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 تحديات في ظلنمو طويل المدى،  ▪

                        ريال مليون 1,971و  1,847ن يتراوح التقييم بي

ريال، اعتمادًا على طريقة تقييم المضاعفات والتدفقات النقدية  مليون 1,971إلى  1,847بين يتراوح نطاق تقييمنا 

ينما يستمر القطاع في التوسع على المدى الطويل بقيادة ب، ريال للسهم، على التوالي 46إلى  43من ، أي المخصومة

قصيرة تحديات  قطاع تأجير السيارات يواجهنتوقع أن إال أننا  ،نمو قطاع المواصالتي وارالنمو السكاني والتوسع الحض

أن  والتي نتوقع مثل موسم الرياض السيما أن السوق يعتمد على عوامل رئيسية مثل السياحة والمواسمالمدى 

استخدام كريم وأوبر على الطلب على سيارات التأجير تأثير ، باإلضافة إلى 19-كوفيدجائحة  بعد ستغرق وقًتا للتعافيت

القطارات وشبكة الحافالت  مشاريع وامتالكها. إن تحسين قطاع النقل العام من قبل الحكومة عن طريق قصيرة األجل

قرار نقل المقرات اإلقليمية للشركات العالمية إلى المملكة  يعديما ف، لسوق التأجير قصير األجل تحدًياقد يشكل 

 الطلب على تأجير السيارات. يرتفعمن المرجح أن أنه أمًرا إيجابًيا على المدى الطويل حيث العربية السعودية 

 سكان أكثر شبابا  

 مليون كيلو 2,2صل مساحة أراضيها تعد المملكة من أكبر دول مجلس التعاون الخليجي وأكثرها تعدادًا للسكان، إذ ت

. تشتمل المملكة على عدد سكان متنام من الشباب 2019في عام كما مليون نسمة  34,3متر مربع وبلغ عدد سكانها 

% من السكان 36.2% باإلضافة إلى ما نسبته 31.2عامًا ما نسبته  20تقل أعمارهم عن  الذينإذ تبلغ نسبة السكان 

 .، مما يتطلب توفير خدمات حديثة2019عامًا كما في عام  39و  20ن الـ تتراوح أعمارهم ما بي

 في السوق قصير األجل  %9تبلغ نسبتها  حصة سوقية

شركات ا هيشارك معظم مشغلي تأجير السيارات في المملكة في أنشطة تأجير السيارات القصير والطويل األجل، بما في

  %.9ذيب بحصة سوقية في سوق التأجير قصير األجل نسبتها  كةشرو الشركة المتحدة الدولية للمواصالت مثل

 أسطول متعدد الخيارات 

يتكون أسطول الشركة من سيارات التأجير قصير األجل ومركبات التأجير طويل األجل وسيارات الخدمة. ُيعد تنوع أسطول 

ركة مجموعة كاملة من الخيارات، بدايًة من التأجير قصير األجل إحدى مزايا الشركة بالمقارنة مع منافسيها، إذ تقدم الش

 .سيارات )ذات قيمة جيدة مقابل المال( وصواًل إلى الخيارات الفاخرة

 ارتفاع تدريجي لصافي الدخل 

عاملين إلى  مليون ريال ويعزى االرتفاع 119% على أساس سنوي، ليبلغ 98ارتفع صافي الدخل بنسبة  2019في عام 

( االرتفاع في هامش الربح اإلجمالي نتيجة 2ي إيرادات قطاعي التأجير قصير وطويل االجل، )( االرتفاع ف1رئيسيين: )

إلى  ليصل 2017في  %5من  توسعاً  هامش الصافيالشهد  كما. االرتفاع في نسبة تشغيل أسطول التأجير قصير األجل

، لتعاود االرتفاع بعد 2023و  2022 عام في% 13نتوقع أن يترفع الهامش الصافي إلى مستوى ، 2019في  19%

 .2025 % في عام15ذلك إلى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السيارات جيرألت ذيب شركة
 األولي العام الطرح تقرير

 

2021 مارس 10  

 التوصية غير مصنف 

 سهم                طاق التقييم/ن ريال 43-46   

ريال 40-35الطرح                         طاق ن    

 ة لشركة ذيبالنقاط الهام

 اإلحصائيات الرئيسية

 األسطول حجم 19,193

 عدد الفروع 48

 الموظفينعدد  1,320

    

  ريال( )مليون 2020أشهر  9لـ القوائم المالية 

 اإليرادات 485

 الدخل اإلجمالي 112

 الدخل التشغيلي 63

 صافي الدخل 42

 إجمالي الموجودات 1,337

 إجمالي حقوق المساهمين 472

    

 )%(النسب الرئيسية 

 إلجماليالهامش ا %23

 الهامش الصافي  %9

 

(2020-2025) لملخص المالي : ا1جدول    
      

 

2025* 2024* 2023* 2022* 2021* 2020*   
 قائمة الدخل )مليون ريال(            

 المبيعات 682 716 759 797 844 895
 الدخل اإلجمالي 164 186 200 207 228 260
 تشغيليالدخل ال 92 107 113 115 131 156
 صافي الدخل 82 98 101 105 111 135

        

 )%( النسب الرئيسية      

 الهامش اإلجمالي %24 %26 %26 %26 %27 %29
 الهامش التشغيلي %14 %15 %15 %14 %15 %17
 الهامش الصافي %12 %14 %13 %13 %13 %15

       

 السيارات المصدر: الرياض المالية، نشرة إصدار شركة ذيب لتأجير
 متوقع  *
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 عامة اقتصاديةنظرة  ▪

تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث الحجم 

القطاع النفطي  . كما يمثل2019مليار ريال في عام  2,973االقتصادي، حيث بلغ الناتج المحلي اإلجمالي نحو 

المملكة  تسعى% للقطاع الغير نفطي. كما 68.1% من الناتج المحلي اإلجمالي وما نسبته 31.2ما نسبته 

إلى جانب  2030النفط حيث أطلقت المملكة رؤيتها  إيراداتإلى تنويع االقتصاد من مجرد االعتماد على 

 مبادرات التحول الوطني.

أثرت على جميع االقتصادات، فقد تقلص االقتصاد العالمي  19-وفيدضربة جائحة كتجدر اإلشارة إلى أن 

اقتصاد دول  انكمشفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، بينما ذلك وو 2020% خالل العام 3.5بنسبة 

بسبب اإلجراءات  %،3.9واقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة  %6مجلس التعاون الخليجي بنسبة 

 تأجير السيارات صناعة حيث أن. وانهيار أسعار النفط الخام وعمليات اإلغالق بالجائحةبطة المرتاالحترازية 

 على األوضاع االقتصادية للدولة. تعتمد

أمل على التطعيم في بعض البلدان  حمالتلقد أحيا إصدار الموافقات على العديد من اللقاحات وإطالق 

ومن المتوقع  الوقت،أن النشاط االقتصادي بدأ يتكيف مع  في نهاية المطاف. ويبدو الجائحة هنتهي هذتأن 

-2021أن يصل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل األعوام و ،أن ينتعش اقتصاد المملكة تدريجياً 

 على التوالي. ،%4 و %2.6إلى  2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة أكثر شبابا  

 2.2أراضيها  مساحةي وأكثرها تعدادًا للسكان، إذ تصل تعد المملكة من أكبر دول مجلس التعاون الخليج

. كما تشتمل المملكة على عدد 2019مليون نسمة في عام  34.3مليون كيلومتر مربع وبلغ عدد سكانها 

 باإلضافة% 31.2عامًا ما نسبته  20سكان متنام من الشباب إذ تبلغ نسبة السكان الذي تقل أعمارهم عن 

. نظرًا القتراب 2019عامًا كما في عام  39و  20ـ السكان تتراوح أعمارهم ما بين ال % من36.2إلى ما نسبته 

ن سكان األرياف ينتقلون إلى المدن الكبرى مثل الرياض وجدة إشريحة السكان األصغر سنًا من سن العمل ف

ات والخدمات والدمام بحثًا عن العمل. مما يقدم فرص نمو كبيرة لقطاعات عدة، خاصًة المتعلقة بالمنتج

 االستهالكية.

 تعافي االقتصاد بشكل تدريجي: 1شكل 

 
 صندوق النقد الدولي، الرياض الماليةالمصدر: 
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نتيجًة لإلصالحات االجتماعية التي أطلقتها الحكومة لمنح المرأة فرصًا مهنية أكثر، من المرجح أن يؤدي ارتفاع 

معدالت توظيف النساء في المملكة إلى ارتفاع مستويات دخل األسر وزيادة طلب المستهلكين على 

% 32.5إلى  2016% في عام 34.5دل بطالة اإلناث السعوديات من انخفض مع حيثالمنتجات والخدمات. 

 .2018في عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطاع النقل في المملكة

يقدم قطاع النقل في المملكة طرق سفر مختلفة منها النقل البري الذي يعد أكثر وسائل النقل استخدامًا 

 وزارةالمملكة وذلك وفقًا إلحصاءات ألف كيلومتر من إجمالي طول الطرق المتوفرة في  66.1أكثر من  مع

شبكة من  . أما بالنسبة للنقل الجوي، فتمتلك المملكة مطارات دولية ومحلية مكونةً 2018النقل عن العام 

. وأخيرًا النقل بالسكك 2018إلى العام  2016عام ال% من 7مطارًا وقد ارتفعت الحركة الجوية بنسبة  35

، كما أعلنت المملكة مؤخرًا عن 2018مليون راكب في عام  134.7رات الحديدية حيث بلغ عدد ركاب القطا

مشاريع واسعة النطاق في البنية التحتية للنقل تهدف لربط المدن الكبرى مثل الجسر البري بين الدمام 

وجدة ومشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب نقص خيارات التنقل في 

 لكة.نحاء الممأجميع 

 

 

 : تعداد السكان في المملكة حسب العمر2جدول 
       

2019 2018 2017 
 العمر

 مليون النسبة من السكان مليون النسبة من السكان مليون النسبة من السكان

31% 10.7 32% 10.6 32% 10.6 19-0 

36% 12.4 37% 12.3 37% 12.3 39-20 

27% 9.2 26% 8.9 26% 8.5 59-40 

6% 1.9 5% 1.9 5% 1.8 +60 

 اإلجمالي 33.1 100% 33.7 100% 34.3 100%
       

 المصدر: يورومونيتور إنترناشيونا

 

 إحصاءات العمالة في المملكة حسب الجنسية :3 جدول
     

 مليون شخص 2016 2017 2018 2019

 عدد المواطنين السعوديين العاملين 3 3 3 -

 عدد المواطنين غير السعوديين العاملين 11 10 9 -

 معدل بطالة المواطنين السعوديين %12 %13 %13 -

 ذكور %6 %8 %7 -

 إناث %35 %31 %33 -

 معدل البطالة العام في السعودية %6 %6 %6 %6

 ذكور %3 %3 %3 %3

 إناث %20 %21 %22 %21
     

 المصدر: يورومونيتور إنترناشيونا
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 نظرة على قطاع التأجير  ▪

تعمل العديد من شركات تأجير السيارات في قطاعي التأجير قصير األجل للسيارات )مدته ال تتجاوز في العادة 

شهرًا( وعندما تصل المركبات إلى  12شهرًا( وقطاع التأجير طويل األجل للمركبات )الذي تزيد مدته عن  12

 يتم بيعها في سوق المركبات المستعملة. أعوامإلى خمسة  نهاية فترة التأجير أي من عامين

والتأجير طويل األجل للمركبات في للمركبات تتبع سلسلة القيمة لصناعة التأجير القصير األجل 

 المملكة خمس خطوات: 

يوتا وفورد، ويشار إليهم بشركات تصنيع وتتضمن شركات التصنيع وبيع المركبات كت السيارات: مصانع ▪

ت األصلية، وتمثل شركات التأجير قصير األجل وطويل األجل قناة بيع حيوية لشركات التصنيع المعدا

 ووكالئها نظرًا للحاجة المستمرة لتجديد أسطول المركبات.

تقوم شركات التأجير بشراء المركبات عن طريق الوكالء وأحيانًا من شركة التصنيع  شراء المركبات: ▪

 األصلية مباشرًة.

تم ذلك من خالل النقد يتحتاج شركات التأجير رأس مال ضخم لتمويل شراء المركبات و بات:تمويل المرك ▪

 من العمليات أو أقساط الوكيل أو القروض البنكية، ويلعب االقتراض دورًا حيويًا في ربحية األعمال.

ل حلول توفر شركات التأجير قصير وطويل األج عمليات التأجير قصير األجل وطويل األجل للمركبات: ▪

 العمالء سواء كانوا أفرادًا أو شركات. ةمتنوعة، تفي حاج

من المكونات الرئيسية لسلسة القيمة بالنسبة لقطاع التأجير قصير وطويل  بيع المركبات المستعملة: ▪

األجل، إذ يمثل بيع المركبات المستعملة المحطة األخيرة من دورة حياة المركبة. ويشكل عمر المركبة 

مقطوعة والحالة العامة للمركبة وأحوال سوق بيع المركبات المستعملة عناصر رئيسية واألميال ال

 لتحديد سعر المركبة عند البيع.

