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1 جميع حقوق الطبع محفوظة  ©

املالية البيانات  أهم 

2016 متوقع2015 متوقع2014 متوقع2013 متوقع20112012املبالغ باملليون درهم إماراتي )ما لم يذكر خالف ذلك(
2,5763,1053,5223,9874,5045,016أداء الخدمات

11%13%13%13%21%16%النمو السنوي %
)2,328()2,090()1,850()1,634()1,441()1,221(تكلفة الخدمات

1,3551,6641,8882,1372,4142,689احمالي الربح
11%13%13%13%23%14%النمو السنوي %

)4()4()4()4()4()1(الحصة من الشركات المشتركة
)0()0()0()0()0()0(الحصة من الشركات الحليفة

)244()218()194()172()147()123(مصاريف البيع والتسويق
)907()820()754()684()606()471(مصاريف ادارية وعمومية وبيعية

)968()872()782()699()614()509(مصاريف تشغيلية
242233أرباح اخرى

EBIT 254297330406503568الربح التشغيلي
13%24%23%11%17%11% النمو السنوي %

745555الربح من الودائع
)2()2()2()2()3()2(مصاريف التمويل

260298333409506571الربح قبل الضريبة
)42()36()29()23()27()18(الضريبة

242272309380469529األرباح الصافية من األنشطة المستمرة
13%23%23%14%12%5% النمو السنوي %

0.140.190.210.260.320.36ربح السهم
توزيع ربح السهم:

212244278342422475حقوق الملكية
302731384753حقوق أقلية

نسب التحليل
 نسب السيولة

1.951.871.761.842.052.21النسبة الحالية )مرة(
معدالت الكفاءة

706871727374معدل دوران المدينين - يوم
غير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاحمعدل دوران المخزون - يوم
484448474645معدل دوران الدائنين - يوم

222423252729 الدورة النقدية - يوم
1.031.141.171.181.181.16معدل دوران األصول )مرة(

الربحية 
17.4%17.4%15.9%14.4%13.5%13.0%العائد على متوسط حقوق الملكية

12.2%12.3%11.3%10.3%10.0%9.7%العائد على متوسط األصول
17.2%17.2%15.7%14.2%13.3%12.8%العائد على رأس المال 

53.6%53.6%53.6%53.6%53.6%52.6%الهامش االجمالي
 EBITDA 14.5%13.9%12.9%12.0%11.8%11.9% هامش

 EBIT 11.3%11.2%10.2%9.4%9.6%9.9%هامش
10.5%10.4%9.5%8.8%8.7%9.4%هامش الربح الصافي

معدالت التغطية
1.44%1.46%1.47%1.45%1.37%1.14%تغطية حقوق الملكية للقروض )مرة(

1.42%1.44%1.45%1.43%1.35%1.13%تغطية رأس المال للقروض )مرة(
1.05%1.06%1.07%1.06%1.03%0.87%تغطية األصول للقروض )مرة(

145104150207253264تغطية EBIT للفوائد )مرة(
نسب السوق والتقييم

D/Y 3.5%3.5%3.5%3.5%3.8%4.2%نسبة الربح الموزع للسعر
1.271.381.471.631.842.07القيمة الدفترية للسهم )درهم إماراتي(

2,6352,9283,1623,1623,1623,162 الرسملة السوقية )درهم إماراتي(
2,2312,3982,4852,3512,2472,094 قيمة الشركة )درهم إماراتي(

12.510.810.28.36.76.0مكرر الربحية )مرة(
1.411.451.471.331.171.04مكرر القيمة الدفترية )مرة(
7.266.545.894.583.602.88مكرر EV/EBITDA )مرة(

10.18.39.96.86.05.0مكرر السعر الى التدفق النقدي التشغيلي )مرة(
11.328.889.619.942.014.4مكرر السعر الى التدفق النقدي الحر للشركة )مرة(

املصدر: الجزيرة كابيتال، * أخذنا أسعار إغالق ديسمرب 2012 للعام 2012، بينما للسنوات 2013 والسنوات الالحقة أخذنا أسعار اإلغالق بتاريخ 21 مارس 2013، كما استخدمنا القوائم املالية غري املراجعة للعام 2012. 

رشك�ة أرامك�س
تحدي�ث النظ�رة االس�تثمارية م�ارس 2013

اعتبارات استثمارية
يش�ري الس�عر املستهدف للسهم لالثني عرش شهرا القادمة إىل ان هنالك فرصة لالرتفاع بنسبة 18.8% عن مستوى 

السعر الحايل البالغ 2.59 درهم اماراتي )كما يف تاريخ 21 مارس 2013(.

أهم التحديثات
y  %13.9 من جهة مدخالت التقييم فقد قمنا بتحديث ما يلي: )1( معدل العائد المطلوب على رأسمال ليصل إلى

ف�ي حين اس�تمر العائد الخالي م�ن المخاطر دون تغيير عند 2.5% )2( هي�كل رأس المال والتدفقات النقدية 
للشركة ليأتي متوافقا مع عام 2012 )3( معامل بيتا إلى 0.592 مرة )البيانات األسبوعية لمدة سنتين(.

y  حققت الش�ركة أرباح�ا صافية لعام 2012، بلغ�ت 244 مليون درهم اماراتي مقارنة م�ع 212 مليون درهم
اماراتي لعام 2011، أي بزيادة س�نوية بلغت 16%، وذلك نتيجة للزيادة الس�نوية الكبيرة في مبيعات الشركة 

بنسبة %21

y  بالمضي قدما، فإننا نتوقع أن تنمو مبيعات الش�ركة بمعدل س�نوي مركب يصل إلى 10%، في حين س�تظهر
األرباح الصافية للشركة انخفاضا بمعدل سنوي مركب يصل إلى 14%، نظرا التساع نطاق أعمال السياحة ونمو 

اقتصاديات دول منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا.

أهم محفزات النمو للعام 2013
y  توقع أن تش�هد الش�ركة نموا نتيجة لتحسن اقتصاديات دول منطقة الشرق

األوسط وشمال افريقيا، وعلى األخص المملكة العربية السعودية.

y  .تبني الشركة لسياسة توسعية هجومية

 أهم عوامل املخاطرة للعام 2013 

y .تباطؤ النمو االقتصادي في المنطقة

y  من المحتمل أن ال تحقق اس�تحوذات الشركة المس�تقبلية النتائج المطلوبة
منها، إال أننا نستبعد حدوث ذلك، نظرا لتجارب الشركة السابقة الناجحة في 

هذا المضمار.

y  تزاي�د حدة المنافس�ة م�ن قب�ل الش�ركات العالمية ف�ي المملك�ة العربية
الس�عودية، حيث يتوقع ان تشهد الشركة تأكال في حصتها السوقية الكبيرة 

في المملكة العربية السعودية.

التوقعات

نس�تمر يف تقييمنا للس�هم عىل أساس »زيادة املراكز« وبسعر مس�تهدف للسهم لالثني عرش شهرا القادمة 
يصل إىل 2.59 درهم اماراتي مشكال بذلك ارتفاعا عن تقديراتنا السابقة لها يف 25 ديسمرب 2012 بنسبة 
3.1%. نعتقد أن األداء القوي ألرامكس يعود إىل )1( توقع تبني الرشكة سياسة توسعية كبرية خالل األعوام 
القادمة، وخاصة فيما يتعلق بانتش�ار الرشكة يف دول شمال افريقيا األمر الذي سيعزز من نمو الرشكة. عىل 
الرغم من أن السياسات االستحوذاية الخاطئة قد تؤدي اىل الضغط عىل هوامش ارباح الرشكة أو إىل انخفاض 
اإليرادات، اال أنه وبالنظر إىل تجارب الرشكة يف االس�تحواذ، فإننا ال نتوقع مثل هذه اآلثار الس�لبية عىل نتائج 
الرشك�ة، )3( النم�و يف اقتصادي�ات دول منطقة الرشق األوس�ط وش�مال افريقيا وخاص�ة اململكة العربية 
الس�عودية واإلمارات العربية املتحدة األمر الذي س�ينجم عنه تحس�نا يف أداء الرشكة. ومما يجدر ذكره، فإن 
الرشكة تواجه منافسة حادة يف السوق السعودي، حيث أن الرشكات املنافسة العاملية تعمل دائما عىل تعديل 

أوضاعها لتتمكن من تلبية احتياجات السوق املحيل.

