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 قطاع االسمنت

 اسمنت ينبع

تحقيق صافي ربح   9102أظهرت النتائج المالية األولية لشركة اسمنت ينبع خالل الربع الرابع من عام 

%، 267مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض بلغ  01362مليون ريال مقابل  2.69بلغ 

وبناًء على ذلح  تحرا حع مليون ريال6  02في حين نمى بشكل كبير مقارنًة بالربع السابق البالغة أرباحه 

6 .910مليون ريحال خحالل عحام  .69مليون ريال مقابل  302% ليبلغ 32صافي الرب  السنوي بنسبة 

 % للعام السابق71626% مقارنًة بح 3762إلى  9102أدى ذل  النكماش صافي الرب  لعام 

مليون ريال خحالل  313مليون ريال مقارنة بح  999% محققة .9.6وهبطت إيرادات الربع الرابع  بنسبة 

% عن الربع السابق الذي بلغت ايحراداتحه 9262الربع المماثل من العام السابق، فيما نمت االيرادات بح 

محلحيحون ريحال محقحارنحة     202% لتبلغ 9262مليون ريال6 وبذل  تقلصت اإليرادات السنوية بنسبة  023

محلحيحون  حن  .069مليون ريال للعام السابق6 بالمقابل بلغت مبيعات الشركة لحلحربحع الحرابحع  .0892بح 

%، في حين ترا عت المبيعات 32مليون  ن للربع المماثل من العام السابق بانخفاض  9611مقابل 

% 30بشكل  فيف مقارنة بالربع السابق6 وبالتالي هبطت المبيعات السنوية السمنت ينبع بنسبحة 

 910.6مليون  ن لعام  7639مليون  ن مقابل  .661مسجلة 

عزت الشركة ترا ع أرباحها السنوية وأرباح الربع الرابع مقارنة بالفترة المماثلة من العحام السحابحق إلحى 

انخفاض كمية وقيمة المبيعات، بينما فقزت أرباح الربع األخير على أساس ربعي  راء تحسن متوسط 

 سعر البيع بشكل كبير مقارنة بالربع الثالث من نفس العام6

مليون ريال في الربع  019مليون ريال خالل الربع الرابع مقابل  011وسجلت الشركة ربحًا تشغيليًا بلغ 

مليون ريحال خحالل الحربحع السحابحق6  0266%، فيما قفز من 9المماثل من العام السابق بانخفاض بلغ 

مليحون  676مليون ريال مقارنة بح  307% ليصل إلى 79بحح  9102وبذل  تقلص الرب  التشغيلي لعام 

 910.6% لعام 7967% مقابل 3769ريال للعام السابق، لينكمش هامش الرب  التشغيلي إلى 

مليون  حن  00622على مستوى القطاع، بلغت مبيعات االسمنت خالل الربع الرابع من العام الجاري 

%، وذل  على الرغم من تضمحن الحربحع الحرابحع 262مليون  ن للربع المماثل بانخفاض  09622مقابل 

% عحن .066من العام الجاري مبيعات شركتي أم القرى والمتحدة، فيما صعدت مبيعحات الحقحطحاع بحح 

مليون  ن6 وبالتالي انخفضت مبيعات االسمحنحت بحنحهحايحة الحعحام      01632الربع السابق البالغ مبيعاته 

مليون  ن خالل العحام السحابحق6 كحمحا واصحل محخحزون  .666مليون  ن مقابل  7269% لتبلغ 0660بح 

 6 9102مليون  ن بنهاية عام  .366الكلنكر ارتفاعه مسجاًل أعلى مستوياته عند 

األمر الحذي سحيحخحفح   9102من  انب آخر، تم إلغاء رسوم تصدير االسمنت اعتبارًا من مطلع فبراير 

من الضغط على مستويات المخزون لدى الشركات، والذي نتوقع أن يحنحعحكحس إيحجحابحًا ولحكحن بشحكحل 

محدود على أسعار البيع عامًة في السوق المحلية6 الجديحر بحالحذكحر أن أغحلحب الشحركحات تحمحكحنحت محن 

الحصول على رخصة التصدير مستفيدة من مستويات المخزون المرتفعة لديحهحا6 وعحلحى الحرغحم محن 

ذل ، ما زلنا نعتقد ضعف منافسة شركات االسمنت السعودية، خاصًة في ظل التبا ؤ االقتصادي 

الذي تعيشه المنطقة وارتفاع تكلفة النقل لألسواق البعيدة6 ولكن من المتوقع أن تسحتحفحيحد بحعح  

الشركات من عملية إعادة إعمار العراق بحكم قرب المسافة، خاصًة بعد إعالن السحعحوديحة تحخحصحيحص 

 مليون دوالر لدعم الصادرات السعودية للعراق6  611مليار دوالر لهذه العملية، باإلضافة إلى 

أعلنت الشركة توقيع اتفاقية تصدير مليون  ن من الكلنكر ونصف ملحيحون  حن محن االسحمحنحت محع 

إحدى الشركات العاملة بتجارة االسمنت والكلنكر والخامات الصناعية في الشرق األوسط وذل  لمحدة 

، كما توقعت أن يبلغ األثر المالحي لحهحذه االتحفحاقحيحة عحلحى اإليحرادات 9102عام ابتداًء من شهر إبريل 

 91026مليون ريال خالل عام  011مليون ريال منها  061قرابة 

ترا عت تكلفة  ن االسمنت لدى الشركة بشكل كبير خالل الربع األخير فضاًل عن ارتفاع متوسط سعر 

ريال للربع الثالحث محن نحفحس الحعحام،  .03ريال للطن خالل الربع الرابع مقارنة بح  022البيع ليصل إلى 

مليون ريال ومتوسط توقعا المحللحيحن  21مما أدى إلى لتحقيق الشركة ألرباح فاقت توقعاتنا البالغة 

بالمقابل نتوقع تحسن  فيف ألسعار البيع في الشركة مع استمرار تذبذب مليون ريال6  62والبالغة 

يأتي ذل  علحى الحرغحم محن األثحر اإليحجحابحي األسعار وإلى حين تعافي الطلب في السوق المحلي، 

نرفع تحقحيحيحمحنحا  المتوقع التفاقية التصدير على مستويات المخزون وأسعار البيع6 في ضوء ما سبق

محرا حعحة تحوقحعحاتحنحا ألداء الشحركحة خحالل األعحوام ريال وذل  بعد  30ريال إلى  92لسهم الشركة من 

القادمة مع األخذ في االعتبار تعديل مراحل رفع الدعم عن منتجات الطاقة والذي سيؤثر بشكل كحبحيحر 

 على هوامش ربحية قطاع االسمنت6

 محمد حسان عطيه

 محلل مالي

MH6Atiyah@albilad-capital6com 

 
 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital6com 

 حياد التوصية
 30611 القيمة العادلة )ريال(

 33672 )ريال( 9102مارس  92السعر كما في 

 %267- العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 31.16SE رمز تداول

 3.621 أسبوع )ريال( 69أعلى سعر لح 

 93661 أسبوع )ريال( 69أدنى سعر لح 

 -.163% التغير من أول العام

 9.2 أشهر )ألف سهم( 3متوسط حجم التداول لح 

 68923 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 .0871 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 06266 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(6كبار المساهمين )أكثر من 

 09632% المؤسسة العامة للتأمينات اال تماعية

 01611% صندوق االستثمارات العامة

 6622% عبدالله عبدالعزيز صال  الرا حي

 6602% شركة مجموعة الرا حي إخوان

 9106A 910.A 91022A 9102F ديسمبر  -نهاية العام المالي 

 2612 01619 .261 6696 قيمه المنشأة /الرب  قبل الفوائد والضرائب واالهالك

 6636 6629 7699 3632 قيمه المنشأة /االيرادات

 06662 0.667 01613 667. مضاعف الربحية

%0762 عائد األرباح  261%  .61%  .61%  

 0667 0666 0661 0679 مضاعف القيمة الدفترية

 6692 6626 7601 3692 مضاعف االيرادات

%367 نمو االيرادات  -9163%  -9262%  262%  

 9606 9619 3637 6609 ربحية السهم )ريال(

أسبوع 25حركة السهم خالل   
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 المصدر: تداول

 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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 9107A 9106A 910.A 9102A 9102F قائمة الدخل )مليون ريال(

  .22.6  .20.6  0892.63  08.0361  0866267 إ مالي االيرادات 

  3.366  33969  76160  63367  72267 تكلفة المبيعات 

  7666  7962  62..  7762  .326 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

  622  679  2.2  08136  08199 الرب  قبل مصروفات التمويل واإل فاء واالستهالك والضرائب والزكاة

%.66. هامش الرب  قبل مصروفات التمويل واإل فاء واالستهالك والضرائب والزكاة  .760%  6262%  6260%  6261%  

  93260  99260  99766  91261  .9126 االستهالكات واإل فاءات

  37267  .3036  67661  29662  20962 الرب  التشغيلي 

(267) صافى مصاريف التمويل   (266)  (661)  (.63)  (766)  

  69.  9360  061  .36  9062 أخرى

  36069  33167  67061  29062  29667 الرب  قبل الزكاة والضريبة 

  0162  262  0763  0666  9062 الزكاة والضريبة 

  37167  39166  .69.6  21.69  .2136 صافي الدخل قبل حقوق األقلية

  062  .06  162  160  062 حقوق األقلية

  33262  30262  69662  21.60  21062 صافى الدخل 

%6067 العائد على المبيعات   6161%  7162%  3762%  3761%  

      

 9107A 9106A 910.A 9102A 9102F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  01662  2262  00061  92.62  92262 النقدية واستثمارات قصيرة األ ل

  0.362  06963  0.763  .9026  02067 ذمم مدينة

  7360.  9966.  69162  69262  66063 المخزون 

  9062  0260  9269  9669  9762 أخرى 

  23766  22062  29669  081.167  0816260 إ مالي األصول قصيرة األ ل 

            

  9823066  3813266  9823169  9822.60  3801261 صافى المو ودات الثابتة 

  0262  62.  .6..9  09169  2169 أخرى

  9826.69  3816162  3802.62  3801.67  3802269 إ مالي المو ودات  ويلة األ ل 

  3822162  3827967  7819960  62..780  7897763 إ مالي المو ودات 

            

  6062  2.62  2367  6260  93260 الدين قصير األ ل والمستحق من الدين  ويل األ ل 

  0666  0661  267  0369  9062 ذمم دائنة 

  6.69  6062  067.  2062  761. مصروفات مستحقة

  09.62  03060  03262  00760  09962 أخرى 

  96169  92766  31962  96.63  77262 مطلوبات قصيرة األ ل 

            

  00.62  .0.26  09061  01060  0.269 دين  ويل األ ل

  01262  2261  2162  01662  2262 مطلوبات غير  ارية 

  3870662  3832969  3861263  3821367  3869266 حقوق المساهمين 

  3822162  3827967  7819960  62..780  7897763 إ مالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

      

 9107A 9106A 910.A 9102A 9102F قائمة التدفقات النقدية

  67262  7.162  2.362  0811262  23162 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(23.63) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  (22362)  (.6266)  (32062)  (32263)  

(00662) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  (09260)  (92060)  (2961)  (0736.)  

(9066) التغير في النقد  (962)  (02662)  (0360)  262  

 نهائية للقوائم المالية6ال قد تختلف  ريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة6 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F6متوقعة : 

 في ضوء معايير المحاسبة الدولية بينما تم عرض القوائم المالية للسنوات السابقة وفقًا للمعايير السعودية6  9102-.910* تم تغيير المعالجة المحاسبية للقوائم المالية 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية



 9102مارس  92

3  

YNCCO AB - 3060.SE 

 قطاع االسمنت

 اسمنت ينبع

 المصدر: إحصاءات اسمنت اليمامة، أبحاث البالد المالية

9102ملخص إحصائيات االسمنت والكلنكر بنهاية الربع الرابع   

 Q7 9102 Q7 910. YoY Q3 9102 QoQ FY 9102 FY 910. YoY األرقام باأللف  ن

         إ مالي إنتاج القطاع 

 ).0%( 668273 728037  .0% 018927 )2%( 038109 008233 االسمنت 

 )01%( 668616 728266 )01%( 038069 )03%( 038622 008206 الكلنكر

         إ مالي مبيعات القطاع 

 )06%( 668.63 728930  .0% 0183.6 )2%( 098226 008229 االسمنت 

%(22) 722 2 - 3 - - - الكلنكر  

         إ مالي مخزون القطاع 

 )7%( 08032 08129 )7%( 08071 )7%( 08032 08129 االسمنت 

  92% .92800 .368.9  3% 378273  92% .92800 .368.9 الكلنكر

         إ مالي إنتاج اإلسمنت لكل شركة

 )90%( .6832 78992 )09%( 260 )92%( 08027 232 اسمنت اليمامة 

 )33%( 28321 .7822  91% 08162 )93%( 08.36 089.2 اسمنت السعودية

 ).0%( 98.71 98906  63% 731 )3%( 29. 1.. اسمنت الشرقية

 )6%( 781.3 382.0  91% 222  00% 269 08167 اسمنت القصيم

 ).0%( 8709. 683.6  6% 08999 )36%( 08222 08922 اسمنت ينبع

 )91%( .7877 .3863  90% 230 )2%( 2.7 220 اسمنت العربية

 ).9%( 28722 686.7  02% 089.3 )7%( 08672 08720 اسمنت الجنوبية

 )91%( 08376 08120  69% 910  2% .92 316 اسمنت تبوك

 )93%( 38.01 98226 )2%( 96. )92%( 211 623 اسمنت الرياض

 )71%( 98299 08272  27% 929 )03%( 622 610 اسمنت نجران

  2% 380.9 38710  97% 23.  01% 222 262 اسمنت المدينة

 )32%( 082.0 08076  99% 969 )6%( 393 312 اسمنت الشمالية

 )92%( 082.7 08779  3% 336 )32%( 676 .37 اسمنت الجوف

 ).%( 082.3 08262  30% 373 )2%( 722 772 اسمنت الصفوة 

 )96%( 08710 08172  .9% 962  90% 9.2 396 اسمنت حائل

 - - 08992  .0% 313 - - 369 اسمنت أم القرى

 - - 08267 )7%( 7.2 - - 772 اسمنت المتحدة

         إ مالي مبيعات اإلسمنت لكل شركة

 )90%( 68362 78973 )2%( 230 )92%( 08917 2.6 اسمنت اليمامة 

 )30%( 28399 681.0  93% 08129 )90%( 08.63 08307 اسمنت السعودية

 ).0%( 98.32 98912  63% .79 )7%( 26. 60. اسمنت الشرقية

 )7%( 78171 38223  91% 227  2% 262 08176 اسمنت القصيم

 )02%( 8732. 68392 )0%( ..089 )32%( .0822 08962 اسمنت ينبع

 )90%( 78767 38631  91% 239 )2%( 2.9 226 اسمنت العربية

 )96%( 28777 68620  02% 089.2 )3%( 08671 08722 اسمنت الجنوبية

 )02%( 08332 08120  .6% 910  7% 319 307 اسمنت تبوك

 )99%( 38622 98226 ).%( 06. )92%( 206 620 اسمنت الرياض

 )32%( 98222 082.2  2.% 922 )07%( .62 613 اسمنت نجران

  2% .3803 38712  97% 26.  00% 220 2.6 اسمنت المدينة

 )32%( 082.6 08069  99% 960 )6%( 393 .31 اسمنت الشمالية

 )96%( 08227 08790 )2%( .36 )90%( 791 339 اسمنت الجوف

 )6%( .0826 08267  33% 336 )2%( 722 776 اسمنت الصفوة 

 )96%( 08329 08161  .9% 962  91% 921 396 اسمنت حائل

 - - 08939  02% 312 - - 362 اسمنت أم القرى

 - - 08273 )6%( 722 - - 766 اسمنت المتحدة
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

الوة على ذل ، يقوم نظام التقييم وع تستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث  بقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون6

 الهبوط6/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى منا ق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %016القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %016القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من  حياد:

 %016القيمة 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 تفصيلية أو و ود تغيير  وهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية6

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 2222 – 913 – 00 – ..2+ اإلدارة العامة:

 1110 – .00 – 211 الهاتف المجاني:

 
 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 921. – 921 – 11 – 966+  هاتف:

 
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 962. – 921 – 11 – 966+  هاتف:

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@albilad-capital6com البريد اإللكتروني:

 961. – 921 – 11 – 966+  هاتف:

 capital6com/research-www6albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوسا ة
 abicctu@albilad-capital6com البريد االلكتروني:

 931. – 921 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
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 إخالء المسؤولية

لحيحة ومحديحريحهحا ومحوظحفحيحهحا ال لحمحابذلت شركة البالد المالية أقصى  هد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذل  فإن شركة البالد ا

 6عن ذل جة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغحراض دون الحمحوافحقحة الحخحطحيحة  محن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو  حزئحيحًا ألي غحرض 

  6المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري6

 6يعتبر أي إ راء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو  زئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سحتحشحار اسحتحثحمحاري محؤهحل قحبحل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إ راء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال6 لذل  فإننا نحنحصح  بحالحر حوع إلح

 6االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير6
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