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أسواق النفط
+965 2259 5360, omarnakib@nbk.com

لتعوض عن ضيق األسواق األخرى
أوبك وشركائها تقرّ رفع اإلنتاج ّ
اختتم وزراء نفط الدول األعضاء التابعة لمنظمة أوبك االجتماع الوزاري ،الذي
عُقد في الثالث والعشرين من يونيو مع نظرائهم وزراء نفط الدول غير التابعة
للمنظمة ،بالموافقة على رفع إجمالي اإلنتاج من أجل التعويض عن الضيق في
بعض أسواق النفط الذي طرأ خالل العام الماضي نتيجة عدة عوامل ،كقوة
الطلب وتراجع المعروض من انخفاض اإلنتاج في فنزويال وأنغوال وليبيا ،األمر
الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار النفط ألعلى متتوياتها منذ ما يقار لال
سنوات ونصف ،عند  08دوالر للبرميل.
الرسم البياني  :1أسعار النفط
(دوالر للبرميل)
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المصدر :تومسون رويترز داتاستريم ومؤسسة البترول الكويتية

سبتمبر

يولي

وقد تع ّمدت المنظمة في بيانها الرسمي عدم تحديد حصص أي من الدول التي
ستكلّف بالتعويض عن النقص في اإلنتاج .إذ أعلنت فقط أن هدفها من هذه
الخطوة هو تقليل نتبة اإللتزام بالخفض وفق اتفاقية شهر نوفمبر من العام
 6802إلى  ٪088مقارنة بنتبة اإللتزام في مايو البالغة  .٪026وقد أوضح
وزراء النفط الحقا ً أن الزيادة اإلسمية ستبلغ مليون برميل يومياً.
ولكن لم يتم التوضيح عن كيفية الوصول إلى هذه الكمية .إذ بلغ إجمالي النقص
في إنتاج دول أوبك مقارنة بهدفها المحدد وفق اتفاقية فيينا ما يقار  068ألف
برميل يوميا ً في مايو .ويأتي هذا النقص بصورة رئيتية من فنزويال التي تتببت
بمعظم التراجع ،حيث تقلّص إنتاجها عن متتوى الخفض المحدد لها من قبل
المنظمة بنحو ال يقل عن  008ألف برميل يومياً ،لتصل بذلك نتبة التزامها إلى
 .٪000كما تراجع اإلنتاج أيضا ً في أنغوال دون الحصة المحددة لها بواقع 040
ألف برميل يومياً وذلك بتبب ضعف االستثمار في البنية التحتية وآبار نفطية
قديمة .أما في التعودية ،فقد انخفض اإلنتاج أيضا ً دون الحصة المحددة بنحو 20
ألف برميل يومياً ،حيث تع ّمدت التعودية خفض إنتاجها عن المتتوى المحدد
وذلك سعيا ً منها إلنعاش أسعار النفط .ولكننا نعتقد أن المنظمة تتتند في تحديد
هذه الزيادة البالغة مليون برميل يوميا ً (والتي ستُفرض على الدول من داخل
وخارج المنظمة) إلى التوقعات بأن إنتاج فنزويال سيواصل تراجعه خالل
النصف الثاني من العام وأن إنتاج إيران سينخفض بتبب إعادة فرض العقوبات
األميركية وأخيراً أن الطلب العالمي سيحافظ على قوته.
وقد أكدت التعودية أنها ملتزمة بإمداد األسواق بالنفط الالزم للحفاظ على
التوازن في هذه األسواق .وقد ُذكر مؤخراً أن التعودية تنوي زيادة اإلنتاج بكمية
ضخمة ال تقل عن  288ألف برميل يومياً ،ومن المحتمل رفعها إلى  088ألف
برميل لتتجاوز حاجز الـ  0800مليون برميل يومياً .وإن صح ذلك ،ستتجل
التعودية متتوى قياسيا ً يتجاوز إنتاج المملكة في نوفمبر  6802البالغ 0802
مليون برميل يومياً.
ّ
ضخ
وبالفعل ،فقد ُذكر أن الرئيس األميركي "ترامب" قد طلب من الملك سلمان

www.nbk.com

T: (965) 2259 5500, F: (965) 2224 6973, econ@nbk.com, © 2018 NBK

ما يصل إلى  6مليون برميل إضافيا ً يوميا ً ،أي طاقة المملكة اإلنتاجية اإلضافية
كلها ،وذلك للتعويض عن النقص المتوقع من تراجع إنتاج إيران فور فرض
العقوبات األميركية.

