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نبذة مختصرة

مع فرض العديد من دول العالم تدابير شملت العودة إلى حالة اإلغالق مرة أخرى في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-
في فصل الخريف ،اتخذت أسواق النفط اتجاه ًا هبوطي ًا بشكل ملحوظ خوف ًا من التأثير السلبي على النمو االقتصادي ونمو الطلب على النفط.
وتراجعت األسعار إلى المستويات المسجلة بنهاية شهر مايو الماضي ،مع تزايد الضغوط على األوبك وحلفائها لتأجيل ،إن لم يكن التراجع عن
قرار ،تقليص تخفيضات اإلنتاج المقررة اعتبار ًا من يناير .2021


تعرضت أسعار النفط مرة أخرى للضغوط في ظل تزايد الحالة الضبابية لتوقعات
الطلب على النفط وذلك في ظل تزايد حاالت اإلصابة بالفيروس في فصل الخريف.
وساهمت عودة إنتاج النفط الليبي وزيادة مخزون الخام األمريكي بمستويات أكبر من
المتوقع إلى زيادة تراجع أسعار النفط .كما أصيبت األسواق بخيبة أمل نتيجة لفشل
الكونجرس األمريكي في اقرار مشروع قانون التحفيز المالي لمواجهة تداعيات
الجائحة قبل انتخابات الرئاسة األمريكية .وتراجع سعر مزيج خام برنت ،المعيار
القياسي لتسعير النفط العالمي ،إلى أقل من  40دوالراً ،وصوالً إلى  37.5دوالراً
للبرميل بنهاية تداوالت شهر أكتوبر– وهى نفس المستويات المسجلة في أواخر مايو
الماضي.



وشهد مزيج خام برنت أعلى معدل تراجع أسبوعي في أكتوبر ( %11.3-على أساس
أسبوعي) وذلك منذ أواخر شهر أبريل الماضي وسجل ثاني خسارة شهرية على
التوالي ( %8.5-على أساس شهري) مع استعداد أوروبا للعودة مجدداً إلى تطبيق
تدابير الحظر نظراً النتشار الموجة الثانية من الجائحة (الرسم البياني  1و .)2كما
تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط األمريكي بحوالي  %11بنهاية الشهر مغلقا ً
عند سعر  35.8دوالراً للبرميل .وبلغت خسائر أسعار النفط أكثر من  %40في عام
 2020حتى اآلن.



وانعكست مخاوف السوق حول اختالل التوازن بين العرض والطلب في تعميق حدة
هيكل ''كونتانجو'' (أي انخفاض أسعار العقود الفورية مقارنة بأسعار العقود اآلجلة)
لمنحنى أسعار مزيج برنت ،اذ اتسعت فروق أسعار تسليم مزيج خام برنت لمدة ثالثة
أشهر إلى  1.46دوالراً للبرميل في  29أكتوبر ،فيما يعتبر أكبر اتساع لتلك الفجوة
منذ منتصف سبتمبر ،مما يشير إلى مخاوف بشأن زيادة العرض (الرسم البياني .)3



وقامت الدول المصدرة للنفط على المستوى اإلقليمي بتمديد نفس أسعار البيع الرسمية
لشهر أكتوبر حتى شهر نوفمبر (أسعار البيع الرسمية ،على أساس الفروقات السعرية
مع المؤشرات المعيارية) .وبالنسبة للمبيعات إلى األسواق اآلسيوية الرئيسية ،تم
االحتفاظ بسعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي بخصم قدره  50سنتا ً مقابل
متوسط سعر خامي دبي/عمان .واحتفظ العراق بسعر خام البصرة الخفيف فوق
مستوى المؤشر المعياري بمقدار  30سنتا للشهر الثاني على التوالي ،في حين رفعت
أرامكو السعودية سعر بيع الخام العربي الخفيف بمقدار  10سنتات إلى  40-سنتا ً
مقابل متوسط سعر خامي دبي/عمان (الرسم البياني .)4



