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 عامةنظرة 

  فٟ أوخٛبش ِسببمبً، اٌبذالث  ِشاخؼتٍِىٟ ٠معٟ بإػبدة اٌبذالث ٌّٛظفٟ اٌذٌٚت. ٚلذ حُ  اِشأػٍٕج اٌسؼٛد٠ت ٓ

 .ٌخشش١ذ إٌفمبث اٌدبس٠ت، دػّبً ٌخطػ اٌحىِٛت 6102ػبَ 

  اٌخم٠ُٛ اٌٙدشٞ إٌٝ اٌخم٠ُٛ )إٌٝ خبٔب حغ١١ش ٚلج إ٠ذاع اٌشٚاحب ِٓ  ٚلذ حٛلؼٕب سببمبً أْ حؼًّ ٘زٖ اٌّشاخؼت

% ِٓ إخّبٌٟ 01 ِب ٠ؼبدي ١ٍِبس لاير أٚ 01حٛاٌٟ ب خّبٌٟ ٔفمبث اٌشٚاحببإحخف١ط اٌشّسٟ اٌٙدشٞ( ػٍٝ 

١ٍِبس لاير  01حٛاٌٟ ب حخف١ط ٘زا اٌبٕذ ِٓ ا١ٌّضا١ٔتببٌخبٌٟ ٔؼخمذ أٔٗ حُ . اٌمطبع اٌؼبَٚفبث اٌشٚاحب فٟ ِصش

 . 6102ِٓ ِٕز أوخٛبش ػبَ 

  ْاٌبذالث، لبِج اٌبٕٛن بإػبدة خذٌٚت اٌمشٚض ٌّٛظفٟ اٌذٌٚت ٚلذ افخشظٕب اْ ٠بٍغ ِخٛسػ  ِشاخؼتبؼذ إػال

، حٛلؼبٔب أْ ٠ٕخفط سبس١تاألإٌّخدبث األسش ػٍٝ  أفبقببفخشاض ثببث %. 01ٚ حٛاٌٟ االٔخفبض فٟ اٌشٚاحب

 %. 61 بحٛاٌٟ اإلٔفبق ػٍٝ اٌىّب١ٌبث

  ْاٌبذالث ِٕٚٙب: ِشاخؼتشٙذث اٌسؼٛد٠ت ػذداً ِٓ األحذاد اإل٠دبب١ت ِٕز إػال 

  6103اٌّبٌٟ، ِغ ّٔٛ بس١ػ فٟ ١ِضا١ٔت اٌؼبَ  اٌخٛاصْاإلػالْ ػٓ بشٔبِح . 

 ٕسبػذ ػٍٝ ححس١ٓ اٌس١ٌٛت  ١ٍِبس دٚالس، ِّب 03سؼٛد٠ت بم١ّت ٌٍحىِٛت ذاث ٔدبذ إغالق س

 .ِح١ٍبً 

 بسذاد االٌخضاِبث اٌحى١ِٛت  االٌخضاَ، ِغ ِٓ اٌّسخحمبث١ٍِبس لاير ِٓ  011ٌـ  سذاد اٌحىِٛت

 . ٠َٛ 21خالي 

 أسؼبس إٌفػ. فٟ إحفبل١ت ِٕظّت أٚبه ٌخفط إٔخبج إٌفػ ِٚبحبؼٙب ِٓ اسحفبع 

 اٌّشسَٛ ال اْ إ١ت ٘زٖ األحذاد، إال إٔٔب ٔؼخمذ أٔٗ وبْ ٌٙب أثش ِببشش غف١ف ػٍٝ األسش ٚاألفشاد. سغُ إ٠دبب

لذ غ١ش ِذٜ األثش اإل٠دببٟ ػٍٝ األسش. ٚٔؼخمذ أْ ػٛدة اٌّبظٟ اٌٍّىٟ اٌزٞ حُ اإلػالْ ػٕٗ فٟ ٔٙب٠ت األسبٛع 

األسش ػٍٝ اٌىّب١ٌبث بٕسبت  ذي إٔفبق%، وّب سخض٠ذ ِٓ ِؼ06اٌبذالث سخض٠ذ ِٓ ِخٛسػ دخً األسشة بٕسبت 

61.% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعادة البدالت: أهم المستفٌدٌن من 1العرض 

 لقطاعا الشركة

 الكمالَاث -التجزئت  سبوٛ اٌحى١ش،خش٠ش، اوسخشا،

 السلع األساسَت - التجزئت سٛاق اٌّضسػتأاٌؼث١ُ، 

 األغذٍت سذافىٛ، حٍٛأٟ اٌّشاػٟ، صبفٛال، ٔبدن،

 السَاحت والسفز ٌخذِبث األسظ١ت، اٌخ٠ّٛٓ، ِدّٛػت اٌحى١شاٌط١بس، ا

  القطاعاث األخزى اٌبٕٛن، االحصبالث
 اٌّصذس: أبحبد األٍٟ٘ وبب١خبي
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 ِذٜ األثش اإل٠دببٟ ػٍٝ اإلٔفبق

 %...21إعادة البدالث تزفع متوسط الزواتب بنسبت 

% ِٓ ػذد ِٛظفٟ ١ٍ5929ْٛ ِٛاغٓ سؼٛدٞ، أٞ ِ ١ٍِ0204ْٛ فشد )ُِٕٙ  0261 اٌمطبع اٌؼب٠َبٍغ ػذد ِٛظفٟ 

% ِٓ ػذد ١ٍِ0229ْٛ ِٛاغٓ سؼٛدٞ،  ١ٍِ0239ْٛ فشد فٟ اٌمطبع اٌخبص )ُِٕٙ  0122( ِمببً اٌؼبَاٌمطبع 

٠حذ ِٓ  ِٛظفٟ اٌمطبع اٌخبص(. ٚبّب أْ ِؼظُ اٌّٛظف١ٓ غ١ش اٌسؼٛد١٠ٓ ُ٘ ِٓ اٌؼّبي رٚٞ اٌذخً إٌّخفط ِّب

اٌىّب١ٌبث ٚٔخ١دت ٌبشاِح اٌسؼٛدة، فإٕٔب ٔشوض فمػ ػٍٝ اٌّٛاغ١ٕٓ اٌسؼٛد١٠ٓ وذاػُ ٌّٕٛ لذسحُٙ ػٍٝ اإلٔفبق ػٍٝ 

% 91ٛظف سؼٛدٞ، ٕ٘بن ١ٍِِْٛ  6256. ِٚٓ ب١ٓ ىّب١ٌبث ٚ إٌّٛ بشىً ػبَ فٟ لطبع اٌخدضئتاإلٔفبق ػٍٝ اٌ

اٌحىِٛت ٌٍبذالث، فمذ  ِشاخؼتلاير بؼذ  ١ٍِبس 01 بّمذاس سٕٛٞاٌ خفط االٔفبقٚببػخببس . ؼبَِٛظف١ٓ فٟ اٌمطبع اٌ

ٔؼخمذ أْ إػبدة اٌبذالث س١ٕخح ػٕٙب اسحفبع بزٌه %. 01ٚ بحٛاٌٟ حٛلؼٕب سببمبً أْ ٠بٍغ ِخٛسػ أخفبض اٌشٚاحب

 %. 06+ بحٛاٌِٟخٛسػ اٌشٚاحب 

 %12 بنسبت ....ٍؤدً إلي ارتفاع اإلنفاق علي الكمالَاث

لاير  00,160اٌشٙشٞ ٌألسش إٌٝ اٌّسخٜٛ اٌسببك ػٕذ  ػبدة اٌبذالث، ٔخٛلغ أْ ٠شحفغ ِخٛسػ اإلٔفبقِغ ا

ٌّخبمٟ ٔسب١بً، ٔؼخمذ أْ اٌّبٍغ ا تألسبس١ٌّٕخدبث ا%(، حسب ا١ٌٙئت اٌؼبِت ٌإلحصبء. ٚبثببث اإلٔفبق ػٍٝ ا06)+

٘زٖ  حٍٍٕب%(. ٚلذ 61+لاير )ببسحفبع  07134لاير إٌٝ  67432شحفغ بشىً وب١ش ِٓ ٌإلٔفبق ػٍٝ اٌىّب١ٌبث س١

 اٌدذ١ٌٚٓ اٌخب١١ٌٓ:  ِٓ خاليإٌخبئح اظٙشٔب شاظبث ٚاالفخ

 

 البدالت( اعادة: متوسط اإلنفاق الشهري المتوقع لألسر )قبل وبعد 1العرض 

 

 

البدالثإعادة قبل    

 % من اإلجمالٌ لاير  

ت
ٌا
س
سا
أل
 ا

 %18 1,907 األغذٌة
 %20 2,061 اإلٌجارات
 %4 378 الخدمات
2 201 الرعاٌة الصحٌة 
 %5 507 الصٌانة
 %6 653 االتصاالت
 %3 290 التعلٌم
 %14 1,497 الخدمات

 %72 7,494 إجمالً األساسٌات

ت
ٌا
مال
لك
 ا

 %5 522 المالبس
 %5 493 المطاعم
 %2 257 الترفٌه
 %7 679 األثاث
 %9 926 كمالٌات أخرى

 %28 2,876 إجمالً الكمالٌات

10 10,370 المجموع الكلً % 
 

 

