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 كؿاع اًشغاية اًطدية 

 سغاية

 7102أغٌٔت اًششهة اًوؾٔية ًٌشغاية اًطدية ٓتائجهاا اًاِااًاياة األوًاة ًاٌاشةاؼ اًاحاآا  ُإ غااَ 

ٌُيوْ سياي ًٌشةؼ اًِِااجاٍ ُإ اًاػااَ  1495ٌُيوْ سياي ُلاةٍ  0491ُدللة ضاف  سةذ كذسٖ 

% غٕ اًاشةاؼ اًعااةام اًازت ةاٌاحات أسةااخا  7191%، فيِا استفؼ ةٔعتة 1290اًعاةم ةآخفاع 

% خالي اًشةؼ اًحآ  ُالااسٓاة 491ٌُيوْ سياي9 أدى رًى ًتشاجؼ هاُش ضاف  اًشةذ إًى  0191

% خاالي اًاشةاؼ اًعااةام9     292، ةايأاِاا تاداعإ ُإ 7101% ًٌشةؼ اًِِاجٍ ُٕ غاَ 0292ةٔدو 

ُاٌاياوْ سيااي  51% ًيتٌغ  1790وةزًى هتـ ضاف  اًشةذ ًٌٔطف األوي ُٕ هزا اًػاَ ةٔعتة 

 ٌُيوْ سياي ًٔفغ اًفتشة ُٕ اًػاَ اًعاةم9 4799ُلاةٍ 

% ُادالالاة         0191وتشاجػت إياشادا  اًشاشهاة خاالي اًاشةاؼ اًاحاآا  ُإ اًاػااَ اًاجااست ةأاعاتاة 

% غٕ اًشةؼ اًعااةام 297ٌُيوْ سياي، فيِا ِٓت االيشادا  ةا  71493ٌُيوْ سياي ُلاسٓة ةا  702

ٌُيوْ سياي9 وةأاا ع غاٌاى رًاى آاخافاػات إياشادا  اًأاطاف األوي    71799اًزت ةٌحت ايشادات  

ٌُيوْ سيااي خاالي ٓافاغ اًافاتاشة ُإ  10592ٌُيوْ سياي ُلاةٍ  90499% ُعجٌة 0395ةٔدو 

 اًػاَ اًعاةم9

ُالااسٓاة ةااًافاتاشة أًطف ظٔوية وأسةاح اًشةؼ اًاحاآا  أسجػت اًششهة اًتشاجؼ اًوتيش ف  أسةاخها 

 اًِِاجٌة ُٕ اًػاَ اًعاةم ًػذة أظتاب أةشصها5 

  ٍآخفاع االيشادا  ٓتجية تؿتيم الئدة أظػاس جذيذة غٌى جِيؼ اًِعاتاشافاياا  ُإ كاتا

 وصاسة اًطدة ُٔز ةذاية اًػاَ اًجاست9

 9 اظتِشاس ظياظة اًششهة اًِتدفظة ف  توويٕ اًِخططا 

 9إغادة هيوٌة وخذة توصيؼ األدوية 

ُاٌاياوْ سيااي  39ٌُياوْ سيااي ُالااةاٍ  1197خللت اًششهة خالي اًشةؼ اًحآ  إجِاً  سةذ ةٌغ 

% غإ اًاشةاؼ 77%، فاياِاا استافاؼ ةأاعاتاة 9199ًٌشةؼ اًِِاجٍ ُٕ اًػاَ اًعااةام ةاآاخافااع 

% ًاٌاشةاؼ اًاحاآا  ُإ 5799% ُلاسٓة ةٔدو 7597اًعاةم، ًئوِش هاُش إجِاً  اًشةذ إًى 

ُاٌاياوْ سيااي ُالااسٓاة            4099اًػاَ اًعاةم9 وغٌى ضػيذ اًأاطاف األوي ةاٌاغ إجاِااًا  اًاشةاذ 

 %54929ةآخفاع ةٌغ  7101ٌُيوْ سياي خالي اًفتشة اًِلاةٌة ُٕ غاَ  01091ةا 

ُالااسٓاة   7102ٌُيوْ سياي خالي اًشةؼ اًحآ  ُٕ غااَ  7792وظجٌت اًششهة سةداع تشحيٌيأع ةٌغ 

%، فا  خايإ استافاؼ     1990ٌُيوْ سياي ف  اًشةؼ اًِِاجٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم ةآخفاع  1597ةا 

% خاالي اًاشةاؼ اًاحاآا  0199% غٕ اًشةؼ اًعاةم، ًيتشاجؼ هاُش اًشةذ اًتشحيٌ  إًى 5994ةا 

% 1190% ًٌشةؼ اًِِاج9ٍ وةزًى آخفؼ اًشةذ اًتشحيٌ  ًٌٔاطاف األوي ةأاعاتاة 75ُلاةٍ 

 ٌُيوْ سياي ًٔفغ اًفتشة ُٕ اًػاَ اًعاةم9  01192ٌُيوْ سياي ُلاةٍ  5491ًيطٍ إًى 

ٌُيوْ سياي، ف  خيٕ أتات  04جا   ٓتائج اًشةؼ اًحآ  ُٕ اًػاَ ُتوافلة ُؼ توكػاتٔا اًتاًحة 

ٌُيو9ْ وغؿفاع غٌى ُا ظاتام كاِأاا ةاِاشاجاػاة  71أكٍ ُٕ ُتوظـ توكػا  اًِدٌٌيٕ اًتاًحة 

توكػاتٔا اًِعتلتٌية إليشادا  اًششهة وهواُش سةاداياتاهاا ُاؼ األخاز فا  اإلغاتاتااس اظاتاِاشاس 

أًتائج اًِتذٓية ًٌششهة وتشاجؼ هواُش اًشةدية ةشوٍ هتيش  ًاٌأاطاف األوي ُإ هازا اًاػااَ، 

 سياي9 91إًى  10وةٔا ع غٌي  ٓخفؼ تليئِا ًعهّ سغاية ُٕ 

 ُدِذ خعاْ غؿي 

 ُدٌٍ ُاً 

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 

 

 ًٌتواضٍ ُؼ إداسة األةداث5

 تشه  فذغم

 ُذيش األةداث واًِشوسة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد اًتوضية

 91911 اًليِة اًػادًة )سياي(
 95911 )سياي( 7102يوًيو  72اًعػش هِا ف  

 %992 اًػائذ اًِتوكؼ

  ةيآا  اًششهة

 SE.4005 سُض تذاوي

 73.25 أظتوع )سياي( 17أغٌى ظػش ًا 

 43.05 أظتوع )سياي( 17أدٓى ظػش ًا 

 -34.5% اًتحيش ُٕ أوي اًػاَ

 255 أشهش )أًف ظهّ( 5ُتوظـ خجّ اًتذاوي ًا 

 1,931 اًشظٌِة اًعوكية )ٌُيوْ سياي(

 515 اًشظٌِة اًعوكية )ٌُيوْ دوالس(

 44.85 األظهّ اًِطذسة )ٌُيوْ ظهّ(

  %(1هتاس اًِعاهِيٕ )أهحش ُٕ 

 %51907 اًِؤظعة اًػاُة ًٌتأُئا  االجتِاغية

 7109A 7101A 7101A 7102E ديعِتش  -ٓهاية اًػاَ اًِاً  

كيِ  أًِشأة /اًشةذ كتٍ ُطشوفا  اًتِويٍ 
 05912 05919 01910 05913 واالظتهالن واإلؾفا  واًضهاة

 7971 7904 7979 7913 كيِ  أًِشأة /االيشادا 

 79911 54901 09922 71975 ُػاغف اًشةدية

%591 غائذ األسةاح  092%  191%  795%  

 0941 7907 7901 7951 ُػاغف اًليِة اًذفتشية

 7901 7909 7971 7915 ُػاغف االيشادا 

 5957 5959 5951 7910 ٓعتة سأط اًِاي اًػاٍُ

%7197 ِٓو االيشادا   0492%  791%  -193%  

 0921 0901 7940 7905 سةدية اًعهّ )سياي(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 ُؤشش تذاوي سغاية

 اًِطذس5 تذاوي
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 اًػائذ غٌى اًِتيػا  اًِتيػا 

 اًِطذس5 اًلوائّ اًِاًية ًٌششهة، تلذيشا  أةداث اًتالد اًِاًية

 اًِطذس5 اًلوائّ اًِاًية ًٌششهة، تلذيشا  أةداث اًتالد اًِاًية

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 اًشغاية اًطدية 

 سغاية

 ٔهائية ًٌلوائّ اًِاًية9اً كذ تختٌف ؾشيلة غشع ةيآا  اًلوائّ اًِاًية ف  اًتلشيش غٕ اًؿشيلة اًت  تتتػها اًششهة9 وًوٕ ال تأجيش ُٕ هزا االختالف غٌى أًتيجة

A ،5 فػٌيةE ،5 تلذيشيةF95 ُتوكػة 

 اًِطذس5 اًلوائّ اًِاًية ًٌششهة، تلذيشا  أةداث اًتالد اًِاًية

 7105A 7109A 7101A 7101A 7102E كائِة اًذخٍ )ٌُيوْ سياي(

  34599  41192  32392  25991  13195 إجِاً  اإليشادا  

  15991  19194  10992  11291  97191 توٌفة اًِتيػا  

%2793 ٓعتة توٌفة اًِتيػا  ًإليشادا   1497%  2191%  2093%  2091%  

  00994  01499  2191  3799  5191 اًِطشوفا  اًػِوُية واالداسية وُطشوفا  اًتيؼ واًتوصيؼ 

%197 ٓعتة اًِطشوفا  اًػِوُية واالداسية وُطشوفا  اًتيؼ واًتوصيؼ ًإليشادا    0097%  392%  0790%  0794%  

  09991  09999  03299  09991  07597 اًشةذ كتٍ ُطشوفا  اًتِويٍ واالظتهالن واإلؾفا  واًضهاة 

%7091 هاُش اًشةذ كتٍ ُطشوفا  اًتِويٍ واالظتهالن واإلؾفا  واًضهاة  0491%  7095%  0191%  0190%  

  1194  1191  1392  1090  5099 االظتهالها  واإلؾفا 

  2290  2392  07392  4793  4093 اًشةذ اًتشحيٌ  

%0192 هاُش اًشةذ اًتشحيٌ   0791%  0991%  392%  391%  

(195) ضافى ُطشوفا  اًتِويٍ  (197)  (091)  (999)  (594)  

(397)  0999  0090  390 أخشى   0595  

  3191  1190  09091  01593  4491 اًشةذ كتٍ اًضهاة واًػشيتة 

  391  0193  0194  395  290 اًضهاة واًػشيتة 

  2391  9495  05192  4191  4791 ضاف  اًذخٍ 

%0193 اًػائذ غٌى اًِتيػا    0591%  0994%  191%  393%  

      

 7105A 7109A 7101A 7101A 7102E كائِة اًِشهض اًِاً  ) ٌُيوْ سياي(

  01190  01991  4791  01091  03193 أًلذية وُا ف  خوِها 

  12192  12991  11399  51199  70292 رُّ ُذئة 

  1190  1194  2790  1190  9393 اًِخضوْ

  7294  7091  5594  1193  1494 أخشى 

  30193  21199  21291  15595  10797 إجِاً  اًِوجودا  كطيشة األجٍ 

            

  11290  11191  11191  14790  74799 ضافى اًِوجودا  اًحاةتة 

  299  9193  591  5791  71192 ُششوغا  تدت اًتٔفيز

  093  092  797  190  195 ُوجودا  غيش ٌُِوظة

  12197  19490  11199  17993  11395 إجِاً  اًِوجودا  ؾويٌة األجٍ 

  0.93291  0.91191  0.90599  0.71390  0.12191 إجِاً  اًِوجودا  

            

  7990  7990  191  1191  7191 اًذيٕ كطيش األجٍ واًِعتدم ُٕ اًذيٕ ؾويٍ األجٍ 

  01990  05191  02191  07497  2599 رُّ دائٔة

  9490  1191  9791  1795  5393 ُطشوفا  ُعتدلة

  0193  0193  0091  0194  397 أخشى 

  79990  77191  77492  79799  09194 ُؿٌوةا  كطيشة األجٍ 

            

  02191  04992  70393  00393  1191 ديٕ ؾويٍ األجٍ

  3791  2590  1299  1393  1194 ُؿٌوةا  غيش جاسية 

  43492  40097  34299  35390  30797 خلوق اًِعاهِيٕ 

  0.93291  0.91191  0.90599  0.71390  0.12191 إجِاً  اًِؿٌوةا  وخلوق اًِعاهِيٕ 

      

 7105A 7109A 7101A 7101A 7102E كائِة اًتذفلا  أًلذية )ٌُيوْ سياي(

  02197  01199  1090  2191  4299 اًتذفلا  أًلذية اًتشحيٌية 

(0491)  0795  72792 اًتذفلا  أًلذية اًتِويٌية   (5191)  (7990)  

(05195) اًتذفلا  أًلذية االظتحِاسية   (00291)  (4191)  (1399)  (4991)  

(5993)  75493 اًتحيش ف  أًلذية   (1399)  0099  1790  
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 كؿاع اًشغاية اًطدية 

 سغاية

 ششح ٓظاَ اًتطٔيف ف  اًتالد اًِاًية

غالوة غٌى رًى، يلوَ ٓظاَ اًتلييّ 9 وتعتخذَ اًتالد اًِاًية هيوٍ اًتلييّ اًخاص ةها ُٕ جالث ؾتلا   وتػتِذ اًتوضيا  غٌى اًتيآا  اًوِية واًويفية اًت  يجِػها اًِدٌٌوْ

 اًهتوؽ9/ودًذئا ةئدساج األظهّ اًِحؿاة غِٕ إخذى ُٔاؾم اًتوضية اًتاًية ةٔا ع غٌى ظػش اإلغالق ، واًليِة اًػادًة اًت  ٓدذدها، وإُوآية اًطػ

 %019اًليِة اًػادًة تضيذ غٌى اًعػش اًداً  ةأهحش ُٕ   :زيادة المراكس

 %019اًليِة اًػادًة تضيذ أو تلٍ غٕ اًعػش اًداً  ةأكٍ ُٕ    حياد:

 %019اًليِة اًػادًة تلٍ غٕ اًعػش اًداً  ةأهحش ُٕ   ثخفيض المراكس: 

وف ظش ًّ يتّ تدذيذ كيِة غادًة الٓتظاس ُضيذ ُٕ اًتدٌيٍ أو اًتيآا  أو كوائّ ُاًية تفطيٌية أو وجود تحييش جوهشت ف  أدا  اًششهة أو تحيش ثحت المراجعة:

 اًعوق أو أية أظتاب أخشى خاضة ةأةداث اًتالد اًِاًية9

 

 اًتالد اًِاًية
 

 خذُة اًػِال 
 clientservices@albilad-capital.com اًتشيذ االًوتشوٓ 5

 4333 – 715 – 00 – 411+ اإلداسة اًػاُة5

 1110 – 001 – 311 اًهاتف اًِجآ 5
 

 إداسة األضوي
 abicasset@albilad-capital.com اًتشيذ االًوتشوٓ 5

 6280 – 290 – 00 – 411+  هاتف5
 
 

 إداسة اًدفظ
 custody@albilad-capital.com اًتشيذ االًوتشوٓ 5

 6259 – 290 – 00 – 411+  هاتف5

 

 

 إداسة األةداث واًِشوسة
 researchteam@albilad-capital.com اًتشيذ اإلًوتشوٓ 5

 6250 – 290 – 00 – 411+  هاتف5

 capital.com/research-www.albilad اًِوكؼ غٌى اًشتوة5

 

  إداسة اًوظاؾة
 abicctu@albilad-capital.com اًتشيذ االًوتشوٓ 5

 6230 – 290 – 00 – 411+  هاتف5

 

 اًِطشفية االظتحِاسية
 investmentbanking@albilad-capital.com اًتشيذ االًوتشوٓ 5

 6256 – 290 – 00 – 411+  هاتف5

 إخال  اًِعؤوًية

ِاًياة وُاذياشياهاا وُاوظافاياهاا ال اً ةزًت ششهة اًتالد اًِاًية أكطى جهذ ًٌتأهذ ُٕ أْ ُدتوى اًِػٌوُا  اًِزهوسة  ف  هزا اًتلشيش  ضديدة ودكيلة وُؼ رًى فئْ ششهة اًتالد

 9غٕ رًىجة يلذُوْ أت غِآا  أو تػهذا  ضشاخة أو غِٔاع ةشأْ ُدتويا  اًتلشيش وال يتدٌِوْ ةؿشيلة ُتاششة أو غيش ُتاششة أت ُعؤوًية كآوٓية ٓات

األغاشاع دوْ اًاِاوافالاة اًاخاؿاياة  ُإ ال يجوص إغادة ٓعخ أو إغادة توصيؼ أو إسظاي هزا اًتلشيش ةؿشيلة ُتاششة او غيش ُتاششة ألت شخظ آخش أو ٓششٖ هٌياع أو جاضئايااع ألت غاشع 

  9اًِعتلة ُٕ ششهة اًتالد اًِاًية

 هِا ٌٓفت االٓتتاٖ ةأْ هزٖ اًِػٌوُا  ال تشوٍ توضية ةششا  أو ةيؼ أوساق ُاًية أو التخار كشاس اظتحِاست9

 9يػتتش أت إجشا  اظتحِاست يتخزٖ اًِعتحِش ةٔا ع غٌى هزا اًتلشيش ظوا ع هاْ هٌياع أو جضئياع هو ُعؤوًيت  اًواٌُة وخذٖ

ا أو أت إجشا  آخش يِوٕ أْ يتدلم ُعتلتال9 ًزًى فئٓٔا ٓأاطاذ ةااًاشجاوع إًا عاتاشااس اظاتاحاِااست ُاؤهاٍ كاتاٍ ى ًُيغ اًهذف ُٕ هزا اًتلشيش أْ يعتخذَ أو يػتتش ُشوسة أو خياسع

 9االظتحِاس ف  ُحٍ هزٖ األدوا  االظتحِاسية

 تدتفظ ششهة اًتالد اًِاًية ةجِيؼ اًدلوق اًِشتتؿة ةهزا اًتلشيش9

 

 13011–52تطشيذ هيئة اًعوق اًِاًية سكّ 
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