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 كطاع اًذظضئح 

 أظواق ع اًػشيّ

 6132أغٌٔر ششهح أظواق غتذهللا اًػشيّ غٕ أًذائع اًِاًيح األوًيح ًٌشةؼ اًشااًاص ُإ غااَ 

% غإ اًاشةاؼ اًاِاِااساٍ ُإ 366ٌُيوْ سياي ةآخفاع  1262ػيص ػللر ضافي سةؽ كذسٖ 

ٌُيوْ سياي ًٌفذشج اًِاِااساٌاح ُإ اًاػااَ اًعااةام6 وظاظاٌار  1.63اًػاَ اًعاةم ُلاسٓح ةا 

ُاٌاياوْ  311% ًذطٍ إًا  662األسةاغ خالي فذشج اًذعػح أشهش ُٕ هزا اًػاَ آخفاًغا ةا 

 ٌُيوْ سياي6 316سياي ُلاسٓح ةاًفذشج اًِلاةٌح ُٕ اًػاَ اًعاةم ػيص ةٌغر 

% 6.62ُاٌاياوْ سيااي ةااسدافااع  6.163ةٌغ إطِاًي اًشةؽ خالي اًشةؼ اًشاًص ُٕ هازا اًاػااَ 

ٌُيوْ سيااي  ًاياتاٌاغ إطاِااًاي  66361ُلاسٓح ةاًفذشج اًِِاسٌح ُٕ اًػاَ اًعاةم واًزي ةٌغ 

ُاٌاياوْ  .2.36ٌُيوْ سياي ُلاسٓح ةاا  2263.اًشةؽ خالي فذشج اًذعػح أشهش ُٕ هزا اًػاَ 

 %6.626سياي ةاسدفاع ةٌغ 

ٌُيوْ سياي ةآخفااع  .626ةاًِلاةٍ ةٌغ اًشةؽ اًذشغيٌي خالي اًشةؼ اًشاًص ُٕ هزا اًػاَ 

ٌُيوْ سياي  وةااًاذااًاي  1661% ُلاسٓح ةٔفغ اًفذشج ُٕ اًػاَ اًعاةم واًزي ةٌغ ٓؼو .6.

ُاٌاياوْ سيااي ُالااةاٍ  31366يطٍ اًشةؽ اًذشغيٌي ًفذشج اًذعػح أشهاش ُإ هازا اًاػااَ 

 %6626ةاسدفاع  6136ٌُيوْ سياي خالي ٓفغ اًفذشج ُٕ غاَ  36166

أسطػر اًششهح ظتث آخفاع األسةاغ خالي اًشةؼ اًشاًص غٌا  اًاش اّ ُإ ٓاِاو اًاِاتاياػااخ       

% ُلاسٓح ةاًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم إً  اسدفاع ُطاسيف اًتياؼ واًاذاعاويام 3.61ةا 

واًِطاسيف اًػِوُيح واإلداسيح وخاضح دوٌفح اًػاٌُيٕ  واًِطاسيف اًذشويظيح ٓذيظح صيادج 

 غذد اًفشوع وهزًى اسدفاع ُطاسيف أًلٍ واًوهشةاء ودوٌفح اًذِوي6ٍ

وغٌ  ضػيذ ٓذائع اًذعػح أشهش، آخفػار األسةااغ اًطاافاياح ًاٌاشاشهاح ُالااسٓاح ةااًافاذاشج 

اًِلاةٌح ُٕ اًػاَ اًعاةم ةعتث اسدفاع ُطاسيف اًتيؼ واًذعويم واًِطاسيف اًػِوُيح 

واإلداسيح و اسدفاع دوٌفح اًذِوي6ٍ هِا دػِٔر أًذائع دعظيٍ ُخاطاظ اػاذاشاصي ًاخاعااسج 

 ٌُيوْ سياي6 62.ةِتٌغ  6136ػشيم وكؼ في أػذ ُطآؼ اًششهح خالي غاَ 

ٌُياوْ سيااي، ٓاذاوكاؼ أْ داؼالام اًشاشهاح  11طاءخ ٓذائع اًشةؼ اًشاًص دوْ دوكػادٔا اًتاًغح 

ُاٌاياوْ سيااي  666ٌُيوْ سياي وضافي دخاٍ ٓاؼاو  7,037ةٔهايح هزا اًػاَ ُتيػاخ ةأؼو 

ةذغّ ُٕ أسةاغ اًشةؼ األخيش واًزي يِشٍ اًشةؼ األهشش ُعاهِح ُٕ ػيص ضافي اًشةؽ ةٔعتاح 

% في اًػاَ اًعاةم ورًى ةعتث دعظيٍ ػوافض دؼليم األهذاف اًاتاياػاياح 12ةٌغر ٓؼو 

اًعٔويح واًذي يذّ ػعاةها ودعظيٌها في ٓهايح اًعٔح اًِااًاياح6 ُإ طاآاتاع، ٓاذاوكاؼ أْ 

يعذِش ِٓو اًِتيػاخ في اًششهح خالي اًعٔواخ اًلادُح ةعتث اًطتيػح اًذفاغيح ًلطاع 

اًذظضئح ةاإلغافح إً  اًذوظؼ في شتوح ُٔافز اًتيؼ6 اًظذيش ةاًزهش أْ غذد ُٔافاز اًشاشهاح 

ُأافاز فاي  316ُٔفز ػذ  داسيخ إضذاس هزا اًذلشيش ُلاةٍ  .36داخٍ اًٌِِوح وضٍ إً  

ُٔافز في ُطش خالي اًػاَ اًؼااًاي6 فاي غاوء رًاى  31، هِا دّ اكذذاغ 6132ةذايح غاَ 

 سياي ُؼ اًذوضيح ةضيادج اًِشاهض6  31161ٓتلي غٌ  دليئِا ًٌعهّ غٔذ 

 دشهي فذغم

 ُذيش األةؼاز واًِشوسج

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأػِذ هٔذاوى، 

 ُؼٌٍ ُاًي أوي

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 ُؼِذ ػعاْ غطيع

 ُؼٌٍ ُاًي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 زيادة المراكس اًذوضيح

 311611 اًليِح اًػادًح )سياي(
 66.1. )سياي( 6132أهذوةش  11اًعػش هِا في 

 %6266 اًػائذ اًِذوكؼ

  ةيآاخ اًششهح

 SE.4001 سُض دذاوي

 110.00 أظتوع )سياي( 66أغٌ  ظػش ًا 

 62.25 أظتوع )سياي( 66أدٓ  ظػش ًا 

 -7.9% اًذغيش ُٕ أوي اًػاَ

 76 أشهش )أًف ظهّ( 1ُذوظط ػظّ اًذذاوي ًا 

 3,722 اًشظٌِح اًعوكيح )ٌُيوْ سياي(

 992 اًشظٌِح اًعوكيح )ٌُيوْ دوالس(

 45 األظهّ اًِطذسج )ٌُيوْ ظهّ(

  %(6هتاس اًِعاهِيٕ )أهشش ُٕ 

 %6.622 ششهح اًػشيّ اًلاةػح

 %2612 اًِؤظعح اًػاُح ًٌذأُئاخ االطذِاغيح

 %2611 غتذهللا ضاًؽ غٌي اًػشيّ

 6131A 6136A 6132E 613.F ديعِتش  -ٓهايح اًػاَ اًِاًي 

كيِع أًِشأج /اًشةؽ كتٍ ُطشوفاخ اًذِويٍ 
 ..6. 2621 336.6 .3661 واالظذهالن واإلطفاء واًضهاج

 1612 1666 1622 16.6 كيِع أًِشأج /االيشاداخ

 31621 32666 32636 3.611 ُػاغف اًشةؼيح

%663 غائذ األسةاغ  661%  66.%  161%  

 .662 1611 .161 1623 ُػاغف اًليِح اًذفذشيح

 1612 1661 1626 16.3 ُػاغف االيشاداخ

 16.1 16.6 16.1 1621 ٓعتح سأط اًِاي اًػاٍُ

%3166 ِٓو االيشاداخ  3661%  3266%  .63%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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ػشيّ ذظضئح ًا  ُؤشش دذاوي ُؤشش كطاع ًا

 اًِطذس: دذاوي
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ِتيػاخ اًِتيػاخ ػائذ غٌ  ًا  ًا

 اًِطذس: اًلوائّ اًِاًيح ًٌششهح، دلذيشاخ أةؼاز اًتالد اًِاًيح

 اًِطذس: اًلوائّ اًِاًيح ًٌششهح، دلذيشاخ أةؼاز اًتالد 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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 كطاع اًذظضئح 

