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رشكة فواز عبدالعزيز الحكري ورشكاه

تحديث النظرة االستثمارية

أعلنت شـركة فواز عبدالعزيز الحكير وشـركاه )الحكير( عن صافي ربح أعلى من المتوقع للربع الثالث للسنة 

المالية المنتهية في مارس 2020. نتوقع ارتفاع مبيعات الشركة بمقدار خانة واحدة على المدى القريب بدعم 

كل مـن إضافـة الفروع و النمو السـنوي لصافـي مبيعات الفـروع على حسـاب المثل بالمثـل )LFL( . تخطط 

الشـركة فـي التركيز على إضافة فـروع جديدة بعـد اإلنتهاء من إغالق معظـم الفروع الخاسـرة. يعتبر تحول 

الفروع خـارج المملكة العربية السـعودية للربحية خـالل الربع الثالث 2020 إشـارة إيجابية. دخلت الشـركة 

قطاع األغذية عن طريق االسـتحواذ على شـركة “االتحاد المبتكر”، األمر الذي قد يدعم مبيعات الشـركة على 

المـدى المتوسـط. نتوقع حدوث تحسـن تدريجي في الطلب مـن الزيـادة المتوقعة في الدخـل القابل لإلنفاق 

الناتـج عن نمو اإلقتصـاد وزيادة معـدل الوظائـف. من المتوقع اتسـاع الهوامش بشـكل طفيـف على المدى 

المتوسـط بدعم مـن مبـادرات تخفيـض التكاليف. نسـتمر في توصيتنا لسـهم الشـركة على أسـاس “زيادة 

المراكز” مع زيادة السعر المستهدف إلى 33.0 ريال سعودي للسهم.

من المتوقع ارتفاع المبيعات بدعم إضافة الفروع على المدى القريب: ارتفعت المبيعات خالل الربع الثالث 2020 عن ذات 

الربع من العام السابق بنسبة 4.6% إلى 1,289 مليون ريال سعودي نتيجة تطبيق استراتيجية تعزيز محفظة المحالت التجارية، 

حيث انتهت الشركة من عملية إغالق الفروع الخاسرة وتخلصت من األسماء التجارية ضعيفة األداء. نتوقع أن تركز الشركة على 

نمو المبيعات عن طريق إضافة الفروع، لذلك، من المحتمل ارتفاع مبيعات كل فرع بشكل طفيف خالل السنة المالية 2021. 

ارتفع صافي المبيعات على حساب المثل بالمثل بالمقارنة السنوية بنسبة 3.5% بعد تحقيق نمو مقارنة بذات الفترة من العام 

السابق بنسبة 1.4% في الربع األول 2020 و1,7% في الربع الثاني 2020، كما ارتفع عدد المنتجات لكل معاملة  بنسبة 1.0% عن 

ذات الفترة من العام السابق إلى 1.77 خالل التسعة شهور األولى من العام 2019. تخطط الشركة إلى إضافة أسماء تجارية 

تجريبية جديدة وذات صلة بنمط الحياة السائد ضمن األسماء التجارية القائمة في المحفظة لدعم نمو المبيعات. نتوقع ارتفاع 

المبيعات بخانة واحدة خالل السنة المالية 2021. من المتوقع ارتفاع مساهمة التجارة االلكترونية في إجمالي المبيعات والتي 

تشكل ما يقارب 1.4% من مبيعات العام 2020 لتصل إلى 5.0% بحلول العام 2023، يمكن أن يؤدي يتعافى الطلب من العام 

2021 وما بعده إلى ارتفاع أداء الحكير على المدى المتوسط.

