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 كطاع اميصاسف وامخذىاخ اميامٌح

 امشاطؼٍ

، ػٌص ػلم 6186أغنُ ىصشف امشاطؼٍ غُ امَذائع اميامٌح األومٌح منشةؼ امشامص ىُ غاو 

% غُ امشةؼ اميياسه ىُ امػاو امساةم 8667ىنٌىٌ سًال ةاسدفاع  60119أسةاػًا صافٌح ةنغر 

 60179% غُ امشةؼ امساةم، كيا ةنغر أسةاغ فذشج امذسػح أشهش ىُ امػاو 668وةاٍخفاض 

% غُ امفذشج اميياسنح ىُ امػاو امساةم6 وكذ طاءخ ٍذائع امشةؼ 8761ىنٌىٌ سًال ةاسدفاع 

 %4646امشامص أكه ىُ دىكػادَا ةَستح 

ًشطؼ ستث اسدفاع أسةاغ امشةؼ امشامص وأسةاغ فذشج امذسػح أشهش ىلاسٍح ةامفذشج اميياسنح إمى 

% غنى امذىامٍ، ٍذٌظح اسدفاع صافٍ 81% و 6864اسدفاع اطيامٍ دخه امػينٌاخ ةَستح 

دخه امػيىالخ امخاصح ةاإلطافح إمى اسدفاع ادػاب امخذىاخ امتَكٌح ودخه امػينٌاخ 

 األخشي وادػاب امخذىاخ امتَكٌح6

% 8668ىنٌىٌ سًال خالل امشةؼ امشامص ةاسدفاع  60981ةنغ صافٍ دخه امػيىالخ امخاصح 

ىنٌىٌ سًال  80644غُ امشةؼ اميياسه ىُ امػاو امساةم، ةٌَيا ةنغر مفذشج امذسػح أشهش 

% غُ امفذشج اميياسنح ىُ امػاو امساةم6 واسدفؼ اطيامٍ دخه امػينٌاخ فٍ 8161ةاسدفاع 

ىنٌىٌ سًال، ةٌَيا اسدفؼ مفذشج  10877% غُ امشةؼ اميياسه مٌتنغ 6864امشةؼ امشامص  ةـ 

 % غُ امفذشج اميياسنح816امذسػح أشهش ةـ 

% 766، اسدفػر ىؼفظح املشوض وامذيىًه ب 6186خالل امذسػح أشهش األومى ىُ غاو 

ىنٌاس سًال مَفس امفذشج ىُ امػاو امساةم، فٌيا  61969ىنٌاس سًال ىلاةه  66568مذتنغ 

ىنٌاس سًال  4561ىنٌاس سًال ىلاةه  1167% مذتنغ 6566اٍخفظر االسذشياساخ ةَستح 

% غُ امفذشج 866مَفس امفذشج ىُ امػاو امساةم6 ةٌَيا اسدفؼ إطيامٍ اميىطىداخ ةـ 

ىنٌاس سًال6 واسدفػر ودائؼ امػيالء  ةشكه طفٌف  11165اميياسنح ىُ امػاو امساةم مذتنغ 

