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 ا�تصا�ت السعودية
2014 الثانيتعليق على نتائج الربع   

 محايد   التصنيف

 77.5  السعر المستھدف

 72.25  السعر الحالي

العائد المتوقع نسبة   7.3%  
 

 

الشركة عن معلومات    

 72.25  لایر السعر

 144,360 مليون لایر القيمة السوقية

 2,000 مليون عدد ا�سھم

اسبوع 52ا�على لمدة   73.75  لایر 

اسبوع 52ا�دنى لمدة   39.0  لایر 

العام بدايةا�داء منذ   % 34.9 

شھر 12ربحية السھم   6.1  لایر 

بيتامعامل     1.0 

 2014 يوليو 22السعر *

الرئيسين الم!ك   

 %70.0 صندوق ا/ستثمارات العامة

 %7.0 التأمينات ا/جتماعية

 %6.6 المؤسسة العامة للتقاعد

 2014 يوليو 22السعر في * 

  )100 اساس (على السھم أداء

 

 بلومبرغالمصدر: 

 الدفترية القيمة و الربحية مكرر

 

  المصدر: بلومبرغ
 

 مازن السديري
قسم ا/بحاث رئيس  

 3544 .تحويلة 2547666 11 966+
malsudairi@alistithmarcapital.com 

 

 ط!ل الھذال
أول محلل أبحاث  

تحويلة  3545   2547666 11 966+  
talhathal@alistithmarcapital.com 

 

 

   

بنتائج فصلية  30/6/2014أعلنت شركة ا تصا ت السعودية ا�ولية للفترة المنتھية في 
% قياسا بنفس الربع من العام الماضي  96.3مليار 5 بما يعادل نمو يصل إلى  2.8بلغت 

  %.11.5و بإخت�ف عن توقعتنا بنسبة 
 

  

% وبافضل من توقعاتنا 2.5لایر بنمو سنوي بلغ مليار  11.7بلغت مبيعات ا�تصا�ت السعودية في الربع الثاني  �
 %.8.3مليار لایر وباخت0ف  10.7

 

% عن نفس الربع من العام 4.3 بارتفاع قدرهمليار لایر  7حققت شركة ا�تصا�ت السعودية ربح إجمالي بلغ  �
الشركة في الربح % بافضل من توقعاتنا حيث كنا نتوقع ان تحقق 12.7وبفارق مليار لایر  6.7الماضي حيث كان 

 مليار يال. 6.1ا�جمالي 

 

% قياسا بنفس الربع من العام الماضي حيث كانت اQرباح 14.3مليار لایر و ذلك بنمو بلغ  2.9بلغ الربح التشغيلي   �
نفس الفترة من مليار لایر و يعود السبب الكبير في ذلك أحتساب مخصصات Rستثمارات خارجية في  2.6التشغيلية 

 لایرمليار  2.5 التشغيليا�تصا�ت السعودية سوف تحقق في الربح  ناالماضي. وكانت توقعاتنا تشير الى العام 
  ولكن جائت النتائج بافضل من توقعاتنا.

  

وباخت0ف مليار  1.4% عن نفس الربع من العام الماضي حيث كانت 96.3بنمو  مليار لایر 2.8بلغ الربح الصافي  �
 مليار لایر. 2.5البالغة  % باعلى من توقعاتنا11.5

 

% 2.5ان الشركة اعادت تحقيق النمو عن طريق النمو في المبيعات  حيث ان المبيعات قد ارتفعت بنسبة ا�ستنتاج:  �
الى تحسن وضبط التكاليف بشكل عام مما انعكس على ھوامش الربح وبالتالي دعمت  ا�ضافةبعلى اساس سنوي 

حتيه لتوسع في خدمة الجيل الرابع التي للنمو. اننا نتفاءل بمستقبل الشركة بمضيھا قدما في بناء بنية ت لدخلاصافي 
نرى أن القيمة العادلة للسھم ھي عند % من مجمل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. 85تمت تغطيتھا بنسبة 

  %.3%و نمو 10لایر و ذلك عبر نموذج التدفقات النقدية المخصومة و معامل خصم  77.5

  

 

 

  الربعية النتائج ملخص
 

11,433.0 2.5% 11,722.0 -8.3% 10,744.0 إيرادات

6,733.0 4.3% 7,024.0 -12.7% 6,132.0 الربح ا�جمالي

2,591.0 14.3% 2,961.0 -13.7% 2,554.0 الربح التشغيلي

1,428.0 96.3% 2,803.0 -11.5% 2,481.0 صافي الربح

الربع  الثاني  السنة المنتھيه في ديسمبر (مليون)
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كابيتال ا/ستثمار تقديراتنتائج الشركة و  المصدر:
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المسؤولية إخ'ء  

وھي معده . في مدينة الرياض، في المملكة العربية السعودية) ا�ستثمار كابيتال( أعدت من قبل شركة اRستثمار لnوراق المالية والوساطة  الوثيقةھذه 

ل أو طريقة، دون موافقة ل0ستخدام العام لعم0ء شركة ا�ستثمار كابيتال و� يجوز إعادة توزيعھا أو إعادة إرسالھا أو نشرھا، جزئيا أو بالكامل، بأي شك
است0م ومراجعة وثيقة البحث ھذه تشكل موافقتك على عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اRفصاح لnخرين  .خطية صريحة من شركة ا�ستثمار كابيتال

. ه المعلومات من قبل شركة ا�ستثمار كابيتالعن المحتويات واQراء، واQستنتاجات أو المعلومات الواردة في ھذه الوثيقة قبل الكشف العلني عن مثل ھذ

مارية أخرى متعلقة كما أن المعلومات واQراء الوارده في ھذه الوثيقة � تشكل عرضاً و� تعتبردعوة مقدمه لشراء أو بيع أية أوراق مالية أو منتجات استث
أعدت ھذه الوثيقة باستخدام البيانات والمعلومات التي تم جمعھا من مصادر موثوق بھا و� نقدم أي ضمانات . بتلك اQوراق المالية أو ا�ستثمارات

كما أن شركة ا�ستثمار كابيتال � تقر بأن . أو وعود و� نتحمل أي مسؤولية أو تبعات عن دقة أو اكتمال تلك المعلومات المقدمة) صريحة أو ضمنية(

إن اQداء السابق ليس بالضرورة دلي0ً على اQداء في . ھذه الوثيقة غير مضللة أو خاليه من اQخطاء أو مناسبة Qي غرض معين المعلومات التي تتضمنھا

أو يجب على المستثمرين م0حظة أن الربح المتحقق من ھذه اQوراق المالية أو غيرھا من ا�ستثمارات، إن وجدت، قد تتقلب، كما أن اQسعار . المستقبل

أن التقلبات في أسعار الصرف لھا آثار سلبية على القيمة أو الثمن، أو الربح الناتج من . قيمة تلك اQوراق المالية وا�ستثمارات قد ترتفع أو تنخفض

المخاطر المرتبطة  ا�ستثمارات تخضع لعدد من. وبناء عليه، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد أقل من المبلغ المستثمر أص0. استثمارات معينة

ليس المقصود من ھذه الوثيقة تقديم . با�ستثمار في اQسواق المالية وعلى المستثمرين أن يدركوا أن قيمة ا�ستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع في أي وقت

و ا�حتياجات المحددة Qي شخص معين قد المشورة في مجال ا�ستثمارات الشخصية Qنھا � تأخذ في ا�عتبار اQھداف ا�ستثمارية أو الوضع المالي أ
ا�ستثمار في أوراق  م0ئمةيجب على المستثمرين أخذ المشورة المالية، والقانونية أو الضريبية بشأن ا�ستراتيجيات ا�ستثمارية أو مدى . يستلم ھذه الوثيقة

لمعلومات والتفاصيل حول الصناديق التي ترغب في ا�ستثمار فيھا، يرجى لمزيد من ا. مالية، أو استثمارية أخرى التي ناقشتھا أو اوصت بھا ھذه الوثيقة

نسخة من الشروط واQحكام لجميع . الرجوع إلى شروط وأحكام الصناديق ذات الصلة وتقرأھا بعناية، بما في ذلك قسم المخاطر للصندوق المستھدف

إن شركة ا�ستثمار كابيتال جنبا إلى جنب مع الشركات التابعة لھا وموظفيھا، ليست  .الصناديق  متاح على الموقع اRلكتروني لشركة ا�ستثمار كابيتال

ھذه الوثيقة . يقةمسؤولة عن أي خسائر مباشرة أو تبعية أو اQضرار التي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشرعن أي استخدام للمعلومات الواردة في ھذه الوث

. شركة ا�ستثمار كابيتال � تتحمل أية مسؤولية عن تحديث المعلومات الواردة في ھذه الوثيقة. يير دون إشعار مسبقوالتوصيات الواردة بھا غير قابلة للتغ

بلد أو أية  إن ھذه الوثيقة ليست موجھه أو معدة للتوزيع أو �ستخدامھا من قبل أي شخص أو كيان  سواء مواطن أو مقيم يقع في أي مكان، أو دولة، أو
يام أخرى، يكون ھذا التوزيع أو النشر أو التوافر أو ا�ستخدام مخالفاً للقانون و يتطلب من شركة ا�ستثمار كابيتال أو أي من فروعھا الق و�ية قضائية

  .بالتسجيل أو إستيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن تلك البلد أو السلطة القضائية

السھم تصنيف                                                                                           

 العائد المتوقع الشرح التوصية
لون 
 التصنيف

    

 شراء
% خ�ل اCثنى عشر شھر 20أن يكون مجموع عائد السھم أعلى من 

 القادمة
>20%  

 تجميع
% خ�ل اCثنى عشر 10% و 20أن يكون مجموع عائد السھم ما بين 

 شھر القادمة
10% – 20%  

 محايد
% خ�ل اCثنى 10% و سالب 10أن يكون مجموع عائد السھم مابين 

 عشر شھر القادمة
-10% – 10%  

 تقليص
% 20% و سالب 10أن يكون مجموع عائد السھم سلبيا ما بين سالب 

 خ�ل اCثنى عشر شھر القادمة
-20% – -10%  

 بيع
اCثنى عشر شھر % خ�ل 20أن يكون مجموع عائد السھم سلبيا دون 

 القادمة
<-20%  

  37-11156اRستثمار كابيتال ھى شركة سعودية مرخصة من قبل ھيئة السوق المالية السعودية بترخيص رقم 

  1010235995س.ت  مليون لایر سعودي 250شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة برأس مال مصرح به ومدفوع بالكامل وقدره 

المملكة العربية السعودية 11452الرياض  6888ص.ب.   


