
 
 

 القصيمأسمنت شركة  

1026 األول الربعنتائج  – تقرير إلحاقي  

            لاير 87  شهر 21خالل السعر المستهدف                                                             الشراء 

  انخفاض الهوامش الجيدة
قدره  انخفاضا  لاير مسجلة بذلك  2.50بربحية سهم بلغت  ،1026 عام من األول نتائٍجها المالية للربع عن القصيم أسمنت شركة علنتأ

وتقديرات  من تقديراتنا أقل بذلك. لتأتي % مقارنة بالربع السابق4قدره  وانخفاضا  % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 28
لم تعلن الشركة بعد عن أرقام اإليرادات، لكن من المتوقع أن تأتي لاير على التوالي.  2.51و لاير 2.61كانت تشير إلى  التيالمحللين 

الوسطى تحسن في  تسجيل المنطقة على الرغم من تقديراتنا.مقارنة ب% 7 ا  قدرهأقل من تقديراتنا بعد أن سجل صافي الدخل انخفاض
ظيراتها من حيث احجام نب مقارنةشركة أسمنت القصيم  بتراجعإال أن هناك احتمالية ، الرابع من العام الماضيالربع في المشاريع حجم 

بع األول من العام % خالل الر44 مستوى إلى ما دونهامش صافي الدخل تراجع . نتيجة لذلك، من المتوقع أسعار البيعالمبيعات و
خفض الدعم األثر المزدوج من انخفاض أسعار البيع و  بسبب، وذلك 1025% في الربع األول من عام 58 بتسجيلةالحالي مقارنة 

مكرر الربحية المتوقع لعام نفضل تقييمات الشركة الجذابة مع إال أننا ، مخاوف تباطؤ القطاع على الرغم من الطاقة. ألسعارالحكومي 
لى توصياتنا بالشراء لسهم الشركة . نبقي عمغرية تقييماتوالذي يقدم %، 7.2مرة وعائد أرباح موزعة متوقع عند  20.8عند  ،1026

 %.55بإجمالي عائد متوقع عند 

 إيرادات ضعيفة، مستوى مخزون تحت السيطرة التقديرات تشير إلى 

مليون لاير، وذلك بعد  170لم تفصح الشركة بعد عن أرقام اإليرادات، لكن من المتوقع أن تكون أقل مع تقديراتنا التي كانت تشير عند 
% 1 قدره وانخفاضا  % مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 22انخفاضا  قدره  بعد أن سجل أسعار البيعمستوى أن أشرنا لضعف في 

أغلب تواجد إال أن الوسطى،  المنطقةلاير للطن. على الرغم من موقع الشركة االستراتيجي في  110صل إلى ابق ليمقارنة بالربع الس
أن من المتوقع تباطؤ و وفرة المعروض في القطاع. للنتيجة اجواء منافسة على مراكز الطلب،  الرياض خلقمدينة في  منتجي القطاع

% مقارنة بنفس 22مليون طن، بنسبة نمو قدرها  2.18إلى خالل الربع األول من هذا العام تصل مستويات أحجام المبيعات للشركة 
تراكم المخزون  من% مقارنة بالربع السابق. محت شركة أسمنت القصيم الضغط الناتج 8الربع من العام الماضي وبنسبة نمو قدرها 

 .الشركة اإلنتاجية % من طاقة10ي تسجيله نسبة أقل من الف طن ما يعن 700 بعد وصوله

 أرباح دون التوقعات

مليون لاير،  245بلغ % مقارنة بالربع السابق لي4بنسبة % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق و28انخفض الدخل االجمالي بنسبة 
ألسباب الرئيسية لذلك. مليون لاير، حيث أنه من المتوقع أن يكون ارتفاع أسعار الشحن أحد ا 254 أشارت إلىأقل من تقديراتنا التي 

مليون لاير خالل عام  48أعلنت شركة القصيم في وقت سابق أن األثر المالي لرفع أسعار الوقود من قبل شركة أرامكو سيصل إلى 
 % مقارنة بنفس الفترة من العام28، حيث نقدر بأنه أثر جزئيا  على نتائج الربع األول. سجل الربح التشغيلي انخفاضا  بنسبة 1026

مليون لاير للربع  255مليون لاير. بلغ صافي الدخل  257تبلغ لتأتي أقل من تقديراتنا و% مقارنة بالربع السابق 4الماضي وبنسبة 
  246عند المحللين  نا وتقديراتتقديرات% على أساس ربعي، لتأتي أقل من 4% على أساس سنوي وبنسبة 28األول بانخفاض قدره 

 على التوالي.مليون لاير  258 مليون لاير و

 بالشراءالتوصية  نبقي على%، 8عائد أرباح متوقع عند 

لقطاع الذي ل المتوقع مكرر الربحية بالقرب من مره 20.8عند  1026لعام  سهم شركة إسمنت القصيممكرر الربحية المتوقع ليتداول 
% 7.2مره، مما يترك المستثمرين مع فجوة ضيقة للتقييمات. بالرغم من ذلك، إال أن عائد األرباح الموزعة عند  22.1يتداول عند 

تراجع سعر سهم . 1026للسهم لعام  ترياال 5 والتي تبلغ السهم الموزعة بأرباح مقارنةرابحة  استثماريجعل إسمنت القصيم ورقة 
على التوالي، مما يمنح  %7 % و6 السوق )تداول( بنسبةالقطاع و مؤشر مقارنة بانخفاض مؤشر منذ بداية السنة % 20بنسبة  الشركة

 %، لذلك نبقي على توصيتنا بالشراء.18لاير للسهم عائدا  يبلغ  87يوفر السعر المستهدف عند  .المستثمرين فرصة إلعادة النظر

 

 

 

المالية األساسيةالبيانات    

1027*  1026*  1025* ديسمبر )مليون لاير(  13السنة المالية تنتهي في  1024   

 
 اإليرادات 976 953 960 993

واالستهالك الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك 645 562 569 577  

الصافيالدخل  586 515 520 526  

)لاير(ربحية السهم  6.52 5.73 5.78 5.85  

 أرباح السهم الموزعة )لاير( 6.00 5.00 5.00 5.00

)لاير(القيمة الدفترية للسهم  22.44 22.18 22.97 23.829  

األصولالعائد على متوسط  27% 23% 23% 23%  

ط حقوق الملكيةالعائد على متوس 29% 26% 26% 25%  

10.5x 10.6x 10.7x 9.4x مكرر الربحية 

2.6x 2.7x 2.8x 2.7x الدفترية ةمكرر القيم  

5.6x 5.8x 5.8x 5.7x مكرر المبيعات 

8.2x 8.3x 8.4x 7.3x  / الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالكقيمة المنشأة  

4.8x 4.9x 5.0x 4.9x  / المبيعاتقيمة المنشأة  

  خالد المضيان
Khalid.a.Almadhyan@riyadcapital.com 

+966-11-203-6725  

 

بالكرشنان سانتوش  
 santhosh.balakrishnan @riyadcapital.com 

+966-11-203-6804  

 

الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق  شركة

(07070-37)رقم المالية السعودية   

 إجمالي العوائد المتوقعة

لاير 16.44 0061-أبريل-60 السعر في   

 العائد المتوقع لسعر السهم %01.9

األرباح الموزعة عائد %1.6  

المتوقعة إجمالي العوائد 0..%0  
 

 بيانات السوق

أسبوعا   0.أدنى سعر خالل /أعلى  لاير 4.99./90.14  

لاير مليون 09.,.  القيمة السوقية 

لاير مليون 4  قيمة المنشأة 909,

 األسهم المتداولة 90.0 مليون 

(األسهم الحرة)األسهم المتاحة للتداول  %51.0  

10.. 
 شهرا 60) اليومي التداول حجم متوسط

(ألالفبا  

0..6%  الوزن في المؤشر العام السعودي 

0040.SE  رويترزرمز الشركة في  

 QACCO  AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهم أداء  

 

 المصدر: بلومبيرغ
 

 ةمؤشر صناع

إلسمنتا  

مؤشر 
 تداول العام

 أسمنت
 القصيم

 

4,099 1,  041 0061-أبريل-60 16.44   

 إجمالي التغير

(%00..) (%69.1) (00.9)% شهور 1   

(%0..6) (%09.6) (01.4)%  سنة 

(46.9)%  (00.0)%  (06.9)% ناسنت   

1036 األولالربع نتائج  المعلنة  المتوقعة  

6.4 

 

64. 

 

 

 

 

 الدخل اإلجمالي

 الدخل التشغيلي 601 649

641 60. 

 

 الدخل الصافي 

 ربحية السهم )لاير( 0..6 6.10

 

1026-أبريل -22  

 

  *متوقعة
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، ومقرها في شارع  37-07070 ، والمرخص لها بموجب نظام هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم2020154154  الرياض المالية هي شركه سعودية ذات مسئولية محدودة ، وبموجب السجل التجاري رقم

  www.riyadcapital.comالعربية السعودية . الموقع االلكتروني التخصصي، عمارة البرستيج سنتر، الرياض، المملكة

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع احتفاظ شراء قوي شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

 ≥ 25% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

≥ 15% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

< 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت فيه مبالغ سعر

 

  esearch@riyadcapital.comR :تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل إلبداء أي ملحوظات على أي من

 

 الء المسؤوليةـخبيان إ

 الوقائع أن لضمان العناية المعقولة كل اتخذت حين في. بها موثوق بأنه يعتقد مختلفة عامة مصادر من نية بحسن التقرير هذا في الواردة المعلومات جمع تم

 البيانات دقة تضمن ال المالية الرياض فأن ذلك ومع عادلة ومعقولة، هي الوثيقة هذه في الواردة والتنبؤات واآلراء التوقعات وأن دقيقة هي التقرير هذا في الواردة

 ليس، التقرير هذا. خطأ أي من خالية أو كاملة هي التقرير هذا في الواردة المعلومات تتعهد أن ال المالية الرياض الخصوص، وجه وعلى ، المقدمة والمعلومات

 أوو/ ، عدالةو/أو  دقة، على االعتماد عدم يجب فإنه عليه، وبناء. مالية أوراق أية لشراء عرض تقديم أو عرض للبيع أنه، على يفسر أن به المقصود وليس

 أو التقرير لهذا استخدام أي عن ناجمة خسارة أي عن التزام أي تقبل وال مسؤوليتها تخلي المالية الرياض. التقرير هذا يحتوي عليها التي المعلومات اكتمال

 األحوال من أي حال في مسؤولين موظفين و ومسؤولين، ، مدراء من المالية الرياض منسوبي من أي يكون ولن مسؤولة المالية الرياض تكون لن محتوياته، و

 األصول أو المالية األوراق في لهم استثمارات يكون قد او عمالئها التابعة الشركات من أكثر أو احد أو موظفيها أو المالية الرياض. التقرير هذا محتويات عن

 .التقرير هذا في إليها المشار األخرى

 دون للتغيير عرضة فهي وبالتالي فقط التقرير هذا تاريخ في كما المالية الرياض لشركة الحالية اآلراء تمثل التقرير هذا في الواردة والتوقعات والتنبؤات اآلراء

 في ورد ما و التقرير، هذا في واردة التوقعات او او التنبؤات آراء أية مع متسقة تكون سوف المستقبلية األحداث أو النتائج بأن ضمان أي هنالك ليس. إشعار

 أو والنتائج منها التحقق يتم لم التي واالفتراضات التأكد وعدم المخاطر لبعض والتوقعات تخضع والتنبؤات اآلراء، هذه أن كما. فقط محتملة نتيجة يمثل التقرير

 .بشكل كلي تختلف قد المستقبل في الفعلية األحداث

 لألداء مؤشرا ليس بالضرورة السابق األداء. بالتغييرات تتأثر أو/  و تتقلب قد التقرير هذا في إليها المشار االستثمارات من أي، من الدخل أو ألي، القيمة

 .األصل في المستثمر المبلغ من أقل ناتج على يحصلوا أن للمستثمرين يمكن لذلك، وفقا. المستقبلي

 مشورة تقديم التقرير ال يقصد بهذا فإنه ولذلك،. معين مستثمر ألي المخاطرة ومستوى ، وأهداف ، ظروف يعتبر وال عام طابع ذات معلومات يقدم التقرير هذا

 قرار أي اتخاذ قبل.  بالقارئ الخاصة أو االحتياجات/و الخاصة االستثمارية األهداف أو/و الخاص المالي الوضع االعتبار بعين يأخذ وال االستثمار مجال في

 حسب آخرين مستشارين أي أو/و والقانونية المالية المجاالت في ذوي الخبرة من المستقلة المشورة على الحصول القارئ على يجب االستثمار بخصوص

 نظرا الن االستثمار في هذا النوع من االوراق المالية  قد ال يكون مالئما لجميع االشخاص. الضرورة

 حقوق ولوائح بموجب القواعد محمية فيه الواردة والتوقعات والتنبؤات اآلراء و المعلومات وجميع جزئيا، أو كليا البحثي، التقرير هذا توزيع أو نسخ يحق ال 

 .والنشر الطبع
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