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 ظرةتمن أرباح
مليون لاير بعد  7صافي دخل يبلغ  حيث حققت 2018عام من لربع الرابع ا نتائج عن يمامةال إسمنت شركة أعلنت
)بالرغم من  تعزى الربحيةصافية. خسارة ل ينلالمحل توقعات بذلك ة  متخطيخسائر في الربعين السابقين  اهتسجيل

بعد أن شهدت  ربعي أساس على% 60قفزة في األسعار بنسبة  إلى( سنوي أساس على% 43بنسبة  اانخفاضه
)بسبب المنافسة  ن أن خفض األسعاروالمنتج كأدرلاير للطن( حيث  97في الربع الثالث )منخفض  قياسي مستوى

 أساس على مرتفعة   ولكن، ربعي أساس على منخفضة الربع مبيعات أحجام كانت ليس في مصلحة أحد. ة(ديدالش
قمنا بالتالي،  المشروعات الجديدة. منمع بدء الطلب  أفضل وأسعار مبيعات حجامبأ. قمنا بمراجعة توقعاتنا سنوي

 نبقي على توصيتنا بالحياد.  ولكنلاير  18لاير إلى  14برفع السعر المستهدف للسهم من 

  لاير للطن 155إلى  بيعالأسعار ارتفاع 
، بانخفاض بنسبة 2018عام في  ربعي مستوىأعلى يعد  إذمليون لاير،  160 عند ا  جيد مستوى   اإليرادات بلغت

اإليرادات هو  الرتفاع الرئيسي السببكان  .ربعي أساس على% 49بنسبة  بارتفاع لكنو سنوي% على أساس 5
 97 يبلغمنخفض  قياسيمستوى  لمقاب 2018 معا نم بعرالا بعرلا في طنلل ليار 155 لیإ لبيعا رسعاأ عتفاار
 معا نم بعرالا بعرلا في طنلل لاير 196 مستوى نم لقأ رألسعاا زالت ال، كلذ معو .ثلثالا بعرلا في طنلل ليار

حيث سمنت منخفضة، مبيعات اإل أحجامالوقت، بقيت  ذاتفي  .في أسعار البيع متوسطا  فقط ا  كنا نتوقع تحسن. 2017
أعلى من  جاءت اهولكن ،مليون طن في الربع الثالث 1.11 مستوىمليون طن في الربع الرابع مقارنة ب 1.04بلغت 
على حساب الربحية  السوقيةزيادة حصتها بيبدو أن اليمامة غيرت استراتيجيتها  ألف طن في العام الماضي. 865
% 9.7% في الربع الثالث إلى 12.2الحصة السوقية من  . بالتالي، انخفضتةتكلفال)في بعض األحيان( دون  بيعوال

 الرابع.الربع  فيحدتها قد خفت  ، إال أنشديدةفي المنطقة الوسطى ال تزال في الربع الرابع. في حين أن المنافسة 

 مقلقة مستويات مخزون
 شهرمليون طن في  5.31 مستوى مخزون الكلنكر منفي مستويات  ا  هامشي ا  يمامة انخفاضفي حين شهدت ال

. وينايرديسمبر  يشهرفي أن الوضع قد انعكس  إال ،2018نوفمبر  شهر مليون طن في 5.13إلى  2018أغسطس 
ا 133 ما يمثل، مليون طن 5.27ارتفع مخزون الكلنكر لشهر يناير إلى  % 12و% من مبيعات آخر اثني عشر شهر 

  .من مخزون الكلنكر في القطاع

 %21 يبلغ اإلجماليالهامش 
% على أساس سنوي( ليعكس الخسارة 38مليون لاير )بانخفاض بنسبة  33يبلغ  ا  إجمالي يسرنا تحقيق اليمامة دخل  

رؤية ، ونأمل ا  % للربع والذي يعد مستوى  مشجع21في الربع الثالث. بلغ الهامش اإلجمالي التي حققت اإلجمالية 
 .ما دون مستوى التكاليف، طالما أن الشركة ال تخفض أسعارها إلى 2019من التحسن في الربع األول من عام  مزيد  

 لاير 18السعر المستهدف إلى  رفع
مليون لاير. مع ذلك،  21صافي خسارة يبلغ بمليون لاير للربع الرابع، ليفوق توقعات المحللين  7بلغ صافي الدخل 

مليون لاير. ال  52بلغ ي 2018صافي خسارة لعام إلى تسجيل في الربع الثاني والثالث المحقق صافي الخسارة  أدى
أن األسوأ  مما قد يشير إلىنلحظ إشارات مشجعة من جانب الطلب،  إال أنناا  ازدهار توقعننستبق األحداث ونريد أن 

وما بعده، بالتالي قمنا برفع  2019تعديل توقعاتنا لعام قد انتهى بالنسبة لشركة إسمنت اليمامة وللقطاع ككل. قمنا ب
 نبقي على توصيتنا بالحياد. .لاير سابقا   14لاير من  18السعر المستهدف إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 اليمامة سمنتإ شركة
 2018 الرابع الربع نتائج – إلحاقي تقرير 

 
 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 (لاير) 2019 فبراير 14 في سعرال 14.90

 لعائد المتوقع لسعر السهما 20.8%

 عائد األرباح الموزعة 1.7%

 إجمالي العوائد المتوقعة 22.5%
 

 بيانات السوق

 لاير() أسبوعا   52أعلى/أدنى سعر خلل  17.30/12.28

 )مليون لاير( لقيمة السوقيةا 3,017

 )مليون لاير(يمة المنشأة ق 312,4

 (سهم مليون) المتداولة األسهم 203

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  92.6%

 (شهر 12)توسط حجم التداول اليومي م 273,104

YACCO AB رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

  

 (لاير)مليون  2018لعام  الرابعالربع نتائج  المتوقعة المعلنة

 اإليرادات 123 160

 اإلجمالي الدخل (9) 33

  صافي الدخل (21) 7

 )لاير(ربحية السهم  (0.10) 0.03
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 التوصية حياد
لاير 00.81 شهر 12السعر المستهدف خلل    

 

الرئيسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب األساسية  

)مليون لاير(ديسمبر  31 2017 2018* 2019*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2017 2018* 2019*    

األصول متوسط على العائد %2 (%0.7) %3  اإليرادات 748 521*** 599  

 EBITDA** 330 185 305  العائد على متوسط حقوق الملكية %3 (%1) %2

x41.9 - x27.8 صافي الدخل 104 (52)*** 72  مكرر الربحية 

x0.9 x0.8 x0.9 (لاير) ربحية السهم 0.52 (0.26)*** 0.36  مكرر القيمة الدفترية  

x10.6 x14.7 x11.5 **EBITDA /لاير(التوزيعات النقدية للسهم  - - 0.25   قيمة المنشأة(  

x5.4 x5.2 x5.1 اإليرادات/  المنشأة قيمة )لاير(القيمة الدفترية للسهم  16.99 16.64*** 16.92    

              
 * متوقعة

واالستهلك اإلهلكو البنكية والزكاةقبل المصروفات ** الدخل   
متوقعة*    

واالستهلك اإلهلك** الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة و  

  ةينتائج أول ***
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  يمامةال سمنتإ شركة
8201 الرابع الربع –تقرير إلحاقي  

 

 السهم تصنيف

 ُمصنّف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

 %15+ أكبر من
% 15بين + المتوقعة اإليرادات إجمالي

 %15 -و 

 اقل من المتوقعة اإليرادات إجمالي

- 15% 
 مقيد /المراجعة تحت

 

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

 

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

 
 

 بيان إخلء المسؤولية

 

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 اتخذت كل العناية المعقولة 

ن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه الخصوص، هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأ

يفسر على أنه، عرض للبيع أو تقديم عرض الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن 

ية تخلي مسؤوليتها وال تقبل لية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي عليها هذا التقرير. الرياض الماللشراء أية أوراق ما

يكون أي من منسوبي الرياض المالية من مدراء ، ومسؤولين، و أي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن 

لئها قد يكون لهم استثمارات في األوراق موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من الشركات التابعة او عم

 .ا في هذا التقريرالمالية أو األصول األخرى المشار إليه

الي فهي عرضة للتغيير دون إشعار. ليس هنالك أي اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد في التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن هذه  ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او

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

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

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

الستثمار ات طابع عام وال يعتبر ظروف ، وأهداف ، ومستوى المخاطرة ألي مستثمر معين. ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة في مجال اهذا التقرير يقدم معلومات ذ

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

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 ملئما لجميع االشخاص

 .لقواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب ا
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