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 عالمات العودة من جديد
، حيث حققت الشركة صافي خسارة 6102أعلنت شركة الخزف السعودي عن نتائج ضعيفة للربع الرابع من العام 

رة . أتى صافي الخساالتشغيليةالعمليات صعيد  أناا حققت بعضا من التحسن على للربع الثاني على التوالي، إال
مليون لاير. على  01يبلغ ربح صافي كانت تشير إلى تحقيق  التي و لتقديراتنامليون لاير معاكساً  02.دار قبم

ثر االرتفاع في اإليرادات مدعوماً من إشاد الربع الرابع تحسناً ملحوظاً، على  ،السابقعكس األداء التشغيلي للربع 
بناًء على  6102والعام  6102ة تقديراتنا للفترة ما بين العام قمنا بمراجعالسخانات. و السيراميكقطاعي مبيعات 

 60.11لاير للسام مقابل  62.11وظ في أداء الشركة. مما ترتب عليه رفع السعر المستادف إلى التحسن الملح
مرتفع سابق، إال أننا نبقي على توصيتنا بالحياد، حيث يتداول السام عند مكرر ربحية مستقبلي لاير للسام في ال

 مرة. 00.1مقارنًة بمكرر ربحية السوق والبالغ  مرة 61.2يبلغ  6102للعام 

 % على أساس ربعي05تحسن اإليرادات بنسبة 
انخفاض  بنسبةعلى أساس ربعي و% 51للربع الرابع بنسبة نمو تبلغ  لاير مليون 151بلغت اإليرادات مستوى 

نتيجًة  .مما أثر سلبيا على األسعار ومعدالت الطلب أثر العوامل الموسمية بسبب% على أساس سنوي، 05تبلغ 
واألرقام الفعلية إلى التفاوت بين تقديراتنا يعود سبب مليون لاير.  682البالغة على تقديراتنا اإليرادات لذلك تفوقت 

بق. مقارنًة بالربع الساعلى التوالي  %12وبنسبة %010بنسبة  السيراميكاعي السخانات وارتفاع إيرادات قط
على  .لاير مليون 080ع السابق والبالغ مليون لاير مقارنًة بالرب 605مستوى  سيراميكبلغت إيرادات قطاع ال

ل ذلك بالتأثير السلبي ألحجام دون مستوى إيرادات الفترة نفساا من العام السابق، نعلأتت أناا م من ذلك، إال الرغ
العوامل اإليجابية للشركة في المستقبل أهم  اً على مستويات األسعار.الواردات الصينية المرتفعة مما يأثر سلب

يعطي % مما 05% وحتى 5تتراوح ما بين  االستيراد، قيام الحكومة السعودية بفرض ضريبة على القريب
من وسع الشركة في قطاع األدوات الصحية دعم ت ،ذلكباإلضافة إلى  في األسعار.تنافسية مصنع المحلي ميزة ال

مليون لاير للربع الثالث إلى مستوى  56من مستوى إيرادات القطاع المستقبلي لإليرادات، حيث تضاعفت نمو 
 .الحاليالعام مليون لاير للربع الرابع من  015

 طاع السخانات أداء جيد لق
حدة انكماش الاامش لقطاع السيراميك، لينخفض بذاك الاامش من خفف ليتحسن الاامش اإلجمالي لقطاع السخانات 

نقطة أساس. انخفض الاامش اإلجمالي  221مقارنًة بالربع الثالث والبالغ نقطة أساس  081اإلجمالي بمقدار 
انخفض  على الرغم من ارتفاع التكاليف الثابتة.وذلك ، %61العام السابق والبالغ ب% للربع مقارنًة 66لمستوى 

% للربع، بينما شاد هامش قطاع 08بع السابق إلى مستويات % في الر60هامش قطاع السيراميك من مستويات 
. ليبلغ بذلك الدخل %10% إلى مستويات 11السابق من مستويات  بالربعمقارنة في الاوامش اتساعاً السخانات 

% على أساس 12% على أساس سنوي و بارتفاع بنسبة 00مليون لاير بانخفاض بنسبة  22اإلجمالي مستوى 
ربع، مليون لاير لل 2.6مليون لاير. حققت الشركة دخل تشغيلي يبلغ  22تقديراتنا البالغة  ليخالف بذلكربعي، 

حول بذلك ليمليون لاير  60صافي خسارة تبلغ  السيراميكحقق قطاع ليخلف بذلك الخسارة التشغيلية للربع السابق. 
إلى  ،للربع السابق(لاير مليون  6مليون لاير للربع )مقارنًة برحية تبلغ  05لمستوى قطاع السخانات ربحية ارتفاع 

  .مليون لاير 2 تبلغلشركة لصافي خسارة 

 الحيادعند التوصية  إبقاءلاير،  27السعر المستهدف إلى  رفع
 6102لعام خالل ااء العمليات دالمتوقع ألتحسن البناًء على لاير  62.11لسعر المستادف للسام إلى قمنا برفع ا
المشاريع المعلقة خالل العام، بدء قد تقوم الحكومة بوف اتجاه األسعار. االمخ تراجعارتفاع الطلب وبمدعوماً 

لاير  1.5مقارنًة بتقديراتنا للتوزيعات النقدية البالغة بالاإلسكان. يع باإلضافة إلى التركيز المستمر على مشار
من تقديراتنا لتوزيعات  رفعنا .مفاجئة إيجابيةيعتبر  6102 عن العامللسام رياالً واحدا إعالن توزيع فإن للسام، 
 إجمالي العوائد أن إالعلى الرغم من ذلك،  %.1.0للسام، عند عائد توزيعات يبلغ لاير  0لتبلغ  6102العام 

 توصيتنا بالحياد.يحثنا على إبقاء  (%06)السلبي عند 
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 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 6102يناير  65 في سعرال 31.81

 العائد المتوقع لسعر السام (%15.3)

 عائد األرباح الموزعة %3.1

 إجمالي العوائد المتوقعة (%12.1)
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعاً  56أعلى/أدنى سعر خالل  0 .42.1/23

 )مليون لاير( القيمة السوقية 0,909

 )مليون لاير(قيمة المنشأة   2,367

 )مليون سام( األسام المتداولة 50

 )األسام الحرة(األسام المتاحة للتداول  76.0%

 (شار 06)متوسط حجم التداول اليومي  406,039

SCERCO AB رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

 )مليون لاير( 2502لعام  الرابعالربع نتائج  المتوقعة المعلنة

 اإليرادات 283 799

 الربح إجمالي  66 36

 الربح التشغيلي 02 3

  صافي الدخل 09 (6)

 )لاير(ربحية السام  0.2 (9102)
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 التوصية حياد
لاير 27.00 شار 02السعر المستادف خالل    

 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

ديسمبر  10 2015 2016 2017*              )مليون لاير(ديسمبر  10 2015 2016 2017*    

صوللعائد على متوسط األا %15 %1 %3  اإليرادات  1,658  1,793  1,207  

 EBITDA**  453  269  208  العائد على متوسط حقوق الملكية %15 %1 %4

x29.3 x67.3 X9.6 صافي الدخل  284  29  73  مكرر الربحية 

x0.8 x0.8 x0.8 ربحية السام  5.68  0.99  1.53  مكرر القيمة الدفترية 

x01.7 X0.3 x9.4 **EBITDA / أرباح السام الموزعة  2.00  0.00  0.90  قيمة المنشأة 

x2.9 x1.0 x1.5 القيمة الدفترية للسام  38.00  37.99  38.93  قيمة المنشأة / اإليرادات 

              
 * متوقعة

واالستاالك ** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك  

 * متوقعة 

واالستاالك ** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك  
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 السام تصنيف

 غير ُمصّنف بيع حياد شراء

 إجمالي العوائد المتوقعة

 %05+أكبر من 

و       %05إجمالي العوائد المتوقعة بين +

- 05% 
 تحت المراجعة/ مقيد %05 -إجمالي العوائد المتوقعة اقل من 

 

 أيضاً  *تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى

 

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

 
 

 بيان إخالء المس ولية

 

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

الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنب ات 

على أنه، عرض للبيع أو  د به أن يفسرالخصوص، الرياض المالية ال تتعاد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصو

اا هذا التقرير. الرياض المالية تخلي تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي علي

ر أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مس ولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من مس وليتاا وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لاذا التقري

لشركات التابعة او عمالئاا قد يكون مدراء ، ومس ولين، و موظفين مس ولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفياا أو احد أو أكثر من ا

 .رات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إلياا في هذا التقريرلام استثما

الي فاي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك اآلراء والتنب ات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

محتملة فقط. كما أن  أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنب ات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد في التقرير يمثل نتيجةأي ضمان بأن النتائج 

 .ألحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كليهذه اآلراء، والتنب ات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق مناا والنتائج أو ا

لضرورة م شرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إلياا في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس با

 .لمبلغ المستثمر في األصلللمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من ا

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

صة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على القارئ وال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخا

ر في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثما

  .ئما لجميع االشخاصاليكون مال

 .لقواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنب ات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب ا

 

 

، ومقرها في شارع التخصصي،  73-93939، والمرخص لاا بموجب نظام هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم   0909270273رقم  الرياض المالية هي شركه سعودية ذات مسئولية محدودة ، وبموجب السجل التجاري 

العربية السعودية . الموقع االلكتروني -عمارة البرستيج سنتر، الرياض، المملكة   www.riyadcapital.com 
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