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توقعات بتحقيق 6.2 مليارات دينار فائضا في امليزانية لـ 2010/2009

متناقضًا مع تقديرات الحكومة بتحقيق عجز في هذه السنة بمقدار 4 مليارات دينار

»الوطني«: 6.2 مليارات دينار فائض الميزانية العامة لـ 2010/2009

الكويت  توقع تقرير لبن���ك 
الوطني أن حتقق ميزانية الكويت 
فائض���ا ماليا في الع���ام املالي 
2010/2009 يف���وق 6.2 مليارات 

دينار.
الوطني في موجزه  وأوضح 
االقتصادي األخير حول أسواق 
النفط وتطورات امليزانية الكويتية 
إلى أن أسعار النفط شهدت تذبذبا 
ملحوظا خالل شهر يوليو املاضي، 
فبعدما تراجع سعر برميل اخلام 
الكويتي ف���ي النصف األول من 
الشهر بنحو 10 دوالرات إلى 61 
دوالرا، ع���اد وعوض خس���ائره 
بنهاية الش���هر، وبلغ 69 دوالرا 
في 27 يوليو، وفي حال استمرار 
هذا الزخم، فذلك من شأنه أن يدفع 
النفط فوق املستويات  أس���عار 
املرتفعة التي بلغتها قبل اندالع 
األزمة. إذ وصلت األسعار حتى 
اآلن إلى أكثر من ضعف مستوياتها 
املنخفضة التي سجلتها في شهر 

ديسمبر املاضي.

تعافي االقتصاد

البعض  ورأى »الوطني« أن 
ق���د ينظر إل���ى ه���ذا االرتفاع، 
ف���ي جان���ب منه، كإش���ارة إلى 
احملاوالت الناجح���ة التي تقوم 
بها السلطات حول العالم للدفع 
بتعافي االقتصاد العاملي من خالل 
سياس���ات نقدية توسعية. وقد 

جانب تعطل بع����ض اإلمدادات � 
رمبا انخفاض اإلمدادات من خارج 
أوپيك في الربع الثالث من العام 
احلالي بنحو 500 ألف برميل يوميا 
نتيج����ة إعصار أو عوامل أخرى. 
وفي حال لم تعوض أوپيك النقص 
في اإلمدادات من خارجها، فهبوط 
مخزونات النفط من شأنه أن يدفع 
األسعار فوق 70 دوالرا للبرميل 
املقبل. وبالتالي،  العام  مع بداية 
قد يبلغ متوس����ط س����عر برميل 
اخلام الكويتي لكامل السنة املالية 

2010/2009 نحو 67 دوالرا. 
وباحملصلة، أشار الوطني إلى 
أن السيناريوهات الثالثة املذكورة 
أعاله تفضي إلى أن متوسط سعر 
برميل اخلام الكويتي في السنة 
املالي���ة 2010/2009 س���يتجاوز 
افترضته  الذي  السعر املتحفظ 
احلكومة في ميزانيتها لهذه السنة 
والبالغ 35 دوالرا. وفي حال جاءت 
املصروفات الفعلية أدنى من تلك 
املقدرة في امليزانية مبا يتراوح 
ب���ن 5% و10%، كما يتوقع، فإن 
فائض امليزانية في السنة املالية 
2010/2009 سيتراوح بن صفر 
و6.2 مليارات دينار، وذلك قبل 
استقطاع 10% من إجمالي اإليرادات 
إلى صندوق األجيال القادمة. وهذا 
بدوره يناقض تقديرات احلكومة 
بتحقيق عجز هذه السنة مبقدار 
4 مليارات دينار، وبينما لن توفر 
خطط املصروف���ات احلكومية 
املتحفظة لهذه السنة دعما كبيرا 
لالقتصاد بشكل عام، يبدو أنها 
ستضمن على األقل أال يؤثر هبوط 
أسعار النفط في العام 2008 بشكل 

حاد على وضع الكويت املالي. 

استفادت أسواق األسهم والعقار 
بدورها من هذه اإلجراءات. لكن 
هناك في الوقت نفس���ه دالالت 
حقيقية على أن أساسيات سوق 
النفط تشهد توازنا، إذ أن الفائض 
في املخزونات األميركية الذي كان 
قائما في فص���ل الربيع املاضي 
يجري تصريفه على نحو متواصل 
حاليا، وذل���ك نتيجة انخفاض 
إنتاج أوپيك من جهة والعوامل 
املوسمية التقليدية في هذا الوقت 

من العام من جهة ثانية. 
ويلقي بعض احملللن الضوء 
على حتس���ن األداء االقتصادي 
في آسيا كعامل إضافي في دعم 
األس���واق النفطية، ويتمثل هذا 
التحس���ن في منو الناجت احمللي 
أكبر  ف���ي الص���ن،  اإلجمال���ي 
مستهلكي النفط، في الربع الثاني 
من العام احلال���ي بواقع %7.9، 
وهو معدل فاق التوقعات. كما قد 
تكون النتائج اإليجابية إلى حد ما 
لبعض الشركات في الربع الثاني، 
السيما في الواليات املتحدة، قد 

ساهمت بدورها. 

مستويات مرتفعة

وحلظ »الوطني« أن أسعار 
اخلام���ات املرجعية الرئيس���ية 
األخرى اقتربت في النصف الثاني 
من شهر يوليو من مستوى 70 

دوالرا مجددا، لتستقر في الوقت 
الراه���ن قريبا من املس���تويات 
املرتفعة التي سجلتها في يونيو 
املاضي. وبلغ متوسط سعر كل 
من مزيجي غرب تكساس وبرنت 
خالل شهر يوليو وحتى 28 منه 
نحو 64 دوالرا للبرميل، متراجعا 
بشكل طفيف عن متوسطه لشهر 
يونيو املاضي، لكنه يبقى أعلى 
مبا نسبته 50% عن مستواه في 

يناير املاضي.
انه وعلى  وقال »الوطن���ي« 
نحو غير مفاجئ، ارتفعت أسعار 
العقود املس���تقبلية مبقدار أقل، 
وبنسبة تراوحت بن 12% و%13 
عن مس���تويات يناي���ر لعقود 
اخلام تسليم ديسمبر 2012، ما 
يعكس اخلص���م امللحوظ الذي 
شهدته أس���عار العقود الفورية 
في بداية العام احلالي. لكن هذا 
األداء املتراجع للعقود املستقبلية 
لم مينع الدع���وات املتجددة من 
قبل بعض السلطات األميركية 
لوضع ضوابط على املراكز التي 
يبنيها املتداولون بهذه العقود، 
والذين يراهم البعض سببا في 
ارتفاع حدة التذبذب في السوق 
بشكل عام. وفي حال إقرارها، فمن 
شأن خطوة كهذه أن تؤثر بشكل 
ملحوظ على حجم وطريقة تداول 

العقود املستقبلية. 

وبالنسبة لتوقعات احملللن 
فيما يتعلق بتراجع الطلب املتوقع 
على النفط خالل العام احلالي، 
أنها استقرت  إلى  الوطني  أشار 
خالل الشهرين املاضين بعدما 
كانت شديدة التشاؤم في األشهر 
القليلة األولى من العام احلالي، ما 
يعكس املزاج العام املتفائل وإن 
في الوقت نفسه، أكثر حذرا. فعلى 
سبيل املثال، أبقت وكالة الطاقة 
الدولية خالل يوليو على توقعاتها 
بتراجع الطلب على النفط خالل 
2009 من دون تغيير بواقع 2.5 
مليون برميل يوميا )أو مبا نسبته 

.)%2.9

عودة التفاؤل

إال أن توقع���ات الطلب على 
النفط في العام 2010 جاءت أكثر 
تفاؤال. إذ تتوقع الوكالة أن يعاود 
الطلب االرتفاع في العام املقبل 
بواقع 1.4 مليون برميل يوميا، 
أي مبا نسبته 1.7%، وذلك يعزى 
بشكل رئيسي إلى النمو املتوقع في 
الدول من خارج منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية )على الرغم 
من النمو الضعيف املتوقع كذلك 
ف���ي دول املنظمة(. لكن محللن 
آخرين، مثل مركز دراسات الطاقة 
الدولية، يتوقعون تراجعا أقل في 
الطلب هذا العام بواقع 1.6 مليون 

