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 كؿاع اًشغايح اًطحيح 

 اًِواظاج 

 7105هشفر ششهح اًِواظاج ًٌخذُاخ اًؿتيح غٕ ٓذائجها  األوًيح ًلٌلشةلؼ األوي ُلٕ غلاَ 

ٌُيوْ سيلاي ًلٌلشةلؼ اًلِلِلاسلٍ ُلٕ  4653ٌُيوْ سياي ُلاةٍ  6350ُحللح ضافي سةح كذسٖ 

% غٕ اًشةؼ اًعاةلم اًلزب ةلٌلرلر هسةلا ل  01%، فيِا اسدفؼ ةٔعتح 72اًػاَ اًعاةم ةضيادج 

ُلٌليلوْ سيلاي الري اًلشةلؼ  141ٌُيوْ سياي5 و للر ششهح اًِواظاج ايشاداخ ةٌرلر  5354

ٌُيوْ سياي اري اًلشةلؼ اًلِلِلاسلٍ ُلٕ اًلػلاَ اًعلاةلم  112األوي ُٕ اًػاَ اًجاسب ُلاةٍ 

 ٌُيوْ سياي 5 131% غٕ اًشةؼ اًعاةم  اًتاًرح  1%، في  يٕ ِٓر ةٔعتح 07ةاسدفاع ةٌغ 

هسجػر اًششهح ِٓو هسةا ها اري اًشةؼ األوي ُلاسٓح ةاًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًعلاةلم ىًل  

اًضيادج في االيشاداخ اًِحللح ٓذيجح اظذِشاس ٓلِلو ايلشاداخ ُعلذلشلفل  اًلِلواظلاج فلي 

اًشياع واًذوظؼ في دشريٍ غياداخ اًذخططاخ اًفشغيح ةطفح الاضلح، ةلافغلافلح ىًل  

اظذِشاس هفاءج دشريٍ األضوي اًِذا ح واًذؿويش اًِعذِش ًألٓظِح اًؿتيلح اًلػلاُلٌلح فلي 

 اذُح اًِشاجػيٕ ودحعيٕ ةػؼ اًششوؽ اًذػاكذيح ُؼ غِرء اًششهح ةطفح غاُح5   

وةاًِلاسٓح ُؼ اًشةؼ اًعاةم، جاء أًِو في األسةاح جشاء اًضيادج في االيشاداخ واًذرليلش فلي 

اًِخططاخ اًِلذسج ًٌزُّ اًِذئح، ةافغافح ىًل  اًلضيلادج فلي ةلٔلذ اًلضهلاج الري اًلشةلؼ 

 اًعاةم وآخفاع اًِطاسيف اًػِوُيح واالداسيح اري اًشةؼ األوي ُٕ اًػاَ اًجاسب5

% ًليلطلٍ 70ُٕ جهح هاشى، اسدفؼ ىجِاًي اًشةح اري اًشةؼ األوي ُٕ اًػاَ اًجاسب ةٔعتح 

،       7104ُلٌليلوْ سيلاي الري اًلشةلؼ األوي ُلٕ غلاَ  022ٌُيلوْ سيلاي ُلللاسٓلح ةلل  051ىً  

% اري اًشةلؼ اًلِلِلاسلٍ ُلٕ اًلػلاَ 2557% ُلاةٍ 2556ًيشدفؼ هاُش ىجِاًي اًشةح ىً  

ٌُيوْ سيلاي ُلللاةلٍ  71اًعاةم5 هِا كفضخ األسةاح اًذشريٌيح اري اًشةؼ األوي ًذطٍ ىً  

%، وةلزًلى اسدلفلؼ هلاُلش 71ٌُيوْ سياي في اًشةؼ اًِِاسٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم ةٔعتح  54

