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 2017بوادر أنتعاش في عام 
 

على ألقى بظاللة على القطاع إلى حد كبير.  مماأعمال البناء  ؤتباط في ظلدي هذا العام بشكل مقلق، أنهى قطاع اإلسمنت السعو
% خالل الربع الرابع على إثر العوامل التالية: أوال، 29بنسبة األسعار ذلك، كان أداء أسهم القطاع جيداً بعد أن ارتفعت  الرغم من

إصدار السندات الوضع المالي للمملكة. ثالثاً، رفع حظر عزز إعادة الحكومة الثقة للقطاع بعد أن دفعت المستحقات للمقاولين. ثانياً، 
 إلى رفع مستوى تحسناإليجابية  هذه العوامل، دفعت بشكل عامتصدير. للالتصدير على قطاع االسمنت من خالل فرض رسوم 

مع  ةاألسعار ثابت ال تزال. بشكل عام، ربحية الشركاتمدى يعكس إال أن ذلك ال إلى أن ترتفع المعنويات والتي دعمت األسعار 
أفضل  2017. نتوقع أن يكون عام 2016الطلب بشكل كبير في عام  تراجعاستمرار تراكم المخزونات لتؤثر على قوة التسعير بعدما 

باإلضافة إلى نمط الصرف يتزايد المرجح أن  نعتقد بأنحيث أتت الميزانية العامة للدولة بعض األخبار اإليجابية للقطاع المتعثر. 
 .2016ما كان علية في عام م% 33أن يتراجع بنسبة  المتوقعأنه من  حيث، 2017العجر في عام  اجعتر

 انخفاض بمقدار خانتين عشريتين لمستويات اإلنتاج 

 بمستوىولتباطؤ، با يتسم 2016توفر إحصائيات القطاع لفترة احدى عشر شهراً، أن عام مع قرب انتهاء الربع الرابع و مننستنتج 

 في مستويات الطلب وتجاوز مستويات مخزون القطاعالحاصل الضعف كالً من . قاد مزيج لربع الحالينتاج المستوى إ متوقع ضعيف
نتيجة التكاليف الثابتة.  عاملرتفاع ويات إنتاجهم وذلك على الرغم من معضلة الخفض مستمن المنتجين  العديد المستويات الطبيعية

% مقارنة 17نتاج اإل ارتفاع، لتبلغ بذلك نسبة 2016من عام  الرابعمليون طن في الربع  12.9من المتوقع أن يبلغ حجم اإلنتاج  لذلك،
على الرغم من الزيادة المتوقعة على أساس ربعي إال أنها جاءت % مقارنة بالعام الماضي. 20 قدرهانسبة انخفاض ببالربع الماضي و

االنخفاض الحاصل على أساس سنوي يقدم  فإن ت المنخفضة لألنشطة االقتصادية خالل الربع الثالث، لذلكنتيجًة لتعديل المستويا
مليون طن ومن  8.6 الرابعخالل أول شهرين من الربع نتاج ، بلغ مستوى اإلوفقاً ألحدث البيانات المعلنة. الراهنطبيعة الوضع 

. يوضح لنا اتجاه القطاع تاريخياً تضمن الربع الرابع مليون طن 4.3بمقدار  ديسمبرالمتوقع أن تشهد ارتفاعاً طفيفاً خالل شهر 
، سيشهد الربع الرابع للعام الحالي انخفاضاً بشكل عاممليون طن.  15.4لمستويات طلب عالية وبمتوسط إنتاج آلخر عاميين عند 

قدره مليون طن بانخفاض  55.9توى انتاج قريب من من المتوقع أن ينهي قطاع االسمنت عامه الحالي بمسبمقدار خانتين عشريتين. 
 .% مقارنة بالعام السابق9

 

 

 مستويات مقلقة لمخزونات القطاع

أعلى مستوى بذلك  ليحقق ،نوفمبرلشهر  (1جدول رقم كما هو موضح في مليون طن ) 27.7 من الكلنكر مستوىالقطاع  مخزون بلغ
% من مستويات اإلنتاج ألخر اثني عشر 50ته ليمثل بذلك ما نسب .2016% منذ بداية عام 21نسبة ارتفاع مخزون القطاع  فاقتله. 

% من الطاقة اإلنتاجية المتاحة. على الرغم من أن رفع الحظر عن تصدير اإلسمنت يعتبر بحد ذاته عامالً ايجابياً 45ما نسبته شهراً، و

لشركات. تتراوح ل اً مما يشكل تحديالمتوقع  تفوقمبالغ الدعم الحكومي على التصدير من أجل تحصيل  التي تم فرضهاإال أن الرسوم 
، حيث أن األسعار في لربحية الشركات محدودةً ما يجعل فرص النمو لاير للطن الواحد،  133لاير حتى  85رسوم التصدير ما بين 

لنقل اإلسمنت ألسواق منطقة الشرق األوسط المرتفعة التكاليف  ذلك فإن باإلضافة إلىحكومي.  بدعم تتمتع ال تزالاالسواق المجاورة 
دخول ال ويجعلتكاليف تحمل المنتجين للمن يزيد  هذه األسواقعن أن التصدير بعيداَ ب. نعتقد هوامشتؤدي إلى تدني الوشمال أفريقيا، 

تعتبر ، بشكل عاممكافحة اغراق األسواق والتي ستزيد من مصاريف النقل. لرسوم فرض  بسبب، اً غير مجدي لألسواق األوروبية
خارج الذين تكمن مراكزهم  نمنتجياللبعض  ال تقل هذه المستوياتأن توقع من الم إال أنه ةالمخزون سلبيفي مستويات وفرة ال

بعض المنتجين في المنطقة بالرغم من ذلك إال أن طلب مرتفع، مستوى  حيث أن هذه المنطقتين تملكانالمنطقتين الغربية والوسطى 
 المخزون.مستويات  يواجهون تحديات بسبب ارتفاع الشمالية والجنوبية
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 ساس سنوي% على أ20حجام المبيعات بنسبة أ تراجع

بنسبة  لتسجل بذلك ارتفاعاً من العام الحالي،  الرابعمليون طن خالل الربع  12.8 عندحجام مبيعات القطاع أ تأتيتشير تقديراتنا إلى أن 
% مقارنة بنفس الربع 20نسبة بانخفاضاً بعد التباطؤ الذي حصل خالل الربع السابق، لكن سيشهد وذلك % مقارنة بالربع الماضي 20

مليون طن، ومن المتوقع أن يحقق شهر  8.5حجام مبيعات القطاع ألول شهرين من الربع الحالي عند جاءت أمن العام الماضي. 
الطلب على اإلسمنت نتيجة  تراجعمع . مليون طن في العام السابق 5.3لتسجل بذلك انخفاضاً حاداً مقابل  مليون طن 4.3 ديسمبر

مليون طن في  60.4مليون طن مقابل  55.0 مستوى الحالي. تشير تقديراتنا إلى أن تبلغ مبيعات القطاع للعام تباطؤ األعمال اإلنشائية
 %.9انخفاض قدرها ، بنسبة 2015م العا

 

 

 مليون طن 7.3جام المبيعات مستوى أحأن تالمس توقعات ب
من العام  الرابعالربع نهاية مليون طن في  7.3مستوى نطاق تغطيتنا  ضمنالشركات التي تقع  تبلغ مبيعاتتشير تقديراتنا إلى أن 

 شركة إسمنت ينبع تسجيلإلى  تشير البيانات الشهرية للقطاع،% مقارنة بنفس الربع من العام السابق. 15بنسبة انخفاض تبلغ ، الحالي
أغلب شركات القطاع  شهدتعلى أساس سنوي، في المقابل  %3.5هرين من الربع الحالي بنسبة ارتفاعاً في مبيعاتها خالل أول ش

% على أساس سنوي، 24ة من أكثر الشركات التي شهدت انخفاضاً بنسبكانت شركة أسمنت الجنوبية انخفاضاً على أساس سنوي. 
 من المتوقع أن تشهد. على التوالي على أساس سنوي %15% و 14% و 17بنسب اليمامة والسعودية والقصيم تتبعها كالً من 

 .للقطاع مبيعات القطاع لشهر ديسمبر انخفاضاً على أساس سنوي وسوف تتبعها أيضاً مبيعات الشركات التي تقع ضمن نطاق تغطيتنا
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 % على أساس سنوي17اإليرادات بنسبة  تؤدي إلى تراجعالمنخفضة أسعار البيع 

انخفاضاً نتيجًة لالنخفاض الحاد الحاصل في أسعار البيع خالل التسعة أشهر األولى من العام  القطاعإيرادات  تشهدمن المتوقع أن 
% لتصل إلى 5الشركات التي تقع في نطاق تغطيتنا انخفاضاً بنسبة  فيما ستشهدلاير للطن،  221 مستوى% لتصل إلى 8الحالي بنسبة 

% لتصل 12تراجعاً لفترة تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة القطاع يرادات شهدت إلاير للطن وسط تراجع أحجام المبيعات.  224
بنسبة  2016تنخفض إيرادات القطاع لعام ع أن مليار لاير لنفس الفترة من العام الماضي. من المتوق 10.6مليار لاير، مقابل  9.3إلى 
مليار لاير للربع الرابع من  1.7 تبلغ. تشير تقديراتنا إليرادات الشركات التي تقع ضمن نطاق تغطيتنا أن % مقارنة بالعام الماضي10

 .% على أساس سنوي17وبنسبة انخفاض قدرها  ن العام السابقمليار لاير لنفس الفترة م 2.1العام الحالي مقابل 

 % على أساس سنوي25بنسبة  انخفاض صافي الدخل

مليون لاير  834% ليصل إلى 21( بنسبة 3من المتوقع أن ينخفض الدخل التشغيلي للشركات التي تقع ضمن تغطيتنا )جدول رقم 

المنطقة الشمالية و في مستوى الطلب لالتحول الكبير أدى . الطاقةتكاليف ارتفاع الخصومات في األسعار وبنتيجة لتأثر الربحية 
تأثرت مراكز في مناطق جديدة.  أخذإلى تحمل المنتجين تكاليف نقل مرتفعة وتقديم أسعار بيع منخفضة لهدف المنطقة الجنوبية 

، ارتفاع أسعار الوقود على إثرنقطة أساس  400و  300من الربع األول حيث سجلت انخفاضاً يتراوح ما بين  هوامش الشركات بدءاً 
% في الربع الرابع من العام 25. من المتوقع أن ينخفض صافي الدخل بنسبة حيث تم التعليق على هذا االنخفاض في التقارير السابقة

، من جهة اخرى، من المتوقع أن يتحسن الدخل غير التشغيلي الحاصل في الهوامش نتيجة للتراجعمليون لاير،  759الحالي ليصل إلى 
 % منذ بداية الربع الرابع.29بنسبة شهده المؤشر العام للشركات التي تملك محافظ استثمارية بعد االرتفاع الكبير الذي 

 

 العام الماضي بتراجع الهوامشسيناريو لتكرار 

دورة حساب  لتغير فيانخفاضاً في هوامشها بسبب االيمامة شركة قع أن تشهد من المتو من الشركات التي تقع ضمن تغطيتنا، فإنه
مصنع خط إنتاج بدء الربع الثالث والمتضمن  ستشهد نفس مستوى استهالك الجنوبيةاالستهالك، وعلى ما يبدو أيضاً أن شركة أسمنت 

الكامل من ارتفاع تكاليف الطاقة وتكاليف النقل هوامش المنتجين، وتم توضيح هذا األثر بالتقرير  األثرمن المتوقع أن يقلل  تهامة.
خالل األرباع القادمة.  من الممكن مالحظته بشكل أوضحالسابق. امتداد األثر من انخفاض معدل االستخدام األمثل لبعض المنتجين 

% مقابل 48هوامش التشغيلية في الربع الرابع من العام الحالي لتصل إلى مستوى من الممكن أن نشاهد انخفاضاً في الفإنه ، بشكل عام
 السابق. في العام% 49% من مستوى 44أن هامش صافي الدخل سيهبط إلى مستوى  ، في حين2015من العام  % لنفس الفترة52
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  عادلةالتقييمات في مستويات 

من الشراء إلى الحياد لجميع أسهم الشركات التي تقع في ضمن نطاق تغطيتنا  توصياتنابخفض وباإلبقاء على أسعارنا المستهدفة قمنا 
نظرتنا لألعوام  ، ومن الممكن أن نعيد مراجعة(5والعمل بجدول تصنيف السهم )صفحة رقم  الفترة الحالية أسعاربناًء على  وذلك

الربع الحالي. بلغت أسهم الشركات األسعار المستهدفة في ظل  لنظر إلىبابعد إعالن نتائج الربع الرابع والعام كامالً.  2017-2019

دخول المؤشر العام لمناطق تقييم جديدة وذلك بعد إعالنات الحكومة مؤخراً فيما يتعلق بالقيام بدفع مستحقات المقاولين المتأخرة 
ليأتي أقل من % 24مؤشر القطاع بنسبة  ولة. أنتعشباإلضافة إلى تحسن ثقة المستثمر وذلك بعد اإلعالن عن الميزانية العامة للد

 12.3عند  2016تقييمات القطاع عند مكرر ربحية )توقعات المحللين( لمجمل عام  . أتت%29 المؤشر العام المرتفع بنسبةأنتعاش 
 مرة. 15.6البالغ ومن مكرر ربحية المؤشر العام % 22بنسبة مرة، ليأتي أقل 

%، 30أفضل أداء خالل الربع الحالي بنسبة ارتفاع تبلغ  الجنوبيةإسمنت من بين الشركات التي تقع ضمن تغطيتنا، حققت شركة 
أفضل التقييمات بمكرر ربحية متوقع لمجمل تقدم شركة إسمنت ينبع  . حالياً،%28بنسبة ارتفاع تبلغ  السعوديةإسمنت ها شركة تأتبع

 مرتفعةعند مستويات  القصيم إسمنت %، في حين يتداول سهم شركة7.4مرة، بعائد متوقع يبلغ  11.2 عند 2016عام تقديراتنا ل
 %.5.9مرة، وبعائد منخفض متوقع يبلغ  14.7والبالغ  2016عام تقديراتنا لبمكرر ربحية متوقع لمجمل 
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 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير حياد حياد شراء

 المتوقعة العوائد إجمالي

 %15+ أكبر من

% و      15بين + المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 

 اقل من المتوقعة العوائد إجمالي

- 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت

 

 أيضاً  *تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى

 

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

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

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

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

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

ها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي علي

الية من ام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض الممسؤوليتها وال تقبل أي التز

الشركات التابعة او عمالئها قد يكون  مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من

 .لهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

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

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

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

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

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

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

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

ثمار في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االست

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .لقواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب ا

 

 

، ومقرها في شارع التخصصي،  37-07070، والمرخص لها بموجب نظام هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم   1010239234سعودية ذات مسئولية محدودة ، وبموجب السجل التجاري رقم  الرياض المالية هي شركه 
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