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 قؿاع امَقه

 امتؼشي

ىعُ  امشاةعؼمنشةؼ األومٌح أغنَر امششكح امىؾٌَح امعػىدًح منَقه امتؼشي غُ ٍذائظها اميامٌح 

ىنٌىٌ سًال ىعقعاةعه  328% مذطه إمى 42ػٌص دشاطػر األسةاغ امطافٌح ةَعتح  2016غاو 

% غعُ امعشةعؼ 3نشةؼ اميياسه ىُ امػاو امععاةع ف فعٌعيعا اسدعحعػعر ةعَعؼعى مىنٌىٌ سًال  566

ىعنعٌعاس  1.76ىنٌىٌ سًال. وةزمك ةنغر األسةاغ امعَىًح منشعشكعح ٍعؼعى  318امعاة  وامتامغ 

 %.3ىنٌاس سًال فٍ امػاو امعاة  ةذشاطؼ ةنغ  1.82سًال ىقاةه 

دأسشخ أسةاغ امشةؼ امشاةؼ دؼذًذًا ةاٍخحاع ىػذالخ أظػاس امَقه ةاإلغافح إمى اسدحاع دكعنعحعح 

ةاميقاسٍح ىعؼ امعشةعؼ امعشعامعص ىعُ غعاو .  2015وقىد امعحُ ىقاسٍح ةامشةؼ اميياسه ىُ غاو 

ذؼعُ ىػذالخ أظػاس ٍقه امعَعحعـ امعخعاو فعٍ ف فقذ دأسشخ أسةاغ امشةؼ امشاةؼ إًظاةٌا ة2016

امعىق امحىسًح ىقاسٍح ةامشةؼ امعاة ف ةاإلغافح إمى دؼعُ ٍعذعائعع قعؿعاع ٍعقعه امعتعػعائعؼ 

امػاىح ٍذٌظح دؼعُ امػينٌاخ امذشغٌنٌح وصًادج امؼظً اميَقىل. كيا اسدحػر أسةاغ امششكعح 

ىنٌىٌ سًال خالل امشةؼ األخٌش ىقاسٍح ةامشةؼ  43غُ ػطذها ةششكح ةذشدًك اميؼذودج ةيقذاس 

دػيَر دخه )ضافٍ( ىُ دعىًح  2016ىُ غاو امعاة . طذًش ةامزكش أٌ أسةاغ امشةؼ امشامص 

  ىنٌىٌ سًال. 125فٍ ةَذ امضكاج وامػشائث ةنغ 

 -ىقاسٍح ةامػاو امعاة  مػذج أظتاب أهيها: 2016أسطػر امششكح اٍخحاع أسةاػها مػاو 

  اٍخحاع ىػذالخ أظػاس امَقه ةشكه غاو وىػذالخ أظػاس ٍقه امَحـ امخاو ةشعكعه

 خاص خالل امحذشج امؼامٌح ىقاسٍح ةامحذشج اميياسنح ىُ امػاو امعاة . 

  ىنٌىٌ سًال  38اٍخحاع أسةاغ امششكح غُ ػطذها فٍ ششكح ةذشدًك اميؼذودج ةيقذاس

 ىقاسٍح ةامػاو امعاة .

  ةاإلغافح إمى صًادج ػظً امقشوع ؾعىًعنعح 2015اسدحاع دكنحح امذيىًه ىقاسٍح ةػاو ,

 األطه مذيىًه امذىظؼ فٍ أظؿىل امششكح. 

ركشخ امششكح أٍها ديكَر ىُ سفؼ امكحاء امذشغٌنٌح وخحؼ دكعامعٌعل امعذعشعغعٌعه امعٌعىىعٌعح 

ظعحعُ  10% ىُ خالل إغافح 14منعحُ  ةاإلغافح إمى صًادج ػظً أظؿىل امششكح ةَؼى 

. كيا اسدحعػعر االًعشاداخ امعذعشعغعٌعنعٌعح 2016إمى امؼذ ىُ اٍخحاع أظػاس امَقه خالل غاو 

ىقاسٍح ةامػاو امعاةع  ٍعذعٌعظعح  2016واطيامٍ امذخه مقؿاع ٍقه امتػائؼ امػاىح خالل غاو 

 مذؼعُ امػينٌاخ امذظاسًح وامذشغٌنٌح وصًادج امؼظً اميَقىل. 

