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جميعت   التصنيف  

 16  السعر المستهدف

19.25  السعر الحالي  

العائد المتوقع نسبة   4.71%  
 
 

الشركة عن معلومات    

.52  لاير السعر 69  

 8,308 مليون لاير القيمة السوقية

 851 مليون عدد األسهم

اسبوع 25األعلى لمدة   76.75  لاير 

اسبوع 25األدنى لمدة   50.50  لاير 

العام بدايةاألداء منذ   % (14.4%) 

شهر 25ربحية السهم   5.2  لاير 

بيتامعامل     6.0  

 2015 أكتوبر 12 السعر في*

الرئيسين المالك   

4.81 التأمينات االجتماعية % 

 %80.0 صندوق االستثمارات العامة

4.7 شركة اوقاف سليمان الراجحي % 

عبدالعزيز الراجحيعبدهللا   %6.08  

اإلستثمارات العامةصندوق   %80.0  

 2015أكتوبر  12السعر في *

 (011 اساس )على السهم أداء

 

 بلومبرغالمصدر: 

 الدفترية القيمة و الربحية مكرر – ينبع

 

 المصدر: بلومبرغ

 

 

 

و التي  43/30/5304المالية األولية التقديرية للفترة المنتهية في  نتائجال ينبع أسمنت شركة تأعلن   

 3905تبلغ  لثللربع الثا مليون لاير بربحية سهم 034 دون التقديرات حيث بلغ الربح صافي أظهرت

9 فقد كان إلرتفاع مستويات عن الربع المماثل من العام السابق %00، بإنخفاض يبلغ للسهم لاير

 9 التوقعاتالمخزونات األثر األكبر على المنافسة حيث تم تخفيض األسعار بشكل فاق 

  عن الربع المماثل من  بتراجعمليون لاير  035بلغ يربح إجمالي  الثالثحققت شركة أسمنت ينبع في الربع

في حين كنا نتوقع أن تحقق الشركة  9لايرمليون  080حيث كانت األرباح  %0394العام الماضي بنسبة 

 %03 المبيعات بلغت الشركة نمواً في أحجاممليون لاير، فوفقاً للبيانات فقد حققت  088ربح إجمالي يبلغ 

طن من اإلسمنت، ففي حين كان متوسط سعر البيع مليون  09444حيث باعت الشركة  عن الربع المماثل،

 لاير9  538لاير، فقد بلغ هذا الربع وفقاً لتقديراتنا قريباً من  530للطن في الربع المماثل يبلغ 

 

 الماضيلاير للربع المماثل من العام مليون  075مقابل   لاير مليون 040 الثاني للربع التشغيلي الربح بلغ 

 9لاير مليون 077التشغيلية األرباح أن تبلغ نتوقع  كنافي حين  %0595قدره  بإنخفاضوذلك 

 

  ضبإنخفا  بقنفس الربع من العام الساللاير  مليون 163مقابل  مليون لاير 034 الثانيللربع  الربح صافيبلغ 

 مليون لاير9  074في حين كنا نتوقع أن يبلغ صافي الربح  9%00قدرة 

 جاء بسبب اإلرتفاع الكبير لمستويات المخزون لشركات القطاع ما أدى صافي الربح  تراجع : االستنتاج

يباً من لى تقديراتنا قربلغت بناء عإلى إرتفاع كبير في مستويات العرض أدت إلنخفاض األسعار حيث 

نتوقع أن يؤدي هذا إلى تأثر مقدرة الشركة في الحفاظ ، ما أدى إلى إرتفاع التكلفة، وعليه للطن لاير 538

لاير حيث قمنا  930 و نرى القيمة العادلة للسهم عند لاير 4لتكون في حدود  على مستوى التوزيعات

و بتكلفة  %5موذج التدفقات النقدية المخصومة بمعدل نمو يبلغ باحتساب القيمة العادلة للسهم بناء على ن

 9 %00رأس مال 

 

 
 الربعية النتائج ملخص

 
 الثالثالربع 

5064 
نسبة التغير 
من االعام 
 الماضي

 الثالثالربع 

5062 
نسبة التغير 
 من المتوقع

 الثالثالربع 

المتوقع 

5062 

 ون()ملي سبتمبرالربع المنتهي في 

 إيرادات 335 - اليوجد - 592

 الربح اإلجمالي  211 (14%) 265 (10.5%) 181

 الربح التشغيلي 277 (15%) 222 (12.2%) 275

 صافي الربح 272 (17%) 242 (11%) 263

 المصدر:تقديرات االستثمار كابيتال كنتيجة للمعطيات االقتصادية 

 والتوقعات النتائج ملخص
 

 السنة المنتهيه في ديسمبر )مليون( 2013 2014 متوقع 5062 متوقع 6102

 إيرادات 1,620 25229 1,499 1,503

 الربح اإلجمالي  885 853 838 871

 الربح التشغيلي 847 813 793 828

 صافي الربح 821 802 772 805

 ربحية السهم 5.2 5.1 4.91 5.8

 

كابيتال االستثمار تقديرات نتائج الشركة والمصدر: 
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المسؤولية إخالء  

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

ة طريقة، دون موافقلالستخدام العام لعمالء شركة االستثمار كابيتال وال يجوز إعادة توزيعها أو إعادة إرسالها أو نشرها، جزئيا أو بالكامل، بأي شكل أو 

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

كما . يتالتثمار كابعن المحتويات واألراء، واألستنتاجات أو المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قبل الكشف العلني عن مثل هذه المعلومات من قبل شركة االس

ة مقدمه لشراء أو بيع أية أوراق مالية أو منتجات استثمارية أخرى متعلقة بتلك أن المعلومات واألراء الوارده في هذه الوثيقة ال تشكل عرضاً وال تعتبردعو

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

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

يجب  .إن األداء السابق ليس بالضرورة دليالً على األداء في المستقبل. تتضمنها هذه الوثيقة غير مضللة أو خاليه من األخطاء أو مناسبة ألي غرض معين

حظة أن الربح المتحقق من هذه األوراق المالية أو غيرها من االستثمارات، إن وجدت، قد تتقلب، كما أن األسعار أو قيمة تلك األوراق على المستثمرين مال

وبناء . عينةمأن التقلبات في أسعار الصرف لها آثار سلبية على القيمة أو الثمن، أو الربح الناتج من استثمارات . المالية واالستثمارات قد ترتفع أو تنخفض

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

رات ة تقديم المشورة في مجال االستثماليس المقصود من هذه الوثيق. وعلى المستثمرين أن يدركوا أن قيمة االستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع في أي وقت

لى يجب ع. الشخصية ألنها ال تأخذ في االعتبار األهداف االستثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجات المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة

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

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

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

إن شركة االستثمار كابيتال جنبا إلى جنب مع الشركات التابعة لها وموظفيها، ليست مسؤولة عن أي خسائر مباشرة أو . اإللكتروني لشركة االستثمار كابيتال

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

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

يع أو توزأو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان  سواء مواطن أو مقيم يقع في أي مكان، أو دولة، أو بلد أو أية والية قضائية أخرى، يكون هذا الللتوزيع 

شروط الترخيص  أي شرط من النشر أو التوافر أو االستخدام مخالفاً للقانون و يتطلب من شركة االستثمار كابيتال أو أي من فروعها القيام بالتسجيل أو إستيفاء

 .ضمن تلك البلد أو السلطة القضائية

السهم تصنيف                                                                                           

 العائد المتوقع الشرح التوصية
لون 

 التصنيف
    

 شراء
اإلثنى عشر شهر خالل  %52أن يكون مجموع عائد السهم أعلى من 

 القادمة
>20%  

 تجميع
خالل اإلثنى عشر  %22و  %52أن يكون مجموع عائد السهم ما بين 

 شهر القادمة
10% – 20%  

 محايد
خالل اإلثنى  %22و سالب  %22أن يكون مجموع عائد السهم مابين 

 عشر شهر القادمة
-10% – 10%  

 تقليص
 %52و سالب  %22سالب أن يكون مجموع عائد السهم سلبيا ما بين 

 خالل اإلثنى عشر شهر القادمة
-20% – -10%  

 بيع
خالل اإلثنى عشر شهر  %52أن يكون مجموع عائد السهم سلبيا دون 

 القادمة
<-20%  

 

 37-11156اإلستثمار كابيتال هى شركة سعودية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية بترخيص رقم 

 2222532992س9ت  مليون لاير سعودي 522برأس مال مصرح به ومدفوع بالكامل وقدره  مقفلةمساهمة شركة 

 المملكة العربية السعودية 22425الرياض  6111ص9ب9 


