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 2019 ديسمبر  2019من العام  الثالثفي الربع  الخليجيةالمدرجة في البورصات أرباح الشركات تقرير كامكو حول 

 

 ... أرباح األسواق األخرى انخفاضصافي أرباح الشركات الخليجية في ظل عدم قدرة دبي والكويت على تعويض  تراجع

في المائة على أساس  10.1تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث من العام بنسبة 

من أصل ست أسواق  . وسجلت أربع2018مليار دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  18.7مليار دوالر أمريكي مقابل  16.8سنوي وبلغ 

في المائة. من جهة  25.4، حيث شهدت السعودية أكبر معدل تراجع بلغت نسبته 2019خليجية انخفاضاً سنوياً في أرباح الربع الثالث من العام 

لمالية مقارنة بالفترة أخرى، ارتفعت أرباح كال من دبي والكويت خالل هذا الربع، وخاصة دبي التي شهدت نمواً جيداً لألرباح خالل تلك الفترة ا

، جاءت معدالت النمو مقاربة لتلك المسجلة في الربع 2019المماثلة من العام السابق. أما فيما يتعلق بأرباح فترة التسعة أشهر األولى من العام 

 أعلى معدالت النمو.، حيث تراجعت أرباح الشركات السعودية بحوالي الربع على أساس سنوي، في حين سجلت دبي 2019الثالث من العام 

       

 المصدر: التقارير المالية للشركات، رويترز، بلومبرج وبحوث كامكو

أما على صعيد قطاعات السوق، شهدت أرباح قطاعين من أصل عشر قطاعات كبرى، وهما قطاعي المواد األساسية والمرافق العامة تراجعاً 

، األمر الذي ساهم في انخفاض اجمالي األرباح الفصلية للبورصات الخليجية عن تلك الفترة. 2019بمعدل ثنائي الرقم في الربع الثالث من العام 

، 2019في الربع الثالث من العام  ،على التوالي ،في المائة 3.4في المائة و 11من جهة أخرى، شهد قطاعي البنوك واالتصاالت نمواً بنسبة 

 الشركات المدرجة في البورصات الخليجية بصفة عامة.   حأربابما ساهم جزئياً في تعويض بعض من تراجع 

. وارتفعت أرباح القطاع هامشياً 2019في المائة من إجمالي أرباح الشركات الخليجية في الربع الثالث من العام  61وساهم قطاع البنوك بنسبة 

مليار دوالر أمريكي  10.2ائة على أساس سنوي وبلغت في الم 11. حيث تحسنت أرباح القطاع بنسبة 2018مقارنة بالربع الثالث من العام 

في المائة  8.3. أما بالنسبة للنمو على أساس تسلسلي، ارتفعت األرباح بنسبة 2018مليار دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  9.2مقابل 

الخليجي باستثناء عمان من تسجل نمواً في صافي  . وتمكن قطاع البنوك في كافة دول مجلس التعاون2019مقارنة بالربع الثاني من العام 

مليار  3.4في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت  3.7وسجل قطاع البنوك السعودي نمواً في األرباح بنسبة  سنوي. ساألرباح على أسا
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في المائة من إجمالي أرباح قطاع البنوك الخليجية،  19.7بنسبة  في دبي. وساهم قطاع البنوك 2019دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام 

مليار دوالر  2.0وصوالً إلى  2019في المائة في الربع الثالث من العام  51.0حيث ارتفعت أرباح البنوك المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 

يعزى هذا النمو في المقام األول الرتفاع أرباح بنك االمارات دبي . و2018 مليار دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام 1.3أمريكي مقابل 

في المائة من إجمالي أرباح  64مليار دوالر امريكي أو ما يعادل  6.5بنوك في دول مجلس التعاون الخليجي  10الوطني. وبلغت أرباح أكبر 

 قطاع البنوك الخليجي.  

 

 بلومبرج وبحوث كامكوالمصدر: التقارير المالية للشركات، رويترز، 

ً في األرباح بنسبة  مليار دوالر أمريكي.  2.0في المائة، حيث بلغت أرباح القطاع  3.4أما بالنسبة لقطاع االتصاالت فقد سجل نمواً هامشيا

بلغت نسبته  وسجلت شركات االتصاالت السعودية أعلى معدل نمو في صافي األرباح السنوية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنمو

. كما شهدت 2018مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  700مليون دوالر أمريكي مقابل  774.5في المائة وصوالً إلى  10.6
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يكي. مليون دوالر امر 241.7في المائة لتصل إلى  7.9بنسبة  2019شركات االتصاالت الكويتية  نمواً جيداً في أرباح الربع الثالث من العام 

 على التوالي. ،في المائة 13.5في المائة و  38.1من جهة أخرى، سجلت شركات االتصاالت في البحرين ودبي تراجعاً ثنائي الرقم بنسبة 

في المائة على أساس  6.4من حيث القيمة السوقية، انخفاضاً بنسبة  ات السوق، شهد قطاع العقار الخليجي، الذي يعد ثالث أكبر قطاعفي المقابل

مليار دوالر أمريكي  1.1مليار دوالر أمريكي مقابل  1.04حيث بلغ صافي أرباح القطاع  2019سنوي في صافي أرباح الربع الثالث من العام 

ضمن هذا القطاع من الشركات السعودية بقيادة شركة إعمار . وكانت اثنتان من أكبر ثالث شركات خاسرة 2018في الربع الثالث من العام 

 22.2مليون دوالر امريكي، ثم شركة االتحاد العقارية في دبي التي سجلت خسارة قدرها  53.8المدينة االقتصادية التي سجلت خسارة قدرها 

. 2019ون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام ملي 21.5مليون دوالر أمريكي والشركة السعودية جبل عمر للتطوير التي بلغت خسائرها 

في المائة من إجمالي األرباح العقارية على  60كأكبر سوق عقاري في المنطقة حيث ساهم القطاع بأكثر من  مكانتها الرياديةوواصلت دبي 

 دول مجلس التعاون الخليجي.

   

 : الكويت

 

 مبرج وبحوث كامكوالمصدر: التقارير المالية للشركات، رويترز، بلو

بقيمة إجمالية  2019في المائة في الربع الثالث من العام  3.9سجلت الشركات المدرجة في بورصة الكويت نمواً في صافي الربح بنسبة 

البورصة مليار دوالر أمريكي. وساهم ارتفاع أرباح القطاعات األربعة الكبرى على مستوى  1.46مليار دوالر أمريكي مقابل  1.51بلغت 

ل نمواً جيداً في األرباح بما ساهم في تعويض تراجع القطاعات األخرى مثل قطاع يوتحديداً البنوك والعقار واالتصاالت والنقل في تسج

ت والتأمين والطاقة والسلع الرأسمالية. وكان لقطاع العقار التأثير األكبر على اجمالي أرباح بورصة الكويت، حيث ارتفعالخدمات المالية 

 .2018مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  47.7مليون دوالر أمريكي مقابل  152.1أرباح القطاع أربعة اضعاف وبلغت 

مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام، بنمو بلغت  307.07وعلى صعيد قطاع البنوك، بلغ صافي ربح بنك الكويت الوطني 

 أعلنلى خلفية ارتفاع ايرادات غير الفوائد وانخفاض مخصصات خسائر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة. كما في المائة ع 7.6نسبته 

مقابل أرباح بقيمة  2019مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  273.3بيت التمويل الكويتي عن تسجيل صافي ربح بقيمة 
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البنوك االتصاالت العقارات وسائل النقل المالية المتنوعة المواد تأمين خدمات المستهلك طاقة أخرى
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بنك  أعلنعلى خلفية ارتفاع صافي األرباح التشغيلية. من جهة أخرى،  2018ن العام مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث م 243.8

 .2019مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  18.6وربة عن ارتفاع صافي الربح بمعدل الضعف ليصل إلى 

ليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام م 50.2أما ضمن قطاع العقار، أعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري عن تسجيل ربح قدره 

شركات عقارية على مستوى  ثالث أفضل. وضمن 2018مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  4.6مقابل خسائر قدرها  2019

حين سجلت الشركة التجارية  في المائة، في 0.3الكويت، لم تتمكن سوى شركة المباني فقط من تسجيل نمواً هامشياً في صافي الربح بنسبة 

من جهة أخرى، أعلنت  على التوالي. ،في المائة 31.4في المائة و  1.3العقارية وشركة الصالحية العقارية تراجعاً في األرباح بنسبة 

 6.3بلغت مقابل أرباح  2019مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  16.6شركة المزايا القابضة عن تسجيل خسائر بقيمة 

 .نتيجة لتراجع اإليرادات وانخفاض القيمة لعقارات بغرض المتاجرة 2019مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام 

  

 :السعودية

 

