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:التاليالنحوعلىوذلكبتغطيتها،نقومالتيالشركاتمنلعدد2017عاممنالثالثللربعالماليةالنتائجتقديرات

التوصية
السعر المستهدف

(للسهم/ ريال )
%التغير السنوي %التغير الربعي 

األرباح المقدرة
(مليون ريال)

الشركة

مراكززيادة 45.5 5.2 25.8 27.0 الحمادي

.بالمقارنة بنفس الربع العام الماضي سوف يدعم أرباح الشركة( عدد األسرة)الطاقة االستيعابية إن زيادة

مراكززيادة 54.0 16.4 -22.5 22.7 رعاية

رباح مراجعة عقود تقديم الخدمات قد أثر بالسلب على أرباح الشركة، ولكن نتوقع أن تدعم التعاقدات الجديدة واالندماج أإن عملية
.  الشركة

حياد 155.0 -3.1 47.1 74.0 المواساة

.شركة المواساة من الشركات المستقرة، ونتوقع أن تنمو ربحية الشركة بمعدالت مناسبةإن

مراكززيادة 74.0 32.4 -17.9 75.5 ميكو

.المتوقع انخفاض الذمم المدينة في المستقبل القريب، وتدعيم األرباح بافتتاح مستشفى حائلمن

زيادة مراكز 120.0 -10.1 3.0 62.9 دلة الصحية

.دلة باقل مستوى من الذمم المدينة بين منافسيهاتتمتع شركة

قطاع الرعاية الصحية

حياد 28.0 -29.7 -39.6 18.2 نادك

.تكاليف اإلنتاج مقابل ضعف الطلبقد تتضرر أرباح الشركة نتيجة ارتفاع

حياد 46.0 -16.3 10.7 192.0* صافوال

.ألرباح الشركةتشكل دعمًا والتي سوف تقل المصروفات التشغيلية من المتوقع أن

حياد 78.0 -15.9 -13.4 567.0 المراعي

المصروفاتخفضطريقعناألثرذلكتالفييتمأنالمتوقعومنالطلب،انخفاضبسبالشركةأرباحتنخفضأنالمتوقعمن
.التشغيلية

مراكززيادة 136.0 2.3 -2.7 75.0 **سدافكو

.الشركةأرباح(المجففاللبن)الخامللموادالمنخفضةاألسعارتدعمأنالمتوقعمن

قطاع إنتاج األغذية 

حياد 94.0 10.7 -3.1 145.0 التموين

تاح الصاالت أن تستقر اإليرادات عند تلك المستويات على مستوى القطاعات المختلفة، بينما تحقق ربحية من النمو في افتمن المتوقع
.بداخل المطارات

قطاع الخدمات التجارية والمهنية
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التوصية
السعر المستهدف

(للسهم/ ريال )
%التغير السنوي %التغير الربعي 

األرباح المقدرة
(مليون ريال)

الشركة

حياد 28.0 6.2 4.8 19.4 الدريس

.2018إن زيادة مبيعات المواد البترولية تدعم أرباح الشركة، ومن المتوقع أن تزداد بعد يونيو 

قطاع الطاقة

حياد 31.0 -8.1 -19.3 18.7 المزرعةأسوق

لى الشركة، ومع ذلك فإن الشركة من سوف تحقق أداء جيد عالمتزايدة على المبيعات أرباحالتشغيلية نتوقع أن تؤثر المصروفات
.خلفية إضافة فروع جديدة

تجزئة األغذيةقطاع 

زيادة مراكز 30.0 56.9 -60.2 27.0 ***اليمامة للحديد

عندداوليتالسهمفإنذلكومعوالتشييد،البناءنشاطوتباطؤالمنتجاتأسعارانخفاضبسببضعيفةالنتائجتكونأنالمتوقعمن
.منخفضربحيةمكرر

المواد األساسيةقطاع 

حياد 46.0 17.0 -25.9 143.1 األرضيةالخدمات

.ألخرىالعوامل الموسمية، تظل نتائج الشركة ضعيفة بسبب تغير شروط عقود تقديم الخدمات وقلة الدعم من اإليرادات اباستثناء

قطاع الطاقة

زيادة مراكز 60.0 30.4 -3.8 56.6 هرفي

.المطاعم مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إال أننا نتوقع أداء جيد لقطاع المخبوزاتتنخفض مبيعاتنتوقع أن 

زيادة مراكز 41.0 44.3 -63.4 21.4 الحكير جروب

.من المتوقع أن تلقى نتائج الشركة دعمًا من زيادة اإلنفاق على السفر والسياحة

قطاع الخدمات االستهالكية

حياد 110.0 -28.1 42.4 29.0 ساكو

.من المتوقع أن تحقق الشركة نتائج مناسبة على خلفية افتتاح فروع جديدة وتخفيض المصروفات التشغيلية

حياد 45.5 -58.0 66.1 97.5 **الحكيرفواز

.إن عودة البدالت والحوافز باإلضافة إلى إعادة الهيكلة والتوسع في المملكة سوف يؤثر باإليجاب على الشركة

قطاع التجزئة

.مليون لاير694.1باستثناء أرباح بيع حصتها في شركة المراعي والبالغة *

.مارس31نهاية السنة المالية في ** 

.سبتمبر30نهاية السنة المالية في ***
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منهجية التقييم

ال  ي إن هذا العرض التوضيح. 07083-37: واملرخص هلا بالعمل من قبل هيئة السوق املالية رخصة رقم( أرباح)إن هذا العرض التوضيحي من إعداد شركة أرباح املالية 
إن هذا العرض التوضيحي . تزامي عقد أو اليعترب عرضا أو دعوة لالستثمار أو االكتتاب يف أية أوراق مالية، وال يعترب هذا العرض التوضيحي أو أي من حمتوياته أساسًا أل

نسخة منه خارج حدود اململكة  ةيأأو ال جيوز توزيع هذا العرض التوضيحي. مقدم لكم إلعطاء املعلومات فقط وال جيوز إعادة إنتاجه أو توزيعه وإعطائه ألي شخص أخر

 يف أي مكان مينع القانون توزيعهأو العربية السعودية 

مل تقم العتماد على مصداقيتها، وأرباح جبمع املعلومات والوصول إىل اآلراء املتضمنة يف هذا العرض التوضيحي من خالل مصادر تعتقد أن بإمكانها اشركة لقد قامت 

دالة أو دقة أو اكتمال أو صحة املعلومات أو اآلراء  بناًء على ما تقدم، فإن أرباح ال تقدم أية ضمانة فيما يتعلق بع. أرباح بالتأكد من مصداقية املعلومات بشكل مستقلشركة 

و حمتوياته، أو خسائر مرتبطة بهذا العرض  إن أرباح ال تتحمل أية مسؤولية عن أية خسائر ناجتة عن استعمال هذا العرض التوضيحي أ. املطروحة يف هذا العرض التوضيحي

ويكون الشخص املستلم مسؤواًل عن ،بل أرباحالتوضيحي أو بدقة املعلومات أو اكتماهلا فيه أو يف أي مستند أخر مت إعداده من قبل أرباح أو مت إرساله إىل أي شخص من ق

 . ذا العرض التوضيحي أو أي مستند مشابهليها يف هذا العرض التوضيحي وحتليلها وتقييم فوائد وأخطار األوراق املالية موضوع هإالتحقق من املعلومات املتضمنة أو املشار 

التارخيي لألوراق املالية ال يشكل ضمانًا للنتائج  إن األداء. إن اآلراء والتوقعات  املتضمنة يف هذا العرض التوضيحي تشكل رأي أرباح وهي خاضعة للتغيري دون أي إشعار مسبق

 .املستقبلية

تتقدم بعرض لتقديم دمات للمصدر أو قد تشارك أرباح من وقت ألخر يف عمليات متويل ألي من مصدري األوراق املالية املشمولة يف هذا العرض التوضيحي وقد تقدم خ

ون، أن تقوم بعمليات متعلقة باألوراق املالية من املمكن ألرباح، ضمن حدود القان. خدمات للمصدر، وقد تقوم بعمليات بيع وشراء يف األوراق املالية أو االختيارات املتعلقة بها

