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 كطاع اًجشضئة 

 أظىاق ع اًػذيّ

 2017أغٌٔح ششهة أظىاق غتذهللا اًػذيّ غٕ أًجائص اًِاًية األوًية ًٌرشةرؼ األوي ُرٕ غراَ 

ُرٌريرىْ سيراي ارري اًرشةرؼ  46.62ٌُيىْ سياي ُلاةٍ  60.15طير طللح ضافي سةع كذسٖ 

% غرٕ اًرشةرؼ اًعراةرم 37%، فيِا آخفػح ةٔعترة 29اًِِادٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم ةاسثفاع 

 ٌُيىْ سياي.  95.5اًتاًغة أسةاطه 

أسسػح اًششهة ِٓى األسةاض اري اًشةؼ األوي ُلاسٓة ةاًشةؼ اًِِادٍ ُٕ اًػاَ اًعراةرم ىًر  

ِٓى ُتيػات اًفشوع اًلائِة واًجىظؼ في فجع فشوع سذيذة، فػرر  غرٕ ٓرِرى اًرِرتريرػرات 

وصيادة األسةاض االسِاًية واًجشغيٌية، سذيش ةاًزهش أْ اًششهة ظشٌح اعاسة غيش ُجوشسة ةِتٌغ 

 ٌُيىْ سياي  في اًشةؼ اًِلاةٍ اري اًػاَ اًِاغي سشاء طشيم في أطذ فشوع اًششهة. 3.5

ةاًِلاسٓة ُؼ اًشةؼ اًعاةم، يػجتش اًشةؼ األايش هى األغٌ  ُرٕ طريرر األسةراض طرجر  وىْ ًرّ 

يطاطته ُعجىي ُِادٍ ُٕ االيشادات ويشسؼ رًى ىً  أْ اًششهة ثلىَ ةرجرعرشريرٍ طرىافرض 

 ثظليم األهذاف اًتيػية اًعٔىية اري اًشةؼ األايش ُٕ اًػاَ.

ٌُريرىْ سيراي  1,876طللح اظىاق اًػيذّ في اًشةؼ األوي ُٕ اًػاَ اًظاًي ُتيػات ةٔظى 

%،فيرِرا 16.8ٌُيىْ سياي ًٌشةؼ اًِِادٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم ةاسثفاع وكذسٖ  1،606.2ُلاةٍ 

 ٌُيىْ سياي.  1,928% غٕ اًشةؼ اًعاةم  اًزي ةٌغح ُتيػاثه 2.7ثشاسػح اًِتيػات 

% ُرلراسٓرة ةراًرفرجرشة 20.6ٌُيىْ سياي ةاسثرفراع  320.13ةٌغ ىسِاًي اًشةع اري اًشةؼ األوي 

% غرٕ 11.7ٌُيىْ سياي, فيِا آخفػح ةرٔرعرترة  265.5اًِِادٌة ُٕ اًػاَ اًعاةم اًتاًغ 

% 17وضٍ هاُش ىسرِراًري اًرشةرع ىًر  ٌُيىْ سياي.  362.66اًشةؼ اًعاةم اًتاًغة أسةاطه 

 % اري اًشةؼ اًِِادٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم.  16.5ُلاةٍ 

% 28.6ُرٌريرىْ سيراي ةراسثرفراع  64.44كفضت االسةاض اًجشغيٌية اري اًشةرؼ األوي ًرجرطرٍ 

ُرٌريرىْ سيراي، وثرلرٌرطرح  50.11ُلاسٓة ةٔفغ اًفجشة ُٕ اًػاَ اًعاةم واًزي ةٌغ ٓرظرى 

وةرزًرى وضرٍ هراُرش ٌُيىْ سياي.  105.9% غٕ اًشةؼ اًعاةم اًتاًغة أسةاطه 39.1ةٔعتة 

 . 2016% اري اًشةؼ األوي ُٕ غاَ 3.12% ُلاةٍ 3.4األسةاض اًجشغيٌية ىً  

ٌُيىْ سيراي وُرٕ ُرجرىظر   57ساءت أسةاض اًششهة في اًشةؼ األوي كشيتة ثىكػاثٔا اًتاًغة 

 ٌُيىْ سياي. 55.73ثىكػات اًِظٌٌيٕ اًتاًغ 

ا ًٌطتيػة اًذفراغريرة  ٓجىكؼ أْ يعجِش أًِى في اًِتيػات اًعٔىية اري اًػاَ اًظاًي ٓظش 