 المصدر: التقارير المالية للشركات، رويترز، بلومبرج وبحوث كامكو

مليار دوالر أمريكي  6.4في المائة، حيث بلع  25.4سجل اجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في السعودية تراجعاً حاداً بلغت نسبته 

. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى 2018مليار دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  8.6مقابل  2019في الربع الثالث من العام 

مليار دوالر امريكي في  2.5مليون دوالر أمريكي مقابل  672.6في المائة وبلوغه  73.4قطاع المواد األساسية بنسبة  انخفاض أرباح

ً في األرباح  الخدمات الماليةو. كما شهدت قطاعات رئيسية أخرى مثل المرافق العامة والتأمين 2018الربع الثالث من العام  انخفاضا

سجلت قطاعات الخدمات االستهالكية والطاقة واالتصاالت واألغذية والمشروبات والتبغ نمواً في  خالل هذا الربع. من جهة أخرى،

 بما عوض جزئياً هذا التراجع العام. هذه الفترة الماليةاألرباح خالل 

دوالر أمريكي في مليون  446.9في المائة، حيث بلغ  43.9فعلى صعيد قطاع البنوك، أعلن بنك الرياض عن ارتفاع صافي الربح بنسبة 

على خلفية ارتفاع إيرادات الرسوم  2018مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  310.6مقابل  2019الربع الثالث من العام 

 مليون دوالر 680.02في المائة على أساس سنوي إلى  4والعموالت. كما أعلن البنك األهلي التجاري عن زيادة األرباح الصافية بنسبة 
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البنوك االتصاالت خدمات المواد الغذاء والمشروبات والتبغ طاقة تجارة التجزئة تأمين أخرى

(مليار دوالر أمريكي)2019لثمقابل الربع الثا2018لثالربع الثا: أرباح الشركات في السعودية 
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، في حين شهد بنك اإلنماء 2018مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  654.15مقابل  2019أمريكي في الربع الثالث من العام 

مليون  190.02إلى  2018مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  174.2في المائة في األرباح التي ارتفعت من  9.1نمواً بنسبة 

في المائة باإلضافة إلى ارتفاع  15على خلفية زيادة اجمالي الدخل من العمليات بنسبة  2019ريكي في الربع الثالث من العام دوالر أم

صافي الدخل من االستثمارات والتمويل. من جهة أخرى، أعلن كل من مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي 

 افي الربح بمعدل ثنائي الرقم خالل الربع بما أثر جزئياً على أداء القطاع بشكل عام.لالستثمار عن تراجع ص

سجل قطاع المواد األساسية وقطاع المرافق العامة أكبر معدل تراجع على أساس مطلق في األرباح خالل هذا الربع، حيث تراجع إجمالي و

الشركة السعودية للصناعات األساسية مليار دوالر أمريكي. وضمن قطاع المواد االساسية، تراجع صافي ربح  2.5األرباح المطلقة بواقع 

الشركة سبب انخفاض صافي الربح في الربع الثالث إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات  وأرجعتفي المائة.  86.3بنسبة )سابك( 

. كما أعلنت شركة Clariant AGمليون دوالر أمريكي مخصص انخفاض في قيمة االستثمار في شركة  399.9باإلضافة إلى تسجيل 

مليون  194.3مليون دوالر أمريكي مقابل  56.5في المائة لتصل إلى  70.9ها بنسبة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن انخفاض أرباح

 بسبب انخفاض أسعار بيع المنتجات وتراجع حجم المبيعات. 2018دوالر أمريكي خالل الربع الثالث من العام 

    

 :دبي

 

 المصدر: التقارير المالية للشركات، رويترز، بلومبرج وبحوث كامكو

 مليار دوالر 2.8صل إلى يل 2019في المائة في الربع الثالث من العام  20ربح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة قفز صافي 

. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع البنوك أكبر القطاعات 2018في الربع الثالث من العام  أمريكي مليار دوالر 2.3مقابل  أمريكي

في المائة من األرباح، في حين مني قطاع الخدمات االستهالكية بأكبر  71 نسبة لبورصة مستحوذاً علىالمساهمة في إجمالي أرباح ا

 .  2019دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  ونملي 71.2خسائر على مستوى السوق والتي بلغت قيمتها 

في المائة، فيما يعد أعلى نسبة نمو على مستوى قطاع البنوك  51بنسبة  2019وارتفع صافي ربح قطاع البنوك في الربع الثالث من العام 

، في حين ظل النمو ثابتاً 2018مليار دوالر أمريكي خالل الربع الثالث من العام  1.3 قابلمليار دوالر أمريكي م 2الخليجي، حيث بلغ 
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البنوك العقارات وسائل النقل االتصاالت تأمين الغذاء والمواد الغذائية 
بالتجزئة

المالية المتنوعة أخرى

(مليار دوالر أمريكي)2019لثمقابل الربع الثا2018لثالربع الثا: أرباح الشركات في دبي 
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ث األرباح المطلقة والنسبة المئوية لألرباح بزيادة مقارنة بالربع السابق. وجاء بنك اإلمارات دبي الوطني في صدارة قطاع البنوك من حي

مليار دوالر في الربع الثالث  0.72مليار دوالر مقابل  1.4والتي بلغت  2019في المائة في أرباح الربع الثالث من العام  90بلغت نسبتها 

 إنترناشيونال".، فيما يعزى للمكاسب المحققة من بيع جزء من حصة البنك في شركة "نتورك 2018من العام 

ً كأكبر المساهم القطاع في الربع  ربح، حيث ارتفع إجمالي 2019في األرباح المطلقة للربع الثالث من العام  ينوجاء قطاع النقل ثانيا

 في 64مليون دوالر امريكي على خلفية نمو أرباح العربية للطيران بنسبة  154.3في المائة إلى  42.7بنسبة  2019الثالث من العام 

 .2018مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  78.2مليون دوالر أمريكي مقابل  128.3المائة، حيث بلغت قيمة أرباح الشركة 

 منقطاع العقارات، ثاني أكبر قطاعات البورصة من حيث القيمة السوقية، انخفضت األرباح الصافية في الربع الثالث صعيد اما على 

ارتفعت أرباح هذا و. 2018عام المليون دوالر في الربع الثالث من  687مليون دوالر من  628.6إلى  في المائة 8.5بنسبة  2019 العام

، بينما ارتفع صافي ربح إعمار 2019مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  163.8في المائة إلى  12إعمار مولز بنسبة 

مليون دوالر أمريكي في الفترة ذاتها. وأعلنت شركة إعمار العقارية، أكبر شركة عقارية على  187.3ى في المائة إل 1للتطوير بنسبة 

. في حين 2019في المائة في الربع الثالث من العام  6.1مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، عن انخفاض أرباحها السنوية بنسبة 

على خلفية انخفاض  2019مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  22.2أعلنت االتحاد العقارية عن تسجيل خسائر قدرها 

 اإليرادات والخسارة المتكبدة نتيجة إلعادة تقييم أصول الشركة.

 

 ظبي: أبو

 

 المصدر: التقارير المالية للشركات، رويترز، بلومبرج وبحوث كامكو

، 2019في المائة في الربع الثالث من العام  2.7شهدت الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي لألوراق المالية تراجع صافي الربح بنسبة 

مليار دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  2.5مليار دوالر أمريكي مقابل  2.4حيث بلغ اجمالي ربح الشركات المدرجة في السوق 

ً في صافي أرباح الربع الثالث من العام . وسجل قطاع2018 ان من ضمن الخمس قطاعات الكبرى من حيث القيمة السوقية انخفاضا

مليار دوالر امريكي  1.6ليصل إلى  2019في المائة في أرباح الربع الثالث من العام  5.2. وسجل قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 2019
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البنوك االتصاالت تجارة التجزئة العقارات تأمين وسائل النقل الغذاء والمشروبات 
والتبغ

خدمات المستهلك أخرى

(مليار دوالر أمريكي)2019لثمقابل الربع الثا2018لثالربع الثا: أرباح الشركات في أبوظبي 
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، إال ان ذلك لم يكن كافياً لتعويض انخفاض إجمالي أرباح البورصة 2018لثالث من العام مليار دوالر امريكي في الربع ا 1.5مقابل 

مليون دوالر  54.8ومليون دوالر أمريكي  54.4بقيادة قطاع الخدمات المالية وقطاع األدوية والتكنولوجيا الحيوية، بخسائر بلغت قيمتها 

 على التوالي. ،امريكي

 822.5مليون دوالر أمريكي مقابل  847.1في المائة إلى  3صافي أرباح بنك أبو ظبي األول بنسبة فعلي صعيد قطاع البنوك، ارتفع 

، على خلفية زيادة صافي ايرادات الفائدة. كما تمكنت العديد من البنوك من تحقيق 2018مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام 

مثل مصرف الشارقة اإلسالمي وبنك أم القيوين الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني.  2019نمواً هائالً في أرباح الربع الثالث من العام 

 77.5في المائة في أرباح الربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغ صافي ربح البنك  19حيث سجل بنك رأس الخيمة الوطني نمواً بنسبة 

 .2018ث من العام مليون دوالر في الربع الثال 65.1مليون دوالر أمريكي مقابل 

وجاء قطاع التجزئة في اعقاب قطاعي البنوك واالتصاالت كثالث أكبر مساهم في أرباح سوق أبو ظبي لألوراق المالية. حيث أعلنت 

أدنوك للتوزيع، وهي الشركة الوحيدة المدرجة ضمن القطاع والشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، عن 

مليون دوالر  151.8مقابل  2019مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  149.3في المائة إلى  1.6جع أرباحها بنسبة ترا

. وقد تراجع صافي ربح الشركة نتيجة غياب مكاسب المخزون التي حققتها الشركة في الربع 2018أمريكي في الربع الثالث من العام 

 اتجة عن عمليات غير تشغيلية.والن 2018الثالث من العام 

 

 :قطر

 

 المصدر: التقارير المالية للشركات، رويترز، بلومبرج وبحوث كامكو

مليار دوالر  2.7وبلغ  2019في المائة خالل الربع الثالث من العام  3.4الشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة  حربانخفض إجمالي 

أمريكي فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أرباح قطاعات السلع الرأسمالية والخدمات المالية والمواد االساسية. وواصلت البنوك 

مليار دوالر أمريكي في الربع الثالث  1.83في المائة في صافي الربح الذي بلغ  8.6بلغت نسبته  تفوقها على القطاعات األخرى بارتفاع

في المائة على  3.0في المائة من إجمالي أرباح البورصة خالل الربع. وسجل بنك قطر الوطني نمواً بنسبة  68بما يمثل  2019من العام 
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البنوك السلع الرأسمالية طاقة العقارات االتصاالت خدمات المواد وسائل النقل تأمين أخرى

(مليار دوالر أمريكي)2019لثمقابل الربع الثا2018لثالربع الثا: أرباح الشركات في قطر 
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في  8مليار دوالر أمريكي، فيما يعزى أساساً إلى زيادة بنسبة  1.05والتي بلغت  2019أساس سنوي في أرباح الربع الثالث من العام 

مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  156.5المائة في القروض والسلفيات. وسجل البنك التجاري القطري صافي ربح بقيمة 

على خلفية ارتفاع اإليرادات التشغيلية  2019لربع الثالث من العام مليون دوالر أمريكي في ا 111.1في المائة مقابل  40.9بزيادة  2019

 في المائة. 5.1في المائة نتيجة لزيادة القروض والسلفيات بنسبة  7.1والتي ارتفعت بنسبة 

حيث بلغت ، 2019في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام  16.3شهد قطاع العقارات القطري نمواً في األرباح بنسبة و

في المائة من اجمالي  5.0بما ساهم بنسبة  2018مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  116مليون دوالر امريكي مقابل  135

مليون دوالر أمريكي  24.3. وارتفع صافي ربح مجموعة إزدان القابضة بأكثر من الضعف إلى 2019صافي ربح الربع الثالث من العام 

مليون دوالر أمريكي مقارنة بخسائر  1.3، بينما اعلنت المزايا قطر عن تسجيل ارباحاً صافية بقيمة 2019الثالث من العام في الربع 

. وسجلت شركتا االتصاالت المدرجتان في البورصة نمواً في األرباح 2018مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  6.6بلغت 

 .2019مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  124.8ساس سنوي بإجمالي ربح بلغ في المائة على أ 5.7بنسبة 

. حيث حققت 2019في المقابل، سجلت صناعات قطر أكبر معدل تراجع في األرباح على مستوى بورصة قطر في الربع الثالث من العام 

مليون دوالر أمريكي في الربع  361.6مقابل  2019الثالث من العام مليون دوالر أمريكي في الربع  158.5الشركة أرباحاً صافية بلغت 

في المائة. ويعزى تراجع أرباح الشركة إلى انخفاض حجم المبيعات بما أدى إلى تراجع  56.2بتراجع بلغت نسبته  2018الثالث من العام 

ة في األسواق قد انخفضت، في حين ظلت أسعار في المائة. وصرحت الشركة إن أسعار المنتجات البتروكيماوي 26اإليرادات بنسبة 

 األسمدة مستقرة.

