
 
 

 
 

معادن شركة  

  إلحاقي رتقري

  لاير 49شهر  21السعر المستهدف خالل                                                             الشراء    

 يبقى االستثمار األمثل من وجهة نظرنا
شركة سهم ارتفع السعر المستهدف ل. % على التوالي12% و 21قمنا في هذا التقرير برفع تقديراتنا لإليرادات و صافي الدخل بمقدار 

. قمنا بتغيير عدد األسهم 1121لعام  لمجمل تقديراتنا 1..2 يبلغ نقدي لاير و الذي يمثل مكرر ربحية  49لاير إلى  41معادن من 
وهو  1121د األسهم بعد طرح حقوق األولوية. نبقي على توصيتنا بالشراء. سنقوم بمراقبة العامل األساسي لعام المطروحة لتعكس عد

 السيطرة على التكاليف.

 

 ارتفاع األحجام سيعوض التقلب في أسعار الذهب

زيادة اإلنتاج ها عن طريق التقلب في أسعار الذهب يشكل نقطة ضعف لشركة معادن والتي من الممكن التغلب عليفإن من وجهة نظرنا، 
متوسط نخفاض اإلى وذلك من خالل االستفادة من دخول منجمي السوق و الدويحي مرحلة اإلنتاج. تشير تقديراتنا  .112حتى عام 

. كما تشير إلى تحسن أسعار ثنائي أمونيوم 1121دوالر لألوقية لعام  25291إلى  1124دوالر لألوقية عام  25111أسعار الذهب من 
 فوسفات و األمونيا و األلمونيوم خالل العام القادم ليرفع بذلك مجمل إيرادات الشركة بالتزامن مع الزيادة في حجم اإلنتاج.ال

 .112التركيز على التحسن في الهوامش حتى عام 

إنتاج المصهر و  استقراررد تحسين الهوامش بمجستحاول شركة معادن  .توجه التركيز إلى السيطرة على التكاليف من خالل رفع الكفاءة
. 1121التكاليف ابتداء من الربع الثاني من عام  على تخفيض. سيعمل منجم البعيثة و مصفاة االلومينا 1121عام في مصانع الدرفلة 

 ستؤثر المنتجات ذات القيمة المضافة مثل صفائح األلمونيوم بشكل إيجابي على الهوامش.

 1121في عام  القادمةشمال مرحلة النمو سيقود مشروع وعد ال

سيكون النمو القوي  .1124حفز ثنائي أمونيوم الفوسفات و األمونيا النمو السريع للعوائد ويليها في ذلك قطاع األلمونيوم ابتداًء من عام 
هذه األثناء، زيادة حجم اإلنتاج من مستقبالً قادماً من مشروع وعد الشمال حيث ستصبح الشركة من أكبر منتجين الفوسفات في العالم. في 

 الذهب سيدفع بالمحافظة على نسبة نمو العوائد. سيكون لمشروع النحاس في جبل صايد أهمية في مرحلة مستقبلية تالية.

 % على التوالي12% و 21بمقدار  1121ارتفاع تقديراتنا لإليرادات و صافي الدخل لعام 

إلى نمو مبيعات األلمونيوم . تشير تقديراتنا 1121ة تقديراتنا لإليرادات و صافي الدخل لعام سنقوم في هذا التقرير اإللحاقي بمراجع
مليون لاير. كما  225212لتبلغ  %21قمنا برفع تقديراتنا لإليرادات بمقدار  ،نتيجة لذلك .مليون لاير 15124لتبلغ  %49بمقدار 

  .1121مليون لاير لعام  15122لتبلغ % 12ارتفعت تقديراتنا لصافي الدخل بمقدار 

 لاير 49ارتفاع السعر المستهدف إلى 

مع اإلبقاء لاير  49لاير إلى  .4من لسهم الشركة السعر المستهدف . ارتفع 1121لتقديراتنا لعام  1..2مكرر ربحية يبلغ قمنا باستخدام 
المستعد للتغاضي عن التقلبات ستثمر هي استثمار طويل األجل وهي مناسبة للمالشراء. الزلنا نعتقد أن شركة معادن على التوصية ب

 السعرية على المدى القصير.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

األساسية المالية البيانات  

*2016 *2015 *2014 

 

ديسمبر )مليون لاير(  12السنة المالية تنتهي في  1023  

 
 اإليرادات 6,047 10,507 11,151 11,762

البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالك قبل المصروفات دخلال 1,712 3,422 3,693 3,907  

قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالك دخلهامش ال 28.3% 32.6% 33.1% 33.2%  

 الدخل الصافي 1,816 1,884 2,013 2,059

 ربحية السهم النقدية )لاير( 2.25 2.82 2.98 3.07

ركة )لاير(ربحية السهم التي تُعزى إلى الش 1.44 1.29 1.59 1.62  

1.0x 1.1x 1.2x 1.3x الدين / حقوق الملكية 

 الدين / األصول 51% 54% 51% 48%

 العائد على متوسط حقوق الملكية 7.6% 6.4% 5.8% 5.6%

 العائد على متوسط قيمة األصول 3.0% 2.7% 2.6% 2.5%

17.4x 18.5x 19.9x 39.8x لبنكية والزكاة واإلهالك واالستهالكقبل المصروفات ا دخلقيمة المنشأة / ال  

9.2x 9.5x 10.0x 12.6x ( النقدية السعر / األرباحمكرر األرباح النقدية)  

2.8x 3.0x 3.1x 5.5x ( االسعر / مكرر المبيعات)لمبيعات  

1.0x 1.1x 1.2x 1.3x ( القيمة الدفتريةالسعر / مكرر القيمة الدفترية)  

1124 -ديسمبر -14  

 

 سلطان العبدالكريم
sultan.s.alabdulkarim@riyadcapital.com 

+966-11-203-6812 

، سي إف ايهبختيار عاصم  
asim.bukhtiar@riyadcapital.com 

+966-11-203-6816 

 

مل بموجب ترخيص هيئة السوق الرياض المالية تع شركة

(11111-21المالية السعودية )رقم   

الي العوائد المتوقعةإجم  

لاير 11.21 1124ديسمبر 12السعر في    

 العائد المتوقع لسعر السهم 12.2%

األرباح الموزعة عائد -  

 إجمالي العوائد المتوقعة 12.2%
 

 بيانات السوق

لاير  41.41/12.11 أسبوعاً  11أعلى/أدنى سعر خالل    

مليون لاير   القيمة السوقية 33,068 

مليون لاير   قيمة المنشأة 15249. 

 األسهم المتداولة 1,168 مليون

 األسهم المتاحة للتداول )األسهم الحرة( 33.0%

5,575 
 21متوسط حجم التداول اليومي )

 شهرا باآلالف(

 الوزن في المؤشر العام السعودي 1.8%

1211.SE  رويترزرمز الشركة في  

MAADEN AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

مالسه أداء  

 

 المصدر: بلومبيرغ
 

 االستثمارمؤشر 

 الصناعي

مؤشر تداول 

 العام
  معادن

1124ديسمبر 12 11.2 15141 6,461  

 إجمالي التغير

شهور . (14.5%) (10.5%) (19.1%)  

ةسن (3.8%) (0.2%) (7.8%)  

ناسنت (6.7%) 24.0% 1.4%  
 

 1024 تقديرات الربع الرابع   

 )مليون لاير( 

 اإليرادات  3,193

الدخل اإلجماليهامش   30.3%  

1,122  
الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة 

 واإلهالك واالستهالك

35.1%  
قبل المصروفات البنكية  الدخلهامش 

 والزكاة واإلهالك واالستهالك

 الدخل الصافي  648

 هامش الربح  20.3%

 ربحية السهم التي تُعزى إلى الشركة )لاير(  0.45

   

   

 

 *متوقعة
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 1022ديرات لعام مراجعة التق

س الخير و أرموقع الشركة في في الرابع من ديسمبر و الذي تضمن زيارة ل يوم المحلل المالي باستضافةقامت شركة معادن 

بتنظيم هذا الحدث مما يدل  معادنهذه هي المرة األولى التي تقوم بها  .التابعة للشركة لفوسفات و األلمونيوماجولة على منشآت 

الكبير لزيادة التواصل مع مجتمع المحللين الماليين. على الرغم من امتناع الشركة عن تقديم تفاصيل ارة الشركة على اهتمام إد

من على مستوى وحدة العمل االستراتيجي، إال إننا نرى أن التوجه نحو تعزيز اإلفصاح في اتجاه مشجع.  عن التكاليف و الهوامش

إضافة مليار لاير  ..1عن طريق حقوق األولوية البالغة بعد رفعه رأس مالها لالمستقبلي استخدام الشركة زيادة المتوقع أن يكون 

الرسالة األساسية التي تم إيصالها خالل  للشركة. اتمحفز 1121إلى فتح السوق المتوقع لالستثمار األجنبي المباشر خالل عام 

ا هو مخطط لها و أن الشركة على أعتاب مرحلة النمو الثانية اليوم هي أن مشاريع الذهب و األلمونيوم و الفوسفات تسير كم ذلك

 .اً على مدى السنوات الثالث القادمةخاللها زخماً كبير والتي من المتوقع لها أن تكتسب 

شركة معادن بسبب تراجع أسعار النفط و عمليات خفض اإلنتاج المحتملة والتي من احتمالية حدوث تأثير سلبي على  قمنا برفع

عالوة على ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط يدفع إلى  .خصصة للشركة من الكبريت و الغازن أن تخفض من الكميات المالممك

خلقت البيئة الحالية مرونة في أسعار الذهب، إال أن االرتفاع في قيمة الدوالر األمريكي تنويع االقتصاد والنظر إلى سلع أخرى. 

. االنخفاض الكبير في التكاليف النقدية لشركة معادن يساعدها على استيعاب تراجع سبائك الذهبتسببت في الضغط على أسعار 

أمونيوم الفوسفات تتجه إلى الهند ويليها أسواق جنوب % من صادرات ثنائي 41نحو دوالر لألونصة.  2111أسعار الذهب حتى 

ها لثنائي أمونيوم الفوسفات في أستراليا و أفريقيا و أمريكا أسيا )باكستان و بنغالديش(. تسعى معادن إلى تنويع قاعدة عمالئ

لمحاصيل. تقدر أسعار  اإلعانات الحكومية وأسعار العمالت العالمية و  تجاهالطلب على منتجات الفوسفات حساسية الجنوبية. 

دوالر للطن. انخفاض تكاليف  4.1لغ بمتوسط سعر يب 1121عام  حتى% 1بنسبة نمو تبلغ لطلب العالمي اشركة سي أر يو نمو 

أدى الوقود قد يحفز الطلب على ثنائي أمونيوم الفوسفات بينما الجودة العالية قد تحد من خطر المنافسة من المنتجات المحلية. 

إلى ما  وذلك لموازنة السوق مما دفع األسعار إلى االرتفاعإلى خفض اإلنتاج  1122االنخفاض في أسعار األلمونيوم خالل عام 

الربع  يففورد  شركة حيث بدأت. تشير تقديراتنا إلى زيادة الطلب من قبل شركات تصنيع السيارات دوالر للطن 1111فوق 

في النمو تباطؤ . في حين أن والتي تعتمد في تصنيعها بشكل كبير على األلمونيوم 211اف  تصنيع سيارةب 1124الرابع من عام 

 بنسبة نمو سنوي مركب تبلغلطلب على األلمونيوم انمو ي األسعار. تقدر شركة سي أر يو الصين  سيحد من التحسن الكبير ف

الشديدة في سوق الصفائح . أشارت إدارة الشركة إلى المنافسة 1121دوالر للطن بحلول  1421% و ارتفاع السعر إلى 4

 المعدنية.

 وقعنا بأن يكون قطاع األلمونيوم هو األكثر تضرراً. بعد هذه الخلفية، نعيد النظر في تقديراتنا للعام القادم مع ت

 

 نمو اإليرادات

بعد أن بدأت الشركة التشغيل  ،% على التوالي01% و 02بمقدار  4102و  4102ارتفعت تقديراتنا لمجمل إيرادات عامي 

% 12ليون لاير ) بارتفاع قدره م 015211لتصل إلى  4102التجاري لمصهر األلمونيوم. تشير تقديراتنا إلى ارتفاع إيرادات عام 

% 0.3مليون لاير )بارتفاع قدره  350,3مما يعني أن تصل إيرادات الربع الرابع إلى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي( 

ة % مقارن6مليون لاير )بارتفاع قدره  005020إلى  4102مقارنة بالربع الماضي(. كما تشير تقديراتنا إلى وصول إيرادات عام 

 (.4102بالعام الحالي 

 

ت رادا رات اإلي دي ق دول ١: ت ج

2015* 2014* 2015* 2014* 2015* 2014* 2013 لاير سعودي

(21.5%) (0.5%) الذهب          709          670          879          673       1,120

2.4% (3.0%) الفوسفات       3,091       4,082       4,333       4,210       4,231

11.8% 4.4% األمونيا       1,080       1,236          713       1,184          638

48.7% 48.9% األلمونيوم       1,015       4,333       5,034       2,911       3,386

0.3% 2.4% البوكسايت منخفض الكثافة             96             99          100             96          100

67.4% (0.9%) 34             55             58             55             33             

(13.7%) (10.5%) الكاولين             21             30             33             33             38

- - البنية التحتية               1               3               3               3               3

16.8% 14.6% 9,549       9,166       11,151 10,507 6,047       

المصدر: تقارير الشركة، الرياض المالية

نسبة التغيرالقديمةالجديدة

 

 

 0,1ألف أوقية إلى  420من لحجم اإلنتاج  توقعاتنا% نظرا النخفاض 44بنحو  4102بخفض تقديراتنا إليرادات الذهب لعام  قمنا

ل منجم . على الرغم من دخولألوقية دوالر 050,1سعر الذهب على المستويات الحالية والبالغة  إلى بقاءألف أوقية. تشير تقديراتنا 

منجم الدويحي في مرحلة اإلنشاء و التهيئة، قمنا بخفض دخول و  4102في مرحلة اإلنتاج خالل الربع الرابع من عام السوق 

غير المتوقع أن من 

النفط  أسعار يؤثر هبوط

  على عمليات الشركة
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األقدم المناجم بعض اإلنتاج من المناجم الحالية نظراً النخفاض اإلنتاج المشترك. أشارت إدارة الشركة إلى نجاحها في زيادة أعمار 

، إال أن 4102ألف أوقية خالل العام  211كن واثقين من تحقيق معادن لهدفها بوصول حجم إنتاج الذهب إلى )مثل مهد الذهب(. لم ن

دوالر لألوقية خالل عام  246من إدارة الشركة بدت واثقة من تحقيقها هذا الهدف. تشير تقديراتنا إلى أن ارتفاع التكلفة النقدية 

الستيعاب االنخفاض في أسعار الذهب. بناًء على حوارنا  يعتبر عامل دعم، مما 4102دوالر لألوقية خالل عام  220إلى  4103

 مع إدارة الشركة، تبدو معادن ملتزمة بتهيئة مناجم المنصورة و المسرة و الرجوم لإلنتاج خالل السنوات القادمة.

 

جدول 2: االفتراضات األساسية للذهب و الفوسفات و األلمونيوم

2015* 2014* 2015* 2014* الذهب

1,190 1,258 197,000 142,000 التقديرات الجديدة

1,190 1,205 251,000 149,000 التقديرات القديمة

2015* 2014* 2015* 2014* ثنائي أمونيوم الفوسفات

425 420 2,719 2,592 التقديرات الجديدة

415 420 2,719 2,673 التقديرات القديمة

2015* 2014* 2015* 2014* األمونيا

475 428 400 770 التقديرات الجديدة

425 410 400 770 التقديرات القديمة

2015* 2014* 2015* 2014* األلمونيوم )سبيكة(

2,060 2,045 575 565 التقديرات الجديدة

1,935 1,965 385 395 التقديرات القديمة

األلمونيوم )ذو القيمة المضافة(

2,430 2,425 65 - التقديرات الجديدة

2,430 2,425 65 - التقديرات القديمة

المصدر: الرياض المالية

متوسط السعر )دوالر/طن( الكميات المباعة )ألف طن(

متوسط السعر )دوالر/أوقية(اإلنتاج )أوقية(

متوسط السعر )دوالر/طن(الكميات المباعة )ألف طن(

متوسط السعر )دوالر/طن(الكميات المباعة )ألف طن(

 

 

في  مشروع وعد الشمالوبداية تشغيل ك بعد اكتمال تهدف شركة معادن ألن تصبح واحدة من أكبر منتجي الفوسفات في العالم وذل

%. تبلغ الطاقة اإلنتاجية لمشروع وعد الشمال 41. تجدر اإلشارة إلى أن نسبة اإلنجاز الحالية في المشروع تبلغ 4106أواخر عام 

من منتجات ثنائي مليون طن سنوياً  3حجم اإلنتاج والبالغ حالياً  لتضاعف بذلكمليون طن سنوياً من  منتجات الفوسفات،  3.2

و تسليط   شملت زيارتنا للشركة جولة على مجمع الفوسفاتأمونيوم الفوسفات و أحادي أمونيوم الفوسفات ألكثر من الضعف. 
الضوء على المشروع المتكامل: حيث يتم نقل مواد الخام ذات نسب التركيز العالية من حزم الجالميد عن طريق سكة الحديد إلى 

التكلفة م إنتاج ثنائي أمونيوم الفوسفات و أحادي أمونيوم الفوسفات. تقع الشركة في الربع األول من منحنى رأس الخير حيث يت

دوالر للطن الواحد. تهدف الشركة لرفع الكفاءة وذلك برفع نسبة  211و  421لثنائي أمونيوم الفوسفات حيث تتراوح ما بين 

شنا العدد المنخفض للموظفين المسؤولين عن تشغيل مصانع األمونيا و ثنائي %. لقد أده30.2% إلى 41التركيز لمواد الخام من 

% 1,مصنع ثنائي أمونيوم الفوسفات بنسبة يعمل أمونيوم الفوسفات وذلك الستخدام الشركة لتقنية عالية في التحكم في المصانع. 

%. لدينا نظرة تحفظية على 014 بنسبة األمونيا يعمل مصنع ، وهو ما يتماشى مع تقديراتنا في حينمن الطاقة اإلنتاجية القصوى

دوالر على التوالي،  212دوالر و  242حيث قيمناها بمتوسط سعري يبلغ  4102أسعار ثنائي أمونيوم الفوسفات و األمونيا لعام 

ات ثنائي أمونيوم الفوسفات خالل العام القادم والتي تعكس أسعاراً تشجيعية لكسب حصة سوقية أكبر. تشير تقديراتنا الرتفاع إيراد
      مليون لاير. 103% لتبلغ 04األمونيا بمقدار  إيراداتمليون لاير و ارتفاع  25333% لتبلغ 4بمقدار 

 T  ،21من  قضبان األلمونيوم ذات شكل الحرف ألف طن  441إلى أن كمية األلمونيوم المباعة تتضمن أشارت إدارة الشركة 
و  1124ن من القضبان قبل الطرق و الباقي من سبائك األلمونيوم ليكون مجموع الكمية المباعة قريب من تقديراتنا لعام اآلف ط

وهي أعلى بكثر من تقديراتنا  ألف طن، 111 تصل إلىس 1121الكمية المباعة لعام ألف طن. تشير تقديراتنا إلى أن  1.1البالغ 
من  1121ألف طن. باإلضافة إلى ذلك، ارتفعت تقديراتنا لمتوسط سعر الطن لعام  211السابقة و التي كانت تشير إلى بلوغها 

 15124لتبلغ  %49 بنسبةدوالر. نتيجة لذلك، سترتفع تقديراتنا إليرادات قطاع األلمونيوم للعام القادم  151.1دوالر إلى  25921
مليون لاير. رغم أن شركة معادن تقع في الربع األول من  .2521مليون لاير في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى بلوغها 

للطن، إال أن التركيز منصب على خفض التكاليف وذلك باالستفادة دوالر  15911دوالر و  911منحنى التكلفة والتي تتراوح بين 
منجم البوكسايت )البعيثة( و المصفاة و المصهر القصوى من األصول. هناك أربعة مكونات رئيسية لسلة اإلنتاج في معادن وهي: 

األول في الوصول إلى طاقته اإلنتاجية و يليه في ذلك مصانع الدرفلة. أعلنت الشركة في المكون المصهر كان و مصانع الدرفلة. 
كامل سلسة اإلنتاج ديسمبر دخول المصفاة في التشغيل التجريبي. تشير تقديراتنا إلى استمرار التشغيل التجريبي للمصفاة حتى تت 12
 سيتضح أثر الكفاءة التشغيلية.. في هذا الوقت، .112عام 

سيتضمن تطوراً لقطاع الذهب بعد دخول منجمي السوق و الدويحي حيث سيدفعان القطاع لمرحلة استقرار  1121عام ، باختصار
لتحديات، فقد نجحت معادن إلى حد ما في في حين أن منجم البوكسايت و المصفاة سيقومان بتغذية المصهر. نشير إلى أنه رغم ا

  موافقة الجداول الزمنية ألهدافها مع وجود بعض التعثرات الصغيرة.

تبلغ الطاقة اإلنتاجية 

لمصنع ثنائي أمونيوم 

% من 09الفوسفات 

للمصنعالطاقة القصوى   

سلسلة اإلنتاج ستكتمل 

لمصانع األلمونيوم 

6902بحلول العام   
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  1121البحث عن رفع الهوامش لعام 

، بلغت هوامش الذهب 1124. خالل الربع األول من عام القادم عاملتشير تقديراتنا إلى وجود ارتفاعاً متواضعاً في الهوامش ل
%. يجب رفع هوامش األلمونيوم ليصبح الهامش الدخل اإلجمالي 21% و األلمونيوم 22ين كانت هوامش الفوسفات %، في ح44

نرى مجاالً لخفض تكلفة البيع و التسويق حيث أن انخفضت النسبة التي  %.21و البالغة  1124على األقل ثابتاً عند مستويات 
%(. وبالتالي، ستنخفض رسوم التسويق المدفوعة إلى سابك. تشير 41 % إلى12يشكلها الفوسفات من مجمل اإليرادات )من 

% لعام 22% إلى 21أن ارتفاع هامش صافي الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و اإلهالك و االستهالك من تقديراتنا إلى 
 1122هامش صافي الدخل لعام %. تجدر اإلشارة إلى أن 21% إلى 21وبالمثل، ارتفع تقديرنا لهامش صافي الدخل من . 1121

 .1122مليار لاير والمسجلة في الربع الثالث من عام  2.4كان مرتفعاً بشكل غير اعتيادي بسبب األرباح االستثنائية البالغة 

 

ش هوام رات ال دي ق دول 3: ت ج

2015E 2014E 2015E 2014E 2013 امش ه ال

30% 30% 30% 29% 26% هامش الدخل اإلجمالي

32% 32% 33% 33% 28% هامش صافي الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة 

و اإلهالك و االستهالك

20% 19% 21% 20% 11% هامش الدخل التشغيلي

17% 18% 18% 18% 30% هامش صافي الدخل

المصدر: الرياض المالية

القديمة الجديدة

 

 

لاير  مليون 15122بناًء على ارتفاع أحجام األلمونيوم. يبلغ تقديرنا لصافي الدخل  1121عام  لصافي دخلبرفع تقديراتنا قمنا 
 25.41% من تقديرنا السابق و البالغ 12( والذي يمثل ارتفاعاً قدره 1124% مقارنة بالفترة نفسها من عام 1 )بارتفاع قدره

 مليون لاير.

 

ح ا رات األرب دي ق دول 4: ت ج

2015E 2014E 2015E 2014E 2015E 2014E 2013 ي عود س لاير 

17% 12% 2,817 2,722 3,301 3,058 1,575 صافي الدخل

19% 18% 3,102 2,900 3,693 3,422 1,712 صافي الدخل قبل المصروفات البنكية و الزكاة و 

اإلهالك و االستهالك

21% 20% 1,925 1,764 2,324 2,113 674 الدخل التشغيلي

23% 16% 1,640 1,622 2,013 1,885 1,816 صافي الدخل

المصدر: تقارير الشركة، الرياض المالية

نسبة التغير القديمة الجديدة

 

 

 مؤشراً جيدا لما يمكن أن تكون عليه الزيادة الهائلة في اإليرادات و األرباح المستقبلية بعد اكتمال جميع المشاريع. 1124قدم عام 
ستقوم زيادة مع بداية اإلنتاج في وعد الشمال. في هذه األثناء،  1121نتوقع أن تتحقق الطفرة المقبلة في نمو اإليرادات في عام 

إنتاج الذهب وارتفاع أسعار السلع لما فوق التقديرات بدعم ارتفاع اإليرادات. إلى أن يكتمل مشروع وعد الشمال، يجب التركيز 
نعتقد أن من الممكن لالنكماش الحاد في باإلضافة إلى مخاطر التنفيذ، . صافي دخللنشاهد مفاجئة إيجابية في على تحسين الهوامش 

أن يعرقل مسار النمو للشركة. في هذه المرحلة، نرى أن تأثير انخفاض أسعار  أو التوقف الغير مجدول للمصانع  أسعار السلع
% 11والذي يمتلك  ي الكبير للشركة يأتي من صندوق االستثمارات العامةالبترول لها أثر محدود على شركة معادن. الدعم المال

تقريباً من معادن. ومن غير المرجح أن يوقف صندوق االستمارات العامة دعمه للشركة حتى مع وجود ضغط كبير على محفظته 
 في أسوء االحتماالت، سيتم تمديد وقت إكمال مشروع وعد الشمال.االستثمارية. 

تكاليف واالستهالك. حتى اآلن، يتم المصاريف التمويلية و األخرى التي تشكل خطراً على تقديراتنا لألرباح هي ارتفاع  من العوامل
رسملة كلى العاملين إلى أن تصل المشاريع المتصلة بهما إلى مرحلة اإلنتاج. من الممكن أن تكون شركة معادن لأللمونيوم مصدراً 

يتمحور الجزء األكبر من الديون على أساس الدفع المؤجل مع فترة سماح . تكاليف واالستهالكالمصاريف التمويلية و لزيادة 
تتوافق مع الجدول الزمني للسداد،  المصاريف التمويلية و تكاليف واالستهالكتتراوح بين ثالث إلى أربع سنوات. بافتراض أن 

 يمكننا توقع فترات الذروة.

من المرجح بالدوالر األمريكي. بناء على ذلك،  1121متداولة لشركة معادن حتى عام جدول سداد الديون ال 2الشكل يبين 
مليار لاير من المبالغ المحصلة من حقوق  2.111. ستم استخدام 1112للمصاريف التمويلية أن تستمر في االرتفاع حتى عام 

المبالغ المستخدمة المترافقة مع مشروع وعد الشمال.  مليار لاير لسداد ديون المرابحة و تكاليف اإلنشاء ..1األولوية و البالغة 
مليار لاير( إلى الدائنين. نظراً لطبيعة  2..مليار دوالر ) 25.19حيث سيتم دفع  1112ذروتها في عام  ستبلغ عادة سداد الديونإل

) برنامج رجح التوجه إلى الصكوك عمل شركة معادن، ال يمكن استبعاد احتمالية الحاجة إلى المزيد من التمويل مستقبالً، ومن الم
 و زيادة رأس المال. ام تي ان(

الدخل اإلجمالي هامش 

في الربع األول من عام 

، %22: الذهب 6902

%، 10 الفوسفات

  %01األلمونيوم 

المصاريف ارتفاع 

تكاليف التمويلية و 

تشكل خطراً  واالستهالك

 على تقديراتنا لألرباح
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شكل 1: جدول تسديد الديون )مليون دوالر(

المجموع 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

6,883 584 364 339 339 360 352 290 290 280 256 231 شركة معادن للفوسفات

6,451 774 310 279 279 263 235 250 202 154 154 154 140 63 شركة معادن لأللمونيوم

2,518 45 173 173 173 186 170 117 93 63 42 24  شركة معادن للدرفلة

4,464 231 259 255 284 259 229 181 174 146 124 90 شركة معادن لأللمونيوم و األلومينا

10,502 580 576 573 577 536 493 405 384 341 328 176 189 93 وعد الشمال

30,818 580 576 573 808 1,614 1,231 1,141 1,679 1,383 1,253 1,056 990 786 576 468 420 319 231 المجموع

 المصدر: تقارير الشركة

 

مليار لاير. نتيجة لذلك، تم طرح  ..1لاير ليكون المبلغ اإلجمالي لحقوق األولوية  12تم عرض سعر أسهم حقوق األولوية بسعر 
. ارتفع رأس المال 252.1541151.2إلى  91151115111سهم جديد ليرتفع مجموع األسهم المطروحة من  142541151.2

لاير دفعت لكل سهم من حقوق  12رياالت لكل سهم من  21مليار لاير والذي يمثل  1..22مليار لاير إلى  9.11المدفوع من 
مليار لاير. تجدر اإلشارة إلى  2.21لاير لكل سهم كعالوة إصدار ليكون مجموع عالوة اإلصدار  22األولوية في حين تم تسجيل 

مليار لاير. تشير تقديراتنا إلى انخفاض نسبة إجمالي الدين إلى حقوق المساهمين  ..1المساهمين سترتفع بمقدار ع حقوق أن مجمو
 .1124خالل عام  2.1إلى  1122خالل عام  2.2من 
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 و التوصيات اتالتقييم

ة السهم بين يحالنمو السنوي المركب لربنسبة . كما تشير إلى أن لاير 1.91إلى بلوغ ربحية السهم  1121لعام تشير تقديراتنا 
% بسبب زيادة حجم اإلنتاج و ارتفاع الهوامش لجميع خطوط اإلنتاج )الذهب و الفوسفات و 21تبلغ س 1121و  1122عامي 

. يشكل تأخر 1121عام الل بحلوأن يدفع اكتمال مشروع وعد الشمال بارتفاع كبير في صافي الدخل األلمونيوم(. من المتوقع 
الحصول على تشكل إمكانية المشاريع و التوقفات الغير مجدولة و هبوط أسعار السلع مخاطر على تقديراتنا لصافي الدخل. في حين 

 يم مخاطر ثانوية.قالتمويل و انخفاض الل

 

شكل 2: التقديرات لربحية السهم النقدية )لاير(

المصدر: الرياض المالية

التقديرات *
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سعر المستهدف. من وجهة نظرنا، لنصل إلى ال 1121يرادات عام إل تقديراتنا لمجمل 1..2 يبلغنقدي قمنا باستخدام مكرر ربحية 
مستهدف لفترة االثني عشر شهراً القادمة من الفإن هذه القيمة تعكس معدالً معقوالً آلفاق نمو الشركة. بناًء على ذلك، ارتفع السعر 

لى للمستثمر طويل األجل والمستعد للتغاضي عن التقلبات السعرية ع. نبقي على توصيتنا بالشراء للسهم لاير 49لاير ليبلغ  .4
مستهدفة % واستخدام مكررات 1-تحليل الحساسية من خالل تغير ربحية السهم بنسبة تصل إلى +/ 1المدى القصير. يبين الجدول 

  .21.1إلى  21.1تراوح ما بين ت

 

5: تحليل الحساسية جدول 

17.5x 17.0x 16.5x 16.0x 15.5x

54.82 53.25 51.69 50.12 48.56 + 5.0%

53.52 51.99 50.46 48.93 47.40 + 2.5%

52.21 50.72 49.23 47.73 46.24 2.98

51.77 50.29 48.81 47.33 45.86 - 2.5%

51.34 49.87 48.40 46.93 45.47 - 5.0%

المصدر: الرياض المالية
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السعر المستهدف ارتفاع 

لاير 44لاير إلى  44من   



  

 

(11111-31 رقم) ةالسعودي يةالمال سوقال ةهيئ ترخيص بموجب تعمل المالية الرياض شركة  

 

 السهم تصنيف

 ُمصنّف غير بيع احتفاظ شراء قوي شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

 ≤ 25% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

≤ 15% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

> 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت فيه مبالغ سعر

 

 الرئيسي المكتب

 المالية الرياض

 40006 بريد صندوق

 00212 الرياض

 السعودية العربية المملكة

 الهاتف

800 124 0010 

 اإللكتروني الموقع

mwww.riyadcapital.co 

 اإللكتروني البريد

research@riyadcapital.com 

 

 بيان إخالء المسؤولية

قة، بدون موافقة ل أو بأية طريتم إعداد هذا المستند البحثي الستخدام عمالء الرياض المالية، وال يجوز إعادة توزيعه أو نقله، أو نشره، كلًيا أو جزئًيا، أو بأي شك

يشكل استالم هذا المستند البحثي، ومراجعته موافقة من جانبك على عدم إعادة توزيع أو نقل، أو نشر المحتويات، أو اآلراء، أو  .المالية الرياضكتابية صريحة من 

وقد تم الحصول على المعلومات الواردة في  قبل الرياض المالية.االستنتاجات، أو المعلومات الواردة في هذا المستند لآلخرين قبل نشر تلك المعلومات بشكل عام من 

نوع فيما يتعلق بالبيانات، هذا المستند من مصادر عامة متنوعة نعتقد بأنها موثوقة، لكننا ال نضمن دقتها، وال تقدم الرياض المالية أي تعهدات، أو ضمانات من أي 

وال يوفر هذا المستند البحثي سوى معلومات  بأن محتوى هذا المستند من المعلومات مستوف أو خال من أي خطأ.والمعلومات المقدمة، وال تتعهد الرياض المالية، 

ك السندات أو وال تشكل أية معلومات، أو أي رأي معلن عرضاً، أو دعوة لتقديم عرض، أو شراء، أو بيع أي سندات، أو منتجات استثمارية أخرى متعلقة بتل عامة،

وضع مالي، أو احتياجات خاصة بأي  وال يقصد بهذا المستند تقديم استشارة استثمارية شخصية، كما أنه ال يضع في اعتباره أهداف استثمارية، أو االستثمارات.

 شخص بعينه قد يتلقى هذا المستند.

في أي سندات، أو استثمارات، أو استراتيجيات استثمارية  االستثمار مالئمةيجب على المستثمرين السعي للحصول على استشارة مالية، أو قانونية، أو ضريبية بشأن 

كما ينبغي أن يراعي المستثمرين أن  أخرى تمت مناقشتها، أو التوصية بها في هذا المستند، ويجب عليهم تفهم أن البيانات الخاصة بالتوقعات المستقبلية قد ال تتحقق،

وبناء عليه، فقد يحصل  ، إن وجد، وأن قيمة مثل تلك السندات، واالستثمارات قد ترتفع، أو تهبط.قد يتذبذب أو االستثمارات األخرىالدخل المتحقق من تلك السندات، 

وقد يكون للرياض المالية أو الموظفين لديها )بما في ذلك المحللين البحثيين( حصة مالية في سندات المُصدِّر  المستثمرون على أموال أقل مما استثمروه بالفعل.

وال تتحمل الرياض المالية مسؤولية أية خسارة، أو أضرار قد ينشآن، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي استخدام  رين(، أو االستثمارات ذات الصلة.)المُصدِّ 

 للمعلومات الواردة في هذا المستند البحثي، وقد يخضع هذا المستند البحثي للتغير بدون إشعار مسبق.

 

http://www.riyadcapital.com/
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