
التغير األسبوعي          8,420.5 اإلغالق السوق

-1.25% -2.54  تداول السعودية 11,834    

10.23% -0.99 ي 3,361        سوق دب 

275.26           0.42 ي 9,796       سوق ابو ظب 

142.44           -1.78 بورصة قطر   12,949

99.14             0.28 بورصة البحرين 1,928      

46.24             -2.00 بورصة مسقط     4,513

قسم البحوث: ألي استفسارات يرجى االتصال

ي 
 
ون يد اإللكير IRD@KFHCAPITAL.COM.KW: اليى

22987000: رقم التلفون 

مؤشر السوق األولاألسواق الخليجية مؤشر السوق الرئيسي

كة بيتك كابيتال لالستثمار  ©  شر

1صفحة 

Refinitivالبيانات المقدمة من 

اإلغالق 

%التغير األسبوعي 

التغير منذ بداية السنة

(مليون سهم)حجم التداول 

(.ك.مليون د)القيمة المتداولة 

(مليون سهم)متوسط حجم التداول منذ بداية السنة 

5,757.4    

-0.87%

-2.19%

51.61       

153.20     

(.ك.مليون د)متوسط القيمة المتداولة منذ بداية السنة  18.71       

(مليون سهم)متوسط حجم التداول منذ بداية السنة 

(.ك.مليون د)القيمة المتداولة 

(مليون سهم)حجم التداول 

التغير منذ بداية السنة

كة بيتك كابيتال لالستثمار  بورصة الكويت- ملخص سوق األسهم األسبوعي- شر
٢٠٢٢ سبتميى ١١

ات األسبوعي أداء المؤشر

اإلغالق 

%التغير األسبوعي 

711.13     

(.ك.مليون د)متوسط القيمة المتداولة منذ بداية السنة 
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 5,500.00

 6,000.00
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 7,500

 8,000

 8,500

 9,000

 9,500
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مؤشر السوق األول

مؤشر السوق الرئيسي

أسبوع52وانخفاض ارتفاع

السوق األول

السوق الرئيسي

6600.6

9437.47343.9

5,757.4

8,420.5

5488.4



ً
انخفاضا

كة إسالمية* يعة\ شر متوافقة مع أحكام الشر كة إسالمية* يعة\ شر متوافقة مع أحكام الشر

) أسبوع وسعر اإلغالق 52ارتفاع وانخفاض 
ً
(ارتفاعا ) أسبوع وسعر اإلغالق 52ارتفاع وانخفاض 

ً
(انخفاضا

قسم البحوث: ألي استفسارات يرجى االتصال

ي 
 
ون يد اإللكير IRD@KFHCAPITAL.COM.KW: اليى

22987000: رقم التلفون 

  1,391 

                   1.49       205 

 التغير منذ %  

بداية األسبوع

السعر 

(فلس)

                   2.92       845 

 التغير منذ %  

بداية األسبوع

السعر 

(فلس)

كة بيتك كابيتال لالستثمار  بورصة الكويت- ملخص سوق األسهم األسبوعي- شر
٢٠٢٢ سبتميى ١١

ي(3.80)              
كة المباب  *شر

كة شمال الزور األولي للطاقة و 
شر

*المياه

كة مشاري    ع الكويت القابضة شر

حجم التداول 

(مليون سهم)

ً
ارتفاعا

               0.36 

            42.28 

               7.19 

2صفحة 

كة بيتك كابيتال لالستثمار  ©  شر

كة هيومن سوفت  شر

*القابضة

كة عقارات الكويت *شر

حجم التداول 

(مليون سهم)

القيمة المتداولة 

(ك.مليون د)
السهم

كة الخليج للكابالت و  شر

*الصناعات الكهربائية

*مجموعة الصناعات الوطنية

*بنك بوبيان

               0.15 

            13.19 

                   0.51 

                 11.22 

                   5.85 

                   0.51 

                   1.59               (2.42)      121 

              (2.44)   3,317 

              (2.88)      808 

              (3.31)      263 

               2.33                    1.95 

               3.68                    0.75 

            18.76                    2.96                    1.29       157 

السهم
القيمة المتداولة 

(ك.مليون د)

