
1جميع حقوق الطبع محفوظة  ©

يوليو ٢٠٢٠
مجموعة سريا القابضة 

تحديث النظرة االستثمارية

أعلنت مجموعة سـيرا القابضة عن صافي ربح أقل من المتوقع للربع األول 2020.  من المتوقع تراجع اإليرادات بشكل كبير 
في السـنة المالية 2020، حيث أدى انتشـار الوباء إلى انخفاض الطلب على معظم قطاعات مجموعة سيرا. حققت مجموعة 
سيرة أرباح بقيمة 1.56 مليار ريال سعودي من بيع حصتها في شركة كريم؛ قد يتم االستفادة من هذا المبلغ في إدارة التدفق 
النقدي خالل هذه األوقات العصيبة. نعتقد أن تحسن الطلب من المستهلكين قد يتطلب عدة أرباع للتعافي، حيث يؤدي المزيد 
من انتشـار فيروس كورونا المسـتجد “كوفيد - 19” في استمرار التأثير على قطاع السـفر والضيافة. من المرجح انكماش 
الهوامش بشـكل كبير في السـنة المالية 2020. إلظهار تأثير السـيناريو الحالي، قمنا بتحديث توصيتنا على سهم مجموعة 

سيرا إلى “محايد” مع تعديل السعر المستهدف إلى 17.40 ريال سعودي للسهم.

بالسفر والسياحة 	  الرئيسية لمجموعة سيرا  األعمال  تتعلق  الوباء:  الضغط بسبب  الرئيسية تحت  القطاعات  تستمر معظم 
والضيافة وتتضاءل فرص نمو هذه القطاعات بشكل كبير نتيجة انتشار الوباء، حيث ستحتاج األعمال في هذه القطاعات إلى 
أعمال  تمثل  والعقارات.  والضيافة  والنقل  والسياحة  الطيران  حجوزات  القطاعات  أعمال  تشمل  للتعافي.  الوقت  بعض 
حجوزات الطيران القطاع األكبر )42.7% من إيرادات السنة المالية 2019(، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 56.2% في 
السنة المالية 2020. يعد قطاع السياحة القطاع الثاني في ترتيب اإليرادات بنسبة 26.4% في السنة المالية 2019، حيث 
يتوقع أن تتراجع بنسبة 61.2% في السنة المالية 2020، يليه قطاع النقل بنسبة 24.2% من اإليرادات في السنة المالية 
2019 ومن المتوقع أن تتراجع بنسبة 1.3% في السنة المالية 2020، يليهم قطاع الضيافة بنسبة 3.5% من اإليرادات خالل 
نفس الفترة ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 45.3% في السنة المالية 2020، وأخيًرا العقارات بنسبة 3.2% من إيرادات 
السنة المالية 2019 ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 54.6% في السنة المالية 2020. يمكن للشركة ضخ رأسمال إضافي 
بعد انحسار الوباء لزيادة الحصة السوقية الحالية من 5% إلى 7% في قطاع السفر في المملكة. تخطط مجموعة سيرا لتطوير 
قطاع الفنادق متوسطة المستوى واالستفادة منه على المدى الطويل. حققت إيجارات السيارات )ضمن قطاع النقل( ارتفاع 
في إيرادات الربع األول 2020 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 140.8% إلى 118.7 مليون ريال سعودي. نتوقع 

أن تكون إيرادات تأجير السيارات من أهم حوافز لنمو اإليرادات.  

الموقع اإللكتروني يدعم نمو اإليرادات على المدى الطويل: أعلنت مجموعة سيرا القابضة عن صافي ربح للربع األول 2020 	 
بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي؛ أقل من توقعاتنا ومن متوسط التوقعات البالغة 1.3 مليار ريال سعودي. تراجعت اإليرادات 
عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 22.2% بسبب رئيسي من قيود السفر المفروضة الحتواء انتشار فيروس كورونا 
المستجد “كوفيد - 19”. انخفضت القيمة اإلجمالية للحجوزات في الشركة للربع األول 2020 عن الربع المماثل من العام 
السابق بنسبة 18.0% إلى 1.9 مليار ريال سعودي. تحسنت القيمة اإلجمالية للحجوزات عبر اإلنترنت عن الفترة المماثلة من 
العام السابق بنسبة 50.0% إلى 0.6 مليار ريال سعودي ومن المتوقع أن يكون عامل أساسي للنمو على المدى الطويل. 

