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أمالً في العودة من جديد

الزجاج.. يستثمر في «عقبات» البالستيك

املخاوف املتزايدة من أضرار البالستيك ذي االستخدام 
الــــواحــــد أدت إلــــى إعــــــراض املــســتــهــلــكــني عـــنـــه، مـــا دفــع 
شـــركـــات مــثــل «نــســتــلــه» و«بــيــبــســيــكــو» و«يــونــلــيــفــيــر»
باستخدام  ســواء  بديلة،  حلول  إيجاد  أجل  من  للسعي 
عبوات يمكن إعادة تعبئتها أو استخدام خامات أكثر 
اســتــدامــة. ويـــرى صــنــاع الــزجــاج فــرصــة جــيــدة فــي هذا 

التوجه الستعادة عمالئهم.
وقال «أندريس ألبرتو لوبيز»، الرئيس التنفيذي لشركة 
للمستثمرين  إلــيــنــوي»  الــزجــاجــيــة «أويـــنـــز  املــنــتــجــات 
نتجاهل  أن  علينا  الصعب  من  املــاضــي: «إنــه  العام  في 
الــصــور الــعــالــقــة بــأذهــانــنــا لــتــريــلــيــونــات مــن الــعــبــوات 

البالستيكية العائمة في املحيط الهادئ».
في الوقت نفسه يستثمر مصنعو الزجاج في الحصول 
ألـــوان  بــني  الــتــبــديــل  مــن  تمكنهم  جــديــدة  تقنيات  عــلــى 
املشروبات  مصانع  أصــحــاب  لــجــذب  مختلفة  وأشــكــال 
كان  طويلة  لفترات  إنــه  حيث  املــتــواضــع،  اإلنــتــاج  ذوي 

اإلنتاج بأعداد ضخمة هو املسيطر.

عقبات االستدامة
صناعة  استدامة  يخص  فيما  عقبات  عدة  هناك  ولكن 
إن  حيث  األميركية،  املتحدة  بالواليات  خاصة  الزجاج 
عملية النقل تواجه عواقب الكسر وثقل الحموالت، ما 
يــؤدي إلــى زيــادة في استخدام الــوقــود، باإلضافة إلى 
أن إجــــراءات إعـــادة املـــلء لــزجــاجــات الــصــودا والحليب 
مــا زالـــت تتم على نــطــاق ضــيــق. ووفــقــًا لــوكــالــة حماية 
البيئة، فإنه ال تتم إعادة تدوير حوالي ثلثي الحاويات 

الزجاجية في الواليات املتحدة.
ويـــقـــول املــتــخــصــصــون إن عــمــلــيــة إعـــــادة الـــتـــدويـــر في 
الواليات املتحدة غير فعالة ماديًا ألن معظم األميركيني 
املهمالت  ســالل  نفس  فــي  الزجاجية  بالعبوات  يلقون 
املخصصة للورق والبالستيك وهو ما يصعب عمليات 
الفرز، على عكس أوروبــا التي يقوم مواطنوها بفصل 
العبوات الزجاجية في سالل مهمالت منفصلة ونتيجة 
لذلك تتم إعادة تدوير حوالي ثالثة أرباع تلك العبوات 

وفقًا للجمعية األوروبية للحاويات الزجاجية.
األكثر من ذلك أن كسر الزجاج يصعب فرزه ونقله إلى 
املرتفعة  تكلفته  إلى  باإلضافة  التدوير  إعــادة  مصانع 
ونتيجة لذلك انخفض عدد مصانع العبوات الزجاجية 
في الواليات املتحدة بنسبة 65% منذ عام 1983 أي منذ 

انخفاض الطلب على زجاجات الصودا.
ويقول إريك جرابوسكي رئيس قسم النفايات الصلبة 

االعتقاد  فرجينيا: «كان  بوالية  أرلينجتون  مدينة  في 
الــغــالــب لــفــتــرة طــويــلــة أن الـــزجـــاج تــتــم إعــــادة تــدويــره 
وذلك على عكس الحقيقة، حيث إن املدينة لم تعد تقوم 
بتجميع النفايات الزجاجية وفي الغالب ينتهي األمر 
بالنفايات الزجاجية إلى مدافن النفايات، حيث تتسخ 

ويرفض العاملون بإعادة التدوير شراءها».

تذليل العقبات
معدالت  بزيادة  الزجاج  مصنعو  يقوم  ذلــك  على  وردًا 
إعادة التدوير عن طريق تمويل برامج منفصلة لجمع 
الـــزجـــاج فـــي املـــــدن، الــتــي تــفــتــقــر إلـــى الــبــنــيــة التحتية 
الــــالزمــــة، حــيــث تـــقـــوم شـــركـــة أويـــنـــز إلـــيـــنـــوي وشــركــة 
مـــاونـــنت بــلــيــزنــت بــرعــايــة نــشــاط إلعـــــادة الــتــدويــر في 
املواطنون  يأتي  أن  فكرة  على  يقوم  بيتسبرج  مدينة 
النشاط،  إقامة  فترة  خــالل  الزجاجية  نفاياتهم  إللقاء 
تجميع  باملدينة  النفايات  متعهد  رفض  أن  بعد  وذلــك 

أي نفايات زجاجية.
وقــد وضــعــت صناعة الــزجــاج مــؤخــرًا قــواعــد لتحسني 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــداعـــمـــة ألنـــشـــطـــة إعـــــــادة الـــتـــدويـــر. 
فــفــي الــعــام املــاضــي قــامــت «أرلــيــنــجــتــون» وغــيــرهــا من 
باستحداث  الشمالية  فيرجينيا  واليــة  فــي  املقاطعات 
صـــنـــاديـــق جـــمـــع قـــمـــامـــة مــخــصــصــة فـــقـــط لــلــنــفــايــات 

الزجاجية.
أصبح  البرنامج  هــذا  إن  املحليون  املــســؤولــون  ويــقــول 
شــائــعــًا حــيــث تــم اســتــخــدام الــزجــاج الـــذي تــم تجميعه 
شركة  وهــي  مــاتــريــالــز»  «استراتيجيك  شــركــة  قبل  مــن 
أوضحت  الشركة  أن  إال  التدوير  إعــادة  في  متخصصة 
أن الحصول على كميات كبيرة من النفايات الزجاجية 

ما زال يمثل تحديًا. 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــجـــهـــود املـــبـــذولـــة لــتــحــســني صــنــاعــة 
الــحــاويــات الــزجــاجــيــة فـــإن مــعــدالت إنــتــاج املــشــروبــات 
األمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة املـــعـــلـــبـــة فــــي عــــبــــوات زجـــاجـــيـــة 
انخفضت إلى 25% في العام املاضي من 37% في 2015 

وفقًا لشركة «منتل» لألبحاث.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  شاه  نيبش  قال  جهته،  ومن 
«تامبا» مــن  تتخذ  الــتــي  كونتيننتال»  جــالس  «أنــكــور 

لالستفادة  فرصة  هناك  «إن  لها:  مقرًا  فلوريدا  بوالية 
مــن رد الــفــعــل الــعــكــســي ضــد املــــواد الــبــالســتــيــكــيــة ذات 
االستخدام الواحد، لكن األمر صعب للغاية. والخطوة 

األولى هي منع التحويل من الزجاج إلى البالستيك».
ويبقى أمل صانعي الزجاج متعلقًا بحقيقة أن مصلحة 
إحياء  إلعــادة  استراتيجياتهم  مع  تتماشى  املستهلك 
الــعــبــوات الــزجــاجــيــة الــقــابــلــة إلعــــادة املــــلء، حــيــث يقول 
ســـيـــمـــون لــــــودن رئـــيـــس قـــســـم االســــتــــدامــــة لـــــدى شــركــة 
املستخدم  للزجاج  الكربونية  البصمة  إن  «بيبسيكو» 
مـــرة واحـــــدة تــعــد بــمــنــزلــة نــقــطــة تــحــول لــشــركــات مثل 

«بيبسيكو».
وفـــقـــًا لــــدراســــة مـــنـــشـــورة فـــي املــجــلــة الـــدولـــيـــة لتقييم 
الزجاجات  استخدام  يجب  فإنه  املنتجات  حياة  دورة 
الزجاجية ذات سعة الـ 0.75 ليتر ثالث مرات لتتساوى 
في بصمتها الكربونية مع تلك البالستيكية ذات سعة 

النصف ليتر.
وتــــشــــارك كـــل مـــن كـــوكـــاكـــوال و«بـــروكـــتـــر آنــــد جــامــبــل»

تجربة  في  أخرى  شركات  عدة  مع  وبيبسيكو  ونستله 
تسمى «لــووب» والتي تقوم على بيع بعض املنتجات 
زجاجية  عــبــوات  فــي  واملــايــونــيــز  البرتقال  عصير  مثل 
يمكن إعــادة تنظيفها وملؤها مرة أخــرى. وتضم هذه 
التجربة أكثر من 300 منتج يعبأ أكثر من نصفها في 

حاويات زجاجية. (وول ستريت جورنال، أرقام)

مخاوف متزايدة من أضرار البالستيك لالستخدام الواحد

تمنح المخاوف البيئية المتعلقة بالبالستيك صناع الزجاج أمالً في العودة 
من جديد إذا كانوا قادرين على تعزيز إعادة تدوير منتجاتهم. ويراهن 

صناع الزجاج على ردود الفعل السلبية ضد المواد البالستيكية أحادية 
االستخدام إليقاف االنخفاض في استخدام الزجاج كبديل في التعبئة.

في الماضي كان الزجاج هو العبوة األساسية للحليب والكاتشب 
والمشروبات الغازية، ولكن تم استبداله من خالل مواد أخف وأقل 

قابلية للكسر مثل البالستيك واأللومنيوم. فاليوم تتم تعبئة 1% فقط 
من إنتاج الواليات المتحدة من المشروبات الغازية في عبوات زجاجية، 

وذلك انخفاضا من 58% في عام 1975، وفقاً لشركة االستشارات «بفردج 
ماركتنج كروب». وخالل الفترة نفسها قفز استخدام البالستيك إلى 

32.5% من ال شيء.

 %1 
فقط من إنتاج أميركا
 من المشروبات الغازية
 في عبوات زجاجية

إنشاء مصنع جديد 
للحاويات الزجاجية بقيمة

 123 مليون دوالر

تقنيات جديدة تسمح 
بالتبديل بين األلوان واألشكال 

لجذب المصانع

ثلثا الحاويات الزجاجية
 في الواليات المتحدة

ثالثة أرباع العبوات الزجاجية 

مصنع جديد

ألول مرة منذ 12 عامًا، يتم حالًيا إنشاء مصنع جديد 
لــلــحــاويــات الــزجــاجــيــة بــالــواليــات املــتــحــدة األميركية 
أرجالس  شركة  به  وتقوم  دوالر  مليون  بقيمة 123 
يامامورا في والية جورجيا. كما تقوم شركة أوينز 
بوالية  «بيريسبرج»  مدينة  مــن  تتخذ  التي  إلينوي، 
أوهايو مقًرا لها باستثمار أكثر من 60 مليون دوالر 

إلنشاء فرن جديد في مصنعها الفرنسي.

المنتجات الزجاجية 
المصنوعة من الرمال

يـــقـــول صـــنـــاع الــــزجــــاج إن املــنــتــجــات الــزجــاجــيــة 
ــــرمــــال هــــي مــنــتــجــات طــبــيــعــيــة  املـــصـــنـــوعـــة مــــن ال
نهاية،  ال  ما  إلــى  تدويرها  إعــادة  ويمكن  بالكامل 
التي  الوحيدة  التغليف  مــادة  هو  الــزجــاج  إن  حيث 
تعتبرها إدارة الغذاء والــدواء األميركية آمنة كليًا، 
وال تــحــتــاج الـــى مــوافــقــات قــبــل طــرحــهــا بــالــســوق. 
البالستيك  استدامة  مديرة  جــوي  سوكنا  وتقول 
فـــي شـــركـــة «نــســتــلــه» إن الــــزجــــاج يــضــمــن فــتــرة 
صالحية أطــول لألغذية واملــشــروبــات ألنــه محكم 

الغلق أكثر من البالستيك.

ضمن اتفاق «أوبك+»

وضع سقف لإلنتاج..
سالح ذو حدين

(أوبــــك)  للنفط  املـــصـــدرة  الــــدول  منظمة  تــحــّرك 
وإن  حتى  األسعار،  في  للتأثير  إنتاجها  سقف 
كــــان ذلــــك عــلــى حـــســـاب نـــفـــوذهـــا فـــي األســـــواق 
الــعــاملــيــة. واالقــتــطــاعــات األخـــيـــرة الــتــي تــقــررت 
خالل االجتماع الوزاري األخير مطلع ديسمبر 
برميل  ألــف  بـــ 500  خفضا  يمثل  مــا  فيينا،  فــي 
يـــومـــيـــا يـــتـــم تــقــاســمــهــا بــــني الــــــــدول األعــــضــــاء 

وشركائها ضمن اتفاق «أوبك+».
رئيسة  بصفتها  وحــدهــا  الــســعــوديــة  وتتحّمل 
«الـــكـــارتـــل» الــثــلــث (167 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا)، 
أي أكــثــر مــن اإلمـــــارات (60 ألـــف بــرمــيــل يوميا) 
والـــكـــويـــت (55 ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــا) والـــعـــراق 
(50 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا) مــجــتــمــعــة. وأضــافــت 
يوميا  بــرمــيــل  ألـــف   400 لحصتها  الــســعــوديــة 
وقّلصت  تحّفظات  فأبدت  موسكو  أمــا  طوعيا. 
الــتــصــديــر بــمــعــدل 70 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، رغــم 

مستوى إنتاج أعلى من الرياض.
تقوم مصداقية املنظمة وفعالية قراراتها أيضا 
عــلــى قــــدرة كـــل دولــــة عــضــو فــيــهــا عــلــى احــتــرام 
تـــعـــّهـــداتـــهـــا، وذكـــــــرت الـــســـعـــوديـــة الـــــــدول الــتــي 
لـــم تــحــتــرم حــصــصــهــا بــواجــبــاتــهــا، كــمــا فعلت 

نيجيريا والعراق في سبتمبر.
لــكــن ســيــاســة الــحــد مــن االنـــتـــاج لــهــا سيئاتها: 
أمــــام عــــرض مــتــزايــد لـــلـــدول غــيــر األعـــضـــاء في 
«أوبـــــك»، منها الـــواليـــات املــتــحــدة الــتــي تستمر 

في االنتاج بكميات قياسية، فهي تقّلص حصة 
ســــوق الـــكـــارتـــل وســيــطــرتــه عــلــى ســــوق الــنــفــط 
العاملية. وحّذر ابيك اوزكارديسكايا املحلل لدى 
جديدة  اقتطاعات  من «ان  بنك»  كوت  «سويس 
في اإلنتاج تطرح معضلة حقيقية ألوبــك التي 
شــهــدت تــراجــع حصتها فــي الــســوق إلــى %35، 

وهو أدنى مستوى تاريخي لها».
كل الــدول األعضاء في «الكارتل» في  ال تشارك 
الــجــهــد املــشــتــرك: ويــتــم إعــفــاء إيــــران وفــنــزويــال 
ولــــيــــبــــيــــا بــــكــــل بـــــســـــاطـــــة، وكــــــانــــــت أوضــــاعــــهــــا 
أصال  تطرح  الداخلية  واالقتصادية  السياسية 

أعباء كافية على الشركاء.
ليتراجع  لها  حصص  تحديد  إلــى  تحتج  ولــم 
الخاضعة  املثال  سبيل  على  فطهران  انتاجها، 
لــعــقــوبــات أمــيــركــيــة، شـــهـــدت تـــراجـــع انــتــاجــهــا 
بــــ 40% فـــي عـــامـــني. وتــشــهــد طــرابــلــس خفضا 
ضــخــمــا أيـــضـــا مـــنـــذ أســـابـــيـــع بــســبــب تــعــطــيــل 
مــوانــئ  حفتر  خليفة  للمشير  املــوالــيــة  الــقــوات 

تصدير النفط شرق البالد.
وعـــــــــودة الـــــــصـــــــادرات الـــنـــفـــطـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة إلـــى 
النفط  عــلــى  حــظــر  فـــرض  تخفيف  أو  طبيعتها 
الطلب  تحريك  دون  من  اإليــرانــي  أو  الفنزويلي 
بطريقة مشابهة، كلها عوامل قد ترغم الكارتل 
وحــلــفــاءه عــلــى خــفــض جــديــد لــالنــتــاج وتلحق 
الضرر بالتوافق الهّش حول الحصص. (أ.ف.ب)

500 ألف برميل يومياً تخفيضات يتم تقاسمها ضمن اتفاق «أوبك+»

«NBK كابيتال»: في فبراير الماضي

7.24 ٪ تراجع مؤشر األسهم الخليجية
قــــــال تـــقـــريـــر صــــــــادر مـــــن شــــركــــة الـــوطـــنـــي 
سجلت  الخليجية  األسواق  إن  لالستثمار: 
تــــراجــــعــــات واســــعــــة الـــنـــطـــاق خــــــالل شــهــر 
فبراير املاضي على اثر ارتفاع عدد حاالت 
اإلصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا، حــيــث تــراجــع 
مـــؤشـــر S&P املـــركـــب لــألســهــم الــخــلــيــجــيــة 
بنسبة 7.24٪ خالل فبراير لتبلغ خسائره 
8.69٪ منذ بداية العام، واتخذت املؤشرات 
الـــكـــويـــتـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة اتـــجـــاهـــا تــراجــعــيــا 
األســـواق  معظم  مــع  تماشيا  فــبــرايــر  خــالل 
الــخــلــيــجــيــة والــعــاملــيــة األخــــــرى، وذلـــــك في 
ظــل ارتــفــاع عــدد حــاالت اإلصــابــة بفيروس 
كــورونــا فــي الــبــالد بنهاية الــشــهــر، وشمل 
التراجع مؤشر السوق العام بنسبة %4.0، 
لــيــقــضــى عـــلـــى املـــكـــاســـب الــهــامــشــيــة الــتــي 
الشهر  خالل  الكويتية  املؤشرات  سجلتها 
الــســابــق، ليسجل تــراجــعــا مــنــذ بــدايــة عــام 
ملؤشر   %3.3 بنسبة  تــاريــخــه  حــتــى   2020
مؤشر  إلــى  بالنسبة  و%3.5  الــعــام،  السوق 
السوق األول، مع األخذ باالعتبار أن إغالق 
السوق بمناسبة عيدي الوطني والتحرير 
ســاهــم فــي الــحــد مــن الخسائر خــالل شهر 

فبراير.
وأضـــاف أن الــســوق الــقــطــري تــصــدر قائمة 
األســــــواق الــخــلــيــجــيــة الـــخـــاســـرة مــتــراجــعــًا 
بــنــســبــة 9.12٪ خـــالل شــهــر فــبــرايــر وتـــاله 
مــؤشــر تـــــداول الــســعــودي بــخــســارة بلغت 
أســــــواق  أغـــلـــقـــت  كــــذلــــك   .٪7.50 نــســبــتــهــا 
اإلمارات في املنطقة الحمراء، حيث تراجع 
مؤشر سوق دبي املالي ومؤشر سوق أبو 
على  و٪4.94   ٪7.18 بــنــســبــة  الـــعـــام  ظــبــي 
الـــتـــوالـــي. مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، تــمــكــن ســوقــا 
ُعــمــان والــبــحــريــن مــن اإلغــــالق فــي املنطقة 
الــخــضــراء مــع نــهــايــة الــشــهــر، حــيــث ارتــفــع 
 ٪1.27 بنسبة  مسقط  في   MSM30 مؤشر 
لــيــراكــم 3.76٪ مــنــذ بــدايــة الــعــام، فــي حني 
ارتفع مؤشر البحرين العام بشكل هامشي 
بــدايــة  مــنــذ  أربـــاحـــه  لتصل   ٪0.17 بنسبة 
الــعــام إلـــى 3.12٪. أمـــا فــي بــاقــي األســــواق 

 EGX العربية الرئيسية فقد تراجع مؤشر
أغــلــق  حــيــث   ،٪6.54 بــنــســبــة  املـــصـــري   30
الــعــربــيــة  لــألســهــم   S&P Pan Arab مــؤشــر 
الشهر  خـــالل  بــنــســبــة ٪6.96  تـــراجـــع  عــلــى 

و7.66٪ منذ بداية العام.
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى الـــــواليـــــات املــتــحــدة 
واألســــــــــواق الـــعـــاملـــيـــة الـــتـــي شـــهـــدت خـــالل 
شهر فبراير أسبوعًا تاريخيًا، حيث كانت 
املـــــخـــــاوف مــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس كــــورونــــا 
واالقتصاد  املالية  األســـواق  على  وتــأثــيــره 

ـــــعـــــاملـــــي مــــــحــــــور االهــــــتــــــمــــــام الــــرئــــيــــســــي  ال
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن. وانـــخـــفـــضـــت املـــــؤشـــــرات 
ملؤشر   12.8٪ إلــى  تصل  بنسبة  األميركية 
داو  ملؤشر  و14٪  بــورز 500  آنــد  ستاندرد 
جــونــز خـــالل األســبــوع األخــيــر مــن فــبــرايــر، 
منذ  أسبوعي  انخفاض  أســوأ  يجعله  مما 
التذبذب  معدل  ارتــفــع  حــني  فــي  عــام 2008، 
مــع وصــول مؤشر VIX إلــى 49.48 قبل أن 
مؤشر  وأغــلــق  على 40.11.  األســبــوع  يغلق 
شهر  الــعــاملــيــة  لــألســهــم   MSCI AC World
فــبــرايــر مــنــخــفــضــًا بــنــســبــة 8.2 ٪ بــعــد أن 
تراجع بنسبة 11.6 ٪ خالل األيام العشرة 
األخـــيـــرة مــن الــشــهــر، عــنــدمــا اشــتــدت حــدة 
تــراجــع الــســوق الــعــاملــي. مــن ناحية أخــرى، 
يمثل  الـــذي   ،MSCI EAFI مــؤشــر  انخفض 
الـــواليـــات  خـــــارج  املــتــقــدمــة  األســـــــواق  أداء 
الشهر،  لهذا   ٪ بنسبة 9.2  وكندا،  املتحدة 

لتصل خسائره السنوية إلى 11.2 ٪.

األسواق الناشئة
وقـــال إنــه لــم يكن االنــخــفــاض فــي األســـواق 

الـــنـــاشـــئـــة حــــــادًا كـــمـــا كـــــان فــــي نــظــيــراتــهــا 
املــتــقــدمــة خـــالل الــشــهــر، حــيــث ان الــتــراجــع 
فـــي هــــذه األســـــــواق كــــان قـــد بــــدأ فـــي شهر 
يناير. وانخفض مؤشر MSCI EM بنسبة 
بنسبة  خــســارتــه  بــعــد  فــبــرايــر  فـــي   ٪  5.3
إجمالي  ليصل  يناير،  شهر  خــالل   ٪  4.69
انخفاضه السنوي إلى حوالي 9.8 ٪ وهو 
العاملية.  األسهم  مؤشرات  مع  يتماشى  ما 
ومــــن بـــني أكـــبـــر الـــخـــاســـريـــن فـــي األســـــواق 
الــنــاشــئــة كــــان مـــؤشـــر بـــورصـــة اســطــنــبــول 
انخفضتا  اللتني  الروسية  والبورصة   100
في  الــتــوالــي  عــلــى   ٪ و9.5   11.0٪ بنسبة 
فــــبــــرايــــر.  وأوضــــــــح الـــتـــقـــريـــر أنـــــه ال يــــزال 
األوروبــي  االتحاد  في  االقتصادي  النشاط 
للناتج  الــتــقــديــرات  أظــهــرت  حيث  ضعيفًا، 
املــحــلــي اإلجــمــالــي األوروبـــــي لــلــربــع الــرابــع 
نــمــوًا بــنــســبــة 0.9 ٪ عــلــى أســــاس ســنــوي، 
وفي  الــثــالــث،  للربع   ٪  1.2 عــن  بانخفاض 
 FTSE 100 مؤشر  تراجع  املتحدة،  اململكة 
خسائره  لتبلغ  فــبــرايــر،  فــي   ٪  9.7 بنسبة 

12.8 ٪ منذ بداية العام.

عوائد المؤشرات العالمية لشهر فبراير 2020

إغالق السوق بمناسبة 
عيدي الوطني والتحرير 

من الخسائر

مؤشر ستوكس أوروبا 600-8.5%
ستاندرد آند بورز 500-8.4%

0.2%-
مؤشر داو جونز 30 الصناعي-10.1%

مؤشر مورغان ستانلي ألسواق العالم-8.2%
مؤشر مركب شنغهاي-3.2%

مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة-5.3%
مؤشر فايننشال تايمز 100-9.7%

مؤشر نيكي 225-8.9%
نفط برنت13.1%

مؤشر مورغان ستانلي ألسواق الخليج-7.3%

E-Paper: https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/pdfs/2020/37548_file2.pdf

https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/pdfs/2020/37548_file2.pdf
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سوق الكويت تراجعت 4 في املئة خالل فبراير

«املركز»: بورصات الخليج تأثرت 
بـ «كورونا» رغم أرباح 2019 الهائلة

بــّيــنــت شـــركـــة املـــركـــز املـــالـــي الــكــويــتــي 
«املركز»، أن أسواق املال في الكويت ودول 
مجلس التعاون الخليجي األخرى، تأثرت 
إزاء تــفــشــي فــيــروس  املــســتــثــمــريــن  بــقــلــق 
الشركات  تحقيق  رغــم  املستجد،  كــورونــا 

. ألرباح هائلة طوال عام 
وذكـــرت «املــركــز» فــي تقريرها عــن أداء 
ــواق فــي فــبــرايــر املـــاضـــي، أن املــؤشــر  ــ األسـ
الـــعـــام لــألســهــم الــكــويــتــيــة ســجــل خسائر 

بنسبة 4 في املئة لشهر فبراير.
الشركات  بني  من  أنــه  التقرير  وأضــاف 
الــقــيــاديــة الــكــويــتــيــة، كـــان «بــيــت التمويل 
الكويتي» (بيتك)، و«زيــن» وبنك بوبيان، 
ــثـــر تــحــقــيــقــًا لــنــتــائــج إيــجــابــيــة خــالل  األكـ

 . الشهر طوال عام 
ــريـــر إلــــــى تــحــقــيــق جــمــيــع  ــقـ ــتـ ــفــــت الـ ولــ
الــشــركــات الــثــالث مــعــدل نــمــو يــتــكــون من 
رقمني في صافي أرباحها السنوية للعام 
نسبة  بلغت  بحيث  التوالي،  على  الثاني 
على  املــئــة  فـــي  و11.7  و10.4   10.6 الــنــمــو 

 . التوالي عام 
وأفـــاد أنــه بالرغم مــن الــزخــم اإليجابي 
املستثمرين  وقلق  توتر  فــإن  األربـــاح،  فــي 
األجانب، أثر في حجم اإلقبال على السوق، 

ما أدى إلى تراجع السوق الكويتي.
وأشار إلى تحقيق قطاع النفط والغاز 
الــكــويــتــي أفــضــل أداء فــي فــبــرايــر، بحيث 
ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 1.1 في املئة، 
بــيــنــمــا ســجــل قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا أكــبــر 
تــراجــع بــانــخــفــاض 9.5 فــي املــئــة، منوهًا 
ــنـــت 10  ــلـ ــــن بــــني 13 قــــطــــاعــــًا، أعـ ــأنــــه ومــ بــ

قطاعات تكبد خسائر.
ــقـــريـــر عــــن تــــراجــــع مــؤشــر  ــتـ وكــــشــــف الـ
«ستاندرد آند بورز» اُملرّكب لدول مجلس 
املئة  فــي   7.4 بنسبة  الخليجي،  الــتــعــاون 
األســـواق  جميع  أعلنت  كما  الــشــهــر،  لــهــذا 
عـــن تــكــبــد خــســائــر بــاســتــثــنــاء الــبــحــريــن 

وُعمان. 
وأظــــهــــر تــســجــيــل قـــطـــر أكــــبــــر خـــســـارة 
موضحًا  املئة،  في   9.1 نسبته  بانخفاض 

ــه ونـــظـــرًا لــتــدنــي األســـعـــار الــنــاجــم عن  أنــ
وجــــود طــفــرة فـــي إنـــتـــاج الـــغـــاز الطبيعي 
املــســال، فــقــد أرجــــأت قــطــر اخــتــيــار شــركــاء 
أجــــانــــب ملـــشـــاريـــعـــهـــا الـــتـــوســـعـــيـــة لــلــغــاز 

الطبيعي. 
السعودية  أنهت  حني  في  أنــه  وأضــاف 
تــعــامــالت هـــذا الــشــهــر بــمــؤشــرات سلبية، 
مسجلة تراجع بنسبة 7.5 في املئة، متابعًا 
اآلراء  في  النطاق  واســع  توافقًا  هناك  أنــه 
ونتج  النفط  على  الطلب  انــخــفــاض  على 
بتخفيض  متعددة  وكـــاالت  قيام  ذلــك  عــن 

توقعاتها للطلب على النفط. 
وبــــّني أن ُعــمــان حــقــقــت أفــضــل أداء في 
شهر فبراير، بارتفاع  في املئة، تلتها 
نسبته   ارتفاعًا  حققت  التي  البحرين 

في املئة.
وحــــذرت وكــالــة «ســتــانــدرد آنـــد بـــورز» 
من أنــه إذا لم يتم احــتــواء تفشي فيروس 
فـــســـتـــتـــأثـــر  األول،  ــــع  ــربــ ــ الــ ــــي  فــ كــــــورونــــــا 
اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 
بشكل خاص، ألن الصني تساهم بما بني 

4 إلى 45 في املئة من صادرات الدول. 
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن مـــوانـــئ دبــي 
القيادية  الــشــركــات  أفــضــل  كــانــت  العاملية 
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  أداًء، 
بــحــيــث ارتـــفـــعـــت أســهــمــهــا بــنــســبــة 16.1 
فـــي املـــئـــة، وألـــغـــت إدراجــــهــــا فـــي بــورصــة 
«نــاســداك دبــي» مــع إعـــادة شــراء كــل سهم 

بسعر 16.75 دوالر للسهم. 
وذكـــر أن حــالــة مــن الــتــراجــع غلب على 
أداء أسواق األسهم العاملية، مع انخفاض 
في   8.6 بنسبة  الــعــاملــي   «MSCI» مــؤشــر 

املئة خالل الشهر. 
ــم  ــ ــهـ ــ ــر بـــــتـــــراجـــــع األسـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ونـــــــــــوه الـ
األميركية (إس أند بي 500) بنسبة 8.4 في 
املئة خــالل فبراير، في حني جــاءت أربــاح 
التوقعات،  من  أفضل  األميركية  الشركات 
مــبــيــنــًا أن املــــخــــاوف مـــن تــفــشــي فــيــروس 

كورونا دفعت األسواق إلى التراجع. 
بأنه  الــفــيــروس  توصيف  بعد  أنــه  وأفـــاد 

حالة طوارئ صحية عاملية، خّفض صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي تــوقــعــاتــه لــنــمــو االقــتــصــاد 
الــعــاملــي إلــى  فــي املــئــة، مــن 3.3 فــي املئة 

التي كان قد أعلن عنها في وقت سابق.

أسعار النفط
 50.5 حاجز  عند  النفط  أســعــار  أغلقت 
دوالر لــلــبــرمــيــل فـــي نــهــايــة شــهــر فــبــرايــر 
شهر  عـــن  املــئــة  فـــي   13.1 بــتــراجــع   ،

 . يناير 
ــار الــتــقــريــر إلـــى أنـــه مـــع اســتــمــرار  ــ وأشـ
تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا، واالرتــــــفــــــاع 
ــدد الـــــحـــــاالت املـــصـــابـــة  ــ ــواصــــل فــــي عــ ــتــ املــ
ــره عــلــى  ــيــ ــأثــ والـــــوفـــــيـــــات، فـــقـــد أصــــبــــح تــ
ــارة لــلــقــلــق، ما  االقــتــصــاد الــعــاملــي أكــثــر إثــ

يؤثر سلبًا على أسعار النفط. 
ــــت أشــــــار املــنــتــدى  ــــك فــــي وقـ ــأتــــي ذلـ ويــ
الطلب  انخفاض  إلى  العاملي،  االقتصادي 
ــار  ــد أكـــبـــر اآلثــ عــلــى الــنــفــط بــاعــتــبــاره أحــ
فيروس  تفشي  على  املترتبة  االقتصادية 

كورونا. 
وقامت وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة 
الـــطـــاقـــة  مــــعــــلــــومــــات  وإدارة  «أوبـــــــــــــــك»، 
بتخفيض  ســـابـــق،  وقــــت  فـــي  األمـــيـــركـــيـــة 

توقعاتهم للطلب على النفط. 
ورأى التقرير أنه من شأن تراجع إنتاج 
النفط الليبي إلى أقل من 300 ألف برميل 
في اليوم خــالل األســبــوع املــاضــي، بعدما 
بلغ أكثر من مليون برميل في اليوم عقب 
البالد  في  الرئيسية  النفط  موانئ  إغــالق 
«أوبـــك +»، أن  ـــ وخــفــض اإلنـــتـــاج املــحــلــي لـ

يساهم في دعم لألسعار. 
وبــّني أنــه فــي الــوقــت الــذي واصــلــت فيه 
األســهــم والــنــفــط فــي الــتــراجــع، فــقــد حقق 
ــــالذ اآلمـــن  الـــذهـــب مــكــاســب، بــاعــتــبــاره املـ

لألصول في وقت سابق من هذا الشهر. 
وتــابــع أنــه على الــرغــم مــن ذلـــك، ونظرًا 
لالنخفاض  تــعــّرض  فــقــد  ــاح،  ــ األربـ لجني 
فــــي الــــيــــوم األخــــيــــر مــــن الـــشـــهـــر مــســجــًال 

خسارة شهرية بنسبة 0.3 في املئة.

بلغت 3.7 مليار دينار خالل العام املاضي

«بيتك»: تداوالت العقار
سجلت ثاني أعلى قيمة في 4 أعوام

ــمـــويـــل الـــكـــويـــتـــي»  ــتـ ــيــــت الـ أشـــــــار «بــ
(بيتك)، إلى أن القطاع العقاري واصل 
 ، منذ  املرتفع  مساره  خــالل  
مــلــيــار  الــــتــــداوالت 3.7  قــيــمــة  بــلــغــت  إذ 
القوي  أدائــه  على  بذلك  ليحافظ  دينار 
، مع  مسجًال ثاني أعلى قيمة منذ 
ســنــوي مــحــدود بنسبة 1.5  انــخــفــاض 

 . في املئة عن تداوالت 
أن  العقاري،  تقريره  في  البنك  وذكــر 
صفقة  بلغ 6765  العقار  تـــداوالت  عــدد 
منذ  مــســتــوى  أعـــلـــى  أي   ، خــــالل 
عن  املـــئـــة  فـــي   6.4 ــزيــــادة  بــ  ، عــــام 
، فــي حــني واصــلــت الــتــدوالت  عــام 
الــعــقــاريــة مــســارهــا الــتــصــاعــدي خــالل 
السنوات األربع املاضية، مدفوعة بأداء 

متفاوت للقطاعات العقارية.
ولفت التقرير إلى أن التداوالت خالل 
دينار،  مليون   863 بلغت  الــرابــع  الربع 
وهـــي أدنــــى مـــن مــســتــويــاتــهــا املــرتــفــعــة 
التي استمرت في األرباع الثالثة األولى 
من العام، منخفضة بنسبة 11 في املئة 
مدفوعة  الثالث  الــربــع  فــي  قيمتها  عــن 
االستثماري  الــعــقــار  تــــداوالت  بــتــراجــع 
وانــخــفــاض أكــبــر فــي الــتــجــاري للفترة 
نــفــســهــا بــرغــم زيـــــادة تــــــداوالت الــســكــن 

الخاص.
وكشف عن انخفاض قيمة التداوالت 
العقارية على أساس سنوي بنسبة  
ملحوظ  بانخفاض  مدفوعة  املــئــة،  فــي 
لــــتــــداوالت الـــعـــقـــار الـــتـــجـــاري والــســكــن 
الخاص وتراجع أكبر في االستثماري. 
وأفـــاد بــأن عــدد الصفقات املــتــداولــة 
الــرابــع،  الــربــع  خـــالل  صفقة  بــلــغ 1556 
على  املـــئـــة  فـــي  بــنــســبــة 7.4  مــنــخــفــضــًا 
ــــع انـــخـــفـــاض  ــــوي، مـ ــنـ ــ أســــــــاس ربــــــع سـ
ــتـــجـــاري واالســـتـــثـــمـــاري  عـــددهـــا فـــي الـ
السكن  في  محدود  بشكل  زادت  بينما 

الخاص. 
وكــــشــــف أنــــــه عـــلـــى أســــــــاس ســـنـــوي 
انخفض عــدد الـــتـــداوالت الــعــقــاريــة في 
مع  املئة،  في   16.7 بنسبة  الرابع  الربع 
انــخــفــاض عــددهــا فــي الــســكــن الــخــاص 
في  عددها  ارتفع  بينما  واالستثماري 

العقار التجاري. 
للسكن  العقارية  التداوالت  أن  وذكــر 

الخاص تسير في اتجاه تصاعدي، مع 
الثالث،  الربع  عن  املئة  في   4 ارتفاعها 
ــــاس  ــــي املــــئــــة عـــلـــى أسـ وبـــنـــســـبـــة  فـ
ــربـــع الـــرابـــع  ــنـــوي، لــتــقــتــرب خــــالل الـ سـ
سنوات   4 خــالل  مستوياتها  أعلى  من 

مضت.
يسجل  زال  مـــا  عـــددهـــا  أن  وأوضـــــح 
األلف  حاجز  يتجاوز  مرتفعًا  مستوى 
صفقة، بــزيــادة 3 فــي املئة على أســاس 

ربع سنوي.
وأشار التقرير إلى انخفاض تداوالت 
الرابع  الربع  خالل  االستثماري  العقار 
الربع  عن  املئة  في  بنسبة 4   ، من 
في  بنسبة 41  أدنــى  وتعد  لــه،  السابق 
املــئــة مــن قيمتها عــلــى أســـاس ســنــوي، 
بينما انخفض عددها في الربع الرابع 
بنسبة 14 في املئة عن الربع الثالث، مع 
في   40 تجاوز  لعددها  كبير  انخفاض 

املئة على أساس سنوي.
ــقـــار  وأظـــــهـــــر تـــــراجـــــع تـــــــــــداوالت الـــعـ
بنسبة  أي  مــلــحــوظ،  بــشــكــل  الــتــجــاري 
 ،  في املئة عن الربع الثالث من 
املئة  فــي  إلــى   تصل  كبيرة  وبنسبة 
على أساس سنوي، لكنها ما زالت في 
اتجاهها التصاعدي الذي بدأ في نهاية 
، فــي الــوقــت الــــذي ســجــل عــددهــا 
مستوى مرتفعًا في الربع الرابع، لكنه 
ــتـــواه االســـتـــثـــنـــائـــي فــي  أدنــــــى مــــن مـــسـ
الربعني السابقني له، حني شهدا وجود 

الـــعـــديـــد مـــن الـــــتـــــداوالت عــلــى املــكــاتــب 
عددها  وانخفض  التجارية،  واملحالت 
الثالث،  الــربــع  عــن  املــئــة  فــي  بنسبة 64 
ما يعد أعلى بشكل كبير بنسبة 50 في 

املئة على أساس سنوي.
ــا يــخــص  ــه فــــي مــ ــ ــــني الـــتـــقـــريـــر أنـ  وبـ
بنهاية  املحلي  العقار  أسعار  تطورات 
ارتـــفـــع  حــــني  فــــي   ، الــــرابــــع  الــــربــــع 
متوسط سعر املتر املربع على مستوى 
السكن  لعقار  ديــنــارًا   681 إلــى  الكويت 
ــاه الــتــصــاعــدي  ــجـ الـــخـــاص، مـــعـــززًا االتـ
املئة  في  مرتفعة   األسعار  لتغيرات 
على أساس ربع سنوي، وتصل إلى 8.7 
في املئة على أساس سنوي، في الوقت 
الـــذي تحسنت فــيــه مــســتــويــات أســعــار 
الثالث،  الــربــع  عــن  االستثماري  العقار 
مقتربة من متوسط 1600 دينار للمتر 
املــربــع، بــزيــادة  فــي املــئــة عــن الربع 
الثالث، و3 في املئة على أساس سنوي.

ــــت  ــلـ ــ واصـ األســــــــعــــــــار  أن  وأوضـــــــــــــح 
تحسنها في العقار التجاري، متخطية 
3660 ديـــنـــارًا لــلــمــتــر املـــربـــع فـــي الــربــع 
الرابع، مرتفعة 3.9 في املئة على أساس 
ربع سنوي، وبنسبة 6.6 في املئة على 

أساس سنوي. 
والحــــــــظ اســــتــــقــــرار مـــتـــوســـط ســعــر 
املـــتـــر لــلــشــقــق الــتــمــلــيــك فـــي الـــعـــقـــارات 
متر   100 مــســاحــة  ذات  االســتــثــمــاريــة 
مختلف  فـــي  مــربــعــًا  مـــتـــرًا  و70  مـــربـــع 
املناطق  بعض  باستثناء  املحافظات، 
الربع  عن  محدودة  زيــادة  شهدت  التي 
الــثــالــث، إذ وصـــل مــتــوســط ســعــر املتر 
في محافظة العاصمة إلى 1137 دينارًا 
بــزيــادة 0.7 فــي املئة عــن الــربــع الثالث، 
حولي  محافظة  فــي  ذلــك  عــن  يقل  فيما 
 1.3 مرتفعًا  ديــنــار   1000 نحو  مسجًال 

في املئة على أساس ربع سنوي.
متوسط  ارتــفــاع  إلــى  التقرير  ولــفــت 
نحو  إلــى  الكبير  مبارك  في  املتر  سعر 
ــارًا، بـــزيـــادة 1.4 فــي املــئــة عن  ــنـ 890 ديـ
الفترة نفسها، في حني وصل متوسط 
الــســعــر فــي الــفــروانــيــة إلـــى  ديــنــارًا 
يسجل  لم  بينما  املئة،  في   3.1 مرتفعًا 
متوسط سعر املتر تغيرًا في األحمدي 

مسجًال 773 دينارًا.

