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  االقتصاد الكلي مدير أبحاث

 

 

 أوائل   ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام خالل شهر ديسمبر قبل أن تسجل انخفاضاً في

 يناير على خلفية احتمال ارتفاع اإلمدادات في ليبيا وقوة الدوالر األميركي. 

  ات كبيرة فينتيجة ارتفاع 2004النفط في العام سوق  أساسيات تتراخى  من المفترض أن 

من الممكن أن تؤدي المخاوف حول  ولكن ،اإلمدادات النفطية من خارج دول منظمة أوبك

 .انخفاض األسعارالحد من  الطلب الى في تحسن الواإلمدادات 

  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 

 

في مطلع يناير. انخفاضاً  لقد ظلت أسعار النفط مستقرة نوعاً ما خالل ديسمبر قبل أن تشهد 

 دعن ثابتا    ،للبرميل خالل الشهر اتدوالر 101سعر خام التصدير الكويتي بلغ متوسط  فقد 

دوالرات خالل األسبوع األول من العام  103مستواه في نهاية نوفمبر. ولكنه انخفض ليصل الى 

ليهبط بعد ذلك الى في شهر ديسمبر  ادوالر 111مزيج برنت بلغ متوسط  فقد  ،الجديد. وبالمثل

وهو الخام اإلسنادي في  وسطدوالرات في مطلع يناير. أما مزيج غرب تكساس المت 101

سعره عن مستواه في نهاية نوفمبر بواقع متوسط حيث ارتفع  متقلبا    كان فقد  ،المتحدةالواليات 

وقد  ،في مطلع يناير ادوالر 82دوالرا قبل أن يسجل انخفاضا  الى  89دوالرلت ليصل الى  4

   في أميركا. الداخلية  بعض العوامل نتيجة  كانت هذه التقلبات 

 قليلة فقد كانت األخبار عن أسواق النفط  ،ر أمراً مفاجئاً ولم يكن استقرار األسعار في ديسمب

هبوط  أن . إالبحلول نهاية العامكبيرة الصفقات ال المتداولونكما أنه من المعتاد أن يتجنب  ،جداً 

فقد جاء  أساسيات السوق. تشير إلى ضعف أخبار وجود نتيجة  األسعار في مطلع يناير جاء

البيانات التالية قد تأتي إال أن   ،األميركية أعلى من التوقعاتمخزونات النفط  االرتفاع في

وافق  فقد  ،في الوقت نفسهو في أميركا. موجة الطقس البارد الطلب تيجة  النتعاشمعاكسة وذلك 

تسبب الذي الحصار  على رفع في ليبيا كبيرة النفطية إحدى المرافق ال في المتظاهرين  بعض 

فقد ساهمت عمليات  ،ن برميل نفط يوميا . وعلى الصعيد الماليمليو 0.3حجب ما يقارب في 

 ،في ارتفاع سعر الدوالر كيراألمي من قبل االحتياط الفدراليخفض برنامج شراء السندات 

  .المقومة بالدوالر للنفط الخامأسعار ضعفيؤدي الى األمر الذي عادة ما 

بلغ متوسط سعر خام فقد  .2003العام وقد استطاعت أسعار النفط الحفاظ على مستوياتها خالل 

 108الذروة البالغ مستوى  وذلك أقل بقليل عن  ،دوالرات طوال العام 105التصدير الكويتي 

، منخفضا  بذلك عن دوالرات 108. أما مزيج برنت فقد بلغ متوسطه 2012دوالرات في العام 

إال أن  ،و الطلب على النفط. وعلى الرغم من اعتدال نمالسابق العام  في ادوالر 112مستوى 

من انقطاع اإلمدادات من العديد من الدول المصدرة  متتالية أسعار النفط كانت مدعومة بسلسلة

النمو القوي لإلمدادات من  بالحد من أثر الرئيسية مثل نيجيريا وليبيا وإيران. وقد ساهم ذلك 

في المخزونات العالمية وبالتالي، فمن المحتمل أن تكون قد ارتفعت خارج دول منظمة أوبك. 

سعر مزيج غرب وفي المقابل، ارتفع  . 2012من العام أكثر تواضعا   بشكل  2013العام 

نتيجة إدراج بنية تحتية نفطية جديدة  ادوالر 89دوالرات ليصل الى  4تكساس المتوسط بواقع 

     لطلب على النفط األميركي.   في إنعاش ا تساهموالتي في أميركا 

 الكويتيسيناريوهات أسعار الخام  :0الرسم البياني 
 )دوالر للبرميل)

 

 

 

