
 
 

 
 

أميانتيت العربية السعودية  شركة  

5102الرابع  الربع –تقرير إلحاقي  

  لاير 0521 شهر 05خالل لسعر المستهدف ا                                                             الشراء

 تفاوت األداء
قريبة من تقديراتنا، إال أن إيراداتها لتأتي  5102ية للربع الرابع لعام عن نتائجها المال أميانتيت العربية السعوديةأعلنت شركة 

من العام السابق  بالربع المماثل% مقارنة 01 قدره بارتفاع) لاير 1500 بلغت ربحية السهمصافي الدخل جاء أقل من التقديرات5 
قليال  قلقونبالرغم من تقديم الشركة اداًء متماسكاً خالل األرباع السابقة، إال اننا % مقارنة بالربع السابق(5 01 قدره خفاضوان

اإلنفاق الرأسمالي على مشاريع المرافق والخدمات النفطية  انخفاضفي حال  5102بخصوص عمليات الشركة لما بعد عام 
قمنا  بالرغم من ذلك،لاير5  0521لاير إلى  05521من  للسهم تنا وخفض السعر المستهدفلذلك، قمنا بمراجعة تقديرا 5والغاز

بشكل  أسعار األسهمبعد أن انخفضت  %55بسبب العائد المتوقع لسعر السهم البالغ وذلك برفع التوصية من االحتفاظ إلى الشراء 
حيث يتداول سهم الشركة عند مكرر ، جذاباً  يانتيت استثماراشركة أم كما أننا نعتبرأشهر السابقة5  05ـ خالل ال %62حاد بنسبة 

 050مرة ومكرر ربحية السوق السعودي عند  0050مقابل مكرر ربحية القطاع عند مرة،  055يبلغ  5102ربحية مستقبلي لعام 
 مرة5

 انخفاض اإلنفاق سيؤثر على النمو

 5510لتصل اإليرادات إلى  5100-5102% لألعوام 0إلى  راجعنا تقديراتنا لإليرادات بخفض معدل النمو السنوي المركب
حيث سيسعى كبار العمالء الى ترتيب أولوياتهم مع  ،عداد المشاريعأنتوقع أن تنخفض حيث أننا  ،5100مليار لاير بحلول عام 

ة عن عدم وجود أثر جوهري المالي لزيادة أسعار الطاقة والكهرباء، أعلنت الشرك وفيما يتعلق باألثر سعيهم الى ترشيد اإلنفاق5
مرة تشكل مصدر قلق  052مباشر جراء رفع الدعم5 من جهة أخرى، نرى أن النسبة المرتفعة للديون إلى حقوق الملكية البالغة 

أن  حاليا ولكنها في مستويات يمكن التحكم بها، كما أن الشركة تهدف إلى ترشيد التكاليف مع استمرارها في إعادة الهيكلة5 نتوقع
 51005مليون لاير بحلول عام  015يصل إلى ل، %051نمو سنوي مركب نسبة ب نمو صافي الدخلي

 تفاوت أداء الربع الرابع 

)بارتفاع قدره  مليون لاير 225أعلى من تقديراتنا البالغة لتأتي  ،5102مليون لاير للربع الرابع من عام  112اإليرادات  بلغت
عدة مشاريع الشركة 5 يعزى هذا النمو في اإليرادات إلى تنفيذ % مقارنة بالربع السابق(6دره ق وارتفاع بالعام السابق% مقارنة 5

العام السابق وانخفاض نفس الفترة من % مقارنة ب6 قدره )بانخفاض لاير مليون 002كبيرة في خدمات المياه5 بلغ إجمالي الدخل 
 وتركيا العراقصات في قطاع المياه على بعض المشاريع في مخصتجنيب وذلك نتيجة إلى % مقارنة بالربع السابق( 01قدره 

نقطة  511نتيجة للتكاليف اإلضافية المتوقعة وذلك لصعوبة ظروف تنفيذ تلك المشاريع5 انخفض هامش الدخل اإلجمالي بمقدار 
ميلة، باإلضافة % في الربع الثالث5 تحسنت أرباح الشركة من خالل حصصها في الشركات الز0055% مقابل 0252أساس إلى 

 5556مما قاد صافي الدخل إلى مستويات  وتخفيف المخصصات بشكل عام، إلى انخفاض خسائر فروق تحويل العمالت األجنبية
 جاء (، ولكنه% مقارنة بالربع السابق01% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وانخفاض قدره 01بارتفاع قدره مليون لاير )

حيث ركزت الشركة على زيادة أحجام مبيعات الشركة مع انخفاض  لاير مليون 5650التي كانت تشير إلى أقل من تقديراتنا 
% مقابل 155نقطة أساس مقارنة بالربع السابق ولكنه تحسن إلى  01هوامش الربحية، ولذا، انخفض هامش الدخل الصافي بمقدار 

 5 % في الربع المماثل من العام السابق550

 لى الشراءرفع التوصية إ
تعطي  من ناحية أخرى، 5سنوات 2إلى أدنى مستوى له منذ  ليصل %61انخفض سعر السهم بنسبة ، 5102منذ بداية عام 

على الرغم من أنه سنوات الماضية5  2خالل الـ له مرة، وهو أدنى مستوى  055عند  5102لعام  للسهم مكرر ربحيةالتقييمات 
 5102أرباح نقدية لعام توزيعات توزع أرباح نقدية عن عام ، إال أن تقديراتنا تشير إلى من غير المتوقع أن تعلن الشركة عن 

عوضاً عن طريقة التدفقات النقدية المخصومة، مكرر الربحية طريقة %(5 قمنا باستخدام 155لاير للسهم )بعائد يبلغ  1521بمقدار 
 لاير5 0521إلى مستهدف السعر تج عن ذلك انخفاض اللين ،لتقييم شركة أميانتيتمرات  01بمكرر ربحية مستهدف يبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األساسية المالية البيانات  

*2017 *2016 2015 

 

ديسمبر )مليون لاير(  12السنة المالية تنتهي في  1024  

 
 اإليرادات  2,726          2,750)أ(          2,725          2,730        

قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالك دخلال  276              285              270              282              

            100                 98               

  101)أ(

 صافي الدخل  83               

 ربحية السهم )لاير( 0.72 0.88)أ( 0.85 0.87

0.50 0.50 NA NA لاير( أرباح السهم الموزعة(  

 القيمة الدفترية للسهم )لاير(  13.2             13.9             14.3             14.6           

األصولالعائد على متوسط  2% 2% 2% 2%  

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

8.1x 8.2x 7.9x 9.7x السعر / األرباح 

0.5x 0.5x 0.5x 0.5x مة الدفتريةالسعر / القي  

0.3x 0.3x 0.3x 0.3x السعر / اإليرادات 

9.6x 10.1x 9.5x 9.8x قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالك دخلقيمة المنشأة / ال  

1.0x 1.0x 1.0x 1.0x قيمة المنشأة / اإليرادات 

5102 -يناير -56  

 

 نوره الخليفة
noura.f.al-kalifah@riyadcapital.com 

+966-11-203-6860 
 

  بالكرشنان سانتوش
santhosh.balakrishnan@riyadcapital.com 

+966-11-203-6809 
 

ترخيص هيئة السوق  الرياض المالية تعمل بموجب شركة

(11111-11المالية السعودية )رقم   

 إجمالي العوائد المتوقعة

2017-يناير-21السعر في                     لاير 7996  

2199%  العائد المتوقع لسعر السهم 

692% األرباح الموزعة عائد   

2991%  إجمالي العوائد المتوقعة 
 

قبيانات السو  

لاير 18940/7966 أسبوعاً  62أعلى/أدنى سعر خالل    

مليون لاير   القيمة السوقية 406 

مليون لاير   قيمة المنشأة 2,629 

 األسهم المتداولة 11696 مليون

6658%  األسهم المتاحة للتداول )األسهم الحرة( 

1,33899 
 12متوسط حجم التداول اليومي )

 شهرا باآلالف(

051% لمؤشر العام السعوديالوزن في ا   

2170.SE  رويترزرمز الشركة في  

SAAC AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهم أداء  
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 المصدر: بلومبيرغ
 

االستثمار قطاع  مؤشر

 الصناعي

مؤشر تداول 

 العام
  أميانتيت

2017-يناير-21 7996 5,478 1,727  

 إجمالي التغير

( 6896% ) ( 8194% ) ( 8697% شهور 7 (  

( 6156% ) ( 3899% ) ( 8798%  سنة (

( 6696% ) ( 3698% ) ( 6196% ناسنت (  
 

 الفعلية  المتوقعة
)مليون  1022لعام  الرابعالربع 

 لاير(

 اإليرادات 606  762

 الدخل اإلجمالي 117 114                 

 صافي الدخل 22 28 

0.21 

 

 

 ربحية السهم )لاير( 0.19

 

*متوقعةولية      )أ( نتائج أ  

 

mailto:santhosh.balakrishnan@riyadcapital.com


  

 

 ةهيئ ، و المرخص لها بموجب نظام2929100101السجل التجاري رقم  بموجب هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة، و المالية الرياض 

 الموقع5  السعودية العربية - المملكة ض،الريا سنتر، البرستيج عمارة التخصصي، شارع فيومقرها ، 93939-03 ، ترخيص رقم يةالمال سوقال

  www.riyadcapital.com اإللكتروني

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع احتفاظ شراء قوي شراء

 المتوقعة اإليرادات اليإجم

  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 في5 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 هذا5 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، وبناء5 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 الرياض5 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 الرياض5 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 عاتالتوق أو أو التنبؤات آراء أية مع متسقة تكون سوف المستقبلية األحداث أو النتائج بأن ضمان أي هنالك ليس5 إشعار

 أو والنتائج منها التحقق يتم لم التي واالفتراضات التأكد وعدم المخاطر لبعض والتوقعات تخضع والتنبؤات اآلراء، هذه أن كما5 فقط محتملة نتيجة يمثل التقرير

 بشكل كلي تختلف قد المستقبل في الفعلية األحداث

 لألداء مؤشرا ليس بالضرورة السابق األداء5 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، وفقا5 المستقبلي

 في مشورة تقديم التقرير ال يقصد بهذا فإنه ولذلك،5 معين مستثمر ألي المخاطرة ومستوى ، وأهداف ، ظروف ريعتب وال عام طابع ذات معلومات يقدم التقرير هذا

 قرار أي اتخاذ قبل5  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 جبي االستثمار بخصوص

  نظرا الن االستثمار في هذا النوع من األوراق المالية قد ال يكون مالئما لجميع األشخاص5

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

 والنشر

 

 


