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مايو 2019
رشكة جرير للتسويق

تحديث االستثمار

املصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

املصدر: الجزيرة كابيتال، بلومربغ

األداء السعري

محايد
168.00السعر املستهدف )ريال سعودي(

-5.1%التغري يف السعر*
املصدر: تداول * السعر كما يف ٢٩ أبريل ٢٠١٩ 

أهم البيانات املالية
السنة املالية )مليون ريال سعودي(

٢٠١٧
السنة املالية 

٢٠١٨
السنة املالية ٢٠١٩ 

)متوقع(
6,٩4١.٩٧,36١.٧٨,١٨3.4املبيعات

١,٠3٧.٢١,١١3.٨١,٢٩٧.6إجمايل الربح
٨6٧.٧٩6٠.٠١,٠١٩.3صايف الربح
٩.64٨.٠٠٨.4٩ربح السهم

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

عدد الفروع واملبيعات لكل فرع

أهم النسب

السنة املالية )مليون ريال سعودي(
٢٠١٧

السنة املالية 
٢٠١٨

السنة املالية 
٢٠١٩ )متوقع(

١5.٩%١5.١%١4.٩%الهامش اإلجمايل

١٢.5%١3.٠%١٢.5%هامش صايف الربح

١١.4١٩.٠٢١.٠مكرر الربحية )مرة(

6.١١٠.٧١١.٢مكرر القيمة الدفرتية )مرة(

١٠.6١٧.٧١٩.١مكرر قيمة الرشكة/EBITDA )مرة(

3.٨%4.٩%٧.5%عائد توزيع األرباح

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال
أهم البيانات املالية للسوق

٢١.٢القيمة السوقية )مليون(
16.45%األداء السعري منذ بداية العام %

5٢١٢٧.١/١٧٩.6 أسبوع األعىل/ األدنى
١٢٠.٠٠األسهم القائمة )مليون(

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

أعلنت شـركة جرير للتسـويق عن صافي ربح متوافـق مع توقعاتنا للربـع األول ٢٠١٩. ارتفعـت المبيعات بدعم من 

مبيعات األجهزة اإللكترونية وإضافة فروع جديدة، كما من المتوقع أن تبلغ مسـاهمة المنصة اإللكترونية في إجمالي 

المبيعات بحدود 5% خالل السنة المالية ٢٠١٩. نتوقع أن تنكمش الهوامش خالل السنة المالية ٢٠١٩ قليال من زيادة 

تكاليف سعودة الوظائف. فيما سـتؤدي زيادة دخل المواطنين إلى تحوالت هيكلية باتجاه معارض التجزئة الحديثة، 

األمـر الـذي ينعكـس إيجابا على جرير. نسـتمر فـي التوصية لسـهم جرير للتسـويق على أسـاس “ محايد” بسـعر 

مستهدف 168.0 ريال سعودي.

توقعات إيجابية بدعم من النمو الملحوظ في المبيعات خالل الربع األول 2019: أعلنت جرير عن نتائج متوافقة 

مع التوقعات للربع األول ٢٠١٩ بصافي ربح ٢33.٧ مليون ريال سعودي، مقارنة بتوقعاتنا لصافي ربح بحدود ٢٢5.4 

مليون ريال سعودي ومتوسط التوقعات البالغ ٢35.4 مليون ريال سعودي. ارتفعت مبيعات جرير للربع بمعدل ١٨.٠% 

قسم  من  واألصناف  الذكية  )الهواتف  اإللكترونية  األجهزة  قسم  مبيعات  من  بدعم  السابق  العام  من  الربع  ذات  عن 

الحواسيب( باإلضافة لزيادة عدد الفروع، حيث ارتفعت نسبة مبيعات األجهزة اإللكترونية والهواتف الذكية من %44.3 

في السنة المالية ٢٠١6 إلى 5٠.3% في السنة المالية ٢٠١٨. نتوقع أن يستمر قسم األجهزة اإللكترونية بزيادة مبيعات 

الشركة، وذلك من خالل التكيف السريع لمواكبة التغير في تفضيالت المستهلك. استمرت الشركة في إضافة فروع جديدة 

لتصل إلى 56 فرعا خالل الربع األول ٢٠١٩ من 4٠ فرعا في الربع األول ٢٠١6. هذه الزيادة في عدد الفروع مع مواكبتها 

لتلبية تفضيالت المستهلكين سيمكن جرير من توسيع حصتها السوقية في المستقبل القريب.

ال تزال الهوامش مستقرة، يحتمل أن يكون تغير مزيج الهوامش من تطبيق معيار 16 من معايير المحاسبة 

الدولية: اتسع هامش إجمالي الربح للربع األول ٢٠١٩ إلى ١6.٠% من ١5.٢% في ذات الربع من العام السابق، حيث نتج 

عن تطبيق المعيار ١6 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية اعتبارا من ١ يناير ٢٠١٩ انخفاض مصروفات اإليجار 

إلى ١33.5% من  التشغيلي للربع األول ٢٠١٩  الهامش  مقابل ارتفاع مصروف االستهالك لدى جرير. عموما، انكمش 

١3.٨ في الربع األول ٢٠١٨ بسبب الزيادة في المصروفات العمومية واإلدارية نتيجة الرتفاع تكاليف الموظفين. وفقا 

للمعيار ١6 من معايير المحاسبة الدولية، يجب على الشركة أن تعتبر مصروفات اإليجار كإيجار مالي، األمر الذي أدى إلى 

تراجع كبير في مصروفات اإليجار بينما ارتفعت مقابله مصروفات االستهالك والفوائد بنفس المقدار. يؤدي هذا الوضع 

إلى اتساع هامش إجمالي الربح مقارنة بالفترات السابقة. عموما، يعتبر التأثير على صافي الربح محدود جدا.

جرير  شركة  تقوم  اإلنترنت:  على  اإللكترونية  المنصة  عبر  والمبيعات  الفروع  عدد  زيادة  خالل  من  التوسع 

بتوسيع تواجدها عن طريق افتتاح فروع جديدة بشكل ثابت، حيث افتتحت الشركة 5 فروع سنويا خالل السنوات الخمس 

السابقة، مما رفع من عدد الفروع من 4٠ في بداية الربع األول ٢٠١6 إلى 56 في نهاية الربع األول ٢٠١٩. نتوقع أن 

تفتتح الشركة 4 فروع جديدة في السنة المالية ٢٠١٩ وتتحمل نفقات رأسمالية بقيمة ١4٠ مليون ريال سعودي، سيتم 

تمويل التوسعات من الموارد الداخلية بسبب وجود سيولة جيدة لدى الشركة. نتوقع ارتفاع عدد الفروع من 56 في الربع 

األول ٢٠١٩ إلى ٧١ في نهاية السنة المالية ٢٠٢٢. عموما، نتوقع تراجع طفيف في متوسط المبيعات لكل فرع.

قدمت جرير طرق دفع جديدة، وقامت بتنفيذ العديد من العروض الترويجية لزيادة تطوير نظام الدفع، أدى ذلك إلى 

المالية  السنة  في   %٢٢4 بنسبة  اإللكترونية  التجارة  عمالء  وارتفاع   ،%٢٧3 بنسبة  اإللكترونية  التجارة  مبيعات  زيادة 

المبيعات عبر  المتوقع أن يدعم هذا نمو  المبيعات عبر اإلنترنت، من  ٢٠١٨. لدى الشركة 5٠ موظف متخصص لقسم 

اإلنترنت، والذي سيساهم بدوره بنسبة 5% في إجمالي المبيعات )من 35٠ إلى 3٧٠ مليون ريال سعودي( في السنة 

المالية ٢٠١٩. نتوقع أن تكون المبيعات عبر اإلنترنت عامل رئيسي للنمو في السنة المالية ٢٠١٩، بدعم من بالتوسع في 

مزيج المنتجات وإضافات جديدة للعمالء واإلضافات الجديدة للعالمة التجارية لألدوات المدرسية. 

مؤرش السوق الرئييس(يسار) جرير(يمني)
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محلل أول

جاسم اجلبران
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رشكة جرير للتسويق

تحديث االستثمار

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

املصدر: هيئة النقد العربي السعودي ، الجزيرة كابيتال
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عدد املعامالت(مليون) (يمني)املبيعات(مليار ريال سعودي) (يسار)

املبيعات واألرباح وهامش صايف الربح

توزيع األرباح

املعامالت عرب نقاط البيع

توطين الوظائف يرفع التكاليف، ارتفاع المبيعات نتيجة زيادة القوة الشرائية: من المتوقع أن تؤدي اإلجراءات 

المتعلقة برفع نسبة السعودة في قطاع التجزئة إلى ٧٠% إلى رفع تكاليف تشغيل جرير وشركات التجزئة األخرى. تتوقع 

إلى  للمواطنين. قد يؤدي هذا  للتوسع، ستكون منها ٨٠%  جرير توفير ما يقارب 4٠٠ فرصة عمل من خالل خططها 

ارتفاع التكاليف خالل بداية الفترة، إال أنه سيعمل على زيادة دخل المواطنين، األمر الذي سيكمل التحول الهيكلي نحو 

أسواق البيع بالتجزئة الحديثة، مما يعود بالفائدة على جرير.

إطالق “متجر أبل” والتضافر مع البنوك لزيادة اإلقبال: أطلقت جرير “متجر أبل” في بعض فروعها، حيث يهدف 

“متجر أبل” إلى عرض منتجات شركة أبل المختلفة بطريقة فريدة، مما يوفر للعمالء تجربة جيدة للتسوق. من المتوقع أن 

تجذب هذه االستراتيجية العمالء الذين يرغبون في الحصول على معلومات شخصية حول منتجات شركة أبل قبل اتخاذ 

قرار الشراء. سيكون ذلك مفيدا بشكل كبير، خاصة أثناء إطالق المنتجات، للعمالء الذين يرغبون في تجربة المنتج أوال. 

عموما، سيدعم “متجر أبل” ارتفاع المبيعات، مع زيادة القوة الشرائية للسعوديين، كما قامت جرير بربطه مع العديد من 

البنوك كشركاء في البرنامج )سامبا، ساب، الرياض، األول( لتقديم خدمات الدفع عن طريق النقاط المجمعة على بطاقات 

العمالء االئتمانية، حيث يمكن استبدالها عن طريق شراء سلع في أي من فروع جرير. 

نسب توزيعات أرباح جاذبة: تعتبر جرير واحدة من أعلى الشركات توزيعاً للربح في المملكة العربية السعودية، حيث 

بلغ متوسط نسبة توزيع األرباح أكثر من ٨٠% خالل السنوات الخمس الماضية. و بلغ متوسط عائد توزيعات األرباح 

للخمس سنوات األخيرة بحدود 5.١١%. وفقاً لتقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية للعام ٢٠١٨، تتوقع الشركة دفع أرباح 

نقدية بنسبة تراوح من ٨٠% إلى ١٠٠% من أرباح السنة المالية للعام ٢٠١٩، وذلك بالتوافق مع احتياجات الشركة. يعد 

سهم الشركة جاذب للمستثمرين بسبب عائد توزيعات األرباح الجاذب والمديونية المنخفضة.

النظرة االقتصادية اإليجابية تنعكس جيدا على جرير: وفقا للتقرير الصادر عن وكالة فيتش للتصنيف، من المتوقع 

أن يحقق اقتصاد المملكة العربية السعودية ارتفاع نمو الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل ٢.4% خالل السنة المالية ٢٠١٩، 

مقابل توقعات السنة المالية السابق بمعدل ٢.3%، حيث يتوقع أن يأتي النمو بدعم من ارتفاع اإلنفاق الحكومي والذي من 

شأنه زيادة االستثمارات واالستهالك. تخطط الحكومة لخلق ١.٢ مليون وظيفة بحلول العام ٢٠٢٢ من خالل تخفيض 

معدل البطالة إلى ٩.٠% ضمن قطاع التجزئة، مما يؤدي إلى ارتفاع القوة الشرائية بالتالي زيادة إجمالي اإلنفاق. من 

المتوقع أن يستفيد قطاع التجزئة من زيادة اإلنفاق حيث سيقوم المستهلكين بإنفاق الدخل اإلضافي نحو تحسين مستوى 

المعيشة، هذا التحول ملحوظ من ارتفاع قروض البطاقات االئتمانية خالل الربع الرابع ٢٠١٨ بمعدل ١6.٨% عن ذات 

الربع من العام السابق حيث بلغت ١5.3 مليار ريال سعودي، كما ارتفع االئتمان المصرفي خالل نفس فترة المقارنة 

بنسبة ٢.6% في الربع األول ٢٠١٩ لتصل إلى 44٢.٩ مليار ريال سعودي.

