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 قطاع االسمنت

 اسمنت ينبع

أعلنت شركة اسمنت ينبع عن النتائج المالية التقديرية للربع الثاني من العام الحالي حيث 

% عن الربع المماثل من 5012مليون ريال بارتفاع  546حققت الشركة صافي ربح قدره 

% عن الربع السابق0 وجاءت نتائج الشركة مقاربة لتوقعاتنا 08084العام السابق، وبارتفاع 

مليون ريال0 وبذلك ارتفعت ارباح النصف  542الصادرة في الثاني من يوليو حيث بلغت 

 مليون ريال0 424% لتصل إلى 0022األول بـ 

أرجعت الشركة ارتفاع أرباحها مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض 

تكلفة المبيعات وانخفاض مخصص الزكاة على الرغم من تراجع االيرادات األخرى0 كما عزت 

الشركة ارتفاع األرباح مقارنة بالربع السابق إلى اخفاض تكلفة المبيعات باإلضافة إلى 

 ارتفاع المبيعات0 

مليون ريال خالل الربع  548مليون ريال مقابل  565بلغ الربح اإلجمالي للربع الثاني 

% عن الربع 06066% وارتفاع قدره 01018المماثل من العام السابق أي بارتفاع قدره 

 مليون ريال خالل الربع األول من العام الحالي0 554السابق حيث حققت الشركة 

مليون ريال خالل  556مليون ريال مقارنة بـ  521كما حققت الشركة ربحًا تشغيليًا قدره 

% عن 02065%، بينما سجل ارتفاعًا بـ 6002الربع المماثل من العام السابق مرتفعًا بذلك 

 5050الربع السابق والذي بلغ 

% مقارنة بـ 205مليون ريال بارتفاع  486وعلى صعيد النصف األول، بلغ إجمالي الربح 

% 408، وارتفع الربح التشغيلي بـ 5104مليون ريال في النصف األول من العام  465

 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق0  445مليون ريال مقارنة بـ  464ليصل إلى 

 أبرز المستجدات

في الثالثين من شهر إبريل من  5104أعلنت الشركة صرف أرباح النصف الثاني من عام 

%من 52للسهم وبنسبة  502مليون ريال, بواقع  464022العام الحالي بإجمالي مبلغ 

رأس المال على ان تكون أحقية االرباح للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد 

 51020إبريل  05الجمعية 

 التقييم والتوصية

وافقت نتائج اسمنت ينبع توقعاتنا حيث ارتفعت مبيعات االسمنت خالل شهري ابريل 

% عن نفس الفترة من العام السابق0 نرى 0102مليون طن بارتفاع قدره  0042ومايو إلى 

تحسًنا مستمًرا في الطلب على االسمنت خالل هذا العام ونبقي على توصيتنا السابقة 

 ريااًل للسهم0 28051لسهم ينبع بزيادة المراكز عند تقييم 

 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

 

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

tfadaak@albilad-capital.com 

 

 اإلدارة العامة:

 6865 514 00 666+هاتف: 

 8424 426 00 666+فاكس: 

 041صندوق البريد 

 00400الرياض 

 

 موقعنا على الشبكة:

capital.com/research-www.albilad 
 

 زيادة المراكز التوصية

 78.20 القيمة العادلة )ريال(
 66.50 )ريال( 5102يوليو  2السعر كما في 

 17.6% العائد المتوقع

   

  بيانات الشركة

 SE.3060 رمز تداول

 82.50 أسبوع )ريال( 25أعلى سعر لـ 

 54.50 أسبوع )ريال( 25أدنى سعر لـ 

 %6.0 التغير من أول العام

 160 أشهر )ألف سهم( 4متوسط حجم التداول لـ 

 10,474 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 2,793 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 157.5 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  

  %(2كبار المساهمين )أكثر من 

 12.37% المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 10.00% صندوق االستثمارات العامة

