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سبتمرب ٢٠١٨
رشكة األسمدة العربية السعودية )سافكو(

تحديث النظرة االستثمارية  

املصدر: بلومربغ، الجزيرة كابيتال

يد محا
70.00السعر املستهدف )ريال سعودي(

-9.2%التغري يف السعر*
املصدر: تداول * السعر كما يف ١٨ سبتمرب ٢٠١٨ 

أهم النسب
السنة املالية )مليون ريال سعودي(

٢٠١6
السنة املالية 

٢٠١٧
السنة املالية 

٢٠١٨ )متوقع(
5٠.١%43.٠%4٧.9%الهامش اإلجمايل

39.4%3١.٨%36.3%هامش صايف الربح

3٠.٧مرة مكرر الربحية )مرة( ٢٨.3مرة   ٢٢.٠مرة    

4.٨مرة مكرر القيمة الدفرتية )مرة( 3.6مرة   4.٢مرة    

٢١.9مرة EV/EBITDA )مرة( ١9.٠مرة   ١6.١مرة    

3.5%٢.9%3.3%عائد توزيع األرباح
املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

أهم البيانات املالية للسوق
3٢.١القيمة السوقية )مليار(

١9.٠5%األداء السعري منذ بداية العام %
5٢5٧.٠٠/٧9.٧٠ أسبوع األعىل/ األدنى

4١6.6٧األسهم القائمة )مليون(
املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

كبار املساهمني

43.٠%الرشكة السعودية للصناعات األساسية - سابك	
١٠.5%املؤسسة العامه للتأمينات االجتماعية

46.5%الجمهور
املصدر: تداول

الرسم البياني لألداء السعري

 من المرجح أن يدعم كالً من تحسن أساسيات اليوريا و ارتفاع معدالت التشغيل األداء العام لشركة سافكو. 

ارتفعت أسعار اليوريا بشكل كبير خالل األسابيع القليلة الماضية لتصل إلى 3٠5 دوالر أمريكي للطن من متوسط سعر ٢3٠ دوالر 
أمريكي للطن في العام ٢٠١٧ و٢٠5 دوالر أمريكي للطن في العام ٢٠١6. يشهد سوق أسمدة النيتروجين تحسن في األساسيات، 

نتيجة إغالق بعض الطاقات اإلنتاجية بعد تطبيق اللوائح البيئية في الصين وارتفاع تكلفة المواد األولية مما حد من تصدير اليوريا. 

يعتبر تحسن أساسيات اليوريا هو المحرك الرئيسي لشركة سافكو، نظرا لثبات تكلفة غاز الميثان )مادة أولية( عند سعر منخفضا 
نسبيا بقيمة ١.٢5 دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفع معدل التشغيل خالل الربع الثاني ٢٠١٨ إلى 95% مقابل 
٨٢% بالمتوسط في العام ٢٠١٧، مما يشير إلى ارتفاع الطاقة اإلنتاجية الجديدة لمادة األمونيا بعد الصيانة المجدولة لكل من سافكو 3 
للسنتين  بنسبة ٨.٠% و ١٢.٠%  لإليرادات  تقديرنا  إلى رفع  اليوريا  ارتفاع سعر  تأثير  أدى  المالية ٢٠١٧.  السنة  وسافكو 4 خالل 
الماليتين  ٢٠١٨ و٢٠١9 على التوالي مقارنة بالتقديرات السابقة، بينما قمنا بمراجعة تقديراتنا لمعدل متوسط أسعار اليوريا إلى ٢69 
دوالر أمريكي للطن و٢٨6.5 دوالر أمريكي للطن في السنتين الماليتين ٢٠١٨ و٢٠١9 من التقديرات السابقة البالغة ٢4٧ و٢5٢ 

دوالر أمريكي للطن. 

من المتوقع أن يؤدي نمو المبيعات بسبب ارتفاع أسعار اليوريا إلى ارتفاع هامش إجمالي الربح إلى 5٠.١% خالل السنة المالية ٢٠١٨ 
من 43% في العام السابق. يمكن أن يتعافى هامش صافي الربح في سافكو خالل السنة المالية ٢٠١٨ بوتيرة أسرع )39.4% مقابل 

3١.٨% في العام ٢٠١٧( من خالل الدعم اإلضافي من الشركة التابعة )ابن البيطار( نتيجة ارتفاع أسعار اليوريا.

نظرة متفائلة قصيرة األجل ألسعار اليوريا، في حين تحول النظرة إلى محافظة بعد عام 2019

 على الرغم من توقعنا بانخفاض المعروض و تحسن األساسيات على المدى القصير، قد يرتفع فائض اإلنتاج من اليوريا عالميا بعد 
٢٠١9 بسبب: ١( التوقعات بزيادة الطاقة اإلنتاجية في كل من أفريقيا وجنوب آسيا وشرق أوروبا ووسط آسيا ٢( عالمات تحسن 
هوامش األسعار بين اليوريا عالميا مقابل أسعار المواد األولية للفحم الصيني وتوافر الغاز الطبيعي األمريكي )مادة أولية( مما قد 

يساهم بارتفاع اإلنتاج في سوق أسمدة النيتروجين. 

توقعاتنا وتقييمنا:

 على الرغم من عدم وضوح التوقعات طويلة األجل لقطاع األسمدة، لكننا نتوقع استقرار أسعار اليوريا على المدى القصير لتتراوح ما 
بين ٢٧٠-3٠٠ دوالر أمريكي للطن خالل العام القادم، حيث من المتوقع ارتفاع الطلب من جنوب آسيا وأميركا الالتينية وجنوب شرق 

آسيا، بينما من المتوقع أن تنخفض الصادرات الصينية بسبب التركيز على الطلب المحلي، مما يدعم تقديرنا لألسعار.

أعلنت الشركة أن أعمال الصيانة المجدولة لمصنع ابن البيطار لمدة 3٠ يوما خالل الربع الرابع ٢٠١٨ ستضغط قليال على صافي الربح، 
لكن من المتوقع أن تشهد تحسن إجمالي في السنة المالية ٢٠١9/٢٠١٨ نتيجة ارتفاع أسعار اليوريا وتحسن معدل التشغيل. قمنا 
بتحديث تقديراتنا للسنة المالية ٢٠١٨ إلى إيرادات بحدود 3,6٧5 مليون ريال سعودي مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3,4٠4 مليون 
ريال سعودي وإيرادات فعلية للسنة المالية ٢٠١٧ بمبلغ ٢,٧59 مليون ريال سعودي. من المتوقع أن تحقق سافكو صافي ربح بقيمة 
١.449 مليون ريال سعودي )ربح السهم 3.4٨ ريال سعودي( للسنة المالية ٢٠١٨، مسجلة بذلك ارتفاع عن الربع المماثل من العام 
السابق بنسبة 64.٨% بدعم من تحسن حجم المبيعات وتحسن الهوامش. قمنا بتحديث سعرنا المستهدف إلى 70.0 ريال سعودي 
للسهم بينما نستمر في التوصية “محايد” لسهم سافكو بعد ارتفاع سعر السهم )ارتفاع ٢9% في الربع الثالث ٢٠١٨(. يتم تداول 
السهم بمكرر ربحية ومكرر قيمة دفترية متوقعة بمقدار ٢٢.٠ مرة و4.٢ مرة على التوالي، على أساس صافي الربح المتوقع للسنة 
المالية ٢٠١٨. قامت الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين خالل السنة المالية ٢٠١٧ بواقع ١.٧5 ريال سعودي للسهم لتكون نسبة 
توزيع صافي الربح عند ٨3%، بعائد توزيع الربح إلى السعر عند ٢.9%. أيضا، نتوقع أن تقوم الشركة بتوزيع أرباح بواقع ٢.٧5 ريال 
سعودي للسهم )عائد توزيع الربح إلى السعر 3.5%( خالل العام ٢٠١٨، بدعم من قوة التدفقات النقدية وعدم وجود إنفاق رأسمالي 

إضافي على المدى المتوسط.
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محلل

جاسم اجلبران
+966 11 2256248

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

املتوقع للعام ٢٠١٧
٢٠١٨)قديم(

املتوقع للعام 
لتغري٢٠١٨)جديد( املتوقع للعام ا

٢٠١9)قديم(
املتوقع للعام 
لتغري٢٠١9)جديد( ا

١١.9٠%٧.9٠3,4643,٨٧5%٢,٧593,4٠43,6٧5اإليرادات 

أساس5٠.١٠%4٨.4٠%43.٠٠%هامش إجمالي الربح 36٠نقطة أساس5٢.3٠%4٨.٧٠%١٧٠نقطة 

٢5.٧٠%١5.6٠١,356١,٧٠5%٨٧9١,٢53١,449صافي الدخل 

٢.١١3.٠١3.4٨٠.4٧3.٢64.١٠.٨4ربح السهم 

١.٧5٢.5٢.٧5٠.٢5٢.٧53٠.٢5الربح الموزع للسهم 

-١٨.٨مرة٢3.5مرة-٢٢.٠مرة٢5.4مرة٢٨.3مرةمكرر الربحية
املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

الشكل 1: متوسط أسعار اليوريا - دوالر أمريكي للطن

املصدر: بلومربغ والجزيرة كابيتال 
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متوسط سعر اليوريا -دوالر أمريكي/طن 
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سبتمرب ٢٠١٨
رشكة األسمدة العربية السعودية )سافكو(

تحديث النظرة االستثمارية  

تدفق نقدي قوي يدعم عملية استحواذ سافكو على شركة ابن البيطار مما يساعد في تحسن صافي الربح والتقييم   تبلغ 

القيمة الدفترية لشركة إبن البيطار 6١6 مليون ريال سعودي )5٠%(، مع ذلك فإن النسبة الباقية من 5٠% سوف تتطلب عالوة على 

القيمة الدفترية الحالية. من المتوقع إجراء عمليات االستحواذ بمزيج من النقدية الحالية البالغة 5٠٠.4 مليون ريال سعودي والتدفقات 

النقدية القوية للعام الحالي. من المتوقع أن تقوم الشركة بتوحيد اإليرادات من شركة ابن البيطار، مما يؤدي إلى زيادة التدفق النقدي 

ريال   74.5 إلى  الشركة  لسهم  العادل  السعر  االستحواذ  هذا  يرفع  قد  تقديراتنا،  على  بناء  الشركة.  تقييم  قد يحسن من  مما   ، الحر 

إجراء  احتمال  استبعاد  يمكننا  ال  ذلك،  إلى  إضافة  للسهم.  سعودي  ريال   70.0 والبالغ  المستهدف  السعر  من  للسهم  سعودي 

كامل رصيدها  الشركة  تستنفذ  أن  يمكن  المالية ٢٠١9، حيث  السنة  أو  المالية ٢٠١٨  السنة  األرباح خالل  توزيعات  في  تخفيضات 

النقدي. 

تساهم  قد  عموما،  الصيني؛  المعروض  تراجع  وسط  سنوات  ثالث  منذ  لها  مستوى  أعلى  إلى  اليوريا  أسعار  وصلت 

التوسعات الجديدة في المحافظة على فائض العرض في السوق وصلت أسعار اليوريا في منطقة الخليج إلى 3٠5 دوالر أمريكي 

للطن في منتصف سبتمبر ٢٠١٨، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى منذ ثالث سنوات بعدما ارتفعت بنسبة ٢٧% منذ بداية العام 

حتى تاريخه. وذلك بسبب تراجع اإلنتاج الصيني بعد إغالق عدد كبير من الطاقات اإلنتاجية لليوريا لتطبيق اللوائح البيئية، كما ارتفعت 

تكاليف اإلنتاج القائم على الفحم. لم يتوازن سوق اليوريا حتى اآلن، لكن يبدو أنه في وضع أفضل من حيث العرض والطلب. 

تشير بيانات الجمارك الصينية إلى بلوغ الصادرات الصينية من اليوريا إلى أدنى مستوى لعدة سنوات خالل النصف األول ٢٠١٨، حيث 

وصلت إلى ٧٠٠ ألف طن فقط، بانخفاض يزيد على ٧5% من ٢.٨ مليون طن في النصف األول ٢٠١٧ )الشكل 3( بالتالي، من المتوقع 

أن تقوم الصين بتصدير ما بين ١.5 إلى ٢.٠ مليون طن خالل العام ٢٠١٨ مقارنة بتصدير 4.٧ مليون طن في العام ٢٠١٧. 

