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اإلص�ح ولقاء رئيس الوزراء

ءهلقافيالوزراءرئيستوجهاتأخذمنبأسال
د،الجمحملعلىالتنفيذيةاإلدارةقيادييمع

وإنحىتأملبارقةبأينتمسكأننناهووالسبب
وهوالثانيالواقع،أرضعلىيدعمهامافقدت

 تعلمناأنننا
َ
الفأسيقعحىتالعملنبندأاال

ناىسنتنوسوف.الرأسشققدوالفأسبالرأس،
هارفردجامعةمنمشتركعملفر�ققدمهما

في–MIT–للعلومماساشوتسومعهد
فيماكينزيوبعدهاالفائت،القرنثمانيننات

فيةاأللمناألولالعقدفيوبلير تسعينناته،
دها،بعاإلص�حووعودالتنميةوخططالثالثة،

هاقولبيننماالحاليةالحكومةتنناقضاتوكل
جردمأنهعلىاللقاءفهمفينرغبوالوفعلها،
تمانينةاالئالتصنيفاتمراجعةلت�فياستبناق
.قر�بناً القادمة

قياسفيا�مستقبلعلىفقطنركز سوف
علىفالعملاللقاء،أهدافتحقيقإمكانات
مواتينة،وظروفأدواتإ�ىيحتاجتحقيقها

فر تومنبدالالصعوبة،فيغايةظروفوفي
ناوم�حظتن.واألمانةالكفاءةفيغايةأدوات
فيالنهوضتجاربكلمنمستقاةوهياألو�ى،
يسبقوأنبدالاألداةتوفر أنهيالعالم،

قدمالوزراء،رئيسلقاءوفياإلص�ح،مشروع
.اتهقيادأوأدواتهتغيير دونمناإلص�حمشروع

،التنفيذيةإدارتهقياداتجمعفالرئيس،
ةاإلص�حيمشروعاتهمتقديمبيننوخيرهم

أومحددة،زمنينةمهلةخ�لأهدافهاوتنفيذ
صناعمنحيع�ذلكمناصبهم،منإعفائهم

عرفيوكلناوالخطأ،للتجربةعاشرةفرصةاألزمة
 
ً
يير تغأنونعرفالوقت،تبنديدخطورةسلفا

.الفشلحالسلطتهخارجالقيادات

عنأمر�ننعرفأننناهيالثانينة،م�حظتننا
وز�رانفيهاأنهواألولالحالية،الحكومة

اراتهقر ثالثووز�ر تقدير،أقلعلىمستقي�ن
يمكنالالوضعبهذاعلياوإدارةللتحقيق،خاضعة

مر عأنهو،والثاني.اإلص�حتحدياتتواجهأن
عدىيتالوقدمؤقت،الحا�يبتشكيلهاالوزارة

،أكثر أوواحدشهر 
ً
كومةحبهتتعهدوماقلي�

يف،ضعوتفاويضسيايسموقفوفيمؤقتة
لممابهجديدةحكومةإلزاما�منطقمنليس

ونفس،التشكيلنفساستنساخهيالنينةتكن
.ا�مشك�تنفسينتجسوفالتشكيل

بينةغالعجز عنالتغايضومعالثالثة،م�حظتننا
�حاإلصأسلوبيظلالحالية،اإلدار�ةالقيادات
ننبيالرؤىتكاملهوفاألصلخاطئ،ا�مطلوب

ائينةالنهفاألهدافا�مختلفة،الدولةمؤسسات
ساتا�مؤستلكوتتو�ىموحدة،تكونوأنبدال

األهدافتلكلتحقيقسياساتهاصياغة
وال.مقرزم�نطاقحدودفياالستراتيجية

جمعتلقاءاتالرئيسلقاءسبقإذامانعرف
وحدةحولخ�لهاالنقاشوتمالقياديينن
 ودور الكليةاألهداف

