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أبريل 2021
رشكة املراعي

تحديث النظرة االستثمارية

املصدر: تداول، الجزيرة كابيتال

األداء السعري

محايد
52.0السعر املستهدف )ريال سعودي(

0.2%التغري يف السعر*
املصدر: تداول * السعر كما يف 14 أبريل 2021

أهم البيانات املالية
السنة املالية )مليون ريال سعودي(

2018
السنة املالية 

2019
السنة املالية 

2020
السنة املالية 

2021 م
13,72314,35315,35715,571املبيعات

1.4%7.0%4.6%-1.5%نسبة النمو %
2,0071,811.81,984.02,022صايف الربح

1.9%9.6%-9.8%-7.7%نسبة النمو %
2.011.811.982.02ربح السهم

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

أهم النسب
السنة املالية 

2018
السنة املالية 

2019
السنة املالية 

2020
السنة املالية 

2021

37.4%37.4%37.4%39.7%هامش إجمايل الربح

13.0%12.9%12.6%14.7%هامش صايف الربح

23.827.325.025.6مضاعف الربحية )مرة(

3.43.43.23.1مضاعف  القيمة الدفرتية )مرة(

13.614.614.214.4مضاعف  قيمة الرشكة/EBITDA )مرة(

1.9%2.0%1.7%1.5%عائد توزيع األرباح

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

أهم البيانات املالية للسوق
51.90القيمة السوقية )مليار(

-3.8%األداء السعري منذ بداية العام %
5242.10/58.40 أسبوع األعىل/ األدنى

1000.0األسهم القائمة )مليون(
املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال

أعلنت شـركة المراعي عن صافي ربح بقيمة 385.9 مليون ريال سـعودي أو ما يعادل ربح سـهم بقيمة 0.39 ريال سعودي؛ أعلى من 
توقعاتنا لصافي الربح بحدود 341.3 مليون ريال سـعودي. جاء الفارق عن التوقعات نتيجة انخفـاض تكلفة التمويل عن المتوقع إلى 
جانب قدرة الشـركة الكبيرة في الحد من التكاليف الذي أدى النخفاض النفقات التشغيلية، كما ارتفعت المبيعات بنسبة 1.5% بدعم من 
زيادة مبيعات أقسـام األلبان واألعالف. أدى تخفيض الدعم وارتفاع تكلفة المـواد األولية إلى انكماش هامش إجمالي الربح إلى %33.9 
من 34.9%. عمومـا، نتوقع انخفاض نمو مبيعات وأرباح الشـركة إلى خانة واحدة في العام 2021 بسـبب تطبيق زيادة ضريبة القيمة 
المضافة وتخفيض الدعم وارتفاع الطلب خالل العام السـابق نتيجة جائحة فيروس كورونا المسـتجد “كوفيد - 19”. نستمر بالتوصية 

“محايد” لسهم الشركة بسعر مستهدف 52.0 ريال سعودي.

تحسن صافي الربح عن المتوقع بسبب االنخفاض الكبير في تكلفة التمويل؛ في المقابل، أثر كل من انخفاض مبيعات 
المخبوزات والدواجن وانكماش الهامش على الربح بسبب تخفيض الدعم وارتفاع تكلفة المواد األولية: أعلنت المراعي عن 
صافي ربح بقيمة 385.9 مليون ريال سعودي؛ ارتفاع عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.9% و14.9% عن الربع السابق، جاء 
صافي ربح الربع األول 2021 أعلى من توقعاتنا البالغة 341.3 مليون ريال سعودي وأعلى من متوسط التوقعات في السوق البالغ 
351.8 مليون ريال سعودي. يرجع نمو صافي الربح عن الربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى 1( نمو اإليرادات من خانتين 
جائحة  قيود  بسبب  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  من  المبيعات  مساهمة  من ضعف  بالرغم  األردن ومصر،  في  المسجلة  للمبيعات 
فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19” وتأثير ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية. 2( انخفاض تكلفة التمويل 
بمقدار 36.1 مليون ريال سعودي نتيجة النخفاض أسعار الفائدة بدعم من انخفاض متوسط سعر الفائدة بين البنوك السعودية - 

