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 قطاع االتصاالت السعودي 
ار خدمة نتائج ضعيفة بشكل غير عادي للربع الرابع. االرتفاع في أسع

 البيانات هو السبب الرئيسي
كان الربع الرابع محفوفا بالتحديات بصورة أكبر من المعتاد لقطاع االتصاالت في المملكة العربية 

السعودية. وعلى أرض الواقع، شهدنا عروضا ترويجية كبيرة نتج عنها ايرادات ضعيفة. وكان ذلك 

د العربي السعودي، اذ كان هناك انخفاض ملحوظ ملحوظا أيضا في االحصائيات الشهرية لمؤسسة النق

في بيانات نقاط البيع لشركات االتصاالت على أساس سنوي. بيد أنه ، للربع األول حتى تاريخه، لم نشهد 

.وقد ارتفع متوسط أسعار 7102عددا كبيرا من الحمالت الترويجية الخاصة كما شهدنا في الربع الرابع 

من يناير. من جانب اخر، فان انخفاض عدد المشتركين ربما يستمر نظرا خدمة البيانات أيضا ابتداء 

 الستمرار انخفاض عدد األجانب كما أن المستهلكين من المحتمل أن يصبحوا أكثر تحفظا في انفاقهم.

وسوف تكون زيادة أسعار خدمات البيانات وارتفاع االيرادات هو المحرك الرئيسي )بل سيكون أمرا 

القطاع نظرا ألن االستفادة التي سوف تتحقق من ترشيد التكاليف ، يمكن أن تكون  حتميا( النتعاش

محدودة. واذا لم يطرأ تحسن في أسعار البيانات، فان التحسن في صافي الربح من المحتمل أن يتحقق 

أساسا من انخفاض مصاريف التمويل، نتيجة لخفض الشركات لمستويات اقتراضها، وانخفاض 

الك، بسبب انخفاض المصروفات الرأسمالية. ومع األخذ في االعتبار الحساسية تجاه مصاريف االسته

زيادة أسعار البيانات في المملكة، فإننا نعتقد أن رفع أسعار هذه البيانات يمكن أن يتم بطريقة تدريجية 

ودية وبصورة غير مباشرة أكثر، اال اذا تدخلت الجهة المنظمة. لقد تجاوزت شركة االتصاالت السع

تقديراتنا خالل الربعين األخيرين. وقد أظهرت موبايلي استقرارا في ايراداتها في أرباع السنة القليلة 

الماضية، بينما أعلنت زين السعودية أرقاما ضعيفة للربع الرابع. أنظر المربع األيسر لمعرفة األسعار 

  .المستهدفة الجديدة والتصنيفات

اقتراب نهاية العام المنصرم، شهدنا نشاطا ترويجيا مرتفعا من قبل مع  :عام قادم محفوف بالتحديات

جميع شركات االتصاالت الثالث. وبينما انخفضت المنافسة الى حد ما، فإننا نجد بشكل عام ، أن جميع 

مع تزايد حجم مكالمات الواتساب الصوتية   مشغلي االتصاالت يتوقعون عاما قادما محفوفا بالتحديات

لتأثير الذي يمكن أن يحدث من انخفاض انفاق المستهلكين وتطبيق حقوق حماية المستهلكين والمرئية وا

ألف  011...الخ. ووفقا للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، فقد انخفض عدد العاملين األجانب بمعدل 

ضه عن طريق ان تأثير خروج العاملين األجانب من المملكة، من غير المحتمل أن يتم تعوي في العام.

أالف في عام واحد( في حالة قطاع االتصاالت، وذلك  01توظيف المواطنين السعوديين ) زيادة تبلغ 

نظرا ألنه، بغض النظر عن عملية التوظيف، فانه من المرجح أن معظم المواطنين السعوديين لديهم 

تشهد استقرارا أكثر بعض الشيء خدمة هواتف متنقلة بالفعل. إن أرقام الربع األول والربع الثاني ، ربما 

على صعيد المشتركين األجانب في االتصاالت نظرا ألن المدارس سوف تغلق أبوابها بحلول منتصف 

  .العام

ان حدوث زيادة في األسعار، يعتبر واحدا من العوامل المحركة القليلة الذي يمكن أن يغير  :األسعار

لحساسية زيادة السعر في المملكة، فان الشركات ربما تحتاج النظرة المستقبلية للقطاع. بيد أنه، ونظرا 

لزيادة األسعار بطريقة غير مباشرة وذلك من خالل تقديم خدمات تشتمل على قيمة أعلى أو من خالل 

طرح حزم/باقات جديدة. الخ. على سبيل المثال، فقد استطاعت شركة زين السعودية زيادة متوسط االيراد 

وذلك عن طريق تقديم عروض ذات قيمة للمساعدة في تحويل  7102يرة في لكل مستخدم بدرجة كب

% 011العمالء من الخدمات مسبقة الدفع الى الخدمات المفوترة . وهكذا، فقد شهدت نموا بنسبة تجاوزت 

، وكان ذلك عامال رئيسيا في رفع الربح قبل الفائدة 7102في االيرادات من الخدمات المفوترة في 

  .%01الستهالك واالطفاء بنسبة والضرائب وا

تحسنا في الهوامش ويعزى ذلك الى أ( تزايد المساهمة من  7102شهد عام  :وفورات التكلفة/ الهوامش

البيانات وب( التركيز على جعل التكلفة في المستوى األمثل. وقد شملت المجاالت التي غطتها وفورات 

ات المبيعات والتسويق. بيد أنه، وكما ذكرت الشركات التكلفة، المصروفات العمومية واالدارية ومصروف

المعنية عبر المكالمات المؤتمرية لمحلليها ، ونظرا ألن تخفيضات التكاليف الرئيسية من المرجح أن 

تكون قد حدثت بالفعل ، فان احتمال حدوث مزيد من خفض التكاليف ، يعتبر ضعيفا. عالوة على ذلك، 

% تقريبا 01اضا في المحادثات الدولية ذات الهوامش المرتفعة ) تمثل نسبةفان الشركات تشهد أيضا انخف

من االيرادات(.ومع ازدياد تعود المستهلكين على خدمات مكالمات الواتساب الصوتية والمرئية  ) 

المستمرة في احالل مكالمات المكالمات الدولية عبر الشبكة(، فيمكن أن نتوقع أن يستمر قطاع المكالمات 

عالوة على ذلك، فإننا نعتقد أن  خفض األسعار التحاسبية للمكالمات  لية يشهد انخفاضا في االيرادات.الدو

االنتهائية بين الشركات، التي ظل معموال بها منذ األول من يناير ) أو حتى لو أصبحت صفرا( من غير 

 االنتهائية للمكالمات تحاسبيةال المحتمل أن تتسبب في أي تغيير جوهري في األرقام المالية. إن  األسعار

الشركات، التي تم خفضها بشكل عام لمساعدة الشركات الصغيرة في االستحواذ على حصص في  بين

  .السوق، قد برزت مؤخرا الى حيز الوجود بعد ما أصبح هيكل المحادثات قائما أكثر على االنترنت
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لمحتمل أن يبقيا على المصروفات الرأسمالية في نطاق يتراوح اننا نعتقد أن زين وموبايلي من ا :المصروفات الرأسمالية

% من االيرادات بينما ستكون أولياتهما الرئيسية هي خفض الدين.من جانب اخر، فان شركة االتصاالت 01-01بين 

مليار  1.2السعودية سوف تنظر في امكانية االستمرار في االستثمار بمعدل انفاقها الرأسمالي السابق، أي عند حوالي 

لاير/العام، وهو معدل أعلى كثيرا من أرقام استثمارات الشركات النظيرة لها، واالستحواذ على مزايا اضافية في مجال 

الشبكات. وقد قامت الشركات الثالث بشراء أطيافا ترددية لزيادة قدراتها مما سيؤدي الى زيادة تكاليف االطفاء بدرجة 

بيع برج من األبراج يعتمد على السعر ونحن ال نرى حتى االن سعرا مربحا يغري  طفيفة. وكما ذكرنا في الماضي، فان

بإجراء صفقة للبيع. وفي المدى البعيد ، ومع األخذ في االعتبار أن شركتي موبايلي وزين تحاوالن خفض  الديون، فان 

االتصاالت السعودية في تطبيق تقنية  هاتين الشركتين ربما لن يتمكنا من المنافسة مع شركة االتصاالت السعودية عند بدء

