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الرئيسي لالرتفاع األخير في أسعار النفطالطلب القوي هو المحرك 

اآلونة  خالللنفط العالمية لسوق الفي على نحو جيد  سارت األمور 

 دوالر 01 مستوىتجاوزت األسعار لفترة وجيزة قد فاألخيرة. 

ع الماضي للبرميل  أعلى مستوى لها منذ ثالث  ووه –في األسبو

بع السابق.  وظلت على ارتفاع –سنوات  وجاء ذلك خالل معظم الر

 الوضع في تحول كمالنفط العالمي. بالنسبة ل حافلةسنة ختامًا ل

يادة  وض بمقدار في السوق من ز في مليون برميل  1.0المعر

 في اليوممليون برميل  1.0إلى نقص بمقدار  1122اليوم خالل 

عالمي الطلب القوة مدفوعًا بير هذا التغ جاء. و 1120عام في 

منظمة الدول المصدرة من قبل نتا  اإلخفض  اتفاقإلى إضافة 

تقييم االرتفاع األخير  وعندمن نمو العرض.  حد الذيللنفط )أوبك( 

 قد دعماالطلب والعرض  لكا عاملي نجد أنفي أسعار النفط، 

، ولكنا  .هذا االرتفاعأكبر في إسهام لطلب اكن لعامل ا ألسعار

 الخامأسعار  نفط برنت 

 (والر للبرميل)د

 

غ و  QNBقسم االقتصاد في المصادر: بلومبر

  دوالر 55من  –النفط  أسعار  في رتفاعاالثلثي  حوالييعزى 

يكي  يبًا أمر يبة من تقر  01في أكتوبر إلى المستويات الحالية القر

بنك لنموذ   وفقاً وذلك  ،إلى ارتفاع الطلب العالمي –لبرميلل دوالر

نيويورك الذي يحلل العوامل الدافعة –االحتياطي الفدرالي

مع  متوافق هوو ،والعرض لطلبلتغيرات األسعار من حيث ا

 خالل هذه الفترة التي صدرتاإليجابية بيانات المجموعة كبيرة من 

 العالمي.االقتصادي نشاط بشأن ال

يات المدراء في الواليات المتحدة والصين  كما أن مؤشرات مشتر

و إما بلغت بت من أعلى مستويات لها في  ومنطقة اليور أو اقتر

بع األخير من عام  يادة في أحجام تجارة 1120الر . وتواصلت الز

، مقارنة 1120% في األشهر األخيرة من 4السلع العالمية بأكثر من 

% في بداية العام. وتحديدًا، فإن الواليات 0- من بتراجع بنسبة أقل

% من 11ر من المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم بأكث

االستهالك العالمي، تعد الدافع الرئيسي للطلب على النفط. وفي 

بع األخير من  ع 1120الر ، ارتفع استهالك المنتجات النفطية بأسر

ونات النفط إلى أدنى  1122وتيرة له منذ منتصف  وانخفضت مخز

 مستوى لها في هذا العام.

أن تأثيراته اإلمداد أقل أهمية من الطلب، إال   ورغم أن تأثير

من التغير في أسعار المتبقي الجانبية تظل عاماًل مهمًا يفسر الثلث 

النفط حسب نموذ  بنك االحتياطي الفيدرالي في نيويورك. هنا 

يأتي دور قوتين محركتين في التأثير على اإلمداد، أوالهما هي 

تخفيضات اإلنتا  من طرف أوبك حيث أعلنت الدول األعضاء إلى 

غير أعضاء في المنظمة في أواخر نوفمبر المنصرم  جانب شراكء

. وقد اكن هذا 1122تمديد العمل باتفاق خفض اإلنتا  حتى أخر 

يخ وقت اإلعالن  التمديد مرتقبًا ومتوقعًا بشلك كبير حتى قبل تار

يخ اإلعالن عن  ، مما دعم األسعار مسبقًا قبل تار الرسمي عنه بكثير

، 1120باالتفاق بنهاية  الكبيرلتزام التمديد. إضافة إلى ذلك، اكن اال

خصوصًا من قبل البلدان غير األعضاء في أوبك، أيضًا داعمًا 

لألسعار. وتكمن القوة المحركة الثانية في تصاعد المخاطر 

مما أدى إلى ظهور  1120الجيوسياسية في المنطقة في آخر 

 ع األسعار.  افترإلى امخاوف بشأن اإلمداد وبالتالي 

سعار أل المستقبلي تجاهاالهامة على آثار هذه التطورات اكن لو

ة، ما السلبي ناحية، يبدو أن المخاطر تميل إلى الالنفط. وعموماً 

دوالر للبرميل في  70 عند حواليعلى أسعار النفط  الحفاظ يجعل

 فيما يتعلق بالطلب، هناكو. أمرًا بالغ الصعوبةالمدى المتوسط 

 تباطؤ مع في الصين النفط على لطلبتهدد امخاطر واضحة 

 هالمملوكة للدولة أن الصينية . وأعلنت شركة النفطالصيني االقتصاد

إلى  1122واردات النفط قلياًل في عام نمو معدل ُيتوقع تراجع 

 أما فيما يتعلق. 1120في عام % المسجلة 5.0 نسبة % من4.2

حيث  عدة،  من مصادرأن تأتي  هبوطط الوض، يمكن لضغوعر مالب
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يد التكهنات ت قدالتوترات الجيوسياسية أو  أن تتراجع حدةيمكن  ز

و  أوبك  بشأن خطر ال. لكن اتفاق خفض االنتا  مناحتمال خر

ي النفط منتجي قد يتمثل في قيام كبر األ الواليات في الصخر

يز اإلنتا  استجابة بالمتحدة  الحالية التي  بيئة االقتصاديةللتعز

ير عدتش. واألسعارتتسم بارتفاع  المنتجين  ة إلى أنيدير تقار

يكيين قد   بتعاقدات 1120في عام  ممعظم إنتاجهل تحوطوااألمر

مستويات أي عند  ،دوالر للبرميل 55و 50بين سعر يتراوح  في نطاق

 تجاوزت هذا المستوى األسعار حالياً و. الخاص بهم التعادلسعر 

، ويبدو أنب يادةإلى  سيسعون على األرجحالمنتجين  كثير  ز

يادة اإلنتا . و من خالل همإيرادات معلومات واكلة  قامت مؤخراً ز

تعتبر أكثر مصدر موثوق و فيدراليةة يهي واكلة حكوموالطاقة، 

يادةبيانات الطاقة في الواليات المتحدة، ل إنتا  بشأن  اتوقعاته بز

وباتت الواكلة تتوقع . 1122الواليات المتحدة في عام النفط في 

يادة اآلن  يكي في  بواقع مليون برميل في اليومز إنتا  النفط األمر

 1120 ها السابقة لشهر ديسمبرتوقعاتمع مقارنة  1122عام  في

يادةل  .  1122مليون برميل في اليوم في  1.2 بواقع ز

سوق النفط،  األداء القوي في هي أنه وعلى الرغم منالخالصة و

دوالر للبرميل مع  25-21 حدود أن تتراجع األسعار إلىيمكن 

    هذه العوامل.لعم االدتالشي التأثير  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يق       االقتصادي QNBفر

 عبد الرحمن الجهني

 متدرب  –محلل أبحاث 

 4643-4453 (974+)هاتف: 

  نانسي فهيم

 اقتصادية

 4648-4453 (974+)هاتف: 

يعلي   *جعفر

 اقتصادي

 4423-4453 (974+)هاتف: 

  أشوك بونديا

 اقتصادي أول

 4642-4453 (974+)هاتف: 

ي فايف ور  ر

 باإلنابة رئيس قسم االقتصاد

 4643-4453 (974+)هاتف: 

ير *      اكتب التقر
 

 

 

 

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

وف ال ي اعتمادًا 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 مبنيًا علىفي التقر  خاصة بالمستثمر

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