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النفط وا�مالية العامة

2022يونيو 

1

نمالثالثالشهر انتهى2022يونيوشهر بانتهاء
معدلوبلغ،2022/2023الحاليةا�ماليةالسنة

117.4نحويونيولشهر الكوييتالنفطبرميلسعر 
دوالر 52.4بنحوأعلىوهوأمر�كي،دوالر 

عن%80.7نحونسبتنهبماأيللبرميلأمر�كي
ةا�موازنفيا�مقدر الجديداالفترايضالسعر 

وأعلىللبرميل،أمر�كيدوالر 65والبالغالحالية
 
ً
السعر معدلعنأمر�كيدوالر 72.4بنحوأيضا

دوالر 45الغوالبالفائتنةا�ماليةللسنةاالفترايض
ائتنةالفا�ماليةالسنةوكانت.للبرميلأمر�كي

مارسشهر بنهايةانتهتاليت2021/2022
معدلالكوييتالنفطلبرميلحققتقدالفائت

سعر ومعدلأمر�كي،دوالر 79.9نحوبلغسعر 
عن%47بنحوأعلى2022يونيولشهر البرميل

وأعلىنة،الفائتا�ماليةللسنةالبرميلسعر معدل
سعر عنللبرميلأمر�كيدوالر 42.4بنحو

دوالر 75البالغالحاليةللموازنةالجديدالتعادل
 أمر�كي

ً
عدوبا�مالية،وزارةلتقديراتوفقا

اإليراداتجملةمن%10الـاستقطاعإيقاف
.القادمةاألجيالاحتيناطيلصالح

تإيراداحققتقدالكويتتكونأنويفترض
2.594نحوقيمتهبمايونيوشهر فينفطية

استمرار افترضناوإذاكوييت،ديننار مليار 
ووه-حاليهماعلىواألسعار اإلنتناجمستويي

لغتبأنا�متوقعفمن-يتحققالقدافتراض
تكاليفخصمبعدالنفطيةاإليراداتجملة

30.332نحوالحاليةا�ماليةالسنة�مجملاإلنتناج
13.591بنحوأعلىقيمةوهيكوييت،ديننار مليار 
وازنةا�مفيا�مقدرةتلكعنكوييتديننار مليار 

مليار 16.741نحووالبالغةالحاليةا�ماليةللسنة
ديننار مليار 2.078نحوإضافةومع.كوييتديننار 

إيراداتجملةستبلغنفطية،غير إيراداتكوييت
مليار 32.410نحوالحاليةا�ماليةللسنةا�موازنة

.كوييتديننار 

ا�مصروفاتباعتماداتالرقمهذاوبمقارنة
فمنكوييت،ديننار مليار 21.949نحوالبالغة

ا�ماليةللسنةالعامةا�موازنةتسجلأنا�محتمل
2022/2023 

ً
ديننار مليار 10.461قيمتهفائضا

هودوالوحيا�مهيمنالعامليظلولكنكوييت،
فيالنفطسوقوضعوألنالنفط،إيرادات
بدالاستثننائي،وضعاألوكرانينةالحربظروف

سبةنتقدير منحصيفماليةسياسةصانعألي
 وهيا�مستقبلمخاطر لتأمينخصم

ً
قادمةحتما

.وكبيرة
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ت خصائص التداول في بورصة الكوي

2022يونيو 

2

حجم"هاتقر�رللمقاصةالكويتينةالشركةأصدرت
 الرس�للسوقالتداول

ً
فئةولجنسيةوفقا

إ�ى01/01/2022منللفترة"ا�متداولين
ا�موقععلىوا�منشور ،30/06/2022

أنإ�ى�ر التقروأفاد.الكويتلبورصةاإللكتروني
إ�ىهمونصيبا�متعاملينأكبر يزالونالاألفراد

إجما�يمن%42.3علىاستحوذواإذانخفاض،
األولللنصف%45.7(ا�ُمباعةاألسهمقيمة
األسهمقيمةإجما�يمن%40.7و)2021

وباع.)2021األولللنصف%45.6(ا�ُمشتراة
 األفرادا�مستثمرون

ً
مليار 3.631بقيمةأسهما

 اشتروابينماكوييت،ديننار 
ً
3.493مةبقيأسهما

األكثر تهمتداوالصافيليصبحكوييت،ديننار مليار 
 
ً
.كوييتديننار مليون138.291وبنحوبيعا

هوالسوقسيولةفيا�مساهمينأكبر وثاني
إ�ىونصيبنهوالشركاتا�مؤسساتقطاع

إجما�يمن%31.1علىاستحوذفقدارتفاع،
نفسهاللفترة%25.6(ا�ُمشتراةاألسهمقيمة
اعةا�ُمباألسهمقيمةإجما�يمن%27.7و)2021

