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| المقدمة

االقتصاديــة  باألحــداث  حافــًا   2015 المنصــرم  العــام  كان 
عالميــًا، فموجــة الهبــوط الحــادة التــي شــهدتها أســواق البترول 
فــي عــام 2015 كانــت ســببًا فــي انخفــاض الناتــج المحلــي 
بنســبة %20 فــي حيــن أن الناتــج المحلــي الحقيقــي اليــزال 
ــى اتخــاذ حزمــة مــن  ــا الحكومــة إل ــًا، ممــا دع يحقــق نمــوًا ايجابي
ــر منظمــة  ــع مصــادر الدخــل. تقري ــة لتنوي القــرارات فــي محاول
أوبــك األخيــر توقــع أن تشــهد أســعار الخــام بعــض االســتقرار 
والتحســن خــال العــام الجــاري 2016. وتوقعــت المنظمــة نمــو 
الطلــب العالمــي. انخفــاض الناتــج المحلــي رافقــه ارتفــاع فــي 
حجــم الديــن العــام كنســبة الــى الناتــج المحلــي إال أنــه اليــزال 

تحــت الســيطرة .
فمــن ضمــن اإلصاحــات التــي شــهدها االقتصــاد الســعودي 
اللقيــم والمدخــات والتــي ســتنعكس ســلبيا  رفــع أســعار 
تقريبــًا.   7.9% يعــادل  بمــا  الســعودي  الســوق  أربــاح  علــى 

نتوقــع انخفــاض قاعــدة األربــاح فــي عــام 2016 قياســًا بعــام 2015، لكــن نتوقــع أن تشــهد القطاعــات الخدماتيــة نمــوًا خــال العــام، 
ونــرى أن اغلــب الفــرص االســتثمارية تتركــز فــي القطاعــات الخدماتيــة خصوصــا مــع نمــو قاعــدة االســتثمار والتوســع ســواًء فــي 

قطــاع االتصــاالت والرعايــة الصحيــة والنقــل والتأميــن والمصــارف.
 

* فترة المقارنة في هذا التقرير هي ما بين 2015/1/1 حتى 2016/3/31. 

اختياراتنا المفضلة من بين القطاعات

الشركة
التذبذب

متوسط سيولة القطاع
القطاع الشركة

الراجحي 1.5% 1.8% 0.4%

األهلي 1.5% 1.9% 0.4%

البحري 2.2% 2.6% 1.2%

بوبا 2.1% 2.7% 2.8%

االتصاالت السعودية 1.8% 1.8% 1.0%

دله 1.6% 2.4% 0.7%

الحمادي 1.6% 2.4% 0.7%

المواساة 1.6% 1.9% 0.7%

المتقدمة 2.0% 2.3% 0.6%

القصيم 1.4% 1.3% 0.4%
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المصدر: تداول

اختياراتنا المفضلة من بين القطاعات

| لمحة عن االقتصاد السعودي

تعــرض االقتصــاد الســعودي لتغيــرات عديــدة خــال العــام 
الحالــي، فقــد انخفــض حجــم الناتــج المحلــي الســعودي 
بنســبة %20 خــال العــام الماضــي 2015 نتيجــًة النخفــاض 
أســعار البتــرول بنســبة %48 خــال العــام، كذلــك انخفــض 
التصنيــف االئتمانــي أيضــًا وارتفــع معــدل الديــن العــام 
الــى الناتــج المحلــي مــن %1.6 الــى %5.5، ويتوقــع أن 
ــاري، وهــي نســبة تحــت  ــة العــام الج ــى %9 بنهاي يصــل ال
ــدول التــي يعتمــد اقتصادهــا  الســيطرة قياســًا بنســبة ال
علــى النفــط او المعــادن وحجــم االحتياطيــات الوطنيــة. 
أن يصــل  الممكــن  مــن  بأنــه  العامــة  التصريحــات  وتشــير 
معــدل الديــن العــام إلــى الناتــج المحلــي الــى حــدود 30% 
مــن الناتــج المحلــي حتــى العــام 2020، ومــع ذلــك فهــي 
تظــل نســبة منخفضــة نســبيًا، خصوصــا مــع ارتبــاط ســعر 

ــدوالر. ــال بال صــرف الري
الحقيقــي  المحلــي  الناتــج  حجــم  ارتفــع  المقابــل  فــي   
بنســبة %3 خــال العــام الماضــي، و مــن المتوقــع ان يتابــع 
النمــو خــال هــذا العــام بنســبة %1.6، و أن يســتمر النمــو 
فــي االرتفــاع تدريجيــًا تماشــيًا مــع اإلصاحــات االقتصاديــة 
األخيــرة، والتــي ســاهمت خــال هــذا العــام و الماضي في 
اعــادة هيكلــة المؤسســات الحكوميــة و التوجــه مســتقبًا 
الــى طــرح ارامكــو للمســاهمة العامــة والتــي نعتقــد بأنهــا 
ســوف تعــزز مــن كفــاءة الشــركة و تشــجعها  الســتثمار 
ــى  ــة ال ــول الطاق مواردهــا و كوادرهــا البشــرية لكــي تتح
إيجابــًا علــى  أكثــر تكامــًا، و هــو مــا ســينعكس  صناعــة 
اقتصــاد المملكــة، كذلــك اإلصاحــات التــي مّســت الســوق 

ــز االســتثمارات  العقــاري و خطــط تعزي

 عبــر مشــاركة المطوريــن، و التــي ســاهمت فــي جذبهــم 
مــن خــارج المملكــة، مثــل كوريــا و تركيــا و مصــر، باإلضافــة 
لتأســيس برنامــج للتمويــل العقــاري، و رفــع نســبة الرافعــة 

الماليــة الــى %85 مــع مراعــاة شــروط المقتــرض.
أكبــر  أيضــًا، ســوف يشــهد االقتصــاد الســعودي دعمــًا   
بفضــل اإلصاحــات التــي تهــدف الــى جــذب االســتثمارات 
الخارجيــة و تســهيل القوانيــن و تيســيرها، و تعزيــز دور 
صندوق االســتثمارات العامة لتشــجيع االســتثمارات و خلق 
فــرص للعمــل، حيــث ال تــزال نســبة العاطليــن عــن العمــل 
ــًا خــال  ــم تشــهد ارتفاع ــدل %11.5،  ول ــد نفــس المع عن
نفــس العــام، ولكنهــا تعيــق قــدرات االقتصــاد الكامنــة فــي 
ــة اســتمرار النمــو وارتفــاع معــدل خلــق فــرص العمــل،  حال
ممــا ســينعكس علــى القــدرات لتعزيــز القــوى اإلنتاجيــة 
و االســتهاكية و تعزيــز قــوة المملكــة فــي ربــط الريــال 
بالــدوالر فــي ظــل الميــزان التجــاري الموجــب حاليــًا و حجــم 
االســتثمارات القادمــة مــن الخــارج و التــي ســوف تحــد مــن 
أثــر الحــواالت الخارجيــة. ال يــزال مؤشــر التنميــة البشــرية 
ــزًا  ــة مرك ــح المملك ــدة يمن ــة األمــم المتح الصــادر مــن هيئ
مرتفعــًا بيــن الــدول التــي يعتمــد اقتصادهــا علــى الثــروات 

الخــام.
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| البترول

1

علــى الرغــم مــن وفــرة المعــروض علــى مــدى العــام الماضــي بســبب رفــع شــركات النفــط الصخــري مســتويات اإلنتــاج إلــى 
أرقــام قياســية أدت إلــى تراجــع األســعار إال أن الطلــب علــى النفــط كان تأثــره بشــكل طفيــف. فوفقــًا لتقريــر منظمــة أوبــك 
ــب العالمــي فــي 2016  ــك أن يرتفــع حجــم الطل ــب العالمــي وتتوقــع أوب ــى تحســن الطل ــاك إشــارات عل لشــهر مــارس فهن

بمقــدار 1.2 مليــون برميــل.
فقــد ارتفــع اإلنتــاج إجمــاال مــن دول منظمــة أوبــك خــال الربــع األول مقارنــة بالربــع الرابــع 2015 بنســبة %1.4 وجــاء النمــو 
مــن الســعودية والكويــت وإيــران، فــي حيــن خفضــت العــراق ونيجيريــا واإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن إنتاجهــا. مــن جانــب أخــر 
فوفقــًا لتقريــر أوبــك لشــهر مــارس فقــد انخفــض اإلنتــاج مــن خــارج دول أوبــك بنســبة %1.2 مقارنــة بالربــع الرابــع 2015. لهــذا 
فقــد توقعــت منظمــة أوبــك فــي تقريرهــا األخيــر أن ترتفــع حصــة أوبــك فــي الســوق العالميــة بنســبة %2.8 مقابــل تراجــع 

حصــص المنتجيــن مــن خارجهــا بنســبة %1.2 خــال عــام 2016. 
التراجــع الحــاد فــي أســعار البتــرول أدى إلــى تحقيــق خســائر كبيــرة للمنتجيــن مــن خــارج أوبــك ذوي التكلفــة المرتفعــة كمنتجــي 
ــا لهــذه  ــدي اقتصادي ــر مج ــل غي ــا دون مســتوى 60 دوالر للبرمي ــًا للدراســات فــإن األســعار م ــه وفق ــث أن ــري حي النفــط الصخ
الشــركات. باالطــاع ألخــر بيانــات قوائــم التدفقــات النقديــة ألكبــر تســعة شــركات نفــط صخــري أمريكيــة لنتائــج 2015 والتــي 

تعمــل فــي مناطــق مختلفــة مــن الواليــات المتحــدة. فــي الجــدول أدنــاه:

المصدر: بلومبيرغ

EOG Pioneer Concho Linn 
Energy 

Cimarex 
Energy Continental Marathon Hess Oasis 2015 ) بالمليون دوالر (

4,525- 273- 66 4,760- 2,409- 354- 2,204- 3,056- 40- صافي الدخل

صافي التدفقات النقدية التشغيلية 360 1,981 1,565 1,857 692 1,249 898 1,248 3,595

5,320- 2,279- 1,970- 307- 1,009- 3,046- 3,202- 4,206- 479- صافي التدفقات النقدية االستثمارية

371 953 1,301 942- صافي التدفقات النقدية التمويلية 83 2,497 462 1,187 691

1,354- 78- 229 0 374 2- 1,175- 272 36- صافي النقد
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فــي الجــدول رقــم ) 1 ( نجــد أن هنــاك تــآكل ألربــاح الشــركات وتدفقاتهــا 
التشــغيلية، فهنــاك شــركة واحــدة فقــط حققــت صافــي ربــح 66 مليــون دوالر 
فــي حيــن تكبــدت باقــي الشــركات خســائر فادحــه ممــا ســيضعف مــن حجــم 
االســتثمارات الجديــدة مــن المنتجيــن مــن خــارج أوبــك. علــى الرغــم مــن وجــود 
تدفقــات نقديــة تشــغيلية إال أنهــا ســتكون مرهقــه بالقــروض الكبيــرة التــي 

تكبدتهــا شــركات النفــط الصخــري. 
فوفقــًا لتقريــر أوبــك فــإن معظــم النمــو فــي الطلــب العالمــي ســيكون 
مــن الهنــد بنســبة نمــو تبلــغ %4.5 لتواصــل النمــو القــوي القتصادهــا حيــث 
كانــت كذلــك العــام الماضــي 2015 صاحبــة أعلــى نســبة نمــو بلغــت 6.6%. 
كذلــك فــإن الطلــب لــدى الصيــن ســينمو بنســبة %2.7 بنهاية 2016 لتســجل 

تباطــًؤ حيــث انهــا فــي 2015 كانــت نســبة النمــو لديهــا 3.2%. 
وفقــًا لمتوســط توقعــات محلليــن بلومبيــرغ ألســعار النفــط خــال 2016 
فإنــه ســوف يبلــغ 41 دوالر لخــام غــرب تكســاس مقابــل متوســط 41.7 
دوالر لخــام برنــت. وتنبــع أهميــة التغيــر فــي أســعار النفــط مــن خــال تأثيــره 
علــى أهــم األســواق العالميــة وعلــى الســوق الســعودي بشــكل خــاص، 
فالســوق الســعودي لديــه معامــل ارتبــاط ايجابــي بالتغيــرات فــي أســعار 
النفــط واألســواق العالميــة تتضــح مــن خــال الجــدول أدنــاه. حيــث نجــد أن 
الســوق الســعودي يتأثــر بالتغيــرات فــي أســعار خــام وســط غــرب تكســاس 
بنســبة أعلــى مــن التغيــرات فــي أســعار خــام برنــت. إال أنــه مــن الماحــظ أن 
معامــل االرتبــاط الســوق األمريكــي S&P 500 والــذي يملــك معامــل ارتبــاط 
مــع التغيــرات فــي أســواق النفــط أعلــى مــن الســوق الســعودي، ويرجــع ذلــك 
إلــى كــون ان قطــاع الطاقــة فــي الســوق األمريكــي ذا وزن أكبــر وكذلــك 

ــرول بقطــاع المواصــات األمريكــي.  ــاط أســعار البت الرتب

الذهب خام تكساس برنت شنغهاي S&P 500 نيكاي تداول

-0.167 0.329 0.301 0.215 0.263 0.256 1.000 تداول

-0.140 0.414 0.446 0.240 0.268 1.000 0.256 S&P 500

-0.177 0.067 0.093 0.362 1.000 0.268 0.263  نيكاي

-0.074 0.097 0.152 1.000 0.362 0.240 0.215 شنغهاي

0.022 0.916 1.000 0.152 0.093 0.446 0.301 برنت

0.013 1.000 0.916 0.097 0.067 0.414 0.329 خام تكساس

1.000 0.013 0.022 -0.074 -0.177 -0.140 -0.167 الذهب

المصدر: بلومبيرغ

معامل االرتباط بين األسواق والسلع 2
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اختياراتنا المفضلة من بين القطاعات

| لمحة عن السوق السعودي

منــذ مطلــع العــام 2016 وإعــان الموازنــة العامــة للدولــة، اليــزال االقتصــاد الســعودي شــاهدًا علــى تحــوالت اقتصاديــة 
تاريخيــة مــن خــال مجموعــة مــن الخطــوات والقــرارات التــي اتخــذت خــال الربــع األول مــن 2016 وأثــرت بشــكل واضــح علــى 

ــدة للمســتثمرين.  ــوات الجدي ــى الوجهــات والقن ــي عل شــكل االقتصــاد وبالتال
فقــد شــكل قــرار رفــع الدعــم عــن الطاقــة تغيــرًا جوهريــًا واســتراتيجيًا فــي ســوق االســتثمار الســعودي ممثــًا بالســوق 
ــل  ــزال تصــدر مــن قب ــات الت ــرًا فــي ظــل بيان ــر كثي ــم تتأث ــة ل ــرزوا كشــركات دفاعي ــون جــدد ب ــة الســعودية، وأوجــد العب المالي
ــًا فــي  ــًا فــي بعــض القطاعــات وجلي ــره وصــداه كان متفاوت ــر المحتمــل لهــذا القــرار والــذي أث شــركات الســوق عــن مــدى األث

قطاعــات كالبتروكيماويــات والزراعــة والصناعــات الغذائيــة واإلســمنت.
ــر  ــر بقــرار رفــع الدعــم إنمــا تأث ــر. فقطــاع المصــارف لــم يتأث قطاعــات كالمصــارف والتأميــن كانــت علــى تبايــن مــن حيــث التأث
بطريقــة أخــرى وهــي انخفــاض مســتويات الســيولة وتباطــؤ نمــو القــروض ورفــع مســتوى الفائــدة لاقتــراض بيــن البنــوك 

ــر بعــض شــركات قطــاع المقــاوالت.  وتعث
ومــن جهــة أخــرى نجــد أن شــركات قطــاع التأميــن قــد ســجلت نمــوًا فــي اإليــرادات وســجل معظمهــا أرباحــًا فــي النصــف الثانــي 
مــن العــام 2015 نتيجــًة لرفــع قيمــة أقســاط التأميــن والــذي جــاء نتيجــًة لتضخــم مدخــات القطــاع الصحــي ونمــو حجــم القــوى 

العاملــة وكذلــك البــدء بتطبيــق قــرار إلزاميــة التاميــن علــى زائــري المملكــة والــذي يســتهدف 1.6 مليــون مســافر ســنويا. 
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اختياراتنا المفضلة من بين القطاعات

القيــم  ألحجــام  تحليليــة  دراســة  فــي 
الســوقية للقطاعــات )قمنــا باحتســاب 
األســهم  الســوقية إلجمالــي  القيمــة 
وزن  مــع  مقارنــًة  للشــركة(  المصــدرة 
إجمالــي  مــن  القطــاع  أربــاح  صافــي 
ــن  ــن بي ــد أن األوزان تتباي ــوق.  فنج الس
القيمــة الســوقية والحصــة مــن صافــي 
للقطــاع  الســوقية  فالقيمــة  األربــاح. 
إجمالــي  مــن   27% تبلــغ  البنكــي 
صافــي  وزن  ان  حيــن  فــي  الســوق 
أربــاح البنــوك تبلــغ %44 مــن إجمالــي 
البنــوك  تحافــظ  ان  ونتوقــع  الســوق 
صافــي  فــي  الســوقية  حصتهــا  علــى 
األربــاح أو ترتفــع فــي حالــة كانــت نتائــج 
قطــاع البتروكيماويــات دون التقديــرات. 

مــن جهــة أخرى نجــد أن القيمة الســوقية 
تبلــغ  والتــي  البتروكيماويــات  لقطــاع 
%23 أعلــى مــن وزن صافــي أرباحــه مــن 
 21.5% تبلــغ  حيــث  الســوق،  اجمالــي 
والتــي مــن الممكــن أن تنخفــض بنهايــة 
العــام بســبب التأثيــر الكبيــر النخفــاض 
عــن  الدعــم  ورفــع  النفــط  أســعار 
الطاقــة. والــذي بــدوره ســيضغط علــى 

والتوزيعــات. الربحيــة  الهوامــش 

المصدر: تداول

القطاع القيمه السوقيه 
)بالمليون ريال(

حصة القطاع الى اجمالي 
القيمة السوقية

المصارف والخدمات المالية 381,769 26.8%

الصناعات البتروكيماوية 324,693 22.8%

االتصاالت وتقنية المعلومات 153,867 10.8%

االسمنت 96,801 6.8%

الزراعة والصناعات الغذائية 86,357 6.1%

التجزئة 68,797 4.8%

النقل 58,026 4.1%

التطوير العقاري 55,142 3.9%

الطاقة والمرافق الخدمية 50,108 3.5%

الفنادق والسياحة 49,421 3.5%

االسثمار الصناعي 36,130 2.5%

التشييد والبناء 28,401 2.0%

شركات األستثمار المتعدد 16,619 1.2%

التأمين 12,431 0.9%

اإلعام والنشر 5,188 0.4%

المجموع 1,423,752 100.0%

القطاع صافي الدخل )بالمليون 
ريال(

حصة كل قطاع من أرباح 
السوق

المصارف والخدمات المالية 43,709 44.2%

الصناعات البتروكيماوية 21,253 21.5%

االتصاالت وتقنية المعلومات 7,074 7.2%

االسمنت 5,911 6.0%

الزراعة والصناعات الغذائية 5,168 5.2%

التجزئة 3,473 3.5%

النقل 2,890 2.9%

التطوير العقاري 1,833 1.9%

الطاقة والمرافق الخدمية 1,686 1.7%

الفنادق والسياحة 1,498 1.5%

االسثمار الصناعي 1,493 1.5%

التشييد والبناء 1,111 1.1%

شركات األستثمار المتعدد 1,012 1.0%

التأمين 950 1.0%

اإلعام والنشر -162 -0.2%

المجموع 98,899 100.0%
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اختياراتنا المفضلة من بين القطاعات

الغذائيــة  والصناعــات  والزراعــة  اإلســمنت  قطاعــي 
بدورهم لديهم قيمة ســوقية تبلغ نســبتها %4 و6.8% 
علــى التوالــي فــي حيــن تبلــغ نســبة مســاهمتهم فــي 
صافــي األربــاح %6 لإلســمنت و%5.2 لقطــاع الزراعــة 
بنســب  تأثــرا  القطاعيــن  وكا  الغذائيــة  والصناعــات 
متفاوتــة مــن قــرار رفــع الدعــم عــن الطاقــة ولهــذا فإننــا 
نتوقــع أن تتأثــر التوزيعــات فــي قطــاع اإلســمنت بشــكل 

خــاص هــذا العــام. 

 أوزان أرباح القطاعات

المصدر: تداول

األثر المتوقع لزيادة أسعار الطاقة )مليون ريال(

الصناعات البتروكيماوية )6,340(

االسمنت )389(

التجزئة )30(

الزراعة والصناعات الغذائية )642(

االستثمار الصناعي )182(

التشييد والبناء )44(

النقل )5(

الفنادق والسياحة )14(

السوق )7,645(

المصدر: تداول



اختياراتنا المفضلة من بين القطاعات

نتوقــع ان يتركــز النمــو أكثــر فــي القطاعــات الخدميــة كالتأميــن والنقــل كونهــا لــم تتأثــر بشــكل كبيــر بالتغيــرات 
فــي أســعار الطاقــة وأســعار النفــط، فقطــاع الخدمــات يمثــل %20 مــن حجــم الســوق العالميــة وأن التوجــه 
العالمــي هــو لاســتثمار فــي قطاعــات الخدمــات كونهــا تتمتــع بمعــدالت نمــو تفــوق القطاعــات الصناعيــة وان 
هــذه القطاعــات باســتطاعتها االســتفادة مــن مــوارد النمــو بشــكل أكبــر مــن أي قطــاع آخــر. فقطــاع النقــل 
علــى ســبيل المثــال تمثــل قيمتــه الســوقية %2 مــن إجمالــي الســوق، إال ان مســاهمته فــي صافــي أربــاح 

الســوق تبلــغ %2.9 واليــزال قطــاع واعــد وشــركاته ليســت مكتملــة التقييــم. 

القيمة السوقية للقطاعات

المصدر: تداول
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اختياراتنا المفضلة من بين القطاعات

| قطاع المصارف

ــي  ــغ القيمــة الســوقية لمصرفــي الراجحــي واألهلــي كنســبة مــن إجمال تبل
الســوق %6 و%5.6 علــى التوالــي. يبلــغ وزن صافي أربــاح القطاع المصرفي 
مــن إجمالــي أربــاح الســوق النســبة العظمــى بواقــع %44.2 فــي عــام 2015، 

فــي حيــن يبلــغ وزن القيمــة الســوقية للقطــاع 27%. 
شــهد قطــاع المصــارف انخفاضــًا كبيــرا فــي قيمــة أســهم المصــارف المتداولــة 
ــن  ــراض بي ــى ارتفــاع تكلفــة االقت ــع ممــا ادى ال ــة انخفــاض الودائ ــك نتيج وذل
المصــارف باإلضافــة للتخــوف مــن ارتفــاع مخصصــات المصــارف فــي حالــة 
اســتمرار اســعار البتــرول فــي االنخفــاض حيــث ارتفعــت نســبة القــروض الــى 
الودائــع مــن %77.4 الــى %82 خــال عــام 2015، وقــد قام الســوق بتخفيض 

جميــع االســهم للمصــارف.
ــم ان  ــة بحك ــبها الطبيعي ــن نس ــع ع ــن ترتف ــات ل ــع ان المخصص ــا نتوق ــى انن ال
ارتفــاع المخصصــات يســتلزم فتــرة تســتغرق مــا بيــن ســنتين الــى ثاثــة 
ســنوات فــي حالــة اســتمرار هبــوط اســعار البتــرول وفــي ظــل تفــاؤل اغلــب 

تبلــغ نســبة تذبــذب ســعر أســهم الراجحــي واألهلــي وســاب %1.8 و%1.9 و%1.8 علــى التوالــي مقابــل متوســط 
الســوق البالــغ %1.5. ويرجــع ذلــك إلــى التراجــع الكبيــر فــي حجــم الودائــع لــدى معظــم البنــوك والــذي أدى بــدوره 

إلــى توقــع المســتثمرين بــأن تتأثــر أربــاح القطــاع بشــكل ســلبي.

والشــركات  البتروليــة  االبحــاث  مراكــز 
الكبــرى فإننــا نســتبعد حــدوث هــذا الخطــر.
بيــن  االقــراض  تكلفــة  ارتفــاع  عــن  امــا 
برفــع  بــدأت  المصــارف  فــإن  المصــارف 
تكلفــة اقراضهــا لتعويــض تكلفــة الودائــع 
االقــراض  ينمــو  أن  ونتوقــع  المرتفعــة 
بنســبة %2.5 خــال هــذا العــام خصوصــا 
ســيولة  لضــخ  الشــركات  قطــاع  بيــن 

االفــراد. قطــاع  وكذلــك  تشــغيلية 
خــال هــذه الفتــرة نتوقــع أن أكثــر المصارف 
مصــرف  هــم  فيهــا  لاســتثمار  جاذبيــة 
الراجحــي والبنــك االهلــي التجــاري والبنــك 
الســعودي البريطانــي بحكــم حجــم الودائــع 
ــع التــي ليــس عليهــا  ــة )وهــي الودائ الجاري
اعلــى  تبقــى  ان  نتوقــع  والتــي  فوائــد( 
مــن %90 مــن إجمالــي الودائــع لمصــرف 
الراجحــي واعلــى مــن %70 للبنــك االهلــي 
التجــاري. كذلــك فكذلــك فــإن حجــم قاعــدة 
العمــاء المتنوعــة وحســن ادارة القــروض 
والتــي ســوف تســاعد علــى زيــادة الربحيــة 
النقديــة.  والحفــاظ علــى حجــم توزيعاتهــا 
ــة تمثــل  ــع الجاري علــى الرغــم مــن ان الودائ
%59 مــن اجمالــي ودائــع بنــك ســاب. إال 
ــز محفظــة إقراضــه  أن البنــك اســتطاع تعزي
والحفــاظ علــى نموهــا وأعــاد توزيــع اصولــه 
بشــكل اقتصــادي أكثــر، حيــث اثبــت قدرتــه 
ــع المكلفــة ورفــع تكلفــة  علــى إدارة الودائ
محفظــة إقراضــه. فــي حيــن ان حجــم اصولــه 

يشــهد نمــوا مرتفعــا.

2017* 2016* 2015 مصرف الراجحي

11.3 10.4 11.7 مكرر الربحية

4.68 5 4.39 ربحية السهم ريال

2017* 2016* 2015 البنك االهلي التجاري

8 8.5 11 مكرر الربحية

4.9 4.7 4.6 ربحية السهم ريال

2017* 2016* 2015 البنك البريطاني )ساب(

7.6 8 7.6 مكرر الربحية

2.9 2.7 2.9 ربحية السهم ريال
المصدر: تداول

* تقديرات االستثمار كابيتال
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اختياراتنا المفضلة من بين القطاعات

| قطاع البتروكيماويات

تبلــغ نســبة القيمــة الســوقية لقطــاع البتروكيماويــات إلــى اجمالــي الســوق 
%23، ويبلــغ وزن صافــي األربــاح للقطــاع الــى اجمالــي أربــاح الســوق مــا 
نســبته %21.5.   حيــث شــهد قطــاع البتروكيماويــات فتــرة تذبــذب قياســية 
ــام 2015  ــرول بنســبة %42 خــال ع ــار أســعار البت ــا انهي لعــدة أســباب، أوله
و تباطــؤ النمــو فــي الصيــن و انخفــاض متوســط أســعار المنتجــات بنســبة 
%22.7، ممــا ضغــط علــى هوامــش األربــاح و انخفــاض قيمــة المبيعــات، 
باإلضافــة الرتفــاع أســعار المدخــات و تغيــر تعريفــة اللقيــم، والــذي نتوقــع أن 
ينعكــس ســلبًا علــى قــدرة الشــركات علــى دفــع التوزيعــات النقديــة، باســتثناء 
شــركة المتقدمــة التــي تعتمــد علــى لقيــم متذبــذب التكلفــة و احتماليــة 
ارتفاعــه أكثــر لــن تكــون ذات تأثيــر كبيــر مــع توســع الشــركة خارجيــًا وتركيزهــا 
علــى منتــج كثيــر االســتخدامات و يشــهد معــدالت نمــو تفــوق معــدالت الناتــج 
المحلــي االجمالــي بمعــدل 1.4 مــرة حســب مراجعتنــا التاريخيــة لمعــدالت 

ــة. ــتهاك العالمي االس
منــذ ينايــر 2015 الــى مــارس 2016 كان قطــاع البتروكيماويــات فــي المركــز 
الثانــي عشــر مــن بيــن كل القطاعــات مــن حيــث دوران تــداول األســهم فــي 
الســوق، بمعــدل %0.6 مــن إجمالــي األســهم الحــرة للقطــاع تتــداول يوميــًا، 

فــي حيــن أن متوســط الســوق هــو 1.2%. 
بلــغ مســتوى تذبــذب األســعار فــي قطــاع البتروكيماويــات منــذ مطلــع العــام 
الماضــي وحتــى نهايــة الربــع األول مــن هــذا العــام %2 مقابــل متوســط 
قطاعــات الســوق الــذي يبلــغ %1.5، حيــث أنــه متوســط نســبيًا. فــي حيــن أن 

ــغ 2.3%. تذبــذب ســعر المتقدمــة بل
شــركة المتقدمــة هــي اختيارنــا المفضــل فــي هــذا القطــاع. فهــي مــن أقــل 
شــركات البتروكيماويــات تأثــرًا بأســعار اللقيــم باإلضافــة إلــى معــدل نموهــا 
الثابــت وكفــاءة انتاجهــا العاليــة، ممــا دعــم ثبــات توزيعاتهــا الســنوية، فلــدى 
ــادة  ــة م ــي صناع ــة ف ــارج المملك ــتثمارات خ ــعات واس ــة توس ــركة المتقدم ش

ــن.  البروبلي

2017* 2016* 2015 المتقدمة

12.1 12.5 8.7 مكرر الربحية

3.3 3.2 4.3 ربحية السهم ريال

المصدر: تداول
* تقديرات االستثمار كابيتال
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اختياراتنا المفضلة من بين القطاعات

يبلــغ وزن القيمــة الســوقية لقطــاع االتصــاالت إلــى إجمالــي الســوق 10.8% 
ويرجــع الفضــل إلــى وزن شــركة االتصــاالت الســعودية والــذي يبلــغ %9 مــن 
إجمالــي الســوق. فــي حيــن بلــغ وزن صافــي أربــاح القطــاع الــى اجمالــي 
صافــي أربــاح الســوق مــا نســبته %7.2 مدعومــا بأربــاح شــركة االتصــاالت 

الســعودية. 
شــهد قطــاع االتصــاالت تغيــرات جوهريــة فــي تكلفــة الخدمــات والباقــات 
ــة االتصــاالت.  ــة االتصــاالت وتقني ــرت مــن هيئ ــة والتــي تغي ــة والدولي المحلي
فقــد تــم تخفيــض ســعر المكالمــات اإلنتهائيــة البينيــة مــن 25 هللــة للدقيقــة 
إلــى 15 هللــة، ثــم تــم تخفيضهــا مؤخــرًا مــن 15 هللــة للدقيقــة إلــى 10 
هلــات. ممــا ســيرفع مــن حــدة المنافســة والــذي بــدوره ســيضغط علــى 

ــوص.  ــه الخص ــى وج ــن عل ــي وزي ــركتي موبايل ــة لش ــش الربحي الهوام
منــذ ينايــر 2015 إلــى نهايــة شــهر مــارس 2016 جــاء معــدل دوران تــداول 
األســهم لقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي المركــز الثامــن فــي 
الســوق بمعــدل تــداول بلــغ %1 مــن إجمالــي األســهم الحــرة للقطــاع تتــداول 
يوميــًا، فــي حيــن أن متوســط الســوق هــو %1.2. وهــذا مــا يعنــي أن حجــم 
أن معــدل دوران  كــون  بالســوق  القطــاع منخفــض مقارنــًة  فــي  الســيولة 

القطــاع هــو دون متوســط الســوق.
شــركة االتصــاالت الســعودية هــي شــركتنا المفضلــة فــي القطــاع لمــا تتمتــع 
بــه مــن حصــة ســوقية كبيــرة وتنــوع اســتثماراتها فــي الداخــل والخــارج. شــركة 
ــدة فــي القطــاع التــي تســتطيع  االتصــاالت الســعودية هــي الشــركة الوحي
ثابــت  هاتــف  مــن  الرخــص  جميــع  الشــركة  لــدى  متكاملــة.  باقــات  تقديــم 
ومتنقــل وبيانــات. كذلــك اســتطاعت الشــركة الحفــاظ علــى مســتوى متدنــي 

مــن التذبــذب فــي نتائجهــا الماليــة. 

بلــغ تذبــذب األســعار فــي قطــاع االتصــاالت منــذ مطلــع العــام الماضــي 2015 
ــل متوســط الســوق  ــع األول 2016 مــا نســبته %1.8 مقاب ــة الرب وحتــى نهاي
والــذي بلــغ %1.5. بينمــا بلــغ مســتوى تذبــذب األســعار فــي شــركة االتصاالت 

1.8% وهــو يفــوق متوســط الســوق والقطــاع. 

2017* 2016* 2015 االتصاالت السعودية

11 12 13 مكرر الربحية

5.5 5.1 4.7 ربحية السهم

| االتصاالت

المصدر: تداول
* تقديرات االستثمار كابيتال
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اختياراتنا المفضلة من بين القطاعات

| اإلسمنت

تبلــغ نســبة القيمــة الســوقية لقطــاع االســمنت إلــى اجمالي الســوق 4.1%، 
ويبلــغ وزن صافــي األربــاح للقطــاع الــى اجمالــي أربــاح الســوق مــا نســبته 
الماضيــة  الســنوات  كبيــرا فــي  نمــوًا  حيــث شــهد قطــاع اإلســمنت   .6%
نظــرًا الرتفــاع اإلنفــاق الحكومــي فــي البنــى التحتيــة، اال أن ارتفــاع حجــم 
االســتثمارات الجديــدة بالقطــاع أثمــرت عــن ارتفــاع أحجــام االنتــاج قابلــه تباطــؤ 
فــي حجــم االنفــاق الحكومــي وركــود فــي قطــاع العقــار، أدى الــى ارتفــاع 
أحجــام المخزونــات ممــا ضغــط علــى األســعار باإلضافــة الــى قــرار رفــع الدعــم 
ــة للشــركات.  ــى هوامــش الربحي ــذي ســاهم فــي الضغــط عل عــن الطاقــة ال
نتوقــع ان تســتمر شــركات القطــاع بتخفيــض هوامشــها الربحيــة بســبب ارتفاع 
ــط  ــيخفف الضغ ــا س ــر، مم ــم بالتصدي ــماح له ــن الس ــى حي ــة ال ــدة المنافس ح

نســبيًا علــى الهوامــش. 
منــذ ينايــر 2015 الــى مــارس 2016 كان قطــاع االســمنت فــي المركــز مــا 
ــدل  ــوق بمع ــي الس ــهم ف ــداول األس ــدل دوران ت ــث مع ــن حي ــر م ــل األخي قب
%0.4 مــن إجمالــي األســهم الحــرة للقطــاع تتــداول يوميــًا، فــي حيــن أن 

متوســط الســوق هــو 1.2%. 
شــركة القصيــم لإلســمنت هــي اختيارنــا المفضــل فــي هــذا القطــاع. فهــي 
تســيطر علــى حصــة %7.2 مــن قطــاع االســمنت وتعتبــر مــن أكثــر الشــركات 
اســتقرارا بالنمــو، وتتميــز اســمنت القصيــم بموقعهــا االســتراتيجي حيــث 

أنهــا الوحيــدة التــي تغــذي المنطقــة المتواجــدة فيهــا. 
بلــغ مســتوى تذبــذب األســعار فــي قطــاع االســمنت منــذ مطلــع العــام 
ــل متوســط  ــام %1.4 مقاب ــع األول مــن هــذا الع ــة الرب ــى نهاي الماضــي وحت
قطاعــات الســوق الــذي يبلــغ %1.5، حيــث كان قطــاع االســمنت األقــل تذبذبــًا 

ــم 1.3%. ــذب ســعر القصي ــات. بينمــا كان تذب ــع القطاع ــن جمي مــن بي

2017* 2016* 2015 اسمنت القصيم

9.4 9.7 10.7 مكرر الربحية

6.53 6.35 6.52 ربحية السهم

المصدر: تداول
* تقديرات االستثمار كابيتال
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اختياراتنا المفضلة من بين القطاعات

| الرعاية الصحية

تنــدرج شــركات الرعايــة الصحيــة تحــت قطــاع التجزئــة، و تبلــغ 
نســبة القيمــة الســوقية لقطــاع التجزئــة إلــى اجمالــي 
الســوق %3.9، بينمــا بلــغ وزن صافــي األربــاح للقطــاع 
الــى اجمالــي أربــاح الســوق مــا نســبته %3.5 وهــذا يعنــي 
أن وزن القيمــة الســوقية للقطــاع أعلــى مــن وزن صافــي 
أرباحهــا الــى اجمالــي أربــاح الســوق، و يرجــع ذلــك الــى 
أن القطــاع الصحــي شــهد نمــوًا ملحوظــًا فــي األعــوام 
الماضيــة والفتــرة الحاليــة فــي ظــل التوســعات الكبيــرة 
وذلــك  بهــا  االســتيعابية  الطاقــات  و  بالمستشــفيات 
باإلضافــة  القطــاع  يواجــه  الــذي  الكبيــر  النقــص  بســبب 
الــى الدعــم الحكومــي لقطــاع الرعايــة الصحيــة. فقــد نمــت 
ــام  ــذ ع ــة من ــب مركب ــادي بنس ــه والحم ــركة دل ــات ش مبيع

2010        بـــ %14.7، %24.8 علــى التوالــي. 
منــذ ينايــر 2015 الــى مــارس 2016 كان قطــاع التجزئــة 
فــي المركــز الحــادي عشــر مــن حيــث دوران تــداول األســهم 

فــي الســوق بمعــدل %0.7 مــن إجمالــي األســهم الحــرة 
للقطــاع تتــداول يوميــًا. فــي حيــن أن متوســط الســوق 

هــو 1.2%.
شــركة دلــه والحمــادي هــي اختياراتنــا المفضلــة فــي هــذا 
القطــاع، لمــا نجــده مــن فــرص نمــو مدعومــة بحجــم اإلنفــاق 
الحكومــي علــى القطــاع والطلــب العالــي علــى الخدمــات 

الصحيــة فــي ظــل النقــص الكبيــر الــذي يواجــه القطــاع.
بلــغ مســتوى تذبــذب األســعار فــي قطــاع التجزئــة منــذ 
مطلــع العــام الماضــي وحتــى نهايــة الربــع األول مــن هــذا 
العــام %2.1 مقابــل متوســط قطاعــات الســوق الــذي يبلغ 
%1.5 ممــا يعنــي أن معدلهــا أعلــى مــن معــدل الســوق. 
فــي حيــن أن تذبــذب ســعر دلــه والحمــادي بلــغ 2.4%، 

ــي. ــى التوال %2.4 عل

المصدر: تداول
* تقديرات االستثمار كابيتال

2017* 2016* 2015 دلة

15.71 19.6 25 مكرر الربحية

4.6 3.6 2.8 ربحية السهم

2017* 2016* 2015 الحمادي

16 22 41 مكرر الربحية

2.3 1.7 1.18 ربحية السهم
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اختياراتنا المفضلة من بين القطاعات

| التأمين

يبلــغ وزن نســبة القيمــة الســوقية للقطــاع إلــى إجمالــي الســوق 2.5%، 
وتســتحوذ كا مــن بوبــا والتعاونيــة وميــد غلــف علــى حصــة ســوقية تبلــغ 
%54 مــن القطــاع. يبلــغ وزن صافــي الربــح لقطــاع التأميــن إلــى إجمالــي أربــاح 
الســوق أقــل مــن %1 ويعــود هــذا إلــى أن أغلــب شــركات القطــاع تحقــق 

ــة.  ــائر متراكم خس
يشــهد قطــاع التأميــن فتــرة تحــول خــال الفتــرة الحاليــة بعدمــا حققــت معظــم 
شــركات القطــاع أرباحــا قبــل الــزكاة خــال الربعيــن األخيريــن للعــام الماضــي. 
فقــد نمــا القطــاع بنســبة مركبــة تبلــغ %18 منــذ العــام 2012 مدعومــًا بالنمــو 
ــاك فــرص للنمــو  ــة. نعتقــد أن هن الســكاني والنمــو فــي األقســاط المكتتب
تتركــز أكثــر فــي قطــاع التأميــن الصحــي والســيارات، كــون القطــاع خدماتــي 

ومرتبــط بحجــم النمــو الســكاني واالقتصــادي. 
منــذ ينايــر 2015 إلــى نهايــة شــهر مــارس 2016 جــاء معــدل دوران تــداول 
ــداول  ــي فــي الســوق بمعــدل ت ــز الثان ــن فــي المرك األســهم لقطــاع التأمي
بلــغ %2.8 مــن إجمالــي األســهم الحــرة للقطــاع تتــداول يوميــًا، فــي حيــن أن 
متوســط الســوق هــو %1.2. وهــذا مــا يعنــي أن حجــم الســيولة فــي القطــاع 

جــدًا مرتفعــة مقارنــًة بالســوق.
ــا المفضــل فــي هــذا القطــاع. فشــركة  ــا والتعاونيــة هــي اختيارن شــركتا بوب
بوبــا تســيطر علــى حصــة %39 مــن قطــاع التأميــن الصحــي وتعتبــر أكثــر 
الشــركات ربحيــة فــي قطــاع التاميــن وكنــا قــد أصدرنــا مؤخــرًا تقريــرًا مفصــًا 
عــن الشــركة، فــي حيــن أن شــركة التعاونيــة تســيطر علــى أكبــر حصــة ســوقية 

بقطــاع التأميــن إجمــااًل وهــي الشــركة األقــدم تأسيســًا. 

المصدر: تداول
* تقديرات االستثمار كابيتال

2017* 2016* 2015 بوبا

11 12 14 مكرر الربحية

10.2 9.6 8.1 ربحية السهم

2017* 2016* 2015 التعاونية

11 12 13 مكرر الربحية

6.7 6.4 5.9 ربحية السهم

فــي  األســعار  تذبــذب  مســتوى  يبلــغ 
قطــاع التأميــن منــذ مطلع العــام الماضي 
 2016 األول  الربــع  نهايــة  2015 وحتــى 
متوســط  مقابــل   %2.10 نســبته  مــا 
 ،1.5% يبلــغ  الــذي  الســوق  قطاعــات 
فــي حيــن نجــد أن مســتوى تذبــذب شــركة 
ــا يبلــغ %2.7 فــوق مســتوى القطــاع  بوب
يبلــغ  حيــن  فــي  الســوق،  ومســتوى 
تذبــذب الســعر لشــركة التعاونيــة 2.9% 
وهــو فــوق مســتوى القطــاع والســوق 

علــى حــٍد ســواء. 
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اختياراتنا المفضلة من بين القطاعات

| النقل

يبلــغ وزن قطــاع النقــل إلــى اجمالــي الســوق %2، منهــا %1.2 هــي القيمــة 
الســوقية لشــركة البحري. يشــهد قطاع النقل في الســنوات األخيرة تغيرات 
ــي  ــه فــي االقتصــاد الوطن ــة علي ــة االعتمادي ــاع درج ــث ارتف ــة مــن حي جوهري
مــن خــال ارتفــاع احجــام االنفــاق علــى البنيــة التحتيــة للنقــل بأنواعــه البحــري 
والبــري والجــوي. يتــم حاليــا العمــل علــى بنــاء وتطويــر المطــارات والموانــئ 
الحاليــة. كذلــك فــإن مشــروع الملــك عبــد العزيــز للنقــل العــام ســيوفر بنيــة 

تحتيــة مهمــة جــدًا لشــركة النقــل الجماعــي فــي حــال اكتمالــه. 
ــداول  ــدل دوران ت ــاء مع ــارس 2016 ج ــهر م ــة ش ــى نهاي ــر 2015 إل ــذ يناي من
األســهم لقطــاع النقــل فــي المركــز الســادس بيــن قطاعــات الســوق بنســبة 
ــًا، وهــو متوافــق  %1.2 مــن إجمالــي األســهم الحــرة للقطــاع تتــداول يومي
مــع متوســط تــداول الســوق عنــد %1.2. ممــا يعنــي أن أحجــام التــداول فــي 

القطــاع معتدلــة. 
شــركة البحــري هــي الشــركة المفضلــة لنــا فــي القطــاع لمــا حصــل فيهــا مــن 
تحــول اســتراتيجي مهــم فــي عملياتهــا وحجــم أصولهــا بعــد االندمــاج وكونهــا 
أصبحــت ثانــي أكبــر شــركة فــي العالــم فــي عمليــات النقــل البحــري. وتتــداول 
ــغ 9 خــال العــام 2015 وهــو دون مكــرر الســوق  ــًا عنــد مكــرر ربحيــة يبل حالي

عنــد 14.

المصدر: تداول
* تقديرات االستثمار كابيتال

2017* 2016* 2015 البحري

7.4 7.6 9 مكرر الربحية

6.5 5.7 4.6 ربحية السهم

يبلــغ مســتوى تذبــذب األســعار فــي قطــاع النقــل %2.2 في حين أن متوســط 
ــة فــي شــركتي  ــرات الجوهري ــى التغي ــع الســبب إل الســوق هــو %1.5 ويرج
البحــري والنقــل الجماعــي مــن حيــث نمــو حجــم األعمــال الحاليــة والمســتقبلية. 
فــي حيــن تبلــغ نســبة التذبــذب لشــركة البحــري %2.6 ويرجــع هــذا إلــى النمــو 

الكبيــر فــي صافــي إيــرادات واربــاح الشــركة خــال العــام الماضــي.
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اختياراتنا المفضلة من بين القطاعات

| االستنتاج

التغيــرات األخيــرة فــي االقتصــاد الســعودي غيــرت موازيــن األهميــة االســتثمارية لقطاعــات الســوق 
ــر  ــا ال تتأث ــرة القادمــة كاعــب مهــم كونه ــة فــي الفت ــات الخدمي ــرز القطاع الســعودي ونتوقــع أن تب
ــرًا نســبيًا بانخفــاض  بارتفــاع أســعار المدخــات نظيــر رفــع الدعــم عــن الطاقــة وكذلــك فإنهــا أقــل تأث
حجــم اإلنفــاق الحكومــي باإلضافــة إلــى مرونتهــا فــي التحكــم فــي التكاليــف وأن تصــب فــي قطاعــات 

التــزال تشــهد نمــوًا فــي المملكــة مثــل القطاعــات الماليــة والصحيــة والخدماتيــة .
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اختياراتنا المفضلة من بين القطاعات

هــذه الوثيقــة أعــدت مــن قبــل شــركة اإلســتثمار لــأوراق الماليــة والوســاطة ) االســتثمار كابيتــال( فــي مدينــة الريــاض، فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

وهــي معــده لاســتخدام العــام لعمــاء شــركة االســتثمار كابيتــال وال يجــوز إعــادة توزيعهــا أو إعــادة إرســالها أو نشــرها، جزئيــا أو بالكامــل، بــأي شــكل أو 

ــع  ــال. اســتام ومراجعــة وثيقــة البحــث هــذه تشــكل موافقتــك علــى عــدم إعــادة توزي ــة صريحــة مــن شــركة االســتثمار كابيت طريقــة، دون موافقــة خطي

أو إعــادة إرســال أو اإلفصــاح لأخريــن عــن المحتويــات واألراء، واالســتنتاجات أو المعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة قبــل الكشــف العلنــي عــن مثــل 

هــذه المعلومــات مــن قبــل شــركة االســتثمار كابيتــال. كمــا أن المعلومــات واألراء الــوارده فــي هــذه الوثيقــة ال تشــكل عرضــًا وال تعتبــر دعــوة مقدمــه 

لشــراء أو بيــع أيــة أوراق ماليــة أو منتجــات اســتثمارية أخــرى متعلقــة بتلــك األوراق الماليــة أو االســتثمارات. أعــدت هــذه الوثيقــة باســتخدام البيانــات 

والمعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن مصــادر موثــوق بهــا وال نقــدم أي ضمانــات )صريحــة أو ضمنيــة( أو وعــود وال نتحمــل أي مســؤولية أو تبعــات عــن دقــة 

أو اكتمــال تلــك المعلومــات المقدمــة. كمــا أن شــركة االســتثمار كابيتــال ال تقــر بــأن المعلومــات التــي تتضمنهــا هــذه الوثيقــة غيــر مضللــة أو خاليــه مــن 

األخطــاء أو مناســبة ألي غــرض معيــن. إن األداء الســابق ليــس بالضــرورة دليــًا علــى األداء فــي المســتقبل. يجــب علــى المســتثمرين ماحظــة أن الربــح 

المتحقــق مــن هــذه األوراق الماليــة أو غيرهــا مــن االســتثمارات، إن وجــدت، قــد تتقلــب، كمــا أن األســعار أو قيمــة تلــك األوراق الماليــة واالســتثمارات 

قــد ترتفــع أو تنخفــض. أن التقلبــات فــي أســعار الصــرف لهــا آثــار ســلبية علــى القيمــة أو الثمــن، أو الربــح الناتــج مــن اســتثمارات معينــة. وبنــاء عليــه، 

يمكــن للمســتثمرين أن يحصلــوا علــى عائــد أقــل مــن المبلــغ المســتثمر أصــا. االســتثمارات تخضــع لعــدد مــن المخاطــر المرتبطــة باالســتثمار فــي 

األســواق الماليــة وعلــى المســتثمرين أن يدركــوا أن قيمــة االســتثمار يمكــن أن تقــل أو ترتفــع فــي أي وقــت. ليــس المقصــود مــن هــذه الوثيقــة تقديــم 

المشــورة فــي مجــال االســتثمارات الشــخصية ألنهــا ال تأخــذ فــي االعتبــار األهــداف االســتثمارية أو الوضــع المالــي أو االحتياجــات المحــددة ألي شــخص 

معيــن قــد يســتلم هــذه الوثيقــة. يجــب علــى المســتثمرين أخــذ المشــورة الماليــة، والقانونيــة أو الضريبيــة بشــأن االســتراتيجيات االســتثمارية أو مــدى 

مائمــة االســتثمار فــي أوراق ماليــة، أو اســتثمارية أخــرى التــي ناقشــتها أو اوصــت بهــا هــذه الوثيقــة. لمزيــد مــن المعلومــات والتفاصيــل حــول الصناديــق 

التــي ترغــب فــي االســتثمار فيهــا، يرجــى الرجــوع إلــى شــروط وأحــكام الصناديــق ذات الصلــة وتقرأهــا بعنايــة، بمــا فــي ذلــك قســم المخاطــر للصنــدوق 

المســتهدف. نســخة مــن الشــروط واألحــكام لجميــع الصناديــق متــاح علــى الموقــع اإللكترونــي لشــركة االســتثمار كابيتــال. إن شــركة االســتثمار كابيتــال 

جنبــا إلــى جنــب مــع الشــركات التابعــة لهــا وموظفيهــا، ليســت مســؤولة عــن أي خســائر مباشــرة أو تبعيــة أو األضــرار التــي قــد تنشــأ بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــرعن أي اســتخدام للمعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة. هــذه الوثيقــة والتوصيــات الــواردة بهــا غيــر قابلــة للتغييــر دون إشــعار مســبق. شــركة 

ــع أو  ــواردة فــي هــذه الوثيقــة. إن هــذه الوثيقــة ليســت موجهــه أو معــدة للتوزي ــة مســؤولية عــن تحديــث المعلومــات ال االســتثمار كابيتــال ال تتحمــل أي

الســتخدامها مــن قبــل أي شــخص أو كيــان  ســواء مواطــن أو مقيــم يقــع فــي أي مــكان، أو دولــة، أو بلــد أو أيــة واليــة قضائيــة أخــرى، يكــون هــذا التوزيــع 

أو النشــر أو التوافــر أو االســتخدام مخالفــًا للقانــون و يتطلــب مــن شــركة االســتثمار كابيتــال أو أي مــن فروعهــا القيــام بالتســجيل أو إســتيفاء أي شــرط 

مــن شــروط الترخيــص ضمــن تلــك البلــد أو الســلطة القضائيــة.

اإلستثمار كابيتال هى شركة سعودية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية بترخيص رقم 37 - 11156

شركة مساهمة مقفلة برأس مال مصرح به ومدفوع بالكامل وقدره 250 مليون ريال سعودي س.ت 1010235995

ص.ب. 6888 الرياض 11452 المملكة العربية السعودية

الرياض - طريق الملك فهد

إخاء المسؤولية
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