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الشكل 1: قطاعات األعمال

الشكل 2: المبيعات واتجاهات الهامش
المصدر: أرقام، نشرة أرامكو السعودية

المصدر: أرقام، نشرة أرامكو السعودية، العرض التقديمي من الشركة

التنقيب و االنتاج 
٪٦١

التكرير و املعالجة و التسويق 
٪٣٩

اإليرادات حسب القطاع (النصف األول ٢٠١٩)

٪٥٠٫٠

٪٦٠٫٠

٪٧٠٫٠

٪٨٠٫٠

٠

٥٠٠

١,٠٠٠

١,٥٠٠

السنة املالية
٢٠١٦

السنة املالية
٢٠١٧

السنة املالية
٢٠١٨

آخر ١٢ شهر
٢٠١٩

هامش الربح التشغييلهامش إجمايل الربحاملبيعات (مليار ريال سعودي)

تم طرح أسهم أرامكو السعودية لالكتتاب العام األولي بعد طول انتظار في 17 نوفمبر 2019، حيث قامت الشركة بطرح مايقارب 1.5% من خالل طرح 3.0 مليار سهم للمستثمرين 
بسعر 32.0 ريال سعودي للسهم، لتصبح قيمة الشركة بحدود 6.4 تريليون ريال سعودي )1.7 تريليون دوالر أمريكي(. بناء على نطاق السعر، ستصل قيمة اإلدراج إلى 96.0 
مليار ريال سعودي )25.6 مليار دوالر أمريكي(، مما يجعل هذا الطرح أكبر اكتتاب عام أولي في التاريخ، متفوقة بذلك على شركة علي بابا والتي حققت 25.0 مليار دوالر أمريكي 

في العام 2014. سيتم طرح األسهم في مؤشر السوق الرئيسي بتاريخ 11 ديسمبر والذي من المتوقع أن يرفع القيمة السوقية للسوق السعودي لتتجاوز 8 تريليون ريال. 

سيتم طرح سهم أرامكو السعودية بسعر 32.0 ريال سعودي للسهم، لتصبح القيمة السوقية للشركة 6.4 تريليون ريال سعودي )1.7 تريليون دوالر أمريكي( 
تطبيق  حالة  في  سعودي  ريال  مليار   110 إلى  االرتفاع  إمكانية  مع  أمريكي(،  دوالر  مليار   25.6( سعودي  ريال  مليار   96.0 بقيمة  الحرة  لألسهم  وتعويم 
التخصيص اإلضافي بهدف االستقرار السعري، ووزن متوقع حسب األسهم الحرة ما بين 9.6% - 10.9% في مؤشر السوق الرئيسي. من المتوقع أن يتحسن 
وزن مؤشر السوق الرئيسي ضمن مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة بعد إدراج أرامكو السعودية إلى 3.3%، كما سيجذب ما بين 6.6 إلى 8.1 مليار ريال 
سعودي من التدفقات النقدية األجنبية للصناديق الغير نشطة. إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يؤدي االنضمام إلى تفوق السوق السعودي على بقية األسواق النامية 

على عدة محاور المتعلقة  بالربحية والعائد على حقوق الملكية. 

أهم البيانات المالية لشركة أرامكو السعودية

تعد أرامكو السعودية أكبر منتج للنفط والكيماويات في العالم وهي شركة تابعة للحكومة السعودية. بلغ إنتاج الشركة للنفط الخام 10.3 مليون برميل يوميا في السنة 
المالية 2018، بينما بلغ المتوسط الحالي إلنتاج النفط المكافئ بحدود 13.6 مليون برميل يوميا.

تنشط شــركة أرامكو السعودية بشكل رئيســي في قطاع التنقيب واإلنتاج  ■

التكرير والمعالجــة )Downstream(، حيث حققت  )Upstream( وقطاع 

الشــركة ما نســبته 60.5% من اإليرادات من قطاع التنقيب واإلنتاج خالل 

النصف األول 2019.

ســاهم قطاع التنقيب واالنتاج )Upstream( بحدود 98.4% في صافي ربح  ■

السنة المالية 2018. خالل النصف األول 2019، قامت الشركة بإنتاج 13.2 

مليون برميل من النفط المكافئ، والتي تضمنت 10.0 مليون برميل يومياً من 

النفط الخام.  

بلغت احتياطات الشــركة 336.2 مليار برميل من مكافئ النفط كما في 31  ■

ديسمبر 2018 حيث شــكل ما يقارب 261.5 مليار برميل من النفط الخام 

و36.1 مليار برميل من الغاز الطبيعي المسال و233.8 تريليون قدم مكعب 

من الغاز الطبيعي. 

شــكلت مبيعات النفط الخام ما نسبته 56.4% من إيرادات أرامكو السعودية  ■

للســنة المالية 2018، مما يشير إلى حساسية الشركة لتذبذب أسعار النفط. 

ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي مركب 39.4% للفترة من السنة المالية 

2016 وحتى اول تسعة أشهر من العام 2019 بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

انكمش هامش إجمالــي الربح من 77.7% خالل الســنة المالية 2017 إلى  ■

63.3% في أول تســعة أشــهر في العام 2019، كما انكمش هامش الربح 

التشغيلي بشكل طفيف من 60.0% إلى 56.7% خالل نفس الفترة.

تخطط الشركة لتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75.0 مليار دوالر أمريكي في السنة المالية 2020، أو ما يعادل عائد توزيع الربح إلى سعر السهم بحدود 4.4%. وقعت الشركة 
اتفاقية غير ملزمة مع Reliance Industries Ltd لالستحواذ على حصة بنسبة 20.0% في قسم تحويل النفط إلى كيماويات، كما استحوذت على حصة بنسبة 70% في 
الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( بهدف التوسع في نشاطات قطاع المنتجات النهائية، خاصة الكيميائيات، لتصبح شركة أرامكو السعودية منتج عالمي رئيسي 
للبتروكيماويات بناء على القدرة اإلنتاجية وذلك عند إتمام الصفقة. كان لدى الشركة معدل قروض إلى حقوق المساهمين عند 17%، مما يشير إلى قدرة الشركة على االقتراض 

لتنفيذ الخطط التوسعية و االستحواذات المستقبلية.
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األداء المالي  لمؤشر السوق الرئيسي - قبل وبعد طرح شركة أرامكو السعودية لالكتتاب العام

من المقرر أن يعمل طرح شركة أرامكو السعودية لالكتتاب العام على دعم مؤشر السوق الرئيسي بشكل كبير وذلك بسبب األداء المالي القوي للشركة. صرح السيد خالد 
الحصان الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية )تداول( بأن الحد األعلى لوزن الشركة في المؤشر 15.0%، وذلك للحد من تأثيراته المحتملة على المؤشر العام، كما أضاف 
بأن طرح شركة أرامكو السعودية لالكتتاب العام قد يضع البورصة السعودية من ضمن أفضل عشر أسواق مالية في العالم فيما يتعلق بالحصة السوقية. نتوقع وزن معدل 

بالتعويم لشركة أرامكو السعودية بنسبة 9.6% في مؤشر السوق الرئيسي بناء على قيمة  األسهم الحرة البالغة 96.0 مليار ريال سعودي.

مؤشر السوق الرئيسي )قبل وبعد طرح شركة أرامكو السعودية لالكتتاب العام(

من المتوقع انعكاس المؤشرات المالية القوية لشركة أرامكو السعودية إيجابيا على مؤشر السوق الرئيسي ما بعد اإلدراج. حيث من المتوقع أن تبلغ اإليرادات للسوق السعودي خالل اإلثني 
عشرة شهرا األخيرة عند 1.9 تريليون ريال سعودي، بينما يتوقع ارتفاع صافي الربح إلى 441 مليار ريال سعودي، كما يتوقع ترتفع القيمة السوقية إلى 8.2 تريليون ريال سعودي.

قد يغير طرح شركة أرامكو السعودية لالكتتاب العام من ديناميكيات وأداء السوق السعودي، حيث قد ترتفع الهوامش بشكل كبير، مما يؤدي إلى زيادة العائد على حقوق المساهمين 
بشكل ملحوظ. 

المؤشرات المالية الرئيسية والقيمة السوقية

الربحية والعوائد

مؤرش السوق الرئييس (قبل إدراج أرامكو)

القيمة السوقية (مليار ريال سعودي)

٦,٤٠٠ ١,٨٣٦١,٨٣٦

مؤرش السوق الرئييس (بعد إدراج أرامكو)

٪١١٫٧

٪٢٢٫٦

٪٠٫٠

٪٥٫٠

٪١٠٫٠

٪١٥٫٠

٪٢٠٫٠

٪٢٥٫٠

قبل إدراج أرامكو بعد إدراج أرامكو

الشكل 5: من المتوقع ارتفاع القيمة السوقية بمقدار 3.5 مرة 

الشكل 8: هامش الربح الصافي )لالثني عشر شهرا(

١,٢٥٩ ٦٨٩٦٨٩

اإليرادات لإلثني عرش الشهر األخرية (مليار ريال سعودي)

مؤرش السوق الرئييس (بعد إدراج أرامكو)
مؤرش السوق الرئييس (قبل إدراج أرامكو)

٪٧٫٧

٪٢١٫١

٪٠٫٠

٪٥٫٠

٪١٠٫٠

٪١٥٫٠

٪٢٠٫٠

٪٢٥٫٠

قبل إدراج أرامكو بعد إدراج أرامكو

مؤرش السوق الرئييس (قبل إدراج أرامكو)

٣٦٠ ٨١٨١

صايف الربح لإلثني عرش الشهر األخرية (مليار ريال سعودي)

مؤرش السوق الرئييس (بعد إدراج أرامكو)

٪١٦٫٧

٪٤٢٫٦

٪٠٫٠

٪١٠٫٠

٪٢٠٫٠

٪٣٠٫٠

٪٤٠٫٠

٪٥٠٫٠

قبل إدراج أرامكو بعد إدراج أرامكو

الشكل 3: من المتوقع ارتفاع اإليرادات بمقدار 1.8 مرة 

الشكل 6:  العائد على حقوق المساهمين - لالثني عشر شهرا

الشكل 4: من المتوقع زيادة صافي الربح بمقدار 4.5 مرة

الشكل 7: هوامش الربح قبل الفوائد والضرائب )لالثني عشر شهرا(

المصدر: أرقام، بلومبرغ، نشرة توقعات شركة أرامكو السعودية، أبحاث الجزيرة كابيتال

المصدر: أرقام، بلومبرغ، نشرة توقعات شركة أرامكو السعودية، أبحاث الجزيرة كابيتال

من المتوقع أن تنخفض مكررات التقييم للسوق بعد طرح الشركة، ما يجعل السوق جاذًبا من حيث التقييمات

مكررات التقييم

رة)
(م

٢٢٫٨مرة

١٨٫٧مرة

١٤٫٠

١٦٫٠

١٨٫٠

٢٠٫٠

٢٢٫٠

٢٤٫٠

قبل إدراج أرامكو بعد إدراج أرامكو

الشكل 11: مكرر الربحية )آخر 12 شهر(

١٥٫١مرة

٩٫٨مرة

٠٫٠

٤٫٠

٨٫٠

١٢٫٠

رة)
(م

١٦٫٠

قبل إدراج أرامكو بعد إدراج أرامكو

رة)
(م

١٢٫٣مرة

٩٫٠مرة

٥٫٠

٧٫٠

٩٫٠

١١٫٠

١٣٫٠

قبل إدراج أرامكو بعد إدراج أرامكو
 

الفوائد والضرائب   الربح قبل  الى  الشــركة  الشكل 9: مكرر قيمة 
)لالثني عشر شهرا(

الشكل 10: مكرر قيمة الشركة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب 
والزكاة واالستهالك واالطفاء )لالثني عشر شهرا(

المصدر: أرقام، بلومبرغ، نشرة توقعات شركة أرامكو السعودية، أبحاث الجزيرة كابيتال
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الشكل 13: وزن مؤشر السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي )قبل وبعد اإلدراج(الشكل 12: مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة - الوزن حسب الدولة

المصدر: أبحاث الجزيرة كابيتال، مورغان ستانليالمصدر: الموقع اإللكتروني لمؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة

الصني
٪٣٣٫٠

كوريا
تايوان١٣٫٠٪

٪١١٫٤

الهند
٪٩٫٢

الربازيل
٪٧٫٢

جنوب أفريقيا
٪٥٫٩

روسيا ٣٫٨٪
املكسيك ٢٫٧٪

تايلند ٢٫٣٪

أخرى
٪١١٫٦

٪٢٫٨
٪٣٫٣

٪٠٫٠

٪٠٫٥

٪١٫٠

٪١٫٥

٪٢٫٠

٪٢٫٥

٪٣٫٠

٪٣٫٥

 بعد أرامكو قبل أرامكو

مؤشر السوق الرئيسي )بعد طرح شركة أرامكو السعودية لالكتتاب العام( مقابل األسواق الناشئة

لدى مؤشر السوق الرئيسي وزن نسبي بحدود 2.8% في مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة. قد يتم إدراج شركة أرامكو السعودية ضمن مؤشر مورغان ستانلي 
لألسواق الناشئة اعتبارا من 17 ديسمبر، حيث أنها سُتدرج في مؤشر السوق الرئيسي اعتبارا من 11 ديسمبر.

اعتبارا من  مارس 2019، اقتربت الصين من تمثيل ثلث مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة بمفردها، حيث وصل وزن الدولة في المؤشر إلى 33.39% في أكتوبر 2019. من 
المتوقع أن يتجاوز الوزن النسبي للمملكة العربية السعودية في مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة نسبة 3.0% ما يضعها مع تصنيف دول مثل المكسيك وروسيا وجنوب 

أفريقيا، كما يتوقع أن تجذب  ما بين 6.6 إلى 8.1 مليار ريال سعودي من التدفقات النقدية األجنبية الغير نشطة.

قمنا بمقارنة المملكة العربية السعودية مع الدول النامية األخرى التي تحتل مركز مشابه أو أعلى بدرجة طفيفة في مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة والذي يشمل التحليل 
كافة األسهم المدرجة في األسواق المالية الكبرى في الدول المعنية.

صافي  وهامش  والضرائب  الفوائد  قبل  ربح  هامش  أعلى  السعودي  السوق  يسجل  قد 
الربح 

من المتوقع أن ترتفع القيمة السوقية للسوق السعودي  بأكثر من الضعف مقارنة بأقرب 
دولة نامية مع السوق السعودي )جنوب أفريقيا(

المؤشرات المالية الرئيسية والقيمة السوقية

٥٢٠

٢٧٢

٩٠٢
٧٢٧

٥٩٨
٣٩١

٪٠٫٠
٪١٠٫٠
٪٢٠٫٠
٪٣٠٫٠
٪٤٠٫٠
٪٥٠٫٠

٠
٢٠٠
٤٠٠
٦٠٠
٨٠٠

١,٠٠٠

هامش الربح قبل الفوائد والرضائب والزكاةمبيعات (مليار دوالر أمريكي)
هامش صايف الربح

٢,١٩٦

١,٠٧٦

٨٣٩

٧٥٩

٥٥٢

٣٣١

٠ ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠

الشكل 15: القيمة السوقية )مليار دوالر أمريكي(الشكل 14: اإليرادات والهوامش )لالثني عشر شهرا(

المصدر:  أرقام، بلومبيرغ،  أبحاث الجزيرة كابيتالالمصدر:  أرقام، بلومبيرغ،  أبحاث الجزيرة كابيتال

بنسبة 76.8% عن  قد يكون السوق السعودي ثاني أكبر سوق بصافي الدخل بعد السوق الروسي  )EV( السعودي  السوق  في  الشركات  قيمة  تتفوق  ان  المتوقع  من 
ثاني أعلى سوق من حيث القيمة اإلجمالية للمنشآت. 

١١٨

٢٠

١٢٥

٦٤ ٦٦
٢٨

٢٢١

٣٧

١٦٨

٩٧ ٩٧

٣٩

٠
٥٠

١٠٠
١٥٠
٢٠٠
٢٥٠

الربح التشغييل (مليار دوالر أمريكي)صايف الربح (مليار دوالر أمريكي)

٢,١٧١

١,٢٢٨

٨٧٢
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الشكل 17: قيمة المنشأة ) EV(  )مليار دوالر أمريكي(الشكل 16: الربحية )آخر 12 شهر(
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أثر طرح رشكة أرامكو السعودية يف مؤرش السوق الرئييس 
ديسمرب ٢٠١٩

لدى مؤشر السوق الرئيسي مكرر األرباح أعلى من نظرائه، حتى بعد طرح شركة أرامكو 
ارتفاع  ظل  في  نظرنا  في  ومقبول  مبرر  يعتبر  ما  وهو  العام،  لالكتتاب  السعودية 

الهوامش والعائد على حقوق المساهمين مقارنة باألسواق االخرى. 

من المقرر أن يتفوق مؤشر السوق الرئيسي على نظرائه في الدول النامية فيما يتعلق 
أرامكو  شركة  ربحية  من  بدعم  األرباح،  وتوزيعات  المساهمين  حقوق  على  بالعائد 

السعودية وتوزيعات األرباح.
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مضاعف قيمة الرشكة اىل الربح قبل الفوائد والرضائب والزكاة واالستهالك واالطفاء
مضاعف الربحية
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الشكل 19: معدالت العوائد )لالثني عشر شهرا(الشكل 18: مكررات التقييم آخر إثني عشرة شهرا )مرة(

المصدر:  أرقام، بلومبيرغ،  أبحاث الجزيرة كابيتالالمصدر:  أرقام، بلومبيرغ،  أبحاث الجزيرة كابيتال

 الخالصة

يعد إدراج شركة أرامكو السعودية في السوق المالية السعودية - تداول، حدًثا هاما للمملكة العربية السعودية. تم تغطية ما يقارب 465% من طرح االكتتاب العام األولي ألسهم 
الشركة، األمر الذي يعكس اهتمام المستثمرين الكبير في الشركة. من المتوقع أن تؤدي قوة المركز المالي للشركة إلى تبوء السوق السعودي مركز متقدم بين أسواق الدول اإلقليمية. 
قامت تداول في تحديد سقف أعلى لوزن الشركة بحدود 15.0% لتقليل تأثير إدراج شركة أرامكو السعودية على مؤشر السوق الرئيسي - تداول، مما قد يؤدي إلى معالجة المخاوف 
المتعلقة بتأثير وزن شركة أرامكو السعودية عند اإلدراج. على الرغم من طرح شركة أرامكو السعودية 1.5% فقط من أسهمها في االكتتاب العام األولي، ستستمر القيمة السوقية 
المعدلة بالتعويم عند 96.0 مليار ريال سعودي، حيث يمكن أن ترتفع إلى 110 مليار ريال سعودي في حال ممارسة خيار التخصيص اإلضافي ألكثر من 450 مليون سهم بهدف 

االستقرار السعري، بناء على تحديد سعر السهم النهائي لالكتتاب عند 32.0 ريال سعودي للسهم. 

بناًء على العوامل التي تم حسابها فيما يتعلق باإلدراج في مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة، قد يتراوح وزن شركة أرامكو السعودية ما بين 0.5% إلى 0.6% من مؤشر مورغان 
ستانلي بعد اإلدراج. يتم تداول مؤشر السوق الرئيسي عند مضاعف ربحية مرتفع )ما يقارب 22.0 مرة( مقارنة مع األسواق الناشئة األخرى، األمر الذي قد يكون نتيجة ضعف األرباح 
و ارتفاع األسعار بعد التدفقات األجنبية بسبب إدراج مؤشر السوق الرئيسي إلى مؤشرات مورغان ستانلي وفوتسي لألسواق الناشئة، إلى جانب ترقب إدراج شركة أرامكو السعودية. 
من المتوقع أن أن يساهم اإلدراج في تحسين إجمالي األداء المالي للمؤشر بشكل ملحوظ على الرغم من وزن محتمل في مؤشر السوق السعودي ال يتجاوز  9.6%، كما قد يجذب ما بين 
6.6 إلى 8.1 مليار ريال سعودي من التدفقات النقدية األجنبية الغير النشطة. كما يتوقع أن يؤدي إدراج شركة أرامكو لتحسين أساسيات السوق بشكل عام من خالل ارتفاع اإليرادات 

وصافي الربح بشكل واسع، إضافة إلى اتساع الهوامش  وبمقارنة األسواق الناشئة المشابهة للسوق السعودي يبدو أنه في وضع أفضل وهوامش ربح أكبر.

يمكن أن يؤدي إدراج ارامكو  إلى تفوق السوق السعودي على بقية األسواق النامية على عدة محاور منها الربحية والعائد على حقوق الملكية. بالتالي، نعتقد أنه من المبرر تداول 
مؤشر السوق الرئيسي بمكرر ربحية أعلى من متوسط األسواق الناشئة. يمكن لسعر النفط أن يكون حافزا الرتفاع مؤشر السوق الرئيسي، حيث يساعد في ربحية أسهم أرامكو 

واألداء المالي الكلي للسوق.
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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
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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.
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عالء اليوسف 
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املدير العام املساعد- 
رئيس الوساطة الدولية واملؤسساتية

لؤي جواد املطوع
+966 11 2256277 

lalmutawa@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - املنطقة الشرقية ومنطقة 
القصيم 

عبد اهلل الرهيط
+966 16 3617547

 aalrahit@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - مجموعة خدمات الوساطة 
واملبيعات باملنطقة الوسطى واملدير املكلف 

للمنطقة الغربية واجلنوبية

سلطان ابراهيم املطوع
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