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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 

2022/11/24نشاط بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي بتاريخ 



الكويت تسجل أول تراجع أسبوعي منذ ثالثة أسابيعبورصة 

أداء مؤشرات البورصة

ع إقفيال األسيبوع هر نوفمبر على تباين فيي أدا  مششيراتها بالمرارنية ميمن شأنهت بورصة الكويت تعامالتها لألسبوع المنتهي في الرابع والعشرون 

، في حين ارتفع مششر السيوق الرييسيي منفيردا بنسيبة %0.4، ومششر السوق األول بنسبة %0.3الماضي، حيث تراجع مششر السوق العام بنسبة 

ك لألسيبوع الماضيي، .ملييون د62.9ك بالرارنية ميع .ملييون د37.7إليى % 40، كما تراجع المعدل اليومي لريمة األسهم المتداولية بنسيبة 0.2%

.مليون سهم159إلى % 45وكذلك المعدل اليومي لكمية األسهم المتداولة بنسبة 

تداوالت األسبوع

األخيرة داخيل المربيع على تراجعات متفاوتة، بينما أقفلت جلسة التداولأربع جلسات حيث أقفلت جا  أدا  جلسات هذا األسبوع سلبيا بشكل طفيف، 

.األخضر

وبيالنرر إليى سجلت مششر السوق العام تراجعا مع نهاية تعامالت األسبوع، وذلك عرب صعود مششرات البورصة على مدار ثالثة أسيابيع متتاليية،

اليذ  وا ، األمير تعامالت الفترة، نجد أنها اتسمت بحالة من الضعف النسبي المايل إلى التراجع، وهدو  الرغبة اإلستثمارية والمضاربية على حد س

ألسيهم م تينج  اانعكس بشكل مباشر على تراجع المعدل اليومي لريم وأحجام التداول بشكل حاد، بالمرارنة مع معدالتهما خالل الفترة الماضية، كميا لي

ششر السوق العام دون يُذكر أن مكاسب الجلسة األخيرة قلصت نسبيا من خساير األسبوع، حيث أقفل م. الريادية في تحريق أ  مكاسب سوقية ملموسة

.نرطة8,500نرطة، كما أقفل مششر السوق األول دون مستوى 7,600مستوى 

المحفزات ولعل هذه التراجعات النسبية التي شهدتها مششرات البورصة، تكون مبررة بعد رحلة صعودها منذ مطلع الشهر الجار ، كما أن انحسار

الماليية ن بياناتهيا اإليجابية في الوقت الراهن، أضعف كثيرا من وتيرة المتعاملين نحو الشرا  اإلنترايي، ناهيك عن إفصاح كافة الشركات المدرجة ع

.الفصلية، والتي كانت لها دورا واضحا على مسار التداوالت خالل الفترة الماضية
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ملخص أداء السوق خالل األسبوع 

كمية األسهم المتداولة 

)سهم(

قيمة األسهم المتداولة 

)د.ك(
24-Nov-22 (نقطة)

792,793,154      188,527,567    t 7.72% u -0.31% مؤشر السوق العام )ع.س(        7,586.59

349,833,380      140,804,400    t 11.09% u -0.43% مؤشر السوق األول )ع.س(        8,486.24

442,959,774      47,723,167      u -3.09% t 0.18% مؤشر السوق الرئيسي )ع.س(        5,704.58

667,802,233      206,493,312    

t

11.73%

u

-0.29% 9,522.49       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: مالحرة*

. وشركة االستثمارات الوطنية Refinitiv: المصدر



ك حتيى نهايية الربيع .ملييون د22.8مليار جنيه مصر  ما يعيادل نحيو 1.3أرباحا صافية بلغت –مصر –حرق بنك بنك الكويت الوطني ▪

.ك لذات الفترة من العام الماضي.مليون د20.3مليار جنيه مصر  ما يعادل نحو 1.1، بالمرارنة مع 2022الثالث من العام 

شيارية للرييام أفاد بنك الخليج بأنه حصيل عليى موافرية بنيك الكوييت المركيز  عليى تعييين شيركة مياكنز  لإلستشيارات اإلداريية، كجهية است▪

.بدراسة جدوى اإلستحواذ أو اإلندماج بينه وبين البنك األهلي الكويتي بما يحرق أكبر منفعة لمساهمي كال البنكين

ك، .ملييون د16.7إليى %% 196بنسيبة 2022يونييو 30ارتفعت أرباح شركة بوبييان للبتروكيماوييات لفتيرة السيتة أشيهر المنتهيية فيي ▪

