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0 

 

 % 0.61أرباح الشركات تنخفض بنحو 

 2102في الربع األول 

سجلت الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية تراجعا في األرباح المجمعة للرربرع 

% مقارنة بالربع الرمرمرامر  مرن الرعرام السرابر   وبر لر  0.61بنسبة  2102األول من عام 

 27652“  ترداول” بلغت األرباح الصافية للشركات المدرجة في السوق المالية السرعروديرة 

 مليار ريال خالل الربع الرابع من العام الحالي6 

حققت أغلب القطاعات  في السوق السعودية تراجعا فري أربراح الرربرع األول مرن الرعرام 

 الحالي بالمقارنة  مع نفس الفترة من العام الماضي 6

أحد األسباب الرئيسية وراء ه ا التراجع  هو تحقي  قطاع المراف  العامة خسارة في الربع  

مليار مقارنة  بمكاسب استثنائية جراء شطب رصريرد حسراب  065األول من ه ا العام  ب  

 مليار ريال في الربع األول من العام الماضي   765مديونية رسوم البلديات بقيمة 

 

قطاعات فقط  وسجر  قرطراع  .قطاع فيما نمت  01على مستوى السوق, تراجعت  أرباح 

مليون  عن أرباح الرربرع الرمرمرامر  .22% أو 021الطاقة أعلى نسبة نمو في األرباح بزيادة 

% عن أربراح الرربرع  الرمرقرابر  مرن 260يليه قطاع المواد األساسية بارتفاع  21056من عام 

فري  22% من أرباح السوق مقرارنرة ب 1.67العام الساب , لترتفع مساهمة القطاع إلى 

% وبالتالي زادت هيمنة 561الربع الممام  من العام المنصرف6 مم قطاع البنوك بنمو بلغ 

% فري الرربرع 12% مرقرارنرة ب 15قطاع البنوك في المساهمة في األرباح لتص  إلرى 

 الممام   

ويوضح الجدول التالي يبين التغير في أرباح القطاعات خالل الربع االول من ه ا العام مع 

 مساهمتها ألرباح السوق اإلجمالية6

 ملخص

يستعرض ه ا الرترقرريرر نرترائرج الشرركرات الرمردرجرة فري السروق الرمرالريرة 

 ومقارنتها بنفس الفترة من العام الساب 6 2102السعودية  للربع األول 

 نمو األرياح المجمعة للسوق )مليار ريال(

 المساهمة إلى اإلجمالي        صافي الدخ  )مليون ريال(      صافي الدخ  )مليون ريال(   

 Q0 2105 Q0 2102 النمو Q1 2105 Q0 2102 النمو Q0 2105 Q0 2102 القطاع

 %065 %167 )%1265( 11267 .2.76 %02262 11267 07.67 قطاع الطاقة

 %1.60 %2565 %7160 .5,1216 21561,. %260 .5,1216 0562.,2 قطاع المواد األساسية

 %162- %160 %.56. )1565( )0.161( )%27165( )1565( 1261 قطاع السلع الرأسمالية

 %161 %161 %261. .0106 .26. )%162( .0106 .0176 قطاع الخدمات التجارية والمهنية

 %.16 %162 %2267 01.67 2161 )%1561( 01.67 21267 قطاع النق 

 %160 %162 %21162 0561 )0561( )%7565( 0561 1261 قطاع السلع طويلة االج 

 %.16 %165 %5261 .01.6 5161 )%1765( .01.6 22261 قطاع الخدمات اإلستهالكية

 %161 %160 %62..1 0065 )162( )%1761( 0065 0261 قطاع اإلعالم

 %165 %162 )%2162( .2126 .1226 )%1620( .2126 27165 قطاع تجزئة السلع الكمالية

 %161 %161 )%7760( 5762 0.567 )%767( 5762 .556 قطاع تجزئة األغ ية

 %060 %061 )%1060( 25561 15162 )%1161( 25561 10.65 قطاع إنتاج األغ ية

 %061 %062 %562 1.160 11067 )%165( 1.160 15262 قطاع الرعاية الصحية

 %162 %161 %2161 7762 1761 )%1160( 7762 01161 قطاع االدوية

 %1267 %1562 %0562 .02,7026 .026.,01 %561 .02,7026 1761.,00 قطاع البنوك

 %.16 %167 %0.161 .0.16 )2.562( %162 .0.16 07162 قطاع اإلستثمار والتموي 

 %167 %061 %02265 01765 )1.561( )%.6..( 01765 11.61 قطاع التأمين

 %561 %562 %062 2,10560 2,12561 %1612 2,10560 2,10.65 قطاع اإلتصاالت

 %.16- %0.62 %5262 )0,05762( )7,71760( )%02167( )0,05762( 7,11061 قطاع المراف  العامة

 %262 %062 %012165 75265 1261 %762 75265 77161 قطاع إدارة وتطوير العقارات

 %01161 %01161 %561. 27,52.60 .07,2216 )%0.61( 27,52.60 11,21161 السوق

أسبوعًا مع الكميات 72حركة مؤشر تداول لر   
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  2102نتائج الربع األول 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخ  للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليون ريال(
 النمو Q1 2105 Q0 2102 النمو Q0 2105 Q0 2102 قطاع المواد األساسية

(5) تكوين  (162)  (20)% (556.)  (162)  (050)% 

 %(22) 22 21 % 255 22 1 مبكو

 %(.) .0 05 % 051 .0 . بى سى آى

(017) % 012 12. .25 معادن  .12 515 % 

 %(21) 2 01 % 1 2 2 أسالك

 %(15) 5 00 %(55) 5 25 اليمامة للحديد

(7) 01 انابيب السعودية  (015)% 0. (7)  (012)% 

(.) كيمانول  (01)  (21)% (07)  (01)  10% 

 %(07) 111 150 % 55 111 0.2 بتروكيم

 %71 7,712 51.,1 % 7 7,712 7,217 ساب 

 %255 215 1. %(11) 215 121 سافكو

 %01 1.0 122 % 271 1.0 011 التصنيع

(1) جبسكو  61  001 % (.)  61  01.% 

(2) %(27) 00 07 زجاج  00 .10% 

 %. 2. 75 % .00 2. 25 اللجين

 %02 0 0 %(1.) 0 1 فيبكو

(1) أنابيب  (5)  (272)% (261)  (5)  (115)% 

(1) نماء للكيماويات  22 211 % 5 22 25.% 

(0) 0 معدنية  (0.0)% (01)  (0)  50% 

 %220 .0 7 %(1.) .0 12 الزام  للصناعة

 %(71) 055 152 %(.1) 055 101 مجموعة السعودية

 % 12 011 57 % .1 011 .5 الصحراء

 %(05) 10. 552 % 1 10. 12. ينساب

(.) صناعة الورق  7 057 % (11)  7 001% 

 %(2) 070 0.1 % 7. 070 52 سبكيم العالمية

 %(.) 52 011 %(20) 52 021 المتقدمة

(221) % 51 1.1 2.7 كيان السعودية  1.1 101 % 

 % 211 1 7 %(7.) 1 02 الواحة

 %5 1 1 %(15) 1 2 اسمنت حائ 

(01) 00 اسمنت نجران  (050)% (02)  (01)  01 % 

 %1 27 21 %(11) 27 12 اسمنت المدينة

 %(51) 0 07 %(50) 0 .0 اسمنت الشمالية

 %511  01  17 %0552  01  05 اسمنت ام القرى

(.) 010 اسمنت العربية  (01.)% 55 (.)  (01.)% 

 %10 21 05 %(71) 21 70 اسمنت اليمامة

 %12 012 015 %(01) 012 0.7 األسمنت السعودي

 %(07) 75 5. %(25) 75 21 اسمنت القصيم

 %(00) 012 007 %(1) 012 017 اسمنت الجنوب

 %(75) 11 .5 %(2.) 11 021 اسمنت ينبع

 % 005 05 2 %(..) 05 71 اسمنت الشرقية

(00) 5 اسمنت تبوك  (225)% (22)  (00)  12 % 

 %(70) 1 2 %(57) 1 .0 اسمنت الجوف

 %71 .5,1216 21561,. %2 .5,1216 05.,2 اإلجمالي
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  2102نتائج الربع األول 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخ  للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليون ريال(

 النمو Q1 2105 Q0 2102 النمو Q0 2105 Q0 2102 قطاع الطاقة

(0) 1 المصافي  (011)% . (0)  (022)% 

(211) بترو رابغ  25. 27165 % .10  25. 1550% 

 %(10) 021 215 %(5.) 021 155 البحري

 % 52 27 02 % 5. 27 07 الدريس

 %(15)  11267  .2.76 % 02262  11267  07.67 اإلجمالي

 النمو Q1 2105 Q0 2102 النمو Q0 2105 Q0 2102 قطاع الخدمات التجارية والمهنية

 طباعة وتغليف
(0.)  (05)  (02)% (1.)  (05)  15% 

 التموين
020 021 (0)% 55 021 22% 

 اإلجمالي
0176. 0106. (1)% .26. 0106. .2% 

 النمو Q1 2105 Q0 2102 النمو Q0 2105 Q0 2102 قطاع السلع طويلة االج 

(00) %(1) 0 0 مجموعة السريع  0 001% 

605 0 صدق  (55)% 1 605  (51)% 

 %11 5 . %(11) 5 0262 العبداللطيف

 %211 5 1 %(75) 5 22 الزوردي

(21) %(25) 2 02 مجموعة فتيحي  2 012% 

(0561) %(1.) 0561 1261 اإلجمالي  0561 211% 

 النمو Q1 2105 Q0 2102 النمو Q0 2105 Q0 2102 قطاع النق 

 سيسكو
22 0 (55)% 5 0 (50)% 

 الخدمات األرضية
077 015 (10)% .1 015 .5% 

 الجماعي
167 (1)  (221)% (27)  (1)  21% 

 بات 
5 1 (75)% 02 1 (.2)% 

 بدجت السعودية
12 11 (5)% 22 11 21% 

 اإلجمالي
21267 01.67 (15)% 2161 01.67 21% 

 النمو Q1 2105 Q0 2102 النمو Q0 2105 Q0 2102 قطاع السلع الرأسمالية

 %(02) .2 25 % 25 .2 21 أسترا الصناعية

 %(05) 01 05 %(17) 01 22 بوان

 %(77) 00 21 % 1 00 00 صناعات كهربائية

(02) الخضري  (01)  22 % (1.)  (01)  .1 % 

(71) 00 الخزف السعودي  (27)% (.7)  (71)  21 % 

(21) الكابالت   (20)  02 % (1.)  (20)  77 % 

(2) 2 االحساء  (211)% (01)  (2)  55 % 

(17) اميانتيت  (15)  01 % (1.)  (15)  (2)% 

 %(12) 05 15 %(71) 05 15 البابطين

(15)6 %(27) 2 02 الفخارية  2 7.2 % 

(5) 1 مس   (112)% 2 (5)  (205)% 

(2) صادرات  01 210 % (27)  01 007 % 

(1565) 1261 اإلجمالي  (271)% (0.161)  (1565)  51% 
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  2102نتائج الربع األول 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخ  للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليون ريال(

 النمو Q1 2105 Q0 2102 النمو Q0 2105 Q0 2102 قطاع تجزئة السلع الكمالية

(07) شاكر  (20)  (12)% (2.)  (20)  5.% 

 %(1.) 22 72 % .. 22 01 إكسترا

 %(1.) 07 10 %(71) 07 10 ساكو

 %(01) 2 5 % 52 2 7 ساسكو

 %(01) 205 272 %(0) 205 220 جرير

       (0)الحكير

 %(27) .2126 .1226 %(7) .2126 27165 اإلجمالي

 النمو Q1 2105 Q0 2102 النمو Q0 2105 Q0 2102 قطاع إنتاج األغ ية

 )%027( )21( )12( )%.027( )21( 7 صافوال

 %55 )0( ).1(  %55 )0( )7( وفرة

 )%01( 71 72 )%11( 71 51 سدافكو

 )%11( 111 701  %7 111 122 المراعي

 )%02( .0 21 )%05( .0 21 حلواني إخوان

 %11 )7( )2( )%.20( )7( 1 نادك

 )%51( 625 0  %12 625 62 جاكو

 %12 ).( )00( )%70( ).( )1( تبوك الزراعية

 %72 ).( )01(  %17 ).( )5( األسماك

 %7761 )2( )1(  %12 )2( )1( الشرقية للتنمية

 )%0102( )21( )2( )%157( )21( 2 الجوف

 %11 )1( )7( )%021( )1( )2( جازادكو

 )%10( 25561 15162 )%11( 25561 10.65 اإلجمالي

 النمو Q1 2105 Q0 2102 النمو Q0 2105 Q0 2102 قطاع الخدمات اإلستهالكية

 %.12 .2 .0 )%15( .2 015 الطيار

 %2. )2( )21( )%051( )2( 2 مجموعة الحكير

 %7 02 05 )%25( 02 27 دور

 )%122( )0652( 1625 )%.5( )0652( )0610( شمس

 )%50( .162 01651 )%11( .162 612. الخليج للتدريب

 )%1( 12 12 )%5( 12 71 هرفي لألغ ية

 %52 .01.6 5161 )%.1( .01.6 22261 اإلجمالي

 Q0 2102 النمو Q1 2105 النمو Q0 2105 Q0 2102 قطاع اإلعالم

       (0)تهامه

(1) %(17) 02 02 األبحاث والتسوي   151% 02 

(162) %(17) 0065 0261 اإلجمالي  1.5% 0065 

 النمو Q1 2105 Q0 2102 النمو Q0 2105 Q0 2102 قطاع تجزئة األغ ية

 %(1.) 5. 0.5 % 02 5. 1. أسواق ع العثيم

 %11 02 5 %(.1) 02 21 أسواق المزرعة

(7) أنعام القابضة  (.)  (21)% (01)  (.)  17% 

 %(21) 0 2 % 1 0 0 ممار

 %(77) 5762 0.567 %(7) 5762 .556 اإلجمالي

(     لم تعلن االرباح0)  
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  2102نتائج الربع األول 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخ  للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليون ريال(

 النمو Q1 2105 Q0 2102 النمو Q0 2105 Q0 2102 قطاع البنوك

 %05 0,015 551  %5 0,015 0,115 الرياض

 %25 217 051  %01 217 .20 الجزيرة

 %1 1.0 172  %7 1.0 117 استثمار

 )%02( .22 125 )%02( .22 121 األول

 %0.1 0,002 121  %0 0,002 0,011 السعودي الفرنسي

 %12 0,112 .51  %0 0,112 .0,11 ساب

 %25 205 11.  %. 205 5.2 العربي

 %567 0,117 0,201  %. 0,117 0,210 سامبا

 )%1( 2,121 2,171  %5 2,121 2,220 الراجحي

 %01 .27 .22  %02 .27 225 البالد

 %1 722 7.1  %12 722 120 اإلنماء

 %05 2,525 .2,77  %00 2,525 2,511 االهلي

 %02 .02,7026 .026.,01 %5 .02,7026 1761.,00 اإلجمالي

 النمو Q1 2105 Q0 2102 النمو Q0 2105 Q0 2102 قطاع اإلستثمار والتموي 

 )%12( 7 01  %71 7 1 متطورة

 %011 02 )171( )%11( 02 20 عسير

 )%21( 0 1671  %5111 1657 1610 الباحة 

  %011 011 50  %00 011 025 المملكة

 %0.1 .0.16 )2.562( %7 .0.16 07162 اإلجمالي

 النمو Q1 2105 Q0 2102 النمو Q0 2105 Q0 2102 قطاع االدوية

 %21 .7 17 )%11( .7 011 الدوائية

 %21 .7 17 )%11( .7 011 اإلجمالي

 النمو Q1 2105 Q0 2102 النمو Q0 2105 Q0 2102 قطاع الرعاية الصحية

 %27 .7 10  %2 .7 77 الكيميائية

 %2 .01 55  %27 .01 27 المواساة

 )%2( 72 1. )%12( 72 27 دله الصحية

 )%05( .2 10  %7. .2 .0 رعاية

 %1 10 10  %01 10 22 الحمادي

 %02 25 52 )%20( 25 001 المستشفى السعودي األلماني

 %01 1.160 11067 )%1( 1.160 15262 اإلجمالي

 النمو Q1 2105 Q0 2102 النمو Q0 2105 Q0 2102 قطاع اإلتصاالت

 )%2( 2,722 15.,2  %2 2,722 2,717 االتصاالت

 %15 )51( )022(  %11 )51( )0.1( إتحاد إتصاالت

 )%50( )55( )17( )%250( )55( 17 زين السعودية

 -  )11(    (0)ع يب لالتصاالت

 %0 2,10560 2,12561 %1 2,10560 2,10.65 اإلجمالي

(    لم تعلن  األرباح بعد0)  
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  2102نتائج الربع األول 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخ  للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليون ريال(

 النمو Q1 2105 Q0 2102 النمو Q0 2105 Q0 2102 قطاع التأمين

 %.01 12 )507( )%51( 12 0.1 التعاونية

 %72 ).0( )15( )%025( ).0( )5( متاليف إيه أي جي العربي

 )%01( 5 2  %0 5 5 جزيرة تكاف 

 %022 01 ).1(  %01 01 5 مالذ للتأمين

 )%021( )21( 25  %57 )21( )51( ميدغلف للتأمين

 )%1( 01 01  %01 01 5 أليانز إس إف

 )%72( 5 07 )%15( 5 01 سالمة

 %17 15 25  %21 15 12 والء

 )%5.( 01 12 )%15( 01 20 الدرع العربي

 %017 0 )00( )%52( 0 2 ساب للتكاف 

 )%011( 611 07 )%011( 611 5 سايكو

 %1 )12( )11( )%550( )12( 1 وفا للتأمين

 )%72( 7 01 )%05( 7 5 إتحاد الخليج

 %22 2 . )%.0( 2 5 األهلي للتكاف 

 %112 5 2  %520 5 0 األهلية

 )%5( 2 1 )%70( 2 7 أسيج

 %1. 1 2 )%.2( 1 7 التأمين العربية

 %15 27 05  %202 27 2 االتحاد 

 %00. 5 0  %22 5 7 الصقر للتأمين

 %2. )2( )21( )%022( )2( 11 المتحدة للتأمين

 )%72( 2 .0  %0 2 5 اإلعادة السعودية

 )%22( 5 52 )%57( 5 15 بوبا العربية

 )%.( 10 11  %20 10 11 تكاف  الراجحي

 %01 00 5  %.0 00 5 ْتشب

 %10 02 01  %02 02 .0 اكسا التعاونية

 )%55( 611 .  %001 611 )612( الخليجية العامة

 %15 21 .0 )%02( 21 22 بروج للتأمين

 )%2( 00 00 )%.1( 00 05 العالمية

 %221 0 )0( )%25( 0 00 سوليدرتي تكاف 

 %11 05 02  %. 05 .0 الوطنية

 %11 )5( )01( )%70( )5( )7( أمانة للتأمين

 )%0221( )011( )7( )%0157( )011( )5( عناية

 )%.05( )1( . )%111( )1( 0 اإلنماء طوكيو م

 %025 01765 )1.561( )%5.( 01765 11.61 اإلجمالي
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  2102نتائج الربع األول 

 

 السوق المالية السعودية

 صافي الدخ  للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )مليون ريال(

 النمو Q1 2105 Q0 2102 النمو Q0 2105 Q0 2102 قطاع المراف  العامة

(01) %(11) 15 7. الغاز  15 151% 

(0,201) .1,51 كهرباء السعودية  (027)% (7,720)  (0,201)  52% 

(0,05762) 7,11061 اإلجمالي  (02167)% (7,71760)  (0,05762)  55% 

 النمو Q1 2105 Q0 2102 النمو Q0 2105 Q0 2102 قطاع إدارة وتطوير العقارات

 %02 17 11 )%5( 17 12 العقارية

 %5 25 27 )%12( 25 71 طيبة

 (0)مكة

255 2.. )00%( 27 2.. 570% 

 )%11( 11 .5  %0 11 11 التعمير

 )%52( 1 021  %.00 1 )05( إعمار

 %52 )07( ).7( )%255( )07( 5 البحر األحمر

 %52 )022( )751( )%112( )022( 1. جب  عمر

 %1 110 120  %2.11 110 02 دار األركان

 )%121( )01( . )%57( )01( )5( مدينة المعرفة

 %15 20 07 )%75( 20 15 األندلس

 %0127 755 1261 %7 75265 77161 اإلجمالي

هر مقارنة بنفس الفترة من العام الهجري الساب 01156ربيع الثاني  25(   أرباح السنة المنتهية المنتهي في 0)  
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  2102نتائج الربع األول 

 

 السوق المالية السعودية

 إخالء المسؤولية

ماليرة ومرديرريرهرا ومروالرفريرهرا ال ال ب لت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات الم كورة  في ه ا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذل  فإن شركة البالد

 6عن ذل جة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغرراض دون الرمروافرقرة الرخرطريرة  مرن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال ه ا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جرزئريرًا ألي غررض 

  6المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن ه ه المعلومات ال تشك  توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري6

 6يعتبر أي إجراء استثماري يتخ ه المستثمر بناًء على ه ا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سرترشرار اسرترثرمراري مرؤهر  قربر  ى مليس الهدف من ه ا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحق  مستقبال6 ل ل  فإننا نرنرصرح برالررجروع إلر

 6االستثمار في مث  ه ه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة به ا التقرير6
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