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 كطاع اًضساغح واًطٔاغاخ اًغزائٌح

 ٓادن

ُؼللح سةؼًا  0204أغٌٔر ششهح ٓادن غٕ ٓذائظها اًِاًٌح األوًٌح ًٌشةؼ اًشآٍ ُٕ غاَ 

 1370% غٕ اًشةؼ اًِِاسٍ واًزي ةٌغر أسةاػه 374ٌٌُىْ سًاي ةاسدفاع  1570ضافًٌا ةٌغ 

% غٕ اًشةؼ اًعاةم7 ةٔاًء غٌى رًى اسدفػر أسةاغ 2476ٌٌُىْ سًاي، فٌِا اسدفػر ةٔؼى 

ٌٌُىْ سًاي7 فاكر ٓذائع  4071% ادطٍ إًى 075أًطف األوي ُٕ اًػاَ اًؼاًٍ ةٔؼى 

 ٌٌُىْ سًاي7         11اًششهح خالي اًشةؼ اًشآٍ ُٕ اًػاَ دىكػادٔا اًتاًغح 

ُلاسٓح ةاًفذشج  0204أسطػر اًششهح ِٓى أسةاػها خالي اًشةؼ اًشآٍ وأًطف االوي ُٕ غاَ 

اًِِاسٌح ُٕ اًػاَ اًعاةم إًى آخفاع دوٌفح ُذخالخ اإلٓذاض وصًادج أظػاس ُٔذظاخ 

اًلطاع اًضساغٍ وصًادج اًوفاءج اًذشغٌٌٌح، ورًى غٌى اًشغّ ُٕ أسش اسدفاع أظػاس اًىكىد 

ُلاسٓح ةاًفذشج اًِِاسٌح ُٕ اًػاَ اًعاةم7 ةاًِلاةٍ اسدفػر ُطاسًف اًتٌؼ واًذىصًؼ 

واًِطاسًف اًػِىٌُح واإلداسًح ٓذٌظح اًذىظؼ فٍ األٓشطح اًتٌػٌح ًلطاع األًتاْ 

واًذطٌٔؼ اًغزائٍ، ةاإلغافح إًى صًادج دوٌفح اًذِىًٍ واًذعهٌالخ اًتٔوٌح ٌٓظح اسدفاع 

دوٌفح اإلكشاع وصًادج ػظّ اًلشوع ًذِىًٍ دىظػاخ اًششهح7 هِا أسشخ اًِطشوفاخ 

واإلًشاداخ األخشي ظٌتًا غٌى ضافٍ األسةاغ، ةٌِٔا هاْ ًِخطظ اًضهاج أسشًا إًظاةًٌا غٌى 

 ضافٍ األسةاغ ُلاسٓح ةاًفذشج اًِِاسٌح ُٕ اًػاَ اًعاةم7 

ُٕ طهح أخشي، ِٓر ُتٌػاخ كطاع األًتاْ واًذطٌٔؼ اًغزائٍ خالي أًطف األوي ُٕ 

%, فٍ ػٌٕ دشاطػر ُتٌػاخ اًلطاع اًضساغٍ خالي ٓفغ اًفذشج 277اًػاَ اًظاسي ةٔعتح 

% ٓذٌظح دىكف صساغح وُتٌػاخ اًلِؽ ُِا أدي إًى آخفاع إطِاًٍ ُتٌػاخ 1470ةٔعتح 

 %0727اًششهح ةٔعتح 

% ػٌص ِٓر ُتٌػاخ 0373وةاًِلاسٓح ُؼ اًشةؼ اًعاةم، كفضخ ُتٌػاخ اًششهح ةٔعتح 

% ةذغّ أظاظٍ ُٕ ُتٌػاخ شػش سُػاْ 0577كطاع األًتاْ واًذطٌٔؼ اًغزائٍ ةٔعتح 

ودغٌش األِٓاط االظذهالهٌح خالي فذشج اًطٌف ًِٔذظاخ األًتاْ واًػطائش، فٌِا ػللر 

% ٓذٌظح دغٌش ُىاظّ اًضساغح واًؼطاد7 010ُتٌػاخ اًلطاع اًضساغٍ ِٓىًا هتٌشًا ةٌغ ٓؼى 

ةاًِلاةٍ اسدفػر ُطاسًف اًتٌؼ واًذىصًؼ ُلاسٓح ةاًشةؼ اًعاةم ةعتث اًذىظؼ فٍ 

اًػٌٌِاخ اًتٌػٌح، فٍ ػٌٕ آخفػر اًِطاسًف اًػِىٌُح واإلداسًح7 هِا أسش اسدفاع 

ُطاسًف اًذِىًٍ واًذعهٌالخ اًتٔوٌح ةاإلغافح إًى اًِطشوفاخ واإلًشاداخ األخشي 

 ظٌتًا غٌى ضافٍ أسةاغ اًششهح7

اسدفؼ اًػائذ غٌى اًِتٌػاخ ةشوٍ طفٌف خالي أًطف األوي ُٕ اًػاَ اًؼاًٍ ًٌطٍ 

% خالي اًفذشج اًِِاسٌح ُٕ اًػاَ اًعاةم، ورًى ةذغّ ُٕ 372% ُلاةٍ 370إًى 

 آخفاع دوٌفح ُذخالخ اإلٓذاض وصًادج اًوفاءج اًذشغٌٌٌح7

كِٔا ةِشاطػح هىاُش اًشةؼٌح ًٌششهح فٍ ظٍ آخفاع ُذخالخ اإلٓذاض ػٌص ٓذىكؼ أْ 

ٌٌُاس سًاي، فٌِا ًتٌغ ضافٍ األسةاغ ٓؼى  072ٓؼى  0204دتٌغ ُتٌػاخ اًششهح خالي غاَ 

سًاي  0277سًاي إًى  0176ٌٌُىْ سًاي, ًزًى ٓشفؼ دلٌٌِٔا ًعهّ اًششهح ُٕ ُٕ  01374

 ُؼ اًذىضٌح ةضًادج اًِشاهض7

 دشهٍ فذغم

 ُذًش األةؼاز واًِشىسج

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأػِذ هٔذاوي، 

 ُؼٌٍ ُاًٍ أوي

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 ُؼِذ ػعاْ غطٌه

 ُؼٌٍ ُاًٍ

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 زيادة المراكس اًذىضٌح

 02772 اًلٌِح اًػادًح )سًاي(
 00725 )سًاي( 0204ًىًٌى  07اًعػش هِا فٍ 

 %0276 اًػائذ اًِذىكؼ

  ةٌآاخ اًششهح

 SE.6010 سُض دذاوي

 34.00 أظتىع )سًاي( 30أغٌى ظػش ًـ 

 15.15 أظتىع )سًاي( 30أدٓى ظػش ًـ 

 -23.3% اًذغٌش ُٕ أوي اًػاَ

 952 أشهش )أًف ظهّ( 1ُذىظط ػظّ اًذذاوي ًـ 

 1,903 اًشظٌِح اًعىكٌح )ٌٌُىْ سًاي(

 508 اًشظٌِح اًعىكٌح )ٌٌُىْ دوالس(

 84.7 األظهّ اًِطذسج )ٌٌُىْ ظهّ(

  %(3هتاس اًِعاهٌِٕ )أهشش ُٕ 

 %0272 ضٔذوق االظذشِاساخ اًػاُح

 %6711 غتذهللا غتذاًػضًض ضاًؽ اًشاطؼٍ

 %4733 ششهح أوكاف ظٌٌِاْ ةٕ غتذاًػضًض اًشاطؼٍ

 0202A 0203A 0204E 0205F دًعِتش  -ٓهاًح اًػاَ اًِاًٍ 

كٌِه أًِشأج /اًشةؽ كتٍ ُطشوفاخ اًذِىًٍ 
 4742 5727 5761 7704 واالظذهالن واإلطفاء واًضهاج

 0720 0725 0731 0746 كٌِه أًِشأج /االًشاداخ

 01702 02700 01731 05765 ُػاغف اًشةؼٌح

%076 غائذ األسةاغ  072%  070%  070%  

 0700 0712 0717 0730 ُػاغف اًلٌِح اًذفذشًح

 2754 2757 2760 2770 ُػاغف االًشاداخ

 2772 2743 2770 2762 ٓعتح سأط اًِاي اًػاٍُ

%573 ِٓى االًشاداخ  0174%  072%  177%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 ُ شش دذاوي كطاع اًضساغح واًطٔاغاخ اًغزائٌح ٓادن
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ِتٌػاخ اًِتٌػاخ ػائذ غٌى ًا  ًا

 اًِطذس8 اًلىائّ اًِاًٌح ًٌششهح، دلذًشاخ أةؼاز اًتالد اًِاًٌح

 اًِطذس8 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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 كطاع اًضساغح واًطٔاغاخ اًغزائٌح

 ٓادن

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

  032270  020072  013270  025072  070670 إطِاًٍ االًشاداخ 

  005675  001070  000270  000176  025070 دوٌفح اًِتٌػاخ 

  46170  45275  44670  34770  30372 اًِطشوفاخ اًػِىٌُح واالداسًح وُطشوفاخ اًتٌؼ واًذىصًؼ

(072) ُخططاخ، ضافٍ   176  0070  0072  0070  

  53133  49832  46036  37535  33336 الربح قبل مصروفاث التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

%0571 هاُش اًشةؽ كتٍ ُطشوفاخ اًذِىًٍ واإلطفاء واالظذهالن واًػشائث واًضهاج  0670%  0774%  0275%  0070%  

  10070  12072  04373  00576  02172 االظذهالهاخ واإلطفاءاخ

  20932  19539  19531  14738  13032 الربح التشغيلي 

(1377) ضافى ُطاسًف اًذِىًٍ   (1573)  (2375)  (3176)  (3672)  

  270  270  271  275  077 دخٍ االظذشِاس

(172)  476 أخشي  (274)  275  070  

  15236  14330  14931  10739  10430 الربح قبل الزكاة والضريبت 

  577  572  575  275  176 اًضهاج واًػشًتح 

  14437  13536  14133  10732  10032 صافى الدخل 

%370 اًػائذ غٌى اًِتٌػاخ   370%  472%  374%  376%  

      

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

  02574  02174  02070  5474  1772 أًلذًح واظذشِاساخ كطٌشج األطٍ

  10377  10470  10070  07372  05776 رُّ ُذًٔح

  30172  32070  32274  25370  22571 اًِخضوْ 

  5075  5070  5074  6074  5274 أخشي 

  1.01932  99239  99536  92938  84037 إجمالي الموجوداث قصيرة األجل 

            

  0,43276  0,33075  0,20271  0,22270  0,63277 ضافى اًِىطىداخ اًشاةذح  وُىطىداخ ػٌىًح

  12772  10770  15175  20573  05570 ُششوغاخ دؼر اًذٔفٌز

  2277  1670  1472  0571  0477 أخشي

  3.04531  2.90931  2.83031  2.49930  2.15438 إجمالي الموجوداث طويلت األجل 

  4.06433  3.90139  3.82537  3.42838  2.99535 إجمالي الموجوداث 

            

  32776  75675  35272  52475  44073 اًذًٕ كطٌش األطٍ واًِعذؼم ُٕ اًذًٕ طىًٍ األطٍ 

  17771  14470  12272  04672  00070 رُّ دائٔح 

  06274  05470  05173  00672  01076 أخشي 

  1.12937  1.52130  1.08339  1.10331  1.00734 مطلوباث قصيرة األجل 

            

  0,07071  54170  0,02073  73074  52271 دًٕ طىًٍ األطٍ

  060704  035724  012755  002705  73722 ُطٌىةاخ غٌش طاسًح 

  1.56232  1.46038  1.36435  1.25839  1.15234 حقوق المساهمين 

  4.06433  3.90139  3.82537  3.42838  2.99535 إجمالي المطلوباث وحقوق المساهمين 

      

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

  32377  27173  32274  13172  00571 اًذذفلاخ أًلذًح ُٕ األٓشطح اًذشغٌٌٌح

(02777)  00770  03374  12375 اًذذفلاخ أًلذًح ُٕ األٓشطح اًذِىًٌٌح  (2272)  

(21272) اًذذفلاخ أًلذًح ُٕ األٓشطح االظذشِاسًح  (35277)  (37770)  (16070)  (23577)  

(071) اًذغٌش فٍ أًلذ  1574  0274  072  272  

  02574  02174  02070  5474  1772 أًلذ فٍ ٓهاًح اًفذشج

 ٔهائٌح ًٌلىائّ اًِاًٌح7اً كذ دخذٌف طشًلح غشع ةٌآاخ اًلىائّ اًِاًٌح فٍ اًذلشًش غٕ اًطشًلح اًذٍ دذتػها اًششهح7 وًوٕ ال دأسٌش ُٕ هزا االخذالف غٌى أًذٌظح

A ،8 فػٌٌحE ،8 دلذًشًحF78 ُذىكػح 

 اًِطذس8 اًلىائّ اًِاًٌح ًٌششهح، دلذًشاخ أةؼاز اًتالد اًِاًٌح
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 كطاع اًضساغح واًطٔاغاخ اًغزائٌح

 ٓادن

 ششغ ٓظاَ اًذطٌٔف فٍ اًتالد اًِاًٌح

غالوج غٌى رًى، ًلىَ ٓظاَ اًذلٌٌّ 7 ودعذخذَ اًتالد اًِاًٌح هٌوٍ اًذلٌٌّ اًخاص ةها ُٕ سالز طتلاخ  ودػذِذ اًذىضٌاخ غٌى اًتٌآاخ اًوٌِح واًوٌفٌح اًذٍ ًظِػها اًِؼٌٌىْ

 اًهتىط7/ىدًذًٔا ةإدساض األظهّ اًِغطاج غِٕ إػذي ُٔاطم اًذىضٌح اًذاًٌح ةٔاًء غٌى ظػش اإلغالق ، واًلٌِح اًػادًح اًذٍ ٓؼذدها، وإُوآٌح اًطػ

 %027اًلٌِح اًػادًح دضًذ غٌى اًعػش اًؼاًٍ ةأهشش ُٕ   :زيادة المراكس

 %027اًلٌِح اًػادًح دضًذ أو دلٍ غٕ اًعػش اًؼاًٍ ةأكٍ ُٕ    حياد:

 %027اًلٌِح اًػادًح دلٍ غٕ اًعػش 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:

 اًعىق أو أًح أظتاب أخشي خاضح ةأةؼاز اًتالد اًِاًٌح7

 

 اًتالد اًِاًٌح
 

 خذُح اًػِالء
 clientservices@albilad-capital.com اًتشًذ االًوذشو8ٍٓ

 7666 – 021 – 00 – 744+ اإلداسج اًػاُح8

 2220 – 004 – 622 اًهادف اًِظا8ٍٓ
 
 
 
 

 إداسج األضىي
 abicasset@albilad-capital.com اًتشًذ االًوذشو8ٍٓ

 6280 – 290 – 00 – 744+  هادف8
 
 

 

 

 

 إداسج األةؼاز واًِشىسج
 research@ albilad-capital.com اًتشًذ اإلًوذشو8ٍٓ

 6250 – 290 – 00 – 744+  هادف8

 capital.com/research-www.albilad اًِىكؼ غٌى اًشتوح8

 

  إداسج اًىظاطح
 abicctu@albilad-capital.com اًتشًذ االًوذشو8ٍٓ

 6230 – 290 – 00 – 744+  هادف8

 

 اًِطشفٌح االظذشِاسًح
 investment.banking@albilad-capital.com اًتشًذ االًوذشو8ٍٓ

 6256 – 290 – 00 – 744+  هادف8

 إخالء اًِع 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

 7غٕ رًىظح ًلذُىْ أي غِآاخ أو دػهذاخ ضشاػح أو غًِٔا ةشأْ ُؼذىًاخ اًذلشًش وال ًذؼٌِىْ ةطشًلح ُتاششج أو غٌش ُتاششج أي ُع وًٌح كآىٌٓح ٓاد

األغـشاع دوْ اًـِـىافـلـح اًـخـطـٌـح  ُـٕ ال ًظىص إغادج ٓعخ أو إغادج دىصًؼ أو إسظاي هزا اًذلشًش ةطشًلح ُتاششج او غٌش ُتاششج ألي شخظ آخش أو ٓششٖ هًٌٌا أو طـضئـٌـًا ألي غـشع 

  7اًِعتلح ُٕ ششهح اًتالد اًِاًٌح

 هِا ٌٓفر االٓذتاٖ ةأْ هزٖ اًِػٌىُاخ ال دشوٍ دىضٌح ةششاء أو ةٌؼ أوساق ُاًٌح أو الدخار كشاس اظذشِاسي7

 7ًػذتش أي إطشاء اظذشِاسي ًذخزٖ اًِعذشِش ةٔاًء غٌى هزا اًذلشًش ظىاًء هاْ هًٌٌا أو طضئًٌا هى ُع وًٌذه اًواٌُح وػذٖ

عـذـشـاس اظـذـشـِـاسي ُـ هـٍ كـتـٍ ى ًٌُغ اًهذف ُٕ هزا اًذلشًش أْ ًعذخذَ أو ًػذتش ُشىسج أو خٌاًسا أو أي إطشاء آخش ًِوٕ أْ ًذؼلم ُعذلتال7 ًزًى فإٓٔا ٓـٔـطـؽ ةـاًـشطـىع إًـ

 7االظذشِاس فٍ ُشٍ هزٖ األدواخ االظذشِاسًح

 دؼذفظ ششهح اًتالد اًِاًٌح ةظٌِؼ اًؼلىق اًِشدتطح ةهزا اًذلشًش7
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