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الملخص 

ϡ  وصل إجمالي الدين العام السعودي مع نهاية العام 2017 إلى مبلغ 443.3 مليار ريال سعودي، وارتفع إلى 483.7 مليار ريال سعودي خالل

الربع األول 2018، كما يتوقع أن يرتفع إلى 570 مليار ريال سعودي على األقل بحلول نهاية العام 2018، أو ما يعادل 21% تقريبا من الناتج 

المحلي اإلجمالي؛ بالتوافق مع هدف الحكومة للعام 2018.

ϡ  تستهدف وزارة المالية أن ال يزيد معدل الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى 30% بحلول العام 2020 من معدل 21% فقط متوقعة بنهاية

العام 2018، مما يعني وجود متسع من المجال لرفع الدين العام. على الرغم من توجه الحكومة السعودية إلى تمويل الدين العام بشكل متكرر 

للحد من العجز المالي للميزانية، إال أنه يتعين عليها الحفاظ على مستويات منضبطة إلجمالي الدين العام. 

ϡ  %65 قد يؤثر ارتفاع الدين بالعملة األجنبية على اإلنفاق العام للحكومة. لذلك، تخطط السلطات إلى تغيير مصادر الدين الحالي ليكون بنسبة

من مصادر محلية و35% مصادر عالمية بدال من 57.35% محلياً و42.65% عالميا في الوقت الحالي. إضافة إلى ذلك، تعتبر خطوة طرح سندات 

حكومية في السوق المالية السعودي - تداول خطوة مهمة نحو تحسن أداء السوق المالية.

ϡ  أن الريال السعودي بالدوالر األمريكي. لذلك، ينبغي  المملكة بسبب ارتباط سعر صرف  النقدية في  السياسة  الخيارات محدودة لدى صناع 

تحافظ المؤسسة على الهامش ما بين معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية - سايبور وسعر الفائدة األمريكي - ليبور. كما أن الخطوة التي 

قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً لسحب فائض السيولة من النظام المصرفي يندرج ضمن نفس االستراتيجية. 

ϡ  في السيناريو الحالي، يعتبر الدين العام للمملكة في وضع جيد، كما أن انخفاض العجز مدعوماً بارتفاع أسعار النفط يعزز من النظرة التفاؤلية

بدعم من العوامل التي تعزز نظرة تفاؤلية. عموماً، ينبغي أن تراقب الحكومة ومؤسسة النقد بانتظام إجراءات التمويل التي من شأنها أن تؤثر 

على االقتصاد بأكمله.
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السعودية - إصدار السندات الدولية

أصدرت المملكة العربية السعودية أول دين عام لها بالدوالر األمريكي أثناء تراجع أسعار النفط في العام 2016 لتسوية بعض أوجه القصور الرئيسية في االقتصاد، 

حيث عملت على سد الفجوة المالية الناتجة من انخفاض أسعار النفط والسيطرة على العجز في الحساب الجاري ودعم احتياطيات النقد األجنبي لفترة زمنية أطول.

تمت أول عملية إصدار لسندات سيادية سعودية بالدوالر األمريكي في أبريل 2016 بقيمة 17.5 مليار دوالر أمريكي، مسجلة بذلك أكبر عملية إصدار سندات من 

أسواق ناشئة على اإلطالق، حيث تجاوزت قيمتها إصدار سندات من األرجنتين بقيمة 16.5 مليار دوالر خالل نفس العام. في العام التالي، قامت المملكة بزيادة 

االقتراض عالميا على مرحلتين: المرحلة األولى من خالل إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة اإلسالمية في أبريل 2017 بقيمة 9.0 مليار دوالر أمريكي ثم سندات 

بقيمة 12.5 مليار دوالر أمريكي في سبتمبر 2017. انتهت المملكة العربية السعودية مؤخراً في أبريل 2018 من رابع إصدار لسنداتها السيادية عالميا بقيمة 11.0 

مليار دوالر أمريكي. كان هذا اإلصدار من ثالثة شرائح، األولى بقيمة 4.5 مليار دوالر أمريكي تستحق في العام 2025 بسعر أعلى بمقدار 140 نقطة أساس من 

سندات الخزانة األمريكية لنفس المدة، والثانية بقيمة 3.0 مليار دوالر أمريكي تستحق في العام 2030 بسعر أعلى بمقدار 175 نقطة أساس عن المعيار المماثل، 

والثالثة بقيمة 3.5 مليار دوالر أمريكي تستحق في العام 2049 بسعر أعلى بمقدار 210 نقطة أساس.

بلغ إجمالي الدين العام السعودي بنهاية العام 2017 مبلغ 443.3 مليار ريال سعودي، وارتفع خالل الربع األول 2018 إلى 483.7 مليار ريال سعودي. أصدرت 

الحكومة سندات دولية في الربع الثاني 2018 بقيمة 41.3 مليار ريال سعودي )11 مليار دوالر أمريكي( وصكوك محلية بقيمة 5.0 مليار ريال سعودي، ليرتفع 

بذلك إجمالي الدين العام إلى 530 مليار ريال سعودي. منذ بداية العام 2018، اقترضت المملكة 18 مليار ريال سعودي )4.8 مليار دوالر أمريكي( من السوق 

المحلية، كما تخطط للحصول على ما يتراوح بين 60 إلى 70 مليار ريال سعودي خالل بقية العام 2018 من خالل إصدار أدوات مالية شهرية بالريال السعودي. 

لذلك، يتوقع أن يرتفع إجمالي الدين العام إلى ما يقارب 570 مليار ريال سعودي بنهاية العام 2018، أو ما يعادل 21% من الناتج المحلي اإلجمالي؛ بالتوافق مع 

هدف الحكومة للعام 2018.

ال يزال العجز المالي مصدرا للقلق بالرغم من ارتفاع أسعار النفط، حيث تخطط الحكومة لزيادة اإلنفاق العام وصوال إلى العام 2023 وإعادة تطبيق إجراءات 

التقشف. لم تتغير خالل السنوات الماضية األسباب التي دفعت الحكومة إلى إصدار السندات عالميا إلى حد كبير. جاء عجز الميزانية مثيرا للقلق، حيث بلغ 98.0 

مليار دوالر أمريكي )15% من الناتج المحلي اإلجمالي( في العام 2015. عموما، كانت عملية إصدار السندات بالدوالر األمريكي عامالً رئيسياً للمساعدة في تغطية 

العجز المالي بشكل كبير للسندات )باإلضافة إلى انتعاش أسعار النفط(، حيث بلغت 79.0 مليار دوالر أمريكي )13% من الناتج المحلي اإلجمالي( خالل العام 

2016. مع وصول إصدار السندات الدولية إلى 21.5 مليار دوالر أمريكي في 2017، تمكنت المملكة من التخفيف جزئياً من األثر على الحساب الجاري بعد وصول 

عجز الميزانية إلى 61.0 مليار دوالر أمريكي )8.9% من الناتج المحلي اإلجمالي(. للعام 2018, تستهدف المملكة عجًزا ماليًا بقيمة 52.0 مليار دوالر أمريكي 

)7.3% من الناتج المحلي اإلجمالي(، حيث ستتجه مرة أخرى إلى أسواق الدين العالمية للحصول على التمويل الالزم.

طرح السندات عالميا لتغطية العجز المالي

املصدر: بلومربغ، وزارة املالية، مكتب إدارة الدين العام السعودي

بيع السندات الدولية - يسار العجز املايل - يمني
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مجال أوسع إلصدار مزيداً من الدين 

تتطلع المملكة إلى أسواق السندات المحلية والعالمية لتقليل العجز المالي، ومع التوجه إلدراج أدوات الدين الحكومي في السوق المالية السعودية – تداول، ستكون 

عملية إصدار أدوات التمويل الحكومي أكثر سيولة وشفافية. بالنظر إلى ميزانية المملكة للسنة المالية 2017، فإن وزارة المالية تستهدف نسبة دين عام إلى الناتج 

المحلي اإلجمالي ال تزيد عن30% بحلول عام 2020، من نسبة 21% متوقعة )مقارنة بمتوسط يصل إلى 41% في دول الخليج و48% في دول البريكس( بحلول نهاية 

السنة المالية 2018، في إشارة لوجود متسع من المجال لزيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي. يعكس هذا االتجاه اعتماد المملكة على تمويل بعض 

مشاريعها التنموية من خالل الدين العام، فضالً عن سد العجز المالي  الذي بدأ في االرتفاع منذ عام 2015. إضافة إلى ذلك، أشار مكتب إدارة الدين العام السعودي 

أنه يتم النظر في بيع أدوات الدين بالعمالت األخرى على المدى الطويل.

وفقاً للسلطات السعودية، تخطط المملكة إلصدار دين إضافي بقيمة 31 مليار دوالر أمريكي في 2018 )11 مليار دوالر أمريكي تم إصدارها( لسد العجز المتوقع 

خالل السنة الحالية. لكن مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة، قد تعيد السلطات السعودية التفكير في خططها األولية لتمويل الدين.

وفقاً لتقديرات رويترز، يعمل رفع متوسط أسعار النفط الخام بمقدار دوالر واحد على مدى العام على تخفيض العجز المالي للمملكة بنسبة من 0.3% إلى %0.4. 

العام 2018 فإن  النفط بعدة دوالرات دعما مهما للميزانية السعودية. منذ بداية  الميزانية، يشكل ارتفاع أسعار  لذلك، بافتراض عدم تغير اإلنفاق المخطط في 

متوسط أسعار النفط )برنت( ارتفعت إلى 69.6 دوالر أمريكي للبرميل مقارنة بمتوسط سعر متوقع في ميزانية العام 2018 بحدود 60 دوالر أمريكي للبرميل. 

تشير تقديراتنا إلى أن ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى 70 دوالر أمريكي خالل العام الحالي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عجز الميزانية بأكثر من 7.0 مليار دوالر 

أمريكي )26.258 مليار ريال سعودي(، مما يسمح للمملكة بالتفكير في الحد من إصدار أدوات الدين العام مستقبال مع استمرار تحسن أسعار النفط. 

خام برنت مقابل العجز المالي

الدين العام مقابل نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي

املصدر: بلومبريغ، وزارة املالية السعودية

املصدر: وزارة املالية السعودية )ميزانية 2018(

العجز املايل - يسار خام برنت - يمني

يل
رم

ل ب
لك

ي 
يك

مر
ر أ

وال
د

كي
ري

أم
الر 

دو
ار 

ملي

٩٨

٧٩

٦١

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

٠

٣٠

٦٠

٩٠

١٢٠

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

الدين العام(مليار ريال سعودي) يسار الناتج املحيل اإلجمايل- يمني الدين العام اىل 
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تكوين الدين المخطط )%( تكوين الدين الحالي )%(

املصدر: الجزيرة كابيتالاملصدر: الجزيرة كابيتال

محيل أجنبي
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محيل أجنبي
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ارتفاع الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي

ارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام 2017 إلى 17.3% ثم إلى 19% خالل الربع األول  2018، كما يتوقع أن تتجاوز معدل  20.0% مع نهاية 

المحلي وليس  التوجه بهدف تطوير السوق واالقتصاد  العام. يمكن أن يكون هذا  الدين  المملكة بوجود متسع مريح لزيادة  الحالي. لذلك، أشارت حكومة  العام 

بالضرورة من أجل التمويل.

الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(

املصدر: ميزانية السعودية لعام 2018، وزارة املالية السعودية
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األثر الخاص ألدوات الدين بالعمالت األجنبية 

من المؤكد أن االستفادة من أسواق التمويل العالمية سوف يتيح للمملكة العربية السعودية الوصول إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين ويساعدها على التقليل من 

“المزاحمة االقتصادية” في السوق المحلي بأدوات منخفضة التكلفة. عموما، سيوفر ذلك للمملكة إمكانية إصدار أدوات دين بفترات استحقاق أطول، كما يساعدها 

على بناء احتياطات أجنبيه، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى االستقرار على المدى القصير في األوقات الصعبة.

في المقابل، يمكن أن تؤدي اإلصدارات بالعمالت األجنبية على نطاق واسع إلى تعرُّض المملكة إلى المزيد من التأثير الخارجي، بالرغم من وجود وجهة نظر مخالفة 

لدى وكاالت التصنيف االئتماني. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لهذا المستوى العالي من التعرض الخارجي تأثير كبير على قدرة مؤسسة النقد العربي السعودي 

)ساما( في تحديد المستوى المطلوب من احتياطات العمالت األجنبية بشكل مستقل.

في النهاية، تخطط السلطات إلى تغيير مصادر الدين الحالية لتصبح اكثر توازًنا بنسبة 65% محليا وعالميا بنسبة 35% بدال من بنسبة 57.35% محلياً و%42.65 

الحالية. عالميا 
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المملكة العربية السعودية مقابل دول مجموعة بريكس )%( المملكة العربية السعودية مقابل دول مجلس التعاون الخليجي )%(

املصدر: صندوق النقد الدويلاملصدر: صندوق النقد الدويل
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التأثير على أسعار الفائدة يحتاج إلى مراقبة

يؤثر إصدار السندات المالية الحكومية لتمويل عجز الميزانية العامة بشكل مباشر على أسعار الفائدة. تعتبر السندات الحكومية استثمارات آمنة، بالتالي هي أدوات 

خالية من المخاطر، األمر الذي يفرض على المصدرين األخريين عرض أسعار فائدة أعلى إلصداراتهم لجذب المستثمرين.

زيادة أسعار الفائدة من بنك االحتياط الفيدرالي األمريكي: تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي السندات الحكومية في السوق المفتوح لضبط معدل سعر 

الفائدة بين البنوك السعودية ضمن مسار سعر الفائدة. رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس للمرة األولى في 15 مارس 

2018 منذ العام 2009، نتيجة التوقعات برفع أسعار الفائدة الفيدرالية. مع ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية، ارتفع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية فوق 

معدل إعادة الشراء للبنك المركزي، والذي جعل مؤسسة النقد العربي السعودي ترفع معدالت الريبو والريبو المعاكس للحفاظ على جاذبية الريال السعودي أمام 

المودعين الذين قد ينتقلون إلى الدوالر األمريكي. كانت الحاجة إلى شروط التسهيل النقدي عامالً رئيسياً أدى إلى محافظة مؤسسة النقد العربي السعودي على 

استقرار معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس إلى الوقت الحالي.

التأثير على أسعار الفائدة: يتأثر معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية بشكل مباشر بمعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس )سعر الفائدة وفق السياسة المالية(. 

حيث يتم تحديد أسعار الفائدة مع األخذ في االعتبار سعر الفائدة المستهدف لالحتياطي الفيدرالي. إذا لم تعمل سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي على مواكبة 

التحرك بأسعار الفائدة للفيدرالي في الواليات المتحدة، فإن ذلك سيؤدي إلى ضغط محتمل على ربط العملة نتيجة زيادة تدفقات رأس المال أو التدفقات الخارجة.

عموما، من غير المستحسن زيادة نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي لالقتصاد الناشئ. ينتج عن االقتراض الحكومي المبالغ فيه إلى ارتفاع أسعار الفائدة 

في السوق وانخفاض االستثمارات الخاصة، هذه ظاهرة تسمى “المزاحمة االقتصادية”. في المقابل، انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي تشمل 

انخفاض اقتراض الحكومة، مما ينتج عنه انخفاض في أسعار الفائدة. قد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة االستهالك الخاص ونمو االستثمارات، مما 

يؤدي في النهاية إلى رفع التصنيف االئتماني للمملكة. عموًما، عندما نأخذ في االعتبار الخطة الجديدة الطموحة للمملكة العربية السعودية في تقليل االعتماد 

على النفط والتركيز على برنامج رؤية السعودية 2030، سنجد أنه ال يزال هناك احتمال بارتفاع في معدل الدين العام. 

سجلت دول مجلس التعاون الخليجي أرقام كبيرة من إصدارات الدين )50.5 مليار دوالر أمريكي( في العام 2017، استحوذت منها المملكة العربية السعودية 

على 42.6%. على الرغم من ارتفاع هذه الحصة، إال أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية هي األقل )17.3%( مقارنة بالدول 

الخليجية األخرى )45.7% في المتوسط( حيث سجلت البحرين أعلى نسبة )90.3%( واإلمارات العربية المتحدة أقل نسبة )%19.5(. 

عندما نقارن المملكة العربية السعودية باألسواق الناشئة مثل مجموعة بريكس، سنجد أنها أقل الدول من حيث الدين الحكومي، حيث تراكم على البرازيل مبلًغا 

كبيًرا جًدا من الدين، مما أدى إلى ارتفاع كبير في نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى 84.0%. عموًما، تتوافق نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

للمملكة العربية السعودية مع روسيا حيث بلغت %17.4.
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الخيارات محدودة لدى صناع السياسة النقدية في المملكة نتيجة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدوالر األمريكي. إذا استمر سعر الفائدة األمريكي - ليبور 

في االرتفاع، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي قد تضطر إلى القيام برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس أو تقيّد السيولة وتسمح للسايبور باالرتفاع 

فوق معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس. لذلك، ينبغي أن تحافظ المؤسسة على الحد األدنى للهامش بين معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية - سايبور 

وسعر الفائدة األمريكي - ليبور. كما أن الخطوة التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي لتخفيف فائض السيولة من النظام المصرفي يندرج ضمن نفس 

االستراتيجية. شهدت المملكة العربية السعودية نفس الموقف في الفترة من 2004 إلى 2006، حيث تجاوز السايبور معدل الريبو والذي كان أقل من سعر الفائدة 

الفيدرالية، نتيجة المخاوف بشأن النمو االقتصادي.

معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية مقابل سعر الفائدة بين البنوك في لندن -ليبور   

سعر الفائدة الفيدرالي مقابل معدل الريبو المعاكس )%(

املصدر: بلومربغ ومؤسسة النقد العربي السعودي

املصدر: بلومربغ ومؤسسة النقد العربي السعودي
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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 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 . 1
10 ٪ 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 . 2
بأكثر 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 . 3
مستويات 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 . 4
أو 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.

رئيس ادارة االبحاث

طلحة نزر
+966 11 2256250

t.nazar@aljaziracapital.com.sa

محلل

CAIA ،سلطان القاضي
+966 11 2256374 

 s.alkadi@aljaziracapital.com.sa

محلل

جاسم اجلبران
+966 11 2256248

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

محلل

وليد اجلبير
+966 11 2256146

W.aljubayr@aljaziracapital.com.sa

محلل

مهند العودان
+966 11 2256115

M.alodan@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

سلطان ابراهيم املطوع
+966 11 2256364

 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - رئيس املراكز االستثمارية 
للمنطقة الغربية واجلنوبية 

منصور حمد الشعيبي 
+966 12 6618443

 m.alshuaibi@aljaziracapital.com.sa


