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انخفض صافي ربح الربع الثاني 2020 عن الربع المماثل من العام الســابق بنسبة 76.2%، حيث يستمر االتجاه نحو االنخفاض عن بالمقارنة السنوية ■■

خالل األرباع الخمســة الســابقة. حيث كان التراجع في الربع الثاني 2020 نتيجة انخفاض صافي ربح إثنان من أهم القطاعات في السوق السعودي، 

الطاقة والبنوك،  

حيث انخفض صافي  ربح قطاع الطاقة في الربع  الثاني 2020 عن الربع المماثل من العام الســابق بنســبة 73.3%.والذي يرجع بشــكل أساسي إلى ■■

انخفاض صافي ربح شــركة أرامكو السعودية بقيمة 67.4 مليار ريال سعودي، نتيجة انخفاض أســعار النفط الخام وتراجع هوامش أعمال التكرير 

والكيماويات.

تراجع صافي ربح قطاع البنوك في الربع الثاني 2020 عن الربع المماثل من العام الســابق بمقدار 8.2 مليار ريال سعودي، يعود ذلك بشكل كبير إلى ■■

ارتفاع صافي خســارة البنك السعودي البريطاني، حيث أعلن البنك عن صافي خسارة بقيمة 6.9 مليار ريال سعودي، مقابل خسارة بقيمة 188 مليون 

ريال سعودي في الربع الثاني 2019. أثر انخفاض قيمة الشهرة بمقدار 7.4 مليار ريال سعودي بشكل سلبي على صافي ربح البنك.

حقق قطاع التأمين صافي ربح في الربع الثاني 2020 بقيمة 998.9 مليون ريال ســعودي، مما عوض جزئيا االنخفاض المذكور أعاله، مقابل 265.8 ■■

مليون ريال سعودي في الربع الثاني 2019. دعم هذا االرتفاع، تحقيق بوبا العربية ارتفاع في صافي ربح الربع الثاني 2020 عن الربع المماثل من العام 

السابق بمقدار 145.9 مليون ريال سعودي. ارتفعت أرباح الشركة بسبب رئيسي من نمو أقساط التأمين المكتتبة  بنسبة 49% وانخفاض في مخصصات 

الذمم المشكوك في تحصيلها بنسبة %69.

انكمش هامش صافي الربح في الربع الثاني 2020 عن الربع الســابق، كما انكمش هامش الربح التشغيلي خالل نفس الفترة. انكمشت جميع الهوامش ■■

الرئيسية )هامش إجمالي الربح، هامش الربح التشــغيلي، هامش صافي الربح( خالل الربع الثاني 2020 عن الربع المماثل من العام السابق بأكثر من 

1000 نقطة أساس. تراجعت اإليرادات في الربع الثاني 2020 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 41.1% إلى 290.3 مليار ريال سعودي.

الربع األول٢٠١٩/ الربع األول٢٠٢٠ الربع الثالث٢٠١٨/ الربع الثالث٢٠١٩الربع الرابع٢٠١٨/ الربع الرابع٢٠١٩الربع الثاني ٢٠١٩/ الربع الثاني٢٠٢٠
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صافي الربح الربع سنوي للسوق )مليار ريال سعودي(

السوق السعودي - أهم االستنتاجات للربع الثاني  ٢٠٢٠

■المصدر:■تداول،■أرقام،■بلومبرغ،■الجزيرة■كابيتال

كانت■أرباح■الربع■الثاني■2020■ضعيفة،■حيث■انخفض■صافي■ربح■السوق■الرئيسي■عن■الربع■المماثل■من■العام■السابق■بنسبة■76.2%.■حيث■كان■التراجع■في■

صافي■ربح■الربع■الثاني■2020■ناتج■جزئيا■من■تأثير■انتشار■فيروس■كورونا■المستجد■“كوفيد■-■19”■واالنخفاض■في■أسعار■النفط.
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ملخص أرباح السوق السعودي للربع الثاني ٢٠٢٠

المساهمة في صافي ربح السوق حسب القطاع: الربع الثاني ٢٠٢٠التغير في األرباح الربع الثاني ٢٠٢٠ )مليار ريال سعودي(
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األعلى تحركاً في األرباح: الربع الثاني ٢٠٢٠ )مليار ريال سعودي(

■المصدر:■تداول،■أرقام،■بلومبرغ،■الجزيرة■كابيتال

انخفض■صافي■الربح■خالل■فترة■اإلثني■عشر■شهرا■المنتهية■مع■نهاية■الربع■الثاني■
2020■بنسبة■37.3%■إلى■294.3■مليار■ريال■سعودي،■بسبب■رئيسي■من■تراجع■
الثاني■ الربع■ في■ و%76.2■ ■%28.3 بنسبة■ ■2019 الثالث■ الربع■ في■ الربح■ صافي■

■.2020

■المصدر:■تداول،■أرقام،■بلومبرغ،■الجزيرة■كابيتال

كانت■مساهمة■قطاع■الطاقة■األعلى■خالل■الربع■الثاني■2020■بنسبة■92%■بدعم■
شركة■أرامكو■السعودية،■يليه■قطاع■البنوك■بنسبة■%7.■■

■المصدر:■تداول،■أرقام،■بلومبرغ،■الجزيرة■كابيتال

كانت■مساهمة■شركة■البحري■األعلى■بصافي■الربح■715■مليون■ريال■سعودي،■تليها■الشركة■السعودية■لالستثمار■القابضة■بصافي■ربح■547■مليون■ريال■سعودي.■كان■التراجع■األكبر■في■
صافي■الربح■لشركة■أرامكو■السعودية■بمقدار■67.4■مليار■ريال■سعودي■يليها■البنك■السعودي■البريطاني■بمقدار■6.7■مليار■ريال■سعودي.■من■المرجح■أن■يعود■السبب■في■تراجع■صافي■
ربح■شركة■أرامكو■السعودية■إلى■تراجع■أسعار■النفط■الخام■وعقود■التكرير،■إضافة■إلى■انكماش■هوامش■الكيماويات.■تأثر■صافي■ربح■البنك■السعودي■البريطاني■بشكل■سلبي■من■

انخفاض■قيمة■الشهرة■بمقدار■7.4■مليار■ريال■سعودي.
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أهم اتجاهات اإليرادات وهوامش الربح في السوق السعودي

الثاني  الربع  مقابل   ٢٠٢٠ الثاني  )الربع  للربح  المدرة  الشركات  عدد 

)٢٠19

اإليرادات الربع سنوية وهامش صافي الربح

صافي ربح السوق مقارنة بمكرر الربحية: االثني عشر شهرا األخيرة

اتجاهات هوامش الربح

صايف الربح (يسار) - مليار ريال سعودي
مكرر الربحية - يمني
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■المصدر:■تداول،■أرقام،■بلومبرغ،■الجزيرة■كابيتال

بالربع■ مقارنة■ ■2020 الثاني■ الربع■ خالل■ عامة■ بصفة■ الربحية■ انخفضت■
الثاني■2019،■حيث■تراجع■عدد■الشركات■الرابحة■بنحو■5■شركات.

■المصدر:■تداول،■أرقام،■بلومبرغ،■الجزيرة■كابيتال

من■ مرة■ ■37.3 إلى■ الثاني■2020■ الربع■ في■ الكلي■ الربحية■ ارتفع■مضاعف■
24.9■مرة■في■الربع■السابق.

■المصدر:■تداول،■أرقام،■بلومبرغ،■الجزيرة■كابيتال

تراجع■اتجاه■اإليرادات■خالل■الربعين■السابقين.■انكمش■هامش■صافي■الربح■
خالل■الربع■الثاني■2020■إلى■9.3%■من■18.2%■في■الربع■األول■2020،

■المصدر:■تداول،■أرقام،■بلومبرغ،■الجزيرة■كابيتال

الربع■ عن■ ■2020 الثاني■ الربع■ خالل■ كبير■ بشكل■ الهوامش■ انخفضت■ كما■
السابق.■إضافة■إلى■ذلك،■انكمشت■جميع■الهوامش■خالل■الربع■الثاني■2020■

مقارنة■بالربع■الثاني■2019■بأكثر■من■1,000■نقطة■أساس.

مالحظة:■المصارف■وشركات■التأمين■ُمستبعدة■من■حساب■هامش■إجمالي■الربح.
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أقل 1٠ مضاعفات ربحية مقارنة بمضاعف الربحية للسوق

أفضل 1٠ أسهم من حيث العائد على األصول )1٢ شهرا األخيرة( مقارنة بالسوق

أقل 1٠ مضاعفات قيمة دفترية مقارنة بمضاعف القيمة الدفترية للسوق

أفضل 1٠ أسهم من حيث العائد على حقوق المساهمين )1٢ شهرا األخيرة( مقارنة بالسوق

مكرر القيمة الدفرتية - آخر ١٢ شهر
مكرر القيمة الدفرتية للسوق
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العائد عىل حقوق املساهمني - آخر ١٢ شهر
العائد عىل حقوق املساهمني للسوق
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مكرر الربحية - آخر ١٢ شهر
مكرر الربحية للسوق
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العائد عىل األصول للسوقالعائد عىل األصول - آخر ١٢ شهر
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السوق السعودي - أهم المؤشرات المالية للربع  الثاني ٢٠٢٠

عند■■ ربحية■ مضاعفات■ أقل■ التجاري■ األهلي■ والبنك■ البحري■ شركة■ سجلت■
عند■ الكلي■ الربحية■ مضاعف■ استقر■ التوالي.■ على■ مرة■ و10.20■ مرة■ ■9.26

37.3■مرة

حققت■أسهم■اللجين■وجرير■أعلى■عائد■على■األصول■بنسب■29.1%■و%25.3■
على■التوالي.■استقر■العائد■الكلي■على■األصول■عند■%4.7

سجلت■دار■األركان■ومجموعة■سيرا■القابضة■أقل■مضاعفات■قيمة■دفترية■عند■
الكلي■ الدفترية■ القيمة■ التوالي.■استقر■مضاعف■ 0.48■مرة■و0.79■مرة■على■

عند■1.80■مرة

سجلت■كل■من■جرير■ومهارة■أعلى■معدل■للعائد■على■حقوق■المساهمين■عند■%63.7■
و44.0%■على■التوالي.■بلغ■العائد■الكلي■على■حقوق■المساهمين■%14.2

■المصدر:■تداول،■أرقام،■بلومبرغ،■الجزيرة■كابيتال■المصدر:■تداول،■أرقام،■بلومبرغ،■الجزيرة■كابيتال

■المصدر:■تداول،■أرقام،■بلومبرغ،■الجزيرة■كابيتال■المصدر:■تداول،■أرقام،■بلومبرغ،■الجزيرة■كابيتال
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أعلى 1٠ اسهم من حيث نسبة توزيع الربح إلى السعر )لالثني عشر شهرا(

أعلى وأقل 5 شركات في السوق من حيث االداء السعري 

الدين، والسيولة، ومعدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية

أعلى 1٠ شركات خسائر في السوق )كنسبة إلى رؤوس أموالها(

القروض - مليار ريال سعودي
)سايبور -(٦شهور النقدية - مليار ريال سعودي 
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المملكة العربية السعودية - تحليل العوائد والقروض
للربع الثاني ٢٠٢٠

حققت■أسهم■شركة■مهارة■والسعودية■للطباعة■والتغليف■أعلى■عائد■توزيع■
كان■ التوالي.■ على■ 7.1%■و%7.0■ بنسب■ السعر■آلخر■12■شهرا■ إلى■ الربح■

متوسط■عائد■توزيع■الربح■إلى■السعر■الكلي■للسوق■عند■%3.8

الحالي■ العام■ بداية■ أعلى■عائد■منذ■ العرب■ووفرة■ حققت■كل■من■شركة■بحر■
حتى■تاريخه■بنسب■204.4%■و111.1%■على■التوالي.■من■جانب■آخر،■سجلت■
للعائد■ انخفاض■ أكبر■ البريطاني■ السعودي■ والبنك■ بترو■رابغ■ كل■من■شركة■

بنسب■34.4%■و25.5%■على■التوالي.
مالحظة:■العوائد■منذ■بداية■العام■حتى■تاريخه■وفقا■لسعر■اإلغالق■في■السوق■كما■في■06■■سبتمبر■2020

■مالحظة:■تشمل■القروض■اإليجار■التشغيلي■وفقا■للمعيار■16■من■معايير■المعايير■الدولية■إلعداد■
التقارير■المالية

ارتفع■إجمالي■ديون■السوق■)باستثناء■البنوك■والتأمين(■خالل■الربع■الثاني■2020.■
تراجع■معدل■سعر■الفائدة■بين■البنوك■السعودية■الى■1.1%■في■الربع■الثاني■2020■

من■2.4%■في■الربع■الثالث■2019.

والعالقات■ لإلعالن■ وتهامة■ والخضري■ للتأمين■ وفا■ شركات■ من■ كل■ سجلت■
الحدية■ القيمة■ تجاوزت■ المال(■ رأس■ إلى■ )نسبة■ متراكمة■ خسائر■ العامة■

لتخفيض■رأس■المال■بنسبة■%50.

■المصدر:■تداول،■أرقام،■بلومبرغ،■الجزيرة■كابيتال■المصدر:■تداول،■أرقام،■بلومبرغ،■الجزيرة■كابيتال

■المصدر:■تداول،■أرقام،■بلومبرغ،■الجزيرة■كابيتال■المصدر:■تداول،■أرقام،■بلومبرغ،■الجزيرة■كابيتال
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جميع الشركات
النسب■)12■شهر■األخيرة(نسبة■التغيرالربع■الثاني■2020الربع■الثاني■2019

الربحالشركة■ صايف■
ريال( السهم)مليون■ الربحربح■ صايف■

ريال( السهم)مليون■ الربح■ربح■ مكرر■
)مرة(

حقوق■ عىل■ العائد■
املساهمني

القيمة■ مكرر■
)مرة( الدفرتية■

التوزيع■ عائد■
النقدي

2.9%12.91.2%8.0-29.1%1,499.70.501,063.00.35بنك■الرياض
4.6%7.40.8%9.9-34.2%251.80.31165.80.20بنك■الجزيرة

■5.50.9%عايل-262.30.35-0.38-284.7البنك■السعودي■لالستثمار ■ ■- ■
3.1%7.60.9%10.8-45.6%803.60.67436.80.36البنك■السعودي■الفرنسي

4.6%0.7-7.4%15.1--3.34-6,857.5-0.09-188.1البنك■السعودي■البريطاني
2.4%8.91.0%9.5-45.7%894.20.60486.00.32البنك■العربي■الوطني

2.5%9.30.9%2.19.6%934.20.47953.50.48مجموعة■سامبا■المالية
2.3%19.32.7%13.5-3.9%2,533.91.012,436.10.97مصرف■الراجحي

4.1%13.31.6%4.312.5%304.90.41318.10.42بنك■البالد
■9.71.4%13.8-15.3%675.70.34572.50.29مصرف■اإلنماء ■ ■- ■

3.2%17.81.8%9.1-22.3%2,685.60.902,087.70.70البنك■األهلي■التجاري
-81.٠%1٠,11٠.81,9٢4.٢البنوك

■2.41.1%عايل100.1%2.00.034.00.05األحساء■للتنمية ■ ■- ■
■5.40.9%53.521.0%15.80.2024.20.30مجموعة■أسترا■الصناعية ■ ■- ■

■5.7-24.6%سالب--1.77-11.5-0.51-3.3السعودية■للصادرات■الصناعية ■ ■- ■
■6.11.0%24.9-3.00.0515.50.26بوان ■ ■- ■

■1.0-7.9%سالب--0.26-11.6-0.04-1.7الصناعات■الكهربائية ■ ■- ■
■4.71.0%32.8-6.60.11-0.27-16.1الخزف■السعودي ■ ■- ■

■1.3-35.3%سالب--0.46-16.6-0.51-18.3الكابالت■السعودية ■ ■- ■
■1.5-87.2%سالب--1.66-57.3-7.42-255.8أميانتيت■العربية■السعودية ■ ■- ■

3.8%10.21.0%8.010.3%20.80.4922.50.53البابطين■للطاقة■واإلتصاالت
2.0%5.01.9%8.044.2%0.60.042.90.19السعودية■إلنتاج■األنابيب■الفخارية

■0.8-2.5%سالب--0.04-1.5-0.15-6.0الشرق■األوسط■للكابالت■المتخصصة ■ ■- ■
--٢٢.8-٢58.9السلع الرأسمالية

5.2%9.85.1%16.5--1.75-117.11.43143.8الخطوط■السعودية■للتموين
7.1%44.84.1%7.9-31.3%72.01.9249.41.32مهارة■للموارد■البشرية

■0.9-2.2%سالب-1.50.02-0.23-13.7السعودية■للطباعة■والتغليف ■ ■- ■
--175.49٢.9الخدمات المهنية والتجارية

■1.1-27.2%سالب--1.54-12.20.2866.2الزوردي■للمجوهرات ■ ■- ■
2.2%15.52.7%8.216.5%48.31.6152.31.74ثوب■األصيل

1.3%0.9-6.9%سالب--0.31-7.50.1416.9مجموعة■فتيحي■القابضة
■1.6-82.4%سالب--0.97-17.3-2.78-49.5نسيج■ ■ ■- ■

■0.6-3.5%سالب--0.16-4.10.0513.0العبداللطيف■لالستثمار■الصناعي ■ ■- ■
■1.3-17.2%سالب-4.30.11-0.04-1.7السعودية■للتنمية■الصناعية ■ ■- ■

--٢٠.956.7السلع طويلة األجل
■1.1-8.9%سالب--0.39-2.80.128.8مطابخ■ومطاعم■ريدان ■ ■- ■

1.4%4.93.8%15.8--1.74-49.60.9591.0لجام■للرياضة
1.6%8.43.3%25.1-9.9%13.50.3112.10.28الوطنية■للتربية■والتعليم
1.2%11.41.0%10.5-4.70.10-0.08-3.6الخليج■للتدريب■والتعليم
4.0%10.52.7%15.8--0.53-40.90.6334.2هرفي■للخدمات■الغذائية
■16.20.6%3.3--0.57-65.20.22170.2مجموعة■سيرا■القابضة ■ ■- ■

■1.2-21.6%سالب231.0%0.60.012.10.04عبدالمحسن■الحكير■للسياحة■والسفر ■ ■- ■
■2.5-13.2%سالب--0.19-0.20.022.0المشروعات■السياحية ■ ■- ■

1.8%2.41.3%42.6--0.10-3.90.049.9دور■للضيافة
--173.0297.4الخدمات اإلستهالكية

■8.61.8%20.920.6%19.70.2223.80.26أمالك■العالمية■للتمويل■العقاري ■ ■- ■
1.6%2.60.8%17.3-71.3%16.40.334.70.09السعودية■للصناعات■المتطورة

6.9%0.9-3.7%عايل--0.30-143.60.041,126.8المملكة■القابضة
■0.8-4.0%سالب--0.03-18.60.153.2عسير■للتجارة■والسياحة■والصناعة ■ ■- ■

■1.7-3.0%سالب238.5%0.10.010.30.02الباحة■لإلستثمار■والتنمية ■ ■- ■
--198.31,1٠1.٢اإلستثمار والتمويل

■1.1-42.7%سالب--1.64-1,435.1-0.35-308.5رابغ■للتكرير■والبتروكيماويات ■ ■- ■
2.3%39.13.7%11.5-16.7%17.30.2914.40.24الدريس■للخدمات■البترولية■و■النقليات

2.2%23.95.6%19.4-72.7%92,791.00.4625,370.00.13أرامكو■السعودية
1.2%3.41.5%27.7-30.6%10.20.687.10.47المصافي■العربية■السعودية

2.7%16.61.5%16.4-45.60.12760.61.93الوطنية■للنقل■البحري
-73.3%9٢,555.6٢4,717.٠الطاقة
0.6%12.62.5%29.7-110.20.21409.60.77صافوال

■3.2-27.6%سالب--0.09-0.30.040.7وفرة■للصناعة■والتنمية ■ ■- ■
2.8%20.03.2%20.817.5%58.31.7970.42.17السعودية■لمنتجات■األلبان■واألغذية

1.6%13.43.2%10.525.3%582.50.58643.90.64المراعي
1.5%12.01.9%34.1-25.90.83-0.12-3.7حلواني■إخوان

■9.21.3%عايل-7.10.07131.61.30الوطنية■للتنمية■الزراعية■)نادك( ■ ■- ■
■0.9-7.7%سالب-30.2%1.50.051.00.03القصيم■القابضة■لالستثمار■-■جاكو ■ ■- ■

■1.1-31.8%سالب--0.23-5.5-2.58-62.3تبوك■للتنمية■الزراعية ■ ■- ■
■16.3-19.3%سالب--0.40-13.1-0.31-10.2السعودية■لألسماك ■ ■- ■

■2.7-37.7%سالب--0.07-0.5-0.10-0.7الشرقية■للتنمية ■ ■- ■
املصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال، بلومربغ
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جميع■الشركات
النسب■)12■شهر■األخيرة(نسبة■التغيرالربع■الثاني■2020الربع■الثاني■2019

الربحالشركة■ صايف■
ريال( السهم)مليون■ الربحربح■ صايف■

ريال( السهم)مليون■ الربح■ربح■ مكرر■
)مرة(

حقوق■ عىل■ العائد■
املساهمني

القيمة■ مكرر■
)مرة( الدفرتية■

التوزيع■ عائد■
النقدي

2.8%0.9-1.6%سالب-1.20.0411.90.40الجوف■للتنمية■الزراعية
■0.9-0.1%سالب-0.70.01-0.04-1.8جازان■للطاقة■والتنمية ■ ■- ■

86.9%68٢.41,٢75.٢إنتاج األغذية
2.3%29.85.8%113.322.2%58.70.65125.21.39أسواق■عبدالله■العثيم

■6.21.3%35.1-3.80.0819.20.43السعودية■للتسويق ■ ■- ■
■12.8-148.1%سالب-0.30.23-2.58-3.9مجموعة■أنعام■الدولية■القابضة ■ ■- ■

146.9%58.6144.8تجزئة األغذية والمواد االستهالكية
0.4%20.74.1%14.521.8%168.00.48192.30.55مجموعة■الدكتور■سليمان■الحبيب■للخدمات■الطبية

■7.11.5%33.222.5%12.30.1316.40.18الشرق■األوسط■للرعاية■الصحية ■ ■- ■
1.7%24.14.0%28.219.8%90.30.90115.71.16المواساة■للخدمات■الطبية

■7.21.4%95.424.2%20.00.1739.10.33الحمادي■للتنمية■واإلستثمار ■ ■- ■
2.5%8.32.3%26.2-54.4%15.30.207.00.09دله■للخدمات■الصحية■القابضة

3.8%9.51.5%86.619.5%13.80.3125.80.57الوطنية■للرعاية■الطبية
■2.51.3%عايل30.0%30.90.3740.20.48الكيميائية■السعودية ■ ■- ■

٢4.5%35٠.6436.4خدمات ومعدات الرعاية الصحية
■10.61.2%40.312.3%10.10.2914.10.40الجزيرة■تكافل■تعاوني ■ ■- ■

■21.33.1%198.420.7%70.40.56210.11.68التعاونية■للتأمين ■ ■- ■
■3.91.0%عايل-4.70.09-0.22-11.2مالذ■للتأمين ■ ■- ■

■3.71.8%عايل-4.10.0527.00.34البحر■المتوسط■والخليج■للتأمين ■ ■- ■
■3.71.1%عايل53.3%6.80.3410.40.52أليانز■السعودي■الفرنسي■للتأمين ■ ■- ■

■1.6-1.8%سالب-31.81.27-1.42-35.4سالمة■للتأمين ■ ■- ■
■5.61.0%سالب-29.30.45-0.24-15.8والء■للتأمين ■ ■- ■

■3.30.9%69.332.6%4.70.168.00.27الدرع■العربي■للتأمين ■ ■- ■
■1.5-10.0%سالب--0.04-1.5-0.16-5.5ساب■تكافل ■ ■- ■

■2.80.9%سالب-4.00.1337.21.24العربية■السعودية■للتأمين ■ ■- ■
■7.21.1%عايل-1.10.079.60.64اإلتحاد■التجاري■للتأمين ■ ■- ■

■2.91.4%عايل28.3%3.00.183.90.23األهلي■تكافل ■ ■- ■
■1.3-46.4%سالب-0.60.05-0.46-5.7األهلية■للتأمين ■ ■- ■

■4.22.8%عايل185.4%2.50.187.10.50المجموعة■المتحدة■للتأمين ■ ■- ■
■1.3-9.1%سالب-4.60.18-0.47-12.5التأمين■العربية ■ ■- ■
■14.01.0%83.89.3%18.10.4533.30.83االتحاد■للتأمين ■ ■- ■

■1.2-19.2%سالب9.6%-1.07-26.6-0.97-24.3سوليدرتي■تكافل ■ ■- ■
■12.21.9%عايل-12.70.64-0.75-15.0الوطنية■للتأمين ■ ■- ■

■1.6-3.5%سالب-4.30.18-0.18-4.3أمانة■للتأمين ■ ■- ■
■14.01.8%14.813.5%30.50.6135.00.70أكسا■للتأمين ■ ■- ■

■3.61.2%سالب-4.30.2118.80.94الخليجية■العامة■للتأمين ■ ■- ■
■1.1-2.1%سالب-3.00.1020.00.67بروج■للتأمين ■ ■- ■

■1.71.6%عايل-44.0%7.50.194.20.10العالمية■للتأمين ■ ■- ■
■2.60.7%20.3-49.1%17.70.229.00.11السعودية■إلعادة■التأمين ■ ■- ■

■0.9-0.2%36.5--0.04-7.30.181.4المتحدة■للتأمين ■ ■- ■
■25.43.5%67.517.7%216.11.80362.03.02بوبا■العربية■للتأمين ■ ■- ■

■1.0-22.5%سالب-12.30.31-0.16-6.4الصقر■للتأمين ■ ■- ■
■9.81.3%214.717.0%3.80.1912.00.60ْتشب■العربية■للتأمين ■ ■- ■

■1.8-42.3%سالب--0.12-1.8-1.85-27.7عناية■السعودية■للتأمين ■ ■- ■
■17.82.2%87.416.5%51.11.2895.72.39الراجحي■للتأمين ■ ■- ■

■1.6-8.9%سالب-12.40.41-0.34-10.1اإلنماء■طوكيو■مارين ■ ■- ■
٢41.8%٢9٢.3998.9التأمين

■0.7-12.7%سالب--0.24-31.3-0.07-8.6كيمائيات■الميثانول ■ ■- ■
1.8%2.11.1%16.7-203.0%0.10-183.50.38188.9الوطنية■للبتروكيماويات

4.9%1.3-2.0%عايل--0.32-2,030.00.682,224.0السعودية■للصناعات■األساسية■-■سابك
3.0%19.13.4%17.9-5.4%380.40.91359.80.73األسمدة■العربية■السعودية

■0.8-7.9%سالب--0.11-212.10.32188.8التصنيع■الوطنية ■ ■- ■
■34.82.0%6.7--183.00.31-1.03-71.0شركة■اللجين ■ ■- ■

■1.6-2.0%سالب--0.39-3.3-0.04-1.0نماء■للكيماويات ■ ■- ■
5.6%1.1-0.1%27.9-126.8%0.19-205.10.4654.9المجموعة■السعودية■لالستثمار■الصناعي
5.4%3.51.5%29.1--316.10.5644.80.07ينبع■الوطنية■للبتروكيماويات■)ينساب(

3.8%0.7-1.3%عايل-146.9%0.48-210.90.2999.0الصحراء■للبتروكيماويات
4.6%21.23.3%13.7--192.30.89155.00.34المتقدمة■للبتروكيماويات

■0.8-7.4%سالب45.8%0.41-398.2-0.18-273.1شركة■كيان■السعودية■للبتروكيماويات ■ ■- ■
■9.40.9%12.2-21.70.24-0.02-1.9أسمنت■حائل ■ ■- ■

■6.20.8%17.7-33.00.37-0.02-2.6أسمنت■نجران ■ ■- ■
■9.51.0%12.211.3%32.30.1736.20.15إسمنت■المدينة ■ ■- ■

■4.90.8%15.7-0.3%14.00.0813.90.70أسمنت■المنطقة■الشمالية ■ ■- ■
2.1%16.51.5%70.710.2%12.30.2221.00.45أسمنت■ام■القرى

6.7%6.70.9%11.5-79.6%37.30.377.60.61أسمنت■العربية
املصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال، بلومربغ
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جميع الشركات
النسب )12 شهر األخيرة(نسبة التغيرالربع الثاني 2020الربع الثاني 2019

الشركة 
الربح صايف 

ريال( )مليون 
السهم ربح 

الربح صايف 
ريال( )مليون 

السهم ربح 
الربح  مكرر 

)مرة(
حقوق  عىل  العائد 

املساهمني
القيمة  مكرر 
)مرة( الدفرتية 

التوزيع  عائد 
النقدي

2.0%8.41.0%11.8-10.0%53.20.2647.90.96أسمنت■اليمامة
6.2%18.32.6%16.1-18.0%92.30.6075.71.24أسمنت■السعودية

5.9%24.62.7%21.311.4%70.50.7885.51.31شركة■أسمنت■القصيم
7.0%17.42.2%48.614.5%90.80.65134.90.58أسمنت■المنطقة■الجنوبية

6.2%8.51.2%14.6-9.3%40.40.2636.70.99أسمنت■ينبع
4.4%9.51.0%11.0-31.80.3730.50.32أسمنت■المنطقة■الشرقية

■3.40.8%18.9-9.00.100.50.11أسمنت■تبوك ■ ■- ■
■1.70.7%عايل-0.10.007.20.80أسمنت■الجوف ■ ■- ■

■15.84.9%24.4--0.20-3.00.671.3الكثيري■القابضة ■ ■- ■
■1.1-12.8%سالب-177.0%10.00.38-0.14-13.0تكوين■المتطورة■للصناعات ■ ■- ■

■8.71.0%11.6--9.70.3510.70.29الصناعات■الكيميائية■األساسية ■ ■- ■
■1.3-4.0%سالب78.2%0.86-434.1-0.20-243.7التعدين■العربية■السعودية ■ ■- ■

2.6%26.62.8%11.0-34.7%10.10.686.60.08زهرة■الواحة■للتجارة
■2.70.8%عايل-11.40.07-0.08-4.0الشرق■األوسط■لصناعة■وإنتاج■الورق ■ ■- ■

■0.8-6.7%سالب-0.36-10.1-0.04-1.4الصناعات■الزجاجية■الوطنية ■ ■- ■
■2.7-9.6%سالب--0.27-3.4-0.41-4.8تصنيع■مواد■التعبئة■والتغليف■-■فيبكو ■ ■- ■

■1.1-23.0%سالب88.1%0.11-7.7-0.15-4.1معدنية ■ ■- ■
■2.5-28.1%سالب-124.7%3.80.63-1.69-15.5السعودية■لصناعة■الورق ■ ■- ■

■1.11.4%عايل-146.6%0.90.34-0.04-2.0اليمامة■للصناعات■الحديدية ■ ■- ■
■6.21.3%24.7--6.00.1412.20.35اتحاد■مصانع■األسالك ■ ■- ■

■1.4-12.0%سالب--0.53-27.0-0.20-10.2السعودية■ألنابيب■الصلب ■ ■- ■
1.8%8.90.9%12.5-5.20.56-0.06-1.9الجبس■األهلية

3.0%0.8-4.6%عايل--0.42-8.10.2018.8العربية■لألنابيب
■0.7-10.3%سالب--0.48-58.3-0.83-49.6الزامل■لالستثمار■الصناعي ■ ■- ■

--3,54٢.8٢,393.5المواد االساسية
■7.2-78.8%سالب--1.25-1.20.169.4تهامة■لإلعالن■والعالقات■العامة ■ ■- ■

■17.83.7%20.9-12.1%85.61.0775.30.94المجموعة■السعودية■لألبحاث■والتسويق ■ ■- ■
-٢4.1%86.865.9اإلعالم والترفيه

1.5%1.9-8.1%سالب-25.30.21-1.55-186.5السعودية■للصناعات■الدوائية■والمستلزمات■الدوائية
-٢5.3-186.5األدوية

■1.0-12.7%سالب--0.46-27.3-0.46-27.5البحر■األحمر■لخدمات■اإلسكان ■ ■- ■
5.3%9.32.3%21.7-31.5%223.00.47152.80.32المراكز■العربية

5.9%3.30.9%18.0--0.09-15.10.226.5األندلس■العقارية
■1.0-7.6%سالب--0.02-21.50.094.7العقارية■السعودية ■ ■- ■

6.0%5.91.1%62.120.8%49.20.3179.80.50طيبة■القابضة
2.3%2.82.5%41.9--0.15-87.20.5325.5مكة■لإلنشاء■والتعمير

5.3%8.11.2%9.015.2%50.00.2854.60.31الرياض■للتعمير
■0.9-12.5%سالب--0.24-204.9-0.13-106.4إعمار■المدينة■االقتصادية ■ ■- ■

■2.5-12.2%سالب--0.50-29.80.03465.2جبل■عمر■للتطوير ■ ■- ■
■1.20.5%30.4-86.2%75.00.0710.40.01دار■األركان■للتطوير■العقاري ■ ■- ■

■0.9-0.4%سالب-0.00-5.50.020.3مدينة■المعرفة■اإلقتصادية ■ ■- ■
--4٢٢.3436.9إدارة و �تطوير العقارات

2.9%12.81.9%22.915.9%5.40.536.60.65باعظيم■التجارية
2.9%33.54.5%24.713.9%72.51.2190.41.51المتحدة■لإللكترونيات

3.1%16.01.9%13.5-13.2%5.10.094.40.07السعودية■لخدمات■السيارات■والمعدات■-■ساسكو
4.8%65.89.4%23.215.3%169.11.41208.41.74جرير■للتسويق

■3.3-73.5%سالب--2.50-224.01.07525.4شركة■فواز■عبدالعزيز■الحكير■وشركاه ■ ■- ■
1.0%11.52.5%52.825.2%21.70.6033.10.92السعودية■للعدد■واألدوات■-■ساكو

■0.8-1.5%سالب-5.10.08-0.14-9.0الحسن■غازي■إبراهيم■شاكر ■ ■- ■
--488.8177.3تجزئة السلع الكمالية

■12.51.5%9.8--0.19-3.00.301.9بحر■العرب■ألنظمة■المعلومات ■ ■- ■
4.3%37.12.8%87.68.9%13.00.6524.41.22المعمر■ألنظمة■المعلومات

4٠.5%16.1٢٢.6البرمجيات والخدمات
4.1%17.12.8%16.2-4.3%2,848.01.422,724.21.36اإلتصاالت■السعودية

■1.71.2%عايل-37.80.05185.20.24اتحاد■إتصاالت■-■موبايلي ■ ■- ■
■9.71.3%12.0-55.0%130.20.2258.60.10شركة■االتصاالت■المتنقلة■السعودية ■ ■- ■

■0.9-31.6%سالب--0.54-12.3-1.39-31.9إتحاد■عذيب■لالتصاالت ■ ■- ■
-1.٠%٢,984.1٢,955.7االتصاالت

2.3%8.71.3%164.923.2%21.30.2656.50.69السعودية■للخدمات■الصناعية
3.2%1.5-1.9%16.1--1.05-123.90.66197.9السعودية■للخدمات■األرضية

■0.9-8.1%عايل--1.11-138.6-0.07-9.2السعودية■للنقل■الجماعي ■ ■- ■
■1.7-1.9%عايل--0.24-1.80.067.2باتك■لإلستثمار■واألعمال■اللوجستية ■ ■- ■

2.9%14.11.6%10.6-48.1%43.50.6122.60.32المتحدة■الدولية■للمواصالت
--181.٢٢64.6النقل

5.8%1.91.4%عايل62.8%8.10.1113.30.18الغاز■والتصنيع■األهلية
4.3%0.9-1.7%عايل--0.21-788.80.19868.6السعودية■للكهرباء

--796.9855.3المرافق العامة
املصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال، بلومربغ
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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 |  8٠٠ 116 9999

تعد شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( الذراع االستثماري لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام 
الشريعة اإلسالمية في جميع تعامالتها. تعمل الجزيرة كابيتال تحت إشراف هيئة سوق المال السعودية. لقد تم ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل 
في أعمال األوراق المالية بصفة أصيل و وكيل والتعهد بالتغطية وخدمات اإلدارة 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.

نبذة عن الجزيرة كابيتال
ث

إدارة األبحا
إدارة الوساطة والمراكز االستثمارية

ف
صني

ت الت
صطلحا

شرح م

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 أولئك 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.

رئيس إدارة األبحاث

طلحة نزر
+966 11 2256250

t.nazar@aljaziracapital.com.sa

محلل أول

جاسم اجلبران
+966 11 2256248

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

محلل

عبدالرحمن املشعل
+966 11 2256374

A.Almashal@Aljaziracapital.com.sa

محلل

فيصل السويلمي
+966 11 2556115

F.alsuweilmy@aljaziracapital.com.sa

املدير العام إلدارة أعمال الوساطة واملبيعات

عالء اليوسف 
+ 966112256060

a.yousef@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - 
رئيس اإلدارة الدولية واملؤسسات

أحمد سلمان 
+966 11 2256201 

a.salman@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - املنطقة الشرقية ومنطقة 
القصيم 

عبد اهلل الرهيط
+966 16 3617547

 aalrahit@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - مجموعة خدمات الوساطة 
واملبيعات في املنطقة الوسطى واملنطقة الغربية

سلطان إبراهيم املطوع
+966 11 2256364

 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa


