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االمارات العربية المتحدةالدولة
النقلالقطاع

سوق دبي المالياإلدراج الرئيسي
5,086القيمة السوقية )مليون درهم إماراتي(

0.6/1.16أعلى/أدنى سعر خالل 52 أسبوع )درهم إماراتي(

بيانات الرشكة

سعر السهم وحركة السوق

زيادة المراكزالتقييم

1.81 درهم إماراتيالسعر المستهدف )12 شهراً( 

إماراتيالسعر الحالي درهم   1.13

61%التغير المتوقع في السعر
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مؤشر سوق دبي طيران العربية

العربية للطيران هي أول ش��ركة طي��ران منخف��ض التكلفة: تتميز ش��ركة العربية 	 
للطيران بكونها أول ناقل جوي منخفض التكلفة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
)مينا(، حيث تطير حالياً الى 85 وجهة في منطقة الش��رق األوسط و ش��مال افريقيا، شبه 
 ،A320 القارة الهندية، آسيا الوسطى وأوروبا، وذلك على متن اسطولها من طائرات آيرباص
تمتلك جزءاً منها وتستأجر الجزء اآلخر. لقد اتبعت شركة العربية للطيران النموذج األساسي 
لشركات الطيران المنخفض التكلفة بشكل كبير من خالل تقليص الخدمات واقتصارها على 

خدمة السفر بين محطتين، وتعديلها بناًء على احتياجات ومتطلبات السوق.

تحسن صورة أسواق الشرق األوسط لدى االتحاد الدولي للنقل الجوي: رفع االتحاد 	 
الدولي للنقل الج��وي )إياتا( من توقعاته لإليرادات مع ازدياد أعداد المس��افرين جواً، حيث 
توقع أن تحقق شركات الطيران العاملة في الشرق األوسط أعلى الهوامش وصافي األرباح. 
وفقاً للبيانات الصادرة عن اإلياتا لش��هر أبريل 2013، فقد كانت منطقة الش��رق األوس��ط 
صاحبة أكبر نمو من حيث العائد من الراكب لكل كيلومتر إذ نمى بمعدل س��نوي 10%، بينما 
كان معامل معدل الركاب الى اجمالي الس��عة أقل من متوسط الصناعة إذ بلغ 76.9%، وهو 

األمر الذي نعتقد أنه سيتحسن مع االرتفاع المتوقع في نسبة التغطية.

زيادة األس��طول الى أكثر من 50 طائرة: تخطط طيران العربية الى أن يصل أس��طولها 	 
من الطائرات الى 50 طائرة بحلول العام 2016، رافعة بذلك قدرتها على نقل ما يقارب من 
8.4 مليون راكب س��نوياً. مع الزيادة المطردة في أعداد الركاب ل��دى طيران العربية، فقد 
تحس��نت مس��افات الطيران المدفوعة من 1.2 مليار كيلومتر الى 10.8 مليار كيلومتر ، كما 

نتوقع أن يصل الى 17.1 مليار كيلومتر بحلول العام 2016. 

اس��تقرار الهوامش من خالل التحوط ألس��عار الوقود وانخفاض المبيعات: تتطلع 	 
الش��ركة الى تثبيت ربحيتها وتحس��ينها من خ��الل تنويع مصادر المبيعات، حيث ش��كلت 
خدمات مناول��ة األمتعة، الش��حن، الطعام والش��راب، إدارة الحجز، وغيره��ا من الخدمات 
ما يق��ارب من 10% من اجمالي المبيع��ات في العام 2012، كما بلغ هام��ش الربح من هذه 
الخدمات 33% مقارنة بهامش ربح 12% من النقل. تتطلع الشركة أيضاً  الى زيادة مبيعاتها 
من الخدمات األخرى الى اجمالي المبيعات لتحس��ين الربحية، كم��ا قامت بالتحوط الرتفاع 

أسعار الوقود بما يمكنها من تثبيت السعر بما يضمن استقرار الهوامش. 

