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الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير

تباطؤ النمو في اإلنفاق االستهالكي .تخفيض الدعم الحكومي وضغط التضخم أهم البيانات املالية للسوق

ســيكون له تأثير على نمط اإلنفاق االســتهالكي .وفقا لتقديراتنا ،فان ضريبة
القيمة المضافة وبرنامج السعودة ينتج عنها الضغط على الهوامش ،مما يؤدي
إلى تعديل تقديرات نمو صافي الربح للقطاع .ال تزال النظرة اإليجابية لمعارض
التجزئة للمنتجات األساسية

عائد توزيع األرباح إلى السعر

المزيد من تباطؤ النمو ،انخفاض أسهم قطاع التجزئة يعكس النظرة للقطاع :يتم تداول مؤشر

عدد الشركات المدرجة

%18.9-

األداء السعري

8781 / 18258

 52أسبوع (األعلى)( /األدنى)

51.8

القيمة السوقية (مليون)

%3.58
15
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*السعر كما يف  ٨مايو

قطاع التجزئة بمكرر ربحية بمقدار  19.0مرة و بمكرر قيمة دفترية بمقدار  3.6مرة .في حال تم استثناء

شركات الرعاية الصحية ،يتم تداول مؤشر القطاع لفترة االثني عشر شهرا القادمة بمكرر ربحية بمقدار

أهم البيانات املالية

 15.3مرة ،بالتوافق مع مكرر الربحية للسوق السعودي لفترة االثني عشر شهرا السابقة بمقدار  15.7المبالغ بالمليون ريال سعودي

مرة .بلغ متوسط مكرر الربحية للقطاع للثالث سنوات السابقة بمقدار  21.2مرة .مراجعة توقعتنا لألرباح

مالم يذكر خالف ذلك

وفرص النمو بالنسبة لمعظم الشركات يستبعد المكررات المرتفعة السابقة في ظل الظروف االقتصادية
الحالية واإلعدادات التنظيمية .تراجع مؤشر قطاع التجزئة بنسبة  %18.9منذ بداية العام وحتى تاريخه
وبنسبة  %42.1لفترة  52أسبوع ،بانخفاض عن أداء مؤشر السوق الرئيسي (انخفاض  %3.4منذ بداية العام
وحتى تاريخه) .يعود سبب تراجع مؤشر القطاع إلى االنخفاض في نمو اإلنفاق االستهالكي باإلضافة إلى
التغير المحتمل في نمط اإلنفاق االستهالكي والذي يؤدي في نهاية األمر إلى وضع التقييم تحت الضغط.

صافي الربح

النمو عن العام السابق ٪

السنة المالية 2015

الربع األول ٢٠١٦

3,055.1

532.3

%2.1

أهم النسب

معارض التجزئة للمنتجات غير األساسية عن أداء القطاع :باستثناء بعض شركات الرعاية الصحية،

حققت شركات القطاع أرباح أقل من التقديرات .بلغ الربح اإلجمالي للربع األول  2016ما يقارب 532.3
مليون ريال سعودي مقارنة بالعام السابق بإجمالي  972.7مليون ريال سعودي مما يعني انخفاض بنسبة
 .%45حيث يعود تراجع األرباح إلى مخصص راتب الشهرين في الربع األول 2015؛ والتي أدت إلى نسب
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السنة المالية 2015

الحالي

مكرر القيمة الدفترية (مرة)

4.5

3.6

العائد على حقوق الملكية

25.1

مكرر الربحية (مرة)

أعلنت شركات قطاع التجزئة خالل الربع األول  2016عن مجموعة نتائج مخيبة لآلمال ،تراجع أداء

السعر/المبيعات (مرة)

20.2

19.0

1.75

1.5

21.6

12.8

العائد على األصول
عائد توزيع األرباح إلى السعر

11.0

%3.58

%2.94
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نمو عالية لألرباح في الربع األول  .2016أثر الرواتب امتد إلى الربع الثاني  ،2015مما أدى إلى ارتفاع نمو
األرباح خالل األرباع الالحقة أيضا .يستمر أداء مبيعات القطاع بشكل أفقي منذ الربع الرابع  ،2015مما يشير
الى اتجاه المبيعات في الفترة القادمة .يشير انخفاض مكرر السعر إلى المبيعات في القطاع عن الربع السابق
إلى تراجع كبير في السعر مقارنة بنمو المبيعات ،مما يعكس انخفاض الثقة تجاه ارتفاع نمو المبيعات.
أظهرت المبيعات خالل الربع تراجع عن الربع المماثل من العام السابق بحدود  ،%2.55مما يعني تحقيق نمو

أداء السعر
٢٠٠٠٠

١٢٠٠٠

١٨٠٠٠

١٠٠٠٠

١٦٠٠٠

٨٠٠٠

طفيف في المبيعات خالل األرباع المقبلة .من الجدير بالذكر أن  %44من نمو المبيعات للسنة المالية 2015

٦٠٠٠

جاء بسبب الربع األول .2015

٤٠٠٠

أشارت بيانات نقاط البيع إلى اتجاه اإلنفاق االستهالكي نحو االنخفاض ،كما سيؤدي ضغط

%45-

١٤٠٠٠
١٢٠٠٠
١٠٠٠٠

٨٠٠٠

٢٠٠٠
٠
٢٠١٦/٦/٤

التضخم إلى تغير نمط اإلنفاق االستهالكي في المملكة :تشير بيانات نقاط البيع إلى تباطؤ نمو

٦٠٠٠

١٦٢٠١٦/٦/١

٢٠١٥/٦/١٠

ﻣﺆﴍ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﴘ

اإلنفاق االستهالكي ،مما قد يؤدي إلى تغير نمط اإلنفاق االستهالكي .انخفاض بنسبة  ٪9عن الربع المماثل

٢٠١٥/٦/٧

٤٠٠٠
٢٠١٥/٦/٤

ﻣﺆﴍ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
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من العام السابق باإلضافة إلى انخفاض بنسبة  ٪8عن الشهر السابق في معامالت نقاط البيع في فبراير من هذا العام ،ويرجع ذلك إلى المكرمة الملكية بصرف راتب شهرين خالل
الربع األول  .2015أظهرت بيانات الصراف اآللي اتجاه مماثل ،حيث انخفضت نسبة السحب في فبراير بحدود  ٪13عن الربع المماثل من العام السابق بعد تحقيق نمو عن الربع
المماثل من العام السابق في يناير بحدود  . ٪8تشير تقديرات بيانات نقاط البيع وسحب أجهزة الصراف اآللي إلى المزيد من تباطؤ النمو في المستقبل .أظهرت أرقام التضخم
األخيرة ارتفاعا ملحوظا بنسبة  ،٪4.3مقارنة في ديسمبر  2015بنسبة  ،٪2.3حيث يرجع ذلك أساسا إلى الزيادة في أسعار الوقود من رفع دعم الطاقة .بالتالي ،تؤثر الضغوط
التضخمية المذكورة على اإلنفاق االستهالكي السعودي ،حيث تؤدي على نحو فعال إلى تغير أنماط اإلنفاق الحالية وطويلة األمد.
الشركة

السعر المستهدف لفترة
 ١٢شهرا القادمة
(ريال سعودي)

الحكير

56.7

ساكو

99.7

جرير

العثيم

الخليج للتدريب والتعليم

٢٠١٥

 ٢٠١٦متوقع

النمو ٪

مكرر ربحية
لفترة  ١٢شهر
(مرة)

مكرر ربحية
للفترة
القادمة(مرة)

2.93

3.2

%9.2

13.2

11.9

ربحية السهم

التقييم

التغير المتوقع

زيادة المراكز

%11.90

9.21

102.3

محايد

%3.33

5.13

34.2

زيادة المراكز

131.0

زيادة المراكز
محايد

%49.90
%3.50

%25.50

5.25
1.72

8.4

%8.8-

5.45

%6.2

1.35

%21.5-

5.47

%4.2

13.9
19.4
19.1
17.3

13.8
18.1
17.6
20.2
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تؤدي ضريبة القيمة المضافة باإلضافة إلى برامج السعودة وأنظمة العمل إلى الحد من األرباح

المتوقعة ،كما تضع تقييم شركات التجزئة تحت الضغط من خالل تضييق الهوامش :تطبيق

ارتفاع التضخم يف يناير ٢٠١٦
٪٥٫٠

ضريبة القيمة المضافة من المحتمل ان تضيف مزيدا من الضغط على المبيعات و االرباح المسبقبلية مع

٪٤٫٠

تراجع مستوى الهوامش .البد من إعادة التقييم الحتساب أثر ضريبة القيمة المضافة على شركات التجزئة.

٪٣٫٠

تشمل افتراضاتنا ضريبة قيمة مضافة بنسبة  %5على المنتجات غير األساسية بحلول العام  .2018من

٪٢٫٠

المتوقع إعفاء المنتجات األساسية في القطاع االستهالكي من الضريبة ،حيث يتوقع إعفاء ما يقارب 100
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٥

ﻓﱪاﻳﺮ ٢٠١٥

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٥

دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٤

أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٤

ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٤

ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٤

أﻏﺴﻄﺲ ٢٠١٤

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٤

تعويض ضغط الهامش عن طريق زيادة إنتاجية العمل من خالل التدريب ورفع مستوى الكفاءة والتشغيل

ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٤

النسائية من أثر التراجع السلبي للقطاع بشكل عام (في شكل اإلنفاق االستهالكي) .يمكن لقطاع التجزئة

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٤

نحو السعودة إلى التأثير على هوامش التجزئة .يعوض ارتفاع معدل النمو في معدالت مشاركة العمالة

٪٠٫٠

اﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٤

منتج أساسي ،مما يضع شركات التجزئة للمنتجات األساسية في وضع افضل نسبيا .يؤدي استمرار االتجاه

٪١٫٠

املصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي ،الجزيرة كابيتال

اآللي .يعتبر وصول قطاع التجزئة إلى متوسط مستويات إنتاجية العمل لدى دول ( )OECDكاف للحفاظ
على مستوى الهوامش وربما تحسينها على المدى المتوسط والطويل .من الضروري ارتفاع إنتاجية العمل
لقطاع التجزئة لينمو بمعدل أعلى من متوسط نمو الرواتب ،بهدف تمكين شركات التجزئة من الحفاظ على

نمو نقاط البيع الشهري عن الشهر املماثل من العام السابق
٪٤٥

مستوى النمو في األرباح.

٪٤٠

نظرة سلبية على معارض التجزئة للمنتجات غير األساسية .يعتبر االستثمار في التجارة

٪٣٠

٪٣٥
٪٢٥

اإللكترونية أساسي لتقليل المخاطر :قمنا بتعديل النظرة إلى كل من أسواق جرير وفواز الحكير وفقا

٪٢٠
٪١٥

إلى نمو القطاع المقدر لمعارض التجزئة في المملكة  .قمنا بتعديل نظرتنا للسنة المالية  2016لكل من

٪١٠

شركة أسواق جرير بانخفاض نسبته  %9وانخفاض بنسبة  %23لشركة فواز الحكير .قمنا بتعديل النظرة

٪٠

وفقا لتباطؤ نمو مبيعات القطاع .نحدث توصيتنا الى “زيادة المراكز” لسهم شركة جرير مع تخفيض

٪١٠-

٪٥
د

ﺎﻳﺮ

ﻳﻨ

ﻧ

ﻳﺴ

٢٠

٢٠

١٥

١٥

٢٠

٢٠

١٥

١٦

ﻤﱪ

ﻤﱪ

ﻮﻓ

أﻛﺘ

ﺳﺒﺘ

ﻮﺑﺮ

ﻤﱪ

٢٠

٢٠

١٥

١٥

١٥
٢٠

١٥

ﺲ

ﺴﻄ

أﻏ

ﻳﻮ

ﻧﻴﻮ

ﻟﻴﻮ

ﻳﻮ

ﻣ

ﺎﻳﻮ

١٥

٢٠

٢٠

٢٠

٢٠

١٥

١٥

س

ﻳﻞ

اﺑﺮ

ﻣﺎر

ﻳﻨ

ﻓﱪ

ﺎﻳﺮ

اﻳﺮ

نمو املبيعات للربع األول  ٢٠١٦عن الربع املماثل من العام السابق

مراجعة صافي األرباح القادمة .عموما ،هناك ارتفاع محتمل من مستوى سعر السهم الحالي حيث يتم

٪٤٠٫٠
٪٣٠٫٠

تداول السهم بخصم عن القطاع ،حيث نوصي “زيادة المراكز” .النمو المتوقع لتجارة التجزئة اإللكترونية

٪٢٠٫٠
اﻛﺴﱰا

٪١٠٫٠

أﺳﻮاق اﳌﺰرﻋﺔ

ﺛﻤﺎر

اﻟﻌﺜﻴﻢ

ﺳﺎﻛﻮ

٪٠٫٠
٪١٠٫٠٪٢٠٫٠-

ﺗﺠﺰﺋﺔ اﳌﻮاد
اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ

للتعليم بدعم من وضوح النظرة للقطاع :تعتبر معارض التجزئة للمنتجات األساسية في وضع جيد،

اﻟﺤﻜﲑ

نظرة إيجابية لمعارض التجزئة للمنتجات األساسية (القطاع االستهالكي) والقطاعات الفرعية

ﺟﺮﻳﺮ

الى مجال التجارة االلكترونية بالرغم من االستثمار المحدود.

ﻓﺘﻴﺤﻲ

في المملكة لن يشمل شركة فواز الحكير ،حيث ارتفعت معدالت التسوق اإللكتروني لألزياء بينما ال زالت
الشركة مترددة في الدخول إلى مجال التجارة اإللكترونية .بدأت كل من شركة ساكو وأسواق جرير بالدخول

١٥

١٥

المراكز” مع تخفيض سعرنا المستهدف والبالغ  ٥٦٫٧للسهم .تم تخفيض السعر المستهدف بناء على

٢٠
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وفقا لتوقعاتنا بعد المراجعة (انخفاض  %6.5ليبلغ ربح السهم  5.47ريال سعودي) مع سعرنا المستهدف
والبالغ  ٩٩٫٧ريال سعودي للسهم ،بينما قمنا بتحديث التوصية لسهم شركة فواز الحكير إلى “زيادة

٢٠

سعرنا المستهدف والبالغ 131.0ريال سعودي ،كما قمنا بتحديث التوصية لسهم شركة ساكو إلى “محايد”

٪٥-

٪٣٠٫٠-

ﺗﺠﺰﺋﺔ اﳌﻮاد ﻏﲑ
اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ

حيث ارتفع أداؤها منذ بداية العام وحتى تاريخه  %3.08مقابل انخفاض أداء شركات التجزئة للمنتجات

٪٤٠٫٠-

املصدر :بلومربغ ،تقارير الرشكة ،الجزيرة كابيتال

غير األساسية لنفس الفترة بحدود  .%28.9قمنا بتحديث التوصية لسهم شركة أسواق العثيم إلى “محايد”
بناء على التقييم وفقا للنتائج األولية (ارتفاع  %10.4منذ بداية العام وحتى تاريخه) بدعم من نتائج الربع
األول  2016اإليجابية ،مع تحديث سعرنا المستهدف والبالغ  ١٠٢٫٣ريال سعودي للسهم ،بينما نستمر

نمو صايف ربح قطاع التجزئة عن الربع املماثل من العام السابق
٪٣٠٫٦٥

بالتوصية “زيادة المراكز” لسهم شركة الخليج للتدريب مع تحديث السعر المستهدف والبالغ  34.2ريال
سعودي .يجدر اإلشارة إلى أنه من المقدر استمرار مسار أعمال الشركة األساسية بالتراجع .على الرغم من
ذلك ،االتجاه نحو الطلب على قطاع التعليم يعطي نظرة إيجابية للشركة،مع األخذ بعين االعتبار مستوى
المخاطر المتعلق بتنفيذ المشاريع المرتبطة بالتعليم.

٪٤٠٫٠٠
٪٣٠٫٠٠
٪٢٠٫٠٠
٪١٠٫٠٠

٪٤٫٧٥
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
٢٠١٦

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
٢٠١٥

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
٢٠١٥

٪٧٫٥٩-

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
٢٠١٥

٪١٫٨٤-

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
٢٠١٥

٪١٫٨٤-

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
٢٠١٥

٪٠٫٠٠
٪١٠٫٠٠٪٢٠٫٠٠٪٣٠٫٠٠-

٪٤٥٫٢٧-

٪٤٠٫٠٠٪٥٠٫٠٠-

املصدر :بلومربغ ،تقارير الرشكة ،الجزيرة كابيتال
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تقرير قطاع التجزئة
الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير

شركة الخليج للتدريب

مايو 2016

نستمر في التوصية لسهم شــركة الخليج للتدريب على أساس “زيادة المراكز”
بناء على النظرة المواتية فيما يتعلق باتجاه الشركة نحو قسم “المدارس” .تؤكد
السعر الحالي
نتائج الربع األول  2016على النظرة السلبية ألعمال الشركة األساسية الحالية.

زيادة المراكز

التقييم

تؤكد نتائج الربع األول  2016إلى نضوج األعمال األساسية للشركة .أعلنت الشركة عن صافي

ربح أقل من توقعاتنا ومن متوسط التوقعات :أعلنت شركة الخليج للتدريب عن مجموعة نتائج مخيبة

لآلمال ،حيث بلغ صافي الربح لهذه الفترة  8.24مليون ريال سعودي بانخفاض  %47عن الربع المماثل
من العام السابق ،أقل من توقعاتنا ومن متوسط التوقعات بحدود  %31.4و %38.3على التوالي .يعود سبب
التراجع بشكل أساسي إلى )1 :ضعف اإليرادات ،حيث تراجعت اإليرادات عن الربع المماثل من العام السابق
بمعدل  )2 .%11.35ارتفاع طفيف في المصاريف التشغيلية ومصاريف التمويل .تراجعت اإليرادات من
قطاع التدريب على اللغات والحواسيب بنسب بلغت  %26.1و %27.4على التوالي عن الربع المماثل من
العام السابق ،مما يؤكد نظرتنا السلبية للقطاع .أظهر قسم مشاريع التعليم تراجع بنسبة  %40.9عن الربع
المماثل من العام السابق متأثرا بانخفاض اإلنفاق الحكومي ،تشمل تقديراتنا استمرار مسار القطاع في
االتجاه السلبي .تراجع اإليرادات لكل من قطاع التدريب على اللغات واستخدام الحاسوب وقطاع مشاريع
التعليم بإجمالي  31.1مليون ريال سعودي خالل الربع .في الجهة المقابلة ،حققت كل من مراكز االتصال،
المدارس ،التدريب المالي نمو اإليرادات لهذه الفترة بحدود  %7.1و %34.6و %13.2على التوالي عن الربع
المماثل من العام السابق.
تستمر الهوامش تحت الضغط ،من المقدر تحول الهوامش نتيجة إلى تغير مزيج اإليرادات :تراجع
إجمالي الهوامش بحدود  140نقطة أساس عن الربع المماثل من العام السابق .جاء الضغط بشكل رئيسي

من مراكز االتصال وقطاع التدريب ،في حين توسعت هوامش قطاع المدارس بشكل كبير على الرغم من

 27.2ريال سعودي

السعر المستهدف خالل ( 12شهرا ً)

 34.2ريال سعودي
%25.5

التغير المتوقع في السعر

*السعر كما يف  ١٢مايو
أعلنت الرشكة منح األسهم يف أبريل 2015

أهم البيانات املالية

المبالغ بالمليون ريال سعودي السنة المالية
2014
مالم يذكر خالف ذلك
724.0
اإليرادات
%8.9
النمو ٪
86.0
صافي الربح
%9.8
النمو ٪
*2.15
ربح السهم (ريال سعودي)

السنة المالية
2015
725.9
%0.2
68.9
%20.01.72

أهم النسب

المبالغ بالمليون ريال سعودي السنة المالية
2014
مالم يذكر خالف ذلك
%26.8
الهامش اإلجمالي
%13.3
الهامش التشغيلي
%11.9
هامش صافي الربح
24.7
مكرر الربحية (مرة)
4.2
مكرر القيمة الدفترية (مرة)
العائد على حقوق الملكية
%18.2
العائد على األصول
%9.8
عائد توزيع األرباح إلى السعر
%1.40

السنة المالية
2015
%24.8
%11.2
%9.4
17.7
2.7
%13.6
%6.6
%1.50

نستمر في النظرة السلبية لقطاع التدريب ،مع نظرة إجمالية إيجابية بدعم من التوسع في قطاع
المدارس :تعتمد تقديراتنا اإليجابية على مسار النمو الحالي للشركة .جاءت هذه النظرة بدعم من توقعات

الشركة في قطاع التعليم .نتوقع أن تستفيد اإليرادات للسنة المالية  2016من توسعات المدارس الجارية.
يعتبر إضافة مدرسة جديدة في الرياض بسعة  2800طالب خالل الربع الرابع  2016المحرك الرئيسي
للنمو خالل السنة المالية  . 2016نقدر وصول الطاقة االستيعابية للمدارس إلى  10.800طالب بحلول نهاية
السنة المالية  2016مقارنة بالسنة المالية  2014حيث بلغت  1100طالب .من المتوقع إضافة مدرستين

القيمة السوقية (مليون)
األسهم القائمة (مليون)
األداء السعري
 52أسبوع (األعلى)( /األدنى)
قطاع

نستمر بالتوصية “زيادة المراكز” لسهم شركة الخليج للتدريب مع تحديث السعر المستهدف

%24.2
%9.5
%7.8
19.3
1.8
%9.7
%4.7
%1.55

1,040.00
40
%24.04()18.5/62.5
التجزئة

املصدر :تقارير الرشكة ،الجزيرة كابيتال

نموذج املساهمني

نسبة الملكية
%10.7
%7.0
%10.9

الوليد عبدالرزاق صالح الدريعان
عبدالعزيز حماد ناصر البليهد
احمد علي احمد الشدوي

املصدر :تقارير الرشكة ،الجزيرة كابيتال

جديدتين مع إجمالي طاقة استيعابية بحدود  5500طالب ،حيث من المتوقع أن تبدأ التشغيل بحلول الربع
الرابع  2017والربع الرابع .2018

السنة المالية 2016
(متوقع)

املصدر :تقارير الرشكة ،الجزيرة كابيتال

مساهمة االرتفاع البسيط في األرباح اإلجمالية؛ حيث ارتفعت مساهمة القطاع في الربح اإلجمالي من %6.2

تقوم الشركة بالتوسع في المدارس ،ومراكز االتصال.

