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صدر هذا التقرير في  ,6يناير  ,611الساعة  10:66بتوقيت الرياض



ساعد انخفاض اإلنتاج لدى أوبك ،إضافة إلى اآلمال بتحقيق بعض التقدم بشأن النزاع
ً
ً
التجاري بين الواليات املتحدة والصين ،على دفع أسعار خام برنت مؤخرا إلى مستوى  06دوالرا
ً
للبرميل (شكل  ،)1رغم بقاء املالمح املستقبلية للطلب على النفط ضعيفة .وفقا ألحدث
ً
تقديرات ألوبك ،يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمتوسط  12,1مليون برميل يوميا
عام  ،,611وهو أدنى معدل نمو منذ عام .,612
ً
مع ذلك ،هناك إشارات مشجعة ظهرت مؤخرا بخصوص املحادثات التجارية بين الواليات
املتحدة والصين حول الرسوم الجمركية ،وفي الحقيقة ُينتظر أن يتيح أي اتفاقي بين الدولتين
الفرصة لزيادة الطلب ،ومن ثم رفع أسعار النفط ،في الفترة القادمة.
في غضون ذلك ،تشير أحدث بيانات أوبك ،إلى أنه رغم بقاء إنتاج النفط في الربع الرابع لعام
ً
ً
 ,612على حاله دون تغيير ،على أساس ربعي ،إال أن هناك تراجعا كبيرا في اإلنتاج في ديسمبر،
ً
بنحو  056ألف برميل يوميا ،على أساس شهري .وجاء هذا التراجع قبيل بدء سريان اتفاق
ً
أوبك وبعض املنتجين املستقلين ،والذي يقض ي بتخفيض اإلنتاج بنحو  12,مليون برميل يوميا
في النصف األول من العام.
ً
ً
خالل الفترة املتبقية من الربع األول لعام  ،,611نتوقع ارتفاعا تدريجيا في األسعار ،حيث
تؤكد بيانات أوبك التزام الدول األعضاء باتفاقية خفض اإلنتاج ،كما أن مخزونات النفط لدى
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بدأت تتراجع إلى ما دون متوسطها آلخر خمس سنوات.
وفي وقت الحق من العام ،نتوقع أن تتوازن أسواق النفط بصورة قوية ،نتيجة لتضافر عاملين
هما :انتهاء أجل اإلعفاءات الخاصة باستيراد النفط اإليراني ،و تمديد اتفاقية خفض اإلنتاج
بين أوبك وبعض املنتجين املستقلين إلى النصف الثاني من عام .,611
واضعين جميع تلك العوامل في االعتبارّ ،
عدلنا توقعاتنا ألسعار خام برنت ،بخفضها إلى 00
ً
ً
دوالرا للبرميل كمتوسط لعام  ,611ككل ،مقارنة بـ  05دوالرا للبرميل ،حسب تقديراتنا
السابقة.

ً
شكل  :1انتعاش أسعار خام برنت إلى نحو  06دوالرا للبرميل
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نمو ضعيف للطلب على النفط :

يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمتوسط
ً
 12,1مليون برميل يوميا عام  ،,611وهو أدنى
معدل نمو منذ عام .,612

تتوقع أوبك ،في أحدث تقرير شهري لها ،نمو الطلب العالمي على النفط بمتوسط  12,1مليون برميل
ً
ً
يوميا عام  ،,611بانخفاض نسبته  11باملائة ،أو  ,1ألف برميل يوميا ،مقارنة بحجم نموه عام
 ،,612وهو يعتبر أدنى معدل نمو منذ عام ( ,612شكل  .),ويعزى هذا االنخفاض في الطلب ،إلى
ضعف النمو السنوي للطلب من الصين ،نتيجة للتباطؤ االقتصادي .باملجمل ،تتوقع أوبك بقاء
الواليات املتحدة ،والصين ،والهند ،كأكبر املساهمين في النمو السنوي لطلب النفط خالل الربع األول
لعام  ،,611وكذلك الفترة املتبقية من العام .ويتوقع أن تساهم تلك الدول الثالث بنسبة كبيرة من
إجمالي الطلب ،تصل نسبتها إلى  51باملائة ،عام .,611
استقرار طلب النفط في الواليات املتحدة والصين والهند:

ً
وفقا ألحدث التقديرات إلدارة معلومات الطاقة،
يتوقع أن يرتفع ارتفاع االستهالك الكلي للواليات
املتحدة من السوائل بنسبة  ,باملائة ،على أساس
سنوي ،عام .,611

ُيتوقع أن يتباطأ نمو الطلب الصيني على النفط إلى
 ,20باملائة في الربع األول لعام  ،,611وهو نمو يقل
بدرجة طفيفة عن نسبة النمو لعام  ,612ككل،
والتي كانت عند  22,باملائة.

تشير أحدث البيانات إلدارة معلومات الطاقة ،إلى ارتفاع االستهالك الكلي للواليات املتحدة من
السوائل بنسبة  ,باملائة ،على أساس سنوي ،في الربع الرابع لعام  .,612ورغم انخفاض أسعار خام
غرب تكساس بنسبة  15باملائة ،على أساس سنوي ،في الربع الرابع لعام  ،,612إال أن ذلك لم
ينعكس على أسعار البنزين حتى نهاية نوفمبر ،ولذلك لم يستفد استهالك البنزين من االنخفاض .وفي
الواقع ،انخفض استهالك البنزين بنسبة  1باملائة ،على أساس سنوي ،في الربع األخير .بالنظر إلى
ً
املستقبل ،ووفقا للتقديرات الحالية إلدارة معلومات الطاقة ،التي تتوقع أن يكون متوسط أسعار
ً
خام غرب تكساس عند  56دوالرا للبرميل في الربع األول لعام ُ ،,611ينتظر أن يرتفع االستهالك الكلي
للسوائل بنسبة  ,باملائة ،على أساس سنوي ،خالل نفس الفترة .وحيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة
ً
حدوث تعافي تدريجي في أسعار خام غرب تكساس خالل العام ،لتصل إلى متوسط إجمالي  51دوالرا
للبرميل ،فمن املنتظر أن يرتفع االستهالك بنسبة  ,باملائة ،على أساس سنوي (شكل .)2
ارتفعت واردات الصين من النفط الخام إلى مستويات قياسية في الربع الرابع لعام  ،,612حيث بلغ
متوسطها  16مليون برميل في اليوم خالل الربع ،مرتفعة بدرجة كبيرة ،بلغت  ,5باملائة ،على أساس
سنوي (شكل  .)1ويعود ارتفاع واردات الصين ،إلى انخفاض أسعار خام برنت خالل الربع ،وكذلك
لالرتفاع الكبير في مشتريات املصافي املستقلة التي كانت تسعى إلى استيفاء الحصص املقررة لها من
الواردات قبل نهاية العامُ .يتوقع أن يتباطأ نمو الطلب الصيني على النفط إلى  ,20باملائة في الربع
األول لعام  ،,611وهو نمو يقل بدرجة طفيفة عن نسبة النمو لعام  ,612ككل ،والتي كانت عند
 22,باملائة .وبالنسبة للمالمح املستقبلية للفترة املتبقية من عام  ،,611فهي نفسها توقعات الربع
ً
األول ،حيث تتوقع أوبك أيضا نمو الطلب على النفط بنسبة  ,20باملائة ،نتيجة للطلب من
القطاعات الصناعية ،وزيادة مبيعات سيارات الركاب.
في الربع الرابع لعام  ،,612انخفضت واردات الهند من النفط بدرجة طفيفة ،بنسبة  1باملائة ،على

شكل  :2يتوقع أن يكون نمو الطلب العاملي على النفط عام 2612
هو األدنى في ست سنوات

شكل  :3أسعار خام غرب تكساس ونمو استهالك النفط في الواليات
املتحدة ،حسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة
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ُيتوقع أن يرتفع االستهالك الكلي للنفط بنسبة 1
ً
باملائة ،على أساس سنوي ،لعام  ,611ككل ،وفقا
ملنظمة أوبك.

ّ
أساس سنوي ،حيث أثرت العقوبات اإليرانية على احتياجات املصافي من الخام املستورد ،خاصة في
شهر نوفمبر .رغم ذلك ،ارتفعت واردات الهند من النفط بدرجة واضحة ،بنسبة  0باملائة لعام ,612
ككل .ويعود هذا االرتفاع إلى الزيادة في استهالك املنتجات املكررة ،وخاصة غاز البترول املسال ،والتي
جاءت نتيجة لزيادة استهالك الغاز في املنازلُ .ينتظر أن تنتعش واردات الهند في الربع األول لعام
 ،,611بينما ُيتوقع أن يرتفع االستهالك الكلي للنفط بنسبة  1باملائة ،على أساس سنوي ،لعام
ً
 ,611ككل ،وفقا ملنظمة أوبك.
اتفاقية أخرى بين أوبك واملنتجين املستقلين:

وافقت دول أوبك وبعض املنتجين املستقلين
ً
مؤخرا ،على خفض إنتاجهم من النفط بـ 12,
ً
مليون برميل يوميا ،مقارنة بمستوى إنتاجهم في
أكتوبر  ،,612لفترة ابتدائية مدتها  0شهور...

...مع ذلك ،هناك شكوك بشأن قدرة روسيا على
تحقيق الخفض املقرر خالل الستة شهور القادمة.

بما أن الواليات املتحدة أكدت مؤخ ًرا أنه لن يكون
هناك املزيد من اإلعفاءات للدول التي تستورد
النفط من إيران ،فربما يؤدي ذلك إلى تماسك
السوق النفطية في الربع الثاني لعام .,611

ً
وافقت دول أوبك وبعض املنتجين املستقلين مؤخرا ،على خفض إنتاجهم من النفط بـ  12,مليون
ً
برميل يوميا ،مقارنة بمستوى إنتاجهم في أكتوبر  ،,612لفترة ابتدائية مدتها  0شهور تبدأ من يناير
ً
 .,611من هذا الخفض اإلجمالي ،وافقت أوبك على خفض إنتاجها بـ  266ألف برميل يوميا ،مع
استثناء إيران ،وفنزويال ،وليبيا ،من أي خفض .في غضون ذلك ،وافق املنتجون املستقلون على
ً
ً
خفض إنتاجهم بـ  166ألف برميل يوميا ،وستتحمل روسيا  50باملائة ،أو  ,,2ألف برميل يوميا ،من
ذلك الخفض .تشير أحدث بيانات أوبك ،إلى أنه رغم بقاء إنتاج النفط في الربع الرابع لعام ,612
ً
ً
على حاله دون تغيير ،على أساس ربعي ،إال أن هناك تراجعا كبيرا في اإلنتاج في ديسمبر ،بنحو 056
ً
ألف برميل يوميا ،على أساس شهري .من ناحية أخرى ،شهدت روسيا تسجيل إنتاجها من النفط
الخام أعلى مستوياته منذ فترة ما بعد انهيار االتحاد السوفيتي في الربع الرابع لعام  ،,612لكن وزير
ً
النفط الروس ي أشار إلى أن إنتاج الخام سينخفض بـ  56ألف برميل يوميا ،على أساس شهري ،في
يناير  .,611مع ذلك ،هناك شكوك بشأن قدرة روسيا على تحقيق الخفض املقرر خالل الستة
شهور ،في ظل طموحات النمو املعلنة لشركات النفط اململوكة للقطاع الخاص.
وفي حال بقاء جميع العوامل األخرى ثابتة ،وبافتراض عودة أوبك واملنتجين املستقلين إلى مستوى
إنتاجهم في أكتوبر  ,612بعد انقضاء أجل االتفاقية الحالية في يونيو ،فإن فائض النفط في السوق
ً
العالمي سيرتفع إلى  125مليون برميل يوميا في النصف الثاني من عام  ،,611مقارنة بفائض طفيف،
ً
يبلغ  566ألف برميل يوميا ،في النصف األول (شكل  .)5مع ذلك ،وبما أن الواليات املتحدة أكدت
ً
مؤخرا أنه لن يكون هناك املزيد من اإلعفاءات للدول التي تستورد النفط من إيران ،بعد انتهاء
اإلعفاءات في مايو ،فربما يؤدي ذلك إلى تماسك السوق النفطية في الربع الثاني لعام  .,611بنهاية
العام املاض ي ،بقيت الصين والهند هما املشتريان الرئيسيان للنفط اإليراني ،مما أدى إلى هبوط
ً
صادرات إيران بحوالي  1مليون برميل يوميا ،مقارنة بمستواها قبل عام ،لتصل إلى  266ألف برميل
ً
يوميا (شكل  .)0وبمجرد انتهاء فترة اإلعفاءات ،وفي حال انخفاض واردات النفط اإليرانية إلى
ً
الصفر ،وفقا للنوايا األمريكية املعلنة ،لن تحتاج أوبك في الواقع إلى تمديد االتفاقية إلى النصف
الثاني من عام .,611