ً
قها،تحقيفيمنهمك�

حدث،قدذلككانإنالطرحمننلحظلمفنحن
.سابقةاجتماعاتعننسمعولم

،كبير التحديخ�صة،في
ً
لعاموالوقتجدا

النة،والحديثالقديمةاإلخفاقاتكلورغمحاسم،
صنعتاستدارةتحقيقبإمكانينةإيمانلديننازال

يكنملمايتحققلنذلكولكن،أفضل،مستقبل
فيدنستلموماسبقتننا،دولتجارببمستوى

ملعاوألن.ا�موفقةغير التار�خيةتجاربننامن
إلص�ح،انجاحفرصويقللالتكاليفيرفعالوقت

نناتجارباستنساخاحتمالمنالتحذير منبدال
اتاألدوإص�حمنبدوالا�موفقة،غير القديمة

 
ً
تالتحدياحجممواجهةعلىقادرةلتكونأوال

.الجديدة
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السكان والعمالة

2021يونيو 

2

عنالصادرةوالعمالةالسكانإحصاءاتآخر تشير 
دعدأنإ�ىا�مدنينة،للمعلوماتالعامةالهيئنة

هايةنفيبلغقدالكويتفياإلجما�يالسكان
سجلوقدنسمة،مليون4.628نحو2021يونيو
 عامنصففيالسكانتعداد

ً
%0.9-بنحوتراجعا

ا�معدل%1.8-(2020عامنهايةمعمقارنة
كانللساإلجما�يالعددوكان.)ا�متوقعالسنوي

 حقققد
ً
2020عامفي%2.2-بنسبةتراجعا

في%2.0و%2.7،%3.3بنحوبنمومقارنة
وبلغ.التوا�يعلى2017و2019،2018األعوام
ألف43.0نحوعامنصفخ�لا�مطلقالتراجع
بكامله2020لعاما�مطلقالتراجعوكاننسمة،

.نسمةألف105.7نحو

ولاألالنصفخ�لالكويتييننالسكانعددوزاد
بنسبةأينسمة،ألف13.3بنحو2021عاممن

السنويا�معدل%1.8(%0.9بنحونمو
مليون1.473نحوعددهمإجما�يليبلغ)ا�متوقع

 الكويتيينننسبةوارتفعتنسمة،
ً
جملةمنقلي�

إ�ى2020عامنهايةفي%31.3نحومنالسكان
عددويفوق.األخيرةاألرقاموفق%31.8نحو

 751.6نحوالبالغالكويتيناتاإلناث
ً
عددألفا

 721.7نحوالبالغالذكور 
ً
عددوتراجع.ألفا

 الكويتييننغير السكان
ً
ألف56.3بنحوقلي�

-نسبتنهقاربتانخفاضبمعدلأينسمة،
نسمةمليون3.154نحوعددهموبلغ،1.8%

2010السنواتخ�لمركبسنوينمووبمعدل
.%2.5نحوبلغ2021يونيو-

.PACIا�مدنينةللمعلوماتالعامةالهيئنة:ا�مصدر
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2.80نحوالكويتفيالعاملينعددإجما�يوبلغ
من%60.5نحونسبتنهماأيعاململيون

النسبةهذهبلغتبينماالسكان،مجموع
السكانعددإجما�يمن%30.9نحوللكويتيينن

غير نالعاملينسبةأنا�م�حظومنالكويتيينن،
قدييننالكويتغير السكانمجموعمنالكويتيينن

العامليننسبةوارتفعت.%74.2نحوبلغت
ويتالكفيالعاملينعددمجموعمنالكويتيينن

%16.3نحوإ�ى2020ديسمبرفي%15.8نحومن
 وارتفعت،2021يونيوفي

ً
ةعمالنسبةقلي�

نحوإ�ىالكويتينةالعمالةجملةفياإلناث
لعامامناألو�ىالستةاألشهر نهايةفي49.8%

العامنهايةفي%49.5عندكانتأنبعدالحا�ي
يفاإلناثعمالةنسبةبلغتبينماا�مايض،

وارتفع.%27.7نحوالكويتفيالعمالةجملة
منلاألوالنصفخ�لالكويتييننالعاملينعدد

عددهمليبلغعاملألف5.9بنحوالحا�يالعام
 عامل،ألف455.7نحو

ً
449.8نحومنمرتفعا

عددوبلغ.2020عامنهايةفيعاملألف
ألف360.6نحوالحكومةفيمنهمالعاملين

عددإجما�يمن%79.1نسبتنهماأيعامل،
الوظائفعددوتراجع.الكويتييننالعاملين

944بنحوالحكو�القطاعخارجللكويتيينن
نصفخ�ل%1.5-بلغتتراجعوبنسبةوظيفة،

أساسعلىا�متوقعا�معدل%3.0-(سنة
افرةالسالكويتييننبطالةأنويعتقد.)سنوي

ماأيعامل،ألف32.9نحوإ�ىارتفعتقد
للعمالةالكليا�مجموعمن%7.21نسبتنه

ألف26بنحومقارنة30/06/2021فيالكويتينة
.2020عامنهايةفي%7.16نسبتنهماأوعامل
وغير كويتيينن(العاملينعددإجما�يوبلغ

ألف474.6نحوالحكو�القطاعفي)كويتيينن
حجممنتقر�بناً %10.3نسبتنهماأيعامل

منننالكويتيينسبةوبلغتالكلي،السكان
.%76.0نحوالحكو�القطاعفيالعاملين
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اةمنتقماليةألسواقا�مقارناألداء

2021أغسطس

4

البينةلغأغسطسشهر فياإليجابياألداءاستمر 
 13خ�لهحققحيثا�منتقاة،األسواق

ً
سوقا

ةمقارنخسائر وحيدسوقحققبينمامكاسب
،أغسطسشهر انتهاءومع.يوليوشهر أداءمع

العاممناألو�ىالثمانينةالشهور حصيلةشهدت
،إيجابيناً أداًء الجاري

ً
ميعجحققتحيثأيضا

بمستوياتمقارنةمكاسبالعيننةأسواق
.2020عامنهايةفيمؤشراتها

السوقكانأغسطسشهر فيالرابحينأكبر 
لترتفع،%9.4بحدود�مؤشرهبمكاسبالهندي

رابعأي%20.5نحوإ�ىالعامبدايةمنذمكاسبه
سطسأغخ�لالرابحينأكبر ثاني.الرابحينأكبر 
لتصبح،%5.01بنحوبمكاسبأبوظبيسوقكان

أي،%52.3نحوالعامبدايةمنذمكاسبهجملة
ور الشهمكاسبمقارنةعندالرابحينأكبر ظل

العامنهايةمستوياتمعاألو�ىالثمانينة
اسببمكدبيسوقشقيقهيتبعه.الفائت

ثمومن،%4.96وبنحومقاربةأغسطسلشهر 
بنحوقطر وبورصة%4.3بنحوالصي�السوق

أغسطسخ�لالكويتبورصةوكسبت.3.2%
مالعاالكويت�مؤشر ا�مكاسبهذه،%3.1نحو

نذمالرابحينأكبر ثالثإ�ىموقعهامنرفعت
.%22.4وبنحوالعامبداية

ةبورصكانتأغسطسشهر فيالوحيدالخاسر 
الخسائر هذه،%1.6-نحوفقدتاليتمسقط

نحو�ىإالعامبدايةمنذمكاسبهاتقليلإ�ىأدت
ةبدايمنذعشر الحاديةا�مرتبنةفيأي،8.4%

الثمانينةالشهور أداءحصيلةوكانت.العام
لفنا،أسكماإيجابينةكلهاالجاريالعاممناألو�ى

منذمكاسبالعيننةأسواقكلحققتحيث
فئتيننإ�ى14الـاألسواقوزعناولوالعام،بداية
4أننجدأداًء،األفضلالسبعةاألسواقضمن

إ�ىإضافةالخليجإقليممنضمنهمأسواق
.األو�ىالث�ثا�مراكز احت�لهم

 أنيبندووال
ً
ر شهفييحدثسوفتغييرا

بةالغلتظلسوفتقديرناففيسبتمبر،
وسوفمكاسب،تحقققداليتلألسواق

ائهاأدتفوقعلىالخليجإقليمأسواقتحافظ
فاعارتتحققا�متوقعمنفليسالعيننة،ضمن

ر غيومنالعالم،مستوىعلىالفائدةألسعار 
ر ألسعاكبير هبوطأوطفرةحدوثا�متوقع

.النفط
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4
الدو�يالكويتبنكنتنائج

2021األولالنصف

6

نصفللأعمالهنتنائجالدو�يالكويتبنكأعلن
افيصأنإ�ىتشير واليتالحا�ي،العاممناألول

2.35نحوبلغ)الضرائبخصمبعد(البنكربح
مليون2.18مقدارهبارتفاعكوييتديننار مليون

كوييتديننار ألف167بنحومقارنةكوييت،ديننار 
االرتفاعهذاويعزى.2020عاممنذاتهاللفترة

لربحاارتفاعإ�ىالصافية،األرباحمستوىفي
جملةارتفاعمنأعلىبقيمةللبنكالتشغيلي

خصملقب(التشغيليالربحارتفعإذ.ا�مخصصات
كوييتديننار مليون4.6بنحو)ا�مخصصات

ةلجملاالرتفاعذلككانبينما،%45.5وبنسبة
كوييتديننار مليون2.4بنحوا�مخصصات

.%23.8وبنسبة

اإليراداتإجما�يارتفعالتفاصيل،وفي
أوكوييتديننار مليون4.7بنحوللبنكالتشغيلية

ديننار مليون34.1نحوإ�ىليصل،%16بنسبة
كوييتديننار مليون29.4نحومعمقارنةكوييت
نتيجةذلكوتحقق.2020عاممننفسهاللفترة
يثحالتشغيلية،اإليراداتبنودجميعارتفاع
2بنحووعموالتأتعابإيراداتبنندارتفع

،وارتفع.%51وبنسبةكوييتديننار مليون
ً
أيضا

ديننار ألف625بنحوالتمويلإيراداتصافيبنند
مليون24.58نحوليبلغ،%2.6بنسبةأيكوييت

ديننار مليون23.95بنحومقارنةكوييتديننار 
.كوييت

68حوبنالتشغيليةا�مصروفاتإجما�يوارتفع
 ،%0.4بنسبةأوكوييتديننار ألف

ً
إ�ىوصوال

نحومعمقارنةكوييتديننار مليون19.23نحو
عاممننفسهاللفترةكوييتديننار مليون19.16
دبنومعظمارتفاعنتيجةذلكوتحقق،2020

جملةوارتفعت.التشغيليةا�مصروفات
ماأوكوييتديننار مليون2.4بنحوا�مخصصات

نحوبلغتعندماأسلفنا،كما%23.8نسبتنه
مليون10بنحومقارنةكوييتديننار مليون12.4
افيصهامشارتفاعيفسر وهذا.كوييتديننار 
%0.6نحوبلغأنبعد%6.9نحوبلغحيثالربح،
.2020عاممنا�مماثلةالفترةخ�ل

ما�يإجأنإ�ىللبنكا�ماليةالبيناناتوتشير 
 سجلا�موجودات

ً
مليون87.2قدرهبلغارتفاعا

نحوإ�ىليصل،%3.1ونسبتنهكوييتديننار 
مليار 2.802نحومقابلكوييتديننار مليار 2.889

بنحووارتفع،2020عامنهايةفيكوييتديننار 
عند%5.2نسبتنهماأوكوييتديننار مليون142.6

بلغحين،2020عاممننفسهابالفترةا�مقارنة
دينومبنندوارتفع.كوييتديننارمليار 2.746نحو

نحوأيكوييتديننار مليون129.9بنحوتمويل
6.6%، 

ً
كوييتديننار مليار 2.109نحوإ�ىوصوال

بنحومقارنة)ا�موجوداتإجما�يمن73%(
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إجما�يمن%70.6(كوييتديننار مليار 1.979
بنحووارتفع،2020عامنهايةفي)ا�موجودات

مقارنةكوييتديننار مليون159.9نحوأو8.2%
إجما�يمن%71(كوييتديننار مليار 1.949بنحو

.2020عاممننفسهاللفترة)ا�موجودات
ا�يإجمإ�ىتمويلمدينوإجما�ينسبةوبلغت
بينما.%83بنحومقارنة%88نحوالودائع
207.7بنحوالبنوكمنا�مستحقبنندانخفض

 ،%49.4بنحوأوكوييتديننار مليون
ً
إ�ىوصوال

إجما�يمن%7.4(كوييتديننار مليون212.6نحو
ديننار مليون420.3نحومعمقارنة)ا�موجودات

نهايةفي)ا�موجوداتإجما�يمن%15(كوييت
199.8نحوأي%48.4بنحووانخفض،2020عام

عاممنهانفسبالفترةمقارنةكوييتديننار مليون
كوييتديننار مليون412.4نحوبلغحين،2020

.)ا�موجوداتإجما�يمن15%(

ير غمن(البنكمطلوباتأنإ�ىاألرقاموتشير 
 سجلتقد)ا�ملكيةحقوقاحتساب

ً
ارتفاعا

ماأيكوييتديننار مليون86.1قيمتهبلغت
ديننار مليار 2.535نحوإ�ىلتصل،%3.5نسبتنه
كوييتديننار مليار 2.449بنحومقارنةكوييت
 وحققت.2020عامبنهاية

ً
142.8بنحوارتفاعا

عند%6نموبنسبةأيكوييتديننار مليون
ايةنهفياإلجما�يذلكعليهكانبماا�مقارنة

ملةجبلغتحينالفائت،العاممناألولالنصف
.كوييتديننار مليار 2.393نحوا�مطلوبات

يإجما�إ�ىا�مطلوباتإجما�ينسبةوبلغت
.%87.1بنحومقارنة%87.8نحوا�موجودات

محسوبةا�ا�ماليةالبيناناتتحليلنتنائجوتشير 
ةربحيمؤشراتجميعأنإ�ىسنويأساسعلى

 سجلتالبنك
ً
فسهانالفترةمعمقارنةارتفاعا

معدلعلىالعائدمؤشر ارتفعإذ.2020عاممن
البنكبمساه�الخاصا�مساهمينحقوق

)ROE(وارتفع،%0.1بنحومقارنة%1.7نحوإ�ى

)ROC(البنكرأسمالمعدلعلىالعائدمؤشر 
،وارتفع.%0.3بنحومقارنة%4.2نحوإ�ى

ً
أيضا

)ROA(البنكموجوداتمعدلعلىالعائدمؤشر 
وحقق.%0.01نحومعمقارنة%0.17نحوإ�ى

مقارنةفلس0.33-بنحوخسارة)EPS(السهم
كالبنتحقيقنتيجةوذلكفلس،2.46-بنحو
 
ً
 ربحا

ً
ديننار مليون2.2بنحوبمساهميهخاصا

2.6لغبمبمدفوعةأرباحخصمإ�ىإضافةكوييت
ر�حةشالدائمةالصكوكعلىكوييتديننار مليون

.بالسالإ�ىالسهمربحيةتحولإ�ىأدىمما،1
ةالدفتر�القيمة/السعرمضاعفمؤشر وبلغ

)P/B(للفترةمرة0.8معمقارنةمرة1.0نحو
.السابقالعاممننفسها



8



5
األداء األسبوعي
لبورصة الكويت

9

،أقلا�مايضاألسبوعخ�لالكويتبورصةأداءكان
ً
ألسهماقيمةمنكلمؤشر انخفضحيثنشاطا

العاما�مؤشر قيمةانخفضتوكذلكا�مبرمة،الصفقاتوعددا�متداولةاألسهمكميةا�متداولة،
قدا�مايضالخميسيومتداولنهايةفي)قيمةمؤشر (الشالمؤشر قراءةوكانت.)الشالمؤشر (

ا�مايض،األسبوعإقفالعن%0.1ونسبتنهنقطة0.4قيمتهبلغتبانخفاضنقطة،601نحوبلغت
 وظل

ً
.2020عامنهايةإقفالعن%23.2يعادلماأينقطة113.2بنحومرتفعا

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

التغير نالرابع والث�ثواألسبوع والث�ثونالخامس األسبوع
البينان

% 2021/09/02 2021/09/09

5 5 عدد أيام التداول

%0.1- 601.4 601.0 )شركة30قيم (مؤشر الشال 

%0.1- 6,813.1 6,809.7 مؤشر السوق العام

314,473,442 170,492,873 )ك.د(قيمة األسهم ا�متداولة

%45.8- 62,894,688 34,098,575 )ك.د(ا�معدل اليو� 

1,590,414,148 1,034,269,547 كمية األسهم ا�متداولة
)أسهم(

%35.0- 318,082,830 206,853,909 )أسهم(ا�معدل اليو� 

57,325 43,489 عدد الصفقات

%24.1- 11,465 8,698 ا�معدل اليو� لعدد 
الصفقات
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نسبة من إجما�ي قيمة التداول البينان

قيمة تداول السوق ديننار كوييت الشركات

%9.0 15,288,358 بنك الكويت الوط�

%7.1 12,178,799 بيت التمويل الكوييت

%5.2 8,925,561 للمخازن العموميةأجيلييتشركة 

%4.4 7,448,612 )القابضة(مجموعة الصناعات الوطنينة 

%4.0 6,888,569 شركة ا�مزايا القابضة

%29.8 50,729,898 اإلجما�ي
نسبة من إجما�ي قيمة التداول البينان

قيمة تداول السوق ديننار كوييت القطاعات

%29.9 50,991,319 قطاع البنوك

%28.6 48,837,211 قطاع الخدمات ا�مالية

%15.4 26,321,946 قطاع الصناعة

%14.8 25,234,803 قطاع العقار

%4.4 7,481,910 قطاع االتصاالت

الرابع  والث�ثوناألسبوع والث�ثونالخامس  األسبوع
البينان

2021/09/02 2021/09/09

15 11 عدد شركات ارتفعت أسعارها

13 17 عدد شركات انخفضت أسعارها

2 2 عدد شركات لم تتغير أسعارها

30 30 إجما�ي الشركات حسب مؤشر الشال



الشــــركةاسم
الفرقإقفالالفرقالخميسيوم الخميسيوم 

2021/09/092021/09/02%2020%
579.717.8(0.2)682.6684.1بنك الكويت الوط�1
178.08.7(0.8)193.4195.0بنك الخليج2
516.00.0(0.8)516.0520.1البنك التجاري الكوييت3
136.811.5(0.5)152.6153.3البنك األهلي الكوييت4
236.77.7(1.3)254.9258.3بنك الكويت الدو�ي5
318.122.6(0.9)389.9393.5البنك األهلي ا�متحد6
227.714.8(0.4)261.5262.6بنك برقان7
3,101.83,097.80.12,276.136.3بيت التمويل الكوييت8

565.621.6(0.2)687.5688.9قطــــــــــــاع البنــــــــــــــوك
145.8144.41.0137.16.3شركة التسهي�ت التجار�ة9

179.6112.3(3.1)381.3393.4شركة االستشارات ا�مالية الدولية10
247.9247.90.0169.945.9شركة االستثمارات الوطنينة11
(1.9)408.8403.61.3416.7شركة مشار�ع الكويت القابضة12
143.5130.510.066.3116.4شركة الساحل للتنمية واالستثمار13

233.1230.11.3188.923.4قطــــــــاع االستثمــــــــــــــــار
84.911.0(0.4)94.294.6شركة الكويت للتأمين14
845.9772.29.5495.170.9مجموعة الخليج للتامين15
185.311.9(0.8)207.4209.1الشركة األهلية للتأمين16
70.572.2(1.5)121.4123.2شركة وربة للتأمين17

253.3241.35.0178.841.7قطـــــــــــــــاع التأميــــــــــــــن
276.0272.31.4206.133.9شركة عقارات الكويت18
146.0138.75.395.952.2شركة العقارات ا�متحدة19
219.7191.0(0.9)639.4645.5الشركة الوطنينة العقار�ة20
2,241.02,168.33.42,031.010.3شركة الصالحية العقار�ة21

368.1363.51.3229.960.1القطـــــــــاع العقــــــــــــاري
220.5217.61.3157.240.3)القابضة(مجموعة الصناعات الوطنينة 22
366.3366.30.0348.25.2شركة أسمنت الكويت23
301.88.1(0.2)326.1326.9ربائينةشركة الخليج للكاب�ت والصناعات الكه24

214.2213.10.5181.018.3القطـــــــــــاع الصناعــــــــــــي
508.5487.14.4470.88.0شركة السينما الكويتينة الوطنينة25
3,990.061.4(1.1)6,440.66,512.0للمخازن العموميةأجيلييتشركة 26
(2.2)1,153.0(1.1)1,128.01,140.5شركة االتصاالت ا�متنقلة27
20.698.5(4.7)40.942.9)ع.ك.م.ش( شركة سنرجي القابضة 28

1,416.229.4(0.9)1,833.11,850.6قطــــــــــــــاع الخدمـــــــــــــات
146.73.4(2.1)151.7155.0شركة نقل وتجارة ا�موايش29

450.40.3(0.2)451.6452.4قطــــــــــــــــاع األغذيــــة
594.5504.717.8551.87.7ع.م.ششركة أم القيوين ل�ستثمارات العامة 30

176.0171.52.6146.220.4الشركــــات غيــــر الكويتيـــة
487.823.2(0.1)601.0601.4مؤشــــــر الشــــــــال

11

شركة مدرجة في بورصة الكويت30جدول مؤشر الشال لعدد 

ةا�مرجحالسوقيةالقيمةعلىيعتمدقيمة،مؤشر عنعبارةهوالشالمؤشر 
ا٪100بنسبة

ً
لمؤشر لاألساسيةوالقيمةالدولية،التمويلمؤسسةلصيغوفق

.)1990أغسطس1فيكما(100هي



https://www.alshall.com/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13

