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 استمرار استراتيجية األحجام 

تقديراتنا وتقديرات المحللين. بلغت ل لتأتي مخالفة، 2016أعلنت شركة إسمنت القصيم نتائج الربع الرابع لعام 
% مقارنة بالربع 26 قدره% مقارنة بالعام الماضي وارتفاعه 37 قدرهلاير، بانخفاض  0.99ربحية السهم 

يمكن وصف لاير.  1.07 بلوغها التي أشارت إلى% و8بنسبة تقديراتنا وتقديرات المحللين بذلك الماضي، لتخالف 
 أربعل األدنى خالتعتبر لاير للطن ) 193والتي بلغت منخفضة البيع اليث أسعار ستثنائي من حالربع الحالي باال

أسعار البيع في تخفيض قد أتبعت استراتيجية شركة إسمنت القصيم أن ، مما يشير إلى إلى خمس سنوات الماضية(
وسط تخمة المخزون. أدى ذلك إلى تراجع  أكبرهذه السياسة بشكل  تبرز فعاليةأحجام مبيعات أعلى، حيث مقابل 

% مقارنة بالربع 8% مقارنة بالعام الماضي إال أنا أثر الموسمية أدى إلى ارتفاعها بنسبة 33اإليرادات بنسبة 
، 2019إلى  2017تنا للفترة ما بين تقديراتنا. قمنا بمراجعة تقديرامقارنة ب أتت أقلومع ذلك إال أنها الماضي 

وذلك بناًء على القلق  ،لاير( 72.00)يبلغ سابقاً  لاير 65.00 ليبلغ مستوى للسهم المستهدف رالسع عدلناحيث 
. نستمر في السابقة تقديراتناب مقارنة صافي الدخلانخفاض هوامش الشركة باإلضافة إلى تقلص  المترتب من

 الشركة لمجمل تقديراتنا سهممكرر ربحية  بلغ. %9يبلغ  والذي مجزيالغير المتوقع  نظراً للعائدتوصيتنا بالحياد 
بمكرر ربحية تداول والذي ي المنافسينغير جذاب مقارنة بمكرر ربحية حيث يعد مرة  14.2 مستوى 2017عام ل

مكرر ربحية المؤشر العام  مع يتماشىمكرر ربحية سهم شركة القصيم  حيث أنمكرر ربحية المؤشر العام،  دون
بعائد ، للسهم لاير 4.00عند  2017النقدية لمجمل عام  يعات الشركةتوز من المتوقع أن تأتيمرة.  14.1 البالغ
 .نبقي على توصيتنا بالحياد .الموزعة جذاباً للمستثمرين الذين ينظرون إلى عوائد األرباحأمراً يعد ما %، 6.8يبلغ 

 لمستويات منخفضة سابقةأسعار البيع تراجع 
 الكبير لتراجعلمليون لاير نظراً  207البالغة  تقديراتنامليون لاير لتأتي بذلك دون  185بلغت اإليرادات مستوى 

% مقارنة بالعام الماضي 14% مقارنة بالربع الماضي وبنسبة 9بنسبة  سجلت أسعار البيع تراجعاً ألسعار. ل
مستويات أقل  بلغتلاير للطن على إثر تركيز الشركة على خفض وفرة المخزون التي  193مستوى  لتصل إلى

أقل خطورة، حيث بلغ معدل حجم المبيعات إلى بذلك من مستويات القطاع الطبيعية في الوقت الحالي مما يعتبر 
قد بأن الشركة قد تعاملت % لشركة إسمنت القصيم. نعت26 مستوى جاء عند% بينما 51المخزون للقطاع مستوى 

باإلضافة إلى تقديم  مع تحديات وفرة المعروض بشكل جيد مستغلًة موقعها الجغرافي في المنطقة الوسطى
% خالل الربع الرابع مقارنة بالعام 19إسمنت القصيم بنسبة  تسليمات شركة. تراجعت الخصومات بأسعار البيع

 ألف طن. 959لتبلغ مستوى  السابقالربع الماضي بينما ارتفعت بنفس الوتيرة مقارنة ب

 لاير للطن 83انخفاض المصاريف النقدية إلى مستوى 
% 40، منخفضاً بنسبة لاير مليون 107البالغة  بذلك تقديراتنا ليخالفمليون لاير  96بلغ الدخل اإلجمالي مستوى 

منذ  ألدنى مستوياتهاالمصاريف النقدية  تراجعنتيجًة  % على أساس ربعي14على أساس سنوي ومرتفعاً بنسبة 
من % في الربع الرابع 52 لمستوىانخفض الهامش اإلجمالي لاير للطن.  83عند  2015عام الربع الثاني من 

 الربع السابقمستويات شهد تحسناً مقارنة ب% لنفس الربع من العام السابق، بينما 60 مستوىمقابل  2016عام 
نقطة أساس مقارنًة بالربع نفسه من العام  770هامش اإلجمالي للشركة بمقدار ال جاء تقلص%. 49 بلغتالتي و

% على أساس 43. انخفض الربح التشغيلي بنسبة أسعار البيعالنقل وانخفاض وتكاليف الطاقة  رتفاعاالسابق نتيجًة 
مليون لاير، ليشهد بذلك الهامش  87 مستوى% ليبلغ بذلك 11سنوي بينما شهد ارتفاعاً على أساس ربعي بنسبة 

في % 41 مستوى% من 48 مستوى ليبلغ هامش صافي الدخل ارتفعساس. أنقطة  100بمقدار  ارتفاعاً التشغيلي 
% على أساس ربعي 26ثر ارتفاع الدخل من االستثمارات. ارتفع صافي الدخل بنسبة إعلى وذلك السابق  الربع

 وتقديرات تقديراتنا بذلك ويخالف لاير مليون 89 مستوىنوي ليبلغ % على أساس س37بينما انخفض بنسبة 
 . لاير مليون 96 البالغة المحللين

 لاير 4.00لاير للسهم، بتوزيعات نقدية للسهم تبلغ  65.00خفض السعر المستهدف إلى 
سهم  شهدهبداية العام وذلك بعد االرتفاع الكبير الذي منذ % 12سهم شركة إسمنت القصيم بنسبة أداء تراجع 

مبالغ فيه، السهم أن االرتفاع الحاصل في سعر ب%. نعتقد 27بنسبة  2016الشركة خالل الربع الرابع من العام 
توزيعات تقديراتنا للاير. خفضنا  65.00إلى  هوبالتالي قمنا بمراجعة السعر المستهدف للسهم لينتج عن ذلك خفض

%. المخاطر التشغيلية لشركة 6.8يبلغ  إال أن ذلك يشكل عائداً مغرياً لاير للسهم،  4.00ركة النقدية لتصبح الش
أن باسمنت القصيم تبدو قليلة عندما تتمحور مصاعب القطاع حول مستوى الطلب وسط وفرة المخزون. نعتقد 

 .بالحيادنا ، لذلك نبقي على توصيت2017لمجمل عام  غامضة تزال النظرة ما

 القصيم سمنتإ شركة
 2016 الرابع الربع نتائج – إلحاقي تقرير 

 
 

 إجمالي العوائد المتوقعة

 لاير، 2017 يناير 12 في سعرال 59.50

 العائد المتوقع لسعر السهم 9.2%

 عائد األرباح الموزعة 6.8%

 إجمالي العوائد المتوقعة 16.0%
 

 بيانات السوق

ً  52أعلى/أدنى سعر خالل   67.8/48.2  أسبوعا

 )مليون لاير( القيمة السوقية 5,355

 )مليون لاير(قيمة المنشأة  4,663

 )األسهم الحرة(األسهم المتاحة للتداول  55.8%

 (شهر 12)متوسط حجم التداول اليومي  106,500
 

 أداء السهم السنوي

 
 المصدر: بلومبيرغ

 

 

 2016لعام  الرابعالربع تقديرات  المعلنة     المتوقعة

 )مليون لاير( اإليرادات 207         185

 )مليون لاير( اإلجماليالربح  96           107

   )مليون لاير( التشغيلي الربح 86              98

 )مليون لاير( صافي الدخل 88              96

 )لاير( السهم ربحية 0.99         1.07
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القصيم المؤشر العام

 التوصية الحياد
لاير 65.00 شهر 12السعر المستهدف خالل    

 

الرئيسيةلبيانات المالية ا   بيانات النسب األساسية  

)مليون لاير(ديسمبر  31 2015 2016* 2017*              )مليون لاير(ديسمبر  31 2015 2016* 2017*    

x  2.9  x  3.0  x  2.8 الدفترية  مكرر القيمة   اإليرادات 1,024     852      801   

 EBITDA**  645    500     457   العائد على متوسط حقوق الملكية %31 %23 %21

 صافي الدخل  586.4     410     378   العائد على متوسط  األصول %6 %4 %3

x10.2 x9.5 x7.2 **EBITDA / ربحية السهم  6.52    4.55      4.20   قيمة المنشأة 

x14.2 x13.1 x9.1 التوزيعات النقدية للسهم 6.00     4.50      4.00    مكرر الربحية 

x5.8 x5.5 x4.6 19.96   20.20  قيمة المنشأة/ المبيعات  القيمة الدفترية للسهم 20.92 

              
 * متوقعة

اإلهالك واالستهالكو  قبل المصروفات البنكية و الزكاة ** الدخل   

 * متوقعة 

اإلهالك واالستهالك** الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و   
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  القصيم سمنتإ شركة
2016 الرابع الربع –تقرير إلحاقي  

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع حياد شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

 %15+ أكبر من

% و      15بين + المتوقعة اإليرادات إجمالي

- 15% 

 اقل من المتوقعة اإليرادات إجمالي

- 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت

 

 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

 

تقرير لضمان أن الوقائع الواردة في هذا التم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير بحسن نية من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنه موثوق بها. في حين اتخذت كل العناية المعقولة 

نات والمعلومات المقدمة ، وعلى وجه هي دقيقة وأن التوقعات واآلراء والتنبؤات الواردة في هذه الوثيقة هي عادلة ومعقولة، ومع ذلك فأن الرياض المالية ال تضمن دقة البيا

خطأ. هذا التقرير ليس، وليس المقصود به أن يفسر على أنه، عرض للبيع أو  الخصوص، الرياض المالية ال تتعهد أن المعلومات الواردة في هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي

ها هذا التقرير. الرياض المالية تخلي تقديم عرض لشراء أية أوراق مالية. وبناء عليه، فإنه يجب عدم االعتماد على دقة، و/أو عدالة ، و/أو اكتمال المعلومات التي يحتوي علي

الية من ام عن أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته، و لن تكون الرياض المالية مسؤولة ولن يكون أي من منسوبي الرياض الممسؤوليتها وال تقبل أي التز

الشركات التابعة او عمالئها قد يكون  مدراء ، ومسؤولين، و موظفين مسؤولين في أي حال من األحوال عن محتويات هذا التقرير. الرياض المالية أو موظفيها أو احد أو أكثر من

 .لهم استثمارات في األوراق المالية أو األصول األخرى المشار إليها في هذا التقرير

غيير دون إشعار. ليس هنالك الي فهي عرضة للتاآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تمثل اآلراء الحالية لشركة الرياض المالية كما في تاريخ هذا التقرير فقط وبالت

ي التقرير يمثل نتيجة محتملة فقط. كما أن أي ضمان بأن النتائج أو األحداث المستقبلية سوف تكون متسقة مع أية آراء او التنبؤات او التوقعات واردة في هذا التقرير، و ما ورد ف

 .فتراضات التي لم يتم التحقق منها والنتائج أو األحداث الفعلية في المستقبل قد تختلف بشكل كليهذه اآلراء، والتنبؤات والتوقعات تخضع لبعض المخاطر وعدم التأكد واال

ك، يمكن لضرورة مؤشرا لألداء المستقبلي. وفقا لذلالقيمة ألي، أو الدخل من أي، من االستثمارات المشار إليها في هذا التقرير قد تتقلب و / أو تتأثر بالتغييرات. األداء السابق ليس با

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

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

لقارئ وضع المالي الخاص و/أو األهداف االستثمارية الخاصة و/أو االحتياجات الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب على اوال يأخذ بعين االعتبار ال

ر في هذا النوع من االوراق المالية قد الحصول على المشورة المستقلة من ذوي الخبرة في المجاالت المالية والقانونية و/أو أي مستشارين آخرين حسب الضرورة نظرا الن االستثما

  .اليكون مالئما لجميع االشخاص

 .لقواعد ولوائح حقوق الطبع والنشرال يحق نسخ أو توزيع هذا التقرير البحثي، كليا أو جزئيا، وجميع المعلومات و اآلراء والتنبؤات والتوقعات الواردة فيه محمية بموجب ا

 

 

، ومقرها في شارع التخصصي،  37-07070، والمرخص لها بموجب نظام هيئة السوق المالية ، ترخيص رقم   1010239234الرياض المالية هي شركه سعودية ذات مسئولية محدودة ، وبموجب السجل التجاري رقم  

العربية السعودية . الموقع االلكتروني -عمارة البرستيج سنتر، الرياض، المملكة   www.riyadcapital.com 
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