
 إنفست بحوث كامكو           
 

  

 

 
Page 1 

 
  

 

     ... انقضىالعام الذي  – 2019عن العام  حول أداء أسواق النفط العالميةإنفست  تقرير كامكو

 

 ... على خلفية تحسن توقعات الطلب 2019أسعار النفط تحقق أكبر مكاسب منذ ثالثة أعوام في العام 

في المائة، حيث أنهى مزيج خام برنت  34ثالثة أعوام مرتفعة بنسبة أكبر مكاسب تسجلها منذ  2019شهدت أسعار النفط في العام 

دوالر أمريكي للبرميل على خلفية تحسن آفاق النمو االقتصادي مع اقتراب الواليات المتحدة والصين  67.77تداوالت العام عند مستوى 

في المائة خالل   6تجارية. وكان النمو واضحاً على النطاق األوسع لسوق السلع، حيث ارتفع المؤشر ذي الصلة بنسبة  التفاقية  المن توقيع ا

 الغاز الطبيعي الذي شهد تراجعاً حاداً بأكثر من ربعسعر كافة مؤشرات السلع الرئيسية تقريباً خالل العام، باستثناء  نموالعام في ظل 

منظمة األوبك على حصص  التي فرضتها قيودالضمنها استمرار  ل مند من العواميعدالتعزيز أسعار النفط . كما ساهم ايضاً في قيمته

اإلنتاج طوال العام إلى جانب تراجع إنتاج إيران نظراً للعقوبات التي فرضت عليها من قبل الواليات المتحدة. من جهة أخرى، ساهمت 

تي تعرضت لها منشآت النفط السعودية في إضافة المزيد من الضغوط بما ساهم في زيادة القضايا الجيوسياسية في المنطقة والهجمات ال

 . 2019العام   على مدارتقلبات األسعار 

 2019 اتجاه أسعار النفط منذ بداية العام
  

 
 ، إدارة معلومات الطاقة المصدر: بلومبرغ

 

دوالر أمريكي   70  كسره لحاجزالمائة تقريبا على مدار جلسات التداول الثالث األولى وفي    4بارتفاع أسعار النفط بنسبة    2020بدأ العام  و

حدة  تراجعفي ظل  فقدت من زخمهاالهجمات التي تعرضت لها إيران. إال ان األسعار  بعدثمانية أشهر تقريباً  للمرة األولى منذللبرميل 

يباً مقارنة بأعلى المستويات المسجلة خالل العام. وجاء هذا التراجع أيضا على في المائة تقر  9ذلك بنسبة   إثرالتوترات لتنخفض األسعار  

في ظل بلوغ زيادة مخزونات البنزين  2020يناير  3األمريكي في األسبوع المنتهي في  نفط خلفية االرتفاع غير المتوقع في مخزونات ال

ومات الطاقة األمريكية. وظل الطلب على البنزين في الواليات المتحدة اعلى مستوياتها المسجلة في أربعة أعوام وفقاً لبيانات إدارة معل
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  2020يناير  10ضعيفاً في اآلونة األخيرة بما أدى إلى ارتفاع المخزونات في بداية العام. إال ان بيانات المخزون لألسبوع المنتهي في 

مليون برميل خالل  6.7زونات البنزين التي ارتفعت بواقع مليون برميل على الرغم من استمرار ارتفاع مخ 2.5أظهرت انخفاضاً قدره 

 األسبوع.

 

ً وفقاً إلدارة  13أما على جانب العرض، فقد بدأ العام بارتفاع إنتاج الواليات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد بلغ  مليون برميل يوميا

مليون برميل  9منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تجاوزت معلومات الطاقة األمريكية. كما ذكر التقرير أن مخزونات الدول التابعة ل

قطاع النفط. وأظهر تقرير آخر أن إنتاج النفط في   لدىمتخطية متوسط الخمس سنوات، فيما يعد مؤشراً حيوياً لمستوى المخزون المتوفر  

ألف    350النرويج بلغ أعلى مستوياته المسجلة في تسعة أعوام بعد أن بدأ تشغيل حقل يوهان سفير دروب في بحر الشمال الذي بلغ انتاجه  

ً  1.76برميل يومياً بما ساهم في رفع إنتاج البالد إلى   .مليون برميل يوميا

 

اجع . ترمليون برميل يوميا  29.6بلغ حوالي  حيث    2019  مقارنة مع نوفمبر  2019  تجي أوبك بشكل طفيف خالل ديسمبرإنتاج منتراجع  

مضاربات . الجزئياً ارتفاع اإلنتاج في أنغوالقابله  اإلنتاج في المملكة العربية السعودية والعراق واإلمارات العربية المتحدة خالل هذا الشهر  

على الرغم من أن مستوى  بالتأثيرتي تمدد الموعد النهائي الحالي لخفض اإلنتاج حتى نهاية العام قد بدأت بالفعل المحيطة بالمجموعة ال

في تقريرها الشهري األخير،  قعت وكالة الطاقة الدوليةتوو. هذا التعاون واالمتثال من قبل الدول غير األعضاء في أوبك لم يتحدد بعد

ما أشار التقرير إلى مستوى . ك2020عام  الفي اإلمدادات من الدول غير األعضاء في منظمة أوبك في    مياألف برميل يو  100زيادة قدرها  

في حين أن   في المائة  181 حيث بلغت النسبةوبك األ نسبة امتثال أعلى لدول مع  وحلفاؤهاوبك األ دولل في المائة  142 ةنسب بلغ امتثال

 في المائة. 59 بلغتوبك األالمنتجين من خارج نسبة امتثال 

 

 

في  10بنسبة  يتراجعمتوسط األسعار و 2019في المائة في العام  34ارتفاع أسعار النفط بنسبة   -   2019سوق النفط في العام 

 ... المائة

 ليغلق عندفي المائة  34، حيث سجل مزيج خام برنت مكاسب بنسبة 2019ارتفعت أسعار النفط على صعيد كافة الفئات تقريبا في العام 

دوالر أمريكي   68.0في المائة خالل العام ليغلق عند مستوى    32دوالر أمريكي للبرميل، في حين ارتفع سعر نفط األوبك بنسبة    67.77

للبرميل. إال أن تلك المكاسب لم تنجح في رسم صورة دقيقة لتقلبات األسعار خالل العام، حيث اتسع نطاق تقلبات سعر مزيج خام برنت 

دوالر أمريكي للبرميل كحد أدنى. كما أظهر متوسط  53.23دوالر أمريكي للبرميل كحد أقصى و 74.94راوح ما بين تيخالل العام ل

ً بيناً عن مستويات األسعار المسجلة بنهاية العام. حيث بلغ متوسط سعر مزيج خام برنت  دوالر   64.3سعر الخام خالل العام اختالفا

في المائة على أساس سنوي.   10، مسجالً انخفاضاً بنسبة  2018دوالر أمريكي للبرميل في العام    71.3للبرميل خالل العام مقابل  أمريكي  

، أي بانخفاض 2019دوالر امريكي للبرميل في العام  64.0وعلى نحو مماثل، شهد متوسط سعر خام األوبك تراجعاً، حيث وصل إلى 

تراجع أقل  سجل معدل    . أما بالنسبة لسعر خام النفط الكويتي، فقد2018العام  دوالر أمريكي للبرميل في    69.7في المائة مقابل    8.1قدره  

دوالر    69.1مقابل    2019دوالر أمريكي للبرميل في العام    64.4في المائة، حيث بلغ متوسط السعر    6.7نسبياً في متوسط األسعار بنسبة  

 .2018في العام  للبرميل أمريكي
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 2019 2018 2017 2016 2015 أسعار النفط مع نهاية العام

 67.96 51.55 64.47 53.30 31.27 أوبك 

 %31.8 %20.0- %21.0 %70.5 %39.9- التغير )%(

 67.77 50.57 66.73 54.96 36.61 برنت 

 %34.0 %24.2- %21.4 %50.1 %33.8- التغير )%(

            
 2019 2018 2017 2016 2015 متوسط سعر النفط السنوي

 64.04 69.70 52.43 40.76 49.49 أوبك 

 %8.1- %32.9 %28.6 %17.6- %48.6- التغير )%(

 64.28 71.34 54.12 43.64 52.32 برنت 

 %9.9- %31.8 %24.0 %16.6- %47.1- التغير )%(

 إدارة معلومات الطاقةو إنفست المصدر: بلومبيرج وبحوث كامكو

وتأثرت األسعار خالل العام بشكل واضح بالمحادثات المتعلقة بالنزاع التجاري بين الواليات المتحدة والصين والتي أثرت على توقعات 

الطلب على النفط على مستوى العالم. وكان هناك عدد من العوامل األخرى التي أثرت على األسعار من ضمنها ارتفاع مستويات إنتاج 

لى مستويات قياسية، والعقوبات المفروضة على إيران وفنزويال، وتمديد اتفاقية األوبك وحلفائها وما ترتب عليها من النفط األمريكي إ

مليون برميل يومياً، وتصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية في الشرق األوسط على خلفية الهجوم  2.1 بمقدارخفض مستويات اإلنتاج 

المدى القريب فيما يعزى أساساً  على. وتوقعت أغلبية الوكاالت تباطؤ االقتصاد العالمي 2019على منشآت النفط السعودية في سبتمبر 

ساهم   2020إال أن التوقيع على االتفاقية التجارية بين الطرفين في مستهل العام  التجاري. النزاع على خلفيةإلى تباطؤ التجارة العالمية 

. ووفقاً للشروط المعلنة للصفقة، لن يتم فرض رسوم جمركية إضافية من قبل الواليات المتحدة على الواردات  يسوق النفط نتعاش الفي ا

إضافية من الواليات المتحدة على مدار العامين    أمريكي  مليار دوالر  200ت بقيمة  الصينية. إال انه يتعين على الصين استيراد سلع وخدما

، والتي تعد سنة األساس للمقارنة. ويعني ذلك ان إجمالي الصادرات 2017مليار دوالر أمريكي في العام    185المقبلين مقابل ورادات بقيمة  

مليار دوالر أمريكي في العام  310، ثم إلى 2020ر أمريكي في العام مليار دوال 260األمريكية إلى الصين من المقرر أن يصل إلى 

، وهو ما يرى المحللون انه يصعب الوصول إليه. وفي المقابل، وافقت الواليات المتحدة على تخفيض الرسوم الجمركية على 2021

وفي ذات الوقت، بدأ العمل بالفعل على بنود  في المائة. 7.5في المائة إلى  15من الصين من  أمريكي مليار دوالر 120واردات بقيمة 

ومة  المرحلة الثانية من االتفاقية التجارية، حيث من المتوقع أن تفرض الواليات المتحدة المزيد من القيود على اإلعانات التي تمنحها الحك

 الصينية لشركاتها المحلية.
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 2019 2018 2017 2016 2015 اإلنتاج )الف برميل يوميا( 
متوسط النمو لخمس 

 سنوات

 %1.8- 1,021 1,042 1,041 1,103 1,105 الجزائر

   %2.0- %0.1 %5.7- %0.1- %1.3- التغير )%(

 %3.3- 1,392 1,507 1,657 1,730 1,801 أنغول 

   %7.6- %9.1- %4.2- %3.9- %9.4 التغير )%(

 N/A N/A N/A 324 329 N/A جمهورية الكونغو

   - - - - - التغير )%(

 %1.2- 524 522 530 551 544 الكوادور

   %0.5 %1.5- %3.9- %1.4 %2.2- التغير )%(

  
 N/A N/A 134 122 117 N/A غينيا الستوائ 

   %4.1- %9.0- - - - التغير )%(

 N/A 210 196 184 196 N/A الغابون 

   %6.3 %6.2- - - - التغير )%(

 %3.4- 2,351 3,563 3,790 3,472 2,810 ايران

   %34.0- %6.0- %9.2 %23.5 %0.6 التغير )%(

 %7.6 4,693 4,541 4,442 4,439 4,025 العراق

   %3.4 %2.2 %0.1 %10.3 %23.6 التغير )%(

 %1.2- 2,697 2,757 2,710 2,878 2,854 الكويت 

   %2.2- %1.7 %5.8- %0.8 %0.4- التغير )%(

 %19.5 1,095 973 828 384 386 ليبيا

   %12.5 %17.6 %115.4 %0.4- %14.2- التغير )%(

يا   %1.6- 1,881 1,751 1,708 1,624 1,938 نيجير

   %7.4 %2.5 %5.2 %16.2- %5.2- التغير )%(

 %0.3 9,795 10,313 9,968 10,418 10,243 السعودية

   %5.0- %3.5 %4.3- %1.7 %6.0 التغير )%(

 %2.1 3,068 2,985 2,910 2,958 2,879 المارات

   %2.8 %2.6 %1.6- %2.7 %4.1 التغير )%(

ويل  ز  %19.0- 816 1,393 1,943 2,220 2,363 فيز

   %41.4- %28.3- %12.5- %6.0- %0.8 التغير )%(

 %0.3 29,975 31,975 31,855 31,986 30,948 أوبك*

   %6.3- %0.4 %0.4- %3.4 %4.9 التغير )%(

 %6.8 12,200 10,990 9,352 8,839 9,439 **الوليات المتحدة األمريكية

   %11.0 %17.5 %5.8 %6.4- %7.4 التغير )%(

 2019*مع استبعاد قطر   ** توقعات االنتاج للعام 

 إنفست وبحوث كامكو إدارة معلومات الطاقةالمصدر: أوبك، بلومبيرج، 

وعلى جانب العرض، ساهم تمديد اتفاقية األوبك وحلفائها لخفض حصص اإلنتاج وزيادة التزام بعض منتجي األوبك، بصدارة السعودية، 

مليون برميل يومياً في العام الماضي. من   10.3مليون برميل يومياً مقابل    9.8في تعزيز األسعار خالل العام. وبلغ متوسط انتاج المملكة  

بالتزامن مع اضطرابات اإلنتاج في ليبيا عليهما دى تراجع اإلنتاج من قبل إيران وفنزويال بسبب استمرار فرض العقوبات جهة أخرى، أ

مليون   29.33ونيجيريا إلى ارتفاع األسعار. وبلغ متوسط إنتاج الدول األعضاء بمنظمة األوبك، باستثناء الجابون وغينيا االستوائية، 

، كما انه أقل من معدالت انتاج 2011فيما يعد أدنى مستويات اإلنتاج المسجلة من قبل المجموعة منذ العام  2019العام برميل يومياً في 

 مليون برميل يومياً. 2بواقع  2018العام 
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 اتجاهات أسعار النفط

ئة خالل جلسات التداول الثالث األولى في الما 4.3استهلت أسعار النفط تداوالت العام الحالي بوتيرة إيجابية، حيث سجلت نمواً بنسبة 

دوالر أمريكي للبرميل للمرة األولى منذ ثمانية أشهر. إال ان االرتفاع غير  70.9دوالر أمريكي للبرميل وصوالً إلى    70وكسرت حاجز  

سعر سلة األوبك إلى التراجع  المتوقع لمخزونات النفط األمريكية دفع باألسعار إلى التراجع على مدار جلسات التداول الالحقة بما دفع ب

. وجاء هذا التراجع على الرغم من إعالن الواليات المتحدة عن توقيع 2020يناير  16دوالر أمريكي للبرميل بحلول  65.6إلى مستوى 

مرت قرابة المرحلة األولى من االتفاقية التجارية مع الصين والتي ساهمت في توفير هدنة مؤقتة من تبعات الحرب التجارية التي است

ك عدد عامين بين الطرفين. ولم يكن لتوقيع االتفاقية التجارية وقعاً كبيراً على األسواق وذلك ألنه وفقاً لتفاصيل بنود الصفقة ما يزال هنا

فرض والثانية من التحديات التي تقف امام تنفيذها بنجاح على مدار العامين المقبلين. باإلضافة إلى ذلك، تظهر التفاصيل األولية للمرحلة 

 الواليات المتحدة للمزيد من الضغوط على الصين مقابل خفض الرسوم الجمركية.  

 

، حيث بلغ متوسط سعر 2019المتوسطات الشهرية ألسعار النفط للشهر الثاني على التوالي خالل شهر ديسمبر    تارتفعمن جهة أخرى،  

. 2019في المائة فيما يعد أعلى معدل نمو على أساس شهري منذ أبريل    5.6بنمو بلغت نسبته  للبرميل  دوالر أمريكي    66.5خام األوبك  

دوالر أمريكي للبرميل، بينما ارتفع   66.9في المائة وصوالً إلى   6.0ة أعلى هامشياً بلغت  كما ارتفع متوسط سعر مزيج خام برنت بوتير

 . 2019دوالر امريكي للبرميل في ديسمبر  66.3في المائة، حيث بلغ  4.0سعر خام النفط الكويتي بنسبة 

 

 2020و 2019الطلب والعرض العالمي على النفط لعامي 

مليون برميل يومياً مع توقع بلوغ متوسط الطلب  0.05وخفضها بواقع  2019المي على النفط للعام تم تعديل تقديرات نمو الطلب الع

. وتعكس تلك 2019برميل يومياً في العام  99.77مليون برميل يومياً. ومن المتوقع اآلن أن يصل إجمالي الطلب إلى  0.93العالمي إلى  

لتابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ونظيرتها من منطقة آسيا والمحيط الهادئ المراجعة انخفاض الطلب من قبل الدول األمريكية ا

من منطقة الشرق األوسط. وشهدت الدول األمريكية التابعة لمنظمة  2019والذي قابله جزئياً ارتفاع الطلب في الربع الرابع من العام 

نظراً لتراجع أنشطة  2019ير المتوسطة خالل النصف األول من العام التعاون االقتصادي والتنمية انخفاض الطلب على نواتج التقط 

قطاعي الصناعات التحويلية والنقل بواسطة الشاحنات. أما على صعيد منطقة آسيا والمحيط الهادئ التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي 

مواد البتروكيماوية أضعف من المتوقع. كما تم خفض والتنمية، فقد تم تعديل تقديرات الطلب حيث جاء الطلب على الوقود الصناعي وال

  توقعات الطلب للدول غير التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، خاصة بالنسبة للطلب من جهة الهند خالل الربعين الثاني والثالث 

 . 2019ف الثاني من العام ، وهو األمر الذي قابله زيادة الطلب من جهة منطقة الشرق األوسط خالل النص2019من العام 

 

مليون برميل يومياً  1.22مليون برميل يومياً لتصل إلى  0.14ورفعها بواقع  2020من جهة أخرى، تم تعديل توقعات نمو الطلب للعام 

ة التجارية مليون برميل يومياً خالل العام. وتعكس تلك المراجعة تأثيرات الصفق 100.98ومن المتوقع اآلن أن يصل إجمالي الطلب إلى 

الجديدة المبرمة ما بين الواليات المتحدة والصين باإلضافة إلى تراجع معدالت سنة األساس نظراً لضعف المستويات المسجلة في العام 

. وقد تركزت مراجعة التوقعات بصفة رئيسية على معدالت الطلب لمنطقة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والتي تم رفعها 2019

 مليون برميل يومياً. 0.09بواقع 
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 100.28وبلغ في المتوسط    2019مليون برميل يوميا في ديسمبر    0.06ووفقاً للبيانات األولية، تراجع المعروض العالمي من النفط بواقع  

والنرويج وكندا والمكسيك  مليون برميل يوميا. وجاءت الزيادة في اإلنتاج بشكل أساسي على خلفية ارتفاع اإلنتاج في المملكة المتحدة 

في المائة خالل  29.4نقاط أساس على أساس سنوي إلى  10والواليات المتحدة. في المقابل، تراجعت حصة األوبك في السوق بمقدار 

 .2019ديسمبر 

 

مليون  0.04قع بأكمله، فقد تمت مراجعة توقعات نمو المعروض النفطي من خارج منظمة األوبك ورفعه بوا 2019أما بالنسبة للعام 

  64.34مليون برميل يومياً مع توقع أن يصل إجمالي المعروض النفطي إلى  1.86برميل يومياً، ليصل بذلك معدل النمو المتوقع إلى 

  46نمو إنتاج مواد الوقود السائل في الواليات المتحدة والذي تم رفعه بواقع   الى  مليون برميل يومياً. وتعكس تلك المراجعة بصفة رئيسية

  21مليون برميل يومياً للعام بأكمله. كما تم رفع تقديرات المعروض النفطي من قبل النرويج بواقع  1.66ألف برميل يومياً ليصل إلى 

آالف برميل يومياً لكال من روسيا والبحرين، وهو األمر الذي قابله جزئياً خفض توقعات المعروض النفطي   10ألف برميل يومياً، وبواقع  

ألف برميل يومياً( وقطر والهند. وتم تعديل توقعات نمو المعرض النفطي أيضاً  15-ألف برميل يومياً( وغانا ) 21 -المتحدة ) للمملكة

 66.68مليون برميل يومياً، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط العرض  2.35مليون برميل يومياً ليصل إلى  0.18بواقع  2020للعام 

ألف برميل   94غير األعضاء بمنظمة األوبك. وتعكس تلك المراجعة توقعات اإلنتاج المرتفعة من النرويج )+ مليون برميل يومياً للدول

ألف برميل يومياً( والتي قابلها جزئياً   21ألف برميل يومياً( والمملكة المتحدة )+  79ألف برميل يومياً( وغيانا )+  86يومياً( والمكسيك )+

 ألف برميل يومياً( والسودان وإندونيسيا.  28- ألف برميل يوميا( وروسيا )  76-قبل الواليات المتحدة )خفض توقعات المعروض النفطي من  

 

 انتاج االوبك

 )مليون برميل يومياً( – 2019ديسمبر حصص الدول األعضاء في األوبك من االنتاج النفطي لشهر 
  

 

 المصدر: بلومبرغ        

 

مليون برميل  29.6، حيث بلغ أدنى مستوياته المسجلة خالل ثالثة أشهر وصوالً إلى 2019خالل ديسمبر  ه واصل إنتاج األوبك تراجع
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ً بانخفاض قدره  ً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج. ويعزى  90يوميا ً مقارنة بمستويات الشهر السابق، وذلك وفقا ألف برميل يوميا

  160ول من أعضاء منظمة األوبك وهي السعودية والعراق واإلمارات بخفض إنتاجها بواقع التراجع في المقام األول لقيام أكبر ثالث د

ألف برميل   110ألف برميل يومياً وقابله جزئيا ارتفاع اإلنتاج من قبل أنجوال بمقدار    60ألف برميل يومياً. كما انخفض انتاج ليبيا بواقع  

ألف برميل يومياً.   30جماً مثل الجابون واإلكوادور بزيادة اإلنتاج خالل الشهر بواقع  يومياً خالل الشهر. كما قام منتجو األوبك األصغر ح

مليون برميل   29.44من جهة أخرى، أظهرت مصادر األوبك الثانوية تراجعاً بمستويات أعلى إلنتاج األوبك خالل الشهر حيث وصل إلى  

التنقيب في حقل اجوجو داخل المياه العميقة مقابل   أعمال  أن بدأت شركة إيني  يومياً. وجاءت الزيادة الحادة في اإلنتاج من قبل أنجوال بعد

زيادة اإلنتاج في السنوات القادمة. ووفقاً  امكانيةمن التراخيص النفطية خالل الشهر بما زاد من  سواحل البالد. كما منحت البالد عدداً 

الماضي وجاء اسناد مشاريع التنقيب الجديدة بمثابة خطة إنقاذ من قبل الحكومة    للتقرير، انخفض اإلنتاج النفطي للبالد إلى الثلث خالل العقد

 الحتواء تراجع إنتاج النفط.

 


