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 3 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 

 رئيسية مواضيع

تقرير شهري وتحديث آلخر بيانات اإلنتاج و المبيعات و المخزون لقطاع 
 اإلسمنت السعودي.

 

 إدارة البحوث
  محمد الثنيان

Tel +966 11 211 9395 , althunayyanm@alrajhi-capital.com 

 تقرير شهري –قطاع اإلسمنت 
 سنوي أساس على% 22 بنسبة المبيعات أحجام انخفاض

 في اإلسمنت مبيعات اجمالي انخفض فقد ، سبتمبر لشهر  اليمامة أسمنت شركة نشرتها بيانات ألحدث قاوف
. طن مليون 1.1 الى ليصل ، شهري أساس على% 61 وبنسبة سنوي أساس على% 66 بنسبة ، المملكة

% 82 نسبة ذلك ويمثل ، طن مليون 2..6 الى وصل االرتفاع من جديدا مستوى ، المخزون اجمالي وبلغ
 وبنسبة سنوي أساس على% 38 بنسبة المخزون مستوى ارتفع لقد. األخيرة شهرا عشر االثني مبيعات من

 ، سبتمبر شهر خالل طن مليون 1.5 بلغ قد ، المملكة في اإلسمنت انتاج وكان. شهري أساس على% 5.5
 وتبوك الجوف شركتا وتعتبر. شهري أساس على% .3 وبنسبة ، سنوي أساس على% 32 بنسبة بانخفاض

 ـ سبتمبر شهر خالل المبيعات في شهري أساس على ايجابيا نموا شهدتا اللتان الوحيدتان الشركتان هما ،
 وأسمنت ، الشمالية المنطقة أسمنت ، نجران شركات أعلنت بينما التوالي، على ،% 5+ و% 32+ بنسبة

- ،%82- بلغت بنسب ، سبتمبر شهر ماتتسلي في االنخفاض من مستويات أعلى عن ، الشرقية المنطقة
 أحجام في انخفاض عن ، تغطيتنا تشملها التي الشركات جميع أعلنت وقد. التوالي على ،% 81- و% 85

 بلغت انخفاض مستويات أعلى ينبع وأسمنت العربية اإلسمنت شركتا شهدت فقد. الشهر خالل مبيعاتها
 ، السعودية وأسمنت القصيم أسمنت شركتا أعلنت مابين التوالي، على سنوي، أساس على% 62 و% 18.5

.التوالي على ،% 32 و% 35 بلغت بنسب االنخفاض من مستوى أقل عن  

 الوضع على صعيد القطاع:

  انخفاض الى أشارت التي توقعاتنا من بأكثر سبتمبر لشهر اإلسمنت مبيعات أحجام انخفضت 
 تنخفض أن نتوقع فإننا ، 6132 ابعالر للربع وبالنسبة. سنوي أساس على% 38-36 بنسبة
 في أخذنا اذا محدودا، أصبح قد الطلب ألن نظرا% 33-9 بين تتراوح بنسبة المبيعات أحجام

 نشاطات في المستمر والتباطؤ الضخمة، المشروعات من عدد اكتمال اقتراب االعتبار
 .المخزون مستويات تصاعد جانب الى االنشاءات،

  2 بنسبة الكلنكر، وانتاج المبيعات حجم انخفض ، 6132 عام من األولى أشهر التسعة خالل %
 على% 38 بنسبة ، المخزونات اجمالي ارتفع وقد. التوالي على ، سنوي أساس على% 6 و

 رئيسيا هاجسا المرتفع، المخزون مستوى ليصبح طن، مليون 2..6 الى ليصل سنوي أساس
 .التوسعية وخططها اجهاانت الشركات بعض توقف أن في تسبب كما ، للقطاع

  أسمنت شركات وكانت%. 33.5 بنسبة المبيعات حجم انخفض ،6132 الثالث الربع في 
 في ايجابي نمو تحقيق عن أعلنت التي الوحيدة الشركات هي ، المدينة وأسمنت ، تبوك ، الجوف

 .التوالي على ،% 31 و% 66 ،% 65.8 بلغت بنسب ، 6132 الثالث الربع

  مصلحة عن الصادرة ، الثاني للربع االجمالي المحلي الناتج حول األولية لألرقام وفقا 
% 6.22 بنسبة المملكة في االنشاءات قطاع ناتج انخفض فقد ، والمعلومات العامة االحصاءات

 الوقت في ويسهم ، لاير مليار 9.8. الى ليصل 6132 األول النصف في سنوي أساس على
 .االسمي االجمالي لمحليا الناتج في% 2.2 بنسبة الراهن

  بغرض المحليين، العقارات مطوري بعض مع تفاهم مذكرة على التوقيع االسكان، وزارة تعتزم 
 من والشرقية والغربية الوسطى المناطق الرئيسية التي تشمل في سكنية وحدة 810111 بناء

 .(أرقام)  المملكة

    األسمنت لشركات االجمالي الربح هوامش ثرتتأ أن نتوقع فإننا ، لنتائج الربع الثالث بالنسبة ، 
 متوسط وهبوط المبيعات أحجام في واالنخفاض الوقود اعانات النخفاض نتيجة سلبي بشكل
 الخسائر جراء من الشركات بعض تتأثر فسوف ، ذلك الى وباإلضافة. للطن المحقق البيع سعر
 االستثمارية. المحافظ من المحققة غير

    مليون 1.8. بلغت الثالث للربع صافية أرباح تحقيق عن القصيم، أسمنت شركة أعلنت 
 السلع تكلفة في االرتفاع الى أساسا يعزى ، األرباح انخفاض وكان%(.12.2-) لاير

 أرباح توزيعات بخفض الشركة قامت وقد ، هذا. الوقود أسعار ارتفاع عن الناتج المباعة
 .6135 الثالث الربع في للسهم لاير 3.5 من ، للسهم واحد لاير الى ، الثالث للربع األسهم
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 6 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 المسئولية من خالء
ء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوز إعتادة توزيعهتا أو إعتادة أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتال
ه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبكم علتى إرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذ

كة الراجحي المالية.  وقتد تتم الحصتول أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعموم من جانب شرعدم إعادة توزيع 
أو ضتمنية( بشتأن  ن دقتها.  وشركة الراجحي المالية ال تقدم أية إقرارات أو ضمانات )صتريحةعلى المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضم

ث هتذه إنمتا ر مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحالبيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غي
ق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات االستتثمارية ذات الصتلة تقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أورا

مشتورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال تأختذ فتي االعتبتار األهتداف االستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االحتياجتات  بتلك األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم
 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

قانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة ، أو استتثمار آختر أو أيتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أو ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو ال
ذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن حقتق.  كتالتوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تت

رتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات فتي أستعار الصترف قتد هذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لال
، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل متن مبلتغ رأستمالهم المستتثمر أساستا.  ويجتوز أن يكتون  ى قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليهيكون لها آثار سلبية عل

ك محللتي البحتوث( مصتلحة ماليتة فتي األوراق الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراق لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلت
يرهتا متن شتتقات ، أو غ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق الماليتة ، وخيتارات شتراء األستهم أو العقتود اآلجلتة أو الخيتارات األخترى أو الم المالية أو االستثمارات ذات العالقة

ة أو غيرهتا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت آلخر بأداء الخدمات المصترفية االستتثماري
ذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في ذلك الشركات التابعة لها وموظفيهتا ، ال تكتون مستئولة عتن االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في ه

 ن وثائق البحث.دة في هذه الوثيقة مأي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الوار

تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون إشتعار مستبق.  وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن 
ثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا يراعتى أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحتث ليستت موجهتة إلتى أو معتدة البحث.  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من و

يتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدام هتذه ما يكون مثل هذا التوزللتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيث
 ن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضم

 :إضافية معلومات عن اإلفصاح
 

   المالية جحيالرا شركة في  التصنيف نظام شرح .1

 وعتدد الماليتة الشتركات أستهم باستتثناء تغطيتهتا إطار في األسهم لجميع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظام المالية الراجحي شركة تستخدم
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى الشركات من قليل

 .شهور 9-2 بحدود زمني أفق خالل المستهدف للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 31 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز دةزيا"

 . شهرا 9-2 فترة خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 31 و الحالي السهم سعر دون٪ 31 بين يتراوح مستوى عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-2 فترة خالل المستهدف المستوى إلى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 31 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 : تعريفات .2

 .الفترة تلك خالل المستهدف المستوى إلى معين سهم سعر يصل أن يتوقعون فهم ، أخرى وبعبارة. شهرا 9-2 بحدود يتراوح زمني أفق باعتماد محللونا يوصي: Time horizon "الزمني األفق"

 مثتال ، المعنتي القطتاع أو للستهم ومناستبة واستع نطتاق علتى مقبولتة أستاليب بإتبتاع العادة في يتم وهذا. بتغطيتها نقوم التي األسهم من سهم لكل العادلة القيمة نقدر نحن: Fair value "العادلة القيمة"

 .SoTP األجزاء مجموع تحليل أو DCF المخصومة النقدية التدفقات تحليل إلى يستند الذي األسلوب ، ذلك

 عتدم جيتد بشتكل تبترر أسباب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة نيكو ال قد ولكن ، المعني للسهم المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"
 األستباب ونشترح ، الستهم لتذلك المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة إلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال

 .بذلك للقيام فعتناد التي

 يتجتاوز المعنيتة للشتركة التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت إذا أو ، الخارجيتة العوامل من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى
 .توقعاتنا مستوى دون أو

 لالتصال
 

 شركة الراجحي المالية
 وثإدارة البح

 طريق الملك فهد, المكتب الرئيسي
 11412الرياض  6651ص ب 

 المملكة العربية السعودية  
 بريد الكتروني: 

research@alrajhi-capital.com 
www.alrajhi-capital.com 

 
 13/03050لراجحي المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق المالية السعودية رقم شركة ا

 
 

mailto:research@alrajhi-capital.com
mailto:research@alrajhi-capital.com
http://www.alrajhi-capital.com/
http://www.alrajhi-capital.com/

