التقرير اإلحصائي الشهري لالتحاد
ديسمبر - 2021ً
أوال  :اإلحصائية الشهرية لشركات االستثماراملرخصة من هيئة أسواق املال و/أو املسجلة لدى بنك الكويت املركزي:
▪ بلغ عدد شركات االستثمار والخدمات التمويلية املرخصة من هيئة أسواق املال و/أو املسجلة لدى بنك الكويت املركزي  55شركة في نهاية شهر
ديسمبر  ،2021منها  30شركة عضو في اتحاد شركات االستثمار ،أي ما نسبته  %55تقريبا من عدد الشركات .يضاف إلى أعضاء االتحاد  4شركات
وساطة مالية ليصل املجموع إلى  34شركة عضو باالتحاد.
▪ بلغ عدد شركات االستثمار املرخصة من هيئة أسواق املال و/أو املسجلة لدى بنك الكويت املركزي واملتوافقة مع أحكام الشريعة السالمية  26شركة،
منها  16شركة عضو في اتحاد شركات االستثمار ،أي ما نسبته  %62تقريبا من عدد الشركات.
▪ بلغ حجم األصول املدارة من قبل شركات االستثمار حسب بنك الكويت املركزي  24.23مليار د.ك .كما في نهاية شهر نوفمبر .2021
ديسمبر 2021
عدد شركات االستثماراملرخصة من هيئة أسواق املال
عدد شركات االستثماراملسجلة لدى بنك الكويت املركزي
مجموع شركات االستثمار املرخصة و/أو املسجلة-باالنفراد أو االشتراك بين هيئة أسواق املال وبنك
الكويت املركزي
عدد شركات االستثماراملرخصة و/أو املسجلة واملتو افقة مع الشريعة اإلسالمية
عدد أعضاء اتحاد شركات االستثمار
عدد أعضاء اتحاد شركات االستثماراملتو افقة مع الشريعة اإلسالمية
عدد أعضاء اتحاد شركات االستثمار التقليدية

الشركات األعضاء في االتحاد
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التقرير اإلحصائي الشهري لالتحاد
ديسمبر - 2021ً
ثانيا  :اإلحصائية الشهرية لشركات االستثمار (الخدمات املالية) املدرجة في بورصة الكويت لألوراق املالية:
▪ بلغ عدد شركات االستثمار (الخدمات املالية) املدرجة في بورصة الكويت  48شركة في نهاية شهر ديسمبر  ،2021منها  19شركة عضو في اتحاد شركات
االستثمار ،أي ما نسبته  %40تقريبا من إجمالي الشركات املدرجة في البورصة.
▪ بلغ عدد شركات االستثمار (الخدمات املالية) املدرجة في بورصة الكويت واملتوافقة مع أحكام الشريعة السالمية  16شركة ،منها  8شركات عضو في
اتحاد شركات االستثمار ،أي ما نسبته  %50من إجمالي شركات االستثمار املدرجة في البورصة واملتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية.
▪ بلغت رؤوس أموال شركات االستثمار املدرجة في بورصة الكويت ما يقارب  2.34مليار دينار كويتي ،منها  838مليون دينار رؤوس أموال شركات
االستثمار األعضاء في اتحاد شركات االستثمار أي ما نسبته  %36من مجموع رؤوس األموال الشركات املدرجة ،كما في نهاية الربع الثالث لعام .2021
▪ بلغ إجمالي األصول لشركات االستثمار املدرجة ما يعادل 18.23مليار دينار كويتي ،منها 2.37مليار دينار حصة الشركات األعضاء في اتحاد شركات
االستثمار أي ما نسبته  %13من إجمالي تلك األصول ،كما في نهاية الربع الثالث لعام .2021
▪ بلغ إجمالي املطلوبات لشركات االستثمار املدرجة في بورصة الكويت  13.09مليار دينار كويتي ،حيث تبلغ حصة الشركات األعضاء باتحاد شركات
االستثمار منها حوالي  0.63مليار دينار كويتي أي ما نسبنه  %5من إجمالي تلك املطلوبات ،كما في نهاية الربع الثالث لعام .2021
▪ بلغ إجمالي صافي الدخل لشركات االستثمار املدرجة في بورصة الكويت  274.45مليون دينار كويتي ،حيث تبلغ حصة الشركات األعضاء باتحاد شركات
االستثمار حوالي  109.55مليون دينار كويتي أي ما نسبته  %40من إجمالي صافي الدخل ،للربع الثالث لعام .2021
ديسمبر 2021
عدد شركات االستثمار (الخدمات املالية) املدرجة في بورصة الكويت
عدد الشركات العضاء في اتحاد شركات االستثماراملدرجة في بورصة الكويت
عدد شركات االستثماراملدرجة املتو افقة مع الشريعة اإلسالمية
عدد شركات العضاء في االتحاد املدرجة املتو افقة مع الشريعة اإلسالمية
رؤوس أموال شركات االستثماراملدرجة (مليارد.ك)
رؤوس أموال الشركات العضاء في اتحاد شركات االستثماراملدرجة (مليارد.ك)
إجمالي الصول لشركات االستثماراملدرجة (مليارد.ك)
إجمالي الصول لشركات االستثمار أعضاء االتحاد املدرجة (مليارد.ك)
إجمالي املطلوبات لشركات االستثماراملدرجة (مليارد.ك)
إجمالي املطلوبات لشركات أعضاء االتحاد املدرجة (مليارد.ك)
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صافي الدخل لشركات االستثماراملدرجة (مليون د.ك)

274.45

صافي الدخل لشركات االستثمارأعضاء االتحاد املدرجة (مليون د.ك)
القيمة السوقية لشركات االستثماراملدرجة (مليارد.ك)
القيمة السوقية للشركات أعضاء االتحاد املدرجة (مليارد.ك)
مكررالربحية ) )P/Eلشركات االستثماراملدرجة
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-ديسمبر - 2021

شركات االستثمارية المدرجة (د.ك)
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شركات االستثمار المدرجة (أعضاء االتحاد)
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مالحظة :نرجو الشارة الى أن إجمالي األصول ،املطلوبات ،رؤوس األموال ،وصافي الدخل سيتم تحديثها مع صدور البيانات املالية للشركات املدرجة.
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ديسمبر - 2021ً
ثالثا  :أداء قطاع االستثمار (الخدمات املالية) في بورصة الكويت خالل شهرديسمبر :2021
▪
▪
▪
▪
▪

أغلق املؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية شهر ديسمبر  2021عند  7,043.16نقطة ،مرتفعا عن إغالق شهر نوفمبر  2021بنسبة .%3.73
أغلق مؤشر السوق األول لبورصة الكويت في نهاية شهر ديسمبر  2021عند  7,639.11نقطة ،مرتفعا عن إغالق شهر نوفمبر  2021بنسبة .%4.00
أغلق املؤشر السوق الرئيس ي لبورصة الكويت في نهاية شهر ديسمبر  2021عند  5,886.27نقطة ،مرتفعا عن إغالق شهر نوفمبر  2021بنسبة .%2.93
شهد إغالق مؤشر الخدمات املالية في نهاية شهر ديسمبر  2021ارتفاعا بنسبة  ،%5.46ليغلق على  1,423.32نقطة.
بلغت قيمة التداول لقطاع الخدمات املالية ما يعادل  354مليون دينار كويتي خالل شهر ديسمبر ،ليشكل  %30من إجمالي قيمة التداول الكلي في
بورصة الكويت البالغ  1،170مليون د.ك.
ديسمبر 2021
إغالق املؤشرالعام لبورصة الكويت
إغالق مؤشر السوق الول لبورصة الكويت
إغالق مؤشر السوق الرئيس ي لبورصة الكويت
إغالق مؤشر قطاع الخدمات املالية
التغيرالشهري للمؤشرالعام لبورصة الكويت
التغيرالشهري ملؤشر السوق الول لبورصة الكويت
التغيرالشهري ملؤشر السوق الرئيس ي لبورصة الكويت
التغيرالشهري ملؤشر قطاع الخدمات املالية

7,043.16
7,639.11
5,886.27
1,423.32
%3.73
%4.00
%2.93
%5.46

المؤشر العام لبورصة الكويت
7,060
7,040
7,020
7,000
6,980
6,960
6,940
6,920
6,900
6,880
6,860
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مؤشر السوق األول لبورصة الكويت
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المؤشر قطاع الخدمات المالية
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مقارنة بين مؤشر الخدمات المالية والمؤشر العام
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التقرير اإلحصائي الشهري لالتحاد
ديسمبر - 2021القيمة المتداولة الشهرية
رعاية صحية
%0.01 150,912.48
سلع استهالكية
%0.44 5,199,693.04

تأمين 4,320,175.12
%0.37
منافع 3,972,332.93
%0.34

النفط والغاز
%0.61 7,154,295.64

بنوك 526,210,984.81
%44.95

عقار 98,177,363.86
%8.39
تكنولوجيا 64,998.99
%0.01
صناعية
90,511,415.48
%7.73
اتصاالت
50,637,245.73
%4.33

خدمات استهالكية
18,883,252.25
%1.61

مواد أساسية
11,471,644.72
%0.98
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خدمات مالية
354,011,677.82
%30.24
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