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يتعافى قطاع النقل في المملكة العربية الســعودية من تداعيات الجائحة. يركز هذا التقرير على قطاع تأجير وإيجار الســيارات، حيث حقق قطاع تأجير السيارات 
)قصير المدى(  معدل تعافي ســريع في األشــهر القليلة الماضية. كان هذا القطاع أكثر القطاعات تأثراً بالقيود على السفر، وبالتالي يتوقع أن يرتفع الطلب على 
إيجار السيارات هذا العام كنتيجة لتخفيف القيود المرتبطة بجائحة كوفيد - 19 بدءاً من 5 مارس 2022 والتوقعات بارتفاع أعداد الحجاج والمعتمرين بشكل عام. 
كان قطاع اإليجار طويل األجل أقل تأثراً بالجائحة، ومن المتوقع أن يســتفيد من عودة األنشــطة التجارية إلى وضعها الطبيعي. ســيعزز تعافي األعمال الرئيسية 
من قوة الطلب على الســيارات المســتعملة على المدى القريب بسبب استمرار مشــاكل سالسل اإلمداد العالمية ونقص أشباه الموصالت واآلثار السلبية المتوقعة 
الرتفاع التضخم على عمليات شراء السيارات الجديدة. ومع ذلك، قد يؤثر انخفاض الدخل القابل لإلنفاق سلبا على اإلنفاق السياحي بسبب ارتفاع التضخم. نعتقد 
أن قطاع تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية يمتلك فرص جيدة على المدى الطويل بدعم من الجهود الحكومية الهادفة إلى دعم قطاع السياحة وتعزيز 

مركز المملكة كمركز للخدمات اللوجســتية والنقل، وقرارها بإلزام الشركات األجنبية بتأسيس مقرات إقليمية في المملكة.

العوامل المتعددة التي تشير إلى نمو سوق تأجير / إيجار السيارات: يتوقع أن يؤثر ارتفاع عدد زوار المملكة وتطوير الوجهات السياحية مباشرة على قطاع تأجير السيارات بشكل 
إيجابي. من المتوقع أن يســتفيد قطاع تأجير الســيارات من أهداف رؤية 2030 التي تستهدف 100 مليون زائر سنوياً و30 مليون من الحجاج والمعتمرين. وباإلضافة إلى ذلك، يجب على 
الشــركات األجنبية تأســيس مقرات إقليمية في المملكة العربية الســعودية بدءاً من يناير 2024. يتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب في القطاع التجاري والتأجير للشركات. كما يتوقع 
أن يســتفيد قطاع تأجير السيارات التجاري من االستراتيجية الوطنية للنقل واللوجســتيات التي تم إطالقها العام الماضي والتي تستهدف جعل المملكة مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية. 

وباإلضافة إلى ذلك، من المتوقع نمو قطاع إيجار السيارات بدعم من االتجاه المتنامي إليجار السيارات من قبل الجهات الحكومية. 

يتوقع ارتفاع عدد المعتمرين في 2022: تراجع عدد المعتمرين بنسبة 70% من 19.2 مليون معتمر في 2019 إلى 
5.8 مليون معتمر في 2020 بســبب تفشي جائحة كوفيد-19. وقد تم استئناف الحج تدريجيا على مراحل في أكتوبر 
2020. من المرجح أن يكون عدد المعتمرين تضاعف في 2021 حيث استقبلت المملكة 10.0 مليون معتمر من أكتوبر 
2020 حتى سبتمبر 2021 بحسب وزارة الحج والعمرة. نتوقع أن ترتفع أعداد المعتمرين بشكل كبير في 2022 نتيجة 
لرفــع كل القيود ذات الصلة بجائحة كوفيد-19 اعتبارا من يوم 5 مارس 2022 في حال عدم وجود أي تدهور مفاجئ 

في الوضع الصحي بالمملكة.

يتوقع اســتمرار نمو الطلب مرتفع على السيارات المستعملة: عادة ما تبيع شركات تأجير السيارات المستعملة 
من أســطولها الخاص بعد انتهاء دورتها. تراجع استخدام السيارات أثناء الجائحة نتيجة النخفاض الطلب مما أدى إلى 
إتاحة عدد أكبر من الســيارات المستعملة للبيع. وتزامن ذلك مع ارتفاع الطلب على السيارات المستعملة نتيجة الرتفاع 
ضريبة القيمة المضافة ونقص الســيارات الجديدة بسبب أزمة نقص الرقائق اإللكترونية العالمية. وكنتيجة لذلك، باعت 
الشركات السيارات المستعملة بأسعار جيدة، األمر الذي ساهم في الحماية من االستنفاد النقدي المحتمل أثناء الجائحة. 
ونظراً الستمرار مشاكل سالسل اإلمداد العالم، نتوقع استمرار نمو الطلب على السيارات المستعملة على المدى القريب.

تأثيــر متفاوت الرتفاع التضخم على القطاع: يرجح أن يؤدي ارتفاع التضخم العالمي الحالي إلى انخفاض الدخل 
القابل لإلنفاق. وكذلك زيادة تكاليف السفر، وقد يؤثر ذلك سلبا على اإلنفاق السياحي، مما قد يعرض تعافي الطلب على 
تأجير الســيارات للمخاطر. أيضا، يمكن أن يؤثر ارتفاع التضخم سلبا على تكلفة السيارات الجديدة ويؤدي إلى ارتفاع 
التكاليف ذات العالقة باقتناء الســيارات الجديدة. بالتالي، قد يكون ارتفاع الطلب على الســيارات المســتعملة في  ظل 

ارتفاع التضخم أمراً إيجابياً لشركات تأجير السيارات.

تحتاج الشــركات إلى التركيز على القنوات اإللكترونية لتتمكن من المنافسة: مع انتشــار قنوات الحجز عبر اإلنترنت نتيجة النمو الكبير في استخدام اإلنترنت في المملكة، اشتدت 
المنافســة بين شركات تأجير السيارات وتطبيقات حجز السيارات.  بالتالي، تحتاج شركات تأجير السيارات إلى التركيز على تطوير وتحسين قنواتها اإللكترونية، حيث تساهم التكنولوجيا 

في تحسين كفاءات التشغيل. 

نستمر في التوصية “زيادة المراكز” لسهم ذيب لتأجير السيارات بسعر مستهدف 72 ريال سعودي، بينما نغير من توصيتنا لسهم بدجت السعودية إلى “محايد” بسعر مستهدف 52 
ريال سعودي. سهم ذيب هو اختيارنا المفضل من أسهم القطاع بسبب قوة التعافي وفرص النمو باإلضافة لتوقعات زيادة الحصة السوقية بدعم من خطط التوسع القوية.

الجدول 1: السعر املستهدف والتوصية

سعودي التوصيةاسم الشركة )ريال  املستهدف  الســعر 
) للسهم

)ريال  الحايل  السوق  ســعر 
للسهم( )%( سعودي  الســعر  يف  التغري 

السيارات لتأجري  املراكزذيب  12.0%72.064.3زيادة 

السعودية يدبدجت  0.6%52.051.7محا
*األسعار كما يف 23 مارس 2022  

الجزيرة أبحاث  بلومربغ،  املصدر: 
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املصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

