
 

 
 

   كرشنانالسانتوش ب فيصل أباالخيل
faisal.s.abaalkhail@riyadcapital.com santhosh.balakrishnan@riyadcapital.com الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق شركة   

(93939-73المالية السعودية )رقم  966-11-203-6890+ 966-11-203-6812+   

 

2982 أكتوبر 81  
 

 

  

 أثر المخصصات
حققت  حيث ،6102 عام من الثالث للربع األولية المالية نتائجها عن السعودية العربية أميانتيت شركة أعلنت
 مليون 01 إلى 01ما بين  قانونية قضايا مقابل مخصصات تسجيلمن  متوقعال غير ثراأل بسبب مفاجئة خسارة

 تبلغ للسهم خسارة إلى الماضي العام في لاير 1.60 ومن الماضي الربع في 1.10 من السهم ربحية تحولت. لاير
 تسجل أن المتوقع من. ألرباحا من أقل بوتيرة تراجعت أنها إال تقديراتنا، الشركة إيرادات خالفت لاير. 1.60
 75 بمقدار متراكمة خسائر تسجيل بعد وذلك ،6102 عام لمجمل لاير مليون 01 بمقدار خسارة صافي الشركة
 أن توقعنا أننا إال السابق، تقريرنا في المخصصات أثر من بالتحذير قمنا. الماضية أشهر التسعة لفترة لاير مليون
 إلى 6102 بين ما لألعوام تقديراتنا بمراجعة قمنا سريع.، إال أنه أتى بشكل 6105 عام حتى األثر هذا يتأخر

ال تدعم فرص استثمارية طويلة المدى وذلك   الحالية التقييمات ذلك فإنإلى  باإلضافة .سلبي سيناريووسط  6102
مرة مما يعد غير مقنع وسط تذبذب  0.2عند  6105لمجمل عام  متوقع مع تداول سهم الشركة بمكرر ربحية

 .بالبيع بتوصيتنا استمرارنا مع للسهم لاير 7.57 إلى المستهدف السعر بخفض قمنا وبالتالي ،أرباح الشركة

 إيرادات دون التقديرات
 أساس على% 02و سنوي أساس على% 00 يبلغ بانخفاض لاير، مليون 007 إلى مستوى اإليرادات تراجعت
 السوق في النمو بسبب ضعف وذلك لاير مليون 721بلوغه  إلى تشير كانت التي تقديراتنابذلك  لتخالف ربعي،
 الربع خالل االقتصادي النشاط وضعفالمحلية  المشاريع تراجع إلى االنخفاض هذا الشركة عزت إدارة. المحلي
 أن نعتقد. األوروبية الشركات وباألخص الخارجية األسواق في الممنوحة المشاريع قلة إلى باإلضافة. الثالث

 ظل في المشاريع لبعض األسعار أدنى تقديم في فشلت حيث المناقصات، على الحصول في صعوبة تواجه الشركة
 .شديدة منافسة وجود

 المحاسبية للتغيرات بسيط أثر
 أعادت حيث باإلجمالي، اإليرادات تسجيل طريقة إلى للتحول اإليراداتب متعلقة بنود تصنيف بإعادة الشركة قامت

 استمرار حال في قريبة كانت لإليرادات تقديراتنا أنب نعتقد. المبيعات من تخصم كانت والتي النقل تكاليف تصنيف
 تكلفة بند ضمن النقل مصاريف تسجيل سيتم قدماً، بالمضي. اإليرادات تسجيل عملية في السابق النهج على الشركة

 . بيعيةتسويقية و مصاريف بند ضمن الوكاالت مصاريف تسجيل سيتم بينما المبيعات

 ألدنى مستوياتها التشغيلية تسجيل الهوامش
 لاير، مليون 07 مستوى بلوغه إلى تشير كانت التي تقديراتنا دون أتيلي لاير مليون 20 مستوى إجمالي الدخل بلغ

 على) المعدل اإلجمالي الدخل هامش تراجع. ربعي أساس على% 2 و سنوي أساس على% 00 قدره بانخفاض
 ه أتىولكن الماضي، العام من المماثل الربع في% 00 مستوى من وذلك% 05 مستوى إلى( التصنيف إعادة إثر

 التي تقديراتنا ليخالف ،لاير مليون 00 مستوى التشغيلي الربح بلغ%. 07 البالغ السابق الربع مستوى من أعلى
 على% 00و سنوي أساس على% 21 قدره بانخفاض ،كبير بشكل لاير مليون 62 مستوى بلوغه إلى تشير كانت
 وهو ،%0 مستوى لتبلغ الهوامش تقلصت. الشركة تاريخ في التراجعات أكبر أحد بذلك مسجالً  ربعي، أساس
% في الربع 0% في الربع المماثل من العام الماضي و 00مقابل  6106 عام في الشركة عمليات بدء منذ األدنى

 السابق.

 ، خفض السعر المستهدفلألرباحنظرة سلبية لصافي 
 والتعديالت األجنبية العمالت خسائر إلى باإلضافة الفائدة، وتكلفة المخصصات الرتفاع نتيجةً  الدخل صافي تراجع

 خالل ةربعي خسارة صافي ثاني الشركة سجلت. في الربع الحالي شديداً  الدخل صافي تأثر كان حيث المحاسبية،
 متواضع ربح صافي لتسجل بعد ذلك األول الربع في لاير مليون 65 بلغت خسارة صافي سجلت حيث الحالي، عام

 قضايا مقابل مخصصاتوجود  إلى لاير مليون 00 البالغو الخسارة صافي يعزى. الثاني الربع في مليون 0 بمقدار
في . المشروع في التقدم تباطؤ غرار على العراق في( تابعة شركة وهي) األلمانية الشركة على مرفوعة قانونية

 تقديراتنا في النظر إعادة إلى أدى مما الشركة أرباح تنمو أن مرجحال غير من فإنه سلبية،ال عامةال نظرةال ظل
 بقاء مع لاير 7.57 إلىللسهم  المستهدف السعر خفض عليه ترتب مما ،6102 إلى 6102 بين ما لألعوام
 .بالبيع توصيتنا
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 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 6102 أكتوبر 05 في سعرال 5.75

 العائد المتوقع لسعر السهم %0.0

 عائد األرباح الموزعة %0.0

 إجمالي العوائد المتوقعة %0.0
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعاً  76أعلى/أدنى سعر خالل  88.29/5.79

 )مليون لاير( القيمة السوقية 664

 (لاير مليون)  المنشأة قيمة 2,613

 )مليون سهم( المتداولةاألسهم  115.5

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  100%

 (شهر 06)متوسط حجم التداول اليومي  1,013,484

SAAC AB رمز بلومبيرغ 

  
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 )مليون لاير( 6102لعام  لثالربع الثانتائج  المتوقعة المعلنة

 اإليرادات 580 495

  إجمالي الدخل 05 17

 الدخل التشغيلي 22 81

  صافي الدخل 25 (33)

 )لاير(ربحية السهم  0.22 (0.29)
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 التوصية بيع
لاير 5.55 شهر 82السعر المستهدف خالل    

 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

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

األصول متوسط على العائد %1 %1 %7  اإليرادات 2,750 2,235 2,587   

ينطبق ال %1 الملكية حقوق متوسط على العائد %2    252 240 285 **EBITDA 

x0.1 ينطبق ال  x2.2 الربحية مكرر الدخل صافي 101 (40) 68     

x0.1 x0.1 x0.1 الدفترية القيمة مكرر لاير() السهم ربحية 0.87 (0.35) 0.59    

x10.0 x10.5 x8.9 **EBITDA / المنشأة قيمة ينطبق ال    ينطبق ال  لاير() الموزعة السهم أرباح 0.65   

x1.0 x1.1 x0.9 اإليرادات/  المنشأة قيمة للسهم الدفترية القيمة 13.94 87.52 87.18    

 * متوقعة

واالستهالك ** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك  

 * متوقعة 

واالستهالك ** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك  
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 السهم تصنيف

 غير ُمصّنف بيع حياد شراء

 إجمالي العوائد المتوقعة

 %07+أكبر من 

% و      07إجمالي العوائد المتوقعة بين +

- 07% 
 تحت المراجعة/ مقيد %07 -إجمالي العوائد المتوقعة اقل من 

 

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

 

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

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

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

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

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

ها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي علي

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

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

 .ات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقريرلهم استثمار

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

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

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

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

 .مبلغ المستثمر في األصلللمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من ال

قرير تقديم مشورة في مجال االستثمار هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا الت

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

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

  .ن مالئما لجميع االشخاصاليكو

 .لقواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب ا

 

 

، ومقرها في شارع التخصصي،  73-93939، والمرخص لها بموجب نظام هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم   8989270271التجاري رقم  الرياض المالية هي شركه سعودية ذات مسئولية محدودة ، وبموجب السجل 

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