
 
 

 قطاع اإلسمنت السعودي   
3102وعام   3102الربع الرابع  –نظرة عامة   

 4102العودة للنمو في عام 

يناير شهر قفزت مبيعات  حيث. بدأ العام بطريقة مثيرة السعودي اإلسمنتلقطاع  وشك على نهايته تقلباتأوالذي  3102 عام شهد
 حيث انخفضت ا  هدوءأكثر  تهنهايكانت بينما  ،مليون طن 1.0 لتصل إلى بالشهر نفسه من العام السابقمقارنة ٪ 8الماضي بنسبة 

حسن تتبأن  مليون طن. نتوقع 2.1لتصل إلى  مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق٪ 08الماضي بنسبة مبيعات شهر نوفمبر 
نوفمبر  الرابع من شهر فيانتهت التي  التصحيح اآلثار األولية لحملة انخفاض مع تماشيا  الحالي وذلك ديسمبر  شهر مبيعات
فقد ، بشكل عام. 3103من عام ديسمبر شهر في  ةالُمسجلمليون طن  2.4أقل من  المبيعات من المتوقع أن تكون إال أنه، الماضي

 مليون طن. 28.4إلى  لتصل٪ 2بنسبة  من هذا العامنوفمبر و ينايرما بين شهري مبيعات ارتفعت ال
 
  

 

  

 
 بيع من المحتمل .3102عام الذي شهده  المتوقعتراجع البعد وذلك  3102عام  في اإلسمنتمبيعات  لعودة النمو في توقعتنا تشير

في السنة السابقة. نعتقد  مليون طن 13.3عن مستوى ٪ 2قدره بانخفاض لعام الحالي، في ا من اإلسمنت مليون طن 11.1حوالي 
وذلك لحساسية  العمالة يتأثران بانخفاض عددالحرمين الشريفين ومشروع قطار الحرمين لن  عةتوسأن المشاريع الجارية وخاصة 

. عالوة على ذلك، تشير تقارير صحفية إلى إصدار تأشيرات جديدة وخاصة للعاملين في قطاع البناء ماهميتهأو ينالمشروع
التي  تقديراتنامع  سوف يتماشى 3102لعام . نتيجة لذلك، فإننا نعتقد أن الطلب بشكل كاملوالتي ستسمح باستئناف العمل والتشييد، 

 طن.مليون  12.1 اإلسمنتتشير إلى بلوغ مبيعات 
. 

 

  

 

 

.  

شكل رقم 1: مبيعات االسمنت الشهرية 2012 - 2013 )الف طن(

المصدر: اسمنت اليمامة
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 قطاع اإلسمنت السعودي   
3102وعام   3102الربع الرابع  –نظرة عامة   

 

نعتقد أن المشاريع التالية / ستعزز الطلب على فإننا ، الجغرافي باالعتماد على التوزيع وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، 
 :االسمنت

حيث  ،في المنطقة الوسطى العمل فيهاالمشاريع الضخمة التي يجري  أحد الذي ُيعدمترو الرياض مشروع  :الوسطى المنطقة -0
 .3102بمنتصف عام  العمل فيه من المتوقع أن يبدأ

  المدى القصير. علىالحرمين قطار في مكة المكرمة والمدينة المنورة والجارية  ةالتوسعمشاريع استمرار  :الغربية المنطقة -3
 مشروع مدينة جازان االقتصادية.إنشاء  :الجنوبية المنطقة -2
 .النفط والمنتجات البتروكيماويةقطاعي مشاريع القطاع الخاص في استمرار  :الشرقية المنطقة -2

على مستوى البيع بالتجزئة. في حين أن  ات كبيرة وذلكارتفاع، 3102وأوائل عام  3103في أواخر عام  اإلسمنتشهدت أسعار 
التجزئة تجار سعر على مستوى الإال أن ، الواحد للكيس لاير سعودي 03.1 يبلغ إلى الموزع بسعر ثابت اإلسمنتالمنتجين يبيعون 

الستيراد  اإلسمنتجهت منتجي وو شهر أبريل الماضيفي إلى مضاعفات هذا السعر بسبب ارتفاع الطلب. تدخلت الحكومة  ارتفع
. تم استيراد الكلنكر من قبل الشركات غير الملتزمة ضدوإال سيتم اتخاذ إجراءات  ،٪ من المبيعات01إلى ما مجموعه  اإلسمنت
بما يعادل الكمية التي عادة ما يتم استهالكها خالل  مخزونلبناء  اإلسمنته شركات تم توجي. عالوة على ذلك، المنتجينمعظم 
 وذلك لتجنب نقص اإلمدادات في المستقبل. شهرين

 

)مليون طن(   2017-2009 2: مبيعات اإلسمنت  شكل رقم 

المصادر : الرياض المالية، تقارير الشركات
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 قطاع اإلسمنت السعودي   
3102وعام   3102الربع الرابع  –نظرة عامة   

  

سوف يتم ٪ من اإلنتاج( 01ننا نرى أن كمية مماثلة )إال أ، اإلسمنت لشركاتص االستيراد صحتخصيص على الرغم من عدم 
على الرغم من  ، ذلك3102كلنكر في عام الد اريستباأسمنت القصيم  عدم قيام شركةستغرب مُ ما كان . 3102لعام  استيرادها

 .سنراقب عن كثب ما إذا ستقوم الجهات المختصة باتخاذ أية إجراءات على الشركة. القرار الصادر بضرورة االستيراد

 

الناتجة الخسائر على الرغم من  ، ذلكالتوجيهات الحكوميةعلى  بناء الشركاتمن قبل مستمرة االسمنت  مازالت عملية استيراد
 هابدعمالشركات وعدت  الجهات المختصة لكن. للطن لاير 311االستيراد حوالي  تكلفةتكلفة اإلنتاج المحلي و يبلغ الفرق بين .عنها

شركات تحملها تليف اإلضافية التي . يوضح الجدول أدناه التكاالمطلوبة ةلاير للطن في حال قامت باستيراد الحص 11بمبلغ 
 ٪.01 البالغة على افتراض أنها تستورد كامل حصتها اإلسمنت

 

 

 

1: الطاقة االنتاجية لشركات اإلسمنت واإلنتاج جدول 

الكلنكر االسمنت

اسمنت اليمامة                       6,300                       5,848                       5,515

اسمنت السعودية                      11,500                       8,086                       8,079

اسمنت الشرقية                       3,500                       2,772                       2,721

اسمنت القصيم                       4,000                       3,816                       3,321

اسمنت ينبع                       6,300                       5,966                       5,335

اسمنت العربية                       3,500                       3,981                       3,289

اسمنت الجنوبية                       6,000                       6,722                       6,362

اسمنت تبوك                       1,700                       1,350                       1,273

اسمنت الرياض                       3,600                       2,907                       3,245

أسمنت نجران                       3,200                       2,447                       3,113

اسمنت المدينة                       1,750                       1,647                       1,590

اسمنت الشمالية                       2,000                       1,812                       2,234

اسمنت الجوف                       2,000                       1,217                       1,060

اسمنت حائل                       1,700                          546                          866

اإلجمالي                    57,050                    49,117                    48,003

المصدر: اسمنت اليمامة

الطاقة االنتاجية الشركة
اإلنتاج يناير-نوفمبر 2013 )الف طن(

)الف طن( 2: مبيعات شركات االسمنت السعودية واالستيراد يناير-نوفمبر 2013  جدول 

االستيراد التصدير المبيعات المحلية الشركة

اسمنت اليمامة                       5,808                           -                          339

اسمنت السعودية                         7,881                          176                          974

اسمنت الشرقية                       2,668                          108                          130

اسمنت القصيم                       3,811                           -                           -

اسمنت ينبع                       5,949                           -                          342

اسمنت العربية                       3,982                           -                          617

اسمنت الجنوبية                       6,708                           -                          514

اسمنت تبوك                       1,347                           -                            53

اسمنت الرياض                       2,822                            45                          142

أسمنت نجران                       2,418                           -                          274

اسمنت المدينة                       1,653                               1                           -

اسمنت الشمالية                       1,803                           -                          123

اسمنت الجوف                       1,208                           -                           -

اسمنت حائل                          540                           -                           -

اإلجمالي                    48,598                          330                       3,508

المصدر: اسمنت اليمامة
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 لطن لاير 011سترتفع من  ةالمحليعلى الشركات  اإلنتاجتكلفة فإن فتراضي، االمثال ال بالنظر إلىفإنه و، 2 رقم كما يبين الجدول
% وهامش الدخل الصافي البالغ 18بالنظر إلى متوسط هامش الدخل اإلجمالي البالغ ساب الدعم الحكومي(. تحالاير )بعد  002إلى 
 هذه الزيادة ُتعتبر زيادة باستطاعة الشركات التحكم بها.  ، فإن3102% لشركات اإلسمنت التي نقوم بتغطيتها وذلك لعام 12

التالي الجدول يعرض على المدى القصير.  سلطاتال من ةالمفروض اإلسمنتال نتوقع أن يكون هناك ارتفاع في سقف أسعار 
 .للشركات التي نقوم بتغطيتهااإلجمالي والصافي  ي الدخلملخص هامش

 

من أعلى  تمثل واحدةوالتي  الرتفاع مستوى هوامشها الربحية نظرا   شركات اإلسمنتمبرر لرفع األسعار من جانب  ةأي ال يوجد
مع ارتفاع مستويات وذلك سنوات  1بعد  اإلسمنت كيس سعرلزيادة  احتماليكون هناك  قدف بالنظر إلى ما سبق،. عالميا   مستوياتال

أسعار اللقيم بشكل ارتفاع  من الُمحتمل حصول أمر آخر وهو. الربحيةالشركات  هوامشلفي القيمة الحقيقية  بدء االنكماش التضخم و
 .وحدة حرارية بريطانيةمليون  لكل دوالر 1..1عند مستوى مدعومة حاليا  كبير، حيث أنها

 (3102في عام  سيستمر)والذي  3102في عام  االستيرادسيسهم . 3102عام  في النموإلى  الطلب يعودعموما، فإننا نتوقع أن 
قبل من أسعار التجزئة لتبقى قريبة من المستويات المسموح بها  في استقرارهذا العام التي تم بناؤها إلى جانب مستويات المخزون 

 أعلى الطلب عند حيث من المتوقع أن يكون ،الوسطى والغربية تينض إلى المنطقوعرمال تاإلسمن توجه شركات. نعتقد أن السلطات
 .3102 عام فيمستوياته هناك 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

جدول 3: مثال إفتراضي لتكلفة استيراد اإلسمنت

اإلجمالي )لاير( التكلفة للطن )لاير( الكمية

اإلنتاج المحلي                       10,000                            100                 1,000,000

اإلستيراد                         1,000                            300                    300,000

*الدعم الحكومي                         1,000                             (50)                     (50,000)

إجمالي المتاح للبيع                       11,000                            114           1,250,000.00

المصدر : الرياض المالية

* يتم دفعها عند استيراد كامل الكمية

4: تقديرات هوامش الربحية  جدول رقم 

 2013 * 2012  2013 * 2012

54% 52% 57% 58%

51% 48% 55% 53%

55% 54% 61% 59%

55% 55% 57% 58%

52% 50% 58% 56%

53% 52% 58% 57%

المصادر : الرياض المالية، تقارير الشركات
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 شركة أسمنت اليمامة  قطاع اإلسمنت السعودي   

3102 وعام  3102 الرابع الربع – عامة نظرة 3102 الثالثالربع نتائج  – تقرير إلحاقي   

 شراء ال -اليمامة  إسمنت
الشركات  أحدمليون طن. كونها  4.21نتاجية اإل تهاطاق ، حيث تبلغفي المملكة لإلسمنتاليمامة ثاني أكبر منتج  إسمنت شركةُتعتبر 

 انخفاضتشير تقديراتنا إلى الخبرة التقنية.  إضافة إلىاليمامة بسجل حافل شركة إسمنت ، تتمتع السعودي اإلسمنتالرائدة في قطاع 
 3102في عام  تعاود النمو هاولكن، (مقارنة مع العام السابق ٪3بانخفاض قدره )مليون طن  4.31 لتبلغ 3102في عام  حجم المبيعات

سعرنا المستهدف  قمنا برفعلقد لسهم. لشراء العلى توصية  بقينُ . (3102مقارنة مع العام ٪ 3بارتفاع قدره )مليون طن  4.21 لتبلغ
 .عام إضافي تقديرات إضافةو تقديراتنا تحديثبعد وذلك لاير  41لى إ

 4102في عام الشركة الربحية نمو متوقع لهوامش 

 كما قمنا بمراجعة ورفع تقديراتنا لهامش الدخل اإلجمالي ليصل إلى ،3102مليار لاير في عام  0.4 تشير تقديراتنا لبلوغ االيرادات
 ،لاير مليون 884الدخل التشغيلي  نتوقع أن يبلغ٪. .1حصوله هذا العام، حيث من المتوقع أن يبلغ توقع بعد االنخفاض المُ وذلك ٪ 18

لاير في عام  2.24لسهم تبلغ لتسجيل ربحية من الُمحتمل أن يؤدي . مليون لاير 412 الصافيالدخل يالمس في حين من المرجح أن 
لاير في  2.11 مقابلوذلك لاير  2.31إلى لتصل  رباح الموزعة للسهمرفع األإلى  (3102مقارنة مع العام ٪ 4بارتفاع قدره ) 3102
راقبت الشركة في عام . 3102٪ في عام 12من وذلك ٪ 11إلى  هامش الدخل الصافي لتصلتحسن ي. من المرجح أن 3102عام 

في ، إضافة إلى ذلك فإننا نتوقع أمكانية تكرر ذلك مصروفاتها التشغيلية عن كثب حيث أدى ذلك إلى تحسن هوامشها الربحية 3102
 المستقبل.

 بحملة التصحيح  4102الربع الرابع من عام نتائج تأثر 

نوفمبر.  2 التي انطلقت فيوبدء عملية ترحيلهم  نظاميةالالعمالة غير تصحيح وضع حملة بانتهاء  هذا الربعتتأثر نتائج من المرجح أن 
 على الرغم من .العام الماضي شهر نفسه منلل طن الف 244طن مقابل  الف 221الماضي نوفمبر لشهر  سمنتاإل بلغ حجم مبيعات

حجم المبيعات على أساس سنوي.  نتوقع انخفاض نزال ماإال أننا ، على أساس ربعيديسمبر بعض التحسن مبيعات أن تظهر  احتمال
الربع المماثل من العام  مقارنة ٪01بانخفاض قدره )مليون لاير  214للربع الرابع من هذا العام تشير تقديراتنا لبلوغ الدخل اإلجمالي 

 ٪30بانخفاض قدره ) مليون لاير .02في حين نتوقع بلوغ صافي الدخل للربع الرابع  (،مقارنة بالربع السابق ٪1وارتفاع قدره  السابق
 (.مقارنة بالربع السابق ٪.وانخفاض قدره  مقارنة الربع المماثل من العام السابق

 انتظار التوسع

مفتاح النمو  ، حيث أنهإلى التوسع في الطاقة اإلنتاجيةالرياض مدينة خارج لشركة إسمنت اليمامة  مصنع انتقالمن شأن أن يؤدي 
)تمت  لكل خططن  الف 01 نتاجية يومية تبلغإبطاقة  ينسيتم بناء خطين جديدفإنه . بموجب الخطة، من اآلن فصاعدا   الرئيس للشركة

للخط الثالث  الغازيتوقف على تخصيص لكن ذلك  ،أيضا( الف طن 01 إنتاجية يومية تبلغبطاقة ثالث )خط بناء  الموافقة( مع احتمال
 ..2خطين الطن / يوم. يقدر إجمالي تكلفة بناء  080111 البالغةالقدرة الحالية  معُيعتبر ذلك أمرا  إيجابيا  في حال ما قارّناه . من عدمه
 أعندما يبدثالث خطوط. سيكون المصنع القديم واألرض متاحة للبيع  بناءالة مليار لاير سعودي في ح 2.1إلى  ويرتفع ،مليار لاير

 .انتاجه التجاري المصنع الجديد

 لاير 56سعر مستهدف للسهم يبلغ 

لقد قمنا برفع السعر المستهدف  .3102آخر حيث أننا على مشارف انتهاء عام  إضافي عام تقديرات وإضافة تقديراتنا تحديثلقد قمنا ب
 ، إال أننا أبقينا على التوصية بالشراء.3102لاير وذلك حسب تقديراتنا لعام  41ليصل إلى 

 البيانات المالية األساسية

1025*  1024*  1023* ديسمبر )مليون لاير(  20السنة المالية تنتهي في  1021   

 
 اإليرادات 1,576 1,550 1,637 1,715

اإلجماليالدخل  914 878 948 1,007  

الصافيالدخل   818 830 904 960  

 ربحية السهم )لاير( 4.04 4.10 4.46 4.74

 هامش الدخل الصافي 52% 54% 55% 56%

 أرباح السهم الموزعة )لاير( 3.00 3.00 3.25 3.50

األسهم رباحأ معدل دفع 74% 73% 73% 74%  

ط حقوق الملكيةالعائد على متوس 22.7% 21.8% 22.2% 22.1%  

األصولالعائد على متوسط  20.4% 19.7% 20.3% 20.3%  

10.0x 10.8x 11.8x 10.8x  قيمة المنشأة /  الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك
 السعر / األرباح 11.9x 12.6x 13.7x 13.9x واالستهالك

16.8x 26.8x 60.1x 237.5x  /التدفق النقدي للسهمالسعر  

2.6x 2.8x 3.0x 3.2x  / القيمة الدفتريةالسعر  

 إجمالي العوائد المتوقعة

لاير 57.25 2013-ديسمبر-24 السعر في   

 العائد المتوقع لسعر السهم 13.5%

األرباح الموزعة عائد 5.2%  

 إجمالي العوائد المتوقعة 18.7%
 

 بيانات السوق

لاير 66.50/45.10 أسبوعا   52أدنى سعر خالل /أعلى   

لاير مليون   القيمة السوقية 11,391

لاير مليون   قيمة المنشأة 11,251

مليون   األسهم المتداولة 203

(األسهم الحرة)األسهم المتاحة للتداول  76.5%  

283 
 شهرا 12) اليومي التداول حجم متوسط

(اآلالفب  

 الوزن في المؤشر العام السعودي 0.7%

3020.SE  رويترزرمز الشركة في  

 YACCO AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهم أداء  

 

 المصدر: بلومبيرغ
 

 ةمؤشر صناع
إلسمنتا  

مؤشر 
 تداول العام

أسمنت 
 اليمامة

 

2013-ديسمبر-24 57.25 8,522 7,044  

 إجمالي التغير

شهور 6 12.8% 13.6% 3.0%  

 سنة 18.3% 23.8% 15.0%

34.8% 33.5% 

3 

ناسنت 38.5%  
 

  الرابعنتائج الربع   1023 1021

 )مليون لاير( اإليرادات 309 365

 الدخل اإلجمالي )مليون لاير( 155 213

 الدخل الصافي )مليون لاير( 137 174

 ربحية السهم )لاير( 0.68 0.86

 *متوقعة  

   

   

   

   

  

   

لاير 65شهر  12السعر المستهدف خالل   

  *متوقعة



 
 

 قطاع اإلسمنت السعودي   
3102 وعام  3102 الرابع الربع – عامة نظرة  

 شراء ال - السعودية سمنتإ
 الشركة سمنت، تضررتأكبر مصدري اإل باعتبارها أحد. بالتصدير أسمنت السعودية في المملكة العربية السعوديةشركة ارتبط اسم 

نا  جراء حظر التصدير.  3118في عام بشدة  منتجاتها بيع  من خالل العامين الماضيين وذلكعلى مدى  لكن نتائجها المالية شهدت تحسُّ
يض مستويات المخزون. من المتوقع أيضا أن وتخفاإلنتاجية  طاقةالإلى زيادة االستفادة من  أدىمما  ،المملكة مناطق وسط وغربفي 

قمنا برفع في السنة المقبلة.  شكل جيدتعافى بتأن أيضا  ولكن من المتوقع  ،3102انخفاض مستوى المبيعات في عام بنتائج الشركة تتأثر 
 .إضافي عام تقديرات وإضافة تقديراتنا تحديث بعد وذلكلاير  008 يبلغسعر مستهدف وبشراء السهم إلى ال التوصية على

 4102% في عام 01نمو اإليرادات بنسبة 

ينتج عنه سمما  ،مليون طن في السنة الجارية 8.2ارتفاعا من وذلك  3102مليون طن في عام  4 حجم المبيعات تشير تقديراتنا لبلوغ
مقارنة بعام وذلك  ساسأنقطة  1. للعام القادم بواقع هامش الدخل اإلجمالي تحسنيمن المرجح أن مليار لاير.  3.1 ادات تبلغريإ

 بنسبة يةنفقات التشغيلال تشير تقديراتنا غلى ارتفاعمليار لاير.  0.2إلى ليصل اإلجمالي  الدخللنمو  نظرا  ٪ 18.1 يصل إلىل 3102
٪ .0 بارتفاع قدره) 3102في  مليار لاير 0.2الصافي  دخلالمن المرجح بلوغ رتفاع التكاليف المتغيرة. ال نظرا   3102في ٪ .3

تستمر التوزيعات النقدية عند ٪. مع ذلك، فإننا نتوقع أن 13.2 صل إلىلي هامش الدخل الصافي ارتفاعنتوقع  كما (،مقارنة بالعام الحالي
 %.84 األسهم أرباح دفع معدل، مما سيؤدي إلى بلوغ 3102في عام  للسهملاير  2.11 مستوى

  4102عام من ضعيفة متوقعة لربع الرابع  نتائج

مبيعات شهر نوفمبر ض اانخفبالنظر أيضا  إلى  ،مليون طن 8..الماضين نوفمبر ويناير بين شهري مبيعات  حجمبلوغ بالنظر إلى 
 للربع الرابعالشركة نتائج تشهد أن طن، فإننا نتوقع  الف 122 صل إلىلت الماضي العام من المماثل بالشهر مقارنة٪ 32 بنسبةالماضي 

 مقارنة٪ 04 قدره بانخفاض)مليون لاير  224اإليرادات نتوقع ان تبلغ . القطاعالتي سيشهدها نخفاضات االوذلك تمشيا مع  ا  ضعف
 العام من الرابع بالربع مقارنة٪ 31 قدره بانخفاض)مليون لاير  314اإلجمالي  دخلال ونتوقع أن يبلغ (،الماضي العام من الرابع بالربع

مليون  332 صافي الدخلبلوغ  إلىتشير تقديراتنا . السابق بالربع مقارنة٪ 2بنسبة الدخل التشغيلي  انخفاضكما نتوقع أيضا   (.الماضي
، . على الجانب اإليجابيالماضي العام من المماثل بالربع مقارنة% 31 بنسبة و السابق بالربع مقارنة% 2 قدره انخفاضا   يمثل ما ،لاير

في اعتقادنا . السابق بالربعومقارنة  الماضي العام من الرابع بالربعمقارنة إلجمالي والصافي فإنه من المرجح أن يستقر هامشي الدخل 
 .يتم عكسها على سعر السهم بشكل تدريجيهذه التوقعات  أثرعكس  أن

 انخفاض صادرات هذا العام
 بين شهري الشركةاستوردت فقد ٪ من المبيعات، 01استيراد ب سلطاتالشيا مع توجيهات ا، وتمالمملكةفي  لإلسمنتكونها أكبر منتج 

 0.4 لف طن إلىأ 210من  هاصادراتالشركة كما هو متوقع، خفضت وطن من الكلنكر. أيضا  لفأ 4.2 ونوفمبر الماضيينيناير 
سمنت على اإل المحلي الطلبارتفاع  حد  حيث  ،3103 نفس الفترة من عاممقابل  3102نوفمبر من عام و ينايرما بين طن للفترة  لفأ

 .من عملية التصدير

 لاير 001يبلغ  مستهدف سعرشراء عند توصية بال

 . سوففي القطاع نظيراتها مميزة بين ةمكان إلى اتخاذهاالطلب ارتفاع  بالتزامن معالشركة بأعلى طاقة إنتاجية في القطاع  تمتعُّ أدى 
 مكررُيتداول السهم عند  .في السنوات المقبلة هالصادراتالربحية هوامش تعزيز ل المحلي كافي في السوقاإلسمنت بشكل توفر  يؤدي
 .لاير 008 يبلغمستهدف سعر وبشراء السهم إلى ال قمنا برفع التوصية على  .03.3يبلغ  3102متوقع لعام  (األرباح/  السعر) ربح

 

 

 
 

  

 البيانات المالية األساسية

1025*  1024*  1023* ديسمبر )مليون لاير(  20السنة المالية تنتهي في  1021   

 
 اإليرادات 2,203 2,130 2,466 2,690

1,572 1,441 1,230 

 

اإلجماليالدخل  1,229  

الصافيالدخل   1,103 1,099 1,291 1,410  

 ربحية السهم )لاير( 7.21 7.19 8.44 9.22

الصافيهامش الدخل  50% 52% 52% 52%  

 أرباح السهم الموزعة )لاير( 7.00 7.00 7.50 8.00

األسهم رباحأ معدل دفع 97% 97% 89% 87%  

ط حقوق الملكيةالعائد على متوس 34.9% 34.5% 38.8% 40.2%  

األصولالعائد على متوسط  25.4% 25.8% 29.4% 31.0%  

9.8x 10.6x 12.1x 12.2x  / الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك  قيمة المنشأة
 واالستهالك

11.2x 12.2x 14.4x 14.3x السعر / األرباح 

62.8x 72.3x 63.8x 67.7x السعر/ التدفق النقدي للسهم 

4.5x 4.8x 5.0x 5.0x 
القيمة الدفتريةالسعر /   

 إجمالي العوائد المتوقعة

لاير 102.50 2013-ديسمبر-24السعر في   

 العائد المتوقع لسعر السهم 15.1%

األرباح الموزعة عائد 6.8%  

 إجمالي العوائد المتوقعة 21.9%
 

 بيانات السوق

لاير 113.00/89.25 أسبوعا   52أدنى سعر خالل /أعلى   

لاير مليون   القيمة السوقية 15,797

لاير مليون   قيمة المنشأة 16,259

مليون   األسهم المتداولة 153

(األسهم الحرة)األسهم المتاحة للتداول  85.1%  

126 
 شهرا 12) اليومي التداول حجم متوسط

(ألالفبا  

 الوزن في المؤشر العام السعودي 1.0%

3030.SE  رويترزرمز الشركة في  

 SACCO  AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهم أداء  

 

 المصدر: بلومبيرغ
 

 ةمؤشر صناع
إلسمنتا  

مؤشر 
تداول 
 العام

أسمنت 
 السعودية

 

2013-ديسمبر-24 102.50 8,522 7,044  

 إجمالي التغير

شهور 6 5.2% 13.6% 3.0%  

 سنة 13.2% 23.8% 15.0%

34.8% 33.5% 

3 

ناسنت 105.2%  
 

  الرابعنتائج الربع  * 1023 1021

 )مليون لاير( اإليرادات 436 540

 الدخل اإلجمالي )مليون لاير( 256 322

 الدخل الصافي )مليون لاير( 223 278

 ربحية السهم )لاير( 1.46 1.82

 *متوقعة  

   

   

   

   

   

   

لاير 118شهر  12السعر المستهدف خالل   

  *متوقعة



 
 

 قطاع اإلسمنت السعودي   
3102 وعام  3102 الرابع الربع – عامة نظرة  

 شراءال - سمنت ينبعإ
مليون طن، ومن المتوقع بحلول عام  4.2 طاقتها اإلنتاجية بشكل متسارع لتبلغنمت و، 04.4نشئت شركة أسمنت ينبع في عام أُ 

إلى ما  دخلالصافي من  سوف يرفع الطاقة اإلنتاجيةأن هذا التوسع في  في اعتقادنامليون طن.  1..طاقتها اإلنتاجية  ن تبلغأ 3101
 وزعةمُ الرباح األئد عاأدى ارتفاع . 3102لعام  ةمتوقعمليون لاير  831مقارنة بـ  3101عام وذلك  بحلول لاير (0) مليار عنيزيد 

 عام( والقطاعمبيعات متوسط  ه)في وقت انخفض في 3102المبيعات في عام  أحجامنمو  ضافة إلىإ٪ 4.1تجاوز يوالذي  للعام المقبل
لاير إلى  0.مما أدى إلى ارتفاع السعر المستهدف من  تقديراتنا،قمنا بمراجعة لقد . التوصية على السهم إلى الشراء نارفعإلى  3102

 .3102عام وذلك حسب تقديراتنا للاير  8.

 4102الربحية في عام الشركة نمو هوامش 

تشهد مليار لاير. من المرجح أن  ..0 يرادات قيمتهاإ الينتج عنه 3102مليون طن في عام  4.1 أن تبلغ مبيعات الشركةنتوقع 
التحتية الرئيسة.  ىمشاريع البن ألهمية إكمالنظرا   3102عام في  حدتها انخفاضا  فيقطاع البناء  فيتباطؤا  التي سببت إجراءات العمل 

 ..4إلى ليصل  عامهذا المقارنة ب٪ 00 بنسبةاإلجمالي  الدخلمع ارتفاع وذلك ٪ ..14يصل إلى ل هامش الدخل اإلجمالي ارتفاعنتوقع 
يمثل صافي دخل ٪. 13.0 ليصل إلى نقطة أساس 011 مقدارب 3102الدخل لعام صافي  نمو هامش قعمن المتوكذلك لاير.  مليون
 .3102مقارنة بعام ٪ 4نسبته  ا  نمو( لاير ..1سهم تبلغ للربحية مليون لاير ) .84قدره 

 4102أحد الشركات القليلة التي سجلت نمواً في عام 

سمنت ينبع شركة إ فإن ،3102عام ل صافي دخلها ىمستو معظم شركات اإلسمنت ثباتا  أو انخفاضا في في حين من المحتمل أن تواجه
ربحية سهم تبلغ مليون لاير ) .84 لهذا العام ليصل إلى صافي دخلهاتعلن عن ارتفاع القليلة التي من المتوقع أن  الشركاتمن  أحدهي 

ولكن النمو  ،في المبيعات االنخفاضسمنت ينبع في مأمن من آثار إا ال يعني أن . هذ3103مقارنة بعام ٪ 4قدره بنمو  ،(لاير 1..1
 .الثانيالنصف  يعوض ضعف األداء فيفي النصف األول من العام سالذي شهدته نتائجها  القوي

 الثالثنتائج الربع رابع أفضل من الربع توقع بأن تكون نتائج ال
. تشير أفضل من الربع السابق ها ستكونولكن ،مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ةالربع الرابع ضعيفنتائج كون تنتوقع أن 

٪ 01 قدره نمولكن بو ،مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ٪02وذلك بانخفاض قدره مليون لاير  218 تقديراتنا لبلوغ اإليرادات
عن ٪ 8 قدره ولكن بنمو ،مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ٪31بنسبة  كذلك نتوقع انخفاض الدخل اإلجمالي. عن الربع السابق

٪ انخفاضا من .2 ليصل إلى اتالمزيد من االنخفاضمن للربع الرابع  يعاني هامش الدخل اإلجماليمن المرجح أن  بينما. الربع السابق
مقارنة  ٪32بانخفاض قدره  ،مليون لاير 011 للربع الرابع لصافي الدخ بلغنتوقع أن ي. الربع الثاني٪ في 40و  الربع الثالث٪ في 28

 .مليون لاير 021حيث بلغ صافي الدخل آنذاك ولكن أفضل من الربع السابق  ،بالربع  المماثل من العام الماضي

 رفع التوصية إلى الشراء

 البنكية المصروفات قبل الدخل/  المنشأة قيمةل، ومكرر 00.4يبلغ  3102( متوقع لعام األرباح/  السعر) ربح مكرر عند السهم ُيتداول
 عائدال بلغلي ،لاير 8. يبلغ مستهدف بسعروشراء البرفع التوصية على  السهم إلى  قمنا لقد. 01.2 يبلغ واالستهالك واإلهالك والزكاة

 ٪.5.9نسبته  تبلغ باإلضافة إلى عائد أرباح موزعة جيد ذلك ،3102 عام بنهاية وذلك ٪15.5على سعر السهم  متوقعال

 

 

  

 البيانات المالية األساسية

1025*  1024*  1023* ديسمبر )مليون لاير(  20السنة المالية تنتهي في  1021   

 
 اإليرادات 1,496 1,619 1,723 1,749

اإلجماليالدخل  792 884 977 992  

الصافيالدخل   720 820 897 912  

السهم )لاير(ربحية  4.57 5.20 5.70 5.79  

 هامش الدخل الصافي 48% 51% 52% 52%

 أرباح السهم الموزعة )لاير( 3.67 4.00 4.50 4.75

األسهم رباحأ معدل دفع 80% 77% 79% 82%  

ط حقوق الملكيةالعائد على متوس 21.6% 23.3% 24.2% 23.5%  

األصولالعائد على متوسط  15.3% 17.5% 18.7% 18.7%  

10.2x 10.4x 11.5x 11.6x  / الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك  قيمة المنشأة
 واالستهالك

11.7x 11.9x 13.1x 14.9x السعر / األرباح 

17.4x 18.9x 20.8x 13.6x السعر/ التدفق النقدي للسهم 

2.8x 2.9x 3.1x 3.2x  / القيمة الدفتريةالسعر  

 إجمالي العوائد المتوقعة

لاير 67.50 2013-ديسمبر-24 السعر في   

 العائد المتوقع لسعر السهم 15.5%

األرباح الموزعة عائد 5.9%  

 إجمالي العوائد المتوقعة 21.4%
 

 بيانات السوق

أسبوعا   52أدنى سعر خالل /أعلى  لاير 52.33/80.25  

لاير مليون   القيمة السوقية 10,631

لاير مليون   قيمة المنشأة 7,541

مليون   األسهم المتداولة 157.5

(األسهم الحرة)األسهم المتاحة للتداول  58.7%  

228 
 شهرا 12) اليومي التداول حجم متوسط

(ألالفبا  

 الوزن في المؤشر العام السعودي 0.7%

3060.SE  رويترزرمز الشركة في  

 YNCCO  AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهم أداء  

 

 المصدر: بلومبيرغ
 

 ةمؤشر صناع
إلسمنتا  

مؤشر 
 تداول العام

أسمنت 
 ينبع

 

2013-ديسمبر-24 67.50 8,522 7,044  

 إجمالي التغير

شهور 6 0.4% 13.6% 3.0%  

 سنة 29.3% 23.8% 15.0%

34.8% 33.5% 

3 

ناسنت 85.8%  
 

  الرابعنتائج الربع   *1023 1021

 )مليون لاير( اإليرادات 358 416

 الدخل اإلجمالي )مليون لاير( 170 225

 الدخل الصافي )مليون لاير( 155 204

 ربحية السهم )لاير( 0.98 1.30

 *متوقعة  

   

   

   

   

لاير 78شهر  12السعر المستهدف خالل   

  *متوقعة



 
 

 قطاع اإلسمنت السعودي   
3102 وعام  3102 الرابع الربع – عامة نظرة  

 حتفاظاال - الجنوبية إسمنت
على مدى السنوات القليلة  لتصل طاقتها اإلنتاجيةمضاعفة  الذي سوف يؤدي إلىولتوسع لبرنامج بحاليا  سمنت الجنوبية إشركة تقوم 

 بمراجعة تقديراتناقمنا لقد . وتهامةبيشة وفي ثالث مواقع وهي جازان  باإلنتاج الشركةتقوم مليون طن.  00.2 حوالي إلىالمقبلة 
على التوصية  إال أننا أبقينا ،لاير 004لاير إلى  002بشكل طفيف من للسهم السعر المستهدف رفع قمنا ب. إضافي عام تقديرات وإضافة

 .باالحتفاظ

 4102% في عام 46نمو متوقع لإليرادات بنسبة 

مليون  8.1إلى  المبيعاتأحجام  وصولذلك مع و ،مليار لاير سعودي 3.3لتصل إلى  ٪31بنسبة  3102عام  إيراداتأن ترتفع  نتوقع
هامش أن يرتفع من المتوقع  .حجام المبيعاتأسيساعد على زيادة  ، مما3102جزء من التوسعة حيز اإلنتاج خالل عام سيدخل  طن.

نمو الدخل اإلجمالي بنسبة نتوقع أيضا  وكذلك  ،ساس سنويأنقطة أساس على  81 ربايقبارتفاع  ٪،18إلى  الدخل اإلجمالي ليصل
لاير،  مليار 0.3 إلى لاير ليصل( 0) ليارمال لمستوياتللعام القادم صافي الدخل  يعود من المرجح أن. مليار لاير 0.2 صل إلىلي٪ .3

. 3104-3102 خالل االعوام٪ 11يقارب  مستوى عند هامش الدخل الصافي نتوقع استمرار. لاير في العام الحالي مليون 442 مقابل
لاير  8.11 لتصل إلى ارتفاعها نتوقع إال أننا، 3102لعام  لاير 11.. التوزيعات النقدية للسهم عند أن تستمرفيه  نتوقع الوقت الذيفي 

 .3102في عام 

 مقارنة بالربع السابق اً نمولكنها ستشهد و ،انخفاض نتائج الربع الرابع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق

الخاصة لحملة التصحيحية نظرا  لالعاملة  يدياألبسبب نقص  سمنتعلى قطاع اإل ا  صعبالربع األخير من السنة الحالية سوف يكون 
. القطاعنظيراتها في عن  مختلفة الشركة نوفمبر. من غير المرجح أن تكون 2 فيبدأت التي بترحيل العمالة غير النظامية من البالد و

مليون لاير سعودي،  244 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتبلغ٪ .0بنسبة من المتوقع أن تنخفض اإليرادات  هعلى الرغم من أن
بانخفاض قدره مليون لاير سعودي،  331الربح اإلجمالي بلوغ . من المتوقع مقارنة بالربع السابق٪ 8 قدره ا  نها سوف تسجل نموإال ا
مليون لاير  300 كذلك نتوقع بلوغ صافي الدخل. مقارنة بالربع السابق ٪4ونمو قدره  ،مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 31٪

هامش  ه من المتوقع أن يشهد. على الجانب اإليجابي، فإنمقارنة بالربع المماثل من العام السابق ٪.0قدره  بانخفاض ،الرابع للربع
 .الربع المماثل من العام السابقوذلك مقارنة ب٪ 12 ىعند مستو للربع الرابع استقرار   الدخل الصافي

 خط انتاج ثاني في مصنع بيشة
مصنع ثاني في خط نشاء إعن نوفمبر  01تداول يوم  موقع في الشركة، أعلنت وتهامةان جازكل من جديدة في ال المصانعإلى جانب 
التكاليف من خالل  لدفع. تخطط الشركة بعد حوالي سنتيناإلنتاج التجاري  البدء في ، حيث من المتوقعلايرمليون  02.بيشة بتكلفة 

 التمويل الذاتي والقروض من البنوك اإلسالمية المحلية.

 بانكشافات جديدة على السهمال نوصي 

 البالغالجديد ومن سعرنا المستهدف  ستوى مقاربم السهم عندتداول حيث يُ  ،ثار خطط التوسعآعكس  قدأن سعر السهم  في اعتقادنا
 .نبقي على التوصية باالحتفاظلاير. بالتالي، فإننا  004

 

 البيانات المالية األساسية

1025*  1024*  1023* ديسمبر )مليون لاير(  20السنة المالية تنتهي في  1021   

 
 اإليرادات 1,805 1,762 2,211 2,555

اإلجماليالدخل  1,051 1,012 1,285 1,499  

الصافيالدخل   1,000 964 1,215 1,412  

 ربحية السهم )لاير( 7.14 6.88 8.68 10.09

 هامش الدخل الصافي 55% 55% 55% 55%

 أرباح السهم الموزعة )لاير( 7.00 7.00 8.00 9.00

األسهم رباحأ معدل دفع 98% 102% 92% 89%  

ط حقوق الملكيةالعائد على متوس 36.6% 35.4% 44.0% 47.3%  

األصولالعائد على متوسط  31.6% 30.8% 38.0% 40.9%  

9.5x 11.0x 13.5x 13.4x  / الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك  قيمة المنشأة
 واالستهالك

11.2x 13.1x 16.5x 15.9x السعر / األرباح 

44.2x 74.1x 86.7x 36.5x السعر/ التدفق النقدي للسهم 

5.3x 5.7x 5.8x 5.8x  / القيمة الدفتريةالسعر  

لاير 116شهر  12السعر المستهدف خالل   

 إجمالي العوائد المتوقعة

لاير 110.00 2013-ديسمبر-24السعر في   

 العائد المتوقع لسعر السهم 5.4%

األرباح الموزعة عائد 6.4%  

 إجمالي العوائد المتوقعة 11.8%
 

 بيانات السوق

لاير 130.50/96.50 أسبوعا   52أدنى سعر خالل /أعلى   

لاير مليون   القيمة السوقية 15,400

لاير مليون   قيمة المنشأة 15,707

مليون   األسهم المتداولة 140

(األسهم الحرة)األسهم المتاحة للتداول  46.8%  

66 
 شهرا 12) اليومي التداول حجم متوسط

(ألالفبا  

 الوزن في المؤشر العام السعودي 0.9%

3050.SE  رويترزرمز الشركة في  

 SOCCO AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهم أداء  

 

 المصدر: بلومبيرغ
 

 ةمؤشر صناع
إلسمنتا  

مؤشر 
 تداول العام

أسمنت 
 الجنوبية

 

2013-ديسمبر-24 110.00 8,522 7,044  

 إجمالي التغير

شهور 6 7.3% 13.6% 3.0%  

 سنة 8.1% 23.8% 15.0%

34.8% 33.5% 

3 

ناسنت 46.7%  
 

1021 1023*   الرابعنتائج الربع  

 )مليون لاير( اإليرادات 399 479

 الدخل اإلجمالي )مليون لاير( 220 275

 الدخل الصافي )مليون لاير( 211 266

 ربحية السهم )لاير( 1.51 1.81

 *متوقعة  

   

   

   

   

  *متوقعة



 
 

 قطاع اإلسمنت السعودي   
3102 وعام  3102 الرابع الربع – عامة نظرة  

 حتفاظاال - القصيم إسمنت
شهر في لشركة ل اإلعالن األخير حوض  . 3103من عام سبتمبر شهر توسع منذ للالتخطيط  عمليةطور كانت شركة أسمنت القصيم في 

. يوميا  طن  10111 إلنشاء الخط الرابع الذي تبلغ طاقته اإلنتاجيةعروضا  المقاولينالعديد من  تقديمتداول موقع  الماضي على أكتوبر
 ترسيهتم يعندما  سوف ندخل هذه التوسعة في تقديراتنا. 3102الربع األول من عام أن يتم اتخاذ القرار واإلعالن عنه في من المتوقع 
ارتفاع أدى إلى مما  ،لتقديراتنا إضافي عام تقديرات وإضافةتقديراتنا  قمنا بمراجعةاإلعالن عن تاريخ اإلنتاج المتوقع. و المشروع

 .عند السعر الحاليبالسهم باالحتفاظ  نوصي(. لاير 80السعر السابق كان لاير ) 43السعر المستهدف إلى 

 4102% في عام 5نمو اإليرادات بنسبة 

 المتوقع انخفاضحيث من  ،مقارنة بالعام الحالي ٪4قدره  ا  طفيف ا  ارتفاع ما يمثل لايرمليار  0.14 العام القادم إيرادات أن تبلغنتوقع 
 العام فيطن مليون  2.00 مقابلفي العام المقبل  طن مليون 2.01 حوالي بيع المتوقعمليار لاير. من  0.12بلغ تل 3102إيرادات عام 

بعام مقارنة  ٪8 بنسبة 3102لعام  اإلجمالي دخلال ارتفاع معوذلك  ٪40ليصل إلى  اإلجمالي الدخل هامش نمو المرجح من. الحالي
بارتفاع  أيضاو ،(لاير 4.82 لسهمل ربحية) في سعودي لاير مليون 401 الدخل صافي بلوغ المتوقع من. لاير مليون 4.8ليبلغ  3102
 عام في٪ 11.2 عم مقارنة ٪14.2 مستوى عند قويا  الصافي للعام المقبل  الدخل هامش يكون نأ نتوقع .3102 بعام مقارنة٪ 8 قدره

3102. 

 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق 4102انخفاض أرباح الربع الرابع من عام 

مبيعات وكذلك مشاريع البناء  تأثير علىإلى ال نظاميينالعلى العمال غير  قوم بها السلطاتالحملة التي تبسبب العاملة األيدي نقص أدى 
مقارنة بالربع ٪ .0للربع الرابع بنسبة  هاتشير تقديراتنا إلى إعالن الشركة عن انخفاض إيراداتفي الربع األخير من هذا العام.  اإلسمنت

. من تأتي االيرادات للربع الرابع من هذا العام مطابقة للربع السابقمليون لاير. من المرجح أن  308 صل إلىسابق لالمماثل من العام ال
مقارنة بالربع المماثل ٪ 08وذلك نتيجة النخفاض الدخل اإلجمالي بنسبة نصف نقطة مئوية ب أن يتراجع هامش الدخل اإلجماليالمتوقع 

٪ 13.4من وذلك ٪ 12.2إلى الصافي ينمو هامش الدخل من المتوقع أن فإنه مليون لاير. مع ذلك،  023 ليصل إلىمن العام السابق 
قدر صافي . يُ السابقالربع  ها فيمقابل ارتفاع إلى مستوياتها الطبيعية النفقات التشغيلية من المتوقع أن تعودفي الربع الماضي حيث 

بارتفاع ولكن  مقارنة بالربع المماثل من العام السابق٪ .0قدره بانخفاض ، (لاير 0.23 لسهملربحية مليون لاير ) 004 الدخل للربع بـ
 .مقارنة بالربع السابق٪ 2قدره 

  

 ترقب التوسعة 

أحجام المبيعات بين . من المرجح أن تبقى األعلى هوصول اإلنتاج لسقفنظرا  لالقادمة الخمس خالل السنوات  ا  سيظل نمو الشركة مقيد
يوميا   10111ستكون التوسعات التي ستقوم بها الشركة والتي ستزيد من الطاقة اإلنتاجية بواقع . مليون طن 2.2و  2.0مستوى 

 . المحرك الرئيس للنمو في المستقبل

 لسعر المستهدفلربة امقمستويات تداول السهم عند 

 المصروفات قبل الدخل/  المنشأة قيمةومكرر ل 02.1يبلغ  (األرباح/  السعر) 3102رباح متوقع لعام أ مكررند ع السهم حاليا   تداوليُ 
 .لاير 43البالغ الجديد وسعر المستهدف لل مقاربة مستويات عند، كما أن سعر السهم 00.4يبلغ  واالستهالك واإلهالك والزكاة البنكية

 .بالسهم باالحتفاظ توصيتنا نبقي على

 البيانات المالية األساسية

1025*  1024*  1023* ديسمبر )مليون لاير(  20السنة المالية تنتهي في  1021   

 
 اإليرادات 1,048 1,028 1,092 1,136

اإلجماليالدخل  614 629 678 705  

الصافيالدخل   568 615 640 682  

 ربحية السهم )لاير( 6.23 6.31 6.84 7.11

 هامش الدخل الصافي 54% 55% 56% 56%

 أرباح السهم الموزعة )لاير( 6.00 6.25 6.50 6.50

األسهم رباحأ معدل دفع 96% 99% 95% 91%  

ط حقوق الملكيةالعائد على متوس 28.4% 28.7% 30.6% 31.0%  

األصولالعائد على متوسط  26.0% 26.4% 28.2% 28.7%  

11.2x 11.6x 12.4x 12.6x  / الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك  قيمة المنشأة
 واالستهالك

12.9x 13.5x 14.6x 14.8x السعر / األرباح 

43.9x 66.8x 103.1x 260.0x السعر/ التدفق النقدي للسهم 

4.0x 4.1x 4.2x 4.2x  / القيمة الدفتريةالسعر  

 إجمالي العوائد المتوقعة

لاير 90.75 2013-ديسمبر-24 السعر في   

 العائد المتوقع لسعر السهم 1.4%

األرباح الموزعة عائد 6.9%  

 إجمالي العوائد المتوقعة 8.3%
 

 بيانات السوق

لاير 96.00/77.75 أسبوعا   52أدنى سعر خالل /أعلى   

لاير مليون   القيمة السوقية 8,168

لاير مليون   قيمة المنشأة 8,303

مليون   األسهم المتداولة 90

(األسهم الحرة)األسهم المتاحة للتداول  51.3%  

97 
 شهرا 12) اليومي التداول حجم متوسط

(ألالفبا  

في المؤشر العام السعوديالوزن  0.5%  

3040.SE  رويترزرمز الشركة في  

 QACCO  AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهم أداء  

 

 المصدر: بلومبيرغ
 

 ةمؤشر صناع
إلسمنتا  

مؤشر 
 تداول العام

أسمنت 
 القصيم

 

2013-ديسمبر-24 90.75 8,522 7,044  

 إجمالي التغير

شهور 6 9.7% 13.6% 3.0%  

 سنة 11.0% 23.8% 15.0%

34.8% 33.5% 

3 

ناسنت 36.5%  
 

1021 1023*   الرابعنتائج الربع  

 )مليون لاير( اإليرادات 218 261

 الدخل اإلجمالي )مليون لاير( 132 161

 الدخل الصافي )مليون لاير( 119 143

 ربحية السهم )لاير( 1.32 1.59

 *متوقعة  

لاير 92شهر  12السعر المستهدف خالل   

  *متوقعة

 حازم الفواز
 محلل بحوث مساعد

hazem.al-fawaz@riyadcapital.com 
+966-11-203-6815 Ext. 5015 

 محمد فيصل بوترك
 محلل بحوث اول

muhammed.faisal@riyadcapital.com 
+966-11-203-6807 Ext. 5007 

الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق  شركة

(07070-37المالية السعودية )رقم   

mailto:ahmed.korayem@riyadcapital.com
mailto:muhammed.faisal@riyadcapital.com


  

 

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع احتفاظ شراء قوي شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

 ≤ 25% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

≤ 15% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

> 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت فيه مبالغ سعر

 

 الرئيسي المكتب

 المالية الرياض

 61112 بريد صندوق

 11411 الرياض

 السعودية العربية المملكة

 الهاتف

800 124 0010 

 اإللكتروني الموقع

www.riyadcapital.com 

 اإللكتروني البريد

research@riyadcapital.com 

 

 بيان إخالء المسؤولية

ا، أو بأي شك ا أو جزئي  ل أو بأية طريقة، بدون موافقة تم إعداد هذا المستند البحثي الستخدام عمالء الرياض المالية، وال يجوز إعادة توزيعه أو نقله، أو نشره، كلي 

توزيع أو نقل، أو نشر المحتويات، أو اآلراء، أو  يشكل استالم هذا المستند البحثي، ومراجعته موافقة من جانبك على عدم إعادة .المالية الرياضكتابية صريحة من 

وقد تم الحصول على المعلومات الواردة في  االستنتاجات، أو المعلومات الواردة في هذا المستند لآلخرين قبل نشر تلك المعلومات بشكل عام من قبل الرياض المالية.

ال نضمن دقتها، وال تقدم الرياض المالية أي تعهدات، أو ضمانات من أي نوع فيما يتعلق بالبيانات، هذا المستند من مصادر عامة متنوعة نعتقد بأنها موثوقة، لكننا 

وال يوفر هذا المستند البحثي سوى معلومات  والمعلومات المقدمة، وال تتعهد الرياض المالية، بأن محتوى هذا المستند من المعلومات مستوف أو خال من أي خطأ.

معلومات، أو أي رأي معلن عرضا ، أو دعوة لتقديم عرض، أو شراء، أو بيع أي سندات، أو منتجات استثمارية أخرى متعلقة بتلك السندات أو وال تشكل أية  عامة،

ات خاصة بأي وضع مالي، أو احتياج وال يقصد بهذا المستند تقديم استشارة استثمارية شخصية، كما أنه ال يضع في اعتباره أهداف استثمارية، أو االستثمارات.

 شخص بعينه قد يتلقى هذا المستند.

االستثمار في أي سندات، أو استثمارات، أو استراتيجيات استثمارية  مالئمةيجب على المستثمرين السعي للحصول على استشارة مالية، أو قانونية، أو ضريبية بشأن 

كما ينبغي أن يراعي المستثمرين أن  أن البيانات الخاصة بالتوقعات المستقبلية قد ال تتحقق، أخرى تمت مناقشتها، أو التوصية بها في هذا المستند، ويجب عليهم تفهم

وبناء عليه، فقد يحصل  ، إن وجد، وأن قيمة مثل تلك السندات، واالستثمارات قد ترتفع، أو تهبط.أو االستثمارات األخرى قد يتذبذبالدخل المتحقق من تلك السندات، 

ر  أموال أقل مما استثمروه بالفعل.المستثمرون على  وقد يكون للرياض المالية أو الموظفين لديها )بما في ذلك المحللين البحثيين( حصة مالية في سندات الُمصدِّ

رين(، أو االستثمارات ذات الصلة. باشر، عن أي استخدام وال تتحمل الرياض المالية مسؤولية أية خسارة، أو أضرار قد ينشآن، بشكل مباشر أو غير م )الُمصدِّ

 للمعلومات الواردة في هذا المستند البحثي، وقد يخضع هذا المستند البحثي للتغير بدون إشعار مسبق.

 

http://www.riyadcapital.com/
http://www.riyadcapital.com/
mailto:research@riyadcapital.com
mailto:research@riyadcapital.com

