
 شركة االسمنت السعودية
 8102مايو  6

 8102الربع األول 

SACCO AB - 3030.SE 

0  

 قطاع االسمنت

 االسمنت السعودي

محقحةحةحة  8102أعلنت شركة االسمنت السعودية عن نتائجها المالية األولية في الربع األول من عام 

مليون ريال لحلحربحع الحمحمحااحل محن الحعحام السحابح   06.41مليون ريال مةابل  0.848صافي ربح بمبلغ 

مليون ريال4  01141% عن الربع الساب  الذي بلغت أرباحه 28%، فيما صعد صافي الربح بح .0بتراجع 

% للربع المماال من الحعحام السحابح ، 146.% مةابل 241.وعليه تراجع صافي الربح للربع األول ليبلغ 

 %4 2241في حين قفز مةارنة بهامش صافي الربح للربع الساب  والبالغ 

مليون ريال للربع الممااحل  .2.64مليون ريال مةارنة بح  22141بلغت ايرادات الشركة خالل الربع األول 

%4 241مليون ريال خالل الربع الساب  وبنسبة ارتفاع بلحغحت  20241%، بينما نمت من 46.بانخفاض 

محلحيحون طحن  04.1مليون طن مةارنة بح  04.1بالمةابل بلغت مبيعات اسمنت السعودية للربع األول 

% عن الربحع السحابح  .014%، في حين نمت المبيعات بح .04للربع األول من العام الساب  بانخفاض 

 مليون طن4  0420الذي بلغت فيه 

عزت الشركة تراجع أرباح الربع األول من العام الجاري مةارنة بالربع الممحااحل محن الحعحام السحابح   لح  

هبوط المبيعات وارتفاع تكلفة طن االسمنت نتيجة تةليص كمية االنتاج، باإلضافة  ل  تحراجحع ح حة 

 الشركة في صافي أرباح شركات زميلة فضاًل عن انخفاض اإليرادات األخرى4

بالمةابل أت  نمو األرباح مةارنة بالربع الساب  جراء ارتفاع المبيعات وانخفاض تكلفة طن االسحمحنحت 

نتيجة زيادة كمية اإلنتاج، باإلضافة  ل  انخفاض الم اريف العمومية واإلدارية وارتفاع ح ة الشركة 

 في صافي نتائج شركات زميلة4 

مليحون ريحال  010مليون ريال وذلك خالل الربع األول مةارنة بح  061سجلت الشركة  جمالي ربح بمبلغ 

% عن الحربحع السحابح  والحبحالحغ 81%، بينما نمت بنسبة 00للربع المماال من العام الساب  بانخفاض 

مليون ريال في الربع األول مةابحل  0.2مليون ريال4 وبالمةابل حةةت الشركة ربقًا تشغيليًا بلغ  0.0

%، وبالمةارنة مع الربحع السحابح  قحفحز 08مليون ريال للربع المماال من العام الساب  بانخفاض  062

ربح التحشحغحيحلحي أدى ذلك لتراجع هامش ال%4 و28مليون ريال بنسبة بلغت  008الربح التشغيلي من 

، بحيحنحمحا صحعحد 8101% للربع الممااحل محن عحام 246.% مةابل 41..للربع األول من هذا العام  ل  

 %22414مةارنة بالربع الساب  حيث سجلت الشركة حينها هامش متدني بلغ 

مليون طن  00410وعل  مستوى الةطاع، بلغت مبيعات االسمنت خالل الربع األول من العام الجاري 

%، فيما تحراجحعحت محبحيحعحات الحةحطحاع بشحكحل 0841مليون طن للربع المماال بانخفاض  .0246مةابل 

مليون طن4 كما واصل مخزون الحكحلحنحكحر  00412% مةارنة بالربع الساب  البالغ مبيعاته 146طفيف بلغ 

 81024مليون طن بنهاية مارس  2141ارتفاعه مسجاًل أعل  مستوياته عند 

مليون ريحال ومحتحوسحق تحوقحعحات الحمحقحلحلحيحن  081فاقت نتائج الربع األول من العام توقعاتنا البالغة 

مليون ريال، والذي يعود بشكل رئيسي  ل  تراجع تكلفة طن االسمنت بشحكحل محلحقحو   086البالغة 

