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على خلفية ارتفاع أسعار النفط احلاد الناجت عن التوترات السياسية بالشرق األوسط

»الوطني«: فائض ميزانية 2011/2010 يتراوح بني 4 و5 مليارات دينار
ينخفض سعر النفط الكويتي إلى 
74 دوالرا للبرميل مع نهاية العام. 
وحتى إذا تدخلت أوپيك للحد من 
العرض في الربع األخير من العام 
2011، فإنها لن تتمكن على األرجح 
من حتقي���ق أي ارتفاع كبير في 

األسعار في املدى القريب.
ورأى »الوطني« أنه ليس لهذه 
السيناريوهات تأثير يذكر على 
أس���عار النفط في السنة املالية 
احلالية، والتي يبدو أن متوسط 
سعر البرميل فيها سيكون قريبا 
من 81 دوالرا، ما سيحقق إيرادت 
نفطية مبقدار 19– 20 مليار دينار، 
أي أعلى بنسبة 17% إلى 19% من 
البيانات اخلتامية  مستواها في 

للسنة املاضية.

المصروفات الحكومية

املصروف���ات  ج���اءت  وإذا 
احلكومية الفعلية، كما هو متوقع، 
دون تلك املقدرة في امليزانية بنسبة 
5% إلى 10%، فسيصل الفائض في 
امليزانية هذا العام إلى ما بني 3.9 
و5.1 ملي���ارات دينار، وذلك قبل 
اس���تقطاع مخصصات صندوق 
احتياطي األجيال القادمة. ويشمل 
ذلك املصروفات البالغة 1.1 مليار 
دينار للمنحة األميرية للمواطنني 
الت���ي تزامنت مع العيد الوطني 

وعيد التحرير هذا العام.
ورغم أن قدرا كبيرا من عدم 
اليقني اليزال يحيط مبا ستسفر 
عن���ه ميزاني���ة الس���نة املالية 
إلى  2012/2011، أشار »الوطني« 
أن الس���يناريوهات الثالثة التي 
يتوقعها، والتي يتراوح مبوجبها 
سعر برميل اخلام الكويتي بني 80 
و112 دوالرا، ستنتج على األرجح 

فائضا كبيرا آخر في امليزانية.
وبناء على البيانات احلكومية 
األولي���ة، قد تبل���غ املصروفات 
اإلجمالية املقدرة في امليزانية 17.9 

مليار دينار في السنة املقبلة.
وبناء على توقعات »الوطني«، 
سينتج عن ذلك فائض يتراوح ما 
بني 2.6 و12.2 مليار دينار، وذلك 
قبل استقطاع مخصصات صندوق 
القادمة، فيما  احتياطي األجيال 
تتوقع احلكومة عجزا مبقدار 4.5 

مليارات دينار.

متاشيا مع توقعات مركز دراسات 
الطاقة الدولي.

ومن ناحية العرض، يتوقع 
أن يرتفع إنتاج النفط من الدول 
غير األعضاء في أوپيك باملقدار 
ذاته، بافت���راض ارتفاع إمدادات 
الغاز الطبيعي املس���ال من دول 
أوپيك بواقع 0.5 مليون برميل 
يوميا، السيما من قطر، وتعني 
هذه احلسابات أن توازن السوق 
النفط���ي لن يختل���ف عن العام 
املاضي. ولكن بع���ض احملللني 
يعتقدون أن أوپيك س���تتحرك 
املتواصل من  الس���حب  لتجنب 
املخ���زون العاملي، م���ا قد يولد 
إنتاجها مبا  احلاجة ألن ترف���ع 
يصل إل���ى مليون برميل يوميا. 
وإذا ما حتقق ذلك، فقد يكون كافيا 
لتثبيت أسعار النفط اخلام حتى 
منتصف العام، وس���يبقى سعر 
النفط الكويتي أقل بقليل من 100 
دوالر للبرميل في الربعني الثاني 
والثالث م���ن العام 2011، قبل أن 
يعود إلى 93 دوالرا مع حلول الربع 
األول من العام 2012 حني تلحظ 
األسواق تأثير اإلنتاج اإلضافي 

ألوپيك بشكل أكبر.
وباإلضافة إلى الهلع الذي ينتاب 
األسواق بس���بب عدم االستقرار 
في منطقة الش���رق األوسط، قد 
ترتفع أسعار النفط نتيجة عدم 
رغبة أو قدرة أوپيك على تزويد 
األسواق بإمدادات إضافية، رمبا 
بسبب رغبة بعض األعضاء برفع 
األسعار، أو بسبب مشاكل تتعلق 
باحملافظة عل���ى إنتاج أعلى في 
دول يتعرض أمنها للتهديد، وإذا 
ما رفعت أوپيك العرض مبقدار 
0.6 مليون برميل يوميا فقط هذا 
العام، فقد يواصل س���عر النفط 
اخلام الكويتي ارتفاعه ليصل إلى 
120 دوالرا للبرميل بحلول أوائل 

العام 2012.
م���ن ناحي���ة أخرى، أش���ار 
»الوطني« إلى أن الطلب العاملي 
على النفط قد يرتفع مبقدار 1.1 
مليون برميل فقط هذا العام بسبب 
السياس���ات االقتصادية األكثر 
تش���ددا أو فقدان الزخم بتباطؤ 
النمو االقتصادي العاملي أكثر مما 
هو متوقع، وفي هذه احلال، قد 

10 ماليني برمي���ل يوميا، ولكن 
احملللني األكثر حتفظا يتوقعون 
أن يرتفع اإلنتاج العراقي مبقدار 
أقل قدره 3.5 ماليني برميل يوميا 
بنهاية العام 2014، ويس���لطون 
الضوء عل���ى التحديات الكبيرة 

التي تواجه اإلنتاج.

توقعات أسعار النفط

وتفترض توقعات »الوطني« 
النفط على  الوسطية ألس���عار 
الفت���رات ربع الس���نوية املقبلة 
ارتفاعا في الطل���ب على النفط 
مبقدار 1.3 مليون برميل هذا العام، 

يذكر أيض���ا أن إنتاج النفط 
العراقي، والذي ال يخضع حلصص 
أوپيك، قد ارتفع بحدة مبقدار 258 
ألف برميل يوميا في شهر يناير 
إل���ى 2.71 مليون برميل  ليصل 
يوميا بسبب اإلنتاج اجلديد من 
الرميلة  ف���ي  احلقول اجلنوبية 
والزبي���ر، ويعتب���ر ذل���ك أعلى 
مستوى من اإلنتاج العراقي منذ 
أكثر من 20 عاما، ويعزز اآلمال 
الطموحة في أن يحصل »تهافت 
العراقي« على  النفط  كبير على 
مدى الس���نوات القليلة القادمة، 
مع ارتفاع اإلنتاج مبا يصل إلى 

137 ألف برميل يوميا ليصل إلى 
27.01 مليون برميل يوميا.

وكان ه���ذا االرتفاع قد أعقب 
االرتفاع الذي شهده شهر ديسمبر 
والذي بلغ 198 ألف برميل يوميا 
حينها، وبلغ اإلنتاج الليبي 1.57 
ملي���ون برميل يومي���ا، ويبدو 
االرتفاع في إنتاج أوپيك بشكل 
متزايد كجهد موحد لتزويد السوق 
باملزيد من النفط، رغم عدم وجود 
تغيير رسمي في احلصص ورغم 
رأي املنظمة املعلن أن األس���واق 
النفطي���ة قد مت تزويدها بالنفط 

بشكل واف.

وأشار »الوطني« الى ان األهم 
من ذلك أن هذه اخلسارة في اإلنتاج 
قد اس���تهلكت بعضا من القدرة 
اإلنتاجي���ة االحتياطية ألوپيك، 
وقلصت قدرتها على اس���تيعاب 
هزات مستقبلية وسد احتياجات 

الطلب العاملي املتنامي.
وأشار »الوطني« إلى أن منو 
الطلب العاملي على النفط يتوقع 
أن يتباطأ هذا العام بعد االرتفاع 
الكبير الذي شهده اإلنتاج في العام 
املاضي واملقدر بنحو 2.8 مليون 
برميل يوميا )3.3%(، والذي صنفه 
بعض احملللني على أنه »صدمة 
طلب«، ويرى مركز دراسات الطاقة 
الدولية والوكالة الدولية للطاقة، 
مثال، أن منو الطلب على النفط 
سيكون مبقدار 1.3 مليون برميل 
و1.5 مليون برميل يوميا )%1.5 
-1.7%( على التوالي في العام 2011، 
ويعكس هذا التباطؤ تراجعا في 
النم���و االقتصادي، ويعزى ذلك 
جزئيا إلى سياسات مالية ونقدية 

أكثر تشديدا.

أسعار نفط مرتفعة

يضاف الى ذلك ان أسعار النفط 
املرتفعة قد تبدأ بنفسها، وبشكل 
متزايد، بترشيد الطلب العاملي على 
النفط، مع تقليل املستهلكني من 
استهالكهم للطاقة أو مع حتولهم 
إلى أن���واع بديلة م���ن الوقود، 
وس���يكون أقوى منو في الطلب 
على النفط في خارج دول منظمة 
التعاون االقتص���ادي والتنمية، 
حيث ينمو االقتصاد بوتيرة أسرع 
وحيث يس���مح النمو القوي في 
إيرادات قطاع األعمال باستيعاب 
التكاليف املرتفعة للطاقة بشكل 
أسهل، ويتوقع بعض احملللني )مبا 
فيهم الوكالة الدولية للطاقة( أن 
يتراجع الطل���ب على النفط هذا 
العام ف���ي دول منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية.
والحظ »الوطني« أن ترددات 
األزمة في ليبيا لم تدخل بعد في 
البيان���ات األخيرة إلنتاج النفط 
التي أصدرتها أوپيك، وبالفعل، فقد 
شهد شهر يناير ثاني أكبر ارتفاع 
شهري على التوالي إلنتاج أوپيك 
)باستثناء العراق(، مرتفعا مبقدار 

أشار بنك الكويت الوطني في 
موجزه االقتصادي األخير حول 
أسواق النفط وتطورات امليزانية 
العامة للدولة إلى أن أسعار النفط 
ارتفعت بشكل حاد في شهر فبراير 
وذلك إثر تصاع���د االضطرابات 
السياسية في بعض أنحاء شمال 
إلى  امتدادها  أفريقيا واحتم���ال 

مناطق أخرى.
وقفز سعر مزيج خام برنت، 
املزيج اإلسنادي األوروبي  وهو 
الرئيسي، من حوالي 100 دوالر 
للبرميل في منتصف شهر فبراير 
إلى 117 دوالرا في الثاني من مارس 
اجلاري، حيث توقع بعض احملللني 
أن يشهد السعر ارتفاعا إضافيا 
إذا ما تدهورت األوضاع األمنية 

في املنطقة بشكل أكبر.
أما اخلام العاملي اإلس���نادي 
املمت���از اآلخر، وه���و خام غرب 
الذي واجهته  الوسيط  تكساس 
س���ابقا مش���اكل تتعلق بفائض 
في العرض عند نقطة تس���ليمه 
في الواليات املتحدة، فقد ارتفع 
بشكل ملحوظ مبقدار 22 دوالرا 
ليصل إلى 105 دوالرات للبرميل 
في األسابيع الثالثة املنتهية حتى 
أوائل شهر مارس، في حني ارتفع 
سعر النفط اخلام الكويتي بنحو 
15 دوالرا للبرميل ليصل إلى 110 

دوالرات للبرميل.

الوضع في ليبيا

أن  »الوطن���ي«  والح���ظ 
االضطرابات في ليبيا قد تسببت 
في خس���ارة نحو مليون برميل 
يوميا من إنتاج النفط الليبي، أي 
ما ميثل ثلثي إنتاج ليبيا ومعظم 
صادراتها، إن لم يكن كلها، الفتا 
الى ما تردد عن ان باقي أعضاء 
أوپيك، وخصوصا السعودية، قد 
عوضت عن تلك اخلسارة بزيادة 
إنتاجها، مبينا انه رغم أن اخلسارة 
الصافية ف���ي اإلنتاج العاملي قد 
تكون محدودة، إال انها قد تكون 
الت���زال تلقي بع���بء ثقيل على 
العاملية، فقد أدى  النفط  أسواق 
فقدان النفط الليبي ذي اجلودة 
املرتفعة � أي اخلفيف نس���بيا � 
إلى تعديل في النمط اجلغرافي 

إلمدادات النفط.

ارتفاع أكبر محتمل 
في األسعار إذا جاءت 

إمدادات »أوپيك« 
دون التوقعات 

»الوطنية« تدعو عمالءها 
للمساهمة في برنامج تدوير 

الهواتف النقالة القدمية 
أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن تواصل 
مبادراتها الرامية حلماية البيئة في الكويت واالرتقاء 
باملستوى الصحي للمواطنيني واملقيمني وذلك من خالل 
برنامج اعادة تدوير النفايات والذي أطلقته في أكتوبر 
من العام املاضي.  وبهذه املناس���بة، وجهت الشركة 
الدعوة الى عمالئها باتباع 
أس���لوب آمن للتخلص 
من جميع أجهزة النقال 
القدمية وملحقاتها غير 
املرغوب فيها، وإلقائها 
في صناديق مخصصة 
له���ا ف���ي جمي���ع أفرع 
الوطنية، وس���يحصل 
العمي���ل مبوجبه على 
بطاقة تخوله للدخول 
في س���حب شهري على 
جوائز قيمة متمثلة في 

هواتف ذكية.
وقد دشنت الوطنية لالتصاالت حملة إعادة تدوير 
النفايات في 17 أكتوبر املاضي خالل مؤمتر صحافي 
بالتعاون مع »Enviroserve« املشغل الوحيد املرخص له 
في دول اخلليج العربي والتي تقوم بتدوير النفايات 
االلكتروني���ة. وعن هذه املب���ادرة أعرب مدير إدارة 
العالق���ات العامة عبدالعزيز البالول عن بالغ فخره 
وسعادته بقيام الش���ركة بهذه املبادرة احلضارية، 
وأضاف أن قضية حماية البيئة أصبحت اليوم واحدة 
من أهم القضايا احليوية التي يهتم بها العالم خاصة 
املتق���دم منه، ولذلك وضعت الوطنية حماية البيئة 
واحلفاظ على صحة املواطنني واملقيمني في مقدمة 
أولوياتها. وكشف البالول عن الهدف من البرنامج 
بالقول: »نبذل كل اجلهد الهادف الى تشجيع اجلميع 
وحثهم على حماي���ة البيئة واحلفاظ على مواردها 
الطبيعية وذلك باملشاركة في حملة تدوير الهواتف 
النقالة القدمية والتخلص اآلمن من تلك التي لم تعد 
صاحلة لالستخدام، واحلصول على جوائز قيمة من 

الوطنية في الوقت ذاته«.

عبدالعزيز البالول 

انخفاض مؤشر »اجلمان« للثقة 
قال تقرير مركز »اجلمان« ان مؤشر »اجلمان للثقة« 
انخفض الى 52.01 نقطة نهاية األسبوع املاضي بتراجع 
يكاد ال يذكر مبعدل 0.01% عن نهاية األسبوع الذي 
سبقه رغم االنخفاض املستمر لذلك املؤشر طيلة أيام 
األسبوع املاضي. وأضاف التقرير ان التغير السلبي 
الطفيف للغاية في مؤشر الثقة جاء في مقابل أداء سلبي 
أكثر وضوحا للمؤشر الوزني للفترة نفسها مبعدل 
1.76% وبنسبة أقل مبعدل 0.36% للمؤشر السعري. 
وارجع التقرير االنخفاض الى جتدد »النزاع« مابني 
بعض املالك الرئيسيني في شركة االتصاالت املتنقلة 
)زين( حول بيع حصتها في »زين الس����عودية« ما 

انعكس سلبا على سهم »زين« واألسهم املرتبطة بها 
وكذلك بعض أسهم البنوك حيث انها في مجملها ذات 

أثر ملحوظ على حركة املؤشر الوزني.
واشار الى أن أجواء من احلذر مازالت سائدة في 
البورصة نظرا الى استمرار »النزاع« املرتبط بصفقة 
»زين« وبعض التوترات األمنية في بعض دول املنطقة 
العربية رغم انخف����اض حدتها مؤخرا ما قد يرجح 

استمرار حالة التذبذب خالل األسبوع اجلاري.
وقال ان »األداء رمبا ينتهي سلبيا بدعم من اعالن 
اتصاالت االمارتية تخليها حاليا عن السيطرة على 

حصة رئيسية في )زين(«.

إنطالق مؤمتر أزمة التسويق 
العاملي في 3 أبريل

أعلنت ش���ركتا »يوريكا« و»زاجل« لالتصاالت 
ومستشفى السالم الدولي عن انضمامها الى الشركات 
املشاركة في مؤمتر أزمة التسويق العاملي الذي يحاضر 
فيه د. فيليب كوتلر الذي يعد أشهر املدربني في فن 

صناعة التسويق واملبيعات في العالم.
وستنطلق أنشطة املؤمتر يوم 3 ابريل املقبل في 
الكوي���ت حيث يبحث املؤمتر عن حلول جذرية عن 
أسباب تراجع التس���ويق في العالم وكيفية تقوية 
وتفعيل العالمة التجارية للمؤسس���ات والشركات 
التجاري���ة حتى تس���تعيد حصته���ا ونفوذها في 
االسواق العاملية ويسلط الضوء على صناعة الفرص 
االستثمارية فالتسويق يعني خلق الفرص االستثمارية 
في مناطق جديدة والعمل كذلك على توطني صناعات 

متطورة في مناطق مختلفة حول العالم. 

تقديرات امليزانية للسنتني املاليتني 2010/9 و2011/10 )باملليون دينار(
السنة املالية 

2011/10
السنة املالية 

2012/11
امليزانية 
املعتمدة

السعر السعر األدنى
املتوسط

امليزانية السعر األعلى
األولية

السعر السعر األدنى
املتوسط

السعر األعلى

43.080.881.381.360.080.395.8111.5سعر النفط )$ للبرميل(
9.71920.37720.49220.71813.44519.61523.63928.306جملة اإليرادات

8.61719.27519.39019.61612.30718.47722.50127.168اإليرادات النفطية
1.1021.1021.1021.1021.1381.1381.1381.138اإليرادات غير النفطية

16.16016.16016.16016.16017.93217.93217.93217.932جملة املصروفات )تقديرات امليزانية(
1.6835.70710.374)4.487(4.2174.3324.558)6.441(الفائض )العجز(

3.3437.544)278()5.832(2.1792.2832.486)7.413(بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة
16.45216.04815.64417.03516.58716.139جملة املصروفات )تقديرات الوطني(

3.9254.4445.0742.5807.05212.168الفائض )العجز(، وفق تقديرات الوطني
1.8872.3953.0026184.6889.337بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة

ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط الكويتي


