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 كؿاع اًتذشوهيِاوياخ

 ئعاب

أغٌٔر ششهح ئتؼ اًىؾٔيح ًٌتذشوهيِاوياخ )ئعاب( غٕ أًذائع اًِاًيح األوًيح ًٌشةؼ اًثشثاًثص 

ٌُيثىْ سيثاي و  011% واًتاًغح 3136واًذي طاءخ أكٍ ُٕ دىكػادٔا ةٔعتح  6132ُٕ غاَ 

ٌُثيثىْ سيثاي ػثيثص  21636% واًذي ةٌغر 934أكٍ ُٕ ُذىظـ دىكػاخ اًِؼٌٌيٕ ةٔعتح 

 11330ُثٌثيثىْ سيثاي ُثلثاةثٍ   21032ػللر اًششهح في اًشةؼ اًشاًص سةؼًا ضافيًا ةلثيثِثح 

% غثٕ 3336% وةثآثاثفثاع 31339ٌُيىْ سياي ًٔفغ اًفذشج ُٕ اًػاَ اًعاةم ةاسدفاع ةثث 

ٌُيىْ سياي3 وةاًذاًي ةٌغ أسةاغ اًفذثشج ُثٕ اًثػثاَ اًثظثاس   26431أسةاغ اًشةؼ اًعاةم اًتاًغح 

% غٕ ٓفغ اًفذشج ُٕ اًػثاَ اًعثاةثم واًثذثي ةثٌثغثر 31632ٌُيىْ سياي ةاسدفاع  1,698.8

 ٌُيىْ سياي3 63936

% 26ٌُيىْ سياي ةثاسدثفثاع ةثٔثعثتثح  01931ػللر اًششهح في اًشةؼ اًشاًص سةؼًا إطِاًيًا ةٌغ 

 % ُلاسٓح ةاًشةؼ اًعاةم33393ُلاسٓح ةاًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم، وةآافاع ةٔعتح 

% ُثلثاسٓثح ةثاًثشةثؼ 0633ٌُيىْ سياي ةاسدفثاع  2.239ةٌغ اًشةؽ اًذشغيٌي خالي اًشةؼ اًشاًص 

 % غٕ اًشةؼ اًعاةم333اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم، وةآافاع 

 ويىغؽ اًظذوي اًذاًي دغيشاخ أظػاس ةػؼ ُٔذظاخ اًششهح3

ُلاسٓح ُؼ اًشةؼ اًِثِثاسثٍ  6132يػىد ظتث اسدفاع ضافي اًشةؽ خالي اًشةؼ اًشاًص ُٕ غاَ 

صيادج اًوِياخ اًِتاغح ةاإلغافح إًى آافاع  إًى  -ػعث ةياْ اًششهح-ُٕ اًػاَ اًعاةم 

اظػاس ةػؼ ُىاد اًٌليّ ةاًشغّ ُٕ آافاع ُذىظـ اظػاس اًثتثيثؼ ًثِثػثنثّ اًثِثٔثذثظثاخ 

ُلاسٓح ةاًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم3 ةئِا يػىد ظتث آافاع ضافي اًشةثؽ ُثلثاسٓثح 

ةاًشةؼ اًعاةم إًى آافاع اًوِياخ اًِتاغح وآافؼ ُذىظـ اظػثاس اًثتثيثؼ ةثاًثشغثّ ُثٕ 

ُثٌثيثىْ  3.06.30آافاع دواًيف اًِتيػاخ ػيص ةٌغر ُتيػاخ ئعاب في اًشةؼ اًشاًثص 

 %93ٌُيىْ سياي في اًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم ةآافاع  .3.6113سياي ُلاةٍ 

وةطفح غاُح طاءخ أًذائع إًى ػًذ ُا كشيتح ُٕ ُذىظـ اًذىكػاخ ػيص هآر أظثػثاس ةثيثؼ 

وًثوثٔثمثا ُثا صاًثر  6132أًِذظاخ في اًشةؼ اًشاًص ُلاسةح الظػاس اًشةؼ اًثشثآثي ُثٕ غثاَ 

ُٔافػح ُلاسٓح ةاًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم، ةئِا آافػر أظػاس اًٌثلثيثّ ُثلثاسٓثح 

ةاًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم واًشةؼ اًعاةم ُِا سفؼ ُٕ هىاُش اًشةؼيح3 طذيش ةاًثزهثش 

ةئِثا دثٔثذثمثي  6132أٓه آذمر فذشج اًعِاغ ًااَ اًتشوةاْ في ٓمايح اًشةؼ اًشآي ُٕ غاَ 

