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

 

 أعلى من الحالي %5.1+  49.50 المستهدف السعر
 28/10/2018 بتاريخ 47.10 السعر الحالي

     

 زيادة المراكز  المحافظة على المراكز  تخفيض المراكز
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 باحاألر

(SARmn) 2017 2018e 2019e

Revenue 12,086     15,256       18,323       

Y-o-Y 27.7% 26.2% 20.1%

Gross profit 3,932        5,784         6,994         

Gross margin 32.5% 37.9% 38.2%

Net profit 715           2,111         2,203         

Y-o-Y NM 195.4% 4.3%

Net margin 5.9% 13.8% 12.0%

EPS (SAR) 0.61          1.81            1.89            

EBITDA 5,248        8,011         8,810         

EV/EBITDA 21.0x 12.9x 11.8x 

 المالية والراجحي, الشركة معلومات: المصدر

بحوثإدارة ال  
Pritish K. Devassy, CFA  

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

  (معادن) السعودية للتعدين شركةلا

ا مع التقديرات؛ أبقينا على أرباح الربع الثالث متوافقة كثير
 سعرنا المستهدف للسهم

متوافقة كثيرا مع تقديراتنا اذ تجاوزت االيرادات وصافي الربح تقديراتنا  جاءت أرباح معادن للربع الثالث

%، على التوالي. وقد نمت تكاليف االنتاج الكلية بمعدل أبطأ من تقديراتنا على أساس ربعي، 2.5% و 1.1بنسبة

ج عن ذلك مما عوض عن مصروفات البيع والمصروفات العمومية واالدارية التي كانت أعلى من التوقعات، ونت

مليون لاير(. وفي الفترة القادمة، نتوقع أن تظل أسعار  56أن جاء الربح التشغيلي قريبا من تقديراتنا )أعلى بمقدار 

السلع بدون تغيير خالل األرباع القادمة، ما عدا أسعار الذهب واأللومنيوم، التي ربما تظل منخفضة بسبب 

 معادن نمو لفرص االيجابية نظرتنا على أبقينا لمخاوف التجارية. وقدالمخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة وا

انتاجهما ومن المحتمل  زيادة في التدوير اعادة ومصنع للفوسفات الشمال وعد مصنعي الستمرار نظرا البعيد للمدى

 سعرنا وعلى ابقالس تقديرنا على أبقينا فقد لذلك، أن يبدأ المصنعان انتاجهما التجاري في المدى القريب. ووفقا

 بأوزان تمزج تقييم طريقة على بناء للسهم لاير 41.3 عند رئيسي تقييم) لاير 49.5 عند الشركة لسهم المستهدف

 بحلول مرة 13.7 تبلغ EBITDA/شركة قيمة -النسبي التقييم وطريقة المخصوم النقدي التدفق طريقة بين متساوية

وكان سهم معادن قد  (.ومسرة بمنصورة الذهب ومناجم الثالث لمصنعل للسهم لاير 8.2 تبلغ تقديرية قيمة+ 2022

% تقريبا خالل األشهر الثالثة السابقة، وعليه فقد رفعنا تصنيفنا للشركة الى محايد ) خفض 18انخفض بنسبة 

 بمار مبيعات أحجام الى التقديرات، عن السهم سعر الرتفاع الرئيسية المخاطر تعزى أن المراكز سابقا(. ويمكن

 الضعيفة السلع أسعار تمثل أن يمكن بينما النقدية، التكاليف في كبير انخفاض وحدوث التوقعات من أعلى تأتي

 السعودية، البنوك بين االقراض أسعار في ارتفاع حدوث وكذلك النقدية التكاليف في متوقع غير ارتفاع وحدوث

 .السهم سعر انخفاض الحتمال رئيسية عوامل

 2018 ثالثارباح معادن للربع ال مختصر 1الشكل  

(SAR mn)
 Q3 

2017 

 Q2 

2018 

 Q3 

2018 
Y-o-Y Q-o-Q

 ARC 

est 
 Comments 

Revenue 3,140 3,414 3,396 8.2% -0.5% 3,360
Largely in-line with our (SAR3,360mn) and consensus 

(SAR3,374mn) estimates.

Gross profit 831 1,318 1,265 52.3% -4.0% 1,196 Slightly beat to our estimate, largely due to lower production costs.

