
 
 

 القصيمأسمنت شركة  

1025 الثالث الربعنتائج  – تقرير إلحاقي  

            لاير 204 شهر 21خالل السعر المستهدف                                                               لشراءا 

  نتائج متماشية مع تقديراتنا، رفع التوصية للشراء
لاير  2.18، بربحية سهم بلغت 1025 أكتوبر 08 بتاريخ 1025 عام من الثالث ربعها المالية للنتائج   عن القصيم سمنتأ شركة أعلنت

من  أقل% مقارنة بالربع السابق، لتأتي 21قدره  وانخفاضا  % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 6قدره  ارتفاعا  مسجلة بذلك 
 نانوبالرغم من ان الشركة لم تفصح عن أرقام إيراداتها إال أ .على التوالي لاير 2.41ولاير  2.28 البالغةوتقديرات المحللين تقديراتنا 

يتداول السهم نتوقع انخفاض قيمة استثمارتها أدى إلى اختالف صافي الدخل عن التقديرات نظرا لقرب األرقام التشغيلية مع التقديرات. 
حيث يعتبر مكرر ربحيته أقل من مكرر  لكنه اليزال يعتبر جذابا  مره مقارنة بالقطاع،  21.4يبلغ  عند مكرر ربحية مستقبلي مرتفع

كون األعلى في % لت2.1ركة عائد توزيع ارباح عند مره. ومع ذلك، تملك الش 22.5 ةالبالغربحية شركات األسمنت في منطقة الخليج 
ة حيث تم رفع السعر لمستويات الحاليلالشراء بناء  على التقييم من تقديراتنا و توصيتنا للشركة إلى  القطاع و المنطقة معا . رفعنا

سجل سعر السهم انخفاضا  نعتقد أن رفع التوصية جاء مبررا  للهوامش الجيدة ومعدل توزيع أرباح األسهم. لاير.  204المستهدف إلى 
% ليعطي داللة على 21سوق األسهم عند مؤشر على نسبة انخفاض بذلك % في الربع الثالث من العام الحالي ليتفوق 21قدره 

 لسهم الشركة. بة المخاطرةخفاض نسأن

 حجام المبيعاتهامشي إل ارتفاع

 مليون لاير. يأتي التأكيد من أرقام 100بعد عن أرقام اإليرادات، لكننا نعتقد أن تأتي متماشية مع تقديراتنا عند   لم تفصح الشركة
نة بنفس الربع من العام % مقار12 بنسبةالتسليمات األخيرة والتي جاءت أعلى بقليل من تقديراتنا. سجلت أحجام المبيعات ارتفاعا  

، شهدت 1025الف طن. وخالل الربع الثالث من عام  124% مقارنة بالربع الماضي لتصل إلى 12 بنسبةبانخفاض الماضي و
%. وتعتبر الشركة في وضع أفضل من جهة إدارة المخزون مقارنة بالقطاع حيث تمثل 2.5لتصل % 6.6حصتها السوقية ارتفاعا  من 

% فقط من إجمالي مخزون القطاع. وبافتراض تحقيق اإليرادات لرقم مقارب للتقديرات، فإننا نعتقد بوجود ضغط على األسعار 4
  للطن الواحد. لاير 121% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى مستوى 5وبانخفاضها بنسبة 

 التشغيلية متماشية مع التقديراتجاءت االرقام 

سجل ليمليون لاير.  162تقديراتنا التي كانت تشير إلى بلوغه  معنوعا  ما ليأتي متطابق مليون لاير  162جاء الدخل اإلجمالي عند 

حسنت شركة أسمنت القصيم  .% مقارنة بالربع السابق62بنسبة  انخفاضا  من العام الماضي و المماثل الربع ب% مقارنة 8بنسبة  ارتفاعا  

بالرغم من وجود أثر شهر رمضان المبارك و عيد األضحى االستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجية  من خاللمن أحجام االنتاج ليتضح ذلك 
% مقارنة 61وانخفاضا قدره % مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 62الف طن، ولتسجل ارتفاعا  قدره  612صل إلى لي المبارك

بالرغم من االرتفاع الهامشي للدخل اإلجمالي إال أننا نعتقد انه قد يتماشى مع تقديراتنا بشرط تحسن الرفع المالي بالربع السابق. 
مليون  112 مليون لاير ليكون مقارب من تقديراتنا التي كانت تشير إلى 162التشغيلي. باإلضافة إلى ذلك، جاء الدخل التشغيلي عند 

 % مقارنة بالربع الماضي.62% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي وانخفاض قدره 12لاير، بارتفاع قدره 

 اثر االنخفاض الحاصل في دخل االستثمارات على صافي الدخل

لاير، ونعتقد أن جزء  من هذا  مليون 162 بلوغهتشير إلى  كانت التي تقديراتنا ليأتي أقل من لاير مليون 112 عند الدخل صافي جاء

 1621سجلت االرباح من االوراق المالية لغرض المتاجرة حيث االنخفاض جاء بسبب االنخفاض الحاصل في الدخل من االستثمارات. 

حين نعتقد ان  مليون لاير، في 621العام الماضي عند مليون لاير في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بما تحقق في الربع الثالث من 

متوقع ارباح السهم ال أي تراجع في األرباح من االستثمار سيكون بسبب هبوط سوق األسهم، مما يزيد من فجوة االختالف عن تقديراتنا.
 .للشراء توصيتنا نرفعلذلك % 226 مستوى ارباح عند توزيع عائدلاير ب 2.22تبلغ  6212عام مجمل ل توزيعها

 

 

 

 
المالية األساسيةالبيانات   

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

 
 اإليرادات 986 976 983 990

 الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك 660 647 652 659

الصافيالدخل   565  589  594  602  

 ربحية السهم )لاير( 6.27 6.54 6.60 6.69

 أرباح السهم الموزعة )لاير( 6.00 6.00 6.00 6.00

)لاير(القيمة الدفترية للسهم  21.92 22.47 23.09 23.79  

األصولالعائد على متوسط  26% 27% 26% 26%  

ط حقوق الملكيةالعائد على متوس 28% 29% 29% 29%  

12.2x 12.4x 12.5x 13.0x مكرر الربحية 

3.4x 3.5x 3.6x 3.7x  الدفترية ةالقيممكرر  

7.4x 7.5x 7.5x 7.5x مكرر المبيعات 

11.0x 11.1x 11.0x 10.3x  / الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالكقيمة المنشأة  

7.3x 7.3x 7.5x 7.2x  / المبيعاتقيمة المنشأة  

  خالد عبدهللا المضيان
Khalid.a.Almadhyan@riyadcapital.com 

+966-11-203-6822  

 

بالكرشنان سانتوش  
 santhosh.balakrishnan @riyadcapital.com 

+966-11-203-6801  

 

الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق  شركة

(07070-37)رقم المالية السعودية   

 إجمالي العوائد المتوقعة

لاير 18.57 0287-أكتوبر-88 السعر في   

 العائد المتوقع لسعر السهم %05.0

األرباح الموزعة عائد %5.0  

 إجمالي العوائد المتوقعة %43.3
 

 بيانات السوق

أسبوعا   70أدنى سعر خالل /أعلى  لاير 51.99/99.99  

لاير مليون 5,471  القيمة السوقية 

لاير مليون 9  قيمة المنشأة 542,

 األسهم المتداولة 90.0 مليون 

(األسهم الحرة)األسهم المتاحة للتداول  %51.0  

50.8 
 شهرا 80) اليومي التداول حجم متوسط

(ألالفبا  

 الوزن في المؤشر العام السعودي 2.46%

4042.SE  رويترزرمز الشركة في  

 QACCO  AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهم أداء  

 

 المصدر: بلومبيرغ
 

 ةمؤشر صناع

إلسمنتا  

مؤشر 
 تداول العام

 أسمنت
 القصيم

 

0287-اكتوبر-88 18.57 5,105 7,321  

 إجمالي التغير

(%81.2) (%80.5) (9.3)% شهور 9   

(%49.3) (%00.9) (83.5)%  سنة 

(03.9)%  (0.8)% ناسنت %9.5   

1035 الثالثالربع نتائج  المعلنة  المتوقعة  

بعد لم تعلن 022  اإليرادات 
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 الدخل الصافي 

 ربحية السهم )لاير( 8.01 8.41
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، ومقرها في شارع  37-07070 ، والمرخص لها بموجب نظام هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم2020121124  الرياض المالية هي شركه سعودية ذات مسئولية محدودة ، وبموجب السجل التجاري رقم

  www.riyadcapital.comالسعودية . الموقع االلكترونيالعربية  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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