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 1 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 مواضيع رئيسية 

  الربح  وصافي لاليرادات تقديراتنا  يلي  فيما  نعرض الرابع،  الربع  نهاية مع

مختلفة   قطاعات في  بتغطيتها نقوم التي للشركات  . 

 

 

 

 األسهم السعودية. 

2021استعراض نتائج الربع الرابع   

للربع الرابع   الكلية  النظرة  المحلية ، جيدة في معظمها، مدعومة  2021اننا نتوقع أن تكون  بالظروف االقتصادية 

الرابع،   الربع  في  ترتفع  ربما  للقطاع  المجمعة  األرباح  أن  عن  ورغما  البتروكيماويات،  لقطاع  وبالنسبة  الجيدة. 

مدعومة باألسعار المرتفعة في ظل الطلب الجيد، فان هوامش القطاع ربما تنخفض بسبب انخفاض فروقات أسعار  

لقيم. وبالنسبة للمستشفيات، فان اإليرادات والربحية من المحتمل أن تجد دعما من  المنتجات نظرا الرتفاع أسعار ال 

تكون ضعيفة خالل   أن  المرجح  من  األسمنت  نتائج شركات  أن  بيد  االستيعابية.  للطاقة  الجيد  االستغالل  استمرار 

فان توقعاتنا تشير   الربع ويعزى ذلك الى انخفاض أحجام المبيعات واألسعار على أساس سنوي. عالوة على ذلك،

، ةالى أنه من المحتمل أن يؤدي النقص في األجهزة االلكترونية بسبب العروض المحدودة من الرقائق اإللكتروني

تفشي متحور أوميكرون والتغير في أنماط إنفاق المستهلكين، الى التأثير على إيرادات قطاع التجزئة، على أساس  

الى ذلك، فان ثمة م ارتفاع معدل سنوي. وباإلضافة  الهيكلية في اإلعانات،  العوامل تشمل، التغيرات  جموعة من 

التضخم في قطاع األغذية للمستهلكين النهائيين واالرتفاع المتصاعد في تكاليف المدخالت للشركات، يمكن أن تؤثر  

 الربع مقارنة بسابقه.  على أداء األرباح لقطاع األغذية على أساس 

 قطاع البتروكيماويات 

الرابع  اننا   الربع  في  ربعي  أساس  على  السعودي  البتروكيماويات  لقطاع  الكلية  األرباح  ترتفع  أن  ،  2021نتوقع 

استمر   وقد  المنتجات.  هذه  من  المعروض  ومحدودية  الجيد  الطلب  ظل  في  واليوريا  البوليمرات  بأسعار  مدعومة 

% تقريبا على أساس ربعي 9ارتفع بنسبة  متوسط أسعار النفط الخام في االرتفاع للربع السادس على التوالي، اذ  

الرابع   الربع  أسعار  2021في  دعم  الى  أدى  مما  النفط،  سوق  على  المؤثرة  العوامل  في  بالتحسن  مدعوما   ،

البتروكيماويات خالل الربع. وقد ارتفعت أسعار البوليمرات الرئيسية )البولي اثيلين منخفض الكثافة، البولي اثيلين 

% على أساس ربعي،  16-7لي بروبلين والبولي ستايرين(، في المتوسط في نطاق يتراوح بين  مرتفع الكثافة، البو

من   بينما ارتفعت أيضا أسعار مونومرات اسيتات الفينيل، جاليكول االثيلين األحادي، والميثانول، ارتفاعا ملحوظا.

على أساس ربعي؛ البروبان بتأخر شهر  % تقريبا  11جانب اخر، فقد شهدت أسعار أنواع اللقيم الرئيسية ) النافثا:  

للقطاع  27واحد:   المنتجات  أسعار  انخفاض في فروقات  احتمال حدوث  الى  مما يشير  كبيرا،  ارتفاعا  تقريبا(   %

) نزع الهيدروجين   PDHويؤثر بالتالي على الهوامش، وبشكل رئيسي لهوامش المنتجين الذين يعتمدون على ال  

شر مثل  باألكسدة(  البروبان  في من  بتغطيتها  نقوم  التي  الشركات  بين  ومن  للبتروكيماويات.  المتقدمة  الشركة  كة 

في   جيدة  نمو  معدالت  عن  ينساب،  و  الزراعية،  للمغذيات  سابك  تعلن  أن  المحتمل  من  البتروكيماويات،  قطاع 

تشه ربما  بينما  التكلفة،  جانب  في  األفضل  الكفاءة  ومستويات  المرتفعة  باألسعار  مدعومة  الشركات  األرباح  د 

 األخرى التي نغطيها في هذا القطاع، انخفاضا في ربحيتها في الربع الرابع. 

 قطاع التجزئة.       

لتسليم  ان المستغرق  الزمن  كما يشهد على ذلك االرتفاع في  الموصالت،  أشباه  المعروض من  الكبير في  النقص 

ات للشركات التي تحقق معظم تجارتها من بيع السلع  الرقائق االلكترونية، ربما يستمر في التأثير سلبا على اإليراد

االلكترونية. كما أن انتشار متحور أوميكرون، يحد أيضا من فرص إعادة فتح المدارس وربما يكون له تأثير سلبي  

لتسديد  المخصص  الدخل  ارتفاع  بسبب  االستهالك  أنماط  تغير  أن  ذلك،  الى  أضف  التجزئة.  قطاع  إيرادات  على 

ل العقاري الشهرية المتساوية، سيكون له تأثير أيضا نظرا ألن المستهلكين سوف يميلون الى تأجيل أو أقساط التموي

 خفض انفاقهم على السلع غير الضرورية.

 قطاع األسمنت

% على أساس سنوي على خلفية انخفاض  12، انخفض اجمالي مبيعات األسمنت بنسبة 2021خالل الربع الثالث 

لفترة. وقد نما اجمالي حجم المبيعات خالل األحد عشر شهرا األولى من العام، بنسبة نشاط االنشاءات خالل ا

% 44، كانت شركات أسمنت الرياض +2021% على أساس سنوي. وخالل األحد عشر شهرا األولى من 0.6

%(، وأسمنت  8% على أساس سنوي(، أسمنت المنطقة الشرقية )+33على أساس سنوي( وأسمنت العربية )+

%(، هي بعض الشركات المسجلة في السوق التي أعلنت عن تحقيق نمو في مبيعاتها. من جانب اخر،  5)+ ينبع

-% على أساس سنوي(، أسمنت الجنوبية )17-%(، أسمنت تبوك )21-فقد كانت شركات، أسمنت الشمالية ) 

مسجلة في  % على أساس سنوي(، من بين بعض الشركات ال 11-% على أساس سنوي(، وأسمنت الجوف )15

 السوق التي أعلنت عن تحقيق انخفاض في أحجام مبيعاتها من األسمنت. 
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 2 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير  فضال إخالء من المسؤولية

% 9% على أساس سنوي، وبنسبة  8، بشكل هامشي بنسبة بلغت  2021لقد انخفض متوسط أسعار البيع المحققة خالل الربع الثالث  

، بلغ اجمالي 2021الفترة القادمة. وبنهاية نوفمبر    على أساس ربعي كما أننا نتوقع أن تستمر هذه األسعار المحققة في االنخفاض في

 % تقريبا من انتاج القطاع من الكلنكر لالثني عشر شهرا األخيرة. 65مليون طن يمثل نسبة  35.0مخزون الكلنكر للقطاع، 

الرابع للربع  المحققة  البيع  أسعار  ومتوسط  المبيعات  حجم  ينخفض  أن  نتوقع  فإننا  القادمة،  للفترة  نشاطات  وبالنسبة  تباطؤ  ان   .

االنشاءات ومستويات المخزون المرتفعة، من المتوقع أن تفرض ضغوطا على أداء القطاع. وبناء على تقديراتنا، فان الشركات التي 

% على أساس سنوي في إيراداتها في الربع الرابع، نتيجة للتأثير السلبي 16نقوم بتغطيتها، من المتوقع أن تعلن عن انخفاض بنسبة  

 حجام المبيعات المنخفضة وأسعار األسمنت، على أداء هذه الشركات. أل

 قطاع االتصاالت. 