املصدر: الجزيرة كابيتال، بلومربغ

األداء السعري

زيادة املراكز
72.0السعر املستهدف )ريال سعودي(

  12.0%التغري يف السعر*
املصدر: تداول * السعر كما يف 23 مارس 2022 

أهم البيانات املالية
السنة املالية )مليون ريال سعودي(

2021
السنة املالية 

2022 )متوقع(
السنة املالية 

2023 )متوقع(
752836906املبيعات

8.3%11.2%14.0%نسبة النمو %
249280301إجمايل الربح
126153170صايف الربح

11.3%21.6%98.8%نسبة النمو %
2.923.553.96ربح السهم

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

 اإليرادات )مليون ريال سعودي( وهامش إجمايل الربح

أهم النسب

السنة املالية )مليون ريال سعودي(
2021

السنة املالية 
2022 )متوقع(

السنة املالية 
2023 )متوقع(

33.3%33.5%33.1%هامش إجمايل الربح
18.8%18.3%16.7%هامش صايف الربح

20.818.116.3مكرر الربحية
4.64.23.7مكرر القيمة الدفرتية

8.17.77.0مكرر قيمة الرشكة إىل  EBITDA)مرة(
3.1%2.3%1.5%عائد توزيع األرباح

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

أهم البيانات املالية للسوق

2.8القيمة السوقية )مليار ريال سعودي(
5.6%التغري منذ بداية العام اىل تاريخه %

52.0/75.5السعر األعىل - األدنى خالل 52 أسبوع
43.0عدد األسهم القائمة )مليون(

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

شركة ذيب لتأجير السيارات )ذيب(: وضع جيد لالستفادة من انتعاش السوق والطلب المتنامي

سـجلت شـركة ذيب تعافي جيد فـي قطاع التأجيـر قصير األجل خـالل الربعيـن الماضيين. إضافـة إلى ذلك، 

يسـتمر قطـاع تأجير السـيارات في النمـو ومن المتوقع أن تتحسـن حصة الشـركة السـوقية فـي القطاع. 

ستساعد الزيادة األخيرة للشركة في حجم أسـطولها وافتتاح فروع جديدة على تلبية الطلب المتزايد في ظل 

رفع القيود المتعلقـة بجائحة فيروس كورونا المسـتجد “كوفيد - 19”. حققت الشـركة هوامش جيدة من 

بيع السـيارات المسـتعملة، أفضل مـن الهوامش المنخفضة المسـجلة سـابقا في القطاع. ومـن المرجح أن 

يدعـم الهوامـش اإلجمالية فـي العام 2022. نسـتمر فـي التوصية  “زيادة المراكز” لسـهم الشـركة بسـعر 

مستهدف  72.0 ريال سعودي.

التأجير قصير األجل: ارتفعت إيرادات تأجير السيارات لشركة ذيب بقوة خالل العام 2021 بمعدل  تعافي سريع لقطاع 

40.6% عن العام السابق إلى 358.4 مليون ريال سعودي، وذلك أعلى من مستواها قبل انتشار الجائحة. كان االنتعاش قوياً 

بشكل خاص في النصف الثاني 2021. ومع رفع الحكومة السعودية جميع اإلجراءات  ذات العالقة باحتواء فيروس كورونا 

المستجد “كوفيد - 19”، نتوقع أن تبقى مبيعات قطاع تأجير السيارات في الشركة جيداً في العام 2022. من المتوقع أن تستفيد 

شركة ذيب من مكانتها الرائدة في القطاع ومن حجم أسطولها الكبير وتوسع شبكة فروعها، مما سيساعد في تعافيها بشكل 

سريع واالستفادة من الفرص في ظل تحسن توقعات السوق.

بالفترة  بنسبة 15% مقارنة  أسطولها  زادت شركة ذيب حجم  النمو:  احتمالية  يؤكد  الجائحة  ظل  في  األسطول  توسع 

المماثلة من العام السابق إلى 22.000 سيارة في العام 2021، مما يشير إلى نمو محتمل في قطاعي تأجير السيارات طويل 

وقصير األجل. سيمكن توفر األسطول الكبير شركة ذيب من االستفادة من ارتفاع الطلب المتوقع في قطاع تأجير السيارات 

بدعم من تنمية قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، كما سيعزز قدرة الشركة على توقيع عقود كبيرة طويلة األجل. إن 

افتتحت  الدخول بشكل أكبر جغرافياً.  المتنامية سيمكنها من   إلى األسواق  إلى توسيع نطاق وصولها  الرامية  جهود الشركة 

شركة ذيب ثالثة فروع لتأجير السيارات ومعرض لبيع السيارات المستعملة ومقر إداري إقليمي في العام 2021، حيث سيساعد 

ذلك في تحسين نطاق وصول الشركة جغرافياً. عموماً، يجب دعم توسع األسطول بإضافة عمالء في كال القطاعين للحفاظ على 

معدل استخدام وهوامش جيدة.

