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 1 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 رئيسية مواضيع

لقد قمنا بعرض تقديراتنا لإليرادات واالرباح للشركات التي نقوم        
بتغطيتها في قطاعات البتروكيماويات واالسمنت والتجزئة، واالغذية 

 والزراعة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السعودية الشركات نتائج استعراض
 2017 الثالث الربع أرباح تقديرات

 القطاع شركات باستثناء)  السعودية للشركات عام بشكل ضعيفة ، الثالث للربع األرباح تظل أن المرجح من

 الربع في سنوي أساس على السعودي البتروكيماويات قطاع شركات ربحية تنخفض أن ونتوقع( .المالي

. اللقيم تكاليف رتفاعا بسبب بدورها تنخفض سوف التي المنتجات، أسعار فروقات النخفاض نتيجة الثالث

 تستمر أن المحتمل فمن السعودي، التجزئة لقطاع االستهالك أنماط في عاما ضعفا نشهد أننا عن ورغما

 على السوق في أكبر لحصص بتحقيقها وذلك االتجاه عكس في ، السوق في المسجلة الرئيسية الشركات

 وأرباحه ايراداته في انخفاضا ، والزراعة األغذية قطاع يشهد أن المحتمل ومن.  الصغيرة الشركات حساب

 قطاعا يظل أن المحتمل من ، كذلك. قويا موسما شهد الذي الثاني الربع بعد ، الثالث الربع في سواء حد على

 األجانب بعض ومغادرة الحج وموسم ، االجازات فترة طول بسبب ضعيفان ، واالتصاالت الصحية الرعاية

 يرتفع أن نتوقع أننا اذ متحسنة أرقاما السعودية البنوك تحقق أن المحتمل من ، اخر جانب من.  المملكة

 في للسوق المحركة للعوامل وبالنسبة. عام بشكل تغيير بدون المخصصات تظل وأن الربح صافي هامش

 حساب برنامج تنفيذ:  تشمل ، األسهم أسعار ترفع أن يتوقع التي الرئيسية العوامل فان القريب، المدى

 الشركات لمستحقات الحكومة تسديد ، الحكومي االنفاق زيادة الى سيؤدي مما النفط أسعار ارتفاع ، اطنالمو

 الى تؤدي ربما التي الرئيسية العوامل أما. الثالث للربع التوقعات من أفضل نتائج تحقيق الى باإلضافة ،

 وفي ، والمياه الكهرباء/ طاقةال أسعار في ارتفاع عن االعالن:  تشمل فإنها ، األسهم أسعار انخفاض

 . البنوك قبل من المخصصات

 الثالث الربع في سنوي أساس على البتروكيماويات قطاع أرباح تنخفض أن نتوقع اننا: البتروكيماويات قطاع

 فمن ، ربعي أساس على أما. المرتفعة اللقيم بتكاليف تأثرت التي المنتجات، أسعار فروقات النخفاض نتيجة

 جانب الى المبيعات حجم ارتفاع الى أساسا ذلك ويعزى ، الثالث للربع القطاع أرباح تتحسن أن المحتمل

 تقريبا% 10 بنسبة برنت خام أسعار متوسط ارتفاع عن ورغما. المنتجات معظم أسعار متوسط في التحسن

 بعد سوقال معنويات تحسن اثر على الثالث الربع في( ربعي أساس على تقريبا% 2) سنوي أساس على

 اذ الثالث الربع في متباينا البوليمرات منتجات أسعار متوسط ظل فقد االنتاج، لخفض األوبك دول اتفاقية

 بدرجة ارتفاعها عن رغما) سنوي أساس على% 2.5-1 بين تراوحت بنسبة اثيلين البولي اسعار انخفضت

 وربعي سنوي أساس على% ) 6 من بأكثر بروبلين البولي أسعار ارتفعت بينما ،(ربعي أساس على طفيفة

 جاليكول مثل ، األخرى المنتجات بعض أسعار وسجلت. المرتفعة بروبلين البولي بأسعار مدعومة ،( أيضا

%( 42)+ البوتاندويل ،%( 36)+ االكريليك حامض ،(سنوي أساس على% 30)+ االحادي االثيلين

 على متوسطا وارتفاعا ، سنوي أساس على كبيرا ارتفاعا ،VAM (+28% ) االحادي الفينيل وخالت

 وسوائل سنوي، أساس على% 18+ بنسبة النافثا ارتفعت) الرئيسية اللقيم أسعار متوسط أن بيد. ربعي أساس

