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مايو 2021
السفر والسياحة

I اململكة العربية السعودية  تقرير القطاع 

تأثر قطاع السفر والسياحة السعودي بشدة خالل العام 2020 نتيجة لوباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19”، حيث كان األكثر تأثرا بالمقارنة مع بقية القطاعات. تحسن 

الوضع الوبائي في المملكة خالل العام 2021 نتيجة إلجراءات الحظر التي تم تطبيقها خالل العام الماضي باإلضافة للوعي العام بالســلوك المناســب لمكافحة انتشــار فيروس 

كورونا المستجد “كوفيد - 19” وتوافر اللقاحات. عموما، بعد انتشار النسخة المتحورة الثانية من الفيروس والوقت الذي سيستغرقه تطعيم جميع السكان، سيطلب قطاع السفر 

والســياحة بعض الوقت للتعافي والعودة إلى مســتويات ما قبل الوباء. انعكس التعافي على السوق المالية، حيث تسارع انتعاش مؤشر السوق السعودي، لكن تعافي أسهم قطاع 

السفر والسياحة لم تكن مكافئة للتعافي الذي حدث في بقية القطاعات. بالرغم من التحديات المتوقعة للقطاع على المدى القريب، أال أن الفرص بعيدة المدى  لم تتغير. بالتالي، 

فإن الوضع الحالي يمثل فرصة سانحة للمستثمرين بنظرة طويلة األجل.  

تعرض القطاع للتقويض بســبب الوباء: اتخذت المملكة العربية الســعودية تدابير وقائية في مارس 2020 عندما بدأ انتشــار فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19”. 	 

تضمنت اإلجراءات الوقائية حظر السفر المحلي والعالمي وتعطيل زيارات الحج والعمرة، باإلضافة إلغالق شامل خالل الفترة من أبريل إلى مايو 2020. ألقت هذه اإلجراءات 

بظالل قاتمة على قطاع السفر والسياحة الذي تأثر بشدة، حيث استمر إغالق كافة األعمال التجارية لمدة شهرين تقريبًا في الربع الثاني 2020. بدأ بعد ذلك تخفيف اإلجراءات، 

كما استؤنف تشغيل القطاع جزئيًا. بالرغم من التخفيف، استمر التأثير ولم تتعافى األعمال في معظم شركات القطاع بعد إلى مستويات ما قبل الوباء.

بدء التعافي مع حملة التطعيم وفتح الحدود الدولية بالكامل: أدى ظهور ساللة متحورة جديدة من الفيروس في نهاية العام 2020 وزيادة عدد اإلصابات في عدة دول 	 

وانتشــار الموجة الثانية إلى تأخير تعافي القطاع. من المرجح أن يؤدي اعتماد عدة لقاحات لفيروس كورونا المســتجد “كوفيد - 19” عالميا، والتسارع المتوقع في حمالت 

التطعيم، إلى الســيطرة على انتشــار الفيروس. أيضا، سيحصل القطاع على دفعة بعد اإلعالن عن رفع القيود المفروضة على سفر المواطنين اعتباًرا من 17 مايو والتوقعات 

بفتح الحدود الدولية )الجوية والبرية والبحرية( في مايو 2021، والتي تم تأجيلها من 31 مارس. من المهم أيضا عودة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى سابق عهدها للمساهمة 

في سرعة تعافي القطاع.

لم تتأثر التوقعات طويلة األجل: بالرغم من تأثر قطاع السفر والسياحة بشدة نتيجة النتشار الوباء، أال أن فرصه طويلة األجل ال زالت قائمة. تستمر الجهود الحكومية لفتح 	 

االقتصاد السعودي من خالل تخفيف االعتماد على النفط بالتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث تتضمن تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية. تخطط المملكة الستضافة 

30 مليون سائح بحلول العام 2030، كما تستثمر بقوة في تطوير البنية التحتية للنقل والضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كذلك، تخطط المملكة العربية السعودية 

لعدة مشاريع جديدة لتعزيز السياحة، مثل المدينة الترفيهية في القدية، ونيوم )المدينة الذكية( وأماال )مشروع سياحي فاخر( والدرعية )أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو(، 

حيث يرجح أن تؤدي هذه المشاريع إلى نمو قوي في السياحة الداخلية وانتعاش قطاع السفر والسياحة.

ستستفيد صناعة الطيران بقوة من نمو السياحة: سوف يستفيد قطاع الطيران والشركات ذات العالقة من زيادة عدد السياح الوافدين إلى المملكة. تسعى الهيئة العامة 	 

الســعودية للطيران المدني جاهدة في تطوير البنية التحتية للمطارات بحيث تكون قادرة على المســاهمة في اســتيعاب زيادة أعداد المسافرين والرحالت بفعالية، باإلضافة 

لتحســين جودة الخدمات المقدمة. منحت الهيئة أيضا رخصة لمحطة شــحن جوي إلحدى الشركات الخاصة خالل العام 2020. سينعكس هذا الدعم القوي من الهيئة العامة 

السعودية للطيران المدني على صناعة الطيران التي نتوقع أن تكون أكبر المستفيدين من الفرص القادمة على المدى البعيد.

تعتبر فرص قطاع السفر والسياحة واعدة على المدى البعيد. بالرغم من التوقعات ببطء تعافي القطاع من الوباء، أال أنه بمجرد عودة األوضاع إلى طبيعتها ستتسارع وتيرة التعافي. 

ســهم التموين هو اختيارنا المفضل من أســهم القطاع مع ارتفاع محتمل بنســبة 24.5٪ من الســعر الحالي بدعم من التوقعات بإيرادات جيدة ومركز مالي قوي والعائد المتوقع 

لتوزيعات األرباح.
الجدول 1: السعر املستهدف والتوصية

الشركة صيةاسم  لتو )ريال ا املستهدف  الســعر 
للسهم( سعودي 

)ريال  الحايل  السوق  ســعر 
للسهم( املستهدفسعودي  السعر 

للتموين الســعودية  املراكزالخطوط  24.5٪98.379.0زيادة 

األرضية يدالخدمات  2.4٪36.836.0محا
*األسعار كما يف 02 مايو 2021 
الجزيرة أبحاث  بلومربغ،  املصدر: 
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املصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

املصدر: الجزيرة كابيتال، بلومربغ

األداء السعري

زيادة املراكز
98.3السعر املستهدف )ريال سعودي(

  24.5%التغري يف السعر*
املصدر: تداول * السعر كما يف 2 مايو 2021 

أهم البيانات املالية
السنة املالية )مليون ريال سعودي(

2020
السنة املالية 

2021 )متوقع(
السنة املالية 

2022 )متوقع(
9271,3182,166اإليرادات

64.4٪42.2٪-57.0٪نسبة النمو ٪
42247736إجمايل الربح
413-95-335صايف الربح

غ/مغ/مغ/منسبة النمو ٪
5.04-1.16-4.08ربح السهم

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

 اإليرادات )مليون ريال سعودي( وهامش إجمايل الربح

أهم النسب

السنة املالية )مليون ريال سعودي(
2020

السنة املالية 
2021 )متوقع(

السنة املالية 
2022 )متوقع(

34.0٪18.7٪4.6٪الهامش اإلجمايل
19.1٪-7.2٪-36.1٪هامش صايف الربح

15.7سالبسالبمضاعف  الربحية )مرة(
7.410.48.7مضاعف  القيمة الدفرتية )مرة(

10.3عايلسالبمضاعف  قيمة الرشكة/EBITDA )مرة(
4.5٪2.2٪1.8٪عائد توزيع األرباح

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

أهم البيانات املالية للسوق

6.6القيمة السوقية )مليون(
2.5%األداء السعري منذ بداية العام ٪

5271.3/87.4 أسبوع األعىل/ األدنى
82.0األسهم القائمة )مليون(

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

شركة الخطوط السـعودية للتموين: من المتوقع تحول الشركة للربحية خالل  العام 2022؛ لكنها نتوقع أن تشهد نمو في 

اإليرادات بعد ذلك

السياحة والسفر، لتسجل صافي  الشركة استثناًء حيث تأثرت بجائحة فيروس كورونا كبقية شركات قطاع  لم تكن 

خسارة بقيمة 335 مليون ريال سعودي في 2020، حيث نتوقع تالشي األثر تدريجيا خالل 2021، كما من  المتوقع أن 

تعود الشركة للربحية في العام 2022. تستمر النظرة اإليجابية ألداء الشركة على المدى الطويل قائمة بسبب إمكانات 

غير  واألعمال  الطائرات  تموين  خدمات  من  كل  في  الثابتة  الشركة  ومكانة  الحكومي  وبالدعم  القطاع  هذا  في  النمو 

السعر  برفع  قمنا  القطاع،  العالية في هذا  النمو  وإمكانات  التشغيل  الجيدة في  الشركة  قدرة  بناًء على  لذلك،  الجوية. 

المستهدف إلى 98.3 ريال سعودي من 97.6 ريال سعودي للسهم ورفعنا توصيتنا إلى “زيادة المراكز”.

نمو قطاع الطيران وزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين من العوامل الحاسمة لنمو الشركة: تخطط المملكة العربية السعودية 

لجذب المزيد من السياح إلى المملكة وزيادة عدد الرحالت الدولية وتطوير المطارات للتعامل مع عدد أكبر من الزوار، األمر الذي 

سيكون له تأثير إيجابي مباشر على إيرادات الشركة )بحدود 70٪ من إجمالي اإليرادات خالل السنوات ما بين 2016 إلى 2020(. 

عالوة على ذلك، تركز الحكومة على زيادة قدرتها على استضافة المزيد من الحجاج والمعتمرين )30 مليون بحلول العام 2030(، 

األمر الذي قد يفيد قطاع الخدمات األرضية للشركة. باإلضافة، مع إعالن المملكة عن توقعات في تحقيق معظم أهداف رؤية المملكة 

2030 بحلول العام 2025، نستطيع رؤية تسارع النمو ضمن القطاعات.

العقود القائمة طويلة األجل والقدرة على توقيع وتجديد عقود جديدة توفر فرصة لنمو اإليرادات: لدى الشركة عقد بقيمة 

12 مليار ريال سعودي لمدة 10 سنوات )ينتهي في ديسمبر 2029( مع الخطوط السعودية لتوفير تموين الطائرات. تشمل العقود 

األخرى طويلة األجل للشركة عقد تصميم وإنشاء وتشغيل صالة الفرسان المحلية في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة 

)بقيمة 308 مليون ريال سعودي لمدة 10 سنوات( وعقد مع شركة السكك الحديدية السعودية لتقديم خدمات األطعمة والمشروبات 

إلى عربات وكافتيريا قطار الحرمين السريع )بقيمة 85 مليون ريال سعودي لمدة 5 سنوات(. باإلضافة، تم تعيين الشركة من قبل 

الحكومة لتكون المتعهد الحصري للحجاج في 2020، لذلك، من المتوقع أن تحقق الشركة إيرادات منتظمة مع عودة أوضاع التشغيل 

الشركة أيضا لتوسيع نطاق  الدخل. تخطط  لتنويع مصادر  الفرص في قطاعات جديدة  الشركة  السابق، كما تستكشف  إلى عهدها 

وصولها إلى األحداث الرياضية الدولية األخرى التي تنظمها المملكة وتعتزم دخول قطاع الرعاية الصحية كجزء من استراتيجيتها 

لتقليل اعتمادها على قطاع الطيران. 

يوفر المركز المالي القوي فرصة للتوسع في المستقبل: لدى الشركة معدل قروض إلى حقوق المساهمين عند 5.1٪ كما في 

ديسمبر 2020، كما لديها سجل قياسي في توليد تدفقات نقدية تشغيلية، لذلك، تمتلك القدرة المالية لتلبية الطلب المرتفع المحتمل في 

المستقبل من خالل توسيع مرافقها.

عائد توزيع الربح إلى السعر جاذب للمستثمرين الساعين لتحقيق الدخل: تاريخيا، حقق سهم الشركة عائد توزيع الربح إلى 

السعر جيد )متوسط العائد خالل السنوات من 2017 إلى 2019 بلغ 6.1٪(؛ ومن المتوقع أن يرتفع عن 4.0٪ في العام 2022 ثم 

يرتفع مجددا إلى 6.0٪ بعد تعافي األرباح.

النظرة العامة والتقييم: نعتقد بوجود فرص كبيرة للنمو في قطاعات تشغيل شركة الخطوط السعودية للتموين. تعتبر الشركة في 

وضع جيد الغتنام فرص النمو نظرا لسمعة الشركة الجيدة في تقديم خدمات عالية الجودة والقدرة على تلبية أحجام عمل كبيرة. 

قيمنا شركة الخطوط السعودية للتموين على أساس خصم التدفقات النقدية )نمو مستدام بنسبة 2.5٪ والمتوسط المرجح لتكلفة رأس 

المال 7.2٪(، للوصول إلى سعر مستهدف بقيمة 98.3 ر.س للسهم،  بفرصة لالرتفاع 24.5٪ من مستوى السعر الحالي. يتم تداول 

سهم الشركة عند مكرر ربحية 15.7 مرة ومكرر قيمة الشركة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء عند 

10.3 مرة وفقا لتوقعات ربح السهم للعام 2022 . قمنا برفع توصيتنا للسهم إلى “زيادة المراكز” بدال من “محايد”.
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البيانات المالية  أهم 
2018201920202021 بالمليون ريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك 

متوقع
2022
متوقع

2023
متوقع

قائمة الدخل 
2,036 إجمالي الربح    2,156   927   1,318   2,166   2,239  

3.4%64.4%42.2%-57.0%5.9%4.3٪التغير السنوي
)1,339(التكاليف واإليرادات   )1,369(  )884(  )1,071(  )1,430(  )1,475(  

696 إجمالي الربح    787   42   247   736   764  
)214(المصاريف العمومية واإلدارية   )246(  )256(  )270(  )246(  )253(  

)2(مصاريف أخرى   )4(  )2(     -     -     -  
13 عكس مخصص ذمم لتجارية   )7(  )37(     -     -     -  

12 الدخل اآلخر   9   5   1   1   3  
506 الربح التشغيلي    539  )271(  )23(   491   514  

4.7%غ/ذغ/ذغ/ذ6.7%-5.6%التغير السنوي
1 الدخل من التمويل    1   1     -     -     -  

)5(تكلفة التمويل   )34(  )34(  )45(  )42(  )39(  
)5(الحصة من خسائر تتعلق ببيع حقوق ملكية استثمارات.   )3(  )11(     -     -     -  

496 الربح قبل الزكاة    503  )316(  )67(   449   475  
)37(الزكاة   )39(  )19(  )28(  )36(  )38(  

459 صافي الربح   464  )335(  )95(   413   437  
5.9%غ/ذغ/ذغ/ذ1.0%-4.7%التغير السنوي

5.60 ربح السهم    5.66  )4.08(  )1.16(   5.04   5.33  
قائمة المركز المالي 

األصول 
147 النقد وما في حكمه واالستثمار قصير األجل    189   257   215   318   294  

-   األصول المؤجرة من الباطن    13   14   7   4   2  
193 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى    109   91   95   124   149  

1,415 مجموع الموجودات المتداولة    1,332   1,279   1,190   1,391   1,442  
0 األصول غير الملموسة    2   1   1   1   1  

30 أصول مالية أخرى    20   17   15   14   12  
2,086 إجمالي األصول    2,504   2,307   2,139   2,320   2,382  

المطلوبات 
587 ذمم دائنة تجارية    454   390   440   549   566  
-   مستحقات اإليجار    117   168   174   119   108  

30 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة    34   12   12   12   12  
617 إجمالي المطلوبات المتداولة    605   869   926   979   986  

167 تعويض نهاية الخدمة    177   166   169   172   176  
-   مستحقات اإليجار    417   412   422   422   431  

167 إجمالي المطلوبات غير المتداولة    593   578   591   595   607  
784 إجمالي المطلوبات    1,199   1,447   1,517   1,574   1,593  
حقوق المساهمين 

820 رأس المال    820   820   820   820   820  
354 احتياطي نظامي    354   354   354   354   354  

128 األرباح المبقاة    132  )314(  )552(  )428(  )384(  
1,301 إجمالي حقوق المساهمين    1,306   860   622   746   789  

2,086 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين    2,504   2,307   2,139   2,320   2,382  
قائمة التدفق النقدي 

419 من التشغيل    744  )35(   148   586   556  
)48(من االستثمار   )61(  )46(  )75(  )144(  )187(  

)325(من التمويل   )641(   149  )115(  )338(  )393(  
46 التغير في النقد   42   69  )43(   104  )24(  

147 النقد في نهاية الفترة    189   257   215   318   294  
أهم النسب المالية 

نسب السيولة 
2.3 النسبة الحالية )مرة(    2.2   1.5   1.3   1.4   1.5  

1.8 النسبة السريعة    1.7   1.2   1.0   1.2   1.2  
نسب الربحية 

34.1٪34.0٪18.7٪4.6٪36.5٪34.2٪هامش إجمالي الربح 
22.9٪22.7٪-1.7٪-29.2٪25.0٪24.8٪هامش الربح التشغيلي

EBITDA 30.8٪30.1٪9.7٪-9.6٪32.4٪27.9٪هامش
19.5٪19.1٪-7.2٪-36.1٪21.5٪22.6٪ هامش صافي الربح  

املصدر: البيانات املالية للرشكة ، أبحاث الجزيرة
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I اململكة العربية السعودية  تقرير القطاع 

املصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

املصدر: الجزيرة كابيتال، بلومربغ

األداء السعري

محايد
36.8السعر املستهدف )ريال سعودي(

  2.4%التغري يف السعر*
املصدر: تداول * السعر كما يف 2 مايو 2021 

أهم البيانات املالية
السنة املالية )مليون ريال سعودي(

2020
السنة املالية 

2021 )متوقع(
السنة املالية 

2022 )متوقع(
1,2521,9682,558اإليرادات

30.0٪57.2٪-50.7٪نسبة النمو ٪
331688-21إجمايل الربح
15349-454صايف الربح

غ/مغ/مغ/منسبة النمو ٪
0.081.86-2.42ربح السهم

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

 اإليرادات )مليون ريال سعودي( وهامش إجمايل الربح

أهم النسب

السنة املالية )مليون ريال سعودي(
2020

السنة املالية 
2021 )متوقع(

السنة املالية 
2022 )متوقع(

26.9٪16.8٪-1.7٪الهامش اإلجمايل
13.6٪0.8٪-36.3٪هامش صايف الربح

19.4عايلسالبمضاعف  الربحية )مرة(
2.42.72.6مضاعف  القيمة الدفرتية )مرة(

26.311.6سالبمضاعف  قيمة الرشكة/EBITDA )مرة(
3.1٪0.0٪0.0٪عائد توزيع األرباح

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

أهم البيانات املالية للسوق

6.9القيمة السوقية )مليون(
12.0%األداء السعري منذ بداية العام ٪

5222.8/36.9 أسبوع األعىل/ األدنى
188.0األسهم القائمة )مليون(

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

الشـركة السـعودية للخدمات األرضية: يسـتمر تأثير انتشـار فيروس كورونا المسـتجد “كوفيد - 19” على المدى 

القريب؛ النظرة بعيدة المدى إيجابية

من المرجح أن يستمر تأثير الوباء على أعمال الشركة خالل العام، حيث ال تزال قيود السفر سارية. من المتوقع 

أن تتحسن ظروف التشغيل خالل العام 2022، بدعم من حمالت التطعيم. أيضا، لم تتغير فرص الشركة طويلة 

األجل، حيث يستمر تركيز الحكومة على تطوير قطاع السفر والسياحة ضمن رؤية 2030. باإلضافة لما سبق، 

إيجابي  للمسافرين حافز  المقدمة  المطارات والخدمات  المدني على تطوير  للطيران  العامة  الهيئة  تركيز  يعتبر 

للشركة. يمكن أيضا لمبادرات خفض التكاليف وتحسين السيولة أثناء انتشار الوباء أن تدعم تعافي الشركة من 

األزمة بقوة. بالتالي، بناء على سرعة التعافي المتوقع للشركة والتوقعات اإليجابية طويلة األجل، قمنا بزيادة 

السعر المستهدف إلى 36.8 ر.س من 27.9 ر. س نستمر في التوصية لسهم الشركة على أساس “محايد”.

ستستفيد الشركة من اإلمكانات الكبيرة لقطاع الطيران واألعمال ذات الصلة في المملكة العربية السعودية: تخطط 

العامة  الهيئة  المملكة العربية السعودية لزيادة عدد المعتمرين إلى 30 مليون بحلول عام 2030. وفقا لهذه الخطة، ستقوم 

السعودية للطيران المدني بتنفيذ عدة مبادرات لتوفير شبكات النقل الجوي والبنية التحتية، كما ستدعم الهيئة شركات الطيران 

بإضافة 73  أسطولها  لتوسيع  السعودية  الوطنية  الطيران  االستيعابية وعدد رحالتها. تخطط شركة  لزيادة طاقتها  المحلية 

طائرة جديدة. نظرا ألن ما يقارب50٪ من إيرادات الشركة تأتي من شركة الطيران السعودية، فإن توسيع أسطول الطائرات 

سيفيد الشركة. بما أن الشركة السعودية للخدمات األرضية هي المزود الرئيسي لخدمات المناولة األرضية في المملكة )حصة 

النمو اإلجمالي لقطاع الطيران سينعكس على نمو الشركة في المستقبل. بالتالي،  سوقية تبلغ 96٪ خالل عام 2020(، فإن 

نتوقع أن تنمو إيرادات الشركة السعودية للخدمات األرضية بمعدل من خانة واحدة من العام 2022، والتي كانت راكدة خالل 

السنوات القليلة الماضية وتأثرت بشدة في العام 2020 بسبب الجائحة.

الشركة خطوات قليلة  الصعبة: اتخذت  األوقات  تخطي  في  ساهمت  السيولة  في  والتحكم  التكاليف  خفض  إجراءات 

للتخفيف من تأثير الجائحة، مثل تدابير للتحكم في تكاليف التشغيل وزيادة الديون لتخفيف أثر االنخفاض الكبير في التدفقات 

النقدية بسبب توقف األعمال. خفضت الشركة المصاريف التشغيلية خالل عام 2020 إلى 581 مليون ريال سعودي، حيث كانت 

ريال  مليار   2.0 بقيمة  قروض  تسهيالت   2020 عام  خالل  الشركة  وقعت  دائما.  تخفيضا  سعودي  ريال  مليون   124 منها 

سعودي، تم سحب ما يصل إلى 500 مليون ريال سعودي اعتبارا من ديسمبر 2020، وبالتالي ضمان سيولة كافية في حالة 

التأخر في التعافي.

من المرجح أن تستمر القيود على الرحالت الجوية  التطعيم:  التعافي من حمالت  القصير؛  المدى  التراجع على  استمر 

الدولية على المدى القريب بسبب االرتفاع األخير في حاالت فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19” في العديد من الدول في 

العالم. بالتالي، من غير المتوقع أن تتعافى أعمال الشركة إلى مستويات ما قبل الجائحة في أي وقت قريب. يمكن أن يتحسن 

الوضع خالل النصف الثاني من العام، بدعم من حمالت التطعيم في جميع أنحاء العالم.

والتقييم: نتوقع تعافي تدريجي لقطاع الطيران خالل عام 2021 مع استمرار الفرص الجيدة للقطاع على  العامة  النظرة 

المدى البعيد، نتيجة للدعم الحكومي والبيئة التنظيمية المواتية، ال يزال موقع الشركة قوي في أعمال المناولة األرضية. ستتمكن 

الشركة من استعادة القوة المالية والتشغيلية واإليرادات بسبب إمكانات النمو في هذا القطاع.

 حددنا وزن نسبي لتقييم الشركة على أساس خصم التدفقات النقدية )نمو مستدام بنسبة 3.0٪ ومعدل المتوسط المرجح 

لالرتفاع 2.4٪ من  للسهم مع فرصة  سعودي  ريال   36.8 عند  إلى سعر مستهدف  لنتوصل  المال ٪8.0(،  لتكلفة رأس 

المستوى الحالي. يتم تداول سهم الشركة عند مكرر ربح السهم بمقدار 19.4 مرة ومكرر قيمة الشركة إلى الربح قبل الفوائد 

والضرائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء عند 11.6 مرة وفقا لتوقعات ربح السهم للعام 2022 . نستمر في توصيتنا للسهم 

على أساس “محايد”.

مؤرش السوق الرئييس -يسار الخدمات األرضية (ريال سعودي)-يمني
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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 
2,554  إجمالي الربح    2,540   1,252   1,968   2,558   2,711  

6.0%30.0%57.2%-50.7%-0.6%-1.2٪التغير السنوي
)1,870( التكاليف واإليرادات   )1,853(  )1,273(  )1,637(  )1,870(  )1,980(  

684  إجمالي الربح    687  )21(   331   688   732  
)313( المصاريف العمومية واإلدارية   )239(  )257(  )271(  )350(  )368(  

0  الدخل اآلخر     0   2   2   5   8  
371  الربح التشغيلي    416  )403(   6   343   371  

8.4%غ/مغ/مغ/م12.1%-25.0%التغير السنوي
8  الحصة من صافي الدخل تتعلق ببيع حقوق ملكية استثمارات    12  )22(   10   11   12  

18  الدخل من التمويل     35   14   34   34   34  
)3( رسوم التمويل   )9(  )16(  )7(  )8(  )10(  

395  الربح قبل الزكاة    454  )427(   43   379   407  
)26( الزكاة   )31(  )27(  )28(  )30(  )32(  

368  صافي الربح     423  )454(   15   349   375  
7.4٪غ/مغ/مغ/م14.9٪-26.5٪التغير السنوي
1.96  ربح السهم     2.25  )2.42(   0.08   1.86   1.99  

 قائمة المركز المالي 
 األصول 

310  نقد وما في حكمه    120   96   355   312   406  
-    ودائع بنكية قصيرة األجل      -     -     -     -     -  

305  االستثمارات المقتناة لغرض المتاجرة     944   977   977   977   977  
1,308  ذمم مدينة، صافي    872   1,148   1,203   1,279   1,296  
0  المخزون، صافي    0   0   0   0   0  

354  ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى    461   531   590   614   651  
2,277  إجمالي األصول المتداولة    2,397   2,751   3,125   3,182   3,329  

130  االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية    142   99   109   120   132  
635  ممتلكات ومعدات     593   526   669   741   810  

891  أصول غير ملموسة    885   849   761   674   586  
5  ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى    124   61   96   100   79  

1,661  مجموع الموجودات غير المتداولة    1,926   1,666   1,635   1,634   1,607  
3,938  إجمالي األصول    4,323   4,417   4,761   4,816   4,936  

 المطلوبات 
49  ذمم دائنة تجارية    21   96   112   102   108  
86  الزكاة المستحقة    107   126   145   166   187  

452  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى    543   522   651   599   587  
-    مطلوبات اإليجار الحالية    45   42   18   16   16  
587  إجمالي المطلوبات المتداولة    716   786   927   883   898  

474  مكافئة نهاية خدمة للموظفين    531   558   696   622   610  
-    مطلوبات إيجار غير متداولة    130   80   129   163   204  

474  المطلوبات غير المتداولة    661   1,132   1,319   1,278   1,309  
1,062  إجمالي المطلوبات    1,377   1,918   2,246   2,162   2,207  
 حقوق المساهمين 

1,880  رأس المال    1,880   1,880   1,880   1,880   1,880  
457  احتياطي نظامي    499   499   499   499   499  

540  ارباح مبقاة    567   120   135   275   350  
2,876  إجمالي حقوق المساهمين    2,946   2,499   2,515   2,654   2,729  

3,938  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين    4,323   4,417   4,761   4,816   4,936  
 قائمة التدفق النقدي 

436  من التشغيل    966  )419(   431   402   637  
204  من االستثمار   )734(  )40(  )171(  )237(  )244(  

)367( من التمويل   )422(   436     -  )209(  )300(  
274  التغير في النقد    )190(  )24(   260  )44(   94  

310  النقد في نهاية الفترة    120   96   355   312   406  
 أهم النسب المالية 

 نسب السيولة 
3.3  النسبة الحالية )مرة(    2.7   2.8   2.7   2.9   3.0  

3.3  النسبة السريعة    2.7   2.8   2.7   2.9   3.0  
 نسب الربحية 

27.0٪26.9٪16.8٪-1.7٪27.0٪26.8٪ هامش إجمالي الربح 
13.7٪13.4٪0.3٪-32.2٪16.4٪14.5٪ هامش الربح التشغيلي  

  EBITDA 24.4٪24.0٪13.6٪-16.5٪24.5٪20.0٪ هامش
13.8٪13.6٪0.8٪-36.3٪16.7٪14.4٪ هامش صافي الربح  

املصدر: البيانات املالية للرشكة ، أبحاث الجزيرة



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 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
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إدارة األبحا
إدارة الوساطة والمراكز االستثمارية
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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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