
 
 

 
 

أميانتيت العربية السعوديةشركة    

5102ربع الثاني النتائج  –نظرة أولية  

 لاير  05.21 المستهدف حتى نهاية العامالسعر                                                                البيع 

 عودة الهوامش

يوليو بإيراداٍت جاءت قريبة من التوقعات، إال أن صافي  01في  5102للربع الثاني من العام  الماليةأعلنت شركة أميانتيت عن نتائجها 
% عن الربع المماثل من العام السابق، 6لاير في الربع الثاني بنمو قدره  1.00%. بلغت ربحية السهم 05الدخل فاق تقديراتنا بنسبة 
الهيكلة التي تقوم بها بشكل مرحلي  إعادة ة أميانتيت تجني ثمار عملياتالربع السابق. بدأت شرك مستوىولكنها جاءت قريبة من 

ومتدرج. هذه االستراتيجية ساعدت في تحسن الهوامش وإن كان بشكل طفيف، لكنها األفضل خالل الستة أرباع الماضية. نعتقد أن هذا 
ى نتأكد من استقرار هذا االتجاه اإليجابي، خاصة فيما يتعلق الربع سيفتح مجاالً إلعادة تقييم الشركة، لكننا سننتظر إلى نهاية العام حت

مبني على نموذج التدفقات النقدية  للسهم لاير 05.21بالنمو في أعمالها المحلية. نبقي على توصيتنا بالبيع بسعر مستهدف قدره 
، مقابل 5102لمجمل تقديراتنا لعام  رةم 06.0المخصومة، كما أن سعر السهم الحالي ليس مقنعاً حيث يتداول عند مكرر ربحية قدره 

 مرة.  06.0مكرر السوق السعودي البالغ 
 

 المبيعات المحلية تقود النمو

% عن الربع المماثل من العام السابق، وتراجع 6مليون لاير في الربع الثاني من هذا العام، بتراجع قدره  600بلغت إيرادات الشركة 
إشارة على أن الشركة تتخارج من االعمال ذات  إال أن هذه النتائج تقدم، هذا التراجع% عن الربع السابق. وعلى الرغم من 0قدره 

خارج المملكة. كنظرة أولية، فإن تأجيل انهاء بعض المشاريع في المملكة وفي بعض األسواق الخارجية إضافة إلى الهوامش المنخفضة 
كبيرة  اليورو أدت إلى ضعف اإليرادات. من المتوقع أن تشهد المشاريع المحلية نمواً خاصة مع تخصيص الحكومة الستثمارات  تذبذب

 لمياه. قطاعات البنية التحتية السيما مشاريع افي 
 

  رفع تشغيلي مرتفع

% عن الربع المماثل 2، بتراجع قدره لاير مليون 010ماليين لاير، قريبا من تقديراتنا التي كانت عند  012جاء الدخل اإلجمالي عند 
من العام السابق وعن الربع الماضي على السواء. التحسن في أسعار المنتجات والمزيج االستراتيجي في قطاع أنابيب الدكتايل دعم نمو 

شكل عام، بقيت % في الربع المماثل من العام السابق. ب02.1من مستوى  وذلك% 02.6الهامش، حيث نما هامش الدخل اإلجمالي إلى 
% 5المصاريف التشغيلية تحت السيطرة في ظل مرحلة إعادة الهيكلة المستمرة لقطاعات الشركة الخارجية. تراجع الدخل التشغيلي بنسبة 

مليون لاير، لكن جاء دون من التقديرات حيث تراجع  16% عن الربع السابق ليصل إلى 51عن الربع المماثل من العام السابق، وبنسبة 
% في الربع الثاني من هذا العام والذي خالف تقديراتنا على نحو 6.2إلى  في الربع الثاني من العام السابق %2.5لهامش من مستوى ا

 غير متوقع. 
 