برميل يوميا، وفي الوقت نفسه، 
تعافيا أكثر اعتداال في العام املقبل 
مع ارتفاع الطلب املتوقع بنحو 

0.5 مليون برميل يوميا. 
واشار »الوطني« إلى أن بيانات 
»أوپيك« الصادرة مؤخرا تشير 
إنتاج املنظمة باستثناء  أن  إلى 
العراق ارتفع خالل شهر يوليو 
املاضي مبق���دار 58 ألف برميل 
إلى 26.03 مليون برميل  يوميا 
يوميا، وذلك للشهر الثالث على 
التوالي. ويعزى ذلك إلى االرتفاع 
إيران بواقع  إنتاج  امللحوظ في 
26 ألف برميل يوميا، وعلى نحو 
ارتفاعه في السعودية  مفاجئ، 

بواقع 23 ألف برميل يوميا. 
وذكر »الوطني« أن مساهمة 
اململكة في إجمالي اخلفض الذي 
حتاول »أوپيك« إجراءه هذا العام 
مازالت تفوق حصتها فعليا، إذ 
تبلغ حاليا نحو 46%، وهي نسبة 
أعلى بكثير من حصتها في إجمالي 
إنتاج املنظمة. وينتظر أن تبحث 
أوپيك في حص���ص اإلنتاج في 
اجتماعها املقبل في 9 س���بتمبر 

في ڤيينا. 
ورأى »الوطني« أن االرتفاع 
األخير في األسعار قد يشكل دافعا 
كافيا ألن تبقي املنظمة على حجم 
احلصص احلالية، إال أن التعليقات 
األخيرة لوزير النفط اجلزائري 

تشير إلى أن خفضا إضافيا في 
اإلنتاج سيكون على طاولة البحث 
إذا ما تبن أن إمدادات النفط تفوق 
الطلب. وبالنظر إلى آفاق ارتفاع 
الطلب بفضل العوامل املوسمية 
وانخفاض املخزونات في األشهر 
املقبلة، فمن شأن إجراءات أكثر 
حدة من أوپيك أن تدفع األسعار 

إلى االرتفاع أكثر.
وبن »الوطني« أنه بالرغم من 
أن توازن األسواق، الذي يعود في 
جزء منه إلى استقرار اإلنتاج من 
خارج أوپيك، يتوقع أن يوفر دعما 
لألسعار خالل النصف الثاني من 
العام احلالي، إال أن ذلك قد يختلف 
بش���كل ملحوظ وفقا الستجابة 
أوپيك. ف���إذا ارتفع الطلب على 
النفط في النصف الثاني من العام 
احلالي مبقدار 1.4 مليون برميل 
يوميا � ما س���يفضي إلى تراجع 
إجمالي الطلب لكامل العام بواقع 
1.6 مليون برمي���ل يوميا � فقد 
تقرر أوپيك أال تغير إنتاجها، إذ 
ان األسعار ستشهد ارتفاعا. لكن 
املخاوف من عودة الطلب العاملي 
على النفط إلى التراجع قد جتدد 
حالة عدم اليقن وحتيط احتمال 

ارتفاع األسعار بالغموض. 
وفي ظ���ل هذا الس���يناريو، 
ق���د يرتفع س���عر برميل اخلام 
الكويتي خالل الربع األخير من 

العام احلالي إلى نحو 65 دوالرا، 
قبل أن يتراجع بشكل طفيف في 
وقت الحق مع تراجع الطلب عادة 
بنهاية فصل الشتاء. أما بالنسبة 
لكامل السنة املالية 2010/2009، 
فسيبلغ متوس���ط سعر برميل 

