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 كطاع اًجشضئة 

 أظىاق ع اًػذٌّ

 6102أغٌٔح ششهة أظىاق غتذهللا اًػذٌّ غٕ أًجائص اًِاًٌة األوًٌة ًٌشةعؼ اًعشاةعؼ ُعٕ غعاَ 

ُعٌعٌعىْ سًعاي اعري اًعشةعؼ  2546ُعٌعٌعىْ سًعاي ُعلعاةعٍ  5.49طٌر طللح ضافٍ سةع كذٖ 

% غعٕ اًعشةعؼ اًععاةعم 092%، فٌِا اسثفػح ةٔعتة 945اًِِادٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم ةاسثفاع 

% 040ٌٌُىْ سًاي4 وةزًى ثشاسػح األسةاض اًعٔعىًعة ًعٌع عشهعة ةعٔعععتعة  6242اًتاًغة أسةاطه 

 ٌٌُىْ سًاي اري اًػاَ اًعاةم4  66145ٌٌُىْ سًاي ُلاسٓة ةع  .6624ًجطٍ إًى 

أسسػح اً شهة ِٓى األسةاض اري اًشةؼ اًشاةؼ ُلاسٓة ةاًشةؼ اًِِادٍ ُٕ اًػاَ اًععاةعم إًعى 

ِٓى ُتٌػات اًفشوع اًلائِة فػًر غٕ اًجىظؼ فٍ فجع فشوع سذًذة، ورًعى غعٌعى اًعش عّ 

ُٕ اسثفاع اًِطاسًف اًج غٌٌٌة واًجِىًٌٌة4 فٌِا ساء أًِى ةاًِلعاسٓعة ُعؼ اًعشةعؼ اًععاةعم 

ثعشٌٍ طىافض ثظلٌم األهذاف اًتٌػٌة اًعٔىًة واًجٍ ًجّ طعاةها وثععشعٌعٌعهعا فعٍ سشاء 

 ٓهاًة اًعٔة اًِاًٌة، فػًر غٕ ِٓى اًِتٌػات وصًادة اإلًشادات اًج غٌٌٌة األاشي4

ةاًِلاةٍ أثى اًجشاسؼ اًعٔىي فٍ األسةاض ٓجٌشة اسثفاع اًِطاسًف اًج غٌٌٌة واًجعِعىًعٌعٌعة، 

ٌٌُىْ سًاي واًِجػٌلة ةاًظشًم اًعىاكعؼ فعٍ أطعذ  242ةاإلغافة إًى ثعشٌٍ اعاسة ةِتٌغ 

ُطعاسًعف اًعتعٌعؼ   46102 هعِعا اسثعفعػعح اعري غعاَ 6109ُطآؼ ششهعة ثعاةعػعة فعٍ غعاَ 

واًجعىًم واًِطاسًف اًػِىٌُة واإلداسًة وااضة ثوٌفة اًػإٌٌُ واًِطاسًف اًجشوًشٌة، 

 ةاإلغافة اسثفاع أًلٍ واًِظشوكات واًوهشةاء فػًر غٕ ثوٌفة اًجِى4ًٍ

% ُعلعاسٓعة ةعاًعفعجعشة 0242ٌُعٌعىْ سًعاي ةعاسثعفعاع  62642ةٌغ إسِاًٍ اًشةع اري اًشةؼ اًشاةؼ 

 0,626ٌٌُىْ سًاي, ًٌتٌغ إسِاًٍ اًشةع  اًععٔعىي  60242اًِِادٌة ُٕ اًػاَ اًعاةم اًتاًغ 

 %624.4ٌٌُىْ سًاي ةاسثفاع ةٌغ  55249ٌٌُىْ سًاي ُلاسٓة ةع 

% ُلاسٓعة ةعٔعفعغ 61ٌٌُىْ سًاي ةاسثفاع  01646هِا ةٌغ اًشةع اًج غٌٌٍ اري اًشةؼ اًشاةؼ 

ُعٌعٌعىْ سًعاي, وةعاًعجعاًعٍ ًطعٍ اًعشةعع    2946اًفجشة ُعٕ اًعػعاَ اًععاةعم واًعزي ةعٌعغ ٓعظعى 

ُعٌعٌعىْ سًعاي اعري اًعػعاَ  61542ٌٌُىْ سًاي ُعلعاةعٍ  66642إًى  6102اًج غٌٌٍ ًػاَ 

 %004.4اًعاةم ةاسثفاع 

ٓعجعىكعؼ أْ ًععجعِعش اًعٔعِعى فعٍ ٌٌُىْ سًاي،  50فاكح ٓجائص اًشةؼ اًشاةؼ  ثىكػاثٔا اًتاًغة 

