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 قطاع االستثمار الصناعي 

 معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية )معادن( عن نتائجها للربع الثالث من هذا العام 

% عن أرباح 5.32والتي جاءت دون التوقعات بشكل كبير ، حيث انخفضت أرباح الشركة بـ 

مليون ريال وهي أقل من توقعاتنا  9737الربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 

% عن أرباح 935.مليون ريال3 بينما انخفضت أرباح التسعة أشهر من العام بـ  062البالغة 

 مليون ريال3 60235نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ  

% عن الربع المماثل 6030مليون ريال بانخفاض  .06.3بلغ الربح التشغيلي للربع الثالث 

% مقارنة بنفس الفترة 07من العام السابق ، بينما انخفض للتسعة أشهر من العام بـ 

 مليون ريال 3 1,123من العام السابق ليصل إلى  

 -وأرجعت الشركة سبب انخفاض أرباح الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 

بالرغم من انخفاض المصاريف العمومية واإلدارية ومخصص الزكاة وارتفاع العائد من 

إلى انخفاض المبيعات بسبب انخفاض اسعار المنتجات  -االستثمارات قصيرة األجل 

والكميات المباعة من االمونيا نتيجة توقف إنتاج المصنع للصيانة، وزيادة مصاريف البيع 

 والتسويق، وارتفاع مصاريف االستكشاف والخدمات الفنية والمصاريف األخرى3

على الرغم من نمو المبيعات لكل المنتجات ماعدا  -كما عزت انخفاض أرباح التسعة أشهر 

األمونيا وارتفاع العائد من االستثمارات قصيرة األجل وانخفاض مصاريف االستكشاف 

إلى انخفاض األسعار وزيادة تكلفة البيع وصافي الخسارة في شركة  -والخدمات الفنية 

تحت سيطرة مشتركة والمصاريف العمومية واإلدارية وارتفاع مخصص الزكاة وانخفاض 

اإليرادات األخرى، فضاًل عن ارتفاع األعباء المالية بسبب تحميلها على شركة معادن 

 لأللمونيوم  لكامل الفترة في مقابل تحميلها لفترة شهر واحد خالل العام السابق3

 أبرز المستجدات

أعلنت معادن مطلع أكتوبر عن بدء التشغيل التجريبي لمنجم الدويحي والذي تقدر الطاقة 

ألف أوقية من الذهب، وسيظهر األثر المالي للمشروع بعد اإلعالن عن  052السنوية بـ 

 02063التشغيل التجاري والمتوقع أن يكون خالل الربع األول من العام 

 التقييم والتوصية

% وبالتالي نوصي بزيادة 232.ريااًل للسهم بعائد متوقع  5322.قيمنا سهم الشركة عند 

 المراكز3

 

 

 

 

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

tfadaak@albilad-capital.com 

 

 سعيد الغامدي

 محلل مالي 

sialghamdi@albilad-capital.com 

 

 زيادة المراكز التوصية

 5322. القيمة العادلة )ريال(
 07300 )ريال( 0202أكتوبر  07السعر كما في 

 %232. العائد المتوقع

   

  بيانات الشركة

 SE.1211 رمز تداول

 48.40 أسبوع )ريال( 20أعلى سعر لـ 

 23.20 أسبوع )ريال( 20أدنى سعر لـ 

 -9.3% التغير من أول العام

 4,977 أشهر )ألف سهم( .متوسط حجم التداول لـ 

 24,679 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 6,581 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 1,168.5 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  

  %(2كبار المساهمين )أكثر من 

  %49.99 صندوق االستثمارات العامة

 %8.00 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 %7.45 المؤسسة العامة للتقاعد

 * يرجى الرجوع إلى القوائم المالية وبيان إخالء المسؤولية في آخر التقرير3

 2011A 2012A 2013A 2014A ديسمبر  -نهاية العام المالي 

 18.66 37.46 18.19 56.02 قيمه المنشأة /الربح قبل الفوائد والزكاة واالهالك

 6.16 10.32 9.23 27.98 مضاعف المنشأة / المبيعات 

 25.07 20.22 31.19 82.32 مضاعف الربحية 

 1.27 1.72 1.88 2.00 مضاعف القيمة الدفترية 

 3.15 5.63 6.10 22.47 السعر / المبيعات 

 2.46 1.08 1.85 3.29 النسبة الجارية لألصول 

 %78.5 %8.4 %268.2 %114.3 نمو االيرادات 
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 مؤشر تداول االستثمار الصناعي معادن

