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 قطاع االسمنت

 اسمنت ينبع

تحقيق صافي ربح  7102أظهرت النتائج المالية األولية لشركة اسمنت ينبع خالل الربع الثالث من عام 

% 81مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفخضخال بخلخغ  1780مليون ريال مقابل  0880بلغ 

% عن الربخع السخابخق 28سنوات، في حين تقلص صافي الربح بخ  01لتسجل أدني أرباح فصلية في 

% ليخبخلخغ 72وبناًء على ذلك تراجع صافي الربح للتسعة أشهر بنسبة مليون ريال8  8188البالغة أرباحه 

أدى ذلخك النخاخمخاف صخافخي 8  7108مليون ريال لنضس الضترة من عخام  777مليون ريال مقابل  772

 % للتسعة أشهر من العام السابق77818% مقارنة بخ 2787الربح للضترة الحالية إلى 

ملخيخون  728مليون ريال مقارنة بخ  022% محققة 72هبطت إيرادات الشركة خالل الربع الثالث بنسبة 

% عن الربخع السخابخق الخ   01، فيما انفضضت االيرادات بخ ريال خالل الربع المماثل من العام السابق

% 71مليون ريال8 وب لك تقلصت إيرادات التسعة أشهر من العام الجار  بنسبخة  707بلغت ايراداته 

 مليون ريال خالل نضس الضترة من العام السابق8 182مليون ريال مقابل  817لتبلغ 

مليون طن  0807مليون طن مقابل  0872بالمقابل بلغت مبيعات الشركة خالل الربع الثالث من العام 

مليون طن خالل الربع  0870%، في حين نمت المبيعات من 07للربع الثالث من العام السابق بارتضاع 

% 8%8 على الرغم من ذلك انامشت مبيعات التسعة أشهر السمنت ينبع بنخسخبخة 7السابق بنسبة 

 مليون طن لنضس الضترة من العام السابق8 7877مليون طن مقابل  7812مسجلة 

عزت الشركة تراجع الضترة الحالية مقارنة بالتسعة أشهر من العام السابق إلى انفضال كمية وقخيخمخة 

المبيعات، وذلك على الرغم من تسجيل أرباح غير محققة في القيمة السوقية للمخشختخقخات الخمخالخيخة 

مقابل خسائر بنهاية الضترة المماثلة من العام السابق8 وبالمقارنة مع الربع السابق، تأثر الربع الخثخالخث 

 من ه ا العام بالتراجع الحاد لمتوسط سعر البيع وذلك على الرغم زيادة كمية المبيعات8

مخلخيخون  18مليون ريال خالل الربع الثالث مقخابخل  01من جهة أخرى، سجلت الشركة ربحًا تشغيليًا بلغ 

% عن الربخع السخابخق8 22%، فيما تراجع بخ 81ريال في الربع المماثل من العام السابق بانفضال بلغ 

مخلخيخون ريخال  707% ليصل إلى 27وب لك تقلص الربح التشغيلي للتسعة أشهر من العام الحالي بخ 

، لينامش هامش الربح التخشخغخيخلخي إلخى 7108مليون ريال خالل نضس الضترة من عام  772مقارنة بخ 

 % لنضس الضترة من العام السابق728% لضترة التسعة أشهر مقابل 2188

مخلخيخون طخن  0187على صعيد القطاع، بلغت مبيعات االسمنت خالل الربع الثالث من العام الحالخي 

%، وذلك على الرغم من تضمن الربع الثالث من 282مليون طن للربع المماثل بانفضال  0181مقابل 

% عخن الخربخع 282العام الجار  مبيعات شركتي أم القرى والمتحدة، فيما انامشت مبيعات القطاع بخ 

مليون طن8 وب لك انفضضت مبيعات االسمنت خالل فترة التسعة أشهر  0087السابق البالغ مبيعاته 

مليون طن خالل نضس الخضختخرة مخن الخعخام السخابخق8  7782مليون طن مقارنة بخ  2287% لتبلغ 0287بخ 

 71028مليون طن بنهاية سبتمبر  2782وعاود مفزون الالنار ارتضاعه مسجاًل أعلى مستوياته عند 

ريخال لخلخطخن  028تأثرت أرباح الشركة خالل الربع الثالث بالهبوط الحاد لمتوسط سعر البيع ليصل إلى 

ريال للطن في الربع الثاني من نضس العام باإلضافة إلى ارتضاع تالضة طن االسمنت،  022مقارنة بخ 

وذلك على الرغم من زيادة الاميات المباعة لنضس الضترة، مما أدى إلى تراجع أرباح الربع الخثخالخث دون 

مليون ريال8 نتوقع استمخرار حخدة الخمخنخافسخة فخي  82توقعاتنا ومتوسط توقعات المحللين والبالغة 

المنطقة الغربية خالل الضترة المقبلة في ظل ضعف الطخلخع عخلخى االسخمخنخت وارتخضخاع مسختخويخات 

مفزون الالنار، وإلى حين تعافي الطلع في السوق المحلي8 علخى الخمخدى الخمختخوسخط نخعختخقخد أن 

وعطضًا على ذلك  هوامش ربحية قطاع االسمنت8 تعديل أسعار مدخالت الطاقة سيؤثر بالسلع على

قمنا بمراجعة توقعاتنا المستقبلية إليرادات الشركة وهوامش ربحيتها، وبناًء عليه نفخضخت تخقخيخيخمخنخا 

 ريال8 78ريال إلى  20لسهم الشركة من 

 

 محمد حسان عطيه

 محلل مالي

MH8Atiyah@albilad-capital8com 

 
 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital8com 

 حياد التوصية
 78811 القيمة العادلة )ريال(

 72881 )ريال( 7102نوفمبر  8السعر كما في 

 %880 العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 21818SE رمز تداول

 70801 أسبوع )ريال( 27أعلى سعر لخ 

 72821 أسبوع )ريال( 27أدنى سعر لخ 

 -2882% التغير من أول العام

 718 أشهر )ألف سهم( 2متوسط حجم التداول لخ 

 7,128 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 0,182 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 02282 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(2كبار المساهمين )أكثر من 

 07822% المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 01811% صندوق االستثمارات العامة

 2818% عبدالله عبدالعزيز صالح الراجحي

 2802% شركة مجموعة الراجحي إخوان

 7107A 7102A 7108A 7102E ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل الضوائد والضرائع 
 8880 2822 7811 7807 واالهالك

 7821 2871 7887 7820 قيمه المنشأة /االيرادات

 07817 2880 2818 2818 مضاعف الربحية

%0287 عائد األرباح  0182%  0088%  282%  

 0870 0808 0801 0808 مضاعف القيمة الدفترية

 7877 2802 7822 7880 مضاعف االيرادات

%288- نمو االيرادات  287%  -7182%  -7882%  

 0822 2871 2807 2811 ربحية السهم )ريال(

أسبوع 25حركة السهم خالل   
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 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 المصدر: القوائم المالية للشركة، 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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 7102A 7107A 7102A 7108A 7102E قائمة الدخل )مليون ريال(

  17088  0,78882  0,80281  0,22187  0,87182 إجمالي االيرادات 

  21082  72188  22287  71287  27188 تالضة المبيعات 

  2887  7087  7788  2188  2282 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

  717  217  0,122  0,177  0,122 الربح قبل مصروفات التمويل واإلطضاء واالستهالك والضرائع والزكاة

%8281 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واإلطضاء واالستهالك والضرائع والزكاة  8288%  8780%  8088%  2287%  

  77888  77780  71181  71188  71887 االستهالكات واإلطضاءات

  78281  22787  87282  80788  87281 الربح التشغيلي 

(0788) صافى مصاريف التمويل   (187)  (282)  (282)  (288)  

(0288)  288  7081  282 أخرى  7782  

  78281  22182  87082  87287  87088 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  0787  0782  0282  7082  0887 الزكاة والضريبة 

  72288  22887  81887  81288  87287 صافي الدخل قبل حقوق األقلية

  182  181  180  082  281 حقوق األقلية

  72781  22282  81880  81081  87082 صافى الدخل 

%2182 العائد على المبيعات   2087%  2181%  7088%  7188%  

      

 7102A 7107A 7102A 7108A 7102E قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  1182  00081  78888  78182  20087 النقدية واستثمارات قصيرة األجل

  02181  08782  70188  01087  08181 ذمم مدينة

  81888  22882  27881  22082  78082 المفزون 

  7182  7187  7287  7788  2182 أخرى 

  81788  88281  0,18187  0,12280  0,12787 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  7,12282  7,81888  7,18880  2,01281  2,72288 صافى الموجودات الثابتة 

  2781  78888  07187  8187  7881 أخرى

  2,10788  2,08287  2,01887  2,08287  2,78182 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  2,11287  7,17887  7,08888  7,77782  7,20781 إجمالي الموجودات 

            

  8281  8280  2280  72180  78182 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  0787  887  0287  7088  7282 ذمم دائنة 

  7781  8087  2088  8781  8282 مصروفات مستحقة

  00788  02282  00780  07782  00788 أخرى 

  72881  72182  72882  77282  27887 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  08888  07788  01080  08887  71287 دين طويل األجل

  01188  8287  01281  1881  1882 مطلوبات غير جارية 

  2,28181  2,27881  2,21287  2,27182  2,78081 حقوق المساهمين 

  2,11287  7,17887  7,08888  7,77782  7,20781 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 7102A 7107A 7102A 7108A 7102E قائمة التدفقات النقدية

  72787  28288  0,11881  12182  81882 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 )22082( )82882( )88282( )82882( )0,01282( التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 )2781( )78080( )07880( )00281( )1180( التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 )0082( )02282( )781( )7082( )72282( التغير في النقد

 نهائية للقوائم المالية8ال قد تفتلف طريقة عرل بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة8 ولان ال تأثير من ه ا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F8متوقعة : 

 في ضوء معايير المحاسبة الدولية بينما تم عرل القوائم المالية للسنوات السابقة وفقًا للمعايير السعودية8  7102* تم تغيير المعالجة المحاسبية لبعت البنود عام 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 المصدر: إحصاءات اسمنت اليمامة، أبحاث البالد المالية

7102ملفص إحصائيات االسمنت والالنار بنهاية الربع الثاني   

 Q2 7102 Q2 7108 YoY Q7 7102 QoQ 1M 7102 1M 7108 YoY األرقام باأللف طن

         إجمالي إنتاج القطاع 

%(2) 00,181 01,787 االسمنت   00,708 (8)%  22,710 77,120 (08)%  

%(2) 02,118 02,027 الالنار  07,111 01 %  28,121 70,178 (1)%  

         إجمالي مبيعات القطاع 

%(2) 01,171 01,282 االسمنت   00,722 (8)%  22,771 77,828 (02)%  

%(12) 70 2 الالنار  7 (72)%  1 781 (18)%  

         إجمالي مفزون القطاع 

%(2) 0,027 0,071 االسمنت   0,777 (2)%  0,071 0,027 (2)%  

% 21 78,822 27,272 الالنار  20,021 00 %  27,272 78,822 21%  

         إجمالي إنتاج اإلسمنت لال شركة

%(02) 0,071 120 اسمنت اليمامة   0,018 (70)%  2,217 7,017 (01)%  

%(27) 0,288 0,121 اسمنت السعودية  0,012 (00)%  2,211 2,272 (22)%  

%(7) 721 721 اسمنت الشرقية  212 (02)%  0,222 0,128 (70)%  

% 01 810 821 اسمنت القصيم  880 7 %  7,812 2,000 (01)%  

% 8 0,022 0,777 اسمنت ينبع  0,701 0 %  7,122 7,727 (8)%  

%(2) 220 220 اسمنت العربية  812 (1)%  7,822 2,787 (77)%  

%(70) 0,212 0,782 اسمنت الجنوبية  0,210 (2)%  7,182 2,171 (20)%  

%(20) 711 710 اسمنت تبوك  728 (02)%  228 0,121 (72)%  

%(72) 801 872 اسمنت الريال  202 (02)%  7,707 7,801 (70)%  

%(27) 287 727 اسمنت نجران  712 (22)%  0,772 7,272 (72)%  

% 07 801 812 اسمنت المدينة  808 (02)%  7,277 7,287 2 %  

%(77) 277 727 اسمنت الشمالية  781 (01)%  822 0,228 (78)%  

%(02) 288 222 اسمنت الجوف  272 7 %  0,118 0,701 (72)%  

% 01 202 272 اسمنت الصضوة   782 (21)%  0,201 0,227 (2)%  

%(07) 211 728 اسمنت حائل  012 20 %  277 0,022 (28)%  

% 07 721 - - 212 اسمنت أم القرى  822 - - 

% 08 717 - - 782 اسمنت المتحدة  0,218 - - 

         إجمالي مبيعات اإلسمنت لال شركة

%(02) 0,002 120 اسمنت اليمامة   0,717 (72)%  2,228 7,027 (01)%  

%(71) 0,201 0,127 اسمنت السعودية  0,712 (00)%  2,272 2,881 (27)%  

%(2) 728 778 اسمنت الشرقية  202 (08)%  0,228 0,182 (70)%  

% 8 812 827 اسمنت القصيم  880 (0)%  7,878 2,180 (8)%  

% 07 0,022 0,788 اسمنت ينبع  0,707 7 %  7,120 7,772 (8)%  

%(2) 282 227 اسمنت العربية  800 (01)%  7,822 2,717 (77)%  

%(01) 0,227 0,788 اسمنت الجنوبية  0,712 (7)%  7,117 2,117 (20)%  

%(78) 727 710 اسمنت تبوك  720 (02)%  222 0,122 (72)%  

%(72) 218 802 اسمنت الريال  272 (02)%  7,717 7,227 (71)%  

%(78) 222 711 اسمنت نجران  710 (72)%  0,782 7,202 (72)%  

%(02) 218  %02 217 812 اسمنت المدينة  7,277 7,222 8 %  

%(01) 211 720 اسمنت الشمالية  727 (8)%  878 0,277 (72)%  

%(02) 771 228 اسمنت الجوف  277 01 %  0,181 0,787 (78)%  

% 7 270 222 اسمنت الصضوة   788 (20)%  0,211 0,282 (7)%  

%(02) 718 728 اسمنت حائل  712 72 %  272 0,077 (22)%  

% 02 782 - - 212 اسمنت أم القرى  822 - - 

% 01 712 - - 721 اسمنت المتحدة  0,788 - - 
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

الوة على ذلك، يقوم نظام التقييم وع تستفدم البالد المالية هيال التقييم الفاص بها من ثالث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الامية والايضية التي يجمعها المحللون8

 الهبوط8/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإماانية الصع

 %018القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %018القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من  حياد:

 %018القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تضصيلية أو وجود تغيير جوهر  في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية8

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital8com البريد االلاتروني:

 1888 – 712 – 00 – 188+ اإلدارة العامة:

 1110 – 008 – 811 الهاتف المجاني:
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital8com البريد االلاتروني:

 8781 – 711 – 00 – 188+  هاتف:
 
 

 إدارة الحضظ
 custody@albilad-capital8com البريد االلاتروني:

 8721 – 711 – 00 – 188+  هاتف:

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@albilad-capital8com البريد اإللاتروني:

 8721 – 711 – 00 – 188+  هاتف:

 capital8com/research-www8albilad الموقع على الشباة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital8com البريد االلاتروني:

 8721 – 711 – 00 – 188+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment8banking@albilad-capital8com البريد االلاتروني:

 8728 – 711 – 00 – 188+  هاتف:

 إخالء المسؤولية

لخيخة ومخديخريخهخا ومخوظخضخيخهخا ال لخمخاب لت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات الم كورة في ه ا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد ا

 8عن ذلكجة يقدمون أ  ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أ  مسؤولية قانونية نات

األغخرال دون الخمخوافخقخة الخفخطخيخة  مخن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال ه ا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة أل  شفص آخر أو نشره كليًا أو جخزئخيخًا أل  غخرل 

  8المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلضت االنتباه بأن ه ه المعلومات ال تشال توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التفاذ قرار استثمار 8

 8يعتبر أ  إجراء استثمار  يتف ه المستثمر بناًء على ه ا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الااملة وحده

سختخشخار اسختخثخمخار  مخؤهخل قخبخل ى مليس الهدف من ه ا التقرير أن يستفدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أ  إجراء آخر يمان أن يتحقق مستقبال8 ل لك فإننا نخنخصخح بخالخرجخوع إلخ

 8االستثمار في مثل ه ه األدوات االستثمارية

 تحتضظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة به ا التقرير8
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