وأعربت وكالة الطاقة الدولية ،في تقريرها عن سوق النفط لشهر أكتوبر ،عن قلقها
بشأن تدهور توقعات الطلب على النفط على خلفية القيود المفروضة على الحركة.
وقامت بخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط في الربع الثالث من عام 2020

الرسم البياني  :1أسعار النفط الخام عالميا
(دوالر /برميل)
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الرسم البياني  :2أداء خام برنت الشهري في عام 2020
( ،%على أساس شهري)
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الرسم البياني  :3هامش عقود خام برنت بين اجل شهر وثالث أشهر
(دوالر/برميل)
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بمقدار  0.2مليون برميل يوميا ً نتيجة لضعف استهالك النفط في الواليات المتحدة
والهند بصفة خاصة ،إال أنها قامت برفع بيانات الربع األول من عام .2020
وبالتالي ،فإن نمو الطلب على النفط في عام  2020ظل مستقراً عند مستوى 8.4-
مليون برميل يومياً ،إال أنه من المتوقع أن يرتفع بمقدار  5.5مليون برميل يوميا ً في
العام المقبل ليصل إلى  97.2مليون برميل يومياً .وتميل المخاطر بشدة نحو الجانب
السلبي (الرسم البياني .)5


وأفادت وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات القطاع في دول منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ،والتي تمثل جزء هام من مخزونات النفط العالمية ،قد انخفضت بمقدار
 22.1مليون برميل في أغسطس لتصل إلى  3،194مليون برميل ،أي انها ما زالت
أعلى من متوسط ذلك الوقت من العام آلخر خمس سنوات بمقدار  209.1مليون
برميل .وانخفضت المخزونات العالمية للربع الثالث من عام  2020بمقدار 3.2
مليون برميل يومياً ،ومن المتوقع أن تنخفض بمقدار  4.1مليون برميل يوميا ً في
الربع الرابع من عام  .2020ووفقا ً لتلك التقديرات ،تفترض وكالة الطاقة الدولية أن
يبلغ متوسط إنتاج النفط الليبي  0.63مليون برميل يوميا ً.



من جهة أخرى ،نجحت األوبك وحلفائها في رفع معدل امتثالها بخفض حصص
اإلنتاج خالل شهر سبتمبر ،إذ وصل إلى  %102بفضل جهود دول األوبك العشر
( .)%105كما وشهدت مجموعة الدول غير األعضاء بقيادة روسيا تراجع مستوى
امتثالها إلى نسبة ( %97الرسم البياني  .)6ويمثل شهر سبتمبر بداية التزام الدول
المنتجة ببنود االتفاقية المبرمة منذ مايو الماضي ،إذ تمكن كل من العراق ()%113
ونيجيريا ( )%111واإلمارات ( )%110من االمتثال بحصص خفض االنتاج مما
أدى إلى تقليص إنتاج النفط بشكل جيد في إطار جهودهم لتعويض اإلنتاج الزائد في
األشهر السابقة.



أما بالنسبة لألوبك وحلفائها ،والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها الرسمي القادم في
 30نوفمبر لتقييم أوضاع السوق والتخطيط لمسار العمل لعام  ،2021فتتعرض
لضغوط متزايدة لتأجيل زيادة اإلنتاج المتوقعة بمقدار  1.9مليون برميل يوميا ً اعتباراً
من  1يناير المقبل .وأقر التحالف بالتوقعات "المحفوفة بالمخاطر" في ظل حالة
التباطؤ االقتصادي الحالي ،فإن تم تقليص التخفيضات كما هو مخطط له ،فمن شبه
المؤكد انتهاء تراجع مخزونات النفط العالمية .ولم تتخذ األوبك وحلفائها أيه قرارات
بعد ،إال أن هناك أحد العوامل اإلضافية الذي قد يساهم في زيادة تعقيد األمور ،أال
وهو عودة النفط الليبي.



