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 كطاع الهصاسف والخذناث الهالٌت

 اإليهاء

ظٌز ظلم أسباظًا صافيٌيت  6172أغلٌ نصشف اإليهاء غٌ يحائصه الهالٌت للشبؼ الرالز نٌ غام 

% غٌ الشبؼ الههاذل نٌ الػام السابم وبياييخيفياض 7261نلٌىى سًال بايخفاض  276بلغخ 

نيليٌيىى  71776% غٌ الشبؼ السابم، كها بلغخ أسباط فحشة الحسػت أشهش نٌ اليػيام 62616

% غٌ الفحشة الههاذلت نٌ الػام السابم 6 وكذ شاءث ييحيائيض اليشبيؼ اليرياليز 662سًال باسجفاع 

 نلٌىى سًال6   761أكل نٌ جىكػاجًا البالغت 

ًششؼ سبب ايخفاض أسباط الشبؼ الرالز نلاسيت بالشبؼ الههاذل إلى اسجفاع نصاسًف الػهلٌاث 

% يحٌصت  اسجفاع نخصصاث خسائش االئحهاى، باإلطافت إلى اسجفاع اليهيصيشوفياث 55بًسبت 

الػهىنٌت واالداسًت6 بًٌها ًششؼ سبب اسجفاع أسباط فحشة الحسػت أشهش الى اسجيفياع اشيهياليٍ 

% يحٌصت إلى اسجفاع صافٍ الذخيل نيٌ اليحيهيىًيل واالسيحيريهياساث 7دخل الػهلٌاث بًسبت 

 باإلطافت إلى اسجفاع أسباط جبادل الػهالث6

% غيٌ 6762نلٌىى سًال خالل الشبؼ الرالز باسجفاع  225بلغ صافٍ دخل الػهىالث الخاصت 

نيليٌيىى سًيال  71151الشبؼ الههاذل نٌ الػام السابم ، بًٌها بلغخ  لفحشة الحيسيػيت أشيهيش 

% غٌ الفحشة الههاذلت نٌ الػام السابم 6 واسجفؼ اشهالٍ دخل الػهيليٌياث فيٍ 161باسجفاع 

نلٌىى سًال ، بًٌها اسجفؼ لفحشة الحسػت  168% غٌ الشبؼ الههاذل لٌبلغ 7167الشبؼ الرالز  بي 

 % غٌ الفحشة الههاذلت 6 767أشهش بي 

،  اسجيفيػيخ نيعيفيريت اليليشوض واليحيهيىًيل   6172خالل الحسػت أشهش األولى نٌ غام 

نلٌاس سًال لًفس اليفيحيشة نيٌ اليػيام السيابيم،  5265نلٌاس سًال نلابل  2862% لحبلغ 6862

نيليٌياس سًيال  267نليٌياس سًيال نيليابيل  262% لحبلغ 766واسجفػخ أًظا االسحرهاساث بًسبت 

% غيٌ اليفيحيشة 6768لًفس الفحشة نٌ الػام السابم6  بًٌها اسجفؼ إشهالٍ اليهيىشيىداث بيي 

% 6167نلٌاس سًال6 واسجيفيػيخ ودائيؼ اليػيهيالء بيي  71668الههاذلت نٌ الػام السابم لحبلغ 

6 وبسيبيب 6175نلٌاس سًال للفحشة الههاذليت نيٌ اليػيام  2167نلٌاس سًال نلابل  1162لحبلغ 

يهى اللشوض بىجٌشة اسشع نٌ يهى الىدائؼ اسجفػخ يسبت اليليشوض إليى اليىدائيؼ ليحيصيل 

 لًفس الفحشة نٌ الػام السابم6%  18نلاسيت بي %81إلى 

ًبذوا أى جساسع يهى اللشوض كذ غاود االسجفاع نشة أخشي بىجٌشة اسشع خالل هزا الػام ظٌز 

%6 كيزلي  567واليزي بيليغ  6175% وهى أغلى نٌ نػذل الًهى السًىي ليػيام 6862بلغ 

يلعظ جساسًغا فٍ يهى الىدائؼ ظٌز بلغ نػذل الًهى خيالل اليشبيؼ اليرياليز نيٌ هيزا اليػيام 