اًِتٌػات اًعٔىًة اًِعجلتٌٌة ٓظًشا ًٌطتٌػة اًذفاغٌة ًٌلطاع واًجىظؼ فٍ شتوة ُٔعافعز 

ُٔفز طجى ثاسًخ  021اًشذًش ةاًزهش أْ غذد ُٔافز اً شهة دااٍ اًٌِِوة وضٍ إًى اً شهة4 

ُعٔعفعز فعٍ  .0، هِا ثّ اكجعجعاض 6102ُٔفز فٍ ةذاًة غاَ  0.6إضذاس هزا اًجلشًش ُلاةٍ 

سًعاي ُعؼ  .401.4 فٍ غىء رًى ٓتلٍ غٌى ثلٌٌِٔا ًٌععهعّ غعٔعذ 6102ُطش اري غاَ 

 اًجىضٌة ةاًظٌاد4

 ثشهٍ فذغم

 ُذًش األةظاخ واًِ ىسة

TFadaak@albilad-capital.com 

 CFAأطِذ هٔذاوي، 

 ُظٌٍ ُاًٍ أوي

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 ُظِذ طعاْ غطٌه

 ُظٌٍ ُاًٍ

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 حياد اًجىضٌة

 01.4.1 اًلٌِة اًػادًة )سًاي(
 .01941 )سًاي( 6102ًٔاًش  62اًعػش هِا فٍ 

 %142- اًػائذ اًِجىكؼ

  ةٌآات اً شهة

 SE.4001 سُض ثذاوي

 110.00 أظتىع )سًاي( 96أغٌى ظػش ًع 

 63.00 أظتىع )سًاي( 96أدٓى ظػش ًع 

 7.2% اًجغٌش ُٕ أوي اًػاَ

 78 أشهش )أًف ظهّ( 6ُجىظط طشّ اًجذاوي ًع 

 4,727 اًشظٌِة اًعىكٌة )ٌٌُىْ سًاي(

 1,260 اًشظٌِة اًعىكٌة )ٌٌُىْ دوالس(

 45 األظهّ اًِطذسة )ٌٌُىْ ظهّ(

  %(9هتاس اًِعاهٌِٕ )أهذش ُٕ 

 %62422 ششهة اًػذٌّ اًلاةػة

 %2462 اًِؤظعة اًػاُة ًٌجأٌُٔات االسجِاغٌة

 %2411 غتذهللا ضاًع غٌٍ اًػذٌّ

 A 6109A 6102A 6102F.610 دًعِتش  -ٓهاًة اًػاَ اًِاًٍ 

كٌِه أًِ أة /اًشةع كتٍ ُطشوفات اًجِىًٍ 
 01425 06455 0.422 09422 واالظجهرن واإلطفاء واًضهاة

 1492 1425 1426 1450 كٌِه أًِ أة /االًشادات

 .0642 61425 614.2 66410 ُػاغف اًشةظٌة

%042 غائذ األسةاض  045%  045%  645%  

 6400 6426 462. 452. ُػاغف اًلٌِة اًذفجشًة

 1420 1422 1422 1451 ُػاغف االًشادات

 1456 1429 1426 .142 ٓعتة سأط اًِاي اًػاٍُ

%0.49 ِٓى االًشادات  0941%  0242%  242%  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 اًِطذس: ثذاوي
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 اًػائذ غٌى اًِتٌػات اًِتٌػات

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًٌة ًٌ شهة، ثلذًشات أةظاخ اًترد اًِاًٌة

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًٌة ًٌ شهة، ثلذًشات أةظاخ اًترد 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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 كطاع اًجشضئة 

 أظىاق ع اًػذٌّ

 ٔهائٌة ًٌلىائّ اًِاًٌة4اً كذ ثخجٌف طشًلة غشع ةٌآات اًلىائّ اًِاًٌة فٍ اًجلشًش غٕ اًطشًلة اًجٍ ثجتػها اً شهة4 وًوٕ ال ثأدٌش ُٕ هزا االاجرف غٌى أًجٌشة

A ،فػٌٌة :E ،ثلذًشًة :F4ُجىكػة : 

