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 قطاع االستثمار الصناعي

 معادن

حققت شركة التعدين العربية السعودية )معادن(  نتااجاق قاوياة اارل الارباع األول مان الاعاا  

مليون ريال، وبذلك ارتفعت األرباح الصاافاياة اارل  838الحالي حيث سجلت ربحًا صافيًا قدره 

% عن الربع المقابل من العا  الماضي بينما حققت الشركة اساجر تبالا  038الربع األول بنحو 

مليون ريال في الربع السابق جراء االنخفاض في القيمة الاعاادلاة لاباعاج الاماوجاودا   001

 مليون ريال. 744بمبل  

% عان 38مالاياون رياال عل ععالا  باناحاو  3,187بلغت مبيعا  الشركة ارل الربع األول نحو 

الفترة المقابلة جراء ارتفاع متوسط السعر المحقق لجميع ماناتاجاا  الشاركاة فزار عان  ياادة 

الكمية المباعة لجميع المنتجا  عدا األلومناياو  األولا  واألماوناياا، ويارجاع االناخافااض فاي 

مبيعا  األمونيا إل  توجيه جانب من االنتاج الي وحادة اناتااج فاوسافاا  األماوناياو  الاتااباع 

 لمشروع وعد الشمال والذل يقترب من الداول في حيز التشغيل التجارل.

% بفزل الاتاحاسان فاي عساعاار 83عل  عساس قطاعي، ارتفعت مبيعا  قطاع األسمدة با 

البيع و يادة مبيعا  ثناجي فوسفا  األمونيو  وعوض ذلك تراجع كاماياة األماوناياا الامابااعاة 

% لتحسن مستويا  االسعار و ياادة 88%، و اد  مبيعا  قطاع األلمونيو  بنسبة 87بنحو 

علا  عوقاياة  008% لاتابالا  86مبيعا  األلومينا، بينما شهد  مبيعا  الذهب نموًا كبيرًا بل  

 .ونتق ذلك عن  يادة انتاج منجم الدويحي

منذ النص  الثاني من العا  الماضي تحسن متوسط عسعار فوسفاا  األماوناياو  بشاكال  

ملحوظ حيث عن الصين انتهجت سياسا  بيئية عكثر تشددًا ونتق عنها قاياود عالا  مساتاوياا  

%، لاكان 08بعد رفع دعم االسامادة باناحاو  االنتاج فزر اشتداد مستويا  الطلب في الهند

بالتوا ل ارتفعت تكلفة االنتاج عالميًا، لكن قد يكون هناك ضغوطًا علا  مساتاوياا  األساعاار 

 في نهاية العا  جراء داول طاقا  انتاجية جديدة.

من جهة اارى، ساهمت السياسا  الصينية الجديدة لمحاربة التالاوأ عيزاًا فاي دعام عساعاار 

األلومنيو  والنحاس، من المتوقع عن يكون هناك عجزًا في قاطااع األلاوماناياو  اارل الاعاا  

الحالي قد يصل إل  مليون طن رغم وجود فاجج في الصين وياتاوقاع كاذلاك ناماو الاطالاب 

% ارل العا  الحالي، فاي ساوا الاناحااس مان 1.81% و7.81العالمي من األلومنيو  بين 

باياناماا تشايار  8008ال  طن ارل عا   70المتوقع عن يتوا ن السوا بفاجج بسيط يبل  نحو 

 عل  طن ارل العا  المقبل.  330التوقعا  إل  عجز يبل  

% اارل الارباع األول لاياساجال 4فيما يتعلق بالذهب، تراجع الطلب عل  المعدن الثمين بنحو 

جاراء اناخافااض الاطالاب  8008طن عاالاماياًا وهاو عدنا  مساتاوى فصالاي ماناذ عاا   643.1

% حيث ساهم ارتفاع معدال  الفاجدة من تاغايايار الاماراكاز االساتاثاماارياة 01االستثمارل بنحو 

بينما لم يتغير الطلب عل  الذهب ألغراض الحلي وارتفعت مشتريا  البنوك المركازياة باناحاو 

 % وفقا لبيانا  مجلس الذهب العالمي. 7% ونما الطلب من قطاع التقنية بنحو 78

وبادع  8004تم تشغيل وحدة األمونيا في مشروع وعد الشمال تجاارياًا فاي األول مان ياناايار 

التشغيل في وحدة فوسفا  األمونيو  في بداية الناصا  الاثااناي مان نافاس الاعاا  لاكان 

الوحدة ال الت في مرحلة التشغيل التجريبي ومن المزمع تشغيلها تجاارياًا قابال ناهااياة الاعاا  

الحالي، وعل  الرغم من ذلك قد يشكل ضغطًا عل  مستوى األسعار في الاباداياة لزاخااماة 

حجم الطاقة االستيعابية لوحدة الفوسفا  إال عن ذلك سينعكس ايجااباياًا عالا  الشاركاة فاي 

الفترة الرحقة حيث سيزاع  حجم الطاقة االنتاجية للشركة من االسمدة الافاوسافااتاياة كاماا 

يمنح الشركة ميزة تنافسياة قاوياة فاي األساواا الاخاارجاياة ماع االساتافاادة باهاياكال تاكالافاة 

 منخفج.

مالاياون  377جاء  نتاجق الربع األول ععل  من التوقعا  حيث توقعنا تحقيق الشركة ربحًا قدره 

مليون ريال، في ضوء نتاجق الربع األول مان الاعاا   376ريال وبل  متوسط توقعا  المحللين 

 ريال للسهم. 80الحالي نرفع تقيمنا للقيمة العادلة للسهم إل  

 CFAعحمد هنداوى، 

 محلل مالي عول

AA.Hindawy@albilad-capital.com 

 

 للتواصل مع ادارة االبحاأ :

 تركي فدعق

 مدير األبحاأ والمشورة

TFadaak@albilad-capital.com 

 حياد التوصية
 80.00 القيمة العادلة )ريال(

 18.88 )ريال( 8008مايو  04السعر كما في 

 1.18% العاجد المتوقع

  بيانا  الشركة

 SE.0800 رمز تداول

 18.40 عسبوع )ريال( 18ععل  سعر لا 

 36.10 عسبوع )ريال( 18عدن  سعر لا 

 6.44% التغير من عول العا 

 188 عشهر )عل  سهم( 3متوسط حجم التداول لا 

 88,770 الرسملة السوقية )مليون ريال(

 04,408 الرسملة السوقية )مليون دوالر(

 0,088.1 األسهم المصدرة )مليون سهم(

  %(1كبار المساهمين )عكثر من 

 76.66% صندوا االستثمارا  العامة

 4.68% المؤسسة العامة للتأمينا  االجتماعية

 4.71% المؤسسة العامة للتقاعد

 8001A 8008A 8004A 8008E ديسمبر  -نهاية العا  المالي 

قيمه المنشأة /هامش الربح قبل الفاجدة 
 07.4 80.8 38.0 30.0 واإلطفاء واالستهرك والزراجب والزكاة 

 4.1 6.7 00.6 00.3 قيمه المنشأة /االيرادا 

 n/a 63.8 30.1 000.0 مزاع  الربحية

%0.0 عاجد التو يعا   0.0%  0.0%  0.0%  

 8.7 8.8 8.8 8.7 مزاع  القيمة الدفترية

 7.7 1.1 4.0 8.0 نمو االيرادا 

 0.1%  -03.3%  84.8%  81.0%  

أسبوع 22حركة السهم خالل   

 تطور المبيعات الربعية )مليون ريال( مع العائد على المبيعات
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 المصدر: القواجم المالية للشركة، تقديرا  عبحاأ البرد 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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 Q0 8008 Q0 8004 YoY المنتق )عل  طن( 

%07 834 488 ثناجي فوسفا  األمونيا  

 %87- 788 317 األمونيا

 %000 30 83 األلومينا

 %4- 048 083 األلمنيو 

 %88 3.4 8.8 النحاس

%86 40 008 الذهب )عل  عوقية(  

 المجموع اإلدارة العامة الذهب ومعان األساس األلمنيو  الفوسفا  

           8008الربع األول 

 3,187 - 161.37 0,788 0,178 المبيعا 

الربح قبل مصروفا  التمويل 
واالستهرك واإلطفاء والزراجب 

 والزكاة
468 818 378.888 )76( 0,674 

 0,048 )17( 870 101 788 الربح التشغيل 

 838 )003( 878 873 810 صافي الدال

 67,886 7,838 7,818 36,888 78,008 إجمالي الموجودا 

       

           8004الربع األول 

 8,408 - 384 0,030 0,810 المبيعا 

الربح قبل مصروفا  التمويل 
واالستهرك واإلطفاء والزراجب 

 والزكاة
160 404 048 )10( 0,788 

 488 )11( 68 333 374 الربح التشغيل 

 848 )83( 67 61.604 086 صافي الدال

 67,141 7,100 7,888 70,073 77,800 إجمالي الموجودا 

 ملخص المبيعا  

 قطاعا  األعمال )مليون ريال(
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 األمونيا )دوالر للطن( ثنائي فوسفات األمونيا )دوالر للطن(

 الذهب )دوالر لألوقية( األلمنيوم )دوالر للطن(

 عسعار بعج منتجا  الشركة 

 النحاس )دوالر للطن(

 المصدر: بلومبيرج
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 المصدر: القواجم المالية للشركة، تقديرا  عبحاأ البرد المالية

 8007A 8001A 8008A 8004A 8008E قاجمة الدال )مليون ريال(

 01,004 08,088 6,107 00,618 00,468 مبيعا  

 8,068 1,370 7,660 8,810 8,013 تكلفة المبيعا  

 0,081 0,780 0,347 0,083 0,046 مصروفا  تشغيلية عارى

 4,417 1,881 3,036 3,873 3,180 الربح قبل مصروفا  التمويل واالستهرك واإلطفاء والزراجب والزكاة

هامش الربح قبل مصروفا  التمويل واالستهرك واإلطفاء والزراجب 
%33.0 والزكاة  33.8%  33.0%  73.4%  10.3%  

 3,308 8,810 8,184 8,338 0,183 االهركا  واالستهركا  واستنفاذا  

 7,778 8,731 803 0,301 0,664 الربح التشغيل  

%08.1 هامش الربح التشغيلي   00.6%  8.7%  80.0%  86.7%  

868- صافي مصروفا  التمويل  -701  -436  -0,136  -0,403  

81- دال استثمار  -68  7 008 004 

81- 33 18 008 عارى   -80  

86- 817 0,480 الربح قبل الزكاة والزريبة   633 8,416 

 888 076 16 78 77 الزكاة والزريبة 

078- 808 0,434 صاف  الدال قبل حقوا األقلية  487 8,764 

034- 803 346 حقوا االقلية   40 383 

00- 801 0,314 صاف  الدال   401 8,007 

%08.8 العاجد عل  المبيعا    1.1%  -0.0%  1.6%  07.0%  

      

 8007A 8001A 8008A 8004A 8008E قاجمة المركز المالي )مليون ريال(

  4,034  8,168  4,080  1,804  08,764 النقدية واستثمارا  قصيرة األجل

  8,108  8,000  0,843  0,818  0,871 ذمم مدينة 

  7,881  3,738  3,086  8,678  8,770 المخزون 

  061  018  070  686  833 عارى 

  07,080  08,087  00,183  00,340  08,708 اجمال  الموجودا  قصيرة األجل 

            

  48,848  13,176  10,408  38,888  38,348 صاف  الموجودا  الثابتة 

  0,108  88,706  86,081  70,838  84,816 مشروعا  تحت التنفيذ

  308  378  347  704  716 موجودا  غير ملموسة 

  8,418  8,886  0,301  0,843  8,038 عارى 

  80,880  88,633  88,180  46,008  88,081 اجمال  الموجودا  طويلة األجل 

  61,380  61,004  67,073  86,348  87,170 إجمال  الموجودا  

            

  8,801  3,061  8,413  8,030  0,147 الدين قصير األجل والمستحق من الدين طويل األجل 

  8,864  8,308  8,808  0,800  8,031 ذمم داجنة 

  8,804  0,640  8,886  7,180  8,118 مصروفا  مستحقة 

  883  876  084  46  66 عارى 

  4,808  4,430  4,400  8,170  8,884 مطلوبا  قصيرة األجل 

            

  78,768  10,400  10,446  73,888  73,338 دين طويل األجل

  0,683  0,888  8,874  8,001  0,886 مطلوبا  غير جارية 

  8,436  8,738  4,467  8,064  8,887 حقوا ملكية غير مسيطرة

  88,808  88,068  81,378  84,868  88,863 حقوا المساهمين 

  61,380  61,004  67,073  86,348  87,170 اجمال  المطلوبا  وحقوا المساهمين 

      

 : متوقعة.F: تقديرية، E: فعلية، Aنهاجية للقواجم المالية.ال قد تختل  طريقة عرض بيانا  القواجم المالية في التقرير عن الطريقة التي تتبعها الشركة. ولكن ال تأثير من هذا االاترف عل  النتيجة

  .في ضوء معايير المحاسبة الدولية 8008-8008*تم عرض القواجم المالية للفترة 
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 شرح نظا  التصني  في البرد المالية

روة عل  ذلك، يقو  نظا  التقييم وع تستخد  البرد المالية هيكل التقييم الخاص بها من ثرأ طبقا  وتعتمد التوصيا  عل  البيانا  الكمية والكيفية التي يجمعها المحللون.

 الهبوط./ودلدينا بإدراج األسهم المغطاة ضمن إحدى مناطق التوصية التالية بناًء عل  سعر اإلغرا ، والقيمة العادلة التي نحددها، وإمكانية الصع

 %.00القيمة العادلة تزيد عل  السعر الحالي بأكثر من   :زيادة المراكز

 %.00القيمة العادلة تزيد عو تقل عن السعر الحالي بأقل من    حياد:

 %.00القيمة العادلة تقل عن السعر الحالي بأكثر من   تخفيض المراكز: 

وف ظر لم يتم تحديد قيمة عادلة النتظار مزيد من التحليل عو البيانا  عو قواجم مالية تفصيلية عو وجود تغيير جوهرل في عداء الشركة عو تغير تحت المراجعة:

 السوا عو عية عسباب عارى ااصة بأبحاأ البرد المالية.

 

 البرد المالية
 

 ادمة العمرء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6888 – 803 – 00 – 688+ اإلدارة العامة:

 0000 – 008 – 800 الهات  المجاني:

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

 8880 – 860 – 11 – 966+  هات :

 
 

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

 8816 – 860 – 11 – 966+  هات :
 

 
 
 

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

 8810 – 860 – 11 – 966+  هات :

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

 

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

 8830 – 860 – 11 – 966+  هات :

 

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

 8818 – 860 – 11 – 966+  هات :

 إارء المسؤولية

لاياة وماديارياهاا وماوظافاياهاا ال لاماابذلت شركة البرد المالية عقص  جهد للتأكد من عن محتوى المعلوما  المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البارد ا

 .عن ذلكجة يقدمون عل ضمانا  عو تعهدا  صراحة عو ضمنًا بشأن محتويا  التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة عو غير مباشرة عل مسؤولية قانونية نات

األغاراض دون الاماوافاقاة الاخاطاياة  مان ال يجو  إعادة نسخ عو إعادة تو يع عو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألل شخص آار عو نشره كليًا عو جازجاياًا ألل غارض 

  .المسبقة من شركة البرد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلوما  ال تشكل توصية بشراء عو بيع عوراا مالية عو التخاذ قرار استثمارل.

 .يعتبر عل إجراء استثمارل يتخذه المستثمر بناًء عل  هذا التقرير سواًء كان كليًا عو جزجيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

ساتاشاار اساتاثاماارل ماؤهال قابال   مليس الهدف من هذا التقرير عن يستخد  عو يعتبر مشورة عو اياًرا عو عل إجراء آار يمكن عن يتحقق مستقبر. لذلك فإننا ناناصاح باالارجاوع إلا

 .االستثمار في مثل هذه األدوا  االستثمارية

 تحتفظ شركة البرد المالية بجميع الحقوا المرتبطة بهذا التقرير.

 

 08000–34تصريح هيئة السوا المالية رقم 

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