وفقا للتقرير الشهري األخير لمؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(، فقد ارتفع إجمالي معامالت نقاط البيع من حيث 

القيمة في شهر مارس بنسبة ٢4.٧% عن ذات الربع من العام السابق لتصل إلى 64.٠ مليار ريال سعودي منذ بداية العام 

ريال  مليون   3٢6.١ إلى  لتصل  الفترة  نفس  خالل   %4٧.٨ بنسبة  البيع  نقاط  على  الحركات  عدد  ارتفع  كما  الحالي، 

النمو الرئيسية  المبيعات عن طريق اإلنترنت من عوامل  سعودي، حيث نعتقد أنها إشارة إيجابية لجرير والتي تعتبر 

للسنة المالية ٢٠١٩.
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تحديث االستثمار

النظرة العامة والتقييم: نعتقد أن جرير في مكانة جيدة لتحسين نمو اإليرادات من ارتفاع الحصة السوقية بدعم من 

توسعات الفروع وزيادة المبيعات عبر اإلنترنت. نتوقع استمرار الهوامش تحت الضغط بسبب ارتفاع التكاليف المتعلقة 

بسعودة الوظائف وارتفاع تكاليف البيع والتسويق حيث تخطط الشركة لرفع حصتها السوقية. يعتمد ارتفاع وانخفاض 

المخاطر في األساس على بيئة االقتصاد الكلي والقطاع على نطاق واسع. يعتبر ارتفاع الهوامش التشغيلية عن المتوقع 

في المستقبل من ابرز مخاطر االرتفاع عن التقييم، بينما يشكل كل من زيادة تأثر اإليرادات من ضغوط القوة الشرائية 

وتراجع الحصة السوقية لصالح المنافسين في التجارة اإللكترونية مخاطر انخفاض التقييم. 

ومعدل   %٢.5 بنسبة  مستدام  )نمو  النقدية  التدفقات  خصم  أساس  على  للتقييم   %5٠ نسبي  بوزن  جرير  بتقييم  قمنا 

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ٧.5%(، ووزن نسبي ٢5% لكل من مكرر الربحية المتوقع للعام ٢٠١٩ عند 3.٢١ 

مرة ومكرر قيمة الشركة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء المتوقع للعام ٢٠١٩ عند 6.١٧ 

مرة، لنتوصل بذلك إلى سعر مستهدف بقيمة 168.0 ريال سعودي للسهم، أقل من السعر الحالي بحدود 5.6%. يتم 

تداول سهم الشركة عند مكرر ربحية بمقدار ٢١.٠ مرة بناء على توقعات ربح السهم للسنة المالية ٢٠١٩. نستمر في 

التوصية “محايد” لسهم جرير.

خصم التدفق النقدي الحر الى قيمة الشركة
منذ بداية العام حتى شهر ديسمبر)مليون ريال سعودي(

 ٢٠١٩ متوقع
ديسمبر ٢٠١٩

 ٢٠٢٠ متوقع
ديسمبر ٢٠٢٠

 ٢٠٢١ متوقع
ديسمبر ٢٠٢١

 ٢٠٢٢ متوقع
ديسمبر ٢٠٢٢

 ٢٠٢3 متوقع
ديسمبر ٢٠٢3

 ٢٠٢4 متوقع
ديسمبر ٢٠٢4

القيمة 
النهائية

١,٠١٩.3١,١35.4١,١6٨.3١,٢١٢.١١,٢6٩.4١,3٢5.٧صافي الربح
5٨.١63.١6٨.3٧4.5٨١.٠٨٧.٧االستهالك واإلطفاء

-6.3-6.3-6.3-6.3-6.٢-6.3تكلفة التمويل
-٢٧-٢6-٢6-5٩-54٢٧التغير في رأس المال العامل

-١٨٨-١٨٠-١٧٢-١4٧-١3٩-١3١النفقات الرأسمالية
٩٩4١,٠٢6١,٠٢5١,٠٨٢١,١3٨١,١٩٢٢٢,٠١٠التدفق النقدي الحر

٠.٧٠.٧٠.٧٠.٧٠.٧٠.٧٠.٧معامل بيتا
٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.٠القروض/ )القروض + حقوق الملكية()مرة(

٨.٢%٧.٨%٧.٨%٧.٨%٧.٧%٧.6%٧.6%المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
٠.6٧١.6٧٢.6٧3.6٧4.6٧5.6٧5.6٧فترة الخصم

١.٠٠.٩٠.٨٠.٨٠.٧٠.٧٠.٧عامل الخصم على المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
٩4٧٩٠٧٨4١٨٢3٨٠١٧٧٧١5,5٠4القيمة الحالية للتدفقات النقدية الحرة

