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 النفط أسعارحول اخلزين النفطي العاملي والتغري يف  نقاش الستفسارات

 د.علي مرزا

حول الخزين النفطي العالمي ستفسارات  مؤخرًا، امن الخبير االقتصادي السيد فاروق يونس،    تلقيت 
 . وسأستجيب لهذه االستفسارات في ما يلي: أسعار النفطوالتغير في 

 ]قرار الرئيس األمريكي أطالق كمية من الخزين االستراتيجي للنفط[   سيؤديهل    األول:  ستفساراال
 تخفيض سعر البنزين على المدي القصير؟ إلى 

   :1 الستفسار استجابة
"ستطلقه"  رد بأن ما  و تشرين الثاني/نوفمبر،    23في  الخزين،     releaseأطالقعن    البيت األبيض،  اعالن في  

مليون    50  كمية تبلغ   Strategic Petroleum Reserveمن خزين النفط االستراتيجي  األمريكية  وزارة الطاقة  
للنفط     daily supply  العرض اليوميمتوسط    ومن الجدير بالذكر أن  1األشهر القادمة".على مدى "برميل  

  لذلك   2021.2الربع الثالث من  خالل    ،ي-ب -ممليون برميل/يوم،    20.2  حواليبلغ    في الواليات المتحدة
لن يكون    ،طلق على مدى "األشهر القادمة"ست  والتي    فقط  عرض /يوم 2.5  حوالي  تعادل التي  ،هذه الكميةفأن  

ولكن باإلضافة    النفط.  أسعار  على،  fundamentals  أساسيات العرض والطلب تفاعل  في    ،لها تأثير ملموس
، داخليًا تتأثر بعوامل المضاربة والتوقعات   عالميًا عمومًا،، المترابطة  ر النفط )والمنتجات(الألساسيات فإن اسع

تبار ع يمكن ا لذلك  ، الخ.  العالقات الدولية والجيوسياسية تأثير  وقد يمتد األمر في السوق العالمية إلى    وخارجيًا،
االستراتيجي الخزين  من  كمية  أن  إشارة  اطالق  في  األمريكيةاإلدارة    إلى  المنتجات    ترغب  أسعار  تخفيض 

أن تقوم هذه  في  الواليات المتحدة  في رغبة    أوبك+من ناحية، وإشارة لدول    داخليًا،  ،ال سيما البنزين،  النفطية
 

 : الخزين االستراتيجي اطالق  عن  عالناال :أنظر 1
 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/23/president-biden-announces-release-from-the-

strategic-petroleum-reserve-as-part-of-ongoing-efforts-to-lower-prices-and-address-lack-of-supply-around-the-world/. 
، م نتجة جميعها في الواليات  سوائل وقود متجددو   LNGs  سوائل الغازو النفط الخام    ما يلي:  oil supply  يشمل عرض النفط  2

ناقصًا صادرات النفط   السوائل/زائدًا استيرادات النفط الخام والمنتجات   processing gainsزائدًا مكتسبات التصنيع   المتحدة،
. والرقم المبين في المتن adjustments  ( زائدًا تعديالتنافصًا اإلضافةالسحب  زائدًا التغير في الخزين )  السوائل/الخام والمنتجات

 .  EIA (2021) Monthly Energy Review, November 2021: في 59ص  3.1محتسب من جدول  2021ع الثالث بللر 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/23/president-biden-announces-release-from-the-strategic-petroleum-reserve-as-part-of-ongoing-efforts-to-lower-prices-and-address-lack-of-supply-around-the-world/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/23/president-biden-announces-release-from-the-strategic-petroleum-reserve-as-part-of-ongoing-efforts-to-lower-prices-and-address-lack-of-supply-around-the-world/
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ب أخرى الدول  ناحية  من  اإلنتاج،  اإل  .زيادة  هذه  تكون  النفطساهمت    ات شار وربما  أسعار  خالل ،  بانخفاض 
بما فيه انخفاض أسعار    ،كانون األول/ديسمبراألسبوع األخير من تشرين الثاني/نوفمبر واألسبوع األول من  

البنزين ومنها  لالنخفاض   .المنتجات  األساس  السبب  أن  اعتقادي،هذا  غير  في  والعرض   ،  بالطلب  يتعلق 
)بعد االغالق الذي سببه    موماً عفي العالم    االنفتاح  ب ب  س  ت  من    مبالرغ. فمن ناحية الطلب المتوقع،  ينالمتوقع

  مؤخراً   القلق أثير  ، فأن 2020مقارنة بعام    2021في    بنسبة كبيرة  على النفط  في زيادة الطلب   وباء كورونا(
الخشية  ، ومن ثم  كورونا  سفايرو من    Omicron variantعودة األغالق بعد ظهور الساللة الجديدة  إمكانية  من  
 الواليات المتحدةشارة  إي توقع بعد  كان    ،. ومن ناحية العرض مجدداً   آثارها في انخفاض الطلب على النفطمن  

ي(  -ب -م   0.4)  شهرياً  بالزيادات المجدولة  +أوبكأن تستمر دول  ،االستراتيجي في اطالق بعض من الخزين
أو زيادة  ،  2021  يوليو/تموز  18في  أوبك+  قرت في اجتماع  التي ا    ،ونهاية السنة  2021بين تموز/يوليو  

  أكبر.

