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رشكات قطاع البرتوكيماويات
توقعات الربع الرابع 2012

تحديث القطاع 

y  106.6 وصل  متوسط أسعار النفط الخام ألوبك المسجل إلى 107.2 دوالر أمريكي1 لكل برميل خالل الربع الرابع 2012، مقارنة بما تم تسجيله في الربع الثالث للعام الجاري

دوالر أمريكي2 لكل برميل. ومن ناحيةأخرى  فقد بلغ متوسط أسعار النافاثا المسجلة  942.8 دوالر أمريكي3 لكل طن وبحسب بيانات موقع أرقام اإللكتروني، محققة بذلك زيادة 

بنسبة 2.8%  عن الربع الثالث 2012.

y يشير الجدول التالي إلى اتجاهات األسعار الربع السنوية للكيماويات األساسية والوسيطة  والبوليمرات واألسمدة

شهد قطاع البرتوكيماويات خالل الربع الرابع 2012 عدداً من األحداث التالية والتي أثرت عىل رشكاته: 

y  استمرت الزيادة في متوسط أسعار الكيماويات الوسيطة وبعض البوليمرات )البروبيلين( في بقائها ضمن معدالت أعلى من الزيادة التي شهدتها أسعار الكيماويات األساسية )كما

هو موضح في الجدول أعاله(: ولذلك فمن المتوقع أن تشهد الهوامش اإلجمالية تحسنا في الربع الرابع 2012.

y :2012 توقف مصنع ينساب إلنتاج إيثلين جليكول عن العمل لمدة 10 اسابيع بدأ من 25 نوفمبر

تأثير محتمل على أرباح ينساب وسابك: حيث أن أشارت ينساب ببيان صحفي إلى أنه لن تشهد نتائج الربع الرابع 2012 تأثيرات كبيرة نتيجة لهذا اإلغالق. وعلى أي حال  ½

فسيظهر األثر المالي على أرباح الربع األول 2013، ولذلك قمنا بإجراء التوقعات  للربع الرابع 2012 )كما هو موضح في الجدول أدناه( وحسب البيانات والمعلومات 

المتاحة، كما نعتقد أن الشركة ستقوم ببيع مخزونها )المنتج بأسعار منخفضة( بأسعار الربع الرابع 2012)أعلى من أسعار الربع الثالث 2012(. ولذلك فسوف يشهد 

الهامش اإلجمالي للشركة تحسنا في الربع الرابع 2012 مقارنة مع الربع الماضي لنفس العام مشكال في ذلك عامال مساندا لربحية الشركة خالل فترة اإلغالق.

y :الشركة الشرقية للبتروكيماويات – توقف انتاج مصنع شرق لعشر أسابيع اعتباراً من سبتمبر 2012 وذلك ألغراض الصيانة السنوية

ستتأثر شركة سابك نتيجة لهذا االغالق، حيث قمنا بتعديل التوقعات نتيجة لإلغالقات في كل من شرق وينساب. ½

y  لقد تم تعديل ربح السهم لشركة سافكو بناًء على عدد األسهم الجديدة البالغ 333.3 مليون سهم )بعد االصدار المجاني(، ونتيجة للمخاطر الجيوسياسية، فقد قمنا بإضافة عالوة

بنسبة 5% )ارتفاع محتمل لألسعار نتيجة ارتفاع التوتر الجيوسياسي( للتقييم باستخدام خصم التدفقات النقدية، وتوصلنا الى تحديث للسعر المستهدف خالل االثنى عشر شهراً 

القادمة يبلغ 145.0 ريال سعودي للسهم )كما هو موضح في الجدول أدناه(.

y  أعلنت صناعات قطر عن بدء التشغيل في الخط االنتاجي الجديد قافكو-6، ولكننا نتوقع انخفاضاً في األرباح الصافية للشركة للربع الرابع 2012 نتيجة انخفاض مبيعات مصنع

مادة MTBE )االضافات البترولية( نتيجة النخفاض التزويد من مادة ثاني اكسيد الكربون حسب ما أفادت الشركة في خطة العمل للسنوات 2012 الى 2016. وبناًء على خطة 

التزويد المستمر، األمر الذي سيتيح لمصنع االضافات  العمل هذه، فإن الشركة تنوي اقامة مصنع لثاني اكسيد الكربون خالل النصف األول من العام 2014 لمواجهة نقص 

البترولية العمل بكامل طاقته االنتاجية. يجدر التنويه هنا الى أن النمو السنوي المتوقع في األرباح الصافية يعود لألسباب التالية )1( بدء العمل في خط انتاج قافكو-5 خالل 

النصف الثاني من العام الجاري، )2( بدء التشغيل المتوقع لمصانع قابكو: المصنع الثالث لإلثلين والمصنع الثالث للبولي إثلين منخفض الكثافة خالل الربع الرابع 2012، )3( 

ارتفاع معدالت استغالل الطاقة االنتاجية في مصنع الحديد والصلب.