 اتجاه إيجابي لألرباح

ثل من العام السابق، لكن % عن الربع المما6مليون لاير، بنمو قدره  50مليون لاير تقديراتنا التي كانت عند  56فاق صافي الدخل البالغ 

الشركة مؤشراً على تأثير اليورو حيث خسرت مليون لاير في عمليات لصرف العملة. نتائج بدون تغيير يذكر مقارنة بالربع السابق. أعطت 

أمراً ة كانت أميانتيت، لكن اإلعفاءات الضريبيألقت بظاللها على مليون لاير  1.5إضافة إلى ذلك، خسارة أحد الشركات التابعة مبلغ 

%، وعلى الرغم 0.3. التأثير الناتج عن كل التعديالت التي قامت بها الشركة ظهر في تحسن الهوامش حيث بلغ هامش صافي الدخل إيجابياً 

ادة لكن إع نقطة أساس مما يشير إلى احتمال تحسنه من هذه المستويات. بشكل عام، كان ربعاً جيداً، 51من ضآلته إال أنه ارتفع بمقدار 

 الوقت الحالي، لذا نوصي بالبيع. التقييم غير واردة في 
 
 
 
 

 

 

 

األساسية المالية البيانات  

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

 اإليرادات 2,726 2,697 2,724 2,751 

والزكاة واإلهالك واالستهالكالدخل قبل المصروفات البنكية  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 )أرباح السهم الموزعة )لاير 

 القيمة الدفترية للسهم ) لاير( 13.15 14.65 15.19 15.48

 العائد على متوسط األصول 2% 2% 2% 2%

على متوسط حقوق الملكيةالعائد  5% 5% 5% 6%  

14.9x 16.5x 16.7x 18.1x مكرر الربح 

0.9x 0.9x 0.9x 0.9x  مكرر القيمة الدفترية  

0.6x 0.6x 0.6x 0.6x السعر/ األرباح 

10.9x 11.3x 11.6x 10.7x  قيمة المنشأة /  الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك
 قيمة المنشأة / اإليرادات 1.0x 1.1x 1.1x 1.2x واالستهالك  

     

5102 -أغسطس  -15  

 إجمالي العوائد المتوقعة 

لاير  00.00 5102 -يوليو -01فيالسعر    

 العائد المتوقع لسعر السهم (6.2%)

األرباح الموزعة عائد 1.1%  

 إجمالي العوائد المتوقعة (6.2%)
 

 بيانات السوق

لاير 00.21/51.52 ً  25أعلى/أدنى سعر خالل   أسبوعا  

مليون لاير 0,211  القيمة السوقية 

مليون لاير 0,023   قيمة المنشأة 

مليون 002.2  األسهم المتداولة 

00.1%  األسهم المتاحة للتداول )األسهم الحرة( 

0,300.1 
 05متوسط حجم التداول اليومي )

 شهرا باآلالف(

1.5%  الوزن في المؤشر العام السعودي 

5061.SE  رويترزرمز الشركة في  

SAAC AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهمأداء   

 

بلومبيرغالمصدر:   
 

مؤشر  قطاع 

 التشييد والبناء

مؤشر 
 تداول العام

  أميانتيت

5102-يوليو-01 00.00 3,132 0,101  

 إجمالي التغير

شهور 6 (6.3%) (0.5%) (8.2%)  

 سنة (26.7%) (12.6%)  (23.4%) 

ناسنت 0.8% 15.7%  2.4%   

1025 الثانينتائج الربع  المعلنة  المتوقعة  

 اإليرادات 673 640

 الدخل اإلجمالي )مليون لاير( 105 103

 الدخل التشغيلي )مليون لاير( 46 57

 الدخل الصافي )مليون لاير( 26 23

 لاير (ربحية السهم )  1.00 1.51
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 أحمد الفوزان
ahmed.al-fozan@riyadcapital.com 

+966-11-203-6811 
 

 سناتوش بالكرشنان
santhosh.balakrishnan@riyadcapital.com 

+966-11-203-6890 
 

الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق  شركة

(07070-37المالية السعودية )رقم   

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

 السهم صنيفت

 ُ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 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 هذا. 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، 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 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، 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 المستقلة 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 والتنبؤات اآلراء و المعلومات وجميع جزئيا، أو كليا البحثي، التقرير هذا توزيع أو نسخ يحق ال

 والنشر

 

 


