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الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير

جميع حقوق الطبع محفوظة  ©

رشكة صناعات قطر 
تحديث التوقعات االستثمارية | مارس 2013

نظرة أبحاث الجزيرة كابيتال املحدثة لرشكة صناعات قطر

y  قمنا بتخفيض تقييمنا لسهم شركة صناعات قطر الى "محايد" وبتحديث السعر المستهدف للسهم لالثني عشر شهرا
القادمة ليصل إلى 161.2 ريال قطري، يعود هذا االنخفاض أساسا إلى ما يلي)1( المراجعة الالحقة في األرباح الصافية 
للشركة على إثر تحقيق الشركة نتائج مالية مخيبة لآلمال في الربع الرابع 2012 )2( تعديالت غير محبذة في معايير تقييم 

الشركة- كما سيرد ذكره الحقا.

y  )EF-5( ال تزال الشركة مستمرة في سياستها التوسعية في الطاقة اإلنتاجية، حيث يكون التوسع التالي هو في مصنع الحديد
وبذلك سيتمكن من زيادة االنتاج بكمية 1.1 مليون طن سنويا من الحديد. بحسب المعلومات المتوفرة من الشركة، سيبدأ 
المصنع الجديد نشاطه التجاري في الربع الثاني 2013،  وبذلك ستتمكن الشركة من بيع 285.000 طن اضافي من الحديد 
سنويا. من الجدير بالذكر، فإن نتائج خطط االغالق ألعمال الصيانة، خالل الفترة من 2013 الى 2016، ستطغى على اآلثار 
اإليجابية لعمليات التوسع الجديدة، ولذلك فإننا نعتقد أن المبيعات واألرباح الصافية المحدثة للشركة ستزداد بمعدل نمو 

سنوي مركب للفترة من 2013 إلى 2016 يصل إلى 3.9% و 4.8% على التوالي.

أهم تحديثات يف منهجية التقييم

y  المشابهة )2( معامل EV/EBITDA للشركات  التقييم للشركة، فقد قمنا بتحديث ما يلي)1( معامل  من جهة مدخالت 
المخاطرة على األصول ليرتفع من 11.88% إلى 13.22%، في حين استمر معدل العائد الخالي من المخاطر عند %2.5 )3( 
معامل بيتا للبيانات األسبوعية لمدة سنتين من بلومبرغ ليصل إلى 1.36 مقارنه مع تقديراتنا األولية عند 1.22 و )4( هيكل 

رأس مال الشركة والتدفقات النقدية ليأتي متماثال مع عام 2012. 

نظرة عىل رشكة صناعات قطر للعام 2013

y .توقع استمرار الطلب المحلي على المدى المتوسط

y  تركي�ز االهتمام على الت�وازن في خطط التوس�ع مثل زيادة
الطاق�ة اإلنتاجي�ة ف�ي كل م�ن قط�اع الحدي�د واألس�مدة 
والبتروكيماوي�ات، األم�ر ال�ذي س�يعزز م�ن ق�درة قط�اع 

البتروكيماويات في مواجهة التحديات المرتقبة.

املالية البيانات  تحديث 

الرشكة
رأس املال

 2012* )مليون ر.ق.(
الرسملة السوقية 

)مليون ر.ق.(

األرباح الصافية 
)مليون ر.ق.(

الربح املوزع إىل السعر ٪ *مكرر القيمة الدفرتية *مكرر الربحية *ربح السهم )ر.ق.( *

2013 متوقع2012 فعيل 2013 متوقع2012 فعيل 2013 متوقع2012 فعيل 2013 متوقع2012 فعيل 2013 متوقع2012 فعيل 

4.6٪4.9% 2.70  2.72  11.31  9.92  15.04  15.29  8،304.6  8،440.9  93,610  5,500 صناعات قطر

املصدر: الجزيرة كابيتال، * القيمة من القوائم املالية  للعام 2012، ** استخدمنا أسعار اإلغالق بنهاية ديسمرب 2012، وأسعار اإلغالق بتاريخ 28 فرباير 2013 للعام 2013.

الرشكة
السعر املستهدف السابق 

خالل 12 شهراً )ر.ق.(
تحديث السعر املستهدف 

خالل 12 شهراً )ر.ق.(
التقييم السابق

األداء السعري منذ تقييمنا 
األخري

تحديث التقييم

محايد9.7%زيادة المراكز 161.2  176.1 صناعات قطر

املصدر: الجزيرة كابيتال، * توصيتنا األخرية كانت بتاريخ 25 ديسمرب 2012
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لرشكة  الصافية  واألرباح  للمبيعات  سنوي  الربع  التغري 
صناعات قطر

املصدر: تقارير الرشكة الربع سنوية

سيد تيمور أخطر
محلل أول
s.akhtar@aljaziracapital.com.sa
+966 2 6618271

صالح القعيطي
محلل
s.alquati@aljaziracapital.com.sa
+966 2 6618253 

أهم محفزات النمو للعام 2013

y توسع جديد في قطاع الحديد

y  المستهدفة المحلية وغيرها من األسواق  استقرار طلب األسواق 
على المنتجات ذات العالقة .

أهم عوامل املخاطرة للعام 2013

y .اإلغالقات المجدولة للمصانع

170.2 )كما في 28 فبراير 2013(سعر السوق الحالي )ريال قطري(
-5.3٪التغير

السعر التغري يف 

قبل 12 شهرقبل 9 شهورقبل 3 شهور

11.727.220.7 المطلق ٪

10.224.923.1 النسبي )مقارنة مع مؤشر قطر( ٪

املصدر: تايس، زاوية

املالية البيانات  أهم 

2016 متوقع2015 متوقع2014 متوقع2013 متوقع2012املبالغ باملليون ريال قطري )ما لم يذكر خالف ذلك(
قائمة الدخل

 21,760  19,670  19,268  19,428  18,698  املبيعات
10.6%2.1%-0.8%3.9%13.0%النمو السنوي %

 )9,737( )9,787( )9,144( )9,364( )8,814(تكلفة المبيعات
 12,023  9,882  10,124  10,064  9,885 احمالي الربح

 )416( )400( )384( )369( )276(مصاريف البيع
 )1,295( )1,244( )1,196( )1,149( )896(مصاريف ادارية وعمومية

 )229( )220( )211( )203( )100(مصاريف اخرى
 10,082  8,018  8,332  8,342  8,612  الربح التشغيلي 

25.8%-3.8%-0.1%-3.1%11.1% النمو السنوي %
 240  226  213  201  222 أرباح - اخرى

 -  -  -  -  )152(خسائر استبعادات
 )183( )208( )236( )268( )271(تكاليف مالية

 10,139  8,036  8,309  8,274  8,410 األرباح قبل حقوق األقلية
 )38( )29( )29( )30( )31(حقوق األقلية

 10,177  8,065  8,338  8,305  8,441 األرباح الصافية للشركة األم
26.2%-3.3%0.4%-1.6%6.4% النمو السنوي %

أهم النسب المالية والتقييمية
 نسب السيولة
)x( 3.9  3.6  3.4  3.3  3.1 النسبة الحالية 

)x( 2.1  1.9  1.8  1.8  1.9 نسبة النقد اىل املطلوبات املتداولة 
معدالت الربحية
55.3%50.2%52.5%51.8%52.9%الهامش االجمالي

46.3%40.8%43.2%42.9%46.1%الهامش التشغيلي
EBITDA 56.0%50.6%53.5%53.0%51.9% هامش

46.8%41.0%43.3%42.7%45.1%هامش الربح الصافي
18.8%16.1%17.9%19.5%21.8% العائد على متوسط األصول

22.7%19.9%22.7%25.3%29.3%العائد على متوسط حقوق الملكية
معدالت الرفع

)x( 55.07  38.56  35.28  31.10  31.75 تغطية القروض 
)x( 0.08  0.11  0.14  0.17  0.19 تغطية الفوائد 

 نسب السوق والتقييم
EV/ 3.75  4.22  4.34  4.34  3.98 مكرر المبيعات 

 EV/EBITDA 6.70  8.33  8.11  8.18  7.66 مكرر 
 18.44  14.61  15.11  15.04  15.29 ربح السهم )ريال قطري(

 85.97  76.59  70.02  63.09  55.81 القيمة الدفترية للسهم )ريال قطري(
 170.20  170.20  170.20  170.20  151.70 سعر السوق )ريال قطري(*

 93،610.0  93،610.0  93،610.0  93،610.0  83،435.0  الرسملة السوقية )مليون ريال قطري( 
 D/Y 5.4%4.8%4.9%4.6%4.9%نسبة الربح الموزع الى السعر

)x( 9.23  11.65  11.27  11.31  9.92 مكرر الربحية 
)x( 1.98  2.22  2.43  2.70  2.72 مكرر القيمة الدفترية 

املصدر: الجزيرة كابيتال، * أخذنا أسعار إغالق ديسمرب 2012 للعام 2012، بينما للسنوات 2013 والسنوات الالحقة أخذنا أسعار اإلغالق بتاريخ 28 فرباير 2013، كما استعملنا 

القوائم املالية غري املدققة للرشكة للربع الرابع 2012.

)x(
)x(



تعد شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( الذراع االستثماري لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة متخصصة في أعمال األوراق المالية، وملتزمة بأحكام 
الشريعة االسالمية في جميع تعامالتها. تعمل الجزيرة كابيتال تحت اشراف هيئة سوق المال السعودية. لقد تم ترخيص الشركة من قبل هيئة سوق المال لتقديم خدمات التعامل 
في أعمال األوراق المالية بصفة اصيل و وكيل والتعهد بالتغطية وخدمات االدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة. إن الجزيرة كابيتال استمرارية لقصة نجاح طويلة في سوق 
األسهم السعودية حافظت خاللها لسنوات عدة على الريادة والتي نطمح بمواصلتها عن طريق التطوير المستمر لخدماتنا، ومن خالل فتح آفاق تداول جديدة لعمالئنا الكرام للوصول 

ألسواق األوراق المالية اإلقليمية والعالمية. 

 زيادة المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أقل من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. واألسهم المصنفة “زيادة المراكز” يتوقع أن يرتفع سعرها بأكثر من 10 ٪ . 1
عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 تخفيض المراكز: يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أعلى من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. و األسهم المصنفة “تخفيض المراكز” يتوقع أن ينخفض سعرها بأكثر . 2
من 10 ٪ عن مستويات األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 محايد: يعني أن السهم يتم تداوله في نطاق قريب من السعر المستهدف له لمّدة 12 شهرا. والسهم المصنّف “محايد” يمكن أن يتراوح سعره زائد أو ناقص 10٪ عن مستويات . 3
األسعار الحالية خالل األشهر أالثني عشر المقبلة.

 التوقف عن التغطية )SR/RH(: يعني أن التصنيف معلّق بانتظار مزيد من التحليل بسبب وجود تغيير جوهري في أداء الشركة التشغيلي/المالي، أو تغير ظروف السوق أو . 4
أية أسباب أخرى خاصة بشركة الجزيرة لألسواق المالية.

نبذة عن الجزيرة كابيتال
ث

إدارة األبحا
إدارة الوساطة والمراكز االستثمارية

ف
صني

ت الت
صطلحا

شرح م

مساعد املدير العام - األبحاث

عبداهلل عالوي
+966 2 6618275

a.alawi@aljaziracapital.com.sa

محلل أول 

سيد تيمور أختر 
+966 2 6618271

s.akhtar@aljaziracapital.com.sa

محلل أول

طلحة نزر
+966 2 6618603

t.nazar@aljaziracapital.com.sa

محلل

صالح القعيطي
+966 2 6618253

s.alquati@aljaziracapital.com.sa

محلل

جاسم اجلبران
+966 2 6618602

j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

مدير عام ادارة الوساطة

عالء اليوسف
+966 1 2256000

a.yousef@aljaziracapital.com.sa

املدير العام املساعد- 
رئيس الوساطة الدولية واملؤسساتية

لؤي جواد املطوع
+966 1 2256277 

lalmutawa@aljaziracapital.com.sa

مدير املنطقة الشرقية ومنطقة القصيم

عبداهلل الرهيط
+966 6 3617547

aalrahit@aljaziracapital.com.sa

مدير املنطقة الغربية واجلنوبية

عبداهلل املصباحي
+966 2 6618404

a.almisbahi@aljaziracapital.com.sa

إفصاحات وإقرارات وإخالء املسؤولية

إن الغاي�ة م�ن إع�داد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عن الرشكة أو القط�اع االقتصادي أو املوضوع االقتصادي محل البحث، وليس الهدف تقديم توصية ببي�ع 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 االس�تثمارات او تصفيتها جزئياً أو كلياً. إن أس�واق األس�هم والس�ندات واملتغريات االقتصادية الجزئية والكلية ذات طبيعة 
متغرية وقد تش�هد تقلبات مفاجئة بدون س�ابق إنذار، لذلك قد يتعرض املس�تثمر يف األوراق املالية أو األصول األخرى مخاطر وتقلبات غري متوقعة. جميع املعلومات واآلراء والتوقعات والقيم العادلة أو األس�عار 
املس�تهدفة الواردة يف التقرير مس�تقاة من مصادر تعتقد رشكة الجزيرة لألس�واق 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 لألس�واق املالية غري مس�ؤولة عن مدى دقة أو صحة املعلومات والتوقعات املبنية عليها الواردة يف التقرير وال تتحمل أية مس�ؤولية عن أية خس�ارة 
مادية أو معنوية قد تحدث بس�بب اس�تخدام هذا التقرير أو أجزاء منه. ال تقدم رشكة الجزيرة لألس�واق املالية أية ضمانات بخصوص التوقعات أو األسعار العادلة أو األسعار املستهدفة أو األرقام الواردة بالتقرير 
وجميع التوقعات والبيانات واألرقام والقيم العادلة واألس�عار املس�تهدفة قابلة للتغيري أو التعديل بدون إش�عار مسبق. األداء السابق ألي اس�تثمار 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 س�لبي عىل قيمة/عائد الس�هم أو األوراق املالية الواردة يف التقرير. قد يحصل املس�تثمر عىل مبلغ أقل من املبلغ األصيل املس�تثمر 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. تم إعداد هذا التقرير بشكل منفصل 
ومستقل من قبل إدارة األبحاث يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية ولم يتم إطالع أي أطراف داخلية أو خارجية قد يكون لها مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف محتويات هذا التقرير، كما لم يكن لدى إدارة األبحاث 
يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية أية معلومات وقت إعداد هذا التقرير تفيد بوجود مصالح مشرتكة سواء بشكل مبارش أو غري مبارش بني الرشكة / الرشكات محل البحث يف التقرير وبني أعضاء مجلس اإلدارة و/

أو اإلدارة التنفيذية و/أو املوظفني يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية أو أية رشكة أخرى من رشكات مجموعة بنك الجزيرة. ال يسمح بنسخ 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.
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