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نظرة على قطاع االسمنت السعودي للعام 2015
من المتوقع أن تشهد مبيعات قطاع االسمنت السعودي نموا ملحوظا مع ازدياد الطلب بدعم من مشاريع تطوير البنية التحتية الكبيرة في المملكة وانحسار أثر نقص األيدي العاملة 
في السوق خالل العام المقبل. نحن نتوقع أن يصل استهالك االسمنت خالل الربع الرابع 2014 إلى 14.1 مليون طن بنمو عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 12.5%، كما 
نتوقع للعام القادم 2015 نموا عن العام الحالي بمعدل 7.1% نتيجة الزدياد نشاط اإلنشاء والبناء نتيجة الرتفاع اإلنفاق الحكومي على البنية التحتية والمشاريع الضخمة القادمة 
ف��ي المملك��ة. نظرتنا بعيدة المدى للقطاع إيجابية حيث نتوقع اس��تمرار النمو بالرغم من النقص الحاصل في األيدي العاملة على المدى القريب وعدم الوضوح بش��أن تخصيص 

الوقود للتوسعات اإلنتاجية. 
أهم األحداث:

في ضوء مشاريع البنية التحتية الضخمة خالل السنوات القادمة، أخذت الحكومة بعين االعتبار موضوع النقص في األيدي العاملة بشكل جدي، حيث تقوم باتخاذ إجراءات 	 
لمعالجة هذا النقص، وبالتالي نتوقع أن نشهد تحسنا ملحوظا في الطلب اعتبارا من نهاية العام 2014.

نحن نعتقد أن مستوى المخزون الحالي في القطاع )21 مليون طن بنهاية شهر نوفمبر 2014( يجعل من القطاع مستعدا لتلبية أي زيادة كبيرة في الطلب المتوقع خالل 	 
العام القادم 2015. أيضا، تش��ير اإلرس��اليات خالل الفترة من ش��هر يناير وحتى نوفمبر من العام الحالي إلى نمو عن نفس الفترة من العام الماضي بمعدل 1.1% لتصل 

كامل اإلرساليات المتوقعة للعام 2014 إلى 56.12 مليون طن مقابل 55.26 مليون طن للعام 2013. 

أعلنت ش��ركة االس��منت الس��عودية عن اكتمال أعمال إعادة تأهيل األفران رقم 4 و5 في مصنع الهفوف بطاقة انتاجية تصميمية تبلغ 3،000 طن من الكلنكر يوميا، حيث 	 
تعتزم الشركة إعادة النظر في جدوى تشغيلهما وفقا لألوضاع في السوق.

تخطط شركة االسمنت العربية لتوسيع طاقتها االنتاجية إلضافة خط جديد لإلنتاج في مدينة رابغ بطاقة انتاجية 10،000 طن يوميا من االسمنت، مع موعد متوقع لبدء 	 
التشغيل في نهاية النصف الثاني من العام 2017.

تس��عى ش��ركة اس��منت المنطقة الجنوبية إلضافة خط انتاج ثاني في مصنعها في مدينة بيشة ليبدأ تشغيله خالل شهر أكتوبر 2015. خط انتاج ثالث يضاف إلى خطوط 	 
اإلنتاج لدى الشركة في كل من بيشة وتهامة، حيث من المتوقع أن تصل إجمالي الطاقة اإلنتاجية إلى 33،000 طن يوميا من الكلنكر.

أظهرت شركة اسمنت القصيم تحسنا في األداء التشغيلي نتج عنه انخفاض في تكلفة اإلنتاج للطن من اإلسمنت من 97.5 ريال سعودي للطن في العام 2013 إلى 94.8 	 
ريال سعودي للطن خالل العام 2014.

استمرت شركة اسمنت نجران في تحقيق تحسينات كبيرة في المبيعات وفي معدالت استغالل الطاقة االنتاجية، لتسجل نموا فاق التوقعات خالل فترة اإلحدى عشر شهرا 	 
األولى من العام 2014 بنسبة 24.9% عن نفس الفترة من العام الماضي. 

التقييم )بعد التحديث( أهم التعديالت على منهجية 
تم تعديل الس��عر المس��تهدف خالل فترة االثني عشر ش��هرا القادمة، لجميع شركات االس��منت التي تقع ضمن تغطيتنا وفقا لتعديالت منهجية التقييم؛ يجدر التنبيه إلى أن 
الس��عر المس��تهدف لبعض األس��هم تم تعديله مؤخرا في تقاريرنا لتحديث النظرة االس��تثمارية /آخر التطورات للش��ركات ذات العالقة. نورد فيما يلي أهم التعديالت على 

منهجية التقييم؛

تعديل معدل العائد الخالي من المخاطر للش��ركة إلى 2.84% بعد خفض معدل العائد لس��ندات الحكومة األمريكية لمدة 10 سنوات إلى 2.14%، لكن تأثيره محدود 	 
على التقييم في معادلة نموذج تسعير األصول الرأسمالية.

استخدمنا ال� )beta( الشهرية لمدة خمس سنوات لتخفيض أثر التقلبات على التقييم.	 

استخدمنا التدفقات النقدية الصافية في التقييم باستخدام خصم التدفقات النقدية لتخفيض أثر القيمة المستدامة على التقييم الكلي.	 
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6.9%6.9%6.87.197.6814.213.34.814.66%1,100.11174.8زيادة المراكز119.3االسمنت السعودية

5.2%5.2%4.23.363.5015.214.62.612.54%679.4707.8زيادة المراكز63.2اسمنت اليمامة
6.4%6.4%3.06.396.5814.614.24.144.03%575.2592.6زيادة المراكز113.6اسمنت القصيم

3.3%1,056.91022.1زيادة المراكز129.1اسمنت الجنوبية -7.557.3013.614.15.165.12%6.8%6.8
6.2%6.2%7.25.025.3812.811.93.012.83%790.9847.9زيادة المراكز79.4اسمنت ينبع

3.6%2.0%13.61.571.7918.716.52.672.53%267.4303.7زيادة المراكز33.3اسمنت نجران
4.3%4.3%1.26.666.7512.212.02.352.09%666.3674.6زيادة المراكز92.8االسمنت العربية

7.0%5.2%5.41.521.6914.112.62.082.05%148.4156.4زيادة المراكز34.3اسمنت حائل
12.4%355.3311.3زيادة المراكز66.5اسمنت الشرقية -4.133.6213.615.52.072.06%6.2%6.2
6.9%9.3%2.91.311.3516.516.01.861.97%236.4243.3زيادة المراكز26.8اسمنت الشمالية

5.4%5.4%24.71.241.5518.614.92.22.1%234.6292.6زيادة المراكز27.0اسمنت المدينة
بتاريخ 21 ديسمرب 2014 الجزيرة كابيتال، * استخدمنا أسعار اإلغالق  املصدر: 

تحديث التوقعات املالية وتوصيات االس��تثمار



2جميع حقوق الطبع محفوظة  ©

االسمنت  قطاع  تقرير 
ديسمرب 2014

تحديث القطاع | السعودية | االسمنت الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير

 الشكل 1: اجمايل مبيعات االسمنت والكلنكر يف اململكة من حيث الحجم والقيمة

كابيتال الجزيرة  اليمامة،  اسمنت  املصدر: رشكة 
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اجمايل الكميات املباعة قيمة اجمايل املبيعات (يمني) 

 معدل نمو سنوي مركب : ٩٫٧٪

البعيد قطاع االسمنت السعودي – تحديات على المدى القريب لكن النظرة إيجابية للنمو على المدى 
تباطأ قطاع االسمنت السعودي خالل العام 2014 نتيجة للعجز في األيدي العاملة عقب اإلجراءات الحكومية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي أدت إلى ترحيل 2 مليون 
عامل مخالف. عموما، تس��عى الحكومة لتعويض العجز من خالل اس��تقدام األيدي العاملة األجنبية بش��كل نظامي. نحن نعتقد أن النظرة اإليجابية لنمو قطاع االسمنت على 
المدى البعيد الزالت قائمة. تتميز ش��ركات انتاج االس��منت في المملكة العربية السعودية بحصولها على المواد األساسية لإلنتاج بأسعار مخفضة مما يمنحها ميزة تنافسية 
عالمية. أيضا، من المتوقع أن يتس��ع قطاع اإلس��كان السعودي مع العمل بنظام الرهن العقاري مما سينعكس في ازدياد الطلب على االسمنت، كما نتوقع أن يؤدي النمو في 

أعداد الحجاج والمعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى زيادة إنشاء الفنادق وغيرها من مرافق الضيافة.

بدأت مالمح تعافي مبيعات االسمنت في الظهور
ش��هدت صناعة االس��منت في المملكة نموا ملحوظا خالل الس��نوات الخمس الماضية، حيث ارتفع حجم استهالك1 االسمنت من 38.4 مليون طن في العام 2009 إلى 55.7 
مليون طن في العام 2013 ليصل بذلك معدل النمو السنوي المركب خالل الفترة من 2008 حتى 2013 إلى 9.7% سنويا، بينما ارتفعت قيمة المبيعات خالل نفس الفترة 
بمعدل نمو س��نوي مركب يبلغ 10.3% لتصل إلى 12.2 مليار ريال س��عودي في العام 22013. هذا النمو القوي كان نتيجة للزيادة في أعمال اإلنش��اء في المملكة؛ عموما، 
تراجعت المبيعات المجمعة خالل فترة التسع شهور األولى من العام الحالي عن نفس الفترة من العام الماضي بحدود 3.6% بسبب تراجع الطلب. هذا التراجع انعكس خالل 

شهري أغسطس وسبتمبر لتسجل نموا بمعدالت بلغت 48% و13% على التوالي نتيجة لزيادة اإلنفاق الحكومي وبدء تعافي الطلب.

من المتوقع أن يس��تفيد قطاع اإلس��كان في المملكة، والذي يمثل ما يقارب 54%3 من اس��تهالك االس��منت، من المبادرات الحكومية لسد النقص في المساكن والمتمثلة في 
إنشاء 1 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2020 و 3 ماليين وحدة سكنية بحلول العام 2040. أيضا، النمو الكبير في اإلنفاق الحكومي على البنية التحتية )نمو 80% خالل 
العام 2014( وقوة المشاريع المخططة القادمة في المملكة تدعم أيضا الطلب على االسمنت، كما بلغت قيمة المشاريع المحالة في جميع القطاعات في دول مجلس التعاون 

الخليجي خالل العام الماضي 156.3 مليار دوالر أمريكي منها مشاريع بقيمة 66 مليار دوالر أمريكي4 في المملكة.

 1 بيانات االنتاج واالس��تهالك مجمعة من اصدارات رشكات اس��منت اليمامة، الس��عودية، املنطقة الرشقية، ينبع، العربية ، املنطقة الجنوبية، تبوك، الرياض، نجران، املدينة، املنطقة الش��مالية، الجوف وحائل
 2 بيانات املبيعات من رشكات اس��منت اليمامة، الس��عودية، املنطقة الرشقية، القصيم، ينبع، العربية ، املنطقة الجنوبية، تبوك، أم القرى، نجران، املدينة، الجوف وحائل

 3 نرشة االس��تثمار لرشكة اس��منت أم القرى )2014( 

 4 تقرير نرشة مييد عن س��وق مش��اريع اإلنش��اء يف منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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تاريخ االستكمالالتكلفة )مليار دوالر امريكي(المشروع
متاح0.567 مليون وحدة سكنية جديدة غير 

الله المالي متاح7.8مركز الملك عبد  غير 
1.32015مجمع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

المدن االقتصادية
الله االقتصادية 862029مدينة الملك عبد 

272037مدينة جازان االقتصادية
82022 مدينة األمير عبد العزيز بن مساعد االقتصادية

82020مدينة المعرفة االقتصادية
8.22035مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد

22.52018مشروع مترو الرياض
كابيتال الجزيرة  ابحاث  االلكرتوني،  السعودية  الحكومة  زاوية، موقع  املصدر: 

زيادة المشاريع الحكومية سيعزز من النمو في الطلب
يرتبط الطلب على االس��منت في المملكة ارتباطا وثيقا بالنش��اط في قطاع التطوير العقاري )يمثل إنشاء المباني السكنية ما يقارب 54% من اجمالي الطلب على االسمنت(، 
حيث من المتوقع أن ينموا النشاط بعد تأخر في المشاريع بعد اإلعالن عنها لفترات تراوحت بين عام أو عامين. قامت الحكومة السعودية بزيادة اإلنفاق على نشاط اإلنشاء 
في خطتها التنموية التاسعة )2010 إلى 2014( لتصل إلى 385 مليار دوالر أمريكي. عموما، بسبب تراجع النشاط االقتصادي خالل العامين 2012 و2013، تراجع أنشطة 
اإلنش��اءات في الدولة لتصل قيمة المش��اريع المحالة خالل العام 2012 إلى ما يقارب 17 مليار دوالر أمريكي وما يقارب 40 مليار دوالر أمريكي في العام 2013 من ما 
يقارب 70 مليار دوالر أمريكي في العام 2011. هذا التراجع أثر بصورة مباشرة على قطاع االسمنت الذي شهد تراجعا في حجم المبيعات خالل فترة التسع شهور األولى 
من العام 2014 بحدود 3.6% عن نفس الفترة من العام الماضي. عموما، نتوقع أن يؤدي النمو في مش��اريع وزارة االس��كان و توزيع المنتجات الس��كنية الى تعافي قطاع 

التشييد و البناء.

تشمل المشاريع السعودية )سواء كانت قيد االنشاء او مخطط لها( التي تبلغ قيمتها 1.1 ترليون دوالر امريكي قطاعات مختلفة منها قطاع اإلسكان بنسبة 30% يليها قطاع 
الرعاية الصحية 20% ثم قطاع التعليم 10%. تم تخصيص ما قيمته 855 مليار ريال سعودي من ميزانية العام 2014 لإلنفاق وذلك بنمو 4.3% عن العام السابق التي بلغت 
820 مليار ريال سعودي. يحتل قطاع النقل السعودي وخاصة الطيران والسكك الحديدية نسبة كبيرة من عقود البناء ذات القيمة الكبيرة التي تم منحها خالل الثالثة سنوات 

السابقة، كما نتوقع ارتفاعا في اإلنفاق خالل العام 2015.

 من المتوقع ان تمنح المملكة المزيد من العقود لقطاع التشييد والبناء لتنفيذ مشاريع انشائية بقيمة تبلغ 195.4 مليار دوالر امريكي خالل السنوات الثالثة القادمة.

التالية: التنمية الحكومية المشاريع الرئيسية  تشمل مشاريع 

مع نمو االس��تثمارات في البنية التحتية بوتيرة س��ريعة، فان ش��ركات االسمنت تعمل على توسعة طاقاتها االنتاجية لتتماشى مع الزيادة في الطلب، وبالتالي، ارتفع اجمالي 
الطاقة االنتاجية لإلس��منت في المملكة لتبلغ 47 مليون طن في العام 2013 مقابل 31 مليون طن في العام 2008. كما يتوقع ان ينمو الطلب على االس��منت بمعدل س��نوي 

مركب يبلغ 4% خالل الخمسة اعوام القادمة.5

يمكن لبرنامج نطاقات السعودي الذي يهدف لزيادة عدد الموظفين من الجنسية السعودية في الشركات، أن يؤثر على قطاع اإلنشاءات وعلى إنتاج االسمنت، حيث استقال 
م��ا يق��ارب 5.3 مليون عامل أجنبي من أعمالهم لغاية ش��هر س��بتمبر 2013، على إثر اعالن الحكومة عن نظام العمالة الجديد. وفق��اً لغرفة جدة للتجارة والصناعة، بلغت 
قيمة المشاريع السعودية التي توقفت بسبب نقص األيدي العاملة في ديسمبر 2013 أكثر من 26 مليار دوالر امريكي. عالوة على ذلك، فقد تم الغاء 0.01 مليون عقد من 
أصل 0.25 مليون عقد في العام 2013، نظراً لعدم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. يعتمد قطاع التشييد والبناء على العمالة االجنبية للقيام بإعمال تتطلب 
مهارات بسيطة، بينما لم يتمكن القطاع من سد الفجوة التي خلفها تسريح العمالة األجنبية من خالل المعروض من القوى العاملة المحلية، فإن هذا ادى الى تراجع النشاط 
االنش��ائي، والتي بدورها أدت إلى انخفاض مبيعات االس��منت. على اية حال، فان ش��ركات االسمنت التي حققت هوامش ربحية قوية هي في وضع أفضل ضمن هذا الوضع 

السائد ومن المتوقع ان تتحسن نتائجها خالل األرباع القليلة القادمة.

 5 نرشة االس��تثمار لرشكة اس��منت أم القرى )2014(
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 الشكل 2: نسبة اإلنفاق عىل القطاعات )ابريل 2014( الشكل 3: العقود املحالة )مليار دوالر أمريكي(

Big السعودي ميد املصدر: 5  املصدر: مشاريع 
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سكنية الرعاية الصحية ٧٪
 ثقافية ١٢٪ ٩٪

  الضيافة والرتفيه ٢١٪

 استخدام متنوع ١١٪ التعليم١١٪

أيام التخزين الشكل 4: مستويات املخزون )األسمنت + الكلنكر( الشكل 5: عدد 

كابيتال الجزيرة  اليمامة،  أسمنت  املصدر:  كابيتال الجزيرة  اليمامة،  أسمنت  املصدر: 
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من بداية العام ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧
حتى تاريخه 

االسمنت (ألف طن) الكلنكر (الف طن)

تسارع وتيرة النمو في النشاطات االنشائية
وفقاً لوكالة ميد، في نهاية ابريل 2014؛ بلغت قيمة المش��اريع المخطط لها او المش��اريع التي هي في مرحلة تحت التنفيذ في المملكة العربية الس��عودية ما يعادل 1.1 
ترليون دوالر أمريكي. وتشمل هذه المشاريع بصورة رئيسية مشاريع إنشاء ممتلكات عقارية ومشاريع تطوير عقارات الضيافة والترفيه. تهدف شركات التطوير العقاري 
إلى االس��تفادة من الطبيعة الديموغرافية المالئمة )47% من الس��عوديين تقل اعمارهم عن 25 س��نة؛ 45% هم ما بين 25 الى 54 س��نة( ومن ارتفاع دخل الفرد )ما يقارب 
25.000 دوالر امريكي في نهاية العام 2013(. تركز ما يقارب 29% من المش��اريع االنش��ائية الحالية على مش��اريع العقارات التجارية وتطوير البنية التحتية )كتطوير 
نظام النقل في مكة المكرمة ومطار الملك عبد العزيز الدولي(. باإلضافة لما س��بق، فمن المرجح ان يس��تفيد قطاع االس��منت من النقص في الوحدات السكنية، حيث ان ما 
يقارب 0.5 مليون وحدة س��كنية جديدة ال زالت قيد اإلنش��اء. بعض المشاريع الرئيسية التي ال زالت قيد التنفيذ هي مترو الرياض، ابراج كدي في مكة المكرمة، المرحلة 6 

من محطة توليد رابغ، وإعادة تأهيل مراكز السجناء.

لتحقيق نمو اقتصادي عالي في القطاعات غير النفطية، تش��هد المملكة طفرة في عدد عقود اإلنش��اءات الممنوحة، حيث تبلغ قيمة المش��اريع االنش��ائية التي يتوقع إحالتها 
75.6 مليار دوالر امريكي )272.2 مليار ريال سعودي( في العام 2014، لتشكل بذلك نمواً سنوياً بنسبة 80%. اضافة الى ذلك، تبلغ قيمة المشاريع المتوقع إحالتها خالل 
الفترة من العام 2015 الى 2017 حدود 195 مليار دوالر امريكي. نتوقع أن تنمو أنشطة اإلنشاءات بوتيرة أعلى لغاية العام 2020 وذلك نظراً لوجود العديد من المشاريع 

قيد االعداد.

زيادة المخزون 
تضاعفت الكمية االجمالية للمخزون )االس��منت والكلنكر( في نهاية اكتوبر لتصل إلى أعلى مس��توى لها عند 22.2 مليون طن مقابل 12.1 مليون طن في نفس الش��هر من 
العام الماضي، كما تم استيراد 1.9 مليون طن من الكلنكر خالل الفترة من يناير الى اكتوبر 2014 )تم االستيراد فقط خالل االرباع الثالثة االولى(، ذلك بعد صدور مرسوم 
ملكي عام 2013 يلزم الشركات باستيراد 10 مليون طن االسمنت وذلك لسد الفجوة المتمثلة في نقص المعروض عن الطلب في المنطقة. أثرت واردات االسمنت الضخمة 
على هوامش الشركات، حيث ان األسمنت المستورد هو أكثر تكلفة من االسمنت المنتج محلياً. عموماً، في العام 2014، تباطأت عمليات تنفيذ المشاريع وتراجع الطلب على 
االس��منت وبجانب زيادة اس��تيراد األسمنت، مما ادى الى ارتفاع مس��تويات المخزون لهذا العام. كما ارتفع متوسط عدد ايام التخزين الى 188 يوم )كما في نهاية اكتوبر 
2014( مقابل 133 يوم )في نفس الفترة من العام السابق 6(. بلغ عدد أيام التخزين في شركة اسمنت نجران 412 كما في اكتوبر 2014، يليها شركة اسمنت الرياض 227 
يوم تخزين. على اية حال، تراجع استيراد االسمنت منذ الربع الثاني من العام الحالي، حيث تمكنت شركات األسمنت الى حد كبير من تلبية الحد المقرر اإللزامي لالستيراد 

البالغ 10 مليون طن. نعتقد وبالمضي قدماً، ان مستويات المخزون ستنخفض مع تراجع االستيراد وارتفاع الطلب.

 6 متوس��ط بيانات املخزون من رشكات اس��منت اليمامة، الس��عودية، املنطقة الرشقية، القصيم، ينبع، العربية ، املنطقة الجنوبية، تبوك، الرياض، نجران، املنطقة الش��مالية، الجوف وحائل.
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الشكل 7: أسعار بيع الرشكات

 الشكل 8: تكلفة اإلنتاج للرشكات

الشكل 6: أسعار بيع األسمنت 

الشكل 7: نسبة تكلفة البضاعة املباعة إىل اإليرادات 

كابيتال الجزيرة  اليمامة،  أسمنت  املصدر: 

كابيتال الجزيرة  للرشكة،  السنوي  التقرير  املصدر: 

كابيتال الجزيرة  اليمامة،  أسمنت  املصدر: 

كابيتال الجزيرة  للرشكة،  السنوي  التقرير  املصدر: 
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سقف السعر املحدد من الحكومة: ٢٤٠ ريال سعودي للطن الواحد
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اليمامة السعودية الرشقية القصيم ينبع

العربية الجنوبية تبوك نجران الجوف
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تحديد أسعار األسمنت من قبل الحكومة
أدى ارتفاع الطلب على األس��منت وممارس��ات التخزين إلى ارتفاع أس��عار األسمنت عن ما هو متوقع له في جميع أنحاء المملكة في عام 2012، مما أدى إلى قيام الحكومة 
بتحديد السقف األعلى لسعر األسمنت في مارس 2012 عند 240 ريال سعودي للطن الواحد )بتراجع عن السعر المحدد سابقاً بما يبلغ 250 ريال سعودي(. باإلضافة لما 
سبق، تم حظر تصدير األسمنت للخارج، باستثناء دول معينة مثل البحرين، إال أن ذلك لم يحول دون استمرار التجار في ممارساتهم المؤدية إلى وجود نقص مصطنع في 
العمالة، مما أدى إلى ارتفاع األس��عار خالل العام 2013. عمل النقص الحاد في العمالة على تعطيل عمليات انتاج األس��منت، مما نجم عنه انخفاض المبيعات. على أي حال، 

استفادت الشركات المنتجة لألسمنت من هذا النقص في العمالة الذي أدى إلى تضخم األسعار. 

من بين ش��ركات األس��منت المدرجة، قامت كل من ش��ركتي أسمنت ينبع وأسمنت القصيم ببيع األسمنت بسعر 250 ريال س��عودي للطن. بلغ متوسط أسعار األسمنت في 
المملكة في نهاية الشهر التاسع من العام 2014 ما قيمته 246 ريال سعودي للطن.

تراوح تكلفة اإلسمنت ضمن نطاق محدود محققاً فائدة للقطاع
تس��تفيد ش��ركات األسمنت في جميع انحاء المملكة العربية السعودية من ميزة الحصول على الوقود الذي تزوده شركة أرامكو السعودية بأسعار مدعومة ومن توفر المواد 
األولية مثل الحجر الجيري، مما يمنحها ميزة تنافسية على المستوى العالمي. بلغ متوسط تكلفة اإلنتاج )تتضمن بصورة أساسية تكلفة المواد األولية( 118 ريال سعودي 
للطن، مقارنة مع المتوسط لفترة الخمس السنوات األخيرة البالغ 116 ريال سعودي للطن. بالرغم من تأثر انتاج األسمنت في عام 2014 نتيجة لنقص العمالة، إال أننا نتوقع 
أن يتم حل مشكلة نقص لعمالة خالل األرباع السنوية القادمة. نتوقع أن تستمر شركة أرامكو السعودية في تخصيص الوقود المدعوم لخطوط اإلنتاج الحالية، مما سيحافظ 
على استقرار التكلفة وتراوحها ضمن نطاق محدود ويحقق فائدة للقطاع. من جانب آخر، رفضت شركة أرامكو السعودية تخصيص الوقود لخطوط االنتاج الجديدة خالل 

آخر سنتين، األمر الذي نعتقد معه أن الشركات ستتجه الستخدام بدائل للوقود لتشغيل خطوط انتاجها الجديدة، مما سترتفع معه تكلفة التشغيل.
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 الشكل 11: اتجاه هوامش الربح اإلجمايل والربح الصايف.

كابيتال الجزيرة  بلومربغ،  تداول،  املصدر: 
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الهامش االجمايل (آلخر اثنى عرش شهراً)

الشكل 10: مركز أفضل - السعودية

كابيتال	 الجزيرة  بلومربغ،  املصدر: 

٪٤٢ 

٪٤٥ 

٪٤٨ 

٪٥١ 

٪٥٤ 

٪٥٧ 

آلخر اثنى ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩
 عرش شهراً

الهامش االجمايل صايف الهامش

تراجع الهوامش بسبب الطلب المنخفض
يتميز قطاع األس��منت الس��عودي بأعلى هوامش ربحية بالمقارنة مع نظرائه على مس��توى العالم، يعود ذلك أساساً إلى إمكانية حصوله على المواد األولية والوقود بأسعار 
منخفضة )تحصل الشركات السعودية على النفط الثقيل بأسعار مدعومة من قبل شركة أرامكو السعودية وكما تحصل على الغاز الطبيعي بسعر 0.75 دوالر أمريكي لكل 
مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل متوسط األسعار في السوق الفورية العالمية البالغ 4 دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية(. باإلضافة لما سبق، يتم توفير 

الحجر الجيري/ أحد المواد الخام الرئيسية، بأسعار مدعومة بدرجة عالية للشركات في المملكة.

يبلغ المتوس��ط لهوامش الربح اإلجمالي وهوامش الربح الصافي آلخر اثني عش��ر شهراً لشركات األسمنت السعودية في المملكة 52.3% و46.4% 7 على التوالي، بينما يبلغ 
المتوس��ط لهوامش الربح اإلجمالي وهوامش الربح الصافي للش��ركات في دول مجلس التعاون الخليجي 36.5% و28.6%8 على التوالي. نسبة هوامش الربحية في الكويت 
هي األقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أنها تعتمد في حصولها على األس��منت على االس��تيراد فقط )نظراً لعدم توفر المواد األولية(. ارتفع الطلب في كل من 
اإلمارات العربية المتحدة وُعمان، مما أدى إلى ارتفاع أس��عار البيع والهوامش. في قطر، التي أظهرت هوامش الربح اإلجمالي وهامش الربح الصافي بنس��ب 28.6% و%35 

على التوالي.

من بين ش��ركات األس��منت في المملكة العربية السعودية، اس��تمرت اسمنت القصيم بتحقيق أعلى هامش الربح اإلجمالي بين الش��ركات المماثلة المحلية عند 62.1% وفقاً 
لنتائج آخر 12 شهر، تليها أسمنت السعودية عند 61.4% ثم أسمنت المدينة عند مستوى 59.2%. يعزى تحقيق أسمنت القصيم أعلى هامش ربح إجمالي في قطاع األسمنت 
الس��عودي إلى ارتفاع أس��عار بيع منتجات الش��ركة وزيادة كفاءة الش��ركة نظراً النخفاض تكلفة اإلنتاج )ارتفع معدل اس��تغالل الطاقة اإلنتاجية بسبب استخدام مصانع 
الشركة تقنيات متقدمة(. باإلضافة لما سبق، تعد شركة أسمنت المنطقة الجنوبية هي األفضل بين الشركات المنافسة، حيث حقق أعلى معدالت من حيث العائد على حقوق 
الملكية وهامش صافي الربح التي بلغت 40.3% و58.5% على التوالي خالل آخر اثني عشر شهراً. الشركات التي هي في أعلى الجانب األيمن من الشكل التالي هي األفضل 
بين الش��ركات المماثلة من حيث الربحية والهوامش، بينما الش��ركات التي هي في أس��فل الجانب األيسر من الشكل التالي هي الشركات التي كان أدائها األسوأ بالمقارنة مع 

الشركات المماثلة.

7 بيانات الهوامش هي يف املتوسط لكل من رشكة أسمنت اليمامة، أسمنت السعودية، أسمنت املنطقة الرشقية، أسمنت القصيم، أسمنت ينبع، األسمنت العربية، أسمنت املنطقة الجنوبية، أسمنت تبوك، أسمنت الرياض، أسمنت املدينة، أسمنت نجران، أسمنت املنطقة الشمالية، أسمنت الجوف وأسمنت حائل.

8 هوامش الربحية هي يف املتوسط لرشكات األسمنت يف الدول املعنية.
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العائد عىل حقوق امللكية

الشكل 12: هوامش الربح اإلجمايل وصايف الربح لرشكات األسمنت السعودية آلخر 12 شهر

كابيتال الجزيرة  تداول،  اليمامة،  أسمنت  املصدر: 

20092010201120122013

45.8%47.1%46.8%46.5%48.5%صايف الهامش )1(

0.310.320.330.350.35معدل دوران األصول )2(

1.321.301.301.261.27الرفع املايل )3(

)3 x  2 x 20.2%20.9%20.3%19.5%19.6%العائد عىل متوسط امللكية )1 

بلومربغ املصدر: 

تحليل دوبونت:

نتوقع أن تحقق ش��ركات األس��منت المحلية أعلى أرباح نتيجة الرتفاع المبيعات بس��بب زيادة التوقعات للطلب، إال أنه في حال تبني شركة أرامكو السعودية نهجاً تسعيرياً 
مختلفاً )زيادة في التسعير لإلضافة في الطاقة اإلنتاجية(، فإن هوامش الربحية ستنخفض. 

المخاطر الرئيسية أمام هوامش الربحية لقطاع األسمنت هي ما يلي:
تس��عير الوقود ووجود مخاوف في التخصيص: لم توضح ش��ركة أرامكو الس��عودية الوضع المتعلق باتفاقية تزويد الوقود الالزم لإلضافات القادمة في الطاقة اإلنتاجية 
للش��ركات في المملكة، وبالتالي، فإن التخصيص المحدود للوقود لقطاع األس��منت من شأنه أن يش��كل عامل تهديد رئيسي لخطط التوسعة في الطاقة اإلنتاجية وإلى رفع 

أسعار األسمنت، نتيجة لحصول شركات األسمنت على الوقود بأسعار أعلى، مما سيؤدي إلى إلحاق الضرر بهوامش ربحية الشركات.

نقص العمالة: تخطط الحكومة السعودية لالستمرار في برنامج نطاقات لتقليل معدل البطالة بين المواطنين السعوديين، مما سيؤدي إلى استمرار معاناة قطاعي االسمنت 
واإلنشاءات من نقص العمالة. على أي حال، فإن هوامش الربحية المرتفعة تفسح المجال للشركات في أن تحافظ على مرونتها وأن تتعافي حالما يتم تعويض هذا النقص 

المؤقت في العمالة.

تراجع األس��عار العالمية للنفط: تعتمد المملكة العربية الس��عودية إلى حد كبير على اإليرادات المتولدة من قطاع البترول. على أي حال، تش��هد أسعار النفط العالمية حالياً 
تراجعاً لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، األمر الذي سيؤثر سلباً على اإليرادات السعودية، وبالتالي قد تقلل من اإلنفاق الحكومي على البينة التحتية )العامل 

المحرك الرئيسي لألسمنت( مما يؤثر على طلب اإلسمنت وبالتالي على األسعار، وعلى األرجح ستتراجع هوامش الربحية. 
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تخصيص الوقود للخط اإلنتاجي الجديد من أهم عوامل النمو

مش��اريع توسع متعددة )غير مؤكدة( تعزز من فرص النمو: حققت الشركة معدالت تشغيل بأكثر من كامل طاقتها اإلنتاجية 	 
منذ عام 2010، إال أنها تراجعت لتصل معدل 94% في عام 2013، كنتيجة رئيسية لنقص األيدي العاملة في السوق. على أي حال، 
فإننا نعتقد أن اإلنفاق الحكومي على البينة التحتية قي المنطقة ووجود مشاريع صناعية وإسكانية كبيرة قيد اإلعداد من شأنها أن 
تشكل دعماً لمبيعات الشركة لتظهر بذلك تعافياً خالل السنوات القليلة القادمة. أعلنت شركة المنطقة الشرقية عن خطط توسع كبيرة 
تش��مل الخط اإلنتاجي الرابع بطاقة إنتاجية تبلغ 3.2 مليون طن س��نوياً )10،000 طن يومياً(، مما س��يمكن الشركة من االستفادة 
من فرص النمو المتوقعة في الطلب على األس��منت وس��توفر مجاال قوياً لس��عر سهم الش��ركة لالرتفاع. بشكل عام، لم نأخذ بعين 
االعتبار خطة التوس��ع الجديدة في تقييمنا للشركة نظراً لرفض الوزارة تخصيص الوقود وبجانب وجود حالة في الشركة من عدم 

التأكد في تنفيذ المشروع.

نمو قوي في المبيعات نتيجة لموقع الشركة االستراتيجي واستغالل فائض الطاقة اإلنتاجية: تعد شركة أسمنت المنطقة 	 
الش��رقية التي تبلغ طاقتها اإلنتاجية 3.3 مليون طن س��نويا ثاني أكبر شركة اس��منت في المنطقة الشرقية، حيث أن موقع الشركة 
االس��تراتيجي في المنطقة الصناعية يمكنها من س��هولة الوصول لمراكز الطلب على األسمنت مثل الدمام، الخبر، الجبيل والرياض 
وباإلضافة إلى س��هولة التنقل إلى مملكة البحرين مما جعلها أحد أكبر ش��ركتين منتجة لإلس��منت تصدر منتجاتها لمملكة البحرين 
بنسبة تقارب 5% من اجمالي انتاجها. ستشهد شركة اسمنت المنطقة الشرقية مزيدا من النمو في أنشطة اإلنشاءات والعقارات التي 

تستهلك نسبة تقارب 20% من اجمالي استهالك المملكة من األسمنت.

نمو مالي متواضع: بناًء على توقعاتنا، سترتفع إيرادات الشركة بمعدل سنوي مركب يبلغ 2.4% خالل فترة أعوام 2013-2017؛ 	 
الذي يعزي بدوره إلى زيادة مبيعات الش��ركة نتيجة للتحس��ن المتوقع في معدل استغالل الطاقة اإلنتاجية وإلى الفرن الجديد الذي 
يتوقع استكماله في الربع األول 2015 بطاقة إنتاجية تبلغ 150 طن في الساعة. باإلضافة لما سبق، تمكنت شركة اسمنت المنطقة 
الش��رقية من تحقيق هامش صافي الربح بنس��بة 37.3% خالل العام 2013، بينما نتوقع أن تبلغ هذه النس��بة 44% في عام 2014، 
نظراً لالعتراف بمكاسب االستثمارات القابلة للبيع ، وبينما ستبلغ نسبة هامش صافي الربح بالمتوسط ما يعادل 37.5% خالل فترة 
التوقعات. نتوقع أن تش��هد الش��ركة تحسناً في كفاءة اإلنتاج مما س��يؤدي إلى زيادة صافي الربح بمعدل سنوي مركب يبلغ %2.2 

خالل فترة التوقعات 2017-2013.

بالرغم من وجود التحديات، إال أن محفظة الشركة المالية القوية ستدعم من خطة التوسع: في نهاية عام 2014، يتوقع 	 
أن تبلغ قيمة إجمالي النقد وما في حكمه 336.7 مليون ريال مع عدم وجود أي ديون ، مما سيمنح الشركة مرونة أكثر يمكنها من 
تقديم الدعم لمعظم خططها التوسعية. بالرغم من توقعنا بتراجع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واإلستهالك واإلطفاء 
)EBITDA( إلى 45.1% في عام 2014 )47.1% في عام 2013(، إال أنه يمكن للهامش أن يحقق تحسناً ليبلغ 47% في عام 2015 
في خالل فترة التوقعات. على أي حال، فمن المرجح أن تواجه الش��ركة بعض التحديات فيما يتعلق بقيم وعوائد ش��ركاتها التابعة 
والزميلة. حققت الش��ركة تراجعاً في حصتها من ربح ش��ركاتها الزميلة في اليمن بمقدار 8 مليون ريال س��عودي نظراً لألوضاع 
السياسية الراهنة. بالرغم من قيام شركة أسمنت المنطقة الشرقية ببيع جزء رئيسي من حصتها في المجموعة السعودية لإلستثمار 
الصناعي، حيث من المتوقع تراجع أداء المجموعة نتيجة للتباطؤ الحاصل في السوق، الى التأثير على قيمة استثمار اسمنت المنطقة 

الشرقية في المجموعة السعودي لإلستثمار الصناعي.

توزيع األرباح: تراجع الربح الموزع للس��هم من 4 ريال س��عودي في عام 2012 إلى 3.5 ريال سعودي في عام 2013، بما يشير 	 
إلى العائد السنوي للربح الموزع إلى سعر السهم البالغ 6.1% هو اعلى مما هو عليه في قطاع األسمنت البالغ 5.5%. على أي حال، 
ارتفعت نس��بة توزيع الربح من 88% في عام 2012 لتصل إلى حوالي 97% في عام 2013، األمر الذي يجعلنا إلى أنها ستس��تمر 
في كونها عامالً جاذباً للمس��تثمر. نتوقع أن تبقي الش��ركة على نسب التوزيع المرتفعة بالنظر إلى وجود توقعات بتحقيق نمو جيد 

بجانب التدفقات النقدية القوية للشركة. 

سعر السهم وحركة السوق

املالك الرئيسيني

بيانات الرشكة

“زيادة المراكز”التقييم

 66.5 ريال سعوديالسعر المستهدف )12 شهراً( 

ريال سعوديالسعر الحالي  57.23

16.2%التغير المتوقع في السعر

SE.3080كود رويترز
 EACCO ABكود بلومبرغ

المملكة العربية السعوديةالدولة
االسمنتالقطاع

تداولاإلدراج الرئيسي
4,921.8 ريال سعوديالقيمة السوقية )مليون ريال سعودي(

49.00/65.50أعلى/أدنى سعر خالل 52 أسبوع )ريال سعودي(

تأسست شركة اسمنت المنطقة الشرقية في نهاية عام 1982 برأس مال 
يبلغ 860 مليون ريال س��عودي. بدأت الش��ركة باإلنت��اج التجاري في عام 
1985، وتقوم الش��ركة حالياً بتشغيل ثالثة خطوط إنتاجية لألسمنت بطاقة 
إنتاجية تبلغ 3.1 مليون طن س��نوياً )10.300 طن يوميا(، وبطاقة إنتاجية 
للكلنكر تبلغ 3.1 مليون طن سنوياً )9.800 طن يوميا(. تنتج شركة أسمنت 
المنطقة الش��رقية نوعين من األسمنت )1( اسمنت بورتالند ، )2( االسمنت 
المقاوم للكبريتات ، وتتاجر الش��ركة في مواد البناء، منتجات األسمنت وما 
يرتبط بها من مواد. س��وق المنطقة الش��رقية هو س��وق رئيس��ي لمبيعات 
الشركة، كما تصدر الشركة بما يتراوح من 4% إلى 5% من اجمالي منتجاتها 

االسمنتية إلى مملكة البحرين. 

متوقع2013باالف ريال سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك  2014 متوقع  متوقع2015  متوقع2016  متوقع2017   2018
ت لمبيعا 828,721805,422853,610891,417909,249931,401ا

)%( المبيعات  في  2.4%2.0%4.4%6.0%-2.8%النمو 
الربح 309,157355,272311,301328,302335,105336,019صافي 

)%( الربح  صافي  في  0.3%2.1%5.5%-12.4%14.9%النمو 
السهم 3.594.133.623.823.903.91ربح 

الهامش 41%42%42%42%40%42%اجمالي 
EBIT 37%38%38%38%46%39%هامش 

الهوامش 36%37%37%36%44%37%صافي 
الملكية حقوق  متوسط  على  13.8%13.9%13.9%13.3%15.2%13.5%العائد 

االصول متوسط  على  12.4%12.6%12.5%12.1%13.9%12.3%العائد 
16.5513.6815.6114.8014.5014.46مكرر الربحية )مرة(

2.242.082.072.052.021.99مكرر القيمة الدفترية)مرة(
)مرة(  EV/EBITDA12.6612.5911.4810.9710.7710.68

بتاريخ 18 ديسمرب 2014. التالية أخذنا سعر اإلغالق  للعام 2014 واألعوام  للتوقعات  بينما  للعام 2013،  الجزيرة كابيتال، * أخذنا سعر اإلغالق بنهاية ديسمرب  املصدر: 

المؤشرات المالية الرئيسية

 الجمهور٦٩٫٤٠٪

صندوق االستثمارات العامة
 ٪١٠٫٠٠ 

املؤسسة العامة للتامينات
 االجتماعية ١٠٫٠٠٪ 

املؤسسة العامة 
للتقاعد ١٠٫٦٠٪ 

رشكة اسمنت املنطقة الرشقية

تقرير بداية التغطية | السعودية | قطاع االسمنت

اعتبارات اس��تثمارية: بإس��تخدام منهجية خصم التدفقات النقدية في التقييم، توصلنا إلى س��عر مستهدف لسهم شركة اسمنت المنطقة الشرقية لالثني عشر شهراً القادمة يبلغ 66.5 ريال سعودي، بما يشير إلى 	 
أن السعر السوقي الحالي للسهم البالغ 57.23 ريال سعودي )كما في تاريخ 18 ديسمبر 2014( يوفر فرص للسهم لالرتفاع بنسبة 16.2% وكما أنه يتداول بمكررات متوقعة لعام 2014 لكل من الربحية والقيمة 

الدفترية بما يبلغ 13.9 مرة )17.7 مرة بعد استثناء مكاسب بيع أصول( و2.1 مرة على التوالي. بناء على ما تقدم، فإننا نبدأ تغطيتنا لسهم شركة أسمنت المنطقة الشرقية بتقييم على أساس “زيادة المراكز”.
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تحليل الحساسية

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

% 
مو

لن
ا

%5.2%6.2%7.2%8.2%9.2
%159.856.152.749.646.7
%266.462.258.354.751.4
%376.271.166.562.358.4
%492.185.779.974.569.7
%5122.4113.5105.498.091.2

المخاطر الرئيسية في التقييم
قمنا بتحديد المخاطر الرئيسية المرتبطة بتقييمنا:

g  ضغط س��عر البيع: يرجح أن يؤدي ضعف أداء مبيعات ش��ركة اسمنت المنطقة الشرقية نتيجة لنقص العمالة إلى التأثير على سعر البيع لمنتجات الشركة، حيث تمكنت
شركات األسمنت المنافسة الستغالل الطاقة اإلنتاجية ورفع درجة المنافسة في المنطقة. 

ملخص التقييم
يعتمد تقييمنا بإستخدام منهجية خصم التدفقات النقدية لمدة عشر سنوات لتخفيف حساسية التقييم للقيمة المستدامة وكما يعتمد التقييم على الفرضيات األساسية التالية:

g القيمة المستدامة بناء على نموذج جوردن للنمو

النمو المتوقع للقيمة المستدامة بنسبة %3	 

معامل بيتا الشهري للقطاع من بلومبرغ على أساس خمس سنوات يبلغ 0.447؛ من أجل تخفيف أثر التقلبات السعرية. 	 

g :استخدام نموذج تسعير األصول الرأسمالية الحتساب تكلفة حقوق الملكية، وذلك اعتمادا على المتغيرات التالية

معدل خال من المخاطر يبلغ 2.84% والذي هو عبارة عن مجموع كل من: )1( عائد س��ندات الحكومة األمريكية لمدة عش��ر س��نوات يبلغ 2.14% و)2( عالوة 	 
مخاطر سيادية للمملكة العربية السعودية بمعدل 0.7% على أساس نشرة داموداران لعالوة مخاطر حقوق الملكية، المحددات، التوقعات والنتائج.

معامل مخاطرة السوق السعودي من بلومبرغ )السنوي لعام 2014( البالغ 12.6%، ولذلك تم احتساب عالوة المخاطرة لحقوق الملكية عند %9.77.	 

نموذج تسعير األصول الرأسمالية لحساب بمعدل %7.20.	 

g  استخدمنا المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال في خصم التدفقات النقدية المستقبلية للشركة، حيث تم احتساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بناًء على المتغيرات
التالية:

تكلفة حقوق الملكية بناء على نموذج تسعير األصول الرأسمالية 	 

مساهمة كل من حقوق الملكية والديون في هيكل رأسمال شركة أسمنت المنطقة الشرقية بنسب 100% و0%، على التوالي	 

احتساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بمعدل %7.48. 	 

يوضح الجدول التالي مدي حساسية السعر المستهدف لسهم الشركة لالثني عشر شهراً القادمة بإستخدام منهجية خصم التدفقات النقدية لنسب النمو المختلفة للقيمة المستدامة 
والمتوسط المرجح لتكلفة راس المال.

المبالغ باأللف ريال سعودي؛ 
ما لم يذكر خالف ذلك

2023 متوقع2022 متوقع2021 متوقع2020 متوقع2019 متوقع2018 متوقع2017 متوقع2016 متوقع 2015 متوقع2014 متوقع2013

153,114209,403267,938269,410275,408275,382274,978278,203282,969277,466273,444التدفق النقدي الحر
6,699,015القيمة المستدامة

0.171.172.173.174.175.176.177.178.179.17-عدد سنوات الخصم
1.000.990.920.860.800.750.700.650.610.570.53معامل الخصم
153,114206,989247,051231,715220,956206,087191,956181,156171,877157,209144,518القيمة الحالية

3,540,506القيمة الحالية للقيمة المستدامة
5,500,019مجموع التدفق النقدي الحر المخصوم

17,183.00صافي القروض
5,717,202.26

66.5السعر المستهدف
كابيتال الجزيرة  املصدر: 

منهجية التقييم باس��تخدام خصم التدفق��ات النقدي��ة

رشكة اسمنت املنطقة الرشقية

تقرير بداية التغطية | السعودية | قطاع االسمنت



10جميع حقوق الطبع محفوظة  ©

ديسمرب 2014

الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير

ما لم يذكر خالف ذلك متوقع2017 متوقع2016 متوقع2015 متوقع2014 متوقع2013المبالغ باأللف ريال سعودي؛   2018
قائمة الدخل

828,721805,422853,610891,417909,249931,401المبيعات
2.4%2.0%4.4%6.0%-2.8%النمو في المبيعات %

)546,247()527,627()516,812()498,446()485,471()480,380(تكلفة المبيعات 
348,341319,951355,163374,606381,622385,154اجمالي الربح

)4,219()4,234()4,205()4,264()4,146()4,381(مصاريف البيع والتوزيع
)51,829()50,596()49,604()48,491()47,364()46,115(مصاريف عمومية وادارية

297,845268,441302,409320,797326,792329,106الدخل التشغيلي
0.7%1.9%6.1%12.7%-9.9%% النمو في الربح التشغيلي

)395()402()388()416()359()279(مصاريف تمويلية
13,2824,0654,2514,4464,6524,867الدخل االستثماري

)500()500()500()500()500()13,940(ايرادات أخرى )نفقات(
1,1361,5031,3191,4111,3651,388مكاسب صرف العملة

71580,696618250434342مكاسب رأسمالية من بيع األصول
13,90313,51214,10113,38814,11012,591مصادر دخل أخرى

9,616800810805808806حصة في شركات تابعة
322,278368,158322,592340,210347,259348,206الدخل قبل الزكاة

)12,187()12,154()11,907()11,291()12,886()13,121(الزكاة 
309,157355,272311,301328,302335,105336,019صافي الربح للفترة

0.3%2.1%5.5%-12.4%14.9%% النمو في صافي الربح
3.594.133.623.823.903.91ربح السهم

القائمة المالية
217,183336,719314,680286,962270,412251,671النقد وما حكمه

157,156165,014173,264181,928191,024200,575حسابات المقبوضات والمصروفات المدفوعة مقدماًً 
421,532435,082427,876432,155436,476440,841المخزون

849,324986,751967,037956,758953,604950,718اجمالي االصول المتداولة
1,183,3521,213,5631,244,7271,276,8731,310,0321,344,238األصول الثابتة

22,27925,77421,34025,40524,32225,730مصاريف ماجلة
285,363177,742184,642186,942191,542193,842االستثمارات المتاحة للبيع

166,922158,922164,922173,422180,672188,547استثمارات في شركات تابعة
1,657,9161,576,0001,615,6311,662,6421,706,5691,752,357اجمالي االصول غير المتداولة

2,507,2402,562,7512,582,6682,619,4002,660,1722,703,074اجمالي االصول
177,204179,153189,461199,567206,892215,416اجمالي المطلوبات المتداولة

46,85047,74048,64749,57250,51351,473اجمالي المطلوبات غير المتداولة
224,054226,893238,108249,138257,406266,889اجمالي المطلوبات

2,283,1862,335,8582,344,5602,370,2622,402,7672,436,185اجمالي حقوق المساهمين
2,507,2402,562,7512,582,6682,619,4002,660,1722,703,074اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة التدفقات النقدية
368,007334,152396,621402,150412,334416,625التدفق النقدي من أنشطة تشغيلية

133,331()126,824()127,805()116,551(87,453)234,900(التدفق النقدي من أنشطة استثمارية (
)302,035()302,060()302,063()302,109()302,069()292,275(التدفق النقدي من أنشطة تمويلية

)18,741()16,550()27,718()22,039(119,536)159,168(التغير في النقد
376,351217,183336,719314,680286,962270,412الرصيد في بداية المدة

217,183336,719314,680286,962270,412251,671الرصيد في نهاية المدة

أهم النسب الرئيسية
نسب السيولة

4.795.515.104.794.614.41النسب المالية )مرة(
2.413.082.852.632.502.37النسب السريعة )مرة(

نسب الكفاءة
68.670.069.369.769.569.6معدل دوران الذمم المدينة بااليام

179.9220.0190.0175.0165.0167.0معدل دوران المخزون بااليام
49.6349.6049.6049.6049.6049.60معدل دوران الذمم الدائنة بااليام

198.9240.4209.7195.1184.9187.0دورة النقد
0.330.320.330.340.340.35معدل دوران األصول

الربحية 
13.8%13.9%13.9%13.3%15.2%13.5%العائد على متوسط حقوق الملكية

12.4%12.6%12.5%12.1%13.9%12.3%العائد على متوسط األصول 
38.2%37.8%37.6%36.4%34.5%36.3%العائد على رأس المال المستثمر

41.4%42.0%42.0%41.6%39.7%42.0%اجمالي الهوامش
EBITDA 46.8%47.4%47.3%46.9%45.1%47.1%هامش

 EBIT 37.4%38.2%38.2%37.8%45.7%38.9%هامش
36.1%36.9%36.8%36.5%44.1%37.3%صافي الهوامش
نسب التغطية

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%الديون الى حقوق الملكية
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%الديون الى رأس المال

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%الديون الى األصول
1067.5747.7726.9827.9813.4834.0مكرر تغطية أرباح الفوائد

التقييم
6.2%6.2%6.2%6.2%6.2%5.9%الربح الموزع الى السعر
26.527.227.327.627.928.3القيمة الدفترية لكل سهم

5.124.864.864.864.864.86رأس مال الشركة )مليار ر.س.(
4.954.574.594.624.644.66قيمة الشركة )مليار ر.س.(

16.613.6815.614.814.514.5مكرر الربحية )مرة(**
2.242.082.072.052.021.99مكرر القيمة الدفترية )مرة(

)مرة(  EV/EBITDA12.712.611.511.010.810.7
بتاريخ 18 ديسمرب 2014 التالية أخذنا سعر اإلغالق  للعام 2014 واألعوام  للتوقعات  بينما  للعام 2013،  الجزيرة كابيتال، * أخذنا سعر اإلغالق بنهاية ديسمرب  .املصدر: 

))مكرر الربحية بعد استثناء مكاسب بيع األصول عند 17٫7 )مرة( **

رشكة اسمنت املنطقة الرشقية
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خط انتاجي جديد لدعم النمو يف االرساليات

أدى عدم تخصيص الوقود الى انخفاض معدل استغالل التوسعة الجديدة في الطاقة اإلنتاجية: تتوقع شركة اسمنت المدينة 	 
أن تقوم بتش��غيل مصنعها بمعدل اس��تغالل للطاقة اإلنتاجية يبلغ 107% في العام 2014 مقابل معدل 103% في العام 2013. كما 
أعلنت الشركة عن وصول نسبة اإلنجاز في الخط االنتاجي الثاني الجديد بطاقة انتاجية تبلغ 1.9 مليون طن اسمنت سنوياً )5.500 
طن كلنكر يومياً( إلى 90%. ومن المتوقع ان يبدأ المصنع في االنتاج التجريبي في ديسمبر 2014. بالرغم من عدم تخصيص الوقود 
للمش��روع الجديد، إال أنه يتوقع أن يزود مش��روع اس��تغالل الطاقة الحرارية المفقودة )WHR( والمصادر البديلة للوقود نس��بة 
تتراوح من 30% الى 40 % من الوقود الالزم لتش��غيل جزء من الطاقة االنتاجية الجديدة. وبالتالي، نتوقع ان تحقق اس��منت المدينة 
معدل اس��تغالل للطاقة اإلنتاجية لعامي 2015 و2016 بنس��ب 64% و70% على التوالي. من ناحية أخرى، يمكن أن تش��كل ارتفاع 

التكلفة عامل ضغط على الهوامش نتيجة الستخدام الوقود غير المدعوم للخط اإلنتاجي الجديد

موقع الشركة عامل مساعد في تحقيق نمو للمبيعات: تقع الشركة في المنطقة الوسطى، بالقرب من العاصمة الرياض، التي 	 
هي أحد اقوى مراكز الطلب في المملكة العربية الس��عودية. يتوقع زيادة الطلب نظراً الى اس��تحداث نظام الرهن العقاري وتطور 
قطاع النقل، خاصة النقل العام والمترو، التي تش��كل نس��بة كبيرة من العقود االنش��ائية مرتفعة القيمة خالل السنوات المقبلة. كما 
أن االس��تثمارات الكبيرة في قطاع اإلسكان ونمو التعداد الس��كاني سيحافظ على قوة الطلب على االسمنت. بالنظر إلى قرب بعض 
المش��اريع الرئيس��ية في المنطقة الوس��طى من مركز الطلب مثل مش��اريع :)1( مركز الملك عبد الله المالي )2( مجمع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت )3( مترو الرياض )4( برنامج توسعة السكك الحديدية )5( توسعة مطار الملك خالد الدولي، فإن هذا عمل 

على تقليل تكلفة النقل للشركة.

النمو المالي – وفقاً لتقديراتنا، س��ترتفع إيرادات الش��ركة بمعدل س��نوي مركب يبلغ 14.9% خالل الفترة من 2013 الى 2017؛ 	 
حيث ان النمو في االيرادات يعتمد اساساً على ارتفاع المبيعات بالنظر الى تعافي الطلب في السوق المحلي وارتفاع الطاقة االنتاجية 
الى 3.65 مليون طن. باإلضافة لما سبق، أظهرت الشركة قدرتها على تحقيق هامش صافي ربح بنسبة 50.4% خالل العام 2013 
كما نتوقع ان تحقق الش��ركة متوس��ط هامش صافي الربح بنس��بة 51.9% خالل فترة التوقعات، نتيجة للزيادة المتوقعة في كفاءة 
اإلنتاج. نتوقع ان تتحسن كل من المبيعات وهامش الربح التشغيلي، مما سيؤدي بالتالي الى زيادة صافي ربح الشركة بمعدل سنوي 

مركب يبلغ 15.8% خالل الفترة من العام 2013 الى 2017.

أدت قوة المركز المالي الى اس��تقالل الش��ركة مالياً: بالرغم من تحمل الش��ركة حالياً نفقات لتنفيذ التوسعات الجديدة؛ اال انه 	 
يوجد للشركة نقد وما في حكمه بقيمة كبيرة اجمالية تبلغ 397.1 مليون ريال سعودي كما في 31 سبتمبر 2014. كما يعمل عدم 
وجود ديون في ميزانية الش��ركة إلى اس��تقالل الشركة مالياً ومرونتها بالنظر إلى طبيعة أعمال الشركة التي تتطلب كثافة في راس 
المال. تم تمويل التوسعات في الطاقة االنتاجية للخط االنتاجي الثاني البالغة قيمته 970 مليون ريال سعودي، بصورة رئيسية من 
خالل زيادة رأس مال عن طريق طرح األس��هم لالكتتاب العام. كما تقدم ش��ركة اس��منت المدينة توزيعات ارباح دورية لمساهميها 

)بلغت نسبة الربح الموزع في العام 2013 بما يقارب %87(.

توزيع االرباح: نتوقع ان تحافظ الشركة على فرصها في النمو وعلى وضعها المالي الجيد في العام 2014 واالعوام المقبلة خالل 	 
فترة التوقعات. ستنعكس القوة المالية للشركة على قرارها في زيادة توزيع االرباح الى 1.25 ريال سعودي في العام 2014 مقابل 
1.0 ريال سعودي في العام 2013؛ ليكون بذلك العائد السنوي للربح الموزع الى سعر السهم 5.5% عند سعر السهم الحالي مقابل 
المتوس��ط في السوق البالغ 3.2%. أدى استمرار النمو في الشركة، الخط االنتاجي الجديد والعوائد الجاذبة للربح الموزع إلى سعر 

السهم إلى جعل السهم جاذباً للمستثمرين.

سعر السهم وحركة السوق

املالك الرئيسيني

بيانات الرشكة

“زيادة المراكز”التقييم

 27.0 ريال سعوديالسعر المستهدف )12 شهراً( 

ريال سعوديالسعر الحالي  22.45

20.3%التغير المتوقع في السعر

SE.3003كود رويترز
 CITYC:ABكود بلومبرغ

المملكة العربية السعوديةالدولة
االسمنتالقطاع

تداولاإلدراج الرئيسي
4,247.6 ريال سعوديالقيمة السوقية )مليون ريال سعودي(

18.60/32.50أعلى/أدنى سعر خالل 52 أسبوع )ريال سعودي(

اعتبارات اس��تثمارية - عن طريق اس��تخدام منهجية تقييم خصم التدفقات النقدية، توصلنا الى س��عر مستهدف لس��هم شركة اسمنت المدينة لالثني عشر شهراً القادمة يبلغ 27.0 ريال سعودي، بما يشير الى ان 	 
السهم عند سعر السوق الحالي البالغ 22.45 ريال سعودي للسهم )كما في 18 ديسمبر 2014( يوفر فرصة لالرتفاع بنسبة 20.3% ويتداول بمكرر ربحية ومكرر قيمة دفترية متوقعة لعام 2014 بمقدار 19.8 

مرة و2.3 مرة على التوالي. وبناء على ما تقدم، فإننا نبدأ تغطيتنا لسهم أسمنت المدينة على اساس “زيادة المراكز”.

تأسس��ت شركة اس��منت المدينة في منتصف العام 2005 كما تم ادراجها 
في الس��وق الرئيس��ي في اعام 2012 براس مال يبل��غ 1.892 مليون ريال 
سعودي. بدأت الش��ركة في االنتاج التجاري في العام 2008 بطاقة انتاجية 
بلغت 1.75 مليون طن اس��منت سنوياً )5.500 طن يومياً( وبطاقة انتاجية 
للكنك��ر بلغ��ت 1.6 مليون طن س��نوياً )5.000 طن يومياً(. تنتج الش��ركة 
نوعين من االسمنت )1( اسمنت بورتالند، )2( االسمنت المقاوم للكبريتات، 
تعتبر مدينة الرياض من االس��واق الرئيسية لمبيعات الشركة. تبلغ مساهمة 

الشركة في انتاج االسمنت السعودي ما يقارب %3.5.

متوقع2013بالمليون ريال سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك  2014 متوقع  متوقع2015  متوقع2016  متوقع2017   2018
ت لمبيعا 433449561614641685ا

)%( المبيعات  في  7.0%4.4%9.5%24.9%3.6%النمو 
الربح 218235293319332357صافي 

)%( الربح  صافي  في  7.6%4.0%9.0%24.8%7.4%النمو 
السهم 1.151.241.551.691.751.89ربح 

الهامش 58%58%58%58%58%59%اجمالي 
EBIT 54%54%54%54%54%55%هامش 

الهوامش 52%52%52%52%52%50%صافي 
الملكية حقوق  متوسط  على  15.2%14.9%14.9%14.2%11.7%10.9%العائد 

االصول متوسط  على  14.2%13.9%14.0%13.3%11.1%10.3%العائد 
19.8818.1114.5113.3112.8011.90مكرر الربحية )مرة(

2.172.122.071.991.901.81مكرر القيمة الدفترية)مرة(
)مرة(  EV/EBITDA20.0821.8519.8217.5716.6014.84

بتاريخ 18 ديسمرب 2014. التالية أخذنا سعر اإلغالق  للعام 2014 واألعوام  للتوقعات  بينما  للعام 2013،  الجزيرة كابيتال، * أخذنا سعر اإلغالق بنهاية ديسمرب  املصدر: 

المؤشرات المالية الرئيسية

  الجمهور ٦٨٫٥٠٪

رشكة مجموعة العبد اللطيف 
القابضة ٢٥٫٢٠٪   االمري مشعل بن عبد العزيز ال سعود ٦٫٣٠٪   

رشكة اسمنت املدينة
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تحليل الحساسية

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

% 
مو

لن
ا

%7.8%8.8%9.8%10.8%11.8
%126.524.823.221.820.5
%228.426.624.923.321.9
%330.928.927.025.323.7
%434.332.029.827.926.1
%539.136.433.931.629.5

المخاطر الرئيسية في التقييم
قمنا بتحديد المخاطر الرئيسية التالية وفقاً لتقييمنا؛ 

g  نق��ص األي��دي العاملة: أدت الخطوة التي اتخذتها الحكومة لتنظيم س��وق العم��ل الى نقص في األيدي العاملة المتوفرة، التي إذا اس��تمرت يمكن ان تؤدي الى انخفاض
المبيعات عن المتوقع لها.

التقييم  ملخص 
يعتمد تقييمنا باستخدام منهجية خصم التدفقات النقدية لمدة عشر سنوات لتخفيف حساسية التقييم للقيمة المستدامة وكما يعتمد التقييم على الفرضيات األساسية التالية:

g القيمة المستدامة بناء على نموذج جوردن للنمو

النمو المتوقع للقيمة المستدامة بنسبة %3	 

معامل بيتا الشهري للقطاع من بلومبرغ على أساس خمس سنوات يبلغ 0.714؛ من أجل تخفيف أثر التقلبات السعرية.	 

g :استخدام نموذج تسعير األصول الرأسمالية الحتساب تكلفة حقوق الملكية، وذلك اعتمادا على المتغيرات التالية

معدل خال من المخاطر يبلغ 2.84% والذي هو عبارة عن مجموع كل من: )1( عائد س��ندات الحكومة األمريكية لمدة عش��ر س��نوات يبلغ 2.14% و)2( عالوة 	 
مخاطر سيادية للمملكة العربية السعودية بمعدل 0.7% على أساس نشرة داموداران لعالوة مخاطر حقوق الملكية، المحددات، التوقعات والنتائج.

معامل مخاطرة السوق السعودي من بلومبرغ )السنوي لعام 2014( البالغ 12.6%، ولذلك تم احتساب عالوة المخاطرة لحقوق الملكية عند %9.77.	 

نموذج تسعير األصول الرأسمالية لحساب بما يبلغ %9.81.	 

g  استخدمنا المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال في خصم التدفقات النقدية المستقبلية للشركة، حيث تم احتساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بناًء على المتغيرات
التالية:

تكلفة حقوق الملكية بناء على نموذج تسعير األصول الرأسمالية 	 

مساهمة كل من حقوق الملكية والديون في هيكل رأسمال شركة أسمنت المدينة بنسب 100% و0%، على التوالي	 

احتساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بمعدل %9.81. 	 

يوضح الجدول التالي مدي حساس��ية الس��عر المستهدف لسهم شركة أسمنت المدينة لالثني عشر شهراً القادمة بإس��تخدام منهجية خصم التدفقات النقدية لنسب النمو المختلفة 
للقيمة المستدامة والمتوسط المرجح لتكلفة راس المال.

المبالغ بالمليون ريال 
2023 متوقع2022 متوقع2021 متوقع2020 متوقع2019 متوقع2018 متوقع2017 متوقع2016 متوقع 2015 متوقع2014 متوقعسعودي؛ ما لم يذكر خالف ذلك

280314339356380399421444461)109(*التدفق النقدي الحر
6,975القيمة المستدامة

0.251.252.253.254.255.256.257.258.259.25عدد سنوات الخصم
0.980.890.810.740.670.610.560.510.460.42معامل الخصم
249255250239232222214205194)107(القيمة الحالية

2,934القيمة الحالية للقيمة المستدامة
4,887مجموع التدفق النقدي الحر المخصوم

)217.95(صافي القروض
5,105.07

27.0السعر المستهدف
كابيتال الجزيرة  املصدر: 

الجديد االنتاجي  للخط  التوسعات  تكاليف  * نظرا الرتفاع 

منهجية التقييم باس��تخدام خصم التدفق��ات النقدي��ة

رشكة اسمنت املدينة
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متوقع2017 متوقع2016 متوقع2015 متوقع2014 متوقع2013المبالغ بالمليون ريال سعودي؛ ما لم يذكر خالف ذلك ذلك  2018
قائمة الدخل

433.4448.8560.5613.7640.6685.2المبيعات
7.0%4.4%9.5%24.9%3.6% النمو في المبيعات %

)290.3()271.4()260.0()237.0()189.1()179.4(تكلفة المبيعات 
254.0259.8323.5353.6369.2394.8اجمالي الربح

)6.6()6.1()5.5()5.2()4.6()4.4(مصاريف البيع والتوزيع
)16.6()15.5()14.7()12.8()10.3()11.9(مصاريف عمومية وادارية

237.7244.9305.4333.4347.5371.6الدخل التشغيلي
6.94%4.22%9.16%24.70%3.05%% النمو في الربح التشغيلي

------مصاريف تمويلية
)2.8()4.6()3.8()3.1()2.6(0.2مصادر دخل أخرى
237.9242.3302.3329.7342.9368.8الدخل قبل الزكاة

)11.8()11.0()10.5()9.7()7.8()19.5(الزكاة 
218.4234.6292.6319.1331.9357.0صافي الربح للفترة

7.6%4.0%9.0%24.8%7.4%% النمو في صافي الربح
1.151.241.551.691.751.89ربح السهم

القائمة المالية
30.531.439.343.245.348.6الذمم المدينة

21.816.321.225.724.827.1المصروفات المدفوعة مقدماًً 
737.0388.6462.5549.6644.9770.0اجمالي االصول المتداولة

3.23.23.23.23.23.2االراضي 
1365.61722.81726.21729.71733.41737.2ملكية االالت والمعدات
8.84.86.37.18.78.1المصاريف المستحقة

1377.61727.61732.51736.81742.11745.3اجمالي األصول غير المتداولة
2114.62116.22195.02286.42387.02515.3اجمالي االصول

107.5111.2134.2143.4148.8157.0اجمالي المطلوبات المتداولة
4.65.46.27.07.98.8اجمالي المطلوبات غير المتداولة

112.1116.5140.4150.4156.7165.7اجمالي المطلوبات
2002.81999.72054.62136.02230.22349.6اجمالي الملكية وحقوق المساهمين

2114.92116.22195.02286.42387.02515.3اجمالي المطلوبات
2,283,1862,335,8582,344,5602,370,2622,402,7672,436,185اجمالي حقوق المساهمين

2,507,2402,562,7512,582,6682,619,4002,660,1722,703,074اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة التدفقات النقدية
319.2305.9384.0423.2453.2476.0التدفق النقدي من أنشطة تشغيلية

122.3()120.6()113.6()108.4()413.7()492.3(التدفق النقدي من أنشطة استثمارية (
)248.7()247.8()247.4()246.5()241.5()199.2(التدفق النقدي من أنشطة تمويلية

29.062.284.8105.1)349.3()372.3(التغير في النقد
939.5567.2218.0247.0309.2394.0الرصيد في بداية المدة

567.2218.0247.0309.2394.0499.1الرصيد في نهاية المدة

أهم النسب الرئيسية
نسب السيولة

6.853.503.453.834.334.91النسب المالية )مرة(
5.762.392.292.643.123.66النسب السريعة )مرة(

نسب الكفاءة
25.725.525.625.725.825.9معدل دوران الذمم المدينة بااليام

99.2100.0101.0102.0103.0104.0معدل دوران المخزون بااليام
126.1120.0119.0118.0117.0116.0معدل دوران الذمم الدائنة بااليام

5.57.69.711.813.9)1.2(دورة النقد
0.210.210.260.270.270.28الربحية 

العائد على متوسط حقوق الملكية
15.2%14.9%14.9%14.2%11.7%10.9%العائد على متوسط األصول 

14.2%13.9%14.0%13.3%11.1%10.3%العائد على رأس المال المستثمر
57.6%57.6%57.6%57.7%57.9%58.6%اجمالي الهوامش

EBITDA 70.8%70.8%70.9%71.9%66.9%66.4%هامش
 EBIT 53.8%53.5%53.7%53.9%54.0%54.9%هامش

52.1%51.8%52.0%52.2%52.3%50.4%صافي الهوامش
نسب التغطية

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%الديون الى حقوق الملكية
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%الديون الى رأس المال

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%الديون الى األصول
التقييم

5.6%5.6%5.6%5.6%5.6%4.4%الربح الموزع الى السعر
10.610.610.911.311.812.4القيمة الدفترية لكل سهم

4.34.24.24.24.24.2رأس مال الشركة )مليار ر.س.(
3.84.04.03.93.93.7قيمة الشركة )مليار ر.س.(

19.918.114.513.312.811.9مكرر الربحية )مرة(
2.22.12.12.01.91.8مكرر القيمة الدفترية )مرة(

)مرة(  EV/EBITDA20.121.919.817.616.614.8
بتاريخ 18 ديسمرب 2014 التالية أخذنا سعر اإلغالق  للعام 2014 واألعوام  للتوقعات  بينما  للعام 2013،  الجزيرة كابيتال، * أخذنا سعر اإلغالق بنهاية ديسمرب  املصدر: 

رشكة اسمنت املدينة
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تحس��ن معدالت اس��تغالل الطاقة اإلنتاجية يدعم ارتفاع حجم المبيعات: منذ بدء تشغيل خط اإلنتاج الثاني في أواخر العام 	 
2012، تقوم الشركة برفع معدالت استغالل الطاقة اإلنتاجية إلى أن حققت نموا في حجم المبيعات خالل العشرة أشهر األولى من 
العام 2014 بمعدل 13% عن نفس الفترة من العام الماضي. تمكنت الشركة من بلوغ معدل تشغيل يعادل 80.5% في العام 2013 
م��ن اجمالي الطاقة اإلنتاجية التصميمية، كما نتوقع أن يصل المع��دل إلى 88% و90% و94% من اجمالي الطاقة البالغ 9.687 طن 
يوميا خالل السنوات 2014 و2015 و2016 على التوالي، كما أن وحدة الشركة في األردن تعمل بمعدل 90% من الطاقة اإلنتاجية 
البالغ��ة مليون طن س��نويا. من جانب آخ��ر، نحن نتوقع أن يؤدي ارتفاع المخزون )1.24 مليون طن( ووجود طاقة غير مس��تغلة 
إلى نمو اس��منت المنطقة الش��مالية حيث أنها ستعمل كاحتياطات لدعم أي ارتفاع مفاجئ في الطلب، مما سيعزز مكانة الشركة في 

القطاع وتتحسن معه حصتها السوقية.

دعم المبيعات من المناطق المحيطة كون موقع الش��ركة في منطقة منخفضة الطلب: يقع مصنع الش��ركة في المنطقة 	 
الشمالية من المملكة وتبعد 50 كيلومتر عن مدينة طريف، حيث الطلب ضعيف نسبيا مقارنة بالمناطق الوسطى والغربية والشرقية 
من المملكة. عموما، المصنع قريب لعدد من األس��واق اإلقليمية، األمر الذي يمكن أن تس��تفيد منه الشركة في أية خطط لفتح أسواق 
تصديرية إلى األس��واق القريبة من الحدود. أيضا، هناك مش��روع “وعد الشمال” الذي سيغطي مساحة 440 كلم2 والذي سيقام فيه 
مدينة خاصة بالتعدين )21 مليار ريال س��عودي( والتي من المتوقع أن تكتمل في العام 2016، باإلضافة إلى العديد من مش��اريع 
التنمية في المنطقة خالل السنوات القادمة مثل البنية التحتية ومشاريع اإلسكان ومشروع خط الشمال الجنوب الحديدي. من جانب 
آخر، للوصول إلى معدالت جيدة الس��تغالل الطاقة، وقعت الشركة اتفاقية شراكة مع شركة األسمنت العربية لتبادل 700.000 طن 

من الكلنكر سنويا، مما نتج عنه معدالت استغالل أعلى للطاقة اإلنتاجية.

النمو المالي: وفقا لتوقعاتنا، ستتمكن الشركة من تحقيق نمو في المبيعات بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.2% خالل الفترة من العام 	 
2013 إلى العام 2017، حيث نتوقع أن يأتي النمو في المبيعات نتيجة لزيادة الطلب في الس��وق المحلي وتحس��ن معدل اس��تغالل 
الطاقة اإلنتاجية. أيضا، تمكنت الش��ركة من تحقيق هامش صافي الربح بنس��بة 29.8% خالل العام 2013، كما نتوقع أن يكون هذا 
الهامش خالل فترة توقعاتنا بحدود 28% وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التمويل وتراجع أرباح الشركات التابعة والزميلة. نتوقع أيضا 
أن يؤدي التحسن في المبيعات والربح التشغيلي إلى نمو صافي ربح الشركة بمعدل سنوي مركب يبلغ 2.5% خالل فترة التوقعات 

من العام 2013 إلى العام 2017.

االس��تثمارات الخارجية س��تحدد جزءا من نمو الشركة: استحوذت الشركة رسميا على 25.5% من مصنع اسمنت الكبيسة في 	 
العراق )ينتج 1.82 مليون طن من الكلنكر س��نويا(، حيث بلغت مس��اهمة ش��ركتها التابعة خالل العام 2013 قيمة ايجابية بنحو 
15.9 مليون ريال س��عودي، لكن هذه المس��اهمة في األرباح بلغت حتى نهاية الربع الثالث 2014 مبلغ 0.7 مليون ريال س��عودي 
فقط، نتيجة لألحداث المتمثلة في تدهور األوضاع في العراق، األمر الذي نعتقد أنه يمثل نظرة س��لبية تجاه قيمة اس��تثمار الشركة 
في العراق وفرص نموها المس��تقبلي حيث ال تتوافر معلومات من الش��ركة حول وضع الش��ركة التي تقع في منطقة غير مستقرة 
في العراق. من جانب آخر، تحسن الهوامش لدى شركتها التابعة في األردن )الشمالية – األردن( بشكل ملحوظ نتيجة اتفاق تبادل 

الكلنكر مع شركة األسمنت العربية، والذي يمكن أن يكون مستمرا طالما استمر سريان االتفاقية.

ضغوط على توزيعات األرباح المغرية والبالغة 2.0 ريال س��عودي للس��هم: بالرغم من أن التدفق النقدي من التشغيل خالل 	 
األعوام الماضية كان أقل من توزيع أرباح بقيمة 360 مليون ريال سعودي )2.0 ريال سعودي للسهم( سنويا، كانت الشركة قادرة 
على التوزيع نتيجة للوفرة المالية لديها )االحتياطات وقروض المرابحة(. لذلك، نحن ال نتوقع أن تس��تمر الش��ركة في نفس سياسة 
توزيع الربح للسنوات القادمة إال إذا ما قامت بإعادة تمويل القروض. من هنا، نتوقع أن تقوم الشركة بتخفيض توزيع األرباح خالل 
العام 2015 إلى 1.5 ريال س��عودي للس��هم )عائد توزيع األرباح إلى السعر بحدود 7.1%( بدال من 2.0 ريال سعودي للسهم )عائد 

توزيع األرباح إلى السعر 9.5%( للعام الحالي.

سعر السهم وحركة السوق

املالك الرئيسيني

بيانات الرشكة

“زيادة المراكز”التقييم

 26.8 ريال سعوديالسعر المستهدف )12 شهراً( 

ريال سعوديالسعر الحالي  21.05

27.3%التغير المتوقع في السعر

SE.3004كود رويترز
 NORTHCEM:ABكود بلومبرغ

المملكة العربية السعوديةالدولة
االسمنتالقطاع

تداولاإلدراج الرئيسي
3,789.1 ريال سعوديالقيمة السوقية )مليون ريال سعودي(

17.25/29.10أعلى/أدنى سعر خالل 52 أسبوع )ريال سعودي(

اعتبارات اس��تثمارية - باس��تخدام منهجية خصم التدفقات النقدية، توصلنا إلى سعر مستهدف خالل فترة اإلثنى عشر شهرا القادمة يبلغ 26.8 ريال سعودي لسهم شركة اسمنت المنطقة الشمالية، أي أن السهم 	 
لديه فرصة لالرتفاع من السعر الحالي البالغ 21.05 ريال سعودي )كما في 18 ديسمبر 2014( بنسبة 27.3%، حيث يتم تداوله بمكرر ربحية ومكرر قيمة دفترية للعام 2014 يبلغ 16.03 مرة و1.81 مرة على 

التوالي. من هنا، نبدأ تغطيتنا لشركة اسمنت المنطقة الشمالية بتوصية “زيادة المراكز”.

تأسس��ت ش��ركة اس��منت المنطقة الش��مالية في أواخر العام 2006 حيث 
ادرجت في مؤش��ر الس��وق الرئيس��ي في ش��هر يناير 2013 براس مال يبلغ 
1.800 ملي��ون ريال س��عودي. بدات الش��ركة في االنت��اج التجريبي في العام 
2008 بطاقة إنتاجية بلغت 3.1 مليون طن اس��منت س��نوياً )ما يعادل 9.687 
ط��ن يومياً( وما يقارب 2.88 مليون طن كلنكر س��نوياً )ما يعادل 9.000 طن 
يومياً(. هذا وتقوم الش��ركة بانتاج نوعين من االس��منت )1( اسمنت بورتالند 
و)2( اسمنت مقاوم للكبريتات. يتمثل نشاط الشركة في إدارة وتشغيل وصيانة 
مصانع االس��منت الصناعية. تعتبر المنطقة الشمالية السوق الرئيسي لمبيعات 
الش��ركة إضافة الى توسعاتها لمبيعات السوق من خالل توقيع الشركة إتفاقية 

تبادل 700 طن من الكلنكر مع شركة االسمنت العربية لمدة ثالثة سنوات.

متوقع2013بااللف ريال سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك  2014 متوقع  متوقع2015  متوقع2016  متوقع2017   2018
ت لمبيعا 787,347851,480866,588905,777927,982955,004ا

)%( المبيعات  في  2.9%2.5%4.5%1.8%8.1%النمو 
الربح 234,615236,397243,327257,129258,345260,567صافي 

)%( الربح  صافي  في  0.9%0.5%5.7%2.9%0.8%النمو 
السهم 1.301.311.351.431.441.45ربح 

الهامش 36%37%38%38%37%37%اجمالي 
EBIT 28%29%30%29%29%32%هامش 

الهوامش 27%28%28%28%28%30%صافي 
الملكية حقوق  متوسط  على  12.8%12.9%13.1%12.3%11.3%10.6%العائد 

االصول متوسط  على  9.6%9.5%9.3%8.4%7.7%8.1%العائد 
17.7616.0315.5714.7414.6714.54مكرر الربحية )مرة(

1.881.811.921.931.901.87مكرر القيمة الدفترية)مرة(
)مرة(  EV/EBITDA29.1123.8524.5623.7823.5723.21

بتاريخ 18 ديسمرب 2014. التالية أخذنا سعر اإلغالق  للعام 2014 واألعوام  للتوقعات  بينما  للعام 2013،  الجزيرة كابيتال، * أخذنا سعر اإلغالق بنهاية ديسمرب  املصدر: 

المؤشرات المالية الرئيسية

رشكة اسمنت املنطقة الشمالية

تقرير بداية التغطية | السعودية | قطاع االسمنت
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الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير

تحليل الحساسية

المال رأس  لتكلفة  المرجح  المتوسط 

% 
مو

لن
ا

%5.5%6.5%7.5%8.5%9.5
%125.623.822.120.619.2
%228.026.024.122.420.9
%331.228.926.824.923.2
%435.833.130.728.526.4
%542.739.536.533.931.4

المخاطر الرئيسية في التقييم

حددنا فيما يلي أهم المخاطر المتعلقة بالتقييم؛

g  مخاطر االستثمارات الخارجية: تستثمر الشركة في شركة اسمنت الكبيسة في العراق بملكية 25.5%، والتي يمكن أن تتعرض للمخاطر االقتصادية والسياسية، مع
استمرار فترة عدم االستقرار السياسي في العراق والتي يمكن أن تؤدي إلى تدهور الوضع االقتصادي.

التقييم  ملخص 
يعتمد تقييمنا باستخدام منهجية خصم التدفقات النقدية لمدة عشر سنوات لتخفيف حساسية التقييم للقيمة المستدامة وكما يعتمد التقييم على الفرضيات األساسية التالية:

g القيمة المستدامة بناء على نموذج جوردن للنمو

النمو المتوقع للقيمة المستدامة بنسبة %3	 

معامل بيتا الشهري للقطاع من بلومبرغ على أساس خمس سنوات يبلغ 0.613؛ من أجل تخفيف أثر التقلبات السعرية	 

g :استخدام نموذج تسعير األصول الرأسمالية الحتساب تكلفة حقوق الملكية، وذلك اعتمادا على المتغيرات التالية

معدل خال من المخاطر يبلغ 2.84% والذي هو عبارة عن مجموع كل من: )1( عائد س��ندات الحكومة األمريكية لمدة عش��ر س��نوات يبلغ 2.14% و)2( عالوة 	 

على أساس نشرة داموداران لعالوة مخاطر حقوق الملكية، المحددات، التوقعات والنتائج. مخاطر سيادية للمملكة العربية السعودية بمعدل %0.7 

معامل مخاطرة السوق السعودي من بلومبرغ )السنوي لعام 2014( البالغ 12.6%، ولذلك تم احتساب عالوة المخاطرة لحقوق الملكية عند %9.77.	 

نموذج تسعير األصول الرأسمالية لحساب بما يبلغ %8.82.	 

g  اس��تخدمنا المتوس��ط المرجح لتكلفة رأس المال في خصم التدفقات النقدية المس��تقبلية للش��ركة، حيث تم احتساب المتوس��ط المرجح لتكلفة رأس المال بناًء على

المتغيرات التالية:

تكلفة حقوق الملكية بناء على نموذج تسعير األصول الرأسمالية 	 

تكلفة القروض بنسبة %3.59	 

مساهمة كل من حقوق الملكية والديون في هيكل رأسمال شركة أسمنت المنطقة الشمالية بنسب 74.4% و25.6%، على التوالي	 

احتساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال على أساس نسبة %7.48.	 

يوضح الجدول التالي مدي حساسية السعر المستهدف لسهم شركة أسمنت المنطقة الشمالية خالل فترة االثني عشر شهراً القادمة بإستخدام منهجية خصم التدفقات النقدية لنسب 
النمو المختلفة للقيمة المستدامة والمتوسط المرجح لتكلفة راس المال.

المبالغ باأللف ريال سعودي؛ 
ما لم يذكر خالف ذلك

2023 متوقع2022 متوقع2021 متوقع2020 متوقع2019 متوقع2018 متوقع2017 متوقع2016 متوقع 2015 متوقع2014 متوقع

198,226248,399301,452300,917303,261317,341324,891338,248342,579345,491التدفق النقدي الحر
6,117,590القيمة المستدامة

0.171.172.173.174.175.176.177.178.179.17عدد سنوات الخصم
0.990.920.860.800.740.690.640.600.550.52معامل الخصم
195,857228,350257,835239,464224,534218,608208,232201,706190,071178,346القيمة الحالية

3,157,961القيمة الحالية للقيمة المستدامة
5,300,963مجموع التدفق النقدي الحر المخصوم

470,257.66-صافي القروض
4,830,705.35

26.8السعر المستهدف
كابيتال الجزيرة  املصدر: 

منهجية التقييم باس��تخدام خصم التدفق��ات النقدي��ة

رشكة اسمنت املنطقة الشمالية

تقرير بداية التغطية | السعودية | قطاع االسمنت
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رشكة اسمنت املنطقة الشمالية

تقرير بداية التغطية | السعودية | قطاع االسمنت

ما لم يذكر خالف ذلك متوقع2017 متوقع2016 متوقع2015 متوقع2014 متوقع2013المبالغ باأللف ريال سعودي؛   2018
قائمة الدخل

787,347851,480866,588905,777927,982955,004المبيعات
2.9%2.5%4.5%1.8%8.1% النمو في المبيعات %

)608,151()584,507()564,307()540,975()534,210()497,937(تكلفة المبيعات 
289,410317,270325,613341,470343,475346,853اجمالي الربح

)13,704()13,317()12,998()12,436()12,219()9,671(مصاريف البيع والتوزيع
)54,228()52,693()51,432()49,207()48,349()37,405(مصاريف عمومية وادارية

242,334256,702263,970277,039277,465278,921الدخل التشغيلي
0.5%0.2%5.0%2.8%5.9%% النمو في الربح التشغيلي

)15,177()15,975()16,816()17,701()17,526()13,387(مصاريف تمويلية
15,9762,5002,5002,5002,5002,500حصة الشركات الزميلة

4,3554,6134,7444,9794,9865,012مصادر دخل أخرى
)347()335()359()311()407()214(حقوق األقلية حصة من صافي خسائر الشركة التابعة

249,064245,882253,202267,343268,641270,910الدخل قبل الزكاة والضريبة
)8,127()8,059()8,020()7,596()7,376()12,000(الزكاة 

)2,215()2,236()2,194()2,279()2,109()2,449(ضريبة الدخل للشركات التابعة
234,615236,397243,327257,129258,345260,567صافي الربح للفترة

0.9%0.5%5.7%2.9%0.8%% النمو في صافي الربح
1.301.311.351.431.441.45ربح السهم

القائمة المالية
124,705288,638127,41429,75519,39658,962النقد وما في حكم النقد

74,80474,65075,97579,41181,35783,726الذمم المدينة
353,275365,897377,170389,975405,728421,206المخزون

597,384783,779632,674554,784562,409621,549اجمالي االصول المتداولة
1,602,1771,638,8651,631,2751,580,3541,528,5231,475,765االصول الثابتة 

111,849115,650117,803119,957122,111124,264استثمارات في شركات زميلة
506,157506,157506,157506,157506,157506,157اصول غير ملموسة

2,294,0662,297,3252,255,2352,206,4682,156,7912,106,187اجمالي األصول غير المتداولة
2,891,4493,081,1042,887,9102,761,2532,719,2002,727,737اجمالي االصول

667,781977,302902,224785,968708,533679,010اجمالي المطلوبات المتداولة
6,7768,67410,58212,59314,85917,237اجمالي المطلوبات غير المتداولة

674,558985,976912,806798,561723,393696,247اجمالي المطلوبات
2,210,5472,086,9441,967,8391,954,9681,988,3132,023,881اجمالي حقوق المساهمين

2,891,4493,081,1042,887,9102,761,2532,719,2002,727,737اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة التدفقات النقدية
155,523307,316322,216339,938340,092343,138التدفق النقدي من أنشطة تشغيلية

34,518()33,842()33,160()32,073()68,549()126,363(التدفق النقدي من أنشطة استثمارية (
)269,053()316,608()404,436()451,367()74,834()5,109(التدفق النقدي من أنشطة تمويلية

39,566)10,359()97,659()161,225(24,051163,934التغير في النقد
100,653124,705288,638127,41429,75519,396الرصيد في بداية المدة

124,705288,638127,41429,75519,39658,962الرصيد في نهاية المدة

أهم النسب الرئيسية
نسب السيولة

0.890.800.700.710.790.92النسب المالية )مرة(
0.370.430.280.210.220.30النسب السريعة )مرة(

نسب الكفاءة
34.732.032.032.032.032.0معدل دوران الذمم المدينة بااليام

259.0250.0254.5252.2253.4252.8معدل دوران المخزون بااليام
18.7818.8018.7918.7918.7918.79معدل دوران الذمم الدائنة بااليام

274.86263.20267.69265.45266.57266.01دورة النقد
0.280.290.290.320.340.35معدل دوران االصول

الربحية
12.8%12.9%13.1%12.3%11.3%10.6%العائد على متوسط حقوق الملكية

9.6%9.5%9.3%8.4%7.7%8.1%العائد على متوسط األصول 
9.9%9.9%9.6%8.7%7.9%8.3%العائد على رأس المال المستثمر

36.3%37.0%37.7%37.6%37.3%36.8%اجمالي الهوامش
EBITDA 38.9%39.7%40.5%39.9%38.7%41.3%هامش

 EBIT 28.4%28.9%29.5%29.2%28.9%31.6%هامش
27.3%27.8%28.4%28.1%27.8%29.8%صافي الهوامش
نسب التغطية

29.2%31.3%35.8%41.6%42.8%26.8%الديون الى حقوق الملكية
21.8%23.0%25.5%28.5%29.1%20.6%الديون الى رأس المال

21.8%23.0%25.5%28.5%29.1%20.6%الديون الى األصول
18.114.614.916.517.418.4معدل تغطية الفوائد

التقييم
5.9%5.9%7.1%7.1%9.5%8.6%الربح الموزع الى السعر
12.311.611.010.911.111.3القيمة الدفترية لكل سهم

4.173.793.793.793.793.79رأس مال الشركة )مليار ر.س.(
4.644.404.484.464.394.32قيمة الشركة )مليار ر.س.(

17.816.0315.614.714.714.5مكرر الربحية )مرة(
1.881.811.921.931.901.87مكرر القيمة الدفترية )مرة(

)مرة(  EV/EBITDA29.123.924.623.823.623.2
بتاريخ 18 ديسمرب 2014 التالية أخذنا سعر اإلغالق  للعام 2014 واألعوام  للتوقعات  بينما  للعام 2013،  الجزيرة كابيتال، * أخذنا سعر اإلغالق بنهاية ديسمرب  املصدر: 
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اإدارة الأ�شول  الو�شاطة  متويل ال�شركات  خدمات احلفظ  امل�شورة

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم )37-07076(
www.aljaziracapital.com.sa |  800 116 9999

تعد شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( الذراع االستثماري لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام 
الشريعة االسالمية في جميع تعامالتها. تعمل الجزيرة كابيتال تحت اشراف هيئة سوق المال السعودية. لقد تم ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل 
في أعمال األوراق المالية بصفة اصيل و وكيل والتعهد بالتغطية وخدمات االدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة. إن الجزيرة كابيتال استمرارية لقصة نجاح طويلة في سوق 
األسهم السعودية حافظت خاللها لسنوات عدة على الريادة والتي نطمح بمواصلتها عن طريق التطوير المستمر لخدماتنا، ومن خالل فتح آفاق تداول جديدة لعمالئنا الكرام للوصول 

ألسواق األوراق المالية اإلقليمية والعالمية. 

 زيادة المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أقل من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. واألسهم المصنفة “زيادة المراكز” يتوقع أن يرتفع سعرها بأكثر من 10 ٪ . 1
عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. و األسهم المصنفة “تخفيض المراكز” يتوقع أن ينخفض سعرها بأكثر . 2
من 10 ٪ عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. والسهم المصنّف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص10٪ عن مستويات . 3
األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 التوقف عن التغطية )SR/RH(: يعني أن التصنيف معلّق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق أو . 4
أية أسباب أخرى خاصة بشركة الجزيرة لألسواق المالية.

نبذة عن الجزيرة كابيتال
ث

إدارة األبحا
إدارة الوساطة والمراكز االستثمارية

ف
صني

ت الت
صطلحا

شرح م

إفصاحات وإقرارات وإخالء املسؤولية
إن الغاي�ة م�ن إع�داد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عن الرشكة أو القطاع االقتصادي أو املوضوع االقتصادي محل البحث، ولي�س الهدف تقديم توصية ببيع أو رشاء أو االحتفاظ بأية أوراق مالية أو 
أص�ول أخ�رى. بناًء عىل ما س�بق، ال يأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية الخاصة بكل مس�تثمر وم�دى قابليته/ رغبته بتحمل املخاطر املتعلقة باالس�تثمار يف األوراق املالية أو األصول األخرى، 
وبالت�ايل ق�د ال يكون مناس�باً لجميع العمالء باختالف أوضاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم يف تحمل املخاطر. يفضل عموماً أن يقوم املس�تثمر بأخذ املش�ورة من عدة جه�ات ومصادر متعددة عندما يتعلق 
األمر بالقرارات االس�تثمارية وأن يدرس تأثري هذه القرارات عىل وضعه املايل والقانوني والرضيبي وغريه قبل الدخول بهذه االس�تثمارات او تصفيتها جزئياً أو كلياً. إن أس�واق األسهم والسندات واملتغريات 
االقتصادية الجزئية والكلية ذات طبيعة متغرية وقد تش�هد تقلبات مفاجئة بدون س�ابق إنذار، لذلك قد يتعرض املس�تثمر يف األوراق املالية أو األصول األخرى ملخاطر وتقلبات غري متوقعة. جميع املعلومات 
واآلراء والتوقعات والقيم العادلة أو األس�عار املس�تهدفة الواردة يف التقرير مس�تقاة من مصادر تعتقد رشكة الجزيرة لألس�واق املالية بأنها موثوقة، لكن لم تقم رشكة الجزيرة لألس�واق املالية بتفنيد هذه 
املعلومات بشكل مستقل، لذلك قد يحدث أن تكون هذه املعلومات مخترصة وغري كاملة، وبناًء عليه تعترب رشكة الجزيرة لألسواق املالية غري مسؤولة عن مدى دقة أو صحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها 
الواردة يف التقرير وال تتحمل أية مس�ؤولية عن أية خس�ارة مادية أو معنوية قد تحدث بس�بب اس�تخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. ال تقدم رشكة الجزيرة لألسواق املالية أية ضمانات بخصوص التوقعات 
أو األس�عار العادلة أو األس�عار املس�تهدفة أو األرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات واألرقام والقيم العادلة واألسعار املستهدفة قابلة للتغيري أو التعديل بدون إشعار مسبق. األداء السابق ألي 
اس�تثمار ال يعترب مؤرشاً لألداء املس�تقبيل. تقديرات السعر العادل أو السعر املستهدف والتوقعات والترصيحات بخصوص اآلفاق املستقبلية الواردة بالتقرير قد ال تحصل فعليا. قد ترتفع أو تنخفض قيمة 
األسهم أو األصول املالية األخرى أو العائد منها. أي تغري يف أسعار العمالت قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي عىل قيمة/عائد السهم أو األوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يحصل املستثمر عىل مبلغ أقل من 
املبلغ األصيل املستثمر يف حاالت معينة. بعض األسهم أو األوراق املالية قد تكون بطبيعتها قليلة السيولة / التداول أو تصبح كذلك بشكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة عىل املستثمر. 
قد تطبق رس�وم عىل االس�تثمارات يف األس�هم. تم إعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخصصني يف رشكة الجزيرة لألس�واق املالية، وهم يتعهدون بأنهم وزوجاتهم وأوالدهم ال يمتلكون أس�هماً أو أوراق 
مالية أخرى يتضمنها هذا التقرير بشكل مبارش وقت إصدار هذا التقرير، لكن كاتبو هذا التقرير و/او زوجاتهم / أوالدهم قد يمتلكون أوراق مالية / حصص يف الصناديق املفتوحة للجمهور املستثمرة يف 
األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير كجزء من محفظة متنوعة والتي تدار من قبل طرف ثالث. تم إعداد هذا التقرير بش�كل منفصل ومس�تقل من قبل إدارة األبحاث يف رشكة الجزيرة لألس�واق املالية ولم 
يت�م إط�الع أي أط�راف داخلي�ة أو خارجية قد يكون لها مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف محتويات هذا التقرير قبل النرش، ما عدا اولئك الذين يس�مح لهم مركزهم الوظيفي بذلك، و/أو األطراف الرابعة 
الذي�ن التزم�وا باتفاقي�ة الحفاظ عىل رسي�ة املعلومات مع الجزيرة كابيتال. قد تملك الجزيرة كابيتال و/أو الرشكات التابعة لها حصصا يف األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير بش�كل مبارش، أو بش�كل 
غري مبارش عن طريق صناديق اس�تثمارية تديرها و/أو ضمن صناديق اس�تثمارية تدار من قبل أطراف ثالثة. قد تكون إدارة املرصفية االس�تثمارية للجزيرة كابيتال يف طور املباحثات للحصول أو حصلت 
فعالً عىل صفقة أو صفقات من قبل الرشكات موضوع هذا التقرير. قد يكون أحد أعضاء مجلس اإلدارة يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية أو أحد مدرائها التنفيذيني، أو أكثر من فرد واحد، عضو / أعضاء 
يف مجلس إدارة أو اإلدارة التنفيذية يف إحدى الرشكات املذكورة يف هذا التقرير أو الرشكات التابعة لها. ال يس�مح بنس�خ هذا التقرير أو أي جزء منه للتوزيع ألي جهة س�واًء داخل أو خارج اململكة العربية 
السعودية بدون الحصول عىل إذن خطي مسبق من رشكة الجزيرة لألسواق املالية. عىل األفراد والجهات املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام بالقيود السابقة.

مساعد املدير العام - األبحاث

عبد اهلل عالوي
+966 11 2256250

a.alawi@aljaziracapital.com.sa

محلل أول 

سيد تيمور أختر 
+966 11 2256146

s.akhtar@aljaziracapital.com.sa

محلل

سلطان القاضي
+966 11 2256374 

 s.alkadi@aljaziracapital.com.sa

محلل أول

طلحة نزر
+966 11 2256115

t.nazar@aljaziracapital.com.sa

محلل

صالح القعيطي
+966 11 2256046

s.alquati@aljaziracapital.com.sa

محلل

جاسم اجلبران
+966 11 2256248

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

املدير العام خلدمات الوساطة واملبيعات

عالء اليوسف
+966 11 2256000

a.yousef@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد- 
رئيس الوساطة الدولية واملؤسساتية

لؤي جواد املطوع
+966 11 2256277 

lalmutawa@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - املنطقة الشرقية ومنطقة 
القصيم 

عبد اهلل الرهيط
+966 16 3617547

 aalrahit@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - مجموعة خدمات الوساطة 
واملبيعات باملنطقة الوسطى

سلطان ابراهيم املطوع
+966 11 2256364

 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - رئيس املراكز االستثمارية 
للمنطقة الغربية واجلنوبية واخلدمات املساندة البديلة 

عبد اهلل قايد املصباحي 
 6618400 12 966+

 a.almisbahi@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - رئيس الوساطة املؤسساتية 
وساطة املؤسسات

سامر اجلاعوني
+966 12256352

s.alJoauni@aljaziracapital.com.sa


