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 كؿاع االدطاالخ ودلٔيح اًِػٌىُاخ 

 ادؼاد ادطاالخ

أظهشخ اًلىائّ اًِاًيح األوًيح غيش اًِذكلح ًششهح ُىةايٌي دؼليم اًششهح خعائش ضافيح 

ُلٌليلىْ  158ُلاةٍ خعائش ةلٌلغلر  2016ٌُيىْ سياي في اًشةؼ اًشاًص ُٕ غاَ  168ةٌغر 

ٌُيىْ سياي في اًشةلؼ  19وُلاةٍ سةؽ ضافي كذسٖ  2016سياي في اًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ غاَ 

اًعاةم، وطاءخ اًخعائش اًظعيِح خالي اًشةؼ اًشاًص غٌل  اًلشغلّ ُلٕ غلولغ ُلخلطلطلاخ 

 132ٌُيىْ سياي خالي اًشةؼ، وةزًى ةٌغر خعائش اًذعػح أشهش  95صهىيح غيش ُذوشسج ةِتٌغ 

ٌُيىْ سياي ًٌذعػح أشهلش اًلِلِلاسلٌلح غلٌلِلا ةل ْ خعلائلش  1,104ٌُيىْ سياي ُلاةٍ خعائش 

ٌُيىْ سياي دذػٌم ةلاًلٔلضاع ُلؼ شلشهلح صيلٕ،  800اًفذشج اًِلاةٌح شٌِر ُخططاخ ةِتٌغ 

وكذ هآر ٓذائع  اًشةؼ اًشاًص ُٕ هزا اًػاَ  ُخذٌفح غٕ دىكػاخ اًعىق ػيص ةٌغ ُذىظـ 

 ٌُيىْ سياي. 4.3اًذىكػاخ  دؼليم سةؽ ةٔؼى  

% غلٕ اًلفلذلشج 21.3ودشاطػر ايشاداخ ُىةايٌي خالي اًشةؼ اًشاًص ُٕ اًػاَ اًؼاًي ةٔعتح 

ٌُيىْ سياي ًػذج أظتاب أهِها )أ( دؿتيم ٓظاَ اًتطِح أسش ظلٌلتلا  2,932اًِلاةٌح ُعظال 

غٌ  ُتيػاخ اًخؿىؽ اًظذيذج، هِا دّ فطٍ اًخلذُلح غلٕ اًلِلشلذلشهليلٕ غليلش اًلِلٌلذلضُليلٕ 

ٓذيظح خفؼ األظػاس اًِؼاظتليلح  ةاًتطِح خالي اًشةؼ اًشاًص، )ب( آخفاع ايشاداخ اًذشاةـ

هلٌلٌلح  10  ػيص ظلف األظػاس هى 2016ًٌِواًِاخ االٓذهائيح في شهش إةشيٍ ُٕ اًػاَ 

هٌٌح ويضيذ األسش هٌِا صادخ اًؼطح اًعىكيح ُٕ اًِشذشهيٕ ًٌششهاخ اًػاٌُح  15  ةذاًل ُٕ

في اًلؿاع، )ض( اًشهىد في ُتيػاخ األطهضج في ظٍ اًػغىؽ االكذطاديح اًلائِح واًذ  

أسشخ غٌ  آفاق اًِعذهٌويٕ خطىضا في ُظاي اإلًوذشوٓياخ، ًوٕ ػذي ُلاسٓح ُؼ اًشةؼ 

اًشآي ُٕ اًػاَ اًؼاًي يظٍ األداء غػيفا ُلاسٓح ةاًفذشاخ اًعاةلح إر دشاطػر اًِتيػلاخ 

% 11.7% غٕ اًشةؼ اًشآي ُٕ اًػاَ اًؼاًي، خالي اًذعػح أشهش آخفػر اإليلشاداخ 11

 ًٔفغ أظتاب اًذشاطؼ في اًشةؼ اًشاًص.

ةاًذىاصي ُؼ دشاطؼ اإليشاداخ، آخفػر ٓعتح دلولٌلفلح اًلِلتليلػلاخ ُلٕ إطلِلاًلي االيلشاداخ 

% في اًشةؼ اًِلاةٍ، ًوٕ اًلٔلعلتلح اسدلفلػلر 47% خالي اًشةؼ اًشاًص ُلاةٍ 40.6ُعظًٌح 

% خالي اًشةؼ اًشآي ُٕ اًػاَ اًؼاًي ةعتث االٓخفاع اًشذيذ 36.5ةشوٍ ٌُِىط غٕ 

في االيشاداخ، في ػيٕ ةٌغر ٓعتح اًِطلشوفلاخ اًلػلِلىُليلح واالداسيلح واًلتليلػليلح ةلػلذ 

% في اًشةؼ اًشلآلي ُلٕ 28.9% و 26.3% ُٕ اًِتيػاخ ُلاةٍ 26.6ُخططاخ اًذيىْ 

 .2015واًشةؼ اًشاًص ُٕ غاَ  2016غاَ 

ُلٌليلىْ سيلاي خلالي اًلشةلؼ  152اسدفػر ُخططاخ اًذيىْ اًِشوىن في دؼطيٌها إًل  

ُلٌليلىْ سيلاي فلي اًلشةلؼ  91ٌُيىْ في اًشةؼ اًِلللاةلٍ و 76ُلاةٍ  2016اًشاًص ُٕ غاَ 

اًعاةم، ودػذ ُخططاخ اًذيىْ اًِشوىن في دؼطيٌها خالي اًشةؼ اًلشلاًلص ُلٕ اًلػلاَ 

إر دّ اظذتػاد اًِخططاخ االظذلشلٔلائليلح فلي اًلشةلؼ  2015اًؼاًي هي األغٌ  ُٔز ةذايح 

 واًِذػٌلح ةششهح صيٕ. 2015اًشآي ُٕ غاَ 

ٌُيىْ سيلاي آلخلفلاغلًا  132ةٌغر ُطشوفاخ اًذِىيٍ خالي اًشةؼ اًشاًص ُٕ اًػاَ اًؼاًي 

ٌُليلىْ سيلاي فلي  121ٌُيىْ سياي في اًشةؼ اًشآي ُٕ اًػاَ اًؼاًي وِٓىا ُٕ  141ُٕ 

% خالي 60، وةطفح غاُح اسدفػر ُطشوفاخ اًلشوع ةٔعتح 2015اًشةؼ  اًشاًص ُٕ غاَ 

اًذعػح أشهش ٓظشا ًٌضيادج اًوتيشج في دوٌفح اإلكشاع ةيلٕ اًلتلٔلىن )اًعلايلتلش( اًلزي يلػلذ 

ٌُيىْ سياي  14,657األظاط اًِشطػي ًذوٌفح ديىْ اًششهح . وكذ ةٌغر ُذيىٓيح اًششهح 

ٌُليلىْ سيلاي فلي ٓلهلايلح  14,607ٌُيىْ سياي و  15,403ُلاةٍ  2016في ٓهايح ظتذِتش 

 غٌ  اًذىاًي. 2015وظتذِتش  2016يىٓيى 

في غىء ٓذائع اًشةؼ اًشاًص، ٓػؼ ظهّ اًششهح دؼر اًِشاطلػلح، ًلولٔلٔلا ٓلذلىكلؼ آلخلفلاع 

 % واظذِشاس اًخعائش خالي اًشةؼ األخيش. 12.3ايشاداخ اًششهح خالي اًػاَ اًؼاًي 

 دشهي فذغم

 ُذيش األةؼاز واًِشىسج

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAهٔذاوي، أػِذ 

 ُؼٌٍ ُاًي أوي

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 ثحت المراجعة اًذىضيح
 - اًليِح اًػادًح )سياي(

 17.75 )سياي( 2016أهذىةش  30اًعػش هِا في 

 - اًػائذ اًِذىكؼ

  ةيآاخ اًششهح

 SE.7020 سُض دذاوي

 32.20 أظتىع )سياي( 52أغٌ  ظػش ًل 

 16.40 أظتىع )سياي( 52أدٓ  ظػش ًل 

 -37.5% اًذغيش ُٕ أوي اًػاَ

 1,133 أشهش )أًف ظهّ( 3ُذىظـ ػظّ اًذذاوي ًل 

 13,668 اًشظٌِح اًعىكيح )ٌُيىْ سياي(

 3,645 اًشظٌِح اًعىكيح )ٌُيىْ دوالس(

 770 األظهّ اًِطذسج )ٌُيىْ ظهّ(

  %(5هتاس اًِعاهِيٕ )أهشش ُٕ 

 %27.45 ُؤظعح اإلُاساخ ًالدطاالخ )ادطاالخ(

 %11.85 اًِؤظعح اًػاُح ًٌذ ُئاخ االطذِاغيح

 2014A 2015A 2016E 2017F ديعِتش  -ٓهايح اًػاَ اًِاًي 

 5.99 6.67 8.91 12.29 كيِه أًِش ج /اًشةؽ كتٍ اًفىائذ واًػشائث واالهالن

 1.95 2.10 1.82 1.97 كيِه أًِش ج /االيشاداخ

 196.4 - - - ُػاغف اًشةؼيح

%14.1 غائذ األسةاغ  0.0%  0.0%  0.0%  

 0.89 0.89 0.88 0.82 ُػاغف اًليِح اًذفذشيح

 1.06 1.08 0.95 0.98 ُػاغف االيشاداخ

 0.54 0.39 0.46 0.42 أًعتح اًظاسيح ًألضىي

%22.6- ِٓى االيشاداخ  3.0%  -12.3%  2.1%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   
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 ُؤشش دذاوي كؿاع االدطاالخ ادؼاد ادطاالخ

 اًِطذس: دذاوي
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ِتيػاخ ِتيػاخ ًا ػائذ غٌ  ًا  ًا

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌششهح، دلذيشاخ أةؼاز اًتالد اًِاًيح

 اًِطذس: اًلىائّ 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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 كؿاع االدطاالخ ودلٔيح اًِػٌىُاخ 

 ادؼاد ادطاالخ

 اًذغيش )%( 9M 2015 9M 2016 كائِح اًذخٍ )ٌُيىْ سياي(

%6612-  49116  639401 إجمالي االيراداث   

%23.6-  31907  51112 دوٌفح اًخذُاخ   

%46.7 ٓعتح دوٌفح اًخذُاخ ًٌِتيػاخ   40.4%  -6.3%  

%17.9-  21394  21915 اًِطشوفاخ اًػِىُيح واالداسيح وُطشوفاخ اًتيؼ واًذىصيؼ  

%26.7 ٓعتح اًِطشوفاخ اًػِىُيح واالداسيح وُطشوفاخ اًتيؼ واًذىصيؼ ًٌِتيػاخ   24.8%  -1.9%  

%71.8-  305  11080 ُخططاخ اًذيىْ اًِشوىن فيها   

%1216 0930011 6932314 الربح قبل مصروفاث التمويل واإلطفاء واالستهالك والزكاة والضرائب   

%16.7 هاُش اًشةؽ كتٍ ُطشوفاخ اًذِىيٍ واإلؾفاء واالظذهالن واًضهاج واًػشائث   31.6%  14.9%  

%9.9 21908 21646 اإلؾفاء واالظذهالن  

362- الربح التشغيلي   643 -66316%  

247- ضاف  ُطشوفاخ اًذِىيٍ  -395  60.0%  

%49.9- 54 107 أخشي )ةاًطافي(  

402- الربح قبل الزكاة والضريبت   -640  -2413%  

61- 147 اًضهاج واًػشيتح   -141.5%  

69634- صافى الدخل   -602  -3313%  

%10.1- اًػائذ غٌ  اًِتيػاخ   -1.4%  8.7%  

     

 اًذغيش )%( 9M 2015 9M 2016 كائِح اًِشهض اًِاًي )ٌُيىْ سياي(

%63.3-  937  21552 أًلذ واظذشِاساخ كطيشج األطٍ   

%5.2  31818  31629 رُّ ُذئح   

%51.1-  218  446 اًِخضوْ   

%21.0  21047  11691 أخشي   

%6011-  29364  39062 إجمالي الموجوداث قصيرة األجل   

       

%1.9  241224  231781 ضاف  اًِىطىداخ اًشاةذح   

%32.9-  943  11406 ُششوغاخ دؼر اًذٔفيز  

%5.8-  91057  91615 ُىطىداخ غيش ٌُِىظح   

%1.3  19  19 أخشي   

%612-  049244  049326 إجمالي الموجوداث طويلت األجل   

%410-  469210  409603 إجمالي الموجوداث   

       

%45.0-  81037  141607 اًذيٕ كطيش األطٍ واًِعذؼم ُٕ اًذيٕ ؾىيٍ األطٍ   

%30.6-  41830  61962 رُّ دائٔح   

%4.2  51782  51548 ُطشوفاخ ُعذؼلح   

%21.7  294  241 أخشي   

%0313-  639440  229004 مطلوباث قصيرة األجل   

       

 -  61620  0 ديٕ ؾىيٍ األطٍ

%18.2  271  229 ُؿٌىةاخ غيش طاسيح   

%313-  609423  609003 حقوق المساهمين   

%410-  469210  409603 إجمالي المطلوباث وحقوق المساهمين   

    

 اًذغيش )%( 9M 2015 9M 2016 كائِح اًذذفلاخ أًلذيح )ٌُيىْ سياي(

%24.4-  31160  41183 اًذذفلاخ أًلذيح اًذشغيٌيح   

(21409) اًذذفلاخ أًلذيح اًذِىيٌيح   535  - 

(21436) اًذذفلاخ أًلذيح االظذشِاسيح   (31606)  48.0%  

(663) اًذغيش في أًلذيح   89  - 

 ٔهائيح ًٌلىائّ اًِاًيح.اً كذ دخذٌف ؾشيلح غشع ةيآاخ اًلىائّ اًِاًيح في اًذلشيش غٕ اًؿشيلح اًذي دذتػها اًششهح. وًوٕ ال د سيش ُٕ هزا االخذالف غٌ  أًذيظح

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌششهح، دلذيشاخ أةؼاز اًتالد اًِاًيح
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 كؿاع االدطاالخ ودلٔيح اًِػٌىُاخ 

 ادؼاد ادطاالخ

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

  629462  629106  649424  649334  639630 إجمالي االيراداث 

  51140  51085  61466  71225  61896 دوٌفح اًخذُاخ 

%38.1 ٓعتح دوٌفح اًخذُاخ ًٌِتيػاخ   51.6%  44.8%  40.2%  39.8%  

  31182  31180  31865  31842  31407 اًِطشوفاخ اًػِىُيح واالداسيح وُطشوفاخ اًتيؼ واًذىصيؼ

%18.8 ٓعتح اًِطشوفاخ اًػِىُيح واالداسيح وُطشوفاخ اًتيؼ واًذىصيؼ ًٌِتيػاخ  27.4%  26.8%  25.1%  24.6%  

  399  399  11152  690  335 ُخططاخ اًذيىْ اًِشوىن فيها 

 4964113 0943210 2944614 2924112 2941411 الربح قبل مصروفاث التمويل واإلطفاء واالستهالك والزكاة والضرائب 

%41.2 هاُش اًشةؽ كتٍ ُطشوفاخ اًذِىيٍ واإلؾفاء واالظذهالن واًضهاج واًػشائث   16.0%  20.4%  31.5%  32.5%  

 31716 31836 31625 31533 21760 اإلؾفاء واالظذهالن

(69232)  49230 الربح التشغيلي   (134)  602  433  

(191) ضاف  ُطشوفاخ اًذِىيٍ  (269)  (361)  (526)  (470)  

  72  71  121  21  257 أخشي )ةاًطافي(

(69000)  49226 الربح قبل الزكاة والضريبت   (424)  (030)  32  

(44)  169  41  79 اًضهاج واًػشيتح   12  

(69021)  49142 صافى الدخل   (69340)  (204)  23  

%25.9 اًػائذ غٌ  اًِتيػاخ   -11.3%  -7.6%  -2.0%  0.5%  

      

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

  742  726  1,748  3,064  1,570 أًلذ واظذشِاساخ كطيشج األطٍ 

  3,581  3,722  3,424  4,473  7,472 رُّ ُذئح 

  326  320  486  818  915 اًِخضوْ 

  2,341  2,170  2,741  4,147  4,764 أخشي 

  6,990  6,938  8,398  12,502  14,720 إجمالي الموجوداث قصيرة األجل 

            

  22,566  23,266  23,654  23,091  19,817 ضاف  اًِىطىداخ اًشاةذح 

  765  765  812  982  503 ُششوغاخ دؼر اًذٔفيز

  8,379  8,938  9,493  10,045  10,443 ُىطىداخ غيش ٌُِىظح 

  19  19  19  24  6 أخشي 

  31,729  32,988  33,978  34,142  30,768 إجمالي الموجوداث طويلت األجل 

  38,719  39,926  42,376  46,644  45,488 إجمالي الموجوداث 

            

  2,139  7,296  5,849  16,993  3,080 اًذيٕ كطيش األطٍ واًِعذؼم ُٕ اًذيٕ ؾىيٍ األطٍ 

  4,987  4,934  6,536  7,806  5,043 رُّ دائٔح 

  5,627  5,567  5,554  4,832  5,366 ُطشوفاخ ُعذؼلح 

  189  185  211  159  209 أخشي 

  12,941  17,982  18,150  29,790  13,697 مطلوباث قصيرة األجل 

            

  10,081  6,360  8,426  0  10,517 ديٕ ؾىيٍ األطٍ

  327  283  241  201  158 ُؿٌىةاخ غيش طاسيح 

  15,370  15,300  15,559  16,652  21,116 حقوق المساهمين 

  38,719  39,926  42,376  46,644  45,488 إجمالي المطلوباث وحقوق المساهمين 

      

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

  4,380  2,969  5,225  6,171  5,591 اًذذفلاخ أًلذيح اًذشغيٌيح 

 (1,908) (1,145) (3,080) (6,019) (5,802) اًذذفلاخ أًلذيح اًذِىيٌيح 

 (2,457) (1,595) (3,612)  241  479 اًذذفلاخ أًلذيح االظذشِاسيح 

  15  229 (1,467)  394  268 اًذغيش في أًلذيح 

 ٔهائيح ًٌلىائّ اًِاًيح.اً كذ دخذٌف ؾشيلح غشع ةيآاخ اًلىائّ اًِاًيح في اًذلشيش غٕ اًؿشيلح اًذي دذتػها اًششهح. وًوٕ ال د سيش ُٕ هزا االخذالف غٌ  أًذيظح

A ،فػٌيح :E ،دلذيشيح :F.ُذىكػح : 

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًيح ًٌششهح، دلذيشاخ أةؼاز اًتالد اًِاًيح
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 كؿاع االدطاالخ ودلٔيح اًِػٌىُاخ 

 ادؼاد ادطاالخ

 ششغ ٓظاَ اًذطٔيف في اًتالد اًِاًيح

الوج غٌ  رًى، يلىَ ٓظاَ اًذلييّ وغ دعذخذَ اًتالد اًِاًيح هيوٍ اًذلييّ اًخاص ةها ُٕ سالز ؾتلاخ ودػذِذ اًذىضياخ غٌ  اًتيآاخ اًوِيح واًويفيح اًذي يظِػها اًِؼٌٌىْ.

 اًهتىؽ./ىدًذئا ةئدساض األظهّ اًِغؿاج غِٕ إػذي ُٔاؾم اًذىضيح اًذاًيح ةٔاًء غٌ  ظػش اإلغالق ، واًليِح اًػادًح اًذي ٓؼذدها، وإُوآيح اًطػ

 %.10اًليِح اًػادًح دضيذ غٌ  اًعػش اًؼاًي ة هشش ُٕ   :زيادة المراكس

 %.10اًليِح اًػادًح دضيذ أو دلٍ غٕ اًعػش اًؼاًي ة كٍ ُٕ    حياد:

 %.10اًليِح اًػادًح دلٍ غٕ اًعػش اًؼاًي ة هشش ُٕ   ثخفيض المراكس: 

وف ظش ًّ يذّ دؼذيذ كيِح غادًح الٓذظاس ُضيذ ُٕ اًذؼٌيٍ أو اًتيآاخ أو كىائّ ُاًيح دفطيٌيح أو وطىد دغييش طىهشي في أداء اًششهح أو دغيش ثحت المراجعة:

 اًعىق أو أيح أظتاب أخشي خاضح ة ةؼاز اًتالد اًِاًيح.

 

 اًتالد اًِاًيح
 

 خذُح اًػِالء
 clientservices@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي:

 9888 – 203 – 11 – 966+ اإلداسج اًػاُح:

 0001 – 116 – 800 اًهادف اًِظآي:
 

 إداسج األضىي
 abicasset@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي:

 6280 – 290 – 11 – 966+  هادف:
 
 

 إداسج اًؼفظ
 custody@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي:

 6259 – 290 – 11 – 966+  هادف:

 
 
 

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

 6250 – 290 – 11 – 966+  هادف:

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

 

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

 6230 – 290 – 11 – 966+  هادف:

 

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

 6256 – 290 – 11 – 966+  هادف:

 إخالء اًِعؤوًيح

ًليلح وُلذيلشيلهلا وُلىظلفليلهلا ال ًلِلاةزًر ششهح اًتالد اًِاًيح أكط  طهذ ًٌذ هذ ُٕ أْ ُؼذىي اًِػٌىُاخ اًِزهىسج في هزا اًذلشيش ضؼيؼح ودكيلح وُؼ رًى فئْ ششهح اًتالد ا

 .غٕ رًىظح يلذُىْ أي غِآاخ أو دػهذاخ ضشاػح أو غًِٔا ةش ْ ُؼذىياخ اًذلشيش وال يذؼٌِىْ ةؿشيلح ُتاششج أو غيش ُتاششج أي ُعؤوًيح كآىٓيح ٓاد

األغلشاع دوْ اًلِلىافلللح اًلخلؿليلح  ُلٕ ال يظىص إغادج ٓعخ أو إغادج دىصيؼ أو إسظاي هزا اًذلشيش ةؿشيلح ُتاششج او غيش ُتاششج ألي شخظ آخش أو ٓششٖ هٌيًا أو طلضئليلًا ألي غلشع 

  .اًِعتلح ُٕ ششهح اًتالد اًِاًيح

 هِا ٌٓفر االٓذتاٖ ة ْ هزٖ اًِػٌىُاخ ال دشوٍ دىضيح ةششاء أو ةيؼ أوساق ُاًيح أو الدخار كشاس اظذشِاسي.

 .يػذتش أي إطشاء اظذشِاسي يذخزٖ اًِعذشِش ةٔاًء غٌ  هزا اًذلشيش ظىاًء هاْ هٌيًا أو طضئيًا هى ُعؤوًيذه اًواٌُح وػذٖ

علذلشلاس اظلذلشلِلاسي ُلؤهلٍ كلتلٍ   ًُيغ اًهذف ُٕ هزا اًذلشيش أْ يعذخذَ أو يػذتش ُشىسج أو خياًسا أو أي إطشاء آخش يِوٕ أْ يذؼلم ُعذلتال. ًزًى فئٓٔا ٓلٔلطلؽ ةلاًلشطلىع إًل

 .االظذشِاس في ُشٍ هزٖ األدواخ االظذشِاسيح

 دؼذفظ ششهح اًتالد اًِاًيح ةظِيؼ اًؼلىق اًِشدتؿح ةهزا اًذلشيش.
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