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 كؿاع اًضساغح واًطٔاغاخ اًغزائٌح

 هشفٍ

غٕ دؼلٌم اًششهح    4102هشفر أًذائع األوًٌح ًششهح هشفٍ غٕ اًشةؼ اًشاًص ُٕ غاَ 

ٌٌُىْ سًاي فٍ اًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ غاَ  8285ٌٌُىْ سًاي ُلاةٍ  8585سةؼًا ضافٌا ةِلذاس 

ٌٌُىْ سًاي، فٌِا  2.85% غٕ أسةاغ اًشةؼ اًساةم اًتاًغح 05%، وةاسدفاع 785ةاسدفاع  4108

 08588ٌٌُىْ سًاي ُلاةٍ  02480ةٌغ ضافٍ اًشةؽ ًفذشج اًذسػح أشهش ُٕ هزا اًػاَ 

 %48.8ٌٌُىْ سًاي ةاسدفاع ةٌغ 

ٌٌُىْ سًاي  708واسدفػر ُتٌػاخ اًششهح خالي اًشةؼ اًشاًص ُٕ اًػاَ اًظاسي ػٌص ةٌغر 

%, فٌِا 07ةضًادج ٓستذها  4108ٌٌُىْ سًاي فٍ اًشةؼ اًشاًص ُٕ غاَ  451ُلاسٓح ةـ 

% ُلاسٓح ةاًفذشج اًِِاسٌح ُٕ اًػاَ .اسدفػر ُتٌػاخ اًذسػح أشهش ُٕ اًػاَ اًظاسي ةـ 

 41088ٌٌُىْ سًاي ًٌفذشج اًِلاةٌح ُٕ غاَ  512ٌٌُىْ سًاي ُلاسٓح ةـ  555اًساةم ًذتٌغ 

 4108أسطػر اًششهح اسدفاع ضافٍ اًذخٍ ًٌشةؼ اًؼاًٍ ُلاسٓح ةاًشةؼ اًشاًص ُٕ غاَ 

وأًػا فذشج اًذسػح أشهش ُٕ اًػاَ اًؼاًٍ ُلاسٓح ةاًفذشج اًِِاسٌح ُٕ اًػاَ اًساةم 

ا خالي اًفذشج اًؼاًٌح  42ةشوٍ أساسٍ إًى اسدفاع اًِتٌػاخ, ورًى ةستث افذذاغ  ًِ ُؿػ

% 05ُٕ اًػاَ اًظاسي8 ةاإلغافح اًى اسدفاع ضافٍ سةؽ اًشةؼ اًشاًص ُٕ اًػاَ اًظاسي ةـ 

% ُِا أدي إًى 0787ُلاسٓح ةاًشةؼ اًساةم ودػىد اًى صًادج اًِتٌػاخ ةٔستح كذسها 

 آخفاع ٓستح دوٌفح اًِتٌػاخ ةستث آخفاع ٓستح دواًٌف اًذشغٌٍ اًشاةذح8

% ُلاسٓح ةاًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ 0185وةاًذاًٍ اسدفؼ إطِاًٍ اًشةؽ خالي اًشةؼ اًؼاًٍ ةـ 

ٌٌُىْ سًاي ًٔفس اًفذشج ُٕ اًػاَ اًساةم  5882ٌٌُىْ سًاي ُلاسٓح ةـ  282.اًساةم ًٌتٌغ 