ىنٌاس سًال منفذشج اميياسنح ىُ امػاو  67865ىنٌاس سًال ىلاةه  67666% مذتنغ 1619ةـ 

6 وةستث ٍيى املشوض ةىدٌشج اسشع ىُ ٍيى امىدائؼ اسدفػر ٍستح املشوض إمى 6185

 % مَفس امفذشج ىُ امػاو امساةم776%ىلاسٍح ةـ 81امىدائؼ مذصه إمى 

فٍ اميلاةه0 اسذيش دأسٌش اسدفاع اسػاس امفائذج غنى أداء اميصشف ػٌص اسذيش دساسع ٍيى 

% خالل امشةؼ امشامص ىُ امػاو امظاسي ىلاسٍح 8668صافٍ دخه امػيىالخ امخاصح مٌتنغ 

% ىُ 96، وًػىد رمك االسدفاع إمى أٌ 6185% فٍ امشةؼ امشامص ىُ غاو 469ةَيىها ةـ 

 ودائؼ اميصشف ودائؼ طاسًح ال ًذفؼ غنٌها اميصشف فىائذ6

فٍ طىء اميذغٌشاخ االكذصادًح ودىكػادَا ةذتاطؤ ٍيى امىدائؼ فٍ املطاع اميصشفٍ 

كيَا ةيشاطػح دىكػادَا اميسذلتنٌح ألداء ىصشف امشاطؼٍ منسَىاخ املادىح ىُ ػٌص 

إًشاداخ دتنغ  6186اإلًشاداخ وٍيى املشوض وامىدائؼ، ٍذىكؼ أٌ ًؼلم اميصشف ةَهاًح 

ىنٌىٌ سًال، وةامذامٍ ٍشي أٌ املٌيح  80199ىنٌىٌ سًال وصافٍ دخه ًتنغ  850417

 سًال وغنٌه ٍىصٍ ةامؼٌاد6 56611امػادمح مسهً ىصشف امشاطؼٍ غَذ 

 دشكٍ فذغم

 ىذًش األةؼاز واميشىسج

TFadaak@albilad-capital.com 

 ىؼيذ امغامتٍ

 ىؼنه ىامٍ 

Malghalbi@albilad-capital.com 

 

 حياد امذىصٌح
 56611 املٌيح امػادمح )سًال(

 58648 )سًال( 6186أكذىةش  87امسػش كيا فٍ 

 %868 امػائذ اميذىكؼ

  ةٌاٍاخ امششكح

 SE.1120 سىض دذاول

 62.75 أستىع )سًال( 56أغنى سػش مـ 

 44.70 أستىع )سًال( 56أدٍى سػش مـ 

 -1.6% امذغٌش ىُ أول امػاو

 1,929 أشهش )أمف سهً( 1ىذىسط ػظً امذذاول مـ 

 83,655 امشسينح امسىكٌح )ىنٌىٌ سًال(

 22,308 امشسينح امسىكٌح )ىنٌىٌ دوالس(

 1,625 األسهً اميصذسج )ىنٌىٌ سهً(

  %(5كتاس اميساهيٌُ )أكشش ىُ 

 14.79% ششكح أوكاف سنٌياٌ ةُ غتذ امػضًض امشاطؼٍ

 10.19% اميؤسسح امػاىح منذأىٌَاخ االطذياغٌح

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور إجمالي دخل العمليات )مليون ريال( مع هامش الربح
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 هاى  امشةؽ إطيامٍ دخه امػينٌاخ

 اميصذس: املىائً اميامٌح منتَك، دلذًشاخ أةؼاز امتالد اميامٌح

 اميصذس: املىائً اميامٌح منتَك، دلذًشاخ أةؼاز امتالد اميامٌح

دًسيتش  -ٍهاًح امػاو اميامٍ   6185A 6186E 6187F 6188F 

  1860819  1590867  1190199  315,620 إطيامٍ اميىطىداخ )ىنٌىٌ سًال(

  1170447  6870114  6710658  256,228 إطيامٍ امىدائؼ )ىنٌىٌ سًال(

  6560865  6410496  6660155  210,218 صافٍ املشوض )ىنٌىٌ سًال(

  180561  160176  160699  39,877 االسذشياساخ0 صافٍ )ىنٌىٌ سًال(

%4616 3.67% هاى  امػائذ  4611%  4611%  

%81 82% صافٍ املشوض / امىدائؼ   84%  84%  

%898 197% ىػذل امذغطٌح  618%  619%  

%866 1.2% املشوض امغٌش غاىنح / إطيامٍ املشوض  866%  866%  

 9617 9679 81611 88671 ىظاغف امشةؼٌح

%669 غائذ امذىصًػاخ  164%  164%  169%  

 8669 8641 8659 8679 ىظاغف املٌيح امذفذشًح

%864 ٍيى صافٍ دخه امػيىالخ امخاصح  8167%  466%  669%  

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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 كطاع اميصاسف وامخذىاخ اميامٌح

 امشاطؼٍ

 َهائٌح منلىائً اميامٌح6ام كذ دخذنف طشًلح غشض ةٌاٍاخ املىائً اميامٌح فٍ امذلشًش غُ امطشًلح امذٍ دذتػها امششكح6 ومكُ ال دأسٌش ىُ هزا االخذالف غنى امَذٌظح

A ،فػنٌح :E ،دلذًشًح :F6ىذىكػح : 

 اميصذس: املىائً اميامٌح منتَك، دلذًشاخ أةؼاز امتالد اميامٌح

 امذغٌش 9M 2015 9M 2016 كائيح امذخه )ىنٌىٌ سًال(

 20.3% 3,075 2,557 دخه امػيىالخ امخاصح

 161.2% 162 62 ىصاسًف امػيىالخ امخاصح

 16.8% 2,913 2,495 صافٍ دخه امػيىالخ امخاصح

 21.4% 3,877 3,195 إطيامٍ دخه امػينٌاخ

 2.6% 2,009 1,721 صافٍ امذخه 

    

 امذغٌش 9M 2015 9M 2016 كائيح اميشكض اميامٍ )ىنٌىٌ سًال(

 (25.6%) 33,753 45,345 االسذشياساخ ةامصافٍ

 7.6%  225,863 209,910 كشوض وسنف ةامصافٍ

 1.6% 330,516  325,213 اميىطىداخ

 0.4% 272,600 271,549 ودائؼ امػيالء

 10.7% 49,783 44,960 ػلىق اميساهيٌُ

 ملخص النجائج  لفجرة  ثسعة أشهر
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 كطاع اميصاسف وامخذىاخ اميامٌح

 امشاطؼٍ

 َهائٌح منلىائً اميامٌح6ام كذ دخذنف طشًلح غشض ةٌاٍاخ املىائً اميامٌح فٍ امذلشًش غُ امطشًلح امذٍ دذتػها امششكح6 ومكُ ال دأسٌش ىُ هزا االخذالف غنى امَذٌظح

A ،فػنٌح :E ،دلذًشًح :F6ىذىكػح : 

 اميصذس: املىائً اميامٌح منتَك، دلذًشاخ أةؼاز امتالد اميامٌح

 6184A 2015A 6186E 6187F 6188F كائيح امذخه )ىنٌىٌ سًال(

  810148  860496  880916  810658  810681 دخه امػيىالخ امخاصح

  688  646  617  699  195 ىصاسًف امػيىالخ امخاصح

  11229,  18,1,,  1,18,,  717,7  718,9 صافي دخل العموالت الخاصة

  10615  10188  60917  60714  60718 االدػاب وامشسىو، صافٍ

  80886  80169  80148  981  956 ىذاطشج امػيالخ، صافٍ

  866  864  864  811  859 أخشي

  ,91,3,  21,13,  1319,,  1932,,  1229,, إجمالي دخل العمليات

  10176  60957  60887  60668  60584 سوادث وىصاسًف اميىظفٌُ

  699  676  658  644  657 ىصاسًف إًظاس 

  197  189  186  174  481 االسذهالكاخ واإلطفاءاخ

  80461  80414  80416  80179  80115 ىصاسًف إداسًح وغيىىٌح أخشي

  1712,,  1129,,  11,33,  71188  71,38 إجمالي مصاريف العمليات

  60685  60589  60445  80958  60186 ىخصص خسائش االئذياٌ ، صافٍ

  ,7111  81,38  81177  1,,91  218,2 صافي الدخل 

      

 6184A 2015A 6186E 6187F 6188F كائيح اميشكض اميامٍ )ىنٌىٌ سًال(

  760896  760564  670685  510965  510816 ٍلذ وأسصذج مذي ىؤسسح امَلذ واميؤسساخ األخشي

  180561  160176  160699  190877  460551 االسذشياساخ ةامصافٍ

  6560865  6410496  6660155  6810688  6150941 كشوض وسنف ةامصافٍ

  60896  60568  60188  50579  40884 صافٍ اميىطىداخ امشاةذح

  70671  70878  60579  50988  40116 ىىطىداخ أخشي

  821817,  71,29,,  71177,,  1211,,,  1919,1, إجمالي الموجودات

      

  40666  10818  10887  40558  60815 ىطنىةاخ مذي ىؤسسح امَلذ واميؤسساخ اميامٌح األخشي

  1170447  6870114  6710658  6560668  6560177 ودائؼ امػيالء

  90654  90465  90184  80895  70611 ىطنىةاخ أخشي

  ,1,191,  1112,9,  1821381  ,128178  ,,12,18 إجمالي المطلوبات

  650187  580511  560687  460619  480896 ػلىق اميساهيٌُ

  821817,  71,29,,  71177,,  1211,,,  1919,1, إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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 كطاع اميصاسف وامخذىاخ اميامٌح

 امشاطؼٍ

 ششغ ٍظاو امذصٌَف فٍ امتالد اميامٌح

الوج غنى رمك، ًلىو ٍظاو امذلًٌٌ وغ دسذخذو امتالد اميامٌح هٌكه امذلًٌٌ امخاص ةها ىُ سالز طتلاخ ودػذيذ امذىصٌاخ غنى امتٌاٍاخ امكيٌح وامكٌفٌح امذٍ ًظيػها اميؼننى6ٌ

 امهتىط6/ىدمذًَا ةئدساض األسهً اميغطاج طيُ إػذي ىَاطم امذىصٌح امذامٌح ةَاًء غنى سػش اإلغالق ، واملٌيح امػادمح امذٍ ٍؼذدها، وإىكاٌٍح امصػ