 

 

 سوق التأجير قصير األجل للسيارات

شهرًا، وتخدم  12يكون التأجير قصير األجل على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري، وفي العادة ال يتجاوز الـ 

 ر األجل للسيارات في المملكة ثالث قطاعات مختلفة:شركات التأجير قصي

 

 و العطالت أو ألغراض غير متعلقة بالعمل. أمثل الرحالت الشخصية  التأجير ألغراض الترفيه لألفراد: ▪

 وذلك ألغراض العمل. التأجير قصير األجل للسيارات للشركات: ▪

ارات التي تدفعها شركات التأمين يشمل اإليج التأجير قصير األجل لتوفير سيارات بديلة للتأمين: ▪

 كوسيلة بديلة للمستهلكين أو الشركات بينما يتم اصالح سياراتهم الخاصة بعد وقوع حادث.

 

 وحجمه سوق التأجير قصير األجل للسياراتخصائص 

يتميز سوق التأجير قصير األجل في المملكة بهيمنة العمالء األفراد على قاعدة العمالء المحلية خالفًا 

الدوليين. كما يتميز بسهولة الوصول المسافرين سواق العالمية، وعلى المسافرين المحليين بداًل من لأل

 اإلنترنت. عن طريقوالتوافر من خالل زيارة الفروع أو الحجز 
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باإلضافة إلى أن عمالء التأجير قصير االجل لديهم حساسية تجاه األسعار، حيث تقوم الشركات بمراقبة 

على يعتمد الطلب  السيما أنارها بناء على الطلب. كما تلعب الموسمية دورًا في ذلك وتعديل أسع

إجازتي عيد الفطر وعيد األضحى ومواسم المملكة )كموسم الرياض( حيث تتأكد مثل العطالت الرسمية 

أخرى، شركات التأجير من توافر السيارات وعلى معدالت االستخدام المناسبة الستيعاب الموسمية. من جهة 

يتسم السوق بمعوقات الدخول منها فروع المطارات، حيث تقدم فروعًا محدودة يتم تخصيصها للشركات 

من خالل عملية طرح مزايدة مما يجعلها مكلفة، من حيث اإليجارات ومن خالل تقاسم اإليرادات من 

في توفير السيارات بأسعار المطارات. وتعتمد شركات التأجير قصير األجل بدرجة كبيرة على وكالء السيارات 

تنافسية وفي الوقت المناسب، لذا تلعب العالقة مع الوكالء دورًا هامًا. كما يتسم قطاع التأجير قصير األجل 

 مما يستوجب تمويل مستمر من مصادر مختلفة. تتجديد دوري ألسطول السياراب

، حيث ارتفعت 2019ريال في عام  مليون 3,986بلغ حجم سوق التأجير قصير األجل للسيارات في المملكة 

. كما أن السوق 2019إلى العام  2014% خالل الفترة من العام 1.2مركب نسبته سنوي قيمته بمعدل نمو 

 ةتأثر على مدار السنوات األخيرة أواًل بالسياحة، على الرغم من النمو البطيء الذي تشهده حركة السفر المحلي

نفاق إال أن اإل .2019مليون رحلة في عام  15.6إلى  2016عام  مليون رحلة في 18من  تي انخفضتالو

% خالل الفترة نفسها، والذي بدوره انعكس بشكل إيجابي على أداء 19المحلي على السياحة ارتفع بنسبة 

السوق ومن المتوقع أن يظل قطاع السياحية محركًا للسوق. كما تعمل اإلصالحات في مجال الترفيه وفق 

فعالية في عام  5,000على تطوير القطاع الترفيهي حيث قدمت المملكة أكثر من  2030 برنامج الرؤية

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

محطات الإن تطوير البنى التحتية يرتبط بالطلب على التأجير ارتباطًا وثيقًا من خالل تطوير المطارات و ،ثانياً 

لخامسة في مطار الملك خالد في الرياض الجديدة بهدف دعم العدد المتزايد من الركاب مثل افتتاح الصالة ا

رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة بهدف زيادة مشاركة  ،الدولي. ثالثاً  زوافتتاح مطار الملك عبد العزي

مركز الستخراج التراخيص،  22المرأة في مجال العمل، باإلضافة إلى افتتاح سبع مدارس لتعليم القيادة و 

 نفاق على المنتجات والخدمات االستهالكية.األسر بالتالي زيادة اإلسيزيد من دخل  والذي بدوره

 

 

 

 

 : سوق التأجير قصير األجل للسيارات في المملكة4جدول 
        

معدل النمو السنوي 

 المركب
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

  

 باأللف سيارة()التأجير قصير األجل للسيارات  158 162 169 185 191 199 %5

 ريال()مليون التأجير قصير األجل للسيارات  3,750 3,835 3,816 3,819 3,800 3,986 %1

 األفراد 2,052 2,106 2,102 2,147 2,126 2,219 %2

 الشركات 1,654 1,684 1,669 1,626 1,628 1,718 %1

         التأمين 44 45 45 46 46 49 %2
 ومونيتور إنترناشيوناالمصدر: يور              
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 سوق التأجير طويل األجل للمركبات

يوفر التأجير طويل األجل للمركبات الحق للعمالء في استخدام المركبات لفترة زمنية محددة نظير رسوم 

 يتمما بين سنتين إلى خمس سنوات(، دة المتفق عليها )والتي تتراوح عادًة ممتفق عليها، وبعد انتهاء ال

 إعادة المركبة إلى الشركة أو شراؤها نظير القيمة المتبقية. يوجد نوعان من التأجير طويل األجل:

ينقل المؤجر )غالبًا ما تكون شركات تأجير مركبات أو وكيل مستقل( المركبة إلى  التأجير التشغيلي: ▪

ها دفعات شهرية ويلتزم المستأجر بتسليم المركبة المستأجر بموجب اتفاقية يتلقى المؤجر نظير

 للمؤجر حال انتهاء مدة االتفاقية.

ينقل المؤجر )غالبًا ما يكون بنكًا مستقاًل أو شركة تابعة للشركات المصنعة  التأجير التمويلي: ▪

املة للمعدات األصلية( المركبة إلى المستأجر بموجب اتفاقية تنص على أن يدفع المستأجر القيمة الك

للمركبة خالل فترة محددة وبذلك يكون المستأجر مالكًا للمركبة في حال انتهاء مدة العقد، كما 

 جمالية للسيارة.يتحمل المخاطر المالية اإل

 

 وحجمه للمركباتاألجل  طويلسوق التأجير خصائص 

التأجير طويل األجل سوق التأجير طويل األجل للمركبات برؤية عالية لإليرادات، حيث يلتزم عمالء  يتميز

للمركبات بعقد تأجير بمبلغ ثابت يتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات مما يمكن الشركة من التنبؤ 

النقدية إلى حد كبير. كما أن عمالء التأجير طويل األجل حساسون بشكل خاص تجاه  تباإليرادات والتدفقا

مدى توافر المركبات في الوقت المناسب. لعمالء توفر الصيانة في الوقت المناسب باإلضافة إلى تقدير ال

للتنافسية.  حيث تقوم الشركات بمتابعة وتعديل أسعارها نتيجةً  أيًضا، ن حساسية األسعار تلعب دوراً أكما 

يتسم السوق بمعوقات دخول منها سعة نطاق المبيعات والذي يلعب دورًا في جذب العمالء  كذلك

حجم االسطول  ارتفعالصيانة والموردين، أيضًا اقتصادات الحجم أي كلما الجدد، باإلضافة إلى وفرة شبكة 

ذكر أن العالمة بالمكانياته في التفاوض على أسعار شراء المركبات من الموردين. ويجدر إ ارتفعتكلما 

 التجارية والتمويل الالزم من معوقات الدخول إلى سوق التأجير طويل األجل للمركبات.

، حيث ارتفعت 2019مليون ريال في عام  2,954جير طويل األجل للمركبات في المملكة بلغ حجم سوق التأ

. كما أن السوق 2019والعام  2014% خالل الفترة من العام 8.2مركب نسبته  سنوي قيمته بمعدل نمو

ديدة ل ضريبة القيمة المضافة على مبيعات المركبات الجادخإتأثر خالل السنوات األخيرة بعدة أمور منها 

لتبني التأجير طويل األجل للمركبات.  إضافيمما يزيد من التكاليف على المشتري ويعد ذلك بمثابة حافز 

نفاق الحكومي عزز من ن التخطيط المالي واإليكما أن توجه الكيانات الحكومية وشبة الحكومية لتحس

شاريع العمالقة التنموية التي إلى وجود الم باإلضافةالتشغيلي طويل األجل.  باإليجاراستبدال الشراء 

 البناء مما يزيد بدوره الطلب على حلول النقل. أنشطةتشهدها المملكة حيث تخلق وظائف جديدة وتعزز 

 

 

 

 

 

 سوق التأجير طويل األجل للسيارات في المملكة :5جدول 
        

معدل النمو 

 السنوي المركب
2019 2018 2017 2016 2015 2014  

 )باأللف سيارة(التأجير طويل األجل للسيارات  106 106 107 108 122 148 %7

 )مليون ريال(جير طويل األجل للسيارات التأ 1,988 2,009 2,052 2,116 2,412 2,954 %8
        

 المصدر: يورومونيتور إنترناشيونا
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 سوق المركبات المستعملة

هو سوق يتم من خالله بيع المركبات المستعملة التي جرى بيعها مسبقًا وتسجيلها، وتتأثر القيمة السوقية 

ما متصلة باإلنترنت إيمكن أن تكون قنوات بيع  ى عدة عوامل منها عمر المركبة وعدد األميال.للمركبة عل

 أو غير متصلة:

 تشمل صاالت العرض ومنصات المزاد المملوكة أو الخاصة بأطراف ثالثة. قنوات تقليدية: ▪

 ت.تشمل مواقع اإلنترنت الخاصة أو األسواق أو المزادات عبر اإلنترن قنوات اإلنترنت: ▪

 

 وحجمه المركبات المستعملةسوق خصائص 

في سوق المركبات المستعملة كما  ةإن الخبرة األساسية في بيع المركبات المستعملة وتسويقها مهم

. كما تأثر أن العالقة مع الوكالء تمثل قيمة إضافية في عملية التسويق من خالل صاالت عرض إعادة البيع

الل التحول التدريجي من شراء السيارات الجديدة إلى المستعملة في السوق خالل السنوات السابقة من خ

ضوء التباطؤ االقتصادي، باإلضافة إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة رفع الطلب على المركبات 

خيرًا ساعدت أالمستعملة. كما أن نمو قطاع التأجير طويل األجل أدى إلى زيادة حجم المركبات المستعملة. و

 نصات المركبات المستعملة.مواالستخدام المتزايد لألسواق عبر اإلنترنت و لي القبوالرقمنة ف

 

 

 

 

 

 المشهد التنافسي

 :منيتألف سوق التأجير قصير األجل للسيارات والتأجير طويل األجل للمركبات في المملكة 

لتجارية داخل بالعالمة ا يبوعي عال مثل ذيب والوفاق وشري، التي تتمتع عادًة  محلية:الالشركات  ▪

 المملكة نظرًا لتواجدها القوي وتركيزها المحلي.

مثل بدجت وأفيس وهرتز، التي تحمل اسم تجاري عالمي، وعادة ما تدخل  الشركات العالمية: ▪

 الشركات الدولية في اتفاقيات حق امتياز مع الشركات المحلية.

نحاء إالصغيرة المنتشرة في جميع  يعتبر قطاع التأجير قصير األجل أكثر تجزئة، حيث يشمل الشركات

 جير طويل األجل حول الشركات الرئيسية:أالمملكة، بينما يتمركز قطاع الت

تأجير السيارات  أنشطةيشارك معظم مشغلي تأجير السيارات في المملكة في  سوق التأجير قصير األجل:

رات والشركة المتحدة الدولية القصير األجل والطويل األجل، بما في ذلك شركات مثل ذيب لتأجير السيا

 للمواصالت. ينقسم السوق نسبيًا بين الشركات المحلية والدولية.

 

 سوق المركبات الجديدة والمستعملة في المملكة :6جدول 
        

 معدل النمو 

 السنوي المركب
2019 2018 2017 2016 2015 2014  

 مبيعات المركبات الجديدة 863 852 666 513 416 459 (%12)

 مبيعات المركبات المستعملة 479 574 827 1,032 1,171 1,185 %20
        

 المصدر: يورومونيتور إنترناشيونا
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% لشركة 48.8تحظى أكبر خمس شركات بحصة سوقية مجتمعة قدرها  سوق التأجير طويل األجل:

باقي الحصة السوقية % وتتوزع 17.3منها بحصة سوقية تبلغ  األكبرالمتحدة الدولية للمواصالت النصيب 

وق تركيزًا نسبيًا سبين مؤجرين ووكالء آخرون مثل شركة شري لتأجير السيارات مجموعة سيرا. ويشهد ال

التي سوقية الحصة الالشركات ذات  )أيبالمقارنة بسوق التأجير قصير األجل حيث تستحوذ الشركات الكبرى 

 % من السوق.70.9%( على 2تفوق 

 

 

 

 

  

 2019الحصص السوقية الخاصة بسوق التأجير قصير األجل في المملكة بناًء على قيمة الخدمات : 2شكل 

 

 يورومونيتور إنترناشيونا: المصدر
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 2019السوقية الخاصة بسوق التأجير طويل األجل في المملكة بناًء على قيمة الخدمات  : الحصص3شكل 

 

 يورومونيتور إنترناشيونا: المصدر
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 ياراتذيب لتأجير الس ▪

% في سوق تأجير السيارات قصير 9ُتعد الشركة واحدة من ُكبرى شركات تأجير السيارات بحصة سوقية تبلغ 

عامًا، تقدم خدماتها في ُكل من المنطقة  30األجل في المملكة العربية السعودية بخبرة تمتد لما يقارب 

أجير السيارات وعشرة مراكز للصيانة وفرعين فرعًا لت 48الوسطة والغربية والشرقية والشمالية والجنوبية عبر 

  لبيع المركبات المستعملة.

 

 

 

 

 
 

 مركبة 19,000 حوالي يبلغ أسطولمن الخبرة وقاعدة عمالء متنوعة ومتوسط  عاماً  30مع ما يقرب من 

 الشركة واحدة من شركات تأجير السيارات الرائدة في المملكة.ُتعد  ،2019 المالي العام كما في

 لفروعا

تقوم الشركة  .وعشرة مراكز للصيانة وفرعين لبيع المركبات المستعملة فرعًا لتأجير السيارات 48لدى الشركة 

تستخدم نفس أسطول السيارات لجميع الفروع تحت  بإدارة وتشغيل فروع في المطارات والمدن حيث

 عتماد على مراكز صيانة ومراكز إداريةأللكترونية شاملة مع اإإشراف فرق إدارية إقليمية وباالستعانة بأنظمة 

مشتركة. باإلضافة إلى ذلك، تشمل األنشطة التسويقية كامل الفروع سواًء كانت في المطارات أو المدن. 

  موحدًا من مكونات أعمال التأجير قصير األجل. والمدن يمثالن جزءاً  تعتبر الشركة أن كاًل من فروع المطارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرعين والدمام عبر الرياض )فرعًا في مطارات المملكة، تغطي بشكل استراتيجي المطارات الدولية  14ة تمتلك الشرك

الباحة وحائل وجازان ونجران في ُكال من )، باإلضافة إلى المطارات الداخلية (المنورة والطائف والقصيم وأبها والمدينة

 .(وينبع وتبوك ونيوم

 : قطاعات الشركة الرئيسية 4 شكل

 

 

  شركة ذيب، المصدر: الرياض المالية
        

 

 المواقع الجغرافية للشركة: 5 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  شركة ذيب، المصدر: الرياض المالية
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 األسطول

ُيعد  .ارات التأجير قصير األجل ومركبات التأجير طويل األجل وسيارات الخدمةيتكون أسطول الشركة من سي

 الشركة مجموعة تقدم إذ تنوع أسطول التأجير قصير األجل إحدى مزايا الشركة بالمقارنة مع منافسيها،

كما يتم  .الفاخرة الخيارات إلى وصواًل  مقابل المال( جيدة قيمة )ذات سيارات من بدايةً  الخيارات، من كاملة

 من مستوى ألسطول الشركة للتأجير قصير األجل ما يقرب صىبلغ أقتجديد أسطول التأجير بشكٍل سنوي. 

ل أسطول مث   في حينمركبة،  8,541 أسطول التأجير طويل األجل لدى الشركةمركبة كما وصل  10,800

 .2020مارس  31 كما فيإجمالي أسطول الشركة % من 2.6الخدمات ما نسبته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% من أسطول سيارات التأجير قصير األجل يتكون في المتوسط من سيارات 84.2 ما نسبته أنمن رغم على ال

% تقريًبا من 71.5ما نسبته  ، إال أنها ُتمثل(معظمها سيارات هيونداي ونيسان)سيدان صغيرة ومتوسطة 

تدّر متوسط إيرادات أقل لكل سيارة مقارنة  إيرادات تأجير السيارات، وذلك ألن السيارات األصغر حجماً 

 السيارات الفاخرة. بالسيارات متوسطة الحجم أو

 وتتبع. العمالء طلبات على بناءً  المركبات بشراء الشركة تقوم األجل، طويل التأجير بأسطول يتعلق وفيما

 البيع بعد ما وخدمات ار،الغي قطع وتوافر إعادة البيع، نسبة مثل للمركبات، محددة اختيار معايير الشركة

 .وقوتها المركبة وسالمة والضمانات،

 

 

 

  2020مارس  31حتى  – 2017: تركيبة أسطول التأجير قصير األجل حسب العالمة التجارية بين عام 7جدول 
  

 التجارية العالمة النطاق كنسبة مئوية من عدد مركبات األسطول

 هيونداي %42 - %56

 نيسان %20 - %30

روليهشيف %3 - %11  

 تويوتا %5 - %7

 أخرى %5 - %15
      

 المصدر: الرياض المالية، البنك الدولي

 

 2020مارس  31حتى  – 2017: تركيبة أسطول التأجير طويل األجل حسب العالمة التجارية بين عام 8جدول
  

 التجارية العالمة النطاق كنسبة مئوية من مركبات األسطول

 هيونداي %23 - %29

 تويوتا %16 - %33

 نيسان %13 - %18

 إيسوزو %6 - %17

 ميتسوبيشي %8 - %10

 أخرى %8 - %9
      

 المصدر: الرياض المالية، البنك الدولي
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 شراء مركبات األسطول

مركبة، وقامت  1,435، استلمت الشركة حوالي 2020مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر والمنتهية في 

بة مرك 1,700مركبة. كما استلمت الشركة ما يزيد عن  19,193بتشغيل أسطول بمتوسط حجم يتكّون من 

 .2021بتطوير أسطولها إلى موديالت عام  اتماشيًا مع استراتيجيته

 قنوات البيع

صاالت بيع المركبات التي  -1 :التالية القنوات عبر أسطولها من المستعملة ببيع المركبات الشركة تقوم

 -2األسعار. ات فيها وفقًا للفئات ولدى الشركة صالتا عرض في الرياض وجدة ُتعرض السيار: تديرها الشركة

 المحتملون المشترون فيها يقدم حيث محددة، أوقات في عامة مزادات الشركة تنظم المزادات العامة:

 مركبات تتضمن مجموعات صورة في تكون ما غالًبا المركبات، والتي لشراء جلسات مغلقة في تنافسياً  عرضاً 

 المحتملين للمشترين يمكن حيث خارجية تلجها تابعة متخصصة إلكترونية مواقع عبر اإلنترنت: -3 .متعددة

 .لشرائها عرض تنافسي وتقديم المتوفرة بالمركبات قائمة مراجعة فيها

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطط المستقبلية أهم

 افتتاح فروع جديدة

تعتزم الشركة من منطلق سعيها المتواصل لتوسيع أنشطتها، فتح ثالثة فروع جديدة للتأجير قصير األجل 

 ياض وجازان والدمام.في ُكال من الر

 تجديد الفروع

تنفيًذا لسياستها الهادفة إلى تحسين تجربة العمالء، تعتزم الشركة تجديد فرعين لتأجير السيارات قصير األجل 

في الرياض وفرع في القصيم وخمسة فروع في جدة وفرع في ُكال من الدمام والجبيل والباحة ونجران. 

اسي في أعمال تركيب لوحات وتجديد الوجهات واستبدال األثاث وتتمثل أعمال التجديد بشكل أس

 من الدمام والجبيل والباحة ونجران.في ُكال والمعدات، 

 مراكز صيانة ومكاتب إدارية جديدة

تعتزم الشركة من منطلق سعيها المتواصل لزيادة األسطول، فتح مراكز صيانة ومواقع خدمات سريعة 

 الخبر كما تقوم حاليًا بتجديد المكتب اإلداري الرئيسي في الرياض.جديدة في ُكال من ينبع وجدة و

 

 2020مارس  31حتى  – 2017: تركيبة المركبات المباعة حسب العالمة التجارية بين عام 9جدول 
  

اعةالنطاق كنسبة مئوية من المركبات المب  التجارية العالمة 

 هيونداي %36 - %65

 نيسان %10 - %27

 تويوتا %6 - %10

 شيفروليه %3 - %6

 أخرى %0 - %3
      

شركة ذيبالمصدر: الرياض المالية،   
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 التحليل المالي ▪

  2022إيرادات متقلبة حتى عام 

( إيرادات بيع 2( إيرادات التأجير و )1تتكون إيرادات شركة ذيب لتأجير السيارات من قطاعين رئيسيين: )

%، على التوالي من 20% و 80وسط ما نسبته المركبات، حيث بلغت إيرادات التأجير وبيع المركبات بمت

 .2019-2017إجمالي اإليرادات خالل عام 

مليون ريال،  533% على أساس سنوي لتصل إلى 1انخفاضًا نسبته  2018شهدت إيرادات شركة ذيب لعام 

من  % على أساس سنوي )متأثرة بانخفاض اإليرادات10نتيجًة النخفاض إيرادات التأجير قصير األجل بنسبة 

 االجهات الحكومية نتيجة تغير الطلب إلى السيارات األقل سعرًا وانخفاض أعداد المقيمين الذين غادرو

المملكة العربية السعودية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتطبيق رسوم الخدمات اإلضافية الجديدة التي 

% 18اد مبيعات المركبات بنسبة (، باإلضافة إلى انخفاض إير2018و  2017فرضت على المقيمين بين عامي 

 إلغالق نتيجةً ببيع الفائض من أسطول المركبات  2017على أساس سنوي بسبب قيام الشركة في عام 

 .2018مركبة في عام  4,180مقارنة بـ  2017مركبة في عام  5,552حيث تم بيع  الفروع من عدد

ريال مدفوعًة  مليون 631ي لتصل إلى% على أساس سنو19، فقد قفزت اإليرادات بنسبة 2019خالل عام 

% على أساس سنوي، نتيجة إبرام الشركة 40بشكل رئيسي من ارتفاع إيرادات التأجير طويل األجل بنسبة 

لعدد من العقود الجديدة وتجديد العقود الجارية مع القطاع الخاص. كما ارتفعت إيرادات التأجير قصير األجل 

لزيادة في األنشطة الترفيهية في المملكة العربية السعودية % على أساس سنوي نتيجة ا23بنسبة 

 قيادة.الوالسماح للنساء ب

% على أساس سنوي، لترتفع بعد ذلك بنسبة 8بنسبة  2020نتوقع أن تستمر اإليرادات في االرتفاع في عام 

% في 5سبة . عالوة على ذلك ، نتوقع نمًوا في إيرادات الشركة بن2022% في عام 6و  2021% في عام 5

على أساس سنوي، على افتراض أنه سيكون هناك انتعاش مستدام لقطاع السياحة. بالنسبة  2023عام 

% على أساس سنوي، نتيجًة لقرار نقل 6، نتوقع ارتفاع في اإليرادات نسبته 2025-2024لألعوام من 

ساهم في زيادة الطلب على المقرات اإلقليمية للشركات العالمية إلى المملكة العربية السعودية مما سي

 %.15تأجير السيارات وتفضيل شراء السيارات المستعملة السيما بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مليون ريال( 2017-2025إجمالي اإليرادات خالل : 6 شكل

 
 شركةالتقارير  ،المصدر: الرياض المالية
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 وتكلفة المركبات المباعة المكونان الرئيسيان لتكلفة اإليرادات االستهالك

من تكلفة % 21% و 27 هما نسبت المتوسط فيوتكلفة المركبات المباعة  االستهالكمصروف  تاريخيًا، شكل

 2018على أساس سنوي في عام  %8. انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة 2019-2017 نما بياإليرادات 

 117إلى  2017مليون ريال في  152ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة المركبات المباعة من 

 4,180إلى  2017مركبة في عام  5,552المباعة من  نتيجة انخفاض عدد المركبات 2018مليون ريال في 

% مدفوعة بشكل رئيسي 5، فقد ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 2019. وبالنسبة لعام 2018مركبة في عام 

تماشيًا مع نمو األسطول لتغطية الطلب الناتج من التأجير طويل وقصير االجل  كاالستهالبارتفاع مصروف 

 آنذاك. 

% على أساس سنوي، لتسجل بعد ذلك ارتفاعًا طفيفًا 26بنسبة  2020كلفة اإليرادات في عام نتوقع ارتفاع ت

باإلضافة  .% على أساس سنوي، على التوالي، على فريضة نمو األسطول5% و 2بنسبة  2022و 2021لعام 

ًة ، نتيج2025-2023% في تكلفة اإليرادات ما بين 4إلى ذلك، نتوقع نمو بمعدل سنوي مركب نسبته 

الرتفاع مصروف االستهالك وتكلفة المركبات المباعة بسبب انتعاش السياحة و نقل المقرات اإلقليمية 

 للشركات العالمية إلى المملكة العربية السعودية.

  2017تحّسن الهوامش اإلجمالية عن أدنى مستوى لها في عام 

ويعود ذلك بشكل رئيسي  2018 % في عام27إلى  2017% في عام 21ارتفع هامش الدخل اإلجمالي من 

%، نتيجة 1% وهي أكثر انخفاًضا من انخفاض اإليرادات والذي نسبته 8النخفاض تكلفة اإليرادات بنسبة 

بسبب مراجعة تقديرات االستهالك للسيارات تماشيًا مع المعايير الدولية  كالنخفاض مصروف االستهال

 إلعداد التقارير المالية.

نتيجًة الرتفاع اإليرادات  2019% في عام 35إلى  2018% في عام 27الي من قفز هامش الدخل اإلجم

بنسبة تعادل ثالثة أضعاف االرتفاع في تكلفة اإليرادات لمواكبة الطلب المرتفع على تأجير السيارات السيما 

 .طويلة األجل تماشيًا مع تحسن السوق

% على التوالي، ليستقر 26% و 24ليبلغ  2021-2020نتوقع أن يشهد الهامش اإلجمالي ارتفاعًا بين عامي 

% حتى عام 29، ومن ثم يعاود االرتفاع مرة أخرى إلى مستوى 2023% في عام 26بعد ذلك عند مستوى 

2025. 

 مصاريف البيع والتسويق

% على أساس 23. لتقفز بعد ذلك بنسبة 2018و  2017كانت مصاريف البيع والتسويق متقاربة بين عامي 

مليون ريال مدفوعًة بارتفاع الرواتب نتيجة زيادة عدد الموظفين وارتفاع  34لتصل إلى  2019ام سنوي في ع

% نتيجًة لزيادة الحوافز والعموالت تماشيًا مع التطور الحاصل في 8متوسط التكلفة الشهرية بنسبة 

 .2025-2020نتوقع استمرارية ثبات نمو مصاريف البيع والتوزيع خالل اإليرادات. 

 ير الرواتب على المصاريف اإلدارية والعموميةتأث

على  %30بنسبة  لتقفز بعد ذلك. 2018-2017ظلت المصاريف اإلدارية والعمومية متقاربة بين عامي 

مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف الرواتب  31لتبلغ إلى  2019في عام  أساس سنوي

مليون  14مليون ريال مقارنة ب  19% على أساس سنوي لتصل إلى 34واألجور ومنافع الموظفين بنسبة 

 1، ويعود ارتفاع مصروفات الرواتب واألجور إلى منح الشركة مكافأة لموظفيها بقيمة 2018ريال في عام 

نتوقع استمرارية مليون ريال تماشيًا مع تحسن أداء الشركة باإلضافة إلى توظيف أعضاء من اإلدارة العليا. 

 .2025-2020مو المصاريف اإلدارية والعمومية خالل األعوام ثبات ن
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 األرباح تشغيلية 

 %78و  %93حيث نمت بنسبة  ،2019-2017 قوية خاللأرباح تشغيلية ذيب لتأجير السيارات شركة  سجلت

 بارتفاع اإليرادات. مدفوعةً  2019مليون ريال في عام  148لتصل إلى  على التوالي، على أساس سنوي

 2018 عام في %16اتجاًها مشابًها للهوامش اإلجمالية، حيث ارتفعت إلى  الدخل التشغيليهوامش  اتبعت

ومن ثم يرتفع  2020% في عام 14نعتقد أن هامش الدخل التشغيلي سيتقلص إلى . 2019عام في  %24و 

% إلى 15مستوى ، بعد ذلك تظهر توقعاتنا هامًشا تشغيلًيا مستقًرا عند 2021% في عام 15إلى ما نسبته 

 .2025% حتى عام 17

 2019و 2017االرتفاع التدريجي لصافي الدخل بين 

مليون ريال ويعود ذلك  60% على أساس سنوي ليصل إلى 109بنسبة  2018صافي الدخل في عام  قفز

من بشكل أساسي إلى ارتفاع اإليرادات وصافي الربح الناتج عن التأجير طويل األجل واالنخفاض في الخسائر 

على أساس سنوي نتيجة اعتماد الشركة لنموذج الخسائر المتوقعة ألول مرة  %48 السيارات المباعة بنسبة

 . 2017مما أدى إلى شطب عدد من الذمم المدينة المستحقة القائمة في عام 

مليون ريال ويعزى االرتفاع  119% على أساس سنوي، ليبلغ 98ارتفع صافي الدخل بنسبة  2019في عام 

( االرتفاع في هامش 2( االرتفاع في إيرادات قطاعي التأجير قصير وطويل األجل، )1لى عاملين رئيسيين: )إ

الربح اإلجمالي نتيجة االرتفاع في نسبة تشغيل أسطول التأجير قصير األجل. نعتقد أن صافي الدخل سيشهد 

سع الهامش الصافي بين األعوام . نتيجًة تّو 2022% في عام 3، وبنسبة 2021% في عام 20ارتفاعًا نسبته 

الهامش  انكماش. نتّوقع 2019% في عام 19ليصل إلى  2017% في عام 5، حيث ارتفع من 2019و  2017

%، 15% و 13 تراوح ما بينفي نطاق ي ، ليعاود االرتفاع بعد ذلك2021% في عام 14الصافي ليصل إلى 

 . 2025حتى عام 

 

 

 

 

  

 )مليون ريال( 2019 -2015 خالل الدخل صافي إجمالي: 7شكل 
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 التقييم ▪

التدفقات و مضاعف المنشأة وهما، عامينن خالل نهجي تقييم م شركة ذيب لتأجير السيارات قيمنالقد 

ريال أو  مليون 1,971ريال إلى  مليون 1,847من إلى نطاق تقييم يتراوح  حيث توصلناالنقدية المخصومة. 

 للسهم. ريال 46إلى ريال  43

 طريقة التدفقات النقدية المخصومة  .1

 ريال أو مليون 1,971شركة ذيب والبالغة ا إلى قيمة وصلنت، المخصومة طريقة التدفقات النقديةباستخدام 

 ريال للسهم. 45.83

% مع عالوة مخاطر 2لحساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، استخدمنا عائد خالي من المخاطر بنسبة 

شركة في قطاع  11لـ معامل البيتا  وهو وسيط 1.16 توصلنا لمعامل بيتا عندكما  %.6 نسبتهاالسوق 

 الت عالميًا.المواص

، في حين افترضنا أن على التوالي ،%20و% 80ووزن الدين بنسبة  المساهمين حقوق قمنا بافتراض وزن

وبتطبيق األوزان المخصصة لتكلفة حقوق الملكية وتكلفة الدين، توصلنا إلى قيمة %. 8تكلفة الدين للشركة 

 %. 8.5المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال عند 

 راضات المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال: افت10جدول 
          

 تكلفة حقوق المساهمين

 العائد الخالي من المخاطر       %2

 عالوة العائد على السوق       %6
 معامل البيتا       1.16

 تكلفة حقوق المساهمين       %8.6

 متوسط نسبة حقوق المساهمين       %80
          

 نتكلفة الدي

% 08.  تكلفة الدين       
 الزكاة       %2.5
 متوسط نسبة الديون        %20
        

 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال       %8.5
          

        
 المصدر: الرياض المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 11: التقييم عن طريق التدفقات النقدية المخصومة 

*2025*2024*2023*2022مليون ريال

 156 131 115 113الدخل قبل الفوائد والضرائب

 313 302 288 273االستهالك 

 4 2(11)(4)التغير في رأس المال العامل

(330)(314)(295)(276)المصاريف الرأسمالية

 144 121 98 106التدفقات النقدية الحرة

 2,478 0 0 0القيمة النهائية

 2,622 121 98 106إجمالي التدفقات النقدية الحرة

 0.72 0.78 0.85 0.92معدل الخصم

      1,894           95           83        98 التدفقات النقدية المخصومة

2.5%معدل النمو طويل األجل

2,170قيمة المنشأة

274ناقـص:  الديون

74مضاف:  النقد

1,971قيمة حقوق المساهمين

43عدد األسهم

            45.8 القيمة العادلة للسهم

المصدر: الرياض المالية
* متوقعة



 

 الصفحة | 16
P u b l i c  

  السيارات لتأجير ذيب شركة
 األولي العام الطرح تقرير

 مضاعف المنشأةطريقة  .2

 مكرر الربحية(% ل40بنسبة ومضاعف المنشأة % ل60بة بنسلمضاعفات )المتوسط المرجح لطريقة  استخدمنا أيضاً  كما

للوصول في قطاع المواصالت عالميًا  تعمل لشركات مماثلةمتوسط المضاعفات  اعتمدنا .شركة ذيب قيمة لتحديد

، تمتوسط هذه التقييما بأخذريال.  مليون 2,479إلى ريال  مليون 1,426نطاق لقيمة حقوق المساهمين ما بين إلى 

 للسهم. ريال 43ريال أو  مليون 1,847 بمبلغ لشركة ذيبقيمة حقوق الملكية ى نتوصل إل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

لكل سهمالوزنقيمة حقوق المساهمين

 6033% 1,426مضاعف المنشأة

 4058% 2,479مكرر الربحية

 10043% 1,847المتوسط

x4.2 المتوقع لعام 2021 لذيب EBITDA340 

x6.9شركة سيكست

 1,426قيمة حقوق المساهمين لذيبx4.6إس كي لتأجير السيارات

 43عدد األسهمx5.8شركة السيارات الصينية

 x6.133.2شركة سرانا أرمادا المحدودة

x4.3شركة أوتو هيالس المحدودة

x4.8شركة هيرتز العالمية القابضة

x5.3مجموعة أوروبكار للنقل

x5.0مضاعف المنشأة المستهدف والقابل للمقارنة )×(

x15.71.90ربحية السهم المتوقعة لعام 2020 لذيب 

x33.2بكين تشانغجيو للخدمات اللوجيستية

 2,479قيمة حقوق المساهمين لذيبx77.1شركة سرانا أرمادا المحدودة

 43عدد األسهمx19.3شركة أوتو هيالس المحدودة

 x30.357.6شركة آمي للتأجير

x30.3مكرر الربحية المستهدف والقابل للمقارنة )×(

المصدر: الرياض المالية

جدول 12: طريقة تقييم المضاعفات

تقييم مضاعف المنشأة

الشركة المتحدة الدولية للمواصالت

القيمة العادلة

تقييم مكرر الربحية

الشركة المتحدة الدولية للمواصالت

القيمة العادلة
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 صنيف السهمت 

 شراء حياد بيع غير ُمصّنف

 تحت المراجعة/ مقيد
 إجمالي العوائد المتوقعة أقل من

-15% 

% 15-إجمالي العوائد المتوقعة بين 

 % 15و +

إجمالي العوائد المتوقعة أكبر من 

+15% 

 

 تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل أخرى أيضاً  *

  research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 

 

 بيان إخالء المسؤولية

( وسجل تجاري رقم 07070-37مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية برقم ) 500قفلة. رأس المال المدفوع الرياض المالية شركة مساهمة م

 .920012299، المملكة العربية السعودية. الهاتف: 7279-13241 الرياض 69حي الشهداء، الوحدة رقم  2414. اإلدارة العامة: واحة غرناطة 1010239234

 يتعلق فيما التغطية متعهد أو المستشار بدور المالية الرياض تقوم قد. إليها المقدمة الخدمات مقابل الشركة من تعويضات وتتلقى الشركة مع المالية الرياض املتتع قد

 . الشركة قبل من المالية لألوراق المقترح بالطرح

 على مباشر غير أو مباشر بشكل الوثيقة هذه توزيع يجوز ال. آخر شخص أي إلى نقله أو توزيعه إعادة أو إنتاجه إعادة يجوز وال فقط لمعلوماتك إليك المستند هذا تقديم تم

 .قانوني غير بذلك القيام يكون حيث قضائية سلطة أي

ناية المعقولة لضمان أن الوقائع الواردة في تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوق بها. في حين اتخذت كل الع 

من دقة البيانات والمعلومات هذا التقرير هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فإن الرياض المالية ال تض

الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر  المقدمة، وعلى وجه الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات

 معلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير.على أنه، عرض للبيع أو تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناًء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة، و/أو اكتمال ال

مالية مسؤولة ولن يكون أي من الرياض المالية تخلي مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، ولن تكون الرياض ال

الرياض المالية أو موظفيها أو أحد أو أكثر من  منسوبي الرياض المالية من مدراء، ومسؤولين، وموظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير.

اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير  .الشركات التابعة أو عمالئها قد يكون لهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية  تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في

وقعات تخضع راء، والتنبؤات والتسوف تكون متسقة مع أية آراء أو تنبؤات أو توقعات واردة في هذا التقرير، وما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن هذه اآل

القيمة ألي، أو الدخل من أي، من  .لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كلي

رورة مؤشرًا لألداء المستقبلي. وفقًا لذلك، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و/أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالض

هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف، وأهداف، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه  .على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

ل االستثمار وال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ. ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجا

آخرين حسب  و أي مستشارينقبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على القارئ الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أ

ال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليًا أو جزئيًا، وجميع المعلومات  الضرورة نظرًا ألن االستثمار في هذا النوع من األوراق المالية قد ال يكون مالئما لجميع األشخاص.

 النشر.واآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع و
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