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التوقعات املالية للربع األول ٢٠٢٢

البتروكيماويات والبنوك.  توقعات الربع األول 2022 - نمو األرباح عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 46%، يتقدمها قطاعي 

نقدم في هذا التقرير توقعاتنا لنتائج 40 شــركة للربع األول 2022 في مختلف القطاعات. من المتوقع أن يرتفع إجمالي صافي ربح هذه الشــركات )باستثناء أرامكو( إلى 24.8 مليار ريال سعودي 

مقابل 17.1 مليار ريال سعودي في الربع األول 2021، بارتفاع 45.0% عن الربع المماثل من العام السابق، بدعم من زيادة أرباح قطاع البتروكيماويات خالل نفس الفترة بنسبة 65.0%، كما يتوقع 

ارتفاع صافي ربح الشــركات تحت التغطية عن الربع الســابق بنسبة 12.2% نتيجة ارتفاع صافي ربح قطاع البتروكيماويات بنسبة 13.4% وارتفاع صافي ربح معادن بنسبة 30.2%. تشير تقديرتنا 

إلى صافي ربح لقطاع البتروكيماويات للربع بقيمة 11.7 مليار ريال سعودي مقابل 7.1 مليار ريال سعودي في الربع األول 2021، وذلك نتيجة لتحسن أسعار المنتجات وحجم المبيعات. من المتوقع 

ارتفاع صافي أرباح البنوك اإلسالمية في المملكة )باستثناء بنك الجزيرة( عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 22.0% بدعم من ارتفاع صافي ربح مصرف الراجحي بنسبة 24.8% نتيجة للتوسع 

في اإلقراض. لقطاع االتصاالت نتوقع أن يرتفع صافي الربح عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3.3% إلى 3.3 مليار ريال سعودي مع زيادة كبيرة في أرباح موبايلي. في المقابل، من المتوقع 

انخفاض صافي ربح قطاع االسمنت في الربع األول 2022 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 51.7% إلى 345.5 مليون ريال سعودي.

بدأ النشــاط التجاري بالعودة إلى مســتواه االعتيادي الربع األول 2022 نتيجة النحســار تأثير متحور “أوميكرون من كوفيد - 19” وزيادة أعداد المحصنين )تم إعطاء 60 مليون جرعة كما في 18 

فبراير 2022(. بدأت الحكومة بتخفيف اإلجراءات ذات العالقة باحتواء فيروس كورونا المســتجد “كوفيد - 19” خالل النصف الثاني من الربع األول 2022. رفعت الحكومة جميع اإلجراءات بما في 

ذلك التباعد االجتماعي وفحص اإلصابة بالفيروس والحجر الصحي عند الوصول إلى المملكة العربية السعودية اعتباًرا من 5 مارس 2022، باإلضافة لفتح الرحالت الجوية من بعض الدول.

منذ بداية الربع األول، ارتفع ســعر النفط بمعدل 38.7% ليصل في 31 مارس إلى 107.9 دوالر أمريكي للبرميل. تجاوزت األســعار مع نهاية فبراير مســتوى 100 دوالر للبرميل في أعقاب الغزو 

الروسي ألوكرانيا، وما تبعها من فرض عقوبات على روسيا من عدة دول متقدمة بما في ذلك الواليات المتحدة والمملكة المتحدة. ارتفعت أسعار خام برنت في الربع األول 2022 عن الربع المماثل 

من العام الســابق بنسبة 69.8%. ارتفعت صادرات النفط الســعودية في يناير 2022 عن الشهر السابق بنسبة 0.9% أو 6.0% عن الشهر المماثل من العام السابق لتصل إلى 7.0 مليون برميل يوميا، 

لتسجل بذلك أعلى مستوى منذ أبريل 2020. بلغ إجمالي اإلنتاج السعودي من النفط الخام في فبراير 10.2 مليون برميل يومياً.

ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الرابع 2021 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.7% )الربع الثالث 2021: 7.0%(، حيث ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي النفطي بنسبة 10.9% والناتج 

المحلي اإلجمالي غير النفطي بنســبة 5.1%. ســجل الناتج المحلي اإلجمالي نموا في العام 2021 بنسبة 3.2%، مقابل توفعات بنمو 2.9% وفًقا لتقرير ميزانية 2022 الصادر عن وزارة المالية. ارتفع 

المعروض النقدي في فبراير 2022 عن الشــهر الســابق بنسبة 1.6%، كما ارتفع عن الشهر المماثل من العام السابق بنســبة 7.8%. ارتفعت الودائع خالل فبراير 2022 عن الشهر المماثل من العام 

الســابق بنســبة 8.7%. ارتفع مؤشر مديري المشتريات خالل فبراير إلى 56.2 من 53.2 في يناير مسجال بذلك أول ارتفاع خالل خمسة أشهر، وذلك بدعم من زيادة الشركات الجديدة. ارتفع اإلنفاق 

االســتهالكي خالل فبراير عن الشــهر المماثل من العام السابق بمعدل 10.0% ليصل إلى 88.6 مليار ريال ســعودي، كما ارتفع عدد المعامالت عبر نقاط البيع خالل نفس الفترة بمعدل 25.0% إلى 

38.9 مليار ريال ســعودي. ارتفع معدل التضخم خالل فبراير ليســجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 1.6% عن الشهر المماثل من العام السابق، أعلى مستوى في ثمانية أشهر، وذلك نتيجة 

للضغوط التضخمية العالمية التي انعكست على أسعار المواد الغذائية والسلع األساسية في ظل استمرار الحرب الروسية األوكرانية.

رفع البنك المركزي الســعودي في 16 مارس 2022 من ســعر الفائدة األساسي بمقدار 125 نقطة أساس بدال من 100 نقطة أساس، كما رفع معدل اتفاقيات اعادة الشراء المعاكس بمقدار 75 نقطة 

أساس بدال من 25 نقطة أساس. جاءت هذه الخطوة في أعقاب قيام بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي بزيادة سعر الفائدة األساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 0.25% و0.50%. أيضا، وجه 

بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي برفع الفائدة لست مرات خالل العام 2022.

من المتوقع أن يدعم ارتفاع أســعار النفط والزيادة في إنتاج النفط نمو االقتصاد النفطي الســعودي في الربع األول 2022، كما يتوقع أن يســتفيد القطاع غير النفطي من تخفيف القيود المفروضة 

بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19” اعتبارا من مارس 2022. من المتوقع أن يستمر النمو خالل العام مع عودة األوضاع إلى إلى طبيعتها. قد ينعكس ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة 

إيجابا على السوق السعودي، حيث تستفيد دورات األعمال والقطاع المالي، لكنها قد تنعكس سلبا على قطاعات أخرى.

قطاع البنوك: من المرجح أن يستمر زخم األرباح؛ قد يكون مصرف اإلنماء أكثر المستفيدين من ارتفاع أسعار الفائدة 

من المتوقع استمرار نمو قطاع البنوك الذي شهده خالل األرباع القليلة الماضية حيث سجلت معظم البنوك نمو قوي في الودائع والقروض. من المتوقع ارتفاع صافي ربح القطاع عن الربع السابق 

بنسبة 5.4% بدعم من ارتفاع صافي الربح لمصرف اإلنماء بنسبة 16.9% وكذلك مصرف الراجحي بنسبة 3.7%. من المتوقع أيضا أن تسجل البنوك اإلسالمية في المملكة نمواً كبيراً في صافي الربح 

مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بسبب تحّسن اإلقراض. ومن المرجح ارتفاع صافي ربح القطاع  في الربع األول 2022 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 22.0%، نتيجة ارتفاع 

صافي الدخل من التمويل واالســتثمار بنســبة 14.5%، كما يتوقع ارتفاع القروض والودائع بنسب 25.2% و20.0% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، يتقدمهم مصرف الراجحي. 

من المتوقع أن يســجل مصرف الراجحي  ارتفاع في صافي الربح  للربع األول 2022 مقارنة بالربع المماثل من العام الســابق بنسبة 24.8%، بدعم من ارتفاع صافي الدخل من التمويل واالستثمار 

بنسبة 15.7% نتيجة نمو اإلقراض بنسبة 32.6%. ارتفاع متوقع في صافي ربح بنك البالد بنسبة 13.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بدعم من ارتفاع صافي الدخل من التمويل واالستثمار 

بنسبة 8.3%. من المرجح ارتفاع صافي ربح مصرف اإلنماء بنسبة 12.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة ارتفاع صافي الدخل من التمويل واالستثمار بنحو %14.1.
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البتروكيماويات السعودي: ارتفاع األرباح بدعم من ارتفاع اسعار المنتجات  قطاع 

من المتوقع ان يســجل قطاع البتروكيماويات الســعودي نموا في صافي ربح الربع االول 2022 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 68.0% ليصل إلى 11.9 مليار ريال سعودي، نتيجة ارتفاع 

اسعار المنتجات، بارتفاع عن الربع السابق بنسبة 15.6%. ارتفاع متوسط أسعار النافثا في الربع االول 2022 عن الربع السابق بنسبة 17.7% إلى 872 دوالر أمريكي للطن. كانت اسعار المواد األولية 

للغازات البترولية السائلة مستقرة حيث انخفض متوسط اسعار البروبان عن الربع السابق بمقدار 2.2% بينما ارتفع متوسط اسعار البيوتان بمقدار %1.3.

كما في 31 مارس، ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 38.7% عن الربع السابق وبنسبة 69.8% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 107.9 دوالر أمريكي للبرميل. تباطؤ نشاط التصنيع في الواليات 

المتحدة وأوروبا خالل شهر مارس. انخفض مؤشر معهد إدارة التوريدات األمريكي لشهر مارس إلى 57.1 من 58.6 في فبراير نتيجة لتباطؤ الطلبات الجديدة واإلنتاج، بينما انخفض مؤشر مديري 

المشتريات الصناعية في منطقة اليورو إلى 56.5 في مارس من 58.2 في فبراير نتيجة التأثير السلبي للحرب الروسية األوكرانية. أيضا، انخفض النشاط الصناعي في الصين، حيث بلغ مؤشر مديري 

المشتريات في مارس إلى 48.1، كما طبقت الدولة إجراءات احترازية صارمة للحد من زيادة جديدة في حاالت فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19”. 

ارتفع متوسط االسعار الربع سنوية لالمونيا بفارق كبير عن بقية المنتجات، حيث ارتفع عن الربع السابق بنسبة 25.1% بسبب انخفاض المعروض نتيجة للعقوبات التي فرضت على روسيا والتي تعد 

مصدر رئيسي. بالتالي، ارتفعت اسعار ثنائي أمونيوم الفوسفات ايضا عن الربع السابق بنسبة 21.4% نتيجة ارتفاع تكاليف المواد األولية. في المقابل، انخفضت اسعار اليوريا في بداية الربع االول 

2022 بمقدار 12.5% بسبب انخفاض الطلب، لتعاود االرتفاع بعد فرض العقوبات على روسيا. ارتفعت اسعار ميثيل ثالثي بوتيل اإليثيلين عن الربع السابق بمقدار 22.8% نتيجة ارتفاع اسعار النفط 

الخام والوقود. ارتفع الميثانول بنســبة 4.1% خالل الربع محل المراجعة نتيجة ارتفاع معدل تحويل الميثانول إلى األولفينات. ســجلت أسعار حمض األسيتيك انخفاض حاد عن الربع السابق بنسبة 

31.9% بسبب ضعف الطلب. انخفضت أسعار خالت الفينيل األحادي عن الربع السابق بنسبة 8.2%. انخفضت أسعار البولي كربونات عن الربع السابق بنسبة 10.8% بسبب انخفاض الطلب من قطاع 

تصنيع السيارات. انخفضت أسعار البولي كربونات والبولي بروبيلين - آسيا وجاليكول اإليثيلين األحادي )آسيا( خالل الربع بمعدالت بلغت 10.8% و2.6% و4.6% على التوالي. 

من المتوقع أن تسجل شركة سابك صافي ربح للربع األول 2022 بقيمة 6.954 مليون ريال سعودي، ارتفاع 40.9% عن الربع السابق، بسبب التوقعات بتحسن هامش إجمالي الربح وتسجيل خسائر 

غير متكررة خالل الربع الرابع 2021. من المرجح أن تســجل شــركة ســابك للمغذيات الزراعية صافي ربح بقيمة 2.456 مليون ريال سعودي، انخفاض  بنسبة 11.1% عن الربع السابق نتيجة 

انخفاض أسعار اليوريا وانكماش هامش إجمالي الربح. من المتوقع انخفاض صافي ربح شركة سبكيم بنسبة 22.2% عن الربع السابق عند 1.027.2 مليون ريال سعودي بدعم من انخفاض أسعار 

حمض األسيتيك بنسبة 32% عن الربع السابق وانخفاض أسعار خالت الفينيل األحادي عن الربع السابق بنسبة 8%، بينما من المرجح انكماش هامش إجمالي الربح بمقدار 378 نقطة أساس. يتوقع أن 

تحقق شركة كيان صافي ربح في الربع األول 2022 بنحو 380.8 مليون ريال سعودي، انخفاض بنسبة 15.2% عن الربع السابق بسبب التوقعات بتقلص هامش إجمالي الربح وأسعار المنتجات.

قطاع االتصاالت: توقعات بنمو كبير في اإليرادات مع ضغوط على الهوامش

يتوقع أن ترتفع أرباح قطاع االتصاالت في الربع األول 2022 بنســبة 3.3% عن الربع المماثل من العام الســابق، بدعم من االرتفاع المتوقع في صافي ربح شركة موبايلي وشركة زين السعودية. من 

المتوقع ارتفاع إجمالي إيرادات القطاع بنسبة 5.5% بسبب زيادة قاعدة العمالء والتوقعات بتعافي القطاع االستهالكي واستمرار الزخم في قطاع الشركات. بالمقارنة مع الربع السابق، يتوقع ارتفاع 

صافي ربح القطاع بنسبة 10.6% بسبب الزيادة الكبيرة في صافي ربح شركة إس تي سي بدعم التوقعات لنمو اإليرادات وتسجيل خسائر غير متكررة في الربع الرابع 2021. من المرجح أن ينكمش 

هامش إجمالي ربح القطاع بمقدار 105 نقطة أســاس عن الربع المماثل من العام الســابق. من المتوقع ارتفاع صافي ربح شركة إس تي سي في الربع األول 2022 بنسبة 0.2% عن الربع المماثل 

من العام السابق إلى 3.0 مليار ريال سعودي، لكن يرجح أن يتأثر نمو اإليرادات من انخفاض هامش إجمالي الربح. ويتوقع أن تحقق شركة موبايلي صافي ربح 303 مليون ريال سعودي )ارتفاع 

34.2% عن الربع المماثل من العام الســابق( بدعم من ارتفاع اإليرادات )8.0% عن الربع المماثل من العام الســابق( وتحسن الهوامش. من المرجح ارتفاع صافي ربح شركة زين السعودية بنسبة 

60.4% عن الربع المماثل من العام السابق بسببب توقعات بانتعاش اإليرادات مع تعافي القطاع االستهالكي.

البيع؛ من المرجح أن تشهد انتعاش قوي على المدى القريب قطاع األسمنت: ضغط مؤقت على أسعار 

جاءت إرســاليات األســمنت والكلنكر ألول شــهرين من الربع األول 2022 عند 9.11 مليون طن مقابل 9.93 مليون طن في أول شهرين من الربع األول 2021، كان االنخفاض نتيجة لتباطؤ أنشطة 

اإلنشاء وقروض الرهن العقاري. بلغت الصادرات 1.1 مليون طن مقابل 1.94 مليون طن في أول شهرين من الربع األول 2021، انخفاض بنسبة 43.3%. من المتوقع انخفاض صافي ربح الشركات 

تحت التغطية بنســبة 49.5% عن الربع المماثل من العام الســابق نتيجة انخفاض أســعار البيع في ظل سعيها للحفاظ على الحصص السوقية. بصفة عامة، نرى أن الضغوط على أسعار البيع مؤقتة، 

حيث ارتفعت األسعار بالفعل في مارس 2022. بدأت الشركات في المنطقة الوسطى رفع األسعار مع نهاية شهر مارس، األمر الذي يمكن اعتباره من عالمات التعافي. من المتوقع أن تسجل شركة 

أسمنت القصيم صافي ربح في الربع األول 2022 بقيمة 28.2 مليون ريال سعودي، انخفاض بنسبة 72% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بسبب انخفاض سعر البيع المحقق للطن بنسبة 

29% إلى 131.0 ريال ســعودي للطن بالمقارنة مع 184.4 ريال ســعودي للطن في الربع األول من عام 2021.  من المتوقع أن تسجل شركة أسمنت المدينة صافي ربح بقيمة 24.8 مليون ريال 

سعودي في الربع األول من عام 2022، انخفاض بنسبة 62.5% عن الربع المماثل من العام السابق، نتيجة انخفاض االرساليات بنسبة 24.3% وانخفاض أسعار البيع بنسبة 17.7%. يتوقع أن تحقق 

شركة أسمنت العربية  صافي ربح بقيمة 36.4 مليون ريال سعودي )ارتفاع 56.1% عن الربع السابق( بدعم من ارتفاع اإلرساليات بنسبة %13.0.
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قطاع التجزئة: عادت معظم الشركات إلى مستواها الطبيعي ما قبل جائحة انتشار فيروس كورونا، تعاني بعض الشركات من تحديات تتعلق بسالسل التوريد

تعافت معظم شركات القطاع من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19”. ارتفعت المبيعات عبر نقاط البيع في فبراير 2022 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 25.2%، كما 

ارتفع عدد المعامالت بنسبة 58.2% خالل نفس الفترة. ارتفعت القروض االستهالكية في الربع الرابع 2021 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 17.3%، كما ارتفعت قروض بطاقات االئتمان 

بنسبة 6.1%. يتوقع أن تحقق لجام صافي ارباح بقيمة 80 مليون ريال سعودي مقارنة بالخسارة المحققة  في الربع األول 2021 والتي بلغت 7 مليون ريال سعودي، بدعم من نمو اإليرادات بنسبة 

74.7% وتحسن هامش إجمالي الربح بمقدار 2,522 نقطة أساس. يتوقع أن يرتفع صافي ربح العثيم بنسبة 8.7% عن الربع المماثل من العام السابق بدعم من ارتفاع هامش الربح التشغيلي بمقدار 

23 نقطة أساس ونمو المبيعات بنسبة 5.2%. من المتوقع أن تعلن شركة ساكو عن صافي خسارة بقيمة 8 مليون ريال سعودي في الربع األول 2022 في مقابل صافي ربح بقيمة 16 مليون ريال 

ســعودي في الربع األول 2021 بســبب انكماش هامش إجمالي الربح بمقدار 576 نقطة أساس وانخفاض المبيعات بنسبة 14% بسبب تداعيات سالسل التوريد. من المتوقع أن ينخفض صافي ربح 

شركة جرير للتسويق عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 17.0% نتيجة النخفاض المبيعات بنسبة 11.4% بسبب تحديات سالسل التوريد.

قطاع الرعاية الصحية: يعتبر نمو اإليرادات هو المحرك الرئيسي الرتفاع صافي ربح القطاع في ظل استقرار هوامش الربح

من المتوقع أن تحقق معظم الشــركات في قطاع الرعاية الصحية نمو محدود في األرباح بدعم من زيادة القدرات االســتيعابية واســتقرار الهوامش. نتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية السعودي 

ارتفاعاً في األرباح للربع األول 2022 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 13.3%، بدعم من ارتفاع اإليرادات بنسبة 11.5%. يتوقع أن ترتفع اإليرادات بنسبة 11.5% عن الربع المماثل من العام 

السابق، بدعم من عمليات زيادة القدرات االستيعابية في شركة دلة عقب عملية االستحواذ على شركة درع الرعاية القابضة )مستشفى المملكة(. بالمقارنة مع الربع السابق، نتوقع ارتفاع صافي الربح 

بنسبة 7.8% بدعم من ارتفاع أرباح شركة الحمادي بنسبة 222.7%. من المتوقع أن تسجل شركة دلة  نمو في صافي الربح بنسبة 51.9% عن الربع المماثل من العام السابق بسبب عمليات االستحواذ. 

من المتوقع ارتفاع إيرادات المواساة للخدمات الطبية بنسبة 5.6% عن الربع المماثل من العام السابق بسبب زيادة أعداد المرضى. يتوقع أن يرتفع صافي ربح شركة رعاية عن الربع المماثل من 

العام السابق بنسبة 1.3%، بدعم من إجراءات التحكم بالتكاليف التي اتخذتها الشركة. من المرجح انخفاض صافي ربح مجموعة مستشفيات السعودي األلماني بنسبة 2.8% عن الربع المماثل من 

العام السابق نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية. علّقت شركة الحمادي استقبال المرضى في مستشفى العليا اعتبار من نهاية سبتمبر 2021 والذي من المتوقع أن يؤثر سلبا على بياناتهم المالية في 

الربع األول 2022. نتوقع انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 19.4% عن الربع المماثل من العام السابق وانخفاض صافي األرباح بنسبة 3.1% عن الربع المماثل من العام السابق في الربع األول 2022.

