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 شركة التعدين العربية السعودية "معادن"
2014 الرابع تعليق على نتائج الربع   

   التصنيف  محايد

  السعر المستھدف 35.0 

  السعر الحالي 33.0 

العائد المتوقع نسبة    6.1%  
 
 

الشركة عن معلومات     

 33.0  لایر السعر

 القيمة السوقية  38,560 مليون لایر

 عدد األسھم  1,168 مليون

اسبوع 52األعلى لمدة     40.4  لایر

اسبوع 52األدنى لمدة     23.2  لایر

العام بدايةاألداء منذ    % 7.9 

شھر 12ربحية السھم     4.4  لایر

بيتامعامل       1.3 

 2015 يناير 21في السعر *

الرئيسين المالك   

 %50.0 صندوق االستثمارات العامة

االجتماعيةالتأمينات   9.6% 

7.5% المؤسسة العامة للتقاعد  

 2015 يناير 21السعر في * 

  )100 اساس (على السھم أداء

 

 بلومبرغالمصدر: 

 الدفترية القيمة و الربحية مكرر – معادن

 

  المصدر: بلومبرغ
 

 مازن السديري
 مدير قسم االبحاث
 3544 .تحويلة 2547666 11 966+
malsudairi@alistithmarcapital.com 

 
 طالل الھذال

أول محلل أبحاث  
تحويلة  3545   2547666 11 966+  
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 31/12/2014أعلنت شركة التعدين العربية السعودية النتائج المالية التقديرية للفترة المنتھية في   

 1.4 مليون لایر و بذلك تكون مجموع األرباح السنوية للشركة قد بلغت 375.9بأرباح صافية بلغت 

حيث كانت % عن أرباح العام الماضي 19.3بانخفاض بلغ  لایر 1.2مليار لایر و ربحية السھم 

(تم تعديل ربحية السھم باحتساب زيادة  لایر 1.6مليار لایر و ربحية السھم  1.7األرباح الصافية 
و لكن نوضح بأن اإلنخفاض ھو نتيجة ألرباح غير متكررة لمعادن في العام الماضي  رأس المال)

     و أن الشركة حققت زيادة في كفاءتھا التشغيلية فيما يخص األلمنيوم بالتحديد.

 مليار لایر بارتفاع عن نفس الربع المماثل من العام  الرابع ربح إجمالي بلغربع حققت شركة التعدين العربية السعودية في ال
% حيث كانت األرباح 9.3مليون لایر و عن الربع السابق بارتفاع بنسبة  294% حيث كانت األرباح 247الماضي بنسبة 

 .%4.2ون لایر باختالف ملي 980مليون لایر, و كانت أرباح الشركة اإلجمالية قريبة من توقعاتنا التي كانت  936
  

  مليون لایر بارتفاع عن نفس الربع المماثل من  610حققت شركة التعدين العربية السعودية في الربع الرابع أرباحا تشغيليه
الكفاءة التشغيلية ,و نزول عن الربع  رتفاعالمليون لایر , وذلك  44.4% حيث كانت األرباح 1.3العام الماضي بنسبة 

مليون  640% حيث توقعنا 4.9مليون لایر و بأقل من توقعاتنا بنسبة  693% حيث كانت األرباح 11.9السابق بنسبة 
 .لایر

 
  مليون لایر بعكس  نفس الربع المماثل من العام  375حققت شركة التعدين العربية السعودية في الربع الرابع أرباحا صافية

 485% حيث كانت األرباح 22.5ونزول عن الربع السابق بنسبة مليون لایر   29.2الماضي  حيث كانت األرباح سلبية 
مليون لایر و يعود  445 % حيث كنا نتوقع أن تكون األرباح18بنسبة  مليون لایر , و كانت النتائج مختلفة عن توقعاتنا

  السبب في تقديرنا لصافي خسارة شركة تحت سيطرة مشتركة وارتفاع مخصص الزكاة .
  

  نتابع مشاريع الشركة القادمة الخاصة بوعد الشمال و لكن  األن نرى الشركة وصلت لكفاءة إنتاجية اإلستنتاج: أننا
إقتصادية في ما يخص صناعة األلمنيوم مؤخرا و التي يبين من المؤشرات اإلقتصادية نمو الطلب عليه و بقية المنتجات 

لایر , قمنا بإحتساب القيمة  35القيمة العادلة للسھم ھي عند التي من أبرزھا الفوسفات و كفاءة إنتاجھا اإلقتصادية . و نرى 
  %.11و تكلفة رأس مال  2العادلة للسھم بناء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة و معدل نمو %

 والتوقعات النتائج ملخص

2013 2014 متوقع 2015 متوقع 2016  السنة المنتھيه في ديسمبر (مليون)

13,786.6  12,730.6  6,047.3   إيرادات

4,528.9  3,959.9  3,115.0  1,509.0   الربح اإلجمالي 

3,466.2  2,978.6  1,996.0  603.0   الربح التشغيلي

2,554.6  2,164.1  1,357.0  1,682.0   صافي الربح

2.2  1.9  1.2  1.6   ربحية السھم

  المصدر: نتائج الشركة و تقديرات االستثمار كابيتال    

 

 

  الربعية النتائج ملخص
 

الربع الرابع 
2013 

نسبة التغير 
من العام 
 الماضي

الربع الرابع 
2014 

نسبة التغير 
 من المتوقع

الربع الرابع 
 2014متوقع 

السنة المنتھيه في ديسمبر 
 (مليون)

1,851.0   اليوجد  اليوجد  اليوجد 3,125.0   إيرادات

294.0  248.0%  1,023.0  ‐4.2%  980.0   الربح اإلجمالي 

44.4  1273.9%  610.0  5.0%  640.6   الربح التشغيلي

‐29.2  ‐  375.0  18.8%  445.4   صافي الربح

كابيتال االستثمار تقديراتنتائج الشركة و  المصدر:    
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المسؤولية إخالء  

 في مدينة الرياض، في المملكة العربية السعودية) االستثمار كابيتال( أعدت من قبل شركة اإلستثمار لألوراق المالية والوساطة  ھذه الوثيقة وھي معده .
قة، دون موافقة طريلالستخدام العام لعمالء شركة االستثمار كابيتال وال يجوز إعادة توزيعھا أو إعادة إرسالھا أو نشرھا، جزئيا أو بالكامل، بأي شكل أو 

استالم ومراجعة وثيقة البحث ھذه تشكل موافقتك على عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لألخرين  .خطية صريحة من شركة االستثمار كابيتال

. مات من قبل شركة االستثمار كابيتالعن المحتويات واألراء، واألستنتاجات أو المعلومات الواردة في ھذه الوثيقة قبل الكشف العلني عن مثل ھذه المعلو

مارية أخرى متعلقة كما أن المعلومات واألراء الوارده في ھذه الوثيقة ال تشكل عرضاً وال تعتبردعوة مقدمه لشراء أو بيع أية أوراق مالية أو منتجات استث
 بتلك األوراق المالية أو االستثمارات ومات التي تم جمعھا من مصادر موثوق بھا وال نقدم أي ضمانات أعدت ھذه الوثيقة باستخدام البيانات والمعل.

 أو وعود وال نتحمل أي مسؤولية أو تبعات عن دقة أو اكتمال تلك المعلومات المقدمة) صريحة أو ضمنية( كما أن شركة االستثمار كابيتال ال تقر بأن .

إن األداء السابق ليس بالضرورة دليالً على األداء في . ء أو مناسبة ألي غرض معينالمعلومات التي تتضمنھا ھذه الوثيقة غير مضللة أو خاليه من األخطا

أو يجب على المستثمرين مالحظة أن الربح المتحقق من ھذه األوراق المالية أو غيرھا من االستثمارات، إن وجدت، قد تتقلب، كما أن األسعار . المستقبل

 ترتفع أو تنخفضقيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات قد  أن التقلبات في أسعار الصرف لھا آثار سلبية على القيمة أو الثمن، أو الربح الناتج من .

 استثمارات معينة  وبناء عليه، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد أقل من المبلغ المستثمر أصال. االستثمارات تخضع لعدد من المخاطر المرتبطة .

 لمالية وعلى المستثمرين أن يدركوا أن قيمة االستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع في أي وقتباالستثمار في األسواق ا ليس المقصود من ھذه الوثيقة تقديم .
خص معين قد المشورة في مجال االستثمارات الشخصية ألنھا ال تأخذ في االعتبار األھداف االستثمارية أو الوضع المالي أو االحتياجات المحددة ألي ش

االستثمار في أوراق  مالئمةيجب على المستثمرين أخذ المشورة المالية، والقانونية أو الضريبية بشأن االستراتيجيات االستثمارية أو مدى . م ھذه الوثيقةيستل

في االستثمار فيھا، يرجى  لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الصناديق التي ترغب. مالية، أو استثمارية أخرى التي ناقشتھا أو اوصت بھا ھذه الوثيقة

 الرجوع إلى شروط وأحكام الصناديق ذات الصلة وتقرأھا بعناية، بما في ذلك قسم المخاطر للصندوق المستھدف نسخة من الشروط واألحكام لجميع .

ع الشركات التابعة لھا وموظفيھا، ليست إن شركة االستثمار كابيتال جنبا إلى جنب م. الصناديق  متاح على الموقع اإللكتروني لشركة االستثمار كابيتال

ھذه الوثيقة . يقةمسؤولة عن أي خسائر مباشرة أو تبعية أو األضرار التي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشرعن أي استخدام للمعلومات الواردة في ھذه الوث

. ل ال تتحمل أية مسؤولية عن تحديث المعلومات الواردة في ھذه الوثيقةشركة االستثمار كابيتا. والتوصيات الواردة بھا غير قابلة للتغيير دون إشعار مسبق

بلد أو أية  إن ھذه الوثيقة ليست موجھه أو معدة للتوزيع أو الستخدامھا من قبل أي شخص أو كيان  سواء مواطن أو مقيم يقع في أي مكان، أو دولة، أو
ً للقانون و يتطلب من شركة االستثمار كابيتال أو أي من فروعھا القيام والية قضائية أخرى، يكون ھذا التوزيع أو النشر أو التوا فر أو االستخدام مخالفا

  .بالتسجيل أو إستيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن تلك البلد أو السلطة القضائية

السھم تصنيف                                                                                           

 العائد المتوقع الشرح التوصية
لون 
 التصنيف

       

 شراء
% خالل اإلثنى عشر شھر 20أن يكون مجموع عائد السھم أعلى من 

 القادمة
>20%   

 تجميع
% خالل اإلثنى عشر 10% و 20أن يكون مجموع عائد السھم ما بين 

 شھر القادمة
10% – 20%   

 محايد
% خالل اإلثنى 10% و سالب 10مابين أن يكون مجموع عائد السھم 

 عشر شھر القادمة
‐10% – 10%   

 تقليص
% 20% و سالب 10أن يكون مجموع عائد السھم سلبيا ما بين سالب 

 خالل اإلثنى عشر شھر القادمة
‐20% – ‐10%   

 بيع
% خالل اإلثنى عشر شھر 20أن يكون مجموع عائد السھم سلبيا دون 

 القادمة
<‐20%   
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