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 نؿاع اَشغايت اَطعيت 

 اَعٓادي 

أظهشث اَٗحائض آَاَيت األوَيت َششيت اَعٓادي َُحٗٓيت واالظحرمٓماس جمعمهميمو ضماقمر سبمغ نمذسٙ   

ُْيوٕ سياٍ خالٍ اَمشبمؼ اَمٓمٓماذمِ  21ْهاسٖت بم  2017ُْيوٕ سياٍ خالٍ اَشبؼ األوٍ ْ٘ غاّ  28

ْمُميموٕ  11%، وْهاسٖت باَشبؼ اَعابو نكض ضماقمر اَمشبمغ ْم٘ 32ْ٘ اَػاّ اَعابو بٗٓو بُغ 

% خمالٍ 15.5%. أدى رٌَ َحعع٘ هاْش ضماقمر اَمشبمغ  َم  160سياٍ بٗعبت اسجكاع بُغخ 

 % خالٍ اَشبؼ اَعابو. 5.9و  2016% َُشبؼ آَٓاذِ ْ٘ غاّ 14.9اَشبؼ األوٍ ْهاسٖت بم 

ْمُميموٕ سيماٍ  144ُْيوٕ سياٍ ْهماسٖمت بمم  180ظصُخ اَششيت خالٍ اَشبؼ األوٍ  يشاداث بٓبُغ 

% غ٘ اَشبمؼ اَعمابمو اَمزي بمُمغمخ ايمشاداجم   1%، قيٓا جشاشػخ االيشاداث بٗعو 25بضيادة بُغخ 

 ُْيوٕ سياٍ. 183

ْهاسٖت باَشبؼ آَٓاذِ ْ٘ اَػاّ اَعابمو  2017أسشػخ اَششيت ٖٓو أسباظها َُشبؼ األوٍ ْ٘ غاّ 

 َ  اسجكاع االيشاداث ٖظشًا َضيادة غذد آَشاشػي٘ وَياَر اَحٗوئ وجععي٘ اَشمشوؽ اَمحمػمانمذيمت 

ْؼ بػؼ اَػٓالء، باإلغاقت  َ   غالم ْعحشك  اَػُيا ٖحيصت اَحٓاط يهشبائر َمٓما يمهماس  

. بآَهابِ شاء اَٗٓو اًَبيش بآَهاسٖت ْؼ اَشبمؼ اَعمابمو 2016يوًْا قر اَشبؼ األوٍ ْ٘ غاّ  53

ششاء االٖخكاع قر ْخطظ اَذيوٕ آَشًوى قر جعطيُها ظيز جمٔ جعمصميمِ ْمخمطمطماث 

 . 2016ُْيوٕ سياٍ بٗهايت اَشبؼ اَشابؼ ْ٘ غاّ  20 غاقيت بٗعو 

ُْيموٕ سيماٍ  62% َيطِ  َ  13جعع٘  شٓاَر اَشبغ خالٍ اَشبؼ األوٍ ْ٘ اَػاّ اَصاسي بٗعو 

، قمر ظميم٘ جمشاشمؼ هماْمش  شمٓماَمر 2016ُْيوٕ سياٍ خالٍ اَشبؼ األوٍ ْ٘ غاّ  55ْهاسٖت بم 

% خالٍ اَشبؼ آَٓاذِ ْ٘ اَػاّ اَعابو. بآَهابمِ نمكمض اَمشبمغ 37.9% ْهابِ 34.4اَشبغ  َ  

ْمُميموٕ سيماٍ  28ُْيوٕ سياٍ ْهمابمِ  35% خالٍ اَشبؼ األوٍ َيطِ  َ  25اَحشغيُر بٗعبت 

% 18.4% ْمهمابمِ 19.2َُشبؼ األوٍ ْ٘ اَػاّ اَعابو، َيشجكؼ هاْش اَشبغ اَحشغيُمر  َم  

 18وبآَهاسٖت ْؼ اَشبؼ اَعابو، صاد اَشبغ اَحشمغميمُمر ْم٘ . 2016خالٍ اَشبؼ آَٓاذِ ْ٘ غاّ 

ُْيوٕ سياٍ خالٍ  73% ظيز بُغ 15%، بيٗٓا هبـ  شٓاَر اَشبغ بٗعبت 91ُْيوٕ سياٍ بٗعبت 

 .2016اَشبؼ اَشابؼ ْ٘ غاّ 

ْ٘ شاٖب آخش، أغُٗخ اَششيت اٖحهاء األغٓاٍ اإلٖشائيت قر ْعحشك  اَٗضهت وبذء اَمحمشمغميمِ 

ْاسط ْم٘ اَمػماّ اَمصماسي، غمُم  إٔ يمحمٔ اإلغمالٕ غم٘ ْموغمذ  13اَحصشيبر َُٓعحشك  قر 

اَحشغيِ اَكػُر بػذ اَعمطموٍ غمُم  يماقمت اَمحمشاخميمظ اَمالصْمت. اَمصمذيمش بماَمزيمش إٔ اَمؿمانمت 

ظمشيمش غمٗمايمت قمائمهمت             75ظمشيمش ْمحمػمٓمٗمت  650االظحيػابيت َٓعحشك  اَمٗمضهمت جطمِ  َم  

غميمادة خماسشميمت َمحمشجمكمؼ اَمؿمانمت  64ظشيش َإلناْت اَؿويُت واَحأهميمِ، بماإلغماقمت  َم   320و 

 غيادة. 202ظشيش و  1,378االظحيػابيت اإلشٓاَيت َٓعحشكياث اَعٓادي  َ  

بخطوص جؿبيو ْػاييش آَعاظبت اَذوَميمت، ريمشث اَشمشيمت أٖم  َمٔ يمٗمحمض أذماس شموهمشيمت غمُم  

 اَهوائٔ آَاَيت َُششيت ششاء جعوَها َٓػاييش آَعاظبت اَذوَيت.

ُْيوٕ سيماٍ وْمحموظمـ  27أجخ ٖحائض اَشبؼ اَشابؼ َششيت اَعٓادي ْحواقهت ْؼ جونػاجٗا اَباَغت 

ٖػحهذ إٔ جعحٓش اَششيت قر جعهيو ْػمذالث ٖمٓمو ُْيوٕ سياٍ.  28جونػاث آَعُُي٘ اَباَغت 

اَحمر ظمحمضيمذ بمٗمعمبمت شيذة خالٍ األغواّ اَهادْت، خاضت ْؼ بذء جشغيِ ْعحشك  اَٗضهت و

غُ  اَخذْاث اَطعيمت.  صيادة اَؿُبباإلغاقت  َ   يبيشة اَؿانت اَحشغيُيت اإلشٓاَيت َُششيت،

ْ٘ شهت أخشى، ٖحونؼ جأذش هواْش اَشبعيت ظُبيًا بشقؼ اَذغٔ آَحونمؼ غم٘ ْمٗمحمصماث اَمؿمانمت. 

 سياٍ. 41وبٗاًء غُ  ْاظبو ٖبهر غُ  جهييٓٗا َعهٔ اَعٓادي غٗذ 

 ْعٓذ ظعإ غؿي 

 ْعُِ ْاَر

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 

 

 َُحواضِ ْؼ  داسة األبعاد:

 جشير قذغو

 ْذيش األبعاد وآَشوسة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد اَحوضيت

 41.00 اَهيٓت اَػادَت )سياٍ(
 41.50 )سياٍ( 2017ْايو  16اَعػش يٓا قر 

 %1.2- اَػائذ آَحونؼ

  بياٖاث اَششيت

 SE.4007 سْض جذاوٍ

 46.10 أظبوع )سياٍ( 52أغُ  ظػش َم 

 25.20 أظبوع )سياٍ( 52أدٖ  ظػش َم 

 0.24% اَحغيش ْ٘ أوٍ اَػاّ

 370 أشهش )أَل ظهٔ( 3ْحوظـ ظصٔ اَحذاوٍ َم 

 4,980 اَشظُٓت اَعونيت )ُْيوٕ سياٍ(

 1,328 اَشظُٓت اَعونيت )ُْيوٕ دوالس(

 120 األظهٔ آَطذسة )ُْيوٕ ظهٔ(

  %(5يباس آَعاهٓي٘ )أيرش ْ٘ 

 %21.00 ششيت شذوى اَكشص اَؿبيت

 %10.00 غبذاَػضيض ْعٓذ ظٓذ اَعٓادي

 %10.00 ضاَغ ْعٓذ ظٓذ اَعٓادي

 2014A 2015A 2016A 2017E ديعٓبش  -ٖهايت اَػاّ آَاَر 

نيٓ  آَٗشأة /اَشبغ نبِ ْطشوقاث اَحٓويِ 
 27.30 37.38 30.74 39.07 واالظحهالى واإلؾكاء واَضياة

 7.15 9.34 10.09 11.75 نيٓ  آَٗشأة /االيشاداث

 39.01 66.69 35.24 38.62 ْػاغل اَشبعيت

%1.5 غائذ األسباط  1.8%  0.0%  2.4%  

 3.32 3.63 3.59 3.77 ْػاغل اَهيٓت اَذقحشيت

 6.29 8.21 8.87 10.33 ْػاغل االيشاداث

 1.77 2.45 1.57 4.29 ٖعبت سأط آَاٍ اَػاِْ

%11.0 ٖٓو االيشاداث  16.5%  8.0%  30.7%  

 1.06 0.62 1.18 1.07 سبعيت اَعهٔ )سياٍ(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 ثطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات

60

70

80

90

100

110

 ْ شش جذاوٍ اَعٓادي
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 آَطذس: اَهوائٔ آَاَيت َُششيت، جهذيشاث أبعاد اَبالد آَاَيت

 آَطذس: اَهوائٔ آَاَيت َُششيت، جهذيشاث أبعاد اَبالد آَاَيت

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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 نؿاع اَشغايت اَطعيت 

 اَعٓادي 

 ٗهائيت َُهوائٔ آَاَيت.اَ نذ جخحُل ؾشيهت غشع بياٖاث اَهوائٔ آَاَيت قر اَحهشيش غ٘ اَؿشيهت اَحر جحبػها اَششيت. وًَ٘ ال جأذيش ْ٘ هزا االخحالف غُ  اَٗحيصت

A ،قػُيت :E ،جهذيشيت :F.ْحونػت : 

 * اَهوائٔ آَاَيت آَػذة وقها َٓػايش آَعاظبت اَعػوديت َعي٘ اضذاس اَهوائٔ آَاَيت اَصذيذة وقها َُٓػاييش آَعاظبيت اَذوَيت. 

 آَطذس: اَهوائٔ آَاَيت َُششيت، جهذيشاث أبعاد اَبالد آَاَيت

 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E نائٓت اَذخِ )ُْيوٕ سياٍ(

  792.1  606.2  561.3  482.0  434.1  شٓاَر اإليشاداث 

  414.9  311.3  290.3  261.7  238.5 جًُكت آَبيػاث 

%54.9 ٖعبت جًُكت آَبيػاث َُٓبيػاث   54.3%  51.7%  51.4%  52.4%  

  130.0  96.6  67.7  55.7  46.9 آَطشوقاث اَػٓوْيت واالداسيت وْطشوقاث اَبيؼ واَحوصيؼ

%10.8 ٖعبت آَطشوقاث اَػٓوْيت واالداسيت وْطشوقاث اَبيؼ واَحوصيؼ َُٓبيػاث   11.5%  12.1%  15.9%  16.4%  

  39.8  46.9  19.1  19.7  23.0 ْخططاث اَذيوٕ آَشًوى قر جعطيُها

  207.4  151.5  184.2  144.9  125.7 اَشبغ نبِ ْطشوقاث اَحٓويِ واالظحهالى واإلؾكاء واَضياة 

%29.0 هاْش اَشبغ نبِ ْطشوقاث اَحٓويِ واالظحهالى واإلؾكاء واَضياة   30.1%  32.8%  25.0%  26.2%  

  64.1  53.4  30.8  14.0  13.6 االظحهالياث واإلؾكاء

  143.3  98.1  153.4  130.9  112.1 اَشبغ اَحشغيُر 

%25.8 هاْش اَشبغ اَحشغيُر  27.2%  27.3%  16.2%  18.1%  

(0.3) ضاق  ْطشوقاث اَحٓويِ  (0.1)  (6.2)  (13.6)  (11.3)  

  3.8  1.2  3.2  3.3  3.9 أخشى 

  135.8  85.7  150.3  134.1  115.7 اَشبغ نبِ اَضياة واَػشيبت 

  8.1  11.0  9.0  5.2  4.2 اَضياة واَػشيبت 

  127.7  74.7  141.3  128.9  111.5 ضاق  اَذخِ 

%25.7 اَػائذ غُ  آَبيػاث   26.8%  25.2%  12.3%  16.1%  

      

 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E نائٓت آَشيض آَاَر )ُْيوٕ سياٍ(

  112.9  12.6  88.9  543.7  42.2 اَٗهذيت وْا قر ظًٓها 

  443.0  430.7  248.8  132.1  136.5 رْٔ ْذيٗت 

  34.7  32.1  27.2  18.3  15.6 آَخضوٕ 

  21.7  16.5  15.2  13.2  14.5 أخشى 

  612.3  491.9  380.1  707.3  208.7  شٓاَر آَوشوداث نطيشة األشِ 

            

  1,842.4  1,057.7  1,085.6  359.3  362.6 ضاق  آَوشوداث اَرابحت 

  15.8  590.0  470.1  1,030.7  665.1 ْششوغاث جعخ اَحٗكيز

  1,858.2  1,647.7  1,555.7  1,390.0  1,027.6  شٓاَر آَوشوداث ؾويُت األشِ 

  2,470.5  2,139.6  1,935.8  2,097.2  1,236.3  شٓاَر آَوشوداث 

            

  218.8  100.0  150.0  102.9  1.9 اَذي٘ نطيش األشِ وآَعحعو ْ٘ اَذي٘ ؾويِ األشِ 

  48.9  38.2  36.4  30.1  32.2 رْٔ دائٗت 

  66.2  50.7  45.0  27.3  19.6 ْطشوقاث ْعحعهت 

  12.3  12.3  10.0  4.3  4.3 أخشى 

  346.1  201.1  241.4  164.7  57.9 ْؿُوباث نطيشة األشِ 

            

  575.8  527.2  275.7  593.8  578.0 دي٘ ؾويِ األشِ

  50.1  40.5  32.6  19.0  14.8 ْؿُوباث غيش شاسيت 

  1,498.5  1,370.8  1,386.1  1,319.8  585.6 ظهوم آَعاهٓي٘ 

  2,470.5  2,139.6  1,935.8  2,097.2  1,236.3  شٓاَر آَؿُوباث وظهوم آَعاهٓي٘ 

      

 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E نائٓت اَحذقهاث اَٗهذيت )ُْيوٕ سياٍ( 

  218.9 (31.1)  72.2  155.8  97.4 اَحذقهاث اَٗهذيت اَحشغيُيت 

  156.0  100.2 (352.3)  722.0  272.7 اَحذقهاث اَٗهذيت اَحٓويُيت 

 (274.7) (145.3) (174.6) (376.3) (391.4) اَحذقهاث اَٗهذيت االظحرٓاسيت 

  100.3 (76.3) (454.8)  501.5 (21.3) اَحغيش قر اَٗهذيت 
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 نؿاع اَشغايت اَطعيت 

 اَعٓادي 

 ششط ٖظاّ اَحطٗيل قر اَبالد آَاَيت

غالوة غُ  رٌَ، يهوّ ٖظاّ اَحهيئ . وجعحخذّ اَبالد آَاَيت هيًِ اَحهيئ اَخاص بها ْ٘ ذالد ؾبهاث  وجػحٓذ اَحوضياث غُ  اَبياٖاث آًَيت واًَيكيت اَحر يصٓػها آَعُُوٕ

 اَهبوؽ./ودَذيٗا بإدساس األظهٔ آَغؿاة غٓ٘  ظذى ْٗاؾو اَحوضيت اَحاَيت بٗاًء غُ  ظػش اإلغالم ، واَهيٓت اَػادَت اَحر ٖعذدها، و ًْاٖيت اَطػ

 %.10اَهيٓت اَػادَت جضيذ غُ  اَعػش اَعاَر بأيرش ْ٘   :زيادة المراكس

 %.10اَهيٓت اَػادَت جضيذ أو جهِ غ٘ اَعػش اَعاَر بأنِ ْ٘    حياد:

 %.10اَهيٓت اَػادَت جهِ غ٘ اَعػش اَعاَر بأيرش ْ٘   ثخفيض المراكس: 

وف ظش َٔ يحٔ جعذيذ نيٓت غادَت الٖحظاس ْضيذ ْ٘ اَحعُيِ أو اَبياٖاث أو نوائٔ ْاَيت جكطيُيت أو وشود جغييش شوهشي قر أداء اَششيت أو جغيش ثحت المراجعة:

 اَعوم أو أيت أظبا  أخشى خاضت بأبعاد اَبالد آَاَيت.

 

 اَبالد آَاَيت
 

 خذْت اَػٓالء
 clientservices@albilad-capital.com اَبشيذ االًَحشوٖر:

 9888 – 203 – 11 – 966+ اإلداسة اَػاْت:

 0001 – 116 – 800 اَهاجل آَصاٖر:
 
 

  داسة األضوٍ
 abicasset@albilad-capital.com اَبشيذ االًَحشوٖر:

 6280 – 290 – 11 – 966+  هاجل:
 

  داسة اَعكظ
 custody@albilad-capital.com اَبشيذ االًَحشوٖر:

 6259 – 290 – 11 – 966+  هاجل:
 

 

 

 

  داسة األبعاد وآَشوسة
 research@ albilad-capital.com اَبشيذ اإلًَحشوٖر:

 6250 – 290 – 11 – 966+  هاجل:

 capital.com/research-www.albilad آَونؼ غُ  اَشبًت:

 

   داسة اَوظاؾت
 abicctu@albilad-capital.com اَبشيذ االًَحشوٖر:

 6230 – 290 – 11 – 966+  هاجل:

 

 آَطشقيت االظحرٓاسيت
 investment.banking@albilad-capital.com اَبشيذ االًَحشوٖر:

 6256 – 290 – 11 – 966+  هاجل:

  خالء آَع وَيت

ٓاَيمت وْمذيمشيمهما وْموظمكميمهما ال اَ بزَخ ششيت اَبالد آَاَيت أنط  شهذ َُحأيذ ْ٘ إٔ ْعحوى آَػُوْاث آَزيوسة  قر هزا اَحهشيش  ضعيعت ودنيهت وْؼ رٌَ قإٕ ششيت اَبالد

 .غ٘ رٌَصت يهذْوٕ أي غٓاٖاث أو جػهذاث ضشاظت أو غًٓٗا بشإٔ ْعحوياث اَحهشيش وال يحعُٓوٕ بؿشيهت ْباششة أو غيش ْباششة أي ْع وَيت ناٖوٖيت ٖاج

األغمشاع دوٕ اَمٓمواقمهمت اَمخمؿميمت  ْم٘ ال يصوص  غادة ٖعخ أو  غادة جوصيؼ أو  سظاٍ هزا اَحهشيش بؿشيهت ْباششة او غيش ْباششة ألي شخظ آخش أو ٖششٙ يُيًا أو شمضئميمًا ألي غمشع 

  .آَعبهت ْ٘ ششيت اَبالد آَاَيت

 يٓا ُٖكخ االٖحباٙ بإٔ هزٙ آَػُوْاث ال جشًِ جوضيت بششاء أو بيؼ أوسام ْاَيت أو الجخار نشاس اظحرٓاسي.

 .يػحبش أي  ششاء اظحرٓاسي يحخزٙ آَعحرٓش بٗاًء غُ  هزا اَحهشيش ظواًء يإ يُيًا أو شضئيًا هو ْع وَيح  اًَاُْت وظذٙ

عمحمشماس اظمحمرمٓماسي ْم همِ نمبمِ   َْيغ اَهذف ْ٘ هزا اَحهشيش إٔ يعحخذّ أو يػحبش ْشوسة أو خياًسا أو أي  ششاء آخش يًٓ٘ إٔ يحعهو ْعحهبال. َزٌَ قإٖٗا ٖمٗمطمغ بماَمششموع  َم

 .االظحرٓاس قر ْرِ هزٙ األدواث االظحرٓاسيت

 جعحكظ ششيت اَبالد آَاَيت بصٓيؼ اَعهوم آَشجبؿت بهزا اَحهشيش.
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