
ديسمبر
2012

مجموعة
أسترا الصناعية

إدارة ا�بحاث

جميع حقوق الطبع محفوظةتقارير الشركات
الرجاء قراءة إعالن إخالء المسوؤلية على ظهر التقرير

تقرير البدء بالتغطية



إدارة األبحاث  
مساعد املدير العام - األبحاث

عبداهلل عالوي
+966 2 6618275

a.alawi@aljaziracapital.com.sa

محلل أول 
سيد تيمور أختر 

+966 2 6618271
s.akhtar@aljaziracapital.com.sa

محلل
صالح القعيطي
+966 2 6618253

s.alquati@aljaziracapital.com.sa

إدارة الوساطة
والمراكز االستثمارية

مدير عام ادارة الوساطة
عالء اليوسف

+966 1 2256000
a.yousef@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد- رئيس الوساطة الدولية واملؤسساتية
لؤي جواد املطوع
+966 1 2256277 

lalmutawa@aljaziracapital.com.sa

مدير املنطقة الوسطى
سلطان املطوع
+966 1 2256364

s.almutawa@aljaziracapital.com.sa

مدير املنطقة الغربية واجلنوبية
عبداهلل املصباحي

+966 2 6618404
a.almisbahi@aljaziracapital.com.sa

مدير املنطقة الشرقية ومنطقة القصيم
عبداهلل الرهيط
+966 6 3617547

aalrahit@aljaziracapital.com.sa



ديسمبر
20 1 2

1

مجموعة أسرتا الصناعية
2012 ديسمرب   | الصناعي  االستثمار  قطاع   | السعودية   | التغطية  يف  البدء 

قصة نجاح

y  معلم صناعي متنوع المنتجات – تعتبر مجموعة أسترا الصناعية )أسترا( أحد أهم الشركات في قطاع
االستثمار الصناعي في المملكة العربية السعودية نتيجة للتنوع الكبير في منتجاتها، وتعمل المجموعة 
حالياً على أن تتبوأ مكانة على مس�توى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. تنتج الشركات التابعة 
للمجموع�ة ع�دداً كبيراً م�ن المنتجات )يرجى الرجوع الى الملخص التش�غيلي لش�ركات المجموعة الى اليس�ار من 
الصفحة(، وتش�مل المنتجات الدوائية1 )تعتبر ش�ركة تبوك للصناعات الدوائية ثاني أكبر منتج لألدوية في السعودية(، 

ث�م الكيماوي�ات المتخصص�ة2 )أه�م منتج له�ذه الكيماوي�ات في الس�عودية والمنطق�ة(، ثم منتج�ات اللدائن 
)البوليمرات(3، والمنتجات الهندسية4. 

y  تواجد جغرافي واسع االنتشار – حسب تقرير المجموعة للربع الثالث من العام الجاري، فإن المجموعة
تتمتع بتواجد جغرافي )من خالل استثماراتها( على مستوى المنطقة وعالمياً، ولكن مستوى التغطية 
له�ذه ال�دول يختلف حس�ب المنت�ج. مثالً، تس�وق الش�ركة المنتجات الدوائي�ة في الهن�د وأفريقيا 
وكومونويل�ث  )CIS(5، باالضافة لألس�واق المحلية واالقليمية، بينما منتج�ات أخرى تباع فقط داخل 

السوق السعودي وأسواق الشرق األوسط.

y  )1( توس�عات ومشاريع جديدة – حس�ب المعلومات المتاحة، فإن الخطط التوس�عية تهتم بتدعيم
قط�اع األدوية: من خالل اس�تكمال المصنع الجديد في مدينة الدمام في العام القادم، مع تأس�يس 
ش�راكة تجارية مع شركة كندية لتطوير مصل )مطعوم( لألنفلونزا، و )2( قطاع الحديد والهندسة، 
حيث يرتكز التوس�ع على بدء العمليات التجارية بعد أن انتهى تجهيز مصنع ش�ركة اإلنماء للحديد 

في العراق.

y  النم�و المال�ي – نحن نتوقع أن يؤدي االنتهاء من المش�اريع الجديدة في األوق�ات المحددة إلى زيادة
مبيع�ات المجموعة بمعدل س�نوي مركب يبلغ 18.3%، مع تغير ملح�وظ في مزيج المبيعات. عموماً، 
نتوق�ع أن يؤدي اس�تقرار هوامش الربحية للش�ركة الى ارتفاع هامش صافي األرباح بمعدل س�نوي 

مركب يبلغ 19.2% خالل الفترة من 2011 الى 2015.

1 . 200 من  أكثر  بتطويروتسجيل  الرشكة  قامت  تاريخه،  حتى  وحقن.  تحاميل  سوائل،  مراهم،  كابسوالت،  شكل  عىل  منتجاتها  الدوائية  للصناعات  تبوك  تنتج     
األكثر مبيعاً هي )1( ديفيدو ورابيدوس – مضاد لاللتهاب والحساسية، )2( مياكت،  للعام 2011، فإن منتجاتها  السنوي للرشكة  التقرير  عالمة تجارية. وحسب 
زينوكسيمور و فاكتيف – مضاد حيوي خارجي، )3( أوميز – عالج للقرحة، )4( بيدوفكس -  للصفائح الدموية، )5( إيزيبان – مقشع، )6( تراياكسون – مضاد 

حيوي عىل شكل حقن، و)6( تابونكس – مضاد لحساسية األنف. 
   ينتج هذا الخط )1( كيماويات زراعية- مبيدات حرشية وعشبية ومضادات للفطريات، )2( مبيدات حرشية الستخدامات الصحة العامة، )3( أسمدة مركبة، سماد . 2

معالجات   )6( و  البطاطس  بذور   )5( املفتوحة،  والحقول  البالستيكية  للبيوت  بذور خرضاوات   )4( والثمار،  للتزهري  عنارص  أحادي – جاف وسائل،  ثالثي، سماد 
للرتبة ومدخالت زراعية أخرى.

   يشمل )1( لدائن عالية الجودة، )2( أغطية بالستيكية للبيوت الزراعية املحمية متعددة الطبقات، )3( أولفينات، )4( فلني، و )5( بالستيك حراري لالستخدامات . 3
الهندسية.

للجدران وجدران . 4 الثقيلة، )3( سكك  للصناعات  الحديدية  الهياكل   )2( والتخزين،  لالنتاج  عادة كهناجر  – تستخدم  املهندسة مسبقاً  الحديدية  املباني   )1(   يشمل 
الصناعية. للمباني 

  مجموعة الدول املستقلة عن االتحاد السوفياتي سابقاً.. 5

أهم املؤرشات املالية

مليون ريال سعودي 
)مالم يذكر خالف ذلك(

2011 2012
متوقع

 2013
متوقع

 2014
متوقع

 2015
متوقع

 2,708  2,362  1,966  1,454  1,382 المبيعات
EBITDA 215  221  286  400  532 

 501  380  276  229  248 األرباح الصافية
 6.8  5.1  3.7  3.1  3.3 ربح السهم )ريال سعودي(

)x( 5.5  7.2  10.0  12.0  10.5 مكرر الربحية 
)x( 1.2  1.3  1.4  1.5  1.5 مكرر القيمة الدفترية 

EV/EBITDA 1.8  2.2  1.6  1.3  1.1 

املصدر: الجزيرة كابيتال، *أخذنا أسعار االغالق لشهر ديسمرب للسنوات 2010 و2011، بينما للعام 2012 والسنوات التالية أخذنا سعر االغالق بتاريخ 
2 ديسمرب 2012.

y  اعتبارات اس�تثمارية – لقد اس�تخدمنا منهجية تقييم على أس�اس خصم التدفقات النقدية للتوصل الى
س�عر مستهدف لسهم المجموعة خالل االثنى عش�ر شهراً القادمة يبلغ 41.0 ريال سعودي للسهم، أي 
أن الس�هم لديه فرصة لالرتفاع بنس�بة 10.5% من مستوى الس�عر الحالي والبالغ 37.1 ريال سعودي 
للس�هم )كما في 2 ديس�مبر 2012(، حيث يتم تداوله حالياً بمكرر ربحية يبلغ 10.0 مرة، ومكرر قيمة 
دفترية يبلغ 1.4 مرة، وبناًء على ما تقدم، فإننا نبدأ تغطيتنا لمجموعة أسترا بتقييم "زيادة المراكز".

أهم مخاطر التقييم - نعرض فيما ييل أهم املخاطر التي يمكن أن تؤثر عىل التقييم؛ 

y  أنظم�ة الحماية الصحية -  المنتجات الدوائية تتأثر بش�كل كبير للتغيرات في األنظمة ذات العالقة بالصحة العامة
والحماية، حيث تلتزم فيها الش�ركة حس�ب الدولة المس�توردة، وبالتالي س�يؤثر على تقديراتنا وتقييمنا لها حيث 

سنقوم باحتساب األثر ألعمال الشركة في الدولة التي تتغير فيها األنظمة.

y  التأخر في مش�اريع التوس�عة – تعتمد التوقعات لمبيعات الشركة على استكمال مخططات التوسعة في التواريخ المحددة
لها، وبالتالي فإن أية تغيرات في هذه التواريخ سيدفعنا للقيام بإعادة احتساب أثرها على التقييم.

y  أثر صناعة الحديد – إن التغير في مزيج المبيعات للمجموعة )كما ذكر س�ابقاً( س�يجعل المجموعة أكثر عرضة
للتغيرات في أسعار الحديد العالمية، وبالتالي فإن أية تقلبات أكبر من المتوقع في األسعار العالمية سيدفعنا الى 

تعديل تقييمنا.

بيانات الشركة

SEك�ود  رويت�ر .1212

ASTRA ABك�ود  بلومب�رغ

المملك�ة العربي�ة الس�عوديةالدول�ة

االس�تثمار الصناع�يالقط�اع

تاسياإلدراج

2,749.8 مليون ر.س.القيم�ة الس�وقية  

32.1س�عر السهم 52 اس�بوع )أعلى/أدنى( ريال سعودي 45.8 / 

العام 2006 وتشمل  في  الصناعية  مجموعة أسترا  تأسست 
الكيماويات المتخصصة، والهياكل  انتاج وبيع األدوية،  أعمالها 

الحديدية من خالل الشركات التابعة التالية: 

تبوك للصناعات الدوائية 

أسترا  قبل  من  مباشرة(  وغير  )مباشرة   %100 بنسبة  مملوكة 
وتختص بتصنيع وتسويق تشكيلة واسعة من المنتجات الدوائية 
تبوك  وتمتلك  العامة.  التجارية  العالمات  ذات  الجودة  عالية 

للصناعات الدوائية ثالث مصانع أحدها في المملكة.

شــــركة مجمع أسترا الصناعي )أستراكيم(

وتسويق  بتصنيع  وتختص  أسترا  قبل  من  بالكامل  مملوكة 
الكيماويات  مثل  المتخصصة  الكيماوية  المواد  من  مجموعة 

الزراعية واألسمدة المركبة والمبيدات الحشرية.

شــــركة أستــــرا لمــــركبات اللـــدائن

وتسويق  بتصنيع  وتختص  أسترا  قبل  من  بالكامل  مملوكة 
واإلضافات  الكيماوية  بالصناعات  الخاصة  المواد  من  مجموعة 

الستخدام الصناعات البالستيكية.

المصنع العالمي ألنظمة المباني

وتصنيع  بتصميم  وتختص  أسترا  قبل  من  بالكامل  مملوكة 
المباني واألسس الحديدية للمباني المهندسة مسبقاً.

شركة التنمية لصناعة الحديد

كامل  التنمية  تمتلك  أسترا، حيث  قبل  من  بنسبة %51  مملوكة 
الحديد  سبائك  بانتاج  وتهتم  اإلنشاء(،  )تحت  اإلنماء  شركة 

وحديد تسليح للبناء.
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سيد تيمور أخرت
)محلل أول(

s.akhtar@aljaziracapital.com.sa
+966 2 6618271

للسعر البياني  الرسم 

زيادة المراكزالتقييم:

ً 41.0 ريال سعوديالسعر المستهدف خالل 12 شهرا

37.1 ريال سعوديالسعر الحالي

10.5%التغير
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ملخص التقييم

لق�د اس�تخدمنا منهجية التقييم على أس�اس خصم التدفقات النقدية لتقييم أس�ترا نظ�راً لطبيعة التنوع الكبير في األنش�طة 
التشغيلية للشركة، بحيث أنه من المتعذر وجود شركة مشابهة في نشاطاتها التشغيلية بما يمكننا من المقارنة.

التقديرية املتغريات  أهم 

املصدر: الجزيرة كابيتال، *معدل  املخاطرة السيادية من تقرير داموداران يف يناير 2012 لهامش املخاطر بناًء عىل 
تصنيف وكالة موديز لإلتمان،  مؤرش تداول لجميع األسهم.
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معدل العائد اخلالي من اخملاطر هو مجموع:
األمريكي لعشر سنوات  اخلزانة  - عائد سندات 

والبالغ ٢٫٠٪
يبلغ  باململكة  - معامل مخاطرة سيادي خاص 

.* ٪٠٫٧

اعتمدنا اجمالي العائد على مؤشر  تاسي 
من بلومبرغ والبالغ ١٣٫٩٤٪، وبالتالي فإن 
عالوة اخملاطرة لألصول تساوي عائد املؤشر 

مطروحاً منه العائد اخلالي من اخملاطر.

لقد افترضنا هيكل متويل للشركة على أساس ٦٩٫٢٪ من 
حقوق امللكية و٣٠٫٨٪ من القروض وذلك للفترة من ٢٠١٢ 
الى ٢٠١٥، لنتوصل الى املتوسط املرجح لتكلفة رأس  املال.

استخدمنا منهجية تسعير 
األصول الرأسمالية لنتوصل 
الى تكلفة حقوق امللكية، 
واستخدمنا معامل بيتا 
ألسبوعني وملدة سنتني 
والبالغ ١٫١٤ من بلومبرغ
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النقدية  التدفقات  خصم  منهجية  باستخدام  التقييم 

مليون ريال سعودي 
)مالم يذكر خالف ذلك(

2011 2012
متوقع

 2013
متوقع

 2014
متوقع

 2015
متوقع

1,3821,4541,9662,3622,708المبيعات
EBITDA215221286400532

19.7%16.9%14.5%15.2%15.5%الهامش )%(
EBIT187178231337462

17.0%14.3%11.7%12.2%13.5%الهامش )%(
248229276380501األرباح الصافية

18.5%16.1%14.0%15.7%18.0%الهامش )%(
234350478)251(23النقد من التشغيل

2,9623,7053,8354,0044,165اجمالي األصول
1,7911,8722,0002,1452,344حقوق الملكية

2,9623,7053,8354,0044,165اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
تحليل التدفق النقدي الحر

153190254361486صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب 
2843556371االستهالكات واالستبعادات

)78()74()75()484()187(التغير في رأس المال العامل
)84()117()75()166()227(اإلنفاق الرأسمالي

160233394)416()233(التدفق النقدي الحر
0.990.890.790.71معامل الخصم

141184279)412(القيمة الحالية للتدفق النقدي الحر
193مجموع القيمة الحالية للتدفق النقدي الحر

4,589القيمة المستدامة
3,249القيمة الحالية للقيمة المستدامة

3,442صافي القيمة الحالية
)402(يضاف: صافي القروض

3,039اجمالي قيمة حقوق الملكية
74.1عدد األسهم )مليون سهم(

41.0سعر السهم على أساس خصم التدفقات النقدية
3.0%النمو المستدام

11.9%المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

املصدر: الجزيرة كابيتال

الحساسية تحليل 

معدالت النمو املستدام
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س

تو
لم

ا
ال

لم
س ا

 رأ
فة

كل
4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%41.0لت

%9.949.253.057.362.368.2
%10.941.944.848.151.856.1
%11.936.138.441.043.847.0
%12.931.433.335.337.540.0
%13.927.529.030.732.534.5

املصدر: الجزيرة كابيتال

يمثل الجدول أدناه حساسية سعر السهم المستهدف لالثنى عشر شهراً القادمة، باستخدام التقييم على أساس خصم التدفقات 
النقدية، لمختلف معدالت النمو المستدام ومتوسطات تكلفة رأس المال العامل.
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تبوك للصناعات الدوائية 
بدأت الرشكة نشاطها التجاري يف العام 1994، وأصبحت رشكة رائدة يف إنتاج وتصنيع وبيع وتوزيع األدوية ذات الرتكيبة األساسية التي تحمل 

عالمات تجارية عاملياً، وهي مملوكة بالكامل من قبل أسرتا.

تمكنت الرشكة من تطوير وتسجيل أكثر من 200 مستحرض دوائي ملختلف االستعماالت، باالضافة اىل ستون تركيبة الزالت يف مراحل مختلفة من 
التطوير والتربيد، وذلك بحسب التقرير السنوي للرشكة للعام 2011.

تعت�رب  الرشك�ة ثاني أكرب منتج لألدوية يف اململكة العربية الس�عودية، كما تنوي الرشكة توس�عة طاقتها االنتاجية من خ�الل بناء مصنع جديد يف مدينة 
الدمام.

لدى الرشكة طاقة انتاجية اجمالية النتاج: 1( 500 مليون حبة دواء، 2(  250 مليون كبس�ولة، 3( 19 مليون عبوة محلول للحقن، 4( 12 مليون عبوة 
دواء سائل أو بودرة، 5( 12 مليون عبوة دوائية عىل شكل مغلف 6( 10 ماليني تحميلة، 7( 5 ماليني عبوة كريمات ومراهم، 8( 5 ماليني عبوة مستحرض 

جاف لالستخدام الخارجي، 9( 2 مليونني من املحاليل والكريمات لالستخدام الخارجي، 10( مليونني بخاخ لألنف، 11( مليونني عبوة شامبو.

أسرتا كيم
رشكة تابعة مملوكة بالكامل من قبل مجموعة  أس�رتا، تأسس�ت يف العام 1988 باس�م أسرتا الزراعية، حيث كان مصنعها هو حجر األساس لتأسيس 

مجمع أسرتا الصناعي يف مدينة الدمام يف العام 1995.

رشكة التنمية
هي رشكة أوف شور أردنية قابضة، مملوكة حالياً من قبل أسرتا، ورشكة املسرية الدولية، ومجموعة شمارا )مجموعة أردنية(.

تملكت أسرتا 51% من الرشكة التنمية يف أواخر الربع الرابع من العام 2009، بهدف تنويع التشغيل والدخول يف قطاع الحديد والصلب. 

أسرتا للتعدين
تأسس�ت يف العام 2011، وتمتلك أسرتا 
60% منه�ا، وذل�ك الستكش�اف فرص 
التعدي�ن يف اململكة العربية الس�عودية، 
ولالس�تثمار يف قط�اع التعدي�ن املح�يل 
ع�ىل  القائم�ة  األساس�ية  والصناع�ات 

التعدين للمعادن املتوافرة محلياً.

أسرتا للطاقة – محدودة 
املسؤولية

 ،2010 الع�ام  يف  األردن  يف  تأسس�ت 
وتعمل الرشكة حالياً يف العراق من خالل 
محطة لتوليد الطاق�ة يف مصنع اإلنماء، 
حيث ستس�تخدم هذه الطاقة يف تشغيل 
مصن�ع الحدي�د والصلب. تمتلك أس�رتا 

حاليا نسبة 76% من أسرتا للطاقة.

املصنع العاملي ألنظمة 
املباني

مملوكة بالكامل من قبل أسرتا )مبارشة 
95%، و 5% بصفة غري مبارشة(. 

أسرتا ملركبات اللدائن
تأسست يف العام 1993، وهي رشكة مملوكة بالكامل من قبل أسرتا )مبارشة بنسبة 95%، وبنسبة غري مبارشة %5(

البارق للصناعات الدوائية املحدودة

تمتلك تبوك للصناعات الدوائية 95% منها، بينما تمتلك أسترا النسبة المتبقية، أي أن مجموعة 
أسترا تمتلكها بالكامل بطيقة غير مباشرة.

أس�ترا نوف�ا؛ ش�ركة تابع�ة مملوك�ة بنس�بة 67% م�ن قب�ل أس�ترا العالمية 
للكيماويات، وهي شركة مسؤولة عن األنشطة في تركيا.

اإلنماء لصناعة المواد اإلنشائية
مملوكة بالكامل من قبل شركة اإلنماء في العراق. اكتمل إنشاء مرافق االنتاج وجاهزة لبدء االنتاج التجريبي.

شركة كونستاب الشرق األوسط للبوليمرات
استحوذت عليها أسترا لمركبات اللدائن في العام 2010 بهدف التوسع الجغرافي، وهي مملوكة بالكامل للدائن بحسب تقرير النتائج للربع الثالث من العام الجاري.

أس�تراكيم – األردن؛ شركة تابعة مملوكة بنسبة 50% من قبل أسترا العالمية 
للكيماويات، وهي شركة مسؤولة عن األنشطة في األردن.

أس�تراكيم – س�وريا؛ ش�ركة تابعة مملوك�ة بالكامل من قبل أس�ترا العالمية 
للكيماويات، وهي شركة مسؤولة عن األنشطة في سوربا.

أس�تراكيم – طش�قند؛ ش�ركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل أس�ترا العالمية 
للكيماويات، وهي شركة مسؤولة عن األنشطة في طشقند.

أس�تراكيم - الس�عودية؛ ش�ركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل أس�ترا العالمية 
للكيماويات، وهي شركة مسؤولة عن األنشطة في الجزائر.

أس�تراكيم – المغرب؛ ش�ركة تابعة مملوك�ة بالكامل من قبل أس�ترا العالمية 
للكيماويات، وهي شركة مسؤولة عن األنشطة في المغرب.

أس�تراكيم  – تركي�ا؛ ش�ركة تابع�ة مملوك�ة بالكامل م�ن قبل أس�ترا العالمية 
للكيماويات، وهي شركة مسؤولة عن األنشطة في تركيا.

أجيس الدولية المحدودة؛ شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل أسترا العالمية 
للكيماويات، تتخذ من جزر فيجن البريطانية مقراً لها، وهي شركة مسؤولة عن 

األنشطة في في النصف الغربي من العالم.

رشكة تبوك لألبحاث الصيدالنية - األردن

مملوكة بالكامل لشركة تبوك للصناعات الدوائية، وتباشر أعمالها في األردن. 

تبوك للصناعات الدوائية املحدودة - السودان

اس�تحوذت مجموعة أس�ترا من خالل ش�ركة تبوك للصناعات 
الدوائية على حصة بنس�بة 80% من مصنع أدوية في السودان 
ف�ي العام 2010، بينما اس�تحوذت تبوك للصناع�ات الدوائية 
على النس�بة المتبقية خالل الربع األول 2012 )كما هو موضح 
ف�ي القوائم المالية للرب�ع األول من العام الجاري(. وبحس�ب 
المعلومات المتاحة، فإن هذا االس�تحواذ س�يوفر لشركة تبوك 

للصناعات الدوائية مدخالً ألسواق قارة أفريقيا.

y  .تأسست المجموعة في العام 2008، وتعمل كشركة قابضة لعدد من المشاريع الصناعية

y  تم إدراجها في الس�وق المالية الس�عودية في العام 2008 بعد أن نجحت في إصدار أس�هما لالكتتاب العام، حيث طرحت ما يعادل 30% من رأسمالها البالغ 630 مليون ريال سعودي بسعر
42 ريال للسهم )منهم 32 ريال سعودي عالوة إصدار(.

y .تتمثل تركيبة المساهمين في الوقت الحالي من 30% أسهم للجمهور، 43.8% مملوكة من قبل الشركة العربية للتموين والتجارة، والمتبقي مملوك من قبل أشخاص

مجموعة أسرتا الصناعية
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أهم عوامل نمو املجموعة والنمو املايل

نحن نعتقد أن لدى المجموعة القدرة على االستمرار في النمو نتيجة الستراتيجيتها في التنوع، حيث تعتمد األعمال التي تنطوي 
عل�ى ق�در معقول م�ن مقومات النمو كما ش�هدنا مؤخراً ف�ي تحويل بعض األعمال واالس�تحواذات.  ومن جان�ب إخر، تعتمد 
المجموعة على التوسع الرأسي واألفقي لمنتجاتها الحالية، كما في مشروع األدوية وبدء التشغيل في مصنع الحديد والصلب في 

العراق، والتي ستكون من أهم عوامل النمو المستقبلي للمجموعة.

y  التوس�ع ف�ي منتجات المس�تحضرات الطبية؛ بدأت أس�ترا العمل في مصنع األدوي�ة الجديد في مدين�ة الدمام والذي من
المنتظر أن يبداً تش�غيله في الربع األول من العام 2014. بحس�ب المعلومات المتاحة، سيؤدي المشروع الجديد الى زيادة 
الطاق�ة االنتاجي�ة لألدوية، كما س�يخفف من العبء التش�غيلي عن المصنع الحالي، بما يمكن الش�ركة م�ن التركيز على 
التخصص في المنتجات وتحقيق معدالت أعلى من الكفائة االنتاجية والتشغيلية.  باالضافة لما سبق، تعكف الشركة حالياً 
على تطوير مصل للمركبات المشابهة للفيروسات مضاد لالنفلونزا بالشراكة مع شركة ميديكاجو الكندية للتقنية الحيوية 
لخدمة الس�وق الس�عودي ومنطقة الش�رق األوس�ط. ونعتقد أن هذا المصل س�يتم عرضه خالل النصف الثاني من العام 

.2013

y  مصنع الحديد والصلب في العراق؛ حسب المعلومات المتاحة، تبلغ الطاقة التصميمية لمصنع شركة اإلنماء لصناعة المواد
اإلنش�ائية ف�ي الع�راق 435 ألف طن من س�بائك الحديد باإلضافة الى 560 ألف طن من قضبان التس�ليح للبناء س�نوياً، 
والمصنع أصبح جاهزاً لالنتاج التجريبي، مما يعني أن المصنع سيكون جاهزاً لالنتاج خالل الربع األول من العام 2013. 
ونعتقد أن السبب الرئيسي من دخول المجموعة الى السوق العراقية هو االستفادة من الطلب المتوقع على الحديد والصلب 
نتيجة ألعمال إعادة بناء البنية التحتية، كما أن اإليرادات المتوقعة من قطاع الحديد والصلب س�تخفف من مس�اهمة قطاع 
الهندس�ة والمقاوالت )والتي هي فعلياً المصنع العالمي ألنظمة المباني( في اإليرادات الكلية للمجموعة. بناًء على ما تقدم، 

فإننا نتوقع تحوالً ملحوظاً في مزيج المبيعات خالل الفترة من 2012 وحتى 2015 كما هو موضح في األشكال التالية:

نمو األرباح الصافية

املصدر: التقارير السنوية للرشكة، الجزيرة كابيتال

مزيج املبيعات 2011  

املصدر: التقارير السنوية للرشكة، الجزيرة كابيتال

مزيج املبيعات 2015 )متوقع(

املصدر: التقارير السنوية للرشكة، الجزيرة كابيتال

٪٧٫٦ 

٪٢٣٫٣ 

٪٥٫٢ 

٪٣٥٫٢ 

٪٢٠٫١ 

٪١٤٫٧ 

٪٠٫٠ 

٪٥٫٠ 

٪١٠٫٠ 

٪١٥٫٠ 

٪٢٠٫٠ 

٪٢٥٫٠ 

٪٣٠٫٠ 

٪٣٥٫٠ 

٪٤٠٫٠ 

 -    

 ٥٠٠٫٠  

 ١,٠٠٠٫٠  

 ١,٥٠٠٫٠  

 ٢,٠٠٠٫٠  

 ٢,٥٠٠٫٠  

 ٣,٠٠٠٫٠  

٢٠١٢ متوقع ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١٣ متوقع ٢٠١٤ متوقع ٢٠١٥ متوقع

األرباح الصافية (املحور اىل اليسار) النمو  السنوي   (املحور اىل اليمني)

قطاع األدوية
 ٪٢٦٫٨ 

الكيماويات املتخصصة 
٪٢٢٫٧

الهندسة واإلنشاءات
 ٪٥٠٫٥

قطاع األدوية
 ٪٣٩٫٤ 

الكيماويات املتخصصة 
 ٪٣٧٫٦

الهندسة واإلنشاءات
 ٪٢٢٫٩

بناًء على تحليالتنا، نتوقع أن ترتفع مبيعات الشركة خالل الفترة من العام 2011 وحتى العام 2015 بمعدل سنوي مركب يبلغ 
18.3%، حيث س�تتمكن الش�ركة من خالل رفع الكفائة التش�غيلية الى التغلب على ارتفاع التكاليف، بحيث تتمكن من الحفاظ 
عل�ى هامش اجمالي بح�دود 40.0% بحلول العام 2015، كما نتوقع أن يرتفع الهامش التش�غيلي بمعدل س�نوي مركب يبلغ 
25.4% خالل خالل الفترة من 2011 الى 2015، ليصل معها هامش الربح الصافي المركب ما يقارب من 19.2% لنفس الفترة.
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مليون ريال سعودي 
)مالم يذكر خالف ذلك(

20102011 2012
متوقع

 2013
متوقع

 2014
متوقع

 2015
متوقع

قائمة الدخل

1,1201,3821,4541,9662,3622,708املبيعات
)1,627()1,428()1,185()837()828()613( تكلفة املبيعات 

5085546177819341,081إجمايل الربح 
)299()293()282()244()222()219(مصاريف بيع وتسويق  

)301()288()254()186()131()103(مصاريف ادارية وعمومية  

)19()17()14()9()14()11(األبحاث والتطوير
175187178231337462 الربح التشغيلي 

---2)0()5(ربح/خسارة من شركات تابعة وحليفة )غير موحدة(
)36.9()30.3()25.0()19.7()16.3()12.9(رسوم وتكاليف مالية

656139272829إيرادات اخرى - صافي

222232199233335454الربح من التشغيل المستمر قبل حقوق األقلية

-----29أرباح من بيع شركات تابعة
91630434547حقوق األقلية

259248229276380501صافي أرباح الشركة األم
قائمة الميزانية

188119123135140160النقد واألرصدة لدى البنوك
1,7821,7222,3342,4302,5372,662أصول متداولة اخرى

8731,0721,1951,2141,2691,282ممتلكات ومصانع وأجهزة
454953555861أصول غير متداولة اخرى

2,8892,9623,7053,8354,0044,165اجمايل األصول
8198451,4391,4311,4441,396اجمالي المطلوبات المتداولة

-----103قرض مرابحة
222284351360369378مطلوبات غير متداولة أخرى

614243444546حقوق األقلية
741741741741741741رأس المال

407407407407407407احتياطي نظامي
5416587348621,0091,208ارباح مبقاة

)8()8()7()7()9()4(احتياطي فروقات تحويل عمالت

)3()3()3()3()6(-التغير في القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
1,6841,7911,8722,0002,1452,344إجمايل حقوق امللكية

2,8892,9623,7053,8354,0044,165إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية
قائمة التدفقات النقدية

234350478)251(15923األنشطة التشغيلية
)82()104()55()134(57)621(األنشطة االستثمارية

)377()242()167(388)150(562األنشطة التمويلية
4.312.14.719.8)69.6(99.6التغير في النقد

188119123135140160النقد يف نهاية املدة 
أهم النسب املالية

)x( 2.42.21.71.81.92.0نسبة السيولة
)x( 0.20.10.10.10.10.1النسبة الرسيعة

39.9%39.6%39.7%42.5%40.1%45.3%الهامش االجمالي
17.0%14.3%11.7%12.2%13.5%15.6%الهامش التشغيلي

18.5%16.1%14.0%15.7%18.0%23.1%هامش الربح الصايف
 EBITDA 19.7%16.9%14.5%15.2%15.5%18.2% هامش

12.3%9.7%7.3%6.9%8.48%10.43%العائد على متوسط األصول
21.9%17.9%13.9%12.2%13.9%15.4%العائد على متوسط حقوق الملكية

)x( 0.30.30.50.50.40.4نسبة القروض الى حقوق الملكية
 EV/Sales 2.31.82.21.61.31.1مكرر المبيعات

 EV/EBITDA 10.612.611.914.310.97.7مكرر
3.53.33.13.75.16.8ربح السهم )ريال سعودي(

22.724.225.327.028.931.6القيمة الدفترية للسهم )ريال سعودي(
39.035.237.137.137.137.1 سعر السوق )ريال سعودي( * 

2,890.62,608.92,749.82,749.82,749.82,749.8الرسملة السوقية )مليون ريال سعودي(

10.0%7.6%4.5%4.7%4.3%3.2%الربح الموزع الى السعر
)x( 11.210.512.010.07.25.5مكرر الربحية

)x( 1.71.51.51.41.31.2مكرر القيمة الدفترية

املصدر: التقارير السنوية للرشكة، الجزيرة كابيتال 

* أخذنا أسعار االغالق لشهر ديسمرب للسنوات 2010 و2011، بينما أخذنا أسعار إغالق 2 ديسمرب للعام 2012 والسنوات الالحقة

)x(

)x(

ملخص القوائم املالية



شركة  وهي  الجزيرة،  لبنك  االستثماري  الذراع  كابيتال(  )الجزيرة  المالية  لألسواق  الجزيرة  شركة  تعد 

سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام الشريعة االسالمية 

تم  لقد  السعودية.  المال  سوق  هيئة  اشراف  تحت  كابيتال  الجزيرة  تعمل  تعامالتها.  جميع  في 

ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل في أعمال األوراق المالية بصفة 

الجزيرة  إن  المشورة.  وتقديم  والترتيب  والحفظ  االدارة  وخدمات  بالتغطية  والتعهد  وكيل  و  اصيل 

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 . 1

10 ٪ عن مستويات  بأكثر من  أن يرتفع سعرها  المراكز” يتوقع  “زيادة  شهرا. واألسهم المصنفة 

األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمّدة . 2

عن   ٪  10 من  بأكثر  سعرها  ينخفض  أن  يتوقع  المراكز”  “تخفيض  المصنفة   األسهم  و  شهرا.   12

مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. . 3

والسهم المصّنف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص10٪  عن مستويات األسعار الحالية 

خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 التوقف عن التغطية )SR/RH(: يعني أن التصنيف معّلق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود . 4

تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق أو أية أسباب أخرى خاصة 

بشركة الجزيرة لألسواق المالية.
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لمزيد من المعلومات حول خدماتنا المتميزة، نرجو االتصال على الرقم المجاني )9999 116 800(



اإدارة الأ�شول    الو�شاطة    متويل ال�شركات    خدمات احلفظ    امل�شورة

اإلدارة العامة: المساعدية - طريق المدينة، ص.ب. 6277 جدة 21442 المملكة العربية السعودية، هاتف: 6692669-02  فاكس: 02-6697761

إفصاحات وإقرارات وإخالء المسؤولية

اإن الغاية من اإعداد هذا التقرير هي تقدمي �شورة عامة عن ال�شركة اأو القطاع االقت�شادي اأو املو�شوع االقت�شادي حمل البحث، ولي�س الهدف تقدمي تو�شية ببيع اأو �شراء 
اأو االحتفاظ باأية اأوراق مالية اأو اأ�شول اأخرى. بناًء على ما �شبق، ال ياأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية اخلا�شة بكل م�شتثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل 
املخاطر املتعلقة باال�شتثمار يف االأوراق املالية اأو االأ�شول االأخرى، وبالتايل قد ال يكون منا�شبًا جلميع العمالء باختالف اأو�شاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم  يف حتمل 
املخاطر. يف�شل عمومًا اأن يقوم امل�شتثمر باأخذ امل�شورة من عدة جهات وم�شادر متعددة عندما يتعلق االأمر بالقرارات اال�شتثمارية واأن يدر�س تاأثري هذه القرارات على 
و�شعه املايل والقانوين وال�شريبي وغريه قبل الدخول بهذه اال�شتثمارات او ت�شفيتها جزئيًا اأو كليًا. اإن اأ�شواق االأ�شهم وال�شندات واملتغريات االقت�شادية اجلزئية 
والكلية ذات طبيعة متغرية وقد ت�شهد تقلبات مفاجئة بدون �شابق اإنذار، لذلك قد يتعر�س امل�شتثمر يف االأوراق املالية اأو االأ�شول االأخرى خماطر وتقلبات غري متوقعة. 
جميع املعلومات واالآراء والتوقعات والقيم العادلة اأو االأ�شعار امل�شتهدفة الواردة يف التقرير م�شتقاة من م�شادر تعتقد �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية باأنها موثوقة، لكن 
اأن تكون هذه املعلومات خمت�شرة وغري كاملة، وبناًء عليه تعترب �شركة  لذلك قد يحدث  املالية بتفنيد هذه املعلومات ب�شكل م�شتقل،  مل تقم �شركة اجلزيرة لالأ�شواق 
اجلزيرة لالأ�شواق املالية غري م�شوؤولة عن مدى دقة اأو �شحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها الواردة يف التقرير وال تتحمل اأية م�شوؤولية عن اأية خ�شارة مادية اأو 
معنوية قد حتدث ب�شبب ا�شتخدام هذا التقرير اأو اأجزاء منه. ال تقدم �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأية �شمانات بخ�شو�س التوقعات اأو االأ�شعار العادلة اأو االأ�شعار 
اإ�شعار م�شبق. االأداء  اأو التعديل بدون  اأو االأرقام الواردة بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات واالأرقام والقيم العادلة واالأ�شعار امل�شتهدفة قابلة للتغيري  امل�شتهدفة 
الواردة  ال�شعر امل�شتهدف والتوقعات والت�شريحات بخ�شو�س االآفاق امل�شتقبلية  اأو  العادل  ال�شعر  ال�شابق الأي ا�شتثمار ال يعترب موؤ�شرًا لالأداء امل�شتقبلي. تقديرات 
بالتقرير قد ال حت�شل فعليا. قد ترتفع اأو تنخف�س قيمة االأ�شهم اأو االأ�شول املالية االأخرى اأو العائد منها. اأي تغري يف اأ�شعار العمالت قد يكون له اأثر اإيجابي اأو �شلبي 
على قيمة/عائد ال�شهم اأو االأوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يح�شل امل�شتثمر على مبلغ اأقل من املبلغ االأ�شلي امل�شتثمر يف حاالت معينة. بع�س االأ�شهم اأو االأوراق 
املالية قد تكون بطبيعتها قليلة ال�شيولة / التداول اأو ت�شبح كذلك ب�شكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة على امل�شتثمر. قد تطبق ر�شوم على 
اال�شتثمارات يف االأ�شهم. مت اإعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخ�ش�شني يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية، وهم يتعهدون باأنهم وزوجاتهم واأوالدهم ال ميتلكون 
اأ�شهمًا اأو اأوراق مالية اأخرى يت�شمنها هذا التقرير ب�شكل مبا�شر وقت اإ�شدار هذا التقرير. مت اإعداد هذا التقرير ب�شكل منف�شل وم�شتقل من قبل اإدارة االأبحاث يف �شركة 
اجلزيرة لالأ�شواق املالية ومل يتم اإطالع اأي اأطراف داخلية اأو خارجية قد يكون لها م�شلحة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف حمتويات هذا التقرير، كما مل يكن لدى اإدارة 
االأبحاث يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأية معلومات وقت اإعداد هذا التقرير تفيد بوجود م�شالح م�شرتكة �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر بني ال�شركة / ال�شركات 
حمل البحث يف التقرير وبني اأع�شاء جمل�س االإدارة و/اأو االإدارة التنفيذية و/اأو املوظفني يف �شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية اأو اأية �شركة اأخرى من �شركات جمموعة 
بنك اجلزيرة. ال ي�شمح بن�شخ هذا التقرير اأو اأي جزء منه للتوزيع الأي جهة �شواًء داخل اأو خارج اململكة العربية ال�شعودية بدون احل�شول على اإذن خطي م�شبق من 

�شركة اجلزيرة لالأ�شواق املالية. على االأفراد واجلهات املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام بالقيود ال�شابقة.