بالرغم من تحسن عوامل العرض والطلب لليوريا على المدى القريب، إال أن األسواق ستستغرق بضع سنوات الستيعاب فائض اإلنتاج، 

وذلك وفقا لشركة “يارا إنترناشيونال” )أكبر منتج للنيتروجين في العالم(. تشير إحصائياتنا حسب بيانات بلومبرغ )الشكل: ٢( إلى أن 

إنتاج اليوريا عالميا سيرتفع خالل السنة المالية ٢٠١9 بحدود 3% )6.3 مليون طن(، بزيادة من إنتاج ٢3٨ مليون طن في العام ٢٠١٨ 

إلى ٢44.9 مليون طن في ٢٠١9. في المقابل، من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على اليوريا إلى ١.5%، األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى  

فائض إضافي في المعروض بحدود 5.5 مليون طن في ٢٠١9 )بافتراض متوسط معدل تشغيل ٧.٧6%(. 

يشير سوق اليوريا على المدى القريب إلى معروض أقل بينما سيزيد الوضع سوءا بسبب فائض الطاقة اإلنتاجية فيما بعد العام 

الوسطى. وفقا  أوروبا وآسيا  أفريقيا وجنوب آسيا وشرق  إنتاج كبيرة في  يبدأ تشغيل مصانع بطاقات  أن  ٢٠١9، حيث يتوقع 

لشركة “CF industries”، من المتوقع أن تصل الطاقة اإلنتاجية اإلضافية إلى 4.3 مليون طن في العام ٢٠١٨، مقارنة بإغالق 

مصانع تنتج أكثر من ٧.١ مليون طن خالل ٢٠١٨ في كل من الصين والبرازيل. في حين، من المتوقع أن تصل الطاقة اإلنتاجية 

الجديدة إلنتاج اليوريا إلى 6 مليون طن في العام ٢٠١9 مقارنة بإغالقات لطاقات إنتاجية بحدود 4.5 مليون طن.
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املصدر: بلومربغ والجزيرة كابيتال 

الشكل 2: الطلب/العرض العاملي من اليوريا مقابل معدل 
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املصدر: الجمارك الصينية، رشكة منتجي الكيماويات العاملية )ICIS(، الجزيرة كابيتال 

الشكل 3: صادرات اليوريا الصينية )باأللف(
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سبتمرب ٢٠١٨
رشكة األسمدة العربية السعودية )سافكو(

تحديث النظرة االستثمارية  
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سعر اليوريا يف الرشق األوسط -يمني  أسعار الفحم يف الصني - يسار
متوسط أسعار الفحم (دوالر أمريكي/طن)

املصدر: بلومربغ والجزيرة كابيتال 

الشكل 4: أسعار اليوريا مقابل أسعار الفحم يف الصني
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سعر الغاز الطبيعي األمريكي-يمنيسعر اليوريا - دوالر أمريكي للطن -الرشق األوسط- يسار 

املصدر: بلومربغ والجزيرة كابيتال 

الشكل 5: أسعار اليوريا مقابل أسعار الغاز الطبيعي يف أمريكا 

االنخفاض الحالي لتكاليف الفحم الصيني والوصول السهل للغاز الصخري األمريكي قد يرفع فائض العرض مجددا: نتوقع 

اليوريا  أسعار  ارتفاع  نتيجة  الهوامش  عالميا. تحسنت  اليوريا  أسعار  ارتفاع  االعتبار في ظل  المخاوف في عين  أخذ بعض  يتم  أن 

مؤخرا، لترتفع شهية المنتجين في زيادة اإلنتاج. 