التركيز على أرباح الحصة السوقية في قطاع إيجار )طويل األجل(  السيارات: سجل قطاع إيجار السيارات في شركة 

ذيب نمواً كبيراً خالل السنوات القليلة الماضية )معدل النمو السنوي المركب للفترة ما بين عام 2016 و2021: 42.2%(. بينما 

ارتفعت إيرادات هذا القطاع في  العام 2021 بنسبة 8.2%. نتوقع استمرار ارتفاع النمو من خانة واحدة بدعم من تركيز الشركة 

على تحسين حصتها السوقية في القطاع، وبالتالي توقيع عقود جديدة، حيث وقعت شركة ذيب مؤخراً على عقد لمدة أربع 

سنوات مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بقيمة إجمالية تبلغ 27.1 مليون ريال سعودي. في أوائل يوليو 2021، 

وقعت الشركة عقد إيجار طويل بقيمة 48.7 مليون ريال سعودي مع شركة جاهز الدولية لتقنية أنظمة المعلومات. ستدعم هذه 

العقود المبرمة في القطاعين الحكومي والخاص توسع الحصة السوقية للشركة.

النظرة العامة والتقييم: نعتقد أن شركة ذيب في وضع جيد يمكنها من التوسع في أعمال التأجير قصير وطويل األجل، لتحقق 

بذلك نمو جيد على المدى المتوسط والبعيد. وقعت الشركة عقود جديدة طويلة األجل، مما يساعد على زيادة حصتها السوقية 

في قطاع تأجير السيارات. عموماً، ستحتاج الشركة باستمرار إلى توقيع عقود طويلة األجل لكسب حصة سوقية من الجهات 

ذات الفاعلية في القطاع، في  حين أن عدم القيام بذلك سيشكل خطر انخفاض التقييم على توقعات نمو الشركة. حددنا وزن 

نسبي عند 50% على أساس خصم التدفقات النقدية ومضاعف قيمة الشركة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك 

واإلطفاء المتوقعان لعام 2023 بسعر مستهدف 72.0 ريال سعودي للسهم، ليكون االتجاه الصاعد عند 12.0%. نستمر في 

توصيتنا للسهم على أساس “زيادة المراكز”.
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البيانات المالية  أهم 
2019202020212022 بالمليون ريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك 

متوقع
2023
متوقع

2024
متوقع

 قائمة الدخل 	
631.1  المبيعات    660.0   752.4   836.4   906.1   960.5  

6.0%8.3%11.2%14.0%4.6%18.5% التغير السنوي 
)410.0( التكاليف   )498.0(  )503.1(  )556.2(  )604.8(  )639.4(  

221.2  إجمالي الربح    162.0   249.3   280.2   301.4   321.0  
)65.0( المصاريف التشغيلية 	  )59.7(  )71.1(  )82.8(  )89.7(  )93.2(  

)65.0( المصروفات البيعية واإلدارية والعمومية   )59.7(  )71.1(  )82.8(  )89.7(  )93.2(  
152.3  الربح التشغيلي 	   91.5   152.2   180.7   202.6   218.3  

7.7%12.1%18.7%66.3%-39.9%65.9% التغير السنوي 
)25.3( تكاليف التمويل )صافي( 	  )24.2(  )19.7(  )19.7(  )23.3(  )23.8(  

127.0  صافي الربح قبل الزكاة    67.4   132.5   161.1   179.3   194.4  
)4.1( الزكاة   )4.1(  )6.8(  )8.2(  )9.1(  )9.9(  

118.9  صافي الربح    63.2   125.7   152.8   170.1   184.5  
8.5%11.3%21.6%98.8%-46.8%97.9% التغير السنوي 

 قائمة المركز المالي 	
 األصول 

59  النقد وما في حكمه    40   58   52   64   101  
142  أصول أخرى متداولة     169   215   216   216   222  

201  مجموع الموجودات المتداولة    209   273   269   280   323  
1,027  المباني والممتلكات والمعدات    979   1,156   1,196   1,250   1,316  

47  أصول أخرى غير متداولة     120   90   94   99   103  
1,276  إجمالي األصول     1,307   1,518   1,558   1,629   1,742  

 المطلوبات وحقوق المساهمين 
459  إجمالي المطلوبات المتداولة    460   580   556   550   559  

316  قروض طويلة األجل    249   288   274   274   287  
52  إجمالي المطلوبات غير المتداولة    117   83   73   65   57  

154  رأس المال المدفوع    430   430   430   430   430  
55  احتياطي نظامي     6   19   34   51   70  

239  األرباح المبقاة     45   118   191   259   339  
449  إجمالي حقوق المساهمين    482   567   656   740   838  

1,276  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين     1,307   1,518   1,558   1,629   1,742  
 قائمة التدفقات النقدية 

365  من التشغيل    362   449   443   482   522  
)4( من االستثمار   )4(  )6(  )10(  )11(  )12(  

159  من التمويل   )142(  )23(  )140(  )127(  )99(  
520  التغير في النقد     216   420   293   344   412  

59  النقد في نهاية الفترة    40   58   52   64   101  
 أهم النسب المالية 

 نسب السيولة 
0.4  النسبة الحالية )مرة(    0.5   0.5   0.5   0.5   0.6  

0.4  النسبة السريعة    0.4   0.5   0.5   0.5   0.6  
 نسب الربحية 

33.4%33.3%33.5%33.1%24.5%35.0% هامش إجمالي الربح 
22.7%22.4%21.6%20.2%13.9%24.1% هامش الربح التشغيلي  

54.1%53.0%52.3%53.6%49.4%54.8% هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واالطفاء  
19.2%18.8%18.3%16.7%9.6%18.8% هامش صافي الربح  
10.6%10.4%9.8%8.3%4.8%9.3% العائد على األصول  

22.0%23.0%23.3%22.2%13.1%26.5% العائد على حقوق المساهمين  
 معدل التغطية 

1.45  معدل الديون الى حقوق المساهمين )مرة(    1.40   1.28   1.03   0.89   0.80  
 نسب السوق والتقييم 

غ/م  مكرر قيمة الشركة إلى المبيعات )مرة(  غ/م     4.4   4.0   3.7   3.5  
غ/م  مكرر قيمة الشركة إلى  EBITDA )مرة(  غ/م     8.1   7.7   7.0   6.4  

2.77 ربح السهم )ر.س(    1.47   2.92   3.55   3.96   4.29  
10.4  القيمة الدفترية المعدلة للسهم )ريال سعودي(    11.2   13.2   15.2   17.2   19.5  

غ/م  السعر في السوق )ريال سعودي(*  غ/م     60.9   64.3   64.3   64.3  
غ/م  قيمة الشركة السوقية )مليون ريال سعودي(  غ/م     2,619   2,765   2,765   2,765  

1.160.700.911.502.002.00 توزيعات األرباح )ر.س( 
غ/م  عائد توزيع الربح إلى السعر   غ/م    %1.5%2.3%3.1%3.1

غ/م  مكرر الربحية )مرة(  غ/م     20.8   18.1   16.3   15.0  
غ/م  مكرر القيمة الدفترية )مرة(  غ/م     4.6   4.2   3.7   3.3  

املصدر: البيانات تقارير للرشكة ، أبحاث الجزيرة كابيتال

مارس 2022
ذيب لتأجري السيارات )ذيب(

I اململكة العربية السعودية  تقرير القطاع 
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املصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