قطاع الشركات المتنوعة: التعافي بدعم من تخفيف قيود السفر

من المتوقع أن يسجل قطاع الشركات المتنوعة صافي ربح 161مليون ريال سعودي  في الربع األول 2022 مقابل34 مليون ريال سعودي في الربع األول 2021، و44 مليون ريال سعودي في الربع 

الرابع 2021. ويعود نمو صافي الربح إلى األرباح التي حققتها الشركة السعودية للخدمات األرضية وشركة الخطوط السعودية للتموين، كما تسجل شركة ذيب نمواً كبيراً في صافي الربح. 

من المتوقع أن تستفيد الشركة السعودية للخدمات األرضية وشركة الخطوط السعودية للتموين من االرتفاع المتوقع في عدد رحالت الطيران وإزالة القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19. كما 

يتوقع أن يؤدي تحسين معدل التشغيل إلى ارتفاع الهوامش. من المتوقع أن يكون صافي ربح الشركة السعودية للخدمات األرضية  بقيمة 5 مليون ريال سعودي )الربع األول 2021: خسارة بقيمة 

17 مليون ريال سعودي( بدعم من الربح غير المتكرر بقيمة 24 مليون ريال سعودي نتيجة بيع محفظة األسهم. من المتوقع أن تحقق شركة الخطوط السعودية للتموين أرباح للربع الثالث على 

التوالي بصافي ربح 61 مليون ريال سعودي، مقابل خسارة بقيمة 30 مليون ريال سعودي في الربع األول 2021 وصافي ربح بقيمة 46 مليون ريال سعودي في الربع الرابع 2021. من المتوقع أن 

يرتفع صافي ربح شركة ذيب للربع عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 60.1% إلى 41.6 مليون ريال سعودي، بدعم من نمو اإليرادات بنسبة 19.3% نتيجة لقوة تعافي قطاع تأجير السيارات 

واســتمرار الطلب على المركبات المســتعملة. من المتوقع أن ينخفض صافي ربح شركة بدجت السعودية عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 2.8% إلى 54 مليون ريال سعودي، حيث يتوقع 

تراجع هامش الربح الذي تلقى دعماً من مبيعات السيارات المستعملة بهوامش جذابة في الربع األول 2021.
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كابيتال الجزيرة  املصدر: 

رمز 
اإليرادات المتوقعة اسم الشركةالشركة

للربع األول 2022
صافي الربح المتوقع 

للربع األول 2022
ربح السهم المتوقع 

للربع األول 2022
النمو المتوقع عن 

الربع السابق

النمو المتوقع عن 
نفس الربع من العام 

السابق

ربح السهم المتوقع 
للعام 2022 )ريال 

سعودي(

مكرر الربحية 
المتوقعة للعام 

2022 )مرة(
البنوك

24.86.6224.6%3.7%4,162.21.66 7,086.2 مصرف الراجحي1120
12.71.6224.9%16.9%723.40.36 1,758.0 مصرف االنماء1150
13.92.5924.2%4.5%447.50.60 1,213.0 بنك البالد1140

االتصاالت
0.26.0218.0%13.1%2,957.11.48 16,480.3 إس تي سي7010
34.21.7822.4%-5.5%303.00.39 3,890.9 موبايلي 7020
60.40.3241.5%-8.2%65.50.07 2,024.7 زين7030

تجزئة األغذية
8.74.2227.4%-59.5%62.70.70 2,205.3 أسواق العثيم4001
2.0946.1-35.9%200.7%39.80.35 1,126.9 بن داود القابضة4161

تجزئة السلع الكمالية
8.5723.5-17.0%-15.3%222.21.85 2,240.9 جرير4190
عالي0.03غ/مغ/م-0.37)78.7(1,490.2 فواز الحكير *4240
1.1338.0غ/مغ/م-0.22)8.0(290.9 ساكو4008

المواد األساسية
43.07.2118.3%40.9%6,953.82.32 50,549.8 سابك2010
14.61.6713.5%10.8%375.20.56 1,168.4 تصنيع2060
2.2530.1-15.3%6.3%355.90.63 2,015.2 ينساب2290
481.114.6312.4%-11.1%2,456.25.16 3,029.6 سابك للمغذيات الزراعية2020
149.74.0813.2%-22.2%1,027.21.40 2,548.5 سبكيم2310
2.5229.0-3.7%4.5%165.10.63 881.9 المتقدمة2330
1.0720.3-22.7%-15.9%380.80.25 3,441.4 كيان2350
257.56.4622.8%30.2%2,721.22.21 9,727.5 معادن1211
0.7345.8-44.5%غ/م30.60.15 228.9 أسمنت اليمامة3020
1.9231.9-58.1%-26.6%49.50.32 299.8 أسمنت السعودية3030
3.1722.0-32.9%21.2%117.31.00 352.8 أسمنت الجنوبية3050
3.4224.9-72.1%-20.4%28.20.31 144.1 أسمنت القصيم3040
2.3418.6-45.7%56.1%36.40.36 249.8 أسمنت العربية3010
1.7424.5-61.3%179.4%28.40.18 217.2 أسمنت ينبع3060
1.3520.5-62.5%280.7%24.80.18 106.3 أسمنت المدينة3003
2.5219.9-23.2%10.9%46.00.53 145.9 أسمنت الشرقية3080

الرعاية الصحية
0.9447.5-3.1%222.7%34.40.29 224.4 الحمادي4007
1.35.9236.8%1.4%149.01.49 564.0 المواساة 4002
1.33.0026.1%-1.4%36.20.81 222.2 رعاية4005
51.93.8526.7%8.4%79.90.89 581.4 دله 4004
16.34.5941.2%-3.3%371.11.06 1,938.0 الدكتور سليمان الحبيب4013
عالي0.55-2.8%غ/م11.80.13 523.7 المستشفى السعودي األلماني4009

الخدمات االستهالكية
سالب-0.35غ/مغ/م-0.18)54.3(448.6 مجموعة سيرا القابضة1810
اللياقة1830 6.8319.2غ/م-7.4%79.51.52 259.5 وقت 

إنتاج األغذية
1.5134.1-25.4%0.5%288.00.34 3,968.9 المراعي2280

النقل
2.8118.1-2.8%3.7%53.60.75 257.5 بدجت السعودية4260
60.13.5518.5%-12.3%41.60.97 211.0 شركة ذيب لتأجير السيارات4261
عالي0.30غ/مغ/م5.20.03 470.8 الشركة السعودية للخدمات األرضية4031

الخدمات التجارية والمهنية
3.8722.5غ/م32.3%61.00.74 388.5 الخطوط السعودية للتموين6004

األسعار اعتباًرا من 5 مارس 2022      * تنتهي السنة املالية يف أبريل 2022    غ/م: غري ذي معنى
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شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم )37-07076(
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إفصاحات وإقرارات وإخالء املسؤولية
إن الغايــة من إعداد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عــن الرشكة أو القطاع االقتصادي أو املوضوع االقتصادي محل البحث، وليس الهدف تقديم توصية ببيع أو رشاء أو االحتفاظ بأية أوراق مالية أو 

أصول أخرى. بناًء عىل ما ســبق، ال يأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية الخاصة بكل مســتثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل املخاطر املتعلقة باالســتثمار يف األوراق املالية أو األصول األخرى، 

وبالتايل قد ال يكون مناســباً لجميع العمالء باختالف أوضاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم يف تحمل املخاطر. يفضل عموماً أن يقوم املســتثمر بأخذ املشــورة من عدة جهات ومصادر متعددة عندما يتعلق 

األمر بالقرارات االســتثمارية وأن يدرس تأثري هذه القرارات عىل وضعه املايل والقانوني والرضيبي وغريه قبل الدخول بهذه االستثمارات او تصفيتها جزئياً أو كلياً. إن أسواق األسهم والسندات واملتغريات 

االقتصادية الجزئية والكلية ذات طبيعة متغرية وقد تشــهد تقلبات مفاجئة بدون سابق إنذار، لذلك قد يتعرض املستثمر يف األوراق املالية أو األصول األخرى ملخاطر وتقلبات غري متوقعة. جميع املعلومات 

واآلراء والتوقعات والقيم العادلة أو األســعار املستهدفة الواردة يف التقرير مستقاة من مصادر تعتقد رشكة الجزيرة لألســواق املالية بأنها موثوقة، لكن لم تقم رشكة الجزيرة لألسواق املالية بتفنيد هذه 

املعلومات بشكل مستقل، لذلك قد يحدث أن تكون هذه املعلومات مخترصة وغري كاملة، وبناًء عليه تعترب رشكة الجزيرة لألسواق املالية غري مسؤولة عن مدى دقة أو صحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها 

الواردة يف التقرير وال تتحمل أية مســؤولية عن أية خســارة مادية أو معنوية قد تحدث بسبب استخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. ال تقدم رشكة الجزيرة لألسواق املالية أية ضمانات بخصوص التوقعات 

أو األســعار العادلة أو األسعار املستهدفة أو األرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات واألرقام والقيم العادلة واألسعار املستهدفة قابلة للتغيري أو التعديل بدون إشعار مسبق. األداء السابق ألي 

اســتثمار ال يعترب مؤرشاً لألداء املستقبيل. تقديرات السعر العادل أو السعر املستهدف والتوقعات والترصيحات بخصوص اآلفاق املستقبلية الواردة بالتقرير قد ال تحصل فعليا. قد ترتفع أو تنخفض قيمة 

األسهم أو األصول املالية األخرى أو العائد منها. أي تغري يف أسعار العمالت قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي عىل قيمة/عائد السهم أو األوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يحصل املستثمر عىل مبلغ أقل من 

املبلغ األصيل املستثمر يف حاالت معينة. بعض األسهم أو األوراق املالية قد تكون بطبيعتها قليلة السيولة / التداول أو تصبح كذلك بشكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة عىل املستثمر. 

قد تطبق رســوم عىل االســتثمارات يف األسهم. تم إعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخصصني يف رشكة الجزيرة لألســواق املالية، وهم يتعهدون بأنهم وزوجاتهم وأوالدهم ال يمتلكون أسهماً أو أوراق 

مالية أخرى يتضمنها هذا التقرير بشكل مبارش وقت إصدار هذا التقرير، لكن كاتبو هذا التقرير و/او زوجاتهم / أوالدهم قد يمتلكون أوراق مالية / حصص يف الصناديق املفتوحة للجمهور املستثمرة يف 

األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير كجزء من محفظة متنوعة والتي تدار من قبل طرف ثالث. تم إعداد هذا التقرير بشــكل منفصل ومســتقل من قبل إدارة األبحاث يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية ولم 

يتم إطالع أي أطراف داخلية أو خارجية قد يكون لها مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف محتويات هذا التقرير قبل النرش، ما عدا اولئك الذين يســمح لهم مركزهم الوظيفي بذلك، و/أو األطراف الرابعة 

الذين التزموا باتفاقية الحفاظ عىل رسية املعلومات مع الجزيرة كابيتال. قد تملك الجزيرة كابيتال و/أو الرشكات التابعة لها حصصا يف األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير بشــكل مبارش، أو بشــكل 

غري مبارش عن طريق صناديق اســتثمارية تديرها و/أو ضمن صناديق استثمارية تدار من قبل أطراف ثالثة. قد تكون إدارة املرصفية االستثمارية للجزيرة كابيتال يف طور املباحثات للحصول أو حصلت 

فعالً عىل صفقة أو صفقات من قبل الرشكات موضوع هذا التقرير. قد يكون أحد أعضاء مجلس اإلدارة يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية أو أحد مدرائها التنفيذيني، أو أكثر من فرد واحد، عضو / أعضاء 

يف مجلس إدارة أو اإلدارة التنفيذية يف إحدى الرشكات املذكورة يف هذا التقرير أو الرشكات التابعة لها. ال يســمح بنســخ هذا التقرير أو أي جزء منه للتوزيع ألي جهة سواًء داخل أو خارج اململكة العربية 

السعودية بدون الحصول عىل إذن خطي مسبق من رشكة الجزيرة لألسواق املالية. عىل األفراد والجهات املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام بالقيود السابقة.

ث
إدارة األبحا

رئيس إدارة األبحاث - األوراق املالية
جاسم اجلبران

+966 11 2256248
j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

تعد شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( الذراع االستثماري لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام 
الشريعة االسالمية في جميع تعامالتها. تعمل الجزيرة كابيتال تحت اشراف هيئة سوق المال السعودية. لقد تم ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل 
في أعمال األوراق المالية بصفة اصيل و وكيل والتعهد بالتغطية وخدمات االدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة. إن الجزيرة 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 شهرا. واألسهم المصنفة “زيادة المراكز” يتوقع أن يرتفع سعرها بأكثر من 10 ٪ . 1
عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. و األسهم المصنفة “تخفيض المراكز” يتوقع أن ينخفض سعرها بأكثر . 2
من 10 ٪ عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. والسهم المصنّف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص10٪ عن مستويات . 3
األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 التوقف عن التغطية )SR/RH(: يعني أن التصنيف معلّق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق أو . 4
أية أسباب أخرى خاصة بشركة الجزيرة لألسواق المالية.
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