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 أسواق النفط العالمية

إلى أعلى مستوى  يونيوفي ارتفاع أسعار النفط 
 االضطرابات بسبب لها منذ تسعة أشهر
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 أبرز النقاط

  لها منذ تسعة أشهر خالل شهر يونيو وذلك نتيجة مستوىبلغت أسعار النفط أعلى 

 على انتاج العراق.  االضطرابات القلق من تداعيات

  مليون برميل يومياً  3.1الطاقة الدولية زيادة نمو الطلب العالمي بواقع تتوقع وكالة

 .  132.مليون برميل يومياً خالل  9..8ليصل الى  ٪3.1أو 

  مليون برميل  11.3مليون برميل يومياً ليصل الى  1..1ارتفع انتاج أوبك بواقع

 يومياً خالل مايو.  

 تحركات أسعار النفط

بلغت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ تسعة أشهر في شهر يونيو وذلك نتيجة القلق حول 

 10809دير الكويتي وقد بلغ سعر خام التص .البالدفي  االضطراباتانتاج العراق على خلفية 

ارتفاعاً خالل شهر يونيو اإلسنادية تكساس دوالر للبرميل بينما شهدت خامات برنت وغرب 

ولم تصل األسعار لهذا للبرميل على التوالي.  اتدوالر 107للبرميل و ادوالر 115لتصل الى 

، وفور تمدد االضطرابات إلى الموصل وتكريت. 2013المستوى منذ شهر سبتمبر من العام 

التي  حقول النفط والبنية التحتية للصادرات النفطية في محافظة كركوك حولازدادت المخاوف 

مصفاة بيجي ، استهداف ومما يتم تداوله أيضاً  المحكوم فيدرالياً. ييرتكز فيها انتاج الحقل الشمال

والتي تقع في شمال بغداد  ،ألف برميل يومياً  300التي تعتبر أكبر مصفاة في العراق وتنتج 

 األمر الذي زاد من تقلبات السوق. ،بنزينكاللدولة النفطية لمنتجات اللعديد من لوتعّد مصدراً 

وهي أسعار التوصيل في ديسمبر من العام لمزيج برنت  العقود اآلجلةفقد بلغت  ،وبالمثل

و وذلك على خلفية يوني 24برميل في دوالر لل 11206ألعلى مستوى لها منذ عام عند  2014

ا وارتفاع مخزون النفط التطورات في العراق. كما ساهمت االنقطاعات المستمرة في انتاج ليبي

 .  العقود اآلجلةاالستراتيجي الصيني في دعم 

أو حتى ، بغداد تمدد االضطرابات إلى مع تراجع احتماالتولكن أسعار النفط قد بدأت بالتراجع 

. وتتعلق المخاوف بشكل رئيسي باالنتاج السيطرة بشكل تام على كركوك وبيئتها النفطية

واألثر الذي قد تخلفه هذه األزمة المستمرة بشأن تحقيق العراق  ،الحاليالمستقبلي للعراق وليس 

 لهدف االنتاج المستقبلي في وسط التزايد المستمر في الطلب العالمي على النفط.

في الجنوب قد ساهم في دعم  . وبالفعل فإن االنتاج المتزايد في حقلي الرميلة وغرب القرنة

 ،الماضيةاألربعة شهر األماليين برميل يومياً خالل  1من  اجمالي االنتاج العراقي الى أعلى

ألف برميل يومياً نتيجة الضرر  250في انتاج كركوك بواقع  االنقطاععلى الرغم من ذلك و

كركوك الذي يعتبر الوسيلة الرئيسية لنقل النفط العراقي الشمالي -الذي لحق بخط أنابيب جيهان

. وبحلول نهاية شهر العنفالى تركيا والذي قد توقف عن العمل منذ شهر مارس نتيجة أعمال 

برميل يومياً بينما أقفل مزيج غرب  اتدوالر 110الى  سعر مزيج البرنت يونيو تراجع

للبرميل وذلك على خلفية استكمال العمل في حقل  اتدوالر 106تكساس المتوسط الشهر عند  

 .فيه االنتاجحول احتمال انقطاع الفيل في ليبيا الذي ساهم في تخفيف القلق 

  

 على النفط العالمي توقعات الطلب

مليون  3.1بواقع  132.وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على النفط للعام  توقعت

ما يعكس التحسن الذي يشهده  ،مليون برميل يومياً  9..8ليصل الى  ٪3.1برميل يومياً أو 

 أسعار النفط الخام: 3الرسم البياني 
 ))دوالر للبرميل

 

 رويترز \مؤسسة البترول الكويتية المصدر:
 

 لنفط برنتالعقود اآلجلة : .الرسم البياني 
 )2014سعر التوصيل في ديسمبر من العام   ،)دوالر للبرميل

 

 رويترز المصدر:
 نمو الطلب العالمي على النفط: 1الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

 وكالة الطاقة الدولية المصدر:
 

 اإلنتاج النفطي لمنظمة أوبك: 2الرسم البياني 
 )يومياً  برميليشمل انتاج العراق، مليون )

 

 المنظمات المشتركة للبيانات الخاصة بالنفط  المصدر:
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ومن المتوقع أن يظهر معظم هذا النمو في الربع األخير من هذا العام تزامناً  االقتصاد العالمي.

مليون برميل يومياً في الربع األول  9104ع الطلب العالمي من مستواه المنخفض عند مع ارتفا

مليون برميل يومياً في الربع األخير من  94ليصل الى مستوى مرتفع عند  2014من العام 

  . 2014العام 

 لنفطل العالمية مداداتاإلالتوقعات بشأن 

 مليون برميل يومياً خالل شهر مايو 11.3العراق(  بما فيهاإنتاج النفط لدول أوبك ) بلغ

وذلك وفقاً للبيانات  من شهر أبريل٪ 1.9مليون برميل يومياً أو  1..1مسجالً زيادة بواقع 

ويعتبر هذا الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد فيه انتاج أوبك  .كمن منظمة أوب المستقاة

عشر شهراً خالل شهر فبراير. وقد جاءت ارتفاعاً بعد أن تراجع الى أقل مستوى له منذ اثني 

والسعودية بواقع  ٪307والعراق بواقع  ٪902أكبر الزيادات الشهرية من اإلمارات بواقع 

005٪. 

مليون برميل يومياً في مايو االرتفاع في انتاج  3018ويعكس انتاج العراق المتزايد الذي بلغ 

ما ساهم في دعم تراجع االنتاج الذي  2الرميلة وغرب القرنة  يالحقول الجنوبية بما فيها حقل

شهدته الحقول الشمالية من حقول محافظة كركوك وذلك نتيجة الضرر الذي واجهه خط أنابيب 

 كركوك خالل شهر مارس.-جيهان

حيث تراجع انتاج ليبيا  وبالمقابل لوحظ التراجع في النتاج في كل من الكويت ونيجيريا وليبيا.

ألف برميل يومياً خالل مايو نتيجة  217ل مستوى له منذ سنتين ونصف السنة بواقع ألق

قد  في الحقبة السابقةمن انتاج ليبيا  ٪85. كما أن البالداإلضرابات واالحتجاجات التي شهدتها 

 توقف خالل العام الماضي. 

برميل يومياً خالل مليون  1.11في الوقت نفسه فقد ارتفع اجمالي االنتاج العالمي بواقع 

وقد جاء هذا االرتفاع على األغلب نتيجة  مليون برميل يومياً. 6..8شهر مايو ليصل الى 

وقد ساهمت اإليرادات األميركية بشكل كبير زيادة االنتاج من خارج أعضاء منظمة أوبك. 

المتوقع أن . ومن الضخري النفطجراء التحول الكبير في االنتاج بسبب التطور في استخراج 

مليون  105يرتفع االنتاج من خارج أعضاء منظمة أوبك )بما فيه سوائل الغاز الطبيعي( بواقع 

 .2014برميل يومياً خالل العام 
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National Bank of Kuwait SAK 

Bahrain Branch 

Zain Tower, Building 401, Road 2806 
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UK 
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(International) Plc 
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France 

Tel: +33 1 5659 8600 
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National Bank of Kuwait SAK 
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China 
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Kuwait 
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NBK Capital 
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Qatar 

International Bank of Qatar (QSC) 

Suhaim bin Hamad Street 

P.O. Box 2001 

Doha, Qatar 
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