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 كؿاع اًجشضئة 

 دًه اًطظٌة

 7:دخالال ضالااالٌالا ةالٌال   ;719سشٌح ششهة دًة ًٌخذُات اًطظٌة خالي اًشةؼ األخٌش ُٕ غاَ 

ُالٌالٌالىْ سًالاي  9;و  :719ٌٌُىْ سًاي اٍ اًشةؼ اًِِادٍ ُٕ غاَ  ;94:ٌٌُىْ سًاي ُلاةٍ 

% غٌى اًجىاًٍ، وةزًى ةالٌال الح <994% و =94ةآخفاع  ;719اٍ اًشةؼ اًساةم ُٕ غاَ 

 %4=4;8ةاسثفاع  :719ٌٌُىْ سًاي غاَ  49:;9ٌٌُىْ سًاي ُلاةٍ   =77:4أسةاض اًػاَ 

ًػالىد  :719رهشت اًششهة أْ آخفاع األسةاض اٍ اًشةؼ اًشاةؼ ُلاسٓة ُؼ ٓفس اًفجشة غاَ 

إًى ثظٍِ ةػؼ اًِخططات اًِلذسة ُلاةٍ االٓخفاع االٍ األضالىي رالٌالش اًالِالٌالِالىسالة 

واًجظطٌٍ واًِخضوْ ، ًوٕ اًششهة ًّ ثوشف غٕ طشّ ثٌى اًِخطالطالات، وكالذ اسثالفالػالح 

ٌٌُالىْ سًالاي  ;89% ًجسشٍ ٓظى 99ةٔستة   ;719االًشادات االسِاًٌة ًٌشةؼ اًشاةؼ ُٕ غاَ 

ٌٌُىْ سًاي اٍ ٓفس اًشةؼ ُٕ اًػاَ اًِاغالٍ ًالضًالادة غالذد صًالاسات ُالشغالى   >>7ُلاةٍ 

 اًػٌادات اًخاسسٌة واًجٔىًّ وثظسٌٕ ةػؼ اًششوؽ اًجػاكذًة ُؼ غِالء اًششهة4

 8;9,9% إًى ُسجىي ثالاسًالخالٍ ةالٌال  =9، اسثفػح اًشادات اًششهة ةٔستة ;719خالي غاَ 

ٓظشا ًضًادة صًاسات ُشغى اًػالاالادات  :719ٌٌُىْ سًاي اٍ غاَ  :=<ٌٌُىْ سًاي ُلاسٓة ةال 

اًخاسسٌة واًجٔىًّ، ثظسٌٕ ةػؼ اًششوؽ اًجػاكذًالة اػالال غالٕ صًالادة ُسالابالِالة ُالتالٔالى 

 4 :719اًػٌادات اًشِاًٌة واًزي ةذأ ثش ٌٌٌه اٍ ُٔجطف اتشاًش 

سرّ اسثالفالاع  -، ًشسؼ االٓخفاع اٍ ضااٍ اًذخٍ ;719ةاًِلاسٓة ُؼ اًشةؼ اًذاًر ُٕ غاَ 

ةشوٍ سىبشي الشجِاي اًشةؼ اًساةم غٌى سةع ُظلم ُٕ اسجذالِالاسات  -% =9:4االًشادات 

 ٌٌُىْ سًاي4 49<ُتاغة ةلٌِة 

 9;ٌٌُىْ سًاي وُجىسـ اًجىكػالات اًالتالاًال الة  8;أسةاض اًشةؼ اًشاةؼ ساءت دوْ ثىكػٔا اًتاً  

ٌٌُىْ سًاي، وٓػجلذ أْ رًى ًشسؼ ًٌِخططات اٍ كٌِة ةػؼ األضالىي، وغالٌالى اًالشرالّ 

ُٕ اًجشاسؼ اٍ األسةاض الذ ساءت أًجائص ؾٌتة ًظذ ةػٌذ طٌر أْ اًششهة اظهشت ِٓىا هتٌشا 

% ُاللالاةالٍ اًالشةالؼ 78% ُلاةٍ اًشةؼ اًِِادٍ و 81اٍ اسِاًٍ اًشةع خالي اًشةؼ األخٌش ةٌ  

ُالٌالٌالىْ سًالاي، االٍ غالىء ُالا  ;89اًساةم، هِا سشٌح دًة أغٌى إًشادات اطٌٌة ًها غٔذ 

 سًاي ُؼ اًجىضٌة ةاًظٌاد4 911ستم ٓظجفـ ةجلٌٌِٔا ًسهّ دًه غٔذ 

 ثشهٍ اذغم

 ُذًش األةظاخ واًِشىسة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأطِذ بٔذاوي، 

 ُظٌٍ ُاًٍ أوي

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 ُظِذ طساْ غؿٌه

 ُظٌٍ ُاًٍ

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 حياد اًجىضٌة

 911411 اًلٌِة اًػادًة )سًاي(
 9=4;< )سًاي( >719ًٔاًش  <9اًسػش هِا اٍ 

 %848 اًػائذ اًِجىكؼ

  ةٌآات اًششهة

 SE.4004 سُض ثذاوي

 99.50 أستىع )سًاي( 7:أغٌى سػش ًال 

 51.00 أستىع )سًاي( 7:أدٓى سػش ًال 

 1.7% اًج ٌش ُٕ أوي اًػاَ

 83 أشهش )أًف سهّ( 8ُجىسـ طشّ اًجذاوي ًال 

 5,714 اًشسٌِة اًسىكٌة )ٌٌُىْ سًاي(

 1,524 اًشسٌِة اًسىكٌة )ٌٌُىْ دوالس(

 59 األسهّ اًِطذسة )ٌٌُىْ سهّ(

  %(:هتاس اًِسابٌِٕ )أهذش ُٕ 

 %9;94: ششهه دًه اًتشهة اًلاةػة 

 %479: ُظِذ ساشذ ُظِذ اًفلٌه 

 7199A 719:A 719;E 719<F دًسِتش  -ٓهاًة اًػاَ اًِاًٍ 

كٌِه أًِشأة /اًشةع كتٍ ُطشواات اًجِىًٍ 

 واالسجهالن واإلؾفاء واًضهاة
81498 7;4=< 714>; 9>497 

 :41: 477: 419; 8>4; ُػاغف أًِشأة / اًِتٌػات 

 8>714 >:794 ;8947 499=8 ُػاغف اًشةظٌة 

%=14 اًػائذ غٌى اًجىصًؼ   94;%  94;%  749%  

 <847 =;84 ;941 9499 ُػاغف اًلٌِة اًذاجشًة 

 9488 ;=94 8>4: =:4; اًسػش / اًِتٌػات 

 74:9 74:8 7411 ;>94 أًستة اًشاسًة ًألضىي 

%>994 ِٓى اإلًشادات   994<%  9<4>%  9749%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   
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ِتٌػات اًِتٌػات ػائذ غٌى ًا  ًا

 اًِطذس? اًلىائّ اًِاًٌة ًٌششهة، ثلذًشات أةظاخ اًتالد اًِاًٌة

 اًِطذس? اًلىائّ اًِاًٌة ًٌششهة، ثلذًشات أةظاخ 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 ًٌلىائّ اًِاًٌة4اً كذ ثخجٌف ؾشًلة غشع ةٌآات اًلىائّ اًِاًٌة اٍ اًجلشًش غٕ اًؿشًلة اًجٍ ثجتػها اًششهة4 وًوٕ ال ثأدٌش ُٕ بزا االخجالف غٌى أًجٌشة

A ،اػٌٌة ?E ،ثلذًشًة ?F4ُجىكػة ? 

 *األسكاَ ثلذًشًة ةاسجذٔاء االًشادات واًشةع اًجش ٌٌٍ وضااٍ اًذخ4ٍ

 اًِطذس? اًلىائّ اًِاًٌة ًٌششهة، ثلذًشات أةظاخ اًتالد اًِاًٌة

 7198A 7199A 719:A 719;E* 719<F كائِة اًذخٍ )ٌٌُىْ سًاي(

  2.60647  2.26148 .98.4  8.949  7.947 إجمالي اإليرادات 

  41<;;  ;4=;: 7949:  =4::9  41>=8 ثوٌفة اًِتٌػات 

%;94: ٓستة ثوٌفة اًِتٌػات ًٌِتٌػات   :841%  :847%  9=4>%  :947%  

  947>7  ;94;7  78941  =7194  =94;9 اًِطشواات اًػِىٌُة واالداسًة وُطشواات اًتٌؼ واًجىصًؼ

%7741 ٓستة اًِطشواات اًػِىٌُة واالداسًة وُطشواات اًتٌؼ واًجىصًؼ ًٌِتٌػات   784:%  784<%  774=%  7941%  

  ;784  9147  49:  9747  7948 ُخططات اًذًىْ اًِشوىن اٍ ثظطٌٌها

  66949  .1894  11246  29042  27647 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والزكاة 

%7847 باُش اًشةع كتٍ ُطشواات اًجِىًٍ واالسجهالن واإلؾفاء واًضهاة   7749%  774:%  794>%  7;41%  

 41<: 49>: 848: 9:41 49;8 االسجهالهات واإلؾفاء

 18048 16142 .2704 42..2 .2674 الربح التشغيلي 

%48=9 باُش اًشةع اًجش ٌٌٍ  9;4>%  9<49%  7141%  794:%  

(148) ضااى ُطشواات اًجِىًٍ   (14:)  (94;)  (947)  (74:)  

(;94) 141 :94 =94 دخٍ االسجذِاس  141 

 9749 ;994 9941 9149 47< أخشي 

 .1904 1.046 27.47 2.641 2.842 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 49>9 9949 >4< 41< :994 اًضهاة واًػشًتة 

 17646 11.48 26.42 2.742 26646 صافى الدخل 

%47=9 اًػائذ غٌى اًِتٌػات   9<49%  9;4<%  9>49%  714>%  

      

 7198A 7199A 719:A 719;E 719<F كائِة اًِشهض اًِاًٍ ) ٌٌُىْ سًاي(

  91847  <94<  849<  41:;  9:141 أًلذًة وُا اٍ طوِها 

  87848  81147  :4<:7  :4<78  77949 رُّ ُذًٔة 

  849<  >74=  41==  ;94<  :4=: اًِخضوْ 

  41<98  98941  =9194  949<  ;4;; أخشي 

  6.846  60.48  46...  9041.  9942. إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  47:=7,1  41>>9,8  <9,9994  :9,1984  >784= ضااى اًِىسىدات اًذاةجة 

  >814  >814  >814  47>7  47>7 ُىسىدات رٌش ٌُِىسة

  49<>7  49<>7  49<>7  99741  ;4=97 أخشي

  1.69.46  2.68742  40....2  2.28147  97946 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  6.0.649  1.19148  1.00046  2.67149  7846..2 إجمالي الموجودات 

            

  49<<  :84<  =4>99  ;9:94  <9714 اًذًٕ كطٌش األسٍ واًِسجظم ُٕ اًذًٕ ؾىًٍ األسٍ 

  ;4:=  47;>  ;94;  48<;  :84: رُّ دائٔة 

  48;;  41<:  149:  49=9  9948 ُطشواات ُسجظلة 

  ;914  ;914  9148  <4<  9749 أخشي 

  16249  16946  17148  17946  11842 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  ;4=9<  :9974  :79:4  9:41  141 دًٕ ؾىًٍ األسٍ

  97849  91:49  48<=  >94>  :14; ُؿٌىةات رٌش ساسًة 

  2.71046  .6.4..2  2.69640  2.17649  2.29040 حقوق المساهمين 

  6.0.649  1.19148  1.00046  2.67149  7846..2 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 7198A 7199A 719:A 719;E 719<F كائِة اًجذالات أًلذًة )ٌٌُىْ سًاي(

  =4>87  <94;7  =71:4  49<99  49>< اًجذالات أًلذًة اًجش ٌٌٌة 

  <9:14  7841  :4<99  >14  >74>7 اًجذالات أًلذًة اًجِىًٌٌة 

(>74;;) اًجذالات أًلذًة االسجذِاسًة   (98:41)  (87<41)  (7=>49)  (<;<48)  

(;74<7) اًج ٌش اٍ أًلذًة   9:49  7=49  (94:)  9949  
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 ششض ٓظاَ اًجطٌٔف اٍ اًتالد اًِاًٌة

غالوة غٌى رًى، ًلىَ ٓظاَ اًجلٌٌّ 4 وثسجخذَ اًتالد اًِاًٌة بٌوٍ اًجلٌٌّ اًخاص ةها ُٕ دالخ ؾتلات  وثػجِذ اًجىضٌات غٌى اًتٌآات اًوٌِة واًوٌفٌة اًجٍ ًشِػها اًِظٌٌىْ

 اًهتىؽ4/ىدًذًٔا ةإدساز األسهّ اًِ ؿاة غِٕ إطذي ُٔاؾم اًجىضٌة اًجاًٌة ةٔاًء غٌى سػش اإلرالق ، واًلٌِة اًػادًة اًجٍ ٓظذدبا، وإُوآٌة اًطػ

 %914اًلٌِة اًػادًة ثضًذ غٌى اًسػش اًظاًٍ ةأهذش ُٕ   :زيادة المراكس

 %914اًلٌِة اًػادًة ثضًذ أو ثلٍ غٕ اًسػش اًظاًٍ ةأكٍ ُٕ    حياد:

 %914اًلٌِة اًػادًة ثلٍ غٕ اًسػش اًظاًٍ ةأهذش ُٕ   ثخفيض المراكس: 

وف ظش ًّ ًجّ ثظذًذ كٌِة غادًة الٓجظاس ُضًذ ُٕ اًجظٌٌٍ أو اًتٌآات أو كىائّ ُاًٌة ثفطٌٌٌة أو وسىد ث ٌٌش سىبشي اٍ أداء اًششهة أو ث ٌش ثحت المراجعة:

 اًسىق أو أًة أستاب أخشي خاضة ةأةظاخ اًتالد اًِاًٌة4

 

 اًتالد اًِاًٌة
 

 خذُة اًػِالء
 clientservices@albilad-capital.com اًتشًذ االًوجشوٍٓ?

 ===< – 718 – 99 – ;;<+ اإلداسة اًػاُة?

 1119 – ;99 – 11= اًهاثف اًِشآٍ?
 
 

 إداسة األضىي
 abicasset@albilad-capital.com اًتشًذ االًوجشوٍٓ?

 6280 – 290 – 99 – ;;<+  باثف?
 

 إداسة اًظفظ
 custody@albilad-capital.com اًتشًذ االًوجشوٍٓ?

 6259 – 290 – 99 – ;;<+  باثف?

 

 

 إداسة األةظاخ واًِشىسة
 research@ albilad-capital.com اًتشًذ اإلًوجشوٍٓ?

 6250 – 290 – 99 – ;;<+  باثف?

 capital.com/research-www.albilad اًِىكؼ غٌى اًشتوة?

 

  إداسة اًىساؾة
 abicctu@albilad-capital.com اًتشًذ االًوجشوٍٓ?

 6230 – 290 – 99 – ;;<+  باثف?

 

 اًِطشاٌة االسجذِاسًة
 investmentbanking@albilad-capital.com اًتشًذ االًوجشوٍٓ?

 6256 – 290 – 99 – ;;<+  باثف?

 إخالء اًِس وًٌة

ِاًٌالة وُالذًالشًالهالا وُالىظالفالٌالهالا ال اً ةزًح ششهة اًتالد اًِاًٌة أكطى سهذ ًٌجأهذ ُٕ أْ ُظجىي اًِػٌىُات اًِزهىسة  اٍ بزا اًجلشًش  ضظٌظة ودكٌلة وُؼ رًى اإْ ششهة اًتالد

 4غٕ رًىشة ًلذُىْ أي غِآات أو ثػهذات ضشاطة أو غًِٔا ةشأْ ُظجىًات اًجلشًش وال ًجظٌِىْ ةؿشًلة ُتاششة أو رٌش ُتاششة أي ُس وًٌة كآىٌٓة ٓاث

األرالشاع دوْ اًالِالىاااللالة اًالخالؿالٌالة  ُالٕ ال ًشىص إغادة ٓسخ أو إغادة ثىصًؼ أو إسساي بزا اًجلشًش ةؿشًلة ُتاششة او رٌش ُتاششة ألي شخظ آخش أو ٓششٖ هًٌٌا أو سالضئالٌالًا ألي رالشع 

  4اًِستلة ُٕ ششهة اًتالد اًِاًٌة

 هِا ٌٓفح االٓجتاٖ ةأْ بزٖ اًِػٌىُات ال ثشوٍ ثىضٌة ةششاء أو ةٌؼ أوساق ُاًٌة أو الثخار كشاس اسجذِاسي4

 4ًػجتش أي إسشاء اسجذِاسي ًجخزٖ اًِسجذِش ةٔاًء غٌى بزا اًجلشًش سىاًء هاْ هًٌٌا أو سضئًٌا بى ُس وًٌجه اًواٌُة وطذٖ

سالجالشالاس اسالجالذالِالاسي ُال بالٍ كالتالٍ ى ًٌُس اًهذف ُٕ بزا اًجلشًش أْ ًسجخذَ أو ًػجتش ُشىسة أو خٌاًسا أو أي إسشاء آخش ًِوٕ أْ ًجظلم ُسجلتال4 ًزًى اإٓٔا ٓالٔالطالع ةالاًالشسالىع إًال

 4االسجذِاس اٍ ُذٍ بزٖ األدوات االسجذِاسًة

 ثظجفظ ششهة اًتالد اًِاًٌة ةشٌِؼ اًظلىق اًِشثتؿة ةهزا اًجلشًش4

 

 911=1–>8ثطشًع بٌئة اًسىق اًِاًٌة سكّ 

file://Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

