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علمشركة   
ى  لف إ. نرفع السعر المستهد2023 توجيهاتو  2022 عاموية في ئج ق نتا

   لاير لسهم 460
بنمو  ووجهت   ،%12-10بنسبة  والتي كانت أعلى من توجيهاتها  ، 2022% في عام  20بنسبة  علم إيرادات نمت  ▪

 . %16-14بنسبة   اإليراداتبنمو   2023لعام  ايرادات 

  إيرادات يق نمو  ات قيمة مضافة سوف تعلن عنها لتحقخدمات ذو المنتجات  سلسلة من    لديهاأن الشركة  اإلدارة    نوهت ▪

 . مستدام

  400  سابقًا)    2024م  ضعف لعا   30ربحية سهم    أساسعلى    لاير للسهم  460لى  إبرفع السعر المستهدف  قمنا   ▪

 . على تصنيف زيادة المراكز ظنحاف ( و 2023ضعف لعام    30على أساس  لسهم لاير ل

،  التأشيراتو، ومعالجة جوازات السفر  شهدت السنوات القليلة الماضية رقمنة هائلة في اإلقراض  زيادة تدريجية في اإليرادات:

،  ، ال تقوم الشركة بتطوير منصات جديدة فحسب، وما إلى ذلكخدمات المعلوماتو  الحكومية و،  وأنشطة التكنولوجيا المالية

نحن    ت الحالية من خالل إضافة خدمات ذات قيمة مضافة تساعد في تحقيق المزيد من الدخل.بل تواصل أيًضا توسيع المنصا 

،  بشكل عام  العمرة.  وتأشيرة الحج    للحصول على   نسكمثل  تقديم منتجات    يساعده أن هناك مجااًل كبيًرا لمزيد من النمو    رىن

 نرى أن  . يمكن  22-2018٪ )معدل نمو سنوي مركب( على التوالي خالل  26٪ و  24واألرباح بنسبة    اإليرادات  نمت

 بشكل غير عضوي أيًضا.  اإليراداتتساعد في نمو واالستحواذ اج العديد من عمليات االندم

2023توجيهات عام و  2022نمو قوي لعام : 1جدول   
توقعات  
GIBC 
2023 

توجيهات 
2023 

التوجيهات 
السابقة 
2022 

2022a مليون لاير 

 معدل نمو اإليرادات  20% 10-12% 14-16% 13%

     
22% 19-21% 18-21% 21% EBIT  هامش 
 نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى صافي الربح 181% 100% 80-90% 90%

 المصدر: معلومات الشركة, جي أي بي كابيتال         

 

والكن نبقية    الي عف سعر عضامافضل من المنافسين الحليين يبرر استخدام    الهوامشو    األرباح نمو في  التقييم و المخاطر:   

، وتيرة رقمية أبطأ من تشمل المخاطر السلبية الرئيسية زيادة المنافسة.  حليينبعض المنافسين الم  منف اقل  ضع   30على  

 . مركز المعلومات الوطنيالبيانات مع  قيةاتفا، وفقدان ، وتضخم أعلى في األجور المتوقع

 المقاييس المالية الرئيسية :2 جدول

ريال سعودي )مليون(  2022 2023م م 2024 م 2025   

 اإليرادات   4,606  5,413  6,145  6,696

 معدل نمو اإليرادات  20% 18% 14% 9%

 جمالي الدخل إ  1,886  2,241  2,575  2,872

 هامش إجمالي الدخل  40.9% 41.4% 41.9% 42.9%

 الرب  ح التشغيلي   972  1,164  1,352  1,507

 يلي هامش الرب  ح التشغ 21.1% 21.5% 22.0% 22.5%

ي الرب  ح   930  1,089  1,261  1,405
 صاف 

 هامش الرب  ح  20.2% 20.1% 20.5% 21.0%

 ربحية السهم )ريال(   11.6  13.6  15.8  17.6

 التوزيعات للسهم )ريال(   5.0  6.8  7.9  9.0

23.2x 25.8x 29.9x 35.0x مكرر الربحية 

ي كابيتال    ي اي ب  كة, ج   المصدر: بيانات الشر

 بيانات السهم  

7203.SE  مؤشر تاسي 

 (مليون لايرشركة )لالسوقية لالقيمة   32,560

 متوسط قيمة التداول )مليون لاير( 40.6

 نسبة االسهم الحرة  33.0%

 المستثمرين األجانب نسبة  12.8%

 حجم االسهم الحرة في تاسي   0.61%

 بلومبيرجالمصدر: 

السهم مقارنة بمؤشر تاسي تحركات  

 
 المصدر: بلومبيرغ

  

  

   

   

   

   

   

   

   

 
 
  
 
 

 
 
  
 
 

 
 
  
 
 

  
 
  
 

  
  
 
 

 
 
  
 
 

  
 
  
 

 
  
  
 

 
 
  
 
 

 
  
  
 

  
 
  
 

  
 
  
 

       

Pritish Devassy, CFA, CPA 

+966-11-834 8467 

Pritish.devassy@gibcapital.com 

 

Abdulaziz Alawwad 

+966-11-834 8486 

Abdulaziz.alawwad@gibcapital.com 

 سهم لل/لاير 460 السعر المستهدف:

 سهم لل / لاير 407 :سعر الحالي

 %(  1.7 +~ )عائد التوزيعات%13 ~:اإلرتفاعنسبة 

 زيادة المراكز التوصية: 
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 إخالء مسؤولية 

 
أعدت وثيقة البحث هذه من قبل جي آي بي كابيتال، الرياض ، المملكة العربية السععودية لالسعتخدام العام من عمالج جي آي 

كليا أو جزئيا ، أو بأي شعععكل أو طريقة ، دون بي كابيتال وال يجوز إعادة توزيعها أو إعادة إرسعععالها أو اإلفصعععاح عنها ، 
موافقة كتابية صعععريحة من جي آي بي كابيتال. إن اسعععتالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبر بمثابة موافقة من جانبكم على 

قبل  عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسععال أو اإلفصععاح لنخرين عما تتضععمنح من محتويات وآراج ، واسععتنتاجات أو معلومات 
نشععععر تلك المعلومات للعموم من جانب جي آي بي كابيتال.  وقد تم الحصععععول على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من 
مصعععععادر ععامعة مختلفعة يعتقعد أنهعا معلومعات موثوقعة لكننعا ال نضعععععمن دقتهعا.  وجي آي بي كعابيتعال ال تقعدم أيعة إقرارات أو 

المعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضعمنها هذه الوثيقة  ضعمانات )صعريحة أو ضعمنية( بشعأن البيانات و
هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غير مضععععللة  أو أنها تصععععلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هذه إنما تقدم  

ضعا أو دعوة لتقديم عرض لشعراج أو معلومات عامة فقط.  كما أنح ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشعكل عر
بيع أي أوراق مالية أو غيرها من المنتجات االسععتثمارية ذات الصععلة بتلك األوراق المالية أو االسععتثمارات.  وليس الغرض  
من هذه الوثيقة تقديم مشععورة شععخصععية في مجال االسععتثمار كما أنها ال تأخذ في االعتبار األهداف االسععتثمارية أو الوضععع  

 ي أو االحتياجات المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.المال

ينبغي للمسععتثمرين السعععي للحصععول على المشععورة المالية أو القانونية أو الضععريبية بشععأن مدى مالجمة االسععتثمار في أي 
الوثيقة ، وينبغي    أوراق مالية ، أو اسعععتثمار آخر أو أية اسعععتراتيجيات اسعععتثمار جرت مناقشعععتها أو التوصعععية بها في هذه

للمسعععتثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المسعععتقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ال تتحقق.  كذلك ينبغي للمسعععتثمرين  
مالحظة أن الدخل من أوراق مالية من هذا النوع أو غيرها من االسعتثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سععر أو 

وراق المالية واالسعتثمارات يكون عرضعة لالرتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات في أسععار الصعرف قد يكون قيمة تلك األ
لها آثار سعلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من اسعتثمارات معينة.  وبناج عليح ، يمكن للمسعتثمرين أن يحصعلوا على 

.  ويجوز أن يكون لجي آي بي كابيتال أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر عائد يكون أقل من مبلغ رأسمالهم المستثمر أساسا
من الشعركات الفرعية التابعة لها )بما في ذلك محللي البحوث( مصعلحة مالية في األوراق المالية للجهة أو الجهات المصعدرة  

أو قصعععععيرة األجعل في األوراق المعاليعة ،  لتلعك األوراق المعاليعة أو االسعععععتثمعارات ذات العالقعة ، بمعا في ذلعك المراكز طويلعة  
وخيارات شعععراج األسعععهم أو العقود اوجلة أو الخيارات األخرى أو المشعععتقات ، أو غيرها من األدوات المالية.  كما يجوز 
لشعركة جي آي بي كابيتال أو الشعركات التابعة لها أن تقوم من وقت وخر بأداج الخدمات المصعرفية االسعتثمارية أو غيرها  

ن الخدمات  أو السععي لتأمين الخدمات المصعرفية االسعتثمارية أو غيرها من األعمال من أي شعركة من الشعركات المذكورة  م
في هعذه الوثيقعة من وثعائق البحعث.  وشعععععركعة جي آي بي كعابيتعال ، بمعا في ذلعك الشعععععركعات التعابععة لهعا وموظفيهعا ، ال تكون 

أي خسعارة أو أضعرار  أخرى قد تنشعأ ، بصعورة مباشعرة أو غير مباشعرة،   مسعئولة عن أي أضعرار مباشعرة أو غير مباشعرة أو
 من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.

تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيها للتغيير دون إشعار مسبق.  وجي آي بي كابيتال ال تتحمل أي 
علومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وال يجوز تغيير أو اسعتنسعاأ أو إرسعال أو توزيع  مسعؤولية عن تحديث الم

هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شعععكل أو بأي وسعععيلة. كما يراعى أن هذه الوثيقة من وثائق البحث ليسعععت  
كيان سعواج كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو موجهة إلى أو معدة للتوزيع أو السعتخدامها من قبل أي شعخص أو 

بلد أو أية والية قضععائية أخرى ، حيثما يكون مثل هذا التوزيع أو النشععر أو توافر أو اسععتخدام هذه الوثيقة مخالفا للقانون أو 
ترخيص ضعمن ذلك يتطلب من جي آي بي كابيتال أو أي من فروعها القيام بأي تسعجيل أو اسعتيفاج أي شعرط من شعروط ال

 البلد أو تلك الوالية القضائية.

األنشعطة الرئيسعية لشعركة جي آي بي كابيتال هي التعامل والحفظ واإلدارة والترتيب وتقديم المشعورة بموجب ترخيص هيئة  
 .37-07078السوق المالية رقم 

على نماذج التقييم الخاصة بنا.  ا  اليوم ، بناجً نستخدم نظام تصنيف يعتمد على االتجاه الصعودي المحتمل ، بعد عام واحد من 
تخفيض  ، أما بالنسعبة إلى ي من السععر الحالي٪  10 أعلى من  هو  سععرنا المسعتهدفي ، فإن المراكزبالنسعبة لتصعنيفات يزيادة  

 محايد.٪ ، لدينا تصنيف  10  -بالنسبة للعائدات التي تتراوح بين +/و٪.  10المقدر هو أقل من نخفاض  ي ، فإن اإلالمراكز

 

 تواصلوا معنا ألي استفسارات 

Pritish Devassy, CFA, CPA 

 إدارة أبحاث األسهم 

 جي آي بي كابيتال 

B1  غرناطة بزنس ، 

 11692، الرياض  89589الطريق الدائري الشرقي، صندوق بريد 

www.gibcapital.com|  Pritish.devassy@gibcapital.com 
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