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أهم النسب 

السنة املالية )مليون ريال سعودي(
2019

السنة املالية 
2020

السنة املالية 
2021 )متوقع(

السنة املالية 
2022 )متوقع(

37.0%30.1%19.5%38.1%هامش إجمالي الربح

20.3%11.3%-8.9%21.8%هامش صافي الربح

43.520.1-20.668.9مكرر الربحية)مرة(
مكرر القيمة الدفترية 

5.96.15.85.2)مرة(
مكرر قيمة الشركة إلى 

EBITDA12.026.014.210.6 )مرة(

7.2%3.5%-2.3%10.0%العائد على األصول
العائد على حقوق 

27.2%13.6%-8.5%28.7%المساهمين
عائد توزيع الربح إلى 

3.0%1.4%0.0%2.4%السعر
املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

بيانات السوق الرئيسية
4.0القيمة السوقية )مليار(

0.1%منذ بداية العام الى تاريخه
53.9/80.8السعر األعلى - األدنى خالل 52 أسبوع

52.4عدد األسهم القائمة )مليون(
املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

كبار املساهمني
نسبة األسهماسم المساهم

51.1%حمد علي الصقري  
25.1%شركة الفرص المستهدفة للتجارة  

املصدر: أرقام، الجزيرة كابيتال

تعتبر لجام للرياضة )لجام( شــركة رائدة في قطاع اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية ولديها 

خطط توســع واعدة والتي قد ترفع من حصتها الســوقية وتعزز من مكانتها القيادية، كما توفر فرصة 

اســتثمارية في قطاع اللياقة البدنية في المملكة العربية الســعودية. من المتوقع أن تســتفيد لجام من 

تركيز الحكومة على زيادة مشــاركة المواطنين في أنشــطة اللياقة البدنية. يعمــل تعافي االقتصاد من 

الوباء لصالح الشــركة. نبدأ تغطيتنا لشركة لجام بالتوصية  “زيادة المراكز” مع سعر مستهدف 90 ريال 

سعودي للسهم.

من المرجح أن تعزز خطط النمو والتوســع  المكانة الرائدة في الســوق: تمتلك لجام حاليا 131 مركز 	 

للياقة البدنية وتخطط لزيادة عددها إلى 250 بحلول العام 2025. تستهدف الشركة أيضا مضاعفة عدد أعضائها 

إلى 500,000 من 250,000 في الربع األول 2021. تعتبر الشركة رائدة في السوق بحصة سوقية بلغت %28 

في العام 2020، وسترتفع في حال تنفيذ خطط التوسع بنجاح.

حققت شركة لجام هامش إجمالي الربح 	  توقعاتنا بتحسن الهوامش بدعم من سيناريو تحسن االقتصاد: 

بأكثر من 38% خالل الفترة ما قبل العام 2020، حيث تأثرت حينها عمليات الشركة سلبا بسبب الجائحة. وصل 

معدل زيارات األعضاء بنهاية العام 2020 إلى 90% من مستوى ما قبل تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 

- 19”. من المتوقع أن تتعافى الهوامش نتيجة تحســن الوضع االقتصادي بسبب انخفاض الحاالت مع استمرار 

حملة توفير اللقاحات.

من المتوقع أن تستفيد لجام من تركيز الحكومة على اللياقة البدنية: يعتبر ارتفاع المشاركة في أنشطة 	 

اللياقة البدنية والرياضة إحدى المبادرات المحددة في برنامج رؤية الســعودية 2030. لذلك، ستســتفيد لجام 

من ارتفاع هذه المشاركة نتيجة قدرتها على توفير عدة مرافق للرياضة واللياقة البدنية والعمل كمركز شامل.

تقلل محفظة المنتجات المتنوعة من مخاطر المنافسة: تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات التي 	 

تلبي جميع الفئات العمرية. بصرف النظر عن المراكز الرياضية التقليدية، تقدم الشــركة مرافق رياضية أخرى 

مثل حمامات الســباحة ومالعب التنس ومالعب كرة القدم ومالعب كرة الســلة ومالعب الكرة الطائرة وملعب 

الجولــف ومركز األعمال وغيرها. على الرغم من أن معوقات الدخــول بقطاع اللياقة البدنية منخفضة، غير أن 

الشركات الجديدة ستواجه صعوبات ووقت أطول للوصول إلى مجموعة التسهيالت التي تقدمها لجام.   

النظرة العامة والتقييم: أعطينا وزن نســبي 50% للتقييم لجام على أســاس خصم التدفقات النقدية )نمو مستدام 

بنســبة 3.0% ومعدل المتوســط المرجح لتكلفة رأس المال 5.9%(، ووزن نسبي 25% لكل من مضاعف ربح السهم 

ومضاعف قيمة الشركة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء المتوقعان للسنة المالية 2022 

عند 22.2 مرة و12.2مرة على التوالي. تتمتع الشــركة بأساســيات جيدة وفرص نمو جاذبة، بدعم كبير من خطط 

النمو الطموحة والمكانة الرائدة في السوق. على الرغم من إمكانية مواجهة الشركة لضغوط على المدى القريب بسبب 

الموجــة الثانية من الجائحة، إال أن فرصها على المدى الطويل تبدو جيــدة. تتمثل مخاطر تقييمنا في تأخير خطط 

التوســع والتغير السلبي على االقتصاد الكلي وزيادة المنافسة. نبدأ تغطيتنا لشركة لجام بالتوصية “زيادة المراكز” 

مع سعر مستهدف 90 ريال سعودي للسهم.

زيادة املراكز
90.0السعر املستهدف )ريال سعودي(

17.3%التغري يف السعر*
املصدر: تداول * السعر كما يف 8 يونيو 2021 

أهم البيانات املالية
)مليون ريال 

سعودي(
السنة املالية 

2019
السنة املالية 

2020
السنة املالية 

2021 )متوقع(
السنة املالية 

2022 )متوقع(
944.9659.6825.5996.4اإليرادات

20.7%25.1%-30.2%18.1%نسبة النمو %
360.2128.8248.7368.6إجمايل الربح
93.2202.0-205.958.7صايف الربح

116.7%غ/ذغ/ذ14.3%نسبة النمو %
1.783.86-3.931.12ربح السهم

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

 اإليرادات )مليون ريال سعودي( وهامش إجمايل الربح
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زيادة الوعي حول أهمية اللياقة البدنية؛ نتوقع أن يؤدي الدعم الحكومي لمشاركة المرأة في أنشطة اللياقة البدنية إلى نمو قطاع اللياقة البدنية 

والرياضة

البدنية اللياقة  على  المواطنين  لتشجيع  مبادرات حكومية 

تســتمر الحكومة في تعزيز ارتفاع مســتويات اللياقة البدنية للمواطنين السعوديين. تنتشر في المملكة العربية السعودية مشاكل صحية مثل محدودية النشاط 

البدني والسمنة وعدم ممارسة الرياضة. منحت الحكومة تراخيص لمراكز اللياقة البدنية لتخصيص مراكز رياضية للنساء، وهو ما نعتبره مبادرة مهمة. أطلق 

االتحاد الســعودي للرياضة للجميع حملة في مارس 2020 بعنوان “بيتك.. ناديك”، والتي شــجعت المواطنين على اتباع نمط حياة صحي أثناء عمليات اإلغالق 

من خالل مشــاركة مقاطع الفيديو الخاصة بالتدريبات اليومية. شــارك في الحملة ما يقرب من 4 ماليين شــخص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. 

تستمر اللياقة البدنية في كونها أحد األولويات طويلة األجل للحكومة؛ يتوقع إطالق مزيد من المبادرات. أدت هذه المبادرات إلى زيادة عدد األشخاص المسجلين 

للحصول على العضوية، مما يدعم فرص قطاع الرياضة واللياقة البدنية بشــكل عام.  

البدنية تدعم العضوية اللياقة  البدنية بين الشباب وإدراج األنشطة الرياضية من خالل مراكز  زيادة الوعي باللياقة 

يزداد الوعي في المملكة العربية السعودية بفوائد اللياقة البدنية على الصحة. من أجل اتباع أسلوب حياة صحي، يتم االنضمام إلى نوادي الصحة واللياقة البدنية، 

مما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات اللياقة البدنية والرياضة. يتم دعم ذلك أيضا من خالل تأييد المشاهير ألهمية األنشطة الرياضية اللياقة البدنية الدولية 

وتأثير وســائل التواصل االجتماعي والحمالت والمبادرات الحكومية. قامت مراكز اللياقة بتنويع خدماتها من خالل تقديم مجموعة من األنشــطة الرياضية مثل 

كرة الريشة وتنس الطاولة وكرة القدم والسباحة، إضافة إلى النوادي الرياضية لجذب المواطنين. يحصل األعضاء أيضا على فرصة للتواصل االجتماعي خالل 

هذه األنشطة، مما يزيد من الطلب على هذه المراكز.

البدنية يتوقع ارتفاع اإلنفاق الحكومي على الصحة واللياقة 

ارتفع اإلنفاق الحكومي على الصحة والتنمية االجتماعية بشــكل ثابت على مر الســنين. جاءت ميزانية العام 2021 بقيمة 174.6 مليار ريال سعودي )%17.6 

من إجمالي النفقات(. بصرف النظر عن اإلنفاق على الرعاية الصحية والرياضة والخدمات الترفيهية، يعتبر برنامج جودة الحياة جزء من الميزانية. من المتوقع 

ارتفاع اإلنفاق على الرياضة واللياقة البدنية خالل الفترة القادمة، بســبب رؤية الحكومة لزيادة مشاركة الرياضيين السعوديين في األولمبياد. 

يعتبر قطاع اللياقة البدنية مجزأ ويســيطر عليه عدد قليل من الشــركات؛ على الرغم من معوقات الدخول المنخفضة، من المحتمل أن توفر ميزة 

أثر إيجابي للشركات القائمة التواجد الحالي في السوق 

أدى ارتفاع الطلب على اللياقة البدنية إلى دخول عدة شركات في قطاع اللياقة البدنية 

فــي المملكة. تعمل أكثر مــن 28 عالمة تجارية لمراكز اللياقــة البدنية في المملكة 

العربية السعودية، باستثناء مراكز اللياقة البدنية غير المنظمة، حيث أن معظم مراكز 

اللياقة البدنية مســتقلة وغير منظمة. تسيطر شــركات مراكز اللياقة البدنية القائمة 

على والء العالمة التجارية بســبب مخاوف السالمة المتعلقة باستخدام معدات اللياقة 

البدنية، مما يشكل صعوبات على الشركات الجديدة في السوق. لدى لجام أكبر حصة 

من السوق في 2020 بنســبة 28%. أعلنت مجموعة عبد المحسن الحكير مؤخرا عن 

خطتها الفتتاح مراكز للياقة البدنية في المملكة العربية الســعودية. مع انتهاء مرحلة 

اإلغالق، يمكن أن تدخل شــركات جديدة إلى السوق بسبب فرص النمو الجذابة على 

المدى الطويل للقطاع.
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توفر لجام مجموعة متنوعة من الخيارات تمكنها من تلبية مختلف احتياجات العمالء 

توفر لجام للعمالء مجموعة واســعة من خيارات العضوية، األمر الذي يمكنها من تلبية مختلف متطلبات العمالء، وبالتالي ارتفاع معدل االحتفاظ بالعمالء.

معظم المراكز من الفئة الكبيرة؛ تخطط الشركة للتركيز على مراكز إكسبرس في المستقبل

معظم مراكز الشركة هي من فئة المراكز الكبيرة )125 من أصل 131 مركز(. 

تتميز مراكز “إكســبرس” بأنها تعمل على مدار 24 ســاعة بتكاليف منخفضة 

واشــتراك لمدة شهر كحد أدنى. تستهدف الشركة إضافة من 26 إلى 30 مركز 

“إكســبرس” في العام 2021. يتطلب مركز “إكسبرس” إنفاق رأسمالي يتراوح 

ما بين 2.5 إلى 5 مليون ريال ســعودي مقارنة مع ما بين 15 إلى 20 مليون 

ريال سعودي للمركز الكبير. تخطط الشركة لتشغيل 100 مركز إكسبرس )من 

أصل 250 مركزا( بحلول العام 2025.

تأتي معظم اإليرادات من اإلشتراكات ورسوم العضوية

تســتمد الشركة غالبية إيراداتها من االشــتراكات ورسوم العضوية، والتي تمثل 

88.1% مــن إجمالي إيرادات العام 2020. شــكلت إيــرادات العضوية الفردية 

80.6% مــن إجمالي إيــرادات 2020، ثم إيرادات التدريب الشــخصي %10.6 

والشركات 7.3%. عضوية الشركات هي اتفاقيات مع شركات من القطاع الخاص 

ممن يقدمون العضوية لموظفيهم. 

نتوقع أن تستمر النسبة الكبيرة لإليرادات من االشتراك والعضوية، حيث تسعى 

لجــام إلى زيادة عدد األعضاء من خالل فتــح مراكز جديدة وإطالق نظام جديد 

للعضوية وتحسين تجربة العمالء واالحتفاظ باألعضاء وتوفير الخدمات. تخطط 

الشركة أيضا إلطالق الدفع والتجديد التلقائي بحلول النصف الثاني 2021.

٪٤٧

٪٢٤

٪٢٠

٪٣ ٪٣ ٪٣

مراكز برو ذكورمراكز االناثمراكز الذكور
أخرىإناث برومراكز بلس ذكور

إيرادات املراكز حسب العالمة التجارية )2020(

املصدر: العرض التقديمي للرشكة للعام  2020 والربع األول 2021، أبحاث الجزيرة كابيتال	

٪٨١

٪٧
٪١١

٪١

الرشكات العضوية الفردية
اإلستئجار وأخرى التدريب الشخيص

اإليرادات من كل قطاع

كابيتال الجزيرة  الرشكة،أبحاث  تقارير  املصدر: 

 املراكز حسب العالمة التجارية )الربع األول 2021(

املراكزالفئة  عدد 

50وقت اللياقة )ذكور(
35وقت اللياقة "برو" )ذكور(

31وقت اللياقة )إناث(
7وقت اللياقة "برو" )إناث(

4وقت اللياقة "إكسبرس" )ذكور(
2وقت اللياقة "بلس" )ذكور(

1اشتراكات الشركات
1وقت اللياقة "إكسبرس" )إناث(

131اإلجمالي

األول الفئة الربع 
متوقع2021  2021

15 إكسبرس )إناث(  –  3

3842 مركز كبير )إناث(  –  40

530 اكسبرس )ذكور(  -  20

8790مركز كبير )ذكور(  -87

150-131167المجموع
كابيتال الجزيرة  للرشكة،  التقديمي  العرض  املصدر: 
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يسمح تنوع تواجد المراكز التي تخدم مختلف الفئات العمرية، تسجيل نمو ثابت في إيرادات وهوامش الشركة

الرئيسية المملكة  تواجد مراكزها في مدن  لجام من  تستفيد 

كما في الربع األول 2021، تدير شــركة لجام131 مركزا في جميع المدن الرئيسية 

في المملكة العربية الســعودية، كما يوجد ليها 5 مراكز أخرى في اإلمارات العربية 

المتحدة.

تسعى لجام ألن يكون لديها 250 مركزاً بحلول العام 2025، منها 100 مركز من فئة 

المراكز منخفضة التكلفة )إكســبرس(. تسعى الشركة الفتتاح 40 مركزاً خالل العام 

الحالي. األمر الذي من شأنه تمكين الشركة من تحقيق هدفها بتسجيل 500 ألف عضو 

بحلــول نهاية العام 2025، وهو ضعف العدد الحالي البالغ 250 ألف عضو. تحتفظ 

الشــركة باحتياطيات نقدية تزيد عن 200 مليون ريال سعودي ألي حاالت طارئة قد 

تنشأ خالل هذا الوقت.

تطورت شــركة لجام للرياضة على مدى السنوات الست الماضية محققة نمو بمعدل سنوي مركب وصل إلى %11.4

حققت شــركة لجام مكانة رائدة في الســوق من خالل فتــح مراكز جديدة خالل 

األعوام الماضية. باإلضافة لزيادة عدد المراكز، ركزت الشركة على توسيع عروضها 

لالستفادة من الفرص في السوق. توفر حاليا مجموعة واسعة من العروض للعمالء. 

حصلت لجام على ترخيص لفتح مراكز لياقة بدنية للنســاء في 2017 وتمكنت من 

االســتفادة من هذه الفرصة. تســعى إلى زيادة عدد المراكز إلى 250 بحلول العام 

2025 من 136 مركزا )كما في نهاية 2020(. نعتقد أن خبرة لجام في قطاع اللياقة 

المنافسة. إذا اشتدت  البدنية في المملكة العربية السعودية ستكون مفيدة 

توفر المكانة الجيدة بجانب تنوع العروض التميز عن المنافسين

توفر لجام العديد من المرافق تحت ســقف واحد، وذلك غير متوفر بمعظم الشــركات 

المشــابهة في المملكة العربية الســعودية. بصرف النظر عن المراكز الرياضية، توفر 

لجام مرافق مثل حمامات الســباحة ومالعب التنــس ومالعب كرة القدم ومالعب كرة 

الســلة وملعب الغولف االفتراضي ومركز األعمال وغيرها. على الرغم من أن معوقات 

الدخول بقطاع اللياقة البدنية منخفضة ويمكن محاكاة المرافق األساســية مثل مراكز 

األلعاب الرياضية، ســتواجه الشــركات الجديدة صعوبات تتمثل في مجاراة مجموعة 

المرافق التي تقدمها لجام. إضافة إلى ذلك، ســيؤدي التواجد الجيد حاليا لشركة لجام 

وفهم السوق إلى تفضيلها.

٧١

٩١
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١٢٦ ١٣٢ ١٣٦

٠

٣٠
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٩٠

١٢٠

١٥٠
معدل سنوي مركب :١١٫٤٪

٢٠١٨ ٢٠١٩٢٠١٦ ٢٠١٧٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠٢٠

تطور مراكز اللياقة

كابيتال الجزيرة  الرشكة،أبحاث  تقارير  املصدر: 
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املصدر: العرض التقديمي ألرباح الرشكة يف الربع األول 2021، تقرير مجلس إدارة الرشكة للعام 
2020، أبحاث الجزيرة كابيتال  
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أداء لجام خالل الفترة القادمة البدنية يحسن من  اللياقة  تركيز الحكومة على 

تتزايد األمراض المرتبطة بنمط الحياة، مثل الســمنة ومرض الســكري في المملكة العربية السعودية. تركز الحكومة على تشجيع المواطنين على المشاركة في 

اللياقة والرياضة من خالل إنشــاء وترويج المرافق والبنية التحتية المطلوبة. تم 

اتخاذ القليل من المبادرات في الفترة الســابقة، تتضمن منح ترخيص لفتح مراكز 

لياقة بدنية للســيدات وإنشاء بنية تحتية رياضية في جميع أنحاء المملكة العربية 

الســعودية. يتم التخطيط حاليا لمزيد من هذه المبادرات، مما يدعم قطاع اللياقة 

البدنية وشركة لجام بشكل عام.

معظم إيرادات وإجمالي الربح من مراكز الذكور؛ مراكز اإلناث توفر مزيدا 

من النمو

شكلت مراكز الذكور ما يقارب 75% من إيرادات وإجمالي ربح 2019 و2020. عموما، حققت مراكز اإلناث هامش إجمالي ربح أعلى من مراكز الذكور حتى 

العام 2019. عموما، بسبب الوباء في 2020، تأثر هامش إجمالي ربح مراكز اإلناث )انخفض إلى 17.8% في 2020 من 41.4% في 2019( بأكثر من مراكز 

الذكور )انخفض إلى 22.6% في 2020 من 37.1% في 2019(. 

بعد تحول المدارس إلى العمل عن بعد الحتواء انتشــار الوباء، لزم الكثير من النســاء منازلهم لرعاية األطفال، بينما لم يتمكن بعضهن من الذهاب إلى مراكز 

اللياقة البدنية. بمجرد عودة المدارس إلى النمط التقليدي للتعليم، نتوقع عودة النساء تدريجيا إلى المراكز. بالتالي، نتوقع بعض الوقت لعودة هوامش المراكز 

النســائية إلى مستوياتها التاريخية، مقارنة بمراكز الذكور، وذلك بســبب التعليم المنزلي وطول الوقت المطلوب لنضج تشغيل المراكز الجديدة. على المدى 

البعيد، يتوقع أن تكون مســاهمة المراكز النسائية أكبر، حيث تستهدف الشركة زيادة المراكز النسائية إلى 100 بحلول العام 2025 )من 39 في الربع األول 

2021(، بينما تخطط الشركة أن يصل عدد مراكز الذكور إلى ما يقارب 150 في العام 2025 )من 91 في الربع األول 2021(. 

نصف إجمالي اإليرادات تقريبا تأتي من المنطقة الوسطى والتي تساهم بأكثر من 60% من إجمالي الربح 

البدنية لسنةإجراءات الحكومة لتشجيع الرياضة واللياقة  ا

2017ترخيص فتح مراكز رياضية لإلناث

2018برنامج "جودة الحياة"
2020الحملة الصحية الرقمية "بيتك ناديك"

2020تطبيق اللياقة البدنية "الرياضة للجميع"
2034دورة األلعاب اآلسيوية التي ستقام في الرياض

كابيتال لألبحاث   الجزيرة   ، إخبارية  املصدر: مصادر 

٪٢٣

اإلناث الذكور

٪٧٧

إجمايل الربح حسب الجنس )2020(

كابيتال الجزيرة  الرشكة،أبحاث  تقارير  املصدر: 

٪٧٣

٪٢٧

 اإلناث الذكور

اإليرادات حسب الجنس )2020(

كابيتال الجزيرة  الرشكة،أبحاث  تقارير  املصدر: 
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أعمال المنطقة الوســطى أكبر من المناطق األخرى، حيث تشكل معظم اإليرادات )47.2% من إيرادات 2020( وتحقق أعلى هامش إجمالي ربح )25.7% في 

2020(، محققة بذلك 62.1% من إجمالي الربح للعام 2020. بالتالي، نتوقع أن تســتمر الحصة الكبيرة لهذه المنطقة في المستقبل، حيث تتطلع الشركة إلى 

توسيع وجودها في جميع أنحاء المملكة وزيادة عدد المراكز في المجاالت الرئيسية للحفاظ على مكانتها الريادية.

تكتمل خطط النمو الطموحة لشركة لجام بعروضها المتنوعة وديناميكيات القطاع المواتية وهوامش مستدامة وإيجابية التدفق النقدي الحر.

من المرجح أن تعزز خطط النمو الطموحة المكانة الرائدة في الســوق:

تمتلك لجام حاليا 131 مركز لياقة بدنية، معظمها )125( هي مراكز كبيرة، بينما الباقي 

هي مراكز منخفضة التكلفة “إكسبرس”. تستهدف الشركة إضافة من 26 إلى 30 مركز 

“إكسبرس” في العام 2021. يتضمن هدف الشركة على المدى الطويل زيادة عدد المراكز 

إلى 250 مركز )150 للذكور و100 لإلناث( بحلول العام 2025. إذا تحقق هذا الهدف 

يمكــن أن يتضاعف عدد األعضاء إلى 500,000 من 250,000 في الربع األول 2021. 

تتصدر الشــركة السوق في العام 2021 بحصة ســوقية 28% )على أساس العضوية(، 

ومن المنتظر أن ترتفع في ظل خطط نمو الشركة. 

من المرجح  تعافي الهوامش في ظل انخفاض عدد اإلصابات وحملة توفير اللقاحات والتي بدورها ســتعزز التوقعات االقتصادية.

استقر هامش إجمالي الربح لشركة لجام في العام 2019 عند 38.1%، ارتفاع طفيف من 

38.0% في العام 2017. عموما، بسبب إجراءات الحظر في العام 2020، لم تكن الشركة 

قادرة على العمل لبضعة أشــهر مما أثر بشكل ســلبي على الهوامش. مع تحسن الوضع 

االقتصادي أعادت الشــركة افتتاح جميع مراكزها الرياضية في 7 مارس 2021. سيؤثر 

إغالق المراكز لمدة شــهر واحد بشكل سلبي على الهوامش في العام 2021. بسبب عودة 

أنشــطة اللياقة البدنية والرياضية، من المتوقع أن تعود الهوامش إلى مستويات قريبة من 

العام 2022.   التاريخية بحلول  المستويات 

٪٣٦

عامليا / اإلمارات العربية املتحدة الرشقية الغربيةالوسطى

٪٢

٪٤٧

٪١٥

اإليرادات حسب املنطقة )2020(

كابيتال الجزيرة  الرشكة،أبحاث  تقارير  املصدر: 

عامليا / اإلمارات العربية املتحدة الرشقية الغربيةالوسطى

٪١٣

٪٢-

٪٢٦
٪٥٩

إجمايل الربح حسب املنطقة )2020(

كابيتال الجزيرة  الرشكة،أبحاث  تقارير  املصدر: 
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٢٢٠

٢٦٠

البدنية(املحتسبة) اللياقة  عدد مراكز 
متوسط اإليرادات لكل مركز (مليون ريال سعودي)

عدد مراكز اللياقة البدنية واإليرادات لكل مركز )مليون ريال سعودي(

املصدر: تقارير الرشكة، أبحاث الجزيرة كابيتال  
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هامش إجمايل الربح (٪)اإليرادات (مليون ريال سعودي)

اإليرادات )مليون ريال سعودي( وهامش إجمايل الربح

املصدر: تقارير الرشكة، أبحاث الجزيرة كابيتال  
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الهوامش بدعم من توسع  بخانة واحدة  اإليرادات  ارتفاع 

ارتفعــت إيرادات لجام بنســبة 9.2% في 2018 وبنســبة 18.1% في 2019، قبل أن 

تنخفض بنســبة 30.2% فــي 2020. ارتفعت اإليرادات بدعم مــن فتح مراكز جديدة 

خالل الفترة من 2018 إلى 2019، ثم تأثرت بســبب إغالق المراكز بعد تفشي الوباء 

في 2020. 

نتوقع اســتمرار نمو اإليرادات بمعدل ســنوي مركب 16.9% إلــى 1.23 مليار ريال 

ســعودي في 2024 من 660 مليون ريال سعودي في 2020. انخفض هامش إجمالي 

الربح في 2020 إلى 19.5% من 38.2% في 2018، ونتوقع أن يتســع إلى 38.3% في 

2024. سيؤدي ذلك إلى معدل سنوي مركب في صافي الربح بمقدار 7.2% على مدى 

السنوات من 2018 إلى 2024.

من المرجح أن يرتفع الطلب على مراكز اإلناث بشــكل كبير بسبب ارتفاع الدخل المتاح بين النساء

حصلــت لجام على ترخيص فتح مراكز حصرية للنســاء في يوليو 2017. منذ ذلك 

وإلى الربع األول 2021، تم افتتاح 39 مركز لإلناث، كما تخطط الشــركة افتتاح من 

2 إلــى 4 مراكز لإلناث خالل العام 2021 والوصــول إلى 100 مركز بحلول العام 

2025. يبلغ عدد األعضاء من اإلناث 46,000 ومن المتوقع أن يرتفع بشــكل كبير. 

يتوقع أيضا أن يؤدي منح رخصة القيــادة للمرأة وزيادة توظيف اإلناث إلى زيادة 

اإلنفاق االنتقائي بين النساء، مما ينتج عنه زيادة اإلنفاق على أنشطة اللياقة البدنية. 

اكتســبت لجام ميزة الخطوة األولى في هذا القطاع وتخطط لالستفادة من الفرص 

المتاحة.  

يعزز التدفق النقدي الحر اإليجابي قدرة لجام في تمويل خطط التوسع وتوزيع األرباح

تمكنت لجام من الحفاظ على هامش إجمالي الربح خالل الفترة من 2017 إلى 2019 

عند 38%، األمر الذي مكنها مع اإلدارة الجيدة للنفقات الرأسمالية من تحقيق تدفقات 

نقدية حرة إيجابية. تأثرت أعمال الشــركة بشكل سلبي من الجائحة في العام 2020، 

مما أدى إلى انخفاض اإليرادات والهوامش. عموما، اســتمرت الشــركة توجهها نحو 

تحقيق تدفقات نقدية حرة إيجابية من خالل الســيطرة على النفقات الرأسمالية في 

العام 2020. مع تحســن االقتصاد من خالل تخفيف إجراءات الحظر وتشغيل جميع 

المراكز بشكل كامل، نتوقع أن تحقق الشركة تدفقات نقدية حرة إيجابية خالل الفترة 

من 2021 إلى 2025. ســيمكن ذلك لجام من تمويل جزئي لخطط التوســع وتوزيع 

أرباح نقدية على المساهمين.
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املصدر: تقارير الرشكة، أبحاث الجزيرة كابيتال  
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 تدفقات نقدية حرة(مليون ريال سعودي )
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التدفق النقدي الحر )مليون ريال سعودي( ومعدالت العوائد

املصدر: تقارير الرشكة، أبحاث الجزيرة كابيتال  
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كابيتال الجزيرة  الرشكة،أبحاث  تقارير  املصدر: 



8جميع حقوق الطبع محفوظة  ©

يونيو 2021
اللياقة( رشكة لجام للرياضة )وقت 

تقرير بداية التغطية | االستعداد لسباق املاراثون

بناء على تقييمنا متعدد المنهجيات، توصلنا إلى سعر مستهدف بقيمة 90.0 ريال سعودي لسهم لجام.

التقييم النسبي:  جدول 

نظرة على التقييم

أعطينا وزن نســبي 50% للتقييم على أســاس خصم التدفقات النقدية، ووزن نســبي 25% لكل من مضاعف ربح السهم ومضاعف قيمة الشركة إلى الربح قبل 
الفوائد والضرائب والزكاة واالســتهالك واإلطفاء. توصلنا بذلك إلى ســعر مستهدف خالل 12 شهر يبلغ 90 ريال سعودي للسهم. بناء على السعر المستهدف 
للســهم، فإن مضاعف الربحية على أســاس صافي الربح المتوقع للعام 2022 يبلغ 23.3 مرة، مقارنة مع 20.1 مرة على أســاس ســعر السوق الحالي البالغ 

77.4 ريال سعودي.

تمتلك شــركة لجام أساســيات جيدة وفرص نمو جاذبة، بدعم كبير من خطط النمو الطموحة والمكانة الرائدة في الســوق. بمجرد تعافي االقتصاد من تأثير 
الجائحة، من المتوقع أن ترتفع شريحة المزاولين ألنشطة اللياقة البدنية، حيث أظهر الوباء أهمية اللياقة البدنية. لذلك، نعتقد أن الشركة تمتلك فرصة أكبر على 
المدى البعيد، بدعم من خطط التوســع. يعد التأخر في خطط التوســع والضغط على الهوامش بسبب زيادة حدة التنافس والمزيد من إجراءات الحظر في حالة 
ظهور ســالالت جديدة من الفيروس جزء من المخاطر الســلبية الرئيســية على تقييمنا. مع ذلك، ننظر بإيجابية لشركة لجام على المدى البعيد  ونبدأ تغطيتنا 

لســهم الشركة بالتوصية “زيادة مراكز” بسعر مستهدف 90.0 ريال سعودي للسهم.

تكمن معظم عوامل المخاطر على االستثمار من تغييرات في  سيناريو نمو االقتصاد الكلي وتأخر خطط التوسع
من المرجح أن تؤثر االضطرابات المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المســتجد “كوفيد - 19” بشــكل سلبي على أعمال الشركة: حيث اضطرت 
الشركة  إلى إغالق مراكزها لثالثة أشهر تقريبا خالل 2020، وشهر واحد خالل 2021، امتثاال لإلجراءات الحكومية الحتواء تفشي الفيروس. تم إعادة افتتاح 
جميع المراكز بتاريخ 7 مارس 2021. يجري العمل حاليا على الســيطرة على الوباء بســبب تراجع أعداد اإلصابات وكذلك حملة التطعيم ، لكن من المحتمل أن 

تؤثر أي عمليات إغالق بشكل سلبي على عمليات الشركة. 

يمكن أن تؤدي التغيرات الكبيرة على ســيناريو اقتصاد الكلي إلى تراجع الطلب على خدمات الشــركة: يعتمد أداء الشركة على متانة االقتصاد الكلي. 
بالرغم من التنويع االقتصادي في المملكة العربية الســعودية إلى نشــاطات غير نفطية، ال يزال قطاع النفط هو الداعم األكبر للناتج المحلي اإلجمالي. لذلك، 
من المحتمل أن يؤثر انخفاض أســعار النفط على النشــاط االقتصادي ويقلل من القوة الشرائية االنتقائية للمواطنين، مما سيؤدي الحقا إلى خفض الطلب على 

البدنية. الرياضة واللياقة  خدمات 

EBITDA )المتوقع للعام 2022( مكرر الربحية )المتوقع للعام 2022(مكرر قيمة الشركة إلى 
جميع المبالغ بالمليون ريال ســعودي، ما لم يحدد 

غير ذلك
جميع المبالغ بالمليون ريال ســعودي، ما لم يحدد غير 

ذلك
مكرر قيمة الشركة الى EBITDA في القطاع 

24.7مكرر الربحية في القطاع )المتوقع للعام 2022(13.6)المتوقع للعام 2022(

-10.0%العالوة/ )الخصم( مقارنة بالشركات المشابهة-10.0%العالوة/ )الخصم( مقارنة بالشركات المشابهة

القيمــة الضمنية للربــح قبل الفوائــد والضرائب 
4,486القيمة السوقية الضمنية6,172والزكاة واالستهالك واإلطفاء

1,175صافي الديون

4,486القيمة الصافية4,997القيمة الصافية

52األسهم )مليون(52األسهم )مليون(

85.6القيمة النسبة )ريال سعودي للسهم(95.4القيمة النسبة )ريال سعودي للسهم(

التقييم المختلط
التقييم الوزن المرجحالوزن )%(القيمة العادلةملخص 

 45.2 50% 90.4 خصم التدفقات النقدية
 21.4 25% 85.6 مكرر الربحية

EBITDA 23.9 25% 95.4 مكرر قيمة الشركة إلى 

 90.0 المتوسط المرجح للسعر المستهدف آلخر 12 شهر )ريال سعودي(
 76.7 السعر السوقي للسهم )ريال سعودي للسهم(

17.3%األرباح الرأسمالية المتوقعة
المصدر:  بلومبرغ، تداول، نشرة الشركة، أبحاث الجزيرة كابيتال



9جميع حقوق الطبع محفوظة  ©

يونيو 2021
اللياقة( رشكة لجام للرياضة )وقت 

تقرير بداية التغطية | االستعداد لسباق املاراثون

تأخر التوســعات يمكن أن يؤثر على اإليرادات وعلى نمو األرباح: يعتمد نمو أرباح الشركة وإيراداتها على المدى الطويل على التوسعات. يمكن أن يؤدي 

أي تأخير كبير في هذه الخطط بسبب عوامل مثل نقص المدربين والتمويل إلى الحد من نمو اإليرادات واألرباح. 

من المرجح أن يؤدي التوســع الكبير إلى الضغط على الهوامش حتى تصبح المراكز الجديدة مربحة: لدى شركة لجام خطط توسع قوية حيث تهدف 

إلــى مضاعفة عدد مراكزها بحلول عام 2025. عموما، عندما يتم افتتاح مركز جديد، يســتغرق من األعضــاء فترة لإلعتياد على المدربين الجدد. لذلك، قد تتأثر 

الهوامش  خالل األرباع األولى القليلة من افتتاح أي مركز جديد. في حين أن هذا يشــكل حافز إيجابي على المدى الطويل، لكن ســيكون له تأثير ســلبي على 

الهوامش على المدى القريب.

يحتمل أن تشكل الشركات الجديدة في فئة مراكز اللياقة لإلناث تحديا أمام احتفاظ الشركة على هوامش ربح عالية: حصلت لجام على ميزة الخطوة 

األولى في فئة اإلناث، حيث حصلت على الترخيص عام 2017، عندما بدأت الحكومة في الموافقة على تراخيص مراكز اللياقة البدنية لإلناث. اســتغلت الشــركة 

تلك القرارات وافتتحت 39 مركز حتى الربع األول 2021. عموما، اســتفادت الشركات األخرى في القطاع هذه الفرصة. نظرا إلى إمكانية نمو هذا القطاع، فمن 

المتوقع أن تدخل المزيد من الشركات إلى السوق. لذلك، قد تجد الشركة صعوبة في المحافظة على هوامشها في فئة اإلناث على المدى البعيد.

إن انخفاض عوائق الدخول في القطاع باإلضافة إلى آفاق النمو الجذابة تفتح االبواب الدخول أمام الشركات األخرى، مما سيضغط على هوامش 

الشــركة: على الرغم من أن لجام تتصدر قطاع اللياقة البدنية بحصة ســوقية تبلغ 28% )على أســاس العضوية( ، يمكن للشركات األخرى الدخول إلى السوق 

بسهولة. تعتبر معوقات الدخول قليلة جدا بسبب الحد األدنى من متطلبات النفقات الرأسمالية. قد تضطر الشركة الى تخفيض رسوم عضويتها إذا قدمت الشركات 

األخرى نفس الخدمات بتكلفة أقل، مما سيضغط على الهوامش لديها.

اســتمرار التعليم عن بعد ســيؤثر بشكل ســلبي على نمو فئة اإلناث: نظرا لتحول التعليم من الوجاهي إلى التعليم عن بعد العام الماضي الحتواء تفشي 

جائحة فيروس كورونا المستجد  “كوفيد - 19”، أثر ذلك على إيرادات وربحية فئة اإلناث للشركة، حيث اضطرت بعض النساء البقاء في المنزل لرعاية أطفالهن. 

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية استئناف التعليم الوجاهي اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2022/2021. عموما، من المحتمل أن يؤثر تفشي الفيروس 

بشــكل أكبر من جديد على هذه الخطوة. إذا لم يعد التعليم إلى الوضع الطبيعي، فإن التعافي في فئة اإلناث سيســتغرق مدة أطول، مما سيؤثر بشكل سلبي على 

إيرادات وربحية الشركة.

يحتمل أن يؤدي فرض رسوم إضافية من الحكومة إلى التأثير على اإلنفاق االختياري: في حال قررت الحكومة فرض ضرائب إضافية مثل زيادة أسعار 

خدمات المرافق العامة أو ووقف عالوة غالء المعيشة، فإن ذلك ينعكس في انخفاض الدخل المتاح لدى المواطنين. يعتبر اإلنفاق على اللياقة البدنية و الرياضية 

ضمن اإلنفاق االختياري، األمر الذي يمكن أن ينعكس ســلبيا على أعمال الشــركة. شهدت الشركة تباطؤ مشابه في العامين 2017 و2018 عندما أوقفت عالوة 

غالء المعيشة وارتفعت أسعار خدمات المرافق العامة. خالل هذين العامين، ارتفعت إيرادات لجام بنسبة 4.6% و 9.2% على التوالي، بينما انخفض  صافي الربح 

بنسبة 14.2% في 2017 وبنسبة 3.4% في 2018. بالتالي فإن أي تطورات تؤثر على دخل المواطنين تنعكس سلبا على لجام.

توقع بعض الصعوبات على المدى القصير بسبب استقالة الرئيس التنفيذي: أعلنت لجام عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة “جاستن مسغروف” اعتبارا 

من 10 يونيو2021 ألســباب شــخصية. كلفت الشركة مدير العمليات “أنتوني كريغ إليوت” ليقوم بأعمال الرئيس التنفيذي مؤقتا إلى حين تعيين رئيس تنفيذي 

جديد. لن يغير هذا الوضع من أساسيات الشركة على المدى البعيد، لكنه يمكن أن يتسبب بمخاطر استقرار على المدى القصير.
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البيانات المالية  أهم 
البيانات المالية الرئيسية القيم بالمليون ريال سعودي، ما لم يتم ذكر خالف ذلك  2018201920202021

متوقع
2022
متوقع

2023
متوقع

 قائمة الدخل 
800  اإليرادات    945   660   825   996   1,087  

التغير السنوي   %9.2%18.1%30.2-%25.1%20.7%9.1
)495( تكلفة المبيعات   )585(  )531(  )577(  )628(  )672(  
305  إجمالي الربح    360   129   249   369   415  

)92( المصاريف العمومية واإلدارية   )74(  )77(  )93(  )95(  )104(  
)21( مصاريف اإلعالنات والتسويق   )19(  )16(  )19(  )24(  )26(  

13  مصادر الدخل االخرى، صافي    7   4   13   15   16  
203  الربح التشغيلي    264  )6(   148   264   301  
التغير السنوي  14.0%78.6%غ/ذغ/ذ%3.7%30.0 

)21( تكلفة التمويل   )52(  )53(  )52(  )57(  )60(  
182  الربح قبل الزكاة     212  )59(   96   207   241  

)2( الزكاة   )6(     -  )3(  )5(  )6(  
180  صافي الربح    206  )59(   93   202   234  

التغير السنوي  16.0%116.7%غ/ذغ/ذ%3.4%14.3 
 قائمة المركز المالي 

 األصول 
19  النقد واألرصدة البنكية    68   258   307   355   357  
150  أصول أخرى متداولة     69   67   75   76   81  

1,419  ممتلكات ومعدات    1,512   1,448   1,503   1,592   1,684  
21  أصول أخرى غير متداولة     867   794   840   897   943  

1,609  إجمالي األصول     2,516   2,567   2,725   2,920   3,065  
 المطلوبات وحقوق المساهمين 

430  إجمالي المطلوبات المتداولة    574   664   665   646   672  
465  إجمالي المطلوبات غير المتداولة    1,220   1,239   1,358   1,491   1,517  

524  رأس المال المدفوع    524   524   524   524   524  
35  احتياطي نظامي     56   56   65   86   109  

154  ارباح مبقاة     142   85   113   173   243  
714  إجمالي حقوق المساهمين    722   664   702   783   876  

1,609  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين     2,516   2,567   2,725   2,920   3,065  
 قائمة التدفق النقدي 

268  من التشغيل    531   330   305   408   532  
)244( من االستثمار   )208(  )110(  )206(  )254(  )272(  

)77( من التمويل   )274(  )30(  )50(  )106(  )259(  
)54( التغير في النقد     49   190   49   48   1  

19  النقد في نهاية الفترة    68   258   307   355   357  
 أهم النسب المالية 

 نسب السيولة 
0.4  النسبة الحالية )مرة(    0.2   0.5   0.6   0.7   0.7  

0.4  النسبة السريعة    0.2   0.5   0.6   0.6   0.6  
 نسب الربحية 

38.2%37.0%30.1%19.5%38.1%38.2% هامش إجمالي الربح 
27.7%26.5%17.9%-0.9%27.9%25.4% هامش الربح التشغيلي 

51.3%50.7%44.9%30.3%49.1%39.1% هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واالطفاء  
21.6%20.3%11.3%-8.9%21.8%22.5% هامش صافي الربح 
7.8%7.2%3.5%-2.3%10.0%11.6% العائد على األصول  

28.2%27.2%13.6%-8.5%28.7%26.8% العائد على حقوق المساهمين  
 نسب السوق والتقييم 

4.4  مكرر قيمة الشركة إلى اإليرادات )مرة(    5.9   7.9   6.4   5.4   4.9  
11.3  مكرر قيمة الشركة إلى EBITDA )مرة(    12.0   26.0   14.2   10.6   9.6  

3.4  ربح السهم )ريال سعودي(    3.9  )1.1(   1.8   3.9   4.5  
13.6  القيمة الدفترية للسهم )ريال سعودي(     13.8   12.7   13.4   14.9   16.7  

58.8  السعر في السوق )ريال سعودي(*    81.1   77.3   77.4   77.4   77.4  
3,080  قيمة الشركة السوقية )مليون ريال سعودي(    4,248   4,049   4,054   4,054   4,054  

3.5%3.0%1.4%0.0%2.4%3.0% عائد توزيع الربح إلى السعر  
17.1  مكرر الربحية )مرة(    20.6  )68.9(   43.5   20.1   17.3  

4.3  مكرر القيمة الدفترية )مرة(    5.9   6.1   5.8   5.2   4.6  
املصدر: تقارير للرشكة ، بلومربغ، 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 اإلسالمية في جميع تعامالتها. تعمل الجزيرة كابيتال تحت إشراف هيئة سوق المال السعودية. لقد تم ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل 
في أعمال األوراق المالية بصفة أصيل و وكيل والتعهد بالتغطية وخدمات اإلدارة 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 أولئك 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.
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