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 0 لتقريرراجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية ا فضال إخالء من المسؤولية

 
 

 رئيسية مواضيع

 
 للوائح محدثة وثيقة عن ، مؤخرا السعودية العربية بالمملكة المالية السوق هيئة أفصحت

 تحسين الشركات من وتتطلب كبيرة بدرجة تفصيال أكثر وهي الشركات حوكمة

 منتصف من نافذة ، الجديدة الشركات حوكمة الئحة تصبح وسوف .افصاحها مستويات

 بعكس للشركات ملزمة ستكون ، الجديدة الشركات حوكمة لوائح ان.7102 أبريل شهر

 عدد على اللوائح هذه الشتمال ونظرا.  ارشادية كمبادئ فقط المتخذة الحالية، األنظمة

 هذه أن نعتقد فإننا ، واالفصاح الشفافية مستويات لتحسين االضافية االجراءات من كبير

.ككل للسوق الشفافية مستوى تحسين تجاه مهمة خطوة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pritish Devassy, CFA 
 devassyp @alrajhi-capital.com 
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 نجليزيةعلى التقرير كامال باللغة اال االطالعيرجى للمزيد 

 

 

 : السعودية العربية المملكة

 الشركات حوكمة معايير زيادة

 من تسري سوف التي الشركات حوكمة لوائح من محدثة مجموعة ، مؤخرا المالية السوق هيئة أقرت
 تم التي الحالية اللوائح مجموعة من كبيرة بدرجة تفصيال أكثر اللوائح وهذه.  7102 أبريل منتصف
 معظمها في هي ، الحالية الشركات حوكمة لوائح أن نجد وبينما .7112 عام في األولى للمرة اصدارها

 في واألخذ استصحاب تم وقد. للشركات ملزمة الجديدة اللوائح فان ،" ارشادية مبادئ"  عن عبارة
 المصالح وأصحاب المختصين اراء جانب الى الصلة ذات العالمية الممارسات أفضل ، االعتبار
 اتخذتها التي المعايير من العديد من واحدا المعيار هذا ويعتبر. الجديدة اللوائح صياغة عند ، االخرين

 الشركات التزمت وقد. السعودية العربية المملكة في المال رأس سوق لتطوير المالية السوق هيئة
 بالفعل ، لهم المرخص األشخاص قائمة في المدرجة المالية والمؤسسات األسهم سوق في المدرجة

 االضافية المعايير من العديد مع و. الشركات ونظام والدراج التسجيل لقواعد وفقا ، اللوائح هذه ببعض
 تعد الخطوة هذه أن نعتقد فإننا ، العامة المساهمة شركات لجميع واالفصاح الشفافية مستويات لتحسين
 هذه تحظى أن ويتوقع. األمر بهذا المعنية الجهات لجميع الشفافية مستوى تحسين نحو ايجابية خطوة

 أن يتوقع اذ المؤسساتيين األجانب المستثمرين وخاصة المستثمرين، جميع من كبيرة بأهمية التغييرات
 المؤشر على المرتقبة والتعديالت أرامكو شركة له تخطط الذي األولي للطرح نتيجة مشاركتهم ترتفع

 .الرئيسيين المؤشرات موفري قبل من
 

 المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير وفقا المحاسبة معايير اتخاذ بعد :االصالحات من شاملة مجموعة
 اجازة االن  تمت قدف ،7102 في الشركات نظام ومراجعة ، 7102 في السوق في المسجلة للشركات

 تتضمن أنها اذ كثيرا أكثر شاملة ، الجديدة اللوائح وهذه. الشركات حوكمة لوائح من المحدثة النسخة
 ال المواد هذه أغلبية تصبح سوف وبينما. الحالية اللوائح مجموعة في مادة 08 بعدد مقارنة ، مادة 89
 كما ،7102 ديسمبر شهر بحلول فقط األنظمة من قليل عدد يسري فسوف ، العام هذا بنهاية نافذة 89
 نطاقا ، الجديدة اللوائح مجموعة غطت وقد. فقط ارشادية مبادئ عن عبارة هي األنظمة هذه بعض أن

 ، اللجان ، االدارات مجالس الخ.. وصالحيات وواجبات أدوار ذلك يشمل)  المواضيع من شامال
 واللجان، العليا التنفيذية االدارات مكافئات ، المهنة وأخالقيات المهني السلوك ، التنفيذية االدارات
 العامة المساهمة شركات جميع ، ذلك يساعد وسوف. جدا مفصلة بطريقة (الخ.. االفصاح عمليات
 وزيادة ، الموحدة األنظمة من مجموعة اتباع على ، السعودية العربية المملكة في  السوق في المدرجة
 المشاركين قبل من ايجابيا الخطوة هذه تقييم يكون أن المرجح ومن. للمملكة الشركات حوكمة معايير

 كمعايير ، األفضل الشركات حوكمة معايير تعتبر التي األجنبية المؤسسات قبل من وخاصة السوق، في
 .باستثماراتها القيام عند

 

 

 التي التغييرات بتلك فقط تتعلق وهي ، فقط مرجعية ألغراض المالحظات هذه نقدم :هامة ملحوظة
 يرجى .المتطلبات فهم تسهل مبسطة بلغة لصياغتها نظرا المستثمرين باهتمام ستحظى أنها نعتقد

 التفصيلية الشركات حوكمة للوائح والدقيقة الكاملة النصوص على لالطالع الرسمية للوثائق الرجوع
.الشركات ونظام ، واالدراج التسجيل قواعد الى باإلضافة ، الحالية واللوائح ، المحدثة  
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 7 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 المسئولية من خالء
ز إعتادة توزيعهتا أو إعتادة ة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتالء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوأعدت وثيقة البحث هذه من قبل شرك

مالية. 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 موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي ال
لعموم من جانب شركة الراجحي المالية.  وقتد تتم الحصتول عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات ل

أو ضتمنية( بشتأن  ال تقدم أية إقرارات أو ضمانات )صتريحة ى المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي الماليةعل
ثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غير مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هتذه إنمتا البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الو

ات االستتثمارية ذات الصتلة ق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتتقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أورا
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

 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

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

قلبات فتي أستعار الصترف قتد رتفاع أو االنخفاض. كما أن التهذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لال
، 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

وراق أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث( مصتلحة ماليتة فتي األوراق الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األلشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو 
د اآلجلتة أو الخيتارات األخترى أو المشتتقات ، أو غيرهتا متن ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق الماليتة ، وخيتارات شتراء األستهم أو العقتو المالية أو االستثمارات ذات العالقة

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

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

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

ة 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 مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أي
 ن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.الوثيقة 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 صنيفالت 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 األخرى الشركات من قليل

 .شهور 9-2 بحدود زمني أفق خالل المستهدف للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 01 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-2 فترة خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 01 و الحالي السهم عرس دون٪ 01 بين يتراوح مستوى عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-2 فترة خالل المستهدف المستوى إلى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 01 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 عرس بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة إلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال

 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 يتجتاوز عنيتةالم للشتركة التشتغيلي األداء أو األربتاح 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

 

 لالتصال
 

 مازن السديري
  األبحاث إدارة مدير

 9449 211 11 966+هاتف: 
 comcapital.-alsudairim@alrajhiالبريد االلكتروني: 

 
 شركة الراجحي المالية

 إدارة البحوث
 المكتب الرئيسيطريق الملك فهد, 

 55411الرياض  6655ص ب 
 المملكة العربية السعودية  

 بريد الكتروني: 
research@alrajhi-capital.com 

www.alrajhi-capital.com 
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