
 
 

 
 

أميانتيت العربية السعوديةشركة    

1025 الثالثنتائج الربع  –نظرة أولية  

 لاير  2125 شهر 21السعر المستهدف خالل                                                              االحتفاظ

 أداء ممتاز

أكتوبر بإيراداٍت وصافي دخل فاقا التوقعات  21في  1025أميانتيت عن نتائجها المالية األولية للربع الثالث من العام  ةأعلنت شرك
لاير في الربع الثالث من العام الحالي،  0210% حيث بلغت ربحية السهم 11بدرجة كبيرة2 جاء صافي الدخل أعلى من تقديراتنا بنسبة 

% على أساس ربعي2 الزالت الشركة تحقق مفاجآت منذ بداية العام2 قمنا برفع التوصية 5سنوي وبنسبة % على أساس 55وبنمو بنسبة 
لاير والذي سبق اإلشارة إليه في تقريرنا السابق عن  2125على السهم من البيع الى االحتفاظ لكننا نبقي على سعرنا المستهدف عند 

دفعت  %25والبالغ  ة التي حققتها الشركة، لكن محدودية العائد على سعرنا المستهدفالقطاع2 كان رفع التوصية بسبب األرقام اإليجابي
% يعتبر جذابا2ً تواصل شركة أميانتيت 425عند  1025بنا للتوصية باالحتفاظ، على الرغم من أن عائد التوزيعات النقدية المتوقع لعام 

بنمو اإليرادات، وارتفاع الهوامش وانخفاض عمليات إعادة التقييم في الربع  بدأت تجني فوائدها حيثبوتيرة متسارعة عملية إعادة الهيكلة 
، أقل من مكرر سوق 1024وذلك لمجمل تقديراتنا لعام  2024الثالث من هذا العام2 يتداول سهم الشركة حالياً عند مكرر ربحية قدره 

نظراً لنمو األرباح2  2425ي لألثني عشر شهراً الماضية عند مرة وأقل من مكرر السهم الحال 2525األسهم السعودية والذي يتداول عند 
 سننتظر الربع الرابع من هذا العام قبل النظر في تغيير التوصية2 

 

 

 لتقديراتأعلى من اإيرادات 

مليون  515لتأتي أعلى من تقديراتنا التي كانت عند  1025مليون لاير في الربع الثالث من العام  466حققت الشركة إيراداٍت بلغت 
 % على أساس ربعي2 وعلى الرغم من النمو المتواضع في مبيعات الشركة المحلية2% على أساس سنوي، وبنسبة 1لاير، وبنمو قدره 

، إال أن المبيعات الخارجية شهدت نمواُ اكبر من المتوقع خالل الربع2 تواصل شركة أميانتيت تقديم مزيٍج من بسبب شهر رمضان المبارك
من خالل تنوع انتاجها من األنابيب بمقاسات مختلفة مما ينعكس على أحجام المبيعات بشكل إيجابي2 الزال مجال عمل الشركة المنتجات 

 . الرئيس مجاالً تنافسياً، إال أن الدخول في عقود طويلة األجل يعتبر مفيداً السيما مع عمالء مثل وزارة المياه وشركة أرامكو
 

 تحسن إيجابي للهوامش

% على أساس 51مليون لاير، بارتفاع كبير قدره  15مليون لاير، أعلى من تقديراتنا التي كانت عند  200جاء الدخل اإلجمالي عند 
% في الربع الثالث من 21نقطة أساس ليصل إلى  550% على أساس ربعي2 تحسن هامش الدخل اإلجمالي بمقدار 15سنوي، وبنسبة 

التحليالت  تبينبع المماثل من العام السابق2 الزالت التكاليف التشغيلية بشكل عام تحت السيطرة حيث % في الر20العام الحالي مقابل 
% على أساس سنوي 102مليون لاير بنمو قياسي قدره  62االولية أن ضبط المصاريف ساهم في تحسن الهوامش2 بلغ الدخل التشغيلي 

 نقطة أساس عن الربع السابق2  000% بارتفاع قدره 20% على أساس ربعي مع هامش دخل تشغيلي بلغ 55وبنسبة 
  

 لاير عن السهم 07.0مفاجأة إيجابية قد تقود لتوزيع 

% على 5% على أساس سنوي، وبنسبة 55مليون لاير، وبنمو قدره  12مليون لاير، ليأتي أعلى من تقديراتنا عند  16بلغ صافي الدخل 
مليون لاير، إال أن نمو صافي الدخل من  025أساس ربعي2 وعلى الرغم من تأثير صرف العملة والمصروفات البنكية التي بلغت 

مليون لاير يعتبر جيداً بالمقارنة مع الخسائر التي كانت في األرباع السابقة2 استقر هامش صافي الدخل عند  025الشركات الزميلة والبالغ 
% ليأتي قريباً من الهامش المحقق في الربع السابق، لكنه أعلى من هامش الربع الثالث من العام السابق2 بالنظر إلى هذه النتائج 5

%2 نبقي على التوصية باالحتفاظ 425لاير بعائد توزيعات نقدية يبلغ  0260التوزيعات النقدية إلى اإليجابية، فإنه من المتوقع أن تصل 
 % عند هذه المستويات2 25نظراً ألن العائد المتوقع سيكون عند 

