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  االقتصاد الكلي مدير أبحاث

 

 

 يناير على الرغم من تحسن االقتصاد العالمي. خالل شهر  طفيفأسعار النفط بشكل  تراجعت

 الضغوطات نتيجة ضعف االنتعاش النقدي في أميركا.تزداد ومن المحتمل أن 

  من المفترض أن ، فإنه 2004وعلى الرغم من مراجعة بيانات نمو الطلب على النفط للعام 

اإلمدادات النفطية من خارج دول  ات كبيرة فيالنفط نتيجة ارتفاعسوق أساسيات تتراخى 

 .منظمة أوبك

  للبرميل في السنة المالية  اتدوالر 005و 003بين  ماإذا ما تراوح سعر النفط

ما دينار،  مليار 02 يبلغ حوالي قد يحقق فائضا في ميزانية الكويت، فإن ذلك 2003/2004

  .من الناتج المحلي اإلجمالي ٪24يمثل 

 

عكس ما كانت عليه في  تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خالل شهر يناير لتأتي النتائج على

 دوالرات في بداية الشهر ليصل الى  101فقد هبط سعر خام التصدير الكويتي من شهر ديسمبر. 

متوسط مزيج  فقد هبط، دوالر في منتصف يناير. وبالمثل 102عند  شهرينمنذ مستوى له  ادنى

أقل من متوسط شهر ديسمبر بواقع ، أي دوالرات 101برنت خالل الشهر ليصل الى ما يقارب 

فقد  ،وهو الخام اإلسنادي في الواليات المتحدة، غرب تكساس المتوسطدوالرات. أما مزيج  3

بعد وذلك  ادوالر 81مستوياتها لشهر ديسمبر عند  هاستعادت أسعارحيث  ،كان أكثر تقلبا  

متوسط سعره  إال أن. في بداية شهر يناير ادوالر 81 عند شهور 1إلى أدنى مستوى منذ  هاهبوط

   . لشهر ديسمبر ادوالر 81 متوسطه البالغال يزال أقل ا دوالر 84 والبالغ خالل يناير

استطاعت أن تصمد بشكل  قد ، إال أن أسعار النفطوعلى الرغم من هذه االنخفاضات البسيطة

، وذلك نتيجة التحسن األسواق خاصة أمام التوقعات بشأن ضعف 2004جيد في بداية العام 

ندوق النقد الدولي مؤخرا  بمراجعة توقعاته بشأن وقد قام ص .في جانب منهفي االقتصاد العالمي 

سيما النتيجة التعافي الكبير الذي شهدته االقتصادات المتقدمة  2014نمو االقتصاد العالمي للعام 

في  ٪3.0خالل هذ العام من  ٪3.3. حيث توقع بارتفاع النمو العالمي الى يميركاالقتصاد األ

األكثر إيجابية للطاقة وكالة الدولية ال. وقد جاءت تلك التوقعات متماشية مع توقعات 2013العام 

   بشأن االستهالك النفطي العالمي.

ويعتبر برنامج  ولكن ال تزال هناك بعض المخاوف بشأن قوة أسعار النفط خالل هذا العام.

حيث أعن المجلس و أحد هذه المخاوف. مجلس االحتياط الفدرالي للتخفيف من شراء السندات ه

دوالر في التاسع والعشرين من يناير ما قد يؤدي  مليارات 10بالتوسع بعمليات التخفيف بواقع 

مليار دوالر في فبراير. ومن  17الى  37الى خفض عمليات الشراء الشهرية للسندات من 

دور  لعبتلطالما الناشئة التي  يؤثر ذلك سلبيا  على التدفقات الرأسمالية لألسواقالمحتمل أن 

نتعا  قد يرى المزيد من االالدوالر ان  اضفسابقا .  على النفط نمو الطلب العالميفي أساسي 

في الربع تحقق نتعا  الذي االبعد االميركية وذلك  لتخفيف من شراء السنداتجراء سياسة ا

عودة نشاط  تشكلفإنه من المحتمل أن  ،على صعيد اإلمدادات اما .2013األخير من العام 

تراخي ل مصدرا   االنتاج في الدول المصدرة الرئيسية التابعة لمنظمة أوبك مثل إيران والعراق الى

   أساسيات األسواق.