  .جديدة. الخ. وبالتالي ربما تحصل على معاملة تفضيلية من الجهات التنظيمية في المستقبل

اذا افترضنا عدم وجود ارتفاع في أسعار خدمة البيانات، فان مؤشرات التشغيل من  :العوامل الرئيسية المحركة لألرباح

وياتها وأن أي تحسن في صافي الربح سوف يكون المحرك الرئيسي له هو انخفاض المرجح جدا أن تظل على نفس مست

مصروفات الفائدة نظرا لخفض الشركات لمديونياتها الى جانب انخفاض مصروفات االستهالك نتيجة الستقرار 

االستهالك في المصروفات الرأسمالية في مستوياتها العادية. على سبيل المثال، بالنسبة لموبايلي، بلغت مصروفات 

مليار لاير، أي أنها لم توازن تماما  7.0مليار لاير بينما كانت المصروفات الرأسمالية أقل عند مستوى  2.7حوالي  7102

مصروفات االطفاء. وهكذا، فإننا في المستقبل ربما نشهد مستوى منخفضا من مصروفات االستهالك مما سيؤدي الى 

 .رفع األرباح

 

 ات :مستجدات أخبار الشرك

مما يجدر ذكره هنا أن شركة االتصاالت السعودية قد تمكنت من زيادة ربحها قبل خصم  :شركة االتصاالت السعودية

الفائدة والضرائب واالستهالك واالطفاء بصورة مستمرة خالل أرباع السنة القليلة الماضية رغما عن عوامل االقتصاد 

أخذنا في االعتبار أداء الشركات المماثلة لها ) تفوقت على تقديراتنا وعلى الكلي المحيطة المحفوفة بالتحديات، خاصة اذا 

متوسط تقديرات المحللين في السوق(.وعندما نربط بين النمو الذي تحقق مؤخرا وبين االتجاه في الذمم المدينة، فإننا يمكن 

يمكن أن يكون مرتبطا بزيادة بدل  أن نرى أن كالهما قد تحرك منسجما مع االخر، مما يشير ضمنا الى أن هذا النمو

وأيا كان العامل المرتبط به هذا النمو، فان االتصاالت  –االتصاالت للعاملين بالدولة أو بزيادة في ايرادات قسم الشركات 

السعودية تبدو هي المستفيد الوحيد. ومن العوامل األخرى لالرتفاع األخير في سعر السهم ، التحسن المستمر في هامش 

EBITDA  خالل الربعين األخيرين01.وقد تمكنت الشركة من المحافظة على هامش الربح االجمالي عند مستوى %. 

 

 01لقد استحوذت االتصاالت السعودية أيضا على الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري المحترفين السعودي لفترة 

تفاصيل عن هذه الصفقة في البيانات المالية للشركة، فإننا مليار لاير. وبينما ال تتوفر  0.0أعوام مقابل صفقة بلغت قيمتها 

نعتقد أنه سيكون معقوال توقع تحقيق الشركة إليرادات أعلى مما تم تحقيقه سابقا عن طريق االستثمار في األوراق المالية 

 .المتداولة) النزال نقيمها كنقد حتى نحصل على مزيد من التفاصيل(

ية بصورة جادة أيضا في امكانية استثمار أموالها النقدية لتحقيق عائد أعلى. وبينما سوف وتنظر شركة االتصاالت السعود

لن يؤثر ذلك على توزيعات أرباح األسهم، فيمكن أن تكون تلك االستثمارات في مراحل بداياتها األولى ولن تتمكن بالتالي 

 .نا بشكل فوري أو في المدى القريبمن تحقيق تدفقات نقدية في الوقت الراهن كما أنها لن تفيد تقييمات

