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قيمة التمويل - يسار التغري الربع سنوي ٪ - يمني
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اإلرساليات النمو السنوي

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ (متوقع)٢٠٢٠ (متوقع)٢٠٢١ (متوقع)٢٠٢٢ (متوقع)٢٠٢٣ 

البناء والتشييد البيع الخاصة بمواد  معامالت نقاط 

تمويل الرهن العقاري السكني لألفراد من البنوك

أداء اإلرساليات )ألف ريال سعودي(	

بلومبريغ كابيتال،  الجزيرة  اليمامة،  أسمنت  املصدر: رشكة 

كابيتال الجزيرة  االقتصادية،  املصدر: 

السعودي العربي  النقد  كابيتال، مؤسسة  الجزيرة  املصدر: 

 Key Financials

كابيتال الجزيرة  املصدر: 

أرباح القطاع )مليون ريال سعودي(

٢٠١٩٢٠٢٠
)متوقع(

٢٠٢١
)متوقع(

٢٠٢٢
)متوقع(

٢٠٢٣
)متوقع(

7,٩47.58,7٠4.٣٩,٢٣٢.4٩,566.5٩,784.٣املبيعات 
٢.٣٪٣.6٪6.١٪٩.5٪4١.٣٪النمو٪

٢,54٩.4٢,٩7٩.٢٣,٠٣4.4٣,١86.٩٣,٢85.٠صايف الربح
٣.١٪5.٠٪١.٩٪١6.٩٪١6١.٢٪النمو٪

٣٣.6٪٣٣.٣٪٣٢.٩٪٣4.٢٪٣٢.١٪هامش صايف الربح

نســتمر بالنظرة اإليجابية للقطاع اســتنادا إلى توقعات ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية بسبب زيادة قروض الرهن 
العقاري والمشــاريع الحكومية الكبيرة. ساهم ارتفاع أسعار األســمنت في تحسن أساسيات القطاع، حيث ارتفع متوسط 
ســعر البيع من ١48.4 ريال سعودي للطن في ٢٠١8 إلى ١٩8.٠ ريال ســعودي للطن في ٢٠١٩، بارتفاع ٣٣.4٪، كما 
يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار البيع للعام الحالي بحدود ١٩8.٩ ريال سعودي للطن. من المتوقع أن يحقق القطاع توزيعات 
أرباح جاذبة للســنة المالية ٢٠٢٠. نتوقع أن تسجل كل من شــركة أسمنت المنطقة الجنوبية وشركة أسمنت المدينة أعلى 
زيادة في ربح الســهم عند 4.64 و١.5٢ ريال سعودي للســهم، على التوالي. قمنا برفع توقعاتنا بعد التعافي السريع من 
جائحــة كورونا وزيادة ضريبة القيمة المضافة على القطاع، ليزداد توقعنا بنمو صافي الربح للعام ٢٠٢٠ بمعدل ١6.4٪ 
عن العام الســابق. نستمر بالتوصية “زيادة المراكز” لسهم كل من أســمنت العربية وأسمنت المنطقة الشرقية وأسمنت 
المنطقة الجنوبية، كما نرفع من توصيتنا لســهم أسمنت ينبع من “محايد” إلى “زيادة المراكز” بسعر مستهدف 40.2 
ريال ســعودي للسهم، كما نستمر بالتوصية “محايد” لسهم كل من شركة أســمنت اليمامة وأسمنت القصيم وأسمنت 
وبسعر مستهدف 33.6 ريال  الســعودية. نبدأ تغطيتنا لشركة األسمنت األبيض الســعودي بالتوصية “زيادة المراكز” 

سعودي للسهم.

تعافي قطاع األســمنت السعودي مجددا: شهد قطاع األسمنت السعودي نمو استثنائي منذ بداية العام ٢٠١٩ بدعم من 
زيادة الصادرات وتحسن الطلب المحلي نتيجة زيادة أعمال اإلنشاءات السكنية، بعد انخفاضها بشدة نتيجة النتشار جائحة 
كورونا، ارتفعت أســعار أسهم شركات األسمنت في المملكة خالل الستة أشــهر الماضية بنسبة 4٩.5٪، بدعم من ارتفاع 

الطلب وتحسن سعر البيع. 

نتوقع استمرار النمو في القطاع بدعم من برامج تحقيق رؤية المملكة في قطاع اإلسكان، كما ستدعم مساهمة عوائد العام 
الســابق بقيمة ١١٠ مليار ريال سعودي من صندوق االستثمارات العامة مقابل الطرح األولي لشركة أرامكو السعودية إلى 
إنشــاء مشاريع كبيرة محلية والتي بدورها ســتدعم تحقيق النمو في قطاع التشييد والبناء وقطاع تمويل الرهن العقاري 
بصفة عامة. ارتفعت قروض الرهن العقاري خالل الربع الثالث ٢٠٢٠ بنسبة 8٣.٩٪ الربع المماثل من العام السابق لتصل 
إلى ٣٣.6 مليار ريال ســعودي من ١8.٣ مليار ريال سعودي في الربع الثالث ٢٠١٩. باإلضافة لما سبق، فإن إمكانية بدء 
تنفيذ أعمال اإلنشــاء في المشــاريع الضخمة خالل ٢٠٢١ ســتوفر مزيدا من الفرص لقطاع األسمنت. ارتفعت إرساليات 
األســمنت المحلية خالل ١٠ شهور األولى من العام الحالي إلى 4١.8 مليون طن مقابل ٣4.٠ مليون طن خالل نفس فترة 
من العام الســابق، بارتفاع ٢٢.٩٪، بينما تراجعت الصادرات خالل نفس فترة المقارنة بمعدل ٢٢.١٪ إلى 5.٠ مليون طن 

من 6.5 مليون طن.

كان االرتفاع الملحوظ في أســعار البيع السبب الرئيسي في نمو صافي أرباح قطاع األسمنت خالل العام ٢٠١٩ والتي من 
المتوقع أن تســتقر حول مســتوياتها خالل العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١. باإلضافة إلى ذلك، ارتفعت إرساليات األسمنت خالل 
٢٠١٩ بنســبة ٢.٢٪ عن العام السابق نتيجة ارتفاع الصادرات بنســبة 76.4٪. يشكل مستوى المخزون المرتفع كما في 
أكتوبر ٢٠٢٠ عند 4٠.6 مليون طن مصدرا للقلق على المدى القريب بســبب ارتفاع معدل اإلنتاج إلى المبيعات والتراجع 
المتوقع في مبيعات الصادرات. عموما، نتوقع حدوث انخفاض ملحوظ في المخزونات على المدى المتوسط نتيجة للتحسن 

في الطلب.

عادت أســعار البيع إلى االرتفــاع ونتوقع أن ترتفع مجددا: أدى كل من تزايد الطلب على األســمنت والموافقة على 
التصدير إلى زيادة أعلى من المتوقع في أســعار األســمنت في المملكة العربية الســعودية خالل العامين ٢٠١٩ و٢٠٢٠، 
نتيجة لذلك، شــهدنا تعافي أســعار البيع في القطاع بعد فترة من التراجع. كان أكبر ارتفاع في متوسط أسعار البيع لدى 
أســمنت القصيم، حيث ارتفع من ١٢7.7٣ ريال ســعودي للطن في ٢٠١8 إلى ٢٢٩.١7 ريال ســعودي للطن في ٢٠١٩ 
)ارتفاع بمعدل 7٩.4٪ عن العام الســابق(، ثم أســمنت اليمامة من ١٢5.6٢ ريال سعودي للطن في ٢٠١8 إلى ٢٠6.46 
ريال ســعودي للطن في ٢٠١٩ )ارتفاع 64.٣٪ عن العام السابق(. بلغ متوسط سعر األسمنت في المملكة مع نهاية العام 

٢٠١٩ عند ١٩8.٠ ريال سعودي للطن.

توصيات وتقديرات الجزيرة كابيتال: 

الشركة
صايف 
ربح 
20١٩

صايف الربح 
املتوقع 
2020

العائد عىل 
املساهمني

القيمة 
الدفرتية

مكرر 
الربحية 
املتوقع

عائد توزيع 
الربح 
املتوقع

السعر 
الحايل

السعر 
املستهدف

التغري 
املتوقع يف 

السعر
التوصية

يد-١١.6٪٠.٠28.١024.٩٪7.6١.45٣7.4٣٪٢56.٣٢٩٩.٣أسمنت اليمامة محا
يد-6.5٪5.857.5053.8٪١7.١٣.٢8١8.67٪45١.445٩.5أسمنت السعودية محا

املراكز6.٢٪4.737.553٩.٩٪8.8١.٣٠١٣.٣٩٪١8٠.7٢١8.7أسمنت الشرقية زيادة 
يد-5.5٪5.774.6070.5٪٢٢.٣٣.7٢١6.١6٪٣6٠.74٠٢.8أسمنت القصيم محا

املراكز١4.4٪5.١35.١540.2٪٩.٠١.67١5.7٠٪٢57.8٢٩8.١أسمنت ينبع زيادة 
املراكز8.4٪5.632.0034.7٪6.8١.٠7١٢.77٪٢٠8.7٢٠4.6أسمنت العربية زيادة 

املراكز5.٠٪4.٢74.3078.0٪١8.5٢.٩6١5.٢6٪46٢.765٠.١أسمنت الجنوبية زيادة 
املراكز٢١.١٪6.٣27.7533.6٪١٣.٣١.8٩١٣.٩5٪١٩٠.٠٢٣٣.٩األسمنت األبيض زيادة 

يد8.5٪6.٣22.8624.8٪١٢.٠١.8١١٣.87٪١8٠.٩٢١٢.٣أسمنت المدينة محا
الجزيرة كابيتال، تداول، األسعار كما يف ٢٢ نوفمرب ٢٠٢٠ املصدر: 

محلل
عبدالرحمن املشعل

+966 11 2256374
A.Almashal@Aljaziracapital.com.sa
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المخزون والتصدير 

أداء معدل المبيعات إلى اإلنتاج

المخزون واألداء المحلي 

كابيتال الجزيرة  اليمامة،  أسمنت  املصدر: رشكة 

كابيتال الجزيرة  اليمامة،  أسمنت  املصدر: رشكة 

كابيتال الجزيرة  اليمامة،  أسمنت  املصدر: رشكة 

من المتوقع أن يتراوح متوسط سعر األسمنت في ٢٠٢١ بحدود ١٩8.٩ ريال سعودي للطن،  نظرة عامة على األسعار: 
نتيجة الستقرار مستوى الطلب من قطاع اإلنشاءات السكنية والقروض العقارية في المملكة. لذلك، من المتوقع أن تتحسن 
هوامــش الربح في القطاع على الرغم من توقعات ارتفاع تكلفة المبيعات، حيث ســتخفف تكلفة المخزون المنخفضة من 
تأثير أي زيادة محتملة في أسعار الوقود. ال نتوقع أن تستمر حرب األسعار بين شركات القطاع وذلك بسبب تحسن الطلب 
من مشاريع اإلنشاءات السكنية ومن المشاريع الكبيرة في المستقبل، حيث تأثر األداء المالي للشركات نتيجة حرب األسعار 

التي بدأت في العام ٢٠١6 وانتهت في الربع الرابع ٢٠١8. 

يحتــاج المخزون المرتفع لمســتويات تاريخية إلى التصدير وارتفاع الطلب المحلي لتخفيض مســتواه: وصل 
مخــزون الكلنكر في نهاية أكتوبر ٢٠٢٠ إلى 4٠.6 مليون طن مقابل 44.٢ مليون طن في أكتوبر ٢٠١٩، انخفاض ١.٪8 
عن الشــهر المماثل من العام السابق، يرجع ذلك بشــكل رئيسي إلى تحسن المبيعات المحلية والتصدير، حيث بدأت بعض 
الشــركات بالتركيز على التصدير لتخفيض مستويات المخزون. نتوقع استمرار المخزون باالنخفاض على المدى المتوسط 
بسبب زيادة المبيعات المحلية التي ستخفف من أثر االنخفاض المتوقع في الصادرات. نتوقع أيضا تراجع حجم الصادرات 
في العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١ بسبب التركيز على االستهالك المحلي. استقر معدل المبيعات إلى أإلنتاج في قطاع األسمنت عند 
55.٠٪ في ٢٠١٩ ومن المتوقع أن يرتفع إلى 6٩.6٪ في ٢٠٢٠. حققت أسمنت نجران أعلى معدل مبيعات إلى اإلنتاج في 

٢٠١٩ عند 5٩.٠٪، بينما سجلت أسمنت ينبع أدنى معدل عند 4.٣٩٪.  

من المقرر البدء في أعمال اإلنشاءات للمشاريع الكبيرة قريًبا ولكنها قد تتأخر بسبب تراجع أسعار النفط: مازال 
قطاع األســمنت السعودي يشهد طلبًا قوًيا بسبب النمو في أعمال اإلنشــاء والذي يدعمه مشاريع البنية التحتية الحكومية 
ومبادرات اإلسكان. تراجع الطلب على األسمنت بدءاً من ٢٠١6 وحتى نهاية ٢٠١8، ثم شهدنا ارتفاًعا كبيًرا خالل العامين 
٢٠١٩ و٢٠٢٠ بدعم من تحســن أعمال اإلنشاء، حيث ارتفع الطلب من أدنى نقطة له في ٢٠١7 عند 47.١ مليون طن إلى 
5٠.٢ مليــون طن في ٢٠١٩، بزيادة 6.٣٪ خالل الفترة من ٢٠١7 إلــى ٢٠١٩، ارتفاع ١٩.٠٪ من ٣٩.4 مليون طن في 
العشــر شهور األولى من العام ٢٠١7 لتصل إلى 46.8 مليون طن في العشر شــهور األولى من العام ٢٠٢٠. ارتفع عدد 
قروض الرهن العقاري في ٢٠١٩ عن العام الســابق بنســبة ٢6٣٪ إلى ١7٠.٣ ألف قرض، كمــا ارتفعت قيمتها بمعدل 
١7٣٪ إلى 7٣.٩ مليار ريال سعودي. في المقابل، خفضت الحكومة من إنفاقها الرأسمالي للعام ٢٠٢٠ بمقدار ١5٠ مليار 
ريال ســعودي، مما أثر بشكل مباشر على قطاع التشــييد والبناء. عموما، سيؤدي التحسن المتوقع في أسعار النفط خالل 
٢٠٢١ إلى دفع مســار النمو في المشاريع الكبيرة المحلية وقطاع التشييد والبناء بشكل عام، باإلضافة للدعم من صندوق 
االســتثمارات العامة الذي حصل على عوائد طرح أسهم أرامكو الكتتاب العام بقيمة ١١٠ مليار ريال سعودي. لذلك، نعتقد 

بأن الشركات القريبة من المشاريع الكبيرة ستكون األكثر استفادة )خاصة في المنطقتين الشمالية والغربية(.

نظرة عىل أسعار البيع

2020 20١720١820١٩الشركة
قع متو

 202١
قع متو

 2022
قع متو

١76.٣٩١٢5.6٢٢٠6.46١٩٢.٣٠١٩١.4٩١٩٢.45أسمنت اليمامة
٢٣٣.٢7١٩6.٠4٢٠٩.45١٩٠.٠4١87.58١8٩.45أسمنت السعودية

١٩٢.5٠١75.64٢5٩.68٢7٩.45٢84.4١٢85.8٣أسمنت الشرقية
١6١.6٢١٢7.7٣٢٢٩.١7١٩8.84١٩4.4١١٩7.١٠أسمنت القصيم

١7٢.٠4١55.٩5١5٣.5٩١٩١.٩١٢١٣.٠8٢١4.١5أسمنت ينبع
١84.١7 ١8٣.٩8 ١76.6٠ ١85.8٩ ١١5.٣١ ١66.٢٩ أسمنت العربية

١٩٠.68١4١.٩7١٩٢.6٩١٩8.78٢١٠.٢٩٢١١.٣5أسمنت الجنوبية
١57.7٣١٢7.4٢١٩٣.٢٢١٩٩.٩8٢٠٠.٣8٢٠٠.78أسمنت الرياض
١57.٠5١4١.٢4١٩7.٢4٢٠٢.٠7٢٠4.٣4٢٠6.٣8أسمنت المدينة

للرشكات  املالية  التقارير  كابيتال،  الجزيرة  املصدر: 

 Key Financials

كابيتال الجزيرة  املصدر: 

قائمة المشاريع الكبيرة
ملنطقةالمشروع املساحة )كم2(رأس املالا
5٠٠٢6,5٠٠ مليارالشمالية الغربيةمدينة نيوم

٣٣4غري متاحنجدمدينة القدية الرتفيهية
٢8,٠٠٠غري متاحالغربيةمرشوع البحر األحمر

٣,8٠٠غري متاحالساحل الشمايل الغربيأماال
٩٢5غري متاحالغربيةمنتجع رشعان “جني نوفل” يف صحراء العال

١.65٠ مليارالرشقيةمدينة امللك سلمان للطاقة

للرشكة املالية  التقارير  كابيتال،  الجزيرة  املصدر: 

١٠٠٫٠٠

١٥٠٫٠٠

٢٠٠٫٠٠

٢٥٠٫٠٠

٣٠٠٫٠٠

أسمنت الرشقيةأسمنت السعوديةأسمنت اليمامة
أسمنت العربيةأسمنت ينبعأسمنت القصيم

متوسط القطاعأسمنت املدينةأسمنت الجنوبية
أسمنت الرياض

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ متوقع٢٠٢٠ متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٢ متوقع٢٠٢٣ 

البيع  أداء أسعار 
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قطاع األسمنت السعودي
تقرير القطاع | اململكة العربية السعودية

من المتوقع عودة توزيعات األرباح لالرتفاع خالل العام  توزيعات أرباح أسـهم مغرية متوقعة في األعوام القادمة: 
٢٠٢٠. تعد توزيعات أرباح شركات قطاع األسمنت مغرية على المدى البعيد باعتبار أسعار األسهم المنخفضة في السوق. 
مـن المتوقع أن تحقق شـركة األسـمنت األبيض وأسـمنت المدينة أعلى عوائد توزيعات ألرباح األسـهم عنـد 6.٣٪ )توزيع 
أرباح للسـهم بقيمة ١.75 و١.45 ريال سـعودي، على التوالي(، يليها شـركات أسمنت السـعودية وأسمنت القصيم بعوائد 
توزيع أرباح عند 5.8٪ )توزيع ٣.٣٠ ريال سعودي للسهم( و5.7٪ )توزيع 4.٢5 ريال سعودي للسهم(، على التوالي. من 
المتوقع أن تسجل أسمنت العربية وأسمنت ينبع عوائد توزيع أرباح عند 5.6٪ )توزيع ١.8٠ ريال سعودي للسهم( و١.٪5 
)توزيـع ١.8٠ ريال سـعودي للسـهم(، علـى التوالي. في المقابل، ال نتوقع أن توزع أسـمنت اليمامـة أي أرباح عن ٢٠٢٠ 
بسـبب المديونية الكبيرة في المركز المالي والنفقات الرأسـمالية. في ٢٠١٩، سـجلت أسـمنت اليمامة أعلى نسـبة قروض 
إلى حقوق المسـاهمين عند 45.٣٪ بسـبب تمويل المصنع الجديد، تليها أسـمنت السعودية وأسمنت العربية بمعدل 8.٢١٪ 
و١4.٢٪، على التوالي. من جانب آخر، لدى كل من أسمنت المنطقة الشرقية وأسمنت القصيم وأسمنت المدينة مركز مالي 

خالي من الديون. 

٪٦٫٣ ٪٦٫٣
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توزيع االرباح

كابيتال الجزيرة  املصدر: 

النظرة العامة والتقييم: أدى ارتفاع الطلب وارتفاع سـعر البيع إلى نتائج جيدة، حيث ارتفع صافي ربح شـركات األسـمنت الواقعة ضمن تغطيتنا بقوة خالل ٢٠١٩ بنسـبة ١5٩.٣٪ مقارنة بالعام 
السابق إلى ٢.4 مليار ريال سعودي من ٩٠٩.٩ مليون ريال سعودي في ٢٠١8، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار األسمنت وزيادة المبيعات المحلية والتصدير عن العام السابق بنسبة 8.4٪. قدمت شركات 
األسمنت في ٢٠١8 خصومات كبيرة في سعر البيع لرفع الحصة السوقية وخفض مستوى المخزون. عموما، ارتفع بعد ذلك متوسط سعر البيع لدى القطاع من ١48.4 ريال سعودي للطن في ٢٠١8 
إلى ١٩8.٠ ريال سعودي للطن في ٢٠١٩، كما يتوقع أن يصل إلى ١٩8.٩ ريال سعودي للطن في ٢٠٢٠. لذلك، ارتفع إجمالي المبيعات لشركات األسمنت تحت التغطية من 5.٢٣ مليار ريال سعودي 

في ٢٠١8 إلى 7.78 مليار ريال سعودي في ٢٠١٩.

ارتفع متوسـط تكلفة الطن لدى القطاع من ١٢٠.٢ ريال سـعودي للطن في ٢٠١8 إلى ١٢4.7 ريال سـعودي للطن في ٢٠١٩. إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يخفف مسـتوى المخزون الكبير في القطاع 
منخفض التكلفة من تأثير أي زيادة في تكلفة الطن بسبب الزيادة المحتملة في تكلفة الطاقة في السنوات القادمة. نتوقع أن يستمر اتجاه النمو للقطاع، بدعم من مبادرات وزارة اإلسكان لبناء المساكن 

ومن استثمار صندوق االستثمارات العامة في المشاريع الضخمة المحلية. 

وصل مخزون شـركات األسـمنت إلى 4٠.6 مليون طن، وهو مسـتوى يقارب تغطية ١٠٠٪ من إجمالي حجم مبيعات اإلثني عشـر شـهرا األخيرة. للعام ٢٠٢٠، من المتوقع أن تحقق أسـمنت الجنوبية 
زيادة في المبيعات عن العام السابق بنسبة ٢7.6٪ وارتفاع في صافي الربح بمعدل 4٠.5٪ خالل نفس الفترة. نتوقع أن تحقق أسمنت اليمامة نمو في المبيعات خالل ٢٠٢٠ بنسبة ١٢.٩٪ عن العام 

السـابق، كما يتوقع أن ينمو صافي الربح بنسبة ١6.7٪ خالل نفس الفترة. 

يعتبر توزيع األرباح جاذبا ومن المتوقع أن يرتفع خالل السـنوات القادمة. بلغ ربح سـهم أسـمنت المنطقة الجنوبية وأسـمنت المدينة في العام ٢٠١٩ مبلغ ٣.٣١ و٠.٩6 ريال سـعودي على التوالي، 
ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.64 و١.5٢ ريال سـعودي على التوالي. 

يتم تداول سهم أسمنت ينبع عند مكرر ربحية لفترة ١٢ شهرا بمقدار ١5.7 مرة بناء على توقعاتنا لصافي ربح العام ٢٠٢١، مقابل مكرر الربحية الحالي بمقدار ١8.7 مرة. قمنا بتحديث توصيتنا 
لسهم الشركة إلى “زيادة المراكز” مع سعر مستهدف 40.2 ريال سعودي للسهم.

يتم تداول سـهم أسـمنت المنطقة الشـرقية عند مكرر ربحية لفترة ١٢ شـهرا بمقدار ١٣.4 مرة بناء على توقعاتنا لصافي ربح العام ٢٠٢١، مقابل مكرر الربحية الحالي بمقدار ١4.4 مرة. نسـتمر 
في توصيتنا لسـهم الشـركة على أساس “زيادة المراكز” بسعر مستهدف 3٩.٩ ريال سعودي.

يتم تداول سهم أسمنت العربية عند مكرر ربحية لفترة ١٢ شهرا بمقدار ١٢.8 مرة بناء على توقعاتنا لصافي ربح العام ٢٠٢١، مقابل مكرر الربحية الحالي بمقدار ١5.6 مرة. نستمر في توصيتنا 
لسهم الشركة على أساس “زيادة المراكز” بسعر مستهدف 34.7 ريال سعودي.

يتم تداول سـهم أسـمنت المنطقة الجنوبية عند مكرر ربحية لفترة ١٢ شـهرا بمقدار ١5.٣ مرة بناء على توقعاتنا لصافي ربح العام ٢٠٢١، مقابل مكرر الربحية الحالي بمقدار ١6.5 مرة. نسـتمر 
في توصيتنا لسهم الشركة على أساس “زيادة المراكز” بسعر مستهدف 78.0 ريال سعودي.

يتم تداول سهم أسمنت المدينة عند مكرر ربحية لفترة ١٢ شهرا بمقدار ١٣.٩ مرة بناء على توقعاتنا لصافي ربح ٢٠٢١، مقابل مكرر الربحية الحالي بمقدار ١4.٩ مرة. نستمر في توصيتنا لسهم 
الشركة على أساس “محايد” بسعر مستهدف 24.8 ريال سعودي.

يتم تداول سهم أسمنت اليمامة عند مكرر ربحية لفترة ١٢ شهرا بمقدار ٣7.4 مرة بناء على توقعاتنا لصافي ربح العام ٢٠٢١، مقابل مكرر الربحية الحالي بمقدار ١7.4 مرة. نستمر في توصيتنا 
لسهم الشركة على أساس “محايد” بسعر مستهدف 24.٩ ريال سعودي.

يتم تداول سهم أسمنت القصيم عند مكرر ربحية لفترة ١٢ شهرا بمقدار ١6.٢ مرة بناء على توقعاتنا لصافي ربح العام ٢٠٢١، مقابل مكرر الربحية الحالي بمقدار ١4.٩ مرة. نستمر في توصيتنا 
لسهم الشركة على أساس “محايد” بسعر مستهدف 70.5 ريال سعودي.

يتم تداول سهم أسمنت السعودية عند مكرر ربحية لفترة ١٢ شهرا بمقدار ١8.7 مرة بناء على توقعاتنا لصافي ربح العام ٢٠٢١، مقابل مكرر الربحية الحالي بمقدار ١8.6 مرة. نستمر في توصيتنا 
لسهم الشركة على أساس “محايد” بسعر مستهدف 53.8 ريال سعودي. 
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أسمنت العربية
أهم البيانات املالية )جميع املبالغ باملليون ريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٠ ٢٠١8٢٠١٩ 
٩68.6 8٣٣.٢ 78٢.٠ 6٠٠.7 المبيعات

١6.٣٪6.6٪٣٠.٢٪-٣٣.7٪النمو ٪
٢5٠.6 ٢٠4.6 ٢٠8.7 )٢6.٣(صافي الربح

٢٢.5٪-٢.٠٪غ/ذغ/ذالنمو ٪
٢.٠٩٢.٠5٢.5١-٠.٢6ربح السهم

متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٠ ٢٠١8٢٠١٩أهم النسب
٣٩.4٪٣7.٩٪4٠.4٪6.٣٪هامش إجمالي الربح

٢5.٩٪٢4.6٪٢6.7٪-4.4٪هامش صافي الربح

١7.6١5.6١٢.8سالبمكرر الربحية

٠.78١.٢4١.٠7١.٠5مكرر القيمة الدفترية

 EBITDA/٢١.٠8.88.87.6قيمة الشركة

6.٣٪5.6٪4.8٪4.5٪عائد توزيع الربح

6.٩٪5.6٪5.7٪-٠.7٪العائد على األصول

8.٢٪6.8٪7.١٪-٠.٩٪العائد على حقوق المساهمين

أسمنت القصيم
أهم البيانات املالية )جميع املبالغ باملليون ريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٠ ٢٠١8٢٠١٩ 
4٢5.77٩١.8888.٢8٩4.٣المبيعات

٠.7٪١٢.٢٪86.٠٪-٣٢.٠٪النمو ٪
١٢٠.8٣6٠.74٠٢.84١5.4صافي الربح

٣.١٪١١.7٪١٩8.6٪-5٢.٠٪النمو ٪
١.٣44.٠١4.484.6٢ربح السهم

متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٠ ٢٠١8٢٠١٩أهم النسب
5٢.٠٪5٣.٢٪5٣.٩٪٣٣.٠٪هامش إجمالي الربح

46.5٪45.٣٪45.6٪٢8.4٪هامش صافي الربح

٢5.٠١6.5١6.7١6.٢مكرر الربحية

١.8٣.٣٣.7٣.5مكرر القيمة الدفترية

 EBITDA/١٢.6١٢.١١٢.٢١١.7قيمة الشركة

4.6٪5.7٪٣.6٪7.6٪عائد توزيع الربح

١٩.٠٪١٩.5٪١7.5٪6.4٪العائد على األصول

٢١.7٪٢٢.٣٪٢٠.٢٪7.4٪العائد على حقوق المساهمين

أسمنت اليمامة
أهم البيانات املالية )جميع املبالغ باملليون ريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٠ ٢٠١8٢٠١٩ 
٩56.6 ٩٠5.١ 8٠١.٩ 5٢١.٢ المبيعات

5.7٪١٢.٩٪5٣.8٪-٣٠.٣٪النمو ٪
١5٢.٠ ٢٩٩.٣ ٢56.٣ )5١.8(صافي الربح

-4٩.٢٪١6.7٪غ/ذغ/ذالنمو ٪
١.٢7١.48٠.75-٠.٢6ربح السهم

متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٠ ٢٠١8٢٠١٩أهم النسب
٣6.5٪46.7٪4٢.٠٪6.5٪هامش إجمالي الربح

١5.٩٪٣٣.١٪٣٢.٠٪-٩.٩٪هامش صافي الربح

٢٠.5١٩.٠٣7.4سالبمكرر الربحية

٠.8١.4١.5١.4مكرر القيمة الدفترية

 EBITDA/٢4.٠١4.8١٣.٩١6.٠قيمة الشركة

٠.٠٪٠.٠٪٠.٠٪٠.٠٪عائد توزيع الربح

٢.٢٪4.١٪4.6٪-١.٠٪العائد على األصول

٣.7٪7.6٪7.٠٪-١.5٪العائد على حقوق المساهمين

أسمنت املدينة
أهم البيانات املالية )جميع املبالغ باملليون ريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٠ ٢٠١8٢٠١٩ 
6٣٣.7 584.١ 5٣١.4 ٣44.٩ المبيعات

8.5٪٩.٩٪54.١٪-٣5.6٪النمو ٪
٢٣٠.7 ٢١٢.٣ ١8٠.٩ ١١١.٠ صافي الربح

8.7٪١7.٣٪6٣.١٪١8.٩٪النمو ٪
٠.5٩٠.٩6١.5٢١.65ربح السهم

متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٠ ٢٠١8٢٠١٩أهم النسب
44.٠٪4٣.٩٪4١.6٪٢٩.٢٪هامش إجمالي الربح

٣6.4٪٣6.٣٪٣4.١٪٣٢.٢٪هامش صافي الربح

١5.7١8.7١5.١١٣.٩مكرر الربحية

٠.8١.5١.8١.7مكرر القيمة الدفترية

 EBITDA/٩.٣١٢.١١٠.5٩.5قيمة الشركة

4.4٪6.٣٪٢.٢٪4.٣٪عائد توزيع الربح

١١.٢٪١٠.٩٪7.8٪5.٠٪العائد على األصول

١٢.4٪١٢.٠٪8.١٪5.٢٪العائد على حقوق المساهمين

أسمنت السعودية
أهم البيانات املالية )جميع املبالغ باملليون ريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٠ ٢٠١8٢٠١٩ 
١,١١٩.6١,44١.6١,55٠.٣١,6٠٢.7المبيعات

٣.4٪7.5٪٢8.8٪-5.5٪النمو ٪
4٠٠.545١.445٩.547١.٣صافي الربح

٢.6٪١.8٪١٢.7٪-١١.7٪النمو ٪
٢.6٢٢.٩5٣.٠٠٣.٠8ربح السهم

متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٠ ٢٠١8٢٠١٩أهم النسب
4٢.٠٪4٣.١٪45.١٪48.١٪هامش إجمالي الربح

٢٩.4٪٢٩.6٪٣١.٣٪٣5.8٪هامش صافي الربح

١8.5٢٣.8١٩.١١8.7مكرر الربحية

٢.7٣.٩٣.٣٣.٣مكرر القيمة الدفترية

 EBITDA/7.4١٠.78.88.8قيمة الشركة

5.٩٪5.8٪4.6٪6.7٪عائد توزيع الربح

١٢.6٪١٢.١٪١١.5٪١٠.٢٪العائد على األصول

١7.٩٪١7.١٪١6.5٪١4.4٪العائد على حقوق المساهمين

أسمنت ينبع
أهم البيانات املالية )جميع املبالغ باملليون ريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٠ ٢٠١8٢٠١٩ 
٩٢8 ٩١٠ ٩76 767 المبيعات

٢.٠٪-6.8٪٢7.٢٪-١6.٣٪النمو ٪
٣5٣ ٢٩8 ٢58 ٩١ صافي الربح

١8.٣٪١5.6٪١8٢.7٪-7١.4٪النمو ٪
٠.58١.64١.8٩٢.٢4ربح السهم

متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٠ ٢٠١8٢٠١٩أهم النسب
46.8٪4٠.4٪٣4.٣٪١8.6٪هامش إجمالي الربح

٣8.٠٪٣٢.8٪٢6.4٪١١.٩٪هامش صافي الربح

4١.5٢٣.٣١8.6١5.7مكرر الربحية

١.٢١.8١.7١.6مكرر القيمة الدفترية

 EBITDA/١٣.6١٢.6١٠.٩٩.7قيمة الشركة

5.7٪5.١٪٣.٣٪7.٣٪عائد توزيع الربح

٩.٣٪8.٠٪7.٠٪٢.4٪العائد على األصول

١٠.5٪٩.٠٪7.8٪٢.8٪العائد على حقوق المساهمين

أسمنت املنطقة الرشقية
أهم البيانات املالية )جميع املبالغ باملليون ريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٠ ٢٠١8٢٠١٩ 
845.٩ 75١.8 7٢8.8 565.7 المبيعات

١٢.5٪٣.٢٪٢8.8٪-١١.7٪النمو ٪
٢4١.١ ٢١8.7 ١8٠.7 6٩.7 صافي الربح

١٠.٢٪٢١.١٪١5٩.١٪-٣4.٩٪النمو ٪
٠.8١٢.١٠٢.54٢.8٠ربح السهم

متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٠ ٢٠١8٢٠١٩أهم النسب
٣5.7٪٣4.٩٪٣٠.6٪٢٣.٢٪هامش إجمالي الربح

٢8.5٪٢٩.١٪٢4.8٪١٢.٣٪هامش صافي الربح

٢5.5١7.١١4.8١٣.4مكرر الربحية

٠.8١.٣١.٣١.٣مكرر القيمة الدفترية

 EBITDA/١٠.١١٠.٩٩.58.٣قيمة الشركة

4.8٪4.7٪٢.١٪4.8٪عائد توزيع الربح

8.٢٪7.7٪6.5٪٢.8٪العائد على األصول

٩.4٪8.8٪7.5٪٣.٢٪العائد على حقوق المساهمين

أسمنت املنطقة الجنوبية
أهم البيانات املالية )جميع املبالغ باملليون ريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٠ ٢٠١8٢٠١٩ 
887.7١,٣٠٠.٣١,658.7١,75٩.7المبيعات

6.١٪٢7.6٪46.5٪-١6.6٪النمو ٪

68١.8 65٠.١ 46٢.7 ١٩4.8 صافي الربح

4.٩٪4٠.5٪١٣7.6٪-47.4٪النمو ٪
١.٣٩٣.٣١4.644.87ربح السهم

متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٠ ٢٠١8٢٠١٩أهم النسب
45.٢٪4٣.٠٪4١.٣٪٢٩.5٪هامش إجمالي الربح

٣8.7٪٣٩.٢٪٣5.6٪٢١.٩٪هامش صافي الربح

٢6.4٩١٩.4٩١6.٠٠١5.٢6مكرر الربحية

١.6٣٢.7٣٢.٩6٢.78مكرر القيمة الدفترية

 EBITDA/٢5.٩٩١8.٩٣١5.58١٣.56قيمة الشركة

4.٣٪4.٢٪٣.5٪4.١٪عائد توزيع الربح

١5.٢٪١5.٠٪١١.٠٪4.7٪العائد على األصول

١8.٢٪١8.5٪١4.٠٪6.٢٪العائد على حقوق المساهمين
المصدر: الجزيرة كابيتال، تقارير الشركة



البيانات المالية األساسية
مليون ريال سعودي

٢٠٢٠ ٢٠١8٢٠١٩)ما لم يحدد غير ذلك(
)متوقع(

 ٢٠٢١
)متوقع(

٣٩٣.75٩4.٠6٢٣.١64٣.١المبيعات
٣.٢٪4.٩٪5٠.٩٪-٢٩.٠٪نسبة النمو ٪
٩٩.٢٢٢٩.٩٢7٠.8٢76.5إجمالي الربح
66.٢١٩٠.٠٢٣٣.٩٢٣8.8صافي الربح
٠.55١.58١.٩5١.٩٩ربح السهم*

املصدر: تقارير الرشكة، أبحاث الجزيرة كابيتال، *بعد رفع رأس املال

النسب الرئيسية
٢٠١8٢٠٢٠ ٢٠١٩

)متوقع(
 ٢٠٢١
)متوقع(

4٣.٠٪4٣.5٪٣8.7٪٢5.٢٪هامش إجمالي الربح
٣7.١٪٣7.5٪٣٢.٠٪١6.8٪هامش صافي الربح

١4.٢١٣.٩غ/مغ/ممكرر الربحية
١.٩١.٩غ/مغ/ممكرر القيمة الدفترية

 EBITDA ٩.٩٩.6غ/مغ/ممكرر قيمة الشركة إلى
١٢.٢٪١٢.٠٪٩.8٪٣.٣٪العائد على األصول

١٣.4٪١٣.٣٪١٠.٩٪4.٠٪العائد على حقوق المساهمين

نسبة الملكيةكبار المساهمين
٢٣.٢٪شركة راشد للتنمية المحدودة

8.١٪األمير سلطان سلمان عبد العزيز آل سعود
6.١٪األمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

املصدر: تداول، الجزيرة كابيتال 

زيادة المراكز

33.30السعر المستهدف )ريال سعودي(

2١.١%التغير
المصدر: تداول *األسعار كما في ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠

بيانات السوق الرئيسية 
٣.٣٣الرسملة السوقية )مليون(

٢6.١٪التغير منذ بداية العام إلى تاريخه
٢4.٠/٣4.٢السعر األعلى - األدنى خالل 5٢ أسبوع

١٢٠.٠عدد األسهم القائمة )مليون(
املصدر: تقارير الرشكة، الجزيرة كابيتال
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٢٠١٤
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٢٠٢٠
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٢٠٢٣
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٢٠٢٥
(متوقع)

األسمنت الرمادي األسمنت األبيض هامش إجمايل الربح

نظرة عامة على الشركة: لدى الشــركة مصنعين في الرياض، مصنع “األسمنت األبيض” ومصنع “أسمنت الرياض”، 

ولديهــا ٣ خطــوط إنتاج بقدرة إنتاج إجمالية تتراوح ما بين ٢.6 إلى ٣.6 مليون طن. )١( خط إنتاج أســمنت الرمادي 

بقدرة إنتاجية ١.65 مليون طن سنويا. )٢( خط إنتاج أسمنت أبيض بقدرة إنتاجية ٣٠٠ ألف طن سنويا. )٣( خط إنتاج 

يمكنه إنتاج أســمنت الرمادي بقدرة إنتاجية تصل إلى ١65 مليون طن أو إنتاج أســمنت أبيض بقدرة إنتاجية عند 65٠ 

ألف طن سنويا.

نبدأ تغطيتنا لشركة األسمنت األبيض السعودي بتوصية “زيادة مراكز” وبسعر مستهدف 33.30 ريال سعودي للسهم. 
ارتفع صافي الربح في العام ٢٠١٩ بنســبة ١87.٢٪ عن العام الســابق ليصل إلى ١٩٠.٠ مليون ريال سعودي من ٢.66 
مليون ريال سعودي في ٢٠١8، كما يتوقع أن يرتفع صافي الربح بنسبة ٢٣.١٪ في العام ٢٠٢٠ بدعم من ارتفاع قروض 

الرهن العقاري والتي سجلت ارتفاع بنسبة 85.7٪ خالل الربع الثاني ٢٠٢٠ عن الربع المماثل من العام السابق.

تحسن أســعار البيع للطن وحجم المبيعات في العام 20١٩ يدعم نمو المبيعات بمقدار خانتين: كانت مبيعات 
األســمنت األبيض الســعودي في العام ٢٠١٩ عند 5٩4.٠ مليون ريال سعودي )ارتفاع  5٠٪ عن العام السابق( نتيجة 
ارتفاع أســعار البيع للطن بنسبة 5١.6٪ عن العام الســابق وحجم المبيعات بنسبة ١4.٩٪ خالل نفس الفترة ألسمنت 
الرياض، بالرغم من انخفاض مبيعات األســمنت األبيض بنســبة 5.6٪ خالل نفس الفتــرة. 8١٪ من إجمالي المبيعات 
جاءت من أســمنت الرياض التي تقوم بإنتاج األســمنت الرمادي وحققت األسمنت األبيض ١٩٪ المتبقية. ارتفع هامش 
صافي الربح للعام ٢٠١٩ بمقدار ١5١ نقطة أساس إلى ٣٢.٠٪ من ١6.8٪ ومن المتوقع أن يصل إلى ٣7.5٪ في العام 
٢٠٢٠، جاء معظم ارتفاع الهامش خالل ٢٠١٩ من ارتفاع متوسط سعر البيع للطن من ١٢7.4 ريال سعودي في العام 
٢٠١8 إلى ١٩٣.٢ ريال سعودي.  عموما، نتوقع أن يأتي ارتفاع هامش صافي الربح خالل العام ٢٠٢٠ في معظمه من 
انخفاض تكلفة الطن إلى ١٣٩.6 ريال سعودي من ١46.٩ ريال سعودي في العام ٢٠١٩. بلغت الحصة السوقية لشركة 
أسمنت الرياض )المملوكة لشركة األسمنت األبيض( 5.٠٪ خالل اإلثني عشر شهرا السابقة، مقارنة بالشركات ذات نفس 
مســتوى الطاقة اإلنتاجية، أسمنت المدينة )5.7٪(، أسمنت المنطقة الشرقية )4.6٪(، أسمنت المنطقة الشمالية )8.٢٪(، 

أسمنت العربية )٠.٪5(.

تنبئ التدفقات النقدية عن توزيع أرباح في الســنوات المالية 2020 و202١: نتوقع أن تحقق الشــركة تدفقات 
نقدية جيدة من التشــغيل بحيث تكون أكثر من كافية لتوزيع األرباح. يتوقع أن تحقق شركة األسمنت األبيض السعودي 
تدفق نقدي في ٢٠٢٠ بقيمة ٢٩٩.7 مليون ريال سعودي و٣١4.١ مليون ريال سعودي في٢٠٢١. قامت الشركة بتوزيع 
أرباح عن النصف األول ٢٠٢٠ بقيمة ٠.75 ريال سعودي للسهم، ومن المتوقع أن توزع أرباح عن النصف الثاني ٢٠٢٠ 

بقيمة ١.٠٠ ريال سعودي للسهم.

ديسمرب 2020

رشكة األسمنت األبيض
تقرير قطاع األسمنت | اململكة العربية السعودية 
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أهم محفزات االرتفاع خالل األعوام القادمة تأتي من تحســن الطلب ومن الزيادة المتوقعة في معدالت التشــغيل: سجلت الشــركة حجم مبيعات عند ٢.١ مليون طن خالل فترة ١٠ 
شهور األولى ٢٠٢٠ بزيادة ١.٢٪ من ١.٩8 مليون طن في الفترة المماثلة من العام السابق، بينما سجل قطاع األسمنت زيادة بنسبة ٢٢.6٪ خالل نفس الفترة. انخفضت حصة الشركة من سوق 
إرســاليات األســمنت خالل فترة ١٠ شهور األولى ٢٠٢٠ إلى 5.٢٪ من 5.٩٪ في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث تأثرت بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد - ١٩”. من هنا، 
ونظرا لتحسن الطلب على األسمنت في المنطقة وزيادة نشاط اإلنشاء، نتوقع أن ترتفع معدالت التشغيل لدى الشركة. تشير أرقامنا إلى معدل تشغيل للشركة خالل فترة ١٠ شهور األولى ٢٠٢٠ 
بحدود 7٢٪، بينما نتوقع أن يرتفع المعدل إلى 85٪ خالل العامين القادمين. من جانب آخر، نظرا ألن الطاقة اإلنتاجية ألحد خطوط اإلنتاج لدى الشركة تصل إلى ١.65 مليون طن من األسمنت 
الرمادي أو 65٠ ألف طن من األســمنت األبيض وهي أقل من إنتاج األســمنت الرمادي بنسبة 6٠٪، نعتقد أن تكلفة إنتاج الطن من األسمنت األبيض أعلى بكثير من األسمنت الرمادي. على عكس 
األســمنت الرمادي، ال يوجد لألسمنت األبيض )الذي يســتخدم عادة في الديكور والمباني المعمارية الفاخرة( سقف سعري على سعر البيع من الحكومة. لذلك، فإن توقعات تحسن أنشطة البناء 
خالل الفترة القادمة يمكن أن ينعكس بشــكل إيجابي على أســعار البيع في المستقبل وهامش إجمالي الربح.  يتراوح متوسط سعر بيع طن األسمنت األبيض من 6٠٠ إلى 75٠ ريال سعودي )ما 

يقارب ٢٠٪ من إجمالي المبيعات(.

النظرة العامة والتقييم:  ارتفعت مبيعات شــركة األسمنت األبيض السعودي من األسمنت الرمادي بنسبة 75.٠٪ نتيجة زيادة كل من حجم المبيعات وسعر بيع الطن، حيث ارتفعت اإلرساليات 
في ٢٠١٩ بنســبة ١4.٩٪ إلى ٢.4 مليون طن ومن المتوقع أن تصل إلى ٢.5 مليون طن في ٢٠٢٠. كما ارتفع ســعر الطن في ٢٠١٩ عن العام الســابق بنسبة ٣٠.7٪ إلى ١٩٣.٢ ريال سعودي 
ومن المتوقع أن يصل إلى  ٢٠٠.٠ ريال ســعودي في  ٢٠٢٠. عموما، انخفضت مبيعات األســمنت األبيض في  ٢٠١٩ عن العام السابق بنسبة 5.٩٪. تحسن هامش إجمالي الربح بشكل جيد في  
٢٠١٩ إلى ٣8.7٪ مقابل ٢5.٢٪ في  ٢٠١8، ومن المتوقع أن يصل إلى 4٣.5٪ في  ٢٠٢٠. ارتفع مخزون الكلنكر لدى أســمنت الرياض في أكتوبر ٢٠٢٠ عن الشــهر المماثل من العام الســابق 

بنسبة ١77٪ إلى ١.6 مليون طن، مما يغطي أكثر من 65٪ من مبيعات آخر إثني عشر شهر.

أعطينا وزن نسبي 6٠٪ للتقييم على أساس خصم التدفقات النقدية، ووزن نسبي ٢٠٪ لكل من مضاعف ربح السهم ومضاعف قيمة الشركة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة واالستهالك 
واإلطفاء المتوقعان للســنة المالية ٢٠٢١ عند ١5.٠ و١٠.٠ مرة على التوالي، يعتمد تقييمنا على طريقة خصم التدفقات النقدية لمدة خمس ســنوات على التدفقات النقدية المباشرة؛ وذلك حتى 

نقلل من حساسية تقييمنا للقيمة النهائية مع االفتراضات الرئيسية التالية:

حساب معدل النمو النهائي عند 5.٢٪.	 

معامل بيتا أسبوغي بمقدار ٠.86٠ )بلومبرغ(.	 

حساب معدل العائد الخالي من المخاطر عند ٢.٢٣٪.	 

إجمالي مخاطر السوق المالية السعودية عند ٩.٢٣٪.	 

تم استخدام نموذج تسعير األصول الرأسمالية لحساب تكلفة رأس المال عند 8.٩٪.	 

حساب تكلفة القروض عند 5.٣٪.	 

حساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال عند 6.٩٪.	 

بناء على تقديراتنا، نبدأ تغطيتنا لشركة األسمنت األبيض السعودي “زيادة مراكز”  وبسعر مستهدف 33.30 ريال سعودي للسهم.

النقدية المخصومة)مليون ريال سعودي( 2025 متوقع2024 متوقع2023 متوقع2022 متوقع202١ متوقع2020 متوقعالتدفقات 

٣٢5.5 ٣٢5.٩ ٣٢5.٣ ٣١٩.6 ٣١4.٣ ٢٩٩.6 التدفق النقدي املستقبيل
4,7٠5.٢      القيمة املستدامة

5.٢ 4.٢ ٣.٢ ٢.٢ ١.٢ ٠.٢ عدد السنوات
٠.6 ٠.7 ٠.7 ٠.8 ٠.٩ ١.٠ معامل الخصم

٢٠٢.8 ٢٢٢.5 ٢4٣.4 ٢6٢.١ ٢8٢.5 ٢٩5.١ القيمة الحالية للتدفق النقدي الحر
٢,٩٣١.4      القيمة الحالية للقيمة املستدامة

 4,4٣٩.8
)١٠.١(صايف الديون

4,4٢٩.7 اإلجمايل
36.٩ السعر املستهدف

لعادلةملخص التقييم ا لقيمة  )%(ا املرجحالوزن  الوزن 

النقدية المخصومة ٢٢.١ 6٠٪٣6.٩ التدفقات 
الربحية 6.٠ ٢٠٪٢٩.8 مكرر 

EBITDA/ الرشكة  قيمة  5.5 ٢٠٪٢7.5 مكــرر 
سعودي( )ريال  شهر   ١2 آلخر  املستهدف  للســعر  املرجح  33.6 املتوســط 

للسهم( سعودي  )ريال  الحايل  السوق  ٢7.8ســعر 
املتوقعة الرأسمالية  2١.١%  األرباح 
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أهم البيانات المالية لشركة األسمنت األبيض

٢٠٢٣ متوقع٢٠٢٢ متوقع٢٠٢١ متوقع٢٠٢٠ متوقع٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩المبلغ بالمليون ريال السعودي؛ ما لم يحدد غير ذلك
قائمة الدخل 

874.68٠١.4554.4٣٩٣.75٩46٢٣.١64٣.١658.٣665.4المبيعات
١.١0%2.40%3.20%4.٩0%50.٩0%-2٩.00%-30.80%-8.40%-7.30%التغير السنوي
-٣8٢.١-٣77.6-٣66.6-٣5٢.4-٣64.١-٢٩4.4-٣٣6.٩-455.١-4٣١.٣تكلفة المبيعات

44٣.٢٣46.٢٢١7.5٩٩.٢٢٢٩.٩٢7٠.8٢76.5٢8٠.7٢8٣.٣إجمالي الربح
-٣-٣-٢.٩-٢.8-٢.7-٢.6-٢.5-٣.٣-٣.٣مصروفات البيع والتوزيع

-٢6.7-٢6.4-٢5.8-٢5-٢١-١7.٩-٢8.5-٣٢.١-٣١.١المصاريف العامة واإلدارية
٠.4٠.4٠.5٠.5-٠٠٠.8١.6١.6)الخسائر(/ األرباح األخرى - صافي

4٠8.٩٣١٠.8١87.٣8٠.4٢٠4.6٢4٣.4٢48.٢٢5١.8٢54الربح من العمليات
0.٩0%١.40%2.00%١٩.00%١54.60%-57.١0%-3٩.70%-24.00%-١١.30%التغير السنوي

٣88٢٩١.6١68.868.٣١٩4.8٢4٠.6٢45.6٢4٩.٣٢5١.7الربح قبل الزكاة
-7,٠٠6-6,٩4٠-6,8٣8-6,6٩8-4,74٣-٢,١4١-٩٩٣-5٠١-١٢٣الزكاة والضرائب

٣87.8٢٩١.١١67.866.٢١٩٠٢٣٣.٩٢٣8.8٢4٢.٣٢44.6صافي ربح الفترة
١.00%١.50%2.١0%23.١0%١87.20%-60.60%-42.40%-24.٩0%-8.٩0%التغير السنوي

قائمة المركز المالي 
األصول

٣٩.٢٢٠٩.8١٣.7٢٩.7١٠٢.4١85.7٢7١.٢٣6٠.6نقد وما في حكمه
64٩.٣6١٣.٩486.744١.6٣٩٣٣٩٠.١4٠٣.٢4١٢.84١6أصول أخرى متداولة

١,6٩6.5٠١,665.٣٠١,5٩٠.٣٠١,5٣5.٢٠١,467.8٠١,4٠8.٩٠١,٣٢7.٩٠١,٢4٩.6٠١,١74.٠٠الممتلكات والمعدات واألجهزة
8٢.87.76٠4٣.745.٩48.٢5٠.65٣.١أصول أخرى غير متداولة

٢,467.8٠٢,٣٠6.8٠٢,٠٩٢.٩٠١,٩٩٠.4٠١,٩٣4.٢٠١,٩47.4٠١,٩64.٩٠١,٩84.٢٠٢,٠٠٣.7٠إجمالي األصول
المطلوبات وحقوق المساهمين

6٣6.٩5٣7.8٣78.١٢٩5١57.8١5١١48١46.٢١44.٣إجمالي المطلوبات المتداولة
٩7.٣7٩.55٢.١٢4.7٣٣.7٣٢.6٣١.6٣٠.5٢٩.6إجمالي المطلوبات غير المتداولة

١,٢٠٠.٠٠١,٢٠٠.٠٠١,٢٠٠.٠٠١,٢٠٠.٠٠١,٢٠٠.٠٠١,٢٠٠.٠٠١,٢٠٠.٠٠١,٢٠٠.٠٠١,٢٠٠.٠٠رأس المال المدفوع
٣٣١.٣٣6٠٣6٠٣6٠٣6٠٣6٠٣6٠٣6٠٣6٠احتياطي نظامي
٠٠٠٠٣.7٣.7٣.7٣.7٣.7احتياطات أخرى

٢٠٢.4١٢٩.5١٠٢.6١١٠.8١7٩٢٠٠٢٢١.6٢4٣.7٢66.١األرباح المبقاة
١,7٣٣.6٠١,68٩.5٠١,66٢.6٠١,67٠.8٠١,74٢.7٠١,76٣.7٠١,785.4٠١,8٠7.4٠١,8٢٩.8٠إجمالي حقوق المساهمين

٢,467.8٠٢,٣٠6.8٠٢,٠٩٢.٩٠١,٩٩٠.4٠١,٩٣4.٢٠١,٩47.4٠١,٩64.٩٠١,٩84.٢٠٢,٠٠٣.7٠إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
أهم النسب المالية

نسب السيولة
١.١١.٢١.٣١.5٢.7٣.٣44.75.4النسبة الحالية )مرة(

٠.5٠.5٠.4٠.5١.١١.7٢.٣٣٣.7النسبة السريعة )مرة(
الربحية 

4٢.6٠٪4٢.6٠٪4٣.٠٠٪4٣.5٠٪٣8.7٠٪٢5.٢٠٪٣٩.٢٠٪4٣.٢٠٪5٠.7٠٪هامش إجمالي الربح 
4٢.6٠٪4٢.6٠٪4٣.٠٠٪4٣.5٠٪٣8.7٠٪٢5.٢٠٪٣٩.٢٠٪4٣.٢٠٪5٠.7٠٪هوامش الربح التشغيلي 

٣7.8٠٪٣7.٩٠٪٣8.٢٠٪٣8.6٠٪٣٢.8٠٪١7.4٠٪٣٠.5٠٪٣6.4٠٪44.4٠٪هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة 
٣6.8٠٪٣6.8٠٪٣7.١٠٪٣7.5٠٪٣٢.٠٠٪١6.8٠٪٣٠.٣٠٪٣6.٣٠٪44.٣٠٪هامش صافي الربح 
١٢.٢٠٪١٢.٢٠٪١٢.٢٠٪١٢.٠٠٪٩.8٠٪٣.٣٠٪8.٠٠٪١٢.6٠٪١5.7٠٪العائد على األصول 

١٣.4٠٪١٣.4٠٪١٣.4٠٪١٣.٣٠٪١٠.٩٠٪4.٠٠٪١٠.١٠٪١7.٢٠٪٢٢.4٠٪العائد على حقوق المساهمين 
معدل التغطية 

٢.٠٠٪٢.١٠٪٢.٣٠٪٢.4٠٪٢.6٠٪١٢.٢٠٪١٩.4٠٪٢7.٠٠٪٣٣.٩٠٪معدل الديون إلى حقوق المساهمين 
٣.١٠٪٣.٢٠٪٣.4٠٪٣.6٠٪٣.7٠٪١7.٠٠٪٢6.٩٠٪٣8.١٠٪4٩.٠٠٪معدل الديون إلى رأس المال 

١.8٠٪٢.٠٠٪٢.١٠٪٢.٢٠٪٢.٣٠٪١٠.٢٠٪١5.4٠٪١٩.8٠٪٢٣.8٠٪معدل الديون إلى األصول 
التقييمات 

٩.٩٩.6٩.٣٩.١غ/مغ/مغ/مغ/مغ/ممكرر قيمة الشركة إلى EBITDA)مرة(
٣.٢٢.4١.4٠.6١.6١.٩٢٢٢ربح السهم )ريال سعودي(

١4.4١4.١١٣.٩١٣.٩١4.5١4.7١4.٩١5.١١5.٢القيمة الدفترية للسهم )ريال سعودي(
٢7.75٢7.75٢7.75٢7.75غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مالسعر في السوق )ريال سعودي(

٣.٣٣.٣٣.٣٣.٣غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مالقيمة السوقية )مليار ريال سعودي(
6.6٠٪6.5٠٪6.5٠٪6.٣٠٪غ/مغ/مغ/مغ/مغ/معائد توزيع الربح إلى السعر 

١4.٢١٣.٩١٣.7١٣.6غ/مغ/مغ/مغ/مغ/ممكرر الربحية )مرة(
١.٩١.٩١.8١.8غ/مغ/مغ/مغ/مغ/ممكرر القيمة الدفترية )مرة(
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إدارة األصول  الوساطة  تمويل الرشكات  خدمات الحفظ  املشورة

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية ترخيص رقم )37-07076(
www.aljaziracapital.com.sa |  800 ١١6 ٩٩٩٩

ث
إدارة األبحا

إدارة الوساطة والمراكز االستثمارية

إفصاحات وإقرارات وإخالء املسؤولية

إن الغايــة من إعداد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عن الرشكة أو القطاع االقتصــادي أو املوضوع االقتصادي محل البحث، وليس الهدف تقديم توصية ببيع أو رشاء أو االحتفاظ 

بأية أوراق مالية أو أصول أخرى. بناًء عىل ما سبق، ال يأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الظروف املالية الخاصة بكل مستثمر ومدى قابليته/ رغبته بتحمل املخاطر املتعلقة باالستثمار يف 

األوراق املالية أو األصول األخرى، وبالتايل قد ال يكون مناسباً لجميع العمالء باختالف أوضاعهم املالية وقدرتهم ورغبتهم يف تحمل املخاطر. يفضل عموماً أن يقوم املستثمر بأخذ املشورة 

من عدة جهات ومصادر متعددة عندما يتعلق األمر بالقرارات االستثمارية وأن يدرس تأثري هذه القرارات عىل وضعه املايل والقانوني والرضيبي وغريه قبل الدخول بهذه االستثمارات او 

تصفيتها جزئياً أو كلياً. إن أسواق األسهم والسندات واملتغريات االقتصادية الجزئية والكلية ذات طبيعة متغرية وقد تشهد تقلبات مفاجئة بدون سابق إنذار، لذلك قد يتعرض املستثمر يف 

األوراق املالية أو األصول األخرى ملخاطر وتقلبات غري متوقعة. جميع املعلومات واآلراء والتوقعات والقيم العادلة أو األسعار املستهدفة الواردة يف التقرير مستقاة من مصادر تعتقد رشكة 

الجزيرة لألسواق املالية بأنها موثوقة، لكن لم تقم رشكة الجزيرة لألسواق املالية بتفنيد هذه املعلومات بشكل مستقل، لذلك قد يحدث أن تكون هذه املعلومات مخترصة وغري كاملة، وبناًء 

عليه تعترب رشكة الجزيرة لألسواق املالية غري مسؤولة عن مدى دقة أو صحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها الواردة يف التقرير وال تتحمل أية مسؤولية عن أية خسارة مادية أو معنوية 

قد تحدث بســبب استخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. ال تقدم رشكة الجزيرة لألسواق املالية أية ضمانات بخصوص التوقعات أو األسعار العادلة أو األسعار املستهدفة أو األرقام الواردة 

بالتقرير وجميع التوقعات والبيانات واألرقام والقيم العادلة واألسعار املستهدفة قابلة للتغيري أو التعديل بدون إشعار مسبق. األداء السابق ألي استثمار ال يعترب مؤرشاً لألداء املستقبيل. 

تقديرات السعر العادل أو السعر املستهدف والتوقعات والترصيحات بخصوص اآلفاق املستقبلية الواردة بالتقرير قد ال تحصل فعليا. قد ترتفع أو تنخفض قيمة األسهم أو األصول املالية 

األخرى أو العائد منها. أي تغري يف أسعار العمالت قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي عىل قيمة/عائد السهم أو األوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يحصل املستثمر عىل مبلغ أقل من املبلغ 

األصيل املستثمر يف حاالت معينة. بعض األسهم أو األوراق املالية قد تكون بطبيعتها قليلة السيولة / التداول أو تصبح كذلك بشكل غري متوقع يف ظروف معينة وهو ما قد يزيد املخاطرة 

عىل املستثمر. قد تطبق رسوم عىل االستثمارات يف األسهم. تم إعداد هذا التقرير من قبل موظفني متخصصني يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية، وهم يتعهدون بأنهم وزوجاتهم وأوالدهم 

ال يمتلكون أسهماً أو أوراق مالية أخرى يتضمنها هذا التقرير بشكل مبارش وقت إصدار هذا التقرير، لكن كاتبو هذا التقرير و/او زوجاتهم / أوالدهم قد يمتلكون أوراق مالية / حصص 

يف الصناديق املفتوحة للجمهور املستثمرة يف األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير كجزء من محفظة متنوعة والتي تدار من قبل طرف ثالث. تم إعداد هذا التقرير بشكل منفصل ومستقل 

من قبل إدارة األبحاث يف رشكة الجزيرة لألســواق املالية ولم يتم إطالع أي أطراف داخلية أو خارجية قد يكون لها مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف محتويات هذا التقرير قبل النرش، 

ما عدا أولئك الذين يســمح لهم مركزهم الوظيفي بذلك، و/أو األطراف الرابعة الذين التزموا باتفاقية الحفاظ عىل رسية املعلومات مع الجزيرة كابيتال. قد تملك الجزيرة كابيتال و/أو 

الرشكات التابعة لها حصصا يف األوراق املالية املذكورة يف هذا التقرير بشكل مبارش، أو بشكل غري مبارش عن طريق صناديق استثمارية تديرها و/أو ضمن صناديق استثمارية تدار من 

قبل أطراف ثالثة. قد تكون إدارة املرصفية االســتثمارية للجزيرة كابيتال يف طور املباحثات للحصول أو حصلت فعالً عىل صفقة أو صفقات من قبل الرشكات موضوع هذا التقرير. قد 

يكون أحد أعضاء مجلس اإلدارة يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية أو أحد مدرائها التنفيذيني، أو أكثر من فرد واحد، عضو / أعضاء يف مجلس إدارة أو اإلدارة التنفيذية يف إحدى الرشكات 

املذكورة يف هذا التقرير أو الرشكات التابعة لها. ال يســمح بنســخ هذا التقرير أو أي جزء منه للتوزيع ألي جهة سواًء داخل أو خارج اململكة العربية السعودية بدون الحصول عىل إذن 

خطي مسبق من رشكة الجزيرة لألسواق املالية. عىل األفراد والجهات املتلقية لهذا التقرير االلتزام بهذه القيود، والقبول بهذا التقرير يعني قبول االلتزام بالقيود السابقة.

رئيس إدارة األبحاث

طلحة نزر
+966 11 2256250

t.nazar@aljaziracapital.com.sa

محلل أول

جاسم اجلبران
+966 11 2256248

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

محلل

عبدالرحمن املشعل
+966 11 2256374

A.Almashal@Aljaziracapital.com.sa

محلل

فيصل السويلمي
+966 11 2556115

F.alsuweilmy@aljaziracapital.com.sa

املدير العام إلدارة أعمال الوساطة واملبيعات

عالء اليوسف 
+ 966112256060

a.yousef@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - 
رئيس اإلدارة الدولية واملؤسسات

أحمد سلمان 
+966 11 2256201 

a.salman@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - املنطقة الشرقية ومنطقة 
القصيم 

عبد اهلل الرهيط
+966 16 3617547

 aalrahit@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد - مجموعة خدمات الوساطة 
واملبيعات في املنطقة الوسطى واملنطقة الغربية

سلطان إبراهيم املطوع
+966 11 2256364

 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa


