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التار�خ وا�مستقبل: الفساد
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فاإلنسانالعالم،دولكلفيحاضر الفساد
 ويبحثبطبعهجشع

ً
الطرقأقصر عندائما

رقميةسقياوسائلللفسادلذلكالثراء،لتحقيق
مراضاألتصنيفاتمثلاستشرائهمدىتقيس

لتشر�علمتصلتطوير تحتاجومواجهتها�معدية،
طوير تإ�ىا�مرضيحتاجكماوا�م�حقةوالرقابة

ابةإصنسبةفهناك.واألمصاللألدويةمتصل
دماعنوباءإ�ىيتحولعام،كلتتكرر مرضبأي
 أعلىمستوياتاإلصابةتبلغ

ً
ا�معتاد،منكثيرا

ير غمستوياتاإلصابةبلغتإذاجائحةإ�ىثم
مثلادفسهناككانالكويت،قديمفي.محتملة

رةوفبدايةمعالعامةاألرايضعلىاالستين�ء
الشيخهدد1952عاموفيالنفط،إيرادات
عمليةاستمرتإنالحكمباعتزالالسالمعبدهللا

 االستين�ء،
ً
 وضعوالحقا

ً
حمايةلللتنظيمخطا

فاعارتزمنفيمماثلشيئناً حدث.الدولةأم�ك
كنالسأرايضتوز�ععندأوالتثمين،مخصصات

انكنطاقهولكنالداخلية،ا�مناطقفيالخاص
فحالعالية،ا�مجتمعقيموكانتضيق،

بها�مشتبنهينزويفساد،حالةاكتشاف
اكماالجتماعيةا�مناسباتحضور ويتحاىش

.الوزراءأحدمعحدث

بعينناتسفيوباءإ�ىالكويتفيالفسادتحول
 الفائت،القرنوثمانيننات

ً
تتجاوزامنبدءا

غفالإتمحينمنهالسبعينناتمناألولالنصف
ةلجنفيهاحققتأنبعدحاالتهبعضعقاب

النصففيتجاوزاتإ�ىالعدل،وز�ر برئاسة
عنهاتبالسكويكتفيلموحينهامنها،الثاني
كوييتديننار مليون150بنحوتعويضهاتموإنما

الثمانيننات،حقبةجاءتثم.العاما�مالمن
ا،فيهمسؤولينوتورطا�مناخأزمةوبسبب

ا�ماليةالدولةاحتيناطاتسرقةتمت
ابلمق"فيسانتنا"مثلبائسةباستثمارات

يوفالباذخة،ا�مناخأزمةحلولوصياغةتشر�ع
"الروزادي"استدعاءتممنها،الثانيالنصف

لسرقةللتخطيط1986سبتمبرفياإلسباني
لمولندن،مكتبخ�لمنالكويتاستثمارات

.أحدإليهايلتفت

سرقةبدأتعندماجائحةإ�ىذلكبعدتحول
ماواالحت�لزمنفيالقادمةاألجيالاحتيناطي

يفالخاصالقطاعممثلياستقالةمنسبقها
امثمل�ستثمار،العامةالهيئنةإدارةمجلس
-النفطقطاعسرقاتاكتشافمنلحقها

 إسمالكويتأصبحتحىت،-النفطناق�ت
ً
ا

 
ً
انينة،والبر�طاإلسبانينةا�محاكمفيمشهورا
.تينةالكويا�محاكمفيحولهاشهير حكموسقط

معقر�ب،وقتحىتالجائحةواستمرت
صندوقوالداخليةوضيافةاالجتماعيةالتأميننات

الوطكثير وغيرهاا�ماليزيوالصندوقالجيش
غار صإ�ىوامتدتالقيادية،ا�مؤسساتبعض
عام�تا�ملتمر�ر الفسادرسومباتتحىتالقوم

