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 قطاع االسيَر

 االسيَر امسػودي

ضافي سةحؽ  2016كشفر امَذائع األوميح مششكح اسيَر امسػوديح منشةؼ امشامص ىُ امػاو 

% غُ امشةؼ اميياسه ىُ امػحاو امسحاةحا وامحزي ةحنح  3.8ىنيوٌ سيال ةذشاطؼ ٍؼو  200قذسِ 

ىحنحيحوٌ سيحال.  249% غُ امشةؼ امساةا وامتحامح حح أسةحاػح  19.7ىنيوٌ سيال واٍخفاع  208

ىحنحيحوٌ سيحال  715% محذحطحه  مح  6.4وةزمك دشاطػر أسةاغ امذسػح أشهش ىُ امػاو ةَؼو 

 . 2015ىنيوٌ سيال خالل امفذشج اميياسنح ىُ غاو  764ىقاسٍح ةح 

ىنيوٌ سيحال ىحقحاةحه  375 يشاداخ ةيتن   2016سظنر امششكح خالل امشةؼ امشامص ىُ امػاو 

%. وةحزمحك 5.8ىنيوٌ سيال منشةؼ اميياسه ىُ امػاو امساةا، ورمك ةحاٍحخحفحاع ٍحؼحو  398

ىحنحيحوٌ سيحال  18381% محذحتحنح  4.7دشاطػر  يشاداخ امذسػح أشهش ىُ امػاو امؼامي ةَؼحو 

 ىنيوٌ سيال خالل امفذشج اميياسنح ىُ امػاو امساةا. 18449ىقاسٍح ةح 

أسطػر امششكح ستث دشاطؼ أسةاػها خالل امشةؼ امشامص وامحذحسحػحح أشحهحش ىحقحاسٍحح ةحامحفحذحشاخ 

اميياسنح ىُ امػاو امساةا الٍخفاع اميتيػاخ واسدفاع دكنفح اميتيػاخ ٍذيظح صيادج أسحػحاس 

امطاقح، ةاإلغافح  م  دشاطؼ اإليشاداخ األخشى. ةاميقاةه غضخ امششكح دشاطؼ األسةاغ ىحقحاسٍحح 

ةامشةؼ امساةا ىُ امػاو الٍخفاع ػطح اسيَر امسػوديحح فحي ضحافحي ٍحذحائحع شحشكحاخ 

 صىينح، ةاإلغافح الٍخفاع اميتيػاخ.

حا ةحح   808% محيحتحنح  5.6سظه  طيامي امشةؽ في امذسػح أشهش ىُ امػاو امؼحامحي اٍحخحفحاغ 

ىنيوٌ سيال في امفذشج اميقاةنح ىُ امػاو امساةحا. وةحنح  امحشةحؽ  856ىنيوٌ سيال ىقاسٍح ةح 

ىنيوٌ سيال في امفذشج اميياسنح ىُ امػاو  779ىنيوٌ سيال ىقاةه  738امذش يني منششكح 

 %.5.3امساةا ةاٍخفاع قذسِ 

ىُ طاٍث آخش، دشاطؼ أداء قطاع االسيَر ىُ ػيص اإلٍذاض واميتيػاخ خالل امذسحػحح أشحهحش 

ىُ امػاو امظاسي ىقاسٍح ةامفذشاخ اميياسنح ىُ امػاو امساةا، ػيص ةن   طحيحامحي ىحتحيحػحاخ 

%. وفحي طحاٍحث 4.9ىحنحيحوٌ طحُ ةحاٍحخحفحاع ةحنح   44.9ىنيوٌ طُ ىقاةه  42.7امقطاع 

ىتيػاخ اسيَر امسػوديح فقذ دشاطػر امكيياخ خالل امذسحػحح أشحهحش ىحُ امحػحاو ةحَحؼحو 

ىنيوٌ طُ مَفس امفذشج ىُ امػاو امساةحا.  5.9ىنيوٌ طُ ىقاةه  5.7% مذطه  م  3.6

ةاميقاةه غاد ىخضوٌ امكنَكش مششكاخ االسيَر محالسدحفحاع ىسحظحال  أغحنح  ىسحذحويحادح  غحَحذ 

