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 كؿاع اًجشضئة 

 دًه اًطحٌة

 6192ُيٕ غياَ  ششهة دًه ًٌخذُات اًطحٌة ٓجائشها اًِاًيٌية اليًيٌية ًيٌيشةيؼ اًيذياًير أغٌٔح

% غٕ أسةياح اًيشةيؼ اًيِيِياديٍ ُيٕ 961ٌٌُوْ سًاي ةاسثفاع  2919أسةاح ضافٌة ةٌغح  ُحللة

% ُيلياسٓية ةياًيشةيؼ 9611ٌٌُوْ سًاي، ةٌِٔا ثشاسػح السةاح ةٔحو  6211اًػاَ اًساةم اًتاًغة 

ٌٌُوْ سًاي1 ةٔاًء غٌى رًى اسثفػيح أسةياح اًيجيسيػية  4515اًساةم اًزي حللح فٌه اًششهة 

 99114ٌُيٌيوْ سًياي ُيلياسٓية ةيي  9.111% ًجطٍ إًى 4.11أشهش ُٕ اًػاَ اًحاًٍ ةٔستة 

 ٌٌُوْ سًاي خالي اًفجشة اًِِادٌة ُٕ اًػاَ اًساةم1

ُٕ اًػاَ اًحاًٍ  ُلياسٓية ةياًيفيجيشة اًيِيِياديٌية ُيٕ  جسػة أشهشأسسػح اًششهة ِٓو أسةاح اً

 -اًػاَ اًساةم ًػذة أستاب أهِها:

  اًضًادة اإلسِاًٌة فٍ حشّ االًشادات أًاثشة غٕ صًادة أغذاد صًاسات ُيشغيى اًيػيٌيادات

 اًخاسسٌة ياًجٔو1ًّ

   ثشغٌٍ ُتٔى اًػٌادات اًشِاًٌة ُؼ ثحسٌٕ ةػؼ اًشيشيؽ اًيجيػياكيذًية ًيٌيخيذُيات

 ُِا أدى ًضًادة هفاءة اًجشغٌٍ الُش اًزي آػوس اًشاةًا غٌى سةحٌة اًششهة1

 1اسثفاع اإلًشادات الخشى أًاثشة غٕ ثحلٌم أسةاح ةٌؼ ةػؼ االسجذِاسات 

ةاًِلاةٍ ساء أًِو فٍ السةاح غٌى اًشغّ ُٕ اسثفاع اًِطاسًف اًػِوٌُة ياإلداسًة ٓجٌشية 

ثوسؼ ٓشاؾات اًششهة، ةاإلغافة إًى إٓشاء ُخطظ هتوؽ كٌِة أضوي غٌش ٌُيِيوسية 

 يصًادة ُطاسًف اًضهاة1

هِا أسسػح اًششهة ِٓو أسةاحها خالي اًشةؼ اًذاًر ُلاسٓة ةاًشةؼ اًِِادٍ ُٕ اًػياَ اًسياةيم 

إًى اسثفاع االًشادات اإلسِاًٌة يصًادة اإلًشادات الخشى، ةٌِٔيا غيضت ٓيِيو أسةياحيهيا ُيلياسٓية 

 ةاًشةؼ اًساةم إًى ثحلٌم أسةاح غٌش ثشغٌٌٌة خالي اًشةؼ اًذاًر ُٕ اًػا1َ

ُيٌيٌيوْ سًياي  112% ُسشاًل 1614اسثفؼ اسِاًٍ اًشةح خالي اًجسػة أشهش ُٕ اًػاَ ةٔحو 

1 هِا كفض اًشةح اًيجيشيغيٌيٌيٍ 6194ٌٌُوْ سًاي خالي اًفجشة اًِِادٌة ُٕ غاَ  619ُلاسٓة ةي 

ُيٌيٌيوْ  999ٌٌُوْ سًاي ُلاةيٍ  9.5% ًٌطٍ إًى 4216ًٌششهة خالي ٓفس اًفجشة ةٔحو 

 سًاي ًٌفجشة اًِِادٌة ُٕ اًػاَ اًساةم1

اًششهة خالي اًشهش اًشاسي غٕ ٓستة آشاص ُششيع ُسجشفى ِٓاس حجى ٓهاًة اًشةؼ  أغٌٔح

%، حٌر ُٕ اًِجوكؼ أْ ًتذأ اًجشغٌيٍ اًيجيشيشًيتيٍ 41اًذاًر ُٕ اًػاَ ياًجٍ كذست ةٔحو 

سيشًيش   511ياًجٍ ثتٌغ ؾاكجها االسجٌػاةيٌية  .619ًٌِسجشفى فٍ اًشةؼ اًذاًر ُٕ غاَ 

 غٌادة خاسسٌة1 611ي 

ٌٌُوْ سًياي يُيجيوسيـ ثيوكيػيات اًيِيحيٌيٌيٌيٕ  11فاكح أسةاح اًشةؼ اًذاًر ثوكػاثٔا اًتاًغة 

ٌٌُوْ سًاي، ياًزي ًشسؼ ةشوٍ أساسٍ إًى ثحلٌم اًششهة لسةياح اسيجيذئيائيٌية  11اًتاًغة 

سًاي  911ٓجٌشة ةٌؼ ةػؼ االسجذِاسات1 فٍ غوء رًى ٓتلٍ غٌى ثلٌِٔا ًسهّ دًه غٔذ 

 ُؼ اًجوضٌة ةضًادة اًِشاهض1

 ثشهٍ فذغم

 ُذًش الةحاخ ياًِشوسة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأحِذ هٔذايى، 

 ُحٌٍ ُاًٍ أيي

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 ُحِذ حساْ غؿٌه

 ُحٌٍ ُاًٍ

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 زيادة المراكس اًجوضٌة

 911111 اًلٌِة اًػادًة )سًاي(
 11141 )سًاي( 6192أهجوةش  91اًسػش هِا فٍ 

 24.2% اًػائذ اًِجوكؼ

  ةٌآات اًششهة

 SE.4004 سُض ثذايي

 92.00 أستوع )سًاي( 46أغٌى سػش ًي 

 49.50 أستوع )سًاي( 46أدٓى سػش ًي 

 10.7% اًجغٌش ُٕ أيي اًػاَ

 74 أشهش )أًف سهّ( 1ُجوسـ حشّ اًجذايي ًي 

 4,750 اًشسٌِة اًسوكٌة )ٌٌُوْ سًاي(

 1,267 اًشسٌِة اًسوكٌة )ٌٌُوْ ديالس(

 59 السهّ اًِطذسة )ٌٌُوْ سهّ(

  %(4هتاس اًِساهٌِٕ )أهذش ُٕ 

 %45129 ششهه دًه اًتشهة اًلاةػة 

 %4165 ُحِذ ساشذ ُحِذ اًفلٌه 

 6195A 6194A 6192E 619.F دًسِتش  -ٓهاًة اًػاَ اًِاًٍ 

كٌِه أًِشأة /اًشةح كتٍ ُطشيفات اًجِوًٍ 

 ياالسجهالن ياإلؾفاء ياًضهاة
6412. 661.1 91161 9.191 

 5149 51.5 4196 4121 ُػاغف أًِشأة / اًِتٌػات 

 91112 61165 ..611 16161 ُػاغف اًشةحٌة 

%911 اًػائذ غٌى اًجوصًؼ   911%  911%  614%  

 ..61 1111 1159 11.1 ُػاغف اًلٌِة اًذفجشًة 

 1121 5194 5116 4146 اًسػش / اًِتٌػات 

 .114 1125 6111 91.2 أًستة اًشاسًة ًألضوي 

%.951 ِٓو اإلًشادات   951.%  9211%  9612%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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جشضئة دًه  ُ شش ثذايي كؿاع ًا

 اًِطذس: ثذايي
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ِتٌػات  اًػائذ غٌى اًِتٌػات ًا

 اًِطذس: اًلوائّ اًِاًٌة ًٌششهة، ثلذًشات أةحاخ اًتالد اًِاًٌة

 اًِطذس: اًلوائّ اًِاًٌة ًٌششهة، ثلذًشات أةحاخ اًتالد اًِاًٌة

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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 ٔهائٌة ًٌلوائّ اًِاًٌة1اً كذ ثخجٌف ؾشًلة غشع ةٌآات اًلوائّ اًِاًٌة فٍ اًجلشًش غٕ اًؿشًلة اًجٍ ثجتػها اًششهة1 يًوٕ ال ثأدٌش ُٕ هزا االخجالف غٌى أًجٌشة

A ،فػٌٌة :E ،ثلذًشًة :F1ُجوكػة : 

 اًِطذس: اًلوائّ اًِاًٌة ًٌششهة، ثلذًشات أةحاخ اًتالد اًِاًٌة

 6191A 6195A 6194A 6192E 619.F كائِة اًذخٍ )ٌٌُوْ سًاي(

  9.78746  9.9.146  98649  8.949  7.947 إجمالي اإليرادات 

  24111  44119  46419  54411  11.11 ثوٌفة اًِتٌػات 

%4912 ٓستة ثوٌفة اًِتٌػات ًٌِتٌػات   4111%  4116%  5111%  4916%  

  6.915  .6211  61511  61911  92511 اًِطشيفات اًػِوٌُة ياالداسًة يُطشيفات اًتٌؼ ياًجوصًؼ

%6611 ٓستة اًِطشيفات اًػِوٌُة ياالداسًة يُطشيفات اًتٌؼ ياًجوصًؼ ًٌِتٌػات   6114%  611.%  6119%  6919%  

  9.11  6511  415  9616  6511 ُخططات اًذًوْ اًِشوون فٍ ثحطٌٌها

  11946  79648  77946  99049  97147 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة 

%6116 هاُش اًشةح كتٍ ُطشيفات اًجِوًٍ ياالسجهالن ياإلؾفاء ياًضهاة   6619%  6614%  6211%  6215%  

 2119 .4.1 4111 5411 1219 االسجهالهات ياإلؾفاء

 .7764 71949 96841 49..9 .9174 الربح التشغيلي 

%9111 هاُش اًشةح اًجشغٌٌٍ  9211%  9.19%  6111%  6914%  

(111) ضافى ُطشيفات اًجِوًٍ   (114)  (512)  (111)  (514)  

 111 111 111 914 911 دخٍ االسجذِاس

 9614 .9.1 9911 9119 116 أخشى 

 .78.4 7.147 97.47 9.647 9.849 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 6915 9119 .11 111 9914 اًضهاة ياًػشًتة 

 76140 71.47 96.49 9.749 91646 صافى الدخل 

%9116 اًػائذ غٌى اًِتٌػات   9.19%  921.%  6114%  6115%  

      

 6191A 6195A 6194A 6192E 619.F كائِة اًِشهض اًِاًٍ ) ٌٌُوْ سًاي(

  .9191  1115  1115  2411  94111 أًلذًة يُا فٍ حوِها 

  61116  6.115  64114  61114  66519 رُّ ُذًٔة 

  99111  .9141  1111  1512  4114 اًِخضيْ 

  96519  99211  91511  1919  2212 أخشى 

  6.149  9947.  46...  9047.  9949. إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  6.61111  9.24611  9.95511  9.19114  .1611 ضافى اًِوسودات اًذاةجة 

  .111  .111  .111  6.16  6.16 ُوسودات غٌش ٌُِوسة

  6.115  6.115  6.115  95611  96112 أخشى

  9149..7  9.96749  40....9  9.98747  97946 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  1.9.740  49....7  7.00046  9.67749  7846..9 إجمالي الموجودات 

            

  .911  9111  95.11  94912  96111 اًذًٕ كطٌش السٍ ياًِسجحم ُٕ اًذًٕ ؾوًٍ السٍ 

  1515  511.  2512  2111  4114 رُّ دائٔة 

  2415  4119  4119  5115  5911 ُطشيفات ُسجحلة 

  9112  9112  9111  111  9615 أخشى 

  98049  .9674  77748  77941  77849 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  9.95119  5.11.  65414  5411  111 دًٕ ؾوًٍ السٍ

  96119  91415  1111  .51.  2114 ُؿٌوةات غٌش ساسًة 

  9.79147  1947..9  9.19140  9.77149  9.99040 حقوق المساهمين 

  1.9.740  49....7  7.00046  9.67749  7846..9 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 6191A 6195A 6194A 6192E 619.F كائِة اًجذفلات أًلذًة )ٌٌُوْ سًاي(

  16512  61914  61411  95115  1.15 اًجذفلات أًلذًة اًجشغٌٌٌة 

  11911  61911  95114  .11  .6.61 اًجذفلات أًلذًة اًجِوًٌٌة 

(.2261) اًجذفلات أًلذًة االسجذِاسًة   (91411)  (16.11)  (42412)  (29516)  

(61612) اًجغٌش فٍ أًلذًة   9419  6115  (111)  9915  
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 ششح ٓظاَ اًجطٌٔف فٍ اًتالد اًِاًٌة

غالية غٌى رًى، ًلوَ ٓظاَ اًجلٌٌّ 1 يثسجخذَ اًتالد اًِاًٌة هٌوٍ اًجلٌٌّ اًخاص ةها ُٕ دالخ ؾتلات  يثػجِذ اًجوضٌات غٌى اًتٌآات اًوٌِة ياًوٌفٌة اًجٍ ًشِػها اًِحٌٌوْ

 اًهتوؽ1/ودًذًٔا ةإدساز السهّ اًِغؿاة غِٕ إحذى ُٔاؾم اًجوضٌة اًجاًٌة ةٔاًء غٌى سػش اإلغالق ، ياًلٌِة اًػادًة اًجٍ ٓحذدها، يإُوآٌة اًطػ

 %911اًلٌِة اًػادًة ثضًذ غٌى اًسػش اًحاًٍ ةأهذش ُٕ   :زيادة المراكس

 %911اًلٌِة اًػادًة ثضًذ أي ثلٍ غٕ اًسػش اًحاًٍ ةأكٍ ُٕ    حياد:

 %911اًلٌِة اًػادًة ثلٍ غٕ اًسػش اًحاًٍ ةأهذش ُٕ   ثخفيض المراكس: 

يف ظش ًّ ًجّ ثحذًذ كٌِة غادًة الٓجظاس ُضًذ ُٕ اًجحٌٌٍ أي اًتٌآات أي كوائّ ُاًٌة ثفطٌٌٌة أي يسود ثغٌٌش سوهشي فٍ أداء اًششهة أي ثغٌش ثحت المراجعة:

 اًسوق أي أًة أستاب أخشى خاضة ةأةحاخ اًتالد اًِاًٌة1

 

 اًتالد اًِاًٌة
 

 خذُة اًػِالء
 clientservices@albilad-capital.com اًتشًذ االًوجشيٍٓ:

 1111 – 611 – 99 – 122+ اإلداسة اًػاُة:

 1119 – 992 – 111 اًهاثف اًِشآٍ:
 
 

 إداسة الضوي
 abicasset@albilad-capital.com اًتشًذ االًوجشيٍٓ:

 6280 – 290 – 99 – 122+  هاثف:
 

 إداسة اًحفظ
 custody@albilad-capital.com اًتشًذ االًوجشيٍٓ:

 6259 – 290 – 99 – 122+  هاثف:

 

 

 إداسة الةحاخ ياًِشوسة
 research@ albilad-capital.com اًتشًذ اإلًوجشيٍٓ:

 6250 – 290 – 99 – 122+  هاثف:

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

 

  إداسة اًوساؾة
 abicctu@albilad-capital.com اًتشًذ االًوجشيٍٓ:

 6230 – 290 – 99 – 122+  هاثف:

 

 اًِطشفٌة االسجذِاسًة
 investmentbanking@albilad-capital.com اًتشًذ االًوجشيٍٓ:

 6256 – 290 – 99 – 122+  هاثف:

 إخالء اًِس يًٌة

ِاًٌية يُيذًيشًيهيا يُيوظيفيٌيهيا ال اً ةزًح ششهة اًتالد اًِاًٌة أكطى سهذ ًٌجأهذ ُٕ أْ ُحجوى اًِػٌوُات اًِزهوسة  فٍ هزا اًجلشًش  ضحٌحة يدكٌلة يُؼ رًى فإْ ششهة اًتالد

 1غٕ رًىشة ًلذُوْ أي غِآات أي ثػهذات ضشاحة أي غًِٔا ةشأْ ُحجوًات اًجلشًش يال ًجحٌِوْ ةؿشًلة ُتاششة أي غٌش ُتاششة أي ُس يًٌة كآوٌٓة ٓاث

الغيشاع ديْ اًيِيوافيلية اًيخيؿيٌية  ُيٕ ال ًشوص إغادة ٓسخ أي إغادة ثوصًؼ أي إسساي هزا اًجلشًش ةؿشًلة ُتاششة اي غٌش ُتاششة لي شخظ آخش أي ٓششٖ هًٌٌا أي سيضئيٌيًا لي غيشع 

  1اًِستلة ُٕ ششهة اًتالد اًِاًٌة

 هِا ٌٓفح االٓجتاٖ ةأْ هزٖ اًِػٌوُات ال ثشوٍ ثوضٌة ةششاء أي ةٌؼ أيساق ُاًٌة أي الثخار كشاس اسجذِاسي1

 1ًػجتش أي إسشاء اسجذِاسي ًجخزٖ اًِسجذِش ةٔاًء غٌى هزا اًجلشًش سواًء هاْ هًٌٌا أي سضئًٌا هو ُس يًٌجه اًواٌُة يحذٖ

سيجيشياس اسيجيذيِياسي ُي هيٍ كيتيٍ ى ًٌُس اًهذف ُٕ هزا اًجلشًش أْ ًسجخذَ أي ًػجتش ُشوسة أي خٌاًسا أي أي إسشاء آخش ًِوٕ أْ ًجحلم ُسجلتال1 ًزًى فإٓٔا ٓئيطيح ةياًيشسيوع إًي

 1االسجذِاس فٍ ُذٍ هزٖ الديات االسجذِاسًة

 ثحجفظ ششهة اًتالد اًِاًٌة ةشٌِؼ اًحلوق اًِشثتؿة ةهزا اًجلشًش1

 

 11911–.1ثطشًح هٌئة اًسوق اًِاًٌة سكّ 
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