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 قطاع االسمنت

 االسمنت السعودي

صاايار حبا   0202أظهرت النتائج األولية لشركة اسمنت السعودية للربع األول من العام 

% عن الربع المماثل من الاعاام الساابال والاغي بالا  0022مليون حيال بانخفاض  022قدحه 

% عن الربع السابل وجاءت الاناتاائاج قارياتاة مان تاوقاعااتاناا 2222مليون حيال وباحتفاع  323

مليون حيال2 أحجعت الشركة ستب االنخفاض مقاحنة بالربع المماثل من الاعاام  022التالغة 

السابل إلى انخفاض المتيعات وزيادة أسعاح الطاقة باياناماا أحجاعات ساتاب االحتافااع يار 

األحباح مقاحنة بالربع السابل إلى زيادة المتيعات وانخفاض المصاحيف العمومية واإلداحياة 

 بمصنع الهفوف2 2و 4باإلضاية إلى تأثر الربع السابل بخساحة الهتوط ير قيمة الفرنين 

مليون  092% عن الربع المماثل ليتل  0021سجل إجمالر الرب  ير الربع األول انخفاًضا با 

مليون حيال ير الربع األول من العام السابل2 وبل  الربا  الاتاشاغايالار  339حيال مقاحنة با 

 % عن الربع المماثل من العام الماضر2 0022مليون حيال بانخفاض  014للشركة 

كما انخفضت الكميات المنتجة من اإلسمنت للشركة خالل الرباع األول مان الاعاام الاجااحي    

مليون طن لنفس الافاتارة مان الاعاام الساابال  0202مليون طن مقابل  0202% لتتل   0با 

ملاياون طان يار   0229%حيث بلغت 422بينما انخفضت الكميات المتاعة من االسمنت با 

 02022مليون طن خالل الربع األول من عام  0209مقابل 

تحسن أداء قطاع االسمنت من حيث اإلنتاج والمتيعات خالل الربع األول من العام الاجااحي 

 01224مقاحنة بنفس الفترة من العام الماضر، حيث بل  انتاج الشاركاات مان االسامانات 

% عن نفس الفترة من العاام الامااضار2 322مليون طن باحتفاع  02223مليون طن مقابل 

% لاتاصال 029باناحاو  0202وير جانب المتيعات يقد احتفعت خالل الربع األول من عاام 

 مليون طن لنفس الفترة من العام السابل2  02222مليون طن مقابل  01224إلى 

مالاياون طان بااحتافااع  00202كما واصل مخزون الكلنكر لشركات االسمنت االحتفاع مسجاًل 

 2 0202% عن نهاية ماحس من عام 320

ماالايااون حيااال2              022أعاالاى ماان تااوقااعااتاانااا الاتااالااغاة  0202جااءت نااتاائااج الاربااع األول مان 

وجاء انخفاض أحباح الشركة نتيجة النخفااض الاماتاياعاات مان االسامانات بساتاب اساتاماراح 

 0202ضعف الطلب  ونتوقع أن يواجه القطاع انخفاضا يار ناماو الاماتاياعاات خاالل عاام 

الستمراح ضعف الطلب ير ظل انخفاض اإلنفاق الحكومر على المشاحيع المستقتلاياة2 

ير المقابل، يت  التصدير لشركات االسمنت قد يدعم متيعات الشركة خاصاة وأناهاا مان 

الشركات التر تقع مصانعها قريتة من المنايغ الاحادودياة و مان الاماتاوقاع أن ياتا  باا  

 التصدير سيؤدي الى خفض الكميات المتراكمة من مخزون الكلنكر خالل األعوام القادمة2

ير ضوء ذلك قمنا بمراجعة المتيعات المستقتلية للشركة وبالتالر نتقر على تقاياياماناا 

 حيااًل للسهم2 10232للشركة عند 

 تركر يدعل

 مدير األبحاث والمشوحة

TFadaak@albilad-capital.com 

 سعيد الغامدي

 محلل مالر 

sialghamdi@albilad-capital.com 

 

 زيادة المراكز التوصية
 10232 القيمة العادلة )حيال(

 20220 )حيال( 0202أبريل  09السعر كما ير 

 %0123 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.3030 حمز تداول

 102.50 أستوع )حيال( 20أعلى سعر لا 

 47.00 أستوع )حيال( 20أدنى سعر لا 

 -4.4% التغير من أول العام

 136 أشهر )ألف سهم( 3متوسط حجم التداول لا 

 9,428 الرسملة السوقية )مليون حيال(

 2,514 الرسملة السوقية )مليون دوالح(

 153 األسهم المصدحة )مليون سهم(

  %(2كتاح المساهمين )أكثر من 

 8.98% المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 8.03% خالد عتدالرحمن صال  الراجحر

 5.62% المؤسسة العامة للتقاعد

 0202A 0202E 0201F 0202F ديسمتر  -نهاية العام المالر 

قيمه المنشأة /الرب  قتل الفوائد والضرائب 
  2220  2200  2243  1212 واالهالك

  4219  4290  2224  4210 قيمه المنشأة /االيرادات

  9229  9229  02202  02223 مضاعف الربحية

% 921 عائد األحباح  921 %  921 %  0222 %  

  0221  0222  0229  0292 مضاعف القيمة الديترية

  4292  2200  2202  4222 مضاعف االيرادات

%(422) نمو االيرادات  (120)%  022 %  029 %  

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور األرباح الربعية )مليون ريال(
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http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 قطاع االسمنت

 االسمنت السعودي

 نظرة عامة على قطاع االسمنت
من المتوقع  أن تتدأ ثالث شاركاات زياادة اناتااجاهاا مان خاالل خاطاوطاهاا اإلناتااجاياة 

 ألف طن يومًيا2  02الجديدة خالل العام الجاحي بإجمالر طاقة انتاجية تقدح با 

ماقااحناة  0202مازال القطاع ير تحسن من حيث اإلنتاج والمتيعات منغ بداية عاام 

لكن مخزون الكلنكر المتزايد يعطر إشاحة إلى تشتع شركات االسمانات   0204بعام 

من الكلنكر بشكل عام ير الوقت الغي يترقب ييه القطااع بادء تصاديار االسامانات 

 والغي بدوحه قد يحد من تراكمات مخزون الكلنكر لدى الشركات2

ير الوقت الحالر، يعتمد القطاع على الطلاب الاماحالار2 احتافااع تاكاالاياف اإلناتااج 

بستب حيع أسعاح الطاقة إلى جاناب خافاض اإلنافااق الاحاكاومار عالاى الاماشااحياع 

 االنشائية  قد يحد  من  نمو الطلب المحلر على االسمنت ابتداء من هغا العام2 

 

 توسعات الطاقة االنتاجية لشركات االسمنت 

5102الحصة السوقية لمبيعات القطاع خالل الربع األول   

 التسليمات المحلية والتصدير لقطاع االسمنت

 نسبة إجمالي مخزون الكلنكر إلى إجمالي مبيعات االسمنت )ألف طن(

 نمو انتاج االسمنت مقارنًة بنمو المبيعات ونمو مخزون الكلنكر

الطاقة اإلنتاجية  المشروع الشركة 
 اليومية )طن(

بدء التشغيل 
 مالحظات المتوقع

 0202الربع الثانر  20222 خط إنتاج جديد اسمنت الجنوبية

 مصنع اسمنت بيشة

)تأخر التشغيل 

 التجريتر(

 غير محدد 20222 خط إنتاج جديد اسمنت تتوك
)بدء التشغيل التجريتر 

 وتأخر التشغيل التجاحي (

 0202الربع الثانر  20222 مصنع جديد  اسمنت ام القرى

بدء التشغيل التجريتر 

دون إنتاج وتأخر 

 التشغيل التجاحي

  0201النصف الثانر  020222 خط إنتاج جديد اسمنت العربية

  تحت الدحاسة 020222 خط إنتاج جديد اسمنت اليمامة 

  تحت الدحاسة 20222 خط إنتاج جديد اسمنت القصيم

  تحت الدحاسة 020222 خط إنتاج جديد اسمنت الشرقية 

60.756.655.252.747.041.336.729.926.824.724.4
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 قطاع االسمنت
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 النمو Q1 2015 Q1 2016 الشركة )ألف طن(
المساهمة ير 

0202Q1  

المساهمة ير 

0202Q1  

      إجمالر إنتاج القطاع 

%029 010242 020222 االسمنت   - - 

%220 030192 030111 الكلنكر  - - 

           إجمالر متيعات القطاع 

%029 010242 020222 االسمنت   - - 

 - - - - 004 الكلنكر

          إجمالر مخزون القطاع 

%023 211 222 االسمنت   - - 

%320 000024 020221 الكلنكر  - - 

           إجمالر إنتاج اإلسمنت لكل شركة

%929 00242 00222 اسمنت اليمامة   920%  921%  

%020- 00024 00042 اسمنت السعودية  0322%  0023%  

%021- 230 222 اسمنت الشرقية  220%  429%  

%122 00024 00010 اسمنت القصيم  120%  124%  

%424- 00232 00902 اسمنت ينتع  0022%  0222%  

%422- 00422 00200 اسمنت العربية  920%  222%  

%224- 00321 00301 اسمنت الجنوبية  0422%  0322%  

%222 312 342 اسمنت تتوك  020%  020%  

%0223 00230 222 اسمنت الرياض  220%  220%  

%0222- 00243 00032 اسمنت نجران  122%  220%  

%3229 920 223 اسمنت المدينة  422%  223%  

%0022 123 211 اسمنت الشمالية  322%  420%  

%222 494 421 اسمنت الجوف  022%  029%  

%422 222 222 اسمنت الصفوة   324%  324%  

%0022 423 422 اسمنت حائل  022%  021%  

      إجمالر متيعات اإلسمنت لكل شركة

%0222 00222 00494 اسمنت اليمامة   922%  921%  

%422- 00222 00022 اسمنت السعودية  0320%  0020%  

%029- 232 224 اسمنت الشرقية  220%  429%  

%0223 00020 00044 اسمنت القصيم  229%  124%  

%321- 00234 00922 اسمنت ينتع  0022%  0222%  

%029- 00412 00202 اسمنت العربية  920%  221%  

%022- 00022 00302 اسمنت الجنوبية  0422%  0324%  

%020 422 390 اسمنت تتوك  024%  023%  

%0222 00229 240 اسمنت الرياض  220%  229%  

%0124- 00202 00042 اسمنت نجران  122%  222%  

%3220 903 210 اسمنت المدينة  420%  224%  

%0220 102 292 اسمنت الشمالية  322%  420%  

%0320 221 442 اسمنت الجوف  021%  322%  

%221 229 240 اسمنت الصفوة   323%  322%  

%0221 449 422 اسمنت حائل  024%  022%  

0202ملخص إحصائيات االسمنت والكلنكر بنهاية الربع األول   
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 االسمنت السعودي

 2014A 2015A 2016E 2017F 2018F قائمة الدخل )مليون حيال(

  0029324  0024222  0019422  0093024  0020422 إجمالر االيرادات 

  22120  23222  20022  21120  29223 تكلفة المتيعات 

  02420  02020  9221  01024  02222 المصرويات العمومية واالداحية ومصرويات التيع والتوزيع

  0003020  0002220  0021320  0002029  0030221 الرب  قتل مصرويات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

%2222 هامش الرب  قتل مصرويات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة  2020%  2922%  2922%  2922%  

  00320  00921  00222  00923  02220 االستهالكات واإلطفاءات

  0022922  92222  92223  92322  0000324 الرب  التشغيلر 

(0220) صايى مصاحيف التمويل   (0020)  (0020)  (0020)  (0020)  

  929  924  122  0022  022 أخرى

  0022229  91129  92029  92424  0000022 الرب  قتل الزكاة والضريتة 

  0420  0420  0420  0420  3229 الزكاة والضريتة 

  92021  92322  90122  94220  0021420 صاير الدخل 

%2320 العائد على المتيعات  4221%  2021%  2022%  2029%  

      

 2014A 2015A 2016E 2017F 2018F قائمة المركز المالر )مليون حيال(

  32122  33922  30122  32322  09223 النقدية واستثماحات قصيرة األجل

  00023  00220  00221  00229  00221 ذمم مدينة

  13921  10222  12020  12429  22222 المخزون 

  2024  2024  2024  2024  2324 أخرى 

  0030224  0030222  0009022  0040220  0004229 إجمالر األصول قصيرة األجل 

       

  0022020  0021922  0021222  0021224  3002924 صايى الموجودات الثابتة 

  03220  03220  03220  03220  2420 مشروعات تحت التنفيغ

  2022  2022  2022  2022  2229 أخرى

  3002020  3002222  3029229  3029124  3002224 إجمالر الموجودات طويلة األجل 

  4040022  4040223  4039222  4020322  4022123 إجمالر الموجودات 

       

  3222  3222  3222  02222  03222 الدين قصير األجل والمستحل من الدين طويل األجل 

  2922  2222  2423  9222  2029 ذمم دائنة 

  00121  00020  00322  00224  00222 مصرويات مستحقة

  22220  22220  22220  22220  22920 أخرى 

  0024022  0023329  0023320  0002222  0002222 مطلوبات قصيرة األجل 

       

  222  222  222  222  02222 دين طويل األجل

  9023  9023  9023  9023  9024 مطلوبات غير جاحية 

  3002923  3032020  3002222  3002222  3002923 حقوق المساهمين 

  4040022  4040223  4039222  4020322  4022123 إجمالر المطلوبات وحقوق المساهمين 

 نهائية للقوائم المالية2ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية ير التقرير عن الطريقة التر تتتعها الشركة2 ولكن ال تأثير من هغا االختالف على النتيجة

A ،يعلية :E ،تقديرية :F2متوقعة : 

 المصدح: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث التالد المالية
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 شرح نظام التصنيف ير التالد المالية

الوة على ذلك، يقوم نظام التقييم وع تستخدم التالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طتقات وتعتمد التوصيات على التيانات الكمية والكيفية التر يجمعها المحللون2

 الهتوط2/ودلدينا بإدحاج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطل التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التر نحددها، وإمكانية الصع

 %022القيمة العادلة تزيد على السعر الحالر بأكثر من   :زيادة المراكز

 %022القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالر بأقل من    حياد:

 %022القيمة العادلة تقل عن السعر الحالر بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظاح مزيد من التحليل أو التيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري ير أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أستا  أخرى خاصة بأبحاث التالد المالية2

 

 التالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com التريد االلكترونر:

 9222 – 023 – 00 – 922+ اإلداحة العامة:

 2220 – 002 – 222 الهاتف المجانر:
 
 
 
 

 إداحة األصول
 abicasset@albilad-capital.com التريد االلكترونر:

 6280 – 290 – 00 – 922+  هاتف:
 
 

 

 
 
 

 إداحة األبحاث والمشوحة
 research@ albilad-capital.com التريد اإللكترونر:

 6250 – 290 – 00 – 922+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشتكة:

 

  إداحة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com التريد االلكترونر:

 6230 – 290 – 00 – 922+  هاتف:

 

 المصريية االستثماحية
 investment.banking@albilad-capital.com التريد االلكترونر:

 6256 – 290 – 00 – 922+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

لاياة وماديارياهاا وماوظافاياهاا ال لاماابغلت شركة التالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المغكوحة ير هغا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك يإن شركة التاالد ا

 2عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة متاشرة أو غير متاشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغاراض دون الاماواياقاة الاخاطاياة  مان ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إحسال هغا التقرير بطريقة متاشرة او غير متاشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جازئاياًا ألي غارض 

  2المستقة من شركة التالد المالية

 كما نلفت االنتتاه بأن هغه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوحاق مالية أو التخاذ قراح استثماحي2

 2يعتتر أي إجراء استثماحي يتخغه المستثمر بناًء على هغا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

ساتاشااح اساتاثامااحي ماؤهال قاتال ى مليس الهدف من هغا التقرير أن يستخدم أو يعتتر مشوحة أو خياًحا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقل مستقتال2 لغلك يإننا ناناصا  باالارجاوع إلا

 2االستثماح ير مثل هغه األدوات االستثماحية

 تحتفظ شركة التالد المالية بجميع الحقوق المرتتطة بهغا التقرير2
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