
 
 

 السعوديةسمنت أشركة  

1024 األولالربع نتائج  – تقرير إلحاقي  

  لاير 214شهر  21السعر المستهدف خالل                                                               الشراء

 الكلنكر هوامش ربحية جيدة بسبب عدم استيراد
 انخفض. السوق إغالق بعد وذلك أبريل 24 بتاريخ 1024 عام من األول ربعلل ها األوليةنتائج   عن السعودية سمنتأ شركة أعلنت

 181 إلى ليصل السابق بالربع مقارنة %21ارتفع بنسبة  هولكن ،الماضي العام من المماثل بالربع مقارنة% 21 بنسبة صافي الدخل
ي إلى انخفاض الماض العام من المماثل بالربعيعود سبب االنخفاض مقارنة . مليون لاير 172البالغة  تقديراتنال أتي مقاربا  لي لاير مليون

 .للشركة زيادة الكفاءة التشغيلية أشارت النتائج إلىبسبب تراجع الطلب إضافة إلى حصة خسارة في إحدى الشركات التابعة. المبيعات 
المخاطر من لعائد الخالي قمنا بخفض تقديراتنا ل( حيث لاير 228) السعر السابق  لاير 214إلى للسهم السعر المستهدف قمنا برفع 

 .على التوصية بالشراء مع اإلبقاء ،للتدفقات النقدية المستخدم في تقديراتنا

 

  هامش دخل إجمالي أفضل من المنافسين

 العام من المماثل بالربع مقارنة% 26 قدره بانخفاض لاير مليون 611 الدخل جماليإ بلغ. يراداتهاإ أرقام عن بعد الشركة تعلن لم
 ناتوقعأننا  ثحي لاير مليون 622 بلوغه إلى تشير كانت التي تقديراتناليتجاوز  السابق بالربع مقارنة% 2ع نسبته اارتفب لكنو ،الماضي

مقارنة  بشكل طفيف1024األول من عام   للربع اإلجمالي الدخل هامش انخفاض إلى تقديراتنا تشير. بشكل أكبر أحجام المبيعات تأثر
مقارنة بانخفضات كبيرة لنظرائها وذلك  %10 ليبلغ مستوى مقارب من أيضا   السابق بالربعمقارنة  وي الماض العام من المماثل بالربع

 العام من المماثل بالربعمقارنة  التشغيلية المصاريف انخفضت. كلنكر خالل الربع األول من هذا العامللوذلك بسبب عدم استيراد الشركة 
 الدخل انخفض كذلك، . 1021الربع الرابع من عام  وهو أدنى مستوياتها منذ لاير مليون 11لتصل إلى  السابق بالربع وي الماض

 .لاير مليون 604 ي ليصل إلىالماض العام من المماثل بالربعمقارنة  %26بنسبة  التشغيلي

 بالفترة المماثلة من العام السابق % مقارنة9بنسبة  انخفاض الطلب على مستوى القطاع

لتكون في حيز تقديراتنا التي  الماضي العام من المماثل بالربع مقارنة% 21 بانخفاض نسبته لاير 2.87 لهذا الربع السهم ربحية بلغت
أثرت . لاير للسهم 2.71لاير للسهم، بينما كانت تقديرات المحللين تشير إلى تأثرها بشكل أكبر لتصل إلى  2.80 كانت تشير إلى بلوغها

 من المماثل بالربع مقارنة% 9على مستوى القطاع بنسبة  تراجع أحجام المبيعاتما أدى إلى مشاكل العمالة على الطلب في الربع األول 
% 21%. ارتفاع صافي الدخل للشركة بنسبة 21وكذلك تراجعت مبيعات الشركة بنسبة طن مليون  26.8لتصل إلى  الماضي العام

 مليون طن(. 2.87مليون طن( مقارنة بالربع السابق ) 1.04مقارنة بالربع السابق ناتج عن ارتفاع مبيعات الربع األول من هذا العام )

 في الربع األول الكلنكر استيراد توقف
ذلك  .1026طن من الكلنكر في عام ( 2)مليون  عناستيراد مايزيد  عن استيراد الكلنكر في الربع األول على الرغم من الشركة توقفت

ارتفع مستوى المخزون وانخفض الطلب وبالتالي أدى هذا القرار إلى تحسن هوامش الربحية مقارنة يعكس حرص ادارة الشركة حيث 
ألف طن خالل الربع  89استفادت الشركة من كونها المصدر الوحيد من بين شركات القطاع حيث صدرت في الوقت نفسه،  بالمنافسين.

 .ينالبحر لمملكة األول

 لاير 421ارتفاع السعر المستهدف إلى 

 اللشركة لالستفادة من ذلك خاصة أنهستكون هناك فرصة تشير تقديراتنا إلى استعادة الطلب عافيته في النصف الثاني من العام، وبالتالي 
 لاير 214لاير إلى  228 منأدى خفض العائد الخالي من المخاطر إلى ارتفاع السعر المستهدف بأعلى طاقة إنتاجية في القطاع.  تتمتع

 ، نوصي بشراء السهم. %14 يبلغ  السهمعلى  متوقعإجمالي  عائدإلى النظر .ب

 

األساسية البيانات المالية   

1026*  1025*  1024* ديسمبر )مليون لاير(  14السنة المالية تنتهي في  1023   

 
 اإليرادات 2,189 2,466 2,690 3,055

اإلجماليالدخل  1,284 1,441 1,572 1,783  

الصافيالدخل   1,124 1,283 1,403 1,594  

 ربحية السهم )لاير( 7.35 8.39 9.17 10.42

 هامش الدخل الصافي 51% 52% 52% 52%

 أرباح السهم الموزعة )لاير( 7.00 7.50 8.00 8.50

األسهم رباحأ معدل دفع 95% 89% 87% 82%  

ط حقوق الملكيةالعائد على متوس 35.0% 38.4% 39.9% 41.8%  

األصولالعائد على متوسط  26.1% 29.1% 30.7% 32.8%  

8.8x 10.0x 10.8x 12.0x  / الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك  قيمة المنشأة
 واالستهالك

10.1x 11.5x 12.6x 14.4x السعر / األرباح 

40.0x 56.5x 64.0x 58.9x السعر/ التدفق النقدي للسهم 

4.2x 4.6x 4.8x 5.0x 
القيمة الدفتريةالسعر /   

 حازم الفواز
hazem.al-fawaz@riyadcapital.com 

+966-11-203-6815  

 

 محمد فيصل بوترك
muhammed.faisal@riyadcapital.com 

+966-11-203-6807  

 

الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق  شركة

(07070-37)رقم المالية السعودية   

 إجمالي العوائد المتوقعة

لاير 105.81 2014-أبريل-15 السعر في   

 العائد المتوقع لسعر السهم 17.2%

األرباح الموزعة عائد 7.1%  

 إجمالي العوائد المتوقعة 24.3%
 

 بيانات السوق

لاير 116.00/92.50 أسبوعا   52أدنى سعر خالل /أعلى   

لاير مليون   القيمة السوقية 16,189

لاير مليون   قيمة المنشأة 16,538

مليون   األسهم المتداولة 153

(األسهم الحرة)األسهم المتاحة للتداول  77.2%  

137 
 شهرا 12) اليومي التداول حجم متوسط

(ألالفبا  

 الوزن في المؤشر العام السعودي 0.8%

3030.SE  رويترزرمز الشركة في  

 SACCO  AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهم أداء  

 

 المصدر: بلومبيرغ
 

 ةمؤشر صناع
إلسمنتا  

مؤشر 
 تداول العام

 أسمنت
 السعودية

 

2014-أبريل-15 105.81 9,505 7,327  

التغير إجمالي  

شهور 6 (0.2%) 18.9% 3.2%  

 سنة 12.9% 32.9% 17.8%

ناسنت 37.8% 29.2% 21.4%  
 

2014 األولالربع نتائج  المعلنة  المتوقعة  

 الدخل اإلجمالي )مليون لاير( 326 311

 الدخل الصافي )مليون لاير( 286 275

 ربحية السهم )لاير( 1.87 1.80

 

2014 -أبريل -15  

  *متوقعة
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(77-07070 رقم) ةالسعودي يةالمال سوقال ةهيئ ترخيص بموجب تعمل المالية الرياض شركة  

 

 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

 

 الرئيسي المكتب

 المالية الرياض

 61112 بريد صندوق

 11471 الرياض

 السعودية العربية المملكة

 الهاتف

800 124 0010 

 اإللكتروني الموقع

www.riyadcapital.com 

 اإللكتروني البريد

@riyadcapital.comresearch 

 

 بيان إخالء المسؤولية

ا، أو بأي شك ا أو جزئي  ل أو بأية طريقة، بدون موافقة تم إعداد هذا المستند البحثي الستخدام عمالء الرياض المالية، وال يجوز إعادة توزيعه أو نقله، أو نشره، كلي 

توزيع أو نقل، أو نشر المحتويات، أو اآلراء، أو  يشكل استالم هذا المستند البحثي، ومراجعته موافقة من جانبك على عدم إعادة رياض المالية.الكتابية صريحة من 

وقد تم الحصول على المعلومات الواردة في  االستنتاجات، أو المعلومات الواردة في هذا المستند لآلخرين قبل نشر تلك المعلومات بشكل عام من قبل الرياض المالية.

ال نضمن دقتها، وال تقدم الرياض المالية أي تعهدات، أو ضمانات من أي نوع فيما يتعلق بالبيانات، هذا المستند من مصادر عامة متنوعة نعتقد بأنها موثوقة، لكننا 

وال يوفر هذا المستند البحثي سوى معلومات  والمعلومات المقدمة، وال تتعهد الرياض المالية، بأن محتوى هذا المستند من المعلومات مستوف أو خال من أي خطأ.

معلومات، أو أي رأي معلن عرضا ، أو دعوة لتقديم عرض، أو شراء، أو بيع أي سندات، أو منتجات استثمارية أخرى متعلقة بتلك السندات أو وال تشكل أية  عامة،

ات خاصة بأي وضع مالي، أو احتياج وال يقصد بهذا المستند تقديم استشارة استثمارية شخصية، كما أنه ال يضع في اعتباره أهداف استثمارية، أو االستثمارات.

 شخص بعينه قد يتلقى هذا المستند.

االستثمار في أي سندات، أو استثمارات، أو استراتيجيات استثمارية  مالئمةيجب على المستثمرين السعي للحصول على استشارة مالية، أو قانونية، أو ضريبية بشأن 

كما ينبغي أن يراعي المستثمرين أن  أن البيانات الخاصة بالتوقعات المستقبلية قد ال تتحقق، أخرى تمت مناقشتها، أو التوصية بها في هذا المستند، ويجب عليهم تفهم

وبناء عليه، فقد يحصل  ، إن وجد، وأن قيمة مثل تلك السندات، واالستثمارات قد ترتفع، أو تهبط.أو االستثمارات األخرى قد يتذبذبالدخل المتحقق من تلك السندات، 

ر  ل أقل مما استثمروه بالفعل.المستثمرون على أموا وقد يكون للرياض المالية أو الموظفين لديها )بما في ذلك المحللين البحثيين( حصة مالية في سندات الُمصدِّ

رين(، أو االستثمارات ذات الصلة. ، عن أي استخدام وال تتحمل الرياض المالية مسؤولية أية خسارة، أو أضرار قد ينشآن، بشكل مباشر أو غير مباشر )الُمصدِّ

 للمعلومات الواردة في هذا المستند البحثي، وقد يخضع هذا المستند البحثي للتغير بدون إشعار مسبق.
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