اخلام الكويتي 63 دوالرا. 
لك���ن الوطني أش���ار إلى أن 
مخاوف جدية م���ن عدم حتقق 
ف���ي االقتصاد  املأمول  التعافي 
العاملي مازالت قائمة في السوق. 
ففي هذه احلال، قد يبقى الطلب 
العاملي على النفط مس���تقرا في 
النصف الثاني من العام احلالي 
بدال من أن يشهد حتسنا. وبالتالي، 
قد يتراجع س���عر برميل اخلام 
الكويتي بشكل حاد بحلول الربع 
األول م���ن 2010 إلى ما دون 40 
دوالرا، ليبلغ متوس���طه لكامل 
الس���نة املالية 2010/2009 نحو 
48 دوالرا. إال انه من غير املرجح 
أن تستقر األسعار طويال عند هذا 
إذ قد تلجأ  املستوى املنخفض، 
أوپيك من دون شك إلى تخفيض 

اإلنتاج بشكل ملحوظ.

انخفاض الطلب

من جهة ثانية، رأى الوطني أن 
سيناريو األسعار املرتفعة يترافق 
مع ارتفاع الطلب على النفط في 
النص����ف الثاني م����ن 2009، إلى 
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OMNM/MV - باملليون دينار

توقعـات بعـودة الطلـب علـى النفـط إلـى النمـو فـي 2010

وكالـة الطاقة تتوقـع عودة ارتفـاع الطلب على النفـط العام المقبل بواقـع 1.4 مليـون برميل يوميًا
منظمة أوپيك: ارتفاع اإلنتاج خالل يوليو الماضي بمقدار 58 ألف برميل يوميا إلى 26.03 مليون برميل

ارتفاع الطلب وعوامل طبيعية قد يرفعان األسـعار في الربع الثالث

خصم بواقع 10% على سعر التذكرة

حساب الشباب في »الوطني« يمنح عمالءه 
خصمًا حصريًا من طيران الجزيرة

أعلن بنك الكوي���ت الوطني عن خصومات 
حصرية ومباشرة لعمالء حساب الشباب مقدمة 

من طيران اجلزيرة.
ويتضمن هذا الع���رض احلصري واملتميز 
على خصم بواقع 10% على سعر التذكرة عند 
زيارة عمالء حساب الشباب لكاونتر اجلزيرة 

املتواجد في املطار.
 اما م���ا مييز هذا العرض فه���و انه يطبق 
حتى مع وجود خصوم���ات اخرى مقدمة من 
طيران اجلزيرة كما يس���ري هذا العرض الذي 
يستمر حتى شهر ديسمبر على كافة الوجهات 

املتاح��ة.
وقالت املديرة التنفيذية � مجموعة اخلدمات 

املصرفية الش���خصية لدى البنك الوطن���ي، ابتهاج الرومي ان 
الوطن���ي يحرص على ال�����دوام على أن يك���ون س���باق����ا في 
تقدي���م العروض احلصرية واملتنوع���ة وتنظي���م األنشط���ة 

الترفيهي���ة الت���ي يقدمه���ا خصيصا لعمالء 
حساب الشباب.

اجلدير بالذكر أن حساب الشباب الوطني قد 
مت تصميمه خصيصا لفئة الش���باب من طلبة 
املعاهد العليا واجلامعات، ممن تتراوح أعمارهم 
بن 17 و23 عاما بهدف تلبية االحتياجات املالية 
لهذه الشريحة الهامة من مجتمعنا خالل هذه 

املرحلة الهامة من حياتهم. 
وقد قام حساب الشباب بتأسيس فرع خاص 
له في جامعة الكويت لتلبية االحتياجات املالية 
لعمالئه وألعضاء الهيئة التدريسية داخل احلرم 

اجلامعي.
باإلضافة إلى مساهمات الفرع في خلق أجواء 
حتفيزية للطلبة من خالل تشجيع طلبة اجلامعة من أصحاب 
املواهب الفنية واألدبية املختلفة على عرض نتاجاتهم وإبداعاتهم 

مجانا على اجلمهور.

ابتهاج الرومي 