نتوقع أن ينخفض إجمالي اإليرادات بشكل كبير في للعام 2020 بنسبة 42.8%، يليه تعافي جيد في السنة المالية 2021.

انكماش متوقع لهامش إجمالي الربح في المدى القصير: انكمش هامش إجمالي ربح سيرا في الربع محل المراجعة إلى 	 
46.7% مقارنة بهامش 59.3% في الربع المماثل من العام السابق. أعلنت الشركة عن خسارة تشغيلية في الربع األول من 
عام 2020 بقيمة 103 مليون ريال سعودي مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 65 مليون ريال سعودي في الربع األول من عام 
2019. نعتقد أن انكماش الهامش يمكن أن يكون نتيجة للتكاليف الثابتة التي تم تكبدها خالل الربع، مصحوًبا بانخفاض في 
اإليرادات. سجلت القطاعات األساسية )تذاكر السفر والسياحة( صافي خسارة بقيمة 267.6 مليون ريال سعودي و181.1 
مليون ريال سعودي على التوالي في الربع األول من عام 2020 مقارنة بصافي ربح قدره 45.2 مليون ريال سعودي و 9.5 
مليون ريال سعودي على التوالي في الربع األول من عام 2019، وهو السبب الرئيسي وراء الخسارة الكبيرة في التشغيل. 
قدرتها  على  والحفاظ  التشغيل  نفقات  خفض  خالل  من  الحالي،  الوضع  مع  للتعامل  تدابير  عدة  التخاذ  الشركة  تخطط 
التنافسية على المدى الطويل. نتوقع أن ينكمش هامش إجمالي الربح إلى 39.5% في السنة المالية 2020 من 58.1% في 

السنة المالية 2019، ثم نتوقع أن تنتعش الهوامش بقوة في السنة المالية 2021.

عائدات صفقة كريم توفر السيولة المطلوبة بشكل كبير خالل االنكماش الحالي: حققت مجموعة سيرا أرباح غير متكررة 	 
بقيمة 1.56 مليار ريال سعودي من بيع حصتها في كريم، الذي ساعد الشركة من تحقيق صافي ربح بقيمة 1.1 مليار 
ريال سعودي في الربع األول 2020. كان ذلك في الوقت المناسب، حيث تم توفير السيولة للمجموعة، ويمكن أن تخفف 
جزئيا من انخفاض اإليرادات نتيجة الوباء. يمكن لمجموعة سيرا استخدام بعض العائدات لدعم أعمالها التجارية عبر 
اإلنترنت. لم تؤكد الشركة بعد أرباح بمقدار 241 مليون ريال سعودي، حيث سيتم احتسابها بعد االنتهاء من جميع 

محلل أولالموافقات التنظيمية والقانونية.

جاسم اجلبران
+966 11 2256248

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

محايد
17.40السعر املستهدف )ريال سعودي(

5.6%التغري يف السعر*
املصدر: تداول * السعر كما يف 13 يوليو 2020 

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال، بلومربغ

أهم البيانات املالية
مليون ريال سعودي

)ما لم يحدد غري ذلك(
السنة املالية 

2018
السنة املالية 

2019
)متوقع(2020 السنة املالية 

)متوقع(2021 السنة املالية 
2,301.32,190.31,252.41,788.0المبيعات

42.8%-42.8%-4.8%9.2%نسبة النمو %
1,427.01,273.0494.71,019.8إجمالي الربح
185.6795.8402.5-145.0صافي الربح
-49.4%328.8%غ/ذغ/ذنسبة النمو %

0.622.651.34-0.48ربح السهم
املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال، بلومربغ

مالحظة: يشمل صايف ربح السنة املالية 2018 خسائر إطفاء بحدود 420.5 مليون 
السنوات  ربح  صايف  يتضمن  استثمارات.  ملكية  حقوق  ببيع  تتعلق  سعودي  ريال 
بقيمة 1,563  بيع حصة يف رشكة كريم  املالية 2020 و2021 ربح غري متكرر من 

مليون ريال سعودي و241 مليون ريال سعودي عىل التوايل.

أهم النسب
السنة املالية 

2018
السنة املالية 

2019
السنة املالية 

 2020
)متوقع(

السنة املالية 
 2021
)متوقع(

57.0%39.5%58.1%62.0%هامش إجمالي الربح
22.5%63.5%8.5%-6.3%هامش صافي الربح

23.16.212.3غ/ذمكرر الربحية
0.70.70.70.7مكرر القيمة الدفترية

مكرر قيمة الشركة إلى 
11.8غ/ذEBITDA6.010.8)مرة(

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

أهم البيانات املالية للسوق
4.99القيمة السوقية )مليون(

-24.4%األداء السعري منذ بداية العام %
5212.1/23.7 أسبوع األعىل/ األدنى

300.0األسهم القائمة )مليون(
املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

األداء السعري

اإليرادات وهامش إجمايل الربح

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال، بلومربغ
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املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال، بلومربغ

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال، بلومربغ

املصدر: نرشة مؤسسة النقد العربي السعودي الشهرية

مزيج إيرادات األقسام )السنة املالية 2019(

قروض املستهلكني )قطاع السياحة والسفر( )مليون ريال سعودي(

املعامالت عرب نقاط البيع

اإلدارة الحكيمة للتدفقات النقدية مهمة خالل تراجع الطلب: نظًرا لتأثر معظم قطاعات الشركة بالوباء، فمن المتوقع أن 	 
ظل  في  الشركة  استمرار  لضمان  الثابتة.  التكاليف  بعض  تستمر  بينما  القادمة،  القليلة  األرباع  في  اإليرادات  تنخفض 
النقدي بحكمة. من شأن  التدفق  إدارة  إلى  الحفاظ على مكانتها، تحتاج سيرا  األعمال ولتتمكن من  الحالي في  االنكماش 

مراجعة نفقات التشغيل وتحديد أولوياتها بناًء على المتطلبات أن يساعد في األوضاع الحالية.

ال يزال المركز المالي جيد، يرجع ذلك بصفة رئيسية إلى صفقة كريم: على الرغم من تسجيل الشركة النخفاض في اإليرادات 	 
خالل الربع األول 2020 بنسبة 22.1% عن الربع المماثل من العام السابق، إال أن المركز المالي للشركة ال يزال قوي، نتيجة 
ارتفاع األرباح المبقاة بسبب عوائد بقيمة 1,56 مليار ريال سعودي من بيع حصة شركة كريم. بلغ معدل قروض إلى حقوق 
المساهمين عند 0.15 مرة كما في الربع األول 2020، األمر الذي يوفر للشركة مجال لالقتراض إذا تطلب األمر. نعتقد أن 

قوة المركز المالي للشركة يوفر الدعم الالزم الذي يمكنها من زيادة حصتها السوقية بعد تحسن األوضاع.

يحتاج قطاع الضيافة لبعض الوقت للتعافي؛ نوصي بالحذر على المدى القصير: ارتفعت القروض االستهالكية والبطاقات 	 
االئتمانية لقطاع السياحة والسفر بنسبة 16.3% في الربع األول 2020 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كما ارتفع 
كل من مبيعات المعامالت عبر نقاط البيع بنسبة 23.7% وعدد المعامالت عبر نقاط البيع بنسبة 66.8% خالل نفس فترة 
المقارنة. من جانب آخر، نتوقع انخفاض هذه المؤشرات اإليجابية خالل األرباع القليلة القادمة بسبب أثر جائحة فيروس 
كورونا، حيث انعكس ذلك على مبيعات المعامالت عبر نقاط البيع خالل شهري أبريل ومايو 2020 والتي تراجعت بنسبة 

23.7% عن الفترة المماثلة من العام السابق. 

التشغيلية 	  الطبيعة  الجائحة وذلك بسبب  أثر  للتعافي من  القطاعات  بين  القطاع وقت أطول من  أن يستغرق  المرجح  من 
الذي سمح  األوروبي  االتحاد  العالم، مثل  الحظر بشكل تدريجي في مناطق مختلفة حول  بدأ تخفيف  للقطاع:  األساسية 
بدخول المسافرين من دول محددة وتخضع لمعايير الحجر الصحي المعمول بها. بالرغم من استئناف الرحالت الداخلية في 
السفر  لقطاع  النمو  توقعات  فإن  بالتالي،  مقيدة.  تزال  ال  الدولية  الرحالت  فإن  منخفض،  نطاق  على  كان  وإن  المملكة، 
والضيافة ال تزال ضعيفة على المدى القريب، حيث قد ال يتعافى القطاع بالكامل إلى بعد عدة أرباع قادمة. يعد العامالن 
الرئيسيان في هذا السياق: كيفية احتواء انتشار الفيروس؛ ومدى سرعة تطوير اللقاح، إلى أن تتضح هذه العوامل، ينصح 

بالحذر من أسهم قطاع الضيافة.

