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الثالثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ اقتصـاد

«بورصة الكويت» حتقق ثاني أفضل أداء خليجي في النصف األول
انخفض إجمالي سيولة بورصات اخلليج 
الســبع من مستوى ٤٤٢٫٣ مليار دوالر في 
النصــف األول من ٢٠٢١، إلــى ٤٠٠٫٩ مليار 
دوالر في النصف األول من ٢٠٢٢، أي سجل 
انخفاضا بحدود ٩٫٤٪، والفارق في انخفاض 
السيولة جاء من انخفاض السيولة املطلقة 
للسوق السعودي، بينما طال االرتفاع سيولة 

٦ بورصات أخرى.
وكان أعلى ارتفاع نسبي في السيولة من 
نصيب ســوق دبي وبحدود ٧٣٫١٪ مقارنة 
بســيولة النصــف األول مــن ٢٠٢١، وحقق 
مؤشره أقل املكاسب بحدود ٠٫٩٪ مقارنة مع 
نهاية ٢٠٢١، فيما جاء ثاني أعلى ارتفاع نسبي 
لبورصة قطر بنحو ٦١٫٢٪، ذلك االرتفاع في 
مستوى السيولة نتج عنه مكاسب ملؤشرها 
بنحو ٤٫٩٪، أي ثالث أعلى األسواق ارتفاعا 

في مؤشر األسعار.
ووفقًا لتقرير «الشــال» األسبوعي، فقد 
حقق سوق أبوظبي ثالث أعلى ارتفاع نسبي 
وبنحو ٤٥٫١٪، وحقق مؤشره أعلى ارتفاع 
على مستوى اإلقليم وبنحو ١٠٫٤٪، وجاءت 
بورصة الكويت في املرتبة الرابعة من حيث 
االرتفاع النسبي في سيولتها وبنحو ٢٨٫٦٪، 
ومؤشــرها العام حقق ثانــي أعلى ارتفاع 

بنسبة ٥٫٢٪.
ومن ثم تأتي بورصة مسقط بارتفاع في 
سيولتها بنسبة ٢٣٫١٪، بينما مؤشرها خالف 
مســار ســيولتها وانخفض بنحو -٠٫٢٪، 
وأخيــرا، حققت بورصــة البحرين ارتفاعا 
طفيفا جــدا في ســيولتها بنســبة ٠٫٠١٪، 

ومؤشرها ارتفع بنسبة ٢٫٤٪.
واالنخفاض النسبي الوحيد في السيولة 
حققه السوق السعودي بفقدان سيولته نحو 
-٢٢٫٥٪، ومؤشــره خالف مســار سيولته 
وارتفع بنحو ٢٫١٪، ذلك يعني أن ٥ أسواق 
في اإلقليم كانت في توافق بني حركة السيولة 
وحركة املؤشرات، بينما سوقان خالف فيهما 

مسار السيولة مسار املؤشرات.
وفي الربع األول من العام احلالي، ارتفعت 
ســيولة ٥ بورصــات من أصــل ٧ بورصات 

مقارنــة مع الفترة ذاتها من العام الســابق، 
ولكن مكاسب مؤشــرات البورصات السبع 
كانــت كبيرة، وفي النصــف األول من العام 
احلالي ارتفعت سيولة ٦ بورصات، ولكن تآكل 
الكثير من مكاسب املؤشرات في الربع الثاني.

والسبب هو أن بورصات اخلليج اكتسبت 
الكثير مــن الدعم في البدايــة من االرتفاع 
الكبير في أســعار النفط، ولكنها وبدءا من 
شــهر مايــو تغلب األثر النفســي النتكاس 
بورصات العالم الرئيسية وتسبب في تآكل 

مكاسب بورصات اخلليج.

تداوالت بورصة الكويت
أصــدرت الشــركة الكويتيــة للمقاصة 
تقريرها «حجم التداول للســوق الرســمي 
وفقا جلنسية وفئة املتداولني» لفترة النصف 
األول من ٢٠٢٢، حيث أفاد التقرير بأن األفراد 
ال يزالون أكبر املتعاملني في السوق ونصيبهم 
إلى انخفاض، إذ استحوذوا على ٤٢٫٣٪ من 
إجمالي قيمة األســهم املبيعة، و٤٠٫٧٪ من 

إجمالي قيمة األسهم املشتراة.
وباع املســتثمرون األفراد أسهما بقيمة 
٣٫٦٣ مليارات دينار، بينما اشــتروا أسهما 
بقيمة ٣٫٤٩ مليارات دينار، ليصبح صافي 
تداوالتهم األكثر بيعا وبنحو ١٣٨٫٢٩ مليون 
دينار، وثاني أكبر املســاهمني في ســيولة 
الســوق هو قطاع املؤسســات والشــركات 

ونصيبه إلى ارتفاع.
وقد استحوذ القطاع على ٣١٫١٪ من إجمالي 
قيمة األسهم املشتراة (٢٥٫٦٪ للفترة نفسها 
٢٠٢١) و٢٧٫٧٪ من إجمالي قيمة األسهم املبيعة 
(٢٥٫٦٪ للفترة نفســها ٢٠٢١). وقد اشترى 
أسهما بقيمة ٢٫٦٦٩ مليار دينار في حني باع 
أســهما بقيمة ٢٫٣٧٦ مليار دينار، ليصبح 
صافــي تداوالته الوحيدون شــراء وبنحو 

٢٩٢٫٩٠٥ مليون دينار.
وثالــث املســاهمني هو قطاع حســابات 
العمــالء (احملافــظ) ونصيبه إلــى ارتفاع، 
فقد اســتحوذ على ٢٦٪ مــن إجمالي قيمة 
األسهم املبيعة (٢٤٫٣٪ للفترة نفسها ٢٠٢١) 

و٢٤٫٨٪ من إجمالي قيمة األســهم املشتراة 
(٢٤٫٥٪ للفترة نفســها ٢٠٢١). وقد باع هذا 
القطاع أســهما بقيمة ٢٫٢٣ مليار دينار في 
حني اشترى أسهما بقيمة ٢٫١٢٨ مليار دينار، 
ليصبح صافي تداوالته بيعا وبنحو ١٠٣٫٩٣ 

ماليني دينار.
وآخر املســاهمني في سيولة السوق هو 
قطــاع صناديــق االســتثمار ونصيبه إلى 
انخفاض، فقد استحوذ على ٤٪ من إجمالي 
قيمة األســهم املبيعة (٤٫٤٪ للفترة نفسها 
٢٠٢١) و٣٫٤٪ من إجمالي قيمة األسهم املشتراة 
(٤٫٣٪ للفتــرة نفســها ٢٠٢١). وقد باع هذا 
القطاع أسهما بقيمة ٣٤٣٫٠٥ مليون دينار، 
في حني اشترى أسهما بقيمة ٢٩٢٫٣٦ مليون 
دينار، ليصبح صافي تداوالته بيعا وبنحو 

٥٠٫٦٨ مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة املستثمرين اآلخرين 
من إجمالي قيمة األسهم املشتراة نحو ١٥٫٨٪ 
واشتروا ما قيمته ١٫٣٥ مليار دينار، في حني 
بلغت قيمة أســهمهم املبيعة نحو ٨٩٥٫٩٥ 
مليون دينار أي ما نسبته ١٠٫٤٪ من إجمالي 
قيمة األسهم املبيعة (١٢٫٣٪ للفترة نفسها 
٢٠٢١)، ليبلــغ صافي تداوالتهم الوحيدون 

شراء بنحو ٤٦٠٫٢٥ مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة املستثمرين من دول 
مجلس التعاون اخلليجي من إجمالي قيمة 
األســهم املبيعــة نحــو ٣٫١٪ (٢٫٩٪ للفترة 
نفســها ٢٠٢١) أي ما قيمتــه ٢٦٢٫٦١ مليون 
دينار، في حني بلغت نسبة أسهمهم املشتراة 
نحو ٣٪ (٢٫٦٪ للفترة نفسها ٢٠٢١) أي ما 
قيمتــه ٢٦٠٫٥٩ مليون دينار، ليبلغ صافي 

تداوالتهم بيعا وبنحو ٢٫٠١ مليون دينار.
وتغير التوزيع النسبي بني اجلنسيات 
عن سابقه، إذ أصبح نحو ٨٣٫٨٪ للكويتيني، 
١٣٫١٪ للمتداولــني من اجلنســيات األخرى 
و٣٪ للمتداولني مــن دول مجلس التعاون 
اخلليجي، مقارنة بنحو ٨٤٫٨٪ للكويتيني، 
١٢٫٤٪ للمتداولــني من اجلنســيات األخرى 
و٢٫٨٪ للمتداولني من دول مجلس التعاون 

اخلليجي للفترة نفسها من عام ٢٠٢١.

مؤشرها العام ارتفع بنسبة ٥٫٢٪ مقارنة مع الفترة نفسها من ٢٠٢١.. وسوق أبوظبي يتصدر بقفزة ١٠٫٤٪

سـيولة السـوق الكويتي قفزت ٢٨٫٦٪ بالنصـف األول.. لتحـل باملرتبة الرابعـة خليجيًا٩٫٤ ٪ هبـوط سـيولة البورصـات اخلليجيـة خالل ٦ أشـهر لتبلـغ ٤٠٠٫٩ مليـار دوالر

الكويت استوردت طعام حيوانات  
بـ ١٦٤٫٦ مليون دينار

علي إبراهيم 

كشفت بيانات رسمية حديثة اطلعت عليها «األنباء» 
عــن أن فاتورة انفــاق املواطنني واملقيمــني على طعام 
احليوانات خالل األعوام الـ ٧ املاضية ارتفعت إلى ١٦٤٫٦ 
مليون دينار، مدفوعة مبا استوردته الكويت خالل العام 

املاضي مبا قيمته ٢٨ مليون دينار.
وتفصيليــا، اســتوردت الكويــت أغذيــة محضــرة 
للحيوانات وبقايا ونفايات صناعة األغذية بقيمة ٧٫٩٥ 
ماليــني دينــار خالل آخر ٣ أشــهر من عــام ٢٠٢١ حيث 
ســجلت الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديســمبر أعلى 
معدالت االســتيراد لتلــك املنتجات خــالل العام، يليها 
الفترة من يوليو حتى ســبتمبر بـ ٧٫٢٥ مليون دينار، 
بينمــا جاءت الفترة من ينايــر حتى نهاية مارس ثالثا 
بواقع ٦٫٨٧ ماليني دينار، وحلت الفترة من أبريل حتى 

يونيو رابعا بـ ٥٫٩٥ ماليني دينار.

١٢٥ مليار دوالر حجم سوق التصنيع القائم على التكنولوجيا بالشرق األوسط
محمود عيسى

ذكــرت مجلة ميد أن توطــني التكنولوجيا 
والتصنيع الرقمي يعتبران من الفرص الرئيسية 
لتحقيق النمو االقتصادي في منطقة الشــرق 
األوســط مع توفير مرونة أكبر في نشــاطات 
سالسل التوريد، حيث إن التنويع االقتصادي 

بات أمرا حتميا القتصادات املنطقة.
وأضافت املجلة أن اعتماد دول املنطقة املفرط 
على البتروكيماويات في مضمار التصنيع هو 
خطــر معترف بــه على نطاق واســع يضعف 
املرونــة وميكن أن يعيق النمو االقتصادي في 
املســتقبل، الســيما اذا علمنا أن هذه الصناعة 
تســهم بنسبة ٢٤٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 
في اململكة العربية السعودية و١٦٪ في اإلمارات 
من حيث العوائد النفطية، مقارنة بأقل من ١٪ 
في الواليات املتحدة والصني، وهما االقتصادان 

األكبر في العالم.
وفي حتليل أعده فريق احملررين في املجلة، 
قالت ميد انه يتعني على حكومات الشرق األوسط 
أن حتدد القطاعات التقنية في عالم التكنولوجيا 
الواسع - وحتى فئات املنتجات ضمن القطاعات 
- التي تريد تبنيها ومتابعتها من خالل مشاريع 
واســعة النطاق، وتقدمي الدعــم الكافي جلذب 
شــركات التكنولوجيا العامليــة الى القطاعات 

الصناعية في املنطقة.
وجاء فــي التحليل أن بعض دول الشــرق 
األوسط والسيما في مجلس التعاون اخلليجي 
أطلقت في الســنوات األخيــرة برامج طموحة 

خدمات لدول العالم.
وقد ســلطت جائحة كورونــا الضوء على 
قابلية املنطقة للتأثر باضطرابات سالسل التوريد 
العاملية ووضعت مرونتها حتت احملك، ما جعل 
مــن الصعب أو املســتحيل أحيانا على بعض 
الشركات ضمان القدرة على توفير التكنولوجيا 

التي تعتمد عليها.
وفي ســياق ردها على مثل تلك التطورات، 
عمدت احلكومات والسلطات اإلقليمية الى تسريع 
مبادرات توطني الصناعات اخلاصة بها فضال 
عن استقطاب الشركات املصنعة للتكنولوجيا 

العاملية الكبيرة التي لها اهتمامات مماثلة.

لتنويع الصناعات التحويلية والتوســع فيها 
ضمن مســاعي هذه البلدان إلــى تلبية الطلب 
الوطني واإلقليمي، وتكريس الفرص لتجعل من 
نفسها منصات تصدير للسلع. وفي العادة فان 
مثل هذه املشاريع متثل جزءا من خطة التنمية 

االقتصادية الرئيسية التي تقودها الدولة.
وتعطي البلدان األولوية لتوطني التكنولوجيا 
بســبب إمكانــات منوهــا الهائلــة وأهميتهــا 
االســتراتيجية، حيث يتركــز التصنيع القائم 
على التكنولوجيا املتقدمة في الوقت احلاضر 
في عدد قليل من الدول (ليست منها اي دولة في 
الشرق األوسط)، والتي تعمل شركاتها كمزودي 

وهناك ٣ فئات من املنتجات التقنية املصنعة 
التي يبلغ احلجم اإلجمالي ألسواقها املشتركة في 
الشرق األوسط نحو ١٢٥ مليار دوالر تعتبر من 
الفرص املناسبة للتوطني في الشرق األوسط، 

وهي:
١- املواد املتطورة مثل مواد النانو واملواد الذكية 

واللدائن احليوية.
٢- املكونــات املتطــورة مثل مكونات أشــباه 
املوصــالت اإللكترونية ومكونــات البطاريات 

وغيرها.
٣- املنتجات النهائية املتقدمة مثل الروبوتات 
ذات االستخدامات العامة وأنظمة الفضاء وأجهزة 

إنترنت األشياء والطابعات ثالثية األبعاد.
ويعتبر بعض هذه املنتجات متطورا ومبتكرا 
الى حد كبير كما ان بعضها اآلخر سائد االستخدام 
ويلبي االحتياجات امللحة للشركات اإلقليمية 

في العديد من القطاعات.
وقال التحليل إن املنافسة بني الدول ستكون 
شرسة ألنها ستتسابق في قطاعات التكنولوجيا 
املربحة، أمال في اكتســاب ميزة احملرك األول، 
وجذب املستأجرين. وبالفعل، ففي الشرق األوسط 
جند أن شركة نيوم السعودية للتكنولوجيا التي 
تأسســت في عام ٢٠٢١ كأول شركة تابعة يتم 
تأسيسها من مشروع مدينة نيوم بقيمة ٥٠٠ مليار 
دوالر، تقوم بإنشاء بنية حتتية رقمية متقدمة. 
وباملثل، تركز استراتيجية التصنيع واالبتكار 
لدولة اإلمــارات العربية املتحدة، التي تقودها 
مشاريع شركة مبادلة لالستثمار في أبوظبي، 

على توطني منتجات التكنولوجيا الفائقة.

«ميد»: السوق يتضمن تصنيع املواد املتطورة والذكية ومكونات أشباه املوصالت اإللكترونية والروبوتات

حركة السيولة في بورصة اخلليج خالل النصف األول من ٢٠٢٢

األسواق اخلليجية
التغيرالسيولة (باملليار دوالر)

النصف األول
٢٠٢١

النصف األول
٢٠٢٢

القيمة
النسبة(باملليار دوالر)

٧٣٫١٪٧٫٧١٣٫٤٥٫٦سوق دبي املالي
٦١٫٢٪١٤٫٨٢٣٫٨٩٫٠٥بورصة قطر
٤٥٫١٪٣٩٫٦٥٧٫٥١٧٫٨سوق أبوظبي

٢٨٫٦٪٢١٫٤٢٧٫٥٦٫١بورصة الكويت
٢٣٫١٪١٫٢١٫٥٠٫٢٨١بورصة مسقط

٠٫٠١٪٠٫٢٧٠٫٢٧٣٠٫٠٣٧بورصة البحرين
-٢٢٫٥٪-٣٥٧٫١٢٧٦٫٧٨٠٫٤السوق املالية السعودية

- ٩٫٤ ٪- ٤٤٢٫٣٤٠٠٫٩٤١٫٣اإلجمالي
هناك بعض الفروقات البسيطة في نسبة التغير ناجتة عن التحويل من العملة احمللية إلى الدوالر

الكويت متتلك ٦٫٦٪ من احتياطيات النفط العاملية
شكلت احتياطيات السعودية من النفط ٣٠٫٧٪ من 
إجمالي االحتياطي في دول منطقة الشــرق األوسط 
البالغ ٨٦٩٫٦ مليار برميل، و٢١٫٥٪ من احتياطي دول 
منظمة أوپيك البالــغ ١٫٢٤٢ تريليون برميل بنهاية 

العام ٢٠٢١.
وحلــت اململكة في املرتبــة الثانية بني أكبر دول 
العالــم من حيث احتياطيات النفط املثبتة بـ ٢٦٧٫١ 
مليار برميل، وبحصة ١٧٫٣٪ من االحتياطي العاملي 
النفطي البالغ نحو ١٫٥٤٥ تريليون برميل بنهاية ٢٠٢١.

ووفقا لتحليل أجرته صحيفة «االقتصادية» شمل 
احتياطيــات أكبــر ١٠ دول في العالم، واســتند إلى 
بيانات وزارة الطاقة الســعودية ومنظمة «أوپيك»، 
فقد ارتفعت احتياطيات اململكة ٠٫٠٤٪ أي بواقع ١١٠ 

ماليني برميل خالل ٢٠٢١.
وحتتــل احتياطيات النفط الســعودية الترتيب 
الثاني عامليا بعد ڤنزويال التي متلك ٣٠٣٫٥ مليارات 

برميل، ما ميثل ١٩٫٦٪ من احتياطيات العالم.

وشــهد العام ٢٠١١ تراجعا في احتياطيات النفط 
عامليا بنسبة ٠٫٠٢٪ (٢٫٦٣ مليار برميل)، بسبب هبوط 
االحتياطيات لدى أنغوال بنحو ٤٫٧ مليارات برميل.

ويأتي ذلك رغم ارتفاع احتياطيات منطقة الشرق 
األوسط بـ ٠٫٥٪، أي مبا يعادل ٤٫١ مليارات برميل، 
علــى خلفية ارتفــاع احتياطيات اإلمــارات بواقع ٤ 

مليارات برميل.
وبلغــت احتياطيات أكبــر ١٠ دول في العالم من 
حيث احتياطي النفط املثبت، ١٫٣٤١ تريليون برميل 
تعادل ٨٦٫٨٪ من االحتياطيات العاملية، وضمت القائمة 
٥ دول عربيــة هي: الســعودية والعــراق واإلمارات 

والكويت وليبيا.
وجاءت إيران خلف ڤنزويال والسعودية باحتياطي 
نفطــي مثبت يبلــغ ٢٠٨٫٦ مليارات برميل، يشــكل 
١٣٫٥٪ من االحتياطي العاملي، ثم العراق بـ ١٤٥ مليار 

برميل، يشكل ٩٫٤٪.
وتفوقت اإلمارات على الكويت لتصبح اخلامس 

عامليا، باحتياطي نفط مثبت يبلغ ١١١ مليار برميل في 
٢٠٢١، يشكل ٧٫٢٪ من االحتياطي العاملي، ثم الكويت 

بـ ١٠١٫٥ مليار برميل، يعادل ٦٫٦٪.
وحجزت روسيا املرتبة السابعة باحتياطي نفط 
مثبت يبلغ ٨٠ مليار برميل، يشكل ٥٫٢٪ من االحتياطي 
العاملي، ثم ليبيا بـ ٤٨٫٤ مليار برميل، ما ميثل ٣٫١٪.

وتاسعا، حلت الواليات املتحدة األميركية بـ ٣٨٫٨ 
مليار برميل (ارتفع بثالثة مليارات)، ما ميثل ٢٫٥٪ 

من االحتياطي العاملي.
وعاشــرا، جاءت نيجيريا باحتياطي نفط مثبت 
يبلغ ٣٧٫٠٥ مليار برميل، يشكل ٢٫٤٪ من االحتياطي 

العاملي.
وتعتمد بيانات «أوپيك» على احتياطيات النفط 
التقليدي في العالم وال تشــمل النفط الصخري، لذا 
خرجت كندا من قائمة كبار الدول جلهة االحتياطي 
النفطي، نظرا ألن معظم االحتياطي لديها من النفط 

الصخري.

حلت في املرتبة السادسة ضمن قائمة الدول الـ ١٠ األكثر اختزاناً للثروة النفطية

السعودية باملرتبة الثانية بني أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط بـ ٢٦٧٫١ مليار برميل


