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الوزنية

لندن - رويترز: تراجعت أس���عار النف���ط أمس مع إقبال 
املتعامل���ن على البيع جلني األرباح عقب ثالث جلس���ات من 
املكاسب وإن كانت األسعار ظلت قرب أعلى مستوياتها هذا العام 

بفعل انخفاض مخزونات اخلام األميركية وتعثر إمدادات.
وجرى تداول العقود اآلجلة خلام برنت بسعر 52.3 دوالرا 
للبرميل بانخفاض 13 س���نتا بعد أن ارتفع في وقت س���ابق 
من اجللس���ة إلى أعلى مس���توى في 2016 عن���د 52.8 دوالرا 

للبرميل.
وهبط سعر اخلام األميركي خمسة سنتات إلى 51.2 دوالرا 
للبرميل بعد أن وصل إلى أعلى مس���توى في 2016 عند 51.6 

دوالرا.
وصعدت أس���عار النفط بعد أن أظه���رت بيانات من إدارة 
معلومات الطاقة األميركية أن مخزونات النفط التجارية هبطت 
3.23 مالين برميل األسبوع املاضي إلى 532.5 مليون برميل 

مسجلة ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.
وقال متعاملون: إن هبوط الدوالر دعم أيضا أسعار النفط. 
وانخفض الدوالر نحو 2.4% أمام سلة من العمالت الرئيسية 
منذ بداية الشهر اجلاري. ويجعل تراجع الدوالر السلع األولية 
املقوم���ة بالعملة األميركية ومن بينها النفط أكثر تكلفة على 

حائزي العمالت األخرى.
لك���ن بعض احملللن قالوا إنه توجد أيضا عالمات على أن 
االجتاه الصعودي ألس���عار النفط في الفترة األخيرة والذي 
دفع عقود برنت للصعود 6% منذ بداية هذا الشهر رمبا يكون 

مبالغا فيه.
وحذر املتعاملون أيضا من زيادة مس���تمرة في مخزونات 

املنتجات املكررة في الواليات املتحدة وآسيا.
ويقول متعاملون ومحللون كثيرون: إن نطاقا بن 50 دوالرا 

و60 دوالرا للبرميل ميثل سعرا عادال للنفط.

.. وجني أرباح على »العاملي«

أغلق عند 46.2 دوالراً للبرميل.. و142% نسبة االرتفاع منذ بداية العام

النفط الكويتي يقفز ألعلى مستوى في 10 أشهر

»كفيك«: البنوك وافقت على تغيير شروط سداد قروض بـ 14.6 مليون دينار
قالت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار »كفيك«: إنها حصلت على موافقة البنوك على تغيير شروط 
سداد أرصدة القروض البالغة 14.6 مليون دينار. وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية: إن الدفعات 
السنوية بناء على االتفاق ستصبح 1.4 مليون دينار بدال من 4 ماليني دينار حتى أكتوبر 2020. وأفادت بأنه 
سيكون هناك خيار إلعادة متويل املبلغ املتبقي في أكتوبر 2020 والبالغ 7.6 ماليني دينار تقريبا لفترات 
أخرى. وأوضحت الشركة في البيان، أنه جار حاليا القيام باإلجراءات الالزمة لتغيير عقود القروض لتنفيذ 
جدول السداد اجلديد بداية من يوليو 2016، مشيرة إلى أن أثر املعلومة السابقة على املركز املالي للشركة 
»غير محدد«، إال أن ذلك سوف يوفر السيولة الالزمة للشركة للتوسع في أنشطتها االستثمارية والتمويلية.

أحمد مغربي

النفط  شهد س����عر برميل 
الكويتي حتسنا ملحوظا ليقترب 
من أعلى مستوى في 10 أشهر 
تقريبا، وارتفع سعر البرميل 
في تداوالت ي����وم االربعاء 1.1 
دوالر، ليبلغ 46.2 دوالرا، مقابل 
45.1 دوالرا للبرميل في تداوالت 
الثالثاء املاضي وفقا للس����عر 
املعلن من مؤسس����ة البترول 

الكويتية امس.
وجاء ارتفاع اسعار النفط 
الكويت����ي بع����د االرتفاعات 
القياسية ألسعار خام برنت 
التي ش����هدت دعم����ا كبيرا 
من هبوط مخزونات اخلام 
األميركي����ة وتراجع الدوالر 
والطل����ب القوي على النفط 
اخل����ام وتعثر اإلمدادات من 
نيجيريا وكندا، لكن بعض 
احملللن حذروا من أن الصعود 
القوي لألسعار، مؤخرا، قد 

يكون مبالغا فيه.
وس����جل النفط الكويتي 
زيادة بنس����بة 142% مقارنة 
بأدنى مستوى قد بلغه في 
فبراي����ر 2016 عندما انحدر 
ال����ى ما دون ال����� 20 دوالرا 

للبرميل.
وفي تعقيب من اخلبير 
النفطي محمد الشطي على 
ارتفاع اسعار النفط الكويتي، 
قال ل� »األنباء« ان حتس����ن 
االسعار مؤشر ايجابي على 
حتسن اساس����يات السوق، 
خصوص����ا بع����د ان كس����ر 
نفط برنت حاجز 50 دوالرا 
للبرميل منذ عدة ايام، متوقعا 
استمرار االسعار في االرتفاع 
خالل الفت����رة املقبلة ولكن 
بوتيرة بطيئة، مس����تبعدا 

وجود قفزات في االسعار.
وأشار الى ان السوق في 
انتظار تقارير وكالة الطاقة 
الدولية وسكرتارية االوپيك 

والتي ستصدر خالل ايام.
وب����ن ان تصريح����ات 
الس����عودية وإيران أعطت 
انطباعات ايجابية بعدم اغراق 
الس����وق واللجوء الى تبني 
سياس����ة انتاجية متوازنة، 
وتزامن ذلك مع ضعف الدوالر 
وارتفاع واردات الصن من 
النفط وسحوبات من املخزون 
األميركي للنفط، لذلك جاءت 
التوقع����ات بامكانية بلوغ 
اس����عار برن����ت 60 دوالرا 

العام  للبرميل قب����ل نهاية 
احلالي.

وأض����اف: »معنوي����ات 
الس����وق إيجابية واالجتاه 
العام والزخم يش����يران إلى 

مزيد من املكاسب«.
وأدت سلس����لة هجمات 
شنتها جماعة منتقمي دلتا 
النيج����ر ف����ي نيجيريا إلى 
تراجع إنت����اج البلد املصدر 
أدنى مستوياته  إلى  للنفط 
في 20 عاما، وقال وزير النفط 
إميانويل إيبي كاتشيكو ان 
اإلنتاج تراجع إلى ما بن 1.5 
و1.6 مليون برميل يوميا من 
2.2 مليون برميل يوميا في 

مطلع العام.

وقال الشطي ان بيانات 
التج����ارة الصينية أظهرت 
النفط اخلام في  أن واردات 
مايو املاضي س����جلت أكبر 
قفزة س����نوية في أكثر من 
6 س����نوات مما عزز اآلمال 
باس����تقرار اقتص����اد ثاني 
أكبر بلد مستهلك للنفط في 

العالم.
واختتم الش����طي حديثه 
قائال »مع بق����اء برنت فوق 
50 دوالرا، يكتس����ب النفط 
قوة دفع للصعود مع إعادة 
تش����غيل مصاف فرنس����ية 
أغلق����ت بس����بب إضرابات 
وهجمات على خطوط أنابيب 

في نيجيريا«.

متى ستدير األسعار ظهرها؟
على الرغم من االرتفاعات التي حققها النفط العاملي 
فوق مستوى 50 دوالرا للبرميل إال انه يصعب الوصول 

الى املستويات السابقة التي شهدتها االسعار قبل عام 
ونصف العام عندما بلغت 115 دوالرا للبرميل.. فهل 

ستدير االسعار ظهرها يوما للدول املنتجة وتصعد 
الى تلك املستويات؟!

لدى الكويت مشروعات طرق قيد التنفيذ والتأهيل والدراسة تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليار دوالر

حتويل صالحيات الطرق والنقل من وزارة املواصالت إلى الهيئة

الكويت تتخذ هيئة الطرق والنقل في دبي منوذجاً لها

محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان الكويت 
ادارة  تخطط لنقل صالحيات 
وتخطي����ط وتش����غيل كاف����ة 
الطرق البرية والنقل من وزارة 
املواصالت ال����ى الهيئة العامة 

للطرق والنقل البري.
ونقلت املجلة عن مصادر 
مطلعة على املوضوع قولها: »ان 
الكويت تخطط القتباس نظام 
هيئة الطرق والنقل في دبي« 
لتطبيقه على املشروعات في 
الكويت ومنها مشروع السكة 
احلديدية واملترو، باالضافة الى 
شبكات الطرق البرية وحافالت 

نقل الركاب.
ولكن املجلة قالت: ان وزارة 
املواصالت ستبقى مسؤولة عن 
باقي قطاعات النقل في البالد 

البحري  النقل  والتي تش����مل 
واللوجستيات.

الهيئة  ان  واجلدير بالذكر 
العامة للطرق والنقل البري التي 
انشئت عام 2014 قد بدات بالفعل 
محادثات مع هيئة النقل في دبي، 
والتي زودت فريقا كويتيا زائرا 
برئاس����ة رئيس مجلس ادارة 
الهيئة عبداللطيف الدخيل في 
اكتوبر املاضي مبوجز عن نظام 

النقل والطرق في االمارة.
ونسبت املجلة الى الدخيل 
قوله ف����ي 8 يونيو اجلاري ان 
الهيئة تس����عى بجد للتوصل 
حلول دائمة ملشكلة االزدحامات 
املرورية املزمنة التي تعاني منها 
الطرق في الكويت، وان اجراءات 
ملعاجلة هذه املشكلة قيد البحث 
ومنها االقتراح بفرض رسوم 
على املرور ف����ي طرق معينة، 

الى ضم����ان تقيد  باالضاف����ة 
الش����احنات بحدود احلموالت 

املسموح بها على الطرق.
الهيئ����ة باالضافة  وتعمل 
الى ذلك وبالتنسيق مع بلدية 
الكويت على مراقبة تدفق حركة 
املرور على كاف����ة الطاقة بدءا 
من مركز املدينة وحتى الطريق 

الدائري السادس.
وختمت ميد بالقول ان لدى 
الكويت واحدا من انشط قطاعات 
الطرق في دول مجلس التعاون، 
باالضافة الى مشروعات طرق 
في مرحلة التنفيذ تقدر قيمتها 
بنح����و 10 ملي����ارات دوالر، 
باالضافة الى مشروعات بقيمة 
3.2 مليارات دوالر في مرحلة 
تأهي����ل املقاولن، و5 مليارات 
اخ����رى ملش����روعات في طور 

الدراسة املبكرة والتصميم.

الهدوء سمة السوق في رمضان

شريف حمدي

تباين أداء مؤشرات سوق 
الكويت لألوراق املالية بنهاية 
تعامالت األسبوع األول في 
شهر رمضان، حيث واصل 
املؤشر السعري ارتفاعاته 
مدعوما بزخم مضاربي على 
عدد من األسهم األقل سعرا 
بقطاعات عدة بالس���وق، 
مقاب���ل تراجع ملحوظ في 
نشاط األسهم القيادية أدى 
إلى تراجع املؤشرات الوزنية 

بنهاية تعامالت األسبوع.
عوام���ل  لع���دة  وكان 
تأثيراتها على مؤش���رات 

البورصة وهي كالتالي:
٭ تأث���ر الس���وق خ���الل 
تعامالت األسبوع بدخول 
شهر رمضان الفضيل والذي 
تتسم تداوالته عادة بالهدوء 
إلى حد كبير، حيث لوحظ 
على مدار جلسات األسبوع 
تراج���ع مع���دالت التداول 
النقدية املتدفقة  والقيم���ة 

إلى السوق.
٭ استمر األداء املضاربي 
كنهج واضح للس���وق في 
الفترة احلالية نظرا لعدم 
وجود محفزات قوية تدعم 

النشاط االستثماري.
٭ مازال���ت أص���داء إلغاء 
صفقة »أمريكانا« املليارية 
تلقي بظاللها السلبية على 
مجمل أداء السوق الذي كان 
متعطشا ملثل هذه النوعية 
من الصفق���ات التي حترك 

املياه الراكدة.

٭ رغم بلوغ سعر برميل 
النفط الكويتي مس����توى 
46 دوالرا للبرمي����ل ألول 
مرة منذ نحو 8 أشهر، إال 
أن سوق املال الكويتي لم 
يتعاط بالقدر الكافي مع هذا 
التطور املهم لسعر النفط 
الكويتي الذي ميثل السلعة 

الرئيسية للبالد.
تراجعت السيولة في 
السوق بنسبة 42% ببلوغها 
34.6 مليون دينار مبتوسط 
يوم����ي 6.9 مالين دينار 
تراجع����ا من نح����و 59.3 
مليون دينار مبتوس����ط 
يوم����ي 11.8 مليون دينار 
في األسبوع املاضي، نظرا 
النخفاض وقت التداول إلى 

نحو ساعتن و45 دقيقة في 
رمضان، فضال عن استمرار 
تركز السيولة حول األسهم 
األقل سعرا وتراجع اإلقبال 
نس����بيا على األسهم ذات 

القيمة املرتفعة.
حققت القيمة الرأسمالية 
خس����ائر تق����در بنحو 35 
ملي����ون دين����ار بنهاي����ة 
تعامالت األسبوع لتصل 
إل����ى 24.669 مليار دينار 
انخفاضا من 24.704 مليارا 
في األسبوع املاضي، وبذلك 
تكون القيمة الرأس����مالية 
لبورصة الكويت تراجعت 
م����ن بداية الع����ام احلالي 

بنسبة %5.7.
وأنه������ت مؤش�����رات 
تعامالته����ا  البورص����ة 
النحو  األس����بوعية على 

التالي:
٭ ارتفع املؤشر السعري 
بنسبة 0.6%، محققا مكاسب 
مبق����دار 33 نقطة ليصل 
إلى 5410 نقاط، لتتقلص 
خس����ائره الس����نوية إلى 

.%3.6
٭ حقق املؤش����ر الوزني 
انخفاض����ا مبق����دار نقطة 
 %0.3 بنس����بة  واح����دة 
بتراجعه إلى 354 نقطة من 
355 نقطة لتصل خسائره 

السنوية إلى %7.
٭ تراجع مؤشر كويت 15 
بنسبة 0.5% بخسارته 4 
نقاط ليصل إلى 814 نقطة، 
وبذلك بلغت خسائر املؤشر 

السنوية %9.5.

خسرت 35 مليون دينار.. و6.9 ماليني دينار متوسط التداول

البورصة تخضع ألجواء رمضان.. 
وتتجاهل قفزات سعر للنفط الكويتي


