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 النقاط أبرز

  واصلت أسعار النفط اتجاهها الهابط في شهر نوفمبر مما أدى إلى تراجعها

 ألدنى مستويات لها منذ أربع سنوات ونصف. 

  النفط إلى الضغط على األسعار  معروضأدى ضعف الطلب العالمي وارتفاع

 لتهبط في الشهور األخيرة. 

  قررت منظمة أوبك عدم خفض اإلنتاج واإلبقاء على مستويات اإلنتاج الحالية

 مليون برميل في اليوم.  03عند 

  العالمي على نمو الطلب  العرضتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يتجاوز نمو

 0.0الدول غير التابعة لمنظمة األوبك بواقع  عرضإذ ارتفع  5302في عام 

 مليون برميل في اليوم. 0.0مليون برميل في اليوم مقارنة بنمو الطلب بواقع 

 

  أسعار النفط الخام تتراجع إلى أدنى مستويات لها منذ أربع سنوات ونصف

سعر ط خالل شهر نوفمبر حيث تراجع كل من والهببواصلت أسعار النفط الدولية 

 هماى مستوياتاعلمنذ بلوغهما  ٪38 بواقع غرب تكساس المتوسط و برنتمزيج 

دوالراً للبرميل  7006 عند سعر مزيج برنتفي منتصف شهر يونيو. هذا وقد استقر 

دوالراً للبرميل بنهاية شهر  6509إلى المتوسطغرب تكساس سعر في حين تراجع 

دت آخر مرة منذ أربع نوفمبر. وجدير بالذكر أن مستويات األسعار تلك قد شوه

 6701خام التصدير الكويتي إلى  سعر سنوات ونصف. وفي الوقت نفسه، تراجع

  .دوالرأً للبرميل في نهاية الشهر

التراجع الهائل  في السبب الرئيسيالنفط  عرضكان ضعف الطلب العالمي وارتفاع 

دوالراً للبرميل  115 سعر مزيج برنتفي أسعار النفط منذ شهر يونيو عندما تجاوز 

النفط بالعراق. وكان ارتفاع الدوالر  لعرض تهديد تمرد داعش وسط مخاوف 

األمريكي عامالً أيضاً في هذا التراجع. وقد أدت عودة إمدادات النفط الليبية الكبيرة 

بعد غياب دام عام وارتفاع إنتاج النفط الخفيف الربط إلى وفرة في النفط الخام 

لية مما جعل األسعار تقع تحت وطأة الضغط. وفي السنوات األخيرة، باألسواق الدو

تمكن ارتفاع اإلنتاج في المناطق غير التابعة لمنطقة األوبك، على سبيل المثال، إلى 

 2014في الدول المصدرة للنفط )أوبك( ولكن كان عام  العرضتعويض انقطاع 

الساخنة الجيوسياسية مثل العراق بارزاً فيما شهد من ارتفاع إنتاج النفط في المناطق 

  .وليبيا على الرغم من انتشار حالة عدم االستقرار وانعدام األمن

  أوبك تفاجئ األسواق من خالل الحفاظ على سقف إنتاجها

وسط هبوط األسعار، كانت هناك توقعات كبيرة بأن منظمة أوبك ستخفض اإلنتاج 

خالل األزمة المالية. غير أنه بدالً من  2008لدعم األسعار كما فعلت في أواخر عام 

مليون  30خفض اإلنتاج، اختارت المنظمة اإلبقاء على سقف معدل اإلنتاج بنحو 

قد تجاوز هذا  2014اإلنتاج في عام  برميل في اليوم )على الرغم من أن متوسط

المستوى بما يقرب من مليون برميل في اليوم، وفقاً للمصادر الرسمية(. كانت 

المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي المصدرين غير راضين 

تماماً عن فكرة خفض اإلنتاج من جانب واحد دون اتخاذ إجراء مماثل بخفض 

 : أسعار النفط الخام0الرسم البياني  

 ))دوالر للبرميل

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
  مزيج برنتلأسعار العقود اآلجلة : 5الرسم البياني 

 )$ / برميل، استنادا إلى المتوسط الشهري(

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 التغير في طلب و عرض النفط: 0الرسم البياني 

 ))مليون برميل يومياً 

 

 الدوليةوكالة الطاقة  المصدر:
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الدول المنتجة للنفط غير التابعة لمنظمة األوبك مثل روسيا والمكسيك  اإلنتاج من قبل

والواليات المتحدة األمريكية إذ إن إنتاج تلك الدول الثالث معاً، الذي يقترب من 

من إنتاج النفط الخام، يقترب من حصة أوبك من اإلنتاج العالمي )ومع ذلك،  30٪

طها الخام بوجب وقف النشاط لعام تحظر الواليات المتحدة األمريكية تصدير نف

1973).  

عالوة على ذلك، فإن تفكير األغلبية يذهب إلى أنه بالسماح لألسواق بإمالء األسعار، 

فإنه يمكن لمنظمة األوبك المراهنة على استمرار فترة األسعار المنخفضة التي 

ستؤثر بدورها على القدرة على تحقيق األرباح واالستثمارات المستقبلية في النفط 

بأمريكا الشمالية.  النفط الصخريح جماح ثورة إنتاج الخام غير التقليدي وبالتالي كب

وتؤيد الوكالة الدولية للطاقة وجهة النظر هذه إلى حد ما حيث أدلت برأيها في وقت 

سابق بأن االستثمار في النفط األمريكي المنتج من طبقات الرمال المحكمة قد يتراجع 

دوالراً للبرميل.  80إذا استقرت األسعار عند مستوى  2015في عام  ٪10بنسبة 

ومع ذلك، ُيعتقد بأن سعر النفط الالزم للتأثير على االستثمار الصخري للواليات 

  .المتحدة تأثيراً كبيراً أقل من ذلك بكثير

ومع ذلك، فإن أسعار العقود اآلجلة كانت، في نهاية شهر نوفمبر، فوق األسعار 

األعوام المقبلة إذ إن أحوال الفورية ويبدو أنها في اتجاهها الرتفاع ضئيل خالل 

 سعر مزيج برنتاالقتصاد الكلي العالمي تشهد تحسناً. وقد استقرت العقود اآلجلة 

 7902دوالراً للبرميل و 7501عند 2016و 2015في بورصة انتركونتننتال لعامي 

 دوالراً للبرميل بالترتيب. 

 5302 عام بعد تراجعه في 5302ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 

مليون برميل في  0068من المقرر أال يرتفع الطلب العالمي على النفط إال بنحو 

، وذلك وفقاً لما 2014مليون برميل في اليوم تقريباً في عام  9204اليوم ليصل إلى 

صدر عن الوكالة الدولية للطاقة. من المحتمل أن يكون هذا أبطأ نمو في خمس 

نمو الطلب الصيني على النفط وتراجع في  سنوات وسيعكس بشكل كبير ضعف

الطلب في كل من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وأوقيانوسيا خالل العام. ومع 

 101بواقع  2015ذلك، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة تسارعاً في نمو الطلب في عام 

اد العالمي مليون برميل في اليوم إذ يشهد االقتص 9306 إلىمليون برميل في اليوم 

 ٪308تحسناً. ومن جانبه، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو االقتصاد العالمي بنسبة 

 .٪303 التي سجلت 2014النمو في عام  مقارنة بنسبة 2015في عام 

إثر ارتفاع إنتاج  5302من المتوقع أن تشهد األسواق فائضاً في المعروض في 

  الدول غير التابعة لمنظمة األوبك

كانت وفرة النفط الخام في األسواق الدولية عامالً رئيسياً في التراجع الحاد في 

أسعار النفط الذي كان ملحوظأ في األشهر السابقة. وقد أدى ارتفاع إنتاج منظمة 

األوبك جنباً إلى جنب مع النمو القياسي إلنتاج الدول غير التابعة لمنظمة األوبك إلى 

وهو ما نتج  2014مليون برميل في اليوم في  90لمتوسط  الدفع باإلمدادات العالمية

برميل في اليوم ليفوق مستويات الطلب الحالية. وفي  500،000عنه فائضاً بحوالي 

الدول غير التابعة لمنظمة األوبك في  عرضالوقت الذي من المتوقع فيه تباطؤ نمو 

لذي وصلت فيه ا 2014مليون برميل في اليوم مقارنة بعام  103إلى  2015عام 

مليون برميل في اليوم ، فمن المحتمل أن تظل األسواق تشهد  108اإلمدادات إلى 

في ظل عزوف منظمة األوبك عن تخفيض  2015فائضاً في المعروض في عام 

  .اإلنتاج

هذا وقد أظهرت البيانات الرسمية وتقديرات البنك الوطني الكويتي تراجع إنتاج 

برميل في اليوم  130،000بر عن الشهر األسبق بواقع منظمة األوبك في شهر أكتو

مليون برميل في اليوم. وقد سجلت كل من اإلمارات العربية  3009ليصل إلى 

 

 : اإلنتاج النفطي لمنظمة أوبك2الرسم البياني 

 ))مليون برميل يومياً 

 

 و تقديرات بنك الكويت الوطنيالمنظمات المشتركة للبيانات الخاصة بالنفط  المصدر:

 إنتاجالوقود السائلة في الوليات المتحدة : 2الرسم البياني 

 )دوالر للبرميل)

 

 األميركية لمعلومات الطاقة الوكالة المصدر:
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برميل في اليوم  150،000المتحدة والعراق والكويت أكبر تراجع في اإلنتاج: 

. في حين على التواليبرميل في اليوم  50،000برميل في اليوم و 140،000و

  ،العبء األكبر من التخفيضات عادتاً  تحملي الذي وعضال ،المملكة العربية السعودية

برميل في اليوم،. في المقابل، سجلت ليبيا  14،000إنتاجها يتراجع بواقع شهدت 

برميل في اليوم. وهذا هو الشهر  140،000أعلى ارتفاع لمنظمة األوبك بواقع 

ية من اإلنتاج منذ أن وافق المتمردون الخامس على التوالي من المكاسب الليب

  .االنفصاليون على انهاء الحصار الذي امتد لعام على المواني والمنشآت النفطية

وفي الوقت نفسه، واصل إنتاج الدول غير التابعة لمنظمة األوبك في االرتفاع مسجالً 

نتاج برميل في اليوم في شهر أكتوبر على خلفية مكاسب اإل 165،000زيادة قدرها 

في الواليات المتحدة وكندا باإلضافة إلى المملكة البريطانية. ووصل إنتاج النفط 

مليون برميل في اليوم في شهر أكتوبر مسجالً  809الخام في الواليات المتحدة إلى 

ً للتقديرات  102زيادة قدرها  مليون برميل في اليوم على أساس سنوي وذلك وفقا

معلومات الطاقة األمريكية. ومن المتوقع زيادة إجمالي األولية التي تقدمها إدارة 

 904ليصل متوسط اإلنتاج السنوي إلى  2015في عام  ٪10إنتاج النفط الخام بنسبة 

مليون برميل في اليوم. وإذا ما تحقق ذلك، فسيعود إنتاج الواليات المتحدة إلى 

  .1972مستويات لم تشهدها منذ 

العرض وخاصة من المصادر غير التابعة لمنظمة  ونظراً لضعف نمو الطلب وتزايد

قد انخفض إلى  2015األوبك، فإن "الطلب على نفط أوبك وتغيير المخزون" لعام 

مليون برميل في  2906الذي سجل  2014مليون برميل في اليوم مقارنة بعام  2902

 . اليوم
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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 
www.nbk.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Head Office - Dubai 
Latifa Tower, Sheikh Zayed Road 
Next to Crown Plaza 
P.O.Box 9293, Dubai, U.A.E 
Tel: +971 4 3161600 
Fax: +971 4 3888588 

 

National Bank of Kuwait,  
Abu Dhabi - Branch 
Sheikh Rashed Bin Saeed 
 Al Maktoom, (Old Airport Road) 
P.O.Box 113567,Abu Dhabi, U.A.E 
Tel: +971 2 4199 555 
Fax: +971 2 2222 477 

 

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 
National Bank of Kuwait-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 
ArastimaveMusavirlik 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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Turkey 
Turkish Bank 
Valikonagl CAD. 7 
Nisantasi 34371 
Istanbul, Turkey 
Tel: +90 212 373 6373 
Fax: +90 212 225 0353 
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