العربية  المملكة  خارج  الشركة  فروع  مبيعات  ارتفعت  بالتفاؤل:  تبشر  للربحية  العالمية  األسواق  في  الفروع  تحول 

السعودية عن ذات الربع من العام السابق بنسبة 10.9% إلى 290.7 مليون ريال سعودي خالل الربع الثالث 2020. بلغ صافي 

الربح 66.7 مليون ريال سعودي، ما يمثل هامش صافي ربح عند 23%. تعد هذه المرة األولى التي تحقق الفروع خارج المملكة 

العربية السعودية فيها ربح خالل فترة تسعة شهور، حيث حققت الفروع في أربع دول رئيسية، أذربيجان وجورجيا ومصر 

وأرمينيا، ما يمثل 67% من المبيعات كما حققت صافي ربح خالل فترة تسعة شهور في العام 2020. تخطط الشركة للتركيز على 

هذه المناطق للمحافظة على موقعها واالستفادة من فرص النمو، حيث تم التخطيط الفتتاح المزيد من الفروع في كل من مصر 

وجورجيا ومن المحتمل في أرمينيا. من المتوقع تحسن الربحية ضمن الفروع خارج المملكة حيث تبحث الشركة عن طرق لزيادة 

الكفاءة التشغيلية. نعتقد أن ربحية الفروع خارج المملكة، والتي لم تحقق األرباح في السابق، تمثل إشارة إيجابية للنمو.

االستحواذ على شركة “االتحاد المبتكر” يوفر التنويع: وقعت الحكير في أغسطس 2019 اتفاقية االستحواذ الكامل على 

غير  المدينة  الذمم  باستبدال بعض  الشركة  المحدودة. ستقوم  التجارية  والترفيه  األطعمة  المبتكر” من شركة  “االتحاد  شركة 

أية مدفوعات نقدية. ستضيف عملية االستحواذ 10 عالمات تجارية دولية  االتفاقية  األساسية لعملية االستحواذ، ولن تتضمن 

وأكثر من 200 فرع في جميع أنحاء المملكة إلى محفظة الحكير الحالية. تخطط الشركة الفتتاح 80 فرع في السنوات الخمس 

القادمة، مع التركيز على سوق مطاعم الوجبات السريعة المتسارع النمو حيث يمكن أن تتوسع بسرعة بإنفاق رأسمالي أقل وعائد 

اإلنفاق  ارتفاع  سيدعم  حيث  األولى،  السنة  من  إضافية  أرباح  االستحواذ  عملية  عن  ينتج  أن  الحكير  تتوقع  أعلى.  استثماري 

االستهالكي والسياحة هذا القطاع. 
محلل أول

جاسم اجلبران
+966 11 2256248

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

املصدر: تقارير الرشكة والجزيرة كابيتال

أهم النسب
السنة املالية 

2019
السنة املالية 

2020)متوقع(
السنة املالية 

2021)متوقع(

33.2%32.6%20.0%هامش إجمايل الربح  
4.5%4.5%2.7%هامش صايف الربح

35.624.623.8مضاعف الربحية )مرة(
2.12.22.0مضاعف القيمة الدفرتية )مرة(

EV/EBITDA8.74.44.5 )مرة(
املصدر: تقارير الرشكة والجزيرة كابيتال

أهم البيانات املالية للسوق
5.9القيمة السوقية )مليار(
+10.2%التغري منذ بداية العام %

5220.0/30.6 أسبوع )األعىل(/ )األدنى(
210.0األسهم القائمة )مليون(

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

أداء السعر

الفروع واملبيعات لكل فرع

مؤرش السوق الرئييس - يمني الحكري (ريال سعودي) - يسار
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املصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

املصدر: بلومربغ، أبحاث الجزيرة كابيتال، تنتهي السنة املالية يف شهر مارس 

زيادة المراكز
33.0السعر املستهدف )ريال سعودي(

17.4%التغري يف السعر*
املصدر: تداول * السعر كما يف 18 فرباير 2020 

أهم البيانات املالية

السنة املالية )مليون ريال سعودي(
2019

السنة املالية 
2020)متوقع(

السنة املالية 
2021)متوقع(

5,4265,3595,449املبيعات
1,0841,7481,807إجمايل الربح
145240248صايف الربح
0.691.141.18ربح السهم
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املبيعات والربح )مليون ريال سعودي(
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املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

إغالق الفروع الخاســرة لدعم نمو الهوامش: تحسن هامش إجمالي الربح خالل الربع الثالث 2020 إلى %31.3 
من 22.4% في الربع الثالث 2019، بســبب كل من تطبيق المعايير الدولية إلعــداد التقارير المالية رقم 16 وإعادة 
التفاوض على تكلفة الشــراء مع بعض المزودين والتركيز على األســماء التجارية ذات الربحية العالية. كما ساهمت 
الفروع التي تم تعزيز جهود الســيطرة على التكاليف فيها لزيادة تحقيق الربحية. تحســن هامش الربح التشغيلي 
إلــى 11.8% خالل الربع الثالث 2020 من 6.9% في الربع الثالث 2019 بدعم كل من ارتفاع مصادر الدخل األخرى 
وانخفاض تكاليف البيع والتسويق والتي عوضت جزئيا ارتفاع تكلفة اإلستهالك. تتضمن مصادر  الدخل األخرى مبلغ 
45 مليون ريال ســعودي من تقييم األصول وهو ربح غير متكرر من غير المرجح استمراره. نتوقع استمرار ارتفاع 

كل من هامش إجمالي الربح وهامش الربح التشغيلي خالل العام 2021 بعد اإلنتهاء من إغالق الفروع الخاسرة.

ارتفاع المبيعات وتحســن الهوامش وانخفاض تكلفة التمويل يقــود نمو صافي الربح: ارتفع صافي ربح 
الشــركة بعد زيادة طفيفة في حقوق األقلية بنســبة 29.9%  لتصل إلى 34.5 مليون ريال سعودي في الربع الثالث 
2020 بدعم من نمو المبيعات بنســبة 4.6% عن ذات الفترة من العام الســابق السابق وتحسن هامش إجمالي الربح 
وهامش الربح التشــغيلي. نتوقع استمرار تحسن صافي الربح في العام 2021 بعد نمو المبيعات عبر إضافة الفروع 
وتحســن الهوامش من خالل تطبيق جهود التحكم بالتكاليف. قد يؤدي تراجع الدين لخفض تكلفة التمويل، وبالتالي 

دعم صافي الربح.

تحســن قائمة المركز المالي: حســنت الشــركة قائمة المركز المالي بشــكل كبير في الربع الثالث 2020 حيث 
انخفضت كل من التسهيالت والودائع والمستحقات إلى 479.8 مليون ريال سعودي مقابل 698.4 في العام 2019. 
اســتقر إجمالي القروض والســلف عند 2.53 مليار ريال ســعودي مقارنة بمبلغ 2.86 مليار ريال سعودي، بينما 
ارتفعت المخزونات بشــكل طفيف إلى 2.0 مليار ريال سعودي في الربع الثالث 2020 من 1.9 مليار ريال سعودي 

في العام 2019. يشير تحسن قائمة المركز المالي لتحول الشركة من مرحلة التعافي إلى تحقيق النمو.

ارتفاع المديونية في المركز المالي والتكيف مع التجارة اإللكترونية من ضمن المخاطر الرئيسية للتقييم: 
استقر معدل الديون إلى حقوق المساهمين لدى الحكير عند 2.5 مرة بعد احتساب التزامات التأجير كجزء من الديون، 
والتي تعد عالية بالنســبة لشركة تجزئة. تواجه الشــركة صعوبات في مبيعات التجارة اإللكترونية وتحتاج لمواكبة 
التطورات الحديثة في المبيعات االلكترونية، على سبيل المثال، الدفع عند االستالم واسترداد المبالغ المالية وسياسة 

اإلرجاع، وما إلى ذلك.

