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 املتوقع   الننو صايف الربح )مليون ريال(      

 الكطاع اسه الشركة  #

الربع 

 الرابع

5102 

الربع 

 الثالث

5103 

توقعات 

 األرباح 
الننو 

 سنوي

الننو 

 الربعي
للربع  

 الرابع

5103 

 %8.1 %11.5 2173.2 2009.5 1948.8 املصارف واخلدمات املالية مصرف الراجحي 1

 %5.2 %15.0- 327.9 311.6 385.9 املصارف واخلدمات املالية مصرف اإلمناء 2

 %1.0 %12.6 6.136 227.8 204.4 املصارف واخلدمات املالية بنك البالد 3

 %4.6 %6.0 168.1 160.7 158.6 املصارف واخلدمات املالية بنك اجلزيرة 4

 %14.8- %45.5 4452.7 5224.3 3059.7 الصناعات البرتوكيناوية سابك 5

 %1.6 %57.0 617.1 607.6 393.1 الصناعات البرتوكيناوية ينشاب 6

 %38.1 %33.8- 250.6 181.4 378.5 الصناعات البرتوكيناوية سافكو 7

 %8.2 %39.7 204.0 188.5 146.1 الصناعات البرتوكيناوية املتكدمة 8

 %2.7- %452.2 2090.2 2147.7 378.5 اإلتصاالت وتكنية املعلومات االتصاالت الشعودية 9

 %9.8- %2.9 180.8 200.4 175.7 األمسنت الشعودياالمسنت  10

 %113.5 %4.5- 199.4 93.4 208.7 األمسنت امسنت ينبع 00

 %20.4 %30.4- 208.7 173.4 300.1 األمسنت امسنت اجلنوب 05

 %85.9 %41.7- 104.7 56.3 179.5 األمسنت امسنت الينامة 01

 %26.6 %19.9- 123.0 97.2 153.5 األمسنت نت العربيةامس 01

بلومربغو  توقعات كشب املالية  املصدر:  
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27 December 2016 ٕو 5102للعاو  تْقعات االرباح للزبع الجاى  

 

ي

 

  التكزٓز عدادإ

 نضب املالٔ٘، للتْاصل : شزن٘مً قبل مت إعدادِ  ٍذا التكزٓز

 info@kasbcapital.saالربٓد االلهرتّىٕ :  761111929ْحد : الزقه امل

 

  املضؤّلٔ٘ إخالٛ

 إعادٗ جيْس ّال العاو لالصتدداو معدِ ٍّٕ. الضعْدٓ٘ العزبٔ٘ املنله٘ يف الزٓاض، مدٓي٘ يف( املالٔ٘ نضب)  نضب املالٔ٘ شزن٘ قبل مً أعدت الْثٔك٘ ٍذِ

 املعلْمات أٌ ننا .نضب املالٔ٘ شزن٘ مً صزحي٘ خطٔ٘ مْافك٘ دٌّ طزٓك٘، أّ شهل بأٖ بالهامل، أّ جشٜٔا ىشزٍا، أّ إرصاهلا إعادٗ أّ تْسٓعَا

 أّ املالٔ٘ األّرام بتلو متعلك٘ أخزٚ اصتجنارٓ٘ ميتجات أّ مالٔ٘ أّرام أٓ٘ بٔع أّ لشزاٛ مكدمُ تعتربدعْٗ ّال عزضًا تشهل ال الْثٔك٘ ٍذِ يف الْاردِ ّاألراٛ

 ّال ّعْد أّ( ضنئ٘ أّ صزحي٘) ضناىات أٖ ىكدو ّال بَا مْثْم مصادر مً مجعَا مت اليت ّاملعلْمات البٔاىات باصتدداو الْثٔك٘ ٍذِ أعدت. االصتجنارات

 املضتجنزًٓ علٙ جيب. املضتكبل يف األداٛ علٙ دلٔاًل بالضزّرٗ لٔط الضابل األداٛ إٌ. املكدم٘ املعلْمات تلو انتنال أّ دق٘ عً تبعات أّ مضؤّلٔ٘ أٖ ىتحنل

 ّاالصتجنارات املالٔ٘ األّرام تلو قٔن٘ أّ األصعار أٌ ننا تتكلب، قد ّجدت، إٌ االصتجنارات، مً غريٍا أّ املالٔ٘ األّرام ٍذِ مً املتحكل الزبح أٌ مالحظ٘

 للنضتجنزًٓ ميهً علُٔ، ّبياٛ. معٔي٘ اصتجنارات مً الياتج الزبح أّ الجنً، أّ الكٔن٘ علٙ صلبٔ٘ آثار هلا الصزف أصعار يف التكلبات أٌ. تيدفض أّ تزتفع قد

 ٓدرنْا أٌ املضتجنزًٓ ّعلٙ املالٔ٘ األصْام يف باالصتجنار املزتبط٘ املداطز مً لعدد ختضع االصتجنارات. أصال املضتجنز املبلؼ مً أقل عاٜد علٙ حيصلْا أٌ

 االعتبار يف تأخذ ال ألىَا الشدصٔ٘ االصتجنارات جمال يف املشْرٗ تكدٓه الْثٔك٘ ٍذِ مً املكصْد لٔط. ّقت أٖ يف تزتفع أّ تكل أٌ ميهً االصتجنار قٔن٘ أٌ

 أّ ّالكاىْىٔ٘ املالٔ٘، املشْرٗ أخذ املضتجنزًٓ علٙ جيب. الْثٔك٘ ٍذِ ٓضتله قد معني شدص ألٖ احملددٗ االحتٔاجات أّ ٕاملال الْضع أّ االصتجنارٓ٘ األٍداف

 شزن٘ إٌ. الْثٔك٘ ٍذِ بَا اّصت أّ ىاقشتَا اليت أخزٚ اصتجنارٓ٘ أّ مالٔ٘، أّرام يف االصتجنار مالٜن٘ مدٚ أّ االصتجنارٓ٘ االصرتاتٔجٔات بشأٌ الضزٓبٔ٘

 للنعلْمات اصتدداو أٖ مباشزعً غري أّ مباشز بشهل تيشأ قد اليت األضزار أّ تبعٔ٘ أّ مباشزٗ خضاٜز أٖ عً مضؤّل٘ لٔضت ّمْظفَٔا، نضب املالٔ٘

 حتدٓح عً مضؤّلٔ٘ أٓ٘ تتحنل ال نضب املالٔ٘ شزن٘. مضبل إشعار دٌّ للتػٔري قابل٘ غري بَا الْاردٗ ّالتْصٔات الْثٔك٘ ٍذِ. الْثٔك٘ ٍذِ يف الْاردٗ

 . الْثٔك٘ ٍذِ يف الْاردٗ املعلْمات

 

 املالٔ٘ نضب عً

 مبْجب املالٔ٘ الضْم ٍٔٝ٘ قبل مً مزخص٘ رٓال ملٌْٔ ٠٣٢ قدرِ مدفْع بزأمسالنضب املالٔ٘ تأصضت نشزن٘ مضاٍن٘ مكفل٘ يف الزٓاض،  شزن٘

 .الرتتٔب ّتكدٓه املشْرٗ ّاحلفظ يف أعنال األّرام املالّٔ٘اإلدارٗ ّ التعامل بصف٘ أصٔل ملنارص٘ أىشط٘ 19126-9.  رقه تزخٔص

 


