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 ملخص تنفيذي

. 2102ترليون لاير للعام  2.2تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في الشرق األوسط بناتج محلي إجمالي وقدره 

-2104% لألعوام 4.4وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي االجمالي الحقيقي بنسبة 

دوالر للبرميل لنفس الفترة في حال استقرار األوضاع  29-21سعار النفط ما بين . كما توقع الصندوق أن تستقر أ2102

ماليين برميل ستعززان من قيمة  01المرتفعة التي تتجاوز  اإلنتاجالسياسية واالقتصادية. االستقرار باألسعار مع مستويات 

لة، ومن المتوقع، حسب تقديرات الصندوق، أن السعودي. قادت هذه العناصر إلى وجود فائض كبير في موازنة الدو اإلقتصاد

الكبير  اإلنفاق، مما سيعزز 2102وحتى  2104% من إجمالي الناتج المحلي للثالثة أعوام من 02.9يمثل الفائض ما نسبته 

 مخصصات مالية غير مسبوقة.  اإلنشاءات، سيكون لمشاريع قطاع اإلنفاقفي المستقبل. مع هذه الموازنات التي تستهدف 

. إن اإلنشاءاتمليار لاير يذهب جزء كبير منه إلى قطاع  599 إلنفاق، فإن المملكة تخطط 2104موازنة العام الحالي لووفقاً 

الكلي للمملكة  اإلقتصادهذه المحفزات االقتصادية من شأنها خلق وتعزيز الثقة في النمو االقتصادي للبالد. نعتقد أن أساسيات 

 ة للمستثمرين في أسواق المال الذي ينظرون إلى الوضع العام في منهجية استثمارهم. مشجعه وتعطي إشارات إيجابي

في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر المساهم األكبر في  اإلنشاءاتنسلط الضوء على قطاع  ألن، نسعى اإلتجاهفي هذا 

، وذلك 2102-2104غير النفطي. من المتوقع أن ينمو القطاع بشكل كبير في السنوات الثالث من  اإلجماليالناتج المحلي 

ترليون  0.2حسب وكالة األعمال في الشرق األوسط )ميد(. وتتوقع الوكالة أن يبلغ إجمالي المشاريع في المملكة أكثر من 

. وبالنظر ألهميته 2102-2112ترليون للفترة ما بين  ..0لاير للسنوات الثالث أو األربع القادمة، بعد إنفاق قياسي بلغ 

. سيكون تركيزنا في هذا اإلنشاءاتوعالقته بالقطاعات األخرى، قمنا في هذا التقرير بتحليل أبرز التطورات في قطاع 

 لبناء تحديداً.التقرير على أهمية هذا القطاع بالنسبة القتصاد المملكة، والنظر في األبعاد االستثمارية في قطاع مواد ا

في سياق تحليلنا هذا، قمنا باختيار خمس شركات للبدء بتغطيتها في قطاع مواد البناء. أوصينا بالشراء لشركة الخزف 

مصانع األسالك ) أسالك ( والشركة الوطنية لصناعة الزجاج )زجاج(، في  إتحادالسعودي وشركة بوان، وباالحتفاظ لشركة 

 العربية السعودية.  أميانتيت حين كانت توصية البيع لشركة

. لذلك، فإن أهم المخاطر على القطاع ستكون في حال اإلنشاءاتيتأثر قطاع مواد البناء بشكل مباشر بالتطورات في قطاع 

بسبب تراجع أسعار النفط، أو انخفاض السيولة في النظام البنكي، أو تشريعات جديدة في  اإلنشاءاتوجود تباطؤ في قطاع 

 ل، أو في حال وجود تغير في هيكلة دخل المواطن السعودي. نظام العم

 

       

 ملخص التوصيات

العائد 

النقدي 

المتوقع 

(4102) 

مكرر الربحية 

المتوقع للسهم 

(4102) 

القيمة 

 السوقية

)ماليين  

 الرياالت(

 العائد المتوقع

السعر 

المستهدف 

 04لفترة 

 شهرا

 السعر الحالي

 ) باللاير(
 الشركةاسم  التوصية

رمز 

 الشركة

2.1% 9..1x 5,355 27.4% 182.00 142.89 2040 الخزف شراء 

3.0% 18.4x 3,656 29.9% 95.00 73.12 1302 بوان شراء 

4.7% 17.7x 2,092 1.4% ...00 47.54 1301 أسالك احتفاظ 

3..% 22.7x 1,295 6.6% 46.00 43.15 2150 زجاج احتفاظ 

3.9% 21.1x 2,072 -10.8% 16.00 17.94 2160 أميانتيت بيع 
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 نظرة عامة على القطاع

% من الناتج اإلجمالي 01شهد قطاع اإلنشاءات في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً، حيث أصبح يشكل ما نسبته 

مدفوعاً بمبادرات حكومية تهدف تخفيف االعتماد على اإليرادات النفطية. تستهدف وزارة االقتصاد  2102المحلي في العام 

ً التخطيط و ً وقدره  إنفاقا ، حسب ما جاء في 2129مليار لاير على قطاع اإلنشاءات وذلك بحلول العام  562حكوميا

 االستراتيجية بعيدة المدى. 

اع السكني، والقطاع التجاري. وهذه أبرز المالمح حول يتكون سوق اإلنشاءات من عدة قطاعات: قطاع البنية التحتية، والقط

 التطورات في كل قطاع.

