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بلغت قيمة ســوق تأجير الســيارات في المملكة العربية السعودية في العام 2019 ما يقارب 6.9 مليار ريال سعودي، بنمو مستمر خالل األعوام القليلة الماضية. 

تأثر القطاع في العام 2020 نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19” وما تبعه من إجراءات للحد من انتشاره مثل الحظر ومنع السفر وإيقاف 

الحج والعمرة. التأثير األكبر كان على أعمال التأجير قصير األجل، بينما كان التأجير طويل األجل مستقر نسبيا. مما مكن شركات القطاع التي توفر تأجير طويل 

وقصير األجل من تخفيف الصعوبات إلى حد ما. أيضا، ســاعد ارتفاع مبيعات الســيارات المســتعملة في التخفيف من آثار تراجع إيرادات التأجير قصير األجل. لم 

الدولية  الحدود  العام 2021، بدعم من إعادة فتح  التعافي خالل ما تبقى من  التعافي ببطء. يتوقع أن يستمر  الوباء، حيث يستمر  القطاع مستواه قبل تأثير  يسترد 

القادمة،  الفترات  اللقاحات خالل  اللقاحات وارتفاع أعداد الحجاج والمعتمرين مقارنة بالعام الماضي. مع زيادة أعداد الحاصلين على  وزيادة أعداد الحاصلين على 

يتوقع أن تعود أعمال التأجير قصير وطويل األجل لدى شــركات تأجير الســيارات إلى النمو، بدعم من تحسن النشاط التجاري واالنفتاح االقتصادي وزيادة الدخل 

السياحة.   والتركيز على  الجديدة  التأشيرات  لسياسة  بإضافة  لإلنفاق،  المتاح 

• تحسن الطلب في قطاع تأجير السيارات بدعم من ارتفاع اإلنفاق السياحي والنمو القوي للقطاع غير النفطي واإلصالحات الهيكلية:•ارتفع•إجمالي•اإلنفاق•السياحي•	

في•المملكة•العربية•السعودية•خالل•الفترة•من•2014•إلى•2019•بمعدل•نمو•سنوي•مركب•9.6%•إلى•149.7•مليون•ريال•سعودي••من•94.8•مليون•ريال•سعودي.•نتوقع•استمرار•

زخم•الدعم•الحكومي•لتطوير•السياحة•في•المملكة•العربية•السعودية،•كما•تخطط•أيضا•الحكومة•لزيادة•أعداد•الحجاج•والمعتمرين•)العدد•المستهدف•بحلول•العام•2030:•30•مليون•

شخص(،•األمر•الذي•نتوقع•أن•ينعكس•إيجابا•على•قطاع•تأجير•السيارات.•باإلضافة•لما•تقدم،•يتوقع•أن•ينعكس•النمو•القوي•في•القطاع•غير•النفطي•)نمو•بمعدل•سنوي•مركب•خالل•

الفترة•من•2014•إلى•2019•عند•19.8%(•في•تعزيز•نشــاطات•األعمال•في•مختلف•القطاعات،•األمر•الذي•ســيرفع•الطلب•من•قطاع•الشركات.•أيضا،•سيستفيد•قطاع•تأجير•السيارات•

من•اإلصالحات•الهيكلية•والتنظيمية•األخيرة،•مثل•تطوير•البنية•التحتية•للنقل•والسماح•للمرأة•بقيادة•السيارات•ومبادرات•تعزيز•األنشطة•الترفيهية•في•المملكة.

• زيادة تفضيل استئجار السيارات لفترات طويلة بدال من اقتنائها:•اتسع•سوق•تأجير•السيارات•في•المملكة•العربية•السعودية•بمعدل•نمو•سنوي•مركب•عند•8.2•%•خالل•الفترة•	

من•2014•إلى•2019،•حيث•وصل•إلى•3.0•مليار•ريال•ســعودي•من•2.0•مليار•ريال•ســعودي.•ساهم•أيضا•في•هذا•االتساع•زيادة•تفضيل•الجهات•الحكومية•لتأجير•السيارات•على•

شــراء•الســيارات•الجديدة.•نتوقع•أن•ينتقل•أيًضا•هذا•التوجه•إلى•القطاع•الخاص،•األمر•الذي•من•شأنه•أن•يعزز•من•استمرار•النمو•القوي•في•سوق•التأجير.•من•جهتها،•تركز•شركات•

التأجير•أيًضا•على•تخصيص•جزء•كبير•من•أسطولها•للتأجير•قصير•األجل،•حيث•يضمن•لها•إيرادات•ثابتة•ومتسقة•كما•هو•الحال•مع•العقود•طويلة•األجل.

• زيادة في الطلب على السيارات المستعملة:•يستمر•ارتفاع•الطلب•على•السيارات•المستعملة•في•المملكة،•مقابل•تراجع•في•مبيعات•السيارات•الجديدة.•ارتفعت•مبيعات•السيارات•	

المستعملة•خالل•الفترة•من•2014•إلى•2019•بمعدل•سنوي•مركب•وصل•إلى•19.9%•،•بينما•انخفضت•مبيعات•السيارات•الجديدة•بنسبة•11.9%.•أدى•تطبيق•ضريبة•القيمة•المضافة•

بنسبة•5%•في•العام•2018•ثم•زيادتها•إلى•15%•في•2020•إلى•تحول•المشترين•إلى•السيارات•المستعملة.•أيضا،•انعكس•انتشار•الوباء•على•أسعار•النفط•واالقتصاد•مما•أثر•على•القوة•

الشرائية•للمستهلكين،•وبالتالي•زيادة•الطلب•على•السيارات•المستعملة.

• مرونة نموذج األعمال تدعم سرعة التعافي:•تنتهج•شركات•تأجير•السيارات•نموذج•أعمال•مرن،•حيث•يتضمن•هذا•النموذج•أعمال•تأجير•السيارات•لفترات•قصيرة•وطويلة.•تعتبر•	

أعمال•التأجير•قصير•األجل•حيوية•بشــكل•كبير•وتوفر•فرص•نمو•جيدة،•كما•توفر•أعمال•التأجير•طويل•األجل•مصدر•ثابت•لإليرادات.•عموما،•عند•انخفاض•الدخل•المتاح،•في•وقت•

االنكماش•االقتصادي،•يرتفع•الطلب•على•الســيارات•المســتعملة•بشكل•عام؛•حيث•يتيح•ذلك•للشركات•تحقيق•مكاسب•من•بيع•جزء•من•أسطولها•للسيارات•المستعملة•ومواجهة•تأثير•

التباطؤ•االقتصادي•على•األعمال•الرئيسية.•كانت•قدرة•هذا•النموذج•على•توفير•المرونة•واضحة•خالل•الجائحة،•حيث•كان•قطاع•تأجير•السيارات•أقل•تأثرا•مقارنة•بالقطاعات•األخرى•

ذات•العالقة•بالسياحة•والنقل.•لذلك،•من•المتوقع•سرعة•التعافي•في•حال•عودة•الظروف•إلى•طبيعتها.

نبدأ•تغطيتنا•لشركة ذيب لتأجير السيارات•)ذيب(•مع•سعر•مستهدف•59.0 ريال سعودي•للسهم••وتوصية•“زيادة المراكز”•بارتفاع•محتمل•بحدود•11.1%،•كما•نرفع•من•السعر•

المستهدف•للشركة المتحدة الدولية للمواصالت•-•بدجت•إلى 51 ريال سعودي•للسهم•والتوصية•إلى•“زيادة المراكز”.

الجدول 1: السعر املستهدف والتوصية

الشركة صيةاسم  لتو )ريال ا املستهدف  الســعر 
للسهم( سعودي 

)ريال  الحايل  السوق  ســعر 
للسهم( املستهدفسعودي  السعر 

السعودية املراكزبدجت  18.6%51.043.0زيادة 

املراكزذيب 11.1%59.053.1زيادة 
*األسعار•كما•يف•3•يونيو•2021•
الجزيرة أبحاث• بلومربغ،• املصدر:•

يونيو 2021
تأجري السيارات

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

املصدر:•الجزيرة•كابيتال،•بلومربغ

األداء السعري

زيادة املراكز
51.0السعر املستهدف )ريال سعودي(

  18.6%التغري يف السعر*
املصدر:•تداول•*•السعر•كما•يف•3•يونيو•2021•

أهم البيانات املالية
السنة•املالية•)مليون•ريال•سعودي(

2020
السنة•املالية•
2021•)متوقع(

السنة•املالية•
2022•)متوقع(

9771,0311,089اإليرادات
5.6%5.5%-6.4%نسبة•النمو•%
298324310إجمايل•الربح
188211200صايف•الربح
-5.0%12.3%5.2%نسبة•النمو•%
2.642.962.82ربح•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(

28.5%31.4%30.5%الهامش•اإلجمايل
18.4%20.5%19.2%هامش•صايف•الربح

14.414.515.3مضاعف••الربحية•)مرة(
2.42.32.2مضاعف••القيمة•الدفرتية•)مرة(

3.94.44.7مضاعف••قيمة•الرشكة/EBITDA•)مرة(
4.9%3.5%4.6%عائد•توزيع•األرباح

املصدر:•تقارير•الرشكة،•الجزيرة•كابيتال

أهم البيانات املالية للسوق

3.1القيمة•السوقية•)مليار(•
13.2%األداء•السعري•منذ•بداية•العام•%

5227.1/48.3•أسبوع•األعىل/•األدنى
71.2األسهم•القائمة•)مليون(

املصدر:•تقارير•الرشكة،•الجزيرة•كابيتال

الشـركة المتحدة الدولية للمواصالت )بدجت السعودية( من المرجح االسـتفادة من فرص النمو طويلة األجل 
في هذا القطاع؛ لتستمر المنافسة الشديدة

كان قطاع تأجير السـيارات في بدجت السـعودية هو األكثر تأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 
19” خالل 2020 )تراجعت اإليرادات بنسـبة 32.4%(. نتوقع استمرار الضغط على المدى القصير. من المرجح 
أن تتحسـن ظروف التشـغيل خالل النصـف الثاني مـن العـام 2021،  نتيحة لزيـادة معدل تلقـي اللقاح وفتح 
الحـدود الدولية والتخفيف المتوقع للقيود المفروضة على السـياح الدوليين. على المـدى الطويل، نرى فرص 
نمو في كل من أعمال التأجير طويل وقصير األجل. من المرجح أن تسـتفيد بدجت السـعودية من فرص النمو 
بسـبب موقعها المسـيطر في قطاع تأجير السـيارات طويـل األجل ووجودهـا المتنامي في تأجير السـيارات 

قصير األجل. نرفع من السعر المستهدف إلى 51 ريال سعودي للسهم، ورفع توصيتنا إلى “زيادة المراكز”.

• يعد النمو في السياحة واألنشطة التجارية عامل رئيسي في دعم النمو:•تتضمن•خطط•المملكة•العربية•السعودية•	
جديدة• تأشيرات• سياسة• وتنفيذ• السياحية• الوجهات• لتطوير• كبيرة• مشاريع• في• واالستثمار• السياح• من• المزيد• لجذب•
تتوافق• كما• بالسياحة.• المرتبطة• األعمال• في• النمو• المبادرات• هذه• تعزز• أن• المتوقع• من• الترفيه.• قطاع• في• وإصالحات•
استراتيجية•الشركة•في•زيادة•التركيز•على•قطاع•التأجير•قصير•األجل•مع•بيئة•السوق•المتغيرة،•نتوقع•نمو•جيد•من•خانتين•
في•عائدات•تأجير•السيارات•للشركة•في•السنوات•األربع•إلى•الخمس•القادمة،•وأن•يؤدي•هذا•الى•ارتفاع•إيرادات•الشركة.•

• الطلب على السيارات المستعملة يدعم الهوامش:•شهد•العام•2020•تحول•في•تفضيل•مبيعات•السيارات•المستعملة،•	
حيث•ارتفعت•ضريبة•القيمة•المضافة•على•السيارات•الجديدة•من•5%•إلى•15%.•ارتفعت•إيرادات•بدجت•السعودية•من•بيع•
السيارات•المستعملة•خالل•2020•بنسبة•17.6%.•كما•ساعد•ارتفاع•مبيعات•السيارات•المستعملة•على•تحسن•الهوامش•على•
أن•ضريبة• ارتفاع•بمقدار•200•نقطة•أساس(.•بما• الربح•2020:• اإليرادات•)هامش•إجمالي• انخفاض•إجمالي• الرغم•من•
مما•سيبقي• المستعملة•خالل•2021،• السيارات• على• الطلب• يستمر• أن• المتوقع• فمن• •،%15 عند• زالت• ال• المضافة• القيمة•

هوامش•الربح•مرتفعة.

• السوقية:•في•العام•2020،•كان•أسطول•بدجت•	 الحصة  السوق وتمويل جيد يساعد على توسيع  رائدة في  مكانة 
السعودية•يضم•أكثر•من•26,000•سيارة•وشبكة•كبيرة•مكونة•من•88•فرع•في•جميع•أنحاء•المملكة.•تتصدر•الشركة•سوق•
تأجير•السيارات•وهي•من•بين•أفضل•خمسة•شركات•في•سوق•تأجير•السيارات.•إن•المكانة•الرائدة•لشركة•بدجت•السعودية•
في•السوق•باإلضافة•إلى•المركز•المالي•الجيد•)•الدين•/•حقوق•الملكية•عند•0.02•مرة(،•سيمكنها•من•االستفادة•من•ارتفاع•

الطلب•بمجرد•أن•يبدأ•االقتصاد•في•االنتعاش.

• قد يكون الركود في التأجير وزيادة المنافسة من التحديات الرئيسية: ارتفعت•إيرادات•تأجير•السيارات•في•بدجت•	
السعودية•بمعدل•سنوي•مركب•4.3%•مقابل•معدل•نمو•سنوي•مركب•قدره•8.2%•لسوق•المملكة•العربية•السعودية•خالل•
الفترة•بين•2014•إلى•2019.•كانت•إيرادات•الشركة•من•القطاع•تتراجع•على•مدى•السنوات•الثالث•الماضية.•بالرغم•من•أن•
الشركة•تركز•بشكل•أكبر•على•توسيع•وجودها•في•سوق•تأجير•السيارات•قصير•األجل،•إال•أن•التأجير•طويل•األجل•ال•يزال•
يساهم•بنسبة•50%•تقريبا•في••إجمالي•اإليرادات•حيث•يوفر•القطاع•حماية•إليرادات•الشركة•في•مواجهة•صعوبة•أوضاع•
واإلقبال• النقل• تطبيقات• يؤدي•ظهور• قد• كبير.• تحديا• للشركة•سيشكل• السوقية• الحصة• على• المحافظة• لذلك،• االقتصاد.•

المتزايد•على•الحجز•عبر•اإلنترنت•إلى•مزيد•من•التجزئة•في•السوق•مما•يجعل•المنافسة•شديدة.•

النظرة العامة والتقييم: من•المرجح•أن•تستفيد•“بدجت•السعودية”•من•الفرص•القادمة•نتيجة•نمو•االقتصاد•السعودي•بدعم•من•مكانة•

نمو• إلى•تسريع• السيارات• تأجير• اإليرادات•في•قطاع• األخير•في•مزيج• التحول• الجيد.•سيؤدي• والتمويل• السوق• الرائدة•في• الشركة•

الشركة•بمجرد•أن•يبدأ•االقتصاد•في•التوسع.•عموما،•زيادة•المنافسة•وانخفاض•إيرادات•التأجير•طويل•األجل•تشكل•مصدر•قلق•للشركة.•

أعطينا•وزن•نسبي•لشركة•المتحدة•الدولية•للمواصالت•-•بدجت•عند•75%•للتقييم•على•أساس•خصم•التدفقات•النقدية•)نمو•مستدام•

بنسبة•3.0%•ومعدل•المتوسط•المرجح•لتكلفة•رأس•المال•8.4%(،•ووزن•نسبي•25%•لمضاعف•قيمة•الشركة•إلى•الربح•قبل•الفوائد•

والضرائب•والزكاة•واالستهالك•واإلطفاء•المتوقع•لعام•2022•عند•6.5•مرة،•للوصول•إلى•سعر•مستهدف•بقيمة• 51 ريال سعودي 

للسهم،•بفرصة•لالرتفاع•بنسبة•18.6%.•قمنا•برفع•توصيتنا•للسهم•إلى•“زيادة المراكز”•.
مؤرش السوق الرئييس (يمني) بدجت السعودية
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البيانات المالية  أهم 
2018201920202021 بالمليون ريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك 

متوقع
2022
متوقع

2023
متوقع

قائمة•الدخل•
1,041••اإليرادات• ••1,043 ••977 ••1,031 ••1,089 ••1,154 •

التغير السنوي   %11.3-%0.2%6.4-%5.5%5.6%6.0
766••تكلفة•المبيعات• ••746 ••679 ••707 ••778 ••825 •
275  إجمالي الربح    297   298   324   310   329  

)41(•مصاريف•البيع•والتوزيع• •)43( •)43( •)45( •)44( •)46( •
)56(•مصاريف•إدارية• •)67( •)60( •)61( •)61( •)66( •

4••إيرادات•التشغيل•األخرى• ••2 ••2 •)1( ••3 ••3 •
183  الربح التشغيلي    189   197   218   208   220  

6.0%-4.8%10.9%4.0%3.6%-2.2% النمو مقارنة بالعام السابق 
)8( رسوم التمويل   )5(  )3(  )1(  )1(  )2(  

0••الدخل•من•أرباح•الشركات•التابعة•• •)0( •• • •- •• • •- •• • •- •• • •- •
175  الربح قبل الزكاة     184   194   217   206   219  

)5(•الزكاة• •)6( •)6( •)6( •)6( •)6( •
170  صافي الربح    179   188   211   200   212  

التغير السنوي   %13.7%5.1%5.2%12.3%5.0-%5.9
 قائمة المركز المالي 

 األصول 
14••النقد•واألرصدة•البنكية• ••5 ••147 ••305 ••382 ••430 •
212••أصول•أخرى•متداولة•• ••186 ••194 ••189 ••184 ••185 •

1,208••ممتلكات•ومعدات• ••1,227 ••1,116 ••1,022 ••1,001 ••1,026 •
2••أصول•أخرى•غير•متداولة•• ••2 ••2 ••2 ••2 ••2 •

1,436  إجمالي األصول     1,419   1,458   1,518   1,568   1,643  
 المطلوبات وحقوق المساهمين 

251••إجمالي•المطلوبات•المتداولة• ••215 ••139 ••165 ••175 ••188 •
59••إجمالي•المطلوبات•غير•المتداولة• ••78 ••72 ••62 ••62 ••80 •

712••رأس•المال•المدفوع• ••712 ••712 ••712 ••712 ••712 •
164••احتياطي•نظامي•• ••182 ••201 ••222 ••242 ••263 •

250••ارباح•مبقاة•• ••266 ••362 ••394 ••424 ••456 •
1,126••إجمالي•حقوق•المساهمين• ••1,160 ••1,275 ••1,327 ••1,378 ••1,431 •

1,436  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين     1,453   1,485   1,555   1,615   1,698  
 قائمة التدفق النقدي 

259••من•التشغيل• ••230 ••284 ••653 ••638 ••680 •
)5(•من•االستثمار• •)46( •)5( •)330( •)407( •)467( •
)250( من التمويل   )194(  )137(  )165(  )154(  )165(  

5••التغير•في•النقد•• •)10( ••142 ••159 ••77 ••49 •
14  النقد في نهاية الفترة    5   147   305   382   430  

 أهم النسب المالية 
 نسب السيولة 

0.9••النسبة•الحالية•)مرة(• ••0.9 ••2.5 ••3.0 ••3.2 ••3.3 •
0.8••النسبة•السريعة• ••0.7 ••2.3 ••2.9 ••3.2 ••3.2 •
 نسب الربحية 

28.6%28.5%31.4%30.5%28.5%26.4%•هامش•إجمالي•الربح•
19.1%19.1%21.2%20.1%18.1%17.5%•هامش•الربح•التشغيلي••

57.4%58.4%62.3%62.2%61.7%61.1%•هامش•الربح•قبل•الفوائد•والضرائب•والزكاة•واالستهالك•واالطفاء••
18.4%18.4%20.5%19.2%17.1%16.3%•هامش•صافي•الربح••
12.8%12.6%13.9%12.8%12.4%11.6%•العائد•على•األصول••

15.1%14.8%16.2%15.4%15.6%15.5%•العائد•على•حقوق•المساهمين••
 نسب السوق والتقييم 

1.6••مكرر•قيمة•الشركة•إلى•اإليرادات•)مرة(• ••1.7 ••2.5 ••2.6 ••2.8 ••2.6 •
2.5••مكرر•قيمة•الشركة•إلى•EBITDA•)مرة(• ••2.7 ••3.9 ••4.4 ••4.7 ••4.8 •

2.4••ربح•السهم•)ريال•سعودي(• ••2.5 ••2.6 ••3.0 ••2.8 ••3.0 •
26.4••السعر•في•السوق•)ريال•سعودي(*• ••36.5 ••38.0 ••43.0 ••43.0 ••43.0 •

1,875.3••قيمة•الشركة•السوقية•)مليون•ريال•سعودي(• ••2,597.6 ••2,704.3 ••3,060.2 ••3,060.2 ••3,060.2 •
5.2%4.9%3.5%4.6%2.7%5.7%•عائد•توزيع•الربح•إلى•السعر••

11.0••مكرر•الربحية•)مرة(• ••14.5 ••14.4 ••14.5 ••15.3 ••14.4 •
1.7••مكرر•القيمة•الدفترية•)مرة(• ••2.2 ••2.4 ••2.3 ••2.2 ••2.1 •

املصدر:•البيانات•تقارير•للرشكة•،•أبحاث•الجزيرة•كابيتال
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املصدر:•تداول،•الجزيرة•كابيتال

املصدر:•الجزيرة•كابيتال،•بلومربغ

األداء السعري

زيادة املراكز
59.0السعر املستهدف )ريال سعودي(

  11.1%التغري يف السعر*
املصدر:•تداول•*•السعر•كما•يف•3•يونيو•2021•

أهم البيانات املالية
السنة•املالية•)مليون•ريال•سعودي(

2020
السنة•املالية•
2021•)متوقع(

السنة•املالية•
2022•)متوقع(

660750886اإليرادات
18.1%13.6%4.6%نسبة•النمو•%
162207237إجمايل•الربح
637477صايف•الربح
4.4%17.1%-45.5%نسبة•النمو•%
1.471.721.80ربح•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(

26.8%27.6%24.5%الهامش•اإلجمايل
8.7%9.9%9.6%هامش•صايف•الربح

30.829.5غ/ممضاعف••الربحية•)مرة(
4.54.3غ/ممضاعف••القيمة•الدفرتية•)مرة(

9.58.8غ/ممضاعف••قيمة•الرشكة/EBITDA•)مرة(
2.8%1.9%غ/معائد•توزيع•األرباح

املصدر:•تقارير•الرشكة،•الجزيرة•كابيتال

أهم البيانات املالية للسوق

2.3القيمة•السوقية•)مليار(•
غ/ماألداء•السعري•منذ•بداية•العام•%

5252.0/62.8•أسبوع•األعىل/•األدنى
43.0األسهم•القائمة•)مليون(

املصدر:•تقارير•الرشكة،•الجزيرة•كابيتال

في  رائدة  وسمعة  التوسع  خطط  من  بدعم  اإليرادات  نمو  في  قوي  زخم  )ذيب(:  السيارات  لتأجير  ذيب  شركة 

السوق لدعم النمو خالل الفترة القادمة

في  السياحية  األنشطة  في  المتوقع  النمو  أن  كما  السيارات؛  تأجير  قطاع  في  قوية  مكانة  ذيب  شركة  تمتلك 

المملكة العربية السعودية قد يحسن األداء لهذا القطاع. كما كان توسع الشركة في قطاع تأجير السيارات مثير 

لإلعجاب بشكل كبير منذ إطالق خدماتها في 2014. من المرجح أن ترتفع حصة ذيب السوقية في قطاع تأجير 

من  تستفيد  أن  المتوقع  ومن  المتغير،  العمالء  طلب  مع  التكيف  على  قدرتها  سابقا  الشركة  أظهرت  السيارات. 

تغطيتنا  نبدأ  األسطول.  إدارة  كفاءة  إلى جانب  الفروع  أسطولها وشبكة  توسيع  المستقبلية من خالل  الفرص 

لسهم الشركة بسعر مستهدف 59 ريال سعودي للسهم وبتوصية “زيادة مراكز”.

المملكة• أنحاء• في•جميع• المتنوعة•جغرافيا• الفروع• من• ذيب•شبكة• تمتلك•شركة• المستقبلي:• النمو  لدعم  توسعية  خطط 

العربية•السعودية.•حيث•تخطط•الشركة•الفتتاح•فروع•جديدة•في•مناطق•استراتيجية•خالل•السنوات•المقبلة.•كما•تتطلع•إلى•

توسيع•قطاع•تأجير•السيارات•طويل•األجل•مع•التركيز•على•زيادة•قاعدة•العمالء•وحصتها•السوقية.•باإلضافة•إلى•أن•الشركة•

تعمل•على•تعزيز•حلولها•التقنية•لالستفادة•من•الفرص•الناشئة•عن•التجارة•اإللكترونية•والقطاعات•اللوجستية•سريعة•النمو.•من•

المتوقع•أن•تؤدي•كل•هذه•الجهود•إلى•رفع•نمو•الشركة•في•المدى•المتوسط•إلى•الطويل.

تأثرت•شركة•ذيب،• طبيعتها:• إلى  األوضاع  عودة  بمجرد  السيارات  تأجير  قطاع  في  أخرى  مرة  للتعافي  جيد  وضع 

باعتبارها•أكبر•شركة•لتأجير•السيارات،•بانخفاض•الطلب•بسبب•جائحة•فيروس•كورونا•المستجد•“كوفيد•-•19”.•عموما،•من•

المتوقع•أن•يتعافى•الطلب•بدعم•من•إعادة•فتح•الحدود•الدولية•وتخفيف•القيود•على•السياح•األجانب•في•مايو•2021.•نظرا•للبنية•

التحتية•الجيدة•للشركة•وقاعدة•عمالئها،•من•المتوقع•أن•يعود•قطاع•تأجير•السيارات•بسرعة•إلى•مستويات•ما•قبل•انتشار•فيروس•

كورونا،•حيث•ستبدأ•األوضاع•في•العودة•إلى•طبيعتها.

سجل•قطاع•تأجير•السيارات•في•ذيب•نمو•جيد،•حيث• يستمر الزخم في تأجير السيارات؛ توقع زيادة الحصة السوقية: 

حصل•على•6.5%•من•حصة•السوق•خالل•خمس•سنوات•فقط•من•إطالق•خدماتها.•من•المتوقع•أن•يستمر•نمو•هذا•القطاع•وأن•

تتحسن•حصة•الشركة•في•السوق•بشكل•أكبر.

قاعدة العمالء الجيدة تدعم اإليرادات مستدامه:•كان•“لبرنامج•عضوية•ذيب”•دور•رئيسي•في•توسيع•قاعدة•عمالء•الشركة،•

حيث•ساعد•البرنامج•في•بناء•قيمة•جيدة•للعالمة•التجارية•وقاعدة•العمالء•الدائمين،•التي•ساعدت•في•تحقيق•إيرادات•مستدامة.•

مركز مالي جيد يدعم استراتيجية التوسع: تمتلك•الشركة•معدل•قروض•إلى•حقوق•المساهمين•عند•1.4•مرة،•ومعدل•صافي•

القروض•إلى•الربح•قبل•الفوائد•والضرائب•والزكاة•واالستهالك•واإلطفاء•عند•2.2•مرة.•لذلك،•لدى•الشركة•القوة•المالية•لتنفيذ•

استراتيجيات•التوسع•وتمويل•االستثمارات•في•فرص•النمو.

النظرة العامة والتقييم:•نعتقد•أن•ذيب•في•وضع•جيد•لالستفادة•من•فرص•النمو•في•القطاع.•من•المتوقع•أن•تشهد•األقسام•

الرئيسية•للشركة•)تأجير•السيارات•قصير•األجل•وتأجير•السيارات•طويل•األجل(•نمو•قوي•في•المستقبل.•كما•إن•قدرة•الشركة•

على•جذب•عمالء•جدد•وتوسيع•الخدمات•لتشمل•مجموعة•متنوعة•من•القطاعات•تعطي•فرص•جيدة•آلفاقها•المستقبلية.•بناء•على•

هذه•اإليجابيات••يتوفر•في•السهم•فرصة•لالرتفاع•عن•القيمة•السوقية•الحالية.

