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5 ماليني دينار ربح »األولى« من بيع حصتها في بورصة الكويت
أعلنت الشركة األولى لالستثمار تسجيل ربح بقيمة 
5.04 مليون دينار نتيجة لبيع كامل حصتها البالغة 
%14.41 في شركة بورصة الكويت، مبا ميثل 28.93 
مليون سهم. وأوضحت في بيان لبورصة الكويت، امس 
اخلميس، أن سعر السهم في الصفقة بلغ 400 فلس، 

لتصدر قيمتها اإلجمالية بـ11.57 مليون دينار. وتابعت 
أن الربح الناجم عن تلك الصفقة سوف يدرج في بيان 
الدخل الشامل املجمع حتت بند أدوات حقوق امللكية 
املدرج ة وبالقيمة العادية من خالل اإليــرادات الشاملة 
األخــرى. وأعلنت شركة اخلليج للكابالت والصناعات 

الكهربائية عن نفس الصفقة،  ولكنها كانت الطرف 
املشتري. وحتولت »األولى« للخسائر في نهاية التسعة 
أشهر األولى من العام املاضي، لتصل إلى 1.63 مليون 
دينار، مقابل أربــاح بنحو 778.93 ألف دينار للفترة 

املماثلة من عام 2018.

كشفت هيئة السوق املالية أن 
إطالق أول سوق مالية للمشتقات 
بات قريباً، مرشحة اإلفصاح عن 
ذلــك قبل نهاية الربع الثالث من 
ــت يتزايد  ــي، فــي وق ــال الــعــام احل
فيه الــتــعــاون مــع هيئة املنشآت 
الصغيرة واملتوسطة على دفع 
قطاع املنشآت جتاه الطرح العام 
ــط وجـــود 7 آالف  واإلدراج، وس
شــركــة ســعــوديــة مــفــرطــة النمو 

وواعدة املستقبل.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة 
الــســوق املــالــيــة، محمد الــقــويــز، 
ــوق األسهم  أول مــن أمـــس، إن س
السعودية باتت متثل %70 من 
حيث القيمة الرأسمالية ألسواق 
ـــط، وتقوم  منطقة الــشــرق األوس
باقتدار على تطور أسواق األسهم 
لديها باستمرار دائم، كما تقوم على 
تطوير سوق الدين بعد رحلة من 
النضج والسيولة وتبني الدولة 
إلصــدارات الدين التي تعد مؤشراً 
للتسعير، وفقا ملا نقلته »الشرق 

األوسط«.
وأضاف القويز: »نعيش حالياً 
ــوق املشتقات  مرحلة تطوير س
املالية حيث يتم العمل عليها بكثافة 
كعقود اخليار والعقود املستقبلية 
)اآلجــــل(«، مفصحاً أن األخــيــرة 
)العقود املستقبلية( سيعلن عنها 
قريباً قبل نهاية الربع الثالث من 

العام احلالي.
وزاد القويز أن جتربة السوق 

املــالــيــة الــســعــوديــة للتحول من 
احملــلــيــة إلـــى الــعــاملــيــة عــبــر فتح 
السوق لألجانب واالنضمام إلى 
مــؤشــرات عاملية أفصحت أن أثر 
املستثمر األجنبي فــي ظــل أزمــة 
كــورونــا شّكل عامل استقرار، ما 
يؤكد على الثقة العالية في السوق 

املالية السعودية.
وتابع: »جتربة السوق املالية 
السعودية مع املستثمر األجنبي 
كانت ناجحة في ظل وباء الفيروس 
حيث كانت املفاجأة بتدفقات نقدية 
منذ بداية العام إلى يونيو املاضي، 
بقيمة 10 مليارات ريال إضافية، 
بجانب 100 مليار ريال مسجلة في 

العام 2019«.
ووفق القويز، فاألقرب أن تظهر 
انعكاسات تــداعــيــات »كــورونــا« 
في الربع الثاني، لذا كان من املهم 
للهيئة أن تعمل على تخفيف أثر 
اجلائحة، ســواء املدرجة أو التي 

