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

 رئيسية مواضيع
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 السعودي االسهمسوق 
 متباينة كانت 2017 األول الربع نتائج

 صورة ، السعودي األسهم سوق في المدرجة السعودية للشركات 2017 األول الربع نتائج أظهرت

 حققت بينما ضعيفة، نتائج عن المحلي االستهالك يحركها التي القطاعات معظم أعلنت اذ متباينة

 أولي تحليل ويشير. قويا أداء التصدير، على المعتمدة البتروكيماويات وقطاعات التأمين، قطاعات

. المنخفض الطلب بسبب المستويات من العديد على األسعار في انخفاض الى للشركات، الكلية للنتائج

 التقديرات من الواضحة االنحرافات بعض أيضا األول الربع نتائج شهدت فقد التوقعات، حيث ومن

 :المذكورة النتائج من المؤشرات أهم لبعض ملخصا نورد يلي ما وفي. القطاعات بعض في

 على تقريبا% 39 بنسبة ، السوق في المدرجة السعودية للشركات الكلي الربح صافي ارتفع 

 أساس على% 4 بنسبة االيرادات ارتفعت بينما ،2017 األول الربع في سنوي أساس

 ،( والتأمين الطاقة البتروكيماويات، ، البنوك)  قطاعات أربعة استبعاد بعد ، ولكن. سنوي

 سنوي، أساس على تقريبا% 11 بنسبة انخفض قد للشركات الكلي الربح صافي أن سنجد

 شهام انخفاض الى يشير مما سنوي، أساس على% 5 بنسبة االيرادات انخفضت بينما

 أساس على تقريبا% 11 بنسبة الشركات لهذه التشغيلي الربح انخفض فقد ، كذلك. الربح

 .%5 بنسبة االجمالي الربح انخفض بينما سنوي،

 بعائدات مدعوما سنوي أساس على% 9 بنسبة البنوك، لقطاع التمويل دخل صافي ارتفع 

 النصف في( السايبور) السعودية البنوك بين االقراض سعر الرتفاع نتيجة المرتفعة األصول

 من اذ% 8 بنسبة ، التمويل غير أخرى مصادر من الربح انخفض بينما ،2016 من الثاني

 القروض نمو في التباطؤ بسبب انخفض قد والرسوم العموالت من الربح يكون أن المرجح

% 1 بنسبة تراجع قد القطاع ربح وكان. السعودي األسهم سوق في التداول حجم وانخفاض

 ، التشغيل ربح اجمالي في االرتفاع عن رغما 2017 األول الربع في سنوي أساس على

 الفترة بنفس مقارنة تحصيلها في المشكوك الديون مخصصات في االرتفاع الى ذلك ويعزى

 ، جيد نمو تحقيق عن أعلن قد الراجحي مصرف أن ، بالمالحظة وجدير. السابق العام من

 .مرتفع صاف ربح تحقيق عن التجاري األهلي البنك أعلن بينما

 األول الربع في سنوي أساس على البتروكيماويات لقطاع الصافي الربح تقريبا تضاعف 

 لشركة يعزى النمو معظم وكان. االرتفاع في اآلخذة المنتجات بأسعار مدعوما ،2017

 المنتجات أسعار الى وباإلضافة%(.13) السعودية كيان شركة تليها%( 66) سابك

 ايرادات نمو أيضا، االنتاجية الطاقة الستغالل المرتفعة المعدالت دعمت فقد ، المتصاعدة

 أن غير ، القطاع أداء حول االيجابية نظرتنا على أبقينا وقد%.15 نسبته بلغت الذي القطاع

 .بتغطيتها نقوم التي الشركات ألسهم محدود ارتفاع باحتمال تسمح الحالية التقييمات

 الفنادق ، االتصاالت ، الغذائية ،المواد التجزئة) االستهالكية القطاعات ايرادات انخفضت 

