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

 

 

     

 زيادة المراكز  المحافظة على المراكز  تخفيض المراكز
ادة ز زي مراك  ال

 

    
 

 مواضيع رئيسية

 العمالة مشاكل ألن نظرا   صعبة بمرحلة الراهن الوقت في السعودي سمنتاإل قطاع يمر

 بلغ بينما المبيعات امأحج انخفضت فقد .االنشاءات قطاع على بظاللها تلقي تزال ال

 المرتفعة الواردات أحجام أثرت فقد كذلك، .االرتفاع من ةقياسي مستويات المخزون

 شركة هما جديدتين سمنتا لشركتي تناتغطي استهلينا وقد هذا، .األرباح هوامش على

 .ينبع سمنتا وشركة الجنوبية المنطقة سمنتا

 

 االستنتاجات

 غياب ظل في ضعيفة الثالث للربع اإلسمنت قطاع شركات نتائج تكون أن نتوقع اننا

 ستظل األسهم أرباح توزيعات عائدات أن إال القريب، المدى في للنمو محفزة عوامل

 العمالة، نقص أزمة من التعافي األرجح على توالي سوف الشركات أن بيد .مرتفعة

 عام نهاية لولح قبل حدوثه يتوقع ال كامل بشكل المشكلة هذه على التغلب أن عن رغما

 في نغطيها التي الشركات عدد ترفع سوف الجديدتين، للشركتين تغطيتنا ان.4102

 بين من لالختيار واسعة فرصة للمستثمرين يتيح مما شركات، سبع لىإ اإلسمنت قطاع

 .سهماأل هذه

 

 مبرراتنا

 السعر المستهدفالتقييم                               السهم                              

 لاير  04224               المراكز على المحافظة           الجنوبيةسمنت ا      

 لاير    88.5                      المراكز زيادة               ينبع      سمنت ا      

 

 

  

      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .لتقرير صدر باللغة اإلنجليزية هذا التقرير عبارة عن ملخص مالحظة:
 .اإلنجليزيةوللمزيد من المعلومات نرجو مراجعة التقرير الصادر باللغة 

 

بحوثإدارة ال  
  عبدهللا الجربوع

Tel  966 11 211 9471, aljarbooaam@alrajhi-capital.com 

السعودي  سمنتاإلقطاع   

  للمستثمرين جديدة خيارات
 شركتي تغطية في بدأنا حيث السعودية، العربية المملكة في سمنتاإل لقطاع ناتغطيت نطاق بتوسعة قمنا لقد

 في الشركات أهم من الشركتين كال وتعتبر .ينبع سمنتا وشركة الجنوبية المنطقة سمنتا شركة هما سمنتا

 شراتوالمؤ للقطاع المتميز التكلفة هيكل من ناتفيدحيث تس السعودية، العربية المملكة في اإلسمنت قطاع

 التأثير في مستمرة القريب المدى في مواتيةال غير العوامل تزال ال وبينما .للبالد االيجابية الكلية االقتصادية

 .ناآل حتى المشاكل هذه على التغلب الجنوبية المنطقة سمنتا شركة استطاعت فقد عام، بشكل السوق على سلبا  

 الطموحة، التوسعية خطتها االعتبار في خذينآ البعيد مدىال على الشركة فرص بشأن متفائلون أننا عن ورغما  

 للشركة تغطيتنا استهلينا فقد وعليه ،شراء مناسب مستوى الشركةسهم  حققحتى ي حاليا   االنتظار نفضل نناإال أ

 أظهرت فقد خر،آ جانب منو .سهمهاأ في المراكز على بالمحافظة التوصية يتضمن محايدا   تصنيفا   بتصنيفها

 انخفاضه الى وأدت القطاع على أثرت قد كانت التيو السوق بقوى السلبي التأثر بعض ينبع سمنتا شركة

لضغوط   وخاضعا   حركته في مقيدا   الشركة سهم يظل ألن بدوره أدى مما الماضية، الثالثة السنة أرباع خالل

 يتداول الشركة سهم أنب نعتقد نناإف األخيرة، ونةاآل في للشركة المنخفض المالي األداء نم وعلى الرغمالبيع. 