ريال للربع الساب 4 الجدير بالذكر أن متوسق سعر البيع للشركة  16ريال للطن مةارنة بح  16لت ل  ل  

ريال خالل الربع الساب ، بينما تقسحن محن  8.8ريال للطن مةابل  882انخفض خالل الربع األول لنقو 

، علمًا أن متوسق أسعار البيع تعتبر مرتفحعحة محةحارنحة 8101ريال للطن خالل الربع األول من عام  .88

وكما ذكرنا في تةريحرنحا السحابح  نحعحتحةحد أن تحواجحه الشحركحة صحعحوبحة   بالشركات األخرى في الةطاع4

للمقافظة عل  أسعار بيع مرتفعة خ وصًا في ظل مستويات المخزون العالية لدى الشحركحة نحتحيحجحة 

ضعف الطلب في السوق المقلي والتباطؤ االقت ادي الذي تعيشه المنطةة المجاوره، ويأتي ذلك 

عل  الرغم من االستفادة المتوقعة السمنت السعوديحة محن  لحغحاء رسحوم الحتح حديحر وذلحك لحةحر  

ريال وذلك بعحد  10في ضوء ذلك نبةي تةييمنا لسهم الشركة عند م انعها من المنافذ القدودية4 

مراجعة توقعاتنا ألداء الشركة خالل األعوام الةادمة مع األخذ في االعتبار تعديل مراححل رفحع الحدعحم 

 عن منتجات الطاقة والذي سيؤار بشكل كبير عل  هوامش ربقية قطاع االسمنت4

 مقمد حسان عطيه

 مقلل مالي

MH4Atiyah@albilad-capital4com 

 

 للتواصل مع  دارة األبقاث:

 تركي فدع 

 مدير األبقاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital4com 

 حياد التوصية
 10411 الةيمة العادلة )ريال(

 10401 )ريال( 8102مايو  2السعر كما في 

 %148- العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 21214SE رمز تداول

 614.1 أسبوع )ريال( 18أعل  سعر لح 

 21481 أسبوع )ريال( 18أدن  سعر لح 

 642% التغير من أول العام

 811 أشهر )ألف سهم( 2متوسق حجم التداول لح 

 1,212 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 8,120 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 012 األسهم الم درة )مليون سهم(

  %(1كبار المساهمين )أكثر من 

 2418% خالد عبدالرحمن صالح الراجقي

 1468% المؤسسة العامة للتةاعد

 1488% المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 8101A 8106A 8101A 8102E ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل الفوائد والضرائب 
  08412  08400  1402  6460 واالهالك

  6421  6411  .46.  481. قيمه المنشأة /االيرادات

  01461  01421  .241  2422 مضاعف الربقية

% 0041 عائد األرباح  0141 %  142 %  142 %  

  8410  .841  84.1  84.8 مضاعف الةيمة الدفترية

  6411  6461  4.2.  412. مضاعف االيرادات

%46.- نمو االيرادات  -241%  -224.%  048 %  

  8410  8416  1421  6401 ربقية السهم )ريال(

أسبوع 25حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 العائد عل  المبيعات المبيعات

 الم در: الةوائم المالية للشركة، تةديرات أبقاث البالد المالية

 الم در: الةوائم المالية للشركة، تةديرات أبقاث البالد 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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 A 8101A 8106A 8101A 8102E.810 قائمة الدخل )مليون ريال(

  0,01241  0,02.41  0,11240  .0,1284  8,18.46  جمالي االيرادات 

  846..  1141.  18041  11140  11142 تكلفة المبيعات 

  .114  1142  1241  01642  01146 الم روفات العمومية واالدارية وم روفات البيع والتوزيع

  61241  62042  0,01248  0,8.140  0,28241 الربح قبل م روفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

%6146 هامش الربح قبل م روفات التمويل واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة  6.46%  6140%  1146%  1141%  

  01.42  81242  88640  80142  81148 االستهالكات واإلطفاءات

  6.41.  1241.  12840  0,18142  .0,0824 الربح التشغيلي 

(0148) صاف  م اريف التمويل   (0840)  (0641)  (0841)  (0841)  

(1242)  842 أخرى  142  .4.  141  

  1148.  6141.  18.41  .16.4  0,00041 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  .004  0041  8241  8.48  2641 الزكاة والضريبة 

  142..  .124.  11041  1.148  0,11.40 صافي الدخل 

%1240 العائد عل  المبيعات  .241%  1141%  2242%  2148%  

      

 A 8101A 8106A 8101A 8102E.810 قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  00841  00141  02242  22241  81242 النةدية واستثمارات ق يرة األجل

  8.140  82142  .8114  88641  80641 ذمم مدينة

  18140  1.041  18240  11.41  66241 المخزون 

  2242  2141  140.  .104  .624 أخرى 

  0,08041  0,02640  0,81641  0648.,0  0,8.641  جمالي األصول ق يرة األجل 

       

  1142.,8  .8,1114  8,12.46  .8,2164  .2,0114 صاف  الموجودات الثابتة 

  01048  .0284  06140  02240  6.40 مشروعات تقت التنفيذ

  1148  1142  6140  2842  2641 أخرى

  8,62142  8,11146  8,11.42  .2,1114  .2,8614  جمالي الموجودات طويلة األجل 

  2,16142  2,12142  06048,.  10246,.  11142,.  جمالي الموجودات 

       

  11141  11141  1141.  11141  12141 الدين ق ير األجل والمستق  من الدين طويل األجل 

  1.41  1041  01.41  1142  1041 ذمم دائنة 

  01641  01146  02841  .0814  00146 م روفات مستقةة

  80146  88141  8.141  81148  81140 أخرى 

  16241  11141  22.48  0,06641  0,01646 مطلوبات ق يرة األجل 

       

  141  141  141  141  01141 دين طويل األجل

  2041  1241  2141  1042  .104 مطلوبات غير جارية 

  8,10142  8,21141  2,02146  2,81142  2,01142 حةوق المساهمين 

  2,16142  2,12142  06048,.  10246,.  11142,.  جمالي المطلوبات وحةوق المساهمين 

 نهائية للةوائم المالية4ال قد تختلف طريةة عرض بيانات الةوائم المالية في التةرير عن الطريةة التي تتبعها الشركة4 ولكن ال تأاير من هذا االختالف عل  النتيجة

A ،فعلية :E ،تةديرية :F4متوقعة : 

  4في ضوء معايير المقاسبة الدولية 8102-8106* تم عرض الةوائم المالية للفترة 

 الم در: الةوائم المالية للشركة، تةديرات أبقاث البالد المالية
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 الم در:  ح اءات اسمنت اليمامة، أبقاث البالد المالية

8102ملخص  ح ائيات االسمنت والكلنكر بنهاية الربع األول   

 Q0 8102 Q0 8101 YoY Q. 8101 QoQ األرقام باأللف طن

       جمالي  نتاج الةطاع 

  0% 00,122 )08%( 02,612 00,116 االسمنت 

 )6%( 00,201 ).0%( 08,211 00,011 الكلنكر

            جمالي مبيعات الةطاع 

 )0%( 00,128 )02%( 02,6.2 00,101 االسمنت 

 - - - 8 021 الكلنكر

            جمالي مخزون الةطاع 

  2% 0,118 ).%( 0,821 .0,02 االسمنت 

  142% 21,686  82% 82,111 21,121 الكلنكر

       جمالي  نتاج اإلسمنت لكل شركة

 )00%( 221 )1.%( 0,8.8 1.1 اسمنت اليمامة 

  80% 0,861  1% 11.,0 0,122 اسمنت السعودية

 )02%( 661 )1%( 602 118 اسمنت الشرقية

 )00%( .0,11 )02%( 0,162 122 اسمنت الة يم

  08% 0,822 )02%( 0,6.1 21.,0 اسمنت ينبع

  01% 220 )2%( 0,088 0,121 اسمنت العربية

 )00%( 20.,0 )02%( 0,102 0,288 اسمنت الجنوبية

  01% 211  .% 221 218 اسمنت تبوك

 )00%( 112 )0.%( 262 101 اسمنت الرياض

 )0%( 110 )08%( 162 12. اسمنت نجران

 )06%( 211 )21%( 0,120 188 اسمنت المدينة

  .0% 212  01% 211 210 اسمنت الشمالية

  0% 2.6 )81%( .2. 2.2 اسمنت الجوف

  .% 2.. )2%( 12. 61. اسمنت ال فوة 

  2% 281  86% 866 221 اسمنت حائل

  .% 218  80% 218 266 اسمنت أم الةرى

  .% 2..  1% 26. 62. اسمنت المتقدة

       جمالي مبيعات اإلسمنت لكل شركة

 ).0%( 261 )1.%( 0,8.8 1.6 اسمنت اليمامة 

  01% .0,20 )0%( 10.,0 11.,0 اسمنت السعودية

 )00%( 610 )6%( .60 111 اسمنت الشرقية

 )08%( 0,1.1 ).0%( 0,112 182 اسمنت الة يم

  02% 0,812 )6%( 0,118 21.,0 اسمنت ينبع

  02% 211 )1%( 0,002 0,121 اسمنت العربية

 )08%( 21.,0 ).0%( 0,181 0,208 اسمنت الجنوبية

  .0% .20  .% 2.2 211 اسمنت تبوك

 )08%( 120 )0.%( 268 101 اسمنت الرياض

 )1%( 112 )01%( 166 11. اسمنت نجران

 )01%( 261 )20%( 0,110 188 اسمنت المدينة

  .0% 216  2% 282 2.2 اسمنت الشمالية

  2% 228 )01%( 11. 2.0 اسمنت الجوف

  1% 1.. ).%( 21. 61. اسمنت ال فوة 

  0% 281  81% 862 282 اسمنت حائل

  0% 211  81% 212 262 اسمنت أم الةرى

  0% 11.  .0% 16. 60. اسمنت المتقدة
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 شرح نظام الت نيف في البالد المالية

الوة عل  ذلك، يةوم نظام التةييم وع تستخدم البالد المالية هيكل التةييم الخاص بها من االث طبةات وتعتمد التوصيات عل  البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المقللون4

 الهبوط4/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن  حدى مناط  التوصية التالية بناًء عل  سعر اإلغالق ، والةيمة العادلة التي نقددها، و مكانية ال ع

 %014الةيمة العادلة تزيد عل  السعر القالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %014الةيمة العادلة تزيد أو تةل عن السعر القالي بأقل من    حياد:

 %014الةيمة العادلة تةل عن السعر القالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تقديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التقليل أو البيانات أو قوائم مالية تف يلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسبا  أخرى خاصة بأبقاث البالد المالية4

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital4com البريد االلكتروني:

 1222 – 812 – 00 – 166+ اإلدارة العامة:

 1110 – 006 – 211 الهاتف المجاني:

 
  دارة األصول
 abicasset@albilad-capital4com البريد االلكتروني:

 6821 – 811 – 11 – 966+  هاتف:

 
  دارة القفظ

 custody@albilad-capital4com البريد االلكتروني:

 6811 – 811 – 11 – 966+  هاتف:

 
 
 

  دارة األبقاث والمشورة
 research@ albilad-capital4com البريد اإللكتروني:

 6811 – 811 – 11 – 966+  هاتف:

 capital4com/research-www4albilad الموقع عل  الشبكة:

 

   دارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital4com البريد االلكتروني:

 6821 – 811 – 11 – 966+  هاتف:

 

 الم رفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital4com البريد االلكتروني:

 6816 – 811 – 11 – 966+  هاتف:

  خالء المسؤولية

لحيحة ومحديحريحهحا ومحوظحفحيحهحا ال لحمحابذلت شركة البالد المالية أق   جهد للتأكد من أن مقتوى المعلومات المذكورة في هذا التةرير صقيقة ودقيةة ومع ذلك فإن شركة البالد ا

 4عن ذلكجة يةدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن مقتويات التةرير وال يتقملون بطريةة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغراض دون الموافةة الخطية المسبةة  من ال يجوز  عادة نسخ أو  عادة توزيع أو  رسال هذا التةرير بطريةة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جزئيًا ألي غرض

  4من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري4

 4يعتبر أي  جراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء عل  هذا التةرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سحتحشحار اسحتحثحمحاري محؤهحل قحبحل   مليس الهدف من هذا التةرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي  جراء آخر يمكن أن يتقة  مستةبال4 لذلك فإننا نحنح حح بحالحرجحوع  لح

 4االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تقتفظ شركة البالد المالية بجميع القةوق المرتبطة بهذا التةرير4

 

 12011–21ت ريح هيئة السوق المالية رقم 

file://///Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