ترغب االستفادة من اإلدراج الحقاً، 
فاملدرجة - بحسب القويز - من 
خالل متديد مهل إضافية لإلفصاح 
عن قوائمهم املالية، بينما الشركات 
ــم تــــدرج، فعبر توضيح  الــتــي ل
فرص وجود طلب النمو للشركات 
املستفيدة من اجلائحة كشركات 
التقنية والــتــوصــيــل والتعليم 

كفرص واعدة.
ــاف القويز أن اإلجـــراءات  وأض
التيسيرية ملتطلبات السوق املالية 
مستمرة، منها تسهيل الترخيص 
لشركات االستثمار الراغبة في 
ممارسة بعض األنشطة كاملشورة 
والــوســاطــة واإلدارة والترتيب، 
مبيناً أنــه مت العمل على حتديث 
الئحة املــرخــص لهم خللق فئات 
ــن الــتــراخــيــص تسمح  ــدة م ــدي ج
للشركات األصغر حجماً إلدارة 
األصول إليجاد فرص استثمار في 

السوق املالية.

تــوقــعــت فــيــتــش أن ينجم 
عــن موجة خفض التصنيفات 
ــة غير  ــادي ــي ــس االئــتــمــانــيــة ال
ــتــي تــســبــب فيها  املــســبــوقــة ال
فــيــروس كــورونــا ارتــفــاع عدد 
الـــدول ذات التصنيف »عالي 
املــخــاطــر« لــيــتــجــاوز الــدرجــة 
اجلــديــرة بــاالســتــثــمــار، وهــي 

سابقة لم حتدث من قبل.
وتــشــيــر تــقــديــرات الــوكــالــة 
إلـــى أن الــفــيــروس سيخلف 
وراءه عجزاً مالياً عاملياً قدره 
9.7 تريليون دوالر هذا العام، 
وهو ما يعادل %12 من الناجت 
اإلجمالي العاملي. ومن املتوقع 
ــون 76  ــدي أن يبلغ إجــمــالــي ال
تريليون دوالر، مبا يوازي 95% 
من الناجت العاملي، ومبا يتجاوز 
ضعفي مستوى 34 تريليون 
دوالر الذي كان عليه قبل األزمة 

املالية في 2007 و2008.
ودفعت األزمة فيتش بالفعل 
إلــى اتخاذ 32 إجــراء تصنيفياً 
سلبياً أثــرت على 26 دولــة هذا 
الــعــام، لكن من املتوقع قفزات 
ــازال  أخــرى فــي الــوقــت الــذي م
فيه أكثر مــن ثلث تصنيفاتها 
السيادية البالغ عــددهــا 118 
ينطوي على حتذيرات باخلفض 

مع »نظرة مستقبلية سلبية«.
ومن املتوقع أن يؤثر ذلك على 
التوازن بني الدول األقوى مالياً 
التي تضمها »الدرجة اجلديرة 

ــمــار«، والــتــي تــدور  ــث بــاالســت
تصنيفاتها بني 

ـــال كبير محللي فيتش  وق
لشؤون التصنيفات السيادية 
ــي  ــون جــيــمــس مـــكـــورمـــاك وت
سترينجر فــي تــقــريــر »هــنــاك 

خمس دول تصنيفها السيادي 
وميكن أن ُيحدث سقوط دول 
من الدرجة اجلديرة باالستثمار 
إلى الدرجة عالية املخاطر موجة 

من املشاكل.
إذ ُيقصي ذلــك سندات البلد 
ــن مــؤشــرات  بشكل تــلــقــائــي م
استثمارية رفيعة املستوى، 
مما يعني أنــه لن يظل مبقدور 
الصناديق املتحفظة - والتي 
تشمل املستثمرين النشطني 
واملتابعني اخلاملني - شراؤها 

أو بيعها. وميكن أيضا أن ترفع 
تكاليف االقتراض وتقلص من 
قيم السندات كضمان في أنشطة 

البنوك املركزية للتمويل.
وفي نظر فيتش، فإن الدول 
املعرضة للخطر هي كولومبيا 
والــهــنــد واملـــغـــرب ورومــانــيــا 
وأوروجـــواي. وإلــى جانب ذلك 
فــإن إيطاليا واملكسيك، اللتني 
لديهما اثنتان من أكبر أسواق 
السندات في العالم، مصنفتان 

عند 
وال تخلو منطقة في العالم من 
5 تصنيفات سيادية على األقل 
ذات نظرة مستقبلية سلبية. 
واألرقـــام في أميركا الالتينية 
والشرق األوســط وإفريقيا في 

خانة العشرات.

اختتمت املؤشرات الرئيسية لبورصة 
الكويت تعامالت امــس اخلميس على 
تباين، وسط منو بالتداوالت. وتراجع 
مؤشر السوق األول %0.23، وانخفض 
املؤشر العام ومؤشر رئيسي 50 بنسبة 
%0.16 و%0.04 على التوالي، بينما 

ارتفع السوق الرئيسي وحيداً 0.03%.
وارتفعت التداوالت خالل معامالت 
جلسة نهاية االسبوع، إذ زادت السيولة 
عند 23.19 مليون دينار، مقابل 22.1 
مــلــيــون ديــنــار بـــاألمـــس، وارتــفــعــت 
الكميات إلى 148.62 مليون سهم، علماً 
بأنها كانت تبلغ116.01 مليون سهم 

في اجللسة السابقة.
وعلى مستوى األســهــم فقد تصدر 
أركان القائمة احلمراء بـ%4.96، فيما 
جــاء إجنـــازات على رأس االرتفاعات 
ــول أنشط الــتــداوالت،  بـ%9.15. وح
جاء األولى املتراجع %2.53 على رأس 
الكميات بـ44.33 مليون سهم، فيما 
تقدم بيتك السيولة بقيمة 3.92 مليون 

دينار، بانخفاض 0.66%.
وأعلنت األولى بيع حصتها في شركة 
بــورصــة الكويت البالغة 14.41%، 

لتسجل ربح بقيمة 5.04 ماليني دينار.
وبخسب محللون، مــن املتوقع أن 
تزيد معاودة فتح األنشطة االقتصادية 

ـــــالت الــتــجــاريــة  كــاملــجــمــعــات واحمل
ــى أعمالهم في  ــاودة املوظفني إل ــع وم
الــدوائــر احلكومية والقطاع اخلــاص 

بنسبة %30 من نشاط البورصة خالل 
املــراحــل الــقــادمــة، كذلك مــعــاودة فتح 
حركة املالحة اجلوية ابــتــداًء من أول 

أغسطس املُقبل ذهــابــاً وإيــابــاً بنسبة 
تشغيل ال تزيد عن %30 سيكون حافزاً 

في الفترة القادمة«.

أصــــدرت وزارة الــتــجــارة 
والــصــنــاعــة الكويتية قـــراراً 
ــرف املـــواد  ــص ــرار ب ــم ــت ــاالس ب
التموينية للبطاقات املنتهية 

حتى 31 أغسطس املقبل.
وأوضحت التجارة في بيان 
امس اخلميس، أن قرارها جاء 
بناًء على ماتقتضية املصلحة 
ــون  ــان ــق الـــعـــامـــة، وعـــلـــى ال
1979/10، واملعدل بالقانون 
رقـــــم 2013/117 شـــأن 
اإلشــــراف على االجتـــار على 

السلع واخلدمات احلرفية
وتبعاً لذلك أصدرت الوزارة 
ــــم 2020-125  الــــقــــرار رق
ــه  ــادت ـــــذي يــتــضــمــن فـــي م وال
األولــى:«يــســتــمــر قـــرار صرف 
املواد التموينية حلاملي بطاقات 
التموينية والهويات الشخصية 
واملنتهية مدة صالحيتها حتى 
تــاريــخ 31 أغسطس املقبل«. 
ــدت »التجارة« على جميع  وأك
املسؤولني تنفيذ القرار كل وفق 
اختصاصه وينشر باجلريدة 

الرسمية.

أعــلــنــت وزارة الــتــجــارة 
والــصــنــاعــة الكويتية، امس 
اخلـــمـــيـــس، حتـــريـــر الــفــرق 
التفتيشية لـ 8 محاضر ضبط 
على عدد من احملــال التجارية 
التي لم تلتزم باملعايير والنظم 

املعمول بها.
ــوزارة في بيان،  وتابعت ال
عن استقبالها 128 شكوى عبر 
اخلط الساخن 135، باإلضافة 
الـــى 26 شــكــوى قــدمــت عبر 
املراكز الرقابية املنتشرة في 

احملافظات الست.
جــــاء ذلــــك خــــالل جـــوالت 
الفرق التفتيشية التي قامت 
بالتدقيق والتفتيش على 272 
جولة ميدانية، ما بني أسواق 
ومجمعات للوقوف على مدى 
التزامها بالنظم واملعايير، 
وعلى 81 فرع متوين، وإصدار 

32 معاملة بطاقة متوينية.
ـــوزارة أنــه مت  وأوضــحــت ال
فرز عدد من املفتشني لإلشراف 
على تنظيم، وتوزيع احلصص 
للخضار والفواكه في سوقي 

وافر والعارضية.
وكشفت التجارة والصناعة 
أن إجمالي حجز نظام مواعيد 
ــغ 17048  ــل احلــــجــــوزات ب
موعداً عبر نظام حجز مواعيد 
ــي اجلــمــعــيــات التعاونية،  ف
ــروع  ــة، وف ــوازي واألســــواق امل
التموين، وأســـواق اخلضار 
واألسماك، حيث حضر 5225 

شخصاً بواقع 31%.
ـــارة« أن  ـــج ـــت ـــــرت »ال وذك
اجلمعيات التعاونية سجلت 
10737 حجزاً بواقع حضور 
3410 أي بنسبة %32، كما 
بــلــغ إجــمــالــي حــجــز مواعيد 
األسواق املوازية 4039 حجزاً، 
وبواقع حضور 939 ما نسبته 

.23%
وأشارت إلى أن حجز فروع 
التموين بلغ 1604 حجوزات 
بــواقــع حضور بلغ 751 مبا 
نسبته %47، فيما سجلت 
أسواق السمك واخلضار 668 
حجزاً بواقع حضور بلغ 125 

مبا نسبته 19%.

برميل النفط الكويتي يرتفع لـ43.6 دوالر

النفط يتراجع مع مخاوف حيال تداعيات إصابات كورونا اجلديدة
ارتــفــع ســعــر بــرمــيــل النفط 
الكويتي بواقع 38 سنتاً، وذلك 
وفــق السعر املعلن من مؤسسة 
البترول الكويتية. وحسب بيانات 
املؤسسة، فقد بلغ سعر برميل 
النفط فــي الــتــعــامــالت األخــيــرة 
43.64 برميل، مقابل 43.26 
ــالت الــثــالثــاء  ــام ــع دوالر فـــي ت

املاضي.
عاملياً، تراجعت أسعار النفط 
خالل تعامالت امس اخلميس، مع 
املــخــاوف بشأن حــاالت اإلصابة 
ــا ورغـــم إشـــارات  ــورون بــوبــاء ك

تعافي الطلب على البنزين.
ويتزايد قلق املستثمرين حيال 
جتــدد ظهور فــيــروس »كوفيد-
19« بإصابات قياسية يومية في 
الــواليــات املتحدة وبعض دول 
العالم، وهــو األمــر الــذي قد يثير 
ــالق  ــرض قــيــود اإلغ احتمالية ف

مجدداً في نهاية املطاف.
ــإن  ــب الـــبـــيـــانـــات، ف ــس ــح وب
الـــواليـــات املــتــحــدة أبــلــغــت عن 
أكثر من 58 ألف إصابة بالوباء 
أمس األربعاء، وهي أكبر زيادة 
تسجلها أي دولة في يوم واحد، 
مع حقيقة أن العدوى تتزايد في 

42 من بني 50 والية.
وفــشــل الـــذهـــب األســـــود في 
االســتــفــادة مــن بــيــانــات إدارة 
مــعــلــومــات الــطــاقــة األمــريــكــيــة 
الــصــادرة باألمس والتي كشفت 
هــبــوط مــخــزونــات البنزين في 
الواليات املتحدة بنحو 4.8 مليون 

برميل في األسبوع املاضي، مع 
ــى 8.8 مليون  صــعــود الطلب إل
برميل يومياً، وهو أعلى مستوى 

منذ 20 مارس املاضي.
وتـــــراجـــــع ســـعـــر الــعــقــود 
املستقبلية خلام برنت القياسي 
تسليم شهر سبتمبر ملستوى 

43.20 دوالر للبرميل، بانخفاض 
0.2 باملائة. وفي نفس التوقيت، 
هبط سعر العقود اآلجلة خلام 
ناميكس األمريكي تسليم شهر 
أغــســطــس/آب بنسبة تــزيــد عن 
0.3 باملائة مسجالً 40.76 دوالر 

للبرميل.

السعودية.. إطالق سوق املشتقات املالية 
نهاية الربع الثالث

كورونا يخلف وراءه عجزًا ماليًا عامليًا 
بـ9.7 تريليون دوالر

الذهب يتماسك فوق 
1800 دوالر رغم 

تزايد املخاوف من كورونا
استقر الذهب فوق املستوى املهم البالغ 
1800 دوالر لألوقية امس اخلميس، إذ فاقت 
املخاوف بشأن تزايد حاالت اإلصابة بكوفيد-

19 اآلمال في تعاف اقتصادي عاملي سريع.
ــذكــر على الــذهــب في  ولــم يــطــرأ تغير ُي
املــعــامــالت الــفــوريــة عند 1812.20 دوالر 
لألوقية )األونصة( في التعامالت املبكرة، 
بعد أن ارتفع ألعلى مستوياته منذ سبتمبر 
أيــلــول 2011 عند 1817.71 دوالر أمس 
األربعاء. وارتفعت العقود األميركية اآلجلة 

للذهب %0.2 إلى 1823.20 دوالر.
وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى 
أوانــدا للسمسرة، إن املتعاملني في حالة من 
اإلرهاق نوعا ما بعد أن تخطى املعدن مستوى 
1800 دوالر »لكن ال يبدو أن أحــدا متلهف 

على التخلي عن هذه التداوالت بعد«.
»الذهب يبدو متجها لالرتفاع بشدة سواء 
في األمد القصير أو الطويل... لديه ما يكفي 
من احملفزات لكي يذهب إلى مستوى قياسي 
قبل نهاية العام«. وفي إبقاء على املخاوف 
من التداعيات االقتصادية للجائحة، أشار 
مسؤولون في مجلس االحتياطي االحتادي 
)البنك املركزي األميركي( أمس األربعاء إلى 
أن التعافي في أكبر اقتصاد في العالم رمبا 

يتعثر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخــرى، 
ارتفع البالديوم %0.6 إلى 1926.67 دوالر 
لألوقية، وزاد البالتني %0.1 إلى 844.39 
دوالر، وربحت الفضة %0.3 إلــى 18.83 

دوالر.

0.03 باملئة السوق الرئيسي يربح 

مؤشرات البورصة تتباين في اخلتام مع ارتفاع التداوالت
8 محاضر حملال مخالفة حررت 

»التجارة«: استمرار صرف املواد التموينية 
للبطاقات املنتهية حتى نهاية أغسطس
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»غولدمان ساكس« يرفع توقعاته لبرنت
40.5 دوالر للبرميل إلى 

رفع غولدمان ساكس توقعاته ألسعار النفط 
خالل العام اجلــاري، وقال في مذكرة بحثية، إنه 
يتوقع أن يصل سعر خام برنت لعام 2020 إلى 

40.51 دوالر للبرميل.
وتوقع أيضا أن يرتفع سعر خام غرب تكساس 
الوسيط األميركي إلــى 36.88 دوالر للبرميل. 
وخفض البنك األميركي توقعاته لسعر الغاز في 
ــن للمليون وحــدة حرارية  هنري هب إلــى دوالري

بريطانية.
وخــالل الشهر املــاضــي، رفــع بنك أوف أميركا 

غلوبال ريسيرش توقعاته خلام برنت في 2020 
إلى 43.70 دوالر للبرميل من 37 دوالرا للبرميل، 
وخلــام غرب تكساس الوسيط إلى 39.70 دوالر 

للبرميل من 32 دوالرا.
كما رفــع توقعاته خلــام برنت في 2021 إلى 
50 دوالرا، وخلام غرب تكساس الوسيط إلى 47 
دوالرا للبرميل. أما لتوقعات 2022، فعدل بنك 
أوف أميركا توقعاته خلام برنت في 2022 إلى 55 
دوالرا للبرميل من 50 دوالرا، وخلام غرب تكساس 

الوسيط إلى 50 دوالرا للبرميل.


