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 قطاع االسمنت

 اسمنت اليمامة

مليون ريال خالل  7197 لغتحقيق أرباح صافية بم النتائج المالية األولية لشركة اسمنت اليمامة أظهرت

%، 84لربع المماثل من العاعام البعابعق بعتعرا عع لمليون ريال  3.95 مقابل 7192من عام  ثالثالربع ال

معلعيعون ريعال9 وبعنعا ذ ععلع   لع   9797  أربعاهع % عن الربع البابق العبعالع عة 981بينما ارتفات بنببة 

 575ملعيعون ريعال معقعابعل  17% لتبلغ 29تقلصت األرباح الصافية للتباة أشهر من هذا الاام بنحو 

مليون ريال خالل نفس الفترة من الاام البابق، ليترا ع هامش األرباح الصافية للتباعة أشعهعر معن 

 719.9% للفترة المماثلة من عام 5.97 ع% مقارنة ب9391الاام الجاري إل  

سعنعوات  91% لتبجل أدن  إيرادات فصلية في 59هبطت ايرادات الشركة خالل الربع الثالث بنببة 

معلعيعون ريعال خعالل العربعع العمعمعاثعل معن العاعام البعابعق،             .75مليون ريعال معقعارنعة بعع  9.8والبال ة 

مليون ريال9 وبذل  انخفضت إيرادات التباعة 913% عن الربع البابق البالغ إيرادات  .9فيما ترا ات 

 مليون ريال لنفس الفترة من الاام البابق9   417مليون ريال مقابل  321% لتصل إل  53أشهر بع 

معلعيعون طعن  9997مليون طن مقعارنعة بعع  1915بل ت مبياات اسمنت اليمامة للربع الثالث من الاام 

مليون طن خالل  9971%، في هين هبطت المبياات من 92لنفس الربع من الاام البابق بانخفاض 

% 91%9 وبنا ذ علي  ترا ات مبياات التباة أشهر  من هذا الاام بنببة 75الربع البابق بترا ع بلغ 

 مليون طن لنفس الفترة من الاام البابق9 8993مليون طن مقابل  5954مبجلة 

أر ات الشركة ترا ع أرباح التباة أشهر وأرباح الربع الثالث مقارنة بالفترة المماثلة من الاام البعابعق 

إل  انخفاض كمية وقيمة المبياات، باإلضافة إل  ارتفاع المصاريف الامومية واإلدارية، في هعيعن 

  ا  نمو األرباح مقارنة بالربع البابق  َرا  ارتفاع قيمة المبياات فضالذ عن زيادة اإليرادات األخرى9 

معلعيعون ريعال  4391مليون ريال خالل الربع الثالث مقارنة بع  7393كما سجلت الشركة ربحاذ تش يلياذ بلغ 

% عن الربع البعابعق9 وبعذلع  2.%، بينما ارتفع بنببة 21للربع المماثل من الاام البابق بانخفاض 

مليون ريعال  538مليون ريال مقارنة بع  4494% محققاذ 23هبط الربح التش يلي للتباة أشهر بنببة 

% 5192% مقابعل 9395خالل نفس الفترة من الاام البابق، ليتقلص هامش الربح التش يلي  إل  

 9 .719لفترة التباة أشهر من عام 

معلعيعون طعن  9198عل  مبتوى القطاع ،بل ت مبياات االسمنت خالل الربع الثالث من الاام الجاري 

%، و ل  عل  الرغم من تضمن الربع الثالث من 395مليون طن للربع المماثل بانخفاض  9191مقابل 

% ععن العربعع 292الاام الجاري مبياات شركتي أم القرى والمتحدة، فيما انكمشت مبياات القطاع بعع 

مليون طن9 وبالتالي انخفضت مبياات االسمعنعت خعالل فعتعرة العتعبعاعة  9997البابق البالغ مبياات  

مليون طن خالل نفس الفترة من الاام البابق9  8792مليون طن مقابل  5397% لتبلغ 9298أشهر بع 

 71929مليون طن بنهاية سبتمبر  5892وعاود مخزون الكلنكر ارتفاع  مبجالذ أعل  مبتويات  عند 

مليون ريال، بينعمعا أتع  صعافعي األربعاح  9.5 ا ت إيرادات الربع الثالث متوافقة مع توقااتنا البال ة 

ملعيعون ريعال ويعر عع  77مليون ريال ومتوسط توقاات المحللين البال ة .9أعل  من توقااتنا البال ة 

% للربع البابق 4599% مقارنة بع 2898 ل  بشكل رئيبي إل  ترا ع تكلفة المبياات لإليرادات إل  

والذي ياود في اعتقادنا إل  زيادة التكاليف نتيجة عملية االنتقال للمصنع الجديد9 كما ارتفع متوسط 

 ريال للربع البابق9  9.7ريال مقابل  .92سار البيع خالل الربع الثالث ليصل إل  

من  انب آخر، نتوقع استمرار هدة المنافبة في المنطقة الوسط  خالل الفترة المقبعلعة فعي ظعل 

استمرار ضاف الطلب في البوق المحلي واستمرار ارتفاع مبتويات الكلنكر، وإلع  هعيعن تعاعافعي 

الطلب في البوق المحلي9 عل  المدى المتوسط نتوقع أن يؤثر رفع الدععم ععن معنعتعجعات العطعاقعة 

وعطفاذ عل  ما سبق نبقي عل  تعقعيعيعمعنعا لبعهعم بشكل كبير عل  هوامش ربحية قطاع االسمنت9 

 مرا اة توقااتنا ألدا  الشركة لألعوام القادمة9ريال و ل  باد  .9الشركة عند 

 محمد هبان عطي 

 محلل مالي

MH9Atiyah@albilad-capital9com 

 

 

 للتواصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital9com 

 حياد التوصية
 9.911 القيمة الاادلة )ريال(

 9.971 )ريال( 7192أكتوبر  94البار كما في 

 %997- الاائد المتوقع

  بيانات الشركة

 51719SE رمز تداول

 75973 أسبوع )ريال( 37أعل  سار لع 

 93941 أسبوع )ريال( 37أدن  سار لع 

 -.719% الت ير من أول الاام

 972 أشهر )ألف سهم( 5متوسط هجم التداول لع 

 5,749 الرسملة البوقية )مليون ريال(

 423 الرسملة البوقية )مليون دوالر(

 71793 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(3كبار المباهمين )أكثر من 

 1997% األمير سلطان محمد ساود الكبير آل ساود

 3935% المؤسبة الاامة للتقاعد

ديبمبر  -نهاية الاام المالي   7198A 7193A 719.A 7192E 

قيم  المنشأة /هامش الربح قبل الفائدة 
 929. 5972 7972 9941 واإلطفا  واالستهالك والضرائب والزكاة 

 .595 7911 9931 9998 قيم  المنشأة /االيرادات

 7.9.8 4913 3955 8941 مضاعف الربحية

%9493 عائد األرباح  9493%  .97%  191%  

 1911 1944 1941 1944 مضاعف القيمة الدفترية

 8972 7917 7931 7982 مضاعف االيرادات

%9594- نمو االيرادات  -995%  -9897%  -5992%  

 19.9 9949 5918 5959 ربحية البهم )ريال(

أسبوع 22حركة السهم خالل   

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

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث 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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 قطاع االسمنت

 اسمنت اليمامة

 7195A 7198A 7193A 719.A 7192E قائمة الدخل )مليون ريال(
  2.494  9,97391  9,59999  9,57491  9,38991 إ مالي االيرادات 

  59598  54194  54892  85395  84198 تكلفة المبياات 

  2191  3.91  194.  3999  8198 المصروفات الامومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

  54893  4497.  4.393  48793  9,19791 الربح قبل الفائدة واإلطفا  واالستهالك والضرائب والزكاة

 %3191 %997. %91.. %598. %.39. هامش الربح قبل الفائدة واإلطفا  واالستهالك والضرائب والزكاة 

  .7349  72998  94191  94998  94198 االستهالكات واإلطفا ات

  795  798  793  794  791 المخصصات

  .9759  89895  2597.  3495.  47492 الربح التش يلي 

 %9.99 %5.94 %3995 %8193 %3592 هامش الربح التش يلي

 (997)  191 (997) (.79) (.59) صاف  مصاريف التمويل 

 (891) (9.93) (5197) (98.)  191 دخل )خبائر( االستثمارات غير المحققة

  7492 (91.)  9191  993.  2997 أخرى 

  98297  51991  3992.  29194  41.97 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  7891  7393  5.93  8191  7.91 الزكاة والضريبة 

  97597  98..5  9397.  2194.  42197 صاف  الدخل القابل للتوزيع

 %9.91 %.579 %8.91 %3193 %3.98 الاائد عل  المبياات 

      

 7195A 7198A 7193A 719.A 7192E قائمة المركز المالي )مليون ريال(
  92399  31.98  4991.  9,78491  .9,7359 النقدية واستثمارات قصيرة األ ل

  74295  78295  7.999  75291  71495  مم مدينة 

  31194  .3759  54392  75597  9.193 المخزون 

  99.91  97794  2.93  4194  97.98 أخرى 

  9,14191  9,81197  9,81895  9,21194  9,45494 إ مالي األصول قصيرة األ ل 

       

  17898  9,92397  9,87493  9,32192  .249.,9 صاف  المو ودات الثابتة 

  7,12.91  49.91  8.898  2191  2192 مشروعات تحت التنفيذ 

  34.91  34793  4594.  .3829  393.. أخرى

  5,34297  7,32592  7,32.92  7,91495  7,87594 إ مالي المو ودات طويلة األ ل 

  2.97.,8  5,12591  5,14191  5,11499  .8,7.79 إ مالي المو ودات 

       

  191  191  191  9198  7194 الدين قصير األ ل والمبتحق من الدين طويل األ ل 

  .219  3591  91593  98..  93197  مم دائنة 

  9294  .939  7194  7193  7594 مصروفات مبتحقة 

  91491  .9119  .9119  91791  1191 أخرى 

  91.98  92199  75591  91195  71594 مطلوبات قصيرة األ ل 

       

  2.191  191  191  191  9198 دين طويل األ ل

  2599  492.  95..  91..  399. مطلوبات غير  ارية 

  8.92.,5  5,27.91  4194.,5  5,25991  5,41598 هقوق المباهمين 

  2.97.,8  5,12591  5,14191  5,11499  .8,7.79 إ مالي المطلوبات وهقوق المباهمين 

 نهائية للقوائم المالية9ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتباها الشركة9 ولكن ال تأثير من هذا االختالف عل  النتيجة

A ،فالية :E ،تقديرات أبحاث البالد المالية :F9توقاات أبحاث البالد المالية : 

 ية9 دول* القوائم المالية التاريخية مادة وفقاذ لمااير المحاسبة الباودية لحين اصدار القوائم المالية الجديدة وفقا للماايير المحاسبية ال

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث البالد المالية
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 قطاع االسمنت

 اسمنت اليمامة

 المصدر: إهصا ات اسمنت اليمامة، أبحاث البالد المالية

7192ملخص إهصائيات االسمنت والكلنكر بنهاية الربع الثالث   

 Q5 7192 Q5 719. YoY Q7 7192 QoQ 1M 7192 1M 719. YoY األرقام باأللف طن

         إ مالي إنتاج القطاع 

%(2) 99,1.1 91,748 االسمنت   99,794 (4)%  53,719 87,159 (94)%  

%(3) .95,11 95,937 الكلنكر  97,111 91 %  54,151 89,174 (1)%  

         إ مالي مبياات القطاع 

%(3) 91,181 91,5.3 االسمنت   99,755 (4)%  53,781 87,.24 (92)%  

%(15) 89 5 الكلنكر  8 (73)%  1 841 (14)%  

         إ مالي مخزون القطاع 

%(5) 9,927 9,981 االسمنت   9,778 (2)%  9,981 9,927 (5)%  

% 51 55.,.7 58,285 الكلنكر  59,921 99 %  58,285 7.,.55 51%  

         إ مالي إنتاج اإلسمنت لكل شركة

%(92) 9,981 139 اسمنت اليمامة   9,914 (79)%  5,517 8,917 (91)%  

%(57) ..9,3 9,131 اسمنت الباودية  9,913 (99)%  5,211 3,283 (53)%  

%(8) 831 851 اسمنت الشرقية  312 (93)%  9,333 9,134 (79)%  

% 91 419 421 اسمنت القصيم  4.9 7 %  7,412 5,999 (91)%  

% 4 9,953 9,777 اسمنت ينبع  9,791 9 %  8,122 8,858 (4)%  

%(3) 229 259 اسمنت الاربية  415 (1)%  7,.33 5,847 (78)%  

%(79) 9,315 9,7.5 اسمنت الجنوبية  9,519 (5)%  8,145 3,181 (59)%  

%(59) 711 719 اسمنت تبوك  75. (93)%  22. 9,131 (72)%  

%(75) 491 73. اسمنت الرياض  292 (95)%  7,797 7,491 (79)%  

%(37) 3.8 727 اسمنت نجران  812 (55)%  9,782 7,585 (82)%  

% 98 91. 15. اسمنت المدينة  494 (93)%  7,387 7,548 2 %  

%(77) 577 737 اسمنت الشمالية  741 (91)%  452 9,354 (8.)%  

%(95) .54 553 اسمنت الجوف  572 7 %  9,11. 9,891 (75)%  

% 91 595 585 اسمنت الصفوة   842 (51)%  9,591 9,528 (3)%  

%(98) 511 734 اسمنت هائل  912 59 %  277 9,955 (5.)%  

% 97 721 - - 515 اسمنت أم القرى  423 - - 

% .9 818 - - 8.2 اسمنت المتحدة  9,51. - - 

         إ مالي مبياات اإلسمنت لكل شركة

%(92) 9,992 159 اسمنت اليمامة   9,718 (75)%  5,524 8,938 (91)%  

%(71) 9,391 9,127 اسمنت الباودية  9,715 (99)%  5,282 3,..1 (58)%  

%(2) .83 .87 اسمنت الشرقية  392 (94)%  9,334 9,1.5 (79)%  

% 4 412 428 اسمنت القصيم  449 (9)%  7,474 5,149 (4)%  

% 97 9,953 ..9,7 اسمنت ينبع  9,797 8 %  8,129 8,885 (4)%  

%(3) 2.2 257 اسمنت الاربية  499 (91)%  7,.33 5,817 (78)%  

%(91) 9,328 9,7.4 اسمنت الجنوبية  9,713 (7)%  8,117 3,118 (59)%  

%(.7) 727 719 اسمنت تبوك  759 (95)%  222 9,152 (73)%  

%(75) .21 93. اسمنت الرياض  272 (93)%  7,718 7,227 (71)%  

%(.8) 332 711 اسمنت نجران  819 (73)%  9,7.3 7,595 (83)%  

%(95) 214  %92 318 13. اسمنت المدينة  7,388 7,533 4 %  

%(91) 511 739 اسمنت الشمالية  727 (4)%  48. 9,387 (83)%  

%(93) 871 .53 اسمنت الجوف  578 91 %  9,141 9,8.8 (7.)%  

% 8 579 553 اسمنت الصفوة   844 (59)%  9,511 9,5.2 (8)%  

%(95) .71 734 اسمنت هائل  715 72 %  273 9,977 (53)%  

% 92 7.5 - - 512 اسمنت أم القرى  425 - - 

% 91 815 - - 821 اسمنت المتحدة  9,744 - - 
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 قطاع االسمنت

 اسمنت اليمامة

 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

الوة عل   ل ، يقوم نظام التقييم وع تبتخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات وتاتمد التوصيات عل  البيانات الكمية والكيفية التي يجماها المحللون9

 الهبوط9/ودلدينا بإدراج األسهم الم طاة ضمن إهدى مناطق التوصية التالية بنا ذ عل  سار اإلغالق ، والقيمة الاادلة التي نحددها، وإمكانية الصا

 %919القيمة الاادلة تزيد عل  البار الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %919القيمة الاادلة تزيد أو تقل عن البار الحالي بأقل من    حياد:

 %919القيمة الاادلة تقل عن البار الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو و ود ت يير  وهري في أدا  الشركة أو ت ير تحت المراجعة:

 البوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية9

 

 البالد المالية
 

 خدمة الامال 
 clientservices@albilad-capital9com البريد االلكتروني:

 1444 – 715 – 99 – ..1+ اإلدارة الاامة:

 1119 – .99 – 411 الهاتف المجاني:
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital9com البريد االلكتروني:

 741. – 711 – 99 – ..1+  هاتف:
 
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital9com البريد االلكتروني:

 731. – 711 – 99 – ..1+  هاتف:

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@albilad-capital9com البريد اإللكتروني:

 731. – 711 – 99 – ..1+  هاتف:

 capital9com/research-www9albilad الموقع عل  الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital9com البريد االلكتروني:

 751. – 711 – 99 – ..1+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital9com البريد االلكتروني:

 .73. – 711 – 99 – ..1+  هاتف:

 إخال  المبؤولية

لعيعة ومعديعريعهعا ومعوظعفعيعهعا ال لعمعابذلت شركة البالد المالية أقص   هد للتأكد من أن محتوى المالومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع  ل  فإن شركة البالد ا

 9عن  ل جة يقدمون أي ضمانات أو تاهدات صراهة أو ضمناذ بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مبؤولية قانونية نات

األغراض دون الموافقة الخطية المببقة  من ال يجوز إعادة نبخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كلياذ أو  زئياذ ألي غرض

  9من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المالومات ال تشكل توصية بشرا  أو بيع أوراق مالية أو التخا  قرار استثماري9

 9ياتبر أي إ را  استثماري يتخذه المبتثمر بنا ذ عل  هذا التقرير سوا ذ كان كلياذ أو  زئياذ هو مبؤوليت  الكاملة وهده

ا أو أي إ را  آخر يمكن أن يتحقق مبتقبال9 لذل  فإننا نعنعصعح بعالعر عوع إلع بعتعشعار اسعتعثعمعاري معؤهعل قعبعل   مليس الهدف من هذا التقرير أن يبتخدم أو ياتبر مشورة أو خيارذ

 9االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير9
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