اشترىوقد.)2021نفسهاللفترة25.6%(
 
ً
نحيفيكوييتديننار مليار 2.669بقيمةأسهما

 باع
ً
كوييت،ديننار مليار 2.376بقيمةأسهما

وبنحوشراًء الوحيدونتداوالتهصافيليصبح
.كوييتديننار مليون292.905

ءالعم�حساباتقطاعهوا�مساهمينوثالث
حوذاستفقدارتفاع،إ�ىونصيبنه)ا�محافظ(

ا�ُمباعةاألسهمقيمةإجما�يمن%26على
من%24.8و)2021نفسهاللفترة24.3%(

للفترة%24.5(ا�ُمشتراةاألسهمقيمةإجما�ي
 القطاعهذاباعوقد.)2021نفسها

ً
أسهما

رىاشتحينفيكوييتديننار مليار 2.232بقيمة
 
ً
حليصبكوييت،ديننار مليار 2.128بقيمةأسهما
 تداوالتهصافي

ً
ديننار مليون103.930وبنحوبيعا

.كوييت

عقطاهوالسوقسيولةفيا�مساهمينوآخر 
فقد،انخفاضإ�ىونصيبنهاالستثمار صناديق
األسهمقيمةإجما�يمن%4علىاستحوذ
من%3.4و)2021نفسهاللفترة%4.4(ا�ُمباعة
للفترة%4.3(ا�ُمشتراةاألسهمقيمةإجما�ي
 القطاعهذاباعوقد.)2021نفسها

ً
أسهما

حينفيكوييتديننار مليون343.052بقيمة
 اشترى

ً
ديننار مليون292.369بقيمةأسهما

 تداوالتهصافيليصبحكوييت،
ً
وبنحوبيعا

.كوييتديننار مليون50.684

اكونهاستمرار الكويتبورصةخصائصومن
يتيونالكوا�مستثمرونكانفقدمحلية،بورصة

 باعواإذفيها،ا�متعاملينأكبر 
ً
قيمةبأسهما

علىبذلكمستحوذينكوييتديننار مليار 7.424
ا�ُمباعةاألسهمقيمةإجما�يمن86.5%

اشترواحينفي،)2021نفسهاللفترة84.7%(
 
ً
كوييتديننار مليار 6.966بقيمةأسهما

قيمةإجما�يمن%81.2علىبذلكمستحوذين
،)2021نفسهاللفترة%84.9(ا�ُمشتراةاألسهم

 األكثر تداوالتهمصافيليبلغ
ً
458.237نحوببيعا

.كوييتديننار مليون

نماآلخر�نا�مستثمر�نحصةنسبةوبلغت
%15.8نحوا�ُمشتراةاألسهمقيمةإجما�ي

قيمتهماواشتروا)2021نفسهاللفترة12.6%(
يمةقبلغتحينفيكوييت،ديننار مليار 1.356

ديننار مليون895.956نحوا�ُمباعةأسهمهم
قيمةإجما�يمن%10.4نسبتنهماأيكوييت

،)2021نفسهاللفترة%12.3(ا�ُمباعةاألسهم
بنحوشراًء الوحيدونتداوالتهمصافيليبلغ

.كوييتديننار مليون460.250

لسمجدولمنا�مستثمر�نحصةنسبةوبلغت
األسهمقيمةإجما�يمنالخليجيالتعاون
)2021نفسهاللفترة%2.9(%3.1نحوا�ُمباعة

فيكوييت،ديننار مليون262.610قيمتهماأي
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%3نحوا�ُمشتراةأسهمهمنسبةبلغتحين
قيمتهماأي)2021نفسهاللفترة2.6%(

يصافليبلغكوييت،ديننار مليون260.596
 تداوالتهم

ً
.كوييتديننار مليون2.013وبنحوبيعا

سابقهنعالجنسياتبيننالنسبيالتوز�عوتغير 
%13.1للكويتيينن،%83.8نحوأصبحإذ

%3واألخرىالجنسياتمنللمتداولين
،الخليجيالتعاونمجلسدولمنللمتداولين

%12.4للكويتيينن،%84.8بنحومقارنة
%2.8واألخرىالجنسياتمنللمتداولين
الخليجيالتعاونمجلسدولمنللمتداولين

