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0 

 

 2102% في 3.5أرباح الشركات تنخفض بنحو 

 % في الربع الرابع *2.2وبـ 
 

سجلت الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية انخفـااـاف فـي ااربـاح الـمـجـمـعـة 

% مقارنة بالربع المماثل من الـعـاا السـابـأد وأدك إلـ  رلـع تـراجـع 2.2للربع الرابع بنحو 

 .2103% مقارنة بالعاا السابأ 3.5بنسبة  2102أرباح العاا 

مليار ريال للربع المماثل مـن الـعـاا  02.22مليار ريال مقابل  02.00بلغت أرباح الربع الرابع 

 .2103مليار للعاا  88.0مليار ريال مقابل  85.9نحو  2102السابأد بينما بلغت أرباح العاا 

% عن أرباح الـعـاا السـابـأد  3.5جاء هذا االنخفاض بسبب تراجع أرباح القطاع المصرفي بـ 

% من أرباح السوق اإلجماليةد وقد تراجعت أرباح ثمانية بنوك مقـابـل نـمـو 55حيث تشٍكل 

اربعة بنوك أخركد ويعود التراجع في اارباح بشكل كبير رلـع ارتـفـاع مـخـصـصـات خسـائـر 

 االئتمان باإلاافة رلع تباطؤ االقتصاد المحلي واعف أوااع السيولة.

% أو        55.8بـنـسـبـة  2102كما انخفضت أرباح قطاع الزراعة والصناعات الغذائية خالل عـاا 

% مـن  5مليار ريال عن أرباح  العاا السابأد لتنخفض بذلـ  مسـاهـمـة الـقـطـاع رلـع  2.5

 .2103% في عاا 3أرباح السوق اإلجمالية مقارنة بـ 

ـت أربـاح خـمـ  قـطـاعـات  علع مستوك السوقد تراجعت أرباح  عشرة  قطاعات فـيـمـا نـمر

مـلـيـار ريـال  0.5% أو 055فقط. وسجل قطاع التأمين أعلع نسبة نمو في اارباح بزيادة 

% من رجمالي أربـاح 5عن أرباح العاا السابأد وأدك إل  رلع ارتفاع مساهمة القطاع رلع 

% فـي الـعـاا السـابـأ. يـلـيـل قـطـاع الـطـاقـة 0مـقـارنـة بــ  2102السوق المجمعة لعاا 

% عن أرباح العاا السابأ و لتستقر مسـاهـمـة الـقـطـاع عـنـد 55والمرافأ الخدمية بـارتفاع 

مـلـيـار ريـال عـن أربـاح   0.2% أو 9% من أرباح السوق. ثم قطاع البتروكيماويات بارتفاع 2

% فـي 20% من أربـاح السـوق مـقـارنـة بــ25العاا السابأد لترتفع مساهمة القطاع رلع 

 العاا السابأ .

الجدول التالي يبين التغير في أرباح القطاعات خالل الربع الرابع وخالل فـتـرة االثـنـي عشـر 

 ومعدل مساهمتها ارباح السوق اإلجمالية: 2102شهراف المنتهية في ديسمبر 

 ملخص

يستعرض هذا التقرير نتائج الشركات المساهـمـة الـمـدرجـة فـي السـوق 

مع مقارنتهـا بـنـفـ   2102المالية السعودية للربع الرابع والسنة المالية 

 الفترة من العاا السابأ.

 نمو اارياح المجمعة للسوق )مليار ريال(

 المساهمة رلع اإلجمالي   صافي الدخل )مليون ريال(   صافي الدخل )مليون ريال(  

 2016 2015  النمو 2016 2015 النمو Q4 2015 Q4 2016 القطاع

 %44 %44 (%5.4) 41,349 43,710 (%19.7) 8,081.7 10,070.4 المصارف والخدمات المالية

 %24 %21  %8.0 22,950 21,252  %197.3 5,407.5 1,818.7 الصناعات البتروكيماوية

 %5 %6 (%23.2) 4,521 5,886 (%45.8) 772.4 1,424.5 االسمنت

 %3 %4 (%25.2) 2,700 3,612 (%21.5) 628.0 800.3 التجزئة

 %2 %2  %34.0 2,259 1,686 (%68.1) (2,300.4) (1,368.1) الطاقة والمرافأ الخدمية

 %3 %5 (%44.9) 2,873 5,217 - (274.7) 1,403.3 الزراعة والصناعات الغذائية

 %8 %7  %1.9 7,176 7,045  %22.0 1,884.5 1,545.0 االتصاالت وتقنية المعلومات

 %3 %1  %144.7 2,425 991  %229.7 906.0 274.8 التأمين

 %0 %1 (%61.7) 398 1,039 - (46.3) 68.4 شركات االستثمار المتعدد

 %1 %1 (%29.6) 1,034 1,469 - 77.1 (140.7) االستثمار الصناعي

 %1 %1 (%49.4) 482 952 - (173.6) 95.2 التشييد والبناء

 %2 %2 (%4.2) 1,956 2,043  %14.4 489.8 428.2 التطوير العقاري

 %3 %3 (%4.3) 2,764 2,890 (%41.7) 452.2 776.2 النقل

 - -  %12.3 (142) (162) - 20.1 (204.2) االعالا والنشر

 %1 %2 (%27.5) 1,088 1,500 (%30.6) 187.0 269.3 الفنادق والسياحة

%(2.2) 022000 022222 السوق  99,129 93,833  (%5.3) 100%  100%  

أسبوعاف مع الكميات 32حركة مؤشر تداول لـ   

 لمزيد من المعلوماتد الرجاء االتصال علع:

 تركي فدعأ

 مدير اابحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

ديسمبر. 50* جميع أرقاا السنة المالية تشمل أيضاف نتائج أخر أربعة فصول معلنة للشركات التي ال ينتهي عامها المالي في   
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 RMIد MSFعبدالرحمن الجربوعد 

 محلل مالي

aaljarboua@albilad-capital.com 
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 2102نتائج الربع الرابع 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخل للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليون ريال(
 النمو 2016 2015 النمو Q4 2015 Q4 2016 قطاع المصارف والخدمات المالية

  %2 1,502 1,470  %1 390 386 اإلنماء

 (%17) 3,342 4,049 (%66) 293 851 الرياض

 (%21) 1,053 1,329  %32 302 228 استثمار

  %3 9,317 9,089  %8 2,287 2,126 االهلي

 (%47) 1,065 2,022 - (249) 451 ااول

  %2 808 788  %8 221 204 البالد

 (%32) 872 1,287 (%4) 152 159 الجزيرة

  %14 8,126 7,130  %5 2,047 1,949 الراجحي

 (%13) 3,510 4,036 (%61) 374 950 السعودي الفرنسي

 (%4) 2,854 2,964 (%5) 565 594 العربي

 (%10) 3,895 4,331 (%35) 607 939 ساب

 (%4) 5,006 5,214 (%11) 1,092 1,233 سامبا

 (%5) 41,349 43,710 (%20) 8,082 10,070 اإلجمالي

 النمو 2016 2015 النمو Q4 2015 Q4 2016 قطاع الصناعات البتروكيماوية

  %5 112 106  %30 36 27 اللجين

 - 255 (1,423) - 123 (687) التصنيع

  %863 416 43 - 160 (40) الصحراء

  %3 731 713  %44 210 146 المتقدمة

 (%33) 486 727 (%64) 20 55 مجموعة السعودية

 - 37 (759) - 183 (1,009) بترو رابغ

 (%56) 395 907 - (127) 179 بتروكيم

 (%5) 17,912 18,769  %49 4,545 3,060 ساب 

 (%51) 1,051 2,130 (%25) 284 379 سافكو

 (%76) 70 288  %102 52 26 سبكيم العالمية

 - 135 (1,243) - 104 (624) كيان السعودية

  %19 (113) (140)  %37 (38) (60) كيمانول

 - (837) (75) - (748) (26) نماء للكيماويات

  %91 2,302 1,207  %53 603 393 ينساب

  %8 22,950 21,252  %197 5,408 1,819 اإلجمالي

 النمو 2016 2015 النمو Q4 2015 Q4 2016 قطاع االسمنت

 (%15) 881 1,039 (%48) 157 300 اسمنت الجنوب

 (%30) 410 586 (%37) 89 141 اسمنت القصيم

 (%11) 215 242 (%23) 45 59 اسمنت المدينة

 (%40) 366 615 (%72) 43 153 اسمنت اليمامة

 (%8) 105 114 (%21) 24 30 اسمنت حائل

 (%18) 490 600 (%84) 24 153 اسمنت العربية

 (%6) 72 76  %88 10 5 اسمنت الجوف

 (%4) 902 940  %7 187 176 ااسمنت السعودي

 (%29) 235 333 (%38) 55 89 اسمنت الشرقية

 (%33) 139 207 (%57) 17 40 اسمنت الشمالية

 (%37) 58 91 (%70) 7 23 اسمنت تبوك

 (%51) 125 256 (%73) 15 54 اسمنت نجران

 (%34) 536 806 (%52) 100 209 اسمنت ينبع

  %43 (11) (19) - 1 (5) اسمنت اا القرك

 (%23) 4,521 5,886 (%46) 772 1,424 اإلجمالي
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 2102نتائج الربع الرابع 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخل للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليون ريال(
 النمو 2016 2015 النمو Q4 2015 Q4 2016 قطاع التجزئة

 - (4) 42  %64 (2) (6) مجموعة فتيحي

(     0)الحكير  91 41 (56%) 814 315 (61%) 

 (%47) 75 141 (%70) 11 36 الحمادي

 (%36) 44 69 (%3) 19 20 الخليج للتدريب

 (%37) 91 144 (%54) 15 33 الدري 

 (%7) 362 390 (%14) 88 102 المستشفع السعودي االماني

  %23 256 209  %34 72 54 المواساة

 (%96) 2 49  %203 27 9 ركسترا

 (%14) 93 107  %3 17 16 أسواق المزرعة

 (%1) 228 231  %6 94 89 أسواق ع العثيم

 - (1) 45 - (6) 2 ثمار

 (%11) 738 828  %3 215 208 جرير

  %37 226 165 (%5) 52 55 دلل الصحية

 (%63) 49 131 - (71) 35 رعاية

  %38 26 19  %135 13 6 ساسكو

  %0 126 126  %9 41 38 ساكو

 (%26) 75 101 (%86) 2 12 الزوردي

 (%25) 2,700 3,612 (%22) 628 800 اإلجمالي

 النمو 2016 2015 النمو Q4 2015 Q4 2016 قطاع الطاقة والمرافأ الخدمية

  %2 145 142  %6 43 40 الغاز

  %37 2,113 1,544 (%66) (2,343) (1,408) كهرباء السعودية

  %34 2,259 1,686 (%68) (2,300) (1,368) اإلجمالي

 النمو 2016 2015 النمو Q4 2015 Q4 2016 قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

  %24 (39) (51)  %19 (11) (14) ااسماك

 (%23) 541 699 (%45) 105 191 التموين

  %10 100 91  %81 34 19 الجوف

 - (16) 9 - (6) 1 الشرقية للتنمية

  %9 2,080 1,916  %1 489 484 المراعي

 (%83) 4 21 - (6) 2 أنعاا القابضة

 (%65) (2.4) (1.5) (%45) (0.7) (0.5) )موقوفة عن التداول(بيشة 

 - (46) 5 - (26) (3) تبوك الزراعية

 (%44) 12 22 (%91) 1 11 جازادكو

 - 26 1 (%99) 0.1 8 جاكو

 (%55) 52 115 - (16) 39 حلواني رخوان

  %18 308 261  %1 69 68 (     0)سدافكو

 - (451) 1,792 - (964) 515 صافوال

 (%29) 100 141 (%77) 8 34 نادك

  %7 218 203  %22 55 45 هرفي لألغذية

 (%153) (14) (6) - (6) 3 وفرة

 (%45) 2,873 5,217 - (275) 1,403 اإلجمالي

مارس( 51(     أرباح الربع الثالث )السنة المالية تنتهي في 0)  

مارس( 51(     أرباح الربع الثالث )السنة المالية تنتهي في 0)  
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 2102نتائج الربع الرابع 

 

 السوق المالية السعودية

 النمو 2016 2015 النمو Q4 2015 Q4 2016 قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

 (%8) 8,539 9,258  %15 2,150 1,874 االتصاالت

  %81 (203) (1,093) - (71) 11 رتحاد رتصاالت

 (%1) (980) (972)  %54 (135) (291) زين السعودية

 (%21) (179) (148) (%23) (60) (49) (     0)عذيب لالتصاالت

  %2 7,176 7,045  %22 1,884 1,545 اإلجمالي

 صافي الدخل للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليون ريال(

 النمو 2016 2015 النمو Q4 2015 Q4 2016 قطاع التأمين )صافي الدخل قبل الزكاة(

  %31 (22) (32)  %16 (6) (7) متاليف ريل أي جي العربي

  %102 25 12  %154 19 8 رتحاد الخليج

 - 18 0.1 (%4) 42 44 اإلعادة السعودية

  %75 45 26  %112 16 8 االتحاد التجاري

  %20 (17) (22) - 3 (1) اإلنماء طوكيو ا

 (%3) 33 34  %42 13 9 ااهلي للتكافل

  %61 (21) (54) - 2 (18) ااهلية

 - 7 (13) (%18) 4 5 التأمين العربية

  %22 727 598  %114 191 89 التعاونية

 - 25 (27) - 15 (14) الخليجية العامة

  %96 81 41  %59 52 33 الدرع العربي

  %60 166 104 (%71) 21 72 الصقر للتأمين

  %70 46 27  %52 12 8 العالمية

 - 100 (53) - 16 (86) المتحدة للتأمين

 - 39 (11) - 22 (13) الوطنية

 (%25) 8 11 - (3) 1 أسيج

  %43 30 21  %62 6 4 اكسا التعاونية

  %2 24 24 (%16) 9 11 أليانز رس رف

 - 23 (13)  %63 18 11 أمانة للتأمين

  %174 91 33  %293 53 14 بروج للتأمين

 (%2) 631 645 (%7) 211 227 بوبا العربية

  %168 37 14  %67 18 11 ْتشب

  %133 99 43  %379 43 9 تكافل الراجحي

  %47 26 18  %50 9 6 جزيرة تكافل

  %226 12 4 - 7 (6) ساب للتكافل

  %58 58 37  %60 22 14 سايكو

 - 30 3 - 20 (2) سالمة

 - (8) 5  %267 4 1 )موقوفة عن التداول(سند 

 - 44 (52)  %63 19 12 سوليدرتي تكافل

  %44 (29) (51)  %42 (5) (8) عناية

 - (150) (2) (%164) (19) (7) مالإ للتأمين

 - 68 (261) - 26 (119) ميدغلف للتأمين

 - 60 (63) - 11 (54) وفا للتأمين

 - 117 (56)  %120 32 15 والء

(  0)وقاية للتكافل
 - - - - - - )موقوفة عن التداول(

  %145 2,425 991  %230 906 275 اإلجمالي

مارس( 51(     أرباح الربع الثالث )السنة المالية تنتهي في 0)  

(     لم تعلن عن نتائجها المالية. 0)  
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 2102نتائج الربع الرابع 

 

 السوق المالية السعودية

 النمو 2016 2015 النمو Q4 2015 Q4 2016 قطاع شركات االستثمار المتعدد

 - (29) 67 - (9) 15 االحساء

 (%59) 0.03 0.07 (%57) 0.01 0.02 )موقوفة عن التداول(الباحة 

 - 12 1 - 2 (15) متطورة

 - (4) 13  %37 (2) (3) المصافي

 (%28) 510 707  %6 40 38 المملكة

  %2 92 91 (%1) 22 22 سيسكو

 - (183) 160 - (99) 13 عسير

 (%62) 398 1,039 - (46) 68 اإلجمالي

 صافي الدخل للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليون ريال(

 النمو 2016 2015 النمو Q4 2015 Q4 2016 قطاع االستثمار الصناعي

 (%65) 48 137 (%68) (30) (18) شاكر

  %5 377 357 - 212 (9) الدوائية

 (%77) 32 139 (%70) 4 12 العبداللطيف

 (%40) 150 252 (%42) 30 52 الكيميائية

 - 45 7 - 3 (65) أسترا الصناعية

  %24 43 35 (%34) 15 22 بع سع آك

 (%22) (33) (27) (%56) (58) (37) تكوين

 (%52) 22 45 - (6) 4 زجاج

 - (6) 2 (%133) (3) (1) صادرات

  %48 (66) (127)  %42 (33) (57) صناعة الورق

 (%10) 12 13  %697 3 0.4 فيبكو

  %45 80 55 - (17) 3 مبكو

 (%77) (93) (52) (%47) (57) (39) مجموعة السريع

 (%34) 401 605 - 16 (6) معادن

 (%21) 23 29 (%48) (2) (1) معدنية

 (%30) 1,034 1,469 - 77 (141) اإلجمالي

 النمو 2016 2015 النمو Q4 2015 Q4 2016 قطاع التشييد والبناء

 - (46) 33 (%589) (66) (10) انابيب السعودية

  %15 153 133  %4 36 34 البابطين

  %16 88 76 (%57) 12 27 البحر ااحمر

 (%91) 25 284 - (6) 56 الخزف السعودي

 - (119) 34 - (32) (1) الخضري

 (%24) 201 263  %2 59 57 الزامل للصناعة

 (%34) 68 103 (%92) 2 27 الفخارية

 - - - - 14 (3) )موقوفة عن التداول(الكابالت 

( 0)اليمامة للحديد  35 30 (15%) 159 179 12%  

  %13 81 72 (%7) 11 12 أسالك

 - (251) 101 - (194) 22 اميانتيت

 - 4 (46)  %98 (0.36) (23) أنابيب

  %35 119 88 (%16) 14 17 بوان

 (%17) 17 21 - 6 (0.06) جبسكو

  %31 (13) (19)  %92 (2) (25) صدق

 (%27) 51 70  %70 21 12 صناعات كهربائية

  %51 (156) (317) (%47) (83) (57) )موقوفة عن التداول(مجموعة المعجل 

 - 80 (104) - 4 (87) مس 

 (%49) 482 952 - (174) 95 اإلجمالي

سبتمبر( 51(     أرباح الربع ااول )السنة المالية تنتهي في 0)  
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 2102نتائج الربع الرابع 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخل للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليون ريال(
 النمو 2016 2015 النمو Q4 2015 Q4 2016 قطاع التطوير العقاري

  %7 100 94  %14 25 22 ااندل 

 (%11) 262 294 (%55) 38 85 التعمير

 (%38) 92 148 (%11) 26 29 العقارية

 (%69) 94 303 (%21) 126 159 رعمار

  %532 581 92 - 79 (76) ( 0)جبل عمر

 (%30) 251 359 (%24) 37 49 دار ااركان

 (%43) 248 437 (%27) 55 75 طيبة

 - 15 (11) - 30 2 مدينة المعرفة

 (%4) 313 327 (%11) 74 83 ( 2)مكة

 (%4) 1,956 2,043  %14 490 428 اإلجمالي

 النمو 2016 2015 النمو Q4 2015 Q4 2016 قطاع النقل

 (%40) 127 211 - 6 (21) الجماعي

 (%3) 1,762 1,818 (%42) 328 566 البحري

  %10 686 621 (%40) 101 169 الخدمات ااراية

 (%8) 174 189 (%29) 35 50 بدجت السعودية

 (%72) 14 51 - (17) 13 مبرد

 (%4) 2,764 2,890 (%42) 452 776 اإلجمالي

 النمو 2016 2015 النمو Q4 2015 Q4 2016 قطاع اإلعالا والنشر

  %63 (58) (156) - 53 (187) اابحاث والتسويأ

 (%86) (52) (28) - (8) 12 ( 0)تهامل

 - (33) 22  %13 (25) (29) طباعة وتغليف

  %12 (142) (162) - 20 (204) اإلجمالي

 النمو 2016 2015 النمو Q4 2015 Q4 2016 قطاع الفنادق والسياحة

 (%29) 826 1,162 (%33) 145 215 الطيار

 (%22) 114 147 (%4) 24 25 دور

 (%81) 0.39 2.01  %33 (1.63) (2.45) شم 

 (%22) 148 190 (%37) 20 32 مجموعة الحكير 

 (%27) 1,088 1,500 (%31) 187 269 اإلجمالي

مارس( 51(     أرباح الربع الثالث )السنة المالية تنتهي في 0)  

هـ مقارنة بنف  الفترة من العاا الهجري السابأ.0559محرا  51(    أرباح الربع الثالث المنتهي في 2)  

هـ مقارنة بنف  الفترة من العاا الهجري السابأ.0559ربيع أول  51(    أرباح الربع ااول المنتهي في 0)  

 (%5.3) 93,833 99,129 (%6.7) 16,111 17,262 رجمالي السوق



 2102فبراير  2

2  

 2102نتائج الربع الرابع 

 

 السوق المالية السعودية

 رخالء المسؤولية

مالـيـة ومـديـريـهـا ومـو ـفـيـهـا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصع جهد للتأكد من أن محتوك المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع إل  فإن شركة البالد

 .عن إل جة يقدمون أي امانات أو تعهدات صراحة أو امناف بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

ااغـراض دون الـمـوافـقـة الـخـطـيـة  مـن ال يجوز رعادة نسخ أو رعادة توزيع أو ررسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة اي شخص آخر أو نشره كلياف أو جـزئـيـاف اي غـرض 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاإ قرار استثماري.

 .يعتبر أي رجراء استثماري يتخذه المستثمر بناءف علع هذا التقرير سواءف كان كلياف أو جزئياف هو مسؤوليتل الكاملة وحده

ا أو أي رجراء آخر يمكن أن يتحقأ مستقبال. لذل  فإننا نـنـصـا بـالـرجـوع رلـ سـتـشـار اسـتـثـمـاري مـؤهـل قـبـل ع ملي  الهدف من هذا التقرير أن يستخدا أو يعتبر مشورة أو خيارف

 .االستثمار في مثل هذه اادوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 19011–52تصريا هيئة السوق المالية رقم 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 8999 – 215 – 00 – 822+ اإلدارة العامة:

 1110 – 002 – 911 الهاتف المجاني:
 

 ردارة ااصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 00 – 822+  هاتف:
 
 

 ردارة الحفظ
 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6259 – 290 – 00 – 822+  هاتف:

 

 

 ردارة اابحاث والمشورة
 research@albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 00 – 822+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع علع الشبكة:

 

  ردارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 00 – 822+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 00 – 822+  هاتف:

file://Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