 ً ٍِ أسةاض سأظِاًٌة4 6102*اًػاَ 

 2013A 2014A 2015A 2016A 2017F كائِة اًذاٍ )ٌٌُىْ سًاي(

  2,21042  2,02042  2,16942  9,69045  92141,. إًشادات اًِتٌػات

  2640  2246  2646  9642  9042 إًشادات اإلًشاس

  5.458,5  5.939,0  1.094,0  7.308,5  8.136,4 إجمالي االيرادات 

  2,69.42  9,29642  51246,.  .6.24,.  6,22941 ثوٌفة اًِتٌػات 

%2042 ٓعتة ثوٌفة اًِتٌػات ًٌِتٌػات  2641%  2149%  2549%  254.%  

  0,61646  0,01940  29145  29042  92045 اًِطشوفات اًػِىٌُة واالداسًة وُطشوفات اًتٌؼ واًجىصًؼ

%0642 ٓعتة اًِطشوفات اًػِىٌُة واالداسًة وُطشوفات اًتٌؼ واًجىصًؼ ًٌِتٌػات  0646%  0.41%  0946%  0946%  

  864  346  339  307  917 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والزكاة 

%942 هاُش اًشةع كتٍ ُطشوفات اًجِىًٍ واالهرن واالظجهرن واًضهاة   942%  942%  946%  946%  

  02146  0.246  06540  01645  5649 االظجهرهات واإلطفاءات

  985,7  933,4  909,4  909,7  659,8 الربح التشغيلي 

%6426 هاُش اًشةع اًج غٌٌٍ  6426%  64..%  6466%  640.%  

(242) ضافى داٍ اًجِىًٍ )ُطشوفات(  (246)  (541)  (0246)  (0046)  

  6242  6246  6246  6146  .624 داٍ اظجذِاس

(0240)  249  46.  42. أاشي *  00245  

  349,4  995,5  938,7  969,4  695,0 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  0.42  0042  946  946  42. اًضهاة واًػشًتة 

  314,3  961,6  999,9  968,1  699,8 صافى الدخل قبل حقوق األقلية 

(140) طلىق االكٌٌة   (146)  (042)  (064.)  (642)  

  356,0  994,8  930,9  968,4  699,7 صافى الدخل 

%46. اًػائذ غٌى اًِتٌػات   .40%  642%  646%  .42%  

      

 2013A 2014A 2015A 2016A 2017F كائِة اًِشهض اًِاًٍ )ٌٌُىْ سًاي(

  22245  62942  .6654  02649  00146 أًلذًة وُا فٍ طوِها 

  26042  22540  21.41  2949.  62241 اًِخضوْ 

  69542  60046  62246  06240  5146 أاشي 

  6.159,6  6.911,0  6.900,4  541,6  714,1 إجمالي األصول قصيرة األجل 

  0,26040  .0,5664  2242.,0  0,62242  0,05246 ضافى اًِىسىدات اًذاةجة 

  9942  5642  61246  5145  6.49 ُ شوغات ثظح اًجٔفٌز

  .24  .54  .004  0640  0.45 ُىسىدات  ٌش ٌُِىظة 

  02245  02246  02240  05249  05942 أاشي 

  9.050,0  9.969,1  6.493,8  6.719,6  6.833,8 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  3.589,6  3.854,1  3.098,9  9.377,9  9.009,0 إجمالي الموجودات 

            

  02541  02246  60646  00241  06642 اًذًٕ كطٌش األسٍ واًِعجظم ُٕ اًذًٕ طىًٍ األسٍ 

  0,6.640  0,06149  59242  22549  29246 رُّ دائٔة 

  65.46  .6264  62046  60646  06642 ُطشوفات ُعجظلة 

  6641  0145  542  242  .24 أاشي

  6.495,8  6.196,0  6.879,0  6.969,8  6.066,9 مطلوبات قصيرة األجل 

  69242  0646.  65549  06941  06941 دًٕ طىًٍ األسٍ

  0.246  06242  06240  9246  .914 ُطٌىةات  ٌش ساسًة 

  6.765,5  6.931,5  6.608,1  979,1  407,7 حقوق المساهمين 

  3.589,6  3.854,1  3.098,9  9.377,9  9.009,0 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

 اًِطذس: اًلىائّ اًِاًٌة ًٌ شهة، ثلذًشات أةظاخ اًترد اًِاًٌة
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 كطاع اًجشضئة 

 أظىاق ع اًػذٌّ

 ششض ٓظاَ اًجطٌٔف فٍ اًترد اًِاًٌة

روة غٌى رًى، ًلىَ ٓظاَ اًجلٌٌّ وغ ثعجخذَ اًترد اًِاًٌة هٌوٍ اًجلٌٌّ اًخاص ةها ُٕ درخ طتلات وثػجِذ اًجىضٌات غٌى اًتٌآات اًوٌِة واًوٌفٌة اًجٍ ًشِػها اًِظٌٌى4ْ

 اًهتىط4/ىدًذًٔا ةئدساز األظهّ اًِغطاة غِٕ إطذي ُٔاطم اًجىضٌة اًجاًٌة ةٔاًء غٌى ظػش اإل رق ، واًلٌِة اًػادًة اًجٍ ٓظذدها، وإُوآٌة اًطػ

 %014اًلٌِة اًػادًة ثضًذ غٌى اًعػش اًظاًٍ ةأهذش ُٕ   :زيادة المراكس

 %014اًلٌِة اًػادًة ثضًذ أو ثلٍ غٕ اًعػش اًظاًٍ ةأكٍ ُٕ    حياد:

 %014اًلٌِة اًػادًة ثلٍ غٕ اًعػش اًظاًٍ ةأهذش ُٕ   ثخفيض المراكس: 

وف ظش ًّ ًجّ ثظذًذ كٌِة غادًة الٓجظاس ُضًذ ُٕ اًجظٌٌٍ أو اًتٌآات أو كىائّ ُاًٌة ثفطٌٌٌة أو وسىد ثغٌٌش سىهشي فٍ أداء اً شهة أو ثغٌش ثحت المراجعة:

 اًعىق أو أًة أظتاب أاشي ااضة ةأةظاخ اًترد اًِاًٌة4

 

 

 

 إداسة األةظاخ واًِ ىسة
 research@ albilad-capital.com اًتشًذ اإلًوجشوٍٓ:

 6250 – 290 – 00 – 522+  هاثف:

 capital.com/research-www.albilad اًِىكؼ غٌى اً توة:

 

  إداسة اًىظاطة
 abicctu@albilad-capital.com اًتشًذ االًوجشوٍٓ:

 6230 – 290 – 00 – 522+  هاثف:

 

 اًِطشفٌة االظجذِاسًة
 investmentbanking@albilad-capital.com اًتشًذ االًوجشوٍٓ:

 6256 – 290 – 00 – 522+  هاثف:

 إارء اًِعؤوًٌة

ًعٌعة وُعذًعشًعهعا وُعىظعفعٌعهعا ال ًعِعاةزًح ششهة اًترد اًِاًٌة أكطى سهذ ًٌجأهذ ُٕ أْ ُظجىي اًِػٌىُات اًِزهىسة فٍ هزا اًجلشًش ضظٌظة ودكٌلة وُؼ رًى فئْ ششهة اًترد ا

 4غٕ رًىشة ًلذُىْ أي غِآات أو ثػهذات ضشاطة أو غًِٔا ة أْ ُظجىًات اًجلشًش وال ًجظٌِىْ ةطشًلة ُتاششة أو  ٌش ُتاششة أي ُعؤوًٌة كآىٌٓة ٓاث

األ عشاع دوْ اًعِعىافعلعة اًعخعطعٌعة  ُعٕ ال ًشىص إغادة ٓعخ أو إغادة ثىصًؼ أو إسظاي هزا اًجلشًش ةطشًلة ُتاششة او  ٌش ُتاششة ألي شخظ آاش أو ٓ شٖ هًٌٌا أو سعضئعٌعًا ألي  عشع 

  4اًِعتلة ُٕ ششهة اًترد اًِاًٌة

 هِا ٌٓفح االٓجتاٖ ةأْ هزٖ اًِػٌىُات ال ث وٍ ثىضٌة ة شاء أو ةٌؼ أوساق ُاًٌة أو الثخار كشاس اظجذِاسي4

 4ًػجتش أي إسشاء اظجذِاسي ًجخزٖ اًِعجذِش ةٔاًء غٌى هزا اًجلشًش ظىاًء هاْ هًٌٌا أو سضئًٌا هى ُعؤوًٌجه اًواٌُة وطذٖ

ععجع عاس اظعجعذعِعاسي ُعؤهعٍ كعتعٍ ى ًٌُغ اًهذف ُٕ هزا اًجلشًش أْ ًعجخذَ أو ًػجتش ُ ىسة أو اٌاًسا أو أي إسشاء آاش ًِوٕ أْ ًجظلم ُعجلتر4 ًزًى فئٓٔا ٓعٔعطعع ةعاًعشسعىع إًع

 4االظجذِاس فٍ ُذٍ هزٖ األدوات االظجذِاسًة

 ثظجفظ ششهة اًترد اًِاًٌة ةشٌِؼ اًظلىق اًِشثتطة ةهزا اًجلشًش4

 

 12011–62ثطشًع هٌئة اًعىق اًِاًٌة سكّ 
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