قطاع البنية التحتية بشكل أساسي على المشروعات الحكومية التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات شبه الحكومية  يعتمد

من سوق اإلنشاءات ككل ويتمثل في % 99لتأمينات االجتماعية. يشكل هذا القطاع ما نسبته والمؤسسة العام لكشركة أرامكو 

مثل مشاريع الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمناطق االقتصادية ومشاريع الخدمات الحجم الغالب في مشاريع كبيرة 

مليار  52العامة. بعض من المشاريع التي أعلن عنها مؤخرا هي مشروع مترو الرياض والذي تبلغ تكلفته التقديرية حوالي 

استاد  00مليار لاير، وأخيرا ما تم اإلعالن عنه من بناء عدد  291قرابة  تبلغ كلفتها اإلجماليةربعة مدن اقتصادية لاير، و أ

. وحسب ما جاء في مليار لاير 21حوالي اإلجمالية نشاءها والتي ستكون كلفتها إعلى  اإلشرافتتولى شركة أرامكو  رياضي

على األراضي الصناعية، في الرياض وحدها، مرجح للنمو بمعدل سنوي مركب تقرير لمؤسسة كوليرز الدولية، فإن الطلب 

 .2105مليون متر مربع بحلول العام  29.4إلى  2104مليون متر مربع في العام  29.2% ليرتفع من 5.5وقدره 

مليار لاير حسب  91اسي من قطاع الوحدات السكنية والذي يبلغ حجمه % بدعم أس20أما القطاع السكني فيمثل ما نسبته 

 2.4ترليون لاير لبناء  إنفاقالمملكة بحاجة إلى  أن واإلقتصاد. وتقدر وزارة التخطيط العربي السعودي  تقديرات مؤسسة النقد

ا شركة جونز النغ السال إلى أنه مليون ووحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد على المساكن. وخلصت دراسة حديثة قامت به

% في الفترة من 2.9من المتوقع أن ينمو قطاع الوحدات السكنية في مدينتي جدة والرياض بمعدل سنوي مركب وقدره 

تكون الفجوة بين العرض والطلب بحدود نصف مليون  وأنمليون وحدة من المعروض،  0.2ليصل إلى  2106وحتى  2104

وحدة  4.69إلى أن عدد الوحدات الحالية يبلغ   العامة والمعلومات اإلحصاءاتوحدة سكنية. وتشير آخر إحصائية لمصلحة 

سبة تبدو % من عدد السكان إال أن هذه الن09مليون ) شامل غير السعوديين(، وهو يعادل ما نسبته  21لعدد السكان البالغ 

 أشخاص و التي تشمل األسر المتفرعة.  01إلى  5ضئيلة حيث أن متوسط عدد أفراد األسرة يتراوح بين 

% من مجموع قطاع 04يقوم القطاع التجاري على بناء المكاتب والمباني المخصصة ألغراض تجارية، وهو يمثل 

لنفطي. وتتوقع دراسة حديثة جونز النغ السال، أن اإلنشاءات. ويهدف القطاع الى جذب االستثمارات إلى القطاع غير ا

% لقطاع التجزئة في 01% للمكاتب، و 02المساحات التجارية في جدة والرياض ستنمو بمتوسط سنوي مركب بنسبة 

 . 2106إلى  2104% للفنادق ، وذلك خالل الفترة ما بين 01األسواق التجارية، و 

 في القطاع إلى : المؤشرات المؤثرةمملكة العربية السعودية، فإنه يمكن تقسيم وبالنظر إلى طبيعة قطاع اإلنشاءات في ال

 رئيسية: نمو الناتج المحلي، عدد السكان مستوى دخل الفرد في الدولة. مؤشرات 

 معدالت التوظيف، التركيبة السكانية، والتوسع االئتماني في سوق العقارات. سابقة مؤشرات : 

 تصاريح البناء، ملكية المنازل، استهالك االسمنت، ونشاط المطورين العقاريين.: بيانات الحقة  مؤشرات 

جميع العوامل المذكورة أعاله، كما تستفيد ع اإلنشاءات بشكل مباشر من التغييرات التي قد تطرأ على كل ايستفيد قط

.القطاعات التابعة بشكل هامشي

 اإلنشائيةأشهر المشاريع 

 مترو الرياضهي مشروع 

 الصناعية ومشاريع المدن

 االقتصادية

المؤشرات األساسية تشير 

 إلى نمو اقتصادي مستدام



                   

 الخزف السعوديشركة                   
 تقرير تغطية                   
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 اإلنفاق الرأسمالي يزيد قناعتنا بالشركة

. شهراً  .9وذلك خالل رياالً .98مستهدف وقدره  وبسعرنبدأ في هذا التقرير تغطيتنا لشركة الخزف السعودي مع توصية بالشراء 
نعتقد أنها ستساعدها في االستفادة القصوى من مشاريع اإلنشاءات  والتيتأتي توصيتنا بناء على مشاريع اإلنفاق الرأسمالي للشركة 

الطاقة اإلنتاجية لبالط السيراميك  في المملكة العربية السعودية. تشهد شركة الخزف حاليا فورة توسعات بقيامها بزيادةالمتزايدة 
ألف طن متري في قطاع األدوات الصحية، إضافة إلى دخولها مجال إنتاج الطوب األحمر  98زيادة وبأربعة ماليين متر مربع، 

ألف طن متري. نعتقد أن هذه المشاريع ستقود الشركة ألن تكون أحد  64.من خالل إنشاء مصنع بطاقة إنتاجية وقدرها 
التدفقات النقدية للوصول  خصم يدين الرئيسيين من مشاريع اإلسكان الحكومية وأعمال اإلنشاء التجارية. قمنا باستخدام طريقةالمستف

الط السيراميك في دولة يأتي أقل من شركة األنوار لب 16.9في حين أن مكرر السعر الحالي للشركة والبالغ  إلى سعرنا المستهدف.
 .  17.4يبلغ  عمان والذي

 

 %8..9في منطقة الخليج ونمو سنوي مركب لربحية السهم بمقدار  متوسط سعر بيع أعلى

لاير،  مليار ...لتصل إلى  96..- 94..ن بي % للفترة ما6.6تشير تقديراتنا إلى نمو اإليرادات بمعدل سنوي مركب وقدره 
مقارنة بمثيالتها في السراميك  إنتاجفي مجال  مرتفعبمتوسط سعر بيع لتحقق بذلك نمواً أعلى من متوسط القطاع. تتمتع الشركة 

لشركة  المربع رياال للمتر 96.4، مقارنة بإيراد وقدره المربع  لاير للمتر 9...منطقة الخليج العربي، حيث تحقق إيراداً وقدره 
. ميزة تنافسية أكبرالشركة . نعتقد أن هذه الخطط التوسعية ستعطي .9..األنوار لبالط السيراميك في دولة عمان وذلك للعام 

 أنتركيز الشركة على منطقتي الرياض وجدة يعتبر داعما للنمو حيث توجد المشاريع الكبيرة في هاتين المنطقتين. ومن المتوقع 
ت الحجم في ضبط التكاليف ورفع مستوى هامش الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالك ياادتساعد اقتص

. مع التحسن في اإليرادات والهوامش، نتوقع أن نرى نمواً في 96..% في العام ....نقطة أساس ليصل إلى  ...بمقدار 
 . 96..وحتى  94..بين  % للفترة ما8..9ربحية السهم بنسبة سنوية مركبة وقدرها 

 

 جيد تمركزأكبر منتج في القطاع مع 

% ..شركة الخزف حوالي ل الحصة السوقيةمليون متر مربع، وتبلغ  ...ابة يقدر حجم سوق بالط السيراميك في المملكة بقر
في السعودية. وتتمتع الشركة بسلسة قيمة متنوعة، حيث تقوم بنشاطات تكاملية تساعدها  لبالط السيراميك ُمصنعلتكون بذلك أكبر 

ة األكبر من السوق. سيكون الطلب القوي على أوربا والصين النسب على دعم مبيعاتها. وتشكل الواردات من دول الشرق األوسط و
 لنمو القطاع.الداعمة المساكن المدفوع بالزيادة السكانية وارتفاع دخل الفرد إضافة إلى اإلنفاق الحكومي أهم العناصر اإليجابية 

  

 % 98مكرر مستقبلي بعائد أعلى بنسبة 

والبالغ  .9..لمكررها المستقبلي لعام % 18مرتفع بنسبة مستهدف إلى سعر  .9..سيقودنا مكرر الربح المستقبلي لعام  
قيمة  أنفسنجد احتسبنا قيمة المنشأة إلى اإلنتاج ف السعودي. أما اذا عن السعر المبني على المكرر الحالي لشركة الخز94.6

لاير،  16.9التي يبلغ تقييمها لاير، أقل من مثيلتها شركة األنوار لبالط السيراميك في عمان و 89.2المنشأة / متر مربع هي عند 
مع األخذ باالعتبار أن شركة الخزف أكبر بأربعة أضعاف من شركة االنوار من حيث الطاقة اإلنتاجية. يظهر معدل دفع األرباح 

 % عائداً معقوالً. 2.1% والعائد النقدي البالغ ..والبالغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األساسية المالية البيانات  

4102*  4102*  4102* ديسمبر )مليون لاير(  10السنة المالية تنتهي في  2013   

 
 اإليرادات 1,601 1,776 1,917 2,063

 الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالك 469 504 550 604

 صافي الدخل  309  338  368  408

 ربحية السهم )لاير( 8.24 9.01 9.81 10.88

 أرباح السهم الموزعة )لاير( 3.00 3.00 3.50 4.00

 القيمة الدفترية للسهم ) لاير( 40.57 46.58 53.39 61.29

 العائد على متوسط األصول 11% 12% 12% 12%

 العائد على متوسط حقوق الملكية 22% 21% 20% 19%

13.1x 14.6x 15.9x 17.4x مكرر الربح 

2.3x 2.7x 3.1x 3.5x  مكرر القيمة الدفترية  

2.6x 2.8x 3.0x 3.3x  /اإليراداتالسعر  

11.1x 12.2x 13.2x 16.2x  قيمة المنشأة /  الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك
 3.0x 3.2x 3.5x 3.9x واالستهالك  

 قيمة المنشأة / اإليرادات

 إجمالي العوائد المتوقعة

لاير 89..94 94.. -أكتوبر-.9 السعر في   

%.6.4  العائد المتوقع لسعر السهم 

%..9  العائد النقدي المتوقع 

 إجمالي العوائد المتوقعة 29.6%

 بيانات السوق

لاير .9.4.6/.6...9 أسبوعاً  ..أعلى/أدنى سعر خالل    

مليون لاير ...5.  القيمة السوقية 

مليون لاير 65981  قيمة المنشأة 

 األسهم المتداولة  ..6. مليون

6...% 
األسهم المتاحة للتداول )األسهم 

 الحرة(

16..1 
 .9متوسط حجم التداول اليومي )

 شهرا باآلالف(

السعوديالوزن في المؤشر العام  4%..  

..4..SE رمز الشركة في رويترز 

SCERCO AB رمز الشركة في بلومبيرغ 

 أداء السهم

 

 المصدر: بلومبيرغ

مؤشر التشييد 

 والبناء

مؤشر تداول 

 العام
الخزف 

 السعودي 
 

4,538 10,378 94..89 

 

94.. -أكتوبر-.9  

 إجمالي التغير

 

 

 

شهور 6 2.2% 10.1% 12.2%  

 سنة 16.1% 30.0% 31.7%

 سنتان 82.5% 55.3% 57.8%

 كبار المساهمين

%96.4  مؤسسة التأمينات  

%6..  خالد صالح الراجحي 

%..4  صندوق االستثمارات العامة 

%6...  

 

 

 األفراد

 

90

100

110
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160
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 نشاط متنوع يحد من المخاطر
 

وعائد متوقع  شهراً  .9 خالل وذلك رياال .1مستهدف وقدره شركة بوان مع توصية بالشراء بسعر تغطيتنا لفي هذا التقرير نبدأ 

 % على التوالي1..9% و ...9 يبلغبمتوسط سنوي مركب  وصافي الدخل اإليراداتإن النمو في %. .. لسعر السهم يبلغ

 عائد%. 9.يثير االهتمام، إضافة إلى متوسط عائد على حقوق المساهمين متوقع عند أمر ، 96..-94..لألعوام من 

 .يجعل الشركة قادرة على إعادة االستثمار وتوزيع األرباح %44 يبلغدفع ارباح  مع معدل% ... والبالغ التوزيعات النقدية

. ارتفع ..6.ما علمنا أن القطاع يتداول عند مكرر  إذايعتبر مبررا  6... البالغ، فإن مكرر ربحية السهم المكرراتبالنظر إلى 

إلى أن شركة بوان ستكون  تقديراتنا. تشير اإلدراج% منذ 9.6، وارتفع بنسبة ةالتسعة أشهر الماضيالسهم لمستويات عليا خالل 

أيضاً ذات من تحسن النشاط في قطاع اإلنشاءات في المملكة العربية السعودية، في حين أن نشاطاتها أحد المستفيدين الرئيسيين 

بالنظر إلى هذه العناصر . إنتاجخط  ..ثر من كة تابعة تقدم أشرك .9. نجحت شركة بوان في استثمارها في اهمية عالية

 اإليجابية، فإن توصية الشراء لشركة بوان تعتبر أمر منطقي.

 تمركز لمرحلة التوسع القادمة

من المتوقع  و نمو مستمر في جميع القطاعات. بفضل  96..مليار لاير بحلول العام  1..ستبلغ  اإليرادات أنتشير تقديراتنا إلى 

. سيكون الداعم الرئيس لنمو الهوامشدعما من قطاع الحديد، في حين أن قطاع الصناعات الكهربائية  اإليراداتيشهد نمو  أن

 96..نقطة أساس في العام بمقدار .99ليرتفع  هامش الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالكنتوقع تحسن 

. كما نتوقع أن ترتفع الطاقة االنتاجية للشركة وتصل إلى ذروتها 96..و  .9..فترة ركود في االعوام % بعد ...9ليصل إلى 

 يعزز من نموها في الفترة القادمة.إنفاق رأسمالي ل دورة الشركة ستشهد أنفي تقييمنا  باإلعتبار أخذنا. بالتالي 96..في عام 

 تنوع مثير لالهتمام

% من الناتج المحلي .9وقطاع الصناعات الكهربائية، واللذان يمثالن ما نسبته اإلنشاءات يستهدف نشاط شركة بوان قطاع 

. بالتالي فإن التحسن في هذين القطاعين سينعكس على الشركات ذات الحجم االقتصادي الكبير. من المتوقع أن يرتفع اإلجمالي

 .كون بسبب نموذج التكامل الرأسي الذي تتمتع به بوانيفضلها الموردون والمستهلحجم الطلب على منتجات شركة بوان والتي 

ة صحيحة في ظل التوقعات بنمو يتقوم الشركة حاليا بالتوسع في أعمال الصناعات الكهربائية والخرسانة والتي نعتقد أنها استراتيج

 .مستقر

 تقييم جوهري جيد.. ومكرر مستقبلي مرتفع

، بارتفاع طفيف عن مكرر القطاع .9..لربحية السهم المتوقعة في العام  96.6 غيبل يتداول سهم شركة بوان عند مكرر مستقبلي 

 على مدىاعتمدنا طريقة خصم التدفقات النقدية للوصول إلى سعرنا المستهدف  إال أننامنطقيا.  يظل ، لكنه98.6 البالغالمستقبلي 

سينعكس فوراً  الجانبشهراً. نعتقد أن شركة بوان قادرة على رفع مستوى الكفاءة االنتاجية، وبالتالي فإن أي تغيير في هذا  .9

-.9..لاير للسهم في االعوام  ....و  ....على تقديراتنا إليرادات الشركة. االستمرار في التوزيعات النقدية والتي بلغت 

في الهوامش على  اإلستقرار%. كما يدعم نظرتنا اإليجابية ...باً مع عائد توزيعات نقدية بمتوسط على التوالي يعتبر جذا 94..

 المدى المنظور. نوصي بالشراء. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األساسية المالية البيانات  

4102*  4102*  4102* ديسمبر )مليون لاير(  10السنة المالية تنتهي في  2013   

 
 اإليرادات 2,448 2,890 3,148 3,480

 الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالك 276 277 293 319

 صافي الدخل  168  199  208  230

 ربحية السهم )لاير( 3.36 3.98 4.15 4.60

 أرباح السهم الموزعة )لاير( 2.20 2.20 2.50 2.50

للسهم ) لاير(القيمة الدفترية  15.39 17.20 18.90 20.94  

 العائد على متوسط األصول 9.7% 10.1% 9.7% 10.0%

 العائد على متوسط حقوق الملكية 23.1% 24.4% 23.0% 23.1%

15.9x 17.6x 18.4x 21.8x مكرر الربح 

3.5x 3.9x 4.3x 4.8x  مكرر القيمة الدفترية  

1.1x 1.2x 1.3x 1.5x  /اإليراداتالسعر  

14.3x 15.2x 15.3x 21.4x  قيمة المنشأة /  الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك
 1.2x 1.3x 1.5x 1.7x واالستهالك  

 قيمة المنشأة / اإليرادات

 إجمالي العوائد المتوقعة

لاير .9..6 94.. -أكتوبر– .9السعر في   

%.1.1  العائد المتوقع لسعر السهم 

%...  العائد النقدي المتوقع 

%...1  إجمالي العوائد المتوقعة 

 بيانات السوق

لاير .4..8/.1.6. أسبوعاً  ..أعلى/أدنى سعر خالل    

مليون لاير 56.6.  القيمة السوقية 

مليون لاير .45.6  قيمة المنشأة 

 األسهم المتداولة .... مليون

.1..% 
األسهم المتاحة للتداول )األسهم 

 الحرة(

95..1.. 
 .9اليومي ) متوسط حجم التداول

 شهرا باآلالف(

 الوزن في المؤشر العام السعودي 9%..

9....SE رمز الشركة في رويترز 

BAWAN AB رمز الشركة في بلومبيرغ 

) منذ اإلدراج(أداء السهم  

 

 المصدر: بلومبيرغ

مؤشر التشييد 

 والبناء

مؤشر تداول 

 العام
   بوان

4,538 10,378 6..9. 

 

94..-أكتوبر-.9  

 إجمالي التغير

 

 

 

12.2% 10.1% %96.1 شهور 6   

31.7% 30.0% N/A سنة 

57.8% 55.3% N/A سنتان 

 كبار المساهمين

  أثيل القابضة 46.6%

 معالي القابضة 9.0%

 أزدان العربية التجارية 4.9%

 األفراد 39.5%
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 الوطنيةالصناعات الزجاجية شركة                   
 تقرير تغطية                   

لاير 46شهراً  .9السعر المستهدف خالل        االحتفاظ                                                                  
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 السعر غير مشجع
 

لاير  46مستهدف وقدره شركة الصناعات الزجاجية الوطنية )زجاج( مع توصية باالحتفاظ وسعر ل تغطيتنا نبدأ في هذا التقرير

إلى نمو  إضافةفي الهوامش  الهائل واإلرتفاعالكبير إن االنفاق الرأسمالي . %6بعائد متوقع وقدره  شهراً  .9وذلك خالل 

جذاب.  مستهدفعناصر مشجعة، لكنها ليست مدعومة بسعر  % تشكل مجتمعةً ...9بمعدل سنوي مركب وقدره  اإليرادات

نعتقد  .4.1. يبلغعند مكرر ربح مرتفع السهم  تداول أدى إلى عشر شهرا الماضية اإلثني% خالل .6سعر السهم بنسبة  إرتفاع

نعتقد أن االرتفاعات . ..9.و مكرر أرباح القطاع البالغ  ..عند مقارنته بمكرر أرباح السوق و البالغ  أن هذا المكرر مبالغ فيه

 برر. في ظل غياب محفزات حقيقية تعتبر متفائلة بشكل غير م

 مع دعم كبير من الشركات التابعة  قوي أعمال نموذج
مدعومة بنمو سنوي مركب وقدره  96..مليون لاير بحلول العام  946 إيراداتهاتوقعنا لبلوغ  معنرى إيجابية في نشاط الشركة  

واإلهالك واالستهالك  هامش الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاةأما % في متوسط سعر البيع. 4و  اإلنتاج% في كمية 6

نقطة أساس ليصل إلى  .9. ، فمن المتوقع أن يرتفع.9..-.9..% خالل الفترة 1.4.أساساً و الذي يبلغ متوسطه  القوي

. نرجح أن تكون األرباح من الشركات التابعة والتي يتركز نشاطها في صناعة الزجاج المسطح 96..% بحلول العام 8..4

في % ..ن الزال التأثير اإليجابي بحاجة إلى تأكيد على الرغم من مساهمة هذه الشركات التابعة بما نسبته رافداً قوياً للشركة. ولك

. تشير تقديراتنا إلى نمو مساهمة الشركات التابعة بمتوسط سنوي .9..-.9..ما بين  لألعواممن صافي دخل الشركة المتوسط 

مليون لاير. على الجانب اآلخر، فإن العائد الجيد على حقوق  69، لتصل إلى 96..-94.. لألعوام% 6.6مركب وقدره 

 96..-94..بين  فترة مالخالل ا إنخفاضاً ربما يشهد  99..-.9..ما بين خالل الفترة  % ..94بلغ  المساهمين والذي 

 النظر فيه حسب توقعاتنا.  إعادةالشركة إلى قد يدفع  % بالمتوسط، مما ..1ليصل إلى 

 يساعد الشركة على االستفادة من الزيادة في الطلب القطاع جيد في  تمركز
% .8تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق للعبوات الزجاجية في منطقة الخليج العربي، وتشكل المبيعات المحلية ما نسبته 

المستخدمة لهذه  األخرى، والقطاعات واألدويةمن إيرادات الشركة. يغذي قطاع تصنيع العبوات الزجاجية قطاعات األغذية، 

يرتفع الطلب من شركات  أن. من المتوقع اإلستهالكالعبوات. ويقود النمو في السوق الزيادة في عدد السكان وارتفاع مستوى 

سباب المشروبات الغازية مثل كوكاكوال وببسي والمصنعين المحليين اآلخرين بسبب التخلي التدريجي عن المنتجات البالستيكية أل

يظهر تحسناً بعد عودة النشاط إلى سوق  أنبيئية. أما قطاع الزجاج المسطح، وهو قطاع تابع لشركة زجاج، فمن المتوقع 

 في المملكة العربية السعودية واالمارات العربية، وبشكل رئيس في القطاع التجاري.  اإلنشاءات

 ، نوصي باالحتفاظمرتفعسعر 
زجاج الخليج والشرق األوسط  مثل شركات بمثيالتها، وهو سعر مرتفع مقارنة 4.1.ربحية  مكرريتداول سهم شركة زجاج عند  

 التدفقات النقديةخصم شركة زجاج باستخدام طريقة  قيمنا. على التوالي 9.4.و 6...ربحية  اتعند مكرر تتداول والتي للزجاج

 حوالي .9..-.9..لألعوام  رباحاألدفع معدل حيث بلغ  هتماملإلمثيرة . التوزيعات النقدية المستمرة العتقادنا بأنها األصوب

في سعر السهم، فإن التوصية باالحتفاظ  اإلرتفاع. نعتقد أنه وفي ظل للثالث سنوات الالحقة% 66 ومتوقع أن يكون عند% 66

 حتى تتضح الرؤية بعد التوسعات المخطط لها. ستستمر 

 

 
األساسية المالية البيانات  

4102*  4102*  4102* ديسمبر )مليون لاير(  10السنة المالية تنتهي في  2013   

 اإليرادات 102 109 117 131 

الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك  36 44 51 55

 صافي الدخل  45  57  60  64 واالستهالك

 ربحية السهم )لاير( 1.50 1.90 2.00 2.14

 أرباح السهم الموزعة )لاير( 1.25 1.30 1.35 1.40

 القيمة الدفترية للسهم ) لاير( 19.69 21.86 22.87 23.84

 العائد على متوسط األصول 7.2% 8.1% 7.6% 7.9%

 العائد على متوسط حقوق الملكية 7.6% 8.7% 8.7% 9.0%

20.2x 21.6x 22.7x 28.8x مكرر الربح 

1.8x 1.9x 2.0x 2.2x  مكرر القيمة الدفترية  

9.8x 11.1x 11.8x 12.7x  /اإليراداتالسعر  

23.9x 27.6x 32.4x 28.9x  قيمة المنشأة /  الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة
 9.2x 10.5x 10.6x 11.9x واإلهالك واالستهالك  
 قيمة المنشأة / اإليرادات

 إجمالي العوائد المتوقعة

لاير .9..4 94.. -أكتوبر-.9 السعر في   

%6.6  العائد المتوقع لسعر السهم 

%... المتوقعالعائد النقدي    

 إجمالي العوائد المتوقعة 1.8%

 بيانات السوق

لاير ...48/...6. أسبوعاً  ..أعلى/أدنى سعر خالل    

مليون لاير .95.1  القيمة السوقية 

مليون لاير 95.68  قيمة المنشأة 

 األسهم المتداولة  .... مليون

6..8% 
األسهم المتاحة للتداول )األسهم 

 الحرة(

8...4 
 .9التداول اليومي )متوسط حجم 

 شهرا باآلالف(

 الوزن في المؤشر العام السعودي 9%..

2150.SE رمز الشركة في رويترز 

ZOUJAJ AB رمز الشركة في بلومبيرغ 

 أداء السهم

 

 المصدر: بلومبيرغ

مؤشر االستثمار 

 الصناعي

مؤشر تداول 

 العام
   زجاج

8549. 9.5.68 4..9. 

 

94..-أكتوبر-.9  

 إجمالي التغير

 

 

 

شهور 6 33.3% 10.1% 7.3%  

 سنة 4%..6 30.0% 29.4%

 سنتان 69.9% 55.3% 54.3%

 كبار المساهمين

%.6..  رياض الحميدان 

%6..8  األفراد 
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 أميانتيت العربية السعوديةشركة                   
 تقرير تغطية                   

لاير 96شهراً  .9السعر المستهدف خالل        البيع                                                                       
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 قد تدعم األرباحإعادة الهيكلة 
 

وذلك خالل لاير  61 يبلغ للسهم مستهدف وبسعر بالبيعالعربية السعودية مع توصية  أميانتيتشركة ل نبدأ في هذا التقرير تغطيتنا

كما أننا النتوقع تغييرا كبيرا في نمو األرباح، حيث تشير . اإليرادات في السنوات الثالث القادمةنموا  في نتوقع ال. شهرا   61

 عمليات على مؤشرا   ليس التاريخي األداء .1163-1162خالل الفترة ما بين  % 7.3نمو سنوي مركب وقدره  تقديراتنا إلى

 صافي هامش متوسط انخفاض إلى تقديراتنا تشير. المصاريف لهيكلة إعادة يتطلب العمل ظروف تغير أن حيث المستقبلية الشركة

 كما. أحد التحديات القريبة للشركةعلى التدفقات النقدية الحرة سيكون  تزايد الضغطويبدو أن  .1163 عام حتى% 7.3 إلى الدخل

ونظرا  لهذا التصور، فإن التقييم المرتفع . %2.1% إلى 6.1من  يثير التراجع في العائد على حقوق المساهمين القلق حيث انخفض 

رمز تداول: ) بشركة الزامل والتي هي أقرب المنافسين مقارنة 17.1 مكرر ربحية يبلغيبدو غير مبرر حيث يتداول السهم عند 

 .61.6 يبلغ تتداول عند مكررحيث (  1121

 غياب العناصر المشجعة 
نظرا  إلى إعادة الهيكلة وبيع الوحدات التي التعمل  1163مليار لاير بحلول العام  1.6ستبلغ  اإليراداتتشير تقديراتنا إلى أن  

انخفاض االنفاق على تراجع الطلب وارتفاع المنافسة في السوق المحلي، مع بشكل مباشر في النشاط األساسي للشركة. أدى 

على  1162و  1162 األعوام في% 2% و 9 نمو بنسبةمشاريع المياه في الخارج إلى نظرة سلبية مع تراجع متوقع في ال

. من المتوقع أن 1162في لها المتوقع  اإلنخفاضبعد األرباح أن تتعافى نتوقع . التاليتين% في السنتين 2نمو بنسبة  ليتبعه، التوالي

ي التدفقات النقدية من تساعد إعادة الهيكلة في تحسن هوامشها. أدى االنخفاض في رأس المال العامل إلى تراجع وتذبذب ف

 العمليات. 

  تشكالن تحديات للشركةالمنافسة والتباطؤ 
هذا تعد المملكة العربية السعودية أكبر منتج للمياه المحالة في العالم، وتعد وزارة المياه والكهرباء الجهة الوحيدة التي تنفق على 

. أميانتيتلتحلية المياه مما قد يعزز من قطاع المياه في شركة  1162مليار لاير في موازنة العام  63القطاع. تم تخصيص قرابة 

 إال أن في القطاع في العشر سنوات القادمة.  لإلستثمارمليار لاير  123من  أكثركما أن للوزارة توجه طويل المدى إلنفاق 

  السوق.حصة من قد تحظى ب الشركات العالمية

 بالبيع التقييم مرتفع، والعائد غير مستقر ...نوصي 
للوصول إلى سعر عادل  وذلك 1162لعام وفقا لتقديراتنا 66.2يبلغ مستقبلي  يةبناء على مكرر ربح أميانتيتقمنا بتقييم شركة 

تسببت  في المنطقة.  المماثلةالمستهدف بناء على متوسط مكررات الشركات  مكرر الربحيةلاير. قمنا باختيار  61للسهم عند 

في السوق السعودي المباشرة . نتوقع أن ترفع االستثمارات األجنبية أعلىمن فرص الوصول إلى تقييم إلى الحد من النظرة السلبية 

هذه المعطيات، نتوقع أن هذه القيمة باإلمكان تحقيقها في وجود حتى مع وإعادة تقييم الشركات متوسطة الحجم.  التقييممكررات 

لاير في العام  1.31% غير مستقر حيث نتوقع تخفيضا  للتوزيعات لتبلغ 2.6 البالغعائد التوزيعات النقدية الحالي شركات أخرى. 

لشركات التابعة الخارجية . سيكون التحسن في إدارة الطلبات وانخفاض الخسائر من ا1167عام في  6.1، متراجعا  من 1162

 .رياال  لالثني عشر شهرا  القادمة 61للسهم يبلغ دافعا إلعادة تقييمنا للشركة، لكن حتى ذلك الحين نوصي بالبيع مع سعر مستهدف 

 

األساسية المالية البيانات   

4102*  4102*  4102* ديسمبر )مليون لاير(  10السنة المالية تنتهي في  2013   

 اإليرادات 3,130 2,849 2,707 2,788 

 الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالك 296 273 270 278

 صافي الدخل 113 98 99 104

 ربحية السهم )لاير( 0.97 0.85 0.86 0.90

 أرباح السهم الموزعة )لاير( 1.00 0.70 0.70 0.60

الدفترية للسهم ) لاير(القيمة  14.75 14.80 14.83 15.30  

 العائد على متوسط األصول 2.4% 2.2% 2.3% 2.4%

 العائد على متوسط حقوق الملكية 6.6% 5.8% 5.8% 6.0%

19.9x 20.9x 21.1x 18.5x مكرر الربح 

1.2x 1.2x 1.2x 1.2x  مكرر القيمة الدفترية  

0.7x 0.8x 0.7x 0.7x  /اإليراداتالسعر  

12.8x 13.1x 12.5x 10.2x  قيمة المنشأة /  الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة

 قيمة المنشأة / اإليرادات 1.2x 1.3x 1.3x 1.2x واإلهالك واالستهالك  

 إجمالي العوائد المتوقعة

لاير 96.14 94.. -أكتوبر-.9 السعر في   

%9..8-  العائد المتوقع لسعر السهم 

%..1  العائد النقدي 

6.1-  إجمالي العوائد المتوقعة %

 بيانات السوق

لاير ..../.1..9 أسبوعاً  ..أعلى/أدنى سعر خالل    

مليون لاير .5.6.  القيمة السوقية 

مليون لاير 1..45  قيمة المنشأة 

 األسهم المتداولة  ...99 مليون

66.4% 
للتداول )األسهم األسهم المتاحة 

 الحرة(

1,994.5 
 .9متوسط حجم التداول اليومي )

 شهرا باآلالف(

 الوزن في المؤشر العام السعودي %...

.96..SE رمز الشركة في رويترز 

SAAC AB رمز الشركة في بلومبيرغ 

 أداء السهم

 

 المصدر: بلومبيرغ

مؤشر التشييد 

 والبناء

مؤشر تداول 

 العام
   اميانتيت

4,538 10,378 96.14 

 

94..-أكتوبر-.9  

 إجمالي التغير

 

 

 

شهور 6 1.6% 10.1% 12.2%  

 سنة 37.2% 30.0% 31.7%

 سنتان 36.8% 55.3% 57.8%

 كبار المساهمين

 شركة الموارد لالستثمار 9.4%

 األمير أحمد بن خالد 7.4%

 عبدهللا صالح البسام 5.8%

 األفراد 77.4%
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 إتحاد مصانع األسالكشركة                   
 تقرير تغطية                   

لاير ..شهراً  .9السعر المستهدف خالل        االحتفاظ                                                                  
 

 

8 
 

 يقلل فرص النمو اإلنفاق الرأسمالي المنخفض
 

وذلك لاير  ..شركة اتحاد مصانع االسالك ) أسالك( مع توصية باالحتفاظ وسعر مستهدف وقدره ل نبدأ في هذا التقرير تغطيتنا

على االستثمار، لكن  عامالن مشجعان للشركة  القوية و السيولة  نمو األرباح المستمر %. 1 وقدره، بعائد متوقع شهراً  .9خالل 

أسمالي المنخفض ومعدل االنفاق الرأسمالي إلى االيرادات والذي بلغ سعر السهم استوعب هذه العناصر اإليجابية. إن االنفاق الر

نمو المبيعات وربحية السهم المتوقعة عن في تخفيض توقعات النمو، بغض النظر  قد أسهما للقطاع،  % 6-%6% مقابل ...

لمقابل نتوقع أن ترفع . في ا96..-94..لألعوام ما بين ، وذلك % على التوالي8.4و % 6.6عند متوسط سنوي مركب وقدره 

شركة أسالك من انفاقها الرأسمالي عند تحسن النشاط في قطاع االنشاءات وذلك للحفاظ على مستوى التدفقات النقدية على المدى 

بناء على  96.8للقطاع عند الربحية المتوسط الموزون لمكرر في تقيمنا لسعر السهم البعيد. نبقى متحفظين في تقييمنا واستخدمنا 

 .  .9..ربحية السهم المتوقعة لعام 

 

 البيع سيحسن الهوامش الكفاءة التشغيلية
مدعومة بنمو عالي في قطاع الحديد، ونمو  96..مليار لاير في العام  ..9تشير تقديراتنا إلى تحقيق الشركة ايرادات وقدرها 

وانخفاض في أسعار الحديد العالمية، فإننا نتوقع تحسناً في  الكفاءة االنتاجيةمعقول في القطاعات األخرى. مع تحسن مطرد في 

سيتحسن بشكل تدريجي  المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالك الهوامش. تشير توقعاتنا إلى أن هامش الدخل قبل

ليون لاير في نفس م ..9. كما نتوقع أن يصل صافي الدخل إلى 96..% بحلول العام ..94نقطة أساس ليصل إلى  ..بمقدار 

. سيؤثر مستوى الرفع المالي المنخفض على نمو العائد على حقوق المساهمين البالغ حاليا مستقرالعام، مما يشير إلى نمو 

 ، وهو المستوى الذي يمكن للشركة تحقيقه بسهولة.96..في العام  %6.9.%، ليصل حسب توقعاتنا إلى ....

 

 إلى السوققطاع ذو دورة اقتصادية، ودخول سهل 

مليار لاير،  ..6.ليصل إلى  .9..-8...% في الفترة ما بين 6.8نما حجم سوق قضبان الحديد بمتوسط سنوي مركب وقدره 

نسبة من الحديد المستورد لتغطية الطلب. ونظراً لسهولة دخول السوق وقلة التنظيم في المنشآت التجارية العاملة فيه، فإن وجود مع 

حدة المنافسة تكون مرتفعة. لذلك، فإن من السمات الطبيعية في هذا السوق هو انخفاض الهوامش وارتفاع حدة التذبذب في أسعار 

مستويات المثلى. من المتوقع أن يتحسن الوالتكاليف عند  االنتاجأنه يمكن تحقيق الكفاءة حين يكون  نعتقدوعليه فإننا المواد األولية، 

 النشاط في القطاع بتحسن سوق االنشاءات، وبالتالي ارتفاع الطلب على الحديد.

 

 ، لكن السعر مرتفععائد نقدي مشجع

والتي تتداول عند مكرر ربح  مرة، لتكون بذلك اقل تقييما من شركة بوان ..96تتداول شركة أسالك حاليا عند مكرر ربح  

 94..لألعوام  ..96و  96.6متوقع عند  ية، اذا ما اخذنا باالعتبار أن قطاع الحديد هو القطاع الرئيس. مع مكرر ربح6...

حيث من المتوقع أن يعاد تقييم أسهم الشركات  يعتبر عادالً، 96.8على التوالي، فإن مكرر الربح المستهدف عند  .9..و

متوسطة الحجم بعد دخول المستثمر األجنبي لسوق األسهم السعودية. نظراً لقوة مركز السيولة والتوزيعات النقدية السابقة، فإننا 

%. نوصي 4.6توى ليكون العائد النقدي على السهم عند مس 94..للسهم في العام  ....نتوقع ثبات التوزيعات النقدية عند 

 طويلة المدى حتى تتبين مالمح االنفاق الرأسمالي وفوائد االندماج. ونبقي على نظرتنا االيجابيةباالحتفاظ بالسهم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

األساسية المالية البيانات  

4102*  4102*  4102* ديسمبر )مليون لاير(  10السنة المالية تنتهي في  2013   

 
 اإليرادات 1,001 1,051 1,125 1,192

 الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالك 138 147 160 169

 صافي الدخل 110 118 128 135

 ربحية السهم )لاير( 2.50 2.68 2.92 3.09

 أرباح السهم الموزعة )لاير( 2.22 2.25 2.50 2.50

الدفترية للسهم ) لاير(القيمة  10.78 11.24 11.71 12.35  

 العائد على متوسط األصول 23% 22% 23% 24%

 العائد على متوسط حقوق الملكية 25% 24% 25% 26%

15.4x 16.3x 17.7x 19.0x مكرر الربح 

3.8x 4.1x 4.2x 4.4x  مكرر القيمة الدفترية  

1.7x 1.9x 2.0x 2.1x  /اإليراداتالسعر  

12.6x 13.6x 14.4x 14.9x  قيمة المنشأة /  الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك

 قيمة المنشأة / اإليرادات 1.7x 1.8x 1.9x 2.0x واالستهالك  

 إجمالي العوائد المتوقعة

لاير 4..46 94.. -أكتوبر-.9 السعر في   

%1.4  العائد المتوقع لسعر السهم 

%4.6 األرباح الموزعةعائد    

 إجمالي العوائد المتوقعة 94.9%

 بيانات السوق

لاير ...6./...9. أسبوعاً  ..أعلى/أدنى سعر خالل    

مليون لاير 5.86.  القيمة السوقية 

مليون لاير .9519  قيمة المنشأة 

 األسهم المتداولة  ..44 مليون

88..% 
األسهم المتاحة للتداول )األسهم 

 الحرة(

.8..1 
 .9متوسط حجم التداول اليومي )

 شهرا باآلالف(

 الوزن في المؤشر العام السعودي %...

9..9.SE رمز الشركة في رويترز 

ASLAK AB رمز الشركة في بلومبيرغ 

 أداء السهم

 

 المصدر: بلومبيرغ

مؤشر التشييد 

 والبناء

مؤشر تداول 

 العام
   أسالك

4,538 10,378 46..4 

 

94..-أكتوبر-.9  

 إجمالي التغير

 

 

 

شهور 6 26.4% 10.1% 12.2%  

 سنة 43.3% 30.0% 31.7%

 سنتان 94.8% 55.3% 57.8%

 كبار المساهمين

 خالد سعد الكنهل 7.0%

 نهاز لالستثمار التجاري 5.0%

 األفراد 88.0%
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(12121-22 رقم) ةالسعودي يةالمال سوقال ةهيئ ترخيص بموجب تعمل المالية الرياض شركة  

 السهم تصنيف

 ُمصنّف غير بيع احتفاظ شراء قوي شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

 ≤ 25% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

≤ 15% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

> 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت فيه مبالغ سعر

 

 الرئيسي المكتب

 المالية الرياض

 20006 بريد صندوق

 00429 الرياض

 السعودية العربية المملكة

 الهاتف

800 124 0010 

 اإللكتروني الموقع

www.riyadcapital.com 

 اإللكتروني البريد

research@riyadcapital.com 

 

 بيان إخالء المسؤولية

ل أو بأية طريقة، بدون موافقة تم إعداد هذا المستند البحثي الستخدام عمالء الرياض المالية، وال يجوز إعادة توزيعه أو نقله، أو نشره، كلًيا أو جزئًيا، أو بأي شك

يشكل استالم هذا المستند البحثي، ومراجعته موافقة من جانبك على عدم إعادة توزيع أو نقل، أو نشر المحتويات، أو اآلراء، أو  .المالية الرياضصريحة من كتابية 

تم الحصول على المعلومات الواردة في  وقد االستنتاجات، أو المعلومات الواردة في هذا المستند لآلخرين قبل نشر تلك المعلومات بشكل عام من قبل الرياض المالية.

نوع فيما يتعلق بالبيانات، هذا المستند من مصادر عامة متنوعة نعتقد بأنها موثوقة، لكننا ال نضمن دقتها، وال تقدم الرياض المالية أي تعهدات، أو ضمانات من أي 

وال يوفر هذا المستند البحثي سوى معلومات  ن المعلومات مستوف أو خال من أي خطأ.والمعلومات المقدمة، وال تتعهد الرياض المالية، بأن محتوى هذا المستند م

ك السندات أو وال تشكل أية معلومات، أو أي رأي معلن عرضاً، أو دعوة لتقديم عرض، أو شراء، أو بيع أي سندات، أو منتجات استثمارية أخرى متعلقة بتل عامة،

وضع مالي، أو احتياجات خاصة بأي  قديم استشارة استثمارية شخصية، كما أنه ال يضع في اعتباره أهداف استثمارية، أووال يقصد بهذا المستند ت االستثمارات.

 شخص بعينه قد يتلقى هذا المستند.

رات، أو استراتيجيات استثمارية االستثمار في أي سندات، أو استثما مالئمةيجب على المستثمرين السعي للحصول على استشارة مالية، أو قانونية، أو ضريبية بشأن 

كما ينبغي أن يراعي المستثمرين أن  أخرى تمت مناقشتها، أو التوصية بها في هذا المستند، ويجب عليهم تفهم أن البيانات الخاصة بالتوقعات المستقبلية قد ال تتحقق،

وبناء عليه، فقد يحصل  قيمة مثل تلك السندات، واالستثمارات قد ترتفع، أو تهبط. ، إن وجد، وأنأو االستثمارات األخرى قد يتذبذبالدخل المتحقق من تلك السندات، 

وقد يكون للرياض المالية أو الموظفين لديها )بما في ذلك المحللين البحثيين( حصة مالية في سندات المُصدِّر  المستثمرون على أموال أقل مما استثمروه بالفعل.

رين(، أو االستثمارات ذا وال تتحمل الرياض المالية مسؤولية أية خسارة، أو أضرار قد ينشآن، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي استخدام  ت الصلة.)المُصدِّ

 للمعلومات الواردة في هذا المستند البحثي، وقد يخضع هذا المستند البحثي للتغير بدون إشعار مسبق.
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