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أبريل ٢٠٢١
رشكة االتصاالت السعودية

تحديث النظرة االستثمارية

املصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

زيادة املراكز
142.9السعر املستهدف )ريال سعودي(

15.2%التغري يف السعر*
المصدر: تداول * السعر كما في 19 أبريل 2021

إس تي سي: استمرار النمو لعقود قادمة

نقوم بتحديث توصيتنا لشركة إس تي سي للنمو على المدى الطويل بناء على فرصة ارتفاع قيمة الشركة  من خالل طرح 
بعض شركاتها التابعة مثل شركة االتصاالت السعودية حلول و”اس تي سي باي” والعديد من الشركات التابعة األخرى. 
حافظت شركة إس تي سي على األداء القوي خالل العام 2020، حيث بلغت األرباح بدون االستثناءات 10.4 مليار ريال 
سعودي حيث دعم الطلب القوي على البيانات من اإليرادات والتي من المتوقع أن تستمر بالتحسن، كما سيؤدي تبني 
التكنولوجيا من قبل الجماهير إلى دفع نمو البيانات في المستقبل، كما من المرجح أن يدعم اعتماد شبكة الجيل الخامس 
مما ذكر. تقدم أعمال حلول المؤسسات كنموذج جديد لإليرادات ولكن من المتوقع أن تولد تدفقات نقدية حرة أقل. نقوم 

تحديث توصيتنا للسعر المستهدف إلى 142.9 ريال سعودي للسهم والتوصية “زيادة المراكز”.

من المتوقع أن يؤدي اعتماد شبكة الجيل الخامس إلى زيادة استخدام البيانات، كما نتوقع تحسن متوسط العائد 
لكل مستخدم 

تعد بيانات شبكة الجيل الخامس ضرورية في التبني المبكر للتقنيات الجديدة مثل السيارات ذاتية القيادة وإنترنت األشياء 
والترفيه الغامر، وما إلى ذلك. باإلضافة، فإن الدافع القوي للمدن الذكية مثل نيوم سيقود نمو البيانات، حيث سيكون 
لشبكة الجيل الخامس والمزيد من التقنيات الجديدة دور محوري. نظًرا القتصاد المملكة العربية السعودية القوي وحصة 
الفرد الصحية والتركيبة السكانية المواتية للشباب، فإن التبني المبكر للتقنيات الجديدة هو القاعدة في العادة. نعتقد أن 

مع تقديم األجهزة المنزلية الذكية، ال بد أن ينمو حجم استخدام بيانات الذكية. وفقا لشركة إيريكسون -  

“من المتوقع أن يصل إجمالي حركة بيانات الهاتف المحمول على مستوى العالم إلى حوالي 51 إكسابايت شهرًيا بحلول 
نهاية 2020 ومن المتوقع أن ينمو بمقدار 4.5 لتصل إلى 226 إكسابايت شهرًيا بحلول العام 2026. يمثل هذا الرقم بيانات 
الهاتف النقال التي سيستهلكها أكثر من 6 مليار شخص يستخدمون الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والعديد 

من األجهزة الجديدة في ذلك الوقت “. 

تستند نظرتنا لنمو متوسط العائد لكل مستخدم على افتراض أن استخدام البيانات األعلى سيدفع المشتركين إلى اختيار 
حزم ذات قيمة أعلى، حيث ستدفع قدرة بيانات شبكة الجيل الخامس أيًضا المطور ومنشئ المحتوى إلى تطوير محتوى 
أعلى الستخدام البيانات وهو ما كان عليه الحال على مدار العام ومع تحسن قدرة األجهزة من الجيل الثالث إلى الجيل 

الرابع، ارتفاع حجم استخدام البيانات.

تتمتع شركة إس تي سي، من خالل إستراتيجيتها القوية لشبكة الجيل الخامس، بوضع جيد لالستفادة من الزيادة في 
الطلب على البيانات بسبب تضمن األجهزة والتطبيقات التي تدعم تقنية شبكة الجيل الخامس. تعد الشركة منافس قوي 
لالستفادة من التراكم المتوقع لمتوسط العائد لكل مستخدم بدعم كل من شبكة الشركة المكونة من 4000 برج لتقنية 
الجيل الخامس؛ والشراكات مع شركات تقنية عالمية مثل نوكيا وإيريكسون وهواوي لنشر التقنيات المتقدمة؛ والقدرة 
المالية الكبيرة لالستثمار. باإلضافة، قد أحرزت الشركة تقدم كبير في األلياف البصرية. بعد أن نشرت الشركة كابالت 
المشتركين  عدد  في  السابق  العام  عن   ٪27.5 بنسبة  ارتفاع  فقد شهدت  كيلومتر،  بطول 217,000  الضوئية  لأللياف 

األلياف البصرية خالل العام 2020، كما ارتفع عدد المشتركين في النطاق العريض بنسبة 10.6٪ خالل نفس الفترة.

فرصة للنمو من مساهمة حصة الشركات التابعة  

تعمل الشركة من خالل العديد من الشركات التابعة. يظهر االكتتاب العام األولي الذي تم اإلعالن عنه مؤخًرا من شركة إس 
تي سي حلول االتجاه الجديد الذي تستهدفه الشركة حيث تسعى للنمو من خالل االكتتابات العامة أو الحصول على زيادة 
التابعة. في الحقيقة،  تمكنت الشركة في 2020 من بيع 15٪ من  التقييم من خالل بيع بعض الحصص في شركاتها 
حصتها في شركة “إس تي سي باي” إلى ويسترن يونيون مقابل 200 مليون دوالر أمريكي )750 مليون ريال سعودي(، 
األمر الذي منحها تقييم أولي بقيمة 1.33 مليار دوالر أمريكي )5 مليار ريال سعودي(، باإلضافة إلى ذلك، حققت الشركة 
أرباح بقيمة 1.03 مليار ريال سعودي في العام 2020 )أرباح نقدية وسندات شركة أوبر القابلة للتحويل( من مبيعاتها 

البالغة 8.8٪ من الحصة في شركة كريم.

من المتوقع أن يحقق الطرح العام األولي لشركة اس تي سي حلول تقييم بقيمة 9 مليار ريال سعودي للشركة التابعة، في 
حين أن حجم الطرح العام لحصة بنسبة 20٪ من المتوقع أن يحقق 1.87 مليار ريال سعودي. 

مؤرش السوق الرئييس رشكة االتصاالت السعودية (يمني)
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أهم البيانات املالية
)مليون ريال سعودي(

)ما لم يحدد غري ذلك(
السنة املالية 

2019
السنة املالية 

2020
السنة املالية 

2021 )متوقع(
54,36858,95361,307اإليرادات

4.0٪8.4٪4.6٪نسبة النمو ٪
32,39133,95435,299إجمايل الربح
10,66510,99511,119صايف الربح

٪ النمو  1.1٪3.1٪-1.1٪نسبة 
السهم 5.335.505.56ربح 

األرباح  توزيع  4.0٪4.7٪3.9٪عائد 

أهم النسب
السنة املالية 

2019
السنة املالية 

2020
السنة املالية 

 2021
)متوقع(

57.6٪57.6٪59.6٪هامش إجمايل الربح
18.1٪18.7٪19.6٪هامش صايف الربح

19.119.322.3مكرر الربحية )مرة(
3.23.23.8مكرر القيمة الدفرتية )مرة(

9.59.610.6مكرر قيمة الرشكة/EBITDA )مرة(
املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

أهم البيانات املالية للسوق
248.0القيمة السوقية )مليار(

17.0٪األداء السعري منذ بداية العام ٪
5286.3/127.6 أسبوع األعىل/ األدنى

2,000األسهم القائمة )مليون(
املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

األداء السعري

اإليرادات وهامش إجمايل الربح

رئيس إدارة األبحاث

طلحة نزر
+966 11 2256250

t.nazar@aljaziracapital.com.sa

املصدر: الجزيرة كابيتال، تقارير الرشكة

االيرادات (مليار ريال سعودي) هامش صايف الربح (٪)
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أبريل ٢٠٢١
رشكة االتصاالت السعودية

تحديث النظرة االستثمارية

تمتلك شركة إس تي سي 8 شركات تابعة في السوق المحلي نرى من بينها ما ال يقل عن 3 إلى 4 شركات يمكن بيع بعض الحصص فيها بسهولة من خالل طرح 
عام على المدى الطويل. فيما يلي قائمة بالشركات التابعة المحلية التي تمتلكها شركة إس تي سي، حيث نتوقع أن لدى كل من إس تي سي باي وتوال فرصة 

لالستفادة من قنواتها.

تتوقع “إس تي سـي” وجود فرص قوية في بعض الشـركات التابعة أعاله، حيث استثمرت فيها مبالغ كبيرة. بالتالي، قد تسـعى “إس تي سي” لتحقيق فرص القيمة 
المتوقعة من خالل تعويم حصص من هذه الشركات لتحقيق عوائد مجزية على استثماراتها. 

“حلول إس تي سي”: زيادة رأسمال الشركة من 100 مليون إلى 1.200 مليون ريال سعودي في العام 2020.	 

قنوات االتصاالت السعودية: استحوذت عليها بالكامل في يناير 2017 بعد أن كانت حصتها 60٪ باستثمار 400 مليون ريال سعودي.	 

توال: زادت من رأس المال خالل العام 2019 بمقدار 2.300 مليون ريال سعودي ليصل إلى 2.500 مليون ريال سعودي.	 

“إس تي ســي باي”: زيادة رأس المال في العام 2019 إلى 400 مليون ريال ســعودي من 100 مليون، ثم رفعته مجددا في العام 2020 إلى 948 	 
مليون ريال ســعودي، كما تخطط الشــركة لضخ تمويل إضافي بمقدار 802 مليون ريال سعودي بعد حصول الشركة على ترخيص لتقديم خدمات 

البنك الرقمي.

رأس المال نسبة التملكالرشكات التابعة املحلية
منطقة التشغيل، تاريخ بدء عمليات التشغيلالمستثمر

التشغيل

500 مليون 100٪قنوات االتصاالت السعودية
ريال سعودي

الشحن  بطاقات  في  والتجزئة  الجملة  تجارة 
وخدمات  االتصاالت  وأجهزة  ومعدات 
خدمات  جميع  بيع  وإعادة  وبيع  الكمبيوتر 
وتشغيل  وصيانة  والمتنقلة  الثابتة  االتصاالت 

المراكز التجارية.

المملكة العربية السعودية، عمان 
والبحرين 

التأسيس: يناير 2008

مليون 100٪المتخصصة لالتصاالت  252
سعودي ريال 

والصناعة  والحكومة  األعمال  قطاعات  تزويد 
توفر  التي  والحلــول  بالخدمات  والتجــارة 

الفورية. الجماعية  الالســلكية  االتصاالت 

السعودية العربية  اململكة 
2002 فرباير 

مليار 100٪“توال” )شركة األبراج(  2.5
سعودي ريال 

وتشغيل  وإنشــاء  بامتالك  الرشكة  هذه  تعني 
اململكة يف  االتصاالت  أبراج  وتسويق  وتأجري 

السعودية العربية  اململكة 
2018 األول  الربع 

مليون 100٪“حلول إس تي سي”:  100
سعودي ريال 

وصيانة  تشــغيل  يف  الرشكــة  هــذه  تعمــل 
شــبكات  وتأســيس  االتصــاالت،  شــبكات 
وصيانــة  واإلنرتنــت،  الكمبيوتــر  أنظمــة 
االتصاالت  وبرامج  أنظمة  وتركيب  وتشــغيل 

املعلومات. وتكنولوجيا 

السعودية العربية  اململكة 
2007 أكتوبر 

مليون 100٪“عقاالت”  70
سعودي ريال 

العقــار  وإدارة  واســتثمار  وتملــك  إقامــة 
االستشــارية  خدمات  وتقديــم  واملقــاوالت 
واالسترياد والتصدير لصالح رشكة االتصاالت 

