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 كطاع اميصاسف وامخذىاخ امياميح

 اإلٍياء

ػيص ػلم أسةاػًا صااياياح  3103أغنُ ىصشف اإلٍياء غُ ٍذائظه امياميح منشةؼ امشاةؼ ىُ غاو 

% 32% غُ امشةؼ اميياسه ىُ امػاو امساةم وةاسدفااع 0011ىنيىٌ سيال ةاسدفاع  261ةنغر 

كااٍار دالاذياشاخ   —%  103غُ امشةؼ امساةم، و طاءخ ٍذائع امشةؼ امشاةؼ أكه ىُ دلذيشادَا ةا 

 ىنيىٌ سيال0 116امتالد امياميح غَذ 

% غُ اماػااو امسااةام، وياشطاؼ 303ىنيىٌ سيال ةاسدفاع  0,213ٍؼى  3103وةنغر أسةاغ غاو 

ستث اسدفاع أسةاغ امشةؼ امشاةؼ ىلاسٍح ةامشةؼ اميياسه إما  اسدافااع دااه اماػايانايااخ ةاَاساتاح 

% ٍذيظح اسدفاع امذاه ىُ امذيىيه واالسذشياس ةاإلطايح إم  داؼالايام ىامااساث ىاُ 3003

االسذشياساخ وأسةاغ دتادل امػيالخ وداه دىصيػاخ0 ةيَيا يشطؼ ساتاث اسدافااع أسةااغ اماػااو 

% ٍاذاياظاح السدافااع اماذااه ىاُ اماذاياىياه 6ام  اسدفاع اطيامي دااه اماػايانايااخ ةاَاساتاح 

 واالسذشياس إطايح إم  اسدفاع أسةاغ دتادل امػيالخ0

% غاُ 3002ىنيىٌ سيال االل امشةؼ امشاةؼ ةاسدفاع  361ةنغ صايي داه امػيىالخ امخاصح 

ىاناياىٌ سياال ةااسدافااع  3,220امشةؼ اميياسه ىُ امػاو امساةم، ةيَيا ةنغر ةَااااياح اماػااو 

0 ويشطؼ رمك طضئيًا السدفاع أسػاس امفائذج غن  امشيال يي امشةؼ امشاةؼ 3102% غُ غاو 0006

% ىُ ودائؼ امسىق امساػاىدياح كاياا 2غَاا كته غاو يي ظه ػياصج ىصشف اإلٍياء غن  

 % ىَاا200, وديِشه امؼساةاخ امظاسيح امذي دػذتش غيش ىمنفح 3103يي ٍاايح ستذيتش 

% غُ اماشةاؼ امايايااساه 3003ىُ طاٍث آاش، اسدفؼ اطيامي داه امػينياخ يي امشةؼ امشاةؼ ةا 

ىنيىٌ سيال ىلاسٍح  2,235% ميتنغ  503ىنيىٌ سيال، ةيَيا اسدفؼ ةَاايح امػاو  ةا  612ميتنغ 

 31020ةػاو 

ىنياس  4102% مذتنغ 3202، اسدفػر ىؼفظح املشوض وامذيىيه ةا 3103االل امسَح امياميح 

% 106، ةيَيا اٍخفظر االسذشايااساخ ةاَاساتاح 3102ىنياس سيال يي غاو  2401سيال ىلاةه 

0 واسدفؼ إطياماي اماياىطاىداخ ةا 3102ىنياس سيال يي غاو  302ىنياس سيال ىلاةه  303مذتنغ 

 5103% مذتنغ 3304ىنياس سيال0 واسدفػر ودائؼ امػيالء ةا  01104مذتنغ  3102% غُ غاو 05

0 واسدفػر ٍستح امالاشوض إما  اماىدائاؼ 3102ىنياس سيال يي غاو  3204ىنياس سيال ىلاةه 

0 ياياياا دسااسع ٍاياى %  ةَاايح اماػااو امسااةام5305ىلاسٍح ةا %5403 ةشمه طفيف مذتنغ 

