
 السعودي االسمنتقطاع 
 االسمنت - صناعي

 وديةالمملكة العربية السع

 4102 الربع الثالث

January 18, 2010 
 

  

 
    

   

   

 ذ

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

 

 رئيسية مواضيع

 اليد في النقص بسبب المملكة في البناء أنشطة وتيرة انخفاض تسبب قدل
 على األسمنت شركات أجبر وهذا. األسمنت على الطلب تراجعفي  العاملة

بنسب  الشركات أرباح تراجعت لذلك، ونتيجة. األسعار من خالل المنافسة
 وذلك ،النائية المناطق في تقع التي الشركات تلك تأثرا كثرولكن األ ،متفاوتة
و  اللوائح بسبب األسمنت شركات أيضا   وتأثرت. النقل تكاليف ارتفاع بسبب

.اإللزامي االستيرادو الصادرات حظر مثل األنظمة الحكومية

 إدارة البحوث
 عبد هللا الجربوع

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

 :سنوي ربع تقرير – اإلسمنت قطاع
  الرئيسي العامل يمثل الموقع

 من عدد نشاءإ لىإ سنوات بضعة قبل سمنتاإل من المعروض لزيادة المملكة بذلتها التي لجهودا أدت لقد

 فيها ينخفض نائية ناطقم في تأسيسيها تم قد الشركات هذه بعض أن غير .الجديدة سمنتاإل شركات

 هذه تجابهها التي التحديات نناقش سوف تقرير،ال هذا في. المركبة االنتاجية بطاقاتها مقارنة الطلب

 الطلب مناطق في تقع التي و ستقراراا األكثر بالشركات مقارنة السوقمع  تعاملها وكيفية الشركات،

 بالتحديد هما المملكة، من الشمالية المنطقة في تقعان شركتين باختيار قمنا فقد ،تحليلال ضلغر و. المرتفع

 .الجوف أسمنت وشركة الشمالية المنطقة أسمنت شركة

 الصادرات حظر

 في انشائهما وراء ستراتيجياتاإل أهم من نإف المذكورتين، للشركتين كتتاباإل نشرتي في ورد لما وفقا  

 ،العراق ففي. واألردن كالعراق ،األخرى قليميةاإل األسواق من قربهماهو  المملكة من الشمالية المنطقة

 أن بيد .األهلية الحرب نتهاءإ عقب الطلب يرتفع أن تتوقع سمنتاإل شركات كانت المثال، سبيل على

 من الحد و ا  حليتنامي مالم الطلب لتلبية الرامية مجهوداتها من كجزءو ،السعودية العربية المملكة حكومة

 وقد .8002 عام منتصف في سمنتاإل صادرات على حظر فرض قررت ،سمنتاإل أسعار في رتفاعاإل

 فقط تسمح صارمة بشروط ولكن الصادرات، عن الحظر الحكومة رفعت أن ،8002 نهاية في ذلك تال

 هذه بين من الجوف وأسمنت الشمالية المنطقة أسمنت شركتا كانت وقد. بالتصدير معينة لشركات

 .الشركات

 سمنتاإل صادرات على كامل حظر فرض الحكومة قررت الطلب، في حدث الذي رتفاعاال ثرإ وعلى

 وأسمنت الشمالية المنطقة أسمنت شركتا وكانت. سمنتاإل ألسعار فا  سق أيضا حددت كما ،8008 بحلول

 في تقعان الشركتين هاتين ألن نظرا   الجديدة األنظمة هذه من تأثرا سمنتاإل شركات أكثر من ،الجوف

 التحتية ةالبني على الحكومي نفاقاإل حجم، فكبيرة بدرجة سمنتاإل على الطلب فيها يقل نائية مناطق

 في نسبيا   منخفضين (سمنتاإل قطاع الطلب علىلدعم  رئيسيين عاملين)وهما  السكاني النمو وكذلك

 من والشرقية والغربية الوسطى طقاالمنك تحضرا راألكث األخرى باألجزاء مقارنة ،الشمالية المنطقة

 أساس على% 22 بنسبة سمنتاإل تصدير من الجوف شركة يراداتإ انخفضت فقد لذلك، ونتيجة. المملكة

% 20 بنسبة من التصدير الشمالية المنطقة سمنتأ شركة يراداتإ تراجعت بينما ،8008 عام في سنوي

 .8008 في سنوي اساس على

 

  (ألف طنوالكلنكر )  اإلسمنتصادرات   1 شكل  

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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 اليمامة، الراجحي المالية المصدر:   
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 4 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 جديدة أسواقو  مناطق ستهدافا

 العربية المملكة من المرتفعة السكانية الكثافة ذات المناطق في تقع مشاريع في يتركز الحكومي نفاقاإل معظم نإ

 الطلب مستوى تزايد مع و. الشرقية والمنطقة المكرمة مكة ومنطقة سطىالو المنطقةبطبيعة الحال  تشمل التيو ،السعودية

 األسواق هذه ستهدافإل خططا   الجوف أسمنت وشركة الشمالية المنطقة أسمنت شركة وضعت فقد ،المناطق هذه في

 ـب مقارنة المناطق، هذه من الجوف شركة يراداتإ من% 10 جاءت ،8002 عام في ،لذلك ونتيجة. بالنسبة لها الجديدة

 ،العربية سمنتأ شركة مع سنوات ثالث مدته عقدا   الشمالية المنطقة أسمنت شركة وقعت كذلك .8008 عام في% 20

 .8002 من ابتداء ،سنويا   الكلنكر من طن ألف 000 ب لتزويدها ،جدة مدينة في مقرهاو

 النقل تكاليف رتفاعإ

 النقل تكلفة رتفعت فعادة. المذكورتين للشركتينو الشحن  النقل تكاليففي  رتفاعا جديدة أسواق استهداف عن نتج لقد

 ،ليميتد هولتك لمؤسسة ووفقا. المصانع مواقع من متر كيلو 200 بـ تبعد مسافات في تقع التي للمناطق جدا   كبيرة بدرجة

 جورأ تكاليف إرتفاع إمكانية لىإ تشير التقديرات نإف سمنت،اإل صناعة مجال في متخصصة استشارية مؤسسة وهي

 بين تتراوح بنسب المثال، سبيل على ،المنورة المدينة لىإ الجوف أسمنت و الشمالية المنطقة أسمنت تيلشرك الشحن

 .لمناطق قريبة من المصانععن تكاليف الشحن  تقريبا  % 800 و% 041

 مع مقارنة الجوف،و الشمالية أسمنت لشركتي الربح هوامش على سلبيا   تأثيرا   هذه المرتفعة نقلال تكاليف أثرتوبالطبع 

 ربح هامش الشمالية أسمنت شركة حققت ،8002 عام ففي. الطلب تجمعات من قريبة مناطق في تقع التي الشركات

 بلغ الذي القطاع هامش متوسط من كثيرا   أقل وهو ،%02 بلغ هامشا   الجوف أسمنت حققت بينما ،%20 بلغ تشغيلي

 .8002 عام في% 44
 

 

  التشغيلية األرباح  2 شكل   

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

الجنوبية القصي  السعودية الجوف الشمالية

2011 2012 2013

 
 .المالية الراجحي بلومبرغ، المصدر:   

 

 

 ،4102 عام في  العمالة أوضاع وتصحيح تنظيم حمالت وكذلك نطاقات لنظام  الحكومة تطبيق أدى فقد ،خرآ جانب من

 مناطق جميع في االنشاءات أنشطة في تباطؤ ذلك عن نتج وقد .االنشاءات قطاع في خصوصا   العمالة في نقص لىإ

 الشركات استطاعت فقد ،سمنتاإل استهالك انخفاض ومع .سمنتاإل ستهالكإ في انخفاض بالتالي عنه نتج مما ،المملكة

 تنافسية ميزات لديها ،الشركات هذه نإ .كبيرة تخفيضات بمنح سعاراأل في المنافسة ،المرتفع الطلب مناطق في واقعةال

هذه  .رئيسيين عمالء مع قوية عالقات من به تتمتع وما لديها نقلال تكاليف نخفاضإل نظرا   األخرى الشركات على

  لبيا  على األرباح.سو أثرت على شركتي أسمنت الشمالية و الجوف المصاعب فاقمت العوامل مجتمعة 

 المرتفعة النقل تكاليف إال أن ،4102 عام نهاية بحلول يتحسنس سمنتاإل على الطلب أنعلى الرغم من توقعنا ب :خاتمة

