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 2017 ديسمبر        تقرير كامكو حول أداء أسواق النفط العالمية    

 

 أسعار النفط تحافظ على ارتفاعها على خلفية اغالق احدى خطوط االنابيب وسحب المخزون

دوالر أمريكي للبرميل خالل نوفمبر  60فوق مستويات  لتستقر بسيطة ضمن نطاق محدود وشهدت تقلبات تتحركظلت أسعار النفط 

. كما ساهم اغالق خط انابيب 2018في أعقاب تمديد اتفاقية خفض اإلنتاج حتى نهاية العام  2017واألسبوعين األولين من ديسمبر  2017

أسعار خام  التي أدت الرتفاعبه في وضع مزيداً من الضغوط  سريباتد اكتشاف تبحر الشمال إلجراء اعمال الصيانة واإلصالحات بع

مليون برميل يومياً من خام فورتيس من بحر الشمال إلى اسكتالندا. ويعد خط األنابيب  0.45مزيج برنت نظراً لنقل هذا الخط لحوالي 

، فيما تشير بعض التوقعات إلى مجدداً  م متى سيعود إلى العملأكبر الخطوط التي تنقل خامات نفط بحر الشمال الخمسة ومن غير المعلو

 عمليات اإلصالح. إلتماماغالقه لعدة أسابيع  استمرار

 اتجاه أسعار النفط منذ بداية العام
  

 
 , IEA بلومبرغ: المصدر

 

على خلفية تمديد اتفاقية خفض اإلنتاج ما بين الدول األعضاء  2017وواصلت أسعار النفط ارتفاعاتها على مدار شهري نوفمبر وديسمبر 

وغير األعضاء بمنظمة األوبك مدعومة بتقارير تشير إلى إعادة توازن سوق النفط بوتيرة أسرع. وبقيت أسعار العقود الفورية في وضع 

بعد ان بلغت  2017واألسبوعين األولين من ديسمبر  2017دوالر أمريكي للبرميل خالل معظم شهر نوفمبر  60مريح فوق مستوى 

. كما 2015، فيما يعد اعلى مستوياتها منذ يونيو 2017دوالر للبرميل في األسبوع األول من نوفمبر  62.07اعلى مستوياتها اليومية عند 

 دوالر أمريكي للبرميل ومسجال 62.71ببلوغها  2017شهر في نوفمبر  36على مدى  تهمستوياسجل متوسط أسعار خام برنت أعلى 

ً بنسبة  شهراً عند سعر  30في المائة على أساس شهري في حين بلغ متوسط سعر خام األوبك اعلى مستوياته على مدى  9.1ارتفاعا

 .  2017في المائة مقارنة بمتوسط أسعار أكتوبر  9.4دوالر أمريكي للبرميل، بنمو بلغت نسبته  60.74
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إلى ان اتفاقية خفض االنتاج الحالي تدفع الى  خاللها أشاراألوبك التي ن عام منظمة كما تلقت اسعار النفط دعماً على خلفية تصريحات أمي

قد أدى ذلك مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات. و 130اعادة توازن سوق النفط بوتيرة متسارعة نظراً النخفاض المخزون الى 

مواصلة المنتجين  أفصح عننتاج، إال ان أمين عام منظمة األوبك محادثات حول استراتيجية الخروج من اتفاقية خفض اال ةثارأيضاً إلى إ

، مضيفا إلى 2018تعديل المعروض النفطي خارج نطاق االتفاقية القائمة حتى نهاية العام  ستمراريةاتهدف نحو لعمل على استراتيجية ا

ومن جهته أشار  ارتفاع الطلب على النفط في المستقبل.سوق النفط ال تزال قوية وأن نمو االقتصاد العالمي يدعم لألساسية لمقومات الأن 

في حال استعاد السوق توازنه بحول شهر يونيو  2019وزير النفط الكويتي إلى إمكانية قيام منتجي النفط بإنهاء خفض اإلنتاج قبل العام 

ضح وزيري نفط االمارات والعراق انه من ، مسلطاً الضوء على الضغوط التي تمارسها روسيا إلنهاء االتفاقية. من جانب آخر، أو2018

