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يوليو ٢٠٢٢
تقرير التوقعات

الثاني ٢٠٢٢ التوقعات املالية للربع 

توقعات الربع الثاني 2022 - نمو صافي الربح عن الربع المماثل من العام الســابق بنســبة 5%؛ ارتفاع قطــاع البنوك وقطاع االتصاالت وتراجع 
البتروكيماويات واألسمنت  قطاعي 

نقدم في هذا التقرير توقعاتنا لنتائج 40 شــركة للربع الثاني 2022 في مختلف القطاعات. من المتوقع أن يرتفع إجمالي صافي ربح هذه الشــركات )باستثناء أرامكو( إلى 23.2 مليار ريال سعودي، 

مقابل 22.0 مليار ريال ســعودي في الربع الثاني2021، ارتفاع 5.3% عن الربع المماثل من العام الســابق، بدعم من نمو صافي ربح معادن خالل نفس الفترة بنسبة 109.1% وارتفاع أرباح قطاعي 

البنوك واالتصاالت. من المتوقع أن ينخفض صافي ربح قطاع البتروكيماويات عن الربع المماثل من العام الســابق بنســبة 13.5% و32.2% لقطاع األسمنت، كما يتوقع أن ينخفض صافي ربح جميع 

الشــركات تحت التغطية عن الربع الســابق بنسبة 3.6%، ويرجع ذلك في معظمه إلى االنخفاض في قطاع البتروكيماويات بنسبة 11.3%. من المرجح أن يحقق قطاع البتروكيماويات صافي ربح في 

الربع الثاني 2022 بنحو 9.8 مليار ريال سعودي مقابل 11.3 مليار ريال سعودي في الربع الثاني 2021 نتيجة انخفاض الهوامش. من المتوقع أيضا ارتفاع صافي أرباح البنوك اإلسالمية في المملكة 

)باستثناء بنك الجزيرة( عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 14.3% بدعم من ارتفاع صافي ربح مصرف الراجحي بنسبة 15.6% نتيجة للتوسع في اإلقراض. من المرجح أن يرتفع صافي ربح 

قطاع االتصاالت عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 13.4% مع زيادة متوقعة من خانتين في صافي ربح جميع شركات االتصاالت الثالث. من المتوقع انخفاض صافي ربح قطاع األسمنت في 

الربع الثاني 2022 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 32.2% إلى 370.4 مليون ريال سعودي.

تأثرت األسواق في الربع الثاني 2022 باألحداث العالمية مثل التقلبات في أسعار النفط بسبب استمرار الحرب الروسية األوكرانية والعقوبات التي فرضها االتحاد األوروبي على النفط الروسي، كما 

ارتفعت مســتويات التضخم في الواليات المتحدة وأوروبا إلى أعلى مســتوى في 40 عام، كما حدث ذلك أيضا في االقتصاديات العالمية نتيجة االرتفاع الكبير في أســعار الفائدة من قبل االحتياطي 

الفيدرالي األمريكي والبنوك المركزية األخرى. 

شــهدت أســعار النفط تقلبات كبيرة خالل الربع وتراوحت من مستوى منخفض عند 98.5 دوالر أمريكي للبرميل إلى أعلى مستوى له عند 123.6 دوالر أمريكي للبرميل. أغلقت أسعار النفط بنهاية 

الربع عند 114.8 دوالر أمريكي للبرميل، ارتفاع 6.4% من بداية الربع. أدت توقعات نقص المعروض إلى اســتمرار ارتفاع أســعار النفط، فيما أدى القلق من انخفاض الطلب بســبب احتمال التباطؤ 

المحتمل في االقتصاد العالمي إلى استمرار الضغط على األسعار. ارتفعت أسعار عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 69.8%. ارتفعت صادرات النفط السعودية في شهر أبريل عن الشهر السابق 

بنسبة 2% أو 37% عن الشهر المماثل من العام السابق إلى أعلى مستوى في عامين عند 7.38 مليون برميل يوميا. بلغ إجمالي اإلنتاج 10.44 مليون برميل يوميا في شهر أبريل 2022، أعلى مستوى 

منذ أبريل 2020.

ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي السعودي في الربع األول 2022 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 9.9% )الربع الرابع 2021: ارتفاع 6.7%(، بدعم من االرتفاع الكبير في الناتج المحلي اإلجمالي 

النفطي عن الربع المماثل من العام الســابق بنســبة 20.3% ونمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة 3.7%. ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي عن الربع السابق بنسبة 2.6% مقارنة بارتفاع %1.6 

في الربع الرابع 2021. انخفض المعروض النقدي في مايو 2022 عن الشــهر الســابق بنسبة 0.5%، فيما ارتفع عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 7.8%. ارتفع إجمالي الودائع تحت الطلب 

في مايو 2022 عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 2.9%. بلغ مؤشر مديري المشتريات في مايو 55.7 نقطة، حول مستوى شهر أبريل. استمر التحسن في إجمالي أعمال القطاع غير النفطي، 

لكن تأثير ارتفاع أســعار المواد األولية وتكاليف الشحن ســلبا على القطاع. تراجع اإلنفاق االستهالكي في مايو عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 2.4%، فيما ارتفعت المعامالت اإللكترونية 

عبر نقاط البيع خالل نفس الفترة بنسبة 5.0%. تراجع التضخم قليال في مايو نتيجة تراجع نمو مؤشر أسعار المستهلكين عن الشهر المماثل من العام السابق إلى 2.2%، بعد تحقيق أعلى مستوى له 

خالل عشرة شهور في أبريل عند 2.3%. كانت أسعار األغذية والمشروبات وأسعار النقل المساهم الرئيسي في ارتفاع التضخم.

رفع البنك المركزي الســعودي )ســاما( معدل اتفاقيات إعادة الشراء ومعدل اتفاقيات إعادة الشــراء المعاكس بمقدار 100 نقطة أساس )مايو: 50 نقطة أساس؛ يونيو 50 نقطة أساس( خالل الربع 

الثاني 2022 نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس من قبل االحتياطي الفيدرالي األمريكي. نتيجة لذلك، يبلغ معدل إعادة الشراء حاليا 225 نقطة أساس، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء 

المعاكس 175 نقطة أساس. انخفض مؤشر السوق الرئيسي في الربع الثاني 2022 بنسبة 12.0% ليغلق عند 11,523.3، كما في 30 يونيو 2022.

من المرجح أن يؤثر ارتفاع إجمالي تكاليف المدخالت بسبب الضغوط التضخمية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة على صافي أرباح بعض الشركات. قد يؤدي ارتفاع أداء االقتصاد المحلي مع رفع كل 

القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19” وزيادة النشاط التجاري إلى تحسن صافي أرباح بعض الشركات.

قطاع البنوك: توقعات بتباطؤ نمو اإلقراض مع ترجيح الضغط على تكلفة األموال بسبب ضعف السيولة  

من المتوقع تباطؤ نمو القروض لدى قطاع البنوك في ظل تســارع رفع أســعار الفائدة وتباطؤ نمو الرهن العقاري. يتوقع أيضا أن ترتفع تكلفة التمويل )الودائع( خالل الربع الثاني 2022 بســبب 

ضعف الســيولة الذي أدى إلى ارتفاع معدل ســعر الفائدة بين البنوك السعودية - سايبور. بالمقارنة مع الربع السابق، يتوقع أن يتراجع صافي ربح البنوك المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية )عدا بنك 

الجزيرة( للربع الثاني 2022 بمعدل 0.7%، بينما نتوقع أن يقابل ارتفاع تكلفة التمويل تحسن عوائد األصول. يتوقع ارتفاع صافي ربح القطاع خالل الربع عن الربع المماثل من العام السابق بمعدل 

14.3% بدعم من ارتفاع صافي ربح كل من مصرف الراجحي ومصرف اإلنماء بمعدالت 15.6% و11.6% على التوالي. كما يتوقع ارتفاع القروض والودائع عن الربع المماثل من العام السابق بنسب 