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


 0202أكتوبر  02

2  

MAADEN AB - 1211.SE 

 قطاع االستثمار الصناعي 

 معادن

 نظرة على منتجات شركة معادن

تمارس شركة معادن أعمالها استراتيجيا من خالل ثالثة قطاعات رئيسـة  

هي: قطاع الفوسفات وقطاع األلمونيوم باإلضافة الى قطاع الـذهـب 

 ومعادن األساس3

“ ثنائي فـوسـفـات األمـونـيـا”  في قطاع الفوسفات تنتج الشركة  03

% من إيراداتها بحسب بيانات النصف الثانـي مـن 7.والتي مَثلت 

% مـن إجـمـالـي إيـرادات 2التي مـثـلـت “  األمونيا“ العام الجاري و

 الشركة3

أما قطاع األلمنيوم، فقد بدأ التشغيـل الـتـجـاري مـطـلـع سـبـتـمـبـر  03

ألف طن سـنـوًيـا،  922لمصنع ألمونيوم بطاقة إنتاجية تبلغ  0202

وذلك كمشـروًع مشـتـرًك بـيـن شـركـتـي مـعـادن وألـكـوا ، وخـالل 

% مـن إجـمـالـي 25النصف األول من العام الجاري  مثلت ايراداته 

 إيرادات الشركة3

وفي قطاع الذهـب ومـعـادن األسـاس، تـنـتـج الشـركـة مـن خـالل  3.

خمسة مناجم هي مهد الذهب واآلمار وبلغة والصخيبرات ومنجم 

السوق3 كما أعلنت الشركة عن بدء الـتـشـغـيـل الـتـجـريـبـي لـمـنـجـم 

ألف أوقـيـة فـي السـنـة3 مـثـلـت  052الدويحي بطاقة إنتاجية تبلغ 

 % خالل النصف األول من العام 63ايرادات هذه القطاع 

 أسعار المنتجات

مع تباطؤ نمو االقتصاد العالمي وانخفاض مؤشرات السلع األساسية 

عالميا ، تأثرت أسعار منتجات الشركة  حيث شهدت األسعار انخـفـاضـات 

منذ بداية العام أثرت على إيـراداتـهـا ، فـقـد انـخـفـضـت أسـعـار ثـنـائـي 

دوالر  222% منذ بداية العـام و بـلـغـت نـحـو .23فوسفات األمونيا بـ 

% منذ بداية الـعـام مسـجـلـة .0للطن، وانخفضت أسعار األمونيا بنحو 

دوالر للطن مسجلة  .0422دوالًرا للطن3 وبلغت أسعار األلمونيوم  292

% منذ بداية العام3 أما الذهب، فقد بلغ سعر األوقـيـة 0235انخفاًضا بـ 

 % منذ بداية العام3 032دوالر مسجلة انخفاًضا بـ  1,176

 ثنائي فوسفات األمونيا )دوالر للطن(
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 النمو 9M 2014 9M 2015 قائمة الدخل )مليون ريال(

-   94.02 إجمالي االيرادات   - 

-   2..24 تكلفة المبيعات   - 

-   652 المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع  - 

-   29222 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة  - 

%0. هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة   -  - 

-   .70 االستهالك واإلطفاء  - 

%(07)  69623  693,1 الربح التشغيلي   

(092) صافى مصروفات التمويل   -  - 

-   5 دخل استثمار  - 

-   0. أخرى   - 

-   692,1 الربح قبل الزكاة والضريبة   - 

-   .0 الزكاة والضريبة   - 

-   69231 صافى الدخل قبل حقوق األقلية   - 

-   022 حقوق االقلية   - 

%(5.)  166  2,6 صافى الدخل   

% 0.32 العائد على المبيعات    -  - 

    

 النمو 9M 2014 9M 2015 قائمة المركز المالي )مليون ريال(

 - -  5,063 النقدية وما في حكمها 

 - -  1,009 ذمم مدينة 

 - -  2,698 المخزون 

 - -  1,000 أخرى 

 - -  9,770 إجمالي األصول قصيرة األجل 

      

 - -  38,368 صافى الموجودات الثابتة 

 - -  23,981 مشروعات تحت التنفيذ واعمال استكشاف

 - -  335 موجودات غير ملموسة مصروفات تنقية شوائب مؤجلة

 - -  1,399 أخرى 

 - -  64,084 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

 - -  73,854 إجمالي الموجودات 

      

 - -  1,519 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

 - -  2,456 ذمم دائنة 

 - -  2,141 مصروفات مستحقة 

 - -  47 أخرى 

 - -  6,163 مطلوبات قصيرة األجل 

      

 - -  39,428 دين طويل األجل

 - -  109 مخصصات 

 - -  477 مطلوبات غير جارية 

 - -  40,014 إجمالي المطلوبات الغير جارية

 - -  46,177 إجمالي المطلوبات 

    

 - -  27,677 حقوق المساهمين 

 - -  73,854 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

    

 النمو 9M 2014 9M 2015 قائمة التدفقات النقدية

 - -  2,007 التدفقات النقدية التشغيلية 

 - -  9,348 التدفقات النقدية التمويلية 

 - - (10,679) التدفقات النقدية االستثمارية 

 - -  676 التغير في النقدية 

 - -  4,530 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

 نهائية للقوائم المالية3ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة3 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة
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 قطاع االستثمار الصناعي 

 معادن

 نهائية للقوائم المالية33ال قد تختلف طريقة عرض بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة3 ولكن ال تأثير من هذا االختالف على النتيجة

 2014 2013 2012 2011 قائمة الدخل )مليون ريال(

  024970  64229  24299  04202 إجمالي االيرادات 

  .6402  4270.  047.2  77. تكلفة المبيعات 

  04297  572  507  27. المصروفات العمومية واالدارية ومصروفات البيع والتوزيع

  39,11  69111  ,29,2  1,1 الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة

%22 هامش الربح قبل مصروفات التمويل واالستهالك واإلطفاء والضرائب والزكاة  20%  05%  ..%  

  .0426  .0426  04269  092 االستهالك واإلطفاء

  69221  116  69116  2,, الربح التشغيلي 

(000)  62 صافى مصروفات التمويل  (026)  (070)  

(0) دخل استثمار  (.)  (.)  (02)  

(2)  02 أخرى   04209  020  

  691,6  69,12  69,32  ,,1 الربح قبل الزكاة والضريبة 

  22  22  20  002 الزكاة والضريبة 

  69131  69,61  696,1  ,3, صافى الدخل قبل حقوق األقلية 

  97.  0.2  57.  002 حقوق االقلية 

  693,1  691,2  69126  663 صافى الدخل 

%09 العائد على المبيعات   02%  05%  0.%  

     

 2014 2013 2012 2011 قائمة المركز المالي )مليون ريال(

  004279  9..24  74029  004006 النقدية وما في حكمها 

  04079  902  229  2.2 ذمم مدينة 

  04220  .0455  04272  260 المخزون 

  050  072  022  90. أخرى 

  619661  19631  6192,1  629,23 إجمالي األصول قصيرة األجل 

          

  54.96.  0540.2  054272  94220 صافى الموجودات الثابتة 

  094027  94022.  0249.0  004922 مشروعات تحت التنفيذ واعمال استكشاف

  227  25.  92.  2 موجودات غير ملموسة مصروفات تنقية شوائب مؤجلة

  042.0  04022  262  972 أخرى 

  ,1,962  19,26,  ,,6696  3192,1 إجمالي الموجودات طويلة األجل 

  69,66,  1392,6  9662,,  639,16 إجمالي الموجودات 

          

  04292  04075  560  960 الدين قصر األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  042.6  04220  04200  04.20 ذمم دائنة 

  04225  4060.  04726  .0422 مصروفات مستحقة 

  77  020  022  002 أخرى 

  ,1911  19166  9236,  39,33 مطلوبات قصيرة األجل 

          

  5..2.4  04222.  024527  054502 دين طويل األجل

  0.0  .5  70  70 مخصصات 

  94900  24720  240.0  4525. مطلوبات غير جارية 

  696,1,  1,,319  369636  ,,2291 إجمالي المطلوبات الغير جارية

  ,19,6,  669626  ,31911  1,,219 إجمالي المطلوبات 

         

  219123  629111  6,9111  6192,1 حقوق المساهمين 

  69,66,  1392,6  9662,,  639,16 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

     

 2014 2013 2012 2011 قائمة التدفقات النقدية

  3,234  1,846  2,107  13 التدفقات النقدية التشغيلية 

  19,051  6,626  8,045  7,088 التدفقات النقدية التمويلية 

 (14,704) (10,361) (9,022) (4,979) التدفقات النقدية االستثمارية 

  7,581 (1,889)  1,131  2,122 التغير في النقدية 

  11,434  3,854  6,175  5,044 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 
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 شرح نظام التصنيف في البالد المالية

عالوة على ذلك، يقوم نظام التقييم 3 وتستخدم البالد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثالث طبقات  وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون

 الهبوط3/ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغالق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 شهر3 00-7%، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل فترة زمنية  02القيمة العادلة تزيد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 شهر3 00-7%، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل فترة زمنية 02القيمة العادلة تزيد أو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 شهر 3 00-7% ، نتوقع أن يصل سعر السهم للقيمة العادلة خالل فترة زمنية  02القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهري في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث البالد المالية3

 

 البالد المالية
 

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

 7555 – .02 – 00 – 766+ اإلدارة العامة:

 2220 – 006 – 522 الهاتف المجاني:
 
 
 
 

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

 7592 – .02 – 00 – 766+  هاتف:
 
 

 

 
 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@ albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 7570 – .02 – 00 – 766+  هاتف:

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

 

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

 7522 – .02 – 00 – 766+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investment.banking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 7530 – .02 – 00 – 766+  هاتف:
 

 

 إخالء المسؤولية

ماليـة ومـديـريـهـا ومـوظـفـيـهـا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 3عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغـراض دون الـمـوافـقـة الـخـطـيـة  مـن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جـزئـيـًا ألي غـرض 

  3المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري3

 3يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سـتـشـار اسـتـثـمـاري مـؤهـل قـبـل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال3 لذلك فإننا نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 3االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير3
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