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الثالث ٢٠٢٢ التوقعات املالية للربع 

توقعات الربع الثالث 2022 - ارتفاع متوقع لصافي الربح بنسبة 15% عن الربع المماثل من العام السابق بريادة شركة معادن وقطاع البنوك وقطاع 
البتروكيماويات تحت الضغط. االتصاالت، كما من المتوقع أن يكون أداء قطاع 

نقدم في هذا التقرير توقعاتنا لنتائج 40 شــركة للربع الثالث 2022 في مختلف القطاعات. من المتوقع أن تحقق هذه الشــركات )باستثناء شركة أرامكو( ارتفاعا في أرباحها بنسبة 15.4% عن الربع 
المماثل من العام الســابق إلى 23.6 مليار ريال ســعودي مقابل 20.5 مليار ريال ســعودي في الربع الثالث 2021. من المرجح أن يؤدي النمو المتوقع في أرباح معادن )ارتفاع بنسبة 132.0% عن 
الربع المماثل من العام الســابق( وقطاع البنوك )ارتفاع بنســبة 16.4% عن الربع المماثل من العام السابق( وقطاع االتصاالت )ارتفاع بنسبة 6.1% عن الربع المماثل من العام السابق( إلى نمو أرباح 
الســوق ككل خالل فترة المقارنة. يتوقع أن تحقق جميع القطاعات باســتثناء قطاع البتروكيماويات نمواً في صافي الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. بالمقارنة مع الربع السابق، نتوقع 
انخفاض صافي ربح الشركات تحت التغطية بنسبة 16.1% نتيجة انخفاض صافي ربح قطاع البتروكيماويات بنسبة 30.3% وانخفاض صافي ربح معادن بنسبة 26.7%. من المتوقع أن يسجل قطاع 
البتروكيماويات السعودي صافي ربح بقيمة 9.1 مليار ريال سعودي مقابل 9.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث 2021 و13.1 مليار ريال سعودي في الربع الثاني 2022 بسبب انخفاض أسعار 
المنتجات وتراجع الطلب وانكماش الهوامش. يتوقع أن تحقق البنوك المتوافقة مع الشــريعة اإلســالمية في المملكة العربية السعودية )باستثناء بنك الجزيرة( نمواً قوياً في صافي الربح عند %16.4 
بدعم من زيادة اإلقراض بنســبة 24.4% عن الربع المماثل من العام الســابق. ينتظر لقطاع االتصاالت أيضا أن يســجل نمواً في صافي الربح بنسبة 6.1% عن الربع المماثل من العام السابق بدعم من 
نمو اإليرادات من جميع القطاعات. ارتفاع متوقع في صافي ربح قطاع األســمنت للربع الثالث 2022 بنســبة 38.9% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 543.7 مليون ريال سعودي نتيجة النمو 

القوي في صافي ربح أسمنت اليمامة.

أنهى الســوق الســعودي في الربع الثالث 2022 تدوالته على انخفاض طفيف بنسبة 1.0% عن الربع السابق. أدت مخاوف الطلب الناتجة عن تباطؤ النمو االقتصادي عالمياً إلى انخفاض أسعار النفط 
وضعف النظرة إلى أداء السوق، كما أدى الرفع الكبير ألسعار الفائدة من قبل االحتياطي الفيدرالي األمريكي لكبح جماح التضخم إلى مزيد من الضغوط. بالرغم من ذلك، ساهمت قوة االقتصاد المحلي 

وتحسن موسم الحج وتحسن األنشطة االقتصادية غير النفطية في توفير بعض الدعم.

انخفضت أســعار النفط الخام بشــكل كبير خالل الربع محل المراجعة لتصل إلى أدنى مستوى عند 84.1 دوالر أمريكي للبرميل، كما انخفضت منذ بداية الربع بنسبة 23.4% إلى 88.0 دوالر أمريكي 
للبرميل. عموماً، ارتفعت األسعار عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 12.0%. ارتفعت صادرات النفط السعودية في شهر يوليو عن الشهر السابق بنسبة 3% وبنسبة 17% عن الشهر المماثل من 

العام السابق إلى 7.38 مليون برميل يومياً. بلغ متوسط إنتاج النفط في شهر يوليو 10.78 مليون برميل يومياً و10.96 مليون برميل يومياً في شهر أغسطس )أعلى مستوى في عامين(.

نما الناتج المحلي اإلجمالي الســعودي في الربع الثاني 2022 عن الربع المماثل من العام الســابق بنســبة 12.2% )الربع األول 2022: نمو بنسبة 9.9%(، حيث سجل الناتج المحلي اإلجمالي النفطي 
نموا بنسبة 22.9% والناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة 8.2%. ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي عن الربع السابق المرجح موسمياً بنسبة 2.2% بعد ارتفاعه 2.6% في الربع األول 2022. ارتفع 
المعروض النقدي في شهر أغسطس 2022 بنسبة 0.3% عن الشهر السابق وبنسبة 9.0% عن الشهر المماثل من العام السابق. ارتفع إجمالي الودائع تحت الطلب في أغسطس بنسبة 0.3% عن الشهر 
الســابق و6.5% عن الشــهر المماثل من العام السابق. ارتفع نشاط التصنيع في أغسطس مما انعكس في ارتفاع مؤشــر مديري المشتريات إلى 57.7 )أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021( مقابل 56.3 
في يوليو. ارتفع مؤشــر اإلنتاج الصناعي في يوليو إلى 17.7%. يتوقع أن يحافظ القطاع غير النفطي على مســار النمو في الربع الثالث 2022 بدعم من زيادة اإلنفاق االستهالكي واألنشطة السياحية 
واالقتصادية. ارتفع اإلنفاق االستهالكي في شهر أغسطس بنسبة 13.2% عن الشهر المماثل من العام السابق وبنسبة 4.0% عن الشهر السابق على الرغم من الزيادة اإلضافية في معدل التضخم، حيث 

وصل معدل التضخم في أغسطس إلى 3.0% مقابل 2.7% في شهر يوليو. ساهم اإلنفاق في قطاع المطاعم والفنادق وقطاع التعليم بشكل رئيسي في ارتفاع معدل التضخم.

خالل الربع الثالث 2022، رفع البنك المركزي السعودي )ساما( معدل اتفاقيات إعادة الشراء ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 150 نقطة أساس )يوليو: 75 نقطة أساس؛ سبتمبر: 75 
نقطة أساس(، بالتوافق مع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل االحتياطي الفيدرالي األمريكي. نتيجة لذلك، يبلغ معدل اتفاقيات إعادة الشراء حاليا 375 نقطة أساس، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس 

325 نقطة أساس. ارتفع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثالثة أشهر في نهاية الربع الثالث 2022 بمقدار 118 نقطة أساس إلى 4.1% من 2.9% في نهاية الربع السابق.

يتوقع أن يؤثر ارتفاع أســعار الفائدة هذا العام على تكاليف االقتراض وعلى صافي ربح الشــركات األعلى مديونية. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤثر تباطؤ النمو العالمي وبالتالي تراجع الطلب 
عالمياً على صافي ربح الشركات المعتمدة على التصدير. عموماً، يتوقع أن يؤدي تعافي االقتصاد السعودي وتحسن جميع المؤشرات االقتصادية تقريباً إلى دعم نمو الشركات التي تعتمد بشكل أكبر 

على االقتصاد المحلي.

قطاع البنوك: من المرجح أن يستمر زخم اإلقراض مع احتمال التغيير في مزيج القروض؛ كما يتوقع أن يؤدي إعادة تسعير القروض إلى تعويض 
ارتفاع تكلفة الودائع جزئياً.

حدد الموقف المتشدد لالحتياطي الفيدرالي األمريكي السياسة النقدية في المملكة العربية السعودية حيث عكس البنك المركزي السعودي )ساما( زيادة معدل اتفاقيات إعادة الشراء ومعدل اتفاقيات 
إعادة الشراء المعاكس بعد ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس التي أعلن عنها االحتياطي الفيدرالي األمريكي في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر سبتمبر. يبلغ معدل اتفاقيات 
إعادة الشــراء في البنك المركزي الســعودي )ساما( حالياً 3.75%، فيما حافظ معدل ســعر الفائدة بين البنوك السعودية على عالوة مقارنة بأسعار الفائدة وفق السياسة المالية، مما يشير إلى ضعف 
الســيولة. من المتوقع نمو القروض في الربع الثالث 2022 بدعم من اســتمرار الطلب على الرهن العقاري وظهور مشــاريع األعمال المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واستقرار قطاع التجزئة 
)باستثناء الرهن العقاري(، مما قد يعوض التباطؤ المتوقع في قروض الشركات الكبيرة. من بين البنوك الواقعة ضمن تغطيتنا، نتوقع تحسن أداء قطاع مشاريع األعمال المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة في بنك البالد، فيما نتوقع استمرار نمو قروض الرهن العقاري لدى مصرف الراجحي وارتفاع قروض األفراد في مصرف اإلنماء. نتوقع نمو القروض بالنسبة لهذه البنوك الثالثة بنسبة 
24.4% عن الربع المماثل من العام السابق مع تصدر مصرف الراجحي هذه البنوك على الرغم من حجمه الكبير حيث نتوقع نمو القروض لديه بنسبة 29.6% عن الربع المماثل من العام السابق بدعم 
من اســتمرار نمو الرهن العقاري، فيما يتوقع نمو الودائع لهذه البنوك الثالثة بنســبة 18.6% عن الربع المماثل من العام السابق. نتوقع ارتفاع قاعدة ودائع مصرف الراجحي بنسبة 20.2% عن الربع 
المماثل من العام الســابق على الرغم من انخفاض أرصدة الودائع تحت الطلب وحســابات االدخار، كما نتوقع ارتفاع قاعدة ودائع مصرف اإلنماء بنسبة 15.1% عن الربع المماثل من العام السابق مع 
اســتمرار تحسن مزيج الودائع تحت الطلب وحســابات االدخار لديه. بالنسبة لمصرف اإلنماء، نتوقع أن يحقق نموا في صافي الربح بنسبة 28.8% عن الربع المماثل من العام السابق بسبب تحسن 
الكفاءة وتحســن مزيج الودائع واتباع المصرف نهجاً حذر تجاه تحســن المركز المالي. فيما يتعلق ببنك البالد، نتوقع أن يؤدي ارتفاع الهوامش في مشــاريع األعمال المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوســطة وتحســن الكفاءة والنظرة المستقرة لتكلفة اإليرادات إلى نمو صافي الربح )توقعاتنا: ارتفاع 16.2% عن الشهر المماثل من العام السابق(. لمصرف الراجحي، نتوقع أن يؤدي استمرار 
الدعم من الرهون العقارية مرتفعة العوائد ومنخفضة المخاطر وتحسن التوقعات بشأن نمو قروض الشركات إلى نمو صافي الربح )توقعاتنا: ارتفاع 14.0% عن الربع المماثل من العام السابق( على 

الرغم من أن ارتفاع مزيج الودائع ألجل واحتمال ارتفاع تكلفة المخاطر )بالنظر إلى نمو قروض الشركات( قد يكون عامل ضغط.
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البتروكيماويات السعودي: انخفاض أسعار المنتجات سيؤثر على األرباح في ظل بيئة ضعف الطلب والتباطؤ اإلقتصادي قطاع 
من المرجح انخفاض صافي الربح في قطاع البتروكيماويات السعودي في الربع الثالث 2022 بنسبة 1.4% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 9.1 مليار ريال سعودي. تراجع متوقع في صافي 
الربح عن الربع السابق بنسبة 30.3% نتيجة انخفاض أسعار بيع المنتجات وتأثير ضعف الطلب بسبب تباطؤ النمو االقتصادي العالمي باإلضافة إلى انكماش هوامش إجمالي الربح. عموماً، سيساعد 

انخفاض تكاليف الشحن بسبب تراجع الضغوطات على سلسلة التوريد على استقرار بعض التكاليف. 

انخفضت أســعار النفط الخام )برنت( خالل الربع محل المراجعة بنســبة 23.4% عن الربع الســابق إلى 88.0 دوالر أمريكي للبرميل. بالتالي، انخفض متوسط أسعار النافثا في الربع الثالث 2022 
عن الربع الســابق بنســبة 18.9% إلى 713 دوالر أمريكي للطن، كما انخفضت أسعار المواد األولية للغازات البترولية السائلة مستقرة حيث انخفض متوسط أسعار البروبان عن الربع السابق بنسبة 

19.5%، فيما انخفض متوسط أسعار البيوتان بنسبة %21.6.

تراجع نشــاط التصنيع بســبب استمرار مخاوف الركود. لم يتغير مؤشر مديري المشــتريات الصناعي األمريكي في أغسطس عند 52.8، فيما جاء مؤشر مديري المشتريات الصناعي لكل من الصين 
ومنطقة اليورو عند 49.5 و49.6 على التوالي، مسجالً انكماشاً في أنشطة التصنيع.

بالرغم من انخفاض أسعار المواد األولية بشكل كبير، انخفضت أسعار بعض المنتجات بشكل أكبر بسبب تراجع الطلب. تراجع متوسط أسعار خالت الفينيل األحادي )VAM( في الربع الثالث 2022 
 ،)AA( عن الربع الســابق بنســبة 27.1% حيث تأثر الطلب بسبب تراجع أنشطة البناء خالل فصل الصيف وانخفاض اإلنفاق االستهالكي بسبب الضغوط التضخمية. انخفضت أسعار حمض األسيتيك
عن الربع السابق بنسبة 26.8% بسبب انخفاض المعروض وتباطؤ الطلب على المنتج النهائي. استمر انخفاض أسعار البولي كربونات حيث تراجعت بمعدل 25.2% عن الربع السابق نتيجة انخفاض 
الطلب من قطاعي الســيارات والبناء. تراجعت أســعار ميثيل ثالثي بوتيل اإليثيلين )MTBE( عن الربع السابق بنسبة 19.0% حيث تأثر الطلب عليها في قطاع المواد المضافة إلى الوقود بانخفاض 
هوامش مشــتقات الوقود. شــهدت أسعار اليوريا تقلبات شــديدة أثناء الربع وتراجع متوسط األسعار بنسبة 16.7% عن الربع الســابق حيث أدى إيقاف اإلنتاج في أوروبا وسط ارتفاع أسعار الغاز 
إلى انخفاض المعروض، األمر الذي واجهه تراجع في الطلب. بالمقارنة مع الربع الســابق، تراجعت أســعار جاليكول اإليثيلين األحادي )آسيا( بنسبة 18.3% بينما انخفضت أسعار جاليكول اإليثيلين 
األحادي )سابك( بنسبة 9.6%. انخفضت أسعار الميثانول بنسبة 12.3% خالل الربع بسبب زيادة المعروض. ضمن منتجات البولي إيثيلين، شهدت أسعار البولي إثيلين منخفض الكثافة التراجع األكبر 
حيث انخفضت بنسبة 21.3% عن الربع السابق، بينما انخفضت أسعار البولي اإليثيلين عالي الكثافة والبولي إثيلين منخفض الكثافة الخطي تراجعا بنسب 16.4% و 16.8% بالتوالي. انخفضت أسعار 

البولي بروبيلين - آسيا بنسبة 15.2% عن الربع السابق على خلفية تراجع الطلب وزيادة المخزونات.

يتوقع أن يتراجع صافي ربح ســابك بنســبة 31.6% عن الربع السابق إلى 5,419 ريال ســعودي في الربع الثالث من عام 2022 على خلفية انخفاض المبيعات وانكماش هامش إجمالي الربح. يعود 
تراجع المبيعات إلى انخفاض أســعار بيع المنتجات وتراجع مساهمة قطاع األسمدة عن الربع السابق، والذي تضمن االعتراف بمبيعات للشحنات المؤجلة لمرة واحدة. يرجح أن تسجل شركة سابك 
للمغذيات الزراعية أرباح بقيمة 2,218 مليون ريال ســعودي، انخفاض بنســبة 26.7% عن الربع الســابق على خلفية انخفاض أســعار اليوريا وانخفاض األحجام )حيث شهد الربع السابق أرباح 
إستثنائية(. كما يرجح أن يؤدي تراجع أسعار المنتجات إلى الضغط على هامش إجمالي الربح نظرا لثبات أسعار المواد األولية. يتوقع أن يتراجع صافي ربح سبكيم بنسبة 23.9% عن الربع السابق 
إلى 961 مليون ريال ســعودي، متأثرة بتراجع األســعار وانخفاض حجم مبيعات منتجها األساســي، خالت الفينيل األحادي وحمض األسيتيك. يتوقع أن تسجل شركة كيان في الربع الثالث 2022 
صافي خســارة بقيمة 63 مليون ريال ســعودي في مقابل صافي ربح بقيمة 150 مليون ريال ســعودي في الربع الثاني 2022، حيث يتوقع أن تتأثر الشركة بتراجع أحجام المبيعات و الهوامش و 

ارتفاع تكاليف التمويل.

قطاع االتصاالت: أداء تشغيلي جيد مع نمو اإليرادات من مختلف القطاعات، نمو جيد لصافي الربح التشغيلي. 
يتوقع أن ترتفع إيرادات قطاع االتصاالت في الربع الثالث 2022 بنسبة 6.1% عن الربع المماثل من العام السابق، مع استثناء الدخل غير المتكرر الذي سجلته شركة إس تي سي في الربع الثالث من 
عام 2021، يتوقع أن ترتفع األرباح المعدلة للقطاع بنسبة 12.8% عن الربع المماثل من العام السابق. يتوقع أن تحافظ إيرادات القطاع على الزخم بنسبة نمو تبلغ 8.1% عن الربع المماثل من العام 
الســابق، مســتفيدة من ارتفاع عدد الزائرين أثناء موسمي الحج والعطلة الصيفية، وتعافي القطاع االســتهالكي وارتفاع إيرادات تقنيات الجيل الخامس واستمرار الطلب من قطاع الشركات. يتوقع 
بذلك أن يسجل القطاع ارتفاعاً بنسبة 4.0% في صافي الربح عن الربع السابق، بدعم من ارتفاع صافي ربح شركة إس تي سي بنسبة 5.1%. من المتوقع استقرار هامش إجمالي الربح للقطاع، حيث 
يرجح أن يتقلص هامش شــركة زين الســعودية مقابل تحسن هوامش شركتي إس تي سي وموبايلي. يتوقع أن تسجل شركة إس تي سي صافي ربح بنحو 3.0 مليار ريال سعودي، ارتفاع بنسبة 
1.9% عن الربع المماثل من العام الســابق، حيث قابل ارتفاع اإليرادات )ارتفاع بنســبة 8.0% عن الربع المماثل من العام السابق( وتحسن الهوامش مكاسب غير متكررة تم تسجيلها في الربع الثالث 
من عام 2021. ارتفاع متوقع في صافي ربح شــركة موبايلي في الربع الثالث 2022 عن الربع المماثل من العام الســابق بنسبة 24.2% إلى 349 مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع اإليرادات خالل 
نفس الفترة بنســبة 5.0% وارتفاع الهوامش. من المتوقع أن تضاعف شــركة زين السعودية صافي الربح بارتفاع بنسبة 124.1% عن الربع المماثل من العام السابق بسبب نمو اإليرادات )%14.0( 

وانخفاض مصاريف االستهالك واإلطفاء كنتيجة لعقد بيع البرج.

قطاع األســمنت: من المتوقع أن تســاهم المشاريع وأنشــطة البناء في زيادة أرباح الربع الثالث 2022، كما يعزز ارتفاع سعر بيع الطن النمو عن 
الربع المماثل من العام السابق

حققت شــركات األســمنت أحجام مبيعات في أول شــهرين من الربع الثالث 2022 عند 7.39 مليون طن، ارتفاع بنســبة 11.8% عن الربع المماثل من العام السابق، يتوقع أن يستمر النمو في شهر 
سبتمبر. تحسنت أنشطة البناء في الربع الثالث 2022 مع انخفاض أسعار مواد البناء، وزيادة الطلب من مشاريع وزارة اإلسكان والمشاريع الحكومية الكبرى األخرى. أيضا، سيدعم ارتفاع سعر بيع 
الطن عن الربع المماثل من العام الســابق إيرادات وهوامش القطاع. من المتوقع أن يرتفع صافي ربح شــركات األسمنت تحت تغطيتنا بنسبة 45.6% عن الربع المماثل من العام السابق و23.2% عن 
الربع الســابق، وذلك بالرغم التأثير الموســمي، ليصل إلى 543.7 مليون ريال سعودي بريادة شــركة أسمنت اليمامة. من المتوقع أن تحقق شركة أسمنت اليمامة صافي ربح بقيمة 138.5 مليون 
ريال سعودي، ارتفاع بنسبة 246.4% عن الربع المماثل من العام السابق و52.7% عن الربع السابق، بسبب نمو اإلرساليات وزيادة أسعار البيع. من المتوقع أن تحقق شركة أسمنت العربية صافي 
ربح بقيمة 64.1 مليون ريال سعودي، ارتفاع بنسبة 70.0% عن الربع المماثل من العام السابق و42.4% عن الربع السابق، بدعم من الزيادة المتوقعة في اإلرساليات المحلية بنسبة 20.1% عن الربع 
السابق. في المقابل، يتوقع أن تحقق شركة أسمنت القصيم تراجعاً في صافي الربح بنسبة 31.7% عن الربع المماثل من العام السابق، وارتفاع بنسبة 42.5% عن الربع السابق، ليبلغ صافي الربح 

41.3 مليون ريال سعودي.
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قطاع التجزئة: من المتوقع أن تتحسن مبيعات القطاع بدعم من موسم الصيف وعودة المدارس وزيادة عدد الحجاج، في ظل تأثير تراجع اإلنفاق 
االستهالكي.

تأثرت غالبية الشركات في قطاع التجزئة ببيئة ضعف االستهالك في الربع الثاني 2022. نعتقد أن السفر في موسم الصيف وتحسن حركة السياحة على خلفية إزالة القيود على السفر وموسم العودة 
إلى المدارس سيدعم إيرادات الشركات في وسط بيئة تباطؤ اإلنفاق االستهالكي إلى حد ما. ارتفعت المبيعات عبر نقاط البيع في أغسطس 2022 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 21.2%، كما 
ارتفع عدد المعامالت خالل نفس الفترة بنسبة 38.4%. ارتفعت القروض االستهالكية في الربع الثاني 2022 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 13.1%، بينما ارتفعت قروض بطاقات االئتمان 
بنسبة 12.9%. من المتوقع أن تحقق إيرادات قطاع التجزئة ارتفاعاً متواضعاً بنسبة 4.2% في الربع الثالث 2022 عن الربع المماثل من العام السابق بدعم من نمو المبيعات من خانة واحدة، بينما قد 
يتأثر صافي ربح القطاع بانكماش هامش إجمالي الربح بشكل كبير )والسيما شركات بن داود ولجام و سيرا(. نتوقع أن تحقق شركة فواز الحكير إيرادات بقيمة 25.9 مليون ريال سعودي، ارتفاع 
بنسبة 18.7% عن الربع المماثل من العام السابق مقابل 21.8 مليون ريال سعودي في نفس الفترة. من المتوقع أن تحقق أسواق العثيم ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 13.9% عن الربع المماثل من العام 
الســابق بدعم من نمو المبيعات بنســبة 8.2% وارتفاع هامش إجمالي الربح بمقدار 90 نقطة أســاس. من المتوقع أن تحقق شركة جرير للتسويق انخفاض في صافي الربح بنسبة 3.2% عن الربع 
المماثل من العام السابق، حيث قد يقابل النمو الطفيف المتوقع في المبيعات )1.6% عن الربع المماثل من العام السابق( ارتفاعاً ملحوظاً في التكاليف. من المتوقع أن تحقق شركة لجام أرباح صافية  
بقيمة 64.4 مليون ريال سعودي في مقابل 76.2 مليون ريال سعودي في الربع الثالث 2021. من المتوقع أن تخفض خسائر شركتي ساكو وسيرا إلى 13.2 مليون ريال سعودي )في مقابل خسارة 
بقيمة 13.9 مليون ريال سعودي في الربع الثالث 2021( و26.9 مليون ريال سعودي )في مقابل خسارة بقيمة 72.0 مليون ريال سعودي في الربع الثالث 2021( بالتوالي في الربع الثالث 2022.

أثراً موسمياً ولكنه سيقابل بزخم داعم في أعداد المرضى والتوسعات قطاع الرعاية الصحية: سيشهد هذا الربع 
من المتوقع أن تكون الشــركات في قطاع الرعاية الصحية شــهدت أثراً موسمياً في الربع الثالث بدرجات ونتائج مختلفة خالل هذا العام. من المتوقع أن ترتفع إيرادات هذا القطاع )بالنسبة للشركات 
تحت تغطيتنا( بنســبة 18.9% عن الربع المماثل من العام السابق )انخفاض بنســبة 3.1% عن الربع السابق( بدعم من ارتفاع أعداد المرضى والطاقات االستيعابية للمستشفيات )والعيادات( مع نمو 
اإليرادات بنســبة 5.9% عن الربع المماثل من العام السابق. من المتوقع أن تستفيد شــركة دله الصحية ارتفاع معدالت التشغيل وكذلك زيادة سعة مستشفى النخيل، ومبادرات التحكم في النفقات 
لدعم نمو صافي الربح بنســبة 58.1% عن الربع المماثل من العام الســابق و13.4% عن الربع السابق )باستثناء الدخل غير المتكرر الذي حققته دله في الربع الثالث 2021 على خلفية االستحواذ على 
شركة درع الرعاية القابضة ومركز مكة الطبي(. تؤهل التوقعات الخاصة بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لمواجهة اآلثار الموسمية خالل الربع بارتفاع بنسبة 11.8% في صافي الربح 
عن الربع المماثل من العام الســابق )انخفاض بنســبة 2.1% عن الربع الســابق( بدعم من زيادة أعداد المرضى. من المتوقع أن تستقر اإليرادات نسبياً بعد االرتفاع الذي تحقق عن الربع السابق بدعم 
من زيادة أعداد المرضى. من المتوقع أن ترتفع المصاريف التشــغيلية قليالً )1.8% عن الربع الســابق( مع إطالق المجموعة لمبادرات استراتيجية وتوسعات على المدى القريب. من المتوقع أن تحقق 
شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية انخفاض في صافي الربح بنسبة 69.5% عن الربع المماثل من العام السابق )58% عن الربع السابق( مع زيادة اإليرادات عن الربع المماثل من العام السابق 
وانخفاض اإليرادات قليالً عن الربع السابق. من المتوقع أن يشهد صافي ربح شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية ضغوطاً بسبب تنفيذ عدة توسعات في كل مكة وجدة والرياض في نفس الوقت. من 
المتوقع أن يتراجع صافي ربح شركة المواساة بنسبة 3.3% عن الربع المماثل من العام السابق )انخفاض بنسبة 2.5% عن الربع السابق( بدعم من رفع مستويات تشغيل مستشفى الدمام والتوسع 
في مستشــفى المدينة الجديد. من المتوقع أن تتقلص هوامش التشــغيل )انخفاض بمقدار 90 نقطة أساس عن الربع المماثل من العام السابق( على صافي ربح المجموعة. من المتوقع أن تبلغ الزيادة 
في صافي ربح شركة رعاية 15% عن الربع المماثل من العام السابق )انخفاض بنسبة 8.7% عن الربع السابق( بدعم من ارتفاع هوامش التشغيل على خلفية األثر الموسمي خالل الربع. من المتوقع 
أن تحقق إيرادات شركة رعاية انخفاضاً بنسبة 1.6% عن الربع المماثل من العام السابق )انخفاض بنسبة 3.1% عن الربع السابق( كنتيجة لألثر الموسمي على المجموعة. باستثناء خسارة الحمادي 
الغير متكررة في الربع الثالث 2021 بعد إيقاف مستشفى العليا، من المتوقع أن يرتفع صافي الربح بنسبة 35.0% عن الربع المماثل من العام السابق )انخفاض بنسبة 16.4% عن الربع السابق( مع 

انكماش المصاريف التشغيلية بنسبة 19.6% عن الربع المماثل من العام السابق. من المتوقع أن تتراجع إيرادات المجموعة بنسبة 7% عن الربع السابق بسبب األثر الموسمي.

الشركات المتنوعة: تعزز صافي الربح نتيجة رفع القيود المفروضة على قطاع السفر وزيادة عدد الرحالت
من المتوقع أن يسجل قطاع الشركات المتنوعة صافي ربح 149 مليون ريال سعودي في الربع الثالث 2022 مقابل 56 مليون ريال سعودي في الربع الثالث 2021، و82.2 مليون ريال سعودي في 
الربع الثاني 2022، وذلك بدعم من نمو صافي ربح شــركة الخطوط الســعودية للتموين وشركة ذيب والشركة المتحدة الدولية للمواصالت - بدجت والشركة السعودية للخدمات األرضية، مما يقلل 
الخســائر. سيســتمر القطاع في االستفادة من التعافي في عدد رحالت الطيران وزيادة السفر المحلي والدولي وحلول موسم العطلة الصيفية وموسم الحج خالل الربع الثالث 2022. نتوقع انخفاض 
صافي خســارة الشركة الســعودية للخدمات األرضية إلى 12.2 مليون ريال سعودي مقارنة بصافي خسارة بقيمة 43.5 مليون ريال سعودي في الربع الثالث 2021 حيث من المتوقع أن يؤدي 
ارتفاع اإليرادات نتيجة زيادة عدد رحالت الطيران إلى تخفيض الخسائر. من المتوقع أن تحقق شركة الخطوط السعودية للتموين صافي ربح 50.2 مليون ريال سعودي، مقابل صافي ربح بقيمة 
17 مليون ريال سعودي في الربع الثالث 2021 وصافي ربح بقيمة 43.5 مليون ريال سعودي في الربع الثاني 2022. سيكون صافي الربح بدعم من زيادة معدل التشغيل وارتفاع هوامش الربح. من 
المتوقع أن يبلغ صافي ربح شركة ذيب 47.3 مليون ريال سعودي، ارتفاع 72.9% عن الربع المماثل من العام السابق و9.8% عن الربع السابق، بدعم من التعافي الجيد في أعمال التأجير األساسية 
والطلب المســتمر على السيارات المســتعملة. من المتوقع أن يرتفع صافي ربح بدجت السعودية بنسبة 12.3% عن الربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 63.7 مليون ريال سعودي. سيتم دعم 

أرباح بدجت السعودية من تعافي النمو في قطاعي التأجير واإليجار.
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رمز 
اإليرادات المتوقعة اسم الشركةالشركة

الثالث 2022 للربع 
صافي الربح المتوقع 

الثالث 2022 للربع 
ربح السهم المتوقع 

الثالث 2022 للربع 
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

4.2019.7 14.0%1.6%1.07 4,324.5 7,243.4 مصرف الراجحي1120
1.7621.0 28.8%2.8%0.45 950.9 1,992.7 مصرف اإلنماء1150
1.9924.5 16.2%2.3%0.52 522.6 1,325.4 بنك البالد1140

االتصاالت
2.3616.7 1.9%5.1%0.60 2,980.8 16,994.2 إس تي سي7010
1.7720.0 24.2%-2.9%0.45 349.0 3,786.4 موبايلي 7020
0.5521.5 124.1%1.1%0.15 135.3 2,262.0 زين7030

تجزئة األغذية
3.9232.0 13.9%9.3%0.57 51.0 2,160.9 أسواق العثيم4001
1.9635.4 -22.0%29.4%0.48 54.8 1,188.0 بن داود القابضة4161

تجزئة السلع الكمالية
7.8821.3 -3.2%48.9%2.20 263.8 2,259.1 جرير4190
1.3613.8 18.7%-55.2%0.23 25.9 1,442.1 فواز الحكير *4240
سالب-0.88غ/ذغ/ذ-0.37-277.213.2 ساكو4008

المواد األساسية
8.4910.6 -3.1%-31.6%1.81 5,419.3 48,338.9 سابك2010
1.598.8 -33.3%-25.1%0.33 222.5 844.2 التصنيع 2060
1.7826.3 2.9%-35.9%0.33 185.1 1,785.8 ينساب2290
19.917.9 83.8%-26.7%4.66 2,217.8 4,471.2 سابك للمغذيات الزراعية2020
5.757.3 -6.6%-23.9%1.31 961.3 2,589.5 سبكيم2310
1.8824.1 -60.9%-22.3%0.33 85.2 673.6 المتقدمة2330
0.3046.0 غ/ذغ/ذ-0.04-2,793.462.9 كيان2350
4.7014.7 132.0%-26.7%1.20 2,951.3 9,974.2 معادن1211
2.0114.3 246.4%52.7%0.68 138.5 332.9 أسمنت اليمامة3020
2.3922.1 57.8%-9.6%0.61 92.7 332.6 أسمنت السعودية3030
3.1717.0 8.5%49.6%0.65 90.5 347.8 أسمنت الجنوبية3050
1.9339.7 -31.7%42.5%0.46 41.3 181.7 أسمنت القصيم3040
2.1916.4 69.9%42.4%0.64 64.1 237.4 أسمنت العربية3010
1.2829.6 49.7%13.4%0.35 54.5 253.1 أسمنت ينبع3060
0.8126.5 -22.5%18.7%0.21 29.5 109.6 أسمنت المدينة3003
1.8524.0 -13.5%-24.1%0.38 32.6 167.7 أسمنت الشرقية3080

الرعاية الصحية
1.5131.5 عالي-16.4%0.34 54.4 260.3 الحمادي4007
5.7435.3 -3.3%-2.5%1.38 138.0 546.3 المواساة 4002
3.2822.6 -15.6%-8.7%0.86 38.4 209.8 رعاية4005
3.5045.1 -7.0%13.4%0.88 78.8 594.9 دله 4004
4.4946.6 11.8%-2.1%1.11 389.9 2,024.2 الدكتور سليمان الحبيب4013
عالي0.49 -69.5%-58.1%0.05 4.5 503.5 المستشفى السعودي األلماني4009

الخدمات االستهالكية
سالب-0.59غ/ذغ/ذ-0.09-596.526.9 مجموعة سيرا القابضة1810
اللياقة1830 4.2418.4 -15.5%78.8%1.23 64.4 256.9 وقت 

إنتاج األغذية
1.7830.1 22.8%-3.5%0.50 502.3 4,342.1 المراعي2280

النقل
3.5312.5 12.3%2.0%0.90 63.7 245.6 بدجت السعودية4260
4.1317.3 72.9%9.8%1.10 47.3 238.7 شركة ذيب لتأجير السيارات4261
سالب-0.57غ/ذغ/ذ-0.07-552.412.2 الشركة السعودية للخدمات األرضية4031

الخدمات التجارية والمهنية
2.1234.1 226.4%15.4%0.61 50.2 438.2 الخطوط السعودية للتموين6004

كابيتال الجزيرة  املصدر: 
األسعار اعتباًرا من 2 أكتوبر 2022      *تنتهي السنة املالية يف مارس 2023    غ/م: غري ذي معنى



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

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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