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 محبطةنتائج  

أقل من تقديراتنا و حيث أتت ، 2016 عام من الثالث نتائٍجها المالية للربع عن القصيم أسمنت شركة أعلنت
 من تقديراتنا التي كانت تشير إلى أقللتأتي بذلك لاير  0.78سهم الربحية لغت ب. كبيررق اتقديرات المحللين بف

 بثباتلشركة مثل شركة إسمنت القصيم التي تتسم حدث  االنخفاضحيث يكمن القلق بأن لاير،  0.92 بلوغها
لتسجل بذلك  % على أساس سنوي وبنفس النسبة على أساس ربعي أيضا39بنسبة ربحية السهم  تتراجع. األداء

خالفت إيرادات الشركة تقديراتنا وتقديرات المحللين . أسوء نتائج مرت على الشركة خالل الخمس سنوات السابقة
، تم تسعيره . نعتقد أن جزًء من المخاوف قدلتقديراتنا األفضلية ولكن قدمت بعض% على التوالي، 9% و 7بنسبة 

بالتالي نبقي على توصيتنا بالشراء. جاء أداء سهم الشركة على نحواً أقل مقارنة بأداء المؤشر العام، حيث سجل 
ربحية . يتداول سهم الشركة عند مكرر %20مقارنة بتراجع السوق بنسبة بداية العام  منذ% 22تراجع بنسبة 

و  همر 12.1 البالغ ،القطاعو المؤشر العام ليأتي أقل من مكرر ربحية مره 11.3، البالغ 2016عام لمجمل 
إال أن  ،لاير 4إلى  2017لعام على الرغم من خفض تقديراتنا لتوزيعات السهم النقدية ، على التوالي همر 11.5
 .% ما زال مغري7.8مجمل العام عند لموزعة ال السهم أرباحعائد 

 تراجع اإليرادات أدت إلىأسعار البيع 
الماضية، من سنوات  8-7خالل إيرادات ، لتعلن بذلك عن أقل مليون لاير 171عند مستوى الشركة  يراداتإ أتت

تشير تقديراتنا إلى أن  نتيجة انخفاض أسعار البيع باإلضافة إلى أحجام المبيعات المتدنية. هذا األثر جاء المتوقع أن
لاير  212لتصل إلى مستوى على التوالي ربعي سنوي و على أساس % 5و % 8تراجع أسعار البيع بنسبة 

% على أساس 20% على أساس سنوي وبنسبة 12بنسبة  أحجام التسليمات تراجعتالربع الحالي،  خالل. للطن
 .  طن ألف 807ربعي لتصل إلى 

 بسبب مستويات المخزونقوة التسعير  في ضعف
% على أساس سنوي، 4% على أساس ربعي وبنسبة 3طن بنسبة  ألف 920مستوى تراجع مخزون الكلنكر إلى 

ض مع بدأ المنتجين وعرمارتفاع ال%. أدى تراكم المخزون إلى 24في حين لم تتغير الطاقة االستيعابية عند 
 اختالل التوازن في التسعير.بالتركيز على المنطقة الوسطى، مما أدى إلى 

 انخفاض كبير للهوامش 
% مقارنة بالربع السابق 30وبنسبة  الماضيمن العام  الربع% مقارنة بنفس 33انخفض الدخل االجمالي بنسبة 

تشهد نعتقد أن مليون لاير.  95بلوغه تقديراتنا التي أشارت إلى  مع أقلليأتي مليون لاير،  85مستوى ليبلغ 
% على أساس ربعي 4ارتفاعاً بنسبة الحالي  لاير للطن في الربع الثالث من العام 115المصاريف النقدية البالغة 

% في الربع الثالث من العام الحالي 49% على أساس سنوي. تراجع هامش الدخل اإلجمالي لمستوى 16وبنسبة 
% للربع السابق و الربع نفسه من العام الماضي على التوالي. شهدت هوامش الشركة اإلجمالية 60% و 53مقابل 

بر حيث يعتنقطة أساس،  970نقطة أساس مقارنة بتراجع هامش صافي الدخل بمقدار  370انخفاضاً قدره 
% في الربع الثالث 41مصدر قلق. تراجع هامش صافي الدخل لمستوى التراجع الكبير في هامش صافي الدخل 

الدخل % للربع السابق و الربع نفسه من العام الماضي على التوالي. جاء 55% و 51من العام الحالي مقابل 
% على أساس ربعي، 32% على أساس سنوي و بنسبة 35بنسبة  مليون لاير منخفضاً  78عند مستوى  التشغيلي

سجل صافي %. 48هامش الدخل التشغيلي إلى مستوى  هبطحيث مليون لاير،  89ليأتي دون تقديراتنا البالغة 
 83التي كانت تشير إلى بلوغه ديرات المحللين وتق أقل من تقديراتنا بذلك ليأتيمليون لاير  70 الدخل مستوى

 .على التوالي مليون لاير 88و  مليون لاير

 %7.8، بعائد يبلغ للسهم لاير 4إلى توزيعات ال انخفاض
%، 3% خالل الربع الثالث ليأتي أداءه دون أداء المؤشر العام بنسبة 16تراجع سهم شركة إسمنت القصيم بنسبة 

لاير للسهم في الربع نفسه  1.25لاير للسهم في مقابل  1.00خفضت الشركة توزيعاتها النقدية للربع الثالث إلى 
بعائد ، لاير للسهم 4إلى مستوى  2017للعام  لتوزيعات األرباح تقديراتناقمنا بتخفيض  بالتاليمن العام الماضي، 

 في تقرير النرر  العامة، ولكننا لاير 72إلى  للسهم %. قمنا مؤخراً بتخفيض السعر المستهدف7.8يبلغ  متوقع
 %.41 البالغ العائد المتوقع لسعر السهمبسبب توصيتنا بالشراء على  نبقي

 القصيم سمنتإ شركة
 2016 الثالث الربع نتائج – إلحاقي تقرير 

 
 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 لاير، 2016 أكتوبر 9 في سعرال 51.25

 العائد المتوقع لسعر السهم 40.5%

 عائد األرباح الموزعة 7.8%

 إجمالي العوائد المتوقعة 48.3%
 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل   75.1/48.0  أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية 4,612

 )مليون لاير(قيمة المنشأ   3,817

 الحر ()األسهم األسهم المتاحة للتداول  55.8%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  91,559
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

 2016لعام  الثالثالربع تقديرات  المعلنة     المتوقعة

 )مليون لاير( اإليرادات 183         171

 )مليون لاير( اإلجماليالربح   85           95

   )مليون لاير( التشغيلي الربح  78              89

 )مليون لاير( صافي الدخل 70              83

 )لاير( السهم ربحية   0.78         0.92
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 التوصية الشراء
لاير 72.00 شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

النسب األساسيةبيانات  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

)مليون لاير(ديسمبر  31 2015 2016* 2017*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2015 2016* 2017*    

x  2.2  x  2.2  x  2.3 الدفترية  مكرر القيمة   اإليرادات 976     893      905   

 EBITDA**  645    500     507   العائد على متوسط حقوق الملكية %14 %10 %9

 صافي الدخل  586     410     427   العائد على متوسط  األصول %6 %4 %5

x7.5 x7.6 x5.9 **EBITDA /  ربحية السهم  6.51    4.56      4.74   قيمة المنشأ 

x10.8 x11.3 x7.9 النقدية للسهمالتوزيعات  6.00     4.75      4.00    مكرر الربحية  

x4.2 x4.3 x 3.9 22.96   23.25  قيمة المنشأ / المبيعات  القيمة الدفترية للسهم 22.44 

              
 * متوقعة

اإلهالك واالستهالكو  قبل المصروفات البنكية و الزكا  ** الدخل   

 * متوقعة 

اإلهالك واالستهالك** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكا  و   
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  القصيم سمنتإ شركة
2016 الثالث الربع –تقرير إلحاقي  

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

 %15+ أكبر من

% و      15بين + المتوقعة اإليرادات إجمالي

- 15% 

 اقل من المتوقعة اإليرادات إجمالي

- 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت

 

 أيضاً  *تعتبر نسب العوائد تقديرية، حيث تعتمد التوصيات على عوامل اخرى

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحورات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل 

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

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

نات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الوارد  في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيا

أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الوارد  في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من 

ها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي علي

لمالية من تزام عن أي خسار  ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض امسؤوليتها وال تقبل أي ال

من الشركات التابعة او عمالئها قد يكون مدراء ، ومسؤولين، و مورفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو مورفيها أو احد أو أكثر 

 .لهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

للتغيير دون إشعار. ليس هنالك الي فهي عرضة اآلراء والتنبؤات والتوقعات الوارد  في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

ي التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات وارد  في هذا التقرير، و ما ورد ف

 .واالفتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كليهذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد 

لذلك، يمكن لضرور  مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا القيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس با

 .للمستثمرين أن يحصلوا على ناتج أقل من المبلغ المستثمر في األصل

قرير تقديم مشور  في مجال االستثمار هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام وال يعتبر رروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطر  ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا الت

القارئ  الوضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على وال يأخذ بعين االعتبار

ثمار في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشور  المستقلة من ذوي الخبر  في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرور  نررا الن االست

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .لقواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الوارد  فيه محمية بموجب ا

 

 

، ومقرها في شارع التخصصي،  37-07070، والمرخص لها بموجب نرام هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم   1010239234عودية ذات مسئولية محدود  ، وبموجب السجل التجاري رقم  الرياض المالية هي شركه س

العربية السعودية . الموقع االلكتروني -عمار  البرستيج سنتر، الرياض، المملكة   www.riyadcapital.com 
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