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للشركات المدرجة في  2016أظهرت البيانات المالية للربع األول من العام 

أسعار النفط  هبوطيبدو أن و  . سوق الكويت لألوراق المالية أداءاً متواضعاً 

على أرباح  واضحاً دوالر للبرميل قد ترك أثراً  100 يات فاقتمستومن 

 وقد النشاط غير النفطي. التباطؤ فيبعض مؤشرات  ظهور معالشركات، 

إال أنه كان ملحوظاً بصورة أكبر في  ،معظم القطاعات سادت هذه الوتيرة

 هترك هذتشركات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وقطاع العقار. ولم 

 تماشياً معأي أثر يذكر على أسعار األسهم التي بدأت تتحسن تدريجياً  اإلعالنات

  تحّسن أسعار النفط.

مليون دينار في الربع  427شركة مدرجة  151وبلغت األرباح اإلجمالية للـ

مقارنة بالربع االول من العام  ٪7متراجعة بواقع  2016األول من العام 

على أساس سنوي لتصل قيمتها  ٪48بواقع وارتفعت أيضاً الخسائر  .2015

مليون دينار. كما ارتفع عدد الشركات التي سجلت خسائر  12.8اإلجمالية إلى 

  شركة.  20شركة من  27إلى 

حيث ، على أساس سنوي ٪8.5 البنوك قطاع صافي أرباح بلغ تراجعو

ولكن  .كبر بمعظم التراجع الذي ُسّجل في إجمالي األرباحثر األكان له األ

في العام  تجدر اإلشارة إلى أن هذا التراجع قد ظهر نتيجة زيادة استثنائية

لدى أحد البنوك خالل الربع األول من العام  ألصولل بيع عملية إثر 2015

جيداً  . وباستثناء هذه الزيادة، يتبين أن البنوك قد سجلت ارتفاعاً 2015

 هناك تزال ال التعديل، هذابعد  حتىعلى أساس سنوي. ولكن  ٪6 بواقع

على أساس  ٪1 بواقع المدرجة الشركات كافة أرباح في تراجع نسبة

          سنوي.

وجاء أداء شركات القطاع المصرفي متفاوتاً، فبينما حققت بعض البنوك نمواً 

إال أن البنوك استمرت في تحقيق  قوياً في األرباح، شهد بعضها تراجعاً ملحوظاً.

تدني  تشهدالتي  االقتصادية الحالية البيئةمعطيات في ظل ال سيما  ،ال بأس بهنمو 

أسعار النفط ووجود بعض المخاوف بشأن اعتدال وتيرة النمو االقتصادي على 

هذا مستوى الكويت والمنطقة. وقد حافظت األصول على نموها بالرغم من 

   عتدال، كما حافظت أيضاً على تحسن نوعيتها وجودتها.  اال

ترك وقد  معظم التراجع في شركات قطاع الخدمات المالية وقطاع العقار.وظهر 

 2016تراجع أداء أسواق األسهم في الكويت والمنطقة خالل الربع األول من العام 

ما أدى إلى تراجع أرباح  ،أثراً واضحاً على المحافظ االستثمارية للشركات

بلغ عدد الشركات التي على أساس سنوي لي ٪36شركات الخدمات المالية بواقع 

بينما بلغ  ،سجلت تراجعاً في األرباح أكثر من نصف إجمالي الشركات المدرجة

شركات فقط في الربع  بأربعمقارنة  ،شركات 9عدد الشركات التي سجلت خسائر 

كما سجلت شركات قطاع العقار أداًء مماثالً خالل الربع  .2015األول من العام 

اً لتقلب أسعار النفط التي تركت أثراً واضحاً على نظر 2016األول من العام 

على أساس سنوي. وشهدت نصف  ٪18تراجع النشاط بواقع  ، حيثسوق العقار

 ٪27الشركات تقريباً تراجعاً في األرباح بينما تراجعت األرباح اإلجمالية بواقع 

على أساس سنوي. وبلغ عدد الشركات التي سجلت خسائر ثمان شركات مقارنة 

 

 

 إجمالي األرباح :1الرسم البياني 

 )مليار دينار )

 
 سوق الكويت لألوراق المالية   المصدر:

 

 مساهمة القطاعات: 2الرسم البياني  

 ()٪ من كافة األرباح

 
 الماليةسوق الكويت لألوراق : المصدر

 

 األرباح حسب القطاع: الجدول 

 

 )مليون دينار(  صافي األرباح 

 السنوي النمو
(%) 

الربع األول 
2016 

الربع األول 
2015 

 

    

-8.5  *البنوك 190 174 

 اإلتصاالت 54 57 6.1

 الصناعية 56 57 1.3

-26.5  العقارية 49 36 

-35.7   الماليةالخدمات  40 26 

-1.8  السلع االستهالكية 19 19 

-5.3  المواد األساسية 16 16 

-7.6  التأمين 14 13 

-4.5  الخدمات االستهالكية 14 13 

 النفط والغاز 1 7 391.4

 التكنولوجيا 1 5 327.4

 الصحية 3 3 21.1
-7.0  لمجموعا 459 427 

 

 سوق الكويت لألوراق المالية: المصدر

 بوبيان مع بنك الكويت الوطني*تم تعديله ليتناسب ودمج بنك 
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  .  2015بخمس شركات في الربع األول من العام 

بعض  إظهارمن  ثباتاً  األكثر القطاعات من ولم يسلم قطاع المستهلك الذي يعتبر

فقد تراجعت أرباح شركات الخدمات االستهالكية وشركات  التراجع.مؤشرات 

عدد الشركات التي سجلت  ليصل على التوالي ٪2و  ٪5بواقع   السلع االستهالكية

  إجمالي الشركات المدرجة في هذا القطاع. من نصفإلى الخسائر 

كان وقد .في األرباح أي زيادة تذكر ، فلم تحققبقية القطاعات ما فيما يخصأ

هذه تعود صيب شركات النفط والغاز، ولكن االرتفاع األكبر في األرباح من ن

رأس ديونها وتحويلها الى إلى إعادة إحدى الشركات جدولة بشكل أساسي الزيادة 

والتي نفسها تحديات ال تواجه االتصاالت ال تزال شركات  ،في المقابلومال. 

شهدها القطاع والتي دخلت من ضمنها شركات يالتنافسية التي  تتمثل في زيادة

      .أخرى غير تقليدية

ال وعلى أسعار األسهم.  ملحوظثر ا أم يكن لهويبدو أن إعالنات أرباح الشركات ل

هي المحرك من مستواها المتدني  ٪70التي شهدت تعافياً بواقع  تزال أسعار النفط

 وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. سوق الكويت لألوراق المالية  األول ألداء

اعتباراً من الخامس المؤشر الوزني لسوق الكويت لألوراق المالية ارتفع فقد 

 خالل الربع ليتماشى مع مستوى أسواق المنطقة.   ٪1والعشرين من مايو بواقع 
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