 : سيناريوهات أسعار النفط الخام الكويتي0الجدول 
     

  األدنى المتوسط األعلى 
     

 108.7 108.7 108.7    2002 

 2003الربع االول من    108.3 108.3 108.3 

  2002/2003السنة المالية    106.6 106.6 106.6 

  2003من  الثانيالربع    99.9 99.9 99.9 

  2003الربع الثالث من    105.4 105.4 105.4 

  2003الربع الرابع من    104.9 104.9 104.9 

 104.6 104.6 104.6   2003  

 متوقع 2004الربع االول من    102.5 105.0 109.6 

 متوقع 2003/2004السنة المالية   103.2 103.8 104.9 

  

  الكويت الوطنيبنك  المصدر: 
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 توقعات الطلب على النفط

الشهر  خالل  2004للعام  على النفط العالميتوقعات المحللين لنمو الطلب  تمت مراجعةلقد 

وذلك بعد  ،وقد جاء ذلك على خلفية تحسن التوقعات بشأن الطلب على النفط األميركي .الماضي

الوكالة أن سجل االستهالك في سبتمبر أقوى نمو سنوي له منذ عشر سنوات تقريبا . و تتوقع 

 (٪1.3) 2014مليون برميل يومياَ في العام  1.2الدولية للطاقة زيادة الطلب على النفط بواقع 

الشهر الماضي. ولكن في ضوء مراجعة توقعات  في ٪(1.2مليون برميل يوميا  ) 1.1من 

         فإنه من غير المتوقع أن يشهد نمو الطلب العالمي تسارعا  هذا العام. ،2013الطلب في العام 

 التوقعات بشأن إمدادات النفط

ألف برميل  587تراجع إنتاج النفط لدول أوبك اإلحدى عشرة )أي باستثناء العراق( بواقع 

، مليون برميل يومياً  2774عند في عامين له  أدنى مستوى ليصل الى  في نوفمبر يوميا

االنتاج للشهر  تراجع فقد  من منظمة أوبك ومصادر وطنية.المستقاة وذلك وفقاً للبيانات 

انخفض االّن بأكثر من مليوني برميل يوميا  منذ يوليو. وقد جاء أنه كما  ،الرابع على التوالي

 في، والتي تسببت في ليبيافي القطاع النفطي  االضرابات نتيجة تزايدذلك بشكل عام 

مليون  1.1بمستوى  وذلك مقارنة  ،فقط مليون برميل يوميا   0.2إلى  الليبي نتاج تقليصاال

دول غرب بعض وقد شهدت  .العام الماضي الذي بلغه االنتاج بعد الثورةبرميل يوميا  تقريبا  

ألف  91ألف برميل يوميا ( و نيجيريا ) 111أنغوال )وتشمل  ي االنتاجأفريقيا المصدرة هبوطا  ف

. ألسباب أخرى برميل يوميا ( وذلك نتيجة القيام بأعمال الصيانة في الحقول وتوقف اإلمدادات

ألف برميل يوميا  تقريبا  ليصل الى  100فقد ارتفع االنتاج في إيران بواقع  ،في الوقت نفسه

مليون برميل  2.1أقل عند مستوى تشير الى أخرى ا   )إال أن مصادر مليون برميل يومي 3.3

ما يشير الى  ،سوف تستمر الصفقة النووية في منع إيران من زيادة صادراتهايوميا (. ولكن 

 في االنتاج خالل األشهر القادمة. اضافي ضعف احتمالية حدوث ارتفاع 

 ،مليون برميل يومياً  3075الى أقل من كما تراجع إجمالي انتاج أوبك )من ضمنها العراق( 

الى أن هبط انتاج العراق في سبتمبر فبعد  العراق. رغم من التعافي المستمر في انتاجعلى ال

جزئيا  في الشهرين التاليين ليصل الى مستواه استعاد  ،مستوى له منذ ثمانية عشر شهرا   أقل

األمور األمنية وأعمال الصيانة تكون  أنمليون برميل يوميا  في نوفمبر. ولكن من المتوقع  3.1

االنتاج خالل ديسمبر. وقد ساهم خفض قد  أدت إلى باإلضافة الى سوء الطقس  ،في الموانئ

في السماح للسعودية بإبقاء مستويات انتاجها عالية. ولكن االنقطاع في بعض دول منظمة أوبك 

لدعم أسعار النفط وذلك نتيجة  2014من المحتمل أن تضطر السعودية لخفض انتاجها في العام 

  امكانية ارتفاع انتاج العراق وليبيا باإلضافة الى ارتفاع اإلمدادات من خارج دول منظمة أوبك. 

مليون برميل يوميا في  270الى  077بنحو  أوبكومن المتوقع أن ترتفع اإلمدادات من خارج 

ن سوائل الغاز الطبيعي لدول ممليون برميل يومياً  072أتي تسحيث ، 2004العام  العام

)مع خفض السعودية النتاجها  مستوياته الحاليةعند انتاج أوبك  إجمالي في حال ظلو .أوبك

العام فمن المتوقع أن يهبط متوسط انتاج المنظمة في  ،حتى تقابل الزيادة في الدول األخرى(

مليون  1.1الى  1.3بواقع أن ترتفع اإلمدادات العالمية الممكن وبالرغم من ذلك، فمن . 2014

  .2013في العام مليون برميل يوميا   0.9بلغ  نمو وذلك بعد برميل يوميا  

 توقعات األسعار

نتيجة تجاوز االمدادت النفطية  2004من المتوقع أن تتراخى أساسيات سوق النفط في العام 

حول اإلمدادات  المخاوفتؤدي ولكن من المحتمل أن  للطلب العالمي على النفط مرة أخرى. 

التي تفيد  وفقا  للتوقعات. من الحد من اإلنخفاض في األسعار وتحسن التوقعات بشأن الطلب

وزيادة كبيرة في  ،مليون برميل يوميا   1.2بواقع  2014بزيادة في الطلب العالمي في العام 

لمخزونات فمن المحتمل ترتفع ا ،مليون برميل يوميا   1.1انتاج الدول من خارج أوبك بواقع 

مليون برميل يوميا . وفي حالة بقاء انتاج أوبك عند مستوياته الحالية )أي  0.4العالمية بواقع 

فقد يهبط سعر خام  ،مليون برميل سنويا  عن العام السابق( 0.4انخفاض متوسط االنتاج بواقع 

عند ما  ولكن يبقى مدعوما   2014التصدير الكويتي بشكل طفيف في النصف الثاني من العام 
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 دوالر. 100يقارب 

فقد يرتفع المخزون بشكل  ،جاء انتاج الدول من خارج منظمة أوبك أعلى من التوقعات اما إذا

 سعر خام التصدير الكويتي يهبط وقد. 2004في العام  مليون برميل يومياً  770أكبر بواقع 

دوالر بحلول نهاية  80وأقل من  2014بحلول منتصف العام دوالر للبرميل  100أقل من  الى

انتاجها لمنع هبوط أسعار بخفض   ،بقيادة السعودية ،العام. ومن المحتمل ان تقوم منظمة أوبك

 .النفط بهذا الشكل الكبير

 د ق ،مليون برميل يومياً  073إذا جاء نمو الطلب أعلى من التوقعات بواقع  ،وعلى العكس

سعر خام التصدير  يتسارعقد  ،الحال في هذه .في أسعار النفط ارتفاع حادإلى  ذلك يؤدي

 ما بعد.أكثر في و 2014العام  بدايةدوالرات للبرميل في  110 حوالي إلى الكويتي 

 توقعات الميزانية

 005و 003أسعار النفط في نطاق ضيق ما بين  بتراوح ةالسابق هاتالسيناريو وتفيد

العام الماضي  أسعار وعلى الرغم من أنها أقل من. في السنة المالية الحالية للبرميل اتدوالر

أخرى من اإليرادات الحكومية  إال أن ذلك ال يزال يشير الى سنة  ،دوالرات 101التي بلغت 

مليار دينار  15.9 بمقدارإيرادات   تحقيقالى تشير فإن البيانات الرسمية  ،وبالفعل. القوية

أي أقل من توقعات الحكومة للسنة ،  2014-2013خالل النصف األول من السنة المالية 

 أقل قد يأتي ،كما هو متوقع ،اإلنفاق الحكومي وبافتراض أن. فقط بأكملها بواقع ملياري دينار

 0078بين  ما تراوحيالميزانية فائضاً  فقد تحقق ،الحكومةتقديرات  من ٪10الى  ٪5بنسبة 

طاع مخصصات صندوق احتياطي األجيال القادمة، قستوذلك قبل ا مليار دينار 0373و

  .2013من الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع لعام  ٪21الى  ٪23وسيعادل ذلك ما بين 

 

 تقديرات الميزانية )بالمليون دينار ما لم يذكر خالف ذلك(
  في إطار سيناريوهات مختلفة لسعر برميل النفط         

2003/2004السنة المالية    2002/2003السنة المالية  

 السعر األعلى
السعر 
 المتوسط

 السعر األدنى
الميزانية 

 المعتمدة
 الفعلية

الميزانية 
 المعتمدة

 

       
 سعر النفط )دوالر للبرميل( 6570 00676 7070 00372 00378 00479

       

 اإليرادات اإلجمالية 03932 32009 08096 30705 30895 32238

 اإليرادات النفطية 02768 29970 06883 29505 29695 30038

 اإليرادات غير النفطية 0064 2039 0203 2200 2200 2200

       
 )المصروفات اإلجمالية )المعتمدة 20240 09308 20003 20003 20003 20003

00236 00893 00702 2907-  02700 7308-  الفائض )العجز( 

3076 2909 2784 7430-  4699 00790-  بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة 

       

المصروفات اإلجمالية )تقديرات الوطني(  - - - 09952 09427 08902
 االلوطني(

 الفائض )العجز( - - - 00762 02468 03336

 بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة - - - 3834 4494 5276
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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 
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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 

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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