 % غُ ٍهايح ستذيتش ىُ امػاو امساةا.13.9ىنيوٌ طُ ةَيو ةن   26.63

ىنيوٌ سيال، ٍذحوقحؼ أٌ يح سحش فحذحؽ  193طاءخ ٍذائع امشةؼ امشامص قشيتح ىُ دوقػادَا امتام ح 

امذطذيش مششكاخ االسيَر  يظاةا  غن  اسيَر امسػوديح خاضح وأٍها ىُ امششكاخ امذحي 

دقؼ ىطاٍػها قشيتح ىُ اميَافز امؼذوديح. كحيحا ٍحذحوقحؼ اسحذحيحشاس غحػحى امحطحنحث غحنح  

 االسيَر اميؼني خالل امفذشج اميقتنح.

في غوء رمك قيَا ةيشاطػح اميتيػاخ اميسذقتنيح منششكح وةحامحذحامحي خحفحػحَحا دحقحيحيحيحَحا 

 سيال ىؼ امذوضيح ةضيادج اميشاكض. 66.9سيال  م   72.3مسهً امششكح ىُ 

 دشكي فذغا

 ىذيش األةؼاز واميشوسج

TFadaak@albilad-capital.com 

 ىؼيذ ػساٌ غطي 

 ىؼنه ىامي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 زيادة المراكس امذوضيح
 66.90 امقييح امػادمح )سيال(

 51.24 )سيال( 2016أكذوةش  25امسػش كيا في 

 %30.6 امػائذ اميذوقؼ

  ةياٍاخ امششكح

 SE.3030 سىض دذاول

 71.75 أستوع )سيال( 52أغن  سػش مح 

 47.00 أستوع )سيال( 52أدٍ  سػش مح 

 -20.6% امذ يش ىُ أول امػاو

 96 أشهش )أمى سهً( 3ىذوسط ػظً امذذاول مح 

 7,840 امشسينح امسوقيح )ىنيوٌ سيال(

 2,091 امشسينح امسوقيح )ىنيوٌ دوالس(

 153 األسهً اميطذسج )ىنيوٌ سهً(

  %(5كتاس اميساهييُ )أكشش ىُ 

 8.98% امي سسح امػاىح منذأىيَاخ االطذياغيح

 8.02% خامذ غتذامشػيُ ضامؽ امشاطؼي

 5.62% امي سسح امػاىح منذقاغذ

 2014A 2015A 2016E 2017F ديسيتش  -ٍهايح امػاو اميامي 

قيي  اميَشأج /امشةؽ قته امفوائذ وامػشائث 
  7.16  7.43  6.87  6.14 واالهالك

  4.28  4.44  4.20  4.03 قيي  اميَشأج /االيشاداخ

  8.15  8.40  8.34  7.30 ىػاغى امشةؼيح

% 11.7 غائذ األسةاغ  11.7 %  11.7 %  10.7 %  

  2.31  2.40  2.41  2.48 ىػاغى امقييح امذفذشيح

  4.21  4.32  4.06  3.87 ىػاغى االيشاداخ

%(7.4) ٍيو االيشاداخ  (4.6)%  (6.1)%  2.5 %  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 امػائذ غن  اميتيػاخ اميتيػاخ

 اميطذس: امقوائً امياميح منششكح، دقذيشاخ أةؼاز امتالد امياميح

 اميطذس: امقوائً امياميح منششكح، دقذيشاخ أةؼاز امتالد امياميح

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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 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F قائيح امذخه )ىنيوٌ سيال(

  18860.0  18814.0  18932.4  28024.6  28187.3  طيامي االيشاداخ 

  647.1  631.1  577.1  590.3  703.0 دكنفح اميتيػاخ 

  100.8  98.3  172.4  105.6  97.9 اميطشوفاخ امػيوىيح واالداسيح وىطشوفاخ امتيؼ وامذوصيؼ

  4.442,4  4.481,3  4.482,1  4.628,1  4.683,1 الربح قبل مصروفاث التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

%63.4 هاىش امشةؽ قته ىطشوفاخ امذيويه واإلطفاء واالسذهالك وامػشائث وامضكاج  65.6%  61.2%  59.8%  59.8%  

