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 ملخص:

نستعرض في هذا الملخص تقديراتنا ألرباح عدد من الشرركرات 

 .7102الرئيسية الواقعة تحت تغطيتنا لفترة الربع األول من 
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براسرترءرنرا  —، ستبدأ الشركات السعودية المدرجة في السرو  الرمرالريرة7102خالل الفصل األول من 

بإصدار نسختين من القوائم المالية، األولى بنا  على مرعرايريرر الرمرحراسربرة —البنوك وشركات التأمين

الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والءانية بنا  عرلرى الرمرعرايريرر الردولريرة لرلرترقراريرر 

المالية التي بدأ تطبيقها بداية هذا العام، فيما يلي بعض العوامل الجوهرية التي من الرمرتروقرع أ  

 تشكل أدا  الشركات في الربع األول.

 المصارف

في قطاع المصارف، من المتوقع ا  يستمر تباطؤ نمو الودائع والقروض مقارنة بنفس الفرتررة مرن 

العام السابق، كما سينعكس ذلك على تراجع نمو األرباح االجمالية للقطراع والرتري مرن الرمرتروقرع أ  

 % عن ارباح الربع المقابل من العام الماضي . 7.2تنمو بر 

 البتروكيماويات

تحسنت أسعار بعض المنتجات البتروكيماوية خالل الربع االول من هذا العام مقارنة برالرربرعريرن األول 

والرابع من العام السابق مع تحسن في اسعار النفط، أما بالنسبة ألسعرار مرنرترجرات االسرمردة فرقرد 

 تحسنت بشكل كبير مقارنة بالربع الرابع خالل نفس الفترة من العام السابق.  

 االتصاالت

، انخفضت تكلفة خدمات المكالمات الصوتية االنتهائية الرمرحرلريرة 7102مع بداية الربع الءاني من عام 

هرلرلرة،  01هلالت بداًل مرن  01بالجملة على شبكات االتصاالت المتنقلة ليصبح  سقف األسعار هو 

بينما تم خفض أسعار خدمات المكالمات الصوتية االنتهائية المحلية بالجملة على شبكات االتصراالت 

هلالت، لذا من المتوقع أ  تتأثر ايرادات القطاع سلبا خراصرة شرركرة  2هللة بداًل من  4.11الءابتة إلى 

االتصاالت السعودية وموبايلي خالل الربع األول أل  األسعار الجديدة لرم تركرن مرطربرقرة فري الرربرع 

، باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أ  تسرترمرر فرروف السرو  لريرر الرمرواتريرة 7102المماثل من عام 

خالل الربع األول من العام الحالي، من جهة أخرى، سوف تعكس نتائج اعمال شركتي زين وموبرايرلري 

انخفاَضًا في مصروف اطفا  الرخصة، بينما ستظهر النتائج أثر لياب بعض العوامل لير المتكررة التي 

حدثت في الربع السابق مءل عكس مستحقات في شركة موبايلي ومصروفات خردمرات اسرترشراريرة 

 في شركة زين.

 االسمنت

% عرن الرفرتررة 71مليو  طن بتراجع برلر   9.8بلغت مبيعات االسمنت خالل شهري يناير وفبراير نحو 

المماثلة من العام السابق وذلك النخفاض الطلب على االسمنت مقارنة بالعام السابرق. نرتروقرع أ  

% عرن مربريرعرات الرربرع 77مليو  طن برانرخرفراض  01.1تصل مبيعات االسمنت خالل هذا الربع لنحو 

المماثل من العام السابق. مرن جرهرة أخررىص واصرل مرحرلو  الركرلرنركرر ارترفراعرل بروصرولرل إلرى أعرلرى 

 .7102مليو  طن بنهاية فبراير  79.9مستوياتل مسجاًل 

 قطاع التجلئة

من المتوقع أ  تتأثر مبيعات قطاع التجلئة بخفض البدالت للعاملين في القطاع الحركرومري والرتروجرل 

 لفرض رسوم علي ُأسر الوافدين خالل العام الحالي.

 متوسط أسعار السلع )دوالر/طن(
الربع األول 

7102 

الربع األول  

7102 
 النمو السنوي

الربع الرابع 

7102 
 النمو الربعي

%17 712 121 ميءانول )جنوب شر  آسيا(  111 71%  

%71 817 0,007 بولي بروبيلين )جنوب شر  آسيا( %2 147ص0   

%2 000ص0 091ص0 بولي ايءيلين عالي الكءافة )جنوب شر  آسيا( %1 011ص0   

%02 078ص0 172ص0 بولي ايءيلين قليل الكءافة )جنوب شر  آسيا( %1 719ص0   

%78 004ص0 441ص0 بولي سترين )جنوب شر  آسيا( %04 727ص0   

%(1 177 100 األمونيا )الشر  األوسط( ) 092 22%  

%71 701 728 اليوريا )الشر  األوسط(  772 08%  

%(01) 402 120 فوسفات ثنائي األمونيوم )المغرب(  112 2%  

%1 091ص0 702ص0 الذهب )دوالر لألوقية(  (0.4%) 777ص0 

%71 101ص0 981ص0 األلمنيوم )سو  لند  للمعاد ( %00 218ص0   

%71 227ص4 914ص1 النحاس )سو  لند  للمعاد ( %00 722ص1   

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 7102الجدول التالي يستعرض توقعاتنا لنتائج مجموعة من  الشركات الواقعة تحت تغطيتنا للربع األول من عام 

 الشركة الرمل / القطاع )مليو  ريال(
 الربع األول
7102 

 )متوقع(

 الربع األول 
7102 

 )فعلي(

 النمو السنوي
 الربع الرابع 

7102 

 )فعلي(

 النمو الربعي

             قطاع البنوك 

 (7%) 017 (63%) 190 142 الجليرة 1020

  4% 142ص7  6% 102ص7 2,137 الراجحي 1120

 10% 181  10% 180 430 اإلنما  1150

             قطاع المواد األساسية

% 11 412ص1 5,098 سابك 2010 % 07 141ص4   

% 74 792 353 سافكو 2020  794 74 %  

% 12 417 626 ينساب 2290  211 4 %  

% 04 042 166 المتقدمة 2330  701 (70)%  

 % 01 41 %(22) 010 49 اسمنت اليمامة 3020

 %(01) 092 %(18) 721 163 اسمنت السعودية 3030

 %(9) 011 %(11) 094 92 اسمنت ينبع 3060

 % 440 02 %(11)  028 85 معاد  1211

             قطاع االتصاالت

%(2) 121ص7 717ص7 االتصاالت 7010 % 7  011ص7   

  95% (20) - 02 (138) اتحاد اتصاالت 7020

 %(70) (011) %(12) (711) (012) زين السعودية 7030

             قطاع الطاقة

 %(01) 179 %(17) 207 295 البحري 4030

             قطاع الخدمات التجارية والمهنية

%(2) 047 017 التموين 6004  011 72 %  

             قطاع الخدمات االستهالكية

% 4 14 12 هرفي لأللذية 6002  11 0 %  

             قطاع تجلئة السلع الكمالية

(41) 01 اكسترا 4003  - 72 - 

% 9 024 099 جرير 4190  701 (01)%  

             قطاع تجلئة األلذية

%70 42 12.2 أسوا  ع العءيم 4001  84 (%40) 

%(4) 71 74 أسوا  الملرعة 4006  02 41 %  

             قطاع إنتاج األلذية 

 - (824) % 07 81 014 صافوال 2050

 %(72) 498 % 01 118 112 المراعي 2280

%(7) 71 74.9 نادك 6010  9 771 %  

             قطاع الرعاية الصحية

 % 4 27 % 2 20 21 المواساة 4002

 % 79 17 % 04 19 22 دلل الصحية 4004

 - (20) %(09) 11 72 رعاية 4005

  152% 11 25% 77 72 الحمادي 4007
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 إخال  المسؤولية
 

لية و مديريها و موففيها ال يقدمرو  لمابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أ  محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإ  شركة البالد ا

 .ذلكأي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأ  محتويات التقرير و ال يتحملو  بطريقة مباشرة أو لير مباشرة أي مسؤولية قانونية ناتجة عن 

 

األلراض دو  الموافقة الخطية المسبقة من  من ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او لير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جلئيًا ألي لرض 

  .شركة البالد المالية

 

 كما نلفت االنتباه بأ  هذه المعلومات ال تشكل توصية بشرا  أو بيع أورا  مالية أو التخاذ قرار استءماري.

  

 .يعتبر أي إجرا  استءماري يتخذه المستءمر بناً  على هذا التقرير سواً  كا  كليًا أو جلئيًا هو مسؤوليتل الكاملة وحده 

ستشار استءماري مؤهل قربرل االسرترءرمرار ى مليس الهدف من هذا التقرير أ  يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجرا  آخر يمكن أ  يتحقق مستقبال. لذلك فإننا ننصح بالرجوع إل

 .في مءل هذه األدوات االستءمارية

 

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقو  المرتبطة بهذا التقرير.
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