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 خاصة في دول  ،االنتاج اضطرابات في براير على خلفية ارتفعت أسعار النفط خالل شهر ف

  باإلضافة الى توتر األوضاع الجيوسياسية. ،أعضاء منظمة أوبك

  على الرغم من تحسن  ، وذلك2004أن تتراخى أساسيات سوق النفط في العام من المتوقع

العالمي. ومن المفترض أن تساهم الزيادة الضخمة المتوقعة في االقتصاد التوقعات بشأن 

 األسعار. انخفاض االنتاج من خارج دول منظمة أوبك في 

  مليون برميل يومياً خالل  0.3من المتوقع أن يسجل الطلب العالمي على النفط نمواً بواقع

 .2003بنسبة مشابهة لتلك التي شهدها العام  ،هذا العام

 تحركات أسعار النفط

الشهر  ، معوضة بذلك بعض االنخفاض الذي حصل فيشهر فبراير خاللارتفعت أسعار النفط 

سبعة  منذ له الى أدنى مستوى هبوطهوقد استعاد سعر خام التصدير الكويتي قوته بعد  الماضي.

دوالرات للبرميل بحلول التاسع  101دوالر للبرميل في بداية الشهر ليصل الى  100أشهر عند 

 111دوالرات لتصل الى  4عشر من شهر فبرير. كما ارتفعت أيضاً أسعار مزيج برنت بواقع 

شهر  متوسط إال أن متوسط كال المزيجين قد ارتفع بواقع دوالر واحد فقط عن ،لدوالر للبرمي

 ،وهو الخام اإلسنادي في الواليات المتحدة ،. بينما شهد مزيج غرب تكساس المتوسطايرين

 61دوالرات للبرميل من  104له منذ أربعة أشهر عند  مستوىزيادات ضخمة ليسجل أعلى 

 متوسط سعرهدوالرات عن  1وقد ارتفع متوسط سعره لهذا الشهر بواقع دوالر في بداية الشهر. 

من  ،وقد تقلّص تباعاً الفارق بين مزيج غرب تكساس ومزيج برنت بشكل كبيرخالل شهر يناير. 

     دوالرات فقط في أواخر شهر فبراير. 1دوالر في منتصف شهر يناير الى  11

باإلضافة الى توتر  ، ال سيما من دول أعضاء منظمة أوبك،االنتاجاالضرابات في  توقد ساهم

حيث على عكس ما جاءت به التوقعات.  ، وذلكالنفطسوق األوضاع الجيوسياسية في تضييق 

 بعد وذلك ،أكثر من مليون برميل يوميا  بأدى استمرار اإلضرابات في ليبيا الى هبوط االنتاج 

بينما أدت القيود اللوجستية  .مليون برميل يومياً  1.1عند  الحربمنذ انتهاء أعلى مستوى  هليسجت

وذلك  ،مليون برميل يومياً  0.0من  الى أقلط االنتاج واألوضاع السياسية في العراق الى هبو

مليون برميل يومياً. وعلى صعيد  0.2لعام الماضي عند ا فيبعد وصوله الى أعلى مستوى له 

وما تبعها من تدخل عسكري فقد تسببت األزمة األخيرة في أوكرانيا  ،األوضاع الجيوسياسية

   ارتفاع أسعار النفط في بداية شهر مارس وسط مخاوف بشأن انقطاع مصادر الطاقة.  روسي ب

وخاصًة في خاصة في االقتصادات المتقدمة.  ،على النفط الطلب العالمي ازدادت قوة وقد

 على النفط مدعوماً ببرودة الطقس وانخفاض األمريكي حيث كان الطلب الواليات المتحدة، 

من  أنابيب جديد بتدفق كميات أكبر من النفط البدء في تشغيل خط ساهم . وقديالنفط المخزون

. فقد ساندت هذه العوامل الزيادات الكبيرة في أسعار جنيشوك في مدينة  المخزونات الموجودة

 مزيج غرب تكساس المتوسط خالل األسابيع األخيرة. إال أنه من المفترض ان تقلل المصافي 

 سمية والتي عادة ما تتم خالل شهري مارس وأبريل.أعمال الصيانة المونتيجة على النفط  طلبها

على خلفية وذلك  ،بشكل طفيفمستقبالً النفط أساسيات سوق ومن المتوقع أن تتراخى 

. ومع وجود احتمالية كبيرزيادة اإلمدادات من خارج دول منظمة أوبك بشكل حول  التوقعات

    .2014األسعار خالل العام  تتراجع من الممكن ان ، تعافي انتاج دول أعضاء منظمة أوبكب

 أسعار النفط الخام
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 توقعات الطلب على النفط

عام في ال ٪3.7 هنموأن يبلغ  يتوقع صندوق النقد الدوليوالذي مع تحّسن االقتصاد العالمي 

 ولكن بوتيرة أقل سرعة.فيتوقع المحللون أن ينمو الطلب العالمي على النفط أيضاً  2004

 العام خاللمليون برميل يوميا   1.0الدولية للطاقة زيادة الطلب على النفط بواقع الوكالة وتتوقع 

العام الماضي. حيث تعتبر عن   ٪1.4بزيادة بلغت  ،مليون برميل يومياً  62.1ليصل الى  الحالي

ومن المتوقع ان يأتي نمو الطلب بأكمله . 2010 شهدها العام وتيرة النمو هذه مشابهة لتلك التي 

لتعاون االقتصادي والتنمية. بينما من المتوقع أن يهبط الطلب في امن خارج دول أعضاء منظمة 

وذلك نتيجة الضعف المتواصل  ،مليون برميل يومياً  0.1دول أعضاء المنظمة بواقع ما يقارب 

ومن المتوقع أن ينمو الطلب  .األعضاء األوضاع االقتصادية والمالية في الدول األوروبيةفي 

ليتجاوز الطلب من داخل المنظمة، وذلك خالل  من خارج دول أعضاء المنظمةعلى النفط 

 .2014النصف الثاني من العام 

 التوقعات بشأن إمدادات النفط

 للشهر الثاني على التوالي إنتاج النفط لدول أوبك اإلحدى عشرة )أي باستثناء العراق( ارتفع

 0..2مليون برميل يومياً  ليصل الى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر عند  0.407بواقع 

ليبيا بواقع وقد جاء هذا التعافي على خلفية استعادة االنتاج نشاطه في  .مليون برميل يوميا  

 في نتاجتضاعف اال وقد ألف برميل يومياً.  211ألف برميل يومياً و في نيجيريا بواقع  280

المتظاهرين وذلك بعد أن وافق  ،مليون برميل يومياً خالل الشهر الحالي 0.1ليبيا ليصل الى 

. ولكن من لبضعة أشهر حقول الغربيةالعلى رفع الحصار الذي تسبب في وقف االنتاج في أهم 

تكرر االضرابت والتي وذلك بعد  ،هبط مرة أخرى في فبرايريكون االنتاج قد المتوقع أن 

فقد ظل انتاج النفط الكويتي  ،اغالق حقل الشرارة في الغرب. في الوقت نفسه تسببت في

  مليون برميل يومياً. 2.6 عند حوالي مستقراً نسبياً 

 30خالل شهر يناير ليصل الى ما يقارب كما ازداد إجمالي انتاج أوبك )من ضمنها العراق( 

الضخمة في االنتاج  االنخفاضاتن وقد جاء هذا االرتفاع على الرغم ممليون برميل يومياً. 

بعد أن  ،ن برميل يومياً مليو 2.8ف برميل يومياً ليصل الى أل 114بواقع  هبطالذي قد العراقي 

أعمال و الظروف المناخية بلغ أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر في ديسمبر. وقد تسبب كل من

وذلك لنقص القدرة على التخزين. بإغالق بعض االنتاج الصيانة في موانئ التصدير الجنوبية 

إال أن تعافياً محتمالً في انتاج العراق  ،وقد قللت السعودية من انتاجها بشكل طفيف خالل الشهر

   انتاجها بشكل أكبر خالل األشهر القادمة. خفض علىالسعودية  يرغموليبيا قد 

 0.9ع ما يقارب من المتوقع أن ترتفع اإلمدادات من خارج دول أعضاء منظمة أوبك بواق

ألف برميل يومياً من سوائل الغاز  200حيث ستأتي  ،2004برميل يومياً خالل العام مليون 

الزيادات الضخمة في انتاج أميركا خلفية  بشكل أساسي علىوقد يأتي ذلك  الطبيعي لدول أوبك.

  الشمالية.

 

 

 
 اإلمدادات النفطية من خارج منظمة أوبك

 )مليون برميل يومياً )

 

 

  بنك الكويت الوطنيو الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة أوبك و داتاستريمتومسون رويترز  المصدر: 
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Head Office International Network  NBK Capital 

Kuwait 

National Bank of Kuwait SAK 

Abdullah Al-Ahmed Street 

P.O. Box 95, Safat 13001 

Kuwait City 

Tel: +965 2242 2011 

Fax: +965 2259 5804 

Telex: 22043-22451 NATBANK 
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Bahrain 

National Bank of Kuwait SAK 

Bahrain Branch 

Zain Tower, Building 401, Road 2806 

Seef Area 428, P. O. Box 5290, Manama 

Kingdom of Bahrain 

Tel: +973 17 155 555 

Fax: +973 17 104 860 

 

National Bank of Kuwait 

Bahrain Branch (H.O) 

GB Corp Tower 

Block 346, Road 4626 

Building 1411 

P.O. Box 5290, Manama 

Kingdom of Bahrain 

Tel: +973 17 155 555 

Fax: +973 17 104 860 

  

United Arab Emirates 

National Bank of Kuwait SAK 

Dubai Branch 

Sheikh Rashed Road, Port Saeed 

Area, ACICO Business Park 

P.O. Box  88867, Dubai, UAE 

Tel: +971 4 2929 222 

Fax: +971 4 2943 337 

 

National Bank of Kuwait,  

Abu Dhabi Branch 

Airport Road, next to Abu Dhabi Education 

Council, P.O.Box:113567,  

Abu Dhabi 

Tel: +971 2 222 2727  

Fax: +971 2 222 2477 

 

Saudi Arabia 

National Bank of Kuwait SAK 

Jeddah Branch 

Al Khalidiah District,  

Al Mukmal Tower, Jeddah  

P.O Box: 15385 Jeddah 21444 

Kingdom of Saudi Arabia 

Tel:   +966 2 603 6300 

Fax:  +966 2 603 6318 

 

Jordan 

National Bank of Kuwait SAK 

Amman Branch 

Shareef Abdul Hamid Sharaf St 

P.O. Box 941297, Shmeisani,  

Amman 11194, Jordan 

Tel: +962 6 580 0400 

Fax: +962 6 580 0441 

 

Lebanon 

National Bank of Kuwait 

(Lebanon) SAL 

BAC Building, Justinien Street, Sanayeh 

P.O. Box 11-5727, Riad El-Solh 

Beirut 1107 2200, Lebanon 

Tel: +961 1 759700 

Fax: +961 1 747866 

 

Iraq 

Credit Bank of Iraq 

Street 9, Building 178 

Sadoon Street, District 102 

P.O. Box 3420, Baghdad, Iraq 

Tel: +964 1 7182198/7191944 

+964 1 7188406/7171673 

Fax: +964 1 7170156 

 

 

Egypt 

Al Watany Bank of Egypt 

Plot 155, City Center, First Sector 

5th Settlement, New Cairo 

Egypt 

Tel: +20  2 26149300 

 

United States of America 

National Bank of Kuwait SAK 

New York Branch 

299 Park Avenue 

New York, NY 10171 

USA 

Tel: +1 212 303 9800 

Fax: +1 212 319 8269 

 

United Kingdom 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Head Office 

13 George Street 

London W1U 3QJ 

UK 

Tel: +44 20 7224 2277 

Fax: +44 20 7224 2101 

 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Portman Square Branch 

7 Portman Square 

London W1H 6NA, UK 

Tel: +44 20 7224 2277 

Fax: +44 20 7486 3877 

 

France 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Paris Branch 

90 Avenue des Champs-Elysees 

75008 Paris 

France 

Tel: +33 1 5659 8600 

Fax: +33 1 5659 8623 

 

Singapore 

National Bank of Kuwait SAK 

Singapore Branch 

9 Raffles Place #24-01/02 

Republic Plaza 

Singapore 048619 

Tel: +65 6222 5348 

Fax: +65 6224 5438 

 

China 

National Bank of Kuwait SAK 

Shanghai Representative Office 

Suite 1003, 10th Floor, Azia Center 

133 Yin Cheng Bei Road, Lujiazui 

Shanghai 200120 

China 

Tel: +86 21 6888 1092 

Fax: +86 21 5047 1011 

Kuwait 

Watani Investment Company KSC (c) 

38th Floor, Arraya II Building 

Shuhada’a street, Sharq 

PO Box 4950, Safat, 13050 

Kuwait 

Tel: +965 2224 6900 

Fax: +965 2224 6904 

 

United Arab Emirates 

NBK Capital Limited 

Precinct Building 3, Office 404 

Dubai International Financial Center 

P.O. Box 506506, Dubai 

UAE 

Tel: +971 4 365 2800 

Fax: +971 4 365 2805 

 

Turkey 

NBK Capital 

Arastima ve Musavirlik AS 

SUN Plaza, 30th Floor 

Dereboyu Sk. No.24 

Maslak 34398, Istanbul 

Turkey 

Tel: +90 212 276 5400 

Fax: +90 212 276 5401 
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Qatar 

International Bank of Qatar (QSC) 

Suhaim bin Hamad Street 

P.O. Box 2001 

Doha, Qatar 

Tel: +974 4447 8000 

Fax: +974 4447 3710 

 

Turkey 

Turkish Bank 

Valikonagl CAD. 7 

Nisantasi 34371 

Istanbul, Turkey 

Tel: +90 212 373 6373 

Fax: +90 212 225 0353 
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