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 2 اجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقريرفضال ر إخالء من المسؤولية

 أعلى من الحالي -%4.4 40.00 المستهدف السعر
 16/1/2017 بتاريخ 41.73 السعر الحالي

     

 زيادة المراكز  المحافظة على المراكز  تخفيض المراكز
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Mohammed AlThunayyan  

Tel +966 1 211 9395, althunayyanm@alrajhi-capital.com 

 عربيةأسمنت ال
 سنوي أساس على% 48 بنسبة الربح صافي انخفاض: رابعالربع ال

 حاد هبوط اثر على 1022 الرابع للربع الضعيفة األرقام من مجموعة عن العربية اإلسمنت شركة أعلنت

 وقد. التقديرات من بأعلى المباعة السلع تكاليف ارتفاع الى باإلضافة ، للطن المحقق البيع سعر متوسط في

 أقل جاءت وبذلك سنوي، أساس على% 42.2 بنسبة بانخفاض لاير، مليون 12 الشركة ربح صافي بلغ

 باعت و. كبير بهامش( لاير مليون 222)  المحللين تقديرات متوسط ومن( لاير مليون 222) تقديراتنا من

(. ربعي أساس على% 12+ سنوي، أساس على% 21-) الربع خالل اإلسمنت من طن ألف 221 الشركة

 منح على الشركة قد اجبرت ، الغربية المنطقة في الطلب وانخفاض المعروض فائض حالة انيبدو و

 ارتفعت قد المباعة السلع تكاليف أن نعتقد فإننا ، ذلك على عالوة. مبيعاتها أسعار في ضخمة حسومات

 مقارنة% 17.2 الى اإلجمالي الربح هامش انخفض فقد السبب، ولهذا. المستورد الكلنكر الستهالك نتيجة

 على% 72.1 بنسبة التشغيل ربح انخفض فقد وبالمثل،. 1022 الرابع الربع في% 22.2 بلغ بهامش

 واإلدارية العمومية المصروفات ارتفاع الى أساسا ذلك ويعزى ، لاير مليون 22.7 وبلغ سنوي أساس

 مليون 2.2- الى)أخرى مصادر من الربح بانخفاض أيضا الربح صافي تأثر وقد. لاير مليون 2 بمقدار

. لاير مليون 1.2 بمبلغ األقلية حصة وارتفاع( 1022 الرابع الربع في لاير مليون 2.2- مقابل ، لاير

 المدى في الغربية المنطقة في اإلسمنت منتجي على الضغط يستمر أن نتوقع فإننا ، للمستقبل وبالنسبة

 استنادا الشركة لسهم المستهدف سعرنا ويبلغ هذا،. المنطقة في اإلضافية اإلنتاجية للطاقات نظرا ، المتوسط

 بالمحافظة التوصية متضمنا للشركة المحايد تصنيفنا على أبقينا كما للسهم رياال 20 ،المعدلة تقديراتنا الى

 .امهسه في المراكز على

 تحقيق عن العربية اإلسمنت شركة أعلنت :سنوي أساس على% 84 بنسبة اإليرادات انخفاض 

 التي بتقديراتنا مقارنة( سنوي أساس على% 21 بنسبة بانخفاض)  لاير مليون 120.2 بلغت إيرادات

 على% 21-) الربع خالل اإلسمنت من طن ألف 221 الشركة باعت وقد. لاير مليون 120 بلغت

 البيع سعر متوسط انخفاض الى ، تقديراتنا عن الشركة إيرادات انخفاض نعزي اننا(. سنوي أساس

 .للطن المحقق

 سنوي، أساس على% 22.2-) لاير مليون 22.7 اإلجمالي الربح بلغ جمالي والتشغيلي:الربح اإل -

-، سنوي أساس على% 72-) لاير مليون 22.7 التشغيل ربح بلغ بينما ،(ربعي أساس على% 22.4

 بهامش المحللين، تقديرات متوسط ومن تقديراتنا من أقل كان وبذلك ،( ربعي أساس على% 22

 .كبير

 لاير مليون 12 الشركة ربح صافي بلغ :4102 الرابع الربع منذ مستوى أقل يسجل الربح صافي 

 متوسط من وأقل لاير، مليون 222 بلغت التي تقديراتنا من أقل وكان ،(سنوي أساس على% 42.2-)

 بسبب كان الضعيف، الشركة أداء أن نعتقد اننا .لاير مليون 222 بلغ الذي المحللين تقديرات

 بنسبة المباعة السلع حجم وانخفاض ،(  سنوي أساس على تقريبا% 12)  السلع أسعار في االنخفاض

 .متوقعا كان مما بأعلى المباعة السلع تكلفة ارتفاع الى باإلضافة سنوي، أساس على% 21

 :المحقق البيع سعر ومتوسط المبيعات تكاليف ارتفاع الستيعاب تقديراتنا بمراجعة قمنا لقد التقييم 

 ، أسعارها على حسومات منح في الشركة تستمر أن نتوقع فإننا ، القادمة السنة ألرباع وبالنسبة. للطن

 التغيرات هذه االعتبار في األخذ ومع. الضعيف الطلب عن الناتجة المنطقة في الحادة للمنافسة نظرا

 في المراكز على بالمحافظة التوصية يتضمن الذي للشركة المحايد تصنيفنا على أبقينا فقد األخيرة،

 .لاير 20 الى للسهم المستهدف السعر تعديل مع سهمها،

   Figure 1   Arabian Cement: Summary of Q4 2016 results 

Q4  2015 Q3 2016 Q4  2016 % chg y-o-y % chg q-oq ARC Estimate

Revenue 415.0 248.9 240.1 -42.1% -3.5% 290

Gross Profit 190.9 100.8 65.7 -65.6% -34.8% 118

Gross Margin 46% 41% 27% NA NA 41%

Operating Profit 172.9 87.9 44.7 -74.1% -49.1% 110

Net Profit 153.5 97.2 24.0 -84.4% -75.3% 114  
   Source: Company data, Al Rajhi Capital 

 يالتصنيف الحال
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 1 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 المسئولية من خالء
ادة توزيعهتا أو إعتادة ء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوز إعتأعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتال
ه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبكم علتى إرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذ

ما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعموم من جانب شركة الراجحي المالية.  وقتد تتم الحصتول عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين ع
أو ضتمنية( بشتأن  تقدم أية إقرارات أو ضمانات )صتريحةية ال على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المال

ر مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هتذه إنمتا البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غي
تجتات االستتثمارية ذات الصتلة كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أوراق ماليتة أو غيرهتا متن المنتقدم معلومات عامة فقط.  

أنهتا ال تأختذ فتي االعتبتار األهتداف االستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االحتياجتات بتلك األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشتورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا 
 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

ستتثمار آختر أو أيتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أو ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة ، أو ا
توقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تتحقتق.  كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بال

ما أن التقلبات فتي أستعار الصترف قتد رتفاع أو االنخفاض. كهذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لال
، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل متن مبلتغ رأستمالهم المستتثمر أساستا.  ويجتوز أن يكتون  يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليه

لتلتك األوراق واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث( مصتلحة ماليتة فتي األوراق الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة  لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو
أو العقتود اججلتة أو الخيتارات األخترى أو المشتتقات ، أو غيرهتا متن  ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق الماليتة ، وخيتارات شتراء األستهم المالية أو االستثمارات ذات العالقة

ة أو غيرهتا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت جخر بأداء الخدمات المصترفية االستتثماري
التابعة لها وموظفيهتا ، ال تكتون مستئولة عتن  أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في ذلك الشركاتاالستثمارية 

 اشرة ، من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مب

تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون إشتعار مستبق.  وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن 
ة متن وثتائق البحتث ليستت موجهتة إلتى أو معتدة جوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا يراعتى أن هتذه الوثيقتالبحث.  وال ي

بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيثما يكون مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدام هتذه للتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو 
 ن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضم

 :إضافية معلومات عن فصاحاإل
 

   المالية الراجحي شركة في  التصنيف نظام شرح .0

 وعتدد الماليتة الشتركات أستهم باستتثناء تغطيتهتا إطار في األسهم لجميع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظام المالية الراجحي شركة تستخدم
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى اتالشرك من قليل

 .شهور 2-2 بحدود زمني أفق خالل المستهدف للمستوى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 20 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 2-2 فترة خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 20 و الحالي السهم سعر دون٪ 20 بين يتراوح مستوى عند السهم رسع يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .راشه 2-2 فترة خالل المستهدف المستوى إلى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 20 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 : تعريفات .4

 .الفترة تلك خالل المستهدف المستوى إلى معين سهم سعر يصل أن يتوقعون فهم ، أخرى وبعبارة. شهرا 2-2 بحدود يتراوح زمني أفق باعتماد محللونا يوصي: Time horizon "الزمني األفق"

 مثتال ، المعنتي القطتاع أو للستهم ومناستبة واستع نطتاق علتى مقبولتة أستاليب بإتبتاع العادة في يتم وهذا. بتغطيتها نقوم التي األسهم من سهم لكل العادلة القيمة نقدر نحن: Fair value "العادلة القيمة"
 .SoTP األجزاء مجموع تحليل أو DCF المخصومة النقدية التدفقات تحليل إلى يستند الذي األسلوب ، ذلك

 عتدم جيتد بشتكل تبترر أسباب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسهم المقدرة العادلة للقيمة قامطاب السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"
 األستباب ونشترح ، الستهم لتذلك المقتدرة العادلة لقيمةا عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة إلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال

 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 يتجتاوز المعنيتة للشتركة التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت إذا أو ، الخارجيتة العوامل من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى
 .توقعاتنا ستوىم دون أو

 لالتصال
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