 أظواق ع اًػشيّ

 ٔهائيح ًٌلوائّ اًِاًيح6اً كذ دخذٌف طشيلح غشع ةيآاخ اًلوائّ اًِاًيح في اًذلشيش غٕ اًطشيلح اًذي دذتػها اًششهح6 وًوٕ ال دأسيش ُٕ هزا االخذالف غٌ  أًذيظح

A ،فػٌيح :E ،دلذيشيح :F6ُذوكػح : 

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

  21163 .  11.61 .  .1166 2  66362 6  6.161 1 إيشاداخ اًِتيػاخ

  166.  2.62  2666  .666  .636 إيشاداخ اإليظاس

  5.154,7  5.601,8  1.094,0  7.308,5  8.136,4 إجمالي االيرادات 

  16266 2  23166 6  21.66 1  11.61 1  661.. 1 دوٌفح اًِتيػاخ 

%.36. ٓعتح دوٌفح اًِتيػاخ ًٌِتيػاخ  .661%  .166%  ..62%  ..62%  

  63.61 3  36.61 3  6162.  .2636  6.362 اًِطشوفاخ اًػِوُيح واالداسيح وُطشوفاخ اًتيؼ واًذوصيؼ

%3662 ٓعتح اًِطشوفاخ اًػِوُيح واالداسيح وُطشوفاخ اًتيؼ واًذوصيؼ ًٌِتيػاخ  3661%  3161%  3662%  3662%  

  806  319  339  307  517 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والزكاة 

%.66 هاُش اًشةؽ كتٍ ُطشوفاخ اًذِويٍ واالهالن واالظذهالن واًضهاج   66.%  662%  666%  666%  

  32262  31.66  36263  31662  2666 االظذهالهاخ واإلطفاءاخ

  538,7  550,8  509,4  505,7  655,8 الربح التشغيلي 

%16.6 هاُش اًشةؽ اًذشغيٌي  16.6%  1611%  1631%  1616%  

(62.) ضاف  دخٍ اًذِويٍ )ُطشوفاخ(  (.66)  (261)  (3663)  (.62)  

  6.61  6262  6.61  6161  6.61 دخٍ اظذشِاس

(.316)  266  163  162 أخشى   26.  

  579,5  556,8  538,7  569,4  695,0 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  66.  61.  661  661  162 اًضهاج واًػشيتح 

  575,7  568,0  559,5  568,1  695,8 صافى الدخل قبل حقوق األقلية 

(163) ػلوق االكٌيح   (166)  (36.)  (3162)  (362)  

  578,8  558,4  530,9  568,4  695,7 صافى الدخل 

%166 اًػائذ غٌ  اًِتيػاخ   163%  16.%  166%  161%  

      

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

  476.7  486.6  329.4  183.5  110.3 أًلذيح وُا في ػوِها 

  736.2  664.2  604.0  465.5  368.0 اًِخضوْ 

  254.5  211.3  267.3  137.1  90.3 أخشى 

  1,467.4  1,362.1  1,200.8  786.1  568.6 إجمالي األصول قصيرة األجل 

  1,676.1  1,594.3  1,486.7  1,267.6  1,198.3 ضاف  اًِوطوداخ اًشاةذح 

  75.0  124.9  208.2  90.9  24.5 ُششوغاخ دؼر اًذٔفيز

  6.4  8.7  11.4  13.1  14.9 ُوطوداخ  يش ٌُِوظح 

  197.6  193.4  187.1  197.5  195.6 أخشى 

  1,955.0  1,921.4  1,893.4  1,569.1  1,433.4 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  3,422.4  3,283.5  3,094.2  2,355.2  2,002.0 إجمالي الموجودات 

            

  141.1  171.7  212.3  118.0  122.8 اًذيٕ كطيش األطٍ واًِعذؼم ُٕ اًذيٕ طويٍ األطٍ 

  1,245.7  1,152.9  958.6  879.5  758.3 رُّ دائٔح 

  341.7  316.2  271.3  213.3  123.6 ُطشوفاخ ُعذؼلح 

  16.5  13.4  9.8  8.6  6.4 أخشى

  1,745.0  1,654.2  1,452.0  1,219.4  1,011.2 مطلوبات قصيرة األجل 

  137.7  252.3  399.5  125.0  135.0 ديٕ طويٍ األطٍ

  147.0  137.5  138.1  58.2  50.4 ُطٌوةاخ  يش طاسيح 

  1,392.6  1,239.5  1,104.6  952.6  805.5 حقوق المساهمين 

  3,422.4  3,283.5  3,094.2  2,355.2  2,002.0 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

 اًِطذس: اًلوائّ اًِاًيح ًٌششهح، دلذيشاخ أةؼاز اًتالد اًِاًيح
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 كطاع اًذظضئح 
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 ششغ ٓظاَ اًذطٔيف في اًتالد اًِاًيح

الوج غٌ  رًى، يلوَ ٓظاَ اًذلييّ وغ دعذخذَ اًتالد اًِاًيح هيوٍ اًذلييّ اًخاص ةها ُٕ سالز طتلاخ ودػذِذ اًذوضياخ غٌ  اًتيآاخ اًوِيح واًويفيح اًذي يظِػها اًِؼٌٌو6ْ

 اًهتوط6/ودًذئا ةئدساض األظهّ اًِغطاج غِٕ إػذى ُٔاطم اًذوضيح اًذاًيح ةٔاًء غٌ  ظػش اإل الق ، واًليِح اًػادًح اًذي ٓؼذدها، وإُوآيح اًطػ

 %316اًليِح اًػادًح دضيذ غٌ  اًعػش اًؼاًي ةأهشش ُٕ   :زيادة المراكس

 %316اًليِح اًػادًح دضيذ أو دلٍ غٕ اًعػش اًؼاًي ةأكٍ ُٕ    حياد:

 %316اًليِح اًػادًح دلٍ غٕ اًعػش اًؼاًي ةأهشش ُٕ   ثخفيض المراكس: 

وف ظش ًّ يذّ دؼذيذ كيِح غادًح الٓذظاس ُضيذ ُٕ اًذؼٌيٍ أو اًتيآاخ أو كوائّ ُاًيح دفطيٌيح أو وطود دغييش طوهشي في أداء اًششهح أو دغيش ثحت المراجعة:

 اًعوق أو أيح أظتاب أخشى خاضح ةأةؼاز اًتالد اًِاًيح6

 

 

 

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

 6250 – 290 – 33 – 222+  هادف:

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

 

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

 6230 – 290 – 33 – 222+  هادف:

 

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

 6256 – 290 – 33 – 222+  هادف:

 إخالء اًِعؤوًيح

ًاياح وُاذياشياهاا وُاوظافاياهاا ال ًاِااةزًر ششهح اًتالد اًِاًيح أكط  طهذ ًٌذأهذ ُٕ أْ ُؼذوى اًِػٌوُاخ اًِزهوسج في هزا اًذلشيش ضؼيؼح ودكيلح وُؼ رًى فئْ ششهح اًتالد ا

 6غٕ رًىظح يلذُوْ أي غِآاخ أو دػهذاخ ضشاػح أو غًِٔا ةشأْ ُؼذوياخ اًذلشيش وال يذؼٌِوْ ةطشيلح ُتاششج أو  يش ُتاششج أي ُعؤوًيح كآوٓيح ٓاد

األ اشاع دوْ اًاِاوافالاح اًاخاطاياح  ُإ ال يظوص إغادج ٓعخ أو إغادج دوصيؼ أو إسظاي هزا اًذلشيش ةطشيلح ُتاششج او  يش ُتاششج ألي شخظ آخش أو ٓششٖ هٌيًا أو طاضئاياًا ألي  اشع 

  6اًِعتلح ُٕ ششهح اًتالد اًِاًيح

 هِا ٌٓفر االٓذتاٖ ةأْ هزٖ اًِػٌوُاخ ال دشوٍ دوضيح ةششاء أو ةيؼ أوساق ُاًيح أو الدخار كشاس اظذشِاسي6

 6يػذتش أي إطشاء اظذشِاسي يذخزٖ اًِعذشِش ةٔاًء غٌ  هزا اًذلشيش ظواًء هاْ هٌيًا أو طضئيًا هو ُعؤوًيذع اًواٌُح وػذٖ

عاذاشااس اظاذاشاِااسي ُاؤهاٍ كاتاٍ   ًُيغ اًهذف ُٕ هزا اًذلشيش أْ يعذخذَ أو يػذتش ُشوسج أو خياًسا أو أي إطشاء آخش يِوٕ أْ يذؼلم ُعذلتال6 ًزًى فئٓٔا ٓأاطاؽ ةااًاشطاوع إًا
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