أن منظمة األوبك تخطط لمناقشة هذا األمر في اجتماعها المقرر إلى السابق ألوانه التكهن باستراتيجية خروج المشاركين من االتفاقية و

 يونيو المقبل. 18انعقاده في 

مليون  1.5ل نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند في الوقت نفسه، حافظت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري على معد

، على الرغم من مراجعة 2018في المائة( لعام  1.3مليون برميل يوميا )+ 1.3وبمعدل  2017في المائة( لعام  1.6برميل يوميا )+

، أشارت بيانات وكالة الطاقة الدولية نميةالتعاون االقتصادي والت بيانات نيجيريا وألمانيا والعراق. ومن حيث المخزون التجاري لمنظمة

مليار برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو من العام  2.94ليصل إلى  2017مليون برميل في أكتوبر من العام  40.3إلى انخفاض وقدره 

، فقد خفضت األوبكيتعلق بالمعروض النفطي للدول خارج  الخمس سنوات الماضية. أما فيمامليون برميل فوق متوسط  111و 2015

مليون برميل يوميا  0.6مليون برميل يوميا في التقرير السابق إلى  0.7من النمو المتوقع البالغ  2017عام ل هاوكالة الطاقة الدولية توقعات

مليون  1.6 قدرهومليون برميل يوميا إلى نمو متوقع  0.2بمقدار  2018ض لعام وعرمفي آخر تقرير. ومع ذلك، رفعت الوكالة توقعات ال

برميل يوميا على خلفية منتجي النفط الصخري في الواليات المتحدة، مما يسلط الضوء أيضا على المرونة في زيادة اإلنتاج عندما تكون 

 رتفاع في نشاط الحفر األمريكي ومعدالت إكمال جيدة سوف يعني زيادة المعروض خالل األشهرالضافة إلى ذلك، فإن ااألسعار مرتفعة. إ

ألف برميل يوميا خالل  200عروض العالمي يبلغ القادمة. ومن الناحية اإليجابية، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يكون هناك فائض في الم

، مما قد 2018من العام خالل النصف الثاني ألف برميل يوميا  200عود إلى عجز قدره من شأنه أن ي 2018ام النصف األول من الع

 بحلول نهاية العام. كثر توازناإلى سوق أ يؤدي

  2017ديسمبر  8من جهة اخرى، أشار تقرير المخزونات األسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة االمريكية عن الفترة المنتهية في 

مي وفقاً إلدارة مليون برميل، فيما يعد في حدود المتوسط الموس 443مليون برميل يومياً وصوالً إلى  5.1إلى تراجع المخزون بواقع 

مليون برميل )في نفس سياق توقعات معهد النفط  5.7معلومات الطاقة االمريكية، في حين ارتفعت مخزونات الجازولين مرة أخرى إلى 

وع ن برميل يومياً في األسبمليو 9.8مليون برميل يومياً من الجازولين، مرتفعة من  10.1األمريكي( نظراً إلنتاج معامل التكرير بمعدل 

. أما فيما يتعلق باآلفاق المستقبلية للطاقة على المدى القصير، قامت إدارة معلومات الطاقة االمريكية برفع توقعات أسعار خام ذي سبقال

على التوالي، في حين قامت برفع  ،دوالر أمريكي للبرميل 57.26دوالر أمريكي للبرميل و  53.88إلى  2018و 2017برنت لعامي 

مليون برميل يومياً، فيما يعد أعلى متوسط لمعدالت  10.02ألف برميل يومياً إلى  60بواقع  2018النفط األمريكي للعام توقعات انتاج 

اج. اإلنتاج األمريكي على االطالق. ويتوقع أن يؤدي االرتفاع الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا إلى تحفيز المنتجين األمريكيين لزيادة اإلنت

مليون برميل يومياً من قبل إدارة معلومات  1.62ألف برميل يومياً إلى  40خفيض توقعات نمو الطلب على النفط بواقع وفي المقابل، تم ت

 مليون برميل يومياً. 1.39ألف برميل يومياً لتصل إلى  80قد تم رفعها بواقع  2017الطاقة االمريكية، إال ان توقعات الطلب للعام 

الحفر والتنقيب األفقي. أعمال توقع تباطؤ انتاج الهيدروكربونات األمريكية في المستقبل القريب بسبب نمو ومع ارتفاع أسعار النفط، ال ي

وقد أدى ذلك إلى تصدير الواليات حفارة.  751ليصل الى  2في حين ارتفع عدد الحفارات األمريكية لألسبوع الخامس على التوالي بمقدار 
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ات في تاريخها مدعومة بخطوط االنابيب المتوافرة لديها إلى جانب هياكل بنيتها التحتية. وقامت المتحدة ألكبر كمية من الهيدروكربون

لسد الفجوة التي خلفتها مصافي التكرير في أمريكا الالتينية، للبالد الغرب األوسط  منطقة الواليات المتحدة بشحن منتجاتها الفائضة في

 باإلضافة إلى العمالء في أوروبا وآسيا.

 وبعد أن شهدنا مراجعة برفع توقعات الطلب العالمي للنفط على مدار أربعة أشهر متتالية، تم اإلبقاء على تلك التوقعات دون تغير مقارنة

ً ليصل إلى  1.53بتقرير األوبك الشهري األخير. حيث يتوقع ان يبلغ النمو  ً ليعكس في  96.94مليون برميل يوميا ملين برميل يوميا

إلى اتجاه  2017ب المرتفع من جانب اوروبا والصين ودول آسيا األخرى. اما في الواليات المتحدة، فتشير بيانات سبتمبر األساس الطل

على خلفية تراجع الطلب على الجازولين في حين ارتفع الطلب على الديزل. إال انه  2016تراجعي في الطلب على النفط مقارنة بسبتمبر 

تشير إلى قوة نمو الطلب مقارنة بالعام السابق فيما أدى إلى  2017يانات األساسية لشهري أكتوبر ونوفمبر على الرغم من ذلك، فان الب

. وفي المنطقة األوروبية، ظل الطلب على النفط 2017مليون برميل يومياً خالل االحدى عشر شهراً األولى من العام  0.15نمو بمعدل 

سا وإيطاليا وتركيا وهولندا وبولندا، حيث أدى تراجع أسعار النفط إلى زيادة الطلب من جانب قطاع قوياً في ألمانيا والمملكة المتحدة وفرن

 المواصالت على الرغم من توافر بعض العوامل الموازنة لذلك.

الطلب ألكتوبر أما على صعيد دول آسيا المحيط الهادئ التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، سجلت اليابان ضعفاً في اتجاهات 

 2017في حين شهدت كوريا الجنوبية ارتفاعاً هائالً في الطلب بالنسبة لمعظم فئات المنتجات النفطية. كما أظهرت بيانات سبتمبر  2017

، استمرت الخاصة بأستراليا نمواً قوياً في اتجاهات الطلب على النفط. اما من جهة الدول غير التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

، وذلك على الرغم من عدم تغير اجمالي توقعات النمو على الطلب 2017الصين في تسجيل ارتفاعاً في الطلب على النفط في أكتوبر 

وإن كان نمواً هامشياً بالمقارنة باالتجاهات التي عاصرناها على  2017. كما سجلت الهند ايضاً نموا في الطلب خالل أكتوبر 2017للعام 

نتيجة لتأثير  2017شهر القليلة الماضية. وفي الشرق األوسط، تراجع الطلب على النفط بصورة حادة في السعودية في أكتوبر مدى األ

 البدائل باإلضافة إلى تراجع حرق النفط لتوليد الكهرباء بسبب العوامل الموسمية.  استخدام 

مليون برميل يومياً ليصل اجمالي الطلب إلى  1.51ا دون تغير عند مستوى ، فقد تم اإلبقاء عليه2018نمو الطلب العالمي للعام  من جهةو

مليون برميل يومياً.  ومن المتوقع أن يشكل النمو االقتصادي وبيئة تراجع األسعار ضغوطا تصاعدية على الطلب على النفط في  98.45

إلى عكس  2017مركبات وارتفاع الخط المرجعي األساسي للعام الواليات المتحدة، في حين من المتوقع أن يؤدي استخدام البدائل وكفاءة ال

تأثير العوامل اإليجابية سالفة الذكر. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على النفط األوروبي اتجاها مماثالً، حيث شهد تحسنا طفيفا مقارنة 

نظراً لتوقع  2017اإلجمالي أقل من مستويات العام  بالتقرير السابق نتيجة للنمو االقتصادي الجيد وإن كان من المتوقع أن يكون النمو

 تالشى بعض العوامل اإليجابية في العام المقبل.