 ،سمنتاإل شركات بعض لدى التوسع خطط نإف كذلك، .سمنتاإل شركات ربحيةوعامل مهم في  رئيسيا   هاجسا   تظلس

على  الطلب ارتفاع مع حتىف ،الوقود من اضافية كميات تخصيص حول التيقن عدم لحالة نظرا   أخرى مشكلة تعتبر

 .الكبيرة المدن في تقع التي الشركات إلى إمداد الوقود طلباترفضت الحكومة  سمنتاإل
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 3 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

  المؤشرات الرئيسية

 سمنتستهالك اإلا
 عن رغما   ،نشاءاتاإل أنشطة رباكإ في استمرت قد لعمالةا مشكلة ألن نظرا   ،أزمته من بالكامل سمنتاإل قطاع يتعافى لم

 يتعافى بدأ القطاع أن بيد .4102 في لتنفيذها مخطط الكبيرة سكاناإل ومشاريع التحتية البنية مشاريع من عددا   هناك أن

 جديدة الةعم لدخول تعزى أن يمكن التي التحسن مؤشرات بعض يظهر االنشاءات قطاع بدأ حيث األزمة هذه من تدريجيا  

 أن يظهر ،ضعيفا   يزال ال أنه على الرغم من ،سنوي اساس على الربعي سمنتاإل استهالك مقارنة نإ. السوق لىإ

 .تراجعبال االنخفاض معدل بدأ حيث انتعاشا   يشهد االستهالك

 في فقط% 2.3 بنسبة انخفضت ولكنها ،4102من  األول الربع في% 8 بنسبة سمنتاإل مبيعات تسليمات انخفضت لقد

 أن كما ،قبل من ذكرنا كما انتعاش بمرحلة يمر القطاع هذه األرقام بأن شيرتو. الثالث الربع في% 0 وبنسبة الثاني ربعال

 على سلبا تؤثر التيو القريب، المدى في المواتية غير العوامل عن رغما   قوية تزال ال سمنتاإل لقطاع ساسيةاأل المقومات

 .آلخر وقت من القطاع

 ( طن ألف) اإلسمنت استهالك  3 شكل   

Title:

Source:
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 المالية الراجحي اليمامة، :المصدر   

 

 حيث من أداء الشركات أفضل قمة على تتربع العربية سمنتاإل شركة تزال ال ،تغطيتنا شملتها التي الشركات بين منو

 أساس على% 08 بنسبة ارتفاع عن الشركة أعلنت فقد .4102وسبتمبر يناير شهر بين للفترة سمنتاإل مبيعات تسليمات

. ككل للقطاع المبيعات أحجام في% 3 بنسبة بانخفاض مقارنة ،4102 من األولى أشهر للتسعة مبيعاتها أحجام في سنوي

 أحجام في% 4 بنسبة ارتفاع عن أعلنت ذإ االنتعاش اظهار في الثانية المرتبة في الجنوبية المنطقة أسمنت شركة وحلت

 أداء هو القطاع في تاريخه حتى للعام أداء أسوأ كان فقد ،متصل صعيد علىو .4102 من لىاألو أشهر للتسعة مبيعاتها

 قائمة وتشمل .مبيعاتها أحجام في سنوي أساس على% 08 بنسبة انخفاض عن الشركة أعلنت فقد. اليمامة أسمنت شركة

-) القصيم أسمنت وشركة( سنوي اساس على% 01-) السعودية سمنتاإل شركة ،السلبي األداء ذات األخرى الشركات

 أساس على% 6-) الجوف أسمنت شركة ثم( سنوي أساس على% 6-) ينبع سمنتأ وشركة ،( سنوي اساس على% 01

 (.سنوي

 مستويات المخزون
. االرتفاع في مستمرة تزال ال سمنتاإل شركات لدى المخزون مستويات فان المرتفع، نتاجواإل الضعيف للطلب نظرا

 رتفاعإب ،طن مليون 41.1 بلغ الكلنكر من قياسي مخزون مستوى عن سمنتاإل قطاع أعلن ،4102 سبتمبر شهرفبنهاية 

 السنة أرباع خالل االنشاءات أنشطة معدل يرتفع لم ذاإو (.2 الشكل الى الرجوع يرجى) سنوي اساس على% 003 بنسبة

