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 كقاو االدغاالخ ودلٌٔح اًِيٌىُاخ 

 صًٕ اًسيىدًح

ُسظٌح  2016دفاكِر اًخسائش اًغافٌح ًضشهح صًٕ اًسيىدًح خالي اًشةً اًشاًص ُٕ ىاَ 

ٌٌُىْ سًاي خالي اًشةً اًِلاةٍ ُٕ اًياَ اًِاؽٍ ةضًادج  223ٌٌُىْ سًاي ُلاةٍ  267

 329ىٔذُا ةٌغر  2016% ىٕ اًشةً اًساةم ُٕ ىاَ 19%، ًوٕ اًخسائش آوِضر 20

ٌٌُىْ  845ٌٌُىْ سًاي، وةزًى ةٌغر اًخسائش اًغافٌح ًٌذسيح صهىس األوًى ُٕ ىاَ 

 %.24ٌٌُىْ سًاي ةاسدفاو  681سًاي ٓؼى 

ٓذٌظح اًشهىد فٍ ُىسّ  -وفلا ًتٌاْ اًضشهح  -ًأدٍ االسدفاو فٍ خسائش اًشةً اًشاًص 

اًغٌف واًِذقٌتاخ اًظذًذج ًذىسٌم اًتغِح ودشاطً ىذد اًؼظاض  فؾال ىٕ اسدفاو األىتاء 

اًذِىًٌٌح ىٌى اًضشهح ٓنشا ًٌضًادج اًوتٌشج فٍ سيش اًيائذ ةٌٕ اًتٔىن )اًساًتىس( ، ُٕ 

% ىٕ اًفذشج اًِِاسٌح 7طهح أخشي  دشاطير اًشاداخ اًشةً اًشاًص ُٕ اًياَ اًؼاًٍ ةٔستح 

ٌٌُىْ سًاي ٓنشا الٓخفاؼ دوٌفح اًشةك اًتٌٍٔ، ةٌِٔا  1,634ُٕ اًياَ اًِاؽٍ ُسظًٌح 

ٌٌُىْ سًاي، وةزًى اسدفً هاُط  16061% ًٌغٍ إًى 0.1دشاطً اطِاًٍ اًشةؽ ةٔستح 

%،اسدفً اًشةؽ كتٍ االىتاء اًذِىًٌٌح واًضهاج 64.93% إًى 58.3اطِاًٍ اًشةؽ ُٕ 

ٌٌُىْ سًاي ُلاةٍ  488% خالي اًشةً اًشاًص ُسظال 10واالسذهالن واإلففاء ةٔستح 

ٌٌُىْ سًاي فٍ ٓفس اًشةً اًياَ اًِاؽٍ ٓنشا الٓخفاؼ ُغاسًف اًذىصًً  441

ٌٌُىْ سًاي ودشاطً اًِغاسًف اًيِىٌُح واإلداسًح  534% ًذغٍ إًى 2واًذسىًم ةٔستح 

% 11ٌٌُىْ سًاي فٌِا اسدفً االسذهالن واإلففاء ةٔستح  39% ًذغٍ إًى 47ةٔستح 

   ٌٌُىْ سًاي.  442ٌٌُىْ سًاي سيىدي ُلاسٓح ًُ  490ًذغٍ إًى 

% ًوٕ االٓخفاؼ 5، دشاطير اًِتٌياخ ةٔستح 2016ةاًِلاسٓح ًُ اًشةً اًساةم ُٕ ىاَ 

فٍ ُغشوفاخ اًتًٌ واًذىصًً ودوٌفح اًخذُاخ ساهّ فٍ االٓخفاؼ اًٌِؼىل فٍ 

 خسائش اًضشهح.

% ُؼللًح 1ىٌى عيٌذ فذشج اًذسيح صهىس األوًى ُٕ اًياَ اًؼاًٍ اسدفير االًشاداخ 

ٌٌُىْ سًاي ةهاُط سةؽ  3,259% إًى 13ٌٌُىْ سًاي واسدفً إطِاًٍ اًشةؽ ةـ  5,126

 %.63.6اطِاًٍ كذسٖ 

ٌٌُىْ سًاي ُلاةٍ خساسج  2ٓؼى  2016ةٌغر اًخساسج اًذضغٌٌٌح خالي اًشةً اًشاًص ُٕ ىاَ 

