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 فاض معدالت التشغيلارتفاع هوامش الربح اإلجمالي يخفف اثر انخ

ملٌون  816، حٌث بلغ صافً الدخل 7102سجلت الشركة نتائج متوافقة مع التقدٌرات للربع األول من 

% على اساس سنوي وثابت على اساس ربع سنوي4 ونعتقد أن نمو هوامش الربح 47..لاير، بارتفاع 

فقات التشغٌل4 فقد بلغت اإلجمالً قد عوض انخفاض معدالت التشغٌل أكثر من المتوقع وارتفاع ن

% نتٌجة الستعدادات 68، أقل من تقدٌراتنا البالغة 7102% فً الربع األول من .6معدالت التشغٌل 

% وهذا أعلى من .4.04 وبلغت هوامش الربح اإلجمالً 7102إغالق الصٌانة فً الربع الثانً من 

 4 7108% فً الربع الرابع من 3240% ومن 3243تقدٌراتنا البالغة 

  ٍيهٌٍٕ لاير،  816، حٍذ بهغ صافً انذخم 7102سضهج انشزكت َخائش يخٕافقت يع انخقذٌزاث نهزبع األٔل ي

% يٍ حقذٌزاث انًحههٍٍ .4.. ْٔذا أقم بـ% عهى اساص سُٕي ٔرابج عهى اساص ربع سُٕي47..بارحفاع 

 .ض يعذالث انخشغٍمَٔعخقذ أٌ ًَٕ ْٕايش انزبح اإلصًانً قذ عٕض اَخفايهٌٍٕ لاير.  838انبانغت 

  ٔقذ ارحفعج % يٍ حقذٌزاحُا0746أقم بـ، 7102يٍ  األٔلانزبع يهٌٍٕ لاير فً  0,256بهغج اإلٌزاداث .

عًهج يصاَع  ٔبُاًء عهى حساباحُاعهى أساص سُٕي.  %46.إال أَٓا اَخفضج % عهى اساص سُٕي 3148

حقذٌزاحُا  ٔيٍ 7108انزبع انزابع يٍ  ٍْٔذا أقم ي ،7102يٍ  ٔل% فً انزبع األ.6ٌُساب بًعذل حشغٍم 

ٍاَت فً انزبع انزاًَ يٍ هصنصاء َخٍضت السخعذاداث َٔعخقذ أٌ اَخفاض يعذالث انخشغٍم %. .684انبانغت 

ٌٕو ٔ  70. ٔقذ أعهُج ٌُساب عٍ إغالق نهصٍاَت فً ٔحذة صالٌكٕل االٌزٍهٍٍ ٔٔحذة األٔنٍفٍُاث نًذة 7102

% عهى 741، ارحفعج أسعار انبٕنً بزٔبٍهٍٍ ٔانبٕنً اٌزٍهٍٍ 7102نزبع األٔل يٍ عهى انخٕانً. ٔفً ا اٌاو 01

% عهى اساص ربع 745 االٌزٍهٍٍ % عهى اساص سُٕي. ٔارحفعج اسعار صالٌكٕل71-5اساص ربع سُٕي ٔ 

% عهى اساص ربع 0043بزٔبٍٍ -ٔاَخفضج ْٕايش انبٕنً بزٔبٍهٍٍ% عهى اساص سُٕي. 3641سُٕي ٔ 

  . % عهى اساص سُٕي(7143دٔالر )+ 816سُٕي إنى 

  ًْٔذا 3243، أعهى يٍ حقذٌزاحُا انبانغت 7102% فً انزبع األٔل يٍ .04.بهغج ْٕايش انزبح اإلصًان .%

. َٔعخقذ أٌ 7108% فً انزبع انزابع يٍ 3240إال أَّ أعهى يٍ  7108% فً انزبع األٔل يٍ 540.أقم يٍ 

ٔاَخفاض ٌكٕل االٌزٍهٍٍ قذ خف  يٍ أرز اَخفاض يعذالث انخشغٍم ارحفاع كفاءة انخشغٍم ٔححسٍ اسعار صال

