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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 

2022/11/10نشاط بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي بتاريخ 



بورصة الكويت تسجل مكاسب سوقية لألسبوع الثاني على التوالي

أداء مؤشرات البورصة

قفاال األسابوعأنهت بورصة الكويت تعامالتها لألسبوع المنتهي في العاشر من شهر نوفمبر على ارتفاع جمااعي فاي أدام مرشاراتها بالمنارناة ما   

، كماا %1.3، وكالل  مرشار الساوق الرييساي بنسابة %2.7، ومرشار الساوق األول بنسابة %2.4الماضي، حيث ارتف  مرشر السوق العام بنسبة 

  لألسابوع الماضاي، .ملياون د48.8  بالمنارناة ما  .ملياون د63 لاى % 29ارتف  المعدل اليومي لنيمة األسهم المتداولة خاالل األسابوع بنسابة 

.مليون سهم265 لى % 77والمعدل اليومي لكمية األسهم المتداولة بنسبة 

تداوالت األسبوع

لتي أقفلت داخل على مكاسب متفاوتة، عدا جلسة نهاية األسبوع، واكافة جلسات التداولحيث أقفلت جام أدام جلسات هلا األسبوع ايجابيا بوجه عام، 

إليجابي الال  بادأ حيث سجلت مرشرات البورصة الثالثة ارتفاعا واضحا لألسبوع الثاني على التوالي، ولل  استكماال لحالة الزخم ا.المرب  األحمر

  استمرار حضور حيث شهدت كافة جلسات األسبوع عمليات شرام انتنايية ملحوظة على جمي  األسهم النيادية والتشغيلية، م. منل األسبوع الماضي

واصلة رحلة الرغبة اإلستثمارية والمضاربية على حد سوام، محننة بلل  مكاسب سوقية الفتة، األمر الل  عزز من قدرة مرشرات البورصة على م

ننطة وللا  للمارة األولاى منال نهاياة شاهر سابتمبر الماضاي، كماا نجاح مرشار 7,500الصعود، حيث نجح مرشر السوق العام من اختراق مستوى 

ارتفاع ننطة، والل  فنده منل لات الفترة،  يُلكر أن هله اإليجابية وتحسن المناخ اإلستثمار  جام معززا ب8,500السوق األول في استعادة مستوى 

.منفرداالمعدل اليومي لنيم وأحجام التداول بشكل الفت، مما ساهم من ارتفاع كافة  مرشرات قطاعات البورصة، عدا قطاع التأمين الل  تراج 

غوط بيعية وجني لكن جلسة نهاية األسبوع جامت مختلفة نسبيا حيث تعرضت شريحة واسعة من األسهم النيادية وكلل  المتوسطة والصغيرة  لى ض

ناوفمبر، ناهيا  عان حاجاة 9أرباح، متأثرة بالتراجعات والتنلبات الحادة التي شهدتها مرشرات األسواق العالمية خالل جلسة يوم األربعاام الموافا  

اضي، األمر الل  أفند السوق إللتناط بعض األنفاس عنب سلسلة من المكاسب اليومية الصريحة والتي نجح في تحنينها من منتصف شهر أكتوبر الم

. ننطة8,500مرشر السوق األول مستوى 

لألسواق الناشية، والتي MSCIنوفمبر م  المراجعة نصف السنوية لمرشر 10الجدير باللكر أن بورصة الكويت على موعد اليوم الخميس المواف  

علياه ترتاب من المتوق  أن يتم خاللها تعديل بعض أوزان الشركات المدرجة، بإإلضافة  لى احتمالية انضمام أسهم جديدة لهلا المرشر، األمر الال  ي

.استنطاب سيولة أجنبية جديدة للبورصة

2

ملخص أداء السوق خالل األسبوع 

كمية األسهم المتداولة 

)سهم(

قيمة األسهم المتداولة 

)د.ك(
10-Nov-22 (نقطة)

1,326,084,997   315,017,095    t 7.08% t 2.40% مؤشر السوق العام )ع.س(        7,541.81

492,615,305      228,812,362    t 10.75% t 2.66% مؤشر السوق األول )ع.س(        8,460.44

833,469,692      86,204,733      u -4.80% t 1.33% مؤشر السوق الرئيسي )ع.س(        5,603.81

922,482,151      308,612,444    

t

11.34%

t

2.84% 9,488.73       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 سعر      : س .ع: مالحظة*

. وشركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر



 ، .ملياون د151.9 لاى %% 12.2بنسابة 2022سابتمبر 30ارتفعت أرباح شركة اإلتصاالت المتننلة لفترة التسعة شاهور المنتهياة فاي ▪

.  للفترة المماثلة من العام الماضي.مليون د135.4بالمنارنة م  أرباح بنحو 

ملياون 13.6 لاى %% 13.7بنسابة 2022سابتمبر 30ارتفعت أرباح شركة أوالد علي الغانم للسيارات لفترة التسعة شهور المنتهية في ▪

.  للفترة المماثلة من العام الماضي.مليون د11.9 ، بالمنارنة م  أرباح بنحو .د

 لاى %% 22.6بنسابة 2022سابتمبر 30تراجعت أرباح شركة الصناعات الهندسية الثنيلة وبنام السفن لفترة التسعة شاهور المنتهياة فاي ▪

.  للفترة المماثلة من العام الماضي.مليون د4.1 ، بالمنارنة م  أرباح بنحو .مليون د3.2

 ، بالمنارناة ما  أربااح بنحاو .ملياون د5.6بمنادار 2022سابتمبر 30لفترة التسعة شهور المنتهية فاي تكبدت الشركة الكويتية لإلستثمار ▪

.  للفترة المماثلة من العام الماضي.مليون د18.6

 ، .ملياون د12.3 لاى %% 110بنسابة 2022سابتمبر 30ارتفعت أربااح شاركة الصاالحية العنارياة لفتارة التساعة شاهور المنتهياة فاي ▪

.  للفترة المماثلة من العام الماضي.مليون د5.8بالمنارنة م  أرباح بنحو 

 ، بالمنارنة .مليون د1.8 لى % 656بنسبة 2022سبتمبر 30ارتفعت أرباح الشركة األولى لإلستثمار لفترة التسعة شهور المنتهية في ▪

.  للفترة المماثلة من العام الماضي.ألف د234.6م  أرباح بنحو 

 ، .ألااف د20.6 لااى % 13بنساابة 2022ساابتمبر 30ارتفعاات أرباااح مجموعااة جااي  ف  تاال الماليااة لفتاارة التسااعة شااهور المنتهيااة فااي ▪

.  للفترة المماثلة من العام الماضي.ألف د18.2بالمنارنة م  أرباح بنحو 

غيل، صايانة، تحويال أفادت شركة المباني، بأنها قامت بتوقي  وثينة اإللتزام م  المرسسة العامة للرعاياة الساكنية لتصاميم، بناام، تمويال، تشا▪

 ، ومن المتوقا  أن تساتغرق  عملياات .مليون د26والل  تندر قيمته اإلجمالية ب ( S3)وننل الفرص اإلستثمارية لمشروع صباح األحمد 

.سنة32سنوات، بينما تمتد الفترة الزمنية لتشغيل المشروع  لى 3 نشام وتطوير المشروع نحو 

وشاركة المشااري  عطفا على موافنة هيية أسواق المال على تنفيل اإلندماج عن طري  الضم بين شركة النرين لصناعة الكيماويات البترولية▪

شركة هو يوم األحد النابضة، أفادت شركة النرين لصناعة الكيماويات البترولية أن تاريخ حيازة السهم إلستحناقات أسهم تخفيض رأسمال ال

.نوفمبر الجار 13المواف  

أشهر، ولل  لصالح شركة البترول الوطنياة 8  ولمدة .مليون د2.4قامت شركة الصناعات الهندسية الثنيلة وبنام السفن بتوقي  عند بنيمة ▪

.الكويتية
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ملخص أداء السوق خالل األسبوع 