 
 
 

 

 

 

األساسية المالية البيانات  

1027*  1026*  1025* ديسمبر )مليون لاير(  12السنة المالية تنتهي في  2014    

 اإليرادات 2,726 2,697 2,724 2,751 

 الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالك 250 259 261 282

 صافي الدخل  83  92  93  102

 ربحية السهم )لاير( 0.72 0.79 0.80 0.89

0.60 0.60 0.70 NA  الموزعة )لاير(أرباح السهم  

 القيمة الدفترية للسهم ) لاير( 13.15 14.65 15.19 15.48

 العائد على متوسط األصول 2% 2% 2% 2%

 العائد على متوسط حقوق الملكية 5% 5% 5% 6%

12.3x 13.6x 13.8x 15.2x مكرر الربح 

0.7x 0.7x 0.7x 0.8x  مكرر القيمة الدفترية  

0.5x 0.5x 0.5x 0.5x /األرباح السعر  

10.9x 10.9x 11.3x 11.6x  قيمة المنشأة /  الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك
 قيمة المنشأة / اإليرادات  1.12      1.14      1.13      1.11     واالستهالك  

     

1025 -أكتوبر -21  

 إجمالي العوائد المتوقعة 

لاير  20215 1025 -أكتوبر -28فيالسعر    

 العائد المتوقع لسعر السهم 14.2%

األرباح الموزعة عائد 6.4%  

%1024  إجمالي العوائد المتوقعة 
 

السوق بيانات  

لاير 20220/26200 ً  51أعلى/أدنى سعر خالل   أسبوعا  

مليون لاير 26145  القيمة السوقية 

مليون لاير 06045   قيمة المنشأة 

مليون 22525  األسهم المتداولة 

6625%  األسهم المتاحة للتداول )األسهم الحرة( 

2656226 
 21متوسط حجم التداول اليومي )

 شهرا باآلالف(

021%  الوزن في المؤشر العام السعودي 

1240.SE  رويترزرمز الشركة في  

SAAC AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهمأداء   

 

بلومبيرغالمصدر:   
 

مؤشر  قطاع 

 التشييد والبناء

مؤشر 
 تداول العام

  أميانتيت

1025-أكتوبر-28 20215 66610 2,754  

 إجمالي التغير

شهور 4 %(13.6) %(2120) %(27.7)  

 سنة %(31.1) %(1020)  %(36.2) 

 (21.2)%  (125) ناسنت %(17.5) %  

1025 الثالثنتائج الربع  المعلنة  المتوقعة  

 اإليرادات 677 595

 الدخل اإلجمالي )مليون لاير( 130 95

 الدخل التشغيلي )مليون لاير( 71 42

 الدخل الصافي )مليون لاير( 27 21

 السهم )لاير(ربحية  0210 0228
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 أحمد الفوزان
ahmed.al-fozan@riyadcapital.com 

+966-11-203-6811 
 

 سناتوش بالكرشنان
santhosh.balakrishnan@riyadcapital.com 

+966-11-203-6800 
 

الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق  شركة

(07070-37المالية السعودية )رقم   

متوقعة / ** معلنة*  
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(03030-73 رقم) ةالسعودي يةالمال سوقال ةهيئ ترخيص بموجب تعمل المالية الرياض شركة  

 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 في2 بها موثوق بأنه يعتقد مختلفة عامة مصادر 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 هذا2 خطأ أي من خالية أو كاملة هي التقرير هذا في الواردة المعلومات تتعهد أن ال المالية الرياض الخصوص، وجه وعلى ، المقدمة والمعلومات

 اكتمال و/أو ، و/أو عدالة دقة، على االعتماد عدم يجب فإنه عليه، وبناء2 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 الرياض2 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 الرياض2 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 ليس2 إشعار

 أو والنتائج منها التحقق يتم لم التي واالفتراضات التأكد وعدم المخاطر لبعض والتوقعات تخضع والتنبؤات اآلراء، هذه أن كما2 فقط محتملة نتيجة يمثل التقرير

 بشكل كلي تختلف قد المستقبل في الفعلية األحداث

 لألداء مؤشرا ليس بالضرورة السابق األداء2 بالتغييرات تتأثر أو/  و تتقلب قد التقرير هذا في إليها المشار االستثمارات من أي، من الدخل أو ألي، القيمة

 األصل في المستثمر المبلغ من أقل ناتج على يحصلوا أن للمستثمرين يمكن لذلك، وفقا2 المستقبلي

 في مشورة تقديم التقرير ال يقصد بهذا فإنه ولذلك،2 معين مستثمر ألي المخاطرة ومستوى ، وأهداف ، ظروف يعتبر وال عام طابع ذات معلومات يقدم التقرير هذا

 قرار أي اتخاذ قبل2  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 المستقلة المشورة على الحصول القارئ على يجب االستثمار بخصوص

  نظرا الن االستثمار في هذا النوع من األوراق المالية قد ال يكون مالئما لجميع األشخاص2

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

 2والنشر

 

 


