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االربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ اقتصـاد

أداء صناديق األسهم الكويتية (التقليدية واملتوافقة مع الشريعة اإلسالمية)
لعام ٢٠٢١ والربع األول ٢٠٢٢  (٣١ مارس ٢٠٢٢)

اسم الصندوق
رأس مال العائد للربع

الصندوق (وحدة)
صافي أصول 

العائد السنوي العائد منذ الصندوق د.ك.

 منذ التأسيس ٪ التأسيس ٪٣١ مارس ٣١٢٢ مارس ٢٢األول ٢٠٢٢

التصنيف حسب حجم الصندوقصناديق األسهم املتوافقة مع الشريعة االسالمية
٦٫٩٥٪١٢٠٫٦١٪٤٩,٨٨٥,٠٣١ ٢٢,٦١٢,٢١٧ ١٤٫٣١٪صندوق الدرة االسالمي

٣٫٢٣٪٥٣٫٣٨٪٤٩,٣٦١,٧١٠ ٤١,٨٧٢,٦٨١ ١٢٫٦٢٪صندوق الفجر
٤٫٨٨٪٨٧٫٦٥٪ ٢٣,٧٨١,٧٣٦  ١٩,٤٢٨,٤٢٤ ١٤٫٠٣٪صندوق الكويت االستثماري

٩٫٩٨٪١٧٧٫٣٨٪٢٠,٥١٣,٦٩٠ ٧,٣٩٥,٤٣٣ ١٤٫٩٤٪صندوق املركز االسالمي
٥٫٩٣٪١٠٦٫٧٩٪ ٩,٥٦١,٩٩١ ١٩,٦٠٧,١٩٥ ١٢٫٥٤٪صندوق الدارج االستثماري
٢٫٩٣٪٥٥٫٧٠٪ ٤,٠٧٧,١٢٢  ٦,٣٩١,٩٠٠ ٠٫٩٠٪صندوق الهدى االسالمي 
(٠٫٤٦٪)(٦٫٥٧٪)٢,٧٦٢,٧٩٥  ٢,٩٥٧,١٩٨ ٢٠٫٣٨٪صندوق ثروة االسالمي

٢٫٨١٪٣٣٫٥٩٪٢,٢٠٥,٠٩٢  ٢,٠١٣,٠٠٠ ١١٫٨٩٪صندوق كاب كورب احمللي
التصنيف حسب حجم الصندوقصناديق االسهم التقليدية

٢١٫٠٨٪٤١٤٫٨٧٪ ٢٠٥,٨٧٧,٣٦٧  ١٣٧,٨٩٠,٨٨٩ ١٤٫٦١٪صندوق الرائد لالستثمار
١٦٫٧١٪٣٣٤٫٣٧٪ ١٨٠,٥٢٤,٢٨٨  ١٩٩,٢٦٦,٠٨٢ ١٤٫٠٦٪صندوق الوطنية االستثماري
٦٠٫٩٦٪١,٣٤٧٫٠٧٪ ١٠٤,٦١١,٢٧١  ١٤,٤٥٨,٣٦١ ١٥٫٠٠٪صندوق املركز للعوائد املمتازة

٣٢٫٣٠٪٦٧٤٫٧٩٪ ٧٩,٩٠٤,٨١٨  ٣١,٣٠٢,٨٧٢ ١٩٫٢٢٪صندوق كامكو ملؤشر السوق االول
٢٢٫٨٨٪٤٦٢٫٧١٪ ٦٥,٢٤٨,٠٦٦  ١١,٥٩٥,٣٦٥ ١٥٫١١٪صندوق املركز-  ميداف

١٣٫٣٠٪٢٥٩٫٤٨٪ ٦٤,٦٧١,١٢٤  ٤٥,٧٦٩,٦٢٤ ١١٫٧٨٪صندوق وفرة
٥٫٨٣٪١١٢٫٣٧٪ ٦٢,٤٥٣,٦٠٨  ٣٣,٩٧٨,٤٧١ ١٦٫٠٨٪صندوق فرصة املالي

٦٫٣٦٪١٠٩٫٥٠٪ ٣٨,٥٠٩,٧٣٧  ١٨,٣٧٩,١٩٧ ١٦٫٧١٪صندوق كامكو االستثماري
٩٫٧٠٪١٨١٫١٠٪ ٣٧,١٠٨,٣٢١  ٣٤,٥١٦,٦٥٩ ١٥٫٤٨٪الصندوق االهلي الكويتي

٦٫٧٦٪١٣٠٫١٩٪ ٢٨,٥٥٧,٤٤٢  ٢٥,٠٣٤,٣٢٢ ١٥٫٧٢٪صندوق الساحل االستثماري
١٠٫١٤٪١٩٢٫٩٠٪ ١٣,٥٨٩,٥٦٨  ٨,٤٠٦,٠٢٨ ٢٫٧٠٪صندوق الرؤية

١٫٥٦٪٢٢٫٥٩٪ ٦,٨٠٧,٩٠٢  ٥,٥٥٣,٥٨٣ ١٥٫٧٦٪صندوق الوطني لالسهم الكويتية
٩٫٤٧٪١٣٥٫٢٩٪ ٤,٦٧٣,٩٩٦  ٣,٤٠٨,٥٠٩ ٢٧٫٩٣٪صندوق ثروة االستثماري

(٠٫٨٧٪)(١٣٫٨٩٪) ٢,٨٩٥,٨٠٥  ٥,١٦١,٠٢٣ ١٧٫٤٣٪صندوق الوسم

مليار دينار أصول صناديق األسهم الكويتية.. تعادل ٢٫٢٪ من قيمة البورصة

احمللل املالي

بلغ إجمالي صافي أصول صناديق 
األسهم الكويتية التي تستثمر في األسهم 
املدرجة في بورصة الكويت (التقليدية 
واملتوافقة مع الشريعة اإلسالمية) نهاية 
شهر مارس ٢٠٢٢ نحو ١٫٠٦ مليار دينار 
أي مــا يعادل نســبة ٢٫٢٪ من إجمالي 
القيمة السوقية ألسهم الشركات املدرجة 
في بورصة الكويت التي بلغت ٤٨ مليار 
دينار وبارتفاع قدره ١١٠ ماليني دينار، 

خالل الربع األول من عام ٢٠٢٢.
وتعتبــر هذه النســبة الــى القيمة 
السوقية لبورصة الكويت متواضعة، 
حيث توزعــت على صناديق األســهم 
التقليدية التي بلغ صافي أصولها نحو 
٨٩٥ مليون دينار (٨٥٪ من صافي أصول 
صناديق األسهم الكويتية) بارتفاع قيمته 
٩٢ مليون دينار عن نهاية شهر ديسمبر 
٢٠٢١، ومن املالحظ انخفاض في إجمالي 
رؤوس أموالها خالل الربع األول ٢٠٢٢ 
بنحو ١١ مليون وحدة استثمارية، بينما 
صناديق األسهم املتوافقة مع الشريعة 
اإلسالمية سجلت صافي أصول ما قيمته 
١٦٢ مليون دينار ما يعادل ١٥٪ من صافي 
أصول صناديق األســهم التي تستثمر 
في بورصة الكويت وارتفعت بنحو ١٧ 
مليون دينار في الربع األول من عام ٢٠٢٢ 
بينما انخفض إجمالي رأسمال صناديق 
األسهم املتوافقة مع الشريعة االسالمية 
بنحو ١٫٥ مليون وحدة استثمارية خالل 

الفترة ذاتها من السنة.
ومن املالحظ تركز صناديق األسهم 
احملليــة في ٧ صناديــق كبيرة احلجم 
تفوق صافي أصــول الصندوق الـ ٥٠ 
مليون دينار، وتشكل نحو ٧٢٪ من مجمل 
صافي قيمة أصول صناديق األسهم، حيث 
تديرها الشــركات الكويتية الرائدة في 

إدارة االصول تتقدمها الشركة الكويتية 
لالستثمار واملركز املالي الكويتي وشركة 
االستثمارات الوطنية وكامكو لالستثمار.

ويعتبر صندوق الرائد لالســتثمار 
(الذي تديره الشركة الكويتية لالستثمار) 
أكبر صناديق األسهم احمللية حجما في 
الكويت من حيث صافي قيمة االصول 
التي بلغت نهاية شهر مارس ٢٠٢٢ حوالي 
٢٠٦ ماليني دينار أي ما يعادل ١٩٪ من 
حجــم صناديق األســهم احمللية، يليه 
صنــدوق الوطنية االســتثماري (الذي 
تديره شــركة االســتثمارات الوطنية) 
بصافي قيمة أصول بلغت ١٨٠٫٥ مليون 
دينار ما يعادل ١٧٪ من صافي قيمة أصول 
صناديق األسهم احمللية، بينما بلغ حجم 
صندوق املركز للعوائد املمتازة وصندوق 
كامكو ملؤشر السوق االول نحو ١٠٤٫٦ 
ماليني و٨٠ مليون دينار على التوالي.

وبالتزامن مع األداء اجليد لبورصة 
الكويت خالل عــام ٢٠٢١ والربع األول 
من عام ٢٠٢٢، سجلت جميع صناديق 
األسهم الكويتية التقليدية عوائد إيجابية 
في الربع األول من ٢٠٢٢ حيث تراوحت 
عوائدهــا ما بني ١٢٪ و٢٨٪، بينما ربح 
مؤشــر السوق العام لبورصة الكويت 
١٥٫٧٪ أما بالنسبة ألداء صناديق األسهم 
الكويتية املتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلســالمية فجميعهــا ســجلت عوائد 
إيجابية حيث تراوحت عوائدها ما بني 

١٢٪ و٢٠٪.
الســابق ليــس  تنويــه: إن األداء 
بالضرورة مؤشر وال ينبئ بالضرورة 
عن األداء املستقبلي، وان ما حققته هذه 
الصناديق االســتثمارية من عائد على 
االستثمار في السابق ال ميكن االعتماد 

عليه بالنسبة للنتائج املستقبلية.

٨٩٥ مليون دينار أصول الصناديق التقليدية.. و١٦٢ مليوناً للصناديق اإلسالمية

٧ صناديق محلية تتركز فيها أصول الصناديق احمللية كبيرة احلجم.. تشكل ٧٢٪ من اإلجماليانخفاض رؤوس أموال الصناديق التقليدية بنحو ١١ مليون وحدة.. و١٫٥ مليون وحدة لـ «اإلسالمية»

«كيبكو» حتقق ٣٫١ ماليني دينار أرباحًا صافية في الربع األول

أعلنت شــركة مشــاريع الكويت القابضة «كيبكو» 
عن حتقيــق أرباح بقيمة ٣٫١ ماليــني دينار (ما يعادل 
١٠٫٢ ماليني دوالر) خالل األشهر الثالثة األولى من عام 
٢٠٢٢ باملقارنة مع خسارة بقيمة ٨٫٤ ماليني دينار خالل 

الفترة املقابلة من العام املاضي.
وقالت الشــركة في بيان صحافي إن ربحية السهم 
ارتفعت خــالل الربع األول من العام (األشــهر الثالثة 
املنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢) لتصل إلى ١٫٣ فلس للسهم 
الواحد باملقارنة مع خســارة بقيمة ٤٫٥ فلوس للسهم 
الواحد في الفترة املقابلة، أما إيرادات الشركة فلم يطرأ 
عليها تغيير يذكــر خالل هذا الربع من العام باملقارنة 
مع الفترة نفســها من العام املاضي بعدما بلغت ١٦٢٫١ 

مليون دينار مقابل ١٦٢٫٢ مليون دينار.
وأشارت الشركة إلى أن إجمالي األصول املجمعة مع 

نهاية األشــهر الثالثة األولى من العام احلالي بلغ ١٠٫٦ 
مليــارات دينار (ما يعادل ٣٤٫٩ مليار دوالر) باملقارنة 

مع ١٠٫٢ مليارات دينار كما في نهاية عام ٢٠٢١.
وبهذه املناســبة، قالت الرئيس التنفيذي ملجموعة 
شــركة املشــاريع الشــيخة ادانا ناصر صباح األحمد 
الصبــاح: «حتدثنا خالل منتدى الشــفافية األخير عن 
نظرتنا إلى عام ٢٠٢١ باعتباره العام الذي عرفت خالله 
شركات املجموعة انتعاشا في األداء، وتوقعنا أن تستمر 
شركاتنا الرئيسية في النمو. إن نتائج الربع األول من 
عام ٢٠٢٢ تؤكد ذلك. لقد كان أداء أنشطتنا في قطاعات 
البنوك والتأمني والكيماويات البترولية جيدا، في وقت 
عادت فيه أنشطتنا العقارية إلى حتقيق عوائد تشغيلية 
إيجابية. وبالتزامن مع عرض االندماج الذي تقدمنا به 
إلى شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية فإننا 

نعتقد أن هذا العام سيمهد الطريق إلطالق منوذج أعمال 
أقوى وأكثر استدامة».

جتدر اإلشارة إلى أن شركة مشاريع الكويت (القابضة) 
هي شركة قابضة تركز على االستثمار في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. وقد جنحت استراتيجية شركة 
املشاريع على مدار أكثر من ٣٠ عاما، وهي االستراتيجية 
القائمــة على االســتحواذ على الشــركات فــي املنطقة 

وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.
تنشــط مجموعة شركة املشاريع في عدة قطاعات، 
إال أن أنشــطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في 
قطاعات اخلدمات املالية، اإلعالم، العقارات والصناعة. 
وللمجموعة حصص ملكية رئيسية في بنوك جتارية 
وشــركات تأمني وشــركات إدارة األصــول واخلدمات 

املصرفية االستثمارية.

١٦٢٫١ مليون دينار إيرادات الشركة.. و١٠٫٦ مليارات دينار إجمالي األصول املجمعة

الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد الصباح

الشـيخة ادانـا ناصر صباح األحمـد: نتائج الربـع األول تعكـس توقعاتنـا بتحقيق منو تشـغيلي في ٢٠٢٢
أداء أنشـطتنا في البنـوك والتأمني والكيماويات البترولية جيد.. واألنشـطة العقارية حققـت عوائد إيجابية

«أرامكو» تتجاوز «آبل» وتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم بـ «أرامكو» تتجاوز «آبل» وتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم بـ «أرامكو» تتجاوز «آبل» وتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم بـ «أرامكو» تتجاوز «آبل» وتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم بـ «أرامكو» تتجاوز «آبل» وتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم بـ «أرامكو» تتجاوز «آبل» وتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم بـ «أرامكو» تتجاوز «آبل» وتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم بـ «أرامكو» تتجاوز «آبل» وتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم بـ «أرامكو» تتجاوز «آبل» وتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم بـ «أرامكو» تتجاوز «آبل» وتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم بـ «أرامكو» تتجاوز «آبل» وتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم بـ «أرامكو» تتجاوز «آبل» وتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم بـ «أرامكو» تتجاوز «آبل» وتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم بـ ٢٫٤٦ تريليون دوالر
أصبحت أرامكو الســعودية لفترة وجيزة الشركة 
األعلى قيمة في العالم، حيث ارتفعت أســهمها لتصل 
إلــى ٩٫٢٤ تريليونات ريــال (٢٫٤٦٤ تريليون دوالر) 
أمس. جاء ذلك بعد جلســات متتالية من تراجع سوق 
األسهم األميركية، وموجة عاصفة من االنهيارات ألسهم 
التكنولوجيا، محت أكثر من تريليون دوالر من القيمة 
الســوقية ألكبر ٧ شــركات تكنولوجيا أميركية في ٣ 
جلسات فقط. وارتفع سهم شركة أرامكو في تعامالت 
الثالثاء، إلى ٤٦٫٢٠ ريال لترتفع القيمة الســوقية إلى 
٢٫٤٦٤ تريليون دوالر، فيما قيمة «آبل» ٢٫٤٦١ تريليون 

دوالر. على اجلانب اآلخر، اســتفادت أرامكو بقوة من 
االرتفاعــات الصاروخية في أســعار النفط بعد ركود 
كبير سببه وباء كورونا، فضال عن احلرب الروسية- 
األوكرانية والتي أشــعلت أسعار السلع األساسية، إذ 
أضافــت أرامكو أكثر من ٢٤٠ مليــار دوالر إلى قيمتها 
الســوقية منذ الغزو الروسي ألوكرانيا في ٢٨ فبراير 
املاضي. وخلف الشــركتان تأتي شركة مايكروسوفت 

بقيمة سوقية ١٫٩٧٩ تريليون دوالر.
ومع التراجعات األخيرة لشركات التكنولوجيا، فقد 
تقلص عدد الشركات التي تتخطى قيمتها تريليوني دوالر، 

إلى شــركتني فقط في منافسة مباشرة بني السعودية 
وأميركا، إذ تسيطر الشركات األميركية على الغالبية 
العظمــى من الشــركات كبيرة احلجــم عامليا. وباملثل 
خرجت تســال من قائمة الشــركات التريليونية، بعد 
تراجعات عنيفة في أسهمها، لتستقر قيمتها السوقية 
عند ٨١٥ مليار دوالر. على اجلانب اآلخر، تتصدر أرامكو 
بالفعل الشــركات العاملية في مؤشر األكثر ربحية، إذ 
تبلــغ أرباحها نحــو ٢٠٨ مليــارات دوالر قبل الفوائد 
والضرائــب واإلهالك واإلطفاء، مقابل ١٢٠ مليار دوالر 

ألقرب منافسيها (شركة آبل).

البورصة تخسر أكثر من نصف مليار دينار في جلسة واحدة
شريف حمدي

تراجعــت مؤشــرات بورصــة الكويت في 
جلسة تداوالت امس جراء توسع في عمليات 
البيع تشــهدها منذ بداية تعامالت األســبوع 
اجلاري على وقع عمليات تصريف بهدف جني 
األرباح السريعة تشــمل اغلب األسهم في كل 
القطاعات، وجاء تراجع بورصة الكويت متزامنا 
مع انخفاض جماعي ملؤشــرات أســواق املال 
باملنطقة التــي جنحت لتراجعات الفتة خالل 

جلسة امس. 
وتصدر السوق السعودي خسائر اسواق 
اخلليج بنسبة ٢٫٢٪، تاله سوق البحرين بـ١٫٩٪، 
ثم سوق الكويت بـ ١٫٠٩٪، تاله سوق ابوظبي 

بـ ٠٫٩٪، ثم سوق دبي بـ ٠٫٧٪، فيما تراجع كل 
من سوق مسقط وقطر بـ ٠٫٤٧٪ لكل منهما.

وبالعــودة لبورصة الكويــت، بدا جليا ان 
مؤشر السوق األول كان األكثر عرضة لالنخفاض 
بســبب عمليات البيع التــي طالت العديد من 
األسهم املدرجة به خاصة البنكية التي شهدت 
ارتفاعات سعرية الفتة خالل الفترة التي سبقت 
االفصاحات عن نتائج الربع األول والتي جاءت 
محملة بنمو ٥١٪ مقارنة بذات الفترة من العام 

املاضي.
وعلــى ضوء التوســع في عمليــات البيع 
وتراجــع اســعار كثير من األســهم فــي كافة 
القطاعات، خســرت القيمة السوقية لبورصة 
الكويت بنهاية جلسة امس اكثر من نصف مليار 

دينار تشــكل ١٪ من االجمالي، حيث استقرت 
القيمة عنــد ٤٩٫٠١٧ مليار دينار انخفاضا من 

٤٩٫٥٢٧ مليار دينار أول من امس.
فــي املقابل ارتفعــت الســيولة املتدفقة 
للســوق بنســبة ٢٢٫٥٪ مبحصلــة ٧٥٫٨ 
مليون دينار ارتفاعا من ٦١٫٩ مليون دينار 
في جلســة االثنني، وتركزت السيولة حول 
االســهم القيادية وتصدرها سهم صناعات 
بسيولة ١٠٫٩ ماليني دينار وتراجع قيمة السهم 
بنسبة ٣٫٧٪، تاله سهم الوطني بسيولة ٩٫٥ 
ماليني دينار وتراجع بنســبة ٠٫٩٤٪، تاله 
سهم بسيولة ٩ ماليني دينار وتراجع ٠٫٦٪، 
تاله سهم اجيليتي الذي استحوذ على ٦٫٢ 
ماليني دينار وانخفض السهم بنسبة ١٫٨٪، 

كما استحوذ سهم زين على ٣٫٧ ماليني دينار 
وتراجع بنسبة ١٫٨٪.

وارتفعت كميات األســهم املتداولة بنسبة 
٧٫٥٪ بتداول ٢٤٥٫٥ مليون ســهم ارتفاعا من 
٢٢٨٫٥ مليــون ســهم، وتراجعت مؤشــرات ٨ 
قطاعات بنهاية جلسة امس تصدرها اتصاالت 
بنسبة ١٫٨٪، فيما ارتفعت مؤشرات ٣ قطاعات 

تصدرها التأمني بـ ٠٫٢٩٪.
وعلى مســتوى املؤشــرات، خسر السوق 
األول ١٠١ نقطة بنسبة ١٫٠٩٪ ليتراجع إلى ٩٢٣٢ 
نقطة، فيما تراجع مؤشــر الســوق الرئيسي 
بنسبة ٠٫٨٪ خاسرا ٥٣ نقطة ليصل إلى ٦٤٧٤ 
نقطة، وتراجع مؤشــر الســوق العام بنسبة 
١٫٠٣٪ خاسرا ٨٦ نقطة ليتراجع إلى ٨٣٠١ نقطة.

بسبب جني األرباح وسط موجة بيعية عصفت بأسواق اخلليج
«االستثمار» تتعاقد مع شركة 

بيانات بـ ١٫٦ مليون دوالر
علي إبراهيم

علمت «األنباء» أن الهيئة العامة لالستثمار تتجه 
لتجديد تعاقد بقيمة تناهز ١٫٦ مليون دوالر، مع شركة 
عاملية مختصة ببيانات السوق املالية. في هذا الصدد، 
طلبت الهيئة العامة لالستثمار من اجلهات الرقابية 
 ،«Refinitiv» املوافقة على جتديد التعاقد مع شــركة
في التعاقد رقم (ت م ١٦١- ٢٠٢٤/٢٠٢٢)، وذلك بقيمة 
٤٩٨٫٩٧ ألف دينار. جتدر اإلشارة إلى أن Refinitiv هي 
مزود عاملي أميركي بريطاني لبيانات السوق املالية 
 London Stock والبنية التحتية، وهي شركة تابعة لـ
Exchange Group بعد بيع بقيمة ٢٧ مليار دوالر من 
املالكــني الســابقني Blackstone Group LP التي متلك 

حصة ٥٥٪ وThomson Reuters التي متلك ٤٥٪.