تسلمولمالخدمات،معظمتشملالحكومية
.همنالسياديةوالهوياتالعلميةالشهادات

سادالفأنعلىللتأكيدفقطتقدمماكلنذكر 
ع،ا�مجتمقيموكلالبنناءقواعدكلتنخر آفة

بةبمحاريبندأالإص�حأليفرصةهناكوليس
والدةشفاعلىالكويتدامتوماله،شرسة

منأيبنداإلص�حجديةفاختبنار جديدة،عامةإدارة
حىتالفسادمواجهةومؤشرات.ا�محطةهذه
قضيتنافتحفإعادةبالجدية،توحيالاللحظةهذه

جاءتا�ماليزيوالصندوقالجيشصندوق
وإنوتحركناالخارج،فيمنهمامتضرر�نلتحرك

،كان
ً
.بعزميوحيواليكفيالفعلردجاءصحيحا
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علىاالعتمادفيالعالمفياألو�ىالكويت
موازنتهامصروفاتمن%90يمولفهوالنفط،
جهالناتا�مباشر توليدهفيالنصفويفوق
نحوالعامالقطاعويوظفاإلجما�ي،ا�محلي

ولو.عداهمماويدعما�مواطنةعمالتهامن80%
الهلة،السالحياةتلكاستدامةيضمنالنفطكان

تأخر ماوكلمستحيلة،حالةولكنهاذلك،فيبأس
،النفطعنالتدر�جيالفكاكمرحلةبدءوقت

 ارتفعتكلما
ً
انحسرتاوكلمالع�ج،تكلفةكثيرا

.نجاحهفرص

ياالستثننائاالرتفاعومعالحاضر،الوقتفي
انتعاشقدمهماومعوإنتناجه،النفطألسعار 

دعممنواألخرىالفيننةبيننالنفطسوق
حنجافرصترتفعالسيادي،الدولةلصندوق

ناطاالرتبخفضباتجاهاالقتصادمسار تغيير 
لقبالوقتومرور .تكاليفهاونقلبالنفط

 يؤديسوفجوهري،إص�حاستدارة
ً
ىإ�حتما

طضغوتحتدخله،وانحسار النفطسوقضعف
إماالسيادي،الصندوقتآكلإ�ىالحاجة،

شر ا�مباغير السحبأومنه،ا�مباشر بالسحب
.أصولهبضماناالقتراضمقابل

من�مجموعةتتنآكلالنفطإيراداتوحصيلة
تناجهإنتكلفةارتفاعهواألولا�مبرر ا�مبررات،

سنة،20فيأضعاف5منأكثر تضاعفواليت
بعضلشيخوخةأوإدارةلسوءإمايحدثوذلك

قدانهافبمع�التضخم،بفعلوتتنآكل.ا�مكامن
لعالسأسعار ارتفاعبسببالشرائينةلقوتها

ةالحصيلنفستعجز الزمن،وبمرور والخدمات،
سلعمنتشتر�هكانتمانصفشراءعن

إ�ىالحاجةوتزداد.الزمنمنعقدقبلوخدمات
سكان،للالطبيعيةالز�ادةبسببأكبر حصيلة

،%2.5بنسبةالسكانعددتزايدفإن
ً
تزدادسنويا

سنويبمعدلوتنموأعلىإيراداتإ�ىالحاجة
خدم.%2.5بنسبةمركب

ُ
النفطس�حواست

 
ً
بتنأسيسدولوعوقبت1973عامفيسياسيا

نجر كيسهنريبرئاسةللطاقةالدوليةالوكالة
حىتكأوبأضعافتستهدفاستراتيجيةلترسم

استخدمتواليوم،1985ديسمبرفيانهارت
،وغازهانفطهاروسيا

ً
انيتعرضوسوفس�حا

 تبنالغشرسةلحرب
ً
خونةسفيدورهفيكثيرا

إ�ىتؤديسوفمواز�ةحربوهياألرض،
.إنتناجهوخفضأسعارهضعف

حا�يالاألسبوعتقر�ر منمرافقةفقرةفيوكما
آخر ضعفمكمنالنفطإدمان،"الفساد"حول

تب�يجياتواالستراتالكوييت،االقتصادبنينةفي
توظيفهاأجلمنالقوةمكامنتعر�فعلى

يتعطنفسهالوقتوفيمردودها،لتعظيم
الحىتالضعفمكامنلع�جاالهتمامنفس

.البنناءجهودتفشل
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ا�محليالعقار سوق
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-لالعدوزارةفيا�متوفرةالبيناناتآخر تشير 
بعد(-والتوثيقالعقاريالتسجيلإدارة

ر�طالشونظامالحرفيالنشاطمنكلاستبعاد
يفالعقار سوقسيولةارتفاعإ�ى)الساحلي

،2022يوليوبسيولةمقارنة2022أغسطس
العقودتداوالتقيمةجملةبلغتحيث

ديننار مليون368نحوأغسطسلشهر والوكاالت
عن%72.9نسبتنهبماأعلىقيمةوهيكوييت،

نحوالبالغة2022يوليوشهر سيولةمستوى
نسبتنهبماأدنىبينماكوييت،ديننار مليون212.8

عندما2021أغسطسسيولةمعمقارنة14.6%-
ديننار مليون431نحوآنذاكالسيولةبلغت

ىإ�االرتفاعبعضسببيرجعوربما.كوييت
�ىإالفائتأغسطسفيالعملأيامعددارتفاع

23،
ً
 15بلغتبينمايوما

ً
بببسيوليولشهر يوما

.العطل

نحوبيننما2022أغسطستداوالتوتوزعت
،كوييتديننار مليون365

ً
3ونحوعقودا

عددوبلغ.وكاالتكوييتديننار مليون
صفقة،525الشهرلهذاالعقار�ةالصفقات

 517بيننماتوزعت
ً
.وكاالت8وعقودا

منعددأعلىاألحمديمحافظةوحصدت
بنحووممثلةصفقة229بـالصفقات

العقار�ة،الصفقاتعددإجما�يمن43.6%
وتمثلصفقة104بـحو�يمحافظةتليها
محافظةحظيتحينفي،%19.8نحو

24بـالصفقاتمنعددأدنىعلىالجهراء
.%4.6بنحوممثلةصفقة

اصالخالسكننشاطتداوالتقيمةوبلغت
نحوبمرتفعةكوييت،ديننار مليون169.1نحو
بلغتعندما2022يوليومعمقارنة21.1%
بينماكوييت،ديننار مليون139.6نحو

%45.9نحوإ�ىمساهمتهانسبةانخفضت
بمامقارنةالعقار تداوالتقيمةجملةمن

ا�معدلوبلغيوليو،في%65.6نسبتنه
�لخالخاصالسكنتداوالتلقيمةالشهري

 12آخر
ً
كوييت،ديننار مليون185.3نحوشهرا

2022أغسطسشهر تداوالتقيمةأنأي
.با�معدلمقارنة%8.8-نسبتنهبماأدنى

362إ�ىالنشاطلهذاالصفقاتعددوارتفع
يوليوفيصفقة297بـمقارنةصفقة

الصفقةقيمةمعدلبلغوبذلك،2022
467.1نحوالخاصالسكنلنشاطالواحدة

ألف470.1بنحومقارنةكوييتديننار ألف
بانخفاضأي،2022يوليوفيكوييتديننار 

.%0.6-بحدود
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ثمارياالستالسكننشاطتداوالتقيمةوبلغت
وبنحبارتفاعكوييتديننار مليون135.2نحو

