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 مقدمة

ين والعالميين لما فيها من مغريات بفضل التقنيات الموجودة يالصناعة البتروآيميائية هى محل اهتمام الكثير من المستثمرين المحل   
وحسن إدارتها بكفاءة اقتصادية لبعض الشرآات المنتجة، وآذلك أسعار اللقيم األرخص عالميًا بعد نيجيريا مما سمح بظهور هوامش 

  ربحية عالية ونمو في توزيع أرباحها.

 

 ارتباط لصيق باالحتياجات اليومية للفرد من أنسجة وأغلفة الطعام وأدوية، ميز الصناعة البتروآيميائية بإنتاج منتجات ذات تت
وهذا ما أآسبها طبيعة دفاعية إضافة إلى أسعارها األقل مهما ارتفعت قياسًا بأسعار المصادر الطبيعية األخرى مثل المطاط 

 اإليثان معدل نمو لمحلي العالمي الحقيقي، فمثًالالطبيعي أو األخشاب أو المعادن الثقيلة، لذلك اآتسبت نموًا يفوق نمو الناتج ا
للنمو العالمي، والكثير من  1.5للنمو العالمي والبولي أثلين عالي الكثافة  1.7، والبروبان  1.23يفوق النمو العالمي بمعدل 

    المرآبات األخرى وهذا ما يحفز لالستمرار في صناعة البتروآيميائيات.

 لالحتياج العالمي في ظل التزايد السكاني العالمي وقلة األراضي الزراعية حيث تشكل ثلث  استمرار الطلب على األسمدة
األراضي الممكنة للزراعة، وآذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والتي تضغط على المحاصيل الزراعية إلنتاج الوقود 

ات الثرية للحصول على المنتجات الحيوي وآذلك الصناعات الزراعية الحديثة والتي بدأت تفضلها أغلب المجتمع
  .والمكمالت الغذائية من المصادر الطبيعية في ظل نسبة منخفضة لتكاليف السماد بالنسبة للتكاليف التشغيلية األخرى

  

   من مجموع مبيعات سابك وتشكل النسبة األعلى لنمو الطلب على األسمدة 35اقتصاديات آسيا النامية والتي تشكل %
مثل الصين والهند، والتي نرى أن اقتصاداتها التزال في وتيرة النمو حيث يتوقع استمرار النمو في الصين  والبتروآيماويات

% 4% لثالث سنوات قادمة، آما أن االقتصاد الصيني في وضع صحي حيث أن نسب البطالة منخفضة إلى 8بمتوسط 

% لثالث سنوات قادمة، 6مو بمتوسط أآثر من %، أما عن الهند فيتوقع استمرار الن4ونسب تضخم منخفضة عند متوسط 

% ولكنها تعود إلى مشاآل في البنية 9% ونسب العاطلين 8وإن آان االقتصاد الهندي يعاني من ارتفاع في التضخم إلى 
  .التحتية الهندية أآثر من أن تكون مؤشرات تراجع لالقتصاد الهندي

 

 ومن المخاطر، ومن ضمن هذه المخاطر انخفاض أو تذبذب في معدل آما أن صناعة البتروآيماويات مثل أي صناعة ال تخل
النمو العالمي وتطور تقنيات أخرى أو مصادر أخرى للقيم مثل الغاز الصخري أو تغيير داخل صناعة البتروآيماويات 

 .بحيث تزداد نسب منتجات على حساب منتجات أخرى، وآذلك تذبذب أسعار النفط أو تغيير أسعار اللقيم محليًا

 

 

 

 بداية التغطية لقطاع البتروآيماويات

الشرآة السعر المستهدف السعر الحالي العائد المتوقع التوصية

صناعات قطر                     179.0                157.0  14.0%  تجميع

سابك                     121.0                   93.5  29.4%  شراء

ينساب                        62.5                   51.8  20.8%  شراء

سافكو                     155.0                160.0  ‐3.1% د   محاي

المتقدمة                        34.3                   28.2  21.6%  شراء
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  البتروآيماويات

الصناعات البتروآيميائية آرآيزة أساسية في الحياة اليومية وذات ارتباط لصيق بالسلع الدفاعية التي تستهلكها جميع المجتمعات دخلت 
المدنية خالل جميع الفترات االقتصادية سواء خالل فترات النمو والرخاء أو التباطؤ، والسبب هو ارتباط هذه المرآبات بالمنتجات 

لمنسوجات واألنابيب وأغلفة الطعام، وهذا ما أآسب هذه المنتجات استمرارية الطلب برغم تأثر هوامش أرباحها الطبية والصيدلية وا
  بتقلبات األسعار.

ين العمليات الصناعية للمنتجات البتروآيميائية عديدة والتي آانت تعتمد على النفط الخام في إنتاج البوليمرات التقليدية مثل بولي بروبل
ن واثيلين جليكول وغيرها وظهور عملية (التكسير البخاري) والتي اعتمدت على الغاز الطبيعي في بداياتها؛ حيث جعلت من وبولي اثيلي

اثيلين مؤشرًا لحرآة أسعار المنتجات األخرى، وآذلك الوسائل التقنية مثل تقنية (إنبول) أو (إينوفين) وغيرها الكثير التي تختلف 
  والكفاءة.باختالف الطاقة المستهلكة 

% آمعدل مرآب منذ 3.7% وتنامي الطاقات اإلنتاجية بحوالي 3.2(اثيلين) آان من االعتماد تنامي الطلب العالمي في إنتاجه بحوالي 

% والباقي 5% اثيلين جليكول وبنزين 13% (بولي اثيلين) و62حيث تبلغ نسبة المشتقات المبلمرة منه  2011حتى عام  2001عام 
  مشتقات أخرى.

 

  ايثلين 

 

 تقديرات االستثمار آابيتالالمصدر: 

(نمو الناتج  1.3 يفوق النمو العالمي بمعدلبما  2011والعام  2001% بين العام 3.2بالنسبة لـ (إثيلين) فإن نموه المرآب آان بمتوسط 
  .2015% حتى العام 1.7المحلي الحقيقي)، ونتوقع استمرارية النمو بما يعادل 

 

  ايثلين 

 

  تقديرات االستثمار آابيتالالمصدر: 
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  بولي اثيلين عالي الكثافة

 

 تقديرات االستثمار آابيتالالمصدر: 

  

  

 

 

 بولي اثيلين عالي الكثافةواستخدامات الدرجات 

 )أآياس السماد و الحبوبرافيا (  

 )و ينتج بسومك مختلف للتغليففيلم (  

 )مثل الصواني) لألسالك المنزلية و األدوات المطبخية الحقن  

 )و يشمل الستخدامات السابقة و آذلك األآوابالصب الصلب (  

 )األنابيبانابيب (  

  

  التصنيف حسب األسعار

 الصب الصلب  

 رافيا   

 الحقن  

 انابيب  

 بولي ايثلين منخفض الكثافة

% آنسبة مرآبة 1.6% من مشتقات اثيلين بشكل عام وبلغ معدل نمو الطاقة اإلنتاجية  16(بولي اثيلين منخفض الكثافة) ويشكل نسبة
% آنسبة مرآبة لنفس الفترة 1.8وآان نمو المبيعات أعلي حيث بلغ  0.7 يفوق النمو العالمي بمعدلأي بما  2011و 2001بين عامي 

 وينقسم إلى أربع أنواع ودرجات هم%1.3ونمو مستقبلي متوقع 
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  بولي ايثلين منخفض الكثافة

 

 : تقديرات االستثمار آابيتالالمصدر

 

  

  و يستخدم للتغليف بشكل عام  العامةاالغراض  

  التغليف األآثر سمكا الثقيل  

 .علب الحليب و له ميزة إعادة التصنيع في حالة وجود تقنية متقدمة  

 ني التي تحتاج إلى مقاومة اإلجهاد و األلعابوالأل الحقن  

  

  

  

  

  التصنيف حسب األسعار

 الحقن  

 علب الحليب 

 الثقيل  

 االغراض العامه  

 

 منخفض الكثافةالخطي بولي ايثلين 

% وآذلك 4.6% من مشتقات اثيلين وبلغت نسبة نمو الطاقة اإلنتاجية حوالي 15(بولي اثيلين الخطي منخفض الكثافة) ويشكل نسبة 
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة  1.8 يفوق النمو العالمي بمعدلبما  2011و 2001% آنسبة مرآبة سنويًا ما بين عامي 4.9المبيعات بنسبة 

 .2015ة مرآبة لعام % آنسب1.7النمو حوالي 
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  بولي ايثلين منخفض الكثافة

 

 تقديرات االستثمار آابيتالالمصدر: 

  

منخفض الكثافة الخطي بولي ايثلين  أنواع 

   و الذي ممكن بكل بساطة تغير متانته و قوته ليناسب أشكال تغليف مختلفة فيلم 

   للقوالب الزراعية و األنشطة المائية الصب الحلقي   

 األدوات المنزلية و علب القمامة و الحاويات الصناعية الحقن  

  

 التصنيف حسب األسعار

 الصب الحلقي 

 الحقن  

 فيلم 

(بولي بروبلين) وهو بوليمر يستخدم في عدة صناعات منها النسيج والتعليب والملصقات بسبب تنوع أصناف هذا البوليمر حسب    
الصفات الفيزيائية والميكانيكية والحرارية والكهربائية، فمثًال بولي بروبلين رافيا يستخدم في صناعة النسيج نظرًا لتمّيزه بصفات 

% آنسبة مرآبة بما 4.8% ونمو المبيعات بحوالي 5.5وخفة الوزن. وبلغت نسبة نمو الطاقات الصناعية حوالي  فيزيائية مثل االستطالة
 % ومن أنواعه5.5من معدل النمو الحقيقي ونتوقع النمو بحوالي  1.84يساوي 

 

  )و يستخدم في إنتاج المعلبات الغذائية ,الحقن ( 

  )عة المعلبات الغذائية و يختلف بكونه أآثر شفافية و قابل أآثر إلعادة التصنيع) و الذي آذلك يستخدم في صناأفالم الجودة  

  )و هو يعد من أآثرها تنوعا لالستخدام بسبب إمكانية استخدامه في للمنتجات الصحية و الصناعية مثل بلوك آوبوليمر (
  السالمة 

  )و يستخدم إلنتاج القوارير و األنابيبراندوم آوبوليمر  (  

  ) و يستخدم لصناعة األآياس.هوموبوليمربوب ( 
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  بولي بروبلين

 

 تقديرات االستثمار آابيتالالمصدر: 

 

 بولي بروبلينأنواع 

  التصنيف حسب األسعار 

 راندوم آوبوليمر  

  بلوك آوبوليمر  

 بوب هوموبوليمر  

 أفالم الجودة   

 الحقن  

 رافيا  

 ايثلين جليكول

) هو منتج أساسي في العمل الصناعي لعملية نقل الحرارة مثل آالت التكيف أو عازل للبناء ولقيم إلنتاج مادة بولي اثيلين (اثيلين جليكول
  %.4للنمو العالمي ومن المتوقع نموه بنسبة  1.4% بمعدل 3.6% والمبيعات بحوالي 5.1حيث بلغت نسبة النمو حوالي  ترفثليت.

 

 

 

 

  بولي ستيرين

% من مجموع البنزين في العالم وبلغ نمو الطاقات التصميمية 94هو مرآب غالبية إنتاجه من النفط الخام حيث يقدر ما ينتج عبر النفط  
 % وأنواعه هي4ومن المتوقع استمرارية النمو بنسبة  2.8 يفوق النمو العالمي بمعدل% بما 4.7% والمبيعات بنسبة 6.8بحوالي 

 

 :عا لصفاته فهو ينتج أنواع مختلفة من األدوات المنزلية و القوارير و األنابيب تب  االغراض العامه 

 :خزان الوقود و األآواب الحارة و للحواسب األلية التحمل العالي   

  :للمأآوالت الطازجة المتمدد   
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  بولي ستيرين

 

 تقديرات االستثمار آابيتالالمصدر: 

 

  الترتيب حسب السعر 

 التحمل العالي 

 المتمدد 

 االغراض العامه 

 

 ثليتبولي اثيلين ترف

ويعد من المرآبات التي تنتج من النفط والغاز الطبيعي معًا ويشكل أغلب استخداماته في الصناعة الغذائية سواء آحوافظ للطعام أو     
% 7.4% ونمو مبيعاته 8.7% من مجموع استخداماته، وقد بلغ معدل نمو طاقاته التصميمية حوالي 75معلب للمشروبات آنسبة تبلغ 

 %.4.2وآذلك يتوقع استمرار نموه بحوالي  2011و 2001آنسبة مرآبة بين عامي 

 

  بولي اثيلين ترفثليت

  

 تقديرات االستثمار آابيتالالمصدر: 
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 األسمدة

قد عرف اإلنسان السماد منذ زمن طويل عبر استخدام مخلفات الماشية والتي تغذت على محاصيل األرض الزراعية وامتصت من 
مخزونها الغذائي، لتعود مرة أخرى عبر عملية التسميد بتغذية التربة لزيادة محاصيلها، وبذلك أصبح السماد رآنًا مهمًا من أرآان 

ور أسمدة صناعية أآثر آفاءة من ناحية تجارية مشتقة من الغاز الطبيعي وهو السماد النيتروجيني الصناعة الزراعية، وتطور بظه
  وأنواع أخرى مشتقة من الصخور مثل: السماد الفوسفاتي وسماد البوتاش المشتق من أمالح البوتاسيوم.

  الطلب على السماد:

  يتأثر الطلب على األسمدة بعاملين أساسين متداخلين

 الديموغرافية والتزايد السكاني , و اختالف األراضي الزراعيةعامل بيئي :  

  عامل اقتصادي: قدرة استهالك الفرد و أسعار الطاقة و المناخ االقتصادي المحفز االستثمارات صناعية تعتمد على
  الزراعية آمدخالت صناعية. لالمحاصي

استقرار السالم العالمي لتجنب حروب وصراعات دموية آان له أثر التطور الطبي والوعي الغذائي مع انخفاض نسبة األوبئة، وأيضًا 
مليون نسمة خالل العقد األخير ونمو مرآب سنوي يقدر بحوالي  800واضح في تزايد عدد السكان والذي يقدر بأنه زاد بحوالي 

1.1.% 

  التزايد السكاني العالمي (مليار)

  

  بلومبرغالمصدر: 

 

  شكل التعداد البشري

 2011عام  10،083إلى  2002دوالر عام  5،349باإلضافة للرفاهية االجتماعية؛ وذلك يتضح عبر ارتفاع الناتج القومي للفرد من   
 %7.3بمعدل زيادة مرآبة بلغت 

 

  شكل دخل الفرد

والبقوليات بنسبة %، 1.8%، واألرز بنسبة 3.9هذه التغيرات عكست احتماالت استهالك المواد الزراعية بما فيها الحبوب بنسبة 
%، وهي معدالت تفوق نمو التعداد السكاني البشري والسبب أنه مع ارتفاع دخل الفرد أصبح يستهلك 3.2%، والقمح بنسبة 3.5

بروتينات حيوانية أآثر مما زاد الطلب على زراعة األعالف، يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الطاقة مما حفز االعتماد على زراعة الذرة 
 2007% آنسبة مرآبة بين عامي 17ات المتحدة وقصب السكر في البرازيل إلنتاج الوقود الحيوي والذي ارتفع بمعدل في الوالي

  ).FAOحسب تقديرات ( 2011و
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  توقعات مؤشر غرب تكساس للنفط الخام

  

  بلومبرغالمصدر: 

  

 الوقود الحيوي بحيث يعد آفاء اقتصاديًادوالرًا مجديًا جدًا لتبني إنتاج  75بحيث يقدر سعر النفط فوق 

 

 

  الوقود الحيوي

  

 EIAالمصدر: 

  

هذه المعطيات التي تدعم زيادة الطلب على المحاصيل الزراعية تجعل الطلب على األسمدة أآثر جاذبية لقدرة السماد على رفع نسبة    
فة التشغيلية الزراعية، وهذا ما ساعد الصناعة الزراعية % لمجموع التكل9.6اإلنتاج خصوصًا أن تكلفة األسمدة ال تشكل أآثر من 

% فقط من مجموع األراضي الصالحة 36لمواجهة قلة األراضي المزروعة بحيث إن نسبة األراضي المزروعة القابلة للزراعة هي 
  للزراعة.
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  نسب توزيع التكاليف التشغيلية للنشاط الزراعي

  

 االحصاءات الكنديةالمصدر: 

  

% يشكل منها 2التوقع العام لمنظمة التغذية التابعة لهيئة األمم المتحدة هو بزيادة الطلب على السماد بزيادة مرآبة تصل إلى حوالي 
% من مجموع الطلب بحيث يتوقع نمو السماد 59السماد النيتروجيني (نفس السماد الذي تنتجه سافكووسابك وصناعات قطر) 

  % بسبب الحجم العالمي االقتصادي.1.5ى أن تصورنا أآثر تحفظًا حيث نتوقع النمو %، إل1.7النيتروجيني بمعدل 

 

  معدل الطلب العالمي على السماد النيتروجيني

  

 FAO: المصدر

  

% وذلك بفضل التزايد السكاني وارتفاع الدخل باإلضافة لزيادة 25% و24حيث يتوقع نمو الطلب في الصين والهند بنمو يصل إلى 
% 5% و6%، وذلك بفضل التزايد السكاني فقط، والبرازيل والواليات المتحدة بمتوسط 3% وفيتنام بمتوسط 5باآستان بنمو  الطلب في

  وذلك بفضل تزايد الصناعة الغذائية وباألخص إنتاج الوقود الحيوي.
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  نسبة نمو الطلب بين الدول

  

 FAOالمصدر: 

 

  معدالت نمو الطلب

المنتج معدل النمو

اثيلين 1.2

بروبلين 1.7

بولي اثيلين عالي الكثافة 1.5

بولي اثيلين الخطي منخفض الكثافة 1.9

بولي اثيلين منخفض الكثافة 0.7

بولي بروبلين 1.8

اثيلين جليكول 1.4

ستيرين 0.9

بولي ستيرين 1.8

بوريفايد تروفيلين اسد 1.8

بولي اثيلين ترفثليت 2.8

بليفين آلورايد 1.0 

 المصدر: تقديرات االستثمار آابيتال

  

  توقعات اسعار المنتجات

سعر المنتج (دوالر/طن) 2013 2014 2015

خام برنت                      109.0                     107.0                     111.0 

نافثا                      934.8                     922.8                     947.0 

اثيلين                 1,210.7                 1,235.4                 1,247.4 

بولي اثيلين عالي الكثافة                 1,425.4                 1,476.4                 1,483.1 

بولي اثيلين الخطي منخفض الكثافة                 1,429.7                 1,459.0                 1,467.0 

بولي ثيلين منخفض الكثافة                 1,429.7                 1,459.0                 1,466.3 

بولي بروبلين                 1,477.1                 1,529.9                 1,536.0 

امونيا                      610.6                     623.1                     625.1 

يوريا                      464.2                     473.6                     476.8  

 تقديرات االستثمار آابيتال بلومبرغ, المصدر:
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  الصين

(العمالق الشاب) حيث يعتبر االقتصاد الصيني ثاني أضخم اقتصاد عالمي بعد الواليات المتحدة وال تزال نسب النمو المستقبلية لنمو     
، بعد أن حقق 2015% للثالث السنوات القادمة حتى نهاية عام 8حقيقي تثير التشجيع والتفاؤل حيث يتوقع النمو الحقيقي بمتوسط 

% 8% إلى 10وإن آان نزول النمو الحقيقي من  2012حتى العام  2001% منذ العام 10.3ًا مرآبًا حقيقيًا بمقدار االقتصاد الصيني نمو
تريليون دوالر  1،298قد أثار تساؤل الكثير من االقتصاديين، ولكننا نعزو السبب الرئيس لحجم القاعدة االقتصادية والتي تضاعفت من 

  م آناتج محلي حقيقي.2011دوالر عام تريليون  3548حتى  2001منذ العام 

 

 

  2000الثابتة لعام  باألسعارالناتج الحقيقي للصين 

  

 المصدر: بلومبرغ, البنك الدولي, تقديرات االستثمار آابيتال

 

% منذ 4.2وما يشجع على التفاؤل هو األبعاد األساسية لالقتصاد الصيني، حيث إن نسب البطالة ال تزال في معدل صحي جدًا بمتوسط 
برغم الكثافة السكانية، وهذا دليل على قدرة االقتصاد الصيني  2015وحتى اآلن، ومن المتوقع أن تستمر آذلك حتى العام  2008العام 

% من الصينيين هم دون سن العمل، وهذا ما يزيد التفاؤل نحو زيادة القوة 25على خلق الفرص الوظيفية باستمرار برغم أن قرابة 
  بدد مخاوف قلة التوالد المفروضة هناك.العاملة وي

% 25عن نمو الصادرات قياسًا بنفس الفترة للعام الماضي بمعدل  2013إضافة إلى األخبار األخيرة والتي ظهرت في شهر يناير 
مليار  29.2% وال يزال الميزان التجاري فائضًا بنسبة 28وآذلك زيادة القدرة االستهالآية حيث ارتفعت نسبة الواردات بحوالي 

% والذي تبين األحداث أن الصين قد تجاوزته 0.68بنسبة  2009دوالر، هذه األرقام أبعدت القالقل حول االنكماش الذي حدث عام 
 %.2.65حيث بلغ معدل التضخم للصين حوالي 

  التحديات:

 مليار دوالر  29لبعض الصناعات بحيث تصل نتائج أثارها المكلفة إلى  التلوث بسبب إستخدام الفحم آمصدر للطاقة و آلقيم

  % من ناتج منطقة بكين5و بما يعادل 

  الهجرة العكسية للريف لعدة أسباب منها الزحام و التلوث و المواصالت و التي تؤثر على مستوى اإلنتاج في مناطق الترآيز
    البشرية اإلنتاجي بتناقص الموارد

 

  2012موغرافي ونسبة البطالة في عام التوزيع الدي
الدولة عدد السكان أآبر من 65 سنه أقل من 15 سنه البطالة

أمريكا 313.5 13.5% 20.0% 7.9%

الصين 1343.2 9.1% 17.4% 4.1%

الهند 1,205.1 5.6% 29.3% 9.4%

اليابان                      127.4  23.9% 13.5% 4.2%

ألمانيا 81.3 20.7% 13.2% 6.8% 

 المصدر: بلومبرغ, تقديرات االستثمار آابيتال
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  الهند

م إلى 2011االقتصاد الهندي والذي يعد عاشر اقتصاد في العالم من حيث حجم الناتج المحلي اإلجمالي حيث يتوقع أن يصل في عام   
% خالل السنوات الثالث القادمة برغم 7% و6.5% و5.6تريليون وثماني مئة مليار دوالر ويتوقع استمرار النمو الحقيقي بنسبة 

  يعانيها االقتصاد الهندي.التحديات التي 
% للسنوات القادمة، والسبب 8التحديات التي يعانيها االقتصاد الهندي عديدة وأولها التضخم حيث يتوقع أن تستمر نسبة التضخم بنسبة 

ة الهندية استيراد الطاقة ومحدودية العرض مع تنامي الطلب المتسارع مع النمو من جهة، ومن جهة أخرى لتهدئة التضخم، فإن الحكوم
تدعم أسعار المحروقات المستوردة مما يؤثر سلبًا على الميزان التجاري الهندي باإلضافة للدعم ومحدودية تحول االقتصاد الهندي من 

  العدالة االقتصادية للكفاءة مما يستنزف الكثير من الموارد بأقل من قيمتها.
نمو اإلجمالي يفوق النمو السكاني بعشرة أضعاف للعشر السنوات األخيرة إال أن شكل االقتصاد الهندي وأبعاده إيجابية؛ حيث إن ال

% من السكان هم 6%) الترآيب الديموغرافي صحي جدًا حيث إن 15%، النمو االقتصادي لنفس الفترة 1.5(النمو السكاني المرآب 
  % هم دون سن العمل.28فوق سن العمل بينما 

% وهي نسبة غير صحية ولكنها ال تعود إلى أسباب اقتصادية بل للبنية التحتية وقلة موارد 9.4بالنسبة للبطالة فهي مرتفعة وتصل إلى 
 الطاقة، حيث تسعى الحكومة الهندية لعالجها والتي إن حدثت فإن االقتصاد الهندي سوف يدخل في طفرة اقتصادية أطول وأسرع.

  

 

  عدد سكان الصين والهند (مليون)

  

 , تقديرات االستثمار آابيتالالمصدر: بلومبرغ
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  المخاطر

  

 انخفاض أو تغير في معدل النمو العالمي الحقيقي  

 (الفحم لألولفينات) تطور تقنيات حديثة مثل  

 ةنجاح مشاريع الغاز الصخري بشكل تجاري و االعتماد الكبير عليها لتغذية المشاريع البتروآيميائي  

  البتروآيميائية بحيث تزداد نسب منتجات على حساب منتجات اخرىتغير داخل أسواق منتجات  

 تذبذب أسعار النفط بوتيرة أسرع  

 تغير سعر اللقيم  

هذه المخاطر واقعية، ومن الصعب التنبؤ بمستقبلها، وإن آنا نستبعد بعضها إلى اآلن فمثًال تطور تقنية (الفحم لألولفينات) وهي تقنية  
تاج األولفينات، ولكن مشكلة هذه التقنية عدم آفاءتها من ناحية بيئية، ومن مشاآل االقتصاد الصيني ليست بالجديدة في الصين إلن

  الخسائر التي تؤثر عليه جراء التلوث البيئي.
ظهور الغاز الصخري حقيقة صناعية ولكن ال يزال مستقبل تقنية الغاز الصخري محل تساؤل، حيث إن انخفاض أسعار الغاز نتيجة 

لعرض أدت إلى نزول العوائد على الشرآات المنتجة والتي صاحب إنتاجها رافعة مالية مؤثرة ، وأيضًا ال يمكن معرفة نوع زيادة ا
الغاز الصخري منذ البداية، وهذا ما يجعل مشاريع الغاز الصخري أآثر تعقيدًا بحيث إن اختالف نوع وجودة الغاز (غاز جاف، غاز 

  لعوائد وعدم معرفتها منذ البداية يزيد نسبة المخاطر.رطب) هي التي تحدد المخرجات وا
آما أن الكثير يرى عددًا من المشاريع حّول في الواليات المتحدة لوجود الغاز الصخري، ولكننا نرجح في ظل غياب لقيم غازي لتوسع 

األخرى، تبقى الواليات المتحدة هى في مناطق الخليج والتخوف من االستثمار في روسيا وعدم االستقرار األمني في الدول العربية 
  المكان الوحيد الستقبال هذه المشاريع عدم ربط ذلك بالغاز الصخري فقط.

في السعودية لم يطرح إال فقط للقيم الغازي، ودار حوله الكثير من التساؤالت في األسواق، ولكننا نستبعده؛ أوًال  تغير سعر اللقيم
النخفاض أسعار الغاز عالميًا، ثانيًا ألن تكاليف استخراج الغاز في الخارج مختلفة آثيرًا من ضرائب وأعماق جيولوجية وأجور 

  ي في أغلبه غاز مصاحب للنفط.للعاملين، ثالثًا ألن الغاز السعود
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�# ���&��Rت ا34/�ر وار�;�ع وا��;�ءة ا��	�/�ت ,��# ��� إ�7 �/�دX��&ا�. 

%، و�98 ه�
Z ا��] 33ا4و�bع ا�����# ����آ# ���,C أن ���X�' K رأس ا���ل '&� 
�6�ى  �
� ��K ا��	�/�ت إ�7 58ا����� وا�Aي ��K إ�7 �� #�?���Nل 51% وا��;�ءة ا�ا4- K�R
 +
 %

  %.33% إ�7 28أدى إ�7 �� ا�/��X '�7 رأس ا���ل 
+  1.11ا�";�ض ا��ا�/# ا����� إ�7 و��+ 

� ��6	/� دf�ل -&�'�ت ,%�  15ا���ز�/�ت: ���,C أن ���;C ��ز�/�ت -&�'# ,%� إ�7  ��� gً��ر

	�.�ة. #���Pا4'��ل ا� �/
	�.�ة  #�
$�6	hً �� أي أ'��ل ��3/ 

�# ا�3g&��ج: ا
�hك ,%� ���Sز ا ���' #�P
+ ا���آ�� أآ�j '�7 -&�'# ا��34ة ��ا
Z ر ��&�ّ����Rف 
�+ ا��&";m ا����j# وا�"%�) ���bN# ���"�و��ت ا��Sز�# وا��� 3�ف ��nإ ���	ات (ا��
و/m ا�	��
�/�ل ���  #
�9 ا�9�6 '	� ���ذج ا����$�ت ا�&$��# ا��"���$� 9� ،#���'9 ��3/�ت ا���آ# وآ;�ء��� ا�/��

  %.15.4% و
��U3 ���;# رأس 
�ل 1.8

  
56� ا8$-�7�ر 

  

� د����� ()'	!ن ر��ل)+ ,	����ا��� ا 2011 2012 2013E 2014E 2015E

إ��ادات 16,549.4 18,953.3 20,386.8 23,793.4 24,150.3

��	
��ا��� ا 8226.5 9173.0 11392.5 14018.6 14245.0

������� ا 7,924.1 8,806.4 11,026.5 13,899.9 14,126.3

��	
��ه��� ا��� ا 49.7% 48.4% 55.9% 58.9% 59.0%

���ه��� ���� ا 47.9% 46.5% 54.1% 58.4% 58.5%

���ا��� ا 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1

���ج�آ!�ءة ا 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

ا-�,� +�* رأس ا��ل (%) 29.8% 28.2% 34.7% 37.2% 32.9%

ا-�,� +�* ا/�.ل (%) 21.5% 21.2% 27.5% 31.7% 29.6%

012ر�4	3 ا                         14.4                       15.3                       20.0                   25.3                   25.7 

3��56ا�.ز�-�ت ا 7.5 8.5 19.1 15.2 15.4

  ا��:�ر: <��	�ات ا�4&=��ر آ�'�&�ل
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 �2@#���ت  | ��2A> �	ا�' 

 ا�	��وآ���و��ت |-&�'�ت ,%�

19 March 2013

  

 ا��!رات

�/�ت -&�'�ت ,%� إ�7 '�ة -&�'�ت �/��� ��34س '�7 
"�?�ت ا��Sز ا�%	�/� ا��Rف	
 96$&�  

��ت �� (����ر ،����
� �$�م .�آ# -&�'�ت ,%� ���pج ا���6د ا�&���و?�&� (أ�
+  33800�ف ��K إ�7 -&�'�ت ا��34ة: � +�
�� hfل '�م ��
�/�ت ا��34ة 2013ا4	
 K��� ���/�ت ا���آ# و����ر أن ��K إ�32 7، �	
 +
%2014 �� ����# ا�/�م %44  

��ة (,���� 2015و�Rا� C,ا���� r;وا�� K
�K ا���Sا��� C,�5، و�� �ا ا�/�م.6) (,���Aه #�  ) hfل ���


�R�ع ا��	�/�ت و���,C أن ��K إ�K25 7 -&�'# ا�	��وآ����ت وا��� ��� +
��دة %18 �
ً� ذ�: �'�
 ،+��
% hfل ا�6&��+ ا�$�د
 ���,) C&�
 #��bإ �&' #�?���Nدة ا�%�,# ا���# إ�7 3ا34/�ر وز��Sار�;�ع ا�%�,# ا��� C,��� ��� (700  +���nإ ���	ي ���
 +� uأ�

��رات ا���Nج ��f 98 أن�
$�6	hً واردة ا��&";m ا����j#، و C3�ا�� #����

�Pود�# �&�ع ا��Sز ا��Rف و��+ إ <	6���ات 
�Pودة ��	
��ة (f43/# ا�ا�� �/ v hً	$�6
 C3�ا�� C,��� g يAوا� +�
hا�� :�A220و�&�! ا���آ# آ  +
6	> اh��3آv آ���ت آ	��ة  (+� uأ�

.9�  ا��$

  -&�'# ا��,�د

�K إ�nا����jن) آ���K ��د j�
) ������ت آ	��ة و��+ ��6	/� ا���C3 �� إ���?�����$�ت 
P;�ة ���C آ;�ءة ا��,�د وه� ,��# ����Yج 
 +
�K إ�� :�A� ،(�n�C, ا�";�ض �6	# ا��,�د ���	�/�ت ����K ��د j�
�# '�7 إ���ج (w�  %.13% إ�7 156	> ا��"��� ا�	

x3ن و���
�# إ�7 ?���Nا�%�,# ا K�� ��� :���Pا� #'�&-  #w
 C	3و +��h
 #nhn 7ا�/�م ا�$�دم إ� �� ����و- C,�و�� +� uأ� #w


+ ا��	�/�ت إ�7  ���P# ا�	6� K�� ��� +� uإ�7 33أ� m;"&� 9 �� 21% وأن"b43/�ت ا�> ا��	6 #
% hfل ا�6&�ات ا�$�د

��K إ�7  ���Pا� #'�&- +
 [6	> أن ا���20ا��4%# ا�f4ى، 
C ذ�: ��ى ه�
Z ا�� % (���Pت ا��	�	�) #�hfت ا��&�'
�u ا�%�,# ا���6'�ة ����Yج ا�;�gذي���� C

�6�ردة و�"CL ��6/� ا�/���� . 

 

  وا��6��4 وا�@�ص وا�<�= ا�+�> ;+�ط �*��9
 

-!. ا�:��9 ا!�ص ا����1 ا

 آ,�ءة إ���ج ا����د��
��/ $.�ار �#
 �	�
�� �0!)

�1	$�� �3�3ل و "!	
 

 

ا
���7 ا56���آ	�  43	�
�.�ت '�
"; ه89 ا

�!��" 

�	#!���
���75ت ا
 ا<ر3!�ط $�'�.�ت ">�ودة ا

 

 

  

���ن ر��ل)) 9A	ا� B.�Cو B����-ا� D
  ���F�ت ا����E�ت وا��

 

  : <��	�ات ا�4&=��ر آ�'�&�لا��:�ر
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 �2@#���ت  | ��2A> �	ا�' 

 ا�	��وآ���و��ت |-&�'�ت ,%�

19 March 2013

	� ا�	� �ت��  ا

 

ا�	/ا 	�  ()'	!ن ر��ل) 2011 2012 2013E 2014E 2015E

ا�56 و���� =>�; 6,960.1 10,082.5 9,514.5 13,506.7 18,140.4

312,453.8 ا/�.ل ا���او 17,026.8 16,447.7 21,176.5 25,907.6

3���?ا/�.ل ا 24,324.6 24,598.3 23,629.9 22,686.3 21,743.1

إ@��� ا/�.ل 36,778.4 41,625.1 40,077.6 43,862.7 47,650.7

3ا:B.م ا���او 6,305.0 5,795.3 3,908.9 2,022.6 812.3

3
	� ���اوا:B.م ا 3,842.1 4,572.3 4,413.2 4,524.8 3,872.5

إ@��� ا:B.م 10,147.0 10,367.6 8,322.1 6,547.3 4,684.7

رأس ا��ل 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0

3	<��=5.ق ا 26,631.3 31,257.5 31,755.5 37,315.4 42,965.9

3	<��إ@��� ا:B.م و=5.ق ا 36,778.4 41,625.1 40,077.6 43,862.7 47,650.7

3.	2�3D2 ا 2.0 2.9 4.2 10.5 31.9

�G� 3و=; ��16 ا�:Fون.	2�3D2 ا 0.9 1.2 1.8 3.8 9.6

�56�3D2 ا 1.1 1.7 2.4 6.7 22.3

�3D2 ا��.ن ا* رأس ا��ل 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0

�3D2 ا��.ن  ا* إ@��� ا/�.ل 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0  

� ا�01 ()'	!ن ر��ل)+�� 2011 2012 2013E 2014E 2015E

ا�D	-�ت 16,549.4 18,953.3 20,386.8 23,793.4 24,150.3

���إ@��� ا                 8,771.2                9,996.9             12,232.1        15,097.9        15,324.3 

��	
��ا��� ا 8,226.5 9,173.0 11,392.5 14,018.6 14,245.0

ا��� �DH اFآ�ة                 8,900.0             10,190.4             12,472.6        15,267.1        15,498.5 

������� ا                 7,924.1                8,806.4             11,026.5        13,899.9        14,126.3 

012ر�4	3 ا                         14.4                       15.3                       20.0                   25.3                   25.7 

���ه��� إ@��� ا 53.0% 52.7% 60.0% 63.5% 63.5%

��	
��ه��� ا��� ا 49.7% 48.4% 55.9% 58.9% 59.0%

���ه��� ���� ا 47.9% 46.5% 54.1% 58.4% 58.5%  

ا��+.�ت ا�.��� ()'	!ن ر��ل) 2011 2012 2013E 2014E 2015E

3	�	
��ا����5ت اI� 3��56 ا/��3G ا 1,791.6 8,636.6 12,152.8 14,575.3 15,358.1

ا����5ت اI� 3��56 ا/��3G اJK�?��ر�3 -3,258.6 -2,700.2 -305.8 -356.9 -362.3

3	��.��ا����5ت اI� 3��56 ا/��3G ا -3,316.9 -4,124.6 -12,414.9 -10,226.3 -10,362.2
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و�
ت | ا����د��� ا����وآ
 

19 March 2013

 ����� �� �	
�و�
��������� ��اءة إ��ن إ��ء ا
ا  

 

��
� 

	ا�� ����� 

� ��اء   ا����

 121  ا���� ا������ف

��
 93.5  ا���� ا��

ا��
#� ا����"!  ���   29.4%  
 

 

�ت���ا���آ� ��     

 93.5  ر	�ل ا����

�� 280,500 ����ن ر	�ل ا����� ا���

 3,000 ����ن ��د ا����

أ���ع ���52ة ا����   110.3  ر	�ل 

أ���ع ���52ة ا�د!    84.75  ر	�ل 

ا���م%�ا	� ا�داء �#"   % 4.2 

)�� 12ر%'�� ا����   8.24  ر	�ل 

 )�����*�%    1.15 

 2013 ��رس 18ا���� +  *

ا������� ا���ك   

%70.0 7#�وق ا�4*��3رات ا�����  

%5.4 ا�*�9�#�ت ا84*�����  

  

 2013 ��رس 18ا���� +  * 

  )100 ا$�س (��! ا�� � أداء

 


	�غ: ا����ر�� 

(�ر ��*
  ا�	.-��� وا�+��� ا��

 

�ر��
 $#�"!�غ: ا

 

�زن ا��	��ي 
 آ��� �'��  ا�%'�ث
 ا�#=�ة ا4*>�د	� وا�*���� ا���� 
malsudairi@alistithmarcapital.com 

 

 �4ل ا� 3ال
أ%'�ث�'�(   

  ا��<�رآ� +  ا�*���� ا���� 
talhathal@alistithmarcapital.com 

 

   

 

� �� ا�����.. ُأّ��� ��م  ��� �#�وآ��� � �
- ,�+ ا�*(� )�
' أ&%� $�آ ��. �م. و.�� 1976وا�#

- :	9 �78وق ا�5#��4رات  �
���آ �	�7 �
�، و.�� ا�#��4رات 70ا���

@�وح آ<�=� �� �% وا�	�:

 ��- ا����7� ا�	#�وآ��� � ���85� ا��7#�� �
(��ع ا��	���ت وه� ا��D7ط ا�� ��� ���Dآ -
 %
.�(H دون -��
 K#7
 L�� M�دون ا�#�آ N��#�� 9�Oوا� 

�  :ا��	���ت  �	�7% 1.9وا�#� #P�N: أن .*��R ا��Dآ� ��L ا�#��ار, ،�=#Q�#P +��P N:� ا��	���ت 
�� ا���م  �
�آ	 �	�7� ا���م  2012Q�=P Lوا�5#��د  2015إ� ،�� �U:�ت .������#�اض ��م إ&��


(�ل ا����7� 4Q	� :�رة  ��
O� Y7�د  9��. �� ��L .]�� ا���Zر آ�ا�N ���7� و)	�ة ��� آ�Dآ��
��#�ى ا:#��دي ��7  ��^�#P_ا �  % آ�#��d( eل ا���م.�a*��84ظ ��L آ�aءة ا�@�:

� ���[D#ا� f�  :ه�
g ا��	�7 Na.�Q أن N:�#P يY7.7وا� �
�� -�� ذ�� 2015و %2013 � 9jaوا� ،
��، ,�+ .��m. na%7�l ا_P#�ج إ&��^�#P_ءة ا�amازن ا��. Lإ� �ًjQت وأ���	ا�� ��P Lد إ���Q Lإ� �


�ا��ة أن  N
 ،��@a7ا� ��O�ض أ���ر ا��a%P� �7�:�.80 -
 ��a#�. 5 �
7#(�ت ��� ا�	#�وآ���� � -
 %
� ��d#��4رات ��، إ&�a�#%
 ��O� اع�Pأ L�� ��#�. �*�m آ�4ة 
7#(�ت ��� ا�# ��q ��O� ���

 �� وا�#� .9mD ,�ا���� ��.40ا�%�ر^��^�#P_ا �
(��ع أ8�ل �� -
 % 


�#�ى ��7 ا���ل رأس ��L ا��� � Q	LO أن #P��D�� :N:آ� ا������ اZو&�ع � 13%، t	9 وا���
 ��� 
� أآ�4�O� NQز�ي، ا�#�O7ا� ��Y� .m�ن و	�P � ا��� L�� ودة ا���ل رأس�*
 t	� ا��	�Oة، اZر�ح .�اآ� 

���#��� ا�a%Pض #P�N: و��
- ا������ ا��ا 1.7 L1.4 إ� �� ا��amءة ار.�aع .�:��7 ��u 2015 ��م 
����[D#ا� -
 56 %���% 61 إ�L 2012 ��م ��ر.�aع وا�#�:N 2015 ��م  f
- ا_^���� ا�� 13 %

L16 إ� %��  .2015 ��م 

�: ا�#�ز��Qت ��� ����ورات .#<�q آ�Dآ �Qا5:#��د �=� ا����ه��- ��L ا�#�ز��Qت �#�O�v أآ�4 .��� 
� �uZاض دا �ً� .*#�^=� ����� ��#�d� L	�Oءa�#%
 94

�#�ى ور�N ا�5#*�اذ  ،� #P�N: أ�7P إ5 ا�����

� ر5�Qت 6 إ�L#, 9�. L .�ر)Q��q Na.�. �ً 2012 ا���م ر5�Qت 4 ��7 ��� .�ز��Qت .m�ن أن� ��م 
2015.  

�  ���78 ��� �	� ^��N أDP@#=� ��اء �7O#ا� L�� @�ة�رة ا���: ��#�. �ا�	#�وآ���و�Qت ا�5#7#�ج: ��
� (��	#�وآ���و�Qت Qوا:#��د �% 92% و����xة 84أو ا���Zة و��78� ا����دن ��*�aظ ��L آ�aءة ����

 �Q�*�ت 93و����m�P5ر أو ا���Zا �U�%
�Oء  N
� ا��7#(�ت وا�Z�اق ya*�%)، وا�#7�ع 
� ا��%Q�O7ت ا��O�� ا���	��، .� .O��� ا��=� �	� �P�ذج ا�#�Qا5:#��د ��P ل��� �
��1.1 e��#
% و

� رأس 
�ل a�m.16.%  

  
56� ا8$-�7�ر 

  


ر ر�
ل)� د����� ()'* +�ا���� ا���� 2011 2012 2013E 2014E 2015E

إ��ادات 189.9 189.0 193.7 198.8 199.8

��	
��ا��� ا 48.8 40.9 47.2 53.6 51.1

������� ا 29.2 24.7 28.8 33.1 31.4

��	
��ه��� ا��� ا 25.7% 21.7% 24.3% 26.9% 25.6%

���ه��� ���� ا 15.4% 13.1% 14.9% 16.6% 15.7%

���ا��� ا 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4

���ج�آ!�ءة ا 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

ا-�,� +�* رأس ا��ل (%) 15.5% 12.5% 14.0% 15.0% 13.4%

ا-�,� +�* ا/�.ل (%) 8.8% 7.3% 8.7% 10.0% 9.5%

012ر�4	3 ا                            9.7                          8.2                          9.6                   11.0                   10.5 

3��56ا�.ز�-�ت ا 5.0 4.0 5.0 6.0 6.0

  ا��>�ر: ?��	�ات ا�4*��3ر آ�%�*�ل
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A%�� | ��BC? �	ا�% 

� ا�	#�وآ���و�Qت |��

19 March 2013

 ا��,�رات

  :�qdq Lإ� �  .�U�DP ��O7ت ��� ا����7�

��78� ا���Zة �   

�  ���78Qو���#�وآ	تا��  

��78� ا����دن �  

�� ��ى ا���Zة ��78� .�.Mm: ا���Zة ��78�� ��� ا�7�#�و^�7� ا����د إP#�ج � �m��� -� و
(�N ا�	�@�ر واPو��	ا� ���&_� 
� �����د.�a�aي ا�Yوا� K#7Q N

N ا5.*�د  �
��دن $�آ ���m
*�ودة،  9mDQط و�DP ا����د �
	���ت 
-% 4.5 ,�ا� ،��� N:�#Pو 


	���ت 
(��ع 
-% 4.9 إ�L ا��7	� هNa.�. {Y أن ��� �����7 ،2015و 2014 ��م  9mDQ f� ا���
(��ع 
-% 24 ,�ا�� ا��� 
� أر�ح�� ،���� وا�9ja ا����� ا����� ا��f ه�
g إ��Q L�د ذ�� � �� .�9 ,�+ ا�7�#�و^�7�� ا���Zة ��78	�P f� ا��� ا���

L60 إ�%، -mو� N:�#P ض�a%Pا �	�P ح�� ا���Zة أر	�7�� ا_P#�ج و.����ت ا�	#�وآ���� � ا��D7ط ��QMدة ��� أر�ح ��(��ع 
�Pا����.  

�
	���ت 
(��ع 
-% 85 ,�ا�� .9mD وا�#�: ا�	#�وآ���و�Qت ��78 ��� )�� أن و#P�N: ،)ا����7�� ا������ت .�ا)dت ,�� 
Na.�. L9 أن إ��. L87 إ� %-

	���ت 
(��ع  ،��� M�آ�. ��� �=�	O#�
 ا�����7ت P*� أآ�4 Q 9mD#(| ا����7� و

�� أآ. �4����*P �=.� Q	�- وهYا ا����Oة، ا�	#�d�m��ت P*� و��#*��Q ا�	#�وآ���� �� ��ورات أآ��Q �4&=� وهYا وا����ن، ا���- 
7� ا�#a�ق .��L�� M .�#�� و��� ا���ق،O#ن ا��m�� ًاM^�, يZ '��7
 ��	O#�
 L#, �� -m�. -
� ا��t��7، ا��O�� ا
#dك ��� � ه
�Q�Dا� �7O#ق ا�d��� �� ا�]�ز ا�#%�اج ��78�
~$� وهYا ،)��7Q	�ك( ا���-  �O4ا� � ا�#D]�9، )@�ط �9m ��@�.=� ,�ل ���
� ا���,�� .	�أ و��ف�P�4ا� -
 �� ��7Q	�ك 
N ا��Dاآ��9 إآ��ن وآ��Y ،2015 ��م �
� ا��@�ط _P#�ج � ا��Dآ� .Mال و5 ا���Qض، 

��
N ���)�ل ودرا�� .��N )@�ات  �� $9 $�آ�P�@Q�	ج ا��#P_ -Q�Q�#ا�� ��ب و
-.. Q�ل وا�	�� Ra*#9 �� ا�(�P {Yه NQر�Dا�� 
� اZ)��ة� �7.�� وأه�=� ��ا
9 ��ة ���ا��ة ,���:�q�ا�� ��7O#ا� �
� 9�Q :� و:#ً� .#@�t وا�# -� �#� �  .أ$=� و.��

���78� و.#�*�ر: ا����دن ��78 �Q�*ا� ���&_�5
#dك  ��� �Q�Dآ �� ا7��Z��م K#7Q ا�Yي أ�	� $�آ� ���N7 أ:��� ،-Q�*	ا� 
+�, K#7. �ً���, ��� 4.5 -�Qd
 -U �Q�, ..�##و� ��
(��ع �����. 9�U �Q�, f- أ�l 500 إ&� �� ا�@�:�^�#P_ا L5 إ� -�Qd
 -U 

�� ا�@�t ���اآ	� NQر�D
 � وا��	t ،%8 اZر�ح وه�
g ،%7.8 إ�L ا��	���ت 
(��ع إ�L ا����دن 
	���ت و.�9 ا�#*#��، ا�	7�
��& g
� ا�=�*� ا��� � و.]�� 
�#�ردة ا�%�م ا�*��Q ,	�	�ت إن ,�+ ا���)dت، أ���ر ��L ا���@�ة :�رة ���م ا����دن ��78

�ء .����ة�=mا� NP����� Y7
 -�
�� ���: g
  %.14 إ�L ا��f ه�

M' ا���آ�ا��  :L7�Q��4رات و#�� ،�*�ث ه� واZه� ��Zا �Q�@#وا� ..+�, ��� �� اZآ	� ا��Dآ� ه� وا�#� اZو�e ا��Dق 
��#�. Mاآ�
 ��7O. �Q�@#� �=.�)#7
 �� ا�@�:� ا�#=dك .�$�� وآ��Y ا�7=� ��� .�#�� ,�+ ا����7��، ا������ت �� L#, 14 ا�ن 


�آMًا ،�ً�7O. ف�9 و��Q د�� Mا���اآ L18 إ� ��� ا���م هYا ��&_ -QMآ�
 �� �Qد�ا��� -Q�(Hو ��  .وا���- ا�=�7 

  وا��6��4 وا�@�ص وا�<�= ا�+�> ;+�ط �*��9
 

 ا�:��9 ا!�ص ا����1 ا�.�-

��ج ���ذ�	�آ)�ءة إ�  

�	,��#
 إ"��ك "�اآ- 
 

 

/	�#
�ة و  '1		� &�0 ا�����ل �� 3,���ت �
ا
���,� أ&�اق "

�ورات ا�8���د��
 ا

  

���ر ر��ل)) 9A	ا� B.�Cو B����-ا� D
 ���F�ت ا����E�ت وا��

 

  ?��	�ات ا�4*��3ر آ�%�*�ل ا��>�ر:
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ا
�!	�0ت �#	19�
ا
�$: ا ;��
���3 ا

 

 

 



 

 

A%�� | ��BC? �	ا�% 

� ا�	#�وآ���و�Qت |��

19 March 2013


ت 
� ا���
  ا��

 


ر ر�
ل)'() �ا��/ا  2011 2012 2013E 2014E 2015E

ا�56 و���� =>�; 50.4 51.3 52.3 60.6 66.5

3132.4 ا/�.ل ا���او 136.1 137.2 146.0 152.8

3���?ا/�.ل ا 200.4 202.0 192.6 184.3 177.0

إ@��� ا/�.ل 332.8 338.1 329.9 330.3 329.8

3ا:B.م ا���او 43.1 48.1 46.5 46.3 46.8

3
	� ���اوا:B.م ا 100.5 92.1 77.7 63.2 48.8

إ@��� ا:B.م 143.6 140.2 124.2 109.5 95.6

رأس ا��ل 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

3	<��=5.ق ا 189.2 197.9 205.7 220.8 234.2

3	<��إ@��� ا:B.م و=5.ق ا 332.8 338.1 329.9 330.3 329.8

3.	2�3D2 ا 3.1 2.8 2.9 3.2 3.3

�G� 3و=; ��16 ا�:Fون.	2�3D2 ا 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8

�56�3D2 ا 1.2 1.1 1.1 1.3 1.4

�3D2 ا��.ن ا* رأس ا��ل 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2

�3D2 ا��.ن  ا* إ@��� ا/�.ل 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2  


ر ر�
ل)� ا��01 ()'*
2 2011 2012 2013E 2014E 2015E

ا�D	-�ت 189.9 189.0 193.7 198.8 199.8

���إ@��� ا 62.1 54.3 61.5 68.3 65.9

��	
��ا��� ا 48.8 40.9 47.2 53.6 51.1

ا��� �DH اFآ�ة                         60.7                       54.4                       61.7                   67.1                   63.7 

������� ا                         29.2                       24.7                       28.8                   33.1                   31.4 

012ر�4	3 ا                            9.7                          8.2                          9.6                   11.0                   10.5 

���ه��� إ@��� ا 32.7% 28.7% 31.8% 34.4% 33.0%

��	
��ه��� ا��� ا 25.7% 21.7% 24.3% 26.9% 25.6%

���ه��� ���� ا 15.4% 13.1% 14.9% 16.6% 15.7%  


ر ر�
ل)ا���*.
ت ا��.��� ()' 2011 2012 2013E 2014E 2015E

3	�	
��ا����5ت اI� 3��56 ا/��3G ا 42.1 51.6 39.9 44.3 41.8

ا����5ت اI� 3��56 ا/��3G اJK�?��ر�3 -12.3 -14.2 -2.9 -3.0 -3.0

3	��.��ا����5ت اI� 3��56 ا/��3G ا -30.2 -36.5 -36.0 -33.0 -33.0  
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و�
ت | ا����د��� ا����وآ
 

19 March 2013

 ����� �� �	
�و�
��������� ��اءة إ��ن إ��ء ا
ا  

 


ب��� 

	ا�� ����� 

� ��اء   ا����

 62.5  ا���� ا������ف

��
� 51.75  ا���� ا�

����ا��
!� ا���� �    20.7%  
 

 

�ت���ا���آ� ��     

 51.7  ر	�ل ا����

�� 29,109 ����ن ر	�ل ا����� ا���

 562.5 ����ن ��د ا����

أ���ع ���52ة ا����   58  ر	�ل 

أ���ع ���52ة ا�د!    41  ر	�ل 

ا���م%�ا	� ا�داء �#"   % 9.4 

)�� 12ر%'�� ا����   4.35  ر	�ل 

 )�����*�%    1.4 

 2013 ��رس 18ا���� +  *

ا������� ا���ك   

2%�� 51.0%  

%11.0 ا�*�6�#�ت ا34*�����  

  

 2013 ��رس 18ا���� +  * 

  )100 ا$�س (��! ا�� � أداء

 


	�غ: ا����ر�� 

(�ر ��*
  ا�	.-��� وا�+��� ا��

 

�ر��
 $#�"!�غ: ا

 

�زن ا��	��ي 
 آ��� �'��  ا�%'�ث
 ا�#;�ة ا4*:�د	� وا�*���� ا���� 
malsudairi@alistithmarcapital.com 

 

 �4ل ا� 3ال
 �'�( أ%'�ث
  ا��>�رآ� +  ا�*���� ا���� 
talhathal@alistithmarcapital.com 

 

   

 

��ج ا����ري 
�� ا��� ا�ول �� ��م  ��2010�أت *�آ) #�	� ا��(�&) ��	��وآ&��و#�ت (#�"�ب) ا� 
��وآ&�&�/�  ���
�5آ�4 أه2 أ1	�ب ا����ح �ي 
�وا�;�2 ا:9���دي �	� و�7&6ت *�آ) #�"�ب 


) وا:1��Bدة 
@ أ1?�ر �<&2 ه� ا�ر=> �>�
��وآ&�&�/&)، وأ#Eً� وC�د 7<�&) &���ت �
 ("�G� �4C���إ
.(@&��J (ا�	��� �و�
1���Lء � �47����
 �� ا�?��2 ���&� 

�  % (	"���� ا��	&?�ت  �9��� N&O �4����9 أن R��;7 ا��Qآ) ��P ا1���ار#��"	)  2.3ا��	&?�ت: و
��4#) ا�?�م  2012
�آ	) ?� ا�?�م  P2015إ�  W�Xار#) ا����
ً� ه�ا ا���� ?�ة أ1	�ب؛ أو��4 ا1���


 �47����
 P�� ����?ا�-  (
���X1ت ا�W�X �� ا��<�
��ج وا���  -آ�� و];�� أ1	�ب و��&ً� آ�Bءة ا��\
���9 أن 7[�ن [�Bءة �85�ً?	7 (&C���  ���?�#&� ا:9���د#). % آ����B]�� ����� _1ءة ا�

�  (	"� �B7�# �9 أن���
� 6ه�
a ا��` ا�����C: ا��ي �� @&وا�eEB �� ذ�c #?�د  2015و %2012 

�ا��ة أن  �
��C&) أآ�L، وأ=&�ًا 7;"@ أ1?�ر ا������ت ���� ا��	&?�ت إ]��) إ�P 7�ازن ا�[�Bءة ا� Pإ�

83��4
 (��\ g	* ج�������47 ا���4/&) �� ا�1�اق. % 
@ ا������ت ذات B�]7) إ�
  ارi?B7 أ1?�ر 

�  ��� �>����9 أن �4Q7 7;"�ً�؛ ;&N أن ا�?�/� ��P رأس ا���ل 1�ف #"�% 15ا�و]�ع ا����&) ���Qآ): 
 Pإ� (
1.25"	W ا��BGض ا��ا�?) ا����&) =5ل ا�"��ات ا�<�د  (#�>�إذا �2 7<2 ا��Qآ) ��� 7�ز#?�ت 

33
���o a ا��=e إ�P ���"�ه�&@ �2n ار�B7ع ه� �
 آ��c. 2015و %2014 �� ��

�"W =��م و1&��)  � eq �� �4#��L�"�� (#�>�����&) أن 7	�أ ا��Qآ) �� د�� 7�ز#?�ت Oز#?�ت: ا��ا�
 @
��ى أن �"	) ا�o�ل ��أس ا���ل 1�ف rBG�7 �7ر#�&ً�  N&;��4#) ��م  1.73
�C (?�Qًا  ��

2012  P�4#) ��م  1.25إ���e�7 P ، و��2015 O رأس ا���ل Pن إ��ا��# (	"� rBG�7 19أن �� %
  .��2015م 

��ج ���
�ت �7��c ا��Qآ): ا:1�>
�5آ�4 =5ل 
@ ا����ح 

��� أي ����ح ا���ه�#) ا�?���o ا 
��وآ&�&�/�، @
�5ك وآ��c ا����ذC&) ا��wQ&�&) ا�[�Bءة ا�?���o ه�v أه2 و
 ر=&�) �<&2 أ1?�ر ا

W�n� ،�47����
�"�#y 7<�م وا��� ا�?��O 2�ل �1c *�آ) "7�y# *	[) وأ=&�ًا  �47����
 *	[) وه� 

) ا��<�#) ا����<�ت ���ذج �	� ا�"24 7<&&2 27 ا�	��وآ&��و#�ت، أ1�اق �?�#&� و��#<) ��&<)��Gا�� 
�?�ل ��� 1.1 %_1��

�ل رأس B�]7) و 12.4.%  

  
56� ا8$-�7�ر 

  


ر ر�
ل)� د����� (&%( )ا���� ا����� 2011 2012 2013E 2014E 2015E

إ��ادات 9,659.3 9,299.0 9,253.6 9,920.8 9,950.3

��	
��ا��� ا 3608.7 2875.4 2818.5 3451.5 3454.4

������� ا 3,174.3 2,446.4 2,455.1 3,260.1 3,294.0

��	
��ه��� ا��� ا 37.4% 30.9% 30.5% 34.8% 34.7%

���ه��� ���� ا 32.9% 26.3% 26.5% 32.9% 33.1%

���ا��� ا 2.2 1.7 1.5 1.4 1.3

���ج�آ!�ءة ا 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

ا-�,� +�* رأس ا��ل (%) 30.2% 18.9% 15.9% 17.5% 15.0%

ا-�,� +�* ا/�.ل (%) 13.8% 10.9% 10.4% 12.8% 12.0%

012ر�4	3 ا                            5.6                          4.4                          4.4                      5.8                      5.9 

3��56ا�.ز�-�ت ا 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  ��:�ر: <��	�ات ا�4*=��ر آ�%�*�لاا
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 %�ا	� <AB�� | 	#��ب

 ا�	��وآ&��و#�ت |#�"�ب

19 March 2013

 ا��*�رات

  (��L]ا� �B7�
��ج �C&� در�Cت ا�	��� �و�&@ وا�	��� إ\�&@ ��5آ�4 7<�&) �9درة ��P إ
ا��B�ق ا��<�� ��Qآ) #�"�ب #	&@ �	� ا


@ ا�	��� إ\�&@ ا��XG وا���rBG ا�[��L) وإ\�&@ ا��]#5�C�ل (�4
���4C ��ر�Cت �� (��[��  N&; �;o ت���وه�ا ا��?�د ����

��ج.��ب �}ر�ح : 7[�ن ���&) ��� 7�z9 أي =_ إ�� zG7 ه�ا
a ا�

  

�) ور=&�) �;�ا�� �5ك ا����� �1?�ر �<&2 \�

@ ا ���&�&�#�، 83إ]��) ��� �9 ذآ� �?���g7 ه� ا�ر=> �� ا�?��2 �
 @
 %

 (
�>
 �� �)�G6/&) ا��C �� ���	?�v آ�� ذآ�"�و�[@ 
@ 4C) أ=�ى ه�ا #�E ا��Qآ) أ
�م =w7 �X&� 1?� ا��<&2 وه� وارد و�[��� 

.N;	ا� 

  

c#�Qآ c�"	)  وC�د �1 (&	��n51 دة�C�ا�� (&�>�
@ ا�"&�Xة ��P ا� @]����ج وا��
@ N&O ا�"&�Xة ��P =_ ا� �&L]ا� ��?# %

 c��وآ&�&�/� 
��4 آ��i أ1?�ر �<&�g ر=&�)، \��&ً� وC�د �1 ���
��ج ا9���د#) وا��� 7?� ا��;�ي ا�ول �ي ���;�Bظ ��P آ�Bءة إ

(]	Q� (آ�Q�� �>#�"��?�<) O�ل ا�?��2. آ��~�Q��� 2ط ا�
 آ	&�ة و

  

 (&�>7 eL
 (B&?[ �4�&����O�47#� و�[@ : 67ال ا e;
 P1?�ر ا��<&2 ا��=&�) ه� (&"����4q�ر 7<�&�ت �� ا��"�<	e �9 �47د ا�<&�) ا�


��#) ا9���د#ً� و�[@ ا��X�ر وارد �&n 67ال : ��&�&)، و7<�&) ا��wز ا���Gي ا� �)�G
 gت و���&Bأ� P2 إ�;B�47#�. ا� e;
  وه� 

 

  وا��6��4 وا�@�ص وا�<�= ا�+�> ;+�ط �*��9
 

 ا�:��9 ا!�ص ا����1 ا�,�+

آ,�ءة إ���ج ���ذ�	� و ا
	(�ة 
 �#/ ا.���ج

 

 

�ة ����1ر )�&	�ت �
2	�#
 $��"6 )5#,� أ�3 

 7#
��9ت ذات إر)!�ط أ'� $�&"
���&� ا:'�'	� و "

2	�#
 )>	� ';� ا

 

  

 

  

���ن ر��ل)���B�ت ا����A�ت ) 9C	ا� D.�Eو D����-ا� F
  وا��

 

  : <��	�ات ا�4*=��ر آ�%�*�لا��:�ر
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 %�ا	� <AB�� | 	#��ب

 ا�	��وآ&��و#�ت |#�"�ب

19 March 2013


ت�
� ا���
  ا��

 


ر ر�
ل)%&) ��ا��-ا 2011 2012 2013E 2014E 2015E

ا�56 و���� =>�; 599.1 529.8 3,399.8 6,069.5 8,790.9

35,120.6 ا/�.ل ا���او 5,352.8 7,296.1 10,074.6 12,808.4

3���?ا/�.ل ا 17,854.5 17,035.7 16,235.0 15,473.1 14,755.8

إ@��� ا/�.ل 22,975.1 22,388.5 23,531.1 25,547.7 27,564.3

3ا:B.م ا���او 3,555.5 2,471.4 2,437.7 2,473.1 2,474.6

3
	� ���اوا:B.م ا 8,904.8 6,955.9 5,677.0 4,398.1 3,119.2

إ@��� ا:B.م 12,460.3 9,427.3 8,114.8 6,871.2 5,593.9

رأس ا��ل 5,625.0 5,625.0 5,625.0 5,625.0 5,625.0

3	<��=5.ق ا 10,514.8 12,961.2 15,416.3 18,676.4 21,970.4

3	<��إ@��� ا:B.م و=5.ق ا 22,975.1 22,388.5 23,531.1 25,547.7 27,564.3

3.	2�3D2 ا 1.4 2.2 3.0 4.1 5.2

�G� 3و=; ��16 ا�:Fون.	2�3D2 ا 1.3 2.0 1.6 1.6 1.6

�56�3D2 ا 0.2 0.2 1.4 2.5 3.6

�3D2 ا��.ن ا* رأس ا��ل 1.1 0.6 0.4 0.3 0.2

�3D2 ا��.ن  ا* إ@��� ا/�.ل 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2  

� ا��0/ (&%�ن ر�
ل)(
1 2011 2012 2013E 2014E 2015E

ا�D	-�ت 9,659.3 9,299.0 9,253.6 9,920.8 9,950.3

���إ@��� ا 3793.1 3109.0 3051.2 3701.0 3704.7

��	
��ا��� ا 3,608.7 2,875.4 2,818.5 3,451.5 3,454.4

ا��� �DH اFآ�ة                 4,586.4                3,852.7                3,758.0           4,362.3           4,321.0 

������� ا                 3,174.3                2,446.4                2,455.1           3,260.1           3,294.0 

012ر�4	3 ا                            5.6                          4.4                          4.4                      5.8                      5.9 

���ه��� إ@��� ا 39.3% 33.4% 33.0% 37.3% 37.2%

��	
��ه��� ا��� ا 37.4% 30.9% 30.5% 34.8% 34.7%

���ه��� ���� ا 32.9% 26.3% 26.5% 32.9% 33.1%  

ا���),
ت ا��,��� (&%�ن ر�
ل) 2011 2012 2013E 2014E 2015E

3	�	
��ا����5ت اI� 3��56 ا/��3G ا 3,299.9 3,345.4 3,396.7 4,097.4 4,149.5

ا����5ت اI� 3��56 ا/��3G اJK�?��ر�3 -252.5 -341.9 -138.8 -148.8 -149.3

3	��.��ا����5ت اI� 3��56 ا/��3G ا -3,238.0 -3,072.8 -1,278.9 -1,278.9 -1,278.9    
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و�
ت | ا����د��� ا����وآ
 

19 March 2013

 ����� �� �	
�و�
��������� ��اءة إ��ن إ��ء ا
ا  

 

���
� 

	ا�� ����� 

�
د   ا����� 

 155  ا���� ا������ف

��
� 160  ا���� ا�

ا��
"� ا����!  ����   -3.1%  
 

 

�ت���ا���آ� ��     

 166.0  ر	�ل ا����

�� 53,332 ����ن ر	�ل ا����� ا���

 333 ����ن ��د ا����

أ���ع ���52ة ا����   161.5  ر	�ل 

أ���ع ���52ة ا�د!    126.2  ر	�ل 

'�ا	� ا�&�اولا�داء �#"   % 5.1 

(�� 12ر')�� ا����   11.6  ر	�ل 

 *�����&�'    0.7 

 2013 ��رس 18ا���� +  *

ا������� ا���ك   

2'�� 42.9%  

%16.7 ا�&���#�ت ا34&�����  

  

 2013 ��رس 18ا���� +  * 

  )100 ا$�س (��! ا�� � أداء

 


	�غ: ا����ر�� 

(�ر ��*
  ا�	.-��� وا�+��� ا��

 

�ر��
 $#�"!�غ: ا

 

�زن ا��	��ي 
 آ��� �)��  ا�')�ث
 ا�#�9ة ا4&�8د	� وا�&���� ا���� 
malsudairi@alistithmarcapital.com 

 

 �4ل ا� 3ال
 �)�* أ')�ث

ا�&���� ا���� ا��:�رآ� +    
talhathal@alistithmarcapital.com 

 

   

 

����� �	� ��آ� ��� ��م  � ��� ��
$ أ��م ا�"�آ�ت ا�� �� �%��3د�1, و 
 / ��1965*(� و ا�'& 

�ذ�� ا�'�ر1> و ا�"�آ� � ;/ :"��89 ا��7��& *& 6 ��� ا���5ة  ��� و ا���ر�1) و :'��?  �ا� �'�و<:�
(ا5

� ز�1دة ا��C
 ��:�
�����J *& :�1�8 ه/H ا�� � ا���3د�1 أن '1��F إ:'�ج ا5�%�'�Kا  �ر�1 و ه��L:'�ج ا�
�� *& ه�(�� اL:'�ج ��"�آ�M�.  

�   O�� ا�"�آ� P*�Q�� :'��? :�� ا��	�%�ت  �	� ا�'��ار1'�8ا��	�%�ت و ا�'& :'��? أن ��5 �	�  %
�*'�اض  2015إ�O :�1�8 ا�%�م  2012م 
�آ	� %� ا�%���>�':Lا ��)��� ا�8�M� ��M� O�� د��'�Kو ا 

��'�ى  ����8ر �W	� ا�5%�ر آ�ا*? �� �� و V	�ة ��*(� ��>�':Lا ���Jآ;�ءة ا� O�� ظ�;Q�ا�'��دي� 
  .% آ�'��[ 3Vل ا�%�م �92 � 

� &��M"'ا� ^ �	�  ه�
_ ا�� ?;�
& 7و ا�/ي :'��? أن �1�� $�و ا�;�b *& ذ��  2015و %2013 
��: Oد إ��1% ����Lو ا��	�%�ت  � �*�cازن ا���ءة '�;) d;e � ��� ��>�':Lا �	ج :��':Lا F���)�

 Oإ� �*�cرإ�	'�L1$ *& ا/Vأ f�C�ا� �%� ��M�
�ا��ة أن  إ*'�اض ��م  ?

 '�gت 100, $
 %�)*�� 
�7�����  �ا�	'�وآ�h f�C� �%� $
 ��;'��.  

�fk% و ��155 ا�%��7 رأس ا���ل � � 
�'�ى �cع ا������ �"�آ� :'��? أن ا5و �  ^ه�
_ ا��
 O79ا���*& و ا�/ي ��1 إ� Oت إ��%���� ا��	 ��� ��>�':Lل و 60% و ا�(;�ءة ا�ا65 ��g
 $
 %

 Oض ا��ا*%� ا����& إ��;e:ض ا�%��7 .  �1.13($ إ�;e:إ Oأدى إ�  

��ز1%�ت ��*(� إ�O ا�'�ز1%�ت:  � ?;���� :�'	%� دV�ل ��*(� 
�'C	3 *& أي أ���ل 12.5:'��? �ر�1ل �
�%��� f�C����� ا�'mود :�)
  � و ا��	K o 1%�د إ�nb: O 6 ��� ا���Lة و �($ �%�م إ

�� �	� ه/H ا�%C�د و ا�e	�ة ��'��  ��*(�أن  :ا�K' '�ج � C'ا� O�� ة�J��� ��رة ا����� �� C� O�� ظ�;Q��
W'�p �ء ��%�����م �ي أ���ل Cر:� ا������ ه�(�� اL:'�ج 
�� g1%� :�� ا�5%�ر و  إ�c*� إ�O ��م �M�

�� �� �����F اL:'�ج ا��وا*? ا��7��)��%�ل آ;�ءة  �
��e�1 ا���C ت ا��C*�'ذج ا���: �	� f8ا�� f��C� f� ,
�(�;� رأس 
�ل 2 :�� ]��'
  .%10.4% و 

 

  
56� ا8$-�7�ر 

  

� د����� ()'�ن ر�
ل)� *ا���� ا����� 2011 2012 2013E 2014E 2015E

إ��ادات 5,051.2 4,980.4 5,370.3 5,713.6 5,770.8

��	
��ا��� ا 3674.1 3521.6 3922.3 4259.7 4315.8

������� ا 4,109.8 3,866.2 4,267.1 4,604.5 4,660.7

��	
��ه��� ا��� ا 72.7% 70.7% 73.0% 74.6% 74.8%

���ه��� ���� ا 81.4% 77.6% 79.5% 80.6% 80.8%

���ا��� ا 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

���ج�آ!�ءة ا 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6

ا-�,� +�* رأس ا��ل (%) 50.1% 43.7% 55.3% 56.4% 54.0%

ا-�,� +�* ا/�.ل (%) 44.0% 38.5% 48.8% 50.0% 48.2%

012ر�4	3 ا                         12.3                       11.6                       12.8                   13.8                   14.0 

3��56ا�.ز�-�ت ا 13.0 10.5 10.2 12.4 12.6

  ا���8ر: >��	�ات ا�4&;��ر آ�'�&�ل
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 '�ا	� >@?�� | ��+<�

 ا�	'�وآ���و�1ت |��*(�

19 March 2013

  

 ا��+�رات


 '�gت ��*(�  ?��g� r1��'�� f��%ل ا��� ��f *& ا�%��L f:'�ج ا����د ا� '�و<� & , و 
$ �c$ � ��6 ا�C�ة ���*(� �	(� ��C� �%�
�� , ا���ر�1):�
  (ا5

Oه �ي ���*(�Q'�6 ا�� �  o�: ��)��� هM�
�gد  ]C* �)*��� ج�':Lت ا��� K :'��?  أي ز�1دة *& آ����'�1�Q ا�'��? *& اL:'�ج �
�� , اL:'�ج:�
و ه/ا 
� g1%� ا��1mدة �"�آ� ��*(� 
�ه�:� pر�;�ع أ�%�ر ا�� '�gت *C[ , إ�O أن  وز�1دة آ��� ا���رO�� �1 ���ب ا5

���ر:�.'ا�'�رg1& ا�L'��دي O�� ?g"1 إ�ا�'mا�1 ا��(�:& ا�%���& و ا� ��  o�� و ا�5%�ر o�Jا� �ار :���  

��ب �$ ا�'��%�ت 1(�ن ��<t ا�"�آt أآ�W ��*? ا�'�ز1%�ت  
��W&ا��c? ا����& ���*(�  Mا� �u &* ن و�ا��1 $
 ��e�� أن ا�"�آ� ��
��ا ا�"�آ� و ه&  �����ه��$ إe:L �*�c;�ضWآ �h�'��f *��ف C�ا� �%� ��M�8�ا
_ ا5ر�ح و �($ *& ����  ����� �:���F ا����)�

  أآ�W ا��'��J� &* $1�hع ا�	'�وآ���1ت.

  ��  آ;�ءة ���

 f�C�ا� �%� ���M�
�eوف   

  ��م ا�'��? *& اL:'�ج

 �1�C ز1%�ت ا��ا�1 ا�'m�  

 

  �4وا��6� وا�@�ص وا�<�= ا�+�> ;+�ط �*��9
 

 ا�:��9 ا!�ص ا����1 ا�-�,

آ+�ءة إ���ج ���ذ�	� و ا
	)�ة 
 �#. ا-���ج

 

 

�ة ����1ر '�0	�ت �
2	�#
 $��"5 '%#+� أ�3 

 6#
0��8ت ذات إر'!�ط أ&� $�"
���0� ا9&�&	� و "

2	�#
 ';	� &:� ا

 

  

 

  

���ن ر��ل)) 9A	ا� B.�Cو B����-ا� D
 ���F�ت ا����E�ت وا��

 

  >��	�ات ا�4&;��ر آ�'�&�ل ا���8ر:
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 '�ا	� >@?�� | ��+<�

 ا�	'�وآ���و�1ت |��*(�

19 March 2013


ت�
� ا���
  ا��

 

�ن ر�
ل)'()  �ا��.ا� 2011 2012 2013E 2014E 2015E

ا�56 و���� =>�; 3,279.7 3,594.0 2,027.6 2,167.8 2,355.3

34,726.5 ا/�.ل ا���او 5,092.0 3,582.9 3,796.7 3,996.4

3���?ا/�.ل ا 4,618.1 4,940.3 5,160.7 5,407.4 5,673.7

إ@��� ا/�.ل 9,344.6 10,032.3 8,743.6 9,204.1 9,670.2

3ا:B.م ا���او 579.7 693.5 551.4 551.4 551.4

3
	� ���اوا:B.م ا 555.1 481.6 481.6 481.6 481.6

إ@��� ا:B.م 1,134.9 1,175.1 1,032.9 1,032.9 1,032.9

رأس ا��ل 2,500.0 3,333.3 3,333.3 3,333.3 3,333.3

3	<��=5.ق ا 8,209.8 8,857.3 7,710.7 8,171.2 8,637.2

3	<��إ@��� ا:B.م و=5.ق ا 9,344.6 10,032.3 8,743.6 9,204.1 9,670.2

3.	2�3D2 ا 8.2 7.3 6.5 6.9 7.2

�G� 3و=; ��16 ا�:Fون.	2�3D2 ا 7.5 6.7 2.8 3.0 3.0

�56�3D2 ا 5.7 5.2 3.7 3.9 4.3

�3D2 ا��.ن ا* رأس ا��ل 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

�3D2 ا��.ن  ا* إ@��� ا/�.ل 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

� ا��0/ ()'�ن ر�
ل)�
1 2011 2012 2013E 2014E 2015E

ا�D	-�ت 5,051.2 4,980.4 5,370.3 5,713.6 5,770.8

���إ@��� ا                 3,765.3                3,608.3                4,015.5           4,358.8           4,415.9 

��	
��ا��� ا 3,674.1 3,521.6 3,922.3 4,259.7 4,315.8

ا��� �DH اFآ�ة                 3,922.6                3,771.2                4,237.3           4,553.6           4,591.0 

������� ا                 4,109.8                3,866.2                4,267.1           4,604.5           4,660.7 

012ر�4	3 ا                         12.3                       11.3                       12.8                   13.8                   14.0 

���ه��� إ@��� ا 74.5% 72.5% 74.8% 76.3% 76.5%

��	
��ه��� ا��� ا 72.7% 70.7% 73.0% 74.6% 74.8%

���ه��� ���� ا 81.4% 77.6% 79.5% 80.6% 80.8%  

 

ا����-
ت ا��-��� ()'�ن ر�
ل) 2011 2012 2013E 2014E 2015E

3	�	
��ا����5ت اI� 3��56 ا/��3G ا 4,130.2 3,971.0 3,967.8 4,370.0 4,468.7

ا����5ت اI� 3��56 ا/��3G اJK�?��ر�3 86.5 -286.6 -80.6 -85.7 -86.6

3	��.��ا����5ت اI� 3��56 ا/��3G ا -3,192.9 -3,370.0 -5,453.7 -4,144.1 -4,194.6
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و�
ت | ا����د��� ا����وآ
 

19 March 2013

���� ا���������� ��اءة إ�ن إ�ء ا�
	�و��� �� �  

 

 ا�������

	ا�� ����� 

� ��اء   ا����

 34.3  ا���� ا������ف

��
� 28.4  ا���� ا�

ا��
"� ا����!  ����   20.7%  
 

 

�ت���ا���آ� ��     

 28.4  ر	�ل ا����

�� 4,657 ����ن ر	�ل ا����� ا���

 164 ����ن ��د ا����

أ���ع ���52ة ا����   34.3  ر	�ل 

أ���ع ���52ة ا�د!    22.3  ر	�ل 

ا���م%�ا	� ا�داء �#"   % 8.4 

)�� 12ر%'�� ا����   2.0  ر	�ل 

 )�����*�%    1.18 

 ��2013رس  18ا���� +  *

ا������� ا���ك   

%7.9 )�آ� ا����  %�و%��3 ا��#2��  

%5.3 ا�*�9�#�ت ا67*�����  

  

 2013 ��رس 18ا���� +  * 

  )100 ا$�س (��! ا�� � أداء

 


	�غ: ا����ر�� 

(�ر ��*
  ا�	.-��� وا�+��� ا��

 

�ر�
 $#�"!�غ: ا�

 

�زن ا��	��ي 
 آ��� �'��  ا�%'�ث
 ا�#>�ة ا7*;�د	� وا�*���� ا���� 
malsudairi@alistithmarcapital.com 

 

 �4ل ا� 3ال
أ%'�ث �'�(  

 ا��=�رآ� +  ا�*���� ا���� 
talhathal@alistithmarcapital.com 

 

   

 

%$�#"� ا�!�آ� و��� ت م،2005 ��م ��	��وآ���و��ت ا�����
� ��آ� ����� � &�� إ,��ج آ$�ءة 
)�ل 

،������: ا�	��4 
9�2 وه� ا�7�6 45 ,��ًا ا���1�2ت 0آ/� وإ,��."� ��6ء أ�>ً� ا�!�آ� �%�; آ�� �و 

��& ا����ده� 9�2
 .وا?� 

��& ا�!�آ� �D5�% أن و,��AB :ا��	�)�ت  � E$, ى���
 ,"��� إ�& 2012 
: �Hآ� ,�� أي �ون ا��	�)�ت 


ً� 2015 ا�)�م���
��& ا�)���4 ا�7�6 ا����ار�� أو�"� أ�	�ب؛ )�ة ا����Iار هHا  ،�"��1�2
 آ�� 

�2%Lو M�ً� ا����
�، 45 أ�	�,�N ج آ$�ءة��,Oوا��4 ا AB��, ن أن�P� ءة�$P 87% Q��ق آ���$� Q��ا��� 

�� ��P$�ءة ا�)���4.��,Oا ����(��� .ا���BIد�� 

�  �	�2 A$��� أن AB��, يH4 و ا����.Oا S
4 13ه�
T ا���� :�و ا�$>; 45 ذ�]  2015و %2012 
��2 إ����ار �)� ,?�` ,��AB إ��B)�2 إ,_$�ض �)� ا����[ �)�د إ�&  ��_$�ض أ�)�ر ا��!���ت ا�7$2

 (;�  .دوIر 111و  109ا�Q$2 (ا�/�

�  ��
:  ��!�آ�ا0و�Lع ا���� A$��� ف�رأس ا���ل � &�� �h�(أن ا� `�%% �,16�AB أن �!"� ��2�% 
, و داA5 ا��2� ��& رأس  1.37ا��ا5)� ا������ klل ا��2�ات ا���د
� إ�&  ا,_$�ض �� ]j�AB% 22إ�& 

 :
  .% 20% إ�& 13ا���ل ه� أر�$�ع ه�
T ا��S ا���45 

�l 6�, ;# 45�م و �����  ����/���"�ا�!�آ� 45 دA5 ��ز�)�ت ,����  � ��أن  ,��ABا���ز�)�ت : �
�` ,�ى أن ,�	� اq0�ل ��أس ا���ل ��ف%
!1)� .�ا   :
 ����م  r$_2�1.6 ��ر�1 ���", 45

�� ,��AB وا�, �%L�AB إر�$�ع  452015 ,"��� ��م  1.37إ�4  2012(��� Aر��!
��ب j ;# 45 و ,
  ر��ل. 2.5ا���ز�)�ت إ�& 

��hا�!�آ� ���� 
�1)"�  :ا��2��Iج ���Hب �)� ا����[ إ�5�L  4ا�	��وآH� �".ا��� ���� و ,��ذ.���P$�ءة 
 &������د s���� �)� ا����[ ا�/�t�
"�دة  ��j ى ا�!�آ��lأ �". :

9�2 وا?� و  ]�� ا��"[, �[ ��

�)�ل ,��  �
  .%12.4% و 
���P� Q�$� رأس 
�ل 1.3�	� ,��ذج ا�����5ت ا�����2 ا��_��

 

  
56� ا8$-�7�ر 

  

� د����� (�'�ن ر�
ل)) *ا���� ا����� 2011 2012 2013E 2014E 2015E

إ��ادات 2,790.9 2,472.4 2,334.3 2,418.0 2,418.0

��	
��ا��� ا 533.7 346.4 403.9 514.8 499.7

������� ا 512.8 328.2 385.8 496.6 481.5

��	
��ه��� ا��� ا 19.1% 14.0% 17.3% 21.3% 20.7%

���ه��� ���� ا 18.4% 13.3% 16.5% 20.5% 19.9%

���ا��� ا 1.7 1.0 1.0 1.0 1.0

���ج�آ!�ءة ا 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8

ا-�,� +�* رأس ا��ل (%) 25.3% 10.1% 12.3% 16.1% 15.8%

ا-�,� +�* ا/�.ل (%) 15.2% 10.1% 12.3% 16.1% 15.8%

012ر�4	3 ا                            3.6                          2.0                          2.4                      3.0                      2.9 

3��56ا�.ز�-�ت ا 2.0 2.0 2.3 2.5 2.5

  ا��;�ر: ?��	�ات ا�7*<��ر آ�%�*�ل
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 %�ا	� ?AB�� | ا��*����

�
 ا�	��وآ���و��ت |ا�����

19 March 2013

 ا��+�رات

�� إ,��ج آ$�ءة ����Q ا�����
� ��آ� ����ز���
: أ��& وه� %87 ?�ا�4  Q��ا�)���4 ا��� �ا�4 وه�ا ،%85 ?Hوه ��v
 4 إ��1


: �"� ر��l ا��4 )ا�2$��ن (���2�� إدارا�"� و?�: ا���2�� �P$�ءة) E�
��و ) ��,�P
�2�� إq A��: ا�	��4 در.�ت .���و ��	��� 

�م ���ً� �%��2N وآ�� ا���ق، w�	�ت ��� ا���2h���� .ا�P$�ءة �%�ي ه4 �ا�	��وآ

 


1�2ً� ا�����
� ��آ� �)� �ً/��? 45 ���2q و��ت؛���
��1�2"�، ���ز�A ا�)��[ ?�ل ��ز�� A	�Pت ��& �)��� ��H] ا�	��وآ [�H� ��
�(� 

A
����� أ�lى �!�آ�ت �	�Pت  ���2
 ا���%�ة، ا����Iت و
��ه� 
�1�2ت ����x و���م ،1978 ��م ����� ا��4 ��25ر ��آ� 
/; و

[�H4 ��آ� وآ!�����
�ن و
��ه� �� .ه���2ا و
��ه� دو
� و��آ� ا�

 

]��� ا�%����� و���4 ا��2/4 أ�)�ر �k�lف ��)� ا���%�ة ��آ� ��t�� أ�)�ر Q$2ا� ��
 �Nv� &�� T
 وهzH ا�!�آ�، أر�ح ه�ا

��، آ$�ءة ,�	� ��& ��آ�  45 ا�!�آ������& ا�!�آ� ا����د  9�2
�ً� ا0ر�ح �$�وت �1); وا?� ��� :� إkjق ?�وث ��2 ��5ة أي 

،�,����� x	ل ا�!�آ� ?�و�� أن و��lآ� 45 ا���� ���2q 45 ����$�ق ا�!�آ� �أت وا|ن ا�I$�ق، r�� 45 و�[ ��آ 4h�	
 ���$�ه[ 

A
�� �2�5ر ��آ� P��
 .ا0

  وا��6��4 وا�@�ص وا�<�= ا�+�> ;+�ط �*��9
 

 ا�:��9 ا!�ص ا����1 ا���,

 ���
ا�*(�ءة ا�)���� وا���'�� ا�
 .���ج ��ة در��ت

 

 

�2 ��� ���1 "�0$0ب  �6�7 "5 &��4 ���3"
1��#� ��(	& 

 �ا��2
�د �#: "'�9 وا8
���; در�� &0$0ب 
 ا�
!�)�ت وا=ر$�ح

 

  

 

  

���ن ر��ل)���A�ت ) 9B	ا� C.�D و C����-ا� E
  ا����F�ت و ا��

 

  ?��	�ات ا�7*<��ر آ�%�*�ل ا��;�ر:
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19 March 2013


ت�
� ا���
  ا��

 

�ن ر�
ل)'�)  �ا��-ا� 2011 2012 2013E 2014E 2015E

ا�56 و���� =>�; 476.5 462.3 530.3 628.6 708.8

31,006.6 ا/�.ل ا���او 906.8 946.0 1,051.9 1,133.1

3���?ا/�.ل ا 2,373.5 2,348.3 2,186.1 2,039.5 1,906.0

إ@��� ا/�.ل 3,380.1 3,255.2 3,132.0 3,091.5 3,039.2

3ا:B.م ا���او 585.3 690.6 675.7 673.5 674.7

3
	� ���اوا:B.م ا 766.5 521.9 396.9 271.9 146.9

إ@��� ا:B.م 1,351.8 1,212.5 1,072.6 945.4 821.6

رأس ا��ل 1,413.8 1,640.0 1,640.0 1,640.0 1,640.0

3	<��=5.ق ا 2,028.3 3,255.2 3,132.0 3,091.5 3,039.2

3	<��إ@��� ا:B.م و=5.ق ا 3,380.1 4,467.7 4,204.7 4,036.9 3,860.8

3.	2�3D2 ا 1.7 1.3 1.4 1.6 1.7

�G� 3و=; ��16 ا�:Fون.	2�3D2 ا 1.5 1.1 1.2 1.4 1.5

�56�3D2 ا 0.8 0.7 0.8 0.9 1.1

�3D2 ا��.ن ا* رأس ا��ل 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2

�3D2 ا��.ن  ا* إ@��� ا/�.ل 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1  

� ا��/. (�'�ن ر�
ل))
0 2011 2012 2013E 2014E 2015E

ا�D	-�ت 2,790.9 2,472.4 2,334.3 2,418.0 2,418.0

���إ@��� ا 575.7 386.5 441.8 554.0 538.9

��	
��ا��� ا 533.7 346.4 403.9 514.8 499.7

ا��� �DH اFآ�ة                      751.3                    543.7                    601.2                697.6                669.4 

������� ا                      512.8                    328.2                    385.8                496.6                481.5 

012ر�4	3 ا                            3.6                          2.0                          2.4                      3.0                      2.9 

���ه��� إ@��� ا 20.6% 15.6% 18.9% 22.9% 22.3%

��	
��ه��� ا��� ا 19.1% 14.0% 17.3% 21.3% 20.7%

���ه��� ���� ا 18.4% 13.3% 16.5% 20.5% 19.9%  

ا���(�
ت ا������ (�'�ن ر�
ل) 2011 2012 2013E 2014E 2015E

3	�	
��ا����5ت اI� 3��56 ا/��3G ا 683.6 589.9 597.0 669.6 651.4

ا����5ت اI� 3��56 ا/��3G اJK�?��ر�3 -43.1 -172.6 -35.0 -36.3 -36.3

3	��.��ا����5ت اI� 3��56 ا/��3G ا -620.6 -431.5 -494.0 -535.0 -535.0
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19 March 2013��AB? �	ت | %�ا�	وآ���و�*� ا�

ا���3و�� إ/1ء  

���N�ا� zHه  �w���وا� �����ل( أ��ت 
: B	; ��آ� ا��O/��ر �{وراق ا������ ا��)�د��) ا��I/��ر آ�
���2 ا����ض، 45 ا�����P ا�)� 45 . z�(
وه4 

�ي �P; أو  ،;
�P���� أو h . ،دة إر���"� أو ,!�ه������ل وI �1�ز إ��دة ��ز�)"� أو إ����w، دون 
�ا��k� ��5_�ام ا�)�م �)�kء ��آ� ا��I/��ر آ�
���ل
: ��آ� ا��I/��ر آ� �%��q ��7l. ا :��l}� ��5حOدة إر��ل أو ا����م إ��دة ��ز�A أو إ &��
�ا��5]  ;P!� zH%` ه	ا� ���Nا.)� و�
��kم و

�Iآ� ا�� ;	B :

/; هzH ا��)��
�ت  :���� B	; ا�P!~ ا�)�42 N�ا� zHاردة 45 ه�ت ا��
���ل�: ا��%����ت وا0راء، وا��2��0.�ت أو ا��)��. �/��ر آ�

�� أو 
�1�2ت ا��/��ر�� أ�lى 
�)��� آ�� أن ا��)��
�ت وا��
�A أ�� أوراق 
M �!�اء أو ��
��Lً� وI �)�	�د��ة  ;P!� I ���N�ا� zH45 ه zارد�0راء ا�
��] ا0وراق ا������ أو ا��I/��رات .,��L م أي��, Iو �"
��در 
�N�ق  :
���_�ام ا�	��,�ت وا��)��
�ت ا��4 �[ .�)"�  ���N�ا� zHت ه���ت أ

)��2�L أو �%��q (�
�ن . أو و��د وI ,�%�; أي 
�vو��� أو �	)�ت �: د�B أو اآ���ل ��] ا��)��
�ت ا���� ��� I ل���آ�� أن ��آ� ا��I/��ر آ�

:�(

: ا�7l0ء أو 
��2	� 0ي �jض  M���l أو ���<
 ��j ���N�ا� zHت ا��4 ��>�2"� ه�
��>�ور. ا��)�� E�� x��& ا0داء 45 إن ا0داء ا��� kً�ة د�

��ه� 
: ا��I/��رات، إن و.�ت، �B ����6، آ�� أن ا�0)�ر . ا�����	;j أو ��
: هzH ا0وراق ا���� x�%ا��� Sأو �61 ��& ا����/���: 
k?�� أن ا��

r$_2� أو A$��� �B رات��/��Iوا ����� ��] ا0وراق ا����B .�� ر�N� �"� ت 45 أ�)�ر ا���ف�	أن ا���� :
��& ا����� أو ا�/�:، أو ا��S ا�9��2  ��	

�2�(

: ا��	�� ا����/�� أkq. ا��/��رات  ;Bأ �h�� &���P�� ،M: �����/���: أن �%���ا ��ا��I/��رات �_>A �)�د 
: ا��_��w ا����	�7 . و�2ء 

P�� ر��/��Iا ���B ا أن�ا����/���: أن ��رآ &�����I/��ر 45 ا�0�اق ا������ و�B45 أي و A$��� أن ��; أو : . ]���� ���N�ا� zHه :
�E ا�����د �

��.�ت ا��%�دة 0ي ��?Iا����4 أو ا AL�ر�� أو ا���/��Iر ا0ه�اف ا�	��I45 ا Hl�� I �",0 ���: �B ا��!�رة 45 
�1ل ا��I/��رات ا�!_�(
 �_
���N�ا� zHه ]���� .،��1��ت ا��I/��ر�� أو 
�ى  �61 ��& ا����/���: أHl ا��!�رة ا�����!�ن ا���Iا� ��ا��I/��ر 45 أوراق  
��hkوا���,�,�� أو ا�>��	

���N�ا� zHه �" �qأو او �"�!B�, 4ى ا���lأو ا��/��ر�� أ ،����
 . &.�� ،�"��; ?�ل ا���2د�x ا��6j�� 4 45 ا��I/��ر 5q�$ت وا���

: ا��)�� �� ��

�� 45 ذ�] �B[ ا��_��w ����2وق ا����"�فا��.�ع إ�& ��وط وأ?�Pم ا���2د ،���2(
: ا�!�وط وا�P?0م ��1�x� . A ذات ا���� و���أه�  �_�,

���ل
��ح ��& ا���AB ا��P�Oو,4 �!�آ� ا��I/��ر آ�  xا���2د� . ���� ،�"�$#�
���ل .2	� إ�& .62 
A ا�!�آ�ت ا���)� �"� وإن ��آ� ا��I/��ر آ�

h��l أي :�
�vو�� ���N�ا� zHاردة 45 ه�ت ا��
�: أي ا��_�ام ���)�����	
 ��j أو ���	
 ;P! �!2� �B 4ار ا���L0أو ا ��
	���ة أو �	) � . ���N�ا� zHه

x	�
�� دون إ�)�ر �t��� ���B ��j �"��ت ا��اردة q�اردة 45 ه. وا���ت ا��
�: �%��` ا��)�� �����ل I ��%�; أ�� 
�vو������آ� ا��I/��ر آ�N�ا� zH .

�[ ��A 45 أي 
�Pن، أو دو��، أو�

: B	; أي �_� أو آ��ن  ��اء 
�اw: أو  �"

�."M أو 
)�ة ����ز�A أو ��I_�ا ���� ���N�ا� zHأو أ��  إن ه ��
/��Iآ� ا�� :
�� أ�lى، �P�ن هHا ا���ز�A أو ا�2!� أو ا���ا�5 أو ا��I_�ام 
_��$ً� ����,�ن و ��6�7 h�<B ��Iم و�����ل أو أي 
: �5و�"� ا����ر آ�

��h�<أو ا����7 ا�� ��	ا� [�� :�L ��lوط ا����� :
1�; أو إ���$�ء أي ��ط ����. 

 

                                                                                    =�GH� � ا��       

��D�-ا���ح ا� JA�-ا�� 	ا���� 
��ن 

=�GH-ا� 
    

 �Kاء
� ا�	�1 أ�#: "5 C�� ع�
E" 20أن �*�ن ��F �>� :'G.ل ا� %

 ا���د"�
>20%  

J��L� 
 5�$ �" 1�� ا�	C�� ع�
E" 10% و 20أن �*�ن �>� :'G.ل ا� %

�� ا���د"�F 
10%–20%  

	��*� ا�	�1 أ�@ "5  C�� ع�
E" ا���د"�10أن �*�ن ��F �>� :'G.ل ا� %  0%–10%  

5��+� 
 5�$ �" ��!#% 1�� ا�	C�� ع�
E" 0أن �*�ن J��% 10% و :'G.ل ا� %

�� ا���د"�F �>� 
-10%–0%  

J�
 
� ا�	�1 %#!�� دون C�� ع�
E" 10أن �*�ن ��F �>� :'G.ل ا� %

 ا���د"�
<-10%  

 

 

 ]Bر ��l��
: B	; ه��� ��ق ا���ل ا��)�د��  ��l�
���ل ه& ��آ� �)�د��  37-11156ا��O/��ر آ�
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