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 2019 أبريل       2018للعام  الخليجيةالمدرجة في البورصات أرباح الشركات تقرير كامكو حول 

 

بدعم  2018في المائة في العام  3.5ول مجلس التعاون الخليجي بنسبة المدرجة في بورصات دشركات الارتفاع صافي أرباح   

 ... واالتصاالتمن قطاعات البنوك والمواد األساسية 

مليار دوالر أمريكي  68.6، حيث بلغ 2018في المائة في السنة المالية  3.5ارتفع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 

. وسجلت الشركات المدرجة في بورصة الكويت أعلى معدل نمو على أساس سنوي بارتفاع بلغت نسبته 2017مليار دوالر أمريكي في السنة المالية  66.3مقابل 

في المائة من إجمالي صافي ربح الشركات  41.2مليار دوالر أمريكي. كما أن السوق السعودية "تداول"، والتي تستحوذ على حوالي  5.8في المائة وصوالً إلى  10.7

مليار  28.2في المائة، حيث بلغ صافي ربح الشركات المدرجة في سوق تداول  1.3، تمكنت من تسجيل نمواً بنسبة 2018يجية للسنة المالية المدرجة في األسواق الخل

هو االستثناء . من جهة أخرى، كان سوق أبوظبي لألوراق المالية 2017مليار دوالر أمريكي في السنة المالية  27.7مقابل  2018دوالر أمريكي في السنة المالية 

عزز مليار دوالر أمريكي.  وبصفة عامة،  10.5في المائة وصوالً إلى  1.3-بتراجع بلغت نسبته  2018الوحيد بتسجيله تراجعاً سنوياً في صافي الربح للسنة المالية 

السوقية وتحديداً: البنوك، واالتصاالت والمواد األساسية التي قطاعات من حيث القيمة  ثالثنتائج القوية التي سجلتها أكبر ال ،2018أرباح الشركات في العام  من نمو

 في المائة على التوالي. 11.6في المائة و  13.5في المائة و  11.8ارتفعت أرباحها بنسبة   

 

 

بقيمة  2018جلس التعاون الخليجي للعام معدل ارتفاع من حيث صافي األرباح بالقيمة الحقيقية على مستوى دول م تسجيله أعلىفي الريادة ب سوق دبي المالي وجاء

لقطاعي البنوك والعقارات. وجاءت قطر في المركز الثاني كأكبر األسواق مساهمة تجاه زيادة صافي أرباح رقم مليار دوالر أمريكي على خلفية نمو ثنائي ال 9.1بلغت 

مليار دوالر أمريكي مقابل  11.3في المائة وبلغ  6.3بنسبة  2018لعام  بورصة قطرالشركات المدرجة في البورصات الخليجية، حيث أرتفع صافي ربح شركات 

٪ في المائة، ثم 8.7. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى النمو القوي في أرباح قطاع البنوك القطرية الذي ارتفع بنسبة 2017مليار دوالر أمريكي في العام  10.7

 في المائة في صافي الربح.   34.4بنسبة  قطاع السلع الرأسمالية الذي سجل نمو

الت، وكانت هي القوى الداعمة أما على صعيد أداء القطاعات المختلفة، تفوق أداء القطاعات ذات القيمة السوقية الكبرى، بما في ذلك البنوك والمواد األساسية واالتصا

مليار دوالر أمريكي  36.9في المائة إلى  11.8بنسبة  2018بنوك الخليجية للسنة المالية . حيث ارتفع صافي ربح ال2018لتعزيز صافي األرباح المسجلة في العام 

. وتمكنت قطاعات البنوك في كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من تسجيل نمواً ثنائي الرقم في أرباح 2017مليار دوالر أمريكي في السنة المالية  33مقابل 

في المائة. من جهة أخرى، ارتفعت أرباح قطاع المواد األساسية المدرجة في  8.7قطاع البنوك القطرية الذي سجل نمواً أقل قليالً بنسبة  باستثناء 2018السنة المالية 

   مليار دوالر أمريكي، مسجلة بذلك ثاني أعلى مساهمة بالقيمة الحقيقية على أساس قطاعي. 10.1في المائة وبلغت  13.5البورصات الخليجية بنسبة 
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وبالنظر إلى أكبر ست قطاعات على مستوى البورصات الخليجية من حيث القيمة السوقية )البنوك، والمواد األساسية، والعقارات، 

واالتصاالت، والسلع الرأسمالية والمرافق( نلحظ أن هناك قطاعاً واحداً فقط، وبالتحديد قطاع المرافق، سجل تراجعاً في أرباح السنة 

مليار  1.1في المائة وبلغ  56.2صافي ربح قطاع المرافق الخليجي بنسبة  2018في السنة المالية  . حيث تراجع2018 لعام المالية

على ، فيما يعد أكبر انخفاض في صافي األرباح بالقيمة الحقيقية 2017مليار دوالر في السنة المالية  2.5دوالر  أمريكي مقابل 

الشركة السعودية للكهرباء في النصيب األكبر نحو انخفاض أرباح القطاع، حيث تراجعت أرباح الشركة  . وساهمتاألساس القطاعي

مليار دوالر أمريكي  1.8مليون دوالر أمريكي مقابل  468، بعد أن بلغ صافي الربح 2018في المائة في السنة المالية  74.5بنسبة 

 367.6من نصيب قطاع الخدمات االستهالكية الذي سجل خسائر إجمالية بقيمة . إال أن أكبر خسارة كانت 2017في السنة المالية 

، فيما يعزى في المقام األول للنتائج المالية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس المدرجة 2018مليون دوالر أمريكي في السنة المالية 

 .2018كي في السنة المالية مليون دوالر أمري 687.7-في سوق دبي المالي والتي أعلنت عن خسائر قدرها 

 الكويت

مليار دينار كويتي  1.8وبلغت  2018في المائة بنهاية السنة المالية  10.7ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 

قطاع ، إلى الفضل األكبر في زيادة إجمالي ربح البورصة الكويتية يعود. و2017مليار دينار كويتي في السنة المالية  1.6مقابل 

، مقابل 2018مليار دينار كويتي في السنة المالية  0.98في المائة في أرباحه التي بلغت  18.3البنوك الذي سجل قفزة قوية بنسبة 

مليون  370.7ي ربح بنك الكويت الوطني البنوك، بلغ صاف على صعيد قطاعو .2017مليار دينار كويتي في السنة المالية  0.83

في المائة، فيما يعزى بصفة رئيسية الرتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الدخل من التمويل  15دينار كويتي بنمو بلغت نسبته 

دينار كويتي عن  مليون 227اإلسالمي وارتفاع إيرادات الرسوم والعموالت. وبالمثل، حقق بيت التمويل الكويتي أرباًحا صافية بلغت 

مليون دينار كويتي في العام السابق. ويعود الفضل في ذلك األداء  184في المائة مقابل   23.5، بنمو بلغت نسبته 2018السنة المالية 

افي الرابع على التوالي، وتراجع النفقات التشغيلية بما أدى إلى زيادة في ص للعامإلى الدخل  التكاليفالقوي إلى انخفاض في نسبة 

في المائة من صافي أرباح قطاع  46في المائة. وساهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي بنسبة  11.1الدخل التشغيلي بنسبة 

ً مقارنة بالبنوك الكويتية األخرى، إال ان تمكن من  هالبنوك الكويتي. من جهة أخرى، وعلى الرغم من صغر حجم بنك وربة نسبيا

مليون دينار كويتي في  7.45في المائة على أساس سنوي مقابل  71مليون دينار كويتي مسجالً نمواً بنسبة  12.7تحسين أرباحه إلى 

 .  2017السنة المالية 
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وسجل قطاع الطاقة أعلى معدل نمو لألرباح على صعيد كافة قطاعات البورصة على خلفية ارتفاع أسعار النفط على أساس سنوي، 

مليون دينار كويتي في الفترة  15.1مليون دينار كويتي مقابل  24.5نمو صافي الربح بواقع الثلثين ليصل إلى  األمر الذي أدى إلى

نابيسكو هو القوى المحركة لهذا النمو بتسجيله ارباحاً صافية  -. وكان أداء الشركة الوطنية للخدمات البترولية 2017المماثلة من العام 

 .2017في المائة مقارنة بالسنة المالية  17.7بنمو بلغت نسبته  2018في السنة المالية  مليون دينار كويتي 11.8بقيمة 

صافي ربح بالقيمة الحقيقية بقيمة  2018في السنة المالية  وجاء قطاع الخدمات المالية ثالثاً بعد قطاعي البنوك واالتصاالت، بتسجيله

 143.2البالغ قيمته  2017في المائة مقارنة بصافي ربح السنة المالية  16.9مليون دينار كويتي ومحققاً نمواً سنوياً بنسبة  167.4

مليون دينار  25لغ في المائة، حيث ب 774.9مليون دينار كويتي. وسجلت شركة نور لالستثمار ارتفاعاً هائالً في صافي الربح بنسبة 

على خلفية  تسوية ديون الشركة مع اثنين من البنوك المحلية وتحقيقها  2017مليون دينار كويتي في السنة المالية  2.84كويتي مقابل  

لمكاسب نتجت عن بيع جزء من حصتها في احدى الشركات الزميلة. من جانب آخر، أعلنت شركة المدار للتمويل واالستثمار عن 

مليون دينار كويتي  2.18مقابل تسجيل خسائر قدرها  2018مليون دينار كويتي عن السنة المالية  14.8أرباحاً صافية بقيمة  تحقيق

 في العام السابق فيما يعزى لزيادة المبيعات باإلضافة إلى مكاسب التخارج من بعض االستثمارات العقارية.

مليون دينار  275.8البورصة من حيث القيمة السوقية، فقد سجل أرباحاً بقيمة  أما على صعيد قطاع االتصاالت، ثاني أكبر قطاعات

في المائة. ويعزى الفضل في ذلك النمو بشكل رئيسي إلى شركة زين نظراً  17بنمو بلغت نسبته  2018كويتي في السنة المالية 

 صفة أساسية.  في المائة نظراً لمساهمة زين السعودية ب 23الرتفاع أرباحها الصافية بنسبة 

 السعودية

مليار لاير سعودي في  105.8في المائة وبلغت  1.3ارتفع إجمالي األرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة السعودية بنسبة 

. وتفوق أداء قطاع البنوك على القطاعات األخرى وكان أكبر 2017مليار لاير سعودي في السنة المالية  104.4مقابل  2018العام 

مليار لاير سعودي  10.3مليار لاير سعودي. وبلغ صافي ربح مصرف الراجحي  50.0القطاعات المساهمة في صافي الربح بتسجيله 

بدعم من تحسن إجمالي اإليرادات التشغيلية وصافي  2017في المائة عن السنة المالية  12.9 بنمو بلغت نسبته 2018في العام المالي 

حقق البنك األهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة،  ،ورسوم الدخل من الخدمات المصرفية. من ناحية أخرىإيرادات العموالت الخاصة 

في المائة مقارنة بالعام  8.8، بنمو بلغت نسبته 2018مليار لاير سعودي في العام  10.7 قيمتها زيادة في األرباح الصافية بلغت
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 السابق.

وجاء قطاع المواد األساسية، ثاني أكبر قطاعات السوق السعودي من حيث القيمة السوقية، في المرتبة الثانية، حيث ارتفعت أرباح 

مليار لاير سعودي في العام السابق. وأعلنت سابك عن  29.6مليار لاير سعودي مقابل  34.8في المائة وبلغت  17.2القطاع بنسبة 

مليار لاير سعودي  فيما يعزى إلى زيادة حجم  21.5وصوالً إلى   2018في المائة في العام  16.8سبة ارتفاع صافي أرباحها بن

في المائة  13اإلنتاج والمبيعات بدعم من ارتفاع أسعار النفط على أساس سنوي، إال أن صافي أرباح الربع الرابع قد تراجع بنسبة 

 سط أسعار البيع وانخفاض العوائد من المشروعات المشتركة والتابعة.مليار لاير سعودي بسبب انخفاض متو 3.2ليصل إلى 

 

في المائة على الرغم من  19.4شهد قطاع االتصاالت، من خالل الشركات األربع المدرجة ضمنه، زيادة في صافي الربح بنسبة 

ة االتصاالت السعودية قد ساهم في دفع تسجيل اثنين من شركات االتصاالت لخسائر سنوية. إال ان االرتفاع القوي في أرباح شرك

في المائة على أساس سنوي  7.6، بزيادة 2018مليار لاير سعودي في العام  10.8أداء القطاع بتسجيل الشركة لصافي ربح قدره 

ودي مليون لاير سع 332.4في ظل ارتفاع إيرادات الشركة. في ذات الوقت، تضاعفت أرباح زين السعودية عدة مرات، حيث بلغت 

مليون  404تم دعم نتائج زين السعودية من خالل توفير ومليون لاير سعودي في العام السابق.  11.5، مقابل 2018للسنة المالية 

ً نتيجة المن تكلفة اإليرادات  لاير سعودي باإلضافة إلى ارتفاع اإليرادات  نخفاض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا

 .ت التمويلاألخرى وإيرادا

مليون لاير  660.7والتي بلغت قيمتها  2018في السنة المالية وسجل قطاع السلع الرأسمالية أكبر خسائر على مستوى البورصة 

شركة مدرجة ضمن  12من  أصل  6. حيث سجلت 2017مليون لاير سعودي في السنة المالية  134.3سعودي مقارنة بخسارة بلغت 

. كما سجل قطاع المرافق العامة انخفاًضا حاًدا في األرباح خالل العام مدفوًعا 2018قطاع السلع الرأسمالية خسائر خالل السنة المالية 

مليار  6.9مليار لاير سعودي مقابل  1.8في المائة، حيث بلغت  74.6بتراجع أرباح الشركة السعودية للكهرباء بنسبة بشكل أساسي 

. ويعزى ذلك االنخفاض في صافي األرباح إلى ارتفاع رسوم التمويل وتراجع رسوم توصيل 2017لاير سعودي في السنة المالية 



 بحوث كامكو          
 

  

 

 Page 5  
  

في المائة في السنة المالية  73.4أرباح قطاع المرافق العامة بنسبة  اجمالي م، انخفضفي المائة. وبوجه عا 37.9الكهرباء بنسبة 

 .2017مليار لاير سعودي في السنة المالية  7مليار لاير سعودي مقابل  1.9، حيث بلغ 2018

 دبي

قد  2018األرباح االجمالية عن العام على صعيد أرباح الربع الرابع منذ عامين، إال ان لها  على الرغم من تسجيل دبي ألسوأ أداء 

مليار درهم إماراتي. وعلى صعيد القطاعات الرئيسية، أسهمت قطاعات البنوك والعقارات  33.26في المائة وبلغت  8.8ارتفعت بنسبة 

ي في السنة في المائة على أساس سنو 14.7والتشييد واالتصاالت في تعزيز مستويات الربحية، حيث ارتفعت أرباح البنوك بنسبة 

حيث أعلن بنك اإلمارات دبي الوطني عن ارتفاع أرباح السنة  بقيادة بنك اإلمارات دبي الوطني وبنك دبي اإلسالمي. 2018المالية 

مليار درهم إماراتي  10في المائة، حيث بلغ صافي ربح البنك  20.3بمعدل أعلى مما كان متوقعا بنمو بلغت نسبته  2018المالية 

صافي إيرادات الفائدة ونمو القروض وتحسن هوامش الربح. في حين ارتفعت أرباح بنك دبي اإلسالمي في السنة  بفضل ارتفاع

مليار درهم إماراتي، فيما يعزى إلى نمو الدخل بسبب تعزيز األعمال  4.9في المائة إلى ما يقرب حوالي  13.8بنسبة  2018المالية 

 للتكاليف.األساسية باإلضافة إلى اإلدارة المحسنة 

 

وبعد قطاع البنوك، جاء قطاع العقارات واالنشاءات كأكبر المساهمين تجاه نمو األرباح بقيادة شركة إعمار للتطوير وإعمار العقارية 

مليار درهم إماراتي على التوالي. حيث ارتفع صافي ربح شركة إعمار للتطوير  6.1مليار درهم إماراتي و  3.9بأرباح بلغت قيمتها 

 .2018مليار درهم إماراتي في الربع الرابع من العام  4.2 بقيمةنتيجة للمبيعات القياسية  2018في المائة في السنة المالية  42بنسبة 

في المائة على أساس سنوي وبلغت  28.9بنسبة سوق دبي المالي أرباح ، فقد تراجعت 2018ن العام بالعودة إلى أرباح الربع الرابع م

. وسجلت شركة دي إكس بي إنترتينمنتس اعلى 2016مليار درهم إماراتي فيما يعد أدنى نتائج ربع سنوية للربع الرابع منذ العام  5.7

مليار درهم اماراتي وخسائر  1.79سوق دبي المالي، بخسائر بلغت قيمتها على مستوى  2018 من العام مستوى خسائر للربع الرابع

 مليار درهم اماراتي للعام بأكمله. 2.5اجمالية بقيمة 

 أبو ظبي

في المائة حيث  -1.3بنسبة  2018إجمالي صافي الربح للشركات المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية للسنة المالية  نخفضا
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 عالوة على ذلك،مليار درهم إماراتي.  39.1التي بلغت قيمتها  2017رهم إماراتي مقارنة بأرباح السنة المالية مليار د 38.5بلغت 

مليار درهم إماراتي. وساهم قطاعي الطاقة  8.1في المائة وبلغت  5.6قد تراجعت بنسبة  2018أن أرباح الربع الرابع من العام 

ى صافي أرباح سوق أبوظبي لألوراق المالية في الربع األخير من العام. فضمن قطاع والخدمات في ذلك االنخفاض وأثرا سلباً عل

التي أعلنت عن تسجيل خسارة غاز الطاقة، كانت اعلى الخسائر على مستوى سوق أبوظبي لألوراق المالية من نصيب شركة دانة 

 . ويعود سبب تسجيل2017مليون درهم إماراتي للعام  304.8مقابل صافي ربح بقيمة   2018مليون درهم إماراتي للعام  681قدرها 

يات حقل الزوراء في االمارات. من جهة اخرى، سجلت لالخسائر إلى ارتفاع مخصص االنخفاض فيما يتعلق بعم شركة دانة غاز

في  92.1ت نسبته شركة الخليج للمشروعات الطبية اعلى معدل تراجع في نسبة األرباح على صعيد قطاع الخدمات بانخفاض بلغ

 .2018مليون درهم إماراتي في السنة المالية  113.2المائة، حيث بلغت أرباح الشركة 

 

ال انه على الرغم من ذلك، فقد شهد عدد من القطاعات الكبرى في البورصة، مثل قطاعي البنوك والتأمين، تحسنا في أرباح للسنة ا

مليار درهم  23.7 قيمتها في المائة وبلغت 10متخطية نسبة  2018ي السنة المالية . حيث قفزت أرباح قطاع البنوك ف2018المالية 

في  10إماراتي بصدارة بنك أبوظبي األول وبنك أبوظبي التجاري. وارتفعت أرباح بنك أبوظبي األول، أكبر البنوك اإلمارتية، بنسبة 

حسن نسبة التكلفة إلى الدخل وانخفاض المصروفات التشغيلية بأكمله بسبب ت 2018مليار درهم إمارتي عن العام  12.0المائة إلى 

مليار درهم إماراتي خالل السنة  4.84 بقيمةصافية اً بعد االندماج. عالوة على ذلك، أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تحقيق أرباح

لى النمو الكبير في صافي االيرادات من فيما يعزى إ 2017في المائة عن صافي أرباح السنة المالية  13، بزيادة قدرها 2018المالية 

 الفائدة وإيرادات التمويل اإلسالمي وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.  

 

 قطر

مليار لاير  41.2ليبلغ  2018في المائة في السنة المالية  6.3ارتفع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصة القطرية بنسبة 

في المائة من إجمالي أرباح  55. وشكلت أرباح قطاع البنوك أكثر من 2017مليار لاير قطري في السنة المالية  38.7قطري مقابل 

البنوك القطري اتجاًها تصاعديا على مدار السنوات القليلة الماضية بدعم من ارتفاع مستويات اإلقراض البورصة. حيث شهد قطاع 

. حيث ارتفع صافي ربح القطاع 2022كأس العالم لكرة القدم، فيفا بطولة لتطوير البنية التحتية في إطار استعداد قطر الستضافة 
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 .2017مليار لاير قطري في السنة المالية  21مقابل  2018في السنة المالية مليار لاير قطري  22.8في المائة إلى  8.7بنسبة 

مليار لاير قطري.  1.6في المائة في صافي األرباح الذي بلغ  175.5وأعلن البنك التجاري القطري عن زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 

 2.2، مقابل 2018ديسمبر  31لاير قطري للسنة المنتهية في مليار  2.3في المائة إلى  5.9حيث ارتفعت األرباح التشغيلية بنسبة 

مليار لاير قطري مقابل  1.2في المائة إلى  11.5. وانخفض إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 2017مليار لاير قطري في العام 

مصروفات الموظفين والنفقات  المقام األول إلى انخفاض في . ويعزى سبب تراجع تكاليف البنك2017مليار لاير قطري في العام  1.3

 13.1مقابل  2018مليار لاير قطري في السنة المالية  13.8اإلدارية. وبالمثل، حقق بنك قطر الوطني أرباحاً صافية بلغت قيمتها 

العام  في المائة في 5. وأعلن البنك عن نمو القروض والسلف باإلضافة إلى ودائع العمالء بنسبة 2017مليار لاير قطري في العام 

2018. 

 

 

ارتفعت ، حيث 2018في المائة في السنة المالية  34.4سجل قطاع البضائع الرأسمالية ثاني أكبر زيادة نسبية في األرباح بنسبة 

 50مليار لاير قطري في العام السابق. وارتفع صافي ربح صناعات قطر بأكثر من  4.6مليار لاير قطري مقابل  6.1 األرباح إلى

على خلفية زيادة أسعار المنتجات وحجم المبيعات. حيث بلغت  2018مليار لاير قطري في السنة المالية  5.0ليصل إلى  في المائة

 مليون لاير قطري في العام السابق. 8.31مقابل   2018مليون لاير قطري في العام  11.73إيرادات الشركة 

في المائة في  27.7قطرية من حيث القيمة السوقية، انخفاضاً بنسبة من جهة أخرى، سجل قطاع العقارات، ثالث أكبر القطاعات ال

مليار لاير قطري. وتأثر صافي ربح القطاع سلباً نتيجة لتراجع صافي ربح  2.9التي تراجعت إلى  2018صافي أرباح السنة المالية 

في  قطري مليار لاير 1.7 قطري مقابل مليون لاير 433.3في المائة إلى  74بنسبة  2018مجموعة إزدان القابضة للسنة المالية 

 .2017السنة المالية 

 

 عمان
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، حيث استقرت عند مستوى 2018لم تشهد أرباح الشركات المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية تغيراً يذكر في السنة المالية 

. وشهد قطاع البنوك، 2018في المائة في الربع الرابع من العام  15.7مليون لاير عماني على الرغم من انخفاض أرباحها بنسبة  620

في المائة، بما ساهم في تعزيز األرباح الكلية  11.6بنسبة  2018البورصة، نمواً في صافي الربح للعام  أكبر القطاعات على مستوى

، فقد ارتفعت أرباحه 2018في المائة من إجمالي أرباح سوق مسقط للعام  65للسوق. أما بالنسبة للقطاع المالي، الذي يمثل أكثر من 

فيما يعزى بصفة رئيسية لألداء الجيد للبنوك الكبرى مثل بنك اتش اس ، يون لاير عمانيمل 397في المائة وبلغت  3.2السنوية بنسبة 

في المائة على التوالي. حيث أعلن بنك اتش اس بي  46.5في المائة و  64بي سي عمان وشركة اومنيفست، بنمو ارباحهما بنسبة 

، فيما يعد أعلى زيادة لصافي الربح  من 2018المالية  مليون لاير عماني في السنة 31.4سي عمان عن ارتفاع صافي الربح إلى 

في المائة على خلفية  14.1بفضل نمو اإليرادات بنسبة  2017مليون لاير عماني في السنة المالية   19.1حيث القيمة المطلقة، مقابل 

مليون لاير  20.8ون لاير عماني مقابل ملي 30.52في المائة إلى  46.5ارتفاع أسعار الفائدة. كما ارتفع صافي ربح اومنيفست بنسبة 

 بسبب األداء القوي للشركات التابعة مثل بنك عمان العربي والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام. 2017عماني في العام 

القطاع. وحققت أما على صعيد قطاع االتصاالت، فقد سجلت أريدو عمان  أكبر زيادة في صافي األرباح بالقيمة المطلقة على مستوى 

في المائة مقارنة بأرباح السنة  35مليون لاير عماني، بنمو بلغت نسبته  42بما يقارب  2018الشركة أرباًحا خالل السنة المالية 

 مليون لاير عماني نتيجة الرتفاع اإليرادات وانخفاض االستهالك. 31.1البالغة  2017المالية 

 البحرين

 771.3، حيث بلغ 2018في المائة في السنة المالية  6الصافية للشركات المدرجة في بورصة البحرين بنسبة ارتفع إجمالي األرباح 

. كما ارتفع أيضاً صافي ربح الربع األخير من العام 2017مليون دينار بحريني في السنة المالية  728مليون دينار بحريني مقابل 

مليون دينار بحريني في الربع الرابع من العام  113.2ون دينار بحريني مقابل ملي 123في المائة إلى حوالي  8.5بنسبة  2018

زيادة  2018في المائة من إجمالي أرباح السنة المالية  80التي مثلت أكثر من  نائية. وشهد كل من قطاعات السوق الرئيسية الث2017

 15.8بنسبة  2018وك التجارية ارتفاًعا في أرباح السنة المالية وشهدت البن بنسبة مئوية ثنائية الرقم مقارنة بأرباح  العام الماضي.

، بدعم رئيسي من 2017مليون دينار بحريني في السنة المالية  472.9مليون دينار بحريني مقابل  547.5في المائة، حيث بلغت 

، بما يمثل زيادة بنسبة 2018عام مليون دينار بحريني في ال 262.8قدره ربح البنك األهلي المتحد الذي أعلن عن تسجيل صافي 

. وكان نمو اإليرادات التشغيلية وإعادة التسعير 2017مليون دينار بحريني في العام  233.3في المائة مقارنة بصافي ربح قدره  12.6

 وإعادة هيكلة محفظة القروض من ضمن أسباب ارتفاع األرباح.

أكثر من ستة أضعاف  فيما يعد أعلى نسبة زيادة على المستوى  2018لية وعلى صعيد قطاع االتصاالت، ارتفعت أرباح السنة الما

أرباح صافية بالقيمة المطلقة للسنة المالية أكبر بتلكو التي  -القطاعي في بورصة البحرين. ويشمل القطاع شركة اتصاالت البحرين 

دينار بحريني  50.1بعدة اضعاف، حيث بلغ  2018على مستوى البورصة. حيث أعلنت بتلكو عن تزايد صافي الربح للعام  2018

 Dhiraaguكٍل من بتلكو البحرين، وشركة أمنية في األردن، و ل. وساهم األداء القوي 2017مليون دينار بحريني في العام  3.5مقابل 

 في جزر المالديف، في دعم اإليرادات بشكل إيجابي.

في البحرين واألردن  اتلكوطاق العريض الثابت واألداء القوي لعمليات بللن السنويالرقم  الثنائينمو الاإليرادات القوية من تعززت 

 وجزر المالديف.


