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للوليوتليلات  كسليا رلرا لع ال       –أ ظهرت النتاجئ املالية ال ولية للربع ال ول من هذا العام للرشكة املتحدة للإل ال

% للتلصلل 22، حيث بلغت نس بة اليا ع يف ال     1122الصافية بشلك كبري  ملقا تة مع الربع ال ول من العام 

حيث بلللم ملعلدل ا ل لو  1122مليون  ايل، بيامن حتسنت ال     بشلك كبري مقا تة  لربع ال خري من  20.11اىل 

غإقها من قبل وزا ة التجا ة يف الربلع ال خلري ملن  لام 32.29 %،، جدير  ذلكر أ ن مثاتية فروع اتبعة للرشكة مت ال

ملدة أ س بوع مما تتج عنه خفٌض يف أ     الربع السابق  َراء ال ادة تقيمي اخملزون، النتلاجئ أ يالا جلاءت دون  1122

 مليون  ايل. 90مليون  ايل ودون متوسط توقعات احملللني املقد ة بل  92توقعاتنا البالغة 

اىل الاخنلفلاض يف ال لامل اللري تل ليلجلة  1122وير ع الاخنفاض يف أ     الرشكة مقا تة  لفية املامثةل من  ام 

مبيعات اخملزون املتبقي من همرجان التخفياات الوربى واليت اخنفض هامش  حبه بسبب التقادم اضافة اىل اللزايدة 

يف املصا يف البيعية واملصا يف ال خرى مع الاخنفاض يف املصا يف الادا ية، بيامن أ   عت الرشلكلة الا تلفلاع يف 

ا    الفية  ملقا تة مع الربع السابق اىل اخملصصات اللضافية يف اللربلع السلابلق والليت ولت هملزونت هملرجلان 

ضافة الىل الاخنفاض يف املصا يف البيعية واللدا ية يف الربع احلال عن الربع السابق .  التخفياات ال

مليون  ايل، بليلامن  ن ملعلدل  292.1ليصل اىل  1122% خإل الربع ال ول من  ام 1.92اخنفض ا امل الري 

% وذكل بسلبلب زايدة  لب ملبليلعلات 21.21الاخنفاض أ كرث  ملقا تة مع الربع السابق حيث ررا ع مجمل الري 

%  ملقا تة مع اللفلية امللامثلةل وا تلفلع 21.12التخفياات يف الربع السابق، من هجة أ خري اخنفض الري ال شغييل 

 مليون  ايل. 21.22% مقا تة مع الربع السابق ليسجل 33.91

 111حيث ررا عت املبيعات من  1122% مع الفية املامثةل من  ام 1اخنفات املبيعات خإل الربع ال ول بنس بة 

 مليون  ايل. 111مليون  ايل اىل 

 أ خر املس تجدات 

ابريل اجلا ي من اجل املوافقة  ىل زايدة  أ سامل الرشكة  من خلإل  11من املقر  اتعقاد امجلعية العامة للرشكة يف 

 90مليون سلهلب اىل  91طر  أ سهب جماتية بواقع سهب للك مخسة أ سهب قامئة، وبذكل يرتفع  دد أ سهب الرشكة من 

 مليون  ايل. 901مليون  ايل اىل  911مليون سهب، كام سريتفع  أ سامل الرشكة من 

ضافة أ نشطة جلديلدة ملن بليلألا ال ملشلة وامللنلسلوجلات  كام س يطر   ىل امجلعية العامة للرشكة التصويت  ىل ال

 وال حذية، ال دوات املزنلية، ال اثث، العطو ، النظا ات ، احلقائب وادليوو ات.

وسل لتلولون  1122قر  جملس ادا ة الرشكة توزيع ا    تقدية بواقع تصف  ايل للسهب عن الربع ال ول ملن  لام 

بريل  19أ حقية ال سهب للمسامهني املسجلني كام يف   ، وسيمت حتديد مو د التوزيع لحقا.1122ال

 التقيمي والتوصية 

النتاجئ جاءت دون التوقعات بشلك كبري، وحىت مع اس بعاد أ ثر اخملزون ل رزال النتاجئ حمبلطلة حليلث رلرا لعلت 

 91املبيعات  ىل الرمغ من القرا ات امللوية برصف  اتب شهرين و ىل الرمغ من زايدة  دد فلروع الرشلكلة ملن 

 .1122معرض يف ما س  93اىل  1122معرض يف ما س 

نشطة اجلديدة اليت ررغب الرشكة يف الضافهتا، لوننا تعتقد أ ن الرشكة تسلعل   ل رزال الرؤية غري واحضة  لنس بة لل 

 اىل تعويض الاخنفاض يف معدلت الرحبية يف ال نشطة القامئة خصوصا مع تباطؤ مبيعات السوق.

  ايل للسهب. 32 ايل للسهب اىل  31.2يف ضوء تتاجئ الربع ال ول خنفض تقيمينا لسهب الرشكة من 

 للمزيد من املعلومات يرىج التصال  ىل:
 

 رريك فدعق
 مدير ال حباث واملشو ة

tfadaak@albilad-capital.com 
 

 اللدا ة العامة:
 3131 119 22 300+هاتف: 
 1229 213 22 300+فاكس: 

 221صندوق الربيد 
 22222الرايض 

 
 موقعنا  ىل الش بوة:

capital.com/research-www.albilad 
 

 التوصية
 00.99 القمية العادةل ) ايل(

 00.59 ) ايل( 1122أ بريل  12السعر كام يف 

%9.9- العائد املتوقع  

   

  بيانت الرشكة

 SE.4003  مز تداول

 599.0 أ س بوع ) ايل( 21أ  ىل سعر لل 

 09.99 أ س بوع ) ايل( 21أ دىن سعر لل 

%50.1 التغري من أ ول العام  

 560 أ شهر )أ لف سهب( 9متوسط  ب التداول لل 

 2,872.5 الرمسةل السوقية )مليون  ايل(

 764.5 الرمسةل السوقية )مليون دول (

 99.9 ال سهب املصد ة )مليون سهب(

  

%(2كبا  املسامهني )أ كرث من    

10.15% 

51.09% 

خإء املسؤولية يف أ خر التقرير. ىل القوامئ املالية وبيان ال  * يرىج الر وع ال

ديسمرب  -هناية العام املال   
2014A 2015F 2016F 2013A 

قمية املنشأ ة /الري قبل الفوائد والاس هتإك واللطفاء 

 13.60 11.89 13.95 16.71 والرضائب والز ة

 0.85 0.60 0.68 0.77 قميه املنشأ ة /الايرادات

 17.08 16.68 19.46 23.61 مااعف الرحبية

 %3.1 %4.2 %3.1 %3.1  ائد ال    
 5.85 4.11 4.56 5.52 مااعف القمية ادلفيية
 0.84 0.64 0.70 0.78 مااعف الايرادات

 1.13 1.39 1.30 1.13 نس بة املو ودات اجلا ية /املطلو ت اجلا ية

 %9.3 %11.1 %8.9 %12.4 معدل منو الايرادات 
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   ن   Q1 *2015 Q1 2014 قامئة ادلخل )مليون  ايل(
 %8.0 872.0 807.3 ال امل الايرادات 

 -  - 662.5 رلكفة املبيعات 

 -  - 103.5 املرصوفات العمومية والادا ية ومرصوفات البيع والتوزيع

 - -  N/A اخملصصات 

 - -  41.3 الري قبل الفائدة والاس هتإك واللطفاء والرضائب والز ة 

 - -  %5.1 هامش الري قبل الفائدة والاس هتإك واللطفاء والرضائب والز ة 

 - -  10.7 الاهإ ت والاس هتإ ت 

 %42.8- 17.5 30.6 الري ال شغييل 

 - -  0.8- صاىف دخل الفائدة 

 - -   0.11 أ خرى 

 - -  30.0 الري قبل الز ة والرضيبة 

 - -  0.8 الز ة والرضيبة 

 %45.1- 16.1 29.2 صاىف ادلخل 

 %1.8- %1.8 %3.6 العائد  ىل املبيعات 

   ن   Q1 *2015 Q1 2014 قامئة املركز املال )مليون  ايل(
 - -  93.4 النقدية وما يف حمكها 

 - -  18.6 ذمم مدينة 

 - -  570.4 اخملزون 

 - -  68.2 أ خرى 

 - -  750.5 ال امل ال صول قصرية ال جل 

     

 - -  460.6 صاىف املو ودات الثابتة 

 - - ** مرشو ات حتت التنفيذ

 - -  0.3 أ خرى 

 - -  460.9 ال امل املو ودات طويةل ال جل 

 - -  1,211.4 ال امل املو ودات 

      

 - -  120.0 ادلين قرص ال جل واملس تحق من ادلين طويل ال جل 

 - -  533.2 ذمم دائنة 

 - -  653.2 مطلو ت قصرية ال جل 

      

 - - 0.0 دين طويل ال جل

 - -  40.99 مطلو ت غري جا ية 

 - -  517.3 حقوق املسامهني 

 - -  1,211.4 ال امل املطلو ت وحقوق املسامهني 

    

   ن   Q1 *2015 Q1 2014 قامئة التدفقات النقدية
 - -  43.3 التدفقات النقدية ال شغيلية 

 - -  27.5 التدفقات النقدية ا متويلية 

 - - (12.2) التدفقات النقدية الاس امث ية 

 - -  58.6 التغري يف النقدية 

 - -  93.4 النقد وما يف حمكه يف هناية العام 

 *حسب البيانت املتاحة

 ** مل تعرض بصو ة منفصةل يف القوامئ املالية الفصلية. 

 أائية للقوامئ املالية.ا  قد وتلف طريقة عرض بيانت القوامئ املالية يف التقرير عن الطريقة اليت ت بعها الرشكة. ولون ل تأ ثري من هذا الاختإف  ىل الن يجة
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 2013A 2014A 2015F 2016F قامئة ادلخل )مليون  ايل(
 4,482.3 4,099.9 3,689.4 3,387.7 ال امل الايرادات 

 3,728.2 3,407.4 3,068.6 2,786.1 رلكفة املبيعات 

 526.5 493.4 451.0 391.2 املرصوفات العمومية والادا ية ومرصوفات البيع والتوزيع

 227.6 199.1 169.7 210.4 الري قبل الفائدة والاس هتإك واللطفاء والرضائب والز ة 

 %5.1 %4.9 %4.6 %6.2 هامش الري قبل الفائدة والاس هتإك واللطفاء والرضائب والز ة 

 50.3 45.7 43.9 38.1 الاهإ ت والاس هتإ ت 

 177.3 153.5 125.8 172.3 الري ال شغييل 

 0.6- 1.7- 3.4- 0.8- صاىف دخل الفائدة 

 (0.56) (0.51)  2.07  0.51 أ خرى 

 176.2 151.2 124.5 172 الري قبل الز ة والرضيبة 

 4.9 4.4 3.4 4.7 الز ة والرضيبة 

 171.3 146.8 121.0 167.3 صاىف ادلخل 

 %3.8 %3.6 %3.3 %4.9 العائد  ىل املبيعات 

 2013A 2014A 2015F 2016F قامئة املركز املال )مليون  ايل(
  162.1  109.6  70.5  34.8 النقدية وما يف حمكها 

  31.1  28.4  24.8  15.8 ذمم مدينة 

  625.2  571.9  665.4  480.0 اخملزون 

  75.2  71.4  59.6  63.2 أ خرى 

  893.6  781.3  820.3  593.9 ال امل ال صول قصرية ال جل 

          

  481.1  486.6  470.8  444.0 صاىف املو ودات الثابتة 

  29.9  24.7  27.6  15.1 مرشو ات حتت التنفيذ

  0.0  0.0  0.0  0.3 أ خرى 

  511.0  511.3  498.4  459.3 ال امل املو ودات طويةل ال جل 

  1,404.6  1,292.6  1,318.7  1,053.2 ال امل املو ودات 

          

  10.0  20.0  20.0  40.0 ادلين قرص ال جل واملس تحق من ادلين طويل ال جل 

  487.6  446.0  597.2  333.5 ذمم دائنة 

  146.6  134.3  107.2  152.5 أ خرى 

  644.2  600.3  724.4  526.0 مطلو ت قصرية ال جل 

          

  0.0  10.0  30.0  0.0 دين طويل ال جل

  65.09  55.70  47.04  39.14 مطلو ت غري جا ية 

  695.4  626.6  517.3  488.1 حقوق املسامهني 

  1,404.6  1,292.6  1,318.7  1,053.2 ال امل املطلو ت وحقوق املسامهني 

     

 2013A 2014A 2015F 2016F قامئة التدفقات النقدية
  224.3  154.6  250.4  152.8 التدفقات النقدية ال شغيلية 

 (121.8) (56.8) (134.3) (59.3) التدفقات النقدية ا متويلية 

 (50.0) (58.6) (80.7) (106.9) التدفقات النقدية الاس امث ية 

  52.5  39.1  35 (13) التغري يف النقدية 

  162.1  109.6  70.5  34.8 النقد وما يف حمكه يف هناية العام 

 أائية للقوامئ املالية.ا  قد وتلف طريقة عرض بيانت القوامئ املالية يف التقرير عن الطريقة اليت ت بعها الرشكة. ولون ل تأ ثري من هذا الاختإف  ىل الن يجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :Fمتوقعة : 
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 رش  تظام التصنيف يف البإد املالية

حدى مناطق . و تس تخدم البإد املالية هيلك التقيمي اخلاص هبا من ثإث طبقات  وتعمتد التوصيات  ىل البيانت المكية والويفية اليت جيمعها احملللون د اج ال سهب املغطاة مضن ال  إوة  ىل ذكل، يقوم تظام التقيمي دلينا  ل

ماكتية الصعود  الهبوط./التوصية التالية بناًء  ىل سعر اللغإق ، والقمية العادةل اليت حنددها، وال

 شهر. 21-3%، تتوقع أ ن يصل سعر السهب للقمية العادةل خإل فية زمنية  21القمية العادةل رزيد  ىل السعر احلال بأ كرث من  

 شهر. 21-3%، تتوقع أ ن يصل سعر السهب للقمية العادةل خإل فية زمنية 21القمية العادةل رزيد أ و تقل عن السعر احلال بأ قل من    

 شهر . 21-3% ، تتوقع أ ن يصل سعر السهب للقمية العادةل خإل فية زمنية  21القمية العادةل تقل عن السعر احلال بأ كرث من   

وف السوق أ و أ ية أ س باب أ خرى خاصة ظر  مل يمت حتديد قمية  ادةل لتتظا  مزيد من التحليل أ و البيانت أ و قوامئ مالية تفصيلية أ و و ود تغيري  وهري يف أ داء الرشكة أ و تغري 

 بأ حباث البإد املالية.

 

 البإد املالية
 

 خدمة العمإء
 clientservices@albilad-capital.com الربيد الالويوين:

 3111 – 119 – 22 – 300+ اللدا ة العامة:
 1112 – 220 – 111 الهاتف اجملاين:

 
 
 
 

دا ة ال صول  ال
 falqutub@albilad-capital.com الربيد الالويوين:

 3111 – 119 – 22 – 300+  هاتف:
 
 

 

 
 

دا ة ال حباث واملشو ة  ال
 research@ albilad-capital.com الربيد الللويوين:

 3131 – 119 – 22 – 300+  هاتف:
 capital.com/research-www.albilad املوقع  ىل الش بوة:

 
دا ة الوساطة   ال

 myabes@albilad-capital.com الربيد الالويوين:
 3121 – 119 – 22 – 300+  هاتف:

 
 املرصفية الاس امث ية
 mmandil@albilad-capital.com الربيد الالويوين:

 3130 – 119 – 22 – 300+  هاتف:
 

 الخإء املسؤولية

الية ومديراها وموظفاها ل يقدمون أ ي ضامنت أ و تلعلهلدات  احلة أ و مضلنلًا امل بذلت رشكة البإد املالية أ قىص هجد للتأ كد من أ ن حمتوى املعلومات املذكو ة  يف هذا التقرير  حصيحة ودقيقة ومع ذكل فالن رشكة البإد

 .بشأ ن حمتوايت التقرير ول يتحملون بطريقة مبارشة أ و غري مبارشة أ ي مسؤولية قاتوتية نجتة عن ذكل

  .ال غراض دون املوافقة اخلطية املس بقة من رشكة البإد املالية من ل جيوز ال ادة نسخ أ و ال ادة توزيع أ و ال سال هذا التقرير بطريقة مبارشة او غري مبارشة ل ي خشت أ خر أ و نرشه لكيًا أ و  زئيًا ل ي غرض 

 كام تلفت الات باه بأ ن هذه املعلومات ل تشلك توصية برشاء أ و بيع أ و اق مالية أ و لواذ قرا  اس امث ي.

 .يعترب أ ي ال راء اس امث ي يتخذه املس مثر بناًء  ىل هذا التقرير سواًء  ن لكيًا أ و  زئيًا هو مسؤوليته الاكمةل وحده

تنا تنصح  لر وع الىل  .س شا  اس امث ي مؤهل قبل الاس امث  يف مثل هذه ال دوات الاس امث ية م ليس الهدف من هذا التقرير أ ن يس تخدم أ و يعترب مشو ة أ و خياً ا أ و أ ي ال راء أ خر ميون أ ن يتحقق مس تقبإ. ذلكل فال

 حتتفظ رشكة البإد املالية جبميع احلقوق املرتبطة هبذا التقرير.
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