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 كؿاع أًلٍ

 اًتصشي

ُنٕ  اًحاًخًٌشةؼ األوًٌة أغٌٔت اًششهة اًىؾٌٔة اًعػىدًة ًٌٔلٍ اًتصشي غٕ ٓتائرها اًِاًٌة 

ٌٌُىْ سًاي ُلناةنٍ  318% ًتطٍ إًى 38، شٌخ تشاذػت األسةاس اًطافٌة ةٔعتة 2016غاَ 

% غنٕ اًنشةنؼ 37ٌشةؼ اًِِاجٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم، ةٌِٔا تشاذػنت ةنٔنعنتنة ًٌٌُىْ سًاي  510

ٌٌُىْ سًاي. ةٌنٔنِنا كنأنضا أسةناس اًنتنعنػنة  نهنىس  504اًعاةم شٌخ شللت اًششهة شٌٔها 

سًناي  ُنٌنٌناس  1.25ٌٌُاس سًاي ُلاسٓنة ةنن  1.43% ًتطٍ إًى 14.65األوًى ُٕ اًػاَ  ةٔصى 

 .2015خالي اًأتشة اًِِاجٌة ُٕ اًػاَ 

وأسذػت اًششهة االٓخأاع فٍ أسةاشها إًى آخأاع ُػذالا أظػناس اًنٔنلنٍ ةشنونٍ غناَ 

واًشةؼ اًعاةم ُنٕ اًنػناَ اًنصناًنٍ  2015خالي اًشةؼ اًصاًٍ ُلاسٓة ةاًشةؼ اًِِاجٍ ُٕ غاَ 

فػال غٕ تشاذؼ دخٍ اًششهة ُٕ شطتها فٍ  شهة ةتشدًى اًِصذودة اًنِنِنٌنىهنة ةنٔنعنتنة 

30.3.% 

اًطافٌة خنالي اًنتنعنػنة  نهنىس األوًنى ُنٕ وكذ أسذػت اًششهة أًِى اًوتٌش فٍ األسةاس 

 -ُلاسٓة ةاًأتشة اًِِاجٌة ُٕ اًػاَ اًعاةم ًػذة أظتاب أهِها: اًػاَ اًراسي

  ظأٌنٔنة  73ظأٌٔة فٍ ُختٌف اًلؿاغاا ُلاةٍ  83صًادة شرّ أظؿىي اًششهة إًى

 .2015فٍ ظتتِتش 

  ٕاستأاع اًذخٍ اًتشغٌٌٍ وضافٍ اًشةض ًلؿاع ٓلٍ اًنتنػنائنؼ اًنػناُنة ٓنتنٌنرنة تنصنعن

 اًوأاءة اًتشغٌٌٌة واألداء اًتراسي ًٌلؿاع.

  ٕاستأاع ُػذالا أظػاس ٓلٍ أًأـ اًخاَ فٍ اًعىق اًأىسًة فٍ أًطنف األوي ُن

 .2015اًػاَ اًصاًٍ ُلاسٓة ُؼ اًأتشة اًِِاجٌة ُٕ غاَ 

 .آخأاع توٌأة ُػذي توٌأة اًىكىد ًٌأتشة اًصاًٌة 

ٌٌُىْ سًاي ُلاةٍ  15356خالي اًشةؼ اًحاًخ ُٕ اًػاَ اًصاًٍ، ةٌغ إذِاًٍ اًشاداا اًششهة 

% . ةنٌنٔنِنا 29ٌٌُىْ سًاي ًٌشةؼ اًِِاجٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم ورًى ةآخأناع كنذسٖ  15917

ٌٌُىْ سًاي ًٔأغ اًأنتنشة  55370ٌٌُىْ سًاي ُلاةٍ  55147ةٌغت اًشاداا اًتعػة  هىس  

 % . 4ُٕ اًػاَ اًِاغٍ ورًى ةآخأاع كذسٖ 

% فنٍ 28.4% ُلاةٍ 17ةٌغ هاُش اًشةض اًتشغٌٌٍ خالي اًشةؼ اًحاًخ ُٕ اًػاَ اًصاًٍ 

، ةٌِٔا ةٌغ استأؼ اًهاُش خالي اًتعػة  هىس األوًى ُٕ غناَ 2015اًشةؼ اًحاًخ ُٕ غاَ 

 % خالي اًأتشة اًِِاجٌة اًػاَ اًِاغٍ.25.8% ُلاةٍ 28.8إًى  2016

ُنٌنٌنىْ سًناي وُنتنىظنـ  525دوْ تىكػاتٔا اًتناًنغنة  ًخذاءا ٓتائز اًششهة خالي اًشةؼ اًحا

ٌٌُىْ سًاي. وةأًظش إًى ٓتائز اًشةؼ اًحناًنخ وتنشاذنؼ أظنػناس  461تىكػاا اًِصٌٌٌٕ اًتاًغة 

 سًاال ُؼ اًتىضٌة ةضًادة اًِشاهض. 38اًشصٕ، ٓخأؼ تلٌِٔا ًعهّ اًششهة اًى 

 تشهٍ فذغم

 ُذًش األةصاث واًِشىسة

Tfadaak@albilad-capital.com 

 

 CFAهٔذاوي، أشِذ 

 ُصٌٍ ُاًٍ أوي

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 زيادة المراكس اًتىضٌة

 38.0 اًلٌِة اًػادًة )سًاي(
 29.86 )سًاي( 2016أهتىةش  18اًعػش هِا فٍ 

 %27.3 اًػائذ اًِتىكؼ

  ةٌآاا اًششهة

 SE.4030 سُض تذاوي

 51.50 أظتىع )سًاي( 52أغٌى ظػش ًن 

 28.30 أظتىع )سًاي( 52أدٓى ظػش ًن 

 -37.4% اًتغٌش ُٕ أوي اًػاَ

 15569 أ هش )أًف ظهّ( 3ُتىظـ شرّ اًتذاوي ًن 

 11,757 اًشظٌِة اًعىكٌة )ٌٌُىْ سًاي(

 3,135 اًشظٌِة اًعىكٌة )ٌٌُىْ دوالس(

 393.75 األظهّ اًِطذسة )ٌٌُىْ ظهّ(

  %(5هتاس اًِعاهٌِٕ )أهحش ُٕ 

 22.55% ضٔذوق االظتحِاساا اًػاُة

 20.00%  شهة أساُوى اًعػىدًة ًٌتؿىًش

 2015 2014 2013 2012 دًعِتش  -ٓهاًة اًػاَ اًِاًٍ 

كٌِه أًِشأة /اًشةض كتٍ ُطشوفاا 
 4.20 16.58 17.21 18.37 اًتِىًٍ  واالظتهالن واإلؾأاء واًضهاة 

 1.57 5.39 5.86 6.59 كٌِه أًِشأة /االًشاداا

 6.47 22.02 15.63 23.33 ُػاغف اًشةصٌة

%3.3 غائذ األسةاس  3.3%  3.3%  8.4%  

 1.21 1.44 1.90 2.05 ُػاغف اًلٌِة اًذفتشًة

 1.57 3.24 4.13 4.77 ُػاغف االًشاداا

 1.55 0.39 1.05 1.14 ٓعتة سأط اًػاٍُ

%23.8 ِٓى االًشاداا  15.5%  27.4%  106.9%  

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًٌة ًٌتٔى، تلذًشاا أةصاث اًتالد اًِاًٌة

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور المبيعات الربعية )مليون ريال( والعائد على المبيعات
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 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًٌة ًٌششهة، تلذًشاا أةصاث اًتالد اًِاًٌة

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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 اًتصشي

 ٔهائٌة ًٌلىائّ اًِاًٌة.اً كذ تختٌف ؾشًلة غشع ةٌآاا اًلىائّ اًِاًٌة فٍ اًتلشًش غٕ اًؿشًلة اًتٍ تتتػها اًششهة. وًوٕ ال تأجٌش ُٕ هزا االختالف غٌى أًتٌرة

 2015 2014 2013 2012 2011 كائِة اًذخٍ )ٌٌُىْ سًاي(

  7.502,1  3.626,4  2.846,7  2.464,6  1.991,1 إجمالى االيرادات 

  45485.1  25355.3  15801.2  15500.9  15277.1 توٌأة اًِتٌػاا 

  216.5  92.9  75.5  79.7  103.9 اًِطشوفاا اًػِىٌُة واالداسًة وُطشوفاا اًتٌؼ واًتىصًؼ

  2.800,5  1.178,2  970,0  884,0  610,1 الربح قبل مصروفات التمويل  واالستهالك واإلطفاء والزكاة 

%30.6 هاُش اًشةض كتٍ ُطشوفاا اًتِىًٍ  واالظتهالن واإلؾأاء واًضهاة   35.9%  34.1%  32.5%  37.3%  

 820.5 602.9 469.5 430.2 380.6 االهالهاا واالظتهالهاا 

  1.980,0  575,4  500,4  453,8  229,5 الربح التشغيلى 

(51.9) ضافى دخٍ )ُطشوفاا( اًتِىًٍ  (59.8)  (60.4)  (106.5)  (132.2)  

  184.7  129.6  309.7  155.0  139.7 دخٍ اظتحِاس

  10.7  1.3  89.3  12.8  20.6 أخشي 

  2.043,2  599,8  839,0  561,8  337,9 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  181.4  37.4  49.9  36.3  25.5 اًضهاة واًػشًتة 

  1.861,8  562,3  789,1  525,5  312,4 صافى الدخل قبل حقوق األقلية 

  44.2  28.5  36.9  21.5  24.6 شلىق االكٌٌة 

  1.817,6  533,8  752,3  504,0  287,8 صافى الدخل 

%14.5 اًػائذ غٌى اًِتٌػاا   20.4%  26.4%  14.7%  24.2%  

      

 2015 2014 2013 2012 2011 كائِة اًِشهض اًِاًٍ )ٌٌُىْ سًاي(

  1,239.9  390.1  344.5  398.3  419.3 أًلذًة وُا فٍ شوِها 

  1,029.0  682.9  601.8  262.9  288.5 رُّ ُذًٔة 

  203.6  327.5  233.1  132.1  145.0 اًِخضوْ 

  368.1  438.1  273.6  349.8  189.5 أخشي 

  2,840.5  1,838.5  1,453.0  1,143.1  1,042.3 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

            

  12,798.3  12,980.0  8,512.2  7,503.7  7,252.9 ضافى اًِىذىداا اًحاةتة 

  1,099.9  12.0  676.5  1,172.0  1,237.1 ُششوغاا تصت اًتٔأٌز

  1,027.9  905.8  842.0  652.0  561.4 االظتحِاساا فٍ اًششهاا اًتاةػة

  849.5  903.5 -  -  -   هشة

  480.5  504.6  539.1  591.8  529.5 أخشي 

  16,256.1  15,305.9  10,569.7  9,919.4  9,580.9 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  19,096.7  17,144.4  12,022.7  11,062.6  10,623.2 إجمالي الموجودات 

            

  547.0  4,017.6  901.3  626.1  520.0 اًذًٕ كطٌش األذٍ واًِعتصم ُٕ اًذًٕ ؾىًٍ األذٍ 

  928.3  518.5  208.8  176.3  235.2 رُّ دائٔة 

  35.1  33.9  77.1  28.9  31.4 ُطشوفاا ُعتصلة

  327.5  152.7  194.0  174.8  157.6 أخشي 

  1,838.0  4,722.7  1,381.2  1,006.1  944.2 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  7,505.8  4,152.9  4,376.6  4,253.7  4,295.0 دًٕ ؾىًٍ األذٍ

  53.8  83.5  77.5  77.0  28.1 ُؿٌىةاا غٌش ذاسًة 

  9,699.1  8,185.3  6,187.4  5,725.7  5,355.9 حقوق المساهمين 

  19,096.7  17,144.4  12,022.7  11,062.6  10,623.2 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 2015 2014 2013 2012 2011 كائِة اًتذفلاا أًلذًة )ٌٌُىْ سًاي(

  25923.0  940.9  644.8  686.6  398.3 اًتذفلاا أًلذًة اًتشغٌٌٌة 

(92.5)  340.6 اًتذفلاا أًلذًة اًتِىًٌٌة   74.2  25577.6  (464.4)  

(15439.5) اًتذفلاا أًلذًة االظتحِاسًة   (658.5)  (769.9)  (35474.7)  (15629.1)  

(700.5) اًتغٌش فٍ أًلذًة   (64.4)  (50.9)  43.7  829.5  

  15142.8  313.3  269.6  320.5  384.8 أًلذ وُا فٍ شوِه فٍ ٓهاًة اًػاَ 

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًٌة ًٌششهة، تلذًشاا أةصاث اًتالد اًِاًٌة
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 اًتصشي

  شس ٓظاَ اًتطٌٔف فٍ اًتالد اًِاًٌة

غالوة غٌى رًى، ًلىَ ٓظاَ اًتلٌٌّ . وتعتخذَ اًتالد اًِاًٌة هٌوٍ اًتلٌٌّ اًخاص ةها ُٕ جالث ؾتلاا  وتػتِذ اًتىضٌاا غٌى اًتٌآاا اًوٌِة واًوٌأٌة اًتٍ ًرِػها اًِصٌٌىْ

 اًهتىؽ./ىدًذًٔا ةإدساد األظهّ اًِغؿاة غِٕ إشذي ُٔاؾم اًتىضٌة اًتاًٌة ةٔاًء غٌى ظػش اإلغالق ، واًلٌِة اًػادًة اًتٍ ٓصذدها، وإُوآٌة اًطػ

 %.10اًلٌِة اًػادًة تضًذ غٌى اًعػش اًصاًٍ ةأهحش ُٕ   :زيادة المراكس

 %.10اًلٌِة اًػادًة تضًذ أو تلٍ غٕ اًعػش اًصاًٍ ةأكٍ ُٕ    حياد:

 %.10اًلٌِة اًػادًة تلٍ غٕ اًعػش اًصاًٍ ةأهحش ُٕ   ثخفيض المراكس: 

وف ظش ًّ ًتّ تصذًذ كٌِة غادًة الٓتظاس ُضًذ ُٕ اًتصٌٌٍ أو اًتٌآاا أو كىائّ ُاًٌة تأطٌٌٌة أو وذىد تغٌٌش ذىهشي فٍ أداء اًششهة أو تغٌش ثحت المراجعة:

 اًعىق أو أًة أظتاب أخشي خاضة ةأةصاث اًتالد اًِاًٌة.

 

 إخالء اًِع وًٌة

ِاًٌنة وُنذًنشًنهنا وُنىظنأنٌنهنا ال اً ةزًت  شهة اًتالد اًِاًٌة أكطى ذهذ ًٌتأهذ ُٕ أْ ُصتىي اًِػٌىُاا اًِزهىسة  فٍ هزا اًتلشًش  ضصٌصة ودكٌلة وُؼ رًى فإْ  شهة اًتالد

 .غٕ رًىرة ًلذُىْ أي غِآاا أو تػهذاا ضشاشة أو غًِٔا ةشأْ ُصتىًاا اًتلشًش وال ًتصٌِىْ ةؿشًلة ُتا شة أو غٌش ُتا شة أي ُع وًٌة كآىٌٓة ٓات

األغنشاع دوْ اًنِنىافنلنة اًنخنؿنٌنة  ُنٕ ال ًرىص إغادة ٓعخ أو إغادة تىصًؼ أو إسظاي هزا اًتلشًش ةؿشًلة ُتا شة او غٌش ُتا شة ألي  خظ آخش أو ٓششٖ هًٌٌا أو ذنضئنٌنًا ألي غنشع 

  .اًِعتلة ُٕ  شهة اًتالد اًِاًٌة

 هِا ٌٓأت االٓتتاٖ ةأْ هزٖ اًِػٌىُاا ال تشوٍ تىضٌة ةششاء أو ةٌؼ أوساق ُاًٌة أو التخار كشاس اظتحِاسي.

 .ًػتتش أي إذشاء اظتحِاسي ًتخزٖ اًِعتحِش ةٔاًء غٌى هزا اًتلشًش ظىاًء هاْ هًٌٌا أو ذضئًٌا هى ُع وًٌته اًواٌُة وشذٖ

عنتنشناس اظنتنحنِناسي ُن هنٍ كنتنٍ ى ًٌُغ اًهذف ُٕ هزا اًتلشًش أْ ًعتخذَ أو ًػتتش ُشىسة أو خٌاًسا أو أي إذشاء آخش ًِوٕ أْ ًتصلم ُعتلتال. ًزًى فإٓٔا ٓنٔنطنض ةناًنشذنىع إًن

 .االظتحِاس فٍ ُحٍ هزٖ األدواا االظتحِاسًة

 تصتأظ  شهة اًتالد اًِاًٌة ةرٌِؼ اًصلىق اًِشتتؿة ةهزا اًتلشًش.

 اًتالد اًِاًٌة
 

 خذُة اًػِالء

 clientservices@albilad-capital.com اًتشًذ االًوتشوٍٓ:

 9888 – 203 – 11 – 966+ اإلداسة اًػاُة:

 0001 – 116 – 800 اًهاتف اًِرآٍ:
 

 إداسة األضىي

 abicasset@albilad-capital.com اًتشًذ االًوتشوٍٓ:

 6280 – 290 – 11 – 966+  هاتف:
 

 إداسة اًصأظ

 custody@albilad-capital.com اًتشًذ االًوتشوٍٓ:

 6259 – 290 – 11 – 966+  هاتف:

 

 إداسة األةصاث واًِشىسة

 research@ albilad-capital.com اًتشًذ اإلًوتشوٍٓ:

 6250 – 290 – 11 – 966+  هاتف:

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

 

  إداسة اًىظاؾة

 abicctu@albilad-capital.com اًتشًذ االًوتشوٍٓ:

 6230 – 290 – 11 – 966+  هاتف:

 

 اًِطشفٌة االظتحِاسًة

 investmentbanking@albilad-capital.com اًتشًذ االًوتشوٍٓ:

 6256 – 290 – 11 – 966+  هاتف:

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