شكل  :4واردات النفط الصينية تسجل مستويات قياسية في الربع
الرابع لعام 2612

شكل  :5فائض كبير في النفط العاملي في النصف الثاني لعام ،2612
في حال لم يتم تمديد اتفاقية الخفض بين أوبك واملنتجين املستقلين
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إنتاج النفط السعودي:

بلغ إجمالي إنتاج الخام السعودي  1620مليون
ً
برميل يوميا في أكتوبر  ،,612مما يعني أن التزام
اململكة باتفاقية خفض اإلنتاج املبرمة بين أوبك
وبعض املنتجين املستقلين ،سيؤدي إلى تراجع إنتاج
ً
الخام السعودي إلى  1622مليون برميل يوميا...

...نتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج اململكة من النفط
ً
 1622مليون برميل يوميا لعام  ,611ككل،
ً
منخفضا من تقديراتنا السابقة التي كانت عند
ً
 1625مليون برميل يوميا.

تشير أحدث البيانات املتوفرة ،إلى التوقعات بأن
يكون االستهالك املحلي السعودي من النفط الخام
واملنتجات املكررة قد انخفض بنسبة  0باملائة ،على
أساس سنوي ،عام .,612

ً
بلغ إجمالي إنتاج الخام السعودي  1620مليون برميل يوميا في أكتوبر  ،,612مما يعني أن التزام
اململكة باتفاقية خفض اإلنتاج املبرمة بين أوبك وبعض املنتجين املستقلين سيؤدي إلى تراجع إنتاج
ً
الخام السعودي إلى  1622مليون برميل يوميا في النصف األول لعام  .,611وفي نفس الوقت ،تشير
ً
تصريحات صدرت مؤخرا من وزير الطاقة السعودي ،إلى أن الصادرات النفطية ستنخفض إلى 02,
ً
ً
مليون برميل يوميا معظم الربع األول لعام  ،,611مقارنة بـ  020مليون برميل يوميا في أكتوبر.
ً
وباملجمل ،نتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج اململكة من النفط  1622مليون برميل يوميا لعام ,611
ً
ً
ككل ،منخفضا من تقديراتنا السابقة التي كانت عند  1625مليون برميل يوميا .وإلى جانب اتفاقية
ً
خفض اإلنتاج ،هناك عاملين آخرين سيساعدان على إبقاء مستويات اإلنتاج منخفضة .أوال ،تشير
أحدث البيانات املتوفرة إلى التوقعات بأن يكون االستهالك املحلي السعودي من النفط الخام
ً
واملنتجات املكررة قد انخفض بنسبة  0باملائة ،على أساس سنوي ،أو  106ألف برميل يوميا ،في عام
 .,612هذا االنخفاض هو نتيجة مباشرة إلصالح أسعار الطاقة الذي جرى تطبيقه في بداية العام
املاض ي ،وسيؤدي إلى إتاحة املزيد من النفط للتصدير في الفترة املقبلة (وللمزيد حول هذا املوضوع،
ً
يرجى االطالع على تقريرنا بعنوان :آفاق صناعة تكرير النفط في اململكة الصادر في مارس  .),612ثانيا،
رغم التوقعات بأن يرتفع االستهالك املحلي عام  ،,611نتيجة لزيادة احتياجات املصافي مع بدء
تشغيل مصفاة جيزان العمالقة (للمزيد حول هذا املوضوع ،يرجى االطالع على تقريرنا بعنوان :أحدث
التطورات في االقتصاد الكلي للمملكة الصادر في نوفمبر  ،),612إال أن وتيرة االرتفاع في الطلب
املحلي ستخف بفضل زيادة إنتاج الغاز .وعلى وجه الخصوص ،فإن مجمع الغاز في حقل الفاضلي،
ً
الذي ينتج  ,25مليار قدم مكعب من الغاز الخام يوميا من حقول برية وبحرية ،يتوقع أن يبدأ
عملياته التشغيلية خالل عام  .,611وبما أن معظم مخصصات الغاز التي تحتاجها شركات
ً
البتروكيماويات السعودية قد تم توفيرها سلفا ،فنعتقد أن الغاز اإلضافي املنتج في حقل الفاضلي
سيستخدم في توليد الكهرباء ،مما يتيح املزيد من النفط الخام للتصدير.
إنتاج النفط األمريكي ال يزال ينمو:

تتوقع إدارة معلومات الطاقة ،ارتفاع إجمالي إنتاج
ً
النفط األمريكي بـ  121مليون برميل يوميا ،أو بنسبة
 16باملائة ،على أساس سنوي ،ليصل إلى  1,مليون
ً
برميل يوميا ،عام .,611

يشير أحدث تقرير شهري إلدارة معلومات الطاقة ،إلى تسارع إمدادات النفط األمريكية في الشهور
ً
األخيرة ،حيث يتوقع أن يبلغ متوسط اإلنتاج نحو  1120مليون برميل يوميا في الربع الرابع لعام
 ،,612بارتفاع نسبته  12باملائة ،على أساس سنوي ،كما يتوقع أن يشهد الربع األول لعام ,611
مستويات نمو مشابهة .لم يعد من املستغرب أن يكون إنتاج النفط غير التقليدي (النفط الصخري)
وراء االرتفاع في إنتاج النفط الخام األمريكي ،ففي الواقع ،ساهم حقل بيرميان للنفط الصخري
لوحده بنسبة  55باملائة من النمو الكلي إلنتاج النفط األمريكي عام  .,612بالنظر إلى عام ,611
ً
ككل ،تتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إجمالي إنتاج النفط األمريكي بـ  121مليون برميل يوميا ،أو
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ً
بنسبة  16باملائة ،على أساس سنوي ،ليصل إلى  1,مليون برميل يوميا ،ويتوقع أن يساهم حقل
بيرميان بحصة أعلى في ذلك النمو ،ربما تصل إلى  06باملائةً .
بناء على ذلك ،ظلت إدارة معلومات
ً
الطاقة تزيد تقديراتها تدريجيا ،حيث تشير نسخة يناير من تقرير ”توقعات الطاقة في املدى القصير“،
ً
إلى رفع التقديرات بنحو  20ألف برميل يوميا ،مقارنة بتقديرات تقرير منتصف عام ( ,612شكل .)2
توقعات أسعار النفط:

ً
بلغ متوسط أسعار خام برنت  00دوالرا للبرميل في
ً
الربع الرابع لعام  ،,612منخفضا بنسبة 16
باملائة ،على أساس املقارنة الربعية.

ً
ً
بلغ متوسط أسعار خام برنت  00دوالرا للبرميل في الربع الرابع لعام  ،,612منخفضا بنسبة 16
باملائة ،على أساس املقارنة الربعية ،نتيجة ملنح الواليات املتحدة إعفاءات ملستوردي النفط اإليراني.
ً
في نقطة ما خالل الربع الرابع ،هبطت أسعار خام برنت إلى  56دوالرا للبرميل كمتوسط يومي ،حيث
أدى ضعف ثقة املستثمرين بسبب استمرار النزاع التجاري بين الواليات املتحدة والصين ،إلى خلق
املزيد من الضغط على أسعار النفط .منذ ذلك الحين ،ساعد انخفاض اإلنتاج لدى أوبك في
ديسمبر ،إضافة إلى اآلمال بتحقيق بعض التقدم بشأن النزاع التجاري بين الواليات املتحدة والصين،
ً
على دفع أسعار خام برنت مرة أخرى إلى مستوى  06دوالرا للبرميل (نص مظلل .)1

نص مظ  :0النزاع التجاري بي الواليات المتحدة والصي
ً
رغم التقارير الصادرة مؤخرا عن تحقق بعض
اإليجابيات في صفقة تجارية بين الواليات املتحدة
والصين...
ً
...لكن من الواضح جدا أن النزاعات التجارية
املستمرة بين الصين والواليات املتحدة ستشكل
ً
ً
عامال حاسما ،ال نستطيع التنبؤ بمداه اآلن،
بالنسبة لنمو الطلب الكلي للنفط في األسابيع
القادمة.

ّعدلنا توقعاتنا ألسعار خام برنت ،بخفضها إلى 00
ً
دوالرا للبرميل كمتوسط لعام  ,611ككل.

ً
رغم التقارير الصادرة مؤخرا عن تحقق بعض اإليجابيات في صفقة تجارية بين الواليات املتحدة
ً
والصين ،إال أن هذا األمر لم يتأكد رسميا بعد .هناك اتفاق بوقف الزيادات املتبادلة في الرسوم
الجمركية تم التوصل إليه في ديسمبر ،لكنه ُيتوقع أن ينتهي في مارس ،ولذلك فإن أي قرار قبل ذلك
املوعد ربما يكون لصالح أسعار النفط ،كما أن استمرار الجمود في املفاوضات سيكون له تأثير
عكس ي .وفي ظل التباين الذي تتوقعه أوبك بشأن تأثير زيادة الرسوم الجمركية على انخفاض طلب
ً
ً
النفط ،حيث يتراوح االنخفاض بين  ,6إلى  266ألف برميل يوميا ،فمن الواضح جدا أن النزاعات
ً
ً
التجارية املستمرة بين الصين والواليات املتحدة ستشكل عامال حاسما ،ال نستطيع التنبؤ بمداه اآلن،
بالنسبة لنمو الطلب الكلي للنفط في األسابيع القادمة.
ً
ً
بالنظر إلى الربع األول لعام  ،,611نتوقع ارتفاعا تدريجيا في األسعار ،حيث تؤكد بيانات أوبك التزام
الدول األعضاء باتفاقية خفض اإلنتاج ،كما أن مخزونات النفط لدى منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية بدأت تتراجع إلى ما دون متوسطها آلخر خمس سنوات (شكل  .)1في وقت الحق من العام،
نتوقع أن تبقى أسواق النفط متوازنة بصورة قوية ،إما نتيجة النتهاء أجل اإلعفاءات الخاصة
باستيراد النفط اإليراني ،أو من خالل تمديد اتفاقية خفض اإلنتاج بين أوبك وبعض املنتجين
املستقلين ،أو بفضل تضافر كال العاملين.
واضعين جميع تلك العوامل في االعتبار ،فقد ّ
عدلنا توقعاتنا ألسعار خام برنت ،بخفضها إلى 00
ً
ً
دوالرا للبرميل كمتوسط لعام  ,611ككل ،مقارنة بـ  05دوالرا للبرميل ،حسب تقديراتنا السابقة.
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إخالء املسؤولية
ما لم يشر بخالف ذلك ،ال يسمح إطالقا بنسخ أي من املعلومات الواردة في هذه النشرة جزئيا أو كليا دون
الحصول على أذن تحريري مسبق ومحدد من شركة جدوى لالستثمار.
البيانات الواردة في هذا التقرير تم الحصول عليها من شركة رويترز ،وشركة بلومبيرغ ،وإدارة معلومات الطاقة،
وأوبك ،ما لم تتم اإلشارة لخالف ذلك.
لقد بذلت شركة جدوى لالستثمار جهدا كبيرا للتحقق من أن محتويات هذه الوثيقة تتسم بالدقة في كافة
األوقات .حيث ال تقدم جدوى أية ضمانات أو ادعاءات أو تعهدات صراحة كانت أم ضمنا ،كما أنها ال تتحمل
أية مساءلة قانونية مباشرة كانت أم غير مباشرة أو أي مسئولية عن دقة أو اكتمال أو منفعة أي من املعلومات
التي تحتويها هذه النشرة .ال تهدف هذه النشرة إلى استخدامها أو التعامل معها بصفة أنها تقدم توصية أو خيار
أو مشورة التخاذ أي إجراء/إجراءات في املستقبل.
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