% ممه ىَايا ىلاسٍح ةَيى ةناغ  32إم  ٍؼى  3103املشوض وامىدائؼ يي اميصشف ةَاايح 

، وأدي دسااسع ٍاياى امالاشوض ىاؼ غاذو اسدافااع 3102% غن  امذىامي ةَاايح 01% و 202

ىػذل املشوض اميذػششج إم  اطيامي املشوض إم  دؼسُ يي طىدج األصىل، ىؼ ىػذل 

 % ةَاايح امػاو0410دغطيح منلشوض اميذػششج ةنغ  

يي طىء رمك، كيَا ةيشاطػح دىكػادَا اميسذلتنيح ألداء ىصشف اإلٍياء وةامذامي ٍشي أٌ 

 سيال وغنيه ٍىصي ةامؼياد020250املييح امػادمح مساً ىصشف اإلٍياء غَذ 

 

 دشكي يذغم

 ىذيش األةؼاز واميشىسج

TFadaak@albilad-capital.com 

 

 حياد امذىصيح
 02025 املييح امػادمح )سيال(

 01035 )سيال( 3104يَايش  06امسػش كيا يي 

 %1042 امػائذ اميذىكؼ

  ةياٍاخ امششكح

 SE.1150 سىض دذاول

 15.50 أستىع )سيال( 23أغن  سػش ما 

 10.75 أستىع )سيال( 23أدٍ  سػش ما 

 -2.4% امذغيش ىُ أول امػاو

 25,757 أشاش )أمف ساً( 2ىذىسط ػظً امذذاول ما 

 22,020 امشسينح امسىكيح )ىنيىٌ سيال(

 5,872 امشسينح امسىكيح )ىنيىٌ دوالس(

 1,500 األساً اميصذسج )ىنيىٌ ساً(

  %(2كتاس اميساهييُ )أكشش ىُ 

 10.71% اميؤسسح امػاىح منذلاغذ

 10.00% صَذوق االسذشياساخ امػاىح

 5.10% اميؤسسح امػاىح منذأىيَاخ االطذياغيح

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور إجمالي دخل العمليات )مليون ريال( مع هامش الربح
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 هاى  امشةؽ إطيامي داه امػينياخ

 اميصذس7 املىائً امياميح منتَك، دلذيشاخ أةؼاز امتالد امياميح

 اميصذس7 املىائً امياميح منتَك، دلذيشاخ أةؼاز امتالد امياميح

ديسيتش  -ٍاايح امػاو اميامي   3102A 3103A 3104F 3105F 

  140,709  123,489  104,730  55,432 إطيامي اميىطىداخ )ىنيىٌ سيال(

  111,245  96,734  80,612  32,213 إطيامي امىدائؼ )ىنيىٌ سيال(

  96,569  84,248  70,312  23,241 صايي املشوض )ىنيىٌ سيال(

  10,516  8,620  6,157  3,135 االسذشياساخ, صايي )ىنيىٌ سيال(

%2015 هاى  امػائذ  3066%  2010%  2012%  

 86.8% 87.1% 87.2% 86.8% صايي املشوض / امىدائؼ 

 2.30 2.18 2.08 3001 ىػذل امذغطيح

%105 املشوض امغيش غاىنح / إطيامي املشوض  106%  001%  000%  

 10.50 12.66 14.56 14.88 ىظاغف امشةؼيح

%203 غائذ امذىصيػاخ  201%  200%  200%  

 0.91 1.00 1.10 1.19 ىظاغف املييح امذيذشيح

%01 ٍيى صايي داه امػيىالخ امخاصح  03%  05%  33%  

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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 َاائيح منلىائً امياميح0ام كذ دخذنف طشيلح غشض ةياٍاخ املىائً امياميح يي امذلشيش غُ امطشيلح امذي دذتػاا امششكح0 وممُ ال دأسيش ىُ هزا االاذالف غن  امَذيظح

A ،7 يػنيحE ،7 دلذيشيحF07 ىذىكػح 

 *األسكاو دلذيشيح ةاسذشَاء صايي داه امػيىالخ امخاصح وإطيامي داه امػينياخ وصايي امذاه0

 3101A 3102A 3103E* 3104F 3105F كائيح امذاه )ىنيىٌ سيال(

  4,765  4,030  3,339  3,214  3,353 داه امػيىالخ امخاصح

  1,181  990  788  335  300 ىصاسيف امػيىالخ امخاصح

  3,583  3,040  2,551  57579  57075 صافي دخل العموالت الخاصة

  736  701  667  331  263 االدػاب وامشسىو، صايي

  94  104  116  61  24 ىذاطشج امػيالخ، صايي

 (12) (9) (6)  41  60 أاشي

  4,401  3,835  3,328  37063  57650 إجمالي دخل العمليات

  807  769  725  341  324 سوادث وىصاسيف اميىظفيُ

  183  156  143  035  015 ىصاسيف إيظاس 

  184  175  168  030  021 االسذاالكاخ واإلطفاءاخ

  510  464  403  203  353 ىصاسيف إداسيح وغيىىيح أاشي

  2,717  2,271  1,888  57789  57435 صافي الدخل قبل المخصصات

  625  534  376  215  033 ىخصصاخ

  2,092  1,737  1,512  57485  57573 صافي الدخل بعد المخصصات

(6) امؼصح يي داه )اساسج( ششكح صىينح  (00)  (10) (10) (10) 

  2,082  1,727  1,502  57470  57564 صافي الدخل القابل للتوزيع

      

 3101A 3102A 3103E 3104F 3105F كائيح اميشكض اميامي )ىنيىٌ سيال(

  29,494  26,795  24,795  33,014  03,251 ٍلذ وأسصذج مذي ىؤسسح امَلذ واميؤسساخ األاشي

  10,516  8,620  6,157  3,135  5,123 االسذشياساخ ةامصايي

  96,569  84,248  70,312  23,241  22,324 كشوض وسنف ةامصايي

  2,200  1,988  1,795  0,336  0,211 صايي اميىطىداخ امشاةذح

  1,930  1,838  1,671  0,601  0,330 ىىطىداخ أاشي

  140,709  123,489  104,730  887755  807865 إجمالي الموجودات

   
   

  3,337  2,902  2,580  3,331  22 ىطنىةاخ مذي ىؤسسح امَلذ واميؤسساخ امياميح األاشي

  111,245  96,734  80,612  32,213  26,135 ودائؼ امػيالء

  2,127  1,933  1,726  3,234  2,133 ىطنىةاخ أاشي

  116,709  101,570  84,918  707375  657953 إجمالي المطلوبات

  24,001  21,919  19,812  05,223  04,626 ػلىق اميساهييُ

  140,710  123,489  104,730  887755  807865 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 اميصذس7 املىائً امياميح منتَك، دلذيشاخ أةؼاز امتالد امياميح
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 ششغ ٍظاو امذصَيف يي امتالد امياميح

الوج غن  رمك، يلىو ٍظاو امذلييً وغ دسذخذو امتالد امياميح هيمه امذلييً امخاص ةاا ىُ سالز طتلاخ ودػذيذ امذىصياخ غن  امتياٍاخ اممييح وامميفيح امذي يظيػاا اميؼننى0ٌ

 اماتىط0/ىدمذيَا ةئدساض األساً اميغطاج طيُ إػذي ىَاطم امذىصيح امذاميح ةَاًء غن  سػش اإلغالق ، واملييح امػادمح امذي ٍؼذدها، وإىماٍيح امصػ

 %010املييح امػادمح دضيذ غن  امسػش امؼامي ةأكشش ىُ   :زيادة المراكس

 %010املييح امػادمح دضيذ أو دله غُ امسػش امؼامي ةأكه ىُ    حياد:

 %010املييح امػادمح دله غُ امسػش امؼامي ةأكشش ىُ   ثخفيض المراكس: 

وف ظش مً يذً دؼذيذ كييح غادمح الٍذظاس ىضيذ ىُ امذؼنيه أو امتياٍاخ أو كىائً ىاميح دفصينيح أو وطىد دغييش طىهشي يي أداء امششكح أو دغيش ثحت المراجعة:

 امسىق أو أيح أستاب أاشي ااصح ةأةؼاز امتالد امياميح0

 

 امتالد امياميح
 

 اذىح امػيالء
 clientservices@albilad-capital.com امتشيذ االممذشوٍي7

 6555 – 312 – 00 – 633+ اإلداسج امػاىح7

 1110 – 003 – 511 اماادف اميظاٍي7
 

 إداسج األصىل
 abicasset@albilad-capital.com امتشيذ االممذشوٍي7

 6280 – 290 – 00 – 633+  هادف7
 
 

 إداسج امؼفظ
 custody@albilad-capital.com امتشيذ االممذشوٍي7

 6259 – 290 – 00 – 633+  هادف7

 
 
 

 إداسج األةؼاز واميشىسج
 research@albilad-capital.com امتشيذ اإلممذشوٍي7

 6250 – 290 – 00 – 633+  هادف7

 capital.com/research-www.albilad اميىكؼ غن  امشتمح7

 

  إداسج امىساطح
 abicctu@albilad-capital.com امتشيذ االممذشوٍي7

 6230 – 290 – 00 – 633+  هادف7

 

 اميصشييح االسذشياسيح
 investmentbanking@albilad-capital.com امتشيذ االممذشوٍي7

 6256 – 290 – 00 – 633+  هادف7

 إاالء اميسؤوميح

ماياح وىاذياشياااا وىاىظافاياااا ال مايااةزمر ششكح امتالد امياميح أكص  طاذ منذأكذ ىُ أٌ ىؼذىي اميػنىىاخ اميزكىسج يي هزا امذلشيش صؼيؼح ودكيلح وىؼ رمك يئٌ ششكح امتالد ا

 0غُ رمكظح يلذىىٌ أي طياٍاخ أو دػاذاخ صشاػح أو طيًَا ةشأٌ ىؼذىياخ امذلشيش وال يذؼينىٌ ةطشيلح ىتاششج أو غيش ىتاششج أي ىسؤوميح كاٍىٍيح ٍاد

األغاشاض دوٌ اماياىايالاح اماخاطاياح  ىاُ ال يظىص إغادج ٍسخ أو إغادج دىصيؼ أو إسسال هزا امذلشيش ةطشيلح ىتاششج او غيش ىتاششج ألي شخص آاش أو ٍششِ كنيًا أو طاضئاياًا ألي غاشض 

  0اميستلح ىُ ششكح امتالد امياميح

 كيا ٍنفر االٍذتاِ ةأٌ هزِ اميػنىىاخ ال دشمه دىصيح ةششاء أو ةيؼ أوساق ىاميح أو الدخار كشاس اسذشياسي0

 0يػذتش أي إطشاء اسذشياسي يذخزِ اميسذشيش ةَاًء غن  هزا امذلشيش سىاًء كاٌ كنيًا أو طضئيًا هى ىسؤوميذه امماىنح وػذِ

ساذاشااس اساذاشايااسي ىاؤهاه كاتاه   ىميس اماذف ىُ هزا امذلشيش أٌ يسذخذو أو يػذتش ىشىسج أو اياًسا أو أي إطشاء آاش ييمُ أٌ يذؼلم ىسذلتال0 مزمك يئٍَا ٍاَاصاؽ ةااماشطاىع إما

 0االسذشياس يي ىشه هزِ األدواخ االسذشياسيح

 دؼذفظ ششكح امتالد امياميح ةظييؼ امؼلىق اميشدتطح ةازا امذلشيش0

 

 15011–24دصشيؽ هيئح امسىق امياميح سكً 

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

