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 كعاع اًشغايح اًصديح 

 اًِىاظاج 

غٕ ددليقم  7102أظهشخ أًذائج اًِاًيح ًششهح اًِىاظاج ًٌخذُاخ اًعتيح ًٌشةؼ اًشآي ُٕ غاَ 

ٌُيىْ سياي في اًشةقؼ اًقِقِقاسقٍ ُقٕ اًقػقاَ  362.ٌُيىْ سياي ُلاةٍ  2.63صافي أسةاح ةِتٌغ 

ٌُيىْ  1.60% غٕ اًشةؼ اًعاةم اًزي ةٌغر أسةاخه 01%، ةئِا دشاجؼ ةٔعتح 71اًعاةم ةضيادج 

% خقلي اًقشةقؼ اًقشقآقي ُقلقاسٓقح              .706سياي6 وأدي رًقى ًقذقدقعقٕ صقاُقا صقافقي اًقشةقذ  ًق  

%ًقٌقشةقؼ اًعقاةقم6      7362، فقي خقيقٕ دقلقٌقصقر ُقٕ .710% ًٌشةقؼ اًقِقِقاسقٍ ُقٕ غقاَ 7063ةق 

ُقٌقيقىْ سيقاي  0.7% ُدللًا 01ةٔعتح  7102وةزًى كفض صافي اًشةذ ًٌٔصف االوي ُٕ غاَ 

 ٌُيىْ سياي خلي أًصف األوي ُٕ اًػاَ اًعاةم6 037ُلاسٓح ةق 

ٌُيىْ سياي خلي اًشةؼ اًشقآقي ُقٕ اًقػقاَ اًقققاسي ُقلقاةقٍ  3.3وخللر اًششهح  يشاداخ ةِتٌغ 

%، فيِا دقشاجقػقر االيقشاداخ 01ٌُيىْ سياي خلي اًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم ةاسدفاع  311

ٌُيىْ سياي6 وةٔاًء غٌ  رًى ٓقِقر  يقشاداخ  3.3% غٕ اًشةؼ اًعاةم اًزي ةٌغر ايشاداده 762ةق 

ٌُيىْ سياي ًٔفغ اًقفقذقشج  12.ٌُيىْ سياي ُلاسٓح ةق  .20% ُعقٌح 01أًصف األوي ةٔعتح 

 ُٕ اًػاَ اًعاةم6

أسجػر اًششهح ِٓى أسةاخها خلي اًشةؼ اًشآي ُلاسٓح ةاًشةؼ اًقِقِقاسقٍ ُقٕ اًقػقاَ اًعقاةقم  ًق  

اًضيادج في االيشاداخ اًِدللح ٓذيقح اظذِشاس ِٓى ايشاداخ ُعذشف  اًِىاظاج فقي اًقشيقا  

واًذىظؼ في دشغيٍ غياداخ اًذخصصاخ اًفقشغقيقح ةصقفقح خقاصقح، ةقاى قافقح  ًق  اظقذقِقشاس 

هفاءج دشغيٍ األصىي اًِذاخح واًذعقىيقش اًقِقعقذقِقش ًقطٓقةقِقح اًقعقتقيقح اًقػقاُقٌقح فقي خقذُقح 

 اًِشاجػيٕ وددعيٕ ةػض اًششوط اًذػاكذيح ُؼ غِلء اًششهح ةصفح غاُح6

ةاًِلاةٍ يػىد دشاجؼ األسةاح ةاًِلاسٓح ُؼ اًشةؼ اًعاةم  ً  دضإُ اًشةؼ اًشآي ُٕ صقزا اًقػقاَ 

ُؼ اىجاصج اًصيفيح و شهش سُضاْ وغيذ اًفعش اًِتاسن، واًقٌقزاْ يقلقٍ فقيقهقِقا اًقعقٌقث غقادًج  

 غٌ  اًخذُاخ اًصديح6 

ُقٌقيقىْ سيقاي  021ٌُيىْ سيقاي ُقلقاةقٍ  0.2ظقٌر اًششهح خلي اًشةؼ اًشآي  جِاًي سةذ ةٌغ 

% غقٕ اًقشةقؼ اًعقاةقم6 .%، في خيٕ دشاجؼ ةٔدى 02ًٌشةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم ةِٔى ةٌغ 

% ًٌشةؼ اًقِقِقاسقٍ .2.6% ُلاةٍ 2.63غٌ  اًشغّ ُٕ رًى آوِا صاُا  جِاًي اًشةذ  ً  

% ًقيقصقٍ  ًق  01ُٕ اًػاَ اًعاةم6 وغٌ  صػيذ أًصف األوي اسدفؼ  جِاًي اًشةذ ةٔقعقتقح 

 710.6ٌُيىْ سياي ًٔفغ اًفذشج ُٕ غاَ  713ٌُيىْ سياي ُلاةٍ  332

ُقٌقيقىْ  2062ٌُيىْ سياي خلي اًشةقؼ اًقشقآقي ُقلقاةقٍ  12هِا خللر اًششهح سةدًا دشغيٌيًأ ةٌغ 

% غٕ اًقشةقؼ اًعقاةقم، 01%، فيِا دشاجؼ ةق 02سياي خلي اًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم ةِٔى 

% ًٌشةؼ اًِِقاسق6ٍ .736% خلي اًشةؼ اًشآي ُلاةٍ 7361ًيصػذ صاُا اًشةذ اًذشغيٌي  ً  

ُقٌقيقىْ سيقاي  022% ُعقققًل 71وةزًى كفض اًشةذ اًذشغيٌي ًٌٔصف األوي ُٕ اًػاَ ةٔعتح 

 710.6ٌُيىْ سياي خلي ٓفغ اًفذشج ُٕ غاَ  022ُلاةٍ 

ُقٌقيقىْ سيقاي وُقذقىظقغ دقىكقػقاخ  23جاءخ ٓذائج اًشةؼ اًشآي ُذىافلح ُؼ دىكػادٔا اًقتقاًقغقح 

6 ٓذىكؼ أْ دعذِش اًششهح فقي دقدقلقيقم ُقػقذالخ ٓقِقى جقيقذج ٌُيىْ سياي 22اًِدٌٌيٕ اًتاًغح 

اًذي ظذضيذ ُقٕ اًقعقاكقح اًقذقشقغقيقٌقح خلي األغىاَ اًلادُح في ظٍ خعح اًذىظػاخ اًداًيح و

وُٕ جآث اًعٌث، ُٕ اًِذىكؼ أْ يعذِش  ٓقِقى اًقعقٌقث غقٌق  اىجِاًيح ًٌششهح ةشوٍ هتيش6 

 اًخذُاخ اًصديح ةذفؼ ُٕ اًػىاٍُ اًعوآيح واألظاظيح ةشوٍ سئيعي6

وغعفًا غٌ  ُا ظتم كِٔا ةِشاجػح دىكػادٔا اًِعذلتٌيح اليشاداخ اًششهح وصىاُا سةديذقهقا، 

 سياي6 0.1 ً   022وةٔاًء غٌيه ٓشفؼ دليئِا ًعهّ ششهح اًِىاظاج ُٕ 

 ُدِذ خعاْ غعيه

 ُدٌٍ ُاًي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 

 ًٌذىاصٍ ُؼ  داسج األةداز:

 دشهي فذغم

 ُذيش األةداز واًِشىسج

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد اًذىصيح

 0.1611 اًليِح اًػادًح )سياي(
 0.0671 )سياي( 7102أغععغ  7اًعػش هِا في 

 %61. اًػائذ اًِذىكؼ

  ةيآاخ اًششهح

 SE.4002 سُض دذاوي

 162.00 أظتىع )سياي( 7.أغٌ  ظػش ًق 

 109.00 أظتىع )سياي( 7.أدٓ  ظػش ًق 

 2.2% اًذغيش ُٕ أوي اًػاَ

 28 أشهش )أًف ظهّ( 3ُذىظغ خقّ اًذذاوي ًق 

 7,560 اًشظٌِح اًعىكيح )ٌُيىْ سياي(

 2,016 اًشظٌِح اًعىكيح )ٌُيىْ دوالس(

 50 األظهّ اًِصذسج )ٌُيىْ ظهّ(

  %(.هتاس اًِعاصِيٕ )أهشش ُٕ 

 %026.1 ُدِذ ظٌعاْ اًعتيػي

 %026.1 ٓاصش ظٌعاْ اًعتيػي

 %026.1 ظٌيِاْ ُدِذ اًعٌيّ

 7102A 710.A 710.A 7102E ديعِتش  -ٓهايح اًػاَ اًِاًي 

كيِه أًِشأج /اًشةذ كتٍ ُصشوفاخ اًذِىيٍ 
 0162 7763 7261 7163 واالظذهلن واىظفاء واًضهاج

 .6. .6. 160 163 كيِه أًِشأج /االيشاداخ

 7362 .716 3.67 .306 ُضاغف اًشةديح

%0637 غائذ األسةاح  0637%  06..%  06..%  

 60. 61. 62. 262 ُضاغف اًليِح اًذفذشيح

 60. .26 261 162 ُضاغف االيشاداخ

 061 062 760 761 ٓعتح سأط اًِاي اًػاٍُ

%.26 ِٓى االيشاداخ  360%  726.%  0.6.%  

 62. 60. 267 261 سةديح اًعهّ )سياي(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور صافي االيرادات الربعية )مليون ريال( مع العائد على االيرادات
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ِىاظاج  ُ شش دذاوي ًا

 اًِصذس: دذاوي
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ِتيػاخ اًِتيػاخ ػائذ غٌ  ًا  ًا

 اًِصذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌششهح، دلذيشاخ أةداز اًتلد اًِاًيح

 اًِصذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌششهح، دلذيشاخ أةداز اًتلد 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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 كعاع اًشغايح اًصديح 

 اًِىاظاج 

 ٔهائيح ًٌلىائّ اًِاًيح6اً كذ دخذٌف ظشيلح غش  ةيآاخ اًلىائّ اًِاًيح في اًذلشيش غٕ اًعشيلح اًذي دذتػها اًششهح6 وًوٕ ال دأسيش ُٕ صزا االخذلف غٌ  أًذيقح

A ،فػٌيح :E ،دلذيشيح :F6ُذىكػح : 

 ح6 وًي* اًلىائّ اًِاًيح اًذاسيخيح ُػذج وفلا ًِػايش اًِداظتح اًعػىديح ًديٕ اصذاس اًلىائّ اًِاًيح اًقذيذج وفلا ًٌِػاييش اًِداظتيح اًذ

 اًِصذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌششهح، دلذيشاخ أةداز اًتلد اًِاًيح

 7103A 7102A 710.A 710.A 7102E كائِح اًذخٍ )ٌُيىْ سياي(

 0,22161 0,72261 0,11160 1.161 11767  جِاًي اىيشاداخ 

 1.67. 1261. 1161. 2.363 .2026 دوٌفح اًِتيػاخ 

%2.61 ٓعتح دوٌفح اًِتيػاخ ًإليشاداخ  2.62%  .061%  216.%  2263%  

 37262 72261 71161 72061 77.61 اًِصشوفاخ اًػِىُيح واالداسيح وُصشوفاخ اًتيؼ واًذىصيؼ وُخصصاخ اًذيىْ

%7261 ٓعتح اًِصشوفاخ اًػِىُيح واالداسيح وُصشوفاخ اًتيؼ واًذىصيؼ ًإليشاداخ   7261%  7160%  7763%  7762%  

 23167 3.761 71167 .72.6 7.762 اًشةذ كتٍ ُصشوفاخ اًذِىيٍ واالظذهلن واىظفاء واًضهاج 

%7160 صاُا اًشةذ كتٍ ُصشوفاخ اًذِىيٍ واالظذهلن واىظفاء واًضهاج  7162%  7161%  7160%  3163%  

 1167 2.60 263. 2762 2162 االظذهلهاخ واىظفاء

 3.161 71.61 73261 73367 77767 اًشةذ اًذشغيٌي 

%.726 صاُا اًشةذ اًذشغيٌي  7261%  736.%  7361%  7260%  

(062) صاف  ُصشوفاخ اًذِىيٍ  (060)  (262)  (.6.)  (0161)  

 363 361 363 360 .36 دخٍ االظذشِاس

 .076 0762 162 3763 161 أخشي 

 60..3 71.61 73162 7.262 .7376 اًشةذ كتٍ اًضهاج واًضشيتح 

 0.61 7061 0.60 0.61 0362 اًضهاج واًضشيتح 

 33163 72260 77362 7.161 70161 صافي اًذخٍ كتٍ خلىق األكٌيح

 0162 0161 0263 .016 .026 خلىق األكٌيح

 .3016 60..7 71161 72162 71062 صاف  اًذخٍ 

%7763 اًػائذ غٌ  اًِتيػاخ   7261%  7161%  716.%  7761%  

      

 7103A 7102A 710.A 710.A 7102E كائِح اًِشهض اًِاًي ) ٌُيىْ سياي(

 00262 0.261 73061 .7106 71167 أًلذيح وُا في خوِها 

 .32.6 32360 72063 70161 73362 رُّ ُذئح 

 07262 07263 .0126 2.61 267. أخشي 

 1162. 7762. 1161. 2263. 1161.  جِاًي األصىي كصيشج األجٍ 

            

 0,21162 0,31063 0,70767 .0,1176 .1.16 صاف  اًِىجىداخ اًشاةذح 

 0260 0261 0262 0260 0262 ُىجىداخ غيش ٌُِىظح

 1.61 .176 3760 7361 160 أخشي

 0,11062 0,21061 0,7.062 0,07363 11261  جِاًي اًِىجىداخ ظىيٌح األجٍ 

 7,21767 7,01267 .0,1206 .0,2116 0,22261  جِاًي اًِىجىداخ 

            

 .0026 02363 07161 03161 03262 اًذيٕ كصيش األجٍ واًِعذدم ُٕ اًذيٕ ظىيٍ األجٍ 

 70.62 70361 0.167 0.060 02162 أخشي 

 33263 63..3 71161 71067 71260 ُعٌىةاخ كصيشج األجٍ 

            

 7163. 37762 37.67 71061 71.61 ديٕ ظىيٍ األجٍ

 63.. 160. 161. 2161 3.61 ُعٌىةاخ غيش جاسيح 

 .0,2136 0,71160 .0,0326 0,17267 .1116 خلىق اًِعاصِيٕ 

 1261 2261 162. 163. .16. خلىق األكٌيح

 7,21767 7,01267 .0,1206 .0,2116 0,22261  جِاًي اًِعٌىةاخ وخلىق اًِعاصِيٕ 

      

 7103A 7102A 710.A 710.A 7102E كائِح اًذذفلاخ أًلذيح )ٌُيىْ سياي(

  23063  31.62  71263  71.61  72162 اًذذفلاخ أًلذيح اًذشغيٌيح 

(162) اًذذفلاخ أًلذيح اًذِىيٌيح   (2162)  (.161)  (1161)  3261  

(72261) اًذذفلاخ أًلذيح االظذشِاسيح   (72267)  (73160)  (0206.)  (22.63)  

(.0116)  063  .776 اًذغيش في أًلذيح   2361  (261)  
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 كعاع اًشغايح اًصديح 

 اًِىاظاج 

 ششح ٓةاَ اًذصٔيف في اًتلد اًِاًيح

غلوج غٌ  رًى، يلىَ ٓةاَ اًذلييّ 6 ودعذخذَ اًتلد اًِاًيح صيوٍ اًذلييّ اًخاص ةها ُٕ سلز ظتلاخ  ودػذِذ اًذىصياخ غٌ  اًتيآاخ اًوِيح واًويفيح اًذي يقِػها اًِدٌٌىْ

 اًهتىط6/ىدًذئا ةإدساج األظهّ اًِغعاج  ِٕ  خذي ُٔاظم اًذىصيح اًذاًيح ةٔاًء غٌ  ظػش اىغلق ، واًليِح اًػادًح اًذي ٓدذدصا، و ُوآيح اًصػ

 %016اًليِح اًػادًح دضيذ غٌ  اًعػش اًداًي ةأهشش ُٕ   :زيادة المراكس

 %016اًليِح اًػادًح دضيذ أو دلٍ غٕ اًعػش اًداًي ةأكٍ ُٕ    حياد:

 %016اًليِح اًػادًح دلٍ غٕ اًعػش اًداًي ةأهشش ُٕ   ثخفيض المراكس: 

وف ظش ًّ يذّ ددذيذ كيِح غادًح الٓذةاس ُضيذ ُٕ اًذدٌيٍ أو اًتيآاخ أو كىائّ ُاًيح دفصيٌيح أو وجىد دغييش جىصشي في أداء اًششهح أو دغيش ثحت المراجعة:

 اًعىق أو أيح أظتاب أخشي خاصح ةأةداز اًتلد اًِاًيح6

 

 اًتلد اًِاًيح
 

 خذُح اًػِلء
 clientservices@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي:

 1111 – 713 – 00 – ..1+ اىداسج اًػاُح:

 1110 – .00 – 111 اًهادف اًِقآي:
 
 

  داسج األصىي
 abicasset@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي:

 6280 – 290 – 00 – ..1+  صادف:
 
 

  داسج اًدفظ
 custody@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي:

 6259 – 290 – 00 – ..1+  صادف:

 

 

  داسج األةداز واًِشىسج
 research@ albilad-capital.com اًتشيذ اىًوذشوٓي:

 6250 – 290 – 00 – ..1+  صادف:

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

 

   داسج اًىظاظح
 abicctu@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي:

 6230 – 290 – 00 – ..1+  صادف:

 

 اًِصشفيح االظذشِاسيح
 investmentbanking@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي:

 6256 – 290 – 00 – ..1+  صادف:

  خلء اًِع وًيح

ِاًيقح وُقذيقشيقهقا وُقىظقفقيقهقا ال اً ةزًر ششهح اًتلد اًِاًيح أكص  جهذ ًٌذأهذ ُٕ أْ ُدذىي اًِػٌىُاخ اًِزهىسج  في صزا اًذلشيش  صديدح ودكيلح وُؼ رًى فإْ ششهح اًتلد

 6غٕ رًىقح يلذُىْ أي  ِآاخ أو دػهذاخ صشاخح أو  ًِٔا ةشأْ ُدذىياخ اًذلشيش وال يذدٌِىْ ةعشيلح ُتاششج أو غيش ُتاششج أي ُع وًيح كآىٓيح ٓاد

األغقشا  دوْ اًقِقىافقلقح اًقخقعقيقح  ُقٕ ال يقىص  غادج ٓعخ أو  غادج دىصيؼ أو  سظاي صزا اًذلشيش ةعشيلح ُتاششج او غيش ُتاششج ألي شخص آخش أو ٓششٖ هٌيًا أو جقضئقيقًا ألي غقش  

  6اًِعتلح ُٕ ششهح اًتلد اًِاًيح

 هِا ٌٓفر االٓذتاٖ ةأْ صزٖ اًِػٌىُاخ ال دشوٍ دىصيح ةششاء أو ةيؼ أوساق ُاًيح أو الدخار كشاس اظذشِاسي6

 6يػذتش أي  جشاء اظذشِاسي يذخزٖ اًِعذشِش ةٔاًء غٌ  صزا اًذلشيش ظىاًء هاْ هٌيًا أو جضئيًا صى ُع وًيذه اًواٌُح وخذٖ

عقذقشقاس اظقذقشقِقاسي ُق صقٍ كقتقٍ   ًُيغ اًهذف ُٕ صزا اًذلشيش أْ يعذخذَ أو يػذتش ُشىسج أو خياًسا أو أي  جشاء آخش يِوٕ أْ يذدلم ُعذلتل6 ًزًى فإٓٔا ٓقٔقصقذ ةقاًقشجقىع  ًق

 6االظذشِاس في ُشٍ صزٖ األدواخ االظذشِاسيح

 ددذفظ ششهح اًتلد اًِاًيح ةقِيؼ اًدلىق اًِشدتعح ةهزا اًذلشيش6

 

 11011–32دصشيذ صيئح اًعىق اًِاًيح سكّ 
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