وعلى رأسهم  ،أوبكغير األعضاء في  الدول

يادة إنتاجها ب . 7152ليون برميل في اليوم في عام م 5.1 بواقعز

 أوبك من المرجح بدرجة عالية قيام منظمةأنه بنعتقد  وعليه، فإننا

من أجل تحقيق هدفها  ها بشأن تخفيض اإلنتاجاتفاق بتمديد

ونات  طر اخممن  الحدو المتمثل في خفض مستوى المخز

األسعار  أن تكون نتوقع فإننا.  ومع ذلك، انخفاض أسعار النفط

ي، النفط  تعادل محكومة  بسعر  متوسط الفي  ذي سيبلغالوالصخر

يكي للبرميل في  58  .7152عام دوالر  أمر
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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 ُيصَر ، 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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