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 النفط المستوى المثالي ألسعار حفاظ على لل تهدف صفقة أوبك
 

ع الماضي بالموافقة  وسيا اجتماعاتهما األسبو اختتمت أوبك ور

يادة اإلنتاج للمرة األولى منذ ما يقرب من عامين.  أن  ورغمعلى ز

، لإلنتاج المستهدفرسمية  أرقام في غيابالتفاصيل ال تزال غائمة 

ما يصل إلى مليون برميل في لالعرض  من المرجح أن يزدادلكن 

جزئيًا  عكسوعلى نحو يالستة المقبلة.  اليوم على مدى األشهر 

ية تقلبات  أسعار  عدم دقة االتفاق، شهدت عقب إعالن النفط الفور

 %4برنت الرئيسي في البداية بحوالي  ارتفع مؤشر كما . االتفاق

يكي  دوالر  57مستوى  إلى ما يقرب منقبل أن يتراجع  الذي أمر

 .قبل االجتماعات اكن سائداً 

موافقة منظمة أوبك ببالطبع  تتعلقرفع اإلنتاج  إن خلفية قرار 

مليون برميل في اليوم  1.8 بمقداربعد خفضه ا تجميد انتاجهعلى 

األعضاء  العديد من الدول غير قيام مع  8112من مستويات أكتوبر 

وسيا في المقام األول(  بتخفيضات إضافية في منظمة أوبك )ر

ألف برميل في اليوم. اكنت هذه التخفيضات مدفوعة  211 قدرها

 إنتاجوكذلك بارتفاع الطلب العالمي بالبطء الذي ساد حينه في 

يكي الذي اكن النفط  ي األمر تخمة اإلمداد يقود إلى الصخر

ونات ارتفاع و دوالرًا  41األسعار القياسية إلى أقل من تراجع والمخز

 .للبرميل

تم تمديده حتى  الذيو) تخفيض اإلنتاجاتفاق  تنفيذ  اعدسقد و

ن ، شهرًا األخيرة 12خالل الـ (8112منتصف عام  ، على إعادة التواز

ون تتراجعو إلى سوق النفط. منظمة التعاون االقتصادي  اتمخز

ية إلى ما  مستوياتها السابقة إلى  والتنمية وعادت األسعار الفور

غفي الواقع، مع ودوالرًا للبرميل.  51فوق  سعر خام برنت  بلو

يب من إلى اً مؤخر فإن هناك مخاطر  بأن للبرميل،  اً دوالر 21 قر

إحداث إلى مستويات قد تعيق الطلب العالمي  األسعار  ترتفع و

من جديد  تثير التي قد  العالميمن اإلنفاق الرأسمالي موجة 

وعلى . الطويلعلى المدى  في األسعار  حاد انخفاض مخاطر 

هو اإلنتاج على قيود الأوبك بتخفيف  قرار ما دفع التخاذ إن ف، ذلك

المستويات  بحدودالنفط مستقرة نسبيًا  الرغبة في إبقاء أسعار 

يبة من   .المستوى المثاليالحالية، والتي هي قر

وسيا أوبكبالرغم من أن اتفاق  لكن في مؤكدًا  ًا دور قد لعب ور

. اً كن حاسمي، إال أنه لم يالصحوضعه إعادة سوق النفط إلى 

يكي في االرتفاع. ، استمر إنتاج النفط االتفاقخالل فترة ف األمر

يكي  اإلمداد، ارتفع في الواقعو  1.5بمقدار  8112منذ أكتوبر األمر

مليون برميل يوميًا.  11.4إلى أكثر من ليصل مليون برميل يوميًا 

يادة ما وهو   .% 81 تقاربيمثل ز

وض تشير بوضوح الرتفاع األسعار كيوفي حين أن دينامي ات المعر

على المدى القصير ، إال أن عدم اليقين بشأن توقعات الطلب آخذ 

في التزايد. وبينما ال توجد حاليًا مؤشرات تذكر على تباطؤ النمو 

يكي، إال أن زخم النمو  القوي في الناتج المحلي اإلجمالي األمر

و تراجع بشلك كبير في األ شهر األخيرة. وتوجد في منطقة اليور

أيضًا أدلة واضحة على تباطؤ االقتصاد الصيني، فالبيانات األخيرة 

لمبيعات التجزئة والصناعة مخيبة لآلمال. كما أن التهديد المتزايد 

يد من مخاطر الهبوط في االقتصاد  ية يز بنشوب حرب تجار

 . 8112العالمي في عام 

وض من النفط األم يكي أن يلغي تمامًا واكن بإماكن ارتفاع المعر ر

وسياأي تأثير التفاق أوبك  على خفض االنتاج لوال أن هذه  ور

من ما اكن مخططًا له.  في الواقع أعمق بكثير اكنت التخفيضات 

 مليون برميل التي تم االتفاق على خفضها، بلغ 1.2وبعيدًا عن 

مليون برميل  8.2في إنتاج المجموعة الحقيقي الخفض  مقدار

الرئيسي وراء "االلتزام  العامل. واكن 8112قارنة بأكتوبر في اليوم م

ويال بحوالي  الزائد" باتفاق خفض اإلنتاج هو تراجع اإلنتاج في فنز

ألف برميل في اليوم  211من  أكثر بألف برميل في اليوم، أي  511

 من االتفاق الذي التزمت به. 

وض النفط العالمي ديناميكيات  معر

 ، مليون برميل في اليوم(8112تغيير منذ أكتوبر ال)

 
غ وقسم االقتصاد في   QNBالمصادر: بلومبير

ويال و"االلتزام الزائد"  وحتى مع التراجع غير المسبوق في إنتاج فنز

وض  الذي نتج عن ذلك من مجموعة أوبك، لم تكن عوامل المعر
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حاسمة في تعافي سوق النفط. بل اكن ازدهار الطلب العالمي هو 

ي وراء ذلك. فمع اقتراب نمو الناتج المحلي اإلجمالي الدافع الرئيس

العالمي من تحقيق أكبر معدل له في السنوات السبع األخيرة بما 

% هذا العام، نما الطلب العالمي على النفط بمعدل 4يقرب من 

 مليون برميل في اليوم. 1.4سنوي قارب 

يادة االنتاج تعكس و  وسيا في ز في ثقتهم يبدو أن رغبة أوبك ور

: ازدهار ، وهماعلى األقل عاملين من العوامل الثالثة استمرار

اإلمداد. ومن المرجح جدًا أن  تراجعالطلب العالمي على النفط و

، مما قد يحدث ارتفاع ويال أكثر في األسعار  اً يتراجع إنتاج فنز

ية بشلك يفوق مستوى  دوالر للبرميل، ما لم يقم األعضاء  21الفور

ين في أوبك ب يد من النفط في األسواق. وفي اآلخر ضخ المز

، حذرت واكلة الطاقة الدولية من أن 8112توقعاتها األخيرة لعام 

يد من التراجع بما قد يصل إلى  ويال معرض لمز اإلنتاج في فنز

 ألف برميل في اليوم.  771

يد من   يتمثل  التراجعاالحتمال الثاني لتعرض إمدادات أوبك لمز

يكية التي قد تحول دون وصول النفط في تجدد العقوبات األم ر

واكلة الطاقة الدولية أيضًا أن اإلنتاج  اإليراني إلى السوق. وتقدر 

ألف برميل في اليوم  211اإليراني قد يتم كبحه بما قد يصل إلى 

استنادًا إلى تأثير العقوبات السابقة. وبينما يتعين على األرجح اعتبار 

يوهات، يبدو أن تقديرات واكلة الطاقة الدولية ب أنها أسوأ السينار

ويال وإيران اكن حاسما في قرار  تراجعشبح   اإلمداد الذي يهدد فنز

إزالة بأوبك  رفع اإلنتاج اإلجمالي إلى المستوى المتفق عليه و

 بارتفاع حالة "االلتزام الزائد". المخاطر 

وأخيرًا، يبدو أن السمة المميزة الثالثة واألخيرة  ألسواق النفط 

وض النفط  ‒لعالمية في السنوات األخيرة ا وهي ازدهار معر

يكي  ي األمر ستظل سائدة، فأسعار التعادل لمنتجي  ‒الصخر

ي ال تزال تتحرك نحو  دوالر  للبرميل، وذلك أقل  71النفط الصخر

يادة  بكثير من األسعار اآلنية لخام غرب تكساس الوسيط. وتؤكد الز

ملة خالل السنة الماضية على في عدد اآلبار المحفورة غير المكت

ي. يادات كبيرة في انتاج النفط الصخر  احتمال حدوث ز

في تكساس ونيو مكسيكو أكبر مساهم في  حوض بيرميانويعد 

وض ويتمتع بإماكنيات مستقبلية هائلة. ولكن في  يادة المعر ز

، تؤدي اختناقات اإلنتاج، وعلى وجه التحديد نقص  المدى القصير

ة لخطوط األنابيب، إلى الحد من تدفق اإلنتاج السعة االستيعابي

من هذه المنطقة. ويوجد عدد من خطوط األنابيب الجديدة قيد 

يادة كبيرة في قدرات نقل النفط  اإلنشاء، لكن ال ُيرجح حدوث ز

، وهو 8112قبل النصف الثاني من عام  حوض بيرميان من منطقة

وض ا لنفط ما يشير إلى أن وصول الموجة التالية من معر

يكي لألسوق العالمية سيتأخر. ي األمر  الصخر

وال تزال توقعات أسعار النفط تتسم بقدر كبير من عدم اليقين 

 ، وض في المدى القصير بسبب التأثير المجتمع لتراجع المعر

والطلب العالمي اآلخذ في التراجع بالرغم من قوته حتى اآلن، 

يكي. ويبدو أن القرار  وض األمر يخي الذي وازدهار المعر التار

يادة اإلنتاج يركز على تراجع وض اتخذته منظمة أوبك بز  المعر
إنتاج النفط في المدى القصير. ولكن مع  ارتفاع وتغفل مخاطر

بعض التراجع في الطلب العالمي في الوقت الحالي وانفراج 

مستقباًل، فإن مخاطر هبوط  حوض بيرمياناختناقات اإلمداد في 

ن على اآلفاق بعيدة المدى. وعليه، فإن األسعار ال تزال تهيم

توقعاتنا ألسعار النفط ال تزال تشير إلى أن متوسط سعر خام برنت 

دوالر للبرميل  22، وسيتراجع إلى 8112دوالر للبرميل في  22سيبلغ 

 .8112في 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يق      :االقتصادي QNBفر

 عبد الرحمن الجهني

 متدرب – محلل أبحاث 

+974-4453-4436 

  نانسي فهيم

  اقتصادية

+974-4453-4648 

يتشارد آيلي    *ر

  رئيس قسم االقتصاد

 4450-4453 (974+)هاتف: 

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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