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

 رئيسية مواضيع

  للشركات التي نقوم الثاني الربع  رباحيرادات واإللقد قمنا بعرض تقديراتنا      

      بتغطيتها في قطاعات البتروكيماويات واالسمنت والتجزئة، واالغذية 

 . والتأمين واالتصاالت والرعاية الصحية والزراعة
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 السعودية الشركات نتائج ستعراضإ
 2019تقديرات أرباح الربع الثالث 

مراحل ادراج األسهم السعودية في مؤشري ام اس سي أي و الفوتسي لألسواق الناشئة لعام   نظرا الكتمال

رى على المقومات األساسية بدال من االهتمام والتركيز على ، فقد عاد تركيز المستثمرين مرة أخ2019

االرتفاعات السريعة في أسعار األسهم التي حدثت خالل مرحلة ادراج هذه األسهم في المؤشرات المذكورة. 

وقد كان صافي الربح للبنوك للشهرين األولين من الربع الثالث، متوافقا بشكل عام مع توقعاتنا. وحتى بعد 

فاع طفيف في تكلفة المخاطر في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، فإننا نعتقد أن أسهم البنوك توقع ارت

السعودية يمكن أن تكون متوافقة مع توقعات المحللين في السوق التي تشير الى تحسن األداء على أساس 

المخاطر، أقل بالنسبة ربعي. وتعتبر مخاطر انخفاض أسعار األسهم عن التوقعات من خالل ارتفاع تكلفة 

للبنوك التي تركز تعامالتها على المستثمرين األفراد، كما أنها تعتبر امنة نسبيا بالنسبة لألرباح خاصة بعد أن 

ظللنا نشهد ارتفاعا في معدل نمو الرهونات في الربع الثالث. ومن المتوقع أن تشهد ايرادات شركات 

ار المنتجات ) باستثناء البولي بروبلين وميثيل ثالثي بوتيل البتروكيماويات انخفاضا نظرا النخفاض أسع

(. بيد أنه سيكون هناك انخفاض في التكلفة نظرا النخفاض أسعار لقيم البوتان والبروبان MTBEااليثر 

بشكل حاد. واجماال، وبعد استيعاب انخفاض المعروض من اللقيم نتيجة لحادثة أبقيق األخيرة، فإننا نتوقع 

ي الربح على أساس ربعي. ويتوقع أن تعلن القطاعات الموجهة لالستهالك، عن أداء جيد. ونتوقع انخفاضا ف

كذلك ربعا جيدا لقطاعي األغذية والتجزئة نتيجة لتحسن انفاق المستهلكين والنشاطات الترويجية. عالوة على 

والشركات التي تقوم نشاطاتها ذلك، فإننا نتوقع تحسنا لنمو مبيعات المحالت القائمة لمعظم شركات التجزئة 

على مجال األغذية. ويتوقع أن تشهد شركات االتصاالت تحسنا في أدائها اذ شهدنا ارتفاعا من خانة رقمية 

متوسطة في عدد الحجاج وادخال باقات جديدة مما سوف يزيد متوسط االيراد لكل مستخدم. وتتمثل مخاطر 

حدوث انخفاض في عدد األجانب في الربع الثالث. وفي  انخفاض سعر السهم عن التقديرات، في احتمال

% على أساس سنوي مقارنة بانخفاض بنسبة 6الشهرين األولين من الربع الثالث، الحظنا ارتفاعا بنسبة 

ألسمنت بنسبة . هذا، وقد ارتفعت أسعار ا2019% على أساس سنوي خالل الثمانية أشهر األولى من عام 5

 .2018% منذ نهاية 30

 :ع البتروكيماويات قطا

، 2019نتوقع أن تنخفض األرباح الكلية لقطاع البتروكيماويات السعودي على أساس ربعي في الربع الثالث 

ويعزى ذلك أساسا الى انخفاض أسعار المنتجات والتأثير المترتب عن انخفاض المعروض من اللقيم بسبب 

% تقريبا بعد 10خام برنت قد انخفض بنسبة الهجمات األخيرة على مصفاة أبقيق. وكان متوسط أسعار 

المخاوف المتعلقة بضعف المعروض النفطي رغما عن أنها قد ارتفعت في المراحل الالحقة من الربع الثالث 

أبقيق. واجماال، وتبعا النخفاض أسعار خام برنت، فقد انخفضت أيضا أسعار  مصفاة على بسبب الهجوم

% على أساس ربعي على التوالي. ونظرا ألن هذه 27% و24%، 10 النافثا والبروبان والبوتان بنسبة

% من االيرادات، فيمكن أن نتوقع بشكل عام أن 35-30المنتجات تسهم في المتوسط بنسبة تتراوح بين 

يعوض االنخفاض في أسعار اللقيم عن االنخفاض في أسعار المنتجات بدرجة كبيرة، ويعتمد ذلك على تشكيلة 

م. ومن بين الشركات التي نقوم بتغطيتها، نتوقع أن تشهد سبكيم وسافكو ارتفاعا على أساس المنتجات واللقي

ربعي في صافي الربح. وبالنسبة لسافكو، من المتوقع أن ترتفع أحجام المنتجات عقب مشروع تعزيز 

الكاملة، في الربع االعتمادية. أما بالنسبة لسبكيم فإننا نتوقع أن يتم االعالن عن األرباح الربعية المجمعة 

، MTBEالثالث بعد االندماج. ومن بين المنتجات، فان اليوريا، البولي بروبلين، وميثيل ثالثي بوتيل االيثر 

كانت من بين المنتجات األفضل أداء في الربع الثالث من حيث األسعار. هذا، ويتوقع اجماع المحللين في 

 .2020فقط بحلول منتصف العام السوق، تحسنا في النظرة المستقبلية لألسعار، 
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 :البنوك قطاع

بعد ادراج سوق األسهم السعودي في مؤشر ام اس سي أي، وخفض سعر الفائدة من قبل بنك االحتياطي  

لبنوك سبتمبر، فإننا نتوقع انخفاضا في هامش صافي الفائدة. وكان مؤشر ا 18الفدرالي األمريكي بتاريخ 

نقطة في أغسطس. وفي ظل االفتقار الى  8600نقطة من  7900السعودية قد سجل انخفاضا ليصل الى 

عوامل محفزة لرفع أسعار األسهم، فإننا نعتقد أن السوق سوف يفضل األسهم ذات المقومات األساسية الجيدة. 

الراجحي، االهلي التجاري وبنك اننا نفضل البنوك التي لديها تعامالت مرتفعة مع قطاع األفراد ) مصرف 

الرياض( على البنوك التي تركز تعامالتها على الشركات الكبيرة. ويمكن تلخيص األسباب الرئيسية لذلك في 

( من ناحية تاريخية، لوحظ أن هوامش صافي الفائدة تتحرك بمعدل أبطأ نسبيا مقارنة بسعر الفائدة 1ما يلي 

وهكذا فإننا نتوقع انخفاضا هامشيا في هوامش صافي الفائدة للبنوك التي  بين البنوك السعودية ) السايبور(،

تركز تعامالتها على األفراد. من جانب اخر، فان البنوك التي تركز على الشركات الكبيرة، يمكن أن تشهد 

 ( ان سوق الرهونات الذي يتوقع له أن ينمو بمعدل أعلى، يمكن أن يساعد في2انخفاضا في هذه الهوامش 

زيادة ربح السهم. عالوة على ذلك، ومع وجود الدعم الحكومي، فان قروض الرهونات تكاد تخلو من 

األصول غير العاملة الشيء الذي من شأنه مساعدة البنوك في تحقيق تكلفة مخاطر مستقرة. كذلك، فان 

المطلوبات.  -ولمؤسسة النقد العربي السعودي، ال تعتقد أن هناك مخاوف تتعلق بوجود تباين بين األص

نقاط أساس على أساس ربعي(  4وكانت هوامش صافي الفائدة قد انخفضت في الربع الثاني بشكل طفيف ) 

بسبب انخفاض السايبور واستمراره في االنخفاض نظرا للتوقعات بخفض بنك االحتياطي الفدرالي لسعر 

ل بشكل هامشي بينما ارتفعت النسبة الفائدة. عالوة على ذلك، فقد انخفضت في الربع الثاني جودة األصو

% في الربع األول. واجماال، فإننا نتوقع أن ينمو 1.85% من 1.90االجمالية للقروض غير العاملة الى 

