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ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 66 سنتاً، ليصل إلى 
43.74 دوالر، مقابل 43.08 دوالر يوم اجلمعة املاضي، 

وذلك وفقاً للسعر املُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
عاملياً، حتولت أسعار النفط لالرتفاع بحوالي %2 عند 

تسوية تعامالت أمس، بدعم بيانات اقتصادية إيجابية.
وكشفت البيانات عــن ارتــفــاع النشاط الصناعي في 
الــواليــات املتحدة ألعلى مستوى في حوالي عــام ونصف 
خالل الشهر املاضي. كما حتول النشاط الصناعي في منطقة 

الــيــورو للنمو خــالل الشهر املاضي مع منو قــوي إلنتاج 
املصانع. وجرت تسوية خام برنت بارتفاع 63 سنتاً ليبلغ 
44.15 دوالر للبرميل، في حني زاد اخلام األمريكي غرب 

تكساس الوسيط 74 سنتاً ليبلغ 41.01 دوالر للبرميل.

ارتفعت بورصة الكويت في ختام تعامالت أمس 
الثالثاء، حيث صعد مؤشرها العام %0.73، وارتفع 
الــســوق األول %1.05، وسجل »رئيسي 50« منــواً 
بنسبة %0.08، بينما كان املؤشر الرئيسي اخلاسر 

الوحيد بتراجع نسبته 0.13%.
وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة 76.66 
مليون سهم جاءت بتنفيذ 5451 صفقة حققت سيولة 

بقيمة 19.71 مليون دينار.
وسجلت مــؤشــرات 7 قطاعات صــعــوداً بصدارة 
التأمني ُمرتفعاً بنسبة %1.91، تاله البنوك بنمو قدره 
%1.06، فيما تراجع 3 قطاعات يتصدرها اخلدمات 

االستهالكية بانخفاض نسبته 1.29%.
وجــاء سهم »فــنــادق« على رأس القائمة اخلضراء 
لألسهم املُدرجة بنمو نسبته %20.53، بينما تصدر 

سهم »عمار« القائمة احلمراء ُمتراجعاً بنحو 4.83%.
وتــصــدر سهم »أهــلــي متحد - البحرين« نشاط 
التداوالت على كافة املستويات بأحجام بلغت 19.63 
مليون سهم بقيمة 3.74 مليون دينار، ليرتفع السهم 

عند اإلغالق 2.14%.

الوحيد اخلاسر  الرئيسي  واملؤشر  اإلغالق..  عند  ترتفع  البورصة  مؤشرات 

طالب رئيس الفريق التطوعي للعاملني في 
القطاع النفطي اخلاص سالم عبدالهادي العجمي 
وزير النفط د. خالد الفاضل بتنفيذ القانون وحكم 
محكمة التمييز الصادر سنة 201٧ مبنح العاملني 
في »عقود املقاولني« جميع حقوقهم وامتيازاتهم 
ومكتسباتهم املشروعة، ومساواتهم بزمالئهم في 
القطاع احلكومي والتعامل مع اجلميع مبسطرة 

العدالة.
وحذر العجمي أي جهة كانت من اإلجحاف بهذه 
املكتسبات أو اإلنقاص من تلك احلقوق املفروضة 
بقوة الــقــانــون رقــم 1٩6٩/28، والــعــدول عن 
مساواتهم بزمالئهم في القطاع النفطي احلكومي، 
وذلــك ملا لديهم من خبرة في هــذا امليدان والــذي 
يتسم بطبيعة عمل مجهدة وذات مخاطر يعلمها 
اجلميع، مؤكدا أن 14 ألف عامل في القطاع النفطي 
اخلاص ينتظرون إنصافهم بفارغ الصبر ولذا، 
فقد مت إرجاء عدد من اخلطوات التصعيدية بداعي 
حسن الظن باجلهة املسؤولة وأنها ستحقق لهم 

جميع مطالبهم وحقوقهم املشروعة.
وأفاد العجمي بأن الفريق التطوعي في القطاع 
النفطي اخلــاص أجــرى الترتيبات الالزمة لعمل 
وثيقة شــرف بهذا اخلصوص، ممهورة بتوقيع 
أعضاء مجلس األمة احلاليني واملرشحني للمجلس 
املقبل، معلنا عن البدء بتنفيذ عريضة شعبية 
وعمالية غير مسبوقة لدعم هذه املطالب وجمع 
آالف التواقيع والتي قد تصبح أطــول عريضة 
حقوقية عمالية في الكويت إن لم تكن على مستوى 
العالم، ما يرشحها للدخول في قائمة غينيس 