 71045% اري اًشةؼ األوي ُٕ غاَ 7257% ُلاةٍ 7355األسةاح اًذشريٌيح ىً  

ةخطوص دؿتيم ُػاييش اًِحاظتح اًذوًيح، رهشخ اًششهح هٓ  ًّ يلٔلذلث هسلاس جلوهلشيلح غلٌل  

 اًلوائّ اًِاًيح ًٌششهح جشاء دحوًها ًِػاييش اًِحاظتح اًذوًيح5

ٌُيلوْ سيلاي وُلذلوظلـ دلوكلػلاخ اًلِلحلٌلٌليلٕ  53فاكر ٓذائث اًشةؼ األوي دوكػادٔا اًتاًرح 

ٌُيوْ سياي، ورًى يػود ىً  آخفاع اًِخططاخ اًِلذسج ًلٌلزُلّ اًلِلذيلٔلح5  54اًتاًرح 

ٓذوكؼ هْ دعذِش اًششهح في دحليم ُػذالخ ِٓو جيذج اري األغواَ اًلللادُلح فلي  لٍ 

 اًذي ظذضيذ ُٕ اًؿاكح اًذشريٌح افجِاًيح ًٌششهح ةشولٍ هلتليلش،اؿح اًذوظػاخ اًحاًيح و

 ةافغافح ىً  اًؿٌث االيجاةي غٌ  اًخذُاخ اًطحيح5

وغؿفًا غٌ  ُا ظتم كِٔا ةِشاجػح دوكػادٔا اًلِلعلذلللتلٌليلح اليلشاداخ اًشلشهلح وهلواُلش 

ظلشج هسةحيذها ُؼ األاز في االغذتاس اًِعذشف  اًجذيذ في اًِذئح أًِوسج وصيلادج غلذد 

ظشيش ُؼ دػذيٍ اًِوغذ اًِذوكؼ ًٌذشريٍ اًذجشيتلي  712دوظػح ُعذشف  اًذُاَ ىً  

، ةافغافح ىً  سفؼ اًذغّ اًِذوكؼ غلٕ ُلٔلذلجلاخ اًلؿلاكلح5 7171ىً  اًشةؼ اًشاةؼ ُٕ غاَ 

 سياي5 025وةٔاًء غٌي  ٓتلي غٌ  دليئِا ًعهّ ششهح اًِواظاج غٔذ 

 ُحِذ  عاْ غؿي 

 ُحٌٍ ُاًي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 

 ًٌذواضٍ ُؼ ىداسج األةحاز8

 دشهي فذغم

 ُذيش األةحاز واًِشوسج

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد اًذوضيح

 025511 اًليِح اًػادًح )سياي(
 024511 )سياي( 7105ُايو  01اًعػش هِا في 

 %155 اًػائذ اًِذوكؼ

  ةيآاخ اًششهح

 SE.4002 سُض دذاوي

 160.00 هظتوع )سياي( 37هغٌ  ظػش ًل 

 109.00 هظتوع )سياي( 37هدٓ  ظػش ًل 

 11.5% اًذريش ُٕ هوي اًػاَ

 41 هشهش )هًف ظهّ( 1ُذوظـ  جّ اًذذاوي ًل 

 7,300 اًشظٌِح اًعوكيح )ٌُيوْ سياي(

 1,947 اًشظٌِح اًعوكيح )ٌُيوْ دوالس(

 50 األظهّ اًِطذسج )ٌُيوْ ظهّ(

  %(3هتاس اًِعاهِيٕ )ههشش ُٕ 

 %05531 ُحِذ ظٌؿاْ اًعتيػي

 %05531 ٓاضش ظٌؿاْ اًعتيػي

 %05531 ظٌيِاْ ُحِذ اًعٌيّ

 7102A 7103A 7104A 7105E ديعِتش  -ٓهايح اًػاَ اًِاًي 

كيِ  أًِشأج /اًشةح كتٍ ُطشوفاخ اًذِويٍ 
 0751 7056 7551 7655 واالظذهرن وافؾفاء واًضهاج

 354 451 557 650 كيِ  أًِشأج /االيشاداخ

 7357 7656 1351 1155 ُػاغف اًشةحيح

%0514 غائذ األسةاح  0514%  0551%  0551%  

 350 355 453 557 ُػاغف اًليِح اًذفذشيح

 357 552 554 657 ُػاغف االيشاداخ

 055 055 750 751 ٓعتح سهط اًِاي اًػاٍُ

%553 ِٓو االيشاداخ  150%  7253%  0751%  

 356 350 257 256 سةحيح اًعهّ )سياي(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور صافي االيرادات الربعية )مليون ريال( مع العائد على االيرادات
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 ُ شش دذاوي اًِواظاج

 اًِطذس8 دذاوي
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ِتيػاخ ِتيػاخ ًا ػائذ غٌ  ًا  ًا

 اًِطذس8 اًلوائّ اًِاًيح ًٌششهح، دلذيشاخ هةحاز اًترد اًِاًيح

 اًِطذس8 اًلوائّ اًِاًيح ًٌششهح، دلذيشاخ هةحاز اًترد 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 اًشغايح اًطحيح 

 اًِواظاج 

 ٔهائيح ًٌلوائّ اًِاًيح5اً كذ دخذٌف ؾشيلح غشع ةيآاخ اًلوائّ اًِاًيح في اًذلشيش غٕ اًؿشيلح اًذي دذتػها اًششهح5 وًوٕ ال دأسيش ُٕ هزا االاذرف غٌ  أًذيجح

A ،8 فػٌيحE ،8 دلذيشيحF58 ُذوكػح 

 * اًلوائّ اًِاًيح اًِػذج وفلا ًِػايش اًِحاظتح اًعػوديح ًحيٕ اضذاس اًلوائّ اًِاًيح اًجذيذج وفلا ًٌِػاييش اًِحاظتيح اًذوًيح5 

 اًِطذس8 اًلوائّ اًِاًيح ًٌششهح، دلذيشاخ هةحاز اًترد اًِاًيح

 7101A 7102A 7103A 7104A 7105E كائِح اًذاٍ )ٌُيوْ سياي(

 0,17651 0,72256 0,11150 74757 71757 ىجِاًي افيشاداخ 

 45456 41257 31757 23151 20254 دوٌفح اًِتيػاخ 

%2357 ٓعتح دوٌفح اًِتيػاخ ًإليشاداخ  2455%  3051%  2654%  2652%  

 10756 75551 71157 72051 77351 اًِطشوفاخ اًػِوُيح واالداسيح وُطشوفاخ اًتيؼ واًذوصيؼ وُخططاخ اًذيوْ

%7257 ٓعتح اًِطشوفاخ اًػِوُيح واالداسيح وُطشوفاخ اًتيؼ واًذوصيؼ ًإليشاداخ   7256%  7150%  7751%  7752%  

 21652 14756 76757 75354 74755 اًشةح كتٍ ُطشوفاخ اًذِويٍ واالظذهرن وافؾفاء واًضهاج 

%7750 هاُش اًشةح كتٍ ُطشوفاخ اًذِويٍ واالظذهرن وافؾفاء واًضهاج  7652%  7657%  7750%  7757%  

 6751 5450 3251 2752 2152 االظذهرهاخ وافؾفاء

 10752 76456 71257 71157 77757 اًشةح اًذشريٌي 

%7254 هاُش اًشةح اًذشريٌي  7251%  7153%  7151%  7756%  

(052) ضاف  ُطشوفاخ اًذِويٍ  (050)  (552)  (453)  (0151)  

 151 151 151 150 153 داٍ االظذشِاس

 0754 0752 652 1751 651 هاشى 

 17353 77357 71752 74555 71754 اًشةح كتٍ اًضهاج واًػشيتح 

 0352 7056 0450 0456 0155 اًضهاج واًػشيتح 

 10150 75250 77152 73157 70751 ضافي اًذاٍ كتٍ  لوق األكٌيح

 0557 0651 0251 0154 0553  لوق األكٌيح

 77757 73450 71751 72152 71052 ضاف  اًذاٍ 

%7751 اًػائذ غٌ  اًِتيػاخ   7256%  7157%  7154%  7157%  

      

 7101A 7102A 7103A 7104A 7105E كائِح اًِشهض اًِاًي ) ٌُيوْ سياي(

 00157 03257 71051 76054 76157 أًلذيح وُا في  وِها 

 11157 12150 75051 70757 71152 رُّ ُذئح 

 07355 07251 01553 5356 4557 هاشى 

 35757 47752 41756 35551 36157 ىجِاًي األضوي كطيشج األجٍ 

            

 0,57751 0,16051 0,70757 0,16753 64653 ضاف  اًِوجوداخ اًشاةذح 

 0550 0557 0552 0550 0552 ُوجوداخ غيش ٌُِوظح

 6357 6754 1750 7156 650 هاشى

 0,67351 0,26056 0,74055 0,07151 67251 ىجِاًي اًِوجوداخ ؾويٌح األجٍ 

 7,24550 7,01257 0,65053 0,51154 0,25256 ىجِاًي اًِوجوداخ 

            

 00456 02151 07157 01151 01255 اًذيٕ كطيش األجٍ واًِعذحم ُٕ اًذيٕ ؾويٍ األجٍ 

 70156 70151 04757 04050 02752 هاشى 

 11154 13451 77151 77057 76250 ُؿٌوةاخ كطيشج األجٍ 

            

 37551 17755 17457 76051 71457 ديٕ ؾويٍ األجٍ

 4451 3650 3156 2156 1356 ُؿٌوةاخ غيش جاسيح 

 0,23450 0,76750 0,01254 0,17557 66653  لوق اًِعاهِيٕ 

 6457 5557 4755 4151 3754  لوق األكٌيح

 7,24550 7,01257 0,65053 0,51154 0,25256 ىجِاًي اًِؿٌوةاخ و لوق اًِعاهِيٕ 

      

 7101A 7102A 7103A 7104A 7105E كائِح اًذذفلاخ أًلذيح )ٌُيوْ سياي(

  20150  11452  71551  76357  75155 اًذذفلاخ أًلذيح اًذشريٌيح 

(152) اًذذفلاخ أًلذيح اًذِويٌيح   (2152)  (4656)  (7157)  2250  

(72556) اًذذفلاخ أًلذيح االظذشِاسيح   (72257)  (71750)  (05054)  (24652)  

(01154)  051  7754 اًذريش في أًلذيح   2157  (0057)  
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 كؿاع اًشغايح اًطحيح 

 اًِواظاج 

 ششح ٓظاَ اًذطٔيف في اًترد اًِاًيح

غروج غٌ  رًى، يلوَ ٓظاَ اًذلييّ 5 ودعذخذَ اًترد اًِاًيح هيوٍ اًذلييّ اًخاص ةها ُٕ سرز ؾتلاخ  ودػذِذ اًذوضياخ غٌ  اًتيآاخ اًوِيح واًويفيح اًذي يجِػها اًِحٌٌوْ

 اًهتوؽ5/ودًذئا ةإدساج األظهّ اًِرؿاج غِٕ ى ذى ُٔاؾم اًذوضيح اًذاًيح ةٔاًء غٌ  ظػش افغرق ، واًليِح اًػادًح اًذي ٓحذدها، وىُوآيح اًطػ

 %015اًليِح اًػادًح دضيذ غٌ  اًعػش اًحاًي ةأهشش ُٕ   :زيادة المراكس

 %015اًليِح اًػادًح دضيذ هو دلٍ غٕ اًعػش اًحاًي ةأكٍ ُٕ    حياد:

 %015اًليِح اًػادًح دلٍ غٕ اًعػش اًحاًي ةأهشش ُٕ   ثخفيض المراكس: 

وف  ش ًّ يذّ دحذيذ كيِح غادًح الٓذظاس ُضيذ ُٕ اًذحٌيٍ هو اًتيآاخ هو كوائّ ُاًيح دفطيٌيح هو وجود درييش جوهشب في هداء اًششهح هو دريش ثحت المراجعة:

 اًعوق هو هيح هظتاب هاشى ااضح ةأةحاز اًترد اًِاًيح5

 

 اًترد اًِاًيح
 

 اذُح اًػِرء
 clientservices@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي8

 7666 – 711 – 00 – 744+ افداسج اًػاُح8

 1110 – 004 – 611 اًهادف اًِجآي8
 
 

 ىداسج األضوي
 abicasset@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي8

 6280 – 290 – 00 – 744+  هادف8
 
 

 ىداسج اًحفظ
 custody@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي8

 6259 – 290 – 00 – 744+  هادف8

 

 

 ىداسج األةحاز واًِشوسج
 research@ albilad-capital.com اًتشيذ افًوذشوٓي8

 6250 – 290 – 00 – 744+  هادف8

 capital.com/research-www.albilad اًِوكؼ غٌ  اًشتوح8

 

  ىداسج اًوظاؾح
 abicctu@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي8

 6230 – 290 – 00 – 744+  هادف8

 

 اًِطشفيح االظذشِاسيح
 investmentbanking@albilad-capital.com اًتشيذ االًوذشوٓي8

 6256 – 290 – 00 – 744+  هادف8

 ىارء اًِع وًيح

ِاًيلح وُلذيلشيلهلا وُلو لفليلهلا ال اً ةزًر ششهح اًترد اًِاًيح هكط  جهذ ًٌذأهذ ُٕ هْ ُحذوى اًِػٌوُاخ اًِزهوسج  في هزا اًذلشيش  ضحيحح ودكيلح وُؼ رًى فإْ ششهح اًترد

 5غٕ رًىجح يلذُوْ هب غِآاخ هو دػهذاخ ضشا ح هو غًِٔا ةشأْ ُحذوياخ اًذلشيش وال يذحٌِوْ ةؿشيلح ُتاششج هو غيش ُتاششج هب ُع وًيح كآوٓيح ٓاد

األغلشاع دوْ اًلِلوافلللح اًلخلؿليلح  ُلٕ ال يجوص ىغادج ٓعخ هو ىغادج دوصيؼ هو ىسظاي هزا اًذلشيش ةؿشيلح ُتاششج او غيش ُتاششج ألب شخظ آاش هو ٓششٖ هٌيًا هو جلضئليلًا ألب غلشع 

  5اًِعتلح ُٕ ششهح اًترد اًِاًيح

 هِا ٌٓفر االٓذتاٖ ةأْ هزٖ اًِػٌوُاخ ال دشوٍ دوضيح ةششاء هو ةيؼ هوساق ُاًيح هو الدخار كشاس اظذشِاسب5

 5يػذتش هب ىجشاء اظذشِاسب يذخزٖ اًِعذشِش ةٔاًء غٌ  هزا اًذلشيش ظواًء هاْ هٌيًا هو جضئيًا هو ُع وًيذ  اًواٌُح و ذٖ

علذلشلاس اظلذلشلِلاسب ُل هلٍ كلتلٍ   ًُيغ اًهذف ُٕ هزا اًذلشيش هْ يعذخذَ هو يػذتش ُشوسج هو اياًسا هو هب ىجشاء آاش يِوٕ هْ يذحلم ُعذلتر5 ًزًى فإٓٔا ٓلٔلطلح ةلاًلشجلوع ىًل

 5االظذشِاس في ُشٍ هزٖ األدواخ االظذشِاسيح

 دحذفظ ششهح اًترد اًِاًيح ةجِيؼ اًحلوق اًِشدتؿح ةهزا اًذلشيش5
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