.ك للفترة المماثلة من العام الماضي.مليون د5.6بالمرارنة مع أرباح بنحو 

ك، حييث .ة ملييون دأفادت شركة الصالحية العرارية، بأنها أتمت عملية شرا  ثالث عرارات استثمارية بدولة الكويت بريمة إجمالية تبلغ أربع▪

.تم سداد المبلغ بالكامل، كما تم نرل ملكية هذه العرارات المذكورة إلى الشركة

ويتيية عيدم المضيي قيدما فيي عمليية بييع حصية المجموعية فيي شيركة زيين السيودان والشيركة الك" زيين"قيررت شيركة اإلتصياالت المتنرلية ▪

.وذلك لعدم تحريق الفوايد المرجوة من أهداف عملية البيعالسودانية الرابضة،

ملييون 1.1وافرت هيية أسواق المال على إعادة هيكلة رأس مال شركة بوبيان للبتروكيماوييات، وذليك بتخفييأ رأس ميال الشيركة بمريدار ▪

ق زييادة ك إلتمام عملية اإلندماج عن طريق الضم بينها وبين شركة المجموعية التعليميية الرابضية، ثيم زييادة رأس ميال الشيركة عين طريي.د

فلس وبدون عالوة إصيدار، وتخصي  100سهم بريمة أسمية 10,676,452عينية بذات المبلغ الذ  تم تخفيضه عن طريق إصدار عدد 

سهم مين أسيهم شيركة بوبييان للبتروكيماوييات مرابيل كيل سيهم مين أسيهم 3.01لمساهمي شركة المجموعة التعليمية الرابضة بنسبة مرايضة 

.شركة المجموعة التعليمية الرابضة
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قطاعييييييات مششييييييراتأدا تبيييييياين•

تيييداوالت األسيييبوع السيييوق خيييالل 

،مرارنيييية مييييع األسييييبوع الماضييييي

الرطاعييات جييا  فييي صييدارة حيييث

سيييبة التكنولوجييييا بنقطييياعالرابحييية

، تييييييييياله قطييييييييياع السيييييييييلع 8.3%

، فييييي %3.4اإلسييييتهالكية بنسييييبة 

حييين جييا  قطيياع الخييدمات المالييية 

عليييييييى رأس الخاسيييييييرين بنسيييييييبة 

، ثييييييم قطيييييياع اإلتصيييييياالت 2.8%

%.2.7بنسبة 

حتييييل خييييالل تييييداوالت األسييييبوع ا•

الخييييدمات البنييييوك وقطيييياع قطيييياع

ب اتياإلتصياالت المرالمالية وقطاع

الريمييية إجمييياليحييييث مييين األوليييى

، %38.1المتداوليييييييييييية بنسييييييييييييبة 

.على التوالي14.6%، 23.8%

حتييييل خييييالل تييييداوالت األسييييبوع ا•

الخييييدمات المالييييية وقطيييياع قطيييياع

اتييييب البنييييوك وقطيييياع العرييييار المر

الكميييية إجمييياليحييييث مييين األوليييى

،%48.4المتداوليييييييييييية بنسييييييييييييبة 

.على التوالي16.4%،17.6%

الكويتبورصة مؤشرات قطاعات 
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األسهم المتداولةمساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولةمساهمة القطاعات من حيث قيمة 
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نسبة التغير 24-Nov-22

5,432,372              195,261                 0.39% الطاقة       1,102.03

2,334,292              1,872,626              0.83% المواد األساسية          884.64

38,772,949            18,255,921            -0.54% الصناعة       1,119.93

33,448,935            5,161,172              0.54% الخدمات االستهالكية       1,483.51

15,000                   6,136                     N/A الرعاية الصحية          454.28

7,301,341              2,786,571              3.43% السلع االستهالكية          476.29

45,938,006            27,515,197            -2.65% االتصاالت       1,224.41

139,246,667          71,835,813            0.26% البنوك       1,865.67

3,564,870              216,316                 0.25% التأمين       1,556.11

130,303,463          15,472,128            -0.36% العقار       1,275.84

1,999,155              391,614                 -0.51% المنافع          513.16

383,958,068          44,775,403            -2.76% الخدمات المالية       1,342.46

478,036                 43,408                   8.27% التكنولوجيا          676.57

 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 بييييت التموييييل الكيييويتي قايمييية األسيييتصيييدر سيييهمفيييي السيييوق األول •

بوع تيداوالت األسياألعلى تداوال من حيث قيمة األسيهم المتداولية خيالل 

تييداوالت األسييبوع لينهييي بييذلك ،ك.مليييون د31.7بريميية تييداول بلغييت 

شييييركة وجييييا  سييييهم،%0.2بنسييييبة مرتفعييييافلييييس 864عنييييد سييييعر 

مليييون 26.2تبييالمركز الثيياني بريميية تييداول بلغيياإلتصيياالت المتنرليية

متراجعيا بنسيبة فلس593سعر عندتداوالت األسبوعك لينهي بذلك .د

مية تيداول بريالثاليثبالمركز بنك الكويت الوطني سهمجا ثم ، 4.1%

عنيييد سيييعرتيييداوالت األسيييبوع ك لينهيييي بيييذلك .ملييييون د15.5بلغيييت 

%.0.1مرتفعا بنسبة فلس1,120

مين حييث بيت التموييل الكيويتي المرتبية األوليىاحتلفي السوق األول •

ثييم حييل بنييك الكويييت ،ك.مليييون د11,499الريميية الرأسييمالية بريميية 

ك، ثيم .ملييون د8,459الوطني بالمرتبة الثانيية بريمية رأسيمالية بلغيت 

مليييون 3,155حيل بنييك بوبيييان بالمرتبيية الثالثية بريميية رأسييمالية بلغييت 

.ك.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
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بيت التمويل الكويتي

بنك الكويت الوطني

بنك بوبيان

شركة االتصاالت المتنرلة

شركة أجيليتي للمخازن العمومية

بنك الخليج

شركة المباني

بنك برقان

شركة مشاريع الكويت الرابضة

 (الرابضة)مجموعة الصناعات الوطنية 

ك.مليون د

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

36,828,728   31,712,473    720.0          1,039.0        0.23% 864.0 بيت التمويل الكويتي     11,499,363,386

43,987,954   26,164,669    564.0          698.0           -4.05% 593.0 شركة االتصاالت المتنقلة       2,565,945,933

13,890,745   15,504,515    902.9          1,143.0        0.09% 1120.0 بنك الكويت الوطني       8,458,608,661

14,313,432   11,087,910    634.0          1,062.5        -1.52% 775.0 شركة أجيليتي للمخازن العمومية       2,073,999,654

78,692,006   10,216,335    112.0          215.0           -14.48% 124.0 شركة مشاريع الكويت القابضة          626,011,057

36,151,697   7,269,346      186.0          258.7           -1.47% 201.0 بنك الكويت الدولي          236,792,302

25,372,724   6,464,091      216.0          290.0           1.19% 255.0 بنك وربة          510,000,000

16,204,681   3,998,189      207.0          313.9           -0.41% 245.0 مجموعة الصناعات الوطنية )القابضة(           535,542,811

34,976,942   3,846,399      97.0            186.4           1.82% 112.0 شركة عقارات الكويت          106,104,887

4,531,401     3,819,404      680.8          965.0           -0.12% 844.0 بنك بوبيان       3,155,448,016

9,746,031     3,308,454      230.5          385.0           1.18% 343.0 بنك الخليج       1,097,783,262

7,294,798     2,785,754      345.0          598.0           3.28% 378.0 شركة ميزان القابضة          117,680,850

2,523,724     2,123,162      750.0          966.0           2.29% 849.0 شركة أوالد علي الغانم للسيارات          235,597,500

5,825,350     2,115,574      321.0          478.0           2.49% 370.0 الشركة المتكاملة القابضة             93,610,000

2,260,967     1,851,277      769.0          1,125.0        0.86% 820.0 شركة بوبيان للبتروكيماويات          438,554,655

760,557        1,765,934      1,800.0       2,870.0        -1.65% 2321.0 شركة بورصة الكويت لألوراق المالية          466,000,516

1,695,967     1,491,076      717.0          910.0           -1.45% 883.0 شركة المباني       1,096,406,596

737,349        1,328,290      981.0          2,099.0        0.56% 1795.0 شركة طيران الجزيرة          394,900,000

282,733        963,313         3,006.0       3,704.0        -0.64% 3400.0 شركة هيومن سوفت القابضة          415,605,120

3,648,431     833,467         204.8          307.0           0.44% 229.0 بنك برقان          752,909,063

491,044        646,337         860.0          1,850.0        2.12% 1302.0 شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية          273,330,564

1,695,665     458,376         201.0          475.0           0.37% 270.0 شركة االستثمارات الوطنية          215,422,768

1,999,155     391,614         188.0          238.0           -0.51% 195.0 شركة شمال الزور األولي للطاقة و المياه           214,500,000

1,973,672     336,908         162.0          234.0           0.59% 171.0 شركة أالفكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات          162,807,985

3,947,627     321,534         68.6            138.0           0.75% 80.7 شركة مجموعة االمتياز االستثمارية            91,482,920

 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق األول

خالل 52 أسبوع  



نشاط السوق الرئيسي 
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شركات من حيث القيمة الرأسمالية في السوق الرئيسي10أعلى 

ش مجموعة جي إف إتيتصدر سهمالرييسيفي السوق •

ة قايميية األسييهم األعلييى تييداوال ميين حيييث الريمييالمالييية 

ملييون 7.7بريمة تيداول بلغيت تداوالت األسبوع خالل 

83.7عنييد سييعر تييداوالت األسييبوع ك لينهييي بييذلك .د

شييركة أعيييان وجييا  سييهم، %1.1بنسييبة مرتفعييافلييس 

ل بلغيت بيالمركز الثياني بريمية تيداولإلجارة واإلستثمار 

عر عنيد سيتيداوالت األسيبوعلينهي بذلك ك.مليون د6

شيركة ثم جا  سيهم ، %3.5منخفضا بنسبة فلس138

ل بلغييت بييالمركز الثالييث بريميية تييداوالصييالحية العرارييية 

د عنيييتييداوالت األسييبوعك لينهييي بيييذلك .مليييون د3.1

%1.8مرتفعا بنسبة فلس523سعر 

يتي الكيييوالبنيييك التجيييار  احتيييلفيييي السيييوق الرييسيييي •

966ة المرتبة األولى من حييث الريمية الرأسيمالية بريمي

لمرتبيية باالكييويتيالبنييك األهلييي المتحييدثييم،ك.مليييون د

ك ثيم البنيك .ملييون د720الثانية بريمة رأسمالية بلغيت 

لية بلغييت األهلييي الكييويتي بالمرتبيية الثالثيية بريميية رأسييما

.ك.مليون د596

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

91,648,050   7,657,847.2   73.0            109.0           1.09% 83.7 مجموعة جي اف اتش المالية )ش.م.ب(        318,263,191

43,486,086   6,043,269.1   104.0          203.8           -3.50% 138.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار          91,637,358

5,944,309     3,112,160.6   428.0          539.0           1.75% 523.0 شركة الصالحية العقارية        281,562,062

26,068,136   2,577,949.0   94.2            132.0           -1.20% 98.5 الشركة التجارية العقارية        181,308,925

20,035,206   2,571,767.2   90.9            270.5           1.59% 128.0 شركة الصفاة لإلستثمار          36,259,288

6,721,758     2,219,198.2   216.2          355.0           1.21% 334.0 البنك األهلي الكويتي        596,233,678

12,077,730   1,799,904.1   125.0          212.5           0.67% 150.0 الشركة الوطنية العقارية        297,192,292

14,310,708   1,782,340.4   109.0          179.7           -3.91% 123.0 مجموعة أرزان الماليه للتمويل و االستثمار        102,210,964

12,029,880   1,485,526.9   96.9            157.9           -3.20% 121.0 الشركة الوطنية االستهالكية القابضة          36,300,000

15,468,822   1,147,392.4   68.2            104.0           -3.42% 73.5 الشركة األولى لالستثمار          32,779,438

 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق الرئيسي

خالل 52 أسبوع 
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ك.مليون د

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

3,132,968     90,445.9        24.3            61.4             -14.91% 27.4 اق للتأمين التكافلي            3,020,850 شركة وث

56,296          4,676.1          63.0            148.0           -8.02% 86.0 شركة االمتيازات الخليجية القابضة            3,440,000

621,641        9,439.4          13.7            50.9             -7.93% 15.1 شركة الصلبوخ التجارية            1,584,625

1,128,167     41,052.2        28.0            60.0             -5.85% 33.8 شركة صناعات أسمنت الفجيرة )ش.م.ع(          13,023,014

20,812          875.2             33.6            61.9             -5.24% 41.6 الشركة األولي للتأمين التكافلي            4,434,560

63,000          3,802.0          51.3            75.6             -5.01% 58.8 شركة منشات للمشاريع العقارية          18,933,600

1,043,428     97,852.4        70.1            108.0           -4.96% 92.0 شركة وربة كابيتال القابضة            9,200,000

214,426        7,528.3          25.8            56.9             -4.88% 35.1 الشركة الكويتية السورية القابضة            6,187,319

524,853        10,671.6        18.6            80.1             -4.65% 20.5 شركة بيت الطاقة القابضة          15,375,000

1,250,084     75,979.4        49.6            81.2             -4.61% 60.0 شركة اإلنمــاء العقارية          27,032,081

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

3,473,524     203,801.8       49.7            79.0             10.71% 62.0 يونيكاب لالستثمار و التمويل        14,855,004

2,111,500     94,564.9         35.0            54.0             9.29% 45.9 شركة سنرجي القابضة          9,180,000

89,745          1,967.6           13.5            65.5             8.74% 22.4 شركة تصنيف وتحصيل األموال          3,696,000

478,036        43,408.2         74.1            110.0           8.27% 93.0 شركة األنظمة اآللية          9,300,000

11,600          734.7              53.3            100.1           7.56% 64.0 شركة سنام العقارية          7,819,840

13,357          2,104.7           143.0          200.0           6.96% 169.0 شركة الديرة القابضة        15,509,225

60,001          2,919.1           29.5            66.9             6.34% 52.0 شركة المعدات القابضة          4,160,000

147,932        78,857.6         379.0          627.0           5.40% 547.0 شركة الكويت للتأمين      106,139,880

16,778,057   531,625.1       25.1            59.2             5.37% 31.4 شركة منازل القابضة        13,515,502

53,095          3,159.2           57.5            79.9             4.83% 62.9 شركة عمار للتمويل واالجاره        12,580,000

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

91,648,050   7,657,847.2   73.0           109.0           1.09% 83.7 مجموعة جي اف اتش المالية )ش.م.ب(      318,263,191

43,486,086   6,043,269.1   104.0         203.8           -3.50% 138.0 شركة أعيان لالجارة واالستثمار        91,637,358

26,068,136   2,577,949.0   94.2           132.0           -1.20% 98.5 الشركة التجارية العقارية      181,308,925

20,035,206   2,571,767.2   90.9           270.5           1.59% 128.0 شركة الصفاة لإلستثمار        36,259,288

19,870,693   524,334.5      14.7           93.0             -3.47% 25.0 شركة جياد القابضة          4,594,632

18,544,919   979,016.4      37.1           70.8             -3.11% 52.9 آسيا كابيتال االستثمارية        42,320,000

16,778,057   531,625.1      25.1           59.2             5.37% 31.4 شركة منازل القابضة        13,515,502

16,349,441   535,651.3      26.4           45.4             -1.82% 32.4 الشركة العربية العقارية        16,518,978

15,468,822   1,147,392.4   68.2           104.0           -3.42% 73.5 الشركة األولى لالستثمار        32,779,438

14,310,708   1,782,340.4   109.0         179.7           -3.91% 123.0 مجموعة أرزان الماليه للتمويل و االستثمار      102,210,964

 الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي

خالل 52 أسبوع 

بورصـــة الكـــويـت–األسبوعيالتـــقرير 
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ى يجييب مالحريية أن هييذا التررييير ال يشييكل توصيييات اسييتثمارية أو مييا إذا كييان عليي
فرط للغيرأ وقد تم إعداد التررير. المستثمرين االستمرار في استثماراتهم الخاصة

.المنصو  عليه و ال ينبغي االعتماد عليه أل  غرأ آخر

لوميات وأعد هذا الترريير للتيداول العيام وتيم ارسياله ليك كعمييل، لغيرأ تريديم المع
را  أو بييع وليس المرصود منه عرأ أو ترديم المشورة فيما يتعلق بشي. العامة فرط

.أ  ورقة مالية

تردتعالتيمصادرالمنجمعهاتمالترريرهذافيالمعلوماتأنمنالرغمعلى
دقيرةانتكسوا مسترلبشكلمنهابالتحرقنرملمنحنبها،موثوقبأنهاالشركة
ورةبصناتجةخسايرأ بسببالشركةعلىمسشوليةتوجدال.كاملةأوغير
.المعلوماتهذهاستخداممنمباشرة،غيرأومباشرة

.ع.ك.م.شالوطنيةاالستثماراتشركة

شركة االستثمارات الوطنية

شارع المتنبي, شرق
مبنى الخليجية
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