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

 أعلى من الحالي %15.2- 43.50 المستهدف السعر
 25/2/2018 بتاريخ 51.31 السعر الحالي

     

 زيادة المراكز  المحافظة على المراكز  تخفيض المراكز

 زيادة المراكز
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 الرابعارباح الربع ملخص 

 (SARmn) 2017 2018e 2019e

Revenue 12,086     16,145       18,633       

Y-o-Y 27.7% 33.6% 15.4%

Gross profit 3,932        5,350         6,230         

Gross margin 32.5% 33.1% 33.4%

Net profit 715           1,654         1,693         

Y-o-Y NM 131.4% 2.4%

Net margin 5.9% 10.2% 9.1%

EPS (SAR) 0.61          1.42            1.45            

EBITDA 5,248        7,433         7,827         

EV/EBITDA 21.0x 14.2x 13.5x 

 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر

بحوثإدارة ال  
Pritish K. Devassy, CFA  

Tel +966 11 2119370, devassyp@alrajhi-capital.com 

 شركة المعادن العربية السعودية )معادن(
لسهم الى ل فنتائج جيدة للربع الرابع قبل خفض قيمة األصول. رفعنا السعر المستهد

 ومنجم الذهب الجديد. 3لاير الستيعاب تقديرات خط الفوسفات  43.5

 

نتيجة لخفض قيمة االصول لقطاع األلمونيوم بالشركة وتكاليف اعادة هيكلة الدين ، فقد جاء صافي الربح للربع 

إلنتاج الشركة تظل  الرابع أقل من تقديراتنا. ورغما عن انخفاض األرباح عن التقديرات، فان النظرة المستقبلية

سليمة رغما عن أننا نرى هوامش منخفضة لقطاع األلمونيوم بالشركة. وفي السابق، لم نقم بتضمين تقديرات لخط 

ومناجم المنصورة/ مسرة للذهب في تقييمنا ولكننا االن نتوقع أن تقوم الشركة بنشر اعالنات بهذا  3انتاج الفوسفات 

يرات للتقييم لهذين المشروعين. وقمنا أيضا بمراجعة تقديراتنا نظرا لتحسن الخصوص ومن ثم سنقوم بتضمين تقد

أسعار معظم السلع، وانخفاض التكاليف النقدية في قطاع الفوسفات، وارتفاع التكاليف في قطاع األلومنيوم  ، 

لة في نهاية درفالواحتمال بدء االنتاج التجاري لمصنع وعد الشمال لثنائي فوسفات األمونيوم ومصنع معادن 

لاير ) التقييم الرئيسي غير المتغير لسعر  43.5.واجماال، فقد قمنا برفع سعرنا المستهدف لسهم الشركة الى 2018

لاير للسهم ، يستند على طريقة تقييم تمزج بأوزان متساوية بين طريقة التدفقات النقدية  36السهم الذي  يبلغ 

، قيمة تقديرية لمصنع 2022مرة بحلول  14.2يبلغ   EV/EBITDA مكرر -المخصومة وطريقة التقييم النسبي

 .لاير للسهم ( 7.5+مناجم المنصورة /مسرة للذهب =3الفوسفات

نتائج شركة معادن 1شكل   

 (SAR mn)
 Q4 

2016 

 Q3 

2017 

 Q4 

2017 
Y-o-Y Q-o-Q

 ARC 

est 
 Comments 

Revenue 2,334 3,151 3,222 38.1% 2.3% 3,420
Missing our estimates on lower-than-expected Phosphate, 

Ammonia and  Aluminium sales volumes.

Gross profit 425 831 1,164 173.7% 40.1% 1,023
Beat our estimate due to higher-than-expected production 

efficiencies and reversal in method of accounting for power costs.

Gross margin 18.2% 26.4% 36.1% 29.9%

Operating profit (418) 614 291 NM -52.7% 785
Non-recurring impairment charges (SAR477mn) and higher-than-

expected S&M expenses led to miss at the operating level.

Operating margin -18% 19% 9% 23%

Net financial costs (249) (370) (497) 99.5% 34.2% (376)
Increased significantly due to restructuring of debt at its aluminium 

subsidiary.

Net profit (484) 243 (160) NM NM 356

Apart from the lower operating profit, the steep increase in 

financial charges and increased zakat & income taxes kept 

the net profit under pressure during the quarter.