 7.35% شركة أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

 6.01% عبدالله عبدالعزيز صالح الراجحي

 5.17% شركة مجموعة  الراجحي إخوان

 * يرجى الرجوع إلى القوائم المالية وبيان إخالء المسؤولية في آخر التقرير0

 5104A 5104A 5102E 5106F ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /الربح قبل الفوائد والضرائب 
 10.14 10.32 10.36 10.30 واالهالك

 6.51 6.67 6.79 6.70 قيمه المنشأة /االيرادات

 13.84 13.72 13.06 12.75 مضاعف الربحية

 %6.0 %6.0 %6.0 %6.0 عائد األرباح

 2.76 2.86 2.97 3.19 مضاعف القيمة الدفترية

 6.79 6.79 6.72 6.46 مضاعف االيرادات

 %0.1- %1.1- %3.8- %8.3 نمو االيرادات
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 نظرة عامة على قطاع االسمنت
شهد قطاع االسمنت حالة من التحسن خالل شهري ابريل ومايو حـيـث ارتـفـعـت 

% مقارنة بنفس الـفـتـرة مـن الـعـام الـمـاضـي وبـدأ 6المبيعات لكال الشهرين بـ 

مخزون الكلنكر بالتراجع بنهاية شهر مايو في إشارة إلى تحسن مستويات الطلب 

 5006% مـقـارنـة بــ 01مليون طـن مـتـراجـًعـا بــ  0604لقطاع االسمنت حيث بلغ 

 51040مليون طن في ديسمبر 

% 202ملـيـون طـن بـارتـفـاع  00024بلغ انتاج االسمنت خالل شهري ابريل ومايو 

مـلـيـون طـن  00044عن الفترة المقابلة من العام الماضي بينما بلغت المبيعات 

 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي0 6بارتفاع 

خمس شركات مدرجة أعلنت عن توسعات ستبدأ انـتـاجـهـا الـفـعـلـي خـالل الـعـام 

الحالي، حيث بدأ بالفعل التشغيل الـتـجـاري فـي خـط اإلنـتـاج الـجـديـد السـمـنـت 

المدينة، كما أعلنت شركتان عن بدأت التشغيل التجريبي خالل الربع األول، حـيـث 

بدأت اسمنت الجنوبية التشغيل التجريبي لخط انتـاجـهـا الـثـالـث بـمـصـنـع تـهـامـة 

والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله خالل الربع الثالث هذا العام، وكذلك اسمنت 

الجوف بدأت التشغيل التجريبي لخط انتاجها الثاني والذي من المتـوقـع أن يـبـدأ 

  انتاجه الفعلي خالل الربع الثاني من العام الجاري0

 

 توسعات الطاقة االنتاجية لشركات االسمنت 

 تسلميات االسمنت السنوية للقطاع )مليون طن(

 مبيعات االسمنت الشهرية للقطاع )مليون طن(

 تطورات مخزون الكلنكر الشهرية للقطاع )مليون طن(

 التسليمات المحلية والتصدير لقطاع االسمنت

 المشروع الشركة 
الطاقة اإلنتاجية 

 اليومية )طن(

بدء التشغيل 

 المتوقع
 مالحظات

 )بدأ التشغيل التجريبي(  5102الربع الثاني  2,111 خط إنتاج جديد اسمنت الجوف

5102الربع الثاني  2,211 خط انتاج جديد  اسمنت المدينة  )بدأ التشغيل التجاري( 

 اسمنت الجنوبية
   5102الربع الثالث  2,111 خط إنتاج جديد

مصنع اسمنت تهامة      

 )بدأ التشغيل التجريبي (

 مصنع اسمنت بيشة 5102الربع الرابع  2,111 خط إنتاج جديد

   5102الربع الرابع  2,111 خط إنتاج جديد اسمنت تبوك

  5106الربع األول  6,111 مصنع جديد  اسمنت ام القرى

 01,111 خط إنتاج جديد اسمنت العربية
النصف الثاني 

5102 
 

  تحت الدراسة 01,111 خط إنتاج جديد اسمنت اليمامة 

  تحت الدراسة 2,211 خط إنتاج جديد اسمنت القصيم

  تحت الدراسة 01,111 خط إنتاج جديد اسمنت الشرقية 

 - - خط إنتاج جديد اسمنت الشمالية

خط إنتاج جديد للشركة 

التابعة )اسمنت 

 الشمالية األردن(

20 22 24 24 25 27 30 37 41 47 53 55 57

2.9 1.9 1.5 1.7 2.3
3.5

2.8

1.2
1.5

1.5

0.6 0.4 0.6

 (مليون طن)التصدير  (مليون طن)التسليمات المحلية 

57.255.6
53.3

48.4

42.9

37.9

32.7
30.3

27.026.1
24.1

20142013201220112010200920082007200620052004

4.83 4.77

5.41 5.34 5.37
5.08

2.79

4.16

4.70

4.07

5.09

5.59 5.43 5.26

5.81 5.66 5.68

14.9 15.0
15.7 15.8 16.0 15.8

18.5
19.8 20.1

21.2 21.4 21.6 21.3 20.9 20.5 20.3
19.4
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 النمو H1 *2015 H1 2014 قائمة الدخل )مليون ريال(

 - -  885.4 إجمالي االيرادات 

 - -  318.4 تكلفة المبيعات 

 - -  19.2 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

 - -  547.8 الربح قبل الفائدة واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

 - - %61.9 هامش الربح قبل الفائدة واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة 

 - -  105.4 االستهالكات واإلطفاءات

 %4.7 463  442.3 الربح التشغيلي 

 - - (3.7) صافى مصاريف التمويل 

 - -  20.5 أخرى 

 - -  459.1 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 - -  12.8 الزكاة والضريبة 

 - -  446.3 صافى الدخل قبل البنود الغير اعتيادية

 - -  0.6 بنود غير اعتيادية

 %1.6 453  445.8 صافى الدخل القابل للتوزيع

 - - %50.3 العائد على المبيعات 

 النمو H1 *2015 H1 2014 قائمة المركز المالي )مليون ريال(

 - -  293.1 النقدية واستثمارات قصيرة األجل

 - -  198.7 ذمم مدينة 

 - -  491.9 المخزون 

 - -  17.5 أخرى 

 - -  1,001.2 إجمالي األصول قصيرة األجل 

     

 - -  3,239.6 صافى الموجودات الثابتة 

 - -  0.0 مشروعات تحت التنفيذ 

 - -  3,239.6 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

 - -  4,240.8 إجمالي الموجودات 

     

 - -  280.5 الدين قصر األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

 - -  16.3 ذمم دائنة 

    مصروفات مستحقة 

 - -  148.4 أخرى 

 - -  445.2 مطلوبات قصيرة األجل 

     

 - -  287.1 دين طويل األجل

 - -  66.7 مطلوبات غير جارية 

 - -  3,441.7 حقوق المساهمين 

 - -  4,240.8 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

 النمو Q2 *2015 Q2 2014 قائمة التدفقات النقدية

 - -  486.4 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 - - (440.4) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 - - (64.2) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 - - (18.1) التغير في النقد

 - -  293.1 النقد في نهاية الفترة

 *حسب البيانات المتاحة

 نهائية للقوائم المالية0ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة0 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة



 5102يوليو  6

4  

 قطاع االسمنت

 اسمنت ينبع

YNCCO AB - 3060.SE 

 2012A 2013A 2014A 2015E 2016F قائمة الدخل )مليون ريال(

  0,24002  0,24506  0,22604  0,65104  0,46602 إجمالي االيرادات 

  46602  46500  46204  25608  20805 تكلفة المبيعات 

  2202  2401  4606  4204  4405 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

  585  559  35011  35091  549 الربح قبل الفائدة واإلطفاء واالستهالك والضرائب والزكاة

هامش الربح قبل الفائدة واإلطفاء واالستهالك والضرائب 
%6405 والزكاة   6201%  6206%  6402%  6405%  

  50000  50104  51606  51605  08206 االستهالكات واإلطفاءات

  99853  98950  83158  84950  99959 الربح التشغيلي 

(0006) صافى مصاريف التمويل   (0506)  (604)  (504)  101  

  501  501  5006  204  402 أخرى 

  98053  98858  81954  84358  99051 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  5006  5008  5002  0604  5402 الزكاة والضريبة 

  99859  98458  80158  81951  91959 صافى الدخل قبل البنود الغير اعتيادية

  006  006  002  406  205 بنود غير اعتيادية

  99855  98151  80355  81351  91059 صافى الدخل القابل للتوزيع

%4800 العائد على المبيعات   2102%  2004%  4602%  4600%  

 2012A 2013A 2014A 2015E 2016F قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  44208  44802  58602  40005  28602 النقدية واستثمارات قصيرة األجل

  06401  06005  06004  08101  06605 ذمم مدينة 

  24604  24006  22004  48004  45408 المخزون 

  4506  4102  5408  2602  5104 أخرى 

  3513058  3531151  3509953  3501151  3515555 إجمالي األصول قصيرة األجل 

            

  5,84402  5,62604  4,01201  4,54408  4,46602 صافى الموجودات الثابتة 

  2608  2504  8105  4606  4101 مشروعات تحت التنفيذ 

  1550458  1501858  1538951  1518059  1515859 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  4533951  4539055  4514451  4513155  4585858 إجمالي الموجودات 

            

  101  06805  54600  58102  52202 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  5002  5002  5008  4204  4405 ذمم دائنة 

  6404  6404  6401  8202  00406 مصروفات مستحقة 

  05401  05502  05502  00408  01201 أخرى 

  10958  19958  44959  91851  94058 مطلوبات قصيرة األجل 

            

  101  101  06805  41204  26206 دين طويل األجل

  00202  00504  6806  6604  8604 مطلوبات غير جارية 

  1598558  1588159  1591559  1518350  1510355 حقوق المساهمين 

  4533951  4539055  4514451  4513155  4585858 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

 2012A 2013A 2014A 2015E 2016F قائمة التدفقات النقدية

  982.0  971.3  930.7  808.5  816.2 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (797.7) (860.5) (836.3) (1,193.7)  508.6 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (87.1) (51.9) (115.9) (90.1) (79.6) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  97.2  58.9 (21.5) (475.3)  1,245.2 التغير في النقد

  445.8  348.5  289.7  311.2  786.5 النقد في نهاية الفترة

 نهائية للقوائم المالية0ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة0 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

A ،فعلية :E ،تقديرية :F0متوقعة : 



 5102يوليو  6

5  

 قطاع االسمنت

 اسمنت ينبع

YNCCO AB - 3060.SE 

 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقوم نظام التقييم 0 وتستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 الهبوط0/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 شهر0 05-6%، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل فترة زمنية  01القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 شهر0 05-6%، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل فترة زمنية 01القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 شهر 0 05-6% ، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل فترة زمنية  01القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية0

 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6888 – 514 – 00 – 666+ اإلدارة العامة:

 1110 – 006 – 811 الهاتف المجاني:
 
 
 
 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6821 – 514 – 00 – 666+  هاتف:
 
 

 

 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6865 – 514 – 00 – 666+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6841 – 514 – 00 – 666+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6830 – 514 – 00 – 666+  هاتف:
 

 

 إخالء المسؤولية

ماليـة ومـديـريـهـا ومـوظـفـيـهـا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 0عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغـراض دون الـمـوافـقـة الـخـطـيـة  مـن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جـزئـيـًا ألي غـرض 

  0المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري0

 0يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سـتـشـار اسـتـثـمـاري مـؤهـل قـبـل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال0 لذلك فإننا نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 0االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير0
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