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زيادة المراكزالتقييم:

   1,81درهم إماراتيالسعر الحالي:
ً 2.51 درهم إماراتيالسعر المستهدف خالل 12 شهرا

38.7%التغير

املعلومات األساسية

ARMX.DU رويرتز 

ARMX:UH بلومبريغ

اإلمارات العربية ملتحدةالبلد 

الخدمات اللوجستية القطاع 

سوق دبي املايل اإلدراج

2,65 مليون درهم إماراتي القيمة السوقية

1.70/1.99 درهم اماراتي )أعىل/أدنى( السعر خالل آخر 52 أسبوعا:

للسعر البياني  الرسم 

أرامكس - اسرتاتيجية توسعية 

y  النمو في اإليرادات من خالل االستحواذ: أدت استراتيجية أرامكس االستحواذية إلى نمو الشركة. ففي
عام 2010 أعلنت أرامكس عن رغبتها في إنفاق 100 مليون دوالر أمريكي على االس�تحواذ مستهدفة 
في ذلك إقليم جنوب الصحراء اإلفريقية، الصين، الش�رق األقصى آلس�يا والشرق األوسط، حيث تكمن 
اس�تراتيجية أرامكس التوسعية في االس�تحواذ أو في تشكيل شراكات مع األطراف المحلية في العمل 

على رفع الخبرات المحلية وإزالة أي عائق بيروقراطي من شأنه أن يعيق تأسيس الشركة. 

y  :اس�تقرار تدفق ايرادات أرامكس نتيجة لتحس�ن اقتصاد دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
عل�ى مدى الس�نين، ازداد معامل ارتباط إي�رادات أرامكس مع نمو الناتج المحل�ي اإلجمالي لمنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فقد بلغ معامل االرتباط للسنوات األربع الماضية 0.98. وبتوقع النمو 

القوي في اقتصاديات المنطقة تسعى أرامكس إلى االستفادة من هذا بالتوسع.

y  اعتم�اد التقليل م�ن األصول لتخفيض التكاليف: ، تبنت أرامكس منذ تأسيس�ها اس�رتاتيجية األصول
الخفيف�ة، حي�ث اتبعت سياس�ة اس�تئجار الش�احنات الكبرية ولذل�ك امتنعت عن تملك أس�طول من 
الش�احنات الكب�رية بخالف مثيالتها من الرشكات العاملية، إال يف ح�ال اقتضت الحاجة لذلك. مما يوفر 

للشركة المرونة والمحافظة على انخفاض التكاليف في اوقات تباطؤ النشاط التجاري. 

y  زيادة الهوامش للمحافظة على ارتفاع صافي األرباح: س�جلت أرامكس تحسنا قويا في الهوامش على
مدار الس�نين، وذلك نتيجة لزيادة حجم أعمالها التي أسفرت عن وفورات الحجم الكبير، ارتفعت معه 
الهوام�ش من 46.8% لع�ام 2007 إلى 52.6% عام 2011، وارتفع مع�ه الهامش الصافي من %7.9 

لعام 2007 إلى 9.4% عام 2011.

y  اإلم�ارات العربية المتح�دة مركزا للخدمات اللوجس�تية: يوف�ر تواجد أرامكس في األم�ارات العربية
المتحدة ميزة إضافية لها بس�بب قربها من أهم المواقع االس�تراتيجية للموانئ في العالم، حيث يوفر 
ممر دبي اللوجستي الربط ما بين عمليات النقل البري والجوي والبحري. ومن جانب آخر، فقد أعطت 
االس�تثمارات الكبي�رة في خط�وط طيران االتح�اد واإلمارات ميزة تنافس�ية لها في قط�اع الخدمات 
اللوجستية، في الوقت الذي كان من الصعوبة بمكان على باقي الخطوط الجوية العالمية إيجاد موطئ 

قدم لها فيها.

y  التقيي�م – نب�دأ تغطيتنا لس�هم أرامكس بتقيي�م "زيادة المراك�ز"، حيث اس�تخدمنا نموذج خصم
التدفقات النقدية في تقييمنا للشركة، وتوصلنا إلى سعر مستهدف لسهم أرامكس بقيمة 2.51 درهم 

إماراتي ما يعني أن للسهم فرصة لالرتفاع تصل إلى 38.7% عن سعر السوق الحالي.

املصدر: موقع زاوية االليكرتوني
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آرامكس   سوق دبي

أرامكس
بدء التغطية | دبي | قطاع النقل | سبتمرب 2012

2012 20102011ملحة مالية
متوقع

2013
متوقع

2014
متوقع

2015
متوقع

4,349 3,867 3,467 3,115 2,576 2,212 المبيعات )درهم إماراتي(

12%12%11%21%16%13%نمو المبيعات %

471 383 319 265 242 230 صافي األرباح )درهم إماراتي(

23%20%21%9%5%11%نمو صافي األرباح %

 0.32  0.26  0.22  0.18  0.14  0.14 ربح السهم )درهم إماراتي(

 0.23  0.20  0.21  0.26  0.04  0.01 نمو ربح السهم %

18%16%15%13%13%13%العائد على حقوق الملكية 

12%11%11%10%10%10%العائد على األصول 

)x( 5.62  6.91  8.30 10.01 12.50  14.96 مكرر الربحية 

)x( 0.99  1.11  1.23  1.33  1.41  1.71 مكرر القيمة الدفترية 

املصدر: أرامكس، الجزيرة كابيتال 

ل بيت�ا لجزي�رة كا ث ا بح�ا أ
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تقييم الرشكة

نموذج خصم التدفقات النقدية
قمنا باس�تخدام نموذج خصم التدفقات النقدية للتوصل إىل س�عر مستهدف لسهم الرشكة لالثني عرش القادمة. فيما ييل مراحل 

التقييم األساسية واالفرتاضات املستخدمة يف تقييمنا ألرامكس: 

y توقعات التدفق النقدي الحر ألربع سنوات القادمة

y احتساب القيمة المستدامة باستخدام نموذج "جوردن" للنمو

e %3 توقع نمو القيمة المستدامة بنسبة

y  اس�تخدام نموذج تسعير األصول الرأس�مالية الحتس�اب تكلفة حقوق الملكية هذا ويعتمد نموذج التسعير على المتغيرات
التالية

e  العائد الخالي من المخاطر والذي يبلغ 2.5% )2.0%عائد سندات الخزينة األمريكية لمدة 10 سنوات + عامل مخاطرة
سيادي خاص باإلمارات العربية المتحدة يبلغ %0.5(

e %11.68 معدل العائد على االستثمار بنسبة

e 0.734 معامل بيتا

y  استخدمنا المتوسط المرجح لتكلفة رأسمال في احتساب التدفقات النقدية المستقبلية للشركة، ويعتمد احتساب المتوسط
المرجح لتكلفة رأسمال على المتغيرات التالية:

e تكلفة حقوق الملكية مساوية لقيمة األصول الرأسمالية

e %8.1 تكلفة االقتراض بمعدل

e .نسبة حقوق الملكية والقروض في الهيكل الرأسمالي ألرامكس بلغت 99% و1% على التوالي

بناء عىل االفرتاضات أعاله فقد توصلنا إىل قيمة مستهدفة لسهم الرشكة باستخدام نموذج خصم التدفقات النقدية بما يبلغ 2.51 
درهم إماراتي.

