تقرير حول التطورات يف

األوضاع البرتولية العاملية
يف ظل جائحة فريوس كورونا
املستجد ()Covid – 19

أكتوبر 2020

ا

أول :التطورات القتصادية العاملية

ّ
ا
وفقا لتقرير افاق القتصاد العاملي ،أكتوبر  – 2020صندوق النقد الدويل
معدل النمو االقتصادي في منطقة اليورو:
توقعات عام -8.3 % : 2020

معدل النمو االقتصادي في الهند:

توقعات عام 5.2 % : 2021

توقعات عام -10.3 % : 2020
توقعات عام 8.8 % : 2021

معدل النمو االقتصادي في
الواليات المتحدة األمريكية:
توقعات عام -4.3 % : 2020
توقعات عام 3.1 % : 2021

معدل النمو االقتصادي في الصين:
توقعات عام 1.9 % : 2020
توقعات عام 8.2 % : 2021

التوقعات األولية لنمو االقتصاد العالمي:

التوقعات الحالية لعام %4.4- :2020

توقعات عام %5.2 :2021

ا
ثانيا :اإلمدادات النفطية – النفط اخلام وسوائل الغاز الطبيعي (مليون برميل/يوم)
ا
وفقا للتقرير الشهري ملنظمة أوبك و  ،PETROLEUM INTELLIGENCE WEEKLYأكتوبر 2020
دول أوب

 من المتوقع إنخفاض اإلمدادت النفطية العالميةة خةلل عةام  2020علة خلفيةة إتفةا
دول أوب ة  +بش ة خ خفةةا قيانةةي إلنتةةاا الةةنفذ الخةةام الةةني دخ ة ي ة التنفيةةن منةةن
مطلع شهر مايو .2020
 تم اإلعالنن عالن رفالع االالا الةالول الةالاورل وااالتإناا نتالاط الالنول فالي ولالا ل ب الا
التي ال شملها تواق ول أوبك +عةب توقا ام لم ل ثمان ا أشهر ا ث تش ر
أا ث توقعات لوكالا اللاقا ال ول ا لى وصول نتاط ولا ل ب ا النولي لالى ناالو
 1مل ون برم ل /وم بالول نها ا شهر نوفمبر .2020
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التغري السنوي يف اإلمدادات النفطية لبعض الدول
من خارج منظمة أوبك ،خالل عام 2020
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اإلتفاق اجلديد لدول (أوبك  )+بشأن خفض إنتاج النفط
ا
وفقا ملنظمة الدول املصدرة للبرتول ،أوبك

 .1ضةةةرورة التةةة ام لميةةةع الةةةدول المشةةةاركة فةةةي إعةةةلخ
التعاوخ بتحقيق المطابقة الكاملة بنسبة .%100
 .2تعةةةويا الفةةةافا فةةةي اإلنتةةةاا مةةةن قبةةة الةةةدول التةةةي
لم تلت م بالتخفيضةات المتفةق عليهةا لفتةرة تمتةد تة
نهايةةة ديسةةمبر  .،2020وفةةي اةةنا السةةيا  ،بل ة جةةم
تلةةةةةةة التعويضةةةةةةةات  249ألةةةةةةة ب/ي فةةةةةةةي شةةةةةةةهر
نبتمبر .2020

 .3نسةةةةبة التةةةة ام دول "أوبةةةة  "+باإلتفةةةةا
بلغت  %102في شةهر نةبتمبر ،2020
واةةي األعلةة منةةن شةةهر مةةايو الماضةةي
(بانةةةةةةةةتثناض التخفيضةةةةةةةةات اإلضةةةةةةةةافية
الطوعية في شهر يونيو).
 .4إخ تبةةةاتع تعةةةافي االقتصةةةاد العةةةالمي بسةةةب المولةةةة
الثانيةةةة مةةةن اإلبةةةابات بفيةةةروس كورونةةةا المسةةةتجد
( )Covid-19في االقتصادات الرفيسية ،ال نيما فةي
األمريكتين وآنيا وأوروبا ،يسةتول ضةرورة تةوخي
اليقظة وإتخاذ اإللةراضات االنةتباقية اللزمةة فةي ة
روف السو غير المستقرة وآفاقها المستقبلية.

خوض اإلنتاط
9.7
مل ون برم ل /وم

خوض اإلنتاط
5.8
مل ون برم ل /وم

January 2021

April 2022

خوض اإلنتاط
7.7
مل ون برم ل /وم

إنتاج النفط الصخري وعدد احلفارات العاملة يف الوليات املتحدة

ا
وفقا للتقرير الشهري إلنتاجية احلفر ،أكتوبر  – 2020إدارة معلومات الطاقة األمريكية
 إنخفا إنتاا النفذ الصخري في الواليات المتحدة بشك اد خلل الربع الثاني من
عام  ،2020مسجلا بةنل أكبةر إنخفةاض فصةلي لة علة اإلتةل منةن بةدض اال تفةا
متوسط إمدادات النفط الصخري يف الوليات املتحدة
بسةةةجلت فةةةي عةةةام  ،2007ت امنةةةا ا مةةةع الترالةةةع الحةةةاد فةةةي أنةةةعار الةةةنفذ الخةةةام،
(مليون برميل  /يوم)
بسب لافحة فيروس كورونا المستجد (.)Covid – 19
 بدض تعافي إنتاا النفذ الصخري في الواليات المتحدة خلل الربع الثالةث مةن
الربع األول
عام  2020بدعم من ارتفاع أنعار النفذ الخام إل مستويات أعل من تكلفةة 712
9.086
2020
اإلنتاا .وفي انا السيا  ،أ هةر أ ةدم مسةي فيةدرالي للطاقةة تةم إلرافة فةي
مقاتعةةة  Dallasإلةة أخ نةةعر خةةام غةةرب تكسةةاس الةةني تحتالةة شةةركات
الطاقةةة األمريكيةةة لتغطيةةة نفقةةات تشةةغي االوبةةار المحفةةورة المكتملةةة يتةةراو
ما بين  23إل  36دوالر/برمي .
الربع الثاني
359
7.582
2020
 مةةن الواضةةي أخ انتعةةاة بةةناعة الةةنفذ الصةةخري األمريكةةي يبةةدو محةةدودا ا نظةرا ا
للتخفيضةةات الكبيةةرة التةةي الرتهةةا الشةةركات فةةي النفقةةات الرأنةةمالية ،إل ة لان ة
ترالةةع إقبةةال المسةةتثمرين فةةي األنةةهم والسةةندات علة شةةركات التنقية الصةةغيرة
والمسةةتقلة ،التةةي كانةةت نةةببا ا رفيسةةيا ا فةةي تفةةرة إنتةةاا الةةنفذ الصةةخري بالواليةةات
224
8.749
الربع الثالث
المتحدة األمريكية.
2020
 نخوالالالالض عالالالال الاوالالالالارات العاملالالالالا خالالالالنل الربالالالالع الثالالالالالث مالالالالن عالالالالام 2020
ماجنً أدن مستوى فصلي ل منن بدض اال تفا بسجلت واو  224فارة.
يشةةم نةةبع منةةاتق رفيسةةية إلنتةةاا الةةنفذ الصةةخري واةةي  :منةةاتق  Bakkenو  Eagle Fordو  Haynesvilleو  Niobraraو  Permianو Appalachia
التي تضم ( Marcellusو  )Uticaومنلةا .Anadarko

ا
ثالثا :الطلب على النفط (مليون برميل/يوم)
ا
وفقا للتقرير الشهري ،أكتوبر  – 2020منظمة أوبك

الدول الصناعية

إنخفا الطل العالمي عل النفذ خلل الربع الثاني من عام  2020بشك قياني بل نحو
 10.1مليوخ ب/ي مقارنة مع الربع السابق .قبة أخ يبةدأ فةي التعةافي خةلل الربةع الثالةث،
ت امن ةا ا مةةع بةةدض انةةتشناف النشةةات االقتصةةادي فةةي العديةةد مةةن دول العةةالم .ومةةن المتوقةةع
انتمرار تعافي الطل خلل الربع األخير من عام  ،2020إال أخ الة من عدم اليقين تحيذ
بتل التوقعات في المولة الثانية المتصاعدة من اإلبةابات بفيةروس كورونةا المسةتجد
( )Covid-19علةة مسةةتوى العةةالم ،والتةةي تركةة أغلبهةةا فةةي الهنةةد والواليةةات المتحةةدة
وأوروبا وبعا دول أمريكا اللتينية ،مما أضطر عدة دول مث بريطانيا وفرنسةا وأنةبانيا
إل فرض قيود أكثر برامة والعودة إللراضات اإلغل الج في.
مليوخ ب/ي
بشك عام يتوقع ترالع الطل العالمي عل النفذ
فةةةي عةةةام  2020بشةةةك قيانةةةي يبلةةة نحةةةو 9.5
مليوخ ب/ي مقارنة بالعام السةابق ،مسةجلا 90.3
مليوخ ب/ي ،ويعد انا الترالع او األول منن عام
 .2009ومةةن المتوقةةع أخ يرتفةةع الطلةة العةةالمي
بنحو  6.5مليوخ ب/ي خلل عام . 2021
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التغري يف الطلب العاملي على النفط
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الربع األول
2020

ا
رابعا :أسعار النفط اخلام العاملية(دولر/برميل)
منظمة الدول املصدرة للبرتول (أوبك)

 إنخفا معدل أنعار نلة خامات أوب خلل شةهر أبرية  2020إلة
 17.66دوالر/برميةةة  ،واةةةو أدنةةة مسةةةتوى شةةةهري لةةة منةةةن شةةةهر
ديسمبر .2002
-8.2%
 شهد شهر مايو  2020أول ارتفةاع لمعةدل أنةعار نةلة خامةات أوبة
خةةلل اةةنا العةةام .وانةةتمر اةةنا االرتفةةاع تة شةةهر أغسةةطس 2020
بةةدعم مةةن إنخفةةاض الفةةافا فةةي اإلنتةةاا ،وإنتعةةاة عمليةةات التكريةةر
ومعدالت التشغي في مصافي النفذ العاملةة فةي المنةاتق الرفيسةية –
41.5
رغةةم إنهةةا ال تةة ال دوخ مسةةتويات مةةا قبةة لافحةةة فيةةروس كورونةةا
المسةةتجد ( – )Covid-19ت امن ةا ا مةةع التحسةةن التةةدريجي فةةي الطل ة
عل المنتجةات النفطيةة فةي ة قيةام الم يةد مةن الةدول بالغةاض تةدابير
العة ل التةةي إتخةةنتها لموالهةةة اةةن الجافحةةة ،ممةةا أدى إل ة إنخفةةاض
مخ ونات النفذ الخام وبخابة في الواليات المتحدة األمريكية.
عاودت أنعار نلة خامات أوب إنخفاضةها فةي شةهر نةبتمبر متة رة
بتنةامي المخةاوف بشة خ تبةةاتع وتيةرة تعةافي الطلة علة الةنفذ علة
خلفية ت ايد عدد االبابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد عالمياا،
نبتمبر
ممةةا قةةد يهةةدد االومةةال بش ة خ تعةةافي االقتصةةاد العةةالمي .باإلضةةافة إل ة
2020
تجدد المخاوف بش خ تخمة المعروض النفطي.
 يتوقةةع إنخفةةاض المتونةةذ السةةنوي لسةةلة خامةةات أوب ة فةةي عةةام  2020بنحةةو
 23.4دوالر/برميةةةةةةة  ،أو بنسةةةةةةةبة  %36.6مقارنةةةةةةةة بمتونةةةةةةةذ عةةةةةةةام ،2019
مسجلا  40.6دوالر/برمي  ،واو أق مستوى منن عام .2004
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متوسط األسعار الفورية لسلة خامات أوبك
(دولر  /برميل)

17.7

أبري
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َ

أسعار النفط اخلام الجلة (دولر/برميل)

بورصة نيويورك التجارية  Nymexوبورصة إنرتكونتيننتال ICE
َ

43.39
أعل مستوى منن  5مارس 2020
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خام غرب تكااس

خام برنت

 30ديسمبر

كةةاخ لبةةدض تعةةافي الطل ة العةةالمي عل ة الةةنفذ ت امن ةا ا مةةع تخفي ة
القيود وتدابير الع ل المفروضة ال تةواض إنتشةار فيةروس كورونةا
المستجد ( ،)Covid-19وارتفاع نسبة الت ام دول أوب  +بإتفا
خفةةا اإلنتةةاا مةةع الت ة امهم بةةدعم لهةةود إعةةادة التةةوازخ لسةةو
الةةةةنفذ العةةةةالمي ،ومةةةةن ةةةةم إنخفةةةةاض مخ ونةةةةات الةةةةنفذ الخةةةةام،
دورا ا رفيسيا ا في:
ارتفةةةاع األنةةةعار االوللةةةة لكةةةلا مةةةن خةةةام برنةةةت وخةةةام غةةةرب
تكساس األمريكي بشةك شةب متوابة خةلل شةهري يوليةو
وأغسةةةطس  2020لتصةةة إلةةة أعلةةة مسةةةتوياتها المسةةةجلة
منن شهر مارس .2020
وتتعرض أنعار العقود االوللة لخام برنت وخةام غةرب تكسةاس
لضةةغطا و مسةةتمرا ا منةةن شةةهر نةةبتمبر  2020الةةني شةةهد تسةةجي
أول إنخفةةاض شةةهري منةةن شةةهر أبري ة الماضةةي ،وي ة تي ذل ة
عل خلفية:

األسعار الجلة خلام برنت وخام غرب تكساس األمريكي
عند إغالق جلسات التداول
(دولر  /برميل)
45.86

تنامي المخاوف بش خ ضع وتيرة الطل عل النفذ ت امنا ا مع المولة الثانية المتصاعدة من اإلبابات بفيروس كورونا المستجد ( )Covid-19عل مستوى
العالم ،التي ترك أغلبها في الواليات المتحدة وأوروبا والهند وبعا دول أمريكا اللتينيةة ،ممةا أدى إلة فةرض قيةود أكثةر بةرامة والعةودة إللةراضات اإلغةل
الج في في عدة دول .إل لان المخاوف بشة خ تخمةة المعةروض النفطةي ،علة خلفيةة إعةلخ المعنسةة الوتنيةة للةنفذ فةي دولةة ليبيةا (التةي ال يشةملها إتفةا
دول أوب  )+عن رفع الة القوة القاارة وانتشناف إنتاا وتصدير النفذ بعد توق دام لمدة مانية أشهر.

ملخص التطورات األخرية يف سوق النفط العاملي

استئناف النشاط القتصادي يف العديد من دول العامل،
وسط بدء املوجة ال ثانية من اإلصابات بفريوس كورونا املستجد

بدض تعافي الطل العالمي
عل النفذ

انتشناف إنتاا النفذ
من دولة ليبيا ،وتوقع
ارتفاع إل ما ي يد
عن مستوى  1مليوخ
برمي /يوم بنهاية
شهر نوفمبر 2020

نخواض اإلم ا ات العالم ا
من النول الخام

تراجع الواإض في ماتو ات
المخزون النولي
ظلت أاعار النول الخام
العالم ا عن ماتو ات مت ن ا

االرتفاع المستمر في
عدد فارات النفذ
النشطة في الواليات
المتحدة األمريكية،
واو معشر مبكر عن
اإلنتاا المستقبلي

الوضع املتوقع مع فرض قيود أكثر صرامة ملواجهة املوجة
الثانية املتصاعدة من اإلصابات بفريوس كورونا املستجد

الربع الثالث
2020

الربع الرابع
2020
انتمرار تعافي الطل العالمي
عل النفذ ،مع تنامي المخاوف
بش خ تباتع وتيرة انا التعافي

ارتفاع اإلمدادات العالمية من
النفذ الخام

ت ايد الفافا في مستويات
المخ وخ النفطي

انتقرار أنعار النفذ الخام
العالمية عند مستويات متدنية

بداية عام
2021
إمكانية تمديد دول أوب +
لتخفيضات اإلنتاا الحالية
ت ر االقتصاد العالمي بالمولة
الثانية من لافحة فيروس
كورونا المستجد

ترالع االضطرابات في
نو النفذ العالمي مع
توقع عودة التوازخ
يتوقع تحسن نسبي في
أنعار النفذ الخام العالمية

ا
خامسا :اإلنعكاسات على اقتصادات الدول األعضاء يف منظمة أوابك
منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  -أوابك

 تةةة رت الةةةدول األعضةةةاض المصةةةدرة للبتةةةرول
خلل عام  2020بالصدمة الم دولة النالمة
عةةن لافحةةة فيةةروس كورونةةا المسةةتجد ومةةا
ترتةة عليهةةةا مةةةن إنخفةةاض ةةةاد فةةةي أنةةةعار
الةةنفذ الخةةام العالميةةة والطل ة علي ة  .وت امن ةا ا
مةةع ارتفةةاع نسةةبة الت ة ام دول أوب ة  +بإتفةةا
الخفةةةا القيانةةةي لونتةةةاا والةةةني نجةةةي فةةةي
انةترداد لة ض مةةن الخسةةافر فةةي أنةةعار الةةنفذ
التي ال تة ال أقة بنسةبة  %40مةن مسةتوااا
قب ة الجافحةةة .ترالعةةت بشةةك ةةاد اإليةةرادات
النفطيةةة والتةةي تعةةد مةةن أاةةم مصةةادر الةةدخ
القةةةومي فةةةي الةةةدول األعضةةةاض ،وتسةةةاام فةةةي
تحقيق التنمية المستدامة.

 ةةةةةدت السيانةةةةةات النقديةةةةةة والحةةةةة م الماليةةةةةةة
التحفي يةةة التةةي نفةةنتها غالبيةةة الةةدول األعض ةاض
علةةة بةةةعيد الصةةةحة والماليةةةة العامةةةة والقطةةةاع
المةةالي مةةن االّ ةةار االقتصةةادية المباشةةرة النالمةةة
عن لافحة فيروس كورونا المستجد.
قدمت برامج اإلبل والتنويع االقتصةادي التةي
يجةةري تنفيةةناا فةةي بعةةا الةةدول األعضةةاض فةةي
المنظمة التي شهدت تحسن نسبي في مسةتويات
النشات في القطاعات غيةر النفطيةة ،دعمةا ا نسةبيا ا
لألداض االقتصادي.

منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول
أوابك