األسعار اتجاهات 

دوالر أمريكي للطن
الربع الثاني 

2011
الربع الثالث 

2011
الربع الرابع 

2011
الربع األول 

2012
الربع الثاني 

2012
الربع الثالث 

2013
الربع الرابع 

* 2014
1,219.0 1,156.9 1,152.1 1,260.1 1,047.3 1,086.5 1,234.7 إثلين

1,269.0 1,296.7 1,308.8 1,355.2 1,234.5 1,480.4 1,497.2 بروبلين

360.1 359.9 388.9 376.9 397.8 388.2 344.6 ميثانول

1,580.1 1,422.6 1,374.8 1,433.1 1,300.0 1,455.8 1,405.3 ستيرين

**MTBE 1,153.0 1,123.3 1,100.1 1,186.0 1,094.2 1,159.9 1,113.9

1,343.9 1,179.2 1,115.3 1,181.0 987.1 1,121.6 1,144.6 بنزين

***HDPE 1,343.2 1,317.0 1,344.9 1,361.1 1,312.2 1,370.2 1,360.2 بولي إثيلين

****MEG 1,153.3 1,242.8 1,123.7 1,073.0 941.7 1,007.0 1,085.3

1,417.1 1,388.4 1,394.3 1,371.8 1,376.7 1,533.7 1,613.2 بولي بروبلين

1,695.7 1,545.5 1,476.5 1,543.0 1,447.5 1,577.2 1,545.0 بوليسترين - آسيا

PVC 1,197.8 1,092.2 909.4 995.6 988.6 946.7 951.5- آسيا *****

PTA 1,272.6 1,248.7 1,112.4 1,180.2 1,072.8 1,038.3 1,108.6- آسيا ******

*******VAM 1,354.3 1,191.2 1,034.9 1,037.7 1,133.8 1,019.8 1,017.5

605.8 584.3 604.1 576.6 750.9 877.1 979.4 حمض الخليك

665.0 664.0 536.7 354.8 553.2 528.1 503.8 أمونيا - الخليج العربي

426.8 426.4 511.8 431.3 475.6 509.2 415.7 يوريا - الخليج العربي

املصدر: موقع أرقام االلكرتوني و ICIS، * متوسط األسعار للفرتة من أكتوبر اىل منتصف ديسمرب، ** ميثيل ترتياري بيوتيل اإليثر، *** بويل بروبيلني عايل الكثافة، **** مونو إثيلني جاليكول، ***** بويل فينيل الكلورايد، ****** راتنج 
تريفثاالت البويل إثيلني******* مونومر أسيتات الفينيل

متوس�ط األس�عار بني أكتوبر اىل منتصف ديس�مرب. 1
متوس�ط األس�عار بني يوليو اىل س�بتمرب. 2
متوس�ط األس�عار بني أكتوبر اىل منتصف ديس�مرب. 3
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رشكة التصنيع الوطنية )التصنيع(

لقد قمنا بمراجعة تقديراتنا لرشكة التصنيع )كما هو موضح يف الجدول أدناه( وتعديلها لتعكس واقع التغريات ألحد أهم منتجات الرشكة وهو ثاني أكسيد التيتانيوم، 
حيث انخفض س�عره للربع الثالث من العام الحايل بش�كل كبري وبنس�بة 9.6% عن الربع املايض وبنس�بة 6.0% عن نفس الربع من العام املايض. وبحسب املصادر من 
الرشكة، فإن السبب يف انخفاض األسعار يعود النخفاض التوقعات للطلب عىل املدى املتوسط. ويجدر التذكري هنا أن التصنيع معرضة بشكل أكرب للتقلبات االقتصادية 

بسبب منتج ثاني أكسيد التيتانيوم يف األسواق التي تعمل بها مثل أوروبا عىل سبيل املثال.

بناًء عىل املعلومات املتوافرة، فإن عمليات التوسعة يف الرشكة ستشمل التايل: )1( بناء مصهر للمعادن – متوقع أي يكتمل انشاؤه يف العام 2014، )2( مصنع لألكريليك 
– متوقع أن يبدأ تشغيله يف النصف الثاني من العام القادم 2013، باإلضافة ملصنع بوليول والذي من املنتظر بدء العمل فيه يف العام 2015، وننوه هنا أننا ملن نأخذ يف 

االعتبار هذه التوسعات عند اجراء التقييم، كما تشري هذه التوسعات عىل نية الرشكة التقليل من االعتماد عىل مادة ثاني أكسيد التيتانيوم. 

لقد قمنا بتعديل تقييمنا بناًء عىل النتائج املالية التي حققتها التصنيع للربع الثالث 2012، كما عدلنا تقديراتنا كما ذكرنا سابقاً، وتوصلنا اىل تحديث لسعر السهم عىل 
أساس املتوسط املرجح لالثنى عرش شهراً القادمة يبلغ 28.7 ريال سعودي للسهم، مقارنة بالسعر املستهدف السابق والبالغ 43.3 ريال سعودي للسهم، مما يعني أن 
السهم لديه فرصة لالرتفاع بمعدل 3.6% من مستويات السعر الحايل والبالغ 27.7 ريال سعودي للسهم )كما يف 25 ديسمرب 2012(. وبناًء عىل ما تقدم، فإننا نخفض 

من تقييمنا للسهم اىل "محايد".

التعليق عىل التوقعات للربع الرابع 2012: نحن نتوقع أن تش�هد حقوق األقلية انخفاضا يف الربع الرابع لهذا العام، حيث تقوم الرشكة باإلعالن عن حقوق األقلية عادة 
يف نتائج الربع الرابع من كل عام، مما أدى الرتفاع توقعاتنا لألرباح الصافية للربع الرابع عن الربع الثالث 2012.

توقعات الربع الرابع 2012

املبالغ باملليون ريال سعودي
مالم يذكر خالف ذلك

األرباح الصافية املتوقعة 
للربع الرابع 2012 )ريال سعودي(

النمو الربع 
سنوي

النمو السنوي

-15.8%-4.3% 3,987 المبيعات

-15.0%-5.3% )2,678(تكلفة المبيعات

-17.5%-2.2% 1,308 اجمالي األرباح

32.8%الهامش اإلجمالي

-26.0%-6.3% 902 الربح التشغيلي

22.6%الهامش التشغيلي

-17.3%7.2% 447 األرباح الصافية

11.2%صافي الهوامش

0.67ربح السهم )ريال سعودي(

املصدر: الجزيرة كابيتال

2012 الرابع  للربع  التوقعات والتقديرات  تحديث 

تحديث أهم التوقعات

املبالغ باملليون ريال سعودي
مالم يذكر خالف ذلك

التوقعات السابقة 
للعام 2012

تحديث 
التوقعات  2012

التغري )%(

-10.2% 17,465 19,449المبيعات

-9.7% )11,728(-12,993تكلفة المبيعات

-11.1%6,4565,738اجمالي األرباح

32.85%33.19%الهامش اإلجمالي

-14.1%4,9074,216الربح التشغيلي

24.14%25.23%الهامش التشغيلي

-16.1%2,3471,969األرباح الصافية

11.3%12.1%صافي الهوامش

 2.9 3.8ربح السهم )ريال سعودي(

التغطية البرتوكيماويات تحت  2012 لرشكات  الرابع  الربع  تقديرات 

الدولةاسم الرشكةرمز الرشكة
األرباح الصافية املتوقعة 

للربع الرابع 2012*
ربح السهم املتوقع 
للربع الرابع 2012

النمو الربع 
سنوي

النمو 
السنوي

األرباح  املتوقعة للعام 
2012

السعر املستهدف للسهم 
خالل 12 شهر

التقييم

زيادة المراكز104.2 25,752.2 31.1%8.8% 2.3  6,865.5 السعوديةسابك2010

محايد145.0 3,963.3 -2.6%8.2% 3.7  1,243.5 السعوديةسافكو2020

محايد49.9 2,234.3 -36.0%-2.4% 0.8  425.4 السعوديةينساب2290

محايد20.8 617.5 -17.6%11.6% 0.5  174.0 السعوديةسبكيم2310

محايد27.1 320.4 20.5%8.9% 0.7  109.2 السعوديةالمتقدمة2330

محايد28.7 1,969.0 -17.3%7.2% 0.7  447.4 السعوديةالتصنيع2060

IQCDزيادة المراكز176.1 9,671.7 53.0%-2.1% 4.7  2,561.6 قطرصناعات قطر

املصدر: الجزيرة كابيتال، * العملة املحلية للرشكة يف دولة تسجيلها، ** تقييمنا عىل أساس أسعار اإلغالق بتاريخ 25 ديسمرب 2012.
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قطاع اإلتصاالت 
توقعات الربع الرابع 2012

تحديث القطاع 

y .نتوقع أن يستفيد قطاع االتصاالت السعودي من موسم الحج الذي وقع في بداية الربع الرابع 2012، ونتيجة لذلك فقد توقعنا الزيادة في أرباح شركات االتصاالت

y  نعتقد أن تشهد شركة اتحاد االتصاالت )موبايلي( إضافة كبيرة لجهاز أي فون 5  الذي بدأ عرضه في 13 ديسمبر 2012 في المملكة ، وبالتالي فإننا نتوقع أداءا قويا للشركة في

النصف الشهر األخير نتيجة لزيادة مبيعات جهاز أي فون 5.

y  من المتوقع  ان تحقق شركة اتصاالت قطر نموا سنويا بنسبة 122% نتيجة النخفاض حقوق األقلية. في تقرير بدء التغطية للشركة قمنا بتسليط الضوء على حقيقة أن الشركة قد

قامت بزيادة ملكيتها في الشركة الوطنية )الكويت( من 52.5% إلى %92.1.