لألرقام القياسية.
ودعا العجمي نواب األمة إلى تسجيل موقف 
تاريخي إزاء هــذه املطالب، مثنيا على الوقفة 
ــة الذين  ــواب مجلس األم الشجاعة مــن بعض ن

رفضوا الظلم الواقع على العاملني في القطاع 
النفطي اخلـــاص ومــحــاولــة »قــضــم« حقوقهم 
والتمييز بينهم وبــني موظفي القطاع النفطي 
احلكومي، مشيرا إلــى أن هــؤالء النواب ناقشوا 
مع الفريق التطوعي جميع احلقوق واملزايا التي 
ليست منة وتفضال من أحد، إمنا جاءت منصوصة 
في القانون كــون جميع املوظفني في القطاعني 

مواطنني كويتيني.
واختتم العجمي تصريحه بأن الفريق التطوعي 
للعاملني في القطاع النفطي اخلــاص سيواصل 
متابعته لهذا امللف احلقوقي إلى أن يحقق أهدافهم 
ويطمئن إلى احلصول على حقوقهم ومكتسباتهم 
كاملة، واستخدام جميع األدوات املمكنة لتحقيق 

ذلك.

14 ألف عامل ينتظرون تنفيذ احلكم 
1969/28 القضائي والقانون النفطي 

سالم العجمي

أنهت بــورصــات اخلليج تعامالت شهر يوليو 
ــاه املتباين الذي  املاضي على تــراجــع  ليتأكد االجت
سيطر على أسهمها في شهر يوليو وسط اجتاه أنظار 
املستثمرين ملتابعة موسم نتائج األعمال وأسعار 
املعادن الثمينة التي سجلت أســعــاراً تاريخية في 
تلك الفترة تزامناً مع تصاعد حاالت اإلصابة عاملياً 
بفيروس كــورونــا على الــرغــم مــن صعود األسهم 

العاملية وأسعار النفط.
وخـــالل تـــداوالت شهر يوليو لــم تكن األســـواق 
اخلليجية على وتيرة واحــدة، حيث ارتفعت األسهم 
السعودية بنسبة 3.2 باملائة فيما تراجعت بورصات 
الكويت واإلمارات. وقال محللون إن هناك 10 عوامل 
ستكون احملـــدد الرئيسي لتوجهات املستثمرين 
بــأســواق األسهم اخلليجية خــالل جلسات التداول 
األولـــى بعد عطلة العيد ومستهل تعامالت شهر 
أغسطس تزامناً مع توالي عودة النشاط السياحي 
وفتح األنشطة االقتصادية ككل رغم ارتفاع تفشي 
الوباء مجدداً ببعض دول املنطقة والذي لم يستطع 
التأثير بشكل قــوي على أسعار النفط التي هبطت 
الشهر قبل املاضي إلــى قيعان تاريخية ثم عادت 
لالرتفاع يوليو والبترول ما زال املصدر الرئيسي 

للدخل لدى معظم دول املنطقة.

حتسن الطلب
ومن املتوقع أن ترتفع شهية مستثمري األسهم 
اخلليجية بعد إجـــازة عيد األضــحــى السيما بعد 
تصريحات الــعــديــد مــن متعاملي الــعــقــود اآلجلة 
فيما يتعلق بــارتــفــاع أســعــار النفط بسبب عــودة 
حتسن الطلب نسبياً  تزامناً مع توالي فتح األنشطة 
االقتصادية، إضافة إلــى العامل اآلخــر وهــو إعالن 
العديد مــن الشركات املقيدة بــأســواق املنطقة عن 
نتائج أعمال تراوحت بني انخفاض في االيــرادات 
متوقع وأقل من املتوقع وارتفاع في إيرادات ومعدالت 
تشغيل ببعض القطاعات كقطاع التعليم عن بعد 
ــة. ومن املرجح أن  وقطاع الرعاية الصحية واألدوي
تظهر قطاعات جديدة يستثمر فيها املتعاملني كقطاع 
اخلــدمــات املالية غير املصرفية وخصوصاً قطاع 
الدفع اإللكتروني والــذي أثبت كفاءته القصوى في 
ظل جائحة كــورونــا.  وسيحاول املتعاملون تركيز 
تعامالتهم في الفترة املقبلة أيضاً على األسهم اخلاصة 
بقطاع البنوك وكذلك قطاع النقل والشحن، وسترتفع 
السيولة تدريجياً على أسهمه حتى تعود إلى معدالتها 
قبل جائحة كورونا وهذا واضح باألسواق العربية 
التي بدأت في استرداد عافيتها وعادت مؤشراتها إلى 
مناطق مقاومة هامة تزامناً مع استئناف حركة السفر 
وهو العامل الذي سيساهم في زيادة التعافي السريع 

وتعويض جزء كبير من خسائر تلك األسواق في زمن 
وجيز.

