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الثالث ٢٠٢١ التوقعات املالية للربع 

النتائج القوية  لقطاعي البنوك والبتروكيماويات لدعم إجمالي أرباح السوق السعودي.  الثالث 2021 - استمرار  توقعات الربع 

توقعاتنا في هذا التقرير حول نتائج 44 شركة للربع الثالث 2021 من مختلف القطاعات. من المتوقع أن يصل صافي أرباح هذه الشركات إلى 22.2 مليار ريال سعودي مقابل 10.6 مليار ريال 

ســعودي في الربع الثالث 2020، ارتفاع 109.3% عن الربع المماثل من العام الســابق، بدعم من نمو قطاع البتروكيماويات خالل نفس الفترة بنسبة 450.3%، ويتوقع أن تكون مساهمة قطاع 

البتروكيماويات بقيمة 10.4 مليار ريال سعودي مقابل 1.9 مليار ريال سعودي في الربع الثالث 2020. من المتوقع ارتفاع صافي أرباح البنوك المتوافقة مع الشريعة في المملكة )تحت التغطية(  

عن الربع المماثل من العام الســابق بنســبة 30.7% بدعم من ارتفاع أرباح مصرف الراجحي بنسبة 38.5% نتيجة تحسن نشاط اإلقراض على الرغم من انخفاض صافي هامش الفوائد. كذلك من 

المرجح أن يرتفع صافي ربح قطاع االتصاالت خالل نفس الفترة بنسبة 5.7% نتيجة األداء الجيد لشركة االتصاالت السعودية وموبايلي، لكن من المرجح أن ينخفض صافي ربح قطاع األسمنت 

عن الربع المماثل من العام الســابق بنســبة 14.2% نتيجة االنخفاض المتوقع في حجم المبيعات وسعر البيع. من المتوقع انخفاض إجمالي صافي ربح الشركات تحت التغطية عن الربع السابق 

بنسبة 2.8% بسبب انخفاض صافي ربح قطاع البتروكيماويات خالل نفس الفترة بنسبة 12.8% وانخفاض متوسط أسعار المنتجات وهوامش إجمالي الربح.

كان األداء الجيد للربع الثالث 2021 نتيجة تخفيف الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19”. استأنفت المملكة أداء مناسك العمرة لألجانب والمحليين في أغسطس بطاقة 

اســتيعابية محدودة، ومن المتوقع أن تزداد تدريجياً. إضافة إلى ذلك، تم رفع حظر الســفر عن بعض الدول خالل هذا الربع. اعتبارا من 1 ســبتمبر، تم السماح للرحالت الداخلية بالعمل بنسبة 

100%. عالوة على ذلك، تم السماح للعودة إلى المدارس لبعض الطالب من فئة عمرية محددة. من المتوقع أن تدعم هذه العوامل إيجابيا نمو صافي الربح لمعظم الشركات.

انخفضت أسعار النفط في النصف األول من الربع، حيث وصل سعر خام برنت إلى أدنى مستوى في 20 أغسطس عند 65.18 دوالر أمريكي، لكن تعافت األسعار في النصف الثاني، لتصل في 

27 سبتمبر إلى 79.53 دوالر أمريكي، ارتفاع عن الربع السابق بنسبة 5.9% و87.4% عن الربع المماثل من العام السابق. ارتفعت صادرات المملكة من النفط في يوليو عن الشهر السابق بنسبة 

6% أو 10% عن الشــهر المماثل من العام الســابق لتصل إلى 6.33 مليون برميل يوميا، مع ارتفاع إجمالي إنتاج النفط إلى 9.47 مليون برميل يوميا، أعلى مســتوى منذ أبريل 2020. من حيث 

القيمة، ارتفعت الصادرات في يوليو عن الشــهر المماثل من العام الســابق بنسبة 112% إلى 71.0 مليار ريال سعودي. وفقا التفاقية أوبك وحلفائها لزيادة اإلنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا 

من أغسطس إلى ديسمبر، ارتفع إنتاج المملكة من النفط إلى 9.63 مليون برميل يوميا في أغسطس.

ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة في الربع الثاني 2021 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.8%، بدعم من ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي خالل نفس الفترة بنسبة %8.4. 

انخفض الناتج المحلي اإلجمالي النفطي عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.9%، فيما حقق القطاع الخاص نموا جيدا بنسبة 11.1%. تراجع المعروض النقدي قليال في أغسطس 2021 

عن الشــهر الســابق بنسبة 0.5%، بينما ارتفع عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 7.9%. انخفض مؤشر مديري المشتريات في أغسطس للشهر الثاني على التوالي إلى 54.1 من 55.8 في 

يوليو. ارتفع اإلنفاق االستهالكي في أغسطس، مع ارتفاع قيمة المعامالت عبر نقاط البيع عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 31.5%، كما ارتفعت عن الشهر السابق بنسبة 5.5%. تراجع 

معدل التضخم خالل الربع، بينما ارتفع مؤشــر أســعار المستهلكين في يوليو وأغسطس عن الشهر المماثل من العام السابق بنسب 0.4% و0.3% على التوالي ، نتيجة انخفاض أثر زيادة ضريبة 

القيمة المضافة في يوليو من العام الماضي. ارتفع سوق االسهم السعودي خالل الربع بنسبة 3.5% بسبب تحسن األرباح والنظرة االقتصادية. 

نتوقع أن يتحسن أداء االقتصاد في القطاعات المختلفة خالل الربع الثالث 2021. سيعزز ارتفاع اإلنتاج والتعافي الجيد في أسعار النفط خالل سبتمبر من أداء قطاع النفط في هذا الربع. سيستفيد 

القطاع غير النفطي أيضا من تخفيف قيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19” وما يترتب على ذلك من زيادة في األنشطة االقتصادية، كما ستعمل زيادة معدالت التطعيم 

وانخفاض عدد الحاالت الجديدة في تسريع التعافي.

قطاع البنوك: من المتوقع استمرار النمو ولكن بمعدل أقل

شهد قطاع البنوك نمواً كبيراً خالل األرباع القليلة الماضية حيث سجلت معظم البنوك نمواً قياسياً في الودائع والقروض. من المرجح استمرار النمو على الرغم من توقعات انخفاض معدل النمو. 

يتوقع ارتفاع صافي الربح عن الربع السابق بنسبة 1.4% بدعم من ارتفاع صافي ربح مصرف الراجحي بنسبة 2.1%، كما من المتوقع أن تحقق البنوك المتوافقة مع الشريعة في المملكة )تحت 

التغطية( نموا جيدا في صافي الربح عن الربع المماثل من العام السابق بسبب تحّسن اإلقراض بالرغم من انخفاض هامش صافي الفوائد. من المرجح ارتفاع صافي ربح القطاع في الربع الثالث 

2021 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 30.7%، نتيجة ارتفاع صافي الدخل من التمويل واالستثمار خالل نفس الفترة بنسبة 17.5%، قابل ذلك ارتفاع جزئي في المخصصات االئتمانية 

بنســبة 27.7%. من المتوقع أيضا ارتفاع القروض والودائع عن الربع المماثل من العام الســابق بنسب 31.9% و29.3% على التوالي بقيادة مصرف الراجحي، حيث يتوقع أن يرتفع صافي ربح 

مصرف الراجحي عن الربع المماثل من العام الســابق بنســبة 38.5% بدعم من ارتفاع صافي الدخل من التمويل واالستثمار بنسبة 24.1% ونمو القروض بنسبة 40.0%. ُيتوقع ارتفاع صافي 

ربح بنك البالد عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.9% بدعم من انخفاض المخصصات االئتمانية، كما يتوقع ارتفاع صافي ربح مصرف اإلنماء خالل نفس الفترة بنسبة 12.3% نتيجة 

ارتفاع صافي الدخل من التمويل واالستثمار.
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البتروكيماويات السعودي: استمرار ارتفاع األرباح مع تعرض الهوامش للضغط  قطاع 

 من المرجح ارتفاع صافي أرباح قطاع البتروكيماويات السعودي للشركات تحت التغطية بشكٍل ملحوظ في الربع الثالث 2021 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 450.3% بدعم من تحسن 

أسعار المنتجات والهوامش، بينما يتوقع انخفاض صافي ربح القطاع عن الربع السابق بنسبة 12.8% نتيجة تعرض الهوامش للضغط من ارتفاع أسعار المواد األولية، حيث ارتفع متوسط أسعار 

المواد األولية مثل النافثا عن الربع السابق بنسبة 11.2% إلى 674 دوالر أمريكي للطن، كما ارتفع متوسط أسعار الغازات الطبيعية المسالة، البروبان والبيوتان، عن الربع السابق بحدود %22.7 

و26.8% على التوالي. من المرجح أن تؤثر التوقعات بانخفاض هامشي لحجم المبيعات، وسط انقطاع المواد األولية من اإليثان في أوائل أغسطس، على نتائج القطاع مقارنة بالربع السابق. 

ارتفعت أسعار خام برنت منذ بداية الربع بنسبة 5.9% وبنسبة 87.4% عن الربع المماثل من العام السابق، حيث وصلت في 27 سبتمبر إلى 79.53 دوالر أمريكي للبرميل. استمر نشاط التصنيع 
األمريكي واألوروبي في التوّســع حيث ســجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أغسطس 59.9 و61.4 نقطة على التوالي. بسبب القيود المفروضة للحد من تزايد حاالت اإلصابة بفيروس 
كورونا المســتجد “كوفيد - 19”،  شــهدت الصين أول انكماش في نشاط التصنيع منذ أبريل 2020 )مؤشر مديري المشتريات الصناعي: 49.2(، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الواليات 
المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات متأثرة بعمليات اإلغالق التي فرضها إعصار إيدا في خليج المكسيك على الساحل األمريكي والذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار بعض المنتجات. 
ارتفع ســعر األمونيا بنســبة 23.7% عن الربع الســابق، كما ارتفع سعر اليوريا بنســبة 21.3% عن الربع السابق، أعلى نمو في متوسط األســعار خالل الربع نتيجة لالرتفاع الكبير في أسعار 
الغاز الطبيعي. انخفضت أســعار حمض األســيتيك خالل الربع بنسبة 14.0% عن الربع السابق، حيث تراجعت األسعار بعد االرتفاع الكبير الذي شهدته في األشهر القليلة الماضية نتيجة تحسن 
المعروض وإعادة بناء المخزون. انخفضت أســعار خالت الفينيل األحادي بنســبة 12.4% في الربع الثالث من عام 2021 عن الربع السابق نتيجة انخفاض أسعار حمض األسيتيك. بالمقارنة مع 
الربع الســابق، انخفضت أسعار البولي كربونات والبولي بروبيلين آسيا ومونو إيثيلين جاليكول )سابك( بنسبة 7.5% و9.3% و9.2% على التوالي، بينما ارتفعت أسعار الميثانول ومونو إيثيلين 

جاليكول - آسيا بنسبة 5% عن الربع السابق.

