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 1 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 أعلى من الحالي %31.5- 36.00 المستهدف السعر
 5/11/2017 بتاريخ 52.57 السعر الحالي

     

 زيادة المراكز  المحافظة على المراكز  تخفيض المراكز

 زيادة المراكز

 

    
 األداء

76.0

96.0

116.0

32.0

42.0

52.0

Price Close MAV10

MAV50 Relative to TADAWUL FF (RHS)

Source: Bloomberg

-10

30

70

R
S

I1
0

5

10

11/16 02/17 05/17 08/17

V
o

l m
n

 

 ت االرباحتقديرا

(SARmn) 2016 2017e 2018e

Revenue 9,504        13,048       15,725       

Y-o-Y -13.3% 37.3% 20.5%

Gross profit 2,021        4,281         5,516         

Gross margin 21.3% 32.8% 35.1%

Net profit (11)            1,637         2,563         

Y-o-Y NM NM 56.6%

Net margin -0.1% 12.5% 16.3%

EPS (SAR) (0.01)         1.40            2.19            

EBITDA 3,426        6,442         7,741         

EV/EBITDA 29.3x 18.1x 15.1x 

 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر

بحوثإدارة ال  
Pritish K. Devassy, CFA  

Tel +966 11 2119370, devassyp@alrajhi-capital.com 

 (معادن) السعودية العربية التعدين شركة
 خفضنا ؛التكاليف ارتفاع بسبب التقديرات من أقل األرباح:  الثالث الربع
 لاير 36 الى المستهدف السهم سعر

( لاير مليون 292)  تقديراتنا من أقل وكانت ، لاير مليون 243 بلغت صافية أرباح تحقيق عن معادن شركة أعلنت

 تقديراتنا على الثالث للربع الشركة ايرادات تفوق عن ورغما(.لاير مليون 321)  المحللين تقديرات متوسط ومن

 لمعظم التوقعات من أفضل كانت التي المبيعات ألحجام نتيجة%( 9.4)+ المحللين تقديرات ومتوسط(  6.7)+%

 عن األرباح النخفاض الرئيسي السبب هو ، األلومنيوم لقطاع االنتاج تكاليف ارتفاع كان فقد ، الشركة أقسام

 من أعلى ، الربع خالل% 70 بنسبة ارتفعت التي ، التمويل مصروفات كانت فقد ، ذلك الى وباإلضافة. التقديرات

 ، للدرفلة ومعادن ، واأللومنيوم للبوكسيات معادن:  وهي التابعة بشركاتها المرتبطة الفائدة رسوم بسبب توقعاتنا

 التأثير على جزئيا قضى مما ،( سابقا رسملتها تمت التي)  الثالث الربع في ، للفوسفات الشمال وعد ومعادن

 أو لها المرسوم االتجاه في تسير المبيعات أن عن ورغما. الزميلة الشركات من المرتفع الربح عن الناتج االيجابي

 وبعد. يستمر لم ، 2017 األول الربع في مرة ألول شهدناه الذي النقدية التكاليف في الحاد التحسن فان أفضل، حتى

 بين يمزج للتقييم نموذج على بناء)  لاير 36 يبلغ الشركة لسهم حاليا المستهدف سعرنا فان ، للتقييم نموذجنا تعديل

 15.1 تبلغ التي EBITDA/الشركة قيمة – النسبية والتقييمات المخصوم النقدي التدفق طريقة بين متساوية بأوزان

 .سهمها في المراكز بخفض التوصية المتضمن للشركة تصنيفنا على أبقينا كما( 2022 بحلول مرة

 ايرادات تحقيق عن معادن أعلنت  :المرتفع المبيعات لحجم نتيجة التوقعات تفوق الثالث الربع ايرادات 

 تقديراتنا من أعلى)  سنوي أساس على% 37 بنسبة بارتفاع ، لاير مليون 3,151 بلغت الثالث للربع

 بحجم مدعومة ،(  لاير مليون 2,881:  المحللين تقديرات متوسط ؛ لاير مليون 2,953 بلغت التي

 .منتجاتها لمعظم األسعار وتحسن الشركة أقسام جميع في المرتفع المبيعات

لثلثاا الربع ارباح ملخص :1شكل   

(SAR mn)
 Q3 

2016 

 Q2 

2017 

 Q3 

2017 
Y-o-Y Q-o-Q

 ARC 

est 
 Comments 

Revenue 2,308 2,995 3,151 36.6% 5.2% 2,953 Beating our estimates on higher-than-expected sales volumes

Gross profit 520 1,012 831 59.7% -17.9% 920
Likely higher-than-expected increase in costs of aluminium 

production led to miss vs. our estimates at gross level

Gross margin 22.5% 33.8% 26.4% 31.1%

Operating profit 325 774 614 89.1% -20.6% 709
Missed our estimate, weighted down by lower gross margin due to 

higher production costs and one-off write off during the quarter.

Operating margin 14% 26% 19% 24%

Net profit 107 323 243 126.1% -24.7% 292

Higher-than-expected production cost and financial charges 

were partially offset by improved contribution from its JV and 

lower minority distribution, resulting into SAR49mn miss to 

our earnings estimate. 

Net margin 5% 11% 8% 10%  
 المالية يوالراجح, الشركة معلومات: المصدر

 

 اذ األقسام جميع في ربعي أساس على انتاجها زيادة من الشركة تمكنت ، الثالث الربع في: االنتاج زيادة 

 األساسي واأللومنيوم الذهب انتاج ارتفع كما ، ربعي أساس على% 11.4 بنسبة الفوسفات انتاج ارتفع

 األقسام لمعظم الثالث للربع االنتاج بيانات تجاوزت وبينما. التوالي على ، تقريبا% 10 و% 13 بنسبة

 مدعوما ، االنتاج في الزيادة من مزيد على يعتمد سوف القريب للمدى الشركة أداء أن نعتقد فإننا تقديراتنا،

 األلمونيوم درفلة ومصنع ،( الرابع الربع في يبدأ أن المحتمل من)  للفوسفات WAS مصنع بإنتاج

 . األفضل االنتاجية الكفاءة ومستويات األسعار في والتحسن

إلنتاج الشركة ملخص :2شكل   

Q3 2016 Q2 2017 Q3 2017 Y-o-Y Q-o-Q ARC est

Gold ('000 ounce) 57 69 78 36.8% 13.0% 70

Phosphate

Ammonium phosphate fertilizer ('000 tons) 708 668 744 5.1% 11.4% 720

Ammonia ('000 tons) 312 555 620 98.7% 11.7% 612

MPC 312 256 NA 0.4% 22.4% 313

WAS 0 299 NA NA 0.0% 299

Aluminium 0 0 0 0 0 0

Alumina ('000 tons) 382 349 363 -5.0% 4.0% 383

Primary aluminium ('000 tons) 216 219 240 11.1% 9.6% 222  

 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر

 التصنيف الحالي
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 2 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحجام المبيعات :3شكل   

Q3 2016 Q2 2017 Q3 2017 Y-o-Y Q-o-Q ARC est

Gold ('000 ounce) 57 69 79 38.5% 14.5% 70

Phosphate

Ammonium phosphate fertilizer ('000 tons) 672 733 770 14.6% 5.0% 727

Ammonia ('000 tons) 151 393 470 211.3% 19.6% 453

MPC 151 111 179 18.5% 39.0% 154

WAS 0 282 291 NA 6.0% 299

Aluminium

Alumina ('000 tons) 373 349 363 -2.7% 4.0% 383

External sale ('000 tons) 0 0 0 NA NA 33

Primary aluminium ('000 tons) 216 217 239 10.6% 10.1% 222  
 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر

 

 

 من أدنى تظل أن المحتمل من أنها عن رغما؛ تاريخه حتى الرابع للربع األسمدة أسعار ارتفاع 

 أساس على% 5.5)+ األلمونيوم أسعار ارتفعت بينما:  الماضي العام في سنوات لثالث متوسطها

 و األمونيا فان ، للسوق األساسية المقومات لتحسن نتيجة الثالث الربع في% ( 1.7)+ والذهب(  ربعي

 ربعي أساس على% 35 بنسبة أسعارهما انخفضت اذ ، لضغوط يخضعان كانا ، األمونيا فوسفات ثنائي

 اذ تاريخه حتى الرابع الربع في تحسنت قد األسمدة أسعار أن بيد. الثالث الربع في التوالي على% 4 و

 ذلك يؤدي وربما ، أكتوبر في% 4 و% 20 من بأكثر األمونيا فوسفات وثنائي األمونيا أسعار ارتفعت

 األساسية المقومات لبقاء ونظرا. الحالي مستواها على األسعار استمرت اذا الرابع الربع أرباح دعم الى

 دون األسعار تظل أن نتوقع فإننا ، المعروض وفرة من المخاوف ظل في ضعيفة األسمدة لسوق

 لمتوسط تقديراتنا فان ، 2018 لعام وبالنسبة. القادمة السنوات خالل سنوات لثالث متوسطها مستوى

 . لنموذجنا وفقا ، األمونيا فوسفات لثنائي طن/دوالر 360و لألمونيا   طن/ دوالر 296 الى تشير السعر

 للنتائج نظرا ، ايجابية تظل البعيد للمدى للشركة المستقبلية النظرة أن نعتقد اننا: والمخاطر التقييم 

. لتكتمل سنوات 3-2 بين تتراوح فترة تستغرق ربما التي ، األجل طويلة لمشاريعها المحتملة االيجابية

 في التوقعات من األعلى االرتفاع استيعاب بغرض االجمالي الربح لهامش تقديراتنا بخفض قمنا وقد

 على بناء  لاير 36 الى للسهم المستهدف سعرنا في خفض الى أدى مما الثالث، الربع في االنتاج تكاليف

 نسبةوبال. النسبي والتقييم المخصوم النقدي التدفق طريقة بين متساوية بأوزان يمزج للتقييم نموذج

)  مرة 15.1 يبلغ EBITDA/ الشركة لقيمة تخارج قيمة مكرر بتطبيق قمنا ، النسبي التقييم لطريقة

 لقيمة مرجح متوسط باستخدام لذلك توصلنا وقد ،( 2022 حتى التقديرية EBITDA لقيمة

 قمنا وقد(.األعمال قطاعات أوزان أساس على مبنية األوزان)  المماثلة للشركات EBITDA/الشركة

 وذلك النظيرة للشركات EBITDA/الشركة قيمة مكرر لمتوسط مرة 1.5 يبلغ تعديل معامل بتطبيق

 لمعادن المال رأس لتكلفة المرجح المتوسط بخفض قمنا كما الضرائب في الفرق االعتبار في لألخذ

  مرة 18.1 يبلغ EBITDA/شركة قيمة مكرر عند حاليا الشركة سهم ويتداول.  بنظيراتها مقارنة

 من أعلى وهو ، التوالي على ،2018 و 2017 لعام EBITDA لقيمة تقديراتنا أساس على مرة 15.1و

 في التغير ، السلع أسعار بتذبذب لتقديراتنا الرئيسية المخاطر وترتبط. النظيرة العالمية الشركات مكرر

 مدخالت وأسعار( السايبور)  السعودية البنوك بين االقتراض سعر وحركة ، لإلنتاج الزمني الجدول

 . (الخ.. الكهرباء ، الوقود أسعار زيادة مثل)  الرئيسية االنتاج

 االعتبار في نأخذ لم اننا :تقديراتنا في االعتبار في تؤخذ لم الجدوى دراسة مرحلة في التي المشاريع 

 في للتفاصيل االفتقار بسبب له المخطط للفوسفات الجديد الشركة مشروع من المحتملة التقييم فوائد

 فان ،( السنوي االنتاج/ السوق في الشركة رسملة أساس على)  التقريبية حساباتنا على وبناء. نموذجنا

 تطور أي فان وعليه – السهم سعر الى رياالت 5-4 حوالي يضيف أن يمكن ، الثالث الفوسفات مشروع

 نقم لم فإننا ، كذلك. تقديراتنا عن المستهدف السهم سعر الرتفاع مخاطرة عامل يمثل أن يمكن ايجابي

 مرحلة في هي التي ، مسرة/المنصورة  منجم مثل للذهب بالتعدين المرتبطة الجديدة المشاريع بتضمين

 المستهدف سعرنا الى رياالت 3 الى يصل قد ما تضيف ربما والتي ، حاليا االقتصادية الجدوى دراسة

 على النهائية القيمة بتقدير قمنا فقد حال، كل وعلى. التقريبية التقديرات أساس على ، الشركة لسهم

 الى ضمنا يشير مما( 2025 النهائية السنة)  النهائية الفترة عند المماثلة للشركات متوسط مكرر أساس

 . النهائية السنة بعد حتى الحالي المستوى بنفس التعدين من تتمكن سوف الشركة أن
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 3 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 اإلخالء من المسئولية واإلفصاح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم 

 المسئولية من خالءا
ال يجتوز ععتادة توزيعهتا أو ععتادة بل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدا  العتا  متن عمتالء شتركة الراجحتي الماليتة وأعدت وثيقة البحث هذه من ق

استال  هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبك  علتى  جحي المالية. عنعرسالها أو اإلفصاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الرا
لعمو  من جانب شركة الراجحي المالية.  وقتد تت  الحصتول عد  ععادة توزيع أو ععادة عرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتاجات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات ل

أو ضتمنية  بشتأن  أية عقرارات أو ضمانات )صتريحةات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المالية ال تقد  على المعلوم
علومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غير مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هتذه عنمتا البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي م

مارية ذات الصتلة ق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات االستتثتقد  معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتدي  عترض لشتراء أو بيتع أي أورا
بتار األهتداف االستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االحتياجتات بتلك األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتدي  مشتورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال تأختذ فتي االعت

 المحددة ألي شخص معين قد يستل  هذه الوثيقة.

استتراتيجيات استتثمار جترت مناقشتتها أو لسعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدء مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة ، أو استتثمار آختر أو أيتة ينبغي للمستثمرين ا
الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تتحقتق.  كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفه  أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية 

أستعار الصترف قتد رتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات فتي هذا النوع أو غيرها من االستثمارات ، عن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سعر أو قيمة تلك األوراق المالية واالستثمارات يكون عرضة لال
، يمكن للمستثمرين أن يحصلوا على عائد يكون أقل متن مبلتر رأستماله  المستتثمر أساستا.  ويجتوز أن يكتون  يكون لها آثار سلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من استثمارات معينة.  وبناء عليه

لشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث  مصتلحة ماليتة فتي األوراق الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراق لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من ا
أو الخيتارات األخترء أو المشتتقات ، أو غيرهتا متن ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق الماليتة ، وخيتارات شتراء األسته  أو العقتود ا جلتة  المالية أو االستثمارات ذات العالقة

ة أو غيرهتا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقو  من وقت  خر بأداء الخدمات المصترفية االستتثماري
يهتا ، ال تكتون مستئولة عتن ل من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في ذلك الشركات التابعة لها وموظفاالستثمارية أو غيرها من األعما

 ا  للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرء قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخد

تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون عشتعار مستبق.  وشتركة الراجحتي الماليتة ال تتحمتل أي مستؤولية عتن 
يستت موجهتة علتى أو معتدة اخ أو عرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا يراعتى أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحتث لالبحث.  وال يجوز تغيير أو استنس

ضائية أخرء ، حيثما يكون مثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدا  هتذه للتوزيع أو الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية ق
 ن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيا  بأي تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضم

   المالية الراجحي ركةش في التصنيف نظام شرح

 وعتدد الماليتة الشتركات أسته  باستتثناء تغطيتهتا عطار في األسه  لجميع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظا  المالية الراجحي شركة تستخد 
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكا  الملتزمة غير األخرء الشركات من قليل

 .شهور 9-6 بحدود زمني أفق خالل المستهدف للمستوء السه  سعر يصل أن ونتوقع ، للسه  الحالي السعر فوق٪ 10 على يزيد المستهدف سعرنا:  Overweight "المراكز زيادة"

 . شهرا 9-6 فترة خالل الحالي السه  سعر فوق٪ 10 و الحالي السه  سعر دون٪ 10 بين يتراوح مستوء عند السه  سعر يستقر أن نتوقع:    Neutral "المراكز على المحافظة"

 .شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوء على السه  سعر يصل أن ونتوقع ، للسه  الحالي السعر مستوء دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

 عتد  جيتد بشتكل تبترر أسباب هناك تكون وقد.  السعر لهذا مماثال بالضرورة يكون ال قد ولكن ، المعني للسه  المقدرة العادلة للقيمة مطابقا السعر هذا يكون قد:  Target price "المستهدف السعر"

 األستباب ونشترح ، السته  لتذلك المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقو  ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة على األسه  من سه  سعر يصل أن احتمال
 .بذلك للقيا  دفعتنا التي

 وزيتجتا المعنيتة للشتركة التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت عذا أو ، الخارجيتة العوامل من وغيرها االقتصادية واالتجاهات عا  بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى
 .توقعاتنا مستوء دون أو
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