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اشراك معظم ن اويتنافى مع العدل، ونعتقد كما يعتقد البعض  خاطئظن  عدالةالظن بان توزيع الظلم ن إ

ال بهذا إزمة األحل لهذه  بدون ذل  ال كنول .لبعضهاهو ظلم  وب نتاج األإخفيض الدول المنتجة للنفط بقرار ت

 .االتفاق

ن ما تنشره أب، المعمورةوانتهاء فصل الشتاء في بعض انحاء األول ونحن نتجه نحو نهاية الربع  ،بينت ةان بعض المؤسسات الطاقويإال 

التخفيض الذي تم االتفاق عليه غير  نأتتفق مع ما يحدث حقيقة في السوق النفطي ورقام االنتاج فيهما ال أمعها عن المتفقة والدول  أوبك

في  الفائضعلى استمرار وجود  واضحةعلى ذلك انخفاض اسعار النفط مما يدل بصوره  ومما دل   ،في السوق الفائضالمتصاص  كاف  

 من عدم االستقرار والهبوط. مزيدا   سعار النفط ستشهدأفي االستهالك فان  للزيادة مؤشراتالسوق وان لم تحدث 

 

 تمهيد وتعليق

كدت أهيدية مبداية االنتخابات التفمنذ فوز دونالد ترامب بالرئاسة في الواليات المتحدة االمريكية بعالم والمحللون في التنبؤ شل اإلمثلما ف

 إلىلن تصل  أوبكن أفشلنا عندما اعتقدنا بوالنهج  وبنفس المعاييرفإننا ، الدراسات ومراكز المعلومات بفوز هيالري كلينتون بالرئاسة

ما كان يطفو على حلبة  ، وكان اعتمادنا علىأوبككذلك االتفاق مع الدول المنتجة االخرى خارج وو تخفيض االنتاج أتحديد لاتفاق 

ر المفاوضات بشأن تحديد االنتاج السياسية لبعض الدول المنتجة وتصريحات وزراء النفط في المنظمة واالعالم المتابع لتطوالصراعات 

 او تجميده او تخفيضه. 

سعار أرفع وتخفيض في سواق المالية والبورصة دور فعال الموجه من قبل الشركات المالية التي تتالعب في األ لإلعالمكان ولربما 

عار النفط للصعود والهبوط او جعل سأ توجيهمجاال للتدخل في  رغم ضحالتها وبساطتهااألخبار النفط في هذه الفترة بحيث جعل من 

 التصريحات المتناقضة لوزراء النفط وسيلة للتالعب في السوق. 

ولوحظ لم يكن بالمستوى المطلوب حيث  في السوق النفطي خالل السنوات االخيرة أوبك روتأثيدائية ألى ذلك هو ضعف ولعل ما ساعد ع

حيث ان اعضاء المنظمة لم  الذي يناسب ما تشهده السوق النفطية من تذبذببمستوى ها خالل هذه الفترة لم تكن تالقرارات الذي اتخذ ان

نتاج النفط في دولهم ودفع حصتهم إع فاستمروا في رومستويات متدنية  إلىسعار النفط أهبوط وسوق الطاقة  شهدته لمايعيروا االهتمام 

كبيرة وليس هناك مجال في  ةن السوق النفطي يعاني من تخمأتشير ب وتنافسهم وبالرغم من الدراسات التي عاليةمستويات  إلىفي السوق 

 .2018ل كما هو عليه اال بعد عام ذا بقى الحاإيجاد توازن في السوق إ

اخرى تبعا للتصريحات المتناقضة لسياسي دولة  تارةمن عام والسوق النفطي يعاني من تدهور في اسعار النفط تارة وارتفاعها  أكثرمنذ 

دول بدأت عند اقتراب موعد االجتماع االعتيادي للمنظمة  ،مرة مضاربات ال عالقة لها بتوازن السوق ألولوشهدت االسواق المنظمة 

تنفصل عن كميات بدأت اال ان االسعار ، في تاريخهاالمنظمة من قبل المنظمة في رفع انتاجها النفطي وانتجت كميات قياسية لم تبلغها 

وعندما . 2016تشرين الثاني  30الذي تم في للمنظمة  انتظار نتائج االجتماع االعتياديتفاع بران منحى االاالنتاج واتخذت بعض االحي

مليون  34من االنتاج الحالي الذي يفوق عن بدال مليون برميل يوميا  32.5 إلىانتهى االجتماع باالتفاق على تخفيض انتاج المنظمة 
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كانون  10االتفاق مع المنتجين خارج المنظمة في ذلك  إلىيضاف  2017داية شهر كانون الثاني برميل يوميا والبدء بتنفيذ االتفاق في ب

 50فوق  ما إلىارتفعت اسعار النفط  ،اشهر قابلة للتجديد  6وكان االتفاق لمدة الف برميل يوميا  558 ـبتخفيض انتاجهم ب 2016االول 

نهاية  شهر كانون االول  إلىتشرين االول  شهرل اللمنظمة والدول االخرى المنتجة خدوالر  للبرميل  بالرغم من استمرار ارتفاع انتاج ا

2016 . 

دراسة  بإعادةن تقوم المنظمة أحد سيبلغ قبل ي أإلى السعر المتوازن الذي تستهدفه واال ان المنظمة والدول المنتجة بقراراتها هذه لم تذكر 

وخارجها وخاصة الدول التي اعطت تخفيضات كبيرة كالمملكة العربية السعودية المنظمة  كميات النفط المنتجة داخلنتاجية والسقوف اإل

تأخذ قرارا بتخفيض  2008منذ العام  مرة ألولنها أحيث منظمة لل الموقف الجديدان زيادة االسعار جاءت نتيجة . وروسيا والعراق

 . امل السياسيب على العالعامل االقتصادي لهذه الدول قد تغلان االنتاج ويبدو 

وقد يكون ، زيادات مطردة في اسعار النفط الخام إلىسيؤدي بعض الجهات من تثبيت انتاج النفط الخام لفترة محدودة وان ذلك  وتتخوف

اسعار النفط الخام وتحديدها بمستويات  إلىي صحيحا اال انه في كافة االجتماعات للمنظمة وحتى مع روسيا لم يتطرق الموضوع أهذا الر

مستوى محدد وتستمر  إلىمعينة، وكان من المفضل ان تقوم السعودية وروسيا باتخاذ قرار ثنائي بتخفيض انتاجهم وعند وصول السعر 

ويجري بعد ذلك اجتماع للمنظمة للنظر في سقوف االنتاج  باإلنتاجالنزول والصعود  فيتباع اسلوب المنتج المتأرجح اين الدولتين باته

 ذلك في السوق.  وتأثيركافة الدول في اتخاذ قرار محدد صرت على دخول أال ان السعودية إالتجاري، واالسعار والخزين 

تشجيع  نحوقد غيرت سياساتها  ،للنفطكانت في السابق تدافع عن حرية السوق وعن مصالح الدول المستهلكة التي  ،ةيوكالة الطاقة الدول

ان التغير الذي حدث في سياستها هو تشجيع . االولية ألهدافهامناقض  وبغية رفع السعر وه الدول المنتجة للنفط لتثبيت او تخفيض انتاجها

هناك دراسات  .التكنولوجياوكذلك تشجيع الطاقات البديلة وتطوير  ،النفطي ذو الكلفة العالية بإنتاجهاالصعود  إلىالدول خارج المنظمة 

مليون برميل  48إلى وسيحتاج السوق  2035مليون برميل يوميا في عام  110د سيكون بحدو النفطعلى  الطلبتؤكد بأن  عديدة متحفظة

 مليون برميل. 10بحدود إنتاجية  طاقة تضيفعليها أن  أوبكأي أن  أوبكيوميا من نفط 

وسينخفض النفطي  السوقستغادر  أوبكأن معظم دول سيكتشف  التاريخوحتى ذلك اآلن منذ  الفترةما سيحدث خالل هذه إلى  الناظرإن 

مليون برميل يوميا  10حوالي إنتاجية  طاقةتكون لديه وسيكون على العراق ان  وإيرانوالعراق  السعوديةفي  العمالقة الحقولإنتاج 

 .مليون برميل يوميا 2بحدود  إنتاجية احتياطية طاقةبضمنها 

سنه لوضع خطه لبناء قطاع نفطي صحي  15لديه و 2020بحلول عام  واالقتصادية السياسيةسيستعيد عافيته العراق ولو فرضنا أن 

 يلي:  ما إلىسيحتاج فإنه ومتكامل 

 مليار برميل 225حوالي  إلى لإلنتاجاالحتياطي النفطي القابل إيصال  -1

 ترليون متر مكعب 8حوالي  إلى لإلنتاجالغازي القابل إيصال االحتياطي  -2

  2020ي عام مليون برميل يوميا ف 5 إلى اإلنتاجية الطاقةول مليون برميل على افتراض وص 5حوالي  إنتاجيةإضافة طاقة  -3

 للنفط والغاز. التحتيةاكمال البنى  -4

 مليون برميل يوميا 2حوالي بطاقة إنتاجية اكمال بناء مصافي  -5

 ترةالفللحفاض على أسعار معقوله. خالل هذه  أوبكالسوق والتنسيق مع  واحتياجاتبدراسة السوق النفطي العالمي  االستمرار -6

باالنخفاض وزيادة يبدأ مليون برميل يوميا ثم  4حوالي  األمريكية المتحدةي في الواليات يتوقع زيادة انتاج النفط الصخر
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سيتضاءل بدخول فإنه االخرى  المنتجةوالدول  أوبكبين الحالي لصراع مليون برميل يوميا. اما ا 1بحوالي  االنتاج في روسيا

 ذا القرن.العالم في العقد الثالث من ه

من  المتأتيةهو اعتمادها الكلي على الموارد  ،والتي تتسم بقصر النظر ،أوبكالتي تعاني منها دول  النفسيةان الحرب إال 

، كما ولم تحاول ماضيا وحاضرا وال مستقبال اقتصاداتهالم تقم بتنويع ريعية وكونها دول  تصدير النفط الخام والغاز المسال

 خلل.بمعالجة هذا ال يبدو،

ان  الحالةوالهند والصين. ويجب في هذه آسيا  في شرقمتركزا   القادمةللنفط العراقي خالل العقود  الرئيسيمر السوق تويس

مع تلك الدول وال تعتمد فقط على تصدير البرميل. ويجب على العراق  متميزة استراتيجيةيقوم العراق ببناء عالقات اقتصاديه 

االحفورية  الطاقةعلى  زالتركيوعدم  نوويةوالرياح وبناء مفاعالت  الشمسية كالطاقة لمتجددةا الطاقةالستغالل وضع خطط 

 فقط.

ترليون  1.7ترليون برميل منها  2.6التي ال بد من ذكرها وهي ان احتياطي النفط العالمي حاليا يبلغ  الحقائقوهناك بعض 

 للنفوط االخرى.منافسة  واطئةالتي كلفة االنتاج فيها  للنفط المنتجةتبقى الدول %( في الشرق االوسط وس65برميل )

 للطاقةالذي يعاني منها العالم وسيتميز العقد الثالث بنمو عالي  الرئيسيةوانبعاث الكاربون من المشاكل  البيئةوستبقى مشاكل 

 م.الستخدام الفح واطئة وطاقةللنفط  معتدلة وطاقةوطاقة نمو الستعمال الغاز الطبيعي  المتجددة

 ؟ هل هذا السالم بين المنظمتين اجراء مؤقت او هو سالم دائمف

واالتفاق مع الدول  2016ول الثاني تشرين اال 30 في وبكاأل لمنظمةيعني االتفاق على تخفيض االنتاج خالل االجتماع االعتيادي  ال

نازال للنظام االقتصادي الجديد وسقوط هيمنة انتصارا لها حيث ان قرارها جاء ت 2016كانون االول  10المنتجة خارج المنظمة في 

على محاربة النفط الصخري في الواليات المتحدة بإصرارها سوق النفط العالمي وداللة على فشل المملكة العربية السعودية  علىالمنظمة 

حيث  2016بداية عام  إلى 2014ام السوق بزيادة انتاجها وعدم االخذ بعين االعتبار هبوط اسعار النفط منذ منتصف عبإغراق االمريكية 

انهيار واردات الدول  إلى ادىدوالر للبرميل، وكان قرار السعودية قد  25اقل من إلى دوالر للبرميل   100هبطت االسعار من فوق 

لكة لالعتراف المم اجبرتدرجة  إلىمستويات متدنية وظهور عجز في ميزانياتها وانهيار في نشاطاتها االقتصادية  إلىالمنتجة للنفط 

 ألولبينهم لتخفيض انتاج المنظمة  التوافق في ما إلىبهزيمتها وتبعتها الدول التي كانت تعارض بشدة تجميد او تثبيت او تخفيض انتاجها 

 . 2008مرة منذ عام 

له أثر فعال في تدهور كان ا وبين السعودية وروسي وإيرانهذه الفترة بان الصراع السياسي الذي كان دائرا بين السعودية  خالل ولقد ثبت

 اقتصاديات تلك الدول. 

دوالر  60؟ هل المنظمة ستوافق على وصول سقف سعري اي مدى إلىهل هو لرفع االسعار و؟ هو هدف المنظمة من تثبيت انتاجها ما

اخرى وماذا  أشهرفترة ستة  إلى اقاالتف مددتالتوازن في السوق او ان المنظمة س إلعادةكافية  أشهروهل ان فترة الستة  أكثرللبرميل او 

 الدول بخرق االتفاق؟ وماذا عن انتاج الدول خارج االتفاق كالواليات المتحدة االمريكية وكندا والنرويج والصين.  ىحدإقامت  إذاسيحدث 

 ،بدون ان تشارك بها أوبكت لم تلتزم سابقا بأي اتفاق لتثبيت االنتاج او تخفيضه وكانت تستفاد من قرارا أوبكالدول المنتجة خارج إن 

والدول التي اتفقت على تخفيض  أوبكبحيث ان التخفيض الذي اعلنته  2017ويتوقع السوق النفطي زيادة االنتاج من هذه الدول عام 

 سيكون هامشيا وخاصة البرازيل وكندا وكازخستان.  أوبكاالنتاج مع 
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ذلك على  لتأثيريتماشى مع زيادة اسعار النفط  كان رد فعلها في السابق ال تيال وكالة الطاقة الدولية والواليات المتحدة االمريكيةإن 

ع النشاط االقتصادي لتلك الدول، اال ان الوكالة والواليات المتحدة االمريكية ترى ان زيادة االسعار سيساعد على زيادة نشاط مختلف انوا

 في فائدة تلك الدول على المدى البعيد.  سيسيرالطاقة االخرى كالطاقة المتجددة والنفط الصخري وبالتالي 

تخفيض  إلىطر يران ستضإخل المنظمة مثل العراق ومنتجة داالالدول بعض خذ بنظر االعتبار ان تخفيض االنتاج معناه ان اال والبد من

ة عندما يتطلب جالمحتاد بالطاقة االنتاجية المرنة التي تتيح لها الصعواالنتاجية  قدراتهافقدان  إلىاالستثمار في حقولهما النفطية وبالتالي 

مة ووكالة الطاقة الدولية بعد سنتين او ثالث ستلعب المملكة العربية السعودية دورا في تأمين ظ، وحسب دراسات المنرفع االنتاج االمر

يران، وان تجميد االنتاج سيعمل إو الطاقة االنتاجية التي يحتاجها السوق لوجود طاقة انتاجية احتياطية كبيرة لديها على حساب العراق

فترة طويلة من  إلىلصالح السعودية حيث ان ذلك سيعني تجميد االستثمار والتطوير حتى ان ارتفعت االسعار فان هذه الدول ستحتاج 

 ي. الوقت للبدء في االستثمار مرة اخرى لرفع انتاجها او خلق طاقة انتاجية مجمدة لعدة سنوات حتى رفع انتاجها النفط

الن اجراء موازنة السوق مما اتفق عليه وبالتالي تؤمن  سابقا  أكثرا ذكرنا كمان تقوم السعودية وروسيا بتخفيض انتاجها  باألحرىكان 

ية في المنظمة غير ال ان الظروف االمنية والسياسية واالقتصادإذلك  إلىكلما دعت الحاجة  االمنتجين المتأرجحين لزيادة انتاجهم يكونا

 ذا االتفاق. ئمة لمثل همال

وكالة الطاقة الدولية تركيزها على نشاط الطاقات بدأت فقد  أوبكومجموعة الدول خارج  أوبكوكما كان متوقعا وبعد االتفاق الذي تم بين 

توقع نمو الطاقة سنة القادمة كما ت 25خالل  يكون لديها نمو عال   فالمتجددة وتشجيعها وبينت في تعليق جديد بأن الطاقات المتجددة سو

% وكذلك الطاقة المستمدة من الرياح، اما في مجال الغاز السائل فقد بينت  80بمقدار النووية، وبينت ان كلفة الطاقة الشمسية قد خفضت 

ة ستكتفي بما سنة القادم 15الوكالة ان الواليات المتحدة االمريكية وخالل  عتتوقو ،الوكالة انه سكون في زيادة مطردة وكذلك عمليات نقله

 لسنوات. في داخلها  تنتجه

في قاعة  وبكلسنوات عده في تحديد مسار مناقشات األ ،أوبكللنفط في  اكبر منتجينوغريمتها ايران، بين السعودية هيمنت الخالفات  لقد

من ت السعودية فخف حيث، حل وسط إلى، لكن ما ان تمكن الطرفان من التوصل وتعكس بظاللها السلبية على قراراتهااالجتماعات 

في اعوام  في المنظمةمنتج للخام أكبر يران ليصبح ثاني إفقد تجاوز العراق  أوبك موقفها حيال طهران حتى بزغت قوى كبرى ثالثة في

ابلغ  يران فقدإيسعد السعودية وال  لمفعله العراق  ون بحضورها اال ان مات بغداد الجميع يشعرلعديدة ظل بعيدا عن االضواء واخيرا جع

يحبذ  ال هان  ،قاله مصدر مطلع بحسب ما ،ائرنظيره السعودي وااليراني في لقاء مغلق في الجزالسيد جبار اللعيبي  وزير نفط العراق

 مليون برميل يوميا بحسب مصادر في المنظمة.  32.5مجددا عند  لإلنتاجفكرة وضع سقف 

عامل بانه عنه قبل عام بسبب الخالفات السعودية االيرانية  يجرى التخللذي ا لإلنتاجاعادة العمل بسقف  إلى أوبكوينظر بعض اعضاء 

اقل بكثير من احتياجات الميزانية لغالبية  إلىبالمعروض ودعم االسعار التي هبطت  ةحاسم لمساعدة المنظمة على ادارة سوق متخم

لم تقدر انتاج العراق حق  أوبكليس مناسبا لبغداد نظر الن  ابلغ االجتماع بان سقف االنتاج الجديد وزير النفط العراقي المنتجين، لكن

 قدره بعد ان قفز في السنوات االخيرة. 

مليون برميل  33-32.5سقف االنتاج في نطاق  بعد مناقشات فرض أوبكباك واختارت وقالت المصادر ان ذلك اعقبه حالة من االرت

 . مليون برميل يوميا 33.24حاليا  أوبكيفا وغير ملزم ويبلغ انتاج ضع باعتبارهيوميا وهو قرار انتقده كثير من المحللين 
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، اال 2006لخفض االنتاج منذ عام  أوبكمشيدين بأول اتفاق  البسمةوجوههم  ووزنكنه من االجتماع تعل وخرج الوزراء ومن بينهم الفالح

عن االنتاج  رال تعبان تلك االرقام  نللصحفييوقال  العراق إلنتاج أوبكان اللعيبي دعا لعقد لقاء صحفي منفصل ليشكو من تقديرات 

ابعد من ذلك وطلب من  إلىتشرين الثاني فلن يقبل العراق بذلك وسيطالب بحلول بديلة، وذهب اللعيبي  بحلولالفعلي لبالده واذا لم تتغير 

يكشف عن المصادر التي تحصل منها  من مصادر اخرى لحساب انتاج الدول انبياناتها ض أوبكيديا التي تستخدم مآرجوس صحفي من 

واذا كان هناك اختالف عن بيانات الحكومة فلن نسمح الرجوس بالعمل في  مقبولةرجوس غير آرجوس عن تقديراتها، وقال ان مصادر آ

 العراق. 

 إلىن انها ستضل لين يروعظم المحلمليون برميل يوميا لكن م 10.7مليون برميل يوميا من  10.2 إلىوتعرض الرياض خفض انتاجها 

 اجهزة تبريد الهواء.  إلىالحاجة  وانخفاضهذا المستوى باي حال مع انحسار حرارة فصل الصيف 

 ين برميلوحقق العراق زيادة كبيرة في االنتاج في السنوات الماضية وطلب من الشركات النفطية مزيدا من االنتاج ليتجاوز خمسة مالي

 مليون برميل حاليا.  4.7يوميا من 

، بيااتفاق يعد امرا ايجا إلىيكاد االتفاق ان يكون مهزلة، وقال مصدر مطلع على التفكير االيراني ان التوصل  أوبكوقال مصدر في 

االمدادات،  بإدارةسار لقوى السوق مهر ان السعودية تتخلى عن اليظ ويعتقد مايكل ويتنز رئيس البحوث لدى سوسيته جنرال ان القرار

بالنسبة لي تمثل اهمية االمر في انهم جلسوا في غرفة واحدة  . من البراميل التي ستخرج من السوق الفعليةلكمية ا إلىوقال سننظر 

 المنظمةاول نجاح لهذه  هواتفاقها مع الدول المنتجة خارج المنظمة بان أوبكواتخذوا قرارا يمكن اعتباره اتفاقية تحديد االنتاج لدول منظمة 

 التزمت الدول المنتجة بما اتفقت عليه.  إذاقت هذا منذ فتره طويلة من الو

على  تسري المؤامرةهو مستغرب له جدا هو رد فعل منظمة الطاقة الدولية والدول المستهلكة للنفط لمثل هذا القرار وهل ان نظرية  ما

تمرات أنه يتوقع ارتفاع اسعار النفط الخام المؤ أحدان رد الفعل االولى لرئيس منظمة الطاقة الدولية لقرار المنتجين في . رد الفعل هذا

من الدول المستهلكة للنفط كالصين والهند  ايجابا وال سلباولم تكن هناك تصريحات اخرى ال  2017سيقلل الطلب على النفط في عام 

 والسوق االوربية المشتركة وحتى من الواليات المتحدة االمريكية. 

في  الصخريمزيد من تطوير النفط والغاز على دوالر للبرميل سيشجع ذلك  65على  زيدعما يهناك مخاوف بان ارتفاع االسعار 

واستمرار وتوسيع النشاط في اضافة  ،العميقة المياهوكذلك اعادة تنشيط العمل في االستكشاف واالنتاج في  ،الواليات المتحدة االمريكية

 لتي تعمل بالطاقة الكهربائية. مشاريع جديدة للطاقة المتجددة والشمسية وانتاج السيارات ا

ما التوازن في السوق وعدم التركيز بان  إلعادةولكننا نؤيد االتجاهات وال نتمنى ذلك بفشل االتفاق النفطي  يروج بالتنبؤمن منحن لسنا 

 .موازنة الدول المنتجة للنفط إلرضاءالنفط الخام أسعار بها المنظمة من جهود هو فقط لرفع تقام

 إلىتضطر للذهاب للنفط  المستهلكةو ا المنتجةسواء في الدول العالم ي هو أن مصاف االتفاقيةصادفها تطبيق يس التي الرئيسيةلمشاكل من ا

 إنتاج النفطلزيادة  رللنفط ستضط المنتجة الدولفإن والتحديث او ألسباب أمنيه وبالتالي  التحويرأو  اإلدامةأو  الصيانةبسبب إغالق فترة 

بتخفيض التصدير  المنتجةول دعند انتهاء فترة االغالق تقوم ال  .تخفيض االستيراد إلى المستهلكةالدول  وعندها ستضطر الفترةلتلك 

في  ا  شهري ذلك سيحدث تخلخال  إن  .النفطيةوذلك لموازنة خزين المنتجات  الطبيعيةزيادة االستيراد فوق المعدالت  المستهلكةوالدول 

 تتأثر. لقد قدرت الكميات التي االتفاقية ضمن المنتجةدول وال انتاج أوبكفي كميات  ا  وسيحدث تذبذب الستهالكواوالتصدير  اإلنتاجكميات 

 الذروةمليون برميل يوميا خالل شهر اذار وتصل  2.3منها فقط  2017مليون برميل يوميا خالل الربع االول من  2.5بتلك العمليات ب 
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للنفط. أما في الشرق االوسط فسوف  المستهلكة الدولفي معظم  الشتاءفصل  انتهاء، وهذا يصادف مليون برميل يوميا 3في نيسان لتبلغ 

في الربع االول منها  األمريكية المتحدةبرميل يوميا في الواليات  ألف 700مليون برميل يوميا وكذلك  1يبلغ اغالق المصافي بمعدل 

يعني غلق المصافي فإن أما في شرق اسيا  برميل في الربع الثاني، ألف 600ق مليون برميل في شباط. أما في أوروبا فيتوقع غل 1.2

وبقية دول  السعودية العربية المملكةسيذهب لتعزيز الخزين التجاري، وستتأثر  السنويةستيراد او ان االستيراد بموجب العقود تخفيض اال

مليون برميل من الخزين االستراتيجي في  7.5علنت عن عزمها بيع أ األمريكية المتحدةالشرق االوسط من جراء ذلك. كما ان الواليات 

 في شهر اذار. الكميةشهر شباط ونفس 

من منتصف كانون الثاني وحتى اواخر اذار وستؤثر على تذبذب اسعار النفط الخام وعلى خاصة ستكون مؤثره بصوره  المشكلةأن هذه 

 .باالتفاقيةمدى التزام الدول 

االرقام  إلىينظرون  اليومية التشغيليةلهم بالعمليات عالقة راء الذين ال االعالم وبعض الخب وسائلمن  ا  ضح ان كثيرمن هذه التفاصيل يت

وسوء  األمنيةبسبب الظروف  المفاجئةالتوقفات  إلىإضافة اعاله من المشاكل التي ذكرت مجردة والتصدير  لإلنتاج والشهرية اليومية

وتغير  الماليةفلها أسبابها واكثرها المضاربات والطاقوية  واإلحصائية الماليةحسابات بعض المؤسسات  الطقس في مرافئ التصدير. أما

 .الفعليةدون االخذ بنظر االعتبار االسباب  السياسيةاسعار الدوالر وبعض االسباب 

النتاج اعطى مؤشر بجدية تلك الدول أوال تحديد ا ىعل 2008االولى منذ عام  وللمرةاالخرى  المنتجةوبعض الدول  أوبكأان مجرد اتفاق 

 التوازن في السوق وثانيا لتعديل اسعار النفط. إلعادة

وذلك الن النفط ولقرن  النفطية اإلحصائياتللحصول على  الثانويةاالعتماد على المصادر  إلىتذهب  الطاقوية والمالية المؤسساتكما ان 

 واألمنية السياسيةوالمناكفات  المنافسةالنتاج والتصدير بسبب وا لالحتياطي قيقيةالحعطاء االرقام في ا الشفافيةمضى يتسم بعدم 

 .حقيقيةام من تقييمها كأرق أكثروما ينشر يمكن اعتباره مؤشرات  واالقتصادية

 

 (2 ) 

 العراق ومنظمة االقطار المصدرة للنفط

 )أوبك(

لوجدنا ان العراق يمثل المرتبة الواحد  PIWالشركات النفطية العالمية المنشورة من قبل  حصائيات عن مستوى ادائيةاال إلىلو نظرنا 

شركة عالمية بالرغم من عدم وجود شركة نفط وطنية موحدة للنفط والغاز في العراق، وتحتل ارامكو المرتبة  50والعشرون من بين 

المعيار التشغيلي فان شركة  ولو امعنا النظر في تدقيق، 14تي تحتل المرتبة االولى وايران المرتبة الثانية وحتى شركة النفط الكويتية ال

من حيث انتاج  89انتاج النفط لو لم يحتسب انتاج اقليم كردستان ويحتل المرتبة  اقية تحتل المرتبة الثالثة من حيثالنفط الوطنية العر

في انتاج المنتجات النفطية في المصافي  31حيث احتياطي الغاز والمرتبة من  العاشرةي احتياطي النفط والمرتبة الغاز والمرتبة الرابعة ف

 من سعة التصفية الموجودة لديه.  26والمرتبة 
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وحتى  2003عام وكذلك الفترة منذ عام  13لمدة و 1990منذ عام في حصار اقتصادي  كان ان العراق من االخذ بنظر االعتبارالبد 

اجتماع طهران او اجتماع قطر او االجتماعات  إلىهامشيا حيث انه لم يدعى  أوبكق في منظمة كان موقف العرا 2016منتصف العام 

االمر جديا للنظر في تأثير اسعار النفط الخام على ميزانيات العراق  ىالثنائية بين الدول خالل النصف االول من العام وبعد ان بد

ل تصريحات بعض المسؤولين بان العراق مستعد لتجميد االنتاج عند مستوى وزارة النفط من خالبدأت والظروف االمنية التي يمر بها 

تحديد سقوف االنتاج لدول المنظمة  ومنذ هالحرى التركيز بانامعين وهناك تصريحات اخرى بان العراق سوف لن يخفض انتاجه وكان 

وان تدمير صناعته النفطية منذ بدء  1983وعام  1988ف االنتاج المحدد له اال في عامي قس إلىالعراق لم يصل فإن  1983في عام 

النفطي الطبيعي استعادة نشاطه  إلىوحتى االن هو بحاجة  2003العراقية االيرانية وحرب الخليج الثانية واحتالل العراق عام الحرب 

مؤتمر الجزائر في ايلول عام  ىإلتصريحاته االولية قبل الذهاب  من خالل يبرز نشاط العراق في المنظمةوقد بدأ  .قبل تحديد انتاجه

حيث صرح بانه سوف لن يخفض انتاجه وان تم االتفاق على تخفيض االنتاج فانه سيكون من مستوى معين وصل له انتاج  2016

 راي العراق سواء في اجتماع الجزائر او عند انعقاد مؤتمر االعتيادي للمنظمة إليضاحمرة  وألولحملة اعالم صحفية وبدأت العراق، 

العراق والعوامل المؤثرة في انتاجه ، كما ان تصريحات بعض المسؤولين بأن  إلنتاجمؤتمرات صحفية عن االرقام الرسمية  بإعالموقام 

مليون  9لي اكل الحروب التي خاضها والحصار االقتصادي ولوال ذلك لبلغ االنتاج حاليا حوبعد  إنتاجهيجب ان يكافئ بزيادة العراق 

 برميل يوميا. 

فهمهم ويعكس عدم  المطلوب لعراقية لم تكن بالمستوىالتصريحات المتناقضة للمسؤولين في وزارة النفط ابعض الشديد فان  ولألسف

لسياسات المتبعة من بعض الدول كالسعودية وايران وروسيا بل اقتصرت التصريحات على لوضعف المتابعة السواق النفطية لحركة ا

في اداء المنظمة كان له حضور فعال  1990في بغداد وحتى عام  1960ن العراق منذ تأسيس المنظمة عام المستوى المحلي بالرغم من ا

دوالر  35رض كان تفي ايلول فان سعر النفط الخام المف 2017ع ميزانيته عام قراراته الداخلية فمثال عند وض فيوقراراتها حتى 

رميل لتوقع حصول اتفاق على تجميد االنتاج  بحيث ان العجز في الميزانية سيكون دوالر للب 40للبرميل وكانت االسعار قد ازدادت على 

دوالر للبرميل وموافقة العراق  42تدخل صندوق النقد الدولي عند اجتماعه مع وزارة المالية في عمان ليكون  إلىمما ادى  جدا   ا  كبير

وجاءت بعض التصريحات المتواضعة لوزير  . ة المالية للحكومةعلى هذا السعر مما يدل على ضعف كبير في اقرار السياسات النفطي

مصالح اقتصادات الدول المنتجة مؤكدا ضرورة الحيلولة دون  يضمنسياسة دعم االسواق النفطية بما النفط حيث صرح بان العراق يؤيد 

التنسيق والتوافق فيما بينها مشيرا  أوبك ط داخلواكد ان المرحلة االقتصادية الحالية تتطلب من جميع الدول المنتجة للنف ،هبوط االسعار

وخارجها على صيغ انتاجية لرفع سعر برميل النفط خالل المرحلة المقبلة بما يضمن مصالح اقتصاديات  أوبكضرورة التوافق في  إلى

والتوافق مع الدول المنتجة عموما على الدول المنتجة والحيلولة دون هبوط االسعار، ان العراق يؤيد هذه السياسة بالتعاون مع اشقاءه اوال 

 سياسة من شانها رفع االسعار وضمان مصالح اقتصاديات الدول المنتجة للنفط .

موازنة في  إلجراءاساسا  أوبكاالقتصادية التي يمر بها العراق ولم يتطرق بأن اتفاقيات  وحاول السيد وزير النفط التركيز على الضائقة

الهدر الكبير في واردات النفط الخام خالل السنوات قبل منتصف  إلىالتطرق  يتمفع اسعار النفط الخام ولم السوق النفطي وليس فقط لر

 . 2014عام 

العالمية  باألسواقبانه يؤيد جميع االجراءات التي تهدف لدعم اسعار النفط  2016مؤتمر الجزائر في ايلول  إلىثم صرح قبل الذهاب 

معربا عن امله في توصل االعضاء خالل اجتماع  أوبكالتعاون بين المنتجين من داخل منظمة  إلىية تهدف مؤكدا ان سياسة العراق النفط

تثبيت سقف االنتاج وبما يسهم في وضع حد لتراجع اسعار النفط في االسواق العالمية والتي اضرت كثيرا  إلىيضفي اتفاق  إلىالجزائر 

وخارجها في تحقيق التوازن المطلوب بين العرض  أوبكالتعاون مع المنتجين من داخل  إلىسياسة العراق النفطية تهدف  وانبالمنتجين. 
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المشتركة في ايجاد الحلول والمعالجات الناجحة للحد من انخفاض وتذبذب اسعار النفط في  االهدافوالطلب واستقرار السوق وبما يحقق 

 االسواق العالمية. 

مليون برميل يوميا مع مراعاة حقه في  5 – 4.75 نما بيالحفاظ على حصته التي قدرت  إلىتهدف  الثابتةان سياسة العراق  أكدثم 

متقدمة بين المنتجين  ةالنفطي الذي يملكه والتي تضعه في مرتب االحتياطياعتماد الكميات المنتجة من الحقول النفطية بما يتناسب مع 

 والمصدرين.

من تصدير كميات النفط التي تتناسب مع االحتياطي النفطي الذي يمتلكه وقدراته االنتاجية ان العراق قد حرم وعلى مدى العقود الماضية 

على حقه في السوق النفطي وحرم الشعب العراقي واقتصاده من ايرادات كبيرة ومتوقعة بسبب الحروب  هحصول وعدمالطبيعية 

ضية فضال عن التحديات التي واجهت العراق بعد ذلك االم والحصار االقتصادي والظروف القاهرة التي شهدتها البالد خالل العقود

المسؤولين قبل اجتماع الجزائر بان العراق  أحدوبين .  محاربة االرهاب وبالتالي من حق العراق الطبيعي ان يعمل على تعويض ذلكو

 اتفاق لدعم السوق.  إلىالخام للتوصل النفط لمنتجي  أفضللن يشارك بأي اجراء يخفض اسعار النفط الخام مبينا ان ظروف السوق باتت 

عليا لمتابعة اسعار النفط في االسواق العالمية مبينا ان تحديد  فقد اوعز وزير النفط بتشكيل لجنةولدعم عمليات تسويق النفط العراقي 

ية، واوعز لشركة تسويق تالفي الفجوات بين االسعار التي تحصل في الموازنة وبين المتغيرات في السوق النفط إلىسيؤدي االسعار 

العالمية  باألسواقبتشكيل لجنة عليا تضم مجموعة من الخبراء والمهتمين بالشأن النفطي لمتابعة اسعار النفط وتقلباتها ( SOMO)النفط 

فان النشريات  يقةوفي الحق . من هو مؤهل للقيام بذلك كال يمتلالعراق ن إفومع االسف الشديد .  وتأثيرها على ايرادات الحكومة ألهميتها

اخر  إلى نولو ان وزارة النفط تقوم من حي، ونشريات وكالة الطاقة الدولية تغنى عن وجود مثل هذه اللجنة العليا أوبكالنفطية ونشريات 

لكانت بدعوة خبراء مثل الدكتور رمزي سلمان عبد الحسين واالستاذ سعد هللا الفتحي او حتى االطالع على دراساتهم المستمرة للسوق 

 السبل. أفضلوخبرتهم في تحليل تلك النشريات وايجاد  وأحسنالفائدة للنفط العراقي اعم 

 إلىوزير النفط العراقي ان العراق يسعى  أعلنمرة فعاال ومنذ فترة طويلة من الوقت حيث  وألولوكان لدور العراق في مؤتمر الجزائر 

الحلول من اجل استقرار السوق النفطية ودعم االسعار وتحقيق التوازن  أفضلايجاد والسعودية فيما دعى  إيرانتقريب وجهات النظر بين 

 المطلوب. 

في توافق اقطار المجتمعين وازالة بعض العقبات التي يأمل العراق ان يتجاوز كافة  مؤثرا   ان وفد العراق في هذا المؤتمر لعب دورا  

 االجتماع.  إلىاالطراف الحاضرين 

العراق واعتبرها  إلنتاجثناء مؤتمر الجزائر وبشدة من اعتماد المنظمة على التخمينات الثانوية التي تعتمدها المنظمة لقد احتج العراق ا

اعادة النظر وان ذلك سيتم قبل االجتماع االعتيادي  إلىمراجعة وبالتالي اصبحت االرقام التي تعتمدها المنظمة  إلىغير دقيقة وبحاجة 

 . 2016ول تشرين اال 30للمنظمة في 

التي تقوم وزارة  لإلنتاجالتقارير الرسمية  إلىاضافة  أوبكعلى المصادر الثانوية التي تعتمد عليها  أوبكخالفاته مع  فييركز العراق 

الوحيد  ، حيث كان العراق العضوالمصادر الثانوية همدالعراق اعلى مما تق التقارير التي يقدمهاوعادة فان  . المنظمة إلى بإرسالهاالنفط 

في تحديد  قد تبنتهاعلى هذه االرقام وان كانت المنظمة  2016في اجتماع المنظمة االعتيادي في نهاية تشرين الثاني الذي اعترض 

في موقف  قيظهر العراذلك  إلى،يضاف مليون برميل يوميا  33.8 والبالغ 2016ين االول منظمة خالل شهر تشرللنتاجي اال السقف

 5- 4.75على استثنائه من الحصص االنتاجية او انه يطالب بالسماح له بسقف انتاجي يتراوح بين  يصربعض االحيان فهو في المتناقض 
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اتفق عليه في مؤتمر الجزائر  التيطالب باالستثناء من السقف االنتاجي أتي ايران بالمرحلة الثانية للمشكلة حيث تمليون برميل يوميا وت

 برميل يوميا. مليون  4.0وتحدثت ايران على 

  إليرانمن المصادر الثانوية وكذلك بالنسبة  أوبكتقدمه وزارة النفط العراقية وما تحصل عليه مقارنه لما الجدول ادناه 

 إيران العراق 

 الفرق المصادر الثانوية وزارة النفط الفرق المصادر الثانوية وزارة النفط

 -9 3644 3653 -272 4394 4666  2016الربع الثالث 

 17 3647 3630 -247 4375 4622 2016اب 

 -47 3663 3710 -302 4472 4774 2016ايلول 

 -230 3690 3920 -215 4561 4776 2016تشرين االول 

 

لمنظمة مرة يقوم االمين العام ل وألول ،بزيارة العراق مع وفد كبير وبكلألوأد الخالف بين المنظمة والعراق فلقد قام االمين العام  اجلمن 

من الوقت واجتمع مع وزير النفط ورئيس التحالف الوطني ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حيث اكد  هبزيارة العراق منذ فترة طويل

الجميع استمرار تعاون العراق مع المنظمة ودعمها واكد االمين العام اهمية العراق لكونه ثاني اكبر مصدر للنفط في المنظمة، وطالب 

مع  شرسةحربا  ضالف الوطني من امين عام المنظمة استثناء العراق من اي اتفاقية لتخفيض االنتاج النفطي لكونه يخورئيس التح

ث عن افضل تقريب وجهات النظر بين المنتجين داخل المنظمة وخارجها والبح يسعى ويدعماالرهاب، وبين وزير النفط ان العراق 

على بناء عالقات متوازنة مع الدول النفطية فضال عن االستفادة من الخبرات الحرص  ريةرئيس الجمهو واكدالسبل الستقرار السوق 

للعراق باالستمرار في رفع انتاجه من دون قيود وان على العراق  حينبغي عليها ان تسم أوبكصرح وزير الخارجية بان كما النفطية 

 خوضها مع االرهاب. لحرب التي يوالبد من دعمه في ازيادة انتاجه كونه في وضع خاص 

وكانه محاربة االرهاب  ركزت فقط على دور العراق في  العامزيارة االمين  خاللالمسؤولين في العراق المؤسف ان تصريحات من 

وضع ايضاح  باألحرىوكان  المعاناةنزويال لديهم نفس فهناك دول داخل المنظمة مثل ليبيا ونيجيريا وفتواجه ذلك الدولة الوحيدة التي 

وحرمانه من وحتى االن واستفادت الدول االخرى داخل المنظمة من تحجيم انتاج العراق طول هذه الفترة  1980العراق النفطي منذ عام 

الجديدة في تحمل ميزانيته  المعاناةذلك  إلىالتطور الذي شهدته الصناعة النفطية وتخلف القطاع النفطي العراقي في مواكبتها يضاف 

 للحرب التي يخوضها مع االرهاب. ةالباهظالتكاليف 

شرياتها الشهرية حيث كان معدل التصدير فقط من المنطقة الجنوبية خالل نب أوبكمما تقرره  أكثرالعراق بان لدية قابلية انتاجية  واوضح

دادات ودعم االسعار للحد من االم وبكاالشهر االخيرة قد تصاعد تدريجيا وارتفعت اسعار النفط وسط اشارات حول قبول العراق خطة 

 احتمال عرقلة اتفاق تخفيض االنتاج من قبل بغداد وطهران.  مؤخرا  بعدما اثير 

لتقليص تخمة المعروض وتعزيز  أوبكخطة  إطارالعراقي حيدر العبادي ان بغداد على استعداد لخفض االنتاج في  الوزراءوقال رئيس 

 .ضيخفتمن هذا ال واكد ان العراق يتحمل مسؤولية جزءوضه بارتفاع العائدات عست بالده بتخفيض االنتاج هاالسعار مضيفا ان ما ستخسر

مجلس ان  إلىاشار  2016تشرين الثاني  30قبل مغادرة الوفد لالجتماع االعتيادي للمنظمة في  الوزراءوعلى وفق ما صرح به رئيس 

دعمه للمنظمة في قرارها الذي ستتخذه في واكد سمي للعراق تشرين الثاني قد ناقش الوضع الر 23المنعقد في  اجتماعه لالوزراء خال

الشفافية لعدة سنوات لمبدأ ها ولفترة معينه المعلومات النفطية بالرغم من اتباعها بحجلتخفيض االنتاج، وحاول البعض انتقاد وزارة النفط 
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العراق لتخفيض االنتاج وكذلك التقارير الثانوية التي دون االخذ بنظر االعتبار ان العراق يجابه اعضاء المنظمة التي تصر على انضمام 

تصدرها عدة جهات عن انتاج النفط العراقي بعيدا عن االرقام الرسمية التي تصدرها وزارة النفط في فترة حساسة وان هناك تناقض في 

عقاد المؤتمر االعتيادي للمنظمة، ثم لم يالحظ الرسمية قبل ان باألرقامتثبيت ارقام العراق  في االرقام داخل وزارة النفط وان الهدف يجري

وظيفة خبير في نفس الوزارة لتناقض  إلىقدون قيام وزير النفط بنقل مدير عام الدائرة الفنية المسؤول عن اعطاء البيانات الرسمية تالمن

عالمية التي تكون عادة عديمة الفائدة ، ان االنفعاالت الفورية وبدون التروي والدخول في المبارزات االمن دائرته الصادرةاالرقام 

مجابهة مثل هذا التوجه بدال من التركيز  إلىاخر  إلىر الوزارة من حين طستضعدة جهات  إلى ة ومن ثم ارسال مثل هذه البياناتومضر

 على العمل االنتاجي. 

وذلك ولكن كان البد له من اتخاذه القناعة برميل يوميا وبالرغم من عدم  ألف 210 لبقبول تخفيض انتاجه بمعدطر العراق اخيرا أضو

 .التي بينت اعاله لألسباب

فمن المؤكد  أوبك بقراراتبتبيان الجوانب السلبية لهذا القرار مع عدم االخذ بنظر االعتبار ان العراق لو رفض االلتزام  ويحاول البعض

دوالر للبرميل خالل  40 نما دو إلىار النفط الخام سوف تهبط ان قرار تحديد االنتاج للمنظمة وخارج المنظمة سيفشل وبالتالي فان اسع

 أكثرولربما ستكون خسارته المادية روف االمنية واالقتصادية واالجتماعية التي يمر بها ظلل ا  نظر وستزداد ازمات العراق 2017عام 

 . نتيجة هبوط اسعار النفط

صل نفس تل 2020 مولية لوجدنا ان اسعار النفط سوف تتصاعد تدريجيا بعد عااالحصائيات التي تتوقعها وكالة الطاقة الد إلىنا لو نظر

باالستثمار منذ  هي قيام بعض الدولان الطريقة الوحيدة لكبح تصاعد اسعار النفط ف وكمقترح 2013المستوى التي وصلت عليه قبل عام 

كطاقات هذه الكميات  ىالطاقة االحتياطية العراقية وستبق ىإل يوميا  برميل مليون  3واضافة حوالي  المطورةاالن في حقول العراق غير 

لكبح االسعار وان تسديد كلفة االستثمار هذه ستكون من كميات النفط االحتياطية المنتجة خالل السنوات الالحقة وستكون  همتأرجح انتاجية

 ئة للتصدير. هيالتي تحتاجها الكميات المنتجة والمى التحتية بنمليار دوالر مع ال 40-30لمثل هذا االستثمار حول  طلوبةالمبالغ الم

ومن ثم ستة سنوات للتنفيذ وسيصبح  2019 يحوال إلىسنتين تمتد  إلىان تم تطبيق مثل هذا المقترح مشتركا مع العراق فهو بحاجة 

متأرجح للدول المشتركة في المشروع  طاقة انتاجماليين برميل تبقى  3مليون برميل يوميا منها  10العراق مهيئا بطاقة انتاجية قد تبلغ 

 .2025ابتداء من عام 

اق روان تطوير حقول الع ويات عاليةتمس إلىان مثل هذا المقترح سيعطي للدول المشتركة في المشروع استراتيجية لكبح زيادة االسعار 

قول المستثمر فيها كطاقة انتاجية احتياطية لتلك نفوط اضافية اي يمكن اعتبار الح إلىتلك الدول  احتياج بدون االنتاج منها اال في حالة

تياطي في مستودعات كبيرة ومتفرقة ذات كلف استثمارية وتشغيلية عالية وان حالدول وهذا سيغني هذه الدول من بناء خزين استراتيجي ا

سم من كلف االستثمار بالنفط الخام انتاج هذه الحقول يكون حصرا للدول المستثمرة اما اذا كان االنتاج لحاجة السوق فيدفع العراق ق

 المصدر من هذه الحقول. 

 المتحدةالجديد للواليات  للرئيس االنتخابيةأثناء الجوالت . مستعصيةكارثة لجتها قبل ان تصبح معاالعراق ى على هناك مشكلة مهمه أخر

ترليون  3وقدرها  الضخمةلعراق تسديدا للمبالغ ترمب صرح ولعدة مرات بأنه كان من االجدر أن تأخذ أمريكا نفط ادونالد  األمريكية

 .انتخابهوأعاد نفس التصريح بعد  ،2011في نهاية عام  المحتلةوحتى مغادرة القوات  2003 دوالر التي صرفتها عند احتالل العراق عام

. كان ال يعني ذلك الرئيسان بين  2017لكن وزير الدفاع الجديد اثناء زيارته للعراق في شباط  ولم نرى اي رد فعل رسمي عراقي.
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 الخسارةساب كان عليها ان تدفع تعويضات للعراق من جراء غزوها واحتالل العراق واحت المتحدةان نرد بالمثل بأن الواليات  باألحرى

 .خاطئة ألسبابمن جراء احتالل العراق  التحتيةوتحطيم البنى  والمجتمعية االقتصادية

دولتين لم يكن في ذلك الوقت مرشحا بل انتهز فرصة قيام المره، حيث انه و ألوللم تكن  2016ام الجديد في ع الرئيستصريحات إن 

ان تبقى  المتحدةمن العراق بان على الواليات  األمريكيةوقبل خروج القوات  2011تفاوض حول انسحاب القوات ليصرح في نيسان لل

 .المحتلةالتي تحدد تصرف القوات  الدوليةأخذ بنظر االعتبار القوانين دون أن ي وتستحوذ على نفط العراق لتغطية مصاريف الحرب،

 ،العراقية للحكومةترليون دوالر وتعطي الباقي  1.5 المتحدةوفي ذلك الوقت شرح اسلوب بيع النفط العراقي بحيث تستلم الواليات 

على نفط العراق  السيطرةا يؤكد بصوره قاطعه ان مم بريطانيا ما صرفته لمشاركتها في غزو العراق، المتحدةوسوف تعوض الواليات 

 لتلك الحرب. الرئيسيةكان من االهداف 

 الحكومةوالتي لم نجد أن  المتحدةوالقانون الدولي واالمم  القانونية الناحيةمن  بد ان تكون هناك وقفه جديه للنظر بهذه المطالباتال

، فلقد كررها سابقا أعضاء من الكونغرس االمريكي عندما الرئيسلم يكررها فقط  قد هيأت الرد القانوني لتلك المطالبات التي العراقية

 1.8دفع ب العراقية ةالحكومالجيش االمريكي والذي طالبوا  خسائرالذي طالبوا العراق بدفع تعويضات عن  2011زاروا العراق في 

غير ان  ،المسؤوليةعراق وبينت ان تصريحاتهم تتسم بعدم في ذلك الوقت بطردهم من ال العراقية الحكومةترليون دوالر وكان رد فعل 

 .األمريكية اإلدارةموقف  بالضرورةال تعكس  الزائرينفي ذلك الوقت اعلنت ان اراء  األمريكية السفارة

غزو العراق  وتبعه 2003حتى عام سنة  13لـ وخالل الحصار االقتصادي الخانق للعراق 1991أما التوتر بين البلدين فلقد بدء منذ عام 

بحجة امتالكه أسلحة الدمار الشامل وتعامل العراق مع االرهابيين التي اثبت بشكل قاطع عدم وجود هذه المسببات مما ادى  2003عام 

 المجتمع وتعرض البلد لغزو االرهاب. وانشقاق التحتيةتدمير البنى  إلى

فقره أغلبها  100من  أكثرالمشروع  ويتألفمقابل النفط  العراق اعمار إلعادة أمريكيةولقد تسربت معلومات جديده بان هناك خطه 

 قانونيه وماليه:

المناطق الذي تم تحريرها من داعش مقابل ان يكون النفط مقابل االعمار  وباألخصوبناء العراق إعمار يتلخص المشروع بأن يتم 

 بين البلدين.اتفاقية االتفاق تنظم  ثرإوعلى  واألمريكية العراقيةوبأسعار يتم االتفاق عليها بين الحكومتين 

 

 (3 ) 

 السوق النفطي بين اجتماعي

 2016ايلول  28مؤتمر الجزائر في 

 و

 2016تشرين الثاني  30المؤتمر االعتيادي للمنظمة في 

 2016كانون االول  10واالجتماع مع المنتجين خارج المنظمة في 



 

 
 

 أوراق في السياسة النفطية

 

 

 

 
 13 : أنفراج لألزمة أم أزمة بعد أزمة؟ 2017أوبك في عام  فاضل عثمان البدران

 

%، اما نمو االقتصاد الصيني 3.1فيتوقع ان يكون  2017في عام  % اما2.9 هو 2016تصاد العالمي في عام بان نمو االق أوبكتتوقع 

مليون برميل يوميا وكان سعر برنت قبل  94.27% وسيكون الطلب العالمي على النفط 7% واالقتصاد الهندي سيكون  6.5فسيكون 

 دوالر للبرميل.  44.30تكساس الوسيط دوالر للبرميل وسعر غرب  47.16اجتماع الجزائر في اب 

ت التصريحات مختلفة من وزراء النفط الفنزويلي وااليراني والروسي لدعم االتفاق الذي تم في الجزائر وكذلك االمين العام للمنظمة أوبد

لم االجتماع بيد ان هذا ركيا سلسلة من االجتماعات الثنائية بين السعودية وروسيا وتم االتفاق على اجتماع فني في اسطنبول / توبدأت 

 لعدم حضور وفد السعودية.  يكتب له النجاح

 ومما زاد من تذبذب االسعار في هذه الفترة هو اصدار معهد البترول االمريكي تقديراته االسبوعية لمخزونات الخام مساء يوم الثالثاء من

من كل اسبوع لتبيان  اءرة المعلومات الطاقة االمريكية يوم االربعبتوقيت جرينش يليه بيانات رسمية من ادا 20.30كل اسبوع في الساعة 

زيادة خزين النفط والمنتجات النفطية او انخفاض الخزين بكميات قليلة محددة تؤثر على اسعار النفط العالمية وكان من المفروض ايجاد 

 البعد عن الظروف الحقيقة والواقعية لسوق النفط.  تلك المعلومات بعيدة كلما تكون في السوق وعادة  ثما يحداسباب اخرى لتفسير 

وكان احد المفاجئات فيه التوافق الذي تم  2016االجتماع غير االعتيادي الذي تم في الجزائر في نهاية ايلول  إلىمتصل نعود  سياقوفي 

سوف يبحث بتثبيت او تجميد  2016الثاني  اقرار االتفاق بأن االجتماع االعتيادي للمنظمة نهاية شهر تشرين ىبين السعودية وايران عل

المنظمة قبل االجتماع  ألعضاءمليون برميل يوميا وترك التفاصيل الحق بين اللجان الفنية  33.0 – 32.5 نما بي وبكألاالنتاج 

االعضاء البالغ ، ان مجلس اللجنة االقتصادية داخل المنظمة والذي يتألف من مندوبي الدول 2016تشرين الثاني  30االعتيادي في 

الجلسة االعتيادية لوزراء المنظمة اال ان تقارير دولية  إلىة تقرير فني عن حالة السوق عضوا وهو المجلس الذي يقوم بتهيئ 14عددهم 

 معان مع العراق واير اآلراءلم يسفر عن تحقيق توافق في  ان اجتماع اللجنة الفنية في فينا الذي يسبق عادة االجتماع االعتياديبينت 

 220فان انتاج المنظمة قد زاد بمقدار  2016احتمال رفضهما االتفاق، بالرغم من ان اعضاء المنظمة كانوا مجتمعين في شهر ايلول 

اقرار لتحديد وتثبيت وتجميد او تخفيض االنتاج وظهرت في  إلىصعوبة الوصول  إلىكان يوحي  نفس الشهر مما ليوميا خالالف برميل 

 أوبكانتاجها فان الدول المنتجة للنفط خارج  أوبكاعضاء المنظمة، فيما تصعد  ينتجهالبحث عن دقة المعلومات فيما  بنفس الوقت وجو

وخاصة دول مثل روسيا وكندا  2017في عام  أوبكقد انخفض انتاجها في السنتين االخيرتين ويتوقع ان يتوقف هبوط انتاج النفط خارج 

 وامريكا. 

تقرر تخفيض  أوبكفترض ان امليون برميل يوميا واذا  2.15مقداره  2016تاج واالستهالك في تشرين االول وكان الفائض بين االن

مليون برميل يوميا حسب االتفاق المبدئي في الجزائر فمعنى ذلك ان التخفيض سيقلل من النفط المنتج نحو  1.5- 1.2 نما بيانتاجها 

خالل تشرين االول  أوبكمجموع انتاج  إلىاضاقة  2016ج خالل شهر ايلول وتشرين االول الخزين وليس انهاءه، وان التسابق في االنتا

مليون برميل يوميا وان معظم االنتاج المضاف جاء من ثالث دول هي ايران  34.285 أوبكالف برميل يوميا بحيث بلغ انتاج  651

 معدالت انتاجها الطبيعية.  إلىونيجيريا وليبيا التي تبغي الوصول 

برميل  ألف 200مليون برميل اي بزيادة  4.776 أنتجبرميل عن شهر ايلول والعراق  ألف 200مليون برميل بزيادة  3.92انتجت  إيران

وبين االحصائيات  إلنتاجهابرميل يوميا، حيث هناك تقارب بين االحصائيات التي تعطيها الدول  ألف 300وفنزويال زادت انتاجها ب 

 . أوبكمن اعتمادها على المصادر الحكومية لدول  أكثر أوبكلثانوية والتي تعتمد عليها الصادرة من المصادر ا
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مليون برميل يوميا بضمنها المقطرات حيث بلغ انتاج النفط العالمي  100من  أكثر إلىوصل انتاج النفط العالمي  2016في تشرين االول 

 مليون برميل.  3068ميل يوميا وبلغ خزين النفط التجاري مليون بر 33.83 أوبكمليون برميل يوميا وبلغ انتاج  97.8

عن  متفاوتةبيانات  إلىاسعار النفط باالنخفاض ويعزو االسباب  بدأتحتى  أوبككما كان متوقعا ولم يمر اال اسبوع واحد على اجتماع 

ب المضاربة في السوق وتعود االسعار وكان انخفاض االسعار بسب لإلنتاجخفضا  أوبكمخزونات النفط االمريكية وشكوك بشأن تطبيق 

كان تذبذب السوق هو المحرك الرئيسي لتغير  إذاوسط الحيرة عن معرفة فيما  2016 كانون االول 10واالنخفاض في  االرتفاع إلى

 فيه.  يكشكتالسوق او االعالم المضلل وال

كانون االول لمناقشة  10نا في يعقد في في الذيمر مؤتال إلىللحضور  أوبكدول منتجة للنفط خارج  14 إلىارسلت المنظمة دعوة 

ي روسيا وعمان ي ابدت استعدادها لحضور المؤتمر هالف برميل يوميا، اال ان الدول الت 600يكون مجتمعا لتخفيض انتاج هذه الدول 

الف برميل يوميا من  300يا بتخفيض بينما لم تشمل القائمة دول مثل النرويج والبرازيل والواليات المتحدة االمريكية ولقد التزمت روس

% من انتاجها بينما بين المسؤولين  10-5عمان بخفض  تمليون برميل يوميا بينما التزم 11.21معدل انتاجها لشهر تشرين الثاني البالغ 

 % من انتاجها البالغ مليون برميل يوميا من النفط والمقطرات.  5في دولة عمان بان التخفيض سيكون اقل من 

اما النرويج فلقد اعلنت بصراحة بانها سوف لن  ،أوبكة لجنة لمراقبة االنتاج من الكويت والجزائر وفنزويال ودولتين خارج ما سيتم تهيئك

بتخفيض انتاجها الذي في االصل في انخفاض مستمر وكان معدل انتاج  نيةدها وليس ل أوبكالمنظمة مع دول خارج تحضر الجتماع 

برميل من  مليون 1.58مليون برميل يوميا منها  1.96قد بلغ  2016السوائل خالل الفترة من االشهر االولى من عام النرويج من النفط و

 . 2015% عن التصدير عام  12مليون برميل يوميا اي بواقع تصاعدي بمعدل  4.38النفط، اما معدل التصدير من روسيا بلغ قد بلغ 

من دراسة السوق النفطي وتصاعد  المنظمةتقدمه  ما إلى أوبك دول تنظر ال فلماذامقبول ط فوسعر الن كان سوق النفط صحيحا إذاو

 انتاجها دون ان تتدخل سكرتارية المنظمة في تحجيم انتاج تلك الدول. 

مليون برميل  33 – 32.5 نما بيالجزائر لتجميد  سقف االنتاج  باتفاق أوبكخالل هذه الفترة التزام  أوبكاكد االمين العام لمنظمة لقد 

مليون  93، وان الطلب على النفط قد ارتفع من 2016تشرين الثاني  30للمنظمة في يوميا وتحديد سقوف االنتاج في االجتماع االعتيادي 

وسيسهم بنسبة  2040مليون برميل يوميا بحلول عام  109اكثر من  إلىارتفاع الطلب   إلىوان التوقعات تشير  2015برميل يوميا عام 

مجمل الطلب على الطاقة في ذلك العام وان ذلك يتطلب استثمارات ضخمة ليس لزيادة االنتاج ولكن ايضا الستيعاب معدالت  % من53

 الحقول القائمة .  اض فيفاالنخ

قد توصلت  أوبكتكن وان لم  2016% في عام  22 انخفاضوتوقعات  2015% في عام  26 لكان هناك انخفاض في اسعار النفط بمعد

عتيادي في الجزائر  حذرت وكالة الطاقة الدولية ال، وبعد المؤتمر غير ا2017فان اسعار النفط لن تتعدل عام لالتفاق على خفض االنتاج 

السوق  إلىمليون برميل سوف لن يعيد التوازن  33 – 32.5بان عدم االلتزام بقراراتها لتحديد او تخفيض االنتاج بما اتفق عليه  أوبك

تخفيض انتاجها بحوالي  أوبك، ويرى المحللون بان على 2016مليون برميل يوميا في ايلول  33.6قد بلغ  أوبكصة ان انتاج النفطي وخا

بعده، وفي نفس الوقت صرحت كندا بأنها  وما 2017التوازن في السوق في عام  إلعادة 2017مليون برميل يوميا في عام  1.0 – 0.75

من انتاج النفط الرملي من جراء انخفاض اسعار النفط الخام اال ان االنتاج عاود بالصعود بعد   ميل يوميامليون بر 1.5قد خسرت 

 التحسين النسبي في االسعار. 
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من صندوق االجيال للحفاظ على النشاط االقتصادي  2016سحب في عام لاضطرت لانها  مرة وألولكما صرحت النرويج انها 

، وان النرويج وكندا والبرازيل فانهما 2017مليار دوالر في عام  800الر من الصندوق البالغ مليار دو 28.5وستضطر النرويج لسحب 

 في التخفيض.  تشتركااسوة بالدول االخرى التي لتخفيض االنتاج  2016كانون الثاني  10لم يشتركا في المؤتمر الذي انعقد في 

واصبح النفط لعبة بين المضاربين وفي كل ثالثاء  من الهشاشة بمكان خالل االشهر االخيرةالتي صدرت تصريحات اليمكننا القول ان 

خفض ترتفع فاذا ارتفع بمليونين برميل او ان الخزين التجاري في الواليات المتحدة االمريكية إلىواربعاء من كل اسبوع ينظر السوق 

يصل الى سفان مسؤولي القطاع يصرون ان السوق  ويالطاقاسعار النفط الخام تبعا لذلك، والطمئنان مسؤولي الحكومات خارج القطاع 

االجتماعات المستمرة  مناو بعده بقليل والسبب هو تناقص االستثمارات في هذا القطاع وبالرغم  2017مرحلة التوازن في منتصف عام 

عولون على االجتماع االعتيادي ي واكاننا لم يحدث فيها اي توافق على تخفيض او تجميد االنتاج فالجميع يف إلىالجزائر  إلىمن قطر 

 ولكن المهم االلتزام بما اتفق عليه وان ال تحدث اتفق الجميع ، واخيرا فقد المنقذ باعتباره 2016للمنظمة في تشرين الثاني 

ب ان بسبمرة اخرى  هبوط االسعار إلىتؤدي تنافس بين الدول  وعدم حدوثاالتفاق  هذاخروقات في االلتزام بعد شهر او شهرين من 

بتقويم اقتصاداتها على الموارد الربحية في مجال التصنيع  مال تقومازالت تلك الدول وتلك الدول تعتمد في اقتصادها على الموارد النفطية 

مع المجتمعات المتحضرة  والزراعة والبناء االقتصادي المرتكز على تنويع االقتصاد وبناء المجتمع الحضاري المتوافق والمنسجم

 . ةالعالمي

مليون برميل  11.2على تثبيت االنتاج اال ان انتاجها في تصاعد مستمر وقد بلغ  أوبكتتحدث روسيا على االتفاق مع الذي  وفي الوقت

، اما شركات الخدمات البترولية فلقد استغلت الوضع ليس في تخفيض كلف المشاريع بل االستغناء عن 2016يوميا في تشرين الثاني 

فهي البعض على التقاعد قبل االوان بعد منحهم حوافز مشجعة وبالتالي يفقد القطاع خبرات كبيرة اما الشركات الوطنية  العمالة او احالة

 سياسية او اجتماعية.  ألسباباالستغناء عنها  نال يمكالتي و المنتجةغير  ةعمالتعاني من حجم ال

للدول  نالسياسييوتدخل بعض القادة ، لتحديد االنتاجن بشؤون الطاقة من التحركات المكوكية للمهتميكان الهدف  إذاالسؤال المطروح 

وجد االعالم فرصة  ،حول المسار لتثبيت التوازن في السوق النفطي والتشاؤمالمنتجة للنفط في شؤون النفط وتناقض االقوال بين التفاؤل 

ان حالة السوق سوف لن  دما يؤك ومآبينحديثا بتثبيت االنتاج  ىما يسممؤيدين لتجميد االنتاج او  نما بياقوالهم في هذا المضمار لتغير 

 المملكة العربية السعودية وروسيا. وباألخصتم تخفيض االنتاج من الدول الكبرى المنتجة للنفط  إذاتتحسن اال 

حقيقة اي تصور  لال يمية ان تغير االسعار يوميا نتيجة لبعض عوامل السوق والعوامل السياسية والمالية في اسواق البورصة العالمي

 حقيقي للعالقة ذلك مع الكميات المنتجة والمصدرة للنفط الخام او حالة المنتجات النفطية في العالم. 

ال تأخذ بنظر  الثانوية المصادراو منظمة االقطار المصدرة للنفط  قبل ومن المنتجةالتي تعلن من قبل الدول المنتجة ان كميات النفط 

الشهر الالحق عند عدم اكمال التحميل في وقته ولو  إلىض الشحنات المصدرة للنفط قد تحسب على الشهر نفسه او تنتقل االعتبار ان بع

ين برميل على الشهر الالحق او ياحتساب اربعة مال إلىفرضنا مثال ان ناقلتين عمالقتين من حمولة مليونين برميل قد تأخرت مما ادى 

الصيانة السنوية وبالتالي زاد تصدير النفط لتلك الدولة وقل استهالك النفط داخليا وبالتالي يهتم  اءإلجران بعض المصافي قد اوقفت 

او لحساسية االسواق المالية فان اسعار النفط ترتفع او تنخفض تبعا لذلك ولهذا فان المضاربين في ، ةقالمطل باألرقاماالعالم النفطي فقط 

 ه االرقام . السوق المالي في متابعة مستمرة لهذ
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مناخية بحيث اضطرت الويغفل البعض عن تقدير التأثيرات البعيدة المدى على الطلب واالستهالك نتيجة للعوامل الفنية والسياسية و

ا اصدار تقارير شهرية اخذين بنظر االعتبار النشاط االقتصادي العالمي والتغيرات الجيوسياسية وتأثيره إلى أوبكمنظمة الطاقة العالمية و

 على المسار النفطي وتقوم هذه المنظمات بتعديل ارقامها شهريا لتالئم ظروف السوق.

لم تتوقع المصافي االوربية ان ينجح اجتماع الجزائر وحتى لو تم االتفاق على تحديد االنتاج فسوف لن يحدث اتفاق في االجتماع 

يهم الدول االوربية ان  جتماع الجزائر، مالزيادة اسعار النفط بعد ا اهميةير اي عت تحدث خروقات عند االتفاق ولهذا لماالعتيادي او س

االستثمار في مجال النفط والغاز وتأثير ذلك على الشركات االوربية العاملة في  بتخفيض أوبكقيام دول  فيط سيؤثر انخفاض اسعار النف

 بناء تلك المشاريع. 

هناك عالقة بين سعر النفط وهامش الربحية بين ارتفاع اسعار النفط واسعار  بان ليسأوربا ن في يولقد صرح بعض المسؤولين النفطي

كذلك بتخمة وتراكم المنتجات النفطية كخزين تجاري في  تتأثرالمنتجات النفطية في االسواق االوربية وان اسعار المنتجات النفطية 

 اسواقها. 

االعالم والنشريات النفطية تشكك في نجاح االتفاق وهذا امر يجب على اجهزة بدأت قضاء فترة على االتفاق وكما كان متوقعا وبعد ان

المنظمة متابعته فان هذا التشكيك سيجعل اسعار النفط في ارتفاع او انخفاض وهو امر تستفاد منه الجهات التي تقوم بالمضاربة في 

 السوق النفطي. 

وخارجه وفي الحقيقة ان تثبيت االنتاج او تخفيضه كان فكرة  أوبكاخل لعبت روسيا دورا كبيرا في االتفاق الذي تم بين منتجي النفط د

وبلغت ذروتها  2014حيث عانت الميزانية الروسية من انخفاض االسعار في منتصف عام  أوبكروسية وفنزولية قبل ان تتبناها دول 

 وكذلك الحصار االقتصادي المفروض عليها. 2015عام 

نوفاك في كافة االجتماعات التي عقدت منذ اجتماع قطر وطهران والجزائر الكسندر النفط الروسي  وبالرغم من التدخل الشخصي لوزير

% من انتاج النفط 4مليون برميل يوميا مرتفعا بمقدار  11.11رفع انتاجها النفطي الذي بلغ لجهدا تألوا ينا فان روسيا لم يواسطنبول وف

اما انتاجها  أوبكنها ستجد الميكانيكية والعوامل المحتاجة  لتجميد االنتاج عند االتفاق مع علما بان روسيا تصرح دائما با ،2016 ايلولفي 

مليار متر مكعب في  45.21مليار متر مكعب يوميا مقارنة ب  1.71 بزيادة اي لشهر أيلومليار مكعب خالل  51.33لقد بلغ من الغاز ف

 اب . 

االنتاج لفترة من الوقت سيقلل من التذبذب في اسعار النفط في االسواق العالمية  كما ان وزير النفط الروسي صرح مرارا بان تجميد

معالجة ازمة ل الصائبوحذر من انخفاض اسعار النفط سيهدد  ميزانيات الدول المنتجة للنفط وان تجميد االنتاج او تخفيضه سيكون الرأي 

اليه هو اتفاق لتحقيق االستقرار في اسعار  وما تصبوان اهم  روسيا هما تبغيي الطاقة العالمية ولقد كرر مرارا بان اسعار النفط المعتدلة ه

السوق  إلىن الهدف هو امكانية احراز تقدم على صعيد اعادة التوازن روسيا  وا إلىت االنتاج بالنسبة يشمل تثبي لمية وهذاالنفط العا

 لصالح الجميع . 

االستثمار في قطاع النفط سيؤثر سلبا على القطاع على المدى البعيد ومرة اخرى نوفاك الدول المنتجة بان انخفاض  ألكسندر وحذر

ان  أكدمليار دوالر سنويا، وقد  450مستوى  إلىمستويات غير اعتيادية وان االستثمار في هذا القطاع قد انخفض  إلىسترتفع االسعار 

بيرا عند انعقاد السوق، ولقد لعبت روسيا دورا ك وموازنةتعديل ل أوبكر ميكانيكية السوق ولكن يسعى مع دول يليس في اتجاه تغيذلك 

 للطاقة في اسطنبول بحضور رئيس جمهورية روسيا بوتين  المؤتمر العالمي
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لتثبيت االنتاج وهذا  أوبكاثناء حضوره مؤتمر الطاقة الدولي في اسطنبول بأنه يؤيد محاولة قد صرح الرئيس الروسي بوتين وكان 

على تثبيت سقف االنتاج  أوبكوافقت مجموعة الدول في منظمة  إذاكد بان روسيا توافق على تثبيت انتاجها أيس الروسي الموقف من الرئ

 للمنظمة وبالتالي فلقد ارتفقت اسعار النفط الخام واسهم الشركات النفطية. 

للنفط تحاول فرض التوازن بين االنتاج والطلب  الطاقة الدولي في اسطنبول صرح وزير الطاقة السعودي بأن الدول المنتجة مؤتمراثناء 

بالرغم من ان الوزير  2016دوالر للبرميل نهاية عام  60 إلىاستقرار السوق النفطي وتوقع ان يصل سعر النفط  ألجلعلى النفط 

يت والطلب ولكن تثبالتوازن في السوق بين العرض  إلجراءالسعودي صرح مرارا ان تحديد االنتاج ليس لرفع سعر النفط الخام بل 

 الحقول. االنتاج سوق لن يؤثر على تطوير

قطاع النفط فيها سيؤثر على االستثمار في هذا القطاع، ويتوقع ان  تخفيض انتاج لقد بين كثير من مسؤولي الشركات النفطية الروسية بان

 .2019-2018عامي باالنخفاض خالل  سيبدأاال انه  2017يكون انتاج النفط مستقرا في روسيا خالل عام 

نحو االتفاق ليس فقط على تجميد االنتاج بل التوافق بينها وفصل خالفاتها السياسية عن المنظور  أوبكحدث لو لم تتجه دول كان سيماذا 

ي بمستوى متوسط مقارنة مع الشعوب االوربية فالتقشف الذ المعيشةعوبها التي تعودت على شاالقتصادي لتلك الدول وتأثير ذلك على 

يا ورجال االعمال والشركات العلمن الطبقات  أكثرمباشر على الطبقات المتوسطة والفقيرة  تأثيرهاتتبناه حكومات تلك الدول ستكون 

 الكبيرة والمصارف. 

بدء بالتصاعد ري في الدول المستهلكة للنفط الدول المنتجة للنفط زيادة انتاجها وبالتالي فان الخزين التجا حاولتخالل شهر تشرين الثاني 

للبرميل علما بان كل المراقبين قد اكدوا ان النشاط االقتصادي في الدول دوالر  40دون مستوى  إلىر النفط ااسع خفض إلى مما أدى

في الواليات  ثما سيحدمع تصاعد انتاج الدول المنتجة للنفط، اما  بال يتناستصاعد  االستهالك ن إفالكبرى سيكون معتدال وبالتالي 

تحدة االمريكية بعد االنتخابات االخيرة فمن المؤكد ان الحكومة الجديدة للواليات المتحدة االمريكية ستشجع االستثمار وزيادته في الم

 تطوير النفط والغاز الصخري . 

فط اال ان ذلك مع كان من المتوقع ان الهبوط المتواصل لسعر النفط الخام سيؤثر ايجابيا على النشاط االقتصادي للدول المستهلكة للن

 والشعوباالسف لم يحدث وتعمدت تلك الدول على ابقاء الضرائب على المنتجات النفطية كما هي وبالتالي لم تستفاد الدول المنتجة للنفط 

كات الشرومن هذا الهبوط وتقلصت االستثمارات في القطاع كما كان متوقعا وبالتالي احجمت بعض الدول  النفطيةالمستهلكة للمنتجات 

 النفطية من فرص االستثمار في قطاع الطاقة. 

 

 (4 ) 

 2016تشرين الثاني  30في  أوبكالمؤتمر االعتيادي لمنظمة 

 2016كانون االول  10في  أوبك خارجتماع مع المنتجين جواال
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نفس منح العراق  1986وفي عام  اإليرانيةالعراقية  واثناء الحرب 1983منذ عام  أوبكالحصص االنتاجية في منظمة مبدأ لقد تم ارساء 

مليون  17.5التي كانت في ذلك الحين  أوبكمنظمة  ألعضاء% من مجموع السقوف االنتاجية 14وكانت تمثل  إليرانالحصة االنتاجية 

 5المتأرجح وان يكون سقفها االنتاجي برميل يوميا ، كما تم االتفاق في هذا االجتماع االعتيادي للمنظمة ان تقوم السعودية بدور المنتج 

المنظمة االخرين وذلك لدعم اسعار  ألعضاءمليون برميل يوميا  12.5من مجموع السقوف االنتاجية وابقاء  28.5مليون برميل يوميا اي 

ون اسعار النفط العالمية دوالر للبرميل بعد اجراء هذا االتفاق وفي اجتماعات اخرى اتفق االعضاء على المحاولة ان تك 29النفط لتبلغ 

عندما انهارت  2008في عام  مما تتخفيض االنتاج هو مبدأ  إلقراردوالر للبرميل ، وكان اكثر اجتماع مهما للمنظمة  28-.22بين 

كبيرة حتى  اسعار النفط العالمية وكان لهذا القرار ولزيادة النشاط االقتصادي في بعض الدول المستهلكة للنفط هو ارتفاع االسعار بصورة

دوالر للبرميل للسنوات الالحقة  100هبوط االسعار عن اعتقد اعضاء المنظمة باستحالة االسعار اليه وصلت مستويات وفي ضوء ما 

غير المحدود والهدر في الواردات المتأتية من النفط الخام،  لإلنفاقوبدء قسم من هذه الدول وبضمنها العراق تخطط لميزانيات خيالية 

الحظت او انتبهت بان هذه االسعار ساعدت الشركات  أوبكك الفترة ومع االسف الشديد ال المنظمة وال الدول المنتجة داخل وفي تل

النفطية العالمية من القيام باالكتشاف واالنتاج من المكامن العميقة والبحرية والنفط الصخري في الواليات المتحدة االمريكية  وفي 

في اوائل الثمانينات من  بأسعاره ةقارنجة بحيث وصلت في درجة من الهبوط مدر إلىاسعار النفط الخام انهارت  2014منتصف عام 

 .القرن الماضي

نا بأن ذلك سيساعد على تحجيم انتاج النفط زيادة انتاجها ظ إلى أوبكجهت دول وبدال من معالجة الموضوع بدراسة موازنة السوق ات 

او تحجيم االنتاج من روسيا او التأثير على ايران  العاليةمريكية وتحجيم االنتاج من الحقول ذات الكلف اال المتحدةخري في الواليات صال

اقتصاديا بعد ان تم وضع حصار اقتصادي ونفطي عليها وكان االعتماد كذلك على تزايد النشاط االقتصادي للصين والهند ليعوض على 

ظواهر طلب بعض الدول التي تعاني من انهيار ميزانياتها بدأت ، ولما فشلت هذه الخطة  الواليات المتحدة االمريكية إلىنقص التصدير 

معالجة موضوع تثبيت او  إلىعلى معالجة الموضوع ولكن التوتر الذي كان قائما بين السعودية وايران والسعودية وروسيا ابطء التوجه 

في المنظمة ة في قطر وايران لقسم من دول المنظمة ثم االتفاق على اجتماع تجميد او تحديد االنتاج او تخفيضه وبعد اجتماعات غير مثمر

لالتفاق على تجميد سقف  أوبكفي الجزائر اثناء انعقاد مؤتمر للطاقة يتبعه اجتماع المنظمة مع الدول المنتجة خارج  2016ايلول  28

الف برميل يوميا  600بمقدار بتخفيض انتاجها  أوبكة خارج مليون برميل يوميا والطلب من الدول المنتج 33-32.5االنتاج للمنظمة ب 

وصل  ي سوق النفط الذيتوازن ف إلحداثبل لرفع اسعار النفط ليس والدول االخرى من ان كافة هذه االجتماعات كانت  أوبكت وصرح

للبرميل او حتى اقل بالنسبة  الردو 30 إلىوصلت  2016تى بداية عام وح 2014علما بان اسعار النفط من منتصف عام  التخمة إلى

، وكان البد لوضع بعض الحلول وخاصة وان العراق يعاني من الحرب الدائرة ضد لبعض النفوط الثقيلة وخاصة النفط الفنزويلي 

 االرهاب وكذلك في ليبيا ونيجيريا . 

باستخدام مليون برميل يوميا وتقوم  9.2مليون برميل وكان تصديرها  10.6انتاج السعودية كان  2016ماع الجزائر في ايلول اثناء اجت

مليون برميل يوميا  4.776مليون برميل يوميا والعراق  3.92قد بلغ  إيرانالطاقة الكهربائية وكان انتاج  إلنتاجبرميل يوميا  ألف 249

  مليون برميل يوميا. 3.118واالمارات العربية المتحدة 

% في عام  32.5وضع الطاقة العالمي خالل هذه الفترة لوجدنا ان حصة الشرق االوسط من انتاج النفط العالمي كان  إلىولو نظرنا 

مليون برميل عام  92.5بلغ الذي والتوقعات المحتملة بان االستهالك العالمي للنفط  2040% عام 36و  2030% عام 34وسيبلغ  2015

 . 2040مليون برميل يوميا عام  103.5وسيكون  2025ن برميل عام مليو 98.2سيبلغ  2015
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% بينما يتوقع 15والطاقة المتجددة  2014% خالل عام 81كما اجرت وكالة الطاقة الدولية دراسة حول نسبة الوقود االحفوري سيكون 

 . 2040% عام  19% والطاقة المستجدة 74ان تكون النسبة للوقود االحفوري 

 مليون 6 إلىمليون برميل يوميا قبل التخفيض وستبلغ الطاقة االنتاجية  4.5ط والغاز الصخري في الواليات المتحدة فلقد كان عن النف اام

 79 تفاقاال في ضوءمليون برميل وستكون االسعار للنفط الخام  11االنخفاض وسيتراوح انتاج روسيا بيبدأ ثم  2020برميل يوميا عام 

مرة مع اعضاء  وألولومن الممكن اعتبار االتفاق الذي تم في المنظمة  2030دوالر للبرميل عام  111ليبلغ  2020دوالر للبرميل عام 

 عادة حياة وتنشيط بعد ما انعكست المناكفات السياسية للدول االعضاء في المنظمة على نشاطها. أ أوبكمنتجين خارج 

تقليل  إلى للنفط اضافة المستهلكةفائدة للدول  فيهااع اسعار النفط وهبوطها الدخول في تفاصيل االتفاق البد ان نذكر بان ارتف لوقب

الستيراد الطاقة فان الضرائب الكبيرة على النفط الخام والمنتجات النفطية تعتبر من الموارد الرئيسية لميزانيات الميزانيات المخصصة 

 تلك الدول. 

 2015دوالر للبرميل في  52.17 إلىدوالر للبرميل وهبط  108.53يبلغ  2013 السوق االوربية في إلىكان معدل سعر النفط الواصل 

 198.29 إلىدوالر للبرميل وهبط  272.21ب  2013بينما بيع مجموع انتاج البرميل المصفى في عام  %،52اي بواقع انخفاض بلغ 

 المواطن المستهلك.  إلى% ومعنى ذلك ان هبوط االسعار لم يصل  27اي بنسبة  2015دوالر للبرميل عام 

%، ان 19 دوالر للبرميل اي 99.97ى لإ 2013دوالر للبرميل في عام  122.59من  انخفضتاما الضرائب في السوق االوربية فقد 

الضرائب بالنسبة للحكومات فهي مهمه جدا لموازنة ميزانياتها السنوية وهي دائما متلكئة في تخفيضها وتاريخيا فهي دائما تلوم الدول 

جدا وعادة  عاليةعلى النفط الخام او المنتجات النفطية  المفروضةتعترف بان الضرائب  والمنتجة للنفط من ارتفاع اسعار النفط الخام ال

 . النفطية المنتجاتالضرائب المفروضة على تلك الدول تعلن 

من  المنتجة ما تحصل عليه الدولمو اعلى تلك الدول من الضرائب ه هما تستلماالحصائيات بان  إلىومن المستغرب جدا عند النظر 

 1318معدل  2015و  2010ة المستهلكة للنفط الخام حصلت بين عام يفان الدول الصناع أوبكانتاج النفط الخام ، وفي دراسة لمنظمة 

ن الدول الصناعية حصلت من بيع النفط الخام وا أوبكمليار دوالر من بيع المنتجات النفطية في اسواقها وهي اكثر مما حصلت عليه دول 

ه الواردات للدول المنتجة للنفط ، وان هذ ممليار دوالر من بيع النفط الخا 944دوالر سنويا من الضرائب مقارنة ب  رمليا 1076على 

طي كلف االستكشاف واالنتاج والنقل وكان من المفروض من شعوب الدول الصناعية ان تطلب من حكوماتها من بيع النفط الخام يغ

 تخفيض الضرائب على المنتجات النفطية بدال من الطلب من الدول المنتجة للنفط لتخفيض اسعار النفط الخام . 

دوالر للبرميل بعد االتفاق االخير فال وكالة  10ر النفط اكثر من اارتفاع اسع قبصورة تصاعدية وحق فيهااألسعار التي ارتفعت  الفترةان 

 أوبكيمكن لمنظمة  او اعطت راي بان سوق النفط هو سوق حر وال تحفظاتللنفط ابدت اي  المستهلكة برىالطاقة الدول وال الدول الك

ان تقوم بتحجيم او تخفيض الكميات التي يستهلكها  السوق وتأثير ذلك على ميزانيات الدول المستهلكة للنفط مما يدل دالله واضحة ان 

وان الدول الصناعية االخرى بصدد تطوير الطاقة  الصخرياه لتطوير النفط والغاز الواليات المتحدة االمريكية تشجع مثل هذا االتج

 المتجددة والطاقة الكهربائية لوسائط النقل وتطوير التكنولوجيا للتقليل من استعمال الوقود االحفوري . 

ا طاقة انتاج احتياطية لمزيد من االنتاج تحسبا كانت الفترة قبل االجتماع االعتيادي للمنظمة فترة حرجة فلقد تسابقت الدول التي كان لديه

بعض الدول مثل ليبيا ونيجيريا  تالحتساب سقوف انتاجية جديدة في المنظمة وكذلك حالة الدول اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وحاول



 

 
 

 أوراق في السياسة النفطية

 

 

 

 
 20 : أنفراج لألزمة أم أزمة بعد أزمة؟ 2017أوبك في عام  فاضل عثمان البدران

واصرار  وإيرانسية بين السعودية وف االنتاجية لظروفها االمنية واالقتصادية والمناكفات السياقوالعراق على استثنائها من الس وإيران

 والعراق بتخفيض انتاجهم.  إيران شمولالسعودية على 

 لة االرقامض االنتاج كما ظهرت مسأبالرغم من التوافق الذي تم في مؤتمر الجزائر ودخول فنزويال واصرارها على شمول العراق بتخفي

من مصادر ثانوية مما زاد في تذبذب االسعار صعودا وهبوطا  على ما تحصل عليه المنظمة  بين بيانات الدول وما لإلنتاجالحقيقية 

دوالر للبرميل وتنخفض  50االسعار ترتفع لما فوق وبدأت  والتشاؤمينشره االعالم من تصريحات لوزراء النفط التي تتباين بين التفاؤل 

ع اسعار النفط الخام لموازنة ميزانياتها السنوية اكثر من رف إلىبحاجة  أوبكالتفاؤل ان كافة دول  إلىبخمس دوالرات او اكثر وما يدفع 

 رغبتهم في اجراء توازن بين العرض والطلب . 

بتخفيض السقوف االنتاجية للمنظمة  13ال  المؤتمر ضاءفلقد قرر اع 2016تشرين الثاني  30وخالل االجتماع االعتيادي للمنظمة في 

 .مليون برميل يوميا 1.2مليون برميل يوميا اي بواقع  33.6شرين االول الذي بلغ حوالي مليون برميل يوميا من انتاج شهر ت 32.5 إلى

مرة فان االجتماع كان له تأثير كبير في البورصات المالية والنفطية واسعار عمالت بعض الدول وكذلك السندات الحكومية  وألول

على قرارات المؤتمر، وقد  التأثيرا وزن فعال مع السعودية في ذ أصبحا وإيرانفالعراق  التأثيركذلك حدث توازن في  ،والمصرفية

والجزائر والجابون والعراق واالكوادور )وزير خارجيتها( ولقد بين المؤتمر  اإندونيسيمرة وزراء نفط جدد من  وألولحضر المؤتمر 

 االقتصادي للمنظمة. بعد اجتماع الجزائر وتقرير المجلس  عرضفي بداية اجتماعه تقرير اللجنة العليا التي 

 وان هبوط االنتاج المتوقع في  2017% لعام 3.1متوقع % وال2.9  2016سيكون لعام ان النشاط االقتصادي العالمي  وبينت الدراسات

وان الطلب على  2017الف برميل في  300بمقدار  يتعافىقبل ان  2016الف برميل يوميا في  800وبحدود  أوبكالدول المنتجة خارج 

لخزين التجاري في الدول الصناعية وضرورة أ يالمؤتمر فمليون برميل يوميا ونظر  1.2سيزيد بمقدار  2017و  2016نفط لعام ال

في هذا القطاع خالل  العمالةوزيادة تسريح  2016و  2015تخفيضه وكذلك تقلص االستثمارات في قطاع النفط والغاز في عامي 

 يادة االستثمار . السنوات السابقة واكدت على ضرورة ز

 عدد منمليون برميل يوميا وقرر المؤتمر انشاء لجنة رقابية من  32.5ب  2017قرر المؤتمر ان يكون هدف االنتاج منذ بداية عام 

مقبولة من المنتجين  وبأسعارالتوازن في السوق  إلرساءوزراء النفط وبمساعدة السكرتير العام للمنظمة لمتابعة تنفيذ هذا االتفاق 

للتعاون مع الدول االخرى المنتجة للنفط  إطار المؤتمر تأسيسلجزائر فلقد قرر والمستهلكين، كما وان توصية اللجنة المؤلفة بعد مؤتمر ا

 وبصورة منتظمة. 

 

 النقاط المهمة في االتفاق 

 مليون برميل يوميا.  1.2ع بواق 2017كانون الثاني  1مليون برميل يوميا ابتداء من  32.5 إلىلدول االعضاء ا تخفيض انتاج .1

 اخرى وذلك بعد دراسة حالة السوق.  أشهر 6قابلة للتمديد لمدة  أشهر 6فترة االتفاق لمدة  .2

 المنظمة   تقررهاتفاق اخرى  أليهذا االتفاق غير ملزم  .3
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 أوبكل المنتجة خارج تأليف لجنة وزارية لمراقبة تنفيذ االتفاق من وزراء الجزائر والكويت وفنزويال واعضاء اثنين من الدو .4

التنفيذ وااللتزام باالتفاق وتقديم تقريرها مراقبة  إلجراءامة للمنظمة برئاسة وزير نفط الكويت وبمساعدة السكرتارية الع

 لالجتماع االعتيادي للمنظمة. 

على ان يساهموا  وبضمنها روسيا أوبكهذه االتفاقية تم بعد مشاورات عديدة وتفاهم مع الدول المنتجة خارج  إلىالتوصل  .5

 برميل يوميا.  ألف 600بتخفيض 

دوالر  2.38% بعد ان توصلت المنظمة التفاق على كبح االنتاج فقد ارتفع خام تكساس الوسيط  5 إلىفلقد قفزت اسعار النفط بما يصل 

 دوالر للبرميل.  48.69 إلى% ليصل  5.92دوالر للبرميل اي  2.72دوالر وبرنت  47.05 إلى% ليصل  5.33للبرميل اي بحوالي 

مليون برميل يوميا،  33.24ه في تشرين الثاني البالغ امليون برميل يوميا من مستو 32.5 إلىينخفض االنتاج كان من المؤمل ان و

مرة اخرى من  وانسحبت إندونيسيا، 2016كانون االول  10-9واتفقت المنظمة ان يكون االجتماع مع المنتجين خارج المنظمة في 

 اإندونيسيامشيا ومن المعتقد ان ولو كان ه اإندونيسيالنفط المنتج في  إلىي تخفيض من المنظمة بامة واعلنت عدم امكانها االلتزام المنظ

 بها من المنظمة. احانس إلعالنناسبة اثناء االجتماع دت الفرصة الموج

برميل يوميا   ألف 300يض روسيا وتعهدت ان يكون تخففنية  ألسبابولقد رحبت روسيا بهذا االتفاق على ان يكون تخفيضها تدريجيا 

اي مستوى انتاج روسي من انه لم يعط  االبرميل يوميا  ألف 300ب  ةبتخفيض مجتمع أوبكان تقوم الدول االخرى المنتجة خارج  على

 التخفيض.سيكون 

  (2016تشرين الثاني  30االعتيادي في  )االجتماعاتفاقية تخفيض االنتاج 

االنتاج ابتداء من كانون الثاني  التخفيض 2016االنتاج خالل تشرين االول  لة العضوالدو 
2017 

 نسبة الخصم %

 4.3 1.039 -50 1.89 الجزائر 1

 6.9 1.673 -78 1751 انجوال * 2

 2.2 0.522 -26 548 االكوادور 3

 8.8 0.193 -9 202 الجابون 4

 - - - - ** اإندونيسي 5

 - 3.797 90 3975 إيران 6

 18.0 4.351 -210 4561 العراق 7

 11.2 2.707 -131 2838 الكويت 8

 -    ليبيا *** 9

 -    نيجيريا *** 10

 2.6 0.618 -30 648 قطر 11

 41.7 1.058 -486 10544 السعودية 12

 11.9 2.874 -139 3013 االمارات 13

 8.1 1.972 -97 2067 فنزويال 14
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 قط االشارة لشهر ايلول  فانجوال إلى*بالنسبة 

  وعلقت عضويتها في المنظمة وللمرة الثانية  اإندونيسي** انسحبت 

 مستوى سقوفهم االنتاجية السابقة  إلىحتى الوصول  باإلنتاج وإيران*** سمح لليبيا ونيجيريا 

 

  أوبكاالتفاق مع الدول المنتجة خارج 

ولقد تم  2016كانون االول  10نوفاك في  ألكسندرووزير نفط روسيا  أوبكيس مؤتمر في االجتماع الذي تم بين وزير النفط القطري رئ

 1على تخفيض انتاجها النفطي منذ بداية  أوبكدولة من خارج  11على تخفيض االنتاج فقد اتفقت  أوبكجب اتفاق منظمة مواالتفاق ب

 برميل يوميا.  ألف 558قدار اخرى وبم أشهرقابلة للتمديد لستة  أشهرلمدة ستة  2017كانون الثاني 

 برميل  ألف 20  كازخستان 

 برميل  ألف 100  المكسيك  

 برميل  ألف 40  عمان  

 برميل  ألف 35  اذربيجان  

 برميل  ألف 300  روسيا  

  2017في الدول المذكورة ادناه اخالل عام  لإلنتاجبرميل نتيجة لالنخفاض الطبيعي  ألف 63 دول اخرى  

 برميل  ألف 558  المجموع  

   السودان وبروناي، جنوب االستوائية السودانوالدول االخرى التي وافقت على التخفيض هي ماليزيا، بحرين، غينيا * 

وزير اخر من  إلى باإلضافةنوفاك رئيس مرادف لوزير نفط الكويت في اللجنة العليا لمراقبة االنتاج  ألكسندروسيكون الوزير الروسي 

 . أوبكاعدة سكرتارية المجموعة وبمس

 11.247برميل اقل من انتاجها البالغ  ألف 200روسيا تخفيض انتاجها بمقدار  بإمكانوعلق وزير النفط الروسي بعد االجتماع بان 

مليون برميل يوميا لمدة ستة  10.947ولهذا سيكون االنتاج روسيا  2017وذلك في اذار  2016مليون برميل يوميا في تشرين الثاني 

  شهر.أ

% من االنتاج العالمي وسيكون التخفيض الكلي 55والتي اتفقت على هذا القرار يمثل انتاجها  أوبكوالدول المنتجة خارج  أوبكان انتاج 

  العالمي.من مجموع االنتاج  %7ن برميل يوميا ويمثل ذلك حوالي مليو 1.758
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دوالر للبرميل ومن ثم ارتفع  51.44 إلىللبرميل وغرب تكساس الوسيط دوالر  54.09 إلىاسعار برنت  ارتفعتوبعد هذا االجتماع فلقد 

 3دوالر للبرميل وذلك في السوق االسيوية بعد  54.07دوالر للبرميل وغرب تكساس الوسيط  57.14اعلى ارتفاع له فلقد بلغ  إلىبرنت 

  السوق.بعد ذلك نتيجة للمضاربات في  ام من هذا االتفاق ثم انخفض السعراي

سيحدث في التوازن في السوق قبل العودة  ما دول المنظمة ودول خارج المنظمة لم تعلن عن السعر الذي يتوقع ان يصل اليه النفط والان 

 2017عام ة بان التوازن في السوق بعد هذا االتفاق سيكون في النصف االول من ياالنتاج االعتيادي للدول وتعتقد وكالة الطاقة الدول إلى

 تقليص الطلب على النفط.  إلىاالسعار قد يؤدي  عاالرتفامن ان  تحذر هالمتفقون بهذا االتفاق اال انالتزم  إذا

 

(5) 

 بعد االزمة ما

 إذافي السوق النفط خالل هذه السنة لمعرفة  ثما يحدلمتابعة  2017سيبقى هذا الفصل مفتوحا في عام 

 ال.االزمة ام  أوبكتجاوزت 

 االزمة  دما بع

تمر الدول العربية وخاصة المنتجة للنفط خالل تاريخها بكثير من االزمات االقتصادية واالجتماعية واالمنية ومنذ بداية القرن العشرين 

االمريكية وفرنسا  والبدء في انتاج النفط في هذه الدول فلقد اصبحت تحت هيمنة الحكومات الغربية وخاصة بريطانيا والواليات المتحدة

المانيا من خالل شركات النفط الكبرى التابعة لتلك الدول ، ولم تقم هذه الدول ببناء اقتصاد صحيح بل اصبحت دول ريعيه  محدودةولفترة 

قطاع خدمات تعتمد اعتمادا كليا على الواردات التي تحصل عليها من مبيعاتها للنفط الخام وبالتالي لم تقم بتنمية الزراعة والصناعة و

 االستيراد من الخارج .  إلىيأتي من مدخوالت تذهب  مستقل وما

قامت ببناء اقتصاد يعتمد على تعدد الموارد ولقد حان الوقت ان  إذاان تستمر كدول مستقلة اال  نال يمكولقد حان الوقت لهذه الدول التي 

  -تقوم هذه الدول بما يلي:

بية في الدول التي تعتمد على قسم من ايراداتها على الضريبة على المواطنين ريالض باألنظمةوضع نظام ضريبي اسوة  .1

 والمستثمرين والصناعيين. 

 وضع الرسوم الكمركية على استيراد المواد والسلع من الخارج ووضع رسوم متنوعة على كافة الخدمات.  .2

 مستوى واقعي.  ىإلرفع الدعم عن المنتجات النفطية والكهرباء وتجهيز الماء ورفع االسعار  .3

 نعة. العمل والقضاء على البطالة المق دراسة فرص .4

 فرض الضريبة المضافة وضرائب على الشركات العاملة   .5

 تقليص العجز في الميزانيات واالبتعاد على القروض الخارجية قد االمكان  .6

 نشر وعي التقشف في المجتمع واالبتعاد عن االسراف.  .7
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توازن نسبي في السوق  إلحداثحيث يعتقد ان هذه الفترة ضرورية  2020ق حتى بداية خارطة طري أوبكماذا لو وضعت 

 -:النفطية

 .أشهراعلى للسقوف االنتاجية للمنظمة اثناء انعقاد المؤتمرات االعتيادية للمنظمة مرة كل ستة  ان تحدد منذ االن حد .1

دوالر للبرميل بحيث يرتفع السقف االنتاجي او  60على مثال حد ا المتوقع   حد اعلى للسعر خالل هذه الفترة أوبكان تحدد  .2

 ينخفض تبعا لتأرجح السعر ويسمح للدول التي تمتلك فائضا انتاجيا احتياطيا لرفع او خفض كميات انتاجها تبعا لذلك. 

 متابعة النشاط االقتصادي للدول المستهلكة للنفط.  .3

 .تحجيم تراكم الخزين االحتياطي للدول المستهلكة للنفط .4

التصريحات االعالمية المتضاربة من  في السوق النفطي وتحجيم بإعطاء رأيهاتخويل السكرتارية العامة للمنظمة اسبوعيا  .5

 الدول المنتجة. 

والقفز على حصتها في السوق ومحاربة تحجيم اثار ذلك على عدم الموافقة على فرض الحصار النفطي للدول داخل المنظمة  .6

 تالفات سياسية مع الدول الكبرى. الدول التي تعاني من اخ

 اعادة النظر في هيكلية المنظمة وتعديل نظامها تبعا لذلك  .7

 .في الواليات المتحدة االمريكية الصخريعدم الدخول في صراعات مباشرة مع تزايد انتاج النفط  .8

 .الحد من هدر الطاقة وخاصة حرق الغاز الطبيعي المصاحب .9

 .قات المستجدة والمستديمةادخال دراسات داخل المنظمة للطا .10

 .ت المنظمة االقتصادية والفنيةاتجنب ادخال الصراع السياسي بين دول المنظمة للتأثير على قرار .11

 تفعيل نشاطات دول المنظمة وعدم حصرها بدول معينة.  .12

 

  -:يما يأتمن السمات السياسية الظاهرة خالل هذه الفترة 

محاولة ايجاد توازن  علىليج قد عدلت اصرارها على تركيز موقفها في السوق النفطي ان المملكة العربية السعودية ودول الخ -1

 .أوبكودول خارج  أوبكفي السوق مع بقية دول 

المستوى الذي كانت عليه قبل االحداث االخيرة في البالد وكذلك  إلىان ليبيا تزيد من انتاجها للنفط الخام لمحاولة الوصول  -2

 منية فيها الزالت مستمرة ومؤثرة على انتاج النفط الخام. نيجيريا فان االحداث اال

 شهريا. تزايدمن النفط الخام وتصدير النفط ي إيرانان انتاج  -3
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ام وان الحرب التي و يطور مستقبال بالرغم من الصعوبات وانخفاض اسعار النفط الخ فعال لقد تبين واضحا بان النفط الصخري سيبقى 

االرتفاع حتى بدء االنتعاش يعود  إلىوما ان عادت االسعار  ،على هذا النشاط قد جمد التطور 2014في تشرين الثاني  أوبكاعلنتها 

وان االستثمارات في هذا النشاط  2017ابراج حفر تدريجيا لالستمرار في االنتاج والتصاعد ويتوقع زيادته في عام  بإضافةتدريجيا 

به  مما يقوعن  دما يزيوهو  2014مليار دوالر في  130و  2015مليار دوالر في عام  80مليار دوالر بينما كانت  50تقارب ال 

ي هذا القطاع يبلغ ف شتغلينمليون برميل يوميا ، ومن العجيب  ان عدد العاملين الم 7انتاج  إلىالعراق الستثمار حقوله النفطية للوصول 

دوالر ويتوقع ان يزداد انتاج النفط  60-50سعر النفط  غعند بلو عباالرتفاسيستمر  الصخريكة وان انتاج النفط شر االف 10حوالي 

ضد هذا النشاط وفي نفس الوقت تتوقع زيادة اسعار النفط  أوبك، ولهذا فان حرب  2017الف برميل يوميا في عام  450 إلى الصخري

التي تتخذها فان هذه الحرب  تالقراراالثقة بين اعضاء المنظمة وانسجام  إلعادةءات جذرية واعادة التوازن بالسوق وبدون اتخاذ اجرا

 نتيجتها الخسارة . 

فان معظم دول المنظمة التي لديها طاقة انتاجية قد زادت من انتاجها فالكويت ودولة االمارات والعراق والسعودية  2016بدءا من اب 

مليون برميل يوميا وهذه الرقم يمثل تصاعد االنتاج بحوالي مليون برميل  33.47 إلىوصل انتاجها دول المنظمة االخرى  إلى باإلضافة

ايلول سيحدد انتاج هذه الدول بما  28-26للمنظمة في  يغير االعتيادعن نفس الفترة من  العام السابق ، هل هذا تحسبا لقيام االجتماع 

بالسياسات النفطية او اسعار النفط او احالل التوازن في السوق حتى وصل الخزين  وصل اليه ام انه تنافس في السوق ليس له عالقة

دوالر ومن ثم انخفض في نهاية الشهر ،  50 إلىدوالر  42مليار برميل ومع كل هذا فلقد قفز سعر البرميل من  3.111 إلىالتجاري 

ن انتاج الواليات المتحدة االمريكية وعزت المصادر السعودية اصبح انتاج السعودية اعلى م 2014مرة ومنذ عام  وألولوفي هذا الشهر 

ولقد لحرق كميات اضافية من النفط الخام في محطات الكهرباء بسبب شدة الحرارة في اب  الملحةاع االنتاج هو لحاجة السوق بان ارتف

مليون برميل يوميا واالنتاج  3.72ل الشهر مليون برميل يوميا وبلغ تصدير  العراق الكلي خال 10.58بلغ انتاج السعودية في ايلول 

 مليون برميل يوميا .  10.71مليون برميل يوميا وبلغ انتاج روسيا  4.35

مليون برميل يوميا لتصاعد االنتاج من العراق وليبيا وخالل االجتماع  33.64اما في نهاية شهر ايلول فلقد تصاعد انتاج المنظمة ليبلغ 

مليون برميل يوميا على امل اقراره وتقسيم  33-32.5ي الجزائر فلقد تقرر تجميد او تثبيت او تحديد االنتاج ب للمنظمة ف غير االعتيادي

، وقد تأثرت اسعار النفط بهذا القرار وزادت  2016اية شهر تشرين الثاني هالحصص االنتاجية خالل االجتماع االعتيادي للمنظمة في ن

مرة ولفترة طويلة من الوقت علما بان القفزات والهبوط في االسعار  وألولدوالر للبرميل  50 % لتقفز عند حاجز 15االسعار بحوال 

فيه عدم وضع ايران وليبيا مرة لم يحدث اي تصادم بين السعودية وايران خالل االجتماع االخير الذي قرر  وألولسياسية  ألسبابحدث 

 5 – 4.75سقفه االنتاجي سيحدد بي  بإقراراالنتاجية وتبرع العراق لوحدة  فالسقوضمن قرارات المنظمة المقبلة في تحديد  ونيجيريا

 مليون برميل يوميا . 

النشاط  إلىنسبة  الدول في لفترة طويلة من الوقت وضع معيار قياسي نسبي لالستهالك أوبككالة الطاقة الدولية ومنظمة لقد اهملت و

 عما متوقليمثل ¾ زائدا او ناقصا التغير في النشاط االقتصادي لتلك الدول مضروبا في وهو استهالك الدول في العام السابق  االقتصادي

عن التغيرات الشهرية في االنتاج واالستهالك وتباين االسباب  احصائيةتليها وكال المنظمتين تقوم بنشر جداول التي  السنةاستهالكه في 

  االحصائيات.الجيوسياسية واالقتصادية لهذه 
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معدالت  إلىوفر فرصة لهذه الدول في محاوالتها لزيادة انتاج النفط للوصول يونيجيريا وليبيا من السقوف االنتاجية س إيرانء ان استثنا

كبير في مقاربة لسقوفها االنتاجية السابقة وبالتالي فان تحديد او تجميد االنتاج او تثبيته بما اتفق عليه في الجزائر سوف لن يكون ذا تأثير 

  السوق. لم يحدث اي تغير جيوسياسي موثر على إذادوالر للبرميل  50راوح في ا وسيبقى السعر يلنفط الخام عالمياسعار ا

منذ سنوات عديدة وخاصة منذ  أوبكبه  مما تقوهل يمكن ان نقول بان ف 2008مرة منذ انهيار السوق عام  ألولان تحديد االنتاج يحدث 

ليات استراتيجية للدفاع عن حصتها في السوق اما ان ذلك هو مجرد قرار سعودي سياسي باتجاه وحتى االن انها  عم 2014منتصف عام 

دت ان هذا جمن تغير سياستها عندما و يةر السعودت هذا القرار عدم فاعليته مما اضطايران وروسيا والواليات المتحدة االمريكية ، واثب

ة على تحديد او حتى تخفيض االنتاج والمجيئ بسقوف توقعاتها واضطرارها للموافق سال يعكالقرار غير فعال وان الواقع الحقيقي للسوق 

رة وجعل قراراتها اضعف المنظمة بدرجة كبي أوبكنعكاساتها على اة من السعودية ورانتاجية جديدة ، هذا التذبذب في القرارات الصاد

 السوق النفطي العالمي .  هامشية غير مؤثرة في

مليون برميل يوميا، وزاد انتاج الدول خارج  3.85زاد التصدير ليبلغ كذلك مليون برميل يوميا  4.46 إلىي ايلول زاد انتاج العراق ف

يقارب مليون  ما من بأن ذلك اقل ا  مليون برميل يوميا علم 11.1طرات مليون برميل، وبلغ انتاج روسيا من النفط والمق 56.6ليبلغ  أوبك

 .2015خالل عام  أنتجما  برميل

برميل، اما البرازيل وكندا  ألف 200بـ  2017وتتوقع زيادة انتاجها في عام  2016برميل عام  ألف 230روسيا زادت انتاجها بمقدار 

برميل يوميا عام  ألف 900برميل يوميا مع العلم ان انتاجهم قد انخفض بمقدار  ألف 500وكازخستان فيتوقع ان يزيد انتاجها بمقدار 

 2016سنة اخرى من زيادة في انتاج النفط العالمي كما كان في عام  2017ار النفط، ولهذا يتوقع ان يكون عام النخفاض اسع 2016

 مليون برميل يوميا.  1.3-1.2ب  2016بقليل من عام  أكثرستكون مماثلة او  2017وان زيادة الطلب على النفط في عام 

شبة توازن او  إلىفان السوق النفطي ستتحول من وجود فائض  أوبكالدول خارج و أوبكاالتفاق الذي تم بين دول  في ضوءويتوقع كذلك 

االتفاقية فان فائض السوق سيزيد من تخمة تراكم يتم االلتزام بلم  إذاقص في االنتاج وسيؤثر على تراكم الخزين التجاري، اما حدوث ن

 الخزين التجاري وانهيار االسعار مرة اخرى. 

 ألف 230بـ زاد  أوبكمليون برميل يوميا وان انتاج  20.1يقدر ب  2016المتحدة االمريكية خالل شهر اب  كان الطلب في الواليات

مليون برميل يوميا وكان انتاج  3.72 إلىخالل الشهر  إيرانمليون برميل يوميا ووصل انتاج  33.83برميل عن الشهر السابق ليبلغ 

 . 2015مليون برميل عن نفس الشهر عام  1.3قد زاد بمقدار  2016خالل تشرين االول  أوبك

 ألف 160برميل يوميا ونفط كازخستان بـ ألف 225برميل يوميا والنفط الكندي بـ  ألف 280اج البرازيل خالل نفس الفترة بمقدار توزاد ان

مماثال  2017ل عام برميل يوميا خال ألف 900ب  أوبكبرميل يوميا ويتوقع ان ينخفض االنتاج الكلي من مجموعة الدول خارج 

 مليون برميل يوميا.  57برميل يوميا ليبلغ  ألف 485بـ  2016لالنخفاض في عام 

اثر كبير على بلده والعالم لما للواليات المتحدة االمريكية من دور له واليات المتحدة االمريكية للدونالد ترامب  رئاسةهناك من يتوقع ان 

لت تقليص دور الواليات المتحدة وتأثيرها في االحداث السياسية ، اال ان في مجال الطاقة والنفط انكمش خالل االدارة السابقة التي حاو

فاعتقد ان الرئيس المنتخب سيحاول مع ادارته الجديدة بسط نفوذ الواليات المتحدة االمريكية وتأثيرها في هذا المجال وسيشجع تطوير 

كندا وسيكون اهتمامه بالبيئة محدود وسيحاول كما حاولت ادارات قبل االدارة  النفط والغاز الصخري ومد خطوط انابيب جديدة من
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الطاقة خارج بالدها وتشجيع الشركات االمريكية على السيطرة على النفط  رالسابقة من تحجيم نشاط الصين وتوسعها في مجال استثما

 المنتج في الشرق االوسط وافريقيا. 

كان هناك اصرار على تطبيق قانون لمحاربة االرهاب  وإذاالواليات المتحدة االمريكية مع السعودية كذلك من المهم جدا مراقبة عالقات 

فان توتر العالقة بين الدولتين سيدفع الواليات المتحدة من اجراء توازن والتعويض عن هذه العالقة بتوسيع عالقاتها مع الدول االخرى 

للواليات  المتوقعةئيس الجديد المنتخب لعالقاتها مع دول العالم وماهي الفائدة االقتصادية مثل العراق وستنظر االدارة الجديدة تحت الر

 المتحدة من دول العالم قبل النظر بمنظور سياسي لتلك العالقات. 

ي نشاط وقد نجد ان االدارة الجديدة مستعدة مرة اخرى للتدخل العسكري اذا وجدت مصالحها االقتصادية في خطر ، وان الحروب تعن

التي تعتمد على الصناعات الحربية وان التوترات السياسية في المناطق الملتهبة كالشرق االوسط وافريقيا قد تعني  ااقتصادي في امريك

توحيد  إلىانزال قوات امريكية في مناطق مختلفة وهذا سيعيد نفوذ البنتاجون الذي فقد اثناء االدارة السابقة ، مثل هذه الحروب ستساعد 

فترة  االنتخابات السابقة فان الدفاع عن امن الواليات المتحدة سيوحد الفئات  اثناءعدة انفصاالت به  فيه المجتمع االمريكي الذي حدثت

 الغير متجانسة في المجتمع االمريكي . 

االقتصاد الصيني  وتباطؤكة خروج بريطانيا من السوق االوربية المشتروسيشهد شهد والدة االدارة االمريكية الجديدة  2017ان عام 

والواليات المتحدة االمريكية وانتخاب لرئيس جديد في فرنسا وبقاء المانيا متوقفة اقتصاديا ببقاء  إيرانوانكماش اليابان وتوتر جديد بين 

الحركات  على عالقة الواليات المتحدة مع روسيا وتجميد نشاط يوما سيجرميركل على رأسها وضرورة وجود حل لمشكلة سوريا 

 االرهابية لفترة من الوقت. 

وبعد ان قام الرئيس االمريكي الجديد بترشيح ريكس تيليرسون رئيس شركة اكسون موبيل العمالقة كوزير خارجية في حكومته الجديدة 

الواليات المتحدة ستفتح للعالقة بين  ة، فان صفحة جديدبالرئيس الروسي فالديمير بوتين فيتوقع الجميع وبالنظر لعالقة تيليرسون

االمريكية وروسيا وستعتمد على المصالح بين الدولتين بدل من سياسة الرئيس اوباما التي اتبعت سياسة العقوبات ومحاولة عزل روسيا، 

 . وإيرانمن جبهة وخاصة اوكرانيا وسوريا  أكثروقد فشلت تلك السياسة ونجحت روسيا بالتحرك على 

واضحة ان للنفط مكانة اساسية في تحديد السياسة الخارجية للواليات المتحدة االمريكية، وينتظر المحللون ان تعيين تيليرسون يدل داللة 

 االمريكية وإيرانوخاصة بالنسبة للدول النفطية مثل الواليات المتحدة  2017من الواليات المتحدة االمريكية خالل عام  دما سيستج

 لعالقة الواليات المتحدة االمريكية وروسيا.  ما ذكر اعاله بالنسبة إلىوالعراق اضافة 

 

 المملكة العربية السعودية 

ولها  أوبكدولة مصدرة للنفط في  وأكبر احتياطي في العالم أكبرتمتلك ثاني  البد ان نفرد تفصيال خاصا بالمملكة العربية السعودية لكونها

ببعض االصالحات  2017تقوم في عام  انعتقد البعض ان على السعودية وحتى االن، فسياسيا ي 1980منذ عام  االفعال في قرارته رالدو

  -االدارية والسياسية منها:

 والعراق.  إيرانالخروج من حرب اليمن وسوريا وتنفتح على  -1
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ان ضعف خالل السنتين االخيرة وخاصة بعد نقل بعد تقوية اللوبي السعودي في الواليات المتحدة االمريكية والدول االوربية  -2

 السفير السابق خالد سلطان عبد العزيز ال سعود من الواليات المتحدة االمريكية. 

 تقوية العالقات مع دول الخليج االخرى.  -3

استثماراتها على عالقات المملكة العربية السعودية مع الواليات المتحدة االمريكية وكذلك على  JASTAدراسة تأثير قانون  -4

 وكمصدر رئيسي للسالح.  والتجارية بين الدولتين ةالمالي

 زيادة التقارب مع روسيا والصين.  -5

 ممارسة البنى الثقافية الديمقراطية داخليا.  -6

 . لبعض النشاطات جدي من الدعم الداخلياخذ موقف  -7

   أوبكتبني سياسة جديدة للملكة داخل منظمة االقطار المصدرة للنفط  -8

المتحدة  عودية سيبقي مثار للتساؤل حيث ان هناك استثمارات سعودية في الوالياتعلى المملكة العربية الس  JASTAان مدى تأثير قانون

يعني تطبيق هذا القانون مصادرة  مليار دوالر كسندات مصرفية وال 96.5ترليون دوالر منها  إلى –مليار 500 نما بياالمريكية تتراوح 

الحكومة السعودية كطرف في الشكوى، وهناك كثير من المصافي  بإدخالتكين شقام الم إذااالستثمارات او السندات المصرفية اال 

المشتركة بين ارامكو وشركات تصفية امريكية، اال ان هذا القانون سيجعل السعودية مترددة في زيادة استثماراتها في الواليات المتحدة 

 االمريكية. 

مليار دوالر اال ان في النهاية استطاعت ان تحصل  15 عندما فكرت السعودية بطرح سندات دولية وكانت الفكرة اصال للحصول على

في السعودية مباحثات مع مستثمرين محتملين وبدأت سنة ،  30،20،10مليار دوالر سندات حكومية على ان تسدد في  17.5على طرح 

ك لمحاولة مواجهة المشاكل المالية مرة في تاريخها وذل ألوللسندات الدولية بالدوالر في اول اقتراض للسعودية من السوق الدولية طلب ا

مليار 15-10 ـمبالغ أضافيه أخرى مقدره ب باقتراضم مؤخرا بانها ستقو السعوديةيها من جراء تدهور اسعار النفط .ولقد أعلنت التي تعان

 سابقا في عام  اقترضت ماإضافة إلى  2017في عام المحليةمليار لاير من السوق   70وكذلك مبلغ حوالي  العالميةدوالر من األسواق 

مليار لاير شهريا  20سندات محليه بمبلغ  مليار دوالر وكذلك أصدرت10 ألعالمي وكذلك سندات عالميه ب السوقمن مبالغ من 2016

 بعد ذلك. االقتراضحتى شهر أيلول وأوقفت 

من  %15 العجزويمثل  2015عام   فيمليار لاير 367من 2016مليار دوالر( في عام  79مليار لاير )  297تضاءل من إن العجز

 .ةللمملك االقتصاديالنشاط 

عجزا  علما ان السعودية سجلت 2016في اب مليار دوالر  562 إلى 2014مليار دوالر في عام  732تراجع االحتياطي السعودي من 

% من 5ن عن بيع الوامكانية االع، وتنشغل المملكة خالل هذه الفترة بتقييم شركة ارامكو 2015مليار دوالر في عام  98بلغ  ماليا

النفطية االخرى وبالتالي كانت اكثر اعتداال خالل مؤتمر الجزائر  باألموراكثر من اهتمامها  2018-2017اصول الشركة خالل عامي 

 612 اليطي النفطي للملكة الذي بلغ حو% للبيع سوف لن يشمل االحتيا5والمؤتمر االعتيادي  للمنظمة ولقد بينت ارامكو ان وضع 

مليون برميل يوميا وذلك الن  12ارامكو وانتاجها البالغ حوال منشآت  كافةبرميل حسب تقرير الشركة االخير وان البيع سيشمل مليار 

 رالمؤتماقراره في  مما تاالحتياطي النفطي هو ملك للدولة وليس ملكا للشركة و لم تكن هناك مجابهة للسعودية مع ايران والعراق وكان 

 فقيا. توا
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ان قرار السعودية حول ارامكو ليس نادرا فقبل ذلك بسنوات قامت شركات صينية حكومية مثل بتروجاينا وسنورك وسنوبيك بذلك وكذلك 

شركة بتروبراس البرازيلية وغاز بروم وروزنفت الروسيتان من طرح اسهمهم في البورصات العالمية ويتوقع كثير من المحللين ان 

 . (JASTAودية كثير من الصعوبات بموجب القانون االمريكي الجديد لمكافحة االرهاب )يجابه اجراء السع

من  2017قلقا خالل عام  بمما سيسب ةاألجنبيواتخذت السعودية اجراءات اخرى بتخفيض رواتب بعض المسؤولين في المملكة والعمالة 

 إذا 2017قلقة من عدم تمكن الحكومة من دفع مستحقاتها خالل عام  رد الفعل لهذا االجراء كما وان كثير من الشركات السعودية الكبرى

 استمرت اسعار النفط كما هي عليه. 

فان السعودية متفائلة من عودة التوازن وان اخذت وقتا اطول مما كان متوقعا وان السوق تسير  2017سوق النفط في عام  صما يخان 

تمضي في االتجاه الصحيح وان الخزين التجاري بدء بالتراجع وبالتالي  ولكن االساسياتفي االتجاه الصحيح ولكن بوتيرة ابطء مما كان، 

 . 2017تتوقع السعودية من تحسن سوق النفط خالل عام 

 

 -:2017التأثيرات السياسية المتوقعة على السوق النفطي في عام 

 جديدة بإدارة انتخابات الواليات المتحدة االمريكية والمجيئ  -1

 بريطانيا من االتحاد االوربي.  خروج -2

 النشاط االقتصادي في بعض الدول المستهلكة للنفط وتزايد في بعض الدول االخرى.  تباطؤ -3

 على القرارات السياسية للدول الكبرى.  وانعكاسهاالمضاربات المالية  -4

 انكماش نمط االرهاب في العراق وليبيا.  -5

 وسيا. التقارب بين الواليات المتحدة االمريكية ور -6

 والواليات المتحدة االمريكية.  إيرانزيادة التوتر بين  -7

 . أوبكوالدول المنتجة خارج  أوبكتجميد او تخفيض االنتاج في دول  -8

 التذبذب السياسي في فنزويال والبرازيل.  -9

 ( وتأثيره على العالقات بين الواليات المتحدة االمريكية والسعودية.   JASTAقانون ) -10

  -:اصة على سعر النفط الخام متأتية من طبيعة السوق النفطية وهيوهناك تأثيرات خ

 التغيرات في طاقات التصدير للدول المنتجة. .1

 النشاط االقتصادي لكل دولة من الدول المستهلكة للنفط.  .2

 نشاط النفط الصخري في الواليات المتحدة االمريكية.  .3

 ن لتلك المناطق واسعار التأمين للناقالت في مرافئ التصدير. محددة متأثرة بسعر الشح ألسواقتوفر الناقالت النفطية  .4

 الوقود والضرائب المفروضة.  ألسعارالدعم التي تقدمة الدول  .5

 التغيرات المناخية الموسمية وتأثيرها على عمليات التصدير.  .6
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ن التجاري الذي تراكم ومخزتوازن بين الطلب واالنتاج فان اي تقليص هو لتخفيض ال إلحداثاالتفاقية هو ليس  هما ستنتج .7

 خالل الثالث سنوات السابقة  

 على االسعار اال بعد سنتين او ثالث.  تأثيرر في القطاع النفطي والغازي سوف لن يكون له اي ان تناقص االستثما .8

 

 اخرى  مؤشرات

 زانياتها بالرغم من تحسن اسعار النفط اال ان ميزانيات الدول المنتجة للنفط الزالت تعاني عجز في مي

 مليار دوالر  87سيكون  2016عجز ميزانية السعودية في عام  -1

  2016مليار دوالر في عام  58.6عجز ميزانية االمارات سيكون  -2

 . 2016مليار دوالر في عام  62.1عجز الميزانية في قطر سيكون  -3

 مليار دوالر.  18.3كون سي 2017عجز في الميزانية في العراق في عام  -4

دوالر للبرميل وحدد العراق االنتاج في  42وبسعر  2017مليون برميل يوميا في ميزانية العراق لعام  3.75 افتراض تصدير -5

مليون برميل يوميا اي ان طاقة التصفية في العراق بضمنها اقليم  4.351ان يكون  أوبكالسنة االولى حسب االتفاقية مع  أشهر

 برميل يوميا.  ألف 600بائية سيكون بحدود توليد الطاقة الكهر ألغراضكردستان وحرق النفط 

لسعودية فيتوقع ا، اما 2017% في عام  2.5-2ويتوقع ان يكون  2016% في عام 2 زال يتجاوالنشاط االقتصادي في الخليج  -6

% واالمارات  2.6-2.5، اما الكويت وقطر فيتوقع ان يكون بين 2015% عام 3.5بينما كان  2016% في عام 1.2ان يكون 

 . 2016% في عام  2.3

مليار دوالر في  777مليار دوالر من  583لتبلغ  2015% في عام  25ان االستثمارات في قطاع النفط والغاز هبطت بمقدار  -7

 . 2016مليار دوالر في عام  443ويتوقع ان تكون  2014عام 

 . 2016ي عام % ف52ان االستثمار في تطوير النفط الصخري في الواليات المتحدة االمريكية هبط ب  -8

 .سنوات أربعوهي اوطأ نسبة في  2014عليه عام  تما كانهي نصف  2016ان ابراج الحفر العاملة في العراق خالل العام  -9

بتخفيض االنتاج فان سعر النفط سيزيد بين  أوبكوالدول المنتجة خارج  أوبكاالتفاق بين دول  في ضوءا هتوقعت فنزويال بان -10

 دوالر للبرميل. 65-60وستراوح بين  2017عام  دوالر للبرميل خالل 10-15

مليون برميل يوميا في السنة من جراء انخفاض  2تتوقع وكالة الطاقة الدولية بأن الحقول االنتاجية في العالم تخسر حوالي  -11

 انتاج المكامن ويجب التعويض من ذلك بزيادة االستثمار. 

في الميزانيات والشركات  زلمية مستعدة لزيادة االستثمار فالدول تعاني من عجال الدول المنتجة للنفط وال الشركات النفطية العا -12

ذه الشركات وانخفاض توزيع االرباح على هدني ارباحها وتأثير ذلك على اسعار االسهم لتالنفطية العالمية تعاني من 

اري المتراكم وارتفاع االسعار في السوق واختفاء الخزين التج م اال بعد حدوث تحسندالمساهمين، وسوف لن يحدث اي تق

ذلك ستبدأ شركات النفط بزيادة  إلىوهذه دورة مكرره وعند وصول الحالة  أشهربصورة سريعة وعدم انخفاضها لعدة 

 استثماراتها تتبعها الدول المنتجة للنفط. 

 . 2017او  2016ل المليار دوالر خ 13سندات بقيمة  إيرانستعلن  -13

يا ببيع بعض حصصها في بعض الحقول المشتركة وحصص اخرى في منشأتها الوطنية لتحذو يتوقع البعض ان تقوم نيجير -14

 حذو المملكة العربية السعودية. 
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برميل  ألف 688وانتاج المقطرات سيرتفع من  2022مليون برميل يوميا في عام 4.63 إلىان يصل انتاجها النفط  إيرانتتوقع  -15

 . 2022مليون برميل يوميا في  إلىيوميا 

يجب ان تأخذ بنظر االعتبار ان الدول الخليجية وخاصة السعودية تزيد من انتاجها من  2017ان لجنة مراقبة االنتاج لعام  -16

النفط الخام لزيادة توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي عن هذا االجراء سوف لن يؤثر على كميات النفط المصدر للخارج وسوف 

ض االنتاج لهذه الدول خالل هذه الفترة معناه انخفاض التصدير وخسارة في يالميا، وان تخفلن يؤثر على اسعار النفط الخام ع

 زيادة االنتاج فوق سقوفها االنتاجية لمعالجة هذا الخلل.  إلىهذه الدول  تعمداالسواق ولهذا ت

 

 دوالر للبرميل.  35ن اقل م إلىوخارجها النخفض سعر النفط  أوبكتوقعت بعض المصادر بان لو لم يحدث اتفاق داخل  -17

 

بتحديد االنتاج وخاصة  ملتزمة أوبكوالدول االخرى المتفقه معها بان  أوبكبمراقبة االنتاج في دول  المكلفة اللجنة رئيسصرح  -18

 أوبكالتزام الدول خارج  شباط، اماما التزمت به وخاصة في شهر  بأكثرانتاجها  خفضتقد  السعودية العربية المملكةوان 

 مما هو ملتزم به. %60-50تراوح بين فقت على تخفيض االنتاج فلم يكن مقنعا حيث كان يوالتي ات

 بمقدار سيتصاعد األمريكية المتحدة الواليات في الصخري النفط انتاج بان الخبراء يتوقع ،الحاليةاألسعار  من المستوى بهذا -91
 9.6 حوالي سيكون الصخري النفط انتاج بان يةالعالم ردالمصا بعض تتوقع وكما 2097 عام في يوميا   برميل ألف 200
 ضريبة بوضع المتحدة الواليات في الجديدة اإلدارة مقترح ان كما. لدوالر للبرمي 65 طسعر النف وصل إذا يوميا   برميل مليون
 مثل بان كبير قلق وهناك. إنتاجه بزيادة الصخري للنفط اخر حافز سيعطي المستورد لسعر البرمي على% 20 بنسبة حدودية

 الواليات في االنتاج لتحجيماألسعار  انخفضت ولو حتى إنتاجها لزيادة أوبك دول ستضطر 2097 عام خالل االتجاهات هذه
 2096 عام اتفاقية فان وبالتالي التجاري الخزين ازدياد وكذلك السوق في الفائض زيادة ذلك نتائج ومن. األمريكية المتحدة
 .رئيسيةال أهدافها في تآكال   ستشهد

 
 أسعار لزيادة وذلك معين بمعدل ستزيد النفطية المنتجات أسعار فان األمريكية المتحدة الواليات في سيحدث لما بالنسبة اما

 .لدوالر للبرمي 55-50 بين المتأرجح يبالسعر الحال مقارنة األمريكية للمصافي المستورد النفط
 

 بوضع تقوم ان أوبك دول على ،المتجددة الطاقة انتاج في والزيادة خريالص النفط انتاج ومتابعة السعري الصراع ولتجنب -20
 التوصية من ابتداء ،للمنظمة االعتيادية االجتماعات اثناء التوصيات بعض باتخاذ والسعر، السوق لموازنة استراتيجية خطط
 انتاجيه عاتس اضافة في جديده  راتاستثما في الدخول وعدم المستمرة االستثمارية المشاريع بإكمال الدول هذه تقوم ان من

 المنظمات وبعض البترولية الخدمات شركات هما تعلن تقبل وعدم سنوات ثالث لفتره التحتية للبنى كبيره مشاريع تنفيذ او جديده
 سعارأ في طفره من تخوفا   االستثمار زيادة في 2097 عام منذ بالبدء العالمية النفط وشركات أوبك دول تدعو التي الدولية
 لتلك االقتصادي التقدم على السالب هلظب يلقي الذي السياسي صراعها في االستمرار من أوبك دول بعض تتجنب وان. النفط
ال  بان علما   اخرى، منتجه ومشاريع مشتركه مصافي ببناء اقتصاديا   المتخلفة الدول مساعدة أوبك دول على كما. الدول

 السابع العقد في به قامت كما كبيره بنشاطات حاليا   تقوم الوابك التابعة البترولية ماراتاالستث شركة وال للتنمية أوبك صندوق
 .الماضي القرن من والثامن

 
 االسعار فان وإال استثماراتها زيادة بضرورة للنفط المنتجة الدول تنصح االعالم واجهزة الطاقوية المؤسسات بعض مازالت -29

 كانت مما أوطأ ستكون المنتجة للدول االحتياطية اإلنتاجية الطاقة فان 2022عام ففي وإال  2020عام بحلول كثيرا   سترتفع
 تنجر وال والمقبولة المعقولة واالسعار السوق توازن بين القادمة السنوات خالل توازن ان أوبك على ان .سنه 14قبل عليه
 بندا للمنظمة االعتيادية االجتماعات تتضمن ان نالمستحس ومن ،الحاجة عن فائضة انتاجيه طاقة سيخلق الذي االستثمار فنحو
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 باالستثمار الدول تبدي وإال. عدمه من والغاز للنفط اإلنتاجية الطاقة تطوير في لالستثمار األعضاء للدول المنظمة تشجيع حول
 .العالمية النفطية الشركات قبل
 

 وكندا األمريكية المتحدة الواليات مثل معين، توىلمس الخام النفط أسعار تحسنت ان الدول بعض انتاج يتزايد ان يتوقع
 القادمة السنوات خالل سيستمر المتحدة الواليات في الصخري النفط تطوير بان علما   ،ياالستثمار المحل من وتزيد والبرازيل

 من براميل 7ستتقبل ذيال اسيا سوق نحو ستتجه فإنها المنتجة الدول اما لالستيراد، المتحدة الواليات قابلية في كمؤشر ويلعب
 .والهند الصين وخاصة أوبك من منتجه براميل 10 كل
 

 الصخري انتاج زيادة من للتمكن للبرميل دوالر 60 قالسعر فو لرفع المتحدة الواليات مع الدولية الطاقة وكالة وتتعاون
 البديلة، الطاقة ومصادر الصخري النفط انتاج فيتضاعف ذلك فوق سعاراال زادت ان وخاصة االخرى للنفوط منافسا وتجعله
 اآلسيوية الدول وستتوجه اسيا الحتياجات كافيا   يكون لن سوف والسعودية وإيران العراق من النفط صادرات ان كذلك ويتوقع
  .وكندا البرازيل من االستيراد نحو

 
  التي ألقوه بنفس تكن لم الخام طالنف أسعار لرفع االنتاج بتحديد  2016عام نهاية في أوبك التفاقية الفعل رد ان كما
 بمقاضاة األمريكية العدل لوزارة يسمح قرار مشروع لتمرير سعو عندما 2011عام نيسان في امريكيون مشرعون بها قام

 مره اول في البنزين أسعار لخطر مجددا   االمريكي االقتصاد تعرض مع السعر في التالعب بتهمة بالمنظمة األعضاء الدول
 العرب بين الحرب اثناء لها النفط تصدير على حصار فرض عندما 1973عام في كان نفطية الزمه كاأمري تعرضت
 مكافحة لقوانين أوبك أعضاء بإخضاع االتحادية للحكومة يسمح قانون مشروع في فكر الشيوخ مجلس ان كما .وإسرائيل
 أساسي مبدأ اهم بان المتحدة الواليات في المشرعين من كثير يعتقد حيث .األمريكية الشركات على تسري الذي نفسها االحتكار
 .السعر في التالعب او العروض بتقييد لمنافسينا قيام عدم هو السوق لحرية

 
 التي أوبكب األعضاء الدول بمقاضاة العدل لوزارة يسمح قانون مشروع أقر قد  2008عام االمريكي النواب مجلس ان كما

 الذي اإلجراء ضد النقض حق استعمال الوقت ذلك في هدد األبيض البيت ولكن أسعاره تحديدو النفط إمدادات تقييد على تعمل
 للطاقة مماثل قرار مشروع أقر قد النواب مجلس وكان االحتكار، مكافحة لقوانين للنفط المنتجة الدول يخضع ان شانه من
 .بعد فيما روعالمش من أوبكب الخاصة الفقرة الغاء تم لكن الكونغرس، وتبناه  2007عام
 

 .للبرميل دوالر 108فوق مستوى اعلى النفط أسعار سجلت ان بعد  2011عام األمريكيين للمشروعين الخطوات هذه وجاءت
 ذلك بان وجد إذا المستقبلية اإلجراءات بعض اتخاذ من المتحدة الواليات رئاسة ترامب الرئيس تسلم بعد نستغرب لن وسوف
 .األمريكية المتحدة الواليات أمن يهدد

 
 في التوازن إلعادة  2017حزيران بعد لما االنتاج تحديد اتفاقية تمديد يفضلون بالمنظمة النفط منتجي بان أوبك منظمة بينت -22

 بان علما   المقترح، لهذا مقنعه غير أسباب واعطت .التمديد على معها اتفقت والذي أوبك خارج الدول توافق وان السوق
 التوقع وكان السوق في التوازن اعادة من أكثر االسعار رفع في تساعد ان لها يتوقع كان الدول تلك بها التزمت التي االتفاقية

 ما سيكون النفط سعر بان الواقع باألمر تقبل ان بالمنظمة باألحرى ان .للبرميل دوالر  65-60بين طسعر النف يزيد ان
 لبعض االقتصادي النشاط في كبير تغير يحدث لم ما سنوات لعدة تمتد قد الوقت من طويله لفتره للبرميل دوالر  55-50بين

 دول في االقتصادي النشاط تحجيم حساب على المحلي النشاط برفع حاليا   تقوم التي األمريكية المتحدة الواليات خارج الدول
 اقتصاداتها وتبني أوبك دول قبلتت وان له، المستهلكة او للنفط المنتجة الدول بعض في كبيره امنيه مشكله حدوث او الصين مثل
 .أعاله المذكورة باألسعار متذبذبا   سيكون النفط سعر على

 

 مركز في زميل االن وهو اإليطالية ايني شركة في يعمل كان الذي موجيري ليوناردو هو بدراساتهم الموثوق الطاقة خبراء من -23
 النفط أسعار وان السوق في التوازن سيعيد تم الذي خفيضالت بان أوبك منظمة تعلنه ما يفند هارفارد لجامعة التابع بلفر
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  .لألسعار معنوي دعم إلعطاء فقط خدم االتفاق اعالن ان وبين لذلك تبعا ستتصاعد
 
 في الزاال واالنتاج اإلنتاجية الطاقة بان بينت قد المختلفة العالم حقول في النفط إلنتاج الموسعة دراساته بان موجيري بين ولقد

 المنتجة الدول وان وخاصة الحاجه عن الفائضة الطاقة المتصاص النسبة بنفس ينمو ال النفط على الطلب بينما ستمرم تصاعد
 كانون وخالل االتفاقية تنفيذ وبعد إنتاجها صعدت قد  2016عام من الرابع الربع خالل وخاصة االتفاقية قبل للنفط
 في توازن إلجراء حقيقة رغبت ان أوبك وان شباط، في إنتاجها تصعيدبت أبد كالعادة انها اال إنتاجها حفظت 2017الثاني
 المنتجة الدول اما .يوميا   برميل مليون 2بمعدل إضافي تخفيض اجراء فعليها معقوله مستويات إلى النفط أسعار ورفع السوق
 المتفق من  %60إلى يصل كادي التخفيض معدل فان يوميا   برميللف أ  600تخفيض على اتفقت والتي االتفاقية ضمن االخرى

 .عليه
 

ت أبد، وكذلك الدول التي األمريكية المتحدةالنفط الصخري في الواليات  إلىان تزايد االسعار قد ساعد على اعادة النشاط 
 .دوالر للبرميل  100سعاراألعندما كانت  النفطيةبتطوير حقولها 

 
 مما يدل بصورة 2097اخرى بعد حزيران  أشهرديد االتفاق ستة تجبموجب االتفاقية ب المؤلفةت لجنة مراقبة االنتاج صاو -22

 المنظمةاعضاء  االولى لم تكن كافيه لموازنه السوق حتى ولو التزمت تلك الدول باالتفاق. كما يتجنب أشهران الستة  حةضاو
في السوق كهدف ثانوي. وهناك اولى ويبقى التوازن  كأهميةالخام  طالتصريح بان هدف االتفاقية الرئيسي هو رفع اسعار النف
 للبرميل. وأكثردوالر  60تصريحات صدرت من العراق والسعودية بتفضيل سعر 

 

 )جداول احصائية(

 ( 1جدول رقم ) 

 وبكألأوبكالسلة السعرية 

  -هي التالية: وبكأل السعرية السلةوألتي تمثل معدل اسعار النفوط ان 

 اري الجزائري مزيد صح -1

 خام جيرسول االنجولي  -2

 الثقيل الخام االيراني  -3

 البصرة الخفيف العراقي  -4

 التصدير الكويتي  -5

 السدير الليبي  -6

 بوني خفيف النيجيري  -7

 البحري القطري  -8

 العربي الخفيف السعودي  -9
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 مربان االماراتي  -10

 ميري الفنزويلي  -11

 اورينت االكوادوري  -12

 ( 2)  قمجدول ر

 -:رتفع انتاجها خالل السنوات الخمسة القادمةالدول المتوقع ان ي

 ليبيا  -1

 نيجيريا  -2

  إيران -3

 المملكة العربية السعودية  -4

 روسيا  -5

 فنزويال  -6

 العراق  -7

 عمان  -8

 البرازيل  -9

 النرويج  -10

 الواليات المتحدة االمريكية  -11

 كندا  -12

 -:المستمرة في زيادة االستثمار في قطاع االستخراج أوبكدول 

  ملكة العربية السعوديةالم -1

 الكويت  -2

 االمارات العربية المتحدة  -3

 العراق  -4

 ( 3جدول رقم ) 

 -:دولة مصدرة للنفط مرتبة حسب الحروب االبجدية باللغة االنكليزية  20 أكبر

 الجزائر  -1

 انجوال  -2

  أذربيجان -3
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 كندا -4

 كولومبيا   -5

 االكوادور  -6

  إيران -7

 العراق  -8

 كازاخستان  -9

 الكويت  -10

 ليبيا -11

 مكسيك  -12

 نيجيريا  -13

 النرويج  -14

 عمان  -15

 قطر  -16

 روسيا  -17

 المملكة العربية السعودية  -18

 االمارات العربية المتحدة  -19

 فنزويال  -20
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 ( 4جدول رقم ) 

في السوق النفطي ولعشر سنوات  والمؤثرة( مليون برميل يوميا  3من )  أكثرالدول التي لها قابلية انتاجية 

 -:قادمة

 الكمية مليون برميل يوميا الدولة ت

 15-11 حدة االمريكيةالواليات المت 1

 15-10 المملكة العربية السعودية 2

 11-10 روسيا 3

 8-4 العراق 4

 7-4 إيران 5

 5-3 كندا 6

 5-3 البرازيل 7

 4-2 فنزويال 8

 4 الصين 9
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 ( 5جدول رقم ) 

 توقعات الطلب على الطاقة

النخفاض االنتاج  رسيتصاعد بالنظ أوبكسنة القادمة وان انتاج  25فط والغاز خالل تتوقع وكالة الطاقة الدولية ان يتصاعد الطب على الن

مليون برميل يوميا عام  98.2 إلى 2015مليون برميل يوميا عام  92.5فط سيتصاعد من نوان الطلب على ال أوبكمن الدول خارج 

مليون برميل يوميا  109.4سيكون  2040عام  بان الطلب على النفط في أوبكبينما تخمن  2040عام  103.5 إلىويصل  2025

 .%30 إلىوسيكون هناك زيادة في انتاج الطاقة المتجددة وزيادة كبيرة في استخدام الغاز الطبيعي بزيادة مطرودة تصل 

 توقعات استهالك الطاقة عالميا

طن مكافئ من  مليار
 سنويا النفط

معدل النمو  2040 2035 2030 2025 2020 2014 2000
 نويالس

 0.2 4.140 4.101 4.039 3.955 3.906 3.926 2.316 الفحم

 0.4 4.775 4.708 4.630 4.577 4.474 4.266 3.669 النفط

 1.5 4.313 4.011 3.686 3.390 3.141 2.893 2.071 الغاز

 2.3 1.181 1.096 1.003 888 796 622 676 الطاقة النووية

 1.8 536 502 463 420 377 335 225 الطاقة المائية

 1.1 1.883 1.804 1.721 1.633 1.543 1.421 1.026 الطاقة المتجددة

 6.9 1037 835 643 478 339 181 60 البدائل االخرى

 1.0 17.866 17.057 16.185 15.340 14.576 13.684 10.042 المجموع
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 (6جدول رقم )

 (نفط مليون طن مكافئ من ال) توقعات الطلب على الطاقة 

 Energy BP outlook 2017المصدر 

 

 2035النسبة المئوية  2015النسبة المئوية  2035 2015 
 29 32 4892 4257 النفط 
 25 24 4319 3135 الغاز 
 24 29 4032 3840 الفحم 

 5 4 927 583 الطاقة النووية 
 7 7 1272 893 الطاقة المائية 

 10 3 1715 439 الطاقة المتجددة 

 

ك انخفاض في استعمال الوقود االحفوري بالنسبة للنفط خالل العشرين سنة القادمة هنا 

 هناك توازن في استعمال الغاز الطبيعي 

 هناك انخفاض في استعمال الفحم 

 هناك ارتفاع في استعمال الطاقة المتجددة 

 7مليون برميل يوميا  12.8             إلى 2035يتوقع ان يصل انتاج الواليات المتحدة االمريكية من النفط عام% 

 مليون برميل يوميا  6.1-6.2                                           2035يتوقع ان يصل انتاج كندا من النفط عام 

4مليون برميل يوميا  8.5                                          2035قع ان يصل انتاج روسيا من النفط عام ويت  % 

وميا يمليون برميل  2 – 2.5                                إلى 2035توقع ان يصل انتاج البرازيل من النفط عام ي 

 53مليون برميل يوميا  45.1                                     2035عام  أوب يتوقع ان يصل انتاج مجموع دول  % 

 مليون برميل يوميا 13.7                       3035لسعودية في هذا سيتوقع انتاج المملكة العربية ا أصلمن 
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 مليون برميل يوميا  6.3                                              2035يتوقع ان يصل انتاج العراق في عام 

 مليون برميل يوميا 5 – 6                                               2035في عام  إيرانيتوقع ان يصل انتاج 

 

 ( 7جدول رقم ) 

 ) مليون برميل يوميا ( أوبكتوقع انتاج الدول الكبرى المنتجة خارج 

 40-15التغير  2040 2035 2030 2025 2020 2015 2000 الدولة

 +0 12.8 14.0 14.5 14.7 14.1 12.8 7.9 امريكا
 +1.7 6.1 5.6 5.3 5.1 5.1 4.4 2.7 كندا

 -2.6 8.5 9.3 9.8 10.5 10.9 11.1 6.5 روسيا

 +2.5 4.4 3.7 3.7 3.4 3.1 2.6 1.3 البرازيل

 +8.2 98.9 97.1 97.1 95.7 93.5 92.3 75.1 انتاج النفط العالمي

استهالك النفط 
 العالمي

76.7 92.5 95.8 98.2 99.8 99.8 101.7 11.0+ 

 2.8_ 2.8_ 2.7_ 2.7_ 2.5_ 2.3_ 0.20_ -1.6 اإلنتاجالنقص في 
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 ( 8جدول رقم ) 

 2016خالل النصف االول من عام ( تصدير واستيراد ) حركة النفط في العالم 

  السعودية روسيا العراق كندا االمارات الكويت نيجيريا إيران فنزويال انجوال النرويج المكسي  كازخستان

 امريكا 1121.9 28.7 367.8 3224.6 8.0 186.7 217.7 - 719.2 158.9 33.3 597.6 -

 الصين 1065.4 1058.3 681.0 6.4 244.1 311.7 29.4 603.1 400.2 895.3 16.7 17.5 73.9

 الهند 828.6 5.6 844.4 0.0 339.9 248.0 430.0 341.9 484.7 117.4 - 82.4 3.7

 اليابان 1200.7 216.1 82.4 - 813.2 256.5 - 148.9 5.5 0.0 - 57.6 17.7

كوريا  852.1 86.7 407.2 - 223.8 323.5 4.8 264.9 - 15.4 0.0 76.0 5.8

 الجنوبية
 المانيا  8.4 700.7 59.0 1.2 0.0 5.1 87.4 - 0.0 1.8 201.8 17.5 170.0

 اسبانيا 127.0 92.5 84.4 3.1 - 3.5 196.9 33.4 28.1 49.6 26.5 169.3 74.6

 ايطاليا 114.1 139.6 257.6 4.2 - 28.1 36.9 - - 37.9 16.8 5.5 121.3

 هولندا  41.0 467.8 98.0 0.0 8.5 68.4 69.8 6.9 0.0 11.7 136.5 11.0 -

 فرنسا 164.5 102.4 17.8 - 2.8 6.4 104.5 32.7 - 72.2 87.2 21.1 151.3

 سنغافوره 311.0 3.8 64.2 0.0 236.4 122.8 0.0 - - - - 0.0 -

 تايوان 290.3 - 64.6 - 52.9 202.4 0.0 32.0 - 78.4 - - -

 تايالند 216.8 44.9 - - 264.3 12.5 8.8 - - 6.7 - - -

المملكة  23.4 22.0 1.4 6.7 - 0.0 67.1 - 5.4 7.7 454.4 0.0 -

 المتحدة 
 كندا  97.3 - - - - - 99.2 - 0.0 0.0 36.7 6.3 5.9

 بلجيكا  158.9 250.4 9.7 0.0 - 9.1 59.8 8.8 4.0 7.2 69.8 8.9 -

 بولندا 16.2 417.3 23.7 - - - - - - - 0.0 - 3.4

  تركيا 54.7 63.8 179.6 - - 36.7 0.0 105.8 - - - - 13.9

 اليونان 45.3 64.4 193.3 - - - - 40.0 - - - - 74.7

 السويد  168.6 0.0 - - - 32.1 - 30.0 - 87.9 - - -

 اخرون  783.3 661.0 292.5 0.0 102.4 190.5 376.7 189.7 25.6 190.3 99.4 137.1 348.7

 المجموع 7521.1 4594.2 3698.7 3246.2 2296.3 2112.0 1821.3 1808.1 1702.6 1650.5 1267.0 1208.5 1065.5
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بلدان  المجموع الكلي 

 اخرى
المملكة  الجزائر 

 المتحدة 
  عمان  البرازيل  قطر  كولومبيا  اذربيجان 

 امريكا 31.2 131.2 - 478.0 11.5 15.2 19.3 453.3 7804.1

 الصين 686.0 338.0 8.6 207.2 5.2 66.4 0.0 798.2 7512.7

 الهند 22.1 58.8 99.0 11.6 53.7 0.0 9.0 251.0 4231.8

 اليابان 46.0 - 239.1 10.4 - - - 132.0 3226.1

 كوريا الجنوبية  60.1 - 251.6 0.0 - 59.4 - 190.1 2921.3

 المانيا  - 0.0 - 9.2 114.0 202.3 61.0 154.4 1793.7

 اسبانيا - 45.2 - 49.6 33.1 25.9 24.4 164.5 1234.5

 ايطاليا - - - 7.0 177.8 6.5 19.5 2071 1180.0

 هولندا  - 2.4 3.5 0.8 - 97.7 0.0 51.0 1075.1

 فرنسا - 5.5 134.5 1.2 73.3 26.7 71.9 53.0 994.7

 سنغافوره 6.6 - - 1.9 - 0.0 1.7 69.6 922.5

 تايوان 620 - 57.9 - - - - 82.5 865.2

 تايالند 0.0 - - 0.9 11.6 1.7 17.4 180.9 824.4

 المملكة المتحدة  - 0.0 - - 3.5 - 56.5 75.8 724.0

 كندا  - 0.0 - 7.2 6.0 9.9 69.9 320.1 658.7

 بلجيكا  - 1.0 - 3.3 0.0 25.6 0.0 36.7 653.3

 بولندا - - - - - 0.0 - 1.0 461.6

  تركيا - - - 0.0 - 1.9 - 4.6 460.9

 اليونان - - - - 0.0 - - 34.2 451.8

 السويد  - - - - - 6.3 - 5.7 375.6

 اخرون  0.5 282.7 1.8 2.9 187.8 59.3 179.2 - -

 المجموع 914.6 867.8 796.0 791.3 677.6 604.7 529.9 3310.6 3832.8

 

  2016كة النفط في العالم في النصف االول من عام موقع العراق في حر

  مصدر للنفط في العالم  أكبريعتبر العراق ثالث 

  مستورد للنفط في العالم تليها الصين ثم الهند، ويتوجب على العراق عدم تركيز تصديره  أكبرتعتبر الواليات المتحدة االمريكية

 واليات المتحدة االمريكية فقط على الصين والهند ومحاولة زيادة تصديره لل
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 محاولة استعادة سوقه في اليابان 

 محاولة استعادة سوقه في المملكة المتحدة وفرنسا وبقية دول اوربا بعد تنظيم حركة النفط في المنطقة الشمالية 

 المحافظة على سوقه في تركيا ومحاولة زيادة تصديره لتركيا ولنفس السبب اعاله . 

 

 ( 9جدول رقم ) 

 (مليون برميل يوميا ) 2016وعام  2015مقارنة بين عام 

 الطلب االنتاج 
2015 2016 2015 2016 

   32.63 31.65 أوب انتاج 
   6.69 6.49 أوب مقطرات 
   39.3 38.14 أوب مجموع 

 46.74 46.38 23.40 23.92 مجموع الدول الصناعية
مجموع الدول االخرى خارج 

 أوب 
30.00 29.67 28.61 49.82 

من  أوب الدول خارج 

 المقطرات
2.24 2.27   

من  أوب الدول خارج 

 البايوفيول
2.27 2.34   

   57.65 58.45 أوب المجموع للدول خارج 
 96.56 94.99 96.97 96.59 المجموع

 

 مالحظة 

يادة الطلب العالمي للنفط ومن الممكن ان تقوم هذه يناسب تماما ز على زيادة طاقاتها االنتاجية اال ان ذل  ال أوب بالرغم من تنافس دول 

 .بالحفاظ على احتياطاتها النفطية القليلة بتخفيض انتاجها بدال من التنافس على زيادة االنتاج التي ليس لديها احتياطي كبير الدول

 

 ( 9دول رقم ) ملحق ج

 .تاجعلى اسعار النفط هي بزيادة التصدير وليس زيادة االن أوبكتأثير دول  -1



 

 
 

 أوراق في السياسة النفطية
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تستفيد من زيادة االنتاج وهي الجزائر واالكوادور  جمل فهي تستفيد من زيادة االسعار وال ناقة لها وال الدول التي ال -2

 .والجابون والكويت وقطر واالمارات في الوقت الحاضر

 .ودية) في المستقبل ( والسعبيا يولوالعراق ونيجيريا  إيرانهي  أوبكوقراراتها تؤثر على  المؤثرةالدول  -3

زادت طاقته االنتاجية  إذاالدولة الوحيدة التي تمتلك طاقة احتياطية مؤثرة في اسعار النفط هي السعودية يليها العراق فيما  -4

 .مستوى سقوفها االنتاجيةلاستعاد انتاجها  إذاوليبيا والجزائر 

 

 ( 10جدول رقم ) 

 ارير الدول نفسها (لكميات االنتاج من المصادر الثانوية ) تقمقارنة 

 
 

 مصادر ثانوية تقارير الدول الدولة

الثالث الربع  2016ايلول  2016اب  2016الربع الثالث  2016ايلول  2016اب 
2016 

 10.55 10.491 10.578 10.651 10.650 10.530 السعودية

 4.376 4.455 4.350 4.657 4.775 4.622 العراق

 3.644 3.685 3.643 رغير متوف غير متوفر 3.630 إيران

 N.A N.A N.A 0.270 0.363    0.311 ليبيا

 1.465 1.524 1.420 1.252 1.365 1.104 نيجيريا

 33.346 33.394 33.174 غير متوفر غير متوفر غير متوفر أوبكانتاج 

 

 

 

 ( 11جدول رقم ) 

 برميل يوميا (لف أالتنافس على السوق االسيوية ) 

 
 اليابان لجنوبيةكوريا ا الصين الدولة

النصف االول 
2016 

النصف االول 
2015 

النصف االول 
2016 

النصف االول 
2015 

النصف االول 
2016 

النصف االول 
2015 

 1118 1180 904 870 1051 1052 السعودية

 44 85 337 395 626 689 العراق

 171 213 112 293 590 599 إيران
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 ( 12جدول رقم ) 

 برميل يوميا ( ألف)  أوبكمن دول  ط المصدر لقارة اسياالنف

 
 2015 2014 2013 2012 الدولة

 1.876 1.466 1.413 1.203 العراق

 4.592 4.417 4.586 4.577 السعودية

 1.561 1.551 1.613 1.699 الكويت

 2.386 2.447 2.662 2.403 االمارات

 37 42 82 92 الجزائر

 550 558 373 91 نيجيريا

 

 

 (13جدول رقم )

 مقارنة انتاج النفط بين المملكة العربية السعودية والعراق ) مليون برميل يوميا (

 
 العراق السعودية السنة

2005 9.353 1.879  

2006 9.207.9 1.996 

2007 8815.8 2.086 

2008 9197.6 2.375 

2009 8184.3 2.390 

2010 8165.5 2.399 

2011 9310.9 2.626 

2012 9763.4 2.983 

2013 9637.3 3.054 

2014 9712.7 3.330 

2015 10192.6 3.990 
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 ( 14جدول رقم ) 

 2016حالة الصين النفطية في اب 

 
 2016 2015 

 10.543 10.460 التكرير

 1.132 1.112 استيراد المنتجات

 837 989 تصدير المنتجات

 10.838 10593 الطلب

 

 

 ( 2016الدول المجهزة للنفط للصين ) اب 

 

 2015اب  2016اب  الدولة
 730 1096 روسيا

 924 1032 السعودية

 610 841 عمان

 832 773 انجوال

 505 749 إيران

 799 568 العراق

 267 457 فنزويال

 210 347 كويت

 225 325 البرازيل

 154 188 كونغو

 1033 1392 اخرين

 6288 7768 المجموع
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 (15جدول رقم )
 الدول المجهزة للنفط لليابان

 النسبة المئوية  الفرق  2016كانون االول  2015كانون االول  الدولة  ت 

 23 265 1727 1162 السعودية  1
 7 56 842 786 االمارات العربية المتحدة 2

 19 57 351 294 قطر  3
 41 71 246 175  إيران 4
 -45 -145 176 320 الكويت  5
 -46 -131 151 282 روسيا  6
 36 35 130 96 المكسي   7
 111 35 66 31 العراق  8

 -14 -10- 55 71  اإندونيسي 9
 46 17 52 36 كازخستان  10

 -55 -140 116 256 دول اخرى  11
 %3 105 3613 3508 المجموع  

 

العراق ومساعدته قراض إبم من ان اليابان هي من الدول التي تقوم لليابان قد قل في السنين االخيرة بالرغ العراقان تصدير 

 .وعلى العراق تسديد هذه القروض بالنفط الخام بعد انتهاء فترة السماح المشروطة بتل  القروض

 

 

 (16جدول رقم )

 الشركات النفطية العالمية أكبرانتاج واحتياطي 

مليون برميل ) االنتاج  الشركة 

 (مكافئ
مليار برميل ) االحتياطي  اج النفطينسبة االنت

 (مكافئ 
نسبة االحتياطي 

 % النفطي

 56 17180 63 3239 بي بي  1
 59 24759 59 4030 اكسون موبيل  2
 45 11747 58 2713 شل  3
 48 11580 52 2449 توتال  4

 56 11168 67 2569 فرون يش 5
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 (17جدول رقم )
 ـمليار دوالر وتصدرت الواليات المتحدة في هذا االستثمار ب 583 2015والغاز عام  بلغ االستثمار في قطاع النفط

 مليار دوالر  138

 
 

 ) مليار دوالر ( 

 138 الواليات المتحدة االمريكية 

 57 كندا والمكسيك 

 48 اوربا 

 62 روسيا والدول السوفيتية السابقة 

 51 الصين 

 36 الهند 

 73 الشرق االوسط 

 43 يقيا افر

 61 امريكيا الالتينية 

 

 

 )*( خبير نفطي عراقي

  2017اذار  31ة الى المصدر. حقوق النشر محفوظة لشبكة االقتصاديين العراقيين. يسمح بأعادة النشر بشرط االشار
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