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جمموعة الأهلي لال�ستثمارات البنكية

ا�ستثمر بثقة ..فالبنك الأهلي الأردين يدعم قدرتك على اتخاذ القرار عرب نخبة من املحللني لتقدمي االبحاث والتقارير
املخت�صة ببور�صة عمان اىل جانب خمتلف التقارير القطاعية وتقارير اداء ال�شركات.
مندك بكل ما حتتاجه من معلومات فورية حول ال�سوق املايل مبهارة عرب خدمة الو�ساطة املالية وخدمة اال�صول ومن
خالل فريقنا اال�ست�شاري يف جمال اال�ستثمار .فقدرتهم العالية يف البحث والتحليل ت�ضمن موقع ًا مميز ًا لإ�صدراتك من
اال�سهم وال�سندات وعمليات تقييم و�إعادة هيكلة ال�شركات.
اتخذ من البنك الأهلي الأردين م�ست�شار ًا ال�ستثماراتك وارتق نحو م�ستقبل واعد.

للمزيد من املعلومات:

جمموعة الأهلي لال�ستثمارات البنكية

+962 6 5689861/2
+962 6 5689857
+962 6 5689864
investment@ahlibank.com.jo

با�سل خري�شة

املدير التنفيذي

Basel.khraisheh@ahlibank.com.jo

ربيع البطاينة

دائرة االبحاث والدرا�سات

Researchdept@ahlibank.com.jo

مراد حجازين
Murad.Hjazeen@ahlibank.com.jo

حازم قبطي

مالية ال�شركات

Hazem.Copty@ahlibank.com.jo
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معلومات عامة عن ال�رشكة:
جهة الإدراج

بور�صة عمان

رمز التداول

<>JOST.AM

ال�سوق

الأول

القطاع الرئي�سي

ال�صناعة

القطاع الفرعي

ال�صناعات اال�ستخراجية
والتعدينية

عدد الأ�سهم امل�صدرة
(�سهم)

35,000,000

القيمة اال�سمية لل�سهم
الواحد (دينار)

 1دينار� /سهم

�سعر الإغالق (دينار)
(كما بتاريخ التقرير)

1.51

القيمة ال�سوقية
(دينار)

52,850,000

ن�سبة الأ�سهم احلرة �إىل
ر�أ�س املال ()%

72.33

القيمة العادلة
(دينار)

2.50

�أداء ال�سهم منذ بداية العام احلايل :2008
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�أعلى �سعر

 10.42دينار

�أدنى �سعر

 1.45دينار

قيمة التداول
(بالدينار)
حجم التداول
(�سهم)

840,771,538
135,751,133

عدد العقود

119,469

نظرة على �أداء ال�رشكة
�رشكة حديد الأردن م.ع.م
<>JOST.AM

•نبذه عن ال�رشكة:
ت�أ�س�ست ال�شركة بتاريخ � 29آذار  1993بر�أ�سمال قدره  15مليون دينار بهدف القيام بعمليات الدرفلة وال�سحب ال�ساخن النتاج حديد الت�سليح
وما �شابه ،ا�ضافة اىل عمليات �سحب احلديد بدون ت�سخني النتاج ا�سياخ احلديد بقطر اقل ،القيام بعمليات اال�سترياد والت�صدير ،الت�سويق،
الوكاالت التجارية ،ابرام العقود واالتفاقيات التجارية .كما ح�صلت ال�شركة على حق ال�شروع بالعمل من قبل وزارة ال�صناعة والتجارة بتاريخ
 4متوز عام  1993بعد انعقاد الهيئة العامة الت�أ�سي�سية لل�شركة يف �شهر حزيران عام  1993لإعالن قيام ال�شركة ب�شكل نهائي.
ح�صلت ال�شركة على موافقة جمل�س مفو�ضي هيئة الأوراق املالية يف عام  2006واملتعلقة بت�سجيل �أ�سهم الزيادة يف ر�أ�سمال ال�شركة والبالغة
 2مليون �سهم وذلك عن طريق تخ�صي�صها بالت�ساوي ل�صالح ال�شركاء اال�سرتاتيجيني ال�شركة الأندل�سية للمنتجعات وامل�شاريع ال�سياحية
بالإ�ضافة �إىل �شركة امل�ستثمرون العرب املتحدون وبقيمة ا�سمية تبلغ دينار لل�سهم الواحد م�ضافا �إليها عالوة �إ�صدار تبلغ  4دنانري لكل �سهم.
�أعلنت ال�شركة منذ مطلع العام احلايل  2008عن توقيع اتفاقية �شراء ن�سبة  %50من جمموع �أ�سهم �شركة االئتالف الأردين ل�صناعة احلديد
وال�صلب املساهمة اخلا�صة والتي يبلغ ر�أ�سمالها  26مليون دينار� /سهم وبقيمة  30مليون دينار .حيث متثل هذه الن�سبة احل�صة املتبقية التي
مكنت �شركة حديد الأردن من امتالك كامل �أ�سهم �شركة االئتالف الأردين ل�صناعة احلديد وال�صلب امل�ساهمة اخلا�صة.

•هيكل ملكية ال�رشكة:

يتكون جمل�س �إدارة ال�شركة من  11ع�ضو ًا ي�شغلون  11مقعدا يف جمل�س �إدارة �شركة حديد الأردن كما يف  22كانون الأول عام .2008
ا�سم الع�ضو
� 1شركة عبدالرحيم جردانه واوالده
 2البنك االردين الكويتي
 3حممد عبد الغني دروي�ش العمد
 4عماد م�ضر حممد بدران
 5هاين �ضمان ذيب ايوب
 6عوين بن زكي بن �شاكر اال�سري
 7حممد �سعيد حمدي احمد النابل�سي
 8حممد جواد ف�ؤاد عبد الهادى حديد
 9م�ضر حممد عاي�ش بدران
� 10شركة ال�سماحة العقارية
� 11شركة امل�ستثمرون العرب املتحدون

ت�صنيف اجلن�سية

عدد املقاعد

امللكية

الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
ال�سعودية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية
الأردنية

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

530,877
401,870
394,942
382,000
299,121
227,518
135,000
106,175
79,420
15,167
7,583
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وعلى �صعيد كبار م�ساهمي ال�شركة ،فقد بلغت ن�سبة الأ�سهم اململوكة من قبلهم كما بتاريخ  22كانون الأول  2008حوايل  % 6.44ترتكز بيد
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي ،حيث يعرب الر�سم البياين التايل عن ن�سبة كبار امل�ساهمني �إ�ضافة �إىل ن�سبة الأ�سهم احلرة واملتاحة
للتداول من ر�أ�سمال ال�شركة والبالغ  35مليون دينار� /سهم.
ا�سم امل�ساهم
ر�أ�سمال ال�شركة املكتتب به واملدفوع بالكامل
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي
جمموع امل�ساهمات التي ترتاوح ما بني (� %1إىل اقل من )%5
جمموع م�ساهمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
عدد الأ�سهم املتاحة للتداول (الأ�سهم احلرة)

عدد الأ�سهم
35,000,000
2,273,600
4,835,600
2,577,090
25,313,710

•التحليل الأ�سا�سي:
•قائمة املركز املايل:

مت االعتماد على القوائم املالية ل�شركة حديد الأردن لآخر  5فرتات مالية ،تبد�أ منذ عام  2004لغاية نهاية الربع الثالث من العام احلايل.
كما �شملت بنود قائمة املركز املايل على البنود التالية:
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 منو م�ستمر يف بند ال�سيولة (النقد والنقد املعادل) خالل فرتة التقرير ،حيث �سجل بند النقد نهاية العام املا�ضي  2007م�ستوى 6.2مليون دينار مقارنة بنهاية عام  2006البالغ  5.1مليون دينار ،وبن�سبة تقدم و�صلت �إىل .%21.6

 حققت بنود املوجودات املتداولة منوا ايجابيا �ضمن معدل منو �سنوي مركب قارب  %40خالل الفرتة املمتدة من  2004لغاية نهايةالعام املا�ضي  .2007كما �سجلت يف نهاية الربع الثالث من العام احلايل م�ستوى  67.8مليون دينار حمققة بذلك ن�سبة منو مقارنة
بنهاية عام  2007املا�ضي بلغت .%97.2
 �أما على �صعيد �إجمايل املوجودات ،فقد ا�ستمرت بالنمو �أي�ضا خالل فرتة التقرير مدعومة بالنمو احلا�صل يف بنود املوجودات غرياملتداولة ،كنمو املمتلكات واملعدات �ضمن معدل �سنوي مركب بلغ  %40والتي تعترب �أكرث البنود ت�أثريا يف �إجمايل املوجودات غري
املتداولة من ناحية ،ومن ناحية �أخرى� ،شكلت �أكرث من  % 39.8 ،%18.6من �إجمايل املوجودات خالل عام  2007ونهاية الربع الثالث
من العام احلايل ،على التوايل.
 وبالتطرق �إىل مطلوبات ال�شركة املتداولة ،فيالحظ بان �شركة حديد الأردن تتو�سع ب�شكل ملحوظ يف متويل موجوداتها على �شكلمطلوبات ق�صرية الأجل ت�ستحق خالل عام �أو اقل من دورة ت�شغيلية .فعلى �سبيل املثال ،ارتفعت البنوك الدائنة خالل الربع الثالث من
العام احلايل لت�صل �إىل  30.8مليون دينار مقارنة بنهاية عام  2007البالغة  5.6مليون دينار وبن�سبة ارتفاع و�صلت �إىل .%448
 ح�صلت ال�شركة على قر�ض طويل الأجل يف نهاية الن�صف الأول من العام احلايل  2008مببلغ و�صل �إىل  17.8مليون دينار ،لكن ملتورد ال�شركة مزيدا من التفا�صيل حول هذا البند والذي ظهر لأول مرة يف طيات النتائج الن�صف �سنوية من العام احلايل.
 وبالنظر �إىل حقوق م�ساهمي ال�شركة ،فيالحظ الثبات يف معظم بنودها مع ا�ستمرار النمو احلا�صل يف �أرباح ال�شركة املحتفظ بهاوالتي منت خالل فرتة التقرير مبعدل منو �سنوي مركب و�صل �إىل  %37لغاية نهاية الربع الثالث من العام احلايل حيث و�صلت �إىل
 7.1مليون دينار.

•بيان الدخل لل�رشكة:
�أما بالن�سبة �إىل بنود بيان الدخل ،فقد �شملت على البنود التالية:
  %17.9هو معدل النمو ال�سنوي املركب يف مبيعات �شركة حديد الأردن للفرتات الأربع ال�سابقة منذ عام  2004ولغاية نهاية العاماملا�ضي .2007
 بالرغم من ارتفاع تكاليف املبيعات متمثلة ب�أ�سعار احلديد عامليا ،والنمو امل�ضطرد يف �أ�سعار الطاقة وكلفة الت�شغيل� ،إال �أن �شركةحديد الأردن متكنت من حتقيق منو يف �إجمايل الأرباح بن�سبة فاقت النمو يف التكاليف وحتى �أي�ض ًا ن�سبة منو املبيعات ذاتها .وبلغة
الأرقام ،حققت �شركة حديد الأردن منوا يف اجمايل االرباح عام  2007بن�سبة و�صلت اىل  %44.7بالرغم من ارتفاع تكاليف املبيعات
بن�سبة و�صلت اىل  %16.7وارتفاع ايرادات ال�شركة الت�شغيلية (مبيعات احلديد) بن�سبة  .%18.7كما ويذكر بان ال�شركة حققت
خالل ال�شهور الت�سعة االوىل من العام احلايل  2008اجمايل ارباح و�صلت اىل  9.33مليون دينار �ضمن م�ستوى مبيعات و�صل اىل
 87.8مليون دينار وتلكفة للب�ضاعة املباعة بلغت  78.5مليون دينار.
 ارتفاع م�ستمر يف �صايف الربح الت�شغيلي لل�شركة قبل الر�سوم وال�ضرائب لي�سجل يف نهاية العام املا�ضي م�ستوى  4.4مليون دينارمقارنة بنهاية عام  2006البالغة  6.3مليون دينار ،لتحقق بذلك ن�سبة منو و�صلت اىل  .%43.2كما ويذكر بان �صايف ارباح ال�شركة
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قبل ال�ضرائب والر�سوم يف نهاية الربع الثالث من العام احلايل و�صلت اىل  8.9مليون دينار؛ لتفوق بذلك ر�صيد البند ذاته املحقق يف
عام  2007باكملة بحوايل .%40.7
 اما �صايف ارباح ال�شركة ،فقد �سجلت يف نهاية العام املا�ضي  2007ارباح �صافية و�صلت اىل  5.7مليون دينار معززة بذلك م�ستواهامقارنة بعام  2006البالغ  3.8مليون دينار وبن�سبة ارتفاع و�صلت اىل  %29.5لريتفع بدوره ر�صيد ال�سهم الواحد من االرباح لت�سجل
 0.25دينار لل�سهم نهاية عام  2007مقارنة بنهاية عام  2006البالغة  0.2دينار لل�سهم الواحد .كما ويذكر بان �شركة حديد االردن
حققت لغاية نهاية �شهر ايلول من العام احلايل ارباحا �صافية بعد ال�ضرائب بلغت  7.1مليون دينار مقارنة بنهاية ذات الفرتة من
العام املا�ضي والبالغة  4.1مليون دينار.

•مالحظات على بنود امليزانية العمومية:
•املوجودات املتداولة:

يعترب بند املخزون من اهم بنود املوجودات املتداولة والذي يعرب عن ر�صيد الب�ضاعة اململوك من قبل �شركة حديد االردن والتغريات
احلا�صلة على كمية الب�ضاعة يف م�ستودعات ال�شركة .تقوم ال�شركة بتقييم املخزون بالتكلفة او �صايف القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل،
كما ت�شمل كلفة املخزون على كافة تكاليف ال�شراء وتكاليف التحويل والتكاليف االخرى املتكبدة يف �سبيل اح�ضار املخزون وو�ضعة يف حالته
ومكانه احلاليني .ويتم حتديد التكلفة على ا�سا�س طريقة الوارد اوال �صادر اوال ( )FIFOلكافة بنود املخزون با�ستثناء الب�ضاعة اجلاهزة
والتي تتم على ا�سا�س املتو�سط املرجح (.)WA
كما يتم تعريف �صايف القيمة القابلة للتحقق بانها ال�سعر املقدر للبيع يف �سياق الن�شاط العادي مطروحا منه التكاليف املقدرة لالكمال
والتكاليف ال�ضرورية املقدرة المتام عملية البيع .كما يبني اجلدول املرفق التغريات احلا�صلة على كل من بند املخزون وبند املوجودات
املتداولة واجمايل املوجودات:
البيان
املخزون
جمموع املوجودات املتداولة
جمموع املوجودات
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2004
14,349,851
18,211,260
30,983,123

2005
14,828,473
24,651,969
40,406,106

2006
10,384,915
28,901,008
52,113,889

2007
12,392,627
34,367,244
58,856,953

ايلول 2008
47,792,619
67,766,563
115,406,616

•القوائم املالية لل�رشكة:
•قائمة املركز املايل:

البيان
املوجودات
نقد ونقد معادل
ذمم مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى
املخزون
جمموع املوجودات املتداولة

2004

2005

2006

2007

ايلول 2008

2,970,820
890,589
14,349,851
18,211,260

3,032,024
6,791,472
14,828,473
24,651,969

5,098,679
13,417,414
10,384,915
28,901,008

6,197,743
15,776,874
12,392,627
34,367,244

5,069,131
14,904,813
47,792,619
67,766,563

ممتلكات ومعدات
م�شاريع حتت التنفيذ
ا�ستثمار يف �أرا�ضي
ا�ستثمار يف �شركة زميلة
ا�ستثمار يف �أوراق مالية متوفرة للبيع
ا�ستثمار يف �شركة تابعة
جمموع املوجودات
املطلوبات
دفعات م�ؤجلة على االعتمادات و�أوراق دفع
خم�ص�صات �أخرى
�أمانات م�ساهمني
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
بنوك دائنة
جمموع املطلوبات املتداولة
قر�ض طويل الأجل
جمموع املطلوبات

11,958,238
19,060
317,772
91,959
384,834
30,983,123

10,961,331
382,424
317,772
3,557,776
384,834
150,000
40,406,106

11,825,044
51,577
197,462
10,753,964
384,834
52,113,889

10,970,349
63,735
197,462
12,873,329
384,834
58,856,953

45,880,787
1,176,970
197,462
384,834
115,406,616

7,100
229,599
466,708
1,049,616
782,012
3,908,611
6,443,646
6,443,646

186,693
624,830
762,771
382,615
14,831,264
16,788,173
16,788,173

111,485
1,267,494
2,247,290
691,253
2,075,134
6,392,656
6,392,656

141,517
1,213,399
3,741,428
866,072
5,613,947
11,576,363
11,576,363

10,130
1,302,996
3,220,774
1,100,730
30,765,866
36,400,496
17,750,000
54,150,496

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال ( املكتتب به واملدفوع كامال )
عالوة �إ�صدار
االحتياطي الإجباري
االحتياطي االختياري
�أرباح مقرتح توزيعها على امل�ساهمني
�أرباح حمتفظ بها
�أ�سهم خزينة
حقوق �أقلية
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

15,000,000
2,727,791
1,040,622
3,750,000
2,021,064
24,539,477
30,983,123

15,000,000
3,047,093
1,040,622
3,750,000
780,218
23,617,933
40,406,106

23,075,000
14,000,000
3,478,438
1,040,622
3,692,000
339,816
)(101,273
196,630
45,721,233
52,113,889

23,075,000
14,000,000
3,913,486
1,040,622
5,076,500
80,231
)(101,273
196,024
47,280,590
58,856,953

34,687,618
14,000,000
4,142,210
1,040,622
7,100,236
285,434
61,256,120
115,406,616
9

•قائمة الدخل:
البيان
املبيعات
تكلفة املبيعات
جممل الربح من املبيعات
امل�صاريف الت�شغيلية
م�صاريف مبيعات
م�صاريف �إدارية
م�صاريف مالية
تعديالت �سنوات �سابقة
�إيرادات �أخرى
�إجمايل امل�صاريف الت�شغيلية
�صايف الربح الت�شغيلي قبل ال�ضرائب
خم�ص�ص (وفر) �ضريبة الدخل
�صايف الربح للفرتة
ن�صيب ال�سهم الواحد من الأرباح (اخل�سائر)
املتو�سط املرجح لر�أ�س املال
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2004
37,766,027
31,497,140
6,268,887

2005
53,568,425
50,134,003
3,434,422

2006
61,446,672
57,070,620
4,376,052

2007
72,932,076
66,600,907
6,331,169

ايلول 2008
87,793,203
78,461,900
9,331,303

304,239
598,943
211,335
10,464
-735,716
389,265
5,879,622
635,323
5,244,299
0.350
15,000,000

512,931
689,747
376,218

439,321
920,774
527,394

249,544
1,004,333
560,758

154,214
1,032,237
1,123,211

-1,337,492
241,404
3,193,018
227,397
2,965,621
0.198
15,000,000

-1,867,572
19,917
4,356,135
517,000
3,839,135
0.202
19,037,500

-1,779,948
34,687
6,296,482
630,000
5,666,482
0.246
23,075,000

-1,838,769
470,893
8,860,410
1,734,482
7,125,928
0.277
25,754,834

•التقييم بنا ًء على ن�سب ال�سوق:
ر�أ�س املال املدفوع

�صايف الدخل-
2007

ح�صة ال�سهم
من الربح
2007
0.165
0.065
1.827
0.615
0.797
0.107

ح�صة ال�سهم ح�صة ال�سهم من
من الربح� -أيلول الربح لآخر 12
�شهر
2008
0.201
0.075
2.619
2.507
0.687
0.096

0.248
0.099
3.008
2.704
0.784
0.112

5,776,154
35,000,000
JOST
440,293
6,750,000
AALU
152,226,000
83,318,000
APOT
46,110,409
75,000,000
JOPH
48,200,765
60,444,460
JOCM
962,404
9,000,000
NATA
مكرر الربحية ( )E/Pلقطاع ال�صناعات اال�ستخراجية والتعدينية
معدل مكرر الربحية ( )E/Pلقطاع ال�صناعات اال�ستخراجية والتعدينية
ال�سعر العادل لل�سهم ا�ستنادا �إىل معدل مكرر الربحية ( )E/Pلقطاع ال�صناعات اال�ستخراجية والتعدينية  -دينار� /سهم

�سعر الإغالق
2008-12-22
1.51
1.75
35.99
20.68
6.50
0.98
2.50

مكرر
الربحية
لأرباح �آخر
� 12شهر
6.08
17.60
11.96
7.65
8.29
8.77
9.69
10.06

مالحظة هامة:
�إن املعلومات املالية وبيانات التداول املت�ضمنة يف هذا املوجز قد مت احل�صول عليها من م�صادر يعتقد البنك الأهلي الأردين �أنها موثوقة
يف كافة اجلوانب اجلوهرية ولكن البنك الأهلي الأردين ال ي�ضمن مدى دقة وعدالة واكتمال تلك املعلومات والبيانات ،وال يحق لأي قارئ
�أن يحمل البنك �أو م�صادر جمع املعلومات �أي م�س�ؤولية مهما كان نوعها يف حال وجود �أخطاء �أو حذف ملعلومات تتعلق باخلدمة �أو كيفية
تقدميها ،بغ�ض النظر عن �سبب �أو م�صدر هذه الأخطاء �أو �إغفال املعلومات� .إن هذا التقرير ال يعترب دعو ًة ل�شراء �أو بيع الأ�سهم املدرجة
لدى بور�صة عمان .وعلى القارئ �أن ال يتخذ �أي قرار ا�ستثماري باالعتماد فقط على املعلومات الواردة يف هذا التقرير ويجب عليه مراجعة
م�ست�شاره املايل قبل اال�ستثمار� .إن هذا التقرير هو من حقوق البنك الأهلي الأردين وال يجوز ن�سخه �أو ن�شره �أو �إعادة توزيعه جزئي ًا �أو كلي ًا
ب�أي �شكل �أو �أ�سلوب �آخر بدون موافقة خطية وا�ضحة من قبل البنك الأهلي الأردين.

12

13

14

