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 حلول 
 مالية
 مبتكرة

 ةالتوصي محايد

 سعر السهم الحالي )ريال( 70.7

 السعر املستهدف )ريال( 65.6

ارتفاع / الهبوطنسبة لاا (7.2%)

 2018من عام  مارس 23 فى يوم

 البيانات ألاساسية )مصدر املعلومات: بلومبرغ( 

 رأس املال السوقي )مليار ريال( 27.1

 )ريال(أسبوع  52أعلى سعر خالل  73.10

 أسبوع )ريال( 52سعر خالل أدنى  57.00

 إجمالي عدد ألاسهم املتداولة )مليار( 417

 نسبة التداول الحر لألسهم )%( 39.9%
 

 مقابل مؤشر تداول )املعاد تقديره(شركة ألاسمدة العربية السعودية أداء سهم 

 
 

 أداء السهم )%( مطلق نسبي

 شهر واحد 8.8% 6.0%

 شهورا 6 17.1% 19.8%

 شهر 12 4.1% 4.4%
 

 املالك الرئيسين %

 الشركة السعودية للصناعات ألاساسية )سابك( 42.99%

12.24% 
 املؤسسه العامه للتامينات إلاجتماعيه

 

 ملبيعات ربع السنوية )مليار ريال( و هامش الربح التشغيليا

 
 23 فى يومانات بيشركة فالكم؛ ال ،بحاثألا  وكالة بلومبرج، إدارةمصدر املعلومات: 

 2018مارس 
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إلايرادات هامش الربح التشغيلي

ا

 بنسبة 2017شركة ألاسمدة العربية السعودية )سافكو( عن نتائجها للسنة املالية أعلنت 
ً
% فى مستوى إلايرادات 3.4، و التي أظهرت إنخفاضا

صانع ألعمال الصيانة. و مع ذلك ، ساعد % بسبب إغالق بعض امل13على أساس سنوي، و يعزى ذلك إلى إنخفاض حجم املبيعات بنسبة 

في تعويض تأثير إنخفاض حجم املبيعات جزئًيا. كما إنخفض صافي ربح الفترة بنسبة  2017التعافي في أسعار اليوريا خالل الربع الرابع من عام 

مصاريف إلاهالك و إلاستهالك، مدفوًعا تفاع التكاليف الثابتة و إرامليون ريال. و يمكن إرجاع ذلك إلى  879سجل ت% على أساس سنوي ل15.2

 بإطفاء تكاليف إلاغالق و التحول خالل هذه الفترة.

ت فعان دفإك ، لذلیاإباإلضافةااملستويات الطبيعية. بسبب بلوغ معدالت إلانتاج  2018بيعات في عام املأحجام سافكو من املتوقع أن تستعيد 

 لدى املستثمرين.وسط إنعدام الرافعة املرة لمستمح ابارألاتوزيعات 
ً
 جيدا

ً
ب لتقلل ایضیةامثولتعل اموالعالیاظر إبالنك ، ولذمعاو الية يعتبر أمرا

،  مهللسد" "محایوص ي بتصنيف فإنناان املحتمل، واذ ستحل إلايقبحجز السيولة ، والیةوألواد المف اعلیاتکالیم عدلالةار إزاث، وأیاورالیر اسعاأفيا

 .الواحدم هللسل یار 65.6 دفهمستر معاسع

 د إغالق املصنعاعدإلاستغالل وسط إنخفاض أعدالت تحسن م

 با) %87افكو إلى إلاستغالل لشركة سنخفضت معدالت إ، 2007في السنة املالية 
ً
( حيث توقفت %100البالغ  2016لسنة املالية مقارنة

لغرض الصيانة،  SAFCO 5مصنع  قامت بجدولة إيقاف. كما ألامونيا ملصنع التحولا إعتمادية لتحسين SAFCO 4في مشروع عمليات التشغيل 

مع ذلك  . وا2017في عام  %29.9نقطة مئوية ليصل إلى  4.6نخفض بنسبة إكان له تأثير سلبي على هامش التشغيل للشركة، والذي ألامر الذى 

لسبعة  SAFCO 3و  SAFCO 2مصنع غالق ، بما في ذلك إ2018في عام املصانع املغلقة أنه سيكون هناك عدد أقل من صرحت إدارة الشركة ، 

يوًما ملصنع ابن البيطار خالل الربع الرابع من  30ملدة إلجراء أعمال الصيانة  2018خالل الربع الثاني من عام و ذلك ثالثة أيام، على التوالي،  وا

 عات.نتعاش أحجام املبي% وسط إ95إلى إلاستغالل مستوياتها . لذا يجب أن تستعيد معدالت 2018عام 

 قد تؤدي تقلبات أسعار اليوريا إلى تقلب صافي الدخل

 من عام ديسمبراشهر من الهند. في بشكل رئيس ي رتفاع الطلب إأسعار اليوريا متقلبة للغاية وتعتمد بشكل كبير على الصادرات الصينية، مع تعد 

مقارنة بالشهر  %2.3مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بفائض العرض، قبل أن ترتفع بنسبة  %11.0، تراجعت أسعار اليوريا بنسبة 2017

ن لثانيامابعارلافياو لشركة سافكو. فصلية نخفاض إلانتاج الصيني. يؤثر هذا التقلب في أسعار اليوريا على النتائج الإالسابق في يناير بسبب 

بعاس رساأعلیاا%19.7بنسبةاإيرادات شركة سافكو ض نخفاإلیاوي إبعاسنس رساأعلیاا%21یاابنسبةاورالیر اسعاض أنخفاإ، أدى 2017م عا

انعتقدا. إسنويا ارليور اسعاألصافياحيثاتبقىاالدخلااتقلبادة يازلىادي إقداتؤر ألسعات اتقلباأن ننا شركة  إليراداتلرئيسياك المحرايا

 سافكو.

 نخفاض أسعار املواد الخام توفر ميزة تنافسيةإ

. تمتلك اململكة 2016رتفاع ألاسعار نتيجة إللغاء الدعم من قبل الحكومة في عام إسافكو بأسعار منخفضة نسبيا على الرغم من شركة تتمتع 

سافكو لشركة هذا متاح بسعر أرخص  حتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، وهو مكون رئيس ي في تكلفة إنتاج ألامونيا. واإالعربية السعودية 

على الرغم من أنه من املتوقع أن ترتفع أسعار الغاز و . منافسيها، مما يمنحها هامش تشغيل أعلى من منافسيها من الدول ألاخرىاباملقارنة مع 

هامش  التكلفة وا الريادي من نواحيكز مراالطبيعي بسبب املرحلة الثانية من إلاعفاء من الدعم، فإننا نتوقع من شركة سافكو أن تحافظ على 

 العاملية.من الشركات مقابل نظيراتها فع رتالتشغيل امل

 من املتوزيعات ألارباح بالرغم من إستمرارية صرف 
ً
 إال أن الغموض يسود الوضعستثمرين، و الذى يلقي قبوال

 حركة سعرارصد أثرها على خالل السنوات ألاربع املاضية والتي تم  %87معدل عند سافكو على نسبة الربح املوّزع للسهم شركة حافظت 

اتوزيعات ستثمار في أسواق جديدة وبالتالي تعوق السهم. ومع ذلك ، قد تحول إلادارة تركيزها إلى النمو وتسعى إلى إلاا
ً
على ذلك، إذا  ألارباح. عالوة

. ، فقد تتأثر دفعات توزيعات ألارباحربن البيطاعلى إستحواذ إلااستخدام بعض من أموالها في إسافكو شركة قررت 
ً
 تباعا

ه للوصول إلى قيمة عادلة قدرااملستقبلية التدفقات النقدية خصم باستخدام طريقة  ألاسمدة العربية السعوديةکةارشقمنا بتقييم  التقييم:

 %.2.0قدره دائم بمعدل نمو  %،8.6 ندع املال رأساملرجح لتكلفة توسط املعتبرنا إقد  ريال للسهم. وا 65.6

  2017 )م(2018 )م(2019 )م(2020

 إلايرادات )مليار ريال( 2.8 3.6 3.6 3.9

 ألارباح التشغيلية )مليار ريال( 0.8 1.4 1.5 1.8

 نصيب السهم من ألارباح )ريال( 2.1 3.5 3.7 4.4

 هامش الربح التشغيلي )%( 29.9% 39.1% 41.5% 45.4%

 إجمالي الدين / حقوق امللكية 0.0 0.0 0.0 0.0

ا)%( حقوق امللكيةالعائد على  12.8% 20.4% 21.1% 23.9%

 مضاعف الربحية 30.9 20.3 18.9 16.1

 مضاعف القيمة الدفترية 4.0 4.1 4.0 3.8

القيمة السوقية / الربح قبل خصم الفوائد و  20.5 16.1 15.1 13.0

 ستهالكإلاهالك و لاا

 شركة فالكم  ،بحاثإدارة ألا مصدر املعلومات: القوائم املالية للشركة، 
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 حلول 
 مالية
 مبتكرة

 

 

 

 ملخص التقييم

 شرح منهجية التقييم و إلافتراضات

ريال سعودي للسهم الواحد. و تم  65.60رها ألاسمدة العربية السعودية باستخدام طريقة خصم التدفقات النقدية املستقبلية للوصول إلى القيمة العادلة للسهم  و الذى يقدر بقيمة قدکةارشقمنا بتقييم 

مرة )على  20.3 ربحية قدره ألاسمدة العربية السعودية على مضاعفکةارش. من الناحية النسبية، يتم تداول سهم %2.0ره مع معدل نمو مستقبلي دائم قد% 8.6إحتساب املتوسط املرجح لتکلفة رأس املال عند 

اأساس سنوي(، مما يمثل 
ً
اإلى مؤشر "تداول" لجميع ألاسهم. %47.1بارتفاع بنسبة  عن نظرائه في القطاع، وا %52.4 بنسبة إرتفاعا

 مليون ريال    2017 )متوقع( 2018 )متوقع( 2019 )متوقع( 2020 )متوقع( 2021

1,956 1,789 1,515 1,410 825 
 

 صافى الربح قبل خصم الفوائد و الضرائب

(72) (66) (56) (53) (27) 
 

 الضرائب

433 418 403 398 487 
 

 إلاهالك و لاستهالك و إلاضمحالل

32 16 52 (81) 199 
 

 التغير فى رأس املال العامل

(414) (434) (437) (469) (725) 
 

 صافي النفقات الرأسمالية

1,935 1,723 1,475 1,205 759 
 

 صافى التدفقات النقدية للشركة

0.7 0.8 0.9 0.9  
 

 معدل  الخصم

 النقدية الحرة للشركة اتالقيمة الحالية للتدفق    1,131 1,275 1,371 1,417

                5,194     
 

 صافى القيمة الحالية )أ(

 القيمة النهائية      29,900

 القيمة الحالية للقيمة النهائية )ب(       21,904

 معدل النمو الدائم املفترض       2.0%

 معدل الخصم       8.6%

 

 القيمة العادلة للشركة )أ( + )ب( 27,098

 

 افتراضات املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال   

  
 

 املعدل الخالي من املخاطر 2.6%

 إجمالي النقدية 245

 

 عالوة تحمل املخاطر 7.0%

 إجمالي الدين 11

 

0.9x معدل املخاطرة السوقي 

 حقوق ألاقلية -

 

 تكلفة حقوق امللكية 8.6%

 قيمة حقوق امللكية )مليون ريال( 27,331

 
  

 إجمالي ألاسهم )مليون سهم( 417

 

 تكلفة الدين بعد إحتساب الضرائب 3.8%

 السعر املستهدف للسهم )ريال( 65.59

 

 الوزن النسبي لحقوق امللكية في هيكل رأس املال 99.8%

 (2018من عام  مارس 13سعر السهم الحالي )فى يوم  70.71

 

 النسبي للدين في هيكل رأس املالالوزن  0.2%

 رتفاع / الهبوط لسعر السهم الحالينسبة لاا (7.2%)

 

 املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال 8.6%

ا 

 
 

  ألابحاث، شركة فالكممصدر املعلومات: إدارة 

 املخاطر

 :الصاعدة املخاطر 

 بمعدالت تفوق التوقعات.رادات یإلاو لیانمإعلى نحٍو يتجاوز مستوى التوقعات یااورالیر اسعاع أتفارإؤدي یوف س 

 سافكو.الربحية لشركة هوامش يدعم إن التأخر في إزالة الدعم سوف  

 :السلبية املخاطر 

 مما يؤثر سلًبا على أحجام إلانتاج. ستغاللمعدالت إلاامعها في حال حدوث توقف غير مسبوق للمصانع، تنخفض  

 على بن البيطار عن طريق خفض توزيعات ألارباح، فقد يشعر املستثمرون بخيبة أمل ألن شركة سافكو إشركة  إلاستحواذ علىبغرض  ةلنقديإلاحتفاظ باإذا قررت الشركة  
ً
ا توزيع أرباحهحافظت تاريخيا

 بشكل ثابت.

 (.%50%:50بنسبة  سافكوا بين سابك وا)مشروع مشترك شركة نخفاض املكاسب من ابن البيطارإ 
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 سيةالرسومات البيانية الرئي
 

 (2017) إلايرادات تقسيم  إلايرادات )مليار ريال(

 

 

 
   

 الدين و إجمالي الرأسمالية النفقات  و هوامش الربحية  صافي الربح قبل خصم الفوائد و إلاهالك و إلاستهالك و الضرائب

 

 

 
   

 إلاستهالك و الضرائبقيمة الشركة / صافي الربح قبل خصم الفوائد و إلاهالك و   مضاعف الربحية

 

 

 
   

 العائد على التدفقات النقيدة الحرة  ألاسهم أرباح توزيعات عائد

 

 

 

 فالكم شركة  ،بحاثألا  إدارةمصدر املعلومات: 

2.862.76
3.613.653.954.14
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 ملخص الميزانيات
 
 

 معدالت النمو 2017 )م(2018 )م(2019 )م(2020

 إلايرادات (3.4%) 30.8% 1.0% 8.2%

 و إلاهالك و إلاستهالك صافي الربح قبل خصم  الفوائد و الضرائب (8.9%) 37.8% 6.0% 15.1%

 الربح التشغيلي (16.4%) 71.0% 7.4% 18.1%

 صافي الربح قبل الضرائب (14.4%) 65.7% 7.4% 17.6%

 صافي الربح (15.2%) 64.8% 7.4% 17.6%

 

 النسب )٪( 2017 )م(2018 )م(2019 )م(2020

 هامش مجمل الربح 43.5% 50.3% 51.7% 54.6%

 صافي الربح قبل خصم  47.6% 50.1% 52.6% 56.0%

 هامش صافي الربح قبل خصم الفوائد و الضرائب 29.9% 39.1% 41.5% 45.4%

 صافي هامش الربحية 31.8% 40.1% 42.7% 46.3%

 املساهمينالعائد على حقوق  12.8% 20.4% 21.1% 23.9%

 العائد على رأس املال العامل 10.9% 18.1% 18.8% 21.4%

االعائد على ألاصولا 10.5% 16.7% 17.4% 19.7%

 إجمالي الدين / حقوق امللكية 0.00 0.00 0.00 0.00

 إجمالي الدين / صافي الربح قبل خصم  (0.18) (0.16) (0.27) (0.35)

 التدفقات النقدية الحرة على العائد 2.8% 4.1% 5.0% 5.9%

 العائد الربحي 2.7% 4.1% 4.4% 5.2%

 

 التقييم 2017 )م(2018 )م(2019 )م(2020

16.1x 18.9x 20.3x 30.9x مضاعف الربحية 

3.8x 4.0x 4.1x 4.0x مضاعف القيمة الدفترية 

16.0x 19.1x 20.6x 32.6x 
و إلاهالك و  قبل خصم  الفوائد و الضرائبقيمة الشركة / صافي الربح 

 إلاستهالك

13.0x 15.1x 16.1x 20.5x  قبل خصم الفوائد و الضرائبقيمة الشركة / صافي الربح 

7.3x 7.9x 8.1x 9.7x قيمة الشركة / إلايرادات 

 

صافي قيمة الشركة / 

الربح قبل خصم  

الفوائد و الضرائب و 

 إلاهالك و إلاستهالك

 شهر( 12)

 

 مضاعف الربحية 

 شهر( 12)

 تقييمات الشركات املماثلة فى القطاع

   

 لالسمدة قيرا بواأ شركة 19.2 14.5

 يورالكالي  4.7 8.7

  الدولية يارا 13.8 7.1

 ألاملانية K+Sمجموعة  16.4 8.7

افوز أجرو الروسية 8.1 6.0

16.1x 20.3x شركة ألاسمدة العربية السعودية 

8.1x 13.8x  سيط القطاعو 

11.6x 13.8x  مؤشر تداول 

 

 

 ريال( قائمة الدخل )مليون  2017 )م(2018 )م(2019 )م(2020

 إلايرادات 2,759 3,610 3,646 3,945

 مجمل الربح 1,199 1,814 1,886 2,152

 و إلاهالك و إلاستهالك قبل خصم  الفوائد و الضرائبصافي الربح  1,312 1,808 1,917 2,208

 هامش الربح قبل خصم الفوائد و الضرائب 825 1,410 1,515 1,789

 شركات شقيقة 94 95 101 107

 صافي الفائدة (23) (23) (22) (21)

 أخرىا 10 18 18 20

 صافي الربح قبل الضرائب 906 1,500 1,612 1,895

 الزكاة (27) (53) (56) (66)

 ألاقلية - - - -

 صافي الربح 879 1,448 1,555 1,829

 نصيب السهم من ألارباح 2.1 3.5 3.7 4.4

 نصيب السهم من توزيعات ألارباح 1.8 2.9 3.1 3.7

 

 ريال( امليزانية العمومية )مليون  2017 )م(2018 )م(2019 )م(2020

 النقدية 245 292 523 781

 )باستثناء النقدية( ألاصول املتداولة 947 1,094 1,061 1,075

 ألاصول الثابتة 5,683 5,754 5,789 5,805

 ألاصول غير امللموسة 53 53 53 53

 إجمالي ألاصولا 8,347 8,653 8,930 9,264

 الخصوم املتداولة 785 851 869 900

 القروض طويلة ألاجل 11 10 10 9

 حقوق امللكية 6,861 7,101 7,360 7,664

 املساهمينإجمالي املطلوبات وحقوق  8,347 8,653 8,930 9,264

 

 ريال(مليون قائمة التدفقات النقدية ) 2017 )م(2018 )م(2019 )م(2020

االتدفق النقدي التشغيلي 1,196 1,846 1,958 2,247

اتغييرات رأس املال العامل 199 (81) 52 16

االتدفقات النقدية من ألانشطة التشغيلية 1,396 1,765 2,010 2,263

اإلانفاق الرأسمالي (725) (469) (437) (434)

االتدفق النقدي من ألانشطة لاستثمارية (703) (511) (481) (480)

االتغير في الديونا - (0) (0) (0)

اتوزيعات ألارباح (733) (1,207) (1,297) (1,525)

 التدفق النقدي من ألانشطة التمويلية (733) (1,208) (1,297) (1,525)

   املالية للشركة، فالكم لألبحاثمصدر املعلومات: القوائم 

 

 



 

 

 

 2018مارس  27  تغطية بحثية أولية

 

 

 ( سافكو) السعودية العربية ألاسمدة شركة

 SAFCO AB |  2020|  قطاع الكيماويات

 التقرير نهاية المخاطر في من وتحذير مسؤوليةال إخالء راجع فضال: المسؤولية من إخالء 5

 

 حلول 
 مالية
 مبتكرة

 

 

 لدى فالكم للخدمات الماليةالتصنيف منهجية شرح 
 

 على ذلك، يضععلى منهجية للتقييم املالي يختص بها، كما تستند توصياتها إلاستثمارية إلى البيانات الكمية والنوعية التي يجمعها املحللون املاليين ”للخدمات املالية فالكم“تعتمد شركة 
ً
نظام التقييم  . وعالوة

 تحت أحد مجاالت التوصية التالية بناء على سعر إقفال السوق، و 
ً
ا.كذلك القيمة العادلة املفترضة و إمكانية الصعود أو إلانخفاضاملتبع ألاسهم التى يتغطيتها بحثيا

 

ا%.10 من بأكثرا الحالي السعرا على تزيد العادلة القيمة     :املراكز زيادة

 

 ٪.10 بنسبة الحالي السهم سعرا من أقل أوا أكثرا إما العادلة القيمة                           محايد:

 

 ٪.10 بنسبة الحالي السهم سعرا من أقل العادلة القيمة              :املراكز تخفيض

 

 تغييرا (4) نتظار تحديث املزيد من البيانات،( إ3) نتظار البيانات املالية التفصيلية،( إ2)،املعلوماتنتظار املزيد من ( إ1)سباب التالية: ألااأو أكثر من  لسببلم يتم تحديد سعر مستهدف    اا   املراجعة: تحت

 بحوث.لاملالية، قسم ادارة اخدمات للم فالكشركة ( أي سبب آخر من 6تغيير في ظروف السوق أو )( 5)أداء الشركة،  في

 

 فالكم للخدمات املالية

 اتصل بنا على أرقام الهاتف أدناه

 8004298888 خدمة العمالء: 

  920004711 لخدمات ألاسهم:

 

 الفاكس أو مراسلتنا على الرقم أدناه

 2032546 11 966+ فاكس:

 addingvalue@falcom.com.sa إلايميل:

 

 

 :مراسلتنا على العنوان التالي

 884صندوق بريد 

 11421الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 :املخاطر من وتحذير  مسؤولية إخالء

ا

 وأن دقيقة التقريرا هذا في الواردة الوقائع أن لضمان املعقولة العناية كل اتخذت فالكم أن من الرغم وعلى بها، موثوقا بأنه ُيعتقد مختلفة عامة مصادرا من التقريرا هذا في الواردة املعلومات جمع تم لقد

 هي التقريرا هذا في الواردة ألاسعارا أوا املعلومات بأن تتعهد والا املقدمة، أواملعلومات ألاسعارا أوا البيانات دقة تضمن الا فالكم أن إالا ومعقولة عادلة هي التقريرا هذا في الواردة والتنبؤات وآلاراء التوقعات

 أوا/و عدالة أوا/و دقة على لاعتماد عدم يجب فإنه عليه وبناءًا مالية أوراق أية لشراء عرض تقديم أوا للبيع عرض أنه على ُيفسرا أن منه املقصود ليس التقريرا هذا أن كما خطأ، أي من خالية أوا صحيحة

خلي فالكم أن كما التقرير، هذا عليها يحتويا التي ألاسعارا أوا املعلومات اكتمال
ُ
 فالكم تكونا ولن محتوياته، من أي أوا التقريرا لهذا استخدام أي عن ناجمة خسارة أي عن التزام أي تقبل والا مسؤوليتها ت

 عرضة فهي وبالتالي فقط التقريرا هذا تاريخ في كما فالكم لشركة الحالية آلاراء تمثل التقريرا هذا في الواردة ألاسعارا وتوقعات والتنبؤات وآلاراء التقرير، هذا محتويات عن ألاحوال من حال أي في مسؤولة

قدم والا إشعار، دونا للتغييرا
ُ
 أسعارا من التقريرا في ورد وما التقرير، هذا في واردة أسعارا توقعات أوا تنبؤات أوا آراء أية مع متوافقة تكونا سوف املستقبلية ألاحداث أوا النتائج أوا ألاسعارا بأن ضمان أي فالكم ت

، تتحقق الا أن ويمكن فقط ُمحتملة نتيجة ُيمثل متوقعة
ً
 ألاحداث أوا والنتائج منها الُتحقق يتم لم التي ولافتراضات التأكد وعدم املخاطرا لبعض تخضع ألاسعارا وتوقعات والتنبؤات آلاراء هذه أن كما نهائيا

 اشعارا أي دونا بالتغييرات تتأثرا أوا/و تتقلب قد التقريرا هذا في إليها املشارا إلاستثمارات من أي من دخل أي أوا مذكورا سعرا أوا قيمة أي فإن سبق ما إلى وإضافة. كلي بشكل تختلف قد املستقبل في الفعلية

ا بالضرورة ليس السابق وآلاداء سابق
ً
 طابع ذات معلومات يقدم التقريرا هذا إن. ألاصل في املستثمرا املبلغ من أقل ناتج على يحصلونا قد املستثمرين فإن بيانه سبق ما كل على وبناءًا. املستقبلي لألداء مؤشرا

 أوا/و الخاص املالي الوضع إلاعتبارا بعين يأخذ والا إلاستثمارا مجال في مشورة تقديم يستهدف الا التقريرا هذا فإن ولذلك معين، مستثمرا ألي املخاطرة ومستوىا وأهداف ظروف الحسبان في يأخذ والا فقط عام

 في الخبرة ذويا من املستقلة املشورة على يحصل أن إلاستثمارا بخصوص قرارا أي اتخاذ قبل  املستثمرا علي ينبغي ولذلك التقرير، هذا على يحصل ملن الخاصة إلاحتياجات أوا/و الخاصة إلاستثمارية ألاهداف

ا الضرورة حسب آخرين مستشارين أي أوا/و ولاستثمارية املالية املجاالت
ً
ا يكونا الا قد املالية ألاوراق من النوع هذا في إلاستثمارا ألن نظرا

ً
ا البحثي، التقريرا هذا توزيع أوا نسخ يحق الا. ألاشخاص لجميع مالئما

ً
 كليا

، أوا
ً
ا.السعودية العربية اململكة في والنشرا الطبع وحقوقا الفكرية امللكية حقوقا وقوانين أنظمة بموجب محمية فيه ألاسعارالواردة وتوقعات والتنبؤات وآلاراء املعلومات وجميع جزئيا

ا.محفوظة الحقوقا جميع

ا
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