صافي الربح للبنوك السعودية بمعدل جيد على أساس سنوي في الربع الثالث ويعزى ذلك الى انخفاض معدل 

ار نمو القروض، الى جانب تكلفة القروض الجيدة ) رغما عن التراجع في هوامش صافي الفائدة، واستقر

توقع حدوث ارتفاع هامشي(. وحسب ما أشارت اليه البيانات الصادرة عن ساما، فقد ارتفعت أرباح البنوك 

مليون لاير في شهر أغسطس. عالوة على ذلك،  4,575% على أساس سنوي وبلغت 10.3السعودية الى 

% على أساس 2.8المقدمة للقطاع الخاص للشهر السابع عشر على التوالي بنسبة فقد ارتفعت قروض البنوك 

 .% على أساس سنوي في أغسطس5.0على أساس شهري( بينما نمت الودائع بنسبة  %0.3سنوي )+

  :التجزئة قطاع

أن  ، كما نعتقد2018نتوقع انتعاشا في قطاع التجزئة ككل مقارنة بما كان عليه الوضع في الربع الثالث 

التأثير السلبي لضريبة القيمة المضافة والرسوم األخرى التي تم فرضها قد تم تجاوزها وأن انفاق 

المستهلكين قد تحسن. وقد منحت معظم شركات التجزئة تخفيضات بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ومن 

يجيا في نمو مبيعات شأن ذلك أن يدعم نمو االيرادات في الفترة القادمة. والحظنا أيضا ارتفاعا تدر

فصاعدا، كما نتوقع أن تتحول مبيعات المحالت القائمة الى  2018المحالت القائمة من الربع الرابع 

موجبة لجميع شركات التجزئة التي تشملها تغطيتنا. وعلى أساس ربعي، نتوقع أن يرتفع الربح الكلي 

 جزئة، هي أسهم الشركات التالية: لقطاع التجزئة. ان األسهم التي تشملها تغطيتنا في قطاع الت

: نتوقع أن تستفيد ايرادات الشركة من التوسع في عدد الفروع، بيد أن ارتفاع تكلفة المبيعات  العثيم

والمصروفات العمومية واالدارية بسبب التوسع في عدد الفروع، من المحتمل أن يؤثر سلبيا على 

 الهوامش.

رير، نتوقع أن ترتفع االيرادات ويعزى ذلك أساسا الى ارتفاع : بالنسبة لشركة ج شركة جرير للتسويق

مبيعات المحالت القائمة نتيجة لتشكيلة المنتجات األفضل، ودخول تقنيات جديدة ونمو مبيعات التجارة 

 االلكترونية.

: يتوقع أن تنمو االيرادات نتيجة لمساهمة المبيعات من المحالت الجديدة ونتيجة أيضا للبيع كستراا

 اآلجل. ونتوقع تحسنا في صافي هامش الربح مدعوما بارتفاع مبيعات األجهزة المنزلية الكبيرة.ب

يتوقع أن تظل االيرادات منخفضة بسبب المبيعات المنخفضة الناتجة عن اغالق بعض المحالت،  :الحكير

 .افضل بينما يتوقع أن يرتفع صافي الربح ويعزى ذلك الرتفاع الهوامش نتيجة لترشيد التكلفة
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 : األسمنت قطاع

% على أساس سنوي خالل الثمانية أشهر األولى من 5انخفض اجمالي حجم مبيعات األسمنت بنسبة 

 األولين الشهرين خالل ، ويعزى ذلك الى استمرار التباطؤ في نشاطات االنشاءات في المملكة. ولكن،2019

 شركات من 9 أعلنت الفترة، هذه وخالل .سنوي أساس على% 6 بنسبة ارتفاعا ظناالح الثالث، الربع من

)  الشمال أسمنت شركات تصدرتها المبيعات، حجم في سنوي أساس على ارتفاع تحقيق عن األسمنت

 في انخفاض عن شركات خمس أعلنت بينما ،%(53) + نجران وأسمنت( سنوي أساس على% 194+

 (.%17-)  اليمامة وأسمنت( %32-)  حائل أسمنت شركتا تصدرتها مبيعاتها، أحجام

 مستقرا يظل أن نتوقع كما ،2018 نهاية منذ تقريبا% 29 بنسبة ارتفاعا المحققة، األسعار متوسط وسجل

 43 الى ليصل للقطاع المخزون اجمالي ارتفع وقد. القادمة القليلة السنة أرباع مدى على الحالي مستواه على

 .األخيرة شهرا عشر االثني مبيعات من% 109 نسبة ذلك ويمثل أغسطس، ةبنهاي طن مليون

وبالنسبة للفترة القادمة، نتوقع أن ترتفع المبيعات للربع الثالث على أساس ربعي، ويعزى ذلك أساسا الى تأثير 

 عامل الموسمية ) شهر رمضان وعطلة العيد( وكذلك على أساس سنوي، مدعومة أساسا بالمشاريع الضخمة

الجديدة التي بدأت تدخل في مرحلة االنشاءات وتعمل على تعزيز قطاع المساكن. عالوة على ذلك، ونظرا 

لالنتعاش الذي الحظناه خالل شهري يوليو وأغسطس وكذلك العوامل المحركة التي ذكرناها سابقا، فقد قمنا 

 38مليون طن )  39.5الى  2019بتعديل ورفع توقعاتنا السابقة للطلب على األسمنت في السنة المالية 

% على أساس سنوي 5-% على أساس سنوي ) 1.5مليون طن سابقا( مما يعني ضمنيا انخفاضا بنسبة 

% على 57سابقا(.  وبناء على تقديراتنا، من المتوقع أن تعلن الشركات التي نقوم بتغطيتها عن زيادة بنسبة 

أساسا باألسعار المحققة المرتفعة بشكل كبير مقارنة أساس سنوي في ايراداتها في الربع الثالث، مدعومة 

 .بالفترة ذاتها من العام الماضي، باإلضافة الى ارتفاع طفيف في الكميات المباعة

  :االتصاالت قطاع

تحسنا في ايرادات القطاع على أساس ربعي رغما عن موسمية شهر رمضان. اننا  2019شهد الربع الثاني 

المحرك لهذا االرتفاع، كان هو ارتفاع عدد مشتركي الفواتير الذين يحققون قيمة  نعتقد أن العامل الرئيسي

مرتفعة لشركات القطاع مما نتج عنه ارتفاعا تدريجيا في متوسط االيرادات لكل مستخدم. وبالنسبة لقطاع 

والتحسن  االتصاالت، فيمكن أن نشهد ايرادات جيدة في الربع الثالث مدعومة بنشاطات الترويج المرتفعة،

بع الثالث نظرا لوقوع شهر رمضان في الربع الثاني. ويتوقع أن يستفيد القطاع في الذي طرأ موسميا على الر

الربع الثالث مع استمرار تزايد عدد العاملين األجانب. عالوة على ذلك، فان ارتفاع عدد الحجاج في الربع 

الخارج :  % على أساس سنوي، ارتفاع عدد الحجاج القادمين من4.96الثالث ) نمو اجمالي عدد الحجاج : 

% على أساس سنوي( يتوقع له أن يدعم زيادة االيرادات. ومن المحتمل أيضا أن تظل هوامش 5.48

EBITDA  من معايير المحاسبة المالية الدولية. ومع  16مرتفعة؛ ويشمل ذلك تأثير تطبيق المعيار رقم

لقطاع تتوفر له فرص ، فان ا2020وبرنامج التحول الوطني  2030األخذ في االعتبار رؤية المملكة 

مرتفعة للنمو. عالوة على ذلك، فان وجود عدد من المشاريع الكبيرة المخطط لها في مجال التحول الرقمي، 

 .يمكن أن يدعم النمو. وفي رأينا، يمكن القول اجماال أن المعنويات تعتبر أفضل مما كانت عليه سابقا

 :الغذائية المواد قطاع

نموا متوسطا في االيرادات مدعوما بشكل عام بالتحسن في نمو مبيعات المحالت نتوقع أن يحقق القطاع ككل 

القائمة وانفاق المستهلكين المستقر في مجال األغذية والمشروبات. ومن بين األسهم التي تشملها تغطيتنا 

لتوسع بخالف صافوال، فإننا نتوقع أن ترتفع مصروفات المبيعات والمصروفات العمومية واالدارية بسبب ا

 التي في المحالت، وعلى أساس ربعي، سوف يكون لذلك تأثير سلبي طفيف على ربحية الشركة. واألسهم

 :التالية الشركات أسهم هي األغذية، قطاع في تغطيتنا تشملها

نتوقع تحسنا في أداء صافوال مدفوعا بشكل أساسي بالنمو في قطاع التجزئة بالشركة والربح  صافوال :

ركاتها الزميلة. ورغما عن ذلك، فان الظروف غير المواتية من قطاع المواد الغذائية، تظل المرتفع من ش

 تمثل مخاوف رئيسية للشركة.

من المحتمل أن تشهد هرفي لألغذية نموا ايجابيا في ايراداتها مدعومة بالتوسع المستمر في  هرفي لألغذية :

القائمة في قطاع المطاعم. ومن المتوقع أن يحقق  محالتها باإلضافة الى التحسن في مستوى نمو المحالت

قسم اللحوم نموا في االيرادات من خانتين رقميتين بينما من المحتمل أن يظل نمو قسم المخابز بدون تغيير. 

مما سوف يساعدها في زيادة حصتها في السوق  2019فرعا جديد في  20وتخطط الشركة الفتتاح 

 ي قطاع الوجبات السريعة.والمحافظة على وضعها المسيطر ف
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 4 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

  

بالنسبة لشركة الخطوط السعودية للتموين، فإننا نتوقع نموا متوسطا  شركة الخطوط السعودية للتموين :

في االيرادات بدعم من أعمال التموين والخدمات غير المرتبطة بخطوط الطيران ويعزى ذلك الى موسم 

 ع دورة االقتصاد في المستقبل. الحج. ونتوقع نموا ثابتا للشركة الى حين ارتفا

نتوقع لشركة المراعي نموا في ايراداتها نظرا الرتفاع المبيعات من قسمي منتجات األلبان  المراعي :

والدواجن. بيد أن الهوامش سوف تظل منخفضة بسبب ارتفاع تكلفة المدخالت مما سوف يؤدي الى نمو 

  .2019المالية منخفض في صافي الربح في الربع الثالث من السنة 

من المرجح أن تكون نتائج الربع الثالث أفضل من ناحية موسمية على أساس  :قطاع الرعاية الصحية

ربعي نظرا ألن شهر رمضان واجازة العيد تخلال الربع األخير. ونظرا ألن العام الدراسي قد بدأ في 

طاقة التشغيلية للمستشفيات بدرجة سبتمبر، فإننا نعتقد أن ذلك سوف يؤدي الى ارتفاع معدل استغالل ال

طفيفة مقارنة بالربع السابق. وعلى أساس سنوي، فإننا نتوقع أن ترتفع ايرادات معظم المستشفيات وذلك 

، قد بدأت تؤتي نتائجها هذا 2017و  2018ألن غالبية التوسعات التي تمت خالل السنتين الماليتين 

كة قد انخفض. ومن المتوقع أن يرتفع اجمالي االيرادات العام، كما أن معدل خروج األجانب من الممل

% على أساس سنوي بينما يتوقع أن يرتفع صافي 8لشركات الرعاية الصحية التي نقوم بتغطيتها، بنسبة 

 .% نظرا لمعدالت الطاقة التشغيلية المرتفعة8الربح بنسبة 

األسعار نتيجة لتحديث قائمة مدعوما باالرتفاع في  2019كان النصف األول من  :تأمين قطاع ال

(. أما االن، وبعد مضي 2018خدمات التغطية بالرعاية الصحية من قبل مجلس الضمان الصحي ) يوليو 

عام كامل على اصدار هذه القائمة الجديدة، فإننا نتوقع أن ينخفض معدل ارتفاع األسعار. ولكن، بعد أن 

االلزامي للمواطنين السعوديين والمبادرات الحكومية، وبينما بدأ تأثير العوامل الهيكلية يظهر، مثل التأمين 

انخفض معدل خروج األجانب من المملكة، فإننا نتوقع   ارتفاع عدد األشخاص الذين تشملهم تغطية 

 .التأمين، من االن فصاعدا

 

السوق السعودي: توقعاتنا ألرباح الربع الثالث 2019 للشركات التي قمنا بتغطيتها 

الشركة 
الربع الثالث 

2018 الفعلية

الربع الثاني 

2019 الفعلية

الربع الثالث 2019 

التغيير الربعي%التغيير السنوي %المتوقعة

الربع الثالث 2018 

الفعلية

الربع الثاني 

2019 الفعلية

الربع الثالث 2019 

التغيير الربعي%التغيير السنوي %المتوقعة

قطاع البتروكيماويات

%3.4-%66.5-6,0982,1152,044%7.3-%23.9-43,71235,86733,246سابك

%10.5-%1802111894.7%8.7%1,3381,4091,53214.5سبكيم

%12.6%16.9-522385434%15.0%7.2-1,009814936سافكو

39NMNM-259297%9.2-%77.1-2,901731664التصنيع

%6.4-%59.4-729316296%9.1-%29.4-2,1101,6381,489ينساب

%8.6-%13.0-202192176%11.0-%18.6-745681606المتقدمة للبتروكيماويات

قطاع األسمنت

%12%143742190%5.1%11816517346.9األسمنت العربية

465361NM15.2%-%15.5%10816519177.3أسمنت اليمامة 

%26.6%759211755.2%1.1%24033934243.0 األسمنت السعودية 

67081NM15.2%%19.1%74155184147.4أسمنت القصيم

%20.5%134049266.2%0.7%15321021138.2أسمنت ينبع

591113NM24.6%%7.3%19627629650.8أسمنت الجنوبية

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

قطاع االتصاالت 

%3.8%2,6432,8482,95611.9%3.9%13,33313,60414,1336.0االتصاالت السعودية

313887NM131.4%-%4.0%2,9763,3313,46416.4موبايلي

االغذية والزراعة

%2.6-%10.6-635583567%9.6-%3,3713,7673,4051.0المراعي

50148130NM-12.2%-%13.2-%5,1996,0235,2260.5صافوال

%36.6%3.4-584156%17.5%32930936310.3هرفي

%22.2%1421171430.7%18.2%6275446432.6التموين

قطاع التجزئة

%84.2%2881693118.1%14.4%1,9321,8932,16612.1جرير

%96-%10-102249%30-%5-1,2741,7321,210الحكير

%16.7-%45605011.1%10.4-%1,7442,1711,94511.5العثيم

%47.8-%31723822.1%10.9-%8951,1621,03515.7اكسترا

الرعاية الصحية

%45.3%31.3-321522%4.2%2812862986.1دلة

%6.3%81909618.7%4.4%41744628911.7المواساة

%18.0-%0.7-111411%7.6-%11.0-176170157رعاية

%39.4%21202831.0%13.9%25025428915.5الحمادي

اخرى

172NM29.4%-244-415%0.2%3,3964,3014,31026.9معادن

%35%24521629119%44%2,8322,4383,51724بوبا العربية

%18%5450599%18%21021925823لجام 
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 6 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم

 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

ون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبر بمثابة موافقة من جانبكم على عدم إرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، د

ب شةركة الراجحةي الماليةة.  وقةد تةم الحصةول علةى م من جانإعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعمو

أو ضمنية( بشأن البيانات   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

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

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 يشةكل عرضةا أو دعةوة لتقةديم عةرض لشةراء

 ألهداف االستثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجةات المحةددة ألياألوراق 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

ن أوراق ماليةة مةن هةذا ن  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ال تتحقق.  كذلك ينبغي للمسةتثمرين مالحظةة أن الةدخل مةالتوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمري

كون 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 تلك األوراق المالية واالستثمارات ي

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

الماليةة للجهةة أو الجهةات المصةدرة لتلةك األوراق الماليةة أو  جحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لها )بما فةي ذلةك محللةي البحةوث( مصةلحة ماليةة فةي األوراقالرا

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

ين الخدمات المصرفية االسةتثمارية أو غيرهةا مات  أو السعي لتأمكما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت آلخر بأداء الخدمات المصرفية االستثمارية أو غيرها من الخد

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 

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

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

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

ثيقةة مخالفةا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيثما يكون مثل هذا التوزيع أو النشر أو توافر أو اسةتخدام هةذه الو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا

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

   المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام شرح

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

 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى شركاتال 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 "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"

 عةدم جيةد بشةكل تبةرر أسةبا  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"

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

 .بذلك للقيام دفعتنا التي

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

 .توقعاتنا مستوى دون
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