
التغییر منذ التغییر منذالتغییر التغییر القیمة السوقیة

بدایة السنة بدایة الشھرالیوميالیوميملیون د.ك

28,886.4▼ (0.1%)0.5% (2.8%)

327.5▼ (2.2%) (2.8%) (16.3%)

606.5▼ (0.8%) (4.0%) (6.6%)

2,643.0▼ (0.1%) (2.4%) (3.1%)

1,602.5▼ (0.0%)8.0%31.6%

188.7▲0.9%5.7%2.6%

745.4▼ (0.2%) (4.1%) (4.1%)

2,925.2▼ (0.9%)1.3% (12.6%)

14,309.0▲0.2%0.1% (1.9%)

349.5▼ (0.6%) (2.5%) (2.1%)

2,353.5▼ (0.6%)0.1% (1.6%)

2,781.4▲0.3%3.5% (7.7%)

54.1▼ (0.6%) (2.4%) (3.8%)

العائد علىمضاعف السعرالقیمة السوقیة

حقوق المساھمبنللربحیة (X)ملیون د.ك.

%15.8010.5          4,334بنك الكویت الوطني1

%23.407.7          3,050بیت التمویل الكویتي2

%10.3511.8          1,858زین3

%9.7714.6          1,374البنك األھلي المتحد - البحرین4

%22.5913.6          1,158الشركة الكویتیة لألغذیة5

%21.2810.0          1,017البنك األھلي المتحد - الكویت6

%17.8515.2             898بنك بوبیان 7

%29.3010.2             877البنك التجاري الكویتي8

%17.508.9             875بنك برقان9

%13.859.9             861بنك الخلیج10

%16.0410.7        16,301االجمالي

التغیرالتغییراإلقفال

التغییرالسنويالتغییرالشھريالتغییرالیومي(%)(د.ك)(د.ك)

(%) (%)(%) (نقطة)اإلقفالأداء السوق0.0280.0027.8%

0.1780.0106.0%2,695.15       (1.05) (0.0%)0.4% (2.2%)

0.0900.0055.9%6,259.70       (22.14) (0.4%)0.9% (4.2%)

0.3200.0154.9%422.43          (0.25) (0.1%)0.6% (3.7%)

0.2200.0104.8%1,028.16       2.770.3%1.1% (3.0%)

28,886          (15.65) (0.1%)0.5% (2.8%)

التغیرالتغییراإلقفالالشركات األكثر انخفاضا (%)

(%)(د.ك)(د.ك)

منذ بدایة عاممنذ بدایة عامالتغییرالیوميالتغییرالیوميالقیمة(%8.6) (0.005)0.053الشركة الكویتیة للتمویل واالستثمار

20152014(%)مؤشرات التداول(%8.3) (0.050)0.550شركة الخلیج لصناعة الزجاج 

191.0219.5%190.884.779.9(%8.1) (0.022)0.248شركة المجموعة التعلیمیة القابضة

18.225.9%11.951.615.6(%6.3) (0.020)0.300شركة المجموعة البترولیة المستقلة

4,3124,719%3,328478.016.8(%5.5) (0.003)0.052شركة المدینة للتمویل واالستثمار

االنحراف المعیاري للعائد الیومي محتسب على أساس سنويالكمیة المتداولةالتغییراإلقفال

تذبذب السوق(سھم)(د.ك)(د.ك)
0.0380.000104,009,81420152014201320122011
0.052(0.003)15,594,729

%6.9%5.9%6.1%6.6%5.4مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي0.1700.0028,139,950

%9.6%9.9%10.5%9.5%7.4مؤشر السوق السعري6,723,560(0.001)0.030

%9.8%8.6%8.9%9.7%8.1مؤشر السوق الوزني0.0420.0004,326,642

المصدر: إدارة بحوث االستثمار- كامكو

الكمیة (ملیون سھم)

صناعیة

إتصاالت

 ً الشركات األكثر نشاطا
نسبة التذبذب منذ ینایر

عدد الصفقات

القیمة ( ملیون د.ك)

القیمة الرأسمالیة (ملیون د.ك)

المعدل الیومي

اداء اكبر عشر شركات كویتیة مدرجة في السوق

شركة أبیار للتطویر العقاري

شركة منازل القابضة

شركة الدار الوطنیة للعقارات

شركة المدینة للتمویل واالستثمار

مجموعة الصناعات الوطنیة

بـحـوث كـامـكـو

مؤشر الكویت 15شركة المواساة للرعایة الصحیة

مؤشر كامكو الوزني 

مؤشر السوق الوزني

تم احتساب العائد على حقوق المساھمین على اساس صافي االرباح لـ 12 شھر المنتھیة في 31 مارس 2015 وحقوق المساھمین كما في 31 مارس 2015

 ً الشركات األكثر صعوداً وإنخفاضاً واألكثر نشاطا

مؤشر السوق السعريشركة مجموعة الخصوصیة القابضة

عقار

الشركة الكویتیة العقاریة القابضة

شركة صفوان للتجارة والمقاوالت

بیانات تداول السوق ونسب التذبذب

113 2653

سلع إستھالكیة

رعایة صحیة

خدمات إستھالكیة

خدمات مالیة

تكنولوجیا

بنوك

تأمین

التقریر الیومي لسوق الكویت لألوراق المالیة

شركة مجموعة الراي االعالمیة

27 یولیھ 2015

القیمة السوقیة لقطاعات السوق والعائد منذ بدایة الشھر والسنة

سوق الكویت لألوراق المالیة

النفط والغاز

مواد أساسیة

توزیع القیمة السوقیة على القطاعات

الشركات األكثر صعودا (%)

حركة االسھم
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أداء المؤشر مقابل الكمیة  

النفط والغاز
1% 

مواد أساسیة
2% 

صناعیة
9% 

سلع إستھالكیة
6% 

رعایة صحیة
0.7% 

خدمات إستھالكیة
3% 

إتصاالت
10% 

بنوك
49% 

تأمین
1% 

عقار
8% 

خدمات ماالیة
10% 

تكنولوجیا
0.2% 



القیمة المتداولة الكمیة المتداولةالتغییر منذ العائد على معامل العائد مضاعف مضاعف الوزن منالوزن من ملیون (د.ك)التغییر التغییرسعرمكونات مؤشر الكویت 15

(ملیون د.ك)(ملیون سھم) بدایة عام حقوق المخاطرة الجاريالسعر للقیمة السعر مؤشر السوق مؤشرالیومي (%)الیومي (د.ك)اإلقفال (د.ك)
2015المساھمین(Beta)الدفتریةللربحیةالوزنيالكویت 15

              181.6             209.8%2.5%1.4910.5%3.3         1.66     15.8%15.0%4,33424.5%0.8600.0000.00بنك الكویت الوطني═

              154.0             217.1(%0.1)%1.537.7%2.1         1.80     23.4%10.6%3,05017.3%0.6400.0101.59بیت التمویل الكویتي▲

              173.1             347.5(%12.1)%1.6411.8%8.4         1.22     10.4%6.4%1,85810.5%0.4300.0000.00زین═

                27.4               10.0%6.0%0.8113.6%3.0         3.08     22.6%4.0%1,1586.6%2.8800.0000.00الشركة الكویتیة لألغذیة═

                72.6             110.2(%1.4)%1.5710.0%3.3         2.13     21.3%3.5%1,0175.8%0.6900.0101.47شركة مشاریع الكویت (القابضة)▲

                50.9             116.6%10.1%1.4910.2%0.0         2.98     29.3%3.0%8775.0%0.4250.0000.00بنك بوبیان ═

                48.0             107.2(%5.0)%1.339.9%3.4         1.37     13.8%3.0%8614.9%0.4200.0000.00بنك برقان═

                16.2               26.6%1.3%0.838.9%2.9         1.56     17.5%3.0%8755.0%0.6200.0000.00البنك التجاري الكویتي═

                92.9             121.8(%1.9)%1.925.6%4.8         0.88     15.6%2.8%8004.5%0.6600.0000.00اجیلیتي ( المخازن العمومیة)═

                39.7               39.9%17.8%1.4217.3%1.3         2.98     17.2%2.9%8244.7(%1.02)(0.010)0.970شركة المباني ▼

                21.9               76.9%1.4%0.907.0%0.0         1.64     23.4%3.0%8534.8%0.2800.0000.00بنك الخلیج═

              NA69.9%43.1%289.4             230.3%0.0         7.70     11.0%1.6%4642.6(%1.06)(0.010)0.930شركة االتصاالت الكویتیة ▼

                11.7               46.1%1.7%1.466.1%3.3         1.08     17.5%0.9%2531.4(%0.81)(0.002)0.244بنك الكویت الدولي▼

                21.5             117.3(%4.2)%1.996.6%7.1         0.53       7.9%0.8%2311.3%0.1700.0021.19مجموعة الصناعات الوطنیة▲

                NM2.32         0.0%NA0.4%(9.3%)222.0             50.5%0.7%2141.2(%0.93)(0.002)0.214بنك وربة▼

              1,192             2,058%3.0-%9.8%3.17         1.65     16.9%61%17,670100%2.770.27  1,028.16اإلجمالي لمكونات مؤشر الكویت 15

              1,396           25,082%5.4%4.22         0.89     16.6%11,21739اإلجمالي الشركات اآلخرى المدرجة في السوق الرسمي

المصدر: بحوث كامكو

(KSE15 Index)

بـحـوث كـامـكـو
27 یولیھ 2015مؤشر الكویت 15

مؤشرات التداول منذ بدایة عام 2015مؤشرات التداولالقیمة الرأسمالیةالسعر



العائد علىمعدل دورانالقیمة الكمیةادنى اقفالاعلى اقفالالقیمةمضاعفمضاعف

حقوقالسھم منذالمتداولةالمتداولةالتغیر منذخالل 52خالل 52الرأسمالیةالتغییرسعر االقفالمعامل المخاظرةالعائد الجاري السعر للقیمة السعررمز رویترزالشركة

(x) للربحیة(x) الدفتریة  (%)(Beta)(د.ك.)المساھمینبدایة العام(.د.ك)(سھم)بدایة العامأسبوع (د.ك)أسبوع (د.ك)(.ملیون د.ك)الیومي

MARI.KW42.50.584.23%0.570.1180.00027.00.1440.0954.2%000.2%1.4%شركة المقاوالت و الخدمات البحریة═

IKAR.KW13.50.787.14%1.000.140(0.004)110.30.2000.1161.4%370,38852,4791.7%5.8%شركة ایكاروس للصناعات النفطیة ▼

SENE.KWNM0.550.00%1.400.019(0.001)11.50.0420.015(19.1%)766,90214,851130.3%NMشركة الصفاة للطاقة القابضة▼

IPGK.KW16.00.607.92%0.660.300(0.020)45.70.4750.280(26.8%)39,30012,1480.7%3.7%شركة المجموعة البترولیة المستقلة▼

NAPS.KW7.11.887.94%0.380.5500.00031.70.6300.5404.2%000.4%26.5%الشركة الوطنیة للخدمات البترولیة═

ENER.KWNM0.780.00%0.760.0640.00048.00.1160.056(26.4%)121,0007,5306.8%NMشركة بیت الطاقة القابضة═

GPIK.KW14.60.517.44%1.140.064(0.002)24.10.1140.062(18.0%)886,06556,85769.1%3.5%الخلیجیة لالستثمار البترولي▼

ABAR.KW62.80.540.00%0.570.1400.00029.30.2420.126(32.7%)000.1%0.9%شركة برقان لحفر اآلبار و التجارة و الصیانة═

NM0.705.17%327.5(16.3%)2,183,655143,865NM
KFDC.KW28.30.704.00%0.500.2500.00038.50.3900.248(23.1%)10,0002,5005.6%2.5%شركة السكب الكویتیة ═

