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أرباح قطاع البتروكيماويات ستؤثر على أرباح 

 السوق
 أساس على% 2 بنسبة (موبايلي باستثناء) تغطيتنا تشملها التي للشركات الرابع الربع أرباح تنخفض أن يتوقع

 التصدير، نحو الموجه البتروكيماويات قطاع يحقق أن ويتوقع .البتروكيمياويات قطاع بنتائج أساسا متأثرة سنوي،

 التجزئة قطاعا يستفيد أن يتوقع خر،آ جانب من .الضعيف والطلب منتجاته أسعار هبوط بسبب أرباحه في انخفاضا

  وبالنسبة .االنتاجية الطاقة في توالتوسعا جديدة تجارية محالت اضافة من وكذلك الحج موسم من الغذائية والمواد

 مقارنة أعلى، مبيعات أحجام يحقق أن المتوقع فمن االنتعاش، من مبكرة عالمات يظهر بدأ الذي األسمنت لقطاع

 للربع المالية بياناتها تصحح أن يتوقع التي موبايلي،  وباستثناء. 2102 من الرابع للربع المنخفضة المقارنة بقاعدة

 ومن .السعودية االتصاالت شركة بقيادة ايراداته، في متوسطا نموا االتصاالت قطاع يشهد سوفف ،2102 الرابع

 أرباحها صافي نمو يكون أن يتوقع حين في ،اايراداته في قوي نمو عن الصحية الرعاية شركات تعلن أن المتوقع

 انخفاضا الشركات، جميع ألسهم تداول مؤشر شهد وقد. بالتوسعات المرتبطة المرتفعة المصروفات بسبب ،امنخفض

 متأثرا السوقية، قيمته لثلث البتروكيماويات قطاع لفقدان ذلك ويعزى الرابع الربع في% 22.2 بلغت بنسبة حادا

 أرباح على المستثمرون يركز فسوف سلبية، تزال ال المعنويات ألن ونظرا. الخام النفط أسعار في الحاد باالنخفاض

 األرجح على يؤثر سوف الخام، النفط أسعار في جديد انخفاض أي نإ .ايجابية أخبار أي ىعل للحصول الرابع الربع

  .تداول مؤشر على

 

 بسبب الرابع الربع في% 21-01 بين تراوحت بنسبة المنتجات أسعار انخفضت لقد :البتروكيماويات قطاع

( ربعي أساس على% 21 بنسبة ابعالر الربع في برنت خام سعر متوسط هبط) الخام النفط أسعار في االنخفاض

 عن وينساب سابك من كل تعلن أن نتوقع إننا. السعودية الشركات على يؤثر سوف أنه نعتقد الذي الضعيف، والطلب

 على) التصنيع أرباح تتأثر أن ويتوقع. الرئيسية المنتجات أسعار في الحاد االنخفاض بسبب أرباحهما في انخفاض

 تشغيل في مؤخرا البدء أن بيد. التيتانيوم أكسيد ثاني وأسعار البتروكيماويات أسعار في باالنخفاض( سنوي أساس

 إلنتاج مصنعها بإغالق سبكيم أداء يتأثر أن ويتوقع .التأثير هذا وطأة من يخفف سوف االكليريك، حامض مصنع

 على) أرباحها في جيد نمو عن سافكو تعلن أن نتوقع نناإف خر،آ جانب ومن .المنتجات أسعار وبانخفاض الميثانول

 الصحراء تعلن أن نتوقع نناإ. المرتفعة واألمونيا اليوريا أسعار من بدعم( أيضا وربعي سنوي أساس

 في غالقإل تعرض قد كان الواحة مصنع ألن نظرا ،(ربعي أساس على) ارباحها في قوي نمو عن للبتروكيماويات،

 ومصانع االكليريك حامض مصنع تشغيل في مؤخرا البدء يؤدي فسوف سنوي، اساس على أما الثالث، الربع

 الوقت وفي ،األرباح صعيد على أفضل أداء عنه سينتج مما التابعة، الشركات من أعلى ربح تحقيق لىإ سامابكو،

 من ضافيةاإل مداداتاإل هو األساسي داعمها كان رابع،لا للربع كبيرة أرقام عن للبتروكيماويات المتقدمة أعلنت نفسه

 مقارنة اللقيم، أسعار في الحاد واالنخفاض( اكتوبر من األول في االنتاج بدأت التي) ساتورب شركة من البروبلين

 المراكز بزيادة التوصية متضمنا هو، كما وسافكو، سابك لشركتي تصنيفنا على ابقينا وقد هذا، .النهائية بالمنتجات

 .البتروكيماويات قطاع شركات أسهم يةلبق المحايد تصنيفنا على أبقينا كما سهميهما، في

 

 تم التي الجديدة والمنتجات الحج موسم بسبب التجزئة لقطاع نسبيا   أقوى الرابع الربع نتائج كانت لقد :التجزئة قطاع

 القوية، النتائج من مجموعة عن بالفعل جرير شركة أعلنت وقد. الغربية الدول في جازاتاإل موسم قبيل طرحها

 التجارية محالت األربع لىإ باإلضافة هذا ،4 جالكسي وسامسونغ 6 ايفون مثل جديدة لمنتجات قهابإطال مدعومة

 ،اإلربعاء يوم نتائجها عن ايضا    أفصحت التي اكسترا، لشركة وبالنسبة .2104 عام خالل افتتاحها تم التي الجديدة

 بسبب التجارية محالتها من عددا كوميةالح السلطات أغلقت أن بعد أرباحها صافي في حادا انخفاضا شهدت فقد

 الرابع الربع في رقميتين خانتين من نموا العثيم شركة تشهد أن نتوقع فإننا متصل، سياق وفي. لألنظمة مخالفتها

 الحكير شركة تستمر وسوف .القائمة التجارية المحالت مبيعات في الجيد والنمو جديدة فروع الفتتاح نظرا 2104

 بالنكو) العام هذا من مبكر وقت في الشركة بها قامت التي االستحواذ عمليات بسبب ايراداتها في قويا نموا تشهد

 جاء بينما العثيم، سهم في المراكز بزيادة التوصية تصنيفنا تضمن وقد (.السعودية العربية المملكة في متجرا 42و

  .تغطيتنا في المتضمنة الثالث الشركات لبقية محايدا تصنيفنا

 

 الربع من األول سبوعاأل بنهاية جديدا   مطعما   21 من أكثر هرفي شركة افتتحت :والزراعة الغذائية المواد عقطا

 للشركة إيجابيا   الربع، بداية مع تصادف الذي الحج موسم وكذلك المضطرد، التوسع برنامج كان وقد .2104 الرابع

 أن المتوقع من المصروفات ألن نظرا    ضغوطلل عتخض أن المحتمل من هرفي، هوامش أن غير. الرابع الربع في

 األلبان منتجات قطاع يستمر أن يتوقع متصل، سياق وفي .التوسع عمليات في ستمراراإل بسبب حادا   ارتفاعا ترتفع

 عقب المبيعات، من أقل مستوى المخابز منتجات قطاع يشهد أن يتوقع بينما الجيد، نموه في المراعي شركة في

 عام في الشركة في األضعف الحلقة يمثل الدواجن منتجات قطاع ظل وقد. الشركة مصانع أحد في حريق اندالع

 السعودية الخطوط اسطول بزيادة مدعومة قويا نموا للتموين السعودية الخطوط شركة تشهد أن ويتوقع .2104
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 4 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 

 

 الذي السكر لتكرير الجديد المصنع من أيضا الشركة يدتستف وسوف. العام هذا من مبكر وقت في الشركة بها فازت التي الجديدة والعقود

 مليار 0.1 يبلغ صاف ربح لىإ الوصول لىإ الرامية خطتها على صافوال شركة حافظت وقد. العام هذا من مبكر وقت في تشغيله بدأ

 بزيادة التوصية متضمنا تصنيفنا جاء ،الغذائية المواد قطاع وفي. بسهولة تحقيقها نتوقع والتي ،2104 في( الرأسمالية األرباح قبل) لاير

 .وصافوال للتموين السعودية والخطوط المراعي شركات ألسهم محايدا تصنيفنا جاء بينما هرفي، شركة سهم في المراكز

 
قد أخذ ويبدو أن نشاط االنشاءات  يتوقع أن يستمر قطاع األسمنت في تعافيه من أزمة نقص العمالة، في الربع الرابع. قطاع االسمنت:

في االرتفاع في المملكة حيث تعمل الحكومة حاليا على ايجاد حلول للتغلب على أزمة النقص في العمالة. وقد زادت أحجام مبيعات 

% على أساس سنوي، مما يعني حدوث انتعاش تدريجي 06.2، بارتفاع بنسبة 2104األسمنت خالل الشهرين األولين من الربع الرابع 

( في تلبية أي زيادة 2104مليون طن كما في نهاية نوفمبر  20وسوف يساعد مستوى المخزونات المرتفع حاليا ) في نشاط االنشاءات.

لى جانب أزمة إ غير متوقعة في الطلب. وسوف تظل المخاوف المتعلقة بإمدادات الوقود، وأسعار النفط الخام المستمرة في االنخفاض،

هاذ القطاع في المدى القريب. إن شركة األسمنت العربية، هي الشركة الوحيدة التي أعلنت النقص في العمالة، تمثل عقبات تعيق نمو 

عن ارتفاع مستمر في المبيعات ويتوقع لها أن تستمر في االستفادة من الطلب المرتفع على االسمنت في المنطقة الغربية. ومن المحتمل 

لتعافي نشاط االنشاءات في المنطقة الوسطى. ويتوقع أن تشهد كل من  شركة  أن تشهد شركة أسمنت اليمامة ارتفاعا في مبيعاتها نتيجة

لمستويات استغالل الطاقة االنتاجية المرتفعة بالفعل. وقد جاء تصنيفنا  فقط نظرا   هامشيا  األسمنت السعودية وشركة اسمنت القصيم، نموا 

هذا، وقد أبقينا على  التوصية بزيادة المراكز في أسهم هذه الشركات.ايجابيا لشركات اليمامة وينبع وشركة األسمنت السعودية، متضمنا 

 تصنيفنا المحايد لشركات أسمنت القصيم والمنطقة الجنوبية واألسمنت العربية.

من المتوقع أن يستمر األداء المتباين في القطاع في الربع الرابع أيضا. إننا نتوقع أن تستمر شركة االتصاالت  :قطاع االتصاالت

لسعودية في أدائها الجيد، يساعدها في ذلك برنامجها لخفض التكاليف، بينما من جانب اخر، نتوقع أن تعلن موبايلي عن أرقام ضعيفة. ا

التي ستؤكد توقعاتنا  2102وسوف يكون الربع الرابع هاما لشركة موبايلي اذ يتوقع أن تعلن عن بياناتها المالية المصححة للربع الرابع 

ن أي زيادة في المخصصات أو تفاصيل حول إلى عمليات تصحيح البيانات المالية، فإية جديدة ألرباح الشركة. وباإلضافة بأرقام عاد

من قبل  مراقبةالمستجدات التحكيم مع شركة زين السعودية، أو أي تدفقات نقدية تشغيلية وتغيير في الذمم المدينة، سوف تكون تحت 

 السهم ننا نعتقد أن شركة االتصاالت السعودية سوف تعلن عن توزيعات أرباح تبلغ رياال واحد  عنإ . 2104في الربع الرابع  المحللين

. ويتوقع أن تعلن زين السعودية عن نمو متوسط للربع 2102لاير للسهم في الربع الرابع  1..1، مقابل 2104الواحد للربع الرابع 

آلونة األخيرة، عددا من برامج التخفيضات الضخمة مما يتوقع أن ينعكس على وكانت زين السعودية، قد أطلقت في ا .2104الرابع 

أوضاعها المالية. وإجماال، فقد جاء تقييمنا لشركة االتصاالت السعودية متضمنا التوصية بزيادة المراكز في سهمها، ومحايدا لشركة 

 حت المراقبة لشركة زين السعودية.موبايلي بتوصية للمحافظة على المراكز، بينما تضمنت توصيتنا االبقاء ت

سوف يستمر قطاع الرعاية الصحية يشهد معدل نمو مرتفع في االيرادات في الربع الرابع وفي األرباع القادمة  :قطاع الرعاية الصحية

 الفترة القادمة. أيضا. إننا نتوقع أن تظل التكاليف غير التشغيلية غير متساوية )على أساس سنوي( بسبب افتتاح مستشفيات جديدة في

، فإننا نتوقع نموا منخفضا فقط في صافي 2104لى بعض التذبذب في الهوامش. وبالنسبة للربع الرابع إومن المحتمل أن يؤدي ذلك، 

حمادي الربح ويعزى ذلك بشكل عام الى المصروفات المرتفعة في شركة دلة. ومن بين الشركات األربع، فقد افتتحت شركات ال

ومواساة مستشفيات جديدة في مدينة الرياض خالل هذا الربع، وسوف ينعكس ذلك في أرباحهما. ويتوقع أن تعلن شركة رعاية الطبية، 

من بين الشركات المدرجة بسبب التوسع الجديد في المستشفى الوطني  2104عن أعلى معدل  للنمو في االيرادات للربع الرابع 

واجماال، فان سيناريو  النمو األساسي لقطاع الرعاية الصحية يبدو سليما، علما بأن العرض ال يزال أقل  .2104بالرياض، في مستهل 

 من الطلب.

% على أساس سنوي، 2ننا نتوقع أن تنخفض أرباح الربع الرابع للشركات التي نقوم بتغطيتها )ال تشمل موبايلي( بنسبة إ: ملخص

من خانة واحدة في  لمحتمل أن يحقق القطاع البنكي )غير مشمول بتغطيتنا( نموا مرتفعا  % على أساس ربعي. ومن ا..01وبنسبة 

لى االحصائيات الشهرية التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد بلغت األرباح التراكمية إاالرباح خالل هذا الربع، استنادا 

مليار لاير،  6.1للشهرين األولين )اكتوبر ونوفمبر( من الربع الرابع، للقطاع البنكي )يشمل ذلك الشركات غير المدرجة في السوق( 

 % تقريبا.9حدوث ارتفاع بنسبة  مليار لاير خالل نفس الفترة من العام الماضي، ويعني ذلك ضمنيا   6مقارنة بأرباح بلغت 

ض أسعار النفط الخام وخاصة على قطاع ، هي تأثير انخفا2104الرئيسية التي تستحق المراقبة خالل الربع  الرابع  العواملن إ

البتروكيماويات، واتجاهات تحديد المخصصات في القطاع البنكي، وتصحيح البيانات المالية لشركة موبايلي والزيادة في أحجام مبيعات 

دية، فقد أثر انخفاض علن عنها مؤخرا وجاءت مغايرة التجاه الدورة االقتصاأ، ورغما عن الميزانية الضخمة التي جماال  إو األسمنت.

ن أي انخفاض اضافي في أسعار النفط الخام، من المرجح أن يؤثر على مؤشر تداول ألسهم إ أسعار النفط على معنويات المستثمرين.

، من المحتمل 2101سهم السعودي للمستثمرين األجانب، المتوقع في الربع الثاني من هذا العام ن فتح سوق األإف كذلكجميع الشركات. 

 أن يعيد بث التفاؤل في أوساط المستثمرين.
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 السوق السعودي: توقعات نتائج الربع الرابع للشركات الواقعة تحت نطاق تغطيتنا

الشركة

الربع الرابع 

 2013

الفعلية

الربع الثالث 

 2014

الفعلية

الربع الرابع 2014 

المتوقعة

التغيير 

السنوي %

التغيير 

الربعي%

الربع الرابع 

 2013

الفعلية

الربع الثالث 

 2014

الفعلية

الربع الرابع 

 2014

المتوقعة

التغيير 

السنوي %

التغيير 

الربعي%

البتروكيماويات

%13.3-%13.0-6,1576,1795,359%5.5-%6.4-48,48648,07145,406سابك

%34.8-%46.8-197161105%8.2-%25.7-1,2371,002919سبكيم

%1.1%80291392415.2%3.2%1,0081,2491,28927.9سافكو

%1.4%17.6-300244247%18.8-%4,5245,6134,5560.7التصنيع

%26.8-%44269150614.4%13.3-%2,0842,4942,1623.8ينساب

%12.6-%16122920024.0%2.6-%7648207994.5المتقدمة*

%957.7%178171811.5%23.7%14.6-666460569الصحراء

%10.8-%8.7- 7,521 8,434 8,238%6.7-%5.2- 55,700 59,708 58,769قطاع البتروكيماويات

األسمنت

109134151NM13.0%-%11.6%37538643115.1العربية

%26.3%4.1-181137173%22.0%3102773389.1اليمامة

%20.4%2562322799.0%24.3%4934265297.3السعودية

%36.7%1361091499.8%35.0%2411902566.4القصيم

%12.4%16016318314.2%27.1%3592963764.7ينبع

%13.3-%2.6-254285247%24.2%41137846914.0الجنوبية

%11.6%8771,0601,18334.8%22.9%2,1891,9532,4009.6قطاع اإلسمنت

ستنمو اإليرادات بشكل جيد على اثر زيادات بسيطة في الطاقة اإلستعابية، ولكننا نتوقع تراجعاً بسيطاً في األرباح.

من المتوقع أن ترتفع اإليرادات بدعم من مبيعات جيدة خالل الشهرين األولين من األرباح. ارتفاع المخزونات للشركة ال يزال مصدر قلق إذا ما إستمر تباطؤ الطلب.

من المتوقع أن تتحسن أحجام المبيعات مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

قد تعلن ينبع عن أرباح متميزة، حيث تركز الشركة بشكل أكبر على زيادة حصتها السوقية في المنطقة الغربية.

بدء توريد البروبيلين اإلضافي من ساتورب )خالل الربع الرابع من 2014( مما أدى إلى ارتفاع أحجام المبيعات. وعالوة على ذلك، انخفاض حاد في أسعار المواد 

الخام مقارنة بأسعار المنتجات النهائية ساهمت في تحسن أداء الشركة السنوي.

انخفاض أسعار المنتجات )على أساس سنوي( سيؤثر على إيرادات الصحراء، ومع ذلك، االنخفاض الحاد في أسعار المواد الخام مقارنة بأسعار المنتج النهائي إلى جانب 

إنطالقة العمليات في الشركات التابعة سيساهم في تحسن األرباح )على أساس سنوي(.

ستظل تشهد ارتفاع أحجام المبيعات على خلفية الطلب القوي في المنطقة الغربية. تحسن أداء أسمنت القطرانة سيدعم األرباح أيضاً.

تحسن تدريجي في أنشطة البناء وأعمال المترو في المنطقة الوسطى سيدعم نمو اإليرادات.

صافي الربح ) بماليين الرياالت( االيرادات) بماليين الرياالت(

تراجع أسعار البتروكيماويات و مادة TIO2 ستؤثر سلباً على اإليرادات واألرباح لشركة التصنيع.

انخفاض قوي في اسعار منتجات سابك )على أساس سنوي(، إلى جانب تباطؤ الطلب خالل الربع الرابع  سيؤثر على أداء الشركة.

اغالق الصيانة لمدة ثالثة أسابيع في مصنع الميثانول إلى جانب االنخفاض الحاد في أسعار الميثانول على أساس سنوي سيؤثر بالتأكيد على صافي أرباح سبكيم.

ارتفاع في أسعار اليوريا واألمونيا )على أساس سنوي وربع سنوي( جنبا إلى جنب مع موسم الزراعة الشتوي في آسيا يجب أن تؤثر إيجاباً على أداء سافكو.

من المتوقع أن ترتفع اإليرادات وصافي األرباح على أساس سنوي بسبب إيقاف المصنع خالل الربع المماثل من العام الماضي. و على الرغم من ذلك، على أساس ربع 

سنوي، وستعاني الشركة بسبب انخفاض أسعار المنتجات.
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 2 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

  

الشركة

الربع الرابع 

 2013

الفعلية

الربع الثالث 

 2014

الفعلية

الربع الرابع 2014 

المتوقعة

التغيير 

السنوي %

التغيير 

الربعي%

الربع الرابع 

 2013

الفعلية

الربع الثالث 

 2014

الفعلية

الربع الرابع 

 2014

المتوقعة

التغيير 

السنوي %

التغيير 

الربعي%

اإلتصاالت

%11.4-%15.4-3,5333,3722,988%0.3%11,27011,75511,7864.6شركة اإلتصاالت السعودية

%75.2%59.7-2,051472827%1.7%60.5-10,6984,1594,230موبايلي

314NMNM-316-462-%0.9%1,5241,5531,5672.9زين

%0.8-%31.6-5,1213,5283,501%0.7%25.2-23,49217,46617,583قطاع اإلتصاالت

الزراعة والصناعات الغذائية 

%22.4-%37353941912.2%0.9%3,0083,2693,2989.6المراعي

%29.2-%12.0-564701497%0.5-%6,1326,4426,4104.5صافوال

%4.9-%5157545.1%9.3%21922524612.4هرفي

%3.1-%12715515018.1%2.7%48055356818.2التموين

%22.9-%0.3 1,119       1,453       1,116       %0.3%9,83910,48910,5216.9قطاع األغذية

التجزئة

%1.1-%16020320125.5%11.1%1,3201,4261,58420.0جرير*

%47.3-%13430416019.8%15.8-%1,2972,0721,74534.5الحكير#

%78.1%7042757.6%7.3%1,1591,2091,29611.8العثيم

%71.8-%85.6-58308%34.6%9148091,08919.1اكسترا*

قطاع التجزئة
4,6915,5165,71421.8%3.6%4225794455.4%-23.2%

سيرتفع عدد الركاب بسبب موسم الحج وتوسع اسطول الخطوط السعودية. وكذلك يتوقع أن تنمو ايرادات الشركة من األنشطة األخرى.

نمت العائدات بمعدل قوي في الربع األخير على خلفية إطالق منتجات جديدة )مثل اي فون 6، سامسونج  4( وأربعة متاجر جديدة فتحت في عام 2014. وشهدت جميع  

المنتجات زيادة في المبيعات.

االستحواذ على بالنكو وأكثر من 40 متجر بالمملكة, سيدفع بارتفاع المبيعات واألرباح.

سيتم المحافظه على النمو بسبب الزيادة في مبيعات المتاجر بشكل عام وكذلك بسبب افتتاح المتاجر الجديدة.

النمو في المبيعات كان راكدا بسبب اغالق عدد من المحالت خالل فترة التخفيضات الكبرى. وستتأثر األرباح ألن الشركة خصصت 14 مليون للمستوى العالي من 

المخزون.

نتوقع أن تنمو إيرادات الشركة بنسبة 2.9٪ على أساس ربع سنوي مدعومة بمبيعات البيانات. ومن شأن أي عالمات انتعاش في وضع الشركة المالي أن يكون تحت 

المالحظة.

سيستمر قطاع األلبان في النمو. ومن المرجح أن تشهد أعمال المخابز بعض التباطؤ في النمو بسبب الحريق في مصنعها خالل هذا الربع. ومن المتوقع أيضا أن يستمر 

قطاع الدواجن بتسجيل الخسائر, لكنه سيشهد بعض التحسن.

سيدفع قسم التجزئة برفع النمو بسبب التوسع في إضافه متاجر جديدة. وسيستفيد قسم األغذية من معمل تصنيع السكر المكلف في الربع األول من 2014

المطاعم الجديدة سترفع من نمو الشركة. وستفستفيد الشركة من موسم الحج في الربع األخير.

نتوقع أن تعلن الشركة عن نمو مطرد إليراداتها 4.6٪ على أساس سنوي خالل الربع الرابع من عام 2014. و نتوقع أن يتم اإلعالن عن توزيعات أرباح ربعية للسهم 

الواحد بواقع لاير للسهم )مقابل هللة 0.75 في من الربع المماثل(.

سيكون إعال ن الربع الرابع مهم جدا لموبايلي بعد التعديالت الجوهرية التي أعلنتها سابقاً. وهذا سيؤكد توقعاتنا الجديدة لمستوى أرباح الشركة. نتوقع أن تعلن الشركة 

إيرادات بحوالي 4.2 مليار لاير، نموا متواضعا بنسبة 1.7٪ على أساس ربع سنوي.

صافي الربح ) بماليين الرياالت( االيرادات) بماليين الرياالت(
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 5 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 

الشركة

الربع الرابع 

 2013

الفعلية

الربع الثالث 

 2014

الفعلية

الربع الرابع 2014 

المتوقعة

التغيير 

السنوي %

التغيير 

الربعي%

الربع الرابع 

 2013

الفعلية

الربع الثالث 

 2014

الفعلية

الربع الرابع 

 2014

المتوقعة

التغيير 

السنوي %

التغيير 

الربعي%

قطاع الصحة

%97.5%14.0-502243%21.4%21119924114.3دلة

%25.4-%5072546.5%16.3%24323026810.4المواساة

%11.5%20202311.7%14.2%16417720323.5الوطنية للرعاية الطبية

%49.8%33253814.4%33.2%12410914516.8الحمادي

قطاع الصحة
74271585715.5%19.8%1541401582.2%13.0%

أخرى

29485497NM2.4%-%6.0-%1,8513,1522,96260.0معادن

%15.3-%8.8-737967%3.0%3823873984.3الخزف

314417NM-61.5%-%10.9-%31940836313.8شاكر

%17.9%71.2-731821%3.8%4.5-510469487استرا

انخفاض اسعار السلع العالمية واستمرار العنف في العراق سيقلل أرباح الشركة في الربع األخير من 2014.

نتوقع أن تنمو المبيعات نمو متوسطا بحوالي 10% عن السنه الماضية. وافتتح مستشفى الرياض في الرياض أواخر عام 2014 لذلك نتوقع أن نرى مساهمته جزئية 

في المبيعات. أما االنخفاض مقارنة بالربع السابق فهذا بسبب العائد من بيع األرض في الربع الثالث.

نتوقع أن يسجل مستشفى الرعاية الطبيه أعلى معدل نمو سنوي بين الشركات األربع المدرجه, نظرا للتوسع في المستشفى الوطني.

نتوقع نمو كبيرا في المبيعات وكذلك في األرباح وذلك بسبب افتتاح المستشفى الجديد في السويدي.

.SAMAPCO وسترتفع األرباح من المصنع الجديد .DAP وكذلك ارتفاع اسعار DAP نمو في المبيعات بسبب معدل االستغالل العالي في وحدات األلمنيوم و

الزيادة في نشاط البناء سيدفع نمو مبيعات الشركة.

مبيعات غير LG ستتراجع بعد توقف الشركة عن بيع مكيفات من غير مكيفات LG. ومع ذلك سترتفع المبيعات مقارنة بالربع األخير من 2013 على اثر االستحواذ 

الجديد.

نتوقع ارتفاع المبيعات بنسبة 14% عن السنه الماضية, أقل بقليل من نسبة النمو للتسعة أشهر الماضية. وهذا بسبب أن الربع األخير من 2013 كان مرتفعا بسبب 

التوسع في قسم األطفال. ونتوقع أيضا أن تقل الهوامش نظرا للزيادة في التكاليف التسويقية.

صافي الربح ) بماليين الرياالت( االيرادات) بماليين الرياالت(

 

 . الشركة تعكس إعالن صافيةال رباحاأل. الكاملة بعد األرقام حيث أن الشركة لم تعلن لشركةل تقديراتنا هي المتقدمة للربع الرابع عائدات

 الربع الرابع نتائج أعلنت قد الشركات هذه أن حيث الفعلية األرقام* 

تستخدم شهر مارس كبداية للسنة الشركة حيث أن 5102ت توقعا يظهر# 
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 6 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
مان عماالء شاركة الراجحاي المالياة وز يجاوة إعااده توةيعهاا أو إعااده أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الريااض ، المملكاة العربياة الساعودية لالساتخدام العاام 

ه الوثيقاة واإلطاالع عليهاا يعتبار بمثاباة موافقاة مان جاانبكم علا  إرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جةئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذ
انب شاركة الراجحاي المالياة.  وقاد تام الحصاول توةيع أو إعاده إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعموم من جعدم إعاده 

أو ضامنية  بشاأن  ز نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المالية ز تقدم أياة إقارارات أو ضامانات يصاريحةعل  المعلومات الوارده في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا 
ة البحاث هاذه إنماا ر مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محادد. فوثيقاالبيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ز تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غي

ق مالية أو غيرها من المنتجات ازستثمارية ذات الصالة بتلاك تقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ز المعلومات وز أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعوه لتقديم عرض لشراء أو بيع أي أورا
تقديم مشوره شخصية في مجاال ازساتثمار كماا أنهاا ز تأخاذ فاي ازعتباار األهاداف ازساتثمارية أو الوضاع الماالي أو ازحتياجاات المحادده  األوراق المالية أو ازستثمارات.  وليس الغرض من هذه الوثيقة

 ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

مار فاي أي أوراق مالياة ، أو اساتثمار آخار أو أياة اساتراتيجيات اساتثمار جارت مناقشاتها أو ينبغي للمستثمرين السعي للحصول علا  المشاوره المالياة أو القانونياة أو الضاريبية بشاأن ماد  مالءماة ازساتث
راق مالياة مان هاذا حقق.  كذلك ينبغي للمستثمرين مالحظة أن الادخل مان أوالتوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ز تت

اع أو ازنخفاض. كما أن التقلبات في أسعار الصارف قاد يكاون النوع أو غيرها من ازستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية وازستثمارات يكون عرضة لالرتف
، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا عل  عائد يكون أقل من مبلا  رأسامالهم المساتثمر أساساا.  ويجاوة أن يكاون لشاركة  رات معينة.  وبناء عليهلها آثار سلبية عل  قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثما

الياة للجهاة أو الجهاات المصادره لتلاك األوراق المالياة أو وراق المالراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لها يبما في ذلك محللاي البحاوث  مصالحة مالياة فاي األ
شاتقات ، أو غيرهاا مان األدوات المالياة.  ، بما في ذلك المراكة طويلة أو قصيره األجل في األوراق المالية ، وخيارات شراء األسهم أو العقود اآلجلة أو الخيارات األخر  أو الم ازستثمارات ذات العالقة

أمين الخادمات المصارفية ازساتثمارية أو لراجحي المالية أو الشركات التابعاة لهاا أن تقاوم مان وقات آلخار باأداء الخادمات المصارفية ازساتثمارية أو غيرهاا مان الخادمات  أو الساعي لتاكما يجوة لشركة ا
المالياة ، بماا فاي ذلاك الشاركات التابعاة لهاا وموظفيهاا ، ز تكاون مسائولة عان أي أضارار غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكوره في هذه الوثيقة مان وثاائق البحاث.  وشاركة الراجحاي 

 الوثيقة من وثائق البحث. مباشره أو غير مباشره أو أي خساره أو أضرار  أخر  قد تنشأ ، بصوره مباشره أو غير مباشره ، من أي استخدام للمعلومات الوارده في هذه

هذه الوثيقة من وثائق البحاث.  لبحث وأية توصيات وارده فيها للتغيير دون إشعار مسبق.  وشركة الراجحي المالية ز تتحمل أي مسؤولية عن تحديث المعلومات الوارده في تخضع هذه الوثيقة من وثائق ا
يلة. كما يراع  أن هاذه الوثيقاة مان وثاائق البحاث ليسات موجهاة إلا  أو معاده للتوةياع أو وز يجوة تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توةيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جةئيا بأي شكل أو بأي وس

ة مخالفاا هذا التوةيع أو النشر أو توافر أو استخدام هذه الوثيق زستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية وزية قضائية أخر  ، حيثما يكون مثل
 تلك الوزية القضائية.للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو 

 :إضافية معلومات عن اإلفصاح
 

   المالية الراجحي شركة في  التصنيف نظام شرح .0

 وعادد المالياة الشاركات أساهم باساتثناء تغطيتهاا إطاار فاي األساهم لجميع المحتمل ازنخفاض أو المطلق الصعودي ازتجاه أساس عل  طبقات ثالث من مكون تصنيف نظام المالية الراجحي شركة تستخدم
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتةمة غير األخر  الشركات من قليل

 .شهور 9-6 بحدود ةمني أفق خالل المستهدف للمستو  السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 01 عل  يدية المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 . راشه 9-6 فتره خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 01 و الحالي السهم سعر دون٪ 01 بين يتراوح مستو  عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-6 فتره خالل المستهدف المستو  إل  السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستو  دون٪ 01 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 : تعريفات .5

 .الفتره تلك خالل المستهدف المستو  إل  معين سهم سعر يصل أن يتوقعون فهم ، أخر  بعبارهو. شهرا 9-6 بحدود يتراوح ةمني أفق باعتماد محللونا يوصي: Time horizon "الزمني األفق"

 ذلاك مثاال ، عنايالم القطاع أو للسهم ومناسبة واسع نطاق عل  مقبولة أساليب بإتباع العاده في يتم وهذا. بتغطيتها نقوم التي األسهم من سهم لكل العادلة القيمة نقدر نحن: Fair value "العادلة القيمة"

 .SoTP األجةاء مجموع تحليل أو DCF المخصومة النقدية التدفقات تحليل إل  يستند الذي األسلوب ،

 عادم جياد بشاكل تبارر أساباب اكهنا تكاون وقاد.  السعر لهذا مماثال بالضروره يكون ز قد ولكن ، المعني للسهم المقدره العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"
 األساباب ونشارح ، الساهم لاذلك المقادره العادلاة القيماة عان يختلاف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الةمني أفقنا ضمن المحدده العادلة القيمة إل  األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال
 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 أو يتجااوة المعنياة للشاركة التشغيلي األداء أو األرباح كانت إذا أو ، الخارجية العوامل من وغيرها ازقتصادية وازتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرج 
 .توقعاتنا مستو  دون

 لالتصال
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