برنت وغر تكتاس المتوسط تداوالتهما األسبوع الماضي عند  0000و0300
دوالر للبرميل وذلك على التوالي ،ليقتربان من أعلى متتويات لهما منذ ما
يقار لال سنوات ونصف.

إذاً جميع المؤشرات تدل على أن الدول المنتجة تعتزم تجاوز عجز اإلنتاج
الحالي .وعلى أي حال ،فإن قلة من الدول األعضاء وشركائها ،كالتعودية
والكويت واإلمارات والعراق وروسيا ،قادرة على رفع سعتها اإلنتاجية اإلضافية
بهذا النحو .،إال أن هنالك بعض العوائق التي تقف أمام الزيادات من العراق
كالنزاع القائم مع حكومة كردستان اإلقليمية باإلضافة إلى ضعف البنية التحتية
الالزمة للتصدير ،مما يعني أن الدول األربعة المتبقية والتي تقدّر طاقتها
اإلنتاجية االضافيه بنحو  3مليون برميل يومياً ،ستكون متؤولة عن ملئ النقص
في اإلنتاج.

إن تقلبات األسعار تعكس اتجاهات متضاربة ستؤلر على حركة األسعار في
التتة أشهر المقبلة .حيث أن هنالك خوف من ارتفاع كبير في إنتاج النفط نتيجة
زيادة أوبك وروسيا ،يقابله من جهة أخرى قلق من احتمال هبوط اإلنتاج بتبب
نقصه في فنزويال وإيران .وقد توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر
في يونيو احتمال تراجع إنتاج الدولتين في نهايه عام  6802إلى ما دون إنتاجهما
الحالي وذلك بواقع  000مليون برميل يومياً وذلك بتبب العقوبات التي قد تفرض
على إيران والتي ستتتبب بأضرار في صادراتها كما حصل سابقا ً .إضافة إلى
هذه المخاوف ،يتود القلق في األسواق أيضا ً بشأن تقلص التعه اإلنتاجية
اإلضافية  ،والتي متوقع أن تنخفض نتبتها من الطلب العالمي الحالي البالغة ٪3
لتصل إلى  .٪6ويع ّد ذلك أضعف متتوى لمخزون اإلنتاج القابل للتحب منذ
العام ( 0204استجابة للطلب في حال انقطاع اإلنتاج) .إذ يبدو أن احتمال ارتفاع
األسعار وتقلباتها أمراً واضحا ً ووشيكاً.

الرسم البياني  : 2حصص خفض اإلنتاج لمنظمة اوبك ونس
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المصدر :منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية *السما إليران برفع اإلنتاج وإعفاء ليبيا ونيجيريا

ويبدو أن أوبك قد تجنّبت في بيانها الرسمي اإلعالن عن حصص الرفع لكل دولة
واكتفت بتحديد سقف الزيادة بشكل عام محاولةً إلرضاء إيران التي كانت أكثر
الدول انتقاداً بجانب فنزويال لمشروع زيادة اإلنتاج بقيادة التعودية وروسيا  .إذ
أبدت الدولتان (ايران و فنزويال) استياءهما لعدم قدرتهما على رفع اإلنتاج من
أجل التعويض عن تقلص اإليرادات الذي سوف ينتج عن تدنّي أسعار النفط و
السيما ايران التي ستعاني من تطبيق العقوبات االمريكيه بالمتتقبل القريب ،و
ذلك باإلضافة إلى رفضهما للتخلي عن حصصهم التوقية لصالح التعودية
وحلفائها من دول مجلس التعاون الخليجي .فقد ّ
حذرت إيران المنظمة أن هذه
الزيادة ستجعل منها أداة لخدمة أهداف الرئيس "ترامب" وسياسته الخارجية،
مل ّمحةً إلى انتقاده في مايو االرتفاع "المصطنع" في أسعار النفط.
أسعار النفط ترتفع بسب
في أسواق العالم

مخاوف نقص اإلنتاج و ُ
ش ّح الطاقة اإلنتاجية االضافي

فور إعالن منظمة أوبك أن الزيادة ستكون بواقع مليون برميل يوميا ً وليس 800
مليون برميل يوميا ً كما ُذكر في األسبوع الذي عُقد فيه االجتماع ،تراجعت أسعار
النفط مع بدء التداوالت في أول يوم بعد االجتماع (األلنين) بنتبة تجاوزت ،٪0
لتتراجع يوم الثاللاء على إلر التوقعات برفع التعودية إنتاجها .ولم تعاود األسعار
ارتفاعها إال بعد سحب كبير وغير متوقع من المخزون األميركي باإلضافة إلى
رفض المتؤولين في وزارة الخارجية األميركية إعفاء الدول التي ستتتمر
باالستيراد من إيران كالصين والهند من حظر االستيراد التي ستفرضه أميركا
بعد بضعه اشهر من اآلن.

في الوقت نفته ،بدأ نمو إنتاج النفط الصخري األميركي باالنخفاض بعد أن
أصبح القوة العظمى وراء انحدار األسعار خالل البضع سنوات الماضية ،وذلك
في ظل القيود التقنية على خطوط األنابيب والبنية التحتية .فبينما قفز اإلنتاج بنحو
فاق مليون برميل يوميا ً هذا العام ( )٪0004+ليصل إلى متتوى قياسي بلغ
 0802مليون برميل في األسبوع المنتهي في  66من يونيو،و ازدادت التحذيرات
بشأن تباطؤ اإلنتاج خالل اإللني عشر أشهر المقبلة مع توسعة الطاقة اإلنتاجية
لألنابيب خالل هذه الفترة.
أما من ناحية الطلب ،تتوقع وكالة الطاقة الدولية بلوغه  004مليون برميل يومياً
في  ،6800والحفاظ على وتيرته هذه في العام  .6802وبالرغم من تباطؤ
وتيرته عن االرتفاع الذي سجله في العام الماضي بنحو  002مليون برميل يومياً،
إال أنه ال يزال مدعوما ً بقوة أساسيات االقتصاد الكلي ،إلى اآلن .ولكن من المؤكد
انه سيتألر إذا ما تصاعد توتر التجارة الخارجية ورسوم االستيراد إلى ح ّد التألير
سلبا ً على التجارة العالمية.
ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب متتوى اإلنتاج حتب الوتيرة الحالية بنحو 38
ألف برميل يوميا ً فقط في المتوسط .في الوقت نفته ،تراجع مخزون النفط
العالمي والمنتجات النفطية – الذي يع ّد أفضل مقياس لفاعلية خطة خفض اإلنتاج
قبل التغير األخير – ليصل إلى ما دون متوسط هدف المنظمة لفترة الخمس
سنوات وذلك بنحو  60مليون برميل .وقد ترتفع أسعار النفط بفعل هذين العاملين
أو قد تبقى في نطاق محدود.
عدم اليقين يسود توقعا
المخاطر بتراجع األسعار

األسواق النفطية على المدى المتوسط ،مع بقاء

ال تزال التوقعات حول أسواق النفط مليئة بعدم اليقين ،إذ ال تزال كمية النفط التي
ستدخلها زيادات أوبك وروسيا غير معلومة ،كما ال تزال الختائر في اإلنتاج من
العقوبات األميركية على إيران غير واضحة .ولكن من المؤكد أن هنالك عدد من
المخاطر التي قد تثيرها زيادة إنتاج أوبك وارتفاع المخزون العالمي المترتب
عليها ،وعودة اإلن تاج الصخري بعد التخلص من قيود البنية التحتية في تكتاس
ولويزيانا ،باإلضافة إلى توقعات بتباطؤ النمو العالمي على المدى المتوسط
تماشيا ً مع بلوغ العديد من الدول المتقدمة أقصى طاقاتها اإلنتاجية .أضف إلى
ذلك كله تف ّشي التياسة الحمائية بشكل غير متبوق والتي قد تنتهي بحر تجارية
ستؤلر حتما ً على النمو العالمي ،وسيترتب عليها تراجع في أسعار النفط.

وقد ظلت األسعار منذ ذلك الحين عند متتوياتها المرتفعة ،حيث أنهى مزيجي
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