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 7112أبريل  –سوق العقار المحلي  .1

إدارة -تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل 

في  انخفاض كبيرإلى  -التسجيل العقاري والتوثيق

، مقارنة بسيولة 7222 خالل أبريلسيولة سوق العقار، 

بلغت جملة قيمة تداوالت العقود حيث . 7222 مارس

مليون دينار كويتي، وهي قيمة  252والوكاالت نحو 

، 7222مارس عن مثيلتها في % 52.2-بما نسبته  دنىأ

وانخفضت ن دينار كويتي، يومل 524.5نحو  البالغة

 . 7222مقارنه مع أبريل % 72.2-أيضاً بما نسبته 
 

 
 

 

 247.5ما بين نحو  7222 أبريلوتوزعت تداوالت 

دينار مليون  2.5نحو مليون دينار كويتي، عقوداً، و

في حين بلغ عدد الصفقات العقارية  .كويتي، وكاالت

عقوداً  522صفقة، توزعت ما بين  584لهذا الشهر 

وكاالت، وحصدت محافظة األحمدي أعلى نسبة  28و

صفقة وممثلة  278عدد الصفقات العقارية والبالغة  من

، تليها محافظة مبارك اإلجماليمن % 55.4بنحو 

، في حين %22.8نحو  صفقة وتمثل 25الكبير بـ 

 52حصلت محافظة الفروانية على أدنى عدد تداول بـ 

 %.22.2صفقة ممثلة بنحو 
 

 

 27.2وبلغت قيمة تداوالت نشاط السكن الخاص نحو 

مقارنة مع % 52.5-مليون دينار كويتي منخفضة بنحو 

دينار مليون  722.2، عندما بلغت نحو 7222مارس 

من جملة قيمة % 22.2كويتي، وتمثل ما نسبته 

في مارس % 22.2تداوالت العقار مقارنة بما نسبته 

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداوالت السكن . 7222

مليون دينار  25.2شهراً نحو  27الخاص خالل 

كويتي، أي أن قيمة تداوالت هذا الشهر أدنى بما نسبته 

فض عدد الصفقات لهذا وانخ. مقارنة بالمعدل% 5.7-

 578مقارنة بـ  7222صفقة في أبريل  528النشاط إلى 

، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة 7222صفقة في مارس 

ألف دينار  722.4الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 

ذلك التذبذب الكبير في سيولة نشاط السكن . كويتي

الخاص، ربما يدعم عامل االرتباط بينه وبين نشاط 

في الربع األول من العام رصة، إذ نشط مع نشاطها البو

 .وانحسرت سيولته مع خفوت نشاطهاالجاري، 
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وانخفضت، قيمة تداوالت نشاط السكن االستثماري إلى 

و ـاض بنحـي أي بانخفـار كويتـون دينـملي 44.2و ــنح

، حين بلغت نحو 7222مقارنة مع مارس % 52.7-

دينار كويتي، بينما ارتفعت نسبته من مليون  27.2

مقارنة بما نسبته % 72.4جملة السيولة إلى نحو 

وبلغ معدل قيمة تداوالت . 7222في مارس % 75.8

 22.4شهراً نحو  27نشاط السكن االستثماري خالل 

مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداوالت هذا الشهر 

. اً شهر 27مقارنة بمعدل % 78.2-أدنى بما نسبته 

 82صفقة مقارنة بـ  25ى وانخفض عدد صفقاته إل

، وبذلك بلغ معدل الصفقة 7222مارس صفقة في 

ألف  222.5الواحدة لنشاط السكن االستثماري نحو 

 . دينار كويتي
 

كما انخفضت، قيمة تداوالت النشاط التجاري إلى نحو 

% 55.8-مليون دينار كويتي أي انخفاض بنحو  25.5

مليون  72، حين بلغت نحو 7222مقارنة مع مارس 

بينما ارتفعت نسبته من جملة قيمة . دينار كويتي

مقارنة بما نسبته % 8.8التداوالت العقارية إلى نحو 

دل قيمة تداوالت وبلغ مع. 7222في مارس % 2.2

مليون دينار  58شهراً نحو  27النشاط التجاري خالل 

كويتي، أي أن قيمة تداوالت هذا الشهر أدنى بما نسبته 

وبلغ عدد صفقاته . شهراً  27مقارنة بمتوسط % 25.2-

، 7222صفقات في شهر مارس  5صفقات مقارنة بـ  5

وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 

 . مليون دينار كويتي 4.74
 

بمثيلتها، للشهر  7222أبريل وعند مقارنة تداوالت 

، نالحظ (7222 أبريل)نفسه، من السنة الفائتة 

ً ا قيمة  انخفضتالسوق العقاري، إذ  سيولة، في نخفاضا

 دينار كويتي إلى مليون 725.2تلك التداوالت، من نحو 

%. 72.2-مليون دينار كويتي، أي بما نسبته  252 نحو

 ةـنسب، باريـاط التجـن نشـل مــك اضــاالنخفل ــوشم

، %42.7-، ونشاط السكن االستثماري بنسبة 28.2%-

نشاط السكن الخاص ، إلى نحو  سيولةارتفعت بينما 

بعد أن  ،7222 أبريلفي مليون دينار كويتي  27.2

، 7222مليون دينار كويتي في أبريل  25.4كانت نحو 

 %.42.5بلغت نحو أي بنسبة ارتفاع 
 

 
 

   7112مارس  – إحصاءات مالية ونقدية .7
 اإلحصائية نشرته في المركزي، الكويت بنك يذكر

 على والمنشورة ،7222 مارس لشهر الشهرية، النقدية

 الدين أدوات إجمالي رصيد أن اإلنترنت، على موقعه

بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل ) العام

مليون دينار كويتي،  552، قد ارتفع بما قيمته (7222

مليار دينار كويتي، في نهاية مارس  5.822ليصبح 

 ج ـالنات  م ـن حجـم% 22.4و ـه نحـا نسبتـ، أي م7222

 

 

بنحو  7222اإلسمي المقدر لعام  المحلي اإلجمالي

 الفائدة أسعار متوسط وبلغ .مليار دينار كويتي 55.5

 ،%2.252 سنة لمدة ،على أدوات الدين العام( العائد)

، %7.522سنوات  5، ولمدة %7.275ولمدة سنتين 

سنوات  2، ولمدة %5.222سنوات  5ولمدة 

 وتستأثر%. 5.825سنوات  22، ولمدة 5.525%

 أدوات إجمالي من% 222 بما نسبته المحلية البنوك

 (. 7222منذ أغسطس ) العام الدين
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 أن إجمالي المركزي، الكويت بنك نشرة وتذكر

 البنوك من المقدمة للمقيمين، االئتمانية، التسهيالت

 54.888 نحو بلغ قد ،7222في نهاية مارس  المحلية

 من% 52.5 نحو يمثل ما وهو كويتي، دينار مليار

 نحو بلغ بارتفاع المحلية، البنوك موجودات إجمالي

ربع سنوي نسبة نمو ب أي كويتي، دينار مليون 582.7

ديسمبر  نهاية في عليه كان عما، %2.2بلغت نحو 

 نحو الشخصية التسهيالت إجمالي وبلغ. 7222

 ،%47نحو  ما نسبته أي كويتي، دينار مليار 24.254

 مليار 24.458 نحو) االئتمانية التسهيالت إجمالي من

وبنسبة نمو  ،(7222ديسمبر  في نهاية كويتي دينار

 القروض قيمة وبلغت%. 2.4ربع سنوي بلغت نحو 

 أي كويتي، دينار مليار 22.522 ضمنها نحو المقسطة

 التسهيالت إجمالي من% 22.4نحو  نسبته ما

 7.827 نحو ونصيب شراء األسهم ضمنها الشخصية،

 من% 22.2نحو  نسبته ما أي كويتي، دينار مليار

 القروض قيمة وبلغت الشخصية، التسهيالت إجمالي

 وبلغت. كويتي دينار ارملي 2.252 االستهالكية نحو

 مليار 2.827 نحو العقار لقطاع االئتمانية التسهيالت

اإلجمالي،  من% 77.4 نحو ما نسبته أي كويتي، دينار

ديسمبر  في نهاية كويتي، دينار مليار 2.252 نحو)

أي أن نحو ثلثي التسهيالت اإلئتمانية تمويالت  ،(7222

 مليار 5.752 نحو التجارة ولقطاعشخصية وعقارية، 

 5.242 نحو)، %2.5 نحو ما نسبته أي كويتي، دينار

، ولقطاع (7222ديسمبر  في نهاية كويتي، مليار دينار

مليار دينار كويتي، أي ما نسبته  7.227المقاوالت نحو 

مليار دينار كويتي في نهاية  7.225نحو % )2.2نحو 

مليار  2.222، ولقطاع الصناعة نحو (7222ديسمبر 

 2.882نحو % )5.2دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 

 ولقطاع، (7222مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 

 مليار 2.554 نحو -البنوك غير- المالية المؤسسات

 2.485 نحو) ،%5.2نحو  ما نسبته أي كويتي، دينار

 . (7222ديسمبر  في نهاية كويتي، دينار مليار
 

 لدى الودائع، إجمالي أن إلى أيضاً، النشرة، وتشير

 دينار مليار 42.244 بلغ نحو قد المحلية، البنوك

من إجمالي % 22.2كويتي، وهو ما يمثل نحو 

 2.257بلغ نحو  بارتفاعمطلوبات البنوك المحلية، 

ديسمبر  نهاية في عليه كان عما كويتي، دينار مليار

 .%7.8بلغت نحو ربع سنوي  نموأي بنسبة  ،7222

 من تلك الودائع الخاص القطاع عمالء ويخص

 مثل الكبرى، المؤسسات شامالً  أي الشامل، بالتعريف

 يشمل ال- االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة

 أي ما كويتي، دينار مليار 55.258 نحو -الحكومة

 القطاع عمالء ودائع ونصيب ،%85.2نحو  نسبته

 مليار 57.722 نحو منها، الكويتي، بالدينار الخاص

 يعادل وما ،%22.2 نحو أي ما نسبته كويتي، دينار

 األجنبية، بالعمالت كويتي دينار مليار 7.842 نحو

ً  الخاص، القطاع لعمالء  .أيضا
 

 العمالء ودائع على الفائدة أسعار متوسط إلى بالنسبة أما

 األمريكي، والدوالر الكويتي الدينار من بكل ألجل،

أنه قد  النشرة، فتذكر ،7222ديسمبر  بنهاية مقارنة

 واصل ارتفاعه على أسعار الفائدة بالعملتين، ومازال

 العمالء ودائع على الفائدة، أسعار متوسط في الفرق

 إذ الفترتين، نهاية في الكويتي، الدينار لصالح ألجل،

 ونحو شهر واحد، لودائع نقطة، 2.527 نحو بلغ

 نقطة، 2.227 ونحو أشهر، 5 لودائع نقطة، 2.248

 .شهراً  27 لودائع نقطة، 2.522 ونحو أشهر، 2 لودائع

 نحو ،7222ديسمبر  نهاية في الفرق، ذلك كان مابين

 نقطة، 2.522 ونحو شهر واحد، لودائع نقطة، 2.558

 أشهر، 2 لودائع نقطة، 2.522 ونحو أشهر، 5 لودائع

 المتوسط وبلغ. شهرا 27 لودائع نقطة، 2.482 ونحو

في مارس  الكويتي الدينار صرف لسعر الشهري

ً  525.257 نحو األمريكي، الدوالر مقابل ،7222  فلسا

 ً بلغ نحو  بارتفاع طفيف جداً  أمريكي، دوالر لكل ،كويتيا

، 7222لديسمبر ، مقارنة بالمتوسط الشهري 2.27%

ً  525.522نحو  عندما بلغ لكل دوالر  كويتياً، فلسا

 .أمريكي
 

 7112األول  الربع –أرباح الشركات المدرجة   .3

أعلنت حتى بلغ عدد الشركات المدرجة التي 

 157األول  الربع، نتائج أعمالها عن 18/25/7222

من عدد الشركات المدرجة % 88.2أو نحو  ،شركة

بعد استبعاد الشركات وذلك شركة،  222البالغ 
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وتلك التي تختلف  ،المشطوبة والموقوفة عن التداول

بنحو  تلك الشركات صافي أرباح توحقق. المالية سنتها

عن % 28 مرتفعة بنحومليون دينار كويتي،  542.5

 ةالبالغ 7222األول من عام  الربعمستوى أرباح 

 ولكنها حققت تحسن كبير. مليون دينار كويتي 458.2

 الرابع، مقارنة بمستوى أرباح الربع %57.2 بنحوو

لنفس العينة، حينها حققت تلك ، 7222من عام 

 22حقق و. مليون دينار كويتي فقط 554الشركات نحو 

ً قطاعاً نشطاً،  27قطاعا، من أصل  في مستوى  ارتفاعا

من عام  الرابع الربع أدائها مع أداءمقارنة عند ربحيته، 

ت المالية، الذي زاد الخدماقطاع أفضلها ، 7222

مليون دينار كويتي، إلى نحو  57.7أرباحه من نحو 

 ربما بسبب نشاط البورصة ،مليون دينار كويتي 22.8

ثانيها قطاع العقار، الذي زاد أرباحه . في الربع األول

مليون  52.2مليون دينار كويتي إلى نحو  5.2من نحو 

دينار كويتي، ويليه في االرتفاع قطاع الخدمات 

 28.8االستهالكية، الذي حول خسارته البالغة نحو 

مليون  2.2نحو  أرباح بلغتمليون دينار كويتي إلى 

طاع الرعاية بينما تراجعت أرباح ق. دينار كويتي

 5.2مليون دينار كويتي إلى نحو  2.2من نحو الصحية 

 ، وتفاصيل أداء القطاعات يلخصهامليون دينار كويتي

 .الجدول المرفق
 

إلى تحسن  من العام الجاري الربع األولوتشير نتائج 

مستوى ة شرك 28ضمنها زادت  ة منشرك 22 أداء

ستوى خسائرها أو م اتشرك 22أرباحها، وخفضت 

من الشركات التي % 22.8تحولت إلى الربحية، أي إن 

ً في األداء  22وحققت . أعلنت نتائجها حققت تقدما

ً في مستوى أدائها،  شركة ضمنها  72شركة هبوطا

شركة انتقلت من  52انخفض مستوى أرباحها، بينما 

وفي قائمة أعلى الشركات . الربحية إلى الخسائر

شر شركات قيادية أرباح بنحو الرابحة، حققت ع

من % 55.2مليون دينار كويتي، أو نحو  522.7

بنك الكويت " تصدرهاوإجمالي األرباح المطلقة، 

البنك "وجاء مليون دينار كويتي،  85.4 بنحو "الوطني

بنحو في المرتبة الثانية  -البحرين-" األهلي المتحد

في " بيت التمويل الكويتي"ومليون دينار كويتي،  48.2

مليون دينار كويتي، واحتلت  58.2المرتبة الثالثة بنحو 

مليون دينار  58.7المرتبة الرابعة بنحو " زين"شركة 

وعلى النقيض حققت عشر شركات أعلى . كويتي

مليون دينار كويتي، وضمنها  2.2خسائر مطلقة بنحو 

توى أعلى مس" منشات للمشاريع العقارية"حققت شركة 

مليون دينار كويتي، وتلتها  2.2مطلق خسائر بنحو 

ألف دينار  242.2بنحو " رةطيران الجزي"شركة 

.كويتي
 

 2016مع الربع الرابع  2017مقارنة الشركات التي أعلنت عن أرباحها خالل الربع األول 

 عدد الشركات المعلنة القطاعات

 المدرجة الشركات أرباح

 ك.د ألف - المشتركة 
 ترتيب حسب نسبة من اإلجمالي التغير

 نسب النمو 
 7113الربع الرابع  7112الربع األول  % ألف دينار كويتي 7113الربع الرابع  7112الربع األول 

 5 %4.2- 0.8% %278.8 18,129 (14,074) 4,055 5 قطاع النفط والغاز 1

 7 %2.7- 1.0% %774.8 9,833 (4,374) 5,459 1 قطاع المواد األساسية 2

 4 %25.2 %27.2 %42.2 18,717 45,993 64,710 30 قطاع الصناعة 3

 6 %2.2 4.3% %527.2 17,784 5,688 23,472 6 قطاع سلع استهالكية 4

 12 %2.2 0.7% %42.2- (2,748) 6,601 3,853 3 قطاع الرعاية الصحية 5

 3 %5.5- 1.7% %248.7 27,892 (18,817) 9,075 13 قطاع خدمات استهالكية 6

 8 %24.5 11.2% %28.2 9,272 51,491 60,763 4 قطاع االتصاالت 7

 10 %28.2 %45.5 %2.2 4,170 240,617 244,787 12 قطاع البنوك 8

 9 %2.2 2.3% %88.8 5,968 6,718 12,686 7 قطاع التأمين 5

 2 %2.2 7.4% %222.2 36,265 3,660 39,925 32 قطاع العقار 11

 1 %2.2 13.1% %272.2 38,627 32,197 70,823 41 خدمات ماليةقطاع  11

 11 %2.5- 0.2% %242.2 2,533 (1,690) 843 3 قطاع تكنولوجيا 17

 
 100% 100% %57.2 186,442 354,010 540,452 157 السوق إجمالي
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 2017الربع األول  – المتحدنتائج البنك األهلي  .4
للربع األول من نتائج أعماله،  المتحدأعلن البنك األهلي 

صافي  تحقيقهوأشارت هذه النتائج إلى  ،العام الحالي

دينار  مليون 22 بلغ نحو -بعد خصم الضرائب-أرباح 

دينار كويتي، أي ما  ألف 752 مقداره بارتفاع كويتي،

مليون دينار كويتي،  25.2، مقارنة بنحو %2.2نسبته 

وتحقق ذلك نتيجة  .7222للفترة نفسها من عام 

ألف دينار  222انخفاض إجمالي المخصصات، بنحو 

 والذي ألغى أثر االنخفاض%. 72.8كويتي، أي بنسبة 

ألف دينار  522نحو  البالغ لربح التشغيلي للبنكا في

مليون دينار كويتي،  22.2وصوالً إلى نحو  ،كويتي

 .مليون دينار كويتي 72.7مقارنة بنحو 
   

بأقل رتفعت جملة اإليرادات التشغيلية، وفي التفاصيل، ا

 ألف  82بنحو  ،اع جملة المصروفات التشغيليةـن ارتفـم

 

، وصوالً إلى نحو %2.5دينار كويتي، أو ما نسبته 

مليون  78.7مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو  78.5

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي . دينار كويتي

دينار كويتي، وصوالً مليون  7.2إيرادات تمويل بنحو 

% 87.5وتشكل ) مليون دينار كويتي 75.4إلى نحو 

 مليون دينار كويتي 72.7، مقارنة بنحو (من اإلجمالي

وارتفع بند صافي ربح بيع . (من اإلجمالي% 25.5)

مليون دينار كويتي، وصوالً إلى  2.5استثمارات بنحو 

ألف  25مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو  2.4نحو 

باقي بنود اإليرادات  تبينما انخفض. ار كويتيدين

وصوالً إلى  ،مليون دينار كويتي 5.4التشغيلية بنحو 

مليون  2.2مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو  5.5نحو 

 .دينار كويتي

 

 
 

 582بنحو جملة مصروفات التشغيل للبنك  وارتفعت

، وصوالً إلى نحو %2.5ما نسبته ألف دينار كويتي، أو 

مليون دينار  8مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو  8.2

وتحقق ذلك  ،7222ويتي في الربع األول من عام ك

معظمها،  ية،تشغيلالمصروفات ال بنودنتيجة ارتفاع 

. %78.8ماعدا بند اإلستهالك الذي انخفض بنحو 

جمالي وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إ

، بعد أن كانت نحو %52.5اإليرادات التشغيلية نحو 

نحو بجملة المخصصات،  بينما انخفضت%. 78.5

كما ، %72.8دينار كويتي، أو ما نسبته  ألف 222

، دينار كويتي يونمل 7.2عندما بلغت نحو أسلفنا، 

عليه، ارتفع و .دينار كويتي مليون 5.2نحو ب مقارنة

من جملة % 52.5نحو ، حين بلغ هامش صافي الربح

الل ، خ%55.8إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو 

 .7222الفترة المماثلة من عام 
 

دينار  مليار 5.282إجمالي موجودات البنك نحو  وبلغ

، مقارنة بنحو %7.4نسبته  غتبلبارتفاع كويتي، 

بينما ، 7222دينار كويتي بنهاية عام  مليار 5.227

صافي ايرادات التمويل 

     

االتعاب وعمواالت صافي ايرادات 

     

صافي رب  بيع است مارات

  

أرباح معامالت بعمالت اجنبية

    

ايرادات اخر 

    

حصة في نتائج شركة زميلة

-    

    اجمالي االيرادات التشغيلية في الربع االول 
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المقارنة بإجمالي ، عند %2.8 بنحو انخفض

عندما  7222من عام  الربع األول نهاية الموجودات في

مدينو  بند وسجل. دينار كويتي مليار 4.227نحو  بلغت

ً ، تمويل دينار كويتي  يونمل 45.5 ، بلغ قدرهارتفاعا

دينار  مليار 7.242، ليصل إلى نحو %2.2ونسبته 

، مقابل (من إجمالي الموجودات% 27.2)كويتي 

من إجمالي % 25.5)دينار كويتي  ليارم 7.222

لكنه ، 7222، كما في نهاية ديسمبر (الموجودات

دينار كويتي، أو ما نسبته  مليون 72.8، بنحو انخفض

ن ، حي7222، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2.2%

دينار كويتي  مليار 7.222بلغ آنذاك، ما قيمته 

نسبة وبلغت . (من إجمالي الموجودات% 22.8)

% 84.7إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 

لدى البنوك بند ودائع  وارتفع%. 25.5مقارنة بنحو 

مليون دينار كويتي حين بلغ نحو  42.4بنحو  األخرى

من إجمالي % 2.2)مليون دينار كويتي  722.2

، %22.8بلغت نحو  ارتفاع، أي بنسبة (الموجودات

من % 2.7)دينار كويتي  مليون 772.5 نحو مقارنة مع

، في نهاية العام السابق، وعند (إجمالي الموجودات

 ه حققالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجد

 ً بنسبة مليون دينار كويتي، أي  272.2 نحوب انخفاضا

، حيث بلغ حينها نحو %52.7 بلغت نحو انخفاض

من إجمالي % 2.5)مليون دينار كويتي  582.7

 (.الموجودات
 

من غير )وتشير األرقام إلى أن مطلوبات البنك 

ً بلغت قيمته ( احتساب حقوق الملكية قد سجلت ارتفاعا

لتصل % 7.8مليون دينار كويتي، أي ما نسبته  22.5

مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو  5.558إلى نحو 

، بينما 7222ر دينار كويتي بنهاية عام مليا 5.742

ً بنحو  مليون دينار كويتي، أي  524.2حققت انخفاضا

عند المقارنة بما كان عليه % 22.2بلغت  تراجعبنسبة 

. ذلك اإلجمالي، من نهاية الربع األول من العام الفائت

 الموجوداتوبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي 

 %.22مقارنة بنحو % 88.5نحو 
 

ة محسوبة على مؤشرات الربحيوتشير نتائج تحليل 

أداًء أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية قد سجلت 

 ً إذ ، 7222، مقارنة مع الفترة نفسها من عام مختلطا

 البنك رأسمالمعدل مؤشر العائد على  انخفض

(ROC) ،42نحو ب، مقارنة %52نحو  إلى  .%

 مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمينوانخفض 

، %22.2، إلى نحو (ROE) الخاص بمساهمي البنك

مؤشر العائد على  بينما ارتفع%. 22.5مقارنة بنحو 

ً طفيفاً، ، (ROA) معدل أصول البنك نحو  إلىارتفاعا

ً بنحو 2.2% ً ارتفعتو %2.2، قياسا ربحية ، أيضا

وبلغ . فلس 22فلس، مقابل  22.5إلى ( EPS)السهم 

نحو ( P/E)ربحية السهم / مؤشر مضاعف السعر

وذلك نتيجة ارتفاع  ،مرة 22ة مع مقارن ،مرة 22.7

مقارنة بارتفاع أقل ، %4.5السعر السوقي للسهم بنسبة 

مقارنة % 5 نحوالبالغة  ،(EPS)السهم الواحد  لربحية

/ مؤشر مضاعف السعر وبلغ. 7222مارس  52مع 

 2.2كان أن  مرة بعد 2.8نحو ( P/B)القيمة الدفترية 

 .مرة
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 البيــان
  التغير 2013/13/31 2012/13/31

  % القيمة (ألف دينار كويتي) (ألف دينار كويتي)

7.8% )320,712( 4,101,931 3,781,219 الموجوداتمجموع  -  
 

 - 10.6% )394,943( 3,732,890 3,337,947 مجموع المطلوبات 
 

 5.0% 18,218 364,414 382,632 حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك
 

 0.3% 87 28,214 28,301 مجموع اإليرادات التشغيلية 
 

 7.3% 587 8,040 8,627 مجموع المصروفات التشغيلية 
 

 - 20.8% )771( 3,706 2,935 المخصصات 
 

 2.1% 15 720 735  الضرائب
 

%2.2 752 257248 16,004   صافي الرب   
 

  المؤشــرات

 1.6% 1.7% الموجوداتالعائد على معدل **
   

 17.3% 16.7% الملكية الخاص بمساهمي البنك حقوق معدل على العائد**
   

%42 37.0% المال   رأسمعدل  على العائد**  
   

 5% 2.5 10 10.3 (فلس)ربحية السهم الواحد 
 

 4.5% 72 440 460 (فلس)إقفال سعر السهم 
 

 11.2 11 (P/E) السهم ربحية على السعر مضاعف*
  

 

    2.8 1.9 (P/B) الدفترية القيمة على السعر مضاعف
 على أساس سنوي 2017مارس  52المؤشرات المالية المنتهية في * 

 .7222مارس 52و 2016تم حساب المعدل على أساس متوسط البيانات المالية في نهاية ديسمبر ** 

 

 الكويت  بورصةاء األسبوعي لدألا .5
مؤشرات كل من قيمة األسهم المتداولة، وكمية  رتفعتكان أداء بورصة الكويت، خالل األسبوع الماضي، مختلطاً، حيث ا

في ( مؤشر قيمة)عدد الصفقات المبرمة وكانت قراءة مؤشر الشال  نخفضتبينما ا ، قيمة المؤشر العامو األسهم المتداولة،

عن إقفال % 2.8نقطة، ونسبته  2.2نقطة، وبإرتفاع بلغ قيمته  585.8نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 

 .7222عن إقفال نهاية عام % 5.2نقطة، أي ما يعادل  72.8بنحو  رتفعاألسبوع الذي سبقه، وا
 

 جداول التالية التغيرات التي طرأت على أداء مؤشرات التداول خالل األسبوع الفائتوتوض  ال
 التغير التاسع عشر األسبوع العشرون األسبوع البيان

  2017/05/18 2017/05/11 % 

    5  5 عدد أيام التداول

 %1.8  376.9  383.8 (شركة 35قيم )مؤشر الشال 

 %0.8  6,670.5  6,725.8 (أسعار)مؤشر السوق 

    76,365,688  85,884,709 (ك.د) المتداولة األسهم قيمة

 %12.5  15,273,138  17,176,942 (ك.د)المعدل اليومي 

    754,675,435  956,127,449 (أسهم) كمية األسهم المتداولة

 %26.7  150,935,087  191,225,490 (أسهم)المعدل اليومي 

    21,940  21,687 عدد الصفقات 

 %1.2-  4,388  4,337 معدل اليومي لعدد الصفقات

 
 

 

 نسبة من إجمالي قيمة التداول البيان

 قيمة تداول السوق دينار كويتي الشركات

 %10.5  9,020,261 بيت التمويل الكويتي

 %7.0  5,971,331 مقفلة ك.م.ش لالستثمار االمتياز شركة

 %6.9  5,940,124 (زين)شركة االتصاالت المتنقلة 

 %6.0  5,164,019 بنك الكويت الوطني

 %5.3  4,543,896 ب.م.ش المتحد األهلي البنك

 %35.7  30,639,630 اإلجمالي
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 قيمة التداول قيمة التداول البيان

 دينار كويتي دينار كويتي القطاعات

 %30.5  26,226,087 قطاع البنوك

 %24.9  21,387,478 قطاع خدمات مالية

 %21.3  18,318,375 قطاع العقار

 %8.3  7,154,589 قطاع االتصاالت

 %8.0  6,895,843 قطاع الصناعة

 
 

 
 التاسع عشر األسبوع العشرون األسبوع                  

 
2017/05/18 2017/05/11 

  9  21 (شركة) أسعارها ارتفعت شركات عدد

  16  10 (شركة) أسعارها انخفضت شركات عدد

  11  4 (شركة) أسعارها تتغير لم شركات عدد

  36  35 الشال مؤشر حسب الشركات إجمالي

 

 

 

  

 

 اســـــم الشركـــــــــــــــــة

 

 الفرق إقفال الفرق يوم الخميس يوم الخميس

 
 

2017/05/18 2017/05/11 % 2016 % 

 12.0 362.9 3.1 394.1 406.4 بنك الكويـت الوطنـي 1

 1.7 195.0 0.0 198.3 198.3 الخليجبنك  2

 (6.1) 349.7 (4.1) 342.4 328.4 البنـك التجاري الكــويتي 3

 6.7 196.4 3.2 203.0 209.5 البنـك االهلي الكــويتي 4

 20.4 214.7 0.8 256.4 258.4 بنك الكويت الدولي 5

 9.3 361.0 1.2 389.9 394.6 بنك االهلي المتحد 6

 13.9 283.4 (1.5) 327.9 322.9 بنــك برقــان 7

 2.1 1,172.1 2.3 1,169.7 1,196.6 بيت التمويل الكويتي 8

 8.1 379.3 1.9 402.3 410.0 قطــــــــــــــاع البنــــــــــــــــوك  

 6.4 112.6 2.5 116.9 119.8 التسهيـالت التجـارية 9

 33.9 251.3 6.4 316.1 336.4 االستشارات المالية 10

 13.7 119.5 1.9 133.4 135.9 االستثمارات الوطنية 11

 (24.0) 1,114.2 (2.6) 869.1 846.8 مشاريع الكويت القابضة 12

 11.8 52.6 1.2 58.1 58.8 الســاحل للتنمية واالستثمار 13

 (12.7) 311.7 (0.4) 273.2 272.0 قطــــــــاع االست مــــــــــــــــار  

 (8.9) 61.7 (3.8) 58.4 56.2 للتأميــنالكويت  14

 (17.9) 382.1 0.0 313.6 313.6 الخليج للتأميــن 15

 7.7 170.9 0.0 184.0 184.0 االهليـة للتأمين 16

 (15.7) 83.6 (6.5) 75.4 70.5 وربــة للتأمين 17

 (8.6) 145.0 (1.1) 134.1 132.6 قطـــــــــــــــاع التأميــــــــــــــن  

 (3.3) 100.1 9.3 88.6 96.8 عقارات الكويـت 18

 (10.6) 191.7 (1.2) 173.3 171.3 العقــارات المتحـدة 19

 7.7 238.5 7.7 238.5 256.8 الوطنيــة العقــارية 20

 9.9 1,433.4 5.4 1,494.0 1,574.8 الصــالحية العقارية 21

 3.4 195.8 5.2 192.4 202.5 القطـــــــــــاع العقــــــــــــــاري  

 (1.7) 109.0 5.2 101.9 107.2 مجموعة الصنــاعات الوطنية 22

 20.7 618.1 2.1 731.1 746.2 اسمنت الكويت 23

 14.7 149.9 3.6 165.9 171.9 الخليج للكـابالت والصناعات الكهربائية 24

 1.5 39.1 4.7 37.9 39.7 المقاوالت والخدمات البحــرية 25

 11.8 172.4 2.9 187.2 192.7 القطـــــــــــاع الصناعــــــــــــي  
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 (3.2) 778.4 7.2 703.0 753.3 السينمــا الكويتيــة 26

 4.8 2,406.1 1.6 2,483.8 2,522.6 المخــازن العمــومية 27

 17.3 541.1 2.5 619.2 634.8 شركة زين 28

 11.7 11.1 (3.9) 12.9 12.4 شركة سنرجي القابضة 29

 
 8.6 822.1 2.4 872.2 892.9 قطــــــــــــــاع الخدمـــــــــــــات 

 5.6 178.3 0.9 186.7 188.3 نقــل وتجـارة المواشي 30

 (12.7) 89.0 (5.0) 81.8 77.7 دانة الصفاة الغذائية 31

 (5.4) 2,561.9 0.8 2,404.3 2,424.0 الكـويتية لالغذية االمريكانا 32

 

 (5.0) 887.2 0.7 836.7 842.8 قطــــــــــــــــاع االغذيـــــــــــة 

 4.7 358.3 (1.1) 379.1 375.0 الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعية 33

 4.0 302.4 (1.3) 318.5 314.5 اسمنت الخليج 34

 21.3 551.8 0.0 669.6 669.6 اسمنـت ام القيوين 35

 4.6 222.6 (0.5) 234.1 232.9 الشركــــات غيــــر الكويتيـــة   

 5.7 363.0 1.8 376.9 383.8 المؤشــــــــر العـــــــــــــــــــام    

 