املتحكم األكبر
وهناك عوامل ستكون املتحكم األكبر على سلوك 
مستثمري األسهم اخلليجية بعد إجــازة العيد وفي 
مقدمتها متابعة اجتاهات البورصات العاملية واألهم 
فيها األسهم األمريكية. ومن بني تلك العوامل مدى 
التطورات اخلاصة بالعالقات املتوترة بني أمريكا 
ــاردة بينهم، إضافة  ــب والــصــني خاصة واحلـــرب ال
ــي إعــالن  ــى عــامــل داخـــل بــبــورصــات املنطقة وه إل
باقي الشركات املــدرجــة عــن نتائج أعمالها خالل 
ــاح  الــربــع الثاني حيث مت اإلعـــالن عــن ارتــفــاع ارب
شركات أثــرت إيجابياً بالفعل على أسعار أسهمها 
ــن املــتــوقــع  حتسن جميع  باجللسات املــاضــيــة. وم
مؤشرات البورصات اخلليجية خاصة أن ثبات كافة 
املتغيرات دون حــدوث أي اضطرابات عاملية يرفع 
شهية املستثمرين واالنتظار النفسي ملا بعد اإلجازة 
وهــذا سلوك متعارف عليه مــن جانب مستثمري 

البورصات بالعالم ككل.

حالة ترقب
وسيطرت حالة الترقب على األســواق اخلليجية 
قبيل إجازة العيد مع ارتفاع ملحوظ في قيم وأحجام 
الــتــداول، ويعود ذلــك حلالة التفاؤل املنشرة لدي 
املستثمرين، بعد أن تدافعت أخبار نتائج األعمال، 
التي لم تكن بالسوء املتوقع بسبب تأثيرات اجلائحة، 
بل أظهرت بعض الشركات نتائج أعمال، تعبر عن 
اجتيازها الربع الثاني، بأقل خسائر ممكنة، فضالً عن 
انحصار مخاوف األزمة الراهنة بشكل كبير والعودة 
بشكل شبه طبيعي، مع زيادة وعي املواطنني واملقيمني 

بأهمية اإلجراءات االحترازية.

شهية املخاطرة
ومــن املتوقع بعد عــودة األســـواق اخلليجية من 
إجــازة العيد وعــودة فتح االقتصاد وحركة التجارة 
ــة في إنتاج لقاح لفيروس  وتسابق شركات األدوي
كورونا وانعكاس تلك األخبار على عودة الطلب مرة 
أخــرى على النفط قد يزيد ذلــك من شهية املخاطرة 
لدى مستثمري األسهم بأسواق املنطقة. ومن املرجح 
أن تصل املخاطرة إلى االستثمار في القطاعات التي 
شهدت تراجعات حــادة بسبب اجلائحة والتي من 
املتوقع أن تشهد تعافياً سريعاً بعد عبور األزمة مثل 

القطاع العقاري والقطاع السياحي على سبيل املثال.

أبرزها ارتفاع شهية املستثمرين عقب عودة حتسن الطلب على النفط

10 عوامل حتدد توجهات مستثمري 
األسهم اخلليجية خالل شهر أغسطس 94.4 باملئة في النصف األول أرباح »املباني« الكويتية تتراجع 

»أسواق املال« جتدد تراخيص نظام استثمار جماعي 
لصندوقي »املركز« و »عوائد العقاري«

بعد االطالع على القانون رقم )7( لسنة 2010 
ــال وتنظيم نشاط  بشأن إنــشــاء هيئة أســـواق امل
األوراق املالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما، 
وكذلك شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي 
لصندوق املركز للدخل الثابت رقم )0030/2014/
LCIS( الصادرة بتاريخ 2017/06/30، ومن ثم 
طلب شركة املركز املالي الكويتي لتجديد ترخيص 

صندوق املركز للدخل الثابت.
وبناًء على القرار رقم )149( لسنة 2018 بشأن 
تعديل صالحيات االعتماد النهائي إلجراءات عمل 
قطاع اإلشــراف الصادر بتاريخ 2018/11/25، 
ــال جتديد ترخيص نظام  ــررت هيئة اســـواق امل ق

استثمار جماعي لصندوق املركز للدخل الثابت، 
وذلك ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد 
الرسوم املقررة، اعتباراً من تاريخ 2020/06/30.

وقالت أنه يتعني على اجلهات املختصة تنفيذ هذا 
القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 

2020/06/30 وينشر في اجلريدة الرسمية.
كما تقرر بعد االطالع على القانون رقم )7( لسنة 
2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط 
األوراق املالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما، 
وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق 
 )LCIS/0037/2014( عــوائــد العقاري رقــم
الــصــادرة بتاريخ 2017/09/29، وعلى طلب 

شركة أعيان لإلجارة واالستثمار لتجديد ترخيص 
صندوق عوائد العقاري.

وبناًء على القرار رقم )149( لسنة 2018 بشأن 
تعديل صالحيات االعتماد النهائي إلجراءات عمل 
قطاع اإلشــراف الصادر بتاريخ 2018/11/25، 
جتديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق 
ــك ملــدة ثــالث سنوات قابلة  عوائد العقاري، وذل
للتجديد بعد ســداد الرسوم املــقــررة، اعتباراً من 

تاريخ 2020/09/29.
ويتعني على اجلهات املختصة تنفيذ هذا القرار 
كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره 

وينشر في اجلريدة الرسمية.

أظــهــرت البيانات املالية لشركة 
املباني الكويتية تراجع أرباح الشركة 
في النصف األول من العام اجلاري 

بنسبة %94.4 على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة 
الكويتية، امس الثالثاء، بلغت أرباح 
الفترة 1.56 مليون ديــنــار )5.11 
ــاح بقيمة  مليون دوالر(، مقابل أرب

27.8 مليون دينار )91.11 مليون 
دوالر( بالنصف األول من عام 2019.

وقالت الشركة في البيان إن تراجع 
ــاح خــالل فترات املقارنة يعود  األرب
إلــى الــظــروف الراهنة التي متر بها 
الكويت والناجمة عن تفشي فيروس 
كــورونــا املستجد )كوفيد 19( منذ 

أواخر مارس املاضي.

كما عزت الشركة انخفاض األرباح 
إلى القرار الذي اتخذه مجلس اإلدارة 
مبــنــح بــعــض اخلــصــومــات وإعــفــاء 
البعض اآلخـــر مــن رســـوم االنتفاع 
الــشــهــريــة ملــســتــثــمــري ومــؤجــري 
الــوحــدات فــي »األفــنــيــوز« للحد من 
تداعيات أزمة »كورونا«؛ مما نتج عنه 

ترجع في قيمة صافي أرباح الشركة.

وسجلت الشركة أربــاحــاً بقيمة 
9.34 مليون دينار في الربع األول 
من العام اجلاري، مقابل أرباح بلغت 
13.76 مليون دينار للفترة املماثلة 
من عام 2019، بتراجع في األربــاح 

بنسبة 32.1%.
وحتــولــت الشركة للخسارة في 
الربع الثاني من العام اجلاري بقيمة 
7.77 مليون دينار، مقارنة بـأرباح 
الفترة ذاتها من العام املاضي البالغة 

14.05 مليون دينار.
وأوضحت الشركة أن من تأثيرات 
ــــة »كــــورونــــا« عــلــى األنــشــطــة  أزم
ــرادات واملصروفات(  الرئيسية )اإلي
- مبا فيها تأثير احلوافز احلكومية 
- التأثير على اإليرادات بقيمة تقارب 
26.9 مليون دينار، والتأثير على 
االســتــثــمــارات بالقيمة الــعــادلــة من 
خــالل األربـــاح واخلسائر بخسارة 
بلغت 442.7 ألــف ديــنــار. وحققت 
»املباني« أربــاحــاً صافية في العام 
املاضي بقيمة 56.41 مليون دينار، 
مقابل أربـــاح بنحو 52.53 مليون 
دينار في عام 2018، بارتفاع نسبته 

.7.4%

5

»فيوتشر كيد« 
تتحول للخسارة 

بالنصف األول بقيمة 
2.1 مليون دينار

أظـــهـــرت الــبــيــانــات 
ــة لــشــركــة طفل  ــي ــال امل
الترفيهية  املستقبل 
العقارية )فيوتشر كيد( 
حتول الشركة للخسارة 
بنهاية النصف األول من 
الــعــام اجلـــاري مقارنة 
بنفس الفترة مــن عام 

.2019
وبـــحـــســـب نــتــائــج 
الـــشـــركـــة لــلــبــورصــة 
الكويتية، امس الثالثاء، 
بلغت خسائر الفترة 
2.1 مليون دينار )6.88 
مليون دوالر(، مقابل 
ــاح بقيمة 457.21  أرب
ألف دينار )1.5 مليون 
دوالر( بالنصف األول 

من العام املاضي.
ــة  ــرك ــش وقــــالــــت ال
فــي الــبــيــان: إن تراجع 
النتائج خــالل فترات 
املقارنة يعود إلى إغالق 
كافة املراكز الترفيهية 
بناًء على قــرار مجلس 
الوزراء الكويتي في 11 
مارس 2020؛ للحد من 
تفشي فيروس كورونا 

املستجد )كوفيد 19( .