بلغتحين2022يوليوبشهر مقارنة168.2%
وارتفعتكوييت،ديننار مليون50.4نحو

%36.7نحوإ�ىالسيولةجملةمنمساهمتها
وبلغ.يوليوفي%23.7نسبتنهبمامقارنة

نالسكنشاطتداوالتلقيمةالشهريا�معدل
 12آخرخ�لاالستثماري

ً
مليون87.6نحوشهرا

شهر تداوالتقيمةأنأيكوييت،ديننار 
بمعدلمقارنة%54.4نسبتنهبماأعلىأغسطس

 12آخر
ً
صفقة155إ�ىصفقاتهعددوارتفع.شهرا

عدلمبلغوبذلكيوليو،فيصفقة88بـمقارنة
السكنلنشاطالواحدةالصفقةقيمة

مقارنةكوييتديننار ألف872.2نحواالستثماري
،2022يوليوفيكوييتديننار ألف572.9بنحو

.%52.3بحدودبارتفاعأي

التجاريالنشاطتداوالتقيمةوارتفعت
فاعبارتأيكوييت،ديننار مليون63.7نحوببلوغها

بلغتحين2022يوليومعمقارنة%180.1بنحو
وارتفعت.كوييتديننار مليون22.8نحو

نحوإ�ىالعقار�ةالتداوالتقيمةمنمساهمته
معدلوبلغ.2022ليوليو%10.7مقابل17.3%

 12آخرخ�لالتجاريالنشاطتداوالتقيمة
ً
شهرا

قيمةأنأيكوييت،ديننار مليون45.4نحو
عن%40.5بنحوأعلىأغسطسشهر تداوالت
 12آخرمتوسط

ً
8صفقاتهعددوبلغ.شهرا

،2022يوليولشهر صفقات9بـمقارنةصفقات
هر لشالواحدةالصفقةقيمةمعدلبلغوبذلك

نةمقار كوييتديننار مليون8نحو2022أغسطس
ديننار مليون2.5نحووالبالغ2022يوليوبمعدل
.%215.1بحدودبارتفاعأيكوييت،

أغسطسشهر تداوالتإجما�يمقارنةوعند
ئتنةالفاالسنةمننفسهللشهر بمثيلتها

 حققتأنهان�حظ)2021أغسطس(
ً
منتراجعا

مليون368نحوإ�ىكوييتديننار مليون431نحو
.أسلفناكما%14.6-نسبتنهبماأيكوييت،ديننار 

الخاصالسكننشاطسيولةاالنخفاضوشمل
اطالنشسيولةارتفعتبينما،%50.5-بنسبة

السكننشاطوسيولة%221.9بنسبةالتجاري
.%118.4بنسبةاالستثماري
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برقانبنكنتنائج

2022األولالنصف

6

منلاألوللنصفأعمالهنتنائجبرقانبنكأعلن
البنكربحصافيأنإ�ىتشير واليتالحا�يالعام

مليون29.6نحوبلغقد)الضرائبخصمبعد(
ديننار مليون4.4نحوقدرهبارتفاعكوييت،ديننار 

الفترةمعمقارنة%17.5يعادلماأوكوييت
مليون25.2نحووالبالغ2021عاممننفسها

وىمستفياالرتفاعهذاويعزى.كوييتديننار 
اتا�مخصصجملةانخفاضإ�ىالصافية،األرباح
إذ.التشغيليالربحانخفاضمنأعلىبقيمة

مخصقبل(للبنكالتشغيليالربحانخفض
أوكوييتديننار مليون5.7بنحو)ا�مخصصات

تا�مخصصاجملةانخفضتبينما،%8.5بنسبة
،%43.3وبنسبةكوييتديننار مليون16.8بنحو

صم
ُ

تفاعار الصافيةاألرباحقيمةارتفاعمنوخ
كوييتديننار مليون6.7بنحوالضرائبقيمة

.%215.4وبنسبة

اإليراداتإجما�يانخفضالتفاصيل،وفي
أيكوييتديننار مليون1.6بنحوالتشغيلية

ديننار مليون110.4نحوبلغحين،%1.5بنسبة
كوييتديننار مليون112بنحومقارنةكوييت
نتيجةذلكوتحقق.2021عاممننفسهاللفترة

6.7يمةبقاالستثمار إيراداتصافيبنندانخفاض
 ،%48وبنسبةكوييتديننار مليون

ً
7.2إ�ىوصوال

ديننار مليون13.9مقابلكوييتديننار مليون
لفوائداإيراداتصافيبنندارتفعبينما.كوييت

،%8.1نسبتنهماأيكوييتديننار مليون5بنحو
 
ً
أنبعدكوييتديننار مليون66.5نحوإ�ىوصوال

.كوييتديننار مليون61.5نحوعندكان

ا�مصروفاتإجما�يارتفعأخرى،جهةمن
أوكوييتديننار مليون4.1بقيمةالتشغيلية

كوييتديننار مليون49نحوليبلغ،%9بنسبة
وذلككوييتديننار مليون44.9بنحومقارنة
.غيليةالتشا�مصروفاتبنودجميعارتفاعنتيجة

