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يادة من –إمدادات النفط العالمية  أوبك من وخفضالواليات المتحدة  ز

 قوتينالتأثير المتضاد لبفعل  7302النفط في عام   أسعار تحّددت

يتين هما  أوبك منظمة بقيادة  خفض اإلمداداترئيسيتين مواز

يادة ي في الواليات المتحدة. و وز  أدتقد إنتاج النفط الصخر

 7302اإلنتاج التي تمت الموافقة عليها في نوفمبر  استقطاعات

ين من غير  بين منظمة أوبك وبعض المنتجين الرئيسيين اآلخر

 7302عام  في أواخر  األسعار رفع منظمة إلى الاألعضاء في 

. وساعد تنفيذ تلك التخفيضات في بداية عام 7302وحتى عام 

ي يناي على إبقاء األسعار  7302 ر وفبراير. غير مرتفعة خالل شهر

ي مارس  يل وسط شكوك وأن أسعار النفط تراجعت في شهر أبر

ارتفاع  من مخاوفوأوبك  اتفاقالدول المعنية ب التزامبشأن 

يكي.  بعة أسئلة رئيسية حول يلي فيما  نناقشواإلنتاج األمر أر

التي ستكون وها من خارجوأوبك من دول منظمة مدادات اإل

من المرجح  هجد أننهذا العام، و حاسمة ألسواق النفط العالمية

يكي أن تحّدد  يادات اإلنتاج األمر أسعار النفط عند سقف ز

، في حين أن  55حوالي  أوبك استقطاعات اإلنتاج من دوالر

 .تحّدد الحد األدنى الذي ستهبط إليه األسعار س

 اإلنتاج خفض باتفاقية االلتزام

 (اليوم في برميل بألف النفط)انتاج 

 

يا * استثنيا من اتفاقية أوبك، **باستثناء الواليات حيث باستثناء ليبيا ونيجير

ج أوبك  المتحدة من الدول خار

 QNBالمصادر: أوبك، وواكلة الطاقة الدولية، وهيفرأناليتكس، وقسم االقتصاد في 

باستقطاعات اإلنتاج منظمة أوبك دول تلتزم ، هل أوالا 

 بالتخفيضات المستهدفةأوبك  التزام؟ بوجه عام، اكن المستهدفة 

بع األول من عام  %033في نوفمبر  . ويعزى جزء 7302في الر

بية السعودية  كبير من ذلك إلى خفض اإلنتاج في المملكة العر

إنبأكثر مما تم االتفاق عليه،   التزاممعدل أيضاا اكن هناك  و

ين.  مرتفع بين أعضاء أوبك اآلخر

، هل يلتزم كبار المنتجين ا ين بالتخفيضات المستهدفة ثانياا آلخر

ج أوبك األطراف في اتفاق  لإلنتاج؟ أبدى المنتجون من خار

المنظمة المبرم في شهر نوفمبر  المنصرم قدراا أكبر من عدم 

وسيا بحوالي نصف تخفيضات االنتاج  االلتزام. فقد التزمت ر

يادة انتاجها  ى بز المحددة لها، لكن في الواقع قامت دول أخر

. و نتيجة لذلك، بلغت النسبة اإلجمالية لاللتزام من قبل قليالا

بع األول من 23أعضاء أوبك وغير األعضاء حوالي  % خالل الر

. وقد يكون السبب وراء عدم االلتزام بالحصص 7302عام 

 المستهدفة هو ضعف أسعار  النفط.

هل زادت الواليات المتحدة انتاجها نظراا الرتفاع أسعار النفط؟ 

واب هو نعم، فقد زاد انتاج الواليات المتحدة يبدو أن الج

يجياا منذ نهاية   55مع ارتفاع أسعار النفط إلى حدود  7302تدر

دوالر للبرميل، وهو المدى المقدر ألسعار التعادل لمنتجي  23و

يكي. وقد بلغ متوسط انتاج الواليات  ي األمر النفط الصخر

وم في شهر مليون برميل في الي 5.5المتحدة من النفط الخام 

يل،  2.7سبتمبر مقارنة مع  مليون برميل حتى اآلن في شهر أبر

يادة االنتاج في حقول النفط  والسبب الرئيسي وراء ذلك هو ز

ي التي يمكنها أن تستجيب بسرعة الرتفاع أسعار  النفط.   الصخر

، هل ستقوم أوبك بتمديد اتفاق خفض االنتاج لما بعد  رابعاا

مايو؟ ُيرجح  75الذي سيعقد في شهر يونيو في اجتماعها 

بدرجة كبيرة أن يتم تمديد االتفاق، فقد باتت المناقشات بين 

ير النفط السعودي  المنتجين تميل نحو التمديد، حيث قال وز

بوا من  ج أوبك اقتر مؤخراا أن المنتجين من داخل ومن خار

التوصل إلى اتفاق لتمديد تخفيضات االنتاج. وباإلضافة إلى 

تمديد االتفاق سُيبقي األسعار عند المستويات الحالية ذلك، فإن 

 أو عند مستويات أعلى منها.  
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المنتجين  التزاملكن، هناك أيضاا جدل ضد التمديد، فضعف 

ج أوبك  اتفاق العام السابق قد يجعل من الصعب التوصل بخار

لك، فإن خفض اإلنتاج قد منح ذإلى اتفاق جديد. عالوة على 

يادة االنتاج طوق نجاة  يكيين الذين تمكنوا من ز للمنتجين األمر

 واقتناص حصة سوقية نتيجة لذلك.

خالصة القول هو أنه من المحتمل أن يتم تمديد العمل 

 من المرجحإن لم يتم ذلك، ف إذابتخفيضات اإلنتاج، لكن حتى 

وض العالمي من النفط كثيراا   أن ال يتأثر . ومن من ذلك المعر

يادة اإلن تاج من طرف أوبك بعد شهر يونيو أن تؤدي إلى شأن ز

يادات إضافية في اإلنتاج حدوث ومنع  تراجع األسعار  ز

ن إلى السوق في  يكي. وبالتالي، الزلنا نتوقع أن يعود التواز األمر

دوالر  55نبقي على توقعنا ألسعار النفط عند ، وعلى ذلك 7302

يكي للبرميل.  أمر
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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 اعتماداا على الظر ح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم ُيصَر ،في التقر وأن يكون مبنياا على  خاصة بالمستثمر

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