التقييم: يبلغ اس��طول ش��ركة طيران العربية 32 طائرة حالياً، مع توق��ع وصوله الى 50 	 
طائرة في العام 2016، ومع اإلضافات المستمرة في الوجهات، فإن الشركة وضعت نفسها 
استراتيجياً في خدمة س��وق منطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا النامي. يتم تداول سهم 
الش��ركة حالياً بمكررات ربحية وقيم��ة دفترية 11.9 مرة و0.99 مرة عل��ى التوالي، ونبدأ 
تغطيتنا للشركة بتقييم زيادة المراكز مع سعر مس��تهدف للسهم خالل االثني عشر شهراً 

القادمة يبلغ 1.81 درهم إماراتي.

أهم البيانات املالية

المبالغ بالمليون درهم إماراتي
2016 متوقع2015 متوقع2014 متوقع2013 متوقع20112012ما لم يذكر خالف ذلك

3,519  3,165  2,942  2,435 ايرادات المبيعات   4,232   5,045  
19%20%11%8%21%16%النمو في ايرادات المبيعات %

499  454  425  274 الربح السنوي    670   1,085  
62%34%10%7%55%-12%النمو في الربح السنوي %

492  448  420  269 ملكية الشركة   660   1,070  
62%34%10%7%56%-12%النمو %

0.06 ربح السهم )درهم إماراتي(   0.09   0.10   0.11  0.14  0.23 
15%11%8%8%8%5%العائد على متوسط حقوق الملكية

8%5%4%4%5%4%العائد على متوسط األصول
10.23 مكرر الربحية )مرة(   9.34   11.36   10.34  7.70  4.75 

0.52 مكرر القيمة الدفترية )مرة(   0.72   0.91   0.87  0.82  0.72 
)مرة(  EV/EBITDA مكرر    3.19   6.31   8.60   9.43  7.69  6.07 

محلل أول

طلحة نزر
+966 2 6618603

محلل

جاسم اجلبران
+966 2 6618602
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التقييم
خصم التدفقات النقدية

قمنا باس��تخدام منهجية خصم التدفقات النقدية لتقييم الش��ركة والتوصل الى س��عر مس��تهدف خالل االثني عش��ر ش��هراً القادمة. نورد قيما يلي أهم الخطوات 
واالفتراضات األساسية المستخدمة لتقييم طيران العربية. 

التدفقات النقدية المتوقعة خالل فترة أربع سنوات	 

احتساب القيمة المستدامة باستخدام نموذج جوردون للنمو	 

g %2 نمو مستدام متوقع بمعدل
نموذج تسعير األصول الرأسمالية الحتساب العائد المطلوب على رأس المال، حيث تعتمد الحسابات على المتغيرات التالية:	 

g  معدل عائد خالي من المخاطر يبلغ 2.5% على أساس عائد سندات الخزانة األمريكية البالغ 2.0% باإلضافى لمعامل مخاطرة سيادي لإلمارات العربية المتحدة
يبلغ %0.5

g %13.59 معدل مخاطرة السهم
g 0.856 معامل بيتا بقيمة

استخدمنا المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال لخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للشركة، حيث يعتمد احتسابه على المتغيرات التالية	 

g تكلفة حقوق الملكية على أساس نموذج تسعير األصول الرأسمالية
g %3.25 تكلفة الدين بمعدل
g بنية رأسمال طيران العربية على أساس 61% من حقوق الملكية و39% من الدين

وبناًء عىل ما تقدم، فقد توصلنا اىل سعر سهم لرشكة طريان العربية عىل أساس خصم التدفقات النقدية يبلغ 2.34 درهم إماراتي للسهم.

املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال

 النمو

 %6%7%8%9%10
%1.0 2.97  2.39  1.98  1.67  1.42 
%1.5 3.30  2.62  2.15  1.79  1.52 
%2.0 3.71  2.90  2.34  1.93  1.63 
%2.5 4.23  3.22  2.56  2.09  1.75 
%3.0 4.89  3.62  2.83  2.28  1.89 

القيمة املرجحةالوزن النسبيالقيمةاملنهجية 
 1.17 50% 2.34 خصم التدفقات النقدية 

 0.65 50% 1.29 الدخل املتبقي
ً  1.81 السعر املستهدف خالل 12 شهرا

)Residual Income( الدخل املتبقي

)Residual Income( استخدمنا الفرضيات التالية يف منهجية التقييم باستخدام الدخل املتبقي
العائد المطلوب على رأس المال بنسبة 14.1% مبني على الفرضيات من التقييم باستخدام خصم التدفقات النقدية	 
معدل نمو يبلغ 4% على أساس	 
g %64 نسبة التوزيعات إلجمالي األرباح  بمعدل
g %12 متوسط العائد المتوقع لحقوق الملكية بنسبة

مكرر عادل للسعر الى القيمة الدفترية يبلغ 1.23 مرة	 

بناًء عىل الفرضيات أعاله، فقد توصلنا اىل سعر لسهم رشكة طريان العربية بقيمة 1.30 درهم إماراتي

مزج التقييم

قمنا بتخصيص وزن نس��بي بنس��بة 50% لكل من منهجيتي التقييم أعاله، وعىل س��عر س��هم مس��تهدف خالل االثني عرش شهراً القادمة لرشكة طريان العربية يبلغ 1.81 
درهم إماراتي، نبدأ تغطيتنا لرشكة طريان العربية بتقييم “زيادة املراكز”.
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العربية طريان 

أول ناقل جوي منخفض التكلفة يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا )مينا(، حيث بارشت الرشكة نشاطها يف العام 2003 بشبكة تغطية تضم خمس وجهات، لتصل 
اىل 85 وجهة تغطي منطقة الرشق األوس��ط و ش��مال افريقيا، ش��به القارة الهندية، آسيا الوس��طى، وأوروبا من خالل اسطولها البالغ 32 طائرة مملوكة ومستأجرة من 

طراز آيرباص A320، وتعمل الرشكة من خالل ثالث مراكز رئيسية يف كل من اإلمارات العربية املتحدة واململكة املغربية وجمهورية مرص.

انتهجت نموذج األعمال األسايس للطريان منخفض التكلفة، مع فوارق بسيطة

كما أوضحنا يف تقريرنا الخاص حول صناعة النقل الجوي منخفض التكلفة، تعتمد رشكات الطريان منخفض التكلفة عىل نقل الركاب من محطة اىل اخرى دون ش��مول 
خدمات اضافية بمرصوفات ثابتة، وقد اتبعت رشكة طريان العربية هذا النموذج يف تشغيل أعمالها، مع يشء من التعديل وفقاً ملتطلبات السوق.

تفصيالت نموذج األعمال
تتبع الشركة نموذج أعمال متعدد المراكز، األمر الذي يمنحها فرصة الوصول الى أهم األسواق الناشئة، والدخول الى مناطق جديدة.	 
تعمل الشركة من مطار الشارقة خالفاً لمنافستها شركة فالي دبي والتي تعمل من مطار دبي، األمر الذي منحها ميزة النخفاض التكاليف واالستفادة من االستثمار 	 

القوي في مطار الش��ارقة األمر الذي منحها قدرة تفاوضية. أيضاً، ولتتمكن الش��ركة من التحكم بالمصاريف، قامت بالتحوط من التقلبات في س��عر الوقود، حيث 
تمكنت في العام 2012 من التحوط الرتفاع السعر لما يقارب 25% من اجمالي احتياجاتها للوقود، ومن المتوقع أن يصل التحوط الى 52% في العام 2013 و%48 

في العام 2014.
تستخدم الشركة طرازاً واحداً من الطائرات في اسطولها وهو A320 من شركة آيرباص	 
يتم استخدام طائرات الشركة لمدة تصل الى 15 ساعة يومياً في المتوسط لكل طائرة	 
كما يالحظ من خارطة ش��بكة وجهات الش��ركة، فإن طيران العربية تتيح الس��فر لعمالئها بين نقطتين، واس��تخدامها لنموذج متعدد المراكز يمكنها من تحقيق 	 

