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 أبرز النقاط

  آفاق نتيجة تراجع  4102من المتوقع أن تتراجع أساسيات سوق النفط في العام

 العالمي وزيادة اإلمدادات من خارج دول أعضاء منظمة أوبك.االقتصاد 

 0.1ارتفاعاً بواقع  الطلب التوقعات بشأن نمو الطلب العالمي حيث سجل خفض تم 

 مليون برميل يومياً خالل هذا العام.

 تحركات أسعار النفط

فقد ارتفع سعر خام  ارتفعت أسعار النفط خالل شهر أبريل بعد أن شهدت انخفاضاً في مارس.

دوالر للبرميل الواحد.  9997بعد أن سجل انخفاضاً ليصل الى  ،التصدير الكويتي خالل الشهر

دوالر للبرميل الواحد. كما ارتفع  10291وقد أنهى سعر خام التصدير الكويتي الشهر عند 

 ،دوالر للبرميل الواحد في الثاني من أبريل 10397كان قد تراجع الى مزيج برنت بعد أن 

بلغ متوسطه وقد  .ي الرابع والعشرين من أبريلللبرميل الواحد ف اتالردو 110الى ليصل 

استقر مزيج غرب تكساس  ،. في الوقت نفسهخالل الشهر دوالر للبرميل الواحد 10799

 من أنه قد شهدالمتوسط )وهو الخام اإلسنادي في الواليات المتحدة( عند مستواه على الرغم 

   تقلبات خالل الشهر. 

 ال سيما األزمة األوكرانية. توتر األوضاع الجيوسياسية رئيسي ببشكل تأثرت االسعار وقد 

عقوبات على روسيا التي تعتبر ثاني أكبر فرض  احتمالساهم في دعم أسعار النفط  فقد

قيام كل من أوكرانيا وروسيا واإلتحاد األوروبي  . وعلى الرغم منمصدر للنفط عالمياً 

وذلك في السابع عشر من  التقليل من حدة توتر األوضاع تهدف الىتوقيع اتفاقية وأميركا ب

، إال أن الساحة قد شهدت استمرار المواجهات العنيفة بين القوات الروسية والسلطات في أبريل

وجنوب السودان في التأثير على محاولة تلك الدول كييف. كما استمر تزعزع األمن في ليبيا 

  ات على أسعار النفط.البدء بتصدير النفط مما زاد من الضغوط

إال أن مخاطر أسواق النفط تشير إلى احتمال هبوط األسعار، خاصة في ضوء 

من  حيث خفض كل .4102توقعات النمو العالمي خالل العام ل التخفيضات األخيرة

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من توقعاتهما بشأن نمو االقتصاد العالمي لهذا العام. ويأتي 

 ساسية كروسيااألناشئة السواق األ أداء بعض هذا االنخفاض نتيجة سوء التوقعات بشأن

ع والبرازيل وجنوب افريقيا وذلك على الرغم من توقعات بتعافي األداء في أميركا. ومن المتوق

   أن تتضرر روسيا على األخص من األزمة األخيرة.

حسب تتراجع أسعار النفط في المستقبل نتيجة تراجع أساسيات سوق النفط من المفترض أن 

ومن المحتمل أن تؤدي كل من الزيادة في اإلمدادت مزيج برنت. االسعار اآلجلة ل شير اليهما ت

  التوقعات العالمية الى تراجع أسعار النفط.من خارج دول أعضاء منظمة أوبك وتراجع 

 على النفط العالمي توقعات الطلب

 4102قامت وكالة الطاقة الدولية بخفض توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط للعام 

ويأتي ذلك بعد خفض التوقعات مليون برميل يومياً.  0.1مليون برميل يومياً الى  0.2من 

النفط الروسي لهذا العام وذلك على خلفية التطورات التي شهدتها جزيرة بشأن الطلب على 

القرم. فقد قام كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخفض توقعاتهما بشأن نمو الناتج 

ما يعكس األثر السلبي الذي خلفه التوتر في المشهد  2014المحلي اإلجمالي الروسي للعام 

الثقة واالستثمار. كما تم خفض التوقعات بشأن نمو الطلب على النفط  كل من السياسي على

 أسعار النفط الخام
 ))دوالر للبرميل

 

 رويترز \مؤسسة البترول الكويتية المصدر:
 

 العقود اآلجلة لنفط برنت
 ))دوالر للبرميل

 

 رويترز المصدر:
 نمو الطلب العالمي على النفط

 )النمو السنوي ٪)

 

 وكالة الطاقة الدولية المصدر:
 

 اإلنتاج النفطي لمنظمة أوبك
 )يومياً  برميليشمل انتاج العراق، مليون )

 

 مباشر(منظمة أوبك )مراسل  المصدر:
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األميركي بشكل طفيف نتيجة تأخر ظهور البيانات لشهري يناير وفبراير. ويتوقع أن يصل 

بزيادة  2014مليون برميل يومياً خالل العام  9297الطلب العالمي على النفط الى ما يقارب 

  ي. عن نسبة العام الماض ٪194تبلغ 

 لنفطل العالمية مداداتاإلالتوقعات بشأن 

مليون  1.52 بواقعإنتاج النفط لدول أوبك اإلحدى عشرة )أي باستثناء العراق(  انخفضلقد 

وذلك وفقاً للبيانات ، مليون برميل يومياً  47.5ليصل الى  مارسبرميل يومياً خالل شهر 

 االنخفاض بشكل رئيسي الى انخفاضويرجع هذا  المستقاة من منظمة أوبك ومصادر وطنية.

االنتاج  خفضعلى التوالي. فقد تم  ٪4095و  ٪4.9االنتاج السعودي والليبي بواقع كل من 

مليون برميل يومياً ليصل الى أقل مستوى له منذ إحدى عشر شهراً عند  0920السعودي بواقع 

انخفض  ،وذلك نتيجة تراجع الطلب من المصافي. في الوقت نفسه ،مليون برميل يومياً  996

عند  2014مليون برميل يومياً ليصل الى أقل مستوى له في العام  0916انتاج ليبيا بواقع 

مليون برميل يومياً. ولكن من المتوقع أن يشهد االنتاج تعافياً في أبريل وذلك نتيجة  0924

موانئ الشرقية في ليبيا التي قد شهدت حصاراً في استئناف عمليات التصدير من بعض ال

   السابق.

مليون برميل  10أقل من إجمالي انتاج أوبك )من ضمنها العراق( الى  كما انخفض أيضاً 

في  انخفاضاً فقد سجل االنتاج العراقي في االنتاج العراقي.  انقطاعات كبيرةيومياً وذلك نتيجة 

 .مليون برميل يومياً  391الى بذلك مليون برميل يومياً ليصل االنتاج  0932 بواقع مارسشهر 

مسجالً انخفاضاً ضخماً عن الزيادات التي شهدها في فبراير والتي ارتفع االنتاج من خاللها 

جاء  وقد مليون برميل يومياً ليصل الى أعلى مستوى له منذ خمسة وثالثين سنة. 096بواقع 

  تيجة اإلضرابات التي أدت الي إغالق أحد أهم األنابيب.االنخفاض ن جزءاً من هذا

مليون  0.5من المتوقع أن ترتفع اإلمدادات من خارج دول أعضاء منظمة أوبك بما يقارب 

فقد قامت وكالة  العام الماضي.بنسبة أقل من تلك التي تم توقعها ، هذا العام برميل يومياً خالل

الطاقة الدولية بخفض توقعاتها بشأن نمو اإلمدادات من خارج دول أعضاء منظمة أوبك بواقع 

 ما يعكس انخفاض التوقعات بشأن النتاج الروسي.  ،الشهر الماضي عنمليون برميل يومياً  0925

 

 
 اإلمدادات النفطية من خارج منظمة أوبك

 )من الناتج المحلي اإلجمالي ٪) 

 

 
 وكالة الطاقة الدولية المصدر:
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