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تنتا؟ اال تخفيضاتفاق  أوبك مّددت لماذا

منظمة أوبك مع عدد من المنتجين الرئيسيين دول   مؤخرا   قامت

ين  خفض بالقاضي تمديد اتفاقها ب أعضائها  غيرمن اآلخر

 7102من نهاية يونيو  مليون برميل يوميا   0.1 اإلنتاج بمقدار 

وعند البحث في أسباب واستراتيجية قرار  . 7101حتى مارس 

منظمة أوبك  أن تمديد العمل باتفاق خفض اإلنتاج، سنجد

منحنى العقود اآلجلة ثبات ساس بالحفا  على مهتمة في األ

منتجي النفط ذوي التلكفة اإلنتاج الجديد ليجعل من ألن ذلك 

بح العالية  لن يصبح بإماكنهم بيع النفط باألسعار حيث غير مر

 العالية للعقود اآلجلة. 

 لنفط برتنتاآلجلة   عقودال منحنيات

يكي)  / برميل( دوالر أمر

  

غ و يدر: بلومباالمص  QNB قسم االقتصاد فير

منحنى العقود اآلجلة  استواء إلى اتفاق أوبك المبدئي أدىقد ل

ربما يلحق  قبل أن تعلن ف. بالمنتجين ذوي التلكفة العالية  الضر

، 7102أوبك عن اتفاقها لخفض اإلنتاج في نهاية نوفمبر منظمة 

 اكن شهرا   74 لـسعر النفط  - ا  اكن منحنى العقود اآلجلة حاد

ية من األسعار أعلى  يكي   دوالر 4.4حوالي ب الفور . للبرميلأمر

ي في الواليات المتحدة  وسهل ذلك على منتجي النفط الصخر

مع االستثمار في نفس  ،بيع نفطهم بأسعار  مستقبلية عالية

يع ع اارتفإلى هذا األمر وأدى  نتاج.جديدة لإل الوقت في مشار

يكي من ألإنتاج النفط الخام ا في  مليون برميل يوميا   1.4مر

اتفاق أوبك  عقبلكن ومليون في مايو.  3.9إلى  7102 أكتوبر 

مستويا  شلكا  منحنى العقود اآلجلة اتخذ ، 7102في نهاية عام 

نهاية ب. وض االتفاق لفائض اإلمداداتيخفتبسبب  بدرجة كبيرة

يل دوالر   0.2 بمقدار فقط أعلى  شهرا   74 لـاكن سعر النفط  ،أبر

ية. للبرميل   منحنى تحويلواكنت الفكرة هي من األسعار الفور

العقود اآلجلة إلى مستويات أقل من سعر تعادل النفط 

يكي )حوالي  ي األمر يكي للبرميل( 44الصخر  .دوالر أمر

 مخزوتنات النفط

 (مليار برميل)

 

غالمصادر:   منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وبلومبير

 QNB  االقتصاد في وقسم

في النصف األول من عام خفض اإلنتاج لتفاق وقد أدى اال

جلة على ثبات اآل قودمنحنى العبقيادة أوبك إلى إبقاء  7102

 ، يع عملية لسببين رئيسيين. أوال  نالإعادة من خالل تسر إلى  تواز

وضبالسوق  ونات ُيفترض أن تنخفض  ،إزالة فائض المعر المخز

وناتفي الدول المستهلكة للنفط.  ني يع وتراجع المخز

ورة انخفاض ين بالضر وضال وإجمالي تاكليف التخز  معر

يةالمتاح للسوق ال هو ، والمستقبليةق اسولأل -أقلبدرجة و -فور

أنها . وأعلنت أوبك جلةاآل قودمنحنى الع ما سيؤدي إلى تسوية

يخي للخفض ل تسعى ونات المتوسط التار خمس سنوات لمخز

. برميلمليار   9.1 لغمن حجمه الحالي الذي يببرميل( مليار  7.2)

وضخفض أوبك ، في حين أنثانيا    فهي ملتزمةاليوم،  ت المعر

إلبقاء األسعار دون  القادمة سنواتالاإلنتاج في  ةدايبز  أيضا  

ي األلمنتجي النفط مستوى التعادل  يكيالصخر ينبغي . و مر
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ية على انخفاض وعند مستوى سعار المستقبلاأل ُيبقيأن لذلك 

يةسعار من األ أقل رت د قأوبك قتكون رجح أن يُ . ولذلك، الفور ر

لضمان بقاء منحنى  7101مارس  إلىتمديد خفض اإلنتاج 

ية األسعار المستقبل سعيا  منها لخفضأو  مستويا   ةجلاآل عقودال

يةسعار األأقل من  إلى مستوى  .الفور

تمديد وبالنظر ل ى بيانات الواكلة الدولية للطاقةاستنادا  إلو

سوق النفط العالمية ستشهد أوبك،  من قبلتخفيضات اإلنتاج 

وض بحوالي نقصا  في  برميل في اليوم في  ألف 311المعر

أن يخفض  وهو ما من شأنه، 7102المتوسط في عام 

ونات يخية بحلول ال هاإلى مستويات المخز . ومع 7101 مارستار

 ،أوبكه لن تنتهي عند ذلك الحد، حيث ستواج القصةفإن ذلك، 

تمديد ا  بشأن صعب ا  قرار ،نين اآلخر ين الرئيسييالمنتجإلى جانب 

إزالة تخفيضات اإلنتاج، ب ففي حال قيامهم. االنتاج تخفيضات

ض وعر مخطر تحول السوق إلى فائض ال سيواجهون نهمإف

ونات تكدسوإعادة  منحنى  انحدارأسعار النفط و تراجعو المخز

ى، قود المستقبليةالع تمديد ب في حال قيامهم. ومن ناحية أخر

 في تهمفقدان حصسيجازفون بنهم فإ، االنتاج أكثر تخفيضات 

ين، مثل أمام االسوق  ي منتجي النفط لمنتجين اآلخر الصخر

يكياأل ، ستسعى أوبك للحفا  على أسعار النفط عند عموما  و. مر

ي منتجي النفط تعادل  سعر بقليل من  قلمستوى أ في الصخر

 .المستقبليةالعقود  منحنى اكفة
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 4423-4453 (974+)هاتف: 
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 4643-4453 (974+)هاتف: 

ياد داود  ز

 رئيس قسم االقتصاد

 4642-4453 (974+)هاتف: 

 المراسل المؤلف*
 

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 اعتمادا  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 مبنيا  علىفي التقر  خاصة بالمستثمر

، وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جز يعه مجانا  ير يتم توز ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقر  ."QNBئيا  دون إذن من مجموعة أساس مشورة استثمار
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