إجمالي العائد

١٩,٨٢3قيمة الشركة
٢٧5ناقص القروض

١46يضاف النفد
١٩,6٩4قيمة السهم

١٢٠عدد األسهم القائمة )مليون(
١64.١القيمة العادلة )ريال سعودي للسهم(

١٧٧سعر السهم الحالي )ريال سعودي للسهم(
-7.3%األرباح الرأسمالية المتوقعة

املصدر: الجزيرة كابيتال
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تحديث االستثمار

البيانات المالية الرئيسية   
٢٠٢٢ متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٠ متوقع٢٠١٩ متوقع٢٠١6٢٠١٧٢٠١٨ البيانات المالية الرئيسية القيم بالمليون ريال سعودي، ما لم يتم ذكر خالف ذلك

 قائمة الدخل 
6,١٢٢  اإليرادات    6,٩4٢   ٧,36٢   ٨,١٨3   ٨,6٨5   ٩,١6١   ٩,5٧٨  

4.6%5.5%6.1%11.2%6.0%13.4%-4.0% النمو عن العام السابق 
)5,٢4٧( تكلفة المبيعات   )5,٩٠5(  )6,٢4٨(  )6,٨٨6(  )٧,3٠١(  )٧,٧٠6(  )٨,٠5٠(  
875  إجمالي الربح    1,037   1,114   1,298   1,384   1,455   1,528  

)٩4( النفقات العمومية واإلدارية   )١٠5(  )١٠٧(  )١44(  )١53(  )١6١(  )١6٩(  
)٧6( تكاليف البيع والتسويق   )٩٨(  )٩3(  )١4١(  )١4٩(  )١5٧(  )١64(  

5٠  الدخل من مصادر أخرى    4١   65   43   ٨3   ٧٢   5٨  
705  الربح التشغيلي    876   978   1,056   1,165   1,209   1,253  

3.7%3.8%10.3%8.0%11.7%24.3%-12.8% النمو عن العام السابق 
٠  تكاليف التمويل   )١(  )4(  )6(  )6(  )6(  )6(  

755  الربح قبل الزكاة    875   974   1,050   1,159   1,202   1,247  
)١٧( الزكاة   )٧(  )١4(  )3١(  )٢3(  )34(  )35(  

738  صافي الربح    868   960   1,019   1,135   1,168   1,212  
3.8%2.9%11.4%6.2%10.6%17.6%-10.9% النمو عن العام السابق 

 قائمة الدخل 
 األصول 

١5٨  النقد وموجودات البنوك    ٢٠٠   ١46   33١   5١١   666   ٨45  
١,١٨٢  األصول المتداولة األخرى    ١,٢٩٨   ١,6١٢   ١,643   ١,٧43   ١,٨٧١   ١,٩55  

١,٠٠٩  الممتلكات والمعدات    ١,٠٧6   ١,١١5   ١,١٨٨   ١,٢64   ١,34٢   ١,44٠  
٢٨5  أصول غير متداولة أخرى    3٠3   34٢   34٢   34٢   34٢   34٢  

2,634  إجمالي األصول    2,877   3,215   3,504   3,860   4,220   4,582  
 المطلوبات وحقوق المساهمين 

٩٧6  إجمالي المطلوبات المتداولة    ١,١٠3   ١,364   ١,44٩   ١,5٢١   ١,5٩٠   ١,64٨  
١54  إجمالي المطلوبات غير المتداولة    ١4٨   ١5١   ١5١   ١5١   ١5١   ١5١  

٩٠٠  رأس المال المدفوع    ٩٠٠   ١,٢٠٠   ١,٢٠٠   ١,٢٠٠   ١,٢٠٠   ١,٢٠٠  
٢٩٧  االحتياطي النظامي    ٢٩٧   ٩6   ١٩٨   3١١   4٢٨   55٠  

)٧3.٠( إيرادات أخرى   )٧١.٩(  )٧3.١(  )٧3.١(  )٧3.١(  )٧3.١(  )٧3.١(  
3٨٠  األرباح المبقاه    5٠١   4٧٧   5٧٨   ٧4٩   ٩٢4   ١,١٠6  

١,5٠4  إجمالي حقوق المساهمين    ١,6٢6   ١,6٩٩   ١,٩٠3   ٢,١٨٧   ٢,4٧٩   ٢,٧٨٢  
2,634  إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات    2,877   3,215   3,504   3,860   4,220   4,582  

 قائمة الدخل 
٩3٨  األنشطة التشغيلية    ٩٢٨   6٩6   ١,١3١   ١,١٧١   ١,١٧٧   ١,٢6١  

)٢١٧( األنشطة االستثمارية   )١3٨(  )١34(  )١3١(  )١3٩(  )١4٧(  )١٧٢(  
)664( أنشطة التمويل   )٧4٨(  )6١6(  )٨١5(  )٨5٢(  )٨٧6(  )٩٠٩(  
5٧  التغير في النقد    4٢  )54(   ١٨5   ١٨١   ١55   ١٧٩  

النقدية عند اإلغالق  158  األرصدة    200   146   331   511   666   845  
 أهم النسب المالية 

 نسب السيولة 
١.4  النسبة المتداولة )مرة(   ١.4   ١.3   ١.4   ١.5   ١.6   ١.٧  
٠.5  النسبة السريعة )مرة(   ٠.5   ٠.5   ٠.6   ٠.٧   ٠.٨   ٠.٩  

 نسب الربحية 
١6.٠%١5.٩%١5.٩%١5.٩%١5.١%١4.٩%١4.3% هامش إجمالي الربح 

١3.١%١3.٢%١3.4%١٢.٩%١3.3%١٢.6%١١.5% هامش التشغيل 
   EBITDA ١3.٩%١3.٩%١4.١%١3.6%١4.١%١3.3%١3.٠% هامش
١٢.٧%١٢.٨%١3.١%١٢.5%١3.٠%١٢.5%١٢.١% هامش صافي الربح 
٢٧.5%٢٨.٩%3٠.٨%3٠.3%3١.5%3١.5%٢٩.3% العائد على األصول 

45.4%4٩.٢%54.4%55.٩%5٩.6%55.٧%5١.3% العائد على حقوق الملكية 
 نسب السوق والتقييم 

١.٢  مكرر قيمة الشركة إلى المبيعات )مرة(   ١.4   ٢.5   ٢.6   ٢.4   ٢.3   ٢.٢  
٩.6  مكرر قيمة الشركة إلى EBITDA )مرة(   ١٠.6   ١٧.٨   ١٩.٠   ١٧.١   ١6.3   ١5.6  

٨.٢  ربح السهم )ريال سعودي(    ٩.6   ٨.٠   ٨.5   ٩.5   ٩.٧   ١٠.١  
١6.٧  القيمة الدفترية للسهم    ١٨.١   ١4.٢   ١5.٩   ١٨.٢   ٢٠.٧   ٢3.٢  

٨6.6  سعر السوق )ريال سعودي(*    ١١٠.٠   ١5٢.٠   ١٧٧.٠   ١٧٧.٠   ١٧٧.٠   ١٧٧.٠  
٧,٧٩3.١  القيمة السوقية )مليون ريال سعودي(    ٩,٩٠3.6   ١٨,٢4٠.٠   ٢١,٢4٠.٠   ٢١,٢4٠.٠   ٢١,٢4٠.٠   ٢١,٢4٠.٠  

4.3%4.١%4.٠%3.٨%4.٩%٧.5%٨.٢% عائد توزيع الربح 
١٠.6  مكرر الربحية )مرة(   ١١.4   ١٩.٠   ٢٠.٨   ١٨.٧   ١٨.٢   ١٧.5  

5.٢  مكرر القيمة الدفترية)مرة(   6.١   ١٠.٧   ١١.٢   ٩.٧   ٨.6   ٧.6  
املصدر: البيانات املالية للرشكة ، أبحاث الجزيرة
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إدارة األصول  الوساطة  تمويل الرشكات  خدمات الحفظ  املشورة

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم )37-07076(
www.aljaziracapital.com.sa |  800 116 9999

تعد شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( الذراع االستثماري لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام 
الشريعة 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
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 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.

رئيس ادارة االبحاث

طلحة نزر
+966 11 2256250

t.nazar@aljaziracapital.com.sa

محلل أول

جاسم اجلبران
+966 11 2256248

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

محلل

عبدالرحمن املشعل
+966 11 2256374

A.Almashal@Aljaziracapital.com.sa

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 - 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 إبراهيم املطوع
+966 11 2256364

 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa


