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 2 جع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقريررا فضال إخالء من المسؤولية
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 السعودي قطاع اإلسمنت
 نتا انخفاض المخزونات نتيجة النخفاض اال

  كما توقعنا سابقا، فقد أعلنت وزارة التجارة الغاء رسوم التصدير. ومع ذلك، فإننا نعتقد أن هناك فوائد

محدودة من هذه الخطوة نظرا للطلب الضعيف وحالة عدم االستقرار السياسي في المناطق المجاورة، 

 .وفوائض المعروض باإلضافة الى األسعار التنافسية في المنطقة

 من ..مليون طن )  6..2 يزا  يشهد فوائض في المخزون   بل  حجم المخزونات السوق ال %

مبيعات االثني عشر شهرا األخيرة(. ان الوصو  الى المستوى األمث  من المخزون ) مبيعات شهرين( 

 .سوف يستغرق وقتا في رأينا

  ( وهو2.2-شهدنا انخفاضا في حجم المخزون في شهر يناير ،)أو  انخفاض  % على أساس شهري

% على أساس 20.0-% في انتاج الكلنكر).6، ويعزى ذلك الى انخفاض بنسبة .602منذ أبري  

 .شهري(. اننا نتوقع أن يتزايد خفض االنتاج في المستقب 

  أظهرت نتائج الربع الرابع لشركتي أسمنت اليمامة والقصيم تحسنا في أسعار البيع مقارنة بالربع الثالث

متوسط(.ومع ذلك فإننا ال نتوقع أن يستمر هذا التحسن بسبب ظروف السوق % في ال20)+.602

 .القاسية

  قفزة في  اإلسمنت، سجلت أسهم قطاع 6028بعد االعالن عن مشروع نيوم والميزانية التوسعية لعام

%.وبالنسبة للوقت الراهن، فقد أبقينا على تصنيفنا 20أسعارها اذ ارتفع مؤشر قطاع المواد بنسبة 

حايد للقطاع نتيجة للطلب المنخفض  ومستويات المخزون المرتفعة وحرب األسعار بين شركات الم

 .القطاع

 :مليون طن 1.4المبيعات الشهرية لشهر يناير تبلغ 

وفقا ألحدث بيانات شهرية أفصحت عنها شركة أسمنت اليمامة، فقد انخفض اجمالي مبيعات اإلسمنت 

% على أساس سنوي في شهر يناير. وقد ارتفع اجمالي المخزون بنسبة 20.2في المملكة بنسبة 

 االثني مبيعات .% من ..مليون طن، ويمث  ذلك نسبة  6..2ص  الى % على أساس سنوي لي62.0

% على أساس سنوي ليص  الى .6األخيرة. وقد انخفض انتاج الكلنكر في المملكة بنسبة  شهرا عشر

مليون طن خال  شهر يناير. وسجلت شركتا أسمنت الرياض وأسمنت الجوف، أعلى مستوى من  2.6

أساس سنوي، على التوالي. وفي ذات الوقت، حققت شركة  % على22% و 22االنخفاض بنسبة 

% على أساس سنوي في مبيعات اإلسمنت، بينما ظلت 22.6أسمنت المنطقة الشمالية ارتفاعا بنسبة 

مبيعات شركة اإلسمنت السعودية بدون تغيير على أساس سنوي. ويمكن أن يعزى المستوى المرتفع 

تباطؤ نشاطات االنشاءات في المملكة وخفض المعروض من المخزون الى الطلب المنخفض في ظ  

من اإلسمنت بشك  محدود من قب  المنتجين السعوديين. وربما تدفع ضغوط المخزونات المرتفعة، 

فان  ،6028بعض المنتجين الى منح مزيد من حسومات األسعار. وبناء على بيانات شهر يناير 

نة بمبيعات االثني عشر شهرا األخيرة ، هي   حائ  الشركات الخمس األعلى احتفاظا بالمخزون مقار

%(.أما .22%( وأسمنت اليمامة )260%(، الشرقية )200%(، تبوك )2.2%(، نجران ) 602)

%(، 22%(،العربية ) 20الشركات الخمس األدنى احتفاظا بالمخزون ، فقد كانت   أسمنت المدينة )

   .%(6.%( وأسمنت الصفوة ) .0%(، الرياض)00القصيم)
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 6 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
ة توزيعهتا أو إعتادة ء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوز إعتادأعدت وثيقة البحث هذه من قب  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 شك  أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذ

تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قب  نشر تلك المعلومات للعموم من جانب شركة الراجحي المالية.  وقتد تتم الحصتو   عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسا  أو اإلفصاح لآلخرين عما
أو ضتمنية( بشتأن  دم أية إقرارات أو ضمانات )صتريحةية ال تقعلى 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
ات االستتثمارية ذات الصتلة ا أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشك  عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أوراق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتتقدم معلومات عامة فقط.  كم

هتا 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 مجتا  االستتثمار كمتا أن
 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

يتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أو ستتثمار آختر أو أينبغي للمستثمرين السعي للحصو  على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة ، أو ا
ليتة متن حقتق.  كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخ  متن أوراق ماالتوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تت

رتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات فتي أستعار الصترف قتد هذا 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 أق  متن مبلت  رأستمالهم المستتثمر أساستا.  ويجتوز أن يكتون  ينة.  وبناء عليهيكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخ  المتأتي من استثمارات مع

لجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراق فتي األوراق الماليتة للشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث( مصتلحة ماليتة 
شتتقات ، أو غيرهتا متن ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجت  فتي األوراق الماليتة ، وخيتارات شتراء األستهم أو العقتود اآلجلتة أو الخيتارات األخترى أو الم المالية أو االستثمارات ذات العالقة

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

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

وثيقتة متن وثتائق أية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون إشتعار مستبق.  وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمت  أي مستؤولية عتن تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه التخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث و
متا يراعتى أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحتث ليستت موجهتة إلتى أو معتدة البحث.  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسا  أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شك  أو بتأي وستيلة. ك

ما يكون مث  هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدام هتذه للتوزيع أو الستخدامها من قب  أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيث
 أو تلك الوالية القضائية.فا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجي  أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد الوثيقة مخال

 :إضافية معلومات عن اإلفصاح
 

   المالية الراجحي شركة في  التصنيف نظام شرح .4

 وعتدد الماليتة الشتركات أستهم باستتثناء تغطيتهتا إطار في األسهم لجميع المحتم  االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون صنيفت نظام المالية الراجحي شركة تستخدم
    اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى الشركات من قلي 

 .شهور 9-2 بحدود زمني أفق خال  المستهدف للمستوى السهم سعر يص  أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 20 على يزيد المستهدف سعرنا   Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-2 فترة خال  الحالي السهم سعر فوق٪ 20 و الحالي السهم سعر دون٪ 20 بين يتراوح مستوى عند السهم سعر يستقر أن نتوقع     Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-2 فترة خال  المستهدف المستوى إلى السهم سعر يص  أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 20 من أكثر المستهدف سعرنا يكون   Underweight "المراكز تخفيض"

 : تعريفات .2

 .الفترة تلك خال  المستهدف المستوى إلى معين سهم سعر يص  أن يتوقعون فهم ، أخرى وبعبارة. شهرا 9-2 بحدود يتراوح زمني أفق باعتماد محللونا يوصي  Time horizon "الزمني األفق"

 مثتا  ، المعنتي القطتاع أو للستهم ومناستبة واستع نطتاق علتى مقبولتة أستاليب بإتبتاع العادة في يتم وهذا. بتغطيتها نقوم التي األسهم من سهم لك  العادلة القيمة نقدر نحن  Fair value "العادلة القيمة"

 .SoTP األجزاء مجموع تحلي  أو DCF المخصومة النقدية التدفقات تحلي  إلى يستند الذي األسلوب ، ذلك

 عتدم جيتد بشتك  تبترر ابأسب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسهم المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد   Target price "المستهدف السعر"
 األستباب ونشترح ، الستهم لتذلك المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مث  وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة إلى األسهم من سهم سعر يص  أن احتما 
 .بذلك للقيام دفعتنا التي

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

 لالتصال
 مازن السديري

 مدير إدارة األبحاث
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