نبدأ تغطيتنا لسهم أرامكس بتقييم "زيادة املراكز" وذلك باستخدام نموذج خصم التدفقات النقدية يف تقييمنا للرشكة. ويشري 
السعر املستهدف لسهم أرامكس 2.51 درهم إماراتي، أن للسهم فرصة لالرتفاع تصل إىل 38.7% عن سعر السوق الحايل. 

2012خصم التدفقات النقدية 
متوقع

2013
متوقع

2014
متوقع

2015
متوقع

285343412505األرباح قبل الضرائب 
87104115130االستهالك

)9()9()8()8(الدخل من الودائع
2222تكلفة التمويل
)2()2()2()2(إيرادات أخرى

1111الدخل من المشاريع المشتركة 
0000الدخل من الشركات الحليفة

)34()29()24()20(الضرائب 
345416491592التدفق النقدي التشغيلي

)72()33()44()44(التغير في صافي رأس المال العامل
)208()173()172()265(المصروفات الرأسمالية

36200285312التدفق النقدي الحر
3,983القيمة المستدامة

33.95171.09219.64216.43القيمة الحالية للتدفق النقدي الحر
2,761.26القيمة الحالية للقيمة المستدامة

3,402.37صافي القيمة الحالية
)272.93(صافي القروض

3,675.30صافي قيمة الشركة
2.51السعر المستهدف خالل 12 شهراً القادمة

11%المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
3%النمو المستدام

املصدر: الجزيرة كابيتال 
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مخاطر التقييم

 IMF التقدي�رات للنمو يف النات�ج املحيل اإلجمايل: يعتمد افرتاضنا بنمو الناتج املحيل اإلجمايل ع�ىل توقعات صندوق النقد الدويل
ملنطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا وعىل احتمالية حدوث انحراف عن الناتج املحيل اإلجمايل املتوقع. فإي انحراف عن توقعاتنا 

للنمو يف الناتج املحيل اإلجمايل من شأنه أن يؤثر عىل النمو يف إيرادات أرامكس. 

بقاء الربيع العربي عامل تهديد: اس�تمرار تراجع اقتصاديات دول منطقة الرشق األوس�ط وش�مال إفريقيا بسبب عدم استقرار 
األوض�اع فيه�ا، فم�ن الثورة يف س�وريا مع وجود فرص ضئيل�ة للتوصل إىل حل قري�ب، إىل مرص فعىل الرغم م�ن نجاح إجراء 

االنتخابات، إال أنها تواجه تحديات اقتصادية. 

انخف�اض أس�عار النفط: تأتي معظم إيرادات أرامكس م�ن دول االقتصاديات القائمة ع�ىل الهيدروكربونات، فأي انخفاض أو 
ارتفاع ملموس يف أسعار النفط من شأنه أن يؤثر عىل نمو الناتج املحيل اإلجمايل يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا.

قمنا بتحليل حساسية النمو يف الناتج القومي اإلجمايل وأثره يف التقييم واألرباح.

حالة االفرتاضات لتحليل الحساسية 
ارتفاع 1

حالة 
ارتفاع 2

حالة 
األساس

حالة 
االنخفاض 1

حالة 
االنخفاض 2

9.1%9.3%10.1%11.1%11.6%توقعات النمو في الناتج المحلي االجمالي

2.732.662.512.42.36السعر المستهدف خالل االثنى عشر شهراً القادمة

املصدر: الجزيرة كابيتال

تحليل السيناريو

املصدر: الجزيرة كابيتال 
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حالة االرتفاع ١ حالة االرتفاع ٢ حالة األساس حالة االنخفاض١ حالة االنخفاض ٢

ربح السهم املتوقع للعام ٢٠١٣ السعر املستهدف خالل ١٢ شهراً القادمةربح السهم املتوقع للعام ٢٠١٢
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نبذة عن الرشكة

تعت�ر رشكة أرامكس من الرشكات الرائدة يف الخدمات اللوجس�تية وحلول النقل. تأسس�ت أرامك�س يف عام 1982 كمزود نقل 
رسي�ع، ثم رسعان ما تطورت لتصبح عالمة تجارية عامليا معروفة بخدماتها املتخصصة وبعروضها املبتكرة واملتنوعة. فاتس�ع 
نط�اق أعم�ال أرامكس عاملي�ا و يف 60 دولة يف أكثر من 353 مكت�ب ويضم طاقمها أكثر م�ن 12.000 موظف. يف عام 1997 
أصبح�ت أرامك�س أول رشكة عربية تدرج أس�همها يف بورصة ناس�داك NASDAQ. ويف عام 2002 ع�ادت أرامكس إىل املُلكية 

الخاصة. ويف عام 2005 أدرجت أرامكس أسهمها يف سوق دبي املايل. 

تقدم أرامكس الخدمات التالية:
y  النقل السريع محليا ودوليا

y  شحن البضائع

y الخدمات اللوجستية التخزين

y  حلول إدارة المعلومات والسجالت

y حلول األعمال اإللكترونية

y  خدمات التسوق اإللكترونية

أهم املراحل يف مسرية أرامكس 

١٩٨٢
 تأسست بإسم

العربية األمريكية للنقل
 ثم تغري اإلسم إىل

آرامكس

املشاركة يف تأسيس: شبكة أوفرسيز١٩٩٠
للشحن مع رشكة ايربورن إكسربس

أدرجت عىل١٩٩٧
مؤرش ناسداك

٢٠٠٢
الذكرى العرشون

للتأسيس

٢٠٠٣
رشكة دي اتش إل تستحوذ

عىل ايربورن إكسربس
وتخرج من التحالفات

٢٠٠٥
االستحواذ عىل رشكة

برايوريتي للشحن الجوي

٢٠٠٦

٢٠١٠

٢٠١١

مبيعات الشحن بالجملة
يف أمريكا الشمالية

إلغاء اإلدراج من
مؤرش ناسداك

أدرجت يف
سوق دبي املايل

رشاء حصة مسيطرة يف
 الرشكة من قبل الرشيك

 املؤسس فادي غندور

املشاركة يف تأسيس: 
التحالف العاملي للتوزيع

االستحواذ عىل رشكة
إنفو فورت

االستحواذ عىل موقع أدب وفن، من أهم
مواقع التسوق عىل االنرتنت بالرشاكة

مع رشكة مكتوب

االستحواذ عىل رشكة
املحرتفون للشحن -مرص

االستحواذ عىل رشكة
ماسان للخدمات - فيتنام

االستحواذ عىل ون وورلد للنقل
وعىل إن تايم للنقل - كينيا

االستحواذ عىل بريكو 
إكسربس - جنوب ٌفريقيا

االستحواذ عىل وكاالت
أكوا شب - أيرلندة

رشاكة مع مجموعة
يس جي جي ل س 
- كوريا الجنوبية

رشاكة مع سينوترانس
للنقل الجوي - الصني

رشاء باقي حصص امللكية
يف آرامكس - تركيا

رشاء حصص أغلبية
يف رشكة آفانتي - ماليزيا

رشاء حصص أغلبية
يف رشكة إكسبو إكسربس- بنغالدش

االستحواذ عىل رشكة أيرلندية للشحن
واللوجستية: فورواردنج تو واي

فان جارد
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تركيبة مساهمي أرامكس 

أدرجت أرامكس  يف س�وق دبي املايل تحت مس�مى  الرشكة العربية الدولية للخدمات اللوجس�تية )AIL( يف حزيران 2005 ومن 
ثم اس�تحوذت عىل أرامكس الدولية يف األردن بمبلغ 681.3 مليون درهم إماراتي )185.5 مليون دوالر أمريكي( يف نفس العام 

بحيث أصبحت مؤسسة قابضة للمجموعة. ويف مايو 2006 عدلت من اسمها ليصبح أرامكس )ش م ع(.

شبكة عاملية 

قامت أرامكس بتأس�يس وإدارة التحالف العاملي للتوزيع )GDA(، الذي يضم ما يزيد عىل 40 رشكة ريادية يف تزويد وخدمات 
النقل الرسيع واللوجستية يف أنحاء العالم، حيث يختص كل منها يف منطقته، مما يعطي ألرامكس ميزة إضافية من حيث قدرتها 
ع�ىل تغطي�ة كافة مناطق العالم بنفس معايري الجودة والتقنيات وتضم الش�بكة أكثر من 12 ألف مكتباً و 33 ألف مركبة و 66 

ألف موظفاً.

اإلمارات العربية املتحدة مركزا للخدمات اللوجستية 

يوفر تواجد أرامكس يف األمارات العربية املتحدة ميزة إضافية وذلك بسبب قربها من أهم املواقع االسرتاتيجية للموانئ يف العالم، 
حيث يوفر ممر دبي اللوجستي )DLC( ربطا ما بني عمليات النقل الري والجوي والبحري، كما منحتها االستثمارات الكبرية من 
خطوط طريان االتحاد وطريان اإلمارات ميزة تنافسية لها يف قطاع الخدمات اللوجستية، يف الوقت الذي كان من الصعوبة بمكان 

عىل باقي الخطوط الجوية العاملية إيجاد موطئ قدم لها.

استفادت موانئ اإلمارات من كونها معرا للشحن البحري يف املنطقة، وباألخص ميناء جبل عيل. وعىل أي حال فمن املتوقع حدوث 
نمو قوي يف املوانيء اإلماراتية الرئيسة بالرغم من التحديات التي يواجها االقتصاد العاملي.

جلبت مطارات اإلمارات العربية املتحدة العديد من املنافع والفوائد للدولة، فلديها 41 مطار، 25 منها لديها مدارج معبدة. أضف 
إىل ذلك، وجود مطاري أبو ظبي ودبي الدوليان، وال يزال حاليا تحت اإلنشاء مطار آل مكتوم الدويل والذي سيكون أكر مطارات 
العال�م م�ن حيث الحجم وعدد املس�افرين يف حال االنتهاء من عمليات اإلنش�اء. ومما عزز من جاذبية قطاع الش�حن يف اإلمارات 
العربية املتحدة وبخاصة دبي، معر دبي اللوجستي والذي افتتح يف أكتوبر 2010 حيث يربط ميناء جبل عيل ومطار آل مكتوم 

مع شبكة الطرق الرية.

وكما تضم املنطقة الحرة كل من جبل عيل ومركز دبي العاملي، حيث يوجد فيه العديد من ممثيل رشكات الشحن العاملية.

الجمهور ٨٥٪

ليفانت لوجستكس 

ضة ١٠٪
القاب

إكوينوكس بارتنرز ٥٪

تركيبة املساهمني 

املصدر: موقع زاوية االلكرتوني
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نمو الناتج املحيل اإلجمايل يحرك اإليرادات 

عىل مدى سنوات زاد معامل ارتباط إيرادات أرامكس مع نمو الناتج املحيل اإلجمايل ملنطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا، )فقد 
بل�غ معام�ل االرتباط 0.98 خالل األربع س�نوات املاضي�ة(. نعتقد أن طبيعة أعم�ال أرامكس تحتم علينا القي�ام بتحليل للنمو 

املستقبيل القتصاديات منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا واثرها عىل إيرادات أرامكس.

الرشق األوسط وشمال أفريقيا MENA - محركات اإليرادات 

اململكة العربية السعودية 

اس�تفادت اململكة العربية الس�عودية والتي تعتر أكر مصدري النفط الخام من الزيادة يف أس�عار النفط، حيث يش�كل القطاع 
البرتويل ما يقارب من 55% من الناتج املحيل اإلجمايل و 90% من إيرادات الصادرات. وكما يس�اهم القطاع الخاص بحوايل %40 
من الناتج املحيل االجمايل. يعتر االقتصاد السعودي  من االقتصاديات القوية ونظرا  العتماده عىل إيراداته من النفط مما يشكل 

عامالً مساندا يف مراحل النمو مستقبال ويف املحافظة عىل برنامج الرفاه االجتماعي. 

إال أن االنخفاض الحايل يف أس�عار النفط  نتيجة النخفاض الطلب األوروبي واألمريكي يعزى إىل:)1( أزمة الديون األوروبية )2( 
ع�دم اس�تقرار االقتصاد األمريك�ي .يف حني نعتقد أن العوامل التالية س�تعمل ع�ىل معادلة هذا االنخف�اض  :)1( االضطرابات 
السياسية يف سوريا )2( العقوبات املفروضة عىل إيران )3( الطلب األسيوي)تصاعد التوترات الجيوسياسية سيدعم أسعار النفط 
يف مس�توياتها الحالية(. ولذلك نتوقع أن تش�هد أسعار النفط استقرارا عىل أساس سنوي يف عام 2012، وذلك بناء عىل افرتاضنا 

بأن األسعار ستشهد تحسنا يف الفرتة األخرية من النصف الثاني لعام 2012.

 ه�ذا وقد زادت اململكة العربية الس�عودية من إنتاجه�ا من النفط نتيجة لتعهدها بتعويض النقص الحاصل يف العرض بس�بب 
فرض العقوبات عىل إيران مما أدي إىل زيادة اإليرادات السعودية.

انتاج النفط السعودي

املصدر: أوبك

سعر النفط يف سلة أوبك

املصدر: أوبك
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اإلمارات العربية املتحدة

دبي 

إن املوقع االسرتاتيجي املتوسط لدبي ما بني أفريقيا والرشق األقىص وأوروبا، باالضافة ملا لديها من بنية تحتية ممتازة أهلتها ألن 
تكون حلقة وصل رئيسة يف نظام النقل والتوزيع العاملي. 

اعتم�د اقتص�اد دبي فيما مىض عىل إيرادات�ه النفطية، إال أنه حاليا أصبحت إيرادات النفط تش�كل أقل من 6% من الناتج املحيل 
اإلجمايل لدبي. فمصادر اإليرادات الرئيسة لدبي هي السياحة والعقارات وتجارة إعادة التصدير اىل مختلف أنحاء العالم. 

ازده�ر قط�اع الس�ياحة يف دبي يف العام امل�ايض، نتيجة لحركات الربي�ع العربي يف كل من مرص والبحري�ن، مما أدى إىل تحول 
الس�ياحة عنها إىل دبي. فبحس�ب البيانات املنشورة من مطارات دبي فقد وصل عدد زوار دبي 4.85 مليون زائر يف شهر مارس 
2012، أي بزيادة 19.1% عىل أس�اس س�نوي وذلك للمرة السادسة عىل التوايل و التي يشهد فيها الشهر زيادة مطردة يف أعداد 

زوار دبي مقارنة مع الشهر السابق.

ش�هدت أسعار العقارات السكنية زيادة ملموسة يف األسعار وعىل األخص أسعار الفلل. فقد سجل مؤرش ريدن ألسعار العقارات 
الس�كنية نموا بنس�بة 11.46% سنوياً، حيث سجلت أسعار الفلل أكر معدالت نمو بلغت 19.6% عىل أساس سنوي وذلك نتيجة 

لزيادة الطلب عىل املنتجات الراقية.

أعداد الركاب القادمني إىل مطار دبي

املصدر: مطار دبي

مؤرش ريدن ألسعار العقارات

املصدر: رشكة ريدن

مؤرش ريدن ألسعار العقارات حسب النوع

املصدر: رشكة ريدن
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أبو ظبي

تضاع�ف احتياطي ابو ظبي من النفط خالل العقد املايض، حيث يش�كل اآلن ما نس�بته 94.0% م�ن إجمايل احتياطي اإلمارات 
العربية املتحدة من النفط. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة لزيادة معدالت االسرتداد، االستمرارية يف اكتشاف حقول بحرية جديدة 
ذات تركيبة غنية نفطية أغنى من الحقول الحالية. و تعتر رشكة برتول أبو ظبي الوطنية )أدنوك( من الرشكات الرئيسة املنتجة 
للهيدروكربونات األساس�ية والنهائية. ففي عام 2010 اس�تخرجت أدنوك 2.7 مليون برميل يوميا بما يش�كل حوايل 95% من 
إجمايل إنتاج األمارات العربية املتحدة من النفط الخام. وكما تم إيضاحه سابقا فقد بقيت أسعار النفط ثابتة عىل أساس سنوي. 

الناتج املحيل اإلجمايل اإلماراتي

املصدر: صندوق النقد الدويل

انتاج النفط اإلماراتي

املصدر: أوبك
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قطر 

ش�كل الهيدروكربون�ات حجر الزاوية يف االقتصاد القطري. فيبلغ إنت�اج قطر من النفط حوايل 1.7% من إجمايل العرض العاملي 
للنفط. وبحس�ب مجل�ة الغاز والنفط، فلدى قطر 896 تريلي�ون قدم مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي بما نس�بته 14% من 
إجمايل االحتياطي العاملي محتلة يف ذلك املركز الثالث عامليا بعد روسيا وإيران. وكما تعتر قطر من أكر مصدري الغاز الطبيعي 
املسال.هذا وتقف قطر عىل أرضية صلبة ملواصلة النمو بتحقيقها إيرادات كبرية من الهيدروكربونات وبزيادة إنفاقها عىل البني 

التحتية واالجتماعية الستضافة كأس العالم يف عام 2022، .

انتاج النفط القطري

املصدر: أوبك 

الناتج املحيل اإلجمايل القطري

املصدر: صندوق النقد الدويل

انتاج الغاز الطبيعي القطري

املصدر: أوبك 
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الكويت 

يعتم�د االقتص�اد الكويتي بصورة كب�رية عىل إيراداته من النفط، حيث تش�كل الهيدروكربونات ما يق�ارب نصف الناتج املحيل 
اإلجم�ايل،90% م�ن إيرادات الصادرات و 95% م�ن دخل الحكومة. وكما تحتفظ الكويت بح�وايل 96 مليار برميل من احتياطي 

النفط بما يشكل نسبة 3% من إجمايل الطلب العاملي عىل البرتول. 

انتاج النفط الكويتي

املصدر: أوبك

الناتج املحيل اإلجمايل الكويتي

املصدر: صندوق النقد الدويل
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ارتفاع االيرادات نتيجة للتوسعات 

أدى تبني أرامكس إسرتاتيجية االستحواذ والرشاكة إىل تحقيق النمو لها .فقد جاء توجه أرامكس إىل بناء نفسها كرشكة رائدة يف 
الخدمات اللوجستية وخدمات النقل يف األسواق الناشئة  تطبيقا لسياستها االستحواذية.

بدأت الرشكة يف عام 2010 باس�رتاتيجيتها التوس�عية عن طريق االستحواذ و الرشاكات، مستهدفة يف ذلك إقليم جنوب الصحراء 
اإلفريقية، الصني، الرشق األقىص آلسيا والرشق األوسط. حيث تكمن اسرتاتيجية أرامكس يف االستحواذ أو يف  تشكيل رشاكات مع 
األطراف املحلية يف رفع الخرات املحلية وإزالة أي عائق بريوقراطي من ش�أنه أن يعيق تأس�يس أي رشكة. وفيما ييل ما قامت به 

الرشكة من استحواذ و رشاكات:

ال زالت أرامكس يف منطقة االس�تحواذ بحس�ب رأي الس�يد فادي غندور املدير التنفيذي الس�ابق للرشكة والذي قال "س�تنفق 
أرامكس 100 مليون دوالر أمريكي عىل االس�تحواذ بحلول نهاية العام" وكما قال الس�يد حس�ني هاش�م املدير التنفيذي ملنطقة 
ال�رشق األوس�ط وافريقي�ا" قامت أرامكس يف الش�هر املايض ب�رشاء رشكة "بريكو إكس�رس املحدودة ) إح�دى رشكات النقل 
والخدمات اللوجس�تية ( يف جنوب افريقيا بمبلغ 55 مليون دوالر أمريكي بما يش�كل نسبة كبرية من املبلغ املخصص لالستحواذ 
والبال�غ 100 ملي�ون دوالر أمريكي( وكما اضاف أيضا" أي أنه لدى أرامكس مبل�غ 30 -40 مليون دوالر أمريكي يمكن إنفاقه 

عىل االستحواذ، حيث ستنفق الجزء األكر منها عىل الرشكات املقيمة يف جنوب افريقيا وآسيا"

ال�رشكات التابعة/الزميلة/الحليف�ة

نسبة امللكيةالدولةالرشكة

100.00%بريطانياأرامكس - المملكة المتحدة

100.00%اإلماراتأرامكس - أبو ظبي

100.00%اإلماراتدوكمان لمحدودة

100.00%اإلماراتإنفو فورت

100.00%اإلماراتميمو إكسبرس - دبي

100.00%تركياأرامكس - هفا للشحن

100.00%تركياأرامكس - تركيا

100.00%سريالنكاأرامكس - النكا الخاصة المحدودة

60.00%سريالنكاأرامكس للشحن النكا الخاصة المحدودة 

50.00%سريالنكاأرامكس - ديلميج لوجسكيل

100.00%جنوب أفريقيابريكو إكسرس

100.00%سنغافورةجي دي آي - سنغافورة

60.00%المناطق الفلسطينيةأرامكس للنقل الدولي - فلسطين

100.00%عمانأرامكس - مسقط

50.00%عمانأرامكس اللوجستية

100.00%هولنداأرامكس - هولندا

51.00%ماليزياأرامكس - ماليزيا

100.00%لبنانالعربية األمريكية للشحن الدولي

100.00%لبنانأرامكس - لبنان

49.00%الكويتأرامكس الدولية المحدودة

70.00%كينياإن تايم للنقل

70.00%كينياون وورلد للنقل

100.00%األردنأرامكس - عمان

100.00%األردناألردنية للتوزيع

100.00%أيرلنداباركر تكنولوجيا المحدودة

100.00%العراقأرامكس الدولية - العراق

49.00%إيرانأرامكس الدولية

100.00%الهندأرامكس - الهند الخاصة المحدودة

100.00%مصرأرامكس الدولية - مصر

100.00%مصرالمحترفون للشحن

50.00%مصرأرامكس المشرق للخدمات اللوجستية

51.00%بنجالدشأرامكس - بنجالديش

100.00%البحرينأرامكس - البحرين

املصدر: موقع زاوية اإللكرتوني 
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استحواذات أرامكس منذ عام 2010

األسواقامللكية ٪نوع العمليةالرشكةالدولةالسنة 

أرامكس - تركياتركيا2010
زيادة نسبة التملك الى 

%100
تركيا وأوروبا%100

أڤانتيماليزيا2010
تملك حصة أغلبية في 

الشركة
 %50 >

ماليزيا وجنوب شرق آسيا، خاصة سنغافورة 
وأندونيسيا

إكسبو إكسبرسسبنجالدش2010
تملك حصة أغلبية في 

الشركة
 %50 >

بنجالديش، الدول مرتفعة معدالت النمو )الهند، 
سريالنكا(

ماسان للخدماتڤيتنام2010
مشروع مشترك مع ماسان 

للخدمات
غ/م

ڤيتنام، جنوب شرق آسيا، خاصة سنغافورة 
وإندونيسيا

كينيا، شرق أفريقيا100%استحواذون وورلد للنقلكينيا2011

كينيا، شرق أفريقيا100%استحواذإن تايم للنقلكينيا2011

أفريقيا الجنوبية100%استحواذباركو إكسبرسسجنوب أفريقيا2011

النقل البحري ألوروبا100%استحواذأكواشبأيرلندا2011

2011
كوريا 

الجنوبية
غ/مشراكة سي جا - جي إل إس

كوريا الجنوبية، جنوب شرق آسيا، خاصة سنغافورة 
وأندونيسيا

الصين2011
ترانس اير الصينية 

لتطوير النقل
ربط الصين مع الشرق األوسط وأفريقياغ/ممشروع مشترك

املصدر: أرامكس 
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احتمالية الزيادة يف املديونية

أشارت إدارة أرامكس بأنه حتى تتمكن الرشكة من القيام باملزيد من العمليات التوسعية، فمن املمكن أن تلجأ إىل االقرتاض وذلك 
يف ح�ال تجاوز العمليات اإلس�تحواذية امليزانية املخصصة له�ا. ومؤخرا أدىل املدير التنفيذي بقوله "يف حال تجاوز االس�تحواذ 

املبالغ املخصصة لها، فسنضطر إىل اللجوء لالقرتاض بما يرتاوح 50 -100 مليون دوالر أمريكي".

فنسبة الرفع املايل للرشكة، كما هي يف قائمة املركز املايل الحالية، متدنية )نسبة القروض/ حقوق امللكية 4.3% لعام 2011( مما 
يشري اىل إمكانية اللجوء إىل االقرتاض من السوق يف حال اقتضت الحاجة لذلك.

تتوجه أرامكس يف سياستها االستحواذية لهذا العام نحو دول أخرى مثل دوال مثل نيجرييا، ساحل العاج، تركيا وتايالند.

التحسن يف الهوامش - استمرار ارتفاع صايف األرباح 

سجلت أرامكس تحسنا قويا يف األعوام املاضية، نتيجة لتزايد حجم األعمال مما نجم عنه وفورات يف الحجم. فقد شهدت الهوامش 
اإلجمالي�ة تحس�نا من 46.8% يف ع�ام 2007 إىل 52.6% يف عام 2011، مما نجم عنه ارتف�اع يف الهامش الصايف من 7.9% لعام 
2007 إىل 9.4% لعام 2011. و بامليض قدما يف اس�رتاتيجية االس�تحواذ، نعتقد بأن الرشكة ستس�تمر يف الحفاظ عىل هوامش�ها 

القوية ومن املرجح أيضا تحقيق املزيد من التحسن.

نموذج األصول الخفيفة

تبنت أرامكس منذ تأسيس�ها اس�رتاتيجية األصول الخفيفة، حيث اتبعت سياسة استئجار الشاحنات الكبرية ولذلك فقد امتنعت 
ع�ن تملك أس�طول من الش�احنات الكبرية بخالف مثيالتها من ال�رشكات العاملية، إال يف حال اقتضت الحاج�ة لذلك .وكما تبنت 
الرشكة سياسية املديونية القليلة حيث بلغت نسبة املديونية إىل حقوق امللكية أقل من 4% خالل األعوام الثالثة املاضية، إال أنه من 
املمكن تغري هذه النس�بة كما أس�لفنا س�ابقا. ونحن نعتقد بأن اعتماد نموذج األصول الخفيفة قد ساعد أرامكس يف الحفاظ عىل 

نتائجها القوية وذلك عىل الرغم من اآلثار الجانبية للربيع العربي. 

قروض أرامكس

املصدر: أرامكس، الجزيرة كابيتال
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نمو اإليرادات

ش�هدت إيرادات أرامكس زيادة مضاعفة منذ عام 2004 )بعد إدراجها يف س�وق دبي امل�ايل(. فقد حققت إيرادات الرشكة لعام 
2006 زيادة عىل أس�اس س�نوي بنس�بة 197% وذلك بعد قيامها باس�تحواذات كبرية يف عامي 2005 و 2006. يف حني حققت 

إيرادات أرامكس منذ عام 2003 زيادة بمعدل سنوي مركب بما يبلغ 21% للفرتة 2011-2003. 

قامت الرشكة بامليض قدما يف اسرتاتيجيتها التوسعية من خالل االستحواذ و املشاريع املشرتكة و الرشاكات يف دول االقتصاديات 
الناش�ئة الغري مس�تغلة. مثل إقليم جنوب الصحراء اإلفريقية، الرشق األقىص آلسيا ومنطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا. وعىل 
الرغم من توقع عدم تحقيق الرشكة لنسب توسع كما كانت يف فرتة 2005-2006 إال أنه من املتوقع تحقيق نمو جيد بنسبة %18 

يف إيرادات عام 2012. وكما نتوقع زيادة اإليرادات بمعدل نمو سنوي مركب يصل إىل 13% ألعوام 2015-2012.

إيرادات أرامكس

املصدر: أرامكس، الجزيرة كابيتال
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امليزانية باملليون درهم إماراتي 
ما لم يذكر خالف ذلك

20102011 2012
متوقع 

 2013
متوقع

 2014
متوقع

 2015
متوقع

األصول

األصول الغير المتداولة

 827  749  691  623  445  332 ممتلكات وأجهزة ومعدات

 1,010  1,010  1,010  1,010  1,010  863 شهرة 

 30  30  30  30  30  9 أصول أخرى غير ملموسة

 2  2  2  2  2  4 أوراق مالية متاحة للبيع

 18  18  18  18  18  19 استثمارات في شركات مشتركة

 1  1  1  1  1  - استثمارات في شركات حليفة

 3  3  3  3  3  3 ضرائب مؤجلة

 0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0 أصول أخرى غير متداولة

 1,891  1,814  1,756  1,688  1,510  1,230 إجمالي األصول غير المتداولة

األصول المتداولة

 882  773  684  606  500  404 ذمم مدينة 

 267  224  215  187  169  98 أصول أخرى متداولة

 762  538  353  261  314  555 النقد واألرصدة لدى البنوك

 1,911  1,535  1,251  1,053  983  1,056 إجمالي األصول المتداولة

 3,802  3,349  3,007  2,741  2,493  2,286 اجمالي األصول

المطلوبات وحقوق الملكية

 1,464  1,464  1,464  1,464  1,464  1,464 رأس المال

 187  162  137  112  87  62 احتياطي نظامي

 )18( )18( )18( )18( )18( )6(فروق تحويل عمالت أجنبية

 )1( )1( )1( )1( )1( 1 احتياطي القيمة العادلة

 )15( )15( )15( )15( )15( )12(احتياطي نتيجة االستحواذ على حصص غير مسيطرة 

 1,059  784  585  442  347  272 أرباح مبقاة

 2,677  2,377  2,153  1,985  1,865  1,781 أصول تعزى الى حقوق ملكية الشركة األم

 121  84  59  42  31  25 حقوق أقلية

 2,798  2,461  2,212  2,027  1,896  1,806 مجموع حقوق الملكية

مطلوبات غير متداولة

 16  14  13  12  10  7 قروض وتمويل يستحق عليها فوائد

 171  142  122  109  80  67 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 1  1  1  1  1  - مطلوبات أخرى غير متداولة

 1  1  1  1  1  1 مطلوبات ضريبية مؤجلة

 190  159  137  123  92  75 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة

 255  231  212  188  163  129 ذمم دائنة

 33  29  26  24  19  7 سحب على المكشوف 

 20  18  16  15  12  7 قروض وتمويل يستحق عليها فوائد

 507  451  404  366  310  263 مطلوبات أخرى متداولة

 815  729  658  592  505  406  إجمالي المطلوبات المتداولة

 1,004  888  796  715  597  481 اجمالي المطلوبات

 3,802  3,349  3,007  2,741  2,493  2,286 اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

املصدر: أرامكس, الجزيرة كابيتال
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قائمة الدخل باملليون درهم إماراتي 
ما لم يذكر خالف ذلك

20102011 2012
متوقع 

 2013
متوقع

 2014
متوقع

 2015
متوقع

4,349 3,867 3,467 3,115 2,576 2,212 المبيعات

12%12%11%21%16%13%نمو المبيعات %

)1,994()1,772()1,589()1,439()1,221()1,022(تكلفة المبيعات

2,355 2,094 1,878 1,677 1,355 1,190 الربح اإلجمالي

12%12%12%24%14%7%نمو الربح اإلجمالي %

)1()1()1()1()1()0(األرباح من المشاريع المشتركة

)0()0()0()0()0(0 األرباح من الشراكات

)211()188()170()152()123()108(مصاريف البيع والتسويق

)805()743()683()625()471()411(مصروفات عمومية وإدارية

)844()759()689()622()509()445(مصروفات تشغيلية

2 2 2 2 2 3 إيرادات أخرى

498 406 337 279 254 229 الربح التشغيلي

23%20%21%10%11%11%النمو %

9 9 8 8 7 16 الدخل من الودائع

)2()2()2()2()2()1(تكلفة التمويل

505 412 343 285 260 245 الربح قبل الضرائب

)34()29()24()20()18()15(الضرائب 

471 383 319 265 242 230 صافي األرباح

23%20%21%9%5%11%النمو %

 0.32  0.26  0.22  0.18  0.14  0.14 ربح السهم

تفصيل األرباح:

411 335 279 231 212 204 حقوق الملكية

59 48 40 33 30 25 حقوق أقلية

471 383 319 265 242 230 صافي األرباح بعد حقوق األقلية

املصدر: أرامكس, الجزيرة كابيتال
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قائمة التدفق النقدي باملليون درهم إماراتي 
ما لم يذكر خالف ذلك

20102011 2012
متوقع 

 2013
متوقع

 2014
متوقع

 2015
متوقع

األنشطة التشغيلية

 505  412  343  285  260  245 األرباح قبل الضرائب

 130  115  104  87  53  48 االستهالك

 )43( )37( )31( )27( 3  )8(تدفقات نقدية أخرى من التشغيل

 )72( )33( )44( )44( )54( )38(التغير في رأس المال العامل

 520  458  372  301  262  246 التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

 )208( )173( )172( )265( )160( )137(ممتلكات، أجهزة، ومعدات

 )15( )15( )15( )16( )214( )10(أنشطة استثمارية أخرى

 )222( )188( )187( )281( )374( )147(التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 2  1  1  2  8  )1(قروض وتسهيالت بفوائد

 )110( )110( )110( )110( )14( )22(توزيع أرباح

 34  23  16  35  )127( )25(أنشطة تمويلية أخرى

 )74( )85( )93( )73( )133( )47(التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

 224  185  92  )53( )245( 52 التغير في التدفقات النقدية

 538  353  261  314  537  485 النقد في بداية المدة

 )10( )1(صافي فرق تحويل عملة

 762  538  353  261  314  537 النقد في نهاية المدة

 33  18 هامش النقد والسحب على المكشوف

 762  538  353  261  347  555 النقد كما في الميزانية

املصدر: أرامكس، الجزيرة كابيتال



سبتمبر
20 1 2

18

2012 20102011النسب املالية
متوقع

 2013
متوقع

 2014
متوقع

 2015
متوقع

نسب السيولة

 2.35  2.11  1.90  1.78  1.95  2.60 النسبة النقدية

نسب الكفاءة

 73  72  71  70  70  66 معدل دوران الذمم المدينة )يوم(

غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/ممعدل دوران المخزون )يوم(

 46  47  48  47  48  46 معدل دوران الذمم الدائنة )يوم(

 27  25  23  23  22  20 دورة النقد

 1.14  1.15  1.15  1.14  1.03  0.97 معدل دوران األصول

نسب الربحية 

17.6%16.1%14.8%13.3%13.0%12.9%العائد على متوسط حقوق الملكية

12.4%11.4%10.6%9.7%9.7%10.0%العائد على متوسط األصول

 ROIC%12.8%12.8%13.2%14.6%15.9%17.3

54.2%54.2%54.2%53.8%52.6%53.8%الهامش االجمالي

 EBITDA 14.4%13.5%12.7%11.8%11.9%12.5%هامش

 EBIT 11.4%10.5%9.7%9.0%9.9%10.4%هامش

10.8%9.9%9.2%8.5%9.4%10.4%هامش الربح الصافي

معدالت الرفع

1.31%1.32%1.32%1.29%1.14%0.73%القروض إلى حقوق الملكية

1.29%1.30%1.30%1.27%1.13%0.73%القروض إلى رأس المال

0.96%0.97%0.97%0.95%0.87%0.58%القروض إلى األصول

 265  217  158  113  145  197 مكرر الفترة الزمنية إليرادات الفوائد

التقييم 

4.1%4.1%4.1%4.1%4.2%4.3%العائد على السهم

 1.83  1.62  1.47  1.36  1.27  1.22 القيمة الدفترية للسهم )درهم إماراتي(

 2,650  2,650  2,650  2,650  2,635  3,045 الرسملة السوقية )درهم إماراتي(

 1,893  1,963 2.014 2,077  2,231  2,733 قيمة شركة )درهم إماراتي(

)x( 10.08.36.95.6 12.5  15.0 مكرر الربحية

)x( 0.99  1.11  1.23  1.33  1.41  1.71 مكرر القيمة الدفترية 

  EV/EBITDA  3.01 3.77  4.57 5.67 7.26  9.86 مكرر

)x( 5.1  5.8  7.1  8.8  10.1  12.4 مكرر السعر الى التدفق النقدي التشغيلي 

FCFF 26.175.174.113.2 11.3  23.8 مكرر السعر الى التدفق النقدي الحر للشركة

املصدر: أرامكس، الجزيرة كابيتال

* أخذنا أسعار االغالق يف 31 ديسمر للسنوات 2010  و2011، بينما للسنوات 2012 والالحقة أخذنا أسعار االغالق بتاريخ 4 سبتمر 2012 

)x(

)x(



شركة  وهي  الجزيرة،  لبنك  االستثماري  الذراع  كابيتال(  )الجزيرة  المالية  لألسواق  الجزيرة  شركة  تعد 

سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام الشريعة االسالمية 

تم  لقد  السعودية.  المال  سوق  هيئة  اشراف  تحت  كابيتال  الجزيرة  تعمل  تعامالتها.  جميع  في 

ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل في أعمال األوراق المالية بصفة 

الجزيرة  إن  المشورة.  وتقديم  والترتيب  والحفظ  االدارة  وخدمات  بالتغطية  والتعهد  وكيل  و  اصيل 

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 . 1

10 ٪ عن مستويات  بأكثر من  أن يرتفع سعرها  المراكز” يتوقع  “زيادة  شهرا. واألسهم المصنفة 

األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمّدة . 2

عن   ٪  10 من  بأكثر  سعرها  ينخفض  أن  يتوقع  المراكز”  “تخفيض  المصنفة   األسهم  و  شهرا.   12

مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. . 3

والسهم المصّنف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص10٪  عن مستويات األسعار الحالية 

خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 التوقف عن التغطية )SR/RH(: يعني أن التصنيف معّلق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود . 4

تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق أو أية أسباب أخرى خاصة 

بشركة الجزيرة لألسواق المالية.

كابيتال
جزيرة 

ن ال
نبذة ع

ف
صني

ت الت
حا

طل
ص

م

لمزيد من المعلومات حول خدماتنا المتميزة، نرجو االتصال على الرقم المجاني )9999 116 800(



إدارة األصول    الوساطة    تمويل الشركات    خدمات الحفظ   المشورة
اإلدارة العامة: المساعدية - طريق المدينة، ص.ب. 6277 جدة 21442 المملكة العربية السعودية، هاتف: 6692669-02  فاكس: 02-6697761

إفصاحات وإقرارات وإخالء المسؤولية

اإن الغاية من اإعداد هذا التقرير هي تقدمي �شورة عامة عن ال�شركة اأو القطاع االقت�شادي اأو املو�شوع االقت�شادي حمل البحث، ولي�س الهدف تقدمي تو�شية ببيع اأو �شراء 
اأو االحتفاظ باأية اأوراق مالية اأو اأ�شول اأخرى. بناًء على ما �شبق، ال ياأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية اخلا�شة بكل م�شتثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل 
املخاطر املتعلقة باال�شتثمار يف االأوراق املالية اأو االأ�شول االأخرى، وبالتايل قد ال يكون منا�شبًا جلميع العمالء باختالف اأو�شاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم  يف حتمل 
املخاطر. يف�شل عمومًا اأن يقوم امل�شتثمر باأخذ امل�شورة من عدة جهات وم�شادر متعددة عندما يتعلق االأمر بالقرارات اال�شتثمارية واأن يدر�س تاأثري هذه القرارات على 
و�شعه املايل والقانوين وال�شريبي وغريه قبل الدخول بهذه اال�شتثمارات او ت�شفيتها جزئيًا اأو كليًا. اإن اأ�شواق االأ�شهم وال�شندات واملتغريات االقت�شادية اجلزئية 
والكلية ذات طبيعة متغرية وقد ت�شهد تقلبات مفاجئة بدون �شابق اإنذار، لذلك قد يتعر�س امل�شتثمر يف االأوراق املالية اأو االأ�شول االأخرى خماطر وتقلبات غري متوقعة. 
جميع املعلومات واالآراء والتوقعات والقيم العادلة اأو االأ�شعار امل�شتهدفة الواردة يف التقرير م�شتقاة من م�شادر تعتقد �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية باأنها موثوقة، لكن 
اأن تكون هذه املعلومات خمت�شرة وغري كاملة، وبناًء عليه تعترب �شركة  لذلك قد يحدث  املالية بتفنيد هذه املعلومات ب�شكل م�شتقل،  مل تقم �شركة اجلزيرة لالأ�شواق 
اجلزيرة لالأ�شواق املالية غري م�شوؤولة عن مدى دقة اأو �شحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها الواردة يف التقرير وال تتحمل اأية م�شوؤولية عن اأية خ�شارة مادية اأو 
معنوية قد حتدث ب�شبب ا�شتخدام هذا التقرير اأو اأجزاء منه. ال تقدم �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأية �شمانات بخ�شو�س التوقعات اأو االأ�شعار العادلة اأو االأ�شعار 
اإ�شعار م�شبق. االأداء  اأو التعديل بدون  اأو االأرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات واالأرقام والقيم العادلة واالأ�شعار امل�شتهدفة قابلة للتغيري  امل�شتهدفة 
الواردة  ال�شعر امل�شتهدف والتوقعات والت�شريحات بخ�شو�س االآفاق امل�شتقبلية  اأو  العادل  ال�شعر  ال�شابق الأي ا�شتثمار ال يعترب موؤ�شرًا لالأداء امل�شتقبلي. تقديرات 
بالتقرير قد ال حت�شل فعليا. قد ترتفع اأو تنخف�س قيمة االأ�شهم اأو االأ�شول املالية االأخرى اأو العائد منها. اأي تغري يف اأ�شعار العمالت قد يكون له اأثر اإيجابي اأو �شلبي 
على قيمة/عائد ال�شهم اأو االأوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يح�شل امل�شتثمر على مبلغ اأقل من املبلغ االأ�شلي امل�شتثمر يف حاالت معينة. بع�س االأ�شهم اأو االأوراق 
املالية قد تكون بطبيعتها قليلة ال�شيولة / التداول اأو ت�شبح كذلك ب�شكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة على امل�شتثمر. قد تطبق ر�شوم على 
اال�شتثمارات يف االأ�شهم. مت اإعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخ�ش�شني يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية، وهم يتعهدون باأنهم وزوجاتهم واأوالدهم ال ميتلكون 
اأ�شهمًا اأو اأوراق مالية اأخرى يت�شمنها هذا التقرير ب�شكل مبا�شر وقت اإ�شدار هذا التقرير. مت اإعداد هذا التقرير ب�شكل منف�شل وم�شتقل من قبل اإدارة االأبحاث يف �شركة 
اجلزيرة لالأ�شواق املالية ومل يتم اإطالع اأي اأطراف داخلية اأو خارجية قد يكون لها م�شلحة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف حمتويات هذا التقرير، كما مل يكن لدى اإدارة 
االأبحاث يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأية معلومات وقت اإعداد هذا التقرير تفيد بوجود م�شالح م�شرتكة �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر بني ال�شركة / ال�شركات 
حمل البحث يف التقرير وبني اأع�شاء جمل�س االإدارة و/اأو االإدارة التنفيذية و/اأو املوظفني يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأو اأية �شركة اأخرى من �شركات جمموعة 
بنك اجلزيرة. ال ي�شمح بن�شخ هذا التقرير اأو اأي جزء منه للتوزيع الأي جهة �شواًء داخل اأو خارج اململكة العربية ال�شعودية بدون احل�شول على اإذن خطي م�شبق من 

�شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية. على االأفراد واجلهات املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام بالقيود ال�شابقة.


