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المشروع مملوك بـ 30% للحكومة و70% للشريك من القطاع الخاص

قطاعا البنوك واالستثمار يخطفان األضواء من قطاع الخدمات بنهاية تداوالت األسبوع

»مترو الفلبينية« تبحث مشروع مطار  كالرك الدولي 
والحكومة تتفاوض مع »المال لالستثمار«

»وضوح«: استكمال مسيرة الصعود مرهون بتحقق 
المحفزات والخروج من حالة اإلشباع الشرائي

مانيال � رويت����رز: قال رئيس مجموعة 
مترو باسيفيك لالستثمار الفلبينية أمس 
إن ش����ركته دخلت ف����ي املراحل األولى من 
عرض محتمل لتطوير مطار كالرك الدولي 

شمالي العاصمة.
وتريد احلكومة زيادة الطاقة االستيعابية 
ملطار كالرك الذي يخدم حاليا شركات الطيران 
االقتصادي في املقام األول، لكن لم تقرر بعد 
هل جتعله املطار الدولي الرئيسي للبالد بدال 

من مطار نينوي أكينو الدولي.
وقال مانويل باجنيلينان رئيس مترو 
باسيفيك للصحافيني »اليزال الوقت مبكرا 

جدا. طلب مني تفقد األمر«.
وقال »سيكون علينا بناء مطار جديد«، 
مضيفا أنه ال محادثات رسمية مع احلكومة 

بشأن املشروع.
وأبلغ فيكترو لوسيانو رئيس مؤسسة 
مط����ار كالرك الدولي »رويترز« أن الوكالة 
احلكومية أجرت محادثات مبدئية مع مترو 
باسيفيك لكن احلكومة جتري مباحثات مع 

شركة املال لالستثمار الكويتية.
وكانت »املال« قالت في يناير إنها قدمت 
عرضا لبناء محط����ة ركاب ثانية في مطار 
كالرك ثم توسعته في مرحلة الحقة ليصبح 

املطار الدولي الرئيسي في الفلبني بتكلفة 
إجمالية قدرها 1.2 مليار دوالر.

وقال لوسيانو: »املال« كانت سباقة إلى 
الدخ����ول في مفاوضات معن����ا ومازلنا في 

املرحلة األولى من املفاوضات معها.
وقال »يتطلعون إلى املستقبل ويدرسون 

مشروعا ملدة 30 عاما«.
وقال لوسيانو إن هناك مجموعتني أخريني 
محلية وأجنبية تبديان اهتماما باملشروع 

لكنه لم يكشف عن هويتهما.
وقال إن احلكومة تريد بادئ األمر بناء 
مبنى ركاب ثان في كالرك وهو قاعدة جوية 

أميركية سابقة بتكلفة في حدود 100 إلى 150 
مليون دوالر لزيادة طاقة املطار إلى سبعة 

ماليني مسافر من مليونني حاليا.
وسينفذ التوسعة مشروع مملوك بنسبة 
30% ملؤسس����ة مطار كالرك وبنسبة %70 
للشريك الذي سيكون من القطاع اخلاص.

وتبلغ سعة املطار الدولي الرئيسي في 
البالد مطار نينوي أكينو 25 مليون شخص 
لكن ال يوجد مجال كبير لتوسعته. وأظهرت 
بيانات حكومية ارتفاع عدد السياح الذين 
زاروا الفلبني 14% إلى 8.9 ماليني ش����خص 

م.بدر اخلرافيالعام املاضي.

مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع 50% نقدًا

سعيًا لتوطيد العالقات ومستقبل األسعار

بدر الخرافي: 10.5 ماليين دينار 
أرباح »الخليج للكابالت« في 2009

»مؤسسة البترول« بحثت مع شركائها
 في اليابان وكوريا قضايا النفط والمضاربات

أحمد مغربي
قال مصدر مس���ؤول في مؤسس���ة البترول 
الكويتية ل� »األنباء« إن وفدا رفيع املستوى من 
املؤسسة قام خالل االسبوع املاضي بزيارة الى 
اليابان وكوريا اجلنوبية وعدد من دول جنوب 
شرق آسيا وذلك لتوطيد العالقات االقتصادية 
بني املزود واملس���تهلك، مشيرا الى أن املؤسسة 
تلتزم كل عامني بالقيام مبثل هذه الزيارات مع 

املستهلكني الرئيسيني للنفط الكويتي.
 واوضح املصدر الذي فضل عدم ذكر اس���مه 
أن مباحث���ات وفد املؤسس���ة تطرقت إلى بحث 
التطورات العاملية في األسواق من حيث األسعار 
واملضاربات التي تؤثر على أسعار النفط، مشيرا 
الى ان عمالء املؤسسة هم بالفعل شركاء وتسعى 
املؤسس���ة دائما إلى توطيد هذه العالقات لبناء 
األفكار للمس���تقبل التج���اري. وذكر املصدر أن 
املؤسسة تسعى للحصول على موافقة احلكومة 

الصينية بحلول نهاية العام احلالي على مشروع 
بناء مصفاة تكرير عمالقة في الصني بقيمة تقدر 
ب� 9 مليارات دوالر في مدينة زاجنيانغ في إقليم 

غوانغدونغ جنوب الصني.
وأشار الى أن املستثمرين في املشروع مازالوا 
يأملون في بدء العمليات التجارية في عام 2013 
على أق���رب تقدير، الفتا الى أن���ه من املقرر ان 
تبلغ السعة االنتاجية للمشروع 300 ألف برميل 
يوميا إضافة الى إنتاج مليون طن من االيثيلني 

سنويا.
 وأش���ار إلى أن املؤسس���ة جتري مباحثات 
مع عدد من الش���ركات العاملية للمش���اركة في 
املش���روع، مبينا أن األمر سيتوقف في البداية 
على احلصول عل���ى املوافقة النهائية من جلنة 
اإلصالح والتنمية الوطني���ة الصينية ومن ثم 
حتديد الشريك االستراتيجي الذي سيكون من 

أوائل الشركات العاملية في هذا املجال.

كونا: ارتفع س��عر برميل النفط الكويتي مبقدار 90 سنتا في تعامالت امس األول مقارنة بتعامالت 
الثالثاء املاضي ليستقر عند مستوى 74.91 دوالرا.

ويأتي هذا االرتفاع بعد سلس��لة من االنخفاضات املتتالية ألسعار النفط والتي هبطت بسعر اخلام 
الكويتي الى ما دون سقف 70 دوالرا لكن رغم ذلك تظل اسعار النفط في املستوى املستهدف من منظمة 

أوپيك التي أعلنت أكثر من مرة انها ترغب في مستوى اسعار يتراوح بني 70 و80 دوالرا للبرميل.
وتعتبر األسعار احلالية أفضل بكثير من املستويات التي وصلت لها العامني املاضيني، حيث تراجعت 
الى مس��توى 32 دوالرا للبرميل في نهاية ديسمبر 2008 وذلك نزوال من مستوى 136 دوالرا للبرميل 
حققها في يوليو من نفس العام. ويقول اخلبراء ان اسعار النفط مازالت متأثرة بحالة التعافي واملؤشرات 
الت��ي تب��ني ان االقتصاد العاملي جتاوز مرحل��ة القاع في أزمته املالية وبدأ يس��ير في مرحلة الصعود 
واالنتعاش وهو ما يعني زيادة الطلب على النفط. كما يأتي تراجع اسعار الدوالر مقابل العمالت األخرى 
كسبب ثان الرتفاع اسعار النفط اضافة الى تقارير تشير الى احتمال عودة املضاربني للسوق النفطية 
من جديد. وتعلن دول أوپيك دائما انها تس��عى للوصول الى س��عر يتراوح بني 70 و80 دوالرا لبرميل 
النفط باعتبار ان هذا السعر يحقق مصالح املستهلكني وحقهم في احلصول على الطاقة بسعر مناسب 

كما انه يحقق مصالح املنتجني الراغبني في تطوير منشآتهم وحقولهم النفطية.

النفط الكويتي يستقر عند 74.91 دوالرًا

صرح رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب لشركة اخلليج للكابالت والصناعات 
الكهرب��ائية م.بدر اخلرافي بأن مجلس إدارة 
الش��ركة اجت��مع أمس واعتم��د البيانات 
املالية للس���ن��ة املن��تهية في 2009/12/31 
حيث بلغت أرباح ال��س���نة 10.5 مالي��ني 

دينار.
 وقد بلغت ربحية الس���هم 50 فلس���ا 
مقارنة مع 15 فلسا للعام 2008، وعليه قرر 
مجلس اإلدارة رفع توصية ألعضاء اجلمعية 
العمومية العادية للشركة بتوزيع أرباح 
نقدية بواقع 50% من القيمة االسمية للسهم 

أي مبقدار 50 فلسا للسهم الواحد.

جزء منها س����لوكي واآلخر فني، 
أما فيما يتعلق باجلانب السلوكي 
فالتزال فترة العطالت تسيطر، أما 
اجلانب اآلخر والذي كان له وقع 
التداول فهو فني،  على مجريات 
فبعد االرتفاعات املتسارعة لكل 
من املؤشرين السعري والوزني 
بدأنا نشهد فقدانا للزخم الذي رافق 
ارتفاعاتهما السابقة، فعلى سبيل 
املثال خالل الفترة املمتدة من األول 
من فبراير املاضي إلى ال� 23 من 
الشهر نفسه، ارتقى املؤشر الوزني 
من مستوى 370 نقطة إلى مستوى 
432 نقطة )أعلى مستوياته من 
نوفمبر 2009(، مس����جال ارتفاعا 
بنسبة قاربت 17%، ومحققا أعلى 
نسبة ارتفاع شهري للمؤشر منذ 

4 أعوام تقريبا.
وقال التقرير انه بنهاية تداوالت 
ال� 23 م����ن فبراير املاضي، بدأت 
ارتفاعات املؤش����ر تفقد زخمها، 
وبدأ االنخراط في حترك عرضي 
بني مستوى دعم يبلغ 422 نقطة 
ومستوى مقاومة يبلغ 432 نقطة، 
وينطبق ذلك أيضا على املؤشر 
السعري، فقد ارتفع املؤشر السعري 
بنسبة تقارب 7% لشهر فبراير، 
وحترك املؤشرين بهذه النسب يعد 
قياسيا وبوتيرة متسارعة نظرا 
لقصر فترة التداول والتي بلغت 
18 يوما فقط خالل شهر فبراير.
واش����ار التقرير إلى انه من أجل 
اخلروج م����ن املوجات العرضية 
الراهنة واستكمال مسيرة الصعود 
يجب حتقق أمرين أساسيني، األول 
استجماع العزم والتقاط االنفاس 
واخلروج من حالة اإلشباع الشرائي 
التي تسيطر على املؤشرات وهو 
أمر في ط����ور التكوين حاليا لو 
ما نظرنا لنماذج الرسم البياني 

ملؤشرات السوق.
أما األمر اآلخر وهو مهم وحاسم 
من أجل اخلروج من هذا التحرك 
العرضي وهو يتعلق ب� »حتقق« 
احملفزات الت����ي دعمت ارتفاعات 
السوق الس����ابقة، وميكن حصر 
تلك احملفزات في أمرين أساسيني، 

األول حتدي����د مصير صفقة بيع 
األصول األفريقية لشركة زين وهو 
أمر حساس وحيوي وله انعكاس 
إيجابي وأثر واسع على السوق، 
أما احملف����ز الثاني فه����و يتعلق 
املراكز  املتوقعة على  بالتغيرات 
الذي  املالية للشركات، فالتحرك 
شهده السوق في الفترة املاضية 
ما هو إال انعكاس حلالة التفاؤل 
التي سادت أوساط املتعاملني بشأن 
حتسن أوضاع الشركات ومراكزها 
املالية، لكن السؤال هو: ما مدى 
توافق تلك التوقعات واالرتفاعات 
مع التغيرات احلقيقية على املراكز 
املالية للشركات؟ هذا ما ستكشفه 
لنا األيام القادمة من خالل نتائج 

األعمال املقبلة.

المنطقة الخضراء

وذك����ر التقري����ر أن املؤش����ر 
السعري لسوق الكويت لالوراق 
املالية انهى تداوالت االسبوع االول 
من الشهر اجلاري والذي اقتصر 
على ثالثة ايام ت����داوال فقط في 
املنطقة اخلض����راء ليغلق فوق 
مستوى 7400 نقطة وحتديدا عند 
النقط����ة 7435.5 بارتفاع %0.77 
السابق  مقارنة باغالق االسبوع 
ارتفاعه جللس����تني  وذلك بع����د 
وتراجع����ه في جلس����ة تداوالت 
واحدة لتصل بذلك نسبة ارتفاع 
املؤشر منذ بداية العام الى %6.1، 
فيما كان املؤشر الوزني اوفر حظا 
في ارتفاعات االسبوع ليغلق عند 
مس����توى 433.54 نقطة بارتفاع 
1.97% ليحقق بذلك 16.6% زيادة 
في قيمته خالل االش����هر الثالث 
االخيرة و12.4% منوا في اغالقه 

منذ بداية 2010.
ارتفاع املؤش����رات  وصاحب 
الرئيسية منو في متوسط قيمة 
التداول اليومية بنسبة 21% مقارنة 
باملتوسط اليومي خالل االسبوع 
السابق لتصل الى 91.2 مليون دينار 
مقارنة بنحو 75.2 مليون دينار 
وذلك بفضل التداوالت النش����طة 

التي شهدها السوق خالل اجللسة 
االخيرة من االسبوع احلالي والتي 
جتاوزت فيها قيم التداوالت 117 

مليون دينار.
الت����داوالت  ووصل����ت قيمة 
االجمالية خالل االسبوع االخير 
� ثالث جلسات فقط � الى 275.7 
مليون دينار بتراجع 8.4% مقارنة 
باالسبوع السابق والذي اقتصرت 
تداوالته ايضا عل����ى اربعة ايام 
فقط، وكذلك وصلت كمية االسهم 
املتداولة الى 1.5 مليار سهم بتراجع 
16.3% مقارنة باالسبوع السابق، 
ووصل عدد الصفقات الى 23 الف 
صفقة بتراجع 26.9%، االمر الذي 
يش����ير الى زيادة قيمة الصفقة 
الواح����دة نظرا لتراج����ع القيمة 

والكمية بنسبة اقل.
اداء قطاعات السوق،  أما عن 
فج����اء اداؤها متباين����ا وان كان 
البنوك هو املتصدر االول  قطاع 
في ارتفاعات املؤشرات السعرية 
والوزنية للقطاعات حيث ارتفع 
س����تة قطاع����ات وفقا للمؤش����ر 
الس����عري وتراجع اثن����ان فقط 
فيما ارتفع خمسة قطاعات وزنيا 
وتراج����ع ثالثة اخ����رى وان كان 
العامل املشترك بينها في التراجع 
قطاعا العق����ارات والتامني حيث 
تراجع االول 0.5% س����عريا و%1 
وزنيا مستحوذا على 9% من قيمة 
تداوالت السوق فيما تراجع التامني 
1.6% وزنيا و1.1% س����عريا وذلك 
بقيم تداوالت ضعيفة مثلت %0.3 
من قيم تداوالت السوق االجمالية 

خالل االسبوع.
خطف األضواء

ان  البنوك  واس����تطاع قطاع 
يخطف االضواء من قطاع اخلدمات 
وذلك بعد تصدره قائمة القطاعات 
االكثر ارتفاعا وكذلك قائمة االنشط 
من حيث قيمة التداول، حيث اغلق 
الس����عري عند مستوى  مؤشره 
9140.5 نقطة بارتفاع 3.73%، فيما 
ارتفع مؤشره الوزني بنسبة %5.1 
واستطاع القطاع خالل هذ االسبوع 

القصير ان يستحوذ على نسبة 
26% من قيمة تداوالت الس����وق 
مقارنة بنحو 11% خالل االسبوع 
السابق وذلك بعد ان حاول قطاع 
االستثمار ان يلحق به ليستحوذ 
ايضا على 25% من قيمة التداوالت 
وحصوله على املركز الثالث في 
ترتيب االرتفاعات محققا 1% زيادة 
في مؤشره السعري و1.2% منوا 

في مؤشره الوزني.
أما قط����اع الصناعة فجاء في 
املركز الثالث من حيث االرتفاعات 
ليغلق عند مستوى 6061.7 نقطة 
بارتفاع 1.6% مستحوذا على %10.6 
من قيمة تداوالت السوق االجمالية، 
اما قطاع اخلدمات فتراجع في معدل 
استحواذه على السيولة املتداولة 
لتصل ال����ى 24.8% مقارنة بنحو 
37.4% من قيمة تداوالت االسبوع 
السابق محققا ارتفاعا طفيفا في 
مؤشره الس����عري بلغت نسبته 

.%0.43
ت����داوالت  أن  التقرير  وب����ني 
االسبوع شهدت تراجع 74 ورقة 
مالية وثبات 59 عن اغالقها السابق 
وارتفاع 74 اخرى تصدرها سهم 
س����نام الذي اغلق عند مستوى 
130 فلسا بارتفاع 18.2% مقارنة 
السابق تبعه  باغالق االس����بوع 
السالم الذي اغلق عند مستوى 112 
فلسا بارتفاع 15.5%، بينما تصدر 
تراجعات االسبوع سهم الرابطة 
الذي انخفض بنسبة 9.1% ليغلق 
عند 250 فلس����ا ثم مبرد بتراجع 

8.3% واغالق 99 فلسا.
واس����تطاع س����هم وطني ان 
يتصدر قائمة انشط الشركات من 
التداوالت مستحوذا  حيث قيمة 
على 12% من قيمة تداوالت السوق 
بقيمة 34.12 مليون دينار مع منو 
في قيمته السوقية بنسبة %4.7، 
فيما استطاع سهم ايفا ان يشهد 
نش����اطا ملحوظا ليتصدر قائمة 
االنش����ط من حيث الكمية والتي 
بلغت 251 مليون س����هم وبقيمة 
27.65 مليون دين����ار محتال بها 
املركز الثاني من حيث النش����اط 

ق���ال الت���قري���ر 
ألس����ب����وعي  ا
وضوح  لشركة 
لالستشارات املالية واالقتصادية ان 
املعطيات الفنية احلالية تشير إلى 
أرجحية انحصار حتركات »املؤشر 
القصيرة  الفترة  السعري« خالل 
القادم����ة، داخل نط����اق عرضي 
يبلغ حده األعلى مس����توى 7454 
نقطة وحده األدنى مستوى 7330 
نقطة، وما ان ينتهي املؤش����ر من 
تلك التحركات العرضية سيعاود 
االرتفاع مجددا مستهدفا الوصول 
إلى منطقة املقاومة 7485 � 7500 
الفترة املقبلة بصفة  نقطة خالل 
مبدئية، علما ان املوجات العرضية 
الراهنة، تستهدف استجماع العزم 
والتقاط األنفاس واخلروج من حالة 
 overbought »اإلشباع الش����رائي«
التي تس����يطر على املؤشر خالل 

الفترة الراهنة.
 وأوض����ح التقري����ر انه طبقا 
لإلغالق األسبوعي اجليد للمؤشر، 
والذي جنح من خالله في اإلغالق 
للمرة األولى أعلى مستوى 7400 
نقطة، فإنه من املرجح استهداف 
مستوى 7454 نقطة خالل الفترة 
القصيرة القادمة، مش����يرا الى أن 
هذا السيناريو يستند الى العديد 
من الظواهر الفنية املهمة، يتمثل 
أبرزها: في تدشني املؤشر السعري 
املراحل األولى من النموذج البياني 
 rectangle »االستمراري »املستطيل
على الرسومات البيانية اليومية، 
األمر الذي يرجح انحصار حتركات 
املؤشر لبعض الوقت بني مستوى 
دعم يبلغ 7330 نقطة ومستوى 
مقاومة يبل����غ 7454 نقطة، قبل 
أن يع����اود االرتفاع م����رة أخرى 
مس����تهدفا الوصول إلى مستوى 

7575 نقطة.
عجز المؤشر

وبني التقرير ان ثاني الظواهر 
الفنية يتمثل في عجز املؤشر عن 
االنزالق أسفل مستوى 7330 نقطة 
خالل الفترة املاضية رغم محاوالته 
املتعددة، األمر الذي يوضح عدم 
امتالك املؤشر الزخم الالزم ملواصلة 
التراج����ع خالل الفت����رة الراهنة، 
وثالثها الظواهر الفنية، وتتمثل في 
تدشني املؤشر قناة سعرية تصاعدية 
على الرسومات البيانية اليومية، 
يتحرك داخلها حاليا بني مستوى 
دعم يبلغ 7130 نقطة ومس����توى 
مقاومة يبلغ 7500 نقطة. وأشار 
التقرير الى أن ما مر به الس����وق 
خالل األس����بوع املاضي توقعناه 
ف����ي تقريرنا الس����ابق فمجريات 
التداول كانت هادئة نس����بيا وقد 
بدا ذلك واضحا من خالل التراجعات 
التداول، ولعل  التي شهدتها قيم 
األس����باب وراء تل����ك التراجعات 

الشركات المتصدرة خالل األسبوع
التراجعاتاالرتفاعات

التغيراقفال سابقآخر اقفالالشركةالتغيراقفال سابقآخر اقفالالشركة

-9.1%250275الرابطة18.2%130110سنام

-8.3%99108مبرد15.5%11297السالم

-6.7%3537.5غلف انفست13.2%385340خليج ب

-6.4%4447العقارية10.9%142128كفيك

-6.3%210224النخيل10.3%320290الهالل

-5.6%102108إسكان8.8%148136ص متحدة

-5.6%136144شارقة أ7.7%112104جيران ق

-5.4%106112أعيان ع7.2%7469اخلليجي

-5.3%3638استراتيجيا7.1%300280منا قابضة

-4.8%158166عربي قابضة6.9%465435بنك بوبيان

تقـرير


