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 كؿاع اًذظضئح 

 سغايح

أظهشخ أًذائع اًِاًيح األوًيح ًٌششهح اًىؾٔيح ًٌشغايح اًؿتيح دؼليم اًششهح ضافي خعاسج 

ٌُيىْ سياي  2517ُلاةٍ ضافي سةؽ  7102ٌُيىْ سياي خالي اًشةؼ اًشاةؼ ُٕ غاَ  2017ةٌغ 

ٌُيىْ سياي خالي اًرشةرؼ اًعراةرم1  7.12خالي اًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم وضافي سةؽ 

ُرٌريرىْ سيراي  7414% ًذطٍ إًر  2712وةٔاًء غٌيه دشاطػر األسةاغ اًعٔىيح ًٌششهح ةٔعتح 

 71051ٌُيىْ سياي خالي غاَ  02112ُلاةٍ 

% .021ٌُيىْ سياي ةرآرار راع  .04.1هِا ظظٌر اًششهح خالي اًشةؼ اًشاةؼ إيشاداخ ةِتٌغ 

ٌُريرىْ سيرايي فريرِرا درشاطرػرر  77112غٕ اًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم واًتاًغح إيشاداده 

ٌُيىْ سياي1 وةزًى ِٓر  0.2% ُلاسٓح ةاًشةؼ اًعاةم واًتاًغح إيشاداده 212اإليشاداخ ةٔؼى 

ٌُريرىْ  42412% غٕ إيشاداخ اًػاَ اًعاةم واًتاًغح 715اإليشاداخ اًعٔىيح ًٌششهح ةٔعتح 

ُرٌريرىْ سيراي  1112.سياي ًذعظٍ اًششهح أغٌ  إيشاداخ ظٔىيح ُٔز دأظيعها واًِلذسج ةر 

 ػيص يػىد رًى ةشوٍ أظاظي إً  دؼعيٕ اًششوؽ اًذػاكذيح ُؼ هتاس اًػِالء1

ُٕ طآث آخشي طاء دشاطؼ األسةاغ اًعٔىيح ةاإلغافح إًر  أسةراغ اًرشةرؼ اًرشاةرؼ ُرلراسٓرح ةراًرشةرؼ 

 -اًعاةم واًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم ًػذج أظتاب أةشصها:

  صيادج اًِاططاخ اًااضح ةذلذيش اغذشاغاخ ُذىكػح غرٌر  اًرِرؿراًرتراخ اًرؿرتريرح ًرذي

 ٌُيىْ سياي1 7214ةػؼ هتاس اًػِالء وششهاخ اًذأُيٕ خالي اًشةؼ األخيش ةِتٌغ 

  ٌُيىْ سيراي ُرؼ اسرٔرشريرٕ ُرٕ هرتراس اًرػرِرالء غرٌر   7117اًذىضٍ إً  دعىياخ ةِتٌغ

 ورًى خالي اًشةؼ األخيش ُٕ اًػا1َ 7102ُعذؼلاخ اًششهح ػذ  ٓهايح غاَ 

  صيادج ُاططاخ اًذيىْ اًِشوىن في دؼطيٌها ًرففرشاد خرالي اًرشةرؼ األخريرش ةرِرترٌرغ

ٌُيىْ سيايي ةاإلغافح إً  صيادج ُاططاخ اًذيىْ اًِشوىن فري درؼرطريرٌرهرا  0110

 ًذي ةػؼ اًظهاخ اًؼوىُيح1

  ٌُيىْ سياي خالي اًشةؼ األخيش ُٕ اًػا1َ 717صيادج األغتاء اًذِىيٌيح ةِتٌغ 

% غٕ اًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ 712.ٌُيىْ سياي ةآا اع  .21ةٌغ إطِاًي اًشةؽ خالي اًشةؼ اًشاةؼ 

% ُعظاًل 210ٌُيىْ سيايي ًيذشاطؼ إطِاًي اًشةؽ اًعٔىي ةٔؼى  5112اًػاَ اًعاةم واًتاًغ 

 ٌُيىْ سياي ًٌػاَ اًعاةم1 77117ٌُيىْ سياي ُلاةٍ  71712

 7212خعراسج دشرغريرٌرح ةرِرترٌرغ  7102ةاًِلاةٍ ػللر اًششهح خالي اًشةؼ اًشاةؼ ُرٕ غراَ 

ٌُيىْ خالي اًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًعاةمي  2212ٌُيىْ سياي ُلاةٍ سةؽ دشغيٌي ةِتٌغ 

ٌُيرىْ ُرلراسٓرح   2214% ُؼللًا 7112وةاًذاًي ظظٍ اًشةؽ اًذشغيٌي اًعٔىي دشاطػًا ةٔؼى 

 71051ٌُيىْ سياي ًػاَ  07412ةر 

ٌُيىْ سياي وُذىظـ دىكػاخ  70طاءخ خعائش اًشةؼ اًشاةؼ دوْ دىكػادٔا ةذؼليم أسةاغ دتٌغ 

ٌُيىْ سياي1 ُٕ طآته كِٔا ةِشاطػح دىكػرادرٔرا اًرِرعرذرلرترٌريرح إليرشاداخ  22اًِؼٌيٕ اًتاًغ 

اًششهح وهىاُش سةؼيذها فري ظرٍ ٓرذرائرع اًرشةرؼ األخريرشي ُرؼ األخرز فري ا غرذرتراس درأخريرش    

دشغيٍ دىظػح ُعذش   سغايح اًىؾٔي1 في غىء رًى كِٔا ةا رؼ درلريرِرٔرا ًعرهرّ 

 سياي1 2111سياي إً   2212سغايح ُٕ 

 CFAأػِذ هٔذاويي 

 ُؼٌٍ ُاًي أوي

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 ُؼِذ ػعاْ غؿيه

 ُؼٌٍ ُاًي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 دشهي فذغم

 ُذيش األةؼاز واًِشىسج

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد اًذىضيح

 2111 اًليِح اًػادًح )سياي(
 57122 )سياي( 7102فتشايش  7اًعػش هِا في 

 %14. اًػائذ اًِذىكؼ

  ةيآاخ اًششهح

 SE.4005 سُض دذاوي

 73.25 أظتىع )سياي( 57أغٌ  ظػش ًر 

 40.70 أظتىع )سياي( 57أدٓ  ظػش ًر 

 -16.9% اًذغيش ُٕ أوي اًػاَ

 235 أشهش )أًف ظهّ( 2ُذىظـ ػظّ اًذذاوي ًر 

 2,452 اًشظٌِح اًعىكيح )ٌُيىْ سياي(

 654 اًشظٌِح اًعىكيح )ٌُيىْ دو س(

 44.85 األظهّ اًِطذسج )ٌُيىْ ظهّ(

  %(5هتاس اًِعاهِيٕ )أهشش ُٕ 

 %25107 اًِؤظعح اًػاُح ًٌذأُئاخ ا طذِاغيح

 7107A 7105A 7102A 7102F ديعِتش  -ٓهايح اًػاَ اًِاًي 

كيِه أًِشأج /اًشةؽ كتٍ ُطشوفاخ اًذِىيٍ 
 00152 04117 02122 02105 وا ظذهالن واإلؾ اء واًضهاج

 7151 7145 71.2 2122 كيِه أًِشأج /ا يشاداخ

 02107 51175 04125 75124 ُػاغف اًشةؼيح

%714 غائذ األسةاغ  017%  115%  712%  

 7125 .712 7122 71.7 ُػاغف اًليِح اًذفذشيح

 7172 7127 .712 2127 ُػاغف ا يشاداخ

 2177 2122 2121 7120 ٓعتح سأط اًِاي اًػاٍُ

%7517 ِٓى ا يشاداخ  0.12%  715%  0717%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   
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 ُؤشش دذاوي سغايح

 اًِطذس: دذاوي
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ِتيػاخ ِتيػاخ ًا ػائذ غٌ  ًا  ًا

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌششهحي دلذيشاخ أةؼاز اًتالد اًِاًيح

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌششهحي دلذيشاخ أةؼاز 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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 ٔهائيح ًٌلىائّ اًِاًيح1اً كذ داذٌف ؾشيلح غشع ةيآاخ اًلىائّ اًِاًيح في اًذلشيش غٕ اًؿشيلح اًذي دذتػها اًششهح1 وًوٕ   دأسيش ُٕ هزا ا خذالف غٌ  أًذيظح

A فػٌيحي :E دلذيشيحي :F1ُذىكػح : 

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌششهحي دلذيشاخ أةؼاز اًتالد اًِاًيح

 7102A 7107A 7105A 7102A 7102F كائِح اًذخٍ )ٌُيىْ سياي(

  7.087  77780  0.80.  05487  3.685 إجمالي اإليرادات 

  24212  .2721  20712  51212  77212 دوٌ ح اًِتيػاخ 

%2714 ٓعتح دوٌ ح اًِتيػاخ ًإليشاداخ  2.17%  2111%  2014%  2.12%  

  4212  00012  2212  4717  2215 اًِطشوفاخ اًػِىُيح وا داسيح وُطشوفاخ اًتيؼ واًذىصيؼ 

%217 ٓعتح اًِطشوفاخ اًػِىُيح وا داسيح وُطشوفاخ اًتيؼ واًذىصيؼ ًإليشاداخ   0017%  412%  0717%  414%  

  12586  24183  2.084  24487  21581 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة 

%7011 هاُش اًشةؽ كتٍ ُطشوفاخ اًذِىيٍ وا ظذهالن واإلؾ اء واًضهاج  0.12%  7012%  0514%  7012%  

  .221  2512  5412  5010  2017 ا ظذهالهاخ واإلؾ اء

  24680  .068  21.80  .718  .728 الربح التشغيلي 

%0512 هاُش اًشةؽ اًذشغيٌي  0712%  0712%  415%  0714%  

(112) ضاف  ُطشوفاخ اًذِىيٍ  (117)  (015)  (717)  (21.)  

(417)  0717  0010  410 أخشي   .1.  

  23180  6481  24286  .2758  7786 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  0710  0517  .011  412  210 اًضهاج واًػشيتح 

  25.86  .4.8  25780  7383  7183 صافي الدخل 

%0514 اًػائذ غٌ  اًِتيػاخ   0211%  071.%  517%  0711%  

      

 7102A 7107A 7105A 7102A 7102F كائِح اًِشهض اًِاًي ) ٌُيىْ سياي(

  07110  01711  712.  05011  04514 أًلذيح وُا في ػوِها 

  20217  52711  55417  22117  70212 رُّ ُذئح 

  2414  .521  2710  2510  7414 اًِاضوْ

  2012  7015  .221  5214  .5.1 أخشي 

  .458.  03684  03087  65585  32181 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  24412  21212  25115  5.710  7.717 ضاف  اًِىطىداخ اًشاةذح 

  217  7114  212  2712  72512 ُششوغاخ دؼر اًذٔ يز

  014  012  717  110  112 ُىطىداخ غيش ٌُِىظح

  67080  64782  63684  .6148  33.85 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  2.34283  2.47383  2.42584  2.13.82  2.70783 إجمالي الموجودات 

            

  7710  7710  111  5111  7115 اًذيٕ كطيش األطٍ واًِعذؼم ُٕ اًذيٕ ؾىيٍ األطٍ 

  07415  02511  02512  07.17  2217 رُّ دائٔح

  5212  5717  7715  5712  2414 ُطشوفاخ ُعذؼلح

  0517  0517  0015  .011  417 أخشي 

  14386  11087  11780  14184  24787 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  02112  0.712  70414  00414  2212 ديٕ ؾىيٍ األطٍ

  4712  2210  2217  5414  .511 ُؿٌىةاخ غيش طاسيح 

  2.74180  72780  7084.  5.82.  2181. حقوق المساهمين 

  2.34283  2.47383  2.42584  2.13.82  2.70783 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 7102A 7107A 7105A 7102A 7102F كائِح اًذذفلاخ أًلذيح )ٌُيىْ سياي(

  166.9  105.4  51.1  70.5  97.4 اًذذفلاخ أًلذيح اًذشغيٌيح 

 (35.3) (35.5) (19.5)  12.3  272.7 اًذذفلاخ أًلذيح اًذِىيٌيح 

 (115.5) (58.4) (90.0) (117.6) (130.3) اًذذفلاخ أًلذيح ا ظذشِاسيح 

  16.1  11.4 (58.4) (34.8)  239.8 اًذغيش في أًلذيح 
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 ششغ ٓظاَ اًذطٔيف في اًتالد اًِاًيح

غالوج غٌ  رًىي يلىَ ٓظاَ اًذلييّ 1 ودعذاذَ اًتالد اًِاًيح هيوٍ اًذلييّ اًااص ةها ُٕ سالز ؾتلاخ  ودػذِذ اًذىضياخ غٌ  اًتيآاخ اًوِيح واًوي يح اًذي يظِػها اًِؼٌٌىْ

 اًهتىؽ1/ىدًذئا ةئدساض األظهّ اًِغؿاج غِٕ إػذي ُٔاؾم اًذىضيح اًذاًيح ةٔاًء غٌ  ظػش اإلغالق ي واًليِح اًػادًح اًذي ٓؼذدهاي وإُوآيح اًطػ

 %011اًليِح اًػادًح دضيذ غٌ  اًعػش اًؼاًي ةأهشش ُٕ   :زيادة المراكس

 %011اًليِح اًػادًح دضيذ أو دلٍ غٕ اًعػش اًؼاًي ةأكٍ ُٕ    حياد:

 %011اًليِح اًػادًح دلٍ غٕ اًعػش اًؼاًي ةأهشش ُٕ   ثخفيض المراكس: 

وف ظش ًّ يذّ دؼذيذ كيِح غادًح  ٓذظاس ُضيذ ُٕ اًذؼٌيٍ أو اًتيآاخ أو كىائّ ُاًيح د طيٌيح أو وطىد دغييش طىهشي في أداء اًششهح أو دغيش ثحت المراجعة:

 اًعىق أو أيح أظتاب أخشي خاضح ةأةؼاز اًتالد اًِاًيح1

 

 اًتالد اًِاًيح
 

 خذُح اًػِالء
 clientservices@albilad-capital.com اًتشيذ ا ًوذشوٓي:

 444. – 712 – 00 – 22.+ اإلداسج اًػاُح:

 1110 – 002 – 411 اًهادف اًِظآي:
 

 إداسج األضىي
 abicasset@albilad-capital.com اًتشيذ ا ًوذشوٓي:

 6280 – 290 – 00 – 22.+  هادف:
 
 

 إداسج اًؼ ظ
 custody@albilad-capital.com اًتشيذ ا ًوذشوٓي:

 6259 – 290 – 00 – 22.+  هادف:

 

 

 إداسج األةؼاز واًِشىسج
 researchteam@albilad-capital.com اًتشيذ اإلًوذشوٓي:

 6250 – 290 – 00 – 22.+  هادف:

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

 

  إداسج اًىظاؾح
 abicctu@albilad-capital.com اًتشيذ ا ًوذشوٓي:

 6230 – 290 – 00 – 22.+  هادف:

 

 اًِطشفيح ا ظذشِاسيح
 investmentbanking@albilad-capital.com اًتشيذ ا ًوذشوٓي:

 6256 – 290 – 00 – 22.+  هادف:

 إخالء اًِعؤوًيح

ِاًيرح وُرذيرشيرهرا وُرىظر ريرهرا   اً ةزًر ششهح اًتالد اًِاًيح أكط  طهذ ًٌذأهذ ُٕ أْ ُؼذىي اًِػٌىُاخ اًِزهىسج  في هزا اًذلشيش  ضؼيؼح ودكيلح وُؼ رًى فئْ ششهح اًتالد

 1غٕ رًىظح يلذُىْ أي غِآاخ أو دػهذاخ ضشاػح أو غًِٔا ةشأْ ُؼذىياخ اًذلشيش و  يذؼٌِىْ ةؿشيلح ُتاششج أو غيش ُتاششج أي ُعؤوًيح كآىٓيح ٓاد

األغرشاع دوْ اًرِرىافرلرح اًرارؿريرح  ُرٕ   يظىص إغادج ٓعخ أو إغادج دىصيؼ أو إسظاي هزا اًذلشيش ةؿشيلح ُتاششج او غيش ُتاششج ألي شاظ آخش أو ٓششٖ هٌيًا أو طرضئريرًا ألي غرشع 

  1اًِعتلح ُٕ ششهح اًتالد اًِاًيح

 هِا ٌٓ ر ا ٓذتاٖ ةأْ هزٖ اًِػٌىُاخ   دشوٍ دىضيح ةششاء أو ةيؼ أوساق ُاًيح أو  داار كشاس اظذشِاسي1

 1يػذتش أي إطشاء اظذشِاسي يذازٖ اًِعذشِش ةٔاًء غٌ  هزا اًذلشيش ظىاًء هاْ هٌيًا أو طضئيًا هى ُعؤوًيذه اًواٌُح وػذٖ

عرذرشراس اظرذرشرِراسي ُرؤهرٍ كرترٍ   ًُيغ اًهذف ُٕ هزا اًذلشيش أْ يعذاذَ أو يػذتش ُشىسج أو خياًسا أو أي إطشاء آخش يِوٕ أْ يذؼلم ُعذلتال1 ًزًى فئٓٔا ٓرٔرطرؽ ةراًرشطرىع إًر

 1ا ظذشِاس في ُشٍ هزٖ األدواخ ا ظذشِاسيح

 دؼذ ظ ششهح اًتالد اًِاًيح ةظِيؼ اًؼلىق اًِشدتؿح ةهزا اًذلشيش1
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