
 
 

 الجنوبيةأسمنت شركة  

1025 الثانيالربع نتائج  – تقرير إلحاقي  

  لاير 225شهر  21السعر المستهدف خالل                                                             شراءال

 نتائج ربعية مستقرة
ربحية سهم بلغت ب ،1025يوليو  21في يوم  1025 من عام الثانياألولية للربع المالية عن نتائجها  الجنوبيةأعلنت شركة أسمنت 

بذلك و مقارنة بالربع السابق. %1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وارتفاع قدره 8مسجلة بذلك انخفاض قدره  لاير 2.13
كانت النتائج أعلى من . لاير على التوالي 2.10و  لاير 2.00لى وتقديرات المحللين التي كانت تشير إ من تقديراتنا اعلىتكون 

من على الرغم الربع الثالث.  من خالل أثر شهر رمضان فقد نشهدذلك رمضان ل الحاصل في شهر تأثر بالتباطؤالتوقعات حيث لم ت
لك من بذتزيد ل ،1025الوقود إال ان الطاقة االنتاجية المقترحة ستكون جاهزة بحلول النصف الثاني من عام  تخصيصالمخاوف بشان 

ثبات توزيعات االرباح. نبقي على حرة للشركة والتدفقات النقدية الالستقرار  نظرا  . نحافظ على نظرتنا االيجابية قدرات الشركة اإلنتاجية

ية ُيتداول السهم عند مكرر ربح%. 21يبلغ  بعائد متوقعلاير  225شهر يبلغ  21توصيتنا للشركة بالشراء مع سعر مستهدف خالل 

 مره. 2.41مقارنة بمكرر ربحية القطاع عند  1122لمجمل تقديراتنا لعام مره  2.41يبلغ 

 اسعار بيع مستقرة

توقعنا نمو . مليون لاير 111 كانت تشير إلى التي% 1لتتفوق بذلك على تقديراتنا بنسبة  مليون لاير 531سجلت إيرادات الشركة 
عموما ، قاد النمو القوي اني من هذا العام. على نمو احجام المبيعات خالل الربع الث يكون مؤثر سلبيضعيف في التسليمات لشهر يونيو ل

% 3بزيادة تبلغ مليون طن،  1.12 احجام مبيعات بلغت الربع الثاني شهدلشهر يونيو إلى ارتفاع في االحجام لتتفوق على تقديراتنا. 
بينما كانت احجام االنتاج للشركة  .من العام نفسه % مقارنة بالربع السابق5 قدره وانخفاضل من العام السابق الربع المماثبمقارنة 

% مقارنة 1و انخفاض قدره  % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق3مليون طن بارتفاع قدره  1.11مقاربة إلحجام المبيعات عند 
ارنة بالربع السابق % مق2 تراجعت بنسبة اسعار البيع أنإال على الرغم من االنتعاش الحاصل في نمو احجام المبيعات، بالربع السابق. 

ليصل إلى % 13لاير للطن. عموما ، اثبت الربع الثاني لهذا العام إيجابية من ناحية انخفاض احجام المخزون بمقدار  131 لتصل إلى
 .1025مليون طن في الربع األول من عام  2.11مليون طن لهذا الربع بعد أن كانت  2.2 مستويات

 تراجع الهوامش بسبب نفقات النقل

 مليون 181 إلى ليصل السابق بالربع مقارنة% 3 وبنسبة الماضي، العام من الفترة بنفس مقارنة% 8 بنسبة اإلجمالي الدخل راجعت
 الربع هذا في% 53 مستوى إلى اإلجمالي الدخل هامش انخفض كما. لاير مليون 115 عند كانت التي تقديراتنا من اعلىلتأتي  لاير،
 الهوامش في البسيط التراجع أن نعتقد. السابق بالربع مقارنة ارتفع ولكنه السابق، العام من المماثل الربع في% 51 قدره بهامش مقارنة
 لتقليل يرئيس بشكل الشركة اتجاه عن نتج والذي النقل، تكاليف في المطرد االرتفاع إلى إضافة األسعار في الكبيرة الخصومات إلى عائد

 الماضي الربع عن% 2 وبنسبة السابق، العام من المماثلة الفترة عن% 8 بنسبة أيضا   التشغيلي الدخل تراجع لذلك، نتيجة. المخزون
 . الربع هذا في% 52 مستوى إلى الهامش انخفاض مع لاير مليون 101 إلى ليصل

 التوقعات يفوق دخلالصافي 

 مليون 138 عند كانت التي تقديراتنا مقابل لاير مليون 100 بلغ دخل صافي الشركة حققت حيث تقديراتنا، الدخل صافي فاق
 صافي هامش انخفض. الماضي العام من المماثل بالربع مقارنة% 8 قدره وتراجع السابق، بالربع مقارنة% 1 قدره بنمو لاير،
 الشركة أعلنت. السابق العام من المماثل الربع في% 50 قدره هامش مقابل الحالي، العام من الثاني الربع في% 52 إلى الدخل
أرباح نقدية  الشركة تقديراتنا إلى توزيع كما تشير الحالي العام من األول النصف عن لاير 1.5 قدرها نقدية أرباح توزيع عن

 %.5 يبلغسنوية  نقدية توزيعات عائدالثاني من هذا العام مع تحقيق  فلاير للنص 1.5قدرها 

 

 

 

 

 البيانات المالية األساسية

1027*  1026*  1025* ديسمبر )مليون لاير(  13السنة المالية تنتهي في  1024   

 
 اإليرادات 1,878 1,940 2,020 2,113

اإلجماليالدخل  1,112 1,197 1,251 1,313  

الصافيالدخل    1,046  979  1,015  1,076  

 ربحية السهم )لاير( 7.47 6.99 7.25 7.68

 هامش الدخل الصافي 5.00 5.00 6.00 6.00

 أرباح السهم الموزعة )لاير( 21.15 23.14 24.39 26.07

األسهم رباحأ معدل دفع 29% 25% 25% 25%  

ط حقوق الملكيةالعائد على متوس 37% 32% 30% 30%  

12.9x 13.7x 14.2x 13.3x  األصولالعائد على متوسط  

3.8x 4.1x 4.3x 4.7x قيمة المنشأة /   الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك 

6.6x 6.9x 7.2x 7.4x   / األرباحالسعر  

11.0x 11.6x 12.7x 12.5x السعر/ التدفق النقدي للسهم 

6.5x 6.9x 7.3x 7.4x  / القيمة الدفتريةالسعر  

 خالد عبدهللا المضيان
Khalid.a.Almadhyan@riyadcapital.com 

+966-11-203-6813 

 
 

 سانتوش بالكرشنان
santhosh.balakrishnan@riyadcapital.com 

+966-11-203-6801  

 

الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق  شركة

(07070-37)رقم المالية السعودية   

1025 -يوليو -11  

 إجمالي العوائد المتوقعة 

لاير 99.99 3025-يوليو-39 السعر في   

 العائد المتوقع لسعر السهم 25.7%

األرباح الموزعة عائد 5.0%  

المتوقعةإجمالي العوائد  30.7%  
 

 بيانات السوق

لاير 229.35/90.50 أسبوعا   53أدنى سعر خالل /أعلى   

لاير مليون   القيمة السوقية 13,929

لاير مليون   قيمة المنشأة 19,007

مليون   األسهم المتداولة .1900

(األسهم الحرة)األسهم المتاحة للتداول  9.64%  

9904 
 شهرا 23) اليومي التداول حجم متوسط

(ألالفبا  

 الوزن في المؤشر العام السعودي 0.7%

9050.SE  رويترزرمز الشركة في  

 SOCCO AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهم أداء  

 

 المصدر: بلومبيرغ
 

 ةمؤشر صناع
إلسمنتا  

مؤشر 
 تداول العام

أسمنت 
 الجنوبية

 

3025-يوليو-39 99099 9,979 797,.  

 إجمالي التغير

(902%) %2065 شهور . (069%)   

 سنة (2009%) (704%) (2503%)

(369)% ناسنت 5.0% 3002%   
 

1035 الثانينتائج الربع  المعلنة  المتوقعة  

 )مليون لاير( اإليرادات 593 .99

 )مليون لاير( الدخلاجمالي  343 3.5

355 

 

373 

 

 الدخل التشغيلي )مليون لاير(
 

394 

1.70 

370 

2.99 

 صافي الدخل )مليون لاير(                                         
 ربحية السهم )لاير(
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، ومقرها في شارع  37-07070 هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم، والمرخص لها بموجب نظام 2020131131  ب السجل التجاري رقمالرياض المالية هي شركه سعودية ذات مسئولية محدودة ، وبموج

  www.riyadcapital.comالعربية السعودية . الموقع االلكتروني التخصصي، عمارة البرستيج سنتر، الرياض، المملكة

 

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع احتفاظ شراء قوي شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

 ≤ 25% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

≤ 15% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

> 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت فيه مبالغ سعر

 

  esearch@riyadcapital.comR :تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل إلبداء أي ملحوظات على أي من

 

 الء المسؤوليةـخبيان إ

 كل اتخذت حين في. بها موثوق بأنه يعتقد مختلفة عامة مصادر من نية بحسن التقرير هذا في الواردة المعلومات جمع تم

 الوثيقة هذه في الواردة والتنبؤات واآلراء التوقعات وأن دقيقة هي التقرير هذا في الواردة الوقائع أن لضمان العناية المعقولة

 الخصوص، وجه وعلى ، المقدمة والمعلومات البيانات دقة تضمن ال المالية الرياض فأن ذلك ومع عادلة ومعقولة، هي

 وليس ليس، التقرير هذا. خطأ أي من خالية أو كاملة هي التقرير هذا في الواردة المعلومات تتعهد أن ال المالية الرياض

 على االعتماد عدم يجب فإنه عليه، وبناء. مالية أوراق أية لشراء عرض تقديم أو عرض للبيع أنه، على يفسر أن به المقصود

 التزام أي تقبل وال مسؤوليتها تخلي المالية الرياض. التقرير هذا يحتوي عليها التي المعلومات اكتمال أوو/ ، عدالةو/أو  دقة،

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

. التقرير هذا محتويات عن األحوال من أي حال في مسؤولين موظفين و ومسؤولين، ، مدراء من المالية الرياض منسوبي

 أو المالية األوراق في لهم استثمارات يكون قد او عمالئها التابعة الشركات من أكثر أو احد أو موظفيها أو المالية الرياض

 .التقرير هذا في إليها المشار األخرى األصول

 فقط التقرير هذا تاريخ في كما المالية الرياض لشركة الحالية اآلراء تمثل التقرير هذا في الواردة والتوقعات والتنبؤات اآلراء

 أية مع متسقة تكون سوف المستقبلية األحداث أو النتائج بأن ضمان أي هنالك ليس. إشعار دون للتغيير عرضة فهي وبالتالي

 اآلراء، هذه أن كما. فقط محتملة نتيجة يمثل التقرير في ورد ما و التقرير، هذا في واردة التوقعات او او التنبؤات آراء

 الفعلية األحداث أو والنتائج منها التحقق يتم لم التي واالفتراضات التأكد وعدم المخاطر لبعض والتوقعات تخضع والتنبؤات

 .بشكل كلي تختلف قد المستقبل في

ليس  السابق األداء. بالتغييرات تتأثر أو/  و تتقلب قد التقرير هذا في إليها المشار االستثمارات من أي، من الدخل أو ألي، القيمة

 .األصل في المستثمر المبلغ من أقل ناتج على يحصلوا أن للمستثمرين يمكن لذلك، وفقا. المستقبلي لألداء مؤشرا بالضرورة

ال  فإنه ولذلك،. معين مستثمر ألي المخاطرة ومستوى ، وأهداف ، ظروف يعتبر وال عام طابع ذات معلومات يقدم التقرير هذا

 االستثمارية األهداف أو/و الخاص المالي الوضع االعتبار بعين يأخذ وال االستثمار مجال في مشورة تقديم التقرير يقصد بهذا

 المشورة على الحصول القارئ على يجب االستثمار بخصوص قرار أي اتخاذ قبل.  بالقارئ الخاصة أو االحتياجات/و الخاصة

نظرا الن االستثمار في هذا  الضرورة حسب آخرين مستشارين أي أو/و والقانونية المالية المجاالت في ذوي الخبرة من المستقلة

 النوع من االوراق المالية  قد ال يكون مالئما لجميع االشخاص.

 محمية فيه الواردة والتوقعات والتنبؤات اآلراء و المعلومات وجميع جزئيا، أو كليا البحثي، التقرير هذا توزيع أو نسخ يحق ال 

 .والنشر الطبع حقوق ولوائح بموجب القواعد
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