وصل إنتاج ليبيا مؤخراً إلى  500ألف برميل يوميا ً بعد رفع حالة القوة القاهرة في
سبتمبر ،وقد يصل إلى  1مليون برميل يوميا ً خالل األسابيع القليلة القادمة إذا استمر
وقف إطالق النار بين الفصائل المتحاربة ،علما ً بأن ليبيا معفاة من تخفيضات األوبك
وحلفائها ،لذلك ما لم يتوصل المنتجون اآلخرون إلى اتفاق لخفض اإلنتاج بشكل
جماعي الستيعاب عودة االنتاج الليبي ،فمن المحتمل أن يواجه السوق تزايد االمدادات
بوتيرة أعلى مما يمكنه استيعابه .



وبالنظر إلى عام  ،2021فإن إيران قد تشكل مشكلة أخرى في اإلمدادات بالنسبة
لألوبك وحلفائها وتمثل مخاطر واضحة تهدد بهبوط أسعار النفط خالل العام المقبل.
ويتوقف مصير إيران على نتيجة انتخابات الرئاسة األمريكية ،إذ أشار المرشح
الرئاسي جو بايدن ،الذي يتقدم في معظم استطالعات الرأي ،إلى رغبته في عودة
إيران إلى طاولة المفاوضات وإعادة االتفاق النووي اإليراني لعام  2015الذي ألغاه
الرئيس ترامب .إال أن ذلك األمر ليس مؤكداً نظراً ألن موقف ترامب المتشدد
المناهض إليران يحظى بتأييد قوي في الكونجرس األمريكي .كما أنه من غير
الواضح أيضا ً مدى سرعة إيران وقدرتها على زيادة طاقتها اإلنتاجية ،إذ أضافت

الرسم البياني  :4السعر الرسمي للخامات اإلقليمية المتوسطة والخفيفة
(دوالر/برميل مقابل السعر المرجعي لدبي وعمان السيا)
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الرسم البياني  :5الطلب والعرض والمخزون من النفط
(مليون برميل يوميا ً)
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الرسم البياني  :6انتاج منظمة األوبك ومعدل االلتزام بحصص اإلنتاج -
سبتمبر 2020
(مليون برميل يومياً ،نسبة االمتثال)
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المصدر :منظمة األوبك ،وكالة الطاقة الدولية

الرسم البياني  :7انتاج النفط األمريكي وعدد منصات النفط
(مليون برميل يومياً ،نسبة االمتثال)
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حوالي  1مليون برميل يوميا ً على مدى عام كامل من تطبيق االتفاقية عام .2015


إال أنه على الرغم من ذلك ،ما يزال هناك أكثر من  2مليون برميل يوميا ً من
التخفيضات التعويضية التي أقرتها األوبك وحلفائها يجب تطبيقها قبل نهاية العام
الحالي .ويبدو هذا كمسار واضح لألوبك لتخفيف بعض الضغوط مما يفسر سبب
اتحاد المجموعة واصرارها بوضوح على دفع المخالفين نحو تطبيق التخفيضات
التعويضية ورفع معدالت االمتثال .وهناك إمكانية أيضا ً لفرض المزيد من التخفيضات
لتعزيز األسعار ،إال انها تمثل احتمالية ضعيفة خالل المرحلة الحالية نظراً لوجود
مقاومة شديدة لعكس المسار ،خاصة من روسيا.



شهد إنتاج النفط األمريكي زيادة كبيرة بمقدار  1.2مليون برميل يوميا ً إلى 11.2
مليون برميل يوميا ً حتى  23أكتوبر في ظل تعافيه بعد عدة أسابيع من توقف اإلنتاج
نتيجة لسوء األحوال الجوية .وما يزال اإلنتاج ،وفقا ً للبيانات األسبوعية ،منخفضا ً
بأكثر من  %15مقارنة بمستويات الذروة المسجلة في فبراير الماضي ،إال أن عدد
منصات الحفر تزايدت بنسبة  %29تقريبا ً مقابل أدنى مستوياتها في أغسطس والبالغة
 221منصة (الرسم البياني .)7
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