 7112نتائج االتصاالت السعودية الربع الرابع  1شكل 

(SAR bn)
 Q4 

2016 

 Q3 

2017 

 Q4 

2017 
Y-o-Y Q-o-Q  ARC est  Comments 

Revenue 13,011 12,835 12,494 -4.0% -2.7% 12,874

Revenue declined sequentially on impact of 

VoIP, declining subscriber base in the 

Kingdom and intense competition 

Gross profit 7,023.0 7,650 7,588 8.0% -0.8% 7,660
Gross profit margin improved on cost 

optimization

Gross margin 54.0% 59.6% 60.7% 59.5%

Operating profit 1,829 2,954 2,942 60.9% -0.4% 2,571
Improved gross profit margin led to higher 

operating profit margin as well 

Operating margin 14.1% 23.0% 23.5% 20.0%

Net profit 2,083 2,621 2,649 27.2% 1.1% 2,352.6
Net profit grew sequentially due to lower 

other expenses during the quarter

Net margin 16.0% 20.4% 21.2% 18.3% 

 ، الراجحي المالية  معلومات الشركة ر:المصد 
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بالنسبة لمؤشرات التقييم ، فقد استخدمنا طريقة تقييم تمزج بين طريقة التدفق النقدي المخصوم والتقييم النسبي)  :التقييم

مرات متماشيا مع المتوسط العالمي، تم تعديله ورفعه من المتوسط التاريخي الذي  2يبلغ  EBITDAمكرر قيمة شركة/

مرة(.ونظرا لهيكل رأس مال الشركة المستقر واستقرار األداء المالي الى جانب معدالت النمو المتوسطة، فان  0.1يبلغ 

كلتا طريقتي التقييم تحققان تقديرات تقييم مماثلة. وبالنسبة لطريقة التدفق النقدي المخصوم، فقد استخدمنا معدال خال من 

% ، و فرق عائد لسندات الحكومة 7.1سنوات يبلغ  01ألمريكية ألجل %) عائد لسندات الحكومة ا2.0المخاطر يبلغ 

% بينما يبلغ المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال 00.11%(. ويبلغ تقديرنا لتكلفة رأس المال 1.0السعودية الذي يبلغ 

لاير(  20.7م)لاير، وهو نتيجة لمتوسط طريقة التدفق النقدي المخصو 21.1%.ويبلغ سعرنا المستهدف للسهم 01.10

  .لاير( 17.2وطريقة التقييم النسبي )

تشمل هذه المخاطر : ادراج سوق المملكة في مؤشري مورجان ستانلي والفوتسي لألسواق  :مخاطر ارتفاع سعر السهم

الناشئة، حدوث ارتفاع في أسعار البيانات، الزيادة في بدل االتصاالت للعاملين بالدولة ، الحصول على مزيد من 

/ الشركات، حدوث خفض في تكاليف التقاعد المبكر ، تحقيق منافع أعلى من التوقعات من  ICTشاريع في قطاع  الم

، الحصول على  FTTHاستثماراتها الجديدة، تحقق مساهمة ذات مغزى من مشروع توصيل األلياف الزجاجية للمنازل 

  .باح األسهم األعلى من التوقعاتالحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري السعودي، باإلضافة الى أر

األنظمة غير المواتية، عدم المقدرة على المحافظة على حصة الشركة في السوق، حدوث  :مخاطر انخفاض سعر السهم

 .حرب أسعار أخرى، باإلضافة الى عدم القدرة على أو تأجيل تحصيل الشركة لفترة طويلة ألموالها المطلوبة من الحكومة

 

ولم يكن االستقرار في قاعدة العمالء فقط، بل أن  موبايلي استقرارا  في قاعدة عمالئها، وهو أمر ايجابي.شهدت  :موبايلي

خالل أرباع السنة األربعة الماضية. ونظرا لهذا  EBITDAالشركة قد شهدت استقرارا في ايراداتها وفي هوامش 

% في نمو 0% ) من انخفاض بنسبة 1الى  7101م االستقرار، فقد قمنا حاليا بتعديل ورفع معدل نمو االيرادات لعا

االيرادات سابقا( ومع بقاء جميع االفتراضات األخرى بدون تغيير ، فقد رفعنا بشكل طفيف سعرنا المستهدف للسهم الى 

 .رياال 02.0

ن سهمها اننا نعتقد أن هناك بعض المستثمرين الذين ينظرون الى االستثمار في موبايلي حاليا كفرصة جيدة نظرا أل

 00الى  02مرة ، وربما يكون ذلك هو أحد األسباب وراء ارتفاع سعر السهم من  1.22يتداول عند قيمة دفترية تبلغ 

