التقرير اإلحصائي الشهري لالتحاد
فبراير - 2022ً
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  49شركة في نهاية شهر فبراير
 ،2022منها  28شركة عضو في اتحاد شركات االستثمار ،أي ما نسبته  %57تقريبا من عدد الشركات .يضاف إلى أعضاء االتحاد  5شركات وساطة
مالية ليصل املجموع إلى  33شركة عضو باالتحاد.
▪ بلغ عدد شركات االستثمار املرخصة من هيئة أسواق املال و/أو املسجلة لدى بنك الكويت املركزي واملتوافقة مع أحكام الشريعة السالمية  21شركة،
منها  14شركة عضو في اتحاد شركات االستثمار ،أي ما نسبته  %67تقريبا من عدد الشركات.
▪ بلغ حجم األصول املدارة من قبل شركات االستثمار حسب بنك الكويت املركزي  25.36مليار د.ك .كما في نهاية شهر يناير .2022
فبراير 2022
عدد شركات االستثماراملرخصة من هيئة أسواق املال
عدد شركات االستثماروالخدمات التمويلية املسجلة 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
فبراير - 2022ً
ثانيا  :اإلحصائية الشهرية لشركات االستثمار (الخدمات املالية) املدرجة في بورصة الكويت لألوراق املالية:
▪ بلغ عدد شركات االستثمار (الخدمات املالية) املدرجة في بورصة الكويت  47شركة في نهاية شهر فبراير  ،2022منها  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  15شركة ،منها  8شركات عضو في
اتحاد شركات االستثمار ،أي ما نسبته % 53من إجمالي شركات االستثمار املدرجة في البورصة واملتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية.
▪ بلغت رؤوس أموال شركات االستثمار املدرجة في بورصة الكويت ما يقارب  2.3مليار 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 األخير لعام .2021
▪ بلغ إجمالي األصول لشركات االستثمار املدرجة ما يعادل 18.6مليار دينار كويتي ،منها  2.4مليار دينار حصة الشركات األعضاء في اتحاد شركات
االستثمار أي ما نسبته  %13من إجمالي تلك األصول ،كما في نهاية الربع االخير لعام .2021
▪ بلغ إجمالي املطلوبات لشركات االستثمار املدرجة في بورصة الكويت  13.2مليار دينار كويتي ،حيث تبلغ حصة الشركات األعضاء باتحاد شركات
االستثمار منها حوالي  0.67مليار دينار كويتي أي ما نسبنه  %5من إجمالي تلك املطلوبات ،كما في نهاية الربع االخير لعام .2021
▪ بلغ إجمالي صافي الدخل لشركات االستثمار املدرجة في بورصة الكويت  325مليون دينار كويتي ،حيث تبلغ حصة الشركات األعضاء باتحاد شركات
االستثمار حوالي  132مليون دينار كويتي أي ما نسبته  %41من إجمالي صافي الدخل ،للربع االخير لعام .2021
فبراير2022
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)

47
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صافي الدخل لشركات االستثماراملدرجة (مليون د.ك)

325

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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4
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التقرير اإلحصائي الشهري لالتحاد
-فبراير - 2022
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التقرير اإلحصائي الشهري لالتحاد
فبراير - 2022ً
ثالثا  :أداء قطاع االستثمار (الخدمات املالية) في بورصة الكويت خالل شهر فبر اير :2022
▪
▪
▪
▪
▪

أغلق املؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية شهر فبراير  2022عند  7637.55نقطة ،مرتفعا عن إغالق شهر يناير  2022بنسبة .%3.91
أغلق مؤشر السوق األول لبورصة الكويت في نهاية شهر فبراير  2022عند  8320.27نقطة ،مرتفعا عن إغالق شهر يناير  2022بنسبة .%3.84
أغلق املؤشر السوق الرئيس ي لبورصة الكويت في نهاية شهر فبراير  2022عند  6291.02نقطة ،مرتفعا عن إغالق شهر يناير  2022بنسبة .%4.01
شهد إغالق مؤشر الخدمات املالية في نهاية شهر فبراير  2022ارتفاعا بنسبة  ،%3.83ليغلق على  1576.59نقطة.
بلغت قيمة التداول لقطاع الخدمات املالية ما يعادل  367مليون دينار كويتي خالل شهر فبراير ،ليشكل  %28من إجمالي قيمة التداول الكلي في
بورصة الكويت البالغ  1،298مليون د.ك.
فبراير2022
7637.55
8320.27
6291.02
1576.59
%3.91
%3.84
%4.01
%3.83

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

المؤشر العام لبورصة الكويت
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-فبراير - 2022

مؤشر السوق األول لبورصة الكويت
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مؤشر السوق الرئيسي لبورصة الكويت
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التقرير اإلحصائي الشهري لالتحاد
-فبراير - 2022

المؤشر قطاع الخدمات المالية
1,600.00
1,580.00
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مقارنة بين المؤشر العام ومؤشر الخدمات المالية
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المصادر :هيئة أسواق المال ،بنك الكويت المركزي ،بورصة الكويت ،كامكو

مؤشر الخدمات المالية
7,200.00

7/ 6

التقرير اإلحصائي الشهري لالتحاد
-فبراير - 2022

القيمة المتداولة الشهرية
رعاية صحية 7,423.55
%0.00
سلع استهالكية
%1.24 16,156,394.30

تأمين 3,788,719.29
%0.29
منافع 3,881,843.09
%0.30

النفط والغاز
%0.40 5,162,478.62

عقار 91,599,770.39
%7.05
تكنولوجيا
%6067979.80

بنوك 403,083,989.23
%31.04

صناعية
201,565,045.28
%15.52

اتصاالت
131,586,937.03
%10.13

مواد أساسية
%3.25 42,229,701.56

خدمات استهالكية
%2.46 31,990,531.52

خدمات مالية
367,419,434.10
%28.29
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