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 كؿاع اًشغاية اًطدية 

 سغاية

ٌُيييىْ  2656هشفح أًجائج األوًية ًٌششهة اًىؾٔية ًٌشغاية اًطدية ثدليم أسةاح ضافية ةٌغح 

ٌُيىْ سياي خالي اًشةؼ اًِِادٍ ُٕ اًيػياَ  4452ُلاسٓة ةي  3128سياي خالي اًشةؼ األوي ُٕ غاَ 

%، ةئِا خللح اًششهة خالي اًشةؼ اًعاةم خعائش ضيافييية 64اًعاةم ةآخفاع ةٌغح ٓعتجه 

% خيالي اًيشةيؼ األوي 858ٌُيىْ سياي5 وةزًى آوِش هاُش ضافي اًشةذ إًي   8255ةليِة 

 5  3127% ًٌشةؼ اًِِادٍ ُٕ غاَ 24ُلاةٍ 

ُيٌيييىْ سيياي  365ُيٌيييىْ سيياي ُيلياةيٍ  313ظجٌح اًششهة خالي اًشةؼ األوي إيشادات ةِتٌغ 

% واًيز  ةيٌيغيح 8%، في خيٕ ِٓح االيشادات غٕ اًيشةيؼ اًعياةيم ةيِيػيذي 31ةآخفاع ةٌغ 

 ٌُيىْ سياي5 2:1ايشاداثه  

غضت اًششهة هتىؽ أسةاخها ًٌشةؼ األوي ُٕ اًػاَ اًيجياس  ُيلياسٓية ةياًيشةيؼ اًيِيِياديٍ ُيٕ اًيػياَ 

اًعاةم إً  اظجِشاس ظياظة اًششهة اًِجدفظة في ثوىيٕ اًِخططيات واًيجيي ةيذأثيهيا فيي 

، ةاإلغافة إً  ثؿتيم الئدة أظػاس جذيذة ألخذ اًػِالء اًدوىُيييييٕ 3127اًشةؼ اًشاةؼ ُٕ غاَ 

 األظاظييٕ ُٔز ةذاية اًػاَ اًداًي5 

ةاًِلاةٍ يػىد ثدليم اًششهة ألسةاح ضافية خالي اًشةؼ األوي ُيلياسٓية ةيخيعيائيش ضيافييية خيالي 

  -اًشةؼ اًعاةم ًػذة أظتاب أهِها;

  صيادة اًِخططات اًخاضة ةجلذيش اغجشاغات ُجىكػة غٌ  اًِؿاًتات اًؿتييية ًيذي ةيػيؼ

 ٌُيىْ سياي5 5759هتاس اًػِالء وششهات اًجأُيٕ خالي اًشةؼ األخيش ةِتٌغ 

  ٌُيىْ سياي ُؼ ادٔيٕ ُٕ هتاس اًػِالء غٌ  ُعجديليات  3153اًجىضٍ إً  ثعىيات ةِتٌغ

 31275ورًى خالي اًشةؼ اًشاةؼ ُٕ غاَ  3127اًششهة خج  ٓهاية غاَ 

       صيادة ُخططات اًذيىْ اًِشوىن في ثيديطيييٌيهيا ًيالفيشاد خيالي اًيشةيؼ اًعياةيم ةيِيتيٌيغ

ٌُيىْ سياي، ةاإلغافة إً  صيادة ُخططات اًذيىْ اًِشوىن في ثدطيييٌيهيا ًيذي  2152

 ةػؼ اًجهات اًدوىُية5

ٌُيىْ سياي ُلاةٍ    5253خللح اًششهة خالي اًشةؼ األوي ُٕ اًػاَ اًجاس  إجِاًي سةذ كذسٖ 

%،     :4ٌُيىْ سياي خالي اًشةؼ اًِِادٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم ةآخفاع ةٌغح ٓعتجه  7854

5 3127% خالي اًشةؼ األوي ُٕ غاَ 3756% ُلاةٍ 3154ًيجشاجؼ هاُش إجِاًي اًشةذ إً  

   3128ٌُيىْ سياي خالي اًشةؼ األوي ُٕ غاَ  2759وظجٌح اًششهة سةدًا ثشغيٌيًأ كذسٖ 

%،              66ٌُيىْ سياي في اًشةؼ اًِِادٍ ُٕ اًػاَ اًعاةم ةآخفاع ةٌغ  4856ُلاسٓة ةي 

ٌُيىْ سياي خالي اًشةؼ اًعاةم5 وةزًى هتـ هاُش  5858وُلاةٍ خعائش ثشغيٌية ةٌغح 

 31275% خالي اًشةؼ األوي ُٕ غاَ 2559% ُلاةٍ 954اًشةذ اًجشغيٌي إً  

وغٕ ثؿتيم ُػاييش اًِداظتة اًذوًية، رهشت اًششهة أٓه ًّ ئجيج أدياس جيىهيشيية غيٌي  اًيليىائيّ 

 اًِاًية ًٌششهة جشاء ثدىًها ًِػاييش اًِداظتة اًذوًية5

ٌُيىْ سيياي وُيجيىظيـ ثيىكيػيات اًيِيديٌيٌيييٕ  38جاءت ٓجائج اًشةؼ األوي دوْ ثىكػاثٔا اًتاًغة 

ٌُيىْ سياي، ويػىد رًى ةشوٍ سئيعي إً  ثدفظ اًششهة في ثوىيٕ ُخيطيطيات  36اًتاًغة 

ًزا كِٔا ةِشاجػة ثىكػاثٔا اًِيعيجيليتيٌييية الييشادات اًشيشهيية اًذيىْ اًِشوىن في ثدطيٌها5 

وهيييىاُييش سةييديييييجييهييا فييي ايييٍ اظييجييِييشاس اًيئييجييائييج اًييِييجييذٓييييية ًييٌييشييشهييية خيييالي اًيييشةيييؼ األوي5               

 سياي5  62سياي إً   71في غىء رًى كِٔا ةخفؼ ثليئِا ًعهّ سغاية ُٕ 

 ُدِذ خعاْ غؿيه

 ُدٌٍ ُاًي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 

 

 ًٌجىاضٍ ُؼ إداسة األةداخ;

 ثشهي فذغم

 ُذيش األةداخ واًِشىسة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد اًجىضية

 62511 اًليِة اًػادًة )سياي(
 5:554 )سياي( 3128ُايى  32اًعػش هِا في 

 %453 اًػائذ اًِجىكؼ

  ةيآات اًششهة

 SE.4005 سُض ثذاوي

 73.25 أظتىع )سياي( 63أغٌ  ظػش ًي 

 48.70 أظتىع )سياي( 63أدٓ  ظػش ًي 

 -24.8% اًجغيش ُٕ أوي اًػاَ

 245 أشهش )أًف ظهّ( 4ُجىظـ خجّ اًجذاوي ًي 

 2,217 اًشظٌِة اًعىكية )ٌُيىْ سياي(

 591 اًشظٌِة اًعىكية )ٌُيىْ دوالس(

 44.85 األظهّ اًِطذسة )ٌُيىْ ظهّ(

  %(6هتاس اًِعاهِيٕ )أهذش ُٕ 

 %46523 اًِؤظعة اًػاُة ًٌجأُئات االججِاغية

 3125A 3126A 3127A 3128E ديعِتش  -ٓهاية اًػاَ اًِاًي 

كيِه أًِشأة /اًشةذ كتٍ ُطشوفات اًجِىيٍ 
 :2653 26566 225:9 :2656 واالظجهالن واإلؾفاء واًضهاة

 3545 :355 3566 4517 كيِه أًِشأة /االيشادات

 38519 555:7 275:7 34533 ُػاغف اًشةدية

%452 غائذ األسةاح  256%  151%  351%  

 3534 3554 3558 3576 ُػاغف اًليِة اًذفجشية

 3542 3557 3563 4513 ُػاغف االيشادات

 4553 4545 4541 3572 ٓعتة سأط اًِاي اًػاٍُ

%3653 ِٓى االيشادات  2:58%  356%  755%  

 2594 2521 35:2 3524 سةدية اًعهّ )سياي(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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ِتيػات ِتيػات ًا ػائذ غٌ  ًا  ًا

 اًِطذس; اًلىائّ اًِاًية ًٌششهة، ثلذيشات أةداخ اًتالد اًِاًية

 اًِطذس; اًلىائّ اًِاًية ًٌششهة، ثلذيشات أةداخ اًتالد اًِاًية

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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 ٔهائية ًٌلىائّ اًِاًية5اً كذ ثخجٌف ؾشيلة غشع ةيآات اًلىائّ اًِاًية في اًجلشيش غٕ اًؿشيلة اًجي ثجتػها اًششهة5 وًوٕ ال ثأديش ُٕ هزا االخجالف غٌ  أًجيجة

A ،فػٌية ;E ،ثلذيشية ;F5ُجىكػة ; 

 اًِطذس; اًلىائّ اًِاًية ًٌششهة، ثلذيشات أةداخ اًتالد اًِاًية

 3124A 3125A 3126A 3127A 3128E كائِة اًذخٍ )ٌُيىْ سياي(

  :685:  1158:  98958  84551  69754 إجِاًي اإليشادات 

  79851  :7575  72558  61857  53757 ثوٌفة اًِتيػات 

%8359 ٓعتة ثوٌفة اًِتيػات ًإليشادات  7:53%  8151%  8259%  8258%  

  23552  21:55  8757  9355  4756 اًِطشوفات اًػِىُية واالداسية وُطشوفات اًتيؼ واًجىصيؼ 

%753 ٓعتة اًِطشوفات اًػِىُية واالداسية وُطشوفات اًتيؼ واًجىصيؼ ًإليشادات   2253%  958%  2352%  2451%  

  25759  25555  29855  25551  23453 اًشةذ كتٍ ُطشوفات اًجِىيٍ واالظجهالن واإلؾفاء واًضهاة 

%3251 هاُش اًشةذ كتٍ ُطشوفات اًجِىيٍ واالظجهالن واإلؾفاء واًضهاة  2:57%  3254%  2751%  2654%  

  :775  7657  6958  6252  4255 االظجهالهات واإلؾفاء

  :8:5  8958  23958  359:  259: اًشةذ اًجشغيٌي 

%2658 هاُش اًشةذ اًجشغيٌي  2357%  2557%  958%  954%  

(154) ضاف  ُطشوفات اًجِىيٍ  (153)  (256)  (555)  (45:)  

(953)  2555  2252  952 أخشي   2553  

  153:  7752  25257  21459  57:: اًشةذ كتٍ اًضهاة واًػشيتة 

  954  2759  :215  954  852 اًضهاة واًػشيتة 

  :925  5:54  24158  656:  356: ضافي اًذخٍ 

%2659 اًػائذ غٌ  اًِتيػات   2451%  255:%  656%  956%  

      

 3124A 3125A 3126A 3127A 3128E كائِة اًِشهض اًِاًي ) ٌُيىْ سياي(

  167.2  104.0  92.6  151.0  185.8 أًلذية وُا في خوِها 

  545.2  574.0  558.4  360.4  217.7 رُّ ُذئة 

  60.2  56.9  72.1  65.1  48.8 اًِخضوْ

  29.9  21.5  33.9  56.8  59.9 أخشي 

  802.5  756.4  757.0  633.3  512.2 إجِاًي اًِىجىدات كطيشة األجٍ 

            

  669.0  606.6  650.5  592.1  292.4 ضاف  اًِىجىدات اًذاةجة 

  7.4  40.8  3.6  32.6  265.7 ُششوغات ثدح اًجٔفيز

  1.8  1.7  2.2  0.1  0.3 ُىجىدات غيش ٌُِىظة

  678.1  649.1  656.4  624.8  558.3 إجِاًي اًِىجىدات ؾىيٌة األجٍ 

  1,480.6  1,405.5  1,413.4  1,258.1  1,070.5 إجِاًي اًِىجىدات 

            

  24.1  24.1  0.0  50.0  20.5 اًذيٕ كطيش األجٍ واًِعجدم ُٕ اًذيٕ ؾىيٍ األجٍ 

  140.8  135.0  175.6  129.2  73.4 رُّ دائٔة

  52.7  50.5  42.5  52.3  38.8 ُطشوفات ُعجدلة

  16.8  16.8  11.5  10.9  8.2 أخشي 

  234.3  226.5  229.7  242.4  140.9 ُؿٌىةات كطيشة األجٍ 

            

  170.6  194.7  218.8  118.8  66.6 ديٕ ؾىيٍ األجٍ

  82.6  73.1  67.4  58.8  50.9 ُؿٌىةات غيش جاسية 

  993.1  911.2  897.4  838.1  812.2 خلىق اًِعاهِيٕ 

  1,480.6  1,405.5  1,413.4  1,258.1  1,070.5 إجِاًي اًِؿٌىةات وخلىق اًِعاهِيٕ 

      

 3124A 3125A 3126A 3127A 3128E كائِة اًجذفلات أًلذية )ٌُيىْ سياي(

  183.2  105.4  51.1  70.5  97.4 اًجذفلات أًلذية اًجشغيٌية 

 (24.1) (35.5) (19.5)  12.3  272.7 اًجذفلات أًلذية اًجِىيٌية 

 (95.9) (58.4) (90.0) (117.6) (130.3) اًجذفلات أًلذية االظجذِاسية 

  63.2  11.4 (58.4) (34.8)  239.8 اًجغيش في أًلذية 
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 ششح ٓظاَ اًجطٔيف في اًتالد اًِاًية

غالوة غٌ  رًى، يلىَ ٓظاَ اًجلييّ 5 وثعجخذَ اًتالد اًِاًية هيوٍ اًجلييّ اًخاص ةها ُٕ دالخ ؾتلات  وثػجِذ اًجىضيات غٌ  اًتيآات اًوِية واًويفية اًجي يجِػها اًِدٌٌىْ

 اًهتىؽ5/ىدًذئا ةئدساج األظهّ اًِغؿاة غِٕ إخذي ُٔاؾم اًجىضية اًجاًية ةٔاًء غٌ  ظػش اإلغالق ، واًليِة اًػادًة اًجي ٓدذدها، وإُوآية اًطػ

 %215اًليِة اًػادًة ثضيذ غٌ  اًعػش اًداًي ةأهذش ُٕ   :زيادة المراكس

 %215اًليِة اًػادًة ثضيذ أو ثلٍ غٕ اًعػش اًداًي ةأكٍ ُٕ    حياد:

 %215اًليِة اًػادًة ثلٍ غٕ اًعػش اًداًي ةأهذش ُٕ   ثخفيض المراكس: 

وف اش ًّ يجّ ثدذيذ كيِة غادًة الٓجظاس ُضيذ ُٕ اًجدٌيٍ أو اًتيآات أو كىائّ ُاًية ثفطيٌية أو وجىد ثغييش جىهش  في أداء اًششهة أو ثغيش ثحت المراجعة:

 اًعىق أو أية أظتاب أخشي خاضة ةأةداخ اًتالد اًِاًية5

 

 اًتالد اًِاًية
 

 خذُة اًػِالء
 clientservices@albilad-capital.com اًتشيذ االًوجشوٓي;

 999: – 314 – 22 – 77:+ اإلداسة اًػاُة;

 1112 – 227 – 911 اًهاثف اًِجآي;
 

 إداسة األضىي
 abicasset@albilad-capital.com اًتشيذ االًوجشوٓي;

 6280 – 290 – 22 – 77:+  هاثف;
 
 

 إداسة اًدفظ
 custody@albilad-capital.com اًتشيذ االًوجشوٓي;

 6259 – 290 – 22 – 77:+  هاثف;

 

 

 إداسة األةداخ واًِشىسة
 researchteam@albilad-capital.com اًتشيذ اإلًوجشوٓي;

 6250 – 290 – 22 – 77:+  هاثف;

 capital.com/research-www.albilad اًِىكؼ غٌ  اًشتوة;

 

  إداسة اًىظاؾة
 abicctu@albilad-capital.com اًتشيذ االًوجشوٓي;

 6230 – 290 – 22 – 77:+  هاثف;

 

 اًِطشفية االظجذِاسية
 investmentbanking@albilad-capital.com اًتشيذ االًوجشوٓي;

 6256 – 290 – 22 – 77:+  هاثف;

 إخالء اًِعؤوًية

ِاًيية وُيذييشييهيا وُيىايفيييهيا ال اً ةزًح ششهة اًتالد اًِاًية أكط  جهذ ًٌجأهذ ُٕ أْ ُدجىي اًِػٌىُات اًِزهىسة  في هزا اًجلشيش  ضديدة ودكيلة وُؼ رًى فئْ ششهة اًتالد

 5غٕ رًىجة يلذُىْ أ  غِآات أو ثػهذات ضشاخة أو غًِٔا ةشأْ ُدجىيات اًجلشيش وال يجدٌِىْ ةؿشيلة ُتاششة أو غيش ُتاششة أ  ُعؤوًية كآىٓية ٓاث

األغيشاع دوْ اًيِيىافيلية اًيخيؿييية  ُيٕ ال يجىص إغادة ٓعخ أو إغادة ثىصيؼ أو إسظاي هزا اًجلشيش ةؿشيلة ُتاششة او غيش ُتاششة أل  شخظ آخش أو ٓششٖ هٌيًا أو جيضئيييًا أل  غيشع 

  5اًِعتلة ُٕ ششهة اًتالد اًِاًية

 هِا ٌٓفح االٓجتاٖ ةأْ هزٖ اًِػٌىُات ال ثشوٍ ثىضية ةششاء أو ةيؼ أوساق ُاًية أو الثخار كشاس اظجذِاس 5

 5يػجتش أ  إجشاء اظجذِاس  يجخزٖ اًِعجذِش ةٔاًء غٌ  هزا اًجلشيش ظىاًء هاْ هٌيًا أو جضئيًا هى ُعؤوًيجه اًواٌُة وخذٖ

عيجيشياس اظيجيذيِياس  ُيؤهيٍ كيتيٍ   ًُيغ اًهذف ُٕ هزا اًجلشيش أْ يعجخذَ أو يػجتش ُشىسة أو خياًسا أو أ  إجشاء آخش يِوٕ أْ يجدلم ُعجلتال5 ًزًى فئٓٔا ٓئيطيذ ةياًيشجيىع إًي

 5االظجذِاس في ُذٍ هزٖ األدوات االظجذِاسية

 ثدجفظ ششهة اًتالد اًِاًية ةجِيؼ اًدلىق اًِشثتؿة ةهزا اًجلشيش5
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