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  المراقبة قائمة هم االسواق المدرجة حالٌاً ضمن أمن  سهم السعودياألوق سٌعد

(Watchlist )مؤشر نضمام للإلFTSE  ،جمالً القٌمة إوالذي تبلػ لألسواق الناشئة

 دوالر. ملٌار 561,5سهمه الحرة أل ةسوقٌال

 مؤشر نضمام المحتمل إلى اإلمع  وFTSE مارس  لألسواق الناشئة فً نهاٌة شهر

 FTSEن مؤشر جزًءا م ٌضاً أالسوق السعودي كون ن ٌأمن المتوقع فإنه ، 8112

هذا  .دوالر ملٌار 586585سهمه الحرة ألسواق العالمٌة، و الذي تبلػ القٌمة السوقٌة لأل

 خر..األ FTSEمؤشرات العدٌد من  لىإالسوق نضمام إ باإلضافة إلى

 مالٌة تقدر  تفقادتإلى  نٌرشؤلما نٌهذ فً السوق السعوديٌؤدي إدراج أن  قعولمتا نم

  المد. المتوسط.على  رالدوملٌار  3بنحو 

 مؤشر لىإ نضمبماإل نحىالطرٌق  تمهدالمببدرات اإلٌجببٍة من هٍئة السىق المبلٍة و تداول 
FTSE 

  ِإشش  ظّٓ ر١ّٙذاً ٌعّٗلبئّخ اٌّشالجخ ئٌٝ  رُ ئظبفخ اٌغٛق اٌغعٛدٞ 8115فٟ عجزّجشFTSE 

ب فٟ  338 ٠شًٌّألعٛاق إٌبشئخ، ٚاٌزٞ  ًّ رجٍغ اجّبٌٟ اٌم١ّخ اٌغٛل١خ ٌالعُٙ اٌحشح ثًٍذا. ٚ 83عٙ

١ٍِبس  115 اٌصٕبد٠ك اٌزٟ رزجع ٘ز اٌّإشش اإلسشبدٞ أصٛيوّب رجٍغ اجّبٌٟ ١ٍِبس دٚالس  5,1,5

 ٪.1.31 فٟ ٘زا اٌّإشش ٚصْ اٌغٛق اٌغعٛدٞزٛلع أْ ٠ىْٛ ٠ٚدٚالس. 

  ٔعزمذ اْ ئٔعّبَ اٌغٛق اٌغعٛدٞ اٌٝ ِإششFTSE صًءاج١ٌىْٛ  زٌهٌألعٛاق إٌبشئخ ع١إٍ٘ٗ و ِْ 

  دٚالس ١ٍِبس 586585اٌزٞ رجٍغ اٌم١ّخ اٌغٛل١خ ألعّٙٗ اٌحشح ٌألعٛاق اٌعب١ٌّخ  FTSE سشؤِ

ٚصْ ع أْ ٠ىْٛ ٠ٚزٛل.  سالدٚ ١ٍِبس 3,1 اٌصٕبد٠ك اٌزٟ رغزخذَ ٘ز اٌّإشش أصٛيوّب رجٍغ اجّبٌٟ 

 ٪.1.81 فٟ ٘زا اٌّإششاٌغٛق اٌغعٛدٞ 

  ٌٝلبئّخ اٌّشالجخ ٌالٔعّبَ اٌٝ ِإششِٕز أعّبَ اٌغٛق اٌغعٛدٞ ا FTSE  فٟ  إٌبشئخٌألعٛاق

اٌزٟ ِٓ  ٚاٌّجبدساد اٌشئ١غ١خجشاءاد زٕف١ز اٌعذ٠ذ ِٓ اإلث لبِذ ١٘ئخ اٌغٛق اٌّب١ٌخ ٚ رذاٚي، 8115

 :ٚ ٠شًّ رٌه اٌّزٛلع اْ رّٙذ اٌطش٠ك ٔحٛ اإلٔعّبَ اٌٝ اٌّإشش

o ١ِٛ٠ٓ ثذالً ِٓ ٔفظئٌٝ  اٌصفمبد رغ١١ش فزشح رغ٠ٛخ ( َٛا١ٌT+ 2 ِمبسٔخ ثـT+ 0). 

o رخف١ف ل١ٛد االعزثّبس اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌّإعغبد اٌّب١ٌخ األجٕج١خ اٌّإٍ٘خ. 

o  ًاٌحذ األعٍٝ ٌٍّى١خ اٌّغزثّش٠ٓ األجبٔت فٟ اٌششوبد اٌّذسجخرعذ٠. 

o ئٌٝ ِعب١٠ش اٌّحبعجخ اٌذ١ٌٚخ اٌزحٛي (IFRS). 

 سدکر FTSE Russell  ْفأٗ . ٚٔز١جخ ٌزٌه ٠جبث٠خئ االعُٙ اٌغعٛدٞ ٚقع اٌزٟ شٙذ٘ب دصالحباإلأ

 8112أٚائً عبَ  فٟٕبشئخ األعٛاق اٌ ٌٝ ِإششئالٔعّبَ ِزطٍجبد ا اٌغٛقغزٛفٟ ٠ِٓ اٌّزٛلع أْ 

 .8112ِبسط  ٔٙب٠خ شٙش فٟ لشاس اإلٔعّب٠َزُ عٍٝ أْ 

 ١ٍِبس 3ِب١ٌخ رمذس ثٕحٛ فٟ ٘ز٠ٓ اٌّإشش٠ٓ ئٌٝ رذفمبد اٌغٛق اٌغعٛدٞ زٛلع أْ ٠إدٞ ئدساج ٠ 

ٌألعٛاق إٌبشئخ ئٌٝ  FTSE االٔعّبَ ئٌٝ ِإشش ٠إدٞ. ِٚٓ اٌّزٛلع أْ دٚالس عٍٝ اٌّذٜ اٌّزٛعط

 8112فٟ عجزّجش رمذ٠ش ألشة عٍٝ  غ١ش إٌشط١ٓ )صٕبد٠ك اٌّإششاد(ِٓ اٌّغزثّش٠ٓ ِبٌٟ رذفك 

 .FTSEذ رزخز٘ب ئال أْ اإلٔعّبَ ثشىً رذس٠جٟ ٠ظً أحذ االخز١بساد اٌزٟ ل١ٍِبس دٚالس.  8.3ثم١ّخ 

 ِْ سشؤِرعّٓ ٠أْ  لعٌِٚرا FTSE 55 ٙبع ٚرجٍغ اٌم١ّخ اٌغٛل١خ . ِذسجخ فٟ اٌغٛق اٌغعٛد٠خ ًِ

أْ ٘زٖ ٕٔب ٔعزمذ أئال زذاٚي. ٌ ١خغٛلاٌم١ّخ اٌ٪ ِٓ ١ٍِ53بس لاير ٚرّثً  1,188أعُٙ  11وجش أل

 .لذ رشٙذ ثعط اٌزغ١١شاد واظبفخ أٚ حزف ثعط اٌششوبد١ٌٚخ األمبئّخ اٌ

 عُٙ راد اٌم١ّخ األرزشوض غبٌج١خ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّزٛلعخ ثعذ لشاس ظُ اٌغٛق اٌغعٛدٞ فٟ أْ  لعٚٔر

٠جبثٟ ٚ ِمذِخ ئض ِحف   FTSEٌٝ ِإشش ئٔعّبَ اٌغٛق ئْ ٠ىْٛ إٔٔب ٔعزمذ أاٌغٛل١خ اٌىج١شح. وّب 

 .١ٔٛ٠8112ٛ ْ ٠حذس فٟ شٙش أٚ اٌزٞ ِٓ اٌّزٛلع  ٚعع أزشبساً األ  MSCIٌٝ ِإششئٔعّبَ ٌإل
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  ICBحسب القطاع بتصنيف  – FTSEاألسهم المتوقع ضّمها بمؤشر  :1عرض 

 ICB Supersector -القطاع  عدد الشركات % من اإلجمالي

 اٌى١ّب٠ٚبد 10 22%

 اٌجٕٛن 7 16%

ٚاٌّٛاد اٌجٕبء 5 11%  

 اٌشعب٠خ اٌصح١خ 5 11%

 اإلرصبالد 3 7%

 اٌغٍع اٌصٕبع١خ ٚاٌخذِبد 2 4%

 األغز٠خ 2 4%

 اٌزجضئخ 2 4%

 اٌغ١بحخ ٚاٌغفش 2 4%

 اٌزأ١ِٓ 2 4%

 اٌزط٠ٛش اٌعمبسٞ 2 4%

 إٌفط ٚ اٌغبص 1 2%

 اٌّٛاسد األعبع١خ 1 2%

 اٌخذِبد 1 2%

 اإلجمبلً 45 111%
 

 أبحاث األهلً كابٌتال ،FTSE Russellبلومبٌرغ،المصدر4
 

 FTSEشركات سعودية متوقع ضمها بمؤشر  01أكبر  :2عرض 

 % من اإلجمالي

القيمة السوقية   

 القيمة السوقية

 الشركة ICB Supersector -القطاع  مليار لاير

 عبثه اٌى١ّب٠ٚبد 319.9 18%

 اٌشاجحٟ اٌجٕٛن 122.0 7%

 األٍٟ٘ اٌجٕٛن 117.7 7%

 اإلرصبالد اٌغعٛد٠خ اإلرصبالد 154.4 9%

 عبِجب اٌجٕٛن 49.3 3%

ٚاٌّٛاد اٌجٕبء 57.1 3%  ِعبدْ 

3%  اٌّشاعٟ األغز٠خ 0.5

 ثٕه اٌش٠بض اٌجٕٛن 38.4 2%

 اٌغعٛد٠خ ٌٍىٙشثبء اٌىٙشثبء 83.8 5%

 اإلّٔبء اٌجٕٛن 29.4 2%
 اإلجمبلً  1,022.5 59%

 

 أبحاث األهلً كابٌتال ،FTSE Russellبلومبٌرغ،المصدر4
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 بيتال االستثماريةتقييمات األهلي كا

 شهراً القادمة 18% خالل الـ 15ٌزٌد عن  سعر متوفعالسعر المستهدؾ ٌمثل  زٌادة

 شهراً القادمة 18% خالل الـ 11 % و هبوط متوقع أقل من 15ارتفاع متوقع بٌن  سعرالسعر المستهدؾ ٌمثل  محاٌد

 شهراً القادمة 18% خالل الـ 11السعر المستهدؾ ٌمثل هبوط متوقع فً سعر السهم ٌزٌد عن  انخفاض

المتعلقة بالشركة و السوق بشكل عام. ٌتم تحدٌد السعر المستهدؾ  عرضة لعدد من عوامل المخاطرة شهراً. هذه األسعار تعتبر  18ٌقوم المحللون بوضع أسعار مستهدفة للشركات خالل  السعر المستهدؾ
 شهراً القادمة 18لكل سهم باستخدام طرق تقٌٌم ٌختارها المحلل و التً ٌعتقد أنها تمثل أفضل الطرق لتحدٌد السعر خالل الـ 

 تعريفات أخرى

NR: اندماج أو استحواذ أو أٌة صفقات استراتٌجٌة  ماري مؤقتاً. هذه العملٌة تعتبر متوافقة مع األنظمة و القوانٌن و األحداث ذات العالقة كأن ٌكون األهلً كابٌتال مستشاراً فً عملٌاتؼٌر مقٌم. تم اٌقاؾ التقٌٌم االستث
 تكون فٌها الشركة أحد األطراؾ باإلضافة إلى بعض األحداث األخر..

CS:  األهلً كابٌتال بتعلٌق تؽطٌة هذه الشركةتعلٌق التؽطٌة. قام 

NC: ٌقم األهلً كابٌتال بتؽطٌة هذه الشركة مؼٌر مؽطى. ل 

 

 هامة معلومات

ا ٌشهدون  بأنه لٌس لدٌهم أو لشركائهم أو ُمعالٌهم )فً موضوع هذه الوثٌقة. كم ٌشهد محررو هذه الوثٌقة بأن اآلراء التً أعربوا عنها تعبر تعبًٌرا دقٌقا عن آرائهم الشخصٌة بشأن األوراق المالٌة والشركات التً هً
هلً كابٌتال( أو الشركات التابعة لها لصال  أطراؾ أخر.  قد تمتل  أوراق مالٌة حال تواجدهم( أي انتفاع من األوراق المالٌة التً هً موضوع هذه الوثٌقة. الصنادٌق االستثمارٌة التً تدٌرها شركة األهلً المالٌة )األ

أو أكثر من الشركات المذكورة أعاله. محررو هذه  شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( أو الشركات التابعة لها قد تمتل  أوراق مالٌة أو أموال أو  صنادٌق ٌدٌرها طرؾ آخر  فً واحدة لتً هً موضوع هذه الوثٌقة.وا
ها فً هذه الوثٌقة كجزء من محفظة متنوعة والتً لٌست لدٌهم علٌها أي سلطة إلدارتها. إدارة االستثمارات المصرفٌة  بشركة الوثٌقة قد ٌمتلكون أوراًقا مالٌة فً صنادٌق مطروحة للعامة تستثمر بأوراق مالٌة مشار إلٌ

 بها.    األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( قد تكون فً طور طلب أو تنفٌذ خدمات مربحة للشركات التً إما أن تكون موضوًعا لهذه الوثٌقة أو وردت

جوز نسخها أو إعادة توزٌعها ألي شخص آخر. ال تعد هذه الوثٌقة هذا الوثٌقة إلى الشخص الذي خصته شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال(  بها. وتهدؾ هذه الوثٌقة إلى عرض معلومات عامة فقط، و ال ٌ تم إصدار
أي  بار عند إعداد هذه الوثٌقة مد. مالءمتها لالحتٌاجات االستثمارٌة للمتلقً. و بصفة خاصة، فإن هذه الوثٌقة لم ٌتم إعدادها بهدؾ تلبٌةعرضا أو تحفٌزا فٌما ٌخص شراء أو بٌع أي ورقة مالٌة. كما لم ٌؤخذ فً االعت

هلً المالٌة )األهلً كابٌتال( كل مستثمر محتمل  الحصول على استشارة  ألأهداؾ استثمارٌة معٌنة، أو أوضاع مالٌة، أو قدرة على تحمل المخاطر، أو أي احتٌاجات أخر. ألي شخص ٌستلم هذه الوثٌقة. و توصً شركة ا
 نهذه الوثٌقة قد أخذت فً االعتبار كل من المخاطر والعوائد المتوقعة.إقانونٌة ، و خدمات مالٌة و محاسبٌة إرشادٌة والتً  ستحدد مد. مالءمة االستثمار الحتٌاجات  المستثمر. أي توصٌات استثمارٌة ذكرت فً 

 تل  وأن هذه الوثٌقة، محتوٌات بالتحقق من منفردة كابٌتال األهلً  تقم لم ولكن موثوق بها، مصادر ٌعتقد بأنها من األهلً كابٌتال  قبل من تجمٌعها أو التوصل إلٌها تم قد الوثٌقة هذه فً الواردة واآلراء المعلومات
مد. نزاهة ودقة واكتمال وصحة المعلومات واآلراء الواردة فً هذه الوثٌقة. إن  على باالعتماد ٌتعلق فٌما ضمنٌة أو معلنة سواء أي زعم أو ضمانة  ٌوجد ال هكاملة، وتبًعا لذل  فإن ؼٌر موجزة أو تكون قد المحتوٌات

محتوٌاتها، أو أي خسارة قد تنشأ عن أي معلومات ذات صلة بهذه الوثٌقة، أو أي من التوقعات المالٌة، أو شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( لن تكون مسئولة عن أي خسارة قد تنشأ من استخدام هذه الوثٌقة أو أي من 
ق. إن جمٌع اآلراء والتقدٌرات الواردة فً هذه الوثٌقة به القوانٌن واألنظمة واجبة التطبٌ تقدٌرات القٌم العادلة، أو البٌانات المتعلقة بالنظرة العامة المستقبلٌة المذكورة فً هذه الوثٌقة والتً قد ال تتحقق ألقصى حد تسم 
المستقبلٌة. إن قٌمة األوراق المالٌة،  للنتائج مؤشًرا ٌعد ال استثمار ألي السابق األداء تمثل رأي و تقدٌر شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( بتارٌخ إصدار هذه الوثٌقة، وهً خاضعة للتؽٌٌر دون إشعار مسبق. إن

 الرسوم بعض تفرض قد الذي استثمره فً األصل. باإلضافة إلى ذل ، فإنه لعائد الممكن تحقٌقه منها، وأسعارها وعمالتها ٌمكن أن تتؽٌر صعوًدا أو هبوًطا، و من المحتمل أن ٌحصل المستثمر على مبلػ أقل من ذل وا
األهلً مكن أن ٌؤدي إلى تأثٌر سلبً على قٌمة أو سعر أو دخل الورقة المالٌة. ال ٌجوز نسخ أي جزء من هذه الوثٌقة بدون تصرٌ  كتابً من شركة االستثمار فً األوراق المالٌة. كما أن التذبذب فً سعر العمالت ٌ على

بموجب القانون. وٌتعٌن على متلقًٌ هذه الوثٌقة أن ٌطلعوا وٌلتزموا بأي قٌود قد المالٌة )األهلً كابٌتال( . كما ال ٌجوز توزٌع هذه الوثٌقة أو نسخة منها خارج المملكة العربٌة السعودٌة فً أي مكان ٌحظر توزٌعها 
 تنطبق علٌها. إن قبول هذه الوثٌقة ٌعنً موافقة المتلقً و التزامه بالقٌود السابق ذكرها.

، ٌجٌز للشركة التعامل بصفة أصٌل ووكٌل والتعهد بالتؽطٌة، واإلدارة والترتٌب وتقدٌم المشورة ,1,15-31شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( هً شركة مرخصة من قبل هٌئة السوق المالٌة بموجب ترخٌص رقم 
 ، المملكة العربٌة السعودٌة. 11535، الرٌاض  ,8881، ص ب طرٌق المل  سعودوالحفظ فً األوراق المالٌة. وعنوان مركزها الرئٌسً المسجل4 
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