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السعودي الفرنيس كابيتال هي رشكة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية برتخيص رقم )٣٧-١۱۱٥٣(

صفحة ١

20١٧ متوقع20١6 متوقع20١٥)ر.س.(

4١,٥6٥٥١,090٥9,٥84اإليرادات )مليون(

٧24,EBITDA١6,4٧4١8,2٣٥١9 )مليون(

0.٣60.690.٧2ربح السهم

0.٧00.٧00.٧0الربح املوزع للسهم

العالج بالصدمة!

نبدأ التغطية للرشكة الســعودية للكهرباء - سيكو بسعر مستهدف خالل االثني عرش شــهرا القادمة ١6.٥0 ر.س. مع 

التوصية “رشاء”. اســتحوذت توزيعات األرباح عىل االهتمام، نحن نعتقد أن الرشكة ينظر لها بشكل غري عادل بسبب حجم 

الديون وبرامج اإلنفاق الرأســمايل التي ال تنتهي مع عدم كفايــة العائد عىل رأس املال. نحن نرى ذلك بطريقة مختلفة. يف 

رأينا، تعترب الرشكة وســيط لتحقيق أهداف الطاقة يف الدولة، بالتايل يتم تمرير التكاليف وااللتزامات املرتبطة بها وصوال 

إىل الحكومة. يف املقابل يتم تحفيز املســاهمني من خالل توزيع األرباح بصفة مستمرة. وفقا لسعر السهم الحايل يف السوق، 

نعتقد أن القيمة الحالية السهم أقل من القيمة العادلة؛ التوصية “رشاء”.

تتضح القيمة عندما نفرق بني الحسابات واملطلوبات الفعلية 

تمثل الرشكة حلقة وصل لتنفيذ سياسة الطاقة الوطنية، نعتقد أنه سيتم تمرير اإلنفاق الرأسمايل اىل الحكومة. يتم تحويل 

مستحقات الحكومة عىل الرشكات التابعة للحكومة إىل مستحقات طويلة األجل وقروض بدون فوائد بفرتات استحقاق بعيدة 

تمتد لعرشات الســنني. من هذا املنظور، اختزلنا ما يقارب ٧0٪ من إجمايل القروض، مستحقات الرشكات اململوكة للدولة 

والنفقات الرأســمالية املرتبطة لنتوصل إىل هيكل رأس املال معدل وقيمة للرشكــة. طبقنا أربع منهجيات مختلفة للتقييم 

بأوزان نسبية متساوية لكل منها للوصول إىل القيمة التي نعتقد أنها عادلة عند ١6.62 ر.س. وجود خطط لتقسيم الرشكة 

إىل 6 رشكات سيمنح قيمة أعىل لألصول املقيمة بأقل من قيمتها، خصوصا مع التوجه الحايل لخصخصة. التقسيم غالبا ينتج 

عنه قيمة أعىل للرشكة األم حيث تبعه ارتفاع يف سعر السهم.

بحلول العام 2020، نتوقع ارتفاع يف تعرفة الكهرباء بمعدل %48

اعتبارا من شــهر يناير لعام 20١6، تم زيادة تعرفة الكهرباء تماشــيا مع التوجه الحكومي لرفع الدعم تدريجيا إىل حني 

الوصول إىل أســعار السوق. عىل هذا النحو، نحن نعتقد بأن املزيد من عمليات رفع الدعم ستحصل يف املستقبل. بحلول عام 

2020، نتوقع زيادة إجمالية يف األســعار بحدود 48٪ يف متوسط تعرفة الكهرباء عن مستوى العام 20١٥، حيث ستقرتب 

من نســب الرشكات املماثلة العاملية، بينما تعترب اململكة العربية السعودية ضمن الحدود الدنيا من حيث التعرفة الكهربائية 

فإن معدالت االســتهالك الفردي ضمن األعىل عامليا. نتوقع أن األثر األكرب من رفع الكهرباء سيكون عىل القطاع الصناعي، 

حيث سريتفع متوسط االيراد السنوي لكل مستهلك بمعدل نمو سنوي مركب 8.4٪ ليصل اىل ١.٥ مليون ر.س. الرفع كان 

كســيف ذو حدين، حيث ارتفعت تكاليف الوقود. يســتخدم الغاز يف توليد ما يقارب ٥0٪ من الطاقة الكهربائية، لرتتفع 

بذلك تكلفة الوقود املستخدم بحدود 6٧٪. يكمن الخطر الرئييس يف ارتفاع تكلفة الوقود بأكثر من ارتفاع تعرفة الكهرباء.

زيادة اإليرادات يقابلها ارتفاع التكاليف

عند اعداد توقعاتنا، أخذنا البيئة االقتصادية يف حســاباتنا، النمو السكاني، التأثري عىل االستهالك ومتوسط اإليرادات لكل 

العمالء باإلضافة اىل مساهمة منتجي الطاقة املستقلني. نتوقع ارتفاع اإليرادات للعام 20١6 عن العام السابق بمعدل ٪2٣ 

يليه ارتفاع طفيف يصل إىل ٧٪ ســنويا حتى العام 2020. أدى تعديل تعريفة الكهرباء يف منتصف العام 20١0 اىل نمو 

١١٪ عن الفرتة املماثلة من العام الســابق حيث استثني من الزيادة اإلستهالك املنزيل وترك الحد األقىص للسعر دون تغيري. 

ســتؤدي زيادة منتجي الطاقة املستقلني إىل تقليل استهالك الوقود لكن التكلفة لن تنخفض. بالرغم من تخفيض التكاليف 

من خالل أعمال الصيانة، نتوقع أن ترتاوح إجمايل الهوامش حول متوســط ٥٪. من املتوقع ارتفاع صايف الربح بمعدل نمو 

سنوي مركب بحدود ١2٪ مع تباطؤ النمو عىل مدى فرتة الخمس سنوات الالحقة.

سهم مقاوم للتغريات يعتمد عىل توزيعات األرباح 

عندما يتقلب الســوق يصبح النقد ســيد املوقف باإلضافة اىل حالة عدم التأكد حول أسعار النفط، نحن معجبون بطبيعة 

الســهم املقاومة وتوزيعات األرباح بقيمة 0.٧0 ر.س. للســهم. نتوقع تجديد لتنازل الحكومة عن توزيعات األرباح والتي 

ستنتهي يف 20١9 لفرتة عرش سنوات اخرى. العائد السنوي لتوزيع الربح إىل السعر عند ٥٪، ينبغي إضافة سهم الكهرباء 

الســعودية إىل محفظة توليد الدخل. بغض النظر عن املحددات املالية، نحن نعتقد أن مسار الرشكة سيستمر بغض النظر 

عن طبيعة األنباء الواردة.

بيانات السهم

١4.0٥سعر اإلغالق

١٧.4٪التغري املتوقع يف سعر السهم

٥.0٪عائد توزيع الربح إىل السعر

22.4٪إجمايل العائد املتوقع

٥8.٥الرسملة السوقية )مليار ر.س.(

4.2عدد األسهم القائمة )مليار(

2١.00 / ١2.40أعىل/أقل سعر خالل ٥2 أسبوع

)١0.6٪(التغري يف السعر منذ بداية العام

2.9متوسط قيمة التداول اليومي آلخر ١2 شهر )مليون ر.س.(

SE / SECO AB.5110رمز السهم )رويرتز/بلومربغ(

بنية املساهمة )%(

٧4٪اسهم الحكومة يف رأس مال رشكة الكهرباء

٧٪رشكة الزيت العربية السعودية ) ارامكو (

١9٪الجمهور

املكررات السعرية

20١٧ متوقع20١6 متوقع20١٥

)x( ٣8.820.4١9.٥مكرر الربحية

 EV/EBITDA ١٥.6١4.١١٣.١مكرر

١.4١.١١.0مكرر السعر إىل املبيعات

١.00.90.9مكرر القيمة الدفرتية

حركة سعر السهم خالل سنة واحدة
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الكهرباء السعودية مؤرش السوق الرئييسخام برنت

املصدر: بلومربغ ، تداول

16.50)ر.س.(شراء

السعر املستهدف خالل ١2 شهر التوصية

CFA ،عاصم بختيار
abukhtiar@fransicapital.com.sa

+966١١2826844
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صفحة 2

ملخص القوائم المالية

معدل النمو السنوي املركب

مليون ريال سعودي، كما يف نهاية ٣١ 
ديسمرب 

قائمة الدخل

20152016
متوقع

2017
متوقع

2018
متوقع

الربع األول2015-20122018-2015
2016 متوقع

الربع األول
2015

التغري عن العام 
السابق

الربع رابع
2015

التغري عن الربع 
السابق

)١٪(١98,98٥٪١٧8,9٣١٧,486٪٧٪4١,٥6٥٥١,090٥9,٥8466,88١املبيعات

٣9,0١04٧,٣82٥٥,6866٣,00٣١0,٥0٧8,69٧١0,٣٣0تكلفة املبيعات

)١,٣44()١,2١١()١,٥٧6(١٥٪)١١٪(2,٥٥٥٣,٧08٣,898٣,8٧9الربح االجمايل

١,0١٣١,١٧0١,2٧4١,426222١904٣6املصاريف االدارية والعمومية

)١,٧8١()١,402()١,٧9٧(١٧٪)١9٪(١,٥4١2,٥٣82,62٣2,4٥٣الربح التشغييل

٣٣6)٥٣8(٣٣٥٣٧٥٣٧٥٣0)٣4(مصادر دخل أخرى

-------الزكا

)١,44٥()١,940()١,٧6٧(2٣٪)١6٪(١,٥0٧2,8٧٣2,9982,828صايف الدخل

4,١664,١664,١664,١664,١664,١664,١66األسهم القائمة )مليون(

)0.٣٥()0.4٧()0.42(0.٣60.690.٧20.68ربح السهم )ر.س.(

EBITDA١6,4٧4١8,2٣٥١9,٧242١,46٣٪6٪92,١0٣2,204)٪٥(2,١٥0)٪2(

0.٧00.٧00.٧00.٧0توزيع الربح )ر.س.(

20152016النمو عن الفرتة املماثلة من العام السابق
متوقع

2017
متوقع

2018
متوقع

١2٪١٧٪2٣٪8٪املبيعات

EBITDA٪١2٪١١٪8٪9

EBIT٪40٪6٣٪٥)٪6(

)6٪(4٪9١٪)٥8٪(صايف الدخل

)69٪(٧٥٪)١0٪()0٪(التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

----توزيع الربح

20152016الهوامش
متوقع

2017
متوقع

2018
متوقع

٥.8٪6.٥٪٧.٣٪6.١٪اإلجمايل

EBITDA٪40٪٣6٪٣٪٣٣2

EBIT٪٥٪٣.٧.0٪4.4٪٣.٧

4.2٪٥.0٪٥.6٪٣.6٪الصايف

20152016النسب
متوقع

2017
متوقع

2018
متوقع

0.6 0.٥ 0.6 0.6 الجارية

4.٣٪4.٧٪4.٧٪2.٥٪العائد عىل حقوق امللكية

0.٧٪0.٧٪0.8٪0.4٪العائد عىل األصول

0.6٪0.٧٪0.٧٪0.٥٪العائد عىل راس املال املستثمر

١9٪١8٪١9٪٣6٪نسبة توزيع صايف الربح )عدا األسهم الحكومية(

٣.2 ٣.٣ ٣.٣ ٣.٣ الديون إىل حقوق امللكية

0.9 0.9 ١.0 0.9 الديون إىل حقوق امللكية)عدا ديون الحكومة(

EBITDA / ١0.١ ١0.4 ١١.2 ١2.١ مكرر قيمة الرشكة

201420152016التقييم
متوقع

2017
متوقع

١.٥١.4١.١١.0مكرر السعر إىل املبيعات

١6.2٣8.820.4١9.٥مكرر الربحية 

١.0١.00.90.9مكرر القيمة الدفرتية

 EV/EBITDA ١٧.6١٥.6١4.١١٣.١مكرر

20142015أهم اإلحصاءات
متوقع

2016
متوقع

2017
متوقع

٧.68.08.48.8العمالء )مليون(

48,624٥٣,١24٥8,١246٣,١24الطاقة اإلنتاجية )ميجاواط(

٧.0٧.08.29.١متوسط التعرفة )كيلواط(

*ملحوظة: 20١٥ تقديري 

ملخص التقييم )ر.س(

١٣.6٥معدل التدفقات النقدية املخصومة

١٣.0٣نموذج خصم العائد عىل الربح

EBITDA ١9.46التقييم النسبي عند ٧.6 مرة لقيمة الرشكة إىل

EBITDA 20.٣٣امكرر التداوالت عند ٧.8 مرة لقيمة الرشكة إىل

16.62املتوسط املرجح بوزن نسبي متساوي

معدل النمو السنوي املركب

مليون ريال سعودي، كما يف نهاية ٣١ 
ديسمرب 

قائمة املركز املايل

20152016
متوقع

2017
متوقع

2018
متوقع

2015-20122018-2015

٣٪)١١٪(2,١١9٥,6١69,9٧92,٣١2النقد ومايف حكمه

20,٥4624,١١628,٥02٣2,049املستحقات

١٥,٣4١١8,٧8٥20,8٥62٣,2١٧بنود جارية أخرى

١٥٪١١٪٣8,00648,٥١٧٥9,٣٣٧٥٧,٥٧8األصول الجارية

٣١٥,690٣٣٣,268٣6٥,١٣8٣٧٣,098األمالك واملصانع واملعدات + عمليات البناء القائمة

4,٣٣٣4,000٣,6٥0٣,400أصول أخرى

٧٪١4٪٣٥8,029٣8٥,٧8٥428,١2٥4٣4,0٧6اجمايل األصول

٥2,٥٥86١,0٥١88,١٥١8١,8٧٧الذمم الدائنة

١0,22٥١0,٧8١١2,١١0١2,6٥0بنود جارية أخرى

١٥٪١٥٪62,٧8٣٧١,8٣2١00,26١94,٥28املطلوبات الجارية

٥٧,20٧٥9,94060,9406١,440قروض طويلة األجل

١40,4٣٧١4٧,000١٥١,000١٥٥,000الذمم الدائنة الحكومية والقروض

٣٧,٣8٣44,42٣٥0,9٣4٥٥,8١٧املطلوبات األخرى

٧٪١٧٪29٧,8١0٣2٣,١96٣6٣,١٣٥٣66,٧8٥اجمايل املطلوبات

4٪4٪60,2١962,٥8964,9906٧,29١اجمايل األصول

٧٪١4٪٣٥8,029٣8٥,٧8٥428,١2٥4٣4,0٧6اجمايل املطلوبات واألصول

معدل النمو السنوي املركب

مليون ريال سعودي، كما يف نهاية ٣١ 
ديسمرب 

قائمة التدفق النقدي

20152016
متوقع

2017
متوقع

2018
متوقع

2015-20122018-2015

2٣٪)١6٪(١,٥0٧2,8٧٣2,9982,828صايف الربح

١٥,464١6,2٧٧١٧,60١١8,٧١0البنود من غري النقد

)٣,٥4٧()4,٣8٧()٣,٥٧0()4,9٣8(املستحقات

)٧١8()١,6١4()86٥(٧26مصاريف مدفوعة مسبقا

)١,64٣()4٥٧()2,٥٧9(١0٣املخزون

)6,2٧4(١٣,4٣68,49٣2٧,١00الذمم الدائنة

١,292٧0٣١,٣29٥4١مستحقات وذمم دائنة أخرى

٣,4646,4806,0٣٥٥,١98اإليرادات املؤجلة وغريها

)2١٪(١2٪٣١,0٥42٧,8١٣48,606١٥,09٥النقد من العمليات التشغيلية

)2٧,000()49,000()٣٣,٣0٥()٥6,١86(رشاء املعدات واملمتلكات واملصانع

١٥9٣8٧٣0٥28٥أنشطة استثمارية أخرى

)22٪(١4٪)26,٧١٥()48,69٥()٣2,9١8()٥6,02٧(النقد من االستثمار

)٥4٧()٥4٧()٥4٧()٥٣2(توزيعات األرباح املدفوعة

20,6809,١49٥,0004,٥00القروض )املدفوع مسبقا( / اإليرادات

)42٪(١9٪20,١488,6024,4٥٣٣,9٥٣النقد من التمويل

)٧,668(٣,49٧4,٣6٣)4,824(التغري يف النقد

6,9442,١١9٥,6١69,9٧9النقد يف بداية املدة

2,١١9٥,6١69,9٧92,٣١2النقد يف نهاية املدة
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صفحة ٣

النظرة االستثمارية

تمتلك الرشكة السعودية للكهرباء مكانة شبه احتكارية يف نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها مع انتاج ما يقارب ٧0٪ من اجمايل الطاقة الكهربائية 

التي تتجاوز 66.000 ميجاواط يف الســاعة. يتوقع أن يضيف منتجي الطاقة املستقلني طاقة كهربائية بمقدار ١4.200 ميجاواط بحلول العام 

2020. يخفف االســتخدام املتزايد للطاقة املشرتاة من اإلنفاق الرأسمايل املتعلق بإنتاج الطاقة للرشكة والتي نقدرها باجمايل 22١ مليار ر.س. ما 

بني الفرتة من 20١6 اىل 2020. تم تمويل اجمايل راس املال املستخدم تقريبا من مصادر خارجية مع حصة الحكومة التي تمثل ٧0٪ من اجمايل 

الديون.

إضافة اىل القروض طويلة االجل، عديمة الفوائد، يشمل دعم الدولة التنازل عن توزيعات األرباح وتأجيل دفع ثمن الوقود املستخدم وتعرفة كهرباء 

أعىل للمســتخدمني الحكوميني. بالرغم من املحددات املالية، نتوقع اســتمرار الدعم الحكومي مع اعتبــار الرشكة كرشيك رئييس يف تنفيذ الرؤية 

االقتصادية األوســع نطاقا. تم تعديل تعرفة الكهرباء املدعومة يف شهر ديسمرب 20١٥ وتنفيذها عىل الفور مع اعىل سعر للكيلوواط بواقع ٣0.0 

ر.س. بدال من 0.26 ر.س. للمستخدمني غري الحكوميني. نعتقد أن عملية رفع تعرفة الكهرباء ستستمر وصوال إىل سعر السوق، بالرغم من أنه لم 

يتم تحديد املرجعية القياسية لسعر السوق. باملقارنة العاملية، تعترب تعرفة الكهرباء يف اململكة ضمن الحدود الدنيا بينما االستهالك الفردي ضمن 

الحدود األعىل عامليا. بحلول العام 2020، نتوقع ارتفاع متوســط التعرفة بنسبة اجمالية 48٪ عن مستوي ما قبل العام 20١6. من ناحية أخرى، 

سيكون الرتفاع تكلفة الوقود أثر عىل ميزانية الرشكة السعودية للكهرباء التي تعتمد عىل الغاز بنسبة ٥0٪ النتاج الطاقة الكهربائية.  ارتفع سعر 

الغاز يف الوقت الحايل بنسبة 6٧٪ ليصل اىل ١.2٥ دوالر امريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مع وجود احتمال باملزيد من الرفع مستقبال. 

ستخفف املساهمة الكبرية من منتجي الطاقة املستقلني من تكلفة الوقود اىل درجة يمكن ان تحد من نمو اإليرادات.

يف وضع التنبؤات لدينا، ركزنا عىل عوامل تباطؤ النمو االقتصادي والنمو السكاني املستمر، التغيريات يف أنماط االستهالك ومتوسط اإليرادات لكل 

العمالء وتأثري مســاهمة منتجي الطاقة املستقلني. نتوقع ارتفاع نمو اإليرادات خالل العام 20١6 بنسبة 2٣٪ عن العام السابق وتراجع النمو اىل 

٧٪ عن العام السابق بحلول 2020. الحظنا ان تعديل التعرفة األخرية يف منتصف العام 20١0 أدى اىل ارتفاع النمو بنسبة ١١٪ عن العام السابق 

التي اســتبعدت مســاكن العمالء وترك الحد األقىص للمعدل دون تغيري. عالوة عىل ذلك، نعتقد انه عىل الرغم من التوفري يف التكاليف ان اجمايل 

الهوامش ستتجمع حول ٥٪. نتوقع ان يرتفع كل من الربح قبل الفوائد والرضائب والزكاة واالستهالك واالطفاء وصايف الربح بمعدل سنوي مركب 

8٪ و١2٪ عىل التوايل خالل الفرتة من 20١٥ إىل 2020.

مع تزايد عبء الديون والنفقات الرســمالية الضخمة وعائد غري كايف عىل راس املال املســتثمر وهوامش ضعيفــة وتراجع نمو صايف الربح؛ اين 

القيمة يف هذا الســهم؟ نرى أن الرشكة الســعودية للكهرباء تعرب عن سياســة الطاقة التي تمولها الدولة. عىل هذا النحو، لم نأخذ يف الحسبان 

القروض املقدمة من الحكومة وااللتزامات والنفقات الرأســمالية املرتبطة إلعادة تبويب املركز املــايل. يف نهاية املطاف يتم تحويل الوقود ورشاء 

الطاقة والرســوم عىل القروض الحكومية طويلة األجل التي تسجل كمطلوبات من املرجح ان تبقى غري محققة. تسعري سهم الرشكة يختلف عن 

طرق التقييم التقليدية لعدم وجود منهجية محددة تمثل تماما القيمة العادلة لســهم. عىل هذا النحو، استخدمنا املتوسط املرجح ألربع منهجيات 

تقييم بالتســاوي )خصم التدفقات النقدية، خصم توزيعات األرباح، القيمة النسبية، مضاعفات العمليات املالية( التي تراوحت بني ١٣.0٣ ر.س. 

و20.٣٣ ر.س. لنتوصل اىل ســعر عادل بقيمة ١6.62 ر.س. للسهم. تخطط الرشكة االنقســام اىل 6 رشكات كالتايل: 4 رشكات إلنتاج الطاقة 

الكهربائية، رشكة لنقل الطاقة واخرى للتوزيع يمكن طرح أســهمها لالكتتاب العام. يف رأينا، يمكن لهذا األمر ان يطلق قيمة كبرية لسهم الرشكة 

ذات األصول املقيمة بأقل من قيمتها، وبالنظر إىل اتجاه  الخصخصة )املطارات، رشكة أرامكو، أصول الدولة األخرى(، قد يتم ترسيع اإلطار الزمني 

للخصخصة. يف هذا السيناريو، يمكن أن يكون الخطر الرئييس يف بيع استثمارات حصة الحكومة وتأثريها املحتمل عىل استمرار دعم الدولة.

نبدأ تغطيتنا لرشكة الكهرباء الســعودية - سيكو بسعر مستهدف للســهم خالل فرتة ١2 شهرا القادمة يبلغ ١6.٥0 ر.س. مع توصية “رشاء”. 

عندما يتقلب السوق يكون النقد ســيد املوقف خاصة مع حالة عدم التأكد حول أسعار النفط، تعجبنا الطبيعة املقاومة لهذه التغريات يف الرشكة 

الســعودية للكهرباء مع استمرار توزيع ربح بقيمة 0.٧0 ر.س. للســهم. أعفت الحكومة الرشكة من توزيع الربح لحصتها يف الرشكة ملدة عرش 

سنوات تنتهي يف 20١9 كما نتوقع تجديد اإلعفاء لعرشة سنوات اخرى. نتوقع عائد إجمايل للسهم بحدود 22٪ يتضمن عائد توزيع ربح إىل السعر 

بنسبة ٥٪، كما يعترب السهم مغريا يتطلب إضافته ملحافظ توليد الدخل االستثمارية.

الرشكة السعودية للكهرباء - سيكو
البدء بالتغطية 

8 فرباير 2016
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صفحة 4

قسم األبحاث واملشورة

إطار العمل بالتوصيات

رشاء
 توقع ارتفاع أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

احتفاظ

 توقع توافق أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

بيع

 توقع تراجع أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

السعودي الفرنيس كابيتال 

مركز االتصال | 9999 ١2٥ 800

www.sfc.sa 
 

سجل تجاري رقم | ١0١02٣۱2١٧

قسم األبحاث واملشورة

صندوق بريد 2٣4٥4

الرياض ١١426

اململكة العربية السعودية

املركز الرئييس – الرياض

research&advisory@fransicapital.com.sa
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صفحة ٥

تم اعداد هذا التقرير من قبل رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال، رشكة اســتثمارية متخصصة لخدمات البنوك االســتثمارية، ادارة األصول، الوساطة، األبحاث، 

وخدمات الحافظ األمني. يمكن أن يكون لرشكة السعودي الفرنيس كابيتال أو رشكتها التابعة عالقة بالرشكة محل هذا التقرير و/أو أوراقها املالية.

يعتمد هذا التقرير عــىل املعلومات املتاحة للعموم والتي نعتقد بثقتها، ولكننا ال نقدمها كمعلومات دقيقــة أو مكتملة، وبالتايل ال يجب االتكال عليها كمعلومات 

متكاملــة أو دقيقة. وعليــه، ال نقدم أو نضمن، ال رصاحة وال ضمناً، وينبغي أن ال يعول عىل عدالة أو دقة أو اكتمــال أو صحة املعلومات واآلراء املتضمنة يف هذا 

التقرير.

تم اعداد هذا التقرير ألغراض املعلومات العامة فقط، وال يسمح بإعادة انتاجه أو توزيعه ألي شخص. ال يعترب هذا التقرير دعوة أو عرضاً لرشاء أو بيع أي أوراق 

مالية. لم يأخذ التقرير يف االعتبار موائمة االســتثمار لطبيعة املستثمر. تحديداً، لم يتم خصيص هذا التقرير ليالئم أهداف استثمارية محددة، أو وضع مايل معني، 

أو درجة املخاطر املرغوبة، أو احتياجات أي شــخص متلقي لهذا التقرير. تنصح رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال بشدة أي مستثمر محتمل أن يطلب إرشاد 

قانوني، محاسبي ومايل لدى اتخاذ القرار حول االســتثمار يف األوراق املالية ومالئمتها ملتطلباته/متطلباتها. تتضمن أي توصيات استثمارية متضمنة يف التقرير 

املخاطر والعوائد املتوقعة.

إن رشكة السعودي الفرنيس كابيتال غري مسؤولة، بإجمايل القوانني واألنظمة املطبقة، عن أي خسارة ناتجة عن هذا التقرير أو أي من محتوياته أو ما يتعلق به. قد 

ال تتحقق التوقعات املستقبلية الخاصة بالتوقعات املالية وتقديرات القيمة العادلة. إن جميع اآلراء والتقديرات املتضمنة يف التقرير تعتمد عىل رأي رشكة السعودي 

الفرنيس كابيتال بتاريخ اعداد التقرير، والتي يمكن أن تتغري دون إشعار. إن األداء املايض ألي استثمار ال يعكس بالرضورة النتائج املستقبلية. قيمة األوراق املالية، 

أو الدخل منها، أو أسعارها أو عمالتها، يمكن أن ترتفع أو تنخفض. من املحتمل أن يسرتجع املستثمر قيمة أقل من قيمة االستثمار الفعيل. أيضاً، يمكن أن يخضع 

االســتثمار اىل رسوم عىل االستثمار يف األوراق املالية. يمكن أن يؤدي التغري يف أسعار رصف العمالت اىل تغريات كبرية يف قيمة أو سعر أو الدخل من ورقة مالية. ال 

يسمح بإعادة انتاج هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون الحصول عىل املوافقة الخطية من رشكة السعودي الفرنيس كابيتال. ال يجوز توزيع هذا التقرير أو نسخ منه 

خارج اململكة العربية السعودية حيث من املمكن أن يكون توزيعه ممنوع قانوناً. يجب عىل األشخاص مستلمي التقرير أن يكونوا عىل دراية بمثل هذا املنع وااللتزام 

مثل هذه القيود. باستالم هذا التقرير، يوافق املستلم عىل االلتزام بالقيود السابقة.
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