BPCC.KW10.70.966.75%1.370.580(0.010)295.40.7800.560(4.7%)130,68175,7953.5%9.0%شركة بوبیان للبتروكیماویات ▼

ALKK.KW15.02.125.96%0.050.6100.00059.20.6100.52036.7%000.0%14.1%شركة الكوت للمشاریع الصناعیة═

ALQK.KW6.80.664.92%1.160.1940.000213.40.2550.1820.8%355,56469,4312.7%9.6%شركة القرین لصناعة الكیماویات البترولیة═

9.40.855.86%606.5(6.6%)496,245147,7269.0%
SPEC.KW7.50.367.40%NA0.0900.00513.50.1940.081(28.9%)10,0009002.1%4.9%شركة مجموعة الخصوصیة القابضة▲

KCEM.KW14.51.344.80%1.130.3650.000267.70.4550.340(8.8%)000.3%9.2%شركة أسمنت الكویت═

REFR.KW11.31.543.71%0.640.4000.00035.80.4000.32523.8%000.7%13.7%شركة صناعات التبرید والتخزین═

CABL.KWNM0.833.92%0.920.5100.000107.10.8300.500(23.2%)89,75045,7533.2%NMشركة الخلیج للكابالت و الصناعات الكھربائیة═

SHIP.KW7.70.564.10%0.960.1220.00020.90.1580.112(14.2%)001.9%7.3%شركة الصناعات الھندسیة الثقیلة وبناء السفن═

PCEM.KW18.41.595.65%1.151.180(0.020)112.61.4401.1200.7%68,11579,1372.5%8.7%شركة أسمنت بورتالند كویت▼

PAPE.KW16.41.474.77%0.450.4100.00026.40.4200.23660.8%0027.5%9.0%شركة الشعیبة الصناعیة═

MRCK.KW52.90.400.00%1.110.0800.0006.60.1220.068(1.2%)000.9%0.8%شركة المعادن والصناعات التحویلیة═

ACIC.KW9.70.924.44%0.940.3200.00587.80.3500.28017.0%31,5389,9473.1%9.5%شركة أسیكو للصناعات▲

GGMC.KW11.81.545.19%0.340.550(0.050)25.70.7500.43038.1%210.9%13.0%شركة الخلیج لصناعة الزجاج ▼

HCCK.KWNM0.920.00%0.140.1720.00013.20.1740.10431.4%10,0001,7200.1%NMشركة اسمنت الھالل   ═

KPAK.KW8.91.195.00%0.260.4000.00018.60.6300.3753.7%000.1%13.3%الشركة الكویتیة لصناعة مواد التغلیف═

KBMM.KW19.72.413.45%0.100.435(0.005)13.20.4550.270(2.2%)28120.1%12.2%الشركة الكویتیة لصناعة مواد البناء▼

NIBM.KW9.70.817.04%0.480.2120.00273.80.2400.1929.6%5,0001,0600.7%8.3%شركة الصناعات الوطنیة▲

EQUI.KW10.00.540.00%1.270.0760.00010.40.1600.067(22.4%)543,00040,906174.7%5.3%شركة المعدات القابضة═

NCCI.KWNM1.640.00%0.320.1340.00012.10.1340.06824.1%000.0%0.5%الشركة الوطنیة للصناعات االستھالكیة═

GYPK.KW9.00.639.77%0.040.1020.0003.10.1700.100(34.1%)000.2%7.0%الشركة الكویتیة لصناعة وتجارة الجبس═

SALB.KW66.11.050.00%0.670.1000.00010.50.1520.07012.4%7,206717138.0%1.6%شركة الصلبوخ التجاریة═

AGLT.KW15.60.884.80%1.920.6600.000799.80.9200.620(1.9%)577,489383,24710.1%5.6%اجیلیتي ( المخازن العمومیة)═

EDUK.KW12.81.684.01%0.570.248(0.022)60.80.2700.14057.3%35,5808,84417.0%13.2%شركة المجموعة التعلیمیة القابضة▼

CLEA.KW31.10.330.00%1.130.0510.00012.70.1120.050(20.3%)338,65017,50145.1%1.1%الشركة الوطنیة للتنظیف ═

TTGC.KW6.91.7511.69%0.380.3850.00043.50.5400.3801.3%000.6%25.3%شركة سیتي جروب ═

KGLK.KW12.20.300.00%1.600.0560.00214.80.0890.045(3.4%)407,66122,36038.8%2.5%شركة رابطة الكویت والخلیج للنقل▲

KCPC.KW9.20.811.86%0.410.240(0.004)19.30.2750.22411.1%721.6%8.9%الشركة الكویتیة لبناء المعامل والمقاوالت▼

HUMN.KW11.63.317.42%0.110.9400.010114.90.9400.345167.5%9508933.4%28.6%ھیومن سوفت القابضة▲

NAFA.KW7.90.6010.90%0.190.0900.00037.90.1060.0783.4%50,0004,5001.9%7.6%شركة نفائس القابضة═

SAFW.KW6.21.100.00%0.130.3200.01516.00.4850.270(21.0%)31,5009,8482.2%17.7%شركة صفوان للتجارة والمقاوالت▲

GFCI.KWNM1.240.00%0.870.1040.0003.40.1160.047100.0%0039.9%NMشركة االمتیازات الخلیجیة القابضة═

MAYA.KWNM0.300.00%1.580.0290.0018.10.0660.022(4.9%)1,052,52029,958488.9%NMالشركة الوطنیة للمیادین▲

CGCK.KW19.32.353.92%0.710.8100.00099.41.0000.7600.6%5014060.5%12.2%شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت═

MTCC.KWNM0.590.00%0.610.0590.00023.60.0960.050(4.8%)661,50038,66632.6%NMشركة مشرف للتجارة والمقاوالت═

UPAC.KW10.02.019.93%0.400.6900.01056.90.7900.580(1.5%)4002760.1%20.1%شركة المشاریع المتحدة للخدمات الجویة▲

ALAF.KW11.90.922.02%1.240.2240.000192.60.2750.212(5.2%)23,5005,2713.6%7.7%شركة أالفكو لتمویل شراء وتأجیر الطائرات═