 انفاق لتأثر نظرا ،2017 األول الربع في سنوي أساس على% 2.9 بنسبة( والسياحة

 في االنخفاض أن بيد. بالدولة للعاملين والبدالت العالوات والغاء بخفض المستهلكين

. الجيدة األنظمة ذات للشركات السوقية الحصة بارتفاع جزئيا يضهتعو تم قد االيرادات

 تفوق اذ سنوي، أساس على% 8 بنسبة القطاعات هذه ربحية ارتفعت فقد ، ذلك عن ورغما

 .األخرى القطاعات على ، االتصاالت قطاع ربحية ارتفاع
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 2 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

  ميد شركة وباستثناء. سنوي أساس على% 11 بلغت بنسبة( الزكاة قبل) الربح في نموا التأمين قطاع حقق 

 االجمالية المكتتبة التأمين أقساط وتراجعت. سنوي أساس على% 42 بنسبة القطاع ربحية قفزت فقد ، غلف

 سياق وفي. سنوي أساس على% 4 بنسبة المكتتبة التأمين أقساط صافي ارتفع بينما% 2 بنسبة  للقطاع

 ،2017 األول الربع في سنوي أساس على تقريبا النصف الى اإلسمنت قطاع ربحية انخفضت فقد ، متصل

 تظل سوف ، البيع وأسعار المبيعات أحجام أن نعتقد اننا. المنافسة حدة وتفاقم ضعيفا الطلب بقاء بسبب

 .العام طوال منخفضة

 2017: ملخص لنتائج الربع االول 1شكل

(مليون لاير)

التغير الربعيالتغير السنويQ116Q416Q117التغير الربعيالتغير السنويQ116Q416Q117التغير الربعيالتغير السنويQ116Q416Q117التغير الربعيالتغير السنويQ116Q416Q117ملخص

%76%3,5714,0467,10899.0%50%6,3267,65011,46281%19%12,99114,96717,82437%4%49,54154,91257,21215البتروكيماويات

%3%49.4-1,565770792%6-%50-1,630872816%8-%46-1,8021,055976%3-%32-3,6492,5672,483االسمنت

%30%57862180639.5%21%66570585128%1-%1,8282,0442,03211%7-%9,02110,2939,5936التجزئة

NA%15.9-96604-718%288%19-1,078225874%0%8-3,1982,9212,930%7-%7-12,06612,10311,274االغذية

590NANA-370-1,4205,317NANA-748-2,0415,001NANA-1,899-279-%15-%9,40611,1619,4400الطاقة والخدمات

%31%2,1041,8192,38713.5%46%1-2,9051,9632,865%2%1-10,0959,79710,021%5%4-18,51716,81817,704االتصاالت

NA84-137177110.8%NA%635244-244%169%49222961625%12%5-1,4171,2091,349االستثمارات المتعددة

NA445-4684634.0%NA%47492040-655%56%1,4281,1291,76223%13%5,4565,1495,8227االستثمار الصناعي

NA%52.0-131147-307%97%41-478142280%7-%25-1,039846783%9-%22-5,3254,5424,132البناء والتشييد

%65-%15172325166.4%61-%26285333628%50-%5001,16457816%19-%1,1141,5411,24412التطوير العقاري

%37%34.7-902429589%41%33-962455643%32%30-1,145613806%3%3-3,3143,1423,226النقل

5NANA-1618%29-%148-332316-%37-%11923915026%12-%6067476558االعالم والنشر

%7-%38.1-272182169%3-%31-283202196%5-%20-554469444%14-%13-973986847السياحة والفنادق

%222%9,9665,73518,49085.5%123%15,08511,19024,92965%14%34,91433,57538,33310%0%120,405125,170124,9794االجمالي

صافي الدخلصافي الدخل من غير التمويلصافي الدخل من التمويل

%44%1-11,7198,08011,646%14%8-6,8815,5926,350%3%13,99514,76015,2119البنوك

صافي الربح قبل الزكاةصافي أقساط التأمين المكتتبةإجمالي أقساط التأمين المكتتبة

%35-%34976849642%49%9,5266,6429,8774%48%2-11,7527,78111,493التأمين

%110.1%22,03514,58330,63339.0المجموع الكلي للقطاعات

%47.3%3.6-19,21112,57818,524المجموع  باستثناء قطاع البتروكيماويات والطاقة

صافيالربح التشغيليالربح االجماليااليرادات الربح ال

 
 سند للبتروكيماويات، الصحراء لالنشاء، مكة –( للمقارنة نتائج وجود عدم بسبب) التالية الشركات باستثناء قمنا: مالحظة. (لبدء بتنفيذ معايير المحاسبة الدوليةبسبب ايمكن مقارنتها  ال 2016يرجى مالحظة ان ايرادات الربع الرابع ) . الراجحي المالية ت الشركة،ناابي :المصدر
 .والكابالت المعجل، شركة للتأمين، وقاية للتأمين،
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 3 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 المسئولية من خالء
ء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوز ةعتادة توزيعهتا أو ةعتادة عدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتالأ

تابية صريحة من شركة الراجحي المالية. ةن استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبكم علتى ةرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة ك
جحي المالية.  وقتد تتم الحصتول لعموم من جانب شركة الراعدم ةعادة توزيع أو ةعادة ةرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات ل

أو ضتمنية( بشتأن  ية ال تقدم أية ةقرارات أو ضمانات )صتريحةعلى المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المال
ثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غير مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هتذه ةنمتا المعلومات التي تتضمنها هذه الوالبيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن 

ات االستتثمارية ذات الصتلة ق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتتقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أورا
بتار األهتداف االستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االحتياجتات بتلك األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشتورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال تأختذ فتي االعت

 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

ر أو أيتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أو ستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة ، أو استتثمار آختينبغي للم
مستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تتحقتق.  كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات ال

قلبات فتي أستعار الصترف قتد رتفاع أو االنخفاض. كما أن التهذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، ةن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لال
، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل متن مبلتر رأستمالهم المستتثمر أساستا.  ويجتوز أن يكتون  يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليه

وراق أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث( مصتلحة ماليتة فتي األوراق الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األلشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو 
د اآلجلتة أو الخيتارات األخترى أو المشتتقات ، أو غيرهتا متن ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق الماليتة ، وخيتارات شتراء األستهم أو العقتو المالية أو االستثمارات ذات العالقة

ة أو غيرهتا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت آلخر بأداء الخدمات المصترفية االستتثماري
لها وموظفيهتا ، ال تكتون مستئولة عتن من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في ذلك الشركات التابعة االستثمارية أو غيرها 

 أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث. أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من

تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون ةشتعار مستبق.  وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن 
البحتث ليستت موجهتة ةلتى أو معتدة  أو استنساخ أو ةرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا يراعتى أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحث.  وال يجوز تغيير

ة والية قضائية أخرى ، حيثما يكون مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدام هتذه للتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أي
 ن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضم

   المالية الراجحي شركة في صنيفالت نظام شرح

 وعتدد الماليتة الشتركات أستهم باستتثناء تغطيتهتا ةطار في األسهم لجميع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظام المالية الراجحي شركة تستخدم
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى الشركات من قليل

 .شهور 9-6 بحدود زمني أفق خالل المستهدف للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 10 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-6 فترة خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 10 و الحالي السهم عرس دون٪ 10 بين يتراوح مستوى عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوى ةلى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 عتدم جيتد بشتكل تبترر أسباب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسهم المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"

 األستباب ونشترح ، الستهم لتذلك المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف عرس بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة ةلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال
 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 يتجتاوز عنيتةالم للشتركة التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت ةذا أو ، الخارجيتة العوامل من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى
 .توقعاتنا مستوى دون أو
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