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 قطاع االسمنت

 االسمنت السعودي

 لقلةلةلة  4102أعلنت شركة االسمنت السعودية عن نتائجها المالية األولية للللربلع اللثلاللث  لن علا  

 ليون ريال للربع المماثل  ن العا  السابق بلانلال لا   414 ليون ريال  ةابل  72صافي ربح بمبلغ 

% عن الربع 2سنوات، في حين تةلص صافي الربح بنسبة  01% لتسجل أدنى أرباح فصلية في 72

وبناًء عليه هبط صافي الربح للتسعة أشهر  ن هذا اللعلا   ليون ريال.  42السابق الذي بلغت أرباحه 

أدى ذلل   ليون ريال لن س ال ترة  ن العا  السابق، و 202 ليون ريال  ةارنة بل  623% ليبلغ 74بل 

% للنل لس الل لتلرة  لن 70.2 ل% ل ترة التسعة أشهر  ةارنة ب21تراجع ها ش صافي الربح إلى إلى 

 .  4103عا  

 ليون ريال لل لتلرة اللملةلابلللة  627 ليون ريال  ةارنة بل  471بلغت ايرادات الشركة خالل الربع الثالث 

 ليون ريلال.  421% عن الربع السابق الذي بلغت ايراداته 2%، وتراجعت االيرادات بنقو 66بانا ا  

 ليون ريلال  733%  سجلة 62وبذل  هبطت إيرادات التسعة أشهر األولى  ن العا  الجاري بنسبة 

  ليون ريال لن س ال ترة  ن العا  السابق. 08670 ةابل 

 لليلون طلن  0.74 ليون طن  ةارنة بل  0.12بالمةابل بلغت  بيعات اسمنت السعودية للربع الثالث 

% عن الربع السابق 00%، بينما تراجعت المبيعات بنسبة 44للربع الثالث  ن العا  السابق بانا ا  

%  سلجلللة 62 ليون طن. وبالتالي تراجعت  بيعات التسعة أشلهلر بلنلسلبلة  0.41الذي بلغت فيه  

 .4103 ليون طن خالل ن س ال ترة  ن عا   7.33 ليون طن  ةابل  6.27

أرجعت الشركة تراجع أرباح التسعة أشهر وأرباح الربع الثالث  ن هذا العا   ةارنة بال ترة المماثلة  ن 

العا  السابق إلى ارت اع تكل ة طن االسمنت نتيجة تةليص كمية االنتاج، باإلضافة إلى تراجلع حصلة 

كملا تلرثلر اللربلع اللثلاللث الشركة في صافي أرباح شركات ز يلة فضاًل عن انا ا  اإليرادات األخرى. 

 بارت اع تكاليف التمويل االسال ي  ةارنة بالربع السابق.

 ليون ريلال  لةلارنلة   42%  سجاًل 77وهبط الربح التشغيلي خالل الربع الثالث  ن هذا العا  بنسبة 

% علن اللربلع السلابلق.  7 ليون ريال خالل الربع المماثل  ن العا  السابق، فيما تراجع بنسبة  414بل 

 ليون ريال  لةلارنلة  630%  قةةًا 70وبناًء على ذل  انا ض الربح التشغيلي للتسعة أشهر بنسبة 

% 20.2، لينكمش ها ش الربح التشغيلي اللى 4103 ليون ريال خالل ن س ال ترة  ن عا   262بل 

 % لل ترة المماثلة  ن العا  السابق.76.2خالل الربع الثالث  ن هذا العا   ةابل 

 للليلون طلن  01.2على صعيد الةطاع، بلغت  بيعات االسمنت خالل الربع الثالث  ن العا  القاللي 

%، وذل  على الرغم  ن تضمن الربع الثالث  ن 7.6 ليون طن للربع المماثل بانا ا   01.4 ةابل 

% علن اللربلع 2.2العا  الجاري  بيعات شركتي أ  الةرى والمتقدة، فيما انكمشت  بيعات الةطاع بل 

 ليون طن. وبذل  انا ضت  بيعات االسمنت خالل فترة التسعة أشهر  00.4السابق البالغ  بيعاته 

 ليون طن خالل ن س الل لتلرة  لن اللعلا  السلابلق.  24.2 ليون طن  ةارنة بل  67.4% لتبلغ 02.2بل 

 .4102 ليون طن بنهاية سبتمبر  62.2وعاود  ازون الكلنكر ارت اعه  سجاًل أعلى  ستوياته عند 

 ليون ريال و توسط توقعات المقللين  70فاقت نتائج الربع الثالث  ن هذا العا  توقعاتنا البالغة 

 ليون ريال، والذي يعود بشكل رئيسي إلى ارت اع  توسط سعر البيع للشركة خالل الربع  72البالغة 

ريال للطن خالل الربع الثاني  ن ن س العا . علمًا برن  442ريال للطن  ةابل  466الثالث لنقو 

الشركة تمكنت  ن المقافظة على  توسط أسعار بيع  رت عة  ةارنة بالشركات األخرى في الةطاع، 

وذل  على الرغم  ن ارت اع حدة المنافسة في ظل ضعف الطلب في السوق المقلي وارت اع 

 ستويات  ازون الكلنكر. لذا نتوقع استمرار الضغط على أسعار االسمنت إلى حين تعافي الطلب 

كما نتوقع أن يؤثر رفع الدعم عن  نتجات  المقلي، أو إعادة النظر في رسو  التصدير  رًة أخرى.

  الطاقة بشكل كبير على هوا ش ربقية الةطاع خالل األعوا  الةاد ة.

في ضوء ذل  قمنا بمراجعة توقعاتنا المستةبلية إليرادات الشركة وهوا ش ربقيتها، وبناًء عليه 

 ريال  ع التوصية بزيادة المراكز. 23نقت ظ بتةييمنا لسهم الشركة  ن عند 

  قمد حسان عطيه

  قلل  الي

MH.Atiyah@albilad-capital.com 

 

 للتواصل  ع إدارة األبقاث:

 تركي فدعق

  دير األبقاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 زيادة المراكز التوصية
 23.11 الةيمة العادلة )ريال(

 67.06 )ريال( 4102أكتوبر  42السعر كما في 

 %41.3 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.6161 ر ز تداول

 20.27 أسبوع )ريال( 74أعلى سعر لل 

 62.71 أسبوع )ريال( 74أدنى سعر لل 

 -23.2% التغير  ن أول العا 

 74 أشهر )ألف سهم( 6 توسط حجم التداول لل 

 78762 الرسملة السوقية ) ليون ريال(

 08773 الرسملة السوقية ) ليون دوالر(

 076 األسهم المصدرة ) ليون سهم(

  %(7كبار المساهمين )أكثر  ن 

 7.14% خالد عبدالرحمن صالح الراجقي

 7.34% المؤسسة العا ة للتةاعد

 7.44% المؤسسة العا ة للتر ينات االجتماعية

 4102A 4107A 4103A 4102E ديسمبر  -نهاية العا  المالي 

قيمه المنشرة /الربح قبل ال وائد والضرائب 
  00.24  7.30  7.03  2.77 واالهالك

  7.34  6.36  6.62  6.04 قيمه المنشرة /االيرادات

  06.42  3.22  3.41  7.26  ضاعف الربقية

% 07.2 عائد األرباح  07.2 %  02.2 %  00.7 %  

  4.07  0.27  0.24  0.77  ضاعف الةيمة الدفترية

  7.14  6.47  6.14  4.77  ضاعف االيرادات

%2.2- نمو االيرادات  -2.3%  -7.1%  -67.7%  

  4.77  7.74  3.07  2.14 ربقية السهم )ريال(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 المصدر: الةوائم المالية للشركة، تةديرات أبقاث البالد المالية

 المصدر: الةوائم المالية للشركة، تةديرات أبقاث البالد المالية

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

 4106A 4102A 4107A 4103A 4102E قائمة الدخل ) ليون ريال(

  08022  08227  08464  48147  48072 إجمالي االيرادات 

  714  766  722  741  216 تكل ة المبيعات 

  40  43  013  013  47 المصروفات العمو ية واالدارية و صروفات البيع والتوزيع

  722  08024  08424  08644  08673 الربح قبل  صروفات التمويل واإلط اء واالستهالك والضرائب والزكاة

%36.2 ها ش الربح قبل  صروفات التمويل واإلط اء واالستهالك والضرائب والزكاة  37.3%  32.3%  32.3%  22.2%  

  73  403  404  417  411 االستهالكات واإلط اءات

  230  466  08161  08046  08073 الربح التشغيلي 

(06.6) صافى  صاريف التمويل   (07.4)  (04.0)  (03.4)  (04.2)  

(4.1) أخرى  4.7  (76.6)  4.6  2.4  

  274  447  432  08000  08020 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  00.7  46.7  42.4  63.4  22.4 الزكاة والضريبة 

  220  414  421  08122  08042 صافي الدخل 

%70.2 العائد على المبيعات  76.0%  27.2%  71.2%  67.2%  

      

 4106A 4102A 4107A 4103A 4102E قائمة المركز المالي ) ليون ريال(

  42  072  676  447  006 النةدية واستثمارات قصيرة األجل

  044  474  442  402  402 ذ م  دينة

  223  702  277  334  762 المازون 

  62  21  70  36  044 أخرى 

  08121  08610  08203  08422  473 إجمالي األصول قصيرة األجل 

       

  48324  48261  48723  68014  68032 صافى الموجودات الثابتة 

  036  031  067  32  044  شروعات تقت التن يذ

  31  31  76  72  40 أخرى

  48747  48471  68142  68431  68672 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  68437  28470  28702  28712  28620 إجمالي الموجودات 

       

  221  241  271  267  747 الدين قصير األجل والمستقق  ن الدين طويل األجل 

  40  012  40  74  27 ذ م دائنة 

  72  006  041  000  072  صروفات  ستقةة

  427  427  417  414  007 أخرى 

  08043  772  08033  08012  720  طلوبات قصيرة األجل 

       

  1  1  1  071  467 دين طويل األجل

  72  40  40  40  73  طلوبات غير جارية 

  48374  68427  68473  68074  68417 حةوق المساهمين 

  68437  28470  28702  28712  28620 إجمالي المطلوبات وحةوق المساهمين 

 نهائية للةوائم المالية.ال قد تاتلف طريةة عر  بيانات الةوائم المالية في التةرير عن الطريةة التي تتبعها الشركة. ولكن ال ترثير  ن هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تةديرية :F.توقعة  : 

 ية. دول* الةوائم المالية التارياية  عدة وفةًا لمعاير المقاسبة السعودية لقين اصدار الةوائم المالية الجديدة وفةا للمعايير المقاسبية ال

 المصدر: الةوائم المالية للشركة، تةديرات أبقاث البالد المالية
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 المصدر: إحصاءات اسمنت اليما ة، أبقاث البالد المالية

4102 لاص إحصائيات االسمنت والكلنكر بنهاية الربع الثالث   

 Q6 4102 Q6 4103 YoY Q4 4102 QoQ 4M 4102 4M 4103 YoY األرقا  باأللف طن

         إجمالي إنتاج الةطاع 

%(2) 008131 018472 االسمنت   008407 (7)%  678410 248460 (07)%  

%(7) 068413 068074 الكلنكر  048114 01 %  678164 208447 (4)%  

         إجمالي  بيعات الةطاع 

%(7) 018421 018637 االسمنت   008466 (7)%  678424 248327 (02)%  

%(46) 20 6 الكلنكر  2 (47)%  4 274 (47)%  

         إجمالي  ازون الةطاع 

%(6) 08024 08021 االسمنت   08442 (2)%  08021 08024 (6)%  

% 61 438366 628226 الكلنكر  608024 00 %  628226 438366 61%  

         إجمالي إنتاج اإلسمنت لكل شركة

%(02) 08024 470 اسمنت اليما ة   08047 (40)%  68644 28044 (04)%  

%(64) 08733 08174 اسمنت السعودية  08047 (00)%  68214 78227 (67)%  

%(2) 271 261 اسمنت الشرقية  712 (07)%  08777 08477 (40)%  

% 01 710 724 اسمنت الةصيم  730 4 %  48712 68000 (01)%  

% 7 08067 08444 اسمنت ينبع  08401 0 %  28122 28262 (7)%  

%(7) 220 260 اسمنت العربية  716 (4)%  48377 68274 (42)%  

%(40) 08746 08436 اسمنت الجنوبية  08610 (6)%  28176 78424 (60)%  

%(60) 441 410 اسمنت تبوك  463 (07)%  223 08174 (42)%  

%(46) 701 347 اسمنت الريا   202 (06)%  48404 48701 (40)%  

%(74) 732 424 اسمنت نجران  212 (66)%  08422 48626 (22)%  

% 02 301 346 اسمنت المدينة  707 (07)%  48724 48672 2 %  

%(44) 644 474 اسمنت الشمالية  471 (01)%  762 08767 (23)%  

%(06) 673 667 اسمنت الجوف  642 4 %  08143 08204 (46)%  

% 01 606 626 اسمنت الص وة   272 (61)%  08601 08622 (7)%  

%(02) 611 477 اسمنت حائل  042 60 %  244 08066 (63)%  

% 04 421 - - 616 اسمنت أ  الةرى  727 - - 

% 03 212 - - 232 اسمنت المتقدة  08613 - - 

         إجمالي  بيعات اإلسمنت لكل شركة

%(02) 08002 460 اسمنت اليما ة   08412 (46)%  68627 28072 (04)%  

%(44) 08704 08124 اسمنت السعودية  08416 (00)%  68222 78334 (62)%  

%(2) 273 243 اسمنت الشرقية  702 (07)%  08777 08436 (40)%  

% 7 712 722 اسمنت الةصيم  770 (0)%  48747 68170 (7)%  

% 04 08067 08433 اسمنت ينبع  08404 2 %  28120 28226 (7)%  

%(7) 232 264 اسمنت العربية  700 (01)%  48377 68244 (42)%  

%(04) 08722 08437 اسمنت الجنوبية  08447 (4)%  28144 78412 (60)%  

%(43) 424 410 اسمنت تبوك  460 (06)%  222 08162 (47)%  

%(46) 243 307 اسمنت الريا   242 (07)%  48412 48224 (41)%  

%(23) 772 444 اسمنت نجران  210 (47)%  08437 48606 (27)%  

%(06) 247  %02 742 347 اسمنت المدينة  48722 48677 7 %  

%(04) 614 470 اسمنت الشمالية  424 (7)%  723 08724 (27)%  

%(07) 241 673 اسمنت الجوف  642 01 %  08174 08232 (43)%  

% 2 640 667 اسمنت الص وة   277 (60)%  08614 08632 (2)%  

%(06) 443 477 اسمنت حائل  416 42 %  247 08044 (67)%  

% 02 436 - - 612 اسمنت أ  الةرى  726 - - 

% 04 216 - - 224 اسمنت المتقدة  08477 - - 
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 شرح نظا  التصنيف في البالد المالية

الوة على ذل ، يةو  نظا  التةييم وع تستاد  البالد المالية هيكل التةييم الااص بها  ن ثالث طبةات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكي ية التي يجمعها المقللون.

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى  ناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والةيمة العادلة التي نقددها، وإ كانية الصع

 %.01الةيمة العادلة تزيد على السعر القالي بركثر  ن   :زيادة المراكز

 %.01الةيمة العادلة تزيد أو تةل عن السعر القالي برقل  ن    حياد:

 %.01الةيمة العادلة تةل عن السعر القالي بركثر  ن   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تقديد قيمة عادلة النتظار  زيد  ن التقليل أو البيانات أو قوائم  الية ت صيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بربقاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

 خد ة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 4777 – 416 – 00 – 433+ اإلدارة العا ة:

 1110 – 003 – 711 الهاتف المجاني:
 

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

 3471 – 441 – 00 – 433+  هاتف:
 
 

 إدارة الق ظ
 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 3474 – 441 – 00 – 433+  هاتف:

 
 
 

 إدارة األبقاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 3471 – 441 – 00 – 433+  هاتف:

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

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 3461 – 441 – 00 – 433+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 3473 – 441 – 00 – 433+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

لليلة و لديلريلهلا و لوظل ليلهلا ال للملابذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتركد  ن أن  قتوى المعلو ات المذكورة في هذا التةرير صقيقة ودقيةة و ع ذل  فإن شركة البالد ا

 .عن ذل جة يةد ون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشرن  قتويات التةرير وال يتقملون بطريةة  باشرة أو غير  باشرة أي  سؤولية قانونية نات

األغلرا  دون اللملوافلةلة اللالطليلة   لن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التةرير بطريةة  باشرة او غير  باشرة ألي شاص آخر أو نشره كليًا أو جلزئليلًا ألي غلر  

  .المسبةة  ن شركة البالد المالية

 كما نل ت االنتباه برن هذه المعلو ات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق  الية أو التااذ قرار استثماري.

 .يعتبر أي إجراء استثماري يتاذه المستثمر بناًء على هذا التةرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو  سؤوليته الكا لة وحده

سلتلشلار اسلتلثلملاري  لؤهلل قلبلل ى  ليس الهدف  ن هذا التةرير أن يستاد  أو يعتبر  شورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتقةق  ستةبال. لذل  فإننا نلنلصلح بلاللرجلوع إلل

 .االستثمار في  ثل هذه األدوات االستثمارية

 تقت ظ شركة البالد المالية بجميع القةوق المرتبطة بهذا التةرير.
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