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:الرئيسيةطالنقا

مسئوليةاتذكشركةالرياضمدينةفيوالتسويقللبناءالوطنيةالشركةتأسست
عامفيمقفلةسعوديةمساهمةشركةإلىتحولتثمومنهـ1420عاممحدودة

نمويفأسهمهاتداول وتمالسعوديةتداول فيالشركةأسهمإدراجتموقدهـ1434
.م2017العاممنذاملوازيةالسوق –

الجملـةـارةتجفـيللشـركةالتجـاري السـجلحسـبالحالـيالرئيسـيالنشـاطيتمثـل
األجهزةو والصناعيــةاليدويــةوالعــددواألخشابالحديــد(البنــاءمــوادفـيوالتجزئـة

يماويــةالكواملــوادالدهانــاتالديكــور وأعمــالللمبانــيعامــةومقاوالتاإللكترونية
.الدعائيــةوالهدايــا

مقابلریالمليون 204بلغتايراداتم2020املاليالعامخاللالشركةحققت
و(إيجابي)بتغيرریالمليون 170بلغتوالتى2019السابقاملاليللعامايرادات

البناءموادمنالبيعمعدلزيادةالىذلكويرجع%20بنسبةریالمليون 34قدره
.م2020عاممناألخيرالربعخاللالسكراباسعارارتفاعووالحديد

كبيربشكلالنموسيدعمالوسطىاملنطقةفيالجيدالشركةموقعأننعتقد.
الرياضفياملشاريعمناملستفيدينأكبرمنستكون الشركةأننعتقدلذلك،

.ملناطقاهذهإلىالوصول وسهولةاالستراتيجياملوقعبسبباألخرى واملناطق

2020ديسمبرفي:للشركةالتوسعيةالخططيدعم2020العامفياملالرأسزيادة،
رأسزيادةيفاإلدارةمجلستوصيةعلىالتسويقوللبناءالوطنيةالشركةوافقت

أسهمتوزيعطريقعنريالمليون 120إلىريالمليون 60من%100بنسبةاملال
سهملكلسهم(1)يعادلبمااملبقاةواألرباحاألخرى االحتياطياتمنمجانية
رأسقاعدةتعزيزإلىاملالرأسزيادةتهدف.املالرأسمن%100وبنسبةمصدر

.اليةاملاملالءةعلىوالحفاظاملســتقبليةوالتوســعاتالنمولدعمالشركةمال

التنافسيةوامليزةالقوةنواحي

متميزةصناعيةمواقعفيحديثةتصنيعمعداتاستخدام.
للشركةالتشغيليةالعملياتحجم.
والصناعةاإلنشاءاتقطاعيفيجديدةمنتجاتاطالقفيالخبرة.
والجملةالتجزئةقطاعفياإلستراتيجيةالعالقات.

:املخاطرةعواملأهم

أسعارهاوتقلبالخاماملوادبتوفرمتعلقةمخاطر.
املنتجاتعلىبالطلبمتعلقةمخاطر
الرئيسييناملوردينعلىاالعتماد
التنافسيةبالبيئةمتعلقةمخاطر
والتصديرباالستيرادمتعلقةمخاطر
البضائعمنمناسبمخزونحجمعلىالحفاظمخاطر
والتنفيذالتوسعاستراتيجيةتحقيقعلىالشركةقدرةعدممخاطر

بيانات السوق الرئيسية
مليون ريال   3,552.0(مليون )الرسملة السوقية 

12/30/2020 465.0أسبوع52السعر األعلى خالل 
9/10/2020 108.5أسبوع52السعر األدنى خالل 

بداية السنة  405.2أداء السهم
 12.0(مليون )عدد األسهم القائمة 

تقارير ومعلومات الشركة: املصدر* 

تحت املراجعة

ريال سعودي298م2021سبتمبر 8السعر الحالي كما في 

ريال سعودي-:السعر املستهدف

%-بوطاه\التغير املتوقع في السعر صعودا 

كبار املساهمين

االسم 
عدد األسهم 

(  مليون )
ية نسبة امللك

8.0967.44فهد ثنيان فهد الثنيان 

تقارير ومعلومات الشركة: املصدر* 

التغير في رأس املال-إجراءات الشركة 

60(  مليون ريال )رأس املال السابق 

6( مليون )عدد األسهم قبل التغير 

%100نسبة التغير 

120(  مليون ريال)رأس املال بعد التغير 

12( مليون )عدد األسهم بعد التغير 

7/15/2020تاريخ اإلعالن 

تقارير ومعلومات الشركة: املصدر* 
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جريدة االقتصادية -تقرير عن حجم قطاع التشييد والبناء في اململكة : مصادر معلومات السوق *
.جريدة الوطن–و تقرير عن ارتفاع أسعار مواد البناء 

:ملحة عامة عن الشركة الوطنية للبناء والتسويق

ومن ثم تحولت إلى شركة م1999=هـ 1420في مدينة الرياض كشركة ذات مسئولية محدودة عامالشركة الوطنية للبناء والتسويقتأسست
انوي وقد تم إدراج أسهم الشركة لدى هيئة سوق املال السعودية وتم تداول أسهمها في السوق الث. م2013= هـ 1434مساهمة سعودية مقفلة في عام 

.م2017منذ العام " نمو"

يوجد لدى الشركة العديد من املصانع في منطقة الرياض التي تنتج من خاللها منتجاتها وهي كالتالي:

/ملك 
مستأجر

الطاقة اإلنتاجية املوقع املنتجات

مستأجر .طن سنويا10,000 السلي-الرياض  .يقــوم هــذا املصنــع  بإنتــاج األحبار الصناعيــة وطــالء املعــادن وامللمعــات الصناعيــة مصنع األحبار

ملك
متوسط 

.سنويا 2م100,000
هيت-الرياض 

نــي ينفــذ جميــع يقــوم هــذا املصنــع بتشــكيل األملنيوم والزجــاج والحديــد املشــغول والــذي يشــتمل علــى فريــق ف
والحديــد األجوف التصاميــم والتركيبــات مــن الواجهــات واألبواب والنوافــذ واملطابــخ وجميــع تركيبــات األملنيوم

.املشــغل

مصنع 
األملونيوم

ملك .طن سنويا100,000 هيت-الرياض 
إضافــة الى  .ول الحديــد وتقطيعــه وإعــادة بيعــه كمــا يقــوم بتركيــب الحديــد املشــغباســتعداليقــوم هــذا املصنــع 

.صناعــة البراميــل والعبــوات املعدنــية بجمــع  قياســاتها
مصنع الحديد

ملك ألف طن300,000 الخرج-الرياض 

يحتوي املصنع  .2م100,000شركة مملوكة بالكامل في مدينة الخرج الصناعية بالرياض على مساحة أكثر من 
ميغا25على محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 

:إضافة إلى ثالثة خطوط إنتاج
.ألف طن300بطاقة سنوية ( بيليت)خط إلنتاج مكورات الحديد •
ألف طن والخط قيد التشغيل 300بطاقة سنوية قدرها  :(Rebar)خط إلنتاج حديد التسليح•

.م2021التجريبي ويقدر أن يباشر االنتاج التجاري في الربع الرابع من العام الحالي 
ألف طن والخط قيد 200بطاقة سنوية قدرها (: Steel-Structure)خط إلنتاج الحديد التجاري •

.م2021التركيب ويقدر أن يباشر االنتاج التجاري في الربع الرابع من العام الحالي 

شركة أجيج 
لصناعة 
الصلب 

ومشتقاته 

:سوق متنامي الطلب على مواد البناء

وأن يعتبر القطاع العقاري أحد أهم القطاعات االقتصادية في البالد، ومن القطاعات التي تعنى بها الحكومة ملعالجة أزمة اإلسكان، خص 
ً
سوق مواد وصا

من هنا . اة بجميع أنحائهالبناء والتشييد في اململكة يشهد نمو ملحوظ نتيجة الزيادة في حجم القروض العقارية باإلضافة الى مشاريع التطوير املتعدد
سمنت القياسية لل تبدو الحاجة امللحة واملتنامية ملواد البناء كي تستطيع تلبية العمليات اإلنشائية املستمرة، وهو ما يفسر معدالت االستهالك

.والحديد والسيراميك والحجر والزجاج وغيرها من املواد البناء

 في املائة على أساس سنوي ليبلغ نحو 0.2بنحو 2020بحسب االحصائيات املنشورة، ارتفع حجم قطاع التشييد والبناء خالل الربع الثالث من عام
اد البناء، إلى وتعتبر املشاريع الكبيرة هي املحرك األكبر لنمو الطلب في صناعة مو . في املائة4.9مليار ريال، بنسبة مشاركة في الناتج املحلي تعادل 30.16

 هدف رؤية 
ً
ببناء مليون وحدة سكنية جديدة على مدى السنوات الخمس املقبلة، على 2030جانب تطوير قطاع الترفيه والسياحة  والفندقة وأيضا

 ال شك فيه. رأس قائمة هذه املشاريع
ً
 واقعا

ً
.وبالنظر إلى ذلك، يصبح تزايد الطلب على مواد البناء في اململكة أمرا

:ارتفاع أسعار مواد البناء في السعودية% 40

 مليارا، ونموها على أساس سنوي بنهاية 13، فبرغم ارتفاع قيمة الواردات إلى أكثر من 2021سجلت سوق مواد البناء املحلية تباينا الفتا خالل العام
حسب طبيعة % 40و% 4يوليو املاض ي إال أن أسعار املواد اإلنشائية قفزت إلى مستويات قياسية خالل يوليو املاض ي على أساس سنوي، وتراوحت بين 

ريال، وكان أعلى نمو سعري من 3505.45نحو 2021مسجال خالل يوليو29.39%مم وطني بنسبة 18حيث ارتفع طن حديد تسليح . املواد اإلنشائية
.2021ويوليو 2020خالل فترة املقارنة بين يوليو 40.7%نصيب الخشب الروماني، حيث ارتفع بنسبة 

 ونات املواد ز مخيعود هذا االرتفاع إلى اإلغالق خالل فترة الجائحة باإلضافة الى مغادرة العمال أو انتقالهم إلى أماكن أخرى أدت ألغالق عدد كبير من
.العالقة في املستودعات



تقرير بدء التغطية-الشركة الوطنية للبناء والتسويق

خاص وسري للغاية

3 م 2021سبتمبر 

:م والعوامل املؤثرة فيها2020األداء املالي للشركة خالل العام املالي 

و قدره ( إيجابي) بتغير ریالمليون 170و التى بلغت 2019مليون ریال مقابل ايرادات للعام املالي السابق 204م ايرادات بلغت 2020حققت الشركة خالل العام املالي
.م2020ويرجع ذلك الى زيادة معدل البيع من مواد البناء والحديد و ارتفاع اسعار السكراب خالل الربع األخير من عام % 20بنسبة ریالمليون 34

 مليون ريال وبتكلفة تعادل 36,5م قامت الشركة ببيع مخزون حديد خردة مجهزة وأحبار طباعة لشركة مصنع العربات واألشغال الحديدة بمبلغ 2020خالل العام
.  مليون ريال25

 م2020وهي زيادة متناسبة مع زيادة االيرادات خالل عام % 19سعودي بنسبة زيادة تعادل ریالمليون 29م بحوالي 2020ارتفعت تكلفة املبيعات للعام املالي.

 ويعود سبب % 275و بنسبة زيادة ریالمليون 17: سعودي بارتفاع عن العام السابق قدره ریالمليون 23م 2020كما بلغ صافى الربح بعد الزكاة من النشاط للعام
:االرتفاع في االرباح من النشاط إلى ما يلي

.ریالمليون 7نصيب الشركة من أرباح استثمارات في شركات تابعة بمبلغ وقدره 1.

سعوديریالمليون 4,5أرباح بيع أصول ثابتة بمبلغ وقدره 2.

 ير مليون ریال سعودي ويعود سبب ذلك إعادة تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة حيث تم اثبات أرباح غ44م 2020كما بلغ صافي الدخل الشامل للعام الحالي
م2020لعام ریالمليون 20محققة بلغت 

 سعوديریال0.51ریال سعودي بينما كانت ربحية السهم للعام السابق 1.94كما بلغت ربحية السهم لهذا العام.

أهم البيانات املالية

(مليون ريال)
ةالسنة املاليةالسنة املاليةالسنة املالي

201820192020

 205.0 170.8 167.1املبيعات

%20.0%2.2النمو ٪ 
 23.3 6.2 24.1صافي الربح 

%274.8%74.2-النمو ٪
 1.94 0.52 4.02ربح السهم 

تقارير ومعلومات الشركة: املصدر* 
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:توقعات إيجابية ملبيعات الشركة خالل الفترة القادمة
:الشراكات  الجديدة للشركة والتي بدورها سوف تحسن اإليرادات وربحية الشركة خالل الفترة القادمة/تم اإلعالن عن عدد من املشاريع

 مليون ريال180بيع كتل حديد بقيمة:
 مليون ريال على ان يتم تنفيذ العقد 180تم اإلعالن عن بيع كتل حديد من تصنيع شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته لشركة حديد الراجحي بقيمة

.2021سيكون للعقد أثرا ماليا ايجابيا على مبيعات وارباح الشركة خالل النصف الثاني من العام الجاري . خالل ستة اشهر من تاريخه

 مليون ريال 100تأسيس صندوق استثماري خاص برأس مال يبلغ
 الف متر مربع 250مليون ريال يهدف الصندوق إلى تطوير ارض على مساحة 100تم اإلعالن عن اتفاقية لتأسيس صندوق استثماري خاص برأس مال يبلغ

من راس مال % 50مليون ريال وتشكل حصه الشركة الوطنية للبناء و التسويق 440، وتحويلها إلى فلل سكنية ، بقيمة إجمالية تصل إلى باالحساء
.2021علما بأن االثر املالي االيجابي سوف يظهر خالل الربع الرابع من عام. الصندوق 

 ريال سعودي ( 45,000,000) توقيع اتفاقية تسهيالت مصرفية بقيمة
 خمسة واربعون مليون ريال ( 45,000,000) تم اإلعالن عن توقيع اتفاقية تسهيالت مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مع بنك الرياض بقيمة

ع الرابع من عام علما بأن االثر املالي سوف يظهر خالل الربسعودي وسوف تستخدم هذه التسهيالت في تمويل رأس املال العامل وتعزيز نشاط الشركة
2021.
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فعلي-2020فعلي-2019فعلي-2018قائمة الدخل 

 204,956,368 170,804,832 167,122,790اجمالي االيرادات

(184,053,433)(154,921,176)(136,075,548)تكلفة االيرادات

 20,902,935 15,883,656 31,047,242مجمل الربح

(6,114,511)(3,058,652)(3,022,864)مصروفات عموميه وإدارية

 23,322,342 6,222,462 24,117,308صافي الدخل 

فعلي-2020فعلي-2019فعلي-2018قائمة املركز املالي 

املوجودات

 29,561,009 70,438,944 74,743,078مجموع املوجودات املتداولة

 211,820,262 106,809,586 97,015,751مجموع املوجودات الثابتة

 241,381,271 177,248,530 171,758,829مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

 67,906,634 43,416,126 42,447,257مجموع املطلوبات املتداولة

 3,997,395 4,417,880 1,873,839مجموع املطلوبات الغير متداوله

 71,904,029 47,834,006 44,321,096مجموع املطلوبات

 169,477,242 129,414,524 127,437,733حقوق الشركاء

 241,381,271 177,248,530 171,758,829مجموع املطلوبات وحقوق الشركاء

فعلي-2020فعلي-2019فعلي-2018النسب املالية 
نسب السيولة
 0.44 1.62 1.76(مرة)نسبة التداول 

 0.43 0.82 1.02(مرة)نسبة السيولة السريعة 

الربحية
%10.2%9.3%18.6هامش إجمالي الربح 

%7.2%7.5%16.8هوامش الربح التشغيلي 

%11.4%3.6%14.4هامش صافي الربح

%9.7%3.5%14.0العائد على األصول 

%13.8%4.8%18.9العائد على حقوق املساهمين 

%20.0%2.2-نسبة نمو اإليرادات 

%89.8%90.7%81.4نسبة التكاليف املباشرة الى اإليرادات 

معدل التغطية
 0.42 0.37 0.35معدل الديون الى حقوق املساهمين 

 0.60 0.80 0.74معدل الديون إلى رأس املال 

التقييمات
 181.19 671.45 50.95(مرة) EV/EBITDAمكرر 

 1.94 0.52 4.02(س.ر)ربح السهم 
 14.12 21.57 21.24(ريال سعودي)القيمة الدفترية للسهم 

 235.35 269.03 5.47(مرة)مكرر الربحية 
 32.39 6.47 1.04(مرة)مكرر القيمة الدفترية 

:القوائم املالية التاريخية



تقرير بدء التغطية-الشركة الوطنية للبناء والتسويق

خاص وسري للغاية

5 م 2021سبتمبر 

:والتوصيةالتقييم

:التاليعنتفصيليةوقوائموبياناتالتحليلمنمزيدالنتظار للسهمالعادلةقيمةتحديديتملم

األصول بيع•
بلغمبحوالي(عالقةذاتأطراف)الحديدةواألشغالالعرباتمصنعشركةالىوقمطوسقاالتومعداتآالتالشركةباعتم2020يوليوبتاريخ•

.ريالمليون 68

:باالستحواذالخاصةالنظاميةاإلجراءاتاستكمال•
ريالمليون 180بمقابلالرئيسيناملساهمينأحدالىواململوكةومشتقاتهالصلبلصناعةأجيجمصنعبشركةالخاصةاالستحواذصفقة•

بحواليعالقةذاتأطرافتخص(مديونياتوتحويلومبانيأراض يبيع)واملبادلةاملقايضةطريقعنفيهااالستثمارقيمةسدادتموالتيسعودي
يدتوحيتملموعليهامللكيةلنقلالنظاميةاإلجراءاتاستكماليتملم(م2020)األخيرةاملاليةالقوائمتاريخوحتىسعودي،ريالمليون 172مبلغ

.عليهااملستحوذللشركةاملاليةالقوائم

:جديدةعقود•
الفترةاللخالشركةوربحيةاإليراداتتحسنسوفأنهانعتقدوالتيللشركةالجديدةالشراكات/املشاريعمنعددعنعامبشكلاإلعالنتم•

.القادمة

:البناءموادأسعارارتفاع•
للشركةاألساسيةالسلعأسعارعلىالسلبياألثرلهممام2021العامخاللالفتاتبايناكوروناجائحةبسبباملحليةالبناءموادسوق سجلت•

.عامبشكلاملاليووضعهاونتائجهاالشركةأعمالعلىسلبيتأثيرلهاسيكون والتيوالخشبواالسمنتوالنحاسكالحديد



تقرير بدء التغطية-الشركة الوطنية للبناء والتسويق

خاص وسري للغاية

6 م 2021سبتمبر 

:  ون شرح نظام التصنيف في بحوث تــيم 

أسهم الشركات محل نا بإدراج يتكون من أربع طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات التي يجمعها املحللون ويقوم نظام التقييم لديون هيكل التقييم الخاص بشركة تيم 

ء على سعر اإلغالق والقيمة العادلة التي  نحددها وإمكانية الصعودالبحث 
ً
:الهبوط ضمن إحدى املناطق التالية/بنا

%  10القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من : زيادة املراكز•

%  10القيمة العادلة تزيد أو تقل على السعر الحالي بأقل من : الحياد•

% 10القيمة العادلة تقل على السعر الحالي بأكثر من : تخفيض املراكز•

السوقي للسهم أو وجود غير مبرر في السعر/لم يتم تحديد قيمة العادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم تفصيلية أو ارتفاع استثنائي: تحت املراجعة•

.تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغيير ظروف السوق أو أية أسباب أخرى 



تقرير بدء التغطية-الشركة الوطنية للبناء والتسويق

خاص وسري للغاية

7 م 2021سبتمبر 

املسؤوليةوإخالءاإلفصاح
شراءأوببيعةتوصيتقديمالهدفوليسالبحث،محلاالقتصادياملوضوعأواالقتصاديالقطاعأوالشركةعنعامةصورةتقديمهيالتقريرهذاإعدادمنالغايةإن
بتحملرغبته/يتهقابلومدىمستثمربكلالخاصةاملاليةالظروفاالعتباربعينالتقريرهذايأخذالسبق،ماعلىبناءً .أخرى أصول أوماليةأوراقبأيةاالحتفاظأو

 يكون القدوبالتالياألخرى،األصول أواملاليةاألوراقفيباالستثماراملتعلقةاملخاطر
ً
.املخاطرتحملفيورغبتهمهموقدرتاملاليةأوضاعهمباختالفالعمالءلجميعمناسبا

أوتعهداتأيون تيمشركةتقدمال.دقتهانضمنالولكننابها،موثوقةتكون أنضاملفترمنعامة،مصادرعدةمنالبحثهذافيالواردةاملعلوماتعلىالحصول تم
علىأومضللةغيراأنهعلىأوخطأ،أيمنخاليةأوكاملةأنهاعلىاملعلوماتتلكون تيمشركةتقدموالاملطروحةواملعلوماتالبياناتبشأن(ضمنياأوصراحة)ضمانات

أيةون تيمملتتحال.مسبقإشعاردون التغييرإلىفيهواردةمعلوماتوأيالبحثهذايخضعقد.فقطالعامةاملعلوماتالبحثهذايوفر.خاصغرضأليصالحةأنها
.طريقةوبأيةشكلبأيالبحثهذامنجزءأيأوكلتوزيعأوإرسالأونسخأوتغييريجوز ال.البحثهذافيالواردةاملعلوماتتحديثبصددمسئولية
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