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 7 ع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقريرفضال راج إخالء من المسؤولية

 من الحالي قلأ % 75.6 00.66 المستهدف السعر
  14/7/2016  بتاريخ 64.99 السعر الحالي

     

 تخفيض المراكز
 

 المحافظة على المراكز
 

 زيادة المراكز

 زيادة المراكز

 

    

 لمحة موجزة

هذه اللمحة الموجزة عبارة عن التفسير األولي من قبل المحلل للنتائج  إن
المعلنة أو لألثر المترتب عن حدث رئيسي . وال يتم في هذا التقرير تغيير 

تصنيفنا االستثماري وتقديراتنا لإليرادات . وإذا حدثت أي تغييرات رسمية 
في تقرير الحق ، فسوف تتم  لإليراداتلتصنيفنا االستثماري أو تقديراتنا 

ربما يكون مختلفا عن وجهات النظر األولية التي يعبر عنها في هذا 
 التقرير.

 األرباح

Period End (SAR) 12/13A 12/14A 12/15A 12/16E

Revenue (mn) 1,051     986       1,026    971       

Revenue Growth 0.3% -6.2% 4.1% -5.4%

EBITDA (mn) 696        659       623       561       

EBITDA Growth 4.0% -5.3% -5.4% -9.9%

BVPS 22.19     21.93    22.18    22.39    

BVPS Growth 1% -1% 1% 1% 

 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر
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 أسمنت القصيم
 بشكل طفيفأعلى من التوقعات الربع الثاني: 

-سنوي، أساس على%  4753-) لاير مليون 77.56 حوالي 6172 الثاني للربع القصيم أسمنت ربح صافي بلغ

 المحللين تقديرات متوسط)  لاير مليون 712 بلغت التي تقديراتنا من أعلى ،وكان(ربعي أساس على%  7351

 وبانخفاض رمضان وبموسم ، االنشاءات نشاط في باالنخفاض تأثرت قد الشركة أرباح وكانت(5لاير مليون 771

 مقابل)  التوالي على% 6156و% 62 بنسبة انخفاضا التشغيل وأرباح االجمالية األرباح وسجلت5 الوقود دعم

 وقد5 الوقود أسعار وارتفاع المنخفضة المبيعات ألحجام نتيجة ذلك وكان ،%(47 و% 41- بلغت التي تقديراتنا

 يظهر ولم5 للشركة الصافية األرباح على االنخفاضية الضغوط من مزيدا ، المباعة السلع تكلفة في التصاعد فرض

5 للشركة التشغيلي األداء على كبيرا سلبيا تأثيرا أثر مما الربع، هذا خالل لالرتفاع مؤشرات أي االنشاءات قطاع

 أبقينا فقد الراهن، الوقت في أمأ5 لها التفصيلية النتائج نشر فور للشركة المالية البيانات بتحليل نقوم وسوف ، هذا

 .لاير 23 وهو للسهم المستهدف السعر بتغيير نقم لم كما للشركة المحايد تصنيفنا على

 

 قدرنا قد وكنا61725 الثاني للربع لإليرادات أرقامها بنشر بعد القصيم أسمنت تقم لم :االيرادات 

 7516 تبلغ مبيعات أحجام أساس على( سنوي أساس على% 72-) لاير مليون 663 بلغبم االيرادات

 األولين الشهرين في سنوي أساس على% 3 بنسبة انخفضت قد المبيعات أحجام وكانت5 طن مليون

 5طن ألف 121 الى لتصل 6172 الثاني الربع من

  62-) لاير مليون 767 القصيم أسمنت لشركة االجمالي الربح بلغ جمالي والتشغيلي:اإلالربح %

5 لاير مليون772 بلغت التي تقديراتنا من أعلى أي ،(ربعي أساس على% 71- ، سنوي أساس على

 ، لاير مليون 77352 وبلغ سنوي أساس على% 6156 بنسبة التشغيل ربح انخفض فقد وبالمثل،

 5لاير مليون 776 بلغت التي تقديراتنا من قريبا وكان

  لاير مليون 77.56 الى ليصل% 4753 بنسبة القصيم ألسمنت الصافي الربح تراجعالدخل: صافي، 

 5لاير مليون 712 بلغت التي تقديراتنا من أعلى بذلك وكان

 :أساس على% 46-62 بين تراوح الذي الشركة ربح صافي مستويات في االنخفاض كان التقييم 

 أسمنت وكانت5 العالية والمنافسة الوقود دعم النخفاض نظرا وذلك كبيرة بدرجة متوقعا، سنوي

 للسهم لاير .75 من) للسهم لاير .756 الى لتصل الثاني للربع أرباحها توزيعات خفضت قد القصيم

 ، هذا%2575حوالي  حاليا يبلغ الربح توزيعات عائد أن ضمنيا يعني مما ،(.617 الثاني الربع في

 يبلغ الشركة لسهم مستهدف سعر تحديد مع القصيم أسمنت لشركة المحايد تصنيفنا في استمرينا وقد

 5لاير 23

6610أسمنت القصيم : ملخص نتائج الربع الثاني    1شكل     

توقعات 

الراجحي المالية التغير الربعي % التغير السنوي % الربع الثاني 2016 الربع االول 2016

 الربع 2015 

الثاني (ماليين الرياالت)

223 NA NA NA 275.5 264.2 االيرادات

118.2 -17% -28% 120.9 145.5 167.8 الربح االجمالي

53% NA NA NA 53% 63% الهامش االجمالي

112.5 -17% -29% 114.6 138.4 161.8 الربح التشغيلي

106 -15% -31% 115.2 135.4 168.1 صاقي الربح  
 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر
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 6 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 المسئولية من خالء
جحتي الماليتة وال يجتوز دعتادة توزيعهتا أو دعتادة لبحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتالء شتركة الراأعدت وثيقة ا

من شركة الراجحي المالية5 دن استالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبكم علتى  درسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة
5  وقتد تتم الحصتول لعموم من جانب شركة الراجحي الماليةعدم دعادة توزيع أو دعادة درسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات ل

أو ضتمنية( بشتأن  ية ال تقدم أية دقرارات أو ضمانات )صتريحةعلى المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها5  وشركة الراجحي المال
لتي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غير مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد5 فوثيقة البحث هتذه دنمتا البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات ا

أو غيرهتا متن المنتجتات االستتثمارية ذات الصتلة  ق ماليتةتقدم معلومات عامة فقط5  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أورا
بتار األهتداف االستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االحتياجتات بتلك األوراق المالية أو االستثمارات5  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشتورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال تأختذ فتي االعت

 الوثيقة5 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه

ستتثمار آختر أو أيتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أو ينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدء مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة ، أو ا
متعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تتحقتق5  كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات ال

النخفاض5 كما أن التقلبات فتي أستعار الصترف قتد رتفاع أو اهذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، دن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لال
، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل متن مبلتغ رأستمالهم المستتثمر أساستا5  ويجتوز أن يكتون  يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة5  وبناء عليه

ات المصتدرة لتلتك األوراق ين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث( مصتلحة ماليتة فتي األوراق الماليتة للجهتة أو الجهتلشركة الراجحي المالية أو المسئول
راء األستهم أو العقتود الجلتة أو الخيتارات األخترء أو المشتتقات ، أو غيرهتا متن ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق الماليتة ، وخيتارات شت المالية أو االستثمارات ذات العالقة

ة أو غيرهتا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية األدوات المالية5  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت لخر بأداء الخدمات المصترفية االستتثماري
، ال تكتون مستئولة عتن لك الشركات التابعة لها وموظفيهتا ستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث5  وشركة الراجحي المالية ، بما في ذاال

 دة في هذه الوثيقة من وثائق البحث5أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرء قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الوار

5  وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون دشتعار مستبق
موجهتة دلتى أو معتدة أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحتث ليستت البحث5  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو درسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة5 كمتا يراعتى 
ما يكون مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدام هتذه للتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرء ، حيث

 أو أي من فروعها القيام بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية5الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية 

 :إضافية معلومات عن اإلفصاح
 

   المالية الراجحي شركة في  التصنيف نظام شرح .1

 وعتدد الماليتة الشتركات أستهم باستتثناء تغطيتهتا دطار في األسهم لجميع المحتمل االنخفاض أو المطلق عوديالص االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظام المالية الراجحي شركة تستخدم
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرء الشركات من قليل

 5شهور 1-2 بحدود زمني أفق خالل المستهدف للمستوء السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر فوق٪ 71 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 5 شهرا 1-2 فترة خالل الحالي السهم سعر فوق٪ 71 و الحالي السهم سعر دون٪ 71 بين يتراوح مستوء عند السهم سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 5شهرا 1-2 فترة خالل المستهدف المستوء دلى السهم سعر يصل أن ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوء دون٪ 71 من أكثر تهدفالمس سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 : تعريفات .6

 5الفترة تلك خالل المستهدف المستوء دلى معين سهم سعر يصل أن يتوقعون فهم ، أخرء وبعبارة5 شهرا 1-2 بحدود يتراوح زمني أفق باعتماد محللونا يوصي: Time horizon "الزمني األفق"

 مثتال ، المعنتي القطتاع أو للستهم ومناستبة واستع نطتاق علتى مقبولتة أستاليب بإتبتاع العادة في يتم وهذا5 بتغطيتها نقوم التي األسهم من سهم لكل العادلة القيمة نقدر نحن: Fair value "العادلة القيمة"
 SoTP5 األجزاء مجموع تحليل أو DCF المخصومة النقدية فقاتالتد تحليل دلى يستند الذي األسلوب ، ذلك

 عتدم جيتد بشتكل تبترر أسباب هناك تكون وقد5  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسهم المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"
 األستباب ونشترح ، الستهم لتذلك المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي5  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة دلى األسهم نم سهم سعر يصل أن احتمال

 5بذلك للقيام دفعتنا التي

 يتجتاوز المعنيتة للشتركة التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت دذا أو ، الخارجيتة العوامل من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى
 5توقعاتنا مستوء دون أو

 لالتصال
 

 غوبي جيتيش
 البحوث ادارة مدير

  2119332 1 966+: هاتـــف
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 شركة الراجحي المالية
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