القروض.  مستوى  وانخفاض  سايبور 

تكلفة  انخفضت  المتوقع.  عن  التمويل  تكلفة  انخفاض  من  رئيسي  بشكل  األول 2021  الربع  ربح  لصافي  توقعاتنا  عن  الفارق  جاء 
التمويل عن الربع السابق بمقدار 44.0 مليون ريال سعودي إلى 88.8 مليون ريال سعودي من 132.9 مليون ريال سعودي في الربع 

الرابع 2020 نتيجة إعادة هيكلة الديون وانخفاض متوسط سعر الفائدة بين البنوك السعودية - سايبور. 

ارتفع صافي ربح منتجات األلبان والعصائر بنسبة 6.5% عن الربع المماثل من العام السابق بدعم من زيادة حجم المبيعات في كل من 
مصر واألردن واألسواق األخرى المصدر إليها. من جانب آخر، تراجع صافي ربح المخبوزات بنسبة 35.7% خالل نفس الفترة بسبب 
انخفاض المبيعات نتيجة إغالق المدارس وارتفاع التكلفة الثابتة. شهد قسم الدواجن انخفاض في المبيعات بنسبة 24.3% عن الربع 
الماثل من العام السابق نتيجة تخفيض الدعم، في حين تحولت األقسام األخرى للربحية بسبب زيادة مبيعات األعالف مما أدى لتحسن 

إدارة مستوى المخزون الحالي.

التعاون  مجلس  ودول  السعودية  العربية  المملكة  من  كل  في  تراجعها  مقابل  واألردن  مصر  في  المبيعات  نمو  استمر 
الخليجي خالل الربع األول 2021. أعلنت الشركة عن زيادة في المبيعات للربع األول 2021 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 
1.5% إلى 3,645 مليون ريال سعودي، بالتوافق مع توقعات الجزيرة كابيتال بمبيعات قيمتها 3,618 مليون ريال سعودي، حيث حقق 
أكبر قطاع في الشركة، منتجات األلبان، نموا في المبيعات بنسبة 2.4% نتيجة الرتفاع مبيعات منتجات األلبان الطازجة وطويلة األجل. 
شهدت قطاعات الشركة الرئيسية األخرى ضعف المساهمة في المبيعات، حيث تراجعت مبيعات المخبوزات عن الربع المماثل من العام 
السابق بمعدل 9.8% بسبب استمرار إغالق المدارس. انخفضت مبيعات الدواجن بنسبة 1.2% إلى 552 مليون ريال سعودي، مقارنة 
بمبلغ 558 مليون ريال سعودي في الربع األول 2020، بسبب سلوك الشراء اإليجابي في العام الماضي أثناء الحظر من قنوات البيع 
بالتجزئة؛ من جانب آخر، يستمر قطاع الخدمات الغذائية دعم الدواجن. على الصعيد الجغرافي، شهدت المملكة العربية السعودية ودول 
مجلس التعاون الخليجي األخرى انخفاض في المبيعات بنسبة 1.6% و8.9% على التوالي، بينما سجلت األردن ومصر زيادة بنسبة 

43.0% و31% بسبب النمو القوي في مبيعات األلبان ضمن جميع فئات المنتجات األخرى. 

