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مايو ٢٠٢٠
رشكة األعمال التطويرية الغذائية

بدء التغطية

نبدأ تغطيتنا لشــركة األعمال التطويرية الغذائية بتوصية “زيادة مراكز” وبسعر مستهدف 86.00 ريال سعودي 
للســهم. قفزت مبيعات الشركة خالل الســنة المالية 2019 بمعدل 27.4% نتيجة لخطتها التوسعية الكبيرة. في 
المقابل، نتوقع أن تتراجع مبيعاتها خالل الســنة المالية 2020 نتيجة النخفاض الطلب بســبب جائحة فيروس 

كورونا وحظر التجول. 

يقع المقر الرئيسي لشركة األعمال التطويرية الغذائية في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. يعد قطاع المطاعم 

القطاع الرئيسي للشركة، حيث تمتلك 5 عالمات تجارية في قطاع الطعام والمشروبات في المملكة، وهي: وقت العصير 

وكويزنوز صب وشاورما محبوب وبيت الكتاكيت وبيتزا مشوار. في العام 2019، استحوذت الشركة على حق اإلمتياز 

للعالمة التجارية “كويزنوز صب” في المملكة العربية السعودية وذلك ضمن خطط التوسع للشركة. من جانب آخر، تعد 

العالمة التجارية، وقت العصير، الداعم الرئيسي للشركة، حيث تساهم في ما يقارب 60% من المبيعات. في المقابل، لدى 

العالمة التجارية، بيتزا مشوار، فرع واحد فقط في مدينة الرياض وتمثل أقل من 1% من مبيعات الشركة.

ال يزال قطاع المطاعم في الســعودية يستقطب اســتثمارات قوية:  يستمر قطاع المطاعم من أكثر القطاعات جاذبية 

للمستثمرين، مما يساهم في نمو االستهالك المحلي لألغذية، حيث ارتفعت معامالت نقاط البيع للمطاعم والمقاهي إلى 8.72 

مليار ريال سعودي في الربع الرابع 2019، من 5.71 مليار ريال سعودي في الربع الرابع 2018 )ارتفاع 52.8% عن الربع 

المماثل من العام الســابق(. من المقرر أن يواصل التوسع في تجارة التجزئة المنظمة في تعزيز نظم التجارة الداخلية والذي 

من المتوقع أن يسهم في خفض النفقات العامة ووفورات في التكاليف التي يمكن أن يستفيد المستهلكين منها قليال.

تأثير جوهري على عمليات الشــركة وسط تفشــي كورونا )كوفيد - 19(: فرضت الحكومة السعودية حظر تجول 

جزئي بتاريخ 23 مارس 2020 في جميع أنحاء المملكة للحد من انتشــار وباء كورونا )كوفيد - 19(. رفعت الحكومة مدة 

حظر التجول بشكل تدريجي ليصبح حظر التجول لمدة 24 ساعة في عدة مدن بما في ذلك الرياض، حيث تقع معظم عمليات 

شــركة األعمال التطويرية الغذائية،على الرغم من رفع حظر التجول بشكل جزئي عن تلك المدن خالل شهر رمضان المبارك، 

ال نتوقع تأثير إيجابي على عمليات الشــركة خالل هذه الفترة، حيث تم رفع حظر التجول من الســاعة 9 صباحا إلى 5 مساء، 

أي خالل ساعات الصيام. عموما، تعتبر إشارة إيجابية للمزيد من تخفيف الحظر على التجول للفترة القادمة. سمحت الحكومة 

الســعودية للمطاعم بالعمل من خالل تطبيقات توصيل الطلبات للمنازل، مما قلل من التأثير المتوقع على الشــركة. نعتقد أن 

هذه االجراءات االحترازية سيكون لها تأثير كبير على نتائج الشركة للسنة المالية 2020، ومعظمها سيكون في الربعين الثاني 

والثالث. لذلك، نتوقع أن تعلن الشــركة عن مبيعات في الســنة المالية 2020 بقيمة 102.04 مليون ريال سعودي، انخفاض 

26.3% عن العام السابق.

مفاهيم التنويع والقدرة على تحمل التكاليف قد تكون فرصة محتملة: يمكن أن تشــكل عمليات كمنح امتياز االســم 

التجاري والتركيز على التوســعات خارج مدينة الرياض، العوامل األساسية على المدى الطويل لمساعدة الشركة على تنويع 

أعمالها في مجال المأكوالت والمشــروبات من خالل إضافة مجموعة منتجات مختلفة. توفر هذه االســتراتيجية فرصة للنمو 

ولتخفيــض المخاطر ومنح فرص لدخول أســواق جديدة. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تجذب أعمال الشــركة مختلف طبقات 

المجتمع ومســتويات أعمار متعددة نتيجة األســعار المقبولة وتنويع الوجبات المقدمة. عموما، تساهم مدينة الرياض حاليا 

بمعظم مبيعات الشــركة. نعتقد بوجود إمكانيات جيدة للشــركة، عن طريق تواجدها المحتمل في مناطق أخرى،  في زيادة 

المبيعــات من خارج المنطقة الرئيســية من خالل منح امتياز اســم العالمة التجارية. من جانب آخــر، يتمتع قطاع األغذية 

والمشــروبات ببيئة تنافســية وتنظيمية جيدة في مدينة الرياض، األمر الذي تطلب من الشــركات في المنطقة من تحسين 

الخدمات وجودة المنتجات. عموما، نستمر بالتفاؤل بشأن األعمال األساسية للشركة بسبب خبرة اإلدارة ألكثر من 10 سنوات 

في السوق المحلي ومستوى مرتفع من اإلشراف على الفروع.

محلل مالي
فيصل السويلمي

+966 ٢٥٥ ١١6١١٥
F.alsuweilmy@aljaziracapital.com.sa

زيادة مراكز
86.00السعر املستهدف )ريال سعودي(

34.8%التغري يف السعر*
المصدر: تداول *األسعار كما في 3 مايو 2020

أهم النسب
السنة املالية 

2018
السنة املالية 

2019
السنة املالية 

2020 )متوقع(
7.7%14.1%13.7%هامش إجمايل الربح
-3.6%6.0%7.1%هامش صايف الربح

سالب10.6623.75مكرر الربحية )مرة(
2.725.115.15مكرر القيمة الدفرتية )مرة(

EV/EBITDA9.4315.4143.41
-2.6%5.9%10.4%العائد عىل األصول

العائد على حقوق 
-10.6%21.5%25.6%المساهمين

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال 

كبار املساهمني	
9.68%شركة األفق التحليلية للخدمات التجارية
9.24%عبد الرحمن ناصر زايد االسمري

8.00%عشري سعد العشري
6.00%سعد صنيتان عشري الهديب

املصدر: تداول، الجزيرة كابيتال 

بيانات السوق الرئيسية 	
159.50الرسملة السوقية )مليون(

-19.4%منذ بداية العام حتى تاريخه%
35.55/87.20السعر األعلى - األدنى خالل 52 أسبوع

2.5عدد األسهم القائمة )مليون(
املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال
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٪١ )توزيع املبيعات ( السنة املالية ٢٠١٨

وقت العصري
محبوب

بيت الكتاكيت
بيتزا مشوار

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال 

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

٣٠٠٠
٣٥٠٠
٤٠٠٠
٤٥٠٠
٥٠٠٠
٥٥٠٠
٦٠٠٠
٦٥٠٠
٧٠٠٠
٧٥٠٠
٨٠٠٠

١٩
/٧
/٤

١٩
/٧
/٥

١٩
/٧
/٦

١٩
/٧
/٧

١٩
/٧
/٨

١٩
/٧
/٩

١٩
/٧
/١
٠

١٩
/٧
/١
١

١٩
/٧
/١
٢

٢٠
/٧
/١

٢٠
/٧
/٢

٢٠
/٧
/٣

٢٠
/٧
/٤

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

األداء السعري

أهم البيانات املالية

السنة املالية )مليون ريال سعودي(
2018

السنة املالية 
2019

السنة املالية 
2020 )متوقع(

108.66138.44102.04املبيعات
)26.3%(27.4%31.9%النمو %

14.9419.527.83صايف الربح
)3.71(7.748.30النمو %

)1.48(3.103.32ربح السهم
املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال



2جميع حقوق الطبع محفوظة  ©

مايو ٢٠٢٠
رشكة األعمال التطويرية الغذائية

بدء التغطية

من المتوقع انخفاض المبيعات في السنة المالية 2020 بنسبة 26.3%، نتيجة انخفاض الطلب بسبب انتشار فيروس كورونا )كوفيد - 19( وحظر التجول: أعلنت شركة األعمال التطويرية الغذائية 

عن مبيعات بقيمة 138.44 مليون ريال ســعودي خالل الســنة المالية 2019 مقارنة بقيمة 108.66 مليون ريال سعودي في الســنة المالية 2018 )بارتفاع 27.4%(، يرجع هذا النمو إلى ارتفاع أعداد الفروع 

كجزء من اســتراتيجية الشــركة في التوسع إلى 110 فرع بحلول نهاية السنة المالية 2021. في المقابل. عموماً، نتوقع أن تسجل الشركة مبيعات بقيمة 102.04 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020، 

بانخفاض 26.3% عن العام الســابق بســبب التدابير االحترازية التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19( التي بدأت في أواخر الربع األول 2020. إضافة إلى ذلك، قامت الحكومة 

بزيادة هذه التدابير من خالل تطبيق حظر تجول لمدة 24 ساعة في عدة مدن منها الرياض والتي تقع فيها معظم فروع الشركة.

تأثر هوامش الشــركة ســلبا نتيجة التوسع خالل الخمس سنوات ســابقة: على الرغم من ارتفاع المبيعات، إال أن الهوامش لم تتبع االتجاه، حيث سجلت الشركة هامش إجمالي ربح عند 14.1% في السنة 

المالية 2019 مقارنة بهامش 42.8% في السنة المالية 2015، بسبب التكاليف المتعلقة بعمليات التوسع الرئيسية التي شهدتها الشركة خالل السنوات السابقة والتي تضغط على الهوامش، ويأتي هنا دور الشركة 

في السيطرة على التكاليف للمحافظة على اتساع الهوامش. نستمر بالنظرة اإليجابية في ارتفاع الهوامش اعتبارا من السنة المالية 2021 وما بعدها، حيث ستكون السنة المالية 2020 صعبة على الشركة. نتوقع 

هامش إجمالي ربح للسنوات المالية 2021 و2022 عند 14.6% و15.1%، على التوالي. 

ال تنبئ التدفقات النقدية عن أي توزيعات أرباح في الســنوات المالية 2020 و2021: نتوقع أن تولد الشــركة تدفقات نقدية ولكنها بالكاد ستكفي لتغطية خطط النفقات الرأسمالية. سجلت الشركة تدفق 

نقدي حر ســالب خالل األربعة ســنوات سابقة بسبب التوسعات خالل الفترة، لتبلغ -1.04 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019 لتتحسن بشكل ملحوظ عن السنة المالية 2018 عند -17.81 مليون ريال 

ســعودي. ال نتوقع أن يعود التدفق النقدي الحر إلى المنطقة اإليجاببة خالل الســنوات المالية 2020 و2021 بســبب تأثر التدفق النقدي التشغيلي بشكل كبير نتيجة إنتشار فيروس كورونا. من المتوقع أن يبلغ 

التدفق النقدي التشغيلي للشركة خالل السنة المالية 2020 مبلغ 9.99 مليون ريال سعودي و12.28 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2021 كما نتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية 10.41 مليون ريال سعودي 

في الســنة المالية 2020 و18.30 مليون ريال ســعودي في السنة المالية 2021. تنوي الشركة تسديد مستحقاتها الحالية، حيث سجلت صافي ديون بقيمة 32.56 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019، 

إلى جانب تكلفة خطة التوســع االســتراتيجي في السنوات المقبلة، ما يشــير إلى عدم توزيع أرباح خالل العامين المقبلين. لم تقم الشركة بتوزيع أي أرباح منذ الطرح األولي في العام 2016 بسبب االستثمارات 

المتعلقة بالتوسع. باإلضافة الى ذلك، نعتقد أن الشركة لن تكون قادرة على توزيع األرباح في السنوات المالية 2020 و2021 نظرا لجدول سداد الديون واستراتيجية االستثمار.

االنتقال إلى السوق الرئيسي حافز رئيسي لنمو سهم الشركة: خففت هيئة السوق المالية في نهاية العام 2019 من ضوابط االنتقال من اإلدراج في مؤشر السوق الموازي - نمو إلى السوق الرئيسي، 
حيث حددت الهيئة الحد األدنى لمتوسط القيمة السوقية آلخر ستة أشهر عند 200 مليون ريال سعودي، لتنتقل العديد من الشركات إلى السوق الرئيسي. على الرغم من أن شركة األعمال التطويرية الغذائية لم 

تصل لهذا الرقم بعد، إال أنها فرصة كبيرة للسهم ليكسب مزيد من السيولة.
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٢٠٢٠ متوقع

السنة املالية
٢٠٢١ متوقع

السنة املالية
٢٠٢٢ متوقع

املبيعات - يسار هامش إجمايل الربح - يمني

الجزيرة كابيتال أبحاث  الرشكة،  تقارير  املصدر:   
*للفرتة ما بني 1 يناير إىل 8 نوفمرب 2016

**للفرتة ما بني 8 نوفمرب إىل 31 ديسمرب 2017
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مايو ٢٠٢٠
رشكة األعمال التطويرية الغذائية

بدء التغطية

201920202021202220232024جدول التقييم

الحر النقدي   20.56  13.55  )1.97( )6.03( )0.41( )1.04(التدفق 

المستدامة   313.27 القيمة 

السنوات  4.83  3.83  2.83  1.83  0.83  -  عدد 

الخصم   0.73  0.78  0.83  0.89  0.95  1.00 معامل 

الحالية  15.10  10.61  )1.65( )5.36( )0.39( )1.04(القيمة 

المستدامة  للقيمة  الحالية   229.98 القيمة 

الحرة النقدية  التدفقات   248.28 مجموع 

الدين   )33.36(صافي 

 214.93 

المستهدف  86.0 السعر 

مكررات التقييم: يعتمد تقييمنا على طريقة خصم التدفقات النقدية لمدة خمس ســنوات على التدفقات النقدية المباشــرة؛ وذلك حتى نقلل من حساسية تقييمنا للقيمة النهائية مع االفتراضات الرئيسية 
التالية:

حساب معدل النمو النهائي عند %2.0.	 

معامل بيتا أسبوعي بمقدار 0.926 )بلومبرج(. 	 

حساب معدل العائد الخالي من المخاطر عند %2.0. 	 

إجمالي مخاطر السوق المالية السعودية عند %9.2. 	 

تم استخدام نموذج تسعير األصول الرأسمالية لحساب تكلفة رأس المال عند %8.7.	 

حساب تكلفة القروض عند %4.5.	 

حساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال عند %6.6.	 

بناًء على تقديراتنا، نبدأ تغطيتنا لشركة األعمال التطويرية الغذائية بتوصية “زيادة مراكز”  وبسعر مستهدف 86.00 ريال سعودي للسهم.
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مايو ٢٠٢٠
رشكة األعمال التطويرية الغذائية

بدء التغطية

أهم البيانات املالية
المبلغ بالمليون ريال السعودي، 

ما لم يحدد غير ذلك
السنة المالية

2013
السنة المالية

2014
السنة المالية

2015
 السنة 
المالية
2016 *

السنة المالية
2017**

السنة المالية
2018

السنة المالية
2019

السنة المالية
 2020

)متوقع(

السنة المالية
 2021

)متوقع(

السنة المالية
 2022

)متوقع(
الدخل  قائمة 

223.6 185.8 102.0 138.4 108.7 82.4 34.9 34.7 29.7 12.7 المبيعات
السنوية 20.4%82.1%-26.3%27.4%31.9%135.9%0.8%16.8%134.5%330.3%التغيرات 

المبيعات )189.8()158.7()94.2()118.9()93.7()67.7()27.0()19.8()18.1()7.8(تكلفة 
الربح 33.8 27.1 7.8 19.5 14.9 14.7 8.0 14.8 11.6 4.9 إجمالي 

التشغيل )19.7()16.7()12.6()12.9()9.3()6.9()2.6()9.2()10.9()8.4(مصاريف 
العمليات من  14.1 10.4 )4.7(6.6 5.7 7.9 5.3 5.7 0.8 )3.5(الربح  
السنوية 35.4%--16.9%-27.8%47.8%-5.7%643.4%--التغيرات 

)0.5()0.4()0.3()0.3()0.2()0.4()0.1()0.2()0.1(0.0 الزكاة 
السنة ربح  15.3 11.8 )3.7(8.3 7.7 7.9 5.3 5.8 1.0 )3.4(صافي 
29.6%--7.3%-1.9%48.9%-8.5%473.3%--التغيرات السنوية

قائمة المركز المالي 

األصول

6.1 3.2 1.5 2.1 3.3 3.1 3.0 2.6 2.1 0.6 نقد وما في حكمه
40.8 33.9 18.8 25.6 24.3 16.4 6.0 3.9 1.4 1.6 أصول أخرى متداولة
76.8 64.2 56.7 55.9 46.5 28.6 14.2 6.1 5.8 7.4 الممتلكات والمعدات

82.5 71.2 63.6 57.8 ------أصول أخرى غير متداولة
206.3 172.5 140.5 141.5 74.1 48.0 23.2 12.6 9.3 9.5 إجمالي االصول

المطلوبات وحقوق المساهمين

49.2 41.7 33.7 31.7 10.6 9.5 2.8 0.9 1.3 9.2 إجمالي المطلوبات المتداولة
95.1 84.1 71.9 71.2 33.3 17.0 5.8 4.8 0.4 0.2 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

25.0 25.0 25.0 12.5 12.5 12.5 12.5 0.1 0.1 0.1 راس المال المدفوع
4.8 3.3 2.1 2.4 1.6 0.8 0.1 0.1 0.1 0.0 احتياطي نظامي

32.2 18.4 7.8 23.7 16.2 8.2 1.1 6.8 1.0 0.0 األرباح المبقاة
62.0 46.7 34.9 38.6 30.3 21.5 14.5 6.9 7.7 0.1 إجمالي حقوق المساهمين

206.3 172.5 140.5 141.5 74.1 48.0 23.2 12.6 9.3 9.5 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
أهم النسب المالية

نسب السيولة

0.22.77.23.22.02.61.61.11.51.6النسبة الحالية )مرة(
0.22.26.22.71.51.91.00.81.11.2النسبة السريعة )مرة(

الربحية 

15.1%14.6%7.7%14.1%13.7%17.9%22.8%42.8%39.1%38.7%هامش إجمالي الربح 
6.3%5.6%-4.6%4.8%5.2%9.6%15.3%16.3%2.6%-27.5%هوامش الربح التشغيلي 

6.9%6.4%-3.6%6.0%7.1%9.6%15.2%16.7%3.4%-27.2%هامش صافي الربح 
7.4%6.9%-2.6%5.9%10.4%16.4%22.9%46.1%10.8%-36.1%العائد على األصول 

24.7%25.3%-10.6%21.5%25.6%36.7%36.5%83.9%13.2%-3440.0%العائد على حقوق المساهمين 
معدل التغطية 

0.00.00.00.50.71.10.91.00.90.7معدل الديون الى حقوق المساهمين 
0.00.00.00.51.32.72.81.41.71.9معدل الديون إلى رأس المال 

22.5%24.0%24.8%24.5%45.0%33.3%29.5%0.0%0.0%0.0%معدل الديون الى األصول 
التقييمات 

مكرر قيمة الشركة إلى الربح قبل 
EBITDA----8.89.415.443.410.38.3 )مرة(
4.736.13-0.412.312.123.163.103.321.48-1.38ربح السهم )ر.س(

0.043.072.765.818.6012.1215.4413.9518.6824.81القيمة الدفترية للسهم )ريال سعودي(
----------العائد المتوقع لتوزيع الربح إلى السعر 

15.211.7سالب11.110.723.8----مكرر الربحية )مرة(
4.12.75.15.23.82.9----مكرر الربحية )مرة(

* للفرتة من 1 ينار 2016 إىل 8 نوفمرب 2016
** للفرتة من 8 نوفمرب 2016 إىل 31 ديسمرب 2017



اإلدارة العامة: طريق امللك فهد، ص.ب. 20438 الرياض 11455 اململكة العربية السعودية، هاتف: 2256000-011 فاكس: 011-2256068

إدارة األصول  الوساطة  تمويل الرشكات  خدمات الحفظ  املشورة

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم )37-07076(
www.aljaziracapital.com.sa |  800 116 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
+966 ٢٢٥ ١١6٢٥0

t.nazar@aljaziracapital.com.sa

محلل أول

جاسم اجلبران
+966 ٢٢٥ ١١6٢48

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

محلل

عبدالرحمن املشعل
+966 ٢٢٥ ١١6374

A.Almashal@Aljaziracapital.com.sa

محلل

فيصل السويلمي
+966 ٢٥٥ ١١6١١٥

F.alsuweilmy@aljaziracapital.com.sa

املدير العام إلدارة أعمال الوساطة واملبيعات

عالء اليوسف 
+ 966١١٢٢٥6060

a.yousef@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - 
رئيس اإلدارة الدولية واملؤسسات

أحمد سلمان 
+966 ٢٢٥ ١١6٢0١ 

a.salman@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - املنطقة الشرقية ومنطقة 
القصيم 

عبد اهلل الرهيط
+966 ١6 36١7٥47

 aalrahit@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - مجموعة خدمات الوساطة 
واملبيعات في املنطقة الوسطى واملنطقة الغربية

سلطان إبراهيم املطوع
+966 ٢٢٥ ١١6364

 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa


