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 قطاع االستثمار الصناعي

 معادن

مليييون رييا   011أظهرت القوائم المالية لشركة معادن تحقيق الشركة لخسارة صافية قدرها 

نيحيو  8106، بينما بلغت الخسائر في الربع المقيابيم مين عيام 8102في الربع األخير من عام 

مليون رييا  فيي  812مليون ريا ، تقدر االشارة إلى ان الشركة حققت ربحًا صافيا قدره  121

ميليييون رييا  ميقيابيم خسيارة  207، وبذلك بلغت األرباح السنويية 8102الربع الثالث من عام 

 .8106مليون ريا  في عام  00صافية تبلغ 

جاءت خسائر الربع األخير مخالفة للتوقعات بسبب بنود غير اعيتييياديية فيي اليربيع اليرابيع حيييث 

 211مليون بينما بلغ متوسط توقعات اليميحيليلييين نيحيو  283توقعنا تحقيق ربحًا صافيا قدره 

 مليون ريا .

رغيم ارتيفياع  -8102ترجع الخسارة الكبيرة التي تكبدتها الشيركية خيا  اليربيع األخييير مين عيام 

إلى عدة عوامم أهمها )أ( االنيخيفياي فيي اليقيييمية اليعيادلية —% 26ايرادات الشركة بنسبة 

مليون ريا ، وتقيدر االشيارة إليى أن ميوجيودات  116لموجودات شركة معادن للدرفلة بمبلغ 

، )ب( زييادة 8106مليون رييا  فيي اليربيع األخييير عيام  766الشركة تم تخفيضها أيضًا بمبلغ 

مليون ريا  ويرجع ذليك  702مليون ريا  في الربع المقابم إلى  822مصروفات التمويم من 

إلى تسجيم مصروفات التمويم للتوسعات التي دخليت حيييل الينيشياا اليتيجيارة فيي قيائيمية 

الدخم بدال من رأسمالتها في قائمة المركل المالي، فضا عين تيكياليييب اسيتيبيدا  اليقيروي 

 28ميليييون رييا  إليى  82القائمة لشركة معادن لأللمنيوم )ج( زيادة مبلغ الضريبة واللكاة من 

 مليون ريا .

% فيقيط حيييث ان 8.2، ارتفعت الميبيييعيات بينيسيبية 8102بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 

الليادة في األسعار قابلها انخفاي في الكميات المباعة مين األسيميدة واألليومينيييوم، فيي 

المقابم فقد تأثر األداء بنفس العوامم الثاث المذكورة باألعلى إذ زادت ميخيصيصيات اليلكياة 

 221مليون ريا  بينما زادت مصروفات اليتيميوييم مين  28مليون ريا  إلى  81والضرائب من 

 مليون ريا .  702مليون ريا  إلى 

، تحسنت متوسط فوسفات األمونيوم بشكم ملحيو  حيييث 8102خا  الربع األخير من عام 

أن الصين انتهجت سياسات بيئية أكثر تشددًا ونتي  عينيهيا انيخيفياي فيي مسيتيوييات االنيتياج 

خاصة في الربع األخير من العام فضا اشتداد مستويات اليطيليب فيي اليهينيد بياليتيوازة ميع 

ارتفاع تكلفة االنتاج عالميًا، وذلك رغم أن الطاقات االنتاجية اليجيدييدة تيغيطيت عيليى أسيعيار 

األسمدة في فترات سابقة من العام،  السياسات الصينية الجديدة لمحاربة التليوث كيان ليهيا 

أيضًا أثر إيجابي على أسعار األلومنيوم والنحاس، في اليميقيابيم فيقيد شيهيد اليطيليب عيليى 

األلومنيوم والنحاس تحسنا ملحوظيا بيفيضيم تيحيسين االقيتيصياد اليعياليميي وتيراجيع اليدوالر 

األمريكي عالميًا، واستفاد منتجو النحاس بصورة خياصية مين زييادة اليطيليب عيليى السيييارات 

ليكينيهيا  8102الكهربائية ، بينما تراجعت أسعار الذهب بالميقيارنية ميع اليربيع اليثياليث مين عيام 

 . 8106تحسنت عن الربع المقابم عام 

، بدأت الشركة التشغيم التجارة لمصنع األمونيا التيابيع ليميشيروع وعيد  8102في بداية يناير 

الشما ، ويقترب مصنع ثنائي فوسفات األمونيوم من التيشيغيييم اليتيجيارة، وبيذليك تيكيون 

المشروعات الرئيسية للشركة في كافة القطاعات قد دخلت او اقتربت من  حيييل اليتيشيغيييم  

من المتوقع أن ينعكس ذلك ايجابيًا على أداء الشركة خا  الفترة المقبلة وإن كنيا نيتيوقيع أن 

يصاحب ذلك ارتفاع مصروفات استهاك الموجودات ومصروفات التمويم، على اليرغيم مين 

على خلفية بنود غيير ميتيكيررة إال  8102تحقيق الشركة لخسائر كبيرة خا  الربع األخير من عام 

ريا  للسهم حيث نعتقد أن سوق السيليع حياليييًا فيي  71أننا نرفع تقيمنا لسهم الشركة إلى 

دورة صعود تفوق المتوقع مسبقًا وهو ما سينعكس ايجابيييًا عيليى أداء الشيركية خيا  عيام 

8102. 

 CFAأحمد هنداوى، 

 محلم مالي أو 

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 للتواصم مع ادارة االبحاث :

 تركي فدعق

 مدير األبحاث والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التوصية
 71.11 القيمة العادلة )ريا (

 70.31 )ريا ( 8102فبراير 6السعر كما في 

 %2.21- العائد المتوقع

  بيانات الشركة

 SE.0800 رمل تداو 

 72.01 أسبوع )ريا ( 78أعلى سعر لي 

 23.11 أسبوع )ريا ( 78أدنى سعر لي 

 1.82% التغير من أو  العام

 622 أشهر )ألب سهم( 2متوسط حجم التداو  لي 

 638 61 الرسملة السوقية )مليون ريا (

 027 06 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 062.7 0 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(7كبار المساهمين )أكثر من 

 13.33% صندوق االستثمارات العامة

 2.32% المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 2.17% المؤسسة العامة للتقاعد

 8107A 8106A 8102A 8102F ديسمبر  -نهاية العام المالي 

قيمه المنشأة /هامش الربح قبم مصروفات التمويم 

 واإلطفاء واالستهاك والضرائب واللكاة 
83.7 21.8 81.7 01.1 

 2.8 3.1 00.2 3.2 قيمه المنشأة /االيرادات

 n/a 27.8 20.2 011.6 مضاعب الربحية

%1.1 عائد التوزيع   1.1%  1.1%  1.2%  

 8.8 8.2 8.1 8.8 مضاعب القيمة الدفترية

 1.1 7.1 6.1 7.6 مضاعب االيرادات

%0.7 نمو االيرادات  -02.2%  82.8%  87.0%  

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث الباد 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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 التغير السنوة 8106  8102  

    قطاع الفوسفات

 7% 626 8 212 8 ثنائي فوسفات األمونيا

 )02%( 207 730 األمونيا )شركة معادن للفوسفات(

 - - 0121 األمونيا )شركة معادن وعد الشما  للفوسفات(

    قطاع األلمنيوم

 - - 21 ألومينا

 )87%( 220 672 األلمنيوم األولي

    قطاع المعادن األساسية والثمينة

 12% 81.2 22.6 النحاس

 12% 887 222 الذهب )ألب أوقية(

 المجموع اإلدارة العامة الذهب ومعان األساس األلمنيوم الفوسفات 

           8102عام 

 126 08 - 732 0 128 7 160 7 المبيعات

 207 )861( 702 )022( 611 صافي الدخم

 6% - 28% )1%( 08% العائد على المبيعات

 002 37 102 7 830 1 370 23 268 17 إجمالي الموجودات

       

      8106عام 

 161 3 - 113 0 813 1 067 1 المبيعات

 )00( )061( 020 )21( 017 صافي الدخم

 )1.08%( - 08% )8%( 2% العائد على المبيعات

 012 31 382 2 022 1 223 11 661 17 إجمالي الموجودات

 Q1 8102 Q1 8106 YoY Q2 8102 QoQ السعر الحالي  

%88.8 832 262 108 ثنائي فوسفات األمونيا )طن(   210 6.17%  

%77.2 801 282 221 األمونيا )طن(  022 23%  

%86.6 0207 020 8 882 8 األلمنيوم )طن(  0328 01.0%  

%17.1 268 1 388 6 168 2 النحاس )طن(  7 271 81.2%  

%2.1 0028 820 0 217 0 الذهب )أوقية(  0 212 -8.0%  

 متوسط أسعار المنتجات )دوالر أمريكي(

 ملخص المبيعات )ألب طن( 

 ملخص قطاعات األعما  )مليون ريا ( 
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 األمونيا )دوالر للطن( ثنائي فوسفات األمونيوم )دوالر للطن(

 الذهب )دوالر لألوقية( األلمنيوم )دوالر للطن(

 أسعار بعض منتجات الشركة 

 النحاس )دوالر للطن(

 المصدر: بلومبيرج
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 نهائية للقوائم المالية.ال قد تختلب طريقة عري بيانات القوائم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ولكن ال تأثير من هذا االختاف على النتيجة

 للسنوات وفقا لمعايير المحاسبة السعودية.  8107و 8101* تم عري القوائم المالية  لعامي 

 المصدر: القوائم المالية للشركة، تقديرات أبحاث الباد المالية

 *8101A 8107A 8106A 8102A 8102F قائمة الدخم )مليون ريا (

 002 07 126 08 711 3 376 01 238 01 مبيعات 

 266 6 210 7 330 1 871 6 072 6 تكلفة المبيعات 

 822 0 161 0 221 0 162 0 123 0 مصروفات تشغيلية أخرى بالصافي

 701 2 827 7 023 2 612 2 761 2 الربح قبم مصروفات التمويم واالستهاك واإلطفاء والضرائب واللكاة

هامش الربح قبم مصروفات التمويم واالستهاك واإلطفاء والضرائب 
%22.1 واللكاة  22.8%  22.1%  12.2%  13.2%  

 263 2 271 8 703 8 281 8 762 0 االهاكات واالستهاكات واالستنفاذات 

 017 1 127 8 602 217 0 332 0 الربح التشغيلى 

%02.7 هامش الربح التشغيلي   00.3%  6.1%  81.0%  82.1%  

838- صافي مصروفات التمويم  -107  -223  -0 723  -0 201  

87- دخم استثمار  -38  1 018 012 

67- 22 76 018 أخرى   -20  

23- 271 220 0 الربح قبم اللكاة والضريبة   322 8 272 

 882 013 73 16 11 اللكاة والضريبة 

012- 212 222 0 صافى الدخم قبم حقوق األقلية   221 8 022 

022- 812 223 حقوق االقلية   21 023 

00- 617 272 0 صافى الدخم    207 0 311 

%08.6 العائد على المبيعات   7.7%  -1.0%  7.3%  08.3%  

      

 *8101A 8107A 8106A 8102A 8102F قائمة المركل المالي )مليون ريا (

  222 6  738 6  120 2  812 7  132 08 النقدية واستثمارات قصيرة األجم

  718 8  111 8  822 0  878 0  817 0 ذمم مدينة 

  887 1  126 2  163 2  318 8  110 8 المخلون 

  037  076  010  363  822 أخرى 

  236 02  021 08  762 00  221 01  106 06 اجمالى الموجودات قصيرة األجم 

            

  602 26  713 72  216 70  628 26  226 22 صافى الموجودات الثابتة وموجودات تعدين 

  708 0  113 86  027 83  626 11  873 82 مشروعات تحت التنفيذ

  202  216  221  102  173 موجودات غير ملموسة 

  278 8  683 8  207 0  822 0  128 8 أخرى 

  811 20  322 28  721 28  112 23  087 62 اجمالى الموجودات طويلة األجم 

  337 31  002 37  012 31  222 23  710 21 إجمالى الموجودات 

            

  817 8  037 2  272 8  020 8  721 0 الدين قصير األجم والمستحق من الدين طويم األجم 

  232 8  206 8  818 8  201 0  127 8 ذمم دائنة 

  802 8  321 0  683 8  780 1  772 8 مصروفات مستحقة 

  822  813  082  23  33 أخرى 

  618 2  221 2  200 2  710 2  862 6 مطلوبات قصيرة األجم 

            

  136 12  210 71  223 71  862 12  222 12 دين طويم األجم

  322 0  262 0  812 8  107 8  823 0 مطلوبات غير جارية 

  721 2  128 2  231 2  132 2  281 6 حقوق ملكية غير مسيطرة

  118 82  132 86  218 87  832 82  632 86 حقوق المساهمين 

  337 31  002 37  012 31  222 23  710 21 اجمالى المطلوبات وحقوق المساهمين 
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 شرح نظام التصنيب في الباد المالية

اوة على ذلك، يقوم نظام التقييم وع تستخدم الباد المالية هيكم التقييم الخاص بها من ثاث طبقات وتعتمد التوصيات على البيانات الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون.

 الهبوا./ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة تمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء على سعر اإلغاق ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %.01القيمة العادلة تليد على السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.01القيمة العادلة تليد أو تقم عن السعر الحالي بأقم من    حياد:

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

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مليد من التحليم أو البيانات أو قوائم مالية تفصيلية أو وجود تغيير جوهرة في أداء الشركة أو تغير تحت المراجعة:

 السوق أو أية أسباب أخرى خاصة بأبحاث الباد المالية.

 

 الباد المالية
 

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

 3222 – 812 – 00 – 366+ اإلدارة العامة:

 1110 – 006 – 211 الهاتب المجاني:

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

 6821 – 831 – 11 – 966+  هاتب:

 
 

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

 6873 – 831 – 11 – 966+  هاتب:
 

 
 
 

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

 6871 – 831 – 11 – 966+  هاتب:

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

 

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

 6821 – 831 – 11 – 966+  هاتب:

 

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

 6876 – 831 – 11 – 966+  هاتب:

 إخاء المسؤولية

لييية وميدييرييهيا وميوظيفيييهيا ال ليميابذلت شركة الباد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البياد ا

 .عن ذلكجة يقدمون أة تمانات أو تعهدات صراحة أو تمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أة مسؤولية قانونية نات

األغيراي دون اليميوافيقية اليخيطييية  مين ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسا  هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألة شخص آخر أو نشره كليًا أو جيلئيييًا ألة غيري 

  .المسبقة من شركة الباد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكم توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثمارة.

 .يعتبر أة إجراء استثمارة يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جلئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سيتيشيار اسيتيثيميارة ميؤهيم قيبيم ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أة إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبا. لذلك فإننا نينيصيح بياليرجيوع إلي

 .االستثمار في مثم هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة الباد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 12011–22تصريح هيئة السوق المالية رقم 

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