بقبول هذا العرض  . املذكورة أعالهوعلى من يتسلم هذا العرض التوضيحي اإلملام بكافة املعلومات وااللتزام بكافة احملددات. قبل نشر هذا العرض التوضيحي وتوزيعه

 .التوضيحي يقبل املستلم االلتزام  مبحتويات إخالء املسؤولية هذا

دد من شركة أرباح املاليةكتوب مسبق وحمما مل يشر خبالف ذلك، ال يسمح إطالقا بنسخ أي من املعلومات الواردة يف هذه النشرة جزئيًا أو كليًا دون احلصول على أذن م

تم اإلشارة خلالف ذلكرى، ما مل تالبيانات الواردة يف هذا التقرير مت احلصول عليها من شركة رويرتز وشركة بلومربج ومصادر حكومية ومن مصادر إحصائية حملية أخ

عهدات  حيث ال تقدم أرباح املالية أية ضمانات أو ادعاءات أو تلقد بذلت شركة أرباح املالية جهدا كبريا للتحقق من أن حمتويات هذه الوثيقة تتسم بالدقة يف كافة األوقات
املعلومات اليت حتتويها هذه و منفعة أي منصراحة كانت أم ضمنا، كما أنها ال تتحمل أية مساءلة قانونية مباشرة كانت أم غري مباشرة أو أي مسئولية عن دقة أو اكتمال أ

.إجراءات يف املستقبلال تهدف هذه النشرة إىل استخدامها أو التعامل معها بصفة أنها تقدم توصية أو خيار أو مشورة الختاذ أي إجراءالنشرة
عرضة لالرتفاع واالخنفاض ملتحقق منها أعد هذا البحث بغرض الدعاية فقط وال ميكن اعتباره توصية أو عرض بيع أو عرض شراء، أن قيمة أسهم واألدوات املالية والدخل ا

حسب ظروف السوق
اطر االقتصادية احملتملة  ن حتمل املخأن االستثمار يف األسهم وبعض األدوات املالية األخرى ينطوي على خماطرة مرتفعة، وعليه فإنه ينبغي أن يكون مبقدور املستثمري

تنصح . ستثمره، أو قد خيسر مجيع استثماراتهميكن ألسعار أو قيمة األوراق املالية أن تنخفض وان يسرتد املستثمر مبلغًا اقل من املبلغ الذي ا. الستثمارهم كليًا أو جزئيًا؛

اإلفصاح اخلاص  تثمرين قراءةشركة أرباح املالية كل مستثمر استشارة مستشاريه اخلاصني لتحديد جدوى ومالئمة االستثمار بالنسبة إليه، وجيب على مجيع املس

 .باملخاطر املتعلق باملخاطر الرئيسية اليت ينطوي عليها االستثمار

إخالء المسؤولية

األبحاثقسم 
research@arbahcapital.com:الربيد اإللكرتوني

 6483-3831-966+:ت

قسم إدارة األصول
am@arbahcapital.com:الربيد اإللكرتوني

 64-3831-966+55:ت
 

قسم الوساطة
a.alsyari@arbahcapital.com: الربيد اإللكرتوني

 6490-3831-966+: ت
 

customercare@arbahcapital.com:  خدمة العمالء 

الهبوطإمكانية الصعود أو / المتوقعالعائد التوصية 

%15من القيمة العادلة أكبر المراكز زيادة

%14–و % 15+ العادلة بين القيمة حياد

%15أقل من القيمة العادلة المراكز تخفيض

املنهجيةعنقلياًلختتلفقداليتةاخلاصتقديراتهلهاحملللأنحيثاالستثنائيةالظروفعلىتنطبقالقدأعالهالتوصياتيفاملتبعةاملنهجية

 .املذكورة

.العادلةللقيمةللوصولشهرًا12إىلتصلفرتةخالليفوذلكبالشركة،اخلاصةوالتقديراتالفرضياتبتحققمقيدللسهمالعادلةالقيمةبلوغ

أرباح المالية 
، 8807د طريق اخلليج، برج سامك، الطابق الثامن، صندوق بري

 .، اململكة العربية السعودية31492الدمام  
 800-433-7777: الرقم اجملاني

6444-831-13-966: ت

4906-809-13-966: ف

www.arbahcapital.com: املوقع