بورصةأنأي.2021عاممننفسهاللفترة
يبالنصكانحيثمحليةبورصةظلتالكويت

إقبالومازالا�محلي،للمستثمر األكبر 
مجلسدولخارجمناآلخرونا�مستثمرون

داخلمننظرائهمإقباليفوقالخليجيالتعاون
.ألفرادلفيهاالتداولغلبةوالزالتا�مجلس،دول

بنحوالنشطةالتداولحساباتعددوارتفع
يونيوونهاية2021ديسمبرنهايةبيننما1.5%

بيننما%22.8-بنسبةبانخفاضمقارنة،2022
وبلغ.2021يونيوونهاية2020ديسمبرنهاية

نيويونهايةفيالنشطةالتداولحساباتعدد
 20,616نحو2022

ً
من%5نسبتنهماأيحسابا

 20,296بنحومقارنةالحسابات،إجما�ي
ً
حسابا

من%4.9نسبتنهماأي2022مايونهايةفي
بنحواعبارتفأينفسه،للشهر الحساباتإجما�ي

.2022يونيوخ�ل1.6%
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الخليجبورصاتسيولة
2022األولالنصف

4

منبعالسالخليجبورصاتسيولةإجما�يانخفض
النصففيأمر�كيدوالر مليار 442.3مستوى

مليار 400.9مستوىإ�ى،2021عاممناألول
أي2022عاممناألولالنصففيأمر�كيدوالر 
 حقق

ً
فيوالفارق،%9.4-بحدودانخفاضا

السيولةانخفاضمنجاءالسيولةانخفاض
فاعاالرتطالبينماالسعوديللسوقا�مطلقة

.أخرىبورصات6سيولة

يبنصمنكانالسيولةفينسبيارتفاعأعلى
بسيولةمقارنة%73.1وبحدوددبيسوق

أقلمؤشرهوحقق،2021عاممناألولالنصف
عامنهايةمعمقارنة%0.9بحدودا�مكاسب

رصةبوحققتهنسبيارتفاعأعلىثاني.2021
مستوىفياالرتفاعذلك،%61.2وبنحوقطر 

،%4.9بنحو�مؤشرهامكاسبعنهنتجالسيولة
 األسواقأعلىثالثأي

ً
مؤشر فيارتفاعا

فاعارتأعلىثالثأبوظبيسوقوحقق.األسعار
ارتفاعأعلىمؤشرهوحقق،%45.1وبنحونسبي

وجاءت.%10.4وبنحواإلقليممستوىعلى
ثحيمنالرابعةا�مرتبنةفيالكويتبورصة

،%28.6وبنحوسيولتهافيالنسبياالرتفاع
بةبنسارتفاعأعلىثانيحققالعامومؤشرها

فيبارتفاعمسقطبورصةتأتيثمومن.5.2%
خالفمؤشرهابينما،%23.1بنسبةسيولتها

،.%0.2-بنحووانخفضسيولتهامسار 
ً
أخيرا

 البحر�نبورصةحققت
ً
 ارتفاعا

ً
 طفيفا

ً
فيجدا

بنسبةارتفعومؤشرها،%0.01بنسبةسيولتها
2.4%.

ققهحالسيولةفيالوحيدالنسبيواالنخفاض
-نحوسيولتهبفقدانالسعوديالسوق

عوارتفسيولتهمسار خالفومؤشره،22.5%
اإلقليمفيأسواق5أنيع�ذلك.%2.1بنحو

ةوحركالسيولةحركةبيننتوافقفيكانت
مسار فيهماخالفسوقانبينماا�مؤشرات،

.ا�مؤشراتمسار السيولة

ولةسيارتفعتالجاري،العاممناألولالربعفي
الفترةمعمقارنةبورصات7أصلمنبورصات5

اتمؤشر مكاسبولكنالسابق،العاممنذاتها
األولفالنصوفيكبيرة،كانتالسبعالبورصات

بورصات،6سيولةارتفعتالجاريالعاممن
يفا�مؤشراتمكاسبمنالكثير تآكلولكن
جالخليبورصاتأنهوالسبب.الثانيالربع

االرتفاعمنالبدايةفيالدعممنالكثير اكتسبت
 ولكنهاالنفط،أسعار فيالكبير 

ً
شهر نموبدءا

العالماتبورصالنتكاسالنفيساألثر تغلبمايو
رصاتبومكاسبتآكلفيوتسببالرئيسية

.الخليج
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4
ماليةألسواقا�مقارناألداء

2022يونيو–منتقاة

6

واقلألسيونيوشهر خ�لالسالباألداءاستمر 
 12خ�لهحققحيثا�منتقاة

ً
مابينخسائر،سوقا

.مايوشهر أداءمعمقارنةمكاسبسوقانحقق
منلاألوالنصفانتهىيونيو،شهر وبانتهاء

،سلبينةبحصيلةالجاريالعام
ً
غتبلإذأيضا

أسواق8والخاسرةأسواق6الرابحةاألسواق
.ائتالفالعامنهايةمؤشراتبمستوياتمقارنة

يجالخلبورصاتغالبينةتحقيقمنالرغموعلى
لتحتزالتماأنهاإاليونيو،شهر فيخسائر 
هايةنمستوياتمعمقارنةاألو�ىالستةا�مراكز 

.)مسقطبورصةباستثنناء(2021عام

لصي�االسوقكانيونيوشهر فيالرابحينأكبر 
خفضتا�مكاسبهذه،%6.7بحدودبمكاسب

والرابح.%6.6-نحوإ�ىالعامبدايةمنذخسائره
سببمكامسقطبورصةكانتيونيوخ�لاآلخر 

مسقطبورصةظلتأي،%0.2بنحوطفيفة
.%0.2-بنحوالعامبدايةمنذالخاسر�نأقل

السوقكانيونيوشهر فياألكبر الخاسر 
وعليه،%11.2-نحومؤشرهفقدالذياأل�ماني

هير بخسائالسالبةا�منطقةقاعإ�ىانتقل
أكبر ثاني.%19.5-بنحوالعامبدايةمنذاألكبر 

السوقكانيونيوشهر خ�لالخاسر�ن
وبذلك،%10.8-بنحوبتراجعالسعودي

،%2.1إ�ىالعامبدايةمنذمكاسبهتراجعت
ائر خسفيويتبعهما.الرابحينأقلثانيأي

،%8.4-بنحوالفرنيسالسوقيونيوشهر 
العامبدايةمنذالخاسر�نأكبر ثانيليصبح

ر بخسائأبوظبيسوقويأتي.%17.2-بنحو
زالماولكنهيونيو،شهر في%6.8-بنحو
حوبناألولالنصفانتهاءمعالرابحينأكبر 
قالسويونيو،خسائر فيويلحقهم.10.4%

ويتوالكقطر وبورصتاوالبر�طانياألمر�كي
على%5.3-و%5.6-،%5.8-،%6.7-بنحو

.التوا�ي



7



5
األداء األسبوعي
لبورصة الكويت

8

،أقلا�مايضاألسبوعخ�لالكويتبورصةأداءكان
ً
ألسهماقيمةمنكلمؤشر انخفضحيثنشاطا

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

ا�مايض،األسبوعإقفالعن%0.7ونسبتنهنقطة4.7قيمتهبلغتبانخفاضنقطة،672.8نحوبلغت
 ظلبينما

ً
.2021عامنهايةإقفالعن%8.0يعادلماأينقطة50.0بنحومرتفعا

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

التغير األسبوع السادس 
والعشرون

األسبوع السابع 
والعشرون البينان

% 2022/06/30 2022/07/07

5 5 عدد أيام التداول

%0.7- 677.5 672.8 )شركة30قيم (مؤشر الشال 

%0.2- 7,408.6 7,395.1 مؤشر السوق العام

297,807,672 209,007,602 )ك.د(قيمة األسهم ا�متداولة

%29.8- 59,561,534 41,801,520 )ك.د(ا�معدل اليو� 

1,182,624,945 695,281,267 )أسهم(كمية األسهم ا�متداولة

%41.2- 236,524,989 139,056,253 )أسهم(ا�معدل اليو� 

60,931 41,917 عدد الصفقات

%31.2- 12,186 8,383 ا�معدل اليو� لعدد الصفقات
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نسبة من إجما�ي قيمة التداول البينان

قيمة تداول السوق ديننار كوييت الشركات

%24.8 64,036,380 )ب.م.ش(البنك األهلي ا�متحد 

%20.0 51,663,005 بيت التمويل الكوييت

%12.1 31,124,523 للمخازن العموميةأجيلييتشركة 

%5.6 14,389,619 بنك الكويت الوط�

%3.9 10,018,981 )القابضة(مجموعة الصناعات الوطنينة 

%66.3 171,232,508 اإلجما�ي

نسبة من إجما�ي قيمة التداول البينان

قيمة تداول السوق ديننار كوييت القطاعات

%58.0 149,754,183 قطاع البنوك

%14.9 38,514,297 قطاع الصناعة

%13.8 35,509,424 قطاع الخدمات ا�مالية

%4.4 11,257,105 قطاع العقار

%4.0 10,291,423 قطاع خدمات استه�كية

السادس  والعشروناألسبوع السابع  والعشروناألسبوع
البينان

2022/06/30 2022/07/07

16 9 عدد شركات ارتفعت أسعارها

9 17 عدد شركات انخفضت أسعارها

5 4 عدد شركات لم تتغير أسعارها

30 30 إجما�ي الشركات حسب مؤشر الشال



الشــــركةاسم
الفرقإقفالالفرقالخميسيوم الخميسيوم 

2022/07/072022/06/30%2021%
813.9799.81.8726.612.0بنك الكويت الوط�1
273.9272.20.6226.720.8بنك الخليج2
(0.2)516.0516.00.0517.0البنك التجاري الكوييت3
174.631.9(0.3)230.3231.0البنك األهلي الكوييت4
249.7243.82.4248.10.6بنك الكويت الدو�ي5
(4.9)356.0352.21.1374.2البنك األهلي ا�متحد6
(2.6)323.7(3.4)315.3326.4بنك برقان7
3,129.412.3(3.1)3,513.63,626.3بيت التمويل الكوييت8

719.410.8(0.2)797.0798.2قطــــــــــــاع البنــــــــــــــوك
(1.0)148.7(1.0)147.2148.7شركة التسهي�ت التجار�ة9

(20.8)339.3(1.6)268.7273.2شركة االستشارات ا�مالية الدولية10
275.631.5(4.0)362.4377.5شركة االستثمارات الوطنينة11
491.20.7(2.7)494.7508.5شركة مشار�ع الكويت القابضة12
(5.8)143.5(1.1)135.2136.7شركة الساحل للتنمية واالستثمار13

252.13.3(2.4)260.5267.0قطــــــــاع االستثمــــــــــــــــار
95.393.12.485.311.7شركة الكويت للتأمين14
(3.7)893.7893.70.0928.4مجموعة الخليج للتامين15
209.18.9(1.8)227.7231.8الشركة األهلية للتأمين16
(15.8)117.0110.95.5138.9شركة وربة للتأمين17

266.6266.00.2264.70.7قطـــــــــــــــاع التأميــــــــــــــن
(24.0)338.4(2.9)257.1264.7شركة عقارات الكويت18
161.1153.05.3153.84.7شركة العقارات ا�متحدة19
(15.8)676.1(3.1)569.0587.4الشركة الوطنينة العقار�ة20
(5.9)2,009.61,937.63.72,136.0شركة الصالحية العقار�ة21

(13.2)389.0(0.3)337.8338.8القطـــــــــاع العقــــــــــــاري
348.8346.00.8265.531.4)القابضة(مجموعة الصناعات الوطنينة 22
(2.2)340.7340.70.0348.2شركة أسمنت الكويت23
348.143.4(6.7)499.2535.2ربائينةشركة الخليج للكاب�ت والصناعات الكه24

234.325.4(1.7)293.9298.9القطـــــــــــاع الصناعــــــــــــي
(0.8)553.6(2.2)549.3561.8شركة السينما الكويتينة الوطنينة25
(1.7)6,135.5(4.8)6,030.36,334.1للمخازن العموميةأجيلييتشركة 26
(1.1)1,118.6(0.8)1,106.21,115.5شركة االتصاالت ا�متنقلة27
(12.2)41.841.80.047.6)ع.ك.م.ش( شركة سنرجي القابضة 28

(1.5)1,779.5(3.3)1,753.31,812.8قطــــــــــــــاع الخدمـــــــــــــات
(28.6)151.7(3.0)108.3111.7شركة نقل وتجارة ا�موايش29

(2.3)451.6(0.2)441.0441.9قطــــــــــــــــاع األغذيــــة
641.63.2(10.0)662.2735.8ع.م.ششركة أم القيوين ل�ستثمارات العامة 30

178.40.6(2.1)179.4183.2الشركــــات غيــــر الكويتيـــة
622.88.0(0.7)672.8677.5مؤشــــــر الشــــــــال

10

شركة مدرجة في بورصة الكويت30جدول مؤشر الشال لعدد 

ةا�مرجحالسوقيةالقيمةعلىيعتمدقيمة،مؤشر عنعبارةهوالشالمؤشر 
ا٪100بنسبة

ً
لمؤشر لاألساسيةوالقيمةالدولية،التمويلمؤسسةلصيغوفق

.)1990أغسطس1فيكما(100هي



https://www.alshall.com/
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