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يالفيدرا�االحتيناطبنكرفع،2022/09/21في
الدوالر علىاألساسالفائدةسعر األمر�كي
إجماعشبههناكوكان،%0.75بـاألمر�كي

أنعوالواقالز�ادة،منا�مستوىهذاعلىسابق
قبلهاار أشقدكانالفيدرا�ياالحتيناطبنكرئيس

أولويةوهالتضخمكبحبأنيوحيماإ�ىبأسابيع
ةللسياستشددأقىصإحتمالع�ماالبنك

تكاليفب�ليسالقرار هذامثل.النقدية
مايلالتموتكلفةز�ادةجانبفإ�ىبالتأكيد،

دىأاالقتصادي،النموبفرصاإلضرار إ�ىيؤدي
 
ً
منزادوا�مالأسواقفيكبيرةخسائر إ�ىأيضا

همالتزاماتسدادعنا�مدينيننتعثر احتماالت
استمرار ومع.خاصةأوسياديةكانتسواء

ا،توسعهواحتمالاألوكرانينةالروسيةالحرب
األزماتعنداألوروبينةالشعوبنزوعومع

بويةالشعوالقياداتاألحزاباختينار إ�ىالكبرى
حدإ�ىووإيطاليا،السويدفيحدثكمااليمينينة

التعاملأصبحوبولندا،ا�مجر وقبلهابر�طانينا،ما
 أكثر األزمةمع

ً
.تعقيدا

سبتمبر 21والجاريالعاممنمارس15بيننوما
اساألسالفائدةأسعار ز�اداتعددبلغالفائت،

مجموعهبماز�ادات5األمر�كيالدوالر على
-%3.00الفائدةسعر مستوىليبلغ3.00%
في%0.25بالز�اداتتلكبدأت،3.25%

بز�اداتث�ثثممايو،في%0.50ثممارس،
.مبروسبتويوليويونيوفيمنهالكل0.75%
 مثله

ً
4تعم�علىالفائدةأسعار رفعتتماما

عر سا�مرتبطالخليجيالتعاونمجلسدولمن
تلكبرر ماألمر�كي،بالدوالر بالكاملعم�تهاصرف
الدوالر لفائدةالكاملةالتبعيةفيالدول

حالهوكماالتضخمكبحليساألمر�كي،
بمع�ا،عم�تهتوطينوإنمااألمر�كي،الفيدرا�ي

كياألمر�الدوالر إ�ىتحويلهااحتماالتمنالحد
.أعلىفائدةمستوىيمنحأصبحإن

سلةبعملتهاصرفسعر ا�مرتبطالكويتوفي
ر الدواليهيمنواليتالرئيسية،العم�تمن

 األمر�كي
ً
لكويتابنكرفعمكوناتها،علىأيضا

 منهاخمسمرات،6الخصمسعر ا�مركزي
ً
الحقا

ر الدوالعلىاألساسالفائدةلسعر ز�ادةلكل
هر شفيمنفردةز�ادةإ�ىباإلضافةاألمر�كي،
عنالجوهرياالخت�ف.الفائتأغسطس

عاونالتمجلسودولاألمر�كيالفيدرا�يز�ادات
سعر علىز�ادةكلأنهواألخرى،الخليجي

ليبلغ%1.50مجموعهبما%0.25بلغتالخصم
22منذ%3.00الكوييتالديننار علىالخصمسعر 

سعر فيالهامشأنيع�ذلك.2022سبتمبر
حلصالتحولقداألمر�كيالدوالر معالفائدة

القرنخ�لمرةألول%0.25-%صفر-األخير
وال.ا�مرافقالبينانيالرسملهيعرضكماالجاري

وقدي،ا�مركزالكويتبنكحرفيةمنواثقينزلنا
علىئدةالفابانزالقللسماحتفسير لديهيكون

الدوالر فائدةدونماإ�ىالكوييتالديننار 
عر سارتفاعإ�ىإضافةسابقة،وهياألمر�كي،

يت،الكويالديننار مقابلاألمر�كيالدوالر صرف
سير التفيكونوقد.تفسيرهسماعفيونأمل

ر وتوفإدارتهمجلستشكيلإكتمالعدمهو
وهونة،ثمانيأصلمنمناصبهمبحكمفقطأربعة

طةسلالفائدةقرار سلطةألنمقبولتفسير 
أمر السلطةتلكغيابكانوإناإلدارة،مجلس

دوق.العالمفيالسائدةالظروفظلفيخطر 
انينةاالئتما�محافظتركيبنةالتفسير يكون

كنولا�منطق،بعضفيهيكونوقدللمصارف،
أيبنعتقدوالنفعه،منبكثير أكثر مخاطره
.النموهوالقلقمبرر أناألحوال
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 أقلسبتمبر شهر أداءكان
ً
أداءبمقارنةنشاطا

قيمةمعدلانخفضحيثأغسطس،شهر 
تمؤشرالجميعسلبيأداءمعاليو�التداول
حوبناألولالسوقمؤشر انخفضفقد.األسعار

،%9.0-بنحوالرئييسالسوقومؤشر 7.5%-
 وانخفض

ً
يلةحصوهـوالعامالسوقمؤشر أيضا

انخفضوكذلك،%7.8-بنحوالسوقينأداء
.%10.3-بنحو50الرئييسالسوقمؤشر 

بتمبر سفيا�مطلقةالبورصةسيولةوانخفضت
ولةالسيبلغتحيثأغسطس،بسيولةمقارنة

وىمستمنهابطةكوييتديننار مليون920نحو
.طسأغسشهر لسيولةكوييتديننار مليار 1.244

تمبر سبلشهر اليو�التداولقيمةمعدلوبلغ
-نحوببانخفاضأيكوييت،ديننار مليون46نحو

لشهر القيمةتلكمعدلمستوىعن15.0%
غوبل.كوييتديننار مليون54.1البالغأغسطس

ألو�ىاالتسعةالشهور فيالبورصةسيولةحجم
نحو)عمليوم180فيأي(الجاريالعاممن

قيمةمعدلوبلغكوييت،ديننار مليار 11.493
ديننار مليون63.8نحوللفترةاليو�التداول
 كوييت،

ً
قيمةبمعدلمقارنة%21.8بنحومرتفعا

البالغ2021عاممنذاتهاللفترةاليو�التداول
.كوييتديننار مليون52.4نحو

شير تالعامبدايةمنذالسيولةتوجهاتوالزالت
ىسوتحصللما�مدرجةالشركاتنصفأنإ�ى

50ضمنهاالسيولة،تلكمنفقط%1.7على
،السيولةتلكمنفقط%0.5بنحوحظيتشركة

الشركاتأما.تداولأيدونمنواحدةوشركة
قيمتهاشركة12حظيتفقدالسائلة،الصغيرة

الشركاتقيمةإجما�يمن%4.8تبلغالسوقية
البورصة،سيولةمن%15.2نحوعلىا�مدرجة

حرميالزالالكبير السيولةنشاطأنيع�ذلك
وعلىمنها،ا�مدرجةالشركاتنصفنحو

قيمتهاشركاتإ�ىبقوةيميلالنقيض،
علىالسيولةتوز�عأما.ضئيلةالسوقية
فكان،2022سبتمبرشهر خ�لالسوقين

:كالتا�ي

)شركة27(األولالسوق
ديننار مليون710.3بنحواألولالسوقحظي

البورصة،سيولةمن%77.2نسبتنهماأوكوييت
)شركة13(شركاتهنصفنحوحظيتوضمنه

كاملمن%70.6ونحوسيولتهمن%91.5على
ماعلىاآلخر النصفحظيبينماالبورصة،سيولة

شركةوحظيتسيولته،من%8.5نحوأوتبقى
%25.2ونحوسيولتهمن%32.6بنحوواحدة

بلغو.عاليةتركز نسبوتلكالسوقسيولةمن
ةقيمإجما�يمناألولالسوقتداوالتنصيب

نماألو�ىالتسعةللشهور البورصةتداوالت
.%71.9نحوالجاريالعام

)شركة130(الرئييسالسوق
نحوأوكوييتديننار مليون209.4بنحوحظي
%20حظيتوضمنهالبورصة،سيولةمن22.8%

بينماسيولته،من%86.6علىشركاتهمن
سيولتهمن%13.4بنحوشركاتهمن%80اكتفت

 فيهالسيولةتركز أنيع�ما
ً
.عاٍل توىبمسأيضا

إجما�يمنالرئييسالسوقتداوالتنصيبوبلغ
منىاألو�التسعةالشهور خ�لالتداوالتقيمة
.%28.1نحوالجاريالعام

األولالسوقينبيننالسيولةتوز�عقورنماوإذا
 نرىوالرئييس،

ً
لةالسيونصيبفيتراجعا

الجاريالعاممنمىض�ماالرئييسللسوق
كانحينها،2021عاملكاملبتوز�عهامقارنة
 %60.1األولالسوقنصيب

ً
%39.9نحوتاركا

.الرئييسالسوقلسيولة
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منولاألللنصفأعمالهنتنائجعنوربةبنكأعلن
حقققدالبنكأنإ�ىتشير واليتالحا�ي،العام
 
ً
11.9نحوبلغت)الضرائبخصمبعد(أرباحا

ديننار مليون6.1بنحومقارنةكوييتديننار مليون
بارتفاعأي،2021عاممنذاتهاللفترةكوييت

نسبتنهماأوكوييتديننار مليون5.8مقداره
جملةانخفاضنتيجةذلكوتحقق.96.1%

الربحانخفاضمنأعلىبقيمةا�مخصصات
لبنكلالتشغيليالربحانخفضإذ.التشغيلي

ديننار مليون1.4بنحو)ا�مخصصاتخصمقبل(
ةلجملاالنخفاضكانبينما،%5.2بنحوأوكوييت

كوييتديننار مليون7.5بنحوا�مخصصات
.%37.2وبنسبة

اإليراداتإجما�يارتفعالتفاصيل،وفي
أوكوييتديننار ألف901بنحوللبنكالتشغيلية

 ،%2.2نحو
ً
ديننار مليون41.21نحوإ�ىوصوال

كوييتديننار مليون40.31نحومعمقارنةكوييت
نتيجةذلكوتحقق.2021عاممننفسهاللفترة
قيمةبوعموالتأتعابإيراداتصافيبنندارتفاع

إ�ىليصل،%144.9وبنسبةكوييتديننار مليون2
مليون1.4نحومقابلكوييتديننار مليون3.4

،وارتفع.كوييتديننار 
ً
يراداتإصافيبنندأيضا

بنحوأوكوييتديننار ألف513بنحوالتمويل
2.2%، 

ً
كوييتديننار مليون23.9نحوإ�ىوصوال

مابين.كوييتديننار مليون23.4نحومعمقارنة
ينةأجنبعم�تتحويل)خسارة(ربحبنندانخفض

.كوييتديننار مليون1.9بنحو

2.3حوبنالتشغيليةا�مصروفاتإجما�يوارتفع
 ،%16.2نسبتنهماأوكوييتديننار مليون

ً
وصوال

ونحمعمقارنةكوييتديننار مليون16.2نحوإ�ى
ميعجاالرتفاعوشملكوييت،ديننار مليون13.9
بةنسوبلغت.التشغيليةا�مصروفاتبنود

إجما�يإ�ىالتشغيليةا�مصروفاتإجما�ي
كانتأنبعد%39.4نحوالتشغيليةاإليرادات

وبنحا�مخصصاتجملةوانخفضت.%34.6نحو
كما%37.2بنسبةأوكوييتديننار مليون7.5

كوييتديننار مليون12.5نحولتبلغأسلفنا،
ندماعالفائتالعاممننفسهابالفترةمقارنة

ر يفسوهذا.كوييتديننار مليون20نحوبلغت
%28.8نحوإ�ىالربحصافيهامشارتفاع

ةمقارنالحا�ي،العاممناألو�ىالستةلألشهر 
.السابقالعاممننفسهاللفترة%15بنحو

ما�يإجأنإ�ىللبنكا�ماليةالبيناناتوتشير 
 سجلا�موجودات

ً
مليون473.4قدرهبلغارتفاعا

نحوإ�ىليصل%13.2ونسبتنهكوييتديننار 
مليار 3.580مقابلكوييتديننار مليار 4.054

بلغحينفي،2021عامنهايةفيكوييتديننار 
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507.8نحوا�موجوداتإجما�يارتفاع
عند%14.3نسبتنهماأوكوييتديننار مليون

بلغحين2021عاممننفسهابالفترةا�مقارنة
نومديبنندوارتفع.كوييتديننارمليار 3.546

نحوأيكوييتديننار مليون353.2بنحوالتمويل
14.3%، 

ً
كوييتديننار مليار 2.827نحوإ�ىوصوال

بنحومقارنة)ا�موجوداتإجما�يمن69.7%(
إجما�يمن%69.1(كوييتديننار مليار 2.474

بنحووارتفع،2021عامنهايةفي)ا�موجودات
ةمقارنكوييتديننار مليون345.7بنحوأو13.9%
إجما�يمن%70(كوييتديننار مليار 2.481بنحو

.2021عاممننفسهاالفترةفي)ا�موجودات
ا�يإجمإ�ىتمويلمدينوإجما�ينسبةوبلغت
وارتفع.%85.2بنحومقارنة%85.1نحوالودائع

 
ً
ويتالكوبنكالبنوكلدىإيداعاتبنندأيضا

بةوبنسكوييتديننار مليون78.2بقيمةا�مركزي
كوييتديننار مليون515.3إ�ىليصل،17.9%

437مقابل)ا�موجوداتإجما�يمن12.7%(
إجما�يمن%12.2(كوييتديننار مليون

بنحووارتفع،2021عامنهايةفي)ا�موجودات
مقارنة%35.1بنحوأوكوييتديننار مليون133.8

من%10.8(كوييتديننار مليون381.5مع
العاممناألولللنصف)ا�موجوداتإجما�ي

.ا�مايض

ير غمن(البنكمطلوباتأنإ�ىاألرقاموتشير 
سجلتقد)ا�ملكيةحقوقإجما�ياحتساب

 
ً
كوييتديننار مليون523.2قيمتهبلغتارتفاعا

مليار 3.688نحوإ�ىلتصل،%16.5نسبتنهماأي
ديننار مليار 3.164بنحومقارنةكوييتديننار 

 وحققت.2021عامبنهايةكوييت
ً
بنحوارتفاعا

%12.7نموبنسبةأيكوييتديننار مليون416.6
فياإلجما�يذلكعليهكانبماا�مقارنةعند

بلغماعندالفائتالعاممننفسهاالفترةنهاية
وبلغت.كوييتديننار مليار 3.271نحوآنذاك
إجما�يإ�ىا�مطلوباتإجما�ينسبة

.%92.3نحوكانتأنبعد%91نحوا�موجودات

محسوبةا�ا�ماليةالبيناناتتحليلنتنائجوتشير 
مؤشراتجميعأنإ�ىسنوي،أساسعلى

رةالفتمعمقارنةارتفعتقدللبنكالربحية
معدلعلىالعائدارتفعإذ.2021عاممننفسها
)ROE(بمساهميهالخاصا�مساهمينحقوق

مؤشر وارتفع.%6.0بنحومقارنة%8.1نحوإ�ى
إ�ىليصل)ROC(البنكرأسمالمعدلعلىالعائد

11.9% 
ً
،وارتفع.%7.7بنحوقياسا

ً
مؤشر أيضا

إ�ى)ROA(البنكموجوداتمعدلعلىالعائد
ارتفعتوكذلك.%0.3بنحومقارنة%0.6نحو

فلس4.44نحوإ�ى(EPS)الواحدالسهمربحية
.ابقالسالعاممنذاتهاللفترةفلس2.14مقابل

واحدالالسهمربحية/السعرمضاعفمؤشر وبلغ
)P/E(58.9بنحومقارنةضعف27.4نحو

اعارتفنتيجةذلكوتحقق،)تحسنأي(ضعف
مقابل%107.5بنحو)EPS(الواحدالسهمربحية

.%3.6بنحوللسهمالسوقيالسعر انخفاض
ةالدفتر�القيمة/السعرمضاعفمؤشروبلغ

)P/B(للفترةمرة2.0بنحومقارنةمرة1.7نحو
.السابقالعاممننفسها
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بنوك،10ويشملالكويتينةالبنوكقطاعحقق
 نالحا�يالعاممناألو�ىالستةاألشهر خ�ل

ً
موا

 
ً
نفسهاةبالفتر مقارنةاألرباحصافيفيملحوظا

2022األولالنصفأرباحبلغتإذ،2021عاممن
564.2نحواألقليةوحقوقالضرائبخصمبعد

مليون178.7مقدارهبارتفاعكوييت،ديننار مليون
385.5بنحومقارنة%46.4بنحوأوكوييتديننار 

.2021عاممنذاتهاللفترةكوييتديننار مليون
 الكويتينةالبنوكوحققت

ً
282.5بنحوأرباحا

لعامامنالثانيالربعخ�لكوييتديننار مليون
كوييتديننار مليون281.7بنحومقارنةالجاري،

كر يذالبارتفاعأيذاته،العاممناألولللربع
.%0.3وبنسبةكوييتديننار ألف809بنحو

قيمانحسار إ�ىا�مخاطر انحسار وأدى
اليتا�مخصصاتإجما�يفبلغا�مخصصات،

حونالجاريالعاممناألولالنصففياحتجزتها
369.9بنحومقارنةكوييتديننار مليون166.1

203.8بنحوانخفضتأيكوييت،ديننار مليون
وا�مخصصات.%55.1بنحوأوكوييتديننار مليون

حوطيةتمخصصاتالكوييتا�مصرفيالقطاعفي
اللذلكسيننار�و،أسوأ�مواجهةالغالبفي

فيتغيير علىمؤشر انحسارهاأننعتقد
.ا�متحفظةالسياسات

سةخموعددهاالتقليديةالبنوكأرباحوبلغت
ومثلتكوييتديننار مليون357.7نحوبنوك،

البنوكأرباحصافيإجما�يمن%63.4نحو
الفترةمعمقارنة%51.9بنحومرتفعةالعشرة،

بنوكالنصيبكانبينما.ا�مايضالعاممنذاتها
كوييت،ديننار مليون206.5نحواإلس�مية

البنوكأرباحصافيمن%36.6نحوومثلت
فيمستواهاعن%37.7بنحوومرتفعةالعشرة

أرباحأنأيا�مايض،العاممننفسهاالفترة
أعلىبمعدالتنمتالبنوكمنالتقليديالشق

يع�وذلكالجائحة،آثار منالتعافيبعد
أرباحونملتفوقا�مخالفالجديدللمسار استمرار 

.التار�خياإلس��الشق

لقطاع)P/E(الربحيةإ�ىالسعر مضاعفوبلغ
 العشرةالبنوك

ً
نحوسنويأساسعلىمحسوبا

نفسهاللفترةمرة24.6بنحومقارنةمرة،21.0
إجما�يعلىالعائدوارتفع.الفائتالعاممن

نحوإ�ىسنويأساسعلىا�محسوباألصول
،وارتفع.%0.8بنحومقارنة1.1%

ً
معدلأيضا

%9.3نحوببلوغها�ملكيةحقوقعلىالعائد
.ا�مايضالعاممنذاتهاللفترة%6.7نحومقابل

تمراسالعشرة،البنوكأداءبيننماا�مقارنةوعند
ستوىمأعلىتحقيقفي"الوط�الكويتبنك"

ديننار مليون237.8نحوببلوغهاضمنهاأرباح
%42.2نحوأو)فلس30السهمربحية(كوييت

بنحووبارتفاعا�مصرفي،القطاعأرباحصافيمن
،2021عاممنذاتهاالفترةمعمقارنة47.9%

اتا�مخصصجملةانخفاضنتيجةذلكوتحقق
مويلالتبيت"وحقق.التشغيليالربحوارتفاع
ديننار مليون138.1بنحوأرباحأعلىثاني"الكوييت

البنوكأرباحصافيمن%24.5نحوأوكوييت
الفترةمعبا�مقارنة%35.1نمووبنسبةالعشرة
جةنتيذلكوتحققالسابق،العاممننفسها
اضوانخفالتشغيليةاإليراداتإجما�يارتفاع

انخفاضجانبإ�ىالتشغيلية،ا�مصروفات
التجاريالبنك"وحقق.ا�مخصصاتجملة

حووبناألرباحفينمونسبةأعلى"الكوييت
ديننار مليون44نحوأرباحهبلغتإذ،129.9%
كوييت،ديننار مليون19.1بنحومقارنةكوييت

اتا�مخصصجملةانخفاضنتيجةذلكوتحقق
انعكسمماالقروضمقابلاالسترداداتوز�ادة
"ربةوبنك"وحقق.األرباحصافيعلىإيجابيناً 

،%96.1وبنحواألرباحفينمونسبةأعلىثاني
11.9نحوإ�ىكوييتديننار مليون6.1نحومنأي

جملةانخفاضنتيجةوذلككوييت،ديننار 
الربحانخفاضمنأعلىبقيمةا�مخصصات

.التشغيلي
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5
األداء األسبوعي
لبورصة الكويت

9

)األمةمجلسانتخاباتعطلةبمناسبةعملأيام4(ا�مايضاألسبوعخ�لالكويتبورصةأداءكان
،

ً
صفقاتالوعددا�متداولةاألسهمكميةا�متداولة،األسهمقيمةمنكلمؤشر ارتفعحيثمختلطا

)يمةقمؤشر (الشالمؤشر قراءةوكانت.)الشالمؤشر (العاما�مؤشر قيمةانخفضتبينماا�مبرمة،
نقطة35.8قيمتهبلغتبانخفاضنقطة،631.2نحوبلغتقدا�مايضاألربعاءيومتداولنهايةفي

 ظلبينماا�مايض،األسبوعإقفالعن%5.4ونسبتنه
ً
عن%1.3يعادلماأينقطة8.4بنحومرتفعا

.2021عامنهايةإقفال

رأت وتوضح الجداول التالية التغيرات اليت ط
ائتعلى أداء مؤشرات التداول خ�ل األسبوع الف

التغير ناألسبوع الثامن والث�ثو وناألسبوع التاسع والث�ث
البينان

% 2022/09/22 2022/09/28

5 4 عدد أيام التداول

%5.4- )شركة30قيم (مؤشر الشال  631.2 667.0

%4.5- مؤشر السوق العام 7,105.7 7,444.1

)ك.د(قيمة األسهم ا�متداولة 238,039,100 215,258,780

%38.2 )ك.د(ا�معدل اليو�  59,509,775 43,051,756

)أسهم(كمية األسهم ا�متداولة 763,620,860 683,343,739

%39.7 )أسهم(ا�معدل اليو�  190,905,215 136,668,748

عدد الصفقات 55,888 50,318

%38.8 ا�معدل اليو� لعدد الصفقات 13,972 10,064
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نسبة من إجما�ي قيمة التداول البينان

قيمة تداول السوق ديننار كوييت الشركات

%27.8 بيت التمويل الكوييت 66,248,943

%14.9 للمخازن العموميةأجيلييتشركة  35,437,394

%10.5 بنك الكويت الوط� 24,906,620

%6.4 شركة االتصاالت ا�متنقلة 15,160,464

%4.3 )القابضة(مجموعة الصناعات الوطنينة  10,305,421

%63.9 اإلجما�ي 152,058,842

نسبة من إجما�ي قيمة التداول البينان

قيمة تداول السوق ديننار كوييت القطاعات

%47.2 قطاع البنوك 112,429,402

%19.2 قطاع الصناعة 45,629,021

%16.7 قطاع الخدمات ا�مالية 39,842,596

%6.8 قطاع االتصاالت 16,245,911

%5.2 قطاع العقار 12,376,819

األسبوع الثامن والث�ثون األسبوع التاسع والث�ثون
البينان

2022/09/22 2022/09/28

2 3 عدد شركات ارتفعت أسعارها

27 26 عدد شركات انخفضت أسعارها

1 1 عدد شركات لم تتغير أسعارها

30 30 إجما�ي الشركات حسب مؤشر الشال



الشــــركةاسم
الفرقإقفالالفرقالخميسيوم األربعاءيوم 

2022/09/282022/09/22%2021%
 2.8 726.6(4.7) 784.1 747.3بنك الكويت الوط�1
 12.9 226.7(6.2) 273.0 256.0بنك الخليج2
(3.2) 517.0 4.1 480.9 500.5البنك التجاري الكوييت3
 21.9 174.6(8.1) 231.7 212.9البنك األهلي الكوييت4
(5.6) 248.1(3.9) 243.8 234.3بنك الكويت الدو�ي5
(11.3) 374.2(3.0) 342.0 331.8البنك األهلي ا�متحد6
(7.3) 323.7(7.7) 325.0 300.1بنك برقان7
 11.7 3,129.4(6.5) 3,738.9 3,496.2بيت التمويل الكوييت8

 4.9 719.4(5.1) 795.3 754.8قطــــــــــــاع البنــــــــــــــوك
(16.5) 148.7(14.9) 145.8 124.1شركة التسهي�ت التجار�ة9

(19.9) 339.3(5.3) 286.8 271.7شركة االستشارات ا�مالية الدولية10
 5.5 275.6(11.2) 327.2 290.7شركة االستثمارات الوطنينة11
(6.3) 491.2(8.3) 501.6 460.1شركة مشار�ع الكويت القابضة12
(24.3) 143.5(3.3) 112.4 108.7شركة الساحل للتنمية واالستثمار13

(9.5) 252.1(9.7) 252.6 228.1قطــــــــاع االستثمــــــــــــــــار
 16.3 85.3(9.5) 109.6 99.2شركة الكويت للتأمين14
(7.0) 928.4(2.5) 885.0 863.3مجموعة الخليج للتامين15
(5.7) 209.1(7.6) 213.2 197.1الشركة األهلية للتأمين16
(18.9) 138.9 4.1 108.3 112.7شركة وربة للتأمين17

(3.4) 264.7(4.7) 268.2 255.7قطـــــــــــــــاع التأميــــــــــــــن
(43.6) 338.4(9.8) 211.8 191.0شركة عقارات الكويت18
 3.1 153.8(1.4) 160.7 158.5شركة العقارات ا�متحدة19
(27.2) 676.1(6.9) 528.6 491.9الشركة الوطنينة العقار�ة20
(11.5) 2,136.0(2.0) 1,929.1 1,890.9شركة الصالحية العقار�ة21

(23.9) 389.0(5.2) 312.4 296.0القطـــــــــاع العقــــــــــــاري
 18.0 265.5(9.5) 346.0 313.2)القابضة(مجموعة الصناعات الوطنينة 22
(10.4) 348.2(5.0) 328.6 312.1شركة أسمنت الكويت23
 22.9 348.1(13.8) 496.0 427.7ربائينةشركة الخليج للكاب�ت والصناعات الكه24

 12.2 234.3(9.5) 290.6 262.9القطـــــــــــاع الصناعــــــــــــي
 0.9 553.6(2.0) 570.0 558.7شركة السينما الكويتينة الوطنينة25
(15.2) 6,135.5(10.8) 5,835.5 5,204.4للمخازن العموميةأجيلييتشركة 26
(2.8) 1,118.6 1.5 1,071.8 1,087.4شركة االتصاالت ا�متنقلة27
(18.3) 47.6(4.2) 40.6 38.9)ع.ك.م.ش( شركة سنرجي القابضة 28

(10.1) 1,779.5(6.0) 1,701.9 1,599.7قطــــــــــــــاع الخدمـــــــــــــات
(34.1) 151.7(3.2) 103.3 100.0شركة نقل وتجارة ا�موايش29

(2.8) 451.6(0.2) 439.8 439.0قطــــــــــــــــاع األغذيــــة
 6.7 641.6 0.0 684.3 684.3ع.م.ششركة أم القيوين ل�ستثمارات العامة 30

 1.2 178.4 0.0 180.6 180.6الشركــــات غيــــر الكويتيـــة
 1.3 622.8(5.4) 667.0 631.2مؤشــــــر الشــــــــال

11

شركة مدرجة في بورصة الكويت30جدول مؤشر الشال لعدد 

ةا�مرجحالسوقيةالقيمةعلىيعتمدقيمة،مؤشر عنعبارةهوالشالمؤشر 
ا٪100بنسبة

ً
لمؤشر لاألساسيةوالقيمةالدولية،التمويلمؤسسةلصيغوفق

.)1990أغسطس1فيكما(100هي
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