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بدأت آالم تكلفة التمويل

جـاء صافـي ربح شـركة معـادن للربـع الثانـي 20١6 أقل مـن التوقعـات، حيث بلـغ ربـح السـهم 0.١2 ر.س. )أقل من 

الربـع المماثـل مـن العام السـابق بنسـبة 60% وأقل من الربع السـابق بنسـبة 2٣%(، مقابـل توقعاتنا لربح السـهم ١8.0 

ر.س. ومتوسـط التوقعـات 0.١٣ ر.س.، لتؤكـد علـى قـوة التقلبات. اسـتمرت تكلفة القـروض باالرتفاع مع زيـادة تكلفة 

التمويـل للربـع بنسـبة 28% عـن الربـع السـابق. أهـم إيجابيات نتائـج الربـع الثاني تشـمل زيـادة إنتاج الذهـب وتأكيد 

إدارة الشـركة علـى بـدء إنتاج مدينة وعد الشـمال فـي العام القادم 20١٧. مع بدء اإلشـارات المشـجعة بالظهور، يسـتمر 

الضغـط علـى أداء الشـركة من أسـعار المنتجات ممـا يقيد نظرتنا لسـهم الشـركة عند “احتفـاظ”. ال تغيير على السـعر 

المسـتهدف عند 28.٥0 ر.س. للسـهم.

المبيعات متوقعة

بلغـت قيمـة إجمالـي المبيعـات 2,٥46 مليـون ر.س. )تراجع بنسـبة ١6% عن الربـع المماثل مـن العام السـابق وارتفاع 

بنسـبة 2% عـن الربـع السـابق( بالتوافق مـع توقعاتنا بمبيعـات قيمتهـا 2,٥٥4 مليون ر.س. تـم بيع ما يقـارب 6٣ ألف 

أونصـة مـن الذهـب )أعلى مسـتوى خالل فترة ربع سـنة( مع وصـول منجـم الدويحي إلى مرحلـة اإلنتاج التجـاري. كان 

متوسـط سـعر بيع األونصـة المحقـق خـالل الربـع ١.269 دوالر أمريكي مقابـل توقعاتنا بمتوسـط سـعر ١.2٥0 دوالر 

أمريكـي، ليتفـوق علـى توقعتنـا بنسـبة 6.٥%. من جانـب آخر، كان متوسـط السـعر المحقق للطـن من ثنائي فوسـفات 

األمونيـا ٣٣٣ دوالر أمريكـي أقـل مـن توقعاتنا بمتوسـط سـعر ٣6٥ دوالر أمريكـي؛ عموما، جاء سـعر األمونيـا أعلى من 

المتوقـع عنـد 400 دوالر أمريكـي للطـن. لقـد شـجعنا وصـول إنتـاج الذهب إلـى مراحـل التشـغيل النهائيـة ونتوقع أن 

تتمكـن الشـركة مـن بيـع مـا يقـارب ٧0 ألف أونصـة خـالل الربـع الثالـث 20١6. فـي المقابل، يشـكل ضعف أسـعار 

الفوسـفات مصـدرا للقلق)انخفض سـعر ثنائي فوسـفات األمونيـا 28% وانخفـاض األمونيـا 9% مقارنة بالعـام 20١٥(، 

كمـا يـؤدي انخفـاض تكلفـة اإلنتاج عالميـا إلى الحـد اسـتمرار التعافي في األسـعار.

بيئة السعر تضغط على الهوامش

تقلـص إجمالـي الهوامـش نحو ٥0 نقطة أسـاس للربـع الثاني على التوالـي إلى 2١.2% كنتيجة أساسـية لضعف أسـعار 

المنتجـات. تسـتهدف اإلدارة تخفيـض تكاليـف اإلنتاج فـي مصنع الدويحـي خالل األربـاع القادمة بجانب تدابيـر الكفاءة 

الجاريـة فـي مجـال أعمـال الفوسـفات. فـي نظرنـا، مـن المحتمـل أن تتحسـن إجمالـي الهوامش فـي أعمـال األلمنيوم 

التجاريـة مـع اسـتقرار العمل فـي المنجم ومصفـاة التكرير.

ارتفاع االستهالك ومصاريف المبيعات والتسويق يقلل من أرباح التشغيل

بلـغ الربـح قبـل الفوائـد والضرائب والزكاة واالسـتهالك واإلطفـاء 94٥ مليـون ر.س. أقل مـن توقعاتنا بنسـبة 2% نتيجة 

ارتفـاع مصاريـف المبيعات والتسـويق بأعلـى من المتوقـع. على مسـتوى الربح التشـغيلي، ارتفاع مصاريف االسـتهالك 

واإلطفـاء عـن المتوقـع بما يقـارب 20 مليـون ر.س. ممـا زاد الفارق عـن توقعاتنا إلى 9%. خـالل األرباع القادمة، سـوف 

ترتفـع مصاريـف االسـتهالك، حيـث تم اإلعـالن عن بـدء أإلنتاج التجـاري لمنجم جبـل صايد فـي ٣0 يونيو. مـن المتوقع 

أن ينتـج منجـم النحـاس مـا يقـارب 4٥ ألـف طن مـن مركزات خـام النحاس سـنويا خالل السـتة عشـر عامـا المتوقعة 

لعمـر المنجم. 

تراجع األرباح نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل

مـع المزيـد مـن ارتفاع سـعر الفائدة بيـن البنوك السـعودية - سـايبور لمـدة ثالث أشـهر )تبلـغ حاليـا 2.2٣%(، يظهر 

تأثيـر تكلفـة االقتـراض على قائمة الدخل بشـكل واضـح. ارتفعت تكاليـف التمويل بحـدود 28% لتصل إلـى ١98 مليون 

ر.س. مـع تسـهيالت بقيمـة ١.2 مليـار ر.س. لمنجـم الدويحـي. نتيجـة لذلك، بلـغ صافي الربـح ما يقـارب ١42 مليون 

ر.س. )انخفـاض 60% عـن الربـع المماثـل مـن العام السـابق وانخفـاض 2٣% عـن الربع السـابق( ليكون بذلـك أقل من 

توقعاتنـا البالغـة 2١٣ مليـون ر.س. ومتوسـط التوقعات البالغـة ١٥٧ مليون ر.س.

٢٨٫٥٠ )ر.س.(احتفاظ
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تم اعداد هذا التقرير من قبل رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال، رشكة اســتثمارية متخصصة لخدمات البنوك االســتثمارية، ادارة األصول، الوساطة، األبحاث، 

وخدمات الحافظ األمني. يمكن أن يكون لرشكة السعودي الفرنيس كابيتال أو رشكتها التابعة عالقة بالرشكة محل هذا التقرير و/أو أوراقها املالية.

يعتمد هذا التقرير عــىل املعلومات املتاحة للعموم والتي نعتقد بثقتها، ولكننا ال نقدمها كمعلومات دقيقــة أو مكتملة، وبالتايل ال يجب االتكال عليها كمعلومات 

متكاملــة أو دقيقة. وعليــه، ال نقدم أو نضمن، ال رصاحة وال ضمناً، وينبغي أن ال يعول عىل عدالة أو دقة أو اكتمــال أو صحة املعلومات واآلراء املتضمنة يف هذا 

التقرير.

تم اعداد هذا التقرير ألغراض املعلومات العامة فقط، وال يسمح بإعادة انتاجه أو توزيعه ألي شخص. ال يعترب هذا التقرير دعوة أو عرضاً لرشاء أو بيع أي أوراق 

مالية. لم يأخذ التقرير يف االعتبار موائمة االســتثمار لطبيعة املستثمر. تحديداً، لم يتم خصيص هذا التقرير ليالئم أهداف استثمارية محددة، أو وضع مايل معني، 

أو درجة املخاطر املرغوبة، أو احتياجات أي شــخص متلقي لهذا التقرير. تنصح رشكة الســعودي الفرنيس كابيتال بشدة أي مستثمر محتمل أن يطلب إرشاد 

قانوني، محاسبي ومايل لدى اتخاذ القرار حول االســتثمار يف األوراق املالية ومالئمتها ملتطلباته/متطلباتها. تتضمن أي توصيات استثمارية متضمنة يف التقرير 

املخاطر والعوائد املتوقعة.

إن رشكة السعودي الفرنيس كابيتال غري مسؤولة، بإجمايل القوانني واألنظمة املطبقة، عن أي خسارة ناتجة عن هذا التقرير أو أي من محتوياته أو ما يعلق به. قد 

ال تتحقق التوقعات املستقبلية الخاصة بالتوقعات املالية وتقديرات القيمة العادلة. إن جميع اآلراء والتقديرات املتضمنة يف التقرير تعتمد عىل رأي رشكة السعودي 

الفرنيس كابيتال بتاريخ اعداد التقرير، والتي يمكن أن تتغري دون إشعار. إن األداء املايض ألي استثمار ال يعكس بالرضورة النتائج املستقبلية. قيمة األوراق املالية، 

أو الدخل منها، أو أسعارها أو عمالتها، يمكن أن ترتفع أو تنخفض. من املحتمل أن يسرتجع املستثمر قيمة أقل من قيمة االستثمار الفعيل. أيضاً، يمكن أن يخضع 

االســتثمار إىل رسوم عىل االستثمار يف األوراق املالية. يمكن أن يؤدي التغري يف أسعار رصف العمالت إىل تغريات كبرية يف قيمة أو سعر أو الدخل من ورقة مالية. ال 

يسمح بإعادة انتاج هذا التقرير أو أي أجزاء منه دون الحصول عىل املوافقة الخطية من رشكة السعودي الفرنيس كابيتال. ال يجوز توزيع هذا التقرير أو نسخ منه 

خارج اململكة العربية السعودية حيث من املمكن أن يكون توزيعه ممنوع قانوناً. يجب عىل األشخاص مستلمي التقرير أن يكونوا عىل دراية بمثل هذا املنع وااللتزام 

مثل هذه القيود. باستالم هذا التقرير، يوافق املستلم عىل االلتزام بالقيود السابقة.

السعودي الفرنيس كابيتال، رشكة محدودة املسؤولية
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