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االسهم المفّضلة؟باقات ماهو تقرير 

المدىعلىالتاليةالخصائصبإحدىتتميزالتياألسهمنفضلفإننااالقتصاد،علىذلكتبعاتوالنفطأسعارانخفاضظلفي

:المتوسط

.iللمنتجاتالدفاعيةالطبيعة

.iiالسكانيالنمومناالستفادة

.iiiالحكوميةالمبادراتمناالستفادةعلىالقدرة

.ivالعالميةلألسواقالتعرض

أواألرباحفيمونأومستدامةعوائدعنإمايبحثونالذينللمستثمريناستثماريةأفكارتقديمإلىتهدفباقاتثالثهناونقدم

معا  كليهما

علىمبنيا  االختياروجاء.السعوديالسوقفيتتداولالتيالمختلفةالقطاعاتمنعددمنمختارةأسهمعلىباقةكلتحتوي

المغطاةغيرألسهمابعضأضفنافقدالتغطية،تحتاألسهمإلىوباإلضافة.الحاليةالسوقألوضاعنظرا  لديناالمفضلةاألسهم

أعالهالمذكورةالخصائصتمتلكأنهانعتقدوالتي

الباقاتهذهاجعةمرتتموسوف.المستقبليةلألرباحبلومبرغتقديراتمتوسطبإستخدامقمناالمغطاة،غيرلألسهموبالنسبة

الشركةوالقطاعباالقتصاد،المتعلقةالتطوراتلتعكسدوريبشكل



ماهو تقرير باقات االسهم المفضلة؟

التوزيعاتباقة-المفّضلةاألسهمقائمة

:علىبناء  األسهماختيارتموقدقطاعات،عدةمنمختارةأسهمثمانيةمنالباقةهذهتتكون
توزيعات األرباح الجّذابة

استدامة التوزيعات

توقعات نمو الشركة والقطاع بوجه عام

النموباقة–المفّضلةاألسهمقائمة

:تم اختيار هذه األسهم السبعة من عدة قطاعات بناء  على
نمو األرباح مستقبال  توقعات

التطلعات للقطاع بوجه عام

التقييم الجّذاب مقارنة بالنظراء

الباقة المتنوعة–قائمة األسهم المفّضلة 

تم اختيار أسهم هذه الباقة بناء  على األسهم المفّضلة في باقتي التوزيعات والنمو

ألسهم المختارةوقد قمنا بتقديم تحليل مختصرحول أنشطة الشركات والتوقعات والتقييم وكذلك أهم المؤشرات المالية لجميع ا



الملخص–قائمة األسهم المفّضلة 
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بلومبيرغ، أبحاث األهلي كابيتال: المصدر

األسعار المستهدفة للشركات الغير مغطاة بناء  على متوسط توقعات المحللين. * 2017يوليو 20كل األسعار حسب 

ت
التوزيعا

النمو
عة

المتنو

2016A2017E2018E2016A2017E2018E2016A2017E2018Eالتوصيةإسم الشركةالرمز

      5.6      5.6      6.0   (25.0)     (3.0)      2.5    16.6    12.5    12.1%4.7-     44.942.8زيادة الوزنالمتقدمة2330

      5.6      5.1      4.7      9.7    13.4   (10.9)    14.8    16.2    18.4%11.4   151.0168.3زيادة الوزنجرير4190

      5.3      5.3      5.3      6.5    14.8     (7.8)    14.4    15.4    17.6%4.2-     75.372.1الحياداإلتصاالت السعودية7010

      7.8      7.8      7.8    10.8      1.2   (22.5)    11.6    12.9    13.0%20.2   86.0103.4زيادة الوزنالتموين6004

      6.2      6.2      5.8      7.3    13.9    10.4    10.1    10.9    12.4%36.6     44.560.8زيادة الوزنالخدمات األرضية4031

      6.5      6.5      6.5      -      -   (11.1)      -      -    10.2               -       -20.1غير مغطاةالرياض للتعمير4150

      4.4      4.4      4.4      -      -      -      -      -      -               -       -12.1غير مغطاةالرياض ريت4330

 السعر 

الحالي

 السعر 

المستهدف

 الفرق عن السعر 

المستهدف

عوائد توزيعات األرباح (%)نمو صافي الدخل  ) سنوي %(مكرر الربحية )مرة(

2016A2017E2018E2016A2017E2018E2016A2017E2018Eالتوصيةإسم الشركةالرمز

1.6N.A.2.1    16.4    36.7     (0.4)24.918.215.6%0.4-121.9121.5زيادة الوزنالعثيم4001

4.57.5       -      2.4      2.8   (28.9)8.48.28.0%33.540.019.6زيادة الوزنالطيار1180

2.62.62.9    17.1      4.3     (7.3)19.919.116.3%78.395.321.8زيادة الوزنالسعودي االلماني4009

3.33.34.2      9.2      3.3   (14.9)14.814.313.1%30.033.511.8غير مغطاة أسواق المزرعة*4006

2.43.13.5    13.4    10.0      19.818.015.90.1%104.2106.01.7غير مغطاةساكو*4008

2.04.04.2      1.9      6.4    15.714.714.584.6%126.0148.317.7غير مغطاةسدافكو*2270

عوائد توزيعات األرباح (%)نمو صافي الدخل  ) سنوي %(  السعر 

الحالي

 السعر 

المستهدف

 الفرق عن السعر 

المستهدف

مكرر الربحية )مرة(

2016A2017E2018E2016A2017E2018E2016A2017E2018Eالتوصيةإسم الشركةالرمز

1.6N.A.2.1    16.4    36.7     (0.4)    15.6    18.2    24.9%0.4-   121.9121.5زيادة الوزنالعثيم4001

5.35.35.3      6.5    14.8     (7.8)    14.4    15.4    17.6%4.2-     72.1  75.3الحياداإلتصاالت السعودية7010

7.87.87.8    10.8      1.2   (22.5)    11.6    12.9    13.0%20.2   103.4  86.0زيادة الوزنالتموين6004

5.86.26.2      7.3    13.9    10.4    10.1    10.9    12.4%36.6     60.8  44.5زيادة الوزنالخدمات األرضية4031

2.04.04.2      1.9      6.4    84.6    14.5    14.7    15.7%17.7   126.0148.3غير مغطاةسدافكو*2270

6.56.56.5      -      -   (11.1)      -      -    10.2               -       -  20.1غير مغطاةالرياض للتعمير4150

 السعر 

الحالي

 السعر 

المستهدف

 الفرق عن السعر 

المستهدف

عوائد توزيعات األرباح (%)نمو صافي الدخل  ) سنوي %(مكرر الربحية )مرة(
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هامةمعلومات

اتعبرعنهاأعربواالتياآلراءبأنالوثيقةهذهمحررويشهد انتفاعأي(تواجدهمحالفي)ُمعاليهمأولشركائهمأولديهمليسبأنهيشهدونكما.الوثيقةهذهموضوعهيالتيوالشركاتالماليةاألوراقبشأنالشخصيةآرائهمعندقيقاتعبير 

األهليشركة.ثيقةالوهذهموضوعهيوالتيماليةأوراقتمتلكقدأخرىأطرافلصالحلهاالتابعةالشركاتأو(كابيتالاألهلي)الماليةاألهليشركةتديرهاالتياالستثماريةالصناديق.الوثيقةهذهموضوعهيالتيالماليةاألوراقمن

تستثمرللعامةروحةمطصناديقفيماليةأوراق ايمتلكونقدالوثيقةهذهمحررو.أعالهالمذكورةالشركاتمنأكثرأوواحدةفيآخرطرفيديرهاصناديقأوأموالأوماليةأوراقتمتلكقدلهاالتابعةالشركاتأو(كابيتالاألهلي)المالية

للشركاتمربحةدماتختنفيذأوطلبطورفيتكونقد(كابيتالاألهلي)الماليةاألهليبشركةالمصرفيةاالستثماراتإدارة.إلدارتهاسلطةأيعليهالديهمليستوالتيمتنوعةمحفظةمنكجزءالوثيقةهذهفيإليهامشارماليةبأوراق

اتكونأنإماالتي .بهاوردتأوالوثيقةلهذهموضوع 

فيماتحفيزاأوعرضاالوثيقةهذهتعدال.آخرشخصأليتوزيعهاإعادةأونسخهايجوزالوفقط،عامةمعلوماتعرضإلىالوثيقةهذهوتهدف.بها(كابيتالاألهلي)الماليةاألهليشركةخصتهالذيالشخصإلىالوثيقةهذاإصدارتم

أومالية،أوضاعأوعينة،ماستثماريةأهدافأيتلبيةبهدفإعدادهايتملمالوثيقةهذهفإنخاصة،بصفةو.للمتلقياالستثماريةلالحتياجاتمالءمتهامدىالوثيقةهذهإعدادعنداالعتبارفييؤخذلمكما.ماليةورقةأيبيعأوشراءيخص

مدىستحددوالتيةإرشاديمحاسبيةوماليةخدماتو،قانونيةاستشارةعلىالحصولمحتملمستثمركل(كابيتالاألهلي)الماليةاألهليشركةتوصيو.الوثيقةهذهيستلمشخصأليأخرىاحتياجاتأيأوالمخاطر،تحملعلىقدرة

األهليقبلمنإليهاالتوصلأوتجميعهاتمقدالوثيقةهذهفيالواردةواآلراءالمعلوماتإن.المتوقعةوالعوائدالمخاطرمنكلاالعتبارفيأخذتقدالوثيقةهذهفيذكرتاستثماريةتوصياتأي.المستثمرالحتياجاتاالستثمارمالءمة

اكاملة،غيرأوموجزةتكونقدالمحتوياتتلكوأنالوثيقة،هذهمحتوياتمنبالتحققمنفردةكابيتالاألهليتقملمولكنبها،موثوقبأنهايعتقدمصادرمنكابيتال فيماضمنيةأومعلنةواءسضمانةأوزعمأييوجدالفإنهلذلكوتبع 

خسارةأيأواتها،محتويمنأيأوالوثيقةهذهاستخداممنتنشأقدخسارةأيعنمسئولةتكونلن(كابيتالاألهلي)الماليةاألهليشركةإن.الوثيقةهذهفيالواردةواآلراءالمعلوماتوصحةواكتمالودقةنزاهةمدىعلىباالعتماديتعلق

واجبةواألنظمةالقوانينبهمحتسحدألقصىتتحققالقدوالتيالوثيقةهذهفيالمذكورةالمستقبليةالعامةبالنظرةالمتعلقةالبياناتأوالعادلة،القيمتقديراتأوالمالية،التوقعاتمنأيأوالوثيقة،بهذهصلةذاتمعلوماتأيعنتنشأقد

ايعدالثماراستأليالسابقاألداءإن.مسبقإشعاردونللتغييرخاضعةوهيالوثيقة،هذهإصداربتاريخ(كابيتالاألهلي)الماليةاألهليشركةتقديرورأيتمثلالوثيقةهذهفيالواردةوالتقديراتاآلراءجميعإن.التطبيق للنتائجمؤشر 

اتتغيرأنيمكنوعمالتهاوأسعارهامنها،تحقيقهالممكنوالعائدالمالية،األوراققيمةإن.المستقبلية ا،أوصعود  تفرضقدفإنهذلك،إلىةباإلضاف.األصلفياستثمرهالذيذلكمنأقلمبلغعلىالمستثمريحصلأنالمحتملمنوهبوط 

الماليةاألهليشركةمنبيكتاتصريحبدونالوثيقةهذهمنجزءأينسخيجوزال.الماليةالورقةدخلأوسعرأوقيمةعلىسلبيتأثيرإلىيؤديأنيمكنالعمالتسعرفيالتذبذبأنكما.الماليةاألوراقفياالستثمارعلىالرسومبعض

الوثيقةهذهقبولإن.عليهاطبقتنقدقيودبأيويلتزموايطلعواأنالوثيقةهذهمتلقييعلىويتعين.القانونبموجبتوزيعهايحظرمكانأيفيالسعوديةالعربيةالمملكةخارجمنهانسخةأوالوثيقةهذهتوزيعيجوزالكما.(كابيتالاألهلي)

.ذكرهاالسابقبالقيودالتزامهوالمتلقيموافقةيعني

وراقاألفيوالحفظالمشورةوتقديموالترتيبواإلدارةبالتغطية،والتعهدووكيلأصيلبصفةالتعاملللشركةيجيز،06046-37رقمترخيصبموجبالماليةالسوقهيئةقبلمنمرخصةشركةهي(كابيتالاألهلي)الماليةاألهليشركة

.السعوديةالعربيةالمملكة،11495الرياض،22216بصسعود،الملكطريق:المسجلالرئيسيمركزهاوعنوان.المالية


