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 تداعيات أزمة كورونا: أسواق النفط 
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 اآلثار السلبية التفاقية أوبك+

 ملنتجي النفط الصخري لتعزيز إنتاجهم وحصتهم السوقية. أتاحت
ً
 اتفاقية أوبك+ مجاال

 حول كيفية التعامل مع فائض املعروض النفطي. 
ً
 مزمنة

ً
منذ ثورة النفط الصخري، تواجه منظمة أوبك معضلة

تحتاج أوبك إلى يحتاج أعضاء منظمة أوبك إلى أسعار نفٍط مرتفعٍة ملعادلة امليزانيات الحكومية، ولتحقيق ذلك 

 تخفيض إنتاجها والتنازل عن حصصها السوقية. 

 ما يتسبب في تشجيع منتجي النفط 
ً
فاإلقدام على تخفيض اإلنتاج ورفع أسعار النفط على املدى القصير عادة

الصخري على مواصلة رفع اإلنتاج، ما يؤدي إلى تراجع أسعار النفط على املدى املتوسط، وخسارة أوبك لحصصها  

 قية التي سيستحوذ عليها النفط الصخري.السو 

 منها. فالنمو العاملي الستهالك النفط هذا العام كان أقل من  م2019لم تقدم سنة 
ً
التفاق أوبك+ ما كان مرجوا

التوقعات، ما أدى إلى عدم تحسن حالة فائض النفط في املخزونات التجارية. فالهدف املعلن التفاق أوبك+ منذ 

التي بدورها ستؤدي إلى السحب من فائض النفط في  ،ان لخلق حالة من العجز في أسواق النفطك  م2017بدايته في 

 . املخزونات التجارية

 

 

 يوضح رؤيتها ألسواق النفط على املدى الطويل. بّين التقرير تقّبل أوبك لفكرة تراجع حصصها  
ً
أصدرت أوبك تقريرا

 وعلى رأسها شركات النفط الصخري األمريكية. السوقية في مقابل ارتفاع اإلنتاج من خارج املنظمة،  

ع التقرير أنه في ظل دعم أوبك ألسعار النفط من خالل اتفاقية أوبك+، باإلضافة إلى عوامل أخرى كتحسين كفاءة  
ّ
توق

االستهالك ومصادر الطاقة البديلة والسيارات الكهربائية، فإن النفط الصخري األمريكي سيستمر في النمو 

  17نتاج إعند مستوى  م2024ى الحصص السوقية ليصل في عام واالستحواذ عل
ً
  ،مليون برميل/يوميا

ً
مقارنة

. وفي املقابل يقّدر التقرير أن تتراجع حصص أوبك  12عند  م2019بمستوى اإلنتاج في عام 
ً
مليون برميل/يوميا

 في عام  35اإلنتاجية من مستوى 
ً
 في عام مليون برميل/يو  32إلى  م2019مليون برميل/يوميا

ً
 . م2024ميا

أكدت وكالة الطاقة الدولية توقعات أوبك حول تراجع دور املنظمة، وتضيف بأنه في ظل السياسات الحالية ملنظمة 

 ستتراجع. وقالت املنظمة أن الواليات املتحدة  
ً
أوبك، من خالل اتفاقية أوبك+، فإن حصص روسيا السوقية أيضا

 في حدود عام ستتفوق على روسيا في إنتاج 
ً
 . م2025النفط والغاز معا
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 السعودية حول إدارة أسواق النفط-اقف الروسيةوبوادر تباين امل

 قبل أزمة كورونا. ة السعودي-ة تطّور حجم تباين اآلراء الروسي
ً
 حول أسواق النفط تدريجيا

أوبك وروسيا، وهو جعل  ن عن وجود هدٍف مشترٍك بين ي ، تحدث الرئيس الروس ي فالديمير بوتم2019في نوفمبر 

أسواق النفط متوازنة وقابلة للتنبؤ. وكانت التوقعات حينئٍذ تشير إلى قبول روسيا لتمديد اتفاقية أوبك+ الحالية، 

 مع عدم رغبتها في زيادة تخفيضات اإلنتاج. 

. لم /ألف برميل 500عن تمديد اتفاقية أوبك+ مع زيادة التخفيضات بنسبة  م2019أعلنت أوبك في ديسمبر 
ً
يوميا

تتفاعل األسواق بشكٍل كبيٍر مع اإلعالن عن زيادة تخفيضات اإلنتاج من قبل أوبك+، وذلك بسبب مخاوف الحرب 

التجارية بشكٍل رئيس ي، باإلضافة إلى عدم تأثير هذه التخفيضات املعلنة على وضع أسواق النفط، حيث نّص االتفاق 

. 500ألف برميل من أصل  400التخفيضات، وهي  على أن تتحمل السعودية الجزء األكبر من هذه
ً
 ألف برميل يوميا

فات في م2020ومع دخول عام 
ّ
 11.25عند  م2019، كانت روسيا قد حققت أكبر إنتاٍج في تاريخها من النفط واملكث

. على الرغم من خفض إنتاج النفط الخام بنسبة  
ً
، استمر نمو إنت  240مليون برميل/يوميا

ً
اج روسيا  ألف برميل/يوميا

 خفيف مصاحب إلنتاج الغاز الطبيعي. لم تقدم روسيا بياناٍت تفصيليٍة حول كميات النفط 
ٌ
فات، وهو نفط

ّ
من املكث

ح وزير النفط الروس ي أليكسندر نوفاك إلى إمكانية إنهاء اتفاقية أوبك+ دون إعطاء 
ّ
فات، وقد مل

ّ
الخام باملقارنة مع املكث

 تفاصيل. 

روس كورونا في الصين خالل شهر فبراير، ظهرت معلومات عن نوايا أوبك لخفض اإلنتاج بشكٍل  ومع بدء انتشار وباء في

. كانت رد  500إضافي بنسبة  
ً
ل املسؤولين الروس متفاوتة، حيث رحب وزير الخارجية الروس ي افعأ  ودألف برميل/يوميا

 أكثر في تصريحاته. سيرغي الفروف بفكرة التخفيضات اإلضافية ألوبك+، بينما كان وزير الطاقة ن 
ً
 وفاك متحّفظا

 لدى روسيا )كانت عند م2020في األول من مارس 
ٌ
، صّرح الرئيس الروس ي بوتين أن أسعار النفط الحالية مقبولة

املرة  هذه هي  في ظل الظروف الراهنة. كانت  دوالر لبرميل برنت(، وأن جهود تخفيض اإلنتاج غير مجديٍة  50مستوى 

بوادر عدم التوافق بين روسيا واململكة العربية السعودية حول الرؤية املشتركة ألسواق النفط.  األولى التي تظهر فيها

ع بعض املحللين أن تتجه أوبك لتخفيض اإلنتاج دون روسيا، بمعنى انتهاء العمل باتفاقية أوبك+. 
ّ
 توق

روسيا عدم إبداء موقٍف واضٍح من زاد ذلك من ارتباك األسواق، ألنه خالل السنوات املاضية التفاق أوبك+، اعتادت  

 . م2020استمرار االتفاقية إال في اللحظات األخيرة، وهذا ما فاجأ أسواق النفط عند فشل اجتماع أوبك في مارس 
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وانتهاء االتفاقية  وصول اجتماع أوبك+ إلى طريٍق مسدود 

ة كورونا، وتراجعت أسعار النفط السعودي إلى انتهاء اتفاقية أوبك+ في نفس فترة أزم-افق الروس يوأدى عدم الت

 بشكٍل حاد.

، طالبت أوبك روسيا باملشاركة في مساعي تخفيض اإلنتاج ودعم األسعار. تقدمت أوبك بمقترٍح،  م2020في أوائل مارس  

 ولغاية  مليون  1.5، لتخفيض اإلنتاج بشكٍل إضافي بمعدل م2008هو األعلى منذ األزمة املالية العاملية 
ً
برميل/يوميا

. كانت  2.1. نّص اتفاق أوبك+ بصيغته في حينها على تخفيض اإلنتاج بنسبة 2020نهاية عام 
ً
مليون برميل/يوميا

األجواء متشائمة في أروقة أوبك، حيث كانت الدول من خارج املنظمة ترغب في تخفيض الكميات فقط بنسبة نصف 

 .
ً
 مليون برميل/يوميا

،   300ض اإلنتاج على أن يكون نصيب روسيا من هذه التخفيضات اإلضافية مطالبات تخفي نّصت 
ً
ألف برميل/يوميا

. تسبب إصرار املوقف السعودي من  600لتصل مساهمة روسيا الكلية في اتفاقية أوبك+ إلى 
ً
ألف برميل/يوميا

عت أسعار النفط بشكٍل  مارس إلى طريٍق مسدود، وتراج 6تخفيضات اإلنتاج الروسية إلى وصول محادثات أوبك في 

 (. 1كبير )الشكل 

 م2020: أسعار النفط خالل عام 1الشكل 
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 لخفض األسعار مع روسيا. تشير املصادر إلى أن 
ً
وقامت السعودية برفع اإلنتاج وتخفيض األسعار لتبدأ سباقا

بررة كنتيجٍة لتراجع م غير، في إشارة إلى أن التخفيضات م2003 عام  تخفيضات األسعار السعودية هي األدنى منذ

 الطلب واألوضاع االقتصادية. 

$ إلى 2.9بمقدار    سعريٍة   على سبيل املثال، خفضت السعودية من تسعيرة النفط املرتبطة بمعيار دبي/عمان من عالوةٍ 

$ لتصل إلى تخفيض قدره 8$. وبالنسبة للشحنات األوروبية، تراجعت أسعار النفط الخفيف 3.1تخفيض بلغ 

$، لتتحول تسعيرة النفط 7نة بسعر معيار برنت. كذلك تم تخفيض شحنات الواليات املتحدة بواقع $ مقار 10.25

رت جميع الدول املصدرة للنفط إلى مسايرة تسعيرات النفط 
ُ
السعودي من زيادة إلى تخفيضات. بطبيعة الحال اضط

 السعودي، وهذا بدوره زاد من تراجع األسعار. 

 ونا على أسواق النفطصعوبة تقدير أضرار فيروس كور 

د األزمة 
ّ
 بسبب تعق

ً
، ولكن تقديره بشكٍل دقيق صعٌب جدا

ً
 ومؤقتا

ً
سيكون أثر أزمة كورونا على أسعار النفط حادا

 وانعدام اليقين حول سيرها.

، كانت هناك بوادر لتباطؤ النمو االقتصادي، وهو ما أكدته النبرة التشاؤمية لشركات النفط م2019منذ أواخر 

(. في BP( و بي بي )Shellية بسبب توقعاتها لتراجع التوزيعات النقدية للمساهمين، مثلما حدث مع شركتي شل )العامل 

ذلك الوقت، كانت توترات الحرب التجارية بين الواليات املتحدة والصين هي العنوان األبرز لتحريك األسواق 

 والتوقعات حول مسار االقتصاد. 

على االقتصاد العاملي، أصبحت هناك متغيرات جديدة يجب أخذها في االعتبار.  اآلن، ومع مخاطر فيروس كورونا

يصعب التحديد املسبق ملدة ووتيرة حوادث انتشار األوبئة، ما ينعكس على توقعات اآلثار االقتصادية لهذه الحوادث، 

د فعل املجتمع. تأثرت أسعار التي تتأثر بنوعية الوباء، وفعالية اإلجراءات املتبعة الحتوائه، ونسب الوفيات وردو 

 عن املسار الحالي، الذي يأخذ في االعتبار   2020النفط بشكٍل سريع ألن سيناريو مسار األسعار لعام 
ً
 كليا

ٌ
مختلف

 
ً
 للنشاط االقتصادي العاملي.  انتشار وباٍء فيروس ي وتعطيال

ي فير
ّ

ر االستهالك العاملي من تفش 
ّ
ٍة يعاني تجار النفط لتقدير شدة ومدى تأث

ّ
من  وس كورونا في الصين، بناًء على أدل

األوبئة السابقة لفيروسات كورونا واإلنفلونزا. كحال أي وباٍء تنفس ي، يأتي التأثير األكبر على االقتصاد واستهالك 

 النفط من تدابير االحتواء، مثل الحجر الصحي والتباعد االجتماعي. 

اإلجراءات للتعامل مع حالة طوارئ الصحة العامة، وأن تقوم الشركات كان من املتوقع أن تقوم الحكومة ببعض 

 أن يكون لتدابير التباعد االجتماعي 
ً
بنفس اإلجراءات، لكن بشكٍل طوعي، للحد من التعّرض للمرض. لم يكن مفاجئا

وفير الخدمات وشبكات تأثيٌر سلبٌي كبير على كّلٍ من إنفاق املستهلكين والقطاع الخاص، وكذلك على إنتاج التصنيع، وت

 النقل. 
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 على مدى بضعة 
ً
زا

ّ
، ومرك

ً
 وليس دائما

ً
وفي مساٍر مواز ٍ ملسار انتشار الوباء، يميل التأثير االقتصادي إلى أن يكون حادا

أسابيع أو أشهر. من املتوقع أن تنخفض الحاجة إلى إجراءات الحجر الصحي القصوى وإجراءات التباعد االجتماعي، 

 النشاط االقتصادي إلى مستواه الطبيعي، وذلك بعدما تمض ي مرحلة التفش ي والعدوى القصوى.وأن يعود 

ومع تالش ي الوباء، سيتضاءل القلق بشأن املخاطر الصحية في نهاية املطاف، بسبب بروز الضغوطات الستئناف 

إلى استئناف النشاط  األنشطة التجارية من جديد. ستضطر كذلك الشركات واملوظفون وشركات النقل واملدارس 

شبه الطبيعي من أجل كسب اإليرادات، والحصول على أموال، واجتياز االمتحانات. من املحتمل أن يكون هناك 

حتى تستوعب الشركات واألسر خسارة اإليرادات  ،بعض التأثير املتبقي على النشاط االقتصادي واستهالك النفط

 ا التأثير سيتالش ى مع مرور الوقت. ، ولكن هذم 2020والدخل من الربع األول لعام 

تسببت أزمة فيروس كورونا في إرباك حركة نقل النفط. حيث اضطرت الكثير من الشحنات املتوجهة إلى الصين إلى 

تغيير مسارها إلى وجهاٍت أخرى. فقد تراجعت عمليات مصافي تكرير النفط خالل األسبوعين األولين من شهر فبراير  

ن العديد من الناقالت الضخمة )سعة مليون برمي 1.5بمعدل 
ّ
. أدى ذلك إلى عدم تمك

ً
مليون برميل( من  2ل/يوميا

إفراغ حمولتها في املوانئ الصينية، بينما تم تحويل الشحنات األخرى إلى كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة. ومع تراجع 

. تقّدر بعض الجهات امتالك الصين نشاط التكرير، ارتفعت املخزونات النفطية الصينية بشكٍل كبيٍر وسر 
ً
يٍع أيضا

مليون  760ملنشآت لتخزين النفط بسعٍة تفوق املليار برميل، وفي الوقت الحالي بلغت مخزونات النفط في الصين 

 برميل. 

يتحدث مسؤولون روس عن عدم جدوى تخفيض اإلنتاج في الوقت الحالي، بسبب غموض حال الطلب على النفط 

 باآلثار السلبية لفيروس كورونا، وطالبوا بتمديد اتفاقية أوبك+ الحالية لثالثة أشهٍر واستمرار تراجعه 
ً
مدفوعا

إضافية لتقييم األثر الحقيقي لفيروس كورونا على طلب النفط. ويتوقع الروس أن تبدأ آثار تراجع األسعار على منتجي  

 شهوٍر القادمة.  6-4يكي، خالل النفط أصحاب التكلفة العالية، في إشارة إلى النفط الصخري األمر 

 1.3، ليصل إلى م2020 من ، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتراجع الطلب على النفط في الربع األول 2020في فبراير 

، مع تراجٍع كلّيٍ للطلب على النفط لعام 
ً
، وذلك في أول   م2020مليون برميل/يوميا

ً
بنحو نصف مليون برميل يوميا

 .م2008 عام النفط منذ األزمة املالية العاملية تراجٍع للطلب على

تحولت التوقعات إلى السلبية الشديدة حول الطلب فقد أما اآلن، ومع انتشار فيروس كورونا في أغلب دول العالم، 

 إلى 4ما بين  م2020 من العاملي على النفط في ظل هذه األزمة. تتراوح آخر التوقعات لتراجع الطلب خالل الربع األول 

. تأتي هذه التوقعات في ظل اإلجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا عن طريق  10
ً
ماليين برميل/يوميا

تقييد حركة األفراد بشتى أنواعها، والتي بدورها انعكست على حركة املواصالت واألنشطة التجارية والصناعية. 

، تتراوح التوقعات لتراجع  م2020وبالنسبة لعام 
ً
.  3الطلب على النفط ما بين مليون إلى عموما

ً
 ماليين برميل/يوميا
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 ردود األفعال األمريكية حول هذه التطورات 

سيكون ألسعار النفط املتراجعة ضرٌر كبيٌر على قطاع النفط الصخري األمريكي، إال أن األدوات املتاحة لدى 

 ألسعار . ل الحالي سار املالحكومة األمريكية محدودة في سبيل إقناع السعودية بتغيير 

 
ً
ل تراجع أسعار النفط الذي رافق األضرار االقتصادية لفيروس كورونا صدمة

ّ
  شك

ً
  كبيرة

ً
للبورصات األمريكية. بداية

(، لكنه عزا م2020مارس  9كان تعليق الرئيس األمريكي دونالد ترامب في تويتر بأن هذه األسعار جيدة للمستهلكين )

ر بين السعودية وروسيا، باإلضافة إلى ما أسماها )باألخبار الكاذبة( لتسببها في تراجع  السبب إلى سباق تخفيض األسعا

 بذلك تأثيرات فيروس كورونا والقلق العاملي من تداعياته. في نفس الوقت، 
ً
البورصات األمريكية في حينها، متجاهال

 تتهم فيه العبين دوليين 
ً
 بالتالعب والتسبب في صدمات ألسواق النفط.كانت وزارة الخزانة األمريكية قد أصدرت بيانا

مجلس الشيوخ، أبرزهم النائب عن والية داكوتا الشمالية في  من قبل أعضاء جمهوريين    بدأت تحركاٌت   ،في هذه األثناء

عديدة بهدف تخفيف أضرار سباق خفض أسعار النفط بين السعودية وروسيا.   بخطواٍت   األعضاءكيفن كريمر. قام  

أرسل كريمر رسالة للرئيس األمريكي يطالبه فيها بحظر واردات النفط من السعودية وروسيا وبقية  مارس،  18ففي 

 مع سفيرة السعودية في 
ً
 هاتفيا

ً
أعضاء أوبك إلى الواليات املتحدة، وفي اليوم نفسه، أجرى بعض هؤالء النواب اتصاال

 لية. واشنطن وأبدو رغبتهم في عدول السعودية عن سياستها النفطية الحا

أمريكي تابع لوزارة الطاقة إلى السعودية. ومن املتوقع أن تستمر إقامة   خاٍص   مارس، تم اإلعالن عن إرسال موفٍد   20في  

 
ٌ
 املوفد الخاص لعدة أشهر، من خالل العمل مع مسؤولي وزارة الخارجية األمريكية في الرياض. رافق هذا اإلعالن حديث

األمريكي ترامب بالتنسيق من قبل أحد املسؤولين في والية تكساس، رايان سيتون، أعرب عن أمله في أن يقوم الرئيس 

ُيعد  –تخفيض اإلنتاج لوالية تكساس  –لخفض اإلنتاج مع كّلٍ من السعودية وروسيا ووالية تكساس، وهذا األمر 

.  50األول من نوعه منذ 
ً
 عاما

 لوجود اآلليات التشريعية لدى الوالية
ً
، نظرا

ً
 يعتقد سيتون بأن تنفيذ تخفيض اإلنتاج لوالية تكساس سيكون سهال

 من أمين عام املنظمة محمد باركيندو 
ً
للقيام بذلك. القى كالم املسؤول من تكساس استحسان أوبك، حيث تلّقى دعوة

 لحضور اجتماع أوبك في شهر يونيو القادم. 

عن تحركات سيتون، حيث أعرب مسؤولون من معهد البترول األمريكي عن  إال أن قطاع الطاقة األمريكي غير راض ٍ

تقييد اإلنتاج. فقد اقترح سيتون في مقال ٍ له على موقع بلومبيرغ أن تساهم والية تكساس بتخفيض  رفضهم لفكرة 

 سباقمستوى إنتاجهما قبل لتبلغ نفس النسبة بخفض من السعودية وروسيا  كلٌ  قام%، في حال 10إنتاجها بنسبة 

ولكن املساهمة في تخفيف فائض  أسعار النفط. والهدف من هذه الجهود ليس معادلة أسواق النفط بالكلّية، 

املعروض. وطالب سيتون في مقاله أن يساهم الرئيس األمريكي في التفاوض مع كل ٍ من السعودية وروسيا حول هذا 

 املقترح.
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اململكة العربية السعودية. في اليوم   إلىمارس، عّين الرئيس األمريكي فيكتوريا كوتس كمبعوٍث خاص للطاقة  24في 

وزارة الخارجية األمريكية عن اتصال ٍ هاتفي جمع وزير الخارجية مايك بومبيو مع ولي العهد السعودي  أعلنت  ،التالي 

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ركزت املكاملة على استقرار أسواق النفط ودور السعودية في 

أسواق الطاقة العاملية. تأتي هذه املكاملة في  (، كإحدى أهم الدول الستقرارG-20مجموعة الدول العشرين الكبرى )

عتقد بأن املحاوالت األمريكية سياق املحاوالت األمريكية إلقناع السعودية بالعدول عن سياستها النفطية الحالية. يُ 

تهدف بشكل ٍ مبدئي إلى إقناع السعودية بالتراجع عن ضخ كمياٍت إضافية من النفط خالل شهر أبريل املقبل، كما  

. أ
ً
 علنت سابقا

استمرت مطالب أعضاء مجلس الشيوخ، ومن بينهم كيفن كريمر، في رسالة إلى وزير الخارجية بومبيو بأخذ موقف 

 اقتصادية من قبل السعودية وروسيا ضد الواليات املتحدة. في هذه الرسالة عرض أعضاء 
ً
 مما أسموه حربا

ً
أكثر حزما

لكلية، وأن تبتعد عن االستثمار في قطاع الطاقة الروس ي، وأن تساهم مجلس الشيوخ أن تتخلى السعودية عن أوبك با

 باملقابل مع الواليات املتحدة في مشاريع مشتركة للطاقة. 

( ينص على S.3572استمر ضغط أعضاء املجلس الشيوخ، وتقدم السيناتور كريمر بمشروع قانون في الكونغرس )

من إقراره، في محاولة لتشديد  يوٍم  90من السعودية خالل سحب القوات وجميع املعدات العسكرية األمريكية 

 الضغط على السعودية لتتراجع عن سياستها النفطية الحالية. 

 لدى الحكومة األمريكية للتعامل مع تراجع أسعار النفط، فقد نشرت خدمة 
ً
أما فيما يتعلق باألدوات املتاحة حاليا

 يوضح السياسات املتاح 
ً
ة بيد الكونغرس لحماية قطاع النفط في ظل الظروف الحالية. أبحاث الكونغرس تقريرا

( شراء إنتاج النفط من خالل املخزون االستراتيجي، باإلضافة إلى تمكين شركات النفط من دفع 1تتلخص في التالي: )

مليون  500( توفير قروض ٍ أو ضماناٍت للقروض بقيمة تصل إلى 2. )(Royalty-in-Kind)الضرائب املستحقة بالنفط 

ينّص على دعم شركات إنتاج النفط والقطاعات الداعمة و (،  H.R.1664)  م1999  صدر في عام دوالر، من خالل قانون ٍ  

( فرض عقوباٍت 4( فرض رسوم ٍ جمركية وقيوٍد على واردات النفط من أوبك وروسيا وغيرها. )3لها في ظروف كهذه. )

 ى هذا املسار. تحت بند مكافحة اإلغراق، مع عدم اليقين حول جدو 

اخُتِتم التقرير باالستنتاج بأنه سيصعب على هذه األدوات الفيدرالية املتاحة أن تصّحح أوضاع األسواق املتدهورة 

بسبب فيروس كورونا، وأثره على تدمير الطلب على الطاقة بشّتى أنواعها، وأنه ال حل ألسواق النفط إال بتظافر جميع  

 إلى عودة مستويات اإلنتاج ملا قبل سباق األسعار. ومع هذا العوامل املؤثرة في األسواق، ب
ً
 من تعافي الطلب ووصوال

ً
دءا

 من عدم اليقين حول موعد تعافي األسواق.
ٌ
 كله، ستستمر حالة
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 جديد عودة اتفاق أوبك+ بشكٍل 

  ، مع هذا اإلعالنكبير ٍ  لم تتفاعل أسواق النفط بشكٍل 
ٌ
من التشاؤم حول األرقام املعلنة، باإلضافة  وهناك حالة

 . املدى القصير على األقل فيإلى التشكيك في قدرة هذه املبادرة الجديدة على تصحيح أسواق النفط 

.  جديدةٍ  عتيادي، بأنها عادت التفاق أوبك+ ولكن بصيغٍة اال غير العاشر أعلنت أوبك في اجتماعها  ،أبريل 12في 
ً
كليا

من حيث آليات املراقبة واللجان الوزارية والتقنية املشتركة،  ،جميع مبادئ اتفاق أوبك+ السابق  د االتفاق علىشّد 

.  9.7والذي بلغ  ،ولكن األبرز كان في الرقم املعلن لتخفيض اإلنتاج
ً
 مليون برميل/يوميا

ستستمر املرحلة األولى من االتفاق بكامل التخفيضات املعلنة حتى نهاية و سيبدأ تطبيق االتفاق في األول من مايو، 

 ملدة ستة شهور   7.7إلى    9.7االلتزام من    تقليل يونيو. ليتم  
ً
حتى نهاية    في املرحلة الثانية من االتفاق  ،مليون برميل/يوميا

مليون  5.8بتخفيض اإلنتاج عند  سيتم تحديد نسبة االلتزام ،. ومن ثم في املرحلة األخيرة من االتفاقم2020عام 

 مع دخول عام 
ً
 .م2022وحتى نهاية إبريل  م2021برميل يوميا

، إال أن أسواق النفط لم تتفاعل بالقدر الذي في إعالن أوبك+ الجديد على الرغم من ضخامة كمية تخفيض اإلنتاج 

سوء األحوال بالنسبة للطلب على النفط، وكذلك في عدم   مدى من قبل األسواق إلى  كانت تطمح إليه أوبك. في إشارةٍ 

  املعلنة،تخفيضات على تحقيق ال أوبك+ في قدرة األسواق  ثقة
ً
عديدة في هذا االتفاق، باإلضافة  ملشاركة دوٍل  نتيجة

  نجازإإلى صعوبة 
ً
 من شهر مايو. بدًءا واحدة   كل هذه التخفيضات دفعة

 
ً
،مليون برميل/   20اجع الطلب على النفط بلغ مستوى  يعتقد كثيرون بأن تر   ذلك،على    عالوة

ً
فحتى لو تم تحقيق    يوميا

لسحب فائض   على املدى القريب  لن يكون اتفاق أوبك+ الجديد كاٍف ف ،كما هو معلن هذه التخفيضات في اإلنتاج

يمنع ال أقل من أن  ف  إن لم يتمكن من رفع األسعار في الوقت الحاليالجديد  ، فإن االتفاق  هذا. ومع  األسواقالنفط من  

 هذا العام. من النشاط االقتصادي العاملي خالل النصف الثاني  عودةتدهور األسعار إلى حين استمرار 

ستجبر األسعار الحالية منتجين آخرين من خارج اتفاق أوبك+ على تخفيض اإلنتاج. فبيئة األسعار   آخر، من جانٍب 

 جدية اقتصادي الحالية غير مُ 
ً
جديدة. هذا األمر الشاريع جميع امل بالعمل إيقاف عن عدا  ، لكثير من املشاريع القائمة  ا

وعلى  ،مثل البرازيل والنرويج وكندا من دوٍل . أكبر هذه التخفيضات ستأتي قد يساعد في تصحيح أوضاع األسواق

 بما يكفي لتصحيح أوضاع األسواق 
ً
رأسهم النفط الصخري األمريكي. ولكن حتى هذا التراجع في اإلنتاج لن يكون سريعا

 الحالية. 

 

 

 


