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ما أدى إلى تخمة في المعروض و انخفاض في األسعار وبالتالي تآكل ياً في مستويات مخزونات الكلنكر يشهد قطاع اإلسمنت هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً وقياس

مقارنة بالفترة  %11انخفاضاً كبيراً لمبيعات شهر سبتمبر بنسبة  لتسجلفبعد أن سجلت أحجام المبيعات نمواً خالل شهري يوليو وأغسطس عادت . للهوامش

 . ولكن يظل النمو السنوي إيجابي قياساً بالسنوات السابقة. المماثله عطفاً على الطبيعة الموسمية ومصادفتها لعطلة الحج والعيد

و النمو العالي في الطلب على الوحدات السكنية في القطاع العقاري على مدى السنتين الماضييتين حثت أغلب شركات القطاع  الضخمةالبنية التحتية فمشاريع 

قد نمت إلسمنت، فعلى التوسع في خطوط اإلنتاج وطاقاتها اإلنتاجية، إما بترقية الحالي أو إضافة خطوط إنتاج جديدة لمجابهة الطلب المحلي القوي على ا

 .  خالل نفس الفترة %181في حين أن مخزونات الكلنكر قد نمت بنسبة . %11بنسبة  1112إلى  1111كمية مبيعات قطاع اإلسمنت خالل السنوات مابين 

فبراير من ذلك العام  عندما  ، أي منذ أن صدر قرار إيقاف تصدير اإلسمنت في1111منذ عام  %181نمت مخزونات الكلنكر بنسبة فكما ذكرنا سابقاً فقد 

مليون طن، وهو ما يعادل مبيعات أكثر من خمسة أشهر،  12ماليين طن فقط، فقد بلغ وفقاً لبيانات شهر سبتمبر الماضي اكثر من  6كان يبلغ مخزون الكلنكر 

فبسبب  .عاتق شركات القطاع ويضغط على الهوامش و هو مايمثل عبئا مالياً على. وهذه المخزونات يجب أن تغطي مبيعات فترة شهرين على أقصى تقدير

ها السيطرة على الكميات درتالطبيعة التقنية إلنتاج الكلنكر فإن الشركات ملزمة باالنتاج بكامل طاقة األفران للمحافظة على مستويات التكلفة اإلنتاجية، و لعدم ق

 . المنتجة بسبب التقنية الصناعية

لى في سبيل سعي شركات القطاع في الحصول عو لكلنكر أدت إلى تخمة في المعروض وبالتالي تآكلت الهوامش الربحية فاالرتفاع الكبير في مخزونات ا

فوفقاً للبيانات المتوفرة فقد إنخفض متوسط سعر البيع لطن اإلسمنت بنسب متفاوتة وذلك بإختالف السوق . حصة سوقية اكبر من خالل تخفيض أسعار البيع

 (. حسب البيانات المتوفرة لحظة إعداد هذا التقرير) القطاع لشركات ة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والطاقة اإلنتاجي

 

مليون طن حتى  12.2تعد مخزونات الكلنكر المؤثر األول على أداء قطاع اإلسمنت في الوقت الراهن، فقد بلغت مخزونات الكلنكر مستويات تاريخية عند 

فع تالماضي، حيث تسهم طبيعة العملية اإلنتاجية للكلنكر في ارتفاع مستويات المخزونات ما أدى إلى إرتفاعها لمستويات تاريخية وبالتالي إرشهر سبتمبر 

سعار ألامستوى المعروض من اإلسمنت بصورة أعلى من ارتفاع الطلب، ما أدى بالشركات إلى الدخول في حرب سعرية خالل الربع الثالث أدت إلى تخفيض 

ها طالما بقيت رمدعومةً بالهوامش الربحية العالية للقطاع والتي تعطي الشركات المرونة في التعامل مع السعر، ونتوقع ان تستمر الشركات في تخفيض أسعا

 . مستويات المخزونات عند المستويات الحالية

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

بيانات شركة إسمنت اليمامة

تقديرات اإلستثمار كابيتال *

-100%

0%

100%

200%

 -

 10,000

 20,000

 30,000

2011 2012 2013 2014 2015*

                       

مخ ونا  ال  ن ر السنوية النمو



 

 

 

Page 2 of 5 نرجو قراءة اعالن اخالء المسؤولية في نهاية التقرير 

 26 October 2015 

قطاع اإلسمنتنظـرة علـى   
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ودية فبحكم الطاقه اإلنتاجية الكبيرة لشركة إسمنت السع. مخزون الكلنكر و أين يتركز بين شركات القطاعيوضح الجدول أعاله التطور التاريخي لمستويات 

في حين أن مبيعات الشركة السنوية من اإلسمنت . 1111منذ أن صدر قرار وقف تصدير اإلسمنت عام  %17فقد نما مخزون الكلنكر لدى الشركة بنسبة 

فنجد أن الشركة عمدت إلى تخفيض األسعار بشكل طفيف خالل الربعين الثاني والثالث، مع األخذ . %17فس الفترة تبلغ قد نمت بنسبة خالل ن( طنانباأل)

لاير  127في حين أن إسمنت ينبع قامت بتخفيض األسعار بشكل كبير حيث إنخفض متوسط السعر من . باإلعتبار أن الشركة التواجة منافسة قوية في إقليمها

واستطاعت الشركة الحفاظ على حصتها السوقية، إال أن الشركة التزال . رياالُ بنهاية الستعة أشهر األولى من هذا العام 121ام الماضي ليبلغ للطن خالل الع

ليمامة قد ا كذلك نجد أن إسمنت. تحتفظ بمخزون كلنكر يعادل مبيعات ستة أشهر ما يوحي بأن الشركة لن تقوم بأي إجراء لرفع األسعار في القريب العاجل

رياالً للطن  122مما حدا بالشركة في ظل المنافسة القوية في المنطقة الوسطى بأن تنخفض األسعار لديها من متوسط  %151نما لديها مخزون الكلنكر بنسبة 

جميع شركات القطاع متوسط أسعارها و بحسب البيانات المتوفرة فقد خفضت . رياالً خالل فترة التسع أشهر من هذا العام 116إلى متوسط  1112في عام 

 . بنسب متفاوته

 

 

 

 

 

 

 

السنة
   الطاقة اإلنتاجية  

  ) بالمليون طن(
2015* 2014 2013 2012 2011

نمو المخزون 

مابين عامي 

2011-2015

وزن مخزون 

الشركة الحالي من 

إجمالي السوق

وزن مخزون الشركة 

2014 من إجمالي 

السوق 2014

اسمنت السعودية   8.9 3,801 3,027 1,513 619 2,118 79% 16% 15%

اسمنت ينبع 6.9 3,358 2,661 921 591 496 577% 14% 13%

اسمنت اليمامة 6.0 3,356 2,291 770 428 1,305 157% 14% 11%

أسمنت نجران 5.0 2,667 3,014 735 367 448 495% 11% 15%

اسمنت الرياض 3.5 1,811 1,571 687 294 229 691% 8% 8%

اسمنت الجنوب 7.7 1,354 1,825 874 1,098 1,442 -6% 6% 9%

اسمنت الشرقية 3.5 1,349 831 573 343 423 219% 6% 4%

اسمنت القصيم 3.4 955 808 386 404 173 452% 4% 4%

اسمنت الشمالية 2.9 867 1,188 766 506 326 166% 4% 6%

اسمنت حائل 1.6 815 558 402 NA NA NA 3% 3%

اسمنت العربية 3.5 788 465 480 327 153 415% 3% 2%

اسمنت المدينة 1.8 780 662 511 328 413 89% 3% 3%

اسمنت تبوك 1.4 746 494 386 337 316 136% 3% 2%

اسمنت الجوف 3.2 652 564 340 530 504 29% 3% 3%

اسمنت الصفوة 1.6 93 137 8 NA NA NA 0.4% 1%
اإلجمالي 60.9 23,392 20,096 9,352 6,172 8,346 180% 100% 100%

بيانات شركة إسمنت اليمامة
حتى شهر سبتمبر *
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 . ويبين الجدول التالي أسعار بيـع طن اإلسمنت ومقارنته مع الفترة المماثلة من العام السابق بإستثناء إسمنت الشمالية

 

 

 

 

 

مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي و  %8فبعد صدور بيانات مبيعات شهر سبتمبر اتضح أن هناك انخفاضاً في مبيعات االسمنت إلجمالي القطاع تبلغ 

 %26بة ة بنسمن اإلنخفاض كان بسبب االنخفاض الحاد لمبيعات إسمنت العربية  حيث انخفضت مبيعات الشرك %51هذا ال يعود الى انخفاض الطلب و لكن 

مما رفع من تكلفة ( ألف طن خالل الربع الثالث 258) ألف طن من الكلنكر خالل شهر سبتمبر  115فقد استوردت شركة إسمنت العربية .  على أساس سنوي

بيعاتها بشكل وبالتالي تأثرت م. بيعاإلنتاج للشركة و بالتالي كان له األثر األكبر في عدم مقدرة الشركة على مجاراة شركات القطاع التي خفضت من أسعار ال

 . كبير و ال نظن انها سوف تواصل شراء الكلنلر بسبب انخفاض اسعار االسمنت

 

 

2014 2015 2014 2015 2014 2015

اسمنت السعودية   251 270 254 251 259 254

اسمنت ينبع 250 229 250 233 249 230

اسمنت اليمامة 244 227 244 226 244 225

أسمنت نجران 236 244 273 244 217 243

اسمنت الجنوب 241 241 241 241 259 242

اسمنت الشرقية 268 309 268 311 322 220

اسمنت القصيم 254 247 252 228 251 230

اسمنت حائل 217 215 221 204 220 201

اسمنت العربية 241 242 241 241 241 238

اسمنت المدينة 229 217 227 216 229 231

اسمنت تبوك 228 214 227 212 227 212

اسمنت الجوف 210 195 197 205 196 190

المتوسط 239 238 241 234 243 226
بيانات شركة إسمنت اليمامة

الشركة

الربع األول الربع الثاني الربع الثـالث

بيانات شركة إسمنت اليمامة

تقديرات اإلستثمار كابيتال
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 :رنتها مع نظيرتها من العام السابق أشهر األولى من هذا العام ومقا 7األرباح المجمعة لفترة الجدول التالي ويوضح 

 

 

نتوقع أن تؤثر على التوزيعات السنوية للشركات، إال أن نسب التوزيعات مقارنة باألسعار الحالية التزال جاذبة. و وفي حال استمرار حرب األسعار فإننا 

 .يوضح الجدول التالي تقديراتنا لربحية أسهم وحجم توزيعات شركات األسمنت التي تدخل ضمن تغطيتنا

 

 

 

 : اإلستنتاج

مبيعات االطنان   يعود الى انخفاض الطلب حيث زادبالفترة المماثلة من العام الماضي و لكن هذا ال قياساً  %6نالحظ انخفاض ارباح شركات االسمنت بنسبة 

 لنفس الفترة و لكنها نتيجة ارتفاع مخزون الكلنكر الذي اجبر الشركات على زيادة المعروض على حساب االسعار و هذه المعطيات االقتصادية %6بنسبة 

كما اننا ال نعتقد بأن معدالت النمو في الطلب المحلي سوف تمتص كميات الكلنكر  .وقف شراء الكلنكر من خارج مصانعهاسوف تجعل جميع الشركات ت

 .يكما ان انخفاض االرباح سوف ينعكس على التوزيعات النقدية للقطاع بإنخفاض نسب, المتراكمة مالم يسمح بالتصدير لتخفيف العبء وفق ضوابط اقتصادية

لطلب االقادم ال نتوقع استمرار هبوط االسعار عن المستويات الحالية، ويبقى هناك عدة متغيرات من ناحية التشريعات والتي من الممكن أن ترفع  خالل الربع 

 . المحلي في حالة السماح بالتصدير أو البدء فعلياً بمشروعات اإلسكان

2014 2015

اسمنت السعودية   806 764 -5%

اسمنت ينبع 609 597 -2%

اسمنت اليمامة 519 462 -11%

أسمنت نجران 179 202 13%

اسمنت الجنوب 800 739 -8%

اسمنت الشرقية 294 244 -17%

اسمنت القصيم 429 446 4%

اسمنت حائل 106 84 -21%

اسمنت العربية 501 447 -11%

اسمنت المدينة 174 183 5%

اسمنت تبوك 109 69 -37%

اسمنت الجوف 40 71 79%

المتوسط 4,566 4,309 -6%
بيانات الشركات

الشركة

األرباح

الــتــغـير

قبل بعد 2014 2015*

اسمنت السعودية   113.0 95.0 69.25 37% 6.80 6.0 5.8 85% 8%

اسمنت ينبع 70.0 61.0 49.00 24% 4.91 4.0 3.7 75% 8%

اسمنت اليمامة 50.0 50.0 38.00 32% 3.09 3.0 2.7 87% 7%

اسمنت الجنوب 105.0 91.0 78.75 16% 6.70 5.0 4.5 67% 6%

اسمنت العربية 90.0 63.0 52.50 20% 5.70 5.0 4.4 77% 8%
تقديرات اإلستثمار كابيتال

الشركة
السعر المستهدف

السعر الحالي
التغير من السعر التوزيعات النقدية

المستهدف

ربحية السهم 

*2015

نسبة التوزيعات 

من ربحية السهم

نسبة الربح الموزع 

لسعر السهم*
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المسؤولية إخالء  

معده  وهي. في مدينة الرياض، في المملكة العربية السعودية( االستثمار كابيتال) أعدت من قبل شركة اإلستثمار لألوراق المالية والوساطة  هذه الوثيقة

قة قة، دون موافطريلالستخدام العام لعمالء شركة االستثمار كابيتال وال يجوز إعادة توزيعها أو إعادة إرسالها أو نشرها، جزئيا أو بالكامل، بأي شكل أو 

استالم ومراجعة وثيقة البحث هذه تشكل موافقتك على عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لألخرين  .خطية صريحة من شركة االستثمار كابيتال

كما  .مات من قبل شركة االستثمار كابيتالعن المحتويات واألراء، واألستنتاجات أو المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قبل الكشف العلني عن مثل هذه المعلو

تلك ة أخرى متعلقة بأن المعلومات واألراء الوارده في هذه الوثيقة ال تشكل عرضاً وال تعتبردعوة مقدمه لشراء أو بيع أية أوراق مالية أو منتجات استثماري

و صريحة أ)ومات التي تم جمعها من مصادر موثوق بها وال نقدم أي ضمانات أعدت هذه الوثيقة باستخدام البيانات والمعل. األوراق المالية أو االستثمارات

كما أن شركة االستثمار كابيتال ال تقر بأن المعلومات التي . أو وعود وال نتحمل أي مسؤولية أو تبعات عن دقة أو اكتمال تلك المعلومات المقدمة( ضمنية

يجب  .إن األداء السابق ليس بالضرورة دليالً على األداء في المستقبل. ء أو مناسبة ألي غرض معينتتضمنها هذه الوثيقة غير مضللة أو خاليه من األخطا

 يمة تلك األوراقعلى المستثمرين مالحظة أن الربح المتحقق من هذه األوراق المالية أو غيرها من االستثمارات، إن وجدت، قد تتقلب، كما أن األسعار أو ق

وبناء  .أن التقلبات في أسعار الصرف لها آثار سلبية على القيمة أو الثمن، أو الربح الناتج من استثمارات معينة. ترتفع أو تنخفضالمالية واالستثمارات قد 

مالية لاالستثمارات تخضع لعدد من المخاطر المرتبطة باالستثمار في األسواق ا. عليه، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد أقل من المبلغ المستثمر أصال

ليس المقصود من هذه الوثيقة تقديم المشورة في مجال االستثمارات . وعلى المستثمرين أن يدركوا أن قيمة االستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع في أي وقت

لى يجب ع. م هذه الوثيقةالشخصية ألنها ال تأخذ في االعتبار األهداف االستثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجات المحددة ألي شخص معين قد يستل

خرى االستثمار في أوراق مالية، أو استثمارية أ مالئمةالمستثمرين أخذ المشورة المالية، والقانونية أو الضريبية بشأن االستراتيجيات االستثمارية أو مدى 

في االستثمار فيها، يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام  لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الصناديق التي ترغب. التي ناقشتها أو اوصت بها هذه الوثيقة

نسخة من الشروط واألحكام لجميع الصناديق  متاح على الموقع . الصناديق ذات الصلة وتقرأها بعناية، بما في ذلك قسم المخاطر للصندوق المستهدف

 ع الشركات التابعة لها وموظفيها، ليست مسؤولة عن أي خسائر مباشرة أوإن شركة االستثمار كابيتال جنبا إلى جنب م. اإللكتروني لشركة االستثمار كابيتال

قابلة  هذه الوثيقة والتوصيات الواردة بها غير. تبعية أو األضرار التي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشرعن أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة

جهه أو معدة إن هذه الوثيقة ليست مو. ل ال تتحمل أية مسؤولية عن تحديث المعلومات الواردة في هذه الوثيقةشركة االستثمار كابيتا. للتغيير دون إشعار مسبق

ع أو ن هذا التوزيللتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان  سواء مواطن أو مقيم يقع في أي مكان، أو دولة، أو بلد أو أية والية قضائية أخرى، يكو

ترخيص لفر أو االستخدام مخالفاً للقانون و يتطلب من شركة االستثمار كابيتال أو أي من فروعها القيام بالتسجيل أو إستيفاء أي شرط من شروط االنشر أو التوا

 .ضمن تلك البلد أو السلطة القضائية

السهم تصنيف                                                                                          

 العائد المتوقع الشرح التوصية
لون 

 التصنيف
    

 شراء
خالل ا ثنى عشر شهر  %11أن ي ون مجموع عائد السهم أع ى من 

 القادمة
>20%  

 تجميع
خالل ا ثنى عشر  %11و  %11أن ي ون مجموع عائد السهم ما بين 

 شهر القادمة
10% – 20%  

 محايد
خالل ا ثنى  %11و سالب  %11مابين أن ي ون مجموع عائد السهم 

 عشر شهر القادمة
-10% – 10%  

 تقليص
 %11و سالب  %11أن ي ون مجموع عائد السهم س بيا ما بين سالب 

 خالل ا ثنى عشر شهر القادمة
-20% – -10%  

 بيع
خالل ا ثنى عشر شهر  %11أن ي ون مجموع عائد السهم س بيا دون 

 القادمة
<-20%  
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