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  باإلضافة  للطلب على النفطتراجعت أسعار النفط خالل شهر مارس نتيجة عوامل موسمية

 الى تحسن التوقعات بشأن اإلمدادات. 

  على الرغم من تحسن  ، وذلك4102النفط في العام أساسيات سوق  تتراجعمن المتوقع أن

 العالمي. االقتصاد التوقعات بشأن 

  مليون برميل يومياً خالل  0.2من المتوقع أن يسجل الطلب العالمي على النفط نمواً بواقع

 .ما يعتبر تسارعاً معتدالً عن العام الماضي ،هذا العام

 تحركات أسعار النفط

أن سجلت بعد  وذلك ،بداية شهر أبريلوفي شهدت أسعار النفط تراجعاً خالل شهر مارس 

مستوى له منذ شهرين  من أعلىفقد انخفض سعر خام التصدير الكويتي خالل فبراير.  ارتفاعاً 

بحلول الثاني  دوالر للبرميل 100دوالرات للبرميل في بداية شهر مارس ليصل الى  106عند 

الى أقل مستوى صل يلدوالرات  7من شهر أبريل. كما انخفض أيضاً سعر مزيج برنت بواقع 

مزيج غرب تكساس  كان ،في الوقت نفسهودوالرات للبرميل.  104عند  لها منذ خمسة أشهر

حيث انخفض من أعلى مستوى له  ،( متقلباً وهو الخام اإلسنادي في الواليات المتحدة)المتوسط 

للبرميل بحلول  ادوالر 99دوالرات للبرميل في بداية شهر مارس ليصل الى  105عند هذا العام 

دوالر  101ما يقارب  ليصل الى نهاية الشهريعاود االرتفاع قبل قبل أن  ،منتصف الشهر

      للبرميل.

بجانب ف بالطلب في خفض أسعار النفط.المتعلقة العوامل الموسمية بشكل جزئي وقد ساهمت 

أيضاً أعمال الصيانة في  تسببتفقد  ،انتهاء فصل الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة األرضية

الطلب على النفط.  تخفيضفي  المصافي التي عادة ما تطرأ خالل شهري مارس وأبريل

في شهر  نسبياً  بعض البيانات االقتصادية األخيرة تشير الى ضعف الطلب ذلك، فإنباإلضافة الى 

ير بيانات التصنيع الخاصة بأوروبا وآسيا الى انتهاء الربع األول من العام تشحيث  ،سمار

     على نحو ضعيف.  2014

 كل من استقرار األوضاع الجيوسياسية وتحسن التوقعات بشأن اإلمدادات في  أيضاً  ساهم وقد

من التوقعات  باإلضافة الى  ،في أوكرانيا نسيباً   استقرار األوضاعحيث أن أسواق النفط. تهدئة 

 كالتي ممكن أن تطرأ على  بسبب تلك األزمةعلى اإلمدادات النفطية  عواقب كبيرةعدم وجود 

جميعها أمور قد ساهمت في اعتدال األسعار بعد االرتفاع الذي  ،الغاز الطبيعي عبر األنابيب

الواحد والثالثين من مارس كما استقرت األمور بشكل أكبر في شهدته في بداية شهر مارس. 

في بشكل جزئي من الحدود المشتركة مع أوكرانيا. و قواتهانسحاب  عندما طلب الرئيس الروسي

ت قرروذلك بعد أن جزئياً  النفطي قد ازدادت التطلعات حول إمكانية استعادة انتاجهافليبيا، 

عن ثالثة  ثمانية أشهرالذي استمر لمدة  برفع الحصارالبالد في شرق  مجموعة من المتمردين

تحسنت  كما. نتاجية لليبيامن القدرة اإلألف برميل  600 حول تشكل والتي ،التصديرموانئ من 

نتا  اال الذي شهده األخير االرتفاع بشكل أكبر بعدبشأن إمدادات النفط العالمية التوقعات 

حيث ارتفع االنتا  والتصدير ألعلى مستوى له منذ أكثر من ثالثين عاماً. وتهدف  ،يالعراق

  . 2014ماليين برميل نفط يومياً بحلول نهاية العام  4 لما يفوقالعراق الى وصول انتاجها 

أساسيات تتراجع إال أنه من المتوقع أن  ،وعلى الرغم من تحسن التوقعات بشأن الطلب العالمي

 أسعار النفط الخام
 )دوالر للبرميل)
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العالمي على  الطلبلتتجاوز اإلمدادات العالمية  تنموحيث من المتوقع أن . هذا العام سوق النفط 

  وذلك نتيجة زيادة اإلمدادات من خار  دول منظمة أوبك بشكل كبير. ،النفط

 على النفط العالمي توقعات الطلب

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

زيادة الطلب على  حيث تتوقعالتوقعات بشأن النمو االقتصادي العالمي. تحسن وذلك على خلفية 

 92.7 ما يقارب ليصل الى الحالي العام خالل( ٪1.5)مليون برميل يومياَ  1.4النفط بواقع 

 في  (٪1.4) مليون برميل يومياً  1.3 بالتوقعات السابقة عندوذلك مقارنة  ،مليون برميل يومياً 

أن يكون  حيث يقدر العام الماضي، عنمعتدل تسارع الطلب بشكل ويعكس ذلك  .الماضي الشهر

ومن المتوقع ان يأتي نمو الطلب مليون برميل يومياً.  1.3قد بلغ  2013العام  نمو الطلب في

دول أعضاء منظمة التعاون من خار   الدول اآلسيويةتشكل  كما ،االقتصادات الناشئةبأكمله من 

 .في الطلب على النفط ما يقارب نصف الزيادة العالمية االقتصادي والتنمية

 لنفطل العالمية مداداتاإلالتوقعات بشأن 

مليون برميل  1..4عند  إنتاج النفط لدول أوبك اإلحدى عشرة )أي باستثناء العراق( لقد ظل

وذلك وفقاً للبيانات المستقاة من  ،يير عن الشهر الماضييومياً خالل شهر فبراير دون تغ

التي حققتها السعودية وبعض الدول فالزيادات في االنتا   منظمة أوبك ومصادر وطنية.

انتا  ليبيا مرة أخرى خالل  تراجع حيث. في ليبيا قد قابلتها انخفاضات كبيرة األعضاء األخرى

بعد أن شهد  ،مليون برميل يومياً  0.4ألف برميل يومياً ليصل الى  100بواقع أكثر من فبراير 

تزعزع األوضاع  فقد تسببألف برميل يومياً في الشهر الماضي.  300تعافياً بنحو ما يقارب 

بات المتكررة عند حقل بينما تسببت اإلضرا ،في استمرار توقف االنتا  في الحقول الشرقية

نتا  خالل األشهر األخيرة. وقد قابل ذلك رفع السعودية النتاجها االغرب ليبيا بتقلب شرارة في 

 9.9عند منذ خمسة أشهر ألف برميل يومياً في فبراير ليصل الى أعلى مستوى له  90بواقع 

المصفاة الجديدة في  لمن قبمن المرجح أن يرتبط ذلك بزيادة الطلب  ، حيثمليون برميل يومياً 

 السعودية. كما شهدت أيضاً كل من الجزائر و إيران ونيجيريا زيادات بسيطة في االنتا .

مليون  10ما يفوق الى ازداد إجمالي انتاج أوبك )من ضمنها العراق(  وفي الوقت نفسه،

فقد . يالعراقاالنتاج في ة يقوالزيادة الوذلك نتيجة  ،أشهر ةألول مرة منذ خمس برميل يومياً 

مليون برميل يومياً ليصل بذلك  0.6بلغت فبراير  شهر في سجل االنتا  العراقي زيادة ضخمة

ذلك على قد جاء و .مليون برميل يومياً  3.4عند له منذ ثالثة عقود مستوى أعلى االنتا  الى 

موانئ الجنوبية الفي  كانت االختناقات السابقة ، حيثالتصدير موانئ في التوسععمليات خلفية 

في الحد من كميات تصدير النفط العراقي. كما أنه من المفترض أن يزداد انتا  العراق تتسبب 

وذلك فور البدء بانتا  النفط من عدة حقول ضخمة خالل هذا  2014بشكل كبير خالل العام 

يومياً  ألف برميل 120الذي من المتوقع أن يضيف مبدئياً والقرنة الثاني غرب كحقل  ،العام

 إلجمالي انتا  العراق.

مليون  0.1ما يقارب بمن المتوقع أن ترتفع اإلمدادات من خارج دول أعضاء منظمة أوبك 

 مليون برميل يومياً العام الماضي. 0.2 ارتفعت بواقعما بعد  ،4102برميل يومياً خالل العام 

ارتفاع وقد يأتي  أوبك.ألف برميل يومياً من سوائل الغاز الطبيعي لدول  200حيث ستأتي 

  ،وكنداالزيادات الضخمة في انتا  أميركا خلفية  بشكل أساسي على االمدادات من خار  أوبك

مليون برميل يومياً خالل العام  1.2  ما مجموعهحيث من المتوقع أن تضيفان هاتين الدولتين 

2014.   

 

 

 
 اإلمدادات النفطية من خارج منظمة أوبك

 )مليون برميل يومياً )
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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 

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 

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 

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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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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