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 الصعبة لألوقات جيدة إدارة

 اإليراداتفيه  خالفت في الوقت الذي الثالث، للربع لتوقعاتنا مقاربة نتائج عن القصيم إسمنت شركة أعلنت
لهذا  الرئيسية العواملتكمن . المبيعات ارتفاع أثر من حد مما تاريخية مستويات إلى األسعار تراجع وسط التوقعات

 أسعار بذلك ليشابه للطن لاير 150 ليبلغ سنوي أساس على% 29 بنسبة األسعار انخفاض( 1: الربع فيما يلي
 مقارنة نسبي بشكل للشركة المبيعات أحجام ارتفعت( 2. ربعي أساس على% 2 بنسبة تراجعت التي الثاني الربع

 على% 8 بنسبة ارتفعت أنها إال ربعي أساس على% 1 بنسبة متراجعا   طن، ألف 874 مستوى عند بالمنافسين
 من( أساس نقطة 60 قدره بارتفاع% )8.4 لتبلغ السوقية حصتها تحسن أن الشركة استطاعت( 3. سنوي أساس
 بلغت( 4. الوسطى المنطقة في للمنافسين السوقية الحصة فيه تراجعت الذي الوقت في المبيعات، أحجام حيث

 نتائج أتت عام بشكل. الثابتة للمصاريف جيدة إدارة إلى يشير مما ،%87 عند قياسية مستويات االستخدام معدالت
 بمراجعة قمنا. لاير 0.56 البالغة توقعاتنا مقابل لاير 0.57 تبلغ سهم بربحية للتوقعات مقاربة الثالث الربع

 ،لاير 49 إلى سابقا   لاير 53 من للسهم المستهدف السعر بخفض قمنا كما ،2019 – 2017 لألعوام تقديراتنا
 بمكرر مقارنة مرة 14.6 عند مرتفعا   2018 لعام المتوقع الربحية مكرر يزال ال. نظرا  للتوقعات بتراجع الربحية

 للمستثمرين مناسب توزيعات عائد هنالك ذلك، من الرغم على. بالمنافسين ومقارنة مرة 14.4 البالغ العام المؤشر
 .بالحياد التوصية على نبقي(. لاير 2.50 تبلغ 2018 لعام المتوقعة السهم توزيعات% )6.2 يبلغ حيث

  %8.4تحسن القيمة السوقية إلى 
 أساس على% 24 و ربعي ساسأ على% 3 بنسبة الثالث الربع في لاير مليون 131 البالغة اإليرادات انخفضت
 أساس على% 29 و ربعي ساسأ على% 2 بنسبة للطن لاير 150إلى مستوى  البيع أسعار انخفاض بعد سنوي
 لاير مليون 150 البالغة المحللين وتقديرات تقديراتنا اإليراداتخالفت  .المبيعات حجامأ تأثر عدم من الرغمب سنوي

 الستخدامهاالمنافسين  من أكبر كميات بيع من شركةال تمكنت%. 13بمقدار  ،مليون لاير على التوالي 148و 
 تشيرحيث  عمالء،ال بقاعدة باالحتفاظ الصعبة وقاتاأل في نجاحها االستراتيجية ثبتتأ. البيع حجامأ استراتيجية

 الربع في% 7.8 مقابل% 8.4 إلى أساس نقطة 60رفع حصتها السوقية بمقدار  من تمكنت الشركة أن إلى الدالئل
إسمنت  حصة انخفضت. الوسطى المنطقة في المنتجين وخاصة نسبيا   انخفاضا  المنافسين  شهد ذلك، مع. السابق
 مقابل% 6.7 بنسبة المدينةإسمنت  تليها ،(الثاني الربع في% 10.7) الثالث الربع في% 9.0 إلى يةالسوق اليمامة
 تجدرو الماضي، العام من الثاني الربع في المبيعات حجم في انخفاضا   منهما كال   شهد. الثاني الربع في% 7.1

 الوسطى المنطقة في القصير المدى على الرابحةالشركة  إسمنت القصيم هي ه من الممكن أن تكونأن إلى اإلشارة
 .الكبير احجمهبسبب 

 استقرار الهوامش مع تحسن معدالت االستخدام 
ليخالف  ،ربعيعلى أساس  %5 و على أساس سنوي %37 بنسبة لاير مليون 53 البالغ جمالياإلالدخل  انخفض

 أساس نقطة 72 بمقدار طفيف انخفاض مع %41 اإلجمالي مستوى الهامش بلغ. مليون لاير 57تقديراتنا البالغة 
على  %4 بنسبة الكلنكر إنتاج ارتفع حيث ،(الثالث الربع في %87)المرتفعة  الكلنكر استخدام معدالت ألثر نتيجة

على أساس  %1 انخفاض نسبتهبعلى التكاليف النقدية  السيطرة مع ،سنوي أساس على %36 و أساس ربعي
 .سنوي أساس على% 16 و ربعي

 تماشي األرباح مع التوقعات
 %4 و على أساس سنوي %39 نسبته بانخفاض لتتوافق مع تقديراتنا، لاير مليون 49 التشغيلية األرباح بلغت

 أساس نقطة 35 بمقدار طفيف بشكل التشغيليالهامش  انخفضفقد  التكاليف،السيطرة على  مع. على أساس ربعي
 كما. 2016 عام من الثالث الربع في %48 مستوى من انخفاضه رغم% 36بلغ مستوى يل السابق بالربع مقارنة
. الثالث الربع في %39 ليبلغ مستوى أساس نقطة 25 قدره انخفاضب النطاق نفس في الهامش الصافي انخفض
 ،على أساس سنوي %26 و % على أساس ربعي4عند  تراجع أرباحهاحدة خفض  من القصيم إسمنت تمكنت

 .مليون لاير 50تماشى مع توقعاتنا وتوقعات المحللين عند وي لاير مليون 51 الدخل صافي بلغلي

 بالحياد التوصية على نبقي
 أربعة إلى ثالثة الشركة تشهد أن نتوقع فإننا الوضع لهذا القصيم إسمنت ومواكبة الحالي التحديات سيناريو وسط
 التغيرات هذه تأثير االعتبار بعين باإلخذ قمنا. القطاع اتجاهات مع مزامنة   وذلك الربحية، على الضغط من أرباع

 .بالحياد توصيتنا على نبقي. للسهم لاير 49 إلى المستهدف السعر ومراجعة

 القصيم إسمنت شركة
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 إجمالي العوائد المتوقعة

 (لاير) 2017 أكتوبر 12 في سعرال 40.30

 العائد المتوقع لسعر السهم 21.6%

 عائد األرباح الموزعة 6.2%

 إجمالي العوائد المتوقعة %27.8
 

 بيانات السوق

 (لاير) أسبوعا   52أعلى/أدنى سعر خالل  67.8/39.6

 )مليون لاير( القيمة السوقية 3,627

 )مليون لاير( المنشأةقيمة  2,901

 )مليون سهم( األسهم المتداولة 90

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  79.2%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  54,400

QACCO AB رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

 )مليون لاير( 2017لعام  الثالث الربعنتائج  المتوقعة المعلنة

 اإليرادات 150 131

 اإلجمالي الدخل 57 53

 الدخل التشغيلي 47 47

  صافي الدخل 50 51

 )لاير(ربحية السهم  0.56 0.57
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 التوصية حياد
لاير 49.00 شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

األساسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب األساسية  

ر ديسمب 31 2016 2017* 2018*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2016 2017* 2018*    

 اإليرادات 852 597 623  العائد على متوسط  األصول %15 %11 %11

 EBITDA** 492 287 308  العائد على متوسط حقوق الملكية %24 %14 %14

x14.6 x15.3 x8.8 الربحية مكرر  صافي الدخل 410 237 248  

x2.0 x2.1 x2.1  القيمة الدفتريةمكرر )لاير( ربحية السهم 4.56 2.63 2.76    

x9.4 x10.1 x5.9 **EBITDA / لاير(التوزيعات النقدية للسهم  4.00 2.50 2.50  قيمة المنشأة(  

x4.7 x4.9 x3.4 لاير( القيمة الدفترية للسهم 19.31 19.47 19.91  قيمة المنشأة / المبيعات( 

              
 * متوقعة

و االستهالك الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك**   

 * متوقعة 

و االستهالك ** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك  
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 السهم تصنيف

 غير ُمصّنف بيع حياد شراء

 إجمالي العوائد المتوقعة

 %15+أكبر من 

% و      15إجمالي العوائد المتوقعة بين +

- 15% 
 تحت المراجعة/ مقيد %15 -إجمالي العوائد المتوقعة اقل من 

 

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

 

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

 
 

 بيان إخالء المسؤولية

 

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

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

ع أو د أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيالخصوص، الرياض المالية ال تتعه

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

ون أي من منسوبي الرياض المالية من مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يك

ويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عمالئها قد يكون مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محت

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

اض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالتالي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الري

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 واردة في هذا التقرير، و ما ورد ف

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

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

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

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

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

ر في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثما

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .عد ولوائح حقوق الطبع والنشرحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواال ي
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