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املصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

محايد
123.0السعر املستهدف )ريال سعودي(

-5.4%التغري يف السعر*
املصدر: تداول * السعر كما يف ١١ نوفمرب ٢٠٢٠ 

أهم البيانات املالية

السنة املالية )مليون ريال سعودي(
٢٠١٩

السنة املالية 
٢٠٢٠)متوقع(

السنة املالية 
٢٠٢١)متوقع(

١,857.٢٢,٠68.5٢,٢٢7.8اإليرادات
7.7%١١.4%١٠.7%نسبة النمو %
8٢٩.3٩73.8١,٠٢3.4إجمايل الربح
4٢١.٠533.5548.٩صايف الربح

٢.٩%٢6.7%١6.٩%نسبة النمو %
4.٢١5.345.4٩ربح السهم

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

أهم النسب
السنة املالية 

٢٠١٩
السنة املالية 
٢٠٢٠)متوقع(

السنة املالية 
٢٠٢١)متوقع(

45.٩%47.١%44.7%الهامش اإلجمايل
٢4.6%٢5.8%٢٢.7%هامش صايف الربح

٢٠.٩.٢4.4.٢3.7.مضاعف الربحية )مرة(
4.5.5.7.4.٩.مضاعف القيمة الدفرتية )مرة(

٩.١6.١8.3.١5.3.EV/EBITDA )مرة(
املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

أهم البيانات املالية للسوق
١3.٠القيمة السوقية )مليار(

47.7%األداء السعري منذ بداية العام %
5٢68.3/١43.٠ أسبوع )األعىل(/ )األدنى(

١٠٠.٠األسهم القائمة )مليون(
املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

أداء السعر

زيادة سـعر السـهم المسـتهدف إلى 123.0 ريال سـعودي بعد المسـاهمة اإليجابية لمستشـفى الخبر وتحسـن أداء 

األقسام التخصصية

قمنا بزيادة السـعر المتوقع لسـهم المواسـاة للخدمات الطبية إلى 123.0ريال سـعودي للسهم بعد استمرار تحسـن أداء األقسام 

التخصصية والمسـاهمة اإليجابية لمستشـفى الخبر. انعكست العوامل السـابقة في األداء القوي للشـركة خالل الربع الثالث ٢٠٢٠، 

حيـث ارتفعت أعداد المرضى خالل الفترة. قمنا بتحديث تقديراتنا لربح السـهم خالل العام ٢٠٢٠ إلى 5.34 ريال سـعودي بدال من 

4.6١ ريال سـعودي، آخذين في االعتبار التغير الموسـمي غير المتكرر على أعمال الشـركة باإلضافة للعوامل السـابقة. نسـتمر في 

توصيتنا للسهم على أساس “محايد”. 

ووصول 	  التخصصية  األقسام  وأداء  الموسمي  النمط  في  التغير  ليعكس   2020 للعام  المتوقع  السهم  ربح  زيادة 

بعد النتائج القوية للربع الثالث ٢٠٢٠ وتفوقها على التوقعات، قمنا بزيادة ربح السهم  التعادل:  إلى نقطة  الخبر  مستشفى 

المتوقع للعام ٢٠٢٠ إلى 5.34 ريال سعودي من 4.6١ ريال سعودي. أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية عن إيرادات للربع 

الثالث ٢٠٢٠ بقيمة 54٩.١ مليون ريال سعودي )ارتفاع ٢3.٩% عن الربع المماثل من العام السابق( وربح السهم بقيمة 6١.١ 

ريال سعودي )ارتفاع 73.٢% عن الربع المماثل من العام السابق(، متفوقة بذلك على متوسط التوقعات بربح سهم ١.١5 ريال 

سعودي وعلى توقعاتنا البالغة ١.٠5 ريال سعودي، بسبب زيادة في إجمالي الربح بقيمة ٠.٢4 ريال سعودي للسهم. ارتفعت 

زيارات المرضى خالل الربع، حيث اختار غالبية السكان عدم السفر خالل الصيف خوفا من اإلصابة بالفيروس في الخارج، األمر 

الذي تسبب في زيادة كبيرة في اإليرادات التي رفع منها أيضا زيادة التحويالت من وزارة الصحة وتحسن أداء األقسام التخصصية. 

عموما، يحتمل أال يستمر معدل النمو الحالي الكبير في األرباح.

يمكن أن تؤدي المساهمة اإليجابية لمستشفى الخبر إلى اتساع الهامش: بدأ تشغيل مستشفى المواساة في الخبر خالل 	 

الثالث ٢٠٢٠ بعد تسجيلها  الربع  إيجابية في  المستشفى مساهمة  الرابع ٢٠١8 بسعة ٢8٠ سريرا و١٠٠ عيادة. حققت  الربع 

لخسارة في الربع الثالث ٢٠١٩، األمر الذي انعكس إيجابا على الهوامش. قمنا باحتساب هامش إجمالي ربح للسنة المالية ٢٠٢١ 

عند 45.٩% وللسنة المالية ٢٠٢٢ عند 46.4%. مع رفع إجراءات الحظر، عادت معدالت التشغيل في المستشفى إلى مستوى ما قبل 

انتشار الجائحة. نحن متفائلين حيال فرص المواساة للخدمات الطبية على المدى البعيد بدعم من تحسن الهوامش وخطط النمو.

تحسن أداء األقسام المتخصصة ومعدالت التشغيل عالمات إيجابية طويلة األجل: أضافت شركة المواساة للخدمات الطبية 	 

أقسام تخصصية في الربع األول من العام الحالي ليستمر تحسن أداؤها في الربع الثالث ٢٠٢٠ لترتفع معها اإليرادات للسنة. أيضا، 

ساهمت زيادة معدالت تشغيل األصول المتاحة ورفع الكفاءة من تفوق نتائج الربع محل المراجعة. إن تظافر هذه العوامل سيدعم 

خطط الشركة في توسيع حصتها السوقية على المدى البعيد.

نظرة الجزيرة كابيتال: يحتمل أن تتجه إيرادات وهوامش الربح لدى المواساة إلى االعتدال من مستواها الحالي، حيث استفاد األداء 

للعام الحالي من الزيادة الكبيرة في زيارات مرضى التنويم نتيجة لجائحة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد - ١٩”، باإلضافة 

يكون  أن  نتوقع  العام ٢٠٢١.  إيرادات  في  زيادة محدودة  نتوقع  بالتالي  بالفيروس،  العدوى  لتفادي  السفر  عدم  الغالبية  لتفضيل 

المستهدف  وللسعر  للربح  تقديراتنا  بزيادة  قمنا  للنمو.  األهم  الحافز  هو  المنورة  والمدينة  الدمام  مستشفيات  خالل  من  التوسع 

باحتساب أثر أداء الشركة خالل فترة ٩ شهور األولى من العام ٢٠٢٠. عموما، نعتقد أن مستوى سعر السهم الحالي يتضمن معظم 

إيجابيات التقييم، ويشكل بالتالي أي تصحيح في سعر السهم من المستوى الحالي فرصة لشراء السهم.

أعطينا وزن نسبي لشركة المواساة للخدمات الطبية عند 5٠% للتقييم على أساس خصم التدفقات النقدية )نمو مستدام بنسبة 

3.٠% ومعدل المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال 6.٢%(، ووزن نسبي ٢5% لكل من مكرر قيمة الشركة إلى الربح قبل الفوائد 

والضرائب والزكاة واالستهالك واإلطفاء ومكرر الربحية المتوقعان للسنة المالية ٢٠٢١ عند ١3.5 مرة و٢٢.3 مرة على التوالي، 

لنصل بذلك إلى سعر مستهدف بقيمة 123.0 ريال سعودي للسهم، أقل من مستوى السعر الحالي بنسبة 5.4%. يتم تداول سهم 

الشركة عند مضاعف ربحية على أساس ربح السهم المتوقع للسنة المالية ٢٠٢١ بمقدار ٢3.7 مرة. نستمر في توصيتنا للسهم 

على أساس “محايد”.

مؤرش السوق الرئييس - يسار املواساة(ريال سعودي) - يمني
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2022 متوقع2021 متوقع2020 متوقع2016201720182019المبلغ بالمليون ريال السعودي؛ ما لم يحدد غير ذلك
الدخل  قائمة   

اإليرادات    ١,٢43.٢   ١,5٠7.١   ١,677.٠   ١,857.٢   ٢,٠68.5   ٢,٢٢7.8   ٢,3٩4.٠  
السنوي  التغير   %24.3%21.2%11.3%10.7%11.4%7.7%7.5

التكاليف   )666.8( )7٩5.٩٠( )٠3.5( )١,٠٢7.١,٠٩( )٩4.7( )١,٢٠4.4( )١,٢83.١( 
الربح  إجمالي    576.5   712.2   773.5   829.3   973.8   1,023.4   1,110.9  

والتوزيع  البيع  مصاريف   )١4١.3( )١5١( )١.٢54.١٠( )٢8.١( )١١٩.٠( )٢3٠.6( )١43.٢( 
واإلدارية  العمومية  المصاريف   )١46.4( )١88.3( )٢١3.6( )٢5٠.6( )٢6٠.5( )٢78.6( )3٠4.5( 

الملموسة  غير  األصول  إطفاء   )٠.7( )١( )١.٢.6(    - )٠.6( )٢.8( )3.3( 
التشغيلي  الربح    288.1   371.5   404.1   470.5   593.8   611.4   659.8  
السنوي  التغير   %22.6%29.0%8.8%16.4%26.2%3.0%7.9

األخرى  الدخل  مصادر    ١5.5   ١٢.٩   ١٠.8   ١١.٩   ١4.3   ١5.١   ١6.٠  
التمويل  رسوم   )6.5( )4.٩( )6.١( )٢٠.٢( )١4.4( )٩( )١١.٩.3( 

األقلية  وحقوق  الزكاة  قبل  الربح    297.0   379.5   408.7   462.2   593.6   614.7   666.5  
مسيطرة  غير  أقلية   )١8.١٩( )٠.5( )٢4.٢( )١7.7( )3٩.٢( )33.8( )36.7( 

الزكاة   قبل  الربح    279.0   360.1   384.6   434.5   554.4   580.9   629.9  
الزكاة   )٢١.8( )٢3.3( )٢4.4( )١3.5( )٢٠.8( )3١.٩( )34.6( 

الربح  صافي    257.2   336.7   360.2   421.0   533.5   548.9   595.2  
السنوي  التغير   %23.2%30.9%7.0%16.9%26.7%2.9%8.4

المالي  المركز  قائمة   
األصول   

البنكية  واألرصدة  النقد    ١٢5   ٢٠٢   ١3٠   ٢٠5   47٠   3٩٠   5٠6  
متداولة   أخرى  أصول    5٠5   57٢   ٩١١   ١,٠56   ٩٩٠   ١,٠5١   ١,٠١6  

ومعدات  ممتلكات    ١,36١   ١,634   ١,٩١١   ٢,٠76   ٢,١8٢   ٢,468   ٢,6٩5  
متداولة   غير  أخرى  أصول    ١٠٩   7١   ١٠٢   ١87   ١55   ١66   ١78  

األصول   إجمالي    2,099   2,479   3,053   3,523   3,797   4,076   4,395  
المساهمين  وحقوق  المطلوبات   

المتداولة  المطلوبات  إجمالي    356   378   565   738   7٩6   835   7٩7  
األجل  طويلة  قروض    3٢3   46١   6٠٢   6٠٢   457   3١3   ٢3٩  

المتداولة  غير  المطلوبات  إجمالي    66   67   7٩   ١3١   ١36   ١5٢   ١67  
مسيطرة  غير  أقلية    78   8٢   ٩4   ٩7   ١١٩   ١38   ١5٩  

المدفوع  المال  رأس    5٠٠   5٠٠   ١,٠٠٠   ١,٠٠٠   ١,٠٠٠   ١,٠٠٠   ١,٠٠٠  
نظامي   احتياطي    ١7٠   ٢٠4   ٢4٠   ٢8٢   335   3٩٠   45٠  
أخرى  احتياطيات   )3.3(    -    -    -    -    -    - 
األرباح  توزيعات      -    -    -    -    -    -    - 

المبقاة   األرباح    6١٠   787   473   674   ٩54   ١,٢48   ١,584  
المساهمين  حقوق  إجمالي    ١,٢77   ١,4٩٠   ١,7١3   ١,٩56   ٢,٢8٩   ٢,638   3,٠33  

2,099  إجمالي المطلوبات وحقوق المســاهمين     2,479   3,053   3,523   3,797   4,076   4,395  
النقدي  التدفق  قائمة   

التشغيل  من    3٠6   45٢   386   64١   75٩   78٢   833  
االستثمار  من   )١7٢( )333( )4٠٩( )4٠5( )٢١6( )45٩( )4١4( 