وًششؼ رل  بشكل أساسٍ إلى   6175% وهى أغلى نٌ نػذل الًهى السًىي فٍ 6167

 اسحلبال الهصشف إًذاغاث نٌ سانا خالل هزا الشبؼ6

فٍ طىء الهحغٌشاث االكحصادًت وجىكػاجًا بحباطؤ يهى الىدائؼ فٍ اليليطياع اليهيصيشفيٍ  

كهًا بهشاشػت جىكػاجًا الهسحلبلٌت ألداء نصشف اإلييهياء ليليسيًيىاث اليليادنيت نيٌ ظيٌيز 

إًيشاداث جيبيليغ  6172اإلًشاداث ويهى اللشوض والىدائؼ، يحىكؼ أى ًعلم الهصشف بًهاًت 

نلٌىى سًال، وبالحالٍ يشي أى اللٌهت الػادلت  1,532نلٌىى سًال وصافٍ دخل ًبلغ  3,473

 سًال وغلٌه يىصٍ بضًادة الهشاكض6 72621لسهو نصشف اإليهاء غًذ 

 جشكٍ فذغم

 نذًش األبعاد والهشىسة

TFadaak@albilad-capital.com 

 نعهذ الغالبٍ

 نعلل نالٍ 

malghalbi@albilad-capital.com 

 

 زيادة مراكس الحىصٌت
 72621 اللٌهت الػادلت )سًال(

 76612 )سًال( 6172أكحىبش  72السػش كها فٍ 

 %7661 الػائذ الهحىكؼ

  بٌاياث الششكت

 SE.1150 سنض جذاول

 17.55 أسبىع )سًال( 56أغلى سػش لي 

 10.75 أسبىع )سًال( 56أديى سػش لي 

 -18.7% الحغٌش نٌ أول الػام

 41,324 أشهش )ألف سهو( 2نحىسط ظصو الحذاول لي 

 18,090 الشسهلت السىكٌت )نلٌىى سًال(

 4,824 الشسهلت السىكٌت )نلٌىى دوالس(

 1,500 األسهو الهصذسة )نلٌىى سهو(

  %(5كباس الهساههٌٌ )أكرش نٌ 

 10.71% الهؤسست الػانت للحلاغذ

 10.00% صًذوق االسحرهاساث الػانت

 5.10% الهؤسست الػانت للحأنًٌاث االشحهاغٌت

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور إجمالي دخل العمليات )مليون ريال( مع هامش الربح
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 هان  الشبغ إشهالٍ دخل الػهلٌاث

 الهصذس: اللىائو الهالٌت للبً ، جلذًشاث أبعاد البالد الهالٌت

 الهصذس: اللىائو الهالٌت للبً ، جلذًشاث أبعاد البالد الهالٌت

دًسهبش  -يهاًت الػام الهالٍ   6175A 6172E 6171F 6171F 

  7711267  7771781  7121287  111165 إشهالٍ الهىشىداث )نلٌىى سًال(

  811765  121778  111715  251576 إشهالٍ الىدائؼ )نلٌىى سًال(

  111211  121171  161771  521511 صافٍ اللشوض )نلٌىى سًال(

  711265  11118  21581  21721 االسحرهاساث1 صافٍ )نلٌىى سًال(

%2611 هان  الػائذ  2616%  2616%  2616%  

 88.8% 89.1% 89.6% 86.3% صافٍ اللشوض / الىدائؼ 

 3.00 2.81 2.33 6671 نػذل الحغطٌت

%161 اللشوض الغٌش غانلت / إشهالٍ اللشوض  168%  761%  767%  

 8.3 10.2 11.81 12.31 نظاغف الشبعٌت

%761 غائذ الحىصًػاث  761%  761%  761%  

 0.76 0.84 0.91 0.99 نظاغف اللٌهت الذفحشًت

%71 يهى صافٍ دخل الػهىالث الخاصت  72%  76%  2%  

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 ًهائٌت لللىائو الهالٌت6ال كذ جخحلف طشًلت غشض بٌاياث اللىائو الهالٌت فٍ الحلشًش غٌ الطشًلت الحٍ جحبػها الششكت6 ولكٌ ال جأذٌش نٌ هزا االخحالف غلى الًحٌصت

A ،فػلٌت :E ،جلذًشًت :F6نحىكػت : 

 الهصذس: اللىائو الهالٌت للبً ، جلذًشاث أبعاد البالد الهالٌت

 الحغٌش 9M 2015 9M 2016 كائهت الذخل )نلٌىى سًال(

 27% 2,393 1,888 دخل الػهىالث الخاصت

 197.2% 535 180 نصاسًف الػهىالث الخاصت

 8.8% 1,858 1,708 صافٍ دخل الػهىالث الخاصت

 4.4% 2,383 2,283 إشهالٍ دخل الػهلٌاث

 2.6% 1,112 1,084 صافٍ الذخل 

    

 الحغٌش 9M 2015 9M 2016 كائهت الهشكض الهالٍ )نلٌىى سًال(

 4.2% 6,326 6,071 االسحرهاساث بالصافٍ

 29.6%  69,275 53,467 كشوض وسلف بالصافٍ

 24.9% 102,937  82,389 الهىشىداث

 28.1% 77,319 60,377 ودائؼ الػهالء

 3% 18,700 18,200 ظلىق الهساههٌٌ

 ملخص النجائج  لفجرة  ثسعة أشهر
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 ًهائٌت لللىائو الهالٌت6ال كذ جخحلف طشًلت غشض بٌاياث اللىائو الهالٌت فٍ الحلشًش غٌ الطشًلت الحٍ جحبػها الششكت6 ولكٌ ال جأذٌش نٌ هزا االخحالف غلى الًحٌصت

A ،فػلٌت :E ،جلذًشًت :F6نحىكػت : 

 6177A 6175A 6172E 6171F 6171F كائهت الذخل )نلٌىى سًال(

  71167  21112  21217  61571  61612 دخل الػهىالث الخاصت

  852  816  116  621  677 نصاسًف الػهىالث الخاصت

  570,2  2,,57  572,5  575,2  570,2 صافي دخل العموالت الخاصة

  112  117  172  261  282 االجػا  والشسىم، صافٍ

  722  777  771  87  51 نحاششة الػهالث، صافٍ

  12  12  11  11  87 أخشي

  ,4722  5,,57  574,5  570,5  57,50 إجمالي دخل العمليات

  172  171  282  211  221 سواجب ونصاسًف الهىظفٌٌ

  728  752  772  761  711 نصاسًف إًصاس 

  712  715  721  727  757 االسحهالكاث واإلطفاءاث

  281  215  271  272  612 نصاسًف إداسًت وغهىنٌت أخشي

  57,04  ,5742  57252  2,,27  27452 صافي الدخل قبل المخصصات

  561  211  518  211  726 نخصصاث

  ,,572  ,,,27  27245  274,2  275,5 صافي الدخل بعد المخصصات

(8) العصت فٍ دخل )خساسة( ششكت صنٌلت  (77)  (71)  (71)  (71)  

  ,,572  ,,,27  27255  274,0  275,4 صافي الدخل القابل للجوزيع

      

 6177A 6175A 6172E 6171F 6171F كائهت الهشكض الهالٍ )نلٌىى سًال(

  661817  671871  671715  661771  721217 يلذ وأسصذة لذي نؤسست الًلذ والهؤسساث األخشي

  711265  11118  21581  21721  11122 االسحرهاساث بالصافٍ

  111211  121171  161771  521511  521221 كشوض وسلف بالصافٍ

  61617  71811  71185  71268  71577 صافٍ الهىشىداث الرابحت

  61677  61712  61115  71871  71627 نىشىداث أخشي

  22,7552  2227420  2057,22  7,52,,  5,,07, إجمالي الموجودات

      

  617  651  677  61627  22 نطلىباث لذي نؤسست الًلذ والهؤسساث الهالٌت األخشي

  811765  121778  111715  251576  581761 ودائؼ الػهالء

  21185  21751  21111  61521  21726 نطلىباث أخشي

  247422  ,27,5,  ,57,0,  075,5,  57255, إجمالي المطلوبات

  621168  671222  781117  711256  711828 ظلىق الهساههٌٌ

  22,7552  2227420  2057,22  7,52,,  5,,07, إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 الهصذس: اللىائو الهالٌت للبً ، جلذًشاث أبعاد البالد الهالٌت
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 ششط يرام الحصًٌف فٍ البالد الهالٌت

الوة غلى رل ، ًلىم يرام الحلٌٌو وغ جسحخذم البالد الهالٌت هٌكل الحلٌٌو الخاص بها نٌ ذالد طبلاث وجػحهذ الحىصٌاث غلى البٌاياث الكهٌت والكٌفٌت الحٍ ًصهػها الهعللىى6

 الهبىط6/ىدلذًًا بئدساس األسهو الهغطاة طهٌ إظذي نًاطم الحىصٌت الحالٌت بًاًء غلى سػش اإلغالق ، واللٌهت الػادلت الحٍ يعذدها، وإنكايٌت الصػ

 %716اللٌهت الػادلت جضًذ غلى السػش العالٍ بأكرش نٌ   :زيادة المراكس

 %716اللٌهت الػادلت جضًذ أو جلل غٌ السػش العالٍ بأكل نٌ    حياد:

 %716اللٌهت الػادلت جلل غٌ السػش العالٍ بأكرش نٌ   ثخفيض المراكس: 

وف ظش لو ًحو جعذًذ كٌهت غادلت اليحراس نضًذ نٌ الحعلٌل أو البٌاياث أو كىائو نالٌت جفصٌلٌت أو وشىد جغٌٌش شىهشي فٍ أداء الششكت أو جغٌش ثحت المراجعة:

 السىق أو أًت أسبا  أخشي خاصت بأبعاد البالد الهالٌت6

 

 البالد الهالٌت
 

 خذنت الػهالء
 clientservices@albilad-capital.com البشًذ االلكحشويٍ:

 8111 – 612 – 77 – 822+ اإلداسة الػانت:

 1117 – 772 – 111 الهاجف الهصايٍ:
 

 إداسة األصىل
 abicasset@albilad-capital.com البشًذ االلكحشويٍ:

 6280 – 290 – 77 – 822+  هاجف:
 
 

 إداسة العفظ
 custody@albilad-capital.com البشًذ االلكحشويٍ:

 6259 – 290 – 77 – 822+  هاجف:

 
 
 

 إداسة األبعاد والهشىسة
 research@ albilad-capital.com البشًذ اإللكحشويٍ:

 6250 – 290 – 77 – 822+  هاجف:

 capital.com/research-www.albilad الهىكؼ غلى الشبكت:

 

  إداسة الىساطت
 abicctu@albilad-capital.com البشًذ االلكحشويٍ:

 6230 – 290 – 77 – 822+  هاجف:

 

 الهصشفٌت االسحرهاسًت
 investmentbanking@albilad-capital.com البشًذ االلكحشويٍ:

 6256 – 290 – 77 – 822+  هاجف:

 إخالء الهسؤولٌت

ليٌيت ونيذًيشًيهيا ونيىظيفيٌيهيا ال ليهيابزلخ ششكت البالد الهالٌت أكصى شهذ للحأكذ نٌ أى نعحىي الهػلىناث الهزكىسة فٍ هزا الحلشًش صعٌعت ودكٌلت ونؼ رل  فئى ششكت البالد ا

 6غٌ رل صت ًلذنىى أي طهاياث أو جػهذاث صشاظت أو طهًًا بشأى نعحىًاث الحلشًش وال ًحعهلىى بطشًلت نباششة أو غٌش نباششة أي نسؤولٌت كايىيٌت ياج

األغيشاض دوى اليهيىافيليت اليخيطيٌيت  نيٌ ال ًصىص إغادة يسخ أو إغادة جىصًؼ أو إسسال هزا الحلشًش بطشًلت نباششة او غٌش نباششة ألي شخص آخش أو يششٍ كلًٌا أو شيضئيٌيًا ألي غيشض 

  6الهسبلت نٌ ششكت البالد الهالٌت

 كها يلفخ االيحباٍ بأى هزٍ الهػلىناث ال جشكل جىصٌت بششاء أو بٌؼ أوساق نالٌت أو الجخار كشاس اسحرهاسي6

 6ًػحبش أي إششاء اسحرهاسي ًحخزٍ الهسحرهش بًاًء غلى هزا الحلشًش سىاًء كاى كلًٌا أو شضئًٌا هى نسؤولٌحه الكانلت وظذٍ

سيحيشياس اسيحيريهياسي نيؤهيل كيبيل ى نلٌس الهذف نٌ هزا الحلشًش أى ًسحخذم أو ًػحبش نشىسة أو خٌاًسا أو أي إششاء آخش ًهكٌ أى ًحعلم نسحلبال6 لزل  فئيًا ييًيصيغ بياليششيىع إلي

 6االسحرهاس فٍ نرل هزٍ األدواث االسحرهاسًت

 جعحفظ ششكت البالد الهالٌت بصهٌؼ العلىق الهشجبطت بهزا الحلشًش6

 

 11711–21جصشًغ هٌئت السىق الهالٌت سكو 

file://Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

