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إخالء مسؤولية

تم إعداد هذا التقرير وإصداره من قبل شركة الموازي لالستشارات المالية واالقتصادية "الموازي" ذ.م.م ، وتعود ملكيته لها باعتباره 
حق خاص، ويخضع لحقوق التأليف والنشر و حقوق الملكية الفكرية األخرى، وعليه يحظر بيع أو نسخ أو اقتباس أو نشر أو توزيع اجزاء 
من هذا التقرير دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من "الموازي"، ويتعين على أي مستخدم بعد حصوله على إذن "الموازي" 
الستخدام هذا التقرير أن يذكر بوضوح االسم الصريح لشركة الموازي لالستشارات المالية واالقتصادية ذ.م.م كمصدر، وأن الهدف 
من التقرير تعميمه للمعلومات العامة فقط، وينبغي أال يفسر هذا التقرير على أنه دعوة لعرض شراء أو بيع أو على دعوى التخاذ 

قرارات بشأن تداول أية ورقة مالية أو للمشاركة في أي استراتيجية تداول معينة.

كما أن المعلومات والبيانات اإلحصائية الواردة في هذا التقرير تم الحصول عليها من المعلومات المنشورة والمتاحة للعامة من قبل 
الجهات الرسمية واألهلية، وال يوجد أي تعهد أو ضمان، سواء بشكل صريح أو ضمني، بأن هذه المعلومات والبيانات دقيقة أو كاملة 
في أي وقت ، وعليه ال يمكن االعتماد عليها في اتخاذ أية قرارات، كما نؤكد أن اآلراء والتفسيرات والتقديرات والتوقعات الواردة في 
هذا التقرير مبنية على المعطيات المتاحة عند اعداد هذا التقرير، وال تعكس بالضرورة رأي "الموازي"، وتخضع للتغيير أو اإللغاء دون 
أو إجراء تغيير أو حذف، أو إخطار  التقرير أو تعديله  الحاجة إلى إصدار إشعار مسبق، وال يقع على "الموازي" االلتزام بتحديث هذا 
"المستثمر/المستفيد/المستخدم/القارئ/المطلع" على هذا التقرير في حال طرأ تغيير على أي مسألة أو رأي أو توقع أو تقدير موضح 

في هذا التقرير، أو أصبح غير دقيق أو غير صحيح في وقت الحق.

إن هذا التقرير ال يأخذ في االعتبار األهداف االستثمارية المحددة، والوضع المالي، واالحتياجات الخاصة ألي شخص معین يطلع على 
هذا التقرير "المستثمر/المستفيد/المستخدم/القارئ " ، كما أن شركة الموازي لالستشارات المالية واالقتصادية ذ.م.م قد تسعى 
إلى القيام بأعمال تجارية، بما في ذلك الصفقات التجارية االستثمارية مع الشركات المشمولة في تقاريرها البحثية، كما أنه قد يكون 
لدى شركة الموازي لالستشارات المالية واالقتصادية ذ.م.م مصالح في المجاالت التي يغطيها هذا التقرير البحثي، كذلك قد يكون 
لدى "الموازي" أو الكيانات المدارة أو عمالئها أو موظفيها من وقت آلخر استثمارات طويلة أو قصيرة األجل في أي من األوراق 
المالية، أو المشتقات، أو أنواع أخرى من األصول المشار إليها في هذا التقرير البحثي. ونتيجة لذلك، ينبغي علی المطلع على التقرير 
"المستثمر/المستفيد/المستخدم/القارئ" أن يدرك أن تضارب المصالح ال یمکن أن یؤثر علی موضوعیة هذا التقریر باعتباره قد بني 
على معلومات متاحة عامة ويمكن التأكد من صحتها، كما أن هذا التقرير ال يتضمن دعوى التخاذ أية قرارات وأن اتخاذ القرار من قبل 
"المستثمر/المستفيد/المستخدم/القارئ" في االستثمار في اي مجال يجب أن يكون مبني على دراسة نافية للجهالة وليس على ما 

ورد في هذا التقرير من معلومات، وذلك دون أدنى مسئولية على "الموازي".

قد يقدم هذا التقرير عناوين أو يحتوي على روابط مواقع إلكترونية أخرى ذات صلة، فإن "الموازي" لم تراجع الموقع والروابط المتعلقة 
به أو شروط و أحكام إستخدامها أو سياسات الخصوصية المبينة بها وال تتحمل أي مسؤولية عن المحتوى الوارد في هذه العناوين 
أو الروابط (بما فيها العناوين أو الروابط المتعلقة بالمواد الخاصة بالموقع اإللكتروني "الموازي" Almowazi.com)، فقد وردت في 
هذا التقرير لتوفير المعلومات دون أية دعوة التخاذ قرارات أو إجراء تصرفات أيا كان نوعها، وال يشكل محتوى المواقع المرتبطة بأي 
شكل من األشكال جزءًا من هذه التقرير. ويتحمل "المستثمر/المستفيد/المستخدم/القارئ" مسئولية  دخول تلك المواقع أو الروابط 

الواردة في هذا التقرير أو الموقع اإللكتروني لشركة الموازي دوت كوم، وذلك دون أدنى مسئولية على "الموازي".
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نظرة عامة لمنصة OTC عام 2021

OTC  في بورصة  المدرجة - منصة  المالية غير  المشاركين في نظام تداول األوراق  زاد عدد  الماضية،  الثالث سنوات  على مدار 
الكويت. والتي بدأت في عام 2018 (عند انطالق المنصة) بـ 88 مشاركًا حتى وصل إلى 106 مشاركًا في عام 2021، ومن ضمنها 
 Hybrid Market في التداول المستمر OTC 30 شركة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. ومن خالل انضمام الشركات إلى منصة
استطاعت بعض هذه الشركات اإلدراج في بورصة الكويت (السوق الرئيسي) الحقًا كما حدث مع سهم شركة الصفاة لالستثمار، 
وشركة المنار لإلجارة والتمويل، وشركة بورصة الكويت لألوراق المالية التي أثمر تسجيلها في منصة OTC قبل إدراجها في بورصة 
الكويت على زيادة إلقاء الضوء على المنصة وزيادة التعريف بها، وقد أثر ذلك بشكل إيجابي على القيمة اإلجمالية وحجم األسهم 
المتداولة مع استمرار هذا التأثير إلى عام 2021. من جانب آخر فقد انضمت سبع شركات جديدة غير مدرجة إلى منصة OTC في 
التداول المستمر Hybrid Market، منهم شركتين تم (انسحابهم / الغاء إدراجهم) من بورصة الكويت ليتم تسجيلهم في منصة 

OTC، وهما شركة أموال الدولية لالستثمار وشركة مجموعة الراي اإلعالمية.

وفي العام 2021، ومع عودة الحياة إلى طبيعتها ما بعد وباء كورونا (كوفيد–19)، شهدت تداوالت األوراق المالية غير المدرجة في 
بورصة الكويت أداء أفضل مقارنة بعام 2020 حيث بلغت قيمة التداوالت 170.2 مليون دينار كويتي بزيادة 13.7٪ عن عام 2020. 
كما ارتفعت القيمة السوقية ألكبر 20 شركة من حيث قيمة األسهم المتداولة بنسبة 46.8٪. ويمثل إجمالي رؤوس أموال لـ 106 
شركة التي تتداول بنظام Hybrid 2.3 مليار دينار كويتي وتم تداول 97 شركة منهم خالل العام، ومن حيث حجم األسهم المتداولة، 
فقد تم تداول 4.65 مليار سهم في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 144٪ عن حجم التداول في عام 2020 و 28.5٪ عن عام 
2019. وتم تداول جميع هذه األسهم من خالل 5,674 صفقة في عام 2021 أي بنسبة 53٪ أعلى من عدد الصفقات التي تمت في 
عام 2019 وأقل بنسبة 46% من عام 2020 الذي كان خالله يتم تداول سهم شركة بورصة الكويت بالمنصة. وتم تداول 361 شركة 

غير مدرجة على مدار العام. 

وقد كانت لجائحة كورونا (كوفيد–19) وما ترتب عليها من إجراءات احترازية أثارها علي االقتصاد بشكل عام، فقد قامت بورصة الكويت 
بوقف التعامل على نظام تداول األوراق المالية غير المدرجة لمدة ثالثة أشهر متتالية في عام 2020 خالل الفترة األولى من انتشار 
التحول  التجزئة، وتشجيع  إعادة تشكيل قطاع  الي  إلى تغيير ملحوظ في سلوك المستهلك مما أدي  الجائحة  آثار  الوباء. كما أدت 
والتداول في  األتمتة  المتزايد على  االعتماد  وبالتالي فقد تم خلق فرص وفرض  اإللكترونية،  التجارة  التوسع في  الرقمي، وتعزيز 
الوقت الفعلي. كما هو الحال مع الشركة المسجلة حديثًا براندات دوت كوم للتجارة اإللكترونية - Brandatt، والتي تم تداولها في 
منصة OTC بعد أن تم تسجيلها في نظام التداول الرسمي على المنصة، هذا وقد أصبح بإمكان المتداول إتمام عمليات التداول 

اإللكتروني من خالل النظام الذي توفره شركة كي آي سي للوساطة المالية لعمالئها.