إ�ىليةالتشغيا�مصروفاتإجما�ينسبةوبلغت
مقابل%44.4نحوالتشغيليةاإليراداتإجما�ي

بنحوا�مخصصاتجملةوانخفضت.%40.1نحو
كما%43.3نحوأوكوييتديننار مليون16.8

 أسلفنا،
ً
كوييتديننار مليون22نحوإ�ىوصوال

،وعليه.كوييتديننار مليون38.8بنحومقارنة
مقارنة%26.8نحوإ�ىالربحصافيهامشارتفع
.2021عاممنا�مماثلةالفترةخ�ل%22.5بنحو

وداتموجإجما�يارتفاعا�ماليةالبيناناتوتظهر 
ماأوكوييتديننار مليون231.7بنحوالبنك

 ،%3.3نسبتنه
ً
ديننار مليار 7.307نحوإ�ىوصوال

فيكوييتديننارمليار 7.075نحومقابلكوييت
ديننار مليون360.9بنحووارتفع،2021عامنهاية

مقارنة،%5.2نحوبلغتبنسبةأيكوييت
2021عاممناألولللنصفا�موجوداتبإجما�ي

بنندوارتفع.كوييتديننار مليار 6.946نحوعند
بنحوأو%23بنسبةا�معادلوالنقدالنقد

 كوييت،ديننار مليون188.6
ً
1.010نحوإ�ىوصوال
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إجما�يمن%13.8(كوييتديننار مليار 
ديننار مليون821.6بنحومقارنة)ا�موجودات

في)ا�موجوداتإجما�يمن%11.6(كوييت
بنحوأو%33.2بنحووارتفع،2021عامنهاية

758.5نحومعمقارنةكوييتديننار مليون251.7
إجما�يمن%10.9(كوييتديننار مليون

العاممننفسهاالفترةفي)ا�موجودات
القروضمحفظةحجمانخفضبينما.ا�مايض

ديننار مليون86.2قيمتهبماللعم�ءوالسلفيات
 ،%2.0نسبتنهبماأيكوييت

ً
نحوإ�ىوصوال

إجما�يمن%57.4(كوييتديننار مليار 4.192
ديننار مليار 4.279بنحومقارنة)ا�موجودات

في)ا�موجوداتإجما�يمن%60.5(كوييت
نحوأي%1.1بنحووانخفض،2021عامنهاية
فسهانبالفترةمقارنةكوييتديننار مليون46.6

ديننار مليار 4.239نحوبلغحين2021عاممن
وبلغت.)ا�موجوداتإجما�يمن%61(كوييت
�يإجماإ�ىوالسلفياتالقروضإجما�ينسبة

بنحومقارنة%80.1نحوواألرصدةالودائع
85.5%.

ير غمن(البنكمطلوباتأنإ�ىاألرقاموتشير 
 سجلتقد)ا�ملكيةحقوقاحتساب

ً
ارتفاعا

تنهونسبكوييتديننار مليون225.5قيمتهبلغت
كوييتديننار مليار 6.368نحوإ�ىلتصل،3.7%
ايةنهفيكوييتديننار مليار 6.143كانتأنبعد
نمنفسهاالفترةمعمقارنتهاوعند.2021عام

 ن�حظالسابق،العام
ً
292.9وبنحوارتفاعا

بلغتحين%4.8نسبتنهماأوكوييتديننار مليون
وبلغت.كوييتديننار مليار 6.076نحوآنذاك
إجما�يإ�ىا�مطلوباتإجما�ينسبة

.%87.5بنحومقارنة%87.2نحوا�موجودات

محسوبةا�ا�ماليةالبيناناتتحليلنتنائجوتشير 
نكالبربحيةمؤشراتأنإ�ىسنوي،أساسعلى

 أداًء سجلتقد
ً
نفسهاالفترةمعمقارنةمختلطا

معدلعلىالعائدمؤشر ارتفعإذ.2021عاممن
البنكبمساه�الخاصا�مساهمينحقوق

)ROE(وارتفع.%7.0مقابل%7.4نحوإ�ى،
ً
أيضا

)ROA(البنكموجوداتمعدلعلىالعائدمؤشر 
 %0.8نحوإ�ىليصل

ً
بينما.%0.7بنحوقياسا

البنكرأسمالمعدلعلىالعائدمؤشر انخفض
)ROC(عندكانأنبعد%18.4نحوإ�ىليصل

نحوإ�ى)EPS(السهمربحيةوانخفضت.18.7%
مؤشر وبلغ.فلس7.2معمقارنةفلس6.3

نحو)P/E(الواحدالسهمربحية/السعرمضاعف
وتحققضعف،15.7بنحومقارنةضعف19.1
بنحو(EPS)السهمربحيةانخفاضنتيجةذلك
للسهمالسوقيالسعر ارتفاعمقابل12.5%

/السعرمضاعفمؤشروبلغ.%6.6وبنحو
بنحومقارنةمرة1.1نحو)P/B(الدفتر�ةالقيمة

.السابقالعاممننفسهاللفترةمرة0.9
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5
األداء األسبوعي
لبورصة الكويت

9

،أقلا�مايضاألسبوعخ�لالكويتبورصةأداءكان
ً
ألسهماقيمةمنكلمؤشر انخفضحيثنشاطا

ددعمؤشر ارتفعبينما،)الشالمؤشر (العاما�مؤشر وقيمةا�متداولةاألسهمكميةا�متداولة،
قدايضا�مالخميسيومتداولنهايةفي)قيمةمؤشر (الشالمؤشر قراءةوكانت.ا�مبرمةالصفقات

ا�مايض،األسبوعإقفالعن%2.1ونسبتنهنقطة14.4قيمتهبلغتبانخفاضنقطة،667.0نحوبلغت
 ظلبينما

ً
.2021عامنهايةإقفالعن%7.1يعادلماأينقطة44.2بنحومرتفعا

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

التغير األسبوع السابع 
والث�ثون نوالث�ثوالثامن األسبوع 

البينان
% 2022/09/15 2022/09/22

5 5 عدد أيام التداول

%2.1- )شركة30قيم (مؤشر الشال  667.0 681.4

%2.1- مؤشر السوق العام 7,444.1 7,606.2

)ك.د(قيمة األسهم ا�متداولة 215,258,780 223,338,615

%3.6- )ك.د(ا�معدل اليو�  43,051,756 44,667,723

)أسهم(كمية األسهم ا�متداولة 683,343,739 979,675,840

%30.2- )أسهم(ا�معدل اليو�  136,668,748 195,935,168

عدد الصفقات 50,318 43,821

%14.8 ا�معدل اليو� لعدد الصفقات 10,064 8,764
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نسبة من إجما�ي قيمة التداول البينان

قيمة تداول السوق ديننار كوييت الشركات

%29.5 63,575,866 بيت التمويل الكوييت

%14.3 30,775,929 للمخازن العموميةأجيلييتشركة 

%7.6 16,298,540 بنك الكويت الوط�

%4.6 9,865,064 شركة االتصاالت ا�متنقلة

%3.3 6,999,756 ةالشركة الوطنينة االسته�كية القابض

%59.2 127,515,156 اإلجما�ي

نسبة من إجما�ي قيمة التداول البينان

قيمة تداول السوق ديننار كوييت القطاعات

%45.3 97,477,301 قطاع البنوك

%19.8 42,650,623 قطاع الصناعة

%16.1 34,619,753 قطاع الخدمات ا�مالية

%8.2 17,733,508 قطاع العقار

%4.9 10,634,048 قطاع العقار

األسبوع السابع والث�ثون والث�ثونالثامن األسبوع 
البينان

2022/09/15 2022/09/22

12 2 عدد شركات ارتفعت أسعارها

15 27 عدد شركات انخفضت أسعارها

3 1 عدد شركات لم تتغير أسعارها

30 30 إجما�ي الشركات حسب مؤشر الشال



الشــــركةاسم
الفرقإقفالالفرقالخميسيوم الخميسيوم 

2022/09/222022/09/15%2021%
726.67.9(1.2)784.1793.5بنك الكويت الوط�1
226.720.4(5.3)273.0288.4بنك الخليج2
(7.0)517.0(2.9)480.9495.4البنك التجاري الكوييت3
174.632.7(2.2)231.7236.8البنك األهلي الكوييت4
(1.7)248.1(2.4)243.8249.7بنك الكويت الدو�ي5
(8.6)374.2(1.1)342.0345.8البنك األهلي ا�متحد6
323.70.4(0.4)325.0326.4بنك برقان7
3,129.419.5(0.3)3,738.93,752.0بيت التمويل الكوييت8

719.410.6(1.1)795.3804.4قطــــــــــــاع البنــــــــــــــوك
(2.0)148.7(2.4)145.8149.4شركة التسهي�ت التجار�ة9

(15.5)339.3(4.4)286.8300.0شركة االستشارات ا�مالية الدولية10
275.618.7(10.3)327.2364.9شركة االستثمارات الوطنينة11
491.22.1(4.6)501.6525.8شركة مشار�ع الكويت القابضة12
(21.7)143.5(12.1)112.4127.8شركة الساحل للتنمية واالستثمار13

252.10.2(6.1)252.6269.0قطــــــــاع االستثمــــــــــــــــار
109.6104.15.385.328.5شركة الكويت للتأمين14
(4.7)928.4(0.5)885.0889.3مجموعة الخليج للتامين15
209.12.0(6.4)213.2227.7الشركة األهلية للتأمين16
(22.0)138.9(4.6)108.3113.5شركة وربة للتأمين17

264.71.3(0.7)268.2270.1قطـــــــــــــــاع التأميــــــــــــــن
(37.4)338.4(6.7)211.8226.9شركة عقارات الكويت18
153.84.5(5.0)160.7169.1شركة العقارات ا�متحدة19
(21.8)676.1(13.3)528.6609.4الشركة الوطنينة العقار�ة20
(9.7)2,136.0(2.2)1,929.11,971.5شركة الصالحية العقار�ة21

(19.7)389.0(7.9)312.4339.3القطـــــــــاع العقــــــــــــاري
265.530.3(4.2)346.0361.1)القابضة(مجموعة الصناعات الوطنينة 22
(5.6)348.2(2.3)328.6336.2شركة أسمنت الكويت23
348.142.5(7.7)496.0537.6ربائينةشركة الخليج للكاب�ت والصناعات الكه24

234.324.0(4.7)290.6305.0القطـــــــــــاع الصناعــــــــــــي
570.0561.81.5553.63.0شركة السينما الكويتينة الوطنينة25
(4.9)6,135.5(6.7)5,835.56,256.2للمخازن العموميةأجيلييتشركة 26
(4.2)1,118.6(3.1)1,071.81,106.2شركة االتصاالت ا�متنقلة27
(14.7)40.640.60.047.6)ع.ك.م.ش( شركة سنرجي القابضة 28

(4.4)1,779.5(5.1)1,701.91,793.9قطــــــــــــــاع الخدمـــــــــــــات
(31.9)151.7(7.5)103.3111.7شركة نقل وتجارة ا�موايش29

(2.6)451.6(0.5)439.8441.9قطــــــــــــــــاع األغذيــــة
641.66.7(2.1)684.3699.0ع.م.ششركة أم القيوين ل�ستثمارات العامة 30

178.41.2(0.4)180.6181.3الشركــــات غيــــر الكويتيـــة
622.87.1(2.1)667.0681.4مؤشــــــر الشــــــــال
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شركة مدرجة في بورصة الكويت30جدول مؤشر الشال لعدد 

ةا�مرجحالسوقيةالقيمةعلىيعتمدقيمة،مؤشر عنعبارةهوالشالمؤشر 
ا٪100بنسبة

ً
لمؤشر لاألساسيةوالقيمةالدولية،التمويلمؤسسةلصيغوفق

.)1990أغسطس1فيكما(100هي
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