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 قطاع االسمنت

 اسمنت اليمامة

مليون رياا   0727تحقيق أرباح صافية بلغت عن  النتائج المالية األولية لشركة اسمنت اليمامة كشفت

لربع المماثل من الاااام البااباق باتارا اع لمليون ريا   00620  مقابل 7302من عام  ثانيخال  الربع ال

ماالاايااون ريااا 2                      8325  أربااا اا % عاان الااربااع البااابااق الاا ااالاا  26%، فااياامااا انااباافاا اات باانااباا ااة 5.28

ساناوات2  03الجدير بالذكر أن أرباح الربع الثاني من هذا الاام تاد أدنى م ياات فصلية للشركة في 

% لالارباع 5028  ناحاو% ماقاارناة با620وترا ع هامش األرباح الصافية في الربع الثاني من الاام إلاى 

% لاتا الا   2625% للربع البابق2 وبناًء علي  ه طت األرباح الصافية للنصف األو  باا 7020المماثل و 

 مليون ريا  خال  نفس الفترة من الاام البابق2 76625مليون ريا  فقط مقابل  60

% لتبجل أقل إيارادات فصالاياة 0326ترا ات ايرادات الشركة خال  الربع الثاني من الاام الحالي با و

مليون رياا  خاال  الارباع الامامااثال مان  75325مليون ريا  مقارنة با   0.522سنوات محققة  03في 

%2 0026مالاياون رياا   بانابا اة  77327الاام البابق، فيما ترا ات عن الربع البابق ال ال  إياراداتا  

مالاياون رياا  ماقاابال  .5052% لتاصال إلاى 0625وبذلك انبف ت اإليرادات النصف سنوية بنب ة 

 2      7306مليون ريا  لنفس الفترة من عام  68625

مالاياون طان  0205مليون طن مقارناة باا  0273بلغت م ياات اسمنت اليمامة للربع الثاني من الاام 

مليون طان خاال   0275%، فيما ه طت الم ياات من 0725لنفس الربع من الاام البابق بانبفاض 

% 0.25%2 وبناًء على ذلك ترا ات الم ياات النصف سناوياة باا 020الربع البابق بترا ع طفيف بل  

 مليون طن لنفس الفترة من الاام البابق2 0235مليون طن مقابل  7258مبجلة 

أر ات الشركة ترا ع األرباح النصف سنوية وأرباح الربع الثاني مقارنة بالفترات المقابلة إلى انبفاض 

كمية وقيمة الم ياات، باإلضافة إلى تزامن الربع الثاناي مان الاااام الاحاالاي ماع إ اافة عاياد الافاطار 

وانبفاض اإليرادات األخرى2 بينما  اء ترا ع األرباح مقارنة بالربع البابق إلى تزامن الرباع الاثااناي ماع 

 شهر رم ان وإ افة عيد الفطر، ف اًل عن انبفاض االيردات األخرى وارتفاع المصاريف اإلدارية2 

ماقاارناة           7302مليون رياا  خاال  الارباع الاثااناي مان عاام  0827كما سجلت الشركة ربحًا تشغيليًأ بل  

% 6520%، في  ين تارا اع باا 5520مليون ريا  في الربع المماثل من الاام البابق بانبفاض  2.با 

% خاال  الارباع الاثااناي ماقاابال   225عن الربع البابق، لينكمش هامش الربح الاتاشاغايالاي إلاى ناحاو 

% للربع البابق2 وبذلك ه ط الربح التشغيلي للاناصاف األو  بانابا اة 7025% للربع المماثل و 0526

 73062مليون ريا  خال  نفس الفترة من عام  765مليون ريا  مقارنة با  6020% ليصل إلى 2625

ملاياون طان  0027على مبتوى القطاع ،بلغت م ياات االسمنت خال  الربع الثاني من الاام الجاري 

%، وذلك على الرغم من ت من الرباع الاثااناي 7025مليون طن للربع المماثل بانبفاض  0522مقابل 