 % عهى اساص ربع سُٕي(. 0043-بزٔبٍٍ )-ْٕايش انبٕنً بزٔبٍهٍٍ

  ًيهٌٍٕ لاير.  87347% عهى اساص ربع سُٕي إنى 542% عهى اساص سُٕي ٔ 7345ارحفع انزبح انخشغٍه

انخشغٍم أكزز يٍ انًخٕقع. َٔعخقذ أٌ االخخالف صاء َخٍضت % يٍ حقذٌزاحُا، َخٍضت الرحفاع َفقاث 640ْٔذا أقم بـ

 . ٔ حكانٍ  االَخاس إلعادة حصٍُ  انُفقاث انعايت ٔاإلدارٌت

  ،قٕائًٓا انًانٍت نهزبعٍٍ األٔل  باصزاء بعط انخغٍٍزاث فًقايج ٌُساب بعذ احباع يعاٌٍز انًحاسبت انذٔنٍت

%( ٔ 46.يهٌٍٕ لاير )+ 7042.ذٌٍ انزبعٍٍ إنى . ٔقذ حًج يزاصعت صافً انذخم ن7108ٓٔانزابع يٍ 

 %( عهى انخٕان041ًيهٌٍٕ لاير )+  81640

  شٌادة انطاقت اإلَخاصٍت نًصُع صالٌكٕل االٌزٍهٍٍ نيهٌٍٕ لاير  323، يُحج ٌُساب عقذ بقًٍت 7102فً يارص

 . 7106فً عاو  حكخًم االَشاءاث (. ٔيٍ انًخٕقع أٌ.014طٍ )+ 6514111إنى 

 بٍاث انسٓى ًْ: ححسٍ اسعار انبخزٔكًٍأٌاث ٔقٕة انًزكش انًانً ٔعٕائذ انخٕسٌعاث انضذابت عُذ أْى إٌضا

ٌٔخذأل انسٓى عُذ يكزر %. إال اٌ إغالق يصُع صالٌكٕل االٌزٍهٍٍ نهصٍاَت ٌعخبز يٍ أْى انًخاطز. 540

  يزِ. 0848، أعهى يٍ يخٕسظ انقطاع انبانغ 7102يزِ نـ 0640ربحٍت 
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 خر المستجداتآ

  زٌادة الوزن

 *50.4 السعر المستهدف )لاير(

 58.3 السعر الحالي )لاير(

 7108أكتوبر للسعر المستهدف  تحدٌثآخر *

 

 تفاصيل األسهم

 62/37  اسبوع 57نطاق سعري آلخر 

 8,739 القٌمة السوقٌة )ملٌون دوالر(

 563 األسهم المصدرة )ملٌون(

 لتداو  مدرجة فً سوق

 
 رشه 21 رأشه 3 شهر األداء السعري %

 37.3   (2.0)   4.4  مطلق

 36.6   (3.0)   3.8  نسبً
 

 دوالر   لاير  قيمة التداول )مليون(
 4.8   18.1  أشهر 3

 5.0   18.9  شهرا   07
 

 SE.2290  رمز رويترز
 YANSAB AB  رمز بلومبرج
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 مضاعفات التقييم

 16A 17E  18E 
Reported P/E (x) 14.2  18.1 18.8 

P/B (x) 2.0 2.0 2.0 
EV/EBITDA (x) 8.8 10.5 10.8 

Div Yield (%)  5.1 4.3 5.1 
  

 بحاد األْهً كابٍخالأانًصذر: 

 
 أداء سعر السهم
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 حذأل اانًصذر:

 ليةبيانات ما 

 انخغٍٍز% 1Q17E سُٕي% 1Q17A 4Q16A 1Q16A يهٌٍٕ لاير
 (12.6) 2,013 30.6 1,346 1,849 1,759 إٌزاداث

 (3.0) 751 19.9 607 687 728 انذخم اإلصًانً

 4.13 %37.3 (3.69) %45.1 %37.1 %41.4 ْٕايش انزبح اإلصًانً

 (9.1) 686 23.5 505 590 623 انزبح انخشغٍهً

 (2.4) 623 44.2 422 609 608 صافً انذخم

 (2.4) 1.11 44.2 0.75 1.08 1.08 ربح انسٓى
  

 الفرق بٌن النتائج المعلنة وتوقعاتنا ^المصدر: الشركة، تقدٌرات أبحاث األهلً كابٌتال4 
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 تقييمات األهلي كابيتال االستثمارية

 شهرا  القادمة 07% خالل الـ 05ل عائد متوقع ٌزٌد عن السعر المستهدف ٌمث زٌادة

 شهرا  القادمة 07% خالل الـ 01 % و هبوط متوقع أقل من 05السعر المستهدف ٌمثل عائد متوقع بٌن + محاٌد

 شهرا  القادمة 07% خالل الـ 01السعر المستهدف ٌمثل هبوط متوقع فً سعر السهم ٌزٌد عن  انخفاض

المتعلقة بالشركة و السوق بشكل عام4 ٌتم تحدٌد السعر المستهدف  شهرا 4 هذه األسعار تعتبر عرضة لعدد من عوامل المخاطرة  07للشركات خالل  قوم المحللون بوضع أسعار مستهدفةٌ السعر المستهدف
 شهرا  القادمة 07لكل سهم باستخدام طرق تقٌٌم ٌختارها المحلل و التً ٌعتقد أنها تمثل أفضل الطرق لتحدٌد السعر خالل الـ 

 خرىتعريفات أ

NR:  األهلً كابٌتال مستشارا  فً عملٌات اندماج أو استحواذ أو أٌة صفقات استراتٌجٌة غٌر مقٌم4 تم اٌقاف التقٌٌم االستثماري مؤقتا 4 هذه العملٌة تعتبر متوافقة مع األنظمة و القوانٌن و األحداث ذات العالقة كأن ٌكون
 األحداث األخرى4تكون فٌها الشركة أحد األطراف باإلضافة إلى بعض 

CS: تعلٌق التغطٌة4 قام األهلً كابٌتال بتعلٌق تغطٌة هذه الشركة 

NC: ٌقم األهلً كابٌتال بتغطٌة هذه الشركة مغٌر مغطى4 ل 

 

 هامة معلومات

ا دقٌقا عن آرائهم الشخصٌة بشأن األوراق المالٌ ة والشركات التً هً موضوع هذه الوثٌقة4 كما ٌشهدون  بأنه لٌس لدٌهم أو لشركائهم أو ُمعالٌهم )فً ٌشهد محررو هذه الوثٌقة بأن اآلراء التً أعربوا عنها تعبر تعبٌر 
صالح أطراف أخرى  قد تمتلك أوراق مالٌة هلً كابٌتال( أو الشركات التابعة لها لحال تواجدهم( أي انتفاع من األوراق المالٌة التً هً موضوع هذه الوثٌقة4 الصنادٌق االستثمارٌة التً تدٌرها شركة األهلً المالٌة )األ

أو أكثر من الشركات المذكورة أعاله4 محررو هذه  شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( أو الشركات التابعة لها قد تمتلك أوراق مالٌة أو أموال أو  صنادٌق ٌدٌرها طرف آخر  فً واحدة والتً هً موضوع هذه الوثٌقة4
ها أي سلطة إلدارتها4 إدارة االستثمارات المصرفٌة  بشركة أوراق ا مالٌة فً صنادٌق مطروحة للعامة تستثمر بأوراق مالٌة مشار إلٌها فً هذه الوثٌقة كجزء من محفظة متنوعة والتً لٌست لدٌهم علٌالوثٌقة قد ٌمتلكون 

ا لهذه الوثٌقة أو وردت بها4   األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( قد تكون فً طور طلب أو تنفٌذ خدمات مربحة للشر  كات التً إما أن تكون موضوع 

ط، و ال ٌجوز نسخها أو إعادة توزٌعها ألي شخص آخر4 ال تعد هذه الوثٌقة تم إصدار هذا الوثٌقة إلى الشخص الذي خصته شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال(  بها4 وتهدف هذه الوثٌقة إلى عرض معلومات عامة فق
ٌة للمتلق4ً و بصفة خاصة، فإن هذه الوثٌقة لم ٌتم إعدادها بهدف تلبٌة أي أو تحفٌزا فٌما ٌخص شراء أو بٌع أي ورقة مالٌة4 كما لم ٌؤخذ فً االعتبار عند إعداد هذه الوثٌقة مدى مالءمتها لالحتٌاجات االستثمارعرضا 

تشارة  طر، أو أي احتٌاجات أخرى ألي شخص ٌستلم هذه الوثٌقة4 و توصً شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( كل مستثمر محتمل  الحصول على اسأهداف استثمارٌة معٌنة، أو أوضاع مالٌة، أو قدرة على تحمل المخا
 هذه الوثٌقة قد أخذت فً االعتبار كل من المخاطر والعوائد المتوقعة4إن قانونٌة ، و خدمات مالٌة و محاسبٌة إرشادٌة والتً  ستحدد مدى مالءمة االستثمار الحتٌاجات  المستثمر4 أي توصٌات استثمارٌة ذكرت فً

 تلك وأن ٌقة،هذه الوث محتوٌات بالتحقق من منفردة كابٌتال األهلً  تقم لم ولكن موثوق بها، مصادر ٌعتقد بأنها من األهلً كابٌتال  قبل من تجمٌعها أو التوصل إلٌها تم قد الوثٌقة هذه فً الواردة واآلراء المعلومات
ا لذلك فإنه غٌر موجزة أو تكون قد المحتوٌات مدى نزاهة ودقة واكتمال وصحة المعلومات واآلراء الواردة فً هذه الوثٌقة4 إن  على باالعتماد ٌتعلق فٌما ضمنٌة أو معلنة سواء أي زعم أو ضمانة  ٌوجد ال كاملة، وتبع 

أو أي من التوقعات المالٌة، أو  مسئولة عن أي خسارة قد تنشأ من استخدام هذه الوثٌقة أو أي من محتوٌاتها، أو أي خسارة قد تنشأ عن أي معلومات ذات صلة بهذه الوثٌقة،شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( لن تكون 
قد ال تتحقق ألقصى حد تسمح به القوانٌن واألنظمة واجبة التطبٌق4 إن جمٌع اآلراء والتقدٌرات الواردة فً هذه الوثٌقة تقدٌرات القٌم العادلة، أو البٌانات المتعلقة بالنظرة العامة المستقبلٌة المذكورة فً هذه الوثٌقة والتً 

ا ٌعد ال استثمار ألي السابق األداء تمثل رأي و تقدٌر شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( بتارٌخ إصدار هذه الوثٌقة، وهً خاضعة للتغٌٌر دون إشعار مسبق4 إن المستقبلٌة4 إن قٌمة األوراق المالٌة،  للنتائج مؤشر 
ا، و من المحتمل أن ٌحصل المستثمر على مبلغ أقل من ذ ا أو هبوط   الرسوم بعض تفرض قد لك الذي استثمره فً األصل4 باإلضافة إلى ذلك، فإنهوالعائد الممكن تحقٌقه منها، وأسعارها وعمالتها ٌمكن أن تتغٌر صعود 

ال ٌجوز نسخ أي جزء من هذه الوثٌقة بدون تصرٌح كتابً من شركة األهلً ستثمار فً األوراق المالٌة4 كما أن التذبذب فً سعر العمالت ٌمكن أن ٌؤدي إلى تأثٌر سلبً على قٌمة أو سعر أو دخل الورقة المالٌة4 اال على
ي قٌود قد منها خارج المملكة العربٌة السعودٌة فً أي مكان ٌحظر توزٌعها بموجب القانون4 وٌتعٌن على متلقًٌ هذه الوثٌقة أن ٌطلعوا وٌلتزموا بأالمالٌة )األهلً كابٌتال( 4 كما ال ٌجوز توزٌع هذه الوثٌقة أو نسخة 

 تنطبق علٌها4 إن قبول هذه الوثٌقة ٌعنً موافقة المتلقً و التزامه بالقٌود السابق ذكرها4

، ٌجٌز للشركة التعامل بصفة أصٌل ووكٌل والتعهد بالتغطٌة، واإلدارة والترتٌب وتقدٌم المشورة 181.8-32هً شركة مرخصة من قبل هٌئة السوق المالٌة بموجب ترخٌص رقم  شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال(
 ، المملكة العربٌة السعودٌة4 00.65 ، الرٌاض 77708، ص ب  بالرٌاض  الملك سعودوالحفظ فً األوراق المالٌة4 وعنوان مركزها الرئٌسً المسجل: شارع 


