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 يةالكويتللشركات  2016ام عاألول من ال للنصفأظهرت البيانات المالية 

يعكس ضعف ملحوظ في أداء  تراجعا  في سوق الكويت لألوراق المالية المدرجة 

ومن المحتمل أن تدني أسعار النفط قد ترك بعض الضغوطات  .قطاع األعمال

هة هذا التدني على مواجالكويتي على الثقة وذلك على الرغم من قدرة االقتصاد 

 ٪5إلى  ٪4نقدر بلوغ النمو غير النفطي عند ما يقارب حيث  ،بشكل جيد نسبيا  

سيما في  . وظهر تراجع أداء الشركات في معظم القطاعات ال2016خالل العام 

كان إلعالنات الشركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وقطاع العقار. و

على اداءه  سوق الكويت لألوراق الماليةاذ حافظ األسهم  اسعارعلى تأثيرا  محدودا  

  مقارنة مع أسواق المنطقة.الضعيف 

مع على أساس سنوي مقارنة  ٪9.1وتراجعت أرباح الشركات المدرجة بواقع 

شركة التي أعلنت نتائجها  151األرباح اإلجمالية للـإذ تراجعت العام الماضي. 

ف األول من مليون دينار في النص 782درجة إلى شركة كويتية م 173من أصل 

في مكرر الذي سجله احدى البنوك الحتى بعد استثناء الربح غير . و2016العام 

 ٪6.7هناك تراجعا  في نمو األرباح بواقع  بقى سيو .2015الربع األول من العام 

مع  متدنيا  مقارنةنمو األرباح للنصف األول  استمر وقد  .على أساس سنوي

 ٪62مستواه  في الربع األول من العام. كما ارتفع إجمالي الخسائر المعلنة بواقع 

مليون دينار. وارتفع عدد الشركات التي سجلت  34على أساس سنوي ليصل إلى 

   شركة. 30اصل شركة من  34ر إلى خسائ

 ،ثلثال فاقوالذي التي سجلت تراجعا  في األرباح  شركات قطاع العقاركان لو

شركة  35إذ تراجعت األرباح للـ . رباحاأل إجمالي التأثير األكبر في تراجع

نخفاض االعلى أساس سنوي. وجاء هذا التراجع تماشيا  مع  ٪36بواقع  ية عقار

مة المبيعات بصورة ملحوظة سوق العقار والذي شهد تراجعا  في قيحاد في نشاط ال

. وشهدت أربعة 2016على أساس سنوي في النصف األول من العام  ٪23بلغت 

ماليين دينار أي ضعف ما  8.7بنحو  إجمالي خسائرعشر شركة من هذا القطاع 

تراجعا  سجلت ثالثة عشر شركة . كما 2015في النصف األول من العام  سجلته

 مقارنة بالعام الماضي. أرباحها صافيفي 

كما تسبب أيضا  قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة كبيرة من التراجع. 

العديد من  2016فقد فرض ضعف أداء األسهم الكويتية واإلقليمية في مطلع العام 

ة الضغوطات على محافظ شركات االستثمار ما ادى إلى تسجيل إحدى عشر شرك

تراجعت األرباح في بينما مليون دينار  16.2خسائر في صافي األرباح بلغت 

. ومن المحتمل أن تستمر 2015عشرة شركات مقارنة بالنصف األول من العام 

شركة لم  18شركات هذا القطاع بإعالن المزيد من الخسائر ال سيما وأن هنالك 

 تعلن نتائجها حتى اآلن.

على أساس سنوي إال أن هذا التراجع  ٪4.3البنوك بواقع وتراجعت أيضا  أرباح 

األصول والتي  بيع احدىفمع استثناء الزيادة الكبيرة في . لحدث استثنائييعزى 

يتبين أن البنوك سجلت ارتفاع طفيف في  2015أُعلنت في الربع األول من العام 

 تفاوتة بينلبنوك مل النتائج الفرديةعلى أساس سنوي. وجاءت  ٪2األرباح بلغ 

زيادات قوية وتراجعات ملحوظة. ولكن حافظت البنوك على متانتها ال سيما في 

قد حافظ فاعتدال النمو. والخاصة بظل األوضاع االقتصادية والمخاوف الحالية 

 

 

 إجمالي األرباح :1الرسم البياني 
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 سوق الكويت لألوراق المالية   المصدر:

 

 مساهمة القطاعات: 2الرسم البياني  

 ()٪ من كافة األرباح

 
 الماليةسوق الكويت لألوراق : المصدر
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نمو األصول على قوته على الرغم من تباطؤه قليال  بينما استمرت قيمة األصول 

   بالتحسن.

بعض  إظهارمن  ثباتا   األكثر القطاعات من المستهلك الذي يعتبرولم يسلم قطاع 

فقد شهدت أرباح شركات الخدمات االستهالكية وشركات السلع  مؤشرات التراجع.

االستهالكية ركودا  ليصل عدد الشركات التي سجلت أرباح إلى النصف فقط من 

تراجع الشيا  مع إجمالي الشركات المدرجة في هذا القطاع. وجاء هذا التراجع تما

واعتدال نمو اإلنفاق االستهالكي إثر تراجع مبيعات  عامة   في قطاع المستهلك

 .الكبيرة النفقاتو السلع المعمرة

إذ ال تزال  .في األرباح أي زيادة تذكر ، فلم تحققالقطاعات اقي ب ما فيما يخصأ

الشركات  مساهم لنمو أرباح  اكبرثاني شركات االتصاالت التي تعتبر تواجه 

شهدها القطاع والتي دخلت يالتنافسية التي  التحديات نفسها والتي تتمثل في زيادة

. وبينما ارتفع إجمالي أرباح هذا القطاع من ضمنها شركات أخرى غير تقليدية

إال أن هذا االرتفاع جاء إثر قفزة من خسائر الصرف في العام  ٪3.8بواقع 

نموا  في األرباح  شركات النفط والغازالماضي. وشهدت شركات التكنولوجيا و

صغيري يعتبران إال أن كال القطاعين شركات. المعظم بدعم من زيادات سجلتها 

  الحجم وال يتركان أثرا  ملحوظا  على إجمالي نمو األرباح.

وال . على اسعار األسهم ملحوظثر م يكن لها أل ويبدو أن إعالنات أرباح الشركات

 ات النفط وأسعار الفائدة من اهم المحركوباألخص أسعار العالمية العوامل تزال 

اعتبارا  من لسوق ل. فقد ارتفع المؤشر الوزني الكويت لألوراق الماليةلسوق 

 ضعيفا  يبقى اداءه   إال أنمنذ بداية الربع   ٪0.4بواقع  السابع عشر من أغسطس

 مع أسواق المنطقة. مقارنة 

 

 القطاع: األرباح حسب 1الجدول 

 )مليون دينار(  صافي األرباح النمو

 النمو السنوي
النصف األول 

2016 

النصف األول 
2015 

 
 

     

 البنوك  362 346 4.3-

 شركات اإلتصاالت  117 122 3.8

 الشركات الصناعية  105 105 0.0

 الشركات العقارية  100 64 35.8-

 الشركات المالية  69 36 47.1-

 شركات السلع االستهالكية  42 38 10.0-

 شركات الخدمات االستهالكية  24 27 13.4

 شركات التأمين  22 16 24.4-

 شركات المواد األساسية  9 11 26.4

 شركات النفط والغاز  5 7 53.6

 شركات التكنولوجيا  1 5 336.3

 شركات الصحة  5 3 29.4-

 اإلجمالي  860 782 9.1-

 لألوراق الماليةسوق الكويت المصدر: 
 *تم تعديله ليتناسب ودمج بنك بوبيان مع بنك الكويت الوطني*
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