%  0222من الاام الجاري م ياات شركتي أم القرى والمتحدة، في  ين انكمشت م ياات القاطااع باا 

مليون طن2 وبالتالي انبف ت م ياات االسمنت في الاناصاف  0026عن الربع البابق ال ال  م ياات  

مليون طن في نفس الفترة من الاام البااباق2  0022مليون طن مقابل  .752% لت ل  7026األو  با 

 73022مليون طن بنهاية يونيو  0027وعاود مبزون الكلنكر لالرتفاع مبجاًل أعلى مبتويات  عند 

من  انب آخر، أقرت لجنة التموين الوفارية الموافقة على تبفيض رسوم تصدير االسامانات بانابا اة 

% لتحفيز تنافبية االسمنت الباودي في األسواق البار ية،  وكانت اللجنة قد  اددت الارساوم 83

( ريا  للطن2 وعلى الرغم من ذلك، ما فلاناا ناااتاقاد عادم 000-58التقري ية لتصدير االسمنت ما بين )

قدرة شركات االسمنت الباودية على المنافبة في ظل رسوم التصدير الحالية، خااصاة فاي ظال 

 الت اطؤ االقتصادي الذي تايش  المنطقة وارتفاع تكلفة النقل لألسواق ال ايدة2

مليون ريا ، والذي  80 اءت نتائج الربع الثاني دون توقااتنا ومتوسط توقاات المحللين ال الغة 

ياود بشكل رئيبي إلى رتفاع تكلفة الم ياات لإليرادات  يث ارتفات النب ة خال  الربع الثاني من 

% للربع البابق، باإلضافة     2025% في الربع المماثل و 8.22% مقارنة با 5020هذا الاام إلى 

ريا  خال   730ريا  للطن مقارنة با  067إلى ترا ع متوسط سار ال يع خال  الربع الثاني ليصل إلى 

ريا  خال  الربع البابق وذلك بب ب فيادة المنافبة ما بين الشركات في  022الربع المماثل و 

المنطقة الوسطى مع استمرار ضاف الطلب في البوق المحلي وارتفاع مبتويات مبزون الكلنكر2 

نتوقع استمرار ال غط على أساار االسمنت إلى  ين تاافي الطلب المحلي، أو إعادة النظر لذا 

كما نتوقع أن يؤثر رفع الدعم عن منتجات الطاقة بشكل ك ير على  في رسوم التصدير مرًة أخرى2

في ضوء ذلك قمنا بمرا اة توقااتنا المبتق لية هوامش ربحية القطاع خال  األعوام القادمة2 و

 ريا 2 06إلى  02إليرادات الشركة وهوامش ربحيتها، وبناًء علي  نبفض تقييمنا لبهم اليمامة من 

 محمد  بان عطي 

 محلل مالي

MH2Atiyah@albilad-capital2com 

 

 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital2com 

 حياد التوصية
 06233 القيمة الاادلة )ريا (

 082.3 )ريا ( 7302يوليو  03البار كما في 

 %3260 الاائد المتوقع

  بيانات الشركة

 03732SE رمز تداو 

 70253 أس وع )ريا ( 87أعلى سار لا 

 08288 أس وع )ريا ( 87أدنى سار لا 

 -.032% التغير من أو  الاام

 055 أشهر )ألف سهم( 0متوسط  جم التداو  لا 

 0,773 الرسملة البوقية )مليون ريا (

 .58 الرسملة البوقية )مليون دوالر(

 73728 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(8ك ار المباهمين )أكثر من 

 207.% األمير سلطان محمد ساود الك ير آ  ساود

 8280% المؤسبة الاامة للتقاعد

ديبم ر  -نهاية الاام المالي   7305A 7308A 7306A 7302E 

قيم  المنشأة /هامش الربح ق ل الفائدة 
 6230 0205 7273 0220 واإلطفاء واالستهالك وال رائب والزكاة 

 0238 02.8 0258 0203 قيم  المنشأة /االيرادات

 7.208 .522 8270 5253 م اعف الربحية

%.052 عائد األرباح  052.%  620%  020%  

 .325 3256 3252 3256 م اعف القيمة الدفترية

 5200 7256 7256 7257 م اعف االيرادات

%0025- نمو االيرادات  -020%  -0527%  -0325%  

 3285 0250 0235 0200 ربحية البهم )ريا (

أسبوع 22حركة السهم خالل   

الربعية )مليون ريال( والعائد على المبيعاتالمبيعات تطور   
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 المصدر: تداو 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث ال الد المالية
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 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث ال الد 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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 قطاع االسمنت

 اسمنت اليمامة

 7300A 7305A 7308A 7306A 7302E قائمة الدخل )مليون ريا (
  25023  0,07823  0,00020  .0,0752  .0,8502 إ مالي االيرادات 

  05720  05325  05522  50820  55325 تكلفة الم ياات 

  5020  8623  6325  8020  5.25 المصروفات الامومية واالدارية ومصروفات ال يع والتوفيع

  0.225  65527  56828  55728  0,30723 الربح ق ل الفائدة واإلطفاء واالستهالك وال رائب والزكاة

 %8325 %6027 %6623 %6025 %6826 هامش الربح ق ل الفائدة واإلطفاء واالستهالك وال رائب والزكاة 

  78526  72025  .05.2  05025  05325 االستهالكات واإلطفاءات

  720  725  728  725  .72 المبصصات

  00626  50520  62027  68520  57522 الربح التشغيلي 

 %0225 %0625 %8020 %5.28 %8022 هامش الربح التشغيلي

 (027)  323 (027) (726) (026) صافى مصاريف التمويل 

 (527) (0628) (0.27) (625)  323 دخل )خبائر( االستثمارات غير المحققة

  520 (623)  0.23  6028  2027 أخرى 

  00827  .0.02  68022  20325  5.627 الربح ق ل الزكاة وال ري ة 

  7828  7828  0628  5323  7623 الزكاة وال ري ة 

  03.22  06625  60827  62325  52327 صافى الدخل القابل للتوفيع

 %0523 %0726 %.562 %8328 %8625 الاائد على الم ياات 

      

 7300A 7305A 7308A 7306A 7302E قائمة المركز المالي )مليون ريا (
  03626  83625  65023  0,75523  0,78026 النقدية واستثمارات قصيرة األ ل

  02720  75220  76020  .7022  7.520 ذمم مدينة 

  55725  87026  05822  70027  06328 المبزون 

  07525  07725  2628  5325  07625 أخرى 

  0,35826  0,53327  0,53520  25..0,2  0,50525 إ مالي األصو  قصيرة األ ل 

       

  7528.  0,02827  0,57528  0,82.22  0,62526 صافى المو ودات الثابتة 

  7,32623  50623  56525  .232  2.22 مشروعات تحت التنفيذ 

  .8562  85728  65025  85226  66828 أخرى

  0,85225  7,82022  7,82622  7,0.520  7,57025 إ مالي المو ودات طويلة األ ل 

  5,62023  .202.,0  .532.,0  520..,0  5,76726 إ مالي المو ودات 

       

  323  323  323  0325  7325 الدين قصير األ ل والمبتحق من الدين طويل األ ل 

  2527  .802  03028  6625  08.27 ذمم دائنة 

  0522  0826  7325  7328  7025 مصروفات مبتحقة 

  00826  03.26  03.26  03723  323. أخرى 

  73525  02.20  .7002  20..0  7.025 مطلوبات قصيرة األ ل 

       

  26323  323  323  323  0325 دين طويل األ ل

  2020  6522  6620  .662  6820 مطلوبات غير  ارية 

  0,60027  0,27623  0,65325  .0,2002  0,5.025  قوق المباهمين 

  5,62023  .202.,0  .532.,0  520..,0  5,76726 إ مالي المطلوبات و قوق المباهمين 

 نهائية للقوائم المالية2ال قد تبتلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تت اها الشركة2 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فالية :E ،تقديرات أبحاث ال الد المالية :F2توقاات أبحاث ال الد المالية : 