  425ٌٌُىْ سًاي ُلاسٓح ةـ  482ًٌطٍ إطِاًٍ اًشةؽ خالي اًذسػح أشهش ُٕ هزا اًػاَ إًى 

 % غٕ اًفذشج اًِِاسٌح ُٕ اًػاَ اًساةم7828ٌٌُىْ سًاي ةاسدفاع 

% ُلاسٓح ةاًفذشج 585واسدفػر األسةاغ اًذشغٌٌٌح خالي اًشةؼ اًشاًص ُٕ هزا اًػاَ ةـ 

ٌٌُىْ سًاي خالي اًفذشج  85ٌٌُىْ سًاي ُلاسٓح ةـ  24اًِِاسٌح ُٕ اًػاَ اًِاغٍ ًذتٌغ 

 025اًِلاةٌح ُٕ اًػاَ اًساةم ًٌتٌغ اًشةؽ اًذشغٌٌٍ ًفذشج اًذسػح أشهش ُٕ هزا اًػاَ 

 %7858ٌٌُىْ سًاي ةاسدفاع كذسٖ  024ٌٌُىْ سًاي ُلاسٓح ةـ 

ُؿاغّ  02ُؿاغّ خالي اًشةؼ اًشاًص ُٕ اًػاَ اًظاسي ةاإلغافح إًى  01افذذؼر هشفٍ 

 775خالي اًشةػٌٕ االوي واًشآٍ ُٕ هزا اًػاَ ًٌتٌغ إطِاًٍ غذد ُؿاغّ اًششهح اًى 

ا8 ًِ  ُؿػ

% ُلاةٍ 0.85آخفؼ هاُش اًشةؽ اًذشغٌٌٍ خالي اًشةؼ اًشاًص ُٕ اًػاَ اًؼاًٍ إًى 

% فٍ اًفذشج اًِلاةٌح السدفاع دواًٌف اًذشغٌٍ، ةٌِٔا دؼسٕ ُلاسٓح ةاًشةؼ اًساةم 4182

%، خالي اًذسػح أشهش آخفؼ هاُش اًذشغٌٍ إًى .058اًزي شهذ هاُشًا ًتٌغ 

 % فٍ اًفذشج اًِلاةٌح ُٕ اًػاَ اًِاغ41848ٍ% ُلاةٍ 0.80

طاءخ أسةاغ اًششهح فٍ اًشةؼ اًشاًص ُٕ اًػاَ اًؼاًٍ أفػٍ ُٕ دىكػٔا وُذىسـ 

ٌٌُىْ سًاي، ٓؼذفظ ةذلٌٌِٔا ًسهّ اًساةم ًسهّ اًششهح  88دىكػاخ اًِؼٌٌٌٕ اًتاًغٌٕ 

 سًاي ًٌسه8ّ 0.غٔذ 

 دشهٍ فذغم

 ُذًش األةؼاز واًِشىسج

TFadaak@albilad-capital.com 

 

 CFAأػِذ هٔذاوي، 

 ُؼٌٍ ُاًٍ أوي

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 زيادة المراكس اًذىضٌح

 0811. اًلٌِح اًػادًح )سًاي(
 22887 )سًاي( 4102أهذىةش  42اًسػش هِا فٍ 

 %7285 اًػائذ اًِذىكؼ

  ةٌآاخ اًششهح

 SE.6002 سُض دذاوي

 105.50 أستىع )سًاي( 84أغٌى سػش ًـ 

 61.50 أستىع )سًاي( 84أدٓى سػش ًـ 

 -34.5% اًذغٌش ُٕ أوي اًػاَ

 69 أشهش )أًف سهّ( 7ُذىسـ ػظّ اًذذاوي ًـ 

 3,074 اًشسٌِح اًسىكٌح )ٌٌُىْ سًاي(

 820 اًشسٌِح اًسىكٌح )ٌٌُىْ دوالس(

 46.2 األسهّ اًِطذسج )ٌٌُىْ سهّ(

  %(8هتاس اًِساهٌِٕ )أهشش ُٕ 

 %25821 ُظِىغح ضافىال

 %41871 أػِذ ػِذ ُؼِذ اًسػٌذ

 2014A 2015A 2016E 2017F دًسِتش  -ٓهاًح اًػاَ اًِاًٍ 

كٌِه أًِشأج /اًشةؽ كتٍ ُطشوفاخ 
  87.  0182  0082  0485 اًذِىًٍ واالسذهالن واإلؾفاء واًضهاج

  482  485  780  788 كٌِه أًِشأج /االًشاداخ

  0485  0785  0884  .028 ُػاغف اًشةؼٌح

%288 غائذ األسةاغ  288%  288%  288%  

  787  785  284  288 ُػاغف اًلٌِح اًذفذشًح

  482  482  .48  782 ُػاغف االًشاداخ

  082  088  084  085 أًستح اًظاسًح ًألضىي 

%584 ِٓى االًشاداخ  0587%  0080%  58.%  

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًٌح ًٌششهح، دلذًشاخ أةؼاز اًتالد اًِاًٌح

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 اًػائذ غٌى اًِتٌػاخ اًِتٌػاخ

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًٌح ًٌششهح، دلذًشاخ أةؼاز اًتالد 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 اًضساغح واًطٔاغاخ اًغزائٌح

 هشفٍ

 * دشٍِ اسذهالهاخ وإؾفاء أضىي

 ٔهائٌح ًٌلىائّ اًِاًٌح8اً كذ دخذٌف ؾشًلح غشع ةٌآاخ اًلىائّ اًِاًٌح فٍ اًذلشًش غٕ اًؿشًلح اًذٍ دذتػها اًششهح8 وًوٕ ال دأسٌش ُٕ هزا االخذالف غٌى أًذٌظح

A ،فػٌٌح :E ،دلذًشًح :F8ُذىكػح : 

 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F كائِح اًذخٍ )ٌٌُىْ سًاي(

 9.11949 9.91141 9.08840 19049 8.848 إجمالي االيراداث 

 0782. 52885 58284 20585 85882 دوٌفح اًِتٌػاخ *

 04582 04082 00485 585. 5288 اًِطشوفاخ اًػِىٌُح واالداسًح وُطشوفاخ اًتٌؼ واًذىصًؼ*

 11.48 11848 .1114 1.941 .1.14 الربح قبل مصروفاث التمويل  واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة  

%4582 هاُش اًشةؽ كتٍ ُطشوفاخ اًذِىًٍ  واالسذهالن واإلؾفاء واًػشائث واًضهاج    4585%  4580%  4582%  4587%  

 00288 585. 5287 8587 8885 االسذهالن واإلؾفاء

 1.141 11149 10849 91141 98148 الربح التشغيلي 

%4481 هاُش اًشةؽ اًذشغٌٌٍ  4087%  0.87%  0.80%  0.87%  

088- ضافٍ ُطشوفاخ اًذِىًٍ  -487  -785  -888  -285  

 784 781 482 0.81 0084 أخشي 

 .4..1 .1114 10148 19041 .9114 الدخل قبل الضريبت والزكاة 

 .28 288 281 288 881 اًػشًتح واًضهاج 

 1.041 11140 10148 10.48 .9194 صافي الدخل 

%4482 اًػائذ غٌى اًِتٌػاخ   4482%  0585%  0582%  0582%  

      

 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F كائِح اًِشهض اًِاًٍ )ٌٌُىْ سًاي(

 288. .278 .448 4585 8587 أًلذًح واسذشِاساخ كطٌشج األطٍ

 4285 .448 4784 4181 .028 رُّ ُذًٔح 

 04185 .0008 .0158 080. 5581 اًِخضوْ 

 00582 01585 581. 185. 2882 أخشي 

 11048 .1084 1.149 11048 19848 إجمالي األصول قصيرة األجل 

           

 0,0.785 0,15585 7584. 52087 82882 ضافى اًِىطىداخ اًشاةذح 

 181 181 181 281 281 أخشي

 9.91148 9.08848 11841 41..8 1141. إجمالي الموجوداث طويلت األجل 

 .4....9 9.18.41 9.98141 18140 .8884 إجمالي الموجوداث 

           

 5585 5585 5585 2781 4881 اًذًٕ كطٌش األطٍ واًِسذؼم ُٕ اًذًٕ ؾىًٍ األطٍ 

 5880 2.88 2585 2580 .758 رُّ دائٔح 

 8584 8781 2585 2784 2785 أخشي 

 11040 19041 10.41 91.41 90848 مطلوباث قصيرة األجل 

           

 72288 4.288 0.288 00285 2182 دًٕ ؾىًٍ األطٍ

 2581 8.82 8780 2584 7587 ُؿٌىةاخ غٌش طاسًح 

 11041 89841 .81.4 18848 10048 حقوق المساهمين 

 .4....9 9.18.41 9.98141 18140 .8884 إجمالي المطلوباث وحقوق المساهمين 

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًٌح ًٌششهح، دلذًشاخ أةؼاز اًتالد اًِاًٌح
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 كؿاع اًضساغح واًطٔاغاخ اًغزائٌح

 هشفٍ

 ششغ ٓظاَ اًذطٌٔف فٍ اًتالد اًِاًٌح

غالوج غٌى رًى، ًلىَ ٓظاَ اًذلٌٌّ 8 ودسذخذَ اًتالد اًِاًٌح هٌوٍ اًذلٌٌّ اًخاص ةها ُٕ سالز ؾتلاخ  ودػذِذ اًذىضٌاخ غٌى اًتٌآاخ اًوٌِح واًوٌفٌح اًذٍ ًظِػها اًِؼٌٌىْ

 اًهتىؽ8/ىدًذًٔا ةإدساض األسهّ اًِغؿاج غِٕ إػذي ُٔاؾم اًذىضٌح اًذاًٌح ةٔاًء غٌى سػش اإلغالق ، واًلٌِح اًػادًح اًذٍ ٓؼذدها، وإُوآٌح اًطػ

 %018اًلٌِح اًػادًح دضًذ غٌى اًسػش اًؼاًٍ ةأهشش ُٕ   :زيادة المراكس

 %018اًلٌِح اًػادًح دضًذ أو دلٍ غٕ اًسػش اًؼاًٍ ةأكٍ ُٕ    حياد:

 %018اًلٌِح اًػادًح دلٍ غٕ اًسػش اًؼاًٍ ةأهشش ُٕ   ثخفيض المراكس: 

وف ظش ًّ ًذّ دؼذًذ كٌِح غادًح الٓذظاس ُضًذ ُٕ اًذؼٌٌٍ أو اًتٌآاخ أو كىائّ ُاًٌح دفطٌٌٌح أو وطىد دغٌٌش طىهشي فٍ أداء اًششهح أو دغٌش ثحت المراجعة:

 اًسىق أو أًح أستاب أخشي خاضح ةأةؼاز اًتالد اًِاًٌح8

 

 اًتالد اًِاًٌح
 

 خذُح اًػِالء
 clientservices@albilad-capital.com اًتشًذ االًوذشوٍٓ:

 555. – 417 – 00 – 22.+ اإلداسج اًػاُح:

 1110 – 002 – 511 اًهادف اًِظآٍ:
 

 إداسج األضىي
 abicasset@albilad-capital.com اًتشًذ االًوذشوٍٓ:

 6280 – 290 – 00 – 22.+  هادف:
 
 

 إداسج اًؼفظ

 custody@albilad-capital.com اًتشًذ االًوذشوٍٓ:

 6259 – 290 – 00 – 22.+  هادف:

 
 
 

 إداسج األةؼاز واًِشىسج
 research@ albilad-capital.com اًتشًذ اإلًوذشوٍٓ:

 6250 – 290 – 00 – 22.+  هادف:

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

 

  إداسج اًىساؾح
 abicctu@albilad-capital.com اًتشًذ االًوذشوٍٓ:

 6230 – 290 – 00 – 22.+  هادف:

 

 اًِطشفٌح االسذشِاسًح
 investment.banking@albilad-capital.com اًتشًذ االًوذشوٍٓ:

 6256 – 290 – 00 – 22.+  هادف:

 إخالء اًِس وًٌح

ِاًٌـح وُـذًـشًـهـا وُـىظـفـٌـهـا ال اً ةزًر ششهح اًتالد اًِاًٌح أكطى طهذ ًٌذأهذ ُٕ أْ ُؼذىي اًِػٌىُاخ اًِزهىسج  فٍ هزا اًذلشًش  ضؼٌؼح ودكٌلح وُؼ رًى فإْ ششهح اًتالد

 8غٕ رًىظح ًلذُىْ أي غِآاخ أو دػهذاخ ضشاػح أو غًِٔا ةشأْ ُؼذىًاخ اًذلشًش وال ًذؼٌِىْ ةؿشًلح ُتاششج أو غٌش ُتاششج أي ُس وًٌح كآىٌٓح ٓاد

األغـشاع دوْ اًـِـىافـلـح اًـخـؿـٌـح  ُـٕ ال ًظىص إغادج ٓسخ أو إغادج دىصًؼ أو إسساي هزا اًذلشًش ةؿشًلح ُتاششج او غٌش ُتاششج ألي شخظ آخش أو ٓششٖ هًٌٌا أو طـضئـٌـًا ألي غـشع 

  8اًِستلح ُٕ ششهح اًتالد اًِاًٌح

 هِا ٌٓفر االٓذتاٖ ةأْ هزٖ اًِػٌىُاخ ال دشوٍ دىضٌح ةششاء أو ةٌؼ أوساق ُاًٌح أو الدخار كشاس اسذشِاسي8

 8ًػذتش أي إطشاء اسذشِاسي ًذخزٖ اًِسذشِش ةٔاًء غٌى هزا اًذلشًش سىاًء هاْ هًٌٌا أو طضئًٌا هى ُس وًٌذه اًواٌُح وػذٖ

سـذـشـاس اسـذـشـِـاسي ُـ هـٍ كـتـٍ ى ًٌُس اًهذف ُٕ هزا اًذلشًش أْ ًسذخذَ أو ًػذتش ُشىسج أو خٌاًسا أو أي إطشاء آخش ًِوٕ أْ ًذؼلم ُسذلتال8 ًزًى فإٓٔا ٓـٔـطـؽ ةـاًـشطـىع إًـ

 8االسذشِاس فٍ ُشٍ هزٖ األدواخ االسذشِاسًح

 دؼذفظ ششهح اًتالد اًِاًٌح ةظٌِؼ اًؼلىق اًِشدتؿح ةهزا اًذلشًش8

 

 15011–75دطشًؽ هٌئح اًسىق اًِاًٌح سكّ 

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

