
1جميع حقوق الطبع محفوظة  ©

يوليو ٢٠٢٠
رشكة فواز عبدالعزيز الحكري ورشكاه

تحديث النظرة االستثمارية

أعلنت شـركة فواز عبدالعزيز الحكير وشـركاه )الحكير( عن صافي ربح أقل مـن المتوقع للربع الرابع من السـنة المالية 

2020. مـن المتوقع أن يتباطأ نمو اإليـرادات بمعدل من خانتين في السـنة المالية 2021 نتيجة األثـر المضاعف لكل من 

جائحـة فيـروس كورونا المسـتجد “كوفيـد - 19” وزيـادة ضريبـة القيمة المضافـة. أعلنت شـركة الحكير عـن ارتفاع 

مخصصـات المخزون خـال الربع الرابع من السـنة المالية 2020، مما أدى لصافي خسـارة كبيرة للربـع. نتوقع ضعف 

الطلب االسـتهاكي على المـدى القصير بسـبب إلغاء عاوة غاء المعيشـة وزيادة ضريبـة القيمة المضافـة وأثر جائحة 

فيروس كورونا. من المرجح اسـتمرار الهوامـش تحت الضغط على المدى المتوسـط نتيجة انخفـاض متوقع في الطلب 

بسـبب العوامل المذكورة أعاه. قمنا بتحديث توصيتنا لسهم الشركة إلى “محايد” مع تعديل السعر المستهدف إلى 20.1 

ريال سعودي للسهم.

إلى  السابق  العام  المماثل من  بالربع  المبيعات بنسبة 1.2% مقارنة  ارتفعت  الطويل:  المدى  على  المبيعات  تدعم  الفروع  إضافة 
فيروس كورونا  انتشار  من  للحد  للفروع  المؤقت  اإلغاق  بعد  المالية 2020  للسنة  الرابع  الربع  ريال سعودي خال  مليون   1,085
المستجد “كوفيد - 19” وتطبيق استراتيجية تحسين المحافظ، حيث قامت الشركة بإغاق الفروع الخاسرة والتخلص من العامات 
التجارية ضعيفة األداء. . عند حساب المثل بالمثل فقد تراجعت المبيعات في الربع الرابع للسنة المالية 2020  بنسبة 1.2% بعد تحقيق 
نمو مقارنة بالفترة المماثلة بنسبة 1.7% في الربع الثاني للسنة المالية 2020 و3.5% الربع الثالث للسنة المالية 2020. تخطط الشركة 
إلضافة 52 فرع جديد في السنة المالية 2021. شكلت مبيعات التجارة اإللكترونية 1% فقط من مبيعات السنة المالية 2020؛ يتعين 
زيادة هذه النسبة لدعم المبيعات. نتوقع تأثر المبيعات سلبا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19” وارتفاع ضريبة 
القيمة المضافة، الذي قد يؤدي النخفاض المبيعات من خانتين خال السنة المالية المنتهية في مارس  2021. قد يؤدي التعافي المتوقع 

في الطلب خال النصف الثاني 2021 إلى تحسن أداء الحكير على المدى البعيد.

تأثر العمليات بشكل سلبي بسبب انتشار فيروس كورونا خالل النصف األول2020؛ تعافي متوقع خالل األرباع القادمة: 
أغلقت الحكير معظم فروعها في المملكة اعتبارا من 16 مارس وفقا للتوجيهات الحكومية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، ثم تم 
إعادة فتح الفروع في 26 أبريل في جميع المدن باستثناء مكة المكرمة، مع ساعات تشغيل أقل. اعتبارا من 21 يونيو، استأنفت جميع 
الفروع أعمالها اإلعتيادية كما كانت قبل جائحة فيروس كورونا. أثر اإلغاق المؤقت بشكل ملحوظ على النتائج المالية للشركة في الربع 
الرابع للسنة المالية 2020والذي استمر إلى الربع األول للسنة المالية المنتهية في مارس 2021 نعتقد أن الطلب قد يتراجع خال األرباع 
القادمة، حيث سيحاول العماء التقليل من التسوق لتجنب خطر اإلصابة بالعدوى، والذي من شأنه أن يؤثر مباشرة بشكل سلبي على 

مبيعات وهوامش الشركة.

السعودية عن  العربية  المملكة  أعلنت حكومة  القريب:  المدى  في  الشركة  أداء  على  سلبا  يؤثر  المضافة  القيمة  ضريبة  زيادة 
إجراءات تقشفية للحد من العجز المالي والذي تضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% اعتبارا من 1 يوليو وإلغاء عاوة 
غاء المعيشة اعتبارا من شهر يونيو 2020، حيث تعد هذه خطوات ضرورية في ظل السيناريو االقتصادي الحالي. شهدت شركة الحكير 
زيادة عن المعتاد في مبيعات آخر 10 أيام من الربع األول للسنة المالية 2021 والذي قد يعزى للشراء اإلستباقي لتجنب زيادة الضريبة. 
في المقابل، بعد يونيو 2020، من شأن األثر المضاعف لكل من ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وإلغاء عاوة غاء المعيشة أن يضعف 

القدرة الشرائية لألفراد وتراجع النتائج المالية للشركات على المدى القريب. 

االستحواذ على شركة “االتحاد المبتكر” يوفر فرص مربحة لقطاع المواد الغذائية والمشروبات: انتهت شركة الحكير من 
عملية االستحواذ على شركة االتحاد المبتكر من شركة األطعمة والترفيه التجارية المحدودة في الربع الرابع للسنة المالية 2020، حيث 
أضاف االستحواذ 10 عامات تجارية دولية وما يزيد عن 200 فرع ضمن قطاع المواد الغذائية والمشروبات في جميع أنحاء المملكة، 
مع فرصة لاستفادة من الخدمات المركزية المشتركة للشركة وعاقتها مع مالكي العقارات. ارتفعت المبيعات من قطاع المواد الغذائية 
الفوائد  قبل  الربح  بلغ  كما   ،2020 المالية  السنة  في  سعودي  ريال  مليون   419.8 إلى  السابق  العام  عن   %20.0 بنسبة  والمرطبات 
والضرائب والزكاة واالستهاك واإلطفاء 70.1 مليون ريال سعودي. تخطط الشركة الفتتاح 25 فرع في العام 2020، كما تتوقع أن 

ينتج عن عملية االستحواذ أرباح إضافية اعتبارا من السنة األولى، حيث سيدعم ارتفاع اإلنفاق االستهاكي هذا القطاع. 

محلل أول

جاسم اجلبران
+966 11 2256248
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املصدر: تقارير الرشكة والجزيرة كابيتال

أهم النسب
السنة املالية 

2020
السنة املالية 

2021)متوقع(
السنة املالية 

2022)متوقع(

23.8%22.0%7.6%هامش إجمايل الربح  
3.5%-1.1%-12.3%هامش صايف الربح

21.4غ/ذغ/ذمضاعف الربحية )مرة(
2.62.72.4مضاعف القيمة الدفرتية )مرة(

EV/EBITDA42.09.87.9 )مرة(
املصدر: تقارير الرشكة والجزيرة كابيتال

أهم البيانات املالية للسوق
3.9القيمة السوقية )مليار(
-26.6%التغري منذ بداية العام %

5215.0/30.6 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: بلومربغ، أبحاث الجزيرة كابيتال، تنتهي السنة املالية يف شهر مارس 

محايد
20.1السعر املستهدف )ريال سعودي(

7.1%التغري يف السعر*
املصدر: تداول * السعر كما يف 18 فرباير 2020 

أهم البيانات املالية

السنة املالية )مليون ريال سعودي(
2020

السنة املالية 
2021)متوقع(

السنة املالية 
2022)متوقع(

5,3424,7605,199املبيعات
4081,0491,238إجمايل الربح
184-53-656صايف الربح
0.88-0.25-3.13ربح السهم
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تحديث النظرة االستثمارية

املبيعات والربح )مليون ريال سعودي(
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 شراء حقوق االمتياز الفتتاح متاجر “ديكالثون” يدعم النمو في المستقبل: حصلت شركة الحكير على حقوق 
االمتياز التجارية لافتتاح متاجر “ديكالثون” في المملكة. “ديكالثون” هي شــركة فرنسية متخصصة في المنتجات 
والمعدات الرياضية ولديها أكثر من 1,600 فرع ضمن 70 دولة. تخطط الشــركة إلطاق أول فرع في مول العرب 
في مدينة جدة خال النصف األول 2021، لتضيف بعد ذلك 30 فرع على مدى ســبع سنوات. تعد هذه إضافة هامة 

أخرى لمحفظة الشركة الحالية من العامات التجارية تستفيد منها على المدى البعيد عند عودة الوضع الطبيعي.

انكمــاش هامش إجمالي الربح بســبب زيادة مخصصات المخزون في الســنة المالية 2020 ومن المتوقع 
العودة إلى مســتوياته السابقة: سجلت الحكير مخصصات مخزون في الســنة المالية 2020 بقيمة 596.7 مليون 
ريال ســعودي بســبب تراجع تقادم المخزون وبالتوافق مع استراتيجية الشركة لتحسين المحافظ وإعادة الهيكلة. في 
حين ســاهم ذلك في تقليل مستويات المخزون إلى 1.65 مليار ريال سعودي في الربع الرابع للسنة المالية 2020 من 
2.0 مليار ريال سعودي عن الربع السابق، إال أن هامش إجمالي الربح للسنة المالية 2020 تراجع إلى 7.6% من %20.0 
في الســنة المالية 2019. نتوقع عودة هامش إجمالي الربح إلى مســتوياته التاريخية اعتباًرا من السنة المالية 2021 
بالتزامن مع تراجع كبير في مستويات المخزون، حيث قد تنخفض مخصصات المخزون مقارنة بالسنة المالية 2020.

من المرجح أن تؤدي إجراءات ترشــيد التكاليف والدعم الحكومي إلى التخفيف من انكماش الهامش على 
المدى القصير: اتخذت الحكير إجراءات لترشــيد التكاليف والتي تضمنــت توقيع اتفاقيات تخفيض اإليجارات مع 
مالكي العقارات والتنازالت على أســاس تعاقدي عن اإليجارات لفترة زمنية معينة. تلقت الشركة كذلك دعم حكومي 
بموجب برنامج ســاند والذي غطى بحدود 60% من الرواتب لما يقارب 70% من العاملين في الشركة. عاوة على ما 
تقدم، طبقت الشــركة تخفيض إضافي للرواتب ســعيًا لخفض التكاليف. تخطط الحكير كذلك إلجراءات إضافية في 
حالة اســتمرار الصعوبات القائمة بسبب فيروس كورونا. قامت الشركة بإعادة تمويل ديونها في الربع الرابع للسنة 
المالية 2020، وهو ما سيســاعد في تخفيض التكلفة المالية. من الضروري للغاية أن تتكيف الشــركة مع التغييرات 
وأن تتخذ اإلجراءات المائمة بناًء على الوضع المتغير، بحيث يمكنها من تعزيز وجود الشركة في السوق واالستفادة 

من فرص النمو المستقبلية.

تتضمن المخاطر الرئيسية للتقييم كل من ارتفاع المديونية في المركز المالي وقدرة الشركة على التكيف 
مع التجارة اإللكترونية: اســتقر معدل القروض إلى حقوق المســاهمين لدى الحكير عند 4.6 مرة )السنة المالية 
2020( بعد احتساب التزامات اإليجارات كجزء من الديون والتي تعد مرتفعة بالنسبة لشركة تجزئة. شكلت التجارة 
اإللكترونية 1% فقط من المبيعات في الســنة المالية 2020، حيث تحتاج الشــركة لزيادة هذه النســبة والتكيف مع 

االتجاهات الحالية في السوق مثل الدفع عند االستام واسترداد المبالغ المالية واإلرجاع.

النظرة العامة والتقييم: نعتقد أن شــركة الحكير في وضع يؤهلها لاستفادة من تحسن الطلب في قطاع التجزئة، 
األمر الذي ســيدعم نمو الشــركة على المدى البعيد. من المتوقع نمو القطاع بسبب ارتفاع اإلنفاق االستهاكي بدعم 
من تركيز الحكومة على زيادة القوة الشرائية. عموما، يوجد صعوبات على المدى القريب، بسبب أثر جائحة كورونا 
وزيادة في ضريبة القيمة المضافة وإلغاء عاوة تكلفة المعيشة. قد تساعد اإلجراءات االستباقية لمواجهة هذه األوقات 
العصيبة في أن تتبوأ الشركة موقًعا أفضل على المدى البعيد. االستحواذ على شركة “االتحاد المبتكر” يساعد الشركة 
على تنويع مصادر دخلها، وذلك عبر الدخول في أعمال قطاع األغذية. تخطط الشــركة إلضافة الفروع مما سيمكنها 
من اســتغال فرص النمو في القطاع، باإلضافة التساع الهوامش عبر إجراءات ترشيد التكاليف. من جنب آخر، فإن 
تراجع القوة الشــرائية على المدى القصير وارتفاع معدل القروض إلى حقوق المســاهمين و ارتفاع االعتماد على  

التجارة اإللكترونية تشكل تحديات كبيرة. 

أعطينا وزن نســبي 50% للتقييم على أســاس خصم التدفقات النقدية )نمو مســتدام بنسبة 3.0% ومعدل المتوسط 
المرجح لتكلفة رأس المال 6.9%(، ووزن نسبي 25% لكل من مضاعف ربح السهم ومضاعف قيمة الشركة إلى الربح 
قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالســتهاك واإلطفاء المتوقعان للسنة المالية 2021 عند 20.4 مرة و11.8مرة على 
التوالي. لنتوصل بذلك إلى ســعر مستهدف بقيمة 20.1 ريال ســعودي للسهم، بفرصة لارتفاع 7.1% من مستوى 
الســعر الحالي. يتم تداول سهم الشركة عند مضاعف ربح السهم بمقدار 21.4 مرة وفقا لتوقعات ربح السهم للسنة 
المالية 2022. قمنا بتحديث توصيتنا لســهم الشــركة إلى “محايد” مع تعديل الســعر المستهدف إلى 20.1 ريال 

سعودي للسهم.
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تحديث النظرة االستثمارية

املالية بالمليون ريال سعودي مالم يذكر خالف ذلك السنة 
 2018

املالية   السنة 
201٩

املالية    السنة 
2020

املالية   السنة 
متوقع  2021

املالية   السنة 
متوقع  2022

املالية  السنة 
متوقع  2023

قائمة الدخل 
6,117 المبيعات    5,426   5,342   4,760   5,199   5,474  

السنوي 5.3%٩.2%-10.٩%-1.5%-11.3%-8.6%التغري 
)4,902(تكلفة المبيعات   )4,341(  )4,934(  )3,711(  )3,961(  )4,161(  

الربح  1,215 إجمايل    1,084   408   1,04٩   1,238   1,314  
)248(مصاريف البيع والتسويق   )180(  )138(  )144(  )153(  )161(  

)322(المصاريف العامة واإلدارية   )278(  )218(  )233(  )245(  )258(  
)318(االستهاك واالطفاء   )290(  )296(  )316(  )321(  )337(  

)13(مصادر الدخل األخرى    79   168   24   26   27  
314 الربح التشغيلي    412  )133(   380   545   585  
السنوي 7.3%43.5%غ/ذغ/ذ31.3%-4٩.4%التغري 

)181(رسوم التمويل   )201(  )204(  )185(  )153(  )148(  
133 الربح قبل الزكاة    1٩3  )634(  )2(   221   263  

)43(الزكاة   )55(  )48(  )51(  )39(  )46(  
103 صافي الربح    145  )656(  )53(   184   21٩  

السنوي  1٩.4%غ/ذغ/ذغ/ذ3٩.٩%-76.2%التغري 
قائمة المركز المالي 

األصول 
331 النقد واألرصدة البنكية    516   686   82   151   300  

2,919 أصول أخرى متداولة    3,038   2,369   2,041   2,187   2,294  
2,046 ممتلكات ومعدات    1,752   1,514   1,341   1,202   1,084  

1,416 أصول أخرى غير متداولة    1,401   5,448   5,401   5,369   5,345  
6,711 إجمالي األصول    6,707   10,018   8,865   8,٩0٩   ٩,023  

المطلوبات وحقوق المساهمين 
2,501 إجمالي المطلوبات المتداولة    2,112   2,352   1,659   1,706   1,735  

2,025 إجمالي المطلوبات غير المتداولة    2,184   6,137   5,729   5,543   5,408  
2,100 رأس المال المدفوع    2,100   2,100   2,100   2,100   2,100  

191 احتياطي نظامي    206   206   200   219   241  
)525(احتياطيات أخرى   )452(  )579(  )579(  )579(  )579(  

482 األرباح المبقاة    624  )112(  )160(   5   203  
)64(حقوق األقلية   )67(  )85(  )85(  )85(  )85(  

2,185 إجمالي حقوق المساهمين    2,411   1,530   1,476   1,660   1,880  
6,711 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين    6,707   10,018   8,865   8,٩0٩   ٩,023  

قائمة التدفق النقدي 
782 من التشغيل    804   543   631   594   636  

)491(من االستثمار    21   285  )143(  )182(  )219(  
)290(من التمويل   )556(  )691(  )1,094(  )343(  )269(  

1 التغير في النقد    270   137  )605(   69   149  
331 النقد في نهاية الفترة    516   686   82   151   300  

أهم النسب المالية 
نسب السيولة 

1.3 النسبة الحالية )مرة(   1.7   1.3   1.3   1.4   1.5  
0.6 النسبة السريعة )مرة(   0.8   0.6   0.5   0.5   0.6  

نسب الربحية 
24.0%23.8%22.0%7.6%20.0%19.9%هامش إجمالي الربح 

10.7%10.5%8.0%-2.5%7.6%5.1%هامش الربح التشغيلي 
 EBITDA 16.8%16.7%14.6%3.1%12.9%10.3%هامش

4.0%3.5%-1.1%-12.3%2.7%1.7%هامش صافي الربح 
2.4%2.1%-0.6%-7.8%2.2%1.6%العائد على األصول 

11.8%11.1%-3.4%-32.1%6.1%4.7%العائد على حقوق المساهمين 
نسب السوق والتقييم 

1.4 مضاعف قيمة الشركة إلى المبيعات )مرة(    1.5   1.3   1.4   1.3   1.2  
13.3 مضاعف قيمة الشركة إلى الربح قبل EBITDA )مرة(    11.8   42.0   9.8   7.9   7.4  

0.5 ربح السهم )ريال سعودي(    0.7  )3.1(  )0.3(   0.9   1.0  
10.4 القيمة الدفترية للسهم )ريال سعودي(    11.5   7.3   7.0   7.9   9.0  

26.8 السعر في السوق )ريال سعودي(*    24.5   17.5   18.8   18.8   18.8  
5,619 القيمة السوقية )مليون ريال سعودي(    5,153   3,679   3,679   3,679   3,679  

54.3 مضاعف الربحية )مرة(    35.6 غ/ذ   غ/ذ     21.4   18.0  
2.5 مضاعف القيمة الدفترية )مرة(    2.1   2.4   2.7   2.4   2.1  

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 |  800 116 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
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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

محلل

فيصل السويلمي
+966 11 2556115

F.alsuweilmy@aljaziracapital.com.sa

املدير العام إلدارة أعمال الوساطة واملبيعات

عالء اليوسف 
+ 966112256060

a.yousef@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - 
رئيس اإلدارة الدولية واملؤسسات

أحمد سلمان 
+966 11 2256201 

a.salman@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