ًٌلطاع واًجىظؼ في شتوة ُٔافز اًششهة دااٍ اًٌِِوة وااسسها. وُٕ أًِجظش أْ ثعشٍ 

اًششهة ُتيػات كىية غٌ  ٓظى هتيش اري اًشةؼ اًذآي ُٕ اًػاَ اًظاًي ًجطادفه ُؼ شهش 

 سياي ُؼ اًجىضية ةاًظياد. 104.4سُػاْ ةاًواٍُ، ٓتلي غٌ  ثليئِا ًٌعهّ غٔذ 

 CFAأطِذ هٔذاوي، 

 ُظٌٍ ُاًي أوي

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 ًٌجىاضٍ ُؼ اداسة االةظاخ:

 ثشهي فذغم

 ُذيش األةظاخ واًِشىسة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد اًجىضية

 104.40 اًليِة اًػادًة )سياي(
 103.75 )سياي( 2017ُايى  14اًعػش هِا في 

 0.63% اًػائذ اًِجىكؼ

  ةيآات اًششهة

 SE.4001 سُض ثذاوي

 111.00 أظتىع )سياي( 52أغٌ  ظػش ًر 

 63.00 أظتىع )سياي( 52أدٓ  ظػش ًر 

 %5.9 اًجغيش ُٕ أوي اًػاَ

 47 أشهش )أًف ظهّ( 3ُجىظ  طشّ اًجذاوي ًر 

 4,669 اًشظٌِة اًعىكية )ٌُيىْ سياي(

 1,245 اًشظٌِة اًعىكية )ٌُيىْ دوالس(

 45 األظهّ اًِطذسة )ٌُيىْ ظهّ(

  %(5هتاس اًِعاهِيٕ )أهذش ُٕ 

 %27.66 ششهة اًػذيّ اًلاةػة

 %6.36 اًِؤظعة اًػاُة ًٌجأُئات االسجِاغية

 %6.00 غتذهللا ضاًع غٌي اًػذيّ

 2014A 2015A 2016A 2017E ديعِتش  -ٓهاية اًػاَ اًِاًي 

كيِه أًِشأة /اًشةع كتٍ ُطشوفات اًجِىيٍ 
 10.39 12.56 14.42 15.27 واالظجهرن واإلطفاء واًضهاة

 0.56 0.67 0.81 0.89 كيِه أًِشأة /االيشادات

 12.34 20.02 19.94 21.44 ُػاغف اًشةظية

%1.7 غائذ األسةاض  2.0%  2.0%  2.9%  

 3.02 3.71 4.17 4.83 ُػاغف اًليِة اًذفجشية

 0.59 0.64 0.76 0.88 ُػاغف االيشادات

 0.91 0.75 0.83 0.64 ٓعتة سأط اًِاي اًػاٍُ

%14.5 ِٓى االيشادات  15.0%  18.7%  8.8%  

 8.29 5.11 5.13 4.77 اًػائذ غٌ  اًعهّ )سياي(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 ُؤشش ثذاوي اًػذيّ 

 اًِطذس: ثذاوي
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 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًية ًٌششهة، ثلذيشات أةظاخ اًترد اًِاًية

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًية ًٌششهة، ثلذيشات أةظاخ اًترد اًِاًية

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 اًجشضئة 

 أظىاق ع اًػذيّ

 ٔهائية ًٌلىائّ اًِاًية.اً كذ ثخجٌف طشيلة غشع ةيآات اًلىائّ اًِاًية في اًجلشيش غٕ اًطشيلة اًجي ثجتػها اًششهة. وًوٕ ال ثأديش ُٕ هزا االاجرف غٌ  أًجيشة

A ،فػٌية :E ،ثلذيشية :F.ُجىكػة : 

 يشٍِ أسةاض سأظِاًية. 2017*اًػاَ 

 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E كائِة اًذاٍ )ٌُيىْ سياي(

  7,801.6  7,171.7  6,035.8  5,251.9  4,580.0 ىيشادات اًِتيػات

  75.0  69.0  62.2  52.8  51.8 ىيشادات اإليشاس

  7,876.6  7,240.7  6,098.0  5,304.7  4,631.8 ىسِاًي االيشادات 

  6,368.5  5,857.3  4,908.2  4,347.4  3,785.0 ثوٌفة اًِتيػات 

%81.7 ٓعتة ثوٌفة اًِتيػات ًٌِتيػات  82.0%  80.5%  80.9% 80.9% 

  1,086.7  998.9  850.9  651.8  581.9 اًِطشوفات اًػِىُية واالداسية وُطشوفات اًتيؼ واًجىصيؼ

%12.6 ٓعتة اًِطشوفات اًػِىُية واالداسية وُطشوفات اًتيؼ واًجىصيؼ ًٌِتيػات  12.3%  14.0%  13.8% 13.8% 

  421  384  339  305  265 اًشةع كتٍ ُطشوفات اًجِىيٍ واإلطفاء واالظجهرن واًضهاة 

%5.7 هاُش اًشةع كتٍ ُطشوفات اًجِىيٍ واالهرن واالظجهرن واًضهاة   5.8%  5.6%  5.3% 5.4% 

  172.5  149.2  129.1  102.9  92.5 االظجهرهات واإلطفاءات

  248.9  235.2  209.8  202.5  172.4 اًشةع اًجشغيٌي 

%3.72 هاُش اًشةع اًجشغيٌي  3.82%  3.44%  3.25% 3.16% 

(7.6) ضاف  داٍ اًجِىيٍ )ُطشوفات(  (7.2)  (9.0)  (17.2) (13.2) 

  25.9  25.4  27.3  20.3  27.4 داٍ اظجذِاس

  119.1 (17.3)  6.5  4.2  4.7 أاشي *

  380.6  226.0  234.5  219.8  197.0 اًشةع كتٍ اًضهاة واًػشيتة 

  10.3  8.4  5.3  5.3  4.6 اًضهاة واًػشيتة 

  370.3  217.7  229.2  214.6  192.4 ضاف  اًذاٍ كتٍ طلىق األكٌية 

(0.1) طلىق االكٌية   (0.2)  (1.7)  (12.4) (2.8) 

  373.1  230.0  230.9  214.8  192.5 ضاف  اًذاٍ 

%4.2 اًػائذ غٌ  اًِتيػات   4.1%  3.8%  3.2% 4.8% 

      

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

  640.0  375.6  329.4  183.5  110.3 أًلذية وُا في طوِها 

  734.8  680.5  604.0  465.5  368.0 اًِخضوْ 

  260.0  212.5  267.3  137.1  90.3 أاشي 

  1,634.8  1,268.5  1,200.8  786.1  568.6 ىسِاًي األضىي كطيشة األسٍ 

  1,818.1  1,921.6  1,486.7  1,267.6  1,198.3 ضاف  اًِىسىدات اًذاةجة 

  86.6  91.2  208.2  90.9  24.5 ُششوغات ثظح اًجٔفيز

  6.5  9.5  11.4  13.1  14.9 ُىسىدات غيش ٌُِىظة 

  185.4  187.5  187.1  197.5  195.6 أاشي 

  2,096.6  2,209.8  1,893.4  1,569.1  1,433.4 ىسِاًي اًِىسىدات طىيٌة األسٍ 

  3,731.4  3,478.4  3,094.2  2,355.2  2,002.0 ىسِاًي اًِىسىدات 

            

  154.6  187.2  212.3  118.0  122.8 اًذيٕ كطيش األسٍ واًِعجظم ُٕ اًذيٕ طىيٍ األسٍ 

  1,240.2  1,128.8  958.6  879.5  758.3 رُّ دائٔة 

  386.5  355.3  271.3  213.3  123.6 ُطشوفات ُعجظلة 

  21.5  14.6  9.8  8.6  6.4 أاشي

  1,802.8  1,685.8  1,452.0  1,219.4  1,011.2 ُطٌىةات كطيشة األسٍ 

  257.7  412.3  399.5  125.0  135.0 ديٕ طىيٍ األسٍ

  148.2  140.7  138.1  58.2  50.4 ُطٌىةات غيش ساسية 

  1,522.7  1,239.6  1,104.6  952.6  805.5 طلىق اًِعاهِيٕ 

  3,731.4  3,478.4  3,094.2  2,355.2  2,002.0 ىسِاًي اًِطٌىةات وطلىق اًِعاهِيٕ 

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًية ًٌششهة، ثلذيشات أةظاخ اًترد اًِاًية
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 كطاع اًجشضئة 

 أظىاق ع اًػذيّ

 ششض ٓظاَ اًجطٔيف في اًترد اًِاًية

روة غٌ  رًى، يلىَ ٓظاَ اًجلييّ وغ ثعجخذَ اًترد اًِاًية هيوٍ اًجلييّ اًخاص ةها ُٕ درخ طتلات وثػجِذ اًجىضيات غٌ  اًتيآات اًوِية واًويفية اًجي يشِػها اًِظٌٌىْ.

 اًهتىط./ىدًذئا ةإدساز األظهّ اًِغطاة غِٕ ىطذي ُٔاطم اًجىضية اًجاًية ةٔاء  غٌ  ظػش اإلغرق ، واًليِة اًػادًة اًجي ٓظذدها، وىُوآية اًطػ

 %.10اًليِة اًػادًة ثضيذ غٌ  اًعػش اًظاًي ةأهذش ُٕ   :زيادة المراكس

 %.10اًليِة اًػادًة ثضيذ أو ثلٍ غٕ اًعػش اًظاًي ةأكٍ ُٕ    حياد:

 %.10اًليِة اًػادًة ثلٍ غٕ اًعػش اًظاًي ةأهذش ُٕ   ثخفيض المراكس: 

وف ظش ًّ يجّ ثظذيذ كيِة غادًة الٓجظاس ُضيذ ُٕ اًجظٌيٍ أو اًتيآات أو كىائّ ُاًية ثفطيٌية أو وسىد ثغييش سىهشي في أداء اًششهة أو ثغيش ثحت المراجعة:

 اًعىق أو أية أظتاب أاشي ااضة ةأةظاخ اًترد اًِاًية.

 

 

 

 ىداسة األةظاخ واًِشىسة
 research@ albilad-capital.com اًتشيذ اإلًوجشوٓي:

 6250 – 290 – 11 – 966+  هاثف:

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

 

  ىداسة اًىظاطة
 abicctu@albilad-capital.com اًتشيذ االًوجشوٓي:

 6230 – 290 – 11 – 966+  هاثف:

 

 اًِطشفية االظجذِاسية
 investmentbanking@albilad-capital.com اًتشيذ االًوجشوٓي:

 6256 – 290 – 11 – 966+  هاثف:

 ىارء اًِعؤوًية

ًريرة وُرذيرشيرهرا وُرىظرفريرهرا ال ًرِراةزًح ششهة اًترد اًِاًية أكط  سهذ ًٌجأهذ ُٕ أْ ُظجىي اًِػٌىُات اًِزهىسة في هزا اًجلشيش ضظيظة ودكيلة وُؼ رًى فإْ ششهة اًترد ا

 .غٕ رًىشة يلذُىْ أي غِآات أو ثػهذات ضشاطة أو غِٔا  ةشأْ ُظجىيات اًجلشيش وال يجظٌِىْ ةطشيلة ُتاششة أو غيش ُتاششة أي ُعؤوًية كآىٓية ٓاث

األغرشاع دوْ اًرِرىافرلرة اًرخرطريرة  ُرٕ ال يشىص ىغادة ٓعخ أو ىغادة ثىصيؼ أو ىسظاي هزا اًجلشيش ةطشيلة ُتاششة او غيش ُتاششة ألي شخظ آاش أو ٓششٖ هٌيا  أو سرضئريرا  ألي غرشع 

  .اًِعتلة ُٕ ششهة اًترد اًِاًية

 هِا ٌٓفح االٓجتاٖ ةأْ هزٖ اًِػٌىُات ال ثشوٍ ثىضية ةششاء أو ةيؼ أوساق ُاًية أو الثخار كشاس اظجذِاسي.

 .يػجتش أي ىسشاء اظجذِاسي يجخزٖ اًِعجذِش ةٔاء  غٌ  هزا اًجلشيش ظىاء  هاْ هٌيا  أو سضئيا  هى ُعؤوًيجه اًواٌُة وطذٖ

ا أو أي ىسشاء آاش يِوٕ أْ يجظلم ُعجلتر. ًزًى فإٓٔا ٓرٔرطرع ةراًرشسرىع ىًر عرجرشراس اظرجرذرِراسي ُرؤهرٍ كرترٍ   ًُيغ اًهذف ُٕ هزا اًجلشيش أْ يعجخذَ أو يػجتش ُشىسة أو اياس 

 .االظجذِاس في ُذٍ هزٖ األدوات االظجذِاسية

 ثظجفظ ششهة اًترد اًِاًية ةشِيؼ اًظلىق اًِشثتطة ةهزا اًجلشيش.

 

 08100–37ثطشيع هيئة اًعىق اًِاًية سكّ 

 اًترد اًِاًية
 

 اذُة اًػِرء
 clientservices@albilad-capital.com اًتشيذ االًوجشوٓي:

 9888 – 203 – 11 – 966+ اإلداسة اًػاُة:

 0001 – 116 – 800 اًهاثف اًِشآي:
 

 ىداسة األضىي
 abicasset@albilad-capital.com اًتشيذ االًوجشوٓي:

 6280 – 290 – 11 – 966+  هاثف:
 
 

 ىداسة اًظفظ
 custody@albilad-capital.com اًتشيذ االًوجشوٓي:

 6259 – 290 – 11 – 966+  هاثف:

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

