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 كؿاع اًذظضئح

 اهعذشا

اهعذشا سةحححا ضحاًحيحا  لحبي اًحشةحؼ األوي ُحٕ غحاَ  -ظظٌر اًششهح اًِذحذج ًإلًوذشوٓياخ 

ٌُحيحىْ سيحاي ًحر اًحشةحؼ  9.29ٌُيىْ سياي ُلاةٍ لعائش ضاًيح ةِتٌغ  0729كذسٖ  7102

% غحٕ اًحشةحؼ األلحيحش ُحٕ 5.، ةئِا آخفػر األسةاح اًطاًيح ةٔعتح  7102اًِِاسٍ غاَ 

 2 7102غاَ 

طذيش ةاًزهش أْ لعائش اًشةؼ األوي ُٕ اًحػحاَ اًحِحاغحر دحشطحؼ فًح  آحخحفحاع اًحِحتحيحػحاخ 

ٌُحيحىْ  9ُطاسيف اًتيؼ واًذىصيؼ واإلداسيح واًػِىُيح ودوىيٕ ُخطظ ةِتٌغ  واسدفاع 

ُٕ دحعيٕ هاُش اًشةح غٌح   7102سياي، ًوٕ اًششهح دِؤر لبي اًشةؼ األوي ُٕ غاَ 

ةػؼ أًِذظاخ واًخذُاخ ولفؼ اًِطشوًاخ اًػِىُيح و االداسيح وُطشوًاخ اًحتحيحؼ 

 واًذىصيؼ2

ُٕ طهح الشي، يشطؼ االٓخفاع ًر ضاًر اًحشةحح غحٌح  اظحاط ًطحٌحر اًح  دحححلحيحم 

اًزي يذضإُ ُؼ ًذشج اًذخفيػاخ اًوتشي  7102ايشاداخ كياظيح ًر  اًشةؼ اًشاةؼ ُٕ غاَ 

 اًعٔىيح2 

ُحٌحيحىْ سيحاي  295ٌُيىْ سياي ُلاةٍ  .51ٓحى  7102ةٌغر ايشاداخ اًشةؼ األوي ُٕ غاَ 

، ةئِا آحخحفحػحر اًحِحتحيحػحاخ ةحٔحعحتحح 7102% غٕ اًشةؼ األوي ُٕ غاَ 525ةاسدفاع كذسٖ 

واًزي شهذ دحليم أغٌ  فيشاداخ ًطٌحيحح ًحٌحشحشهحح  7102% غٕ اًشةؼ األليش ُٕ غاَ 97

 ٌُيىْ سياي2 1,385كذسها 

ٌُيىْ سياي ُحلحاةحٍ لعحاسج  09ٓحى  7102ةٌغ اًشةح اًذشغيٌر لبي اًشةؼ األوي ُٕ غاَ 

، ةحيحٔحِحا ةحٌحغ اًحشةحح 7102ُحٌحيحىْ سيحاي ًحر اًحشةحؼ االوي ُحٕ غحاَ  .9دشغيٌيح كذسها 

، ةزًى حللر اًششهح هحاُحش 7102ٌُيىْ سياي ًر اًشةؼ األليش ُٕ غاَ  99اًذشغيٌر 

% ًحر اًحشةحؼ اًحِحٔحا حش 2% ُلاةٍ هاُش لعاسج دشغيٌيح يتٌغ 0229سةح دشغيٌر ةٌغ 

، ةاظذشٔاء اًشةؼ األليش  7102% ًر اًشةؼ األليش ُٕ غاَ 5205وهاُش سةح دشغيٌر يتٌغ 

واًزي دأسش ةػىاٍُ ُىظِيح، يػذتش هاُش اًشةح اًذشغحيحٌحر لحبي اًحشةحؼ  7102ُٕ غاَ 

غحٔحذُحا ححلحلحر  .710هى األغٌ  ًطٌيا ةػذ اًشةؼ األوي ُٕ غحاَ  7102األوي ُٕ غاَ 

 %72اًششهح هاُشا دشغيٌيا ةٌغ 

ٌُيىْ سياي وأكٍ ُحٕ ُحذحىظحـ  .0طاء ضاًر سةح اًشةؼ األوي أكٍ ُٕ دىكػادٔا اًتاًغح 

 ٌُيىْ سياي2 09دىكػاخ اًعىق اًتاًغ 

حاًظر اًششهح غٌ  ُػذي ِٓى ايظاةر ًر ايشادادها لبي اًشةؼ األوي ًؤٔحا ٓحػحذحلحذ أْ 

اًششهح دىاطه دحذياخ اكذطاديح كىيح ةذايح ُٕ أًطف اًشآر ُٕ اًػاَ اًحاًحر واًحزي 

ظيشهذ أظػاسا طذيذج ًٌؿاكح وًشع سظىَ غٌ  أظش اًِليِيٕ، ةاإلغاًح فً  صيحادج 

سظىَ اًػِاًح األطٔتيح ًٌششهح ةذايح اًػاَ اًِلتٍ، ًوٕ ةطفح غحاُحح ُحٕ اًحِحذحىكحؼ أْ 

دحلم اًششهح أسةاحا طيذج ُحلحاسٓحح ةحاًحػحاَ اًحِحاغحر ٓحظحشا ًحذحوحتحذ اًشحشهحح ُحخحطحطحاخ 

سياي  57، ٓحذد دلئِا ًعهّ اًششهح غٔذ 7102وُطاسيف طعيِح  غيش ُذوشسج لبي غاَ 

 ًٌعهّ حيص سًػٔا دىكػادٔا اًعاةلح ًطاًر دلٍ اًششهح ًٌػاَ اًحاًر2

 CFAأحِذ هٔذاوي، 

 ُحٌٍ ُاًر أوي

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 ًٌذىاضٍ ُؼ فداسج األةحاز:

 دشهر ًذغم

 ُذيش األةحاز واًِشىسج

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد اًذىضيح
 57211 اًليِح اًػادًح )سياي(

 59291 )سياي( 7102اةشيٍ   02اًعػش هِا ًر 

 %229- اًػائذ اًِذىكؼ

  ةيآاخ اًششهح

 SE.4003 سُض دذاوي

 39.60 أظتىع )سياي( 7.أغٌ  ظػش ًح 

 15.50 أظتىع )سياي( 7.أدٓ  ظػش ًح 

 %39 اًذغيش ُٕ أوي اًػاَ

 586 أشهش )أًف ظهّ( 5ُذىظـ حظّ اًذذاوي ًح 

 1256 اًشظٌِح اًعىكيح )ٌُيىْ سياي(

 335 اًشظٌِح اًعىكيح )ٌُيىْ دوالس(

 36 األظهّ اًِطذسج )ٌُيىْ ظهّ(

  %(.هتاس اًِعاهِيٕ )أهشش ُٕ 

 %9.297 ششهح اًفىصاْ اًلاةػح

 %09295 ششهح غتذاًػضيض اًطغيش ًبظذشِاس اًذظاسي

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌششهح، دلذيشاخ أةحاز اًتبد اًِاًيح
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 ُ شش دذاوي اهعذشا

 اًِطذس: دذاوي

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌششهح، دلذيشاخ أةحاز اًتبد اًِاًيح

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات

 7109A 2015E 7102E 7102F ديعِتش  -ٓهايح اًػاَ اًِاًر 

كيِه أًِشأج /اًشةح كتٍ ُطشوًاخ اًذِىيٍ 
 8.86 15.56 10.43 6.24 واالظذهبن واالؾفاء واًضهاج 

 0.28 0.28 0.28 0.29 ُػاغف أًِشأج / اًِتيػاخ 

 18.04 597.81 25.55 10.38 ُػاغف اًشةحيح 

  %2.9  %0.0  %2.6  %7.2 اًػائذ غٌ  اًذىصيؼ 

 2.09 2.36 2.36 2.43 ُػاغف اًليِح اًذًذشيح 

 0.33 0.34 0.34 0.34 اًعػش / اًِتيػاخ 

 1.38 1.21 1.19 1.13 أًعتح اًظاسيح ًألضىي 

  %0.6  %0.2  %1.5  %8.9 ِٓى االيشاداخ 

 1.93 0.06 1.37 3.36 سةحيح اًعهّ )سياي(
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تيػاخ تيػاخ اًِ  اًػائذ غٌ  اًِ

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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 كؿاع اًذظضئح

 اهعذشا

 ٔهائيح ًٌلىائّ اًِاًيح2اً كذ دخذٌف ؾشيلح غشع ةيآاخ اًلىائّ اًِاًيح ًر اًذلشيش غٕ اًؿشيلح اًذر دذتػها اًششهح2 وًوٕ ال دأسيش ُٕ هزا االلذبف غٌ  أًذيظح

 ** اًلىائّ اًِاًيح اًِػذج وًلا ًِػايش اًِحاظتح اًعػىديح ًحيٕ اضذاس اًلىائّ اًِاًيح اًظذيذج وًلا ًٌِػاييش اًِحاظتيح اًذوًيح2 

 2013A 7109A 710.A 2017E 2016A كائِح اًذلٍ )ٌُيىْ سياي(

 5,2.725 5,22925 5,29925 5,25929 5,55222 فطِاًر االيشاداخ 

 5,02229 5,02222 5,02225 5,12522 7,25220 دوٌفح اًِتيػاخ 

  02252.  .95520  .92221  9.0217  .59020 اًِطشوًاخ اًػِىُيح واالداسيح وُطشوًاخ اًتيؼ واًذىصيؼ

 2521 .0092 .0102 02922 70129 اًشةح كتٍ ُطشوًاخ اًذِىيٍ واالظذهبن واإلؾفاء واًػشائث واًضهاج 

هاُش اًشةح كتٍ ُطشوًاخ اًذِىيٍ واالظذهبن واإلؾفاء واًػشائث 
%227 واًضهاج   922%  722%  527%  025%  

 9929 9520 9229 9529 5520 االظذهبن واإلؾفاء

 7522 2229 20.. 07.25 02725 اًشةح اًذشغيٌر 

%20. هاُش اًشةح اًذشغيٌر  529%  02.%  122%  721%  

(1257) ضاً  ُطشوًاخ اًذِىيٍ   (5255)  (7225)  1211  (0229)  

(0292)  1295  7212  12.0 ألشي   (02212)  

 922 2929 525. .0792 02721 اًشةح كتٍ اًضهاج واًػشيتح 

 722 25. 927 529 922 اًضهاج واًػشيتح 

 720 2922 9927 07021 02225 ضاً  اًذلٍ 

%929 اًػائذ غٌ  اًِتيػاخ   525%  025%  025%  120%  

      

 2013A 7109A 710.A 2017E 2016A كائِح اًِشهض اًِاًر )ٌُيىْ سياي(

  01127  02927  2227  .212  5925 أًلذيح وُا ًر حوِها 

  2.25  5921  5025  .752  0.25 رُّ ُذئح 

  9921.  25...  2.025  22.29  95121 اًِخضوْ 

  2121  2929  2529  922.  2527 ألشي 

  22120  52525  50522  50921  9529. فطِاًر اًِىطىداخ كطيشج األطٍ 

            

  9.222  97229  92129  99529  9.921 ضاً  اًِىطىداخ اًشاةذح وُششوغاخ دحر اًذٔفيز

  7925  .722  0925  .12  125 ألشي 

  95129  9.921  95922  99921  9.925 فطِاًر اًِىطىداخ ؾىيٌح األطٍ 

  0,7.021  0,55725  0,51529  0,50521  0,1.527 فطِاًر اًِىطىداخ 

            

  121  121  7121  7121  9121 اًذيٕ كطيش األطٍ واًِعذحم ُٕ اًذيٕ ؾىيٍ األطٍ 

  95522  99022  522..  9125.  .5552 رُّ دائٔح 

  09229  09225  01929  00729  .0.72 ألشي

  25.20  25525  .2552  27522  7221. ُؿٌىةاخ كطيشج األطٍ 

            

  121  121  0121  5121  121 ديٕ ؾىيٍ األطٍ

  .5522  97219  25250  92219  59209 ُؿٌىةاخ غيش طاسيح 

  5727.  21029  5022.  0225.  95520 حلىق اًِعاهِيٕ 

  0,7.021  0,55725  0,51529  0,50521  0,1.527 فطِاًر اًِؿٌىةاخ وحلىق اًِعاهِيٕ 

      

 2013A 7109A 710.A 2017E 2016A كائِح اًذذًلاخ أًلذيح )ٌُيىْ سياي(

  01520  5720  225.  7.129  0.725 اًذذًلاخ أًلذيح اًذشغيٌيح 

(925.) اًذذًلاخ أًلذيح اًذِىيٌيح   (05925)  (.521)  521  (5121)  

(01229) اًذذًلاخ أًلذيح االظذشِاسيح   (5122)  (520)  (0220)  (9920)  

(05) اًذغيش ًر أًلذيح   5.  (9)  29  59  

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌششهح، دلذيشاخ أةحاز اًتبد اًِاًيح
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 كؿاع اًذظضئح

 اهعذشا

 ششح ٓظاَ اًذطٔيف ًر اًتبد اًِاًيح

غبوج غٌ  رًى، يلىَ ٓظاَ اًذلييّ 2 ودعذخذَ اًتبد اًِاًيح هيوٍ اًذلييّ اًخاص ةها ُٕ سبز ؾتلاخ  ودػذِذ اًذىضياخ غٌ  اًتيآاخ اًوِيح واًويفيح اًذر يظِػها اًِحٌٌىْ

 اًهتىؽ2/ىدًذئا ةإدساض األظهّ اًِغؿاج غِٕ فحذي ُٔاؾم اًذىضيح اًذاًيح ةٔاء  غٌ  ظػش اإلغبق ، واًليِح اًػادًح اًذر ٓحذدها، وفُوآيح اًطػ

 %012اًليِح اًػادًح دضيذ غٌ  اًعػش اًحاًر ةأهشش ُٕ   :زيادة المراكس

 %012اًليِح اًػادًح دضيذ أو دلٍ غٕ اًعػش اًحاًر ةأكٍ ُٕ    حياد:

 %012اًليِح اًػادًح دلٍ غٕ اًعػش اًحاًر ةأهشش ُٕ   ثخفيض المراكس: 

وف  ش ًّ يذّ دحذيذ كيِح غادًح الٓذظاس ُضيذ ُٕ اًذحٌيٍ أو اًتيآاخ أو كىائّ ُاًيح دفطيٌيح أو وطىد دغييش طىهشي ًر أداء اًششهح أو دغيش ثحت المراجعة:

 اًعىق أو أيح أظتاب ألشي لاضح ةأةحاز اًتبد اًِاًيح2

 

 اًتبد اًِاًيح
 

 لذُح اًػِبء
 clientservices@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓر:

 9555 – 715 – 00 – 922+ اإلداسج اًػاُح:

 1110 – 002 – 511 اًهادف اًِظآر:
 

 فداسج األضىي
 abicasset@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓر:

 6280 – 290 – 00 – 922+  هادف:
 
 

 فداسج اًحفظ
 custody@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓر:

 6259 – 290 – 00 – 922+  هادف:

 
 
 

 فداسج األةحاز واًِشىسج
 research@ albilad-capital.com اًتشيذ اإلًوذشوٓر:

 6250 – 290 – 00 – 922+  هادف:

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

 

  فداسج اًىظاؾح
 abicctu@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓر:

 6230 – 290 – 00 – 922+  هادف:

 

 اًِطشًيح االظذشِاسيح
 investmentbanking@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓر:

 6256 – 290 – 00 – 922+  هادف:

 فلبء اًِع وًيح

ِاًيحح وُحذيحشيحهحا وُحى حفحيحهحا ال اً ةزًر ششهح اًتبد اًِاًيح أكط  طهذ ًٌذأهذ ُٕ أْ ُحذىي اًِػٌىُاخ اًِزهىسج  ًر هزا اًذلشيش  ضحيحح ودكيلح وُؼ رًى ًإْ ششهح اًتبد

 2غٕ رًىظح يلذُىْ أي غِآاخ أو دػهذاخ ضشاحح أو غِٔا  ةشأْ ُحذىياخ اًذلشيش وال يذحٌِىْ ةؿشيلح ُتاششج أو غيش ُتاششج أي ُع وًيح كآىٓيح ٓاد

األغحشاع دوْ اًحِحىاًحلحح اًحخحؿحيحح  ُحٕ ال يظىص فغادج ٓعخ أو فغادج دىصيؼ أو فسظاي هزا اًذلشيش ةؿشيلح ُتاششج او غيش ُتاششج ألي شخظ آلش أو ٓششٖ هٌيا  أو طحضئحيحا  ألي غحشع 

  2اًِعتلح ُٕ ششهح اًتبد اًِاًيح

 هِا ٌٓفر االٓذتاٖ ةأْ هزٖ اًِػٌىُاخ ال دشوٍ دىضيح ةششاء أو ةيؼ أوساق ُاًيح أو الدخار كشاس اظذشِاسي2

 2يػذتش أي فطشاء اظذشِاسي يذخزٖ اًِعذشِش ةٔاء  غٌ  هزا اًذلشيش ظىاء  هاْ هٌيا  أو طضئيا  هى ُع وًيذه اًواٌُح وحذٖ

ا أو أي فطشاء آلش يِوٕ أْ يذحلم ُعذلتب2 ًزًى ًإٓٔا ٓحٔحطحح ةحاًحشطحىع فًح عحذحشحاس اظحذحشحِحاسي ُح هحٍ كحتحٍ   ًُيغ اًهذف ُٕ هزا اًذلشيش أْ يعذخذَ أو يػذتش ُشىسج أو لياس 

 2االظذشِاس ًر ُشٍ هزٖ األدواخ االظذشِاسيح

 دحذفظ ششهح اًتبد اًِاًيح ةظِيؼ اًحلىق اًِشدتؿح ةهزا اًذلشيش2

 

 15011–52دطشيح هيئح اًعىق اًِاًيح سكّ 

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