كة القرين لصناعة الكيماويات  شر

ولية *البير

*بنك الكويت الدولي

               0.89                    0.28 

               1.68                    0.36                    0.47       213 

                   0.95       318 

Refinitivالبيانات المقدمة من 

:السوق األول
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القيمة المتداولة حجم التداول

كة إسالمية* يعة\ شر متوافقة مع أحكام الشر كة إسالمية* يعة\ شر متوافقة مع أحكام الشر

 أسبوع وسعر اإلغالق52ارتفاع وانخفاض 

قسم البحوث: ألي استفسارات يرجى االتصال

ي 
 
ون يد اإللكير IRD@KFHCAPITAL.COM.KW: اليى

22987000: رقم التلفون 

كة بيتك كابيتال لالستثمار  بورصة الكويت- ملخص سوق األسهم األسبوعي- شر
٢٠٢٢ سبتميى ١١

ي
 884      *بيت التمويل الكويبر

 التغير منذ %  

بداية األسبوع

السعر 

(فلس)

حجم التداول 

(مليون سهم)

القيمة المتداولة 

(ك.مليون د)
السهم

            41.22                  36.53                  (1.78)

ي للمخازن 
كة أجيليبر شر

*العمومية

ي 22.53                  21.82            
بنك الكويت الوطب 

            25.51                  20.63 

*مجموعة الصناعات الوطنية

ي 36.53                  41.22            
*بيت التمويل الكويبر

بنك الخليج 13.19                  38.79            

     263 

              (1.47)

              (1.17)

                 11.22 

السهم

            42.28 

     338 

              (1.78)      884 

              (3.31)

ي 22.53                  21.82            
بنك الكويت الوطب 

ي للمخازن العمومية 20.63                  25.51            
كة أجيليبر *شر

 التغير منذ %  

بداية األسبوع

السعر 

(فلس)

حجم التداول 

(مليون سهم)

القيمة المتداولة 

(ك.مليون د)

                 (1.47)       807 

                 (0.96)    1,030 

بنك الخليج 13.19                  38.79            

*مجموعة الصناعات الوطنية 11.22                  42.28               1,030 

     807 

3صفحة 

كة بيتك كابيتال لالستثمار  ©  شر

Refinitivالبيانات المقدمة من 

                 (3.31)       263               (0.96)

                 (1.17)       338 
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ً
انخفاضا

كة إسالمية* يعة\ شر متوافقة مع أحكام الشر كة إسالمية* يعة\ شر متوافقة مع أحكام الشر

) أسبوع وسعر اإلغالق 52ارتفاع وانخفاض 
ً
(ارتفاعا ) أسبوع وسعر اإلغالق 52ارتفاع وانخفاض 

ً
(انخفاضا

قسم البحوث: ألي استفسارات يرجى االتصال

ي 
 
ون يد اإللكير IRD@KFHCAPITAL.COM.KW: اليى

22987000: رقم التلفون 

4صفحة 

كة بيتك كابيتال لالستثمار  ©  شر

Refinitivالبيانات المقدمة من 

ً
ارتفاعا

كة بيتك كابيتال لالستثمار  بورصة الكويت- ملخص سوق األسهم األسبوعي- شر
٢٠٢٢ سبتميى ١١

حجم التداول 

(مليون سهم)

القيمة المتداولة 

(ك.مليون د)
السهم

كة جياد القابضة 1.43                    41.71             *شر                0.30                    0.01 
كة تصنيف وتحصيل  شر

*األموال
            (12.00)         22 

 التغير منذ %  

بداية األسبوع

السعر 

(فلس)

                 15.06         36 

 التغير منذ %  

بداية األسبوع

السعر 

(فلس)

حجم التداول 

(مليون سهم)

القيمة المتداولة 

(ك.مليون د)
السهم

كة المدار للتمويل واالستثمار 0.05                    0.46                *شر                1.03                    0.04 
كة المساكن الدولية  شر

*للتطوير العقاري

كة وربة كابيتال القابضة 0.04                    0.39                *شر كة حيات لإلتصاالت 0.02                    0.25                *شر

              (9.33)         34 

            (10.37)         62 

                 10.75       102 

                 12.50         99 

كة التمدين االستثمارية 0.03                    0.08                شر                4.32                    0.26 
ي األول للتطوير  كة دب 

شر

*العقاري

ولية المستقلة 0.49                    1.10                كة المجموعة البير شر كة الصلبوخ التجارية 0.00                    0.21                *شر

              (7.86)         59 

              (8.13)         19 

                   9.30       470 

                   9.34       480 

:السوق الرئيسي
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القيمة المتداولة حجم التداول

كة إسالمية* يعة\ شر متوافقة مع أحكام الشر كة إسالمية* يعة\ شر متوافقة مع أحكام الشر

 أسبوع وسعر اإلغالق52ارتفاع وانخفاض 

قسم البحوث: ألي استفسارات يرجى االتصال

ي 
 
ون يد اإللكير IRD@KFHCAPITAL.COM.KW: اليى

22987000: رقم التلفون 

      158               (3.04)         89 

                 (5.02)         40               (5.02)         40 

 التغير منذ %  

بداية األسبوع

السعر 

(فلس)

 التغير منذ %  

بداية األسبوع

السعر 

(فلس)

                   3.05       135                      -           14 

                 (3.33)       145               (2.47)      158 

                 (3.04)

5صفحة 

كة بيتك كابيتال لالستثمار  ©  شر

Refinitivالبيانات المقدمة من 

كة الوطنية العقارية 4.54                    28.64             *الشر             44.70 

كة بيتك كابيتال لالستثمار  بورصة الكويت- ملخص سوق األسهم األسبوعي- شر
٢٠٢٢ سبتميى ١١

السهم

كة ايفا للفنادق والمنتجعات 13.80                  332.91           شر           332.91                  13.80 
كة ايفا للفنادق  شر

والمنتجعات

حجم التداول 

(مليون سهم)

القيمة المتداولة 

(ك.مليون د)
السهم

حجم التداول 

(مليون سهم)

القيمة المتداولة 

(ك.مليون د)

ي إف إتش  مجموعة ج 

*المالية

ي إف إتش المالية 4.07                    44.70             *مجموعة ج  كة جياد القابضة 1.43                    41.71             *شر

                   4.07 

        89               15.06         36 

                 (2.47)

            25.86                    3.46 
كة الوطنية االستهالكية  الشر

*القابضة
كة اكتتاب القابضة 0.39                    28.62             *شر

كة الكويتية لالستثمار 3.62                    24.95             الشر كة الوطنية العقارية 4.54                    28.64             *الشر
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                    511 539               

                    583 640               

                 1,156 1,263            

                 1,400 1,585            

                    976 1,002            

قسم البحوث: ألي استفسارات يرجى االتصال

ي 
 
ون يد اإللكير IRD@KFHCAPITAL.COM.KW: اليى

22987000: رقم التلفون 

                1,233 

 أسبوع52ارتفاع التغير منذ بداية السنة %

                    650 

                    844 

                1,438 

                1,676 

مؤشر المنافع

مؤشر التكنولوجيا

 مؤشر العقار

مؤشر التأمير 

(9.87)                            مؤشر المواد األساسية

                             3.74 

                            (6.45)

                         (15.38)

                            (8.48)

5أعىل 
ً
 قطاعات ارتفاعا

                              0.36 

                              0.13 

:تحليل القطاعات

كة بيتك كابيتال لالستثمار  بورصة الكويت- ملخص سوق األسهم األسبوعي- شر
٢٠٢٢ سبتميى ١١

6صفحة 

كة بيتك كابيتال لالستثمار  ©  شر

Refinitivالبيانات المقدمة من 

                              0.01 

 52انخفاض 

أسبوع

 التغير منذ بداية %  

األسبوع
(فلس)السعر 

                              1.48 

                              1.15 

Sep-21 Nov-21 Jan-22 Mar-22 May-22 Jul-22 Sep-22

مؤشر الصناعة  مؤشر المنافع مؤشر االتصاالت مؤشر العقار 

مؤشر البنوك مؤشر المواد األساسية مؤشر السلع االستهالكية مؤشر الخدمات المالية

مؤشر التأمين المؤشر العام 



قسم البحوث: ألي استفسارات يرجى االتصال

ي 
 
ون يد اإللكير IRD@KFHCAPITAL.COM.KW: اليى

22987000: رقم التلفون 

اخالء مسؤلية

ي هذا التقرير مستمدة من مصادر يعتقد أنها دقيقة وموثوقة 
 
ي هذا التقرير.إن المعلومات الواردة ف

 
كة بيتك كابيتال لإلستثمار عن أي من المعلومات الواردة ف كة بيتك . لم يتم التحقق بصفة مستقلة من قبل شر وتبعا لذلك، فإن أي من شر

اء أو البيع أو االحتفاظ . كابيتال لإلستثمار أوممثليها أو موظفيها أو مسؤوليها ال يضمنون أو يدعون موثوقية أو اكتمال أو دقة هذه المعلومات وال ينبغ  لهذه المعلومات أن تفش بأنها عرض، أو دعوة أو تروي    ج أو التماس لإلكتتاب أوالشر

ام ي أي استثمارات أو صفقة من شأنها أن تشكل أساس ألي عقد أو إلير 
 
 المشورة أو التوصية للدخول ف

ً
 هذا التقرير، كما أنها ال تشكل اطالقا

 
.ألي من المنتجات المالية المذكورة ف

كة بيتك كابيتال لإلستثمار لعمالئها بناء عىل معلومات قد تم الحصول عليها من مصادر عامة يعتقد أنه يمكن االعتماد عليها ولكن هذا االعتقاد ال يضمن صحة المعلومات البر تم االعتماد  ي هذا التقرير قد تم أعدادها من قبل شر
 
اآلراء ف

ي هذا التقرير. عليها العداد هذا التقرير
 
ي األسهم المذكورة ف

 
اء أو بيع ملكية ف كة بيتك كابيتال لإلستثمارعندما تقرر شر ي التقرير يمكن أن تأخذ بها شر

 
كة بيتك كابيتال لإلستثمار بأجراء بحث تحليىلي . البحوث المنشورة ف حيث تقوم شر

اء أو البيع عىل المدى الطويل كة بيتك كابيتال لإلستثمار بالشر اتيجية شر ي تتوافق أو تتعارض مع إسير
ة األجل البر كات لتحدد الفرص القصير كة بيتك كابيتال لالستثمار بالتداول أو . لنخبة مختارة من الشر وباإلضافة إل ذلك، فقد تقوم شر

ي 
اء من  وإل العمالء يتم  بناء عىل المعايير االساسية البر ي معامالت األوراق المالية عىل نحو يتعارض مع هذا التقرير، كما أن البيع والشر

 
احات المحللير  عىل المدى القصير ويمكن لها أيضا الدخول ف االتجار لحسابها الخاص، نتيجة اقير

كة بيتك كابيتال لالستثمار  .تضعها شر

ي توصل إليها معد التقرير اعتبارا من تاري    خ هذا التقرير
ي هذا التقرير النتيجة الحالية البر

 
كة بيتك كابيتال لإلستثمار وقابلة للتغيير دون سابق إنذار. وتشكل اآلراء والتوقعات والتقديرات الواردة ف ورة عن آراء شر وعالوة . وهي ال تعي  بالض 

 وقت الحق الى من اآلراء أو التقديرات أو التوقعات أو 
 
ي التقرير، أو أي تغيير أو ثبوت عدم صحة ف

 
ام لتحديث أو تعديل أو تغيير هذا التقرير أو إبالغ القارئ عن أي تغيير ف كة بيتك كابيتال لإلستثمار أي الير  عىل ذلك، ليس عىل شر

ي هذا التقرير
 
ي هذا التقرير قد ال تكون مناسبة لجميع المستثمرين، ويجب عىل المستثمرين اتخاذ القرارات االستثمارية بأنفسهم و باستخدام . التقييمات المبينة ف

 
ي تم استخالصها ف

ي نوقشت والنتائج البر
إن المواضيع المالية البر

كات واألسواق . مستشاري  هم المستقلير  التخاذ قرارات استثمارية تناسب أوضاعهم المالية الخاصة وأهدافهم االستثمارية ي هذا التقرير عن الشر
 
ا عىل النتائج المستقبلية والمعلومات التاريخية ف ورة مؤشر ي ليس بالض 

ي الماض 
 
األداء ف

ي أي صفقة مماثلة أو مستوحاة من مضمون هذا المنشور
 
اء القانونيير  والماليير  قبل الدخول ف ، وينصح المستثمرين باتخاذ مشورة الخي  .واألدوات المالية ال تضمن أدائها المستقبىلي

كة بيتك كابيتال لالستثمار أو ممثليها أو موظفيها أو مسئوليها مسؤولير  عن أى قرارات  ي هذا التقرير واتخاذ أي قرارات إستثمارية عليها تعتي  من مسؤولية القاريء و من ضمن مخاطرته و لن تكون شر
 
إن استخدام أي معلومات وردت ف

ة ة أو غير مباشر  هذا التقرير سواء بصورة مباشر
 
ار أو فرص فائتة أو خسائر ناتجة عن أو متعلقة بإستخدام المعلومات أو البيانات أو التحليالت أو االراء الواردة ف . إستثمارية أو أض 

كة بيتك كابيتال لإلستثمار ه من قبل أي شخص وألي غرض دون الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من شر ي حالة نقل أي معلومة مقتطفة من التقرير. هذا التقرير ال يسمح بإستنساخه أو توزيعه ونشر
 
.ويرج  ذكر المصدر ف

كتنا. سنحتفظ بملكية حقوق الطبع وكل حقوق الملكية الفكرية االخرى كة بأى شكل أو اسلوب أو وسيلة بدون موافقة خطية مسبقة من شر كتنا او نسخ شعار الشر .وال يجوز لكم استخدام اسم شر

نت  كة بشبكة اإلنير .ضمن قائمة البحوث والدراسات اإلستشارية (www.kfhcapital.com.kw)وهذه المعلومات متاحة للجميع عىل موقع الشر

ي لقوانير  دولة الكويت
وب   إل القضاء الحضي التابع لمحاكم دولة . يخضع هذا التنصل القانوب   هذا الموقع االلكير

 
اعات الناشئة عن أو المتّصلة بهذا التنصل والمحتويات المتعلقة باآلراء و المعلومات المندرجة ف م كافة الي  

ّ
قد

ُ
وت

يعة اإلسالمية الغراء ي بلدان أخرى تخضع لقوانينها الخاصة. الكويت بما ال يتعارض وأحكام الشر
 
ي حالة إستخدام محتويات هذا الموقع ف

 
كة بيتك كابيتال لالستثمار أي مسؤولية ف .وال تتحمل شر
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كة بيتك كابيتال لالستثمار  ©  شر
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كة بيتك كابيتال لالستثمار  بورصة الكويت- ملخص سوق األسهم األسبوعي- شر
٢٠٢٢ سبتميى ١١