MBRD.KW3.40.576.67%1.300.075(0.001)12.30.0930.05033.3%152,80011,47097.6%16.6%شركة مبرد للنقل▼

LOGK.KW7.10.487.51%1.300.0660.00040.00.1400.062(31.8%)10,0006605.8%6.8%شركة كي جي إل لوجیستیك ═

SCEM.KW8.90.4012.05%0.670.0830.00045.90.1000.080(8.8%)428,64735,5785.4%4.5%شركة الشارقة لألسمنت و التنمیة الصناعیة═
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GCEM.KW38.60.706.55%0.960.0840.00169.00.1200.08147.3%1,5001269.4%1.8%شركة أسمنت الخلیج▲

QCEM.KWNM0.628.05%0.810.0870.00031.60.1060.086(14.7%)145,00012,6154.2%NMشركة صناعات أسمنت أم القیوین═

FCEM.KW11.60.340.00%0.870.075(0.001)26.70.0920.067(1.3%)24,5001,83815.4%2.9%شركة صناعات أسمنت الفجیرة▼

RKWC.KW24.80.834.46%1.090.1100.00255.00.1540.10065.3%9,7191,0560.7%3.4%شركة رأس الخیمة لصناعة األسمنت▲

15.10.924.96%2,643.0(3.1%)4,717,063765,2666.1%
KSHK.KW18.21.665.28%0.070.2200.0006.80.2300.196(2.7%)000.2%9.1%الشركة الكویتیة للمسالخ═

NSHK.KW18.91.159.21%0.050.1520.0004.40.1720.15010.0%000.1%6.1%الشركة الوطنیة للمسالخ═

PAPK.KW11.30.5810.40%0.360.0960.0005.00.1300.093(11.7%)1,005960.1%5.1%شركة النخیل لإلنتاج الزراعي═

CATT.KWNM0.670.00%0.660.110(0.002)23.80.2080.099(24.7%)30,0003,3003.1%NMشركة نقل و تجارة المواشي▼

DANK.KW30.00.740.00%1.510.0900.00026.00.0960.07020.0%573,00051,57044.5%2.5%شركة دانة الصفاة الغذائیة═

POUL.KW8.91.157.35%0.590.1980.00022.80.2120.16018.1%005.4%12.9%الشركة الكویتیة المتحدة للدواجن═

FOOD.KW22.63.083.04%0.812.8800.0001,157.83.2602.4806.0%002.5%13.6%الشركة الكویتیة لألغذیة═

MEZZ.KW22.54.272.45%NA1.2000.000355.81.2200.93022.4%21,21025,45214.2%18.9%شركة میزان القابضة═

23.32.832.92%1,602.531.6%625,21580,41812.2%
MHCK.KW9.81.074.33%0.070.2200.01022.40.2200.15631.0%10,0002,2000.2%10.9%شركة المواساة للرعایة الصحیة▲

ATCK.KW30.93.161.63%NA0.9200.000138.00.9300.9100.5%000.1%10.2%شركة التقدم التكنلوجي═

YIAC.KW21.40.770.00%0.930.1560.00428.40.2500.1046.8%224,80035,07712.6%3.6%شركة یاكو الطبیة ▲
23.41.861.70%188.72.6%234,80037,2778.0%

KCIN.KW10.61.594.78%0.221.0000.000101.11.5000.9006.9%0016.3%15.1%شركة السینما الكویتیة الوطنیة═
KHOT.KWNM1.770.00%0.120.1780.00010.30.1780.0960.0%000.0%NMشركة الفنادق الكویتیة═
SCFK.KWNM1.140.00%1.860.0810.00046.90.1180.075(12.0%)12,0009722.5%0.7%شركة مركز سلطان للمواد الغذائیة ═
KWTV.KW5.20.870.00%0.490.027(0.001)0.80.0480.024(25.0%)5012.5%16.7%الشركة الكویتیة للكیبل التلفزیوني▼
EYAS.KW11.81.516.06%0.090.3300.00040.00.3300.27018.5%000.0%12.9%شركة إیاس للتعلیم األكادیمي والتقني═
IFAH.KWNM2.040.00%0.540.1620.000102.90.2320.152(19.0%)5,3188610.0%NMشركة ایفا للفنادق والمنتجعات═
OULA.KW12.70.860.00%0.450.124(0.002)50.20.1660.110(11.2%)58,7947,2224.5%6.7%الشركة األولى للتسویق المحلي للوقود▼
MUNK.KW6.20.945.11%0.630.1100.00020.60.1160.07229.9%458,27650,41041.1%15.3%الشركة الكویتیة للمنتزھات═
JAZK.KWNM2.7510.13%0.810.470(0.005)197.40.5700.41017.6%412,888196,86115.7%NMشركة طیران الجزیرة ▼
SOOR.KW10.50.860.00%0.580.116(0.002)46.90.1640.110(13.0%)55,6196,5013.5%8.1%شركة السور لتسویق الوقود▼
KIDK.KW14.80.635.15%0.100.1100.00012.80.1200.0801.5%000.2%4.3%شركة طفل المستقبل الترفیھیة العقاریة═
ALNA.KW7.70.720.00%0.010.1000.00018.20.1500.092(4.2%)001.7%9.4%شركة النوادي القابضة═
ALRA.KW7.21.094.19%0.860.1780.01041.50.1780.09868.6%1,198,550212,08817.4%15.0%شركة مجموعة الراي االعالمیة▲
ZIMAH.KWNM0.790.00%NA0.0790.0007.90.1780.067(26.9%)003.6%NMشركة زیما القابضة═
UFIG.KW10.71.490.00%0.040.2100.0007.00.2950.168(13.2%)000.1%14.0%شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائیة═
KOUT.KW6.41.106.25%0.170.5600.00041.00.9300.550(29.2%)004.2%17.2%مجموعة كوت الغذائیة═

NM1.404.46%745.4(4.1%)2,201,450474,9161.7%
ZAIN.KW10.41.228.39%1.640.4300.0001,858.20.6800.390(12.1%)629,103271,2998.0%11.8%زین═
OORE.KW20.40.846.11%1.181.140(0.040)574.61.7201.140(13.6%)3,0353,4900.6%4.1%الشركة الوطنیة لالتصاالت المتنقلة▼
HITS.KWNM0.400.00%1.010.032(0.002)27.90.0550.0264.9%3,821,300124,352120.2%NMشركة ھیتس تیلیكوم القابضة▼
VIVA.KW11.07.700.00%NA0.930(0.010)464.40.9700.47543.1%204,067190,32058.0%69.9%شركة االتصاالت الكویتیة ▼

12.01.256.53%2,925.2(12.6%)4,657,505589,46210.5%
NBKK.KW15.81.663.26%1.490.8600.0004,334.21.0000.7902.5%374,041321,6754.2%10.5%بنك الكویت الوطني═
GBKK.KW23.41.640.00%0.900.2800.000853.50.3600.2651.4%53,57914,8992.5%7.0%بنك الخلیج═
CBKK.KW17.51.562.90%0.830.6200.000875.40.7400.5901.3%001.9%8.9%البنك التجاري الكویتي═
ABKK.KW15.31.083.55%0.740.365(0.005)591.00.4500.340(7.8%)14,7005,3661.5%7.1%البنك األھلي الكویتي▼
BKME.KW17.82.711.59%1.030.5700.000897.70.6700.540(0.5%)001.1%15.2%البنك األھلي المتحد - الكویت═
KIBK.KW17.51.083.32%1.460.244(0.002)253.10.3300.2381.7%250,57061,1394.4%6.1%بنك الكویت الدولي▼
BURG.KW13.81.373.37%1.330.4200.000860.70.5500.415(5.0%)108,56645,5925.2%9.9%بنك برقان═
KFIN.KW23.41.802.13%1.530.6400.0103,049.60.8700.610(0.1%)395,644252,6714.6%7.7%بیت التمویل الكویتي▲
BOUK.KW29.32.980.00%1.490.4250.000876.90.5300.37510.1%164,51569,9165.7%10.2%بنك بوبیان ═
WARB.KWNM2.320.00%NA0.214(0.002)214.00.2850.194(9.3%)733,399158,34422.2%0.4%بنك وربة▼
AUBK.KW9.81.425.68%0.610.2180.0001,374.10.2480.2142.5%951,000205,8182.3%14.6%البنك األھلي المتحد - البحرین═
ITHMR.KWNM0.850.00%1.280.0430.000128.80.0580.040(8.6%)1,194,00050,27615.6%NMبنك اإلثمار═

17.41.662.67%14,309.0(1.9%)4,240,0141,185,6969.6%

قطاع الصناعة

قطاع اإلتصاالت

قطاع السلع االستھالكیة

قطاع البنوك

قطاع الرعایة الصحیة

قطاع الخدمات االستھالكیة
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KINS.KW9.80.976.38%0.240.3000.00058.20.3450.27510.0%8,9512,6850.5%9.9%شركة الكویت للتأمین═

GINS.KW9.11.415.32%0.240.620(0.010)116.00.6500.5303.3%5003100.1%15.4%مجموعة الخلیج للتأمین▼

AINS.KW10.30.857.13%0.210.4400.00088.00.5000.440(4.8%)000.6%8.3%الشركة األھلیة للتأمین═

WINS.KW11.20.396.83%0.330.110(0.002)19.00.1600.1042.9%2,0272270.9%3.5%شركة وربة للتأمین▼

KWRE.KWNM0.685.38%0.020.1860.00027.90.2000.140(2.0%)000.5%0.1%شركة إعادة التأمین الكویتیة ═

FTIK.KWNM8.450.00%0.190.0930.0009.30.0000.0000.0%000.0%NMالشركة األولى للتأمین التكافلي═

WETH.KW11.20.480.00%0.130.0520.0005.70.0680.039(5.5%)009.8%4.3%شركة وثاق للتأمین التكافلي═

BKIK.KW10.70.979.86%0.010.3550.00025.40.0000.0000.0%000.0%9.1%الشركة البحرینیة الكویتیة للتأمین═

13.20.936.14%349.5(2.1%)11,4783,2227.0%
SHCK.KW10.50.430.00%1.760.0580.00134.40.0950.050(1.8%)1,012,61757,72260.1%4.1%شركة صكوك القابضة▲

KREK.KW9.30.497.12%1.380.070(0.001)63.50.0840.0585.6%1,144,66980,84024.8%5.3%شركة عقارات الكویت▼

UREK.KW12.70.604.52%1.480.1000.000118.80.1120.0894.5%001.2%4.7%شركة العقارات المتحدة═

NREK.KW9.30.440.00%1.960.0950.00089.50.1700.093(24.4%)9,6259147.4%4.7%الشركة الوطنیة العقاریة═

SREK.KW14.61.235.76%0.430.3350.000171.80.4000.330(5.5%)000.3%8.4%الشركة الصالحیة العقاریة═

TAMK.KW20.41.212.11%0.850.4400.000181.00.4800.3001.5%000.6%6.0%شركة التمدین العقاریة═

AREC.KW52.00.290.00%0.460.1920.00033.90.2380.178(11.9%)3,5006603.7%0.6%شركة أجیال العقاریة الترفیھیة ═

MREC.KWNM0.410.00%0.680.0580.00013.70.0850.054(17.1%)28,5001,6538.9%NMشركة المصالح العقاریة═

ARAB.KW17.50.300.00%1.550.040(0.001)20.40.0600.034(14.0%)2,085,29183,75343.4%1.7%الشركة العربیة العقاریة▼

ENMA.KW7.30.460.00%0.870.065(0.002)29.30.0970.064(15.6%)737,05048,11518.8%6.3%شركة اإلنمــاء العقاریة ▼

MABK.KW17.22.981.34%1.420.970(0.010)824.11.1000.84017.8%134,400131,3684.7%17.3%شركة المباني ▼

INJA.KW6.50.410.00%1.240.068(0.001)23.50.0840.0593.0%90,0006,1209.3%6.2%شركة إنجازات للتنمیة العقاریة  ▼

INVK.KWNM0.370.00%1.710.0320.00020.60.0630.016(47.3%)1,558,05549,533254.4%NMشركة مجموعة المستثمرون القابضة═

IRCK.KWNM0.480.00%1.590.037(0.001)5.60.0620.030(13.1%)202,1007,13559.7%NMالشركة الدولیة للمنتجعات▼

TIJK.KW8.10.606.49%1.290.087(0.001)155.50.1020.0821.3%37,0513,22317.0%7.4%الشركة التجاریة العقاریة▼

SANK.KWNM0.600.00%0.440.0530.0006.50.0700.048(13.1%)0014.0%NMشركة سنام العقاریة═

AYRE.KW16.70.515.23%1.200.0910.00337.80.1140.07913.0%557,68350,47913.4%3.1%شركة أعیان العقاریة▲

AQAR.KW7.20.716.06%0.500.0800.00018.70.0950.075(15.8%)001.9%9.9%شركة عقار لالستثمارات العقاریة═

ALAQ.KW5.20.580.00%1.020.0280.0025.30.0450.023(31.3%)157,5904,2002.5%11.3%الشركة الكویتیة العقاریة القابضة▲

MAZA.KW9.70.824.58%1.290.118(0.004)81.20.1440.096(0.5%)1,331,145159,80324.6%8.4%شركة المزایا القابضة▼

ADNC.KW9.61.400.00%1.150.0380.00016.00.0450.01758.3%104,009,8143,909,367558.7%14.6%شركة الدار الوطنیة للعقارات═

THMR.KW12.60.765.55%0.520.0900.00091.10.1000.0850.0%000.4%6.1%شركة الثمار الدولیة القابضة═

TIJA.KW8.70.480.00%0.580.0460.00017.70.0760.044(20.7%)0021.8%5.5%شركة التجارة واالستثمار العقاري═

AMAR.KWNM0.370.00%0.440.032(0.001)7.60.0500.029(8.7%)350,70210,79829.3%NMشركة التعمیر لالستثمار العقاري▼

ARKK.KW4.50.870.00%0.320.1140.00027.30.1400.09910.4%000.9%19.5%شركة أركان الكویت العقاریة═

ARGK.KW10.20.623.76%0.400.1800.00647.70.2200.1609.5%10,0001,8002.8%6.0%شركة األرجان العالمیة العقاریة▲

ABYR.KW41.90.340.00%1.580.030(0.001)33.20.0520.028(7.7%)6,723,560203,31556.6%0.8%شركة أبیار للتطویر العقاري▼

MUNS.KW4.70.404.90%1.630.1020.00032.80.1580.092(12.1%)944,70094,57062.7%8.5%شركة منشات للمشاریع العقاریة ═

FIRST.KW18.50.960.00%1.330.0600.00060.00.1140.050(9.1%)355,51021,29116.6%5.2%شركة دبي األولى للتطویر العقاري═

KBTK.KW6.70.350.00%0.950.038(0.001)19.40.0570.0308.7%742,10027,83067.1%5.3%شركة مدینة االعمال الكویتیة العقاریة▼

REAM.KW20.10.9512.44%NA0.148(0.008)15.50.1600.10051.3%3,0004442.9%4.7%شركة ادارة االمالك العقاریة▼

MENK.KWNM0.440.00%1.020.030(0.001)5.80.0490.029(22.4%)55,0001,6237.3%NMشركة مینا العقاریة▼

ALMK.KW16.10.280.00%0.660.043(0.001)4.30.1300.043(36.8%)1,632,40070,849556.4%1.7%الشركة العالمیة للمدن العقاریة▼

MARA.KW32.00.160.00%NA0.029(0.001)3.30.0540.026(20.8%)62,5001,75611.9%0.5%شركة مراكز التجارة العقاریة▼

REMAL.KW15.70.310.00%NA0.049(0.001)15.00.0950.047(18.3%)1,055,81551,73568.8%1.9%شركة رمال الكویت العقاریة▼

MASK.KWNM0.580.00%1.010.1220.00021.90.2080.104(25.6%)5,0006104.5%NMشركة مشاعر القابضة═

14.00.832.69%2,353.5(1.6%)125,039,3775,081,5085.9%
KINV.KW19.40.468.57%1.070.116(0.002)63.90.1620.114(11.3%)560651.5%2.4%الشركة الكویتیة لالستثمار▼

FACI.KW12.70.649.30%0.880.2060.000110.60.3000.200(25.1%)2,2234584.0%5.0%شركة التسھیالت التجاریة═

IFIN.KWNM0.510.00%1.460.0390.00027.70.0660.032(6.1%)0031.2%NMشركة االستشارات المالیة الدولیة═

NINV.KW16.20.624.49%1.490.130(0.006)113.90.1880.118(10.6%)502,60066,2578.0%3.8%شركة االستثمارات الوطنیة▼

قطاع التأمین

قطاع العقار
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مؤشرات التداول الیومیة السعر (د.ك.) مؤشرات التقییم

KPRO.KW21.32.133.33%1.570.6900.0101,016.80.7400.600(1.4%)140,50095,5457.5%10.0%شركة مشاریع الكویت (القابضة)▲

COAS.KW3.30.560.00%1.460.052(0.001)32.50.0870.049(10.3%)853,67044,52665.7%17.0%شركة الساحل للتنمیة و االستثمار▼

SECH.KW18.60.740.00%0.790.0570.00138.80.0980.050(27.8%)813,58445,47527.5%4.0%شركة بیت األوراق المالیة ▲

SGCK.KW7.60.548.62%0.780.1160.00029.60.1400.097(1.7%)001.0%7.2%مجموعة األوراق المالیة ═

ARZA.KW10.20.300.00%0.560.0430.00034.10.0710.042(11.5%)286,61712,1814.3%2.9%مجموعة أرزان المالیة للتمویل واالستثمار═

MARKZ.KW20.30.605.03%1.640.108(0.002)57.40.1460.100(10.0%)6,6417171.4%2.9%المركز المالي الكویتي▼

KMEF.KWNM0.460.00%0.420.0380.0009.90.0570.035(21.9%)000.8%NMشركة الكویت و الشرق األوسط لالستثمار═

AMAN.KW4.60.597.35%0.720.0680.00113.40.1040.065(11.7%)236,20015,63051.2%12.8%شركة األمان لالستثمار ▲

OLAK.KW7.40.460.00%1.150.0700.00045.60.1240.067(27.9%)255,58717,89143.9%6.2%الشركة األولى لالستثمار═

MALK.KW2.61.080.00%1.710.0400.00026.80.0570.02553.6%3,455,404138,35261.2%41.3%شركة المال لالستثمار═

GIHK.KWNM0.520.00%1.100.047(0.001)7.60.0910.041(13.9%)424,05619,839212.5%NMشركة بیت االستثمار الخلیجي▼

AAYA.KW4.50.660.00%1.380.0590.00148.50.0870.055(7.8%)270,10015,69625.9%14.8%شركة أعیان لإلجارة واالستثمار▲

BAYK.KWNM0.540.00%1.930.0500.00019.60.0960.045(13.8%)1,213,11060,50874.1%NMشركة بیان لالستثمار═

OSUL.KW48.40.480.00%1.060.0500.0009.40.0860.048(33.3%)25,6231,2814.2%1.0%شركة أصول لالستثمار  ═

KFSK.KW13.50.460.00%0.450.053(0.005)17.10.0810.051(7.2%)253,33713,5793.2%3.4%الشركة الكویتیة للتمویل واالستثمار▼

KAMC.KW23.30.744.19%0.530.1080.00028.40.1240.09017.2%000.7%3.2%شركة كامكو لالستثمار ═

NIHK.KW20.20.445.28%0.280.0720.00115.60.0770.04938.8%1,103,08979,039103.8%2.2%الشركة الوطنیة الدولیة القابضة▲

ISKN.KW10.30.350.00%0.350.037(0.001)8.40.0620.01561.8%508,06219,04228.0%3.4%شركة تمویل اإلسكان▼

MADR.KWNM0.250.00%0.570.0210.0004.40.0590.016(37.9%)0011.4%NMشركة المدار للتمویل واالستثمار═

DEER.KWNM0.480.00%0.920.0400.0007.90.0560.009(18.4%)43,5171,741199.3%NMشركة الدیرة القابضة═

SAGH.KW6.90.380.00%1.040.050(0.001)13.50.1120.046(9.5%)2,422,264121,940145.6%5.5%شركة مجموعة السالم القابضة▼

EKTT.KWNM0.500.00%1.600.043(0.001)13.50.0590.0362.4%526,95022,678116.2%NMشركة اكتتاب القابضة▼

QURK.KW7.60.350.00%1.560.0120.0003.40.0500.010(25.8%)328,0003,77254.0%4.6%شركة القرین القابضة═

MADI.KWNM0.910.00%1.430.052(0.003)21.20.0640.02379.3%15,594,729840,007291.7%NMشركة المدینة للتمویل واالستثمار▼

NOOR.KWNM0.690.00%1.790.0770.00031.80.1360.071(20.6%)27,0002,00010.4%NMشركة نور لالستثمار المالي═

TAMI.KW9.70.612.73%0.830.3150.00098.20.4150.300(20.3%)001.3%6.4%شركة التمدین االستثماریة═

EXCH.KW6.60.729.26%0.370.1080.0005.00.2000.108(32.5%)001.3%10.8%الكویتیة البحرینیة للصیرفة الدولیة═

DAMK.KWNM0.745.11%0.390.0880.00015.80.0900.0655.7%000.0%0.5%شركة طیبة الكویتیة القابضة═

KSHC.KWNM0.330.00%1.650.0330.0005.80.0370.01333.7%810,00026,46075.3%NMالشركة الكویتیة السوریة القابضة═

STRAT.KWNM0.450.00%0.900.0500.00015.00.0850.046(15.3%)000.1%0.5%شركة استراتیجیا لالستثمار═

ASIYA.KW14.40.4110.44%1.640.0470.00137.20.0670.0420.7%512,95522,7009.2%2.9%شركة آسیا كابیتال االستثماریة▲

MANF.KW23.30.750.00%0.590.0640.00012.90.0980.05410.3%000.7%3.2%شركة منافع لالستثمار═

GNAH.KW18.90.430.00%1.810.0440.0006.50.0630.03124.3%216,0009,264182.7%2.3%الشركة الخلیجیة المغربیة القابضة═

AMWA.KWNM0.360.00%NA0.0310.0005.60.0530.028(6.1%)0016.7%NMشركة أموال الدولیة لالستثمار═

ALIMk.KW5.80.456.66%NA0.0730.00082.80.0850.0527.4%152,00011,04631.9%7.8%مجموعة اإلمتیاز االستثماریة ═

MANK.KW3.40.850.00%2.240.0420.00030.00.0660.037(7.7%)4,326,642179,431125.9%25.1%شركة منازل القابضة═

NIND.KW7.90.537.06%1.990.1700.002231.20.2360.158(4.2%)8,139,9501,382,1088.6%6.6%مجموعة الصناعات الوطنیة▲

BIIHC.KWNM0.460.00%1.760.0490.00014.60.1020.045(29.7%)681,78032,77486.9%NMشركة صناعات بوبیان الدولیة القابضة═

AGHC.KW6.90.590.00%0.890.0990.00014.80.1920.098(36.5%)100,0009,9004.7%8.6%شركة مجموعة عربي القابضة ═

KPPC.KW9.80.3410.25%1.520.0490.00035.80.0720.0418.0%894,81543,22628.5%3.4%الشركة الكویتیة لمشاریع التخصیص القابضة═

