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

 

 رئيسية مواضيع

 اإلسمنت شركات على ذلك وتأثير اإلنشاءات أنشطة في التباطؤ أثار لقد
 بتوزيع الخاصة سياسته على المحافظة على القطاع مقدرة حول أسئلة

.مرتفعة أرباح توزيعات معدالت لديها التي الشركات وبخاصة األرباح،

 إدارة البحوث
 عبد هللا الجربوع

Tel +966 11 211 9471 , aljarbooaam@alrajhi-capital.com 

 :سنوي ربع تقرير – اإلسمنت قطاع
 آمنة  تزال ال األرباح توزيعات

 المرتفعة أرباحه لهوامش نظرا   السخية أرباحه بتوزيعات طويلة لفترة معروفا   اإلسمنت قطاع ظل

 يبلغ األرباح توزيعات ىعل عائد متوسط القطاع ويحقق. جيدة نقدية تدفقات و لميزانيات تحقيقه مكانيةإو

 آخر قطاع ألي عائد أي من وأكثر% 1.5 يبلغ الذي تداول مؤشر متوسط من كثيرا   أعلى وهو ،1.5%

 اآلونة في تمت التي اإلصالحات اثر على المبيعات أحجام في انخفاضا   شهد قد القطاع أن بيد. المملكة في

 على التأثير إلى التباطؤ هذا أدى وقد. االنشاءات أنشطة في تباطؤ إلى أدى مما العمل، سوق في األخيرة

 ولقد. 3151 في ككل السوق قطاعات بأداء مقارنة القطاع أداء تدني عنه نتج مما اإلسمنت، شركات أداء

 على القطاع مقدرة حول أسئلة اإلسمنت شركات على ذلك وتأثير اإلنشاءات أنشطة في التباطؤ أثار

 أرباح توزيعات معدالت لديها التي الشركات وبخاصة األرباح، توزيعب الخاصة سياسته على المحافظة

 .مرتفعة

 جيد وضع في اإلسمنت شركات كانت إذا ما لمعرفة مختصرا   تحليال   الربعي، التقرير هذا في أجرينا لقد

 ال أننا عن ورغما   التحليل، هذا ولغرض. السابق للعام مستوياتها بنفس أرباحها توزيعات على للمحافظة

 األداء وتحليل بدراسة قمنا فقد ،3152من  الثاني النصف في ينتعش سوف القطاع بأن رأينا على نزال

 في تستمر سوف اإليرادات أنب افتراض على( النقدية التدفقات وبخاصة) شركة لكل المتوقع المالي

 إنفاقها على تحافظ سوف الشركات بأن أيضا   افترضنا وقد. العام من القادمة األرباع خالل اإلنخفاض

 رأسمالية مصروفات لديها التي الشركات تلك باستثناء السابقة، إنفاقها مستويات بنفس  الرأسمالي

 .تحليلنا في أيضا   االضافية الرأسمالية المصروفات هذه االعتبار في أخذنا والتي مجدولة

 بمقدورها يكون سوف بتغطيتها نقوم التي الشركات معظم أن إلى تشير اليها، توصلنا التي النتائج إن

 .باالنخفاض اإلنشاءات قطاع استمر لو حتى العام لهذا أسهمها أرباح توزيعات على المحافظة

 

  بعد خصم النفقات الرأسمالية صافي النقد المتوفر  1 شكل   

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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 المصدر: بيانات الشركة، الراجحي المالية   

 العربية إسمنت وشركة السعودية إسمنت شركة مثل والراسخة الكبيرة اإلسمنت شركات معظم إن

 على التغلب على ساعدها مما قوية مراكز مالية لديها القصيم سمنتإ وشركة اليمامة سمنتإ وشركة

 على الحصول بإمكانية تنعم سمنتاإل شركات نإف ذلك، لىإ وباإلضافة .العمالة الناتجة من شح زمةاأل

 كثير في لتتجاوز أرباحها هوامش زيادة من مكنها مما بسهولة الخام المواد وتوفر خيصةر بأسعار الوقود

 شركات التحتية ةالبني على القوي اإلنفاق إضافة إلى المنخفض التكلفة هيكل ساعد لقد %.11 األحيان من

 .لماضيةا القليلة السنوات خالل ضخمة نقدية تدفقات وتحقيق قوية مراكز مالية تكوين في سمنتاإل

 .الشركات هذه من واحدة كل حول نظرنا هةوج يلي ما في ونوضح
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 4 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 

 هذا خالل أسهمها أرباح توزيعات مستوى على للمحافظة جيدة وضعية في القصيم سمنتإ شركة تعتبر القصيم: إسمنت

 نإف، ذلك لىإ باإلضافة. تقريبا   الديون من خالية ميزانيتها أن كما رأسماليال نفاقإلل هامة خطط الشركة لدى وليس. العام

 لو حتىف .المصاريف احتواء في ساعد مما المملكة، خارج من التكلفة مرتفعال الكلنكر من كميات تستورد لم الشركة

 لاير مليون 011 حوالي تحقيق على قادرة الشركة تظل فسوف العام، هذا خالل% 2 بنسبة الشركة يراداتإ انخفضت

. وقد أعلنت الشركة عن أرباحها للربع الثاني و البالغة ( للمقارنة 3 الشكل الى الرجوع يرجى)  صافية نقدية كتدفقات

والتي جاءت كذلك أعلى من توقعاتنا البالغة  (ربعي اساس على% 5+ سنوي، اساس على% 5.1-)مليون لاير  505

لاير للسهم الواحد  1بواقع  3152مليون لاير. و أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع أرباح عن النصف األول من عام  511

 .لاير للسهم( 1..3)وهي أعلى من توزيعات العام الماضي والبالغة 

 من األول نصفال خالل سمنتاإل من مبيعاتها في% 33 بنسبة نخفاضا  ا اليمامة سمنتإ شركة واجهت اليمامة: سمنتإ

 % 52 بنسبة سمنتاإل من مبيعاتها في خفاضناال مواجهة في ستستمر الشركة أنب افترضنا للشركة، تحليلنا وفي .3152

 كصافي لاير مليون 23. حوالي تحقيق من الشركة تتمكن أنب توقعن ذلك، عن ورغما   .3151 بعام مقارنةلكامل العام 

 نسبة زيادة الشركة استطاعت ذاإ لاير مليون 011 ةقيمإجمالية ب أرباح توزيع من يمكنها مما تشغيلية نقدية تدفقات

مليون لاير  .31وقد أعلنت الشركة عن أرباحها للربع الثاني و البالغة  .الصافية األرباح تراجع ظل في الموزعة رباحاأل

، وأعلن مجلس اإلدارة عن توزيع أرباح عن النصف األول (ربعي اساس على% 52+ سنوي، اساس على% 33.2-)

)مساوية لتوزيعات العام  مليون لاير ..111لغ و إجمالي توزيعات تب لاير للسهم الواحد 5.1بواقع  3152من عام 

 .الماضي(
 

 ( لاير مليون)  موزعة أرباح  2 شكل   

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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 المالية الراجحي الشركة، بيانات: المصدر   

 

 مبيعات انخفضت فقد .سمنتاإل قطاع في أداء   الشركات أسوأ من واحدة الجوف سمنتإ شركة كانت :الجوف سمنتإ

 انخفضت 4141 من األول نصفال وفي ،4142 في سنوي أساس على% 41 بنسبة سمنتاإل من السنوية شركةال

 مبيعات انخفضت وقد .المشاكل بعض تواجه تزال ال الشركة أن لىإ يشير مما سنوي، أساس على% 41 بنسبة المبيعات

 فيها الشركة تحقق التي)و األخرى لمناطقا في مبيعاتها قفزت بينما ،%11 بنسبة الشمالية المنطقة في الجوف شركة

 التدفقات ظلت وقد. الشمالية المنطقة في المبيعات تراجع عن يعوض لم ذلك ولكن ،%14 بنسبة ها(ايرادات من% 11

 التحسن في بدأت ولكنها ،4141 في التشغيلية عملياتها الشركة بدأت أن منذ السالبة المنطقة في للشركة الصافية النقدية

 استمرت ما ذاإو. العادية مستوياتها في االستقرار في الرأسمالية المصروفات وبدء يراداتاإل لتزايد نظرا    عام بعد عاما  

على  يتعينوس لاير، مليون 41- تبلغ سالبة نقدية تدفقات تحققبأن  نتوقعف العام، هذا نهاية حتى تباطؤبال الشركةمبيعات 

 مليون 51 بلغت التيو السابق للعام أرباحها توزيعات مستوى على لمحافظةل االقتراض على عتماداإل إسمنت الجوف

 .لاير

 على% 44 بنسبة مبيعاتها انخفضت ذإ ضعيفكان  أيضا   السعودية سمنتاإل شركةل تشغيليداء الاأل السعودية: سمنتإ

 فسوف العام، هذال% 9 بنسبة السنوية المبيعات جماليإ تانخفض اذا وحتى .4141 من األول النصف في سنوي أساس

 مليارال حواليب أرباح توزيع من سيمكنها مما تشغيلية، نقدية تدفقات شكل في لاير مليار 4.2 تحقيق من الشركة تتمكن

 .الماضي العام مع توزيعات يتماشىهو ما و لاير،

 قفزة حققتهذا العام حيث القطاع ل تجاهإ خالفت التي الشركات من واحدة العربية سمنتاإل شركة كانت العربية: إسمنت

 الطلب تجمعات مناطق من لقربها نظرا   ،4141 من األول النصف في سنوي اساس على% 25 بنسبة مبيعاتها في
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 3 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 صافية تشغيلية نقدية تدفقات شكل على لاير مليون 511 من أكثر الشركة تحقق أن ونتوقع. الضخمة المشاريع ومواقع

 .الماضي العام مستويات بنفس أرباح توزيعات لدفع مرن ضعو في الشركة سيجعل مما العام، هذال

 تحقيق في استمرارها إضافة إلى قوية مراكز مالية عام بشكل لديها بتغطيتها، نقوم التي سمنتاإل شركات نإف وباختصار،

 الشهرية سمنتاإل مبيعات تزال وال. المجزية رباحاأل توزيعات على المحافظة من يمكنها مما جيدة تشغيلية نقدية تدفقات

. القادمة األشهر خالل مستوياتها ألدنى بلوغها بعد االرتفاع في تبدأ وربما أبطأ، بمعدل ولكن االنخفاض في مستمرة

 4141 من الثاني النصف في نشاءاتاإل قطاع نتعشي أن نتوقع أنناب السابقة تقاريرنا في ذكرنا فقد ذلك، لىإ باإلضافة

 أنب نعتقد إنناو. المملكة لىإ النظامية العمالة من جديدة ألعداد المرتقبة وبالعودة القوي، الحكومي نفاقباإل مدعوما  

 جعل في تاريخيةال ناحيةال من تسهم ظلت التي و المرتفعة هاأرباح توزيعات على المحافظة من ستتمكن سمنتاإل شركات

 .المملكة في ربحية ستثماريةاإل الخيارات أكثر من واحدا   القطاع

 

  لمؤشرات الرئيسيةا

 سمنتستهالك اإلا
 انخفضت ،4141 من األول الربع ففي .سنوي أساس على االنخفاض في المملكة في سمنتاإل استهالك استمر لقد

 في المبيعات انخفضت حيث التراجع في بدأ االنخفاض معدل أن بيد .سنوي أساس على% 4 بنسبة سمنتاإل مبيعات

 كما االنتعاش اتجاه في ناآل يسير القطاع أن على مؤشرا   ذلك ويعتبر. سنوي أساس ىعلفقط % 1 بنسبةالربع الثاني 

 نقص) مؤقت عامل لىإ باألحرى تعزى كانت األخيرة القليلة شهراأل في حدثت التي الطلب اختالالت أنبو ،نفا  آ ذكرنا

 الشروع يتوقع التيو الجديدة التحتية ةالبني مشاريع إن. القطاع الهذ ساسيةاأل المقومات في المدى بعيد تغير وليس( العمالة

 قطاع على الطلببأن يكون  ستضمن الجديدة، سكاناإل لمشاريع المرتفع الطلب ومستوى القريب المستقبل في فيها

 .البعيد و المتوسط المديين في قويا   سمنتاإل

 ( طن أل ) اإلسمنت استهالك  3 شكل   

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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 ماليةال الراجحي اليمامة،: المصدر   

 

سمنت خالل من حيث مبيعات اإل سمنت العربية هي األفضل أداء  ومن بين الشركات التي تشملها تغطيتنا، تظل شركة اإل

ذا تم إ، ككل ن الشركة تعتبر من الشركات األفضل أداء مقارنة بالقطاعإوفي حقيقة األمر، فيونيو. الفترة من يناير الى 

خالل % على أساس سنوي 25بنسبة  سمنت العربية ارتفاعا  إقد حققت شركة فت. حصائياحذف الشركات الجديدة من اإل

في القطاع لنفس  % للقطاع ككل. أما الشركات األسوأ أداء  5أشهر األولى من هذا العام، مقارنة بانخفاض بنسبة  ستةلا

سمنت السعودية إو ،% على أساس سنوي(41-أسمنت الجوف )و(،  % على أساس سنوي44- أسمنت اليمامة ) :الفترة

 % على أساس سنوي(.44-)
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 4 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 مستويات المخزون
 ونتيجة .نتاجاإل مستوياتإرتفاع و الطلب تباطؤ ثرإ على رتفاعاإلب سمنتاإل لشركات المخزون مستويات استمرت لقد 

 بنسبة بارتفاع ،4141 يونيو في طن مليون 45 بلغ الكلنكر من قياسي  مرتفع مخزون مستوى ككل القطاع شهد فقد لذلك

 مستويات خفض لىإ تضطر سوف الشركات أنب نعتقد نناإ (.1 الشكل لىإ الرجوع يرجى) سنوي أساس على% 401

 .القادمة األشهر فيالقطاع  ظروف تتحسن لم اذا العادية المستويات لىإ مخزونها بمستويات العودة تستطيع حتى انتاجها

وعلى  المثال، سبيل علىف .الكلنكر من مخزوناتهاو اإلنتاج بها تدير التي ةالطريق في الشركات ومن ناحية أخرى، تختلف

 خالل الكلنكر من انتاجها من رفعت السعودية سمنتاإل شركة إال أن الطلب، لتباطؤ المبكرة المؤشراتبروز  نم الرغم

 بنسبة الكلنكر من هاانتاج القصيم سمنتإ رفعت في حين سنوي، أساس على% 41 بنسبة 4142 عام من الثاني النصف

 اساس على% 221 بنسبة السعودية سمنتإ لشركة الكلنكر مخزون مستوى قفز فقد الضعيف، للطلب ونتيجة .فقط 5%

 .الفترة لنفس فقط% 41 بحوالي القصيم أسمنت لشركة الكلنكر مخزون ارتفع بينما ،4142 بنهاية سنوي

  الكلنكر )أل  طن( مخزون  4 شكل   

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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 المالية الراجحي اليمامة،: صدرالم     

 

 قامت التيو اليمامة، سمنتإ ذلك وشمل العام هذا من األولى أشهر الستة خالل انتاجه بخفض الشركات من فقط قليل عدد قام لقدو

 الكلنكر من اليمامة شركة مخزون مستوى ارتفع فقد ذلك، عن ورغما  . سنوي أساس على% 2 بنسبة الكلنكر من انتاجها بخفض

 .المنافسة مستوى وارتفاع المبيعات أحجام نخفاضإل نتيجة يونيو في سنوي أساس على% 4140 بلغت بنسبة حادا   ارتفاعا  

 أساس علىو التوالي على% 440 و% 442 بنسبة ارتفاعا   والجوف القصيم شركتا شهدت فقد تغطيتنا، شملتها التي الشركات بين ومن

 جانب من. سنوي أساس على% 401 بلغت التيو ككل القطاع في  االرتفاع بنسبة مقارنة ،4141 يونيو شهرل مخزوناتهما في سنوي

 الشهر خالل المخزون مستويات نمو حيث من القطاع%( 091)  السعودية سمنتإو%( 4140)  اليمامة شركتا تصدرت فقد خر،آ

 .1 الشكل من ذلك لنا يتضح كما ،وعلى أساس سنوي الماضي

 (طن أل )  شركة لكل نكرالكل مخزون  5 شكل

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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 المالية الراجحي اليمامة،: المصدر   
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 5 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 إضافية ألغراض أبحاث األسهم  معلوماتاإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن 

 إخالء من المسئولية
لالستخدام العام من عمالء شركة الراجحي المالية وال يجوز إعادة توزيعها أو أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية 

عليها يعتبر بمثابة موافقة من عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذه الوثيقة واإلطالع  اإلفصاحإعادة إرسالها أو 
ومات للعموم من جانب شركة الراجحي المالية.  م على عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلجانبك

ات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المالية ال تقدم أية إقرارات أو ضمانات وقد تم الحصول على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلوم
 ر مضللة  أو أنها تصلح أليالبيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غي بشأن( ضمنية)صريحة أو 

ع أي أوراق مالية أو غيرها هذه إنما تقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعوة لتقديم عرض لشراء أو بي البحث. فوثيقة محددغرض 
ض من هذه الوثيقة تقديم مشورة شخصية في مجال االستثمار كما أنها ال تأخذ في االعتبار األهداف من المنتجات االستثمارية ذات الصلة بتلك األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغر

 االستثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجات المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة. 

مدى مالءمة االستثمار في أي أوراق مالية ، أو استثمار آخر أو أية استراتيجيات استثمار جرت مناقشتها ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونية أو الضريبية بشأن 
ظة أن الدخل من أوراق تتحقق.  كذلك ينبغي للمستثمرين مالح أو التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ال

ن عرضة لالرتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات في أسعار مالية من هذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكو
، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل من مبلغ رأسمالهم المستثمر أساسا.   من استثمارات معينة.  وبناء عليه المتأتيالصرف قد يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل 

ية في األوراق المالية للجهة أو الجهات ( مصلحة مالويجوز أن يكون لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لها )بما في ذلك محللي البحوث
، بما في ذلك المراكز طويلة أو قصيرة األجل في األوراق المالية ، وخيارات شراء األسهم أو العقود اآلجلة أو الخيارات األخرى أو  المصدرة لتلك األوراق المالية أو االستثمارات ذات العالقة

مات  أو كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت آلخر بأداء الخدمات المصرفية االستثمارية أو غيرها من الخد المشتقات ، أو غيرها من األدوات المالية. 
.  وشركة الراجحي المالية ، بما في ذلك الشركات التابعة السعي لتأمين الخدمات المصرفية االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث

ة ، من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه لها وموظفيها ، ال تكون مسئولة عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشر
 الوثيقة من وثائق البحث. 

علومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيها للتغيير دون إشعار مسبق.  وشركة الراجحي المالية ال تتحمل أي مسؤولية عن تحديث المتخضع هذه 
بأي شكل أو بأي وسيلة. كما يراعى أن هذه الوثيقة من وثائق البحث ليست موجهة إلى أو  البحث.  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا

كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيثما يكون مثل هذا التوزيع أو النشر أو توافر أو  سواءمعدة للتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان 
 ط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.استخدام هذه الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شرو

 اإلفصاح عن معلومات إضافية:
 

 شرح نظام التصنيف  في شركة الراجحي المالية   .1

اء أسقهم الشقركات الماليقة وعقدد المالية نظام تصني  مكون من ثالث طبقات على أسا  االتجاه الصعودي المطلق  أو االنخفقاا المحتمقل لجميقع األسقهم فقي غطقار تبطيتهقا باسقتثن الراجحية تستخدم شرك
 قليل من الشركات األخرى غير الملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية : 

 شهور. 9-6٪ فو  السعر الحالي للسهم ، ونتوقع أن يصل سعر السهم للمستوى المستهد  خالل أف  زمني بحدود 15سعرنا المستهد  يزيد على  : Overweight "زيادة المراكز"

 شهرا.  9-6خالل فترة  ٪ فو  سعر السهم الحالي15٪ دون سعر السهم الحالي و 5:   نتوقع أن يستقر سعر السهم عند مستوى يتراوح بين  Neutral "المحافظة على المراكز"

 شهرا.  9-6٪ دون مستوى السعر الحالي للسهم ، ونتوقع أن يصل سعر السهم غلى المستوى المستهد  خالل فترة 5:  يكون سعرنا المستهد  أكثر من Underweight "تخفيض المراكز"

 تعريفات:  .2

 شهرا. وبعبارة أخرى ، فهم يتوقعون أن يصل سعر سهم معين غلى المستوى المستهد  خالل تلك الفترة. 9-6بحدود : يوصي محللونا باعتماد أف  زمني يتراوح Time horizon "األفق الزمني"

،  سهم أو القطاع المعني ، مثقال ذلقكلل : نحن نقدر القيمة العادلة لكل سهم من األسهم التي نقوم بتبطيتها. وهذا يتم في العادة بإتباع أساليب مقبولة على نطا  واسع ومناسبةFair value القيمة العادلة""
 . SoTPأو تحليل مجموع األجزاء  DCFاألسلوب الذي يستند غلى تحليل التدفقات النقدية المخصومة 

لسقعر.  وققد تكقون هنقاك أسقباب تبقرر بشقكل جيقد عقدم :  قد يكون هذا السعر مطابقا للقيمة العادلة المقدرة للسهم المعني ، ولكن قد ال يكون بالضرورة ممقاثال لهقذا اTarget price "السعر المستهدف"

، نقوم بتحديقد سقعر مسقتهد  يختلق  عقن القيمقة العادلقة المققدرة لقذلك السقهم ، ونشقرح األسقباب  احتمال أن يصل سعر سهم من األسهم غلى القيمة العادلة المحددة ضمن أفقنا الزمني.  وفي مثل هذه الحالة
 التي دفعتنا للقيام بذلك. 

اح أو األداء التشقبيلي للشقركة المعنيقة يتجقاوز أو مالحظة أن تحقي  أي سعر مستهد  يخضع ألوضاع السو  بوجه عام واالتجاهات االقتصادية وغيرها من العوامل الخارجية ، أو غذا كانقت األربق يرجى
 دون مستوى توقعاتنا.

 لالتصال
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