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 ملخص:

يستعرض هذا الملخص تقدقريقراتقرقا  عبقام  قرش مقت الشقركقات 

 .7102الرئيسية الواقعة تحت تغطيترا لفترة الربع الثالث مت 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فريق ا بحاث

Researchteam@albilad-capital.com 

 قطاع البروك

نتوقع أن يشهر الدطاع البركي تحسرا في الظروف التشغيلية التي مت القمقر قن أن تقإشى تلقن تقحقسقت 

%  قلقن 7.2هوامش الربحية للدطاع. ووفًدا لحساباترا، نتوقع توسع محفظة الوشائع المقرقرفقيقة بقرقحقو 

%  قلقن 0..1%  لن أساس عبعي، فيما نتوقع ترا قع مقحقفقظقة القدقروض بقرقحقو 2..1أساس سروى و

 %  لن أساس عبعي.1.33أساس سروى و نمو ها بمعرل 

 قطاع البتروكيماويات

تحسرت أسعاع معظم المرتجات البتروكيماوية خالل الربع الثالث مقت هقذا القعقاا مقدقاعنقة بقالقربقع القثقانقي 

بسبب اعتفاع اسعاع الرفط ومع ذلك ترا رت اسعاع اللديم.  لن صعيقر اخقر، فقدقر تقبقايقت القتقغقيقر فقي 

 أسعاع ا سمرة بالمداعنة مع الربع السابق والربع المراظر كما هو مبيت في الجرول با سفل. 

  قطاع االسمرت

تعرض الطلب  لن االسمرت  النخفقاض مقوسقمقي خقالل القربقع القثقالقث وذلقك العتقفقاع شع قات القحقراعة 

باإلضافة تلن تزامت الربع الثالث مت هذا العاا مع موسم الحج فضاًل  ت اإل ازة الريفية. فدر تقرا قعقت 

% مداعنة بالفترة المقمقاةقلقة مقت القعقاا السقابقق .مبيعات االسمرت خالل شهرى يوليو وأغسطس برحو 

مليون طت ، وذلك  لن القرغقم مقت تضقمقت القفقتقرة القحقالقيقة مقبقيقعقات شقركقتقي أا القدقر   2.7مسجلة 

ملقيقون طقت لقفقتقرة القربقع القثقالقث مقت  01.1والمتحرة. لذا نتوقع هبوط مبيعات االسمرت شون مستو  

ملقيقون طقت بقرقهقايقة  ..33.مت  هة أخر ,  اوش مخزون الكلركر اعتفا ه مسجاًل أ لن مستوياته  رر  7102

 30.7شهر أغسطس مداعنة بمستوياته المسجلة برهاية الربع الثاني مت القعقاا القجقاعى والقتقي بقلقغقت  

 مليون طت.

 قطاع التجزئة

برأ العاا الرعاسي الجرير خالل الربع الثالث في هذا العاا، لذا مت المتقوققع أن يقرقعقكقس ايقجقابقيقا  قلقن 

شركات التجزئة ذات العالقة با شوات المرعسية. لكت مت المتوقع أن تتأةر مبيعات التجزئقة االسقتقهقالكقيقة 

سلبًا مداعنة بالربع الثاني بسبب تقزامقت القربقع القثقانقي مقع شقهقر عمضقان فضقال  قت اإل قازة الرقيقفقيقة 

 والعطالت الرسمية الطويلة. 

 قطاع الزعا ة وا غذية

تزامت شهر عمضان بالكامل مع فترة الربع الثاني مما  عل الطلب الدو  المرتبط بالشهر القكقريقم يقرقتقدقل 

 بكامله تلن الربع السابق وبالتالي مت المتوقع أن يتأةر أشاء شركات الدطاع سلبًا مداعنة بالربع السابق.

 قطاع الر اية الرحية

يتوقع أن يإةر موسم الحج واإل ازة الريفية سلبًا  لن نتائج شركات الر اية الرحية خالل القربقع القثقالقث، 

حيث تشهر فترة الريف تباطإ في الطلب  لن الخرمات الرحية بسبقب السقفقر والقعقطقالت القرسقمقيقة 

 الطويلة. 

 قطاع االتراالت

يزشاش الطلب  لن خرمات قطاع االتراالت بشكل كبير خالل موسم الحج حيث اعتفع  رش حجاج هذا القعقاا 

مليون حاج مت خاعج المملكة، ويرعكقس ذلقك ايقجقابقيقًا  0.21مليون حاج مرهم  7.31% ليرل تلن 72برحو 

 لن حجم الطلب  لن خرمات االتراالت وان تراشف ذلك مع االةر السقلقبقي القرقاتقج  قت فقتقرة  قطقالت 

 أطول مت العاا السابق.

 متوسط أسعاع السلع )شوالع/طت(
الربع الثالث 
7102 

الربع الثالث 
7102 

 الرمو السروى
الربع 
 7102الثاني

 الرمو الربعي

 2% 700 31% 732 312 ميثانول ) روب شرق آسيا(

 .% 0,122 0% .0,13 0,071 بولي بروبيليت ) روب شرق آسيا(

 7% 0,072 )..1%( 0,011 0,0.1 بولي ايثيليت  الي الكثافة ) روب شرق آسيا(

 )7%( 0,731 7% 0,020 0,712 بولي ايثيليت قليل الكثافة ) روب شرق آسيا(

 0% 0,720 01% 0,000 0,321 بولي ستريت ) روب شرق آسيا(

 )32%( ..3 )01%( 7.2 771 ا مونيا )الشرق ا وسط(

 2% 710 .0% 003 770 اليوعيا )الشرق ا وسط(

 )1%( 321 3% 3.2 311 فوسفات ةرائي ا مونيوا )المغرب(

 7% 0,712 )01%( 0,331 0,720 الذهب )شوالع لألوقية(

 1% .0,01 .7% 0,277 7,111 ا لمريوا )سوق لررن للمعاشن(

 07% 1,227 33% 227,. 2,3.3 الرحاس )سوق لررن للمعاشن(

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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 7102الجرول التالي يستعرض توقعاترا لرتائج مجمو ة مت  الشركات الواقعة تحت تغطيترا للربع الثالث مت  اا 

 الشركة عمز / الدطاع )مليون عيال(
 الربع الثالث

 )متوقع( 7102

 الربع الثالث 

 )فعلي( 7102
 الرمو السروى

 الربع الثاني 

 )فعلي( 7102
 الرمو الربعي

             قطاع البروك 

% 1. 020 .77 الجزيرة 0171  771 7 %  

% 01 7,110 7,700 الرا حي 0071  7,027 7 %  

% 21 307 101 اإلنماء 0011  .22 2 %  

             قطاع المواش ا ساسية

%(71) .1,77 3,032 سابك 7101  3,201  2 %  

%(7) 020 022 سافكو 7171  71. (03)%  

%(77) 212 27. يرساب 7701  3.2 32 %  

% 1 022 002 المتدرمة 7331  001 7 %  

%(20) 12 02 اسمرت اليمامة 3171  07 3. %  

%(21) 711 20 اسمرت السعوشية 3131  0. (0.)%  

%(72) 03 22 اسمرت يربع 3121  21 (02)%  

% 311 .2 322 معاشن 0700  312 2 %  

        قطاع الطاقة

%(13) 302 011 البحرى 131.  01. (3)%  

        قطاع الخرمات التجاعية والمهرية

%(3) 011 0.2 التمويت .211  030 00 %  

        قطاع الخرمات االستهالكية

%(0) 10 12 هرفي لألغذية 2117  .3 3. %  

        قطاع تجزئة السلع الكمالية

% 371  2 30 اكسترا 113.  .3 (23)%  

% 0 771 7.1  رير 001.  0.2 27 %  

        قطاع تجزئة ا غذية

% 701 32 0.3 أسواق ع العثيم* 110.  20 010 %  

%(72) 73 02 أسواق المزع ة 112.  71 (02)%  

        قطاع تنتاج ا غذية 

% 322 023 212 صافوال** 7111  770 713 %  

%(2) 211 213 المرا ي 7721  22. (00)%  

%(32) 31 00 ناشك 2101  72 (72)%  

        قطاع الر اية الرحية

% 2. 11 .2 المواساة 117.  22 (.)%  

% 07 20 22 شله الرحية .11.  21 (3)%  

%(72) 70 77 ع اية 111.  71  00 %  

% 31 70 72 الحماشى 112.  72 0 %  

            قطاع االتراالت

% 2 7,0.2 7,721 االتراالت 2101  7,322  (.)%  

(027) اتحاش اتراالت 2171  (022)  0 %  (001)  (.)%  

(722)  01 زيت السعوشية 2131  (012)%  2  22 %  

 مليون عيال. 02*  تشمل أعبام  عأس مالية قرعها 

 مليون عيال. .20** تشمل أعبام  عأس مالية قرعها 
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 تخالء المسإولية
 

لية و مريريها و موظفيها ال يدرمقون لمابذلت شركة البالش المالية أقرن  هر للتأكر مت أن محتو  المعلومات المذكوعة في هذا التدرير صحيحة وشقيدة ومع ذلك فإن شركة البالش ا

 .ذلكأى ضمانات أو تعهرات صراحة أو ضمرًا بشأن محتويات التدرير و ال يتحملون بطريدة مباشرة أو غير مباشرة أى مسإولية قانونية ناتجة  ت 

 

ا غراض شون الموافدة الخطية المسبدة مت  مت ال يجوز ت اشة نسخ أو ت اشة توزيع أو تعسال هذا التدرير بطريدة مباشرة او غير مباشرة  ى شخص آخر أو نشره كليًا أو  زئيًا  ى غرض 

  .شركة البالش المالية

 

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوعاق مالية أو التخاذ قراع استثماعى.

  

 .يعتبر أى ت راء استثماعى يتخذه المستثمر براًء  لن هذا التدرير سواًء كان كليًا أو  زئيًا هو مسإوليته الكاملة وحره 

ستشاع استثماعى مإهل ققبقل االسقتقثقمقاع ن مليس الهرف مت هذا التدرير أن يستخرا أو يعتبر مشوعة أو خياًعا أو أى ت راء آخر يمكت أن يتحدق مستدبال. لذلك فإنرا نررن بالر وع تل

 .في مثل هذه ا شوات االستثماعية

 

 تحتفظ شركة البالش المالية بجميع الحدوق المرتبطة بهذا التدرير.

 

 12011–32تررين هيئة السوق المالية عقم 

 تركي فر ق

 مرير  تشاعة ا بحاث والمشوعة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأحمر هرراو ، 

 محلل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 MSF  برالرحمت الجربوع,

 محلل مالي

aaljarboua@albilad-capital.com 

 محمر حسان  طيه

 محلل مالي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 تشاعة ا بحاث والمشوعة

 research@albilad-capital.com البرير اإللكتروني:

 2711 – 701 – 00 – 022+  هاتف:

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

 البالش المالية
 
 
 

 خرمة العمالء

 clientservices@albilad-capital.com البرير االلكتروني:

 0222 – 713 – 00 – 022+ اإلشاعة العامة:

 1110 – 002 – 211 الهاتف المجاني:
 

 

 تشاعة ا صول

 abicasset@albilad-capital.com البرير االلكتروني:

 2721 – 701 – 00 – 022+  هاتف:
 

 
 
 

  تشاعة الوساطة

 abicctu@albilad-capital.com البرير االلكتروني:

 2731 – 701 – 00 – 022+  هاتف:

 

 

 المررفية االستثماعية

 investmentbanking@albilad-capital.com البرير االلكتروني:

 2712 – 701 – 00 – 022+  هاتف:

 

 

 تشاعة الحفظ
 custody@albilad-capital.com البرير االلكتروني:

 2710 – 701 – 00 – 022+  هاتف:

 مشعل الغيالن

 محلل مالي

MHAlghaylan@albilad-capital.com 

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

