
 

 

Page 1 of 3 التكزٓز ىَآ٘ يف املضؤّلٔ٘ اخالٛ اعالٌ قزاٛٗ ْىزد  

 

 َ هعدد ًن اهشزكات 6102توقعات أرباح اهزبع األوي  

 20 March 2016  
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 املتوقع   اهنٌو صايف اهزبح )ًويون رياي(      

 اهكطاع اسٍ اهشزكة  َ
اهزبع االوي 

5102 

اهزبع اهزابع 

5102 

 توقعات األرباح 

 5102هوزبع االوي  

اهنٌو 

 سنوي

اهنٌو 

 اهزبعي

 %6- %21 1836.8 1948.8 1518.5 املصارف واخلدًات املاهية ًصزف اهزاجحي 1

 %2 %15 395.0 385.9 344.1 ملصارف واخلدًات املاهيةا ًصزف اإلمناء 2

 %12- %3 179.0 204.4 174.1 املصارف واخلدًات املاهية بنم اهبالد 3

 %174 %91 434.3 158.6 227.0 املصارف واخلدًات املاهية بنم اجلزيزة 4

 %13- %32- 2673.8 3075.3 3934.6 اهصناعات اهبرتوكيٌاوية سابم 5

 %36- %32 440.1- 690.2- 332.5- ناعات اهبرتوكيٌاويةاهص اهتصنيع 6

 %35- %10- 255.9 393.1 285.1 اهصناعات اهبرتوكيٌاوية ينشاب 7

 %15- %46- 319.9 378.5 590.0 اهصناعات اهبرتوكيٌاوية سافلو 8

 %25- %23 110.1 146.1 89.6 اهصناعات اهبرتوكيٌاوية املتكدًة 9

 %7 %16- 2091.6 1950.5 2503.6 تصاالت وتكنية املعووًاتاإل االتصاالت اهشعودية 10

 %8- %26- 225.5 245.9 303.1 األمسنت األمسنت اهشعودي 11

 %14 %11- 45.2 39.6 50.6 األمسنت امسنت اهشٌاهية 12

 %4- %4- 199.8 208.7 207.2 األمسنت امسنت ينبع 13

 %8- %0 85.2 92.2 84.9 األمسنت امسنت اهشزقية 14

 %28 %13 76.5 59.9 67.6 األمسنت امسنت املدينة 15

 %9- %2 271.5 298.5 266.0 األمسنت امسنت اجلنوب 16

 %9 %36- 58.7 53.7 92.0 األمسنت امسنت جنزان 17

 %15- %13- 153.3 179.5 175.4 األمسنت امسنت اهيٌاًة 18

 %116 %40- 15.4 7.1 25.8 األمسنت امسنت اجلوف 19

 %10- %28- 140.3 156.5 195.3 األمسنت نت اهعزبيةامس 20

 %15- %33- 25.3 30.0 37.5 األمسنت امسنت حائى 21

 %19- %44- 18.4 22.6 32.6 األمسنت امسنت تبون 22

 %21 %4 169.6 140.5 162.7 األمسنت امسنت اهكصيٍ 23

 %5- %9 182.1 190.7 167.4 اهزراعة واهصناعات اهغذائية اهتٌوين 24

 %8- %1 476.4 515.3 470.5 اهزراعة واهصناعات اهغذائية صافوال 25

 %31- %9 332.6 483.7 306.5 اهزراعة واهصناعات اهغذائية املزاعي 26

 %16 %4- 52.2 45.2 54.5 اهزراعة واهصناعات اهغذائية هزيف 27

 %21- %33- 165.1 208.1 247.0 اهتجزئة جزيز 28

 %34- %9- 14.3 21.6 15.6 زئةاهتج اخلويج هوتدريب 29

 %25 %17- 24.2 19.4 29.1 اهتجزئة أسواق املزرعة 30

 %19 %33- 10.8 9.1 16.1 اهتجزئة اكشرتا 31

 %28 %11 45.6 35.7 41.0 اهتجزئة احلٌادي 32

 %36- %18 57.5 89.2 48.9 اهتجزئة اهعثيٍ 33

 %8- %28- 30.4 33.0 42.0 اهتجزئة اهدريص 34

 %2 %17 55.8 54.6 47.8 اهتجزئة اهصحية دهة 35

 %10- %45- 15.1 16.9 27.3 اهتشييد واهبناء  بوان 36

 %26- %17 466.8 630.0 398.4 اهنكى اهبحزي 37

 %44 %20- 46.0 31.9 57.6 اهفنادق واهشياحة ة احللريدلٌوع 38

 %4- %27- 207.6 215.3 285.6 اهفنادق واهشياحة اهطيار 39

بووًربغو  توقعات كشب املاهية  املصدر:  
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20 March 2016 ٕو 5102للعاو  تْقعات االرباح للزبع الجاى  

 

ي

 

  التكزٓز ادعدإ

 األحباخ مبذنْع٘ نضب املالٔ٘، للتْاصل :مً قبل إدارٗ مت إعدادِ  ٍذا التكزٓز

 info@ksb.com.saالربٓد االلهرتّىٕ :  761111929ْحد : الزقه امل

 

  املضؤّلٔ٘ إخالٛ

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

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

 أّ املالٔ٘ األّرام بتلو متعلك٘ أخزٚ اصتجنارٓ٘ ميتذات أّ مالٔ٘ أّرام أٓ٘ بٔع أّ لشزاٛ مكدمُ تعتربدعْٗ ّال عزضًا تشهل ال ٘الْثٔك ٍ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 ّددت، إٌ االصتجنارات، مً غريٍا أّ املالٔ٘ األّرام ٍذِ مً املتحكل الزبح أٌ مالحظ٘

 للنضتجنزًٓ ميهً علُٔ، ّبياٛ. معٔي٘ اصتجنارات مً الياتر 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 دلعد 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 االحتٔادات أّ لٕاملا الْضع أّ االصتجنارٓ٘ األٍداف

 ٘شزن إٌ. الْثٔك٘ ٍذِ بَا اّصت أّ ىاقشتَا اليت أخزٚ اصتجنارٓ٘ أّ مالٔ٘، أّرام يف االصتجنار مالٜن٘ مدٚ أّ االصتجنارٓ٘ االصرتاتٔذٔات 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

 مبْدب املالٔ٘ الضْم ٍٔٝ٘ قبل مً مزخص٘ رٓال ملٌْٔ ٠٣٢ قدرِ مدفْع بزأمسالجمنْع٘ نضب املالٔ٘ تأصضت نشزن٘ مضاٍن٘ مكفل٘ يف الزٓاض، 

 .بالتػطٔ٘، ّاإلدارٗ ّالرتتٔب ّتكدٓه املشْرٗ ّاحلفظ يف أعنال األّرام املالٔ٘ التعامل بصف٘ أصٔل ّالتعَد ملنارص٘ أىشط٘ 19126-79  رقه تزخٔص
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