البدالثإعادة بعد   

 التغََز% % من اإلجمالٌ لاير  

ت
ٌا
س
سا
أل
 ا

 %12 %18 2,119 األغذٌة
 %0 %18 2,061 اإلٌجارات
 %0 %3 378 الخدمات
 %0 %2 201 الرعاٌة الصحٌة
 %0 %4 507 الصٌانة
 %12 %6 726 االتصاالت
 %0 %3 290 التعلٌم
 %12 %14 1,663 الخدمات

األساسٌاتإجمالً   7,945 69% 6% 

ت
ٌا
مال
لك
 ا

 %25 %6 649 المالبس
 %25 %5 613 المطاعم
 %25 %3 320 الترفٌه
 %25 %7 844 األثاث
 %25 %10 1,152 كمالٌات أخرى

 %25 %31 3,578 إجمالً الكمالٌات

 %12 %100 11,523 المجموع الكلً 
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 أبحبد األٍٟ٘ وبب١خبي اٌّصذس: ا١ٌٙئت اٌؼبِت ٌإلحصبء،

 

 اٌّصذس: ا١ٌٙئت اٌؼبِت ٌإلحصبء، أبحبد األٍٟ٘ وبب١خبي
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 تقٌٌمات األهلً كالبٌتال االستثمارٌة

 شهراً القادمة 06% خالل الـ 01ٌزٌد عن  سعر متوفعالسعر المستهدف ٌمثل  زٌادة

 شهراً القادمة 06% خالل الـ 01 % و هبوط متوقع أقل من 01ارتفاع متوقع بٌن  سعرستهدف ٌمثل السعر الم محاٌد

 شهراً القادمة 06% خالل الـ 01السعر المستهدف ٌمثل هبوط متوقع فً سعر السهم ٌزٌد عن  انخفاض

المتعلقة بالشركة و السوق بشكل عام2 ٌتم تحدٌد السعر المستهدف  سعار تعتبر عرضة لعدد من عوامل المخاطرة شهرا2ً هذه األ 06ٌقوم المحللون بوضع أسعار مستهدفة للشركات خالل  السعر المستهدف
 شهراً القادمة 06لكل سهم باستخدام طرق تقٌٌم ٌختارها المحلل و التً ٌعتقد أنها تمثل أفضل الطرق لتحدٌد السعر خالل الـ 

 تعرٌفات أخرى

NR:  األهلً كابٌتال مستشاراً فً عملٌات اندماج أو استحواذ أو أٌة صفقات استراتٌجٌة غٌر مقٌم2 تم اٌقاف التقٌٌم االستثماري مؤقتا2ً هذه العملٌة تعتبر متوافقة مع األنظمة و القوانٌن و األحداث ذات العالقة كأن ٌكون
 ألخرى2تكون فٌها الشركة أحد األطراف باإلضافة إلى بعض األحداث ا

CS: تعلٌق التغطٌة2 قام األهلً كابٌتال بتعلٌق تغطٌة هذه الشركة 

NC: ٌقم األهلً كابٌتال بتغطٌة هذه الشركة مغٌر مغطى2 ل 

 

 هامة معلومات

ذه الوثٌقة2 كما ٌشهدون  بأنه لٌس لدٌهم أو لشركائهم أو ُمعالٌهم )فً موضوع ه ٌشهد محررو هذه الوثٌقة بأن اآلراء التً أعربوا عنها تعبر تعبًٌرا دقٌقا عن آرائهم الشخصٌة بشأن األوراق المالٌة والشركات التً هً
أوراق هلً كابٌتال( أو الشركات التابعة لها لصال  أطراف أخرى  قد تمتل  حال تواجدهم( أي انتفاع من األوراق المالٌة التً هً موضوع هذه الوثٌقة2 الصنادٌق االستثمارٌة التً تدٌرها شركة األهلً المالٌة )األ

أو أكثر من الشركات المذكورة أعاله2  شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( أو الشركات التابعة لها قد تمتل  أوراق مالٌة أو أموال أو  صنادٌق ٌدٌرها طرف آخر  فً واحدة مالٌة والتً هً موضوع هذه الوثٌقة2
االستثمارات  روحة للعامة تستثمر بأوراق مالٌة مشار إلٌها فً هذه الوثٌقة كجزء من محفظة متنوعة والتً لٌست لدٌهم علٌها أي سلطة إلدارتها2 إدارةمحررو هذه الوثٌقة قد ٌمتلكون أوراًقا مالٌة فً صنادٌق مط

 ا لهذه الوثٌقة أو وردت بها2   المصرفٌة  بشركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( قد تكون فً طور طلب أو تنفٌذ خدمات مربحة للشركات التً إما أن تكون موضوعً 

ط، و ال ٌجوز نسخها أو إعادة توزٌعها ألي شخص آخر2 ال تعد هذه تم إصدار هذا الوثٌقة إلى الشخص الذي خصته شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال(  بها2 وتهدف هذه الوثٌقة إلى عرض معلومات عامة فق
ن هذه الوثٌقة لم ٌتم إعدادها بهدف بٌع أي ورقة مالٌة2 كما لم ٌؤخذ فً االعتبار عند إعداد هذه الوثٌقة مدى مالءمتها لالحتٌاجات االستثمارٌة للمتلق2ً و بصفة خاصة، فإ الوثٌقة عرضا أو تحفٌزا فٌما ٌخص شراء أو

ي شخص ٌستلم هذه الوثٌقة2 و توصً شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( كل مستثمر محتمل  الحصول تلبٌة أي أهداف استثمارٌة معٌنة، أو أوضاع مالٌة، أو قدرة على تحمل المخاطر، أو أي احتٌاجات أخرى أل
عتبار كل من المخاطر والعوائد ارٌة ذكرت فً هذه الوثٌقة قد أخذت فً االعلى استشارة  قانونٌة ، و خدمات مالٌة و محاسبٌة إرشادٌة والتً  ستحدد مدى مالءمة االستثمار الحتٌاجات  المستثمر2 أي توصٌات استثم

 هذه الوثٌقة، محتوٌات بالتحقق من منفردة كابٌتال األهلً  تقم لم ولكن موثوق بها، مصادر ٌعتقد بأنها من األهلً كابٌتال  قبل من تجمٌعها أو التوصل إلٌها تم قد الوثٌقة هذه فً الواردة واآلراء المعلومات المتوقعة2إن
مدى نزاهة ودقة واكتمال وصحة المعلومات واآلراء الواردة فً هذه  على باالعتماد ٌتعلق فٌما ضمنٌة أو معلنة سواء أي زعم أو ضمانة  ٌوجد ال كاملة، وتبًعا لذل  فإنه غٌر موجزة أو تكون قد المحتوٌات تل  وأن

من استخدام هذه الوثٌقة أو أي من محتوٌاتها، أو أي خسارة قد تنشأ عن أي معلومات ذات صلة بهذه الوثٌقة، أو أي من  الوثٌقة2 إن شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( لن تكون مسئولة عن أي خسارة قد تنشأ
به القوانٌن واألنظمة واجبة التطبٌق2 إن جمٌع اآلراء والتقدٌرات  تتحقق ألقصى حد تسم  التوقعات المالٌة، أو تقدٌرات القٌم العادلة، أو البٌانات المتعلقة بالنظرة العامة المستقبلٌة المذكورة فً هذه الوثٌقة والتً قد ال

بلٌة2 إن المستق للنتائج مؤشًرا ٌعد ال استثمار ألي السابق األداء إشعار مسبق2 إنالواردة فً هذه الوثٌقة تمثل رأي و تقدٌر شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( بتارٌخ إصدار هذه الوثٌقة، وهً خاضعة للتغٌٌر دون 
 تثمر على مبلغ أقل من ذل  الذي استثمره فً األصل2 باإلضافة إلى ذل ، فإنهقٌمة األوراق المالٌة، والعائد الممكن تحقٌقه منها، وأسعارها وعمالتها ٌمكن أن تتغٌر صعوًدا أو هبوًطا، و من المحتمل أن ٌحصل المس

الوثٌقة بدون 2 كما أن التذبذب فً سعر العمالت ٌمكن أن ٌؤدي إلى تأثٌر سلبً على قٌمة أو سعر أو دخل الورقة المالٌة2 ال ٌجوز نسخ أي جزء من هذه االستثمار فً األوراق المالٌة على الرسوم بعض تفرض قد
السعودٌة فً أي مكان ٌحظر توزٌعها بموجب القانون2 وٌتعٌن على متلقًٌ هذه الوثٌقة تصرٌ  كتابً من شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( 2 كما ال ٌجوز توزٌع هذه الوثٌقة أو نسخة منها خارج المملكة العربٌة 

 أن ٌطلعوا وٌلتزموا بأي قٌود قد تنطبق علٌها2 إن قبول هذه الوثٌقة ٌعنً موافقة المتلقً و التزامه بالقٌود السابق ذكرها2

، ٌجٌز للشركة التعامل بصفة أصٌل ووكٌل والتعهد بالتغطٌة، واإلدارة والترتٌب وتقدٌم 12192-03السوق المالٌة بموجب ترخٌص رقم  شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( هً شركة مرخصة من قبل هٌئة
 عودٌة2، المملكة العربٌة الس 00951، الرٌاض  66602بالرٌاض، ص ب  المل  سعودالمشورة والحفظ فً األوراق المالٌة2 وعنوان مركزها الرئٌسً المسجل6 شارع 
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