 %816املٌيح امػادمح دضًذ غنى امسػش امؼامٍ ةأكشش ىُ   :زيادة المراكس

 %816املٌيح امػادمح دضًذ أو دله غُ امسػش امؼامٍ ةأكه ىُ    حياد:

 %816املٌيح امػادمح دله غُ امسػش امؼامٍ ةأكشش ىُ   ثخفيض المراكس: 

وف ظش مً ًذً دؼذًذ كٌيح غادمح الٍذظاس ىضًذ ىُ امذؼنٌه أو امتٌاٍاخ أو كىائً ىامٌح دفصٌنٌح أو وطىد دغٌٌش طىهشي فٍ أداء امششكح أو دغٌش ثحت المراجعة:

 امسىق أو أًح أستاب أخشي خاصح ةأةؼاز امتالد اميامٌح6

 

 امتالد اميامٌح
 

 خذىح امػيالء
 clientservices@albilad-capital.com امتشًذ االمكذشوٍٍ:

 9888 – 611 – 88 – 966+ اإلداسج امػاىح:

 1118 – 886 – 811 امهادف اميظاٍٍ:
 
 

 إداسج األصىل
 abicasset@albilad-capital.com امتشًذ االمكذشوٍٍ:

 6280 – 290 – 88 – 966+  هادف:
 

 إداسج امؼفظ
 custody@albilad-capital.com امتشًذ االمكذشوٍٍ:

 6259 – 290 – 88 – 966+  هادف:
 

 

 
 
 

 إداسج األةؼاز واميشىسج
 research@ albilad-capital.com امتشًذ اإلمكذشوٍٍ:

 6250 – 290 – 88 – 966+  هادف:

 capital.com/research-www.albilad اميىكؼ غنى امشتكح:

 

  إداسج امىساطح
 abicctu@albilad-capital.com امتشًذ االمكذشوٍٍ:

 6230 – 290 – 88 – 966+  هادف:

 

 اميصشفٌح االسذشياسًح
 investmentbanking@albilad-capital.com امتشًذ االمكذشوٍٍ:

 6256 – 290 – 88 – 966+  هادف:

 إخالء اميسؤومٌح

مـٌـح وىـذًـشًـهـا وىـىظـفـٌـهـا ال مـيـاةزمر ششكح امتالد اميامٌح أكصى طهذ منذأكذ ىُ أٌ ىؼذىي اميػنىىاخ اميزكىسج فٍ هزا امذلشًش صؼٌؼح ودكٌلح وىؼ رمك فئٌ ششكح امتالد ا

 6غُ رمكظح ًلذىىٌ أي طياٍاخ أو دػهذاخ صشاػح أو طيًَا ةشأٌ ىؼذىًاخ امذلشًش وال ًذؼينىٌ ةطشًلح ىتاششج أو غٌش ىتاششج أي ىسؤومٌح كاٍىٌٍح ٍاد

األغـشاض دوٌ امـيـىافـلـح امـخـطـٌـح  ىـُ ال ًظىص إغادج ٍسخ أو إغادج دىصًؼ أو إسسال هزا امذلشًش ةطشًلح ىتاششج او غٌش ىتاششج ألي شخص آخش أو ٍششِ كنًٌا أو طـضئـٌـًا ألي غـشض 

  6اميستلح ىُ ششكح امتالد اميامٌح

 كيا ٍنفر االٍذتاِ ةأٌ هزِ اميػنىىاخ ال دشكه دىصٌح ةششاء أو ةٌؼ أوساق ىامٌح أو الدخار كشاس اسذشياسي6

 6ًػذتش أي إطشاء اسذشياسي ًذخزِ اميسذشيش ةَاًء غنى هزا امذلشًش سىاًء كاٌ كنًٌا أو طضئًٌا هى ىسؤومٌذه امكاىنح وػذِ

سـذـشـاس اسـذـشـيـاسي ىـؤهـه كـتـه ى ىمٌس امهذف ىُ هزا امذلشًش أٌ ًسذخذو أو ًػذتش ىشىسج أو خٌاًسا أو أي إطشاء آخش ًيكُ أٌ ًذؼلم ىسذلتال6 مزمك فئٍَا ٍـَـصـؽ ةـامـشطـىع إمـ

 6االسذشياس فٍ ىشه هزِ األدواخ االسذشياسًح

 دؼذفظ ششكح امتالد اميامٌح ةظيٌؼ امؼلىق اميشدتطح ةهزا امذلشًش6

 

 18811–17دصشًؽ هٌئح امسىق اميامٌح سكً 

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

