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القطاع املصرفي صاحب االرتفاع الوحيد بني بقية القطاعات بنمو أرباحه بنسبة %19.51

»جلوبل«: تراجع صافي ربح الشركات الكويتية بنسبة %12.95 
وصوال إلى 305.34 ماليني دينار خالل الربع األول

ذك����ر تقرير بيت االس����تثمار 
العامل����ي )جلوبل( ح����ول النتائج 
املالية الفصلية للشركات الكويتية 
خالل الربع األول من العام احلالي، 
أن أكثر من 87 ش����ركة مدرجة في 
املالية  ل����أوراق  الكويت  س����وق 
انتظرت حتى الرم����ق األخير من 
املهلة املمنوحة لإلفصاح عن بياناتها 
املالية لفترة الربع األول، والتزال 
35 شركة موقوفة أو جتدد عملية 
إيقافها لعدم اإلفصاح عن بيانات 

مالية سابقة.
وقال التقرير ان هذا السيناريو 
قد تكرر خالل السنوات األخيرة، 
ليخلق أجواء استثمارية غير مريحة 
للمستثمرين واملتداولني في أحد 
أكبر األسواق اخلليجية، وقد ورد 
في قانون هيئة أسواق املال أكثر من 
مادة خاصة باإلفصاح عن البيانات 
كامل����ادة رقم 79 من الفصل الثالث 
والتي منحت البورصة احلق بأن تعد 
قواعد ونظما ولوائح لتنظيم عمليات 
التداول ونش����اط بورصة األوراق 
املالية واعتمادها من الهيئة، واملادة 
التي أوجبت األشخاص  رقم 244 
املرخص لهم واملدرجة أوراقهم املالية 
في السوق اإلفصاح عن بياناتهم 
الفصلية والنصف سنوية  املالية 
والسنوية وفق لوائح ستصدرها 
الهيئة  البورصة وتواف����ق عليها 
وكذلك امل����ادة رقم 84 التي أعطت 
البورصة احلق بإيقاع جزاءات على 
أعضاء البورصة املخالفني للوائح 

وأنظمة البورصة.
واشار التقرير الى ان 155 شركة 
كويتية مدرجة في القطاعات السبعة 
أعلنت ع����ن نتائجها املالية للربع 
األول من العام 2011 بعد استبعاد 
الشركات غير الكويتية وعددها 13 
ش����ركة، والشركات التي ال تنتهي 
سنتها املالية في 31 ديسمبر وعددها 
14 ش����ركة، إلى جانب الش����ركات 
املوقوف����ة ع����ن الت����داول والبالغ 
عددها 35 شركة، حيث مت استبعاد 
أرباح الشركة الوطنية لالتصاالت 
االستثنائية البالغة 265.5 مليون 
دينار، والتي سجلتها نتيجة إلعادة 
تقييم نسبتها في شركة »تونيزيانا« 
وذلك بعد أن زادت نسبة مساهمتها 
في الشركة من 50 إلى 75%، وذلك 
من أجل عم����ل مقارنة عادلة. وقد 
بلغت األرباح اإلجمالية للشركات 
الكويتية التي أعلنت عن نتائجها 
املالية 305.34 ماليني دينار للربع 
األول من العام 2011 مسجلة تراجعا 
بنسبة 12.95% مقارنة بأرباح بلغت 
350.74 مليون دينار لنفس الفترة 

من العام 2010.
 أم����ا إجمال����ي أرباح الس����وق 
ككل بإضافة قطاع الشركات غير 
الكويتية فقد انخفض بنسبة %13.54 
إلى 338.88 مليون دينار للربع األول 
من العام 2011 مقارنة بربح مقدراه 
391.97 مليون دينار س����جل خالل 

نفس الفترة من العام 2010. 
على صعيد آخر، تراجع معدل 
العائد العام على حقوق املساهمني 
ملعظم قطاعات السوق خالل الربع 
األول املنتهي ف����ي 31 مارس 2011 
باس����تثناء قطاع البنوك الذي بلغ 
العائد على إجمالي حقوق املساهمني 
ما نسبته 10.45%، مقارنة مع عائد 
بلغ 9.93% خالل نفس الفترة من 
العام 2010.  في املقابل سجل قطاع 
االستثمار عائدا سالبا خالل الربع 
األول من الع����ام 2011 بلغ %3.50 
مقارنة مع عائد موجب خالل نفس 
الفترة من العام 2010 بلغت نسبته 
0.77%، أما بالنسبة لبقية قطاعات 
السوق فقد تراجع ذك العائد بنسب 
العقار  أكبرها قطاع  متفاوتة كان 
الذي بلغ في����ه العائد على حقوق 
املساهمني ما نسبته 0.09% خالل 
الربع األول من 2011 مقارنة مع عائد 

بلغ 4.61% خالل الفترة املقارنة. 

