
 
 

 
 

أميانتيت العربية السعودية  شركة  

6102األول  الربع –تقرير إلحاقي  

  لاير 7.01 شهر 06خالل السعر المستهدف                                                              البيع

 نتائج الربع األولب أضرتالمخصصات 
 06 خاللأول خسارة لها حيث سجلت  ،6102األول من عام ية للربع عن نتائجها المال أميانتيت العربية السعوديةأعلنت شركة 

قابل ملاير  1.60بسبب المخصصات. جاءت النتائج المالية مفاجئة وسلبية حيث حققت الشركة خسارة للسهم الواحد تبلغ عام 
مختلفة بشكل  أتتالتشغيلية النتائج ال أن إعلى الرغم من هذه الخسارة، لاير.  1.61تقديراتنا التي أشارت إلى ربحية سهم بمقدار 

ال مقبوهذا االنخفاض يعتبر  حيث، اإليرادات الطفيف الحاصل في تراجعرغم الالهوامش التشغيلية  استقرتطفيف عن التقديرات. 
 في العراق، ضد الشركة نتيجة للدعوى المقامة مليون لاير 012بقيمة  محتمل مخصص ضخمبالنظر إلى بيئة األعمال الصعبة. 

إلى نتيجة  مليون لاير. 00 حتى االن جمالي المخصص المكون للقضيةإبلغ حيث ، 6100لعام ا لكامل أي ما يعادل صافي الدخل
قمنا بمراجعة . 6102وضوح الرؤية لما تبقى من عام باإلضافة الى عدم مستقبلية متشائمة النظرة ال كونتأن إنه من المحتمل ذلك ف

بسبب المخاوف المستمرة من  لاير 7.01لاير إلى  2.01من  للسهم السعر المستهدفلنخفض  6102-6102تقديراتنا لألعوام 
مرة مقابل  01.0عند  6102لعام لمجمل تقديراتنا ربحية متوقع  يتداول سهم أميانتيت عند مكررالدعوى القضائية والمخصصات. 

 نخفض التوصية إلى البيع.مرة.  01.0البالغ  للسوق مكرر ربحية المؤشر العام

 اإليرادات مع تراجع اإلنفاقانخفاض 

مليون لاير،  707شارت إلى تقديراتنا التي أدون ، لتأتي 6102في الربع األول من عام  لاير مليون 200بلغت اإليرادات 
تراجع بسبب  انخفاضا   نمو اإليرادات سجل% على أساس ربعي. 06 قدره على أساس سنوي وانخفاض %00قدره  بانخفاض

 طلباتهم. تسليم بطلب تأجيل العمالء كما قام بعض ،المشاريعالطلبات مع قيام العمالء بتعليق أو إلغاء 

 شغيلية التللنتائج انخفاض ضئيل 

ليأتي أقل % على أساس ربعي، 06 قدره % على أساس سنوي وانخفاض2 قدره مليون لاير، بانخفاض 016بلغ الدخل اإلجمالي 
دون من % 02.0هامش الدخل اإلجمالي  جاءمليون لاير، وذلك بسبب تراجع الطلبات.  000 بلوغه من تقديراتنا التي أشارت إلى

 مقاربا  بذلك ، ليأتي 6100الربع األول من عام نقطة أساس مقارنة ب 01 بمقدار السابق ولكن مع ارتفاعتغير يذكر مقارنة بالربع 
المبيعات. انخفض هامش الدخل  مزيجيعزى هذا التحسن في الهوامش إلى تحسن أسعار البيع باإلضافة إلى تحسن لتقديراتنا. 
 المصاريفسجلت . %2.1عند  6100لمسجل خالل الربع األول من عام باخالل الربع الحالي مقارنة  %2.0إلى التشغيلي 
مما ضغط  ،تكاليف اإلقراضالعمالت و تحويلخسائر بسبب المصاريف القانونية، وتكاليف وكالء الشركة، باإلضافة إلى  ارتفاعا  

  المتعلق بالدعوى المقامة في العراق.  عتيادياالغير اإلضافي  ذلك باستثناء المخصصعلى هوامش الدخل قبل احتساب الزكاة، و

 نتائج الربع األولباضرت  الغير اعتياديةالمخصصات 

 بالقضية تتعلق لمخصصات تسجيلها بعد ،6102 عام من األول الربع خالل لاير مليون 67 بمبلغ خسائر أميانتيت شركة حققت
 أن ظل في العام هذا من األول الربع في مبكرا   المخصصات هذه تسجيل يتم أن متوقعا   يكن لم. العراق في المقامة ضدها ةالقانوني

 بقيمة جزئية مخصصات بتسجيل الشركة قامت. الثاني الربع خالل النهائي الحكم يصدر أن المتوقع ومن جاريا   يزال ال االستئناف
 هذه تتضمن حيث العراق، في الشركة مع متعاون مقاول مع قانونية قضية وهي مستقبلية، طالباتم ضد تحوطا   لاير مليون 62

 األثر عن تداول موقع على لها بيان في أميانتيت شركة أعلنت". اتش بي ام جي تي دبليو بي" لها التابع األلماني الوكيل القضية
 .القادمة األرباع خالل كوينهاالمحتمل ت والمخصصات األرباح على المخصصات لهذه المتوقع

 تعديل التوصية إلى البيع وخفض السعر المستهدف 
ن تضر أضافة مخصصات جديدة من شأنها إن تقوم الشركة بتوزيع ارباح لهذا العام، حيث انه من المتوقع أمن الغير مرجح  

 1.26عند  6102لعام  المستقبلية لمجمل تقديراتنا مع ربحية السهم، مرة 06.1يبلغ  متوقع. طبقنا مكرر ربحية بصافي الدخل
لاير للسهم. بالتالي، نعيد تقييم توصيتنا للسهم من الشراء إلى البيع بسبب الغموض  7.01 البالغ السعر المستهدف لاير لنصل إلى

مقارنة  6102عام  فيوى له أقل مست من% 10الحاصل حول سهم الشركة. شهد سعر سهم الشركة ارتفاعا  ملحوظا  بنسبة 
 %. 01بارتفاع السوق بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

األساسية المالية البيانات  

*2018 *2017 *2016 

 

ديسمبر )مليون لاير(  12السنة المالية تنتهي في  1025  

 
 اإليرادات 2,750 2,725 2,730 2,745

قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالك دخلال 285 270 282 284  

 صافي الدخل 101 72 100 101

 ربحية السهم )لاير( 0.88 0.62 0.87 0.87

0.65 0.65 NA 0.65 )أرباح السهم الموزعة )لاير 

 القيمة الدفترية للسهم )لاير( 13.94 14.11 14.59 14.81

األصولمتوسط  العائد على 4% 4% 4% 4%  

 العائد على متوسط حقوق الملكية 11% 9% 9% 9%

9.9x 10.0x 13.9x 9.9x السعر / األرباح 

0.6x 0.6x 0.6x 0.6x السعر / القيمة الدفترية 

0.4x 0.4x 0.4x 0.4x السعر / اإليرادات 

10.4x 10.5x 11.0x 10.4x قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالك دخلقيمة المنشأة / ال  

1.1x 1.1x 1.1x 1.1x قيمة المنشأة / اإليرادات 

6102 -أبريل -60  

 

 نوره الخليفة
noura.f.al-kalifah@riyadcapital.com 

+966-11-203-6800 
 

  بالكرشنان سانتوش
santhosh.balakrishnan@riyadcapital.com 

+966-11-203-6809 
 

الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق  شركة

(17171-17المالية السعودية )رقم   

 إجمالي العوائد المتوقعة

لاير 04.8 0826-أبريل-08السعر في    

 العائد المتوقع لسعر السهم (%10.7)

األرباح الموزعة عائد %0.0  

 إجمالي العوائد المتوقعة (%10.7)
 

 بيانات السوق

لاير 22402/6400 أسبوعا   20أعلى/أدنى سعر خالل    

مليون لاير   القيمة السوقية 078 

مليون لاير   قيمة المنشأة 0,022 

 األسهم المتداولة 22242 مليون

77..%  األسهم المتاحة للتداول )األسهم الحرة( 

2,2.0.2 
شهرا  20متوسط حجم التداول اليومي )

 باآلالف(

8.2% ي المؤشر العام السعوديالوزن ف   

2160.SE  رويترزرمز الشركة في  

SAAC AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
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 المصدر: بلومبيرغ
 

االستثمار قطاع  مؤشر

 الصناعي

مؤشر تداول 

 العام
  أميانتيت

0826-أبريل-08 04.8 6,220 0,002  

 إجمالي التغير

شهور 6 (%15.5) (%15.1) (%22.7)  

 سنة (%33.6) (%32.1) (%44.4)

ناسنت (%47.7) (%32.4) (%51.5)  
 

 الفعلية  المتوقعة
)مليون  1026لعام  األولالربع 

 لاير(

 اإليرادات 611  717

اإلجماليالدخل  280 114                   

الدخلصافي  (27) 23  

0.20 

 

 

 ربحية السهم )لاير( (0.24)

 

*متوقعة)أ( نتائج أولية        
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 ةهيئ ، و المرخص لها بموجب نظام2929100101السجل التجاري رقم  بموجب هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة، و المالية الرياض 

 الموقع.  ةالسعودي العربية - المملكة الرياض، سنتر، البرستيج عمارة التخصصي، شارع فيومقرها ، 93939-03 ، ترخيص رقم يةالمال سوقال

  www.riyadcapital.com اإللكتروني

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع احتفاظ شراء قوي شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

  25% ≤ 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

15% ≤ 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

15% > 
 مقيد/ المراجعة تحت فيه مبالغ سعر

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحوظات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل : 

 

 بيان إخالء المسؤولية

 الواردة الوقائع أن لضمان العناية المعقولة كل اتخذت حين في. بها موثوق بأنه يعتقد مختلفة عامة ادرمص من نية بحسن التقرير هذا في الواردة المعلومات جمع تم

 البيانات دقة تضمن ال المالية الرياض فأن ذلك ومع عادلة ومعقولة، هي الوثيقة هذه في الواردة والتنبؤات واآلراء التوقعات وأن دقيقة هي التقرير هذا في

 ليس، التقرير هذا. خطأ أي من خالية أو كاملة هي التقرير هذا في الواردة المعلومات تتعهد أن ال المالية الرياض الخصوص، وجه وعلى ، مةالمقد والمعلومات

 اكتمال و/أو ، دالةو/أو ع دقة، على االعتماد عدم يجب فإنه عليه، وبناء. مالية أوراق أية لشراء عرض تقديم أو عرض للبيع أنه، على يفسر أن به المقصود وليس

 لن محتوياته، و أو التقرير لهذا استخدام أي عن ناجمة خسارة أي عن التزام أي تقبل وال مسؤوليتها تخلي المالية الرياض. التقرير هذا يحتوي عليها التي المعلومات

 هذا محتويات عن األحوال من أي حال في مسؤولين موظفين و ومسؤولين، ، مدراء من المالية الرياض منسوبي من أي يكون ولن مسؤولة المالية الرياض تكون

 إليها المشار األخرى األصول أو المالية األوراق في لهم استثمارات يكون قد أو عمالئها التابعة الشركات من أكثر أو احد أو موظفيها أو المالية الرياض. التقرير

 التقرير هذا في

 دون للتغيير عرضة فهي فقط وبالتالي التقرير هذا تاريخ في كما المالية الرياض لشركة الحالية اآلراء تمثل التقرير هذا في الواردة والتوقعات والتنبؤات اآلراء

 في ورد ما و التقرير، هذا في واردة التوقعات أو أو التنبؤات آراء أية مع متسقة تكون سوف المستقبلية األحداث أو النتائج بأن ضمان أي هنالك ليس. إشعار

 أو والنتائج منها التحقق يتم لم التي واالفتراضات التأكد وعدم المخاطر لبعض والتوقعات تخضع والتنبؤات اآلراء، هذه أن كما. فقط محتملة نتيجة يمثل التقرير

 بشكل كلي تختلف قد المستقبل في الفعلية األحداث

 لألداء مؤشرا ليس بالضرورة السابق األداء. بالتغييرات تتأثر أو/  و تتقلب قد التقرير اهذ في إليها المشار االستثمارات من أي، من الدخل أو ألي، القيمة

 األصل في المستثمر المبلغ من أقل ناتج على يحصلوا أن للمستثمرين يمكن لذلك، وفقا. المستقبلي

 في مشورة تقديم التقرير ال يقصد بهذا فإنه ولذلك،. معين مستثمر ألي المخاطرة ومستوى ، وأهداف ، ظروف يعتبر وال عام طابع ذات معلومات يقدم التقرير هذا

 قرار أي اتخاذ قبل.  بالقارئ الخاصة أو االحتياجات/و الخاصة االستثمارية األهداف أو/و الخاص المالي الوضع االعتبار بعين يأخذ وال االستثمار مجال

الضرورة  حسب آخرين مستشارين أي أو/و والقانونية المالية المجاالت في ذوي الخبرة من تقلةالمس المشورة على الحصول القارئ على يجب االستثمار بخصوص

  نظرا الن االستثمار في هذا النوع من األوراق المالية قد ال يكون مالئما لجميع األشخاص.

 الطبع حقوق ولوائح بموجب القواعد محمية فيه الواردة والتوقعات ؤاتوالتنب اآلراء و المعلومات وجميع جزئيا، أو كليا البحثي، التقرير هذا توزيع أو نسخ يحق ال

 والنشر

 

 