العالم ألسمدة  أكبر منتج في  الصين هي  أن  اإلنتاج، حيث  انتعاش  إلى نوع من  أن تؤدي  )الشكل 4(  الفحم  تكلفة  يمكن النخفاض 

النيتروجين من الفحم، خاصة سماد اليوريا. نحن نعتقد أن ارتفاع سعر الفحم في بداية العام ٢٠١٨ إلى ١٢٠ دوالر أمريكي للطن، كان 

أحد أهم األسباب في إغالق بعض مصانع اليوريا في الصين. انكمشت هوامش أسعار اليوريا عالميا مقابل تكلفة الفحم الصيني خالل 

العام ٢٠١٧ والنصف األول ٢٠١٨. عموما، التراجع الحالي في سعر الفحم في الصين إلى ما يقارب 9٠ دوالر أمريكي للطن يمكن أن 

ينعكس في إضافة بعض اإلنتاج الصيني إلى األسواق العالمية. 

بالرغم من التوقعات بارتفاع  أسعار النفط والغاز األوروبي خالل الفترة القادمة، فإنه من المتوقع أن يؤدي انخفاض مستوى أسعار 

الغاز الطبيعي األمريكي )أسعار مركز هنري للغاز الطبيعي: الشكل 5( إلى زيادة الطاقات اإلنتاجية الجديدة في أمريكا، والمزيد من 

عدم التأكد حول توازن العرض مع الطلب على اليوريا. بعد ثورة الغاز الصخري، أصبحت الواليات المتحدة األمريكية رابع أكبر منتج 

لألمونيا بعد أن كانت تستورد معظم احتياجاتها لعدة سنوات. أيضا، تعد الواليات المتحدة األمريكية ثالث أكبر مستهلك لألسمدة في 

العالم، أو ما يعادل ١٢% من حجم االستهالك العالمي لألسمدة )IFA(. بالتالي، نرى أن اتساع هوامش إنتاج اليوريا في أمريكا، تشكل 

حافزا لزيادة اإلنتاج عالميا. يمكن أن ترتفع الطاقة اإلنتاجية لليوريا في أمريكا الشمالية بأكثر من 3٠% خالل الفترة من العام ٢٠١5 

إلى ٢٠١٨، بدعم من التوسعات الحالية لكل من شركة “CF Industries” و “OCI Chemical” وذلك نظرا النخفاض تكلفة 

اإلنتاج في أمريكا )توقعات أسواق اإلنتاج الزراعي(.

المخاطر الرئيسية على التقييم 

تشمل مخاطر التفوق على التقييم استغالل الطاقة اإلنتاجية بمعدالت أعلى من المتوقع مع زيادة في الطلب العالمي على اليوريا، بينما 

يمكن أن يؤدي انكماش هامش إجمالي الربح في حال حدوث ارتفاع في أسعار المواد األولية )قبل عام ٢٠٢٠( وأي ارتفاع في إنتاج 

اليوريا عالميا إلى تقييمات أقل من المتوقع.



4جميع حقوق الطبع محفوظة  ©

سبتمرب ٢٠١٨
رشكة األسمدة العربية السعودية )سافكو(

تحديث النظرة االستثمارية  

البيانات المالية أهم 
متوقع201520162017المبالغ بالمليون ريال سعودي مالم يذكر خالف ذلك متوقع2018   2019

3,54٧ المبيعات   ٢,٨56   ٢,٧59   3,6٧5   3,٨٧5  
5.4%33.٢%-3.4%-١9.5%-٢٠.4%نمو المبيعات

)١,46٢(تكلفة المبيعات  )١,4٨9(  )١,5٧٢(  )١,٨3٢(  )١,٨4٨(  
2,085.1 إجمالي الربح   1,366.8   1,187.6   1,842.4   2,027.3  

١٠9.9١٨٢-١٨.5٢٠١.٢-٨354٢45-١٨٧.٨3٢٢93٧-
)٧١.٢٢(المصروفات العمومية واإلدارية  )٢٧٠.١5(  )١9٧.١9(  )٢١١.99(  )١69.46(  

2,014 الربح التشغيلي   987   808   1,429   1,670  
١٧%٧٧%-١٨%-5١%-3٢%نمو الربح التشغيلي

64.4 الدخل من الفوائد وتكاليف التمويل  )3٠.3(   ٢٧.5   ٧.١   9.9  
- صافي الدخل / المصروفات األخرى   45  )٢3(  )٢4(  )٢3(  
2,078 الربح قبل الزكاة وحقوق األقلية   1,002   812   1,412   1,657  

١١٨ الدخل من إبن البيطار   5٧   94   ٧6   ٨٨  
)66(الزكاة  )٢3(  )٢٧(  )4٠(  )4٠(  

2,130 صافي الربح   1,036   879   1,449   1,705  
١٧.٧%64.9%-١5.٢%-5١.4%-3٢.9%نمو صافي الربح

 األصول 
١,46٠ النقد وما في حكم النقد   ٢٨5   ٢45   9٨6   ٢,٠64  

5,١٧3 ممتلكات وأجهزة ومعدات   5,44٢   5,6٨3   5,65٢   5,63١  
- أصول غير ملموسة   35   53   54   54  

١,٠٢4 أصول غير متداولة أخرى   ١,3١١   ١,4١٨   ١,3٧5   ١,336  

9,012 إجمالي األصول   8,228   8,347   9,154   10,167  
المطلوبات وحقوق المساهمين

٨٢٠ مطلوبات متداولة أخرى   ٨٧٨   ٧٨5   ٨4١   ٨4٧  
596 مطلوبات غير متداولة أخرى   6٧١   69٠   69٧   ٧٠4  

4,١6٧ رأس المال المدفوع   4,١6٧   4,١6٧   4,١6٧   4,١6٧  
١,٨٨٠ احتياطي نظامي   ١,9٨5   ١,٢5٠   ١,٢5٠   ١,٢5٠  

4٢ أرباح مبقاة   5٢   9٨٠   ١,٧٢٠   ٢,٧٠6  
٧,596 إجمالي حقوق المساهمين   6,66٧   6,٨6١   ٧,6٠5   ٨,6٠6  

9,012 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين   8,228   8,347   9,154   10,167  

نسب التقييم األساسية
نسب السيولة
3.4 النسبة السريعة   ١.6   ١.5   ٢.5   3.٧  

١.٨ نسبة النقد   ٠.3   ٠.3   ١.٢   ٢.4  
نسب الربحية

5٢.3%5٠.١%43.٠%4٧.9%5٨.٨%هامش إجمالي الربح
43.١%3٨.9%٢9.3%34.5%56.٨%الهامش التشغيلي

 EBITDA  55.٧%5٢.٢%46.٨%5٠.4%6٨.١%هامش
44.٠%39.4%3١.٨%36.3%6٠.١%هامش صافي الربح
١٧.٧%١6.6%١٠.6%١٢.٠%٢3.٨%العائد على األصول

٢١.٠%٢٠.٠%١3.٠%١4.5%٢٧.6%العائد على حقوق المساهمين
نسب السوق والتقييم

9.٢ قيمة الشركة إلى المبيعات   ١١.٠   ٨.9   ٨.4   ٧.٧  
EBITDA ١3.6  قيمة الشركة إلى   ٢١.9   ١9.٠   ١6.١   ١3.٨  

5.١ ربح السهم )ريال سعودي(   ٢.5   ٢.١   3.5   4.١  
١٨.٢ القيمة الدفترية للسهم )ريال سعودي(   ١6.٠   ١6.5   ١٨.3   ٢٠.٧  

٨٢.٢ سعر السوق *   ٧6.3   59.6   ٧6.5   ٧6.5  
34,٢٢9.٢ القيمة السوقية )مليون ريال سعودي(   3١,٧9١.٧   ٢4,٨33.3   3١,٨٧5.٠   3١,٨٧5.٠  

3.9%3.5%٢.9%3.3%٧.3%عائد توزيع الربح إلى السعر
١6.١ مكرر الربحية   3٠.٧   ٢٨.3   ٢٢.٠   ١٨.٨  

4.5 مكرر القيمة الدفترية   4.٨   3.6   4.٢   3.٧  
 املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال



اإلدارة العامة: طريق امللك فهد، ص.ب. ٢٠43٨ الرياض ١١455 اململكة العربية السعودية، هاتف: ٢٢56٠٠٠-٠١١ فاكس: ٢٢56٠6٨-٠١١

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

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.
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واملبيعات باملنطقة الوسطى

سلطان ابراهيم املطوع
+966 11 2256364

 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - رئيس املراكز االستثمارية 
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