Net margin -21% 8% -5% 10%  
 المصدر: بيانات الشركة ،الراجحي المالية    

 

 وافقة مع الربع الرابع شهد أحجام مبيعات منخفضة لألسمدة ) ولكن أحجام االنتاج كانت مت

تقديراتنا(.ويمكن أن يعزى ذلك الى اغالق مصنع األمونيا ألغراض الصيانة وارتفاع مستوى استخدام 

 .األمونيا لمصنع وعد الشمال لثنائي فوسفات األمونيوم

  ارتفع الربح االجمالي نتيجة للعديد من العوامل : ارتفاع هوامش الذهب، انخفاض التكاليف النقدية في

 .ت إلى جانب عكس المعالجة المحاسبية لتكاليف الطاقة الخاصة باأللومنيومقطاع الفوسفا

  كانت معظم الزيادة في رسوم التمويل، تعزى لتكاليف اعادة الهيكلة، والتي ربما لن تظهر مرة أخرى

 .في المستقبل

  مة مليون لاير نتيجة لقيد معادن لخسارة بسبب خفض قي 160بلغ صافي الخسارة في الربع الرابع

مليون لاير خالل الربع. وفي حالة قيامنا بعمل تعديل الستيعاب هذه الخسارة ،  477األصول بلغت 

% فقط. وفي سياق متصل، فقد ارتفع انتاج الذهب من منجم الضويحي 2ستأتي تقديراتنا أقل بنسبة 

أساس سنوي في % على 42بدرجة كبيرة في الربع الرابع ونتوقع االن ارتفاعا في انتاج الذهب بنسبة 

 ..وباالضافة الى ذلك، فان أسعار الذهب تعتبر أفضل االن عما كانت عليه سابقا2018

  ما أن التكاليف النقدية ، ك 2اننا نعتقد أن الشركة تحرز تقدما االن في مصنع وعد الشمال للفوسفات

ات األمونيا وسوف يتم استبدال جزء من مبيع يجابي.، وهو أمر إ ت أقل من تقديراتناللطن جاء

 مما قد يؤدي الى خفض الهوامش. ومع ذلك فان الشيء األكثر أهمية هو أن مصنع  -بالفوسفات 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) شركة معادن للفوسفات(  1من المحتمل أن يحقق هامشا أفضل من مصنع الفوسفات  2الفوسفات 

 .عندما يتم تشغيله بطاقته القصوى

 الفوسفات بشكل متوسط فقط مقارنة بأنواع األسمدة األخرى) مثل اليوريا( ونتوقع أن  ارتفعت أسعار

 .يستمر هذا االتجاه نظرا ألننا نعتقد أن أسواق الفوسفات ربما تعاني حاليا من تخمة في المعروض

 عود مرة من المتوقع أن تأتي نتائج قطاع األلومنيوم دون التوقعات نظرا ألن تكاليف الطاقة المرتفعة ست

% تقريبا من انتاج شركة 25فصاعدا. ووفقا لتقديراتنا، فان نسبة  2018ثانية ابتداء من الربع األول 

ورغما عن مبيعات المصنع خالل مرحلة  معادن لأللومنيوم سوف تتحول الى شركة معادن للدرفلة.

لى ارتفاع مستويات الذمم االنتاج التجريبي، فلم نرى بعد ارتفاعا في مستوى النقد، وربما يعزى ذلك ا

المدينة، وارتفاع المصروفات أو/ المصروفات الرأسمالية. ومع ذلك، فإننا نعتقد أنه بعد دخول مصنع 

 .شركة الدرفلة لمرحلة االنتاج التجاري، فان جميع الهوامش ستكون منخفضة عما هي عليه حاليا

 اليف التمويل في قائمة الدخل من المحتمل فور دخول مشاريع جديدة في مرحلة االنتاج التجاري، فان تك

 . أن تتضاعف

ملخص اإلنتاج للربع الرابع.  2الشكل            

 Q4 2016 Q3 2017 Q4 2017 Y-o-Y Q-o-Q ARC est

Gold ('000 ounce) 64 78 114 78.0% 46.0% 82

Phosphate

Ammonium phosphate fertilizer ('000 tons) 687 744 726 5.7% -2.4% 747

Ammonia ('000 tons) 314 620 549 75.1% -11.5% 618

MPC 314 313 NA NA NA 316

WAS 0 307 NA NA NA 303

Aluminium

Alumina ('000 tons) 403 363 374 -7.2% 3.0% 369

Primary aluminium ('000 tons) 218 240 229 5.0% -4.6% 241  
 المصدر: بيانات الشركة ،الراجحي المالية    

 

    ملخص حجم المبيعات للربع الرابع. 3الشكل  الشكل 

 Q4 2016 Q3 2017 Q4 2017 Y-o-Y Q-o-Q ARC est

Gold ('000 ounce) 64 78 115 79.5% 47.3% 82

Phosphate

Ammonium phosphate fertilizer ('000 tons) 699 770 667 -4.6% -13.4% 769

Ammonia ('000 tons) 204 490 311 52.5% -36.5% 465

MPC 204 179 149 -27.0% -16.8% 181

WAS 0 311 162 NA -47.9% 284

Aluminium

Alumina ('000 tons) 0 0 0 NA NA 19

Primary aluminium ('000 tons) 216 239 229 6.0% -4.2% 241  
 المصدر: بيانات الشركة ،الراجحي المالية    

ال تزال نظرتنا ايجابية حول فرص النمو طويلة األجل لشركة معادن، نظرا للناتج االيجابي : اطرالتقييم والمخ

سنوات لتؤتي ثمارها كاملة.  3المتوقع من مشاريعها المستقبلية، التي ربما تستغرق فترة تتراوح بين سنتين الى 

% 10سن في قطاع الفوسفات ) انخفاض بنسبة وعقب نتائج الربع الرابع، قمنا بتعديل تقديراتنا نتيجة األداء المتح

(، وانخفاض الهوامش لقطاع األلومنيوم والتحديث األخير في أسعار المنتجات. 2017تقريبا في التكاليف النقدية في 

عالوة على ذلك، فان التشغيل التجاري لمصنع وعد الشمال لثنائي فوسفات األمونيوم ومصنع معادن للدرفلة، يتوقع 

رياال للسهم استنادا  36.ويظل تقديرنا للقيمة العادلة ) لألعمال الحالية( لسهم معادن عند مستوى 2018ي أن يبدأ ف

الى طريقة تقييم تمزج بالتساوي بين طريقة التدفق النقدي المخصوم وطريقة التقييم النسبي. وبالنسبة لطريقة التقييم 

 2022حتى EBITDAمرة) قيمة تقديرية ل  14.2لغ يب EBITDAالنسبي، فقد استخدمنا مكرر قيمة شركة على 

للشركات النظيرة ) األوزان مبنية على  EV/EBITDA (، والتي توصلنا اليها باستخدام المتوسط المرجح لنسبة

 لنسبة المرجح ) غير متغير( لمكرر المتوسط 1.5أوزان قطاعات األعمال(. وقد طبقنا معامل تعديل يبلغ 

EV/EBITDA ظيرة وذلك لألخذ في االعتبار الفروقات في الضرائب والمتوسط المرجح لتكلفة رأس الن للشركات

المال المنخفض لشركة معادن مقارنة بالشركات النظيرة لها. كذلك، فقد أجرينا تقديرنا للقيمة النهائية على أساس 

ا يعني ضمنا أن الشركة سوف ( مم 2025المكرر المتوسط للشركات المماثلة في الفترة النهائية )السنة النهائية 

 .تتمكن من االستمرار في نشاطات التعدين عند المستوى الحالي ، حتى بعد السنة النهائية
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 3 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لاير للسهم. وبناء على الرسملة في  7.5التقديرية للمشاريع المستقبلية عند  لقيمقمنا أيضا بإضافة ا

لاير/السهم لسعر  3.3، فان مشروع الفوسفات الثالث، يمكن أن يضيف حوالي السوق/االنتاج السنوي

السهم. ويمكن أن تضيف المشاريع الجديدة المرتبطة بالتعدين عن الذهب مثل مشروعي المنصورة/ 

لاير لسعر السهم باستخدام  4.2مسرة اللذان هما في مرحلة دراسة الجدوى حاليا، رقما يصل الى 

 .نفس المعايير

 7.5لاير/ السهم، + 36لاير)  3.5بناء على ما تقدم، فقد رفعنا سعرنا المستهدف للسهم الى و 

لاير، فان سهم معادن  43.5لاير/السهم للمشاريع المستقبلية(.وعند سعرنا المستهدف للسهم الذي يبلغ 

 مرة على أساس تقديرنا لقيمة 12.9مرة و  12.3 يبلغ EV/EBITDAيتداول حاليا عند مكرر 

EBITDA  على التوالي، وبذلك يكون أعلى من األسهم المماثلة عالميا 2019و  2018لعامي ،. 

منهجية التقييم النسبية 4الشكل    4الشكل   

 
Ma'aden business segments 2022 Gross margin contribution

Target Peer EV/EBITDA 

multiple

Gold 12% 9.4x

Phosphate 53% 11.0x

Aluminum 35% 7.2x

Relevant peer EV/EBITDA multiple (x) 9.5x

Adjustment factor for lower WACC, debt and Tax 1.5x

Fair EV/EBITDA EV/EBITDA multiple 14.2x  
 المصدر: بيانات الشركة ،الراجحي المالية    

 المخصوممنهجية تقييم التدفق المالي  5الشكل 

 Segment (SAR/sh)

Equit value of Gold + Ind base metals 11.4

Equity value of Phosphate 14.7

Equity value of Aluminum 3.7

Others -0.2

Group level cash 5.6

Value of associates and non-core assets 0.8

Fair value per share - Core operations 36.1 

 ،الراجحي المالية المصدر: بيانات الشركة 

 

 منهجية التقييم للمشاريع الجديدة. 6الشكل 

 Valuation for new projects

Gold

Fair value of existing mines per share (SAR) 11.2

Total mineral reserves for mines under ops (mt) 183,210

Mansourah / Massarah mineral reserves (mt) 90,500

Fair value of new gold mines per share (SAR) 5.5

Uncertainty discount 25%

Implied value of new gold mines per share (SAR) 4.2

Phosphate

Fair value of existing operations per share (SAR) 14.9

Current Phosphate consentrate capacity ('000 tonnes) 10,320

P3 capacity ('000 tonnes) 3,000

Fair value of P3 per share (SAR) 4.3

Uncertainty discount 25%

Implied value of P3 per share (SAR) 3.3 

  المصدر: بيانات الشركة ،الراجحي المالية   
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 4 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختصر التقييم . 7الشكل 

 

 عار السلع، والتغير في الجدول الزمني لإلنتاج، وتحرك المخاطر الرئيسية لتقديراتنا ترتبط بتذبذب أس

سعر االقراض بين البنوك السعودية ) السايبور( بين البنوك السعودية ، الى جانب أسعار المدخالت 

 الرئيسية ) مثل زيادة أسعار الوقود، الكهرباء...الخ(.

 

 Income statement (SARmn) 12/16A 12/17A 12/18E 12/19E 12/20E

Revenue 9,464 12,086 16,145 18,633 18,839

Cost of Goods Sold (7,443) (8,154) (10,795) (12,403) (12,644)

Gross Profit 2,021 3,932 5,350 6,230 6,195

SG&A Costs (735) (913) (1,219) (1,407) (1,423)

Other expenses (673) (585) (128) (141) (142)

EBITDA 3,426 5,248 7,433 7,827 7,717

D&A (2,813) (2,813) (3,431) (3,145) (3,087)

Operating profit 613 2,435 4,002 4,681 4,630

Finance cost (890) (1,616) (2,366) (3,019) (2,845)

Other expenses (net) 189 114 226 244 249

Profit before tax (89) 933 1,863 1,907 2,034

Tax (59) (149) (75) (76) (81)

Minority interest 137                      (70)                       (134)                     (138)                     (147)                     

Net profit (11) 715 1,654 1,693 1,806 

Per share data 12/16A 12/17A 12/18E 12/19E 12/20E

Adjusted shares o/s (mn) 1,168                   1,168                   1,168                   1,168                   1,168                   

EPS (0.01) 0.61 1.42 1.45 1.55

DPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CFO per share 1.83 2.58 4.34 3.41 4.14  
 

 

Growth 12/16A 12/17A 12/18E 12/19E 12/20E

Revenue growth -13.6% 27.7% 33.6% 15.4% 1.1%

EBITDA growth 162.3% 53.2% 41.7% 5.3% -1.4%

Operating profit growth -53.0% 297.5% 64.4% 17.0% -1.1%

Net profit growth NM NM 131.4% 2.4% 6.7%

EPS growth NM NM 131.4% 2.4% 6.7%  
 

 
 
Margins 12/16A 12/17A 12/18E 12/19E 12/20E

Gross profit margin 21.4% 32.5% 33.1% 33.4% 32.9%

EBITDA margin 36.2% 43.4% 46.0% 42.0% 41.0%

Operating margin 6.5% 20.1% 24.8% 25.1% 24.6%

Pretax profit margin -0.9% 7.7% 11.5% 10.2% 10.8%

Net profit margin -0.1% 5.9% 10.2% 9.1% 9.6%  
 

 
 
Other Ratios 12/16A 12/17A 12/18E 12/19E 12/20E

ROCE 0.7% 2.7% 4.4% 5.2% 5.2%

ROA 0.0% 0.8% 1.7% 1.8% 1.9%

ROE 0.0% 2.1% 4.7% 4.5% 4.6%

Effective Tax Rate -65.5% 15.9% 4.0% 4.0% 4.0%

Capex / Sales 85.2% 24.3% 6.8% 4.6% 4.1%

Dividend Payout Ratio 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  
 

 
 
 
 
 

 Valuation Summary (SAR/sh)

Core operations

Sum of the parts (DCF) 36.1

Group DCF 35.8

Relative valuation 36.2

Average fair value per share - Core 36.0

Estimated values of future projects 7.5

Final Target Price 43.5  
 المصدر: بيانات الشركة ،الراجحي المالية    
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 5 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 ية ألغراض أبحاث األسهم اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضاف

 المسئولية من خالءا
ء شةركة الراجحةي الماليةة وال يجةوز إعةادة توزيعهةا أو إعةادة أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي الماليةة" ، الريةاض ، المملكةة العربيةة السةعودية لالسةتخدام العةام مةن عمةال

مثابة موافقة من جانبكم على عدم و جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبر بإرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أ

ل نشر تلك المعلومات للعموم من جانب شةركة الراجحةي الماليةة.  وقةد تةم الحصةول علةى إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قب

انات أو ضمنية( بشأن البي  تقدم أية إقرارات أو ضمانات )صريحةالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المالية ال

أو أنهةا تصةلح ألي غةرض محةدد. فوثيقةة البحةث هةذه إنمةا تقةدم والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هةي معلومةات كاملةة  أو خاليةة مةن أي خطةأ أو غيةر مضةللة  

شةكل عرضةا أو دعةوة لتقةديم عةرض لشةراء أو بيةع أي أوراق ماليةة أو غيرهةا مةن المنتجةات االسةتثمارية ذات الصةلة بتلةك معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هةذه الوثيقةة ي

المالي أو االحتياجةات المحةددة ألي  ألهداف االستثمارية أو الوضعاألوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هذه الوثيقة تقديم مشورة شخصية في مجال االستثمار كما أنها ال تأخذ في االعتبار ا

 شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

سةتثمار آخةر أو أيةة اسةتراتيجيات اسةتثمار جةرت مناقشةتها أو ينبغي للمستثمرين السةعي للحصةول علةى المشةورة الماليةة أو القانونيةة أو الضةريبية بشةأن مةدى مالءمةة االسةتثمار فةي أي أوراق ماليةة ، أو ا

نبغي للمسةتثمرين مالحظةة أن الةدخل مةن أوراق ماليةة مةن هةذا في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ال تتحقق.  كذلك يالتوصية بها 

لك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات فةي أسةعار الصةرف قةد يكةون النوع أو غيرها من االستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة ت

أساسةا.  ويجةوز أن يكةون لشةركة  ، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكةون أقةل مةن مبلةغ رأسةمالهم المسةتثمر لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليه

وراق الماليةة للجهةة أو الجهةات المصةدرة لتلةك األوراق الماليةة أو الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لها )بما فةي ذلةك محللةي البحةوص( مصةلحة ماليةة فةي األ

مةن األدوات الماليةة.  اكز طويلة أو قصيرة األجل في األوراق المالية ، وخيارات شراء األسهم أو العقود اآلجلة أو الخيةارات األخةرى أو المشةتقات ، أو غيرهةا ، بما في ذلك المر االستثمارات ذات العالقة

و غيرها من الخدمات  أو السعي لتأمين الخدمات المصرفية االسةتثمارية أو غيرهةا كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت آلخر بأداء الخدمات المصرفية االستثمارية أ

لهةا وموففيهةا ، ال تكةون مسةئولة عةن أي أضةرار مباشةرة أو من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في ذلك الشةركات التابعةة 

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

عن تحديث المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مةن وثةائق البحةث.   تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيها للتغيير دون إشعار مسبق.  وشركة الراجحي المالية ال تتحمل أي مسؤولية

لوثيقةة مةن وثةائق البحةث ليسةت موجهةة إلةى أو معةدة للتوزيةع أو وال يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بأي وسةيلة. كمةا يراعةى أن هةذه ا

النشر أو توافر أو اسةتخدام هةذه الوثيقةة مخالفةا  بل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيثما يكون مثل هذا التوزيع أوالستخدامها من ق

 أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء 

   المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام شرح

 وعةدد الماليةة الشةركات مأسةه باسةتثناء تغطيتهةا إطةار فةي األسةهم لجميةع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالص من مكون تصنيف نظام المالية الراجحي شركة تستخدم

 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى 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 السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "مراكزال على المحافظة"

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

 عةدم جيةد بشةكل تبةرر أسةباب هنةا  تكةون وقةد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسهم المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"

 األسةباب ونشةرح ، السةهم لةذلك المقةدرة العادلةة القيمةة عةن يختلةف مسةتهدف سةعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة قيمةال إلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال

 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 أو يتجةاوز المعنيةة للشةركة التشةغيلي األداء أو األرباح كانت إذا أو ، الخارجية العوامل من هاوغير االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى

 .توقعاتنا مستوى دون
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