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ق منظمة أوبك لعام  8102مأز

أسعار النفط متقلبة إلى حد كبير خالل األسابيع القليلة  ظلت

يكي  00و  00بين  بينما اكنت تتراوحالماضية،  قبل  للبرميلدوالر أمر

شد الحبل بين هو  عملية وراء هذه التقلبات  وقد اكن السببذلك. 

 دفعالذي  ‒ خاصة من الواليات المتحدة ‒ ارتفاع إنتاج النفط

ون نتيجة استقطاعات ،ألسفللاألسعار  اإلنتاج   وانخفاض المخز

. وعلى الرغم من ألعلىاألسعار  دفعوهو ما أوبك، منظمة  من قبل

ن في سوق النفط في التقلباتهذه  ، لم تتغير توقعات إعادة التواز

. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون هناك نقص 2017عام 

، وهو في اليومل مليون برمي 0.0في العرض العالمي يبلغ حوالي 

غ متوسط عليه توقعاتنا  بنيالذي ن األساس  00سعر النفط ببلو

يكي دوالر  هو ما  . لكن السؤال األكبر في السنة الحاليةبرميل للأمر

 لمنظمةاإلنتاج استقطاعات مع انتهاء ف. 2010سيحدث في عام 

من المرجح أن تتحدد آفاق أوبك في مارس من العام المقبل، 

تعليق أو حيال  المنظمة بقرار  2010سوق النفط لعام  مستقبل 

أن يتم  هو المرجح األمرنعتقد أن واإلنتاج. استقطاعات تمديد 

دوالر  00 مستوى األسعار  وأن يبلغ سقف اإلنتاجتخفيضات تمديد 

يكي  نا لسعر التعادل اتتقديروهو ما يساوي ، 2010 للبرميل فيأمر

ي.للنفط   الصخر

اإلنتاج من  ارتفاعبحسب  2010قرار منظمة أوبك لعام سيتحّدد 

ياإضافة ل، المنظمةالدول غير األعضاء في  عضوّي  -ليبيا ونيجير

لواكلة الطاقة  من التخفيضات. ووفقا   المعفيينمنظمة أوبك 

يكيإنتاج النفط  يرتفعالدولية، من المتوقع أن  بأكثر من  األمر

مع  ‒ سيؤدي وهو مامقبل، العام البرميل في اليوم خالل مليون 

يل يادات اإلنتاج من كندا والبراز يادة  ‒ ز ج اإلنتاج إلى ز من خار

وعالوة على ذلك، زادت لك . برميل في اليوممليون  1.1أوبك إلى 

يا من  انقطاع طويلة، فترة بعد  2017في عام  إنتاجهماليبيا ونيجير

في المستقبل.  اإلنتاجويمكنهما الحفاظ على مستويات أعلى من 

يادة وحده االرتفاعات في اإلنتاجوسوف تستنفد هذه  ا اكمل الز

 1.1في نمو الطلب العالمي، الذي يتوقع أن يبلغ  التي حدثت

 .2010برميل اليوم خالل مليون 

يوهان محتمالن ألوبك في عام  وفي هذا السياق، هناك سينار

يو األول، ستسمح منظمة أوبك . في إطار السين2010 بوقف ار

وتستأنف اإلنتاج العادي للفترة  2010التخفيضات في نهاية مارس 

فائض مفرط في المتبقية من العام. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى 

في اليوم خالل مليون برميل  0.2سوق النفط بمقدار العرض في 

يخية بين تقديرنا للعالقةإلى  . واستنادا  2010عام   حجم التار

وض من النفط وأسعاره، فإننا نتوقع أن تنخفض أسعار  المعر

في هذا  2010دوالر للبرميل في عام  10النفط إلى متوسط 

يو   .السينار

يو الثاني، ستقوم  أوبك بتمديد تخفيضات منظمة وفي السينار

كون هناك نقص سي. وفي هذه الحالة، 2010إنتاجها لاكمل عام 

وض في السوق بمقدار  ، رميل في اليومبمليون  0.7في المعر

يد بمقدار في فقط مليون  0.1  حيث أن نمو إمدادات أوبك سيز

. من التخفيض بسبب إنتاج األعضاء المعفيينوذلك حصرا   اليوم

يكي  والر د 00 سقفعند  األسعار وفي هذه الحالة، ستبقى  أمر

ي.للنفط التعادل  هو ما يساوي سعر، وللبرميل  الصخر

يوهات سوق النفط لعام  8102 سينار

يو   2010: تنتهي عمليات خفض اإلنتاج في مارس 1السينار

يو   : تمديد تخفيضات اإلنتاج للعام بأكمله2السينار

 

 QNBوقسم االقتصاد في ، وأوبك المصادر: واكلة الطاقة الدولية،

يو الثاني  عتقد أنلماذا ن أوبك لدى ؟ هو المرجح بدرجة أكبرالسينار

ونات العالمية لكبير التراكم ال واضح يتمثل في خفضهدف  لمخز

يخي هامتوسطإلى  برميل. مليار  2.7 لخمس سنوات الذي يبلغ التار
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ى  اإلنتاج تمديد تخفيضاتومن خالل  وخلق نقص لمدة سنة أخر

ونات ل، في العرض النخفاض لتغطية الطلب ستضطر المخز

يجي اخفناالغير أن العالمي.  ون ال يزال بطيئا  ض التدر في المخز

ع اإلنتاجاآلن،  حتى لكن الواليات المتحدة.  في فقد أعاقه تسار

ون إلى المستوى  ، سيصلالحاليةاالنخفاض وتيرة ب المخز

فشل أي سيؤدي و. 2010نهاية عام في وبك أ من قبل المستهدف

هذا  تحقيقفي إضافي ر يتأخ اإلنتاج إلىتخفيضات  تمديدفي 

الذي تركه نظرا  لألثر السلبي فإنه ذلك،  وباإلضافة إلىالهدف. 

انخفاض أسعار النفط خالل السنوات القليلة الماضية على 

ينال هناك ستكون أوبك،  منظمة المالية للدول األعضاء في مواز

في أسعار النفط إضافي  داخل المنظمة النخفاضشهية محدودة 

 من نتاجاإل يؤدي إلى تقليص مثل ذلك االنخفاض  حتى لو أن

 .شيئا  ما لمتحدةالواليات ا

ألي يمكن ف ،مخاطر كبيرة لهاهذه استراتيجية فإن ومع ذلك، 

من  ا  كبير جزءا  أوبك  ُيفقدأن تمديد إضافي لخفض االنتاج 

كما أن من المحتمل أيضا  أن ال تلتزم الدول السوق. حصتها في 

هو  األهم من ذلك. لكن األعضاء إلى حد كبير بحصص التخفيض

ذات تأثير اتيجية يمكن أن تخلق حوافز ستراالأن مثل هذه 

ون من مسؤولية تولي منظمة أوبك لبف. معاكس إزالة فائض المخز

في الوقت فعل الشيء نفسه في المستقبل  سُيتوقع منها، السوق

ج المنظمة ن ون اآلخر والمنتجالذي يحتفظ فيه  من خار

من  االستفادةو محصته لمضاعفة بمعدالت انتاجهم أو يرفعونها

وج من هذه وسيكون ارتفاع األسعار في المستقبل.  الخر

 . أمرا  بالغ الصعوبةفي السوق  كبير توتر  إحداثاالستراتيجية دون 

. 2010في عام  يرا  كب أزقا  أوبك تواجه ميمكن القول بأن في الختام، 

من اآلن وعلى الرغم من أن الكثير من األمور يمكن أن تحدث 

ر الدول األعضاء في أوبك رسميا   نوفمبر عندما 00وحتى   تقر

التخلص من الهدف المعلن المتمثل في  فإن، الخطوات التالية

ون يادةوال فوائض المخز إنتاج الواليات المتحدة  فيالمتوقعة  ز

 تمديد آخرشيران إلى أنه من المرجح أن يتم إجراء ي 2010في عام 

 في مستوى األسعار  أن تظل . ولذلك، نتوقعالستقطاعات اإلنتاج

 .2010في عام دوالر للبرميل  58
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