 

 سيناريوهات أسعار الخام الكويتي :0الرسم البياني 
 )دوالر للبرميل)

 

 

 

 النفط الخام الكويتي: سيناريوهات أسعار 0الجدول 

  األدنى المتوسط األعلى

    

00406 00406 00406 2003 

 2014الربع االول من  101.4 107.2 103.1

  2003/2004السنة المالية  00209 00309 00405

  2014الربع الثاني من  84.8 101.8 110.3

  2014الربع الثالث من  13.8 104.1 113.2

  2014الربع الرابع من  11.1 101.1 130.0

00603 00500 9005 2004 

 متوقع 2017الربع االول من  11.1 101.1 130.0

 متوقع 2017/2017السنة المالية  6606 00503 02009

 
 

  بنك الكويت الوطني المصدر: 
 
 
 

 

http://www.nbk.com/


 
 

 

www.nbk.com 

 توقعات الطلب على النفط

 األشهرخالل  2004للعام  على النفط العالميتوقعات المحللين لنمو الطلب  تمت مراجعةلقد 

مليون برميل يومياَ  1.3الوكالة الدولية للطاقة زيادة الطلب على النفط بواقع  توتتوقع .ةالماضي

الشهر  في للعام الحالي يوميا  مليون برميل  1.2 مع ةمقارن  ٪1.4 بواقع أو الحالي العام خالل

العالمية بمراجعة كما قام مركز دراسات الطاقة  .2013يوميا  للعام مليون برميل  1.2و الماضي

مليون  1.4مليون برميل يوميا  في ديسمبر الى  1.2من فقد توقع بارتفاع  ،توقعاته بنسبة أكبر

برميل يوميا . وترتبط هذه التوقعات القوية بالتوقعات حول تعافي االقتصاد في الدول التابعة 

  المتحدة.  وخاصة الواليات  2014لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية خالل العام 

 التوقعات بشأن إمدادات النفط

ألف برميل  570إنتاج النفط لدول أوبك اإلحدى عشرة )أي باستثناء العراق( بواقع  تعافى

وذلك  بعد أربعة أشهر من االنخفاضات مليون برميل يوميا   2709ليصل  ديسمبرفي  يوميا

جاء هذا التعافي على خلفية وقد  من منظمة أوبك ومصادر وطنية.المستقاة وفقا  للبيانات 

في نيجيريا خاصة  ،استعادة االنتاج نشاطه في الدول األعضاء من غرب أفريقيا والخليج

وذلك ألف برميل يوميا   300الى  170نشاطه بواقع لهدتا استعادة االنتاج ان شيواإلمارات اللت

في أعمال العنف وعادت بعض الحقول النفطية اإلماراتية الى  انيجيريا تراجع شهدتبعد أن 

فقد كانت ايران التي ال تزال مقّيدة  ،في الوقت نفسهو .فيها الصيانةأعمال االنتاج بعد اكتمال 

بما الدولة الوحيدة التي شهدت هبوطا  حادا  خالل ديسمبر. حيث هبط انتاجها  هي بالعقوبات

 ما يخص انتاج فيمليون برميل يوميا . أما  3.2ليصل الى ألف برميل يوميا   10 يقارب

   انخفاضات في أماكن أخرى.  تهقابل ،ألف برميل يوميا   237بواقع  فقد قفز ،العراق

 3009 بأكمله 2003خالل العام  إجمالي انتاج أوبك )من ضمنها العراق( بلغ متوسط وقد

ويرجع ذلك أي أقل من مستواه العام الماضي بواقع مليون برميل يوميا .  ،مليون برميل يوميا  