  121.0  118.0  219.3  205.2  200.0 االسذهالكاخ واإلطفاءاخ

  114,4  133,3  136,3  4.426,1  4.483,1 الربح التشغيلي 

(13.3) ضاف  ىطاسيى امذيويه   (15.2)  (12.1)  (15.2)  (15.2)  

(2.0) أخشى  2.8  12.8  6.1  10.3  

  183,2  191,9  131,1  4.444,4  4.414,4 الربح قبل الزكاة والضريبت 

  24.8  24.0  24.2  36.9  47.2 امضكاج وامػشيتح 

  134,1  166,9  114,2  4.411,4  4.426,8 صافي الدخل 

%51.4 امػائذ غن  اميتيػاخ  53.1%  48.7%  51.5%  51.7%  

      

 2013A 2014A 2015A 2016E 2017F قائيح اميشكض اميامي )ىنيوٌ سيال(

  420.5  324.9  383.0  298.3  113.4 امَقذيح واسذشياساخ قطيشج األطه

  218.4  213.0  226.9  216.7  214.3 رىً ىذيَح

  728.2  710.2  754.9  668.5  536.6 اميخضوٌ 

  51.4  51.4  51.4  63.4  122.2 أخشى 

  1,418.5  1,299.4  1,416.2  1,246.9  986.4 إجمالي األصول قصيرة األجل 

       

  2,879.6  2,878.0  2,876.4  3,109.4  3,164.0 ضاف  اميوطوداخ امشاةذح 

  138.1  138.1  138.1  64.1  129.0 ىششوغاخ دؼر امذَفيز

  82.8  82.8  82.8  86.9  91.5 أخشى

  3,100.6  3,098.9  3,097.4  3,260.4  3,384.5 إجمالي الموجوداث طويلت األجل 

  4,519.0  4,398.4  4,513.6  4,507.3  4,370.9 إجمالي الموجوداث 

       

  630.0  630.0  750.0  560.0  500.0 امذيُ قطيش األطه واميسذؼا ىُ امذيُ طويه األطه 

  87.6  85.4  90.8  51.9  44.9 رىً دائَح 

  113.6  115.1  120.4  110.6  154.0 ىطشوفاخ ىسذؼقح

  205.2  205.2  205.2  209.1  117.5 أخشى 

  1,036.5  1,035.7  1,166.5  931.6  816.5 مطلوباث قصيرة األجل 

       

  0.0  0.0  0.0  150.0  235.0 ديُ طويه األطه

  91.3  91.3  91.3  91.4  86.0 ىطنوةاخ غيش طاسيح 

  3,391.2  3,271.3  3,255.8  3,159.3  3,208.4 حقوق المساهمين 

  4,519.0  4,398.4  4,513.6  4,507.3  4,370.9 إجمالي المطلوباث وحقوق المساهمين 

 َهائيح منقوائً امياميح.ام قذ دخذنى طشيقح غشع ةياٍاخ امقوائً امياميح في امذقشيش غُ امطشيقح امذي دذتػها امششكح. ومكُ ال دأسيش ىُ هزا االخذالف غن  امَذيظح

A ،فػنيح :E ،دقذيشيح :F.ىذوقػح : 

 اميطذس: امقوائً امياميح منششكح، دقذيشاخ أةؼاز امتالد امياميح



 2016أكذوةش  25

3  

SACCO AB - 3030.SE 

 قطاع االسيَر

 االسيَر امسػودي

 ششغ ٍظاو امذطَيى في امتالد امياميح

الوج غن  رمك، يقوو ٍظاو امذقييً وغ دسذخذو امتالد امياميح هيكه امذقييً امخاص ةها ىُ سالز طتقاخ ودػذيذ امذوضياخ غن  امتياٍاخ امكييح وامكيفيح امذي يظيػها اميؼننوٌ.

 امهتوط./ودمذيَا ةإدساض األسهً امي طاج غيُ  ػذى ىَاطا امذوضيح امذاميح ةَاء  غن  سػش اإلغالق ، وامقييح امػادمح امذي ٍؼذدها، و ىكاٍيح امطػ

 %.10امقييح امػادمح دضيذ غن  امسػش امؼامي ةأكشش ىُ   :زيادة المراكس

 %.10امقييح امػادمح دضيذ أو دقه غُ امسػش امؼامي ةأقه ىُ    حياد:

 %.10امقييح امػادمح دقه غُ امسػش امؼامي ةأكشش ىُ   ثخفيض المراكس: 

وف ظش مً يذً دؼذيذ قييح غادمح الٍذظاس ىضيذ ىُ امذؼنيه أو امتياٍاخ أو قوائً ىاميح دفطينيح أو وطود د ييش طوهشي في أداء امششكح أو د يش ثحت المراجعة:

 امسوق أو أيح أستاب أخشى خاضح ةأةؼاز امتالد امياميح.

 

 امتالد امياميح
 

 خذىح امػيالء
 clientservices@albilad-capital.com امتشيذ االمكذشوٍي:

 9888 – 203 – 11 – 966+ اإلداسج امػاىح:

 0001 – 116 – 800 امهادى اميظاٍي:
 

  داسج األضول
 abicasset@albilad-capital.com امتشيذ االمكذشوٍي:

 6280 – 290 – 11 – 966+  هادى:
 
 

  داسج امؼفظ
 custody@albilad-capital.com امتشيذ االمكذشوٍي:

 6259 – 290 – 11 – 966+  هادى:

 
 
 

  داسج األةؼاز واميشوسج
 research@ albilad-capital.com امتشيذ اإلمكذشوٍي:

 6250 – 290 – 11 – 966+  هادى:

 capital.com/research-www.albilad اميوقؼ غن  امشتكح:

 

   داسج اموساطح
 abicctu@albilad-capital.com امتشيذ االمكذشوٍي:

 6230 – 290 – 11 – 966+  هادى:

 

 اميطشفيح االسذشياسيح
 investmentbanking@albilad-capital.com امتشيذ االمكذشوٍي:

 6256 – 290 – 11 – 966+  هادى:

  خالء اميس وميح

محيحح وىحذيحشيحهحا وىحوظحفحيحهحا ال محيحاةزمر ششكح امتالد امياميح أقط  طهذ منذأكذ ىُ أٌ ىؼذوى اميػنوىاخ اميزكوسج في هزا امذقشيش ضؼيؼح ودقيقح وىؼ رمك فإٌ ششكح امتالد ا

 .غُ رمكظح يقذىوٌ أي غياٍاخ أو دػهذاخ ضشاػح أو غيَا  ةشأٌ ىؼذوياخ امذقشيش وال يذؼينوٌ ةطشيقح ىتاششج أو غيش ىتاششج أي ىس وميح قاٍوٍيح ٍاد

األغحشاع دوٌ امحيحوافحقحح امحخحطحيحح  ىحُ ال يظوص  غادج ٍسخ أو  غادج دوصيؼ أو  سسال هزا امذقشيش ةطشيقح ىتاششج او غيش ىتاششج ألي شخظ آخش أو ٍششِ كنيا  أو طحضئحيحا  ألي غحشع 

  .اميستقح ىُ ششكح امتالد امياميح

 كيا ٍنفر االٍذتاِ ةأٌ هزِ اميػنوىاخ ال دشكه دوضيح ةششاء أو ةيؼ أوساق ىاميح أو الدخار قشاس اسذشياسي.

 .يػذتش أي  طشاء اسذشياسي يذخزِ اميسذشيش ةَاء  غن  هزا امذقشيش سواء  كاٌ كنيا  أو طضئيا  هو ىس وميذ  امكاىنح وػذِ

ا أو أي  طشاء آخش ييكُ أٌ يذؼقا ىسذقتال. مزمك فإٍَا ٍحَحطحؽ ةحامحشطحوع  مح سحذحشحاس اسحذحشحيحاسي ىح هحه قحتحه   ىميس امهذف ىُ هزا امذقشيش أٌ يسذخذو أو يػذتش ىشوسج أو خياس 

 .االسذشياس في ىشه هزِ األدواخ االسذشياسيح

 دؼذفظ ششكح امتالد امياميح ةظييؼ امؼقوق اميشدتطح ةهزا امذقشيش.

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

