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 وليد بن خالد الحكيم
 مدير إدارة عالقات المستثمرين



 

وفقا لخطط وتقديرات الشركة، والمعطيات الخارجية ( معادن) هذا العرض  على بيانات قد تشتمل على توقعات مستقبلية لشركة التعدين العربية السعودية يحتوي 

تتضمن هذه البيانات سرد لبعض المخاطر خاصة بفترة مرحلية متغيرة  ترتبط بتوقيت اعداد واصدار هذا التقرير؛ ولذلك جرى التنويه بعدم . وأوضاع األسواق

وعليه فإن الشركة ال تلتزم وال تعتزم  تحديث . االعتماد عليها من قبل المستثمرين، حيث توجد العديد من العوامل  التي قد تؤثر على هذه البيانات بشكل جوهري

 .التوقعات المستقبلية في هذا العرض سواء كان ذلك نتيجة  لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك

 

اب أو وكيل بيع أسهم كتتأٌعد هذا التقرير  ضمن مسؤوليات الشركة  الذاتية و لم يتم مراجعته أو تدقيقه أو الموافقة عليه من ِقبل أي مستشار مالي  أو  مدير ا

باإلضافة إلى . ة بهاخاصاالكتتاب أو بنك متلقي لطلب اكتتاب أو بنك ضامن لالكتتاب ُعين من ِقبل الشركة، باعتباره منتجا اعالميا للشركة لتوفير المعلومات ال

ساسا ألي قرار ل أذلك، فقد أُعد هذا العرض بشكل موجز ومختصر وال يحتوي على كافة التفاصيل الجوهرية، وعليه فإن هذا التقرير بحد ذاته ال ينبغي أن يشك

 .استثماري

 

ي ضمانات صريحة أو ل أالبيانات واآلراء  الموجودة في التقرير يعتقد أنها موثوقة لدرجة متقدمة وتم الحصول عليها  من مصادر يعتقد انها موثوقة ولكن ال تمث

كما ال يوجد أي التزام على الشركة لتحديث أو تعديل أو تغيير هذه المعلومات أو إشعار . ضمنية تضمن عدالة وصحة ودقة واكتمال تلك البيانات واآلراء

 .  ت غير دقيقةصبحمستخدمين هذا التقرير إذا كانت تلك المعلومات أو اآلراء أو التوقعات أو التقديرات المتضمنة في التقرير، قد تغيرت في وقت الحق أو أ

 

ألمور الضريبية ك انوصي بشدة مستخدمي هذا التقرير بالحصول على االستشارات الخاصة المستقلة الالزمة فيما يتعلق بأي قرار استثماري ومالي وقانوني، وكذل

كما أن التحليالت وجميع اآلراء والتحليالت في هذا التقرير تستند على افتراضات وبتغيرها ستتغير . والمحاسبية أو القضايا التنظيمية التي تعرض في هذا التقرير

ال يشتمل هذا التقرير على أي ضمانات حول االداء المستقبلي  ألي أدوات استثمارية أو  ائتمانية أو عمالت أو نسب أو أي قياسات . البيانات والتحليالت مباشرة

ه هذ وعالوة على ذلك، فان أداء الشركة في الماضي ليس بالضرورة مؤشرا على نتائجها المستقبلية، وعليه تخلي الشركة مسؤوليتها تجاه استخدام. اقتصادية

 .البيانات من قبل أي جهة

   

، كما ال تشكل ادنال يجوز نشر هذه البيانات أو توزيعها أو نقلها أو إعادة إصدارها بأي شكل من األشكال دون الحصول على موافقة صريحة من إدارة شركة مع

 .هذه المادة عرضا تسويقيا للبيع أو الشراء فيما يتعلق باألوراق المالية واالسهم
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 الُمستقبلية الواردة في هذا التقريرالتطلعات إخالء المسؤولية فيما يخـص 
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 دايفيسدارين 
 نائب الرئيس للمالية والمدير المالي
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 2016األول مقارنة بـ الربع  2016الثاني الربع مالمح أبرز 

  

 ويعود ذلك بشكل رئيسي النخفاض اسعار السلع% 12مليون لاير سعودي، بارتفاع قدره  2,546بلغت اإليرادات ►
 %5بارتفاع قدره ، لاير سعوديمليون  947 (EBITDA) واالطفاءاالرباح ما قبل االعباء التمويلية، الضرائب، االستهالك بلغت ►
 %23وذلك بانخفاض مليون لاير سعودي  142بلغ صافي الربح ►
 %29مليون لاير سعودي بحوالي  471العمليات إلى النقد الناتج من ارتفع صافي ►

 ٪18منتجات الفوسفات، ارتفاع بنسبة من الف طن  705بيع ►
 مصانع فوسفات األمونيومالداخلي في مصانع في ٪ وذلك لزيادة االستهالك 25األمونيا، بانخفاض يصل إلى من الف طن 154بيع ►
 %2، بارتفاع *األلمنيومالف طن من  219بيع ►
 ، وذلك لبدء اإلنتاج التجاري لمنجم الدويحي%58ألف أوقية من الذهب بارتفاع  63بيع ►

ًتشغيلياً 

 .للدرفلةباإلضافة إلى مبيعات شركة معادن  وألكوايشمل ذلك مبيعات مصهر األلمنيوم من خالل معادن * 

 2016يوليو  1بدء التشغيل التجاري لمنجم جبل صايد للنحاس اعتبارًا من ►
 م، وتركز بشكل رئيسي على مشروع وعد الشمال2016الربع الثاني من العام لاير سعودي في مليون  2,208بلغ اإلنفاق الرأسمالي ►
 م2016لث من العام لثايسير مجمع الفوسفات في مشروع وعد الشمال بشكل جيد ومن المتوقع اكتمال اإلنشاءات وبدء التشغيل التجريبي لمشروع االمونيا في الربع ا►

ًمالياً 

ًاالستثمارات

 

   

   



 السابقعلى التوالي وذلك مقارنة بالربع % 2و ٪ 18زيادة حجم مبيعات وكمية إنتاج اسمدة فوسفات األمونيوم بنسبة تُقارب ►
 

 يعمل مصنع األمونيا فوق الطاقة التصميمية له►
 

 الفوسفوريكمن حجم طلب مصنع حامض  ٪100يعمل مصنع رفع تركيز الخام في منجم الجالميد باستقرار لتلبية ►
 

 للطن على التواليدوالر  335دوالر للطن و 340عند الـ خالل الربع الثاني الفوسفات ثنائي األمونيوم واألمونيا استقرار األسعار لمنتجي ►

5         

 (دوالر للطن)اسعار الفوسفات ثنائي األمونيوم حسب اسعار تامبا 

  2016للفوسفات في معادن، فيرتكون  اإلستراتيجيةتحليل وحدة األعمال  ،(CRU) 2016 يوسي أر : المصادر

ًعمالًالفوسفاتأ

 قويةاسس مرتكز على سوق أسمدة فوسفات األمونيوم يظل ►
 
 

تحول منحنى التكلفة بسبب انخفاض أسعار بعض المدخالت كالنفط ►
والكبريت واألمونيا أدى إلى زيادة العرض والذي أثر بدوره على 

 األمونيوماألسعار الحالية للفوسفات ثنائي 
 

مليون 66~متوقع أن يكون  2016معدل الشحنات العالمي للعام ►
 2015عن العام % 2.5بارتفاع طن، 

 
للسوق أن يشهد فائضًا في المعروض على المدى المتوسط ُيمكن ►

مالم يحدث خفض في اإلنتاج العالمي وهو أمر ممكن في سيناريو 
 األسعار الحالية
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ًأعمالًاأللمنيوم
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 كفاءة المصهر والذي يتجاوز حاليا طاقته التصميميةتحسين يسير اإلنتاج في مصهر األلومنيوم  بشكل مستقر حيث تركز معادن على ►
 

 األلومينافي البعيثة والمصفاة في مدينة رأس الخير بشكل جيد ومتزامن، حيث تنتج المصفاة حاليًا كامل  البوكسايتيتدرج إنتاج منجم ►
 المصهرالمطلوبة لعمليات 

 
 تتدرج العمليات التشغيلية في مصنع الدرفلة للوصول لطاقة المصنع اإلنتاجية►

 

 ، تحليل ثانوي2016لشهر مارس  CRU، مجلة بلومبيرج: المصدر

٪ في السنوات 5استمرار نمو الطلب على األلمنيوم بحوالي ►ً(دوالرًأمريكيًللطن)أسعارًاأللمنيومً
 المقبلةالخمس 

 
٪ مقارنة في الفترة 8.6ارتفع استهالك األلمنيوم الصيني بنسبة ►

مع وجود  2016الماضية في األشهر الخمسة األولى من عام 
عجز في الصين خالل الربع الثاني من هذا العام بحوالي 

 مضىالف طن وهو أكبر عجز فصلي من أي وقت  565
 

الطلب في األسواق العالمية /متوقع  لمستويات العرض►
على المدى المتوسط والطويل مع لأللومنيوم أن تشهد تحسنًا 

 م2016وجود عجز طفيف في العام 
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ًأعمالًالذهبًوالنحاس
بدء االنتاج رئيسي إلى السابق بشكل في الربع مقارنة % 58المبيعات بنسبة سبب ارتفاع تتدرج عمليات إنتاج الذهب بشكل مستقر ويعود ►

 م2016أبريل  1في  الدويحيالتجاري لمنجم 
 

 أوقية من الذهب سنويًا وذلك بإضافة مناجم ذهب جديدة  500,000تقدر بحوالي طاقة إنتاجية نعمل باستمرار وتركيز نحو الوصول إلى متوسط ►
 

 م2016يوليو  1اإلنتاج التجاري لمنجم جبل صايد للنحاس في بدأ ►
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 النحاس

 ، تحليل ثانويبلومبيرجأي سي إس جي، : المصدر
 

من صناديق المتداولة تحسنت أسعار الذهب على خلفية تدفقات كبيرة ►

 ($مليار  30~ )في البورصات 

 

المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية أمنه وال تدفقات يقودها ►

التصويت على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي سيما بعد 

"Brexit" 

 

بقفزات سعرية ايجابية وذلك عكس االتجاه تمتعت أسعار النحاس ►

حيث بلغت األسعار ذروتها عند في اآلونة األخيرة الهابط  

 ٪17 نسبتة، ما يمثل ارتداد سعري 5,069$

 

ما يجعل  ٪، 2بنسبة ينمو الطلب على النحاس ومن المتوقع أن ►

 م2016مليون طن في عام  23.34إلى النحاس يرتفع  استهالك 

 الذهب



 منجم جبل صايد للنحاس 

تم اإلعالن عن بدء التشغيل التجاري لمنجم جبل صايد للنحاس ►
 م2016يوليو  1في 
 

م؛ 2018من المتوقع الوصول الى الطاقة اإلنتاجية في العام ►
 الف طن من مركزات النحاس 45,000~ والتي تصل إلى 

 
النحاس طن من مركزات  635,000 ~بـ المنجم احتياطي يقدر ►

 (تقريبا  سنة  16االفتراضي للمنجم هو العمر )
 

تم تسليم اول شحنة من مركزات النحاس في شهر ديسمبر من ►
بوزن مركزات النحاس منفصلة من شحنات خمس )م 2015العام 

 (م2016يوليو  1طن لكٍل منها أنجزت قبل  10,000
 

يونيو  30ما قبل اإلنتاج في مال المستعمل لمرحلة رأس إجمالي ►
بما في ذلك تكاليف ما قبل )دوالر مليون  478هو  2016

 (اإلنتاج والمبيعات
 

خالل العمر االفتراضي للمنجم، تكلفة العمليات في المنجم يتوقع ►
 دوالر للطن  3,600لها ان تكون في حدود الـ 
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 اإلنتاجية وخفض التكاليف

ًمًلزيادةًاإلنتاجيةًوخفضًالتكاليف2015ًبدأتًالمبادراتًفيًعامً►
ً

ًتستمرًفيًدعمًنتائجناًفيًمواجهةًظروفًالسوقًالصعبةًفوائدًهذهًالجهودً►

 المبادرات الرئيسية

 .معادنجميع مرافق اإلنتاج في رفع كفاءة وإنتاجية ►

 

 :  خفض التكاليف من خالل►

 الكفاءة ►

  انتاجية أعلى ►

 العقودإعادة التفاوض على ►

 تحسين استدامة النفقات الرأسمالية►

 العامل والمخزونالمال اإلدارة الفعالة لرأس ►

 برنامج لتوليد تدفقات نقدية تدريجية كبيرة للشركة وذلك خالل الخمس سنوات المقبلة قيد التنفيذ►
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 تكلفة المبيعات 

 مصاريف البيع والتسويق

 المصاريف العمومية واإلدارية

الثاني الربع 

مقارنة بـ  2016

األول الربع 

2016 

 التشغيليةهامش األرباح 

 االستكشاف والخدمات الفنية مصاريف 

+10pp 

-72% 

الربع الثاني 

مقارنة بـ  2016

الثاني الربع 

2015 

-16% -11% -11% 

-17% 

-27% 

+2pp 

-65% 

 13% 

27% 

0.0% 

2% 

-2pp 



 270  

 169  

 132  

 358  

 185  
 142  

 3,012  

 2,273   2,546  

 473  

 303   326  

 1,056  
 898   947  
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 صافي الدخل
 «األمالشركة العائد إلى مساهمي  »

الربع الثاني 

2015 

الربع األول 

2016   
الربع الثاني 

2016 

 جميع األرقام بالمليون لاير سعودي

-31% 

-10% 

-60% 

-51% 

-17% 

8% 

5% 

-23% 

-22% 

 صافي الدخل

االرباح ما قبل االعباء التمويلية، 

الضرائب، االستهالك واالطفاء 

)EBITDA)  

 الربح التشغيلي

 اإليرادات

 المالمح الرئيسية للنتائج المالية

2015ًمقارنةًبالربعًالثانيًمنًالعام2016ًًالربعًالثانيًمنًالعامً
 

النخفاض على أساس سنوي نتيجة % 15اإليرادات بنسبة انخفضت ►
فوسفات األمونيوم واألمونيا لمنتجات سماد السعر المحقق متوسط 
 واأللمنيوم

اسعار الذهب وارتفاع حجم الرغم من األثر اإليجابي لزيادة على ►
 وانخفاض التكاليف التشغيليةالذهب المبيعات 

وارتفاع تكاليف النخفاض اإليرادات نتيجة صافي الدخل انخفض ►
الرغم من تكلفة التشغيل المنخفضة وارتفاع الدخل من على . التمويل

 االستثمارات

2016ًمقارنةًبالربعًاألولًمنًالعام2016ًًالعامًالثانيًمنًالربعً
 

بالربع السابق نتيجة الرتفاع مقارنة % 12ارتفعت اإليرادات بنسبة ►
حجم المبيعات في جميع السعر المحقق وارتفاع نتيجة الرتفاع 

 األمونياالمنتجات باستثناء 
في تكلفة المبيعات النخفاض الزيادة انخفض صافي الدخل نتيجة ►

 الماليةيعزى إلى كميات أكبر وزيادة الرسوم 

الثاني الربع 

مقارنة  2016

الثاني بـ الربع 

2015 

ني االثالربع 

مقارنة  2016

الربع األول بـ 

2016 

-15%  12% 

8% 



185 

93 

-93 

48 

-24 
-32 

-35 

142 
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 أخرى

مليون لاير ( 67)

 سعودي

 الربح التشغيلي

 مليون لاير سعودي 48

مصاريف 

 التشغيل

مليون لاير ( 24)

 سعودي

صافي الدخل 

للربع األول 
2016 

 تأثير األسعار
تأثير كمية 

 تأثير التكلفة اإلنتاج
المصاريف بيع 

وتسويق 

والمصاريف 
 العمومية واإلدارية

و أعباء مالية 

حصة في صافي 

خسارة شركة 

   سامابكو
 

عوائد 

االستثمارات 

& قصيرة األجل 

 اإليرادات األخرى

صافي الدخل 

للربع الثاني 
2016 

للتكاليفًوتقليلًالخسائرًفيًالشركةًتحتًسيطرةًمشتركةًالمنهجيًالمبيعاتًوالتخفيضًحجمًوقدًساعدًفيًتحسينًصافيًالتدخل،ًزيادةً►
ًمعًارتفاعًالعائدًمنًاالستثمارات،ًعلىًالرغمًمنًارتفاعًالتمويل(ًسامابكو)
ً

ًم2016مًمقارنةًبالربعًاالول2016ًالربعًالثانيًً–الدخلًالرابطًالبيانيًلصافيً



 1,798  
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 1,550  
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 130  

208 

215 

219 

207 

217 
220 

الربع الثاني 

2015 
الربع األول 

2016 
الربع الثاني 

2016 

 (، الف طن«الشركة األم»معادن )مبيعات األلمنيوم 

 (دوالر للطن)االلمنيوم في بورصة لندن للمعادن متوسط أسعار 
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 انتاج ` (الف طن)انتاج األلمنيوم 

 مبيعات `
خالل الربع . مصهر األلمنيوم يعمل فوق طاقته االنتاجية►

الف طن من األلمنيوم وتم  220الثاني، حيث أنتج المصهر 
على التوالي % 1و % 2الف طن، بزيادة قدرها  219بيع 

 السابقمقارنة بالربع 
 

على زيادة حجم وتحسين التكلفة من خالل يستمر تركيزنا ►
الواحد تكلفة الطن ساعدتنا على خفض والتي تحسين األداء 

 األلومنيوم لدينا من 
 

الف طن من  324خالل الربع الثاني، أنتجت المصفاة ►
حيث لم تتم  األلومينا، مما اوفى احتياج المصهر من األلومينا

في الربع الثاني ثالث من من طرف  لأللوميناشراء أي عملية 
 2016من العام 

 
مقارنة بالربع % 14اسعار سوق لندن للمعادن انخفضت بـ ►

المماثل من العام السابق، بينما كان هناك بعض التحسن في 
 مقارنًة بالربع السابق% 3السعر بنسبة حوالي 

 
استقرت اسعار عالوة السوق الياباني للبيع الفوري في حدود ►

 دوالر للطن 120إلى  100

 أعمال األلمنيوم



 479  

 328   333  
 415  

 355  
 400  

 140  

 206  

 154  

311 304 300 

 709  

 600  

 705  716 

659 669 

 (الف طن)الفوسفات ثنائي األمونيوم 

 (طنالف ) األموينا

 (طن/دوالر)متوسط أسعار الفوسفات ثنائي األمونيوم 
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 انتاج

 مبيعات `
خالل الربع الثاني من هذا العام، انتجت شركة معادن ►

الف طن من منتجات سماد فوسفات األمونيوم  669للفوسفات 
.  السابقوالذي كان مماثل للربع الف طن  من األمونيا  300و 

مقارنة بالربع % 7انتاج سماد فوسفات األمونيوم انخفض 
ويرجع ذلك لخفض اإلنتاج المخطط م، 2015العام الثاني من 

 الدوريةله لمصنع حامض الفوسفوريك بسبب الصيانة 
 

 

الف طن من سماد الفوسفات  705الربع الثاني، تم بيع خالل ►

ويرجع سبب . مقارنة  بالربع السابق% 18األمونيوم، بارتفاع 

هذا االرتفاع لزيادة الطلب الموسمي عند مقارنته بالربع االول 

انخفضت الخارجية من األمونيا قد المبيعات . م2016من العام 

اسمدة ارتفاع االستهالك الداخلي إلنتاج وذلك بسبب % 25بنسبة 

 األمونيومفوسفات 
 

انخفضت أسعار سماد فوسفات األمونيوم بشكل كبير وذلك ►
خالل هذا الربع مقارنة بالربع الثاني من العام % 30بحوالي 
االسعار مقارنًة بينما كان هناك بعض التحسن في . م2015
 السابقبالربع 

 

أعمال بناء مجمع الفوسفات في مشروع وعد الشمال تستمر ►

بشكل جيد نحو اكتمال االنشاءات بنهاية الربع الرابع من العام 

 الحالي
 

مصنع األمونيا في الربع الثالث من من وسيبدأ االنتاج التجريبي ►
الربع الثاني  م2016العام 

2015 
الربع األول 

2016 
الربع الثاني 

2016 

 أسعار الفوسفات ثنائي األمونيوم `
 أسعار األمونيا `

ًأعمالًالفوسفات



 1,187   1,192  

 1,263   4,630   4,629  

 4,652  

الربع الثاني 

2016 

الربع األول 

2016 

 الذهب والنحاس

%  36خالل الربع الحالي، ارتفع انتاج ومبيعات الذهب بنسبة ►
الف اوقية على  63الف اوقية و  60ما يمثل % 58و 

ويعود سبب .  التوالي وذلك مقارنًة بالربع السابق من هذا العام
التجاري لمنجم بدء االنتاج رئيسي إلى ارتفاع اإلنتاج بشكل 

 2016أبريل  1في  الدويحي
 

تسخر الشركة كافة السبل لتخفيض التكاليف، ومع بدء اإلنتاج ►
نتوقع ان يرتفع  اجمالي انتاج  الدويحيالتجاري لمنجم 

ومبيعات الذهب، وأن تنخفض تكلفة اإلنتاج لألوقية بشكل 
 أكبر في الفترة القادمة

 
ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خالل الربع الثاني من ►

 مقارنًة بالربع األول%( 6)هذا العام 
 

طن من مركزات  اآلف 6انتج وباع جبل صايد اكثر من ►
، غير أن اإلنتاج 2016النحاس في الربع الثاني من العام 

 م2016يوليو  1التجاري للمنجم بدء في تاريخ 
 
تجه مشروع جبل صايد للنحاس بشكل جيد نحو للوصول ي►

 القادمةللطاقة االنتاجية المحددة في الفترة 

 4  

 6   6  

 (الف أوقية)مبيعات الذهب 

 (الف طن)انتاج النحاس 

 متوسط األسعار
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 انتاج `
 مبيعات `

الربع الثاني 

2015   

 41   40  

 63  

40 44 

60 

(دوالر لكل أوقية)أسعار الذهب  `  

(دوالر لطن)أسعار النحاس  `  
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 توقع زيادة مساهمة قطاع التعدين في االقتصاد الوطني►
 

والتي التركيز على مجموعة واسعة من المعادن في المملكة ►
في ذلك المعادن يكون لها امكانيات عالية بما المتوقع أن من 
 قد أنشأت شركة معادن فيها وجود قويالتي 

 
هدف لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي اإلجمالي ►

وزيادة فرص ( مليار دوالر 25.9)مليار لاير  97للملكة إلى 
 2020عام وظيفة بحلول  90,000العمل في القطاع إلى 

 
التخطيط لعدد من اإلصالحات الهيكلية، وتحفيز استثمارات ►

االستثمارات االستكشاف وزيادة القطاع الخاص بهدف تكثيف 
نشاء مراكز  في البنية التحتية، وتطوير أساليب التمويل وا 

 التعدينللتميز في مجال 
 

وضع جيد لتكون مساهمًا ومستفيدًا في معادن هي شركة ►
في التعدين في المملكة الطموحة لقطاع األهداف من رئيسيا 
 2030الرؤية 

 2030رؤية 

مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة بناء  على قرار ►

م، 2016ابريل  28بتاريخ ( الذارع االستثماري للحكومة)

 أعلنت معادن عن مجلس إدارتها الجديد
 

 :  األعضاء الجدد►
الفالح رئيس خالد بن عبدالعزيز / معالي المهندس

  مجلس اإلدارة،

العيسى،بن محمد عبدهللا / األستاذ 

العليان،بنت سليمان لبنى / السيدة 

السعدان،بن إبراهيم عبدهللا / األستاذ 

شلبي ،بن ياسر عزام / المهندس 

شامولو جان / الدكتور. 

 
 األعضاءباإلضافة إلى ►

 القويزسليمان بن عبدالرحمن / األستاذمعالي، 

السديري،زياد بن عبد الرحمن / الدكتور 
المديفرخالد بن صالح / المهندس.   

 



 الطروحات األساسية
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ًالتدرجًللوصولًللطاقةًالتصميميةًوخفضًالتكاليف►
 التركيز في التدرج للوصول للطاقة التصميمية لمشاريع األلومنيوم، والذهب والنحاس►
 الحرالتركيز على توليد التدفق النقدي استمرار ►
 لناتكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية في جميع الشركات التابعة بتحسين ال نزال ملتزمين ►
 

ًأسعارًالمنتجات►
 أن نعتبر ذلك ارتفاع مستدامولكن من السابق ألوانه  2015والذهب من أدنى مستوياتها في عام األلمنيوم تحسنت أسعار ►
 الطاقةالعرض وانخفاض أسعار مؤكدة بالنسبة ألسعار األلمنيوم باألخذ في االعتبار فائض ال تزال توقعات السوق غير ►
وتكاليف المدخالت ( الهند والبرازيل)نظرا لزيادة المعروض، وانخفاض قيمة العملة منخفضة نسبيا ظلت أسعار الفوسفات ►

 المنخفضة
 

ًلهاًيهيءمعادنًفيًوضعًمميزً►
 األسعارفي االستفادة من التحسن ►
 مشاريعها الضخمة مع استكمال المشاريع الجاري تنفيذهااالستمرار في بناء ►
 لقطاع التعدين 2030رؤية المملكة لعب دورا رئيسيا في ►



 الملحقات



358 

-577 

49 

304 57 22 

-83 

13 
142 
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 أخرى

مليون لاير ( 70)

 سعودي

 الربح التشغيلي

 مليون لاير سعودي( 224)
 مصاريف التشغيل

 مليون لاير سعودي79

صافي الدخل 

للربع الثاني 
2015 

تأثير كمية  تأثير األسعار
 اإلنتاج

المصاريف بيع  تأثير التكلفة

وتسويق 

والمصاريف 
 العمومية واإلدارية

مصاريف 

استكشاف 
 وخدمات فنية

و أعباء مالية 

حصة في صافي 

خسارة شركة 

   سامابكو
 

عوائد 

االستثمارات 

& قصيرة األجل 

 اإليرادات األخرى

صافي الدخل 

للربع الثاني 
2016 

المبيعاتًوخفضًالتكاليفًباإلضافةًإلىًحدًكبيرًعنًطريقًزيادةًحجمًإلىًالسلعًاألساسيةًالنخفاضًأسعارًتعويضًاألثرًالسلبيًتمً►
ًخفضًالخسائرًفيًالشركةًتحتًسيطرةًمشتركةًوارتفاعًالعائدًمنًاالستثمارات،ًعلىًالرغمًمنًارتفاعًتكاليفًالتمويل

ً

ًم2015مًمقارنةًبالربعًالثاني2016ًالربعًالثانيًً–الدخلًالرابطًالبيانيًلصافيً
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 نسبة رأس المال إلى الديون صافي الدين مجموع الدين

ًوضعًالنقدًوالديون
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ً*سعوديمليارًلاير17.2ًً:ًالمتاحةإجماليًالسيولةً
 دوارةتسهيالت ائتمانية + االستثمارات قصيرة األجل +  يعادلةوما النقد = السيولة 

 جميع األرقام بالمليار لاير سعودي وضع النقد والديون

 2016يونيو  30كما في * 



 ملخص عمليات اإلنتاج والمبيعات
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مقارنةً%ًالتغيرً
بالربعًالمماثلًمنً

 العامًالسابق
الستةًأشهرًالمنتهيةً

 30ً2015فيًيونيوً
الستةًأشهرًالمنتهيةً

 30ً2016فيًيونيوً
مقارنةً%ًالتغيرً

 بالربعًالسابق
الربعًاألولً

2016 
مقارنةً%ًالتغيرً

بالربعًالمماثلًمنً
 العامًالسابق

الربعًالثانيً
2015 

الربعًالثانيً
 التفاصيل 2016

 الفوسفات أعمال                

 (طن الف) األمونيوم فوسفات سماد                

 اإلنتاج 669 716 7%- 659 2% 1,328.00 1,277.00 4%

 المبيعات 705 709 1%- 599 18% 1,304.00 1,260.00 3%

 (طن الف) األمونيا          

 اإلنتاج 300 311 4%- 304 1%- 604 503 20%

 الخارجية المبيعات 154 140 10% 204 25%- 358 186 92%

            

 األلمنيوم أعمال          

 (طن الف) األلمنيوم          

 (لأللمنيوم معادن شركة) اإلنتاج 220 207 6% 217 1% 437 406 8%

 المبيعات  219 208 5% 215 2% 434 406 10%

            

 األساس ومعادن الذهب أعمال          

 (أوقية الف) الذهب          

 اإلنتاج 60 40 50% 44 36% 104 78 33%

 المبيعات 63 41 54% 40 58% 103 80 29%



 شكراً لكم


