
 شركة اسمنت اليمامة
 5102أبريل  52

 5102الربع األول 

YACCO AB - 3020.SE 

1  

 قطاع االسمنت

 اسمنت اليمامة

مم ميمري ريمال  5.32تحقيق أرباح صافية بمممغم م    النتائج المالية األولية لشركة اسمنت اليمامة أظهرت

لمربمع الممممما مل ممن المبمام ال مابمق   خمالل ام يري ريمال  2132 مقابل 5102من عام  ولخالل الربع األ

م يري ريال3 أدى ذلم   0.31 أرباحه% عن الربع ال ابق الغالغة 10%، في حين نمت بن غة .2بتراجع 

، 5102% ل ربع المما ل من عمام 5.30% مقابل 0.31لتراجع هامش األرباح الصافية ل ربع األول إلى 

بمتم م ميمل مم مصم  % ممتمر مرا  01بينما تح ن مقارنة بهامش األرباح الصافية ل ربع ال ابق والغال  

 م يري ريال3 50ل رصيد المدين ل شركة اليمنية ال بردية لإلسمنت بمغ   

% لت  ل أدنى إيرادات فص ميمة ..هغطت ايرادات الشركة خالل الربع األول من البام ال اري بن غة 

م يري ريال ل ربع المما ل من البام ال ابق،  551م يري ريال مقارنة بم  010سنرات والغالغة  01في 

بم مغمت ممغميمبمات %3 بالمقابل 02م يري ريال في الربع ال ابق وبن غة ب غت  0.1فيما تراجبت من 

 5102م يري طن لنفس الربع ممن عمام  0351م يري طن مقارنة بم  1322اسمنت اليمامة ل ربع األول 

م يري طن خالل الربع ال ابق بمتمراجمع بم مغمت  1322%، في حين تق صت المغيبات من 11بان فاض 

 %3 01ن غته 

مقارنة بالربع المما ل من البام ال ابق إلى عدة  5102أرجبت الشركة تراجع أرباح الربع األول من عام 

 -أسغاب أبرزها:

 3ان فاض كمية المغيبات نتي ة لتراجع الط ب في ال رق المح ي 

 3ان فاض اإليرادات األخرى 

بالمقابل يرجع نمر صافي الربح مقارنة  مع الربع ال مابمق بشمرمل رئميم مي إلمى ت م ميمل مم مصم  

 م يري ريال3 50ل رصيد المدين ل شركة اليمنية ال بردية لإلسمنت بمغ   

 531.ممقمابمل  5102م يري ريال خالل المربمع األول ممن عمام  232.س  ت الشركة إجمالي ربح بمغ   

% عمن المربمع 52%، في حين تراجع بن غمة 2.م يري ريال ل ربع المما ل من البام ال ابق بان فاض 

مم ميمري ريمال خمالل  52م يري ريال3 وبالمقابل حققت الشركة ربحا  تشغي يا  ب م   2.32ال ابق والغال  

%، فيما تمراجمع 12م يري ريال ل ربع المما ل من البام الماضي بان فاض  1230الربع األول مقارنة بم 

أدى ذلم  لمتمراجمع هماممش %3 و11م يري ريال خالل الربع ال ابق وبن غة ان فاض ب غمت  1031من 

 5102% ل ربع المما ل من عمام 5032% مقابل 0232ل ربع األول من هذا البام إلى ربح التشغي ي ال

 3 % ل ربع ال ابق5132و 

 0.3.1م يري طن ممقمابمل  00310وع ى م ترى القطاع، ب غت مغيبات االسمنت خالل الربع األول 

% .13%، فيما تراجبت مغيبات القطاع بشرل طفيف بم م  0532م يري طن ل ربع المما ل بان فاض 

م يري طن3 كما واصل م زوي المرم منمرمر ارتمفماعمه م م مال   00312مقارنة بالربع ال ابق الغال  مغيباته 

 51023م يري طن بنهاية مارس  232.أع ى م ترياته عند 

م يري ريال ومترسط ترقبات المح  ين والغالغة  1.أتى صافي ربح الربع األول دوي ترقباتنا الغالغة 

م يري ريال، والذي يبرد بشرل رئي ي إلى ارتفاع تر مفمة المممغميمبمات لمإليمرادات حميم  ارتمفمبمت  52

% ل ربع ال ابق، بماإلضمافمة إلمى 235.% مقارنة بم 2532الن غة خالل الربع األول من هذا البام إلى 

ريال ل ربع ال ابق3  .01ريال ل طن مقابل  021تراجع مترسط سبر الغيع خالل الربع األول ليصل إلى 

بالمقابل نترقع تذبذب أسبار الغيع في الشركة مع استمرار المناف ة البالية ما بين الشركات وإلمى 

حين تبافي الط ب في ال رق المح ي، خاصة  في ظل م تريات الم زوي المرتفبة لدى الشمركمة، 

باإلضافة إلى التغاطؤ االقتصادي الذي تبيشه المنطقة الم اورة وببد مصانع الشركة عمن المممنمافمذ 

وعطفا  ع ى مما سمغمق الحدودية وبالتالي صبربة استفادتها من إلغاء رسرم التصدير بشرل مغاشر3 

ممراجمبمة تمرقمبماتمنما ألداء الشمركمة خمالل ريال وذلم  بمبمد  .0نغقي ع ى تقييمنا ل هم الشركة عند 

األعرام القادمة مع األخذ في االعتغار تبديل مراحل رفع الدعم عن منمتم مات المطماقمة والمذي سميمؤ مر 

 بشرل كغير ع ى هرامش ربحية قطاع االسمنت3

 محمد ح اي عطيه

 مح ل مالي

MH3Atiyah@albilad-capital3com 

 

 

 ل تراصل مع إدارة األبحاث:

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشررة

TFadaak@albilad-capital3com 

 حياد الترصية
 0.311 القيمة البادلة )ريال(

 0.321 )ريال( 5102أبريل  52ال بر كما في 

 %132- البائد المترقع

  بيانات الشركة

 1513SE. رمز تداول

 02351 أسغرع )ريال( 25أع ى سبر لم 

 02321 أسغرع )ريال( 25أدنى سبر لم 

 -131% التغير من أول البام

 521 أشهر )ألف سهم( .مترسط ح م التداول لم 

 115,. الرسم ة ال رقية )م يري ريال(

 112 الرسم ة ال رقية )م يري دوالر(

 51532 األسهم المصدرة )م يري سهم(

  %(2كغار الم اهمين )أكثر من 

 1305% األمير س طاي محمد سبرد الرغير آل سبرد

 .232% المؤس ة البامة ل تقاعد

دي مغر  -نهاية البام المالي   5102A 510.A 5102E 5102F 

قيمه المنشرة /هامش الربح قغل الفائدة 
 2320 .232 ..3. 5310 واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة 

 312. 311. 5300 0321 قيمه المنشرة /االيرادات

 1321. 0301. 1320 .232 مضاعف الربحية

%0231 عائد األرباح  .31%  131%  131%  

 .131 1311 0311 1315 مضاعف القيمة الدفترية

 .235 1322 315. 5321 مضاعف االيرادات

%.03- نمر االيرادات  -0135%  -..32%  -0.30%  

 1322 1321 0322 311. ربحية ال هم )ريال(

أسبوع 22حركة السهم خالل   

الربعية )مليون ريال( والعائد على المبيعاتالمبيعات تطور   
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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

 5101A 5102A 510.A 5102A 5102E قائمة الدخل )م يري ريال(
  .213.  .2123  0,05231  0030.,0  5231.,0 إجمالي االيرادات 

  51231  2230.  2230.  2132.  .1.23 تر فة المغيبات 

  2232  2131  .223  132.  2030 المصروفات البمرمية واالدارية ومصروفات الغيع والترزيع

  51.31  530..  .2003  2.232  21532 الربح قغل الفائدة واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

 %.123 %1131 %.3.. %31.. %31.. هامش الربح قغل الفائدة واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة 

  02031  01131  51132  02131  02031 االستهالكات واإلطفاءات

  531  531  531  532  532 الم صصات

  00532  0.135  11131  2.35.  .223. الربح التشغي ي 

 %.023 %0231 %31.. %.203 %1132 هامش الربح التشغي ي

  131  131  131 (035) (.53) صافى مصاريف التمريل 

  5031  5.32 (0.32) (135.) (31.) دخل )خ ائر( االستثمارات غير المحققة

  32. (0235) (232)  0131  032. أخرى 

  01132  0.232  2.31.  2032.  20132 الربح قغل الزكاة والضريغة 

  131.  5132  5131  32..  1131 الزكاة والضريغة 

  00132  01130  2231.  0235.  2132. صافى الدخل القابل ل ترزيع

 %0231 %.013 %032. %1.31 %2132 البائد ع ى المغيبات 

      

 5101A 5102A 510.A 5102A 5102E قائمة المركز المالي )م يري ريال(
  .1123  15135  21.31  2031.  0,51231 النقدية واستثمارات قصيرة األجل

  51131  52132  .5123  5.030  5.231 ذمم مدينة 

  .22.3  22131  .25.3  2232.  35..5 الم زوي 

  235.  2131  05532  2.32  2132 أخرى 

  130..,0  0,52131  0,11135  .0,1113  0,21132 إجمالي األصرل قصيرة األجل 

       

  22132  1232.  15030  0,15232  0,22132 صافى المرجردات الثابتة 

  .2.03,.  .013.,5  20.31  1.131  2131 مشروعات تحت التنفيذ 

  2.31.  2532.  25131  2.32.  .2123 أخرى

  1,22232  2231.,.  5,5.030  5,22.32  .5,0123 إجمالي المرجردات طري ة األجل 

  12231,.  2232.,1  035..,.  12131,.  11230,. إجمالي المرجردات 

       

  231.  131  131  131  0131 الدين قصير األجل والم تحق من الدين طريل األجل 

  2232  .03.  2.32  01.32  31.. ذمم دائنة 

  .023  0230  0232  5132  5132 مصروفات م تحقة 

  01135  .0123  00.30  .0113  01531 أخرى 

  .5023  02230  .0223  31..5  .0113 مط ربات قصيرة األجل 

       

  5,55131  12131  131  131  131 دين طريل األجل

  2135  2132  .2.3  .3..  31.. مط ربات غير جارية 

  2.531,.  11131,.  11131,.  2132.,.  2.031,. حقرق الم اهمين 

  12231,.  2232.,1  035..,.  12131,.  11230,. إجمالي المط ربات وحقرق الم اهمين 

 نهائية ل قرائم المالية3ال قد ت ت ف طريقة عرض بيانات القرائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتغبها الشركة3 ولرن ال تر ير من هذا االختالف ع ى النتي ة

A ،فب ية :E ،تقديرات أبحاث الغالد المالية :F3ترقبات أبحاث الغالد المالية : 

 في ضرء مبايير المحاسغة الدولية بينما تم عرض القرائم المالية ل  نرات ال ابقة وفقا  ل مبايير ال بردية3  5102-.510* تم تغيير المبال ة المحاسغية ل قرائم المالية 

 المصدر: القرائم المالية ل شركة، تقديرات أبحاث الغالد المالية
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 المصدر: إحصاءات اسمنت اليمامة، أبحاث الغالد المالية

5102م    إحصائيات االسمنت والر نرر بنهاية الربع األول   

 Q0 5102 Q0 5102 YoY Q1 5102 QoQ األرقام باأللف طن

      إجمالي إنتاج القطاع 

  0% ..00,1 )05%( .1.,.0 .00,11 االسمنت 

 ).%( 00,202 )01%( 05,221 00,011 الر نرر

           إجمالي مغيبات القطاع 

 )0%( 00,125 ).0%( .1.,.0 00,101 االسمنت 

 - - - 5 0.1 الر نرر

           إجمالي م زوي القطاع 

  2% 0,115 )1%( 0,5.1 0,021 االسمنت 

  .13% .5.,2.  .5% 52,111 2,2.1. الر نرر

      إجمالي إنتاج اإلسمنت لرل شركة

 )00%( 2.2 )11%( 0,515 212 اسمنت اليمامة 

  50% 0,5.2  2% 0,122 ..0,2 اسمنت ال بردية

 ).0%( 1.. )2%( 02. 225 اسمنت الشرقية

 )00%( 0,121 ).0%( 0,1.2 ..1 اسمنت القصيم

  05% 0,522 ).0%( 12.,0 0,1.1 اسمنت ينغع

  02% 220 )2%( 0,055 0,1.2 اسمنت البربية

 )00%( 0,120 ).0%( 0,202 55.,0 اسمنت ال نربية

  02% 12.  1% 2.. 25. اسمنت تغرك

 )00%( .22 )10%( 2.2 201 اسمنت الرياض

 )0%( 210 )05%( 2.2 112 اسمنت ن راي

 ).0%( 221 )1.%( 0,1.0 255 اسمنت المدينة

  01% 12.  02% 12. 20. اسمنت الشمالية

  0% .1. )51%( 1.1 12. اسمنت ال رف

  1% 112 ).%( 122 1.2 اسمنت الصفرة 

  .% 52.  .5% ..5 2.. اسمنت حائل

  1% 25.  50% 15. ... اسمنت أم القرى

  1% 112  2% ..1 1.2 اسمنت المتحدة

      إجمالي مغيبات اإلسمنت لرل شركة

 )01%( 2.2 )11%( 0,515 .21 اسمنت اليمامة 

  01% 01.,0 )0%( 0,120 0,121 اسمنت ال بردية

 )00%( 20. ).%( 01. 221 اسمنت الشرقية

 )05%( 0,112 )01%( .0,12 .15 اسمنت القصيم

  02% 0,522 ).%( 0,215 0,121 اسمنت ينغع

  02% 222 )2%( .0,00 0,1.2 اسمنت البربية

 )05%( 0,121 )01%( 0,252 05.,0 اسمنت ال نربية

  01% 01.  1% .1. 22. اسمنت تغرك

 )05%( 220 )10%( 2.5 201 اسمنت الرياض

 )2%( .21 )02%( ..2 121 اسمنت ن راي

 )02%( 2.2 )0.%( 0,120 255 اسمنت المدينة

  01% .1.  2% .5. 12. اسمنت الشمالية

  .% 5.. )02%( 111 10. اسمنت ال رف

  2% 112 )1%( 122 1.2 اسمنت الصفرة 

  0% 52.  52% ..5 52. اسمنت حائل

  0% 21.  51% .1. ... اسمنت أم القرى

  0% 122  01% .11 1.0 اسمنت المتحدة
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 شرح نظام التصنيف في الغالد المالية

الوة ع ى ذل ، يقرم نظام التقييم وع ت ت دم الغالد المالية هيرل التقييم ال اص بها من  الث طغقات وتبتمد الترصيات ع ى الغيانات الرمية والريفية التي ي مبها المح  ري3

 الهغرط3/ردلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق الترصية التالية بناء  ع ى سبر اإلغالق ، والقيمة البادلة التي نحددها، وإمرانية الصب

 %013القيمة البادلة تزيد ع ى ال بر الحالي بركثر من   :زيادة المراكز

 %013القيمة البادلة تزيد أو تقل عن ال بر الحالي برقل من    حياد:

 %013القيمة البادلة تقل عن ال بر الحالي بركثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التح يل أو الغيانات أو قرائم مالية تفصي ية أو وجرد تغيير جرهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 ال رق أو أية أسغاب أخرى خاصة بربحاث الغالد المالية3

 

 الغالد المالية
 

 خدمة البمالء
 clientservices@albilad-capital3com الغريد االلرتروني:

 1222 – .51 – 00 – ..1+ اإلدارة البامة:

 1110 – .00 – 211 الهاتف الم اني:

 
 إدارة األصرل
 abicasset@albilad-capital3com الغريد االلرتروني:

 521. – 511 – 11 – 966+  هاتف:

 
 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital3com الغريد االلرتروني:

 521. – 511 – 11 – 966+  هاتف:

 
 
 

 إدارة األبحاث والمشررة
 research@albilad-capital3com الغريد اإللرتروني:

 521. – 511 – 11 – 966+  هاتف:

 capital3com/research-www3albilad المرقع ع ى الشغرة:

 

  إدارة الرساطة
 abicctu@albilad-capital3com الغريد االلرتروني:

 5.1. – 511 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital3com الغريد االلرتروني:

 .52. – 511 – 11 – 966+  هاتف:

 إخالء الم ؤولية

لميمة وممديمريمهما وممرظمفميمهما ال لمممابذلت شركة الغالد المالية أقصى جهد ل تركد من أي محترى المب رمات المذكررة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذل  فإي شركة الغالد ا

 3عن ذل  ة يقدمري أي ضمانات أو تبهدات صراحة أو ضمنا  بشري محتريات التقرير وال يتحم ري بطريقة مغاشرة أو غير مغاشرة أي م ؤولية قانرنية نات

األغراض دوي المرافقة ال طية الم غقة  من ال ي رز إعادة ن خ أو إعادة ترزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مغاشرة او غير مغاشرة ألي ش   آخر أو نشره ك يا  أو جزئيا  ألي غرض

  3من شركة الغالد المالية

 كما ن فت االنتغاه بري هذه المب رمات ال تشرل ترصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو الت اذ قرار استثماري3

 3يبتغر أي إجراء استثماري يت ذه الم تثمر بناء  ع ى هذا التقرير سراء  كاي ك يا  أو جزئيا  هر م ؤوليته الرام ة وحده

ا أو أي إجراء آخر يمرن أي يتحقق م تقغال3 لذل  فإننا نمنمصمح بمالمرجمرع إلم  متمشمار اسمتمثممماري ممؤهمل قمغمل ى مليس الهدف من هذا التقرير أي ي ت دم أو يبتغر مشررة أو خيار 

 3االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة الغالد المالية ب ميع الحقرق المرتغطة بهذا التقرير3

 

 12011–2.تصريح هيئة ال رق المالية رقم 

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