 يؤدي قد مما ، الثالث الربع في أيضا حادا ارتفاعا ارتفعت(  سنوي أساس على% 40 بنسبة الطبيعي الغاز

 السوق في السائدة األسعار أساس على اللقيم بشراء تقوم التي ، كاتللشر المنتجات أسعار فروقات خفض الى

 .سابك ما حد والى ، ينساب ، للبتروكيماويات المتقدمة كشركات ،

 بين تتراوح بنسبة نموا ، التجزئة قطاع في بتغطيتها نقوم التي الشركات تشهد أن المحتمل من :التجزئة قطاع

 أرباع خالل المستهلكين انفاق ضعف عن ورغما. الحكير فواز ةشرك باستثناء سنوي، أساس على% 8-10

 تسجل ،( جرير و اكسترا)  اإللكترونيات مجال في العاملة التجزئة شركات ظلت فقد ، الماضية القليلة السنة

 التجزئة شركات بعض خروج اثر على السوقية حصصها في حققتها التي للمكاسب نتيجة ايراداتها في نموا

 إننا. االتصاالت محالت وسعودة( العامل رأس وقلة االيرادات انخفاض الى ذلك يعزى)  السوق نم الصغيرة

 أعلى)  الربح صافي نمو على أيضا ينعكس سوف مما 2017 الثالث الربع في االتجاه هذا يستمر أن نتوقع

 غير السلع عبي مجال في العاملة األخرى الشركة أما(.المقارنة قاعدة انخفاض بسبب اكسترا لشركة

 المستهلكين لخفض نتيجة ايراداتها في ضعفا تشهد أن المتوقع فمن ، الحكير فواز شركة وهي ، الضرورية

 في نموا العثيم شركة تشهد أن يتوقع ، متصل سياق وفي. الضرورية غير السلع على انفاقهم لمستويات

 ايراداتها تأثرت التي ، الفروع عدد يف الكبيرة باإلضافات مدعومة سنوي أساس على% 8 بنسبة ايراداتها

 ذلك، ومع. القائمة الفروع من االيرادات في سنوي أساس على%  6-5 بنسبة بانخفاض جزئي بشكل سلبيا

 صافي في سنوي أساس على% 30 بنسبة نمو تحقيق في الشركة يساعد سوف ، األرباح هوامش ارتفاع فان

 .الربح

 مازن السديري

 مدير ادارة البحوث

alsudairim@alrajhi-capital.com 

 

 بريتيش ديفاسي

devassyp@alrajhi-capital.com 

 

 نيفيدن ريدي

patlollan@alrajhi-capital.com 

 

 محمد الثنيان

althunayyanm@alrajhi-capital.com 

 

 

mailto:alsudairim@alrajhi-capital.com
mailto:devassyp@alrajhi-capital.com
mailto:patlollan@alrajhi-capital.com
mailto:althunayyanm@alrajhi-capital.com


 النتائج استعراض
 السعودي السوق

 

  

 
    
    

 

   
 2 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

% على أساس سنوي خالل الشهرين األولين من الربع 4قطاع األسمنت ، بنسبة : انخفض حجم مبيعات  قطاع األسمنت

الثالث ، نتيجة للتباطؤ المستمر في نشاطات االنشاءات .وكان االنخفاض الطفيف في حجم المبيعات ، مدعوما بقاعدة 

طر في الربع الثالث أيام من شهر رمضان المبارك وعيد الف 6المقارنة المنخفضة في العام الماضي ، نظرا لوقوع 

شركة من شركات األسمنت ، عن انخفاض سنوي  12، أعلنت  2017.وخالل الشهرين األولين من الربع الثالث 2016

شركات ) باستثناء الشركات التي دخلت السوق مؤخرا(، ارتفاعا في حجم مبيعاتها.  3في حجم المبيعات ، بينما أعلنت 

على أساس  30% و44نت السعودية ، أعلى مستوى من االنخفاض بنسبة بلغت وشهدت شركتا أسمنت الشمالية واألسم

سنوي ، على التوالي ، بينما شهدت شركتا أسمنت المدينة وأسمنت القصيم ، أعلى مستوى من االرتفاع بنسبة بلغت 

قريبا كما مليون طن ت 33.4% على أساس سنوي. وربما يؤدي االرتفاع المستمر في مستويات المخزون ) 15% و 18

في نهاية أغسطس( مقرونا بحالة تخمة المعروض في جميع المناطق ، الى أن تستمر شركات األسمنت في البيع 

بحسومات كبيرة. ومن المرجح أن تتأثر شركتا األسمنت السعودية وأسمنت الشرقية ، بإيقاف صادرات األسمنت الى 

%على 26ض ايرادات شركات األسمنت التي نقوم بتغطيتها ، بنسبة البحرين. وبناء على تقديراتنا ، من المتوقع أن تنخف

%.وبالنسبة للتوقعات المستقبلية ، فإننا ال نرى مؤشرات تدل 48أساس سنوي ، بينما من المحتمل أن تهبط األرباح بنسبة 

تي شارف العمل على حدوث تحسن في قطاع االنشاءات في المدى القريب ونتوقع طلبا محدودا من المشاريع الضخمة ال

 فيها على االكتمال. وعليه ، فإننا ال نتوقع حدوث انتعاش قريب في قطاع األسمنت. 

 

: اننا نتوقع أن تؤدي مجموعة من العوامل التي تشمل ، العطلة المدرسية التي كانت أطول من المعتاد ،  قطاع االتصاالت

لتجوال، استمرار تأثير تطبيق البصمة على المشتركين ، الى االنفاق المرتفع على التسويق ، العروض الجديدة عل خدمة ا

جانب فرض الرسوم على األجانب والخروج النهائي لبعض العمالة ، ..الخ ، الى انخفاض في أرباح القطاع لهذا الربع 

ف ، فإننا نعتقد أن مقارنة بالربع السابق. وبينما استمرت شركتا زين السعودية وموبايلي ، في العمل على التحكم في التكالي

ضعف هاتين الشركتين من المرجح أن يستمر نظرا لبروز تحديات جديدة للقطاع تتمثل في انخفاض العدد االجمالي 

للمشتركين واستحداث تقنية الصوت في تطبيقات البيانات ، هذا باإلضافة الى مستوى المنافسة المرتفع الذي ظل يؤثر 

ك ،ونظرا ألن المشغلين االثنين األصغر حجما ، يعانيان بالفعل من عبء الديون بالفعل على القطاع. عالوة على ذل

الكبيرة، فقد انخفضت أكثر مقدرة الشركات على االستثمار في االنفاق الرأسمالي بعد االستحواذ على أطياف اضافية 

 3االستخدام اليومي للبيانات بمقدار  لمقابلة الطلب المتزايد على خدمات البيانات. إن الشيء الوحيد االيجابي ، هو تحديد

جيجابايت لخدمات االنترنت واتصاالت الهواتف الثابتة ، على التوالي ، ولكن ذلك سوف لن يعوض  6جيجابايت و 

الضعف الكلي الذي يعتري القطاع. وسوف يبقى بيع محفظة األبراج ، هو المحفز الرئيسي ألسهم قطاع االتصاالت في 

لكن من غير المحتمل أن يتم استكمال أي صفقة عما قريب. وإجماال ، فإننا نتوقع أن تكون شركتا المدى المتوسط ، و

االتصاالت السعودية وزين ، في وضع أفضل من موبايلي. وال تزال االتصاالت السعودية ، تمثل واحدة من أسهمنا 

 الدفاعية المفضلة في محفظة األسهم السعودية.

 

من المتوقع أن تكون ايرادات قطاع األغذية والزراعة ، وهو أحد القطاعات الدفاعية، ضعيفة  : قطاع األغذية والزراعة

في الربع الثالث مما سوف يؤثر سلبا على  ربحية هذا القطاع أيضا. ويتوقع أن تتأثر ايرادات المراعي بضعف انفاق 

% من ايرادات الشركة 5قطر ) كانت تمثل المستهلكين بشكل عام ، وبتأثر الربع بشكل كامل بانقطاع المبيعات الى 

سابقا(.ومن المتوقع أن ال يحدث تغييرا في ايرادات هرفي وذلك ألن االنخفاض بنسبة احادية عالية في ايرادات المحالت 

القائمة ، سوف يقضي على المكاسب المتحققة من اضافة فروع جديدة. وسوف يكون العامل الذي يعزى اليه ضعف 

 ، هو استمرار ضعف قسم التجزئة في الشركة ، بينما يتوقع أن يحقق قسما األغذية وهرفي ، نموا إيرادات صافوال

هامشيا. ومع ذلك ، فان تكاليف المدخالت المنخفضة ، سوف تساعد هوامش المراعي ) يشمل ذلك المكاسب المتحققة من 

تأثر هامش أرباح صافوال بشكل أساسي بقسم ترشيد التكلفة( وهرفي على حد سواء، رغما عن ضعف ايراداتهما.وسوف ي

 التجزئة والى حد ما، بقسم الزيوت في قطاع األغذية بالشركة.

 

: تعتبر نتائج الربعين الثاني والثالث ، بشكل مقارن ، ضعيفة لقطاع الرعاية الصحية ، نظرا  قطاع الرعاية الصحية

أرباح السنة الماضية ، قد انخفضت جزئيا بسبب وقوع اسبوع من شهر رمضان وكذلك عطلة  للطبيعة الموسمية. وكانت

عيد الفطر ، في هذا الربع. وفي هذا العام ، سوف تجد ربحية الربع الثالث ، دعما من تحول أيام شهر رمضان بشكل كلي 

من النمو. كذلك ، سوف يظل ارتفاع مستوى الى الربع الثاني، ولكن طول العطلة الصيفية بأكثر من المعتاد ، سوف يحد 

الذمم المدينة الى جانب ضغوط األسعار ، يمثل مخاوف رئيسية ألسهم القطاع كما أن أي تحسن على ذلك الصعيد ، سوف 

يكون عامال محفزا لألسهم. وسوف تستمر شركة الحمادي في االستفادة من مستشفيين بدأ العمل فيهما خالل الربع ) بدأ 

( ، ولكن الهوامش من غير المحتمل أن 2016مستشفى الشركة بالعليا ، فقط منذ الشهر الثاني من الربع الثالث تشغيل 

ترتفع بدرجة كبيرة نظرا ألن مستشفى الشركة بحي النزهة ، ال يزال في مرحلة تجريبية .وبالنسبة لشركة رعاية ، سوف 
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ل التجديد في برج الشركة األول بالملز. وتجري الشركة حاليا تستمر الربحية في االنخفاض بسبب ضغوط األسعار وأعما

محادثات مع شركة الحمادي للدخول في عملية اندماج محتملة ، والتي من شأنها ، اذا ما اكتملت ، أن ترفع سعر سهم 

قويا في  الشركة. بيد أننا نتوقع أن يستغرق استكمال هذه الصفقة بعض الوقت. ويتوقع أن تشهد شركة مواساة نموا

ايراداتها وصافي ربحها نتيجة للتحسن في استغالل الطاقة التشغيلية لمستشفى الرياض والتوسع في مستشفى الشركة 

بالجبيل. ويتوقع أن تعلن شركة دلة عن نمو متوسط في ايراداتها على اثر االستغالل األفضل للعيادات الشمالية ، بينما 

لوفورات التكلفة المتحققة ، الى زيادة صافي الربح. هذا ، وقد جاء تقييمنا الحالي يتوقع أن يؤدي ارتفاع الهامش نتيجة 

 محايدا ألسهم قطاع الرعاية الصحية ، متضمنا التوصية بالمحافظة على المراكز في أسهمه .      
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الشركة 
الربع الثالث 

2016 الفعلية

الربع الثاني 

2017 الفعلية

الربع الثالث 2017 

التغيير الربعي%التغيير السنوي %المتوقعة

الربع الثالث 2016 

الفعلية

الربع الثاني 

2017 الفعلية

الربع الثالث 2017 

التغيير الربعي%التغيير السنوي %المتوقعة

قطاع البتروكيماويات

%1.3-%30.0-5,2243,7063,658%3.4-%33,31435,04933,8511.6سابك

6073NM22.2%(59)%21.8%6819181,11864.1سبكيم

%23.4-%13.7-181204157%13.6-%14.8-690679587سافكو

%30.8%122941220.2%7.0%26.1-3,8642,6672,855التصنيع

%66.3%5.4-608346575%23.9%2.2-1,7261,3621,688ينساب

%2.7-%1881951890.4%4.2-%5296045799.5المتقدمة للبتروكيماويات

قطاع األسمنت

%26.7%53.7-973645%7.8-%17.6-249222205األسمنت العربية

%93.9%58.1-561224%13.2-%28.3-236195169أسمنت اليمامة 

%6.3-%56.1-2009488%9.4-%34.9-375269244 األسمنت السعودية 

%2.3-%26.1-705352%7.3%15.3-171135145أسمنت القصيم

%14.2-%26.0-938069%0.3%8.7-236214215أسمنت ينبع

%11.5-%51.5-1739584%2.8-%37.9-380243236أسمنت الجنوبية

قطاع االتصاالت 

%0.3%2,1482,3772,38311.0%1.6%0.6-13,49813,20313,418االتصاالت السعودية

NMNM(181)(190)(168)%0.3-%2.9-2,9322,8542,847موبايلي

NMNM(4)8(267)%1.5%1,6341,8651,89315.8زين

االغذية والزراعة

%10.9-%8.2-655674601%11.7-%8.1-3,6133,7603,320المراعي

%17.7-%26.2-180161133%12.2-%4.4-6,1626,7115,889صافوال

%30.4%3.8-594357%16.3%3152723160.4هرفي

%9.0%4.5-150131143%3.6%3.6-592551571التموين

قطاع التجزئة

%62.2%2201482409.0%6.2%1,5211,5851,68310.7جرير

%82.3-%30.1-5923241%31.3-%14.5-1,6652,0701,423فواز الحكير

%33.1-%37714830.0%21.3-%1,5832,1651,7037.6العثيم

%32.7-%74329298.7%20.1-%7441,0148108.8اكسترا

الرعاية الصحية

%7.1-%61.170.065.06.4%0.5-%273.2288.2286.75.0دلة

%8.3-%50.376.370.039.2%1.8-%281.8353.2347.023.2المواساة

%14.9%23.5-29.319.522.4%3.5-%197.0216.5209.06.1رعاية

%5.2%21.525.727.025.7%0.4-%141.4176.7176.024.5الحمادي

اخرى

%18.0-%84356292249.5%1.4-%2,3162,9952,95327.5معادن

NMNM(22)(21)2%15.0-%28.5-401338287شاكر

%7.1%48.2-318154165%2.0-%1,3561,3911,3620.5البحري

صافي الربح ) بماليين الرياالت(االيرادات) بماليين الرياالت(
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 5 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 ةالمسئولي من خالء
ء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوز إعتادة توزيعهتا أو إعتادة أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتال

ة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبكم علتى إرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافق
لراجحي المالية.  وقتد تتم الحصتول لعموم من جانب شركة اعدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات ل

أو ضتمنية( بشتأن  ية ال تقدم أية إقرارات أو ضمانات )صتريحةعلى المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المال
بحث هتذه إنمتا أن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غير مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة الالبيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر ب

أي أوراق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات االستتثمارية ذات الصتلة تقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع 
بتار األهتداف االستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االحتياجتات بتلك األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشتورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال تأختذ فتي االعت

 ن قد يستلم هذه الوثيقة.المحددة ألي شخص معي

ستتثمار آختر أو أيتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أو ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة ، أو ا
ماليتة متن أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تتحقتق.  كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم 

لالرتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات فتي أستعار الصترف قتد  هذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة
، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل متن مبلتر رأستمالهم المستتثمر أساستا.  ويجتوز أن يكتون  يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليه

للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراق  لية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث( مصتلحة ماليتة فتي األوراق الماليتةلشركة الراجحي الما
يتة ، وخيتارات شتراء األستهم أو العقتود اأجلتة أو الخيتارات األخترى أو المشتتقات ، أو غيرهتا متن ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق المال المالية أو االستثمارات ذات العالقة

ات المصترفية ة أو غيرهتا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدماألدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت أخر بأداء الخدمات المصترفية االستتثماري
ذلك الشركات التابعة لها وموظفيهتا ، ال تكتون مستئولة عتن  االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في

 ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ 

ة متن وثتائق تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتتخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون إشتعار مستبق.  وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن 
أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحتث ليستت موجهتة إلتى أو معتدة البحث.  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا يراعتى 

ا في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيثما يكون مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدام هتذه للتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيم
 لك الوالية القضائية.ن ذلك البلد أو تالوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضم

   المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام شرح

 وعتدد الماليتة الشتركات أستهم باستتثناء تغطيتهتا إطار في األسهم لجميع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظام المالية الراجحي شركة تستخدم
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير خرىاأل الشركات من قليل

 .شهور 9-6 بحدود زمني أفق خالل المستهدف للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 10 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-6 فترة خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 10 و الحالي السهم سعر دون٪ 10 بين يتراوح مستوى عند همالس سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوى إلى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 عتدم جيتد بشتكل تبترر أسباب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسهم المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"

 األستباب ونشترح ، الستهم لتذلك المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل فيو.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة إلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال
 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 يتجتاوز المعنيتة للشتركة التشتغيلي األداء أو بتاحاألر كانتت إذا أو ، الخارجيتة العوامل من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى
 .توقعاتنا مستوى دون أو
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