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ملتقى

أعربت حكومة دولة الكويت عن التزامها القاطع بتحقيق رؤية سمو األمير الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، بترسيخ قدم الكويت 
بوصفها مركزا تجاريا وماليا عالميا. وإحدى ركائز هذه الرؤية هي دعم رواد االعمال الكويتيين في بدء مشاريعهم الخاصة. ويتوافق هذا 

مع استراتيجية تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل العبء الواقع على ميزانية الدولة

التحدي الماثل أمام الكويت في سعيها وراء تنويع االقتصاد وتقليل االعتماد على صادرات النفط واضح. يأتي أكثر من 90 %من دخل 
الدولة حاليا من عائدات النفط، ويعمل 83% من الكويتيين في القطاع الحكومي في احدث البيانات الرسمية الصادرة عن االدارة المركزية 
لإلحصاء، حين يعمل 17% في القطاع الخاص. وفق البنك الدولي، يعد بناء بيئة نشطة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمرا 
حيويا لتعزيز التنوع االقتصادي في الكويت على المدى البعيد. ومن المتوقع أن يلعب القطاع الخاص في السنوات العشرين المقبلة دورا 
رائدا في تهيئة فرص العمل للجيل القادم من المواطنين في الكويت. وسيعتمد النجاح في هذا المسعى إلى حد كبير على إتاحة نظام 

لريادة االعمال. 

المبادرات 

رؤية الدولة و متطلبات المشروعات الصغيرة و المتوسطة  مارس 2022

رؤية الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تعريف المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الكويت 

تعريف قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة          

                  
  ةكرشلا مجح  نیفظوملا ددع  لاملا سأر

250,000> 50>   ةریغص
500,000> 150>  طسوتم

تعريف المصارف الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة              

  ةكرشلا مجح نیفظوملا ددع  لاملا سأر تاداریأ
1,000,000> 500,000> 50>   ةریغص
5,000,000> 500,000> 250>  طسوتم

ديسمبر 2022العدد 14

2



3%

22%

53%
45%

56%

 ةیبرعلا ةكلمملا  تیوكلا
 ةیدوعسلا

  يبوروالا داحتالا يملاعلا طسوتملا  تارامالا

ان غياب التعريف الموحد يجعل من الصعب تقدير وحصر الحجم الحقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و اسهامها في االقتصاد 
الكويتي. و ايضا يعوق مقارنتها بالمعايير االقليمية والدولية. و ذلك يخص الكويت تحديدا مقارنة بدول مجلس التعاون. 

واستنادا إلى تعريف الصندوق الوطني تم تقدير عدد الشركات الصغيرة و المتوسطة في الكويت 25،000 الى 30،000 شركة  ممثلة مايقارب 
90% من اجمالي االعمال التجارية في الكويت و التي تساهم بنحو 3 % من الناتج المحلي االجمالي، وتبلغ القيمة االجمالية التي تضيفها 

b$130  .)2019( المشاريع الصغيرة والمتوسطة 1.216 مليون دينار كويتي

حصة المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الناتج المحلي االجمالي

تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الكويت 

بنك الكويت الصناعي و الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هما الجهتان الحكوميتان الرئيسيتان اللتان 
تقدم الدعم و التمويل لتاسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة و انمائها في الكويت. 

و الجدير بالذكر انه قد مضى عامان تقريبا على إغالق الصندق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة بابه أمام استقبال طلبات 
تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة. و ابرز االسباب لهذا القرار هو شح السيولة وتسديد دفعات رأسماله في الهيئة العامة 
لالستثمار، آملة أن يكون الرتفاع أسعار النفط وتحسن الميزانية العامة للدولة ذريعة لعودة قطار التمويل، السيما أن الصندوق أعلن خالل 
شهر فبراير أن عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها منذ 2016 بلغ نحو 1،420 مشروعا تقريباً منذ بداية العمليات التمويلية  بمتوسط 
220 ألف دينار لكل مشروع، كما أن هذا الرقم يعد من بين أعلى النسب على مستوى العالم، مقارنة بسنوات بدء العمليات التمويلية، لكن 

على أرض الواقع، فإن التمويل الفعلي أقل من الموافقات.

بينما تستطيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت الوصول إلى التمويل من خالل الصندوق الوطني وبنك الكويت الصناعي، إلى 
أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت غير ممثلة تمثيال كافيا في إجمالي نشاط القروض مقارنة بالمعايير القياسية العالمية. 

اما بالنسبة الى البنوك الخاصة فإن حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على القروض ال يزال يتسم بالضآلة في منطقة مجلس 
التعاون الخليجي، إذ تعاني تلك المشروعات معدالت رفض مرتفعة لطلبات الحصول على القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
)70% وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي لسنة 2018(. وكما في 2019 بلغت نسبة القروض المصرفية الممنوحة للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة 4.7% من إجمالي القروض. وفي 2018 انخفضت حصة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتبلغ نسبتها 
2.8%، وقد يعزى االنخفاض المفاجئ إلى قيام بنك الكويت المركزي بخفض أوزان المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من %100 

إلى %75.

الكويتالمملكة العربية السعوديةاإلماراتاالتحاد األوروبي المتوسط العالمي
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حصة المشروعات الصغيرة و المتوسطة من اجمالي محفظة القروض 

التصنيفات الدولية لمنظومة ريادة األعمال في الكويت 
التصنيفات الدولية لمنظومة ريادة االعمال في الكويت كشفت مراجعتنا للتصنيفات والمعايير القياسية الدولية لمنظومة ريادة االعمال 
في الكويت وبيئة العمل عن وجود صورة مختلطة من الضعف الهيكلي والمجاالت التي تحتاج إلى التحسين والفرص ذات اإلمكانيات 
الفريدة. توضح الجداول أدناه، المقتبسة من مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة األعمال التي وضعها البنك الدولي لعام 2017 أن الكويت 
تأتي في المرتبة 102 من إجمالي 190 دولة وهي االخيرة من بين دول مجلس التعاون الخليجي. لم تنعكس الجهود االخيرة لتحسين بيئة 

العمل، في تصنيفات البنك الدولي بعد إذ انخفضت الكويت من المرتبة 149 في 2016 إلى 173 في 2017 في فئة بدء النشاط التجاري.

التحديات األساسية التي تواجه المشروعات الصغيرة في الكويت 
• اللوائح التنظيمية المرهقة و البيروقراطية العقيمة التي تعوق االنشطة التجارية بدءا من التأسيس مرورا بالنمو وحتى التخارج

• عدم القدرة على الحصول على االراضي المطورة والبنايات التجارية والصناعية
• صعوبة توظيف الكويتيين المهرة واالبقاء عليهم في القطاع الخاص بما أن االجور والمزايا المقدمة في القطاع الحكومي أكثر سخاء 

• عدم القدرة على جذب الرؤوس األموال والخبرات بسب البيئة الطاردة و معايير الدولة المنخفضة تجاه بيئة االعمال
• صغر السوق المحلية وسيطرة الحكومة على الخدمات العامة 

• الضريبة على األموال الجنبية والشركات وليس لالفراد والمواطنين.
• عدم القدرة على الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

هجرة المشروعات الصغيرة و المتوسطة من الكويت 
اتخاذ  إلى  الصغيرة  المشاريع  وأصحاب  المبادرين  من  الكويتيين  الشباب  من  عدد  العصيبة  االعمال  بيئة  و  الحالية  األوضاع  دفعت 

5%

13%

26%

  ةیمانلا لودلا ةمدقتملا لودلا  تیوكلا

 تارامالا  ةیدوعسلا  رطق  نیرحبلا  نامع تیوكلا
102 66 63 83 94 26  لامعلأا ةطشنأ ةسرامم ةلوھس بسح بیترتلا
173 32 73 91 147 53  يراجتلا طاشنلا ءدب
144 52 19 21 15 4   ءانبلا صیاخرت جارختسا
115 69 72 44 28 3  ءابرھكلا ىلع لوصحلا
67 35 25 26 32 11  ھیكلملا لیجست
118 133 101 139 82 101   نامتالا ىلع لوصحلا
81 118 106 183 63 9   ةیلقالا نیرمثتسملا ةیامح
6 12 4 1 69 1   بئارضلا عفد

157 67 82 128 158 85   دودحلا ربع ةراجتلا
66 60 110 120 105 25  دوقعلا ذافنا
108 94 88 116 169 104  راسعالا تالاح ةیوست
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خطوات فعلية باتجاه نقل نشاطهم االقتصادي إلى بلدان مجاورة، 
في مقدمتها السعودية واإلمارات وسلطنة عمان، لتصبح ظاهرة 
التي  المشاكل  إلى سجل  تضاف  اخرى  مشكلة  المشاريع  هجرة 
تواجه المشاريع الصغيرة و المتوسطة. مع تزايد حاالت اإلغالق، 
الممكن  من  كان  أساسيا  رافدا  يفقد  الوطني  االقتصاد  بدأ 
استثماره لتوفير آالف فرص العمل للشباب الكويتي بدالً من توجه 

رؤوس األموال الوطنية نحو الخارج.

أن دبي تعتبر مركزا للشركات التي تتطلع للعمل في مناطق شمال 
الخليجي، النها تملك  التعاون  إفريقيا والشرق االوسط ومجلس 
التعاون  مجلس  دول  بين  االعمال  أنشطة  لممارسة  بيئة  أفضل 
ذكر  كما  العالم  مستوى  على   26 رقم  مصنفة  وهي  الخليجي 
اللنشاء  دبي  نحو  يتجهون  الكويتيين  وأن  السابق.  الجدول  في 
شركاتهم الجديدة. وهناك اسباب رئيسية وراء انتقال الكويتيين 
وسهولة  السوق  اتساع حجم  هي  المتحدة  العربية  االمارات  إلى 
قوانين العمل والوصول إلى المواهب. كشفت إحصائيات حكومة 
االمارات وغرفة التجارة عن وجود نموذج حيوي لنشاط االعمال 
الكويتية وملكية العقارات وإقامة االجانب والسياحة في االمارات 

العربية المتحدة وإليها. وكما ورد في آخر احصائية:
التجارة  غرفة  في  مسجلة  كويتيون،  يملكها  شركة   590 هناك   •
المسجلة في  الشركات  الرقم ال يعكس  أن هذا  في دبي رغم 

المناطق الحرة
• هناك 11,000 رخصة تجارية مسجلة للكويتيين سواء كشركاء أو 

مالك في االمارات 
• هناك 5,200 مالك أراضي وعقارات كويتي في دبي

االسواق  تستهدف  التي  الكويتية  الناشئة  الشركات  تخطط 
يجد  منها  وكثير  بدايتها،  منذ  العالمية  إلى  تتجه  أن  الخارجية 
أن دبي قاعدة أنسب للعمليات من الكويت. وبدل من أن تتنافس 
الكويت مع دبي لتصبح مركز مجلس التعاون الخليجي لأللعمال 
التجارية الدولية، تملك الكويت فرصة لتعزيز المواهب المحلية 
الريادية  للمشروعات  حيوية  كمنطقة  فريدة  ميزة  والعثورعلى 

المتمركزة محليا وذات التوجه الدولي.

 إن المشروعات المتمركزة في الكويت والتي تعزز القوة الشرائية 
المحلية غير مستدامة في حقبة ما بعد النفط، ولن تعمل على تنويع 
االقتصاد الكويتي ما لم تتوسع دوليا أو تجذب االنفاق السياحي 
إلى الكويت. ويجب تعزيز عناصر معينة ضعيفة في منظومة ريادة 
االعمال المحلية أو تحسينها. ينبغي أن تتسق البرامج والمبادرات 
الحكومية لتشجيع ريادة االعمال وتطوير المنظومة مع احتياجات 
تجمعات  من  المستفادة  الدروس  مع  وتتكيف  الناشئة  الشركات 
المتماسكة  االستراتيجية  مع  لتتناسب  االخرى  العالمية  االبتكار 
للتخصص الذكي التي تشجع رواد االعمال الكويتيين نحو التجارة 

العالمية مع الحفاظ على بقاء جذورهم في الكويت.

م اتحاد شركات االستثمار مقترحاً لوضع آليات للشركات في  قّدَ
تحسين بيئة األعمال وتحفيز البيئة االقتصادية من آثار جائحة 

»كورونا«، يتضمن:

 Venture المغامر  المال  رأس  استثمار  صناديق  تأسيس   -  1

Capital، وهو نظام معمول به في إمارة أبو ظبي. 

.Fintech 2 - تشريع نظام كامل يخدم مجال التمويل التقني
المغامر،  المال  رأس  صناديق  بتأسيس  االستثمار  شركات  تقوم 
أو  محفظة«  »مدير  برخصة  المال  أسواق  هيئة  رقابة  تحت 
تجاه  األموال  رؤوس  ه  تُوّجَ استثمار جماعي«، حيث  نظام  »مدير 
الكويت  مقرها  التي  والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات  شركات 
من عمالئها،  المال  رأس  بجمع  االستثمار  وتقوم شركات  فقط، 
وفي المقابل تقوم الدولة بضخ رأسمال مماثل لما تقوم الشركة 
االستثمارية بجمعه في الصندوق؛ فعلى سبيل المثال: إذا قامت 
شركة بجمع 10 ماليين دينار من عمالئها، تضخ الحكومة مبلغاً 
توجيه  الدولة  بذلك تضمن  الصندوق؛  في  10 ماليين  إلى  يصل 
رأس  على جمع  القدرة  لديها  التي  للشركات  المستثمرة  األموال 
استخدام  يتم  أن  قبل  عمالئها،  من  توظيفه  في  والخبرة  المال 
المال العام، وبالتالي تكون الدولة وشركة االستثمار شريكتين في 
دعم المشاريع الناجحة، وهما كذلك شريكتان في تحقيق الربح 

والخسارة على فترة استثمار طويلة.

شروط االستثمار
من شروط االستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تكون 
هذه الشركات واعدة، ولها قابلية للتوّسع داخل الكويت وخارجها، 
ولها ارتباط وطيد مع نظرة الكويت 2035، ومن الشروط كذلك أن 
تتخّصص هذه الصناديق في قطاعات محددة، حيث تكون الشركة 
لتقديم  الالزمة  والمؤهالت  الخبرات  لديها  للصندوق  المديرة 
المشورة ألصحاب المشاريع ومساندتهم في تحقيق خطط النمو. 
الشركات  هذه  إعداد  هو  المطاف  نهاية  في  الرئيس  والهدف 
لإلدراج أو االندماج لخلق منظومة متكاملة وإبراز كيانات قادرة 
والرقابة  اإلشراف  يكون  وهنا  االقتصاد،  ودعم  المنافسة  على 
المال  أسواق  هيئة  مظلة  تحت  المرخصة  الشركات  تلك  على 
الصغيرة  المشروعات  وتنمية  لرعاية  الوطني  الصندوق  ومتابعة 
الصناديق  إدارات  مجالس  في  التمثيل  خالل  من  والمتوسطة، 

ولجان االستثمار فيها.

تشريع نظام كامل يخدم مجال »فينتك«
تسابق  فسنرى  األزمة  إلى  نظرنا  إذا  اإليجابية؛  الناحية  من 
الخدمات  شركات  فيها  بما  الرقمي،  التحّول  نحو  الشركات 
المالية، ولكن تفتقر الكويت اليوم إلى البيئة التشريعية المناسبة 
إلطالق الخدمات المالية اإللكترونية، األمر الذي يعيق من مواكبة 

اقتصادنا القتصادات الدول من حولنا.

