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   نق ط أ  ز

    01خالل شه   ن     ن    س م  ه  ط  ألسع٪ . 

    نم    طلب   ع  مي  سج ل   ى  ش                ع ت  أل       ك      ط 

 16.4ك     ع  ذ  4102خالل   ع م  أ طأ       نم   ه منذ خمس سن  ت

 مل  ن   م ل   م  ً.

   ك     ع ج   ع   ي     فع  ن  ج أ    جع   ن  ج في          ل ه     في   ن 

 مل  ن   م ل   م  ً في   سم  . 4162 ل   ى أ ف   م ل   م  ً    411

  مس  ى    سي     ع  سجل  ن  ج   نفط من خ  ج منظم  أ  ك   ز     في

  ى مل  ن     طأ من   م   ع أن     كنه 4102مل  ن   م ل   م  ً خالل  061

ُ خالل   ع  م ش  ً مع  ألث    ذي       كه أسع     نفط  4102 م   م ل   م  

   منخفض  على   س ثم      ن  ج.

   شه   ن   خالل  ٪01    ع   س م  في      جعأسع     نفط 

وذلك للشهر السابع على التوال    تراجع  أسعار النفط العالمية خالل شهر يناير

يادة االنتاج وقوة الدوالر  تراجع الطلب وز  مجموعة من العواملب متأثرة

على أسا   ٪01أنهى سعر مزيج برن  الشهر بتسجيل تراجع بنحو واألمير  . 

مستوى له منذ  بعد أن بلغ أدنى  للبرميل ادوالر 24شهري ليصل إلى ما يقارب 

 ما تراجع مزيج غرب ت سا  المتوسط . الشهرس  سنوا  ف  وق  سابق من 

  للبرميل. وف  الوق  نفسه ادوالر  2عند ر شهر ينايعلى نحو مماثل لينه  

خالل شهر  ٪02 تتجاوز ول ن بنسبة أ برتراجع سعر خام التصدير ال ويت  

 يناير.    

منذ أن سجل  أعلى مستوياتها خالل  ٪1 وقد استمر  األسعار ف  التراجع بنحو 

 على أقل تقدير منذ اجتماع أوبك ف  ٪1 وبواقع  4102ر يونيو من العام شه

إبقاء سق  االنتاج الرسم  المنظمة فيه   السابع والعشرين من نوفمبر والذي قرر

     مليون برميل يومياً. 1 عند 

 22ال تزال األسواق تتطلع إلى استقرار أسعار النفط الت  تتراوح حالياً ما بين و

الت   وذلك حسب ما تشير إليه الدالئل الحالية ا للبرميل دوالر 21إلى  ادوالر

ويبدو أن تصريحا  األمين العام لمنظمة أوبك عبدهللا البدري  بال شك. مؤقتة عتبرت

لها قد تم التماسها فعالً ف  األسواق السائدة. ول ن  األسعار أقل مستوى بلوغبشأن 

من الصعب تحديد الوق  الذي ستستعيد فيه مستوياتها وذلك الستمرار وجود 

 سعار خالل النص  األول من العام. العوامل الت  قد سا م  ف  تحر ا  األ

وقد أدى التزايد المستمر ف  االنتاج مقابل الر ود التام ف  نمو الطلب إلى زيادة 

المخزون المخزون ف  االرتفاع اقتراب بعض  ويستمر مية النفط المخّزن. 

التجاري لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من تحقيق ارتفاع قياس  وفق ما 

النفط التجاري األمير   خالل  مخزون إله و الة الطاقة الدولية. وقد بلغتشير 

الفترة من العام. وقد عزز  ذه شهر يناير أعلى مستوى له منذ ثمانين عاماً خالل 

وجود حالة ال ونتانجو المتزايدة ف  أسعار العقود اآلجلة من  ذه الوتيرة حيث 

 : أسع     نفط   خ م0   سم      ني  

 ))دوالر للبرميل

 
 تريمتومسون رويترز داتاس المصدر 

 
  مز ج   نت أسع     عق    آلجل  : 4   سم      ني 
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العقود اآلجلة أسعار

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر 

 
    غ   في طلب   ع ض   نفط: 4   سم      ني 

 ))مليون برميل يومياً 
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للعقود اآلجلة أعلى من أسعار  تنص حالة ال ونتانجو على أن أسعار التوصيل

أسعار الحمولة والتخزين والتأمين  بدور ا تشمل) ذه األسعار ال  الفوريةالتوصيل 

فقد اتسع الفارق بين أسعار التوصيل الفورية واآلجلة لمزيج   إضافة إلى ذلك . إلخ

ف  البحث عن فرص  ينالمتداولبعض برن  خالل شهر يناير تماشياً مع قيام 

األرباح وذلك عن طريق شراء النفط بأسعار منخفضة لتخزينه وبيعه لتحقيق 

 بأسعار مرتفعة الحقاً.

   سج ل أ ل مس  ى  ه منذ خمس سن  ت  4102نم    طلب   ع  مي  نهي   ع م 

يبدو أن الطلب العالم  قد استقر   4102ل امل العام مع توفر التوقعا  األولية 

عن أل  برميل يومياً  41 الً زيادة بل   مليون برميل يومياً مسج 422 عند 

ً لبيانا  مجّمعة من قبل   ٪ 12بنمو بلغ أو   410للعام  مستوياتها وذلك وفقا

وتعتبر  ذه الوتيرة األبطأ منذ خم  سنوا  وتؤ د على  و الة الطاقة الدولية.

األثر السلب  الذي خلفه ر ود الطلب على األسعار العالمية منذ صي  العام 

أن التراجع العالم  قد طال العديد من األسواق  أمير ا والصين وبدى . 4102

ييت  السابق وأمير ا الالتينية باإلضافة إلى الدول التابعة ودول اإلتحاد السوف

الت  شهد  وية ف  أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا التعاون االقتصادي والتنم لمنظمة

وحد ا دول الشرق األوسط   ابلوبالمق جميعها تراجعاً ف  الطلب خالل العام.

وأفريقيا ودول من خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية استطاع  أن تسجل 

 نمواً ف  الطلب بوتيرة أسرع من العام األسبق.

 نمو تراجع األسعار على التأثير اإليجاب  الذي قد يتر هالتوقعا  بشأن تصّح لم و

 .ستهالك للنفط ومنتجاته  الديزل وال ازارتفاع معدل اال تماشياً مع وذلك الطلب

الطلب على النفط الستخداما   اً ف أمير ا الت  شهد  ارتفاع وتستثنى من ذلك

لم يتم بينما   4102صناعية وزراعية وللمواصال  خالل الربع األخير من العام 

 ذه الظا رة وفسر  و الة الطاقة الدولية التما  أي ردة فعل من الدول األخرى. 

نسبة اعتدال ضافة إلى باإلف  أوروبا واليابان االسعار ان ماش بسبب  الى انهع

المعونا  عالمياً وارتفاع نسبة الضرائب.  ما  ان  قوة الدوالر األمير   عامالً 

أل ى اآلثار الجيدة لتراجع أسعار النقط الت   ان من المم ن أن تشهد ا آخراً حيث 

 الدوالر.  الدول الت  تراجع  عمالتها مقابل

أل  برميل يومياً  01 تتوقع و الة الطاقة الدولية نمو الطلب العالم  بواقع و

 تماشياً مع تحسن األوضاع االقتصادية ال لية عالمياً. 

   جع   ن  ج   ل  ي    فع من  ن  ج أ  ك خالل  ع ض   ن  ج   ع   ي    ف ع 

   سم  

أل   411اج أوبك خالل ديسمبر بنحو فقد ارتفع إجمال  انت  وعلى صعيد االنتاج

مليون برميل يومياً وذلك وفق  122 برميل يومياً عن الشهر األسبق ليصل إلى 

وقد جاء  وطنية. ومباشر من مصادربيانا  منظمة أوبك المستقاة بش ل رئيس  

أل  برميل يومياً  21  ذا االرتفاع نتيجة قوة االنتاج العراق  الذي ارتفع بواقع 

مليون برميل يومياً  22 لى أعلى مستوى له منذ خمسة وثالثين عاماً عند ليصل إ

خالل الشهر. وقد قام العراق برفع صادراته من خالل الميناء الجنوب  ف  البصرة 

أنبوب ح ومة  ردستان اإلقليمية المتصل بتر يا.  عبرومن ناحية الشمال أيضاً 

 ردستان وب داد وذلك لقدرته بين ف  السابق  سبب خال وقد  ان  ذا األنبوب 

 على تصدير النفط من ح ومة  ردستان اإلقليمية بصورة مستقلة عن السلطا 

-ول ن ف  ظل التعطل المستمر لألنبوب الرئيس  الرابط بين جيهان. الفيدرالية

فمن المم ن أن ي ون أنبوب ح ومة  ردستان  االضطرابا  األمنية نتيجة   ر وك

بعد ويأت  استخدام األنبوب من قبل السلطا  الفيدرالية  اً لب داد.اإلقليمية بديالً جيد

التوقيع على اتفاقية عملية تصدير تجريبية وتوزيع مبدئ  لإليرادا  بين ح ومة 

 

 ك:  إلن  ج   نفطي  منظم  أ  2   سم      ني 

 ))مليون برميل يومياً 
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     ديسمبر     يونيو     ديسمبر     يونيو     ديسمبر 
منظمة أوبك "مصادر بيانا  ثانوية النتاج اإلمارا  ف  نوفمبر وانتاج فنزويال  المصدر 

 .4102منذ أغسط  من العام 

     غ   في  ن  ج أ  ك: 2   سم      ني 

 . مليون برميل يومياً(3102-3102)متوسط التغير السنوي 
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 للبيانا  الخاصة بالنفط و تقديرا  بنك ال وي  الوطن  المنظما  المشتر ة المصدر 

 

   ن  ج أم  ك   لنفط: 2   سم      ني 
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   ردستان اإلقليمية وب داد.

من للمنظمة ثن  عشر اإلاألعضاء ثمانية من وقد تم تسجيل ارتفاع ف  االنتاج ف  

التعاون الخليج . وقد استمر  السعودية ف  التر يز  جميع دول مجل ضمنهم 

على مهمة الحفاظ على حصتها من السوق عن طريق إبقاء االنتاج ثابتاً عند نحو 

وقد قام  شر ة مليون برميل يومياً مع تعديل سعر البيع الرسم  للنفط.   2 

وروبا أل لنفط الزي  العرب  المتوسط أرام و السعودية بخفض سعر البيع الرسم 

.  ما حافظ   ل من ال وي  وقطر شهر الساد  على التوال للوأمير ا 

  12مليون برميل يومياً و 422واإلمارا  نسبياً على ثبا  انتاجها عند ما يقارب 

 مليون برميل يومياً على التوال .  422مليون برميل يومياً و

أل  برميل  421  بواقع تراجع االنتاج الليب  للشهر الثان  على التوال  وبالمقابل

   متأثرة بالنزاعا  السياسية. أل  برميل يومياً  242يومياً ليصل إلى 

ف  مليون برميل  122 نحو  4102منظمة أوبك ل امل العام  انتاج وقد بلغ إجمال 

 .  410مليون برميل يومياً مقارنة بالعام  024يومياً متراجعاً بنحو المتوسط 

 فع من  ن  ج     ل من خ  ج في أم  ك    شم      نم   إل     ت  س م    

 4102مل  ن   م ل   م  ً خالل  061 عن منظم  أ  ك   ى مس  ى    سي 

ن خارج منظمة أوبك باالرتفاع خالل ديسمبر ماستمر االنتاج   ف  الوق  نفسه

مليون برميل يومياً بمساعدة من  24 2برميل يومياً ليصل إلى أل   1 بواقع 

وذلك وفق ما بينته و الة الطاقة الدولية. وقد   أمير ا الشمالية بش ل خاص انتاج

 مليون برميل يومياً.   02يقّدر بـ  ابلغ إجمال  االنتاج ل امل العام مستوى قياسي

وقد ش ل انتاج أمير ا للنفط الخفي  عصب االنتاج للدول من خارج منظمة أوبك 

ماليين   ج أمير ا قد ارتفع إلى أ ثر من خالل السنوا  األخيرة. ويقّدر أن انتا

مليون برميل  024أي أعلى من العام الماض  بواقع   برميل يومياً خالل ديسمبر

.  ما من المتوقع أن يصل إلى و الة األمير ية لمعلوما  الطاقةاليومياً وذلك وفق 

 .  410مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام   2 

ليصل إلى مليون  4102لعام مع بداية االدولية تباطؤ النمو وتتوقع و الة الطاقة 

النشاط وذلك تماشياً مع التراجع ف  أسعار النفط الذي يعيق   برميل يومياً 

 االستثمار ف  البنية التحتية النفطية واالنتاج.  ما يخص االقتصادي ف 

ومن المم ن أن تعزى بعض مؤشرا  التباطؤ إلى البيانا  األخيرة الخاصة 

  022بعمليا  التنقيب ف  أمير ا. حيث استقر عدد الحفارا  األمير ية عند 

عن  ٪ 0أو بواقع   حفارة 424قدره  امسجالً تراجع  حفارة ف  الثالثين من يناير

ة. وحسب توقعا  الو الة وذلك وفق شر ة بي ر  يوز للخدما  النفطي  عام مضى

 ٪42فمن المحتمل أن يتراجع العدد بش ل أ بر بواقع   األمير ية لمعلوما  الطاقة

وذلك ف  حال بقاء أسعار   ف  الواليا  الثماينة واألربعين بحلول شهر أ توبر

 ادوالر 22و ادوالر 22مزيج  برن  وغرب ت سا  المتوسط عند أقل من 

         العام.  خاللللبرميل على التوال  

أل   11 بواقع  4102منظمة أوبك خالل العام  دول الطلب على النفط منوارتفع 

وذلك نتيجة خفض التوقعا    مليون برميل يومياً  24 4يصل إلى برميل يومياً ل

بشأن نمو انتاج الدول من خارج منظمة أوبك وسط التسارع المعتدل ف  الطلب 

مليون  024بخفض االنتاج بواقع  تقوم المنظمة وقد تّدع  الحاجة أن العالم .

السيما وأن   من أجل تحقيق مستوى الطلب المتوقع لهذا العام ٪2برميل يومياً أو 

   مليون برميل يومياً.    122 نحو أوبك تنتج حالياً 
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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 

 

 

Associates 
 

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