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 1 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 

 رئيسية مواضيع

 إيرادات التقرير هذا في عرضستن ،الرابع الربع إعالنات نتائج نتهاءا مع
 البتروكيماويات قطاعات في بتغطيتها نقوم التي لشركاتا ربح وصافي

 .والزراعة الغذائية والمواد واإلسمنت واالتصاالت
 
 
 

 مجموعة الشركات التي نقوم بتغطيتها

يمالتقي     السعر المستهدف ركةش   

لاير 1.6.1      زيادة المراكز                                   سابك                 

لاير 82.2            المراكز             المحافظة على      سبكيم                   

لاير  169.1           زيادة المراكز                             سافكو                

لاير  82.2                       المراكز المحافظة على        التصنيع              

لاير  68.6     المحافظة على المراكز                          ينساب                

لاير  71.1      المحافظة على المراكز                         المتقدمة              

لاير  11.8                 المحافظة على المراكز                      الصحراء    

 

لاير  .2              المراكز                         زيادة       االتصاالت           

-                               تحت المراجعة               موبايلي                 

  -                               تحت المراجعة                    زين              

 

لاير   21             المحافظة على  المراكز                  أسمنت العربية       

لاير 69.7                                    المراكز زيادة       أسمنت اليمامة       

لاير  111                       ادة المراكز             زي      أسمنت السعودية     

لاير  96.8           المحافظة على المراكز                    أسمنت القصيم      

لاير .18          المحافظة على المراكز                      أسمنت الجنوبية      

لاير 22.2                                زيادة المراكز          أسمنت ينبع           

 

لاير  21.2                         المحافظة على المراكز           صافوال          

لاير  19.9              المحافظة على المراكز                   المراعي            

لاير 197                      المحافظة على المراكز              التموين            

لاير 1..18                                   المراكز زيادة           هرفي            

لاير 196.6      المحافظة على المراكز                           جرير              

لاير 98.6               المحافظة على المراكز                     اكسترا            

لاير 1.6.6المراكز                        على المحافظة            الحكير          

لاير 186.8                                  المراكز زيادة            العثيم            

 

لاير  71.1                 زيادة المراكز                              معادن            

-                                تحت المراجعة                      الخزف         

لاير  91                  زيادة المراكز                                شاكر             

 لاير 27.7                          المحافظة على المراكز            استرا         

                

 لاير178                           المحافظة على المراكز                     المواساة

-                                 تحت المراجعة                                  دلة  

لاير 62                                         المراكز زيادة                    رعاية  

لاير 26                               المراكز المحافظة على                الحمادي  

 

من التفاصيل يرجى مراجعة التقرير الكامل و الصادر للمزيد  الحظة:م
باللغة اإلنجليزية. 

 إدارة البحوث
 فريق بحوث األسهم

Tel  966 1 211 9370, devassyp@alrajhi-capital.com 

 :السعودية الشركات نتائج استعراض
 تراجع في يتسببان واالتصاالت البتروكيماويات

 األرباح

 بنسبة( التأمين قطاع شركات تشمل ال) السوق، في المدرجة السعودية الشركات ربح صافي مجمل انخفض لقد

 الربح، صافي انخفاض وراء الرئيسية القطاعات وكانت .9102 الرابع الربع خالل سنوي أساس على% 92

% 42 بنسبة وكيماوياتالبتر قطاع أرباح انخفضت فقد. والطاقة واالتصاالت البتروكيماويات قطاعات هي

 موبايلي شركة أعلنت االتصاالت، قطاع فيو. الضعيف والطلب المنخفضة األسعار بسبب سنوي أساس على

. لاير مليار يبلغ  ربح الى أشارت التي المحللين توقعات متوسط مقابل مليار 9.4 بلغت  ضخمة خسائر عن

 قد يكون تداول مؤشر في المدرجة للشركات الكلي الربح صافي نإف التأمين، وقطاع موبايلي استبعاد وبعد

 الموجهة القطاعات أعلنت فقد خر،آ جانب من. 9102 الرابع الربع في سنوي ساسأ على% 02 بنسبة انخفض

 خالل أرباحها في جيد نمو عن واألسمنت، الغذائية والمواد البنوك قطاعات مثل المحلي، االستهالك لتلبية

 في انتعاش لىإ يشير مما سنوي، أساس على% 2..0 بنسبة األسمنت قطاع اتمبيع حجم نما وقد. الربع

  9102 الرابع الربع خالل%( 94 بنسبة انخفض) حاد لتصحيح تداول مؤشر تعرض فقد  وإجماال،. الطلب

 حتى 9102 عامبداية  ذمن% 01 من بأكثر ارتفاعا سجللي ولكنه عاد  الخام، النفط أسعار النخفاض تبعا  

 أسعار في متواضع ارتفاع وحدوث مرتفعة بمستويات االنفاق في باالستمرار الحكومة بالتزام مدعوما   ،تاريخه

  انخفاض بسبب صعبة ظروف مواجهة في يستمر سوف البتروكيماويات قطاع أن نعتقد نناإ. الخام النفط

 نشاط في التحسن ستمرارا مع الصاعد مساره في األسمنت قطاع يستمر أن يتوقع بينما الخام، النفط أسعار

 المتوقع فمن الغذائية، المواد وقطاع التجزئة كقطاع ،االستهالك المحلي يحركها التي القطاعات أما .االنشاءات

 راتب على الخاص القطاع مؤسسات وبعض الدولة موظفي حصول من ستستفيد حيث كبير بدعم تحظى أن

  .مؤخرا   الحكومةعنه  أعلنت الذي و شهرين

 أرباح جماليإ تراجعت :البتروكيماويات قطاع بقيادة تداول مؤشر في المدرجة الشركات أرباح انخفاض

 في سنوي ساسأ على تقريبا  % 92 بنسبة( التأمين قطاع شركات تشمل ال) تداول مؤشر في المدرجة الشركات

 األسوأ الرئيسية اعاتالقط هي واالتصاالت، والطاقة البتروكيماويات قطاعات وكانت .9102 من الرابع الربع

 في% 01 بنسبة انخفاضا السوق، في الكبير الثقل ذو البتروكيماويات، قطاع شهد وقد. الربع خالل أداء

 االتصاالت قطاع تأثر وقد. سنوي أساس على% 42 بنسبة أرباحه انخفضت بينما سنوي أساس على ايراداته

 صافي نمت بينما ،9102 الرابع الربع في لاير ارملي 9.92 بلغت ضخمة لخسائر موبايلي شركة لتكبد نظرا  

 في المشكوك القروض مخصصات مدعومة بتراجع سنوي أساس على% 02 بنسبة البنكي القطاع أرباح

 تداول مؤشر أرباح جماليإ من% 80 نسبة والبتروكيماويات البنوك قطاعا شكل فقد لذلك، ونتيجة. تحصيلها

 واالستثمار العقارات قطاعا حقق وقد(.  9104 الرابع الربع يف% .. مقابل) 9102 الرابع الربع في

 األرباح، في الكلي ونتيجة لهذا التراجع. تداول مؤشر انخفاض من حد مما أرباحهما، في جيدا   نموا   الصناعي

 .البتروكيماويات قطاع تصدره ،9102 الرابع الربع خالل% 94 من بأكثر أيضا   تداول مؤشر انخفض

 االستهالك لقطاعات متباينة الرابع الربع نتائج كانت :المحلي االستهالك لقطاعات متباينة الربع نتائج

 على% 98.2 حوالي بلغت بنسبة الربح صافي في قويا   نموا   والزراعة الغذائية المواد قطاع شهد فقد .المحلي

 هذا شركات لتوسع را  نظ (صافوال أرباح في واحدة لمرة بنود ستيعابإل األرقام تعديل بعد) سنوي أساس

 المبيعات أحجام قفزت ذإ الطلب في ارتفاع تحقيق في األسمنت قطاع استمر وقد. التوزيعية طاقاتها في القطاع

 وكانت .9102 الثالث الربع في% 4.2 بنسبة ارتفعت قد كانت أن بعد سنوي، أساس على% 2..0 بنسبة

 األسمنت شركة مخصص ستيعابإل األرقام تعديل بعد سنوي، أساس على% 09 بنسبة نمت قد القطاع أرباح

 ظلت ذإ للتوقعات، مخيبة التجزئة قطاع نتائج جاءت خر،آ جانب من .9104من  الرابع الربع في العربية

 أرباح في االنخفاض لىإ أساسا   ذلك ويعزى ،9104 الرابع الربع مستويات نمو باقية على بدون األرباح

 أعلنت ذإ كبيرة بدرجة للتوقعات مخيبة نتائجه جاءت فقد االتصاالت، اعقط أما. ستراإكو الحكير شركتي

 النطاق يتداول في ككل القطاع جعل مما الربع، خالل لاير مليار 9.4 بلغت ضخمة خسائر عن موبايلي

 .األحمر

 من أنه الإ موسمية، يجابيةإ بنتائج عادة يتسم األول الربع أن نم على الرغم :4102 األول للربع التوقعات

 ضعيفة المنتجات أسعار تزال ال ذإ ،يراداتهمإ في ضغوطا   في المملكة البتروكيماويات منتجو يجابه أن المتوقع

 فيتراجعا   ذلك نتيجة تكون أن ويتوقع. منخفضة األوروبية والقارة الصين في الصناعية نشطةاأل تزال ال كما

 الموجهة القطاعات تجد أن المرجح من المحلية، القطاعات بين ومن. سنوي أساس على الهوامش و األرباح

 شهرين راتب صرف على نصت التيو األخيرة الحكومية للقرارات نتيجة تعزيزا   المستهلكين انفاق نحو

 أن ويتوقع. أيضا   شهرين راتب بصرف الخاص القطاع شركات بعض ومبادرة بالدولة، العاملين لجميع كحافز

 الرعاية قطاع يستفيد أن يتوقع كذلك، .9102من األول الربع خالل نتعاشي االف األسمنت قطاع يستمر

 قطاع أداء موبايلي، لشركة المالية البيانات تحدد سوف بينما المستشفيات، تشهدها التي التوسعات من الصحية

 .االتصاالت
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 4 مسؤولية في نهاية التقريرراجع وثيقة اإلخالء من ال فضال إخالء من المسؤولية

 إضافية ألغراض أبحاث األسهم  معلوماتاإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن 

 ء من المسئوليةإخال
ء شركة الراجحي المالية وال يجوز إعادة توزيعها أو أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستخدام العام من عمال

قة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبر بمثابة موافقة من عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طري اإلفصاحإعادة إرسالها أو 
من جانب شركة الراجحي المالية.  المعلومات للعموم جانبكم على عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك 
الراجحي المالية ال تقدم أية إقرارات أو ضمانات  وقد تم الحصول على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة

أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غير مضللة  أو أنها تصلح ألي  البيانات والمعلومات المقدمة كما بشأن( ضمنية)صريحة أو 
لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو غيرها  هذه إنما تقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعوة لتقديم عرض البحث. فوثيقة محددغرض 

الستثمار كما أنها ال تأخذ في االعتبار األهداف من المنتجات االستثمارية ذات الصلة بتلك األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هذه الوثيقة تقديم مشورة شخصية في مجال ا
 دة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة. االستثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجات المحد

ستثمار آخر أو أية استراتيجيات استثمار جرت مناقشتها ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونية أو الضريبية بشأن مدى مالءمة االستثمار في أي أوراق مالية ، أو ا
الدخل من أوراق مستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ال تتحقق.  كذلك ينبغي للمستثمرين مالحظة أن أو التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي لل

مارات يكون عرضة لالرتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات في أسعار مالية من هذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستث
، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل من مبلغ رأسمالهم المستثمر أساسا.   من استثمارات معينة.  وبناء عليه المتأتيالصرف قد يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل 

األوراق المالية للجهة أو الجهات كة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لها )بما في ذلك محللي البحوث( مصلحة مالية في ويجوز أن يكون لشر
ي األوراق المالية ، وخيارات شراء األسهم أو العقود اآلجلة أو الخيارات األخرى أو ، بما في ذلك المراكز طويلة أو قصيرة األجل ف المصدرة لتلك األوراق المالية أو االستثمارات ذات العالقة

مات المصرفية االستثمارية أو غيرها من الخدمات  أو المشتقات ، أو غيرها من األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت آلخر بأداء الخد
كة الراجحي المالية ، بما في ذلك الشركات التابعة عي لتأمين الخدمات المصرفية االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشرالس

أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه   لها وموظفيها ، ال تكون مسئولة عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار
 الوثيقة من وثائق البحث. 

دة في هذه الوثيقة من وثائق تحديث المعلومات الوارتخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيها للتغيير دون إشعار مسبق.  وشركة الراجحي المالية ال تتحمل أي مسؤولية عن 
أن هذه الوثيقة من وثائق البحث ليست موجهة إلى أو البحث.  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بأي وسيلة. كما يراعى 

ن مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيثما يكون مثل هذا التوزيع أو النشر أو توافر أو كا سواءمعدة للتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان 
 ن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.ط الترخيص ضماستخدام هذه الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شرو

 اإلفصاح عن معلومات إضافية:
 

 شرح نظام التصنيف  في شركة الراجحي المالية   .0

أسهم الشركات المالية وعدد  اءالمالية نظام تصنيف مكون من ثالث طبقات على أساس االتجاه الصعودي المطلق أو االنخفاض المحتمل لجميع األسهم في إطار تغطيتها باستثن الراجحيتستخدم شركة 
 قليل من الشركات األخرى غير الملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية : 

 شهور. 9-6٪ فوق السعر الحالي للسهم ، ونتوقع أن يصل سعر السهم للمستوى المستهدف خالل أفق زمني بحدود 01:  سعرنا المستهدف يزيد على Overweight "زيادة المراكز"

 شهرا.  9-6٪ فوق سعر السهم الحالي خالل فترة 01٪ دون سعر السهم الحالي و 01:   نتوقع أن يستقر سعر السهم عند مستوى يتراوح بين  Neutral ى المراكز""المحافظة عل

 شهرا.  9-6هم إلى المستوى المستهدف خالل فترة ٪ دون مستوى السعر الحالي للسهم ، ونتوقع أن يصل سعر الس01:  يكون سعرنا المستهدف أكثر من Underweight "تخفيض المراكز"

 تعريفات:  .4

 شهرا. وبعبارة أخرى ، فهم يتوقعون أن يصل سعر سهم معين إلى المستوى المستهدف خالل تلك الفترة. 9-6: يوصي محللونا باعتماد أفق زمني يتراوح بحدود Time horizon "األفق الزمني"

أو القطاع المعني ، مثال قدر القيمة العادلة لكل سهم من األسهم التي نقوم بتغطيتها. وهذا يتم في العادة بإتباع أساليب مقبولة على نطاق واسع ومناسبة للسهم : نحن نFair value القيمة العادلة""
 . SoTPأو تحليل مجموع األجزاء  DCF، األسلوب الذي يستند إلى تحليل التدفقات النقدية المخصومة  ذلك

أسباب تبرر بشكل جيد عدم :  قد يكون هذا السعر مطابقا للقيمة العادلة المقدرة للسهم المعني ، ولكن قد ال يكون بالضرورة مماثال لهذا السعر.  وقد تكون هناك Target price هدف""السعر المست
، نقةوم بتحديةد سةعر مسةتهدف يختلةف عةن القيمةة العادلةة المقةدرة لةذلك السةهم ، ونشةرح  الحالةةاحتمال أن يصل سعر سهم من األسهم إلى القيمة العادلة المحددة ضمن أفقنا الزمني.  وفي مثل هذه 

 األسباب التي دفعتنا للقيام بذلك. 

داء التشغيلي للشركة المعنيةة يتجةاوز األرباح أو األيرجى مالحظة أن تحقيق أي سعر مستهدف يخضع ألوضاع السوق بوجه عام واالتجاهات االقتصادية وغيرها من العوامل الخارجية ، أو إذا كانت 
 أو دون مستوى توقعاتنا.

 لالتصال
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