القطاع المصرفي

استحوذ قطاع البنوك على ما 
نس����بته 51.19% من إجمالي أرباح 
القطاعات السبعة الكويتية، حيث 
بلغ صافي األرباح اإلجمالية للبنوك 
احمللية، وعدده����ا 9 بنوك 156.29 
مليون دينار للربع األول من العام 
2011، أي مس����جال ارتفاعا بنسبة 
19.51% مقارن����ة مبس����تواه البالغ 
130.78 ملي����ون دين����ار في الربع 
األول من الع����ام 2010، وقد ارتفع 
إجمالي حقوق املس����اهمني لقطاع 
البنوك بنس����بة 13.58% في الربع 

اجيليت����ي للرب����ع األول من العام 
2011 بش����كل ملح����وظ مقارنة مع 
نفس الفترة من العام 2010، حيث 
انخفضت أرباح الش����ركة بنسبة 
56.20% لتبلغ 7.70 ماليني دينار 
ومتثل أرب����اح الربع األول معيارا 
ماليا جديدا الجيليتي بعد التعديالت 
التي أجرتها في العام 2010 والتي 
اش����تملت على التخارج من أعمال 
القط����اع احلكومي، حيث تضمنت 
ه����ذه البيانات بع����ض املصاريف 
اخلاصة بإعادة هيكلة قطاع اخلدمات 

احلكومية والدفاع.
وقد سجلت ش����ركة اجيليتي 
إي����رادات بقيم����ة 318.51 ملي����ون 
دينار في الربع األول من 2011، أي 
بانخفاض نس����بته 21% عن الربع 
األول من الع����ام 2010 فيما حققت 
أجيليتي للخدمات اللوجيس����تية 
العاملية املتكاملة إيرادات بقيمة 286 
مليون دينار، وقد نتج عن عملية 
دمج اجيليتي للخدمات اللوجيستية 
العاملية املتكاملة مع شركة اخلليج 
للمخازن - قطر مبلغ 7.86 ماليني 
دينار كربحية ملرة واحدة في هذا 

الربع.
أما بالنس����بة للمش����غل األول 
خلدمات الهاتف النقال في الكويت، 
فقد ارتفعت أرباح شركة زين للربع 
األول املنتهي ف����ي 31 مارس 2011 
بنسبة 35.65% لتبلغ 69.92 مليون 
دينار مقارنة مع أرباح بلغت 51.54 
مليون دينار في نفس الفترة من 
العام 2010، وقد ذكر رئيس مجلس 
إدارة مجموعة »زين« أسعد البنوان، 
أن حجم اإليرادات املجمعة للربع 
األول من العام 2011 بلغ 1.163 مليار 

دوالر.

قطاع العقار

القطاع  أكبر  العقار  كان قطاع 
تراجع����ا في أرباحه خ����الل الربع 
األول من الع����ام 2011 حيث بلغت 
األرباح اإلجمالية لشركات العقار 
لتلك الفترة 0.48 مليون دينار فقط 
مقارنة بأرباح بلغت 25.53 مليون 
دينار في نف����س الفترة من العام 
2010 وذل����ك لتراجع أرباح العديد 
من الشركات العقارية وتسجيل فئة 

أخرى منها زيادة في اخلسائر.
وقد تأثر القطاع بتراجع ملحوظ 
في أرباح بعض الشركات العقارية 
األبرز، حيث سجلت الشركة الوطنية 
العقارية تراجعا كبيرا في أرباحها 
خالل الرب����ع األول من العام 2011 
بلغت نسبته 85.19% وصوال إلى 
0.89 مليون دينار مقارنة بأرباح 
بلغت 5.98 ماليني دينار في نفس 

الفترة من العام 2010.
 أما بالنس����بة ألكبر الشركات 
العقارية من حيث القيمة السوقية، 
وهي شركة مباني، فقد بلغت أرباح 
الش����ركة 5.78 ماليني دينار للربع 
األول املنتهي ف����ي 31 مارس 2011، 
مسجلة ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة 
مع أرباح نف����س الفترة من العام 
2010، مقلصة بذلك بشكل ملحوظ 

من خسائر القطاع.

قطاع الصناعة

 سجلت شركات قطاع الصناعة 
في الربع األول املنتهي في 31 مارس 
2011 أرباحا إجمالية بلغت 33.64 
مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 
19.68% مقارنة مع نفس الفترة من 

العام 2010. 
وقد أعلنت 24 من أصل 29 شركة 
عن نتائجه����ا املالية للفترة حتت 
الدراسة. من بني الشركات الصناعية 
التي سجلت أداء مميزا في أرباحها 
الفصلية، ش����ركة القرين لصناعة 
الكيماويات البترولية، والتي متتلك 
6% من شركة ايكويت )أكبر شركة 
بتروكيماويات في الكويت(، حيث 
أرباحها بش����كل ملحوظ  ارتفعت 
وصوال إلى 18.16 مليون دينار خالل 
الربع األول من العام احلالي مقابل 
ربح بلغ 3.25 ماليني دينار سجل 

خالل الربع األول من العام 2010.
كما تراجع إجمالي أرباح شركات 
قطاع التأمني في الربع األول من العام 
2011 بنس����بة 46.58% لتبلغ 5.50 
ماليني دينار بعد تراجع ملموس في 
أرباح معظم شركات القطاع، بينما 
ش����هد قطاع األغذية انخفاضا في 
أرباحه بنسبة 17.99% لتبلغ 15.25 
مليون دينار بعد اخلس����ائر التي 
تكبدتها كل من: شركة نقل وجتارة 

املواشي وشركة دانة الصفاة. 

الربع األول من العام 2010، بينما 
بلغ إجمالي األصول 8.79 مليارات 
دينار مسجلة ارتفاعا هامشيا بنسبة 
1.32% مقارنة مع نفس الفترة من 

العام 2010. 
وسجلت 8 شركات استثمارية 
حتسنا في نتائجها املالية من ضمنها 
ش����ركتان فقط سجلتا ارتفاعا في 
صافي أرباحهما للربع األول املنتهي 
في 31 م����ارس 2011، حيث حققت 
شركة مش����اريع الكويت القابضة 
االرتفاع األكبر ف����ي صافي الربح 
بنسبة 295.14% وصوال إلى 8.06 
ماليني دينار مقارنة بأرباح بلغت 
2.04 مليون دينار لنفس الفترة من 
العام 2010، تبعتها الشركة الكويتية 
الصينية االستثمارية بتسجيلها 
ارتفاعا في صافي أرباحها بنسبة 
74.38% وصوال إل����ى 1.87 مليون 
دين����ار في الرب����ع األول من العام 

 .2011

قطاع الخدمات

تأثرت ربحية قطاع اخلدمات 
خالل الرب����ع األول من العام 2011 
بشكل كبير مع االرتفاع القياسي 
ألرباح الشركة الوطنية لالتصاالت 

لتبلغ 285.14 مليون دينار.
وتعود أرباح الشركة هذه إلى 
وج����ود أرباح غير مكررة مقدارها 
265.5 مليون دينار، والتي سجلتها 
نتيجة إلعادة تقييم نس����بتها في 
ش����ركة »تونيزيانا« وذلك بعد أن 
زادت نسبة مساهمتها في الشركة 
من 50 إلى 75%، وباس����تثناء هذه 
أرباح  املكررة، بلغت  األرباح غير 
الشركة الوطنية 19.6 مليون دينار 
ارتفاعا بنسبة %21.2  أي مسجلة 
مقارنة مع أرباح نفس الفترة من 
العام 2010 والتي بلغت 16.2 مليون 

دينار. 
وباس����تثناء أرب����اح الش����ركة 
الوطنية غير املكررة والبالغة 265.5 
مليون دين����ار وذلك من أجل عمل 
مقارنة منطقية، س����جلت شركات 
القطاع في الرب����ع األول من العام 
أرباحا إجمالية بلغت 113.12   2011
مليون دينار، أي متراجعة بنسبة 
5.39% مقارنة مع نفس الفترة من 

