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 التوصية إلى الشراء رفع
 وتوقعات ناتوقعات فاقتحيث  ،2018نتائجها للربع الرابع من عام عن  سمنت القصيمإأعلنت شركة 

 ،مليون لاير 115هذا الربع ليرادات اإل. بلغت اإلجمالي والهامش اإليراداتارتفاع مدعومةً ب، المحللين
 0.44 تبلغ ربحية السهممليون لاير ) 40صافي الدخل  بلغبينما  ،يعلى أساس ربع %55بارتفاع بنسبة 

 6الغة الربع الثالث الب أرباحأعلى بكثير من جاء  هأن إال ،على أساس سنوي %41بنسبة  بانخفاض (لاير
ً فيارتفاع نرىمليون لاير. يسرنا أن  15 البالغةتوقعات المحللين وأعلى من لاير  مليون بيع أسعار  ا

لاير  111عند لربع الثالث في امقابل االنخفاض القياسي  ،لاير للطن في الربع الرابع 159 إلى الشركة
ً األسعار ال تفيد  حربحيث أدرك المنتجون أن  ،للطن ال سيما في المنطقة الوسطى حيث تكون  ،أحدا

المستقبلية توقعاتنا مما أدى إلى ارتفاع ، لألعوام القادمة للطلب ناتوقعات بمراجعة. قمنا شديدةالمنافسة 
 توصيةال ورفعلاير  48لاير إلى  40 منللسهم  السعر المستهدف قمنا برفع. وصافي الدخل إليراداتل

 شراء.الالقصيم إلى سمنت لسهم إ

 للطن لاير 159البيع إلى أسعار تحسن 
على  %55 بنسبة ظملحو بشكل تحسنت لكنهاو ،على أساس سنوي %32 بنسبة اداتإليرا جعتاتر

مبيعات ال بلغت. رألسعااوأحجام المبيعات كل من  عتفاار خلفية على ،ليار نمليو 115 لتبلغ ،أساس ربعي
 1.05ولكن أقل من  ،ألف طن في الربع الثالث 671 منبشكل ملحوظ  أعلى، الربع خاللألف طن  726

 في طنلل لاير 159 التي بلغت لبيعا رسعاأ هتجاا فيالتغير  مالحظة يسرنا. السابقمليون طن في العام 
يبدو  ، حيثقلسابا بعرلا في طنلللاير  111 البالغالمنخفض  القياسي المستوى معً نةرمقا ،بعرالا بعرلا

من  إسمنت القصيمت فقد خسر ذلك،. مع أحدمصلحة  في سلي رألسعاا خفضأن  واکأدر نلمنتجياأن 
 العام. في الربع األول من %7.8 في الربع الثالث و %7.4مقابل  %6.8 لتبلغ يةالسوق اتهحص

 صعود الهامش اإلجمالي 
، في الربع الثالث% 13مقابل من األحداث البارزة هذا الربع % 40 البالغ قويالجمالي اإلهامش الكان 

مستوى إلى الالقفزة في أسعار البيع امتد أثر . 2017% الذي تم تحقيقه في عام 43 وقريباً من مستوى
مليون  10دخل الربع السابق البالغ ، أي أضعاف مليون لاير 46جمالي الدخل اإلبلغ ، حيث جمالياإل

 8التشغيلية بشكل كبير إلى المصاريف ارتفعت  .% على أساس سنوي39انخفض بنسبة  هلاير، ولكن
 .االستثنائية التكاليفبعض وجود يشير إلى  قدما للعام، مصاريف مليون لاير كمتوسط  2مليون لاير، مقابل 

من  %90تمثل نسبة مليون طن ) 2.7لتبلغ ديسمبر  شهر ارتفعت مستويات المخزون مرة أخرى في
ً شه 12مبيعات آخر    . قياسي آخروهو مستوى  ،(را

 رفع التوقعات
توقعاتنا البالغة ومليون لاير  15 البالغةالمحللين توقعات على  لاير مليون 40 لغابال دخلالصافي تفوق 

إلى  ،تحولنقطة . نتعقد أن الربع الرابع يمثل حجام المبيعات وأسعار البيعأنمو  على إثر ،مليون لاير 9
 برفعقمنا  .العربية السعودية تنفيذ المشاريع الكبيرة المعلنة في المملكةبسبب طلب بتحسن ال ناجانب توقعات

 منللسهم  السعر المستهدفقمنا برفع  ،لذلك نتيجةً . بعده وما 2019عام لرباح األلإليرادات وتقديراتنا 
والبالغ  2019مكرر الربحية المتوقع لعام  رغم أن شراء.الإلى  توصيةال رفعمع  لاير 48لاير إلى  40

آفاق تحسن خلفية  ىمبرر علنعتقد أنه  إال أننا ،مرة 15.2المؤشر العام البالغ أعلى من مكرر  مرة 23.0
 لقطاع.في االمحتمل  والتعافينمو ال

 

 

 

 

 

 

الرئيسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب األساسية  

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

األصول متوسط على العائد %12.5 %6.1 %7.3  اإليرادات 626 426 477  

 EBITDA** 314 177 200  العائد على متوسط حقوق الملكية %12.2 %6.0 %7.4

x23.0 x27.7 x13.3 صافي الدخل 252 121 146  مكرر الربحية 

x1.9 x1.9 x1.9 مكرر القيمة الدفترية (لاير) ربحية السهم 2.80 1.34 1.62    

x16.6 x18.8 x11.0 **EBITDA /لاير(التوزيعات النقدية للسهم  2.90 1.75 2.00   قيمة المنشأة(  

x7.0 x7.8 x5.5 اإليرادات /المنشأة قيمة )لاير(القيمة الدفترية للسهم  19.38 18.97 18.59    

              
 * متوقعة

اإلهالك واالستهالكو قبل المصروفات البنكية والزكاة* الدخل *  
متوقعة*    

اإلهالك واالستهالكالبنكية والزكاة و** الدخل قبل المصروفات      

 *** نتائج أولية

            

 

 القصيم إسمنت شركة
 2018 الرابع الربع نتائج – إلحاقي تقرير 

 

 التوصية شراء

لاير 0048. شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2019يناير  30السعر في  37.00

 العائد المتوقع لسعر السهم 29.7%

 عائد األرباح الموزعة 5.4%

 إجمالي العوائد المتوقعة 35.1%
 

 بيانات السوق

 )لاير( أسبوعاً  52أعلى/أدنى سعر خالل  46.50/30.10

 )مليون لاير( القيمة السوقية 3,330

 )مليون لاير(قيمة المنشأة  ,6672

 (سهم)مليون األسهم المتداولة  90

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  54.9%

 شهر( 12)متوسط حجم التداول اليومي  67,853

QACCO AB رمز بلومبيرغ 
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

 )مليون لاير( 2018لعام الرابع الربع نتائج  المتوقعة المعلنة

 اإليرادات 85 115

  اإلجمالي الدخل 13 46

  صافي الدخل 9 40

 )لاير(ربحية السهم  0.10 0.44
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  القصيم إسمنت شركة
8201الرابع  الربع –تقرير إلحاقي  

 

 السهم تصنيف

 مُصنّف 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

 

 أيضاً  *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

 

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 

وعلى وجه الخصوص،  المقدمة،ن الرياض المالية ال تضمن دقة البيانات والمعلومات 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 

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

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

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

 .ي هذا التقريرالمالية أو األصول األخرى المشار إليها ف

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

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

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

ؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلك، يمكن ي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس بالضرورة مالقيمة أل

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

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

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

 نال يكوا النوع من االوراق المالية قد على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثمار في هذ

  .مالئما لجميع االشخاص

 .والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب القواعد ولوائح حقوق الطبع والنشر واآلراء ال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات 
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