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

. وشركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر



جمياااااااا  مرشااااااااراتأدامارتفاااااااا •

تاااداوالت قطاعاااات الساااوق خاااالل 

األسااااابوع منارناااااة مااااا  األسااااابوع 

عاادا قطاااع التااأمين الاال ،الماضااي

حيث، %1.5تراج  منفردا بنسبة 

ةالنطاعاات الرابحاجام في صدارة 

، %8.2التكنولوجياااا بنسااابة قطاااع

وقطااعتاله قطاع الخادمات المالياة 

لكاال منهمااا، % 3.7الطاقااة  بنساابة 

ة ثااام قطااااع الماااواد األساساااية بنساااب

3.2.%

حتاااال خااااالل تااااداوالت األساااابوع ا•

الخاااادمات البنااااو  وقطاااااع قطاااااع

اتاابالصااناعة المرالماليااة وقطاااع

النيماااة  جمااااليحياااث مااان األولاااى

، %47.8المتداولااااااااااااة بنساااااااااااابة 

.على التوالي10.7%، 24.6%

حتاااال خااااالل تااااداوالت األساااابوع ا•

الخاااادمات الماليااااة وقطاااااع قطاااااع

اتااااب البنااااو  وقطاااااع العنااااار المر

الكمياااة  جمااااليحياااث مااان األولاااى

،%50.6المتداولااااااااااااة بنساااااااااااابة 

.على التوالي13.3%،19.4%

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

0.0%

0.0%

0.2%

0.2%

0.2%

0.8%

1.3%

3.2%

4.8%

6.2%

10.7%

24.6%

47.8%
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الرعاية الصحية

التكنولوجيا

المناف 

الطاقة

التأمين

السل  االستهالكية

المواد األساسية

الخدمات االستهالكية

االتصاالت

العنار

الصناعة

الخدمات المالية

البنو 

0.0%

0.0%

0.1%

0.2%

0.5%

0.9%

1.0%

2.0%

5.8%

6.1%

13.3%

19.4%

50.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

الرعاية الصحية

التكنولوجيا

التأمين

المناف 

السل  االستهالكية

المواد األساسية

الطاقة

االتصاالت

الخدمات االستهالكية

الصناعة

العنار

البنو 

الخدمات المالية

نسبة التغير 10-Nov-22

13,281,043            605,552                 3.68% الطاقة       1,075.09

11,408,288            4,018,544              3.17% المواد األساسية          879.17

81,161,113            33,815,374            2.56% الصناعة       1,136.85

77,224,667            10,088,996            3.05% الخدمات االستهالكية       1,475.02

1                            1                            N/A الرعاية الصحية          481.52

7,249,388              2,605,228              1.76% السلع االستهالكية          458.15

26,039,175            15,208,959            0.83% االتصاالت       1,222.42

257,662,897          150,623,608          2.44% البنوك       1,850.57

1,741,393              676,833                 -1.51% التأمين       1,498.67

176,294,374          19,440,708            2.55% العقار       1,264.50

2,464,391              480,842                 1.04% المنافع          513.16

671,380,954          77,437,380            3.69% الخدمات المالية       1,330.50

177,313                 15,071                   8.19% التكنولوجيا          653.29

 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 بيااات التمويااال الكاااويتي قايماااة األساااتصااادر ساااهمفاااي الساااوق األول •

بوع تاداوالت األسااألعلى تداوال من حيث قيمة األساهم المتداولاة خاالل 

تااداوالت األساابوع لينهااي باالل  ، .مليااون د93.5بنيمااة تااداول بلغاات 

بناا  الكوياات وجااام سااهم ،%4.8بنساابة مرتفعااافلااس 848عنااد سااعر 

  لينهاي بالل  .ملياون د22تبالمركز الثاني بنيمة تاداول بلغاالوطني 

ثاام ، %0.7مرتفعااا بنساابة فلااس1,120سااعر عناادتااداوالت األساابوع

يمااة بنالثالااثبااالمركز شااركة أجيليتااي للمخااازن العموميااة سااهمجااام

عناااد تاااداوالت األسااابوع   لينهاااي باالل  .ملياااون د15.8تااداول بلغااات 

%.3.2مرتفعا بنسبة فلس803سعر

مان حياث بيت التمويال الكاويتي المرتباة األولاىاحتلفي السوق األول •

ثاام حاال بناا  الكوياات ، .مليااون د11,286النيمااة الرأساامالية بنيمااة 

 ، ثام .ملياون د8,459الوطني بالمرتبة الثانياة بنيماة رأسامالية بلغات 

مليااون 3,133حال بناا  بوبيااان بالمرتبااة الثالثاة بنيمااة رأساامالية بلغاات 

. .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

11,286

8,459

3,133

2,622

2,149

1,120

1,115

612

518

0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00

بيت التمويل الكويتي

بن  الكويت الوطني

بن  بوبيان

شركة االتصاالت المتننلة

شركة أجيليتي للمخازن العمومية

بن  الخلي 

شركة المباني

بن  برقان

 (النابضة)مجموعة 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

112,436,978 93,485,572    720.0          1,039.0        4.83% 848.0 بيت التمويل الكويتي     11,286,412,212

19,491,613   22,045,771    902.9          1,143.0        0.72% 1120.0 بنك الكويت الوطني       8,458,608,661

19,694,441   15,806,943    634.0          1,062.5        3.21% 803.0 شركة أجيليتي للمخازن العمومية       2,148,931,255

60,090,789   14,316,857    207.0          313.9           0.00% 237.0 مجموعة الصناعات الوطنية )القابضة(           518,055,699

20,658,452   12,498,517    564.0          698.0           1.17% 606.0 شركة االتصاالت المتنقلة       2,622,197,699

26,919,068   9,293,010      321.0          478.0           7.58% 355.0 الشركة المتكاملة القابضة             89,815,000

35,287,890   8,799,839      216.0          297.8           4.15% 251.0 بنك وربة          502,000,000

22,091,094   7,694,897      230.5          385.0           2.05% 350.0 بنك الخليج       1,120,187,003

37,211,714   7,415,555      186.0          258.7           6.32% 202.0 بنك الكويت الدولي          237,970,373

40,263,181   4,302,444      97.0            187.4           3.85% 108.0 شركة عقارات الكويت          102,315,426

4,968,141     4,116,415      750.0          966.0           4.35% 840.0 شركة أوالد علي الغانم للسيارات          233,100,000

4,642,360     3,864,135      680.8          965.0           2.07% 838.0 بنك بوبيان       3,133,015,922

10,196,056   2,843,408      201.0          475.0           7.78% 277.0 شركة االستثمارات الوطنية          221,007,803

7,191,628     2,598,006      352.0          607.8           0.28% 359.0 شركة ميزان القابضة          111,765,675

9,323,862     2,380,495      210.0          403.0           5.24% 261.0 شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية          286,889,262

1,310,117     2,310,589      981.0          2,099.0        2.25% 1770.0 شركة طيران الجزيرة          389,400,000

10,345,283   2,308,166      204.8          307.0           3.65% 227.0 بنك برقان          746,333,438

17,959,392   2,202,913      112.0          215.0           6.78% 126.0 شركة مشاريع الكويت القابضة          332,640,000

2,279,271     2,043,321      717.0          910.0           2.63% 898.0 شركة المباني       1,115,031,849

11,654,280   1,951,326      162.0          256.0           1.20% 168.0 شركة أالفكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات          159,951,705

1,999,815     1,613,416      769.0          1,125.0        2.26% 816.0 شركة بوبيان للبتروكيماويات          436,415,364

397,984        1,354,737      3,006.0       3,704.0        1.51% 3422.0 شركة هيومن سوفت القابضة          418,294,330

878,952        1,097,984      860.0          1,850.0        5.64% 1274.0 شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية          267,452,488

12,438,966   1,007,039      68.6            138.0           12.62% 83.9 شركة مجموعة االمتياز االستثمارية            95,110,496

419,587        980,166         1,800.0       2,870.0        2.95% 2373.0 شركة بورصة الكويت لألوراق المالية          476,440,855

2,464,391     480,842         188.0          246.0           1.04% 195.0 شركة شمال الزور األولي للطاقة و المياه           214,500,000

 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق األول

خالل 52 أسبوع  
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شركات من حيث القيمة الرأسمالية في السوق الرئيسي10أعلى 
ل مجموعة جي  ف  تاتصدر سهمالرييسيفي السوق •

ة قايمااة األسااهم األعلااى تااداوال ماان حيااث النيمااالماليااة 

14.6بنيماااة تاااداول بلغااات تاااداوالت األسااابوع خاااالل 

عر عنااد سااتااداوالت األساابوع   لينهااي باالل  .مليااون د

شااركة وجااام سااهم، %5.9بنساابة مرتفعااافلااس 81.1

ة تاداول باالمركز الثااني بنيماأعيان لإلجارة واإلستثمار 

وعتاداوالت األسابلينهي بالل   .مليون د13.2بلغت 

ثاام جااام ، %4.6مرتفعااا بنساابة فلااس138عنااد سااعر 

ركز باااالمالشااركة الوطنياااة اإلسااتهالكية النابضااة سااهم 

  لينهاي بالل  .ملياون د6.1الثالث بنيمة تاداول بلغات 

مرتفعااا بنساابةفلااس119عنااد سااعر تااداوالت األساابوع

7.2%

يتي الكاااوالبنااا  التجاااار  احتااالفاااي الساااوق الرييساااي •

956ة المرتبة األولى من حياث النيماة الرأسامالية بنيما

لمرتبااة باالكااويتيالبناا  األهلااي المتحاادثاام، .مليااون د

  ثم شاركة .مليون د705الثانية بنيمة رأسمالية بلغت 

رأسااامالية بالمرتباااة الثالثاااة بنيماااةالكويتياااة اإلتصااااالت 

. .مليون د593بلغت 

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

182,034,106 14,631,817.9 73.0            109.0           5.87% 81.1 مجموعة جي اف اتش المالية )ش.م.ب(        302,311,744

96,812,150   13,212,400.3 104.0          203.8           4.55% 138.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار          91,637,358

51,758,588   6,060,884.6   96.9            157.9           7.21% 119.0 الشركة الوطنية االستهالكية القابضة          35,700,000

48,072,451   5,373,944.0   90.9            270.5           19.88% 117.0 شركة الصفاة لإلستثمار          33,143,255

7,020,324     3,417,608.3   428.0          558.1           5.26% 500.0 شركة الصالحية العقارية        269,179,792

34,144,801   3,377,665.7   94.2            138.0           0.41% 98.8 الشركة التجارية العقارية        181,861,135

64,538,343   3,289,896.4   37.1            70.8             28.60% 56.2 آسيا كابيتال االستثمارية          44,960,000

9,836,599     3,230,490.8   216.2          355.0           1.53% 332.0 البنك األهلي الكويتي        592,663,416

23,425,824   3,224,464.5   113.0          304.0           4.62% 136.0 الشركة الكويتية لالستثمار          74,970,000

21,969,838   3,110,375.0   125.0          212.5           1.44% 141.0 الشركة الوطنية العقارية        279,360,755

 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

3,721,010     352,078.6      91.0            175.0           -19.57% 93.3 شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار المالي          20,526,000

275               72.5               217.4          373.4           -9.44% 259.0 شركة إعادة التأمين الكويتية          62,199,563

1,185,766     38,360.2        31.1            56.7             -8.53% 31.1 الشركة الكويتية العقارية القابضة            5,941,312

14,650          2,508.9          145.0          200.0           -6.86% 163.0 شركة الديرة القابضة          14,958,601

523,683        63,152.3        119.0          165.0           -6.25% 120.0 شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين          21,253,015

133,533        8,111.0          55.3            97.0             -6.06% 62.0 الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار          19,994,466

162,949        134,910.7      751.0          1,240.0        -6.01% 813.0 شركة أسمنت بورتالند كويت          81,480,455

58,294          3,596.2          53.3            100.1           -5.72% 61.0 شركة سنام العقارية            7,453,285

776,107        20,526.4        25.6            56.7             -4.95% 26.9 شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري            2,690,000

1,017,980     54,472.7        49.7            123.0           -4.15% 55.5 شركة حيات لإلتصاالت            5,133,750

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

64,538,343   3,289,896.4    37.1            70.8             28.60% 56.2 آسيا كابيتال االستثمارية        44,960,000

50,476,055   1,268,337.7    14.7            94.0             22.79% 26.4 شركة جياد القابضة          4,851,932

48,072,451   5,373,944.0    90.9            270.5           19.88% 117.0 شركة الصفاة لإلستثمار        33,143,255

38,800          3,327.8           63.0            148.0           15.85% 95.0 شركة االمتيازات الخليجية القابضة          3,800,000

2,346,280     128,632.1       43.2            120.0           15.77% 58.0 شركة مراكز التجارة العقارية          8,700,000

13,758,678   1,137,450.6    70.1            189.0           14.47% 87.8 شركة إنوفست )ش.م.ب(        48,110,905

14,177,342   1,131,044.5    68.2            104.0           13.61% 84.3 الشركة األولى لالستثمار        37,596,008

5,713,124     586,024.0       75.6            152.4           11.92% 107.0 شركة مجموعة الخصوصية القابضة        18,184,650

363,057        166,154.8       368.0          612.0           11.72% 486.0 شركة المجموعة البترولية المستقلة        91,566,045

3,829,118     137,703.3       32.4            67.0             11.40% 38.1 شركة التخصيص القابضة        23,241,000

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

182,034,106 14,631,817.9 73.0           109.0           5.87% 81.1 مجموعة جي اف اتش المالية )ش.م.ب(      302,311,744

96,812,150   13,212,400.3 104.0         203.8           4.55% 138.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار        91,637,358

64,538,343   3,289,896.4   37.1           70.8             28.60% 56.2 آسيا كابيتال االستثمارية        44,960,000

51,758,588   6,060,884.6   96.9           157.9           7.21% 119.0 الشركة الوطنية االستهالكية القابضة        35,700,000

50,476,055   1,268,337.7   14.7           94.0             22.79% 26.4 شركة جياد القابضة          4,851,932

48,072,451   5,373,944.0   90.9           270.5           19.88% 117.0 شركة الصفاة لإلستثمار        33,143,255

34,144,801   3,377,665.7   94.2           138.0           0.41% 98.8 الشركة التجارية العقارية      181,861,135

23,425,824   3,224,464.5   113.0         304.0           4.62% 136.0 الشركة الكويتية لالستثمار        74,970,000

21,969,838   3,110,375.0   125.0         212.5           1.44% 141.0 الشركة الوطنية العقارية      279,360,755

18,168,271   2,315,504.4   109.0         179.7           0.79% 128.0 مجموعة أرزان الماليه للتمويل و االستثمار      106,365,881

 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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ى يجااب مالحظااة أن هاالا التنرياار ال يشااكل توصاايات اسااتثمارية أو مااا  لا كااان علاا
فنط للغارض وقد تم  عداد التنرير. المستثمرين االستمرار في استثماراتهم الخاصة

.المنصوص عليه و ال ينبغي االعتماد عليه أل  غرض آخر

لوماات وأعد هلا التنريار للتاداول العاام وتام ارسااله لا  كعميال، لغارض تناديم المع
رام أو بيا  وليس المنصود منه عرض أو تنديم المشورة فيما يتعل  بشا. العامة فنط

.أ  ورقة مالية

تندتعالتيمصادرالمنجمعهاتمالتنريرهلافيالمعلوماتأنمنالرغمعلى
دقينةانتكسواممستنلبشكلمنهابالتحن ننملمنحنبها،موثوقبأنهاالشركة
ورةبصناتجةخسايرأ بسببالشركةعلىمسروليةتوجدال.كاملةأوغير
.المعلوماتهلهاستخداممنمباشرة،غيرأومباشرة

.ع. .م.لالوطنيةاالستثماراتشركة

شركة االستثمارات الوطنية

شارع المتنبي, شرق
مبنى الخليجية

الكويت 13117الصفاة 25667. ب. ص

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


