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 2020 يونيو    2020للربع األول من العام  أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجيةحول  إنفست تقرير كامكو

      

 بصدارة أسهم الطاقة والبنوك والمواد االساسيةبحوالي الربع صافي أرباح الشركات الخليجية خالل الربع األول من العام تراجع 

... 

ظلت األرباح التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي محدودة خالل الربع األول من العام  

( في ظل اعفاء الشركات من إعالن نتائجها الربع سنوية. 19-على خلفية تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد  2020

عدد الشركات التي أعلنت عن بلغ  من الكويت والبحرين باإلعالن عن أرباح تلك الفترة، بينما ولم تقم الشركات المدرجة في كال 

شكلت الشركات و البورصتين.كلتا شركة مدرجة في  113في المائة من اجمالي  50نسبة  منقليالً  أكثرنتائجها المالية في االمارات 

رباح المسجلة خالل الربع حيث أصدرت جميع الشركات المدرجة في تلك  المدرجة في السعودية وقطر وعمان الجزء األكبر من األ

في  25.8. وتراجع إجمالي أرباح الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية بنسبة 2020البورصات نتائج الربع األول من العام 

مليار دوالر أمريكي في  35.2ي مقابل مليار دوالر أمريك 26.1حيث بلغ  2020المائة على أساس سنوي في الربع األول من العام 

في المائة خالل الربع األول    10حيث األداء على أساس ربع سنوي، فقد تراجعت األرباح بنسبة  من  . أما  2019الربع األول من العام  

 . 2020من العام 

 

 كامكو إنفستالمصدر: البيانات المالية للشركات، بلومبرج، رويترز وبحوث 

وجاء تراجع األرباح على نطاق واسع، حيث سجلت جميع البورصات الخمس انخفاضاً في االرباح خالل الربع. وجاءت الشركات 

  7.2 بتراجع األرباح المسجلة بواقع السعودية في الصدارة من حيث تسجيل اعلى معدل انخفاض لألرباح من حيث القيمة المطلقة

مليار دوالر أمريكي. وجاءت  20.3في المائة من قيمتها على أساس سنوي لتصل إلى  24.3مليار دوالر أمريكي أو ما يعادل 

توالي.  على ال  ،في المائة  20.4في المائة و  28.3الشركات المدرجة في بورصتي عمان وقطر في المرتبة التالية بانخفاض بلغت نسبته  

في المائة، إال ان معظم  30 نسبةظبي ودبي من  واقترب مستوى التراجع الذي شهدته أرباح الشركات المدرجة في بورصتي أبو

 الشركات، وخاصة الشركات العقارية الكبرى في دبي، لم تفصح بعد عن نتائجها الفصلية.

، حيث في األرباح التي شهدت تراجع مجدداً في صدارة الشركات أما على صعيد أداء القطاعات المختلفة، جاءت أسهم قطاع الطاقة 

 16.7في المائة في أرباحها التي بلغت  25.6مليار دوالر أمريكي أي مسجلة تراجع بنسبة  5.77تراجعت أرباحها المعلنة بقيمة 
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مليار دوالر   1.4بتراجع قدره    في المرتبة الثانية،  أسهم قطاع البنوك  وجاءت.  2020مليار دوالر أمريكي خالل الربع األول من العام  

مليار دوالر أمريكي، بينما سجلت أسهم قطاع المواد األساسية خسائر   6.8في المائة، لتصل بذلك أرباح القطاع إلى    16.5أمريكي أو  

مليار دوالر أمريكي   1.1احاً قدرها  مقابل تسجيلها أرب  2020مليون دوالر أمريكي خالل الربع األول من العام    111.2إجمالية قدرها  

 .2019خالل الربع األول من العام 

 

 كامكو إنفستالمصدر: البيانات المالية للشركات، بلومبرج، رويترز وبحوث 

ويعزى تراجع أرباح قطاع الطاقة بصفة رئيسية لالنخفاض التاريخي في أسعار النفط خالل تلك الفترة المالية. حيث تراجعت أرباح  

