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 الزميلة لشركاتل متفوق أداء
 01تاريخ في  6102أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية عن نتائجها المالية األولية للربع الثاني من عام 

على % 01 انخفاض و على أساس سنوي %.. تهلاير بانخفاض نسب 13.0عند  ، حيث جاءت ربحية السهميوليو
، وجاء لاير مليون .13متفوقاً على تقديراتنا التي كانت عند  لاير مليون 30036 أتى صافي الدخل عند أساس ربعي

أداء  تحسنأن  ولية، نعتقداأل تنانظرمن خالل مع تقديراتنا3  اً التشغيلي متوافق دخلوال الدخل اإلجماليكل من 
اسية بسبب ك ضعف في أعمال الشركة األسلالشركات الزميلة أدى إلى تحسن في أداء الشركة، في حين كان هنا

ثر3 تبدو حول األ توضيحلمزيد من المن أجل اننتظر صدور القوائم المالية المفصلة  3أثر شهر رمضان المبارك
 مرة لمجمل 12.8 بلغالشركة ي مكرر ربحية حيث أن ،مستويات األسعار الحالية عندتقييمات الشركة مكلفة 

مرة على التوالي3 قمنا  0032و مرة  0630 زجاج الخليج وزجاج مجان عندشركتي مقارنة ب 6102عام  تقديراتنا
للسهم  المتوقعالعائد محدودية تقييمات الشركة و بتخفيض توصيتنا من الشراء إلى الحياد وذلك بسبب القلق حول

 %23 نسبة عند

 التوقعات نم قريبة اإليرادات
التي كانت تشير إلى  ع أن تكون قريبة من تقديراتنالم يتم اإلعالن عن إيرادات الشركة بعد إال أنها من المتوق

3 من المتوقع أن تحافظ الشركة على معدل استخدام مالئم لمصانعها الجديدة والقديمة وذلك لاير مليون 62 بلوغها
، مما يعطي إشارة إلى نمو خطوط 6102بعد إنجاز نفقاتها المالية للخط الثاني للشركة في الربع الثالث من عام 

 66إلى  60الزجاجية ما بين  3 نتوقع أن تكون أحجام مبيعات العبوات6102اإلنتاج في الربع الثاني من عام 
 لتكون، لاير مليون 3.الربع األول من العام الحالي  إيرادات جاءت3 6102مليون طن خالل الربع الثاني من عام 

 3لاير مليون 62 التي بلغتالربع الثاني من العام الماضي ب مقارنةأقل 

 الرئيسية األعمال في ءبط
 بانخفاض% على أساس سنوي و3 نمو بلغت بنسبة لتوقعاتنا ليأتي متوافقاً معمليون لاير  232اإلجمالي  دخلبلغ ال
كانت تشير إلى  تيتوقعاتنا وال ليتماشى معمليون لاير  .23التشغيلي  دخل% على أساس ربعي3 بلغ ال.6 قدره

 % على أساس ربعي3 على الرغم من6.% على أساس سنوي و 3 انخفاض ويسجل نسبة مليون لاير 236 بلوغه
طاع الزجاج )الشركات قإال أن  الخليجدول  و دولة االمارات نظرة المستقبلية لقطاع التشييد والبناء فيضعف ال

لتفوق االرباح على  اساسياً  مما كان عامالً  6102،نسبياً خالل الربع الثاني من العام  اً جيد الزميلة( سجلت أداءً 
 كانت عندالتي أعلى من تقديراتنا  خالل الربع الثاني ليأتيمليون  0036تقديراتنا3 سجلت الشركة صافي دخل بلغ 

 % على أساس ربعي013ساس سنوي و % على أ.. اقدره انخفاضويسجل بذلك مليون لاير  .13

 أداء الشركات التابعة أدى إلى تفوق النتائج
مليون لاير خالل الربع األول من العام الحالي ومن المتوقع أن  232قدره  دخلسجلت الشركات التابعة صافي 

ت التابعة 3 من المحتمل أن يستمر أداء الشركافي الربع الثاني مليون لاير 236 سن مساهمتهم في األرباح إلىتتح
أداء الشركات التابعة على مدى الربعين السابقين يتضح الربع السابق3 بالنظر إلى  ئها خالللهذا الربع ليواكب أدا

رباحاً أبعد أن سجلت  6102الثاني من عام المتفوق في الربع  أدائها جلف جارد شركة أنه من المتوقع أن تكرر
مليون لاير في الربع الرابع من العام الماضي3  0320مليون لاير في الربع األول مقابل خسارة قدرها  632بلغت 
مليون لاير في الربع األول من عام  .3.من مضاعفة مساهمتها إلى مستوى  جارديان رأس الخيمة شركة قاربت
ت نؤمن بأن 3 في ظل هذه التوقعا6102مليون لاير في الربع الرابع من عام  030بعد أن ساهمت بمقدار  6102

 بالربحية إلى االرتفاع3 تدفع نالشركات البديلة هي م

 المتوقع العائدمحدودية  بسبب الحياد إلى التوصية تغير
بسبب  من الشراء إلى الحياد توصيتنا قمنا بخفض إال أننالاير  .6حافظنا على السعر المستهدف لسهم الشركة عند 

 بمقدار 6102لنصف األول من عام لالشركة عن توزيع أرباح 3أعلنت %2 والبالغ للسهمالعائد المتوقع  محدودية
، %3 مع ذلك231 قدره اً عائد لمجمل العام ويحقق بذلكلاير لكل سهم  0321ما يعادل  أي ،لكل سهم لاير 1302

3 نوصي المستثمرين بالنظر إلى مجال للنموعطي ال يمما  مستويات األسعار الحالية عندتبدو تقييمات الشركة مكلفة 
 على العائد3 السهم بناءً 

 )زجاج( الوطنية الزجاجية الصناعات شركة
 1922 الثاني الربع نتائج – إلحاقي تقرير 

 
 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 6102 يوليو 61 في سعرال 21.80

 العائد المتوقع لسعر السهم %5.6

 عائد األرباح الموزعة %6.9

 إجمالي العوائد المتوقعة %12.5
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعاً  26أعلى/أدنى سعر خالل  15.90/40.80

 )مليون لاير( القيمة السوقية 654

 )مليون لاير(قيمة المنشأة   694

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 30.0

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  73.8%

 (شهر 06)متوسط حجم التداول اليومي  239,600

ZOUJAJ AB رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

 )مليون لاير( 6102الربع الثاني لعام نتائج  المتوقعة المعلنة

 الربح إجمالي  8.8 8.8

 الربح التشغيلي 5.2 5.3

  صافي الدخل 9.3 11.2

 )لاير(ربحية السهم  0.31 0.37
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زجاج  المؤشر العام مؤشر القطاع
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زجاج المؤشر العام مؤشر القطاع

 التوصية حياد
لاير 00.22 شهر 21السعر المستهدف خالل    

 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

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

21%  21%  21% صوللعائد على متوسط األا   اإليرادات 103 102 191  

12%  12%  10%  EBITDA** 30 32 34  العائد على متوسط حقوق الملكية 

x11.3 x12.8 x14.5 صافي الدخل 45 52 52  مكرر الربحية 

x1.4 x1.5 x1.3 ربحية السهم 2350 2339 2373  مكرر القيمة الدفترية 

x20.4 x21.7 x27.2 **EBITDA / أرباح السهم الموزعة 2350 2350 2350  قيمة المنشأة 

x6.2 x6.9 x6.3 القيمة الدفترية للسهم 13.21 14.12 15.38  قيمة المنشأة / اإليرادات 

              
 * متوقعة

واالستهالك ** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك  

 * متوقعة 

واالستهالك ** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك  
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  )زجاج( الوطنية الزجاجية الصناعات شركة
1922 الثاني الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

 %21+ أكبر من

% و      21بين + المتوقعة اإليرادات إجمالي

- 21% 

 اقل من المتوقعة اإليرادات إجمالي

- 21% 
 مقيد/ المراجعة تحت

 

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

 

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

 
 

المسؤوليةبيان إخالء   

 

لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التقرير تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها3 في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

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

د به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ3 هذا التقرير ليس، وليس المقصو

لرياض المالية تخلي ية أوراق مالية3 وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير3 اتقديم عرض لشراء أ

مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض المالية من مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية 

لشركات التابعة او عمالئها قد يكون مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير3 الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من ا

 .المشار إليها في هذا التقريرلهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى 

الي فهي عرضة للتغيير دون إشعار3 ليس هنالك اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

أية آراء او التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط3 كما أن أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع 

 .كلي في المستقبل قد تختلف بشكل هذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية

لضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي3 وفقا لذلك، يمكن القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات3 األداء السابق ليس با

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

ة في مجال االستثمار م معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين3 ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورهذا التقرير يقد

اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على القارئ وال يأخذ بعين االعتبار الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ 3 قبل 

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

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .لطبع والنشرهذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق ا ال يحق نسخ أو توزيع

 

 

، ومقرها في شارع التخصصي،  73-93939هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم  ، والمرخص لها بموجب نظام  2929170174الرياض المالية هي شركه سعودية ذات مسئولية محدودة ، وبموجب السجل التجاري رقم  

العربية السعودية 3 الموقع االلكتروني -عمارة البرستيج سنتر، الرياض، المملكة   www.riyadcapital.com 
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