على سبيل المثال، للخدمات المالية الرقمية ما يسمى »التمويل 
الجماعي«، وهي عبارة عن منصات مالية، تتيح ألصحاب المشاريع 
الصغيرة االستعانة بعموم المستخدمين بجمع رأسمال على صورة 
خالل  من  خدمة،  أو  لبضاعة  مسبق  دفع  أو  استثمار  أو  تمويل 
تجميع مبالغ متناهية في الصغر، قد تصل الى 100 دوالر أميركي. 
من خالل هذه المنصات، يكون ألصحاب المشاريع الصغيرة طرق 
بديلة للحصول على األموال لمزاولة أنشطتهم، خصوصاً في فترة 

األزمات؛ كالتي نواجهها اآلن.
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 في تحليل للتقلبات في أسعار المواد والتغيرات في سياسات 
العمل وتأثير العوامل الجيوسياسية على سالسل اإلمداد

تقرير »المركز« يكشف أسباب تضخم تكاليف 
البناء في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي

تقرير اقتصادي

الكويتي  المالي  المركز  أوضح   :2022 أكتوبر   30  - الكويت 
ارتفاع  إلى  تُعزى  الكويت  في  البناء  تكلفة  زيادة  أن  »المركز« 
أسعار المواد األساسية والتكاليف اللوجستية ونقص سالسل 
اإلمداد. وجاء ذلك في التقرير الذي أصدره »المركز« مؤخراً 
تحلياًل  وتضّمن  ومكوناتها«،  الكويت  في  البناء  »تكلفة  بعنوان 
في  اإلنشاءات  تكلفة  ارتفاع  وراء  المتعددة  لألسباب  دقيقاً 
أن  موضحاً  ككل،  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  الكويت 
أسعار  االرتفاع في  التغير هما  األساسيين في هذا  العاملين 
المواد األساسية وارتفاع معدالت التضخم على مستوى العالم.

ووفقا لتقرير »المركز«، فإن الزيادة الكبيرة في أسعار المواد 
وحديد  الهيكلية،  الفوالذية  الدعامات  مثل  األولية؛  الخام 
إضافة  النحاسية،  والكابالت  واألنابيب  واألخشاب،  التسليح، 
في  والتشييد  البناء  قطاع  مستوى  على  العمالة  نقص  إلى 
المنطقة، تعد أبرز أسباب االرتفاع في زيادة تكاليف البناء في 

السنوات األخيرة.

العالم،  مستوى  على  التضخم  معدالت  زيادة  آثار  ولمعرفة 
المستوردة  السلع  أسعار  ارتفاع  دراسة  في  التقرير  تعّمق 
وتأثيرها على التنمية في منطقة الخليج، حيث أدت  التوترات 
الجيوسياسية واالضطرابات في سالسل اإلمداد العالمية إلى 

زيادة تكلفة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي.

آند  تيرنر  أجرته  استطالع  في  المشاركين  من   %40 وركز 
في  الزيادات  أن  على   )Turner & Townsend( تاونسيند 
التطوير  مشاريع  تسليم  على  كبير  بشكل  تؤثر  البناء  تكاليف 
المكتملة، فيما أشار 60% إلى أن نقص العمالة الماهرة يؤثر 

بصورة مباشرة على تسليم مشاريع البناء.

إلى  التقرير  يشير  العالم،  بها  يمر  التي  التحوالت  ظل  وفي 
زيادة  الحالي  الوقت  الكويت تشهد في  البناء في  أن صناعة 
في تكلفة البناء نتيجًة الرتفاع تكاليف العمالة، وزيادة أسعار 
رت تكلفة بناء  المواد وخدمات النقل. وفي فبراير الماضي، ُقّدِ
 230 بمبلغ  المتوسط  الخاص  لإلسكان  الواحد  المربع  المتر 

كويتي  دينار   170 بحوالي  مقارنة  المربع،  للمتر  كويتي  دينار 
بارتفاع  أي  كورونا،  فيروس  جائحة  بداية  قبل  المربع  للمتر 

يقارب 35% بسبب تكاليف المواد والعمالة.

وبحسب هذه األرقام، ارتفعت تكلفة بناء وحدة سكنية خاصة 
بمساحة 1,240 متر مربع من 210 ألف دينار كويتي )170 دينار 
للمتر المربع( قبل انتشار الوباء إلى 285 ألف دينار كويتي )230 
دينار للمتر المربع(. وتبلغ هذه التكلفة 741 دوالر أمريكي للمتر 
المربع، والتي رغم ارتفاعها، إال أنها ال تزال أقل من تكلفة بناء 
الفلل واالرتفاع الكبير في المملكة العربية السعودية واإلمارات 
العربية المتحدة التي يبلغ متوسط تكلفة المتر المربع بها 1,396 
دوالر أمريكي و1,835 دوالر أمريكي للمتر المربع على التوالى.

الكويت،  في  نسبيا  البناء  تكاليف  انخفاض  التقرير  ويعزو 
تقدمه  الذي  الدعم  إلى  المرتفعة،  السوق  بظروف  مقارنة 
الدولة ألسعار مواد البناء، إضافة إلى تنفيذ سياسات مراقبة 
األسعار وحظر استيراد وإعادة تصدير مواد البناء الرئيسية؛ 

مثل: الخشب والحديد.

الكويت،  البناء في  التي يشهدها قطاع  التغيرات  وإلى جانب 
يتضمن التقرير تفصياًل حول أثر المبادرات الواسعة لتوظيف 
جائحة  ظهور  عقب  للبالد  العودة  معدالت  وارتفاع  الكويتيين 
تكاليف  تغير  في  اإلقامة  في سياسات  والتشديد  كوفيد-19، 
البناء بالبالد، فقد انخفض عدد العمالة الوافدة بالبالد إلى 
3.15 مليون في النصف األول من عام 2021 مقارنة بعدد 3,34 
مليون في عام 2019. ورافق هذا االنخفاض في توافر العمالة 
ارتفاٌع في تكلفتها في جميع أنحاء الكويت. كما ارتفع متوسط 
6% على  بنحو  الخاص  القطاع  للوافدين في  الشهرية  األجور 

أساس سنوي منذ مارس 2022.

الحديد  مثل:  البناء؛  مواد  استيراد  على  الكويت  اعتماد  ومع 
ارتفاع  أن  إلى  التقرير  يشير  النحاسية،  واألسالك  والصلب 
األسعار العالمية أثر على تكاليف البناء، موضحاً أن االرتفاع 
الضطراب  نتيجة  كان  األساسية  السلع  أسعار  في  العالمي 
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الجائحة  ترتبت على  التي  اإلغالقات  اإلمداد بسبب  سالسل 
في  الجيوسياسية  القضايا  جانب  إلى  الصين،  مثل  دول  في 

روسيا وأوكرانيا.

أما عن سلسلة الزيادات في أسعار مواد البناء بالكويت خالل 
أنها  التقرير  فيوضح   ،2022 يونيو  أوائل  إلى  يناير  من  الفترة 
سعر  بلغ  الماضي،  مايو  ففي   .%100 إلى   %8.7 بين  تفاوتت 
في  كويتي  دينار   248 بـ  مقارنة  كويتي  دينار   280 الحديد  طن 
للطن  كويتي  دينار   195 إلى  ثانية  انخفضت  فيما   ،2021 يونيو 
في سبتمبر 2022. أما سعر األسمنت، فقد ارتفع بشكل طفيٍف 
نسبياً من 1.1 دينار كويتي قبل الجائحة إلى 1.25 دينار كويتي 
الذي  للدعم  نتيجة   ،2022 فبراير  من  اعتباراً  الواحد  للكيس 
الحديد  أسعار  أن  التقرير  وأضاف  الكويتية.  الحكومة  وّفرته 
الصلب ارتفعت خالل الفترة من أوائل عام 2020 حتى مايو 2021، 
بنحو 50% لتبلغ 254 دينار كويتي للطن، فيما بلغت نسبة الزيادة 
في أسعار قضبان الصلب المصّنعة محلياً 37.2% على أساس 
سنوي بحلول مارس 2022. أما فيما يتعلق بأسعار النفط، فلم 
يطرأ تغيير ملموس على أسعار البنزين في الكويت منذ بداية 
الجائحة باستثناء الغاز والبنزين 98 »ألترا«، وذلك رغم ارتفاع 
أسعار النفط عالمياً. ويشير التقرير إلى أن تكاليف البناء في 
في  بالتغيرات  تتأثر  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  الكويت 
المواد، والسياسات  تكاليف  العالمية، وزيادة  سالسل اإلمداد 
أن  إلى  التقديرات  وتشير  العالمية.  واالقتصادية  االجتماعية 
للسنوات  المتوسط  من  أعلى  ستظل  األساسية  السلع  أسعار 
الخمس المقبلة، وبالتالي من المتوقع أن تظل أسعار المعادن 
عند مستوياٍت مرتفعٍة تاريخياً. ووفقاً لتوقعات البنك الدولي، 
في  والطاقة  والمعادن  السلع  أسعار  انخفاض  المتوقع  فمن 

العام 2023 لكن من المتوقع أن تظل مرتفعة.

ملحوظة: جميع البيانات المذكورة هي حتى 10 سبتمبر 2022.

عن المركز المالي 
الكويتي »المركز«

)�ش.م.ك.ع.(  الكويتي  المالي  المركز  تاأ�س�ش 

اإحدى  لي�سبح   1974 العام  في  “المركز” 
م�ستوى  على  الرائدة  المالية  الموؤ�س�سات 

المنطقة في مجالي اإدارة الأ�سول والخدمات 

الم�سرفية ال�ستثمارية. ويدير “المركز” الآن 

اأ�سولً مجموعها 1.04 مليار دينار كويتي كما 

في 31 دي�سمبر 2021. ونجح “المركز” على مر 

ال�سنين في تحقيق نقالت نوعية باإ�سفاء معنى 

الخدمات  مجال  في  البتكار  لمفهوم  جديد 

المالية، وذلك من خالل خلق اأدوات ا�ستثمارية 

تحمل خ�سائ�ش فريدة وفتح بوابات ا�ستثمارية 

جديدة تالئم متطلبات الم�ستثمرين. ومن بين 

“�سندوق  اإطالق  ال�ستثمارية،  الأدوات  هذه 

وهواأول  ممتاز”   – الممتازة  للعوائد  المركز 

و�سندوق  م�سترك،  محلي  اأ�سهم  �سندوق 

�سندوق  اأول  وهو  ادخار”   – لالدخار  المركز 

المركز  و”�سندوق  الكويت،  في  النقد  ل�سوق 

لال�ستثمار  مفتوح  �سندوق  اأول  العقاري” 

فر�سة  و”�سندوق  الكويت،  في  العقاري 

ال�سندوق  “المركز”  اأطلقه  الذي  المالي” 

الخليج  منطقة  في  للخيارات  والوحيد  الأول 

في  “المركز”  اإدراج  تم  وقد   .2005 عام  منذ 

بور�سة الكويت في العام 1997.

للمزيد من المعلومات يرجى االت�صال بـ:

�صند�س �صعد

اإدارة االإعالم واالت�صاالت

�صركة المركز المالي الكويتي “المركز”

هاتف:

+965 2224 8000
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تقرير اقتصادي

صعود اسعار النفط يعزز األرباح ربع السنوية للشركات الخليجية 
إلى مستوى قياسي جديد ...

دول  في  المدرجة  الشركات  عنها  أعلنت  التي  األرباح  وصلت 
الربع  في  جديد  قياسي  مستوى  إلى  الخليجي  التعاون  مجلس 
الثاني من العام 2022 بدعم من النمو واسع النطاق لألرباح التي 
سجلتها كافة القطاعات باستثناء القطاعين المالي واألدوية. وقد 
كان الرتفاع أرباح شركات الطاقة جراء ارتفاع أسعار النفط إلى 
إجمالي  ارتفاع  الرئيسية في  المساهمة  أمريكي  100 دوالر  نحو 
معنويات  كانت  كما  الخليجية.  الشركات  سجلتها  التي  األرباح 
المستهلكين وأنشطة األعمال قوية خالل هذا الربع على الرغم 
من التباطؤ على المستوى العالمي بسبب ارتفاع معدالت التضخم 

وجهود البنوك المركزية لكبح جماح األسعار.

  
المصدر: البيانات المالية للشركات، بلومبرج، رويترز وبحوث كامكو إنفست

وبلغ صافي الربح اإلجمالي للشركات المدرجة في دول مجلس 
التعاون الخليجي 77.3 مليار دوالر أمريكي في الربع الثاني من 
العام مقابل 65.7 مليار دوالر أمريكي في الربع األول من العام 
2022، إي بنمو بلغت نسبته 17.6 في المائة على أساس ربع سنوي. 
وكان معدل النمو على أساس سنوي أكثر ارتفاعاً، إذ بلغ 62.6 في 
المائة مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام 2021 التي بلغت 47.6 

تقرير كامكو إنفست 
حول أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية 

للربع الثاني من العام 2022 - أغسطس 2022

والمواد  والبنوك  الطاقة  قطاعات  وجاءت  أمريكي.  دوالر  مليار 
بالربع  المطلقة مقارنة  األساسية في الصدارة من حيث األرباح 
الثاني من العام 2021 حيث شكلت نحو 90 في المائة من إجمالي 
النمو على أساس ربع سنوي،  النمو السنوي لألرباح. ومن حيث 
ساهمت قطاعات الطاقة والمواد االساسية والمرافق العامة في 
تعويض تراجع أرباح قطاع االستثمار والتمويل. واحتفظت أرامكو 
السعودية بريادتها كأكبر مساهم في نمو األرباح خالل الربع. إال 
انه حتى باستثناء أرباح أرامكو، ظل نمو إجمالي األرباح قوياً، إذ 
11.2 في  32.9 في المائة على أساس سنوي و  وصل إلى نسبة 

المائة على أساس ربع سنوي.

أما على أساس إقليمي، لوحظ نمو البورصات السبع خالل الربع. 
وسجلت الشركات السعودية المدرجة مرة أخرى أكبر معدل نمو 
لألرباح على أساس سنوي خالل الربع الثاني من العام 2022 بقيمة 
24.6 مليار دوالر أمريكي، او ما يعادل نسبة 70.4 في المائة، تليها 
أبو ظبي والبحرين بنمو سنوي بنسبة 50.0 في المائة و 62.4 في 
العام  النصف األول من  بأرباح  يتعلق  التوالي. وفيما  المائة على 
2022، ظل معدل نمو األرباح قوياً، إذ بلغت نسبته 64.1 في المائة 
مقارنة بالنصف األول من العام 2021. وبلغ إجمالي ربح النصف 
األول من العام 2022 ما قيمته 143.1 مليار دوالر أمريكي مقابل 

87.2 مليار دوالر أمريكي في النصف األول من العام 2021.

المصدر: البيانات المالية للشركات، بلومبرج، رويترز وبحوث كامكو إنفست

الطاقة  قطاع  أرباح  ارتفعت  السوق،  قطاعات  أداء  حيث  ومن 
بمقدار 47.2 مليار دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 
مقابل 24.9 مليار دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2021. 
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Oil earnings boost quarterly profits to a new record high... 

Earnings reported by GCC-listed companies reached a new record level during Q2-2022 
backed by a broad-based q-o-q growth in profits across all sectors barring the Financials 
and Pharma sectors. The increase in profits of energy companies due to elevated oil 
prices around the USD 100/b  level accounted for the bulk of the absolute increase in 
profits in the region. The region showed strong consumer and business sentiments during the 
quarter despite a slowdown at the global level mainly due to higher inflation and the efforts by 
central banks to tame rising prices.  
Aggregate net profit for GCC-listed companies reached USD 77.3 Bn during the quarter as 
compared to USD 65.7 Bn during Q1-2022 resulting in a q-o-q growth of 17.6%. The y-o-y 
growth was even stronger at 62.6% when compared to Q2-2021 profits of USD 47.6 Bn. Energy, 
Banks and Materials were the top three sectors by absolute profit growth vs. Q2-2021 accounting 
for almost 90% of total y-o-y growth in profits. In terms of q-o-q growth, Energy, Materials and 
Utilities were the top three sectors that more than compensated for the decline in profits for the 
Diversified Financials sector. Saudi Aramco continued to be the biggest contributor to profit 
growth during the quarter. However, excluding Aramco, the growth in aggregate profits remained 
strong at 32.9% y-o-y and at 11.2% in terms of q-o-q growth.     
In terms of regional trend, profit growth was seen across the seven exchanges during the 
quarter. Saudi Arabian-listed companies once again reported the biggest y-o-y growth 
during Q2-2022 with a net income growth USD 24.6 Bn or of 70.4% followed by Abu Dhabi 
and Bahrain with y-o-y growths of 50.0% and 62.4% respectively. In terms of 1H-2022 
earnings performance, profit growth stood strong at 64.1% when compared to 1H-2021. 
Aggregate profits for 1H-2022 reached USD 143.1 Bn as compared to USD 87.2 Bn during 
1H-2021.  

August-2022 

Source : Company Financials, Reuters, Bloomberg, Kamco Invest Research 
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In terms of sectoral performance, profits for the 
Energy sector almost doubled y-o-y during Q2-2022 
to USD 47.2 Bn as compared to USD 24.9 Bn 
during Q2-2021. In terms of q-o-q performance, the 
growth stood at 22.4%. The y-o-y growth in net profit 
was broad-based with 16 out of 20 companies in the 
sector seeing higher profits. Profits for Saudi 
Aramco almost doubled y-o-y to reach a record level 
of USD 46.3 Bn during Q2-2022 vs. USD 24.2 Bn 
during Q2-2021. The increase reflected higher oil 
prices during the quarter with Brent crude spot 
averaging at USD 113.8/b as compared to an 
average of USD 69.0/b during Q2-2021, an increase 
of 65.0%. In addition, a 22.9% increase in average 
crude oil production in Q2-2022 vs. Q2-2021 further 
supported the growth in profits during the quarter. 
Higher downstream margins during the quarter also 
supported profit growth for the company. Other 
companies in the sector, including Rabigh Refining 
and ADNOC Drilling, also reported y-o-y profit 
growth of 93.1% and 18.8% in Q2-2022, 
respectively. 

Quarterly net income for the GCC banking sector 
reached a new record high of USD 10.9 Bn during 
Q2-2022. The profit growth came mainly on the 
back of higher bank revenues further supported by a 
slight drop in provisions while cost-to-income ratio 
remained flat. Topline, on the other hand, reflected 
higher interest rates during the quarter with central 
banks across the GCC hiking rates following Fed 
rate hikes in the US. 

Profits for the Materials sector reached one of the highest levels on record during Q2-2022 mainly backed by higher q-o-q and 
y-o-y growth in net income across the GCC. Aggregate profits during the quarter reached USD 7.1 Bn during Q2-2022 as 
compared to a profit of USD 4.9 Bn in Q1-2022 and USD 5.1 Bn in Q2-2021. Within the sector, Saudi Arabian Mining Co. 
posted the biggest y-o-y absolute increase in profits that reached USD 1.1 Bn in Q2-2022 vs. USD 294.5 Mn in Q2-2021. 
SAFCO (SABIC Agri Nutrients) and Fertiglobe were next with profit growth of USD 583.2 and USD 316.1 Mn to reach USD 
806.1 Mn and USD 429.4 Mn, respectively.  

Source : Company Financials, Reuters, Bloomberg, Kamco Invest Research 
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كافة الدول الخليجية. وبلغ إجمالي الربح 7.1 مليار دوالر أمريكي 
في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 4.9 مليار دوالر أمريكي في 
5.1 مليار دوالر أمريكي في الربع  2022 و  العام  الربع األول من 
الثاني من العام 2021. وعلى مستوى القطاع، سجلت شركة التعدين 
العربية السعودية أكبر زيادة مطلقة في األرباح على أساس سنوي 
حيث بلغت أرباح الشركة 1.1 مليار دوالر أمريكي في الربع الثاني 
من العام 2022 مقابل 294.5 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني 
من العام 2021. وجاءت شركة سافكو )سابك للمغذيات الزراعية( 
 583.2 بمقدار  أرباحهما  بنمو  التالية  المرتبة  في  وفيرتيجلوب 
مليون دوالر أمريكي و316.1 مليون دوالر أمريكي لتصل إلى 806.1 

مليون دوالر أمريكي و 429.4 مليون دوالر أمريكي على التوالي.

الكويت

ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 1.3 
في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2022، إذ 
بلغت 1.68 مليار دوالر أمريكي مقابل 1.66 مليار دوالر أمريكي 
في الربع الثاني من العام 2021. وجاء قطاع البنوك في الصدارة 
إذ  البورصة،  أرباح  إجمالي  ارتفاع  على  تأثيراً  القطاعات  كأكثر 
 920.9 إلى  المائة ووصلت  39.1 في  بنسبة  القطاع  أرباح  قفزت 
مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 661.9 
مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2021. وضمن قطاع 
الوطني عن تحقيق صافي ربح قدره  الكويت  البنوك، أعلن بنك 
395.2 مليون دوالر أمريكي عن فترة الربع الثاني من العام 2022 
بنمو بلغت نسبته 55.8 في المائة مقابل صافي ربح قدره 253.8 
مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2021 بدعم رئيسي 
القيمة  انخفاض  وخسائر  االئتمان  مخصصات  انخفاض  من 
اجمالي  ارتفاع  جانب  إلى   2021 العام  من  الثاني  بالربع  مقارنة 
ربح  صافي  تحقيق  عن  الكويتي  التمويل  بيت  وأعلن  اإليرادات. 

ومن حيث األداء على أساس ربع سنوي، بلغ معدل النمو 22.4 في 
المائة. وكان النمو على أساس سنوي واسع النطاق، إذ شهدت 16 
من أصل 20 شركة ضمن القطاع ارتفاع أرباحها. وتضاعفت أرباح 
مستوى  إلى  لتصل  سنوي  أساس  على  تقريباً  السعودية  أرامكو 
العام  الثاني من  الربع  أمريكي في  46.3 مليار دوالر  بلغ  قياسي 
2022 مقابل 24.2 مليار دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 
2021. وعكست تلك الزيادة ارتفاع أسعار النفط خالل هذا الربع، 
دوالر   113.8 برنت  خام  لمزيج  الفورية  األسعار  متوسط  بلغ  إذ 
الربع  في  للبرميل  أمريكي  دوالر   69.0 مقابل  للبرميل  أمريكي 
الثاني من العام 2021، بنمو بلغت نسبته 65.0 في المائة. باإلضافة 
إلى ذلك، ساهم في تعزيز نمو األرباح زيادة متوسط انتاج النفط 
بنسبة 22.9 في المائة خالل الربع الثاني من العام 2022 مقارنة 
بمستويات الربع الثاني من العام 2021. هذا إلى جانب مساهمة 
ارتفاع هوامش التكرير خالل الربع في تعزيز نمو أرباح الشركات. 
كما سجلت شركات أخرى ضمن القطاع، بما في ذلك شركة رابغ 
على  أرباحها  في  نمواً  للحفر،  وأدنوك  والبتروكيماويات  للتكرير 
أساس سنوي بنسبة 93.1 في المائة و 18.8 في المائة في الربع 

الثاني من العام 2022 على التوالي.

ووصل صافي إيرادات قطاع البنوك الخليجية رقماً قياسياً جديداً 
 .2022 العام  من  الثاني  الربع  في  أمريكي  دوالر  مليار   10.9 بلغ 
ويعزى نمو األرباح بصفة رئيسية إلى ارتفاع إيرادات البنوك بدعم 
إلى  التكلفة  نسبة  ظلت  بينما  هامشياً،  المخصصات  تراجع  من 
ارتفاع  اإليرادات  إجمالي  عكس  أخرى،  جهة  من  ثابتة.  الدخل 
المركزية  البنوك  قيام  ظل  في  الربع  هذا  خالل  الفائدة  أسعار 
رفع  بعد  الفائدة  أسعار  برفع  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في 

االحتياطي الفيدرالي ألسعار الفائدة في الواليات المتحدة.
 كما بلغت أرباح قطاع المواد االساسية في الربع الثاني من العام 
ارتفاع  من  رئيسي  بدعم  المسجلة  المستويات  أعلى  أحد   2022
صافي االيرادات على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي في 
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قدره 223.6 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 
دوالر  مليون   173.2 مقابل  المائة  في   29.1 نسبته  بلغت  بنمو 
ذلك  يعزى  فيما  السابق  العام  من  المماثلة  الفترة  في  أمريكي 
أيضاً إلى انخفاض المخصصات إلى جانب النمو القوي لكال من 

إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد.

المصدر: البيانات المالية للشركات، بلومبرج، رويترز وبحوث كامكو إنفست

وسجل قطاع المواد األساسية ثاني أعلى معدل نمو في األرباح 
222.2 في  2022 بنمو سنوي بنسبة  العام  الثاني من  الربع  خالل 
المائة لتصل أرباح القطاع إلى 133.2 مليون دوالر أمريكي مقابل 
41.3 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2021. وشهد 
على  قوية  قفزة  الصناعية  للمشاريع  الكوت  شركة  ربح  صافي 
 11.8 بلغ  والذي   2022 العام  من  الثاني  الربع  في  سنوي  أساس 
دوالر  مليون   4.5 قدره  ربح  صافي  مقابل  أمريكي  دوالر  مليون 
أمريكي عن فترة الربع الثاني من العام 2021 على خلفية تحسن 
حجم المبيعات وأسعار المنتجات على مستوى العالم. كما سجلت 
شركة السبك الكويتية صافي ربح قدره 5.8 مليون دوالر أمريكي 
في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 0.1 مليون دوالر أمريكي في 
الربع الثاني من العام 2021 بفضل الزيادة في إيرادات االستثمار.

شركة  أرباح  ارتفعت  والترفيه،  اإلعالم  قطاع  صعيد  على  أما 
السينما الكويتية الوطنية بأكثر من 10 أضعاف لتصل إلى 10.14 
مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 0.93 
2021 فيما يعزى  العام  الثاني من  الربع  مليون دوالر أمريكي في 
التشغيلية وزيادة حصة احدى  إلى نمو اإليرادات  بصفة رئيسية 
الشركات الزميلة. وسجلت شركة التقدم التكنولوجي ضمن قطاع 
الرعاية الصحية صافي ربح قدره 12.2 مليون دوالر أمريكي في 
9.1 مليون دوالر أمريكي في  2022 مقابل  العام  الثاني من  الربع 
الربع الثاني من العام 2021 بنمو بلغت نسبته 33.1 في المائة بدعم 

من زيادة اإليرادات مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح.

من جهة أخرى، ارتفع صافي ربح قطاع االتصاالت بنسبة 23.4 في 
المائة على أساس سنوي ليصل إلى 228.6 مليون دوالر أمريكي 
في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 185.3 مليون دوالر أمريكي 

صافي  زين  مجموعة  وسجلت   .2021 العام  من  الثاني  الربع  في 
ربح قدره 164.3 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 
2022 مقابل 137.3 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 
2021 بنمو بلغت نسبته 19.6 في المائة. حيث ارتفعت اإليرادات 
الفصلية المجمعة إلى 1.4 مليار دوالر أمريكي بنمو بلغت نسبته 
إلى  رئيسية  يعزى بصفة  فيما  أساس سنوي  المائة على  في   14
النمو القوي لإليرادات في السودان والسعودية والكويت بمعدالت 
والضرائب  الفوائد  احتساب  قبل  األرباح  وبلغت  الرقم.  ثنائية 
مليون   544 العام  من  الثاني  الربع  في  واإلطفاء  واالستهالك 
دوالر أمريكي بنمو بلغت نسبته 9 في المائة على أساس سنوي، 
ليصل بذلك هامش نمو األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء إلى 40 في المائة. وبلغ صافي ربح أوريدو 
الكويت 40.3 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 
مقابل 19.9 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2021، 
تراجع  الوقت،  المائة. وفي ذات  103.1 في  بلغت نسبته  بارتفاع 
صافي ربح شركة االتصاالت الكويتية )أس تي سي( بنسبة 14.7 
في المائة، إذ بلغ 24.0 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من 
العام 2022 مقابل 28.1 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من 

العام 2021.

الربع  أمريكي في  دوالر  مليون   137.6 العقار  أرباح قطاع  وبلغت 
الثاني من العام 2022 مقابل صافي ربح قدره 67.4 مليون دوالر 
أمريكي في الربع الثاني من العام 2021. وسجلت شركة المباني 
صافي ربح قدره 49.7 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من 
نتيجة  أمريكي  دوالر  مليون   44.3 قدره  ربح  مقابل   2022 العام 
ومؤجري  لمستثمري  المقدمة  الخصومات  معدل  النخفاض 
الوحدات في األفنيوز مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. 
كما أعلنت شركة التمدين العقارية عن ارتفاع صافي األرباح عن 
فترة الربع الثاني من العام إلى 21.8 مليون دوالر أمريكي مقابل 
زيادة صافي  بفضل  أمريكي  دوالر  مليون   5.6 قدره  ربح  صافي 
العقارات  شركة  سجلت  الوقت،  ذات  وفي  التشغيلية.  اإليرادات 
الربع  في  أمريكي  دوالر  مليون   16.2 قدره  ربح  المتحدة صافي 
الثاني من العام 2022 مقارنة بصافي ربح قدره 0.5 مليون دوالر 
إجمالي  ارتفاع  نتيجة   2021 العام  من  الثاني  الربع  في  أمريكي 
الربح الناتج عن أنشطة المقاوالت والخدمات العقارية. وعاد أداء 
شركة منشآت للمشاريع العقارية للربحية مرة أخرى بعد تسجيل 
خسائر عن فترة الربع الثاني من العام 2021، حيث نجحت الشركة 
في تحقيق صافي ربح قدره 3.4 مليون دوالر أمريكي في الربع 

الثاني من العام 2022.
المائة  في   0.5 بنسبة  التأمين هامشياً  أرباح قطاع  ارتفعت  كما 
على أساس سنوي لتصل إلى 59.4 مليون دوالر أمريكي في الربع 
الثاني من العام 2022 مقابل 59.1 مليون دوالر أمريكي في الربع 
األهلية  الشركة  ربح  صافي  ارتفع  حيث   .2021 العام  من  الثاني 
 15.7 إلى  سنوي  أساس  على  المائة  في   24.2 بنسبة  للتأمين 
مليون دوالر أمريكي مقابل 12.6 مليون دوالر أمريكي في الربع 
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Kuwait 
Corporate earnings for companies listed on Boursa Kuwait increased by 1.3% y-o-y during Q2-2022 to reach USD 1.68 Bn as 
compared to USD 1.66 Bn in Q2-2021. The biggest impact on higher aggregate stock exchange profits came from the Banking 
sector which showed 39.1% jump in profits that reached USD 920.9 Mn in Q2-2022 from USD 661.9 Mn in Q2-2021. Among 
the banks, NBK reported a net profit of USD 395.2 Mn for Q2-22 up by 55.8% compared to a net profit of USD 253.8 Mn in Q2
-2021 mainly led by lower impairment losses as compared to Q2-2021 coupled with higher topline. KFH reported a net profit of 
USD 223.6 Mn for Q2-2022 up 29.1% compared to USD 173.2 Mn from the previous year also due to lower provisions 
coupled with strong growth in both non-interest income and net interest income. 