  9ما يعكس المسار المماثل الذي اتخذته أسعار النفط. وأعلنت حوالي ممليار دوالر أمريكي على أساس سنوي  5.3مكو بمقدار أرا

طاقة عن انخفاض أرباحها على أساس سنوي خالل هذا الربع. أما بالنسبة لقطاع المواد  الشركة تعمل في مجال  13من أصل 

مليون دوالر   253أكبر انخفاض في األرباح بخسائر بلغت قيمتها  (سابك) عات األساسيةلشركة السعودية للصناا االساسية، سجلت

  2019مليون دوالر أمريكي خالل الربع األول من العام    908.6مقابل تحقيقها ربحاً قدره    2020أمريكي خالل الربع األول من العام  

  على خلفية انخفاض كال من كميات وأسعار المبيعات.

أحد أدنى المستويات المسجلة بعد انخفاضه  2020من جهة أخرى، بلغ صافي ايرادات البنوك المدرجة خالل الربع األول من العام 
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تراجع صافي إلى مليار دوالر أمريكي. ويعزى االنخفاض بصفة رئيسية  6.8ليصل إلى  على أساس سنوي في المائة 1.6بنسبة 

بينما تراجع  على التوالي.  ،في المائة 33وفي المائة  36.2تية التي سجلت انخفاضات سنوي بنسبة بنوك العمانية واإلماراالإيرادات 

مليار دوالر  3.5.  وبلغ إجمالي قيمة مخصصات انخفاض القيمة خالل الربع بنسب أقلصافي إيرادات البنوك القطرية والسعودية 

وتعتبر مخصصات انخفاض  مليار دوالر أمريكي. 3.2 البالغةربع السابق في المائة مقارنة بمستويات ال 7.9أمريكي، بزيادة قدرها 

من أعلى المعدالت اإلجمالية للدول األربع والتي جاءت على خلفية زيادة  2020القيمة التي تم تسجيلها في الربع األول من العام 

مليار دوالر أمريكي خالل الربع. وفي اإلمارات،   2.1في المائة تقريباً في مخصصات البنوك اإلماراتية والتي بلغت قيمتها    50بنسبة  

، حيث أعلن بنك 2020من أصل اثني عشر بنكاً عن زيادة مخصصات انخفاض القيمة خالل الربع األول من العام  بنوك  ستة   تأعلن

مليون دوالر خالل الربع   182مليون دوالر أمريكي مقابل  505التجاري عن قفزة هائلة في قيمة المخصصات التي بلغت  يأبو ظب

مليون دوالر   155. كما ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة التي احتجزها بنك اإلمارات دبي الوطني بمقدار 2019الرابع من العام 

 . 2020كي في الربع األول من العام دوالر أمري يونمل 692 لتصل الىأمريكي 

، وذلك على الرغم  2020أما من جهة أرباح قطاع االتصاالت فلم تشهد تغيراً يذكر على أساس سنوي خالل الربع األول من العام 

سجلت شركة النورس لالتصاالت أعلى معدل تراجع في وشركات اتصاالت أعلنت عن تراجع أرباحها.  10من أصل  6من أن 

في المائة، تبتعها شركة االمارات لالتصاالت المتكاملة )دو( التي شهدت أعلى معدل   25.7ح خالل الربع بانخفاض بلغت نسبته  األربا

في المائة لتصل أرباح الشركة  21-مليون دوالر أمريكي أو ما يعادل  25.7تراجع في األرباح من حيث القيمة المطلقة والتي بلغت 

االنخفاضات ارتفاع أرباح شركة االتصاالت السعودية التي أعلنت عن زيادة بنسبة  تلكيكي. وقد قابل مليون دوالر أمر 96.7إلى 

في المائة على أساس سنوي خالل الربع األول    93.7وشركة اتصاالت التي أعلنت عن نمو أرباحها بنسبة    هافي المائة في أرباح  5.9

 . 2020من العام 

  


