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لماذا انتعشت أسعار النفط؟

معظم النصف األول من  على ارتفاعها خاللأسعار النفط  حافظت

للبرميل حتى نهاية  دوالرا   45، حيث بلغت في المتوسط 7102عام 

بين منظمة أوبك  7106في نهاية عام  الذي أبرمبعد االتفاق  مايو 

ج  على خفض منظمة الوبعض المنتجين الرئيسيين من خار

ر للبرميل في المتوسط دوال 54تراجعت األسعار إلى اإلنتاج. ثم 

ي يونيو ويوليو،  ذلك بشلك رئيسي إلى المخاوف  ويعودخالل شهر

ياد وض من من ارتفاع اإلنتاج في الواليات المتحدة وز ة المعر

يا وليبيا اللتين أعفيتا ، في . ولكنمن اتفاقية منظمة أوبك نيجير

ى نهاية شهر يوليو، انتعشت أسعار النفط ، حيث ارتفعت مرة أخر

للبرميل في بداية  دوالر  52من أدنى مستوى لها عند  %01بة بنس

. وجاء االنتعاش على الرغم للبرميل في نهايته دوالر 41الشهر إلى 

رتفاع في إنتاج الواليات المتحدة واستمرار استمرار االمن 

يا وليبيا،  وهو ما أثار  المخاوف بشأن نمو العرض من نيجير

 تعاش.األسباب وراء االن التساؤل عن

،  وراءن رئيسيان عامالهناك ، يبدوفيما   ارتفاع أسعار النفط. أوال 

ونات النفط الخام في وقت  التي اكنت ترتفع باستمرار  -بدأت مخز

في  -منظمة أوبك استقطاعاتسابق من العام على الرغم من 

ونات النفط الخام فاالنخفاض.  في الواليات المتحدة، بدأت مخز

ع في يوليو على نحو خاصفي االنخفاض بشلك  مما اكن   أسر

لك مليون برميل في المتوسط  6.4انخفضت بمعدل حيث . متوقعا  

ع مقارنة بمتوسط  يادة قدرهأسبو مليون برميل خالل  1.0 از

. وقد تسارعت عملية سحب 7102النصف األول من عام 

ونات في الواليات المتحدة  التي جهود منظمة أوبك  بفضلالمخز

ير الطاقة السعودي عن ت استهدف خفض الصادرات. وتحدث وز

خفض الصادرات إلى الواليات المتحدة في مايو الماضي، وفي 

مليون برميل  6.6نهاية يوليو أعلن أن إجمالي الصادرات سيبلغ 

. وفي جميع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، من يوميا  

وتها التيالمتوقع أن  ونات من ذر مليار  1.17بلغت  تنخفض المخز

 برميل بحلول نهاية العام. مليار  7.00برميل في مايو إلى 

ج أوبك  ، كثفت أوبك وبعض المنتجين الرئيسيين خار ثانيا 

يز االلتزام  باتفاق خفض االنتاج بنهاية شهر يوليو. جهودهم لتعز

بع  %011وبلغت نسبة االلتزام باالتفاقية داخل أوبك  خالل الر

 خالل%05إلى لكن تراجعت هذه النسبة قليال   األول من العام

في الوقت ذاته، تحسنت نسبة  كلك. 7102النصف األول من 

ج أوبك من  بع األول إلى 04االلتزام باالتفاقية من خار % في الر

ويترك هذا األمر  مجاال  لتحسن االلتزام  % للسنة حتى اآلن.60

ذكرت لجنة المراقبة ألوبك يوليو،  75وفي باتفاقية خفض اإلنتاج. 

يادة نسبة االلتزام هاخارجوالمنتجين من  بخفض  أنها ستحاول ز

عدد من المنتجين الرئيسيين، بما بعد ذلك، أكد  قليلة أياموب. اإلنتاج

وأكدوا على أنهم  باالتفاقيةلتزامهم ا، في ذلك اإلمارات والكويت

يحات وأعطت هذه . أكبر في إنتاجهمسيقومون بخفض  التصر

 دفعة قوية لألسعار.

 باتفاقية خفض اإلنتاجالتزام أوبك 

 )إنتاج النفط بألف برميل في اليوم( 

 

يا بعد إعفائهم من االلتزام باالتفاقية ات ، ** تستثنى الوالي* تستثنى ليبيا ونيجير

ج اوبك  المتحدة من المنتجين خار

 QNBأناليتكس ، وقسم االقتصاد في وهيفر أوبك، وواكلة الطاقة الدولية،  المصادر:

، الحالي عامال في؟ حتى اآلن ذلك بالنسبة لتوقعاتناماذا يعني  

فإن كما هو متوقع، و. دوالر للبرميل 52بلغ متوسط أسعار النفط 

ن عملية  ي على قدم  سوق النفط العالميفي إعادة التواز تجر

إلى أن السوق  الدولية الطاقة واكلةأحدث بيانات وساق. وتشير 
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وض بحوالي  يشهد نقصا  فيس برميل في اليوم ألف  211المعر

. وتسعى 7104في عام في اليوم برميل ألف  611و 7102 عام في

يخي لخمس  ونات إلى متوسطها التار أوبك إلى تقليص المخز

ونات انخفاض ال نتوقعلكننا و سنوات، لمستوى ا ذلك إلى المخز

ولذلك ستضطر  .(7104االتفاق الحالي )مارس مدة  عند انتهاء

ون  بغية الوصول لحجمنتاج لتمديد تخفيضات اإلأوبك  المخز

يرنا الصادر مؤخرا  )انظر  المستهدف ق منظمة أوبك لعام ، تقر مأز

ارتفاع كبير في  حدوث أن يؤدي إلى من شأن ذلك(. و7104

ي  لكن يرجح قيامسعار. األ الواليات في منتجي النفط الصخر

يادةالمتحدة  للنفط التعادل  سعرسعار األ تجاوزمداد عندما تاإل بز

ي األسعار  نا السابقة بأنتوقعاتفإننا سُنبقي على  ،ولذلك. الصخر

ي الذي نتوقع ستكون محكومة بسقف  سعر التعادل للنفط الصخر

في عام  58و 7102في عام دوالر للبرميل  55متوسط في الأن يبلغ 

يرنا الصادر  7104 ،  )انظر تقر هل توقف االنخفاض في مؤخرا 

يكي؟ ي األمر  . (أسعار التعادل للنفط الصخر
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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 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  علىفي التقر  خاصة بالمستثمر

، 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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