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في النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية عكست 

الذي شهده نشاط قطاع األعمال السيما في النصف األول  التراجع 2016العام 

 وبانتاالنخفاض الحالي في أسعار النفط، بقطاع الشركات  تأثرفقد من العام. 

الخدمات و المستهلك وقطاع قطاع العقار   فيبشكل أكثر  عالمات الضعف

 أداءقد تركت أثراً على إلعالنات أن تلك ا رجح ومن الم .المالية غير البنكية 

األسهم الكويتية خالل األسابيع الماضية وذلك بعد أن شهدت األخيرة أداًء قوياً في 

 مطلع العام.

األرباح اإلجمالية  بلغتفقد ركوداً خالل العام.  أرباح الشركات المدرجة وشهدت

 168، من بين إجمالي اعلنت عن أرباحهاقد شركة من الشركات التي  155لعدد 

حققة مليار دينار م 1.5في سوق الكويت لألوراق المالية ة شركة كويتية مدرج

وقد ارتفعت الخسائر المعلنة بواقع فقط على أساس سنوي.  ٪0.6بواقع  ارتفاعاَ 

مليون دينار رغم تراجع في عدد  173على أساس سنوي لتصل إلى  5.5٪

إثر وذلك  تحسنت من العام األرباح خالل النصف الثاني نأإال الشركات الخاسرة.

 قوتها. النفط  انتعاش الثقة بفعل استعادة أسعار 

إذ أصبحت بيئة العمل أكثر وقد ترك تدني أسعار النفط ثقالً على أرباح الشركات 

ن أمنذ  شركة مدرجة 92 اإليرادات اإلجمالية لعينة من فقد تراجعت. تحدًيا

لتلك  اإليرادات اإلجمالية. وقد بلغت 2014سعار النفط في العام أتراجعت 

على أساس  ٪2.5متراجعة بواقع   2016مليار دينار في العام  7.6الشركات 

تماشياً مع وذلك سنوي. إال أنه من المفترض أن يتحسن نشاط قطاع األعمال 

إنفاق الحكومة   بدعم من 2017طفيف في النمو غير النفطي في العام التسارع ال

 الرأسمالي.  

نمو أرباح الشركات خالل العام بشكل رئيسي في القطاع الصناعي  ساهم وقد

على أساس  ٪49 بواقع القطاع هذا في الشركات أرباح ارتفعت فقد. 2016

مليون دينار. وجاء ارتفاع األرباح نتيجة  181سنوي لتصل إلى 

 العام في الشركات إحدى سجلتها التي الضخمة الخسائر في تغييرعكسي

    بينما جاءت نتائج الشركات األخرى في القطاع متفاوتة. 2015

 إذ وساهمت البنوك أيضاً في مواجهة التراجع الذي سجلته القطاعات األخرى.

 733على أساس سنوي لتصل إلى  ٪5.5 بواقع البنوك أرباح ارتفعت

تسجيل نمو بساهمت معظم البنوك في القطاع المصرفي حيث مليون دينار. 

. ما فيفي األرباح  ًً الزيادات بصورة  وجاءتعدا بنكين شهدا تراجعاً

المخصصات ونمو معتدل في صافي دخل انخفاض في رئيسية نتيجة 

 الفائدة. 

 إجمالي فقد تراجع.  األرباح تراجع فيوكانت الشركات العقارية مساهًما رئيسًيا 

 وكان التراجع على نطاق واسع  على أساس سنوي، ٪28القطاع بنسبة  هذاأرباح 

 تنصف شركات هذا القطاع تراجعاً وبلغ عدد الشركات التي أعلن شهدتحيث 

. فقد تأثر سوق 2015شركة مقارنة بتسع شركات فقط في العام  11عن خسائر 

العقار في الكويت كثيراً بتراجع أسعار النفط. إذ شهد النشاط العقاري تراجعاً حاّداً 

كما سجلت وتيرة األسعار حركة تصحيحية  2016و 2015خالل العامين 

 و الخسائر األرباح :1الرسم البياني  

 )مليار دينار )

 
   بورصة الكويت المصدر:

 

 األرباح: 2الرسم البياني  

 (السنوي النمو)٪ 

 
  *نفس أرباح الشركات بورصة الكويت: المصدر

 

 اإليرادات: 3الرسم البياني 

 (النمو السنوي ٪)

 
  من الشركات تومسون رويترز داتاستريم *عّينة: المصدر
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بينما شهدت  حوالي الربع 2016ملحوظة. وقد تراجعت قيمة المبيعات في العام 

على  ٪13إلى  ٪6بنحو تراجعاً مؤشرات بنك الكويت الوطني ألسعار العقار 

 أساس سنوي في العام إال أنها قد بدأت باالستقرار في الوقت الحالي. 

يضاً أعلى أساس سنوي  ٪27 بواقع االستهالكية الشركات تراجع وتسبب

بينما تسببت إحدى الشركات بمعظم التراجع إثر ف  .الشركات أرباح تراجعب

إال أن أكثر من نصف الشركات في القطاع قد سجلت  ،تسجيلها خسارة كبيرة

. ويؤكد هذا التراجع في قطاع 2015تراجعاً أيضاً في األرباح مقارنة بالعام 

المستهلك إلى اعتدال نمو القطاع كما هو واضح في العديد من المؤشرات كإنفاق 

 . القروض الشخصيةالمستهلك وواردات السلع االستهالكية ومؤشرات الثقة و

 فقدوساهمت أيضاً المؤسسات المالية غير المصرفية في تراجع أرباح الشركات. 

على أساس سنوي . وبلغ عد الشركات  ٪33 بواقع القطاع أرباح تراجعت

من   ٪40 من أكثر سجلت كماشركة  14التي أعلنت عن خسائرها 

 الشركات تراجعاً في األرباح. وقد تسبب تراجع أداء األسهم الخليجية خالل

 كما. للشركات االستثماريةفي التأثير سلباً على المحافظ  2016مطلع العام 

قد تسبب في  الكويت بورصة في التداول مستوى تدني أن الممكن من

  .  العموالت فرض الضغوطات على دخل 

 أسعار على الضغوطات بعض فرضت قد الشركات أرباح أن المحتمل من

ع اارتف ما ساهم فيفقد شهدت بورصة الكويت انتعاشاً خالل يناير  .األسهم

األرباح  إال أنالشهر.  خالل ٪12.4بواقع  بورصة الكويتلالمؤشر الوزني 

اسبه وينهي الربع كم بعض ليخسر المؤشرأي دعم لهذا االنتعاش  لم تشكل المعلنة

  . ٪9.3بارتفاع بلغ 

 
 

 األرباح حسب القطاع: الجدول

 )مليون دينار(  األرباحصافي  

  2015 2016 (%) السنوي النمو

    
 البنوك* 694 733 5.5%
 شركات المواد األساسية 20 21 1.4%
 االستهالكية شركات السلع  67 69 1.9%

 االستهالكيةشركات الخدمات  50 17 65.2%-
 الشركات المالية 82 55 33.3%-
 شركات الصحة 1 11 775.0%
 الشركات الصناعية 121 181 49.3%

 شركات التأمين 35 25 29.5%-
 شركات النفط و الغاز 6 6- 199.4%-
 الشركات العقارية 142 103 27.8%-
 شركات التكنولوجيا 4 5 24.6%
 االتصاالتشركات  218 238 9.0%
 المجموع 1,441 1,450 0.6%

   بورصة الكويت : المصدر

 بوبيان مع بنك الكويت الوطني*تم تعديله ليتناسب ودمج بنك 

 

 األرباح حسب القطاع : 4الرسم البياني 

 ()٪ من كافة األرباح

 

   بورصة الكويت: المصدر
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