التي جاءت على خلفية توقف معظم االنتاج  ،بشكل كبير الى االنقطاعات الضخمة في انتاج ليبيا

موانئ التصدير. فقد هبط االنتاج من ارتفاعه الذي تيجة اضراب العاملين في الحقول ونوذلك 

 0.2ليصل الى  2013مليون برميل يوميا  في منتصف العام  1.7والذي بلغ حققه بعد الثورة 

وذلك  ،مليون برميل يوميا  بحلول نهاية العام. وقد كان من المتوقع أن يتعافى االنتاج في يناير

أساسيا . حقال  مليون برميل يوميا  من الحقل الغربي الذي يعتبر 0.3ما يقارب انتاج بعد عودة 

    ال يزال ساكنا .ف ،الذي يشكل معظم انتاج الدولة ،في شرق ليبيااالنتاج  أما

مليون برميل يوميا في  006الى  005بنحو  أوبكومن المتوقع أن ترتفع اإلمدادات من خارج 

في و .ن سوائل الغاز الطبيعي لدول أوبكممليون برميل يوميا   000أتي تسحيث ، 2004العام 

فمن المتوقع أن يهبط متوسط انتاج المنظمة  ،مستوياته الحاليةعند انتاج أوبك  إجمالي حال ظل

الى  1.1بواقع أن ترتفع اإلمدادات العالمية الممكن وبالرغم من ذلك، فمن . 2014العام في 

  .2013في العام مليون برميل يوميا   0.1بلغ  نمو وذلك بعد مليون برميل يوميا   1.4

 توقعات األسعار

األشهر الماضية بشأن  في توقعاتالإال أن  ،الزيادة الضخمة في اإلمدادات هذه على الرغم من

 تحسنو التي تمت مراجعتها على نحو أكبر تشير الى  2004نمو الطلب على النفط في العام 

المفترض أن تشهد المخزونات العالمية  ولكن ال يزال مناألوضاع بشكل أكبر عما مضى. 

ز دراسات الطاقة العالمية التي تفيد بزيادة في الطلب العالمي في مرك ووفقا  لتوقعات ارتفاعا .

مليون برميل يوميا  وزيادة كبيرة في انتاج الدول من خارج أوبك بواقع  1.4بواقع  2014العام 

ترتفع ان فمن المحتمل  ،مليون برميل يوميا  التي قابلت جزئيا  االنقطاعات في انتاج أوبك 1.1

المفترض أن يظل سعر خام  كما من ،مليون برميل يوميا   0.2بواقع المخزونات العالمية 

 107عند  2013التصدير الكويتي مرتفعا  عند مستواه الذي سجله في الربع األخير من العام 

  دوالرات. 

المخزون بشكل  يهبطفقد  ،من التوقعات أقلجاء انتاج الدول من خارج منظمة أوبك  اما إذا
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 ،يؤدي ذلك الى ارتفاٍع حاد في أسعار النفط. وفي هذه الحالة وقد. 2004في العام أكبر 

 2014بحلول منتصف العام للبرميل  اتدوالر 110 الى سعر خام التصدير الكويتي يتسارع

 .وأكثر فيما بعد

 يؤدي د ق ،مليون برميل يوميا   003من التوقعات بواقع  أقلإذا جاء نمو الطلب  ،وعلى العكس

أقل  إلى سعر خام التصدير الكويتي  يهبطقد  ،لةفي هذه الحا .أسعار النفط انخفاضإلى  ذلك

ما قد يؤدي الى وجوب  قيام منظمة أوبك  2014العام  منتصفللبرميل في  دوالر 100 من

 االنتاج لدعم األسعار. خفضبعمليات 

 توقعات الميزانية

 المحتمل أن يكون  من غيره فإن ،مع بقاء شهرين فقط على نهاية السنة المالية الحالية

للسيناريوهات السابق ذكرها بشأن األسعار تأثير كبير على نتائج الميزانية للسنة المالية 

الى  003نطاق  فيسعر خام التصدير الكويتي  يتراوحكما من المتوقع ان  ،2003-2004

 ٪7قد يأتي أقل بنسبة  ،كما هو متوقع ،وبافتراض أن اإلنفاق الحكومي دوالرات للبرميل. 005

 0300و 0005بين  ما تراوحيالميزانية فائضا   فقد تحققمن تقديرات الحكومة،  ٪10الى 

وسيعادل ذلك طاع مخصصات صندوق احتياطي األجيال القادمة، قستوذلك قبل ا مليار دينار

  .2013من الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع لعام  ٪21الى  23٪

باإلضافة الى توقعاتنا  ،السابقة ةالثالث سيناريوهاتبالوترتبط توقعاتنا للسنة المالية القادمة 

فمن  ،ووفقا  للميزانية األولية .2005-2004دوالرات للسنة المالية  005ببلوغ أسعار النفط 

قد  ،اإلنفاق افتراض أن ومع .مليار دينار 21.8المتوقع أن يبلغ اإلنفاق في السنة المالية القادمة 

وذلك قبل  ،مليار دينار 0007ارب يق نتوقع تحقيق فائض ،يأتي أقل من تقديرات الحكومة

الفائض السادس عشر لميزانية  وهو ،طاع مخصصات صندوق احتياطي األجيال القادمةقستا

     الكويت على التوالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 تقديرات الميزانية )مليون دينار ما لم يذكر خالف ذلك(

 في إطار سيناريوهات مختلفة لسعر برميل النفط
 2003/04السنة المالية  2004/05السنة المالية  

 السعر 
 األعلى

 السعر
 المتوسط

 السعر
 األدنى

 الميزانية
 األولية

 السعر
 األعلى

 السعر
 المتوسط

 السعر
 األدنى

 الميزانية
 المعتمدة

 

   
    

  
  

 للبرميل( دوالرسعر النفط )    7000  00209  00309  00405  7500  6606  00503  02009 

   
    

  
  

 جملة اإليرادات    06،096  30،447  30،736  30،900  20،069  26،320  30،960  36،962 

 اإليرادات النفطية    11،113  28،243  28،731  28،311  11،101  24،021  28،110  34،112

 اإليرادات غير النفطية    1،213  2،200  2،200  2،200  1،213  2،300  2،300  2،300

   
    

  
  

 جملة المصروفات )المعتمدة(    20،003  20،003  20،003  20،003  20،665  20،665  20،665  20،665 

 الفائض )العجز(   (2،803)  10،447  10،333  10،808 (1،381)  4،473  10،081  17،081

 بعد استقطاع إحتياطي األجيال القادمة   (3،431)  2،713  2،388  2،831 (1،113) (2،123)  2،101  7،173

                  

 المصروفات اإلجمالية )تقديرات الوطني(     09،952  09،427  06،902    20،770  20،225  09،676

 الفائض )العجز(، تقديرات الوطني      00،495  02،306  03،009    5،550  00،736  07،264

 بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة      3،133  4،334  7،031   (1،030)  3،341  1،044
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Head Office International Network  NBK Capital 

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 

Dubai Branch 

Sheikh Rashed Road, Port Saeed 

Area, ACICO Business Park 

P.O. Box  88867, Dubai, UAE 

Tel: +971 4 2929 222 

Fax: +971 4 2943 337 

 

National Bank of Kuwait,  

Abu Dhabi Branch 

Airport Road, next to Abu Dhabi Education 

Council, P.O.Box:113567,  

Abu Dhabi 

Tel: +971 2 222 2727  

Fax: +971 2 222 2477 

 

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 

Arastima ve Musavirlik AS 

SUN Plaza, 30th Floor 

Dereboyu Sk. No.24 

Maslak 34398, Istanbul 

Turkey 

Tel: +90 212 276 5400 

Fax: +90 212 276 5401 

 

 

Associates 
 

 

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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