زيادة المراكزتحديث التقييم

زيادة المراكزالتقييم السابق

2.59 درهم إماراتيتحديث السعر المستهدف خالل 12 شهراً القادمة

2.51 درهم إماراتيالسعر المستهدف السابق خالل 12 شهراً

2.18 )كما في 21 مارس(سعر السوق الحالي )درهم إماراتي(

18.8%التغير

السعر  التغري يف 

قبل 12 شهرقبل 9 شهورقبل 3 شهور

10.723.9017.70 المطلق
2.20-6.90-8.60 النسبي )مقارنة مع تاسي(

املصدر: تايس، زاوية



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 الغاي�ة م�ن إع�داد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عن الرشكة أو القط�اع االقتصادي أو املوضوع االقتصادي محل البحث، وليس الهدف تقديم توصية ببي�ع 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 االس�تثمارات او تصفيتها جزئياً أو كلياً. إن أس�واق األس�هم والس�ندات واملتغريات االقتصادية الجزئية والكلية ذات طبيعة 
متغرية وقد تش�هد تقلبات مفاجئة بدون س�ابق إنذار، لذلك قد يتعرض املس�تثمر يف األوراق املالية أو األصول األخرى مخاطر وتقلبات غري متوقعة. جميع املعلومات واآلراء والتوقعات والقيم العادلة أو األس�عار 
املس�تهدفة الواردة يف التقرير مس�تقاة من مصادر تعتقد رشكة الجزيرة لألس�واق 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 لألس�واق املالية غري مس�ؤولة عن مدى دقة أو صحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها الواردة يف التقرير وال تتحمل أية مس�ؤولية عن أية خس�ارة 
مادية أو معنوية قد تحدث بس�بب اس�تخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. ال تقدم رشكة الجزيرة لألس�واق املالية أية ضمانات بخصوص التوقعات أو األسعار العادلة أو األسعار املستهدفة أو األرقام الواردة بالتقرير 
وجميع التوقعات والبيانات واألرقام والقيم العادلة واألس�عار املس�تهدفة قابلة للتغيري أو التعديل بدون إش�عار مسبق. األداء السابق ألي اس�تثمار 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 س�لبي عىل قيمة/عائد الس�هم أو األوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يحصل املس�تثمر عىل مبلغ أقل من املبلغ األصيل املس�تثمر 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. تم إعداد هذا التقرير بشكل منفصل 
ومستقل 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، كما لم يكن لدى إدارة األبحاث 
يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية أية معلومات وقت إعداد هذا التقرير تفيد بوجود مصالح مشرتكة سواء بشكل مبارش أو غري مبارش بني الرشكة / الرشكات محل البحث يف التقرير وبني أعضاء مجلس اإلدارة و/

أو اإلدارة التنفيذية و/أو املوظفني يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية أو أية رشكة أخرى من رشكات مجموعة بنك الجزيرة. ال يسمح بنسخ 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.

اإلدارة العامة: املساعدية - طريق املدينة، ص.ب. 6277 جدة 21442 اململكة العربية السعودية، هاتف: 6692669-02 فاكس: 02-6697761

اإدارة الأ�شول  الو�شاطة  متويل ال�شركات  خدمات احلفظ  امل�شورة

مساعد املدير العام - األبحاث

عبداهلل عالوي
+966 2 6618275

a.alawi@aljaziracapital.com.sa

محلل أول 

سيد تيمور أختر 
+966 2 6618271

s.akhtar@aljaziracapital.com.sa

محلل أول

طلحة نزر
+966 2 6618603

t.nazar@aljaziracapital.com.sa

محلل

صالح القعيطي
+966 2 6618253

s.alquati@aljaziracapital.com.sa

محلل

جاسم اجلبران
+966 2 6618602

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

مدير عام ادارة الوساطة

عالء اليوسف
+966 1 2256000

a.yousef@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد- 
رئيس الوساطة الدولية واملؤسساتية

لؤي جواد املطوع
+966 1 2256277 

lalmutawa@aljaziracapital.com.sa

مدير املنطقة الشرقية ومنطقة القصيم

عبداهلل الرهيط
+966 6 3617547

aalrahit@aljaziracapital.com.sa

مدير املنطقة الغربية واجلنوبية

عبداهلل املصباحي
+966 2 6618404

a.almisbahi@aljaziracapital.com.sa