 

 :عمان

 

 المصدر: التقارير المالية للشركات، رويترز، بلومبرج وبحوث كامكو

على مستوى  2019شهدت الشركات العمانية أكبر معدل تراجع على أساس سنوي في صافي األرباح المسجلة في الربع الثالث من العام 

مليون  459.6في المائة وصوالً إلى  10أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بعد سوق تداول السعودية مباشرة، بتراجع بلغت نسبته 

0.25

0.09
0.08

0.03

0.01
0.02

0.01 0.02

0.23

0.10

0.07

0.02
0.01 0.01 0.01 0.01

البنوك خدمات االتصاالت طاقة تأمين المالية المتنوعة غالغذاء والمشروبات والتب أخرى

(مليار دوالر أمريكي)2019لثمقابل الربع الثا2018لثالربع الثا: أرباح الشركات في عمان 
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. وشهد قطاع البنوك، اكبر قطاعا البورصة العمانية من حيث 2018مليون دوالر في الربع الثالث من العام  510.7دوالر أمريكي مقابل 

مليون دوالر أمريكي  230.5إلى  ليصل في المائة 8.1بنسبة  2019القيمة السوقية، انخفاض صافي أرباحه في الربع الثالث من العام 

، في حين أن قطاع االتصاالت، ثاني أكبر القطاعات من حيث القيمة 2018الثالث من العام  مليون دوالر أمريكي في الربع 250.9مقابل 

مليون دوالر امريكي. وشهد  74.6في المائة بقيمة اجمالية بلغت  3.9بنسبة  2019السوقية، سجل تراجع في أرباح الربع الثالث من العام 

في المائة في الربع الثالث من العام  3.3القيمة السوقية، نمو األرباح بنسبة  قطاع المرافق العامة، ثالث أكبر قطاعات السوق من حيث

مليار دوالر امريكي. وشهدت ثالث قطاعات فقط من أصل قطاعات البورصة األربعة عشر نمواً في إجمالي  96.2لتصل إلى  2019

 .2019أرباحها خالل الربع الثالث من العام 

 

 :البحرين

 

 لمالية للشركات، رويترز، بلومبرج وبحوث كامكوالمصدر: التقارير ا

مليون دوالر أمريكي  477.6إلى  2019في المائة في الربع الثالث من العام  6.5انخفض إجمالي صافي ربح الشركات البحرينية بنسبة 

قيمة السوقية، شهد قطاع . وضمن أكبر ثالث قطاعات من حيث ال2018مليون دوالر أمريكي في الربع الثالث من العام  510.7مقابل 

 348 صافي أرباح القطاع ، حيث بلغ2019في صافي الربح بنهاية الربع الثالث من العام في المائة  1.1 بنسبةالبنوك فقط ارتفاعاً هامشياً 

قطاع االتصاالت، . ومقارنة بذلك األداء، سجل صافي ربح 2018مليون دوالر في الربع الثالث من العام  344مليون دوالر أمريكي مقابل 

، في حين سجل 2019في المائة في الربع الثالث من العام  38.1ثاني أكبر قطاعات البورصة من حيث القيمة السوقية، انخفاضاً بنسبة 

تحد من في المائة في األرباح خالل الفترة المماثلة. وضمن قطاع البنوك، سجل البنك األهلي الم 24قطاع الخدمات المالية انخفاضاً بنسبة 

مليون دوالر  170.9مليون دوالر امريكي مقابل  180.9في المائة في األرباح المطلقة وصوالً إلى  5.8حيث األرباح ارتفاًعا بنسبة 

. وبالمقارنة بذلك االداء، كان بنك الخليج التجاري هو البنك الوحيد الذي أعلن عن تسجيل خسائر 2018أمريكي في الربع الثالث من العام 

مليون دوالر أمريكي في  0.9مليون دوالر أمريكي في تلك الفترة مقابل  14.4 حيث بلغت خسائر البنك 2019الربع الثالث من العام في 

 في المائة. 15.5. وتعزى خسائر البنك إلى انخفاض اإليرادات التي تراجعت بنسبة 2018الربع الثالث من العام 
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البنوك المالية المتنوعة االتصاالت المواد تأمين تجارة التجزئة العقارات أخرى

(مليار دوالر أمريكي)2019لثمقابل الربع الثا2018لثالربع الثا: أرباح الشركات في البحرين 
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