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 1 إلخالء من المسؤولية في نهاية التقريرفضال راجع وثيقة ا إخالء من المسؤولية

 رئيسية

مع نهاية الربع الرابع، نعرض هنا تقديرات اإليرادات وصافي الربح     

 للشركات التي نقوم بتغطيتها في القطاعات المختلفة.

 

 

 األسهم السعودية.
 استعراض نتائج الربع الرابع.

لنشاطات االقتصادية. إيجابية نظرا للتحسن في ا 2020نتوقع أن تكون النظرة المستقبلية الكلية للربع الرابع  اننا

وكانت القيود التي فرضت على السفر بسبب جائحة الكرونا، قد أدت الى ارتفاع في نشاطات السوق المحلي ومزيد 

محليا. وبالنسبة لقطاع البتروكيماويات، من المحتمل أن تتحسن األرباح الكلية، على أساس سنوي األموال  إنفاقمن 

بالمستشفيات، سوف تتلقى اإليرادات فاع أسعار المنتجات. وفيما يتعلق حد سواء، مدعومة بارت وربعي، على

من المرضى المنومين واالرتفاع المستمر في أعداد  المتحققةوالربحية، دعما إيجابيا من النمو في اإليرادات 

اد، فمن المحتمل مرضى العيادات الخارجية، بعد جائحة كرونا. وبالنسبة للبنوك التي تقدم خدماتها للمستثمرين األفر

نتوقع أن تستمر أحجام مبيعات  فإنناأن تستمر تشهد أحجاما جيدة من قروض الرهونات العقارية. ووفقا لذلك، 

، رغما عن أن نمو اإليرادات والربحية، على حد سواء، من 2020األسمنت في مستويات جيدة للربع الرابع 

 فأننات المحققة. وعلى صعيد قطاعي التجزئة والمستهلكين، بسبب انخفاض أحجام المبيعا منخفضاالمحتمل أن يظل 

ظروفا  وتأخر فتح المدارس، يمكن أن يمثلنتوقع مجموعة متباينة من النتائج، نظرا ألن تأثير زيادة القيمة المضافة 

    لشركات األطعمة الخاصة وشركات التجزئة.عكسية رئيسية 

 قطاع البتروكيماويات

، مدعومة باالرتفاع الحاد في 2020ألرباح المجمعة لقطاع البتروكيماويات في الربع الرابع نتوقع أن تتحسن ا اننا

أسعار المنتجات ومستوى الطلب األفضل على المنتجات نتيجة لتخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كرونا. 

للمصانع، مقرونة  وباإلضافة الى ذلك، فان ظروف العرض المنخفض بسبب عمليات االغالق المخططة العديدة

قارة اسيا، وارتفاع تكاليف ( بشكل أساسي في 2020في ديسمبر  )معظمهابأسعار الحاويات االخذة في االرتفاع 

% على أساس ربعي(، أبقت على أسعار المنتجات ) غالبا البوليمرات( عند مستويات 4: + )النفطعمليات اإلنتاج 

 )البوليوقد استمرت منتجات البوليمرات الرئيسية في ربحية القطاع.  مرتفعة خالل الربع، مما يؤكد انتعاشا حادا

بروبلين( في المحافظة على ارتفاعها، اذ ارتفعت في اثيلين منخفض الكثافة، البولي اثيلين مرتفع الكثافة، والبولي 

واجور  لفة)التك% على أساس ربعي في الربع الرابع، بينما قفزت أسعار الميثانول 20-10نطاق تراوح بين 

% على أساس 7% و42%، 33موانئ الصين(، والبولي كربونات، جاليكول االثيلين األحادي، بنسبة لالشحن 

% على أساس 9.5+ )البروبان:من جانب اخر، فقد ارتفعت أسعار سوائل الغاز الطبيعي ربعي، على التوالي. 

وكان ذلك يعزى أساسا للعوامل الموسمية، % تقريبا على أساس ربعي( في الربع الرابع، 17ربعي، البوتان : 

وباإلضافة الى ذلك، فقد ظلت أسعار النافثا   رغما عن أنها التزال أقل من مستوياتها للربع األخير من العام السابق.

% على أساس ربعي(، مستقرة بشكل عام خالل الربع، مما يؤكد فروقات أسعار منتجات أفضل لمنتجي 1.2)+

محليين. اننا نتوقع أن تحقق جميع شركات البتروكيماويات التي نقوم بتغطيتها، نموا قويا في البتروكيماويات ال

يوما  32، التي ربما تشهد انخفاضا في أرباحها بسبب اغالق استغرق  ةيعارزلا تايذغملل كباسأرباحها، باستثناء 

 ألحد مصانعها.

 قطاع التجزئة

ت التجزئة السعودية، نظرا ألن تأثير زيادة القيمة المضافة سوف يظهر مجموعة متباينة من النتائج بين شركانتوقع 

والعثيم شركتا جرير  تكونفي الربع الرابع الى جانب خسارة اإليرادات بسبب تأخر فتح المدارس. ومن المتوقع أن 

التي تبيع  األكثر تأثرا بينما من المتوقع أن تتأثر شركة بن داؤود بدرجة متوسطة نظرا ألن شركة الدانوب،

المضافة.   القيمة، ال تزال في وضع دفاعي ولم تتأثر بأي تأثيرات سلبية من زيادة المستهلكينكبار منتجاتها لقطاع 

وبالنسبة لشركة اكسترا، فمن المتوقع، من وجهة نظرنا، أن تنهي العام بربع قوي اخر مدعومة بحملتها الترويجية 

أجهزة البالي ستيشن الجديدة. أما قطاع المستهلكين، فمن المتوقع أيضا  طالقوإالقوية، وأجهزة االيفون، االيباد، 

   حجم قروضه.أن يشهد نموا في 

 قطاع األسمنت 

% على أساس سنوي مدعوما بالنمو 28، ارتفع حجم اجمالي مبيعات األسمنت بنسبة 2020الربع الثالث خالل 

حجم المبيعات خالل األحد عشر شهرا األولى من العام القوي من قروض الرهونات العقارية. وقد نما اجمالي 

حجم المبيعات، بدعم  % في15، ارتفاعا بنسبة ونوفمبر% على أساس سنوي، بينما شهد شهرا أكتوبر 21بنسبة 

، حققت جميع شركات 2020وخالل األحد عشر شهرا األولى من عام  قطاع العقارات. االرتفاع المستمر في من

في سوق األسهم، باستثناء شركة اسمنت الشمال، ارتفاعا على أساس سنوي في أحجام مبيعاتها األسمنت المسجلة 

% على أساس سنوي(، 41)+% على أساس سنوي( تلتها أسمنت الجوف 45وتصدرتها شركة أسمنت نجران )+

. وكانت أسمنت سنوي(% على أساس 31)+% على أساس سنوي( ثم أسمنت تبوك 35)+ثم أسمنت القصيم 

 % على أساس سنوي(، هي الشركة الوحيدة التي أعلنت عن تحقيق انخفاض في حجم مبيعاتها.8-لشمال ) ا
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 2 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

% على أساس سنوي ونتوقع أن يستمر هذا االنخفاض 5بنسبة  2020لقد انخفض متوسط أسعار البيع المحققة خالل الربع الثالث 

مليون طن، يمثل أكثر  40.1، بلغ اجمالي المخزون للقطاع 2020ربع الثالث في أسعار البيع المحققة خالل الربع الحالي. وبنهاية ال

 % من مبيعات االثني عشر شهرا األخيرة. 75من نسبة 

وفي الفترة القادمة، نتوقع أن يستمر نمو المبيعات للربع الرابع قويا، رغما عن أن متوسط أسعار البيع المحققة، سوف يستمر في 

ديراتنا، فان الشركات التي نقوم بتغطيتها من المتوقع أن تحقق إيرادات بدون تغيير، على أساس سنوي، في االنخفاض. وبناء على تق

 الربع الرابع مع تحقيق نمو قوي في أحجام المبيعات يعوض بأكثر مما هو مطلوب عن االنخفاض في متوسط المبيعات المحققة.

 قطاع االتصاالت

على السفر مقارنة بالعام الماضي. كما نتوقع  المفروضة القيود بسبمتوسطا في اإليرادات،  أن يشهد قطاع االتصاالت نموانتوقع 

أيضا أن تستمر العديد من نشاطات السفر المحلي واألعمال في دعم الطلب على خدمات االتصاالت الهاتفية والبيانات. ورغما عن أن 

لم تعلن االتصاالت السعودية  -من األرقام وأن شركة فودافون مصر شركة االتصاالت السعودية من المتوقع أن تحقق مجموعة جيدة

للربع الرابع حتى لاير/السهم  1نتوقع أن تحافظ االتصاالت السعودية على مستوى توزيعات أرباحها عند  فإننا، عن عملية االندماج 

سنوات، يعتبر تأكيدا  5بعد فترة انقطاع دامت ان اعالن موبايلي عن عمل توزيعات أرباح أسهم  الذمم المدينة من الحكومة. تسوية

مرشحة أيضا لالستفادة من تسديد الدين من  فإنها. وبالنسبة لشركة زين السعودية، 2020لمجموعة جيدة من األرقام في الربع الرابع 

 وتحقيق الوفورات المحتملة لمرة واحدة من عكس رسوم امتياز.حقوق اإلصدار 

 قطاع األغذية

زيادة القيمة  المحمومة والشراء قبل والتخزينغذية، نتوقع انخفاضا في النمو اإلجمالي نظرا لتوقف عمليات الشراء قطاع األفي 

المستهلكين على  إنفاقوارتفاع ؤدي زيادة اقبال الناس على المطاعم يالمضافة، التي شهدها النصف األول من العام. ومن المتوقع أن 

ئدة لقطاع خدمات األغذية في شركة المراعي والمبيعات الكلية لشركة هرفي. ونتوقع أن تعود مبيعات الصعيد المحلي، الى تحقيق الفا

الصادرات الى وضعها الطبيعي نظرا لتوقف عمليات الشراء المحمومة في دول الجوار مما سيكون له تأثير سلبي على مصدري 

م في شركة سدافكو، من المتوقع أن يتأثر بسبب عدم فتح المدارس المواد الغذائية. وفي هذا الصدد، فان قسم مبيعات االيس كري

وعامل الموسمية، بيد أن منتجات األلبان وعصير الطماطم من المتوقع لها أن تستمر في النمو بشكل متوسط. وبالنسبة لشركة 

لسلع، يمثل بيئة محفوفة بالتحديات، بيد صافوال، فان العوامل غير المواتية المتمثلة في انخفاض قيمة العمالت واالرتفاع في أسعار ا

التجزئة، من المتوقع أن يساعد في نمو  ألعمالأن التحسن في مستويات الكفاءة التشغيلية والتحسن في مستوى نمو المحالت القائمة 

 صافي الربح.

 قطاع الرعاية الصحية

تفاع أعداد المرضى المنومين، والذي يؤثر عليه جزئيا المحتمل أن تظل نتائج الربع الرابع إيجابية ويعزى ذلك أساسا الى ارمن 

انخفاض عدد زوار العيادات الخارجية على أساس سنوي. ان نمو حركة مراجعي العيادات الخارجية، ال يزال يسجل تعافيا من تأثير 

نتوقع أن  واجماال، فاننابع الثاني. جائحة الكرونا، رغما أن أعداد هؤالء المراجعين قد ارتفعت من مستوياتها التي كانت عليها في الر

% على أساس سنوي، بينما يتوقع أن يرتفع صافي الربح بنسبة 4.7تنمو إيرادات شركات الرعاية الصحية التي نقوم بتغطيتها بنسبة 

 % على أساس سنوي، مما يعكس نموا في اإليرادات.4.5

 أخرى 

على أساس سنوي، ويعزى ذلك أساسا الى تباطؤ في  المكتتبة، منخفضاط التأمين أقسا اجمالينتوقع أن يظل  فإننالشركة بوبا، بالنسبة 

، فربما 2020النشاطات وانخفاض في عدد األجانب.  وبينما نتوقع أن تبدأ الشركة في عكس تكاليفها المؤجلة ابتداء من الربع الرابع 

يها قبل جائحة الكرونا في الربع الرابع ويعزى ذلك الى طول مدة المطالبات نرى عودة نسبة الخسائر الى مستوياتها التي كانت عل

ظل ظروف األعمال المحفوفة  )فيللديون المشكوك في تحصيلها  مخصصالمؤجلة. وهذا العامل، الى جانب احتمال عمل 

 بالمخاطر(، ربما يبقي على األعمال منخفضة.

جيدة، مدعومة أساسا بالنمو القوي في اإليرادات نتيجة لعمليات الشراء المستمرة  ونتوقع أن تعلن شركة الخزف السعودية عن نتائج

من قطاع العقارات. كما نتوقع أيضا أن تحظى اإليرادات بدعم إيجابي من ارتفاع األسعار، على خلفية ضريبة مكافحة اإلغراق التي 

خفاضا خفيفا، فان هذه الهوامش سوف يتم تعويضها بأكثر مما تم فرضها على الواردات الرخيصة. وبينما نتوقع أن تسجل الهوامش ان

 بنمو اإليرادات. متوقعهو 

نتوقع انتعاشا جيدا اذ أننا نرى االن ارتفاعا في حركة أندية اللياقة خالل زيارتنا لهذه األندية مقارنة  فإنناوبالنسبة لشركة لجين، 

ومستويات  ،يجابية على مستوى الهوامش نظرا للحسومات األقل من التوقعاتويمكن أن تحقق الشركة نتائج إبأرباع السنة السابقة. 

 الكفاءة التشغيلية التي تحققت خالل أرباع السنة السابقة والتي بدأت تؤتي ثمارها االن.

ور في ونتوقع أن تبيع شركة الدريس كميات أعلى من الوقود على أساس ربعي مدعومة بتزايد محطات الوقود وازدياد حركة المر

 الناس للسفر محليا بسبب الطقس المالئم وكذلك إيقاف الرحالت. ولجوء الطرق المختلفة

أن تنهي العام بقوة بتحقيق ارتفاع من خانتين في اإليرادات وارتفاع بمعدل ثالث مرات في صافي الربح،  فيتوقعأما شركة سيسكو، 

 مدعومة بارتفاع أحجام الحاويات في ميناء جدة اإلسالمي.
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 3 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

تي قمنا بتغطيتها  السوق السعودي: توقعاتنا ألرباح الربع الرابع 2020 للشركات ال

الشركة 

الربع الرابع 

فعلية 2019 ال

ثالث  الربع ال

فعلية 2020 ال

الربع الرابع 

2020 المتوقعة

تغيير  ال

تغيير الربعي%السنوي % ال

الربع الرابع 

فعلية 2019 ال

ثالث  الربع ال

فعلية 2020 ال

الربع الرابع 

تغيير السنوي %2020 المتوقعة تغيير الربعي%ال ال

بتروكيماويات قطاع ال

7251,0893,004NM176.0%-%14.8%32,81429,29533,6292.5سابك*

13710166NMNM-%25.7%1,5071,3621,71213.6سبكيم

%15.9-%1.2-338398334%3.9-%8469028672.5سابك للمغذيات الزراعية

%28.8%17119625247.4%3.4%1,4821,4411,4890.5ينساب

%32.3%1921562077.9%13.5%6185456180.0المتقدمة للبتروكيماويات

قطاع األسمنت

%5-%7479752%2.9%2352372443.9األسمنت العربية

%1.5-%1.6-787877%2.0%6.1-236218222أسمنت اليمامة 

%12.4%15.7-144108121%6.8%4033874132.6 األسمنت السعودية 

%10.0%16.0-144110121%5.1%17.2-294232243أسمنت القصيم

%8.3%8381886.3%12.1%3.2-278240269أسمنت ينبع

%7.0%1.0-162150160%0.7%3974264298.1أسمنت الجنوبية

%12.5%36475348.5%12.5%13615917931.1أسمنت نجران

%17.6-%15.2-118121100%1.6%7.2-327299304األسمنت األبيض^

قطاع االتصاالت 

%4.8-%2,4022,7662,6339.6%5.5-%13,26514,88114,0606.0االتصاالت السعودية

125222223NM0.6%-%8.9%3,5143,3553,6554.0موبايلي

%67.1%4.2-10560101%13.3%2.0-2,2281,9282,183زين

االغذية والزراعة

%38.2-%28861538031.9%1.6%3,7023,8633,9236.0المراعي

%17.5-%13726321758.4%15.1%3.9-5,4964,5875,279صافوال

%12.2%8.0-504146%7.1%3263113332.1هرفي

ت) بماليين الرياالت( صافي الربح ) بماليين الرياالت(االيرادا
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 4 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

تي قمنا بتغطيتها  السوق السعودي: توقعاتنا ألرباح الربع الرابع 2020 للشركات ال

الشركة 

الربع الرابع 

فعلية 2019 ال

ثالث  الربع ال

فعلية 2020 ال

الربع الرابع 

2020 المتوقعة

تغيير  ال

تغيير الربعي%السنوي % ال

الربع الرابع 

فعلية 2019 ال

ثالث  الربع ال

فعلية 2020 ال

الربع الرابع 

تغيير السنوي %2020 المتوقعة تغيير الربعي%ال ال

تجزئة قطاع ال

%6.7%1.8-277255272%16.1%1.2-2,3942,0382,366جرير

11NM89%-99-34%7%2-1,2891,1861,264الحكير**

%55.7%33.1-1426195%12.7%3.0-2,1051,8122,042العثيم

%62.3%72538619.4%71.8%1,8811,2242,10311.8اكسترا

%62.0%124791283.2%17.0%1,2201,0821,2663.8بن داود

صحية الرعاية ال

%25.2-%42.4-705440%1.2%3443513553.4دلة

%0.1%13016116123.6%0.6%5055492529.4المواساة

%28.0%2016216.4%3.1-%18621320711.5رعاية

%0.4-%28373631.7%1.3%6.8-271249252الحمادي

اخرى

%28-%5-106140101%34-%1,9903,0762,0302بوبا العربية

%33%47-682736%13%11-267209237وقت اللياقة

%14%24364169%11%36037341415الخزف السعودي***

%25%26-75,01144,27855,250%12%23-291,588200,059224,453أرامكو السعودية*

%18-%62823283%9-%15626023651سيسكو

%5-%80-1773735%18%3-1,5821,3001,540 الدريس

%1%6870714%7-%4885365013سدافكو**

ت) بماليين الرياالت( صافي الربح ) بماليين الرياالت(االيرادا

 

 مارس. -سابك** سدافكو وفواز الحكير تتبعان السنة المالية أبريل-البيانات غير قابلة للمقارنة بسبب صفقة أرامكو

 *** صافي الربح محتسب قبل الزكاة. البيانات المالية على أساس نصف سنوي.
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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

 المسئولية من خالءا
ء شةركة الراجحةي الماليةة وج ي ةوا إعةادي توايعهةا أو إعةادي أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي الماليةة" ، الريةاض ، الممل ةة العربيةة السةعودية لالسةتخدام العةام مةن عمةال

 ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبر بمثابة موافقة من جانب م على عدم إرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي ش ل أو طريقة

جانب شةركة الراجحةي الماليةة.  وقةد تةم الحصةول علةى  م منإعادي توايع أو إعادي 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 الواردي في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة ل ننا ج نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المالية ج

د. فوثيقةة البحةث هةذه إنمةا تقةدم نها ج تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هةي معلومةات كاملةة  أو خاليةة مةن أي خطةأ أو غيةر مضةللة  أو أنهةا تصةلح ألي غةرض محةدوالمعلومات المقدمة كما أ

شةراء أو بيةع أي أورام ماليةة أو غيرهةا مةن المنت ةات اجسةتثمارية لات الصةلة بتلةك معلومات عامة فقط.  كما أنه ج المعلومات وج أي رأي وارد في هةذه الوثيقةة يشة ل عرضةا أو دعةوي لتقةديم عةرض ل

ألي  ألهداف اجستثمارية أو الوضع المالي أو اجحتياجةات المحةددياألورام المالية أو اجستثمارات.  وليس الغرض من هذه الوثيقة تقديم مشوري شخصية في م ال اجستثمار كما أنها ج تأخذ في اجعتبار ا

 شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

سةتثمار آخةر أو أيةة اسةتراتي يات اسةتثمار جةرت مناقشةتها أو ينبغي للمستثمرين السةعي للحصةول علةى المشةوري الماليةة أو القانونيةة أو الضةريبية بشةأن مةدال مالءمةة اجسةتثمار فةي أي أورام ماليةة ، أو ا

خل مةن أورام ماليةة مةن هةذا ثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ج تتحقق.  كذلك ينبغي للمسةتثمرين مالحةةة أن الةدالتوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمست

ات ي ون عرضة لالرتفاع أو اجنخفاض. كما أن التقلبات فةي أسةعار الصةرف قةد ي ةون النوع أو غيرها من اجستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األورام المالية واجستثمار

، يم ن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد ي ةون أقةل مةن مبلةس رأسةمالهم المسةتثمر أساسةا.  وي ةوا أن ي ةون لشةركة  لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليه

ورام الماليةة لل هةة أو ال هةات المصةدري لتلةك األورام الماليةة أو الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لها )بما فةي للةك محللةي البحةوث( مصةلحة ماليةة فةي األ

ألورام المالية ، وخيارات شراء األسهم أو العقود اآلجلة أو الخيةارات األخةرال أو المشةتقات ، أو غيرهةا مةن األدوات الماليةة.  ، بما في للك المراكز طويلة أو قصيري األجل في ا اجستثمارات لات العالقة

لتأمين الخدمات المصرفية اجسةتثمارية أو غيرهةا مات  أو السعي كما ي وا لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت آلخر بأداء الخدمات المصرفية اجستثمارية أو غيرها من الخد

لهةا وموففيهةا ، ج ت ةون مسةئولة عةن أي أضةرار مباشةري أو من األعمال من أي شركة من الشركات المذكوري في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في للك الشةركات التابعةة 

 خرال قد تنشأ ، بصوري مباشري أو غير مباشري ، من أي استخدام للمعلومات الواردي في هذه الوثيقة من وثائق البحث.غير مباشري أو أي خساري أو أضرار  أ

ي هذه الوثيقة مةن وثةائق البحةث.  تحديث المعلومات الواردي فتخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردي فيها للتغيير دون إشعار مسبق.  وشركة الراجحي المالية ج تتحمل أي مسؤولية عن 

لوثيقةة مةن وثةائق البحةث ليسةت موجهةة إلةى أو معةدي للتوايةع أو وج ي وا تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توايع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي ش ل أو بأي وسةيلة. كمةا يراعةى أن هةذه ا

ه الوثيقةة مخالفةا اطنا أو مقيما في أي م ان أو دولة أو بلد أو أية وجية قضائية أخرال ، حيثما ي ون مثل هذا التوايع أو النشر أو توافر أو اسةتخدام هةذجستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مو

 ك البلد أو تلك الوجية القضائية.للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تس يل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن لل

   المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام شرح

 وعةدد الماليةة الشةركات أسةهم باسةتثناء تغطيتهةا إطةار فةي األسةهم ل ميةع المحتمل اجنخفاض أو المطلق الصعودي اجت اه أساس على طبقات ثالث من م ون تصنيف نةام المالية الراجحي شركة تستخدم

 :  اإلسالمية الشريعة بأح ام الملتزمة غير األخرال الشركات نم قليل

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

 . شهرا 9-6 فتري خالل الحالي السهم سعر فوم٪ 10 و الحالي السهم سعر دون٪ 10 بين يتراوح مستوال عند السهم سعر ستقري أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-6 فتري خالل المستهدف المستوال إلى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوال دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا ي ون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 عةدم جيةد بشة ل تبةرر أسةبا  هنةا  ت ةون وقةد.  السعر لهذا مماثال بالضروري ي ون ج قد ول ن ، المعني للسهم المقدري العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا ي ون قد:  Target price "المستهدف السعر"

 األسةبا  ونشةرح ، السةهم لةذلك المقةدري العادلةة القيمةة عةن يختلةف مسةتهدف سةعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني اأفقن ضمن المحددي العادلة القيمة إلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال

 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 أو يت ةاوا المعنيةة للشةركة التشةغيلي األداء أو األرباح كانت لاإ أو ، الخارجية العوامل من وغيرها اجقتصادية واجت اهات عام بوجه السوم ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحةة يرجى

 .توقعاتنا مستوال دون
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