
 
 
 
 

 نبذة مخترصة: 
زايد أسعار النفط من أعلى مستوياتها مع إقدام الواليات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية على سحب احتياطات النفط االستراتيجية لكبح جماح تتراجعت 

يا إلى تفشي نتيجة لعدة عوامل بدءاً من الصراع في أوكران –األسعار. وفي الوقت الذي يبدو فيه أن مخاطر نمو الطلب العالمي على النفط بدأت تتراكم 
إال أن انخفاض المخزونات العالمية واستمرار نقص امدادات األوبك  –في الصين وتشديد السياسة النقدية األمريكية  19-موجة جديدة من فيروس كوفيد

 وحلفائها، بما في ذلك خسارة اإلنتاج الروسي، من شأنه أن يساهم في تشديد أوضاع سوق النفط خالل العام الحالي.
 
 

 

السحب من االحتياطات االستراتيجية يخفض سعر النفط، 
 إال ان نقص إمدادات روسيا واألوبك ما زال يتصاعد

 االقتصادي الموجز
االقتصاديةإدارة البحوث   I   2220 أبريل 7 
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  فبراير إلى زعزعة استقرار أسواق النفط، مما ساهم  24أدى الغزو الروسي ألوكرانيا في

وتذبذبت أسعار النفط . جائحةالفي تزايد التقلبات واالضطرابات بوتيرة لم نشهدها منذ ظهور 

نتيجة للمخاوف المتعلقة بنقص إمدادات النفط والغاز على خلفية مزيج من العوامل التي 

تضمنت العقوبات المالية وإعالن شركات الطاقة الغربية حظراً ذاتياً، والمخاوف من تدمير 

ة العالمية الطلب على النفط بسبب ارتفاع األسعار. من جهة أخرى، تم تشديد السياسة النقدي

 19-استجابة الرتفاع التضخم، وشهدت الصين أسوأ موجات وبائية منذ ظهور فيروس كوفيد

وفرضت العديد من المدن والمناطق الصناعية تدابير إغالق جزئي أو كلي، مما أثار مخاوف 

 .من انعكاس تلك اإلجراءات على النشاط االقتصادي

 بعد أن اتخذت وكالة الطاقة الدولية والواليات  ومنذ أواخر مارس، بدأت أسعار النفط تتراجع

المتحدة قراراً بالسحب من احتياطيات النفط االستراتيجية، وذلك ضمن مساعيها لتعويض 

نقص إمدادات روسيا وخفض أسعار الوقود. وقد أنهى مزيج خام برنت تداوالت يوم الجمعة 

دوالر للبرميل، بعد  104.4في أسبوع واحد وصوالً إلى  %13أبريل على تراجع بنسبة  1

أسبوع شهد مزيد من هجمات الحوثيين على منشآت النفط السعودية، ومناقشات بين الواليات 

 .(1المتحدة واالتحاد األوروبي بشأن خفض الواردات الروسية )الرسم البياني 

 عزوف المضاربين في ظل شدة التقلبات

 دوالراً  20ج خام برنت بأكثر من شهدت األسواق تقلبات شديدة في ظل تذبذب سعر مزي

 23وبخمسة دوالرات أو أكثر في  -وهي أكبر تقلبات مسجلة  -خالل بعض جلسات التداول 

مارس، ارتفع سعر مزيج خام برنت إلى أعلى مستوياته خالل  8جلسة. وفي  24من أصل 

به. دوالر للبرميل قبل أن يقلص مكاس 140، إذ المس حاجز 2008جلسة واحدة منذ عام 

كما ارتفع مؤشر بورصة شيكاغو لتداول عقود الخيارات، والذي يقيس مدى تذبذب أسعار 

عندما أثرت الجائحة على أسعار العقود المستقبلية  2020النفط، إلى أعلى مستوياته منذ ربيع 

 (.2للنفط وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى المنطقة السلبية )الرسم البياني 

  من جهة أخرى، تفاقمت التقلبات بسبب انخفاض السيولة في ظل تصفية المشاركين في السوق

ً ما تكون مدفوعة بجني األرباح باإلضافة إلى  لمراكزهم المالية، وهي الخطوة التي غالبا

العقود المفتوحة، وهو مقياس العدد اإلجمالي للعقود  عددالرغبة في تقليل المخاطر. وانخفض 

(. كما 3)الرسم البياني  2015قود الخيارات القائمة، إلى أدنى مستوياته منذ عام اآلجلة وع

تفاقمت معنويات العزوف عن المخاطر نتيجة زيادة تكاليف التداول، إذ رفعت بورصات 

العقود اآلجلة الرئيسية متطلبات التداوالت بالهامش. كما انخفض صافي الفروق بين عقود 

وف )مقياس ثقة المديرين في أن األسعار سترتفع( بشكل كبير في الشراء والبيع على المكش

(. كما انخفضت 4مارس إذ تزايد توقعات المستثمرين بانخفاض األسعار )الرسم البياني 

هوامش العقود المستقبلية لمزيج خام برنت )لمدة شهر وشهرين( في األول من أبريل إلى 

تصف فبراير، وعلى الرغم من تراجعها إلى النصف لتعود بذلك إلى مستوياتها المسجلة من

دوالر للبرميل، إال انها ما زالت تشير إلى تشديد أوضاع السوق نسبياً )الرسم  1.6مستوى 

 (.5البياني 

: السعر المرجعي لخام برنت1الرسم البياني    

 )دوالر/برميل(

 

 Refinitiv المصدر:
 

 تذبذب سعر النفط  :2الرسم البياني 

 (مؤشر)

 
 

 

 

 عقود الخياراتبورصة شيكاغو لتداول ، Refinitivالمصدر: 

 

 عدد عقود برنت المستقبلية المفتوحة: 3الرسم البياني 

 (عدد العقود المستقبلة بالمليون)

 

 Bloomberg, ICE المصدر:
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 األوبك وحلفاؤها تواصل مسارها على الرغم من الضغوط األمريكية ونقص اإلمدادات

 لمية مرة أخرى ليحتل دائرة الضوء في عاد الدور الذي تلعبه األوبك في إمدادات النفط العا

االجتماع الوزاري الذي عقد مؤخراً بنهاية شهر مارس الماضي. وأقرت المجموعة جدول 

انتاجها الحالي، وعلى ما يبدو انها لن ترضخ امام ضغوط الواليات المتحدة والعمالء اآلخرين 

أكبر. تقوم األوبك وحلفاؤها،  الذين يصارعون ارتفاع األسعار ومطالبتها بزيادة اإلنتاج بشكل

ً على  432خالل الفترة الممتدة ما بين مايو إلى سبتمبر، بضخ  ألف برميل إضافي يوميا

ألف برميل يومياً(، مع االتجاه أيضاً لرفع خط األساس لإلنتاج  400أساس شهري )مقابل 

. كذلك أبقت أعضاء في التحالف )السعودية والكويت واإلمارات والعراق وروسيا( 5ألكبر 

األوبك وحلفاؤها على رؤيتها بأن زيادة النفط في األشهر األخيرة ترجع الرتفاع عالوة 

ً لعجز هيكلي  المخاطر الجيوسياسية المتعلقة باألزمة الروسية األوكرانية وليس انعكاسا

إلمدادات سوق النفط. وكشف البيان الصحفي الصادر عن األوبك عن نظرة مستقبلية تشير 

 .2022وق "متوازن بشكل جيد". كما تؤكد المجموعة تزايد المخزون في عام إلى س

  إال أن األوبك وحلفائها ما زالت تنتج بمستوى أقل من الحصص المحددة للدول، ويبدو أن

 250ألف برميل يومياً فقط من أصل  90فجوة نقص اإلمدادات بدأت تتسع، إذ تم اضافة 

ً من اإلمدادات ال ً لمسح أولي أجرته ألف برميل يوميا متوقع زيادتها في مارس، وذلك وفقا

وكالة بلومبرج عن انتاج النفط. وفي فبراير، وهو الشهر األخير الذي تتوفر عنه بيانات 

 38.2صادرة عن األوبك، فقد ضخت المنظمة وحلفاؤها الملتزمون بحصص انتاج محددة، 

ألف برميل يومياً  930دف بمقدار مليون برميل يومياً، فيما يعد أقل من المستوى المسته

(. ومع بداية شهر أبريل، كان من المقرر أن يصل إنتاج المجموعة إلى 6)الرسم البياني 

مليون برميل يومياً من اإلمدادات اإلضافية بما في ذلك  1.7مليون برميل يومياً، أي  39.9

 مليون برميل 2.2ة انتاج كميات أكبر لتعويض النقص السابق. ليصبح بذلك امام المجموع

ً من التخفيضات التي اقرت في حقبة الجائحة للتخلص منها قبل بداية شهر سبتمبر  يوميا

 المقبل.

  وبالنسبة لبعض كبار منتجي األوبك، فمن الممكن زيادة اإلنتاج ليرتفع إلى خط األساس

ائحة في المرجعي الجديد بمجرد عكس التخفيضات األصلية التي تم تطبيقها خالل فترة الج

مليون برميل يومياً بداية من  1.63. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة االمدادات بمقدار 2020عام 

إن وجد  -سبتمبر، إال انه لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك المعدل الشهري من اإلنتاج اإلضافي 

أن ذلك، فانه باستثناء السعودية واإلمارات، ليس من المؤكد لسوف يتحقق بالفعل. إضافة  –

باقي الدول لديها القدرة اإلنتاجية المستدامة متوافرة لتحقيق تلك المستويات. وكانت آخر مرة 

، ولكن من المعروف أن الطاقة 2016مليون برميل يومياً في عام  2.95ضخت فيها الكويت 

اإلنتاجية تراجعت منذ ذلك الحين. وتكشفت األرقام الرسمية أن العراق والسعودية الدولتان 

مليون برميل  4.8وحيدتان اللتان نجحتا في الوصول إلى خط األساس الخاص بهما والبالغ ال

مليون برميل يومياً على التوالي لمدة شهر واحد. ولم تنجح روسيا إطالقاً في  11.5يومياً و

مليون برميل يومياً، ومن غير المرجح أن تتمكن من  11.5الوصول بمعدل انتاجها إلى 

 .لوقت الحاليتحقيق ذلك في ا

  ويصعب تقدير كمية اإلنتاج التي خسرتها روسيا بسبب العقوبات المالية والحظر الذي فرضته

شركات النفط الغربية الكبرى على نفسها لمنع استيراد النفط الروسي، إال أنها قد تتراوح ما 

عل تقدير مليون برميل يومياً كحد اقصى، مما يج 3مليون برميل يومياً كحد أدنى و 0.5بين 

ً أكثر عقالنية. وعلى الرغم من ذلك، يبدو من الواضح أن اإلنتاج  1 مليون برميل يوميا

 الروسي سيظل منخفضاً لفترة طويلة، وربما حتى بعد انتهاء العدوان على أوكرانيا.

 الواليات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية تسحب من االحتياطي االستراتيجي لتهدئة األسعار

 دارة الرئيس بايدن عزمها سحب مليون برميل يومياً من احتياطي النفط االستراتيجي أعلنت إ

على مدار ستة أشهر من أجل تهدئة أسعار الوقود المحلية. ومن شأن سحب تلك الكمية غير 

أن يخفض المخزون االحتياطي  -مليون برميل  180 -المسبوقة من االحتياطي االستراتيجي 

ً عند مستوى  20د وصل بالفعل إلى أدنى مستوياته في األمريكي، الذي كان ق  568عاما

 صافي الفروق بين عقود الشراء والبيع على المكشوف :4الرسم البياني 

 

 

 بلومبرج المصدر:
 

  *المستقبلية لمزيج خام برنتهوامش العقود  :5الرسم البياني 

 )دوالر/برميل(

 

 * الهامش بين شهر وشهرين ICE ،Refinitiv المصدر:
 

 لدول األوبك وحلفائهاانتاج النفط  :6الرسم البياني 

 )مليون برميل يومياً(

 

 * باستثناء إيران، ليبيا، فنزويال والمكسيك، S&Pأوبك،  المصدر:
 

 التعاون االقتصادي والتنميةمنظمة المخزون التجاري ل :7الرسم البياني 
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مليون برميل بعد سحب تلك الكمية،  385مارس(، ليصل إلى  25مليون برميل )كما في 

 .1984ليسجل أدنى مستوى منذ عام 

  مليون برميل من  62مارس بسحب  1ووافقت وكالة الطاقة الدولية، التي التزمت بالفعل في

االستراتيجي، على تنسيق عملية السحب الثانية من مخزون الطوارئ، والتي مخزون النفط 

من المقرر أن تصدر تفاصيلها قريباً. وتحدث عمليات السحب في ظل استنفاد المخزونات 

العالمية. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون 

. وتقدر منظمة األوبك تراجع 2014ى مستوياتها منذ عام االقتصادي والتنمية وصلت إلى أدن

مليون  359-مليون برميل في يناير ) 2,677إجمالي مخزونات النفط الخام والبترول إلى 

مليون، عن المتوسط السنوي خالل الفترة الممتدة ما بين االعوام  250على أساس سنوي( و

 (.7)الرسم البياني  2015-2019

  األمريكية السحب من االحتياطي االستراتيجي بـأنه "جسر" الستقرار ووصفت اإلدارة

 700األسعار حتى ينتعش اإلنتاج المحلي بنهاية العام، بنحو مليون برميل يومياً )وبمقدار 

(، واضافت ان السحب سوف يستمر لنهاية العام حتى يرتفع 2023ألف برميل يومياً في عام 

لتعويض خسائر اإلمدادات الروسية وغيرها بصورة جوهرية، إنتاج النفط األمريكي بما يكفي 

 فيما يعتبر اعتراف ضمني بالصعوبات الحالية التي تواجه إنتاج النفط المحلي.

 استمرار قيود إمدادات النفط الصخري األمريكي

  مليون برميل  11.7ألف برميل يومياً إلى  100في الوقت الذي ارتفع فيه اإلنتاج بمقدار

ي أحدث إصدار أسبوعي لبيانات إدارة معلومات الطاقة األمريكية، استقر اإلنتاج عند يومياً ف

ألف برميل يومياً  483مليون برميل يومياً هذا العام، بعد تسجيله لنمو بمقدار  11.6مستوى 

(. وكانت هناك آمال كبيرة بأن االنتعاش الحاد ألسعار 8)الرسم البياني  2021فقط في عام 

سيؤدي إلى تزايد إنتاج النفط نظراً إلى طبيعة الدورة القصيرة للنفط  2020عام النفط منذ 

الصخري األمريكي واستجابته لألسعار. إال ان المنتجين كانوا حذرين، وفضلوا عدم زيادة 

 .اإلنفاق الرأسمالي والتركيز على رفع عوائد المساهمين لمستويات ما قبل الجائحة

 مليون برميل  3.1من  %60مدادات، إذ تمت إعادة ضخ حوالي وال يعني ذلك عدم تزايد اال

. إال انه 2020يومياً التي تم خفضها وزاد عدد منصات الحفر ثالثة أضعاف منذ أغسطس 

أبريل(، ما  1منصة حفر )كما في األسبوع المنتهي في  533بوصول عدد المنصات إلى 

 قبل الجائحة.مقارنة بمستويات ما  %20يزال نشاط الحفر أقل بنسبة 

 او ما يسمى "اآلبار إلمدادات نتج عن انخفاض المخزونإال ان الجزء األكبر من نمو ا ،

 %50المحفورة غير المكتملة"، بدالً من اآلبار الجديدة، وانخفض عدد هذه اآلبار بأكثر من 

فط بئر وفقاً إلدارة معلومات الطاقة األمريكية.  وهذا يعني أن رقعة الن 4,372ووصل إلى 

الصخري ستحتاج إلى تسريع وتيرة حفر آبار جديدة فقط للحفاظ على استقرار إنتاج النفط، 

ألف برميل يومياً. ويساهم  400-200إذ تتراوح معدالت تراجع رقعة النفط الصخري ما بين 

تزايد األسعار في الوقت الحالي في تعزيز مبررات زيادة اإلنفاق الرأسمالي على الرغم من 

كاليف معدات الحفر والعمالة. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة األمريكية زيادة إنتاج ارتفاع ت

مليون  12ألف برميل يومياً( إلى أكثر من  855) %7بنسبة  2022النفط األمريكي في عام 

خالل العام المقبل لتصل إلى مستوى قياسي  %8برميل يومياً، ثم تواصل االرتفاع بنسبة 

 ون برميل يومياً.ملي 12.9جديد يبلغ 

 تراكم المخاطر المتعلقة بنمو الطلب على النفط

  ما يزال الطلب على النفط عرضة لحالة عدم اليقين، إال أن المخاطر التي تتعرض لها

التوقعات تتراكم ببطء. وأدى االرتفاع الحاد ألسعار الطاقة والسلع األساسية، خاصة بعد 

لعالمي المرتفع، إلى مواجهة العديد من األسر الصراع الروسي األوكراني وسط التضخم ا

في الغرب ألزمة تكاليف المعيشة، مما قد يضعف النمو االقتصادي. كما يتوقع التأثير سلباً 

 على الطلب على النفط في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط وطول فترة ارتفاعها.

  لمتوسط نمو الطلب العالمي وخفضت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير شهر مارس تقديراتها

بمقدار  2022على النفط خالل الفترة الممتدة ما بين الربع الثاني إلى الربع الرابع من عام 

 
 

 

 انتاج النفط في الواليات المتحدة وعدد منصات الحفر :8الرسم البياني 
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مليون برميل يومياً، مستشهدة في ذلك بارتفاع أسعار الطاقة والسلع وكذلك الحرب في  1.3

ألف  950وي بمقدار أوكرانيا والعقوبات الدولية. وسيؤدي ذلك إلى خفض متوسط النمو السن

مليون برميل يومياً  99.7مليون برميل يومياً، ليصل بذلك الطلب إلى  2.1برميل يومياً إلى 

(. وهذا يعني أن الطلب على النفط لن يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة 9)الرسم البياني 

عاً في نشاطها خالل العام الحالي كما كان متوقعاً. وقد تشهد روسيا وأوكرانيا وأوروبا تراج

 الصناعي نتيجة قربها من االثار غير المباشرة للصراع.

  إضافة لذلك، تم خفض تقديرات النمو االقتصادي للصين في ظل ارتفاع حاالت اإلصابة

وفرض مزيد من القيود على التنقل على نطاق واسع. ومن المتوقع أن  19-بفيروس كوفيد

االقتصادية الرئيسية مثل شنغهاي شنجن بشكل سلبي. كما تتأثر أنشطة األعمال في المراكز 

تعرضت أنشطة التكرير لضربة قوية، بعدما انخفضت معدالت تكرير النفط في مقاطعة 

، والتي تحوي على نصف المصافي المستقلة في الصين تقريباً، لتصل %50شاندونج بحوالي 

ومبرج. وارتفعت مخزونات النفط بذلك إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات وفقاً لوكالة بل

وهناك تقارير عن قيام  -كما هو الحال في أجزاء أخرى من البالد  -بدالً من أن تنخفض 

 .المصافي بإعادة بيع شحنات الخام غير المستخدمة

  ومن المتوقع أن ينعكس تأثير التطورات سالفة الذكر على توقعات صندوق النقد الدولي للناتج

األوروبي والصيني والعالمي في العدد القادم من تقرير آفاق االقتصاد المحلي اإلجمالي 

العالمي. كذلك قد يظهر في تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر أبريل صورة أوضح عن الضربة 

 .المتوقعة للطلب على النفط، وقد تخفض تقديراتها أكثر من ذلك

، مما سيؤدي إلى ارتفاع 2022تشديد أوضاع السوق سيستمر حتى النصف الثاني من عام 

 االسعار

  حتى مع مراجعة التوقعات نحو مزيد من تراجع نمو الطلب على النفط، من المتوقع استمرار

على األقل. األمر الذي من  2022تشدد أساسيات السوق حتى نهاية الربع الثالث من عام 

ض من روسيا واألوبك شأنه إبقاء أسعار النفط مرتفعة. ومن المرجح أن يتجاوز نقص المعرو

وحلفائها أي تراجع على صعيد الطلب على النفط. كما أن مكاسب العرض من الواليات 

 .المتحدة والمنتجين من خارج األوبك على نطاق أوسع سوف تستغرق وقتاً حتى تتحقق

  باإلضافة إلى ذلك، فإن عودة إيران إلى السوق، والتي كان من الممكن أن تساهم في عودة

ً من اإلمدادات اإلضافية خالل ستة أشهر، قد تأجلت بعد توقف نحو مل يون برميل يوميا

المحادثات النووية وسط مساومات حول العقوبات. كما أشارت روسيا، العضو الرئيسي في 

مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن، إلى أنها سوف تستخدم حق النقض 

قية جديدة ما لم يتم إعفاء تجارتها واستثماراتها مع إيران من "الفيتو" ضد التوصل إلى اتفا

 .العقوبات الغربية المرتبطة بأوكرانيا

  ومع انخفاض مخزونات النفط التجارية إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات، يبدو من المعقول

توقع فترات طويلة إلعادة التخزين، خاصة قبل ذروة موسم الطلب على النفط في نصف 

كرة الشمالي في الربع الثالث من العام. في حين أن الحاجة الملحة لتجديد مخزون الخام ال

ليست بنفس حجم متطلبات إعادة ملء مخزونات الغاز الطبيعي خاصة في أوروبا، إال أن 

عمليات الشراء يجب أن تتم. كما انه من المرجح ان تكون إمكانية انخفاض الطلب عن 

كس في هذه المرحلة. ولكن يجب على األسواق أن تستعد العرض أعلى من حدوث الع

 .2022الستمرار التقلبات خالل عام 
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