النظرة العامة والتقييم: نعتقد أن شــركة الحكير في وضع يؤهلها لالستفادة من تحسن الطلب في قطاع التجزئة، 
الذي ســيكون الحافز األساسي للنمو على المدى البعيد. من المتوقع أن ينمو السوق بفضل ارتفاع إنفاق المستهلكين 
بدعم من التركيز الحكومي على زيادة القوة الشــرائية وتوســيع قاعدة وقدرة المستهلكين على اإلنفاق بالتوافق مع 
مبادرات السعودة ورؤية المملكة 2030 لدعم القطاع التجاري من خالل التركيز على قطاع السياحة والترفيه. يمنح 
االســتحواذ على شــركة “االتحاد المبتكر” التنويع عبر العمل ضمن قطاعي األغذية والترفيه، والتي قد تســتفيد من 
انتعاش قطاع السياحة. تخطط الشركة إلضافة الفروع مما سيمكنها من استغالل فرص النمو في القطاع، باإلضافة 
التساع الهوامش عبر مبادرات خفض التكاليف. في المقابل، تفرض نسبة الدين إلى حقوق المساهمين والتكيف على 

التجارة اإللكترونية صعوبات جوهرية. 

أعطينا وزن نسبي 50% للتقييم على أساس خصم التدفقات النقدية )نمو مستدام بنسبة 3.0% ومعدل المتوسط المرجح 
لتكلفة رأس المال 8.3%(، ووزن نسبي 25% لكل من مضاعف ربح السهم ومضاعف قيمة الشركة الى الربح قبل الفوائد 
والضرائب والزكاة واالستهالك واالطفاء المتوقعان للسنة المالية 2021 عند 17.4 مرة و9.3 مرة على التوالي، لنتوصل 
بذلك إلى ســعر مستهدف بقيمة 33.0 ريال ســعودي للسهم، بفرصة لالرتفاع 17.4% من مستوى السعر الحالي. يتم 
تداول سهم الشركة عند مضاعف ربحية على أساس ربح السهم المتوقع للسنة المالية 2021 بمقدار 23.8 مرة. نستمر 

في التوصية لسهم الشركة على أساس “ زيادة مراكز” بسعر مستهدف 33.0 ريال سعودي للسهم.
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2023متوقع2022متوقع2021متوقع2020متوقع2017201٨201٩بالمليون ريال سعودي مالم يذكر خالف ذلك
قائمة الدخل 

6,692 المبيعات    6,117   5,426   5,359   5,449   5,615   5,780  
السنوي 2.٩%3.1%1.7%-1.2%-11.3%-٨.6%-3.6%التغري 
)5,175(تكلفة المبيعات   )4,902(  )4,341(  )3,611(  )3,641(  )3,753(  )3,863(  
الربح  1,517 إجمايل    1,215   1,0٨4   1,74٨   1,٨07   1,٨62   1,٩17  

)254(مصاريف البيع والتسويق   )248(  )180(  )157(  )156(  )155(  )159(  
)333(المصاريف العامة واإلدارية   )322(  )281(  )170(  )169(  )168(  )173(  

)310(االستهالك واالطفاء   )318(  )290(  )836(  )840(  )895(  )918(  
-   مصادر الدخل األخرى   )13(   79   135   27   28   29  

620 الربح التشغيلي    314   412   720   670   672   6٩5  
السنوي 3.4%0.2%-6.٩%74.7%31.3%-4٩.4%-27.2%التغري 

)167(رسوم التمويل   )181(  )201(  )179(  )160(  )133(  )106(  
502 الربح قبل الزكاة    133   1٩3   2٨6   273   312   370  

)31(الزكاة   )43(  )55(  )43(  )29(  )47(  )38(  
434 صافي الربح    103   145   23٩.7   247.٩   267   335  

السنوية  25.4%7.٨%3.4%65.6%3٩.٩%-76.2%-2٩.5%التغريات 
قائمة المركز المالي 

األصول 
365 النقد واألرصدة البنكية    331   516   702   289   247   328  

2,927 أصول أخرى متداولة    2,919   3,038   2,716   2,851   2,938   3,024  
1,904 ممتلكات ومعدات    2,046   1,752   1,512   1,334   1,221   1,197  

1,444 أصول أخرى غير متداولة    1,416   1,401   1,206   1,206   1,206   1,206  
6,63٩ إجمالي األصول    6,711   6,707   6,137   5,67٩   5,611   5,755  

المطلوبات وحقوق المساهمين 
3,191 إجمالي المطلوبات المتداولة    2,501   2,112   1,762   1,479   1,380   1,321  

1,346 إجمالي المطلوبات غير المتداولة    2,025   2,184   5,885   5,319   4,918   4,614  
2,100 رأس المال المدفوع    2,100   2,100   2,100   2,100   2,100   2,100  

181 احتياطي نظامي    191   206   230   255   281   315  
)532.9(احتياطيات أخرى   )525.5(  )452.2(  )452.2(  )452.2(  )452.2(  )452.2(  

365 األرباح المبقاة    482   624   840   1,063   1,303   1,605  
)11(حقوق األقلية   )64(  )67(  )67(  )67(  )67(  )67(  

2,102 إجمالي حقوق المساهمين    2,185   2,411   2,651   2,899   3,166   3,501  
6,63٩ إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين    6,711   6,707   10,2٩٨   ٩,6٩7   ٩,464   ٩,436  

قائمة التدفق النقدي 
624 من التشغيل    782   712   801   871   1,107   1,203  

)236(من االستثمار   )491(   114   191  )116(  )281(  )376(  
)320(من التمويل   )290(  )556(  )805(  )1,169(  )869(  )745(  

68 التغير في النقد    1   270   186  )413(  )42(   82  
365 النقد في نهاية الفترة    331   516   702   2٨٩   247   32٨  

أهم النسب المالية 
نسب السيولة 
1.0 النسبة الحالية    1.3   1.7   1.9   2.1   2.3   2.5  

0.5 النسبة السريعة    0.6   0.8   0.8   0.7   0.7   0.9  
نسب الربحية 

33.2%33.2%33.2%32.6%20.0%19.9%22.7%هامش إجمالي الربح 
12.0%12.0%12.3%13.4%7.6%5.1%9.3%هامش الربح التشغيلي 

 EBITDA 27.9%27.9%27.7%29.0%12.9%10.3%13.9%هامش
5.8%4.8%4.5%4.5%2.7%1.7%6.5%هامش صافي الربح 
3.5%2.8%2.5%2.8%2.2%1.6%6.5%العائد على األصول 

9.9%8.6%8.7%9.2%6.1%4.7%22.3%العائد على حقوق المساهمين 
نسب السوق والتقييم 

1.4 مضاعف قيمة الشركة إلى المبيعات )مرة(    1.4   1.1   1.3   1.3   1.2   1.2  
10.4 مضاعف قيمة الشركة إلى الربح قبل EBITDA )مرة(    13.3   8.7   4.4   4.5   4.4   4.2  

2.1 ربح السهم )ريال سعودي(    0.5   0.7   1.14   1.18   1.3   1.6  
10.0 القيمة الدفترية للسهم )ريال سعودي(    10.4   11.5   12.6   13.8   15.1   16.7  

32.2 السعر في السوق )ريال سعودي(    26.8   24.5   28.1   28.1   28.1   28.1  
6,751.5 القيمة السوقية )مليون ريال سعودي(    5,619.0   5,153.4   5,901.0   5,901.0   5,901.0   5,901.0  

15.5 مضاعف الربحية )مرة(    54.3   35.6   24.6   23.8   22.1   17.6  
3.2 مضاعف القيمة الدفترية )مرة(    2.5   2.1   2.2   2.0   1.9   1.7  

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال، )تنتهي السنة املالية يف شهر مارس(



اإلدارة العامة: طريق امللك فهد، ص.ب. 20438 الرياض 11455 اململكة العربية السعودية، هاتف: 2256000-011 فاكس: 011-2256068

إدارة األصول  الوساطة  تمويل الرشكات  خدمات الحفظ  املشورة

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم )37-07076(
www.aljaziracapital.com.sa |  ٨00 116 ٩٩٩٩

تعد شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( الذراع االستثماري لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام 
الشريعة االسالمية في جميع تعامالتها. تعمل الجزيرة كابيتال تحت اشراف هيئة سوق المال السعودية. لقد تم ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل 
في أعمال األوراق المالية بصفة اصيل و وكيل والتعهد بالتغطية وخدمات االدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة. إن الجزيرة كابيتال استمرارية لقصة نجاح طويلة في سوق 
األسهم السعودية حافظت خاللها لسنوات عدة على الريادة والتي نطمح بمواصلتها عن طريق التطوير المستمر لخدماتنا، ومن خالل فتح آفاق تداول جديدة لعمالئنا الكرام للوصول 

ألسواق األوراق المالية اإلقليمية والعالمية. 

 زيادة المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أقل من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. واألسهم المصنفة “زيادة المراكز” يتوقع أن يرتفع سعرها بأكثر من 10 ٪ . 1
عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. و األسهم المصنفة “تخفيض المراكز” يتوقع أن ينخفض سعرها بأكثر . 2
من 10 ٪ عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. والسهم المصنّف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص10٪ عن مستويات . 3
األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 التوقف عن التغطية )SR/RH(: يعني أن التصنيف معلّق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق أو . 4
أية أسباب أخرى خاصة بشركة الجزيرة لألسواق المالية.

نبذة عن الجزيرة كابيتال
ث

إدارة األبحا
إدارة الوساطة والمراكز االستثمارية

ف
صني

ت الت
صطلحا

شرح م

إفصاحات وإقرارات وإخالء املسؤولية
إن الغايــة من إعداد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عــن الرشكة أو القطاع االقتصادي أو املوضوع االقتصادي محل البحث، وليس الهدف تقديم توصية ببيع أو رشاء أو االحتفاظ بأية أوراق مالية أو 
أصول أخرى. بناًء عىل ما ســبق، ال يأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية الخاصة بكل مســتثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل املخاطر املتعلقة باالســتثمار يف األوراق املالية أو األصول األخرى، 
وبالتايل قد ال يكون مناســباً لجميع العمالء باختالف أوضاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم يف تحمل املخاطر. يفضل عموماً أن يقوم املســتثمر بأخذ املشــورة من عدة جهات ومصادر متعددة عندما يتعلق 
األمر بالقرارات االســتثمارية وأن يدرس تأثري هذه القرارات عىل وضعه املايل والقانوني والرضيبي وغريه قبل الدخول بهذه االستثمارات او تصفيتها جزئياً أو كلياً. إن أسواق األسهم والسندات واملتغريات 
االقتصادية الجزئية والكلية ذات طبيعة متغرية وقد تشــهد تقلبات مفاجئة بدون سابق إنذار، لذلك قد يتعرض املستثمر يف األوراق املالية أو األصول األخرى ملخاطر وتقلبات غري متوقعة. جميع املعلومات 
واآلراء والتوقعات والقيم العادلة أو األســعار املستهدفة الواردة يف التقرير مستقاة من مصادر تعتقد رشكة الجزيرة لألســواق املالية بأنها موثوقة، لكن لم تقم رشكة الجزيرة لألسواق املالية بتفنيد هذه 
املعلومات بشكل مستقل، لذلك قد يحدث أن تكون هذه املعلومات مخترصة وغري كاملة، وبناًء عليه تعترب رشكة الجزيرة لألسواق املالية غري مسؤولة عن مدى دقة أو صحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها 
الواردة يف التقرير وال تتحمل أية مســؤولية عن أية خســارة مادية أو معنوية قد تحدث بسبب استخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. ال تقدم رشكة الجزيرة لألسواق املالية أية ضمانات بخصوص التوقعات 
أو األســعار العادلة أو األسعار املستهدفة أو األرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات واألرقام والقيم العادلة واألسعار املستهدفة قابلة للتغيري أو التعديل بدون إشعار مسبق. األداء السابق ألي 
اســتثمار ال يعترب مؤرشاً لألداء املستقبيل. تقديرات السعر العادل أو السعر املستهدف والتوقعات والترصيحات بخصوص اآلفاق املستقبلية الواردة بالتقرير قد ال تحصل فعليا. قد ترتفع أو تنخفض قيمة 
األسهم أو األصول املالية األخرى أو العائد منها. أي تغري يف أسعار العمالت قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي عىل قيمة/عائد السهم أو األوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يحصل املستثمر عىل مبلغ أقل من 
املبلغ األصيل املستثمر يف حاالت معينة. بعض األسهم أو األوراق املالية قد تكون بطبيعتها قليلة السيولة / التداول أو تصبح كذلك بشكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة عىل املستثمر. 
قد تطبق رســوم عىل االســتثمارات يف األسهم. تم إعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخصصني يف رشكة الجزيرة لألســواق املالية، وهم يتعهدون بأنهم وزوجاتهم وأوالدهم ال يمتلكون أسهماً أو أوراق 
مالية أخرى يتضمنها هذا التقرير بشكل مبارش وقت إصدار هذا التقرير، لكن كاتبو هذا التقرير و/او زوجاتهم / أوالدهم قد يمتلكون أوراق مالية / حصص يف الصناديق املفتوحة للجمهور املستثمرة يف 
األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير كجزء من محفظة متنوعة والتي تدار من قبل طرف ثالث. تم إعداد هذا التقرير بشــكل منفصل ومســتقل من قبل إدارة األبحاث يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية ولم 
يتم إطالع أي أطراف داخلية أو خارجية قد يكون لها مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف محتويات هذا التقرير قبل النرش، ما عدا اولئك الذين يســمح لهم مركزهم الوظيفي بذلك، و/أو األطراف الرابعة 
الذين التزموا باتفاقية الحفاظ عىل رسية املعلومات مع الجزيرة كابيتال. قد تملك الجزيرة كابيتال و/أو الرشكات التابعة لها حصصا يف األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير بشــكل مبارش، أو بشــكل 
غري مبارش عن طريق صناديق اســتثمارية تديرها و/أو ضمن صناديق استثمارية تدار من قبل أطراف ثالثة. قد تكون إدارة املرصفية االستثمارية للجزيرة كابيتال يف طور املباحثات للحصول أو حصلت 
فعالً عىل صفقة أو صفقات من قبل الرشكات موضوع هذا التقرير. قد يكون أحد أعضاء مجلس اإلدارة يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية أو أحد مدرائها التنفيذيني، أو أكثر من فرد واحد، عضو / أعضاء 
يف مجلس إدارة أو اإلدارة التنفيذية يف إحدى الرشكات املذكورة يف هذا التقرير أو الرشكات التابعة لها. ال يســمح بنســخ هذا التقرير أو أي جزء منه للتوزيع ألي جهة سواًء داخل أو خارج اململكة العربية 
السعودية بدون الحصول عىل إذن خطي مسبق من رشكة الجزيرة لألسواق املالية. عىل األفراد والجهات املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام بالقيود السابقة.

رئيس إدارة األبحاث

طلحة نزر
+966 11 2256250

t.nazar@aljaziracapital.com.sa

محلل أول

جاسم اجلبران
+966 11 2256248

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

محلل

عبدالرحمن املشعل
+966 11 2256374

A.Almashal@Aljaziracapital.com.sa

املدير العام إلدارة أعمال الوساطة واملبيعات

عالء اليوسف 
+ 966112256060

a.yousef@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - 
رئيس الوساطة الدولية واملؤسساتية

لؤي جواد املطوع
+966 11 2256277 

lalmutawa@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - املنطقة الشرقية ومنطقة 
القصيم 

عبد اهلل الرهيط
+966 16 3617547

 aalrahit@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - مجموعة خدمات الوساطة 
واملبيعات في املنطقة الوسطى واملنطقة الغربية

سلطان إبراهيم املطوع
+966 11 2256364

 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa


