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بورصةفيالتداولخصائص
2020سبتمبر–الكويت

رهاتقر�للمقاصةالكويتينةالشركةأصدرت
 الرس�السوقفيالتداولحجم"

ً
نسيةلجطبقا

إ�ى01/01/2020منالفترةعن،"ا�متداولين
ياإللكترونا�موقععلىوا�منشور 30/09/2020

الراداألفأنإ�ىالتقر�ر وأفاد.الكويتلبورصة
علىاستحوذواإذا�متعاملين،أكبر يزالون

ا�ُمباعةاألسهمقيمةإجما�يمن44.5%
)2019األو�ىالتسعةالشهور في44.9%(
ا�ُمشتراةاألسهمقيمةإجما�يمن%43.4و
وباع.)2019األو�ىالتسعةالشهور في41%(

 األفرادا�مستثمرون
ً
مليار 2.913بقيمةأسهما

 اشترواكماكوييت،ديننار 
ً
2.841بقيمةأسهما

 تهمتداوالصافيليصبحكوييت،ديننار مليار 
ً
بيعا

.كوييتديننار مليون71.899وبنحو

هوالسوقسيولةفيا�مساهمينأكبر وثاني
لىعاستحوذفقدوالشركات،ا�مؤسساتقطاع

%30.4(ا�ُمشتراةاألسهمقيمةإجما�يمن26%
قيمةإجما�يمن%24.4و)2019نفسهاللفترة

،)2019نفسهاللفترة%21.7(ا�ُمباعةاألسهم
 القطاعهذااشترىوقد

ً
1.702بقيمةأسهما

 باعحينفيكوييت،ديننار مليار 
ً
قيمةبأسهما

داوالتهتصافيليصبحكوييت،ديننار مليار 1.595
.كوييتديننار مليون106.792وبنحوشراًء األكثر 

ءالعم�حساباتقطاعهوا�مساهمينوثالث
من%25.6علىاستحوذفقد،)ا�محافظ(

للفترة%22.3(ا�ُمشتراةاألسهمقيمةإجما�ي
األسهمقيمةإجما�يمن%24.7و)2019نفسها

وقـد،)2019نفسهاللفترة%26.2(ا�ُمباعة
 القطاعهذااشترى

ً
مليار 1.675بقيمةأسهما

 باعحينفيكوييت،ديننار 
ً
1.615ةبقيمأسهما

شراًء تهتداوالصافيليصبحكوييت،ديننار مليار 
.كوييتديننار مليون60.053وبنحو

ديقصناقطاعهوالسيولةفيا�مساهمينوآخر 
إجما�يمن%6.4علىاستحوذفقداالستثمار،

نفسهاللفترة%7.2(ا�ُمباعةاألسهمقيمة
اةا�ُمشتر األسهمقيمةإجما�يمن%5و)2019

هذاباعوقد،)2019نفسهاللفترة6.3%(
 القطاع

ً
ديننار مليون420.003بقيمةأسهما

 اشترىحينفيكوييت،
ً
325.056بقيمةأسهما

األكثر التهتداوصافيليصبحكوييت،ديننار مليون
 
ً
.كوييتديننار مليون94.947وبنحوبيعا

اكونهاستمرار الكويتبورصةخصائصومن
يتيونالكوا�مستثمرونكانفقدمحلية،بورصة

 باعواإذفيهاا�متعاملينأكبر 
ً
يمةبقأسهما

علىبذلكمستحوذينكوييتديننار مليار 5.354
%84.5(ا�ُمباعةاألسهمقيمةإجما�يمن81.8%

 اشترواحينفي،)2019نفسهاللفترة
ً
أسهما

مستحوذينكوييتديننار مليار 5.303بقيمة
األسهمقيمةإجما�يمن%81علىبذلك

ليبلغ،)2019نفسهاللفترة%76.7(ا�ُمشتراة
 األكثر تداوالتهمصافي

ً
مليون51.534بنحوبيعا

.كوييتديننار 

نماآلخر�نا�مستثمر�نحصةنسبةوبلغت
%14.6نحوا�ُمباعةاألسهمقيمةإجما�ي

قيمتهماوباعوا)2019نفسهاللفترة10.5%(
تبلغحينفيكوييت،ديننار مليون954.994

مليون941.045نحوا�ُمشتراةأسهمهمقيمة
إجما�يمن%14.4نسبتنهماأيكوييتديننار 
نفسهاللفترة%18.7(ا�ُمشتراةاألسهمقيمة
 تداوالتهمصافيليبلغ،)2019

