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 بن رددالبسبب خسائر قطاع المعادن و مصاريف غير متكررة نتائج ال فضع

ملٌار  3.7، حٌث بلغ صافً الدخل 7107أعلنت سابك عن نتائج أقل من التوقعات للربع الثانً من عام 

% على أساس ربع سنوي. وهو أقل بدرجة 79.7% على أساس سنوي و 75.7نخفاض بنسبة إلاير، ب

ملٌار لاير. ونعتقد بأن الخسائر فً قطاع المعادن و  4.5ن تقدٌرات األهلً كابٌتال البالغة ملحوظة ع

ملٌون لاير المتعلقة بشركة ابن رشد أدت إلى هذا التراجع. وبلغ  778المصارٌف الغٌر متكررة البالغة 

 .%35.1لبالغ بالمقارنة مع تقدٌرنا ا 7107% فً الربع الثانً من عام 31.8هامش الربح اإلجمالً 

  يهُاس لاير،  3.7، دُذ بهغ صافٍ انذخم 7107أػهُج صابك ػٍ َخائج ألم يٍ انخىلؼاث نهشبغ انزاٍَ يٍ ػاو

% ػهً أصاس سبغ صُىٌ. وهى ألم بذسجت يهًىصت يٍ 79.7% ػهً أصاس صُىٌ و75.7باَخفاض لذسِ 

يهُاس لاير ػهً انخىانٍ. وَؼخمذ بأٌ  4.7و لاير  يهُاس 4.5حمذَشاث األههٍ كابُخال وآساء انًذههٍُ انخٍ بهغج 

بضبب انخضائش فٍ لطاع  ( هايش انشبخ اإلجًانٍ انزٌ كاٌ ألم يٍ انخىلؼاث خصىصا  0هزا انخشاجغ َخج ػٍ 

 يهُىٌ لاير انًخؼهمت بششكت ابٍ سشذ. 778( انًصاسَف انغُش يخكشسة انبانغت 7انًؼادٌ و 

   ػهً أصاس سبغ صُىٌ. 5.7% ػهً أصاس صُىٌ و 3.3ض لذسِ يهُاس لاير، باَخفا 35.0بهغج انًبُؼاث %

% 88ػهً دضاباحُا، بهغج يؼذالث حشغُم يصاَغ انبخشوكًُاوَاث َضبت  يغ حمذَشَا. واػخًادا   وكاٌ رنك يخىافما  

 ، وحمذَشاحُا.7107، يا َخىافك يغ انشبغ األول يٍ انؼاو 7107فٍ انشبغ انزاٍَ يٍ ػاو 

 فٍ انشبغ انزاٍَ 35.6%. وهزا َماسٌ بُضبت 35.1% ألم يٍ حمذَشَا انبانغ 31.8نٍ بهغ هايش انشبخ اإلجًا %

. وَؼخمذ بأٌ حشاجغ هايش انشبخ اإلجًانٍ َؼزي 7107% فٍ انشبغ األول يٍ ػاو 37.7، و7106يٍ ػاو 

هايش ( اَخفاض 3بىنٍ بشوبُهٍُ و  -( اَخفاض هىايش بشوبا7ٌ( اسحفاع انخضائش فٍ لطاع انًؼادٌ، 0إنً 

، أػهٍ لطاع انًؼادٌ ػٍ 7107انشبخ فٍ لطاع األصًذة بضبب حشاجغ أصؼاس انُىسَا . فٍ انشبغ انزاٍَ يٍ ػاو 

، 7106يهُىٌ لاير فٍ انشبغ انزاٍَ يٍ ػاو  86يهُىٌ لاير يمابم صافٍ سبخ بهغ  483صافٍ خضائش بهغج 

 .7107يهُىٌ لاير فٍ انشبغ األول يٍ ػاو  34.7وخضاسة 

 ػهً أصاس 35.1% ػهً أصاس صُىٌ و 76.7َخفاض لذسِ إيهُاس لاير، ب 5.4سباح انخشغُهُت بهغج األ %

يهُاس  5.4يهُاس لاير. وبهغج َفماث انبُغ وانُفماث انؼايت واإلداسَت  7.0سبغ صُىٌ، وهى ألم يٍ حمذَشَا انبانغ 

، ونكُها أػهً يٍ حمذَشَا انبانغ 7107، يا َخىافك يغ انشبغ األول يٍ ػاو 7107لاير فٍ انشبغ انزاٍَ يٍ ػاو 

يهُىٌ لاير حخؼهك بششكت ابٍ سشذ.  778يهُاس لاير. وحأرشث انُفماث انخشغُهُت بصىسة صهبُت بشطب يبهغ  5.7

يهُىٌ  715.9يهُىٌ لاير و  375.5بًبهغ  وأػهُج انششكت ػٍ اَخفاض فٍ لًُت أصىل ششكت ابٍ سشذ أَضا  

 % يٍ ششكت ابٍ سشذ.48.0انخىانٍ. وحًخهك صابك ػهً  7106وػاو  7105لاير فٍ ػاو 

  سبغ صُىٌ  % ػهً أصاس4.5، اَخفضج أصؼاس انبىنٍ بشوبُهٍُ بُضبت 7107فٍ انشبغ انزاٍَ يٍ ػاو

% ػهً 4.1 دوالس، فٍ دٍُ اَخفضج أصؼاس انبىنٍ إَزهٍُ بُضبت 0,117% ػهً أصاس صُىٌ( نخبهغ 7,9)+

% ػهً 70.3دوالس. واَخفضج أصؼاس انُىسَا بُضبت  0,001نخبهغ  أصاس سبغ صُىٌ )رابخت ػهً أصاس صُىٌ(

% ػهً أصاس سبغ 6.7بىنٍ بشوبُهٍُ بُضبت -دوالس. واَخفضج هىايش بشوباٌ 701أصاس سبغ صُىٌ نخبهغ 

 دوالس. 571% ػهً أصاس صُىٌ نخبهغ 03.9صُىٌ و 

  انُىادٍ اإلَجابُت انشئُضُت نهضهى فٍ  لاير. وحخًزم 98.4َبمٍ ػهً حىصُخُا بانذُاد نضهى صابك وصؼش يضخهذف

فٍ أصؼاس  ةًضخًشان اثمهبلىة انًشكز انًانٍ وانخؼشض نألصىاق انؼانًُت. ونكٍ انخطش انشئُضٍ َخًزم فٍ انخ

 03.5انبانغ  انُظشاء، أٌ أػهً يٍ يخىصط 7108يشة نهؼاو  05.3. وَخذاول انضهى ػُذ يكشس سبذُت انُفط
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  الحٌاد

 4.89 السعر المستهدف )لاير(

 100.1 السعر الحالي )لاير(

 (1.7) (%) الفرق عن السعر المستهدف

 

 تفاصيل األسهم

 105/76  اسبوع 57نطاق سعري آلخر 

 80,048 القٌمة السوقٌة )ملٌون دوالر(

 3,000 )ملٌون(األسهم المصدرة 

 تداول  مدرجة فً سوق

 
 رده 21 رأده 3 دهر األداء السعري %

 17.6   4.3   (2.2)      مطلق

 6.0  0.9  1.2      نسبً
 

 دوالر   لاير  قيمة التداول )مليون(
 100.7 377.7      أشهر 3

 98.7  370.1    شهرا   07
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 مضاعفات التقييم

 16A 17E  18E 
Reported P/E (x) 16.8 15.4 15.4 

P/B (x)  1.9 1.8 1.8 
EV/EBITDA (x)  8.0 7.8 7.7 

Div Yield (%)  4.0 5.0 5.0 
  

 بذاد األههٍ كابُخالأانًصذس: 

 
 أداء سعر السهم
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 بيانات مالية 

 سبغ صُىٌ انخغُُش% 2Q17E صُىٌ 2Q17A 2Q16A يهُىٌ لاير

 (5.2) (0.0) 35,053 (3.3) 36,260 35,050 اإلَشاداث

 (21.5) (12.1) 12,280 (16.4) 12,900 10,790 انذخم اإلجًانٍ

 (6.40) (4.25) %35.0 (4.79) %35.6 %30.8 هىايش انشبخ اإلجًانٍ

 (35.0) (23.1) 7,057 (26.7) 7,410 5,430 دخم انخشغُم

 (29.2) (17.7) 4,508 (25.2) 4,960 3,710 صافٍ انذخم

 (29.2) (17.7) 1.50 (25.2) 1.65 1.24 سبخ انضهى
  

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

 شهرا  القادمة 07% خالل الـ 05السعر المستهدف ٌمثل عائد متوقع ٌزٌد عن  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

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

 تعريفات أخرى

NR: أن ٌكون األهلً كابٌتال مستشارا  فً عملٌات اندماج أو استحواذ أو أٌة صفقات استراتٌجٌة غٌر مقٌم. تم اٌقاف التقٌٌم االستثماري مؤقتا . هذه العملٌة تعتبر متوافقة مع األنظمة و القوانٌن و األحداث ذات العالقة ك
 تكون فٌها الشركة أحد األطراف باإلضافة إلى بعض األحداث األخرى.

CS: تعلٌق التغطٌة. قام األهلً كابٌتال بتعلٌق تغطٌة هذه الشركة 

NC: الشركة ٌقم األهلً كابٌتال بتغطٌة هذه مغٌر مغطى. ل 

 

 هامة معلومات

ا دقٌقا عن آرائهم الشخصٌة بشأن األوراق المالٌة والشركات التً هً موضوع هذه الوثٌقة. كما ٌشهدون  بأنه لٌس لدٌهم أو لشركائهم أو ُمعالٌهم )فً  ٌشهد محررو هذه الوثٌقة بأن اآلراء التً أعربوا عنها تعبر تعبٌر 
ها لصالح أطراف أخرى  قد تمتلك أوراق مالٌة المالٌة التً هً موضوع هذه الوثٌقة. الصنادٌق االستثمارٌة التً تدٌرها شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( أو الشركات التابعة ل حال تواجدهم( أي انتفاع من األوراق

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

ا لهذه الوثٌقة أو وردت  بها.    األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( قد تكون فً طور طلب أو تنفٌذ خدمات مربحة للشركات التً إما أن تكون موضوع 

كابٌتال(  بها. وتهدف هذه الوثٌقة إلى عرض معلومات عامة فقط، و ال ٌجوز نسخها أو إعادة توزٌعها ألي شخص آخر. ال تعد هذه الوثٌقة  تم إصدار هذا الوثٌقة إلى الشخص الذي خصته شركة األهلً المالٌة )األهلً
ة للمتلقً. و بصفة خاصة، فإن هذه الوثٌقة لم ٌتم إعدادها بهدف تلبٌة أي تثمارٌعرضا أو تحفٌزا فٌما ٌخص شراء أو بٌع أي ورقة مالٌة. كما لم ٌؤخذ فً االعتبار عند إعداد هذه الوثٌقة مدى مالءمتها لالحتٌاجات االس

شارة  ألهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( كل مستثمر محتمل  الحصول على استأهداف استثمارٌة معٌنة، أو أوضاع مالٌة، أو قدرة على تحمل المخاطر، أو أي احتٌاجات أخرى ألي شخص ٌستلم هذه الوثٌقة. و توصً شركة ا
 هذه الوثٌقة قد أخذت فً االعتبار كل من المخاطر والعوائد المتوقعة.إنقانونٌة ، و خدمات مالٌة و محاسبٌة إرشادٌة والتً  ستحدد مدى مالءمة االستثمار الحتٌاجات  المستثمر. أي توصٌات استثمارٌة ذكرت فً 

 تلك وأن هذه الوثٌقة، محتوٌات بالتحقق من منفردة كابٌتال األهلً  تقم لم ولكن موثوق بها، مصادر ٌعتقد بأنها من األهلً كابٌتال  قبل من التوصل إلٌهاتجمٌعها أو  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 الوثٌقة. إن  على العتمادبا ٌتعلق فٌما ضمنٌة أو معلنة سواء أي زعم أو ضمانة  ٌوجد ال كاملة، وتبع 

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

ا ٌعد ال استثمار ألي السابق األداء ر شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( بتارٌخ إصدار هذه الوثٌقة، وهً خاضعة للتغٌٌر دون إشعار مسبق. إنتمثل رأي و تقدٌ المستقبلٌة. إن قٌمة األوراق المالٌة،  للنتائج مؤشر 
ا أو ا، و من المحتمل أن ٌحصل المستثمر على مبلغ أقل من ذلك الذي استثمره فً األصل. باإلضافة إلى ذلك، فإنه والعائد الممكن تحقٌقه منها، وأسعارها وعمالتها ٌمكن أن تتغٌر صعود   الرسوم بعض تفرض قد هبوط 

 ٌجوز نسخ أي جزء من هذه الوثٌقة بدون تصرٌح كتابً من شركة األهلً . الاالستثمار فً األوراق المالٌة. كما أن التذبذب فً سعر العمالت ٌمكن أن ٌؤدي إلى تأثٌر سلبً على قٌمة أو سعر أو دخل الورقة المالٌة على
قٌود قد  موجب القانون. وٌتعٌن على متلقًٌ هذه الوثٌقة أن ٌطلعوا وٌلتزموا بأيالمالٌة )األهلً كابٌتال( . كما ال ٌجوز توزٌع هذه الوثٌقة أو نسخة منها خارج المملكة العربٌة السعودٌة فً أي مكان ٌحظر توزٌعها ب

 تنطبق علٌها. إن قبول هذه الوثٌقة ٌعنً موافقة المتلقً و التزامه بالقٌود السابق ذكرها.

ارة والترتٌب وتقدٌم المشورة ، ٌجٌز للشركة التعامل بصفة أصٌل ووكٌل والتعهد بالتغطٌة، واإلد16146-37شركة األهلً المالٌة )األهلً كابٌتال( هً شركة مرخصة من قبل هٌئة السوق المالٌة بموجب ترخٌص رقم 
 ، المملكة العربٌة السعودٌة. 00495، الرٌاض  77706، ص ب  بالرٌاض  الملك سعودوالحفظ فً األوراق المالٌة. وعنوان مركزها الرئٌسً المسجل: شارع 


