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مللليلوي ريلال  ل ل  3626اكسترا ربحا صافيا بللل   -سجلت الشركة المتحدة لإللكترونيات 

مللليلوي ريلال فلي اللربلع اللثلانلي ملن الل لام  33211ملالابل   6132الربع الثاني من عام 

مللليلوي ريلال  ل ل اللربلع اعول ملن علام  54الماضي، ومااب   سارة صافية مادارها 

مليوي مالابل  ربلحلا صلافليلا  11، بينما بلغت الخسائر الصافية   ل النصف اعول 6132

 مليوي في النصف اعول من ال ام الماضي2 61قدره 

يرجع التحسن في أرباح الربع الثاني ماارنة مع الربع المماث  ال ام الماضي إلل  ارفلعلاع 

مجم  الربح بعض  زيادة مبي ات اعقسام ذات هلاملا اللربلح اللملرفلعلع، وزادت  لبلكلة 

 61342العروع بث ثة م ارض جديدة ماارنة مع الربع الثاني من عام 

 6132  ل فترة النصف اعول، سجلت الشركة  سائر كبيرة   ل اللربلع اعول ملن علام 

مليوي ريال مما كاي له أثر بال  عل  أداء النصف اعول، ويلرجلع ذللل إلل  فل ثلر   54بلغت 

مبي ات النصف اعول من ال ام الماضي ايجابيا بالارار الملكي اللملتل لللف بصلر  رافل  

 هرين لموظعي الدولة وهو الارار الذي فما ت م ه كثير من الاطاع الخلا،، كلملا أي 

مبي ات الشركة قد ف ثرت سلبا بالمتغيرات االقتصادية هذا ال ام، جدير بلاللذكلر أي فلتلرة 

 9النصف اعول من ال ام الحالي  هدت فسجي  مخصصات ملطلاللبلات فلجلاريلة بلملبللل  

 مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف اإلدارية وال مومية2 مليوي ريال وارفعاعا في 

مليوي ريال   ل الربع الثاني بارفعاع طعيف بل   111فيما يت لف بالمبي ات، فاد بلغت 

، وبلغت المبي ات 6132% عن الربع اعول من عام 3122%، بينما ارفع ت اإليرادات 123

مليوي ريال للعترة المالابلللة  3.4326مليوي ريال مااب   326626  ل فترة الستة أ هر 

 %252.بانخعاض قدره 

مليوي  31مليوي ريال مااب   36بل  الربح التشغيلي   ل الربع الثاني من ال ام الحالي 

%، وقلد سلجلللت الشلركلة  سلارة 1ريال في الربع المماث  ال ام اللملاضلي بلانلخلعلاض 

، وبلذللل بللل  هلاملا 6132مليوي ريال في الربع اعول من علام  5524فشغيلية قدرها 

%  ل ل اللربلع اللململاثل ، عللل  324% ملالابل  .321الربح التشغيلي   ل الربع الثاني 

مليوي ريال ملالابل  رح  1625ص يد نصف سنوي سجلت الشركة  سارة فشغيلية قدرها 

 مليوي ريال في ذات العترة ال ام الماضي2 1122فشغيلي يبل  

ال ل اي الشركة ف ثرت سلبا بالمتغيرات االقتصادية   ل ال ام الحالي  اصة في ظل  

حساسية مبي ات الشركة للتغيرات االقتصادية، لكن   ل الربع الثاني من ال ام الحلاللي 

حافظت الشركة عل  استارار المبي ات لكن في ظ  ارفعاع في مصروفات اللتلشلغليل ، 

ن تاد أي الشركة ستتمكن من فغطية  سلائلر اللنلصلف اعول ملن الل لام اللحلاللي  ل ل 

النصف الثاني من ال ام  اصة في الربع اع ير والذي يشهد فترة الخصومات السلنلويلة 

% و 324الكبيرة، من المتوقع اي فنخعض ايرادات وصافي ربلح الل لام اللحلاللي بلنلسلبلة 

، وفلالا 6132% عل  التوالي عل   لعية فردى االداء   ل اللربلع اعول ملن علام 522.

 ريال للسهم2 1321لنموذج التدفاات النادية لدينا، فبل  الايمة ال ادلة لسهم الشركة 

 فركي فدعف

 مدير اعبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 

 CFAأحمد هنداوى، 

 محل  مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 زيادة المراكز التوصية
 13211 الايمة ال ادلة )ريال(

 62241 )ريال( 6132يوليو  61الس ر كما في 

 %3.21 ال ائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.4003 رمز فداول

 76.75 أسبوع )ريال( 46أعل  س ر لل 

 21.70 أسبوع )ريال( 46أدن  س ر لل 

 -36.3% التغير من أول ال ام

 695 أ هر )ألف سهم( 1متوسط حجم التداول لل 

 957 الرسملة السوقية )مليوي ريال(

 255 الرسملة السوقية )مليوي دوالر(

 36 اعسهم المصدرة )مليوي سهم(

  %(4كبار المساهمين )أكثر من 

 %54256  ركة العوزاي الاابضة

 %35291  ركة عبدال زيز الصغير ل ستثمار التجاري

 المصدر: الاوائم المالية للشركة، فاديرات أبحاث الب د المالية
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أسبوع 25حركة السهم خالل   

 التطور  الربعي لصافي الدخل )مليار ريال( 

 6135A 2015E 6132E 613.F ديسمبر  -نهاية ال ام المالي 

قيمه المنش ة /الربح قب  مصروفات التموي  
 6.61 13.09 9.07 5.52 واالسته ك واالطعاء والزكاة 

 0.22 0.24 0.25 0.25 مضاعف المنش ة / المبي ات 

 14.60 76.53 19.46 7.91 مضاعف الربحية 

  %3.8  %0.0  %3.4  %9.4 ال ائد عل  التوزيع 

 1.67 1.76 1.80 1.85 مضاعف الايمة الدفترية 

 0.25 0.26 0.26 0.26 الس ر / المبي ات 

 1.31 1.23 1.19 1.13 النسبة الجارية لألصول 

  %2.1 (%1.5)  %1.5  %8.9 نمو االيرادات 

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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 نهائية للاوائم المالية2ال قد فختلف طرياة عرض بيانات الاوائم المالية في التارير عن الطرياة التي فتب ها الشركة2 ولكن ال ف ثير من هذا اال ت   عل  النتيجة

 6135A 6134A 2016E 2017F قائمة الد   )مليوي ريال(

 3,768.9 3,689.5 3,744.8 3,689.4 إجمالي االيرادات 

 3,160.2 3,123.1 3,166.9 3,068.6 فكلعة المبي ات 

 483.4 498.1 474.8 450.4 المصروفات ال مومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

 125.3 68.4 103.0 170.3 الربح قب  مصروفات التموي  واالسته ك واإلطعاء والضرائ  والزكاة 

 %3.3 %1.9 %2.8 %4.6 هاما الربح قب  مصروفات التموي  واالسته ك واإلطعاء والضرائ  والزكاة 

 52.2 49.7 46.4 43.9 االسته ك واإلطعاء

 71.9 17.2 55.1 125.8 الربح التشغيلي 

  0.00 (0.61) (2.73) (3.38) صاف  مصروفات التموي  

 (0.77) (0.76)  0.93  2.07 أ رى 

 71.1 15.8 53.3 124.5 الربح قب  الزكاة والضريبة 

 5.5 3.3 4.2 3.4 الزكاة والضريبة 

 65.6 12.5 49.2 121.0 صاف  الد   

 %1.7 %0.3 %1.3 %3.3 ال ائد عل  المبي ات 

     

 6135A 6134A 2016E 2017F قائمة المركز المالي )مليوي ريال(

  136.6  91.5  66.2  70.5 النادية وما في حكمها 

  24.4  23.6  31.8  23.5 ذمم مدينة 

  650.3  638.3  651.8  665.4 المخزوي 

  69.5  68.1  69.1  59.6 أ رى 

  880.8  821.4  818.9  819.0 إجمالي الموجودات قصيرة اعج  

          

  454.7  468.8  477.8  498.4 صاف  الموجودات الثابتة ومشروعات فحت التنعيذ

  7.7  7.3  7.0  0.5 أ رى 

  462.4  476.1  484.8  499.0 إجمالي الموجودات طويلة اعج  

  1,343.1  1,297.5  1,303.6  1,318.0 إجمالي الموجودات 

          

  0.0  10.0  20.0  20.0 الدين قصير اعج  والمستحف من الدين طوي  اعج  

  561.4  549.6  557.8  590.8 ذمم دائنة 

  111.6  109.3  110.9  112.9 أ رى

  673.0  668.9  688.7  723.7 مطلوبات قصيرة اعج  

          

  0.0  0.0  10.0  30.0 دين طوي  اعج 

  96.49  84.45  73.31  47.04 مطلوبات غير جارية 

  573.7  544.1  531.6  517.3 حاوق المساهمين 

  1,343.1  1,297.5  1,303.6  1,318.0 إجمالي المطلوبات وحاوق المساهمين 

     

 6135A 6134A 2016E 2017F قائمة التدفاات النادية )مليوي ريال(

  126.9  83.8  62.8  250.4 التدفاات النادية التشغيلية 

 (43.3) (17.5)  25.2 (134.3) التدفاات النادية التمويلية 

 (38.5) (41.0) (30.5) (80.7) التدفاات النادية االستثمارية 

  45  25  58  35 التغير في النادية 

     
 المصدر: الاوائم المالية للشركة، فاديرات أبحاث الب د المالية
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  رح نظام التصنيف في الب د المالية

ع وة عل  ذلل، ياوم نظام التاييم 2 وفستخدم الب د المالية هيك  التاييم الخا، بها من ث ث طباات  وف تمد التوصيات عل  البيانات الكمية والكيعية التي يجم ها المحللوي

 الهبوط2/ودلدينا بإدراج اعسهم المغطاة ضمن إحدى مناطف التوصية التالية بناًء عل  س ر اإلغ ق ، والايمة ال ادلة التي نحددها، وإمكانية الص 

 %312الايمة ال ادلة فزيد عل  الس ر الحالي ب كثر من   :زيادة المراكز

 %312الايمة ال ادلة فزيد أو فا  عن الس ر الحالي ب ق  من    حياد:

 %312الايمة ال ادلة فا  عن الس ر الحالي ب كثر من   تخفيض المراكز: 

و  ظر لم يتم فحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحلي  أو البيانات أو قوائم مالية فعصيلية أو وجود فغيير جوهري في أداء الشركة أو فغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أ رى  اصة ب بحاث الب د المالية2

 

 الب د المالية
 

  دمة ال م ء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 9111 – 611 – 33 – 922+ اإلدارة ال امة:

 1113 – 332 – 111 الهافف المجاني:
 
 
 
 

 إدارة اعصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 33 – 922+  هافف:
 
 

 

 
 
 

 إدارة اعبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 33 – 922+  هافف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع عل  الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 33 – 922+  هافف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 33 – 922+  هافف:

 إ  ء المس ولية

مالليلة وملديلريلهلا وملوظلعليلهلا ال ال بذلت  ركة الب د المالية أقص  جهد للت كد من أي محتوى الم لومات المذكورة  في هذا التارير  صحيحة ودقياة ومع ذلل فإي  ركة الب د

 2عن ذللجة يادموي أي ضمانات أو ف هدات صراحة أو ضمنًا بش ي محتويات التارير وال يتحملوي بطرياة مبا رة أو غير مبا رة أي مس ولية قانونية ناف

اعغلراض دوي اللملوافلالة اللخلطليلة  ملن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة فوزيع أو إرسال هذا التارير بطرياة مبا رة او غير مبا رة عي  خص آ ر أو نشره كليًا أو جلزئليلًا عي غلرض 

  2المسباة من  ركة الب د المالية

 كما نلعت االنتباه ب ي هذه الم لومات ال فشك  فوصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو الفخاذ قرار استثماري2

 2ي تبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء عل  هذا التارير سواًء كاي كليًا أو جزئيًا هو مس وليته الكاملة وحده

سلتلشلار اسلتلثلملاري مل هل  قلبل    مليس الهد  من هذا التارير أي يستخدم أو ي تبر مشورة أو  ياًرا أو أي إجراء آ ر يمكن أي يتحاف مستاب 2 لذلل فإننا نلنلصلح بلاللرجلوع إلل

 2االستثمار في مث  هذه اعدوات االستثمارية

 فحتعظ  ركة الب د المالية بجميع الحاوق المرفبطة بهذا التارير2

 

 11311–.1فصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

