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 كؿاع اًذظصئح 

 زغاًح

أظهسخ أًذائع اًِاًٌح األوًٌح ًٌشسهح اًوؾٌٔح ًٌسغاًح اًؿتٌح دؼلٌم اًشسهةح ضةا ةٍ   ةٍ 

ُةٌةٌةوْ زًةاي  ةالي  6292ٌٌُوْ زًاي  الي اًسةؼ اًشاًص ُٕ اًػاَ اًؼاًٍ ُلاةٍ  6.92ةٌغ 

%، ةٌِٔةا دةساطةؼ ضةا ةٍ اًةد ةٍ ةةٔةؼةو 0291اًسةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًظاةم ةازدفاع كدزٖ 

ٌٌُوْ زًاي9 وةرًى ازدفػر أزةاغ اًذظػح أشهس ُٕ  .2.9% غٕ اًسةؼ اًظاةم واًتاًغ 4.94

ٌٌُوْ زًاي  الي  292.ٌٌُوْ زًاي ُلاةٍ  06196% ًذطٍ إًى .629اًػاَ اًؼاًٍ ةٔظتح 

 اًفذسج اًِِاسٌح ُٕ اًػاَ اًظاةم9

ُةٌةٌةوْ زًةاي  ..0طظٌر اًشسهح  الي اًسةؼ اًشاًةص ُةٕ اًةػةاَ اًةؼةاًةٍ إًةسا اخ ةةِةتةٌةغ 

ُةٌةٌةوْ  600% غٕ اًسةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًظاةم واًةتةاًةإةح إًةسا ادة  292ةآخفاع ٓؼو 

 621% ُلازٓح ةاًسةؼ اًظةاةةم واًةتةاًةإةح إًةسا ادة  6496زًاي،  ٌِا دساطػر اإلًسا اخ ةٔؼو 

 01.% ًةذةتةٌةغ 091ٌٌُوْ زًاي9 وةرًى ِٓر إًسا اخ اًذظػح أشهس ُٕ اًػاَ اًؼاًٍ ةٔؼو 

 ٌٌُوْ زًاي  الي اًفذسج اًِِاسٌح ُٕ اًػاَ اًظاةم9 220ٌٌُوْ زًاي ُلازٓح ةة 

طاء ِٓو األزةاغ  الي اًسةؼ اًشاًص واًذظػح أشهس ُٕ اًػاَ اًظازي ُلازٓح ةاًفذسج اًِِةاسةٌةح 

ُٕ اًػاَ اًظاةم غٌى اًسغّ ُٕ شًا ج اًذواًٌف اًذشإٌٌٌح اًخاضح ةِسهص ؾث اًػائٌح  الي 

ُسػٌح اًذشإٌٍ اًذظسًتٍ ػٌص أزطػر اًشسهح هرا اًةٔةِةو إًةى ازدةفةاع إًةسا اخ اًةخةدُةاخ 

 اًؿتٌح ةشوٍ غاَ واًري ًػو  ًػدج  أطتاب أهِها:

 9اًذػدًٍ  ٍ اًشسوؽ اًذػاكدًح ُؼ اًِؤطظح اًػاُح ًٌذأٌُٔاخ االطذِاغٌح 

 9اًصًا ج  ٍ اًذشإٌٍ واًذٍ شٌِر اًخدُاخ اًؿتٌح اًِخذٌفح 

 9ز ؼ هفاءج األ اء اًذشإٌٌٍ ودسشٌد اًذواًٌف  ٍ وػداخ األغِاي 

ةاًِلاةٍ غصخ اًشسهح دساطؼ أزةاػها  الي اًسةؼ اًشاًص ُلازٓح ةاًسةؼ اًظاةم ُٕ ٓفع اًػاَ 

إًى آخفاع اًسا اخ اًخدُاخ اًؿتٌح وُتٌػاخ األ وًح وذًى ٓذٌظح دصإُ اًسةؼ اًشاًص ُؼ 

ُوطّ اإلطاشاخ وُواطّ زُػاْ واًؼع، ةاإلغا ح إًى شًا ج اًذواًٌف اًذشإٌٌٌح اًخاضةح 

 ةِسهص ؾث اًػائٌح  الي ُسػٌح اًذشإٌٍ اًذظسًت9ٍ 

ُٕ طهح أ سى، ازدفةؼ إطةِةاًةٍ اًةسةةؽ ًةٌةشةسهةح  ةالي اًةذةظةػةح أشةهةس ُةٕ اًةػةاَ اًةظةازي           

ٌُةٌةوْ زًةاي ًةٔةفةع اًةفةذةسج ُةٕ اًةػةاَ  0.1ٌٌُوْ زًاي ُلاةٍ  610% ُظظاًل 00ةٔؼو 

ٌٌُوْ زًاي  ٍ اًسةؼ  064% ًٌطٍ إًى 20اًظاةم9 هِا طظٍ اًسةؽ اًذشإٌٌٍ ِٓوًا ةٔؼو 

 61029ٌٌُوْ زًاي ًٔفع اًسةؼ ُٕ غاَ  2.ُلازٓح ةة  6102اًشاًص ُٕ غاَ 

ٌٌُوْ زًاي وُذوطـ  22طاءخ ضا ٍ زةؽ اًشسهح  الي اًسةؼ اًشاًص  وْ دوكػادٔا اًتاًإح 

ٌٌُوْ زًاي9 ُٕ طآت  كِٔا ةِساطػح دوكػادةٔةا اًةِةظةذةلةتةٌةٌةح  22دوكػاخ اًِؼٌٌٕ اًتاًإح 

إلًسا اخ اًشسهح وهواُش زةؼٌذها  ٍ غوء ٓذائع اًسةؼ اًةشةاًةص ػةٌةص ٓةذةوكةؼ أْ دةؼةلةم 

،  ةٌةِةا ٓةذةوكةؼ أْ ًطةٍ        6102ُةٌةٌةوْ زًةاي ةةٔةهةاًةح غةاَ  4..اًشسهح إًةسا اخ ةةِةتةٌةغ 

ٌٌُوْ زًاي9  ٍ غوء ذًى كِٔا ةخفؼ دةلةٌةِةٔةا ًظةهةّ اًشةسهةح         020ضا ٍ اًسةؽ إًى 

 زًاي9 2292زًاي إًى  691.ُٕ 

 دسهٍ  دغم

 ُدًس األةؼاز واًِشوزج

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأػِد هٔداوى، 

 ُؼٌٍ ُاًٍ أوي

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 ُؼِد ػظاْ غؿٌ 

 ُؼٌٍ ُاًٍ

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 حياد اًذوضٌح

 22921 اًلٌِح اًػا ًح )زًاي(
 .2291 )زًاي( 6102أهذوةس  62اًظػس هِا  ٍ 

 %290 اًػائد اًِذوكؼ

  ةٌآاخ اًشسهح

 SE.4005 زُص دداوي

 73.00 أطتوع )زًاي( 26أغٌى طػس ًة 

 40.70 أطتوع )زًاي( 26أ ٓى طػس ًة 

 11.7% اًذإٌس ُٕ أوي اًػاَ

 109 أشهس )أًف طهّ( 2ُذوطـ ػظّ اًذداوي ًة 

 2,830 اًسطٌِح اًظوكٌح )ٌٌُوْ زًاي(

 755 اًسطٌِح اًظوكٌح )ٌٌُوْ  والز(

 44.85 األطهّ اًِطدزج )ٌٌُوْ طهّ(

  %(2هتاز اًِظاهٌِٕ )أهشس ُٕ 

 %22906 اًِؤطظح اًػاُح ًٌذأٌُٔاخ االطذِاغٌح

 6104A 6102A 6102E 610.F  ًظِتس  -ٓهاًح اًػاَ اًِاًٍ 

كٌِ  أًِشأج /اًسةؽ كتٍ ُطسو اخ اًذِوًٍ 
 00901 06922 029.0 0.9.0 واالطذهالن واإلؾفاء واًصهاج

 .692 ..69 2922 2900 كٌِ  أًِشأج /االًسا اخ

 ..029 .0.92 60922 6.924 ُػاغف اًسةؼٌح

%692 غائد األزةاغ  096%  694%  491%  

 .694 69.2 2902 2920 ُػاغف اًلٌِح اًد ذسًح

 6920 69.1 2966 2902 ُػاغف االًسا اخ

 2922 2902 2921 6920 ٓظتح زأض اًِاي اًػاٍُ

%6296 ِٓو االًسا اخ  0.9.%  019.%  069.%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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ذظصئح زغاًح  ُؤشس دداوي كؿاع ًا

 اًِطدز: دداوي
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ِتٌػاخ ِتٌػاخ ًا ػائد غٌى ًا  ًا

 اًِطدز: اًلوائّ اًِاًٌح ًٌشسهح، دلدًساخ أةؼاز اًتال  اًِاًٌح

 اًِطدز: اًلوائّ اًِاًٌح ًٌشسهح، دلدًساخ أةؼاز اًتال  اًِاًٌح

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 اًذظصئح 

 زغاًح

 ٔهائٌح ًٌلوائّ اًِاًٌح9اً كد دخذٌف ؾسًلح غسع ةٌآاخ اًلوائّ اًِاًٌح  ٍ اًذلسًس غٕ اًؿسًلح اًذٍ دذتػها اًشسهح9 وًوٕ ال دأسٌس ُٕ هرا اال ذالف غٌى أًذٌظح

A ،ػٌٌح  :E ،دلدًسًح :F9ُذوكػح : 

 اًِطدز: اًلوائّ اًِاًٌح ًٌشسهح، دلدًساخ أةؼاز اًتال  اًِاًٌح

 6102A 6104A 6102A 6102E 610.F كائِح اًد ٍ )ٌٌُوْ زًاي(

  4.74.84  40484  0.80.  05487  3.685 إجمالي اإليرادات 

  .649.  24692  21690  21.92  46292 دوٌفح اًِتٌػاخ 

%690. ٓظتح دوٌفح اًِتٌػاخ ًإلًسا اخ  2.96%  2092%  229.%  2291%  

  00.90  90..  0.96  0694  2292 اًِطسو اخ اًػِوٌُح واال ازًح وُطسو اخ اًتٌؼ واًذوشًؼ 

%296 ٓظتح اًِطسو اخ اًػِوٌُح واال ازًح وُطسو اخ اًتٌؼ واًذوشًؼ ًإلًسا اخ   0096%  0196%  0196%  019.%  

  13584  15185  4.084  44487  41581 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة 

%6091 هاُش اًسةؽ كتٍ ُطسو اخ اًذِوًٍ واالطذهالن واإلؾفاء واًصهاج  0.92%  6092%  6290%  6290%  

  .2.9  2296  .209  2090  2094 االطذهالهاخ واإلؾفاء

  4.487  46084  41.80  .418  .448 الربح التشغيلي 

%.029 هاُش اًسةؽ اًذشإٌٌٍ  0692%  0492%  0.96%  0290%  

(192) ضا ى ُطسو اخ اًذِوًٍ  (196)  (092)  (292)  (29.)  

  0492  .069  0494  0090  090 أ سى 

  44484  40683  44486  .4758  4486 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  0.92  .029  .019  092  90. اًصهاج واًػسًتح 

  40081  .4678  45780  4383  4183 صافي الدخل 

%0290 اًػائد غٌى اًِتٌػاخ   0291%  049.%  0292%  0290%  

      

 6102A 6104A 6102A 6102E 610.F كائِح اًِسهص اًِاًٍ ) ٌٌُوْ زًاي(

  61296  02192  692.  02091  00290 أًلدًح وُا  ٍ ػوِها 

  24294  20292  22094  22194  .60.9 ذُّ ُدًٔح 

  292.  0692  690.  2290  4090 اًِخصوْ

  2290  2292  .229  2290  .2.9 أ سى 

  44081  3184.  03087  65585  34181 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  .2009  22292  22192  2.690  6.694 ضا ى اًِوطو اخ اًشاةذح 

  091  2191  292  2692  .6229 ُشسوغاخ دؼر اًذٔفٌر

  291  692  696  190  192 ُوطو اخ غٌس ٌُِوطح

  .6418  04684  63684  .6148  33.85 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  4.64787  4.36487  4.44584  4.13.84  4.70783 إجمالي الموجودات 

            

  6490  6490  191  2191  6192 اًدًٕ كطٌس األطٍ واًِظذؼم ُٕ اًدًٕ ؾوًٍ األطٍ 

  60190  0.190  0.292  06.96  294. ذُّ  ائٔح

  2090  4296  4692  2692  2090 ُطسو اخ ُظذؼلح

  0092  0092  0092  .019  096 أ سى 

  14083  10180  11480  14184  44784 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  0.192  .0.49  60090  00090  2292  ًٕ ؾوًٍ األطٍ

  0.92  .29.  2.94  2090  .219 ُؿٌوةاخ غٌس طازًح 

  4.45483  4.71486  4084.  5.84.  4181. حقوق المساهمين 

  4.64787  4.36487  4.44584  4.13.84  4.70783 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 6102A 6104A 6102A 6102E 610.F كائِح اًذد لاخ أًلدًح )ٌٌُوْ زًاي(

  .6069  0.292  2090  192.  94.. اًذد لاخ أًلدًح اًذشإٌٌٌح 

(0.92)  0692  .6.69 اًذد لاخ أًلدًح اًذِوًٌٌح   (2292)  (.094)  

(02192) اًذد لاخ أًلدًح االطذشِازًح   (00.92)  (.191)  (06291)  (4292)  

(2490)  62.90 اًذإٌس  ٍ أًلدًح   (2094)  2.9.  .49.  
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 كؿاع اًذظصئح 

 زغاًح

 شسغ ٓظاَ اًذطٌٔف  ٍ اًتال  اًِاًٌح

غالوج غٌى ذًى، ًلوَ ٓظاَ اًذلٌٌّ 9 ودظذخدَ اًتال  اًِاًٌح هٌوٍ اًذلٌٌّ اًخاص ةها ُٕ سالز ؾتلاخ  ودػذِد اًذوضٌاخ غٌى اًتٌآاخ اًوٌِح واًوٌفٌح اًذٍ ًظِػها اًِؼٌٌوْ

 اًهتوؽ9/و ًدًٔا ةئ زاض األطهّ اًِإؿاج غِٕ إػدى ُٔاؾم اًذوضٌح اًذاًٌح ةٔاًء غٌى طػس اإلغالق ، واًلٌِح اًػا ًح اًذٍ ٓؼد ها، وإُوآٌح اًطػ

 %019اًلٌِح اًػا ًح دصًد غٌى اًظػس اًؼاًٍ ةأهشس ُٕ   :زيادة المراكس

 %019اًلٌِح اًػا ًح دصًد أو دلٍ غٕ اًظػس اًؼاًٍ ةأكٍ ُٕ    حياد:

 %019اًلٌِح اًػا ًح دلٍ غٕ اًظػس اًؼاًٍ ةأهشس ُٕ   ثخفيض المراكس: 

وف ظس ًّ ًذّ دؼدًد كٌِح غا ًح الٓذظاز ُصًد ُٕ اًذؼٌٌٍ أو اًتٌآاخ أو كوائّ ُاًٌح دفطٌٌٌح أو وطو  دإٌٌس طوهسي  ٍ أ اء اًشسهح أو دإٌس ثحت المراجعة:

 اًظوق أو أًح أطتاب أ سى  اضح ةأةؼاز اًتال  اًِاًٌح9

 

 اًتال  اًِاًٌح
 

  دُح اًػِالء
 clientservices@albilad-capital.com اًتسًد االًوذسوٍٓ:

 000. – 612 – 00 – 22.+ اإل ازج اًػاُح:

 1110 – 002 – 011 اًهادف اًِظآٍ:
 

 إ ازج األضوي
 abicasset@albilad-capital.com اًتسًد االًوذسوٍٓ:

 6280 – 290 – 00 – 22.+  هادف:
 
 

 إ ازج اًؼفظ
 custody@albilad-capital.com اًتسًد االًوذسوٍٓ:

 6259 – 290 – 00 – 22.+  هادف:

 

 

 إ ازج األةؼاز واًِشوزج
 research@ albilad-capital.com اًتسًد اإلًوذسوٍٓ:

 6250 – 290 – 00 – 22.+  هادف:

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

 

  إ ازج اًوطاؾح
 abicctu@albilad-capital.com اًتسًد االًوذسوٍٓ:

 6230 – 290 – 00 – 22.+  هادف:

 

 اًِطس ٌح االطذشِازًح
 investmentbanking@albilad-capital.com اًتسًد االًوذسوٍٓ:

 6256 – 290 – 00 – 22.+  هادف:

 إ الء اًِظؤوًٌح

ِاًٌةح وُةدًةسًةهةا وُةوظةفةٌةهةا ال اً ةرًر شسهح اًتال  اًِاًٌح أكطى طهد ًٌذأهد ُٕ أْ ُؼذوى اًِػٌوُاخ اًِرهوزج   ٍ هرا اًذلسًس  ضؼٌؼح و كٌلح وُؼ ذًى  ئْ شسهح اًتال 

 9غٕ ذًىظح ًلدُوْ أي غِآاخ أو دػهداخ ضساػح أو غًِٔا ةشأْ ُؼذوًاخ اًذلسًس وال ًذؼٌِوْ ةؿسًلح ُتاشسج أو غٌس ُتاشسج أي ُظؤوًٌح كآوٌٓح ٓاد

األغةساع  وْ اًةِةوا ةلةح اًةخةؿةٌةح  ُةٕ ال ًظوش إغا ج ٓظخ أو إغا ج دوشًؼ أو إزطاي هرا اًذلسًس ةؿسًلح ُتاشسج او غٌس ُتاشسج ألي شخظ آ س أو ٓشسٖ هًٌٌا أو طةصئةٌةًا ألي غةسع 

  9اًِظتلح ُٕ شسهح اًتال  اًِاًٌح

 هِا ٌٓفر االٓذتاٖ ةأْ هرٖ اًِػٌوُاخ ال دشوٍ دوضٌح ةشساء أو ةٌؼ أوزاق ُاًٌح أو الدخاذ كساز اطذشِازي9

 9ًػذتس أي إطساء اطذشِازي ًذخرٖ اًِظذشِس ةٔاًء غٌى هرا اًذلسًس طواًء هاْ هًٌٌا أو طصئًٌا هو ُظؤوًٌذ  اًواٌُح وػدٖ

ظةذةشةاز اطةذةشةِةازي ُةؤهةٍ كةتةٍ ى ًٌُع اًهدف ُٕ هرا اًذلسًس أْ ًظذخدَ أو ًػذتس ُشوزج أو  ٌاًزا أو أي إطساء آ س ًِوٕ أْ ًذؼلم ُظذلتال9 ًرًى  ئٓٔا ٓةٔةطةؽ ةةاًةسطةوع إًة

 9االطذشِاز  ٍ ُشٍ هرٖ األ واخ االطذشِازًح

 دؼذفظ شسهح اًتال  اًِاًٌح ةظٌِؼ اًؼلوق اًِسدتؿح ةهرا اًذلسًس9
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