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أ علنت رشكة التعدين العربية السعودية )معادن( عن النتاجئ ال ولية للربع ال ول من هذا العام. حيث حققت 

ابرتفاا   0202مليون رايل خالل نفس الفرتة من عام  002مليون رايل مقابل  060الرشكة أ رابحًا بلغت 

% 020% مقارنة  ابلربع السابق. كام ارتفع الرحب التشغييل لالارشاكاة  اعادل 10%، وابخنفاض 021بلغ 

مليون رايل خالل نفس الفرتة من العام املايض، بيا  رارا اع با  090مليون رايل مقابل  113ليصل ا ىل  

 مليون رايل. 600% عن الربع السابق واذلي بلغت فيه ال رابح التشغيلية 13

الرتفا  أ سعار املنتاااام ماا عادا اذلها   0202أ ر عت الرشكة منو أ رابهحا مقارنة ابلربع املامثل من عام 

ابال ضافة ا ىل ارتفا  المكيام املباعة مجليع املنتاام ماعدا ال مونيا. جبان  ارتفا  اال يرادام ال خرى وعاواداد 

الاستامثرام قصرية ال جل واخنفاض مصاريف الاس تكشاف واخلدمام الفنية عىل الرمغ من ارتفا  لك من 

خمصص الزاكة وال عباء املالية ومصاريف البيع والتسويق واملصاريف العمومية واال دارية وكاذ  الازايدة   

 صا  خسارة رشكة حتت س يطرة مشرتكة.

بي  أ ر عت هبوط أ رابهحا مقارنة ابلربع السابق ا ىل اخنفاض املبيعام نتياة الخنفااض الامكاياام املابااعاة  

وال سعار للك من سامد الفوسفام ثنايئ ال مونيوم وال مونيا بسب  ررا ع الطل  املومسي لتكل املاناتاااام 

  ال سواق العاملية، عىل الرمغ من جدوةل الصيانة ادلورية الس نوية ملصنع ال مونيا لتكاون   نافاس فارتة 

ررا ع الطل  املومسي، ابال ضافة الخنفاض المكيام املباعة وأ سعار ال لومنيوم واال يرادام ال خارى ورارافاق 

ذ  مع زايدة احلصة   صا  خسارة رشكة حتت الس يطرة املشرتكاة. عاىل الارمغ مان ارتافاا  عاواداد 

وررا ع لك مان خمصاص الازاكة، مصاارياف الاباياع والاتاساوياق، مصاارياف  الاستامثرام قصرية ال جل

 الاس تكشاف واخلدمام الفنية، املصاريف العمومية واال دارية وال عباء املالية.

 أ برز املس تادام

عن توقيع اتفاقية -ا حدى رشاكهتا التابعة  -  مطلع شهر ابريل اجلاري أ علنت رشكة معادن وابريك للنحاس

 مليون رايل سعودي.   322تسهيل مراحبة قابل للسح  ملدة س نتني مع البنك السعودي الربيطاين  بلغ 

  ال ول من ابريل أ يضا، انهتت الرشكة من معلية صيانة مرفق التربيد   مصنع ال مونيا برأ س اخلري بعد أ ن 

لاو اود  عن بدء صيانه املرفق دون تأ ثري عىل انتاج فوسفام ثنايئ ال ماوناياوم 0202مارس  02اعلنت   

 خمزون اك  من ال مونيا.

باأ عاامل  -ا حدى رشاكهتا الاتااباعاة -واعلنت الرشكة أ يًضا عن قيام رشكة الصحراء ومعادن للبرتوكاميوايم  

( ياوم اعاتاباارًا 02الصيانة ادلورية الرديس ية الشامةل واجملدوةل للمصنع الاكئن  دينة اجلبيل الصناعية ملدة )

 .0202من ال ول من ابريل 

 التقيمي والتوصية

 للمزيد من املعلومام يرىج االتصال عىل: رايل للسهم و نويص ابحلياد . 19.60حنتفظ بتقيمينا لسهم معادن عند 
 

 رريك فدعق
 مدير ال حباث واملشورة

tfadaak@albilad-capital.com 
 

 اال دارة العامة:
 9190 021 00 966+هاتف: 
 1221 239 00 966+فاكس: 

 022صندوق الربيد 
 00200الرايض 

 
 موقعنا عىل الش بكة:
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 التوصية
 39.62 القمية العادةل )رايل(

 44.0 )رايل( 0202أ بريل  09السعر كام   

 - 9.95% العادد املتوقع
   

  بياانم الرشكة

 SE.1211 رمز تداول

 46.30 أ س بو  )رايل( 20أ عىل سعر لا 
 23.20 أ س بو  )رايل( 20أ دىن سعر لا 

 37.1% التغري من أ ول العام

 709,078 أ شهر )أ لف سهم( 1متوسط جحم التداول لا 

 51,361 الرمسةل السوقية )مليون رايل(

 13,696 الرمسةل السوقية )مليون دوالر(

 1,168 ال سهم املصدرة )مليون سهم(

  

%(2كبار املسامهني )أ كرث من    

 % 49.99 صندوق الاستامثرام العامة

 %8.59 املؤسسة العامة للتأ مينام الا امتعية 

 7.45% املؤسسة العامة للتقاعد

 .* يرىج الر و  ا ىل القوامئ املالية وبيان ا خالء املسؤولية   أ خر التقرير

 2014 2013 2012 2011 ديسمرب  -هناية العام املايل 

قميه املنشأ ة /الرحب قبل الفاددة والاس هتالك واال طفاء 
 23.55 47.89 24.34 79.00 والرضاد  والزاكة 

 7.77 13.20 12.34 39.47 قميه املنشأ ة /الايرادام
 37.88 30.56 47.13 124.39 مضاعف الرحبية
 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% عادد ال رابح

 1.93 2.60 2.84 3.03 مضاعف القمية ادلفرتية
 4.76 8.50 9.22 33.95 مضاعف الايرادام
 2.46 1.08 1.85 3.29 النس بة احلالية
 78.5% 8.4% 268.2% 114.3% منو الايرادام
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       *Q1 2014 Q1 2015 قامئة ادلخل )مليون رايل(

 - - 1,775.54 مبيعام 

 - - 1,099.5 رلكفة املبيعام 

 - - 199.8 املرصوفام العمومية والادارية ومرصوفام البيع والتوزيع

 - - 476.2 الرحب قبل الفاددة والاس هتالك واال طفاء والرضاد  والزاكة 

 - - 26.8% هامش الرحب قبل الفاددة والاس هتالك واال طفاء والرضاد  والزاكة 

 - - 284.2 الاس هتالك واال طفاء 

 101.6% 387.0 192.0 الرحب التشغييل 

 - - (44.4) صا  دخل الفاددة 

 - - (0.3) دخل استامثر

 - - 0.6 أ خرى 

 - - 147.9 الرحب قبل الزاكة والرضيبة 

 - - (4.3) الزاكة والرضيبة 

 - - 152.3 صا  ادلخل

 - - 27.1 حقوق ال قلية

 108.4% 260.9  125.2 صا  ادلخل القابل للتوزيع 

 - - (1.5%) العادد عىل املبيعام 

       *Q1 2014 Q1 2015 قامئة املركز املايل )مليون رايل(

 - - 3,860.9 النقدية وما   حمكها 

 - - 1,046.8 ذمم مدينة 

 - - 2,306.6 اخملزون 

 - - 297.9 أ خرى 

 - - 7,512.2 ا امىل ال صول قصرية ال جل 

     

 - - 1,8310.7 صا  املو ودام الثابتة 

 - - 38,838.2 مرشوعام حتت التنفيذ واعامل اس تكشاف

 - - 301.9 مو ودام غري ملموسة ومرصوفام تنقية شواد  مؤجةل

 - - 1,205.9 أ خرى 

 - - 58,656.6 ا امىل املو ودام طويةل ال جل 

 - - 66,168.8 ا  امىل املو ودام 

     

 - - 2,028.2 ادلين قرص ال جل واملس تحق من ادلين طويل ال جل 

 - - 2,840.6 ذمم دادنة 

 - - 2,210.5 مرصوفام مس تحقة 

 - - 69.1 أ خرى 

 - - 7,148.4 مطلوابم قصرية ال جل 

     

 - - 32,810.3 دين طويل ال جل

 - - 110.3 خمصصام

 - - 443.6 مطلوابم غري جارية 

 - - 33,364.2 حقوق املسامهني 

 - - 40,512.6 ا امىل املطلوابم وحقوق املسامهني 

       *Q1 2014 Q1 2015 قامئة التدفقام النقدية )مليون رايل(

 - - (436.2) التدفقام النقدية من ال نشطة التشغيلية 

 - - 2,319.0 التدفقام النقدية من ال نشطة المتويلية 

 - - (2,552.4) التدفقام النقدية من ال نشطة الاستامثرية 

 - - (669.5) التغري   النقد 

 * حس  البياانم املتاحة من الرشكة.

 هنادية للقوامئ املالية.ال قد ختتلف طريقة عرض بياانم القوامئ املالية   التقرير عن الطريقة اليت تتبعها الرشكة. ولكن ال تأ ثري من هذا الاختالف عىل النتياة
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 1122 2013 1121 1122 قامئة ادلخل )مليون رايل(

  21.512.1  5.125.6  4.455.5  2.422.2 مبيعام 

  5.246.2  6.211.5  2.111.5  611.2 رلكفة املبيعام 

  2.158.5  811.1  821.1  648.5 املرصوفام العمومية والادارية ومرصوفام البيع والتوزيع

  025,3  7,,72  22,2,  757 الرحب قبل الفاددة والاس هتالك واال طفاء والرضاد  والزاكة 

%41.1 هامش الرحب قبل الفاددة والاس هتالك واال طفاء والرضاد  والزاكة   41.5%  15.5%  66.1%  

  2.451.1  2.156.1  2.155.5  252.5 الاس هتالك واال طفاء 

  7255,85  ,308,  727,783  52785 الرحب التشغييل 

(111.8)  56.8 صا  دخل الفاددة   (245.1)  (111.2)  

(2.8) دخل استامثر  (6.6)  (6.4)  (14.1)  

(4.2)  26.8 أ خرى   2.215.2  212.4  

  7272787  7227785  7250785  ,578, الرحب قبل الزاكة والرضيبة 

  22.2  44.2  42.5  221.4 الزاكة والرضيبة 

  ,7270,8  7227,87  7297582  50287 صا  ادلخل

  651.6  266.5  688.1  212.8 حقوق ال قلية

  7205780  72,2,89  7235385  97080 صا  ادلخل القابل للتوزيع 

%15.6 العادد عىل املبيعام   21.5%  15.8%  21.5%  

 1122 2013 1121 1122 قامئة املركز املايل )مليون رايل(

 21.215 2.665 1.125 22.115 النقدية وما   حمكها 

  2.215.2  522.1  415.2  266.1 ذمم مدينة 

  1.221.1  2.886.1  2.181.1  452.8 اخملزون 

  181.5  214.2  226.5  652.1 أ خرى 

  7,297,83  727,585  73252787  ,7,25508 ا امىل ال صول قصرية ال جل 

          

  68.655.2  28.261.4  28.481.1  5.241.5 صا  املو ودام الثابتة 

  15.148.5  65.261.5  12.561.4  11.521.1 مرشوعام حتت التنفيذ واعامل اس تكشاف

  241.1  615.5  651.2  1.1 مو ودام غري ملموسة تتضمن مرصوفام تنقية شواد  مؤجةل

  1.162.5  2.126.5  252.1  581.8 أ خرى 

  227,589,  5,22,780  99275982  03252385 ا امىل املو ودام طويةل ال جل 

  29259789  ,025578,  55279785  90257087 ا  امىل املو ودام 

          

  2.452.1  2.218.1  852.2  551.2 ادلين قرص ال جل واملس تحق من ادلين طويل ال جل 

  1.264.5  1.142.6  1.122.4  2.621.1 ذمم دادنة 

  1.448.4  6.152.1  1.114.8  2.416.2 مرصوفام مس تحقة 

  11.2  211.5  244.2  112.4 أ خرى 

  787,,2,  2,7787,  5250082  ,0220,8 مطلوابم قصرية ال جل 

          

  26.665.5  62.422.5  14.811.2  28.824.4 دين طويل ال جل

  262.6  86.4  11.5  11.1 خمصصام

  5.522.2  4.141.1  4.161.5  6.828.2 مطلوابم غري جارية 

  ,2,508,,  75275582  72237789  7,252,89 حقوق املسامهني 

  29259789  ,025578,  55279785  90257087 ا امىل املطلوابم وحقوق املسامهني 

 1122 2013 1121 1122 قامئة التدفقام النقدية )مليون رايل(

  6.166.1  2.825.6  1.215.1  26.1 التدفقام النقدية من ال نشطة التشغيلية 

  21.141.5  5.514.1  8.124.1  5.188.1 التدفقام النقدية من ال نشطة المتويلية 

(2.158.8) التدفقام النقدية من ال نشطة الاستامثرية   (1.112.5)  (21.652.1)  (22.516.1)  

(2.888.5)  2.261.5  1.211.6 التغري   النقد   5.481.5  

 هنادية للقوامئ املالية.ال قد ختتلف طريقة عرض بياانم القوامئ املالية   التقرير عن الطريقة اليت تتبعها الرشكة. ولكن ال تأ ثري من هذا الاختالف عىل النتياة
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 رشح نظام التصنيف   البالد املالية

حدى مناطق وع تس تخدم البالد املالية هيلك التقيمي اخلاص هبا من ثالث طبقام وتعمتد التوصيام عىل البياانم المكية والكيفية اليت جيمعها احملللون. دراج ال سهم املغطاة مضن ا  الوة عىل ذ ، يقوم نظام التقيمي دلينا اب 

ماكنية الصعود  الهبوط./التوصية التالية بناًء عىل سعر اال غالق، والقمية العادةل اليت حنددها، وا 

 شهر. 00-9%، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية 02القمية العادةل رزيد عىل السعر احلايل بأ كرث من  

 شهر. 00-9%، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية 02القمية العادةل رزيد أ و تقل عن السعر احلايل بأ قل من    

 شهر. 00-9%، نتوقع أ ن يصل سعر السهم للقمية العادةل خالل فرتة زمنية 02القمية العادةل تقل عن السعر احلايل بأ كرث من   

وف السوق أ و أ ية أ س باب أ خرى خاصة ظر  مل يمت حتديد قمية عادةل النتظار مزيد من التحليل أ و البياانم أ و قوامئ مالية تفصيلية أ و و ود تغيري  وهري   أ داء الرشكة أ و تغري 

 بأ حباث البالد املالية.

 

 البالد املالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:
 9111 – 021 – 00 – 966+ اال دارة العامة:
 2220 – 006 – 122 الهاتف اجملاين:

 
 
 
 

دارة ال صول  ا 
 falqutub@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 9132 – 021 – 00 – 966+  هاتف:
 
 

 

 
 

دارة ال حباث واملشورة  ا 
 research@ albilad-capital.com الربيد اال لكرتوين:

 9190 – 021 – 00 – 966+  هاتف:
 capital.com/research-www.albilad املوقع عىل الش بكة:

 
دارة الوساطة   ا 

 myabes@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:
 9122 – 021 – 00 – 966+  هاتف:

 
 املرصفية الاستامثرية
 mmandil@albilad-capital.com الربيد الالكرتوين:

 9130 – 021 – 00 – 966+  هاتف:
 

 ا خالء املسؤولية

لية ومديرهيا وموظفهيا ال يقدمون أ ي ضامانم أ و تعهدام رصاحة أ و مضنًا بشاأ ن ملابذلت رشكة البالد املالية أ قىص هجد للتأ كد من أ ن حمتوى املعلومام املذكورة   هذا التقرير حصيحة ودقيقة ومع ذ  فا ن رشكة البالد ا

 .حمتوايم التقرير وال يتحملون بطريقة مبارشة أ و غري مبارشة أ ي مسؤولية قانونية انجتة عن ذ 

رسال هذا التقرير بطريقة مبارشة او غري مبارشة ل ي خشص أ خر أ و نرشه لكيًا أ و  زديًا ل ي غرض  عادة توزيع أ و ا  عادة نسخ أ و ا    .ال غراض دون املوافقة اخلطية املس بقة من رشكة البالد املالية من ال جيوز ا 

 كام نلفت الانتباه بأ ن هذه املعلومام ال تشلك توصية برشاء أ و بيع أ وراق مالية أ و الختاذ قرار استامثري.

 .يعترب أ ي ا  راء استامثري يتخذه املستمثر بناًء عىل هذا التقرير سواًء اكن لكيًا أ و  زديًا هو مسؤوليته الاكمةل وحده

ننا ننصح ابلر و  ا ىل  .ستشار استامثري مؤهل قبل الاستامثر   مثل هذه ال دوام الاستامثرية م ليس الهدف من هذا التقرير أ ن يس تخدم أ و يعترب مشورة أ و خياًرا أ و أ ي ا  راء أ خر ميكن أ ن يتحقق مس تقبال. ذل  فا 

 حتتفظ رشكة البالد املالية جبميع احلقوق املرتبطة هبذا التقرير.

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

