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 أرباح الشركات 

في النصف الشركات الكويتية البنوك تدفع نمو أرباح 
  وسط ضعف القطاعات األخرى 2015األول من 

 

 

 

 

 

المدرجة في سوق لألوراق المالية عن  يةالكويت كشفت النتائج المالية للشركات 

خالل وقطاع الخدمات المالية والقطاع العقاري  نمو قوي في القطاع المصرفي

على الرغم من أن النتائج العامة كانت أكثر وذلك ، 2015النصف األول من عام 

شركات االتصاالت والنفط والغاز النمو القوي الذي نتائج  وقد بدد تراجعتبايناً. 

ه القطاعات األخرى. ونتيجة لذلك، ارتفعت األرباح الكلية بنسبة متواضعة تشهد

     أسعار األسهم.على  يذكرأثر أي دون  ٪5.6بلغت 

، بمستوى نمو مليون دينار 868شركة كويتية مدرجة  961وبلغ إجمالي أرباح 

. 2014عام النوعاً ما مقارنًة بالنتائج األقوى التي شهدها النصف األول من  معتدل

 تراجعتاستمرت الخسائر المعلن عنها في االنكماش حيث  وعلى الرغم من ذلك،

 29لتصل إلى  2015عام العلى أساس سنوي في النصف األول من  ٪42بنسبة 

   .اً عدد الشركات التي حققت خسائرلم يتغير ، في حين مليون دينار كويتي

وكانت البنوك المحرك األساسي للنمو حيث ارتفعت أرباح القطاع بنسبة قوية 

نمو التشغيلية والبيئة تحسن المن  ، مستفيدةعلى أساس سنوي ٪91بلغت 

صحي في االئتمان. ومع تلك النتائج، تستمر أرباح البنوك في السيطرة على ال

تكون حصة  وبهذامن إجمالي األرباح.  ٪41قطاع الشركات المدرجة بحصة تبلغ 

مع  2015عام الفي النصف األول من  نقاط مئويةبواقع ثالثة  ارتفعت قدالبنوك 

     هبوط مساهمة قطاع االتصاالت.

في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في نمو األرباح، القطاع العقاري  وجاء

ليبلغ  على أساس سنوي ٪13ارتفعت أرباح القطاع بنسبة ملحوظة بلغت  حيث

يمثل األداء الفعلي للقطاع.  . إال أن هذا الرقم اإلجمالي المليون دينار 96إجمالها 

في  تراجعاً شهدت  التيمن الشركات عن نتائجها  ٪60أكثر من قد أعلنت ف

عام المقارنًة بالنصف األول من  2015عام الاألرباح في النصف األول من 

. وجاء النمو في أرباح القطاع مدفوعاً بشكل شبه كلي بأرباح ضخمة 2014

في الوقت نفسه، يبدو أن النتائج المتواضعة التي حققتها وتحققت في شركة واحدة. 

في  ةالسوق العقاري تهكات األخرى جاءت متماشية مع التباطؤ الذي شهدالشر

       .2015عام الالنصف األول من 

أيضاً محركاً رئيسياً للنمو في  المصرفيةشركات الخدمات المالية غير كما كانت 

مليون دينار مرتفعاً بنسبة قوية بلغت  93وبلغ إجمالي أرباح القطاع  .األرباح

على أساس سنوي. ومع ذلك، فإن نظرة عن كثب إلى أداء القطاع تكشف  43٪

أقل من نصف شركات القطاع التي أعلنت عن  تتعافياً أكثر تواضعاً. فقد شهد

وجاء إجمالي األرقام اإليجابية للقطاع مدفوعاً نتائجها نمواً إيجابياً في األرباح. 

الوقت نفسه، ارتفع عدد  فيو .بتحول بعض الشركات من الخسارة إلى الربحية

عام الشركة في النصف األول من  13الشركات التي أعلنت عن تحقيق خسائر إلى 

. ويبدو أن 2014عام الشركات في النصف األول من  9 تبعد أن بلغ 2015

عام الضعف أداء األسهم الكويتية وبعض األسهم اإلقليمية في النصف األول من 

    االستثمار.قد أثر على محافظ شركات  2015

أرباح  تراجعتتراجع أرباح الشركات حيث بشركات االتصاالت  ساهمتوقد 

في  اً ملحوظ تراجعاً وشهدت أكبر شركتين في القطاع  القطاع بنحو الثلث تقريباً.

 في الوقت نفسه، كان قطاع النفط والغاز أحد القطاعات األخرى التيواألرباح. 

 

 

 

 إجمالي األرباح: 9الرسم البياني 

 )مليار دينار )

 
 سوق الكويت لألوراق المالية   المصدر:

 

 مساهمة القطاعات: 3الرسم البياني  

 ()٪ من كافة األراباح

 
 سوق الكويت لألوراق المالية  : المصدر

 

 األرباح حسب القطاع: 9الجدول  

  

 )مليون دينار(  صافي األرباح 

 السنوي النمو
(%) 

الربع األول 
3192 

الربع األول 
3194 

 

    
 *البنوك 315 355 12.9

 شركات االتصاالت 172 117 31.8--
 الشركات الصناعية 94 105 11.8
 العقارية الشركات 73 96 31.6
 الشركات المالية 71 93 43.4

 شركات السلع االستهالكية 40 42 4.5
شركات الخدمات  18 22 19.2

 االستهالكية
 شركات التأمين 13 19 48
 شركات المواد األساسية 6 6 5.8

 شركات النفط والغاز 12 5 60.8-
 شركات الصحة 5 5 0.7

 شركات التكنولوجيا 3 3 10.9-
 لمجموعا 822 868 5.6

 

 سوق الكويت لألوراق الماليةالمصدر: 
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مقارنًة  2015عام الفي األرباح اإلجمالية في النصف األول من  تراجعاً شهدت 

 ٪50حيث انخفضت أسعار النفط بأكثر من  2014عام البالنصف األول من 

 .بالمقارنة بين الفترتين

إذ لم  ويبدو أن إعالنات أرباح الشركات لم يكن لها أثر كبير على أسعار األسهم

 فترة  خاللتشهد مؤشرات سوق الكويت لألوراق المالية أي تحركات ملموسة 

  .رباحعالن األإ
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