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 منخفضةأسعار بيع 
 البالغة السهم ربحية جاءت .2018 عام من الثاني لربعلضعيفة  أرباح  عن  شركة إسمنت المنطقة الجنوبية أعلنت
النتائج المعلنة عن النحراف  السبب الرئيسييعود . المحللين وتوقعات لاير 0.59البالغة  توقعاتنادون  لاير 0.26

% على أساس ربعي لتصل 34% على أساس سنوي وبنسبة 27في أسعار البيع بنسبة  حادإلى التراجع التوقعاتنا 
مستوى  دونمرة،  13.4يبلغ  2018لاير للطن. يتداول السهم عند مكرر ربحية متوقع لعام  137إلى مستوى 

يتنا بالحياد وعلى سعرنا بقي على توصنمرة ومستويات شركات اإلسمنت األخرى.  15.5 المؤشر العام البالغ
  حيث ال تزال النظرة المستقبلية غير واضحة.لاير  47المستهدف البالغ 

 أعلى حصة سوقية
% على أساس 27مليون لاير في الربع الثاني، حيث انخفضت بنسبة  178حققت إسمنت الجنوب إيرادات قدرها 

أسعار البيع حيث لم تشهد أحجام  انخفاضنتيجة  يراداتاإل تراجع أتى .% على أساس ربعي35سنوي وبنسبة 
 137البالغة شهدت أسعار بيع الشركة  .مليون طن 1.3المبيعات تغيراً يذكر على أساس سنوي وربعي عند مستوى 

لاير  209البالغة  2017لاير للطن تراجعاً حاداً عن مستويات الربع األول من العام الحالي والربع الثاني من عام 
على  أحجام مبيعاتهافي  استقرارتحقيق  تمكنت إسمنت الجنوب من ذلك،مع .  للطن على التواليلاير 188للطن و 

وسمية باإلضافة إلى المنافسة الشديدة. الم لتأثير ، بخالف المنتجين اآلخرين، في ربع خاضعأساس ربعي وسنوي
 حصتها السوقية الثاني، حيث ارتفعتفي الربع  االستحواذ على أكبر حصة سوقيةفقد تمكنت من  ذلك،باإلضافة إلى 

أحد أعلى مستويات  إسمنت الجنوبال يزال لدى  ذلك،. ومع %13.77 لتبلغ مستوىنقطة أساس  372 مقدارب
 .شهر 12آخر من مبيعات  %75، وهو ما يمثل ماليين طن 4 عندسمنت والكلنكر( إلالمخزون المعدلة )ا

 تقلص الهامش اإلجمالي
% على أساس سنوي وبنسبة 49تراجع بنسبة  حيث ،لاير مليون 51 يبلغ إجمالي دخل الجنوب إسمنت شركة حققت
% في 45وذلك من مستوى ي % في الربع الثان29اإلجمالي إلى مستوى الهامش تقلص . % على أساس ربعي58

% 12% على أساس سنوي وبنسبة 7انخفضت معدالت االستخدام بنسبة . أسعار البيع تراجع على إثر الربع السابق
مليون طن  1.45بفعل تراجع مستويات إنتاج الكلنكر إلى  خالل الربع% 73على أساس ربعي لتصل إلى مستوى 

. 2018ألول من عام مليون طن في الربع ا 1.67و  2017مليون طن في الربع الثاني من عام  1.57وذلك من 
مما % على أساس ربعي، 25% على أساس سنوي وبنسبة 8بنسبة  للطن مع ذلك، تراجعت المصاريف النقدية

   .تقليل مصاريفها المتغيرة للطن الواحد خالل الربعمن  تمكنت الشركة أن يشير إلى

 التوقعات صافي الدخل دون
% على أساس 65% على أساس سنوي وبنسبة 62، بتراجع نسبته فقط مليون لاير 36الشركة دخل بلغ صافي 

السبب  يعود .مليون لاير 84 مليون لاير ومتوسط تقديرات المحللين البالغ 82دون تقديراتنا البالغة ليأتي ربعي، 
لذلك، تقلص الهامش  . نتيجةً البيع أسعارفي  الغير متوقعإلى التراجع توقعاتنا عن النتائج المعلنة الرئيسي النحراف 

 مستوىو السابق% في الربع 37وذلك من مستوى  العام الجاري% في الربع الثاني من 20الصافي إلى مستوى 
 .2017الثاني من عام % في الربع 38

 نبقي على توصيتنا بالحياد
ً جيداُ عند مقارنته  36ضعيف قدره دخل بالرغم من تحقيق إسمنت الجنوب صافي  مليون لاير، إال أنه يعد ربحا

 ىمستودون مرة،  13.4يبلغ  2018. يتداول السهم عند مكرر ربحية متوقع لعام بنتائج شركات اإلسمنت األخرى
ً مرة ومستويات شركات اإلسمنت األخرى. على الرغم من أن السهم يقدم حال 15.5 المؤشر العام البالغ عائًدا  يا

لاير، حيث ال تزال النظرة  47وعلى سعرنا المستهدف البالغ  بالحيادتنا توصي إال أننا نبقي على، %30 يفوقإجماليًا 
 .المبيعات والربحيةعلى العوامل الموسمية  تضغطحيث من المرجح أن  ،المستقبلية غير واضحة خاصةً للربع الثالث

 
 
 
 

 الجنوبية المنطقة إسمنت شركة
 2018 لثانيا الربع نتائج – إلحاقي تقرير 

 
 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 )لاير( 2018 يوليو 26 في سعرال 37.10

 العائد المتوقع لسعر السهم 26.7%

 عائد األرباح الموزعة 4.0%

 إجمالي العوائد المتوقعة 30.7%
 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل  52.3/36.7  )لاير( أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية 5,194

 (لاير مليون) منشأةال قيمة 5,555

 )مليون سهم( المتداولةاألسهم  140.0

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  45.6%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  110.0

SOCCO AB رمز بلومبيرغ 

  

  
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 )مليون لاير( 2018لعام  لثانياالربع نتائج  المتوقعة المعلنة

 اإليرادات 264 178

 اإلجماليالدخل  100 51

  صافي الدخل 82 36

 )لاير(ربحية السهم  0.59 0.26
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 التوصية حياد
لاير 00.47 شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

الرئيسيةبيانات النسب  الرئيسيةلبيانات المالية ا     

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

األصول متوسط على العائد %9 %9 %10  اإليرادات  1,064  1,106  1,167  

الملكية حقوق متوسط على العائد %12 %12 %12   626  577  571  **EBITDA 

x12.8 x13.4 x14.0 الربحية مكرر الدخل صافي  370  387  407    

x1.5 x1.6 x1.6 الدفترية القيمة مكرر لاير() السهم ربحية  2.64  2.76  2.91    

x8.9 x9.6 x9.7 **EBITDA / المنشأة قيمة لاير() الموزعة السهم أرباح  1.50  1.50  2.00    

x4.8 x5.0 x5.2 اإليرادات/  المنشأة قيمة لاير() للسهم الدفترية القيمة  22.66  22.92  23.08     

 * متوقعة

واالستهالك اإلهالكو قبل المصروفات البنكية والزكاة** الدخل   

 * متوقعة 

واالستهالك اإلهالكالمصروفات البنكية والزكاة و* الدخل قبل *  
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الجنوبية المنطقة إسمنت شركة  

8201 الثاني الربع نتائج – إلحاقي تقرير  

Internal 

 

 السهم تصنيف

 غير ُمصنّف بيع حياد شراء

 إجمالي العوائد المتوقعة

 %15+أكبر من 

% و      15إجمالي العوائد المتوقعة بين +

- 15% 
 تحت المراجعة/ مقيد %15 -إجمالي العوائد المتوقعة اقل من 

 

 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،  مدراء،ن أي من منسوبي الرياض المالية من الرياض المالية مسؤولة ولن يكو ولن تكونأي التزام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، 

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

 .هذا التقريرالمالية أو األصول األخرى المشار إليها في 

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

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

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

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

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

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

االستثمار يجب على القارئ الحصول قبل اتخاذ أي قرار بخصوص  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

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