692.1
%4.753.8
%22.41.35

املصدر :تقارير الرشكة ،الجزيرة كابيتال

في الربع األول  2015لتصل إلى  %11.1خالل الربع األول  .٢٠١٦يعزى جزء من نمو مساهمة قطاع أهم البيانات املالية للسوق
المدارس إلى انخفاض قاعدة األرباح اإلجمالية للربع األول  .2016نتوقع وجود الهوامش تحت الضغط كما

السنة المالية 2016
(متوقع)

املبيعات لكل قسم
٧٠,٠٠٠
٦٠,٠٠٠

والبالغ  ٣٤٫٢ريال سعودي :يتم تداول سهم الشركة بمكرر ربحية لفترة اإلثني عشر شهرا السابقة بمقدار

٥٠,٠٠٠

 16.5مرة مقابل مكرر الربحية لقطاع التجزئة بمقدار  ١٥٫٣مرة (باستثناء شركات الرعاية الصحية) .تم

٤٠,٠٠٠

تخفيض السعر المستهدف بناء على ربح السهم القادم بعد المراجعة ونتائج الربع األول  2016المخيبة

٣٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠

لآلمال .قمنا بتعديل تقديراتنا لربح السهم المتوقع للسنة المالية  2016ليصل إلى  1.35ريال سعودي
بانخفاض عن العام السابق بحدود  .%22.4سهم الشركة يستحق تقييم أعلى نظرا للتوسع المتوقع في قطاع
المدارس وإن كان خالل سنة انتقالية .مخاطر التقييم تتمثل من المخاطرة المتعلقة بتنفيذ مشاريع التوسعة
باإلضافة إلى انخفاض اإليرادات بشكل كبير من قطاعات التدريب بالمقارنة مع التقديرات.

١٠,٠٠٠
اﳌﺪارس

اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹداري واﳌﺎﱄ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل
 /اﺧﺮى

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ٢٠١٦

اﻟﻠﻐﺎت

اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ اﻟﺤﺎﺳﺐ
اﻵﱄ

-

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ٢٠١٥

املصدر :تقارير الرشكة ،الجزيرة كابيتال
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تقرير قطاع التجزئة
الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير

شركة أسواق العثيم

مايو 2016

جــاء صافي ربح الربع األول  2016متوافقا مع التوقعات ( باســتثناء البنود
غير المتكررة) .اســتمرارية النمو بدعم من الفــروع المضافة ،من المتوقع
اســتمرار متوســط المبيعات للمعرض عند مســتواه الحالي .نمو المبيعات السعر الحالي
وتحسن الهوامش للربع يرسم اتجاه شــركات التجزئة للمنتجات األساسية السعر المستهدف خالل ( 12شهرا ً)
خالل السنة المالية .2016
التغير المتوقع في السعر

محايد

التقييم

توقعات إيجابية بدعم ملحوظ من نمو المبيعات خالل الربع األول  :2016بلغ صافي ربح الربع األول
 2016مبلغ  47مليون ريال سعودي  ،بتراجع عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة  .%3.8حقق الربح

التشغيلي نموا بنسبة  %19.3عن الربع المماثل من العام السابق .يرجع االنخفاض في صافي الربح بشكل

أساسي إلى المخصصات غير المتكررة في الشركات التابعة .انعكس النمو في مبيعات نفس الفرع في نمو

اإليرادات التي شهدت ارتفاعا كبيرا عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة  .%16.5من المتوقع أن يشهد
صافي ربح الربع الثاني  2016نموا قويا عن الربع المماثل من العام السابق نتيجة حلول الجزء األكبر من
شهر رمضان في الربع باإلضافة ألثر الفروع الجديدة على األرباح.

التوسع في الفروع يدعم النظرة اإليجابية لألرباح في قطاع التجزئة األساسية .مبادرات السعودة
وضريبة القيمة المضافة قد ترفع مستوى االنتاجية و بالتالي نمو في الحصة السوقية :النمو من
ارتفاع عدد الفروع وافتتاح فروع جديدة سيؤدي الى ارتفاع الحصة السوقية ألسواق العثيم .تم إضافة 15

فرع جديد خالل السنة المالية  .2015في مارس  ،2016وصلت عدد فروع أسواق العثيم ليصل إلى 146
(بما في ذلك اثنين من المعارض الجديدة في مصر)؛ تم إضافة آخر  4فروع خالل الربع األول .2016

نتوقع أن تضيف أسواق العثيم من  12إلى  14فرع جديد بنهاية السنة المالية  2016مقارنة بما تم اإلعالن
عنه بإضافة  15فرع خالل السنة المالية  .2016كان متوقعا لفترة طويلة أن تضغط مبادرات السعودة
على الهامش لدى تجار التجزئة ،لكن على المدى الطويل ،يمكن لجهود السعودة أن تؤكد النظرة اإليجابية

للسعودة على صافي الربح .في قطاع حساس لهامش الربح ،يجد صغار تجار التجزئة صعوبة التكيف في

المتوسط إلى الطويل .يجب أن ننوه أيضا أن معظم مجموعة تجزئة المواد األساسية قد وصلت إلى مستوى

مرتفع نسبيا من السعودة بالمقارنة مع معارض التجزئة الفردية للمنتجات األساسية ،مما أدى إلى مساحة
أقل للضغط على الهوامش في مجموعة تجزئة المواد األساسية.

قمنا بتحديث توصيتنا على سهم أسواق العثيم إلى “محايد” مع سعر مستهدف بقيمة 102.3
ريال سعودي للسهم :يتم تداول سهم العثيم بمكرر ربحية لفترة أالثني عشر شهرا بمقدار  19.3مرة

وبمكرر ربحية متوقع للفترة القادمة بمقدار  18.07مرة بعالوة مقارنة بالمؤشر الرئيسي الذي يتداول
عند مكرر أرباح بمقدار  15.7مرة ،وقريب من مكرر القطاع حول  19.0مرة .للمكررات الحالية ما يبررها

من صافي األرباح المستقبلية ،حيث تشير التقديرات إلي تحمل معظم شركات القطاع تراجع في النمو

نمو في المبيعات  ،معدل نمو سنوي مركب  %7.3إلى العام  ،2018بدعم من ارتفاع عدد المعارض ونمو

الحصة السوقية .النظرة االيجابية للشركة مدعومة بأستمرار التوسع في الفروع و وضوح النظرة لمستوى

%3.3

أهم البيانات املالية

المبالغ بالمليون ريال سعودي السنة المالية
2014
مالم يذكر خالف ذلك
5251.9
اإليرادات
%14.7
النمو ٪
214.7
صافي الربح
%11.6
النمو ٪
4.77
ربح السهم (ريال سعودي)

السنة المالية
2015
6035.8
%14.9
230.8
%7.4
5.13

السنة المالية 2016
(متوقع)

6649.8
%10.1
244.8
%6.0
5.45

املصدر :تقارير الرشكة ،الجزيرة كابيتال

أهم النسب

المبالغ بالمليون ريال سعودي السنة المالية
2014
مالم يذكر خالف ذلك
%16.6
الهامش اإلجمالي
%3.9
الهامش التشغيلي
%4.1
هامش صافي الربح
23.3
مكرر الربحية (مرة)
5.2
مكرر القيمة الدفترية (مرة)
16.6
( EV/EBITDAمرة)
العائد على حقوق الملكية
%24.4
العائد على األصول
%9.9
عائد توزيع األرباح إلى السعر
%1.6

القيمة السوقية (مليون)
األسهم القائمة (مليون)
األداء السعري
 52أسبوع (األعلى)( /األدنى)
قطاع

السنة المالية
2015
%16.5
%3.4
%3.8
17.5
3.6
12.5
%22.4
%8.4
%2.2

السنة المالية 2016
(متوقع)

%16.6
%3.5
%3.8
18.1
3.4
11.5
%20.1
%8.9
%2.2

املصدر :تقارير الرشكة ،الجزيرة كابيتال

4,432
45
%10.4
()62.25 / 116
التجزئة

املصدر :تقارير الرشكة ،الجزيرة كابيتال

نموذج املساهمني
المؤسسة العامه للتأمينات االجتماعية
عبدالله صالح علي العثيم
شركة العثيم القابضة

على أساس الفترة المماثلة من العام السابق .قمنا بمراجعة تقديراتنا لصافي أرباح السنة المالية 2016

إلى (ربحية السهم  5.45 :ريال سعودي ) بنمو  %6.0عن العام السابق .من المتوقع أن تحقق الشركة

 102.3ريال سعودي

*السعر كما يف  12مايو

بيئة تنظيمية للعمالة أكثر صرامة إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة ،مما يترك مجاال أكبر للنمو في شركات أهم البيانات املالية للسوق
تجزئة المواد األساسية .علينا التنويه أن تحسين إنتاجية العمالة ضروري للحفاظ على الهوامش في المدى

 99.0ريال سعودي

نسبة الملكية
%6.36
%6.00
%27.66

املصدر :تقارير الرشكة ،الجزيرة كابيتال

نمو املبيعات عن الربع املماثل من العام السابق
٪١٦٫٥

٪١٥٫٩

االرباح ،مما يجعل من أسواق العثيم أفضل خيار تجزئة للمنتجات األساسية في السوق .التغيرات المتوقعة

٪١٤٫٢

٪١٥٫١

٪١١٫٦

٠٫١٢
٠٫١

٠٫٠٨

لسهم الشركة إلى “محايد” بعد أن تحقق التقييم و تقلص فرص االرتفاع .ارتفع السهم منذ بداية العام حتى

٠٫٠٦

تاريخه بنسبة  %10.40مقابل تراجع كل من القطاع والسوق خالل نفس الفترة بنسب  %18.9و %3.4على
المنافسة التي تؤدي إلى الضغط على الهوامش.

٠٫١٦
٠٫١٤

في االنفاق االستهالكي سيتجه نسبيا لصالح شركات تجزئة المنتجات االساسية .قمنا بتخفيض توصيتنا

التوالي .المخاطرة الرئيسية للتقييم هي المخاطر المتعلقة بتنفيذ خطة التوسعة ألسواق العثيم وارتفاع حدة

٠٫١٨

٠٫٠٤
٠٫٠٢

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
٢٠١٦

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
٢٠١٥

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
٢٠١٥

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
٢٠١٥

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
٢٠١٥

٠
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تقرير قطاع التجزئة
مايو 2016

الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير

نمو يف مبيعات الفروع القائمة

ارتفاع عدد الفروع ونمو املبيعات
٪١٦
٪١٤

١٨٠
١٥٥

١٤٢

٪١٢

١٦٠
١٢٩

١٢١

٪١٠

١٤٠
١٠٨

١٠٨

٩٦

١٠٠
٨٠

٪٨

٦٠

٪٦
٪٤
٪٢

١٢٠

٢٠١٦
ﻣﺘﻮﻗﻊ

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

ﻧﻤﻮ اﻻﻳﺮادات ٪

٢٠١٢

٢٠١١

٤٠

٠

٢٠

ﻋﺪد اﻟﻔﺮوع

٣٨٫٠١

٣٦٫٥١

٣٥٫٦٥

٥,٠٠٠
٤,٠٠٠
٣,٠٠٠

٣٠

٤٠
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٤٠٫٧١
٣٧٫٨٥

٦,٠٠٠

٣٥

٢٥

٢٠
٢٠١٠

٤٥

٤٢٫٩٠

٤٢٫٥١

٧,٠٠٠

٢,٠٠٠
١,٠٠٠
٢٠١٦
ﻣﺘﻮﻗﻊ

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٠١٣

اﻹﻳﺮادات ﻟﻜﻞ ﻓﺮع

٢٠١٢

اﻹﻳﺮادات

٢٠١١

٢٠١٠

٠
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تقرير قطاع التجزئة
الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير

شركة فواز الحكير

مايو 2016

فواز الحكير :مبيعات وصافي ربح أقل من المتوقع خالل الربع األول :خســائر
من الشركات الدولية التابعة .قمنا بتحديث توصيتنا على سهم فواز الحكير إلى
السعر الحالي
“زيادة مراكز” مع سعر مستهدف بقيمة  56.7ريال سعودي للسهم

زيادة المراكز

التقييم

أعلنت شركة فواز الحكير عن مبيعات وصافي ربح أقل من المتوقع ،ضعف من العمليات الدولية:

بلغ صافي الربع خالل الربع األول  3.16مليون ريال سعودي ،بتراجع  %98.5عن الربع المماثل من العام
السابق و %96.5عن الربع السابق ،أقل من التقديرات ومتوسط توقعات السوق بشكل كبير .يرجع الفارق
أساسا إلى ضعف العمليات الدولية ونمو المبيعات بأقل من المتوقع .تراجع إجمالي المبيعات بنسبة %3.2
عن الربع المماثل من العام السابق ،كما تراجعت المبيعات المحلية بنسبة  %7خالل نفس الفترة (متوافق
مع التوقعات) ،وإن كان ذلك مقارنة بربع قوي نتيجة لمنحة راتب شهرين .كان نمو المبيعات بأقل من
المتوقع بسبب تراجع إجمالي الهوامش .ساهم الخصم المقدم لمقابلة انخفاض مستويات الطلب على تراجع
الهوامش (تراجع معدل دوران المخزون خالل الربع األول  2016بنسبة  %10عن الربع المماثل من العام
السابق) ،نتيجة لذلك انخفض الربح اإلجمالي بنسبة  %12.2خالل نفس الفترة .انعكس هذا سلبا على نتائج
التشغيل ،ليسجل أول خسائر تشغيلية من فواز الحكير (سنويا ،سجلت الشركة أول خسائر على أساس
سنوي في الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء منذ السنة المالية  .)2009ارتفعت
اإليرادات األخرى بقيمة  18.1مليون ريال سعودي خالل الربع األول.
نظرتنا الحذرة لتجزئة المنتجات غير األساسية ناتجة من تراجع النمو في إنفاق المستهلك،

التحول المحتمل في أنماط اإلنفاق ،ضريبة القيمة المضافة على المنتجات غير األساسية ،والبيئة

القادمة للتشديد االئتماني :حققت المبيعات نموا بنسبة  %5.5خالل فترة االثنا عشر شهرا المنتهية

بتاريخ  31مارس  .2016كان النمو السابق للشركة بدعم من االستحواذ وافتتاح معارض جديدة في السوق

 37.6ريال سعودي

السعر المستهدف خالل ( 12شهرا ً)

 56.7ريال سعودي
%49.9

التغير المتوقع في السعر

*السعر كما يف  12مايو

أهم البيانات املالية

المبالغ بالمليون ريال سعودي السنة المالية
2014
مالم يذكر خالف ذلك
6,898.7
اإليرادات
%25.8
النمو ٪
803
صافي الربح
%4.1
النمو ٪
3.8
ربح السهم (ريال سعودي)

السنة المالية
*2015
7,276.9
%5.4
615.8
%23.32.9

السعودي .سيعيق تباطؤ النمو في اإلنفاق االستهالكي نمو مبيعات نفس المعرض على المدى القصير إلى

السنة المالية
*2015
%23.8
%9.3
%8.4
24.1
5.7
%8.6
%24.6

حقوق المساهمين  1.39مرة) ،من المحتمل أن تعيق نمو االستحواذ وافتتاح معارض جديدة .لم تكشف
الشركة عن آخر أنباء وضع معارض بالنكو ،التي تعتبر عامال هاما بشأن اتجاه الشركة .يجب على الشركة
النظر في التخلص من استثمارات الوحدات الدولية الخاسرة التي من غير المرجح ان يحدث فيها تحول
إيجابي .يدعم اقتراب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتجات غير األساسية نظرتنا المحايدة على
المنتجات األساسية على المدى المتوسط إلى الطويل.
قمنا بتحديث توصيتنا على سهم فواز الحكير إلى “زيادة المراكز” مع سعر مستهدف بقيمة
 56.7ريال سعودي للسهم :يتم تداول السهم بخصم عن الشركات المشابهة في القطاع ،يمكن أن

يؤدي التخفيف في االستثمارات الخاسرة إلى مجموعة إيجابية من النتائج للربع القادم ،حيث يبلغ مكرر
الربحية لفترة االثنى عشر شهرا األخيرة بمقدار  13.1مرة وبمكرر جاذب متوقع للفترة القادمة بحوالي
 11.9مرة مقابل المتوسط التاريخي لمكرر الربحية بمقدار  19.5مرة ومكرر ربحية القطاع لفترة االثنا

السنة المالية 2016
(متوقع)

%25.7
%10.2
%9.5
11.9
2.5
%3.3
%9.6
%23.5
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* تنتهي السنة املالية يف مارس ٢٠١٦

المتوسط .في حين أن بيئة التشديد االئتماني إضافة إلى الوضع الحالي لديون الشركة (معدل الديون إلى أهم البيانات املالية للسوق
القيمة السوقية (مليون)
االداء السعري
 52أسبوع (األعلى)
 52أسبوع (األدنى)
األسهم القائمة (مليون)

7042.8
%3.2671.4
%9.0
3.2
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* تنتهي السنة املالية يف مارس ٢٠١٦

أهم النسب

المبالغ بالمليون ريال سعودي السنة المالية
2014
مالم يذكر خالف ذلك
%25.9
الهامش اإلجمالي
%12.1
الهامش التشغيلي
%11.6
هامش صافي الربح
25.3
مكرر الربحية (مرة)
8.4
مكرر القيمة الدفترية (مرة)
عائد توزيع األرباح إلى السعر
%1.6
العائد على األصول
%13.6
العائد على حقوق الملكية
%38.2

السنة المالية 2016
(متوقع)

7,959.0
%45.9108.7
37.0
210
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نموذج املساهمني
عبدالمجيد عبدالعزيز فهد الحكير
سلمان عبد العزيز فهد الحكير
فواز عبدالعزيز فهد الحكير
شركة فاس السعودية القابضة

نسبة الملكية
%7.0
%7.0
%6.19
%49.0
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أداء السعر

عشر شهرا األخيرة بمقدار  15.4مرة .نتوقع أن يحقق صافي الربح نموا بنسبة  %9.0بنهاية السنة المالية

١٢٠

الحالية .عامل المخاطرة الرئيسي لنظرتنا لشركة فواز الحكير هو قدرة الشركة على المحافظة على مسار

١٢٠٠٠

١٠٠

١٠٠٠٠

النمو القادم نظرا ألن جزءا كبيرا من أرقام النمو األخيرة مستمدة من االستحواذ على الماركات التجارية

٨٠

٨٠٠٠

والمعارض .من ناحية أخرى ،يمكن أن يكون التخلص من وحدات االستثمار الخاسرة ومجموعة النتائج

٦٠

٦٠٠٠

٤٠

٤٠٠٠

٢٠

٢٠٠٠

اإليجابية للربع القادم بمثابة المحفز على المدى القصير في تحقيق المنافع المحتملة.

٠
٢٠١٦/١٩/٤

٢٠١٦/١٩/١
اﻟﺤﻜﲑ

٢٠١٥/١٩/١٠

٢٠١٥/١٩/٧

٠
٢٠١٥/١٩/٤

ﻣﺆﴍ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﴘ
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إدارة األبحاث

رئيس ادارة االبحاث املكلف

محلل

+966 11 2256115
t.nazar@aljaziracapital.com.sa

+966 11 2256374
s.alkadi@aljaziracapital.com.sa

طلحة نزر

سلطان القاضي

محلل

جاسم اجلبران

+966 11 2256248
j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

محلل

وليد اجلبير

شرح مصطلحات التصنيف

نبذة عن الجزيرة كابيتال

إدارة الوساطة والمراكز االستثمارية

+966 11 22561٤٦
W.aljubayr@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  -مجموعة خدمات الوساطة
واملبيعات باملنطقة الوسطى

املدير العام املساعد  -رئيس املراكز االستثمارية
للمنطقة الغربية واجلنوبية واخلدمات املساندة البديلة

+966 11 2256364
s.almutawa@aljaziracapital.com.sa

6618400 12 966+
a.almisbahi@aljaziracapital.com.sa

سلطان ابراهيم املطوع

املدير العام املساعد  -املنطقة الشرقية ومنطقة
القصيم

عبد اهلل الرهيط

+966 16 3617547
aalrahit@aljaziracapital.com.sa

عبد اهلل قايد املصباحي

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.
 1 .1زيادة المراكز :يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أقل من السعر المستهدف له لم ّدة  12شهرا .واألسهم المصنفة “زيادة المراكز” يتوقع أن يرتفع سعرها بأكثر من
 ٪ 10عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.
 2 .2تخفيض المراكز :يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لم ّدة  12شهرا .و األسهم المصنفة “تخفيض المراكز” يتوقع أن ينخفض سعرها
بأكثر من  ٪ 10عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.
 3 .3محايد :يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لم ّدة  12شهرا .والسهم المصنّف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص ٪10عن
مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.
 4 .4التوقف عن التغطية ( :)SR/RHيعني أن التصنيف معلّق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي ،أو تغير ظروف السوق
أو أية أسباب أخرى خاصة بشركة الجزيرة لألسواق المالية.

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 .بنا ًء 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 مناســبا ً لجميع العمالء باختالف أوضاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم يف تحمل املخاطر .يفضل عموما ً 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 جزئيا ً 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 ،وبنا ًء 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 مؤرشا ً 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 أسهما ً 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 سوا ًء 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.
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