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 موجز االقتصاديال
االقتصادیة إدارة البحوث   I   2019 أكتوبر 9 

 أسواق النفط

 أبرز النقاط

دوالراً للبرمیل في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي، بعد تطمینات السعودیة بالوفاء  60خام برنت إلى أقل من تراجع  •
 .بالتزامات التصدیر واستعادة إنتاج النفط إلى مستویات ما قبل الھجمات على المنشآت سریعاً 

 2019ملیون برمیل یومیاً في العام  1.1مي على النفط عند مستوى الوكالة الدولیة للطاقة تبقي على توقعاتھا لنمو الطلب العال •
 .2020برمیل یومیا في العام  ملیون 1.3و

 .% في أغسطس ومخزونات النفط العالمیة تواصل ارتفاعاتھا116.5تراجع التزام األوبك وحلفائھا بحصص خفض اإلنتاج إلى  •

 

 
أسعار النفط تتخلى عن جمیع المكاسب التي حققتھا بعد استھداف المنشآت السعودیة 

 دوالراً  60وتتراجع دون 

أنھت أسعار النفط تداوالت شھر سبتمبر عند نفس المستویات أو أدنى من تلك التي سجلتھا 
 عشیة الھجوم على البنیة التحتیة لقطاع النفط السعودي. وأنھى كل من مزیج خام برنت

عند مستوى  سبتمبر وغرب تكساس الوسیط، الخامان القیاسیان ألسعار النفط، تداوالت
% على أساس سنوي)  13% على أساس شھري، + 0.68دوالر (+  60.78

% على أساس سنوي)، على 19.1% على أساس شھري، + 1.9-للبرمیل ( دوالراً  54.1و
أعقاب الھجوم على منشآت محطة  كافة المكاسب التي تحققت في محوتم  ،ذلكبالتوالي. و

 60الحین، انخفض مزیج خام برنت دون مستوى  ومنذ ذلكمعالجة بقیق وحقل خریص، 
ملیار دوالر بنھایة األسبوع األول من شھر أكتوبر، فیما یعد أدنى  58.4دوالراً لیغلق عند 

 مستویاتھ المسجلة منذ أغسطس.

وما لذلك من أثر  –ة بأداء االقتصاد العالمي برزت مجدداً على الساحة المخاوف المتعلقكما 
لیساھم في تعزیز المعنویات السلبیة. ویعزى التراجع األخیر ألسعار  -على الطلب على النفط 

النفط إلى صدور تقریر الوظائف وبیانات قطاع التصنیع األمریكي والتي كانت أضعف مما 
 الوالیات المتحدة بین تجاریة جدیدة حربكان متوقعاً. وذلك باإلضافة إلى أنباء عن قیام 

فرض رسوم جمركیة على الصادرات األوروبیة، ھذا إلى جانب التدابیر و واوروبا
 المفروضة على الصین مما عزز إمكانیة تأثر االقتصاد العالمي سلباً.

 العوامل الجیوسیاسیة تضرب مجدداً لفترة وجیزة

دیة في بقیق وحقل خریص في خفض سبتمبر على منشآت النفط السعو 14ھجمات  تتسبب
ملیون برمیل یومیاً، بما یعادل حوالي نصف الطاقة اإلنتاجیة  5.7اإلنتاج السعودي بواقع 

% من إمدادات النفط العالمیة. وسرعان ما تخطى نمو سعر مزیج خام برنت أكثر 5للمملكة و
 71.95إلى دوالر  60.22% بعد افتتاح األسواق عقب الھجوم، حیث ارتفع من 20من 

دوالراً للبرمیل بنھایة جلسة تداول  69دوالر في التعامالت الیومیة قبل تقلیص مكاسبھ إلى 
ھامشیاً في عصر عامالً . ویبدو أن المخاطر الجیوسیاسیة التي كانت تعتبر سبتمبر 16یوم 

 ازدھار إمدادات النفط الصخري األمریكي قد عادت إلى واجھة األحداث بقوة حیث استفاقت
 العالم عرضةأن البنیة التحتیة ألحد أھم موردي النفط على مستوى  األسواق على إدراك

وھو النفط الذي یمكن ضخھ في  -لالنقطاع. كما أن ثلثي إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم 
یرتبط بالطاقة االحتیاطیة للمملكة  –وقت قصیر لتعویض خسائر اإلمدادات في أماكن أخرى 

 ملیون برمیل. 2.3 التي تبلغ

 ر النفط الخامأسعا: 1الرسم البیاني  
 )دوالر للبرمیل(
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 شھرا 24منحنى العقود اآلجلة : 2الرسم البیاني 
 )دوالر للبرمیل(

54

56

58

60

62

64

66

68

70

54

56

58

60

62

64

66

68

70

M1 M4 M7 M10 M13 M16 M19 M22

2019سبتمبر  16

2019سبتمبر  13

2019أكتوبر  4

 

 بلومبیرج المصدر: 
 

 خام برنت عقود تسعیر: 3الرسم البیاني 
 )عقود العقود االجلھ والخیارات(
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سریعاً، حیث تراجع سعر مزیج خام برنت بنسبة  اإلمدادات زالتإال أن مخاوف انقطاع 
دوالر للبرمیل بنھایة جلسة التداول الثانیة وسجل تراجعاً على  64.6 وصوالً إلى% 6.5

مدى ثماني جلسات من أصل ثالثة عشر جلسة في أعقاب ذلك. وجاءت عملیات البیع على 
من أھمھا تطمینات السعودیة بقدرتھا على رفع اإلنتاج بوتیرة و ،العدید من العوامل خلفیة

وفي غضون یومین  .سریعة نسبیاً مما ساھم في تخفیف المخاوف المتعلقة بطول فترة التعطیل
ملیون  2% من الطاقة اإلنتاجیة لمنشآت بقیق النفطیة (43فقط، تمكنت المملكة من استعادة 

ملیون برمیل یومیاً وفقاً  9.9وخالل ثالثة أسابیع فقط بلغ اإلنتاج السعودي  برمیل یومیاً)
عمالئھا من  ةلطمأنالسعودیة بسرعة فائقة حیث تحركت الطاقة، لتصریحات وزیر 

ملیون برمیل، أي ما  188مستوردي النفط السعودي بامتالكھا مخزوناً كافیا من النفط الخام (
كما أكدت  .رات) مما یضمن احترامھا لمواعید تسلیم العقودیوماً لتغطیة الصاد 28یعادل 

العدید من وكاالت ومؤسسات الطاقة المختلفة على أن مخزونات النفط العالمیة توفر غطاًء 
 كافیاً على المدى القصیر.

 مع تصاعد التوترات التجارة العالمیة  2019الطلب یتباطأ في 

دون  2020و 2019نمو الطلب على النفط لعامي  أبقت الوكالة الدولیة للطاقة على توقعات
برمیل یومیاً على التوالي. وشھدت  ملیون 1.3وملیون برمیل یومیا  1.1تغییر عند مستوى 

إحدى أضعف معدالت نمو الطلب على أساس نصف  2019األشھر الستة األولى من العام 
 عالقات التجاریة العالمیة.في ظل تدھور ال 2008ملیون برمیل یومیاً) منذ العام  0.5سنوي (

ھذا وتواصل مخزونات النفط التجاریة العالمیة (مخزونات منظمة التعاون االقتصادي 
ملیون  2,931والتنمیة) ارتفاعاھا، مسجلة نمواً للشھر الرابع على التوالي، حیث بلغت 

ما یقارب برمیل یومیاً في یولیو. كما بلغت مستویات المخزون النفطي أعلى مستویاتھا منذ 
ملیون برمیل، وھو أحد  19.7عامین، كما انھا تخطت متوسط الخمس سنوات بواقع 

 األھداف التي تسعى األوبك لتحقیقھا.

 %100تراجع معدل التزام األوبك وحلفائھا في أغسطس إال أنھا تبقى فوق مستوى 

 % في142.5% في أغسطس مقابل 116.5انخفض معدل التزام األوبك وحلفائھا إلى 
یولیو في ظل قیام كل من روسیا والسعودیة ونیجیریا والعراق بزیادة اإلنتاج. إال أنھ على 

األوبك  كل من الرغم من ذلك، یعتبر أغسطس الشھر الثاني على التوالي الذي یتخطى التزام
% من حصص خفض االنتاج. حیث تم تقلیص إجمالي اإلنتاج بواقع 100وحلفائھا أكثر من 

 200یل یومیاً، متخطیاً حصص الخفض المقررة وفقاً التفاقیة فیینا بمقدار ملیون برم 1.4
ألف برمیل یومیاً. وعلى صعید االحدى عشرة دولة األعضاء بمنظمة األوبك بقیادة 

ألف برمیل یومیاً، وصوالً إلى  225السعودیة، فقد قامت بزیادة إنتاجھا في أغسطس بواقع 
% مقابل 120.3الذي أدى إلى خفض معدل االلتزام إلى  ملیون برمیل یومیاً، األمر 25.78

عند صدور  –% في یولیو. ومن المقرر أن یرتفع مستوى التزام األوبك في سبتمبر 148
على خلفیة تأثیر الھجمات على منشآت النفط  –البیانات في وقت الحق من الشھر الحالي 

 السعودیة.

 2019 استمرار ھیمنة مخاوف  الطلب حتى نھایة العام

في سیاق تقییم مخاطر األسواق، تم التقلیل من أھمیة العوامل الجیوسیاسیة والتركیز على 
ذلك، ینبغي أن تكتسب ل .استمرار ُتخمة إمدادات النفطفي ظل ، مخاوف نمو االقتصاد العالمي

التي تساھم في إضعاف مقومات الطلب العالمي على النفط أھمیة مقابل ما نولیھ من  المخاطر
ھتمام للعوامل التي تھدد إمدادات النفط العالمیة في حال انقطاعھا. وبالتالي یعد االتجاه ا

التراجعي ألسعار النفط انعكاسا لذلك الوضع. وعلى الرغم من أن ذلك التقییم یبدو مقبوالً في 
ضوء تصاعد خالفات التجارة العالمیة وتعثر البیانات االقتصادیة من جھة أوروبا ومنظمة 

عاون االقتصادي والتنمیة، إال أن المخاطر الجیوسیاسیة ما زالت متواجدة. ومن غیر الت
المرجح أن تتراجع تقلبات أسعار النفط المرتبطة بالعوامل الجیوسیاسیة دون بذل الجھود أو 

 التوصل إلى حل القضیة المثیرة للجدل المتمثلة في االتفاق النووي اإلیراني.

 

 النفط  ىعل يالعالمنمو الطلب : 4الرسم البیاني 
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 إدارة معلومات الطاقة المصدر: 
 

 مخزونات منظمة التعاون االقتصادي : 5الرسم البیاني 
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 إدارة معلومات الطاقة المصدر: 
 

 لنفط الخاممن اأوبك + إنتاج : 6الرسم البیاني 
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