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 :719أةسيٍ  >9

 :719اًسةو األوي 

YACCO AB - 3020.SE 

1  

 كؿام االطِٔر

 اطِٔر اًيِاُح

ديقيليييم أزةياي ضياغيييح ةيٌي ير          نيٕ  أًذائج اًِاًيييح األوًيييح ًشيسهيح اطيِئير اًيييِياُيح هشفر

ُيٌيييوْ زيياي خيالي اًيسةيو  98108  ُيلياةيٍ :719ٌُيوْ زياي خالي اًسةو األوي ُيٕ نياَ  ;810

% نٕ اًسةو اًظاةم اًتاًي  07:%، ةئِا ازدفهر ةٔظتح 9907اًِِاسٍ ُٕ اًهاَ اًظاةم ةذساجو 

ُيٌيييوْ زيياي  771حيليلير اًشيسهيح خيالي اًيسةيو األوي بييسا اخ ةيٌي ير  ٌُيوْ زيياي0 و 7404

ُيٌيييوْ زيياي،          4:9% نيٕ اًيسةيو اًيِيِياسيٍ ُيٕ اًيهياَ اًظياةيم اًيذي  ةيٌي ير 7907ةآخفاع 

 %8070ٌُيوْ زياي ةٔظتح  744غيِا دساجهر اإليسا اخ نٕ اًسةو اًظاةم  واًتاً ح 

 >970% نٕ اًسةو اًِِاسٍ ًيتٌ  9904ةاًِلاةٍ طجٍ بجِاً  اًسةح غ  اًسةو األوي آخفاًغا ةي 

ٌُيوْ زياي غي  اًيسةيو األوي ُيٕ اًيهياَ اًظياةيم، ةييئيِيا ديساجيو  908;9ٌُيوْ زياي ُلازٓح ةي 

ُيٌيييوْ زيياي ُيلياةيٍ  09;7% نٕ اًسةو اًظاةم0 هِا ةٌ  اًسةح اًذش يٌ  ًٌشسهح 9804ةٔظتح 

%، غيييِيا ديساجيو ةئيظيتيح >90:ٌُيوْ زياي ًٌسةو اًِِاسٍ ُٕ اًهاَ اًظاةم ةآخيفياع  9:901

 % نٕ اًسةو اًظاةم0 7107

أزجهر اًشسهح دساجو أزةاي اًسةو األوي ُلازٓح ةاًسةو اًِِاسٍ ُٕ اًهاَ اًظاةيم بًيا آيخيفياع 

هِيح وكيِح اًِتيهاخ ٓذيجح آخفاع اًؿٌث غ  اًظوق اًِقيٌي 0 غيييِيا نيصخ ٓيِيو أزةياحي يا 

 -ُلازٓح ةاًسةو اًظاةم بًا ندج أطتاب أهِ ا=

 0شيا ج هِيح اًِتيهاخ ُلازٓح ةاًسةو اًظاةم 

  آخلاع دوٌفح اًِتيهاخ ٓذيجح بنا ج احذظاب االطذ الن نيٌيا ضياغي  كيييِيح األضيوي

 (IFRS0ةهد االٓخفاع ةظتث اًذقوي ًِهاييس اًِقاطتح اًدوًح )

 0دقليم زةح ُٕ االيسا اخ األخسى خالي اًسةو األوي ُلازٓح ةخظائس خالي اًسةو اًظاةم 

 0دظجيٍ ُخطظ هتوؽ اطذشِاز اًشسهح اًئِيح خالي اًسةو اًظاةم 

ُيٌيييوْ ؾيٕ  94097ُٕ ج ح أخسى، ةٌ  بجِاً  ُتيهاخ كؿام االطيِئير خيالي اًيسةيو األوي 

ُيٌيييوْ ؾيٕ  9:017% نٕ اًفذسج اًِِاسٌح ُٕ اًهياَ اًظياةيم واًيذي  ةيٌي ير >0>9ةآخفاع 

وذًى نٌا اًسغّ دػِٕ اًسةو األوي ُٕ اًهاَ اًجازي ُتيهاخ شسهيذي  أَ اًيليسى واًيِيذيقيدج، 

ُيٌيييوْ  ;>970% ُلازٓح ةاًسةو اًظاةم اًتاً  ُتيييهيادي  809ةئِا ِٓر ُتيهاخ اًلؿام ةٔظتح 

ُيٌيييوْ ؾيٕ  01>7ؾ0ٕ هِا واضٍ ُخصوْ اًؤٌوس ازدفان  ًيطٍ بًا أنٌا ُظذوياد  ُظجاًل 

ُيٌيييوْ  09077 ةاًِلاةٍ ةٌ ر ُتيهاخ اطِٔر اًيِاُح خالي اًسةيو األوي :719ةٔ ايح ُازض 

%، غيييِيا 78ٌُيوْ ؾٕ خالي ٓفع اًسةو ُٕ اًهاَ اًظاةيم ةيذيساجيو ةيٌي   9099ؾٕ ُلازٓح ةي 

 %4070ٌُيوْ ؾٕ خالي اًسةو اًظاةم وةٔظتح ِٓو ةٌ ر  9071دقظٔر اًِتيهاخ ُٕ 

ٌُيوْ زياي وُذوطـ دوكهاخ  >7جاءخ ٓذائج اًسةو األوي ُذواغلح ُو دوكهادٔا اًتاً ح 

ٌُيوْ زياي0 ُٕ جآت ، أّسس دساجو كيِح اًِتيهاخ ةشوٍ ٌُقوف نٌا أزةاي  81اًِقٌٌيٕ اًتاً ح 

اًشسهح ٓذيجح دساجو ُذوطـ طهس اًؿٕ واًري يسجو غ  انذلا ٓا بًا شيا ج أًِاغظح ُا ةيٕ 

اًشسهاخ غ  أًِؿلح اًوطؿا ُو اطذِساز غهف اًؿٌث نٌا االطِٔر غ  اًظوق 

ٓذوكو أْ يؤسس زغو اًدنّ نٕ ُٔذجاخ اًؿاكح اًِقٌ  وازدفام ُظذوياخ ُخصوْ اًؤٌوس0 

ٓذوكو اطذِساز اًػ ـ ةشوٍ هتيس نٌا هواُش اًسةقيح ًٌشسهح خالي األنواَ اًلا ُح0 هِا 

 نٌا أطهاز االطِٔر بًا حيٕ دهاغ  اًؿٌث اًِقٌ ، أو بنا ج أًكس غ  زطوَ اًذطديس0

غ  غوء ذًى كِٔا ةِساجهح دوكهادٔا اًِظذلتٌيح إليسا اخ اًشسهح وهواُش زةقيذ ا، وةٔاًء 

 زياي0 :9زياي بًا  77نٌي  ٓخفؼ دليئِا ًظ ّ شسهح اًيِاُح ُٕ 

 ُقِد حظاْ نؿي 

 ُقٌٍ ُاً 

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 

 

 ًٌذواضٍ ُو ب ازج األةقاز=

 دسه  غدنم

 ُديس األةقاز واًِشوزج

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد اًذوضيح
 9:011 اًليِح اًها ًح )زياي(

 9:0:8 )زياي( :719أةسيٍ  >9اًظهس هِا غ  

 %707- اًهائد اًِذوكو

  ةيآاخ اًشسهح

 SE.3020 زُص دداوي

 30.40 أطتوم )زياي( 87أنٌا طهس ًي 

 15.55 أطتوم )زياي( 87أ ٓا طهس ًي 

 -22.8% اًذ يس ُٕ أوي اًهاَ

 232 أش س )أًف ط ّ( 4ُذوطـ حجّ اًذداوي ًي 

 3,594 اًسطٌِح اًظوكيح )ٌُيوْ زياي(

 959 اًسطٌِح اًظوكيح )ٌُيوْ  والز(

 202.5 األط ّ اًِطدزج )ٌُيوْ ط ّ(

  %(8هتاز اًِظاهِيٕ )أهشس ُٕ 

 9.12% األُيس طٌؿاْ ُقِد طهو  اًوتيس آي طهو 

 5.53% اًِؤطظح اًهاُح ًٌذلاند

 7197A 7198A 7199A 719:E  يظِتس  -ٓ ايح اًهاَ اًِاً  

كيِ  أًِشأج /هاُش اًسةح كتٍ اًفائدج 
 9087 7079 4017 :708 واإلؾفاء واالطذ الن واًػسائث واًصهاج 

 7011 ;708 >>90 9094 كيِ  أًِشأج /االيسا اخ

 74089 910:7 >904 9;80 ُػانف اًسةقيح

%9808 نائد األزةاي  9808%  807%  709%  

 9019 9018 :901 9018 ُػانف اًليِح اًدغذسيح

 8041 >407 4011 9>70 ُػانف االيسا اخ

%;940- ِٓو االيسا اخ  -904%  -9707%  -4709%  

 4;10 9;90 4017 4049 زةقيح اًظ ّ )زياي(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

الربعية )مليون ريال( والعائد على المبيعاتالمبيعات ثطور   
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يِاُح  ُؤشس دداوي اطِٔر ًا

 اًِطدز= دداوي

 اًِطدز= اًلوائّ اًِاًيح ًٌشسهح، دلديساخ أةقاز اًتال  اًِاًيح
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 اًهائد نٌا اًِتيهاخ اًِتيهاخ

 اًِطدز= اًلوائّ اًِاًيح ًٌشسهح، دلديساخ أةقاز اًتال  اًِاًيح

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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 كؿام االطِٔر

 اطِٔر اًيِاُح

 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E كائِح اًدخٍ )ٌُيوْ زياي(
  ;790:  9,97801  9,49909  >0;9,47  >9,8790 بجِاً  االيسا اخ 

  08>77  ;10;4  :70;4  74804  107;7 دوٌفح اًِتيهاخ 

  07;4  8901  ;910  8909  07>7 اًِطسوغاخ اًهِوُيح واال ازيح وُطسوغاخ اًتيو واًذوشيو

  >7840  07;;9  9808;  7708;  9,19701 اًسةح كتٍ اًفائدج واإلؾفاء واالطذ الن واًػسائث واًصهاج

 %9907 %9907 %9901 %9407 %9809 هاُش اًسةح كتٍ اًفائدج واإلؾفاء واالطذ الن واًػسائث واًصهاج 

  09;78  7:907  >0>;9  907;9  107;9 االطذ الهاخ واإلؾفاءاخ

  704  707  708  ;70  >70 اًِخططاخ

  409>9  79704  9:407  04;98  :0;7; اًسةح اًذش يٌ  

 %7901 %;490 %8904 %08>7 %:840 هاُش اًسةح اًذش يٌ 

 (907)  101 (907) (709) (409) ضاغا ُطازيف اًذِويٍ 

 (07;) (9908) (07>4) (907)  101  خٍ )خظائس( االطذشِازاخ غيس اًِقللح

  01> (901)  01>9  9908  907: أخسى 

  709>9  >90>4  :9890  ;910:  907>; اًسةح كتٍ اًصهاج واًػسيتح 

  7808  7808  4908  7101  7901 اًصهاج واًػسيتح 

  99:09  49907  99807  ;9:10  107:; ضاغا اًدخٍ اًلاةٍ ًٌذوشيو

 %7708 %4709 %>790 %8108 %8907 اًهائد نٌا اًِتيهاخ 

      

 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E كائِح اًِسهص اًِاً  )ٌُيوْ زياي(
  433.7  506.4  681.0  1,248.0  1,253.6 أًلديح واطذشِازاخ كطيسج األجٍ

  163.1  247.3  261.1  237.9  298.3 ذُّ ُدئح 

  407.9  523.6  385.7  233.2  160.5 اًِخصوْ 

  124.4  122.8  76.5  80.8  126.4 أخسى 

  1,129.1  1,400.2  1,404.3  1,799.8  1,838.8 بجِاً  األضوي كطيسج األجٍ 

       

  924.1  1,175.2  1,428.5  1,579.7  1,678.6 ضاغا اًِوجو اخ اًشاةذح 

  2,076.0  816.0  464.4  70.9  79.7 ُشسوناخ دقر اًذٔفير 

  586.9  582.5  683.8  547.6  665.5 أخسى

  3,587.0  2,573.7  2,576.7  2,198.3  2,423.8 بجِاً  اًِوجو اخ ؾويٌح األجٍ 

  4,716.0  3,973.9  3,980.9  3,998.1  4,262.6 بجِاً  اًِوجو اخ 

       

  0.0  0.0  0.0  10.4  20.8 اًديٕ كطيس األجٍ واًِظذقم ُٕ اًديٕ ؾويٍ األجٍ 

  62.7  53.9  103.5  66.4  159.2 ذُّ  ائٔح 

  15.8  15.6  20.8  20.5  23.8 ُطسوغاخ ُظذقلح 

  115.6  109.6  109.6  102.0  90.0 أخسى 

  194.1  179.1  233.9  199.3  293.8 ُؿٌوةاخ كطيسج األجٍ 

       

  760.0  0.0  0.0  0.0  10.4  يٕ ؾويٍ األجٍ

  71.3  68.7  66.3  66.9  65.1 ُؿٌوةاخ غيس جازيح 

  3,690.7  3,726.0  3,680.8  3,731.9  3,893.4 حلوق اًِظاهِيٕ 

  4,716.0  3,973.9  3,980.9  3,998.1  4,262.6 بجِاً  اًِؿٌوةاخ وحلوق اًِظاهِيٕ 

 ٔ ائيح ًٌلوائّ اًِاًيح0اً كد دخذٌف ؾسيلح نسع ةيآاخ اًلوائّ اًِاًيح غ  اًذلسيس نٕ اًؿسيلح اًذ  دذته ا اًشسهح0 وًوٕ ال دأسيس ُٕ هرا االخذالف نٌا أًذيجح

A ،غهٌيح =E ،دلديساخ أةقاز اًتال  اًِاًيح =F0دوكهاخ أةقاز اًتال  اًِاًيح = 

 * اًلوائّ اًِاًيح اًِهدج وغلًا ًِهايس اًِقاطتح اًظهو يح ًقيٕ اضداز اًلوائّ اًِاًيح اًجديدج وغلا ًٌِهاييس اًِقاطتيح اًدوًيح0 

 اًِطدز= اًلوائّ اًِاًيح ًٌشسهح، دلديساخ أةقاز اًتال  اًِاًيح
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 كؿام االطِٔر

 اطِٔر اًيِاُح

 اًِطدز= بحطاءاخ اطِٔر اًيِاُح، أةقاز اًتال  اًِاًيح

 Q1 2017 Q1 2016 YoY Q4 2016 QoQ األزكاَ ةاألًف ؾٕ

      بجِاً  بٓذاج اًلؿام 

%8 94,197 (20%) 17,038 13,699 االطِٔر   

%(8) ::94,8 (7%) 13,798 12,876 اًؤٌوس  

      بجِاً  ُتيهاخ اًلؿام 

%8 8:>,97 (20%) 17,040 13,646 االطِٔر   

 - 0 - 0 2 اًؤٌوس

      بجِاً  ُخصوْ اًلؿام 

%> :9,94 41% 877 1,239 االطِٔر   

%4 998,;7 37% 21,154 28,999 اًؤٌوس  

      بجِاً  بٓذاج اإلطِٔر ًوٍ شسهح

%(78) 1,648 1,242 اطِٔر اًيِاُح   1,184 8%  

%(49) 2,104 1,455 اطِٔر اًظهو يح  1,635 (99)%  

%(79) 832 618 اطِٔر اًشسكيح  682 (<)%  

%(99) 1,264 1,068 اطِٔر اًلطيّ  952 97%  

%(91) 1,836 1,646 اطِٔر ئتو  1,978 (9:)%  

%(74) 1,460 1,122 اطِٔر اًهسةيح  964 99%  

%(47) 2,307 1,519 اطِٔر اًجٔوةيح  1,549 (7)%  

%(91) 376 338 اطِٔر دتون  286 9;%  

%(99) 1,032 868 اطِٔر اًسياع  800 <%  

%(78) 1,043 569 اطِٔر ٓجساْ  579 (7)%  

%97 901 1,031 اطِٔر اًِدئح  778 44%  

%(:8) 703 305 اطِٔر اًشِاًيح  323 (9)%  

%(97) 494 434 اطِٔر اًجوف  545 (71)%  

%(;9) 585 479 اطِٔر اًطفوج   489 (7)%  

%(79) 453 267 اطِٔر حائٍ  268 (1)%  

-  - - 302 اطِٔر أَ اًلسى  - 

-  - - 436 اطِٔر اًِذقدج  - 

      بجِاً  ُتيهاخ اإلطِٔر ًوٍ شسهح

%(78) 1,655 1,242 اطِٔر اًيِاُح   9,717 4%  

%(>7) 2,085 1,472 اطِٔر اًظهو يح  9,984 (99)%  

%(:7) 838 614 اطِٔر اًشسكيح  9:8 (<)%  

%(98) 1,262 1,073 اطِٔر اًلطيّ  <8< 97%  

%(94) 1,834 1,593 اطِٔر ئتو  9,<<9 (71)%  

%(78) 1,475 1,112 اطِٔر اًهسةيح  <97 99%  

%(44) 2,280 1,528 اطِٔر اًجٔوةيح  9,871 (9)%  

%(97) 400 344 اطِٔر دتون  417 97%  

%(98) 1,009 861 اطِٔر اًسياع  ;98 9%  

%(78) 1,028 566 اطِٔر ٓجساْ  8;9 (4)%  

%98 913 1,051 اطِٔر اًِدئح  :;9 48%  

%(88) 716 323 اطِٔر اًشِاًيح  474 1%  

%(>9) 507 409 اطِٔر اًجوف  771 (4)%  

%(;9) 589 485 اطِٔر اًطفوج   7;< (9)%  

%(79) 449 264 اطِٔر حائٍ  7:1 (7)%  

 - - - - 303 اطِٔر أَ اًلسى

 - - - - 406 اطِٔر اًِذقدج

:719ٌُخظ بحطائياخ االطِٔر واًؤٌوس ةٔ ايح اًسةو األوي   
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 كؿام االطِٔر

 اطِٔر اًيِاُح

 شسي ٓكاَ اًذطٔيف غ  اًتال  اًِاًيح

الوج نٌا ذًى، يلوَ ٓكاَ اًذلييّ ون دظذخدَ اًتال  اًِاًيح هيوٍ اًذلييّ اًخاص ة ا ُٕ سالز ؾتلاخ ودهذِد اًذوضياخ نٌا اًتيآاخ اًوِيح واًويفيح اًذ  يجِه ا اًِقٌٌو0ْ

 اً توؽ0/و ًدئا ةإ زاج األط ّ اًِ ؿاج غِٕ بحدى ُٔاؾم اًذوضيح اًذاًيح ةٔاًء نٌا طهس اإلغالق ، واًليِح اًها ًح اًذ  ٓقد ها، وبُوآيح اًطه

 %910اًليِح اًها ًح دصيد نٌا اًظهس اًقاً  ةأهشس ُٕ   :زيادة المراكس

 %910اًليِح اًها ًح دصيد أو دلٍ نٕ اًظهس اًقاً  ةأكٍ ُٕ    حياد:

 %910اًليِح اًها ًح دلٍ نٕ اًظهس اًقاً  ةأهشس ُٕ   ثخفيض المراكس: 

وف قس ًّ يذّ دقديد كيِح نا ًح الٓذكاز ُصيد ُٕ اًذقٌيٍ أو اًتيآاخ أو كوائّ ُاًيح دفطيٌيح أو وجو  د ييس جوهسي غ  أ اء اًشسهح أو د يس ثحت المراجعة:

 اًظوق أو أيح أطتاب أخسى خاضح ةأةقاز اًتال  اًِاًيح0

 

 اًتال  اًِاًيح
 

 خدُح اًهِالء
 clientservices@albilad-capital.com اًتسيد االًوذسوٓ =

 ;;;> – 714 – 99 – 99>+ اإل ازج اًهاُح=

 1119 – 999 – 11; اً ادف اًِجآ =
 

 ب ازج األضوي
 abicasset@albilad-capital.com اًتسيد االًوذسوٓ =

 6280 – 290 – 99 – 99>+  هادف=
 
 

 ب ازج اًقفل
 custody@albilad-capital.com اًتسيد االًوذسوٓ =

 6259 – 290 – 99 – 99>+  هادف=

 
 
 

 ب ازج األةقاز واًِشوزج
 research@albilad-capital.com اًتسيد اإلًوذسوٓ =

 6250 – 290 – 99 – 99>+  هادف=

 capital.com/research-www.albilad اًِوكو نٌا اًشتوح=

 

  ب ازج اًوطاؾح
 abicctu@albilad-capital.com اًتسيد االًوذسوٓ =

 6230 – 290 – 99 – 99>+  هادف=

 

 اًِطسغيح االطذشِازيح
 investmentbanking@albilad-capital.com اًتسيد االًوذسوٓ =

 6256 – 290 – 99 – 99>+  هادف=

 بخالء اًِظؤوًيح

ًيييح وُيدييسيي يا وُيوقيفييي يا ال ًيِياةرًر شسهح اًتال  اًِاًيح أكطا ج د ًٌذأهد ُٕ أْ ُقذوى اًِهٌوُاخ اًِرهوزج غ  هرا اًذلسيس ضقيقح و كيلح وُو ذًى غإْ شسهح اًتال  ا

 0نٕ ذًىجح يلدُوْ أي غِآاخ أو ده داخ ضساحح أو غًِٔا ةشأْ ُقذوياخ اًذلسيس وال يذقٌِوْ ةؿسيلح ُتاشسج أو غيس ُتاشسج أي ُظؤوًيح كآوٓيح ٓاد

األغيساع  وْ اًيِيواغيليح اًيخيؿيييح  ُيٕ ال يجوش بنا ج ٓظخ أو بنا ج دوشيو أو بزطاي هرا اًذلسيس ةؿسيلح ُتاشسج او غيس ُتاشسج ألي شخظ آخس أو ٓشسٖ هٌيًا أو جيصئيييًا ألي غيسع 

  0اًِظتلح ُٕ شسهح اًتال  اًِاًيح

 هِا ٌٓفر االٓذتاٖ ةأْ هرٖ اًِهٌوُاخ ال دشوٍ دوضيح ةشساء أو ةيو أوزاق ُاًيح أو الدخاذ كساز اطذشِازي0

 0يهذتس أي بجساء اطذشِازي يذخرٖ اًِظذشِس ةٔاًء نٌا هرا اًذلسيس طواًء هاْ هٌيًا أو جصئيًا هو ُظؤوًيذ  اًواٌُح وحدٖ

ظيذيشياز اطيذيشيِيازي ُيؤهيٍ كيتيٍ ا ًُيع اً دف ُٕ هرا اًذلسيس أْ يظذخدَ أو يهذتس ُشوزج أو خياًزا أو أي بجساء آخس يِوٕ أْ يذقلم ُظذلتال0 ًرًى غإٓٔا ٓئيطيح ةياًيسجيوم بًي

 0االطذشِاز غ  ُشٍ هرٖ األ واخ االطذشِازيح

 دقذفل شسهح اًتال  اًِاًيح ةجِيو اًقلوق اًِسدتؿح ة را اًذلسيس0

 

 911;1–:4دطسيح هيئح اًظوق اًِاًيح زكّ 
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