 يتضمن بتصنيف ينبع سمنتا لشركة تغطيتنا بدأنا فقد وعليه، .العادل سعرهمتدني مقارنة ب مستوى عند

  .سهمها في المراكز بزيادة التوصية

 ستمرارال نظرا   ،بعد المخاطر دائرة عن يبتعد لم اإلسمنت قطاع نإ :انتعاش بحوافز يبشر القريب المستقبل

 و التي تنتظر الكبيرة المشاريع نم رغمعلى ال االنشاءات، قطاع على سلبا   التأثير في العمالة نقص مشاكل

 انتعاشا   القطاع يشهد أن المحتمل فمن ذلك، عن ورغما   .و العام المقبل 4102 عام خالل االنشاءات قطاع

 عبر المملكة لىإ العمالة من جديدة أعداد ودخول أخرى مرة االنشاءات مشاريع تنفيذ وتيرة ارتفاع مع تدريجيا  

 مؤشرات هناك نإف ،جدا   جيدة ليست اإلسمنت لمبيعات الثاني الربع أرقام أن من وبالرغم .الرسمية القنوات

 في عليه كانت مامقارنة ب سنوي أساس على اإلسمنت مبيعاتتراجع وتيرة االنخفاض في  مع التحسن لبعض

 ،جدا   المرتفعة الواردات مستويات بسبب ارتفاعا   تظهر تزال ال المخزون أرصدة أن عن ورغما   .األول الربع

 ناآل استكملت قد أنها حيث القادمة، الفترة في الفائضة المخزونات هذه من الشركات تتخلص  نتوقع أن فيمكن

 وتراجع الهوامش انخفاضك الشركات تواجه تظل اآلثار الجانبية التيلكن و. منها المطلوبة االستيراد متطلبات

 .حاضرة االنتاجية الطاقة استغالل معدالت

 عن بغض النظر :الجنوبية سمنتا في المراكز على والمحافظة ينبع، سمنتا في المراكز بزيادة توصية

 المملكة من الغربية المنطقة في ينبع سمنتا شركة تواجد نإف ،مؤخرا   مبيعاتها في حدث الذي االنخفاض

 االنتاجية طاقتها استغالل التدمع زيادة بقدرة الشركة على مقرونا   الطلب فيها يرتفع التيو - السعودية العربية

 سمنتا شركة تشهد خر،آ جانب منو .المتوسط المدى خالل نموها معدل رفع الى يؤدي أن الممكن من -

 تهامة من كل في تاجاالن خطوط من عدد في جيدة بصورة العمل سير تقدم مع كبيرا   توسعا   الجنوبية المنطقة

 السعودية، العربية المملكة في اإلسمنت نتاجإل شركة أكبر الشركة هذه يجعل سوف ااكتماله فور والذي وبيشة،

 المتعلقة األنباء ورود مع السهم سعر في ارتفاع حدوث نتوقع نناإ .السعودية سمنتا شركة بذلك  متخطية

 قبل الموضوع، هذا حول األمور تتضح حتى لى أخذ الحيطةإ المستثمرين ننبه أننا غير التوسعة، بأعمال

 .محافظهم لىإ السهم هذاإضافة 

 05.6 يبلغ 4105 لعام تقديري ربح مكرر عند السعودي اإلسمنت قطاع أسهم تداول يتم :والملخص التقييمات

 ويتم .مرة 05.2 يبلغ الذيو  تداول مؤشر في االسهم لمتوسط الربح مكرر عن طفيفة بدرجة أعلى وهو مرة،

 الوقت في قليال   مرتفع أنهب يبدول مرة 01.4 يبلغ ربح مكرر عند الجنوبية المنطقة سمنتا شركة سهم تداول

 لىإ توصلنا لقد .مرة 06.1 يبلغ ربح مكرر عند يتداول ينبع سمنتا شركة سهم نإف خر،آ جانب منو .الراهن

 ،%00 بنسبة السهم سعر ارتفاع مكانيةإ ضمنا   يعني مما ينبع، سمنتا شركة لسهم لاير  5... تبلغ عادلة قيمة

 لسعر عادلة قيمة لىإ توصلنا فقد الجنوبية، سمنتا لسهم بالنسبة أما .الراهن الوقت في جاذبا   سهما   يجعلهمما 

سمنت ا شركة أن بالرغم منو %.6.6 بنسبة السهم سعر ارتفاع احتمال يعني مما لاير، 042.4 عند سهمها

 المرتفع السهم لسعر نظرا   محايدا   لها تصنيفنا جاء فقد األساسية، المقومات ناحية من قوية تعتبر الجنوبية

 يبلغ رباحاأل توزيعات على عائدا   تمنح الشركتين كلتا نإف ،وأخيرا   .السهم سعر ارتفاع امكانية ومحدودية

 المرتفعة رباحاأل هوامش بميزة انعتتمت كما( القطاع في ائدوالع مستويات أعلى من ذلك يعتبرو% )6 حوالي

                                         .االستراتيجية لمواقعهما نظرا  



 ينبع اسمنت شركة
 الصناعي –  اإلسمنت
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 2 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 أعلى من الحالي  %11              لاير  88.5            السعر المستهدف

 لاير  7827                 السعر الحالي

           

 
     

 زيادة المراكز  المحافظة على المراكز  تخفيض المراكز
ادة ز زي مراك  ال

 

    
 مواضيع رئيسية

 العربية المملكة سوق اإلسمنت في في وراسخة قوية شركة ينبع سمنتا شركة

 خالل تاجيةاالن طاقتها بتوسعة قامت و االستراتيجي، بموقعها الشركة وتتميز .السعودية

 رغمعلى الو. للمستثمرين مغر أرباح توزيعات عائد تمنح  أنها كما الماضية، السنوات

 ثقة على نناإال أ األخيرة، ونةاآل في الشركة أرباح على أثرت التيو العمالة أزمة نم

 .القادمة القليلة السنوات خالل أقوى أداء تحقق سوف الشركة أن من
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 الشركة ملخص

 منتجي وأقدم أكبر من واحدة هيو عقود، ثالثة من أكثر قبل اسمنت ينبع سستتأ

 قوية تجارية عالمة لديها. السعودية العربية المملكة في العادي البورتالندي اإلسمنت

 .السعودي اإلسمنت سوق في بخبرة عميقة وتتمتع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وللمزيد من  .خص لتقرير صدر باللغةهذا التقرير عبارة عن مل مالحظة:
 المعلومات نرجو مراجعة التقرير الصادر باللغة اإلنجيليزية.

 

 بحوثإدارة ال
 عبدهللا الجربوع 

Tel  966 11 211 9471, aljarbooaam@alrajhi-capital.com  

  ينبع سمنتا شركة

 في القوية للفرص نتيجة المراكز بزيادة توصية

  القريب المدى
 وأكبر أقدم من واحدة تعتبر ألنها نظرا   سمنت،اإل قطاع في تفضيال   األكثر سهمنا هي ينبع سمنتا شركة

 وكانت .المملكة من الغربية المنطقة في قوي بحضور وتتمتع السعودية العربية المملكة في اإلسمنت شركات

 الراهن الوقت في وتعتبر ماضيةال عقود الثالثة خالل أضعاف ةست من بأكثر االنتاجية طاقتها زادت قد الشركة

 كبيرة استفادة ينبع اسمنت شركة وتستفيد .المملكة في البورتالندي اإلسمنت نتاجإل الشركات أكبر من واحدة

 مجال في مكثف لنشاط مركزا   تعتبر التيو السعودية العربية المملكة من الغربية المنطقة في تواجدها من جدا  

 تباطؤ شهدت قد الشركة أن عن ورغما   .ضخمة بكميات والمتوفرة الرخيصة خامال للمواد ومصدرا   نشاءاتاإل

 لىإ تعود سوف الشركة أن نعتقد نناإف ،قطاعال اهذ في السائد تجاهاال مع شيا  اتم األخيرة ونةاآل في الطلب في

 توزيعات عائد االعتبار في األخذ ومع .أقوى تشغيليا   أداء   لتحقق القادمة القليلة السنة أرباع خالل عهدها سابق

 في العادلة قيمتها من بأقل مقيمة تبدو الشركة فان انتاجها، لزيادة لها المتاح والمجال للشركة الممتاز األسهم

 المراكز بزيادة التوصية يتضمن تصنيفا   بتصنيفها ينبع سمنتا لشركة تغطيتنا ابتدأنا وقد هذا،. الراهن الوقت

  .لاير 5... يبلغ فمستهد سعر تحديد مع سهمها في

 العربية المملكة من الغربية المنطقة في ينبع سمنتا شركة تقع :الطلب مراكز من بالقرب استراتيجي موقع

 يصل ما الغربية المنطقة وتمثل .العمالقةو  الرئيسية نشاءاتاإل لمشاريع رئيسيا   مركزا   تعتبر التيو السعودية،

 ثالثة أعلى من واحدة جدة مدينة تعتبر اذ السعودية، العربية المملكة في سمنتاإل على الطلب اجمالي ثلث الى

 بأسعار الخام المواد توفر ميزة من الشركة وتستفيد .البالد في السكانية الكثافة حيث من استهالكا   مراكز

 .ضخمة وبكميات رخيصة

 توزيعات معدالت أعلى من معدال   ينبع سمنتا شركة تمنح :لمستثمرينل غريوم جذاب أرباح توزيعات عائد

 .1.) القوية التشغيلية النقدية التدفقات من بدعم السعودي اإلسمنت قطاع في( تقريبا  % 5.5)  األسهم أرباح

 تحققه الذي السهم توزيعات عائد نإ (.لاير مليار 2.5)  الضخمة اصولها وقاعدة( 4102 في تقريبا   لاير مليون

% 2.0 يبلغ الذيو تداول مؤشر في المدرجة لالسهم العائد متوسط من كثيرا   أعلى يعتبر ينبع اسمنت شركة

 .بالمقارنة فقط

 على أرباحها في سلبيا   نموا   تواجه ينبع سمنتا شركة ظلت :قريبال المدى على مشكلة يمثل المبيعات تباطؤ

 على% 2.2 ةوبنسب الرابع، الربع في% 02 بحوالي المبيعات أحجام انخفضت اذ متتالية أرباع أربعة مدى

 قياسية مستويات الكلنكر مخزون بلغ بينما الثاني، الربع في% 1.4 وبنسبة األول الربع في سنوي اساس

 نقص أزمة تسببت أن بعد بليغا   تأثرا   تأثر قد االسمنت على الطلب وكان .السابق العام من الفترة بنفس مقارنة

 نعتقد نناإ .المملكة أنحاء جميع في االنشاءات مشاريع نم العديد تأجيل في 4102 من الثاني النصف في العمالة

 أن ذإ ،4102 بنهاية القطاع شركات منهوستتعافى  نهايته لىإ يصل وسوف مؤقت ركود هو الحالي، الركود أن

 .انتعاش بفترة حاليا   يمر  القطاع

 عند الراهن الوقت في ينبع سمنتا سهم تداول يتم :تداول مؤشر تقييمات بمتوسط مقارنة منخفضة تقييمات

( مرة 40.2)  تداول لمؤشر الربح مكرر متوسط عن منخفضا   مرة، 06.1 يبلغ 4102 لعام تقريبي ربح مكرر

 كبيرة امكانية ويوفر جذابة تقييم مستويات عند الشركة سهم تداول ويتم (.مرة 41) سمنتاإل قطاع ومؤشر

 طريقتين بين تمزج طريقة باستخدام ينبع سمنتا لشركة يما  تقي أجرينا لقد. المتوسط المدى في ارتفاعه حتمالال

 األرباح الى السعر لنسبة النسبي التقييم وطريقة%( 11 يبلغ بوزن) المحسوم النقدي التدفق طريقة هما للتقييم،

 لتكلفة المرجح للمتوسط% 5.2 نسبة خصصنا فقد المحسوم، النقدي التدفق لطريقة وبالنسبة %(.21 بوزن)

 استخدمنا فقد النسبي، التقييم لطريقة وبالنسبة .النهائي النمو لمعدل% 4 نسبة خصصنا بينما مال،ال رأس

 لطريقة% 11 بنسبة وزنا   خصصنا وقد (.تقريبي)  4102 المالية للسنة أرباحها من مرة 06.5 يبلغ مكررا  

 لاير 5... تبلغ حقيقية قيمة الى اتوصلن وقد هذا، .النسبي التقييم لطريقة% 21 وبنسبة المحسوم النقدي التدفق

 % .00 بنسبة الشركة سهم ارتفاع امكانية ضمنا   يعني مما الشركة، لسهم



 الجنوبية المنطقة اسمنت شركة
  الصناعي –  اإلسمنت
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 3 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 أعلى من الحالي  %6.6              لاير  124.2            السعر المستهدف

 لاير  006.5                 السعر الحالي

           

 
     

 زيادة المراكز  المحافظة على المراكز  تخفيض المراكز
ادة ز زي مراك  ال

 

    
 مواضيع رئيسية

 فقد السعودية، العربية المملكة في العمالة أعداد في النقص أزمة نعلى الرغم م

 تحقق أن األخرى، الشركات معظم بخالف الجنوبية، المنطقة سمنتا شركة استطاعت

 ايجابية نظرتنا نإ .4102 عام من الثاني الربع خالل اإلسمنت من مبيعاتها في نموا  

 في جدا   راسخة شركة ألنها نظرا   البعيد، لمدىعلى ا للشركة المستقبلية عاتقالتو حول

 توسيع في مستمرة تبدو أنها كما لمستثمريها، جذاب أرباح توزيعات عائد وتمنح السوق

 . اجيةاالنت طاقتها
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 الشركة ملخص

 لمواد نالرئيسي المنتجين أحد هيو ،0778 عام الجنوبية المنطقة سمنتا شركة تأسست

 وأنشئت السعودية العربية المملكة غرب جنوب في الشركة وتقع. المملكة في البناء

 .المنطقة هذه في سمنتاإل على الطلب تلبية على العمل بهدف صا  خصي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وللمزيد من  .هذا التقرير عبارة عن ملخص لتقرير صدر باللغة مالحظة:
 المعلومات نرجو مراجعة التقرير الصادر باللغة اإلنجيليزية.

 

 بحوثإدارة ال
 عبدهللا الجربوع 

Tel  966 11 211 9471, aljarbooaam@alrajhi-capital.com  

  الجنوبية المنطقة سمنتا شركة

  المتوسط المدى في محايد تقييم
 العربية المملكة من الجنوبية لمنطقةا في سمنتلإل رئيسيا   موردا   الجنوبية المنطقة سمنتا شركة تعتبر

 سرعاإلنشاءات وهو األ قطاع مع تتعامل ألنها نظرا   البعيد المدى في قوية بفرص الشركة وتحظى. السعودية

بخبرة  الجنوبية المنطقة سمنتا شركة وتتمتع .السعودية العربية المملكة في من بين القطاعات االقتصادية نموا  

 .سمنتاإل قطاع في العائدات أعلى من يعتبر أرباح توزيعات عائد معدل تمنح أنها كما ،عقود ثالثة عن زيدت

 وقعت ماك ،تقريبا  % 21 بنسبة نتاجيةاإل طاقتها زيادة لىإ تهدف للنمو طموحة استراتيجية الشركة وتملك

 .للتوسع برنامجها لتمويل الرئيسية البنوك من واحد مع لاير مليون 111 حجمها يبلغ تمويل اتفاقية مؤخرا  

 المدى في لالستثمار جيدا   خيارا   منها تجعل كافية يجابيةإ بعوامل  تتمتع الشركة هذه أن القول يمكن ،وعموما  

 الراهن، الوقت في القطاع مسيرة تعتري التي المواتية غير العوامل االعتبار في األخذ مع أنه، بيد .البعيد

 يبلغ الشركة لسهم مستهدف وسعر محايد بتصنيف للشركة تغطيتنا بدأنا فقد والتقييم العالي لسهم الشركة،

 . ى مناسبالسهم لمستوسعر انتظار وصول  في حين نفضل ،لاير 042.4

 المعدل من رئيسي بدعم الجنوبية المنطقة سمنتا شركة تحظى الرئيسي: المحرك هو نشاءاتاإل قطاع

 ظلت اذ السعودية، العربية المملكة في والعقارات التحتية البنية قطاعي في نشاءاتاإل لنشاطات المرتفع

 لتقليل االقتصادية نشاطاتها تنويع على تركز الماضية القليلة السنوات مدى على للحكومة الرئيسية االستراتيجية

 خانتين من بمعدل نموا   يشهد نشاءاتاإل قطاع ظل لقدو .األخرى الرئيسية القطاعات وتقوية النفط على االعتماد

 الفترة خالل% 5.5 يبلغ مركب سنوي نمو بمعدل ينمو أن له يتوقع كما الماضية، القليلة السنوات خالل

 حوالي تبلغ والتي ،حاليا   هافي العمل يجري التي للمشاريع الكلية القيمة االعتبار في األخذ ومع .4102-4101

 .السعودية العربية المملكة في نموا   القطاعات أسرع ليصبح أمهي االنشاءات قطاع نإف دوالر، مليار 124

 طاقتها رفع على الراهن الوقت في الجنوبية المنطقة اسمنت شركة تعمل :االنتاجية الطاقة في التوسع

 نظرة يجادإو مبيعاتها حجم زيادة لىإ يؤدي أن ذلك شأن ومن 4102 عام بنهاية% 21 بحوالي نتاجيةاإل

 لاير مليون 111 حجمها بلغ اتفاقية مؤخرا   وقعت قد الشركة وكانت .الشركة حول عام بشكل يجابيةإ مستقبلية

 تنمو أن نتوقع نناإف االنتاجية، الطاقة لرفع ونتيجة .التوسعية خططها تمويل لىإ تهدف الرئيسية البنوك أحد مع

 ..410 -4102 الفترة خالل% 01 يبلغ مركب سنوي نمو بمعدل الشركة يراداتا

 مدى على انخفاضا   يشهد الجنوبية المنطقة سمنتا شركة سهم ظل لقد :القريب المدى في محفزة عوامل وجود

 هذا نإال أ .4102 أبريل شهر منذ فقط% 2.1 بنسبة ارتفاعا   الشركة سهم سجل وقد .الماضية القليلة الشهور

 حاليا الجارية نشاطاتها حول جديدة محدثة بيانات عن الشركة تفصح عندما تماما   ينعكس أن يمكن االتجاه

 اكتمال موعد بااقتر مع ارتفاعا   الشركة سهم يشهد أن المحتمل ومن .االنتاجية طاقتها بتوسعة المتعلقةو

 مفاجئ انخفاض عنه ينتج ربما الكلنكر من الضخم الشركة رصيد نإف ذلك، الى و باإلضافة .الشركة مشاريع

 متوقعة غير مكاسب شكل على ذلك ينعكس وسوف. القريب المستقبل في الطلب يرتفع مادعن المخزون في

 الى بالتالي ويؤدي المستثمرين معنويات تعزيز الى ذلك يؤدي أن المحتمل من كما للشركة، القادم الربع خالل

 .السهم ارتفاع

 النقدي التدفق طريقة هما للتقييم، طريقتين باستخدام الجنوبية المنطقة سمنتا لشركة تقييما   ناأجري لقد :التقييم

 المحسوم، النقدي التدفق لطريقة وبالنسبة .األرباح الى السعر نسبة باستخدام النسبي التقييم وطريقة المحسوم

 تبلغ بنسبة نهائي نمو دلمع خصصنا كما المال رأس لتكلفة المرجح للمتوسط% 2.. نسبة خصصنا فقد

 .لاير 042.4 المحسوم النقدي التدفق طريقة باستخدام الشركة لسهم العادل للسعر تقديرنا بلغ وقد %.4.1

 االسمنت، لقطاع  المتوسط فوق% 01 بنسبة بعالوة للشركة تقييمنا جاء فقد النسبي، التقييم لطريقة وبالنسبة

 توصلنا فقد ذلك على وبناء مرة، 06.5 يبلغ 4102 المالية للسنة يريتقد ربح مكرر عند حاليا   يتداول الذيو

 سمنتا لشركة اضافية نسبة وأ كعالوة% 01 نسبة طبقنا وقد. لاير ..041 تبلغ الشركة لسهم عادلة قيمة الى

بتوقعات زيادة  مدعومة للشركة األقوى المحتمل النمو لمعدل نظرا   اإلسمنت قطاع على الجنوبية المنطقة

 ناحية من قوية شركة الجنوبية، المنطقة سمنتا شركة أن نعتقد نناإ .القادمة السنة أرباع خالل االنتاجيةلطاقة ا

 في مرتفعةال الشركة تقييمات و لكن بسبب .البعيد المدى في فرصها حول متفائلون أننا كما األساسية المقومات

 و الشركة سهم في المراكز على بالمحافظة التوصية ا  متضمنو محايدا   للشركة تقييمنا جاء فقد الراهن، الوقت

انتظار الوقت المناسب إلضافة السهم.في  نظل
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 2 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 إخالء من المسئولية
المملكة العربية السعودية لالستخدام العام من عمالء شركة الراجحي المالية وال يجوز إعادة توزيعها أو إعادة  عدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ،أ

تبر بمثابة موافقة من جانبكم على ه الوثيقة واإلطالع عليها يعإرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية2 إن استالم هذ
لعموم من جانب شركة الراجحي المالية2  وقد تم الحصول عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات ل

( بشأن مة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها2  وشركة الراجحي المالية ال تقدم أية إقرارات أو ضمانات )صريحة أو ضمنيةعلى المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عا
ير مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد2 فوثيقة البحث هذه إنما البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غ

ق مالية أو غيرها من المنتجات االستثمارية ذات الصلة تقدم معلومات عامة فقط2  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعوة لتقديم عرض لشراء أو بيع أي أورا
ية أو الوضع المالي أو االحتياجات أو االستثمارات2  وليس الغرض من هذه الوثيقة تقديم مشورة شخصية في مجال االستثمار كما أنها ال تأخذ في االعتبار األهداف االستثماربتلك األوراق المالية 

 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة2 

لقانونية أو الضريبية بشأن مدى مالءمة االستثمار في أي أوراق مالية ، أو استثمار آخر أو أية استراتيجيات استثمار جرت مناقشتها أو ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو ا
كذلك ينبغي للمستثمرين مالحظة أن الدخل من أوراق مالية من حقق2  التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ال تت

رتفاع أو االنخفاض2 كما أن التقلبات في أسعار الصرف قد هذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لال
لهم المستثمر أساسا2  ويجوز أن يكون لى قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة2  وبناء عليه ، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل من مبلغ رأسمايكون لها آثار سلبية ع

لك محللي البحوث( مصلحة مالية في األوراق المالية للجهة أو الجهات المصدرة لتلك األوراق لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لها )بما في ذ
غيرها من ود اآلجلة أو الخيارات األخرى أو المشتقات ، أو المالية أو االستثمارات ذات العالقة ، بما في ذلك المراكز طويلة أو قصيرة األجل في األوراق المالية ، وخيارات شراء األسهم أو العق

ة أو غيرها من الخدمات  أو السعي لتأمين الخدمات المصرفية األدوات المالية2  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت آلخر بأداء الخدمات المصرفية االستثماري
هذه الوثيقة من وثائق البحث2  وشركة الراجحي المالية ، بما في ذلك الشركات التابعة لها وموظفيها ، ال تكون مسئولة عن االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في 

 من وثائق البحث2 دة في هذه الوثيقة أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الوار

تحديث المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيها للتغيير دون إشعار مسبق2  وشركة الراجحي المالية ال تتحمل أي مسؤولية عن 
وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بأي وسيلة2 كما يراعى أن هذه الوثيقة من وثائق البحث ليست موجهة إلى أو معدة  البحث2  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من

وزيع أو النشر أو توافر أو استخدام هذه ما يكون مثل هذا التللتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيث
 ن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية2الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضم

 

 اإلفصاح عن معلومات إضافية:
 

 لراجحي المالية  التصنيف  في شركة ا نظامشرح  .1

إطار تغطيتها باستثناء أسهم الشركات المالية وعدد  تستخدم شركة الراجحي المالية نظام تصنيف مكون من ثالث طبقات على أساس االتجاه الصعودي المطلق أو االنخفاض المحتمل لجميع األسهم في
 قليل من الشركات األخرى غير الملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية : 

 شهور. 9-6٪ فوق السعر الحالي للسهم ، ونتوقع أن يصل سعر السهم للمستوى المستهدف خالل أفق زمني بحدود 10:  سعرنا المستهدف يزيد على Overweight زيادة المراكز""

 شهرا.  9-6٪ فوق سعر السهم الحالي خالل فترة 10ي و ٪ دون سعر السهم الحال10:   نتوقع أن يستقر سعر السهم عند مستوى يتراوح بين  Neutral "المحافظة على المراكز"

 شهرا.  9-6٪ دون مستوى السعر الحالي للسهم ، ونتوقع أن يصل سعر السهم إلى المستوى المستهدف خالل فترة 10:  يكون سعرنا المستهدف أكثر من Underweight "تخفيض المراكز"

 تعريفات:  .2

 شهرا. وبعبارة أخرى ، فهم يتوقعون أن يصل سعر سهم معين إلى المستوى المستهدف خالل تلك الفترة. 9-6لونا باعتماد أفق زمني يتراوح بحدود : يوصي محلTime horizon "األفق الزمني"

بولة على نطاق واسع ومناسبة للسهم أو القطاع المعني ، مثال : نحن نقدر القيمة العادلة لكل سهم من األسهم التي نقوم بتغطيتها. وهذا يتم في العادة بإتباع أساليب مقFair value "القيمة العادلة"
 . SoTPأو تحليل مجموع األجزاء  DCFذلك ، األسلوب الذي يستند إلى تحليل التدفقات النقدية المخصومة 

 يكون بالضرورة مماثال لهذا السعر.  وقد تكون هناك أسباب تبرر بشكل جيد عدم :  قد يكون هذا السعر مطابقا للقيمة العادلة المقدرة للسهم المعني ، ولكن قد الTarget price "السعر المستهدف"
لةف عةن القيمةة العادلةة المقةدرة لةذلك السةهم ، ونشةرح احتمال أن يصل سعر سهم من األسهم إلى القيمة العادلة المحددة ضمن أفقنا الزمني.  وفي مثل هذه الحالةة ، نقةوم بتحديةد سةعر مسةتهدف يخت

 لتي دفعتنا للقيام بذلك. األسباب ا

األرباح أو األداء التشغيلي للشركة المعنيةة يتجةاوز يرجى مالحظة أن تحقيق أي سعر مستهدف يخضع ألوضاع السوق بوجه عام واالتجاهات االقتصادية وغيرها من العوامل الخارجية ، أو إذا كانت 
 أو دون مستوى توقعاتنا.

 لالتصال
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 البحوث ادارة رمدي
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