The Materials sector reported the second biggest increase in profits during Q2-2022 with a y-o-y increase of 222.2% to reach 
USD 133.2 Mn as compared to USD 41.3 Mn during Q2-2021. Al Kout for Industrial Projects Co. witnessed strong y-o-y jump 
in Q2-2022 net profit that reached USD 11.8 Mn from a net profit of USD 4.5 Mn during Q2-2021 driven by improvement in 
sales volume and prices of products globally. Kuwait Foundry Co. posted a net profit of USD 5.8 Mn in Q2-2022 vs USD 0.1 
Mn in Q2-2021 led by the increase in the investment income.  

In the Media & Entertainment sector, profits for Kuwait National Cinema Co. surged over 10x to reach USD 10.14 Mn in Q2-
2022 against USD 0.93 Mn in Q2-2021 mainly due to the increase in operating income and increase in the share from 
associates. Advanced Technology Co. in the Health Care Equipment & Services sector logged a net profit of USD 12.2 Mn in 
Q2-2022 compared to USD 9.1 Mn in Q2-2021 up by 33.1% supported by increase in revenue resulting in higher gross profit. 

Net Profits for the Telecom sector increased by 23.4% y-o-y to reach USD 228.6 Mn for Q2-2022 compared to USD 185.3 Mn 
for Q2-2021. Zain recorded a net profit of USD 164.3 Mn in Q2-2022 compared to USD 137.3 Mn in Q2-2021 an increase of 
19.6%. Zain Group generated consolidated revenue of USD 1.4 Bn, up by 14% y-o-y, attributable mainly due to double digit 
growth in revenue of Sudan, KSA and Kuwait. EBITDA for the quarter reached USD 544 Mn, up 9% y-o-y, resulting in an 
EBITDA margin of 40%. Ooredoo Kuwait recorded a net profit of USD 40.3 Mn in Q2-2022 vs USD 19.9 Mn in Q2-2021, up by 
103.1%. Meanwhile, STC Kuwait posted a decline of 14.7% in net profit that reached USD 24.0 Mn for Q2-2022 compared to 
USD 28.1 Mn during the Q2-2021. 

Profit for the Real Estate reached USD 137.6 Mn in Q2-2022 compared to a net profit of USD 67.4 Mn in Q2-2021. Mabanee 
posted a net profit of USD 49.7 Mn for Q2-2022 against a profit of USD 44.3 Mn led by lower discounts offered to the investors 
of the units of the Avenues as compared to the same period last year. Tamdeen Real Estate Co. also reported an increase in 
quarterly net profits that reached USD 21.8 Mn against a net profit of USD 5.6 Mn mainly led by an increase in net operating 
revenue. Meanwhile, United Real Estate Co. recorded a net profit of USD 16.2 Mn for Q2-2022 compared to a net profit of 
USD 0.5 Mn in Q2-2021 led by increase in the gross profit resulting from contracting activities and real estate services. 
Munshaat Real Estate Projects Co. that posted losses during Q2-2021 returned to profits in Q2-2022 posting USD 3.4 Mn in 
net profit. 

Profits for the Insurance sector increased marginally by 0.5% y-o-y to USD 59.4 Mn in Q2-2022 compared to USD 59.1 Mn in 
Q2-2021. Net profits reported by Ahleiah Insurance Co. increased by 24.2% y-o-y to USD 15.7 Mn up from USD 12.6 Mn in 
Q2-2021, while profits for Kuwait Insurance Co. reached USD 14.9 Mn as compared to USD 13.7 Mn during Q2-2021.  On the 
other hand, Gulf Insurance Group posted a profit decline of 18.8% that reached USD 16.9 Mn for Q2-2022 compared to USD 
20.9 in Q2-2021 mainly led by more than 2x increase in net premiums written during the quarter that reached USD 423.7 Mn 
(KWD 128.4 Mn) during the quarter.  

 

Source : Company Financials, Reuters, Bloomberg, Kamco Invest Research 
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للتأمين  الكويت  شركة  أرباح  بلغت  بينما   ،2021 العام  من  الثاني 
14.9 مليون دوالر أمريكي مقابل 13.7 مليون دوالر أمريكي في 
الربع الثاني من العام 2021. في المقابل، تراجعت أرباح مجموعة 
مليون   16.9 إلى  لتصل  المائة  في   18.8 بنسبة  للتأمين  الخليج 
دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 20.9 دوالر 
األقساط  ارتفاع  نتيجة   2021 العام  من  الثاني  الربع  في  أمريكي 
المكتتبة خالل تلك الفترة والتي بلغت قيمتها 423.7 مليون دوالر 

أمريكي )128.4 مليون دينار كويتي( خالل هذا الربع.

السعودية

 شهد صافي ربح الشركات السعودية المدرجة في البورصة نمواً 
سنوياً بنسبة 70.4 في المائة ليصل إلى 59.5 مليار دوالر أمريكي 
في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 34.9 مليار دوالر أمريكي في 
الربع الثاني من العام 2021. وسجلت القطاعات الرئيسية، بما في 
ذلك الطاقة والمواد االساسية والبنوك واالتصاالت، نمواً قوياً في 
أرباحها على أساس سنوي خالل الربع، في حين سجلت قطاعات 
والتمويل  واالستثمار  واألدوية  والتأمين  العامة  والمرافق  العقار 

تراجع أرباحها خالل ذلك الربع.

المصدر: البيانات المالية للشركات، بلومبرج، رويترز وبحوث كامكو إنفست

وجاء قطاع الطاقة في الصدارة وكان أكبر القطاعات المساهمة 
 46.7 قدره  ربح  بتسجيله صافي  الفترة  الربح خالل  في صافي 
ربح  السعودية صافي  أرامكو  أمريكي. حيث سجلت  دوالر  مليار 
 2022 العام  الثاني من  الربع  أمريكي في  دوالر  مليار   46.3 قدره 
مقابل 24.2 مليار دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2021 
بنمو بلغت نسبته 91.1 في المائة بدعم من ارتفاع أسعار النفط 
وتزايد احجام المبيعات باإلضافة إلى تحسن هوامش الربح من 
والبتروكيماويات  للتكرير  رابغ  شركة  وسجلت  التكرير.  أنشطة 
ربحاً قدره 369.0 مليون دوالر أمريكي خالل الربع الثاني من العام 
2022 مقابل ربح قدره 191.1 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني 
للنقل  السعودية  الوطنية  الشركة  أعلنت  بينما   ،2021 العام  من 
البحري عن نمو أرباحها خالل الربع الثاني من العام بنسبة 228.9 

في المائة لتصل إلى 34.1 مليون دوالر أمريكي.

من  السوق  قطاعات  أكبر  ثاني  االساسية،  المواد  قطاع  وسجل 
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Saudi Arabia 
Aggregate net profits for Saudi Arabian listed companies witnessed a y-o-y increase of 70.4% to reach USD 59.5 Bn in Q2- 
2022 against USD 34.9 Bn in Q2-2021. The key sectors on the exchange including Energy, Materials, Banks and 
Telecommunication Services reported a strong y-o-y growth in profitability during the quarter, whereas the Real Estate, 
Utilities, Insurance, Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences and Diversified Financials reported profit declines during 
the quarter.  

The Energy Sector remained the biggest contributor to net profits during the period recording a net profit of USD 46.7 Bn. 
Saudi Aramco posted a net profit of USD 46.3 Bn for Q2-2022 compared to USD 24.2 Bn for Q2-2021 up by 91.1% led by rise 
in crude oil prices and sales volume in addition to improved refining margins. Rabigh Refining reported profits of USD 369.0 
Mn during Q2-2022 vs. a profit of USD 191.1 Mn during Q2-2021, while the National Shipping Co of Saudi Arabia reported y-o
-y growth in profits by 228.9% to reach USD 34.1 Mn.  

Banking sector in Saudi Arabia continued to show strong growth with net profits surpassing the USD 4.0 Bn mark for the first 
time to reach USD 4.02 Bn in Q2-2022 vs. USD 3.9 Bn in Q1-2022. The increase came mainly on the back of higher net 
interest income with a q-o-q growth of 9.8% mainly led by higher interest rates partially offset by a 7.2% q-o-q drop in non-
interest income that reached USD 2.2 Bn. Total assets also reached a new record high of USD 879.9 Bn at the end of Q2-
2022 from USD 808 Bn at the end of 2021.    

The Materials sector, the second biggest sector by market capitalization on the exchange, reported the third biggest increase 
in profits by 31.0% to reach USD 4.9 Bn compared to USD 3.7 Bn during the previous year.  Profits for SABIC Agri-Nutrients 
more than tripled in Q2-2022 to USD 806.1 Mn from a net profit of USD 222.9 Mn in the previous year driven by an increase in 
average selling prices and sales volumes, despite higher selling and distribution expenses. SABIC reported a net profit of USD 
2.1 Bn for Q2-2022, a rise of 3.7% from USD 2.0 Bn in Q2-2021. Similarly, Saudi Arabian Mining Co. (Maaden) posted an over 
threefold increase in Q2-2022 net profit to USD 1.1 Bn buoyed by higher selling prices of all major products except for 
industrial minerals. In contrast, Saudi Kayan Petrochemical Co.’s net profit tumbled 80.8% to USD 40.01 Mn in Q2-2022 down 
from USD 208.2 Mn in Q2-2021. The profit drop was mainly attributed to a declining product price despite the increase in the 
quantities produced and sold. 

Net profit for the Telecom sector grew 7.3% y-o-y to USD 885.0 Mn in Q2-22 as compared to USD 825.0 Mn during Q2-2021. 
Profits for STC inched up 0.5% y-o-y in net profits to reach USD 756.2 Mn in Q2-2022. Mobily registered a net profit of USD 
95.8 Mn for Q2-2022 compared to USD 65.0 Mn in Q2-2021. The increase was driven by a 4.6% y-o-y increase in revenue led 
by growth in subscriber base. Zain KSA net profits rose more than three times to USD 35.7 Mn in Q2-2022 driven by higher 
revenues. 

In the Capital Goods sector, Astra Industrial Group net profit jumped to USD 64.8 Mn in Q2-2022 up from USD 14.6 Mn in Q1-
2021 driven by discontinued operations, along with higher sales and gross profit from the pharmaceuticals and specialty 
chemicals segments. Similarly, Electrical Industries Co.’s net profit doubled to USD 4.9 Mn in the Q2-2022, from USD 2.1 Mn y
-o-y in Q2-2021, the earnings increase was primarily due to the higher sales and diversification of sold products. On a 
sequential basis, net profit rose 52.3% from USD 3.24 Mn to USD 4.94 Mn.   
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بنسبة  األرباح  في  نمو  معدل  أعلى  ثالث  السوقية،  القيمة  حيث 
31.0 في المائة لتصل أرباح القطاع إلى 4.9 مليار دوالر أمريكي 
العام  من  الفترة  نفس  خالل  أمريكي  دوالر  مليار   3.7 مقابل 
)سابك(  الزراعية  المغذيات  شركة  أرباح  ارتفعت  حيث  السابق. 
لتصل   2022 العام  من  الثاني  الربع  في  أضعاف  ثالثة  من  بأكثر 
 222.9 قدره  ربح  مقابل صافي  أمريكي  دوالر  مليون   806.1 إلى 
متوسط  زيادة  من  بدعم  السابق  العام  في  أمريكي  دوالر  مليون 
مصاريف  ارتفاع  من  الرغم  على  المبيعات،  وحجم  البيع  أسعار 
البيع والتوزيع. وسجلت سابك صافي ربح قدره 2.1 مليار دوالر 
 3.7 نسبته  بلغت  بنمو   ،2022 العام  من  الثاني  الربع  في  أمريكي 
من  الثاني  الربع  في  أمريكي  دوالر  مليار   2.0 مقابل  المائة  في 
العام 2021. كما شهدت شركة التعدين العربية السعودية )معادن( 
نمو صافي أرباحها بأكثر من ثالثة أضعاف في الربع الثاني من 
العام 2022 إلى 1.1 مليار دوالر أمريكي بدعم من ارتفاع أسعار 
المعادن  باستثناء  الرئيسية  المنتجات  لكافة  المحققة  المبيعات 
الصناعية. في المقابل، تراجع صافي ربح شركة كيان السعودية 
دوالر  مليون   40.01 إلى  المائة  في   80.8 بنسبة  للبتروكيماويات 
أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 208.2 مليون دوالر 
أمريكي في الربع الثاني من العام 2021، فيما يعزى بصفة رئيسية 
الكميات  زيادة  من  الرغم  على  المنتجات  سعر  انخفاض  إلى 

المنتجة والمباعة.
من جهة أخرى، ارتفعت أرباح قطاع البنوك بنسبة 33.9 في المائة 
لتصل إلى 4.0 مليار دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2022. 
أمريكي  دوالر  مليار   1.1 قدره  ربحا  الراجحي  مصرف  وسجل 
مليون   961.0 قدره  ربح  مقابل   2022 العام  من  الثاني  الربع  في 
إجمالي  وارتفع   .2021 العام  من  الثاني  الربع  في  أمريكي  دوالر 
خلفية  على  المائة  في   12.8 بنسبة  للبنك  التشغيلية  اإليرادات 
نمو صافي دخل التمويل واالستثمار. كما أعلن بنك الرياض عن 
 429.4 بلغ  الذي  الربح  صافي  في  المائة  في   6.6 بنسبة  زيادة 
مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 403.0 
2021، فيما يعزى  العام  الربع األول من  مليون دوالر أمريكي في 
بصفة رئيسية إلى زيادة في إجمالي اإليرادات التشغيلية والذي 
قابله جزئياً زيادة في إجمالي المصاريف التشغيلية. وأعلن البنك 
األهلي السعودي عن تحقيق أرباح بقيمة 1.2 مليار دوالر أمريكي 
 617.4 قدره  ربح  مقابل صافي   2022 العام  من  الثاني  الربع  في 
بدعم  األرباح  نمو  وجاء  السابق.  العام  في  أمريكي  دوالر  مليون 
المائة على خلفية  98.1 في  بنسبة  االيرادات  ارتفاع صافي  من 
ارتفاع إجمالي اإليرادات التشغيلية وانخفاض صافي مخصصات 

انخفاض القيمة خالل هذا الربع.

أبوظبي

شهدت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية نمو 
العام  من  الثاني  الربع  في  المائة  في   50 بنسبة  أرباحها  صافي 
مليار   4.8 مقابل  أمريكي  دوالر  مليار   7.2 إلى  إذ وصلت   ،2022
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دبي

قفز صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة دبي بنسبة 49.6 
في  أمريكي  دوالر  مليار   3.7 إلى  سنوي  أساس  على  المائة  في 
في  أمريكي  دوالر  مليار   2.5 مقابل   2022 العام  من  الثاني  الربع 
الربع الثاني من العام 2021. وكان نمو األرباح خالل الربع مدفوعاً 
العامة  والمرافق  البنوك  لقطاعات  القوي  باألداء  رئيسية  بصفة 
من  المائة  في   93.3 الثالثة  القطاعات  شكلت  حيث  والعقارات 
إجمالي أرباح البورصة خالل هذا الربع. ومن الجدير بالذكر أن 8 
من أصل 12 قطاعاً شهدت ارتفاعاً في األرباح على أساس سنوي 
في الربع الثاني من العام 2022، بينما تراجعت األربعة قطاعات 

المتبقية بما في ذلك قطاعي التأمين والخدمات االستهالكية.

دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2021. وتماشياً مع بقية 
بورصة  في  البنوك  قطاع  ربح  صافي  ارتفع  الخليجية،  األسواق 
أبوظبي ليصل الى 1.6 مليار دوالر أمريكي مقابل 1.4 مليار دوالر 
أمريكي في الربع الثاني من العام 2021 مرتفعاً بقيمة 197.6 مليون 
دوالر أمريكي أو ما نسبته 14 في المائة. وسجل قطاع االتصاالت 
ثاني أكبر صافي أرباح في البورصة خالل الربع الثاني من العام 
2022 على الرغم من تسجيل زيادة هامشية بنسبة 2.2 في المائة 
في نمو األرباح على أساس سنوي، حيث بلغت 672.5 مليون دوالر 
مقابل 658.2 مليون دوالر في الربع الثاني من العام 2021. وكانت 
قطاعات المرافق العامة والعقارات والمواد األساسية من ضمن 
القطاعات األخرى التي شهدت ارتفاع صافي أرباحها خالل هذه 
المالية  من  كل  أرباح  تراجعت  أخرى،  جهة  من  المالية.  الفترة 

المتنوعة واألغذية والتأمين خالل هذا الربع.
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Dubai 
Net profits for Dubai-listed companies jumped 49.6% y-o-y to USD 3.7 Bn in Q2-2022 against USD 2.5 Bn in Q2-2021. 
Earnings growth during the quarter were mainly driven by Banks, Utilities and Real Estate companies with the three sectors 
accounting for 93.3% of the aggregate earnings in the exchange during the quarter. It is noteworthy that out of Dubai Stock 
Exchange’s twelve sectors eight have witnessed a y-o-y increase in profits during Q2-2022 while the remaining four sectors 
including the Insurance and Consumer Services sectors reported declines.  

Total Net profits for the Banking Sector rose by USD 621.5 Mn in Q2-2022 to reach USD 1.8 Bn up from USD 1.2 Bn in Q2-
2021. The sector’s rise in total earnings was primarily driven by Mashreq Banks eighteen-fold profits jump during Q2-2022. 
The bank’s Q2-2022 profits reached USD 216 Mn compared with USD 11.5 Mn during the corresponding period of 2021, 
driven by a combination of sharp rise in operating profit and lower impairment allowance. Furthermore, the sector ’s total 
earnings were supported by Emirates NBD which announced a y-o-y profit increase of 42% to USD 952.9 Mn during Q2-2022. 
Improving operating environment, increased retail lending and falling impairments helped Emirates NBD to beat profit 
estimates during the quarter. Moreover, Dubai Islamic Bank registered a 33% increase in Q2-2022 earnings which reached 
USD 364.4 Mn up from USD 274.4 Mn in net profits during Q2-2021.  

Aggregate profits for the Real Estate Sector rose by 90.4% y-o-y in Q2-2022 to reach USD 945.2 Mn up from USD 496.4 Mn 
in Q2-2021. Emaar Properties and Emaar Development posted the largest and the second largest net profits in the sector with 
USD 561.2 Mn and USD 310.4 Mn during the quarter, respectively. On the other hand, the new listed TECOM Group 
announced Q2-2022 net profits of USD 64.6 Mn as compared to USD 41.9 Mn in Q2-2021. TECOM attributed the strong 
quarterly results to higher occupancy rates across its commercial and industrial divisions combined with higher customer 
retention.  

The Utilities Sector registered the third largest Q2-2022 aggregate net profits on the exchange. Q2-2022 net profits for the 
recently listed Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), the sectors only constituent, reached USD 657.3 Mn witnessing 
40% rise from USD 470 Mn in Q2-2021 as demand for energy use increased driven by the recovery of travel and tourism in 
Dubai.  

 

Abu Dhabi 
Listed companies in Abu Dhabi witnessed a 50% rise in net profits during Q2-2022 to reach USD 7.2 Bn compared with USD 
4.8 Bn during Q2-2021. In line with the rest of the GCC markets, the Banking sector in Abu Dhabi witnessed an increase in net 
profits with aggregate sector profit of USD 1.6 Bn as compared to USD 1.4 Bn during Q2-2021, a y-o-y rise of USD 197.6 Mn 
or 14%. The Telecom sector posted the second-largest net profits in the exchange during Q2-2022, although the y-o-y 
increase in profit was marginal at 2.2% which reached USD 672.5 Mn compared with USD 658.2 Mn during Q2-2021. Utilities, 
Real Estate, and Material sectors were some of the other sectors that reported rise in net profits during the quarter. On the 
other hand, Diversified Financials, Food & Staples, and Insurance sectors reported decline in profits during the quarter.  

In the Banking Sector, First Abu Dhabi Bank lead the way posting the largest net profits in Q2-2022 among the banks with a 
marginal y-o-y increase of 1% to reach USD 791.1 Mn compared with a net profit of USD 783.6 Mn during Q2-2021. FAB 
attributed that the group net profits marginal increase to lower operating income combined and higher operating costs. Abu 
Dhabi Islamic Bank posted the second largest increase in absolute Q2-2022 net profits among the banks that reached USD 
197.6 Mn for the quarter, a 45% y-o-y increase. ADIB attributed the growth in Q2-2022 net profits on lower loan loss provisions 
and higher interest margins and a 10% rise in customer financing during the quarter. On the other hand, Invest Bank declared 
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the only loss among the banks in Q2-2022 posting a loss of USD 7.4 Mn as compared to a loss of USD 12.3 Mn in Q2-2021.  

In the Capital Goods Sector, Q2-2022 net profits reached USD 1.23 Bn as compared to USD 224.5 Mn in Q2-2021. Alpha 
Dhabi drove the sectors rise in quarterly profits by posting Q2-2022 net profits of USD 1.2 Bn up from USD 199 Mn in Q2-
2021. The holding company has seen profits jump due to revenues attained thanks to its expansion outside the UAE. On the 
other hand, Q2-2022 net profits of Multiply Group improved sharply jumping from USD 0.04 Mn in Q2-2021 to USD 26.9 Mn in 
Q2-2022. The technology-focused group witnessed an improved performance of the groups all key five divisions as 
subsidiaries registered strong growth.   

In the Utilities sector, the sole stock Abu Dhabi National Energy (TAQA) reported a net profit of USD 629.6 Mn registering 
62.7% jump from its Q2-2021 earnings which stood at USD 386.8 Mn. The company attributed its strong performance to the 
rise in oil and gas prices around the world due to geopolitical tensions which increased demand and instability. 

Meanwhile, the Diversified Financial Sector was the only sector which recorded a net loss during Q2-2022. Waha suffered a 
net loss of USD 16.2 Mn in Q2-2022 dragging down the total net profits of the sector in to the red despite profits announced by 
Umm Al Qaiwain General Investments and Finance House Co. The company attributed the net loss in Q2-2022 and lower 
profits in 1H-2022 (USD 23.7 Mn) on lower revenues.  

Gulf Pharmaceutical Industries, the only company in the Pharmaceutical & Biotechnology Sector, announced Q2-2022 profits 
of USD 1.3 Mn witnessing a decline of 93.5% y-o-y. The company blamed geo-economic head winds to have impacted on its 
sales in markets such as Algeria and Ethiopia.  

 

 

Qatar 
Total earnings for Qatari-listed companies increased by 41.2% during Q2-2022 y-o-y to reach USD 3.8 Bn as compared to 
USD 2.7 Bn in Q2-2021. Qatar’s Banking sector reported a profit growth of 11.1% in Q2-2022 that reached USD 1.9 Bn 
accounting for 48.6% of the overall exchange profits during the quarter. QNB reported a net profit increase of 13.5% during the 
quarter reaching USD 1.06 Bn compared to a net profit of USD 933.8 Mn in Q2-2021. The increase in profits was mainly 
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المصدر: البيانات المالية للشركات، بلومبرج، رويترز وبحوث كامكو إنفست

أما على صعيد قطاع البنوك، جاء بنك أبوظبي األول في الصدارة 
2022 على  العام  الثاني من  الربع  بتسجيله أعلى صافي ربح في 
مستوى البنوك بنمو هامشي على أساس سنوي بنسبة 1 في المائة 
قدره  ربح  مقابل صافي  أمريكي  دوالر  مليون   791.1 إلى  ليصل 
783.6 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2021. ويعزى 
اإليرادات  انخفاض  إلى  المجموعة هامشياً  أرباح  ارتفاع صافي 
أبوظبي  مصرف  وسجل  التشغيل.  تكاليف  وارتفاع  التشغيلية 
اإلسالمي ثاني أكبر زيادة لصافي الربح في الربع الثاني من العام 
دوالر  مليون   197.6 بلغ  والذي  البنوك  قطاع  مستوى  على   2022
أمريكي بنمو بلغت نسبته 45 في المائة على أساس سنوي فيما 
يعزى إلى انخفاض مخصصات خسائر االئتمان وارتفاع هوامش 
الفائدة ونمو تمويل العمالء بنسبة 10 في المائة خالل الربع. من 
الوحيدة على  البنك االستثماري عن الخسارة  جهة أخرى، أعلن 
مستوى البنوك في الربع الثاني من العام 2022، حيث سجل خسارة 
قدرها 7.4 مليون دوالر أمريكي مقابل خسارة قدرها 12.3 مليون 

دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2021.

المصدر: البيانات المالية للشركات، بلومبرج، رويترز وبحوث كامكو إنفست

621.5 مليون  البنوك بمقدار  أرباح قطاع  وارتفع إجمالي صافي 
دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 ليصل إلى 1.8 مليار 
دوالر أمريكي مقابل 1.2 مليار دوالر أمريكي في الربع الثاني من 
العام 2021. ويعزى ارتفاع إجمالي أرباح القطاع بصفة رئيسية إلى 
القفزة التي شهدها صافي ربح بنك المشرق الذي ارتفع بمقدار 
ثمانية عشر ضعفاً في الربع الثاني من العام 2022. وبلغت أرباح 
 2022 العام  الثاني من  الربع  أمريكي في  دوالر  مليون   216 البنك 
مقابل 11.5 مليون دوالر أمريكي في الفترة المماثلة من العام 2021 
بدعم من االرتفاع الحاد لألرباح التشغيلية وانخفاض مخصصات 
بنك  أداء  ساهم  ذلك،  إلى  باإلضافة  القيمة.  انخفاض  خسائر 
أساس  أرباحه على  زيادة  أعلن عن  الذي  الوطني  دبي  اإلمارات 
أمريكي في  952.9 مليون دوالر  إلى  المائة  42 في  بنسبة  سنوي 
الربع الثاني من العام 2022 في تعزيز أداء القطاع. وساهم تحسن 
البيئة التشغيلية، وزيادة قروض التجزئة، وانخفاض المخصصات 
في مساعدة بنك اإلمارات دبي الوطني على التفوق على توقعات 
األرباح لهذا الربع. كما ارتفعت ارباح بنك دبي اإلسالمي بنسبة 33 
في المائة في الربع الثاني من العام 2022 لتصل إلى 364.4 مليون 
دوالر أمريكي مقابل 274.4 مليون دوالر أمريكي في صافي أرباح 

الربع الثاني من العام 2021.
وارتفعت األرباح اإلجمالية لقطاع العقارات بنسبة 90.4 في المائة 
إلى  لتصل   2022 العام  من  الثاني  الربع  في  سنوي  أساس  على 
945.2 مليون دوالر أمريكي مقابل 496.4 مليون دوالر أمريكي في 
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the only loss among the banks in Q2-2022 posting a loss of USD 7.4 Mn as compared to a loss of USD 12.3 Mn in Q2-2021.  

In the Capital Goods Sector, Q2-2022 net profits reached USD 1.23 Bn as compared to USD 224.5 Mn in Q2-2021. Alpha 
Dhabi drove the sectors rise in quarterly profits by posting Q2-2022 net profits of USD 1.2 Bn up from USD 199 Mn in Q2-
2021. The holding company has seen profits jump due to revenues attained thanks to its expansion outside the UAE. On the 
other hand, Q2-2022 net profits of Multiply Group improved sharply jumping from USD 0.04 Mn in Q2-2021 to USD 26.9 Mn in 
Q2-2022. The technology-focused group witnessed an improved performance of the groups all key five divisions as 
subsidiaries registered strong growth.   

In the Utilities sector, the sole stock Abu Dhabi National Energy (TAQA) reported a net profit of USD 629.6 Mn registering 
62.7% jump from its Q2-2021 earnings which stood at USD 386.8 Mn. The company attributed its strong performance to the 
rise in oil and gas prices around the world due to geopolitical tensions which increased demand and instability. 

Meanwhile, the Diversified Financial Sector was the only sector which recorded a net loss during Q2-2022. Waha suffered a 
net loss of USD 16.2 Mn in Q2-2022 dragging down the total net profits of the sector in to the red despite profits announced by 
Umm Al Qaiwain General Investments and Finance House Co. The company attributed the net loss in Q2-2022 and lower 
profits in 1H-2022 (USD 23.7 Mn) on lower revenues.  

Gulf Pharmaceutical Industries, the only company in the Pharmaceutical & Biotechnology Sector, announced Q2-2022 profits 
of USD 1.3 Mn witnessing a decline of 93.5% y-o-y. The company blamed geo-economic head winds to have impacted on its 
sales in markets such as Algeria and Ethiopia.  

 

 

Qatar 
Total earnings for Qatari-listed companies increased by 41.2% during Q2-2022 y-o-y to reach USD 3.8 Bn as compared to 
USD 2.7 Bn in Q2-2021. Qatar’s Banking sector reported a profit growth of 11.1% in Q2-2022 that reached USD 1.9 Bn 
accounting for 48.6% of the overall exchange profits during the quarter. QNB reported a net profit increase of 13.5% during the 
quarter reaching USD 1.06 Bn compared to a net profit of USD 933.8 Mn in Q2-2021. The increase in profits was mainly 
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الربع الثاني من العام 2021. وجاءت كال من شركتي إعمار العقارية 
وإعمار للتطوير في المركز األول والثاني من حيث تسجيل أكبر 
صافي ربح على مستوى القطاع بقيمة بلغت 561.2 مليون دوالر 
أمريكي و310.4 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام، 
المدرجة  تيكوم  مجموعة  أعلنت  أخرى،  جهة  من  التوالي.  على 
حديثاً عن تسجيل صافي ربح قدره 64.6 مليون دوالر أمريكي في 
الربع الثاني من العام 2022 مقابل 41.9 مليون دوالر أمريكي في 
الربع الثاني من العام 2021. وعزت تيكوم النتائج القوية إلى ارتفاع 
إلى جانب  التجارية والصناعية  معدالت اإلشغال عبر قطاعاتها 

ارتفاع معدالت االحتفاظ بالعمالء.