مليار لاير كما تظهر  0.00رياال، حتى قبل االعالن عن نتائجها. ولكن، اذا قمنا بإزالة او خفض قيمة الشهرة التي تبلغ 

مليون  011لشركتين اآلخرتين( وقمنا بتضمين الخسائر المتكررة التي تبلغ قيمتها حوالي في قائمتها المالية) ال توجد في ا

 0..1لاير ) ربعية( على أنها ستستمر ، لمدة عام بنفس سعر السهم، فان نسبة السعر الى القيمة الدفترية المعدلة ستبلغ 

  .مرة

 7112الربع الرابع  موبايلينتائج  7شكل 

(SARmn)

Q4 

2016

Q3 

2017

Q4 

2017 y-o-y q-o-q Our est. Comments

Revenue 2,908 2,806 2,827 -2.8% 0.7% 2,777

Revenue grew despite challenges, supported by stabalization 

of customer base 

Gross Profit 1,671 1,672 1,560 -6.7% -6.7% 1,650

Margins were likely under pressure on lower international calls 

and aggressive promotions

Gross margin  (%) 57.5% 59.6% 55.2% 59.4%

EBITDA 954 896 907 -4.9% 1.2% 886

EBITDA margin improved sequentially on cost saving 

initiatives

EBITDA margin (%) 32.8% 31.9% 32.1% 31.9%

Interest exp (162) (159) (163) 0.6% 2.6% (158)

Net profit (65) (174) (182) nm nm (163)

Net profit was below estimate on lower than expected gross 

margin

Capex (1,080) (426) (658) -39.1% 54.3% (472)

Zakat (18) (15) (15) -13.9% -0.6% (16)  

 ، الراجحي المالية  معلومات الشركة ر:المصد 

 

ون أسهل، فان التقييم يعتبر حساسا للغاية لتقديرات متوسط رغما عن أن توقع البيانات المالية الرئيسية ربما يك :التقييم

التكلفة لرأس المال المرجح الذي يعتمد على هيكل رأس المال في السنوات القادمة نظرا الستخدامنا ألوزان متغيرة للدين 

 والتقييم المخصوم يالنقد التدفق طريقة بين تمزج تقييم طريقة استخدمنا فقد ، التقييم لمؤشرات ورأس المال. بالنسبة

 خال معدل استخدمنا فقد المخصوم، النقدي التدفق لطريقة ( وبالنسبة.مرات 2 يبلغ EBITDA/شركة قيمة مكرر) النسبي

 الحكومة لسندات العائد فرق و ،% 7.1 يبلغ سنوات 01 ألجل األمريكية الحكومة لسندات عائد%) 2.0 يبلغ المخاطر من

 رأس لتكلفة المرجح المتوسط يبلغ بينما% 07.21 المال رأس لتكلفة نسبتنا المستخدمة وتبلغ%(. 1.0 يبلغ الذي السعودية

 نتيجة وهو لاير، 02.0 المستهدف للسهم سعرنا ويبلغ. % تبعا النخفاض وزن الدين01.7ويرتفع الى  %1.0 المال

  .(لاير 02.2) النسبي التقييم وطريقة( لاير 02.0)المخصوم النقدي التدفق طريقة لمتوسط
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 4 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

االندماج مع شركات أخرى ، ارتفاع أسعار خدمة البيانات، استقرار قاعدة العمالء، بيع أبراج  :مخاطر ارتفاع سعر السهم

 . بقيمة مجزية محققة ألرباح، وحدوث تغييرات تنظيمية مواتية

على المحافظة على حصة الشركة  عدم المقدرة على القيام باستثمارات رأسمالية، عدم المقدرة :مخاطر انخفاض قيمة السهم

في السوق، حدوث حرب أسعار أخرى، عدم المقدرة على تمديد فترة تسديد الدين  ، تحقيق وفورات في التكلفة أقل من 

 .التوقعات، الى جانب شطب قيمة شهرتها أو ذممها المدينة

ن أرباع العام، فقد أعلنت زين بعد أن تمكنت من تحسين أرباحها بصورة مستمرة للعديد م :شركة زين السعودية

السعودية عن أرباح ضعيفة للربع الرابع ، رغما عن تحقيقها ألول مجموعة من أرباحها السنوية. إن الفكر االستثماري 

لشركة زين ال يختلف كثيرا عن الفكر االستثماري لشركة موبايلي. وسوف يكون العامل المحرك الرئيسي لألرباح هو 

لديها مستقرة في المدى  EBITDAعار خدمة البيانات. وتتوقع شركة زين السعودية أن تظل هوامش تحقيق زيادة في أس

 .القريب بمستوى األسعار الجارية. إننا نعتقد أن يكون مستوى النمو لهوامش الشركة مماثال لمستوى النمو في موبايلي

 7112الربع الرابع  زيننتائج  3شكل 

(SAR mn)
 Q4 

2016 

 Q3 

2017 

 Q4 

2017 
Y-o-Y Q-o-Q  ARC est  Comments 

Revenue 1,801 1,807 1,716 -4.7% -5.0% 1,825

Topline declined due to lower subscriber base, 

and VoIP calls, leading to lower international 

voice call revenues

Gross profit 1,142 1,231 1,133 -0.8% -8.0% 1,259
Gross profit margin slipped due to lower international 

voice calls, which are higher margin

Gross margin 63.4% 68.1% 66.0% 69.0%

Operating profit 87 229 167 90.5% -27.2% 237

The decline in operating profit was constrained by 

lower general & administrative and distribution & 

marketing expenses

Operating margin 4.9% 12.7% 9.7% 13.0%

Net profit (135) 3 (45) NM NM 16
Lower operating profit resulted in a net loss for 

the quarter

Net margin -7.5% 0.2% -2.6% 0.9%  

 ، الراجحي المالية  معلومات الشركة ر:المصد 

 

مرجح لتكلفة رأس المال من موبايلي نظرا النخفاض تعتبر زين السعودية أكثر حساسية للتغيرات في المتوسط ال :التقييم

 مرات، وبالنسبة 2 يبلغ EBITDA/شركة قيمة مكرر النسبي ، فقد استخدمنا وبالنسبة لطريقة التقييم قاعدة رأسمالها.

 األمريكية الحكومة لسندات عائد%) 2.0 يبلغ المخاطر من خال معدل استخدمنا فقد المخصوم، النقدي التدفق لطريقة

 لتكلفة المستخدمة نسبتنا وتبلغ%(. 1.0 يبلغ الذي السعودية الحكومة لسندات عائد فرق و ،% 7.1 يبلغ سنوات 01 ألجل

 وزن النخفاض تبعا% 01.01 الى ترتفع% 20.. المال رأس لتكلفة المرجح المتوسط يبلغ بينما% 07.71  المال رأس

رأس المال ، فقد استخدمنا رقم الذمم الدائنة الذي وفرته الشركة الذي  وبالنسبة لحساباتنا للمتوسط المرجح لتكلفة .الدين

 النقدي التدفق طريقة لمتوسط نتيجة وهو لاير، 2.2 للسهم المستهدف سعرنا مليار لاير كرأسمال. ويبلغ 0يبلغ حوالي 

 .(لاير 1.2) النسبي التقييم وطريقة( لاير 2..)المخصوم

 .العمالء قاعدة استقرار البيانات، خدمة أسعار ارتفاع ، أخرى شركات مع اجاالندم :مخاطر ارتفاع سعر السهم

 الشركة حصة على المحافظة على المقدرة عدم رأسمالية، باستثمارات القيام على المقدرة عدم :السهم قيمة انخفاض مخاطر

 في وفورات تحقيق افة الى، باإلض الدين تمديد فترة تسديد على المقدرة عدم أخرى، أسعار حرب حدوث السوق، في

 . التوقعات من أقل التكلفة

 

 

. 
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 7 جع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقريررا فضال إخالء من المسؤولية

 

 وليةإخالء من المسئ

ء شةركة أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكةة العربيةة السةعودية لالسةتخدام العةام مةن عمةال
افقةة كتابيةة صةريحة إرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بةي  شةكل أو يريقةة ، دون مو الراجحي المالية وال يجوز إعادة توزيعها أو إعادة

ل أو اإلفصةاح من شركة الراجحي المالية8 إن استالم هذه الوثيقة واإليالع عليها يعتبر بمثابة موافقة من جانبكم على عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسةا
ة الراجحةي الماليةة8  وقةد تةم لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واسةتنتاجات أو معلومةات قبةل نشةر تلةع المعلومةات للعمةوم مةن جانة  شةرك

ي المالية الحصول على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها8  وشركة الراجح
ر بين المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هةي ال تقدم أية إقرارات أو ضمانات )صريحة أو ضمنية( بشين البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تق

أنةه ال معلومات كاملة  أو خالية من أ  خيي أو غير مضللة  أو أنها تصلح أل  غرض محدد8 فوثيقة البحث هذه إنما تقدم معلومات عامةة فقةي8  كمةا 
يع أ  أوراق مالية أو غيرهةا مةن المنتجةات االسةتثمارية المعلومات وال أ  رأ  وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعوة لتقديم عرض لشراء أو ب

ذ فةي ذات الصلة بتلع األوراق المالية أو االستثمارات8  ولةيس الرةرض مةن هةذه الوثيقةة تقةديم مشةورة شخصةية فةي مجةال االسةتثمار كمةا أنهةا ال تيخة
 معين قد يستلم هذه الوثيقة8 االعتبار األهداف االستثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجات المحددة أل  شخص 

االستثمار فةي أ  أوراق ماليةة ، أو اسةتثمار آخةر  مالئمةينبري للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونية أو الضريبية بشين مدى 
فهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد أو أية استراتيجيات استثمار جرت مناقشتها أو التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبري للمستثمرين  ت

جةد ، قةد في هذه الوثيقة قد ال تتحقق8  كذلع ينبري للمستثمرين مالحظة أن الدخل مةن أوراق ماليةة مةن هةذا النةوع أو غيرهةا مةن االسةتثمارات ، إن و
عرضة لالرتفاع أو االنخفاض8 كمةا أن التقلبةات فةي أسةعار الصةرف قةد يتعرض للتقلبات وبين سعر أو قيمة تلع األوراق المالية واالستثمارات يكون 

كةون أقةل مةن يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتيتي من استثمارات معينة8  وبناء عليه ، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائةد ي
المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لها )بما في مبلغ رأسمالهم المستثمر أساسا8  ويجوز أن يكون لشركة الراجحي 

ا فةي ذلةع ذلع محللي البحوث( مصلحة مالية في األوراق الماليةة للجهةة أو الجهةات المصةدرة لتلةع األوراق الماليةة أو االسةتثمارات ذات العالقةة ، بمة
لماليةة ، وخيةارات شةراء األسةهم أو العقةود اأجلةة أو الخيةارات األخةرى أو المشةتقات ، أو غيرهةا مةن المراكز يويلة أو قصيرة األجل في األوراق ا

ة أو غيرهةا األدوات المالية8  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقةت أخةر بةيداء الخةدمات المصةرفية االسةتثماري
لخدمات المصرفية االستثمارية أو غيرها من األعمال من أ  شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثةائق من الخدمات  أو السعي لتيمين ا

أ  البحث8  وشركة الراجحةي الماليةة ، بمةا فةي ذلةع الشةركات التابعةة لهةا وموظفيهةا ، ال تكةون مسةئولة عةن أ  أضةرار مباشةرة أو غيةر مباشةرة أو 
 نشي ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أ  استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث8 خسارة أو أضرار  أخرى قد ت

تحديث تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيها للتريير دون إشعار مسبق8  وشركة الراجحي المالية ال تتحمل أ  مسؤولية عن 
لوثيقة من وثائق البحث8  وال يجوز تريير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بي  المعلومات الواردة في هذه ا

سةواء شكل أو بي  وسيلة8 كما يراعى أن هذه الوثيقة من وثائق البحث ليست موجهة إلى أو معدة للتوزيع أو الستخدامها من قبل أ  شةخص أو كيةان 
ة مقيما في أ  مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيثما يكون مثل هذا التوزيع أو النشر أو توافر أو استخدام هذه الوثيقة كان مواينا أو

أو  بلدمخالفا للقانون أو يتيل  من شركة الراجحي المالية أو أ  من فروعها القيام بي  تسجيل أو استيفاء أ  شري من شروي الترخيص ضمن ذلع ال
 تلع الوالية القضائية8
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