ىنٌىٌ سًال منعشةعؼ امعيعيعاسعه  2,111ىنٌىٌ سًال ىقاةه  1,658ةنغ إطيامٍ اًشاداخ امششكح 

%. وةزمك  ةنغر االًشاداخ امعَىًح معنعشعشكعح 21ىُ امػاو امعاة  ورمك ةاٍخحاع قذسِ 

 %. 4ىنٌىٌ سًال خالل امػاو امعاة  ةاٍخحاع قذسِ  7,464ىنٌىٌ سًال ىقاةه  6,786

ىعنعٌعىٌ  431طاءخ ٍذائع امشةؼ امشاةؼ دوٌ دىقػادَا وىذىظـ دىقػاخ اميؼننٌعُ وامعتعامعغعح 

ظعػعاس امشعؼعُف ٍعتعقعٍ غعنعى سًال. فٍ غىء رمك قيَا ةيشاطػح دىقػادَا اميعذقتنعٌعح أل

 سًاال. 38دقٌٌيَا امعاة  معهً امششكح غَذ 

 دشكٍ فذغ 

 ىذًش األةؼاز واميشىسج

Tfadaak@albilad-capital.com 

 

 CFAهَذاويف أػيذ 

 ىؼنه ىامٍ أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 حياد امذىضٌح

 38.00 امقٌيح امػادمح )سًال(
 41.70 )سًال( 2017ًَاًش  16امعػش كيا فٍ 

 %8.9- امػائذ اميذىقؼ

  ةٌاٍاخ امششكح

 SE.4030 سىض دذاول

 48.50 أظتىع )سًال( 52أغنى ظػش مع 

 28.30 أظتىع )سًال( 52أدٍى ظػش مع 

 -5.4% امذغٌش ىُ أول امػاو

 2,003 أشهش )أمل ظهً( 3ىذىظـ ػظً امذذاول مع 

 16,419 امشظينح امعىقٌح )ىنٌىٌ سًال(

 4,379 امشظينح امعىقٌح )ىنٌىٌ دوالس(

 393.75 األظهً اميطذسج )ىنٌىٌ ظهً(

  %(5كتاس اميعاهيٌُ )أكشش ىُ 

 22.55% ضَذوق االظذشياساخ امػاىح

 20.00% ششكح أساىكى امعػىدًح منذؿىًش

 2013A 2014A 2015A 2016E دًعيتش  -ٍهاًح امػاو اميامٍ 

قٌيه اميَشأج /امشةؽ قته ىطشوفاخ امذيىًه  
 8.75 8.60 20.42 39.17 واالظذهالك واإلؾحاء وامضكاج 

 3.55 3.22 6.64 8.45 قٌيه اميَشأج /االًشاداخ

 9.32 9.03 30.76 21.83 ىػاغل امشةؼٌح

%2.4 غائذ األسةاغ  2.4%  6.0%  6.0%  

 2.4 2.2 4.5 5.8 ىػاغل االًشاداخ

%105.3 ٍعتح سأط امػاىه  38.6%  163.7%  196.3%  

%15.5 ٍيى االًشاداخ  27.4%  105.8%  -9.1%  

 اميطذس: امقىائً اميامٌح منتَكف دقذًشاخ أةؼاز امتالد اميامٌح

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور المبيعات الربعية )مليون ريال( والعائد على المبيعات

70

80

90

100

110

120

130

140

 ى شش دذاول امتؼشي

 اميطذس: دذاول

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

 امػائذ غنى اميتٌػاخ اميتٌػاخ

 اميطذس: امقىائً اميامٌح منششكحف دقذًشاخ أةؼاز امتالد اميامٌح

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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 امتؼشي

 َهائٌح منقىائً اميامٌح.ام قذ دخذنل ؾشًقح غشع ةٌاٍاخ امقىائً اميامٌح فٍ امذقشًش غُ امؿشًقح امذٍ دذتػها امششكح. ومكُ ال دأسٌش ىُ هزا االخذالف غنى امَذٌظح

 *األسقاو دقذًشًح ةاظذشَاء االًشاداخ وامشةؽ امذشغٌنٍ وضافٍ امذخه.

 *2013A 2014A 2015A 2016E قائيح امذخه )ىنٌىٌ سًال(

 34283  ,24,3  64373  748,2 إجمالى االيرادات 

 4,846  5,267  2,952  2,238 دكنحح اميتٌػاخ 

  109 217  99  108 اميطشوفاخ امػيىىٌح واالداسًح وىطشوفاخ امتٌؼ وامذىصًؼ

  742,2  742,2  14128  ,31 الربح قبل مصروفات التمويل  واالستهالك واإلطفاء والزكاة 

%21.6 هاىش امشةؽ قته ىطشوفاخ امذيىًه  واالظذهالك واإلؾحاء وامضكاج   32.5%  37.5%  40.4%  

  909  817  603  114 االهالكاخ واالظذهالكاخ 

  14861  14,82  020  022 الربح التشغيلى 

%17.6 هاىش امشةؽ امذشغٌنٍ  15.9%  26.5%  27.0%  

(60) ضافى دخه )ىطشوفاخ( امذيىًه  (107)  (132)  (205)  

  147  185  132  291 دخه اظذشياس

(1)  108 أخشي   11  1  

  14226  ,,742  322  ,86 الربح قبل الزكاة والضريبة 

(38)  181  37  50 امضكاج وامػشًتح   

  48  44  29  37 ػقىق االقنٌح 

  14237  14818  ,06  207 صافى الدخل 

%26.4 امػائذ غنى اميتٌػاخ   14.7%  24.4%  26.0%  

     

 2013A 2014A 2015A 2016E قائيح اميشكض اميامٍ )ىنٌىٌ سًال(

  974  166  169  107 امَقذًح وىا فٍ ػكيها 

  1,122  1,067  221  238 ىشاةؼاخف ودائؼ قطٌشج األطه واظذشياساخ منيذاطشج

  1,023  773  663  628 رىً ىذًَح 

  228  204  327  223 اميخضوٌ 

  496  368  436  231 أخشي 

  648,6  74022  14812  14,72 إجمالي الموجودات قصيرة األجل 

          

  14,083  12,798  12,980  8,512 ضافى اميىطىداخ امشاةذح 

  1,175  1,028  906  842 االظذشياساخ فٍ امششكاخ امذاةػح

  2,382  2,430  1,420  1,216 أخشي 

  1243,2  134702  104623  124022 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  714,86  ,18486  124176  2,,114 إجمالي الموجودات 

          

  799  547  4,018  901 امذًُ قطٌش األطه واميعذؼ  ىُ امذًُ ؾىًه األطه 

  744  664  497  283 رىً دائَح 

  415  364  187  171 أخشي 

  14,08  14020  4221,  14600 مطلوبات قصيرة األجل 

          

  8,943  7,506  4,153  4,377 دًُ ؾىًه األطه

  65  54  84  77 ىؿنىةاخ غٌش طاسًح 

  124013  4222,  84180  34182 حقوق المساهمين 

  714,87  ,18486  124176  2,,114 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

     

 2013A 2014A 2015A 2016E قائيح امذذفقاخ امَقذًح )ىنٌىٌ سًال(

  2,440  2,913  941  1,479 امذذفقاخ امَقذًح امذشغٌنٌح 

(88) امذذفقاخ امَقذًح امذيىًنٌح   2,578  (464)  706  

(3,475)  126 امذذفقاخ امَقذًح االظذشياسًح   (1,626)  (2,234)  

  912  823  44  1,517 امذغٌش فٍ امَقذًح 

  974  166  169  107 امَقذ وىا فٍ ػكيه فٍ ٍهاًح امػاو 

 اميطذس: امقىائً اميامٌح منششكحف دقذًشاخ أةؼاز امتالد اميامٌح
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 قؿاع امَقه

 امتؼشي

 ششغ ٍظاو امذطٌَل فٍ امتالد اميامٌح

غالوج غنى رمكف ًقىو ٍظاو امذقًٌٌ . ودعذخذو امتالد اميامٌح هٌكه امذقًٌٌ امخاص ةها ىُ سالز ؾتقاخ  ودػذيذ امذىضٌاخ غنى امتٌاٍاخ امكيٌح وامكٌحٌح امذٍ ًظيػها اميؼننىٌ

 امهتىؽ./ىدمذًَا ةإدساض األظهً اميغؿاج غيُ إػذي ىَاؾ  امذىضٌح امذامٌح ةَاًء غنى ظػش اإلغالق ف وامقٌيح امػادمح امذٍ ٍؼذدهاف وإىكاٌٍح امطػ

 %.10امقٌيح امػادمح دضًذ غنى امعػش امؼامٍ ةأكشش ىُ   :زيادة المراكس

 %.10امقٌيح امػادمح دضًذ أو دقه غُ امعػش امؼامٍ ةأقه ىُ    حياد:

 %.10امقٌيح امػادمح دقه غُ امعػش امؼامٍ ةأكشش ىُ   ثخفيض المراكس: 

وف ظش مً ًذً دؼذًذ قٌيح غادمح الٍذظاس ىضًذ ىُ امذؼنٌه أو امتٌاٍاخ أو قىائً ىامٌح دحطٌنٌح أو وطىد دغٌٌش طىهشي فٍ أداء امششكح أو دغٌش ثحت المراجعة:

 امعىق أو أًح أظتاب أخشي خاضح ةأةؼاز امتالد اميامٌح.

 

 إخالء اميع ومٌح

يامٌعح وىعذًعشًعهعا وىعىظعحعٌعهعا ال ام ةزمر ششكح امتالد اميامٌح أقطى طهذ منذأكذ ىُ أٌ ىؼذىي اميػنىىاخ اميزكىسج  فٍ هزا امذقشًش  ضؼٌؼح ودقٌقح وىؼ رمك فإٌ ششكح امتالد

 .غُ رمكظح ًقذىىٌ أي غياٍاخ أو دػهذاخ ضشاػح أو غيًَا ةشأٌ ىؼذىًاخ امذقشًش وال ًذؼينىٌ ةؿشًقح ىتاششج أو غٌش ىتاششج أي ىع ومٌح قاٍىٌٍح ٍاد

األغعشاع دوٌ امعيعىافعقعح امعخعؿعٌعح  ىعُ ال ًظىص إغادج ٍعخ أو إغادج دىصًؼ أو إسظال هزا امذقشًش ةؿشًقح ىتاششج او غٌش ىتاششج ألي شخظ آخش أو ٍششِ كنًٌا أو طعضئعٌعًا ألي غعشع 

  .اميعتقح ىُ ششكح امتالد اميامٌح

 كيا ٍنحر االٍذتاِ ةأٌ هزِ اميػنىىاخ ال دشكه دىضٌح ةششاء أو ةٌؼ أوساق ىامٌح أو الدخار قشاس اظذشياسي.

 .ًػذتش أي إطشاء اظذشياسي ًذخزِ اميعذشيش ةَاًء غنى هزا امذقشًش ظىاًء كاٌ كنًٌا أو طضئًٌا هى ىع ومٌذه امكاىنح وػذِ

ععذعشعاس اظعذعشعيعاسي ىع هعه قعتعه ى ىمٌغ امهذف ىُ هزا امذقشًش أٌ ًعذخذو أو ًػذتش ىشىسج أو خٌاًسا أو أي إطشاء آخش ًيكُ أٌ ًذؼق  ىعذقتال. مزمك فإٍَا ٍعَعطعؽ ةعامعشطعىع إمع

 .االظذشياس فٍ ىشه هزِ األدواخ االظذشياسًح

 دؼذحظ ششكح امتالد اميامٌح ةظيٌؼ امؼقىق اميشدتؿح ةهزا امذقشًش.

 

 08100–37دطشًؽ هٌئح امعىق اميامٌح سقً 

 امتالد اميامٌح
 

 خذىح امػيالء

 clientservices@albilad-capital.com امتشًذ االمكذشوٍٍ:

 9888 – 203 – 11 – 966+ اإلداسج امػاىح:

 0001 – 116 – 800 امهادل اميظاٍٍ:
 

 إداسج األضىل

 abicasset@albilad-capital.com امتشًذ االمكذشوٍٍ:

 6280 – 290 – 11 – 966+  هادل:
 

 إداسج امؼحظ

 custody@albilad-capital.com امتشًذ االمكذشوٍٍ:

 6259 – 290 – 11 – 966+  هادل:

 

 إداسج األةؼاز واميشىسج

 research@ albilad-capital.com امتشًذ اإلمكذشوٍٍ:

 6250 – 290 – 11 – 966+  هادل:

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

 

  إداسج امىظاؾح

 abicctu@albilad-capital.com امتشًذ االمكذشوٍٍ:

 6230 – 290 – 11 – 966+  هادل:

 

 اميطشفٌح االظذشياسًح

 investmentbanking@albilad-capital.com امتشًذ االمكذشوٍٍ:

 6256 – 290 – 11 – 966+  هادل:

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