  0.4)   المذكورةالزيادة    رعلى استمرا،  2021كانون األول/ديسمبر    2، في  أوبك+وافقت دول    ،وفعالً 
  3أيضًا. 2022شهر كانون الثاني/يناير  ت طبق في  ل ي(-ب -م

بين    %15- بنسبة    WTI  تكساس  غرب   وسيط  خام  لقد قادت محصلة هذه العوامل إلى انخفاض سعر 
خالل   السعر  خالل    23/11- 1/11متوسط  حوالي  2021،  3/12- 11/ 24ومتوسطه  من  أي   ،81  

إلى   برميل/دوالر 82حوالي من  ،%10- بنسبة   برنت خام وانخفض سعر  . دوالر  69  حوالي دوالر/برميل إلى
الثالثة  خالل األيام    باالرتفاعاخذت    أسعار هذين الخامينمع مالحظة أن    .نفس الفترةخالل  دوالر    74حوالي  

  4.(ديسمبر/األول كانون   8-6األخيرة )
 

OPEC Ministerial -OPEC and non rd23لدول أوبك وغير أوبك    23االعالن عن نتائج االجتماع الوزاري  "أنظر:   3

Meeting"    األول/ديسمبر،  2في   . https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/6736.htm  ،2021  كانون 

االجتماعاال"و نتائج  عن  أوبك  19الوزاري    عالن  وغير  أوبك    ، 2021تموز/يوليو    18  في   "لدول 
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/6512.htm . 

  الموقع االلكتروني اليومية من  ارقام األسعار  في المتن محتسبة من    WTIخامات برنت ووسيط غرب تكساس    أسعارمتوسطات    4

Markets Insider،  price-https://markets.businessinsider.com/commodities/oil  .  ،أن    يالحظمن ناحية أخرى
اال االستراتيجي    عالنتاريخ  الخزين  اطالق  الثاني  23هو  عن  سعر    2021  نوفمبر/تشرين  أن  حين  غرب وسيط    خام في 

لم يكن هناك  تشرين الثاني    25يوم الجمعة    في)ويبدو    23الثاني عنه في يوم  تشرين    24لم ينخفض في يوم     WTIتكساس
دوالر عنه    10تشرين الثاني بحوالي    26في يوم  فاض  خأنما حدث االن  ، 23بنفس مستوى يوم    24إذ استمر سعر يوم    تداول(

تزامن مع اعالن    لفايروس كورونا  Omicron variant  ظهور الساللة الجديدةعالن عن  كان اال،  ا السياقوفي هذ.  24/11في  
   .بعد ذلك ،المتحدةفي الدول المختلفة بما في ذلك الواليات  هذه الساللة ظهور عن   عالنيد االاوتز  ،ياالستراتيج اطالق الخزين

https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/6736.htm
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/6512.htm
https://markets.businessinsider.com/commodities/oil-price
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 ما يلي:  من المناسب مالحظة ،من ناحية أخرى 

معالجة األزمات التي يمكن أن  ن هدف الخزين االستراتيجي األساس هو ليس التأثير في األسعار وإنما  إ  )أ(
استيراد النفط أو حدوث ظروف في  انقطاع    لعدة عوامل، من بينها   نتيجة النقص في عرض النفط    تنجم عن

ي ت، الخ، الومشاكل اإلنتاج والنقل  ات عن العملاإلضرابالكوارث الطبيعية األخرى و و   ريصاداخلية كاألع 
 . واإلنتاج اإلنتاجيةؤدي النخفاض الطاقة ت

عمليات المتاجرة والمضاربة في    في  كبيرة  أهمية  لها(  )تمييزًا له عن االستراتيجي  التجاري كلفة الخزن    )ب( إن
ما    على سبيل المثال،.   futuresوعقود المستقبالت   spot  للتداول الفوري   NYMEX  كنيويور كسوق  سوق  
كلفة الخزن    ارتفعت   . فلقد بالنفط"  ممتلئة، عندما كانت الخزانات "2020عام  من    أبريل /نيسان  20في    حدث 
من ناحية أخرى،  ،  NYMEX  كنيويور في سوق    قواعد المتاجرة و ، مع انخفاض الطلب، من ناحية،  بحيث 
ن لمنح  ي كان البائعون مستعد   ، . بعبارة أخرى إلى قيمة سالبة  WTI  تكساسغرب  وسيط    خامسعر    أنحدر

بالبرميل يتطلب دفع كلفة خزن عالية تتخطى    احتفاظ البائعألن    للمشتري   برميل النفط مجانًا زائدًا عالوة
على النفوط  موازي أو مماثل  . بالطبع لم يكن لهذا اثر  انخفاض الطلب في ضوء توقع استمرار    ،العالوة

غير   5.إلى قيمة موجبة في اليوم التاليعاد لالرتفاع  سعر وسيط غرب تكساس كما أن ماألخرى في العال
، قصيرة المدى  ،مهمة  لها تبعات   وكلفة الخزن أن مستوى الخزين والتغير فيه  هي  س هنا  اس األالنقطة  أن  

  على األسعار. ،وتوقعاتهما في ضوء عالقة العرض والطلب 

من المؤشرات الرئيسية التي    تعتبر جميعاً   ، والتوقعات بشأنهما،والتغير فيهالتجاري  مستوى الخزين  )ج( إن  
ر كلما أش    بأكثر من المتوقعمستوى الخزين  كلما ارتفع    سبيل المثال،. على  هتدى بها حول توجه األسعاري  

بأكثر من  كلما انخفض الخزين  وعلى نفس الغرار،    لألسعار.  انحداري توجهًا  ومن ثم    لطلب أضعف  ذلك
  .ع األسعارار ذلك لطلب أقوى ومن ثم توجهًا الرتفكلما أش   المتوقع

 
ن شرت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين ورقة  ،  "استفسارات اقتصادية ونفطيةنقاش حول  "(  2020مرزا ): علي  أنظر 5

، المجلد الثاني،  العراق والعالم  – أوراق اقتصادية ونفطية  (  2021مرزا ) علي  ، وأعيد نشرها في  2020أيار/مايو،    12العراقيين ،  
 شباط/فبراير. كتاب إلكتروني مجاني، من منشورات شبكة االقتصاديين العراقيين، 
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من الخزين االستراتيجي في الواليات   بعض]جراء اطالق  تجاه    اوبك+ما هو رد فعل    :الثاني  ستفساراال
 ؟المتحدة[ 

   :2 الستفسار استجابة
والصاعدة/النامية    األخرى   الدول الصناعيةو ،  الواليات المتحدة  لرغبة شارة  إك   اعتبرته  أوبك+  دولمن المحتمل أن  

، وذلك رغبة في تقييد ارتفاع أسعار النفط  النفطيومن ثم العرض  اإلنتاج  زيادة  ب  أوبك+ دول  قيام  في    عمومًا،
في ظل توقع لكن  و   .ًا على النمو االقتصادي في العالم)والغاز( بغية الحفاظ على زخم االنفتاح في التأثير ايجاب

قرار    ، فأنمن فايروس كورونا  Omicron variantانخفاض الطلب نتيجة الحتمال انتشار الساللة الجديدة  
،  المشار أليه أعاله،  2021  كانون األول/ديسمبر  2في    +أوبك لدول    23االجتماع الوزاري    في  زيادة اإلنتاج

فأن  بدرجة ملموسة،    االنفتاحإذا تبين أن الساللة الجديدة ال تعرقل    غير أنه  .نفطلأسعار اانخفاض    قد يفاقم
  تلجأ ، بأغلب الظن، سفي هذه الحالة  . و أسعار النفطلن يكون لها تأثير كبير على    في اإلنتاج  المذكورةالزيادة  

 . زيادة اإلنتاج الحقاً نسب  لزيادة +أوبك دول

نحو االرتفاع وتصل إلى    حسب تصريحات البعض ستتجه  طيالحظ ان اسعار النف  :الثالث  ستفساراال
  الواحد كيف تعلقون؟  للبرميلدوالر  100

   :3 الستفسار استجابة
توقعات   المستقبل.    projectت سِقط  هذه  إلى  القصير  األمد  في  يحدث  مدفوعةما  بسلسلة    ،اعتقاديب،  وهي 

الرتفاع   قادت  التي  والظروف  النفطالحوادث  حزيران  أسعار  الفترة  الثاني-يونيو /خالل    2021نوفمبر/تشرين 
كما أشير أليه أعاله، لكن  و   6.نهاية شهر تشرين األول/نوفمبرفي ورقتي األخيرة المنشورة في    تناولتهاوالتي  
النفط    أخذت  الثاني/نوفمبر واألسبوع األول من كانون  باالنخفاض خالل األسبوع  أسعار  األخير من تشرين 

يعكس    ،2021  األول/ديسمبر وربما  الثاني  األسبوع  بداية  في  االنخفاض  تجربة  ف  ذلكل  تجاهه.اليتوقف  أن 
  لالرتفاعقد تدفع أسعار النفط    والتوقعات بشأنها  أن ظروف العرض والطلب   تبين  2021من    الثانيالنصف  

حالل متزايد  نتيجة إل  الطويلالمتوسط/في األمد  النفط  أسعار    بافتراض انخفاض حتى  ف  . على هذا  واالنخفاض 
فان أسعار النفط ستتقلب    ،غير المخلص من االنبعاثات الملوثة للبيئة  االحفوري محل الوقود    "النظيفة" للطاقات  

وحتى   برميل/والرد   100صعود أسعار النفط إلى  بحيث يبقى احتمال  مستقباًل    لظروف العرض والطلب   تبعاً 
 المشار أليها أعاله. يكون من المناسب مراجعة ورقتي  قد   .اً ، وارد خالل بعض من فترات قادمة ،تخطيه

 
التبعات المتوقعة وتوجهات الدول   -"التحول نحو إنتاج واستهالك الطاقات "النظيفة" في العالم   (2021أنظر: علي مرزا ) 6

 تشرن الثاني/نوفمبر. 29"، شبكة االقتصاديين العراقيين، المصدرة للنفط
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المتحدة   :الرابع  ستفساراال الواليات  في  الخام  النفط  من  اإلستراتيجي  الخزين  او  االحتياطي   يقدر 
اإلستراتيجي  600 بحدود الخزين  مكونات  فكر عن  اعطاء  يمكن  هل  برميل  مليون 

  7  على مستوى العالم؟
   :4 الستفسار استجابة

( العالمي  الخزين  و وصل  لهالتجاري  مستوى  أعلى  سنوات  االستراتيجي(  الخمس  خالل  في    األخيرة،، 
مليار برميل   8.0مليار برميل. ولكنه أنخفض إلى حوالي  8.9حوالي  إلى  2020  يونيو/حزيران-أبريل /نيسان

( في تقرير  Vصفحة  )ويتضح ذلك من شكل بياني في    .2021  )نهاية الربع الثالث(  سبتمبر/نهاية أيلولفي  
م  س ِ ق  وي    .أدناه  المبين عنوانه    2021لشهر تشرين الثاني/نوفمبر    ، حول السوق النفطية العالمية،أوبك الشهري 

  واالستراتيجي   فالخزين التجاري Non-OECD دول  لاستراتيجي. أما  تجاري و بين    OECDهذا الشكل خزين دول  
والخزين    التجاري م الخزين  س ِ ق  ن ملف اكسيل ملحق بالتقرير المذكور ي  فأ. إضافة لذلك  فيه  برقم واحد   انمدمج

 فيه.   Non-OECDولكن ال وجود ألرقام دول  OECDبين مجموعات دول  ستراتيجياال
لى مستوى العالم غير متاح  ع  ، كرقم منفصل عن مجموع الخزين،أن الخزين االستراتيجي  تضمنوهذا ي

 .ي  في النشرات التي لد 
  نهاية   في  OECDالخزين لدول  مجموع    ، أنمن التقرير وملف اكسيل الملحق بهيتضح،  بالنتيجة،  

  1.5و   خزين تجاري   برميل  مليار  2.8مليار برميل، منه    4.3  حواليبلغ    2021من    )نهاية أيلول(  الربع الثالث 
نفس الفترة  نهاية    في (تجاري واستراتيجي) أما لباقي دول العالم فلقد بلغ الخزين . خزين استراتيجيبرميل مليار 

ميل المشار له  ر مليار ب  8.0  ( تجاري واستراتيجيللخزين )   رميل ليصبح المجموع العالمي بمليار    3.7حوالي  
 أعاله.

 من:  مأخوذة لدول العالم أرقام مجموع الخزين
 OPEC’s Monthly oil Market Report-November 2021, p. V. 

 من:  مأخوذة OECD دول ت لمجموعا الخزين أرقام
Excel File attached to OPEC’s Monthly oil Market Report-November 2021 . 
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PSR  نظر:أ؛ مليون برميل 618 ، حوالي 2021 سبتمبر/من النفط الخام في نهاية أيلول  

https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_stoc_typ_d_nus_SAS_mbbl_m.htm . 

https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_stoc_typ_d_nus_SAS_mbbl_m.htm