التمويل  من   )٩١( )4٢( )48( )١6٢( )٢78( )4٠4( )3٠3( 
النقد   في  التغير    44   77  )7٢(  74   ٢66  )8١١  )٠7  

الفترة  نهاية  في  النقد    125   202   130   205   470   390   506  
المالية  النسب  أهم   

السيولة  نسب   
)مرة(  الحالية  النسبة    ١.8   ٢.٠   ١.8   ١.7   ١.8   ١.7   ١.٩  

السريعة  النسبة    ١.4   ١.7   ١.6   ١.5   ١.6   ١.5   ١.7  
الربحية  نسب   

الربح  إجمالي  هامش   %46.4%47.3%46.١%44.7%47.١%45.٩%46.4
التشغيلي   الربح  هامش   %٢3.٢%٢4.7%٢4.٢%١5.3%٢8.7%٢7.4%٢7.6

 هامــش الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة 
واإلطفاء   35.١%34.٩%35.٩%33.٠%3٠.6%3٠.7%٢٩.3%واالستهالك 

الربح   صافي  هامش   %٢٠.7%٢٢.3%٢١.5%٢٢.7%٢5.8%٢4.6%٢4.٩
األصول   على  العائد   %١3.١%٠4.7%١3.١٢%٠.8%١4.6%١3.١%٩4.١

المساهمين   حقوق  على  العائد   %٢١.3%٢4.3%٢٢.5%٢3.٢%٠5.٢٢%١.3%٢١.٠
التغطية  معدل   

٠.4  معدل الديون الى حقوق المســاهمين )مرة(    ٠.4   ٠.4   ٠.4   ٠.3   ٠.٢   ٠.١  
والتقييم  السوق  نسب   

6.٢4  مضاعف قيمة الشــركة إلى المبيعات )مرة(    5.٢5   5.٠٢   5.٠4   6.55   5.٩١   5.48  
)مرة(   EBITDA إلى  الشركة  قيمة  مكرر    ٢١.3٢   ١7.٠8   ١6.37   ١5.٢8   ١8.٢7   ١6.٩5   ١5.6١  

سعودي(  )ريال  السهم  ربح    5.١4   3.37   3.6٠   4.٢١   5.34   5.4٩   5.٩5  
٢5.53  القيمة الدفترية للســهم )ريال سعودي(     ٢٩.8١   ١7.١3   ١٩.56   ٢٢.8٩   ٢6.38   3٠.33  

سعودي(*  )ريال  السوق  في  السعر    ١47.8   75.7   8٠.5   88.٠   ١3٠.٠   ١3٠.٠   ١3٠.٠  
7,3٩٢.٠  قيمة الشــركة السوقية )مليون ريال سعودي(    7,57٠.٠   8,٠5٠.٠   8,8٠٠.٠   ١3,٠٠٠.٠   ١3,٠٠٠.٠   ١3,٠٠٠.٠  

السعر   إلى  الربح  توزيع  عائد   %١.4%3.3%١%٢.٠%١.٩.5%١.5%١.5
)مرة(  الربحية  مكرر    ٢8.7   ٢٢.5   ٢٢.3   ٢٠.٩   ٢4.4   ٢3.7   ٢١.8  

)مرة(  الدفترية  القيمة  مضاعف    5.8   ٢.5   4.7   4.5   5.7   4.٩   4.3  
املصــدر: بيانات الرشكة املالية، أبحاث الجزيرة

نوفمرب 2020
رشكة املواساة للخدمات الطبية

تحديث النظرة االستثمارية



اإلدارة العامة: طريق امللك فهد، ص.ب. ٢٠438 الرياض ١١455 اململكة العربية السعودية، هاتف: ٢٢56٠٠٠-٠١١ فاكس: ٢٢56٠68-٠١١

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
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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 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 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

محلل

فيصل السويلمي
+966 11 2556115

F.alsuweilmy@aljaziracapital.com.sa

املدير العام إلدارة أعمال الوساطة واملبيعات

عالء اليوسف 
+ 966112256060

a.yousef@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - 
رئيس اإلدارة الدولية واملؤسسات

أحمد سلمان 
+966 11 2256201 

a.salman@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 في املنطقة الوسطى واملنطقة الغربية

سلطان إبراهيم املطوع
+966 11 2256364

 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa


