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 قطاع االسمنت

 االسمنت السعودي

صافيي ببي   6102أظهرت النتائج األولية لشركة اسمنت السعودية للربع الثاني من العام 

 654% عن الربع المماثل من العام السابق والذي بلي  6مليون بيال بتراجع نحو  642قدبه 

% عن الربع السابق. وبذلك تراجعت أبباح النصف األول من العيام 2مليون بيال وانخفاض 

مليون بيال خالل الفتير  اليميمياثيلية  557مليون بيال مقابنة بي  504% لتصل إلى 7.7بنحو 

 . 6105من عام 

أبجعت الشركة سبب االنخفاض مقابنة بالربع السابق والربع الممياثيل مين اليعيام السيابيق 

إلى انخفاض المبيعات وابتفاع تكلفة المبيعات نتيجة زياد  أسعاب الطاقة، باإلضيافية إليى 

 تراجع اإليرادات األخرى.

% عن الفتر  المماثلة مين 7.6سجل إجمالي الرب  في النصف األول من العام انخفاًضا بي 

ميليييون بييال فيي الينيصيف األول مين  266مليون بيال مقابنة بي  575العام السابق ليبل  

% عين اليفيتير   2.7مليون بيال بانخفاض  560العام السابق. وبل  الرب  التشغيلي للشركة 

 المماثلة من العام الماضي.

بالمقابل انخفضت الكميات المنتجة من اإلسمنيت ليليشيركية بشيكيل ليفيييف خيالل اليربيع 

ميليييون لين، بييينيميا ابتيفيعيت اليكيميييات  6.17% لتبل   1.6الثاني من العام الجابي بنحو 

ميليييون لين  6.16ملييون لين ميقيابيل  6.12%, حيث بلغت 0.2المباعة من االسمنت بي 

 .6105خالل الربع الثاني من عام 

كما تراجع أداء قطاع االسمنت من حيث اإلنتاج والمبيعات خيالل اليربيع اليثيانيي مين اليعيام 

الجابي مقابنة بنفس الفتر  من العام السابق، حييث بيلي  انيتياج الشيركيات مين االسيمينيت 

% عين نيفيس اليفيتير  مين اليعيام 7مليون لن بيانيخيفياض  05.2مليون لن مقابل  04.5

الماضي. وفي جانب المبيعات فقد تراجعت الكميات خالل الربع الثاني مين اليعيام بينيحيو 

ميليييون لين لينيفيس اليفيتير  مين اليعيام  05.5مليون لن مقابل  04.7% لتصل إلى 7.6

ميليييون  60.67السابق. بالمقابل عاد مخزون الكلنكر لشركات االسمنت لالبتيفياع مسيجياًل 

 . 6105% عن نهاية يوليو من عام 7.6لن بنمو بل  

مليييون بييال وميتيوسيا تيوقيعيات  647جاءت نتائج الربع الثاني قريبة من توقعاتنا البالغة 

مليون بيال. وجاء انخفاض أبباح الشركة نتيييجية النيخيفياض ميبيييعيات  645المحللين البالغة 

االسمنت نتيجة تزامن الربيع اليثيانيي ميع فصيل الصيييف وشيهير بمضيان بياإلضيافية إليى 

استمراب ضعف الطلب في ظل انخفاض اإلنفاق الحكومي على المشابيع المسيتيقيبيلييية. 

في المقابل، نتوقع أن يؤثر فت  التصدير لشركات االسمنت إيجابيًا على مبيعات الشيركية 

 خاصة وأنها من الشركات التي تقع مصانعها قريبة من المنافذ الحدودية.

في ضوء ذلك قمنا بمراجعة المبيعات المستقبلية للشركة وبالتالي نبقي على تقيييييمينيا 

 بيااًل للسهم. 76.61للشركة عند 

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشوب 

TFadaak@albilad-capital.com 

 سعيد الغامدي

 محلل مالي 

sialghamdi@albilad-capital.com 

 

 زيادة المراكز التوصية
 76.61 القيمة العادلة )بيال(

 21.21 )بيال( 6102يوليو  62السعر كما في 

 %05.6 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.3030 بمز تداول

 91.00 أسبوع )بيال( 56أعلى سعر لي 

 47.00 أسبوع )بيال( 56أدنى سعر لي 

 -5.6% التغير من أول العام

 128 أشهر )ألف سهم( 6متوسا حجم التداول لي 

 9,318 الرسملة السوقية )مليون بيال(

 2,485 الرسملة السوقية )مليون دوالب(

 153 األسهم المصدب  )مليون سهم(

  %(5كباب المساهمين )أكثر من 

 8.98% المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 8.02% خالد عبدالرحمن صال  الراجحي

 5.62% المؤسسة العامة للتقاعد

 6105A 6102E 6107F 6105F ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأ  /الرب  قبل الفوائد والضرائب 
  8.44  8.66  8.89  8.12 واالهالك

  5.05  5.18  5.31  4.97 قيمه المنشأ  /االيرادات

  9.48  9.77  10.04  9.91 مضاعف الربحية

  %10.7  %9.9  %9.9  %9.9 عائد األبباح

  2.83  2.82  2.85  2.86 مضاعف القيمة الدفترية

  4.92  5.06  5.19  4.82 مضاعف االيرادات

  %2.9  %2.5 (%7.1) (%4.6) نمو االيرادات

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

  0,526.4  0,541.1  0,724.2  0,266.4  6,164.2 إجمالي االيرادات 

  257.0  265.2  266.5  577.0  521.6 تكلفة المبيعات 

  014.0  010.6  25.7  076.4  015.2 المصروفات العمومية واالدابية ومصروفات البيع والتوزيع

  0,066.6  0,011.6  0,176.0  0,056.2  0,665.7 الرب  قبل مصروفات التمويل واإللفاء واالستهالك والضرائب والزكا 

%25.2 هامش الرب  قبل مصروفات التمويل واإللفاء واالستهالك والضرائب والزكا   20.6%  52.5%  52.5%  52.5%  

  066.6  002.7  002.5  602.6  615.6 االستهالكات واإللفاءات

  0,112.1  251.5  252.6  226.2  0,066.4 الرب  التشغيلي 

(05.6) صافى مصابيف التمويل   (06.0)  (06.0)  (06.0)  (06.0)  

  2.2  2.4  7.2  06.5  6.5 أخرى

  0,112.2  277.2  250.2  224.4  0,000.1 الرب  قبل الزكا  والضريبة 

  64.6  64.6  64.6  64.6  62.2 الزكا  والضريبة 

  256.7  256.2  267.2  241.6  0,174.0 صافي الدخل 

%56.0 العائد على المبيعات  45.7%  50.7%  50.5%  50.2%  

      

 2014A 2015A 2016E 2017F 2018F قائمة المركز المالي )مليون بيال(

  617.1  662.5  667.5  656.1  625.6 النقدية واستثمابات قصير  األجل

  666.6  602.0  601.7  662.2  602.7 ذمم مدينة

  762.7  705.5  710.0  754.2  225.5 المخزون 

  50.4  50.4  50.4  50.4  26.4 أخرى 

  0,661.4  0,665.5  0,620.1  0,402.6  0,642.2 إجمالي األصول قصير  األجل 

       

  6,550.6  6,572.2  6,575.1  6,572.4  6,012.4 صافى الموجودات الثابتة 

  065.0  065.0  065.0  065.0  24.0 مشروعات تحت التنفيذ

  56.5  56.5  56.5  56.5  52.2 أخرى

  6,016.6  6,011.5  6,125.2  6,127.4  6,621.4 إجمالي الموجودات لويلة األجل 

  4,466.2  4,462.6  4,621.1  4,506.2  4,517.6 إجمالي الموجودات 

       

  630.0  630.0  630.0  750.0  560.0 الدين قصير األجل والمستحق من الدين لويل األجل 

  89.0  86.5  84.3  90.8  51.9 ذمم دائنة 

  117.7  112.2  113.6  120.4  110.6 مصروفات مستحقة

  205.2  205.2  205.2  205.2  209.1 أخرى 

  1,042.0  1,033.9  1,033.2  1,166.5  931.6 مطلوبات قصير  األجل 

       

  1.1  1.1  1.1  1.1  051.1 دين لويل األجل

  20.6  20.6  20.6  20.6  20.4 مطلوبات غير جابية 

  6,652.6  6,610.0  6,625.5  6,655.5  6,052.6 حقوق المساهمين 

  4,466.2  4,462.6  4,621.1  4,506.2  4,517.6 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

 نهائية للقوائم المالية.ال قد تختلف لريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F.متوقعة : 

 المصدب: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

الو  على ذلك، يقوم نظام التقييم وع تستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث لبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون.

 الهبوط./ودلدينا بإدباج األسهم المغطا  ضمن إحدى منالق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %.01القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.01القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %.01القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظاب مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 2555 – 616 – 00 – 222+ اإلداب  العامة:

 1110 – 002 – 511 الهاتف المجاني:
 
 
 
 

 إداب  األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6280 – 290 – 00 – 222+  هاتف:
 
 

 

 
 
 

 إداب  األبحاث والمشوب 
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6250 – 290 – 00 – 222+  هاتف:

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

 

  إداب  الوسالة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6230 – 290 – 00 – 222+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمابية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6256 – 290 – 00 – 222+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

لييية وميدييرييهيا وميوظيفيييهيا ال ليميابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكوب  في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البيالد ا

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

األغيراض دون اليميوافيقية اليخيطييية  مين ال يجوز إعاد  نسخ أو إعاد  توزيع أو إبسال هذا التقرير بطريقة مباشر  او غير مباشر  ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جيزئيييًا ألي غيرض 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوباق مالية أو التخاذ قراب استثمابي.

 .يعتبر أي إجراء استثمابي يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سيتيشياب اسيتيثيميابي ميؤهيل قيبيل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشوب  أو خياًبا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال. لذلك فإننا نينيصي  بياليرجيوع إلي

 .االستثماب في مثل هذه األدوات االستثمابية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 15011–67تصري  هيئة السوق المالية بقم 

 

file://Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