فذشج اًعِاغ ًااَ االيشاْ في اًشةؼ األخيش ُٕ اًػاَ اًظاس  وغٌيه ُٕ اًِذىكؼ أْ ينمش أسش 

 61303سفؼ اظػاس اًٌليّ ةشوٍ ٌُِىط ُؿٌؼ غاَ 

وفلا ًٔذائع اًشةؼ اًشاًص وفي ظٍ دػافي أظػاس ةيؼ أًِذظاخ وآافثاع أظثػثاس اًثٌثلثيثّ 

واهذِاي اغِاي اًطيآح اًىكائيح ًِطآؼ اًششهح في اًػاَ اًِاغي اًذي ةذوسها دعاهّ 

 سياي3 9.في دؼعيٕ هفاءج اًذشغيٍ ٓشي أْ اًليِح اًػادًح ًعمّ ئعاب غٔذ 

 دشهي فذغم

 ُذيش األةؼاز واًِشىسج

TFadaak@albilad-capital.com 

 ُؼِذ اًغاًتي

 ُؼٌٍ ُاًي 

malghalbi@albilad-capital.com 

 

 

 زيادة المراكس اًذىضيح

 9311. اًليِح اًػادًح )سياي(
 96364 )سياي( 6132أهذىةش  36اًعػش هِا في 

 %3139 اًػائذ اًِذىكؼ

  ةيآاخ اًششهح

 SE.2290 سُض دذاوي

 50.25 أظتىع )سياي( 6.أغٌى ظػش ًث 

 23.80 أظتىع )سياي( 6.أدٓى ظػش ًث 

 %50.8 اًذغيش ُٕ أوي اًػاَ

 400 أشمش )أًف ظمّ( 1ُذىظـ ػظّ اًذذاوي ًث 

 26,887 اًشظٌِح اًعىكيح )ٌُيىْ سياي(

 7,170 اًشظٌِح اًعىكيح )ٌُيىْ دوالس(

 562.5 األظمّ اًِطذسج )ٌُيىْ ظمّ(

  %(.هتاس اًِعاهِيٕ )أهشش ُٕ 

 %3311. اًششهح اًعػىديح ًٌطٔاغاخ األظاظيح )ظاةى(

 %33346 اًِؤظعح اًػاُح ًٌذأُئاخ االطذِاغيح

 6139A 613.A 6132A 6130E ديعِتش  -ٓمايح اًػاَ اًِاًي 

كيِه أًِشأج /اًشةؽ كتٍ ُطشوفاخ اًذِىيٍ 
 23.2 0311 4311 2333 واالظذمالن واإلؾفاء واًضهاج

 1390 1304 1396 6322 كيِه أًِشأج /االيشاداخ

 33396 33349 34310 4399 ُػاغف اًشةؼيح

%036 غائذ األسةاغ  936%  .33%  .32%  

 33.4 3326 33.6 33.1 ُػاغف اًليِح اًذفذشيح

 1364 1340 1316 6392 ُػاغف االيشاداخ

%330 ِٓى االيشاداخ  -6031%  136%  636%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور صافي األرباح الربعية )مليون ريال( 
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 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌششهح، دلذيشاخ أةؼاز اًتالد اًِاًيح

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌششهح، دلذيشاخ أةؼاز اًتالد اًِاًيح

اًعػش  أظػاس اًعٌؼ )دوالس/ؾٕ(
 Q3 2016 Q3 2015 YoY Q2 2016 QoQ اًؼاًي 

  3% 974 (7%) 1,080 1,001 965 ةىًي ةشوةيٌيٕ )طٔىب ششق آظيا(

 (1%) 1,166 (7%) 1,234 1,150 1,130 ةىًي ايشيٌيٕ غاًي اًوشافح )طٔىب ششق آظيا(

 (4%) 1,240 (0.4%) 1,194 1,189 1,180 ةىًي ايشيٌيٕ كٌيٍ اًوشافح )طٔىب ششق آظيا(

 2% 629 (5%) 676 642 640 اًياةاْ( -ةٔضيٕ )اًششق األكطى 

 (1%) 636 (18%) 766 627 211 ُىٓى ايشيٌيٕ طاليوىي )طٔىب ششق آظيا(

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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 ئعاب

 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F كائِح اًذخٍ )ٌُيىْ سياي(

 .0.10.3 2.46136 2.43339 3331..4 4.1.132 إطِاًي االيشاداخ 

 1.31236 6.40131 .9.1113 31.36.. 19636.. دوٌفح اًِتيػاخ 

 66630 63034 .6303 69931 61334 اًِطشوفاخ اًػِىُيح واالداسيح وُطشوفاخ اًتيؼ واًذىصيؼ

 0.706,7 0.707,6 4.664,0 0.004,9 0.470,4 الربح قبل مصروفاث التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