 مستوياته الى المخزون مستويات عادةإ أجل من انتاجها ياتمستو خفض على سمنتاإل شركات تقدم أن نتوقع فإننا ،التالية

 .العادية
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 2 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 ( طن ألف) الكلنكر مخزون  4 شكل   

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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 المالية الراجحي اليمامة،: المصدر   

 

 أيضا فيها تسبب قد ،المرتفعة المخزون مستويات أن لىإ هنا ننوه أن علينا فينبغي ،نتاجواإل المخزون مستويات بمراقبة نقوم ألننا نظرا

 كان وقد. الطلب تراجع نم رغمال فعال على يزال ال والذي ،الماضي العام مطلع الحكومة اتخذته الذيو ستيرادباإل المتعلق القرار

 أن سمنتاإل شركات أعلنت ،4102 سبتمبر شهر وبنهاية. الكلنكر من طن مليون 01 ستيرادإ مجتمعة سمنتاإل شركات من مطلوبا

 نإف ،المذكور القرار عن ورغما .4102 عام في استيرادها تم طن مليون 3 ذلك ويشمل المستورد، الكلنكر من طن مليون 1 لديها

 .حائل وأسمنت المدينة وأسمنت تبوك وأسمنت القصيم أسمنت شركات وهي ،القرار بهذا تلتزم لم شركات أربع هناك

ل التسعة أشهر % خال01بنسبة سمنت السعودية أ شركة مبيعات، فعلى الرغم من تراجع الشركات بطريقة إدارتها للمخزونوتختلف 

فبنهاية . عن خفض اإلنتاجالشركتين تبدوان عاجزتين ، إال أن % لنفس الفترة6، وتراجع مبيعات اسمنت ينبع بنسبة 4102من  األولى

 4.6ى إلارتفع مخزون شركة ينبع  بينما ،مليون طن 2.1 ليصلشهر سبتمبر، ارتفع مخزون شركة اسمنت السعودية من الكلنكر 

   .3سمنت السعودي كما في شكلقطاع اإل فياألعلى  تعتبر هذه المعدالت ، ومليون طن

 

 ( طن ألف)  شركة لكل الكلنكر مخزون  5 شكل   

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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 المالية الراجحي اليمامة،: المصدر   
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 5 قريرراجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية الت فضال إخالء من المسؤولية

 اث األسهم إضافية ألغراض أبح معلوماتاإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن 

 إخالء من المسئولية
ء شركة الراجحي المالية وال يجوز إعادة توزيعها أو أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستخدام العام من عمال

من بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبر بمثابة موافقة عنها ، كليا أو جزئيا ، أو  اإلفصاحإعادة إرسالها أو 
علومات للعموم من جانب شركة الراجحي المالية.  المجانبكم على عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك 
الراجحي المالية ال تقدم أية إقرارات أو ضمانات  وقد تم الحصول على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة

تصلح ألي ات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غير مضللة  أو أنها البيانات والمعلوم بشأن( ضمنية)صريحة أو 
عوة لتقديم عرض لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو غيرها هذه إنما تقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو د البحث. فوثيقة محددغرض 

الستثمار كما أنها ال تأخذ في االعتبار األهداف من المنتجات االستثمارية ذات الصلة بتلك األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هذه الوثيقة تقديم مشورة شخصية في مجال ا
 حتياجات المحددة ألي شخ  معين قد يستلم هذه الوثيقة. االستثمارية أو الوضع المالي أو اال

ستثمار آخر أو أية استراتيجيات استثمار جرت مناقشتها ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونية أو الضريبية بشأن مدى مالءمة االستثمار في أي أوراق مالية ، أو ا
رين مالحظة أن الدخل من أوراق قة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ال تتحقق.  كذلك ينبغي للمستثمأو التوصية بها في هذه الوثي

لمالية واالستثمارات يكون عرضة لالرتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات في أسعار مالية من هذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق ا
، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل من مبلغ رأسمالهم المستثمر أساسا.   من استثمارات معينة.  وبناء عليه المتأتيالصرف قد يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل 

صلحة مالية في األوراق المالية للجهة أو الجهات وز أن يكون لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لها )بما في ذلك محللي البحوث( مويج
قصيرة األجل في األوراق المالية ، وخيارات شراء األسهم أو العقود اآلجلة أو الخيارات األخرى أو  ، بما في ذلك المراكز طويلة أو المصدرة لتلك األوراق المالية أو االستثمارات ذات العالقة

لخدمات  أو مات المصرفية االستثمارية أو غيرها من االمشتقات ، أو غيرها من األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت آلخر بأداء الخد
وشركة الراجحي المالية ، بما في ذلك الشركات التابعة السعي لتأمين الخدمات المصرفية االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  

خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه لها وموظفيها ، ال تكون مسئولة عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي 
 الوثيقة من وثائق البحث. 

لمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق تحديث اتخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيها للتغيير دون إشعار مسبق.  وشركة الراجحي المالية ال تتحمل أي مسؤولية عن 
أن هذه الوثيقة من وثائق البحث ليست موجهة إلى أو البحث.  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بأي وسيلة. كما يراعى 

كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيثما يكون مثل هذا التوزيع أو النشر أو توافر أو  سواءو كيان معدة للتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخ  أ
 روط الترخي  ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.استخدام هذه الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من ش
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طيتهقا باسقتثناء أسقه  الشقركات الماليقة وعقدد المالية نظا  تصنيف مكون من ثالث طبقات على أساس االتجاه الصعودي المطلقق أو االنخفقاض المحتمقل لجميقع األسقه  فقي غطقار تغ الراجحيتستخد  شركة 
 قليل من الشركات األخرى غير الملتزمة بأحكا  الشريعة اإلسالمية : 

 .شهور 9-6٪ فوق السعر الحالي للسه  ، ونتوقع أن يصل سعر السه  للمستوى المستهدف خالل أفق زمني بحدود 01:  سعرنا المستهدف يزيد على Overweight "زيادة المراكز"

 شهرا.  9-6٪ فوق سعر السه  الحالي خالل فترة 01٪ دون سعر السه  الحالي و 01:   نتوقع أن يستقر سعر السه  عند مستوى يتراوح بين  Neutral "المحافظة على المراكز"

 شققهرا.  9-6أن يصققل سققعر السققه  غلققى المسققتوى المسققتهدف خققالل فتققرة ٪ دون مسققتوى السققعر الحققالي للسققه  ، ونتوقققع 01:  يكققون سققعرنا المسققتهدف أكثققر مققن Underweight "تخفيييض المراكييز"
 تعريفات: 

 شهرا. وبعبارة أخرى ، فه  يتوقعون أن يصل سعر سه  معين غلى المستوى المستهدف خالل تلك الفترة. 9-6: يوصي محللونا باعتماد أفق زمني يتراوح بحدود Time horizon "األفق الزمني"

،  للسه  أو القطاع المعني ، مثقال ذلقك : نحن نقدر القيمة العادلة لكل سه  من األسه  التي نقو  بتغطيتها. وهذا يت  في العادة بإتباع أساليب مقبولة على نطاق واسع ومناسبةFair value القيمة العادلة""
 . SoTPأو تحليل مجموع األجزاء  DCFاألسلوب الذي يستند غلى تحليل التدفقات النقدية المخصومة 

أسقباب تبقرر بشقكل جيقد عقد  :  قد يكون هذا السعر مطابقا للقيمة العادلة المقدرة للسه  المعني ، ولكن قد ال يكون بالضرورة ممقاثال لهقذا السقعر.  وققد تكقون هنقاك Target price "السعر المستهدف"

، نقو  بتحديقد سقعر مسقتهدف يختلقف عقن القيمقة العادلقة المققدرة لقذلك السقه  ، ونشقرح األسقباب  .  وفي مثل هذه الحالةاحتمال أن يصل سعر سه  من األسه  غلى القيمة العادلة المحددة ضمن أفقنا الزمني
 التي دفعتنا للقيا  بذلك. 

األربقاح أو األداء التشقغيلي للشقركة المعنيقة يتجقاوز أو  يرجى مالحظة أن تحقيق أي سعر مستهدف يخضع ألوضاع السوق بوجه عا  واالتجاهات االقتصادية وغيرها من العوامل الخارجية ، أو غذا كانقت
 دون مستوى توقعاتنا.
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