مسافات أطول
وجود الشركة في مطار الشارقة يمنحها معدل دوران للرحالت أعلى من المتاح في مطار دبي	 

شبكة وجهات طريان العربية

العربية املصدر: طريان 
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تقديرات أياتا للنقل الجوي تضع الرشق األوسط يف املقدمة
رفع االتحاد الدويل للنقل الجوي من توقعاته لإليرادات مع ازدياد أعداد املسافرين وتحسن معدالت النمو للشحن الجوي، حيث توقع لرشكات الطريان يف الرشق األوسط 
تحقي��ق أع��ىل الهوام��ش وص��ايف األرباح، حيث رفعت األياتا تقديراتها لنمو العائد لكل كيلو مرت للعام 2013 من 4.5% اىل 5.4%، كما رفعت من تقديراتها لنمو املس��افات 
للش��حن الجوي من 1.4% اىل 2.7%، وذلك نتيجة ملا نعتقد أنه تجاوز مرحلة القاع يف االنتاج الصناعي العاملي خالل الربع الثالث من العام الجاري. لقد ش��هدنا تحس��ناً يف 

اإلنتاج وثقة األعمال خالل الستة شهور املاضية. 

نظراً ألهمية املنطقة، فقد نص تقرير األياتا الصادر يف مارس 2013 عىل “أرسع نمو يف أي منطقة يف العالم” س��يكون مجدداً ملنطقة الرشق األوس��ط، حيث ازدادت وترية 
التوسعات وتضاعفت األرقام، مستفيدة بذلك من النمو املستمر يف سوق املسافات الطويلة«.

 وفقاً للبيانات الصادرة عن األياتا لش��هر أبريل 2013، فإن منطقة الرشق األوس��ط اس��تعادت مكانتها كاملنطقة األكثر نمواً من حيث اإليرادات وعدد الركاب واملس��افات، 
حيث بلغ النمو السنوي 10% بمتوسط نسبة إشغال اىل اجمايل الطاقة االستيعابية 76.9% وذلك أقل من املتوسط العاملي، حيث نعتقد أن هذه النسبة ستتحسن مع زيادة 

التغطية املتوقعة.

تغير األطنان المتاحة للنقل الجوي سنوياً )%(التغير في األطنان المشحونة جواً السنوي )%( اجمالي الطيران التجاري العالمي

2013متوقع2012متوقع2013200920102011متوقع2012 متوقع200920102011
 4.0  3.0  5.3  5.2  )3.5( 4.7  3.2  4.1  10.4  )4.3(عالمياً

المناطق
 1.1  )0.3( 2.8  3.9  )5.6( 1.3  0.7  1.7  9.9  )6.3(أمريكا الشمالية

 2.5  2.3  8.5  1.5  )5.4( 2.6  2.7  6.7  5.0  )7.7(أوروبا
 5.0  3.0  4.3  5.8  )4.8( 4.9  2.6  2.4  12.6  )2.2(آسيا/الباسيفيك

 12.8  12.1  10.3  15.8  11.1  13.7  15.1  8.4  20.0  9.5 الشرق األوسط
 6.7  6.9  8.2  9.6  1.4  8.1  6.4  9.8  14.5  -   أمريكا الالتينية

 6.4  7.4  2.6  9.5  )1.5( 6.5  6.9  )0.5( 15.0  )5.4(أفريقيا

املالية التوقعات  أياتا 2013:  املصدر: 

أبريل 2013النمو السنوي
RPKASKPLFFTKAFTKFLF

22.4%6.4%1.4%68.5%3.0%4.6%أفريقيا
55.3%-0.7%-0.4%76.5%6.1%4.7%آسيا/الباسيفيك

46.9%1.5%0.9%78.7%2.9%2.2%أوروبا
39.9%1.4%12.2%74.4%5.0%2.8%أمريكا الالتينية

44.8%8.2%8.6%76.9%11.8%10.0%الشرق األوسط
34.7%0.4%-0.1%81.6%2.0%0.6%أمريكا الشمالية
44.7%1.3%1.4%78.1%4.4%3.2%اجمالي السوق

املقاعد PLF: معدل إشغال  املتوفرة لكل كيلومرت؛  املقاعد   :ASK العائد من كل مسافر لكل كيلومرت؛   :PRK
الشحن FLF: معامل معدل  املتاحة لكل كيلومرت؛  بالطن  AFTK: األحمال للشحن  املشحونة لكل كيلومرت؛  األطنان  FTK: عدد 

التي هي معامالت شهرية الشحن  املقاعد ومعدل  إشغال  باستثناء معدل  السنوي  للتغري  النسب هي  جميع 
يونيو 2013 أياتا،  اقتصاديات  املصدر: 

أرقام أياتا

النمو اإلقليمي



5جميع حقوق الطبع محفوظة  ©

رشكة طريان العربية
يوليو 2013

الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير
تقرير بداية التغطية

ارتفاع أعداد املسافرين مع توسيع حجم األسطول
 كان عدد طائرات أس��طول رشكة طريان العربية ثالث طائرات فقط من طراز A320، وارتفع مع نهاية العام 2012 اىل 32 طائرة. هذه الزيادة يف األس��طول س��اهمت يف 
قوة نمو أعداد الركاب عىل رحالت طريان العربية، من 0.5 مليون راكب اىل 5.3 مليون راكب خالل الفرتة ما بني 2004 اىل 2012. مع خطط الرشكة لرفع عدد طائرات 
اس��طولها اىل 50 طائرة مع نهاية العام 2016، فإنها تكون جاهزة لنقل 8.4 مليون راكب س��نوياً. مع ازدياد أعداد الركاب، تحس��ن معه الكيلومرتات املقطوعة واملدفوعة 
من 1.2 مليار كيلومرت اىل 10.8 مليار كيلومرت، ونتوقع أن تصل اىل 17.1 مليار كيلومرت مع نهاية العام 2016، كما أنه من املتوقع أن يتحسن معدل الكيلومرتات املتاحة 

لكل مقعد من 13.0 مليار كيلومرت يف العام 2012 اىل 20.7 مليار كيلومرت يف العام 2016.

ركاب رشكة طريان العربية

 معامل التحميل لرشكة طريان العربية

كابيتال  الجزيرة  أبحاث  العربية،  املصدر: طريان 

كابيتال  الجزيرة  أبحاث  العربية،  املصدر: طريان 
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رشكة طريان العربية
يوليو 2013

الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير
تقرير بداية التغطية

ارتفاع أعداد سكان اإلمارات كمالذ آمن 
اس��تفادت دولة اإلمارات من انتش��ار الربيع العربي، حيث نقل أثرياء الدول التي تأثرت من الربيع العربي اس��تثماراتهم اىل دبي التي أصبحت أهم وجهة استثمارية. تبعد 
إمارة الشارقة 20 كيلومرت عن إمارة دبي، األمر الذي جعل مطار الشارقة أحد الخيارات للعديد من املسافرين من وإىل دبي، كما أن هناك أعداد جيدة من السياح منخفيض 

الدخل من الدول اآلسيوية  ومن العمالة يف دبي والشارقة،  والتي يهمها تكلفة السفر، يفضلون استخدام طريان العربية.

أستيكو: العقار يف دبي )ريل إستيت مونيتور(

 النمو السكاني يف اإلمارات

الدويل البنك  املصدر: 
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نسب متوسط  اتجاه  اىل  تشري  أدناه  البياني  الرسم  خطوط 
سنوي ربع  أساس  عىل  وااليجارات  املبيعات 
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رشكة طريان العربية
يوليو 2013

الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير
تقرير بداية التغطية

تنويع مصادر الدخل لتحسني الهوامش
لدى طريان العربية العديد من الخدمات اإلضافية، كبقية رشكات الطريان، مثل مناولة األمتعة والشحن وغريها، لكن اإليرادات من النقل هي األعىل حيث شكلت 87% من 
مجموع اإليرادات يف العام 2012. يجدر اإلش��ارة هنا اىل أن الهامش التش��غييل من النقل بلغ معدل 12% بينما كان من الخدمات االخرى 33%، ومع هذا النمو للخدمات 

االخرى فإننا نتوقع أن ترتفع مساهمتها يف اجمايل املبيعات وبالتايل تحسن هوامش الربح لدى الرشكة.

بناًء عىل التحليل أعاله، نحن نعتقد أن ارتفاع مساهمة الخدمات االخرى يف مبيعات الرشكة ستؤدي اىل ارتفاع هوامش الربح مع تحسن يف استقرارها، األمر الذي سينعكس 
يف تقلبات أقل يمكن أن تتس��بب بها أس��عار النفط. عموماً، يجدر اإلش��ارة اىل أن مصادر الدخل االخرى املتمثلة يف الخدمات املكملة للخدمة األساس��ية، فأي ضعف يف تقديم 

الخدمة األساسية سيؤثر سلباً عىل اإليرادات االخرى.

مصادر أرباح رشكة طريان العربية

الرشكة تقارير  املصدر: 
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مبيعات اخرىمبيعات النقل الجوي

املساهمة يف الهامش التشغييل الهامش التشغييل

الرشكة تقارير  املصدر:  الرشكة تقارير  املصدر: 
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رشكة طريان العربية
يوليو 2013

الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير
تقرير بداية التغطية

استقرار الهوامش مع التحوط ألسعار الوقود
تش��كل تكلفة الوقود أكثر من 50% من اجمايل تكاليف التش��غيل لدى الرشكة، وبالتايل فإن أي تحرك يف أس��عار الوقود س��يؤثر مبارشة عىل الهوامش، وقد تأثرت طريان 
العربي��ة س��ابقاً به��ذه التقلبات ولكنها قامت بالتحوط ألس��عار الوقود من أجل املحافظة عىل هوامش جيدة. س��اهم التحوط خالل الع��ام 2012 بالتخفيف من 25% من 
تكلفة الوقود، كما تتوقع الرشكة أن تصل هذه النسبة اىل 52% خالل العام 2013. تعتمد قرارات التحوط عىل أسعار الوقود ونظرة إدارة الرشكة لحركة أسعار الوقود.

أسعار وقود الطائرات

التحوط ألسعار الوقود

األمريكية الطاقة  إدارة معلومات  املصدر: وكالة 

العربية املصدر: طريان 
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رشكة طريان العربية
يوليو 2013

الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير
تقرير بداية التغطية

المبالغ بالمليون درهم إماراتي
 2016متوقع 2015متوقع 2014متوقع 2013متوقع20112012ما لم يذكر خالف ذلك

قائمة الدخل 
2,4352,9423,1653,5194,2325,045 المبيعات 

19%20%11%8%21%16%النمو السنوي % 
2,802()2,561()2,418()2,112(التكاليف المباشرة ()3,345 ()3,774(

3235246037178861,271اجمالي الربح 
49()47()45()33(مصروفات البيع والتوزيع  ()53 ()54(

133()132()125()106(مصروفات ادارية وعمومية  ()143 ()148(
725860353568األرباح من الودائع

121()85()35()21(تكاليف التمويل ()112 ()104(
394955505753أرباح اخرى

2744254544996701,085صافي الربح 
62%34%10%7%55%-12%النمو السنوي % 

تفصيل الربح
2694204484926601,070مالكي الشركة

62%34%10%7%56%-12%النو%

5567915مصالح أقلية غير مسيطرة

2744254544996701,085صافي الربح بعد حقوق األقلية
0.060.090.100.110.140.23ربح السهم

قائمة المركز المالي 
األصول

أصول غير متداولة 
2,4233,3024,3075,8907,3927,776الممتلكات والمعدات

597650742791856925دفعات مقدمة لشراء طائرات
1,0921,0921,0921,0921,0921,092أصول غير ملموسة

189189189189189189شهرة 
733739739739739739استثمارات متاحة للبيع

31615151515ذمم تجارية ومدينة اخرى
5,2426,1737,2938,92010,49110,925اجمالي األصول غير المتداولة

------األصول المتداولة
416462486540661788ذمم تجارية ومدينة اخرى

1,3451,3302,4262,4639501,016النقد واألرصدة لدى البنوك 
1,8731,8722,9803,0911,7221,946 اجمالي األصول المتداولة

7,1148,04510,27312,01112,21312,871 اجمالي األصول 
المطلوبات وحقوق الملكية

رأس المال واالحتياطيات
4,6674,6674,6674,6674,6674,667رأس المال المصدر

2233364195397941,383أرباح مبقاة
5,2415,4295,6035,8226,2127,017حقوق الملكية لمالكي الشركة

91212121212أقلية غير مسيطرة

5,2495,4415,6155,8346,2247,029اجمالي حقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة

8651,2593,1084,4334,0783,752مطلوبات تأجير تمويلي

9771,3533,1964,5214,1663,840اجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة

6079529821,0361,1911,344مستحقات تجارية واخرى
69110270385355326مطلوبات تأجير تمويلي

8881,2521,4621,6561,8232,002اجمالي المطلوبات المتداولة
1,8652,6044,6586,1775,9895,841اجمالي المطلوبات

7,1148,04510,27312,01112,21312,871اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

التدفقات النقدية
7711,2991,3101,3631,7272,181النقد من األنشطة التشغيلية 

2,231()1,647()513()394(النقد من األنشطة االستثمارية  ()2,306 ()1,186(
934(1,433904)426()475(النقد من األنشطة التمويلية  ()928(

1,513(3611,09637)98(التغير في النقد (67
1,8451,3491,3302,4262,463950الرصيد االفتتاحي

1,3491,3302,4262,4639501,016الرصيد الختامي

كابيتال الجزيرة  للرشكة،  املالية  التقارير  املصدر: 

أهم البيانات املالية
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الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير
تقرير بداية التغطية

النسب املالية والتقييمية
 2016متوقع 2015متوقع 2014متوقع 2013متوقع20112012

النسب المالية
السيولة 

 0.97  0.94  1.87  2.04  1.50  2.11 النسبة النقدية )مرة(
 0.97  0.94  1.86  2.03  1.49  2.10 النسبة السريعة )مرة( 

الهوامش 
25%21%20%19%18%13%اجمالي الهامش

 ETIBDA 28%23%18%19%19%15%هامش
 EBIT 19%13%11%12%13%10%هامش
22%16%14%14%14%11%صافي الهامش

نسب الربحية
15%11%8%8%8%5%العائد على متوسط حقوق الملكية 

8%5%4%4%5%4%العائد على متوسط األصول 
10%6%5%5%6%4%العائد على رأس المال المستثمر

 17.11  14.65  12.44  11.40  10.80  9.60 العائد لكل راكب/كيلومتر )درهم إماراتي(
 20.68  17.67  14.97  13.72  13.00  11.70 المقاعد المتاحة/كيلومتر )بالمليار(

83%83%83%83%82%82%معامل التحميل
نسب الكفائة

 57  57  56  56  57  62 معدل دوران الذمم المدينة )مرة(
 130  135  140  144  105  111 معدل دوران الذمم الدائنة )مرة(

 0.39  0.35  0.29  0.31  0.37  0.34 معدل دوران األصول )مرة(

نسب التقييم
6%6%6%6%7%14%عائد توزيعات األرباح 
 1.5  1.3  1.3  1.2  1.2  1.1 القيمة السوقية للسهم

 5,087  5,087  5,087  5,087  3,920  2,753 القيمة السوقية )مليون درهم إماراتي(
 8,570  7,442  6,039  5,127  3,509  1,139 قيمة الشركة )مليون درهم إماراتي(

 4.8  7.7  10.3  11.4  9.3  10.2 مكرر الربحية )مرة( 
 0.7  0.8  0.9  0.9  0.7  0.5 مكرر القيمة الدفترية )مرة( 

EV/EBITDA 6.1  7.7  9.4  8.6  6.3  3.2 مكرر 
كابيتال الجزيرة  أبحاث  املصدر: 



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

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 القطاع االقتصادي أو املوضوع االقتصادي محل البحث، ولي�س الهدف تقديم توصية ببيع أو رشاء أو االحتفاظ بأية أوراق مالية أو 
أص�ول أخ�رى. بناًء عىل ما س�بق، ال يأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية الخاصة بكل مس�تثمر وم�دى قابليته/ رغبته بتحمل املخاطر املتعلقة باالس�تثمار يف األوراق املالية أو األصول األخرى، 
وبالتايل قد ال يكون مناس�باً لجميع العمالء باختالف أوضاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم  يف تحمل املخاطر. يفضل عموماً أن يقوم املس�تثمر بأخذ املش�ورة من عدة جهات ومصادر متعددة عندما يتعلق 
األمر بالقرارات االس�تثمارية وأن يدرس تأثري هذه القرارات عىل وضعه املايل والقانوني والرضيبي وغريه قبل الدخول بهذه اإلس�تثمارات او تصفيتها جزئياً أو كلياً. إن أس�واق األسهم والسندات 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 ملخاطر 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 لألس�واق 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 مس�ؤولية عن أية خس�ارة مادية أو معنوية قد تحدث بس�بب اس�تخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. ال تقدم رشكة الجزيرة لألسواق املالية أية ضمانات بخصوص التوقعات 
أو األس�عار العادلة أو األس�عار املس�تهدفة أو األرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات واألرقام والقيم العادلة واألسعار املستهدفة قابلة للتغيري أو التعديل بدون إشعار مسبق. األداء السابق ألي 
اس�تثمار ال يعترب مؤرشاً لألداء املس�تقبيل. تقديرات السعر العادل أو السعر املستهدف والتوقعات والترصيحات بخصوص اآلفاق املستقبلية الواردة بالتقرير قد ال تحصل فعليا. قد ترتفع أو تنخفض قيمة 
األس�هم أو األصول املالية األخرى أو العائد منها. أي تغري يف أس�عار 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 األس�هم أو األوراق املالية قد تكون بطبيعتها قليلة الس�يولة / التداول أو تصبح كذلك بش�كل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة عىل 
املس�تثمر. قد تطبق رس�وم عىل االس�تثمارات يف األس�هم. تم إعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخصصني يف رشكة الجزيرة لألس�واق املالية، وهم يتعهدون بأنهم وزوجاتهم وأوالدهم ال يمتلكون أسهماً 
أو أوراق مالي�ة أخ�رى يتضمنها هذا التقرير بش�كل مبارش وقت إصدار هذا التقرير، لكن كاتبو هذا التقرير و/او زوجاته�م / 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 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 يسمح لهم مركزهم الوظيفي بذلك، و/أو األطراف 
الثالثة الذين التزموا بإتفاقية الحفاظ عىل رسية املعلومات مع الجزيرة كابيتال. قد تملك الجزيرة كابيتال و/أوالرشكات 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 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 يس�مح بنس�خ هذا التقرير أو أي جزء منه للتوزيع ألي جهة س�واًء 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.

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 املبيعات واملراكز في املنطقه الوسطى

سلطان ابراهيم املطوع
+966 2  2256364

 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa

مدير املنطقة الغربية واجلنوبية

عبداهلل املصباحي
+966 2 6618404

a.almisbahi@aljaziracapital.com.sa