قطر

بنسبة  قطر  بورصة  في  المدرجة  الشركات  ربح  إجمالي  ارتفع 
41.2 في المائة في الربع الثاني من العام 2022 على أساس سنوي 
ليصل إلى 3.8 مليار دوالر أمريكي مقابل 2.7 مليار دوالر أمريكي 
في  نمواً  البنوك  قطاع  وسجل   .2021 العام  من  الثاني  الربع  في 
 2022 العام  من  الثاني  الربع  في  المائة  في   11.1 بنسبة  األرباح 
1.9 مليار دوالر أمريكي، لتشكل بذلك أرباح القطاع  ليصل إلى 
نحو 48.6 في المائة من إجمالي أرباح البورصة عن فترة الربع 
الثاني من العام. وأعلن بنك قطر الوطني عن نمو صافي أرباحه 
دوالر  مليار   1.06 إلى  لتصل  الربع  لهذا  المائة  في   13.5 بنسبة 
أمريكي  دوالر  مليون   933.8 قدره  ربح  بصافي  مقارنة  أمريكي 
في الربع الثاني من العام 2021. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية 
الرتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد الذي قابله 
جزئياً زيادة المخصصات خالل هذا الربع. وأعلن مصرف قطر 
اإلسالمي عن تحقيق صافي ربح قدره 261.6 مليون دوالر أمريكي 
في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 227.9 مليون دوالر أمريكي 
أنشطة  من  اإليرادات  وسجلت   .2021 العام  من  المماثلة  للفترة 
التمويل واالستثمار نمواً سنوياً بنسبة 6.6 في المائة هذا الربع 
لتصل إلى 523.3 مليون دوالر أمريكي مقابل 490.9 مليون دوالر 
إيرادات  ارتفعت  كما   .2021 العام  من  المماثلة  للفترة  أمريكي 
الرسوم والعموالت من 46.4 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني 
من العام 2021 إلى 57.6 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من 
أخرى،  جهة  من  البنك.  أرباح  تعزيز  في  ساهم  مما   2022 العام 
أعلن البنك التجاري القطري عن تحقيق صافي ربح قدره 216.6 
مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 195.3 
مليون دوالر أمريكي للفترة المماثلة من العام 2021، بارتفاع بلغت 
نسبته 10.9 في المائة. حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 
الثاني من  الربع  ريال قطري في  مليار   1.0 إلى  المائة  8.6 في 
العام 2022 مقابل 922.9 مليون ريال قطري في الفترة المماثلة من 
العام 2021. وفي ذات الوقت، تراجع صافي ربح مصرف الريان 
مليون   141.6 إلى  المائة  في   7.7 بنسبة  ربع سنوي  أساس  على 
دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 153.3 مليون 
من  الرغم  على   2021 العام  من  الثاني  الربع  في  أمريكي  دوالر 

النمو الجيد الذي شهدته صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير 
الفوائد. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى ارتفاع العائد على 

أصحاب حسابات االستثمار خالل هذا الربع.

المصدر: البيانات المالية للشركات، بلومبرج، رويترز وبحوث كامكو إنفست

أوريدو صافي ربح قدره  وعلى صعيد قطاع االتصاالت، سجلت 
222.2 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 
الربع  في  أمريكي  دوالر  مليون   309.9 قدرها  خسائر  صافي 
الثاني من العام 2021 حيث تكبدت الشركة خسائر تتعلق بإحدى 
شركاتها التابعة خالل الربع الثاني من العام 2021. ونمت إيرادات 
 3.02 إلى  لتصل  المائة على أساس سنوي  4 في  بنسبة  الشركة 
2022 بدعم من  العام  النصف األول من  أمريكي في  مليار دوالر 
 Ooredoo نمو قطاع خدمات االتصاالت آجلة الدفع، وخدمة
tv باإلضافة إلى نمو خدمات الشركات. وارتفعت قاعدة عمالء 
العام  من  األول  النصف  بنهاية  مشترك  مليون   3.2 إلى  الشركة 
2022 مقابل 3 مليون مشترك بنهاية النصف األول من العام 2021. 
وسجلت شركة فودافون قطر صافي ربح قدره 29.7 مليون دوالر 
أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 بما يمثل نمواً بنسبة 61.7 

في المائة على أساس سنوي.

البحرين

بورصة  في  المدرجة  للشركات  االجمالية  األرباح  صافي  ارتفع 
البحرين في الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 62.4 في المائة 
على أساس سنوي إلى 943.3 مليون دوالر أمريكي بعد أن سجلت 
الربح خالل  في صافي  نمواً  الكبرى  السوق  قطاعات  من  أربعة 
في  نمو  معدل  أعلى  االساسية  المواد  قطاع  وسجل  الربع.  هذا 
الثاني  األرباح اإلجمالية على مستوى قطاعات السوق في الربع 
الشركة  )ألبا(،  البحرين  ألمنيوم  شركة  وأعلنت   .2022 العام  من 
تسجيل  عن  االساسية،  المواد  قطاع  ضمن  المدرجة  الوحيدة 
صافي ربح بقيمة 482.6 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من 
العام 2022 بنمو بلغت نسبته 96.5 في المائة على أساس سنوي 
مقارنة بصافي أرباح الشركة في الربع الثاني من العام 2021 والتي 
ربع  ألبا  أرباح  زيادة  وتعزى  أمريكي.  دوالر  مليون   245.6 بلغت 

السنوية بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار بورصة لندن للمعادن.
وبنك  المتحد  األهلي  البنك  حقق  البنوك،  قطاع  صعيد  وعلى 
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البحرين الوطني أرباحاً صافية قوية في الربع الثاني من العام 2022 
مما أدى إلى ارتفاع صافي ربح القطاع في الربع الثاني من العام 
بنسبة 39.8 في المائة إلى 353.2 مليون دوالر أمريكي. وساهم 
نمو صافي إيرادات الفوائد إلى جانب ارتفاع الرسوم والعموالت 
في تعزيز أرباح البنك األهلي المتحد. من جهة أخرى، أعلن بنك 
دوالر  مليون   53 قدره  ربح  صافي  تحقيق  عن  الوطني  البحرين 
أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 بنمو بلغت نسبته 34.2 في 
المائة على أساس سنوي مقابل 39.5 مليون دوالر أمريكي في الربع 
الثاني من العام 2021. ويعزى ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي 
إلى أساسيات األعمال القوية والتي انعكست على ارتفاع إيرادات 
للمجموعة،  الرئيسية  القطاعات  القروض في جميع  الفوائد من 
باإلضافة إلى انخفاض متطلبات المخصصات االحتياطية مقارنة 

بالفترة المماثلة من العام السابق.
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requirements as compared to the last corresponding period.  

Total Q2-2022 net profits of the Telecom sector improved by 11.4% y-o-y to reach USD 56.3 Mn. Profits for Bahrain 
Telecommunications Company reached USD 52.9 Mn, as compared with USD 47.2 Mn in Q2-2021. Batelco’s profits were 
attributed to higher revenues underpinned by robust digital strategy. Zain Bahrain posted smaller profits increase of 2.6 % y-o-
y to reach USD 3.4 Mn up from USD 3.3 Mn during the similar period of 2021.  

In the Diversified Financials Sector, total Q2-2022 net profits reached USD 42.2 Mn registering 57% y-o-y increase from USD 
26.8 Mn in Q2-2021. Q2-2022 net profits of United Gulf Investment Corporation jumped more than nine times to reach USD 
11.1 Mn as compared to USD 1.2 Mn in Q2-2021. However, GFH Financial Group posted the largest Q2-2022 net profits 
among the sector companies with USD 23.1 Mn up from USD 20.9 Mn in Q2-2021. 

On the other hand, aggregate net profits for the Insurance Sector fell 75.3% during the quarter mainly due to Bahrain National 
Holding Co’s Q2-2022 loss of USD 5.7 Mn down from a profit of USD 3.3 Mn in Q2-2021 dragging down the total profits of the 
sector.  

Total Q2-2022 net loss of the Food, Beverage & Tobacco stood USD 5.5 Mn down from a Q2-2021 net profit of USD 3.7 Mn.  
Both companies in the sector recorded a loss during the quarter. Bahrain Flour Mills announced a Q2-2022 net loss of USD 4 
Mn against a profit of USD 3.5 Mn. The company attributed the loss to a decline in market valuation of equity investment. 
Similarly, Delmon Poultry Co registered a Q2-2022 loss of USD 1.5 Mn against a profit of USD 0.14 Mn in Q2-2021. The 
company attributed the loss on a loss incurred by investment in an associate.  

 

 

Oman 
Total net profits for listed companies in Oman increased by 11% y-o-y to USD 468.4 Mn in Q2-2022 compared with USD 422 
Mn in the corresponding quarter in 2021. Q2-2022 earnings of the Banking Sector, the biggest sector in the exchange by 
market cap, improved 11.5% to reach USD 276.4 Mn up from USD 248 Mn in Q2-2021. The Utilities Sector followed with the 
second largest total net profits of USD 57.7 Mn during Q2-2022 down from USD 62.2 Mn in Q2-2021. Bank Muscat, Oman’s 

0.25

0.062
0.049

0.030

0.005 0.008
0.020

0.28

0.058 0.055

0.022 0.017 0.012
0.028

Banks Utilit ies Telecom Div. Financials Energy Capital Goods Others

Oman Corporate Earnings : Q2-22 vs. Q2-21 (USD Bn)

Q2-21 Q2-22

Source : Company Financials, Reuters, Bloomberg, Kamco Invest Research 

0.25 0.25

0.05
0.027

0.002 0.003

0.48

0.35

0.06 0.042
0.006 0.003

Materials Banks Telecom Div. Financials Retailing Others

Bahrain Corporate Earnings : Q2-22 vs. Q2-21 (USD Bn)

Q2-21 Q2-22

Source : Company Financials, Reuters, Bloomberg, Kamco Invest Research 

ديسمبر 2022العدد 14

14
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كما تحسن صافي ربح قطاع االتصاالت في الربع الثاني من العام 
2022 بنسبة 11.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 56.3 
لالتصاالت  البحرين  شركة  أرباح  وبلغت  أمريكي.  دوالر  مليون 
الربع  في  دوالر  مليون   47.2 مقابل  أمريكي  دوالر  مليون   52.9
اإليرادات  ارتفاع  إلى  بتلكو  أرباح  وتعزى   .2021 العام  من  الثاني 
المدعومة باستراتيجية رقمية قوية. وسجلت أرباح زين البحرين 
نمواً بمعدل أقل بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي لتصل 
إلى 3.4 مليون دوالر أمريكي مقابل 3.3 مليون دوالر أمريكي في 

الفترة المماثلة من العام 2021.

عمان
بورصة عمان  في  المدرجة  الشركات  ربح  إجمالي صافي  ارتفع 
468.4 مليون دوالر  إلى  المائة على أساس سنوي  11 في  بنسبة 
422 مليون دوالر  2022 مقابل  العام  الثاني من  الربع  أمريكي في 
أمريكي في الفترة المماثلة من العام 2021. وفي الربع الثاني من 
أكبر  يعد  الذي  البنوك،  لقطاع  المالي  األداء  2022، تحسن  العام 
بنسبة  السوقية،  القيمة  حيث  من  البورصة  مستوى  على  قطاع 
دوالر  مليون   276.4 إلى  القطاع  أرباح  ووصلت  المائة  في   11.5
أمريكي مقابل 248 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 
2021. وتبعه قطاع المرافق العامة والخدمات في المرتبة الثانية 
بتسجيله أعلى معدل ربح صافي بقيمة 57.7 مليون دوالر أمريكي 

في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 62.2 مليون دوالر أمريكي 
في الربع الثاني من العام 2021. وحقق بنك مسقط، أكبر بنك في 
أرباح على مستوى قطاع  سلطنة عمان من حيث األصول، أعلى 
البنوك في الربع الثاني من العام 2022، إذ بلغ صافي ربح البنك 
132.4 مليون دوالر أمريكي مقابل 123.4 مليون دوالر أمريكي في 
الربع الثاني من العام 2021. وساهم انخفاض مخصصات خسائر 
االئتمان بصفة رئيسية في ارتفاع أرباح البنك. إال ان بنك اتش 
على  المئوية  بالنسبة  نمو  معدل  أعلى  بي سي عمان سجل  اس 
الربع  أرباح  في  المائة  في   63 نسبته  بلغت  بنمو  البنوك  مستوى 
الثاني من العام 2022 بقيمة 24.4 مليون دوالر أمريكي مقابل 15 
جهة  من   .2021 العام  من  الثاني  الربع  في  أمريكي  دوالر  مليون 
مستوى  على  الوحيد  البنك  هو  العربي  عمان  بنك  كان  أخرى، 
صافي  تراجع  شهد  الذي  البورصة  في  المدرجة  بنوك  الثمانية 
أرباحه في الربع الثاني من العام 2022. وأعلن بنك عمان العربي 
عن تراجع صافي الربح بنسبة 50.8 في المائة في الربع الثاني من 
العام 2022 إلى 9.1 مليون دوالر أمريكي مقابل 18.6 مليون دوالر 

أمريكي في الربع الثاني من العام 2021.
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requirements as compared to the last corresponding period.  

Total Q2-2022 net profits of the Telecom sector improved by 11.4% y-o-y to reach USD 56.3 Mn. Profits for Bahrain 
Telecommunications Company reached USD 52.9 Mn, as compared with USD 47.2 Mn in Q2-2021. Batelco’s profits were 
attributed to higher revenues underpinned by robust digital strategy. Zain Bahrain posted smaller profits increase of 2.6 % y-o-
y to reach USD 3.4 Mn up from USD 3.3 Mn during the similar period of 2021.  

In the Diversified Financials Sector, total Q2-2022 net profits reached USD 42.2 Mn registering 57% y-o-y increase from USD 
26.8 Mn in Q2-2021. Q2-2022 net profits of United Gulf Investment Corporation jumped more than nine times to reach USD 
11.1 Mn as compared to USD 1.2 Mn in Q2-2021. However, GFH Financial Group posted the largest Q2-2022 net profits 
among the sector companies with USD 23.1 Mn up from USD 20.9 Mn in Q2-2021. 

On the other hand, aggregate net profits for the Insurance Sector fell 75.3% during the quarter mainly due to Bahrain National 
Holding Co’s Q2-2022 loss of USD 5.7 Mn down from a profit of USD 3.3 Mn in Q2-2021 dragging down the total profits of the 
sector.  

Total Q2-2022 net loss of the Food, Beverage & Tobacco stood USD 5.5 Mn down from a Q2-2021 net profit of USD 3.7 Mn.  
Both companies in the sector recorded a loss during the quarter. Bahrain Flour Mills announced a Q2-2022 net loss of USD 4 
Mn against a profit of USD 3.5 Mn. The company attributed the loss to a decline in market valuation of equity investment. 
Similarly, Delmon Poultry Co registered a Q2-2022 loss of USD 1.5 Mn against a profit of USD 0.14 Mn in Q2-2021. The 
company attributed the loss on a loss incurred by investment in an associate.  

 

 

Oman 
Total net profits for listed companies in Oman increased by 11% y-o-y to USD 468.4 Mn in Q2-2022 compared with USD 422 
Mn in the corresponding quarter in 2021. Q2-2022 earnings of the Banking Sector, the biggest sector in the exchange by 
market cap, improved 11.5% to reach USD 276.4 Mn up from USD 248 Mn in Q2-2021. The Utilities Sector followed with the 
second largest total net profits of USD 57.7 Mn during Q2-2022 down from USD 62.2 Mn in Q2-2021. Bank Muscat, Oman’s 
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المصدر: البيانات المالية للشركات، بلومبرج، رويترز وبحوث كامكو إنفست

ويعزى نمو أرباح قطاع االتصاالت إلى ارتفاع األرباح التي أعلنت 
عنها شركة عمان تل والتي بلغت 41.8 مليون دوالر أمريكي في 
الربع الثاني من العام 2022 مقابل 39.8 مليون دوالر أمريكي في 
الربع الثاني من العام 2021. وبالمقارنة، ارتفع صافي ربح الشركة 
الربع  في  المائة  في   51.5 بنسبة  لالتصاالت  القطرية  العمانية 

الثاني من العام 2022 والذي بلغ 13.5 مليون دوالر أمريكي.

من جهة أخرى، شهد قطاع المواد األساسية أعلى نسبة نمو في 
2022 على مستوى قطاعات  العام  من  الثاني  الربع  أرباح  صافي 
عمان  وشركة  لألسمنت  ريسوت  شركة  من  كاًل  وعادت  السوق. 
كلورين لتسجيل أرباح مرة أخرى في الربع الثاني من العام 2022 
بعد تسجيل خسائر في الربع الثاني من العام 2021. وأعلنت شركة 
ريسوت لألسمنت عن وصول صافي الربح إلى 0.4 مليون دوالر 
خسائر  صافي  مقابل   2022 العام  من  الثاني  الربع  في  أمريكي 
بقيمة 8.6 مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2021. 
دوالر  مليون   2.1 كلورين  عمان  شركة  ربح  صافي  بلغ  وبالمثل، 
أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 مقابل خسارة قدرها 0.4 

مليون دوالر أمريكي في الربع الثاني من العام 2021.





أهم زيارات ولقاءات االتحاد

السلمي: االستثمار في الشباب استثمار للوطن، وهي مسؤولية الجميع.

آثار  وذات  الخصوص  وجه  على  الشباب  فئة  تمس  آفة  المخدرات  الشطي: 
مدمرة على المجتمع تسترعي انتباه الجميع.

استقبل اتحاد شركات االستثمار ممثلي المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات )غراس( في مقر االتحاد، حيث رحب السيد/ صالح 
صالح السلمي -رئيس مجلس إدارة االتحاد بالسيد/ د.أحمد خضر الشطي- الرئيس التنفيذي للمشروع وفريق المشروع المرافق له، وأشاد 
السيد/ صالح السلمي بالجهود البناءة والمثمرة التي يبذلها مشروع )غراس( الوطني في مواجهة آفة المخدرات والوقاية منها و نشر الوعي 

بين أفراد المجتمع بمخاطرها.

وانتهاًء  والجامعة  المدرسة  من  بدءاً  الجميع  مسؤولية  وهي  للوطن،  استثمار  الشباب  في  االستثمار  أن  على  السلمي  صالح  السيد/  وأعرب 
بمؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص من خالل تأهليهم وتدريبهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة، وذلك إيماناً من االتحاد بأهمية 

المسؤولية االجتماعية ودورها في مساندة الكويت في تحقيق رؤيتها الشاملة لالستدامة وبما يتوافق مع رؤية 2035 وخطة التنمية الوطنية.

من جانبه، أكد السيد/ د. أحمد الشطي بأن التصدي آلفة المخدرات مسؤولية مشتركة لكافة الجهات، فهذه اآلفة التي تمس فئة الشباب على 
وجه الخصوص وذات اآلثار المدّمرة على المجتمع تسترعي انتباه الجميع.

وقد تم خالل اللقاء مناقشة إمكانية دعم االتحاد لمشروع )غراس( الوطني، حيث ذكر السيد/ د. أحمد الشطي أن فريق المشروع بصدد 
إطالق »منصة غراس اإللكترونية«، وهي منصة إعالمية توعوية متكاملة تهدف لنشر الوعي من خالل تقديم برامج توعية ووقاية استباقية 
وأنشطة مهارات حياتية، باإلضافة إلى إقامة معارض ومؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية، واستشارات نفسية وأسرية واجتماعية، وعمل 
أبحاث ودراسات لرصد النتائج والمتابعة، بما يساهم في حماية الشباب من مخاطر اآلفات السلبية وتعزيز القيم اإليجابية لما لنشر األخالق 
من دور هام وفعال في مقاومة اآلفات المجتمعية المعيقة لعملية التنمية بكافة جوانبها، وهو ما سينعكس إيجاباً في دعم واستقرار االقتصاد 

الوطني وازدهار الدولة بسواعد الشباب.

وقد أبدى السيد/ صالح السلمي سعادته بهذه الروح الوطنية لدى فريق المشروع وسعيهم لمواكبة المستجدات واالستفادة من التكنولوجيا 
الحديثة لتمكين الشباب والجيل الجديد واألهل من الوصول للمعلومات واالستشارات التي تمكنهم من مواجهة هذه اآلفات السلبية والوقاية 

منها، بما يساهم في رفعة ونهضة وطننا الغالي الكويت.
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أهم زيارات ولقاءات االتحاد

لقاء االتحاد مع سفارة قبرص 
في دولة الكويت

شركات  اتحاد  رئيس  السلمي  صالح  صالح  السيد/  استقبل 
قبرص  2022/10/23 سفير جمهورية  بتاريخ  مقره  في  االستثمار 
السيد/ مايكل مافروس حيت تم خالل اللقاء مناقشة سبل التعاون 
وتشجيع  التجارية  العالقات  وتطوير  البلدين  بين  االقتصادي 

الفرص االستثمارية.

ومن ناحيته أكد السيد/ مافروس أن جمهورية قبرص تسعى إلى 
وجمهورية  الكويت  دولة  بين  واالقتصادي  التجاري  التبادل  زيادة 
يورو  ماليين   9 إلى   2021 سنة  حجمه  وصل  والذي  قبرص 
لصالح قبرص وكانت صادرات الكويت بعض المنتجات النفطية 

المحدودة.

بدوره أشاد السيد صالح السلمي بالجهود المبذولة من الهيئات 
توقيع  خالل  من  وذلك  العالقات  لتطوير  البلدين  في  الرسمية 
بجميع  التنسيق  وتعزيز  للتعاون  لجنة  إلنشاء  تفاهم  مذكرة 
في  وتم  2022. هذا  يناير  في شهر  المعلومات  وتبادل  المجاالت 
السنوات السابقة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتي وصلت 

إلى 15 اتفاقية لتسير العالقات الثنائية بين البلدين.

ومن مركز اتحاد شركات االستثمار قدم السفير القبرصي السيد 
مافروس دعوة الى الشركات االستثمارية، عبر رئيس االتحاد السيد 
صالح السلمي، للمشاركة في الملتقى االستثماري القبرصي االول 

في دولة الكويت بعنوان »قبرص: بوابتك إلى أوروبا« يوم االثنين 
31 أكتوبر 2022 وذلك لالطالع على الفرص االستثمارية المتاحة 

في الجمهورية القبرصية.

هذا وسلط السفير القبرصي الضوء على أهداف الملتقى ومنها 
يتيح  الذي  القبرصية  للجمهورية  االستراتيجي  الموقع  أهمية 
الضريبي  والنظام  واالفريقية  االوروبية  االسواق  الى  الوصول 

األكثر مالءمة في االتحاد األوروبي.

تحت  سيكون  الحدث  هذا  تنظيم  بإن  القبرصي  السفير  وأعلن 
 ،INVEST CYPRUS االستثمار لتشجيع  الوطنية  الهيئة  رعاية 
وتمنى على االتحاد توجيه الدعوات إلى كافة شركات االستثمار 
االعضاء في االتحاد لحضور هذا الملتقى.  وسيطرح الوفد القادم 
كافة الفرص والمميزات التي سيحصل عليها المستثمر الكويتي.

وانتهى اللقاء بأن شكر السيد/ صالح السلمي السفير القبرصي 
على هذه الزيارة مؤكداً ضرورة التنسيق المستمر لتبادل الزيارات 
بين البلدين للتعرف عن قرب على المشاريع المتاحة في قبرص 

ومساعدة المستثمرين الكويتيين وتسهيل أعمالهم.
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أهم زيارات ولقاءات االتحاد

لقاء االتحاد مع سفارة الجمهورية التركية 
في الكويت

استقبل اتحاد شركات االستثمار وفداً من السفارة التركية حيث 
تربط  التي  الوطيدة  االقتصادية  العالقات  مناقشة  اللقاء  تخلّل 
التعاون  نطاق  توسيع  نحو  المستقبلية  والنظرة  وتركيا  الكويت 
المشترك وتبادل الرؤى االستثمارية بما يخدم المصالح الثنائية 

خالل الفترة المقبلة.
وكان نائب رئيس اتحاد شركات االستثمار السيد/عبدالله حمد 
السفيرة  سعادة  برئاسة  التركي  الوفد  استقبال  في  التركيت 
التركية في الكويت السيدة/ طوبى نور سونمز في مقر االتحاد، 

حيث تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك.
وقال السيد/ عبدالله حمد التركيت على هامش اللقاء: »نالحظ 
ترسخ مفاهيم التعاون بين كل من الكويت وتركيا عاماً تلو اآلخر، 
العمل  دائرة  توسيع  خالل  من  الفعال  التواصل  قنوات  وتتوسع 
االقتصادي، سواء كان على صعيد التبادل التجاري أو السياحي 

أو االستثمار المباشر«.
في  البلدين  بين  التجاري  التبادل  قيمة  أن  إلى  التركيت  وأشار 
2021 بلغت حوالي 800 مليون دوالر بعدما شهدت بعض التراجع 
خالل 2020، نتيجة تفشي فيروس كورونا، والتي بلغت حوالي 600 
مليون دوالر بالمقارنة مع 700 مليون خالل عام 2019، الفتاً إلى أنه 
وحسب أرقام هيئة اإلحصاء التركية فإن قيمة التبادل التجاري 
خالل عام 2022 قد تتخطى األعوام السابقة ما يؤشر إلى تطور 

مستدام في العالقات التجارية بين البلدين، وخاصة مع توقعات 
صندوق النقد الدولى لعام 2022، في إشارة إلى أن الكويت وتركيا 
ستشهدان زيادة في النمو بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

حيث يتوقع أن تصل في الكويت إلى 8.2 و4 في تركيا.
سونمز  نور  طوبى  السيدة  السفيرة  سعادة  أفادت  جانبها،  ومن 
بأن تركيا تتطلع لمزيد من التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، 
مؤكدة أن الكويت لديها مؤهالت وقدرات مالية واستثمارية ليست 
معروفة لدى الكثير من المستثمرين األتراك، ما يتطلب ضرورة 
التواصل بين الجانبين للدفع باالستثمارات سواء داخل تركيا أو 

الكويت.
وأوضحت أن تركيا لديها مقومات استثمارية ليس فقط في العقار 
وصناعة  والتكنولوجي،  الصحي  المجال  في  وإنما  والمقاوالت 
السيارات والطاقة النووية لتوليد الكهرباء النظيفة، وغيرها من 

المجاالت المختلفة.
من  االستفادة  تستطيع  تركيا  أن  إلى  التركية  السفيرة  وأشارت 
من  وغيرها  اإلسالمي  االقتصاد  قطاع  في  الكويت  خبرات 
القطاعات، منوهة إلى ضرورة توثيق العالقات بين الجانبين من 
التابع  االستثمار  لمكتب  االتحاد  أعضاء  يمثل  وفد  زيارة  خالل 
تواجه  التي  العقبات  كافة  تذليل  على  للعمل  الجمهورية  لرئاسة 
الفرص  على  والتعرف  تركيا  إلى  للقدوم  الكويتيين  المستثمرين 
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2022 والذي يؤشر إلى عمق العالقات على المستويات كافة وإلى 
النظرة المستقبلية الواعدة التي تقوم على الثقة والتعاون المشترك 

في كافة المواضيع اإلقليمية والدولية.
الكويت في السجاد واألغطية  إلى  التركية  الصادرات  أهم  وتتمثل 
واإلكسسوارات  البرية  واآلليات  والفوالذ  والحديد  األرضية 
والماكينات وقطع التبديل والنسيج والذهب والمجوهرات واألغنام 
والمراكب البحرية والسيارات، وسمك القاروس، والحديد والصلب 

ومواد البناء واألثاث ومنتجات الرخام.
يتقدمها البترول  تركيا  إلى  الكويتية  الصادرات  أهم  أما 
العضوية  الكيميائية  والمنتجات  البتروكيمياء  ومنتجات  الخام 

والبالستيك والمواد البالستيكية.
للحوار  آليات  على  البلدين  كال  في  الرسمية  الهيئات  واعتمدت 
من اللجنة  كل  في  تجسدت  والتي  العالقات  لتطوير  الالزمة 
المشتركة للتعاون التي تأسست برئاسة مشتركة لوزراء الخارجية 
رئاستها  في  التشارك  يتم  المشتركة والتي  االقتصادية  واللجنة 

أيضاً على المستوى الوزاري.
وكان لتلك اللجان دور في توطيد العالقات بين البلدين من نواحي 
تأكيدها  تم  والتي  واقتصادية  سياسية  تعليمية،  ثقافية،  عدة: 
شملت  فيما   ،2021 عام  خالل  ُوّقعت  التي  االتفاقية  خالل  من 

االتفاقيات الموقعة بين الطرفين المجاالت التالية:
تركيا  جمهورية  وحكومة  الكويت  حكومة  بين  العمل  خطة   -1

لألعوام 2022-2021.
2- مذكرة تفاهم في مجال البيئة.

3- بروتوكول التعاون بين وزارة اإلعالم الكويتية ومؤسسة اإلذاعة 
والتلفزيون التركية.

4- بروتوكول التعاون في مجاالت الصحافة واإلعالم.
العامة  والمديرية  الوطنية  الكويت  مكتبة  بين  تفاهم  مذكرة   -5

للمكتبات والمنشورات في وزارة الثقافة والسياحة.
6- مذكرة تفاهم في مجال الشؤون والسياسات االجتماعية.

اتفاقيات سابقة )فاعلة(:

االزدواج  لتجنب  الكويت  ودولة  تركيا  جمهورية  بين  اتفاقية   -  1
الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال

2- اتفاقية التجارة بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة الكويت
3 - اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية تركيا 

وحكومة دولة الكويت
4- اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة الكويت بشأن 

التعاون االقتصادي والفني
5 - اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة الكويت بشأن 

المساعدة والتعاون المتبادلين في المسائل الجمركية
6- اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة الكويت بشأن 

التشجيع والحماية المتبادلين لالستثمارات.

