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»الوطني«: فائض ميزانية 2011/2010 بني 8.2 و16 مليار دينار
م���ع حلول الرب���ع األخير من 

.2011

توقعات الميزانية

بلغ متوس���ط سعر برميل 
اخل���ام الكويت���ي 82.5 دوالرا 
في الس���نة املالية 2011/2010، 
مرتفعا عن متوس���طه للسنة 
السابقة بنسبة 20%، ورغم أن 
البيانات النهائية لم تصدر بعد، 
فإن اإليرادات اإلجمالية الفعلية 
في األشهر االثني عشرة األولى 
من السنة املالية 2011/2010 قد 
بلغت 20.9 مليار دينار، أي أكثر 
من ضعف اإليرادات املقدرة في 
امليزانية، كما بلغت املصروفات 
في األشهر االثني عشرة األولى 
من هذه السنة املالية 12.4 مليار 
دينار، ولكن يج���ب مراجعة 
هذا الرقم صعودا في البيانات 
اخلتامية، وبالنتيجة، سيتراوح 
املالية  فائض امليزانية للسنة 
2011/2010 م���ا ب���ن 4.4 و5.2 
مليارات دينار قبل استقطاع 
مخصصات صندوق األجيال 
القادمة. ويأخذ ذلك في احلسبان 
املنحة األميرية غير املدرجة في 
امليزاني���ة والبالغة 1.15 مليار 

دينار.
وفق السيناريوهات الثالثة 
أعاله، سيتراوح سعر برميل 
النفط ما بن 104 و127 دوالرا 
في السنة املالية 2012/2011، ومن 
املرجح أنه سيولد فائضا هائال 
آخر ف���ي امليزانية. وبناء على 
البيانات األولية للميزانية، فقد 
تبلغ املصروف���ات 17.9 مليار 
دينار هذه السنة، لكننا نقدر 
أن تأت���ي املصروفات الفعلية 
دون مستواها املعتمد بنسبة 
تتراوح ما بن 5% و10%، ونتوقع 
ب���ن 8.2 و16  فائضا يتراوح 
مليار دينار هذه الس���نة قبل 
استقطاع مخصصات صندوق 
القادم���ة، مقارنة مع  األجيال 
توقعات احلكومة بعجز قدره 

4.5 مليارات دينار.

البطيئة على ما يبدو للتعويض 
عنه، إلى أنه ليس من احملتمل أن 
ترفع أوپيك إنتاجها، إذ قد ترتفع 
أوپيك إنتاجها بواقع 0.7 مليون 
برميل يوميا فقط في العام 2011 
مقارنة مع العام املاضي، ولكن 
جزءا كبيرا من توازن األسواق 
قد يكون قد حصل بالفعل، لذا 
فإن أي ارتفاع في األسعار من 
اآلن فصاعدا قد ال يكون ارتفاعا 
حادا كما تشير األرقام، ووفق 
هذا السيناريو، سيرتفع سعر 
برمي���ل اخلام الكويتي من 112 
دوالرا في الربع األول من العام 
2011 إلى 125 دوالرا مع نهاية 

العام.
وإذا ما رفعت أوپيك إنتاجها 
0.1 مليون  اليوم���ي مبق���دار 
برمي���ل بأقل مما ه���و متوقع 
ف���ي العام 2011 - إما بس���بب 
تباطؤ انتعاش اإلنتاج الليبي 
أو بسبب استجابة أضعف من 
املتوقع بزيادة إنتاج دول أوپيك 
األخرى - فقد تستمر مستويات 
املخزون في االضمحالل، ما يدفع 
إلى ارتفاع أكبر في األس���عار، 
وفي هذه احلال، سيصل سعر 
برميل اخلام الكويتي إلى 134 
دوالرا في الربع األخير من العام 

.2011
ومن ناحية أخرى، إذا اجتمع 
تباطؤ من���و االقتصاد العاملي 
مع ارتفاع أس���عار النفط، فقد 
يضعفان من���و الطلب العاملي 
على النفط بأقل مما هو متوقع 
هذا العام: وبالتالي، قد يرتفع 
اإلنتاج بواقع 0.9 مليون برميل 
يوميا عوضا ع���ن 1.3 مليون 
برميل يوميا كما هو مفترض 
أعاله. وفي ه���ذه احلال، قد ال 
ينخفض املخزون العاملي إطالقا 
في العام 2011، ما يتيح لألسعار 
أن تتراجع مع حتسن املعروض 
في الفص���ول الالحقة من هذا 
العام، ووفق هذا السيناريو، 
س���يتراجع سعر برميل اخلام 
الكويتي إلى أقل من 100 دوالر 

الكبير في املناخ السياسي في 
الشرق األوسط، فإن احملللن 
ال يتوقعون حتوال في سياسة 
أوپيك نوعا ما في االجتماع الذي 
ستعقده في الثامن من يونيو 
املقبل، وهو أول اجتماع لها منذ 
ديس���مبر. وفي خارج أوپيك، 
يتوقع احملللون أن يرتفع عرض 
النفط مبق���دار مليون إلى 1.5 
مليون برميل يوميا في العام 
2011، أي ما بن 2% و2.5%، مبا 
في ذلك حوالي 0.5 مليون برميل 
يوميا من سوائل الغاز الطبيعي 

الذي تنتجه أوپيك. 
ورغم أن التغييرات اإلجمالية 
في معروض الدول من خارج 
أوپي���ك وفي الطل���ب العاملي 
العام قد تعوض  املتوقع لهذا 
عن غي���اب النفط الليبي، فإن 
أوپيك ستظل بحاجة إلى زيادة 
إنتاجها بشكل كبير - مبا يفوق 
ما حتتاجه األسواق للتعويض 
عن النفط الليبي - إذا ما أراد 
العالم أن يتجنب تراجعا آخر 
في املخزون، وبشكل أكبر في 
حال أراد رفع املخزون مجددا 

ملستويات أكثر راحة.

توقعات األسعار

ويفترض توقعنا األساس 
النفط أن الطلب على  ألسعار 
النفط سيرتفع بواقع 1.3 مليون 
برميل يوميا هذا العام، أي باحلد 
األدنى للنطاق املجمع عليه، وفي 
الوقت ذاته، يتوقع أن يرتفع 
الدول من خارج أوپيك  إنتاج 
)مبا فيه إنتاج أوپيك من سوائل 
الغاز الطبيعي( بالقدر نفسه، 
بإنتاج قطر 0.5 مليون برميل 
يوميا من سوائل الغاز الطبيعي، 
ولرفع املخزون إلى مستويات 
أكثر راحة، ق���د يتوجب على 
أوپيك أن تزيد إنتاجها مبقدار 
2 مليون برميل يوميا تقريبا 

مقارنة مع العام املاضي.
ويش���ير اس���تمرار توقف 
اإلنتاج الليبي واستجابة أوپيك 

عن هذا االنخفاض، وكان هناك 
رفع كبي���ر لإلنتاج في أنغوال 
والكويت والسعودية وڤنزويال، 
ولكن إجم���اال، تراجع مع ذلك 
إنتاج دول أوپيك اإلحدى عشرة 
مبقدار 690 ألف برميل يوميا، 
ومبا بنس���بته 3%، ليصل إلى 
26.6 مليون برميل يوميا. وما 
لم يكن األمر مجرد تأخير في 
االستجابة، فليس من الواضح 
بعد سبب عدم تعويض دول 
أوپيك الكامل عن اإلنتاج الليبي 
املفقود، أحد األسباب احملتملة 
هو أن مزيج اخلام الليبي احللو 
اخلفي���ف ال ميك���ن تعويضه 
بالكامل، ولذلك فإن الطلب على 
أنواع أخرى من النفط لم يرتفع 

بشكل مواز.
وقد متت اإلشارة أيضا إلى 
أن طول مس���افات نقل النفط 
الذي سيعوض عن النفط الليبي 
يعن���ي أن املزيد م���ن اإلنتاج 
س���يكون خارج االس���تخدام 
بسبب قضائه وقتا طويال على 
خطوط النقل، وقد يكون ذلك 
قد قلص من مستويات اإلنتاج 
املسجلة، إذ يتم تسجيلها عند 
البيع كما ميكن أن يكون احلال 

في السعودية.
وقال التقرير انه ورغم التغير 

التعوي���ض عن���ه جزئيا من 
خالل ارتفاع الطلب الستبدال 
النووية  الطاقة  معامل توليد 
املفقودة، وم���ع ذلك، خفضت 
الواليات املتحدة بياناتها للطلب 
بعد مراجعتها في أوائل العام 
2011 ما يش���ير الى أن أي منو 
في طلب دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية سيكون 
متواضعا جدا، وعلى العكس من 
ذلك، يتوقع أن يأتي منو الطلب 
عل���ى النفط من خارج منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية 
قويا، بنس���بة تتراوح بن %3 

و%3.5.

آفاق عرض النفط

وذكر التقرير أن إنتاج النفط 
اخلام لدول أوپيك اإلحدى عشرة 
)باس���تثناء الع���راق( تراجع 
بش���كل هائل في شهر مارس، 
مع انكش���اف التأثي���ر الكامل 
لألحداث الدائرة في ليبيا. فقد 
انخفض اإلنتاج الليبي مبقدار 
مليون برميل يوميا تقريبا، أي 
بنس���بة 73%، ليصل إلى 366 

ألف برميل يوميا.
وبخالف التوقعات، لم ترفع 
الدول األعضاء األخرى في أوپيك 
إنتاجها بشكل كبير للتعويض 

الطلب« السيما بعدما أظهرت 
البيان���ات االخيرة تراجعا في 

الطلب االميركي على الفيول.
وذكر التقرير أن احملللن ال 
يرون نهاية لالرتفاع االخير في 
أسعار النفط، خصوصا مع بقاء 
النفط الليبي خارج االسواق، 
ورفع أوپيك انتاجها بشكل حذر، 
واستمرار منو طلب االسواق 
الناش���ئة بقوة عل���ى النفط. 
وبالفع���ل، فان بعض احملللن 
ارتفاع  الذين يراهن���ون على 
االسعار قد رأوا التراجع االخير 
ايجابيا، اذ رأوا فيه تصحيحا 
مؤقتا حتتاجه االسواق للتخلص 
من املضاربات، وتسعر االسواق 
اآلجلة اآلن برميل النفط بتراجع 
طفيف على املدى املتوس���ط، 
ولكنها التزال تعتقد أن االسعار 
ستبقى أعلى بكثير من سعر 
90 دوالرا للبرمي���ل على مدى 

السنوات القليلة املقبلة.

آفاق الطلب على النفط 

وبن التقري���ر أن توقعات 
احمللل���ن في الش���هر املاضي 
لم تتغير بش���أن منو الطلب 
العام:  النفط هذا  العاملي على 
الى  التوقعات تشير  ومازالت 
ارتفاع الطلب مبقدار 1.3 الى 1.5 
مليون برميل يوميا، أو بنسبة 
1.5% الى 1.7%، بعد ارتفاع حاد 
بلغ 3 مالين برميل تقريبا في 
العام 2010، ويعزى التباطؤ في 
النمو املتوقع للطلب هذا العام 
الى تباط���ؤ النمو االقتصادي 
العاملي، وغياب الدعم هذا العام 
الذي وفره بناء املخزونات في 
العام املاضي، وتراجع الطلب 

نتيجة ارتفاع االسعار.
البيانات االولية  وتش���ير 
الياباني  الزلزال  الى أن تأثير 
الذي تبعه على  والتسونامي 
الطلب على النفط جاء أقل مما 
كانت تخش���اه االسواق: اذ ان 
تأثير ضعف النشاط االقتصادي 
عل���ى الطلب على النفط قد مت 

قال بن���ك الكويت الوطني 
في تقرير عن أس���واق النفط 
وتطورات امليزانية انه وبعد أن 
واصلت ارتفاعها في معظم شهر 
أبريل، تدهورت أسعار النفط 
»بلمح البص���ر« لوقت وجيز 
في أوائل شهر مايو، مبددة كل 
االرباح الت���ي مت جنيها خالل 
الشهرين السابقن. فقد تدهور 
سعر النفط اخلام الكويتي من 
مستوى الذروة البالغ 119 دوالرا 
للبرميل الذي حققه في أواخر 
أبريل، ليص���ل الى 100 دوالر 
للبرميل في السادس من مايو، 
مبا في ذل���ك تراجع بواقع 12 
دوالرا للبرميل، أو 10%، في يوم 

السادس من مايو وحده. 
وأوضح التقرير أن أسعار 
اخلام���ات املرجعي���ة االخرى 
شهدت تدهورا مماثال، اذ تراجع 
سعر خام برنت � وهو املزيج 
االوروبي الرئيسي � وخام غرب 
تكساس املتوسط بواقع 16 الى 
17 دوالرا عن املستوى االعلى 
الذي بلغاه ف���ي أواخر أبريل، 
لينخفض س���عر برميل مزيج 
غرب تكساس الى ما دون 100 

دوالر ويبلغ 97 دوالرا.
وجاء تراجع أسعار النفط 
في اطار عمليات بيع ش���املة 
للسلع، اذ تدهور سعر الفضة، 
على سبيل املثال، بنسبة %26 
في أسبوع واحد تقريبا. ويبدو 
أن هناك أكثر من س���بب وراء 
هذا االنهيار، ويذكر احملللون 
عددا من العوامل التي ساهمت 
في حصوله، ومنها: تراجع في 
عالوة اخلطر على الس���لع في 
ضوء االوضاع اجليوسياسية 
االكثر استقرارا في منطقة الشرق 
االوسط وشمال أفريقيا، وحتول 
مفاجئ في النظرة الى الدوالر 
االميركي والذي تطلب انخفاض 
الى  االسعار العادة االستقرار 
االسواق عند تقوميها بالعمالت 
االجنبية، واحملاذير من ارتفاع 
االسعار مبا يؤدي الى »انهيار 

توقعات بارتفاع الطلب 
على النفط 
مبقدار 1.3

 إلى  1.5 مليون برميل 
يوميًا خالل 2011

»الدولي« يكّرم قسم اخلدمات املصرفية اإللكترونية

أعلن بنك الكويت الوطني، أفضل بنك في الشرق األوسط، 
عن إطالق برنامج التدريب الصيفي السنوي لطلبة املدارس 

والكليات الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و20 عاما من أصحاب 
حساب األزرق، واملقرر أن يبدأ من 12 يونيو املقبل، وذلك 

على ضوء النجاح املتميز الذي حققه برنامج الوطني للتدريب 
الصيفي على مدى السنوات املاضية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني 
عصام الصقر إن الوطني دأب على تنظيم برامج التدريب 

الصيفي لطلبة املدارس والكليات سنويا منذ ما يزيد على 12 
عاما في إطار التزامه مبسؤوليته االجتماعية والوطنية جتاه 

اجليل الشاب وتتويجا للنجاح الالفت الذي حققه هذا البرنامج 
خالل األعوام املاضية.

وأضاف أن برنامج التدريب الصيفي يهدف إلى تعريف الطلبة 
والطالبات على العمل املصرفي احلديث وتدريبهم على أساليب 
عمل إدارات البنك املختلفة مبا يساعدهم على تكوين قراراتهم 
وحتديد خياراتهم املهنية في سن مبكرة ويكسبهم مهارات في 
السلوك والتعامل. وقام الوطني بتدريب أكثر من 3000 طالب 

من اجلنسني سواء في الفروع أو في إدارات البنك املختلفة 
خالل السنوات املاضية.

ويشهد التسجيل الذي يستمر لغاية 31 مايو اجلاري إقباال 
شديدا عبر املوقع االلكتروني لبنك الكويت الوطني وقنوات 

التواصل االجتماعي مثل صفحة الوطني الرسمية على 
الفيسبوك وتويتر.

وتتوزع حلقات التدريب النظري وامليداني لهذه الدورات بواقع 
5 ساعات يوميا ومدة الدورة أسبوعان وتركز على تعريف 

املشاركني بجملة من املعارف النظرية مثل أساليب عمل 
الفريق، وطرق التفكير اإلبداعي، وسبل التعبير الذاتي األمثل، 
وأساليب التعامل مع العمالء إضافة إلى مفهوم جودة اخلدمة، 
مضيفا أن هذه الدورات املعدة خصيصا لهذه الفئة الشبابية 
تتيح للمشاركني أيضا االطالع عن كثب على عمل اإلدارات 

والفروع من خالل اجلوالت امليدانية املختلفة للبنك.

عصام الصقر متوسطا طلبة التدريب الصيفي في العام املاضي

تقديرات امليزانية )مليون دينار(  في إطار سيناريوهات مختلفة لسعر برميل النفط
السنة املالية 2012/2011السنة املالية 2011/2010

 امليزانية
املعتمدة

 السعر
األدنى

 السعر
املتوسط

 السعر
األعلى

 امليزانية
األولية

 السعر
األدنى

 السعر
املتوسط

 السعر
األعلى

43.082.582.582.560.0103.9121.0126.8سعر النفط )دوالر للبرميل(
9.71920.90820.90820.90813.44525.21729.47632.183اإليرادات اإلجمالية
8.61719.44219.44219.44212.30724.07928.33831.045اإليرادات النفطية

1.1021.4661.4661.4661.1381.1381.1381.138اإليرادات غير النفطية
16.16016.16016.16016.16017.93217.93217.93217.932املصروفات اإلجمالية )املعتمدة(

4.4877.28511.54414.251-6.4414.7484.7484.748-الفائض )العجز(
بعد استقطاع احتياطي األجيال 

القادمة
-7.4132.6572.6572.657-5.8324.7638.59611.033

املصروفات اإلجمالية )تقديرات 
الوطني(

-16.50216.09815.694-17.03516.58716.139

8.18112.88816.044-4.4064.8105.214-الفائض )العجز(، تقديرات الوطني
بعد استقطاع احتياطي األجيال 

القادمة
-2.3152.7193.123-5.6609.94112.826

نظ�������را لعدم اكتمال الن�صاب القان�������وين ل�صحة انعقاد اجتماع 

اجلمعي�������ة العمومي�������ة غ�������ر العادي�������ة لل�ص�������نة املالي�������ة املنتهية يف 

2010/12/31 لذا فقد تقرر تاأجيل انعقاده اإىل يوم الأحد املوافق 
2011/5/29 يف متام ال�صاعة العا�صرة �صباحًا يف قاعة الجتماعات 

مببنى وزارة التجارة وال�صناعة الكائن مبجمع الوزارات.

وعليه يرجى من امل�صاهمني الكرام الراغبني بح�صور الجتماع 

املوؤج�������ل والذين مل يت�صلموا من قبل ا�صتمارات التوكيل وبطاقات 

احل�صور مراجعة ال�صادة/مكتب بدر البزيع لال�صت�صارات الإدارية 

واملالي�������ة الكائن يف منطقة بنيد القار - قطعة )3( - �صارع )65( - 

مدخ�������ل اأبراج الب�ص�������ر والكاظمي - برج ال�������دروازة - الدور الأول - 

هات�������ف / 22445458 - 22418849 - فاك��������س : 22469838 وذلك 

خالل �صاعات الدوام الر�صمي للمكتب املذكور.

واهلل املوف����ق،،،
جمل�س الإدارة

دعــــوة 
حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية )املوؤجل(

�ضركــة اأحجـار القـاب�ضـة
�صركة م�صاهمة كويتية )قاب�صة(

.. والبنك يطلق برنامجه السنوي 
لتدريب  الطلبة خالل الصيف 

وتعريفهم بالعمل املصرفي

موظفونا س����اهمت بشكل كبير 
في حتقيق هذه الرؤية. وأشارت 
إلى أن البنك أعطى أهمية كبيرة 
لتعزيز إج����راءات احلماية، وقد 
اعتمد في ذلك على آخر التقنيات 
املستخدمة في هذا املجال والتي 
إلى مواصف����ات ومعايير  ترقى 
النظم املصرفية احلديثة، مبينة 
أن »الدولي« استطاع أن يعزز من 
مكانته كمؤسسة مالية رائدة في 
املالية اإلسالمية  توفير احللول 
املوثوقة واآلمنة.وأفادت بأن إدارة 
اخلدمات املصرفية اإللكترونية 
ع����ززت أيضا النواح����ي األمنية 
 ،)ATM( على أجهزة السحب اآللي
موضح����ة أن »الدولي« من رواد 
البنوك الكويتية في مجال حتديث 
أجهزة السحب والتحكم بها عن 
بعد، وذلك بالتعاون مع الشركات 

الرائدة في هذه الصناعة.

خالل حفل التكرمي »إن إجراءات 
احلماية التي اتخذها البنك مؤخرا 
على خدم����ة »الدولي أون الين« 
والتي تتماشى مع توصيات بنك 
الكويت املركزي، ساعدتنا كثيرا 
في تعزيز الضوابط األمنية. وأكدت 
العصفور بقولها »مع تكثيف بنك 
الكويت الدولي لتطوير عملياته 
في اخلدمات املصرفية اإللكترونية، 
والتي عززتها جهود العاملن في 
اإلدارة خ����الل ه����ذه الفترة، بات 
للبنك جدار حماية مبعايير عاملية، 
يحمي بيانات ومعلومات العمالء 
الشخصية«. وبينت العصفور أن 
اإلدارة املصرفية لألفراد جنحت 
في تنفيذ مجموعة من املبادرات 
واإلجراءات الت����ي تعزز رؤيتها 
لنوعية وجودة املنتجات واخلدمات 
املصرفية اجلديدة، مشيرة إلى أن 
الكفاءة العالي����ة التي يتمتع بها 

الدولي  الكوي����ت  كّرم بن����ك 
املتميزين في قس����م  موظفي����ه 
اخلدمات املصرفية اإللكترونية 
وذلك تش����جيعا للدور احليوي 
الذي قدموه خالل الفترة املاضية، 
والذي كان له بالغ األثر في تعزيز 
املتطلبات األمنية وطرق احلماية 
التي تتوافق مع املعايير املصرفية 
العاملية والتي توف����ر مزيدا من 
الراحة واألمان لعمالء البنك من 
خالل استخدام خدمة »الدولي أون 
الين«. وأش����اد »الدولي« بجهود 
املتميزين وحثهم على  موظفيه 
ضرورة احملافظة على هذا األداء 
املتميز الذي يعكس رغبة اإلدارة 
العليا في توفير قنوات الكترونية 
متطورة تواكب التغير السريع في 
الصناعة املصرفية. وقالت مساعدة 
الرئيس التنفيذي لإلدارة املصرفية 
جانب من تكرمي أحد املوظفنلألفراد في البنك ضياء العصفور 