Gross margin 26.5% 38.6% 37.3% 35.6%

Operating profit 614 1,045 973 58.4% -6.9% 918 Higher-than-expected SG&A capped the beat at the operating level.

Operating margin 20% 31% 29% 27%

Net profit (before minority) 263 630 519 97.5% -17.6% 492

Net profit (after minority) 243 518 415 70.8% -19.9% 405

Better-than-expected equity income partially offset the steep rise in 

financial expenses, helping the net income to come broadly in-line 

with our (SAR405mn) and consensus (SAR427mn) estimates.

Net margin 8% 18% 15% 15%  
   Source: Company data, Al Rajhi Capital 

 النقاط الرئيسية المستنتجة من نتائج الربع الثالث: 

  بينما استمر انتاج/ مبيعات الذهب في االرتفاع على أساس سنوي في الربع الثالث، فقد انخفض للربع الثالث

ؤ في معدل نمو االنتاج في مناجم الشركة ) باستثناء منجم الضويحي( في على التوالي، مما يشير الى تباط

 في الربع الثالث(. %15ظل أسعار الذهب الضعيفة والتكاليف النقدية المرتفعة )+

  ارتفعت التكاليف المالية بشكل ملحوظ في الربع الثالث، ويعزى ذلك الى تكاليف اعادة هيكلة لمرة واحدة

ي الربع الثالث. بيد أن تأثير ذلك قد تم التعويض عنه جزئيا نتيجة لتحقق ارتفاع كبير مليون لاير ف 90بلغت 

 في األرباح من استثمارات أخرى، مدعومة بزيادة حجم المبيعات.

 +( على 6-% على أساس ربعي( في ظل أسعار األلمونيوم الضعيفة ) 3أدى ارتفاع أسعار األمونيا %

م على منتجي األلمونيوم، رغما عن أننا الحظنا أن معادن قد ظلت غير أساس ربعي( الى التأثير بشكل عا

 متأثرة بذلك من خالل تكامل عملياتها ونشاطات انتاجها بشكل تام. 

  استمرت الشركة في فرض تكاليف طاقة متبعة الطرق المحاسبية القديمة نظرا ألن محطات توليد الطاقة لم

اص. إننا نتوقع أن تبدأ الشركة في تشعيل واستخدام محطات الطاقة يبدأ بعد تشغيلها الستخدام الشركة الخ

 ، وبعد ذلك ستبدأ في حساب التكاليف الكاملة للطاقة.  2019بحلول النصف األول من 
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 2 فضال راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير إخالء من المسؤولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ون تغيير للربع الرابع : ظلت أسعار السلع ) باستثناء األمونيا( في معظمها بد معظم أسعار السلع ظلت بدون تغيير

حتى تاريخه وظل متوسط أسعار الذهب واأللومنيوم مستقرا في الغالب. وسجل متوسط أسعار ثنائي فوسفات 

% تقريبا على أساس ربعي في الربع الرابع، بينما ارتفع متوسط أسعار النحاس بنسبة 2األمونيوم، انخفاضا بنسبة 

استمرت أسعار األمونيا في ارتفاعها، اذ سجلت ارتفاعا بنسبة تجاوزت  % تقريبا . وفي الوقت ذاته،2طفيفة بلغت 

% على أساس ربعي، رغما عن أنها يمكن أن تنخفض في النصف الثاني من هذا الربع، بسبب الموسم 11

المنخفض. ومع األخذ في االعتبار تنامي حالة عدم التيقن حول المخاوف من الحرب التجارية وانخفاض العملة 

الدوالر األمريكي في أسواق الفوسفات الرئيسية، فقد استمرينا في توقع عدم تغير أسعار السلع ) ما عدا  مقابل

 .2019األمونيا( في الربع الرابع قبل أن تنخفض في الربع األول 

 2018 ثالثمختصر الطاقة االنتاجية لمعادن في الربع ال 2الشكل 
Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Y-o-Y Q-o-Q ARC est

Gold ('000 ounce) 71 70 78 114 118 103 98 25.6% -4.9% 110

Phosphate

Ammonium phosphate fertilizer ('000 tons) 721 668 744 726 753 789 770 3.5% -2.4% 750

Ammonia ('000 tons) 600 555 620 549 599 507 524 -15.5% 3.4% 533

MPC 314 256 313 316 370 NA NA NA NA 313

WAS 286 299 307 233 229 NA NA NA NA 220

Aluminium

Alumina ('000 tons) 369 349 363 374 389 455 466 28.4% 2.4% 450

Primary aluminium ('000 tons) 228 219 240 229 233 236 236 -1.7% 0.0% 236  
   Source: Company data, Al Rajhi Capital 

 2018 ثالثمختصر بيانات المبيعات لمعادن في الربع ال 3الشكل 
Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Y-o-Y Q-o-Q ARC est

Gold ('000 ounce) 70 69 79 115 118 103 98 24.4% -4.9% 110

Phosphate

Ammonium phosphate fertilizer ('000 tons) 637 733 770 667 728 750 760 -1.3% 1.3% 750

Ammonia ('000 tons) 467 393 490 311 354 301 337 -31.2% 12.0% 338

MPC 152 111 179 149 125 107 119 -33.5% 11.2% 118

WAS 315 282 311 162 229 194 218 -29.9% 12.4% 220

Aluminium

Alumina ('000 tons) 30 0 0 0 63 63 91 NA 44.4% 60

Primary aluminium ('000 tons) - external 176 155 178 174 163 151 140 -21.3% -7.3% 151  
   Source: Company data, Al Rajhi Capital. NA: The company did not report external sales volume for Q3 2017. 

خذين في االعتبار لقد ظلت نظرتنا ايجابية حول فرص النمو للمدى البعيد لشركة معادن ، ا :التقييم والمخاطر

النتائج االيجابية المحتمل تحقيقها من مشاريعها المستقبلية، التي ربما تستغرق عدة سنوات لتؤتي ثمارها بالكامل. 

عالوة على ذلك، فان مصنع وعد الشمال للفوسفات ومصنع درفلة األلمونيوم، مستمران في رفع انتاجهما وفقا 

. اننا نعتقد أن أداء الشركة للمدى القريب 2018نتاج التجاري في الربع الرابع للفترة التجريبية ويتوقع أن يبدءا اال

سوف يعتمد على زيادة االنتاج أكثر، مدعوما بمصنع وعد الشمال للفوسفات، ومصنع درفلة األلمونيوم. و نتوقع 

ت الضغوط للتحكم كذلك أن تظل أسعار السلع بدون تغيير في معظمها في المدى القريب، مما سيجعل الشركة تح

في تكاليفها النقدية، وخاصة ما يتعلق منها بالذهب. وبعد نتائج الربع الثالث التي جاءت متوافقة بدرجة كبيرة مع 

التقديرات، فقد أبقينا على تقديراتنا المستقبلية، وبناء على ذلك أبقينا على تقديرنا  للقيمة العادلة ) للشركات القائمة( 

م بناء على طريقة تجمع بأوزان متساوية بين طريقة التدفق النقدي المخصوم وطريقة التقييم لاير للسه 41.3عند 

مرة  13.7تبلغ  EBITDAالنسبي. وبالنسبة لطريقة التقييم النسبي، فقد طبقنا مكرر تقييم نهائي بنسبة قيمة شركة/ 

 /وسط مرجح لقيمة شركة(، والتي توصلنا اليها باستخدام مت2022التقديرية حتى  EBITDA)  لقيمة 

EBITDA  مرة  1.5للشركات المماثلة ) األوزان بناء على أوزان قطاعات األعمال(. وقد طبقنا عامل تعديل يبلغ

للشركات المماثلة لألخذ في االعتبار الفرق في  EBITDA /شركة ) ال يتغير( لمتوسط مكرر التقييم قيمة

المال لشركة معادن ، مقارنة بالشركات المماثلة. وكانت  الضرائب وانخفاض المتوسط المرجح لتكلفة رأس

( مما 2025تقديراتنا للقيمة النهائية بناء على متوسط مكرر التقييم للشركات النظيرة لفترة نهائية ) السنة النهائية 

 ة.يعني ضمنا أن الشركة سوف تتمكن من ممارسة نشاط التعدين عند المستوى الحالي حتى بعد السنة النهائي

لاير/السهم. وبناء على رسملة الشركة  8.2كما قمنا أيضا بإضافة األقيام التقديرية للمشاريع المستقبلية عند مستوى 

في السوق/االنتاج السنوي، فان مشروع الفوسفات الثالث ) الذي أرست الشركة من أجله عقد تصميم وشراء وتشييد 

EPC  مليار لاير على شركة ديلم 3.35بقيمة تبلغ Daelim  مليون طن  1.1لتشييد مصنع لألمونيا بطاقة تبلغ

لاير/السهم الى سعر السهم. أما المشاريع الجديدة المرتبطة بتعدين الذهب مثل  4.0سنويا( ربما يضيف حوالي 

لاير/ السهم باستخدام  4.2مشاريع منصورة /مسرة التي ال تزال في مرحلة دراسة الجدوى، فربما تضيف حتى 

لاير  8.2لاير للسهم + 41.3لاير ) 49.5عيار. وعليه، فقد توصلنا الى  سعرنا المستهدف للسهم عند ذات الم

لاير، فان سهم الشركة يتداول حاليا  49.5للمشاريع المستقبلية(. وعند مستوى سعرنا المستهدف للسهم الذي يبلغ 

و  2018لعامي  EBITDAلتقديراتنا لقيمة مرة  12.1مرة و 13.3يبلغ EBITDA عند مكر قيمة شركة/

 ، على التوالي.2019

الى ارتفاع حجم المبيعات، أسعار  ويمكن أن تعزى المخاطر الرئيسية التي ربما تؤدي الى ارتفاع سعر السهم،

ن تمثل السلع وحدوث تكاليف نقدية وتكاليف مواد أقل من التوقعات  ) الكبريت، ألومينا الفحم، الفحم(، بينما يمكن أ

أسعار السلع الضعيفة، التكاليف النقدية بأعلى من التوقعات، أسعار المدخالت الرئيسية، ارتفاع سعر االقراض بين 

البنوك السعودية )السايبور(، وتأخير الجداول الزمنية لإلنتاج، المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تتسبب في انخفاض 

سعر السهم
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 3 راجع وثيقة اإلخالء من المسؤولية في نهاية التقرير فضال إخالء من المسؤولية

 ح عن معلومات إضافية ألغراض أبحاث األسهم اإلخالء من المسئولية واإلفصا

 المسئولية من خالءا
ء شتركة الراجحتي الماليتة وال يجتوز إعتادة توزيعهتا أو إعتادة أعدت وثيقة البحث هذه من قبل شركة الراجحي المالية "الراجحي المالية" ، الرياض ، المملكة العربية السعودية لالستتخدام العتام متن عمتال

الع عليها يعتبتر بمثابتة موافقتة متن جتانبكم علتى صاح عنها ، كليا أو جزئيا ، أو بأي شكل أو طريقة ، دون موافقة كتابية صريحة من شركة الراجحي المالية. إن استالم هذه الوثيقة واإلطإرسالها أو اإلف
جات أو معلومات قبل نشر تلك المعلومات للعموم من جانب شركة الراجحي المالية.  وقتد تتم الحصتول عدم إعادة توزيع أو إعادة إرسال أو اإلفصاح لآلخرين عما تتضمنه من محتويات وآراء ، واستنتا

ضتمنية( بشتأن  أو ية ال تقدم أية إقرارات أو ضمانات )صتريحةعلى المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر عامة مختلفة يعتقد أنها معلومات موثوقة لكننا ال نضمن دقتها.  وشركة الراجحي المال
ر مضللة  أو أنها تصلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هتذه إنمتا البيانات والمعلومات المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غي

في هذه الوثيقة يشكل عرضا أو دعتوة لتقتديم عترض لشتراء أو بيتع أي أوراق ماليتة أو غيرهتا متن المنتجتات االستتثمارية ذات الصتلة  تقدم معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد
ستتثمارية أو الوضتع المتالي أو االحتياجتات بتار األهتداف االبتلك األوراق المالية أو االستثمارات.  وليس الغرض من هتذه الوثيقتة تقتديم مشتورة شخصتية فتي مجتال االستتثمار كمتا أنهتا ال تأختذ فتي االعت

 المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.

ا أو ستتثمار آختر أو أيتة استتراتيجيات استتثمار جترت مناقشتتهينبغي للمستثمرين السعي للحصول على المشورة المالية أو القانونيتة أو الضتريبية بشتأن متدى مالءمتة االستتثمار فتي أي أوراق ماليتة ، أو ا
حقتق.  كتذلك ينبغتي للمستتثمرين مالحظتة أن التدخل متن أوراق ماليتة متن التوصية بها في هذه الوثيقة ، وينبغي للمستثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المستقبلية الوارد في هتذه الوثيقتة قتد ال تت

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

فتي األوراق الماليتة للجهتة أو الجهتات المصتدرة لتلتك األوراق لشركة الراجحي المالية أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر من الشركات الفرعية التابعة لهتا )بمتا فتي ذلتك محللتي البحتوث( مصتلحة ماليتة 
شتتقات ، أو غيرهتا متن ، بما فتي ذلتك المراكتز طويلتة أو قصتيرة األجتل فتي األوراق الماليتة ، وخيتارات شتراء األستهم أو العقتود ااجلتة أو الخيتارات األخترى أو الم المالية أو االستثمارات ذات العالقة

فية االستتثمارية أو غيرهتا متن الختدمات  أو الستعي لتتأمين الختدمات المصترفية األدوات المالية.  كما يجوز لشركة الراجحي المالية أو الشركات التابعة لها أن تقوم من وقت اخر بأداء الخدمات المصتر
ذلك الشركات التابعة لها وموظفيهتا ، ال تكتون مستئولة عتن  االستثمارية أو غيرها من األعمال من أي شركة من الشركات المذكورة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وشركة الراجحي المالية ، بما في

 ذه الوثيقة من وثائق البحث.ر مباشرة أو غير مباشرة أو أي خسارة أو أضرار  أخرى قد تنشأ ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، من أي استخدام للمعلومات الواردة في هأي أضرا

تتحمتل أي مستؤولية عتن تحتديث المعلومتات التواردة فتي هتذه الوثيقتة متن وثتائق  تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيهتا للتغييتر دون إشتعار مستبق.  وشتركة الراجحتي الماليتة ال
أن هتذه الوثيقتة متن وثتائق البحتث ليستت موجهتة إلتى أو معتدة البحث.  وال يجوز تغيير أو استنساخ أو إرسال أو توزيع هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شكل أو بتأي وستيلة. كمتا يراعتى 

ثل هذا التوزيتع أو النشتر أو تتوافر أو استتخدام هتذه و الستخدامها من قبل أي شخص أو كيان سواء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو بلد أو أية والية قضائية أخرى ، حيثما يكون مللتوزيع أ
 تسجيل أو استيفاء أي شرط من شروط الترخيص ضمن ذلك البلد أو تلك الوالية القضائية.الوثيقة مخالفا للقانون أو يتطلب من شركة الراجحي المالية أو أي من فروعها القيام بأي 

   المالية الراجحي شركة في التصنيف نظام شرح

 وعتدد الماليتة الشتركات أستهم باستتثناء يتهتاتغط إطار في األسهم لجميع المحتمل االنخفاض أو المطلق الصعودي االتجاه أساس على طبقات ثالث من مكون تصنيف نظام المالية الراجحي شركة تستخدم
 :  اإلسالمية الشريعة بأحكام الملتزمة غير األخرى الشركات من قليل

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

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

 .شهرا 9-6 فترة خالل المستهدف المستوى إلى السهم سعر يصل نأ ونتوقع ، للسهم الحالي السعر مستوى دون٪ 10 من أكثر المستهدف سعرنا يكون:  Underweight "المراكز تخفيض"

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

 األستباب ونشترح ، الستهم لتذلك المقتدرة العادلة القيمة عن يختلف مستهدف سعر بتحديد نقوم ، الحالة هذه مثل وفي.  الزمني أفقنا ضمن المحددة العادلة القيمة إلى األسهم من سهم سعر يصل أن احتمال
 .بذلك للقيام دفعتنا التي

 يتجتاوز المعنيتة للشتركة التشتغيلي األداء أو األربتاح كانتت إذا أو ، الخارجيتة العوامل من وغيرها االقتصادية تواالتجاها عام بوجه السوق ألوضاع يخضع مستهدف سعر أي تحقيق أن مالحظة يرجى
 .توقعاتنا مستوى دون أو
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