ٌٌُىْ سًاي فٍ اًشًً اًشآٍ ُٕ ىاَ  108دضغٌٌٌح ةٌغر ٌٌُىْ سًاي فٍ اًشةً أًِامش و 

ٌٌُىْ سًاي فٍ اًذسيح صهىس   142، وةزًى ػللر اًضشهح خساسج دضغٌٌٌح دتٌغ 2016

 %.141ٌٌُىْ سًاي فٍ اًفذشج أًِامشج ةاسدفاو  59ُلاةٍ خساسج كذسها 

 10.7% إًى 9ةـ  2016ووفلًا إلىالْ اًضشهح، دشاطير كاىذج اًِضذشهٌٕ ةٔهاًح ستذِتش 

ٌٌُىْ ُضذشن ةٔهاًح ًىٌٓى ُٕ اًياَ اًساةم، ةٌِٔا ةٌغر  11.5ٌٌُىْ ُضذشن ُلاةٍ 

 ٌٌُىْ فٍ اًشةً اًساةم. 10.8

 281طاءخ أفؾٍ ُٕ دىكيادٔا ةخساسج   2016خسائش اًضشهح خالي اًشةً اًشاًص  ُٕ ىاَ 

ٌٌُىْ سًاي، وةٔاًء ىٌى ٓذائع اًشةً  298ٌٌُىْ سًاي وُذىسك دىكياخ اًِؼٌٌٌٕ وكذسٖ 

% إًى 4.4ةٔستح  2016اًشاًص، خفؾٔا دىكيادٔا اًساةلح إلًشاداخ اًضشهح خالي ىاَ 

% ىٕ 15ٌٌُىْ سًاي، ةٌِٔا آخفؾر اًخسائش اًغافٌح اًِلذسج ًٌياَ ةٔستح  6,728

ٌٌُىْ سًاي وًشطً رًى ةضوٍ أساسٍ إًى خفؿ  977اًذلذًشاخ اًساةلح إًى 

االسذهالن طشاء إفاًح أُذ سخغح اًضشهح، وٓتلٍ ىٌى دلٌِٔا اًساةم ًسهّ اًضشهح ىٔذ 

 سًاي ًٌسهّ. 7.9

 دشهٍ فذىم

 ُذًش األةؼاز واًِضىسج

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAهٔذاوي، أػِذ 

 ُؼٌٍ ُاًٍ أوي

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 زيادة المراكس اًذىعٌح
 7.90 اًلٌِح اًيادًح )سًاي(

 6.98 )سًاي( 2016أهذىةش  18اًسيش هِا فٍ 

 %13.2 اًيائذ اًِذىكً

  ةٌآاخ اًضشهح

 SE.7030 سُض دذاوي

 10.60 أستىو )سًاي( 52أىٌى سيش ًـ 

 5.45 أستىو )سًاي( 52أدٓى سيش ًـ 

 -16.9% اًذغٌش ُٕ أوي اًياَ

 3,083 أصهش )أًف سهّ( 3ُذىسك ػظّ اًذذاوي ًـ 

 4,074 اًشسٌِح اًسىكٌح )ٌٌُىْ سًاي(

 1,087 اًشسٌِح اًسىكٌح )ٌٌُىْ دوالس(

 583.73 األسهّ اًِغذسج )ٌٌُىْ سهّ(

  %(5هتاس اًِساهٌِٕ )أهشش ُٕ 

 %37.04 صشهح االدغاالخ اًِذٔلٌح ش. َ. ن 

 %5.97 ُؤسسح فادْ ًٌذظاسج واًِلاوالخ 

 %5.84 ُغًٔ اًتالسذٌى اًسيىدي 

 2015A 2016E 2017F 2018F دًسِتش  -ٓهاًح اًياَ اًِاًٍ 

 8.83 9.44 10.07 11.08 كٌِه أًِضأج /اًشةؽ كتٍ اًفىائذ واًؾشائث واالهالن

 2.48 2.58 2.67 2.68 كٌِه أًِضأج /االًشاداخ

 1.63 1.36 1.13 0.89 ُؾاىف اًلٌِح اًذفذشًح

 0.58 0.59 0.60 0.60 ُؾاىف االًشاداخ

 0.54 0.34 0.60 0.63 أًستح اًظاسًح ًألعىي

%9.3 ِٓى االًشاداخ  -0.2%  2.7%  2.0%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   
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سيىدًح  ُؤصش دذاوي كقاو االدغاالخ صًٕ ًا

 اًِغذس: دذاوي
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تٌياخ تٌياخ اًِ  اًيائذ ىٌى اًِ

 اًِغذس: اًلىائّ اًِاًٌح ًٌضشهح، دلذًشاخ أةؼاز اًتالد اًِاًٌح

 اًِغذس: اًلىائّ اًِاًٌح ًٌضشهح، 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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 كقاو االدغاالخ ودلٌٔح اًِيٌىُاخ 