المزيد من  الماضي مع تحول  بالعام  النصف األول 2021 مقارنة  الدواجن في  أرباح قطاع  انخفاض  بالتالي، فإننا نتوقع استمرار 
المبيعات نحو الفئة المجمدة ذات هامش الربح المنخفض مع التعافي الحالي في قطاع الخدمات الغذائية. من المرجح استمرار انخفاض 
مبيعات وأرباح المخبوزات حتى إعادة فتح المدارس. استمر قوة الطلب في سوق التصدير حيث رفعت الشركة من حجم المبيعات 
واألسعار في مصر، كما ارتفعت الحصة السوقية في أقسام العصائر والحليب المبستر عالي الجودة في األردن. في المقابل، انخفضت 
حصة الشركة السوقية في سلطنة عمان لصالح شركة محلية حيث نتوقع أن تستمر حصتها السوقية باالنخفاض االنكماش خالل السنة 

المالية 2021.
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محلل أول

جاسم اجلبران
+966 11 2256248

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

الجدول )1(: إجمايل نمو مبيعات الربع األول 2021
األلبان 
األلبان طويلة املخبوزاتالدواجناألغذيةالطازجة

مبيعات العصائراألجل
أخرى

إجمايل 
املبيعات

9%49%5%18%3%12%20%0%الربع األول 2020
8%26%-3%22%8%17%21%1%الربع الثاني 2020
8%93%5%21%-8%7%15%4%الربع الثالث 2020
3%62%11%4%-9%-2%3%4%الربع الرابع 2020
1%49%-2%10%-10%-1%-1%3%الربع األول 2021

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال
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أبريل 2021
رشكة املراعي

تحديث النظرة االستثمارية

التكاليف اإلدارية في الحد من  القريب، بينما ساهمت كفاءة اإلنتاج والسيطرة على  المدى  الهامش في  أثر محدود على 
تأثير ارتفاع تكلفة المواد األولية: أعلنت المراعي عن انخفاض إجمالي الربح عن الربع المماثل من العام السابق بمعدل 1.4% إلى 
1,235.1 مليون ريال سعودي، بالتوافق من توقعاتنا البالغة 1,208 مليون ريال سعودي. بالتالي، انكمش هامش إجمالي الربح في 
الربع األول 2021 بمقدار 100 نقطة أساس إلى 33.88% نتيجة لتخفيض الدعم في 2021 على منتجات األلبان غير الخضراء وارتفاع 
النصف األول  الدواجن في  المتوقع استمرار ضعف هوامش  إلى ذلك، من  المواد األولية بشكل رئيسي من األعالف. إضافة  تكاليف 
قطاع  في  التعافي  مع  المنخفض  الربح  هامش  ذات  المجمدات  فئة  نحو  تحول  شهدت  والتي   2020 األول  بالنصف  مقارنة   2021
الخدمات الغذائية، في حين نتوقع استمرار تعافي صافي الربح والهوامش لقسم المخبوزات عند إعادة فتح المدارس. نتوقع أن يستمر 
عبء التكلفة اإلضافية في الضغط على هامش إجمالي الربح، حيث لن تتمكن الشركة من تمرير زيادة التكلفة إلى العمالء، مما قد يؤثر 

على هامش إجمالي الربح بحوالي 70-100 نقطة أساس خالل العامين 2021 و2022.

انخفضت النفقات التشغيلية خالل الربع األول 2021 بمعدل 1.0% إلى 732.7 مليون ريال سعودي مقابل 741 مليون ريال سعودي 
خالل الربع األول 2020، أقل من توقعاتنا البالغة 739 مليون ريال سعودي. جاء االنخفاض بسبب تخفيض 2.5 مليون ريال سعودي 

من المصروفات العمومية واإلدارية وتخفيض 7.5 مليون ريال سعودي من مصاريف البيع والتوزيع. 