االستثمارية المتاحة.
التعاون  بهذا  التركيت  السيد/ عبدالله  ذاته، رحب  السياق  وفي 
مجموعة  في  كبيراً  نمواً  حققت  التي  وهي  تركيا،  أن  وأكد 
العشرين G20 حيث وصلت إلى المرتبة الثانية، لديها فرص كثيرة 

يستطيع المستثمر الكويتي االستفادة منها.
سونمز  نور  طوبى  السيدة  السفيرة  سعادة  أفادت  جانبها،  ومن 
بأن تركيا تتطلع لمزيد من التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، 
مؤكدة أن الكويت لديها مؤهالت وقدرات مالية واستثمارية ليست 
معروفة لدى الكثير من المستثمرين األتراك، ما يتطلب ضرورة 
التواصل بين الجانبين للدفع باالستثمارات سواء داخل تركيا أو 

الكويت.
وأوضحت أن تركيا لديها مقومات استثمارية ليس فقط في العقار 
وصناعة  والتكنولوجي،  الصحي  المجال  في  وإنما  والمقاوالت 
السيارات والطاقة النووية لتوليد الكهرباء النظيفة، وغيرها من 

المجاالت المختلفة.
من  االستفادة  تستطيع  تركيا  أن  إلى  التركية  السفيرة  وأشارت 
من  وغيرها  اإلسالمي  االقتصاد  قطاع  في  الكويت  خبرات 
القطاعات، منوهة إلى ضرورة توثيق العالقات بين الجانبين من 
التابع  االستثمار  لمكتب  االتحاد  أعضاء  يمثل  وفد  زيارة  خالل 
تواجه  التي  العقبات  كافة  تذليل  على  للعمل  الجمهورية  لرئاسة 
الفرص  على  والتعرف  تركيا  إلى  للقدوم  الكويتيين  المستثمرين 

االستثمارية المتاحة.
التعاون  بهذا  التركيت  عبدالله  السيد/  رحب  ذاته،  السياق  وفي 
مجموعة  في  كبيراً  نمواً  حققت  التي  وهي  تركيا،  أن  وأكد 
العشرين G20 حيث وصلت إلى المرتبة الثانية، لديها فرص كثيرة 

يستطيع المستثمر الكويتي االستفادة منها.
للشركات  مناسبة  بيئة  تعتبر  التركية  األسواق  أن  بالذكر  جدير 
الكويتية لالستثمار وذلك مع وجود أكثر من 380 شركة ذات رأسمال 
كويتي تعمل في مجاالت التمويل والعقارات والمواد الغذائية. وفي 
المقابل يوجد أكثر من 50 شركة تركية عاملة في الكويت والتي تلتزم 

بتنفيذ مشاريع إنشائية متعددة.
وحسب اإلحصاءات الرسمية تتجاوز عدد العقارات التي اشتراها 
الكويتيون في تركيا منذ عام 2015 إلى  2022 نحو 13،800 عقار والتي 

يستفيد أصحابها من مزايا عديدة منها:
- الحصول على عائد مالي شهري )استثمار عقاري( 

- ازدياد قيمة رأس المال أو زيادة قيمة العقار
-إمكانية الحصول على الجنسية التركية وذلك بتملكك عقار بقيمة 
250 ألف دوالر، وتعهده بعدم بيع العقار لمدة 3 سنوات على األقل.
العقارات  في  االستثمار  نحو  التوجه  في  الرئيسي  السبب  ويعود 
التركية إلى الحركة السياحية الكبيرة من الكويت والتي شجعت على 
الكويت  السائحين من  النوع من االستثمار بحيث وصل عدد  هذا 

الذين دخلوا تركيا خالل عام 2021 نحو 246 ألف سائح.
قيمة  وصلت  فيها  االستثمار  يتم  التي  القطاعات  تنوع  ومع 
في  دوالر  مليار   2 إلى  تركيا  في  الكويتية  المباشرة  االستثمارات 
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ا�ستطاع قطاع ال�ستثمار اأن يكون م�ساهماً رئي�سياً في 

القت�ساد الكويتي على مر ال�سنين مر�سياً الدور الكبير 

الذي تلعبه الأ�سواق المالية في تطوير القطاع المالي 

والخدمات  ال�ستثمار  ل�سركات  كان  وقد  عام.  ب�سكل 

الأ�سواق  وتحديث  تطوير  في  حيوي  دور  التمويلية 

المالية في الكويت، الأمر الذي كان له اأثره في جذب 

في  الخا�ش  القطاع  دور  وتفعيل  الأجنبي  ال�ستثمار 

نمو القت�ساد الكويتي. وفي �سوء العمل الم�ستمر من 

ومواكبة  الكويت  في  المالية  بالأ�سواق  الرتقاء  اأجل 

العالم و�سع قطاع  التطورات القت�سادية على �سعيد 

ال�ستثمار ن�ساطه لي�سمل الأ�سواق الإقليمية والعالمية. 

اتحاد  تاأ�سي�ش  تم  القطاع  هذا  اأهمية  من  انطالقاً 

�سركات ال�ستثمار، والذي تم اإ�سهاره في يناير 2005، 

�سركات  من  �سركة   33 ع�سويته  في  حالياً  ليجمع 

ال�ستثمار والخدمات المالية، منها 19 �سركة مدرجة 

في بور�سة الكويت لالأوراق المالية. كما ي�سمل مجال 

عمل قطاع ال�ستثمار في الكويت تقديم خدمات مالية 

عدد  يبلغ  بحيث  الإ�سالمية  ال�سريعة  لأحكام  وفقاً 

�سركات ال�ستثمار الإ�سالمية الأع�ساء في التحاد 14 

�سركة.

 يبلغ عدد �سركات ال�ستثمار والخدمات التمويلية 48 

م�سجلة  و/اأو  المال  اأ�سواق  هيئة  من  مرخ�سة  �سركة 

لدى بنك الكويت المركزي، وفى يوليو عام 2022، بلغت 

اأ�سولها المدارة حوالي 27.18 مليار دينار كويتي وفقاً 

�سركة   22 منهم  المركزي،  الكويت  بنك  لإح�سائيات 

مدرجة في بور�سة الكويت لالأوراق المالية.

ويُعد قطاع الخدمات المالية )قطاع ال�ستثمار( ثاني 

اأكبر قطاع في بور�سة الكويت لالأوراق المالية، خالل 

عام 2021، من حيث قيمة اإجمالي التداول بعد قطاع 

بـ 3.7 مليار دينار كويتي، فيما يحتل المركز  البنوك 

الأول من ناحية كمية اإجمالي التداول ب 36.2 مليار 

�سهم. هذا وتبلغ عدد �سركات قطاع الخدمات المالية 

المدرجة في بور�سة الكويت 44 من اإجمالي 157 �سركة 

مدرجة.

الر�صالة

ال�ستثمار  قطاع  كفاءة  لتطوير  المالئم  المناخ  تهيئة 

والخدمات المالية تما�سياً مع التطورات في الأ�سواق 

الذاتية  والتنظيمات  الت�سريعات  فيها  بما  العالمية 

لخدمة القت�ساد الوطني.

اأهم اأغرا�س اتحاد �صركات اال�صتثمار

ال�ستثمار  قطاعات  وتطوير  تنمية  على  العمل  پ 

والخبرات  المادية  الإمكانيات  اأف�سل  با�ستخدام 

الب�سرية المتاحة لدى اأع�ساء التحاد.

پ اإعداد الدرا�سات والبحوث الفنية والمتخ�س�سة في 

قطاع التنمية والتطوير ال�ستثماري.

في  الموؤ�س�سات  كافة  مع  الراأي  وتبادل  الت�ساور  پ 

الدولة لتحقيق م�سالح الأع�ساء والقت�ساد الوطني 

والأهلية  الحكومية  الجهات  مختلف  مع  والتعاون 

باأن�سطة  ال�سلة  ذات  ال�ستثمار  بقطاع  المخت�سة 

اأع�ساء  تواجه  التي  المعوقات  لتذليل  التحاد 

التحاد.

اأو  اإبداء الراأي فيما قد يعر�ش عليه من م�ساريع،  پ 

قرارات  اأو  لوائح،  اأو  نظم،  اأو  قوانين،  مقترحات 

ب�ستى �سوره  اأو القت�ساد  تتعلق بمجال ال�ستثمار 

المجالت  واأي�ساَ  مبا�سر  غير  اأو  مبا�سر  ب�سكل 

اأو  ال�ستثمارية  ال�سركات  عمل  بتنظيم  الخا�سة 

المرخ�ش لها اأو الإ�سراف اأو الرقابة عليها.

والندوات  الموؤتمرات  في  والم�ساركة  التنظيم  پ 

والعالمية  المحلية  والبحثية  الدرا�سية  والحلقات 
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والقت�سادي  ال�ستثماري  بالن�ساط  المتعلقة 

وتعميم نتائجها وتو�سياتها والأبحاث التي تقدم 

فيها على اأع�ساء التحاد.

لأع�ساء  والثقافي  المهني  بالم�ستوى  الرتقاء  پ 

الجتماعية  الأن�سطة  وتنظيم  واإقامة  التحاد 

لأع�ساء التحاد.

الثقافة  لن�سر  العالمية  المطبوعات  اإ�سدار  پ 

ال�ستثمارية والتجارية في المجتمع ولدى اأع�ساء 

التحاد.

في  المتخ�س�سة  التدريبية  الدورات  اإقامة  پ 

واأن�سطة  وال�ستثمارية  المالية  المجالت 

من  وغيرها  والقت�سادية  الأع�ساء  ال�سركات 

الجهات ذات ال�سلة. بهدف الم�ساهمة في تاأهيل 

العاملين  ودعم  الوطنية  الكوادر  وتنمية  وتطوير 

بقطاع ال�ستثمار والأن�سطة المالية والقت�سادية.

عن  للدفـاع  الق�سائية  الدعاوي  اإقــامة  حق  وله 

حقوق الم�سالح العامة لأع�ساء التحاد دون اأن 

يوؤثر ذلك على حق كل ع�سو في التقــا�سي.

أعضاء االتحاد

مجلس إدارة االتحاد

مجموعة اأرزان المالية للتمويل وال�ستثمار1

�سركة ال�سفاة لال�ستثمار2

كامكو اإنف�ست3

�سركة اأعيان لالجارة وال�ستثمار4

ال�سركة الكويتية لال�ستثمار5

ال�سركة الأولى لال�ستثمار6

ال�سركة الكويتية للمقا�سة7

�سركة ال�ستثمارات الوطنية 8

�سركة المركز المالى الكويتى9

�سركة بيت الأوراق المالية10

�سركة بيتك كابيتال لال�ستثمار11

�سركة مجموعة الإمتياز ال�ستثمارية12

�سركة الكويت وال�سرق الأو�سط لال�ستثمار المالي13

�سركة عمار للتمويل والإجارة14

�سركة وفرة لال�ستثمار الدولي15

�سركة اأ�سول لال�ستثمار16

�سركة التمدين ال�ستثمارية17

�سركة المنار للتمويل والإجارة18

�سركة كويت بيالرز لال�ستثمار المال19

�سركة الوطني لال�ستثمار20

�سركة ديمه كابيتال لال�ستثمار21

�سركة بوبيان كابيتال لال�ستثمار 22

�سركة نور لال�ستثمار المالي 23

ال�سركة الكويتية للتمويل وال�ستثمار )كفيك(24

�سركة ال�ساحل للتنمية وال�ستثمار25

�سركة ر�ساميل لال�ستثمار26

�سركة كاب كورب لال�ستثمار27

�سركة المجموعة المالية هيرم�ش اإيفا للو�ساطة المالية28

�سركة الم�سار لالإجارة وال�ستثمار 29

�سركة الو�سيط لالأعمال المالية )�ش.م.ك( 30

�سركة كى اآي �سي للو�ساطة المالية 31

�سركة ال�سرق للو�ساطة المالية32

�سركة كفيك للو�ساطة المالية33

رئي�ش مجل�ش الإدارة�صالح �صالح ال�صلمي

نائب رئي�ش مجل�ش الإدارةعبداهلل حمد التركيت

اأمين ال�سر وع�سو مجل�ش الإدارةفي�صل من�صور �صرخوه

اأمين ال�سندوق وع�سو مجل�ش الإدارةعبداهلل محمد حمود ال�صطي

ع�سو مجل�ش الإدارةبدر نا�صر ال�صبيعى

ع�سو مجل�ش الإدارةعي�صى خالد العي�صى

ع�سو مجل�ش الإدارةفهد عبدالرحمن المخيزيم

ع�سو مجل�ش الإدارةدخيل عبدالله الدخيل

ع�سو مجل�ش الإدارةمحمد عبدالله السعد
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ال�صيد/ عبداهلل حمد التركيت 

رئي�ش اللجنة 

�سركة ال�سفاة لال�ستثمار 

نائب رئي�ش مجل�ش اإدارة التحاد

ال�صيد/ �صالح �صالح ال�صلمي

ع�سو اللجنة

مجموعة اأرزان المالية للتمويل وال�ستثمار

رئي�ش مجل�ش اإدارة التحاد

ال�صيدة/ ابتهاج عبدالعزيز م�صاعد الرومي

ع�سو اللجنة

�سركة ال�ستثمارات الوطنية

نائب رئي�ش اأول - اإدارة الت�سويق والعالقات العامة

االآن�صه/ ح�صه حمد اأحمد العميري

ع�سو اللجنة

�سركة اأ�سول لال�ستثمار

م�ساعد مدير ال�ستثمار

ال�صيدة/ �صارة جا�صم المكيمي

ع�سو اللجنة

�سركة ال�سفاة لال�ستثمار 

مديرة العالقات العامة والت�سويق

ال�صيد/ طارق اأحمد عبدالعزيز اأحمد الجا�صم

ع�سو اللجنة

ال�سركة الكويتية للتمويل وال�ستثمار )كفيك(

رئي�ش القطاع التنفيذي - العالقات العامه، الت�سويق وعالقات 

الم�ستثمرين

ال�صيد/ م�صطفى نجيب زنتوت

ع�سو اللجنة

كامكو اإنف�ست

رئي�ش اإدارة الت�سويق وعالقات الم�ستثمرين

فدوى دروي�س

نائب الأمين العام 

ومدير مركز درا�سات ال�ستثمار بالوكالة

النا�صر: 

االتحاد  رئيس  قيادة  وتحــــت  للنـــــشر  تايمـــــز  كــويت  دار  مــع  بـــالتعاون  بـــالكويت   )UIC( االستـثـمـار  شركــات  اتحـاد 
السيد/ صالح صالح السلمي ورئيس تـــحــــرير المجلة السيد/ بدر  ناصر الـــــسبيعي.

)UIC( لجنة الإعالم والت�سويق لدى اتحاد �سركات ال�ستثمار

اتحاد �صركات اال�صتثمار - الكويت

الميزانين

مبنى غرفة تجارة و�سناعة الكويت

�سارع مبارك الكبير

مدينة الكويت

�سندوق بريد: 27555  ال�سفاة

 رمز بريدي: 13136 الكويت 

تليفون

+965-2228-0370 

فاك�س

 +965-2249-0091/2

البريد االإلكتروني

uic@unioninvest.org

الموقع االإلكتروني

www.unioninvest.org
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