TAHS.KWNM0.710.00%0.180.0450.0017.30.1100.043(17.6%)14,9566661.4%NMشركة تصنیف وتحصیل األموال▲

JEER.KWNM0.320.00%0.470.0500.0007.50.0760.046(28.6%)000.8%NMشركة جیران القابضة═

EKHK.KW18.30.805.10%0.790.1960.000191.20.2800.180(3.9%)42,1238,2560.2%4.4%الشركة الكویتیة المصریة القابضة═

GFHK.KW21.70.360.00%1.570.060(0.001)75.90.0700.015(4.0%)971,29058,852254.5%1.7%بیت التمویل الخلیجي▼

INOV.KWNM0.350.00%1.100.0590.00116.90.0820.056(13.2%)100,0005,9006.3%NMشركة إنوفست▲

20.00.743.82%2,781.4(7.7%)46,255,9343,428,8033.7% قطاع الخدمات ماالیة
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ASCK.KW17.51.825.06%0.410.395(0.005)19.80.5500.37021.9%10,0003,9503.4%10.4%شركة األنظمة اآللیة▼

SAFH.KW57.80.720.00%1.280.0500.00020.00.0690.045(15.3%)60,0003,0008.9%1.2%شركة الصفاة تك القابضة═

FUTK.KW11.30.6812.71%0.390.1180.0009.60.1420.108(7.8%)006.5%6.0%شركة المستقبل العالمیة لالتصاالت═

HAYK.KWNM0.500.00%0.570.052(0.001)4.80.0950.049(21.2%)27,7501,41680.3%NMشركة حیات لإلتصاالت▼

23.50.874.09%54.1(3.8%)97,7508,3663.7%

16.81.243.58%28,886(2.8%)190,760,48611,946,5257.4%

اإلقفال اإلقفال 

(د.ك)(د.ك)

0.032شركة مجموعة المستثمرون القابضة%0.104100.0شركة االمتیازات الخلیجیة القابضة

0.021شركة المدار للتمویل واالستثمار%0.05279.3شركة المدینة للتمویل واالستثمار

0.043الشركة العالمیة للمدن العقاریة%0.17868.6شركة مجموعة الراي االعالمیة

0.099شركة مجموعة عربي القابضة %0.11065.3شركة رأس الخیمة لصناعة األسمنت

0.102الشركة الكویتیة لصناعة وتجارة الجبس%0.03761.8شركة تمویل اإلسكان

اإلقفال اإلقفال 

(د.ك)(.د.ك)

0.930شركة االتصاالت الكویتیة 0.060بیت التمویل الخلیجي

0.860بنك الكویت الوطني0.038شركة الدار الوطنیة للعقارات

0.430زین0.032شركة مجموعة المستثمرون القابضة

0.640بیت التمویل الكویتي0.029الشركة الوطنیة للمیادین

0.060بیت التمویل الخلیجي0.052شركة المدینة للتمویل واالستثمار
المصدر: إدارة بحوث االستثمار- كامكو

الشركات األكثر صعوداً وإنخفاضاً واألكثر نشاطا منذ بدایة العام

اداء السھم منذ 
الشركات األكثر إنخفاضا ً (%)

بدایة العام (%)
الشركات األكثر صعوداً (%)

 (47.3%)

1,369,951,124

2,346,498,818

1,635,412,492

 (37.9%)

القیمة المتداولة

(د.ك)

للمزید من المعلومات الرجاء االتصال بإدارة بحوث االستثمار عبر موقع الشركة على اإلنترنت  http://www.kamconline.com  أو عبر البرید االلكتروني  
kamco_research@kamconline.com   أو على 1805885 (965)، فاكس 22492395 (965) . شركة كامكو لالستثمار ش.م.ك.     (عامة) ، 2015 ©

 (36.8%)

 (36.5%)

 (34.1%)

103,890,583

153,982,306

الشركات األكثر نشاطاً من حیث القیمة المتداولة

230,337,488

181,556,491

173,114,251

قطاع التكنولوجیا

إجمالي السوق

3,219,354,681

(سھم)
الشركات األكثر نشاطاً من حیث الكمیة المتداولة

1,187,391,065

الكمیة المتداولة

اداء السھم منذ 

بدایة العام (%)

ؤولیتھا فیما یخص كما أن كامكو ترفع مس. وھى بالتالى ال تضمن دقتھا أو اكتمالھادة ، وھي حصلت على المعلومات المستعملة فیھ من مصادر تعتبرھا موثوقة لكن كامكو لم تقم بأى تحقیق مستقل للتأكد من صحة المعلومات الوار)عامة. (ك.م.لقد تم تحضیر ھذا المستند وإصداره من قبل شركة كامكو لالستثمار ش
.إن اآلراء والتقدیرات الواردة فى ھذا المستند ھى أراء وتقدیرات الجھة المصدرة وھي قابلة للتغییر في أي وقت ومن دون إنذار مسبق. ھذا المستند ال یشكل عرضا لبیع أو شراء أیة أوراق مالیة. الخسائر أو األضرار المترتبة أو الناتجة عن استعمال المعلومات فى ھذا التقریر

العائد الجاري لألسھم محتسب على أساس .  واالسعار الحالیة 2015مارس  31في مضاعف السعر للقیمة الدفتریة محتسب على اساس حقوق المساھمین كما . واالسعار الحالیة 2015مارس  31شھر المنتھیة في  12لفترة الـ مضاعف السعر للربحیة محتسب على اساس صافي االرباح . غیر متوفر: NAغیر قابل لالحتساب،  NM:مالحظات
  .دینار كویتي.: ك.د. محتسبة على أساس العوائد الیومیة ألسعار األسھم مقابل مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي لفترة الخمس سنوات الماضیة  Betaمعامل المخاطرة . واألسعار الحالیة 2014التوزیعات النقدیة لعام 

.االشركات التي تختلف في سنواتھا المالیة یتم التعامل معھا بشكل منفصل إلجراء أیة تعدیالت ضروریة بعد إعالن آخر نتائج مالیة* 


