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للشركات  5102أظهرت البيانات المالية لألشهر التسعة األولى من العام 

فقد قابل أداء البنوك . متواضعا   أداءا  المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية 

الخدمات المالية غير المصرفية.  قطاعتصاالت واال قطاع نتائجالقوي تراجعاً في 

 وقد تسبب هذا التراجع في غياب أي حوافز إلنعاش السوق.

مليار دينار مسجلة تراجعا   0251شركة مدرجة  011وبلغت األرباح اإلجمالية للـ

ولكن استمرت  .5102األولى من العام األشهر التسعة بمقارنة  5%بواقع 

على أساس سنوي في األشهر التسعة األولى من  12الخسائر باالنكماش بواقع %

مليون دينار، إال أن عدد الشركات التي سجلت خسائر  52لتصل إلى  2015العام 

  شركة.   23شركة من  33قد ارتفع إلى 

على  01% األرباح بواقعواستمرت البنوك بقيادة النمو مسجلة ارتفاعا  في 

وقد استفادت البنوك من تحسن البيئة التشغيلية وقوة نمو االئتمان.  أساس سنوي.

وهكذا تستانف أرباح البنوك سيطرتها على قطاع الشركات المدرجة بحصة 

من إجمالي األرباح،وبهذا تكون حصة البنوك  قد ارتفعت بواقع  46تبلغ %

بينما تراجعت نسبة  2015ة األولى من العام أربعنقاط مئوية في األشهر التسع

 مساهمة قطاع االتصاالت.  

كما ارتفعت األرباح في بعض القطاعات األخرى مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

من ناحية مساهمته في النمو  ةفقد جاء قطاع التأمين في المرتبة الثانيالماضي. 

ء أداء قطاع التأمين قوياً حيث ع الصناعة وقطاع العقار. وقد جاتبعه كل من قطا

بينما جاء النمو في قطاع  اً في األرباح. جيد نمواً قطاع المعظم شركات حققت 

في حين حققت الكثير من  ،في شركة واحدة ارباح ضخمة تحققتالعقار نتيجة 

على خلفية تباطؤ نمو سوق  اً في األرباحتراجع الشركات األخرى في القطاع

 .2015هر التسعة األولى من العام العقار في فترة األش

وتسبب أداء شركات االتصاالت بتراجع نمو أرباح الشركات وذلك لتراجع 

أكبر شركتين من شركات االتصاالت  شهدتفقد أرباحها بنحو الربع تقريبا . 

تراجعاً ملحوظاً في األرباح. وقد جاء هذا التراجع نتيجة التنافسية التي شهدها 

القطاع والتي دخلت من ضمنها شركات أخرى غير تقليدية. كما شهدت بعض 

في الصرف األجنبي والتي لها عالقة بدخول تلك الشركات في  اً الشركات خسائر

افريقيا وبعض األسواق األخرى. كما شهد قطاع النفط والغاز أسواق دول شمال 

خالل األشهر   في االرباحتراجعاً ملحوظاً في أرباح الشركات مسجالً تعادال

. وصادف ذلك تراجعاً كبيراً في أسعار النفط 2015التسعة األولى من العام 

ر التسعة األشهمقارنًة ب  2015األشهر التسعة األولى من العام  في 50% بنحو

في الحجم وذو أثر محدود . إال أن هذا القطاع يعّد صغيراً 2014األولى من العام 

 .على اجمالي األرباح

وجاءت شركات الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية كأكبر 

فقد أظهر هذا القطاع بعض القطاعات تسّببا  في تراجع نمو أرباح الشركات. 

ورة بطيئة خالل السنوات الماضية إال أن تراجع أداء األسهم مؤشرات التعافي بص

قد ترك أثره على  2015الكويتية واإلقليمية في األشهر التسعة األولى من العام 

راجعاً من الشركات ت 75%المحافظ االستثمارية للشركات. فقد شهدت أكثر من 

 في األرباح على أساس سنوي

 

 

 إجمالي األرباح :0الرسم البياني 

 )مليار دينار )

 

 سوق الكويت لألوراق المالية   المصدر:

 

 القطاعاتمساهمة : 5الرسم البياني  

 ()٪ من كافة األراباح

 
 وزارة المالية : المصدر

 

 األرباح حسب القطاع: 0الجدول  

 

 
خالل اول تسعة  صافي األرباح

 )مليون دينار( اشهر

 السنوي النمو
(%) 

5102 5102  

    

 *البنوك 507 573 13.0

 المواد األساسية 236 179 24.1-

 اإلستهالكيةالسلع  122 131 7.1

 الخدمات اإلستهالكية 115 123 6.7

 المالية 133 86 34.9-

 الصحة 55 59 7.8

 يةالصناع 33 37 10.2

 التأمين 18 29 64.5

 النفط والغاز 18 6 67.2-

 العقارية 8 0 101.4-

 التكنولوجيا 6 6 0.6

 اإلتصاالت 4 3 25.4-

 لمجموعا 1,256 1,232 1.9-
 

 الكويت لألوراق الماليةسوق : المصدر

 *تم تعديله ليتناسب ودمج بنك بوبيان مع بنك الكويت الوطني

 

 

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

9M09 9M10 9M11 9M12 9M13 9M14 9M15

األرباح الخسائر

46%

14%

11%

10%

7%

8%
4%

 البنوك

شركات اإلتصاالت

الشركات الصناعية

الشركات المالية

الشركات العقارية

شركات القطاع االستهالكي

أخرى

http://www.nbk.com/


 
 

 

                                                                                             www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2015،( 965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية

  

إذ لم م يكن لها أأثر كبير على أسعار األسهم. ويبدو أن إعالنات أرباح الشركات ل

مؤشرات سوق الكويت لألوراق المالية أي تحركات ملحوظة خالل فترة  دتشه

 اإلعالن عن النتائج. 
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