 * القوائم المالية المادة وفقًا لمااير المحاس ة الباودية لحين اصدار القوائم المالية الجديدة وفقا للماايير المحاس ية الدولية2 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث ال الد المالية
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 قطاع االسمنت

 اسمنت اليمامة

 المصدر: إ صاءات اسمنت اليمامة، أبحاث ال الد المالية

7302ملبص إ صائيات االسمنت والكلنكر بنهاية الربع الثاني   

 Q7 7302 Q7 7306 YoY Q0 7302 QoQ H0 7302 H0 7306 YoY األرقام باأللف طن

         إ مالي إنتاج القطاع 

 )77%( 00,580 06.,75 )05%( 00,6.0 )75%( 05,500 00,705 االسمنت 

 )00%( 75,335 75,555 )2%( 07,526 )08%( 05,736 .07,33 الكلنكر

         إ مالي م ياات القطاع 

 )77%( 00,200 75,525 )05%( 00,650 )70%( 05,620 00,700 االسمنت 

 - 555 6  033% 7 - 555 5 الكلنكر

         إ مالي مبزون القطاع 

  02% 0,358 0,775 )0%( .0,70  02% 0,358 0,775 االسمنت 

  57% 35.,70 .00,02  5% ...,75  57% 35.,70 .00,02 الكلنكر

         إ مالي إنتاج اإلسمنت لكل شركة

 )73%( 0,357 7,553 )5%( 0,757 )05%( 0,0.5 0,0.5 اسمنت اليمامة 

 )02%( 5,026 7,683 )05%( 0,588 )57%( 7,327 0,0.8 اسمنت الباودية

 )78%( 0,835 0,078 )05%( 605 )78%( 626 832 اسمنت الشرقية

 )06%( .7,03 .7.,0 ).0%( 0,365 )05%( 0,358 560 اسمنت القصيم

 )00%( 0,7.2 7,586 )76%( 0,658 )02%( 0,560 0,703 اسمنت ين ع

 ).7%( 7,235 75.,0 )75%( 0,077 )06%( 0,755 530 اسمنت الاربية

 )08%( 5,080 7,573 )05%( 0,805 )06%( 7,356 0,030 اسمنت الجنوبية

 )78%( 262 828 )03%( 002 )53%( 0.0 706 اسمنت ت وك

 )70%( 5..,0 0,858 )02%( 565 )76%( 66. 202 اسمنت الرياض

 )58%( 0,222 26. )75%( 865 )58%( 205 532 اسمنت نجران

  5% 0,225 .0,55 )70%( 0,300 )6%( 520 505 اسمنت المدينة

 )87%( 0,706 858 )5%( 038 )58%( 800 753 اسمنت الشمالية

 )76%( 0,300 260 )78%( 505 ).0%( .80 072 اسمنت الجوف

 ).%( 0,360 66.  7% 525  7% 526 552 اسمنت الصفوة 

 )55%( 507 565 )76%( 766 )55%( .02 0.2 اسمنت  ائل

 - - 827 - 037 - - 723 اسمنت أم القرى

 - - .50 - 506 - - 535 اسمنت المتحدة

         إ مالي م ياات اإلسمنت لكل شركة

 ).0%( 0,308 7,556 )0%( 0,757 )00%( 0,053 0,735 اسمنت اليمامة 

 )08%( 5,055 7,625 )05%( 0,520 )57%( .7,38 0,730 اسمنت الباودية

 )78%( 0,832 0,000 )06%( 605 )70%( .66 802 اسمنت الشرقية

 )05%( 7,727 85.,0 )05%( 0,320 )00%( 0,303 550 اسمنت القصيم

 )08%( 0,035 7,538 )75%( 0,8.7 )05%( 0,523 0,707 اسمنت ين ع

 ).7%( 7,270 70.,0 )72%( 0,000 )08%( 0,755 500 اسمنت الاربية

 )08%( 5,072 7,570 )08%( 0,872 )02%( 7,352 0,7.8 اسمنت الجنوبية

 )78%( 265 828 )00%( 050 )02%( 065 700 اسمنت ت وك

 )73%( 20.,0 0,855 )06%( 567 )78%( 65. 272 اسمنت الرياض

 )58%( 0,285 62. ).7%( 866 )58%( 276 530 اسمنت نجران

  8% 0,260 .0,55 )75%( 0,380 )6%( 555 2.5 اسمنت المدينة

 )87%( 0,700 8.8 )06%( 070 )52%( 802 727 اسمنت الشمالية

 )03%( 0,355 200 )70%( .53 )53%( 802 075 اسمنت الجوف

 )2%( 0,356 25.  0% 558  2% 582 555 اسمنت الصفوة 

 )50%( 576 562 )70%( 760 )56%( 022 730 اسمنت  ائل

 - - 866 - 030 - - 760 اسمنت أم القرى

 - - 535 - 536 - - 530 اسمنت المتحدة
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 شرح نظام التصنيف في ال الد المالية

الوة على ذلك، يقوم نظام التقييم وع تبتبدم ال الد المالية هيكل التقييم الباص بها من ثالث ط قات وتاتمد التوصيات على ال يانات الكمية والكيفية التي يجماها المحللون2

 اله وط2/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إ دى مناطق التوصية التالية بناًء على سار اإلغالق ، والقيمة الاادلة التي نحددها، وإمكانية الصا

 %032القيمة الاادلة تزيد على البار الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %032القيمة الاادلة تزيد أو تقل عن البار الحالي بأقل من    حياد:

 %032القيمة الاادلة تقل عن البار الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو ال يانات أو قوائم مالية تفصيلية أو و ود تغيير  وهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 البوق أو أية أس اب أخرى خاصة بأبحاث ال الد المالية2

 

 ال الد المالية
 

 خدمة الامالء
 clientservices@albilad-capital2com ال ريد االلكتروني:

 555. – 730 – 00 – 66.+ اإلدارة الاامة:

 3330 – 006 – 533 الهاتف المجاني:
 

 إدارة األصو 
 abicasset@albilad-capital2com ال ريد االلكتروني:

 6753 – 7.3 – 00 – 66.+  هاتف:
 
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital2com ال ريد االلكتروني:

 .678 – 7.3 – 00 – 66.+  هاتف:

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@albilad-capital2com ال ريد اإللكتروني:

 6783 – 7.3 – 00 – 66.+  هاتف:

 capital2com/research-www2albilad الموقع على الش كة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital2com ال ريد االلكتروني:

 6703 – 7.3 – 00 – 66.+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital2com ال ريد االلكتروني:

 6786 – 7.3 – 00 – 66.+  هاتف:

 إخالء المبؤولية

لاياة وماديارياهاا وماوظافاياهاا ال لاماابذلت شركة ال الد المالية أقصى  هد للتأكد من أن محتوى المالومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة ال االد ا

 2عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تاهدات صرا ة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة م اشرة أو غير م اشرة أي مبؤولية قانونية نات

األغراض دون الموافقة البطية المب قة  من ال يجوف إعادة نبخ أو إعادة توفيع أو إرسا  هذا التقرير بطريقة م اشرة او غير م اشرة ألي شبص آخر أو نشره كليًا أو  زئيًا ألي غرض

  2من شركة ال الد المالية

 كما نلفت االنت اه بأن هذه المالومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التباذ قرار استثماري2

 2يات ر أي إ راء استثماري يتبذه المبتثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو  زئيًا هو مبؤوليت  الكاملة و ده

باتاشاار اساتاثامااري ماؤهال قا ال ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يبتبدم أو يات ر مشورة أو خياًرا أو أي إ راء آخر يمكن أن يتحقق مبتق ال2 لذلك فإننا ناناصاح باالار اوع إلا

 2االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة ال الد المالية بجميع الحقوق المرت طة بهذا التقرير2
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