السعودية

السعودية العربية  اململكة 
2013 مارس 

مليون 100٪شركة المدفوعات الرقمية السعودية  400
سعودي اإللكرتونيةريال  املحفظة  2017رشكة  الرابع  الربع 

مليون 100٪شركة االتصاالت لالستثمار التجاري  1.0
سعودي ريال 

وصيانة  تشــغيل  يف  الرشكــة  هــذه  تعمــل 
شــبكات  وتأســيس  االتصــاالت،  شــبكات 
وصيانــة  واإلنرتنــت،  الكمبيوتــر  أنظمــة 
االتصاالت  وبرامج  أنظمة  وتركيب  وتشــغيل 

املعلومات. وتكنولوجيا 

السعودية العربية  اململكة 
2007 أكتوبر 

مليون 100٪شركة المنطقة الذكية للعقار  107
سعودي ريال 

العقارية  املشــاريع  وإدارة  وتمويل  تطويــر 
التجارية  واملباني  واملجمعات  املرافق  وإقامــة 

والسكنية. واملكتبية 
السعودية العربية  اململكة 

صندوق االتصاالت السعودية لرأس 
مليار Anchorالمال الجريء  1.88

سعودي ريال 

المصدر: البيانات المالية - إس تي سي
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أبريل ٢٠٢١
رشكة االتصاالت السعودية

تحديث النظرة االستثمارية

تاريخ حافل باألداء المالي القوي

بالرغم من زيادة المنافســة، تمكنت شركة إس تي ســي خالل األعوام القليلة الماضية من الحفاظ على مكانتها الريادية في السوق، حيث تتصدر الشركة سوق 

المملكة العربية الســعودية بأكبر عدد من اشــتراكات كل من البرودباند الثابت والمدفوع مســبًقا والدفع اآلجل. ارتفعت إيرادات إس تي سي للعام 2020 إلى 

59.0 مليار ريال سعودي من 50.9 مليار ريال سعودي في العام 2017، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.2٪، وذلك نتيجة لوجود أساس كبير من االشتراكات. 

اســتمرت الشــركة أيضا خالل نفس الفترة في تحقيق أرباح قوية، حيث ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء للعام 2020 إلى 22.1 مليار 

ريال ســعودي، لتسجل بذلك نمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2٪، مع الحفاظ على هوامش الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ما بين ٪36 

و39٪. باإلضافة لما تقدم، ارتفعت إيرادات إس تي سي للعام 2020 بنسبة 8.4٪، بينما تأثرت إيرادات مشغلي االتصاالت اآلخرين بسبب الوباء.

التطورات األخيرة تعزز من تنويع مصادر اإليراد والتوسعات على المدى الطويل

كانت إس تي ســي في طليعة الشــركات المبادرة لتبني التقنيات الجديدة واستكشاف مصادر الدخل غير التقليدية. أعلنت الشركة مؤخًرا عن إطالق ثالثة مراكز 

بيانات ضخمة باســتثمارات تصل إلى 1 مليار ريال ســعودي في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة، كما تخطط في المرحلة الثانية إلضافة أربعة مراكز 

بيانات أخرى في مواقع استراتيجية من المملكة. تخطط الشركة أيًضا الستثمار ما يصل إلى 500 مليون دوالر أمريكي في خدمات الحوسبة السحابية على مدى 

الخمســة أعوام القادمة، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع شــركة “علي بابا كالود” لتعزيز البنية التحتية للذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت األشياء. 

باإلضافة لما سبق، أطلقت إس تي سي شركة تابعة جديدة، الشركة المتقدمة للتقنية واألمن السيبراني، لتقديم خدمات وحلول متقدمة لألمن السيبراني في قطاع 

األعمال. قامت إس تي سي في العام 2020 بتوفير حلول وخدمات رقمية، بما فيها خدمات وحلول األمن السيبراني، لقمة مجموعة العشرين في الرياض. تعكس 

هذه التطورات إدراك الشــركة بأهمية التقنيات الحديثة واالستثمار المســتمر في قطاعات األعمال الجديدة، األمر الذي من شأنه أن يحقق النمو طويل األجل في 

هذه الشركات التابعة، لينعكس بالتالي على شركة إس تي سي.

النظرة العامة والتقييم: نعتقد أن مكانة شركة إس تي سي في قطاع االتصاالت السعودي هي األقوى من حيث الفرص طويلة األجل. تشارك الشركة باستمرار 

في بناء بنية تحتية قوية لتقنية شبكة الجيل الخامس والحوسبة السحابية وإنترنت األشياء. لذلك، من المرجح أن تكون شركة إس تي سي هي المستفيد الرئيسي 

من الزيادة المتوقعة في الطلب على البيانات مع تزايد اعتماد شبكة الجيل الخامس. تنمو بعض الشركات التابعة للشركة سريعا ومن المتوقع أن تسعى الشركة 

إلى االستفادة من ذلك من خالل إدراج هذه الشركات التابعة. بالتالي، قمنا بتحديث السعر المستهدف للشركة إلى 142.9 ريال سعودي لللسهم من 103.4 ريال 

ســعودي سابقا والتوصية “زيادة المراكز” من “محايد”. يتم تداول سهم الشركة عند مضاعف ربحية ومضاعف قيمة دفترية على أساس ربح السهم المتوقع 

للعام 2021 بمقدار 22.3 مرة و3.8 مرة، على التوالي، ويحقق السهم عائد توزيعات أرباح بنسبة 4.0٪ بناء على تقديراتنا للعام 2021.



4جميع حقوق الطبع محفوظة  ©

أبريل ٢٠٢١
رشكة االتصاالت السعودية

تحديث النظرة االستثمارية

2022)متوقع(2021)متوقع(2017201820192020 بالمليون ريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك 
قائمة الدخل

50,661 اإليرادات   51,963   54,368   58,953   61,307   63,759  
4.0%4.0%8.4%4.6٪2.6٪-5.6٪النمو مقارنة بالعام السابق 

)22,106(تكلفة الخدمات  )21,417(  )21,976(  )24,999(  )26,007(  )27,016(  
28,555 إجمالي الربح   30,546   32,391   33,954   35,299   36,743  

4.1%4.0%4.8%6.0٪7.0٪-0.5٪النمو مقارنة بالعام السابق 
)5,609(مصاريف البيع والتسويق  )5,463(  )5,582(  )6,054(  )6,328(  )6,588(  

)4,516(المصاريف اإلدارية والعمومية  )5,247(  )5,544(  )5,811(  )6,059(  )6,295(  
-   مخصص اإلطفاء      -     -     -     -     -  

EBITDA 18,431   19,836   21,265   22,090   22,913   23,861  
)7,445(االستهالك واإلطفاء  )7,591(  )8,785(  )9,359(  )9,618(  )10,037(  

10,986 الربح التشغيلي   12,245   12,480   12,731   13,295   13,824  
4.0%4.4%2.0%1.9%11.5%10.4%النمو مقارنة بالعام السابق 

306 خسائر االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية  )11(   50   53   53   54  
)354(تكلفة التمويل   )399(  )765(  )624(  )607(  )626(  

670 العموالت والفوائد   555     -     -     -     -  
)18(أخرى، صافي   )113(  )117(   382  )119(  )121(  

3 الدخل من مصادر أخرى والتكاليف  )417(  )793(  )375(  )855(  )875(  
10,989 صافي الربح قبل الزكاة والضرائب والفوائد غير المسيطرة    11,828   11,687   12,356   12,440   12,949  

)721(مخصص الزكاة  )748(  )762(  )1,170(  )1,129(  )1,175(  
10,269 صافي إيرادات الفوائد غير المسيطرة   11,080   10,925   11,185   11,311   11,774  

)253(فوائد غير مسيطرة   )301(  )260(  )190(  )192(  )200(  
10,016 صافي الربح     10,780   10,665   10,995   11,119   11,574  

4.1%1.1%3.1%-1.1%7.6%12.5%النمو مقارنة بالعام السابق 
قائمة المركز المالي

األصول المتداولة 
2,567 النقد وما في حكمه     8,154   8,031   9,007   3,462   1,458  

14,465 استثمارات قصيرة األجل   9,685   2,181   10,434   10,538   10,644  
20,369 ذمم مدينة     14,422   21,372   16,067   17,636   18,342  

1,006 أصول أخرى متداولة   7,441   4,097   3,276   3,641   4,120  
44,436 إجمالي األصول المتداولة   46,030   44,841   46,421   43,077   42,543  

األصول غير المتداولة
6,909 االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية   6,582   6,619   6,705   7,290   7,651  

39,941 ممتلكات ومصانع ومعدات، صافي     41,920   45,085   47,847   50,819   53,516  
 -    -    -    92  3,745  861 أصول أخرى غير متداولة 

64,046 إجمالي األصول غير المتداولة   63,341   73,485   76,155   80,447   84,228  
108,482 إجمالي األصول   109,371   118,326   122,577   123,524   126,770  

المطلوبات المتداولة
13,156 ذمم دائنة   14,093   18,242   20,388   21,788   22,286  

648 المرابحة والقروض - شريحة متداولة    321   389   318   257   268  
33,639 إجمالي المطلوبات المتداولة   29,457   32,607   33,600   34,939   35,448  

المطلوبات غير المتداولة
4,006 المرابحة والقروض    3,965   8,923   8,638   8,325   8,659  

3,922 مخصص مكافئة نهاية الخدمة    3,919   4,813   5,236   5,697   6,198  
11,042 إجمالي المطلوبات غير المتداولة   13,252   22,664   23,617   23,765   24,600  

حقوق المساهمين: 
20,000 رأس المال   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000  

10,000 احتياطي نظامي    10,000   10,000   10,000   10,000   10,000  
34,638 األرباح المبقاة    37,418   34,508   37,599   36,627   38,201  

939 فوائد غير مسيطرة     1,148   1,292   1,321   1,425   1,496  
63,802 إجمالي حقوق المساهمين   66,662   63,055   65,360   64,819   66,723  

108,482 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين   109,371   118,326   122,577   123,524   126,770  
نسب السوق والتقييم

4.0٪4.0٪4.7٪3.9٪6.6٪5.8٪عائد توزيع الربح إلى السعر 
31.9 القيمة الدفترية للسهم   33.3   31.5   32.7   32.4   33.4  

 248,000  248,000  212,000  203,600  182,600  137,200 القيمة السوقية )مليار ريال سعودي(
135,113 قيمة الشركة )مليون ريال سعودي(   186,468   202,318   212,051   242,879   240,532  

13.70 مضاعف الربحية )مرة(   16.9   19.1   19.3   22.3   21.4  
2.2 مضاعف القيمة الدفترية )مرة(   2.7   3.2   3.2   3.8   3.7  

7.3 مضاعف قيمة الشركة إلى EBITDA )مرة(   9.4   9.5   9.6   10.6   10.1  
5.01 ربح السهم   5.39   5.33   5.50   5.56   5.79  

4.00 توزيع أرباح للسهم   6.00   4.00   5.00   5.00   5.00  
املصدر: البيانات املالية للرشكة ، أبحاث الجزيرة



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 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.

رئيس إدارة األبحاث

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

محلل

فيصل السويلمي
+966 11 2256115

F.alsuweilmy@aljaziracapital.com.sa

املدير العام إلدارة أعمال الوساطة واملبيعات

عالء اليوسف 
+ 966112256060

a.yousef@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - 
رئيس اإلدارة الدولية واملؤسسات

أحمد سلمان 
+966 11 2256201 

a.salman@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 في املنطقة الوسطى واملنطقة الغربية

سلطان إبراهيم املطوع
+966 11 2256364

 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa


