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االحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

الشركات الـ ٣٠ األعلى ربحية في بورصة الكويت خالل النصف األول من ٢٠٢٢

ايرادات التشغيل (بالدينار) صافي الربح/اخلسارة (بالدينار) الشركة
نسبة 

التغير ٪
النصف األول 

٢٠٢١
النصف األول 

٢٠٢٢
نسبة 

التغير ٪
النصف األول 

٢٠٢١
النصف األول 

٢٠٢٢

٪٦٫١ ٤٥٢٫٥٣٤٫٠٠٠ ٤٨٠٫١٥٧٫٠٠٠ ٪٤٧٫٩ ١٦٠٫٧٦٦٫٠٠٠ ٢٣٧٫٨٢٦٫٠٠٠ الوطني
٪١٤٫٤ ٤٠٠٫٠٥٥٫٢٦٩ ٤٥٧٫٧٣١٫٢٢١ ٪٣٥٫١ ١٠٢٫١٩٢٫٧٣٣ ١٣٨٫٠٨٣٫٤٨٩ «بيتك»
٪١١٫٣ ١٦٦٫٢٨٦٫٨٢٤ ١٨٥٫١٠١٫٦٠٩ ٪١٦٫٣ ٨٩٫٩١٠٫٤٦٦ ١٠٤٫٥٥٥٫٢١٢ املتحد - البحرين
٪١٠٫٤ ٧٥٠٫٩٣١٫٠٠٠ ٨٢٨٫٦٦٦٫٠٠٠ ٪١٣٫٦ ٨٥٫٩٢٢٫٠٠٠ ٩٧٫٦٢٨٫٠٠٠ زين
٪١٫٩ ٦٤٫٠٦٧٫٠٠٠ ٦٥٫٢٥٧٫٠٠٠ ٪١٢٩٫٩ ١٩٫١٢١٫٠٠٠ ٤٣٫٩٥٠٫٠٠٠ التجاري

٪٥٨٫٩ ١٠٥٫٢١١٫١٨٨ ١٦٧٫٢٠٣٫٨٢٠ ٪٧٣٫٥ ٢٣٫١٦٩٫٢١٢ ٤٠٫١٩٨٫٠٣٩ املصرية الكويتية
٪١٠٫٤ ٩٢٫٦٤٦٫٢٠٨ ١٠٢٫٢٦٠٫٣٥٨ ٪٥٤٫٢ ٢١٫٤٥٤٫١٠٠ ٣٣٫٠٨٣٫١٠٣ بوبيان 
(٪٠٫٥) ١٢٦٫٧٠٧٫٠٠٠ ١٢٦٫١٢٤٫٠٠٠ (٪٢٨٫٤) ٤٣٫٦١٩٫٠٠٠ ٣١٫٢٣٣٫٠٠٠ الصناعات الوطنية 
٪٢٫٥ ٨٣٫٢٤٧٫٠٠٠ ٨٥٫٣٣٤٫٠٠٠ ٪٨٣٫٣ ١٦٫٥٢٣٫٠٠٠ ٣٠٫٢٩٣٫٠٠٠ اخلليج
٪٩٫٨ ٤٨٫٥٣٠٫٥٩٨ ٥٣٫٢٨٠٫٠٣٥ ٪١٢٫٥ ٢٦٫٤٥٥٫١٧٦ ٢٩٫٧٥٥٫٢٣٩ املباني
٪٢٢٫٩ ٢٢٠٫١٧٤٫٠٠٠ ٢٧٠٫٥٣٥٫٠٠٠ (٪٤٣٫٧) ٥١٫٢١١٫٠٠ ٢٨٫٨٢٠٫٠٠٠ املخازن العمومية
(٪١٫٥) ١١٢٫٠٢٤٫٠٠٠ ١١٠٫٣٧٦٫٠٠٠ ٪١٣٫٤ ٢٤٫٠٢٠٫٠٠٠ ٢٧٫٢٤٠٫٠٠٠ برقان
(٪١٨٫٤) ٥٤٫٢١٠٫٠٠٢ ٤٤٫٢٢٢٫١٢١ (٪٢٦٫٩) ٣٦٫٨٧٧٫٥١٣ ٢٦٫٩٥١٫٨٣٢ هيومن سوفت 
٪٣٫٩ ٢٩٤٫٦٨٠٫٠٠٠ ٣٠٦٫٠٨٣٫٠٠٠ ٪١٩٨٫٧ ٦٫٩٦٥٫٠٠٠ ٢٠٫٨٠١٫٠٠٠ Ooredoo
٪٠٫٠ ٤٦٫٣٣٦٫٨٧٠ ٤٦٫٣٥٦٫٩٧٨ ٪١٢٫٣ ١٨٫٠٣١٫٥٣٦ ٢٠٫٢٤٥٫١٧٩ املتحد
٪١٣٫٨ ٧٥٫٨٠٦٫٠٠٠ ٨٦٫٢٩٤٫٠٠٠ ٪٢٢٫٢ ١٥٫٠٨٠٫٠٠٠ ١٨٫٤٢٤٫٠٠٠ األهلي
٪١٠٫٣ ١٣٩٫٤٢٦٫٠٠٠ ١٥٣٫٧٨٥٫٠٠٠ (٪٨٫٨) ١٦٫٤٩٧٫٠٠٠ ١٥٫٠٤٨٫٠٠٠ stc
٪١٢٨٫٤ ١٠٦٫٠٢٥٫٠٠٠ ٢٤٢٫١١٥٫٠٠٠ ٪٢٧٫٥ ١١٫٧٦٩٫٠٠٠ ١٥٫٠٠٣٫٠٠٠ اخلليج للتأمني
٪٣٫٠ ٥٤٫٤٤٨٫٠٠٠ ٥٦٫٠٩٠٫٠٠٠ ٪١٦٫٢ ١١٫١٤٣٫٠٠٠ ١٢٫٩٤٥٫٠٠٠ جي اف اتش