 صًٕ اًسيىدًح

 ٔهائٌح ًٌلىائّ اًِاًٌح.اً كذ دخذٌف فشًلح ىشؼ ةٌآاخ اًلىائّ اًِاًٌح فٍ اًذلشًش ىٕ اًقشًلح اًذٍ دذتيها اًضشهح. وًوٕ ال دأسٌش ُٕ هزا االخذالف ىٌى أًذٌظح

A ،فيٌٌح :E ،دلذًشًح :F.ُذىكيح : 

 اًِغذس: اًلىائّ اًِاًٌح ًٌضشهح، دلذًشاخ أةؼاز اًتالد اًِاًٌح

 2014A 2015A 2016E 2017F 2018F كائِح اًذخٍ )ٌٌُىْ سًاي(

 76054 66913 66728 66741 66170 االًشاداخ 

 26496 26470 26428 26790 26948 دوٌفح اًِتٌياخ 

 26509 26484 26448 26259 26201 اًِغشوفاخ اًيِىٌُح واالداسًح وُغشوفاخ اًتًٌ واًذىصًً

(78) ُخغغاخ دًىْ وأخشي  63  68  68  70  

الربح قبل مصروفاث التمويل واالستهالك واإلطفاء والضرائب 
 10979 10891 10781 106,9 10111 والزكاة  

هاُط اًشةؽ كتٍ ُغشوفاخ اًذِىًٍ واالسذهالن واإلففاء 
%17.8 واًؾشائث واًضهاج   24.2%  26.5%  27.4%  28.1%  

 16587 16563 16823 16770 16633 االسذهالن واإلففاء

(415) الربح التشغيلي   (151)  (51)  1,8  19,  

(745.3) ُغشوفاخ اًذِىًٍ   (837.9)  (964.4)  (943.7)  (923.5)  

  28.9  28.3  27.5  7.4  9.4 أخشي 

(10,71) صافى الدخل   (97,)  (977)  (487)  (41,)  

%(20.6) اًيائذ ىٌى اًِتٌياخ   (14.4)%  (14.5)%  (8.5)%  (7.1)%  

      

 2014A 2015A 2016E 2017F 2018F كائِح اًِشهض اًِاًٍ )ٌٌُىْ سًاي(

 838 912 986 16378 16092 أًلذًح وُا فٍ ػوِها 

 16054 16070 16040 16093 16394 رُّ ُذًٔح 

 105 95 106 104 63 اًِخضوْ 

 16544 16529 16503 16521 16340 أخشي 

  10451  10614  10614  50196  10888 إجمالي الموجوداث قصيرة األجل 

            

 56349 56265 56018 56007 46296 عافى اًِىطىداخ اًشاةذح وُضشوىاخ دؼر اًذٔفٌز

 146934 156478 166018 166813 176469 ُىطىداخ غٌش ٌُِىسح 

 175 184 209 132 212 أخشي 

  10548,  109,8,  10,55,  ,1094,  10977, إجمالي الموجوداث طويلت األجل 

  50111,  50411,  50879,  60158,  40866, إجمالي الموجوداث 

            

 26250 66382 26234 26780 200 اًذًٕ كغٌش األطٍ واًِسذؼم ُٕ اًذًٕ فىًٍ األطٍ 

 299 293 285 286 266 رُّ دائٔح 

 26852 26794 26719 26698 26913 ُغشوفاخ ُسذؼلح 

 16157 997 850 735 519 أخشي 

  60448  110567  60189  60598  10898 مطلوباث قصيرة األجل 

            

 86037 46363 86688 86616 116187 دًٕ فىًٍ األطٍ

 66919 66716 66528 66382 56317 ُقٌىةاخ غٌش طاسًح 

  0584,  0988,  10474  ,5044  40565 حقوق المساهمين 

  50111,  50411,  50879,  60158,  40866, إجمالي المطلوباث وحقوق المساهمين 
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 كقاو االدغاالخ ودلٌٔح اًِيٌىُاخ 

 صًٕ اًسيىدًح

 صشغ ٓناَ اًذغٌٔف فٍ اًتالد اًِاًٌح

الوج ىٌى رًى، ًلىَ ٓناَ اًذلٌٌّ وى دسذخذَ اًتالد اًِاًٌح هٌوٍ اًذلٌٌّ اًخاظ ةها ُٕ سالز فتلاخ وديذِذ اًذىعٌاخ ىٌى اًتٌآاخ اًوٌِح واًوٌفٌح اًذٍ ًظِيها اًِؼٌٌىْ.

 اًهتىـ./ىدًذًٔا ةئدساض األسهّ اًِغقاج ؽِٕ إػذي ُٔافم اًذىعٌح اًذاًٌح ةٔاًء ىٌى سيش اإلغالق ، واًلٌِح اًيادًح اًذٍ ٓؼذدها، وإُوآٌح اًغي

 %.10اًلٌِح اًيادًح دضًذ ىٌى اًسيش اًؼاًٍ ةأهشش ُٕ   :زيادة المراكس

 %.10اًلٌِح اًيادًح دضًذ أو دلٍ ىٕ اًسيش اًؼاًٍ ةأكٍ ُٕ    حياد:

 %.10اًلٌِح اًيادًح دلٍ ىٕ اًسيش اًؼاًٍ ةأهشش ُٕ   ثخفيض المراكس: 

وف مش ًّ ًذّ دؼذًذ كٌِح ىادًح الٓذناس ُضًذ ُٕ اًذؼٌٌٍ أو اًتٌآاخ أو كىائّ ُاًٌح دفغٌٌٌح أو وطىد دغٌٌش طىهشي فٍ أداء اًضشهح أو دغٌش ثحت المراجعة:

 اًسىق أو أًح أستاب أخشي خاعح ةأةؼاز اًتالد اًِاًٌح.

 

 اًتالد اًِاًٌح
 

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

 9888 – 203 – 11 – 966+ اإلداسج اًياُح:

 0001 – 116 – 800 اًهادف اًِظآٍ:
 

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

 6280 – 290 – 11 – 966+  هادف:
 

 إداسج اًؼفه
 custody@albilad-capital.com اًتشًذ االًوذشوٍٓ:

 6259 – 290 – 11 – 966+  هادف:
 

 

 
 
 

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

 6250 – 290 – 11 – 966+  هادف:

 capital.com/research-www.albilad اًِىكً ىٌى اًضتوح:

 

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

 6230 – 290 – 11 – 966+  هادف:

 

 اًِغشفٌح االسذشِاسًح
 investmentbanking@albilad-capital.com اًتشًذ االًوذشوٍٓ:

 6256 – 290 – 11 – 966+  هادف:

 إخالء اًِسؤوًٌح

ًـٌـح وُـذًـشًـهـا وُـىمـفـٌـهـا ال ًـِـاةزًر صشهح اًتالد اًِاًٌح أكغى طهذ ًٌذأهذ ُٕ أْ ُؼذىي اًِيٌىُاخ اًِزهىسج فٍ هزا اًذلشًش عؼٌؼح ودكٌلح وًُ رًى فئْ صشهح اًتالد ا

 .ىٕ رًىظح ًلذُىْ أي ؽِآاخ أو ديهذاخ عشاػح أو ؽًِٔا ةضأْ ُؼذىًاخ اًذلشًش وال ًذؼٌِىْ ةقشًلح ُتاصشج أو غٌش ُتاصشج أي ُسؤوًٌح كآىٌٓح ٓاد

األغـشاؼ دوْ اًـِـىافـلـح اًـخـقـٌـح  ُـٕ ال ًظىص إىادج ٓسخ أو إىادج دىصًً أو إسساي هزا اًذلشًش ةقشًلح ُتاصشج او غٌش ُتاصشج ألي صخػ آخش أو ٓضشٖ هًٌٌا أو طـضئـٌـًا ألي غـشؼ 

  .اًِستلح ُٕ صشهح اًتالد اًِاًٌح

 هِا ٌٓفر االٓذتاٖ ةأْ هزٖ اًِيٌىُاخ ال دضوٍ دىعٌح ةضشاء أو ةًٌ أوساق ُاًٌح أو الدخار كشاس اسذشِاسي.

 .ًيذتش أي إطشاء اسذشِاسي ًذخزٖ اًِسذشِش ةٔاًء ىٌى هزا اًذلشًش سىاًء هاْ هًٌٌا أو طضئًٌا هى ُسؤوًٌذه اًواٌُح وػذٖ

سـذـضـاس اسـذـشـِـاسي ُـؤهـٍ كـتـٍ ى ًٌُس اًهذف ُٕ هزا اًذلشًش أْ ًسذخذَ أو ًيذتش ُضىسج أو خٌاًسا أو أي إطشاء آخش ًِوٕ أْ ًذؼلم ُسذلتال. ًزًى فئٓٔا ٓـٔـغـؽ ةـاًـشطـىو إًـ

 .االسذشِاس فٍ ُشٍ هزٖ األدواخ االسذشِاسًح

 دؼذفه صشهح اًتالد اًِاًٌح ةظًٌِ اًؼلىق اًِشدتقح ةهزا اًذلشًش.

 

 08100–37دغشًؽ هٌئح اًسىق اًِاًٌح سكّ 

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