ً
13.950حوبنبيعا

ا�مستثمر ثقةأنأيكوييت،ديننار مليون
.الكويتبورصةفيانخفاضإ�ىاألجنبي
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جلسمدولمنا�مستثمر�نحصةنسبةوبلغت
األسهمقيمةإجما�يمنالخليجيالتعاون

)2019نفسهاللفترة%4.6(%4.6نحوا�ُمشتراة
فيكوييت،ديننار مليون299.344قيمتهماأي

%3.6نحوا�ُمباعةأسهمهمنسبةبلغتحين
قيمتهماأي)2019نفسهاللفترة5%(

يصافليبلغكوييت،ديننار مليون233.860
مليون65.484وبنحوشراًء الوحيدونتداوالتهم

.كوييتديننار 

سابقهنعالجنسياتبيننالنسبيالتوز�عوتغير 
%14.5للكويتيينن،%81.4نحوأصبحإذ

%4.1واألخرىالجنسياتمنللمتداولين
،الخليجيالتعاونمجلسدولمنللمتداولين

%14.6للكويتيينن،%80.6بنحومقارنة
%4.8واألخرىالجنسياتمنللمتداولين
الخليجيالتعاونمجلسدولمنللمتداولين

بورصةأنأي.2019عاممننفسهاللفترة
يبالنصكانحيثمحليةبورصةظلتالكويت

فاع،ارتإ�ىونصيبنها�محليللمستثمر األكبر 
لدوخارجمنمستثمر�نجانبمنأكبر بإقبال
همنظرائإقباليفوقالخليجيالتعاونمجلس

التداولغلبةوالزالتا�مجلس،دولداخلمن
.لألفرادفيها

بةبنسالنشطةالتداولحساباتعددوارتفع
ونهاية2019ديسمبرنهايةبيننما90.3%

ما%8.9بنسبةبارتفاعمقارنة،2020سبتمبر
.2019سبتمبرونهاية2018ديسمبرنهايةبينن

ايةنهفيالنشطةالتداولحساباتعددوبلغ
 32,725نحو2020سبتمبر

ً
نسبتنهماأيحسابا

بنحومقارنةالحسابات،إجما�يمن8.2%
28,616 

ً
ماأي2020أغسطسنهايةفيحسابا

للشهر الحساباتإجما�يمن%7.2نسبتنه
سبتمبرخ�ل%14.4بنحوبارتفاعأينفسه،

2020.
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وييتالكالتمويلبيتنتنائج

2020األولالنصف

3

للنصفأعمالهنتنائجالكوييتالتمويلبيتأعلن
افيصأنإ�ىتشير واليتالحا�يالعاممناألول
66.3نحوبلغ)الضرائبخصمبعد(البنكأرباح

مليون45نحوبلغبانخفاضكوييت،ديننار مليون
بنحومقارنة%40.4نسبتنهماأيكوييتديننار 
عاممنذاتهاللفترةكوييتديننار مليون111.3
نك،البأرباحصافيفياالنخفاضويعود.2019

ةبنسبا�مخصصاتإجما�يقيمةارتفاعإ�ى
كوييتديننار مليون86.2قيمتهماأي86.2%

كانر التأثيغلبةأنأيالفائت،العاممعمقارنة
نمالرغمعلىا�مخصصاتإجما�يقيمةالرتفاع
مخصقبل(للبنكالتشغيليالربحارتفاع

أوكوييتديننار مليون26.9بنحو)ا�مخصصات
ديننار مليون267.6إ�ىليصل،%11.2بنسبة
كوييتديننار مليون240.7بنحومقارنةكوييت
.2019عاممنذاتهاللفترة

اإليراداتإجما�يارتفعالتفاصيل،وفي
ونحأيكوييتديننار مليون27.3بنحوالتشغيلية

7%، 
ً
كوييتديننار مليون419.7نحوإ�ىوصوال

كوييتديننار مليون392.4قيمتهبمامقارنة
نتيجةذلكوجاء.السابقالعاممننفسهاللفترة
45.1بنحوالتمويلإيراداتصافيبنندارتفاع
 ،%18بنحوأوكوييتديننار مليون

ً
نحوإ�ىوصوال

250.6بنحومقارنةكوييتديننار مليون295.7
راداتإيبنندانخفضبينما.كوييتديننار مليون

بةبنسأوكوييتديننار مليون24.2بنحواستثمار 
40.1%، 

ً
كوييتديننار مليون36.2نحوإ�ىوصوال

.كوييتديننار مليون60.4بنحومقارنة

ا�مصروفاتإجما�يارتفعأخرى،جهةمن
نحوأوكوييتديننار ألف457بنحوالتشغيلية

0.3% 
ً
كوييتديننار مليون152.12نحوإ�ىوصوال

جةنتيكوييت،ديننار مليون151.66بنحومقارنة
وبنندوإدار�ةعموميةمصروفاتبنندارتفاع

ديننار مليون4مجملهبماوإطفاءاسته�ك
فينموظتكاليفبنندانخفاضمقابلكوييت،

ةنسبوبلغت.كوييتديننار مليون3.5بنحو
إجما�يإ�ىالتشغيليةا�مصروفاتإجما�ي

كانتأنبعد%36.2نحوالتشغيليةاإليرادات
.2019عاممنذاتهاالفترةخ�ل%38.7نحو

مليون86.2بنحوا�مخصصاتإجما�يوارتفع
 أسلفنا،كما%86.2وبنسبةكوييتديننار 

ً
وصوال

حوبنمقارنةكوييتديننار مليون186.2نحوإ�ى
ضانخفايفسر وهذا.كوييتديننار مليون100

بنحومقارنة%15.8نحوإ�ىالربحصافيهامش
.السابقالعاممننفسهاللفترة28.4%
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1.192قيمتهبماالبنكموجوداتإجما�يوارتفع
نحوإ�ىليصل،%6.1وبنسبةكوييتديننار مليار 

نحومقابلكوييتديننار مليار 20.582
،2019عامنهايةفيكوييتديننار مليار 19.391

الفترةمعا�موجوداتإجما�يمقارنةتمتولو
1.835بنحوارتفعأنهسنجد2019عاممننفسها

نحوبلغحين،%9.8بنسبةأوكوييتديننار مليار 
نومديبنندوارتفع.كوييتديننارمليار 18.747

ماأيكوييتديننار مليون527.6بنحوتمويل
 ،%5.7نسبتنه

ً
ديننار مليار 9.864نحوإ�ىوصوال

مقارنة)ا�موجوداتإجما�يمن%47.9(كوييت
من%48.1(كوييتديننار مليار 9.337بنحو

،2019عامنهايةفي)ا�موجوداتإجما�ي
بةبنسأوكوييتديننار مليون626.9بنحووارتفع

بق،الساالعاممننفسهابالفترةمقارنة6.8%
%49.3(كوييتديننار مليار 9.237نحوبلغحين

إجما�ينسبةوبلغت.)ا�موجوداتإجما�يمن
نحوا�مودعينحساباتإجما�يإ�ىتمويلمدينو
استثمار بنندوارتفع.%72بنحومقارنة67.6%

ماأيكوييتديننار مليار 1.130بنحوصكوكفي
 ،%49.3نسبتنه

ً
ديننار مليار 3.422نحوإ�ىوصوال

مقارنة)ا�موجوداتإجما�يمن%16.6(كوييت
من%11.8(كوييتديننار مليار 2.292بنحو

،2019عامنهايةفي)ا�موجوداتإجما�ي
بةبنسأيكوييتديننار مليار 1.257بنحووارتفع

ابقالسالعاممننفسهابالفترةمقارنة،58.1%
من%11.5(كوييتديننار مليار 2.165نحوبلغحين

.)ا�موجوداتإجما�ي

ير غمن(البنكمطلوباتأنإ�ىاألرقاموتشير 
،سجلت)ا�ملكيةحقوقاحتساب

ً
لغتبارتفاعا

،%8.1ونسبتنهكوييتديننار مليار 1.396قيمته
نتكاأنبعدكوييتديننار مليار 18.543إ�ىلتصل

،2019عامنهايةفيكوييتديننار مليار 17.147
هانفسالفترةمعا�مطلوباتإجما�يقارناولو
بنحوارتفعتأنهاسنجدالسابق،العاممن

حيث%11.1بنحوأوكوييتديننار مليار 1.856
.كوييتديننار مليار 16.687نحوآنذاكبلغت

يإجما�إ�ىا�مطلوباتإجما�ينسبةوبلغت
.%89نحوكانتأنبعد%90.1نحوا�موجودات

محسوبةا�ا�ماليةالبيناناتتحليلنتنائجوتشير 
يةالربحمؤشراتجميعأنإ�ىسنويأساسعلى

 أداًء سجلتقدللبنك
ً
فترةالمعمقارنةسالبا

العائدمؤشر انخفضحيث.2019عاممننفسها
نحوإ�ىليصل)ROC(البنكرأسمالمعدلعلى
مؤشر وانخفض.%33.4عندكانأنبعد18.1%

ليصل)ROA(البنكموجوداتمعدلعلىالعائد
 %0.7نحوإ�ى

ً
وانخفض.%1.2بنحوقياسا

ا�مساهمينحقوقمعدلعلىالعائدمؤشر 
نحوإ�ىليصل)ROE(البنكبمساه�الخاص

كذلكوانخفضت.%11.4بنحومقارنة5.8%
)EPS(البنكبمساه�الخاصةالسهمربحية

،7.49نحوإ�ى
ً
 14.22بنحومقارنةفلسا

ً
.فلسا

واحدالالسهمربحية/السعرمضاعفمؤشر وبلغ
)P/E(25.1بنحومقارنةضعف40.9نحو

السهمربحيةانخفاضنتيجةوذلكضعف،
)EPS(لسعر أقلانخفاضمقابل%47.3بنحو

معمقارنة%14.3وبنحوالسوقيالسهم
وبلغ.2019يونيو30فيمستواهما

)P/B(الدفتر�ةالقيمة/السعرمضاعفمؤشر
.مرة2.4بنحومقارنةمرة2.3نحو
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3
األداء األسبوعي
لبورصة الكويت

6

،أقلا�مايضاألسبوعخ�لالكويتبورصةأداءكان
ً
عددداولة،ا�متالقيمةمؤشر انخفضحيثنشاطا

وكانت.ةا�متداولالكميةمؤشر انخفضبينما،)الشالمؤشر (العاما�مؤشر وقيمةا�مبرمةالصفقات
نقطة،504.7نحوبلغتقدا�مايضالخميسيومتداولنهايةفي)قيمةمؤشر (الشالمؤشر قراءة

 وظلا�مايض،األسبوعإقفالعن%0.4ونسبتنهنقطة1.8قيمتهبلغتبانخفاض
ً
48.5بنحومنخفضا

.2019عامنهايةإقفالعن%8.8يعادلماأينقطة

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

التغير األربعوناالسبوع  األربعونالواحداألسبوع
البينان

% 2020/10/08 2020/10/15

5 5 عدد أيام التداول

0.4-% 506.5 504.7 )شركة 33قيم (مؤشر الشال 

0.2% 5,724.8 5,735.2 مؤشر السوق العام

334,563,373 315,335,474 )ك.د(قيمة األسهم ا�متداولة

5.7-% 66,912,675 63,067,095 )ك.د(ا�معدل اليو� 

1,940,815,881 2,001,436,636 )أسهم(كمية األسهم ا�متداولة

3.1% 388,163,176 400,287,327 )أسهم(ا�معدل اليو� 

74,091 73,822 عدد الصفقات

0.4-% 14,818 14,764 تا�معدل اليو� لعدد الصفقا
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نسبة من إجما�ي قيمة التداول البينان

قيمة تداول السوق ديننار كوييت الشركات

16.2% 51,148,900 بنك الكويت الوط�

11.4% 35,970,617 بيت التمويل الكوييت

8.9% 28,189,689 )ب.م.ش(البنك األهلي ا�متحد 

5.2% 16,512,455 بنك الكويت الدو�ي

5.0% 15,767,670 )القابضة(مجموعة الصناعات الوطنينة 

46.8% 147,589,331 اإلجما�ي

نسبة من إجما�ي قيمة التداول البينان

قيمة تداول السوق ديننار كوييت القطاعات

53.7% 169,338,637 قطاع البنوك

19.7% 62,211,296 قطاع خدمات مالية

8.6% 27,049,481 قطاع الصناعة

7.9% 24,921,342 قطاع العقار

5.1% 15,966,564 قطاع االتصاالت

األربعوناالسبوع  الواحد واألربعوناالسبوع 
البينان

2020/10/08 2020/10/15

24 14 عدد شركات ارتفعت أسعارها

3 12 عدد شركات انخفضت أسعارها

6 3 عدد شركات لم تتغير أسعارها

33 33 إجما�ي الشركات حسب مؤشر الشال



الشــــركةاسم
الفرقإقفالالفرقالخميسيوم الخميسيوم 

2020/10/152020/10/08%2019%
(13.0)706.9(1.6)615.2625.1بنك الكويت الوط�1
(20.5)195.8195.80.0246.2بنك الخليج2
(5.5)516.0516.00.0545.9البنك التجاري الكوييت3
(17.2)138.8138.10.5167.6البنك األهلي الكوييت4
(16.1)297.0(0.5)249.2250.4بنك الكويت الدو�ي5
(11.0)319.2319.20.0358.5البنك األهلي ا�متحد6
(25.9)243.1238.71.8328.1بنك برقان7
(4.2)2,387.12,379.90.32,492.0بيت التمويل الكوييت8

(11.0)668.5(0.7)595.0599.1قطــــــــــــاع البنــــــــــــــوك
(16.1)131.4131.40.0156.6شركة التسهي�ت التجار�ة9

178.192.592.5160.311.1شركة االستشارات ا�مالية الدولية10
179.9178.70.7173.73.6شركة االستثمارات الوطنينة11
(24.1)429.8421.91.9566.1شركة مشار�ع الكويت القابضة12
54.852.15.254.70.2شركة الساحل للتنمية واالستثمار13

(15.3)188.9180.24.8222.9قطــــــــاع االستثمــــــــــــــــار
83.679.45.372.814.8شركة الكويت للتأمين14
(12.9)376.4(5.0)327.9345.0مجموعة الخليج للتامين15
165.6163.21.5160.73.0الشركة األهلية للتأمين16
50.824.0(3.5)63.065.3شركة وربة للتأمين17

(0.6)144.7(0.3)143.9144.3قطـــــــــــــــاع التأميــــــــــــــن
198.5186.26.6189.15.0شركة عقارات الكويت18
(18.4)125.0(1.9)102.0104.0شركة العقارات ا�متحدة19
(13.8)253.6(1.8)218.5222.6الشركة الوطنينة العقار�ة20
(3.1)1,683.8(0.7)1,631.31,643.4شركة الصالحية العقار�ة21

(5.9)208.7207.50.6221.8القطـــــــــاع العقــــــــــــاري
(16.6)179.6161.711.1215.3)القابضة(مجموعة الصناعات الوطنينة 22
(6.9)370.8(2.6)345.2354.3شركة أسمنت الكويت23
195.043.9(1.0)280.6283.4ربائينةشركة الخليج للكاب�ت والصناعات الكه24

(2.0)186.4180.63.2190.3القطـــــــــــاع الصناعــــــــــــي
(33.2)657.8(3.3)439.4454.5شركة السينما الكويتينة الوطنينة25
(2.3)4,198.3(1.4)4,102.14,161.1للمخازن العموميةأجيلييتشركة 26
1,184.21,178.00.51,134.34.4شركة االتصاالت ا�متنقلة27
(13.1)18.518.31.121.3)ع.ك.م.ش( شركة سنرجي القابضة 28

(0.7)1,460.6(0.6)1,450.41,458.6قطــــــــــــــاع الخدمـــــــــــــات
158.3157.50.5145.88.6شركة نقل وتجارة ا�موايش29
(25.5)10.810.80.014.5شركة دانة الصفاة الغذائينة30

453.2453.00.0450.60.6قطــــــــــــــــاع األغذيــــة
175.8175.80.0175.80.0)ع.م.ش(والتنمية الصناعيةلألسمنتشركة الشارقة 31
(40.4)221.4(6.5)131.9141.1)ع.م.ش(شركة أسمنت الخليج 32
529.8529.80.0490.87.9ع.م.ششركة أم القيوين ل�ستثمارات العامة 33

(7.5)181.7(0.9)168.1169.7الشركــــات غيــــر الكويتيـــة
(8.8)553.2(0.4)504.7506.5مؤشــــــر الشــــــــال
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