ومن المالحظ لهذا العام وبعد قرابة عامين من تباطؤ أعمال النشاط االقتصادي، كان هناك زخمًا ملحوظًا على البحث واغتنام الفرص 
االستثمارية حيث كان لقطاع الخدمات النصيب األكبر من التداوالت من حيث القيمة وعدد الشركات المتداولة. فقيمة التداول في 
قطاع الخدمات بلغ اجمالي 88 مليون دينار كويتي، يليه قطاع القابضة بقيمة تداول 51 مليون دينار كويتي وقطاع العقارات بقيمة 
13.9 مليون دينار كويتي. ومن بين أكبر عشر صفقات من حيث القيمة كان هناك أربع شركات منهم ضمن قطاع الخدمات مثل 
شركة التعليم المتحدة بمبلغ 41 مليون دينار كويتي وشركة الدار للهندسة واإلنشاءات بقيمة 19.7 مليون دينار كويتي. لذا، نجد أن 
قطاع الخدمات ازدادت أهميته علي المنصة وذلك بحسب عدد المشاركين، باإلضافة إلى قيمة وحجم التداول. ومع تزايد الطلب 
باستمرار من قبل المستهلكين والمستثمرين على قطاع الخدمات، فقد أصبح القطاع يغطي مختلف األنشطة التجارية والخدمية 

مثل؛ النقل، والبيع بالتجزئة والتسوق، والتعليم، والرعاية الصحية، واالتصاالت، والتسويق، والفنادق. 

وختامًا، نجد بأن مرونة عملية التداول من خالل المنصة والشفافية في عرض األسعار وااللتزام بعرض األسعار الفورية وسهولة 
من  واسعه  شريحة  باهتمام  المنصة  تحظى  وأصبحت  المستثمر  ثقة  على  انعكست  النظام  فرضها  التي  التداول  آليه  وضمان 
المستثمرين وذلك للبحث عن الفرص االستثمارية باإلضافة الي كونها أفضل وأسهل وسيله لتخارج المساهمين أو تلبية تطلعاتهم 
بزيادة رؤوس أموال شركاتهم مع مستثمرين جدد، سواء كانت شركات مساهمة غير مدرجه عائلية أو ناشئة، ومع استمرار الزيادة في 
زخم السيولة بالسوق الرئيسي وتنوع الفرص وزيادة ثقة المستثمرين وسهولة التداوالت على تلك المنصة من المتوقع أن تشهد 
زيادة في عدد الشركات المسجلة في منصة OTC في المستقبل القريب، وبالتالي زيادة في حجم وقيمة األسهم المتداولة خالل 
األعوام القادمة. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي تأثير ما بعد الجائحة إلى خلق المزيد من فرص االندماج واالستحواذ لخلق بيئة أقتصادية 

صحية وأكثر تنافسية.
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مهند محمد الصانع
الرئيس التنفيذي
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OTC مدرجة في السوق الرئيسي (بورصة الكويت)مدرجة للتداول بصفقات فورية على منصة

OTC عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسي (بورصة الكويت) مقابل منصة
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"الصفاة لالستثمار" إلى السوق الرئيسي – البورصة في أكتوبر 2021
القطاع: قطاع االستثمار – رمز OTC: # 193 (اآلن برمز # 235 في السوق الرئيسي).

االحداث الرئيسية على منصة OTC قبل االنتقال إلى سوق البورصة الرئيسي:
  تم تداول 24.5 مليون سهم من خالل 219 صفقة بقيمة 1.07 مليون دينار كويتي، و متوسط السعر المرجح بحجم التداول

  43.55 فلس للسهم.

  تم تداول السهم في شهر يناير 2021 بسعر 40 فلسًا، وكانت آخر صفقة في منصة OTC في سبتمبر 2021 بسعر 100 فلس للسهم.

إطالق المنصة بمشاركة 88 مشاركًا2018

2021(Hybrid) الوصول إلى 106 مشاركًا يتم تداولهم بصفقات فورية

40

80

120

سعر السهم على منصة OTC في 2021
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انضمت 7 شركات غير مدرجة إلى منصة OTC ليتم تداولها بنظام Hybrid في عام 2021

Hybrid أظهر قطاع الخدمات نموًا ملحوظًا بين الشركات المتداولة بنظام
والبالغ عددها 106 شركة والذي كان من أبرز مؤشرات نموه في الفترة األخيرة التالي:
  أغلب المنضمين الجدد في عام 2021 من قطاع الخدمات الذي يمثل معظم الشركات المتداولة بصفقات Hybrid وجاء ذلك على 

  عكس السنوات السابقة التي كان فيها معظم الشركات المتداولة ضمن قطاع القابضة.  

  ازدادت أهمية قطاع الخدمات من حيث عدد المشاركين، و القيمة المتداولة، وحجم التداول في الشركات غير المدرجة.  

  تم إنسحاب شركتان من السوق الرئيسية وانضمامهما إلى سوق االسهم غير المدرجة؛ شركة مجموعة الراي اإلعالمية التي تم 
  تداولها آخر مرة في السوق الرئيسي في 29 أبريل بسعر 25.5 فلس و شركة أموال الدولية لالستثمار التي تم تداولها آخر مرة في 

  22 أبريل بسعر 17.8 فلس. 

  فيما بلغ عدد الشركات التي انسحبت من بورصة الكويت لألوراق المالية منذ عام 2013 وحتى عام 2021 (68 شركة) منها شركات 
  تم انضمامها لمنصة OTC وتتداول بشكل فعال، ومنها شركات لم تنضم للمنصة ولكن نشاطها مستمر وتقوم بتنفيذ تداوالتها 

  عن طريق نظام الصفقات الخاصة. 

