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صفحة ١

رشكة رشكة أسمنت الجوف 

النتائج األولية للربع األول ٢٠١٦ 

٢١ ابريل ٢٠١٦

بنية املساهمة )٪(

KBS Capital%٥.0

42.4%مستثمرين آخرين

٥2.6%الجمهور

املصدر: تداول

أهم النسب املتوقعة

٢٠١7 متوقع٢٠١٦ متوقع

١9.2١0.2مكرر الربحية )مرة(

١١.69.١مكرر EV/EBITDA )مرة(

2.6%0%عائد توزيعات األرباح اىل السعر )%( 

املصدر: بلومربغ

اداء السهم خالل عام

املصدر: بلومربغ

املصدر: بلومربغ، الرشكة، تحليالت السعودي الفرنيس كابيتال

تفوق أداء الشركة على القطاع بدعم من حجم المبيعات وعلى متوسط التوقعات بدعم من صافي الربح 

جاءت نتائج الربع األول ٢٠١٦ أعلى من متوسط التوقعات بدعم من قوة نمو حجم المبيعات

أعلنت   شــركة   اسمنت الجوف عن تحقيق صافي   ربح   للربع   األول 20١6     بقيمة    24.٧ مليون   ر . س .  )انخفاض بنسبة 4% عن  

 الربع   المماثل   من   العام   الســابق وأعلى من الربع السابق بنسبة ٣8١%، غير قابل للمقارنة نظرا للموسمية(، والتي   جاءت   أعلى 

من   متوسط التوقعات من بلومبرغ بنسبة ٧0%. وفقا لتعليق ادارة الشركة، يعود سبب تراجع صافي الربح  عن الربع المماثل 

من العام الســابق الى انخفاض ســعر المبيعات وارتفاع تكلفة التمويل. باإلضافة الى ذلك، يعود سبب ارتفاع صافي الربح 

بنسبة ٣8١% عن الربع السابق الى ارتفاع حجم المبيعات رجوع  مصاريف الصيانة الى مستواه الطبيعي والتي ارتفعت  في 

الربع الرابع 20١٥. على مستوى التشــغيل، أعلنت الشركة عن تحقيق صافي ربح بقيمة 2٧.٥مليون ر.س. )بانخفاض عن 

الربع المماثل من العام الســابق بنسبة ٣% وبارتفاع عن الربع الســابق بحدود 2٥0%(. ارتفع اجمالي حجم مبيعات اسمنت 

الجوف خالل الفترة من يناير إلى مارس 20١6 بحدود ١٣% عن الربع المماثل من العام السابق مقابل ارتفاع ٣% للقطاع.

نظرة حذرة للقطاع نتيجة الى تباطؤ االقتصاد بشكل عام

على ضوء رفع الدعم الحكومي للكهرباء والوقود ألجل تخفيض االعتماد على النفط، نتوقع أن يســتمر الهامش تحت الضغط 

على المدى القريب، كما يضع ارتفاع مســتويات مخزون الكلنكر المزيد من الضغط على التســعير في القطاع. من المتوقع 

ارتفاع حجم المبيعات بشــكل طفيف على المدى القريب نتيجة تراجع االنفاق الحكومي. تشــكل الطاقة االنتاجية االضافية 

تهديد على القطاع، حيث بلغت الطاقة االنتاجية من الكلنكر ما يقارب ٥٧.8 مليون طن خالل النصف األول 20١٥ مع اضافة 

مــا يقارب ١١.٧ مليون طن )طاقة انتاجية اضافية بحدود 20% خالل النصــف األول 20١٥( من الطاقة االنتاجية الجديدة 

المخطط  خالل الفترة ما بين النصف الثاني من عام 20١٥ الى نهاية العام 20١٧. في المقابل، كجزء من دعم الناتج االجمالي 

المحلي للقطاع غير النفطي، تسعى الحكومة لدعم أعمال البناء في قطاع اإلسكان، التي يمكن أن تدعم حجم المبيعات، نعتقد 

أن قرار الحكومة برفع الحظر عن التصدير ســوف يقوم بالتعويض عن تباطؤ الســوق المحلي، لكن تشعر الشركات أنه من 

الصعب نسبيا التعامل مع الظروف الكامنة الجارية. 

التوصية “تحت المراجعة”

سنقوم بتحديث نموذجنا للتقييم ومراجعة التوقعات بعد صدور كامل القوائم المالية في وقت الحق خالل الشهر الحالي. نظرا 

للتوقعات الضعيفة نسبيا لهذا القطاع واألثر السلبي الرتفاع تكاليف الكهرباء والوقود، نتوقع ان يكون اتجاه األسهم بالصعود 

محدود على المدى القريب. 
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مؤرش قطاع االسمنتاسمنت الجوف مؤرش السوق الرئييس

 ٧٠

 ١٢٠

 ١٧٠

 ٢٢٠

املتوسط قيمة الرشكة إىل سعر الطن الحد األدنى الحد األعىل

 ١,٠٠٠

 ١,٢٠٠

 ١,٤٠٠

 ١,٦٠٠

 ١,٨٠٠

 ٢,٠٠٠

 ٢,٢٠٠

 ٢,٤٠٠

يناير ٢٠١٢ يونيو ٢٠١٢ نوفمرب ٢٠١٢ ابريل ٢٠١٣ سبتمرب ٢٠١٣ فرباير ٢٠١٤ ديسمرب ٢٠١٤يوليو ٢٠١٤ مايو ٢٠١٥ أكتوبر ٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

مليون ر.س.
الربع األول 

٢٠١٦
)املَحقق( 

الربع األول 
 ٢٠١٦

)املتوقع(
التغري ٪

التوقعات* متوسط 
التغري ٪

الربع الرابع 
٢٠١5

التغري 
عن الربع 
السابق ٪

الربع األول 
٢٠١5

التغري 
عن العام 
املايض ٪

 غ/م  ١,600  غ/م  ١,600  غ/م  غ/م  غ/م  غ/م  غ/م الكمية )000 طن(

 غ/م  8٧.4  غ/م  88.6 -١% 9١.٧  غ/م  غ/م  90.8 االيرادات

-٣% ٣6.8 ١22% ١6.0  غ/م  غ/م  غ/م  غ/م  ٣٥.٥ اجمايل الربح

EBIT 2٣% 28.٣ 2٥0% ٧.9 84% ١٥.0  غ/م  غ/م  ٧.٥-

-4% 2٥.8 ٣8١% ٥.١ ٧0% ١4.6  غ/م  غ/م  24.٧ صايف الربح

املصدر: الرشكة، تحليالت السعودي الفرنيس كابيتال، *متوسط التوقعات من بلومربغ، غ/م: غري متاح.

عقيب محبوب

amehboob@fransicapital.com.sa
+966 ١١ 2826840

قيمة الشركة إلى سعر الطن مقارنة بالقطاع

بيانات السهم

9.٥ر.س.سعر اإلغالق

١,2٣2مليون ر.س.القيمة السوقية

١٣0مليونعدد األسهم القائمة

١8.4ر.س.أعىل سعر خالل ٥2 أسبوع

٧.4ر.س.أدنى سعر خالل ٥2 أسبوع

+22.6%التغري يف السعر خالل ٣ اشهر

0.٥ر.س.الربح للسهم املتوقع للعام 20١6

SEJOUF AB.3091رمز السهم )رويرتز/بلومربغ(

املصدر: تداول، بلومربغ، * السعر كما يف 20 ابريل 20١6

ملخص التوصية

تحت املراجعةالتوصية

تحت املراجعةالسعر املستهدف )ر.س.(

غري متاحالتغري
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صفحة 2

قسم األبحاث واملشورة

 إطار العمل بالتوصيات

رشاء
 توقع ارتفاع أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

احتفاظ

 توقع توافق أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

بيع

 توقع تراجع أداء سهم الرشكة تحت التغطية يف هذا التقرير مقارنة بالقطاع أو السوق الرئييس.

السعودي الفرنيس كابيتال 

مركز االتصال | 9999 ١2٥ 800

www.sfc.sa 
 

سجل تجاري رقم | ١0١02٣۱2١٧

قسم األبحاث واملشورة

صندوق بريد 2٣4٥4

الرياض ١١426

اململكة العربية السعودية

املركز الرئييس – الرياض

research&advisory@fransicapital.com.sa
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صفحة ٣

تم اعداد هذا التقرير من قبل رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال، رشكة اســتثمارية متخصصة لخدمات البنوك االســتثمارية، ادارة األصول، الوساطة، األبحاث، 

وخدمات الحافظ األمني. يمكن أن يكون لرشكة السعودي الفرنيس كابيتال أو رشكتها التابعة عالقة بالرشكة محل هذا التقرير و/أو أوراقها املالية.

يعتمد هذا التقرير عــىل املعلومات املتاحة للعموم والتي نعتقد بثقتها، ولكننا ال نقدمها كمعلومات دقيقــة أو مكتملة، وبالتايل ال يجب االتكال عليها كمعلومات 

متكاملــة أو دقيقة. وعليــه، ال نقدم أو نضمن، ال رصاحة وال ضمناً، وينبغي أن ال يعول عىل عدالة أو دقة أو اكتمــال أو صحة املعلومات واآلراء املتضمنة يف هذا 

التقرير.

تم اعداد هذا التقرير ألغراض املعلومات العامة فقط، وال يسمح بإعادة انتاجه أو توزيعه ألي شخص. ال يعترب هذا التقرير دعوة أو عرضاً لرشاء أو بيع أي أوراق 

مالية. لم يأخذ التقرير يف االعتبار موائمة االســتثمار لطبيعة املستثمر. تحديداً، لم يتم خصيص هذا التقرير ليالئم أهداف استثمارية محددة، أو وضع مايل معني، 

أو درجة املخاطر املرغوبة، أو احتياجات أي شــخص متلقي لهذا التقرير. تنصح رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال بشدة أي مستثمر محتمل أن يطلب إرشاد 

قانوني، محاسبي ومايل لدى اتخاذ القرار حول االســتثمار يف األوراق املالية ومالئمتها ملتطلباته/متطلباتها. تتضمن أي توصيات استثمارية متضمنة يف التقرير 

املخاطر والعوائد املتوقعة.

إن رشكة السعودي الفرنيس كابيتال غري مسؤولة، بإجمايل القوانني واألنظمة املطبقة، عن أي خسارة ناتجة عن هذا التقرير أو أي من محتوياته أو ما يعلق به. قد 

ال تتحقق التوقعات املستقبلية الخاصة بالتوقعات املالية وتقديرات القيمة العادلة. إن جميع اآلراء والتقديرات املتضمنة يف التقرير تعتمد عىل رأي رشكة السعودي 

الفرنيس كابيتال بتاريخ اعداد التقرير، والتي يمكن أن تتغري دون إشعار. إن األداء املايض ألي استثمار ال يعكس بالرضورة النتائج املستقبلية. قيمة األوراق املالية، 

أو الدخل منها، أو أسعارها أو عمالتها، يمكن أن ترتفع أو تنخفض. من املحتمل أن يسرتجع املستثمر قيمة أقل من قيمة االستثمار الفعيل. أيضاً، يمكن أن يخضع 

االســتثمار اىل رسوم عىل االستثمار يف األوراق املالية. يمكن أن يؤدي التغري يف أسعار رصف العمالت اىل تغريات كبرية يف قيمة أو سعر أو الدخل من ورقة مالية. ال 

يسمح بإعادة انتاج هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون الحصول عىل املوافقة الخطية من رشكة السعودي الفرنيس كابيتال. ال يجوز توزيع هذا التقرير أو نسخ منه 

خارج اململكة العربية السعودية حيث من املمكن أن يكون توزيعه ممنوع قانوناً. يجب عىل األشخاص مستلمي التقرير أن يكونوا عىل دراية بمثل هذا املنع وااللتزام 

مثل هذه القيود. باستالم هذا التقرير، يوافق املستلم عىل االلتزام بالقيود السابقة.

السعودي الفرنيس كابيتال ،رشكة محدودة املسؤولية

 سجل تجاري ١٠١٠٢3١٢١7

 صندوق بريد: ٢3454

 الرياض ١١4٢٦ 

اململكة العربية السعودية

 املركز الرئييس - الرياض 

اخالء املسؤولية