ان األحداث الرئيسية التي سوف تستحق االهتمام في قطاع االتصاالت، تتمثل في ارتفاع عدد المشتركين )األجانب( مع رفع القيود  

نية الجيل الخامس، صفقات األبراج، الخ. واجماال، يمكن أن نتوقع عن السفر والسياح، والتغيرات في أسعار البيانات، االستفادة من تق

+ بنسبة  ارتفاع  وحدوث  للمستهلكين  االتصاالت  لقطاع  الربح  وصافي  اإليرادات  جانبي  في  متوسط  ارتفاع  لقطاع  10حدوث   %

الزي فان  العامة،  االستثمارات  لصندوق  السعودية  االتصاالت  شركة  حصة  ببيع  يتعلق  وفيما  المطروحة األعمال.  األسهم  في  ادة 

السعودية في إيجابية لرفع وزن شركة االتصاالت  العام، تعتبر  أنه، وبغض  لالكتتاب  الفوتسي. بيد  مؤشر مورغان ستانلي ومؤشر 

األسهم  من  أكثر  عدد  يوجد  قد  أنه  في  تتمثل  أن  يمكن  المشاركين،  بعض  مخاوف  فان  للشركة،  األساسية  المقومات  عن  النظر 

بيع في المستقبل. اننا ننظر الى هذه التقلبات باعتبارها مؤقتة وأنها إيجابية لسهم الشركة الذي توصلنا الى سعر مستهدف المطروحة لل

الذين يبحثون عن االستثمار   140له يبلغ   للمستثمرين  السعودية، يعتبر مناسبا   القول أن سهم االتصاالت  لاير/السهم. هذا، ويمكن 

 طويل األجل. 

 .قطاع األغذية

ان قطاع األغذية من المحتمل أن يشهد التأثير من التغيرات الهيكلية التي تطرأ على اإلعانات، والتضخم المرتفع في أسعار األغذية  

للمستهلكين النهائيين، الى جانب تصاعد تكاليف المدخالت للشركات. وليس هناك تأثيرات رئيسية متوقعة من متحور أوميكرون في 

أن إعادة فتح المدارس، وهو عامل هام جدا لشركات األغذية، من المحتمل أن يظل قيد البحث والمراجعة وربما الربع الرابع، بيد  

الدخل  ارتفاع  بسبب  االستهالك  أنماط  تغير  فان  كذلك،  القطاع.  هذا  في  العاملة  الشركات  مبيعات  على  سلبيا  تأثيرا  يؤثر  يستمر 

 ة المتساوية، ربما يكون له تأثير سلبي أيضا.المخصص لتسديد أقساط التمويل العقاري الشهري

 قطاع الرعاية الصحية. 

من المحتمل أن تجد إيرادات وأرباح القطاع للربع الرابع، دعما على أساس سنوي من خالل التحسن في استغالل الطاقة االستيعابية 

شركات الرعاية الصحية التي نقوم بتغطيتها، بنسبة   واالستحواذات التي قامت بها شركة دلة. واجماال، فإننا نتوقع أن ترتفع إيرادات

 % على أساس سنوي، مما يعكس تحسنا في الهوامش. 31% على أساس سنوي، بينما يتوقع أن يرتفع صافي الربح بنسبة 7

 قطاع التأمين.

ع األسعار والتحسن المحتمل في من المتوقع أن تستمر شركات قطاع التأمين تشهد ارتفاعا في أقساط التأمين المكتتبة، مدعومة بارتفا

مليون شخص،   9.9% على أساس ربعي ليصل الى  3مستوى االلزام بالتأمين )اجمالي عدد األشخاص المؤمن عليهم ارتفع بنسبة  

ألف شخص على أساس ربعي كما في نهاية الربع الرابع(. من جانب اخر، فإننا   214بينما ارتفع عدد األجانب المؤمن عليهم بحوالي  

توقع أن تكون نسب الخسارة للقطاع الصحي، أعلى بشكل طفيف عن مستوياتها المعتادة في الربع الرابع، نظرا لعدم وجود نشاطات  ن

سفر هامة والتأجيل المستمر للمطالبات في ظل القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا. عالوة على ذلك، ومع زيادة مستوى انخراط  

الحكومية في مظل بالتأمين على المستشفيات  يتعلق  فيما  أما  المطالبات.  السعوديين، سوف يرتفع مستوى  للمواطنين  الطبي  التأمين  ة 

المركبات، فإننا ال نتوقع حدوث تغيير هام نظرا الستمرار المنافسة مرتفعة كما أن مستويات األسعار يتوقع أن تكون أقل على أساس  

ت أن  المتوقع  من  فإنها  الخسائر،  نسب  أما  مستوى سنوي.  في  واالرتفاع  الداخلي  السفر  نشاط  تزايد  بسبب  تدريجيا  االرتفاع  في  بدأ 

 التضخم في أسعار قطع الغيار. 

 شركات أخرى. 

: نتوقع أن تعلن شركة بوان عن نمو قوي في إيراداتها، مدعومة باألداء القوي لقسم الصناعات الحديدية. كما نتوقع أن يرتفع  بوان  
 في معظم األقسام األخرى أيضا، حيث يتوقع أن يدعم الربحية، التحسن في مستوى الكفاءة التشغيلية. األداء 

: ان تأثير بيع الشركة السعودية للخدمات الصناعية )سيسكو( حصتها في شركة بوابة البحر األحمر، سوف يظهر في نتائج سيسكو
 الربع الرابع.. 

 لمالي للشركة، التحسن في الهوامش. : سوف يدعم األداء اشركة الخزف السعودي

لجام العوامل  شركة  ارتفاع حاالت متحور أوميكرون يعتبر أحد  التأثير األكبر، بيد أن  : نتوقع أن يستمر نمو اإليرادات في تحقيق 
 الحرجة التي يمكن أن تكون معوقا لنموها. 

تفاعا في مبيعات الوقود. كما أن أداء قسم النقل من المحتمل  : من المرجح أن يستمر النمو في إيرادات الشركة اذ أننا نشهد ارالدريس
 أن يكون جيدا أيضا. بيد أن المكاسب المتحققة من انخفاض مصروفات التمويل، يمكن أن تتأثر سلبا بارتفاع المصروفات التشغيلية. 

 : يتوقع أن يتأثر نمو الربحية باالنخفاض في اإليرادات. اليمامة للصناعات الحديدية
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: يتوقع أن يؤدي التحسن في تنفيذ األوامر الى دعم اإليرادات، مع تحسن الهوامش على أساس ربعي ة المعمر ألنظمة المعلوماتشرك
 مع أنها من المحتمل أن تكون أقل على أساس سنوي.

بع السابق، رغما عن أن :من المحتمل أن تظل اإليرادات قوية متماشية مع الرالشركة العربية لخدمات االنترنت واالتصاالت )حلول(

 الهوامش من المحتمل أن تكون أقل على أساس ربعي. 
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تي
قمنا
بتغطيتها السوق
السعودي:
توقعاتنا
ألرباح
الربع
الرابع2021
للشركات
ال

الشركة 

الربع الرابع  

فعلية 2020 ال

ثالث  الربع ال

فعلية 2021 ال

الربع الرابع 

2021 المتوقعة

تغيير  ال

تغيير الربعي%السنوي % ال

الربع الرابع  

فعلية 2020 ال

ثالث  الربع ال

فعلية 2021 ال

الربع الرابع 

تغيير السنوي %2021 المتوقعة تغيير الربعي%ال ال

بتروكيماويات قطاع ال

%1.7-%2,2235,5955,502147.5%8.7%32,84843,69847,48244.6سابك*

101,0301,023NM-0.6%%7.9%1,3622,5062,70498.5سبكيم

%74.7%2341,2062,108802.4%51.6%7682,2073,346335.5سابك للمغذيات الزراعي̂ة

!DIV/0!#DIV/0!000#DIV/0!#DIV/0#000التصنيع

%97.3%3331803556.6%13.7%1,3791,7802,02346.7ينساب

%18.0-%0.7-180218179%4.3%63380584032.7المتقدمة للبتروكيماويات

قطاع األسمنت

%26-%48-533828%16.7%10.5-291223260األسمنت العربية

%28.9-%69.5-934028%27.3%17317121725.5أسمنت اليمامة 

%10.8%47.6-1245965%14.0%20.1-435305348 األسمنت السعودية 

%39.9-%67.9-1136036%9.1-%34.9-238170155أسمنت القصيم

%23.4-%61.8-713527%2.3-%23.5-265208203أسمنت ينبع

%19.0%29.7-1418399%10.5%27.1-431284314أسمنت الجنوبية

%14.8%50.6-843641%13.5%23.3-186126143أسمنت نجران

^̂ %44.8-%10.2-9916089%25.7-%2914012982.4أسمنت الرياض

قطاع االتصاالت 

%0.4%2,5922,9242,93613.2%2.2%15,21715,73516,0845.7االتصاالت السعودية

%4.6%24628129419.5%2.9%3,5333,6063,7095.0موبايلي

%46.0%366088145.4%4.9%2,0611,9842,0811.0زين

االغذية والزراعة

%24.8-%7.2-333411309%2.1-%3,8203,9423,8611.1المراعي

%23-%35-645442%6-%4825304963سدافكو**

%10.7%45122135200.0%2.7%5,1836,0486,21419.9صافوال

%30.1-%22604292.6%10.4-%2983523166.0هرفي

ت) بماليين الرياالت( صافي الربح ) بماليين الرياالت(االيرادا
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 5 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير  فضال إخالء من المسؤولية



تي
قمنا
بتغطيتها السوق
السعودي:
توقعاتنا
ألرباح
الربع
الرابع2021
للشركات
ال

الشركة 

الربع الرابع  

فعلية 2020 ال

ثالث  الربع ال

فعلية 2021 ال

الربع الرابع 

2021 المتوقعة

تغيير  ال

تغيير الربعي%السنوي % ال

الربع الرابع  

فعلية 2020 ال

ثالث  الربع ال

فعلية 2021 ال

الربع الرابع 

تغيير السنوي %2021 المتوقعة تغيير الربعي%ال ال

تجزئة قطاع ال

%2.6%3.8-290272279%7.5%6.4-2,5542,2242,390جرير

1292210NM-55%-%6-%5-1,3501,3611,279الحكير**

%126.0%31.5-14845101%9.1%2,0451,9972,1786.5العثيم

%37.1%998912223.2%34.2%5.7-1,9551,3731,843اكسترا

%19.5-%1.5-577057%2.8%0.5-1,1131,0781,108بن داود

صحية الرعاية ال

%35.7-%178554218.9%2.1%40554455637.1دلة

%1.5%1431431451.0%1.7%5345312301.2المواساة

%2.0%22333453.8%1.3%2152132160.6رعاية

%1191.7%3044653.1%4.5%21.3-292220230الحمادي

اخرى

%25-%6917813393%47-%1,6583,4591,82410بوبا العربية

%34%44648697%59%2,6991,8652,96810التعاونية

17678NM3%-%3%22925426315وقت اللياقة

%4-%28525079%1-%3-368360355الخزف السعودي

%14%51,746109,072124,789141%10%219,252359,092393,79580أرامكو السعودية*

%54%77-2646%3%5-240223229سيسكو

%23%46-1074758%5%1,4972,5562,69480 الدريس

%0%30414137%16%70472784220بوان

%51%2719298%4%23426627618ام آي اس

%49-%7425713280%1%1,7501,9511,97813سلوشنز

%3%4-434041%21%9-435326394اليمامة للحديد ***

ت) بماليين الرياالت( صافي الربح ) بماليين الرياالت(االيرادا

 

* Data is not comparable due to Aramco-SABIC deal ** SADAFCO and Fawaz Alhokair follow April-Mar financial year. ^ Data is not comparable due to SANIC 
acquisition. ^^ Financials are for half yearly.  *** Yamamah Steel follows Oct-Sep financial year. 
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 6 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير  فضال إخالء من المسؤولية

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 المسئولية  من خالءا
دية لالستخدام العام منن عمنالء شنركة الراجحني المالينة وز يعنوة إعناده توةيعهنا أو إعناده أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعو

انبكم على عدم ه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبر بمثابة موافقة من ج إرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذ

م من جانب شركة الراجحي المالية.  وقند تنم الحصنول علنى إعاده توةيع أو إعاده إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعمو

أو ضمنية( بشأن البيانات  علومات موثوقة لكننا ز نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المالية ز تقدم أية إقرارات أو ضمانات )صريحةالمعلومات الوارده في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها م

ألي غنرض محندد. فوثيقنة البحنث هنذه إنمنا تقندم  أو أنهنا تصنل والمعلومات المقدمة كما أنها ز تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غير مضنللة  

ينة أو غيرهنا منن المنتعنات ازسنتثمارية لات الصنلة بتلنك معلومات عامة فقط.  كما أنه ز المعلومات وز أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعوه لتقديم عنرض لشنراء أو بينع أي أوراا مال

ازحتياجات المحندده ألي الغرض من هذه الوثيقة تقديم مشوره شخصية في معال ازستثمار كما أنها ز تأخذ في ازعتبار األهداف ازستثمارية أو الوضع المالي أو األوراا المالية أو ازستثمارات.  وليس  

 شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

أن مند  مالءمنة ازسنتثمار فني أي أوراا مالينة ، أو اسنتثمار آخنر أو أينة اسنتراتيعيات اسنتثمار جنرت مناقشنتها أو ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشوره المالية أو القانونية أو الضريبية بش

الحظة أن الدخل منن أوراا مالينة منن هنذا حقق.  كذلك ينبغي للمستثمرين مالتوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ز تت

اع أو ازنخفاض. كما أن التقلبات في أسعار الصنرف قند يكنون النوع أو غيرها من ازستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراا المالية وازستثمارات يكون عرضة لالرتف

، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل من مبلغ رأسنمالهم المسنتثمر أساسنا.  ويعنوة أن يكنون لشنركة  خل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليهلها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الد

مالينة فني األوراا المالينة للعهنة أو العهنات المصندره لتلنك األوراا المالينة أو الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لها )بما في للك محللي البحوث( مصلحة 

ة.  شنتقات ، أو غيرهنا منن األدوات المالين، بما في للك المراكز طويلة أو قصيره األجل في األوراا المالية ، وخيارات شراء األسهم أو العقود اآلجلة أو الخيارات األخر  أو الم ازستثمارات لات العالقة

مات  أو السعي لتأمين الخدمات المصرفية ازستثمارية أو غيرهنا كما يعوة لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت آلخر بأداء الخدمات المصرفية ازستثمارية أو غيرها من الخد

بحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في للك الشركات التابعة لها وموظفيها ، ز تكنون مسنئولة عنن أي أضنرار مباشنره أو من األعمال من أي شركة من الشركات المذكوره في هذه الوثيقة من وثائق ال

 ن وثائق البحث.غير مباشره أو أي خساره أو أضرار  أخر  قد تنشأ ، بصوره مباشره أو غير مباشره ، من أي استخدام للمعلومات الوارده في هذه الوثيقة م

لمعلومات الوارده في هذه الوثيقة من وثنائق البحنث.  ه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات وارده فيها للتغيير دون إشعار مسبق.  وشركة الراجحي المالية ز تتحمل أي مسؤولية عن تحديث اتخضع هذ

يا بأي شكل أو بأي وسيلة. كما يراعى أن هذه الوثيقة منن وثنائق البحنث ليسنت موجهنة إلنى أو معنده للتوةينع أو وز يعوة تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توةيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئ

و استخدام هذه الوثيقنة مخالفنا هذا التوةيع أو النشر أو توافر أ زستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية وزية قضائية أخر  ، حيثما يكون مثل

 تلك الوزية القضائية.للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسعيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن للك البلد أو 

    المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام شرح

 وعندد المالينة الشنركات أسنهم باسنتثناء تغطيتهنا  إطار في األسهم لعميع المحتمل ازنخفاض أو المطلق الصعودي ازتعاه أساس على طبقات ثالث من مكون فتصني  نظام  المالية  الراجحي  شركة  تستخدم

 :  اإلسالمية الشريعة  بأحكام الملتزمة  غير األخر  الشركات من  قليل

 .شهور 9-6 بحدود ةمني أفق خالل المستهدف للمستو  السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوا٪ 10 على يزيد المستهدف سعرنا :  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-6 فتره خالل الحالي السهم سعر فوا٪ 10 و الحالي السهم سعر دون٪ 10 بين يتراوح مستو  عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-6 فتره خالل المستهدف المستو  إلى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستو  دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا  يكون:  Underweight "المراكز يضتخف"

 عندم جيند بشنكل تبنرر أسنبا  هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضروره يكون ز قد ولكن ، المعني للسهم المقدره العادلة للقيمة مطابقا  السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"

 األسنبا  ونشنرح ، السنهم لنذلك المقندره العادلنة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا  ضمن المحدده  العادلة  القيمة  إلى  األسهم  من  سهم  سعر  يصل  أن  احتمال

 .بذلك  للقيام دفعتنا   التي

 أو يتعناوة المعنينة للشركة التشغيلي األداء أو األرباح كانت إلا أو ، الخارجية العوامل من وغيرها  ازقتصادية وازتعاهات عام بوجه السوا  ألوضاع  يخضع  مستهدف  سعر  أي  تحقيق  أن  مالحظة  يرجى

 .توقعاتنا  مستو  دون
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