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قسم البحوث والدراسات-قطاع مينا لالستثمارات المسعرة 

2021/09/02نشاط بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي بتاريخ 

بورصـة الكـويـت-التـقرير األسبوعي 

قسم البحوث والدراسات–قطاع مينا لالستثمارات المسعرة 

2022/11/03نشاط بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي بتاريخ 



أداء مؤشرات البورصة

قاىال األسىبوع هر نوفمبر على  ارتاىاع امىاعي فىي أداش متشىراتها بالم ارنىة مى   من شأنهت بورصة الكويت تعامالتها لألسبوع المنتهي في الثالث

، %1.87وكىلل  متشىر السىوق الرييسىي بنسىبة ، %1.85ومتشر السوق األول بنسىبة ، %1.85الماضي، حيث ارتا  متشر السوق العام بنسبة 

  لألسىبوع .مليىون د47.3  بالم ارنىة مى  .مليىون د48.8 لى  % 3.4كمىا ارتاى  المعىدل اليىومي ل يمىة األسىهم المتداولىة خىالل األسىبوع بنسىبة 

.مليون سهم150 ل  % 7.1الماضي، بينما تراا  المعدل اليومي لكمية األسهم المتداولة بنسبة 

تداوالت األسبوع

لتي أقالت داخل عل  مكاسب متااوتة، عدا السة نهاية األسبوع، واكافة السات التداولحيث أقالت ااش أداش السات هلا األسبوع اياابيا بواه عام، 

.المرب  األحمر

لىب السىات حيىث شىهدت أ . سالت متشرات البورصة الثالثة ارتااعا نسبيا خالل تداوالت األسبوع، ولل  ع ب ترااعها خالل األسبوع الماضىي

لر بىة األسبوع عمليات شراش انت ايية ملحوظة عل  شىريحة واسىعة مىن األسىهم سىواش ال ياديىة منهىا أو األسىهم المتوسىطة والصىضيرة، مى  حضىور ا

لصعود مرة اإلستثمارية المضاربية عل  حد سواش، مح  ة بلل  مكاسب سوقية متااوتة، األمر اللي عزز من قدرة متشرات البورصة عل  معاودة ا

ل ن طة ولل  للمرة األول  منل نهاية شهر سبتمبر الماضي، كمىا تعىاف  متشىر السىوق األو7,300أخرى، حيث استعاد متشر السوق العام مستوى 

.ن طة، واللي ف ده منل لات الاترة ت ريبا8,200مستعيدا هو اآلخر مستوى 

متعىاملين عىام وسىلو  الهلا وال تزال  فصاحات الشركات المدراة لبياناتها المالية الاصلية تتوال  تباعا، مل ية بتبعاتها عل  ماريات التداول بشىكل

يشىها التىي تعبشكل خاص، كما أن تداعيات حالة عدم الي ين السايدة لدى األسىواق الماليىة العالميىة ال زالىت تلعىب دورا فىي حالىة التلبىلب والتى را 

.أسواقنا اإلقليمية

، في خطوة معاكسة للبن  الادرالي األمريكي اللي قىام برفى  %3.00الادير باللكر أن بن  الكويت المركزي قام بتثبيت سعر الخصم عند مستوى 

.ولل  لكب  اماح نسب التضخم المرتاعة% 4.00-% 3.75ن طة أساس  ل  نطاق 75سعر الاايدة بم دار 
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ملخص أداء السوق خالل األسبوع 

كمية األسهم المتداولة 

)سهم(

قيمة األسهم المتداولة 

)د.ك(
3-Nov-22 (نقطة)

749,206,266      244,227,924    t 4.57% t 1.85% مؤشر السوق العام )ع.س(        7,365.19

408,092,940      204,783,325    t 7.88% t 1.85% مؤشر السوق األول )ع.س(        8,241.20

341,113,326      39,444,598      u -6.04% t 1.87% مؤشر السوق الرئيسي )ع.س(        5,530.46

724,271,533      271,388,557    

t

8.26%

t

1.78% 9,226.35       NIC 50  مؤشر

مؤشرات بورصة الكويت 

نسبة التغير األسبوعي
نسبة التغير منذ بداية 

السنة

بورصـــة الكـــويـت–األسبوعيالتـــقرير 
اتقسم البحوث والدراس-قطاع مينا لالستثمارات المسعرة 

عايد سعري     : س .ع: مالحظة*

. وشركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر



–من رأس المال المصدر والمدفوع للبن  األهلي المتحد% 67.33مصلحة تبلغ " ماموعة بيت " م  تح يق ماموعة بيت التمويل الكويتي▪

  باقي أسىهم البنى  ف د أعلن بيت التمويل الكويتي عن  لتزامه بالت دم  ل  هيية أسواق المال بمستند عرض اإلستحوال اإللزامي عل-الكويت

.2022يوم  عتبارا من بداية شهر نوفمبر 90ولل  خالل مدة –الكويت –األهلي المتحد 

15.2مبلىغ ب" المدعي عليىه"بإلزام وزارة الصحة " المدعي" حكم محكمة أول دراة لصال  بيت  صدر أفاد بيت التمويل الكويتي، ب نه قد▪

. .مليون د

ة لبنىاش مامعىا أعلنت شركة أايليتي للمخازن العمومية، ب نها وقعىت  تااقيىة مى  الهييىة العامىة لع ىارات الدولىة فىي المملكىة العربيىة السىعودي▪

لبناش المام  م ابل ح وق ، .مليون د50أايليتي نحو شركةلواستيا ضخما  بال رب من مدينة ادة، وبمواب هله اإلتااقية سوف تستثمر

، ومىىن المتوقىى  أن يىىتم افتتىىاح مامىى  أايليتىىي 2023عامىىا، وسىىوف تباشىىر أايليتىىي باإلعمىىال اإلنشىىايية فىىي الربىى  األول 25التشىىضيل لمىىدة 

.2025ادة في الرب  األول من عام –اللواستي 

 ، .مليىىون د20.8 لىى  % 29,307بنسىىبة 2022سىىبتمبر 30ارتاعىت أربىىاح شىىركة طيىىران الازيىرة لاتىىرة التسىىعة شىىهور المنتهيىىة فىي ▪

.  للاترة المماثلة من العام الماضي.ألف د70,613بالم ارنة م  أرباح بنحو 

مليون 15.1 ل  % 29.2بنسبة 2022سبتمبر 30ارتاعت أرباح شركة بورصة الكويت لألوراق المالية لاترة التسعة شهور المنتهية في ▪

.  للاترة المماثلة من العام الماضي.مليون د11.7 ، بالم ارنة م  أرباح بنحو .د

 ، .مليىون د37.9 لى  % 11.3بنسىبة 2022سىبتمبر 30ترااعت أرباح شركة هيومن سوفت ال ابضة لاترة التسعة شهور المنتهية فىي ▪

.  للاترة المماثلة من العام الماضي.مليون د42.7بالم ارنة م  أرباح بنحو 

 ، بالم ارنة .مليون د3.8 ل  % 53.4بنسبة 2022سبتمبر 30ترااعت أرباح شركة كامكو لإلستثمار لاترة التسعة شهور المنتهية في ▪

.  للاترة المماثلة من العام الماضي.مليون د8.2م  أرباح بنحو 

10.1 لى  % 1.6بنسىبة 2022سىبتمبر 30ترااعت أرباح شركة شمال الزور األولى  للطاقىة والميىاه لاتىرة التسىعة شىهور المنتهيىة فىي ▪

باح   للاترة المماثلة من العام الماضي، وقد وافق مالس  دارة الشركة عل  توزي  أر.مليون د10.2 ، بالم ارنة م  أرباح بنحو .مليون د

.2022ديسمبر 6فلس للسهم الواحد، عل  أن يكون تاريخ حيازة السهم هو يوم الثالثاش الموافق 6مرحلية بواق  
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ملخص أداء السوق خالل األسبوع 

بورصـــة الكـــويـت–األسبوعيالتـــقرير 
اتقسم البحوث والدراس-قطاع مينا لالستثمارات المسعرة 

. وشركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر



قطاعىىىىىىات متشىىىىىىراتأداشتبىىىىىىاين•

تىىىداوالت األسىىىبوع السىىىوق خىىىالل 

،م ارنىىىىة مىىىى  األسىىىىبوع الماضىىىىي

ال طاعىىات اىىاش فىىي صىىدارة حيىىث

الخىىىىىىىىىىىدمات قطىىىىىىىىىىىاعالرابحىىىىىىىىىىىة

تىىىاله ، %3.3بنسىىىبة اإلسىىىتهالكية 

فىي ، %2.4بنسىبة الصناعة قطاع 

حىىىىين تصىىىىدر الخاسىىىىرين  قطىىىىاع 

ثىىىىىم ، %3.9بنسىىىىىبة التكنولوايىىىىىا 

بة السىىىىل  اإلسىىىىتهالكية بنسىىىىقطىىىىاع 

2.7.%

حتىىىىل خىىىىالل تىىىىداوالت األسىىىىبوع ا•

الصىىىىناعة البنىىىىو  وقطىىىىاع قطىىىىاع

اتىىب الخىىدمات الماليىىة المروقطىىاع

ال يمىىىة  امىىىاليحيىىىث مىىىن األولىىى 

، %55.7المتداولىىىىىىىىىىىىة بنسىىىىىىىىىىىىبة 

.عل  التوالي12.1%، 16.5%

حتىىىىل خىىىىالل تىىىىداوالت األسىىىىبوع ا•

الخىىىىدمات الماليىىىىة وقطىىىىاع قطىىىىاع

اتىىىىب البنىىىىو  وقطىىىىاع الع ىىىىار المر

الكميىىىة  امىىىاليحيىىىث مىىىن األولىىى 

،%31.1المتداولىىىىىىىىىىىىة بنسىىىىىىىىىىىىبة 

.عل  التوالي18.3%،26.1%

الكويتبورصة مؤشرات قطاعات 
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األسهم المتداولةمساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولةمساهمة القطاعات من حيث قيمة 

0.0%

0.0%

0.1%

0.2%

0.2%

0.9%
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4.9%
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16.5%

55.7%
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15.6%

18.3%
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31.1%
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الرعاية الصحية

التكنولوايا

الت مين

المناف 

الطاقة

المواد األساسية

السل  االستهالكية

االتصاالت

الخدمات االستهالكية

الصناعة

الع ار

البنو 

الخدمات المالية

نسبة التغير 3-Nov-22

4,700,307              147,607                 3.03% الطاقة       1,036.98

5,640,681              2,411,730              -1.31% المواد األساسية          852.14

117,060,632          40,280,515            2.35% الصناعة       1,108.50

27,219,932            6,109,607              3.25% الخدمات االستهالكية       1,431.39

13,809                   9,581                     -1.92% الرعاية الصحية          472.74

5,941,079              2,134,610              -2.67% السلع االستهالكية          450.21

19,894,867            11,988,396            0.32% االتصاالت       1,212.38

195,410,947          136,111,151          2.11% البنوك       1,806.43

876,116                 431,262                 -0.48% التأمين       1,521.68

136,810,451          14,636,881            1.39% العقار       1,233.09

2,534,003              486,198                 1.58% المنافع          507.89

232,835,965          29,458,196            2.25% الخدمات المالية       1,283.10

267,477                 22,190                   -3.94% التكنولوجيا          603.82

 الكمية المتداولة 

)سهم(
القطاع

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق

 القيمة المتداولة 

)د.ك(

بورصـــة الكـــويـت–األسبوعيالتـــقرير 
اتقسم البحوث والدراس-قطاع مينا لالستثمارات المسعرة 

. وتحليل شركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر



نشاط السوق األول 
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هم بيىىىت التمويىىىل الكىىىويتي قايمىىىة األسىىىتصىىىدر سىىىهمفىىىي السىىىوق األول •

بوع تىداوالت األسىاألعل  تداوال من حيث قيمة األسىهم المتداولىة خىالل 

تىىداوالت األسىىبوع لينهىىي بىىلل  ، .مليىىون د75.7ب يمىىة تىىداول بلضىىت 

بنى  الكويىت وااش سىهم سىهم،%1بنسبة مرتاعافلس 808عند سعر 

  لينهىىي .مليىىون د39.1تبىىالمركز الثىىاني ب يمىىة تىىداول بلضىىالىىوطني 

، %5.1مرتاعىا بنسىبة فلىس1,110سىعر عندتداوالت األسبوعبلل  

ب يمىىة الثالىىثبىىالمركز شىىركة أايليتىىي للمخىازن العموميىىة سىىهماىىاشثىم 

عنىىىد تىىىداوالت األسىىىبوع   لينهىىىي بىىىلل  .مليىىىون د16تىىىداول بلضىىىت 

%.1.4مرتاعا بنسبة فلس778سعر

مىن حيىث بيت التمويىل الكىويتي المرتبىة األولى احتلفي السوق األول •

ثىىم حىىل بنىى  الكويىىت ، .مليىىون د10,754ال يمىىة الرأسىىمالية ب يمىىة 

 ، ثىم .مليىون د8,383الوطني بالمرتبة الثانيىة ب يمىة رأسىمالية بلضىت 

مليىىون 3,069حىل بنىى  بوبيىىان بالمرتبىىة الثالثىة ب يمىىة رأسىىمالية بلضىىت 

. .د

شركات من حيث القيمة الرأسمالية في السوق األول10أعلى 

بورصـــة الكـــويـت–األسبوعيالتـــقرير 
اتقسم البحوث والدراس-قطاع مينا لالستثمارات المسعرة 

. وتحليل شركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر

10,754

8,383

3,069

2,596

2,082

1,095

1,086

612

518

0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00

بيت التمويل الكويتي

بن  الكويت الوطني

بن  بوبيان

شركة االتصاالت المتن لة

شركة أايليتي للمخازن العمومية

بن  الخلي 

شركة المباني

بن  برقان

 (ال ابضة)ماموعة الصناعات الوطنية 

 .مليون د

الكمية )سهم( القيمة )د.ك( أدنى سعر )فلس( أعلى سعر )فلس( نسبة التغير سعر اإلقفال )فلس( القيمة الرأسمالية )د.ك( الشركة

93,556,225   75,709,997    720.0          1,039.0        1.00% 808.0 بيت التمويل الكويتي     10,754,034,277

35,857,273   39,051,734    902.9          1,111.0        5.12% 1110.0 بنك الكويت الوطني       8,383,085,370

20,364,279   15,990,049    634.0          1,062.5        1.43% 778.0 شركة أجيليتي للمخازن العمومية       2,082,028,040

17,932,167   10,770,404    564.0          698.0           0.84% 600.0 شركة االتصاالت المتنقلة       2,596,235,345

56,131,154   9,374,895      162.0          256.0           1.84% 166.0 شركة أالفكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات          158,047,518

28,462,366   9,328,139      321.0          478.0           1.85% 330.0 الشركة المتكاملة القابضة             83,490,000

27,620,091   6,488,378      207.0          313.9           3.49% 237.0 مجموعة الصناعات الوطنية )القابضة(           518,055,699

44,338,872   4,799,052      97.0            187.4           -2.80% 104.0 شركة عقارات الكويت            98,525,966

5,740,318     4,731,581      680.8          965.0           1.36% 821.0 بنك بوبيان       3,069,458,319

12,909,253   4,421,959      230.5          385.0           0.59% 342.0 بنك الخليج       1,094,582,728

11,471,158   2,767,083      216.0          297.8           0.42% 241.0 بنك وربة          482,000,000

1,460,600     2,502,931      981.0          2,099.0        4.34% 1731.0 شركة طيران الجزيرة          380,820,000

5,848,422     2,123,895      352.0          612.8           -2.19% 358.0 شركة ميزان القابضة          111,454,350

611,473        2,066,567      3,006.0       3,704.0        1.29% 3371.0 شركة هيومن سوفت القابضة          412,060,253

9,544,635     1,813,207      186.0          258.7           0.53% 190.0 بنك الكويت الدولي          223,833,519

774,898        1,788,448      1,800.0       2,870.0        3.78% 2305.0 شركة بورصة الكويت لألوراق المالية          462,788,104

2,167,694     1,728,217      750.0          966.0           1.13% 805.0 شركة أوالد علي الغانم للسيارات          223,387,500

1,775,068     1,557,584      717.0          910.0           0.69% 875.0 شركة المباني       1,086,473,127

1,812,191     1,442,893      769.0          1,125.0        0.63% 798.0 شركة بوبيان للبتروكيماويات          426,788,555

5,527,852     1,374,187      201.0          475.0           9.83% 257.0 شركة االستثمارات الوطنية          205,050,560

10,372,993   1,234,340      112.0          215.0           -1.67% 118.0 شركة مشاريع الكويت القابضة          311,520,000

5,017,191     1,087,347      204.8          307.0           0.00% 219.0 بنك برقان          720,030,938

888,160        1,062,531      860.0          1,850.0        6.16% 1206.0 شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية          253,177,159

3,818,933     966,087         210.0          403.0           -4.62% 248.0 شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية          272,599,759

2,534,003     486,198         188.0          247.0           1.58% 193.0 شركة شمال الزور األولي للطاقة و المياه           212,300,000

1,555,671     115,625         68.6            138.0           0.81% 74.5 شركة مجموعة االمتياز االستثمارية            84,454,493

 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق األول

خالل 52 أسبوع  
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شركات من حيث القيمة الرأسمالية في السوق الرئيسي10أعلى 

اىارة شىركة أعيىان لإلتصىدر سىهمالرييسيفي السوق •

 يمىة قايمة األسهم األعل  تداوال من حيىث الواإلستثمار 

مليىون 6.5ب يمة تىداول بلضىت تداوالت األسبوع خالل 

132عنىىىد سىىىعر تىىىداوالت األسىىىبوع   لينهىىىي بىىىلل  .د

البنىى  األهلىىي واىىاش سىىهم، %6.5بنسىىبة مرتاعىىافلىىس 

مليىون 3.4بالمركز الثاني ب يمىة تىداول بلضىت الكويتي 

327سىىىعر عنىىىد تىىىداوالت األسىىىبوعلينهىىىي بىىىلل   .د

البنى  األهلىي ثىم اىاش سىهم ، %0.9مرتاعا بنسبة فلس

مليىىون 3.1بىالمركز الثالىث ب يمىة تىداول بلضىت المتحىد 

287عنىىىد سىىىعر تىىىداوالت األسىىىبوع  لينهىىىي بىىىلل  .د

%9.1بنسبة مرتاعا فلس

يتي الكىىىوالبنىىى  التاىىىاري احتىىىلفىىىي السىىىوق الرييسىىىي •

968ة المرتبة األول  من حيىث ال يمىة الرأسىمالية ب يمى

لمرتبىىة باالكىىويتيالبنىى  األهلىىي المتحىىدثىىم، .مليىىون د

  ثم شىركة .مليون د718الثانية ب يمة رأسمالية بلضت 

رأسىىىمالية بالمرتبىىىة الثالثىىىة ب يمىىىةالكويتيىىىة اإلتصىىىاالت 

. .مليون د589بلضت 

الكمية )سهم( القيمة )د.ك( أدنى سعر )فلس( أعلى سعر )فلس( نسبة التغير سعر اإلقفال )فلس( القيمة الرأسمالية )د.ك( الشركة

50,909,008   6,526,846.6   104.0          203.8           6.45% 132.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار          87,653,125

10,546,571   3,451,892.7   216.2          355.0           0.93% 327.0 البنك األهلي الكويتي        583,737,762

10,768,323   3,076,350.8   250.0          323.8           9.13% 287.0 البنك االهلي المتحد        717,952,673

27,209,480   2,707,394.6   94.2            140.0           -2.28% 98.4 الشركة التجارية العقارية        181,124,855

31,882,709   2,482,402.2   73.0            109.0           -0.78% 76.6 مجموعة جي اف اتش المالية )ش.م.ب(        284,593,088

4,671,264     2,175,328.5   428.0          578.1           3.71% 475.0 شركة الصالحية العقارية        255,720,802

14,640,893   1,887,687.7   109.0          179.7           0.00% 127.0 مجموعة أرزان الماليه للتمويل و االستثمار        105,534,898

16,191,827   1,804,455.5   96.9            161.9           0.91% 111.0 الشركة الوطنية االستهالكية القابضة          33,300,000

27,332,236   1,208,556.0   37.1            70.8             9.25% 43.7 آسيا كابيتال االستثمارية          34,960,000

4,609,653     1,110,219.8   207.0          304.3           3.39% 244.0 شركة العيد لالغذية          41,296,528

 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق الرئيسي

خالل 52 أسبوع 
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 .مليون د

بورصـــة الكـــويـت–األسبوعيالتـــقرير 
اتقسم البحوث والدراس-قطاع مينا لالستثمارات المسعرة 

. وتحليل شركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر
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الكمية )سهم( القيمة )د.ك( أدنى سعر )فلس( أعلى سعر )فلس( نسبة التغير سعر اإلقفال )فلس( القيمة الرأسمالية )د.ك( الشركة

9,977,315     80,937.3        7.0              24.2             -19.00% 8.1 شركة رمال الكويت العقارية            2,479,653

153,103        5,190.0          28.0            69.0             -9.90% 34.6 شركة صناعات أسمنت الفجيرة )ش.م.ع(          14,659,047

5,745,137     346,891.6      49.6            91.0             -7.50% 55.5 شركة اإلنمــاء العقارية          25,004,675

3,236,270     113,310.5      32.4            69.7             -6.81% 34.2 شركة التخصيص القابضة          20,862,000

118,372        4,259.5          30.8            79.0             -6.58% 35.5 الشركة الوطنية للتنظيف            8,866,054

395,962        14,398.4        35.5            62.9             -6.17% 36.5 شركة سنرجي القابضة            7,300,000

692,520        71,974.4        83.4            124.0           -5.83% 97.0 شركة المدار للتمويل واالستثمار          20,745,259

11                 5.2                 450.0          595.0           -5.81% 470.0 شركة التقدم التكنولوجي          70,500,000

252,079        20,423.9        70.1            119.0           -5.62% 84.0 شركة وربة كابيتال القابضة            8,400,000

357,324        177,021.3      453.0          612.0           -5.39% 491.0 الشركة األهلية للتأمين        108,265,500

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

خالل 52 أسبوع 

خالل 52 أسبوع 

الكمية )سهم( القيمة )د.ك( أدنى سعر )فلس( أعلى سعر )فلس( نسبة التغير سعر اإلقفال )فلس( القيمة الرأسمالية )د.ك( الشركة

241,409        19,690.8         60.0            129.0           30.40% 97.8 شركة المعادن والصناعات التحويلية          9,780,000

156,155        56,800.7         296.0          380.0           18.01% 380.0 شركة التمدين العقارية      164,134,555

503,989        17,331.2         29.5            79.4             16.88% 37.4 شركة المعدات القابضة          2,992,000

20,780          11,409.3         309.0          625.0           15.74% 625.0 شركة التمدين االستثمارية      215,664,818

37,869          34,564.5         850.0          999.0           10.21% 950.0 شركة السينما الكويتية الوطنية        96,009,375

738,149        162,039.7       194.0          295.0           10.05% 230.0 شركة أسمنت الكويت      168,659,890

2,397,097     219,884.6       75.6            152.4           9.26% 95.6 شركة مجموعة الخصوصية القابضة        16,247,220

27,332,236   1,208,556.0    37.1            70.8             9.25% 43.7 آسيا كابيتال االستثمارية        34,960,000

189,748        6,214.7           29.9            58.5             9.23% 35.5 شركة المصالح العقاريه          8,365,731

10,768,323   3,076,350.8    250.0          323.8           9.13% 287.0 البنك االهلي المتحد      717,952,673

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي

الكمية )سهم( القيمة )د.ك( أدنى سعر )فلس( أعلى سعر )فلس( نسبة التغير سعر اإلقفال )فلس( القيمة الرأسمالية )د.ك( الشركة

50,909,008   6,526,846.6   104.0         203.8           6.45% 132.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار        87,653,125

31,882,709   2,482,402.2   73.0           109.0           -0.78% 76.6 مجموعة جي اف اتش المالية )ش.م.ب(      284,593,088

27,332,236   1,208,556.0   37.1           70.8             9.25% 43.7 آسيا كابيتال االستثمارية        34,960,000

27,209,480   2,707,394.6   94.2           140.0           -2.28% 98.4 الشركة التجارية العقارية      181,124,855

16,191,827   1,804,455.5   96.9           161.9           0.91% 111.0 الشركة الوطنية االستهالكية القابضة        33,300,000

14,640,893   1,887,687.7   109.0         179.7           0.00% 127.0 مجموعة أرزان الماليه للتمويل و االستثمار      105,534,898

10,768,323   3,076,350.8   250.0         323.8           9.13% 287.0 البنك االهلي المتحد      717,952,673

10,546,571   3,451,892.7   216.2         355.0           0.93% 327.0 البنك األهلي الكويتي      583,737,762

9,977,315     80,937.3        7.0             24.2             -19.00% 8.1 شركة رمال الكويت العقارية          2,479,653

9,964,947     159,858.2      15.6           20.3             0.00% 16.1 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة        14,044,700

 الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي

خالل 52 أسبوع 

بورصـــة الكـــويـت–األسبوعيالتـــقرير 
اتقسم البحوث والدراس-قطاع مينا لالستثمارات المسعرة 

. وتحليل شركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر
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  ياىىب مالحظىىة أن هىىلا الت ريىىر ال يشىىكل توصىىيات اسىىتثمارية أو مىىا  لا كىىان علىى
ف ط للضىرض وقد تم  عداد الت رير. المستثمرين االستمرار في استثماراتهم الخاصة

.المنصوص عليه و ال ينبضي االعتماد عليه ألي  رض آخر

لومىات وأعد هلا الت ريىر للتىداول العىام وتىم ارسىاله لى  كعميىل، لضىرض ت ىديم المع
راش أو بيى  وليس الم صود منه عرض أو ت ديم المشورة فيما يتعلق بشى. العامة ف ط

.أي ورقة مالية

ت دتعالتيمصادرالمنامعهاتمالت ريرهلافيالمعلوماتأنمنالر معل 
دقي ةانتكسواشمست لبشكلمنهابالتح قن ملمنحنبها،موثوقب نهاالشركة
ورةبصناتاةخسايرأيبسببالشركةعل مستوليةتوادال.كاملةأو ير
.المعلوماتهلهاستخداممنمباشرة، يرأومباشرة

.ع. .م. الوطنيةاالستثماراتشركة

شركة االستثمارات الوطنية

شارع المتنبي, شرق
مبنى الخليجية
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