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 كؿاع اًِطاسف واًخذُاخ اًِاًيح

 اًظضيشج

ػيييص ػيليم ؤسةياػياة ضيا يييح  2016ؤغٌٕ ةٔى اًظضيشج غٕ ٓذائظه اًِاًيح ًٌشةؼ اًشاًص ُٕ غاَ 

% غٕ اًشةؼ اًِِاسيٍ ُيٕ اًيػياَ اً ياةيم وةيآيخيفياع 3ٌُيىْ سياي ةآخفاع  161ةٌغر 

ُيٌيييىْ سيياي  720% غٕ اًشةؼ اً اةم، هِا ةٌغر ؤسةاغ  ذشج اًذ ػح ؤشهش ُٕ اًيػياَ 9.5

% غٕ اًفذشج اًِِاسٌح ُٕ اًػاَ اً اةم . وكذ طاءخ ٓذائع اًشةؼ اًيشياًيص ؤكيٍ 36ةآخفاع 

 ٌُيىْ سياي.   183ُٕ دىكػادٔا اًتاًغح 

يشطؼ ستث آخفاع ؤسةاغ اًشةؼ اًشاًص ُلاسٓح ةاًشةؼ اًِِاسٍ إًى اسدفاع ُطاسيف اًػٌِياخ 

% ٓذيظح  اسدفاع ُخططاخ خ ائش االئذِاْ، ةاإلغيا يح إًيى آيخيفياع ضيا ي  14ةٔ تح 

دخٍ اًػِىالخ اًخاضح ودخٍ اًػٌِياخ األخشي. ةئِيا ييشطيؼ سيتيث آيخيفياع ؤسةياغ  يذيشج 

% ة تث كياَ اًتئيى  ي  18اًذ ػح ؤشهش اًى آخفاع  اطِاً  دخٍ اًػٌِياخ ةٔ تح 

ُيٌيييىْ سيياي سيػيىد   573اًػاَ اًِاغ  ةتيؼ ؤسع ٌُِىهح ًه ٓذع غٔها ُواسث ةليِح 

ُيٌيييىْ سيياي سيػيىد   يليـ    209ُلاةٍ ةيؼ ؤسع هزا اًػاَ ٓذع غٔها ُوياسيث ةيليييِيح 

وؤيػأ آخفاع ضا   دخٍ اًػِىالخ اًخاضح ودخٍ اًيػيِيٌييياخ األخيشي وضيا ي  دخيٍ 

 .االدػاب و اًػِىالخ اًتٔويح 

% غيٕ 1ٌُيىْ سياي خالي اًشةؼ اًشاًص ةآخفياع  407ةٌغ ضا   دخٍ اًػِىالخ اًخاضح 

ُيٌيييىْ سيياي  1162اًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اً اةم ، ةئِا ةٌغر  ًفذشج اًيذي يػيح ؤشيهيش 

% غٕ اًفذشج اًِِاسٌح ُٕ اًػاَ اً اةم . واسدفؼ اطِاً  دخٍ اًػٌِيياخ  ي  4ةآخفاع 

ٌُيىْ سياي ، ةئِا آخفؼ ًفذشج اًذ يػيح  575% غٕ اًشةؼ اًِِاسٍ ًيتٌغ 8اًشةؼ اًشاًص  ةي 

 % غٕ اًفذشج اًِِاسٌح . 18ؤشهش ةي 

% 2.3،  اسدفػر ُؼفظح اًلشوع واًذِىيٍ ب 2016خالي اًذ ػح ؤشهش األوًى ُٕ غاَ 

ٌُياس سياي ًٔفس اًفذشج ُٕ اًػياَ اً ياةيم، واسديفيػير  42.2ٌُياس سياي ُلاةٍ  43.2ًذتٌغ 

ُيٌييياس سيياي ًئيفيس  11.4ٌُياس سياي ُلاةٍ  16.4% ًذتٌغ 44.6ؤيػا االسذشِاساخ ةٔ تح 

% غٕ اًفذشج اًِيِياسيٌيح 3.3اًفذشج ُٕ اًػاَ اً اةم.  ةئِا آخفؼ إطِاً  اًِىطىداخ ةي 

 50.3% ًيذيتيٌيغ 10.1ٌُياس سياي. وآخفػر ودائؼ اًػيِيالء ةيي  66ُٕ اًػاَ اً اةم ًذتٌغ 

. وة تث ِٓى اًيليشوع 2015ٌُياس سياي ًٌفذشج اًِِاسٌح ُٕ اًػاَ  55.9ٌُياس سياي ُلاةٍ 

%  74ُيلياسٓيح ةيي % 83إًيى ودشاطؼ اًىدائؼ اسدفػر ٓ تح اًليشوع إًيى اًيىدائيؼ ًيذيطيٍ 

 ًٔفس اًفذشج ُٕ اًػاَ اً اةم.

وةذؼييذ ُتاًغ اًِواسث االسذشٔائيح أًادظح غٕ ةيييؼ األسغيييٕ خيالي هيزا اًيػياَ و اًيػياَ 

%  لـ خالي اًذ ػح ؤشيهيش ُيٕ 8اًِاغ   إْ األسةاغ اًطا يح ًٌتٔى دوىْ آخفػر ةي 

هزا اًػاَ  ُلاسٓح ةاًفذشج اًِِاسٌح ُٕ اًػاَ اً اةم، وةشوٍ غاَ يشطؼ رًى إًى آخفاع 

ضا   دخٍ اًػِىالخ اًخاضح أًادع غٕ اسدفاع ُطاسيف اًػِيىالخ اًيخياضيح، وييتيذو ؤْ 

اًتٔى ي ذلؿث ودائؼ ُوٌفح ٓذييظيح االٓيخيفياع اًيؼياد  ي  ودائيػيه، إغيا يح إًيى رًيى 

 آخفاع ضا   دخٍ االدػاب واًػِىالخ اًتٔويح.

   غىء رًى، كِٔا ةِشاطػح دىكػادٔا اًِ ذلتٌيح ألداء ةٔى اًظضيشج وٓيذيىكيؼ ؤْ ييؼيليم 

ٌُيىْ سياي،  876ٌُيىْ سياي وضا   دخٍ  2،405إيشاداخ ةٔؼى  2016اًتٔى ةٔهايح اًػاَ 

سيياي وغيٌيييه ٓيىضي  ةيضييادج  12.60وةاًذاً  ٓشي ؤْ اًليِح اًػادًح ً هّ ةٔيى اًيظيضييشج 

 اًِشاهض.

 دشه   ذغم

 ُذيش األةؼاز واًِشىسج

TFadaak@albilad-capital.com 

 ُؼِذ اًغاًت 

 ُؼٌٍ ُاً  

Malghalbii@albilad-capital.com 

 

 زيادة المراكس  اًذىضيح
 12.60 اًليِح اًػادًح )سياي(

 10.37 )سياي( 2016ؤهذىةش  13اً ػش هِا    

 %21.5 اًػائذ اًِذىكؼ

  ةيآاخ اًششهح

 SE.1020 سُض دذاوي

 21.00 ؤستىع )سياي( 52ؤغٌى سػش ًي 

 9.45 ؤستىع )سياي( 52ؤدٓى سػش ًي 

 -36.1% اًذغيش ُٕ ؤوي اًػاَ

 2,143 ؤشهش )ؤًف سهّ( 3ُذىسـ ػظّ اًذذاوي ًي 

 4,140 اًشسٌِح اً ىكيح )ٌُيىْ سياي(

 1,104 اًشسٌِح اً ىكيح )ٌُيىْ دوالس(

 400 األسهّ اًِطذسج )ٌُيىْ سهّ(

  %(5هتاس اًِ اهِيٕ )ؤهشش ُٕ 

 6.59% ششهح ادؼاد األخىج ًٌذِٔيح

 5.83% اًتٔى األهٌ  اًتاه ذآ 

 5.00% ضاًؽ غتذهللا ُؼِذ هاٍُ

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور إجمالي دخل العمليات )مليون ريال( مع هامش الربح
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ظضيشج ِطاسف ًا  ُ شش دذاوي كؿاع ًا

 اًِطذس: دذاوي

دي ِتش  -ٓهايح اًػاَ اًِاً    2015A 2016E 2017F 2018F 

  690109  670475  660013  63,264 إطِاً  اًِىطىداخ )ٌُيىْ سياي(

  500321  490823  490674  54,569 إطِاً  اًىدائؼ )ٌُيىْ سياي(

  430776  430129  420491  41,863 ضا   اًلشوع )ٌُيىْ سياي(

  160341  160179  160019  11,202 االسذشِاساخ0 ضا   )ٌُيىْ سياي(

%2.60 2.80% هاُش اًػائذ  2.58%  2.58%  

%85.3 84.3% ضا   اًلشوع / اًىدائؼ   85.7%  86.1%  

%191 173% ُػذي اًذغؿيح  195%  203%  

%0.8 0.8% اًلشوع اًغيش غاٌُح / إطِاً  اًلشوع  0.8%  0.8%  

 5.69 5.91 4.74 3.22 ُػاغف اًشةؼيح

 0.35 0.38 0.40 0.56 ُػاغف اًليِح اًذ ذشيح

%4.8- 10.8% ِٓى ضا   دخٍ اًػِىالخ اًخاضح  2.1%  1.4%  

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌتٔى، دلذيشاخ ؤةؼاز اًتالد اًِاًيح
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ػٌِياخ شةؽ إطًِا  دخٍ ًا  هاُش ًا

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌتٔى، دلذيشاخ ؤةؼاز اًتالد اًِاًيح

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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 كؿاع اًِطاسف واًخذُاخ اًِاًيح

 اًظضيشج

 ٔهائيح ًٌلىائّ اًِاًيح.اً كذ دخذٌف ؾشيلح غشع ةيآاخ اًلىائّ اًِاًيح    اًذلشيش غٕ اًؿشيلح اًذ  دذتػها اًششهح. وًوٕ ال دإسيش ُٕ هزا االخذالف غٌى أًذيظح

A ،ػٌيح  :E ،دلذيشيح :F.ُذىكػح : 

 اًذغيش M9 2015 M9 2016 كائِح اًذخٍ )ٌُيىْ سياي(

 20% 1,716 1,424 دخٍ اًػِىالخ اًخاضح

 158.8% 554 214 ُطاسيف اًػِىالخ اًخاضح

 (3.9%) 1,162 1,210 ضا   دخٍ اًػِىالخ اًخاضح

 (17.6%) 1,928 2,341 إطِاً  دخٍ اًػٌِياخ

 (36.2%) 720 1,128 ضا   اًذخٍ 

    

 اًذغيش M9 2015 M9 2016 كائِح اًِشهض اًِاً  )ٌُيىْ سياي(

 44.6% 16,474 11,391 االسذشِاساخ ةاًطا  

 2.3%  43,195 42,206 كشوع وسٌف ةاًطا  

 (3.3%) 66,041  68,308 اًِىطىداخ

 (10.1%) 50,335 55,997 ودائؼ اًػِالء

 10% 7,909 7,215 ػلىق اًِ اهِيٕ

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌتٔى، دلذيشاخ ؤةؼاز اًتالد اًِاًيح

 ملخص النجائج  لفجرة  ثسعة أشهر
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 كؿاع اًِطاسف واًخذُاخ اًِاًيح

 اًظضيشج

 ٔهائيح ًٌلىائّ اًِاًيح.اً كذ دخذٌف ؾشيلح غشع ةيآاخ اًلىائّ اًِاًيح    اًذلشيش غٕ اًؿشيلح اًذ  دذتػها اًششهح. وًوٕ ال دإسيش ُٕ هزا االخذالف غٌى أًذيظح

A ،ػٌيح  :E ،دلذيشيح :F.ُذىكػح : 

 2014A 2015A 2016E 2017F 2018F كائِح اًذخٍ )ٌُيىْ سياي(

  20356  20324  20287  20135  10955 دخٍ اًػِىالخ اًخاضح

  779  769  764  535  510 ُطاسيف اًػِىالخ اًخاضح

  54111  54111  541,1  546,5  1,,54 صافي دخل العموالت الخاصة

  723  689  669  630  648 االدػاب واًشسىَ، ضا  

  144  137  128  90  57 ُذاطشج اًػِالخ، ضا  

  68  65  62  11  30 ُذاطشج، ضا  

  27  25  23  17  46 ؤخشي

  4112,  4,15,  1,,4,  41,2,  6,,4, إجمالي دخل العمليات

  927  909  900  909  722 سوادث وُطاسيف اًِىظفيٕ

  143  136  130  136  113 ُطاسيف إيظاس 

  84  81  77  79  79 االسذهالهاخ واإلؾفاءاخ

  474  465  455  460  361 ُطاسيف إداسيح وغِىُيح ؤخشي

  255  335  3,1  ,16  ,21 صافي الدخل قبل المخصصات

  182  180  177  53  383 ُخططاخ

  1,3  1,5  661  155  162 صافي الدخل قبل البنود الغير اعجيادية

  0  0  211  573 - سةؽ ُٕ ةيؼ ؤسع

  1,3  1,5  316  ,54,3  162 صافي الدخل بعد البنود الغير اعجيادية

  0  0  0  3  4 اًؼطح    دخٍ )خ اسج( ششهح صُيٌح

  1,3  1,5  316  54,31  ,11 صافي الدخل القابل للجوزيع

      

 2014A 2015A 2016E 2017F 2018F كائِح اًِشهض اًِاً  )ٌُيىْ سياي(

  60434  50780  50311  80420  110461 ٓلذ وؤسضذج ًذي ُ س ح أًلذ واًِ س اخ األخشي

  160341  160179  160019  110202  110335 االسذشِاساخ ةاًطا  

  430776  430129  420491  410863  410245 كشوع وسٌف ةاًطا  

  136  134  131  128  126 اسذشِاس    ششهح صُيٌح

  10200  10111  10022  723  10259 ضا   اًِىطىداخ اًشاةذح

  10223  10143  10039  928  10129 ُىطىداخ ؤخشي

  6245,2  614,11  664,51  ,614,6  ,66411 إجمالي الموجودات

      

  40066  30774  30637  40055  30736 ُؿٌىةاخ ًذي ُ س ح أًلذ واًِ س اخ اًِاًيح األخشي

  500824  500321  490823  490674  540569 ودائؼ اًػِالء

  10494  10383  10257  10123  10090 ُؿٌىةاخ ؤخشي

  10000  10000  10000  10000  10000 ضوىن سآىيح ُطذسج

  ,11413  164,13  114151  114315  6,4126 إجمالي المطلوبات

  110726  100997  100296  70413  60158 ػلىق اًِ اهِيٕ

  6245,2  614,11  664,51  ,614,6  ,66411 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌتٔى، دلذيشاخ ؤةؼاز اًتالد اًِاًيح
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 كؿاع اًِطاسف واًخذُاخ اًِاًيح

 اًظضيشج

 ششغ ٓظاَ اًذطٔيف    اًتالد اًِاًيح

الوج غٌى رًى، يلىَ ٓظاَ اًذلييّ وغ د ذخذَ اًتالد اًِاًيح هيوٍ اًذلييّ اًخاص ةها ُٕ سالز ؾتلاخ ودػذِذ اًذىضياخ غٌى اًتيآاخ اًوِيح واًويفيح اًذ  يظِػها اًِؼٌٌىْ.

 اًهتىؽ./ىدًذئا ةإدساض األسهّ اًِغؿاج غِٕ إػذي ُٔاؾم اًذىضيح اًذاًيح ةٔاءة غٌى سػش اإلغالق ، واًليِح اًػادًح اًذ  ٓؼذدها، وإُوآيح اًطػ

 %.10اًليِح اًػادًح دضيذ غٌى اً ػش اًؼاً  ةإهشش ُٕ   :زيادة المراكس

 %.10اًليِح اًػادًح دضيذ ؤو دلٍ غٕ اً ػش اًؼاً  ةإكٍ ُٕ    حياد:

 %.10اًليِح اًػادًح دلٍ غٕ اً ػش اًؼاً  ةإهشش ُٕ   ثخفيض المراكس: 

وف ظش ًّ يذّ دؼذيذ كيِح غادًح الٓذظاس ُضيذ ُٕ اًذؼٌيٍ ؤو اًتيآاخ ؤو كىائّ ُاًيح دفطيٌيح ؤو وطىد دغييش طىهش     ؤداء اًششهح ؤو دغيش ثحت المراجعة:

 اً ىق ؤو ؤيح ؤستاب ؤخشي خاضح ةإةؼاز اًتالد اًِاًيح.

 

 اًتالد اًِاًيح
 

 خذُح اًػِالء
 clientservices@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓ :

 9888 – 203 – 11 – 966+ اإلداسج اًػاُح:

 0001 – 116 – 800 اًهادف اًِظآ :
 

 إداسج األضىي
 abicasset@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓ :

 6280 – 290 – 11 – 966+  هادف:
 

 إداسج اًؼفظ
 custody@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓ :

 6259 – 290 – 11 – 966+  هادف:

 
 
 

 إداسج األةؼاز واًِشىسج
 research@albilad-capital.com اًتشيذ اإلًوذشوٓ :

 6250 – 290 – 11 – 966+  هادف:

 capital.com/research-www.albilad اًِىكؼ غٌى اًشتوح:

 

  إداسج اًىساؾح
 abicctu@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓ :

 6230 – 290 – 11 – 966+  هادف:

 

 اًِطش يح االسذشِاسيح
 investmentbanking@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓ :

 6256 – 290 – 11 – 966+  هادف:

 إخالء اًِ  وًيح

ًيييح وُيذييشييهيا وُيىظيفيييهيا ال ًيِياةزًر ششهح اًتالد اًِاًيح ؤكطى طهذ ًٌذإهذ ُٕ ؤْ ُؼذىي اًِػٌىُاخ اًِزهىسج    هزا اًذلشيش ضؼيؼح ودكيلح وُؼ رًى  إْ ششهح اًتالد ا

 .غٕ رًىظح يلذُىْ ؤ  غِآاخ ؤو دػهذاخ ضشاػح ؤو غِٔاة ةشإْ ُؼذىياخ اًذلشيش وال يذؼٌِىْ ةؿشيلح ُتاششج ؤو غيش ُتاششج ؤ  ُ  وًيح كآىٓيح ٓاد

األغيشاع دوْ اًيِيىا يليح اًيخيؿيييح  ُيٕ ال يظىص إغادج ٓ خ ؤو إغادج دىصيؼ ؤو إسساي هزا اًذلشيش ةؿشيلح ُتاششج او غيش ُتاششج أل  شخظ آخش ؤو ٓششٖ هٌياة ؤو طيضئييياة أل  غيشع 

  .اًِ تلح ُٕ ششهح اًتالد اًِاًيح

 هِا ٌٓفر االٓذتاٖ ةإْ هزٖ اًِػٌىُاخ ال دشوٍ دىضيح ةششاء ؤو ةيؼ ؤوساق ُاًيح ؤو الدخار كشاس اسذشِاس .

 .يػذتش ؤ  إطشاء اسذشِاس  يذخزٖ اًِ ذشِش ةٔاءة غٌى هزا اًذلشيش سىاءة هاْ هٌياة ؤو طضئياة هى ُ  وًيذه اًواٌُح وػذٖ

ا ؤو ؤ  إطشاء آخش يِوٕ ؤْ يذؼلم ُ ذلتال. ًزًى  إٓٔا ٓئيطيؽ ةياًيشطيىع إًي  يذيشياس اسيذيشيِياس  ُي هيٍ كيتيٍ ى ًُيس اًهذف ُٕ هزا اًذلشيش ؤْ ي ذخذَ ؤو يػذتش ُشىسج ؤو خياسة

 .االسذشِاس    ُشٍ هزٖ األدواخ االسذشِاسيح

 دؼذفظ ششهح اًتالد اًِاًيح ةظِيؼ اًؼلىق اًِشدتؿح ةهزا اًذلشيش.
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