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يوليو ٢٠١٩
تقرير التوقعات

الثاني ٢٠١٩ التوقعات املالية للربع 

نرفق لكم في تقريرنا هذا توقعاتنا لنتائج 38 شركة في الربع الثاني 2019 من مختلف القطاعات. بصفة عامة، من المتوقع أن 
يتراجع إجمالي صافي ربح هذه الشركات بحدود 26% عن ذات الربع من العام السابق نتيجة تراجع أرباح قطاع البتروكيماويات 
بحدود 55% خالل نفس الفترة. في المقابل، نتوقع تحســن أداء قطاع المصارف المتوافقة مع الشــريعة اإلسالمية بنسبة %14، 
ونتوقع أن تقفز أرباح قطاع األسمنت خالل نفس فترة المقارنة بمعدل 721% نتيجة لتحسن أسعار البيع. أيضا، نتوقع نمو جيد 
ألرباح قطاع االتصاالت بحدود 25.1% عن ذات الربع من العام الســابق بدعم من قوة أداء شركة االتصاالت السعودية وتوقعات 

بتحسن ربحية زين السعودية لالتصاالت. 

عموما، اتســم أداء الســوق بالقوة خالل الربع مع دخول اســتثمارات أجنبية تزيد عن 32.0 مليار ريال سعودي، حيث ارتفعت 
الملكية األجنبية في السوق اليوم إلى 7.45% من 4% في بداية العام، وبالرغم من دخول هذه التدفقات الكبيرة إلى السوق، إال أن 
االرتفاعات المنتظرة في األسهم تأخرت بسبب مخاوف تأثير الحرب التجارية بين الواليات المتحدة األمريكية والصين وتذبذبات 
أسعار النفط. يبدو أن هذه المخاوف تتزايد مما دفع بمنظمة الدول المصدرة للنفط - أوبك لتمديد اتفاق تخفيض اإلنتاج لمدة 9 

شهور إضافية. عموما، اتخذت الواليات المتحدة األمريكية والصين قرارا بالتوقف عن فرض تعريفات جمركية إضافية. 

أيضا، كانت نتائج نمو الناتج المحلي اإلجمالي السعودي للربع األول 2019 إيجابية بنمو 1.7% عن ذات الربع من العام السابق، 
منها نمو غير نفطي بمعدل 2.1%. باإلضافة لما ســبق، فإن حدوث فائض في الحســاب الجاري يشــير إلى نجاح السياســات 
الحكومية. بدأ عرض النقود باالتســاع، حيث بلغت الزيادة السنوية خالل شــهر مايو 4.9%، وهي أعلى نسبة منذ شهر نوفمبر 
2015. عموما، هنالك عدة مؤشرات على تعافي االقتصاد السعودي بدعم من نمو الناتج المحلي اإلجمالي، النفطي وغير النفطي. 

البنوك:  قطاع 

سيســتمر قطاع البنوك في تحقيق نمو قوي لصافي الربح خالل الربع الثانــي 2019 بدعم من ارتفاع معدالت اإلقراض، بينما 
يتوقع أن تســتمر معدالت اإلقراض حول مستواها عن الربع السابق. من المتوقع استمرار تباطؤ نمو الودائع واالئتمان مع بقاء 
المؤشــرات االقتصادية دون تغيرات مهمة. مــن المتوقع أن يعلن مصرف الراجحي عن صافي ربــح يقارب 2.9 مليار ريال 
ســعودي بدعم من الزيادة في الودائع بحدود 1.5% عن الربع الســابق مع استقرار معدل اإلقراض إلى الودائع حول 80%، في 
حين ال نتوقع حدوث تغيرات مهمة في معدالت اإلقراض مقارنة بالربع السابق. أيضا، نرى مساهمة من انخفاض تكلفة المخاطر 
في صافي ربح المصرف. من هنا، نرى حدوث نمو قوي في القروض العقارية مما ينعكس في نمو القطاع، خاصة لدى البنوك 

األكثر تعرضا لقروض قطاع األفراد.

البتروكيماوية:  الصناعات 

نتوقع اســتقرارا في أرباح قطاع البتروكيماويات السعودي خالل الربع الثاني 2019 مقارنة بالربع السابق، وذلك نتيجة للطلب 
الموســمي في ظل استقرار أسعار بيع غالبية المنتجات، بينما نتوقع حدوث انكماشات في الهوامش بسبب ارتفاع أسعار المواد 
األولية. بصفة عامة، من المتوقع أن يتراجع أداء قطاع البتروكيماويات السعودي في الربع الثاني 2019 عن ذات الربع من العام 

السابق بحدود 50%، نتيجة انخفاض أسعار وهوامش المنتجات، حيث يستمر الضغط على الهوامش للربع الرابع على التوالي.

