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نلخ�ص فيما يلي توقعاتنا لل�شركات التي تقع يف اطار تغطيتنا:

 أهم البيانات المالية )بالمليون ريال سعودي مالم يذكر خالف ذلك(

الشركةرمز الشركةالرقم
صافي الربح 

المتوقع 
للربع الثاني 

2012

ربح السهم 
المتوقع للربع 

الثاني 2012 
)ريال سعودي(

النمو 
الربعي  
المتوقع 

% )QoQ(

النمو الربعي 
المتوقع مقارنة 
مع نظيره العام 
%)YoY( الماضي

صافي 
األرباح 

المتوقعة 
للعام 2012

سعر السهم 
المستهدف 

خالل 12 شهر 
)ريال سعودي(

التقييم *

محايد22.7 79.1  8.5  9.5  0.45  19.2 البابطين12320

زيادة المراكز13.0 1,384.0  68.5  71.7  0.5  501.8 دار األركان24300

محايد41.9 232.0  150.1  19.9  0.9  67.7 سبيماكو32070

زيادة المراكز29.1 370.0  )67.0( )9.9( 0.3  51.4 المتقدمة **42330

زيادة المراكز43.8 2,433.6  12.9  28.0  1.2  671.0 التصنيع52060

زيادة المراكز53.7 2,844.0  )28.4( )4.2( 1.2  689.9 ينساب **62290

زيادة المراكز115.0 29,408.0  )15.4( )5.8( 2.3  6,852.8 سابك **72010

محايد173.7 3,748.2  )10.1( )9.8( 2.8  710.1 سافكو **82020

زيادة المراكز22.5 714.0  )17.8( )10.4( 0.4  135.9 سبكيم92310

زيادة المراكز57.4 868.9  0.9  )19.9( 1.1  222.4 اسمنت اليمامة **103020

محايد83.2 587.3  5.0  )4.2( 1.7  151.9 اسمنت القصيم113040

محايد107.8 1,057.0  12.3  )5.5( 1.9  268.6 اسمنت الجنوبية ***123050

محايد155.9 587.0  36.3  )18.2( 2.2  134.3 جرير للتسويق **134190

زيادة المراكز55.7 8,842.0  )13.8( )22.9( 1.0  1,944.0 االتصاالت السعودية147010

زيادة المراكز87.4 5,755.0  20.8  16.6  2.0  1,407.0 اتحاد اتصاالت157020

 المصدر: الجزيرة كابيتال 

 * توقعاتنا مبنية على اأ�شعار الإغالق بتاريخ 2012/6/23، كما اأن الأرباح ال�شنوية املتوقعة جلميع ال�شركات حتت تغطيتنا مت تعديلها بناًء على الأحداث التي 

متت منذ اآخر حتديثاتنا ال�شتثمارية.

  ** اأ�شعار الأ�شهم امل�شتهدفة مت تعديلها بناًء على الأحداث التي متت منذ اآخر حتديثاتنا ال�شتثمارية.

  *** خالل فرتة اعداد التقرير، اأعلنت �شركة ا�شمنت اجلنوبية عن �شايف اأرباح للربع الثاين 2012 بلغت 262 مليون ريال �شعودي )ربح ال�شهم 1.87 ريال 
�شعودي(، بانخفا�ص بلغ 2.4٪ عن توقعاتنا.

اأنه مل حتدث تغريات  ال�شوق حيث  اأ�شعار  التقرير اعتمدت على تغريات  املراكز( يف هذا  اأو خف�ص  املراكز، حمايد  الأ�شهم )زيادة  لتقييم  اأن تعديالتنا  التنويه اىل  نرجو 
جوهرية يف الأ�شعار امل�شتهدفة لالأ�شهم حتت التغطية منذ تاريخ اآخر حتديث 

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



إدارة األصول    الوساطة    تمويل الشركات    خدمات الحفظ   المشورة
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 القت�شادي اأو املو�شوع القت�شادي حمل البحث، ولي�ص الهدف تقدمي تو�شية ببيع اأو �شراء 
اأو الحتفاظ باأية اأوراق مالية اأو اأ�شول اأخرى. بناًء على ما �شبق، ل ياأخذ هذا التقرير بعني العتبار الظروف املالية اخلا�شة بكل م�شتثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل 
املخاطر املتعلقة بال�شتثمار يف الأوراق املالية اأو الأ�شول الأخرى، وبالتايل قد ل 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 الأمر بالقرارات ال�شتثمارية واأن يدر�ص تاأثري هذه القرارات على 
و�شعه املايل والقانوين وال�شريبي وغريه قبل الدخول بهذه ال�شتثمارات او ت�شفيتها جزئيًا اأو كليًا. اإن اأ�شواق الأ�شهم وال�شندات واملتغريات القت�شادية اجلزئية 
والكلية ذات طبيعة متغرية وقد ت�شهد تقلبات مفاجئة بدون �شابق اإنذار، لذلك قد يتعر�ص امل�شتثمر يف الأوراق املالية اأو الأ�شول الأخرى خماطر وتقلبات غري متوقعة. 
جميع املعلومات والآراء والتوقعات والقيم العادلة اأو الأ�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 ول تتحمل اأية م�شوؤولية عن اأية خ�شارة مادية اأو 
معنوية قد حتدث ب�شبب ا�شتخدام هذا التقرير اأو اأجزاء منه. ل تقدم �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأية �شمانات بخ�شو�ص التوقعات اأو الأ�شعار العادلة اأو الأ�شعار 
اإ�شعار م�شبق. الأداء  اأو التعديل بدون  اأو الأرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات والأرقام والقيم العادلة والأ�شعار امل�شتهدفة قابلة للتغيري  امل�شتهدفة 
الواردة  ال�شعر امل�شتهدف والتوقعات والت�شريحات بخ�شو�ص الآفاق امل�شتقبلية  اأو  العادل  ال�شعر  ال�شابق لأي ا�شتثمار ل يعترب موؤ�شرًا لالأداء امل�شتقبلي. تقديرات 
بالتقرير قد ل حت�شل فعليا. قد ترتفع اأو تنخف�ص قيمة الأ�شهم اأو الأ�شول املالية الأخرى اأو العائد منها. اأي تغري يف اأ�شعار العمالت قد يكون له اأثر اإيجابي اأو �شلبي 
على قيمة/عائد ال�شهم اأو الأوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يح�شل امل�شتثمر على مبلغ اأقل من املبلغ الأ�شلي امل�شتثمر يف حالت معينة. بع�ص الأ�شهم اأو الأوراق 
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 
ال�شتثمارات يف الأ�شهم. مت اإعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخ�ش�شني يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية، وهم يتعهدون باأنهم وزوجاتهم واأولدهم ل 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 الأبحاث 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 
الأبحاث 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�ص الإدارة و/اأو الإدارة التنفيذية و/اأو املوظفني يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأو اأية �شركة اأخرى من �شركات جمموعة 
بنك اجلزيرة. ل ي�شمح بن�شخ هذا التقرير اأو اأي جزء منه للتوزيع لأي جهة �شواًء داخل اأو خارج اململكة العربية ال�شعودية بدون احل�شول على اإذن خطي م�شبق من 

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


