سبتمبر 2021م

شركة وطني للحديد والصلب  -تقرير بدء التغطية
النقا ط الرئيسية:






تأسست شركة "وطني للحديد والصلب  -حديد وطني" كشركة ذات مسؤولية
محدودة في أغسطس  .2008وفي مايو  2020قرر الشركاء تحويل الشركة إلى شركة
مساهمة مقفلة ،وقد تم إدراج أسهم الشركة في تداول السعودية وتم تداول
أسهمها في نمو – السوق املوازية منذ فبراير 2021م ،ويبلغ رأسمالها الحالي 121.1
مليون ريال ،مقسمة إلى  12.11مليون سهم عادي.
تعتبر شركة وطني للحديد إحدى املصانع الرئيسية في إنتاج الحديد على مستوى
اململكة والخليج .وتبلغ الطاقة اإلنتاجية السنوية الحالية للمصنع  280ألف طن
للكتل الحديدية «بليت» و 320ألف طن لحديد التسليح ،وتقوم الشركة بتصنيع
حديد التسليح باستخدام الكتل الحديدية املنتجة في املصنع ،وتتوزع أعمال
الشركة في وحدتين لألعمال هي:
 صناعة الكتل الحديديةBILLET.
 صناعة حديد التسليح.
تدير الشركة أعمالها من خالل إدارتها في مدينة الرياض (طريق الخرج جنوب
املدينة الصناعية الثالثة) .نعتقد أن موقع الشركة الجيد في املنطقة الوسطى
سيدعم النمو بشكل كبير .لذلك ،نعتقد أن الشركة ستكون من أكبر املستفيدين
من املشاريع في الرياض واملناطق األخرى بسبب املوقع االستراتيجي وسهولة الوصول
إلى هذه املناطق.

الحياد
التوصية
ريال سعودي
السعر الحالي كما في  20سبتمبر 2021م 68.5
ريال سعودي
السعر املستهدف:
64.2
التغير املتوقع في السعر صعودا \ هبوطا % -6.3%
بيانات السوق الرئيسية
الرسملة السوقية (مليون)
السعر األعلى خالل  52أسبوع
السعر األدنى خالل  52أسبوع
أداء السهم
عدد األسهم القائمة (مليون)

836.80
93.00
40.70
48.10
12.11

مليون ريال
2/23/2021
2/17/2021
بداية السنة





نواحي القوة وامليزة التنافسية




ﺣﺻول اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺷهﺎدات اﻋﺗﻣﺎد ﻣن وزارﺗﻲ اﻹﺳﻛﺎن واﻟﻧﻘل.
ﺗﺑﻠﻎ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج  ۱۰۰۰طن و ﻟﻠﺗﺳﻠﯾم  ۱۲۰۰طن.
استخدام معدات تصنيع حديثة في مواقع صناعية متميزة.

خاص وسري للغاية
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* املصدر :تقارير ومعلومات الشركة

كبار املساهمين
االسم
عبدالكريم محمد الراجحي
يوسف محمد الطريف

عدد األسهم
(مليون)
5.45
2.42

نسبة امللكية
%
44.96
20.00

* املصدر :تقارير ومعلومات الشركة

تطورملحوظ للشركة خالل النصف األول لعام 2021م:
أظهرت شركة "وطني للحديد والصلب" أداء قويا بشكل ملحوظا خالل النصف
األول لعام  ، 2021مع نمو في املبيعات بنسبة  %56.4مقارنة النصف األول لعام
.2020وعلى الرغم من ارتفاع أسعار املواد الخام وارتفاع تكلفة املبيعات بنسبة
زيادة متناسبة مع زيادة االيرادات خالل نفس الفترة وارتفاع املصاريف العمومية
واإلدارية  ،إال أن الشركة تمكنت من تحقيق صافي ربح قوي وصل إلى  30مليون
ريال وبنسبة  % 64مقارنة بأرباح  18.3مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق
 ،بسبب ارتفاع األسعار وارتفاع الكميات املباعة والنمو في اإليرادات األخرى
املسجلة و انخفاض املصاريف التمويلية خالل الفترة.
نعتقد أن التحسن التدريجي سيستمر في عام  2021املالي ،مع استقرار األسعار .وفي
الوقت نفسه ،هناك نظرة مستقبلية إيجابية على املدى الطويل على خلفية
االنتعاش في األنشطة االقتصادية بعد طرح اللقاح باإلضافة الى اهتمام رؤية
اململكة  2030م بالقطاع الصناعي بشكل عام والصناعات التحويلية بشكل خاص
باإلضافة إلى دعم الرؤية لنشاط التصدير وزيادة العمالء والحصة من السوق
الخارجية .

1

إجراءات الشركة  -التغيرفي رأس املال
رأس املال السابق (مليون ريال )
عدد األسهم قبل التغير (مليون)
نسبة التغير
رأس املال بعد التغير (مليون ريال)
عدد األسهم بعد التغير (مليون)
تاريخ اإلعالن
* املصدر :تقارير ومعلومات الشركة

121.00
12.10
0.1%
121.1
12.11
7/12/2020
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ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺔ
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﺗل اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ))BILLET



اﻟﺑﯾﻠﯾت ھﻲ ﻛﺗل ﻣن اﻟﺣدﯾد اﻟﺻﻠب اﻟﻧﺻف ﻣﺷﻐوﻟﺔ وﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﻘطﻊ ﻣرﺑﻊ ،ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدم ﻛﻣدﺧل اﻹﻧﺗﺎج اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟدرﻓﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم
ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻘﺿﺑﺎن اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﻣﻧﮫ ﻛﺣدﯾد اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ واﻟزواﯾﺎ واﻟﻣرﺑﻊ واﻟﺑﺳط واﻟﺳك واﻟﺟﺳور .ﺣﯾث ﯾﺗم إﻧﺗﺎج اﻟﺣدﯾد ﻋن طرﯾﻖ إﻋﺎدة ﺗدوﯾر ﺧردة اﻟﺣدﯾد
وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﺑﺄﻓران اﻟﺣث اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ وﻣن ﺛم ﺻﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻛﺗل ﺣدﯾدﯾﺔ ذات ﻣﻘطﻊ ﻣرﺑﻊ.
ﺣدﯾد اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ



ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺷرﻛﺔ ﺣدﯾد اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ ﻟﻠﺑﻧﺎء ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت وﯾﺗم اﻹﻧﺗﺎج وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر التي ﺗﺣرص اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام بها وﺗطﺑﯾقها ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل
اﻹﻧﺗﺎج.

البند

2016

2017

2018

2019

2020

خط البيليت

123,777

240,785

261,415

254,302

234,844

خط الدرفلة

169,593

269,976

221,932

241,793

226,401

اإلجمالي

293,370

510,761

483,347

496,095

461,245
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Thousands

االنتاج السنوي للشركة
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االنتاج السنوي خط البيليت

 50مليارحجم االستثمارات في قطاع الحديد والصلب:







ً
ً
ً
يساهم قطاع التعدين في االقتصاد الوطني بكامل طاقته حيث يعتبر قطاع التعدين ركنا أساسيا في رؤية  2030نظرا ملا له من تأثير اقتصادي كبير،
ولذلك فإن األولوية هي لتطوير قطاع التعدين وإدراجه باعتباره الركيزة الثالثة للتنوع االقتصادي بعد إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات.
بحسب االحصائيات املنشورة ،يقدر حجم االستثمارات في قطاع الحديد والصلب في اململكة بنحو  50مليار ريال ،فيما تبلغ الطاقة االنتاجية لهذا
ً
القطاع نحو ما يقارب  13مليون طن سنويا .كما بلغت واردات السعودية من الحديد والصلب في األشهر التسعة األولى من عام 2020نحو 11.8
مليون طن ،بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو  23.4مليار ريال.
ومن أهم التحديات التي تواجه صناعة الحديد:
 الطلب وتذبذب األسعار.
 ارتفاع املنافسة من الواردات منخفضة التكلفة.
 الحاجة إلى زيادة اإلنتاجية وكفاءة التكلفة.
يغلب على السوق السعودي املنتجات الحديدية الطويلة (حديد التسليح ،هياكل فراغية ،وأنابيب) والتي تصنع من الكتل الحديدية (بيلت) واللفات
الحديدية .وتتسم أسواق تصنيع الحديد وحديد التسليح بأنها شديدة املنافسة وعالية الحساسية للسعر.

 % 40ارتفاع أسعارمواد البناء في السعودية:


سجلت سوق مواد البناء املحلية تباينا الفتا خالل العام  ،2021فبرغم ارتفاع قيمة الواردات إلى أكثر من  13مليارا ،ونموها على أساس سنوي بنهاية
يوليو املاض ي إال أن أسعار املواد اإلنشائية قفزت إلى مستويات قياسية خالل يوليو املاض ي على أساس سنوي ،وتراوحت بين  % 4و % 40حسب
طبيعة املواد اإلنشائية .حيث ارتفع طن حديد تسليح 18مم وطني بنسبة  29.39%مسجال خالل يوليو 2021نحو  3505.45ريال ،وكان أعلى نمو
سعري من نصيب الخشب الروماني ،حيث ارتفع بنسبة  40.7%خالل فترة املقارنة بين يوليو  2020ويوليو .2021



يعود هذا االرتفاع إلى العديد من األسباب أهمها اإلغالق خالل فترة الجائحة باإلضافة الى مغادرة العمال أو انتقالهم إلى أماكن أخرى أدت ألغالق عدد
كبير من مخزونات املواد العالقة في املستودعات وأدت مشكالت العرض ،ونقص املوارد إلى تقييد اإلنتاج والشحن مما أدى إلى ارتفاع األسعار.

خاص وسري للغاية

*مصادر معلومات السوق  :تقرير عن حجم قطاع التشييد والبناء في اململكة  -جريدة الوطن
و تقرير عن ارتفاع أسعار الحديد – جريدة املدينة.
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شركة وطني للحديد والصلب  -تقرير بدء التغطية
تطورملحوظ للشركة خالل النصف األول لعام 2021م:
 أظهرت شركة "وطني للحديد والصلب" أداء قويا بشكل ملحوظا خالل النصف األول لعام
 ، 2021مع نمو في املبيعات بنسبة  %56.4مقارنة النصف األول لعام .2020وعلى الرغم من
ارتفاع أسعار املواد الخام وارتفاع تكلفة املبيعات بنسبة زيادة متناسبة مع زيادة االيرادات
خالل نفس الفترة وارتفاع املصاريف العمومية واإلدارية  ،إال أن الشركة تمكنت من تحقيق
صافي ربح قوي وصل إلى  30مليون ريال وبنسبة  % 64مقارنة بأرباح  18.3مليون ريال في نفس
الفترة من العام السابق  ،بسبب ارتفاع األسعار وارتفاع الكميات املباعة والنمو في اإليرادات
األخرى املسجلة و انخفاض املصاريف التمويلية خالل الفترة.

3

3

ملخص النتائج املالية (مليون )
6أشهر 6 2020أشهر  2021التغير
البند
56.4%
322.02
205.92
اإليرادات
42.7%
40.68
28.50
اجمالي الدخل
45.3%
33.82
23.27
دخل العمليات
63.8%
30.00
18.32
صافي الدخل
12.11
12.11
متوسط عدد األسهم
63.9%
2.48
1.51
ربح السهم (ريال)

األداء املالي للشركة خالل العام املالي 2020م والعوامل املؤثرة فيها:


حققت الشركة نموا في صافي الربح نسبته  %5.7لعام 2020م حيث بلغ  31مليون ريال ،مقابل  29.4مليون ريال خالل عام 2019م ،يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت
فيه اإليرادات بنسبة  %4.5إلى  459.4مليون ريال.



يعود سبب االرتفاع في صافي الربح بشكل رئيس ي إلى ارتفاع هوامش الربحية التي ساهمت في ارتفاع مجمل الربح على الرغم من انخفاض حجم املبيعات وذلك بسبب
ً
انخفاض معدالت الطلب الناتجة عن أثار تفش ي الجائحة العاملية كوفيد  19وفترات حظر التجوال وعلى الرغم أيضا من ارتفاع مصروفات االنخفاض (مخصصات
االضمحالل) املحملة خالل الفترة مقابل االنخفاض في الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى.



ارتفعت هوامش الربحية للشركة بسبب انخفـاض املصاريـف التشـغيلية بنسـبة  6.5%فـي عـام  2020م مقارنـة بعـام  2019م بسبب ما يلي:


حصول الشـركة علـى دعـم حكومـي مـن قبـل وزارة املـوارد البشـرية والتنميـة اإلجتماعيـة للموظفيـن املسـتحقين للدعـم لدفـع جـزء مـن رواتـب املوظفيـن خـال
عـام  2020م.



حصول الشركة على دعـم بتوصيـات حكوميـة ملسـاعدة الشـركات الصناعيـة مـن خالل خصـم مباشـر علـى قيمـة فواتيـر الطاقـة الكهربائيـة بنسـبة  30%ملـدة
ثالثـة أشـهر مـن عـام  2020م.



كمـا حصلـت الشـركة علـى اعفـاء عـن رسـوم املقابـل املالـي إلصدار رخـص عمـل املوظفيـن ملـدة خمسـة اعـوام كدعـم حكومـي للمنشـآت الصناعيـة .



كما انخفضت مصاريـف التمويـل لعـام  2020م بنسبة 1.5%مقارنـة بعـام  2019م حيـث يعـود ذلـك الى عـدة أسـباب اهمهـا انخفـاض معـدل الفائـدة (السـايبور)خـالل
العـام ،باإلضافـة الى ذلـك اعـادة تبويـب مصاريـف رسـوم متابعـة قـرض صنـدوق التنميـة الصناعيـة السـعودي الى املصاريف اإلدارية والعمومية.



من جهة أخرى ،ارتفعت املصاريـف اإلداريـة والعموميـة والبيعيـة لعـام  2020م بنسبة  17.9%مقارنـة بعـام  2019م يعود ذلك الى اعـادة تبويـب لرسـوم تكاليـف متابعـة
قـرض صنـدوق التنميـة الصناعيـة السـعودي رقـم  2383بقيمة  1,697,000ريـال سـعودي حيـث تـم عكـس قيمتهـا مـن تكاليـف التمويـل الى املصاريـف اإلداريـة العموميـة
في قائمـة الدخـل باإلضافـة الى ذلـك دفعـت الشركـة مصاريـف استشـارات تحـول الشركـة مـن ذات مسـؤولية محـدودة الى شركـة مسـاهمة مقفلـة عـن طريـق ابـرام عقد
مـع املستشـار املالي شركـة فالكم لإلستشـارات املاليـة وذلـك بغـرض إدراج الشركـة في السـوق املـوازي (نمـو).



كما بلغت ربحية السهم لهذا العام  2.6ریال سعودي بينما كانت ربحية السهم للعام السابق  2.4ریال سعودي.

رسم بياني يوضح تطور املصاريف التشغيلية للشركة (باملليون) للفترة 2018م – 2020م:
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نظرة على القوائم املالية التاريخية:
قائمة الدخل
اجمالي االيرادات
تكلفة االيرادات
مجمل الربح
مصاريف بيعيه وتسوقيه
مصروفات عموميه وإدارية
صافي دخل التشغيل
صافي الدخل
قائمة املركز املالي
املوجودات
مجموع املوجودات املتداولة
مجموع املوجودات الثابتة
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
مجموع املطلوبات املتداولة
مجموع املطلوبات الغير متداوله
مجموع املطلوبات
مجموع حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق الشركاء
النسب املالية
نسب السيولة
نسبة التداول (مرة)
نسبة السيولة السريعة (مرة)
رأس املالي العامل

 -2020فعلي
 -2019فعلي
 - 2018فعلي
459,411,422 481,061,778 476,792,303
)(403,014,955) (430,835,332) (427,118,530
56,396,467
50,226,446
49,673,773
)(375,069
)(353,741
)(3,781,690
)(11,889,365) (10,084,036) (10,655,398
44,132,033
39,788,669
35,236,685
31,080,985
29,392,424
25,266,877
 -2020فعلي
 -2019فعلي
 - 2018فعلي
71,383,915
361,230,044
432,613,959

59,186,394
345,776,636
404,963,030

64,336,890
322,966,040
387,302,930

202,768,737
90,657,617
293,426,354
139,187,605
432,613,959
 - 2018فعلي

198,185,094
61,733,940
259,919,034
145,043,996
404,963,030
 -2019فعلي

200,230,257
46,744,264
246,974,521
140,328,409
387,302,930
 -2020فعلي

0.32
0.30
0.35
0.06
0.09
0.11
)(135,893,367) (138,998,700) (131,384,822

الربحية
هامش إجمالي الربح
هوامش الربح التشغيلي
هامش صافي الربح
العائد على األصول
العائد على حقوق املساهمين
نسبة نمو اإليرادات
نسبة التكاليف املباشرة الى اإليرادات

10.4%
7.4%
5.3%
5.8%
18.2%
89.6%

10.4%
8.3%
6.1%
7.3%
20.3%
0.9%
89.6%

12.3%
9.6%
6.8%
8.0%
22.1%
-4.5%
87.7%

معدل التغطية
معدل الديون الى حقوق املساهمين
معدل الديون إلى رأس املال

2.11
2.43

1.79
2.15

1.76
2.04

التقييمات
مكرر (EV/EBITDAمرة)
ربح السهم (ر.س)
القيمة الدفترية للسهم (ريال سعودي)
مكرر الربحية (مرة)
مكرر القيمة الدفترية (مرة)

6.94
2.09
11.50
5.51
na

5.84
2.43
11.99
4.93
na

16.64
2.57
11.59
26.69
5.91

خاص وسري للغاية

*تم احتساب مكررات الربحية لألعوام 2018م و2019م بناء على القيمة الدفترية للسهم.

تعتمد قدرة الشركة على زیادة إیراداتھا وتحسين ربحیتھا على مدى
تحسين خطوط اإلنتاج الحالیة أو التوسع بإضافة خطوط إنتاج
جدیدة.
إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالھا في املستقبل تعتمد على قدرتھا
على مواصلة تنفیذ وتحسين نظم املعلومات التشغیلیة واملالیة واإلداریة
بكفاءة وفي الوقت املناسب ،وكذلك على قدرتھا على زیادة قواھا العاملة
وتدریبھا وتحفيزھا وإدارتھا.
قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسھیالت بنكیة لتمویل
خطط التوسع في املستقبل ،كما أن الحصول على التمویل یعتمد على
رأس مال الشركة ومركزھا املالي وتدفقاتھا النقدیة والضمانات املقدمة
وسجلھا االئتماني .وقد ال تتمكن الشركة من الحصول على التمویل
املناسب إذا استدعت الحاجة ،مما سیكون له أثر سلبي وجوھري على
أداء الشركة وعملیاتھا التشغیلیة وخططھا املستقبلیة.

بلغت نسبة التداول ( )0.30و( )0.32على التوالي كما في 2019م
و2020م على التوالي كما بلغ صافي رأس املال العامل حوالي ()139 -
ملیون ﷼ و( )136 -ملیون ﷼ على التوالي كما في  2019م و2020م
وتقوم الشركة بتمویل رأس املال العامل من خالل القروض ،وتتكون
املطلوبات املالیة للشركة من قروض قصيرة األجل من البنوك قرض
صندوق التنمیة الصناعي وذمم دائنة ومصاریف مستحقة.
تتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها
املتعلقة باملطلوبات املالیة حال استحقاقھا ،وقد بلغت نسبة التداول
( )0.30و( )0.32على التوالي كما في 2019م و2020م على التوالي ،ویمكن
ً
أن تنتج مخاطر السیولة أیضا عن عدم املقدرة على بیع موجودات ثابتة
بسرعة وبمبلغ یقارب القیمة العادلة لھا ،وقد تقع أیة أحداث طارئة أو
ً
مفاجئة قد تتطلب سیولة فوریة ،مما یؤثر سلبا وبشكل جوھري على
أعمال الشركة وبالتالي على نتائج العملیات التشغیلیة واملالیة.
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أسس التقييم:
التقييم وفقا لخصم التدفقات النقدية
التدفق النقدي التشغيلي
نفقات رأسمالية
تكاليف التمويل
التدفقات النقدية الحرة
القيمة الحالية (التدفقات النقدية الحرة للمنشأة)

2021
86,184,401
)(816,130
7,178,068
92,546,339
83,325,425

القيمة الحالية  -التدفقات النقدية الحرة للمنشأة

945,479,723

إضافة النقد
طرح :مستحقات نهاية الخدمة
صافي الدين
ق
قيمة حقو املساهمين للسهم
عدد األسهم
سعر السهم املستهدف
السعرالحالي للسهم
ً
ً
التغير املتوقع في السعر صعودا \ هبوطا

8,445,181
)(4,444,264
)(172,000,000
777,480,640
12,110,000
64.2
68.5
-6.3%

خاص وسري للغاية

2022
81,116,599
)(822,113
11,457,713
91,752,199
74,379,468

2023
85,060,812
)(828,253
7,104,689
91,337,248
66,665,754

2024
89,118,079
)(834,553
6,606,484
94,890,010
62,340,284

2025
93,485,451
)(841,020
6,057,198
98,701,629
58,383,603

القيمة املتبقية

1,014,993,806
600,385,188

قيمنا شركة وطني للحديد والصلب وفقا لطريقة خصم التدفقات النقدية ،مع تحديد املتوسط
املرجح لتكلفة رأس املال عند  .%11.1وقد استند ذلك إلى تكلفة مختلطة لحقوق امللكية بنسبة
 %15.6وتكلفة دين بنسبة  .%5.0وكان معدل النمو املستمر %. 3.0
ً
وعند تقديرنا ملدى استمرار التدفق النقدي الحر ،أخذنا في االعتبار نمو اإليرادات تدريجيا
بحسب فهمنا للقطاع.
وبناء على التقييم وفقا لخصم التدفقات النقدية ،بلغ السعر العادل ملدة  52اسبوعا لسهم
شركة وطني للحديد والصلب  4.2ريال سعودي وهو أقل من القيمة املتداولة بنسبة .%6.3
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شرح نظام التصنيف في بحوث تــيم ون:
هيكل التقييم الخاص بشركة تيم ون يتكون من أربع طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات التي يجمعها املحللون ويقوم نظام التقييم لدينا بإدراج أسهم الشركات محل
ً
البحث بناء على سعر اإلغالق والقيمة العادلة التي نحددها وإمكانية الصعود/الهبوط ضمن إحدى املناطق التالية:
• زيادة املراكز :القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من %10
• الحياد :القيمة العادلة تزيد أو تقل على السعر الحالي بأقل من %10
• تخفيض املراكز :القيمة العادلة تقل على السعر الحالي بأكثر من %10
• تحت املراجعة :لم يتم تحديد قيمة العادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم تفصيلية أو ارتفاع استثنائي/غير مبرر في السعر السوقي للسهم أو وجود
تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغيير ظروف السوق أو أية أسباب أخرى.

خاص وسري للغاية
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املوقع www.TeamOne.com.sa :
اململكة العربية السعودية
ترخيص هيئة السوق املالية6009 - 30` :

اإلفصاح وإخالء املسؤولية
إن الغاية من إعداد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عن الشركة أو القطاع االقتصادي أو املوضوع االقتصادي محل البحث ،وليس الهدف تقديم توصية ببيع أو شراء
أو االحتفاظ بأية أوراق مالية أو أصول أخرىً .
بناء على ما سبق ،ال يأخذ هذا التقرير بعين االعتبار الظروف املالية الخاصة بكل مستثمر ومدى قابليته /رغبته بتحمل
ً
املخاطر املتعلقة باالستثمار في األوراق املالية أو األصول األخرى ،وبالتالي قد ال يكون مناسبا لجميع العمالء باختالف أوضاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم في تحمل املخاطر.
تم الحصول على املعلومات الواردة في هذا البحث من عدة مصادر عامة ،من املفتر ض أن تكون موثوقة بها ،ولكننا ال نضمن دقتها .ال تقدم شركة تيم ون أي تعهدات أو
ضمانات (صراحة أو ضمنيا) بشأن البيانات واملعلومات املطروحة وال تقدم شركة تيم ون تلك املعلومات على أنها كاملة أو خالية من أي خطأ ،أو على أنها غير مضللة أو على
أنها صالحة ألي غرض خاص .يوفر هذا البحث املعلومات العامة فقط .قد يخضع هذا البحث وأي معلومات واردة فيه إلى التغيير دون إشعار مسبق .ال تتحمل تيم ون أية
مسئولية بصدد تحديث املعلومات الواردة في هذا البحث .ال يجوز تغيير أو نسخ أو إرسال أو توزيع كل أو أي جزء من هذا البحث بأي شكل وبأية طريقة.
تيم ون هي شركة مرخصة من هيئة السوق املالية السعودية | رخصة رقم 6009 – 30 :
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