ارتفع ســعر خام )برنت( في أبريل إلى 75.5 دوالر أمريكي لكل برميل محققا أعلى مســتوى منذ نوفمبر 2018، حيث ارتفع 
بنســبة 7.4% مقارنة بالربع الســابق إلى 68.5 دوالر أمريكي في المتوسط لكل برميل. بصفة عامة، حصلت أسعار النفط على 
دعم نتيجة للعقوبات األمريكية على إيران والمخاوف الجيوسياســية. نعتقد أن االنتعاش في سعر النفط خالل الربع كان العامل 
األساســي للزيادة في أســعار معظم المواد الخام، في حين استقرت أو انخفضت قليال أســعار معظم المنتجات البتروكيماوية 
الوسيطة والنهائية. ارتفع متوسط أسعار المواد األولية مثل النافثا عن الربع السابق بنسبة 5.1% إلى 544 دوالر أمريكي للطن، 
كما ارتفع متوسط أسعار الغازات الطبيعية المسالة، البروبان والبيوتان، عن الربع السابق بحدود 8.1% و5.0% على التوالي. كان 
التراجع األكبر في أسعار المنتجات البتروكيماوية األساسية عن الربع السابق في كل من اإليثيلين بنسبة 11.6% إلى متوسط سعر 
877 دوالر أمريكي للطن وجاليكول اإليثيلين األحادي - آسيا وخالت الفينيل األحادي بنسب 10.3% و4.7% على التوالي. عموما، 
ارتفع متوســط أســعار المنتجات النهائية مثل البولي بروبيلين في آسيا عن الربع السابق بنسبة 2.2% بينما انخفضت مشتقات 
اإليثيلين مثل البولي ايثيلين عالي الكثافة والبولي إيثلين منخفض الكثافة عن الربع السابق بنسبة 1.5%، كما ارتفع متوسط سعر 

اليوريا عن الربع السابق بنسبة 4.4% إلى 269 دوالر أمريكي للطن. 

من المتوقع أن يرتفع صافي ربح ينســاب عن الربع السابق بنسبة 6.4% إلى 415.7 مليون ريال سعودي مدعومة بتوقعاتنا 
بتحســن معدالت التشــغيل وزيادة الطاقة اإلنتاجية الحالية لمصنع جاليكول اإليثيلين األحادي، وكذلك صافي ربح سافكو 
بنسبة 20.7% خالل نفس فترة المقارنة إلى 405 مليون ريال سعودي بدعم من تحسن أسعار اليوريا وزيادة حجم المبيعات 
بعد إغالق مصنع سافكو - 3 لمدة 117 يوما خالل الربع األول/الثاني 2019. في المقابل، يتوقع المزيد من الخسائر لشركة 
كيان في الربع الثاني 2019 إلى 291 مليون ريال ســعودي من 197 مليون ريال ســعودي في الربع السابق، نتيجة تراجع 
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الثاني ٢٠١٩ التوقعات املالية للربع 

هامش ربح المنتجات واســتمرار انخفاض أســعار منتجات جاليكول اإليثيلين األحادي والبولي كربونات )50% من إجمالي 
محفظــة المنتجات(. توقعات صافــي ربح المتقدمة للبتروكيماويات إيجابية بنمو 4.7% عن الربع الســابق نتيجة ارتفاع 
متوســط أســعار البولي بروبيلين وحجم المبيعات بعد انتهاء الصيانة المجدولة لمدة 11يوم في الربع األول 2019 لمصنع 

البروبيلين.

قطاع الرعاية الصحية:

ارتفــاع متوقع في إيــرادات وصافي ربح قطاع الرعاية الصحية للربع الثاني 2019، بنمو في اإليرادات عن ذات الربع من العام 
الســابق بنسبة 3.7%، بدعم من اإلضافات في الطاقة االستيعابية التي قامت بها معظم الشركات، كما نتوقع ارتفاع صافي الربح 
عن ذات الربع من العام الســابق بنسبة 10.5%. سيكون هذا النمو بقيادة االرتفاع المتوقع في صافي ربح دله التي من المتوقع 
أن تعلن عن صافي ربح بقيمة 35.6 مليون ريال ســعودي )ارتفاع 68.2% عن ذات الربع من العام السابق(، باإلضافة لالرتفاع 
المتوقع في إيرادات المواســاة عن ذات الربع من العام السابق بنســبة 10.6%. نتوقع أن ترتفع إيرادات جميع شركات قطاع 

الرعاية الصحية عن ذات الربع من العام السابق باستثناء شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية.

قطاع االتصاالت:

تفوق قطاع االتصاالت على مؤشــر الســوق الرئيسي في الربع األول 2019 بسبب رئيســي من تغير هيكل رسوم التشغيل، 
حيث اعترفت شــركات االتصاالت بعكس مخصصات غير متكررة. حققت جميع شركات االتصاالت الثالثة تحسن في الهامش 
في الربع األول 2019، وسيســتمر توســع الهوامش في الربع الثاني 2019. تزامنت هذه الفترة مع عطالت شــهر رمضان 
المبارك وعيد الفطر، حيث ســيكون لها تأثير سلبي على نمو اإليرادات. من المتوقع أن يستمر األداء القوي لشركة االتصاالت 
الســعودية بصافي ربح 2.7 مليار ريال سعودي، ارتفاع 10.8% عن ذات الربع من العام السابق، كما نتوقع أن تحقق شركة 
زين نتائج إيجابية وارتفاع الهوامش وتحسن المبيعات، وكذلك موبايلي بصافي ربح يقارب 68.7 مليون ريال سعودي نتيجة 

تحسن الهوامش والمبيعات.

قطاع التجزئة:

ينتظــر أن يحقق قطاع التجزئة نمو إيجابي في صافي ربــح الربع الثاني 2019 عن ذات الربع من العام الماضي بدعم من نمو 
المبيعات وتحســن هامش إجمالي الربح. نتوقع صافي ربح لشــركة ســاكو بحدود 21.5 مليون ريال سعودي بدعم من نمو 
المبيعات بنسبة 10.8%. افتتحت جرير للتسويق معرضين جديدين خالل الربع الثاني 2019 والذي يتوقع أن يزيد من مبيعات 
الشركة، كما نتوقع ربح سهم بقيمة 1.47 ريال سعودي خالل الفترة، بارتفاع 8.3% عن ذات الربع من العام السابق، مع توقعات 

بارتفاع مبيعات أسواق العثيم بنسبة 7.3% بعد زيادة عدد الفروع كما نتوقع تحسن هوامش إجمالي الربح. 

قطاع األسمنت: 

انخفضت اإلرســاليات المحلية خالل الخمسة شهور األولى 2019 عن ذات الفترة من العام السابق بنسبة 11.2%، كما انخفضت 
إرســاليات األسمنت لشــهري أبريل ومايو عن ذات الفترة من العام السابق بنسبة 12.5% إلى 6.4 مليون طن. عموما، نتوقع أن 
تتعافى خالل شهر يونيو ما بين 10% إلى 15% عن الشهر السابق نتيجة التحسن المتوقع ألنشطة البناء بعد انتهاء شهر رمضان 
المبارك )27 يوم من رمضان خالل شهر مايو(. لشهري أبريل ومايو، سجلت أسمنت ينبع أكبر انخفاض في اإلرساليات عن ذات 
الفترة من العام الســابق بنســبة 41.4% من 836 ألف طن إلى 490 ألف طن، تليها أسمنت العربية التي أظهرت انخفاض خالل 
نفس الفترة بنســبة 30.3% إلى 318 ألف طن، في المقابل حققت األســمنت الســعودية ارتفاع طفيف في اإلرساليات عن ذات 

الفترة من العام السابق بنسبة %1.

تفوق قطاع األسمنت على مؤشر السوق الرئيسي في الربع األول 2019 نتيجة االرتفاع الكبير في أسعار البيع وزيادة الصادرات. 
لذلك، نتوقع اســتمرار ارتفاع سعر الطن في الربع الثاني 2019 لتعويض االنخفاض المتوقع في حجم المبيعات عن ذات الربع 
من العام الســابق. من المتوقع أن يحقق قطاع األســمنت صافي ربح في الربع الثاني 2019 بقيمة 477.0 مليون ريال سعودي 
)ارتفاع 720% عن ذات الربع من العام الســابق(. من المتوقع أن تعلن أســمنت ينبع عن صافي ربح بقيمة 49.7 مليون ريال 
سعودي، ارتفاع 965% عن ذات الربع من العام السابق نتيجة ارتفاع األسعار المحققة، كما نتوقع أن تعلن األسمنت السعودية 
عن صافي ربح بقيمة 108.8 مليون ريال سعودي بنمو عن ذات الربع من العام السابق يقارب 87.5% نتيجة ارتفاع أسعار البيع 
واتســاع حصة الشركة الســوقية في المنطقة الوسطى. ألسمنت العربية نتوقع صافي ربح يقارب 25.8 مليون ريال سعودي 
مقارنة بتســجيل خســائر في الربع الثاني 2018 نتيجة ارتفاع أسعار البيع على الرغم من انخفاض حجم المبيعات بشكل كبير 

واستمرار الخسائر لدى شركتها التابعة في األردن، شركة أسمنت القطرانة. 
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اإليرادات المتوقعة اسم الشركةرمز الشركة
الثاني ٢٠١٩ للربع 

صافي الربح المتوقع 
الثاني ٢٠١٩ للربع 

ربح السهم المتوقع 
الثاني ٢٠١٩  للربع 

)ريال سعودي(

النمو المتوقع عن 
الربع السابق

النمو المتوقع عن 
نفس الربع من العام 

الماضي

ربح السهم المتوقع 
للعام ٢٠١٩ 

)ريال سعودي(

مكرر الربحية المتوقع 
للعام ٢٠١٩ )مرة(

البنوك
12.94.3516.0%0.5%4,1182,901.01.16مصرف الراجحي1120
15.31.8613.1%1.1%1,335716.20.48مصرف اإلنماء1150
18.21.6816.2%3.0%779326.10.43بنك البالد1140

االتصاالت
10.85.5618.7%-1.5%13,2482,7071.4االتصاالت السعودية7010
0.3375.1غ/ذ*2.2%3,24268.70.09موبايلي 7020
0.9713.1غ/ذ*5.2%2,104.9136.00.23زين السعودية7030

تجزئة السلع الكمالية
8.38.5020.0%-24.6%1,874.7176.11.47جرير4190
0.61.4015.9%غ/ذ*1,801.4250.81.19فواز الحكير**4240
5.32.9623.0%11.5%385.421.50.60ساكو4008

املواد األساسية
5.1822.2-49.8%-1.4%36,808.33,360.11.12سابك2010
0.9817.3-73.1%-33.3%739.8106.40.16التصنيع2060
3.3618.9-49.4%6.4%1,689.1415.70.74ينساب2290
4.0122.4-1.3%20.7%839.0405.00.97سافكو2020
1.5712.4-40.3%0.3%1,531.8258.10.35سبكيم2310
3.8015.5-33.1%4.7%666.6169.50.86المتقدمة2330
غ/ذ*)0.06(غ/ذ*-47.5%)0.19()291.2(2,469.4كيان2350
1.614.6-45.6%-16.2%1,988.1156.80.33بتروكيم2002
غ/ذ*)0.20(غ/ذ*-11.7%)0.12()142.1(4,113.2معادن1211
1.3213.3غ/ذ*-21.7%182.555.30.27أسمنت اليمامة3020
87.53.1822.4%-17.8%317.3108.80.71أسمنت السعودية3030
203.13.1616.1%-8.8%290.2109.30.78أسمنت الجنوبية3050
207.72.8416.6%1.0%132.856.60.63أسمنت القصيم3040
1.5616.9غ/ذ*-30.7%147.425.80.26أسمنت العربية3010
965.01.4621.9%-31.7%195.449.70.32أسمنت ينبع3060
272.30.8714.9%-11.2%113.536.80.19أسمنت المدينة3003
110.72.0414.7%-14.1%170.039.50.46أسمنت الشرقية3080

الرعاية الصحية
9.10.8225.7%-10.0%238.621.70.18الحمادي4007
3.7324.0-4.5%-21.8%451.383.90.84المواساة4002
9.82.0128.5%-25.8%200.422.20.50رعاية4005
68.21.9725.4%-10.5%286.331.50.42دله الصحية4004

المستشفى السعودي 4009
1.0226.8-17.4%94.1%335.328.30.40األلماني

الخدمات االستهالكية
136.71.215.8%4.4%518.3112.00.37سيرا القابضة1810

إنتاج األغذية
2.0126.6-4.3%88.0%3,842.9631.90.63المراعي2280

قطاعات أخرى 
0.02.5013.1%-2.0%251.240.80.57بدجت السعودية4260
2.15.9614.4%18.8%598.5123.01.50التموين6004
9.32.2812.6%18.4%663.9123.30.66الخدمات األرضية4031
4.24.1118.9%13.0%2,170.277.20.86العثيم4001
1.6217.2-28.1%-23.5%1590.1137.20.35بحري4030

املصدر: تداول، األسعار كما يف 2 يوليو 2019
*غ/ذ: غري ذي معنى
املالية يف مارس 2020 السنة  **تنتهي 
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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 |  8١١ ٠٠6 ٩٩٩٩

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 ووكيل 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

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 أو 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/أو 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.

رئيس إدارة االبحاث

طلحة نزر
+966 11 2256250

t.nazar@aljaziracapital.com.sa

محلل أول

جاسم اجلبران
+966 11 2256248

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

محلل

عبدالرحمن املشعل
+966 11 2256374

A.Almashal@Aljaziracapital.com.sa

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 واملدير املكلف 

للمنطقة الغربية واجلنوبية

سلطان إبراهيم املطوع
+966 11 2256364

 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa


