
 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق الرئيسي
خالل 52 أسبوع

الكمية
)سهم(

القيمة
)د.ك(

أدنى سعر
)فلس(

أعلى سعر 
)فلس(

نسبة 
التغير

سعر اإلقفال 
)فلس(

القيمة 
الرأسمالية )د.ك( 

الشركة

 11,365,930  937,992  68.2  90.5 3.3% 83.8 الشركة الوطنية العقارية 125,496,166 

 9,779,804  683,164  31.1  67.3 9.8% 73.0 شركة اإلنمــاء العقارية 32,889,032 

 1,990,339  648,786  60.0  319.0 4.8% 330.0 شركة مجموعة عربي القابضة 57,077,540 

 8,853,381  558,061  34.1  65.5 1.0% 62.8 شركة أعيان لالجارة واالستثمار 51,121,638 

 5,699,481  458,693  43.1  90.0 1.8% 80.5 شركة مشاعر القابضة  14,444,106 

 757,484  283,494  313.0  360.0 5.6% 375.0 شركة الصالحية العقارية 192,271,280 

 857,289  277,345  280.0  365.0 0.0% 323.0 البنك االهلي املتحد 666,253,392 

 5,710,477  242,128  20.2  48.0 2.7% 42.5 شركة منازل القابضة 18,293,275 

 2,509,937  238,517  29.0  108.0 -2.6% 95.0 شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي 25,062,424 

 949,374  227,168  177.0  330.0 -0.4% 239.0 شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت 39,053,980 

 الشركات األكثر تداوال من حيث الكمية في السوق الرئيسي
خالل 52 أسبوع

الكمية
)سهم(

القيمة
)د.ك(

أدنى سعر
)فلس(

أعلى سعر 
)فلس(

نسبة 
التغير

سعر اإلقفال 
)فلس(

القيمة الرأسمالية 
)د.ك( 

الشركة

 11,365,930  937,992  68.2  90.5 3.3% 83.8 الشركة الوطنية العقارية 125,496,166 

 9,779,804  683,164  31.1  67.3 9.8% 73.0 شركة اإلنمــاء العقارية 32,889,032 

 8,853,381  558,061  34.1  65.5 1.0% 62.8 شركة أعيان لالجارة واالستثمار 51,121,638 

 8,001,201  69,342  8.2  19.3 0.0% 8.7 شركة أبيار للتطوير العقاري 9,633,293 

 5,710,477  242,128  20.2  48.0 2.7% 42.5 شركة منازل القابضة 18,293,275 

 5,699,481  458,693  43.1  90.0 1.8% 80.5 شركة مشاعر القابضة  14,444,106 

 4,619,378  86,434  15.5  32.9 -8.2% 18.0 الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي 8,204,068 

 2,509,937  238,517  29.0  108.0 -2.6% 95.0 شركة الكويت و الشرق األوسط لالستثمار املالي 25,062,424 

 2,324,999  54,729  22.6  37.8 -0.4% 23.5 مجموعة أرزان املاليه للتمويل واالستثمار 18,867,740 

 2,308,928  90,527  29.5  49.9 0.8% 39.3 شركة مينا العقارية 5,384,987 

الشركات األكثر انخفاضا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي
خالل 52 أسبوع

الكمية
)سهم(

القيمة
)د.ك(

أدنى سعر
)فلس(

أعلى سعر 
)فلس(

نسبة 
التغير

سعر اإلقفال 
)فلس(

القيمة 
الرأسمالية )د.ك( 

الشركة

 300,019  3,340  9.9  30.1 -9.5% 11.4 الشركة الدولية للمنتجعات 1,761,096 

 10,494  827  64.4  110.0 -9.1% 82.0 شركة برقان لحفر اآلبار 19,898,706 

 4,619,378  86,434  15.5  32.9 -8.2% 18.0 الشركة الخليجية لإلستثمار البترولي 8,204,068 

 316,790  3,725  10.2  21.2 -6.7% 11.2 شركة الديرة القابضة 2,210,643 

 28,258  248  8.6  18.0 -6.5% 8.6 الشركة الوطنية للرماية  2,409,641 

 65,496  853  12.2  22.8 -5.1% 13.0 شركة اكتتاب القابضة 4,142,115 

 816,358  34,049  41.2  80.1 -4.8% 41.8 شركة جياد القابضة 14,630,000 

 111,030  9,350  64.5  106.0 -4.7% 89.1 شركة مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة االصول 23,460,186 

 6,000  485  73.2  91.0 -4.5% 80.7 شركة أركان الكويت العقارية 20,267,803 

 1,086,834  16,374  10.2  21.4 -4.5% 15.0 شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 13,085,124 

الشركات األكثر ارتفاعا بالنسبة للتغير في سعر السهم في السوق الرئيسي
خالل 52 أسبوع

الكمية
)سهم(

القيمة
)د.ك(

أدنى سعر
)فلس(

أعلى سعر 
)فلس(

نسبة 
التغير

سعر اإلقفال 
)فلس(

القيمة 
الرأسمالية )د.ك( 

الشركة

 4,000  158  35.0  87.3 10.0% 39.6 شركة أموال الدولية لالستثمار 7,149,830 

 10  0.233  12.9  36.5 9.9% 23.3 شركة تصنيف وتحصيل األموال 3,844,500 

 9,779,804  683,164  31.1  67.3 9.8% 73.0 شركة اإلنمــاء العقارية 32,889,032 

 31,000  2,410  53.0  81.0 8.1% 80.0 شركة راس الخيمة لصناعة األسمنت واملواد االنشائية )ش.م.ع( 36,777,678 

 4,391  281  52.5  73.8 6.7% 64.0 الشركة الوطنية للتنظيف 15,983,871 

 500  27  49.0  75.5 6.6% 53.4 شركة أسمنت الخليج )ش.م.ع( 42,651,097 

 757,484  283,494  313.0  360.0 5.6% 375.0 شركة الصالحية العقارية 192,271,280 

 1,700  64  31.6  51.0 5.3% 38.0 شركة بيان لإلستثمار 14,921,229 

 147,996  18,745  57.2  141.0 4.9% 128.0 شركة نور لالستثمار املالي 52,884,833 

 1,990,339  648,786  60.0  319.0 4.8% 330.0 شركة مجموعة عربي القابضة 57,077,540 

 الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة في السوق األول
خالل 52 أسبوع

الكمية )سهم( القيمة )د.ك( أدنى سعر )فلس( أعلى سعر )فلس( نسبة التغير سعر اإلقفال )فلس( القيمة الرأسمالية )د.ك(  الشركة

 11,374,815  8,466,111  537.3  800.0 4.0% 758.0 بيت التمويل الكويتي 5,288,178,815 

 7,438,387  7,583,781  788.6  1,024.0 1.2% 1023.0 بنك الكويت الوطني 6,674,037,562 

 17,797,037  5,029,032  182.7  299.0 2.2% 284.0 البنك األهلي املتحد )ش.م.ب( 2,396,363,997 

 15,839,415  4,255,807  248.0  329.8 1.1% 272.0 بنك الكويت الدولي 293,438,969 

 6,814,037  4,039,574  442.0  603.0 0.7% 591.0 شركة االتصاالت املتنقلة 2,557,291,815 

 11,659,070  3,224,335  251.0  330.0 0.7% 278.0 بنك الخليج 847,379,556 

 2,162,247  1,677,317  652.2  834.0 2.4% 783.0 شركة أجيليتي للمخازن العمومية 1,380,374,627 

 5,994,677  1,661,655  208.0  278.0 0.4% 279.0 بنك وربة 418,500,000 

 5,418,659  1,262,058  147.6  261.0 1.3% 234.0 مجموعة الصناعات الوطنية )القابضة(  334,115,900 

 3,604,743  1,141,600  303.0  403.0 -0.6% 314.0 شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية 345,146,469 

 932,806  789,858  541.5  852.0 0.5% 849.0 شركة املباني 885,117,711 

 2,035,724  635,065  263.8  385.7 0.7% 312.0 بنك برقان 819,000,000 

 738,939  435,256  489.0  622.0 2.1% 592.0 بنك بوبيان 1,707,375,040 

 78,421  237,690  2,910.0  3,500.0 -0.2% 3041.0 شركة هيومن سوفت القابضة 371,722,109 

 1,067,100  231,398  183.5  233.0 0.0% 218.0 شركة مشاريع الكويت القابضة 436,000,000 

 371,655  184,405  360.0  871.0 0.2% 497.0 الشركة املتكاملة القابضة  109,340,000 

 223,242  160,705  673.0  1,033.0 0.0% 720.0 شركة بوبيان للبتروكيماويات 385,072,380 

 93,645  6,619  63.0  97.0 -0.1% 70.5 مجموعة جي اف اتش املالية )ش.م.ب( 263,953,867 

 914  519  401.0  645.0 2.6% 564.0 شركة ميزان القابضة 175,587,300 

مؤشرات ونشاط قطاعات السوق

 القيمة املتداولة )د.ك(  الكمية املتداولة )سهم( 
املؤشر

القطاع
نسبة التغير 01 ديسمبر 2019

 6,477,523  130,144 q -1.08% النفط و الغاز 1,197.45 

 3,832,622  1,303,897 q -0.39% املواد األساسية 944.84 

 7,455,168  3,017,098 p 1.43% الصناعة 900.33 

 305,245  7,715 p 2.07% السلع االستهالكية 698.86 

   -    -  0.00% الرعاية الصحية 911.80 

 1,429,062  87,786 p 0.60% الخدمات االستهالكية 1,019.63 

 7,936,372  4,082,246 p 0.66% االتصاالت 1,088.36 

 74,429,907  31,753,563 p 1.91% البنوك 1,397.44 

 19,640  2,122  0.00% التأمني 932.23 

 46,998,003  3,630,015 p 0.98% العقار 1,007.35 

 39,893,880  4,037,536 p 0.36% الخدمات املالية 1,072.66 

   -    -  0.00% التكنولوجيا 523.80 

مؤشرات بورصة الكويت 
كمية األسهم املتداولة 

)سهم(
قيمة األسهم املتداولة 

)د.ك(
نسبة التغير 01 ديسمبر 2019 )نقطة(

 188,777,422  48,052,122 p 1.42% مؤشر السوق العام )ع.س(  6,012.72 

 93,645,533  41,022,787 p 1.75% مؤشر السوق األول )ع.س(  6,633.38 

 95,131,889  7,029,336 p 0.49% مؤشر السوق الرئيسي )ع.س(  4,790.42 
ع. س: عائد سعري

نشاط بورصة الكويت 
أنهت بورصة الكويت تعامالتها لجلسة بداية األسبوع على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها، حيث ارتقع مؤشر السوق العام بنسبة 
%1.4، ومؤشر السوق األول بنسبة %1.8، وكذلك مؤشر السوق الرئيسي بنسبة %0.5. أما بالنسبة لنشاط السوق فقد بلغ إجمالي 

القيمة املتداولة 48.1 مليون د.ك من خالل تداول 189 مليون سهم. 

جاء أداء مؤشرات البورصة ايجابيا، وسط ارتفاع ملحوظ في قيم وأحجام التداول بنسب %24، %15 على التوالي مقارنة مع الجلسة 
السابقة.ُيذكر أن قيم تداول الجلسةااللغة 48.1 مليون د.ك هي األعلى منذ جلسة الثالث والعشرون من سبتمبر املاضي ) عدا جلسات 

التداول اإلستثنائية(.

 أنهى مؤشر السوق األول جلسة تداول األمس على ارتفاع نسبي وسط ارتفاع كبير في قيم وأحجام تداول املؤشر بنسب 26%، 42% 
على التوالي مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث واصل املتعاملني عمليات الشراء والتجميع والتي امتدت إلى كافة أسهم املؤشر وسط 
حالة من الزخم اإليجابي املدعوم بارتفاع وتيرة الشهية اإلستثمارية، وهو ما دفع كافة أسهم املؤشر ) عدا سهمني فقط( إلى اإلقفال في 
النطاق اإليجابي محققة بذلك مكاسب سوقية ملحوظة، األمر الذي عزز من أقفال املؤشر عند أعلى مستوى له منذ أواخر شهر أغسطس 

املاضي.

أغلق مؤشر السوق الرئيسي على مكاسب طفيفة، وسط ارتفاع نسبي في قيم تداول املؤشر بنسبة %15، مقارنة مع الجلسة السابقة. 
حيث ال تزال عمليات الشراء املضاربي واإلنتقائي مستمرة وممتدة إلى شريحة واسعة من األسهم األمر الذي عزز من اقفال هذه األسهم 
على مكاسب سوقية ملحوظة، وفي املقابل شهدت شريحة أخرى ضغوط بيعية واضحة، مما جعل املؤشر يقفل على مكاسب طفيفة. 
ُيذكر أن سهم شركة اإلنماء العقارية شهد زخما شرائيا حادا وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول منهيا الجلسة على مكاسب 
سوقية بنحو %10 عند مستوى 73 فلس، وهو أعلى مستوى له منذ يناير، كما شهد سهم الشركة الوطنية العقارية زخما كبيرا في 

أحجام التداول منهيا الجلسة على مكاسب بلغت %3.3 عند مستوى 83.8 فلس.

.مؤشرات قطاعات بورصة الكويت 

أغلقت أغلب مؤشرات قطاعات السوق على ارتفاع خالل تداوالت األمس مقارنة مع الجلسة املاضية، حيث جاء قطاع السلع اإلستهالكية 
على رأس القطاعات الرابحة بنسبة %2.1، تاله قطاع البنوك بنسبة %1.9، ثم قطاع الصناعة بنسبة %1.4، في حني تراجع قطاع النفط 

والغاز بنسبة %1.1، ثم قطاع املواد األساسية بنسبة 0.4%.

 خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع اإلتصاالت وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي القيمة املتداولة 
بنسبة %66.1، %8.5 و%8.4 على التوالي.

خالل جلسة تداول األمس احتل قطاع البنوك وقطاع العقار وقطاع الخدمات املالية املراتب األولى من حيث إجمالي الكمية املتداولة بنسبة 
%39.4، 24.9، %21.1 على التوالي.

نشاط السوق األول 
في السوق األول تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث قيمة األسهم املتداولة خالل جلسة األمس بقيمة 
تداول بلغت 8.5 مليون د.ك، لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر 758 فلس مرتفعا بنسبة %4، وجاء سهم بنك الكويت الوطني 
باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت 7.6 مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر 1,023 فلس مرتفعا بنسبة %1.2، ثم 
جاء سهم البنك األهلي املتحد البحريني باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت 5 مليون د.ك لينهي بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر 

278 فلس مرتفعا بنسبة 2.2%

  في السوق األول احتل بنك الكويت الوطني املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة 6,674 مليون د.ك ثم حل بيت التمويل الكويتي 
باملرتبة الثانية بقيمة رأسمالية بلغت 5,288 مليون د.ك ثم شركة اإلتصاالت املتنقلة باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت 2,557 مليون 

د.ك.

نشاط السوق الرئيسي 
في السوق الرئيسي تصدر سهم الشركة الوطنية العقارية قائمة األسهم األعلى تداوال من حيث القيمة خالل جلسة األمس بقيمة تداول بلغت 938  ألف د.ك لينهي 
بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر 83.8 فلس مرتفعا بنسبة %3.3، وجاء سهم شركة اإلنماء العقارية باملركز الثاني بقيمة تداول بلغت 683 ألف د.ك لينهي بذلك 
تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر 73 فلس مرتفعا بنسبة %9.8، ثم جاء سهم شركة مجموعة عربي القابضة باملركز الثالث بقيمة تداول بلغت 649 ألف د.ك لينهي 

بذلك تداوالت الجلسة مغلقا عند سعر 330 فلس مرتفعا بنسبة 4.8%.

في السوق الرئيسي احتل البنك التجاري الكويتي املرتبة األولى من حيث القيمة الرأسمالية بقيمة 1,020 مليون د.ك ثم البنك األهلي املتحد الكويتي باملرتبة الثانية 
بقيمة رأسمالية بلغت 666 مليون د.ك ثم البنك األهلي الكويتي باملرتبة الثالثة بقيمة رأسمالية بلغت 437 مليون د.ك. 

الربح الرأسمالي للورقة 
المالية

(Capital Gain)

هو الربح الناتج عن بيع كمية 
معينة من ورقة مالية في 

حال ارتفاع سعرها

مساهمة القطاعات من حيث كمية األسهم المتداولة مساهمة القطاعات من حيث قيمة األسهم المتداولة

أعلى 10 شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق األول

أعلى 10 شركات من حيث القيمة الرأسمالية
في السوق الرئيسي

مليون د.ك.مليون د.ك.

ع

قيمة وحدة االسـتثمار في الصندوق  متغيرة وقد تخضع للنقص أو الزيادة.   |   هذا اإلعالن تم إعداده ألغراض ترويجية ولم يتم إغفال ذكر أي بيانات ضرورية عن الالسـتثمار بصندوق الدارج االسـتثماري، كما أن ما حققه الصندوق في السـابق ال يمكن االعتماد عليه بالنسـبة للنتائج المسـتقبلية.

مدير الصندوق:
شركة االستثمارات الوطنية

شــرق، شــارع جابــر المبــارك، 
قطعــة 7، دوار الصبــاح،

مجمــع الخليجيــة، الــدور 10

2226 6666

يمكنكم الحصول على نسخة 
من النظام األساسي والتقارير 

المالية للصندوق عن طريق:
www.nic.com.kw مؤشر إس أند بي الكويت المتوافق مع الشريعة اإلسالمية )متداولة %10(  *

مؤشر الكويت للمعايير الشرعية )جميع( - منذ التأسيس حتى ديسمبر 2018

79.99%6.25%3.68%
صافي قيمة الوحدة 0.3748 دينار كويتي

كما في 2019/10/31

صنـــدوق الــــدارج االستثمــــاري

أعضاء الهيئة االدارية: حمد سعود الحميدي - المثنى محمد المكتوم
حمد يوسف العطار - محمد عبدالخضر النجدي

العائد الكلي للصندوق
منذ التأسيس

حتى 31 أكتوبر 2019

العائد الكلي للصندوق

منذ بداية العام

العائد الكلي للمؤشر*

منذ بداية العام
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 النفط و الغاز

 املواد األساسية

 الصناعة

 السلع االستهالكية

 الرعاية الصحية

 الخدمات االستهالكية

 االتصاالت

 البنوك

 التأمني

 العقار

 الخدمات املالية

 التكنولوجيا
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 النفط و الغاز

 املواد األساسية

 الصناعة

 السلع االستهالكية

 الرعاية الصحية

 الخدمات االستهالكية

 االتصاالت

 البنوك

 التأمني

 العقار

 الخدمات املالية

 التكنولوجيا
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 بنك الكويت الوطني

 بيت التمويل الكويتي

 شركة االتصاالت املتنقلة

 (ب.م.ش)البنك األهلي املتحد 

 بنك بوبيان

 شركة أجيليتي للمخازن العمومية

 شركة املباني

 بنك الخليج

 بنك برقان

 شركة مشاريع الكويت القابضة

1,020 

666 

437 

421 

392 

370 

305 

253 

219 

192 

 البنك التجاري الكويتي

 البنك االهلي املتحد

 البنك األهلي الكويتي

 (مصرية.م.ش)الشركة القابضة املصرية الكويتية 

 الشركة الوطنية لإلتصاالت املتنقلة

 شركة االتصاالت الكويتية

 شركة عيادة امليدان لخدمات طب الفم واالسنان

 شركة أالفكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات

 شركة طيران الجزيرة

 شركة الصالحية العقارية
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