OTC رمز

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني115

شركة الخليج المتحدة للمالحة والصخور

شركة مجموعة الراي اإلعالمية (منسحبة من البورصة)

شركة براندات دوت كوم للتجارة االلكترونية

شركة أموال الدولية لالستثمار (منسحبة من البورصة)

شركة أفـكار القابضة

شركة سنرجي للحلول النفطية

يناير 2021

أبريل 2021

مايو 2021

يونيو 2021

يوليو 2021

أكتوبر 2021

ديسمبر 2021

13

38

0.2

10

0

77

184

356

278

751

275

442

986

1,953

4,023

11

420

0

2,100

1,200

حجم التداولتاريخ االدراجالقطاعالشركة
(ألف سهم)

قيمة التداول
(ألف دينار كويتي)

الخدمات

الخدمات

الخدمات

الخدمات

االستثمار

القابضة

الخدمات

OTC زيادة في عدد المشاركين في منصة
خالل عام 2021 بسبع مشاركين (تابع)

تصنيف الشركات المتداولة Hybrid حسب القطاع

الخدمات %31

العقارات %16

األغذية %3

الصناعة %9

االستثمار %14

القابضة %27
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2.3 مليار دينار كويتي رؤوس أموال الـ106 شركة
المشاركة في المنصة

30 منها متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

االغذية

18

الصناعة

103

الخدمات

510

االستثمار

360

العقارات

482

القابضة

821

االغذية

3

الصناعة

10

الخدمات

34

االستثمار

16

العقارات

17

القابضة

26

االغذية

%1%3

الصناعة

%4

%9

الخدمات

%22

%31

االستثمار

%16
%14

العقارات

%21

%16

القابضة

%36

%26

االغذية

6

الصناعة

10

الخدمات

15

االستثمار

23

العقارات

28

القابضة

32

*تقسيم الـ106 شركة المتداولة بنظام الـHybrid في 2021 متضمنة شركة الصفاة لالستثمار.

متوسط   رأس المال بالمليون دينار كويتي حسب القطاععدد المشاركين مقابل قيمة رأس المال

رأس المال بالمليون دينار كويتي حسب القطاععدد الشركات حسب القطاع

عدد الشركات
قيمة رأس المال

9 your gate to the OTC platform
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30  شركة متداولة بنظام Hybrid  متوافقة مع  أحكام الشريعة اإلسالمية

  من حيث رأس المال، يمثل قطاع القابضة أعلى قيمة من إجمالي رأس المال المصرح به بمبلغ 821 مليون دينار كويتي، يليه قطاع 
  الخدمات برأس مال إجمالي قدره 510 مليون دينار كويتي.

  قطاع الخدمات يتمثل في 34  شركة من أصل 106، يليه قطاع القابضة بـ 26  شركة، ثم قطاع العقارات بـ 17  شركة، وكان أقل 
  القطاعات تمثيال قطاع األغذية بـ 3  شركات فقط.

  تمتلك الشركات القابضة والعقارية في المتوسط   رأس مال أعلى مقارنة بالقطاعات األخرى.

  كان لقطاع القابضة أعلى متوسط   لرأس المال وهو أعلى بخمس مرات من الشركات في قطاع األغذية وثالث مرات أعلى من 
  الشركات في قطاع الصناعة.

  على مدار العام، كان لثالث شركات كمية كبيرة من األسهم المتداولة كنسبة مئوية من األسهم المصدرة؛ وهم "الشركة الخليجية 
  لحفظ األوراق المالية" في قطاع الخدمات بنسبة 56٪، و"شركة النوادي القابضة" في قطاع القابضة بنسبة 32٪، و"شركة كاب 

  كورب لالستثمار" في قطاع االستثمار بنسبة ٪22.

  من أصل 106 شركة تتداول بنظام Hybrid، 28.3٪ منها شركات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

.Hybrid يبلغ رأس مال هذه الشركات 632.5 مليون دينار كويتي مما يمثل 27.5٪ من إجمالي راس مال شركات  

  أغلب الشركات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية متضمنة في قطاعي القابضة واالستثمار.

تصنيف الشركات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية حسب القطاع

2.3 مليار دينار كويتي رؤوس أموال الـ106 شركة
المشاركة في المنصة ( تابع )

30 منها متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

الخدمات %20

العقارات %23

الصناعة %3

االستثمار %27

القابضة %27
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your gate to the OTC platform

ملخص تداوالت
الشركات غير المدرجة

11



170.2

4.65

الصفقات المتداولة5,674

الشركات المتداولة361

القيمة المتداولة (مليون دينار كويتي)

األسهم المتداولة (مليار سهم)
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5,674 صفقة متداولة في 2021

عدد األسهم المتداولة خالل عام 2021 في الشركات غير المدرجة
كان له تأثيرًا إيجابيًا

  في عام 2020، أثر تداول أسهم شركة بورصة الكويت لألوراق المالية على منصة OTC بشكل إيجابي على الوعي  بالتداوالت 
  علي الشركات غير المدرجة،  مما أدى إلى زيادة عدد الصفقات وحجم األسهم وقيمة التداول بشكل عام.

  والزال الوعي المتزايد بمنصة OTC له تأثير ملحوظ ومستمر خالل عام 2021  فصاعدًا حيث وصل عدد الصفقات في عام 2021 
  إلى 53٪ أكثر من عام 2019. وقد يكون هذا مؤشرًا على وجود سيولة أكبر في السوق وفهم ووعي متزايد من قبل المستثمرين  

 .OTC بعملية التداول عبر  
عدد صفقات األسهم غير المدرجة

5,674

10,525

3,703

2019 2020 2021

من بين 361 شركة غير مدرجة تم تداولها في عام 2021 ، كان لدى 3 شركات
أكثر من 200 صفقة على مدار العام

8٪ من الشركات غير المدرجة المتداولة قامت بأكثر من 50  صفقة خالل العام. و معظم الشركات غير المدرجة تم تداولهم لعدد 
محدود من الصفقات خالل العام. 

OTC رمز

شركة ايكاروس للصناعات النفطية250

شركة المشروعات الكبرى العقارية

شركة الصفاة لالستثمار (انضمت الي سوق البورصة الرئيسي)

248

235

219

3,514

458

1,067

190

193

48,096

44,117

24,513

حجم التداولعدد الصفقاتالقطاعالشركة
(ألف سهم)

قيمة التداول
(ألف دينار كويتي)

الصناعة

العقارات

االستثمار (235 في السوق الرئيسي)

2 الى 4صفقة واحدة
صفقة

5 الى 9
صفقة

10 الى 24
صفقة

25 الى 49
صفقة

50 الى 99
صفقة

100 الى 199
صفقة

> 200 
صفقة

100
88

5654

34

19
73

عدد الشركات حسب فئة الصفقات
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تم إبرام 5,674  صفقة في أسهم غير مدرجة في عام 2021

  معظم صفقات األسهم غير المدرجة التي تمت في عام 2021 كانت في شركات ضمن قطاع القابضة. حيث بلغت النسبة واحدة 
  من كل أربعة صفقات بشركات في قطاع القابضة.

  الصفقات المتعلقة بشركات قطاع التأمين كانت قليلة جدًا حيث بلغت 26 صفقة خالل العام ، أي ما يمثل 0.5٪ فقط من إجمالي 
  عدد الصفقات.

تصنيف الصفقات حسب القطاع

الخدمات %20

العقارات %20

األغذية %3

الصناعة %11

االستثمار %21

القابضة %24

التأمين %1
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تجاوز عدد الشركات المتداولة في عام 2021 السنوات السابقة
  يظهر عدد الشركات التي تم تداول األسهم فيها في عام 2021 أيضًا اتجاهًا تصاعديًا حيث تم تداول 361 شركة.

  في عام 2021 ، تم التداول بنسبة أكبر حيث بلغ 34.7٪ مقارنة بعام 2020، وأكثر بنسبة 12.8٪ من عام 2019.

.OTC االتجاه التصاعدي هو نتيجة لزيادة الوعي والفهم والطلب علي  

  والجدير بالذكر أن عدد الشركات غير المدرجة يزيد باستمرار ولكن تأثر تأسيس الشركات غير المدرجة باإلجراءات االحترازية جراء 
  جائحة كورونا حيث تم تأسيس 3 شركات فقط في 2020، و12 شركة في 2021 مقابل 35 شركة مؤسسة في 2019. 

361

268
320

2019 2020 2021

عدد الشركات غير المدرجة المتداولة
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كان لقطاع القابضة أكبر عدد من الشركات التي تداولت أكثر من 50 مليون
سهم في عام 2021

من بين الواحد وعشرين شركة التي تداولت أكثر من 50 مليون سهم على مدار العام، يمثل قطاع القابضة 43٪، يليه قطاع 
العقارات بنسبة 29٪ ، ثم قطاع االستثمار بنسبة ٪19.

قطاع الخدمات يمثل النسبة األكبر من الشركات المتداولة خالل عام 2021
يمثل قطاع الخدمات في 114 شركة من أصل361 شركة يليها قطاع القابضة بـ 104 شركة ثم قطاع العقارات بـ 72  شركة.

تصنيف الشركات المتداولة حسب القطاع

الخدمات %31

العقارات %20

األغذية %4

الصناعة %6

االستثمار %7

القابضة %29

التأمين %2

البنوك %1

6

4

2

الخدمات

9

القابضة األستثمار العقارات

الشركات التي تداولت اكثر من 50 مليون سهم حسب القطاع
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كان عام 2021 عامًا استثنائيًا من حيث حجم األسهم المتداولة
  تجاوز حجم التداول في عام 2021 عدد 4.65 مليار سهم وهو أعلى بنسبة 144٪ من حجم التداول في عام 2020

  وأعلى بنسبة 28.5٪ عن عام 2019.

  من بين أكبر 10 شركات متداولة من حيث الحجم:
  5 شركات كانت في قطاع القابضة، 3 شركات في قطاع االستثمار، شركتان في قطاع العقارات.

4.65

1.91

3.62

2019 2020 2021

حجم األسهم المتداولة غير المدرجة (بالمليار)

رمز
OTC

شركة توازن القابضة971

شركة أرابيان سي العقارية

شركة كابيتال العربية للتمويل واالستثمار

الشركة الدولية لالجارة واالستثمار

شركة منا لالستثمار

شركة منا القابضة

8

110

44

65

24

99

11,570

248

111

53

478

721

N/A

N/A

132

568

573

286,936

276,350

249,775

222,890

141,775

108,695

القطاعالشركة
عدد

الصفقات
حجم التداول

(ألف سهم)
قيمة التداول
(ألف دينار كويتي)

القابضة

العقارات

االستثمار

االستثمار

االستثمار

القابضة

الشركة االهليه القابضة

شركة اإلخالص الدولية القابضة

شركة ركسة العقارية

142

7

3

802

147

45

10

2.5

1

0.6

3.5

18

5

1

N/A

38

3

3

6.8

10.5

15

3.5

35

0.5

25

N/A

967

104,494

101,861

90,000

40.3

0.9

0.4

0.2

3.4

6.6

متوسط
السعر المرجح
بحجم التداول

تغير السعر في 2021 (فلس)

االغالقاالفتتاح

7.7

1.4

0.5

القابضة

القابضة

العقارات

6624115شركة فلكس العقارية واألندية الصحية 57987,9637.1 القابضة

أكبر 10 شركات من حيث حجم التداول (عدد األسهم)
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تم تداول معظم الشركات غير المدرجة في عام 2021 في نطاق يتراوح ما بين
100 الف سهم و مليون سهم

  معظم الشركات تداولت أقل من مليون سهم في عام 2021؛ حيث تداولت  98 شركة ما  يتراوح بين 100 ألف إلى مليون 
  سهم، و تداولت 69  شركة أقل من 100 ألف سهم.

  تم تداول أكثر من 100 مليون سهم في 9 شركات مختلفة غير مدرجة.

  ومن أبرز الشركات من حيث متوسط السعر المرجح بحجم التداول في فئة ما بين 100 ألف و مليون سهم:

OTC رمز

التكنولوجيا الحديثة لتعبئة مياه الشرب423

شركة المواساة للرعاية الصحية

الشركة الكويتية المتحدة للدواجن

1

16

45

927

385

479

223

123

478

308

237

443

118

113

عدد الصفقاتالقطاعالشركة
متوسط

السعر المرجح
بحجم التداول

حجم التداول
(ألف سهم)

قيمة التداول
(ألف دينار كويتي)

الخدمات

الخدمات

األغذية

< 100 الف
سهم

100 الف الى
مليون

1 الى 5
مليون

5 الى 10
مليون

10 الى 25
مليون

25 الى 50
مليون

50 الى 100
مليون

> 100 مليون
سهم

69

98

72

36
34

31

12
9

حجم األسهم المتداولة حسب فئات التداول
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أكبر كمية من األسهم المتداولة في قطاع القابضة
  تم تداول أكبر عدد من األسهم في قطاع القابضة بينما كانت أعلى قيمة تداول في قطاع الخدمات.

  تم تداول 1.77 مليار سهم في قطاع الشركات القابضة و 1.16 مليار سهم في قطاع العقارات.

  تأثرت قيمة التداول في عدة قطاعات سلبًا بسبب تداول بعض األسهم بقيمة 0.1 فلس فقط .

الخدمات %13

العقارات %25

الصناعة %3

االستثمار %20

القابضة %38

التأمين %1

األغذية %0.4

تصنيف األسهم المتداولة حسب القطاع
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ارتفعت قيمة التداول بنسبة 13.7٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020
  كانت قيمة وحجم األسهم المتداولة في عام 2021  أفضل من عام 2020، ومع ذلك انخفضت قيمة التداول مقارنة بعام

  2019 وتأثرت قيمة التداول سلبًا بالعديد من الصفقات التي تم إبرامها بقيمة 0.1  فلس.  حيث كانت معظم التداوالت تتم من 
  خالل الصفقات الخاصة.

  من بين أكبر 10 شركات من حيث القيمة: 4 كانت في قطاع الخدمات، و4  في القطاع القابضة، و1  في كل من القطاعين 
  المصرفي والصناعي.

  تم تداول األسهم في 91.5٪ من الـ106 شركة Hybrid حيث تجاوزت قيمة التداول في هذه الشركات البالغ عددها 97 شركة 50 
  مليون دينار كويتي.

  استنادًا إلى أكبر 10 شركات من حيث القيمة المتداولة؛ 6 منها كانت صفقات خاصة وواحدة كانت عن طريق مزاد وهي بنك 
  الكويت الصناعي.

رمز
OTC

شركة التعليم المتحدة616

شركة الدار للهندسة واالنشاءات

شركة توازن القابضة

شركة بوابة الكويت القابضة

شركة النوادي القابضة

شركة األرفاج العقارية

شركة سيتي جروب

1

9

8

60

37

1

33

968

971

834

277

N/A

101

63,887

67,916

286,936

50,037

81,031

29,775

8,988

القطاعالشركة
عدد

الصفقات
حجم التداول

(ألف سهم)
قيمة التداول
(ألف دينار كويتي)

الخدمات

الخدمات

القابضة

القابضة

القابضة

القابضة

الخدمات

الشركه االهليه للوحات الكهرباء

شركة ايكاروس للصناعات النفطية

بنك الكويت الصناعي

2

248

1

100

291

10

96

50.6

175

111

260

40.4

45000

642

291

38

173

75

175

380

200

83.1

37000

679

250

536

20,780

48,097

90

642.0

291.0

40.3

222.6

70.1

175.0

518.6

متوسط
السعر المرجح
بحجم التداول

تغير السعر في 2021 (فلس)

االغالقاالفتتاح

198.1

73.1

37,000.0

الخدمات

الصناعة

البنوك

41,015

19,763

11,570

11,136

5,678

5,210

4,661

4,116

3,513

3,318

أكبر 10 شركات من حيث قيمة التداول

قيمة األسهم المتداولة (مليون دينار كويتي)

170.2
149.7

226.7

2019 2020 2021
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29 شركة غير مدرجة تجاوز عدد األسهم المتداولة لكل واحدة منهم المليون دينار كويتي

  من بين 361  شركة غير مدرجة تم تداولها في عام 2021، سجلت 4 شركات صفقات تجاوزت 10 ماليين دينار كويتي:
       - شركة التعليم المتحدة بقيمة 41 مليون دينار كويتي من خالل صفقة واحدة.

       - شركة الدار للهندسة واالنشاءات بقيمة 19.7 مليون دينار كويتي، تمت من خالل 9 صفقات.
       - شركة توازن القابضة بقيمة تداول 11.6 مليون دينار كويتي.

       - شركة بوابة الكويت القابضة  بقيمة تداول 11.1 مليون دينار كويتي.

  55٪ من الشركات غير المدرجة التي تم تداولها في عام 2021، كان لها تداوالت بقيمة ما بين 100 ألف دينار كويتي
  و 500 ألف دينار كويتي.

  وارتفعت القيمة السوقية ألكبر 20 شركة من حيث القيمة المتداولة بنسبة 46.8٪ من 1.8 مليار دينار كويتي إلى 2.6  مليار 
  دينار كويتي. و ارتفعت أسعار تداول 12 شركة من هذه الشركات بين يناير 2021 ونهاية ديسمبر 2021.

  أكبر 3 شركات من حيث متوسط السعر المرجح بحجم التداول في فئة ما بين 100 ألف دينار كويتي و 500 ألف دينار كويتي هي:

OTC رمز

N/Aشركة سيمنس لاللكترونيات والخدمات الكهربائية

شركة الوطنية المتحدة العقارية

الشركة الكويتية لألغذية

1

1

17

9

86

391

N/A

124

15000

1817

1058

131

156

414

عدد الصفقاتالقطاعالشركة
متوسط

السعر المرجح
بحجم التداول

حجم التداول
(ألف سهم)

الخدمات

العقارات

األغذية

قيمة التداول
(ألف دينار كويتي)

18

23

2

5 الى 10 مليون

4

>10 مليون دينار 1 الى 5 مليون 500 الف الى مليون

58

100 الى 500 الف

عدد الشركات حسب فئة قيمة التداول
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أعلى قيمة لألسهم المتداولة في قطاع الخدمات
  تم تداول أكثر من 88 مليون دينار كويتي في قطاع الخدمات.

  من بين أكبر 10 صفقات من حيث القيمة، 4 كانت ضمن قطاع الخدمات.

  وكانت األسهم المتداولة في قطاع البنوك هي لبنك الكويت الصناعي والتي تم تداولها في مزاد بمبلغ 37 ألف فلس للسهم، 
  وبلغت قيمة الصفقة 3.3 مليون دينار كويتي.

تصنيف قيمة األسهم المتداولة حسب القطاع

الخدمات %52

العقارات %8

الصناعة %3

االستثمار %4 القابضة %31

البنوك %2
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األحداث الرئيسية
للشركات غير المدرجة



أبرز األحداث خالل عام 2021

الشركات التي تداولت أكثر من 50 مليون سهم (العدد بالمليون سهم)

الشركات التي تداولت أكثر من 80 صفقة (عدد الصفقات)

287
276

250
223

142
109

104
102

90
88
81
78

74
69
68

64
52
50

شركة توازن القابضة
شركة أرابيان سي العقارية

شركة كابيتال العربية للتمويل واألستثمار
الشركة الدولية لالجارة واالستثمار
شركة منا لألستثمار (ش.م.ك.م)

شركة منا القابضة
الشركة األهلية القابضة ش م ك قابضة

شركة اإلخالص الدولية القابضة
شركة ركسة العقارية

شركة فلكس العقارية واألندية الصحية
شركة النوادي القابضة
مجموعة نون القابضة

شركة قطر االولى للتطوير العقاري
شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية

الشركة الوطنية لإلجارة والتمويل
شركة الدار للهندسة واألنشاءات

شركة التعليم المتحدة
شركة أبيار قطر للتطوير العقاري

شركة الموارد العقارية المتحدة
شركة بوابة الكويت القابضة

74

50

235
248

219
142

130
125

111
110
107
106

99
99
98

92
89
89

85
82

شركة ايكاروس للصناعات النفطية
شركة المشروعات الكبرى العقارية

شركة الصفاة لألستثمار
الشركة األهلية القابضة ش م ك قابضة

شركة مجمعات األسواق التجارية الكويتية
الشركة الدولية الكويتية لالستثمار القابضة

شركة كي أي سي للوساطة المالية
شركة أربيان سي العقارية

شركة مجموعة عارف االستثمارية
المجموعة الدولية لالستثمار

شركة منا القابضة
شركة قطر االولى للتطوير العقاري

شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية (ش.م.ك)
شركة الكويتيه لصناعات االنابيب والخدمات النفطية

شركة التسهيالت لالستثمار العقاري
شركة ابراج المتحدة القابضة

شركة اوكيانا العقارية
شركة كي جي ال لالستثمار

شركة صناعات التبريد والتخزين والخدمات النفطية 81

القابضةالخدماتاألستثمارالعقاراتالصناعةالبنوكالتأميناألغذية

24 your gate to the OTC platform
جميع الحقوق محفوظة © 2022 الموازي



أبرز األحداث خالل عام 2021 ( تابع )

الشركات األكثر نشاطًا من حيث التداول في عام 2021

الشركة األهلية القابضة ش م ك قابضة

شركة النوادي القابضة

شركة أرابيان سي العقارية

شركة بوابة الكويت القابضة

شركة قطر االولى للتطوير العقاري

شركة ايكاروس للصناعات النفطية

شركة كي أي سي للوساطة المالية

شركة منا القابضة

شركة التسهيالت لالستثمار العقاري

شركة توازن القابضة

شركة التعليم المتحدة

شركة الدار للهندسة واالنشاءات

أكثر من 50 مليونالقطاعالشركة
سهم متداول

أكثر من 80 صفقة
متداول

أكثر من 1.5 مليون دينار
كويتي متداول

الشركات التي تداولت أكثر من 1.5 مليون دينار كويتي (القيمة بالمليون دينار كويتي)

41.0
19.8

11.6
11.1

5.7
5.2
4.7
4.1
3.5
3.3

3.0
2.2

1.9
1.8
1.7
1.7

شركة التعليم المتحدة
شركة الدار للهندسة واالنشاءات

شركة توازن القابضة
شركة بوابة الكويت القابضة

شركة النوادي القابضة
شركة األرفاج العقارية ش.م.ك

شركة سيتي جروب
الشركة األهلية للوحات الكهرباء (ش.م.ك.م)

شركة ايكاروس للصناعات النفطية
بنك الكويت الصناعي ش.م.ك مقفلة
الشركة الخليجية للحفظ االوراق المالية

شركة اآللئ الكويت العقارية
شركة مجموعة السراج القابضة

شركة التسهيالت لالستثمار العقاري
شركة كي آي سي للوساطة المالية

الشركة المتحدة للمرطبات
مؤسسة الجيل الجديد التعليمية
شركة الشامل الدولية القابضة

3.1

1.6

القابضةالخدماتاألستثمارالعقاراتالصناعةالبنوكالتأميناألغذية
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حجم األسهم المتداولة شهريًا (بالمليون)

451

369
362

591

183

432

Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21

274
263

322 339

626

441

  يتأثر تداول أسهم شركات OTC باألحداث الموسمية، حيث تم التداول في شهر مايو 2021 على أقل عدد من األسهم نظرًا
  لتزامنه مع النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر ومن الملحوظ عودة مستويات التداوالت لالرتفاع  الحقًا. 

  أيضًا، خالل شهري يناير ونوفمبر ، يكون التداول عادًة عند مستويات مرتفعة  بينما يكون التداول خالل موسم الصيف عند 
  متوسطات منخفضة.

  كان شهر نوفمبر قد شهد مستويات تداول أعلى بشكل ملحوظ حيث بلغت 626 مليون سهم. أكبر ثالث صفقات تمت في 
  نوفمبر كانت: "الشركة الدولية لإلجارة واالستثمار" بنحو 202 مليون سهم، و"شركة منا لالستثمار" 90 مليون سهم ، و "شركة 

  منا القابضة" 81 مليون سهم.

  كان شهر أبريل هو ثاني أعلى شهر من حيث حجم التداول، وكانت أكبر أربع صفقات هي تداول 100 مليون سهم في "شركة 
  اإلخالص الدولية القابضة" و 84 مليون سهم في "شركة كابيتال العربية للتمويل واالستثمار"، و 69 مليون سهم في شركة  

  "أرابيان سي العقارية" و 54 مليون سهم في "شركة الدار للهندسة واالنشاءات".
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