النظرة العامة والتقييم: يتمتع قطاع السفر في المملكة العربية السعودية بفرص نمو مواتية على المدى الطويل بسبب تحسن 
معدالت التوظيف نتيجة السعودة، في المقابل، أثر انتشار فيروس كورونا “كوفيد - 19” بشكل سلبي على جميع القطاعات، 
حيث كان التراجع األكبر ضمن قطاع السياحة والسفر والذي تعمل به الشركة. إذا تمكنت الشركة من مواجهة التحديات خالل 
األرباع القادمة بنجاح، فقد تتمكن من زيادة حصتها السوقية واالستفادة من فرص النمو طويلة المدى. يعتبر قطاع الضيافة 
يتم تشغيل 1.000 غرفة  أن  المتوقع  القصير، حيث من  المدى  المخاوف على  استمرار  بالرغم من  لنمو سيرا،  عامل رئيسي 
إضافية خالل العامين القادمين. نتوقع تعرض الهوامش للضغط على المدى المتوسط بسبب فرض القيود على السفر للحد من 
انتشار فيروس كورونا وإحجام الناس عن السفر لتجنب خطر اإلصابة بالعدوى. من جانب آخر، نظرتنا إيجابية للشركة على 
والوقت  الفيروس  انتشار  مدى  المثال؛  سبيل  على  القصير،  المدى  على  مجهولة  عوامل  عدة  هناك  عموماً،  الطويل.  المدى 

المستغرق لتطوير لقاح. 

أعطينا وزن نسبي لسيرا عند 60% للتقييم على أساس خصم التدفقات النقدية )نمو مستدام بنسبة 3.0% والمتوسط المرجح 
لتكلفة رأس المال 9.6%(، ووزن نسبي 20% لكل من مكرر الربحية )المتوقع للسنة المالية 2021 عند 11.0 مرة( ومكرر قيمة 
الشركة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء )المتوقع للسنة المالية 2021 عند 9.5 مرة( لنتوصل 
بذلك إلى سعر مستهدف بقيمة 17.40 ريال سعودي للسهم، بفرصة لالرتفاع 5.6% من مستوى السعر الحالي. يتم تداول سهم 
الشركة عند مضاعف ربح السهم بمقدار 12.3 مرة وفقا لتوقعات ربح السهم للسنة المالية 2021. قمنا بتعديل توصيتنا لسهم 

سيرا إلى “محايد” مع نظرة إيجابية على المدى الطويل، مع تعديل السعر المستهدف إلى 17.40 ريال سعودي للسهم.
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البيانات المالية الرئيسية   

السنة المالية البيانات المالية الرئيسية القيم بالمليون ريال سعودي، ما لم يتم ذكر خالف ذلك
2017

السنة المالية
2018

السنة المالية
2019

السنة المالية
2020 متوقع

السنة المالية
2021 متوقع

السنة المالية
2022 متوقع

السنة المالية
2023 متوقع

 قائمة الدخل 
2,107  اإليرادات     2,301   2,190   1,252   1,788   2,171   2,311  

6.5%21.4%42.8%-42.8%-4.8%9.2%-1.7%النمو عن العام السابق
)504( تكلفة المبيعات   )874(  )917(  )758(  )768(  )890(  )922(  
1,603  إجمالي الربح    1,427   1,273   495   1,020   1,281   1,389  

)333(تكاليف البيع  )374(  )411(  )394(  )398(  )423(  )450(  
)495( النفقات العمومية واإلدارية  )473(  )511(  )467(  )453(  )519(  )549(  

33  الدخل من مصادر أخرى    33  )11(   1   3   5   6  
808  الربح التشغيلي    613   339  )366(   173   344   396  

15.1%99.1%-147.3%-207.7%-44.7%-24.1%-10.7%النمو عن العام السابق
)35( صافي تكلفة التمويل   )54(  )67(  )51(  )30(  )29(  )24(  

520  الربح قبل الزكاة   )58(   216   816   382   314   370  
)31( الزكاة   )84(  )33(  )26(   27   22   26  

497  صافي الربح   )145(   186   796   403   331   390  
18.0%-17.8%-49.4%328.8%-228.0%-129.2%-39.0%النمو عن العام السابق

قائمة الدخل
 األصول 

981  النقد وموجودات البنوك    264   350   1,138   1,091   1,118   1,341  
2,352  األصول المتداولة األخرى    2,477   2,013   1,289   1,809   2,095   2,154  

3,384  الممتلكات والمعدات    3,373   3,695   3,709   3,765   3,815   3,835  
2,646  أصول غير متداولة أخرى    1,879   2,220   2,184   2,149   2,116   2,083  

9,363  إجمالي األصول    7,993   8,278   8,320   8,814   9,143   9,413  
 المطلوبات وحقوق المساهمين 

2,335  إجمالي المطلوبات المتداولة    1,763   1,775   1,104   1,119   1,220   1,223  
983  إجمالي المطلوبات غير المتداولة    596   658   575   653   550   427  

2,097  رأس المال المدفوع    2,097   3,000   3,000   3,000   3,000   3,000  
629  االحتياطي النظامي    629   451   531   571   604   643  

715.3  إيرادات أخرى    691.7   645.8   645.8   645.8   645.8   645.8  
2,595  األرباح المبقاه    2,211   1,738   2,455   2,817   3,115   3,466  

6,035  إجمالي حقوق المساهمين    5,628   5,836   6,631   7,034   7,365   7,755  
9حصة أقلية   7   9   9   9   9   9  

9,363  إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات    7,993   8,278   8,320   8,814   9,143   9,413  
 قائمة الدخل 

)93( األنشطة التشغيلية    752   92   1,615   133   351   594  
)373( األنشطة االستثمارية   )699(  )409(  )189(  )243(  )247(  )228(  

180  أنشطة التمويل   )787(   415  )637(   64  )77(  )143(  
)287( التغير في النقد   )734(   99   788  )47(   27   223  

النقدية عند اإلغالق  971  األرصدة    229   345   1,138   1,091   1,118   1,341  
 أهم النسب المالية 

 نسب السيولة 
1.4  النسبة المتداولة )مرة(   1.6   1.3   2.2   2.6   2.6   2.9  
1.4  النسبة السريعة )مرة(   1.6   1.3   2.2   2.6   2.6   2.9  

 نسب الربحية 
60.1%59.0%57.0%39.5%58.1%62.0%76.1% هامش إجمالي الربح 

17.2%15.9%9.7%-29.2%15.5%26.7%38.4% هامش التشغيل 
   EBITDA 27.0%26.0%21.4%-13.2%25.2%33.7%44.3% هامش
16.9%15.2%22.5%63.5%8.5%-6.3%23.6% هامش صافي الربح 
4.2%3.7%4.7%9.6%2.3%-1.7%5.3% العائد على األصول 

5.1%4.6%5.9%12.0%3.2%-2.4%8.2% العائد على حقوق الملكية 
 نسب السوق والتقييم 

2.9  مكرر قيمة الشركة إلى المبيعات )مرة(   2.0   2.7   3.5   2.5   2.0   1.7  
6.5  مكرر قيمة الشركة إلى EBITDA )مرة(   6.0   10.8  )26.8(   11.8   7.8   6.4  

2.37  ربح السهم )ريال سعودي(   )0.48(   0.62   2.65   1.3   1.1   1.3  
28.8  القيمة الدفترية للسهم    18.8   19.5   22.1   23.5   24.6   25.9  

27.0  سعر السوق )ريال سعودي(*    14.0   16.5   16.5   16.5   16.5   16.5  
5,664.7  القيمة السوقية )مليون ريال سعودي(    4,193.0   5,070.0   4,944.0   4,944.0   4,944.0   4,944.0  

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%3.6%0.0% عائد توزيع الربح 
11.4  مكرر الربحية )مرة( ذلك  23.1 غري    6.2   12.3   14.9   12.7  

0.9  مكرر القيمة الدفترية)مرة(   0.7   0.7   0.7   0.7   0.7   0.6  
املصدر: البيانات املالية للرشكة ، أبحاث الجزيرة
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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 9999

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

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


