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 قطاع االسمنت

 اسمنت اليمامة

مم ميمري ريما   0.61تحقيق أرباح صافية بمممبم م    النتائج المالية األولية لشركة اسمنت اليمامة أظهرت

 ربع الممممماممل ممن المسمام الرمابمق بمتمرا مع لم يري ريا   8.62  مقابل 0202من عام  رابعخال  الربع ال

م يري ريا 6 وبناًء ع ى ذلم   0160  أرباحه% عن الربع الرابق البالغة 0.%، فيما انخفضت بنربة 10

م يري ريا  ل سام الرمابمق،  812م يري ريا  مقارنة بم  021% لتب   22 ربةهبطت األرباح الرنرية بن

 020.6% لسام 8062% مقابل .0.6إلى  0202ليترا ع هامش األرباح الصافية لسام 

م يري ريما   088م يري ريا  مقابل  0.1% لتب   02تق صت ايرادات الشركة خال  الربع الرابع بنربة 

%6 8م يري ريا  ل ربع الرابق وبنرمبمة بم مغمت  ..0ل ربع الممامل من السام الرابق، بينما نمت من 

م يري ريما   02001م يري ريا  مقارنة بم  2.2% لتصل إلى 88وبذل  انخفضت اإليرادات الرنرية بم 

مم ميمري  من  2622ب غت مبيسات اسمنت اليمامة ل مربمع المرابمع ممن المسمام ل سام الرابق6  بالمقابل 

%، في حين هبطت المبيسات 02م يري  ن لنفس الربع من السام الرابق بانخفاض  0602مقارنة بم 

%6 وبناًء ع يه ترا ست المبيسات الرنمريمة لمسمام 2م يري  ن خال  الربع الرابق بترا ع ب    2618من 

 020.6م يري  ن لسام  .168م يري  ن مقابل  .60.% مرج ة 00بنربة  0202

أر ست الشركة ترا ع األرباح الرنرية إلى انخفاض كمية وقيمة المبيسات، في حين تأمرت أرباح المربمع 

مم ميمري ريما   00الرابع بترجيل مخصص ل رصيد المدين ل شركة اليمنية الرسردية لإلسمنت بمب   

 م يري ريا  مقارنة بالربع الرابق من نفس السام6 162فضاًل عن زيادة مخصص الزكاة بمب   

م يري ريا  ل ربمع  .116م يري ريا  خال  الربع الرابع مقارنة بم  .06.وسج ت الشركة ربحًا تشغي يًا ب   

% عن الربع الرابمق6 وبمذلم  همبم  8.%، بينما ارتفع بنربة 01الممامل من السام الرابق بانخفاض 

مم ميمري ريما  خمال   21.م يري ريا  مقارنة بم  082% محققًا 2.بنربة  0202الربح التشغي ي ل سام 

 6 .020% لسام .8.6% مقابل .026السام الرابق، ليتق ص هامش الربح التشغي ي إلى 

م يمري  من  00612ع ى مرترى القطاع، ب غت مبيسات االسمنت خال  الربع الرابع من السام الجاري 

%، وذل  ع ى الرغم من تضمممن المربمع المرابمع 262م يري  ن ل ربع الممامل بانخفاض  00612مقابل 

% عمن .016من السام الجاري مبيسات شركتي أم القرى والمتحدة، فيما صسدت مبيسمات المقمطماع بمم 

م يري  ن6 وبالتالي انخفضت مبيسات االسمممنمت بمنمهمايمة المسمام      02682الربع الرابق البال  مبيساته 

م يري  ن خال  المسمام الرمابمق6 كممما واصمل ممخمزوي  .116م يري  ن مقابل  260.% لتب   0160بم 

 6 0202م يري  ن بنهاية عام  .816الك نكر ارتفاعه مرجاًل أع ى مرترياته عند 

من  انب آخر، تم إلغاء رسرم تصدير االسمنت اعتبارًا من مط ع فبراير الجاري األمر المذي سميمخمفم  

من الضغ  ع ى مرتريات المخزوي لدى الشركات، والذي نترقع أي يمنمسمكمس إيمجمابمًا ولمكمن بشمكمل 

محدود ع ى أسسار البيع عامًة في الررق المح ية6 الجدير بالذكر أي ترع شركات تمكنت من الحصر  

ع ى رخصة تصدير مرتفيدة من مرتريات المخزوي المرتفسة لدى أغ ب الشركات6 وع ى الرغم ممن 

ذل ، ما زلنا نستقد ضسف منافرة شركات االسمنت الرسردية، خاصًة في ظل التبا ؤ االقتصادي 

الذي تسيشه المنطقة وارتفاع تك فة النقل لألسراق البسيدة6 ولكن من المترقع أي ترمتمفميمد بمسم  

الشركات من عم ية إعادة إعمار السراق بحكم قرب المرافة، خاصًة بسد إعالي الرمسمرديمة تمخمصميمص 

 م يري دوالر لدعم الصادرات الرسردية ل سراق6   122م يار دوالر لهذه السم ية، باإلضافة إلى 

 01م يري ريا  ومترس  ترقسات المح  ين والبمالمغمة  .0 اءت أرباح الربع الرابع دوي ترقساتنا البالغة 

مم ميمري ريما ، وذلم  عم مى  00م يري ريا ، والذي ير ع بشكل رئيري إلى ترجيل مخصص بمب م  

ريما   .02ريا  ممقمابمل  .01% ليصل إلى 00الرغم من ارتفاع مترس  سسر البيع ل ربع الرابع بنربة 

ل ربع الرابق من نفس السام فضاًل عن ترا ع المصماريمف المسمممرمميمة واإلداريمة6 بمالمممقمابمل نمتمرقمع 

استمرار تذبذب أسسار البيع في الشركة وإلى حين تسافي الط ب في الررق المح ي6 ويأتمي ذلم  

نتيجة حدة المنافرة ما بين الشركات، خاصًة في ظل مرتريات المخزوي المممرتمفمسمة لمدى الشمركمة، 

باإلضافة إلى بسد مصانسها عن المنافذ الحدودية وبالتالي صمسمربمة اسمتمفمادتمهما ممن إلمغماء رسمرم 

ريما  وذلم   .0وعطفًا ع ى ما سبق نبقي ع ى تقييمنا لرهم الشركة عمنمد   التصدير بشكل مباشر6

مرا سة ترقساتنا ألداء الشركة خال  األعرام القادمة مع األخذ في االعمتمبمار تمسمديمل ممراحمل رفمع بسد 

 الدعم عن منتجات الطاقة والذي سيؤمر بشكل كبير ع ى هرامش ربحية قطاع االسمنت6

 محمد حراي عطيه

 مح ل مالي

MH6Atiyah@albilad-capital6com 

 

 

 ل تراصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشررة

TFadaak@albilad-capital6com 

 حياد الترصية
 0.622 القيمة السادلة )ريا (

 0.620 )ريا ( 0202فبراير  01الرسر كما في 

 %68.- السائد المترقع

  بيانات الشركة

 82026SE رمز تداو 

 01622 أسبرع )ريا ( 10أع ى سسر لم 

 01622 أسبرع )ريا ( 10أدنى سسر لم 

 -61.% التغير من أو  السام

 0.0 أشهر )ألف سهم( 8مترس  حجم التداو  لم 

 .8282 الرسم ة الررقية )م يري ريا (

 128 الرسم ة الررقية )م يري دوالر(

 02061 األسهم المصدرة )م يري سهم(

  %(1كبار المراهمين )أكثر من 

 1600% األمير س طاي محمد سسرد الكبير آ  سسرد

 1618% المؤسرة السامة ل تقاعد

ديرمبر  -نهاية السام المالي   0201A 020.A 0202E 0202F 

قيمه المنشأة /هامش الربح قبل الفائدة 
 26.0 2620 8680 0681 واإل فاء واالستهالك والضرائب والزكاة 

 8682 86.2 0621 0612 قيمه المنشأة /االيرادات

 08608 .8062 ..16 1612 مضاعف الربحية

%0261 عائد األرباح  .62%  262%  262%  

 .261 2612 0622 2610 مضاعف القيمة الدفترية

 6.2. 610. 8620 0612 مضاعف االيرادات

%068- نمر االيرادات  -0.60%  -8861%  068%  

 2620 .261 0622 .862 ربحية الرهم )ريا (

أسبوع 22حركة السهم خالل   

الربعية )مليون ريال( والعائد على المبيعاتالمبيعات تطور   
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 المصدر: تداو 

 المصدر: القرائم المالية ل شركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 المصدر: القرائم المالية ل شركة، تقديرات أبحاث 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

 اسمنت اليمامة

 A 0201A 020.A 0202A 0202F.020 قائمة الدخل )م يري ريا (
  21260  2.268  0200162  0280060  0280261 إ مالي االيرادات 

  82262  81260  81160  82.62  8168. تك فة المبيسات 

  .116  1162  1268  262.  1060 المصروفات السمرمية واالدارية ومصروفات البيع والترزيع

  80261  88060  .2006  2.161  2.061 الربح قبل الفائدة واإل فاء واالستهالك والضرائب والزكاة

 %868. %.6.. %868. %62.. %.86. هامش الربح قبل الفائدة واإل فاء واالستهالك والضرائب والزكاة 

  .0206  .0116  01162  02161  .0206 االستهالكات واإل فاءات

  .06  .06  .06  061  062 المخصصات

  60..0  08260  .216.  2860.  1268. الربح التشغي ي 

 %0162 %.026 %.8.6 %1068 %161. هامش الربح التشغي ي

  262  262  262 )060( ).06( صافى مصاريف التمريل 

  0.60  0862 )0862( )8160( ).6.( دخل )خرائر( االستثمارات غير المحققة

  61. )0160( )262(  0162  061. أخرى 

  02.62  08262  82.61  1062.  20262 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  8262  0162  0162  8.61  262. الزكاة والضريبة 

  62..0  02160  81261  0160.  2262. صافى الدخل القابل ل ترزيع

 %.016 %.0.6 %8062 %61.. %1261 السائد ع ى المبيسات 

      

 A 0201A 020.A 0202A 0202F.020 قائمة المركز المالي )م يري ريا (
  10262  0260.  .12.6  2062.  020.262 النقدية واستثمارات قصيرة األ ل

  0.068  01262  0.268  0.060  08261 ذمم مدينة 

  11062  11262  .1086  82162  08860 المخزوي 

  260.  1262  00062  2.61  2262 أخرى 

  0282062  0202261  02.2260  02.2.68  0221162 إ مالي األصر  قصيرة األ ل 

       

  11062  1162.  10060  02.0261  0212162 صافى المر ردات الثابتة 

  .822806  .028016  20.62  .6...  2261 مشروعات تحت التنفيذ 

  .82.6  82062  10.62  2862.  .1.26 أخرى

  221162.  8282261  020.060  0212.62  0201268 إ مالي المر ردات  ري ة األ ل 

  208262.  2.1262.  060..82  8212261  8211260 إ مالي المر ردات 

       

  8162  262  262  262  .026 الدين قصير األ ل والمرتحق من الدين  ريل األ ل 

  262.  068.  1.62  02861  .6.. ذمم دائنة 

  0260  0260  0262  0262  0261 مصروفات مرتحقة 

  02160  .0226  00860  .0216  02062 أخرى 

  00860  02260  .0226  08861  01168 مط ربات قصيرة األ ل 

       

  0200262  11262  262  262  262 دين  ريل األ ل

  2160  2262  .286  68..  61.. مط ربات غير  ارية 

  .821126  262..82  82.2262  82.2262  8228061 حقرق المراهمين 

  208262.  2.1262.  060..82  8212261  8211260 إ مالي المط ربات وحقرق المراهمين 

 نهائية ل قرائم المالية6ال قد تخت ف  ريقة عرض بيانات القرائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبسها الشركة6 ولكن ال تأمير من هذا االختالف ع ى النتيجة

A ،فس ية :E ،تقديرات أبحاث البالد المالية :F6ترقسات أبحاث البالد المالية : 

 في ضرء مسايير المحاسبة الدولية بينما تم عرض القرائم المالية ل رنرات الرابقة وفقًا ل مسايير الرسردية6  0202-.020* تم تغيير المسالجة المحاسبية ل قرائم المالية 

 المصدر: القرائم المالية ل شركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 قطاع االسمنت

 اسمنت اليمامة

 المصدر: إحصاءات اسمنت اليمامة، أبحاث البالد المالية

0202م خص إحصائيات االسمنت والك نكر بنهاية الربع الرابع   

 Q. 0202 Q. 020. YoY Q8 0202 QoQ FY 0202 FY 020. YoY األرقام باأللف  ن

         إ مالي إنتاج القطاع 

 ).0%( 1121.8 .2208.  .0% .02202 )2%( 082200 002188 االسمنت 

 )02%( 112121 12211. )02%( 082010 )08%( 082122 002201 الك نكر

         إ مالي مبيسات القطاع 

 )01%( 112.18 22080.  .0% 0228.1 )2%( 002121 002120 االسمنت 

%(12) 21. 1 - 8 - - - الك نكر  

         إ مالي مخزوي القطاع 

 ).%( 02082 02210 ).%( 020.2 ).%( 02082 02210 االسمنت 

  02% .02200 .812.0  8% 8.22.8  02% .02200 .812.0 الك نكر

         إ مالي إنتاج اإلسمنت لكل شركة

 )00%( .1282 2001. )00%( 110 )01%( .0202 282 اسمنت اليمامة 

 )88%( 22822 .212.  02% 02211 )08%( 02.81 020.2 اسمنت الرسردية

 ).0%( 2..02 02001  18% 82. )8%( 20. 2.. اسمنت الشرقية

 )1%( 22.8. 822.0  02% 221  00% 110 .0221 اسمنت القصيم

 ).0%( 2.00. 128.1  1% 02000 )81%( 02122 02022 اسمنت ينبع

 )02%( ...2. .8218  00% 280 )1%( ..1 220 اسمنت السربية

 ).0%( 22.12 ..121  02% 020.8 ).%( 021.1 02.20 اسمنت الجنربية

 )02%( 028.1 02220  10% 020  2% .02 821 اسمنت تبرك

 )08%( 82.02 02221 )2%( 01. )02%( 222 128 اسمنت الرياض

 )2.%( 02100 022.2  .2% 020 )08%( 121 120 اسمنت نجراي

  2% 820.0 82.20  .0% 18.  02% 222 211 اسمنت المدينة

 )82%( 022.0 020.1  00% 010 )1%( 808 822 اسمنت الشمالية

 )02%( ..021 0..02  8% 881 )82%( 1.1 ..8 اسمنت الجرف

 ).%( 022.8 02212  80% 8.8 )2%( 21. 2.. اسمنت الصفرة 

 )01%( 02.20 022.2  .0% 012  00% 0.2 801 اسمنت حائل

 - - 02002  .0% 828 - - 810 اسمنت أم القرى

 - - .0221 ).%( 2.. - - 2.. اسمنت المتحدة

         إ مالي مبيسات اإلسمنت لكل شركة

 )00%( 12812 20.8. )2%( 180 )02%( .0202 2.1 اسمنت اليمامة 

 )80%( 22800 122.0  08% 02220 )00%( 02.18 .0280 اسمنت الرسردية

 ).0%( 02.82 02021  18% .0. ).%( 21. 10. اسمنت الشرقية

 ).%( 22.2. 82228  02% .22  1% 111 022.1 اسمنت القصيم

 )02%( 2.81. 12801 )0%( ..020 )82%( .0211 02012 اسمنت ينبع

 )00%( .2.1. 82182  02% 280 )1%( 1.0 221 اسمنت السربية

 )01%( ...22 12120  02% 020.2 )8%( 021.2 02.21 اسمنت الجنربية

 )01%( 02881 02210  .1% 020  .% 820 .80 اسمنت تبرك

 )00%( 82122 02221 ).%( 01. )01%( 201 120 اسمنت الرياض

 )81%( 02211 022.2  2.% 011 ).0%( .12 128 اسمنت نجراي

  1% .8208 82.21  .0% 11.  00% 220 2.1 اسمنت المدينة

 )82%( 022.1 02010  00% 010 )1%( 808 .82 اسمنت الشمالية

 )01%( .0222 02.00 )2%( .81 )00%( 02. 880 اسمنت الجرف

 )1%( .0221 .0221  88% 881 )1%( 21. 1.. اسمنت الصفرة 

 )01%( 02810 02212  .0% 012  02% 022 801 اسمنت حائل

 - - 02080  02% 822 - - 811 اسمنت أم القرى

 - - 022.8 )1%( 21. - - 11. اسمنت المتحدة
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

الوة ع ى ذل ، يقرم نظام التقييم وع ترتخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من مالث  بقات وتستمد الترصيات ع ى البيانات الكمية والكيفية التي يجمسها المح  ري6

 الهبرط6/ردلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى منا ق الترصية التالية بناًء ع ى سسر اإلغالق ، والقيمة السادلة التي نحددها، وإمكانية الصس

 %026القيمة السادلة تزيد ع ى الرسر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %026القيمة السادلة تزيد أو تقل عن الرسر الحالي بأقل من    حياد:

 %026القيمة السادلة تقل عن الرسر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التح يل أو البيانات أو قرائم مالية تفصي ية أو و رد تغيير  رهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 الررق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية6

 

 البالد المالية
 

 خدمة السمالء
 clientservices@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 1222 – 028 – 00 – ..1+ اإلدارة السامة:

 2220 – .00 – 222 الهاتف المجاني:

 
 إدارة األصر 

 abicasset@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 022. – 012 – 11 – 966+  هاتف:

 
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 011. – 012 – 11 – 966+  هاتف:

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشررة
 research@albilad-capital6com البريد اإللكتروني:

 012. – 012 – 11 – 966+  هاتف:

 capital6com/research-www6albilad المرقع ع ى الشبكة:

 

  إدارة الرسا ة
 abicctu@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 082. – 012 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 .01. – 012 – 11 – 966+  هاتف:

 إخالء المرؤولية

لميمة وممديمريمهما وممرظمفميمهما ال لمممابذلت شركة البالد المالية أقصى  هد ل تأكد من أي محترى المس رمات المذكررة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذل  فإي شركة البالد ا

 6عن ذل جة يقدمري أي ضمانات أو تسهدات صراحة أو ضمنًا بشأي محتريات التقرير وال يتحم ري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مرؤولية قانرنية نات

األغراض دوي المرافقة الخطية المربقة  من ال يجرز إعادة نرخ أو إعادة ترزيع أو إرسا  هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره ك يًا أو  زئيًا ألي غرض

  6من شركة البالد المالية

 كما ن فت االنتباه بأي هذه المس رمات ال تشكل ترصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري6

 6يستبر أي إ راء استثماري يتخذه المرتثمر بناًء ع ى هذا التقرير سراًء كاي ك يًا أو  زئيًا هر مرؤوليته الكام ة وحده

رمتمشمار اسمتمثممماري ممؤهمل قمبمل ى مليس الهدف من هذا التقرير أي يرتخدم أو يستبر مشررة أو خياًرا أو أي إ راء آخر يمكن أي يتحقق مرتقبال6 لذل  فإننا نمنمصمح بمالمر مرع إلم

 6االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقرق المرتبطة بهذا التقرير6
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