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بع���د تحقيق مكا�س���ب �سهرية متو��سلة خالل �لفترة )مايو – �أغ�سط�س( 2020،  تخلى �سعر خام برنت عن 

بع����س م���ن تلك �لمكا�سب خالل �سهري �سبتمبر و�أكتوبر. فبعد �النتعا�س بمقد�ر 20.9 دوالر/برميل منذ �سهر 

�أبري���ل 2020، �إنخف����س �سعر خام برنت �ل�سهري من 44.3 دوالر/برميل في �سهر �أغ�سط�س 2020 �إلى 40.5 

دوالر/برمي���ل ف���ي �سهر �أكتوبر �أي بمق���د�ر 3.8 دوالر/برميل، ولكنه ظل في نطاق يتر�وح ما بين  40 �إلى 45 

دوالر/برمي���ل لل�سه���ر �لخام����س على �لتو�لي. هذ� وقد �ساهم نمو �لطلب عل���ى �لنفط و�لذي كان �أقل مما هو 

متوقع خالل �سهر �سبتمبر 2020 في �نخفا�س �الأ�سعار بمقد�ر 0.6 دوالر/برميل وذلك للمرة �الأولى منذ �سهر 

�أبريل 2020، و��ستمر تنامي �سغوط �لطلب �ل�سلبية على ن�ساط �لم�ساربة �لتي تعك�س �لمخاوف ب�ساأن �لطلب 

و�س���ط بدء موجة ثانية من فيرو����س كورونا �لم�ستجد )Covid-19( لل�سهر �لثالث على �لتو�لي، مما �أدى �إلى 

تر�ُج���ع نمو �الأ�سعار بمقد�ر 5.3 دوالر/برمي���ل. �أما فيما يخ�س جانب �لعر�س، فقد �ساهم �رتفاع ن�سبة �لتز�م 

دول �أوبك+ باإتفاق خف�س �الإنتاج بمقد�ر 3.7 دوالر/برميل من �الرتفاع في �الأ�سعار. على �لرغم من �أن عودة 

�الإنتاج �لليبي �ساهم في خف�س �أ�سعار �لنفط بمقد�ر دوالر و�حد للبرميل.

�لمقال �سدر في �لموقع �الإلكتروني لمعهد �أك�سفورد لدر��سات �لطاقة وقد تم ترجمته �إلى �للغة �لعربية باإذن من �لمعهد

»تعافي �ضوق النفط تحت ال�ضغط«

“Oil Market Recovery Under Pressure”

ملخ�ص لتقرير معهد اأك�سفورد لدرا�سات الطاقةاملعنون بـ
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2020 ریانی ریاربف  سرام  لیربأ  ویام  وینوی  ویلوی  سطسغأ  ربمتبس   

 ـب نونعملاةقاطلا تاساردل دروفسكأ دھعم ریرقتل صخلم
 "طغضلا تحت طفنلا قوس يفاعت"

“Oil Market Recovery Under Pressure” 
   

 رعس ىلخت  ،2020 )سطسغأ – ویام( ةرتفلا لالخ ةلصاوتم ةیرھش بساكم قیقحت دعب

                رادقمب شاعتنالا دعبف .ربوتكأو ربمتبس يرھش لالخ بساكملا كلت نم ضعب نع تنرب ماخ

 44.3 نم يرھشلا تنرب ماخ رعس ضفخنإ ،2020 لیربأ رھش ذنم لیمرب/رالود 20.9

                   رادقمب يأ ربوتكأ رھش يف لیمرب/رالود 40.5 ىلإ 2020 سطسغأ رھش يف لیمرب/رالود

 سماخلا رھشلل لیمرب/رالود 45 ىلإ 40  نیب ام حوارتی قاطن يف لظ ھنكلو ،لیمرب/رالود 3.8

 ربمتبس رھش لالخ عقوتم وھ امم لقأ ناك يذلاو طفنلا ىلع بلطلا ومن مھاس دقو اذھ .يلاوتلا ىلع

 ،2020 لیربأ رھش ذنم ىلوألا ةرملل كلذو لیمرب/رالود 0.6 رادقمب راعسألا ضافخنا يف 2020

 طسو بلطلا نأشب فواخملا سكعت يتلا ةبراضملا طاشن ىلع ةیبلسلا بلطلا طوغض يمانت رمتساو

 ىدأ امم ،يلاوتلا ىلع ثلاثلا رھشلل )Covid-19( دجتسملا انوروك سوریف نم ةیناث ةجوم ءدب

 عافترا مھاس دقف ،ضرعلا بناج صخی امیف امأ .لیمرب/رالود 5.3 رادقمب راعسألا ومن عُجارت ىلإ

 .راعسألا يف عافترالا نم لیمرب/رالود 3.7 رادقمب جاتنإلا ضفخ قافتإب +كبوأ لود مازتلا ةبسن

 .لیمربلل دحاو رالود رادقمب طفنلا راعسأ ضفخ يف مھاس يبیللا جاتنإلا ةدوع نأ نم مغرلا ىلع

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 ربمتبس رھش يف طفنلا راعسأ تاكرحم :)1( لكشلا  

 ةیسایسویج لماوع لیمرب/رالود
 ةبراضملا طاشن

 تادادمإلا
 2019 ربمسید رھشب ةنراقم تنرب ماخ يف ریغتلا

 بلطلا
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�لطلب من جهة  تز�ل تهيمن عليها عو�مل  �لنفط ال  تو�جه �سوق  �لتي  �لرئي�سية  �لمخاطر  �أن  وفي حين 

وموجة ثانية من فيرو�س كورونا �لم�ستجد )Covid-19( من جهة �أخرى، حيث �أدت �الأخيرة �إلى �إجر�ء�ت 

�إغالق جديدة خا�سة في �أوروبا، �إال �أن �لمخاطر على جانب �لعر�س �آخذة في �الرتفاع �أي�ساً. وعلى جانب 

�لطلب، �أ�سبح هناك �تجاهان و��سحان وهما:

تعافي �لطلب �لعالمي على �لنفط ب�سكل �أقل من �لمتوقع خالل �سهري مايو ويونيو 2020، وهو ما �أدى . 1

�إلى خف�س توقعات �لطلب على �لنفط لعام 2020 وعام 2021. ومن �لمتوقع حالياً �أن ي�ستغرق �لطلب 

�لعالمي على �لنفط وقتاً �أطول للو�سول �إلى م�ستوى ما قبل �لجائحة.

هناك تفاوت كبير في وتيرة �إنتعا�س �لطلب على �لنفط فيما بين مناطق �لعالم �لمختلفة، وكذلك من . 2

حيث �أنو�ع �لوقود �لمختلفة.

وتعك�س بيانات �لطلب �لعالمي على �لنفط في �لربع �لثالث و�لربع �لر�بع من عام 2020  هذين �التجاهين. 

حيث ت�سير �لتقدير�ت �إلى �إنخفا�س �لطلب �لعالمي على �لنفط في �لربع �لثاني من عام 2020 �إلى نحو 83 

مليون برميل/يوم، �أي بانخفا�س بلغ 16.4 مليون برميل/يوم مقارنة بالربع �لمماثل من عام 2019. قبل �أن 

يرتفع خالل �لربع �لثالث من عام 2020 بنحو 11 مليون برميل/يوم مقارنة بالربع �ل�سابق، لي�سل �إلى نحو 

94 مليون برميل/يوم، وهو م�ستوى منخف�س بنحو 7 مليون برميل/يوم مقارنة بالربع �لمماثل من عام 2019. 

2
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 لوألا عبرلا
2018 

 لوألا عبرلا
2019 

 لوألا عبرلا
2020 

 لوألا عبرلا
2021 

 لوألا عبرلا
2022 

22  21  2020  

 بلطلا لماوع اھیلع نمیھت لازت ال طفنلا قوس ھجاوت يتلا ةیسیئرلا رطاخملا نأ نیح يفو

 تدأ ثیح ،ىرخأ ةھج نم )Covid-19( دجتسملا انوروك سوریف نم ةیناث ةجومو ةھج نم

 ةذخآ ضرعلا بناج ىلع رطاخملا نأ الإ ،ابوروأ يف ةصاخ ةدیدج قالغإ تاءارجإ ىلإ ةریخألا

 :امھو ناحضاو ناھاجتا كانھ حبصأ ،بلطلا بناج ىلعو ً.اضیأ عافترالا يف

           ،2020 وینویو ویام يرھش لالخ عقوتملا نم لقأ لكشب طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يفاعت .1

ً ایلاح عقوتملا نمو .2021 ماعو 2020 ماعل طفنلا ىلع بلطلا تاعقوت ضفخ ىلإ ىدأ ام وھو

 .ةحئاجلا لبق ام ىوتسم ىلإ لوصولل لوطأً اتقو طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا قرغتسی نأ

      ،ةفلتخملا ملاعلا قطانم نیب امیف طفنلا ىلع بلطلا شاعتنإ ةریتو يف ریبك توافت كانھ .2

 .ةفلتخملا دوقولا عاونأ ثیح نم كلذكو

  2020 ماع نم عبارلا عبرلاو ثلاثلا عبرلا يف طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا تانایب سكعتو

 نم يناثلا عبرلا يف طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا ضافخنإ ىلإ تاریدقتلا ریشت ثیح .نیھاجتالا نیذھ

 ةنراقم موی/لیمرب نویلم 16.4 غلب ضافخناب يأ ،موی/لیمرب نویلم 83 وحن ىلإ 2020 ماع

 نویلم 11 وحنب 2020 ماع نم ثلاثلا عبرلا لالخ عفتری نأ لبق .2019 ماع نم لثامملا عبرلاب

 ضفخنم ىوتسم وھو ،موی/لیمرب نویلم 94 وحن ىلإ لصیل ،قباسلا عبرلاب ةنراقم موی/لیمرب

  .2019 ماع نم لثامملا عبرلاب ةنراقم موی/لیمرب نویلم 7 وحنب

 

 

 

 

 

 

 

 

طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يف ریغتلا :)2( لكشلا  

 ،ي/ب نویلم
 يونس ساسأ ىلع

 نواعتلا ةمظنم
 يداصتقالا

 ةیمنتلاو
 نواعتلا ةمظنم جراخ
 قباسلا رھشلا ملاعلا ةیمنتلاو يداصتقالا

 تاعقوت

وت�سير �لتوقعات �إلى �رتفاع �لطلب �لعالمي على �لنفط في �لربع �لر�بع من عام 2020 بنحو 0.9 مليون 

برميل/يوم فقط مقارنة بالربع �ل�سابق، لي�سل �إلى نحو 94.9 مليون برميل/يوم، وهو م�ستوى منخف�س بنحو 

6 مليون برميل/يوم. و�لخال�سة �أن تعافي �لطلب �لعالمي على �لنفط يبدو قد توقف تقريباً.



وقد كانت وتيرة تعافي �لطلب على �لنفط متفاوتة للغاية. فمن �لناحية �لجغر�فية، ال يز�ل �لطلب �الآ�سيوي 

على  �سنوي،  �أ�سا�س  على  �لخام  �لنفط  من  �ل�سين  و�رد�ت  �رتفعت  فقد  و�لهند،  �ل�سين  بطلب  مقاد�ً  قوياً 

�لرغم من تباطوؤها في �الأ�سهر �الأخيرة )�إنخف�ست خالل �سهر �أكتوبر بن�سبة بلغت نحو 12% مقارنة بال�سهر 

�ل�سابق( وتر�جع دور �ل�سين في تحقيق �لتو�زن. ومع ذلك، من �لمتوقع �أن ترتفع و�رد�ت �ل�سين بدعم من 

�رتفاع ح�س�س �ال�ستير�د لعام 2021. �أما فيما يخ�س �لهند، فقد كانت �لبيانات �لو�ردة منها قوية في جميع 

�لمجاالت، حيث �رتفعت مبيعات �لديزل في �سهر �سبتمبر 2020 بن�سبة 17% على �أ�سا�س �سهري، بينما �رتفع 

��ستهالك كيرو�سين �لطائر�ت بن�سبة 30%، لكن �لنمو �لملحوظ كان في مبيعات �لغازولين �لتي لم ترتفع على 

�أ�سا�س �سهري فح�سب، بل �أي�ساً على �أ�سا�س �سنوي )22 �ألف برميل/يوم(. هذ� وت�سير �لبيانات �الأولية �إلى 

�أد�ء قوي مماثل في �سهر �أكتوبر. وب�سكل عام، �ساهمت قوة �لطلب �الآ�سيوي على �لنفط في �حتفاظ نوعية 

�آ�سيا مثل خام ESPO �لرو�سي �لمتو�سط وخام Girassol �الأنغولي   �لحلو بعالوة  �إلى  �لخامات �لموجهة 

مقارنة بمعاييرها. كما �سهد �لنفط �لعائم في �ل�سفن حول �آ�سيا �نخفا�سات كبيرة.
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 وحنب 2020 ماع نم عبارلا عبرلا يف طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا عافترا ىلإ تاعقوتلا ریشتو

         ،موی/لیمرب نویلم 94.9 وحن ىلإ لصیل ،قباسلا عبرلاب ةنراقم طقف موی/لیمرب نویلم 0.9

 طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يفاعت نأ ةصالخلاو .موی/لیمرب نویلم 6 وحنب ضفخنم ىوتسم وھو

 ً.ابیرقت فقوت دق ودبی

 لازی ال ،ةیفارغجلا ةیحانلا نمف .ةیاغلل ةتوافتم طفنلا ىلع بلطلا يفاعت ةریتو تناك دقو

 ىلع ماخلا طفنلا نم نیصلا تادراو تعفترا دقف ،دنھلاو نیصلا بلطبً اداقمً ایوق يویسآلا بلطلا

 ةبسنب ربوتكأ رھش لالخ تضفخنإ( ةریخألا رھشألا يف اھؤطابت نم مغرلا ىلع ،يونس ساسأ

          ،كلذ عمو .نزاوتلا قیقحت يف نیصلا رود عجارتو )قباسلا رھشلاب ةنراقم %12 وحن تغلب

 امیف امأ .2021 ماعل داریتسالا صصح عافترا نم معدب نیصلا تادراو عفترت نأ عقوتملا نم

 لزیدلا تاعیبم تعفترا ثیح ،تالاجملا عیمج يف ةیوق اھنم ةدراولا تانایبلا تناك دقف ،دنھلا صخی

 تارئاطلا نیسوریك كالھتسا عفترا امنیب ،يرھش ساسأ ىلع %17 ةبسنب 2020 ربمتبس رھش يف

 يرھش ساسأ ىلع عفترت مل يتلا نیلوزاغلا تاعیبم يف ناك ظوحلملا ومنلا نكل ،%30 ةبسنب

 ءادأ ىلإ ةیلوألا تانایبلا ریشتو اذھ .)موی/لیمرب فلأ 22( يونس ساسأ ىلعً اضیأ لب ،بسحف

 ةیعون ظافتحا يف طفنلا ىلع يویسآلا بلطلا ةوق تمھاس ،ماع لكشبو .ربوتكأ رھش يف لثامم يوق

 ولحلا يلوغنألا Girassol ماخو طسوتملا يسورلا ESPO ماخ لثم ایسآ ىلإ ةھجوملا تاماخلا

 .ةریبك تاضافخنا ایسآ لوح نفسلا يف مئاعلا طفنلا دھش امك .اھرییاعمب ةنراقم ةوالعب

 

 

 

 

 

 

ماخلا طفنلا نم نیصلا تادراو :)3( لكشلا ماخلا طفنلا نم دنھلا تادراو :)4( لكشلا   
 ي/ب نویلم ي/ب نویلم

وفي �أوروبا بد� �لو�سع مغاير�ً، حيث �أثرت �إعادة فر�س �لقيود و�إجر�ء�ت �لعزل �سلباً على �لطلب، بخا�سة 

�إنخفا�س  �إلى  �لحالية  �لتوقعات  وت�سير  �لتعافي.  بو�در  بع�س  �لطائر�ت، عقب ظهور  ووقود  �لغازولين  على 

�لطلب على �لنفط في �لدول �الأوروبية �الأع�ساء في منظمة �لتعاون �القت�سادي و�لتنمية في �لربع �لر�بع من 

عام 2020 بمقد�ر 287 �ألف برميل/يوم مقارنة بالربع �ل�سابق، وبنحو 1.5 مليون برميل/يوم مقارنة بالربع 

�لمماثل من �لعام �ل�سابق، وذلك بعد �أن �نتع�س بمقد�ر 1.8 مليون برميل/يوم في �لربع �لثالث من �لعام. 

�أما فيما يخ�س دول �الأمريكيتن �الأع�ساء في منظمة �لتعاون �القت�سادي و�لتنمية، فقد تم تخفي�س توقعات 

نمو �لطلب على �لنفط في �لربع �لر�بع من عام 2020 من 543 �ألف برميل/يوم �إلى 248 �ألف برميل/يوم 
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مقارنة بالربع �ل�سابق. وفي هذ� �ل�سياق، تظهر �لبيانات �الأولية �أن �إجمالي مبيعات �لمنتجات �لنفطية في 

برميل/يوم مقارنة  �ألف   426 2020 بمقد�ر  �سبتمبر  �سهر  �إنخف�ست في  �الأمريكية، قد  �لمتحدة  �لواليات 

بال�سهر �ل�سابق، و��ستحوذ �لغازولين على �لجزء �الأكبر من هذ� �الإنخفا�س بنحو 263 �ألف برميل/يوم.

�أن  �أنو�ع �لوقود �لمختلفة، يظل وقود �لطائر�ت هو �لحلقة �الأ�سعف حتى �الآن. هذ� ويتوقع  ومن حيث 

ينخف�س   �لطلب على وقود �لطائر�ت في عام 2020 �إلى حو�لي 4.3 مليون برميل/يوم مقارنة بحو�لي 7.9 

مليون برميل/يوم في عام 2019 باإنخفا�س يبلغ نحو 45%. وتاأثر ��ستهالك �لديزل باالنكما�س �القت�سادي، 

على �لرغم من �أن �رتفاع حركة �لنقل بال�ساحنات و�ل�سحن في �الآونة �الأخيرة تز�مناً مع تز�يد كاًل من حجم 

�لتجارة �الإلكترونية و�إعادة بناء �لمخزون من قبل �ل�سركات. 
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 ریانی
2020  

 ریانی
2120  

 ریانی
2220  

 ىلعً ابلس لزعلا تاءارجإو دویقلا ضرف ةداعإ ترثأ ثیح ،ًاریاغم عضولا ادب ابوروأ يفو

                .يفاعتلا رداوب ضعب روھظ بقع ،تارئاطلا دوقوو نیلوزاغلا ىلع ةصاخب ،بلطلا

 ةمظنم يف ءاضعألا ةیبوروألا لودلا يف طفنلا ىلع بلطلا ضافخنإ ىلإ ةیلاحلا تاعقوتلا ریشتو

 ةنراقم موی/لیمرب فلأ 287 رادقمب 2020 ماع نم عبارلا عبرلا يف ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا

 نأ دعب كلذو ،قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلاب ةنراقم موی/لیمرب نویلم 1.5 وحنبو ،قباسلا عبرلاب

  .ماعلا نم ثلاثلا عبرلا يف موی/لیمرب نویلم 1.8 رادقمب شعتنا

 مت دقف ،ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم يف ءاضعألا نتیكیرمألا لود صخی امیف امأ

 موی/لیمرب فلأ 543 نم 2020 ماع نم عبارلا عبرلا يف طفنلا ىلع بلطلا ومن تاعقوت ضیفخت

 يلامجإ نأ ةیلوألا تانایبلا رھظت ،قایسلا اذھ يفو .قباسلا عبرلاب ةنراقم موی/لیمرب فلأ 248 ىلإ

 2020 ربمتبس رھش يف تضفخنإ دق ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف ةیطفنلا تاجتنملا تاعیبم

 اذھ نم ربكألا ءزجلا ىلع نیلوزاغلا ذوحتساو ،قباسلا رھشلاب ةنراقم موی/لیمرب فلأ 426 رادقمب

 .موی/لیمرب فلأ 263 وحنب ضافخنإلا

    .نآلا ىتح فعضألا ةقلحلا وھ تارئاطلا دوقو لظی ،ةفلتخملا دوقولا عاونأ ثیح نمو

 موی/لیمرب نویلم 4.3 يلاوح ىلإ 2020 ماع يف تارئاطلا دوقو ىلع بلطلا ضفخنی نأ عقوتیو اذھ

 كالھتسا رثأتو .%45 وحن غلبی ضافخنإب 2019 ماع يف موی/لیمرب نویلم 7.9 يلاوحب ةنراقم

 ةنوآلا يف نحشلاو تانحاشلاب لقنلا ةكرح عافترا نأ نم مغرلا ىلع ،يداصتقالا شامكنالاب لزیدلا

  .تاكرشلا لبق نم نوزخملا ءانب ةداعإو ةینورتكلإلا ةراجتلا مجح نم ًالك دیازت عمً انمازت ةریخألا

 

 

 

 

 

 

 

2019 ربمسید رھش نع طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يف ریغتلا :)5( لكشلا  

 تاعقوت

 ي/ب نویلم

 ىرخأ لئاوس تارئاطلا دوقو قرطلا دوقو
 قباسلا رھشلا لئاوسلا يلامجإ

يت�سبب هذ� �لتفاوت في �لطلب على �أنو�ع �لوقود �لمختلفة في حدوث م�ساكل ت�سغيلية كبيرة في م�سافي 

تكرير �لنفط، خا�سة في �أوروبا، حيث ت�سطر �لم�سافي �إلى �إيقاف �لت�سغيل لخف�س �إمد�د�ت �لديزل ووقود 

�أنو�ع �لوقود �الأخرى مثل �لنافتا وزيت �لوقود �لذي ظل  �لطائر�ت، وهو ما ينتج عنه تقييد �الإمد�د�ت من 

�لطلب عليهما جيد�ً ب�سكل مقبول. ففي �لواليات �لمتحدة �الأمريكية، تعمل م�سافي تكرير �لنفط بن�سبة %78 

من طاقتها �لت�سغيلية، في حين تنخف�س هذه �لن�سبة �إلى 72% في م�سافي �لتكرير �لعاملة في �أوروبا. وعلى 

�لرغم من هذه �لم�ستويات �لمنخف�سة من معدالت �لت�سغيل، �إال �أن هو�م�س �لربح من �لغازولين و�لديزل تتاآكل، 

�لزيادة  تلبية  �لوقت حيث يمكن  �لهو�م�س بع�س  �أي تح�سن م�ستمر في تلك  �أوروبا. و�سي�ستغرق  خا�سة في 

في �لطلب على �لديزل من �لمخزونات وزيادة عمليات ت�سغيل �لم�سافي. هذ� �لتفاوت في �لطلب على �أنو�ع 

�إلى جنب مع �لقدرة على تكثيف عمليات م�سافي �لتكرير و�لمخزونات �لكبيرة من  �لوقود �لمختلفة، جنباً 

�لمنتجات، �سيجعل هو�م�س �لتكرير تحت �سغط م�ستمر، ال �سيما �أن تكلفة �لخام �لثقيل و�لمتو�سط مرتفعة 

ن�سبياً ب�سبب تخفي�سات دول �أوبك+، و�ال�سطر�بات في �إير�ن وفنزويال، و�إنخفا�س �إنتاج �لنفط في كند�. 
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 ریانی
2019 

 ویلوی
2019 

 ریانی
2020 

 ویلوی
2020 

 ةریبك ةیلیغشت لكاشم ثودح يف ةفلتخملا دوقولا عاونأ ىلع بلطلا يف توافتلا اذھ ببستی

 ضفخل لیغشتلا فاقیإ ىلإ يفاصملا رطضت ثیح ،ابوروأ يف ةصاخ ،طفنلا ریركت يفاصم يف

 لثم ىرخألا دوقولا عاونأ نم تادادمإلا دییقت ھنع جتنی ام وھو ،تارئاطلا دوقوو لزیدلا تادادمإ

 ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يفف .لوبقم لكشبً ادیج امھیلع بلطلا لظ يذلا دوقولا تیزو اتفانلا

 ىلإ ةبسنلا هذھ ضفخنت نیح يف ،ةیلیغشتلا اھتقاط نم %78 ةبسنب طفنلا ریركت يفاصم لمعت

 نم ةضفخنملا تایوتسملا هذھ نم مغرلا ىلعو .ابوروأ يف ةلماعلا ریركتلا يفاصم يف 72%

 قرغتسیسو .ابوروأ يف ةصاخ ،لكآتت لزیدلاو نیلوزاغلا نم حبرلا شماوھ نأ الإ ،لیغشتلا تالدعم

 لزیدلا ىلع بلطلا يف ةدایزلا ةیبلت نكمی ثیح تقولا ضعب شماوھلا كلت يف رمتسم نسحت يأ

 ،ةفلتخملا دوقولا عاونأ ىلع بلطلا يف توافتلا اذھ .يفاصملا لیغشت تایلمع ةدایزو تانوزخملا نم

 ،تاجتنملا نم ةریبكلا تانوزخملاو ریركتلا يفاصم تایلمع فیثكت ىلع ةردقلا عم بنج ىلإً ابنج

ً ایبسن ةعفترم طسوتملاو لیقثلا ماخلا ةفلكت نأ امیس ال ،رمتسم طغض تحت ریركتلا شماوھ لعجیس

  .ادنك يف طفنلا جاتنإ ضافخنإو ،الیوزنفو ناریإ يف تابارطضالاو ،+كبوأ لود تاضیفخت ببسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)2014-2010( ةرتفلا طسوتم نع ظوحلم لكشب ةعفترم ماخلا طفنلا تانوزخم لازت ال

      ،تارئاطلا دوقو ىلع بلطلا ضافخنا نم مغرلا ىلعف ،ةیطفنلا تاجتنملا نوزخم ثیح نمو

 تارئاطلا دوقو تانوزخم لقت ،لاثملا لیبس ىلع .ةرطیسلا تحت تارئاطلا دوقو تانوزخم تلظ

            بلطلا فعض بناج ىلإ )2014-2010( ةرتفلا طسوتم نع ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف

ریركتلا يفاصم لیغشت تالدعم :)6( لكشلا  
 تایالولا
  ةدحتملا

 داحتالا
 % يبوروألا

ال تز�ل مخزونات �لنفط �لخام مرتفعة ب�سكل ملحوظ عن متو�سط �لفترة )2010-2014(. ومن حيث 

وقود  مخزونات  ظلت  �لطائر�ت،  وقود  على  �لطلب  �نخفا�س  من  �لرغم  فعلى  �لنفطية،  �لمنتجات  مخزون 

�لطائر�ت تحت �ل�سيطرة. على �سبيل �لمثال، تقل مخزونات وقود �لطائر�ت في �لواليات �لمتحدة �الأمريكية 

عن متو�سط �لفترة )2010-2014( �إلى جانب �سعف �لطلب على �لديزل. وتعمل �لم�سافي على �لتحول من 

�إنتاج وقود �لطائر�ت �إلى �لتركيز على �إنتاج �لديزل مما �ساهم في تحقيق فائ�س هائل في �لديزل/ نو�تج 

 )2014-2010( �لفترة  متو�سط  عن  �لمتو�سطة  �لتقطير  نو�تج  في  �لفائ�س  يذكر�أن  �لمتو�سطة.  �لتقطير 

43.4 مليون  �لبالغة  �إلى ذروته  �أن و�سل  31.3 مليون برميل، بعد  بلغ حو�لي  �لمتحدة �الأمريكية  بالواليات 

برميل في �سهر يونيو 2020. و�ل�سورة مماثلة �أي�ساً في �آ�سيا حيث �رتفعت �أي�ساً نو�تج �لتقطير �لمتو�سطة.
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 طسوتم نع يراجتلا نوزخملا يف ریغتلا
 )2014-2010( ةرتفلا

 طسوتم نع يراجتلا نوزخملا يف ریغتلا
 )2014-2010( ةرتفلا

 ریانی
2017 

 ریانی
2017 

 ریانی
2018 

 ریانی
2018 

 ریانی
2019 

 ریانی
2019 

 ریانی
2020 

 ریانی
2020 

 لزیدلا جاتنإ ىلع زیكرتلا ىلإ تارئاطلا دوقو جاتنإ نم لوحتلا ىلع يفاصملا لمعتو .لزیدلا ىلع

 جتاون يف ضئافلا نأركذی .ةطسوتملا ریطقتلا جتاون /لزیدلا يف لئاھ ضئاف قیقحت يف مھاس امم

        يلاوح غلب ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاب )2014-2010( ةرتفلا طسوتم نع ةطسوتملا ریطقتلا

 .2020 وینوی رھش يف لیمرب نویلم 43.4 ةغلابلا ھتورذ ىلإ لصو نأ دعب ،لیمرب نویلم 31.3

 .ةطسوتملا ریطقتلا جتاونً اضیأ تعفترا ثیح ایسآ يفً اضیأ ةلثامم ةروصلاو

 

 

 

 

 

 

 

  قوس ھجاوی يذلا يدحتلا يھ طفنلا ىلع بلطلا يفاعتل ةتوافتملاو ةئیطبلا ةریتولا لظت

 جاتنإ فانئتسا مت دقف ً.اضیأ عافترالا يف ةذخآ ضرعلا بناج ىلع رطاخملا نأ الإ ،يملاعلا طفنلا

 نویلم 1 نع دیزی ىوتسم ىلإ جاتنإلا عفتری نأ عقوتملا نمو ،ایبیل ةلود يف ماخلا طفنلا ریدصتو

 دویقلا عفرتس اھنأ ةیدنكلا Alberta ةعطاقم ةموكح تنلعأ امك .2020 ماع ةیاھنب موی/لیمرب

 بیبانألا طوطخ ةعس مادختساب نیجتنملل حمستو ماخلا طفنلا نم يرھشلا جاتنإلا ىلع ةعوضوملا

 Alberta ةعطاقم يف طفنلا جاتنإ نم %20 نم رثكأ نأ ركذی .2020 ربمسید رھش لولحب ةحاتملا

 فقوتملا جاتنإلا ضعب داع دقو   ،)Covid-19( دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج ةیادب يف فقوت دق

 رھش يف موی/لیمرب نویلم 3.1 ىلإ جاتنإلا يلامجإ لصیل ،نیحلا كلذ ذنم طفنلا قوس ىلإ لعفلاب

 لكشب دوعتس ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نأب دئاس داقتعا كانھ ،رخَا بناج نم .2020 سطسغأ

 تاباختنإلا جئاتن ءوض ىلع كلذو ،)JCPOA( ةكرتشملا ةلماشلا لمعلا ةطخ ىلإ ام دح ىلإ عیرس

 نویلم 1.5 ىلإ 1.2 نیب حوارتی وحنب دیزت دق ةیملاعلا ةیطفنلا تادادمإلا نأ ينعی امم ،ةیكیرمألا

 ةمظنم تانوزخم يف ضئافلا :)7( لكشلا
  ماخلا طفنلا نم ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا

 ةمظنم تانوزخم يف ضئافلا :)8( لكشلا
تاجتنملا نم ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا  

 لیمرب فلأ لیمرب فلأ
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تظل �لوتيرة �لبطيئة و�لمتفاوتة لتعافي �لطلب على �لنفط هي �لتحدي �لذي يو�جه �سوق  �لنفط �لعالمي، 

�إال �أن �لمخاطر على جانب �لعر�س �آخذة في �الرتفاع �أي�ساً. فقد تم ��ستئناف �إنتاج وت�سدير �لنفط �لخام 

في دولة ليبيا، ومن �لمتوقع �أن يرتفع �الإنتاج �إلى م�ستوى يزيد عن 1 مليون برميل/يوم بنهاية عام 2020. 

كما �أعلنت حكومة مقاطعة Alberta �لكندية �أنها �سترفع �لقيود �لمو�سوعة على �الإنتاج �ل�سهري من �لنفط 

�أن  يذكر   .2020 دي�سمبر  �سهر  بحلول  �لمتاحة  �الأنابيب  �سعة خطوط  با�ستخد�م  للمنتجين  وت�سمح  �لخام 

�أكثر من 20% من �إنتاج �لنفط في مقاطعة Alberta قد توقف في بد�ية جائحة فيرو�س كورونا �لم�ستجد 

�إلى �سوق �لنفط منذ ذلك �لحين، لي�سل �إجمالي  )Covid-19(، وقد عاد بع�س �الإنتاج �لمتوقف بالفعل 

�الإنتاج �إلى 3.1 مليون برميل/يوم في �سهر �أغ�سط�س 2020. من جانب �َخر، هناك �عتقاد �سائد باأن �لواليات 

�لمتحدة �الأمريكية �ستعود ب�سك���ل �سريع �إلى حد ما �إلى خطة �لعمل �ل�ساملة �لم�ستركة )JCPOA(، وذلك 

على �سوء نتائج �الإنتخ�����ابات �الأمريكية، مما يعني �أن �الإم���د�د�ت �لنفطية �لعالمية قد تزيد بنحو يتر�وح بين 

1.2 �إلى 1.5 مليون برميل/يوم بحلول عام 2021 )�رتفعت �سادر�ت �إير�ن ب�سكل ملحوظ في �سهري �سبتمبر 
و�أكتوبر 2020 في تحًد للعقوبات �الأمريكية(. 
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 لوألا عبرلا
2018 

 لوألا عبرلا
2019 

 لوألا عبرلا
2020 

 لوألا عبرلا
2021 

 لوألا عبرلا
2022 

22  21  2020  

 ربوتكأو ربمتبس يرھش يف ظوحلم لكشب ناریإ تارداص تعفترا( 2021 ماع لولحب موی/لیمرب

  .)ةیكیرمألا تابوقعلل ًدحت يف 2020

 

 

 

 

 

 

 
 

 امبر فقوتملا طفنلا جاتنإ نأ ىلإ ةیكیرمألا ةقاطلا تامولعم ةرادإ تانایب ثدحأ ریشتو

 عُجارت رثؤی نأ عقوتملا نم ،كلذ عمو .2020 سطسغأ رھش يف لماك لكشب ھفانئتسا مت دق نوكی

 ةدافتسالا نكمی ھنأ نم مغرلا ىلع ،يكیرمألا طفنلا تادادمإل ةیلبقتسملا قافَالا ىلع رفحلا طاشن

 صخی امیف امأ .تقؤم لكشب جاتنإلا زیزعت يف )DUCs( ةلمتكملا ریغ ةروفحملا رابآلا مكارت نم

 نم رشع عبارلا يف يھتنملا عوبسألا يف ةرافح 172 ىلإ اھاضفخنإ بقعف ،ةلماعلا تارافحلا ددع

 221 ىلإ تارافحلا ددع عفترا ،2005 ماع ذنُم لجسم ىوتسم ىندأ وھو 2020 سطسغأ رھش

 ماع نم لثامملا رھشلاب ةنراقم ةرافح 475 رادقمب ةضفخنم تلظ اھنكلو 2020 ربوتكأ يف ةرافح

 يجراخلا لیومتلا مامأ تابقعلاو رفحلا طاشن عُجارت نم لك يدؤی نأ عقوتملا نمو اذھ .2019

 ،2021 ماع ىتح ظوحلم لكشب يكیرمألا يرخصلا طفنلا جاتنإ حبك ىلإ يدقنلا قفدتلا طوغضو

        ،2021 ماع ةیاھن لولحب طقف موی/لیمرب نویلم 8 وحن ىلإ جاتنإلا لدعم عافترا عقوتی ثیح

  ،ساسألا اذھ ىلعو .2019 ربمسید  رھشب ةنراقم موی/لیمرب نویلم 1.1 وحنب لقأ ىوتسم وھو

 ىدملا ىلع رعسلاو ةیملاعلا طفنلا قوس نزاوتل ةمعاد يكیرمألا يرخصلا طفنلا جاتنإ قافَا لازت ال

            ،ةمتاقلا تاعقوتلاو يكیرمألا جاتنإلا يف ةداحلا تاضیفختلا نم مغرلا ىلعو .بیرقلا

 .ابوروأو ایسآ يف ةوقب سفانت ثیح ً،ایبسن اھتابث ىلع ظافحلا يف ةیكیرمألا ماخلا تارداص ترمتسا

طفنلا نم ةیملاعلا تادادمإلا يف ریغتلا :)9( لكشلا  

 ،ي/ب نویلم
 يونس ساسأ ىلع

 كبوأ جراخ ماخ كبوأ ماخ
 قباسلا رھشلا لئاوسلا يلامجإ

 ىرخأ + يعیبطلا زاغلا لئاوس

 تاعقوت

تم  يكون قد  ربما  �لمتوقف  �لنفط  �إنتاج  �أن  �إلى  �الأمريكية  �لطاقة  �إد�رة معلومات  بيانات  �أحدث  وت�سير 

��ستئنافه ب�سكل كامل في �سهر �أغ�سط�س 2020. ومع ذلك، من �لمتوقع �أن يوؤثر تر�ُجع ن�ساط �لحفر على 

�الَفاق �لم�ستقبلية الإمد�د�ت �لنفط �الأمريكي، على �لرغم من �أنه يمكن �ال�ستفادة من تر�كم �الآبار �لمحفورة 

فعقب  �لعاملة،  �لحفار�ت  عدد  يخ�س  فيما  �أما  موؤقت.  ب�سكل  �الإنتاج  تعزيز  في   )DUCs( �لمكتملة  غير 

�إنخف�ساها �إلى 172 حفارة في �الأ�سبوع �لمنتهي في �لر�بع ع�سر من �سهر �أغ�سط�س 2020 وهو �أدنى م�ستوى 
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منخف�سة  ولكنها ظلت   2020 �أكتوبر  في  221 حفارة  �إلى  �لحفار�ت  �رتفع عدد   ،2005 عام  ُمنذ  م�سجل 

بمقد�ر 475 حفارة مقارنة بال�سهر �لمماثل من عام 2019. هذ� ومن �لمتوقع �أن يوؤدي كل من تر�ُجع ن�ساط 

�إنتاج �لنفط �ل�سخري �الأمريكي  �إلى كبح  �لنقدي  �أمام �لتمويل �لخارجي و�سغوط �لتدفق  �لحفر و�لعقبات 

ب�سكل ملحوظ حتى عام 2021، حيث يتوقع �رتفاع معدل �الإنتاج �إلى نحو 8 مليون برميل/يوم فقط بحلول 

نهاية عام 2021، وهو م�ستوى �أقل بنحو 1.1 مليون برميل/يوم مقارنة ب�سهر  دي�سمبر 2019. وعلى هذ� 

�الأ�سا�س،  ال تز�ل �َفاق �إنتاج �لنفط �ل�سخري �الأمريكي د�عمة لتو�زن �سوق �لنفط �لعالمية و�ل�سعر على �لمدى 

�سادر�ت  ��ستمرت  �لقاتمة،  و�لتوقعات  �الأمريكي  �الإنتاج  في  �لحادة  �لتخفي�سات  من  �لرغم  وعلى  �لقريب. 

�لخام �الأمريكية في �لحفاظ على ثباتها ن�سبياً، حيث تناف�س بقوة في �آ�سيا و�أوروبا.
ةیداصتقالا ةرادإلا                                    )كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم 	
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           ،2020 ربمسید رھش نم لوألا يف هداقعنإ ررقُملا +كبوأ لود عامتجا بارتقا عمو

 هاجتالا ىلإ رطاخملا نازیم لیمی ثیح ،ضومغلا نم ئش اھفنتكی ةئیب يف اھسفن +كبوأ لود دجت

             قافتإل ىرخأ ةیسیئر ةزیم كانھ ،ریبكلا لاثتمالاو ضفخلا مجح ىلإ ةفاضإلاب .يطوبھلا

 +كبوأ لود حنمی ام وھو .2022 لیربأ رھش ةیاھن ىتح دتمی قافتإلا اذھ نأ يھو +كبوأ لود

 .ةلطعملا تادادمإلل ةلمتحملا ةدوعلا و بلطلا تایوتسم يف تاریغتللً اقفو قافتإلا "لیدعت" ةیناكمإ

 .ةفلتخملا تاھویرانیسلا لظ يف ةیلاع لاثتما ةبسن ىلع ظافحلاوً انرموً ایقابتساً اجھن بلطتی اذھو

          ةغلابلا ةیلاحلا تاضیفختلا +كبوأ لود دیدمت لالخ نم ھنأ تاھویرانیسلا دحأ رھُظی

 كلت صیلقتب يضقت يتلاو قافتإلا نم ةیلاتلا ةلحرملل لاقتنإلا مدعو موی/لیمرب نویلم 7.7

 ماخلا طفنلا راعسأ ىلع ظافحلا نم +كبوأ لود نكمتتس ،موی/ایمرب نویلم 5.8 ىلإ تاضیفختلا

 فصنلا لالخ لیمرب/رالود 45 ىلإ 40 نیب ام حوارتی يذلا يرعسلا قاطنلا يفً ادیج ةموعدم

 ،طسوتملا يف لیمرب/رالود 4 رادقمب تنرب ماخ رعس عافترا ىلإ يدؤیس امم ،2021 ماع نم لوألا

 لیمرب/رالود 2 وحنبو   ،ةیلاحلا تاضیفختلا +كبوأ لود دیدمت مدع ضرتفی يذلا ویرانیسلاب ةنراقم

 نویلم 1.9 رادقمب  جاتنإلا ضیفخت قیمعت +كبوأ لود تررق اذإ امأ .ماع لكشب 2021 ماع يف

 ىدعتت دق طفنلا راعسأ نإف ،قافتإلا نم ىلوألا ةلحرملا ىلإ يساسأ لكشب ةدوعلاو ،موی/لیمرب

          ،2021 ماع نم لوألا عبرلا يف لیمرب/رالود 52.9 طسوتمو ،لیمرب/رالود 50 ىوتسم

يكیرمألا يرخصلا طفنلا تادادمإ :)10( لكشلا  

 يونسلا طسوتملا يعجرملا ویرانیسلا ریغتلا قاطن ي/ب نویلم

 تاعقوت

 يونس ساسأ ىلع

�أما فيما يخ�س  دول �أوبك+ ف�ستت�سكل فعالية ��ستجابتها في �أمرين وهما �لطلب على �لنفط وهو �أمر خارج 

�سيطرة دول �أوبك+، ون�سبة �المتثال وهو �أمر تحت �سيطرة دول �أوبك+. ففي حالة تباطوؤ �لطلب، قد تنخف�س 

�أ�سعار �لنفط في عام 2021 بنحو 9 دوالر/برميل مقارنة بعام 2020، كما قد ي�سهد �سوق �لنفط مجدد�ً 

فائ�س في �الإمد�د�ت. �أما �إذ� تر�جع �المتثال باالإتفاق، فقد تنخف�س �أ�سعار �لنفط في عام 2021 بنحو 7 

دوالر/برميل عل �أ�سا�س �سنوي، مقارنة ب�سيناريو �المتثال �لكامل بن�سبة 100%. من ناحية �أخرى، �إذ� �أ�سبح 

لقاح فيرو�س كورونا �لم�ستجد متاحاً وتعافى �لطلب على �لنفط ب�سكل �أ�سرع من �لمتوقع، فقد ترتفع �أ�سعار 

�لنفط ب�سكل معتدل ي�سل �إلى 4 دوالر/برميل �سنوياً.

هذ� وت�سير �لتوقعات على �لمدى �لقريب �إلى �أن مخاطر �لطلب �لمتعلقة بال�سغوط �لمتجددة على �آفاق 

�لنمو �لعالمي �ستكون مرتفعة في �لفترة �لمتبقية من عام 2020  وعام 2021، مما �سيت�سبب في �إنخفا�س 
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�الأ�سعار بمقد�ر 7 دوالر/برميل و 8.2 دوالر/برميل على �لتو�لي، قبل �أن تتر�جع تلك �لمخاطر ب�سكل ملحوظ 

وتت�سخم مع  �أن �لمخاطر على جانب �لعر�س �ستتز�يد تدريجياً  �إلى ذلك، يبدو  في عام 2022. باالإ�سافة 

�القتر�ب   �أكثر نحو عام 2022، حيث يتوقع �أن ت�سبب تلك �لمخاطر في �إنخفا�س �أ�سعار �لنفط بنحو 2.3 

�متثال دول  يتعلق بمخاطر  2022، وهذ�  9.4 دوالر/برميل في  عام  2020، وبنحو  دوالر/برميل في عام 

�أوبك+ التفاق خف�س �الإنتاج وتر�ُجع ��سطر�بات �الإمد�د�ت �لمرتبطة بالعو�مل �لجيو�سيا�سية. هذ� وال تز�ل 

�إمكانية �رتفاع �أ�سعار �لنفط محدودة  ولكنها لن تتعدى م�ستوياتها في عام 2019.  

ومن �لمتوقع في �لوقت �لحا�سر حدوث فائ�س في �الإمد�د�ت �لنفطية بنحو 2.2 مليون برميل/يوم في 

نهاية عام 2020، قبل �أن يتحول �ل�سوق �إلى عجز قدره 2.2 مليون برميل/يوم في عام 2021. ومع ذلك، 

من  رغم   ،2020 عام  من  �لثالث  �لربع  خالل  مرتفعة  م�ستويات  عند  �لنفطية  �لمخزونات  ��ستمر�ر  ي�سير 

عمليات �ل�سحب �لم�ستمرة، �إلى �أن �لفائ�س في تلك �لمخزونات من �لمتوقع �أن ينخف�س   بمعدل �أبطاأ مما كان 

متوقعاً في �ل�سابق، وعليه لن تعود �لمخزونات �لنفطية �إلى م�ستويات ما قبل جائحة فيرو�س كورونا �لم�ستجد 

)Covid-19( قبل عام 2022 على �الأقل، وهو ما يوؤكد على �ل�سعوبة و�لمدة �لطويلة �لتي قد تحتاجها �سوق 

�لنفط للتعافي في �لم�ستقبل.
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