املصدر: الجزيرة كابيتال، بلومربغ

األداء السعري

محايد
52.0السعر املستهدف )ريال سعودي(

  0.6%التغري يف السعر*
املصدر: تداول * السعر كما يف 23 مارس 2022 

أهم البيانات املالية
السنة املالية )مليون ريال سعودي(

2021
السنة املالية 

2022 )متوقع(
السنة املالية 

2023 )متوقع(
9871,0241,059املبيعات

3.4%3.7%1.0%نسبة النمو %
353328304إجمايل الربح
227208182صايف الربح

-12.5%-8.6%20.9%نسبة النمو %
3.192.922.55ربح السهم

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

 اإليرادات )مليون ريال سعودي( وهامش إجمايل الربح

أهم النسب

السنة املالية )مليون ريال سعودي(
2021

السنة املالية 
2022 )متوقع(

السنة املالية 
2023 )متوقع(

28.7%32.0%35.7%هامش إجمايل الربح
17.2%20.3%23.0%هامش صايف الربح

14.617.720.3مكرر الربحية
2.72.52.5 مكرر القيمة الدفرتية

4.65.25.2مكرر قيمة الرشكة إىل  EBITDA)مرة(
3.6%3.6%4.0%عائد توزيع األرباح

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

أهم البيانات املالية للسوق

3.8القيمة السوقية )مليار ريال سعودي(
11.1%التغري منذ بداية العام اىل تاريخه %

41.0/54.5السعر األعىل - األدنى خالل 52 أسبوع
71.2عدد األسهم القائمة )مليون(

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

الشركة المتحدة الدولية للمواصالت )بدجت السعودية(: االحتفاظ بالحصة السوقية في سوق منتعش يمثل تحدياً 
رئيسياً؛ قد تؤدي المشاركة في برنامج “شريك” إلى إحداث تغييرات أساسية

شهد قطاع تأجير السيارات )قصير المدى(  في شركة بدجت السعودية بعض االنتعاش خالل فترة التسعة شهور 
األولى من العام 2021؛ وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالشركات المشابهة. من المرجح أن يشهد القطاع زخماً في 
العام 2022 نتيجة رفع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19”. نحن متفاؤلون 
السعودية. ستستفيد شركة بدجت من  األجل في  السيارات طويل وقصير  تأجير  أعمال  الطويل حيال  المدى  على 
حجم أسطولها الكبير واتساع نطاقها الجغرافي في سوق متنامية. نتوقع تباطؤ الهوامش بوتيرة معتدلة في العام 
تعلن  أن  المرجح  من  ذلك،  ومع  المستعملة.  السيارات  مبيعات  ارتفاع  من  سابقا  استفاد  والذي  بعده  وما   2022
الشركة مشاركتها في عدة مشاريع في برنامج “شريك” مما قد يساعد في توسيع أعمالها وتعزيز مركزها في 

السوق. نوصي للسهم على أساس “محايد” بسعر مستهدف 52 ريال سعودي.

ارتفاع مبيعات قطاع تأجير السيارات بدعم من انتعاش السوق: ركزت شركة بدجت السعودية بشكل كبير على قطاع 
تأجير السيارات قصير األجل خالل السنوات القليلة الماضية. نظراً لحجم أسطول الشركة الكبير وانتشار شبكة فروعها على 
واألعمال  القصير  المدى  على  السيارات  تأجير  قطاع  انتعاش  استمرار  من  الشركة  تستفيد  أن  المتوقع  من  واسع،  نطاق 
المرتبطة بالسياحة على المدى الطويل. عموماً، كان معدل انتعاش الشركة خالل فترة التسعة شهور األولى من العام 2021 
أبطأ مقارنة بالشركات المشابهة.  لذلك، ستشكل زيادة/محافظة شركة بدجت السعودية على حصتها السوقية تحدياً كبيراً 

في ظل ازدياد المنافسة.

التسعة شهور  السعودية خالل فترة  أرباح شركة بدجت  معتدلة: تحسن هامش إجمالي  بوتيرة  للهوامش  متوقع  تراجع 
األولى من العام 2021 ليصل إلى 35.6% من 30.5% في العام 2020 و28.5% في العام 2019، وذلك بدعم من ارتفاع مبيعات 
السيارات المستعملة بهوامش جيدة نتيجة ارتفاع الطلب والذي يعزى إلى تأثير نقص أشباه الموصالت على توافر السيارات 
المتوقع  العام 2022. عموماً، من  أيضاً هوامش  القصير، مما يدعم  المدى  الطلب على  ارتفاع  المتوقع استمرار  الجديدة. من 

استقرار الهوامش ومن ثم عودتها إلى مستوياتها الطبيعية بعد عام 2022 نتيجة انتعاش األعمال الرئيسية.

استمرار انخفاض إيرادات إيجار السيارات ) طويل األجل( يشير إلى احتمال خسارة الحصة السوقية: من المتوقع 
انخفاض مبيعات قطاع إيجار السيارات في شركة بدجت السعودية للسنة الرابعة على التوالي في العام 2021. كان االنخفاض 
الذي شهدته الشركة خالل فترة التسعة شهور األولى من العام والبالغ 7.8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق كبيراً 
نتيجة تأثير الجائحة على القطاع. حتى قبل الجائحة، سجل سوق تأجير السيارات معدل نمو سنوي مركب قدره 4.3% مقابل 
8.2% خالل الفترة ما بين عام 2014 وعام 2019، مما قد يشير إلى خسارة الشركة لحصتها السوقية في هذا القطاع. إضافة إلى 
ذلك، توسع شركة ذيب أعمالها في مجال إيجار السيارات بشكل كبير، مسجلة نمواً كبيراً خالل السنوات القليلة الماضية، وهو ما 
للسيارات  الجزيرة  إلى منافسة شركات كبيرة أخرى مثل شركة توكيالت  السوقية لشركة بدجت إضافة  للحصة  يمثل تحدياً 

وشركة هانكو لتأجير السيارات وشركة معدات الجزيرة المحدودة. 

مشاركة برنامج “شريك” بدعم من المركز المالي القوي قد يدعم النمو على المدى الطويل: بحسب إدارة الشركة، فإن 
بدجت السعودية هي في المراحل النهائية من إعالن مشاركتها في عدة مشاريع استراتيجية ضمن برنامج “شريك”. سيتضمن 
ذلك استثمارات طويلة األجل من شأنها دعم الخطط التوسعية للشركة. إضافة إلى ذلك، ستوفر الميزانية العمومية الخالية من 

الديون للشركة أساساً متيناً إلقامة استثمارات كبيرة في المستقبل.

النظرة العامة والتقييم: نعتقد أن حجم األسطول الكبير للشركة وانتشار فروع الشركة في جميع أنحاء المملكة والميزانية 
العمومية القوية ستنعكس بشكل إيجابي على بدجت السعودية، مما يدعم النمو على المدى الطويل. إضافة إلى ذلك، سيظل هناك 
ترقب لمالحظة كيف يمكن للشركة االستفادة من مشاركتها في برنامج “شريك” وهو ما يشكل خطر ارتفاع التقييم. حددنا وزن 
نسبي عند 50% على أساس خصم التدفقات النقدية ومضاعف قيمة الشركة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك 
واإلطفاء المتوقعان لعام 2023 بسعر مستهدف 52 ريال للسهم، ليكون االتجاه الصاعد عند 0.6%. نوصي للسهم على أساس 

“محايد”.

مؤرش السوق الرئييس (يمني) بدجت السعودية
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مارس 2022
الرشكة املتحدة الدولية للمواصالت )بدجت السعودية(
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البيانات المالية  أهم 
البيانات المالية الرئيسية القيم بالمليون ريال سعودي، ما لم يتم ذكر   

201920202021خالف ذلك
متوقع

2022
متوقع

2023
متوقع

2024
متوقع

 قائمة الدخل 
1,043  المبيعات    977   987   1,024   1,059   1,108  

التغير السنوي   %0.2%6.4-%1.0%3.7%3.4%4.7
746  تكلفة المبيعات    679   635   696   755   790  
297  إجمالي الربح    298   353   328   304   318  

)43( مصاريف البيع والتوزيع   )43(  )51(  )52(  )53(  )56(  
)67( مصاريف إدارية   )60(  )57(  )61(  )63(  )67(  

2  إيرادات التشغيل األخرى    2  )7(   2   3   3  
189  الربح التشغيلي    197   237   217   190   199  

4.5%-12.4%-8.5%20.5%4.0%3.6% النمو مقارنة بالعام السابق 
)5( رسوم التمويل   )3(  )2(  )1(  )1(  )1(  

)0( الدخل من أرباح الشركات التابعة       -     -     -     -     -  
-    مصادر الدخل االخرى - صافي      -     -     -     -     -  

-    انخفاض االستثمارات في الشركات الزميلة      -     -     -     -     -  
184  الربح قبل الزكاة     194   236   216   189   198  

)6( الزكاة   )6(  )9(  )9(  )8(  )8(  
179  صافي الربح    188   227   208   182   190  

التغير السنوي   %5.1%5.2%20.9%8.6-%12.5-%4.5
 قائمة المركز المالي 	

 األصول 
5  النقد واألرصدة البنكية    147   275   281   289   370  
186  أصول أخرى متداولة     194   181   173   170   163  

1,227  ممتلكات ومعدات    1,116   1,115   1,179   1,247   1,246  
2  أصول أخرى غير متداولة     2   2   2   2   2  

1,419  إجمالي األصول     1,458   1,572   1,635   1,707   1,782  
 المطلوبات وحقوق المساهمين 

215  إجمالي المطلوبات المتداولة    139   157   168   178   187  
78  إجمالي المطلوبات غير المتداولة    72   78   59   75   94  

712  رأس المال المدفوع    712   712   712   712   712  
182  احتياطي نظامي     201   224   244   263   282  

266  األرباح المبقاة     362   435   490   522   550  
1,160  إجمالي حقوق المساهمين    1,275   1,370   1,446   1,496   1,543  

1,453  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين     1,485   1,606   1,673   1,749   1,824  
النقدية   قائمة التدفقات 

230  من التشغيل    284   734   695   726   755  
)46( من االستثمار   )5(  )464(  )552(  )580(  )522(  

)194( من التمويل   )137(  )142(  )137(  )139(  )151(  
)10( التغير في النقد     142   128   6   8   82  

5  النقد في نهاية الفترة    147   275   281   289   370  
 أهم النسب المالية 	

 نسب السيولة 	
0.9  النسبة الحالية )مرة(    2.5   2.9   2.7   2.6   2.9  

0.7  النسبة السريعة    2.3   2.8   2.6   2.5   2.8  
 نسب الربحية 	

28.7%28.7%32.0%35.7%30.5%28.5% هامش إجمالي الربح 
17.9%18.0%21.2%24.0%20.1%18.1% هوامش الربح التشغيلي  

  EBITDA 65.1%66.4%68.9%71.1%62.2%61.7% هامش الربح قبل
17.1%17.2%20.3%23.0%19.2%17.1% هامش صافي الربح  
10.6%10.6%12.7%14.7%12.8%12.4% العائد على األصول  

12.5%12.4%14.7%17.2%15.4%15.6% العائد على حقوق المساهمين  
 نسب السوق والتقييم 	

1.7  مكرر قيمة الشركة إلى المبيعات )مرة(    2.5   2.7   3.2   3.5   3.3  
3.9  مكرر قيمة الشركة إلى  EBITDA )مرة(    4.4   4.6   5.2   5.2   5.0  

2.51  ربح السهم )ر.س(    2.64   3.19   2.92   2.55   2.67  
36.5  السعر في السوق )ريال سعودي(*    38.0   46.6   51.7   51.7   51.7  

2,597.6  قيمة الشركة السوقية )مليون ريال سعودي(    2,704.3   3,312.8   3,679.3   3,679.3   3,679.3  
3.9%3.6%3.6%4.0%2.6%5.5% عائد توزيع الربح إلى السعر  

14.5  مكرر الربحية )مرة(    14.4   14.6   17.7   20.3   19.4  
2.2  مكرر القيمة الدفترية )مرة(    2.9   2.7   2.5   2.5   2.4  

املصدر: البيانات املالية للرشكة ، أبحاث الجزيرة

مارس 2022
الرشكة املتحدة الدولية للمواصالت )بدجت السعودية(

I اململكة العربية السعودية  تقرير القطاع 



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

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.

ث
إدارة األبحا

رئيس إدارة األبحاث - األوراق املالية

جاسم اجلبران
+966 11 2256248

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

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
ف
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