%.913 هاُش اًشةؽ كتٍ ُطشوفاخ اًذِىيٍ واإلؾفاء واالظذمالن واًػشائث واًضهاج  9139%  163.%  .931%  .131%  

 3.31130 3.14431 3.36131 3.66636 3.16133 االظذمالهاخ واإلؾفاءاخ

 4.604,9 4.606,0 0.704,0 4.804,7 4.994,9 الربح التشغيلي 

(621) ضافى ُطاسيف اًذِىيٍ   (669)  (366)  (306)  (01)  

  623.3  6.349  6.364  33314  .6433 أخشي

 4.799,6 4.094,4 0.080,6 4.604,0 4.764,4 الربح قبل الزكاة والضريبت 

 34333 36236 30231 3.631 33032 اًضهاج واًػشيتح 

 4.048,7 4.040,7 0.447,0 4.077,7 4.600,7 صافى الدخل 

%6631 اًػائذ غٌى اًِتيػاخ   6233%  303.%  1131%  1931%  

      

 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F كائِح اًِشهض اًِاًي )ٌُيىْ سياي(

  6.91031  3.40139  679.0  2,691.4  2,106.2 أًلذيح اظذشِاساخ كطيشج األطٍ

  3.23.31  3.69630  2,733.7  963.8  915.0 اظذشِاساخ كطيشج األطٍ

  .4623  41.36  825.5  1,315.7  1,119.1 اًِاضوْ 

  .6.1393  3.40331  2,089.4  2,525.4  2,641.6 أخشي 

  6.990,6  6.748,6  6,327.6  7,496.3  6,781.9 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  36.6.330  0234..31  14,356.9  14,637.8  15,623.4 ضافى اًِىطىداخ اًشاةذح 

  9432  2636  80.5  144.2  304.9 ُىطىداخ غيش ٌُِىظح

  34.32  34939  203.3  189.2  190.6 أخشي

  00.496,9  00.804,4  14,640.7  14,971.2  16,118.8 إجمالي الموجوداث طويلت األجل 

  44.494,7  44.768,6  20,968.3  22,467.4  22,900.8 إجمالي الموجوداث 

            

  41633  3.92931  1,464.0  1,462.4  1,298.4 اًذيٕ كطيش األطٍ واًِعذؼم ُٕ اًذيٕ ؾىيٍ األطٍ 

  9332  9130  40.6  222.3  145.1 رُّ دائٔح 

  3.69133  3.69131  1,267.8  970.5  730.5 أخشي 

  4.400,7  4.707,7  2,772.4  2,655.3  2,174.0 مطلوباث قصيرة األجل 

            

  61133  3.31633  2,596.1  4,060.2  5,522.6 ديٕ ؾىيٍ األطٍ

  1.9366  646362  247.70  199.70  160.80 ُؿٌىةاخ غيش طاسيح 

  07.040,8  06.089,8  15,352.0  15,552.3  15,043.3 حقوق المساهمين 

  44.494,7  44.768,6  20,968.3  22,467.4  22,900.8 إجمالي المطلوباث وحقوق المساهمين 

      

 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F كائِح اًذذفلاخ أًلذيح

  1.21332  1.21432  3,431.3  4,036.4  3,620.7 اًذذفلاخ أًلذيح ُٕ األٓشؿح اًذشغيٌيح

(6.41332) (2,866.1) (3,260.5) (1,839.8) اًذذفلاخ أًلذيح ُٕ األٓشؿح اًذِىيٌيح  (1.13139)  

(36036)  6239. (2,577.6) (190.7) (204.5) اًذذفلاخ أًلذيح ُٕ األٓشؿح االظذشِاسيح  

  92134  3.64931 (2,012.4)  585.3  1,576.4 اًذغيش في أًلذ

  6.91031  3.40139  679.0  2,691.4  2,106.2 أًلذ في ٓمايح اًفذشج

 ٔمائيح ًٌلىائّ اًِاًيح3اً كذ داذٌف ؾشيلح غشع ةيآاخ اًلىائّ اًِاًيح في اًذلشيش غٕ اًؿشيلح اًذي دذتػما اًششهح3 وًوٕ ال دأسيش ُٕ هزا االخذالف غٌى أًذيظح

A ،فػٌيح :E ،دلذيشيح :F3ُذىكػح : 

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌششهح، دلذيشاخ أةؼاز اًتالد اًِاًيح
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 ششغ ٓناَ اًذطٔيف في اًتالد اًِاًيح

الوج غٌى رًى، يلىَ ٓناَ اًذلييّ وغ دعذاذَ اًتالد اًِاًيح هيوٍ اًذلييّ اًااص ةما ُٕ سالز ؾتلاخ ودػذِذ اًذىضياخ غٌى اًتيآاخ اًوِيح واًويفيح اًذي يظِػما اًِؼٌٌى3ْ

 اًمتىؽ3/ىدًذئا ةئدساض األظمّ اًِغؿاج غِٕ إػذي ُٔاؾم اًذىضيح اًذاًيح ةٔاًء غٌى ظػش اإلغالق ، واًليِح اًػادًح اًذي ٓؼذدها، وإُوآيح اًطػ

 %313اًليِح اًػادًح دضيذ غٌى اًعػش اًؼاًي ةأهشش ُٕ   :زيادة المراكس

 %313اًليِح اًػادًح دضيذ أو دلٍ غٕ اًعػش اًؼاًي ةأكٍ ُٕ    حياد:

 %313اًليِح اًػادًح دلٍ غٕ اًعػش اًؼاًي ةأهشش ُٕ   تخفيض المراكس: 

وف ظش ًّ يذّ دؼذيذ كيِح غادًح الٓذناس ُضيذ ُٕ اًذؼٌيٍ أو اًتيآاخ أو كىائّ ُاًيح دفطيٌيح أو وطىد دغييش طىهش  في أداء اًششهح أو دغيش تحت المراجعة:

 اًعىق أو أيح أظتاب أخشي خاضح ةأةؼاز اًتالد اًِاًيح3

 

 اًتالد اًِاًيح
 

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

 4666 – 611 – 33 – 422+ اإلداسج اًػاُح:

 1113 – 332 – 611 اًمادف اًِظآي:
 
 

 إداسج األضىي
 abicasset@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي:

 6280 – 290 – 33 – 422+  هادف:
 

 إداسج اًؼفظ
 custody@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي:

 6259 – 290 – 33 – 422+  هادف:
 

 

 
 
 

 إداسج األةؼاز واًِشىسج
 research@ albilad-capital.com اًتشيذ اإلًوذشوٓي:

 6250 – 290 – 33 – 422+  هادف:

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

 

  إداسج اًىظاؾح
 abicctu@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي:

 6230 – 290 – 33 – 422+  هادف:

 

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

 6256 – 290 – 33 – 422+  هادف:

 إخالء اًِعؤوًيح

ًثيثح وُثذيثشيثمثا وُثىظثفثيثمثا ال ًثِثاةزًر ششهح اًتالد اًِاًيح أكطى طمذ ًٌذأهذ ُٕ أْ ُؼذىي اًِػٌىُاخ اًِزهىسج في هزا اًذلشيش ضؼيؼح ودكيلح وُؼ رًى فئْ ششهح اًتالد ا

 3غٕ رًىظح يلذُىْ أ  غِآاخ أو دػمذاخ ضشاػح أو غًِٔا ةشأْ ُؼذىياخ اًذلشيش وال يذؼٌِىْ ةؿشيلح ُتاششج أو غيش ُتاششج أ  ُعؤوًيح كآىٓيح ٓاد

األغثشاع دوْ اًثِثىافثلثح اًثاثؿثيثح  ُثٕ ال يظىص إغادج ٓعخ أو إغادج دىصيؼ أو إسظاي هزا اًذلشيش ةؿشيلح ُتاششج او غيش ُتاششج أل  شاظ آخش أو ٓششٖ هٌيًا أو طثضئثيثًا أل  غثشع 

  3اًِعتلح ُٕ ششهح اًتالد اًِاًيح

 هِا ٌٓفر االٓذتاٖ ةأْ هزٖ اًِػٌىُاخ ال دشوٍ دىضيح ةششاء أو ةيؼ أوساق ُاًيح أو الداار كشاس اظذشِاس 3

 3يػذتش أ  إطشاء اظذشِاس  يذازٖ اًِعذشِش ةٔاًء غٌى هزا اًذلشيش ظىاًء هاْ هٌيًا أو طضئيًا هى ُعؤوًيذه اًواٌُح وػذٖ

عثذثشثاس اظثذثشثِثاس  ُثؤهثٍ كثتثٍ ى ًُيغ اًمذف ُٕ هزا اًذلشيش أْ يعذاذَ أو يػذتش ُشىسج أو خياًسا أو أ  إطشاء آخش يِوٕ أْ يذؼلم ُعذلتال3 ًزًى فئٓٔا ٓثٔثطثؽ ةثاًثشطثىع إًث

 3االظذشِاس في ُشٍ هزٖ األدواخ االظذشِاسيح

 دؼذفظ ششهح اًتالد اًِاًيح ةظِيؼ اًؼلىق اًِشدتؿح ةمزا اًذلشيش3
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