نتوقع أن تحقق سابك صافي ربح 6,281.2 مليون ريال سعودي في الربع الثالث 2021، زيادة قياسية من 1,088.5 مليون ريال سعودي في الربع الثالث 2020، ولكن أقل بنسبة 17.8% من 
صافي الربح المحقق في الربع الســابق. يتوقع أن تحقق شــركة ســابك للمغذيات الزراعية نتائج جيدة مع نمو أرباح متوقع بنسبة 185.8% عن الربع المماثل من العام السابق و 35.9% عن 
الربع الســابق، بدعم من ارتفاع أســعار اليوريا واألمونيا. نتوقع أن تحقق شركة الصحراء للبتروكيماويات )سبكيم( صافي ربح 792.3 مليون ريال سعودي، ارتفاع كبير عن صافي الربح 
المحقق في الربع الثالث 2020 والذي بلغ 10.0 مليون ريال سعودي، وأقل من صافي الربح المحقق في الربع السابق بشكل طفيف والذي بلغ 829.9 مليون ريال سعودي. نتوقع تراجع صافي 
ربح شــركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينســاب( بنسبة 11.9% ليصل إلى 526.1 مليون ريال سعودي عن الربع السابق نتيجة عطل فني وإغالق مؤقت لمدة 14 يوماً. يتوقع أن تحقق 
شركة كيان صافي ربح 619.0 مليون ريال سعودي في الربع الثالث 2021، انخفاض بنسبة 20.7% عن الربع السابق بسبب التوقعات بتراجع هامش إجمالي الربح بمقدار 484 نقطة أساس.

قطاع االتصاالت: نمو كبير في اإليرادات لكن الهوامش تحت الضغط

من المتوقع أن يســجل قطاع االتصاالت في المملكة العربية الســعودية نمواً في األرباح مكون من  خانة واحدة في الربع الثالث من عام 2021 عن الربع المماثل من العام السابق، ومن المتوقع 
أن يكون االرتفاع نتيجة ارتفاع اإليرادات اإلجمالية نتيجة ارتفاع الطلب على البيانات وزيادة االشتراكات في شبكة األلياف البصرية و النمو المتوقع مع قطاع الشركات. في المقابل، من المتوقع 
أن تكون هوامش القطاع تحت الضغط نتيجة تحول مزيج اإليرادات نحو األعمال منخفضة الهامش. كما من المتوقع أن ينكمش هامش إجمالي ربح القطاع بأكثر من 500 نقطة أســاس مقارنة 
بالفترة المماثلة من العام السابق. كما أنه من المتوقع أن تسجل شركة إس تي سي وشركة موبايلي ارتفاعاً في اإليرادات وصافي الدخل مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق على الرغم 
من انخفاض الهوامش. بينما من المتوقع أن تنخفض إيرادات شركة زين السعودية قليال نتيجة استمرار تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19” على قطاع المستهلكين. عموماً، 
من المرجح أن يدعم استئناف العمرة تدريجياً في النصف الثاني من الربع، إيرادات الشركة. من المرجح أن يشهد صافي ربح شركة زين السعودية انخفاضاً حاداً عن الفترة المماثلة من العام 
الســابق نتيجة األرباح غير المتكررة بقيمة 136 مليون ريال ســعودي التي تم تسجيلها في الربع المماثل من العام الســابق، يقابله جزئياً انخفاض كبير في تكاليف التمويل المتوقعة في الربع 

الثالث من عام 2021.

قطاع االسمنت: تحديات مؤقتة والً تدوم طويالً

جاءت إرســاليات األســمنت والكلنكر ألول شهرين من الربع الثالث 2021 عند 8.71 مليون طن )بما في ذلك الصادرات( مقابل انخفاض  10.1% عن الفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغت 
9.69 مليون طن. انخفضت إرساليات اإلسمنت بسبب تعديالت كود البناء السعودي مما أدى إلى أن وقت أطول للحصول على التراخيص مع نقص العمالة في السوق وتباطؤ نمو قروض الرهن 
العقاري. انخفضت قيمة الرهن العقاري بنسبة 35.2% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 30.3 مليار ريال سعودي. إننا نشهد ضغطاً قصير األمد 
على إرســاليات اإلســمنت؛ عموماً، نعتقد أن يكون الضغط مؤقتاً وستتحسن اإلرساليات خالل ربعين إلى ثالثة أرباع نتيجة الطلب القوي على اإلسكان بدعم من النمو المتوقع في  قروض الرهن 
العقاري ومشاريع الحكومة الضخمة. إضافًة إلى ذلك، قد يؤدي ارتفاع الطلب على اإلسمنت إلى دفع األسعار أعلى من مستوياتها السابقة. من المتوقع انخفاض األرباح بنسبة 14.2% عن الفترة 
المماثلة من العام الســابق نتيجة انخفاض أرباح معظم الشــركات. ومن المتوقع أن تحقق شركة أسمنت الشرقية صافي ربح بقيمة 53.7 مليون ريال سعودي، ارتفاع بنسبة 25.9% مقارنة 
بالفترة المماثلة من العام الســابق بدعم من زيادة اإلرســاليات والخرسانة مسبقة الصنع بنسبة 14.1% و78.6% على التوالي في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالفترة المماثلة من السابق. 
من المتوقع أن تسجل شركة أسمنت ينبع صافي ربح بقيمة 44.3 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2021، انخفاض بنسبة 46.3% عن الفترة المماثلة من العام السابق بدعم من 

انخفاض سعر البيع المتوقع للطن بنسبة 10.2% إلى 184.0 ريال سعودي للطن مقارنة بسعر 204.8 ريال سعودي للطن في الربع الثالث من عام 2020.
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قطاع التجزئة: عودة تدريجية إلى المسار الصحيح

تأثرت العديد من شركات قطاع التجزئة سلبا العام الماضي بسبب الجائحة. مع تخفيف القيود وانفتاح االقتصاد، بدأت غالبية الشركات في قطاع التجزئة في العودة التدريجية إلى مستويات ما 

قبل جائحة فيروس كورونا المســتجد “كوفيد - 19”. ارتفعت مبيعات المعامالت عبر نقاط البيع بنســبة 31.5% في أغسطس 2021 بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق ، كما ارتفع عدد 

المعامالت بنسبة 73.5% خالل نفس الفترة. ارتفعت قروض المستهلكين بنسبة 17.4% عن الربع المماثل من العام السابق، بينما انخفضت قروض بطاقات االئتمان بنسبة 9.4% في الربع الثاني 

2021 عن الربع المماثل من العام السابق. نتوقع أن ترتفع أرباح قطاع التجزئة إلى الضعف خالل الربع الثالث 2021 عن الربع المماثل من العام السابق، بدعم من نمو اإليرادات من خانة واحدة 

وتحســن هامش إجمالي الربع بمقدار 340 نقطة أســاس. نتوقع أن تحقق لجام ارتفاع في صافي الربح بنســبة 98.4% بالمقارنة بالربع السابق بدعم من نمو المبيعات بنسبة 13.8% وتحسن 

هامش إجمالي الربح بمقدار 750 نقطة أساس. افتتحت جرير للتسويق أربعة معارض جديدة في العام الماضي، والذي دعم ارتفاع المبيعات ونمو األرباح بنسبة 11.7% و 14.0% على التوالي 

مقارنة بالربع المماثل من العام الســابق. نتوقع أن تحقق شــركة أسواق العثيم انخفاضاً في صافي الربح بنسبة 17.7% بمقارنة بالربع المماثل من العام  السابق بسبب تراجع هامش إجمالي 

الربح بمقدار 250 نقطة أساس.

قطاع الرعاية الصحية: توقعات بتباطؤ نمو األرباح 

استفادت معظم الشركات في قطاع الرعاية الصحية من الجائحة لتحقق نموا مستمرا في األرباح خالل األرباع السابقة. ومع تراجع أثار الجائحة، من المتوقع أن يتراجع نمو األرباح إال أنه سيظل 

في المنطقة اإليجابية بالمقارنة بالعام السابق. من المتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية السعودي ارتفاعاً في األرباح بنسبة 9.5% في الربع الثالث 2021 عن الربع المماثل من العام السابق، 

بدعم من ارتفاع اإليرادات بنسبة 9.8% عن الربع المماثل من العام السابق وتحسن هوامش التشغيل بمقدار 240 نقطة أساس. ومع عودة التشغيل إلى مستويات ما قبل الجائحة، من المتوقع أن 

تتحسن معدالت اإلشغال بالمقارنة بالعام السابق. نتوقع أن ترتفع اإليرادات بنسبة 9.8% عن الربع المماثل من العام السابق، بدعم من عمليات إضافة القدرات االستيعابية في شركة دله بعد عملية 

االســتحواذ على شــركة درع الرعاية القابضة )مستشفى المملكة(. كما نتوقع أن ترتفع أرباح القطاع  بنسبة 10.8% مقارنة بالربع السابق، بدعم من نمو أرباح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب 

الطبية بنســبة 11.6%. من المتوقع أن تســجل شركة دله  نمو في اإليرادات بنسبة 42.0% عن الربع المماثل من العام السابق بسبب عمليات االستحواذ. فيما نتوقع أن تنخفض إيرادات شركة 

المواساة للخدمات الطبية بنسبة 4.8% بالمقارنة بالربع المماثل في العام السابق، حيث ارتفعت إيرادات الشركة العام الماضي بسبب الجائحة. نتوقع أن يرتفع صافي أرباح الشركة الوطنية 

للرعاية الطبية بنســبة 94.0% عن الربع المماثل من العام الســابق، بدعم من تدابير الســيطرة على التكاليف التي اتخذتها الشركة. قد يتراجع صافي أرباح مجموعة مستشفيات السعودي 

األلماني بنسبة 16.8% عن الربع المماثل من العام السابق بسبب تراجع هامش إجمالي الربح.

التعليم: بوادر تعافي نتيجة العودة الجزئية للمدارس قطاع 

تأثر كثيرا قطاع التعليم  في العام 2021 بســبب جائحة فيروس كورونا المســتجد “كوفيد - 19”، مما أدى إلى انخفاض في عدد الطالب إضافة إلى الخصومات الكبيرة المقدمة على الرســوم 

المدرسية بنسبة تصل إلى 50%، لكن عادت الرسوم الدراسية إلى طبيعتها اعتبارا من السنة المالية 2022 للشركات التعليمية )شركة الخليج للتدريب والتعليم في الربع الثالث 2021(، مع ارتفاع 

عدد الطالب. أعلنت شركة عطاء التعليمية عن نتائج العام 2021 )المنتهي في يوليو 2021(، حيث تراجع أداء الشركة عن العام السابق بنسبة 51.1% بسبب تداعيات الجائحة، على الرغم من 

اندماج “مدارس العلم العالمية” و”مدارس الوســط األهلية”. نتوقع أن تحقق شــركة عطاء التعليمية نموا جيدا في الربع األول 2022 )المنتهية في أكتوبر 2022( عن الربع المماثل من العام 

الســابق في اإليرادات وصافي الربح بســبب إلغاء الخصومات والتعافي في عدد الطالب، إضافة إلى اندماج المجموعة العربية. لم تعلن بعد الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن نتائج الربع 

الرابع 2021 )المنتهي في أغســطس 2022(. نتوقع انخفاض صافي ربح الشــركة الوطنية للتربية والتعليم عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 33.8% نتيجة تأثر هذا الربع بالوباء، لكن 

يتوقع ارتفاع صافي الربح عن الربع السابق بنسبة 48.9% بسبب انخفاض تكاليف التشغيل خالل العطلة الصيفية. من المتوقع أن تعود شركة الخليج للتدريب والتعليم إلى الربحية بدعم من 

تعافي الهامش وإلغاء الخصومات على الرسوم المدرسية.

الشركات المتنوعة تحت التغطية: في طريق التعافي

من المتوقع أن تعود الشركات المتنوعة تحت التغطية للربحية في الربع الثالث 2021, بدعم من توقعاتنا بأن يستفيد القطاع من مختلف التطورات اإليجابية أثناء هذا الربع. نتوقع أن تكون شركة 

ذيب األفضل أداءا في القطاع في الربع الثالث 2021، حيث يتوقع أن تقترب األرباح من ضعف األرباح المحققة في الربع المماثل من العام الســابق، بينما يتوقع أن تكون الشــركة الســعودية 

للخدمات األرضية الشــركة الوحيدة التي تحقق خســارة في الربع الثالث 2021. كما من المتوقع أن تســتفيد الشركة السعودية للخدمات األرضية وشركة الخطوط السعودية للتموين 

بشــكل مباشــر باستئناف الرحالت المحلية بكامل السعة االستيعابية من 1 سبتمبر وبرفع القيود على السفر لعدد من البلدان. من المتوقع أن تحقق شركة الخطوط السعودية للتموين الربح 

للمرة األولى منذ تفشــى جائحة فيروس كورونا المســتجد “كوفيد - 19”. نتوقع أن تخفض الشركة الســعودية للخدمات األرضية من خسائرها بنحو الثلث بالمقارنة بالربع الثالث 2020. 

نظراً الرتفاع معدالت الســفر مع استئناف العمرة بسعة اســتيعابية محدودة، يتوقع أن تشهد صناعة إيجار السيارات تعافياً، األمر الذي سينعكس باإليجاب على أرباح شركة المتحدة الدولية 

للمواصالت- بدجت وشركة ذيب. كما يتوقع أن يؤدي استمرار الطلب القوي على السيارات المستعملة إلى ارتفاع أرباح شركة تأجير السيارات.
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رمز 
اإليرادات المتوقعة اسم الشركةالشركة

الثالث 2021 للربع 
صافي الربح المتوقع 

الثالث 2021 للربع 
ربح السهم المتوقع 

الثالث 2021 للربع 
النمو المتوقع عن 

الربع السابق

النمو المتوقع عن 
نفس الربع من العام 

السابق

ربح السهم المتوقع 
للعام 2021 )ريال 

سعودي(

مكرر الربحية 
المتوقعة للعام 2021 

)مرة(
البنوك

5.4722.19 38.5%2.1%1.47 3,680.7 6,486.9 مصرف الراجحي1120
1.2319.13 12.3%-0.5%0.36 706.5 1,646.1 مصرف اإلنماء1150
2.1019.08 6.9%-1.7%0.55 409.0 1,140.8 بنك البالد1140

االتصاالت
5.6522.03 5.7%3.6%1.46 2,923.2 15,948.7 االتصاالت السعودية7010
1.2724.21 14.5%4.2%0.33 254.0 3,768.2 موبايلي 7020
عالي0.20 -26.8%5.8%0.05 44.1 1,913.4 زين7030

تجزئة األغذية
3.3233.77 -17.7%4.3%0.56 50.0 1,940.7 العثيم4001
3.0235.50 14.9%-4.8%0.79 90.4 1,030.9  بن داود4161

تجزئة السلع الكمالية
8.7123.98 14.0%53.7%2.42 290.9 2,275.7 جرير4190
غ/م)1.33(غ/مغ/م)0.55()116.5(1,202.6 فواز الحكير**4240
1.7136.30 -9.0%3.8%0.42 15.0 329.4 ساكو4008

المواد األساسية
8.0416.02 477.0%-17.8%2.09 6,281.2 41,673.0 سابك2010
1.8412.48 غ/م-14.5%0.46 305.1 767.6 التصنيع2060
3.6819.38 168.9%-11.8%0.94 526.1 1,893.4 ينساب2290
6.7525.04 185.8%35.9%2.39 1,136.2 2,142.5 سابك للمغذيات الزراعية2020
3.7011.57 غ/م-4.5%1.08 2,211.9792.3 سبكيم2310
4.1918.02 58.9%-6.0%1.15 248.7 722.3 المتقدمة2330
1.5912.89 غ/م-20.7%0.41 619.0 2,870.3 كيان2350
3.4314.52 272.3%-27.8%0.91 435.4 2,299.7 بتروكيم2002
3.8720.65 غ/م41.4%1.27 1,561.4 6,800.6 معادن1211
1.4021.44 11.6%11.7%0.43 86.8 229.3 أسمنت اليمامة3020
2.8921.33 -3.0%19.8%0.67 103.2 355.1 أسمنت السعودية3030
3.8518.97 -26.5%15.7%0.79 110.1 297.9 أسمنت المنطقة الجنوبية3050
4.5718.04 -20.2%-12.3%0.98 87.8 185.1 أسمنت القصيم3040
2.4416.76 -26.0%74.2%0.58 58.4 233.5 أسمنت العربية3010
1.5027.38 -46.3%5.8%0.28 44.3 219.8 أسمنت ينبع3060
1.7515.09 9.1%12.2%0.40 55.8 143.6 أسمنت المدينة3003
3.0116.37 25.9%-13.2%0.62 53.7 196.4 أسمنت المنطقة الشرقية3080

الرعاية الصحية
1.3428.34 13.3%2.8%0.35 41.4 272.9 الحمادي4007
5.6731.69 -16.1%-4.4%1.35 135.1 522.6 المواساة 4002
2.8222.44 94.0%3.0%0.71 31.7 204.8 رعاية4005
2.5228.33 8.0%22.2%0.65 58.1 498.3 دله 4004
3.8944.49 21.5%11.6%1.04 363.1 1,813.4 سليمان الحبيب4013
0.8842.91 -16.8%217.9%0.32 29.1 505.6 المستشفى السعودي األلماني4009

الخدمات االستهالكية
2.2627.12 232.1%-15.9%0.46 16.3 136.7 عطاء***4292
عالي0.72 -33.8%48.9%0.32 13.6 49.6 الوطنية للتعليم****4291
عالي0.12 -19.2%غ/م0.12 5.3 212.6 الخليج للتدريب4290
غ/م)0.99(غ/مغ/م)0.19()56.9(379.0 مجموعة سيرا القابضة1810
اللياقة1830 2.9634.36 98.4%3.6%1.01 52.7 238.4 وقت 

إنتاج األغذية
1.7831.85 -20.8%2.2%0.49 492.5 2,756.5 المراعي2280

النقل
3.2515.11 44.6%4.0%0.82 58.5 247.0 بدجت السعودية4260
2.4925.79 99.4%11.7%0.65 27.9 187.4 ذيب4261
غ/م)0.63(غ/مغ/م)0.17()31.5(415.9 الشركة السعودية للخدمات األرضية4031

الخدمات التجارية والمهنية
غ/م)0.00(غ/مغ/م0.13 10.7 323.5 شركة الخطوط السعودية للتموين6004

املالية 2022( املتوقعة للسنة  السهم  أكتوبر 2021 )ربحية  املنتهية يف  املالية 2022  السنة  للربع األول من  املالية يف مارس 2022  ***التوقعات لرشكة عطاء  السنة  اعتباًرا من 30 سبتمرب 2021 *غ/م: غري ذي معنى ** تنتهي  األسعار 
)املنتهي يف أغسطس 2021( املايل 2021  العام  الرابع من  للربع  للتعليم  الوطنية  ****التوقعات لرشكة 

كابيتال الجزيرة  املصدر: 



اإلدارة العامة: طريق امللك فهد، ص.ب. 20438 الرياض 11455 اململكة العربية السعودية، هاتف: 2256000-011 فاكس: 011-2256068

إدارة األصول  الوساطة  تمويل الرشكات  خدمات الحفظ  املشورة

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم )37-07076(
www.aljaziracapital.com.sa |  800 116 9999

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

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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