مليون برميل يوميا، ليصل المتوسط  0.84على أساس شهري بواقع  2017وشهدت توقعات المعروض النفطي العالمي ارتفاعاً في نوفمبر 

. وشكل المعروض النفطي للدول غير 2016مليون برميل يوميا ًمقارنة بنوفمبر  0.35مليون برميل يوميا، مرتفعاً بمعدل  97.44إلى 

 64.99مليون برميل يوميا، ليصل في المتوسط إلى  0.98األعضاء بمنظمة األوبك خالل الشهر النصيب األكبر من تلك الزيادة، حيث بلغ 

 مليون برميل يوميا.  

ً ليصل  0.15بأكمله ارتفاع المعروض النفطي بواقع  2017م وأظهرت التعديالت التي طرأت على توقعات العا مليون برميل يوميا

مليون برميل يومياً. وجاء هذا التعديل بصفة أساسية على خلفية  0.81مليون برميل يومياً فيما يشير لنمو بمعدل  57.82المتوسط إلى 

ومياً( والواليات المتحدة وكندا التين أبدتا نموا اعلى من مليون برميل ي 0.09ارتفاع توقعات المعروض النفطي من جانب روسيا )+

المتوقع في المعروض النفطي للربع الثالث من العام، باإلضافة إلى رفع توقعات المعروض النفطي للمكسيك والذي يتوقع له التراجع 
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 األمر الذي يعادل تأثير رفع التوقعات سالفة الذكر.   بطئاً. وفي المقابل، تم تخفيض توقعات إندونيسيا مقارنة بالتقرير األخير، أكثربوتيرة 

 0.99مليون برميل يومياً إلى  0.12بمعدل  2018كما تم أيضاً رفع توقعات المعروض النفطي للدول غير األعضاء بمنظمة األوبك للعام 

المتحدة سية نمو المعروض النفطي للواليات مليون برميل يومياً، فيما يعكس بصفة أسا 58.81مليون برميل يومياً ليصل في المتوسط إلى 

مليون برميل يومياً. في حين تم رفع توقعات المعروض النفطي لبعض الدول غير  1.05سجل نمواً بواقع يوالذي يتوقع له االن ان 

مليون برميل يومياً  0.15تراجعاً جزئياً بمعدل  قابلهمليون برميل يومياً، إال ان هذا النمو قد  0.99األعضاء بمنظمة األوبك بإجمالي بلغ 

 من جهة توقعات نمو المعروض الروسي.  

 

 

 

 

 )مليون برميل يومياً( – 2017 نوفمبرشهر ل ينتاج النفطمن اال األوبكفي  األعضاءحصص الدول 
  

 

 بلومبرغ: المصدر       

 

مع تسجيل اغلبية المنتجين تراجعاً في اإلنتاج على أساس شهري. ووفقاً لوكالة  2017وقد واصل انتاج األوبك في التراجع خالل نوفمبر 

مليون برميل يومياً، فيما يعد ادنى مستوياته على مدى الستة أشهر الماضية، مقابل  32.47بلومبرج، بلغ اجمالي متوسط انتاج األوبك 

. وسجلت أنجوال اعلى معدل تراجع 2017ألف برميل يومياً في نوفمبر  80األمر الذي أدى إلى تراجع بمعدل  2017توبر في أك 32.55

ً وبلغ انتاجها  100في اإلنتاج الشهري بواقع  ً تبعتها الكويت ثم السعودية بتخفيض اإلنتاج  1.61ألف برميل يوميا مليون برميل يوميا

ً  90بإجمالي  ألف برميل يومياً تبعتها قطر برفع  40في المقابل، سجلت العراق اعلى معدل ارتفاع في اإلنتاج بواقع و. الف برميل يوميا

 ألف برميل يومياً. 30انتاجها بواقع 
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