العام 2010.
وقد أعلنت 49 من أصل 61 شركة 
عن نتائجه����ا املالية للفترة حتت 
الدراسة، من جانب آخر ضمن قطاع 
اخلدمات، تراجعت أرباح ش����ركة 

األول م����ن الع����ام 2011 مقارنة مع 
مستواها املسجل خالل نفس الفترة 
من العام 2010 ليبلغ 5.98 مليارات 
دينار، بينما ارتفع إجمالي أصول 
القطاع بنس����بة 5.10% مقارنة مع 
الرب����ع األول من العام 2010 ليبلغ 

33.34 مليار دينار.
 وقد س����جلت ثمانية من أصل 
البنوك التسعة، حتسنا في نتائجها 
املالية خالل الربع األول من العام 
2011، من ضمنها بنك واحد حتول 
إلى الربحية بعد أن كان خاسرا في 
الفترة املماثلة من العام الس����ابق، 
حيث بلغ صافي ربح البنك التجاري 
الكويت����ي 1.33 مليون دينار خالل 
الرب����ع األول املنتهي في 31 مارس 
2011 مقارنة بخس����ائر بلغت 1.41 
مليون دينار خالل نفس الفترة من 
العام 2010، ويذكر في هذا السياق 
أن البنك التجاري، قد حقق أرباحا 
تشغيلية عن الربع األول 2011 بلغت 
نحو 24.69 مليون دينار قبل خصم 
بند املخصصات، أي بزيادة نسبتها 
9% مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 
22.02 مليون دينار للفترة املماثلة 
م����ن العام 2010، وق����د مت حتويل 
اجل����زء األكبر من هذه األرباح إلى 
املخصصات املكونة مقابل محفظتي 

القروض واالستثمار.
بينما ش����هدت 7 بنوك حتسنا 
ف����ي أرباحها جاء في مقدمتها بنك 
برقان الذي ش����هد ارتفاعا قياسيا 
في صافي أرباحه للربع األول من 
العام 2011 والتي بلغت 11.82 مليون 
دينار مع حتقيق ربحية سهم قدرها 
8.2 فلوس، وذلك بعد اس����تقطاع 
مخصص����ات احترازية بقيمة 4.6 
ماليني دينار، وذلك مقارنة بأرباح 
بلغت 1.06 مليون دينار في الربع 
األول من العام 2010 وربحية سهم 

قدرها 1 فلس.

قطاع االستثمار

أعلنت 28 من أصل 52 ش����ركة 
استثمارية عن أرباحها للربع األول 
من العام 2011، علما أنه من ضمن 
إجمالي الش����ركات ال� 35 املوقوفة 
23 منها شركة استثمارية، ليحتل 
القطاع بذلك النصيب األكبر من عدد 

الشركات املوقوفة في السوق. 
وقد بلغت خسائر القطاع 18.95 
مليون دينار خالل الربع األول من 
الع����ام 2011 مقارنة بصافي أرباح 
بلغ 4.09 ماليني دينار سجل خالل 

 بفضل اإلنفاق احلكومي القوي 

توزيع الشركات املوقوفة عن التداول على قطاعات السوق مقارنة العائد على حقوق املساهمني لقطاعات السوق

»الوطني«: تسارع وتيرة النمو في قطر خالل 2011

أشار بنك الكويت الوطني في 
نشرته االقتصادية لدول اخلليج 
إل����ى أن قطر تتجه نحو عام آخر 
من النمو السريع في 2011، يدعمها 
في ذلك الزيادة الكبيرة في إنتاج 
الغ����از الطبيعي املس����ال، والذي 
وصل إلى مستواه املستهدف عند 
77 مليون طن س����نويا.  وتوقع 
»الوطني« ان����ه اعتبارا من العام 
2012 فصاعدا، سوف يتباطأ النمو 
االقتص����ادي قليال مع توقف منو 
قطاع النفط والغاز، وسيتم التركيز 
على القطاعات غير النفطية لتوفير 
معظم النمو املستقبلي من خالل 
اس����تراتيجية التنمي����ة الوطنية 
2011 – 2016 التي مت الكشف عنها 
مؤخرا، وسيساعد ذلك على حتقيق 
أهداف قط����ر الطويلة األمد وفق 
الرؤية الوطنية 2030، وعلى خلق 
االستثمارات الضرورية الستضافة 
كأس العام في العام 2022.  ورجح 
»الوطني« أن ينمو الناجت احمللي 
الثابتة  اإلجمالي لقطر باألسعار 
بواقع 15% في 2011 و6% في 2012، 
عقب منوه املق����در بنحو 17% في 
العام 2010.  ويقدر »الوطني« أن 
يرتفع اإلنتاج الفعلي لقطاع النفط 
والغاز بواقع 18% هذا العام و%3 
في العام 2012، حيث سيقود قطاع 
الغاز هذا النمو، حيث يتوقع أن 
يرتفع اإلنتاج بنسبة 30% في العام 
2011، ويتوقع ان يعقب ذلك ارتفاع 
بنسبة 4% في العام 2012، قبل أن 
يتأثر بتعليق املشاريع اجلديدة 
الذي قد يستمر حتى العام 2014 
على األقل، وفي الوقت ذاته، حيث 
يتوقع »الوطني« أن يبقى إنتاج 
النفط مستقرا بشكل عام على مدى 
العامني املقبلني عند مستوى 0.8 

مليون برميل يوميا.
ورأى »الوطني« أن منو القطاع 
غير النفطي سيستفيد بشكل كبير 
من استراتيجية التنمية الوطنية 
احلكومية التي تتضمن إنفاقا بقيمة 
125 مليار دوالر على مدى خمس 
سنوات، ستنفق احلكومة 65 مليار 
دوالر منها بشكل مباشر، وستتكفل 

الهيئ����ات املرتبط����ة باحلكوم����ة 
بالباقي، وستستخدم هذه األموال 
لتحسني وتوسيع البنية التحتية 
للدولة، وستكون قطاعات التربية 
والصحة واخلدمات املالية واإلسكان 
واملواصالت األكثر اس����تفادة من 

ذلك اإلنفاق.
 ويتوق����ع »الوطني« أن يبلغ 
منو الن����اجت احمللي اإلجمالي غير 
النفطي باألس����عار الثابتة بواقع 
11% في العام 2011 و10% في العام 
2012، مقارنة مع ما متوسطه %21 

سنويا ما بني 2001 و2009.
 وف����ي ه����ذا الس����ياق، لف����ت 
»الوطن����ي« ال����ى انه ف����ي عامي 
2009 و2010، ش����هدت قطر فترة 
من انكماش االس����عار بنسبة %4 
و2.4% على التوالي، ويرجع ذلك 
بشكل كبير إلى انخفاض أسعار 
اإليجارات السكنية، ولكن بحلول 
الربع األخير من العام 2010، كان 
مؤش����ر أسعار املس����تهلك قد بدأ 
باالرتفاع مجددا، يدعمه في ذلك 
بشكل رئيسي ارتفاع أسعار املواد 
الغذائية وتكلفة املواصالت، وبعض 
التراج����ع ف����ي الضغوط خلفض 

اإليجارات السكنية.
 ويب����دو أن عوامل عامة على 
نس����ق النمو االقتص����ادي القوي 
وحتسن األوضاع النقدية وارتفاع 
أسعار املواد الغذائية وتراجع قيمة 

الدوالر، من شأنها أن تعزز ارتفاع 
األسعار بشكل إضافي خالل ما تبقى 
من هذا العام، ويتوقع الوطني أن 
يبلغ معدل التضخم 4% في العام 

2011 و6.5% في العام 2012.
ورأى »الوطن����ي« أن قط����ر 
يتوقع أن تسجل فوائض كبيرة 
في امليزانية مبا نس����بته 14% من 
الناجت احمللي اإلجمالي في العام 2011 
و12% في العام 2012، وذلك بسبب ما 
تشهده من ارتفاع في أسعار النفط 
وزيادة إإليرادات الناجتة عن زيادة 

إنتاج الغاز الطبيعي املسال.
 والحظ »الوطني« أن حوالي 
نصف اإلنف����اق املخطط للتنمية 
ل����ن يظهر في امليزاني����ة، معتبرا 
العامة  ارتف����اع املصروف����ات  ان 
س����يحفز على إص����دار املزيد من 
السندات الس����يادية، ولكن الدين 
السيادي اإلجمالي لقطر سيبقى 
عند مستويات ميكن التعامل معها، 
وفي تلك األثناء، يتوقع أن يتحسن 
فائض احلساب اجلاري في العامني 
اجلاري والتالي مع ارتفاع أسعار 

الصادرات وأحجامها. 

ملخص توقعات مؤشرات االقتصاد القطري
20112012

14.86.2منو سنوي %الناجت احمللي باألسعار الثابتة
1110منو سنوي %غير النفطي

46.5%معدل التضخم
13.611.5نسبة إلى الناجت احمللي %فوائض امليزانية

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من الزميل

حممد بخيت عبداللطيف

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بـــــاإذن اهلل تعـالــــى 

جـدتــــه

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

نتائج أكبر عشر شركات كويتية من حيث القيمة السوقية

الشركة
صافي الربح للربع األول 

2011 )باملليون 
دينار(

صافي الربح للربع األول 
2010 )باملليون 

دينار(
نسبة منو األرباح %

القيمة السوقية للشركة 
كنسبة مئوية من إجمالي 

القيمة السوقية للشركات 
الكويتية كما في 31 مارس

القيمة السوقية كما 
في 31 مارس 2011 

)مليار دينار(

القيمة السوقية كما في 
31 ديسمبر 2010 

)مليار دينار(
التغير %

-12.91%18.565.676.51%35.65%69.9251.54زين
-12.92%14.784.515.18%5.94%80.7976.26بنك الكويت الوطني

-1.31%9.342.852.89%-26.79%22.6230.91بيت التمويل الكويتي )بيتك(
-10.53%4.191.281.43%1766.03%9.780.52بنك اخلليج

2.17%3.921.201.17%�-1.331.41البنك التجاري الكويتي
-11.11%3.210.981.10%30.35%2.111.62بنك بوبيان

-7.37%2.910.890.96%21.19%19.6416.21الشركة الوطنية لالتصاالت *
-12.86%2.880.881.01%6.63%16.3015.28البنك األهلي الكويتي
14.55%2.660.810.71%36.57%8.536.24البنك األهلي املتحد

-5.90%2.290.700.74%1013.18%11.821.06بنك برقان
-8.92%64.7219.7621.69%22.50%242.84198.23اإلجمالي ألكبر عشر شركات
إجمالي الشركات الكويتية 

املدرجة
305.34350.74%12.95-30.5334.13%10.55-

* مت استبعاد أرباح الشركة الوطنية لالتصاالت االستثنائية التي بلغت 265.5 مليون دينار والتي 
سجلتها الشركة نتيجة إلعادة تقييم نسبتها في شركة تونيزيانا وذلك بعد ان زادت نسبة مساهمتها 

في الشركة من 50 الى %75.
املصدر: سوق الكويت لأوراق املالية وبحوث جلوبل.

نتائج الشركات الكويتية املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية عن الربع األول من العام 2011
إجمالي الشركات القطاع

املدرجة
الشركات التي أعلنت 

نتائجها
صافي الربح

الربع األول 2011 
)باملليون دينار(

صافي الربح
الربع األول 2010 

)باملليون دينار(

التغير %

19.51%99156.29130.78البنوك
�4.09-522818.95االستثمار
-46.58%775.5010.30التأمني

-98.13%40320.4825.53العقارات
-19.68%292433.6441.88الصناعي
-5.39%6149113.12119.57اخلدمات *

-17.99%6615.2518.59األغذية
-12.95%204155305.34350.74إجمالي الشركات الكويتية

-18.62%131233.5541.22غير الكويتي
إجمالي سوق الكويت 

لأوراق املالية »السوق 
الرسمي«

217167338.88391.97%13.54-

�0.77-14100.52السوق املوازي
* مت استبعاد أرباح الشركة الوطنية لالتصاالت االستثنائية التي بلغت 265.5 مليون دينار والتي 
سجلتها الشركة نتيجة إلعادة تقييم نسبتها في شركة تونيزيانا وذلك بعد ان زادت نسبة مساهمتها 

في الشركة من 50 الى %75.

تراجع معدل العائد 
العام على حقوق 

املساهمني ملعظم 
قطاعات السوق 
خالل الربع األول 

باستثناء قطاع البنوك 
الذي بلغ العائد 

على إجمالي حقوق 
مساهميه ما نسبته 

%10.45

155 شركة كويتية 
أعلنت عن نتائجها 

املالية بعد استبعاد 
الشركات غير 

الكويتية والشركات 
التي ال تنتهي سنتها 

املالية في 31 
ديسمبر إلى جانب 
الشركات املوقوفة 

عن التداول