(٪٢١٫١) ٢١٫٩٨٩٫٦٥٠ ١٧٫٣٤٧٫٢٦٨ (٪٢٠٫٦) ١٥٫٠٥٥٫٧٨٢ ١١٫٩٤٨٫١٨١ االستثمارات الوطنية
٪٢٫٢ ٤٠٫٣١١٫٠٠٠ ٤١٫٢١٢٫٠٠٠ ٪٩٦٫١ ٦٫٠٥٦٫٠٠٠ ١١٫٨٧٦٫٠٠٠ وربة

٪١٫٦٩٢٫٨ ٦٨١٫٤٣١ ١٢٫٢١٦٫٧١٥ ٪٧٫٦٢١٫٠ ١٤٢٫٧٦٥ ١١٫٠٢٢٫٨٤٩ آسيا
٪٩٣٫٤ ٢٩٫١٣٣٫١٣٨ ٥٥٫٣٥٤٫١٣٢ ٪١٤٦٫٧ ٤٫٤١٣٫١٠٤ ١٠٫٨٨٨٫١٦١ اخلليج للكابالت 
٪٢١٫٨ ١٥٫١٣٧٫٣٢٧ ١٨٫٤٣٢٫٠٨٠ ٪٣٦٫٧ ٧٫٨٣٦٫٢١٢ ١٠٫٧١٥٫٧٠٤ البورصة 
٪٤٢٫٨ ٢١٫٥٠٣٫٧٠٦ ٣٠٫٧١٧٫٦٢٧ ٪٢٦١٫٢ ٢٫٨٠٨٫٩١٢ ١٠٫١٤٤٫٤٤٨ بوبيان للبتروكيماويات
٪١٧٫٥ ١٠٫٤٦٢٫٨٧٢ ١٢٫٢٩٨٫٥٠٩ ٪١٥٣٫٦ ٣٫٩٣٤٫٣٥٥ ٩٫٩٧٨٫٦٣٠ التمدين العقارية
٪٢٧٫٩ ١٢٫١٥٤٫١٠٠ ١٥٫٥٤٧٫٢٩٨ ٪٥٫٢ ٩٫٤١٤٫٧٦٦ ٩٫٩٠٣٫٣٩٢ الكويت للتأمني
٪١٦٤٫٤ ٤٫٥٩٩٫٩٧٠ ١٢٫١٦٣٫٠٦٦ ٪٤٦٩٫٤ ١٫٧٠٩٫٢١٨ ٩٫٧٣١٫٧٨٨ التمدين االستثمارية
٪١٤٫٩ ١٦٫٧٢٤٫٥٤٦ ١٩٫٢٢١٫٤٧٤ ٪٩٫٤ ٨٫٨١٨٫٤٨١ ٩٫٦٤٤٫٣٧٧ نور لالستثمار
٪١١٫٤ ٥٦٫١٣٦٫٥٤٩ ٦٢٫٥١٣٫١٢٠ ٪٢٣٫٤ ٧٫٤٦٢٫٥٦٩ ٩٫٢٠٨٫٨١٨ األهلية للتأمني

٪١٥٫٠ ٣٫٦٢١٫٦٤٠٫٢٤٨ ٤٫١٢٦٤٫٩٩٥٫٤٣١ ٪٢٨٫١ ٨٤٨٫٣٧٨٫٩٠٠ ١٫٠٨٧٫١٤٥٫٤٤١ االجمالي لـ ٣٠ شركة 

«األنباء» تنشر قائمة أعلى ٣٠ شركة ربحية بالبورصة.. حققت ١٫١ مليار دينار

احمللل املالي

جــاءت النتائــج املالية لـ 
١٥٠ شركة مدرجة في بورصة 
الكويت خالل النصف االول من 
٢٠٢٢ جيدة مقارنة بالنصف 
االول من ٢٠٢١، حيث يأتي ذلك 
انعكاســا للتحسن والتعافي 
السريع في البيئة التشغيلية 
بعد التحديات التي فرضتها 
أزمة كورونــا على االقتصاد 

والشركات املدرجة.
كمــا تأتــي هــذه النتائج 
اجليــدة للشــركات املدرجة، 
بالتزامن مع النمو االقتصادي 
القــوي املتوقــع لعــام ٢٠٢٢

بدفع من ارتفاع أسعار النفط 
ومتاسكها لفترة طويلة فوق 
مســتوى ١٠٠ دوالر للبرميل 
وارتفاع أســعار الفائدة التي 
تستفيد منها البنوك، وتخفيف 
ضغــط املخصصــات علــى 

الربحية.
نتائج ١٥٠ شركة مدرجة

ووفقــا لرصد لـ «األنباء» 
لنتائــج ١٥٠ شــركة مدرجة 
فــي بورصة الكويــت أعلنت 
عن نتائجهــا املالية للنصف 
االول مــن ٢٠٢٢، فقــد ارتفع 
صافــي األرباح املجمعة لهذه 
الشركات بنسبة ٢٦٪ لتسجل 
١٫٢٦ مليار دينار، وذلك مقارنة 
بتحقيقها مليار دينار صافي 
أربــاح مجمعة خالل النصف 

االول من ٢٠٢١.
وقــد حققت ١١٥ شــركات 
صافي أرباح خــالل النصف 
االول بإجمالي ١٫٢٩ مليار دينار 
وبنسبة منو ٣١٪ عن النصف 
األول من ٢٠٢١، بينما ٣٥ شركة 
سجلت صافي خسائر بلغ ٦٢٫٥
مليون دينار، فيما حققت ٨٢

شركة منوا بصافي أرباحها، 
بينما تراجعت أرباح ٣٣ شركة 
مما يعتبر مؤشرا إيجابيا على 
حتسن صافي أرباح الشركات 

املدرجة خالل ٢٠٢٢.
أما الشركات الـ ٣٠ األعلى 

وبعد تعافيه في النصف األول 
مــن ٢٠٢١ وتســجيله صافي 
أرباح ١٧٤٫٤ مليون دينار، فقد 
حققت شركاته صافي أرباح 
مجمعة قدرها ١٧١ مليون دينار 
بالنصف األول من عام ٢٠٢٢

بدفع من حتسن أداء بورصة 
الكويت وتعافي أسواق املال 
اإلقليمية وبالرغم من اخلسائر 
التــي حلقــت بأســواق املال 

العاملية.
أما قطاع االتصاالت فارتفع 
صافي أرباح شركاته بنسبة 
٢٢٪ لتســجل ١٣٣٫٥ مليــون 
دينار، مقارنــة بـ ١٠٩ ماليني 
دينــار للنصف االول من عام 
٢٠٢١. بينما حقق قطاع العقار 
منوا في صافي أرباح شركاته 
املجمعة بنسبة ٨٢٪ لتسجل 

٧٧ مليون دينار.
 اإليرادات واألرباح التشغيلية

أمــا بالنســبة لإليــرادات 
التشغيلية لـ ١٥٠ شركة مدرجة 
في بورصة الكويت احملققة في 
النصف االول من عام ٢٠٢٢ فقد 

دينار، مقارنة بـ٥٦٥٫٥ مليون 
دينار في النصــف االول من 
٢٠٢١ مرتفعــة بنســبة ٥٩٪ 
وأيضا حققت شركات التأمني 
إيــرادات إجمالية قدرها ٣٨٩
مليون دينار، مقارنة بـ ٢٣٧٫٦

مليون دينار في النصف االول 
من ٢٠٢١.

أيضا كمؤشر إيجابي على 
حتسن االداء املالي للشركات 
املدرجة ارتفــع صافي أرباح 
التشــغيل للشــركات الـ ١٥٠
بنســبة ١٢٪ ليســجل ١٫٩٥
مليار دينــار، وارتفع صافي 
األربــاح التشــغيلية ملعظــم 
القطاعات في بورصة الكويت 
بنسب متفاوتة، حيث ارتفع 
صافي ربح التشغيل املجمع 
للبنوك بنســبة ٨٪ ليسجل 
١٫٠٤ مليــار دينــار، وأيضــا 
ارتفع ربح التشــغيل لقطاع 
العقارية بنســبة  الشــركات 
٢٨٪ ليسجل ١١٤ مليون دينار، 
وأيضا قطاع الصناعة ارتفعت 
أرباحــه التشــغيلية الى ١٣٤

مليون دينار.

ارتفعت بنسبة ١٥٫٥٪ لتسجل 
٧ مليارات دينار مقارنة بـ ٦
مليــارات دينــار كويتــي في 
النصف األول مــن عام ٢٠٢١
و٥٫٣ مليارات دينار للنصف 

االول من عام ٢٠٢٠.
وتصــدر قطــاع البنــوك 
قطاعات بورصة الكويت من 
حيث اإليرادات التشــغيلية، 
حيث بلغت إيــرادات القطاع 
١٫٦٩ مليــار دينــار بارتفــاع 
نســبته ٨٪ عن الفترة ذاتها 
من ٢٠٢١، أما قطاع االتصاالت 
التشــغيلية  إيراداته  فبلغت 
املجمعة نحو ١٫٢٩ مليار دينار 
مرتفعة بنسبة ٦٪ عن النصف 

االول من ٢٠٢١.
وحقــق قطــاع اخلدمــات 
املالية إيرادات تشغيلية قدرها 
٩٠٨ ماليــني دينــار بارتفاع 
نسبته ٣٪ عن النصف األول 
من ٢٠٢١، ومن القطاعات التي 
حتسنت إيراداتها كان قطاع 
الطاقة وقطاع التأمني، حيث 
حقــق قطاع الطاقــة إيرادات 
اجماليــة قدرهــا ٩٠٠ مليون 

خالل النصف األول بنمو ٢٨٪.. وبقيادة «الوطني» الذي حقق صافي أرباح ٢٣٧٫٨ مليون دينار

ربحية في بورصــة الكويت 
للنصف االول من ٢٠٢٢، فقد 
حققت صافي أربــاح بلغ ١٫١

مليار دينار، بارتفاع نسبته 
٢٨٪ عــن الفترة نفســها من 
٢٠٢١، وذلــك بقيــادة بنــك 
الكويت الوطنــي الذي حقق 
صافــي أربــاح ٢٣٧٫٨ مليون 
دينار، أما الشركات اخلاسرة 
خالل النصف االول ٢٠٢٢ فقد 
بلغت خسائرها املجمعة ٦٢٫٥

مليون دينار.
القطاعات األعلى ربحية

وعلــى صعيــد القطاعات 
املدرجة في بورصة الكويت، 
فقــد اســتمر قطــاع البنوك 
القطاع في الصدارة من حيث 
األرباح، وذلك بدعم من ارتفاع 
صافي أرباحــه املجمعة ٤١٪ 
لتســجل ٦٦٩ مليون دينار، 
خالل النصف االول من ٢٠٢٢، 
مقارنة بـ ٤٧٥٫٤ مليون دينار 
صافي أرباح حتققت في الفترة 

املقابلة من ٢٠٢١.
املالية  أما قطاع اخلدمات 

٧ مليارات دينار اإليرادات التشغيلية لـ ١٥٠ شركة مدرجة خالل النصف األول.. بنمو ١٥٫٥٪
قطاع اخلدمات املالية تعافى من تداعيات جائحة «كورونا» وحقق صافي أرباح ١٧١ مليون دينار 

١١٥ شركة حققت أرباحًا بلغت ١٫٣ مليار دينار.. مقابل تسجيل ٣٥ شركة خسائر بـ ٦٢٫٥ مليونًا
١٢ ٪ منو صافي أرباح التشغيل للشركات الـ ١٥٠ إلى ١٫٩٥ مليار دينار خالل النصف األول

«ميد»: «مصفاة الزور» تبدأ تصدير املشتقات 
النفطية بالربع األخير

الكويت تعيد دراسة «بتروكيماويات الزور» 
ليتوافق مع املتطلبات احلالية لألسواق

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد انه قد مت استكمال األعمال 
امليكانيكية في مصفــاة الزور العام املاضي، 
لكنها واجهت تأخيرات أثناء عملية التشغيل.

وقالت املجلة إن الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة (كيبيك) تتوقع بدء تصدير 
املنتجات املكررة من مصفاة الزور التي بلغت 
تكلفتهــا ١٦ مليار دوالر في أواخر أكتوبر أو 
أوائل نوفمبر املقبلني، وفقا ملصادر صناعية.

وقال أحد هذه املصادر: «من املتوقع خالل 
األســابيع املقبلــة إجراء بعــض االختبارات 
الطفيفة للمشتقات املزمع تصديرها، مضيفا 
أن النيــة تتجــه نحو تصديــر املنتجات من 
مصفاة الزور إلى األسواق الدولية في نهاية 
أكتوبر أو أوائل نوفمبر، ويبدو أن كل شيء 

يسير على ما يرام».
ومن املقرر أن تنتــج مصفاة الزور، التي 
ستصبح واحدة من أضخم محطات التكرير 
من نوعها في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، سلسلة مشــتقات نفطية كالبنزين 

والديزل والكيروســني بشــكل أساسي وفقا 
.٥ Euro ملعايير االنبعاثات األوروبية

وقد كان مشروع املصفاة موزعا على خمس 
حزم رئيســية، ومتت ترسية عقود الهندسة 
والتوريد والبناء EPC خالل النصف الثاني من 
عام ٢٠١٥، فيما بدأ املقاولون العمل على تنفيذ 

أعمال احلزم املنوطة بهم نهاية ذلك العام.
ومع انه مت االنتهاء من بناء منشأة تكرير 
النفط من الناحية امليكانيكية العام املاضي، 
لكنهــا واجهت تأخيرات كبيــرة أثناء عملية 

التشغيل.
وعلى مدى السنوات األخيرة، أثرت جائحة 
«كورونــا» والتدابير املتعلقــة بها للحد من 
انتشــار الڤيروس على تقدم املشروع، حيث 
كان االعتقاد سائدا في نوفمبر ٢٠٢٠ أن تشغيل 

املشروع سيبدأ مطلع عام ٢٠٢١.
وختمــت «ميد» بالقول إن شــركة كيبيك 
قد أكــدت العام املاضي منح بعض اإلعفاءات 
اخلاصة بالســفر للعمال األساسيني الالزمني 
لتشــغيل املنشــأة لضمان اســتمرار عملية 

التشغيل على الوجه األمثل.

محمود عيسى

ذكرت مجلــة ميد أن التغييــرات املتعلقة 
بتكوين مشروع الزور للبتروكيماويات املخطط 
له ميكن أن جتعل املنشأة أكثر مرونة وانسجاما 
مع احتياجات األسواق احلالية، حيث من املتوقع 
ان تتخذ الشركة الكويتية للصناعات البترولية 
املتكاملة (كيبيك) قرارات جديدة بشأن مشروعها 

الرئيسي خالل األسابيع املقبلة.
ولم تشهد فترة االثني عشر شهرا املاضية 
ما يكفــي من االعالنات عــن حتقيق تقدم في 
املشروع، الذي تقدر تكلفته بنحو ١٠ مليارات 
دوالر. ولكن املجلة أبدت تفاؤال بالقول ان هذا 
الوضع قد يتغير هذا خالل األشهر املقبلة في 
ضوء توقعــات مفادهــا ان مجموعة األبحاث 
واالستشارات وود ماكينزي البريطانية اصبحت 
على وشــك استكمال دراسة اجلدوى اخلاصة 
باملشــروع. ومن املرتقب ان يتضمن التقرير 
الذي ستتلقاه «كيبيك» من الشركة االستشارية 
التفاصيل املتعلقة بالعرض والطلب في سوق 
البتروكيماويات العاملي، فضال عن اقتراحات 

بكيفية تهيئة منشــأة الزور بشكل أفضل من 
أجل تلبية الطلب وحتقيق اإليرادات.

وقالت املجلة إنه بدال من إعادة التفكير في 
جدوى املشروع بعد منح العقود الرئيسية فإن 
إجراء الدراســة في هذه املرحلة يعتبر خطوة 
حكيمة تلقي الضوء على كيفية تغيرات سوق 
البتروكيماويات الدولي على نحو ميكن شركة 
كيبيــك من تكييف اســتثماراتها وفقا لنتائج 

الدراسة.
ومن الواضح أن الدراســة اجلارية أخرت 
وصــول املشــروع إلى الســوق، لكن ســوق 
البتروكيماويــات العاملــي قد تغيــر بصورة 
دراماتيكية منذ طرح املشــروع، ورمبا يكون 
إجراء تغييرات جذرية على املشــروع بعد ان 

يدخل مرحلة التنفيذ أمرا باهظ التكلفة.
وانتهت «ميد» إلى القول إن السنوات القليلة 
املاضية شــهدت تغييرات عديدة على أسواق 
النفط وتســعير املنتجــات النهائية بطريقة 
أساســية نتيجــة عدة عوامل، منهــا تداعيات 
جائحة كورونا، والتحول املستمر نحو الطاقة 

النظيفة، واحلرب الروسية - األوكرانية.

«نفط الكويت» تبحث 
عن مستشار إلدارة مشاريع 

تأهيل التربة امللوثة
أحمد مغربي

تعتــزم شــركة نفــط الكويــت التعاقد مــع أحد 
املستشارين العاملني املتخصصني في إدارة مشاريع 
إعادة تأهيل التربة امللوثة بالنفط، وذلك بعد تنفيذ 
الشركة مجموعة كبيرة من احلزم الرئيسية لتنظيف 
التربة امللوثة والبحيرات النفطية التي نتجت عن الغزو 
العراقي الغاشم. وفي التفاصيل، علمت «األنباء» أن 
شــركة نفط الكويت تتجه للبدء في خطوات جديدة 
مبشــاريع إعادة تأهيل البيئة اخلــاص بلجنة األمم 
املتحــدة، حيث طلبت الشــركة من اجلهــاز املركزي 
للمناقصــات العامــة طرح مناقصــة متخصصة في 
تقدمي خدمات استشــارية إلدارة املشاريع واألنشطة 
املرتبطة ببرنامج إعادة تأهيل البيئة اخلاص بلجنة 
األمم املتحدة. وستطرح تلك املناقصة اليوم على أن 
يكون تاريخ اإلقفال في ١٨ ديسمبر املقبل، فيما سيبلغ 
مبلــغ الكفالة لتلك املناقصة ٤٥٠ ألف دينار صاحلة 

ملدة ٩٠ يوما لصالح اجلهاز املركزي للمناقصات.

٣٫٤ مليارات دوالر سندات أميركية اشترتها الكويت خالل يوليو
عالء مجيد

في سابقة حتدث ألول مرة منذ 
سنوات، اشترت الكويت سندات 
أميركية بقيمة ٣٫٤ مليارات دوالر 
خالل يوليو املاضي، لتقفز بإجمالي 
حيازتها من سندات اخلزانة إلى 
نحو ٤٩٫٤ مليار دوالر، باملقارنة 
مع حيازتها بنهاية يونيو املاضي 
البالغــة ٤٦ مليار دوالر، لتصعد 
بذلك إلى املرتبة الثانية خليجيا في 
قائمة حائزي السندات األميركية 
بعد السعودية صاحبة املركز األول. 
وبحسب البيانات املنشورة على 
موقــع وزارة اخلزانة األميركية، 
تنوع الكويت من محفظة السندات 
األميركية ما بني سندات قصيرة 
األجل بقيمة ١١٫١٤ مليار دوالر، فيما 
تبقى النسبة األكبر من السندات 
طويلة األجل بقيمة ٣٨٫٢٢ مليار 

دوالر. 

استثماراتها خالل يوليو لتصل الى 
٤١٫٣١ مليار دوالر مقارنة بـ ٣٩٫٨٦

مليار دوالر في يونيو املاضي منها 
٢٩٫٥٣ مليار دوالر سندات طويلة 
األجل و١١٫٧٧ مليار دوالر سندات 

قصيرة األجل.

األميركيــة خالل يوليو الى ٦٫٩٩
مليارات دوالر مقارنة بقيمة ٦٫٧٠
مليارات دوالر في يونيو منها ٦٫٨٦

مليارات دوالر سندات طويلة األجل 
و١٢٨ مليون دوالر سندات قصيرة 

األجل.

البحريــن مــن  كمــا رفعــت 
استثماراتها في السندات األميركية 
لتصل الى ١٫١٨ مليار دوالر في شهر 
يوليو مقارنة بـ ١٫١١ مليار دوالر 
في يونيو املاضي منها ٩٢٩ مليون 
دوالر سندات قصيرة األجل و٢٥٦
مليون دوالر سندات طويلة األجل.

وعلى املســتوى العاملي، فقد 
اليابان للشــهر الثامن  حافظــت 
والثالثني على التوالي على املركز 
االول خالل شهر يوليو باالستحواذ 
على سندات أميركية بقيمة ١٢٣٤٫٣

مليار دوالر متراجعة عن مستويات 
يونيو املاضي البالغة ١٢٣٦٫٣ مليار 

دوالر.
كمــا جاءت الصني فــي املركز 
الثاني بعــد اليابان بـ ٩٧٠ مليار 
دوالر مرتفعة عن مستويات يونيو 
املاضي البالغة ٩٦٧٫٨ مليار دوالر 
وثالثا جاءت اململكــــة املتحــدة 
بـ ٦٣٤٫٦ مليار دوالر مرتفعة عن 

كما رفعت قطر من حيازاتها في 
السندات األميركية باستحواذها 
على ٨٫٢٣ مليارات دوالر وجميعها 
ســندات طويلة األجــل مقارنة بـ 
٧٫٢٧ مليــارات دوالر في يونيو، 
ورفعت عمان حيازتها من السندات 

مستويات يونيو املاضي البالغة 
٦١٥٫٤ مليار دوالر.

وحلت لكسمبورغ رابعا بقيمة 
٣٠٤٫٢ مليــارات دوالر متراجعة 
عــن مســتويات يونيــو البالغة 
٣٠٦٫٨ مليارات دوالر وحلت جزر 
كاميان في املرتبة اخلامسة عامليا 
بـ ٢٩١٫٩ مليار دوالر منخفضة عن 
مستويات يونيو املاضي البالغة 

٣٠٠٫٤ مليار دوالر.
وبصفــة عامة فقــد بلغ حجم 
سندات اخلزانة األميركية بنهاية 
يوليو املاضي ٧٥٠١٫٢ مليار دوالر 
مقارنة بـ ٧٥٦٧٫٣ مليار دوالر في 
الشــهر املقابل مــن ٢٠٢١ بتراجع 
ســنوي ٦٦٫١ مليار دوالر بنسبة 
٠٫٨٧٪، بينمــا ارتفعــت حيــازة 
األجانب من الســندات األميركية 
خالل يوليو املاضي لتبلغ ٧٥٠١٫٢
مليار دوالر، مقابل ٧٤٣٠٫٨ مليار 

دوالر في يونيو املاضي.

تبلغ إجمالي حيازتها ٤٩٫٤ مليار دوالر.. وتصعد للمرتبة الثانية خليجياً بعد السعودية

وتظهــر حتــركات ناجحــة 
فــي  الكويتيــة  لالســتثمارات 
السندات األميركية بخفض ورفع 
حيازتهــا مببالــغ مليارية خالل 
األشهر األخيرة، فيما تتزامن تلك 
التحركات مع تغير العائد على تلك 
السندات وكذلك زيادة وانخفاض 
االستثمارات الكويتية في بورصات 

األسهم األميركية.
وعلــى صعيــد دول اخلليج، 
فقد اجتهت استراتيجيتهم جتاه 
الســندات األميركية الى الشــراء 
املاضــي، حيــث  خــالل يوليــو 
ارتفعت استثمارات اململكة العربية 
السعودية الى ١٢١٫٦١ مليار دوالر 
مقارنــة بـــ ١١٩٫١٥ مليــار دوالر 
في يونيو املاضــي، منها ١٠٥٫٦٢

مليارات دوالر سندات طويلة األجل 
و١٥٫٩٨ مليار دوالر سندات قصيرة 

األجل.
كمــا رفعــت االمــارات مــن 