22.7% و11.6% على التوالي، بقيادة مصرف الراجحي. من المتوقع ارتفاع صافي ربح مصرف الراجحي  عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 15.6%، بدعم من ارتفاع صافي الدخل من التمويل 

واالستثمار بنسبة 8.3% نتيجة نمو اإلقراض بنسبة 28.7%. من المرجح ارتفاع صافي ربح مصرف اإلنماء عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 11.6% نتيجة ارتفاع صافي الدخل من التمويل 

واالستثمار بنحو 9.0%. يقدر نمو صافي ربح بنك البالد عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 8.1% بدعم من ارتفاع صافي الدخل من التمويل واالستثمار بنسبة %12.9.
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البتروكيماويات السعودي: تراجع في األرباح نتيجة تقلص الهوامش  قطاع 

يتوقع أن يتراجع صافي ربح قطاع البتروكيماويات الســعودي خالل الربع الثاني 2022 عن الربع المماثل من العام الســابق بنسبة 13.2% و11.0% عن الربع السابق، وذلك نتيجة النكماش هوامش 

المنتجات وضعف هوامش إجمالي الربح. ارتفع متوسط أسعار المواد األولية للغازات البترولية السائلة، حيث ارتفع متوسط أسعار البروبان عن الربع السابق بمقدار 5.4% بينما ارتفع متوسط أسعار 

البيوتان خالل نفس الفترة بمقدار %6.9.

ارتفعت أسعار خام برنت منذ بداية الربع بنسبة 6.4% و52.8% عن الربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 114.8 دوالر أمريكي للبرميل كما في 30 يونيو. تباين أداء نشاط التصنيع خالل شهر 

مايو، حيث ارتفع مؤشــر مديري المشــتريات الصناعية في الواليات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 56.1 من 55.4 في أبريل، مع الزيادة في الطلبات الجديدة واإلنتاج وسط تخفيف نقص اإلمدادات. 

ارتفع مؤشر كايشن لمدراء مشتريات الصناعة في الصين إلى 48.1 من 46.0، لكنه ال يزال في منطقة االنكماش للشهر الثالث على التوالي نتيجة تباطؤ وتيرة اإلنتاج. انخفض مؤشر مديري المشتريات 

التصنيعي في منطقة اليورو في مايو إلى 54.6 مقابل 55.5 في أبريل، نتيجة نقص المعروض والضغوط التضخمية وتراجع الطلب.

ارتفع متوســط أســعار ميثيل ثالثي بوتيل اإليثيلين في الربع الثاني 2022 عن الربع السابق بنسبة 23.9%، األعلى من بين جميع المنتجات بدعم من ارتفاع أسعار البنزين، فيما انخفض سعر اليوريا 

قليال بنسبة 0.7% ليقلص مكاسب النصف الثاني من الربع. انخفض سعر الميثانول عن الربع السابق بمعدل 3.4% بسبب زيادة المعروض، بينما ارتفع سعر خالت الفينيل األحادي خالل نفس الفترة 

بنسبة 11.4% نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات النهائية. انخفضت أسعار البولي كربونات عن الربع السابق بنسبة 6.3% بسبب انخفاض الطلب من قطاع تصنيع السيارات في ظل الصعوبات التي 

تواجه سالســل اإلمداد. انخفضت أســعار البولي كربونات وجاليكول اإليثيلين األحادي )آســيا( خالل الربع بمعدالت بلغت 1.0% و6.0% على التوالي، كما تراجعت أسعار جميع فئات البولي إيثيلين 

بمعدل %3.0.

من المتوقع أن تســجل شــركة سابك صافي ربح للربع الثاني 2022 بقيمة 5.610 مليون ريال سعودي، انخفاض 13.4% عن الربع السابق، بسبب التوقعات بتراجع حجم المبيعات وانكماش هامش 

إجمالي الربح. من المرجح أن تحقق شــركة ســابك للمغذيات الزراعية صافي ربح بقيمة 2,369 مليون ريال سعودي، انخفاض 5.7% عن الربع السابق بسبب اإلغالق المقرر لمدة 18 يوم لصيانة 

مصنع ابن البيطار وانخفاض هامش إجمالي الربح. من المتوقع أن ينخفض صافي ربح شركة سبكيم عن الربع السابق بنسبة 4.0% إلى 1,036 مليون ريال سعودي، نتيجة أعمال الصيانة المجدولة 

للشــركة العالمية لإلســيتيل لمدة 21 يوم. يتوقع أن تحقق شــركة كيان صافي ربح في الربع الثاني 2022 بقيمة 127.5 مليون ريال ســعودي، انخفاض 39.1% عن الربع السابق بسبب التوقعات 

بتقلص هامش إجمالي الربح وأسعار المنتجات.

قطاع االتصاالت: نمو قوي في صافي األرباح

من المتوقع ارتفاع صافي ربح قطاع االتصاالت في الربع الثاني 2022 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 13.4%، نتيجة االرتفاع الكبير في صافي ربح شركات االتصاالت خالل نفس الفترة. 

من المتوقع ارتفاع إجمالي إيرادات القطاع عن الربع المماثل من العام الســابق بنســبة 6.6%، نتيجة تعافي قطاعات األفراد وخدمات التجوال بســبب تخفيف قيود الســفر واستمرار قوة أداء حلول 

الشــركات واأللياف البصرية. من المتوقع ارتفاع صافي ربح قطاع االتصاالت عن الربع الســابق بنسبة 2.6% بدعم من نمو صافي ربح شركة االتصاالت السعودية وموبايلي، مقابل انخفاض جزئي 

في صافي ربح زين السعودية. من المرجح انكماش هامش إجمالي ربح القطاع عن الربع المماثل من العام السابق بنحو 40 نقطة أساس، نتيجة انخفاض هوامش زين السعودية. من المتوقع ارتفاع 

صافي ربح شركة إس تي سي في الربع األول 2022 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 10.3% إلى 3.1 مليار ريال سعودي بسبب ارتفاع اإليرادات خالل نفس الفترة بنسبة 7.0%. يتوقع أن 

تحقق شركة موبايلي صافي ربح بقيمة 344 مليون ريال سعودي )ارتفاع 41.1% عن الربع المماثل من العام السابق( بدعم من ارتفاع اإليرادات خالل نفس الفترة بنسبة 4.5% وتحسن الهوامش. 

من المرجح ارتفاع صافي ربح زين الســعودية عن الربع المماثل من العام الســابق بنسبة 62.7% بســبب الزيادة المتوقعة في اإليرادات خالل نفس الفترة بنسبة 7.0% نتيجة تعافي قطاع األفراد، 

خاصة حزم الزوار، فيما يقابل انكماش هوامش إجمالي الربح انخفاض تكاليف التشغيل. 

البيع بينما يستمر الضغط على الطلب في المدى القريب قطاع األسمنت: يشهد تعافي في أسعار 

جاءت إرساليات األسمنت المحلية ألول شهرين من الربع الثاني 2022 عند 6.7 مليون طن، مقابل 7.4 مليون طن ألول شهرين من الربع الثاني 2021 )انخفاض بنسبة 8.9% عن الربع المماثل من العام السابق(، ويمكن 

أن يكون االنخفاض نتيجة تأثير الحلول المبكر لموسم شهر رمضان المبارك وعيد الفطر في أبريل ومايو 2022 وتباطؤ أعمال البناء. كما جاءت صادرات اإلسمنت ألول شهرين من الربع الثاني 2022 عند 1.552 مليون 

طن، مقابل 1.548 مليون طن ألول شــهرين من الربع الثاني 2021، ارتفاع بنســبة 0.26% عن الربع المماثل من العام السابق. من المتوقع انخفاض صافي ربح الشركات تحت التغطية عن الربع المماثل من العام لسابق 

بنسبة 32.2%، فيما يتوقع أن ترتفع عن الربع السابق بنسبة 13.18% بسبب تحسن أسعار البيع.

من المتوقع أن يتعافى متوســط أســعار البيع خاصة لشــركات المنطقة الوسطى، على الرغم من ضعف اإلرساليات خالل الربع الثاني 2022 بسبب تأثير موسم شــهر رمضان المبارك وعيد الفطر. من المتوقع أن تحقق 

أســمنت اليمامة صافي ربح في الربع الثاني 2022 بقيمة 73.8 مليون ريال ســعودي، ارتفاع 149% عن الربع السابق فيما يتوقع أن تنخفض عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 5.1%، وذلك بدعم من توقعاتنا 

بارتفاع أســعار البيع بنســبة 59.2% إلى 170.2 ريال سعودي للطن مقابل 106.9 ريال ســعودي للطن في الربع األول 2022. من المتوقع أن تحقق أسمنت القصيم صافي ربح بقيمة 49.5 مليون ريال سعودي في 

الربع الثاني 2022، انخفاض 50.6% عن الربع المماثل من العام السابق، نتيجة انخفاض اإلرساليات بنسبة 20.8% وانخفاض أسعار البيع بنسبة 10.8%. من المتوقع أن تحقق أسمنت العربية صافي ربح للربع الثاني 

2022 بمقدار 36.0 مليون ريال سعودي، ارتفاع 7.4% عن الربع المماثل من العام السابق بدعم من ارتفاع اإلرساليات المحلية بنسبة 1.7% وتوقعاتنا بارتفاع أسعار البيع بنسبة %2.4.
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قطاع التجزئة: تحسين ثقة المستهلك تنعكس إيجابيا على القطاع؛ مع ذلك، ال تزال بعض الشركات تعاني من تحديات تتعلق بسالسل اإلمداد

عادت معظم شــركات قطاع التجزئة إلى مســتويات عمليات ما قبل تفشي جائحة كوفيد. ارتفعت المبيعات عبر نقاط البيع في مايو 2022 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 5.2%، كما ارتفع 

عدد المعامالت بنسبة 40.7% خالل نفس الفترة. نعتقد أن تأثير شهر رمضان المبارك وموسم العيد سينعكس إيجابيا على أرباح معظم الشركات.  يتوقع أن يرتفع صافي ربح شركة العثيم عن الربع 

المماثل من العام السابق بنسبة 56.9% بدعم من ارتفاع هامش إجمالي الربح بمقدار 82 نقطة أساس ونمو المبيعات بنسبة 19.2%. نتوقع أن تحقق شركة فواز الحكير صافي ربح بقيمة 58 مليون 

ريال ســعودي مقابل 47 مليون ريال ســعودي في الربع المماثل من العام السابق. يتوقع أن تحقق لجام صافي ربح بقيمة 55 مليون ريال سعودي مقابل 51 مليون ريال سعودي في الربع الثاني 

2021، بدعم من نمو المبيعات بنســبة 5%. من المرجح أن يتحســن صافي ربح جرير للتسويق عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 17.5%، بسبب االرتفاع المتوقع في المبيعات بنسبة %6.7 

مع اتســاع هامش إجمالي الربح خالل نفس الفترة بمقدار 50 نقطة أســاس. من المتوقع أن تحقق شركة ساكو صافي ربح بقيمة 4 مليون ريال سعودي في الربع األول 2022 في مقابل 14 مليون 

ريال سعودي في الربع األول 2021 نتيجة انكماش هامش إجمالي الربح بمقدار 200 نقطة أساس بسبب تداعيات سالسل اإلمداد. 

التأثيرات الموسمية في هذا الربع قطاع الرعاية الصحية: زخم ثابت في األداء، لكن من المتوقع حلول 

من المتوقع أن تحقق معظم الشــركات في قطاع الرعاية الصحية نمو محدود في صافي الربح، بدعم من حركة المرضى والطاقة االســتيعابية اإلضافية، والتي ســتؤدي في نفس الوقت إلى انكماش 

بعض الهوامش. نتوقع أن يشــهد قطاع الرعاية الصحية الســعودي ارتفاع في صافي الربح للربع الثاني 2022 عن الربع المماثل من العام الســابق بنسبة 12.6%، بدعم من ارتفاع اإليرادات بنسبة 

9.5%. من المرجح أن تكون الزيادة في اإليرادات بدعم من زيادة اإلنتاجية ولكنها قد تتأثر قليال بسبب الفترة الموسمية. لذلك، من المتوقع أن يتراجع صافي الربح عن الربع السابق بنسبة 8.9%. من 

المتوقع أن تسجل شركة دله نمو في صافي الربح عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 33.3% بسبب التأثير اإليجابي لعمليات االستحواذ وبدء تشغيل الطاقة االستيعابية في مستشفى نمار. من 

المتوقع أن ينمو صافي ربح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 14.3% بدعم من نمو اإليرادات بنسبة 12.2%.  من المتوقع  أن يرتفع صافي ربح 

شــركة الحمادي بنســبة 11.2% عن الربع المماثل من العام السابق بدعم من انخفاض النفقات التشغيلية. يتوقع أن يرتفع صافي ربح شركة رعاية عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة %9.7، 

بدعم من إجراءات التحكم بالتكاليف التي اتخذتها الشركة. من المتوقع ارتفاع إيرادات المواساة للخدمات الطبية بنسبة 5.7% عن الربع المماثل من العام السابق بدعم من الزيادة في أعداد المرضى 

ومرضى التنويم. من المرجح انخفاض صافي ربح مجموعة مستشفيات السعودي األلماني عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 15.7% نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية وتكاليف التمويل.

قطاع الشركات المتنوعة: من المتوقع أن يسجل القطاع صافي ربح مقارنة بصافي خسارة العام الماضي

من المتوقع أن يسجل قطاع الشركات المتنوعة صافي ربح في الربع الثاني 2022 بقيمة 140 مليون ريال سعودي مقابل خسارة بقيمة 29 مليون ريال سعودي في الربع الثاني 2021 وصافي ربح 

بقيمة 119 مليون ريال سعودي في الربع األول 2022. نتوقع نمو صافي الربح بدعم من النمو في كل من شركة ذيب وبدجت السعودية، كما ستحقق شركة الخطوط السعودية للتموين أرباح بينما 

ســتقلل الشــركة السعودية للخدمات األرضية من خسائرها. سيستمر القطاع في االستفادة من التعافي في عدد رحالت الطيران وزيادة السفر المحلي والدولي. من المتوقع أن يتراجع صافي خسارة 

الشركة السعودية للخدمات األرضية إلى 16 مليون ريال سعودي مقارنة بصافي خسارة بقيمة 93 مليون ريال سعودي في الربع الثاني 2021. من المتوقع أن تحقق شركة الخطوط السعودية 

للتموين صافي ربح 49 مليون ريال ســعودي، مقابل خســارة بقيمة 17 مليون ريال ســعودي في الربع الثاني 2021 وصافي ربح بقيمة 35 مليون ريال سعودي في الربع األول 2022. سيكون 

صافي الربح بدعم من زيادة معدل التشــغيل وارتفاع هوامش الربح. من المتوقع أن يبلغ صافي ربح شــركة ذيب 46 مليون ريال سعودي، ارتفاع 82.4% عن الربع المماثل من العام السابق و%6.9 

عن الربع الســابق، بدعم من التعافي الجيد في أعمال التأجير األساســية والطلب المستمر على السيارات المستعملة. من المتوقع أن يرتفع صافي ربح بدجت السعودية بنسبة 9.0% عن الربع المماثل 

من العام السابق ليصل إلى 61 مليون ريال سعودي. سيتم دعم أرباح بدجت السعودية أيضا من تعافي القطاع والمساهمة من بيع السيارات المستعملة.
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كابيتال الجزيرة  املصدر: 

رمز 
اإليرادات المتوقعة اسم الشركةالشركة

الثاني 2022 للربع 
صافي الربح المتوقع 

الثاني 2022 للربع 
ربح السهم المتوقع 

الثاني 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

4.3218.6 15.6%0.8%1.04 4,167.0 7,011.6 مصرف الراجحي1120
1.7319.1 11.6%-3.9%0.40 792.9 1,723.1 مصرف اإلنماء1150
2.2119.2 8.1%-8.3%0.45 449.7 1,226.5 بنك البالد1140

االتصاالت
6.0416.2 10.3%2.5%1.56 3,111.0 17,012.0 إس تي سي7010
1.7819.6 41.1%7.8%0.45 344.0 3,896.0 موبايلي 7020
0.3631.2 62.7%-15.8%0.08 68.0 2,029.0 زين7030

تجزئة األغذية
4.7622.1 57.0%-17.6%0.84 75.2 2,587.9 أسواق العثيم4001
2.9630.4 2.9%49.4%0.86 97.8 1,272.0 بن داود القابضة4161

تجزئة السلع الكمالية
8.8218.5 17.5%-11.6%1.85 222.3 2,151.0 جرير4190
1.1118.7 24.3%غ/م0.51 58.3 1,773.4 فواز الحكير *4240
عالي0.28 -71.4%273.5%0.11 4.1 327.5 ساكو4008

المواد األساسية
7.7313.2 -26.6%-13.4%1.87 5,610.0 50,333.6 سابك2010
1.659.6 -21.3%-9.2%0.42 280.6 968.4 تصنيع2060
2.0225.1 -61.9%-19.7%0.40 227.2 1,957.2 ينساب2290
17.747.8 183.3%-5.6%4.98 2,368.6 4,482.4 سابك للمغذيات الزراعية2020
5.289.8 24.8%-4.0%1.41 1,035.5 2,473.0 سبكيم2310
2.6719.1 -42.8%-7.5%0.58 151.5 856.3 المتقدمة2330
0.5528.4 -83.6%-39.1%0.09 127.5 3,130.0 كيان2350
2.9916.7 109.1%6.3%0.47 2,310.0 9,364.8 معادن1211
1.1022.9 -5.1%149.0%0.36 73.8 221.8 أسمنت اليمامة3020
2.4620.9 -10.2%26.5%0.51 77.3 306.2 أسمنت السعودية3030
3.1718.1 -29.4%-22.8%0.48 67.2 225.3 أسمنت الجنوبية3050
3.1724.9 -50.6%97.4%0.55 49.5 139.7 أسمنت القصيم3040
1.8518.9 7.4%-14.1%0.36 36.0 217.3 أسمنت العربية3010
1.0631.6 -53.6%-50.2%0.12 19.4 211.5 أسمنت ينبع3060
0.9223.8 -57.1%24.2%0.15 21.3 78.9 أسمنت المدينة3003
1.7426.9 -58.2%-10.8%0.30 25.9 143.8 أسمنت الشرقية3080

الرعاية الصحية
1.2329.1 11.2%-27.7%0.28 44.8 239.9 الحمادي4007
5.9735.9 4.7%-1.5%1.48 148.0 556.5 المواساة 4002
3.1217.3 9.7%12.4%0.75 33.7 205.9 رعاية4005
3.6330.3 33.3%-23.3%0.70 63.4 587.0 دله 4004
4.3943.5 14.2%-4.8%1.06 371.8 1,965.1 الدكتور سليمان الحبيب4013
عالي0.34 -15.7%-60.8%0.08 7.7 491.8 المستشفى السعودي األلماني4009

الخدمات االستهالكية
سالب)0.50(غ/مغ/م)0.18()53.9(521.0 مجموعة سيرا القابضة1810
اللياقة1830 5.1317.5 7.5%18.9%1.04 54.7 233.1 وقت 

إنتاج األغذية
1.7330.3 6.6%22.3%0.51 514.0 4,729.7 المراعي2280

النقل
3.4212.9 9.0%1.7%0.86 61.3 255.4 بدجت السعودية4260
3.6716.6 82.4%6.9%1.06 45.5 212.6 شركة ذيب لتأجير السيارات4261
سالب)0.14(غ/مغ/م)0.09()16.0(460.3 الشركة السعودية للخدمات األرضية4031

الخدمات التجارية والمهنية
3.1422.8 غ/م38.3%0.60 48.8 420.1 الخطوط السعودية للتموين6004

األسعار اعتباًرا من 3 يوليو 2022      * تنتهي السنة املالية يف مارس 2023    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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