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أظهرت القوائم المالية لشركة معادن تحسنًا كبيرًا في أداء الشركة خالل الرربرع الرثرانري مرن 

% عرىرأ أسران سرنرو  011العام الحالي حيث ارتفعت أربرا  الشرركرة الصرافريرة برنرسربرة 

مىيون ريال في الربع الرثرانري مرن الرعرام الرمرا ري   020مىيون ريال مقابل  653  مسجىة

% عن الربع األول من العام الرحرالري  وقرد  ادت أربرا  الرنرصر  األول 79وارتفعت األربا  

مىيرون ريرال فري الرنرصر  األول  633مىيون ريال مقابل  367% لتسجل 26لهذا العام بر  

مرىريرون  641  من العام السابق وقد تجاو ت أربا  الشركة خالل الربع الثاني توقعنا الربرالر 

 مىيون ريال. 640ريال ومتوسط توقعات المحىىين البال  

 يراد  الرمربريرعرات  ارجعت الشركة التحسن في أربا  الربع الثاني عرىرأ أسران سرنرو   لرأ

% نتيجة لزياد  الكميات المباعة من الذهب واألمونيا واألسرمرد  الرفروسرفراتريرة  02بنسبة 

% واألسمد  الفوسفاتريرة برحروالري 74وارتفاع متوسط السعر المحقق لأللمنيوم بحوالي 

% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق  تجدر االشار   لأ أن الشركة قامت بتشريريرل 2

وانعكس ذلر   يرجرابريرا عرىرأ   مصنع األمونيا في مشروع وعد الشمال بداية العام الحالي

حجم مبيعات الشركة من األمونيا  حيث بىيت مبيعات مصنع األمرونريرا فري مشرروع وعرد 

أل  طن خالل الربع الثاني من العام الحالي  لكن من جهة أخرى فقد تأثر أداء  717الشمال 

الشركة سىبًا بانخفاض متوسط السرعرر الرمرحرقرق لرألمرونريرا والرذهرب  وارترفراع مصرارير  

%  وارترفراع الرمرصرارير  الرعرمرومريرة وا داريرة 72االستكشاف والخدمات الفنية بحوالري 

% الرترفراع الرعرائرد الرمررجرعري 59% فضال عن ارتفاع مصروفات التمويل بنحو 07بحوالي 

المستخدم لحساب تكىفة التمويل فضال عن تسجيل مصروفات الفائد  لىمشروعات التري 

 تم تشييىيها في قائمة الدخل بدال من رسمىتها. 

مرىريرار  51207% لتسجل 01عىأ صعيد النص  األول من العام الحالي  ارتفعت المبيعات 

ريال بفضرل  يراد  الركرمريرات الرمربراعرة مرن األمرونريرا والرذهرب واألسرمرد  الرفروسرفراتريرة         

% واأللرمرنريروم برحروالري 7وارتفع متوسط السعر المحقق لألسمد  الفوسفاتية بحوالري 

% مقارنة بالفتر  المماثىة من العام السابق  وعىأ الرغم من انخفاض متوسط السرعرر 09

%  من جهة أخرى فقد ارترفرعرت مصرروفرات الرترمرويرل برنرحرو 70المحقق لألمونيا بحوالي 

 .7103% مقارنة بالنص  األول من عام 19

خالل الربع الثاني من العام الحالي  انخفض الطىب عىأ االسمد  الفوسفاتية في الرهرنرد 

وهي  حدى االسواق الرئيسية ويرجع ذل  لتطبيق نرارام  رريربري جرديرد  كرمرا لرم يرتريريرر 

الطىب في امريكا الالتينية في حين كان هناك فائض في انتاج الصين  مرن الرمرتروقرع أن 

تساهم الطاقات االنتاجية الجديد  في الميرب والسعودية في الضيط أكثر عرىرأ أسرعرار 

األسمد  خالل النص  الثاني من العام الحالي. وفي قطاع األلومنيوم  ترحرسرنرت أسرعرار 

البيع لتطبيق سياسات بيئية جديد  في الصين ونتج عنها خفض فري مسرترويرات االنرتراج  

من جهة أخرى فقد استقر متوسط سعر الذهب خالل الربرع الرثرانري عرنرد مسرتروى مشرابر  

% بسبرب اخرترالالت 74لنفس الفتر  من العام الما ي بينما ارتفعت أسعار النحان بنحو 

 في انتاج أكبر ثالث مناجم في العالم.

  بدأت الشركة التشييل التجار  لمصنع األمونيا التابع لمرشرروع  7102في األول من يناير 

وعد الشمال   كما تم بدء تشييل مصنع ثنائي فوسفات األمونيروم فري بردايرة الرنرصر  

الثاني من العام الحالي  وبذل  تكون المشروعات الرئيسية لىشركة في كرافرة الرقرطراعرات 

قد دخىت حيز التشييل التجار   من المتوقع أن ينعكرس ايرجرابريرًا عرىرأ أداء الشرركرة خرالل 

النص  الثاني من العام الحالري و ن كرنرا نرتروقرع ارترفراع مصرروفرات اسرترهرالك األصرول 

فري   ومصروفات التمويل خالل النص  الثاني جراء تشييل وحدات مشروع وعد الشمال.

 وء نتائج الربع الثاني من العام الحالي وبدء تشييل مصنع ثنائي فوسرفرات األمرونريروم  

 ريال لىسهم. 42ريال لىسهم  لأ  44لمعادن وعد الشمال نرفع تقيمنا لسهم الشركة من 

 CFAأحمد هنداوى  

 محىل مالي أول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 لىتواصل مع ادار  االبحاث :

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشور 

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التوصية
 42.11 القيمة العادلة )ريال(

 41.75 )ريال( 7102أغسطس  1السعر كما في 

 -7.3% العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.0700 رمز تداول

 56.11 أسبوع )ريال( 57أعىأ سعر لر 

 72.11 أسبوع )ريال( 57أدنأ سعر لر 

 76.0% التيير من أول العام

 934 أشهر )أل  سهم( 6متوسط حجم التداول لر 

 531611 الرسمىة السوقية )مىيون ريال(

 051165 الرسمىة السوقية )مىيون دوالر(

 01031.5 األسهم المصدر  )مىيون سهم(

  %(5كبار المساهمين )أكثر من 

 49.99% صندوق االستثمارات العامة

 2.91% المؤسسة العامة لىتأمينات االجتماعية

 2.45% المؤسسة العامة لىتقاعد

 7104A 7105A 7103A 7102E ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيم  المنشأ  /هامش الربح قبل 
مصروفات التمويل وا طفاء 

 واالستهالك والضرائب والزكا  
71.19 71.76 67.25  03.77  

  1.06  01.17 9.69 9.56 قيم  المنشأ  /االيرادات

  n/a  40.11 96.03 40.54 مضاع  الربحية

  7.00  7.77 7.12 7.00 مضاع  القيمة الدفترية

  4.43  5.96 5.05 5.77 مضاع  االيرادات

%21.5 نمو االيرادات  0.5%  -06.6%  66.0%  

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 المصدر: القوائم المالية لىشركة  تقديرات أبحاث البالد المالية

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 التيير Q7 7102 Q0 7102 Q7 7103 Q0 7103 H0 7102 H0 7103 مىخص ا نتاج والمبيعات )أل  طن( 

        ثنائي فوسفات األمونيا

 5% 01671 01619 359 339 270 331 ا نتاج

 5% 01617 01621 599 216 362 266 المبيعات

            األمونيا

 90% 314 01054 614 611 599 555 ا نتاج

 069% 631 159 713 054 433 696 المبيعات

             األلمنيوم

 7% 462 442 702 771 771 709 ا نتاج

 6% 464 445 705 709 771 702 المبيعات

             النحان

 23% 01 02.3 4 3 2 01.3 ا نتاج

 046% 2.5 01.7 5 7.5 2.5 01.2 المبيعات

            الذهب )أل  أوقية(

 63% 014 040 44 31 20 21 ا نتاج

 65% 016 069 41 36 21 39 المبيعات

 المجموع ا دار  العامة الذهب ومعان األسان األلمنيوم الفوسفات قطاعات األعمال )مىيون ريال(

           7102النص  األول 

 51206 - 353 71617 71255 المبيعات

الربح قبل مصروفات التمويل 
واالستهالك وا طفاء والضرائب 

 والزكا 
01690 01605 644 )014( 71943 

 01546 )004( 096 301 143 الربح التشييىأ

 367 )036( 011 023 460 صافي الدخل

 941051 41459 41729 411395 441202  جمالي الموجودات

       

           7103النص  األول 

 41170 - 416 71041 71091 المبيعات

الربح قبل مصروفات التمويل 
واالستهالك وا طفاء والضرائب 

 والزكا 
970 143 703 )37( 01970 

 207 )27( 073 695 736 الربح التشييىأ

 633 )52( 90 710 060 صافي الدخل

 941744 51513 41741 401617 461003  جمالي الموجودات



 7102أغسطس  9 

3  

MAADEN AB - 1211.SE 

 قطاع االستثمار الصناعي

 معادن

 األمونيا )دوالر للطن( ثنائي فوسفات األمونيوم )دوالر للطن(

 الذهب )دوالر لألوقية( األلمنيوم )دوالر للطن(

 أسعار بعض منتجات الشركة 

 النحاس )دوالر للطن(

 المصدر: بىومبيرج
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 نهائية لىقوائم المالية.ال قد تختى  طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ولكن ال تأثير من هذا االختالف عىأ النتيجة

 في  وء معايير المحاسبة الدولية  بينما تم عرض القوائم المالية لىسنوات السابقة وفقا لىمعايير السعودية. . 7102* تم تييير المعالجة المحاسبية لبعض البنود عام 

 المصدر: القوائم المالية لىشركة  تقديرات أبحاث البالد المالية

 *7106A 7104A 7105A 7103A 7102E قائمة الدخل )مىيون ريال(

 071354 91514 011953 011297 31142 مبيعات 

 51510 41990 31751 31056 61490 تكىفة المبيعات 

 104 01624 01136 01129 191 مصروفات تشييىية أخرى بالصافي

 31669 61069 61346 61531 01332 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك وا طفاء والضرائب والزكا 

هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك وا طفاء والضرائب 
%72.3 والزكا   66.1%  66.7%  66.1%  51.0%  

 61123 71509 71671 01536 01136 االهالكات واالستهالكات واالستنفاذات 

 61736 306 01615 01992 314 الربح التشييىأ 

%01.1 هامش الربح التشييىي   01.5%  00.9%  3.4%  75.1%  

053- صافي مصروفات التمويل  -797  -405  -269  -01472  

6- دخل استثمار  -75  -97  4 11 

005- 66 53 017 01472 أخرى   

19- 154 01210 01127 الربح قبل الزكا  والضريبة   01117 

 070 59 43 44 55 الزكا  والضريبة 

041- 111 01262 01103 صافأ الدخل   01311 

062- 716 629 064 حقوق االقىية   615 

00- 315 01652 01317 صافأ الدخل القابل لىتو يع   01625 

%72.1 العائد عىأ المبيعات   07.3%  5.5%  -1.0%  01.9%  

      

 7106A 7104A 7105A 7103A 7102E قائمة المركز المالي )مىيون ريال(

  21712  21110  51712  071492  41662 النقدية واستثمارات قصير  األجل

  01195  01726  01757  01745  236 ذمم مدينة 

  61251  61196  71947  71440  01116 المخزون 

  756  040  939  766  042 أخرى 

  061006  001512  011621  031403  21061 اجمالأ الموجودات قصير  األجل 

            

  291001  501213  631317  611623  011061 صافأ الموجودات الثابتة وموجودات تعدين 

  01735  791015  411363  721759  621041 مشروعات تحت التنفيذ

  645  624  402  459  611 موجودات غير مىموسة 

  01407  01790  01726  71167  01744 أخرى 

  171067  171555  291111  311075  531170 اجمالأ الموجودات طويىة األجل 

  951745  941046  191621  141540  361950  جمالأ الموجودات 

            

  61639  71256  71060  01524  01091 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  71645  71717  01101  71165  71150 ذمم دائنة 

  71010  71379  41570  71551  61730 مصروفات مستحقة 

  069  072  29  99  010 أخرى 

  21954  21200  11540  31732  31300 مطىوبات قصير  األجل 

            

  491119  511229  461731  461661  601545 دين طويل األجل

  71622  71742  71105  01719  214 مطىوبات غير جارية 

  11161  21294  11192  31174  51741 حقوق مىكية غير مسيطر 

  731202  751647  721791  731396  091231 حقوق المساهمين 

  951745  941046  191621  141540  361950 اجمالأ المطىوبات وحقوق المساهمين 

 7106A 7104A 7105A 7103A 7102E قائمة التدفقات النقدية

  71911  71047  71704  71250  01143 التدفقات النقدية التشييىية 

(71527) )011059( )001712( )041770( )011630( التدفقات النقدية االستثمارية   

(717)  11306  01726  091150  31373 التدفقات النقدية التمويىية   
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 شر  ناام التصني  في البالد المالية

الو  عىأ ذل   يقوم ناام التقييم وع تستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات وتعتمد التوصيات عىأ البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحىىون.

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األسهم الميطا   من  حدى مناطق التوصية التالية بناًء عىأ سعر ا غالق   والقيمة العادلة التي نحددها  و مكانية الصع

 %.01القيمة العادلة تزيد عىأ السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.01القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %.01القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتاار مزيد من التحىيل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيىية أو وجود تييير جوهر  في أداء الشركة أو تيير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية.

 

 البالد المالية
 

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

 9111 – 716 – 00 – 933+ ا دار  العامة:

 1110 – 003 – 111 الهات  المجاني:
 

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

 3711 – 791 – 00 – 933+  هات :
 
 

  دار  الحفظ
 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 3759 – 791 – 00 – 933+  هات :
 
 

 

 
 
 

  دار  األبحاث والمشور 
 research@ albilad-capital.com البريد ا لكتروني:

 3751 – 791 – 00 – 933+  هات :

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

 

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

 3761 – 791 – 00 – 933+  هات :

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 3753 – 791 – 00 – 933+  هات :

  خالء المسؤولية

لريرة ومرديرريرهرا ومروظرفريرهرا ال لرمرابذلت شركة البالد المالية أقصأ جهد لىتأكد من أن محتوى المعىومات المذكور  في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذل  فإن شركة البرالد ا

 .عن ذل جة يقدمون أ   مانات أو تعهدات صراحة أو  منًا بشأن محتويات التقرير وال يتحمىون بطريقة مباشر  أو غير مباشر  أ  مسؤولية قانونية نات

األغرراض دون الرمروافرقرة الرخرطريرة  مرن ال يجو   عاد  نسخ أو  عاد  تو يع أو  رسال هذا التقرير بطريقة مباشر  او غير مباشر  أل  شخص آخر أو نشره كىيًا أو جرزئريرًا أل  غررض 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نىفت االنتباه بأن هذه المعىومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثمار .

 .يعتبر أ   جراء استثمار  يتخذه المستثمر بناًء عىأ هذا التقرير سواًء كان كىيًا أو جزئيًا هو مسؤوليت  الكامىة وحده

سرترشرار اسرترثرمرار  مرؤهرل قربرل أ مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشور  أو خياًرا أو أ   جراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال. لذل  فإننا نرنرصرح برالررجروع  لر

 .االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 11011–62تصريح هيئة السوق المالية رقم 

file://///Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

