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(العربية) الشركة العربية للتعهدات الفنية  
اإلكتتاب العام. نرفع السعر المستهدف إلى  أهدافتفوقت على   2022نتائج  

لاير للسهم  140  
  2022لاير. بعد اإلعالن عن نتائج قوية لعام    120المستهدف السابق البالغ    سعرنااقترب سعر سهم العربية من   ▪

 . على أساس سنوي ٪33٪ على أساس سنوي وصافي الربح بنسبة  56مع ارتفاع اإليرادات بنسبة 

المتوقع نتائج أمع   ▪ لدينا كما هي. تجاوزت الشركة  على من    2022  عام  منتصف  في، تظل أطروحة االستثمار 

٪ منتصف  1األجانب حصصهم في الشركة تدريجيًا من    ت ملكيةوقت االكتتاب. زاد  األهداف التي تم اإلعالن عنها

 اليوم. % 6.5 إلى  2022عام 

 و نحافظ على تصنيف زيادة المراكز. ، لاير للسهم  140نرفع السعر المستهدف إلى  ▪

 

٪ على أساس سنوي،  56، حيث ارتفعت اإليرادات بنسبة  2022سجلت العربية نتائج قوية لعام    :لم تتغيرأطروحة االستثمار  

جاءت    ٪ أعلى من تقديراتنا(. 17٪ )33٪ على أساس سنوي وصافي الربح بنسبة  47وارتفعت األرباح التشغيلية بنسبة  

على  % 45  - %  35ة  البالغ   2022في عام    المحددة خالل وقت االكتتاب الشركة    لتوجيهاتاإليرادات أعلى من الحد األعلى  

%  22  البالغو  التوجيهضمن نطاق  % من غير تكاليف استثنائية(  27.4)  % 24.3  الربح   أساس سنوي. جاء صافي هامش

أن األنشطة الخارجية في السعودية تشهد موجة من التحول مع مبادرات  ب   :تظل أطروحتنا االستثمارية كما هي  .% 30  -

السياحة. باإلضافة إلى ذلك، تعمل الشركة بشكل استراتيجي  ووانتعاش في أنشطة األعمال    2030برامج رؤية    يقودهامتعددة  

ساعد في زيادة العوائد دون إلى جانب ذلك، فإن رقمنة اللوحات اإلعالنية ت  على توسيع وجودها في جميع أنحاء المنطقة.

 يعزز ، مما  للوحات التقليديةبالمقارنة مع وجهين    أوجه   10حتوي على  ت  رقمية ال  اللوحاتزيادة نسبية في التكاليف حيث أن  

 . ةالتشغيلي الرافعة

للسهم(  /لاير  142متوسط نموذج خصم التدفقات النقدية )  علىسهم  لل/لاير سعودي  140د تقييمنا البالغ  يعتم  التقييم والمخاطر:

"بشكل    فادنولكن قد تساهم    ال توجد الكثير من المعلومات عن فادن للدعاية (.  للسهم/لاير  129ضعف( )  17ومكرر الربحية )

٪ في 14معدل سنوي مركب بربح الصافي نمو نتوقع . سهم إلى العربية بناًء على حساباتنا التقريبيةللرياالت  5متزايد" في 

تتمثل المخاطر السلبية في حاالت الركود العالمي، والفوائد األقل من المتوقع من    .(2025-2022)السنوات الثالث المقبلة  

، وإلغاء العقود،  اللوحات موسمي الرياض / جدة ، وعودة الوباء، ومخاطر السمعة، وتضخم تكلفة البنية التحتية المرتبطة بـ  

 لتزامات اإليجار عن المتوقع. وارتفاع ا

 الرئيسية المقاييس المالية :1 جدول

ريال سعودي )مليون(  2022 2023م م 2024 م 2025   

 اإليرادات   1,126  1,193  1,247  1,276

 معدل نمو اإليرادات  56% 6% 5% 2%

 جمالي الدخل إ  487  557  604  638

 هامش إجمالي الدخل  43% 47% 48% 50%

 الرب  ح التشغيلي   384  442  484  514

 الرب  ح التشغيلي هامش  34% 37% 39% 40%

ي الرب  ح   275  318  370  403
 صاف 

 هامش الرب  ح  24% 27% 30% 32%

 ربحية السهم )ريال(   5.5  6.4  7.4  8.1

 التوزيعات السهم )ريال(   3.8  4.1  5.2  6.0

14.8x 16.1x 18.7x 21.6x مكرر الربحية 

ي كابيتال    ي اي ب  كة, ج   المصدر: بيانات الشر

 

 بيانات السهم  

 مؤشر تاسي  4071

 (مليون لايرشركة )لالقيمة السوقية ل 5,850

 )مليون لاير( شهور( 3) قيمة التداول .م 17.6

 نسبة االسهم الحرة  30.0%

 المستثمرين األجانب نسبة  6.8%

 حجم االسهم الحرة في تاسي   0.16%

 بلومبيرجالمصدر: 

 تحركات السهم مقارنة بمؤشر تاسي

 
 المصدر: بلومبيرغ

  

  

  

  

   

   

   

 
 
  
 
 

 
 
  
 
 

 
 
  
 
 

  
 
  
 

  
  
 
 

 
 
  
 
 

  
 
  
 

 
  
  
 

 
 
  
 
 

 
  
  
 

  
 
  
 

  
 
  
 

            

 سهم لل/لاير 140 السعر المستهدف:

 سهم لل / لاير 119 :سعر الحالي

 %(  3.5  :%)عائد التوزيعات17.6: اإلرتفاعنسبة 

 زيادة المراكز التوصية: 

 

الرجاء االطالع على التقرير باللغة اإلنجليزية  والتفاصيلللمزيد من المعلومات   

Pritish Devassy, CFA, CPA 

+966-11-834 8467 

Pritish.devassy@gibcapital.com 

 

Abdulaziz Alawwad 

+966-11-834 8486 

Abdulaziz.alawwad@gibcapital.com 
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 إخالء مسؤولية 

 
الرياض ، المملكة العربية الـسعودية لالـستخدام العام من عمالء جي آي أعدت وثيقة البحث هذه من قبل جي آي بي كابيتال،  

ــكل أو طريقة ، دون  ــاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شـ ــالها أو اإلفصـ بي كابيتال وال يجوز إعادة توزيعها أو إعادة إرسـ
تبر بمثابة موافقة من جانبكم على موافقة كتابية صـــريحة من جي آي بي كابيتال. إن اســـتالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يع

عدم إعادة توزيع أو إعادة إرســال أو اإلفصــاح لنخرين عما تتضــمنه من محتويات وآراء ، واســتنتاجات أو معلومات قبل  
ــول على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من  ــر تلك المعلومات للعموم من جانب جي آي بي كابيتال.  وقد تم الحصــ نشــ

ختلـفة يعتـقد أنـها معلوـمات موثوـقة لكنـنا ال نضـــــمن دقتـها.  وجي آي بي ـكابيـتال ال تـقدم أـية إقرارات أو مصـــــادر ـعاـمة م
أن البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضـمنها هذه الوثيقة   ضـمانات )صـريحة أو ضـمنية( بـش

أو أنها تصــــلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هذه إنما تقدم    هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غير مضــــللة
معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يـشكل عرـضا أو دعوة لتقديم عرض لـشراء أو 

ثمارات.  وليس الغرض  بيع أي أوراق مالية أو غيرها من المنتجات االســتثمارية ذات الصــلة بتلك األوراق المالية أو االســت
من هذه الوثيقة تقديم مشــورة شــخصــية في مجال االســتثمار كما أنها ال تأخذ في االعتبار األهداف االســتثمارية أو الوضــع  

 المالي أو االحتياجات المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

أو الضــريبية بشــأن مدء مالءمة االســتثمار في أي ينبغي للمســتثمرين الســعي للحصــول على المشــورة المالية أو القانونية  
ــية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي   ــتها أو التوصـ ــتثمار جرت مناقشـ ــتراتيجيات اسـ ــتثمار آخر أو أية اسـ أوراق مالية ، أو اسـ

ي للمســـتثمرين  للمســـتثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المســـتقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ال تتحقق.  كذلك ينبغ
مالحظة أن الدخل من أوراق مالية من هذا النوع أو غيرها من االسـتثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سـعر أو 
قيمة تلك األوراق المالية واالسـتثمارات يكون عرضـة لالرتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات في أسـعار الصـرف قد يكون 

و ثمن ، أو الدخل المتأتي من اـستثمارات معينة.  وبناء عليه ، يمكن للمـستثمرين أن يحـصلوا على لها آثار ـسلبية على قيمة أ
عائد يكون أقل من مبلغ رأسمالهم المستثمر أساسا.  ويجوز أن يكون لجي آي بي كابيتال أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر 

وث( مصـلحة مالية في األوراق المالية للجهة أو الجهات المصـدرة  من الـشركات الفرعية التابعة لها )بما في ذلك محللي البح
لتـلك األوراق الـمالـية أو االســـــتثـمارات ذات العالـقة ، بـما في ذـلك المراكز طويـلة أو قصـــــيرة األـجل في األوراق الـمالـية ،  

ــتقات ، أو غيرها من األد ــهم أو العقود اوجلة أو الخيارات األخرء أو المشـ ــراء األسـ وات المالية.  كما يجوز وخيارات شـ
لشـركة جي آي بي كابيتال أو الشـركات التابعة لها أن تقوم من وقت وخر بأداء الخدمات المصـرفية االسـتثمارية أو غيرها  
من الخدمات  أو الـسعي لتأمين الخدمات المـصرفية االـستثمارية أو غيرها من األعمال من أي ـشركة من الـشركات المذكورة  

من وـثائق البـحث.  وشـــــرـكة جي آي بي ـكابيـتال ، بـما في ذـلك الشـــــرـكات الـتابـعة لـها وموظفيـها ، ال تكون في ـهذه الوثيـقة  
مـسئولة عن أي أـضرار مباـشرة أو غير مباـشرة أو أي خـسارة أو أـضرار  أخرء قد تنـشأ ، بـصورة مباـشرة أو غير مباـشرة،  

 حث.من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق الب

تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيها للتغيير دون إشعار مسبق.  وجي آي بي كابيتال ال تتحمل أي 
مـسؤولية عن تحديث المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وال يجوز تغيير أو اـستنـساو أو إرـسال أو توزيع  

أو جزئيا بأي شـــكل أو بأي وســـيلة. كما يراعى أن هذه الوثيقة من وثائق البحث ليســـت   هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا
موجهة إلى أو معدة للتوزيع أو السـتخدامها من قبل أي شـخص أو كيان سـواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو 

توافر أو اســتخدام هذه الوثيقة مخالفا للقانون أو بلد أو أية والية قضــائية أخرء ، حيثما يكون مثل هذا التوزيع أو النشــر أو 
يتطلب من جي آي بي كابيتال أو أي من فروعها القيام بأي تسـجيل أو اسـتيفاء أي شـرط من شـروط الترخيص ضـمن ذلك 

 البلد أو تلك الوالية القضائية.

ركة جي آي بي كابيتال هي التعامل والحفظ واإلدارة والترتيب و ية لـش ورة بموجب ترخيص هيئة  األنـشطة الرئيـس تقديم المـش
 .07078-37السوق المالية رقم 

على نماذج التقييم الخاصة بنا.  ا  نستخدم نظام تصنيف يعتمد على االتجاه الصعودي المحتمل ، بعد عام واحد من اليوم ، بناءً 
تخفيض  ، أما بالنـسبة إلى " الحاليمن الـسعر ٪  10 أعلى من  هو  ـسعرنا المـستهدف" ، فإن المراكزبالنـسبة لتـصنيفات "زيادة  

 ٪ ، لدينا تصنيف محايد.10  -بالنسبة للعائدات التي تتراوح بين +/و٪.  10المقدر هو أقل من نخفاض  " ، فإن اإلالمراكز

 

 تواصلوا معنا ألي استفسارات 

Pritish Devassy, CFA, CPA 

 إدارة أبحاث األسهم 

 جي آي بي كابيتال 

B1  غرناطة بزنس ، 

 11692، الرياض  89589الطريق الدائري الشرقي، صندوق بريد 
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