النظرة العامة والتقييم: أظهرت المراعي تماسك في األداء المالي، بالرغم من الضعف العام في السوق ضمن دول مجلس التعاون 
الخليجي بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19” وتخفيض الدعم. عموما، من المتوقع انخفاض نمو مبيعات 
وأرباح الشركة إلى خانة واحدة في العام 2021 بسبب تطبيق زيادة كل من ضريبة القيمة المضافة والطلب نتيجة التوتر بسبب جائحة 
فيروس كورونا المستجد “كوفيد - 19”. في المقابل، نعتقد أن الشركة قادرة من تخفيف أثر ذلك طريق تعزيز حضورها في القنوات 
التجارية األخرى وفئات المنتجات األخرى. بالرغم من نجاح الشركة في توسيع حصتها السوقية ضمن بعض القطاعات؛ قد تتعرض 
األعالف  على  الدعم  وتخفيض  األعالف  استيراد  تكلفة  ارتفاع  بسبب  و2022   2021 المالية  السنوات  خالل  الضغط  إلى  الهوامش 
الخضراء. لكن تعد قدرة الشركة على االستمرار في التركيز على التكلفة وتوسيع حصتها السوقية الداعم الرئيسي لألداء خالل الفترة 
القادمة. إضافة إلى ذلك، يعتبر االنتعاش المتوقع خالل النصف الثاني من عام 2021 في قطاع الدواجن والخدمات الغذائية وتعافي 
قطاع المخبوزات داعم رئيسي لزيادة كفاءة التشغيل. قد يستمر انخفاض تكلفة التمويل في دعم صافي الربح، حيث انخفضت تكلفة 
التمويل بنسبة 33% عن الربع السابق في الربع األول 2021 بالرغم من نتائج أرباح التشغيل الثابتة إلى حد كبير. من المتوقع أن تولد 
الشركة تدفقات نقدية حرة تزيد عن 2.6 مليار ريال سعودي في العام2021، مما قد يساعد في تمويل خططها الرأسمالية اإلستراتيجية 

وتوزيعات األرباح دون التأثير على ميزانيتها العمومية.

نتوقع نمو محدود لشركة المراعي في العام 2021 نتيجة نمو في قاعدة المبيعات عن العام السابق وارتفاع أسعار السلع وتأثير ضريبة 
القيمة المضافة على إنفاق المستهلكين، بينما من المتوقع أن يدعم انخفاض تكلفة التمويل من صافي الربح بصفة عامة. قمنا بتقييم 
المراعي باستخدام خصم التدفقات النقدية ومنهجية التقييم المتعادلة والتقييم بناء على أساس خصم التدفقات النقدية )نمو مستدام 
بنسبة 3.0% ومعدل المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال 6.90%( ومضاعف قيمة الشركة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة 
واالستهالك واإلطفاء المتوقعان لعام 2021 عند 14.5 مرة. نستمر في التوصية لسهم المراعي على أساس “ محايد” بسعر مستهدف 
52.0 ريال سعودي. يتم تداول سهم المراعي على أساس مضاعف ربحية متوقع لفترة اإلثني عشر شهرا القادمة بمقدار 25.6 مرة، 
مقابل متوسط الربحية لفترة اإلثني عشر شهرا األخيرة الحالي بمقدار 26.4 مرة. يعد أي ارتفاع في أسعار السلع عن المتوقع قد يؤدي 
للضغط على هامش إجمالي الربح من المخاطر الرئيسية النخفاض التقييم، بينما يعد زيادة الحصة السوقية في اسوق التصدير من 

المخاطر الرئيسية الرتفاع التقييم.

جدول 2: الربع األول 2021 النمو الجغرايف 

املجموعأخرىالبحريناألردنُعمانالكويتمرصاإلماراتالسعودية

9%11%5%35%-7%22%16%7%8%الربع األول 2020
8%10%-5%38%-15%10%13%-2%11%الربع الثاني 2020
8%87%10%19%-9%14%23%6%5%الربع الثالث 2020
3%137%9%34%-16%4%13%-3%-1%الربع الرابع 2020
1%99%-2%43%-12%-4%31%-12%-2%الربع األول 2021

املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال
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رشكة املراعي

تحديث النظرة االستثمارية

البيانات المالية الرئيسية   
2024 متوقع2023 متوقع2022 متوقع2021 متوقع20192020 جميع المبالغ بالمليون ريال سعودي، ما لم يحدد غير ذلك 

 قائمة الدخل 
14,351  المبيعات    15,357   15,571   15,991   16,344   16,693  

2.1%2.2%2.7%1.4%7.0%4.6%  نمو المبيعات عن الربع المماثل من العام السابق 
)8,985( تكلفة المبيعات   )9,821(  )10,074(  )10,282(  )10,474(  )10,663(  
5,367  إجمالي الربح    5,536   5,497   5,710   5,870   6,031  

)2,376( مصاريف البيع والتسويق   )2,490(  )2,500(  )2,568(  )2,624(  )2,680(  
)400( المصاريف العمومية واإلدارية   )420(  )419(  )430(  )440(  )449(  

 )117(  )103(  )105(  )105(  )105(  )105(  
2,473  الربح التشغيلي    2,522   2,472   2,606   2,701   2,796  

3.5%3.6%5.4%-2.0%2.0%0.5% نمو الربح التشغيلي عن الربع المماثل من العام السابق 
)551( تكلفة البنوك   )496(  )361(  )370(  )385(  )400(  

1,922  الدخل من عمليات التشغيل الرئيسية والقائمة    2,028   2,113   2,236   2,316   2,395  
)121( الزكاة   )92(  )104(  )106(  )110(  )114(  

10.2  حقوق األقلية    48.8   12.6   12.6   12.6   12.6  
1,811  صافي الربح    1,984   2,022   2,143   2,218   2,294  

3.4%3.5%5.9%1.9%9.6%-9.8% النمو السنوي لصافي الربح 
 قائمة المركز المالي 

558  نقد وما في حكمه    504   1,717   2,622   2,492   2,714  
1,869  الذمم المدينة والدفعات المسبقة    1,936   1,975   2,015   2,055   2,096  

4,198  المخزون    4,705   4,847   4,943   5,339   5,766  
7,325  مجموع الموجودات المتداولة    7,289   8,686   9,731   10,040   10,734  

21,951  الممتلكات، المصنع والمعدات    21,113   20,556   19,955   19,375   18,820  
1,381  أصول بيولوجية    1,392   1,413   1,434   1,542   1,657  

1,129  أصول غير ملموسة - الشهرة    1,218   1,218   1,218   1,218   1,218  
25,823  مجموع الموجودات غير المتداولة    25,055   24,539   23,979   23,526   23,105  

33,148  إجمالي األصول    32,344   33,225   33,711   33,566   33,839  
2,301  القروض قصيرة األجل    1,258   1,227   1,196   1,166   1,137  

3,019  الذمم الدائنة والمستحقات    3,015   3,151   3,292   3,539   3,805  
5,725  إجمالي المطلوبات المتداولة    4,675   4,782   4,895   5,114   5,353  

10,897  قروض طويلة األجل    10,089   9,786   8,808   7,046   5,637  
826  مزايا إنهاء الخدمة للموظفين    909   932   955   979   1,004  

439  مطلوبات ضريبية مؤجلة    433   455   478   501   526  
12,164  إجمالي المطلوبات غير المتداولة    11,435   11,177   10,244   8,531   7,171  

17,889  إجمالي المطلوبات    16,111   15,959   15,140   13,645   12,524  
10,000  رأس المال    10,000   10,000   10,000   10,000   10,000  

2,230  احتياطي نظامي    2,429   2,631   2,845   3,067   3,297  
)451( احتياطات أخرى   )444(  )444(  )444(  )444(  )444(  

)771( أسهم الخزينة   )907(  )907(  )907(  )907(  )907(  
3,644  ارباح مبقاة    4,608   5,433   6,519   7,641   8,800  

14,653  إجمالي حقوق المساهمين    15,687   16,714   18,014   19,358   20,747  
606  حقوق األقلية    547   555   563   572   580  

15,259  إجمالي حقوق المساهمين    16,234   17,269   18,577   19,930   21,327  
33,148  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين    32,344   33,225   33,711   33,566   33,839  

 أهم النسب المالية 
 نسب السيولة 

1.3  النسبة الحالية )مرة(    1.6   1.8   2.0   2.0   2.0  
0.1  النسبة النقدية )مرة(    0.1   0.4   0.5   0.5   0.5  

 نسب الربحية 
36.1%35.9%35.7%35.3%36.0%37.4% هامش إجمالي الربح 

16.7%16.5%16.3%15.9%16.4%17.2% هامش الربح التشغيلي  
13.7%13.6%13.4%13.0%12.9%12.6% هامش صافي الربح  

27.3%27.3%27.2%27.2%27.7%29.7% هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك واالطفاء  
6.8%6.6%6.4%6.2%6.1%5.5% العائد على متوسط األصول  

11.1%11.5%12.0%12.1%12.6%12.2% العائد متوسط حقوق المساهمين  
 معدل التغطية 

0.86  معدل الديون الى حقوق المساهمين )مرة(    0.70   0.64   0.54   0.41   0.32  
4.49  تغطية الفوائد )مرة(    5.09   6.86   7.05   7.02   6.99  

نسب السوق والتقييم 
4.33  مكرر قيمة الشركة إلى المبيعات )مرة(    3.93   3.92   3.70   3.52   3.35  

14.57  مكرر قيمة الشركة إلى EBITDA )مرة(    14.19   14.42   13.58   12.91   12.26  
1.81  ربح السهم )ريال سعودي(    1.98   2.02   2.14   2.22   2.29  

14.65  القيمة الدفترية للسهم )ريال سعودي(    15.69   16.71   18.01   19.36   20.75  
49.5  السعر في السوق )ريال سعودي(*    49.5   51.8   51.8   51.8   51.8  

49,5  قيمة الشركة السوقية )مليون ريال سعودي(    49,5   51,8   51,8   51,8   51,8  
1.9%1.8%1.7%2.0%1.7%1.7% عائد توزيع الربح إلى السعر  

27.32  مكرر الربحية )مرة(    24.95   25.62   24.18   23.35   22.59  
3.38  مكرر القيمة الدفترية )مرة(    3.16   3.10   2.88   2.68   2.50  

 املصدر: البيانات املالية للرشكة ، أبحاث الجزيرة
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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(
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ث
إدارة األبحا

إدارة الوساطة والمراكز االستثمارية

إفصاحات وإقرارات وإخالء املسؤولية

إن الغايــة من إعداد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عن الرشكة أو القطاع االقتصــادي أو املوضوع االقتصادي محل البحث، وليس الهدف تقديم توصية ببيع أو رشاء أو االحتفاظ 

بأية أوراق مالية أو أصول أخرى. بناًء عىل ما سبق، ال يأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية الخاصة بكل مستثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل املخاطر املتعلقة باالستثمار يف 

األوراق املالية أو األصول األخرى، وبالتايل قد ال يكون مناسباً لجميع العمالء باختالف أوضاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم يف تحمل املخاطر. يفضل عموماً أن يقوم املستثمر بأخذ املشورة 

من عدة جهات ومصادر متعددة عندما يتعلق األمر بالقرارات االستثمارية 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 تشهد 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 األسعار املستهدفة الواردة يف التقرير مستقاة من مصادر تعتقد رشكة 

الجزيرة لألسواق 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 مسؤولية عن أية خسارة مادية أو معنوية 

قد تحدث بســبب استخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. ال تقدم رشكة الجزيرة لألسواق املالية أية ضمانات بخصوص التوقعات أو األسعار 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 استثمار 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 رسوم عىل االستثمارات يف األسهم. تم إعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخصصني يف رشكة الجزيرة لألسواق 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 بشكل منفصل ومستقل 

من قبل إدارة األبحاث يف رشكة الجزيرة لألســواق 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 بشكل مبارش، أو بشكل غري مبارش عن طريق صناديق استثمارية تديرها و/أو ضمن صناديق استثمارية تدار من 

قبل أطراف ثالثة. قد تكون إدارة املرصفية االســتثمارية 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


