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 النقاط أبرز

  خالل شهر أبريل نتيجة وجود  ٪02شهدت أسعار النفط انتعاشاً بنحو

التجاري إذ تراجع مخزون النفط  ،نمو االنتاج االميركي تباطؤعلى مؤشرات 

 عدد حفارات التنقيب األميركية . تراجع  اراستمرمع األميركي 

 ي خالل العام قامت وكالة الطاقة الدولية برفع توقعاتها لنمو الطلب العالم

مليون برميل يومياً نتيجة  0.0ألف برميل يومياً ليصل إلى  02بواقع  0202

  .0202قوة الطلب في الربع األول من العام 

  عند شهراارتفع انتاج منظمة أوبك إلى أعلى مستوى له منذ ثالثة عشر 

مليون برميل يومياً خالل شهر مارس تماشياً مع ارتفاع انتاج  50.2

 ة والعراق.السعودي

  خالل الربع األول من العام  في االرتفاع نتاج من خارج منظمة أوبكاالاستمر

ُ على أساس سنوي 0.1بواقع  0202 وخفضت وكالة  .مليون برميل يوميا

ألف برميل يومياً  22بواقع  يميركاألالنتاج لنمو ااقة الدولية توقعاتها طال

 . 0202ام مليون برميل يومياً خالل الع 2.22ليصل إلى 

على أقل تقدير شهر أبريل تماشياً مع وجود  ٪51شهدت انتعاشاً بواقع أسعار النفط 

  تراجع االنتاج األميركي على مؤشرات 

تماشياً مع  ،٪51أكثر من باشاً خالل شهر أبريل عشهدت أسعار النفط العالمية انت

هر أبريل وجود مؤشرات على تراجع انتاج أميركا. إذ أنهى سعر مزيج برنت ش

خالل  ٪51للبرميل أو  ادوالر 33بواقع  مرتفعا ،دوالر للبرميل 6242عند 

خالل شهر أبريل  ٪52الشهر. كما ارتفع سعر مزيج غرب تكساس المتوسط بواقع 

دوالر للبرميل. بينما أنهى سعر خام التصدير الكويتي  2246لينهي الشهر عند 

األسعار خالل شهر أبريل األكثر  عتبروتللبرميل.  ادوالر 61الشهر عند ما يقارب 

    ارتفاعاً حتى اآلن. 

بدء انتاج من أهمها  ،وقد ساهمت مجموعة من العوامل في إنعاش أسعار النفط

أميركا بالتراجع. إذ تراجعت الزيادة األسبوعية لمخزون النفط األميركي التجاري 

مليون  342أو  ٪142 بواقع خالل االسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من أبريل

خالل األسبوع  الكبيرة التي شهدها مسجالً تراجعاً كبيراً مقارنة بالزيادة ،برميل

مليون برميل يومياً. واستمر عدد حفارات  241بمقدار أي  ،٪343األسبق بواقع 

بحلول األول من مايو. وقد اضطرت  ٪25التنقيب األميركية في التراجع بنحو 

قة األميركية إلى ضبط مستويات اإلنفاق على تطوير العديد من شركات الطا

   تماشياً مع تراجع أسعار النفط.  ،مشاريع النفط والغاز

ما  سيما فيل نتيجة التطورات الجيوسياسية، الوقد جاء انتعاش األسعار في أبري

شكل خطراً من ناحية قد ت اقدرت األسواق أنه التياليمن  التطورات فييخص 

ط عبر مضيق باب المندب الذي يعتبر من أهم المعابر النفطية في إعاقة نقل النف

العالم. كما كان التراجع في الدوالر األميركي أيضاً أحد العوامل التي ساهمت في 

       ارتفاع أسعار النفط.

 المتاحة : أسعار النفط الخام0الرسم البياني  

 ))دوالر للبرميل

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 
 ون النفط األميركي التجاريمخز: 0الرسم البياني 

 (مليون برميل باستثناء مخزون النفط االستراتيجي)

 
 وكالة معلومات الطاقة األميركية المصدر:

 
 عدد حفارات التنقيب األميركية: 5الرسم البياني 

 )مليون برميل)

 
 هيوز للخدمات النفطية شركة بيكر المصدر:
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وقد شهدت العقود اآلجلة ارتفاعاً في بداية شهر أبريل نتيجة توقع المحللين 

بينما اعتقد العديد من المنتجين  ،ار انتعاش أسعار النفطوصناديق االستثمار باستمر

راوحت أسعار العقود اآلجلة لمزيج برنت أن أسعار النفط قد سجلت تراجعاً. وت

بين  5139إلى ديسمبر من العام  5132ألسعار التوصيل لشهر ديسمبر من العام 

 للبرميل بحلول نهاية شهر أبريل.  ادوالر 91إلى  ادوالر 62

الطلب العالمي على النفط نتيجة برودة الطقس في دول منظمة التعاون تحسن 

 االقتصادي والتنمية وتحسن االقتصاد العالمي

خالل الربع األول من العام والتحسن  مع االشارة الى سوء االحوال الجوية

تتوقع وكالة الطاقة الدولية بلوغ نمو الطلب  ،التدريجي في االقتصاد العالمي

مسجالً زيادة عن  5132مليون برميل يومياً في العام  343النفط  العالمي على

ما سيؤدي إلى بلوغ  ،ألف برميل يومياً في مارس 21التوقعات السابقة بواقع 

مليون برميل يومياً. ومنذ أن سجل الطلب  2146متوسط الطلب العالمي هذا العام 

ألف برميل يومياً  591العالمي تراجعاً ألقل مستوى له منذ خمس سنوات بواقع 

بدأ باالرتفاع بصورة ثابتة  ،5132على اساس سنوي في الربع الثاني من العام 

مليون برميل يومياً في  343وعلى اساس ربع سنوي ليصل إلى أعلى مستوى عند 

 . 5132الربع األول من العام 

أعلى السعودية ترفع من انتاجها في مارس تلبية لقوة الطلب وانتاج أوبك يصل إلى 

   مليون برميل يومياً  1342عند  شهرامستوى له من ثالثة عشر 

مليون برميل يومياً ليصل إلى أعلى  345ارتفع انتاج أوبك في مارس بواقع 

مليون برميل يومياً وفقاً لبيانات منظمة  1342مستوى له منذ ثالثة عشر أشهر عند 

اع انتاج السعودية بواقع أوبك. وقد جاء هذا االرتفاع بصورة رئيسية نتيجة ارتف

مليون برميل يومياً( التي تعتبر الزيادة  3141ألف برميل يومياً )ليصل إلى  621

، باإلضافة إلى ارتفاع انتاج العراق 5133الشهرية األعلى منذ نوفمبر من العام 

ألف  226ليرتفع االنتاج بواقع البالد من تحسن الطقس في جنوب  الذي استفاد

مليون برميل يومياً. كما استعاد االنتاج أيضاً قوته في  141ويصل إلى برميل يومياً 

ألف  352لبيبا بعد أن شهد تراجعاً لمدة أربعة أشهر متتالية مسجالً زيادة بواقع 

انتاج الكويت عند  استقرألف برميل يومياً. بينما  251برميل يومياً ليصل إلى 

 التوالي. مليون برميل يومياً للشهر الثالث على  5452

وقد جاءت الزيادة في انتاج السعودية نتيجة لتحسن الطلب من الدول اآلسيوية على 

نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة كما هو معتاد قبل موسم أيضاً وعكس التوقعات 

ن انتاج المصافي المحلية قد سجل ارتفاعاً مع تسجيل اف ،متوقعهو الصيف. كما 

كما ارتفعت ألف برميل يومياً خالل شهر مارس.  211زيادة بواقع ياسرف مصفاة 

اإليرادات في السعودية على الرغم من تراجع أسعار النفط. إذ تود السعودية 

االلتزام بخطتها في إبقاء قيمتها السوقية وتحويل عبء خفض االنتاج إلى خارج 

ما  منظمة أوبك. ويتوقع وزير النفط السعودي علي النعيمي أن يستمر االنتاج عند

ماليين برميل يومياً كما يتوقع تحسن أسعار النفط على المدى القريب.  31يقارب 

قامت السعودية في بداية شهر أبريل ببيع نفطها للدول اآلسيوية للشهر  ،وبالفعل

  الثاني على التوالي.

ير العديد من التساؤالت ثعودة إيران المحتملة إلى أسواق النفط الحقاً خالل العام ت

 ردة فعل منظمة أوبكحول 

ألف برميل  11تجاوز انتاج أوبك في مارس سقف االنتاج الرسمي للمنظمة عند 

بعد التوقيع ويومياً للشهر الحادي عشر على التوالي وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. 

( التي تشمل أميركا 3+2األولية بين إيران ومجموعة )النووية على االتفاقية 

، ظهرت العديد من لصين وروسيا وألمانيا في الثاني من أبريلوبريطانيا وفرنسا وا

 أسعار العقود اآلجلة: 4الرسم البياني 

 )دوالر للبرميل(

 
  تومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 

  الطلب العالمي: 2الرسم البياني 

  (مليون برميل يوميا  في المتوسط )

 
  كالة الطاقة الدوليةو المصدر:

 

  منظمة أوبكانتاج : 6الرسم البياني 

 ) مليون برميل يوميا (

 
 منظمة أوبك المصدر:
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التساؤالت حول كيفية إدارة أوبك النتاجها بعد عودة إيران المحتملة إلى أسواق 

برميل يومياً وقد ترفع من انتاجها إلى  ماليين 1وتنتج إيران حالياً ما يقارب النفط. 

حظر على عمليات التصدير مليون برميل يومياُ في غضون أشهر من رفع ال 146

النفطي وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وستحتاج إيران إلى تطوير حقولها النفطية 

برميل يومياً أو أكثر. كما  ماليين 2والبنية التحتية من أجل رفع انتاجها إلى 

 ستحتاج أيضاً إلى مساعدات تقنية من الشركات النفطية العالمية.

غوطات على أسعار النفط العالمية مع وجود كميات ومن المتوقع أن ترتفع الض

في االنتاج. لذا فإن  فائضاالنفط اإليراني في األسواق العالمية التي تشهد كبيرة من 

نادى وزير النفط اإليراني بيجن ردة فعل منظمة أوبك تعتبر أمراً أساسياً. وقد 

اإليراني. ولكن ط امام النفلفسح المجال  ٪2زنغنه بخفض االنتاج في أوبك بواقع 

 ةباستجغير المرجح افمن  ،السوقيةفي ظل رغبة المنتجين بالحفاظ على القيمة 

النفط بزيادة االنتاج أوبك لهذه المطالب. كما من المحتمل أن تقبل منظمة أوبك 

انتاجها الرسمي كما فعلت في ديسمبر من العام سقف اإليراني أو أن ترفع من 

 .ي الى السوقليبي والعراقلانتاج عاد االعندما  5133

ارتفاع انتاج الدول من خارج منظمة أوبك بصورة أكبر خالل مارس مع توقعات 

 5132بتباطؤ وتيرة االرتفاع في 

 311استمر انتاج الدول من خارج منظمة أوبك باالرتفاع خالل شهر مارس بواقع 

لة الطاقة الدولية. مليون برميل يومياً وفقاً لوكا 2949ألف برميل يومياً ليصل إلى 

 2942 الحاليوأدى ذلك االرتفاع إلى بلوغ متوسط انتاج الربع األول من العام 

مليون برميل يومياً.  349مليون برميل يومياً على اساس سنوي مسجالً زيادة بواقع 

مليون برميل يومياً على  343وجاء انتاج أميركا مرة أخرى في الصدارة بواقع 

مليون برميل يومياً في مارس وفقاً  2415ليصل إلى  ٪3145اساس سنوي أو 

. من ذلك االنتاج ٪61لوكالة معلومات الطاقة األميركية. ويشكل النفط الصخري 

 221وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يعتدل انتاج أميركا على الرغم من قوته عند 

المصروفات ألف برميل يومياً وذلك في ظل تراجع عدد حفارات التنقيب وتراجع 

 االستثمارية من قبل شركات الطاقة األميركية خالل األشهر األخيرة.

نتيجة  5132الثاني من العام  نصف وقد ارتفع الطلب على انتاج أوبك خالل ال

ليصل  5132تراجع انتاج الدول من خارج منظمة أوبك وزيادة الطلب في العام 

ى من سقف انتاج المنظمة مليون برميل يومياً والذي يعتبر أعل 11412إلى 

 5132مليون برميل يومياً في العام  5242الرسمي. إال أن الطلب ال يزال عند 

 بأكمله. 

    

  

 

 االنتاج العالمي: 7الرسم البياني 

 ) مليون برميل يوميا (

 
  5132طاقة الدولية انتاج أوبك في الربع األول من العام ال وكالة المصدر:

 

 االنتاج العالمي: 1 الرسم البياني

 

 
  األميركيةالطاقة  معلومات وكالة المصدر:



 
 
 
 

 

                                                                                               www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 5132( ،262) 5552 6291( ، فاكس: 262) 5522 2211، هاتف ارة البحوث االقتصاديةإد

  

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 

 

 

Associates 
 

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

© Copyright Notice. GCC Research Note is a publication of National Bank of Kuwait. No part of this publication may be reproduced or duplicated without the prior consent of NBK. 
While every care has been taken in preparing this publication, National Bank of Kuwait accepts no liability whatsoever for any direct or consequential losses arising from its use. GCC Research Note is distributed on a complimentary 
and discretionary basis to NBK clients and associates. This report and other NBK research can be found in the “Reports” section of the National Bank of Kuwait’s web site. Please visit our web site, www.nbk.com, for other bank 
publications. For further information please contact: 
NBK Economic Research, Tel: (965) 2259 5500, Fax: (965) 2224 6973, Email: econ@nbk.com 

http://www.nbk.com/
http://www.nbk.com/