التغطية الرابع 2012 لرشكات االتصاالت تحت  الربع  تقديرات 

الدولةاسم الرشكةرمز الرشكة
األرباح الصافية املتوقعة 

للربع الرابع 2012*
ربح السهم املتوقع 
للربع الرابع 2012

النمو الربع 
سنوي

النمو 
السنوي

األرباح  املتوقعة 
للعام 2012

السعر املستهدف للسهم 
خالل 12 شهر

التقييم

زيادة المراكز54.8 9,259.3 2.0%21.6% 1.2  2,376.7 السعوديةاالتصاالت السعودية7010

زيادة المراكز89.0 5,977.0 8.2%21.5% 2.6  1,837.0 السعوديةاتحاد اتصاالت7020

QTELزيادة المراكز130.0 5,287.2 5.0%122.6% 3.2  1,015.7 قطراتصاالت قطر

املصدر: الجزيرة كابيتال، * العملة املحلية للرشكة يف دولة تسجيلها، ** تقييمنا عىل أساس أسعار اإلغالق بتاريخ 25 ديسمرب 2012.
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قطاع االسمنت السعودي
توقعات الربع الرابع 2012

تحديث القطاع 

y .أظهرت ارساليات االسمنت تحسناً بعد فترة شهر رمضان المبارك وموسم الحج كما كان متوقعاً، وأظهرت األرقام أن هذا التحسن جاء متوافقا مع تقديراتنا

y  جاءت معدالت استغالل الطاقة االنتاجية في شركة اسمنت القصيم منخفضة للشهرين األخيرين، مما سينعكس بشكل انخفاض في األرباح للربع الرابع من العام الجاري مقارنة

بالربع الثالث.

y  1000 من المتوقع أيضاً أن تنخفض أرباح شركة اسمنت العربية نتيجة اإلغالق ألحد خطوط االنتاج نتيجة للحريق. لقد أعلنت الشركة أن انتاجها من الكلنكر سينخفض بمقدار

طن يومياً ولمدة أربع شهور اعتباراً من 9 أكتوبر 2012.

التغطية السعودية تحت  الرابع 2012 لرشكات االسمنت  الربع  تقديرات 

الدولةاسم الرشكةرمز الرشكة
األرباح الصافية املتوقعة 

للربع الرابع 2012*
ربح السهم املتوقع 
للربع الرابع 2012

النمو الربع 
سنوي

النمو 
السنوي

األرباح  املتوقعة 
للعام 2012

السعر املستهدف للسهم 
خالل 12 شهر

التقييم

محايد106.1 1,006.8 4.0%30.0% 1.9  260.4 السعوديةاسمنت الجنوبية3050

زيادة المراكز55.8 844.5 3.5%27.6% 1.0  199.9 السعوديةاسمنت اليمامة3020

محايد82.0 553.1 -7.0%23.0% 1.5  135.9 السعوديةاسمنت القصيم3040

زيادة المراكز59.9 387.8 -4.9%-14.0% 1.0  75.7 السعوديةاسمنت العربية3010

املصدر: الجزيرة كابيتال، * العملة املحلية للرشكة يف دولة تسجيلها، ** تقييمنا عىل أساس أسعار اإلغالق بتاريخ 25 ديسمرب 2012.
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قطاع الزراعة والصناعات الغذائية السعودي
توقعات الربع الرابع 2012

تحديث القطاع 

y  أعلنت شركة المراعي في 15 ديسمبر 2012 أنها حصلت على الموافقات والتراخيص الالزمة لتبدأ بانتاج عدد من أنواع حليب األطفال، وأنها جاهزة للبدء بانتاج منتجات المراحل

األولى والثانية والثالثة مثل المراعي إنفاميل والمراعي إنفاجرو، وتبعاً لذلك قمنا بتعديل األرباح للربع الرابع 2012 وأخذنا في االعتبار أثر هذه المنتجات لمدة 15 يوماً فقط خالل 

الربع الرابع 2012 نظراً لكون المصنع في مرحلة تجريبية خالل النصف األول من هذا العام، بينما كنا نتوقع أن يبدأ االنتاج في منتصف الربع الرابع 2012. باالضافة لما سبق، 

ونتيجة لسياسة تسعير منتجات الحليب واأللبان في المملكة مع ارتفاع التكاليف، فإنه من المتوقع أن تستمر الضغوطات على هوامش الربحية للشركة خالل الربع الرابع 2012.

y  من المنتظر أن تحصد الجوف الزراعية ثمار الزيتون، فبحسب البيان الصحفي للشركة، فإن أثر انتاج الزيتون ومنتجاته سينعكس على نتائج الشركة للربع الرابع 2012 والنصف

األول من العام 2013. من جانب إخر، خفضت الشركة من قيمة االتفاقية الخاصة بمنتج الذرة الصفراء مع شركة أراسكو من 45.0 مليون ريال سعودي الى 34.0 مليون ريال 

سعودي، نتيجة لتعديل الكميات. يبدأ العمل بهذه االتفاقية في الربع الرابع 2012 وبالتالي فإن األثر المالي لهذه االتفاقية سيظهر في نتائج الربع الرابع 2012 والربع األول 

 .2013

التغطية السعودية تحت  الغذائية  الزراعة والصناعات  2012 لرشكات  الرابع  الربع  تقديرات 

الدولةاسم الرشكةرمز الرشكة
األرباح الصافية املتوقعة 

للربع الرابع 2012*
ربح السهم املتوقع 
للربع الرابع 2012

النمو الربع 
سنوي

النمو 
السنوي

األرباح  املتوقعة 
للعام 2012

السعر املستهدف للسهم 
خالل 12 شهر

التقييم

محايد64.6 1,374.2 6.0%-32.7% 0.8  302.6 السعوديةالمراعي2290

زيادة المراكز48.1 102.4 18.1%15.8% 1.6  40.3 السعوديةالجوف الزراعية6070

املصدر: الجزيرة كابيتال، * العملة املحلية للرشكة يف دولة تسجيلها، ** تقييمنا عىل أساس أسعار اإلغالق بتاريخ 25 ديسمرب 2012.
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قطاع التطوير العقاري
توقعات الربع الرابع 2012

تحديث القطاع 

y  تعتبر مبيعات أراضي شركة دار األركان من أهم مصادر إيراداتها. وقد توقعنا أن تقوم الشركة خالل الربع الرابع لعام 2102 ببيع 1.25 مليون متر مربع من أراضيها بسعر

583ريال سعودي لكل متر مربع. 

y  نتوقع أن تحقق إعمار للعقارات تحسنا في مبيعاتها من الفلل .حيث شهدت أسعار الفلل إنخفاضا خالل فترة األرباع السنوية الماضية وذلك نتيجة إلنخفاض مبيعاتها. وعلى أي

حال ،فإن زيادة مبيعات الفلل خالل الربع الرابع 2012 ستؤدي إلى إرتفاع أسعارها. 

التغطية العقاري تحت  التطوير  الرابع 2012 لرشكات  الربع  تقديرات 

الدولةاسم الرشكةرمز الرشكة
األرباح الصافية املتوقعة 

للربع الرابع 2012*
ربح السهم املتوقع 
للربع الرابع 2012

النمو الربع 
سنوي

النمو 
السنوي

األرباح  املتوقعة 
للعام 2012

السعر املستهدف للسهم 
خالل 12 شهر

التقييم

زيادة المراكز12.1 1,085.8 -16.7%9.0% 0.2  241.3 السعوديةدار األركان4300

EMAARمحايد3.4 2,079.0 -35.9%21.0% 0.08  470.0 االماراتإعمار العقارية

املصدر: الجزيرة كابيتال، * العملة املحلية للرشكة يف دولة تسجيلها، ** تقييمنا عىل أساس أسعار اإلغالق بتاريخ 25 ديسمرب 2012.
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 قطاع التجزئة يف اململكة العربية السعودية
توقعات الربع الرابع 2012

تحديث القطاع 

y  2012 شهدت القطاعات األخرى غير قطاع األغذية تطورات هامة خالل الربع الرابع

نتوقع أن تستفيد  شركة جرير للتسويق من إصدار  أي فون 5، أي باد 3 وميني أي باد، سامونسوج جالكسي نوت 2، نوكيا لوميا 820 و920 وويندوز 8، حيث تمتلك الشركة  ½

تشكيلة كاملة أخرى من األجهزة الذكية )شامال في ذلك اإلصدارات القديمة منها( المعروضة للبيع، ولذلك وبالنظر إلى مبيعات الشركة لإلصدارات الحديثة والقديمة من األجهزة 

الذكية وغيرها من األجهزة اإللكترونية، فسيكون لها دور في زيادة أرباح الربع الرابع 2012 عن تلك المحققة لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك كما هو موضح في الجدول 

أدناه. 

وعلى صعيد المالبس واألزياء، فلم يشهد الطلب عليها أي تغير خالل هذا الربع )مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي( نتيجة لعدم وجود أي حدث رئيسي من شأنه أن يكون  ½

له دور في زيادة الطلب عليها ، ولذلك فإن نمو أرباح شركة الحكير السنوية يعود أساسا إلى بدء عرض مجموعة نيسك تزامنا مع إضافة عالمات تجارية  جديدة في السوق 

خالل عام 2012.

y  لم تشهد شركة التجزئة لألغذية التي تقع في إطار تغطيتنا )العثيم( أي حدث رئيسي يتعلق بها خالل الربع الرابع من عام 2012، ولذلك فإن النمو المالي الذي حققته الشركة

خالل هذا الربع يعود اساسا إلى طلب العامة على سلع الشركة  خالل الربع الرابع 2012.

التغطية التجزئة تحت  الرابع 2012 لرشكات  الربع  تقديرات 

الدولةاسم الرشكةرمز الرشكة
األرباح الصافية املتوقعة 

للربع الرابع 2012*
ربح السهم املتوقع 
للربع الرابع 2012

النمو الربع 
سنوي

النمو 
السنوي

األرباح  املتوقعة 
للعام 2012

السعر املستهدف للسهم 
خالل 12 شهر

التقييم

محايد154.8 575.5 14.9%-10.7% 2.4  143.5 السعوديةجرير للتسويق4190

زيادة المراكز98.7 154.6 18.7%6.5% 1.9  43.3 السعوديةعبدالله العثيم4001

محايد109.3 671.2 94.5%-41.1% 2.1  148.8 السعوديةفواز الحكير4240

املصدر: الجزيرة كابيتال، * العملة املحلية للرشكة يف دولة تسجيلها، ** تقييمنا عىل أساس أسعار اإلغالق بتاريخ 25 ديسمرب 2012.
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قطاع االستثمار الصناعي السعودي
توقعات الربع الرابع 2012

تحديث القطاع 

y :جاءت أهم التطورات في شركات االستثمار الصناعي تحت تغطيتنا مرتبطة بشركة التعدين العربية السعودية )معادن( كالتالي

بدء التشغيل األولي لمصهر األلمنيوم باستخدام المواد الخام )اللقيم( من شركة الكوا )تمتلك 25% من معادن لأللمنيوم( الى حين بدء التشغيل في منجم البعيثة ومصفاة  ½

األلمنيوم خالل النصف األول من العام 2014 وذلك النتاج معدن األلمنيوم. نحن نعتقد أنه سيكون بامكان الشركة البدء ببيع انتاجها من األلمنيوم خالل الربع األول 2013، 

مما يعني عدم تأثر نتائج الربع الرابع 2012.

أعلنت وكالة موودي للتصنيف اإلئتماني احتمال خفض تصنيف شركة الكوا اإلئتماني الى "خردة" نتيجة لالنخفاض الكبير في أسعار األلمنيوم، هذا ولم تعلق شركة معادن  ½

على هذا الخبر، وبالتالي لم نتمكن من احتساب أثر هذا الخبر على تقديراتنا.

y  االنخفاض المتوقع في أرباح شركة أسترا للربع الرابع 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي هو نتيجة الرتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض بند االيرادات االخرى للربع محل

المقارنة.

التغطية الصناعي تحت  2012 لرشكات االستثمار  الرابع  الربع  تقديرات 

الدولةاسم الرشكةرمز الرشكة
األرباح الصافية املتوقعة 

للربع الرابع 2012*
ربح السهم املتوقع 
للربع الرابع 2012

النمو الربع 
سنوي

النمو 
السنوي

األرباح  املتوقعة 
للعام 2012

السعر املستهدف للسهم 
خالل 12 شهر

التقييم

زيادة المراكز39.3 1,001.5 13.0%1.6% 0.3  316.1 السعوديةمعادن1211

محايد41.0 228.7 -18.0%6.0% 0.7  49.4 السعوديةأسترا الصناعية1212

محايد42.0 257.1 6.2%141.0% 1.0  78.1 السعوديةسبيماكو2070

املصدر: الجزيرة كابيتال، * العملة املحلية للرشكة يف دولة تسجيلها، ** تقييمنا عىل أساس أسعار اإلغالق بتاريخ 25 ديسمرب 2012.
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قطاع التشييد والبناء السعودي
توقعات الربع الرابع 2012

تحديث القطاع 

y  نحن نتوقع أن تشهد شركة البابطين ارتفاعاً جيدا في مبيعاتها نتيجة للطفرة التي تشهدها المملكة في قطاع اإلنشاءات مع النمو الكبير في قطاع االتصاالت السعودي، األمر الذي

سينعكس على تعاقدات الشركة، حيث نتوقع أن يشهد الربع الرابع 2012 ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 33.4% بالنظر الى االنتهاء من توحيد القوائم المالية مع البابطين – فرنسا.

التغطية التشييد والبناء تحت  2012 لرشكات  الرابع  الربع  تقديرات 

الدولةاسم الرشكةرمز الرشكة
األرباح الصافية املتوقعة 

للربع الرابع 2012*
ربح السهم املتوقع 
للربع الرابع 2012

النمو الربع 
سنوي

النمو 
السنوي

األرباح  املتوقعة 
للعام 2012

السعر املستهدف للسهم 
خالل 12 شهر

التقييم

محايد26.3 65.7 15.7%27.2% 0.4  18.0 السعوديةالبابطين2320

املصدر: الجزيرة كابيتال، * العملة املحلية للرشكة يف دولة تسجيلها، ** تقييمنا عىل أساس أسعار اإلغالق بتاريخ 25 ديسمرب 2012.
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قطاع النقل والتزويد 
توقعات الربع الرابع 2012

تحديث القطاع 

y بعد أن شهدت أرامكس  تباطوءا خالل الربع الثالث 2012 نتيجة لمواسم شمر رمضان المبارك وعطل األعياد ،فمن المتوقع أن تظهر إيرادات الشركة للربع محل المراجعة تحسنا

التغطية النقل والتزويد والبناء تحت  الرابع 2012 لرشكات  الربع  تقديرات 

الدولةاسم الرشكةرمز الرشكة
األرباح الصافية املتوقعة 

للربع الرابع 2012*
ربح السهم املتوقع 
للربع الرابع 2012

النمو الربع 
سنوي

النمو 
السنوي

األرباح  املتوقعة 
للعام 2012

السعر املستهدف للسهم 
خالل 12 شهر

التقييم

ARMXزيادة المراكز2.5 247.0 21.0%30.0% 0.05  69.1 االماراتأرامكس

املصدر: الجزيرة كابيتال، * العملة املحلية للرشكة يف دولة تسجيلها، ** تقييمنا عىل أساس أسعار اإلغالق بتاريخ 25 ديسمرب 2012.



شركة  وهي  الجزيرة،  لبنك  االستثماري  الذراع  كابيتال(  )الجزيرة  المالية  لألسواق  الجزيرة  شركة  تعد 

سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام الشريعة االسالمية 

تم  لقد  السعودية.  المال  سوق  هيئة  اشراف  تحت  كابيتال  الجزيرة  تعمل  تعامالتها.  جميع  في 

ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل في أعمال األوراق المالية بصفة 

الجزيرة  إن  المشورة.  وتقديم  والترتيب  والحفظ  االدارة  وخدمات  بالتغطية  والتعهد  وكيل  و  اصيل 

كابيتال استمرارية لقصة نجاح طويلة في سوق األسهم السعودية حافظت خاللها لسنوات عدة 

على الريادة والتي نطمح بمواصلتها عن طريق التطوير المستمر لخدماتنا، ومن خالل فتح آفاق تداول 

جديدة لعمالئنا الكرام للوصول ألسواق األوراق المالية اإلقليمية والعالمية. 

 زيادة المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أقل من السعر المستهدف له لمّدة 12 . 1

10 ٪ عن مستويات  بأكثر من  أن يرتفع سعرها  المراكز” يتوقع  “زيادة  شهرا. واألسهم المصنفة 

األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمّدة . 2

عن   ٪  10 من  بأكثر  سعرها  ينخفض  أن  يتوقع  المراكز”  “تخفيض  المصنفة   األسهم  و  شهرا.   12

مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. . 3

والسهم المصّنف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص10٪  عن مستويات األسعار الحالية 

خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 التوقف عن التغطية )SR/RH(: يعني أن التصنيف معّلق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود . 4

تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق أو أية أسباب أخرى خاصة 

بشركة الجزيرة لألسواق المالية.

كابيتال
جزيرة 

ن ال
نبذة ع

ف
صني

ت الت
حا

طل
ص

م

لمزيد من المعلومات حول خدماتنا المتميزة، نرجو االتصال على الرقم المجاني )9999 116 800(



اإدارة الأ�شول    الو�شاطة    متويل ال�شركات    خدمات احلفظ    امل�شورة

اإلدارة العامة: المساعدية - طريق المدينة، ص.ب. 6277 جدة 21442 المملكة العربية السعودية، هاتف: 6692669-02  فاكس: 02-6697761

إفصاحات وإقرارات وإخالء المسؤولية

اإن الغاية من اإعداد هذا التقرير هي تقدمي �شورة عامة عن ال�شركة اأو القطاع االقت�شادي اأو املو�شوع االقت�شادي حمل البحث، ولي�س الهدف تقدمي تو�شية ببيع اأو �شراء 
اأو االحتفاظ باأية اأوراق مالية اأو اأ�شول اأخرى. بناًء على ما �شبق، ال ياأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية اخلا�شة بكل م�شتثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل 
املخاطر املتعلقة باال�شتثمار يف االأوراق املالية اأو االأ�شول االأخرى، وبالتايل قد ال يكون منا�شبًا جلميع العمالء باختالف اأو�شاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم  يف حتمل 
املخاطر. يف�شل عمومًا اأن يقوم امل�شتثمر باأخذ امل�شورة من عدة جهات وم�شادر متعددة عندما يتعلق االأمر بالقرارات اال�شتثمارية واأن يدر�س تاأثري هذه القرارات على 
و�شعه املايل والقانوين وال�شريبي وغريه قبل الدخول بهذه اال�شتثمارات او ت�شفيتها جزئيًا اأو كليًا. اإن اأ�شواق االأ�شهم وال�شندات واملتغريات االقت�شادية اجلزئية 
والكلية ذات طبيعة متغرية وقد ت�شهد تقلبات مفاجئة بدون �شابق اإنذار، لذلك قد يتعر�س امل�شتثمر يف االأوراق املالية اأو االأ�شول االأخرى خماطر وتقلبات غري متوقعة. 
جميع املعلومات واالآراء والتوقعات والقيم العادلة اأو االأ�شعار امل�شتهدفة الواردة يف التقرير م�شتقاة من م�شادر تعتقد �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية باأنها موثوقة، لكن 
اأن تكون هذه املعلومات خمت�شرة وغري كاملة، وبناًء عليه تعترب �شركة  لذلك قد يحدث  املالية بتفنيد هذه املعلومات ب�شكل م�شتقل،  مل تقم �شركة اجلزيرة لالأ�شواق 
اجلزيرة لالأ�شواق املالية غري م�شوؤولة عن مدى دقة اأو �شحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها الواردة يف التقرير وال تتحمل اأية م�شوؤولية عن اأية خ�شارة مادية اأو 
معنوية قد حتدث ب�شبب ا�شتخدام هذا التقرير اأو اأجزاء منه. ال تقدم �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأية �شمانات بخ�شو�س التوقعات اأو االأ�شعار العادلة اأو االأ�شعار 
اإ�شعار م�شبق. االأداء  اأو التعديل بدون  اأو االأرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات واالأرقام والقيم العادلة واالأ�شعار امل�شتهدفة قابلة للتغيري  امل�شتهدفة 
الواردة  ال�شعر امل�شتهدف والتوقعات والت�شريحات بخ�شو�س االآفاق امل�شتقبلية  اأو  العادل  ال�شعر  ال�شابق الأي ا�شتثمار ال يعترب موؤ�شرًا لالأداء امل�شتقبلي. تقديرات 
بالتقرير قد ال حت�شل فعليا. قد ترتفع اأو تنخف�س قيمة االأ�شهم اأو االأ�شول املالية االأخرى اأو العائد منها. اأي تغري يف اأ�شعار العمالت قد يكون له اأثر اإيجابي اأو �شلبي 
على قيمة/عائد ال�شهم اأو االأوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يح�شل امل�شتثمر على مبلغ اأقل من املبلغ االأ�شلي امل�شتثمر يف حاالت معينة. بع�س االأ�شهم اأو االأوراق 
املالية قد تكون بطبيعتها قليلة ال�شيولة / التداول اأو ت�شبح كذلك ب�شكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة على امل�شتثمر. قد تطبق ر�شوم على 
اال�شتثمارات يف االأ�شهم. مت اإعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخ�ش�شني يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية، وهم يتعهدون باأنهم وزوجاتهم واأوالدهم ال ميتلكون 
اأ�شهمًا اأو اأوراق مالية اأخرى يت�شمنها هذا التقرير ب�شكل مبا�شر وقت اإ�شدار هذا التقرير. مت اإعداد هذا التقرير ب�شكل منف�شل وم�شتقل من قبل اإدارة االأبحاث يف �شركة 
اجلزيرة لالأ�شواق املالية ومل يتم اإطالع اأي اأطراف داخلية اأو خارجية قد يكون لها م�شلحة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف حمتويات هذا التقرير، كما مل يكن لدى اإدارة 
االأبحاث يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأية معلومات وقت اإعداد هذا التقرير تفيد بوجود م�شالح م�شرتكة �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر بني ال�شركة / ال�شركات 
حمل البحث يف التقرير وبني اأع�شاء جمل�س االإدارة و/اأو االإدارة التنفيذية و/اأو املوظفني يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأو اأية �شركة اأخرى من �شركات جمموعة 
بنك اجلزيرة. ال ي�شمح بن�شخ هذا التقرير اأو اأي جزء منه للتوزيع الأي جهة �شواًء داخل اأو خارج اململكة العربية ال�شعودية بدون احل�شول على اإذن خطي م�شبق من 

�شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية. على االأفراد واجلهات املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام بالقيود ال�شابقة.