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

لتكلفة•رأس•المال•5.6%(،•ومضاعف•قيمة•الشركة•إلى•الربح•قبل•الفوائد•والضرائب•والزكاة•واالستهالك•واإلطفاء•عند•5.6•مرة،•

لنتوصل•إلى•سعر•مستهدف•عند 59 ريال سعودي للسهم مع•فرصة•لالرتفاع•11.1%•من•المستوى•الحالي.•يتم•تداول•سهم•

الشركة•عند•مكرر•ربحية•على•أساس•ربح•السهم•المتوقع•للعام•2022•بمقدار•29.5•مرة.•نبدأ•تغطيتنا•لسهم•الشركة•بالتوصية•

“زيادة مراكز”.	
مؤرش السوق الرئييس (يمني) ذيب
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أكبر شــركة تأجير سيارات في المملكة العربية السعودية )تأجير قصير األجل(

تأسســت•شــركة•ذيب•لتأجير•السيارات•عام•1991،•ومقرها•في•المملكة•العربية•السعودية.•تعتبر•الشــركة•األكبر•في•قطاع•التأجير•قصير•األجل،•بحصة•سوقية•تبلغ•

8.8%.•لدى•الشركة•ما•يقارب•30•عام•من•الخبرة،•مع•قاعدة•عمالء•متنوعة•وأسطول•يضم•ما•يقارب•19,000•سيارة،•كما•في•31•ديسمبر•2020.•تغطي•ذيب•المناطق•

الوســطى•والغربية•والشــرقية•والشمالية•والجنوبية•بعدد•49•فرع•لتأجير•الســيارات•و10•مراكز•لصيانة•السيارات•وفرعين•لبيع•السيارات•المستعملة.•كان•لدى•ذيب•

1,192•موظف•في•جميع•أنحاء•المملكة،•كما•في•31•ديسمبر•2020.•تقدم•الشركة•خدمات•تأجير•السيارات•لفترات•قصيرة•وطويلة•األجل•للعمالء•من•الدوائر•الحكومية•

والقطاع•الخاص•وكذلك•األفراد.•تبيع•الشــركة•أيضا•السيارات•المستعملة•من•خالل•صاالت•العرض•التابعة•لها.

ثالثة قطاعات العمل من خالل 

تعمل•الشــركة•من•خالل•خدمات•تأجير•السيارات•قصير•األجل•)38.6%•من•إيرادات•العام•2020(،•وخدمات•تأجير•

السيارات•طويل•األجل•)37.8%(،•ومبيعات•السيارات•المستعملة•)%23.5(.

يقوم•قســم•خدمات•تأجير الســيارات قصير األجل•بتأجير•سيارات•الركاب•والمركبات•التجارية•على•أساس•

يومي•أو•أســبوعي•أو•شــهري.•تقدم•شــركة•ذيب•خدمات•إضافية،•إلى•جانب•تأجير•السيارات،•مثل•خدمات•

التأمين•والمسافات•المفتوحة•واختالف•مواقع•االستالم•واإلرجاع•والسفر•بالسيارة•وخدمة•الليموزين•والمعدات•

اإلضافية.•ســيطر•العمالء•األفراد•على•إيرادات•القطاع،•حيث•بلغت•91.8%•في•العام•2019؛•بينما•بلغت•نسبة•

الشركات•8.2%•من•اإليرادات.•

تم•البدء•بخدمات•تأجير الســيارات طويلة األجل•من•قبل•ذيب•في•العام•2014.•توفر•الشركة•لهذا•القطاع•

ســيارات•جديدة•وفقا•لمتطلبات•العميل•وتقدم•خدماتها•للعمالء•فــي•كل•من•القطاعين•الخاص•والحكومي.•

عادة•ما•تقوم•شركة•التأجير•بشراء•ســيارة•جديدة•وتسليمها•إلى•العميل،•بحيث•تكون•الشركة•مسؤولة•عن•

جميع•أعمال•الصيانة•للســيارة•المؤجرة•خالل•فترة•اإليجار.•أيضا،•في•حالة•تعطل•السيارة•ألي•سبب،•تقوم•

الشــركة•بتوفير•سيارة•بديلة•من•نفس•الفئة•إلى•حين•االنتهاء•من•إصالح•السيارة•المؤجرة•وإعادتها•للعميل.•

يقوم•العميل•بإعادة•السيارة•المستأجرة•إلى•الشركة•في•نهاية•فترة•التعاقد.

يبيع•قطاع•بيع الســيارات المستعملة•السيارات•من•أسطول•الشركة.•ال•تبيع•الشركة•السيارات•المستعملة•

من•أطراف•أخرى.•بصفة•عامة،•يتم•بيع•السيارات•بعد•انتهاء•دورة•تشغيلها•التي•تتراوح•من•2•إلى•5•سنوات،•

وذلك•بعد•إجراء•أعمال•صيانة•شاملة•بحيث•تكون•جاذبة•ومرغوبة•للمشترين•المحتملين.•تعتبر•قدرة•الشركة•

على•بيع•ســيارات•ذات•جودة•عالية•ومتوسطة•وبأسعار•تنافسية•العامل•الرئيسي•في•نجاح•هذا•القطاع.•يتم•

بيع•السيارات•المستعملة•من•خالل•صاالت•عرض•السيارات•التي•تديرها•الشركة•أو•من•خالل•المزادات•العامة•

أو•المنصة•عبر•اإلنترنت.

٪٣٨٫٦

٪٣٧٫٨

٪٢٣٫٥ خدمات تأجري السيارات قصرية األجل

خدمات تأجري السيارات طويلة األجل

مبيعات السيارات املستعملة

اإليرادات حسب القطاع للعام 2020

املصدر:•نرشة•اإلصدار•الخاصة•ألسهم•الرشكة،•أبحاث•الجزيرة•كابيتال•
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اتجاه إيرادات القطاع

املصدر:•نرشة•اإلصدار•الخاصة•ألسهم•الرشكة،•أبحاث•الجزيرة•كابيتال•
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متوسط اإليراد لكل سيارة مباعة (ريال سعودي)

مبيعات السيارات املستعملة
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التقنية لتوسيع نطاق وصول العمالء وتلبية الطلب المتزايد توسيع الفروع واألسطول، رفع مستوى 

تمتد•شبكة•ذيب•المكونة•من•49•فرع•و10•مراكز•صيانة•وفرعين•لبيع•السيارات•المستعملة•في•13•مدينة•رئيسية•في•المملكة•العربية•السعودية.•تغطي•شبكة•الشركة•14•فرع•

في•المطارات•و35•فرع•في•المدن.•تخطط•ذيب•خالل•الفترة•القادمة•إضافة•المزيد•من•الفروع•في•المواقع•اإلســتراتيجية•بما•في•ذلك•المطارات•والمدن•الســياحية•والســاحلية.•

تشــمل•أهداف•ذيب•للعام•2021•إضافة•أربعة•فروع•لتأجير•الســيارات•في•الرياض•وجيزان•والدمام•وحائل؛•افتتاح•مراكز•صيانة•جديدة•في•ينبع•وجدة•والخبر؛•تحديث•بعض•

الفروع•والمكاتب•اإلدارية•القائمة.•افتتحت•الشــركة،•في•مايو•2021،•فرع•جديد•في•جيزان.•ســتعمل•شبكة•الفروع•الكبيرة•لشركة•ذيب•على•اختراق•سوق•تأجير•السيارات•في•

المملكة•العربية•السعودية•واكتساب•حصة•سوقية•في•قطاع•تأجير•السيارات•قصير•وطويل•األجل.•

من•المتوقع•أن•يتوسع•متوسط•حجم•أسطول•ذيب•بمعدل•نمو•سنوي•مركب•يبلغ•16%•ليصل•إلى•23,697•سيارة•بحلول•العام•2023،•مما•سيؤدي•إلى•ارتفاع•إجمالي•إيرادات•

التأجير•قصير•وطويل•األجل•بمعدل•نمو•ســنوي•مركب•يبلغ•19%•إلى•851•مليون•ريال•ســعودي•في•العام•2023•من•505•مليون•ريال•سعودي•في•العام•2020.•بسبب•النمو•

الجيد•في•إيرادات•التأجير•للشركة•خالل•السنوات•القليلة•السابقة،•من•المتوقع•زيادة•تخصيص•األسطول•لقطاع•تأجير•السيارات•في•المستقبل،•كما•يتوقع•أن•يرتفع•الطلب•على•

تأجير•الســيارات•قصير•وطويل•األجل•في•المملكة•العربية•الســعودية•خالل•الفترة•القادمة.•لذلك،•تتوافق•استراتيجية•الشركة•في•زيادة•حجم•األسطول•لتلبية•ارتفاع•الطلب•مع•

ديناميكية•القطاع•ومن•المرجح•أن•تفيد•الشــركة•من•حيث•اكتســاب•عمالء•جدد•وارتفاع•الحصة•السوقية.•إضافة•إلى•ذلك،•سيؤدي•ارتفاع•الطلب•على•المدى•الطويل•إلى•تحسن•

معدالت•تشغيل•األسطول•مما•ينتج•عنه•توسع•في•الهوامش.

تعتزم•الشركة•االستمرار•دمج•أنظمة•تقنية•المعلومات•الخاصة•بها•مع•المنصات•الحكومية•لتقليل•وقت•معالجة•معامالت•اإليجار.•ترتبط•مشاريع•التكامل•هذه•بمنصة•“إيصال”•

لســداد•الفواتير•التجارية•اإللكترونية•من•خالل•نظام•“ســداد”•للشركات•والجهات•الحكومية؛•منصة•“تم-علم”•ألتمتة•إجراءات•الحصول•على•تفويض•السائقين•من•خالل•خدمة•

“تم”؛•منصة•النفاذ•الوطني•الموحد•على•نظام•الهوية•الرقمية،•للتعرف•على•العمالء.•تعمل•الشركة•أيضا•على•تحسين•الحلول•التقنية•لالستفادة•من•الفرص•الناشئة•عن•التجارة•

اإللكترونية•والقطاعات•اللوجســتية•سريعة•النمو.•تعمل•هذه•الجهود•على•دعم•نمو•الشركة•على•المدى•المتوسط•إلى•الطويل.

سيطرة جيدة على قطاع تأجير السيارات للمساعدة في التعافي السريع؛ وضع جيد لالستفادة من نمو الطلب خالل الفترة القادمة

تأثر•قطاع•تأجير•الســيارات•بشكل•مباشر•باإلجراءات•الوقائية•لفيروس•كورونا•المستجد•“كوفيد•-•19”،•

حيث•انخفضت•اإليرادات•من•هذا•القطاع•في•العام•2020•بنســبة•27.0%.•بدأ•تخفيف•اإلجراءات•الوقائية•

مــع•إعادة•فتح•الحدود•الدولية•فــي•مايو•2021•ومن•المتوقع•تخفيف•اإلجراءات•الوقائية•على•الســياح•

األجانب.•لذلــك،•يتوقع•ارتفاع•عدد•الزوار،•مما•يؤدي•إلى•تعافي•الطلب•في•قطاع•تأجير•الســيارات•في•

النصف•الثانــي•2021.•من•المتوقع•أن•تؤدي•التنمية•المخطط•لها•لقطاع•الســياحة•في•المملكة•العربية•

السعودية•وقرار•الشركات•األجنبية•بإنشــاء•مقارها•اإلقليمية•في•المملكة،•على•المدى•الطويل،•إلى•زيادة•

الطلب.•ستعمل•مكانة•شركة•ذيب•الرائدة•في•السوق•والبنية•التحتية•القوية•الحالية•وقاعدة•العمالء•الكبيرة•

على•دعم•الشركة•في•التعافي•بسرعة•من•أثر•الوباء•واالستفادة•من•فرص•النمو•في•القطاع.
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التركيز على توسيع قاعدة العمالء وزيادة الحصة السوقية في قطاع تأجير السيارات لدفع نمو الشركة خالل الفترة القادمة 

بدأت•شركة•ذيب•بنشــاطها•في•قطاع•تأجير•السيارات•خالل•العام•2014.•حققت•الشركة•نمو•استثنائي•

وأصبحت•من•بين•أفضل•خمســة•شــركات•في•القطاع•،•حيث•حصلت•على•حصة•سوقية•بلغت•6.5%•في•

غضون•خمس•سنوات•فقط•من•بدء•نشاطها.•ارتفعت•إيرادات•ذيب•من•تأجير•السيارات•بمعدل•نمو•سنوي•

مركب•بلغ•52.3%•خالل•الفترة•من•2016•إلــى•2020.•لم•يتأثر•زخم•النمو•بالجائحة•وارتفعت•إيرادات•

القطاع•بشكل•كبير•في•العام•2020•بنسبة•30.6%.•من•المتوقع•أن•تستمر•أعمال•تأجير•السيارات•في•ذيب•

في•تحقيق•نمو•بنســبة•من•خانتين•في•الســنوات•القليلة•القادمة،•بدعم•من•اإلمكانيات•الكبيرة•في•قطاع•

تأجير•الســيارات•في•المملكة•العربية•السعودية•في•ظل•التحول•في•تفضيل•الجهات•الحكومية•والخاصة•

إلى•تأجير•السيارات.

تركز•ذيب•بشــكل•متزايد•على•توسيع•خدمات•التأجير•للعمالء•في•مختلف•القطاعات.•يساهم•قطاع•األغذية•

والمشروبات•حاليا•بأعلى•معدل•في•عائدات•التأجير•للشركة•بنسبة•19%،•يليه•القطاع•الحكومي•بنسبة•%16•

ثم•قطاع•النقل•بنســبة•13%.•تهدف•ذيب•إلى•زيادة•قاعــدة•العمالء•في•قطاعات•النقل•والتوزيع•والخدمات•

اللوجســتية•والخدمات•اإللكترونية•والنقل•المدرسي•والســلع•االستهالكية•وتأجير•سيارات•الشحن.•تسعى•

الشــركة•للدخول•بشكل•أكبر•جغرافيا•في•المناطق•الوسطى•والغربية•والشرقية•مع•توسيع•نطاق•الخدمات•

في•المناطق•الشمالية•والجنوبية.•

بالتالي،•على•أســاس•أداء•ذيب•الجيد•خالل•الفترة•السابقة•في•قطاع•تأجير•السيارات•والتركيز•على•المزيد•

من•التوسع•في•هذا•القطاع،•من•المرجح•أن•ترتفع•الحصة•السوقية•للشركة•خالل•الفترة•القادمة.•

يعزز المزيد من النمو لقاعدة العمالء األفراد بدعم من “برنامج عضوية ذيب” اإليرادات المتكررة المتوقعة

ســاعد•“برنامج•عضوية•ذيب”•الذي•تم•إطالقه•في•بداية•القرن•الحالي•الشــركة•على•استمرار•توسيع•قاعدة•عمالئها،•حيث•ارتفع•عدد•األعضاء•في•إطار•البرنامج•إلى•أكثر•من•300,000•كما•

في•ديســمبر•2020.•توفر•العضوية•للعمالء•مزايا•حصرية•مثل•الخصومات•والمكافآت•وســهولة•الحجز•التي•توفر•للشركة•ميزة•تنافسية•في•جذب•عمالء•جدد•واالحتفاظ•بالعمالء•الحاليين،•

مما•يمكن•الشركة•من•إنشاء•قاعدة•للعمالء•الدائمين•وزيادة•اإليرادات•المتكررة.

يحتوي المركز المالي على مستوى متوسط للديون مما يوفر دعم قوي الستراتيجية التوسع

تركز•إستراتيجية•ذيب•على•االستثمار•في•توسيع••الطاقة•التشغيلية•للحصول•على•حصة•سوقية•أكبر•في•قطاعات•األعمال.•لذلك،•من•المرجح•أن•تبقى•النفقات•الرأسمالية•للشركة•مرتفعة•في•

الســنوات•القليلة•المقبلة.•يوفر•المستوى•المعتدل•للديون•المالية•للشركة•مع•نسبة•القروض•إلى•حقوق•المساهمين•1.4•مرة•معدل•صافي•القروض•إلى•الربح•قبل•الفوائد•والضرائب•والزكاة•

واالســتهالك•واالطفاء•عند2.2•مرة،•فرصة•لجمع•األموال•المطلوبة•للنفقات•الرأسمالية•المســتقبلية•من•خالل•االستفادة•من•المركز•المالي.•لذلك،•يوفر•المركز•المالي•الجيد•لشركة•ذيب•دعم•

• قوي•لتنفيذ•إستراتيجيتها•التوسعية•واإلستفادة•من•فرص•النمو.

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٢ متوقع٢٠٢٣

١٣٦ ١٩١
٢٥٠

٣٢٥
٤٠٦

٦٤٫٣٪٤٨٧
٪٤٠٫٢

٪٣٠٫٦ ٪٣٠٫٠ ٪٢٥٫٠ ٪٢٠٫٠
٪٠

٪٢٠

٪٤٠

٪٦٠

٪٨٠

٠

١٥٠

٣٠٠

٤٥٠

٦٠٠

إيرادات تأجري السيارات طويل األجل (مليون ريال سعودي)
النمو عن العام السابق

نمو إيرادات تأجري السيارات طويل األجل

املصدر:•نرشة•الرشكة،أبحاث•الجزيرة•كابيتال

قطاع تأجري السيارات طويل األجل

األغذية
واملرشوبات

٪١٩

القطاع الحكومي

٪١٦

النقل
٪١٣

اإلنشاءات 
٪١٠

االستشارات
٪٨

قطاعات أخرى
٪٣٤

املصدر:•نرشة•الرشكة،أبحاث•الجزيرة•كابيتال

إضافات عمالء جدد دائمين في إطار “برنامج عضوية ذيب”
201520162017201820192020

األعضاء 300,000+138,739155,046197,140223,420256,560عدد 

السنوي 16.9%+14.8%13.3%27.1%11.8%12.0%النمو 

كابيتال الجزيرة• أبحاث• الرشكة،• تقارير• املصدر:•

يونيو 2021
ذيب لتأجري السيارات )ذيب(

I اململكة العربية السعودية  تقرير القطاع 
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بناء على تقييمنا متعدد الجوانب، توصلنا إلى سعر مستهدف بقيمة 59 ريال سعودي للسهم.

جدول المقارنة مع الشركات المشابهة )المتوقع للعام 2022(:
EBITDAاسم الشركة مكرر قيمة الشركة إلى 

4.7بدجت
PAG US7.2

R US4.2
GY SIX26.8
5.6المتوسط

التقييم النسبي: جدول 
EBITDA )المتوقع للعام 2022( مكرر قيمة الشركة إلى 

جميع•المبالغ•بالمليون•ريال•سعودي،•ما•لم•يحدد•غير•ذلك
EBITDA في القطاع )المتوقع للعام 2022( 5.6مكرر قيمة الشركة الى 

0.0%العالوة/•)الخصم(•مقارنة•بالشركات•المشابهة
1,917القيمة•الضمنية•للربح•قبل•الفوائد•والضرائب•والزكاة•واالستهالك•واالطفاء

622صافي•الديون

1,210القيمة الصافية
43األسهم•)مليون(

28.1القيمة النسبة )ريال سعودي للسهم(

التقييم المختلط
التقييم الوزن المرجحالوزن )%(القيمة العادلةملخص 

•52.0•75%•69.3•خصم•التدفقات•النقدية
EBITDA•7.0•25%•28.1•مكرر•قيمة•الشركة•إلى•

 59.0 المتوسط المرجح للسعر المستهدف آلخر 12 شهر )ريال سعودي(

•53.1•الحد•األعلى•لسعر•اطرح•)ريال•سعودي•للسهم(

11.1%األرباح•الرأسمالية•المتوقعة

أعطينا•وزن•نســبي•لشركة•ذيب•لتأجير•الســيارات•عند•75%•للتقييم•على•أساس•خصم•التدفقات•النقدية•ووزن•نسبي•25%•لمضاعف•قيمة•الشركة•الى•الربح•قبل•
الفوائد•والضرائب•والزكاة•واالستهالك•واالطفاء.•لنتوصل•بذلك•إلى•سعر•مستهدف•يبلغ•59•ريال•سعودي•للسهم.•بناء•على•هذا•السعر•المستهدف،•فإن•مضاعف•

الربحية•على•أســاس•صافي•الربح•المتوقع•للعام•2022•يبلغ•32.8•مرة،•مقابل•29.5•مرة•على•أســاس•سعر•السوق•الحالي•البالغ•53.1•ريال•سعودي.

عوامل المخاطرة:

• من•الممكن•أن•يؤدي•استمرار•تفشي•وباء•فيروس•كورونا••المستجد•“كوفيد•-•19”•أو•التعافي•المتأخر•من•الوباء•إلى•ضعف•الطلب•على•خدمات•الشركة،•	
بالتحديد•في•قطاع•تأجير•السيارات.

• يمكن•لمشاريع•النقل•العام،•مثل•مترو•الرياض•وقطار•الحرمين•السريع،•باإلضافة•النتشار•تطبيقات•النقل،•أن•تخفض•الطلب•على•السيارات•المستأجرة	

• تركيز•اإليرادات•في•أعلى•خمســة•فروع•)أكثر•من•40%•من•إجمالي•اإليرادات•خالل•الســنوات•القليلة•الماضية(•وإحتمال•إغالق•أحد•الفروع•ذات•اإليراد•	
المرتفع•في•حال•عدم•تجديد•اتفاقية•اإليجار•قد•يؤدي•هذا•إلى•خسارة•كبيرة•في•اإليرادات.

• من•الممكن•أن•تؤثر•المنافسة•المتزايدة•والضغط•على•األسعار•بسبب•هيمنة•الحجوزات•عبر•اإلنترنت•على•إيرادات•الشركة•في•شكل•انخفاض•لكل•سيارة•	
أو•فقدان•حصة•سوقية.

• خسارة•عقد•تأجير•رئيسي•مثل•مناقصة•مطار•الملك•عبد•العزيز•الدولي•في•جدة•في•عام••2017•يعرض•فرص•نمو•اإليرادات•للخطر.	

• 	• يحتمل•أن•يمتد•التأثير•السلبي•النخفاض•أسعار•النفط•على•االقتصاد•السعودي•بشكل•عام•إلى•التأثير•على•عمليات•الشركة

يونيو 2021
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البيانات المالية  أهم 
البيانات المالية الرئيسية القيم بالمليون ريال سعودي، ما لم يتم ذكر   

2018201920202021خالف ذلك
متوقع

2022
متوقع

2023
متوقع

 قائمة الدخل 
532.6••اإليرادات• ••631.1 ••660.0 ••749.8 ••885.5 ••1,000.8 •

التغير السنوي   %0.5-%18.5%4.6%13.6%18.1%13.0
)390.0(•التكاليف• •)410.0( •)498.0( •)543.2( •)648.5( •)728.5( •

142.6  إجمالي الربح    221.2   162.0   206.6   237.0   272.3  
)50.8(•مصاريف•التشغيل• •)65.0( •)59.7( •)74.7( •)87.3( •)97.6( •

)50.8(•المصروفات•البيعية•واإلدارية•والعمومية• •)65.0( •)59.7( •)74.7( •)87.3( •)97.6( •
91.8  الربح التشغيلي    152.3   99.3   120.9   136.4   159.3  
التغير السنوي   %54.9%65.9%34.8-%21.8%12.8%16.8

)22.8(•تكاليف•التمويل•)صافي(• •)28.1( •)32.0( •)43.8( •)55.9( •)67.8( •
69.0••صافي•الربح•قبل•الزكاة• ••124.2 ••67.4 ••77.1 ••80.5 ••91.5 •

)2.0(•الزكاة• •)4.1( •)4.1( •)3.1( •)3.2( •)3.7( •
60.1  صافي الربح    116.0   63.2   74.0   77.3   87.8  

التغير السنوي   %109.2%93.1%45.5-%17.1%4.4%13.7
 قائمة المركز المالي 

 األصول 
33••النقد•وما•في•حكمه• ••59 ••40 ••284 ••451 ••550 •

108••أصول•أخرى•متداولة•• ••142 ••169 ••168 ••187 ••201 •
141••مجموع•الموجودات•المتداولة• ••201 ••209 ••452 ••638 ••752 •
750••المباني•والممتلكات•والمعدات• ••1,027 ••979 ••969 ••982 ••1,029 •
1••أصول•أخرى•غير•متداولة•• ••47 ••120 ••168 ••236 ••330 •

892  إجمالي األصول     1,276   1,307   1,589   1,857   2,110  
 المطلوبات وحقوق المساهمين 

359••إجمالي•المطلوبات•المتداولة• ••459 ••460 ••584 ••709 ••832 •
129••قروض•طويلة•األجل• ••316 ••249 ••340 ••431 ••522 •

20••إجمالي•المطلوبات•غير•المتداولة• ••52 ••117 ••153 ••192 ••229 •
154••رأس•المال•المدفوع• ••154 ••430 ••430 ••430 ••430 •
55••احتياطي•نظامي•• ••55 ••6 ••6 ••6 ••6 •

175••ارباح•مبقاة•• ••239 ••45 ••76 ••89 ••91 •
384••إجمالي•حقوق•المساهمين• ••449 ••482 ••513 ••525 ••527 •

892  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين     1,276   1,307   1,589   1,857   2,110  
 قائمة التدفق النقدي 

243••من•التشغيل• ••363 ••362 ••228 ••247 ••277 •
)19(•من•االستثمار• •)4( •)4( •)146( •)193( •)258( •
41••من•التمويل• ••159 •)142( ••163 ••133 ••97 •

266••التغير•في•النقد•• ••517 ••216 ••246 ••187 ••116 •
33  النقد في نهاية الفترة    59   40   284   451   550  

 أهم النسب المالية 
 نسب السيولة 

0.4••النسبة•الحالية•)مرة(• ••0.4 ••0.5 ••0.8 ••0.9 ••0.9 •
0.4••النسبة•السريعة• ••0.4 ••0.4 ••0.8 ••0.9 ••0.9 •
 نسب الربحية 

27.2%26.8%27.6%24.5%35.0%26.8%•هامش•إجمالي•الربح•
15.9%15.4%16.1%15.0%24.1%17.2%•هامش•الربح•التشغيلي••

40.4%38.8%41.0%43.0%54.8%43.6%•هامش•الربح•قبل•الفوائد•والضرائب•والزكاة•واالستهالك•واالطفاء••
8.8%8.7%9.9%9.6%18.4%11.3%•هامش•صافي•الربح••
4.2%4.2%4.7%4.8%9.1%6.7%•العائد•على•األصول••

16.7%14.7%14.4%13.1%25.9%15.7%•العائد•على•حقوق•المساهمين••
 معدل التغطية 

0.94••معدل•الديون•الى•حقوق•المساهمين•)مرة(• ••1.45 ••1.40 ••1.80 ••2.24 ••2.71 •
 نسب السوق والتقييم 

غ/م••مكرر•قيمة•الشركة•إلى•اإليرادات•)مرة(• غ/م•• غ/م•• ••3.9 ••3.4 ••3.2 •
غ/م••مكرر•قيمة•الشركة•إلى•EBITDA•)مرة(• غ/م•• غ/م•• ••9.5 ••8.8 ••7.8 •

1.40••ربح•السهم•)ريال•سعودي(• ••2.70 ••1.47 ••1.72 ••1.80 ••2.04 •
8.9••القيمة•الدفترية•المعدلة•للسهم•)ريال•سعودي(• ••10.4 ••11.2 ••11.9 ••12.2 ••12.3 •

غ/م••السعر•في•السوق•)ريال•سعودي(*• غ/م•• غ/م•• ••53.1 ••53.1 ••53.1 •
غ/م••قيمة•الشركة•السوقية•)مليون•ريال•سعودي(• غ/م•• غ/م•• ••2,283 ••2,283 ••2,283 •

0.661.160.701.001.502.00•توزيعات•األرباح•)ريال•سعودي(•
غ/م••عائد•توزيع•الربح•إلى•السعر•• غ/م•• غ/م•• •%1.9%2.8%3.8

غ/م••مكرر•الربحية•)مرة(• غ/م•• غ/م•• ••30.8 ••29.5 ••26.0 •
غ/م••مكرر•القيمة•الدفترية•)مرة(• غ/م•• غ/م•• ••4.5 ••4.3 ••4.3 •

املصدر:•البيانات•تقارير•للرشكة•،•أبحاث•الجزيرة•كابيتال
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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
ث

إدارة األبحا
إدارة الوساطة والمراكز االستثمارية

ف
صني

صطلحات الت
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 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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