
 قطاع مواد البناء السعودي
5102 الرابعالربع  –تقرير نظرة عامة   

 

 
 

 
 

                                    | 1 

 

 ةأوقات صعب

بعض  إلىأظهرت الموازنة الحكومية للمملكة العربية السعودية والتي تم اإلعالن عنها قبل بضعة أيام إشارات 

نفسه أكدت أن الحكومة ملتزمة بخططها التنموية على التحديات االقتصادية على المدى القريب، ولكن وفي الوقت 

إضافة إلى إصالحات أخرى في  الموازنةلتقليل العجز في اإلنفاق االستثماري  تخفيضمن المدى البعيد. وعلى الرغم 

زال لديها خيارات أخرى. في المقابل، أكد الملك سلمان في خطابه الذي يمنظومة الدعم الحكومي، إال أن الحكومة ال

ازنة أن المملكة ستركز على الجودة واألولوية في المشاريع مع التركيز على تطوير العنصر سبق اإلعالن عن المو

مليار لاير ليتم إنفاقها  381البشري من خالل دعم البرامج االجتماعية. إضافة إلى ذلك، تضمنت الموازنة مبلغا قدره 

 .يستمر النمو في القطاع ولكن بنسب ضعيفةدعما لبرامج اإلسكان. بشكل عام، نتوقع أن  تشملقد  والتيحسب الحاجة، 

القطاع من تحديات أخرى مثل تراجع األسعار  هجاء تخفيض الدعم وتقليص اإلنفاق على المشاريع في وقت يعاني في

المنتجون  يتمكنبسبب تخفيض الدعم. ال نتوقع أن  التكاليفوانخفاض الطلب، وليضاف إليها مؤخراً االرتفاع في 

تمرير التكاليف اإلضافية إلى المستهلك النهائي بسبب ضعف الطلب إضافة إلى عناصر العرض والطلب العالمي التي 

تلقي بظاللها على أسعار المنتجات المحلية، كما أن الواردات الرخيصة من الصين أحد أهم األسباب المؤدية لهذا 

ناريو. وعلى أي حال، فإن الغموض في التقديرات وقلة المعلومات المتاحة تجعلنا نفضل التريث وانتظار المزيد السي

من التفاصيل واإليضاحات من قبل إدارات الشركات وذلك قبل الشروع في تعديل تقديراتنا للشركات التي تقع تحت 

 تغطيتنا.نطاق 

، وذلك على أثر إيقاف بعض 5132في الربع الرابع من العام  في النمو تراجعاً شهد سوق المشاريع في المملكة 

الرأسمالي انخفض بشكل كبير في العام  اإلنفاقتين. نعتقد أن ض اآلخر لمدد تتراوح بين سنة وسنالمشاريع وتمديد البع

ن . كما أ5132تم صرفها في العام  لاير مليار 171مليار لاير مقابل  521حيث من المتوقع أن يكون عند  5132

 325يث بلغت ح 5132في قيمة عقود اإلنشاء خالل النصف األول من العام  انخفاض)ميد( تشير إلى وكالة بيانات 

 من العام السابق. الثانيفي النصف  مليار 373بحوالي مليار لاير، مقارنة 

مقارنة بالربع الرابع % في هذا الربع 52عالمياً، تراجعت أسعار السلع بشكل أكبر مع تراجع سعر النفط بنسبة 

خالل الربع، هبطت أسعار ف. 5132ر من العام يفي الربع األخأسعار المعادن أيضاً  طال االنخفاضكما  السابق،

% خالل السنة(، في حين انخفضت أسعار النحاس 38% على أساس ربعي ) وتراجعت بنسبة 1األلمونيوم بنسبة 

بالمالحظة أن أسعار الحديد الخام  % خالل السنة(. ومن الجدير52% على أساس ربعي ) وتراجعت بنسبة 8بنسبة 

% خالل العام(. إضافة إلى ذلك، 13% من قيمتها في الربع الرابع على أساس ربعي ) تراجعت بنسبة 51خسرت 

 فإن ارتفاع الدوالر مقابل اغلب العمالت الرئيسة قد ألقى بظالله على تنافسية المصنعين مقابل نظرائهم في الصين.

لقادم تبقى محايدة إلى سلبية بسبب تخفيض الدعم الحكومي. نقوم حالياً بمراجعة تقديراتنا، لكننا نظرتنا للقطاع للعام ا

في بانتظار المزيد من اإليضاحات قبل القيام بأي تعديالت على التوقعات او تخفيض  موقفنا الحذرنحافظ على 

قعة تحت تغطيتنا ماعدا شركة التوصيات. نبقي على األسعار المستهدفة مع التوصية بالشراء لكل الشركات الوا

أميانتيت على الرغم من العائد المتوقع المرتفع على الشركة، إال أن الصورة  التزال غير واضحة بالنسبة لنا حول 

 عمليات الشركة. كما أن العوائد المرتفعة على الشركات األخرى كانت بشكل رئيسي بسبب تراجع السوق ككل.
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 الربع الرابع سيكون آخر األرباع الجيدة

نحن بانتظار المزيد من اإليضاحات حول األثر المالي المتوقع على التكاليف بعد ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء. نعتقد 

سيكون آخر ربع يتميز بهوامش ربحية مرتفعة، حيث من المتوقع أن تتأثر الهوامش  5102أن الربع الرابع من العام 

توقع أن يشهد متوسط إيرادات الشركات تحت التغطية تراجعا بنسبة بمدى كفاءة التشغيل. ن 5102ابتداء من العام 

%، في حين ال نتوقع أن يشهد صافي الدخل نمواً يذكر. تشير تقديراتنا إلى أن شركة بوان ستشهد أكبر انخفاض في 7

% على أساس سنوي بسبب أسعار المنتجات، في حين أن شركة الخزف ستشهد نمواً 84صافي الدخل بمقدار 

النظر عن حدة المنافسة المتوقعة وضعف الطلب. أما زجاج فنتوقع أن تحقق  بغض% على أساس سنوي 07قداربم

%، في حين أن تقديراتنا تشير إلى تسجيل شركة 00أداًء أقل من المتوقع لتسجل هبوطاً في ربحية السهم بمقدار 

سبة لشركة أسالك، فإن نظرتنا إيجابية للربع % على أساس سنوي. بالن50أميانتيت تحسنا ليرتفع صافي الدخل بنسبة 

نظراً للتحسن المتوقع في هوامش الربحية المدعومة بنمو متوقع في صافي الدخل بنسبة  5102األخير من العام 

80 .% 

 

 السوق يعيد تقييم األسهم

للقلق  نتيجة% 9ودية بمقدار خالل الربع، كان أداء مؤشر قطاع التشييد والبناء أقل من المؤشر العام لسوق األسهم السع

. هبط المؤشر العام بنسبة خالل الربع إلى مستويات دنيا تاريخية بمؤشر القطاع عأسهم القطاع بشكل كبير لتدف حيال

% ليكون ثالث أسوأ أداء بين المؤشرات األخرى مقارنة 57% في حين تراجع مؤشر قطاع التشييد والبناء بنسبة 04

لتراجع السوق. شهدت أسعار  العنيفةدنيا  بسبب ردة الفعل  مستويات دورها إلىبالمؤشر العام. تراجعت التقييمات ب

% في 80كان لسهم شركة بوان النصيب األكبر من االنخفاض بنسبة ، وتقع تحت تغطيتنا تذبذباً كبيراً  األسهم التي

 .  5102الربع الرابع من العام 

 

 الخالصة

حيث أن االستثمارات  5102حسب رأينا، لن يكون هناك الكثير من عناصر الجذب لقطاع التشييد والبناء في العام 

بغض النظر عن التحسن الذي قد  المدى القريبكرر خالل تت د الق 5102-5101التي شهدها القطاع في الفترة ما بين 

على معظم القطاعات مالم تعاود على المدى المتوسط وسيؤثريطرأ على أسعار البترول. نعتقد أن التباطؤ سيستمر 

دوالر، األمر الذي قد يستغرق خمس سنوات على األقل حسب  41أسعار البترول االرتفاع إلى مستويات أعلى من 

رادات تقديرات صندوق النقد الدولي. مع التراجع في اإلنفاق، فإنه من المتوقع أن تشهد الشركات نمواً محدوداً في اإلي

 في حين وحدها القطاعات ذات االولوية ستسجل نمواً. حالياً، نظرتنا محايدة على القطاع على المدى المتوسط. 



 

 
 

 السهم تصنيف

 ُمصنّف غير بيع احتفاظ شراء قوي شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

≥ 25% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

≥  15% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

<  15% 
 مقيد/ المراجعة تحت فيه مبالغ سعر

 

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

 

 بيان إخالء المسؤولية

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

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

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

 عن التزام أي تقبل وال مسؤوليتها تخلي المالية الرياض. التقرير هذا يحتوي عليها التي المعلومات اكتمال و/أو ، و/أو عدالة دقة، على االعتماد عدم يجب فإنه عليه، وبناء. مالية أوراق أية

 مسؤولين موظفين و ومسؤولين، ، مدراء من المالية الرياض منسوبي من أي يكون ولن مسؤولة المالية الرياض تكون لن محتوياته، و أو التقرير لهذا استخدام أي عن ناجمة خسارة أي

 األصول أو المالية األوراق في لهم استثمارات يكون قد أو عمالئها التابعة الشركات من أكثر أو احد أو موظفيها أو المالية الرياض. التقرير هذا محتويات عن األحوال من أي حال في

 التقرير هذا في إليها المشار األخرى

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

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

 بشكل كلي تختلف قد المستقبل في الفعلية األحداث أو والنتائج منها التحقق يتم لم التي واالفتراضات التأكد وعدم المخاطر لبعض والتوقعات تخضع والتنبؤات

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

 األصل في المستثمر المبلغ من أقل ناتج على يحصلوا أن للمستثمرين

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

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

الضرورة نظرا الن االستثمار في هذا النوع من األوراق المالية قد ال يكون مالئما  حسب آخرين مستشارين أي أو/و والقانونية المالية المجاالت في ذوي الخبرة من المستقلة المشورة

  لجميع األشخاص.

 والنشر الطبع حقوق ولوائح بموجب القواعد محمية فيه الواردة والتوقعات والتنبؤات اآلراء و المعلومات وجميع جزئيا، أو كليا البحثي، التقرير هذا توزيع أو نسخ يحق ال
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