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 قؿاع االجطاالث وجقٌَت اميػنىىاث 

 اجحاد اجطاالث

بعحعحعقعٌعئ   عائعش  2017كشفخ ششكت ىىباًنٍ غُ ٍحائصها اميامٌت  منشبعؼ األول ىعُ غعاو 

ىنٌىٌ سًال معنعشبعؼ امعيعيعاذعه  20ىنٌىٌ سًال  ىقابه أسباح ضافٌت بنغخ  163ضافٌت بنغخ 

% غُ امشبؼ ام ابئ امزي بعنعغعخ   عائعشِ 133، فٌيا اسجفػخ امخ اسة بَحى 2016ىُ غاو 

 ىنٌىٌ سًال. 70

ىنٌىٌ سًال ىعقعابعه  2,865% إمى 16.7بَ بت  2017جشاشػخ اًشاداث امشبؼ األول ىُ غاو 

معػعذة أاعبعام أ عيعهعا )أ( جعبعاؾع   2016ىنٌىٌ سًال فٍ امشبؼ اميعقعابعه ىعُ غعاو  3,440

اميبٌػاث وإًقاف  ؿىؽ غٌش امي صنٌُ ىُ امػيالء ٍحٌصت معحعؿعبعٌعئ ٍعتعاو امعحعىذعٌعئ غعبعش 

معخعفعؼ األاعػعاس امعيعحعااعبعٌعت  ، )م( اٍعخعفعاع اًعشاداث امعحعشابعـ2016امبطيت  الل غاو 

 ننعت  15 نالث بذاًل ىُ  10حٌز حذدث األاػاس بع  2016منيكامياث االٍحهائٌت فٍ إبشًه 

وًضًذ األذش كنيا صادث امحطت ام ىقٌت ىُ اميشحعشكعٌعُ. امعصعذًعش بعامعزكعش أٌ صًعادة اًعشاداث 

 امبٌاٍاث اا ً فٍ جح ُ  اىش امشبح االشيامٍ  الل امشبؼ األول ىُ  زا امػاو.

ىنٌىٌ سًال فٍ امشبؼ األول ىعُ غعاو  124كيا اسجفػخ امفىائذ واميطاسًف امحيىًنٌت ىُ 

ىنٌىٌ سًال ٍتشًا السجفاع جكنفت اإلقشاع بعٌعُ امعبعَعىع ام عػعىدًعت  194محطه إمى  2016

 2017)ام اًبىس( وصًعادة ضعافعٍ امعذًعُ، بعاإلغعافعت إمعى جػعيعُ امعشبعؼ األول ىعُ غعاو 

ىنٌىٌ سًال واميحػنقت بػينٌت إغادة جيىًه قشوع بعيعبعنعغ  42ىطاسًف غٌش ىحكشسة بيبنغ 

 .2017ىنٌاس سًال  الل فبشاًش  7.9

ىنٌىٌ سًال   93% بيا ًػادل 133باميقابه صادث   ائش امششكت ىقاسٍت بامشبؼ ام ابئ بَحى 

% غعُ امعشبعؼ امعشابعؼ  1.5ب بب امحغٌشاث اميىايٌت وامحى  فػخ اًشاداث امششكت بَ بت 

% غُ امشبؼ ام ابئ. فػاًل غُ جعخعفعٌعؼ بعػعؼ 18.3واسجفػخ ىطشوفاث امحيىًه بَحى 

 امحكامٌف غٌش اميحكشسة وغكس بػؼ امي ححقاث فٍ امشبؼ ام ابئ.

ىعنعٌعىٌ سًعال  عالل امعشبعؼ األول  1,665ىُ شهت أ شي, اصنخ امششكت إشيامٍ سبح ًقذس بع 

%، 13.5ىنٌىٌ سًال  الل امشبؼ اميياذه ىُ امػاو ام ابئ بعاٍعخعفعاع بعنعغ  1,925ىقابه 

%  عالل امعشبعؼ 55.9% ىعقعابعه 58.1ىؼ رمك جح ُ  اىش إشيامعٍ امعشبعح معٌعطعه إمعى

 2017باميقابه بنغ امشبح امحشغٌنٍ  الل امشبؼ األول ىُ غعاو اميياذه ىُ امػاو ام ابئ. 

ىنٌىٌ سًال  الل امشبؼ اميقابه ىُ امػاو ام ابئ بحشاشؼ  152ىنٌىٌ سًال ىقاسٍت بع  35ٍحى 

% غُ امعشبعؼ ام عابعئ، معٌعهعبعـ  عاىعش 67.6% فٌيا جشاشؼ بَ بت 77.0كبٌش بنغخ ٍ بحه 

% فعٍ 3.0و  2016% فٍ امشبؼ اميياذه ىُ غاو 4.0% ىقابه 1.2امشبح امحشغٌنٍ إمى 

 .2016امشبؼ امشابؼ ىُ غاو 

شاءث   ائش امشبؼ األول ىُ امػاو امحامٍ أغنى ىُ جىقػاجَا بححقٌئ   اسة ضافٌت قذس ا 

ىعنعٌعىٌ سًعال،  63.6ىنٌىٌ سًال، كيا جخؿخ ىحىاـ جىقػاث اميحننٌُ بخ اسة جبنغ  138

ٍػحقذ أٌ امشبؼ امراٍٍ ىُ امػاو امحامٍ اٌكىٌ أفػه ىُ امَاحٌت امحشغٌنٌت مػذة أابعام 

أ يها )أ( اسجفاع امؿنب غنى  ذىعاث االجطعاالث إمعى رسوجعه  عالل شعهعش سىػعاٌ وامعزي 

اٌطادف فحشة امشبؼ امراٍٍ ىُ امػاو امحامٍ، )م( االٍخفعاع فعٍ ىعػعذل امعفعائعذة بعٌعُ 

، )س( ىطشوفاث امحيىًه غٌش اميحكشسة امحٍ اعصعنعخ فعٍ امعشبعؼ األول  -ام اًبىس -امبَىع 

ىنٌىٌ سًال وامحى جحػنئ بحصذًذ جيىًالث بَكٌت. ٍػحقذ أٌ امشعشكعت اعحع عػعٍ  42بيبنغ 

مخفؼ ىطشوفاث امحشغٌه بشكه كبٌش فٍ امفحشة اميقبنت محح ٌُ  ىاىش امشبحٌعت ىعؼ 

األ ز فٍ االغحباس امحباؾ  فٍ ىبٌعػعاث امعقعؿعاع واسجعفعاع حعذة امعيعَعاف عت فعٍ ام عى ، 

 سًال من هً. 21.2سًال من هً إمى  24ٍخفؼ جقٌيَا م هً امششكت ىُ 

 CFA َذاوي، أحيذ 

 ىحنه ىامٍ أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 منحىاضه ىؼ إداسة األبحاد:

 جشكٍ فذغئ

 ىذًش األبحاد واميشىسة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد             امحىضٌت
 21.20 امقٌيت امػادمت )سًال(

 20.55 )سًال( 2017أبشًه  26ام ػش كيا فٍ 

 %3.2 امػائذ اميحىقؼ

  بٌاٍاث امششكت

 SE.7020 سىض جذاول

 30.40 أابىع )سًال( 52أغنى اػش مع 

 16.40 أابىع )سًال( 52أدٍى اػش مع 

 %-12.0 امحغٌش ىُ أول امػاو

 1,039 أشهش )أمف اهً( 3ىحىاـ حصً امحذاول مع 

 15,824 امشاينت ام ىقٌت )ىنٌىٌ سًال(

 4,220 امشاينت ام ىقٌت )ىنٌىٌ دوالس(

 770 األاهً اميطذسة )ىنٌىٌ اهً(

  %(5كباس امي ا يٌُ )أكرش ىُ 

 %27.56 ى ا ت اإلىاساث مالجطاالث )اجطاالث(

 %11.85 امي ا ت امػاىت منحأىٌَاث االشحياغٌت

 2014A 2015A 2016A 2017E دً يبش  -ٍهاًت امػاو اميامٍ 

 7.52 7.23 9.85 12.90 قٌيه اميَشأة /امشبح قبه امفىائذ وامػشائب واال الع

 2.42 2.30 2.01 2.07 قٌيه اميَشأة /االًشاداث

 N/A N/A N/A N/A ىػاغف امشبحٌت

%12.0 غائذ األسباح  0.0%  0.0%  0.0%  

 1.06 1.04 1.03 0.96 ىػاغف امقٌيت امذفحشًت

 1.34 1.27 1.11 1.14 ىػاغف االًشاداث

 0.44 0.38 0.41 0.42 امَ بت امصاسًت مألضىل

%22.6- ٍيى االًشاداث  3.0%  -12.9%  -4.9%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 امػائذ غنى اميبٌػاث اميبٌػاث

 اميطذس: امقىائً اميامٌت منششكت، جقذًشاث أبحاد امبالد اميامٌت

 اميطذس: امقىائً اميامٌت منششكت، جقذًشاث أبحاد امبالد اميامٌت

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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 قؿاع االجطاالث وجقٌَت اميػنىىاث 

 اجحاد اجطاالث

 2013A 2014A 2015A 2016A قائيت امذ ه )ىنٌىٌ سًال(

  12,569  14,424  14,004  18,103 إشيامٍ االًشاداث 

  5,144  6,466  7,225  6,896 جكنفت امخذىاث 

 40.9% 44.8% 51.6% 38.1% ٍ بت جكنفت امخذىاث منيبٌػاث 

  2,864  3,865  3,842  3,407 اميطشوفاث امػيىىٌت واالداسًت وىطشوفاث امبٌؼ وامحىصًؼ

 22.8% 26.8% 27.4% 18.8% ٍ بت اميطشوفاث امػيىىٌت واالداسًت وىطشوفاث امبٌؼ وامحىصًؼ منيبٌػاث

  552  1,152  690  335 ىخططاث امذًىٌ اميشكىع فٌها 

 4,009.4 2,941.4 2,246.2 7,464.6 امشبح قبه ىطشوفاث امحيىًه واإلؾفاء واالاحهالع وامضكاة وامػشائب 

 31.9% 20.4% 16.0% 41.2%  اىش امشبح قبه ىطشوفاث امحيىًه واإلؾفاء واالاحهالع وامضكاة وامػشائب 

 3,775 3,625 3,533 2,760 اإلؾفاء واالاحهالع

  235 (684) (1,287)  4,705 امشبح امحشغٌنٍ 

 (556) (361) (269) (191) ضافى ىطشوفاث امحيىًه

  75  121  21  257 أ شي )بامطافٍ(

 (246) (924) (1,535)  4,771 امشبح قبه امضكاة وامػشًبت 

 (43)  169  41  79 امضكاة وامػشًبت 

 (203) (1,093) (1,576)  4,692 ضافى امذ ه 

 -1.6% -7.6% -11.3% 25.9% امػائذ غنى اميبٌػاث 

     

 2013A 2014A 2015A 2016A قائيت اميشكض اميامٍ )ىنٌىٌ سًال(

  1,216  1,748  3,064  1,570 امَقذ وااحرياساث قطٌشة األشه 

  3,701  3,424  4,473  7,472 رىً ىذًَت 

  200  486  818  915 اميخضوٌ 

  1,769  1,759  4,147  4,764 أ شي 

  6,886  7,416  12,502  14,720 إشيامٍ اميىشىداث قطٌشة األشه 

          

  23,569  23,654  23,091  19,817 ضافى اميىشىداث امرابحت 

  838  812  982  503 ىششوغاث جحخ امحَفٌز

  8,987  9,493  10,045  10,443 ىىشىداث غٌش ىنيىات 

  913  1,001  24  6 أ شي 

  34,307  34,960  34,142  30,768 إشيامٍ اميىشىداث ؾىًنت األشه 

  41,193  42,376  46,644  45,488 إشيامٍ اميىشىداث 

          

  7,608  5,766  16,993  3,080 امذًُ قطٌش األشه وامي ححئ ىُ امذًُ ؾىًه األشه 

  4,520  6,536  7,806  5,043 رىً دائَت 

  5,631  5,476  4,832  5,366 ىطشوفاث ى ححقت 

  193  289  159  209 أ شي 

  17,952  18,067  29,790  13,697 ىؿنىباث قطٌشة األشه 

          

  7,601  8,509  0  10,517 دًُ ؾىًه األشه

  283  241  201  158 ىؿنىباث غٌش شاسًت 

  15,356  15,559  16,652  21,116 حقى  امي ا يٌُ 

  41,193  42,376  46,644  45,488 إشيامٍ اميؿنىباث وحقى  امي ا يٌُ 

     

 2013A 2014A 2015A 2016A قائيت امحذفقاث امَقذًت

  4,017  4,958  6,171  5,591 امحذفقاث امَقذًت امحشغٌنٌت 

  1,055 (2,730) (6,019) (5,802) امحذفقاث امَقذًت امحيىًنٌت 

 (4,704) (3,695)  241  479 امحذفقاث امَقذًت االاحرياسًت 

  369 (1,467)  394  268 امحغٌش فٍ امَقذًت 

 َهائٌت منقىائً اميامٌت.ام قذ جخحنف ؾشًقت غشع بٌاٍاث امقىائً اميامٌت فٍ امحقشًش غُ امؿشًقت امحٍ جحبػها امششكت. ومكُ ال جأذٌش ىُ  زا اال حالف غنى امَحٌصت

A ،فػنٌت :E ،جقذًشًت :F.ىحىقػت : 

 اميطذس: امقىائً اميامٌت منششكت، جقذًشاث أبحاد امبالد اميامٌت
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 قؿاع االجطاالث وجقٌَت اميػنىىاث 

 اجحاد اجطاالث

 ششح ٍتاو امحطٌَف فٍ امبالد اميامٌت

الوة غنى رمك، ًقىو ٍتاو امحقًٌٌ وغ ج حخذو امبالد اميامٌت  ٌكه امحقًٌٌ امخاص بها ىُ ذالد ؾبقاث وجػحيذ امحىضٌاث غنى امبٌاٍاث امكيٌت وامكٌفٌت امحٍ ًصيػها اميحننىٌ.

 امهبىؽ./ىدمذًَا بإدساس األاهً اميغؿاة غيُ إحذي ىَاؾئ امحىضٌت امحامٌت بَاًء غنى اػش اإلغال  ، وامقٌيت امػادمت امحٍ ٍحذد ا، وإىكاٌٍت امطػ

 %.10امقٌيت امػادمت جضًذ غنى ام ػش امحامٍ بأكرش ىُ   :زيادة المراكس

 %.10امقٌيت امػادمت جضًذ أو جقه غُ ام ػش امحامٍ بأقه ىُ    حياد:

 %.10امقٌيت امػادمت جقه غُ ام ػش امحامٍ بأكرش ىُ   ثخفيض المراكس: 

وف ظش مً ًحً جحذًذ قٌيت غادمت الٍحتاس ىضًذ ىُ امححنٌه أو امبٌاٍاث أو قىائً ىامٌت جفطٌنٌت أو وشىد جغٌٌش شى شي فٍ أداء امششكت أو جغٌش ثحت المراجعة:

 ام ى  أو أًت أابام أ شي  اضت بأبحاد امبالد اميامٌت.

 

 امبالد اميامٌت
 

  ذىت امػيالء
 clientservices@albilad-capital.com امبشًذ االمكحشوٍٍ:

 9888 – 203 – 11 – 966+ اإلداسة امػاىت:

 0001 – 116 – 800 امهاجف اميصاٍٍ:
 

 إداسة األضىل
 abicasset@albilad-capital.com امبشًذ االمكحشوٍٍ:

 6280 – 290 – 11 – 966+   اجف:
 
 

 إداسة امحفظ
 custody@albilad-capital.com امبشًذ االمكحشوٍٍ:

 6259 – 290 – 11 – 966+   اجف:

 
 
 

 إداسة األبحاد واميشىسة
 research@ albilad-capital.com امبشًذ اإلمكحشوٍٍ:

 6250 – 290 – 11 – 966+   اجف:

 capital.com/research-www.albilad اميىقؼ غنى امشبكت:

 

  إداسة امىااؾت
 abicctu@albilad-capital.com امبشًذ االمكحشوٍٍ:

 6230 – 290 – 11 – 966+   اجف:

 

 اميطشفٌت االاحرياسًت
 investmentbanking@albilad-capital.com امبشًذ االمكحشوٍٍ:

 6256 – 290 – 11 – 966+   اجف:

 إ الء امي  ومٌت

معٌعت وىعذًعشًعهعا وىعىظعفعٌعهعا ال معيعابزمخ ششكت امبالد اميامٌت أقطى شهذ منحأكذ ىُ أٌ ىححىي اميػنىىاث اميزكىسة فٍ  زا امحقشًش ضحٌحت ودقٌقت وىؼ رمك فإٌ ششكت امبالد ا

 .غُ رمكصت ًقذىىٌ أي غياٍاث أو جػهذاث ضشاحت أو غيًَا بشأٌ ىححىًاث امحقشًش وال ًححينىٌ بؿشًقت ىباششة أو غٌش ىباششة أي ى  ومٌت قاٍىٌٍت ٍاج

األغعشاع دوٌ امعيعىافعقعت امعخعؿعٌعت  ىعُ ال ًصىص إغادة ٍ خ أو إغادة جىصًؼ أو إساال  زا امحقشًش بؿشًقت ىباششة او غٌش ىباششة ألي شخظ آ ش أو ٍششِ كنًٌا أو شعضئعٌعًا ألي غعشع 

  .امي بقت ىُ ششكت امبالد اميامٌت

 كيا ٍنفخ االٍحباِ بأٌ  زِ اميػنىىاث ال جشكه جىضٌت بششاء أو بٌؼ أوسا  ىامٌت أو الجخار قشاس ااحرياسي.

 .ًػحبش أي إششاء ااحرياسي ًحخزِ امي حريش بَاًء غنى  زا امحقشًش اىاًء كاٌ كنًٌا أو شضئًٌا  ى ى  ومٌحه امكاىنت وحذِ

 عحعشعاس ااعحعرعيعاسي ىع  عه قعبعه ى ىمٌس امهذف ىُ  زا امحقشًش أٌ ً حخذو أو ًػحبش ىشىسة أو  ٌاًسا أو أي إششاء آ ش ًيكُ أٌ ًححقئ ى حقبال. مزمك فإٍَا ٍعَعطعح بعامعششعىع إمع

 .االاحرياس فٍ ىره  زِ األدواث االاحرياسًت

 جححفظ ششكت امبالد اميامٌت بصيٌؼ امحقى  اميشجبؿت بهزا امحقشًش.

 

 08100–37جطشًح  ٌئت ام ى  اميامٌت سقً 

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