إصدارات املنطقة تراجعت إلى 11 مليارًا في الربع األخير من 2019

«الوطني»: 517 مليار دوالر 
إجمالي ديون الخليج... القائمة

أفــــــاد تـــقـــريـــر لــبــنــك الــكــويــت 
الـــوطـــنـــي بــــأن قــيــمــة إصــــــدارات 
ـــن الــــــجــــــديــــــدة «املــــحــــلــــيــــة  ــ ــديــ ــ ــ الـ
مــجــلــس  دول  فــــي  ــة»  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بــلــغــت 11 
مــلــيــار دوالر فــي الــربــع األخــيــر 
، بما في ذلك 3.9 مليار  من 
مليارًا   30 مقابل  الصكوك،  من 

في الربع الثالث.
وعـــــــــزا الــــتــــقــــريــــر انـــخـــفـــاض 
ــــدارات الــجــديــدة فــي الربع  اإلصـ
إلى  الحاجة  تراجع  إلى  األخير 
إعــــــادة الــتــمــويــل بــعــد الــجــهــود 
ــتـــي ُبــــذلــــت فــي  االســتــثــنــائــيــة الـ
هذا السياق في وقت سابق من 
الكبير  الحجم  وقــع  على  الــعــام، 
ــتــــي بــلــغــت  لـــالســـتـــحـــقـــاقـــات والــ
 ، نحو 43 مليار دوالر في 
إال أن إجمالي قيمة اإلصــدارات 
كـــان  كـــكـــل  فــــي   الـــجـــديـــدة 
مليار  بــلــغ   حــيــث  مــرتــفــعــًا، 
الـــديـــن  إجـــمـــالـــي  لــيــبــلــغ  دوالر 
القائم 517 مليارًا بنهاية  
مقابل نحو 457 مليارًا قبل عام. 
ونـــــــــــــوه الـــــتـــــقـــــريـــــر إلــــــــــى أن 
ــاديــــة وشـــبـــة  ــــدات الــــســــيــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
الــســيــاديــة لــكــل مـــن الــســعــوديــة 
واالمــــارات جــاءت فــي الــصــدارة 
ــمـــة  ــيـ ــالـــــــي قـ ــمـــــ ــــث إجـــــ ــيــ ــ مــــــــن حــ
اإلصــــــــدارات فـــي الـــربـــع األخــيــر 
، وفي ظل توسع حجم  من 
بصفة  الــحــكــومــيــة  املـــيـــزانـــيـــات 
ــــاض تـــكـــالـــيـــف  ــفــ ــ ــخــ ــ عـــــامـــــة وانــ
ــتــــراض، عــــادت اإلصــــــدارات  االقــ
ــًا خــــــالل هـــذا  ــمــ واكـــتـــســـبـــت زخــ
ــدار سندات  الــعــام حيث تــم إصـ
بقيمة تخطت الـ11 مليار دوالر 
ــبــــرايــــر، كـــان  حـــتـــى مــنــتــصــف فــ
سيادية  سندات  إصدار  أبرزها 
ــارات دوالر  ــيـ ــلـ ـــ5 مـ ــ ســـعـــوديـــة بـ
باإلضافة إلى إصدار بنك قطر 

الوطني لسندات بـ3 مليارات.
ــــد مــن  ــديـ ــ ــعـ ــ وتــــــطــــــرق إلــــــــى الـ
الـــعـــوامـــل، مـــن ضــمــنــهــا تحسن 
تــــــوقــــــعــــــات الـــــنـــــمـــــو وصــــــــــدور 
ــة جـــيـــدة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ بـــــيـــــانـــــات اقـ
التوترات  حــدة  وتــراجــع  نسبيًا 
التجارية، والتي لعبت دورًا في 
ارتفاع عوائد السندات العاملية 
، بعد  في الربع األخير من 
العوائد  شهدته  الــذي  التراجع 
في الفترة السابقة على خلفية 
التيسيرية  النقدية  السياسات 
ــاطــــي  ــيــ ــتــ ــا االحــ ــاهــ ــنــ ــبــ ــــي تــ ــتــ ــ ــ ال
الـــفـــيـــديـــرالـــي، وتـــبـــاطـــؤ وتـــيـــرة 
ــدم الـــيـــقـــني  الــــنــــمــــو وأجـــــــــــواء عـــــ

املحيطة باملحادثات التجارية. 
مــعــظــم  أن  ــريــــر  ــقــ ــتــ الــ وبـــــــــّني 
ــة لــــــدول  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـــــســـــنـــــدات الـ
تتبع  مــا  عـــادة  والــتــي  الخليج، 
نــظــيــراتــهــا الــعــاملــيــة، لـــم تشهد 
أي تغير يذكر في عوائدها في 
الربع األخير من العام املاضي، 
عازيًا ذلك في األغلب الستمرار 
الــــطــــلــــب الــــــــدولــــــــي، خـــصـــوصـــًا 
بــعــد انــضــمــام مــعــظــم األســــواق 

الــخــلــيــجــيــة أخـــيـــرًا إلــــى مــؤشــر 
األســـــــواق  ــنــــدات  لــــســ  «EMBI»
استمرار  إلــى  إضــافــة  الناشئة، 
جاذبية مستوى العائد املتوقع 
عـــلـــى تـــلـــك الــــســــنــــدات مـــقـــارنـــة 

باملخاطر املحتملة. 
وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى تــبــايــن 
العوائد على السندات السيادية 
الخليج  لـــدول  األجـــل  متوسطة 
في  العاملية  بالسندات  مقارنة 

ــر، حــيــث اســتــقــرت  ــيـ الـــربـــع األخـ
عــوائــد الــســنــدات الـــصـــادرة عن 
أن  مــوضــحــًا  خــلــيــجــيــة،  دول   4
لكل  السيادية  السندات  عوائد 
مـــن ُعـــمـــان والـــبـــحـــريـــن شــهــدت 
تراجعًا حادًا للربع الثاني على 
التوالي، حيث انخفضت بواقع 
عــلــى  أســــــــاس  ــة  ــطـ ــقـ نـ و   79
ــتـــوالـــي، وواصــــلــــت الـــدولـــتـــان  الـ
االســــتــــفــــادة مــــن الـــتـــحـــســـن فــي 
اآلفـــــــــــاق االقـــــتـــــصـــــاديـــــة، عــلــمــًا 
بــــأن عـــوائـــد الـــســـنـــدات فـــي تلك 
ــــاس  ــانـــت فــــي األسـ الـــدولـــتـــني كـ
دول  ببقية  مقارنة  بكثير  أعلى 
الــخــلــيــج، األمــــر الــــذي أتــــاح لها 
فــرصــة أكــبــر لــلــتــراجــع، وتــكــون 
تقلبًا  أكثر  السندات  تلك  عــادة 
مــــن مــثــيــالتــهــا فــــي بـــقـــيـــة دول 

الخليج.
وأضــــــــاف الـــتـــقـــريـــر «نــعــتــقــد 
ــنــــدات  الــــســ ــلــــى  عــ ــد  ــ ــوائـ ــ ــعـ ــ الـ أن 
ستستمر  الخليجية  السيادية 
ــــد عــلــى  ــــوائـ ــعـ ــ ــالـ ــ ــــر بـ ــأثـ ــ ــتـ ــ فــــــي الـ
ــه  أنــ إال  الــــعــــاملــــيــــة،  الـــــســـــنـــــدات 
ــــر مـــهـــم، وهـــو  يـــوجـــد عـــامـــل آخـ
املستقبلية  الــتــوقــعــات  تظل  أن 
ضعيفة،  الــنــفــط  أســـعـــار  حــيــال 
ــلـــى وقــــــع تــــراجــــع آفـــــــاق نــمــو  عـ
االقتصادي العاملي، ومما لذلك 
مــن أثـــر عــلــى مــســتــوى املخاطر 
املــحــتــمــلــة مــــن االســـتـــثـــمـــار فــي 
ــة لــــــدول  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـــــســـــنـــــدات الـ
عوائد  على  وبالتالي  الخليج، 

تلك السندات».

مزيد من التراجعات
املستقبلية  النظرة  صعيد  على  أنــه  «الوطني»  أوضــح 
منذ  الكبيرة  االنخفاضات  وبعد  عامليًا،  السندات  لعوائد 
بداية العام حتى اآلن، يمكن أن تشهد العوائد املزيد من 
ومــن  املحتملة،  املــخــاطــر  بــعــض  إلـــى  بالنظر  الــتــراجــعــات 
إلى  إضــافــة  التجارية  الــتــوتــرات  عـــودة  إمكانية  ضمنها 
املحتمل  وتأثيرها  كــورونــا  بفيروس  املرتبطة  املخاطر 

على النمو العاملي.
كورونا  بفيروس  املرتبطة  التطورات  أن  التقرير  وأكد 
ستكون العامل األبرز في تحديد اتجاه العوائد مستقبًال، 
كما أن أي تدهور في املناقشات التجارية أو في حالة عدم 
اليقني السياسي الناجمة عن انتخابات الرئاسة األميركية 
املقبلة قد تؤثر على آفاق نمو االقتصاد العاملي وتنعكس 
سلبًا على عوائد السندات، مشيرًا إلى أنه في واقع األمر، 
تراجعت عوائد السندات منذ بداية 2020 في ظل ارتفاع 
مخاوف انتشار كورونا، حيث انخفضت عوائد السندات 
في  كما  أســاس  نقطة  بـــ74  سنوات  األميركية ألجــل 10 
نهاية فبراير لتبلغ أدنى مستوى على اإلطالق عند 1.13 
في املئة، في حني أنه من املمكن أن ترتفع العوائد في حال 

انحسرت املخاطر املرتبطة بالفيروس.

الفيروس قضى على مكاسب بورصة الكويت منذ بداية العام

«الوطني لالستثمار»: تراجعات 
واسعة النطاق ألسواق املنطقة 

ذكـــــــــــرت شــــــركــــــة الــــوطــــنــــي 
األســــــــــواق  أن  لــــالســــتــــثــــمــــار، 
تراجعات  سّجلت  الخليجية 
ــعـــة الـــنـــطـــاق خــــالل شهر  واسـ
ــر املــــــاضــــــي، عــــلــــى اثــــر  ــرايــ ــبــ فــ
ارتــفــاع عـــدد حـــاالت اإلصــابــة 
ــيــــروس كــــــورونــــــا، بــحــيــث  ــفــ بــ
املركب   «S&P» مؤشر  تراجع 
بنسبة  الــخــلــيــجــيــة  لــألســهــم 
 في املئة، لتبلغ خسائره 
8.69 في املئة منذ بداية العام.

ولفتت الشركة في تقريرها 
الشهري، إلى اتخاذ املؤشرات 
الــكــويــتــيــة الــرئــيــســيــة التــجــاه 
تــــــراجــــــعــــــي خــــــــــالل فـــــبـــــرايـــــر، 
تــمــاشــيــًا مـــع مــعــظــم األســــواق 
األخــرى،  والعاملية  الخليجية 
ــفــــاع عــــدد حـــاالت  فـــي ظـــل ارتــ
اإلصابة بفيروس كورونا في 

البالد بنهاية الشهر.
وأفاد التقرير بأن التراجع 
شـــمـــل مـــؤشـــر الــــســــوق الـــعـــام 
ليقضى  املـــئـــة،  فـــي  بــنــســبــة 4 
على املكاسب الهامشية التي 
الكويتية  املؤشرات  سجلتها 
خــــــــــالل يــــــنــــــايــــــر، ولــــيــــســــجــــل 
بـــــدايـــــة   مــــنــــذ  ــًا  ــعــ ــراجــ تــ
بــنــســبــة 3.3 فـــي املـــئـــة ملــؤشــر 
و3.5 فــي املئة  الــســوق الــعــام، 
الــســوق  مــؤشــر  إلـــى  بالنسبة 
بــاالعــتــبــار  األخـــــذ  مـــع  األول، 
أن إغـــــالق الـــســـوق بــمــنــاســبــة 
ــيــــدي الـــوطـــنـــي والـــتـــحـــريـــر  عــ
الخسائر  من  الحد  في  ساهم 

خالل فبراير.
أن  الــــــتــــــقــــــريــــــر  وأضـــــــــــــــــاف 
قائمة  تصدر  القطري  السوق 
األسواق الخليجية الخاسرة، 
متراجعًا بنسبة  في املئة 
ــر، وتــــاله  ــرايــ ــبــ ــــالل شـــهـــر فــ خــ
مـــؤشـــر «تـــــــــداول» الـــســـعـــودي 
نسبتها 7.50  بلغت  بخسارة 

في املئة. 
ونــــــــــــوه بــــــــإغــــــــالق أســــــــــواق 
اإلمارات في املنطقة الحمراء، 
إذ تــراجــع مــؤشــر ســـوق دبــي 
املالي ومؤشر سوق أبوظبي 

في  و4.94   7.18 بنسبة  الــعــام 
املئة على التوالي، كاشفًا عن 
تمكن سوقي ُعمان والبحرين 
مـــــــن اإلغـــــــــــــالق فـــــــي املـــنـــطـــقـــة 
الخضراء مع نهاية الشهر، إذ 
في   «MSM30» مــؤشــر ارتــفــع 

مسقط بنسبة  في املئة.
ارتفع  وقت  في  ذلك  ويأتي 
بشكل  العام  البحرين  مؤشر 
هامشي بنسبة 0.17 في املئة، 
ــنـــذ بـــدايـــة  لـــتـــصـــل أربـــــاحـــــه مـ

العام إلى  في املئة.
وتابع التقرير أنه في بقية 
الرئيسية،  العربية  األســــواق 
 «EGX 30» فقد تراجع مؤشر
املصري بنسبة 6.54 في املئة، 
بينما أغلق مؤشر « 
على  العربية  لألسهم   «
املئة  فــي   6.96 بنسبة  تــراجــع 
املئة  في  و7.66  فبراير،  خــالل 

منذ بداية العام.
الــــواليــــات  أن  إلـــــى  وأشــــــــار 
ــواق الــعــاملــيــة،  ــ املــتــحــدة واألســ
شـــهـــدت خـــــالل شـــهـــر فــبــرايــر 
ــًا تــــاريــــخــــيــــًا، بــحــيــث  ــبــــوعــ أســ
كـــانـــت املــــخــــاوف مـــن انــتــشــار 
فيروس كورونا وتأثيره على 
األســـــواق املــالــيــة واالقــتــصــاد 
ــتــــمــــام  ــي، مــــحــــور االهــ ــ ــاملـ ــ ــعـ ــ الـ

الرئيسي للمستثمرين.
ولـــــــفـــــــت إلــــــــــــى انـــــخـــــفـــــاض 
بنسبة  األمــيــركــيــة  املـــؤشـــرات 
ــة  ــئـ املـ فــــــي  إلــــــــى   تــــصــــل 
ملــؤشــر «ســـتـــانـــدرد آنـــد بـــورز 
ملــؤشــر  املـــئـــة  فـــي  و14   ،«500
«داو جــونــز» خـــالل األســبــوع 
يجعله  ما  فبراير،  من  األخير 
أسوأ انخفاض أسبوعي منذ 

. عام 
ــعــــدل  ونــــــــــــوه بـــــــارتـــــــفـــــــاع مــ
الـــتـــذبـــذب مـــع وصــــول مــؤشــر 
أن  قـــبـــل   49.48 إلـــــى   ،«VIX»
عــلــى 40.11،  األســـبـــوع  يــغــلــق 
 MSCI» في حني أغلق مؤشر
العاملية  لألسهم   «
ــــر فــــــبــــــرايــــــر، مـــنـــخـــفـــضـــًا  ــهـ ــ شـ
بعدما  املــئــة،  فــي  بنسبة  
املئة  فــي   11.6 بنسبة  تــراجــع 
األخيرة  العشرة  األيـــام  خــالل 
مــــن الـــشـــهـــر، عـــنـــدمـــا اشـــتـــدت 

حدة تراجع السوق العاملي. 
ــــن نــاحــيــة  وأضـــــــــاف أنــــــه مـ
ــر  ــؤشــ أخـــــــــــــــرى، انـــــخـــــفـــــض مــ
يمثل  الــــذي   ،«MSCI EAFI»
خارج  املتقدمة  األســـواق  أداء 
ــدا،  ــنــ ــتــــحــــدة وكــ الــــــواليــــــات املــ
لــهــذا  ــئــــة  املــ فــــي  بــنــســبــة  
ــائــــره  ــتــــصــــل خــــســ الـــــشـــــهـــــر، لــ

السنوية إلى  في املئة.
تباطؤ عاملي

املــخــاوف  أن  التقرير  وذكـــر 
لالقتصاد  تباطؤ  حــدوث  مــن 
ــبــــب انــــتــــشــــار  الــــــعــــــاملــــــي، بــــســ
وبـــاء الــكــورونــا أدت إلـــى شل 
األســـــــــــواق الـــعـــاملـــيـــة وزيــــــــادة 
ــلـــس  ــجـ الـــــتـــــكـــــهـــــنـــــات بـــــــــــأن مـ
االحـــــتـــــيـــــاطـــــي الــــفــــيــــديــــرالــــي 
يخفض  أن  يــمــكــن  األمــيــركــي، 
ــار الــــفــــائــــدة بـــمـــا يــصــل  ــ ــعـ ــ أسـ
ــــى 50 نــقــطــة أســــــاس دفــعــة  إلـ
واحدة أو على مرحلتني خالل 
مارس  في  املقبلة  اجتماعاته 

وأبريل.
وقــــــدر بـــعـــض املــحــلــلــني أن 
يـــقـــوم «الـــفـــيـــديـــرالـــي» بــدعــوة 
لخفض  طـــارئ  اجــتــمــاع  لعقد 
أسعار الفائدة، إذ قال رئيسه 
إنــــــــــه ســــيــــســــتــــخــــدم أدواتـــــــــــــه 
ويـــتـــصـــرف حــســب االقــتــضــاء 

لدعم االقتصاد.
ــر الـــتـــقـــديـــر الـــثـــانـــي  ــ ــهـ ــ وأظـ
ــاتـــج املــــحــــلــــي اإلجــــمــــالــــي  ــنـ ــلـ لـ
ــرابــــع من  ــركـــي لــلــربــع الــ ــيـ األمـ
بنسبة  ســنــويــًا  نـــمـــوًا   ،
مع  يتوافق  بما  املــئــة،  فــي   
التقدير املسبق ونسبة النمو 

للربع الثالث.
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«الوطني»: ٥١٧ مليار دوالر إجمالي
 إصدارات الدين اخلليجية بنهاية ٢٠١٩

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن العديد 
مــن العوامل، مــن ضمنها 
النمــو  توقعــات  حتســن 
اقتصادية  بيانات  وصدور 
جيدة نسبيا وتراجع حدة 
لعبت  التجارية،  التوترات 
عوائــد  ارتفــاع  فــي  دورا 
السندات العاملية في الربع 

األخير من العام ٢٠١٩. 
جاء ذلك بعد التراجع الذي 
شــهدته العوائد فــي الفترة 
السابقة على خلفية السياسات 
التــي  التيســيرية  النقديــة 
تبناها االحتياطي الفيدرالي، 
باإلضافة إلــى تباطؤ وتيرة 
النمــو وأجــواء عــدم اليقني 
احمليطة باحملادثات التجارية.
معظم  تشــهد  ولم  هذا، 
الســندات الســيادية لدول 
اخلليــج، والتــي عــادة ما 
تتبع نظيراتها العاملية، أي 
تغير يذكر في عوائدها في 
الربع األخير فيما يعزى ذلك 
في األغلب الستمرار الطلب 
الدولي خاصة بعد انضمام 
مؤخرا  اخلليجية  األسواق 
إلى مؤشر (EMBI) لسندات 
األسواق الناشئة، باإلضافة 
إلى استمرار جاذبية مستوى 
العائــد املتوقــع علــى تلك 
الســندات مقارنة باملخاطر 

احملتملة.
أمــا على صعيــد النظرة 
املستقبلية، وبعد االنخفاضات 
الكبيرة منذ بداية العام حتى 
اآلن، فمــن املمكن أن تشــهد 
العوائد املزيد من التراجعات 
املخاطر  بعــض  إلى  بالنظر 
احملتملة ومن ضمنها إمكانية 
عــودة التوتــرات التجارية 
باإلضافة الى املخاطر املرتبطة 
بڤيروس «كورونا» وتأثيرها 

احملتمل على النمو العاملي.
وكان مســتوى إصــدار 

تراجع اإلصدارات اجلديدة بالربع األخير من العام إلى ١١ مليار دوالر
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«الوطني لالستثمار»: مكاسب البورصة تبخرت في فبراير

«بيتك»: ٣٫٧ مليارات دينار قيمة التداوالت العقارية خالل ٢٠١٩

قال تقرير صادر عن شركة 
الوطني لالستثمار إن األسواق 
اخلليجية ســجلت تراجعات 
واســعة النطاق خالل شــهر 
فبراير املاضي على أثر ارتفاع 
عدد حاالت اإلصابة بڤيروس 
كورونا، حيث تراجع مؤشــر 
S&P املركب لألسهم اخلليجية 
فبراير  خالل   ٪٧٫٢٤ بنســبة 
لتبلــغ خســائره ٨٫٦٩٪ منذ 
بداية العام، واتخذت املؤشرات 
الكويتيــة الرئيســية اجتاها 
تراجعيا خالل فبراير متاشيا 
مع معظم األسواق اخلليجية 
وذلــك  األخــرى،  والعامليــة 
فــي ظــل ارتفاع عــدد حاالت 
اإلصابة بڤيروس كورونا في 
البالد بنهاية الشــهر، وشمل 
الســوق  مؤشــر  التراجــع 
العــام بنســبة ٤٪، ليقضــى 
على املكاســب الهامشية التي 
ســجلتها املؤشرات الكويتية 
خالل الشهر السابق، ليسجل 
تراجــع منذ بدايــة عام ٢٠٢٠ 
حتــى تاريخه بنســبة ٣٫٣٪ 
ملؤشر الســوق العام، و٣٫٥٪ 
بالنســبة إلى مؤشــر السوق 
األول، مــع األخذ باالعتبار أن 
إغالق السوق مبناسبة عيدي 
الوطني والتحرير ســاهم في 
احلد من اخلسائر خالل شهر 
فبراير. وأضــاف التقرير أن 
السوق القطري تصدر قائمة 
اخلاسرة  اخلليجية  األسواق 
متراجعا بنسبة ٩٫١٢٪ خالل 
شــهر فبرايــر وتاله مؤشــر 
تــداول الســعودي بخســارة 
بلغت نســبتها ٧٫٥٠٪. كذلك 
أغلقت أســواق اإلمــارات في 
املنطقة احلمراء حيث تراجع 
مؤشر سوق دبي املالي ومؤشر 
ســوق أبوظبي العام بنسبة 
٧٫١٨٪ و٤٫٩٤٪ علــى التوالي. 
من ناحية أخرى متكن سوقي 
عمــان والبحرين من اإلغالق 
فــي املنطقــة اخلضــراء مــع 
نهايــة الشــهر حيــث ارتفع 
مؤشــر MSM٣٠ في مســقط 

قال تقرير صادر عن بيت 
التمويــل الكويتي (بيتك) ان 
القطاع العقاري واصل خالل 
٢٠١٩ مساره املرتفع منذ ٢٠١٦، 
حيث بلغت قيمــة التداوالت 
دينــار،  مليــارات   ٣٫٧ نحــو 
ليحافــظ القطــاع بذلك على 
أدائه القوي مسجال ثاني أعلى 
قيمة منذ ٢٠١٥، مع انخفاض 
ســنوي محدود بنسبة ١٫٥٪ 

عن تداوالت ٢٠١٨.
وأضــاف التقريــر ان عدد 
تــداوالت العقــار بلــغ ٦٫٧٦٥ 
صفقــة خــالل ٢٠١٩ أي أعلى 
مســتوى منــذ ٢٠١٦، بزيــادة 
٦٫٤٪ علــى ٢٠١٨، وواصلــت 
مســارها  العقارية  التداوالت 
الســنوات  خالل  التصاعــدي 
األربع املاضية، مدفوعة بأداء 

متفاوت للقطاعات العقارية.
وقد بلغت التداوالت خالل 
الربع الرابع ٨٦٣ مليون دينار، 
وهــي أدنى مــن مســتوياتها 
املرتفعــة التي اســتمرت في 

بعــد أن تراجع بنســبة ١١٫٦٪ 
خالل األيام العشــرة األخيرة 
من الشهر، عندما اشتدت حدة 
تراجــع الســوق العاملــي. من 
ناحية أخرى، انخفض مؤشر 
MSCI EAFI، الــذي ميثــل أداء 
األسواق املتقدمة خارج الواليات 
 ٪٩٫٢ بنســبة  وكندا،  املتحدة 
خسائره  لتصل  الشــهر،  لهذا 

السنوية إلى ١١٫٢٪.
وذكر التقرير أن املخاوف 
من حــدوث تباطؤ لالقتصاد 
العاملي بســبب انتشــار وباء 
الكورونا أدت إلى شل األسواق 
العاملية وزيادة التكهنات بأن 
الفيدرالي  االحتياطي  مجلس 
األميركــي ميكــن أن يخفض 
أســعار الفائدة مبا يصل إلى 
٥٠ نقطة أساس دفعة واحدة أو 
على مرحلتني خالل اجتماعاته 
القادمة في مارس وأبريل، كما 
قدر بعض احملللني أن يقوم بنك 
االحتياطــي الفيدرالي بدعوة 
لعقد اجتمــاع طارئ خلفض 

أسعار الفائدة. 
وقــال التقرير انه لم يكن 
االنخفاض في األسواق الناشئة 
حادا كمــا كان فــي نظيراتها 
املتقدمة خالل الشهر حيث ان 
التراجع في هذه األسواق كان 
قد بدأ في شهر يناير. وانخفض 
مؤشر MSCI EM بنسبة ٥٫٣٪ 
في فبراير بعد خسارته بنسبة 

السكن اخلاص واالستثماري 
بينما ارتفع عددها في العقار 
يخــص  وفيمــا  التجــاري.  
تطورات أسعار العقار احمللي 
بنهاية الربع الرابع ٢٠١٩، ارتفع 

٤٫٦٩٪ خالل شهر يناير، ليصل 
إجمالي انخفاضه السنوي إلى 
حوالي ٩٫٨٪ وهو ما يتماشى 
مع مؤشرات األسهم العاملية. 
ومن بني أكبر اخلاســرين في 
األســواق الناشئة كان مؤشر 
 ١٠٠ اســطنبول  بورصــة 
والبورصــة الروســية اللتني 
انخفضتا بنسبة ١١٫٠٪ و٩٫٥٪ 

على التوالي في فبراير. 
أنــه  التقريــر  وأوضــح 
اليــزال النشــاط االقتصادي 
في االحتاد األوروبي ضعيفا 
حيث أظهرت التقديرات للناجت 
احمللي اإلجمالي األوروبي للربع 
الرابع منوا بنسبة ٠٫٩٪ على 
أساس سنوي، بانخفاض عن 
١٫٢٪ للربع الثالث، وفي اململكة 
 FTSE املتحدة، تراجع مؤشر
١٠٠ بنســبة ٩٫٧٪ في فبراير، 
لتبلغ خسائره ١٢٫٨٪ منذ بداية 
العام. في حني واصل نشــاط 
التصنيع انتعاشه خالل الشهر 
الثاني من العام وقفز مؤشر 
مديري املشــتريات الصناعي 
ماركيت إلى ٥١٫٩ في فبراير، 
مرتفعــا من ٤٩٫٧ فــي يناير. 
وارتفع مؤشر التضخم أيضا 
مع ارتفاع املؤشرات الرئيسية 
واملقاييس األساســية ملؤشر 
 ٪١٫٨ إلى  املســتهلكني  أسعار 
و١٫٦٪ في يناير من ١٫٣٪ و١٫٤٪ 

على التوالي في ديسمبر.

متوسط سعر املتر املربع على 
مستوى الكويت إلى ٦٨١ دينارا 
لعقار الســكن اخلاص معززا 
االجتــاه التصاعدي لتغيرات 
األســعار مرتفعــة ٢٫٨٪ على 

إغالق السوق مبناسبة عيدي الوطني والتحرير ساهم في احلد من اخلسائر

القطاع حافظ على أدائه القوي مسجالً ثاني أعلى قيمة منذ ٢٠١٥

بنســبة ١٫٢٧٪ ليراكم ٣٫٧٦٪ 
منذ بداية العام، في حني ارتفع 
مؤشــر البحرين العام بشكل 
هامشي بنسبة ٠٫١٧٪ لتصل 
أرباحــه منذ بدايــة العام إلى 
٣٫١٢٪. أما في باقي األســواق 
العربية الرئيسية فقد تراجع 
مؤشر EGX ٣٠ املصري بنسبة 
 S&P ٦٫٥٤٪، حيث أغلق مؤشر
Pan Arab لألسهم العربية على 
تراجع بنســبة ٦٫٩٦٪ خالل 
الشهر و٧٫٦٦٪ منذ بداية العام.

وأشار التقرير إلى الواليات 
املتحدة واألسواق العاملية التي 
شهدت خالل شهر فبراير التي 
شهدت أسبوعا تاريخيا حيث 
كانــت املخــاوف من انتشــار 
ڤيروس كورونا وتأثيره على 
األســواق املاليــة واالقتصــاد 
العاملي محور االهتمام الرئيسي 
وانخفضــت  للمســتثمرين. 
املؤشــرات األميركية بنســبة 
تصل إلى ١٢٫٨٪ ملؤشر ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠ و١٤٪ ملؤشر داو 
جونز خالل األســبوع األخير 
من فبراير، مما يجعله أســوأ 
انخفــاض أســبوعي منذ عام 
٢٠٠٨، فــي حــني ارتفع معدل 
 VIX التذبذب مع وصول مؤشر
إلى ٤٩٫٤٨ قبل أن يغلق األسبوع 
 MSCI على ٤٠٫١١. وأغلق مؤشر
AC World لألسهم العاملية شهر 
فبراير منخفضا بنسبة ٨٫٢٪ 

الثالثــة األربــاع األولــى من 
العــام منخفضة بنســبة ١١٪ 
عــن قيمتها فــي الربع الثالث 
مدفوعة بتراجع تداوالت العقار 
االســتثماري وانخفاض أكبر 
فــي التجاري للفترة نفســها 
برغم زيادة تداوالت الســكن 
اخلــاص، في حــني انخفضت 
قيمة التداوالت العقارية على 
أساس ســنوي ٢٦٪ مدفوعة 
بانخفــاض ملحوظ لتداوالت 
والســكن  التجــاري  العقــار 
في  أكبــر  وتراجــع  اخلــاص 
عــدد  وبلــغ  االســتثماري. 
الصفقات املتداولة ١٫٥٥٦ صفقة 
خالل الربــع الرابع منخفضا 
بنسبة ٧٫٤٪ على أساس ربع 
ســنوي، مع انخفاض عددها 
واالســتثماري  التجــاري  في 
بينما زادت بشكل محدود في 
السكن اخلاص. وعلى أساس 
سنوي انخفض عدد التداوالت 
العقارية في الربع الرابع بنسبة 
١٦٫٧٪ مع انخفاض عددها في 

ألجل عشــر سنوات بواقع 
٣٧ نقطة أساس على أساس 
ربع ســنوي تبعها العائد 
احلكومــة  ســندات  علــى 
البريطانيــة (+٣٤ نقطــة 
أســاس) ثــم العائــد على 
ألجل  األميركية  الســندات 
عشر سنوات (+٢٤ نقطة 
أساس) وأخيرا العائد على 
اليابانية (+٢٠  الســندات 
نقطة أســاس). وفي حني 
كان ارتفاع العوائد مدعوما 
بتحســن آفــاق االقتصــاد 

العاملي بشكل عام.
من جهة اخرى، تباينت 
الســندات  علــى  العوائــد 
الســيادية متوسطة األجل 
مقارنــة  اخلليــج  لــدول 
بالسندات العاملية في الربع 
األخير من العام ٢٠١٩، حيث 
اســتقرت عوائد الســندات 
الصــادرة عــن أربــع دول 
خليجيــة رمبــا بدعــم من 
الدولي  االهتمام  اســتمرار 
على خلفية جاذبية العوائد 
املتوقعــة مقارنة باملخاطر 
انضمــام  الــى  باإلضافــة 
معظم األســواق اخلليجية 
الى مؤشر (EMBI) لسندات 

األسواق الناشئة.
العوائــد  أن  ونعتقــد 
الســيادية  الســندات  على 
لــدول اخلليــج ستســتمر 
على  بالعوائد  التأثــر  فــي 
الســندات العامليــة إال أنــه 
يوجــد عامل آخر مهم وهو 
أن تظل التوقعات املستقبلية 
حيال أسعار النفط ضعيفة 
علــى وقع تراجع آفاق منو 
االقتصادي العاملي ومما لذلك 
من أثر على مستوى املخاطر 
احملتملة من االستثمار في 
الســندات الســيادية لدول 
اخلليج وبالتالي على عوائد 

تلك السندات.

 ٤٥٧ حوالــي  مقابــل   ٢٠١٩
مليار دوالر قبل عام.

وارتفعت عوائد السندات 
العاملية فــي الربع األخير 
من العام ٢٠١٩ فيما يعزى 
إلــى حد كبير إلــى تراجع 
حــدة التوتــرات التجارية 
بعد التوصل إلى «املرحلة 
االتفاقيــة  مــن  األولــى» 
الواليــات  بــني  التجاريــة 
املتحدة والصني في نوفمبر 
املاضي، والتي مت توقيعها 
في ١٥ يناير ٢٠٢٠. وقد أدى 
ذلك إلى حتســن آفاق منو 
االقتصاد العاملي. مبا دفع 
البنــوك املركزية إلى وقف 
أو تأجيــل القيــام بخفض 
إضافــي ألســعار الفوائــد 
وبالتالي تقلصت الضغوط 
الســندات.  عوائــد  علــى 
باإلضافة الى ذلك، ســاهم 
استمرار قوة سوق العمل 
األميركــي ومرونة القطاع 
في  األميركي  االســتهالكي 
دعــم معدالت الثقة ما أدى 
الى ارتفاع األسهم العاملية 
في الربع األخير من العام 
٢٠١٩ بالتزامــن مع ارتفاع 
عوائــد الســندات، فتقــدم 
العائد على السندات األملانية 

أدوات الدين في دول اخلليج 
متواضع في الربع األخير من 
العام ٢٠١٩ حيث بلغ حوالي 
١١ مليار دوالر مقابل ٣٠ مليار 
دوالر فــي الربع الثالث من 
العام ٢٠١٩، وقد يعزى هذا 
األمر الى أن معظم عمليات 
إعادة التمويل قد مت االنتهاء 
منهــا بالفعل خــالل العام، 
وجاءت السندات السيادية 
وشــبه الســيادية لكل من 
الســعودية واإلمــارات في 
الصــدارة من حيث إجمالي 
قيمة اإلصــدارات في الربع 

األخير من العام ٢٠١٩.
وبلغت قيمة اإلصدارات 
اجلديدة (احمللية والدولية) 
فــي دول مجلــس التعاون 
اخلليجــي ١١ مليــار دوالر 
في الربــع األخير من العام 
 ٣٫٩ ذلــك  فــي  مبــا   ،٢٠١٩
مليارات دوالر من الصكوك، 
ويعــد ذلك الرقم متواضعا 
مقارنة بالفترات السابقة إال 
أن إجمالي قيمة اإلصدارات 
اجلديدة في العام ٢٠١٩ ككل 
كان مرتفعا، حيث بلغ ١٠٢ 
مليــار دوالر ليبلــغ بذلــك 
إجمالــي الديــن القائم ٥١٧ 
مليــار دوالر بنهايــة العام 

أســاس ربــع ســنوي وتصل 
إلى ٨٫٧٪ على أساس سنوي، 
فــي الوقــت الــذي حتســنت 
فيه مســتويات أسعار العقار 
االستثماري عن الربع الثالث 

مقتربة من متوسط ١٫٦٠٠ دينار 
للمتر املربع، بزيادة ٢٫٩٪ على 
الربع الثالث و٣٪ على أساس 
سنوي، فيما تواصل األسعار 
حتســنها في العقار التجاري 

للمتر  دينارا   ٣٫٦٦٠ متخطية 
املربع في الربع الرابع، مرتفعة 
٣٫٩٪ على أساس ربع سنوي 
أســاس  على   ٪٦٫٦ وبنســبة 
الى  التقرير  ولفــت  ســنوي. 
استقرار في متوسط سعر املتر 
العقارات  في  التمليك  للشقق 
االستثمارية ذات مساحة ١٠٠ 
متر مربع و٧٠ مترا مربعا في 
مختلف احملافظات، باستثناء 
بعــض املناطق التي شــهدت 
زيادة محدودة عن الربع الثالث، 
ويصل متوسط سعر املتر في 
محافظة العاصمــة إلى ١٫١٣٧ 
دينــار بزيادة ٠٫٧٪ عن الربع 
الثالــث، فيما يقل عن ذلك في 
محافظة حولي مســجال نحو 
١٫٠٠٠ دينار مرتفعا ١٫٣٪ على 
أساس ربع سنوي، فيما ارتفع 
متوسط سعر املتر في مبارك 
الكبيــر إلى نحــو ٨٩٠ دينارا 
بزيادة ١٫٤٪ عن الفترة نفسها، 
وفي الفروانية يصل متوسط 
السعر الى ٨٢٥ دينارا مرتفعا 

بنسبة ٣٫١٪ في حني لم يسجل 
متوسط سعر املتر تغيرا في 
األحمدي مسجال ٧٧٣ دينارا.

أما متوسط القيمة اإليجارية 
للشقق مساحة ١٠٠ متر مربع 
في العقارات االستثمارية فلم 
تشهد بنهاية الربع الرابع تغيرا 
على أساس سنوي في معظم 
بعض  باســتثناء  احملافظات، 
املناطــق في محافظــة حولي 
وكذلك في األحمدي مرتفعة ١٪ 
عن متوسط القيمة اإليجارية 

في نهاية الربع الرابع ٢٠١٨.
أما متوسط القيمة اإليجارية 
للسكن اخلاص مساحة ١٣٥ مترا 
مربعا فإنها تصل في العاصمة 
إلى نحو ٥٠٠ دينار بزيادة ٢٪ 
على أساس سنوي، فيما تبلغ 
في حولي ٤٨٠ دينارا مرتفعة ٨٪ 
على أساس سنوي، وتقترب في 
الفروانية من ٣٧٠ دينارا بزيادة 
٢٪ على أساس ســنوي، فيما 
لم تشــهد تغيرا في محافظتي 

األحمدي ومبارك الكبير.

٨٦٣ مليون دينار قيمة
 التداوالت بالربع الرابع ٢٠١٩

تداوالت السكن اخلاص في تصاعد

ذكر تقرير «بيتك» أن قيمة التداوالت العقارية بلغت ٨٦٣ 
مليون دينار بنهاية الربع الرابع، منخفضة ١١٪ على أساس 
ربع سنوي وبنسبة ٢٦٪ على أساس سنوي، إال أنها ما زالت 
عند مستويات مرتفعة مسجلة رابع أعلى مستوى خالل نحو 
٤ سنوات. وما زال مسارها التصاعدي متواصال منذ سجلت 
أدنى مســتوياتها بنحو ٤٠٠ مليون دينار في الربع الثالث 
من عام ٢٠١٦. وسجل مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية 
اإلجمالية بنهاية الربع الرابع ٥٥٥ ألف دينار منخفضا بنسبة 
٣٫٨٪ عن الربع الثالث، إال أن متوسط قيمة الصفقة يواصل 
مسارا تصاعديا واضحا منذ بداية ٢٠١٧، برغم تراجعه في 

الربع الرابع بحدود ١١٪ على أساس سنوي.

أشار التقرير الى ان التداوالت العقارية للسكن اخلاص 
ما زالت تسير في اجتاه تصاعدي مع ارتفاعها ٤٪ عن الربع 
الثالث، وبنســبة ٢٤٪ على أساس ســنوي، وتقترب خالل 
الربع الرابع من أعلى مستوياتها في نحو٤ سنوات مضت، 
ومازال عددها يســجل مستوى مرتفعا يتجاوز حاجز ألف 

صفقة بزيادة ٣٪ على أساس ربع سنوي.
في حني انخفضت تداوالت العقار االســتثماري خالل 
الربع الرابع ٢٠١٩ بنسبة ٤٪ عن الربع السابق له، وتعد أدنى 

بنسبة ٤١٪ من قيمتها على أساس سنوي.
وقد تراجعت تداوالت العقار التجاري بشكل ملحوظ أي 
بنسبة ٢٩٪ عن الربع الثالث من ٢٠١٩ وبنسبة كبيرة تصل 
إلى ٣٢٪ على أســاس ســنوي، لكنها ما زالت في اجتاهها 
التصاعدي الذي بدأ في نهاية ٢٠١٦، في الوقت الذي سجل 
عددها مستوى مرتفعا في الربع الرابع، لكنه أدنى من مستواه 

االستثنائي في الربعني السابقني.

E-Paper: https://pdf.alanba.com.kw/pdf/2020/03/04-03-2020/viewer/04-03-2020.html

https://pdf.alanba.com.kw/pdf/2020/03/04-03-2020/viewer/04-03-2020.html
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   االقتصادية
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 ô°TDƒe √ÓJh ôjGôÑa ô¡°T ∫ÓN % ô°TDƒe √ÓJh ôjGôÑa ô¡°T ∫ÓN %9^129^12 áÑ°ùæH k É©LGôàe Iô°SÉîdG áÑ°ùæH k É©LGôàe Iô°SÉîdG
 â≤∏ZCG  ∂dòc .% â≤∏ZCG  ∂dòc .%7^507^50 É¡àÑ°ùf â¨∏H IQÉ°ùîH …Oƒ©°ùdG  ∫hGóJ É¡àÑ°ùf â¨∏H IQÉ°ùîH …Oƒ©°ùdG  ∫hGóJ
 ¥ƒ°S  ô°TDƒe  ™LGôJ  å«M  AGôªëdG  á≤£æªdG  »a  äGQÉeE’G  ¥Gƒ°SCG ¥ƒ°S  ô°TDƒe  ™LGôJ  å«M  AGôªëdG  á≤£æªdG  »a  äGQÉeE’G  ¥Gƒ°SCG
 % %4^944^94h %h %7^187^18 áÑ°ùæH ΩÉ©dG »ÑXƒHCG ¥ƒ°S ô°TDƒeh »dÉªdG »HO áÑ°ùæH ΩÉ©dG »ÑXƒHCG ¥ƒ°S ô°TDƒeh »dÉªdG »HO
 øe øjôëÑdGh ¿Éª oY »bƒ°S øµªJ iôNCG á«MÉf øe .»dGƒàdG ≈∏Y øe øjôëÑdGh ¿Éª oY »bƒ°S øµªJ iôNCG á«MÉf øe .»dGƒàdG ≈∏Y
 ô°TDƒe ™ØJQG å«M ô¡°ûdG ájÉ¡f ™e AGô°†îdG á≤£æªdG »a ¥ÓZE’G ô°TDƒe ™ØJQG å«M ô¡°ûdG ájÉ¡f ™e AGô°†îdG á≤£æªdG »a ¥ÓZE’G
 ájGóH òæe % ájGóH òæe %3^763^76 ºcGô«d % ºcGô«d %1^271^27 áÑ°ùæH §≤°ùe »a  áÑ°ùæH §≤°ùe »a MSMMSM3030
 áÑ°ùæH »°ûeÉg πµ°ûH ΩÉ©dG øjôëÑdG ô°TDƒe ™ØJQG ø«M »a ,ΩÉ©dG áÑ°ùæH »°ûeÉg πµ°ûH ΩÉ©dG øjôëÑdG ô°TDƒe ™ØJQG ø«M »a ,ΩÉ©dG
 »bÉH »a ÉeCG .% »bÉH »a ÉeCG .%3^123^12 ≈dEG ΩÉ©dG ájGóH òæe ¬MÉHQCG π°üàd % ≈dEG ΩÉ©dG ájGóH òæe ¬MÉHQCG π°üàd %0^170^17
 …ô°üªdG  …ô°üªdG 3030 EGXEGX ô°TDƒe ™LGôJ ó≤a á«°ù«FôdG á«Hô©dG ¥Gƒ°SC’G ô°TDƒe ™LGôJ ó≤a á«°ù«FôdG á«Hô©dG ¥Gƒ°SC’G

»ªdÉ©dG OÉ°üàb’G DƒWÉÑJ
 »ªdÉ©dG  OÉ°üàbÓd  DƒWÉÑJ  çhóM  øe  ±hÉîªdG  ¿CG  ôjô≤àdG  ôcPh »ªdÉ©dG  OÉ°üàbÓd  DƒWÉÑJ  çhóM  øe  ±hÉîªdG  ¿CG  ôjô≤àdG  ôcPh
 á«ªdÉ©dG  ¥Gƒ°SC’G  π°T  ≈dEG  äOCG  ÉfhQƒµdG  AÉHh  QÉ°ûàfG  ÖÑ°ùH á«ªdÉ©dG  ¥Gƒ°SC’G  π°T  ≈dEG  äOCG  ÉfhQƒµdG  AÉHh  QÉ°ûàfG  ÖÑ°ùH
 »cô«eC’G  »dGQó«ØdG  »WÉ«àM’G  ¢ù∏ée  ¿CÉ`̀H  äÉæ¡µàdG  IOÉ`̀ jRh »cô«eC’G  »dGQó«ØdG  »WÉ«àM’G  ¢ù∏ée  ¿CÉ`̀H  äÉæ¡µàdG  IOÉ`̀ jRh
 ¢SÉ°SCG  á£≤f  ¢SÉ°SCG  á£≤f 5050 ≈dEG  π°üj ÉªH IóFÉØdG  QÉ©°SCG  ¢†Øîj ¿CG  øµªj ≈dEG  π°üj ÉªH IóFÉØdG  QÉ©°SCG  ¢†Øîj ¿CG  øµªj
 »a  áeOÉ≤dG  ¬JÉYÉªàLG  ∫Ó`̀N  ø«à∏Môe  ≈∏Y  hCG  Ió`̀ MGh  á©aO »a  áeOÉ≤dG  ¬JÉYÉªàLG  ∫Ó`̀N  ø«à∏Môe  ≈∏Y  hCG  Ió`̀ MGh  á©aO
 »WÉ«àM’G ∂æH Ωƒ≤j ¿CG ø«∏∏ëªdG ¢†©H Qób Éªc ,πjôHCGh ¢SQÉe »WÉ«àM’G ∂æH Ωƒ≤j ¿CG ø«∏∏ëªdG ¢†©H Qób Éªc ,πjôHCGh ¢SQÉe
 »ah .IóFÉØdG QÉ©°SCG ¢†Øîd ÇQÉW ´ÉªàLG ó≤©d IƒYóH »dGQó«ØdG »ah .IóFÉØdG QÉ©°SCG ¢†Øîd ÇQÉW ´ÉªàLG ó≤©d IƒYóH »dGQó«ØdG
 ¿EG ,»dGQó«ØdG »WÉ«àM’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫Éb á©ªédG Ωƒj ¬d ¿É«H ¿EG ,»dGQó«ØdG »WÉ«àM’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫Éb á©ªédG Ωƒj ¬d ¿É«H
 Ö°ùM  ±ô°üàjh  ¬`̀JGhOCG  Ωóîà°ùj  ±ƒ°S Ö°ùM  ±ô°üàjh  ¬`̀JGhOCG  Ωóîà°ùj  ±ƒ°S"  »dGQó«ØdG  »WÉ«àM’G »dGQó«ØdG  »WÉ«àM’G

 . ."OÉ°üàb’G ºYód AÉ°†àb’GOÉ°üàb’G ºYód AÉ°†àb’G
áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G

 Éªc kGOÉM áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G »a ¢VÉØîf’G øµj ºd ¬fCG ôjô≤àdG ∫Ébh Éªc kGOÉM áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SC’G »a ¢VÉØîf’G øµj ºd ¬fCG ôjô≤àdG ∫Ébh
 √òg »a ™LGôàdG ¿EG å«M ô¡°ûdG ∫ÓN áeó≤àªdG É¡JGô«¶f »a ¿Éc √òg »a ™LGôàdG ¿EG å«M ô¡°ûdG ∫ÓN áeó≤àªdG É¡JGô«¶f »a ¿Éc
 MSCIMSCI  ô°TDƒe  ¢†ØîfGh  .ôjÉæj  ô¡°T  »a  CGóH  ób  ¿Éc  ¥Gƒ°SC’G ô°TDƒe  ¢†ØîfGh  .ôjÉæj  ô¡°T  »a  CGóH  ób  ¿Éc  ¥Gƒ°SC’G
 ∫ÓN % ∫ÓN %4^694^69 áÑ°ùæH ¬JQÉ°ùN ó©H ôjGôÑa »a % áÑ°ùæH ¬JQÉ°ùN ó©H ôjGôÑa »a %5^35^3 áÑ°ùæH  áÑ°ùæH EMEM
 % %9^89^8  »dGƒM  ≈dEG  …ƒæ°ùdG  ¬°VÉØîfG  »dÉªLEG  π°ü«d  ,ôjÉæj  ô¡°T »dGƒM  ≈dEG  …ƒæ°ùdG  ¬°VÉØîfG  »dÉªLEG  π°ü«d  ,ôjÉæj  ô¡°T

 .á«ªdÉ©dG º¡°SC’G äGô°TDƒe ™e ≈°TÉªàj Ée ƒgh .á«ªdÉ©dG º¡°SC’G äGô°TDƒe ™e ≈°TÉªàj Ée ƒgh
 á«HhQhC’G ¥Gƒ°SC’G

 »HhQhC’G OÉëJ’G »a …OÉ°üàb’G •É°ûædG ∫Gõj ’ ¬fCG ôjô≤àdG í°VhCGh »HhQhC’G OÉëJ’G »a …OÉ°üàb’G •É°ûædG ∫Gõj ’ ¬fCG ôjô≤àdG í°VhCGh
 »HhQhC’G »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉæ∏d äGôjó≤àdG äô¡XCG å«M k ÉØ«©°V »HhQhC’G »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉæ∏d äGôjó≤àdG äô¡XCG å«M k ÉØ«©°V
 ¢VÉØîfÉH  ,…ƒæ°S  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y % ¢VÉØîfÉH  ,…ƒæ°S  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y %0^90^9  áÑ°ùæH  kGƒªf  ™HGôdG  ™Hô∏d áÑ°ùæH  kGƒªf  ™HGôdG  ™Hô∏d
 ô°TDƒe  ™LGôJ  ,IóëàªdG  áµ∏ªªdG  »ah  ,ådÉãdG  ™Hô∏d  %   ô°TDƒe  ™LGôJ  ,IóëàªdG  áµ∏ªªdG  »ah  ,ådÉãdG  ™Hô∏d  %  1^21^2  øY øY
 % %12^812^8  √ôFÉ°ùN  ≠∏Ñàd  ,ôjGôÑa  »a  % √ôFÉ°ùN  ≠∏Ñàd  ,ôjGôÑa  »a  %9^79^7  áÑ°ùæH   áÑ°ùæH  100100  FTSEFTSE

.ΩÉ©dG ájGóH òæe.ΩÉ©dG ájGóH òæe

 º¡°SCÓd  º¡°SCÓd S&P Pan ArabS&P Pan Arab ô°TDƒe ≥∏ZCG å«M ,% ô°TDƒe ≥∏ZCG å«M ,%6^546^54 áÑ°ùæH áÑ°ùæH
 òæe  % òæe  %7^667^66h  ô¡°ûdG  ∫ÓN  %h  ô¡°ûdG  ∫ÓN  %6^966^96  áÑ°ùæH  ™LGôJ  ≈∏Y  á«Hô©dG áÑ°ùæH  ™LGôJ  ≈∏Y  á«Hô©dG

.ΩÉ©dG ájGóH.ΩÉ©dG ájGóH
 »àdG  á«ªdÉ©dG  ¥Gƒ°SC’Gh  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ¿CG  ≈dEG  ôjô≤àdG  QÉ°TCGh »àdG  á«ªdÉ©dG  ¥Gƒ°SC’Gh  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ¿CG  ≈dEG  ôjô≤àdG  QÉ°TCGh
 øe ±hÉîªdG âfÉc å«M k É«îjQÉJ k ÉYƒÑ°SCG ôjGôÑa ô¡°T ∫ÓN äó¡°T øe ±hÉîªdG âfÉc å«M k É«îjQÉJ k ÉYƒÑ°SCG ôjGôÑa ô¡°T ∫ÓN äó¡°T
 OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG  ¥Gƒ°SC’G  ≈∏Y √ô«KCÉJh  ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG  ¥Gƒ°SC’G  ≈∏Y √ô«KCÉJh  ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 â°†ØîfGh  .øjôªãà°ùª∏d  »°ù«FôdG  ΩÉªàg’G  Qƒëe  »ªdÉ©dG â°†ØîfGh  .øjôªãà°ùª∏d  »°ù«FôdG  ΩÉªàg’G  Qƒëe  »ªdÉ©dG
 OQófÉà°S ô°TDƒªd % OQófÉà°S ô°TDƒªd %12^812^8 ≈dEG π°üJ áÑ°ùæH á«cô«eC’G äGô°TDƒªdG ≈dEG π°üJ áÑ°ùæH á«cô«eC’G äGô°TDƒªdG
 øe ô«NC’G  ´ƒÑ°SC’G  ∫ÓN õfƒL hGO ô°TDƒªd  % øe ô«NC’G  ´ƒÑ°SC’G  ∫ÓN õfƒL hGO ô°TDƒªd  %1414h h 500500 RQƒH ófBG RQƒH ófBG

 »a  , »a  ,20082008  ΩÉY  òæe  »YƒÑ°SCG  ¢VÉØîfG  CGƒ°SCG  ¬∏©éj  Ée  ,ôjGôÑa ΩÉY  òæe  »YƒÑ°SCG  ¢VÉØîfG  CGƒ°SCG  ¬∏©éj  Ée  ,ôjGôÑa
 49^4849^48 ≈dEG  ≈dEG VIXVIX ô°TDƒe ∫ƒ°Uh ™e ÜòHòàdG ∫ó©e ™ØJQG ø«M ô°TDƒe ∫ƒ°Uh ™e ÜòHòàdG ∫ó©e ™ØJQG ø«M
 MSCI ACMSCI AC ô°TDƒe ≥∏ZCGh . ô°TDƒe ≥∏ZCGh .40^1140^11 ≈∏Y ´ƒÑ°SC’G ≥∏¨j ¿CG πÑb ≈∏Y ´ƒÑ°SC’G ≥∏¨j ¿CG πÑb
 % %8^28^2 áÑ°ùæH k É°†Øîæe ôjGôÑa ô¡°T á«ªdÉ©dG  º¡°SCÓd   áÑ°ùæH k É°†Øîæe ôjGôÑa ô¡°T á«ªdÉ©dG  º¡°SCÓd  WorldWorld
 øe  Iô«NC’G  Iô°û©dG  ΩÉ`̀jC’G  ∫ÓN  % øe  Iô«NC’G  Iô°û©dG  ΩÉ`̀jC’G  ∫ÓN  %11^611^6  áÑ°ùæH  ™LGôJ  ¿CG  ó©H áÑ°ùæH  ™LGôJ  ¿CG  ó©H
 á«MÉf  øe  .»ªdÉ©dG  ¥ƒ°ùdG  ™LGôJ  IóM  äóà°TG  ÉeóæY  ,ô¡°ûdG á«MÉf  øe  .»ªdÉ©dG  ¥ƒ°ùdG  ™LGôJ  IóM  äóà°TG  ÉeóæY  ,ô¡°ûdG
 ¥Gƒ°SC’G AGOCG πãªj …òdG , ¥Gƒ°SC’G AGOCG πãªj …òdG ,MSCI EAFIMSCI EAFI ô°TDƒe ¢†ØîfG ,iôNCG ô°TDƒe ¢†ØîfG ,iôNCG
 Gò¡d  %   Gò¡d  %  9^29^2  áÑ°ùæH  ,Góæch  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  êQÉN  áeó≤àªdG áÑ°ùæH  ,Góæch  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  êQÉN  áeó≤àªdG

.% .% 11^211^2 ≈dEG ájƒæ°ùdG √ôFÉ°ùN π°üàd ,ô¡°ûdG ≈dEG ájƒæ°ùdG √ôFÉ°ùN π°üàd ,ô¡°ûdG

ôFÉ°ùîdG øe óëdG »a ºgÉ°S OÉ«YC’G ∫ÓN ¥ÓZE’Gh % 3^3 áÑ°ùæH â©LGôJ á°UQƒÑdG

2020 ájGóH òæe ¥ƒ°ùdG Ö°SÉµe ≈∏Y »°†≤j "ÉfhQƒc" :"QÉªãà°SÓd »æWƒdG"

 äGhOC’G ΩGóîà°SÉH ó¡©àJ ™Ñ°ùdG áYƒªée
¢VôªdG øe OÉ°üàb’G ájÉªëd áaÉc

 É¡JÉ©bƒJ ¢†ØîJ "Gõ«a"
á«∏°üØdG äGOGôjEÓd

!  ™`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e  ∫hO  äó`̀ ¡`̀ ©`̀ J ™`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e  ∫hO  äó`̀ ¡`̀ ©`̀ J
 áÑ°SÉæªdG á°SÉ«°ùdG äGhOCG πc ΩGóîà°SÉH áÑ°SÉæªdG á°SÉ«°ùdG äGhOCG πc ΩGóîà°SÉH
 ,ÉfhQƒc QÉKBG øe »ªdÉ©dG OÉ°üàb’G ájÉªëd ,ÉfhQƒc QÉKBG øe »ªdÉ©dG OÉ°üàb’G ájÉªëd

.áæ«©e äGAGôLEG òîàJ ºd É¡æµd.áæ«©e äGAGôLEG òîàJ ºd É¡æµd
 ∑ƒæÑdG  »¶aÉëeh  á«dÉªdG  AGQRh  ∫É`̀bh ∑ƒæÑdG  »¶aÉëeh  á«dÉªdG  AGQRh  ∫É`̀bh
 ¿ƒÑbGôj  º¡fEG  ™Ñ°ùdG  ∫hó∏d  ájõcôªdG ¿ƒÑbGôj  º¡fEG  ™Ñ°ùdG  ∫hó∏d  ájõcôªdG
 √ô«KCÉJh √ô«KCÉJh  " "1919  ó«aƒc ó«aƒc"  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 :¿É«ÑdG »a AÉLh .OÉ°üàb’Gh ¥Gƒ°SC’G ≈∏Y :¿É«ÑdG »a AÉLh .OÉ°üàb’Gh ¥Gƒ°SC’G ≈∏Y
 ≈∏Y  ÉfhQƒµd  á∏ªàëªdG  äGô«KCÉà∏d  Gkô¶f ≈∏Y  ÉfhQƒµd  á∏ªàëªdG  äGô«KCÉà∏d  Gkô¶f"
 ΩGóîà°SÉH  ÉæeGõàdG  ócDƒf  ,»ªdÉ©dG  ƒªædG ΩGóîà°SÉH  ÉæeGõàdG  ócDƒf  ,»ªdÉ©dG  ƒªædG
 ≥«≤ëàd áÑ°SÉæªdG á°SÉ«°ùdG äGhOCG ™«ªL ≥«≤ëàd áÑ°SÉæªdG á°SÉ«°ùdG äGhOCG ™«ªL
 ôWÉîªdG ó°V ájÉªMh ΩGóà°ùeh …ƒb ƒªf ôWÉîªdG ó°V ájÉªMh ΩGóà°ùeh …ƒb ƒªf

."á«Ñ∏°ùdGá«Ñ∏°ùdG

 Oƒ¡édG  õjõ©J  ÖfÉL  ≈dEG Oƒ¡édG  õjõ©J  ÖfÉL  ≈dEG"  :¿É«ÑdG  ™HÉJh :¿É«ÑdG  ™HÉJh
 äÉeóîdG  ¥É`̀£`̀f  ™«°SƒJ  ≈``̀dEG  á`̀«`̀eGô`̀dG äÉeóîdG  ¥É`̀£`̀f  ™«°SƒJ  ≈``̀dEG  á`̀«`̀eGô`̀dG
 ™Ñ°ùdG áYƒªée á«dÉe AGQRh ¿EÉa ,á«ë°üdG ™Ñ°ùdG áYƒªée á«dÉe AGQRh ¿EÉa ,á«ë°üdG
 óæY  á«dÉªdG  ô«HGóàdG  PÉîJ’  ¿hó©à°ùe óæY  á«dÉªdG  ô«HGóàdG  PÉîJ’  ¿hó©à°ùe
 ¢Shô«Ø∏d áHÉéà°S’G »a IóYÉ°ùª∏d áLÉëdG ¢Shô«Ø∏d áHÉéà°S’G »a IóYÉ°ùª∏d áLÉëdG

." OÉ°üàb’G ºYOh OÉ°üàb’G ºYOh
 ´ÉªàL’G  »a  ™Ñ°ùdG  ∫hó`̀dG  AGQRh  ÖMQh ´ÉªàL’G  »a  ™Ñ°ùdG  ∫hó`̀dG  AGQRh  ÖMQh
 »cô«eC’G  á`̀fGõ`̀î`̀dG  ô``jRh  ¬`̀°`̀SCGô`̀J  …ò``dG »cô«eC’G  á`̀fGõ`̀î`̀dG  ô``jRh  ¬`̀°`̀SCGô`̀J  …ò``dG
 »WÉ«àM’G  ¢ù«FQh  ø«°Tƒæe  øØ«à°S »WÉ«àM’G  ¢ù«FQh  ø«°Tƒæe  øØ«à°S
 ¥hóæ°U OGó©à°SÉH ∫hÉH Ωhô«L »dGQó«ØdG ¥hóæ°U OGó©à°SÉH ∫hÉH Ωhô«L »dGQó«ØdG
 äÉ°ù°SDƒªdGh »dhódG ∂æÑdGh »dhódG ó≤ædG äÉ°ù°SDƒªdGh »dhódG ∂æÑdGh »dhódG ó≤ædG
 ∫hódG  IóYÉ°ùªd  iôNC’G  á«dhódG  á«dÉªdG ∫hódG  IóYÉ°ùªd  iôNC’G  á«dhódG  á«dÉªdG

.ÉfhQƒc á¡LGƒe ≈∏Y AÉ°†YC’G.ÉfhQƒc á¡LGƒe ≈∏Y AÉ°†YC’G

!  É¡JÉ©bƒJ  á«cô«eC’G É¡JÉ©bƒJ  á«cô«eC’G  " "Gõ«aGõ«a"  ácô°T  â°†ØN ácô°T  â°†ØN
 QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH »dÉëdG ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN äGOGôjEÓd QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH »dÉëdG ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN äGOGôjEÓd
 øe äÓMôdG ≈∏Y ¢Shô«ØdG ô qKCGh . øe äÓMôdG ≈∏Y ¢Shô«ØdG ô qKCGh ."ÉfQƒcÉfQƒc" ¢Shô«a ¢Shô«a
 ∫ÉªYCG  »a  OÉM  DƒWÉÑJ  »a  ÖÑ°ùJ  Ée  É«°SBG  ≈dEGh ∫ÉªYCG  »a  OÉM  DƒWÉÑJ  »a  ÖÑ°ùJ  Ée  É«°SBG  ≈dEGh
 ¥ÉØfE’ÉH  á≤∏©àªdG  ∂∏J  ¢UÉN  πµ°ûHh  ácô°ûdG ¥ÉØfE’ÉH  á≤∏©àªdG  ∂∏J  ¢UÉN  πµ°ûHh  ácô°ûdG
 ´É`̀Ø`̀JQG  ¿B’G ´É`̀Ø`̀JQG  ¿B’G  " "Gõ«aGõ«a"  ™`̀bƒ`̀à`̀Jh  .äÓ`̀Mô`̀ dG  ≈∏Y ™`̀bƒ`̀à`̀Jh  .äÓ`̀Mô`̀ dG  ≈∏Y
 ¢SQÉe  ≈àMh  ôjÉæj  øe  IôàØdG  ∫ÓN  É¡JGOGôjEG ¢SQÉe  ≈àMh  ôjÉæj  øe  IôàØdG  ∫ÓN  É¡JGOGôjEG
 ƒgh  ,% ƒgh  ,%3^53^5  ≈dEG  % ≈dEG  %2^52^5  ø«H  Ée  ìhGôàJ  áÑ°ùæH ø«H  Ée  ìhGôàJ  áÑ°ùæH
 äócCGh  .ôjÉæj  »a  É¡JÉ©bƒJ  øe  ≈fOCG  iƒà°ùe äócCGh  .ôjÉæj  »a  É¡JÉ©bƒJ  øe  ≈fOCG  iƒà°ùe
 ó©H  É kYƒÑ°SCG  äQƒgóJ ƒªædG  ä’ó©e ¿CG ó©H  É kYƒÑ°SCG  äQƒgóJ ƒªædG  ä’ó©e ¿CG  " "Gõ«aGõ«a"
 ≈dEG káàa’ ,ø«°üdG »a ≈dEG káàa’ ,ø«°üdG »a " "ÉfhQƒcÉfhQƒc" »°ûØJ òæe ôNB’G »°ûØJ òæe ôNB’G
 ¬àæj  ºd  QƒgóàªdG  √ÉéJ’G  Gòg  ¿CG  ™bƒàJ  É¡fCG ¬àæj  ºd  QƒgóàªdG  √ÉéJ’G  Gòg  ¿CG  ™bƒàJ  É¡fCG

.¿B’G ≈àM.¿B’G ≈àM

¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG äÉ«YGóJ á¡LGƒªd ¿hõgÉL :"ø««dhódG ∂æÑdGh ó≤ædG"
!  ∫hódG  IóYÉ°ùªd  Éª¡àjõgÉL  ¿É«dhódG  ∂æÑdGh  ó≤ædG  ¥hóæ°U  ócCG ∫hódG  IóYÉ°ùªd  Éª¡àjõgÉL  ¿É«dhódG  ∂æÑdGh  ó≤ædG  ¥hóæ°U  ócCG

.¬FGƒàMG ≈∏Y πª©dGh.¬FGƒàMG ≈∏Y πª©dGh " "ÉfhQƒcÉfhQƒc" ¢Shô«a ôWÉîe AQO »a AÉ°†YC’G ¢Shô«a ôWÉîe AQO »a AÉ°†YC’G
 õcôàJ ±ƒ°S ÉªgOƒ¡L ¿EG  ,∑ôà°ûe ¿É«H »a ∂æÑdGh ¥hóæ°üdG ∫Ébh õcôàJ ±ƒ°S ÉªgOƒ¡L ¿EG  ,∑ôà°ûe ¿É«H »a ∂æÑdGh ¥hóæ°üdG ∫Ébh
 É¡àª¶fCG ∞©°V øe ¢SÉ°SC’G »a »fÉ©J »àdG Iô«≤ØdG ∫hódG IóYÉ°ùe ≈∏Y É¡àª¶fCG ∞©°V øe ¢SÉ°SC’G »a »fÉ©J »àdG Iô«≤ØdG ∫hódG IóYÉ°ùe ≈∏Y
 áeRÓdG  äGhOC’G  ¿Éµ∏àªJ Éª¡fCG  ¿Éà«dhódG  ¿ÉàÄ«¡dG  âaÉ°VCGh  .á«ë°üdG áeRÓdG  äGhOC’G  ¿Éµ∏àªJ Éª¡fCG  ¿Éà«dhódG  ¿ÉàÄ«¡dG  âaÉ°VCGh  .á«ë°üdG
 áÑMÉ°üªdG á«Ñ∏°ùdG ájOÉ°üàb’G ôWÉîª∏d …ó°üà∏d Iô«≤ØdG ∫hódG ºYód áÑMÉ°üªdG á«Ñ∏°ùdG ájOÉ°üàb’G ôWÉîª∏d …ó°üà∏d Iô«≤ØdG ∫hódG ºYód
 OGó©à°S’G áÑgCG ≈∏Y ∞≤j ¬fEG »dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U ∫Ébh . OGó©à°S’G áÑgCG ≈∏Y ∞≤j ¬fEG »dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U ∫Ébh ."ÉfhQƒcÉfhQƒc" `d `d
 á«fBG á«∏jƒªJ äÉLÉ«àMG ¬LGƒJ »àdG AÉ°†YC’G ¬fGó∏Ñd IóYÉ°ùªdG ºjó≤àd á«fBG á«∏jƒªJ äÉLÉ«àMG ¬LGƒJ »àdG AÉ°†YC’G ¬fGó∏Ñd IóYÉ°ùªdG ºjó≤àd

.áeÉ©dG áë°üdG ∫Éée »a çQGƒc ´ƒbh AGôL øe.áeÉ©dG áë°üdG ∫Éée »a çQGƒc ´ƒbh AGôL øe
 ,¿Gó∏ÑdG IóYÉ°ùªd á«°ù«FQ äGhOCG  ,¿Gó∏ÑdG IóYÉ°ùªd á«°ù«FQ äGhOCG 4 ¬jód ¿CG ¿É«H »a ¥hóæ°üdG ±É°VCGh ¬jód ¿CG ¿É«H »a ¥hóæ°üdG ±É°VCGh
 " "™jô°ùdG  »fÉªàF’G  π«¡°ùàdG™jô°ùdG  »fÉªàF’G  π«¡°ùàdG"  øª°†àj  …òdG  ÇQÉ£dG  πjƒªàdG  »gh øª°†àj  …òdG  ÇQÉ£dG  πjƒªàdG  »gh
 ¿Gó∏Ñ∏d áFQÉW á«dÉe äGóYÉ°ùe ºjó≤J ±ó¡H ¿Gó∏Ñ∏d áFQÉW á«dÉe äGóYÉ°ùe ºjó≤J ±ó¡H " "™jô°ùdG πjƒªàdG IGOCG™jô°ùdG πjƒªàdG IGOCG"h

.ƒ°†©dG ó∏ÑdG ™e πeÉc èeÉfôH OƒLh ≈dEG áLÉëdG ¿hO AÉ°†YC’G.ƒ°†©dG ó∏ÑdG ™e πeÉc èeÉfôH OƒLh ≈dEG áLÉëdG ¿hO AÉ°†YC’G
á©jô°S ¢Vhôb

 áYô°ùdG  ¬Lh  ≈∏Y  ¢Vhô≤dG  √òg  ±ô°U  øµªj  ¬`̀fEG  ¥hóæ°üdG  ∫É`̀bh áYô°ùdG  ¬Lh  ≈∏Y  ¢Vhô≤dG  √òg  ±ô°U  øµªj  ¬`̀fEG  ¥hóæ°üdG  ∫É`̀bh
 áédÉ©ªd  áeRÓdG  äÉ°SÉ«°ùdG  ò«ØæJ  »a  AÉ°†YC’G  ¿Gó∏ÑdG  IóYÉ°ùªd áédÉ©ªd  áeRÓdG  äÉ°SÉ«°ùdG  ò«ØæJ  »a  AÉ°†YC’G  ¿Gó∏ÑdG  IóYÉ°ùªd
 Ωób , Ωób ,20162016 ΩÉY »a ¬fCG í°VhCGh .ÉfhQƒµdG ¢Shô«a πãe ÇQGƒ£dG ä’ÉM ΩÉY »a ¬fCG í°VhCGh .ÉfhQƒµdG ¢Shô«a πãe ÇQGƒ£dG ä’ÉM
 ó©H QhOGƒcEG ≈dEG ó©H QhOGƒcEG ≈dEG " "™jô°ùdG πjƒªàdG IGOCG™jô°ùdG πjƒªàdG IGOCG" QÉWEG »a ÉFQÉW É°Vôb ¥hóæ°üdG QÉWEG »a ÉFQÉW É°Vôb ¥hóæ°üdG

.Oƒ≤Y òæe OÓÑdG âHô°V »àdG ∫R’õdG iƒbCG øe óMGƒd É¡°Vô©J.Oƒ≤Y òæe OÓÑdG âHô°V »àdG ∫R’õdG iƒbCG øe óMGƒd É¡°Vô©J
á«aÉ°VEG äÓjƒªJ

 èeGôH  øe  áMÉàªdG  OQGƒªdG  õjõ©J  »a  πãªàJ  äGhOC’G  ∂∏J  »fÉKh èeGôH  øe  áMÉàªdG  OQGƒªdG  õjõ©J  »a  πãªàJ  äGhOC’G  ∂∏J  »fÉKh
 áLÉëdG  Ö°ùM äÓjó©J  ∫ÉNOEG  ¥hóæ°üdG  ¿ÉµeEÉH  PEG  ,áªFÉ≤dG  ¢VGôbE’G áLÉëdG  Ö°ùM äÓjó©J  ∫ÉNOEG  ¥hóæ°üdG  ¿ÉµeEÉH  PEG  ,áªFÉ≤dG  ¢VGôbE’G

 äÉLÉ«àM’G  ÜÉ©«à°SG  »a  ¿Gó∏ÑdG  ºYO  á«¨H  áªFÉ≤dG  ¬éeGôH  ≈∏Y äÉLÉ«àM’G  ÜÉ©«à°SG  »a  ¿Gó∏ÑdG  ºYO  á«¨H  áªFÉ≤dG  ¬éeGôH  ≈∏Y
.ÉfhQƒµdG ¢Shô«a øY áÄ°TÉædG áë∏ªdG IójóédG.ÉfhQƒµdG ¢Shô«a øY áÄ°TÉædG áë∏ªdG IójóédG

 »fÉªÄà°S’G ¥hóæ°üdG íª°ùj PEG ,íæªdG »a ,äGhOC’G ∂∏J ådÉK πãªàjh »fÉªÄà°S’G ¥hóæ°üdG íª°ùj PEG ,íæªdG »a ,äGhOC’G ∂∏J ådÉK πãªàjh
 íæªdG  ºjó≤àH  ¥hóæ°ü∏d  ¿ƒjódG  AÉÑYCG  ∞«ØîJh  çQGƒµdG  AGƒàM’ íæªdG  ºjó≤àH  ¥hóæ°ü∏d  ¿ƒjódG  AÉÑYCG  ∞«ØîJh  çQGƒµdG  AGƒàM’
 ôWÉîª∏d  É°Vô©J Égó°TCGh  ¿Gó∏ÑdG  ô≤aCG  ≈dEG  ¿ƒjódG  AÉÑYCG  øe ∞«Øîà∏d ôWÉîª∏d  É°Vô©J Égó°TCGh  ¿Gó∏ÑdG  ô≤aCG  ≈dEG  ¿ƒjódG  AÉÑYCG  øe ∞«Øîà∏d

.¥hóæ°ü∏d IOó°ùe ô«Z äÉeGõàdG É¡«∏Y »àdGh.¥hóæ°ü∏d IOó°ùe ô«Z äÉeGõàdG É¡«∏Y »àdGh
 ¿ÉµeEÉH  PEG  ,ójóédG  πjƒªàdG  Ö«JôJ  »a  äGhOC’G  ∂∏J  ™HGQ  πãªàjh ¿ÉµeEÉH  PEG  ,ójóédG  πjƒªàdG  Ö«JôJ  »a  äGhOC’G  ∂∏J  ™HGQ  πãªàjh
 QÉWEG »a πjƒªà∏d ójóL Ö«JôJ ∫ÓN øe k É°†jCG ºYódG Ωó≤j ¿CG ¥hóæ°üdG QÉWEG »a πjƒªà∏d ójóL Ö«JôJ ∫ÓN øe k É°†jCG ºYódG Ωó≤j ¿CG ¥hóæ°üdG

.»fÉªàF’G OGó©à°S’G ¥ÉØJG πãe áªFÉ≤dG ¬JÓ«¡°ùJ.»fÉªàF’G OGó©à°S’G ¥ÉØJG πãe áªFÉ≤dG ¬JÓ«¡°ùJ
 ,ΩÉY ¬LƒH á∏°†ØªdG »g ≈dhC’G áKÓãdG äGhOC’G ¿CG ≈dEG ¥hóæ°üdG QÉ°TCGh ,ΩÉY ¬LƒH á∏°†ØªdG »g ≈dhC’G áKÓãdG äGhOC’G ¿CG ≈dEG ¥hóæ°üdG QÉ°TCGh
 á«dÉªdG  áLÉëdG  á«Ñ∏àd  É©jô°S  ≠dÉÑªdG  ±ô°U  á«fÉµeEG  É¡æe  ÜÉÑ°SC’ á«dÉªdG  áLÉëdG  á«Ñ∏àd  É©jô°S  ≠dÉÑªdG  ±ô°U  á«fÉµeEG  É¡æe  ÜÉÑ°SC’

.áë∏ªdG.áë∏ªdG

2020 ôjGôÑa ô¡°ûd  á«ªdÉ©dG äGô°TDƒªdG óFGƒY
600600 ÉHhQhG ¢ùcƒà°S ô°TDƒe ÉHhQhG ¢ùcƒà°S ô°TDƒe

500500 RQƒH ófBG OQófÉà°S RQƒH ófBG OQófÉà°S
ÖgòdGÖgòdG

»YÉæ°üdG »YÉæ°üdG 3030 õfƒL hGO ô°TDƒe õfƒL hGO ô°TDƒe
ºdÉ©dG ¥Gƒ°SC’ »∏fÉà°S ¿ÉZQƒe ô°TDƒeºdÉ©dG ¥Gƒ°SC’ »∏fÉà°S ¿ÉZQƒe ô°TDƒe

…É¡¨æ°T Öcôe ô°TDƒe…É¡¨æ°T Öcôe ô°TDƒe
áÄ°TÉædG ¥Gƒ°SCÓd »∏fÉà°S ¿ÉZQƒe ô°TDƒeáÄ°TÉædG ¥Gƒ°SCÓd »∏fÉà°S ¿ÉZQƒe ô°TDƒe

100100 õ«ªJÉJ ∫É°ûfÉæjÉa ô°TDƒe õ«ªJÉJ ∫É°ûfÉæjÉa ô°TDƒe
225225 »µ«f ô°TDƒe »µ«f ô°TDƒe

âf ôH §Øf âf ôH §Øf 1313^1%
è«∏îdG ¥Gƒ°S’ »∏fÉà°S ¿ÉZQƒe ô°TDƒeè«∏îdG ¥Gƒ°S’ »∏fÉà°S ¿ÉZQƒe ô°TDƒe

kÉeÉY 11 »a »eƒj Oƒ©°U ôÑcCG »a  á£≤f 1200 õØ≤j "õfƒL hGO"

πª©∏d Ghô°†ëJ ’ :É¡«ØXƒªd ácô°ûdGh .."ôàjƒJ" Üô°V ¢VôªdG

ájQÉÑLEG â°ù«dh ájQÉ«àNG ø«ØXƒªdG äGRÉLEG :"äGQÉeE’G ¿Gô«W"

!  IQGOEG äôeCG ,óéà°ùªdG IQGOEG äôeCG ,óéà°ùªdG " "ÉfhQƒcÉfhQƒc" ¢Shô«a »°ûØJ øe ±hÉîe ÖÑ°ùH ¢Shô«a »°ûØJ øe ±hÉîe ÖÑ°ùH
 ¿ÉHÉ«dG øe πc »a É¡«ØXƒe ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG ¥ÓªY ¿ÉHÉ«dG øe πc »a É¡«ØXƒe ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG ¥ÓªY " "ôàjƒJôàjƒJ" ™bƒe ™bƒe
 øe πª©dGh ÖJÉµªdG ≈dEG Qƒ°†ëdG Ωó©H ,á«HƒæédG ÉjQƒch ≠fƒc ≠fƒgh øe πª©dGh ÖJÉµªdG ≈dEG Qƒ°†ëdG Ωó©H ,á«HƒæédG ÉjQƒch ≠fƒc ≠fƒgh
 ¬ qLh ¬ qLh  " "ôàjƒJôàjƒJ"  ¿CG  ,ájQÉÑNE’G ¿CG  ,ájQÉÑNE’G  " "Rƒ«f  ¢ùcƒaRƒ«f  ¢ùcƒa"  áµÑ°T  âë°VhCGh  .∫õæªdG áµÑ°T  âë°VhCGh  .∫õæªdG
 ∫hódG  äÉ£∏°S  É¡à°Vôa  »àdG  Oƒ«≤dG  ÖÑ°ùH  ,ø«æK’G  ,¬«ØXƒªd  ôeC’G ∫hódG  äÉ£∏°S  É¡à°Vôa  »àdG  Oƒ«≤dG  ÖÑ°ùH  ,ø«æK’G  ,¬«ØXƒªd  ôeC’G
 ≠fƒg »ah  .¢Shô«Ø∏d  ôÑcCG  QÉ°ûàfG  ™æªd  ádhÉëe »a  ,ÉkØ∏°S  IQƒcòªdG ≠fƒg »ah  .¢Shô«Ø∏d  ôÑcCG  QÉ°ûàfG  ™æªd  ádhÉëe »a  ,ÉkØ∏°S  IQƒcòªdG
 254254  É¡jó∏a  ¿ÉHÉ«dG  ÉeCG  , É¡jó∏a  ¿ÉHÉ«dG  ÉeCG  ,"ÉfhQƒcÉfhQƒc"  AGôL  IÉah  ÉàdÉMh  áHÉ°UEG   AGôL  IÉah  ÉàdÉMh  áHÉ°UEG  9898  ≠fƒc ≠fƒc
.IÉah .IÉah 2222h áHÉ°UEG h áHÉ°UEG 48124812 ∑Éæg á«HƒæédG ÉjQƒc »ah ,äÉ«ah  ∑Éæg á«HƒæédG ÉjQƒc »ah ,äÉ«ah 6h áHÉ°UEGh áHÉ°UEG

 ±’BG   ±’BG  4  ƒëf  ∞Xƒj  …òdG  , ƒëf  ∞Xƒj  …òdG  ,"ôàjƒJôàjƒJ"  »a  ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  ôjóe  ∫Ébh »a  ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  ôjóe  ∫Ébh

 øe πª©dG ≈∏Y ¬«ØXƒe πc ¬©é°ûj ¬fEG :ádhO  øe πª©dG ≈∏Y ¬«ØXƒe πc ¬©é°ûj ¬fEG :ádhO 3535 øe ôãcCG »a ¢üî°T øe ôãcCG »a ¢üî°T
 πªàëe QÉ°ûàfG øe óëdG Éæaóg πªàëe QÉ°ûàfG øe óëdG Éæaóg" :±É°VCG :±É°VCG " "Rƒ«f …Éµ°SRƒ«f …Éµ°S" ≥ahh .º¡dRÉæe ≥ahh .º¡dRÉæe

."Éæ«ØXƒe áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d m¿É nØ nJh mQ nòëH πª©f .ÉfhQƒµdÉæ«ØXƒe áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d m¿É nØ nJh mQ nòëH πª©f .ÉfhQƒµd
 ¿ƒ∏°†Øj øjòdG ø«ØXƒª∏d áÑ°ùædÉH ¿ƒ∏°†Øj øjòdG ø«ØXƒª∏d áÑ°ùædÉH" :ácô°ûdG »a ô«ÑµdG ∞XƒªdG ™HÉJh :ácô°ûdG »a ô«ÑµdG ∞XƒªdG ™HÉJh
 π¶à°S ÖJÉµªdG ¿EÉa ,∂dP º¡ØFÉXh Ö∏£àJ øjòdG hCG ÖàµªdG »a πª©dG π¶à°S ÖJÉµªdG ¿EÉa ,∂dP º¡ØFÉXh Ö∏£àJ øjòdG hCG ÖàµªdG »a πª©dG

."º¡d áMƒàØeº¡d áMƒàØe
 áæjóªH  »°VÉªdG  ôÑª°ùjO  ôNGhCG  »a  ô¡X  ób áæjóªH  »°VÉªdG  ôÑª°ùjO  ôNGhCG  »a  ô¡X  ób  " "ÉfhQƒcÉfhQƒc"  ¢Shô«a  ¿Éch ¢Shô«a  ¿Éch
 ƒëf »a ô°ûàæj ¿CG πÑb ,ø«°üdG §°Sh »HƒN á©WÉ≤e áª°UÉY ¿Éghh ƒëf »a ô°ûàæj ¿CG πÑb ,ø«°üdG §°Sh »HƒN á©WÉ≤e áª°UÉY ¿Éghh

.G kó∏H .G kó∏H 6060

!  ∫OÉY , ∫OÉY ,"äGQÉeE’G ¿Gô«WäGQÉeE’G ¿Gô«W" ácô°T »a ,äÉ«∏ª©∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Éb ácô°T »a ,äÉ«∏ª©∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ∫Éb
 É¡FÉ¨dEG hCG äÓMôdG OóY π«∏≤àH ÉeEG ,É¡JÉ«∏ªY âdóY á∏bÉædG ¿EG ,É°VôdG É¡FÉ¨dEG hCG äÓMôdG OóY π«∏≤àH ÉeEG ,É¡JÉ«∏ªY âdóY á∏bÉædG ¿EG ,É°VôdG
 ∫hódG ¢†©H â°Vôa å«M , ∫hódG ¢†©H â°Vôa å«M ,"1919 - ó«aƒc - ó«aƒc" QÉ°ûàfG ôKEG ,áæ q«©e äÉ¡Lh ≈dEG QÉ°ûàfG ôKEG ,áæ q«©e äÉ¡Lh ≈dEG
 ÖLƒªH :É°VôdG ±É°VCGh .ÜÉcôdGh äÓMôdG º≤WCG ∫ƒNOh ôØ°S ≈∏Y kGOƒ«b ÖLƒªH :É°VôdG ±É°VCGh .ÜÉcôdGh äÓMôdG º≤WCG ∫ƒNOh ôØ°S ≈∏Y kGOƒ«b
 Éæaóg  π qãªàjh  ,∂∏ªf  Ée  ≈∏ZCG  Éæ«ØXƒe  ôÑà©f  ÉæfEÉa  ,Éæà«é«JGôà°S Éæaóg  π qãªàjh  ,∂∏ªf  Ée  ≈∏ZCG  Éæ«ØXƒe  ôÑà©f  ÉæfEÉa  ,Éæà«é«JGôà°S
 äÉeRC’G ∫ÓN º¡«∏Y á«Ñ∏°S äGô«KCÉJ …CG øe óëdGh º¡àjÉªM »a k ÉªFGO äÉeRC’G ∫ÓN º¡«∏Y á«Ñ∏°S äGô«KCÉJ …CG øe óëdGh º¡àjÉªM »a k ÉªFGO
 ÉªH OQGƒªdG Iôah ≈dEG kGô¶fh ,áÑ©°üdG ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG hCG á«ªdÉ©dG ÉªH OQGƒªdG Iôah ≈dEG kGô¶fh ,áÑ©°üdG ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG hCG á«ªdÉ©dG

 ø«ØXƒe  áÑZQh  ,ôFGhódGh  ΩÉ°ùbC’G  ¢†©H  »a  k Éàbƒe  áLÉëdG  øY  ójõj ø«ØXƒe  áÑZQh  ,ôFGhódGh  ΩÉ°ùbC’G  ¢†©H  »a  k Éàbƒe  áLÉëdG  øY  ójõj
 øe IOÉØà°S’Gh Ωó≤àdG QÉ«N º¡d ÉæëJCG ó≤a ,º¡JGRÉLEG øe IOÉØà°S’G »a øe IOÉØà°S’Gh Ωó≤àdG QÉ«N º¡d ÉæëJCG ó≤a ,º¡JGRÉLEG øe IOÉØà°S’G »a
 Ióªd ôLC’G áYƒaóe ô«Z á«YƒW IRÉLEG Ö∏£H Ωó≤àdG hCG º¡JGRÉLEG ó«°UQ Ióªd ôLC’G áYƒaóe ô«Z á«YƒW IRÉLEG Ö∏£H Ωó≤àdG hCG º¡JGRÉLEG ó«°UQ
 äCÉédh É¡JÓMQ ∫hóL âdóY á∏bÉædG ¿CG  í°VhCGh .óMGh ô¡°T ≈dEG  π°üJ äCÉédh É¡JÓMQ ∫hóL âdóY á∏bÉædG ¿CG  í°VhCGh .óMGh ô¡°T ≈dEG  π°üJ
 ∞∏àîe  ôÑY  ôØ°ùdG  ≈∏Y  Ö∏£dG  á«Ñ∏àd  ájó©≤ªdG  á©°ùdG  §Ñ°V  ≈dEG ∞∏àîe  ôÑY  ôØ°ùdG  ≈∏Y  Ö∏£dG  á«Ñ∏àd  ájó©≤ªdG  á©°ùdG  §Ñ°V  ≈dEG
 »a DƒWÉÑàdG  ¢†©H Éfó¡°T …òdG  âbƒdG  »a »a DƒWÉÑàdG  ¢†©H Éfó¡°T …òdG  âbƒdG  »a"  ¬fCG  ≈dEG  kGô«°ûe ,≥WÉæªdG ¬fCG  ≈dEG  kGô«°ûe ,≥WÉæªdG
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قال تقرير ص��ادر عن شركة 
الوطني لالستثمار أن األسواق 
اخلليجية سجلت تراجعات 
واس��ع��ة ال��ن��ط��اق خ���الل شهر 
فبراير املاضي على أثر ارتفاع 
ع��دد ح��االت اإلصابة بفيروس 
ك��ورون��ا، حيث  تراجع مؤشر 
S&P املركب لألسهم اخلليجية 
بنسبة ٪7.24 خ��الل فبراير 
لتبلغ خسائره ٪8.69 منذ بداية 

العام.
واتخذت املؤشرات الكويتية 
الرئيسية اجت��اه��ا تراجعيا 
خالل فبراير متاشيا مع معظم 
األس���واق اخلليجية والعاملية 
األخ��رى، وذل��ك في ظل ارتفاع 
ع��دد ح��االت اإلصابة بفيروس 
كورونا في البالد بنهاية الشهر، 
وشمل التراجع مؤشر السوق 
العام بنسبة 4.0 %، ليقضى 
على املكاسب الهامشية التي 
سجلتها امل��ؤش��رات الكويتية 

خالل الشهر السابق.
وسجلت امل��ؤش��رات نسبة 
ت��راج��ع، منذ بداية ع��ام 2020 
حتى ت��اري��خ��ه، بلغت 3.3 % 
ملؤشر السوق العام، و3.5 % 
بالنسبة إل��ى م��ؤش��ر السوق 
األول، مع األخ��ذ باالعتبار أن 
إغ��الق السوق مبناسبة عيدي 
الوطني والتحرير ساهم في 
احل��د من اخلسائر خ��الل شهر 

فبراير.
وأض��اف التقرير أن السوق 
القطري تصدر قائمة األسواق 
اخلليجية اخل��اس��رة متراجعاً 
ب��ن��س��ب��ة ٪9.12 خ���الل شهر 
ف��ب��راي��ر وت���اله م��ؤش��ر ت���داول 
ال��س��ع��ودي ب��خ��س��ارة بلغت 

نسبتها 7.50٪. 
كذلك أغلقت أسواق اإلمارات 
في املنطقة احلمراء حيث تراجع 
مؤشر سوق دبي املالي ومؤشر 

س��وق أب��و ظبي ال��ع��ام بنسبة 
٪7.18 و٪4.94 على التوالي.

 م���ن ن��اح��ي��ة أخ����رى متكن 
س��وق��ي ُع��م��ان وال��ب��ح��ري��ن من 
اإلغالق في املنطقة اخلضراء مع 
نهاية الشهر حيث ارتفع مؤشر 
MSM30 ف��ي مسقط بنسبة 
٪1.27 ليراكم ٪3.76 منذ بداية 
ال��ع��ام، ف��ي ح��ن ارت��ف��ع مؤشر 
البحرين العام بشكل هامشي 
بنسبة ٪0.17 لتصل أرباحه 

منذ بداية العام إلى 3.12٪. 
أما في باقي األسواق العربية 
الرئيسية فقد ت��راج��ع مؤشر 
EGX 30 امل��ص��ري بنسبة 
 S&P 6.54، حيث أغلق مؤشر٪
Pan Arab لألسهم العربية 
على تراجع بنسبة ٪6.96 خالل 
الشهر و٪7.66 منذ بداية العام.

وأشار التقرير إلى الواليات 
امل��ت��ح��دة واألس�����واق العاملية 
التي شهدت خالل شهر فبراير 
التي شهدت أسبوعاً تاريخياً 
حيث كانت املخاوف من انتشار 
فيروس كورونا وتأثيره على 
األس����واق امل��ال��ي��ة واالق��ت��ص��اد 
العاملي محور االهتمام الرئيسي 

للمستثمرين. 
وان���خ���ف���ض���ت امل����ؤش����رات 
األم��ري��ك��ي��ة بنسبة تصل إلى 
٪12.8 مل��ؤش��ر س��ت��ان��درد آند 
ب��ورز 500 و٪14 ملؤشر داو 
جونز خ��الل األس��ب��وع األخير 
م��ن ف��ب��راي��ر، مم��ا يجعله أس��وأ 
ان��خ��ف��اض أس��ب��وع��ي م��ن��ذ ع��ام 
2008، ف��ي ح��ن ارت��ف��ع معدل 
ال��ت��ذب��ذب م��ع وص���ول مؤشر 
VIX إلى 49.48 قبل أن يغلق 

األسبوع على 40.11. 
 MSCI AC وأغلق مؤشر
World لألسهم العاملية شهر 
فبراير منخفضاً بنسبة 8.2٪ 
بعد أن تراجع بنسبة 11.6٪ 

خ��الل األي���ام العشرة األخيرة 
من الشهر، عندما اشتدت حدة 

تراجع السوق العاملي. 
م��ن ناحية أخ���رى، انخفض 
مؤشر MSCI EAFI، ال��ذي 
ميثل أداء األس����واق املتقدمة 
خارج الواليات املتحدة وكندا، 
بنسبة 9.2 ٪ لهذا الشهر، لتصل 

خسائره السنوية إلى 11.2 ٪.

تباطؤ لالقتصاد العاملي

وذكر التقرير أن املخاوف من 
حدوث تباطؤ لالقتصاد العاملي 
بسبب انتشار وب��اء الكورونا 
أدت إلى شل األس��واق العاملية 
وزي��ادة التكهنات ب��أن مجلس 
االحتياطي الفيدرالي األمريكي 
ميكن أن يخفض أسعار الفائدة 
مبا يصل إلى 50 نقطة أساس 
دفعة واح��دة أو على مرحلتن 
خ��الل اجتماعاته القادمة في 
م��ارس وأبريل. كما قدر بعض 
احملللن أن يقوم بنك االحتياطي 
الفيدرالي بدعوة لعقد اجتماع 

طارئ خلفض أسعار الفائدة.
 وف��ي بيان ل��ه ي��وم اجلمعة 
ق��ال رئيس مجلس االحتياطي 
ال��ف��ي��درال��ي أن االح��ت��ي��اط��ي 
الفيدرالي سوف يستخدم أدواته 
ويتصرف حسب االقتضاء لدعم 

االقتصاد. 
وك��ان أظهر التقدير الثاني 
ل��ل��ن��اجت احمل���ل���ي اإلج��م��ال��ي 
األمريكي للربع الرابع من عام 
2019 من���واً س��ن��وي��اً بنسبة 
٪2.1، مبا يتوافق مع التقدير 
املسبق ونسبة النمو للربع 

الثالث.

األسواق الناشئة

وق���ال التقرير أن��ه ل��م يكن 
االنخفاض في األسواق الناشئة 
ح���اداً كما ك��ان ف��ي نظيراتها 

املتقدمة خ��الل الشهر حيث أن 
التراجع في هذه األسواق كان قد 

بدأ في شهر يناير.
 MSCI وان��خ��ف��ض م��ؤش��ر
EM بنسبة ٪5.3 في فبراير 
بعد خسارته بنسبة 4.69٪ 
خالل شهر يناير، ليصل إجمالي 
انخفاضه السنوي إلى حوالي 
٪9.8 وه���و م��ا ي��ت��م��اش��ى مع 

مؤشرات األسهم العاملية. 
وم���ن ب��ن أك��ب��ر اخل��اس��ري��ن 
ف���ي األس�����واق ال��ن��اش��ئ��ة ك��ان 
مؤشر بورصة اسطنبول 100 
وال��ب��ورص��ة ال��روس��ي��ة اللتن 
انخفضتا بنسبة ٪11.0 و9.5٪ 

على التوالي في فبراير. 

األسواق األوروبية 

وأوض�����ح ال��ت��ق��ري��ر أن����ه ال 
ي��زال النشاط االق��ت��ص��ادي في 
االحت�����اد األوروب������ي ضعيفاً 
حيث أظهرت التقديرات للناجت 
احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي األوروب����ي 
للربع الرابع منواً بنسبة 0.9٪ 
على أساس سنوي، بانخفاض 
عن 1.2 ٪ للربع الثالث، وفي 
اململكة املتحدة، تراجع مؤشر 
FTSE 100 بنسبة ٪9.7 في 
فبراير، لتبلغ خسائره 12.8٪ 

منذ بداية العام. 
ف����ي ح����ن واص������ل ن��ش��اط 
التصنيع انتعاشه خالل الشهر 
الثاني من العام وقفز مؤشر 
م��دي��ري املشتريات الصناعي 
ماركيت إلى 51.9 في فبراير، 
مرتفعاً م��ن 49.7 ف��ي يناير. 
وارتفع مؤشر التضخم أيضاً 
مع ارتفاع املؤشرات الرئيسية 
واملقاييس األس��اس��ي��ة ملؤشر 
أس��ع��ار املستهلكن إل��ى 1.8٪ 
و٪1.6 ف��ي ي��ن��اي��ر م��ن 1.3٪ 
و٪1.4 ع��ل��ى ال���ت���وال���ي في 

ديسمبر.

إغالق السوق مبناسبة األعياد الوطنية قلل من حدة اخلسائر

الوطني لالستثمار: »كورونا« يقضي على مكاسب بورصة الكويت منذ بداية العام
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قال أمين السياري، نائب محافظ مؤسسة النقد 
العربي السعودي »ساما«، إن املؤسسة تعمل مع 
القطاع املالي على وضع السياسات املناسبة للحد 

من تأثير فيروس »كورونا« في االقتصاد الوطني.
وأض��اف أن املؤسسة لديها األدوات الالزمة 
للتعامل مع التطورات، وأن اململكة تقيم وتتابع من 
كثب تطورات الفيروس اجلديد مع جميع اجلهات 
ذات العالقة سواء داخل اململكة أو خارجها، وفقاً 

جلريدة االقتصادية.
جاء ذلك بالتزامن مع إعالن وزارة الصحة ظهور 
نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة 
بفيروس ك��ورون��ا اجلديد Covid-19 ملواطن 
قادم من إيران عبر البحرين، ولم يفصح عند املنفذ 

السعودي عن وجوده.
وأهابت ال��وزارة باجلميع التواصل مع مركز 
صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص 
الفيروس، مشددة على أخذ املعلومات من مصادرها 

الرسمية وعدم االنسياق وراء الشائعات.
واتخذت اململكة عدة إجراءات حلماية أراضيها 
من فيروس كورونا إذ أعلنت تعليق دخول مواطني 

دول مجلس التعاون إل��ى مدينتي مكة املكرمة 
واملدينة امل��ن��ورة بشكل مؤقت، كما علقت أيضا 
تأشيرات الدخول السياحية للقادمن من الدول 
التي يتفشى فيها ال��ف��ي��روس، فضاًل ع��ن تعليق 
الدخول للمملكة ألغراض العمرة وزي��ارة املسجد 

النبوي مؤقتاً.
ويأتي ذل��ك في ظل إع��الن دول العالم اتخاذ 
إجراءات احترازية اقتصادية ملواجهة »كورونا«، 
كان بينها عربيا مطالبة مصرف اإلمارات املركزي، 
امل��ؤس��س��ات املصرفية وامل��ال��ي��ة ب��إع��ادة جدولة 
ال��ق��روض، ومنح تأجيالت مؤقتة على دفعات 
القروض الشهرية، وخفض الرسوم والعموالت 
للعمالء املتأثرين بتداعيات الفيروس، الفتا إلى أن 
البنوك وشركات التمويل ستظل مسؤولة بالكامل 

عن قراراتها االئتمانية.
ون��ص��ح جميع ال��ب��ن��وك وش��رك��ات التمويل 
مبراجعة وحت��دي��ث خطط استمرارية األعمال 
اخلاصة بها وذلك بهدف ضمان جاهزية القطاع 
امل��ال��ي ل��إم��ارات ألي تصاعد محتمل لفيروس 

كورونا.

قالت ماجدة قنديل، رئيسة 
دائ����رة ال��ب��ح��وث االق��ت��ص��ادي��ة 
في مصرف اإلم���ارات املركزي، 
إلذاعة دبي إن النمو في اإلمارات 
في ع��ام 2020 سيشهد بعض 
التأثير لضعف النمو العاملي 

بسبب فيروس كورونا.
وأض��اف��ت أن على املصرف 
إعادة تقييم توقعات منو 2020.

وي��أت��ي ه���ذا ع��ق��ب مطالبة 
م��ص��رف اإلم������ارات امل��رك��زي، 
املؤسسات املصرفية واملالية 
بإعادة جدولة القروض، ومنح 
تأجيالت مؤقتة على دفعات 
ال��ق��روض ال��ش��ه��ري��ة، وخفض 
ال��رس��وم وال��ع��م��والت للعمالء 
املتأثرين بتداعيات الفيروس، 
الفتاً إل��ى أن البنوك وشركات 

التمويل ستظل مسؤولة بالكامل 
عن قراراتها االئتمانية.

ون���ص���ح ج��م��ي��ع ال��ب��ن��وك 
وش��رك��ات التمويل مبراجعة 
وحت��دي��ث خ��ط��ط اس��ت��م��راري��ة 
األع��م��ال اخل��اص��ة ب��ه��ا، وذل��ك 
بهدف ضمان جاهزية القطاع 
امل��ال��ي ل��إم��ارات ألي تصاعد 

محتمل لفيروس كورونا.

أعلنت شركة أبوظبي التنموية 
القابضة عن إب��رام اتفاق نهائي مع 
شركة الطيران »ويز إير« القابضة. 
ويتم مبوجب االتفاق إطالق شركة 
مشتركة جديدة للطيران االقتصادي 
باسم »وي��ز إي��ر أبوظبي«، واملقرر 
أن تبدأ عملياتها من مطار أبوظبي 
الدولي خالل خريف العام اجلاري، 
وف��ق��ا مل��ا نقلته ص��ح��ف إم��ارات��ي��ة 

محلية.
وتخطط الشركة اجل��دي��دة لبدء 
رحالتها خ��الل النصف الثاني من 
العام اجلاري، إذ ستجمع بن توفير 
رح���الت ط��ي��ران بتكلفة منخفضة 
وال��ت��ج��ارب ذات اجل���ودة العالية 
للمسافرين على منت رحالتها، والتي 
ستنطلق إل���ى م��ج��م��وع��ة واس��ع��ة 
من الوجهات في أوروب���ا والشرق 

األوسط وآسيا وإفريقيا.
ومن املقرر أن تبدأ الشركة خالل 
األشهر املقبلة في عملية التوظيف. 
وت��أت��ي ه��ذه اخل��ط��وة مت��اش��ي��اً مع 
برنامج املسرعات التنموية »غ��داً 

21«، والذي يعمل على دفع مسيرة 
تنمية أبوظبي إلى آف��اٍق جديدة من 

خالل االستثمار في األعمال واالبتكار 
وامل��ج��ت��م��ع. ومب���وج���ب االت���ف���اق 

املبرم بن الطرفن، فقد ب��دأ فريق 
التطوير بالشركة أعمالها املبدئية، 

وال��ت��ي تضمنت العمل م��ع الهيئة 
العامة للطيران املدني الستصدار 
»شهادة مشّغل جوي«، و»ترخيص 

التشغيل« لعمليات الشركة.
وق��ال محمد السويدي، الرئيس 
التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية 
القابضة: »يحظى قطاع السياحة 
ب��أول��وي��ة كبيرة ف��ي استراتيجية 
أبوظبي«.  ورصدت حكومة أبوظبي 
االستثمارات ال��الزم��ة لتعزيز هذا 
القطاع، والتي ال تقتصر على دعم 
امل��ط��ارات فحسب، بل تشمل أيضاً 
تطوير البنية التحتية السياحية 
مثل الفنادق واملنتجعات واملعالم 
الثقافية امل��م��ت��دة مبختلف أنحاء 

اإلمارة.
وشهد العام املاضي حتقيق رقم 
قياسي بعدد الزائرين بلغ 11.35 
مليون زائ��ر إل��ى أبوظبي، ويرجع 
الفضل ف��ي ذل��ك إل��ى توفر وسائل 
الترابط التي تسّهل تنقل الزائرين 
بن مختلف مناطق اإلمارة وبتكاليف 

تناسب مختلف الفئات.

ق����در رئ���ي���س ش���رك���ة الن��د 
مارك للخدمات واالستشارات 
البحرية، الكابنت عمرو قطايا، 
ارتفاع رس��وم »ن��ول« الشحن 
البحري بنسب كبيرة بن 50% 
و%70 على خلفية التداعيات 
املتسارعة النتشار فيروس 
ك��ورون��ا املستجد ”كوفيد-

.“19
وق��ال قطايا إن السفن التي 
تعمل بن اخلطوط البحرية 
الكبرى، باتت تواجه حتديات 
رفعت الكلفة، بشكل كبير، من 
بينها تعطل حركة احلاويات 
التي تكدست في دول وأحدثت 
نقصاً فيها ف��ي دول أخ��رى، 
ج���راء إج����راءات ال��وق��اي��ة من 
الفيروس، وإج��راءات التعامل 

معه مبختلف دول العالم.

وأض��اف أن قلة الشحن من 
املوانئ الصينية، والكورية، 
سببت تكدساً ف��ي احل��اوي��ات 
الفارغة لدى هذه املوانئ، في 
حن أصبحت احلاويات أقل في 
دول أخرى ما تسبب برفع كلفة 

احلاويات نفسها.
وتوقع استمرار اضطراب 
أسواق الشحن البحري، طاملا 
لم تظهر بيانات جديدة توضح 
ال��رؤي��ة أكثر حيال تطورات 

فيروس كورونا املستجد.
وق����ال إن رس����وم الشحن 
البحري تأثرت بالسابق بنسب 
صعود بن %20 و%30 واآلن 
نشهد صعوداً أكبر لألسعار، 
مرجعاً ذل��ك إل��ى ع��وام��ل عدة 
زادت م��ن تكاليف الشركات 

التي تقوم بالشحن.

»ساما«: السعودية حتظى باملقومات الالزمة 
للحد من تأثير »كورونا« على االقتصاد

بسبب تفشي فيروس »كورونا«

املركزي اإلماراتي بصدد
تخفيض توقعات النمو 

البحرين تدرس
نقل أصول نفطية 
لصندوق حكومي 

وطرحه للمستثمرين
تدرس مملكة البحرين نقل بعض أصولها من النفط 
والغاز الطبيعي إلى صندوق حكومي مقترح، سعياً 
منها لتسهيل عمليات بيع األسهم للمستثمرين، حيث 

تسعى اململكة ملوازنة ميزانيتها.
في هذا الصدد، قال وزير النفط محمد بن خليفة آل 
خليفة: »إن احلكومة تعمل على مشروع لبيع أسهم 
للنفط والغاز، وقد تقرر املضي قدماً فيه في وقت الحق 

من هذا العام«.
وأض���اف وزي��ر النفط إن��ه ال ي��زال ل��م يقرر حتديد 
األص���ول، التي سيتم وضعها في الصندوق املقترح 

وكيفية تقييمها.
وأدى انخفاض أسعار النفط اخلام منذ عام 2014 
إلى حث الدول اخلليج النفطية على اتخاذ خطوات غير 
مسبوقة لالنفتاح على املستثمرين األجانب حملاولة 

تعزيز ميزانيات هذه الدول.
وتعتزم البحرين التي يعتبر النفط والغاز عنصرين 
أساسين في اقتصادها، موازنة ميزانيتها بحلول عام 

.2022
وزاد عجزها إلى %13 من الناجت احمللي اإلجمالي 
في عام 2015، على الرغم من أنه قد حتسن، وتقلص في 
عام 2019 إلى %4.7 من الناجت االقتصادي من 6.3% 
قبل عام، وفقاً لوزارة املالية واالقتصاد الوطني الشهر 

املاضي.
وقال الشيخ محمد بن خليفة إن الصندوق املقترح 
وبيع حصة فيه سيكون مبثابة »قناة للمستثمرين من 
القطاع اخلاص للدخول فيه، وهو ما لم يقم به في قطاع 

النفط والغاز في البحرين من قبل«.

أبوظبي التنموية القابضة تبرم اتفاقًا إلطالق شركة طيران اقتصادي »كورونا« يقفز
 برسوم الشحن البحري 
%  70 بنسب تصل إلى 
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6 نصائح للتعامل مع خسائر األسهم الفادحة 
وس��ط خسائر قاسية لألسهم بسبب 
تفشي فيروس كورونا املستجد، عدد كرمي 
 Bank of العيطة، مستشار االستثمار لدى
Singapore، نصائح مهمة للمستثمرين 
في مختلف أسواق العالم، للمساعدة على 
تخفيف أو جتنب القطاعات اخلاسرة في 
ضوء املخاطر احملدقة باالقتصاد العاملي 
ج��راء انعكاسات ه��ذا الفيروس املميت، 
بجانب آث��ار اإلج���راءات الهادفة ملواجهة 

تفشي الفيروس على األسواق.
وميكن تلخيص النصائح التي أوردها 
العيطة ب��� 6 م��ح��اور ع��ب��ر ال��ع��دي��د من 
اإلشارات على رأسها جتنب االستثمار في 
األسهم ذات الصلة بقطاع السياحة والسفر 
لكونها شديدة التأثر بتداعيات فيروس 
كورونا، إضافة إلى ضرورة توزيع األموال 
املستثمرة جغرافياً وقطاعياً، بهدف تنويع 

املخاطر واقتناص بعض الفرص الناشئة 
من الهبوط.

ع���الوة على ذل���ك، يجب االب��ت��ع��اد عن 
مخاطر االس��ت��ث��م��ار ف��ي ق��ط��اع التجزئة 
ال��ذي يعتبر ذا صلة قوية بالتداعيات 
السلبية لتفشي الفيروس، ومن ثم العمل 
على خفض استخدام ال��دي��ون في عملية 
االستثمار واالستعانة عن ذلك في تبديل 

املراكز أو مراجعة البدائل املتاحة.
كما أك��د العيطة على ض��رورة حيازة 
مقدار مناسب قياسا للمحفظة االستثمارية 
من الذهب واملعادن النفيسة وأدوات الدخل 
الثابت مثل السندات، وأخ��ي��راً االمتناع 
عن املغامرة في أخذ اخلطورة احمل��ددة أو 
الواضحة كاالستثمار في دول معرضة 

خلطر شديد من الفيروس.
 Bank وشرح مستشار االستثمار لدى

of Singapore أن التوقعات تشير إلى 
قيام مجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي 
)البنك املركزي األميركي( بخفض مرتقب 
للفائدة، متوقعاً أن يكون مقدار اخلفض 
50 نقطة أساس )%0.5( منذ اآلن وحتى 

يونيو 2020.
وأش���ار العيطة إل��ى ض��خ الصن 1.7 
م��ل��ي��ار دوالر ض��م��ن عمليات األس���واق 
املفتوحة، لتعزيز سيولة ال��س��وق، في 
مواجهة التبعات الثقيلة للفيروس، متوقعاً 
أن ت��واص��ل ال��ص��ن، سياسة نقدية أكثر 
مرونة، وسياسة مالية موجهة للشركات 
امل��ت��ض��ررة، عبر تقليل ال��ض��رائ��ب ودع��م 

القروض.
كما رجح أن تشهد دول أخرى حتركات 
من البنوك املركزية، ومن احلكومات على 

غرار ما جرى في هونغ كونغ.
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Global, GCC yields 
diverged in 4th 
quarter 2019
KUWAIT: An improved growth outlook, better econom-
ic data, easing trade tensions, and a more neutral Fed saw
benchmark global bond yields trend higher in 4Q19. This
followed a downtrend in yields in previous quarters driv-
en by central bank dovishness, sluggish growth and trade
uncertainty. GCC sovereign yields, which typically track
their global counterparts, were mostly unchanged likely
on the back of continued international interest and
demand for regional debt, especially after the recent
EMBI benchmark index inclusion, and as risk-return pro-
files remain attractive. 

Looking forward, and following significant year-to-
date decreases, further declines in yields are still possible
given certain risks, which include an unexpected resur-
gence of trade tensions and coronavirus-related risks and
their potential impact on global growth. GCC debt
issuance was moderate in 4Q19 relative to previous quar-
ters, standing at around $11 billion compared to circa $30
billion in 3Q19. Issuances have moderated possibly due to
refinancing needs being already completed during the
year. Issuances in 4Q19 were dominated by sovereigns
and quasi-sovereigns in KSA and UAE, respectively.  

Global yields trend up in 4Q19 
Global benchmark bond yields rose in 4Q19, largely on

easing trade tensions after the striking of a Phase 1 US-
China trade deal in November, which was signed on
January 15 2020. This led to an improved global growth
outlook, prompting central banks to pause rate cuts and
adopt a neutral monetary stance, thereby lessening the
pressure on yields from dovish monetary expectations.

Confidence was also helped by a robust US labor market
and a resilient US consumer sector. The improved senti-
ment was reflected in investors’ risk-on attitude as global
equities rallied in 4Q19 in sync with rising bond yields.
The increase in bond yields was led by Germany’s 10-
year Bund (+37 bps q/q) followed by the UK gilt (+34
bps), the US 10-year (+24 bps) and finally Japanese sov-
ereigns (+20 bps). While sovereign bond yields were
generally lifted by an improved global economic climate,
UK gilts in particular were also supported by lower polit-
ical uncertainty on the back of the breakthrough in Brexit
discussions and a decisive general election result.

The developments in terms of the Coronavirus will be
a main factor impacting the direction of yields going for-
ward. In addition, possible deterioration in trade discus-
sions, political uncertainty from the upcoming US presi-
dential election, as well as any escalation in tensions on
the US-Iran front, may weigh on the global outlook and
could impact yields negatively. Indeed, benchmark bond
yields have reversed course so far in 2020, with the US
10-year down around 74 bps as of end-February to stand
at an all-time low of 1.13 percent. Additional factors such
as a maturing business cycle and higher stock market val-
uations (especially in the US) also have the potential to
weigh down on yields. On the other hand, if Coronavirus

risks subside then yields could increase from the record-
lows that they have reached. 

GCC yields mostly steady 
GCC medium-term sovereign yields diverged from

global trends in 4Q19, with yields in four out of six GCC
countries broadly steady in 4Q19. Continued international
interest in GCC debt likely dampened a potential increase
in yields, driven by attractive risk-adjusted returns and
inclusion of most GCC sovereigns in the global bench-
mark JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI).

Oman and Bahrain witnessed a second consecutive
quarter of sharp declines in sovereign bond yields, which
decreased by 79 and 82 bps, respectively. The two coun-
tries continued to benefit from improved outlooks, and
initially had much higher yields compared to their peers
which gave them more room to fall. The two bonds are
typically more volatile than their peers and yield/price
movements are usually more pronounced. While GCC
sovereign yields will continue to be impacted by the
direction of global yields, there is another important fac-
tor that will influence the direction of GCC sovereign
yields. Given the current global macroecoomic outlook,
oil prices are expected to remain soft, which may
increase the implied risk of GCC sovereign instruments

and push their yields higher. Finally, any major adverse
developments in terms of geopolitical risks will most like-
ly drive up yields.

Moderate GCC issuance in 4Q19 
GCC issuance (both domestic and international) in

4Q19 amounted to $11 billion, including $3.9 billion in
Sukuk. This is modest in comparison to prior quarters,
but gross issuance throughout 2019 was solid reaching
$102 billion, and total outstanding debt (domestic and
international) rose to $517 billion at the end of 2019 from
close to $457 billion one year ago. Noteworthy is a $3.5
billion issuance in November, in three tranches with
coupons ranging from 2.5 percent to 3.7 percent by
Mamoura  Diversified Global Holding, a UAE quasi-sov-
ereign. Issuance may have eased in 4Q on the back of a
lower need to refinance after the exceptionally strong run
earlier in the year, driven in part by a large volume of
maturities: around $43 billion in GCC bonds and Sukuk
matured in 2019. With generally expansionary budgets
and low borrowing costs, issuance has regained traction
so far this year. More than $11 billion had been issued as
of mid-February, most notable of which was a three-
tranche $5 billion sovereign bond issuance by Saudi
Arabia as well as a $3 billion issuance by QNB in Qatar. 

KUWAIT: In the Gulf, equity markets recorded broad
declines with the exception of Bahrain and Oman. The
S&P GCC Composite Index retreated by 7.24 percent
during February bringing its total year-to-date losses
to 8.69 percent, while the broader S&P Pan Arab Index
declined by 6.96 percent accumulating losses of 7.66
percent since the beginning of the year. Leading the
declines was the Qatari market with a loss of 9.12 per-
cent for the Qatar Exchange Index. It was followed by
the Saudi Tadawul All Share index which declined by
7.50 percent for the month. 

Dubai’s DFM General Index and Abu Dhabi’s ADX
General Index retreating by 7.18 percent and 4.94 per-
cent respectively followed it. In Kuwait, declines were
more moderate with the Boursa Kuwait All Share Index
down 4.0 percent for the month and the Premier
Market Index down 4.31 percent. Oman and Bahrain
were the only positive market in the GCC with Oman’s
MSM 30 Index up 1.27 percent improving its year-to-
date gains to 3.76 percent and Bahrain’s All Share index
marginally in the green with a gain of 0.17 percent in
February and 3.12 percent for the year. Elsewhere in the
Middle East, Egypt’s EGX 30 declined by 6.54 percent
while Morocco’s MADEX and Jordan ASE Index
declined by 2.19 percent and 1.71 percent respectively. 

The decline in Emerging markets wasn’t as severe as
it was in their developed peers as emerging markets
had already underperformed in January. The MSCI EM
Index declined by 5.3 percent in February after having
lost 4.69 percent during January, bringing its total year-
to-date decline to around 9.8 percent which is in-line
with global equity indices. Among the biggest losers in
emerging markets were the Borsa Istanbul 100 Index
and the Russian Stock Exchange which declined by 11.0
percent and 9.5 percent respectively in February.
Declines in other Asian markets were generally moder-
ate compared to other markets.   The MSCI Asia ex-
Japan retreated by 2.9 percent outperforming both
Emerging and developed markets peers. The Shanghai
composite recorded a decline of 3.2 percent, while the
Taiwan Stock exchange declined by 1.8 percent.

Elsewhere, India’s Nifty 50 closed in the red at 6.4 per-
cent, while the Brazilian Ibovespa and Mexico
Exchange Indices declined by 8.4 percent and 6.3 per-
cent for the month.  

The last week of February was a historic week for
US and global markets as fears of the coronavirus
spread and its effect on financial markets and the global
economy were the central focus of investors. US indices
declined by as much as 12.8 percent for the S&P 500
and 14 percent for the Dow Jones during the last week
of February making it the worst weekly decline since
2008, while volatility surged as the VIX reached a high
49.48 before closing the week at 40.11.  The MSCI AC
World index closed the month of February down 8.2
percent after declining by 11.6 percent during the last
10 days of the month when the global virus-induced
market rout intensified. The MSCI EAFI, on the other
hand, which represents the performance of developed
markets outside of the US and Canada, declined by 9.2
percent for the month, bringing its year-to-date losses
to 11.2 percent.  

In the US, the market sell-off intensified during the
last week of February erasing most of the gains record-
ed since the middle of the previous year. Major US
indices closed deep in the red with the S&P 500 down
8.4 percent for the month, and the Down Jones
Industrial Average and the Tech-heavy Nasdaq down
10.1 percent and 6.4 percent respectively. Treasury
yields, on the other hand, sunk to all-time lows with the
yield on the 10-year treasury bonds falling to 1.127 per-
cent as at the end of February. 

Fears of a global economic slowdown caused by the
spread of the virus has crippled world markets and has
increased speculation that the US Federal Reserve
would slash rates by up to 50 bps in one or two cuts in
its upcoming March and April meetings, with some
analysts even estimating that the Fed might call for an
emergency meeting to cut rates. In a rare statement, the
Fed Chairman Powell, said on Friday that the federal
reserve would “use our tools and act as appropriate to
support the economy”. The second estimate of the US

Gross Domestic Product for the fourth quarter of 2019
showed an annual growth of 2.1 percent, consistent with
the advance estimate and the growth rate for the third
quarter. Inflation remained muted as the Personal
Consumption Expenditures (PCE) for January
increased to 1.7 percent y-o-y from a revised 1.5 per-
cent in December, while the Core measure of PCE
inched higher to 1.6 percent in January compared to 1.5
percent for the previous month. 

Economic activity in the European Union remains
weak; revised estimates for the fourth quarter
European GDP showed a growth of 0.9 percent year-
on-year, down from a revised 1.2 percent for Q3.
Manufacturing activity, on the other hand, continues to
improve as the Markit Manufacturing PMI climbed to
49.1 in February according to preliminary estimates up
from 47.9 in December and 46.3 in November.

European financial markets joined the global rout and
declined steeply during the month in tandem with their
global peers. The Stoxx Europe 600 was down 8.5
percent in February, while the German DAX and
French CAC40 declined by 8.4 percent and 8.5 per-
cent respectively resulting in losses of 10.3 percent
and 11.2 percent for the two indices since the begin-
ning of the year. 

In the UK, the FTSE 100 retreated by 9.7 percent in
February, accumulating losses of 12.8 percent since the
beginning of the year. Manufacturing activity continued
its recovery through the second month of the year; the
Markit Manufacturing PMI jumped to 51.9 in February,
up from 49.7 In January. Inflation also ticked higher
with the headline and core measures of CPI increasing
to 1.8 percent and 1.6 percent in January up from 1.3
percent and 1.4 percent respectively in December. 
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EXCHANGE RATES
AL-MUZAINI EXCHANGE CO.

ASIAN COUNTRIES
Japanese Yen                                    2.840
Indian Rupees                                  4.225
Pakistani Rupees                              1.985
Srilankan Rupees                             1.679
Nepali Rupees                                 2.649
Singapore Dollar                              221.240
Hongkong Dollar                              39.287
Bangladesh Taka                              3.588
Philippine Peso                                 6.057
Thai Baht                                          9.793
Malaysian Ringgit                            78.312

GCC COUNTRIES
Saudi Riyal                                       81.708
Qatari Riyal                                      84.156
ani Riyal                                            795.841
Bahraini Dinar                                  813.600
UAE Dirham                                     83.422

ARAB COUNTRIES
Egyptian Pound - Cash                   21.000
Egyptian Pound - Transfer              19.637
Yemen Riyal/for 1000                     1.230
Tunisian Dinar                                  113.830
Jordanian Dinar                                432.390
Lebanese Lira/for 1000                  0.204
Syrian Lira                                        0.000
Morocco Dirham                             32.609

EUROPEAN & AMERICAN COUNTRIES

US Dollar Transfer                           306.200
Euro                                                  343.560
Sterling Pound                                  393.310
Canadian dollar                                230.830
Turkish lira                                       49.950
Swiss Franc                                      321.980
US Dollar Buying                             298.750

Rate for Transfer                          Selling Rate
US Dollar                                          305.850
Canadian Dollar                               229.950
Sterling Pound                                  392.410
Euro                                                  342.410
Swiss Frank                                      295.610
Bahrain Dinar                                   813.370
UAE Dirhams                                   83.675
Qatari Riyals                                     84.915
Saudi Riyals                                      82.455
Jordanian Dinar                                432.670
Egyptian Pound                               19.638
Sri Lankan Rupees                           1.679
Indian Rupees                                  4.209
Pakistani Rupees                              1.980
Bangladesh Taka                              3.596
Philippines Pesso                             6.030
Cyprus pound                                  18.190
Japanese Yen                                    3.835
Syrian Pound                                    1.595
Nepalese Rupees                             2.639
Malaysian Ringgit                            73.555
Chinese Yuan Renminbi                   44.325

Thai Bhat                                          10.675
Turkish Lira                                      49.930
Singapore dollars                             219.748

CURRENCY                                 BUY                             SELL
Europe

British Pound                                    0.385990                       0.399890
Czech Korune                                  0.005339                       0.014639
Danish Krone                                   0.041559                        0.046559
Euro                                                  0. 333541                        0.347241
Georgian Lari                                   0.108913                         0.108913
Hungarian                                         0.000920                       0.001110
Norwegian Krone                            0.028846                        0.034046
Romanian Leu                                  0.053936                        0.070786
Russian Ruble                                  0.004612                        0.004612 
Slovakia                                            0.009183                        0.019183
Swedish Krona                                 0.028006                       0.033006
Swiss Franc                                      0.312827                         0.323827

Australasia
Australian Dollar                              0.191980                        0.203980
New Zealand Dollar                         0.185228                         0.194728

America
Canadian Dollar                               0.223968                        0.232968
US Dollars                                        0.302100                        0.306650
US Dollars Mint                               0.302600                       0.306650

Asia
Bangladesh Taka                              0.002892                       0.003693

Chinese Yuan                                   0.042457                        0.045957
Hong Kong Dollar                            0.037258                        0.040008
Indian Rupee                                    0.003624                       0.004396
Indonesian Rupiah                           0.000017                       0.000023
Japanese Yen                                    0.002753                       0.002933
Korean Won                                     0.000246                       0.000261
Malaysian Ringgit                            0.069482                        0.075482
Nepalese Rupee                              0.002611                         0.002951
Pakistan Rupee                                0.001337                        0.002107
Philippine Peso                                 0.005872                       0.006172
Singapore Dollar                              0.214650                        0.224650
Sri Lankan Rupee                            0.001324                        0.001904
Taiwan                                              0.010088                       0.010268
Thai Baht                                          0.009391                        0.009941
Vietnamese Dong                            0.00013                          0.000013

Arab
Bahraini Dinar                                  0.806026                       0.814134
Egyptian Pound                               0.019367                        0.022107
Iranian Riyal                                     0.000085                      0.000086
Iraqi Dinar                                        0.000201                       0.000261
Jordanian Dinar                                0.426977                        0.435977
Kuwaiti Dinar                                   1.000000                       1.000000
Lebanese Pound                              0.000102                       0.000252
Moroccan Dirhams                          0.021207                        0.045207
Omani Riyal                                      0.790176                        0.798124
Qatar Riyal                                       0.083447                       0.084287
Saudi Riyal                                       0.080567                       0.081867
Syrian Pound                                    0.001299                        0.001519
Tunisian Dinar                                  0.103719                         0.111719
Turkish Lira                                      0.043247                        0.053092
UAE Dirhams                                   0.082731                        0.083563
Yemeni Riyal                                    0.000996                       0.001076

NBK Economic Report

NBK Capital: Coronavirus eradicates 
market gains since 2020 beginning 

Boursa Kuwait All Share Index down 4.0%, Premier Market Index down 4.31%
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