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عن نتائج المراجعة النصف سنوية للمؤشر، والتي تتضمن  FTSE Russelأعلنت فوتسي راسل 

بناًء على أسعار  2021مارس  22التغييرات التي ستُنفذ على مؤشرات سوق االسهم السعودي في 

. تم إضافة شركة واحدة فقط )إسمنت اليمامة( مما زاد من عدد 2021مارس  18اإلغالق في 

شركة. باإلضافة إلى ذلك، تم رفع  49ية في مؤشر فوتسي لألسواق الناشئة إلى األسهم السعود

( لشركة التموين بينما انخفض وزن االستثمار لكالً من investability weightوزن االستثمار )

شركة سابك للمغذيات الزراعية وبنك ساب، مما من المتوقع ان يؤدي إلى تدفقات واردة لـشركتين 

مليون لاير نتيجة إلضافة اسمنت اليمامة.  94ة لشركتين. ونتوقع تدفقًا يبلغ حوالي وتدفقات خارج

مليون لاير. ويقدر وزن  31.0اال ان صافي التدفقات نقدية الخارجة من المتوقع ان يصل الى 

 ٪.3.1لألسواق الناشئة بنسبة  FTSE Russelالسوق السعودي في مؤشر 

  أعلنتFTSE Russel  عن نتائج المراجعة النصف سنوية لمؤشراتها، والذي يتضمن التغييرات

 . 2021مارس  18التي ستُنفذ على مؤشرات سوق االسهم السعودي بناء على أسعار إغالق يوم 

 ادة عدد تمت إضافة شركة اسمنت اليمامة في المؤشر فيما لم تستبعد أي شركة. مما أدى إلى زي

شركة، ونتوقع أن يبلغ وزن السوق  49 الناشئة إلى لألسواقاألسهم السعودية في مؤشر فوتسي 

    %.3.1السعودي 

  وباإلضافة إلى ذلك، تم تحديث وزن االستثمار لبعض الشركات وذلك بزيادته لشركة التموين

 وخفضه لكالً من سابك للمغذيات الزراعية وبنك ساب. 

 مليار لاير.  31.2تدفقات نقدية خارجة بقيمة  بشكل عام، نتوقع أن تنتج هذه التغييرات عن صافي

مليون لاير لشركة سابك للمغذيات الزراعية وبقيمة  76.5حيث نتوقع تدفقات نقدية خارجة بقيمة 

 مليون لاير لبنك ساب. 53.9

  مليون لاير في شركة إسمنت اليمامة عند إدراجها في المؤشر. كما  94ونتوقع تدفقات تبلغ حوالي

 مليون لاير في شركة التموين. 4.5نقدياً طفيفاً بقيمة  نتوقع تدفق

  وبحسب متوسط حجم التداول اليومي، وبناًء على متوسط أحجام التداوالت في األشهر الثالثة

أيام وأقل من يوم  4الماضية، نتوقع أن يكون لدى اسمنت اليمامة تدفقات نقدية تعادل تداوالت 

دفقات النقدية الخارجة لشركة سابك للمغذيات الزراعية وبنك ساب للتموين. فيما نتوقع أن تبلغ الت

  ما يعادل يومين لكل منها.

 

 

  FTSE Russel المراجعة النصف سنوية لمؤشرات فوتسي راسل :1عرض 

  التغيير التدفقات النقدية المتوقعة )مليون لاير( 

 اسمنت اليمامة إضافة إلى المؤشر 93.7

رتغيير وزن االستثما 4.5  التموين 

رتغيير وزن االستثما (76.5)  سابك للمغذيات الزراعية 

رتغيير وزن االستثما (53.9)  ساب 
 اإلجمالي  (31.2)
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 الشركات السعودية ضمن مؤشر فوتسي راسل  :2عرض 

لشركةا  القطاع  

السعوديةأرامكو  الطاقة   
األساسية واد الم  سابك 

تي سياس  االتصاالت  
 الراجحي البنوك
 األهلي البنوك

للكهرباءالسعودية  المرافق  
األغذية انتاج    المراعي 
الرياضبنك  البنوك  
 سامبا البنوك

األساسية واد الم  معادن  

الفرنسيالسعودي  البنوك  

األساسية واد الم للمغذيات الزراعيةسابك    

العربيالبنك  البنوك  

 اإلنماء البنوك

األساسية واد الم  ينساب 

األغذية انتاج   صافوال 

 موبايلي االتصاالت

السلع الكماليةتجزئة   جرير 

  البالد البنوك
العربيةبوبا  التأمين  

األساسية واد الم السعوديةكيان    

  بترورابغ الطاقة
األساسية واد الم  بتروكيم 

األساسية واد الم   المتقدمة 
األساسية واد الم  سبكيم 

األغذيةتجزئة   العثيم 

العقاريالتطوير  العربيةالمراكز    

الجزيرةبنك  البنوك  

األساسية واد الم السعودية المجموعة    

الصحيةالرعاية    المواساة  
 التعاونية التأمين

األساسية واد الم السعوديةاسمنت    

العقاريالتطوير  األركاندار    

األساسية واد الم الجنوبيةاسمنت    

األساسية واد الم  تصنيع 

السعوديةزين  االتصاالت  

التجارية والمهنيةالخدمات    التموين 
العقاريالتطوير  المدينة االقتصاديةإعمار    

األرضيةالخدمات  النقل  

والترفيهاإلعالم  تسويقوالاألبحاث    

األساسية واد الم القصيماسمنت    

االستهالكيةالخدمات  ارسي    
األساسية واد الم ينبعاسمنت    

السلع الكماليةتجزئة   الحكير  

الصحيةالرعاية  الصحية دلة    

 ساب البنوك

الصحيةالرعاية  الحبيبسليمان    

األساسية واد الم  سدافكو 

األساسية واد الم اليمامةاسمنت    
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 هامة معلومات

موضوع هذه الوثيقة. كما يشهدون  بأنه ليس لديهم أو لشركائهم أو ُمعاليهم )في  يشهد محررو هذه الوثيقة بأن اآلراء التي أعربوا عنها تعبر تعبيًرا دقيقا عن آرائهم الشخصية بشأن األوراق المالية والشركات التي هي
كابيتال( أو الشركات التابعة لها لصالح أطراف أخرى  قد تمتلك أوراق مالية  تواجدهم( أي انتفاع من األوراق المالية التي هي موضوع هذه الوثيقة. الصناديق االستثمارية التي تديرها شركة األهلي المالية )األهلي حال

عاله. محررو هذه بيتال( أو الشركات التابعة لها قد تمتلك أوراق مالية أو أموال أو  صناديق يديرها طرف آخر  في واحدة أو أكثر من الشركات المذكورة أشركة األهلي المالية )األهلي كا والتي هي موضوع هذه الوثيقة.
ة متنوعة والتي ليست لديهم عليها أي سلطة إلدارتها. إدارة االستثمارات المصرفية  بشركة الوثيقة قد يمتلكون أوراقًا مالية في صناديق مطروحة للعامة تستثمر بأوراق مالية مشار إليها في هذه الوثيقة كجزء من محفظ

 بها.    األهلي المالية )األهلي كابيتال( قد تكون في طور طلب أو تنفيذ خدمات مربحة للشركات التي إما أن تكون موضوعًا لهذه الوثيقة أو وردت

ي شخص آخر. ال تعد هذه الوثيقة ته شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال(  بها. وتهدف هذه الوثيقة إلى عرض معلومات عامة فقط، و ال يجوز نسخها أو إعادة توزيعها ألتم إصدار هذا الوثيقة إلى الشخص الذي خص
مالءمتها لالحتياجات االستثمارية للمتلقي. و بصفة خاصة، فإن هذه الوثيقة لم يتم إعدادها بهدف تلبية أي عرضا أو تحفيزا فيما يخص شراء أو بيع أي ورقة مالية. كما لم يؤخذ في االعتبار عند إعداد هذه الوثيقة مدى 

ل مستثمر محتمل  الحصول على استشارة  ألهلي المالية )األهلي كابيتال( كأهداف استثمارية معينة، أو أوضاع مالية، أو قدرة على تحمل المخاطر، أو أي احتياجات أخرى ألي شخص يستلم هذه الوثيقة. و توصي شركة ا
 هذه الوثيقة قد أخذت في االعتبار كل من المخاطر والعوائد المتوقعة.إنقانونية ، و خدمات مالية و محاسبية إرشادية والتي  ستحدد مدى مالءمة االستثمار الحتياجات  المستثمر. أي توصيات استثمارية ذكرت في 

 تلك وأن هذه الوثيقة، محتويات بالتحقق من منفردة كابيتال األهلي  تقم لم ولكن موثوق بها، مصادر يعتقد بأنها من األهلي كابيتال  قبل من تجميعها أو التوصل إليها تم قد الوثيقة هذه في الواردة واآلراء المعلومات
مدى نزاهة ودقة واكتمال وصحة المعلومات واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. إن  على باالعتماد يتعلق فيما ضمنية أو معلنة سواء أي زعم أو ضمانة  يوجد ال كاملة، وتبعًا لذلك فإنه غير موجزة أو تكون قد المحتويات

أي معلومات ذات صلة بهذه الوثيقة، أو أي من التوقعات المالية، أو ة قد تنشأ عن شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( لن تكون مسئولة عن أي خسارة قد تنشأ من استخدام هذه الوثيقة أو أي من محتوياتها، أو أي خسار
دة في هذه الوثيقة به القوانين واألنظمة واجبة التطبيق. إن جميع اآلراء والتقديرات الوار تقديرات القيم العادلة، أو البيانات المتعلقة بالنظرة العامة المستقبلية المذكورة في هذه الوثيقة والتي قد ال تتحقق ألقصى حد تسمح
المستقبلية. إن قيمة األوراق المالية،  للنتائج مؤشًرا يعد ال استثمار ألي السابق األداء تمثل رأي و تقدير شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( بتاريخ إصدار هذه الوثيقة، وهي خاضعة للتغيير دون إشعار مسبق. إن

 الرسوم بعض تفرض قد ى ذلك، فإنهوعمالتها يمكن أن تتغير صعوًدا أو هبوًطا، و من المحتمل أن يحصل المستثمر على مبلغ أقل من ذلك الذي استثمره في األصل. باإلضافة إل والعائد الممكن تحقيقه منها، وأسعارها
ة أو سعر أو دخل الورقة المالية. ال يجوز نسخ أي جزء من هذه الوثيقة بدون تصريح كتابي من شركة األهلي االستثمار في األوراق المالية. كما أن التذبذب في سعر العمالت يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيم على

ذه الوثيقة أن يطلعوا ويلتزموا بأي قيود قد موجب القانون. ويتعين على متلقيي هالمالية )األهلي كابيتال( . كما ال يجوز توزيع هذه الوثيقة أو نسخة منها خارج المملكة العربية السعودية في أي مكان يحظر توزيعها ب
 تنطبق عليها. إن قبول هذه الوثيقة يعني موافقة المتلقي و التزامه بالقيود السابق ذكرها.

، يجيز للشركة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة 06046-37شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 
 ، المملكة العربية السعودية. 11495، الرياض  22216، ص ب ك سعودطريق الملوالحفظ في األوراق المالية. وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: 

 

 


