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 وليد بن خالد الحكيم
 مدير إدارة عالقات المستثمرين



 

وفقا لخطط وتقدٌرات الشركة، والمعطٌات الخارجٌة ( معادن) هذا العرض  على بٌانات قد تشتمل على توقعات مستقبلٌة لشركة التعدٌن العربٌة السعودٌة ٌحتوي 

تتضمن هذه البٌانات سرد لبعض المخاطر خاصة بفترة مرحلٌة متغٌرة  ترتبط بتوقٌت اعداد واصدار هذا التقرٌر؛ ولذلك جرى التنوٌه بعدم . وأوضاع األسواق

وعلٌه فإن الشركة ال تلتزم وال تعتزم  تحدٌث . االعتماد علٌها من قبل المستثمرٌن، حٌث توجد العدٌد من العوامل  التً قد تؤثر على هذه البٌانات بشكل جوهري

 .التوقعات المستقبلٌة فً هذا العرض سواء كان ذلك نتٌجة  لمعلومات جدٌدة أو أحداث مستقبلٌة أو غٌر ذلك

 

اب أو وكٌل بٌع أسهم كتتأٌعد هذا التقرٌر  ضمن مسؤولٌات الشركة  الذاتٌة و لم ٌتم مراجعته أو تدقٌقه أو الموافقة علٌه من ِقبل أي مستشار مالً  أو  مدٌر ا

باإلضافة إلى . ة بهاخاصاالكتتاب أو بنك متلقً لطلب اكتتاب أو بنك ضامن لالكتتاب ُعٌن من ِقبل الشركة، باعتباره منتجا اعالمٌا للشركة لتوفٌر المعلومات ال

ساسا ألي قرار ل أذلك، فقد أُعد هذا العرض بشكل موجز ومختصر وال ٌحتوي على كافة التفاصٌل الجوهرٌة، وعلٌه فإن هذا التقرٌر بحد ذاته ال ٌنبغً أن ٌشك

 .استثماري

 

ي ضمانات صرٌحة أو ل أالبٌانات واآلراء  الموجودة فً التقرٌر ٌعتقد أنها موثوقة لدرجة متقدمة وتم الحصول علٌها  من مصادر ٌعتقد انها موثوقة ولكن ال تمث

كما ال ٌوجد أي التزام على الشركة لتحدٌث أو تعدٌل أو تغٌٌر هذه المعلومات أو إشعار . ضمنٌة تضمن عدالة وصحة ودقة واكتمال تلك البٌانات واآلراء

 .  ت غٌر دقٌقةصبحمستخدمٌن هذا التقرٌر إذا كانت تلك المعلومات أو اآلراء أو التوقعات أو التقدٌرات المتضمنة فً التقرٌر، قد تغٌرت فً وقت الحق أو أ

 

ألمور الضرٌبٌة ك انوصً بشدة مستخدمً هذا التقرٌر بالحصول على االستشارات الخاصة المستقلة الالزمة فٌما ٌتعلق بأي قرار استثماري ومالً وقانونً، وكذل

كما أن التحلٌالت وجمٌع اآلراء والتحلٌالت فً هذا التقرٌر تستند على افتراضات وبتغٌرها ستتغٌر . والمحاسبٌة أو القضاٌا التنظٌمٌة التً تعرض فً هذا التقرٌر

ال ٌشتمل هذا التقرٌر على أي ضمانات حول االداء المستقبلً  ألي أدوات استثمارٌة أو  ائتمانٌة أو عمالت أو نسب أو أي قٌاسات . البٌانات والتحلٌالت مباشرة

ه هذ وعالوة على ذلك، فان أداء الشركة فً الماضً لٌس بالضرورة مؤشرا على نتائجها المستقبلٌة، وعلٌه تخلً الشركة مسؤولٌتها تجاه استخدام. اقتصادٌة

 .البٌانات من قبل أي جهة

   

، كما ال تشكل ادنال ٌجوز نشر هذه البٌانات أو توزٌعها أو نقلها أو إعادة إصدارها بأي شكل من األشكال دون الحصول على موافقة صرٌحة من إدارة شركة مع

 .هذه المادة عرضا تسوٌقٌا للبٌع أو الشراء فٌما ٌتعلق باألوراق المالٌة واالسهم
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 الُمستقبلية الواردة في هذا التقريرالتطلعات إخالء المسؤولية فيما يخـص 
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 خالد بن صالح المديفر
 الرئيس وكبير المدراء التنفيذيين
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 2015الثالث مقارنة بـ الربع  2016الثالث الربع مالمح أبرز 

  

 الفوسفاتفي قطاع ويعود ذلك بشكل رئيسي النخفاض اسعار السمع % 9مميون لاير سعودي، بانخفاض قدره  2,316بمغت اإليرادات ►
إلجراءات الشركة كنتيجة % 6بارتفاع قدره ، لاير سعوديمميون  919 (EBITDA) واالطفاءاالرباح ما قبل االعباء التمويمية، الضرائب، االستيالك بمغت ►

 لمتحكم في التكاليفالمستمرة 
في صافي الخسارة في شركات تحت سيطرة والزيادة في تكاليف التمويل بسبب الزيادة % 21وذلك بانخفاض لاير سعودي مميون  96بمغ صافي الربح ►

 مشتركة 
 %46مميون لاير سعودي بحوالي  752العمميات إلى النقد الناتج من ارتفع صافي ►

 ٪7منتجات الفوسفات، ارتفاع بنسبة من الف طن  672بيع ►
 ٪ وذلك بسبب زيادة كمية األمونيا المتاحة لمبيع لعمالء خارجيين14األمونيا، بارتفاع يصل إلى من الف طن 151بيع ►
 نتيجة لزيادة اإلنتاج في الشير األخير وتحويمو الى مخزون% 4 بإنخفاض، *األلمنيومطن من الف  203بيع ►
 إلى ارتفاع المبيعات الدويحيمنجم ، حيث ساعدت اإلضافة المتمثمة في انتاج %33ألف أوقية من الذىب بارتفاع  57بيع ►

 تشغيمياً 

 .للدرفلةباإلضافة إلى مبٌعات شركة معادن  وألكواٌشمل ذلك مبٌعات مصهر األلمنٌوم من خالل معادن * 

 م، وتركز بشكل رئيسي عمى مشروع وعد الشمال2016الربع الثالث من العام سعودي في مميار لاير  1.4بمغ اإلنفاق الرأسمالي ►
 مونيا في شير سبتمبر من العام الحاليلمصنع األالتشغيل التجريبي  بدأحيث  ،يسير مجمع الفوسفات في مشروع وعد الشمال بشكل جيد►
 م2016أكتوبر  2في  االلوميناومصفاة  البعيثةفي   البوكسايتالتجاري لمنجم نتاج بدأت معادن اإل►

 مالياً 

 االستثمارات

 

   

   



 عمى التوالي% 7و ٪ 3اسمدة فوسفات األمونيوم بنسبة تُقارب زادت كمية إنتاج ومبيعات لدى معادن حيث ال يزال الفوسفات ىو السمعة الرئيسية ►
 
 («فوب»مؤشر تامبا )دوالر امريكي لمطن  330ىو سعر اسمدة فوسفات األمونيوم متوسط ►

 
 («فوب»الشرق األوسط مؤشر )امريكي لمطن دوالر  314منتج األمونيا ىو متوسط سعر ►

 
 الحاليالعام مشروع وعد الشمال في بداية شير سبتمبر من في لمصنع االمونيا بدء التشغيل التجريبي ►

 
 جيد نحو استكمال اإلنشاءات لمصانع المشروع المتبقيةيسير مجمع الفوسفات في مشروع وعد الشمال بشكل ►
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 (دوالر للطن)اسعار الفوسفات ثنائي األمونيوم حسب مؤشر تامبا 

 إم بً إففٌرتكون، و للفوسفات فً معادن،  اإلستراتٌجٌةتحلٌل وحدة األعمال  ،((CRU ٌوسً أر : المصادر

 عمالًالفوسفاتأ

أسمدة فوسفات الضغوطات السعرية التي تتعرض ليا سوق استمرار ►
 األمونيوم
 انخفاض أسعار المدخالت من المواد الخام►
 الصينضعف الطمب ومعروض اضافي من ►

 
 الطمب في األسواق اليندية بطء ►

 مستويات مرتفعة في مخزون أسمدة فوسفات األمونيوم►
 الموسمية ال تسير كما ىو متوقعالرياح ►

 
 من المتوقع أن تستمر الضغوط السعرية خالل الربع الرابع►

موسم استخدام األسمدة في اسواق الفوسفات الرئيسية اقتربت من ►
 نيايتيا وال سيما في جنوب اسيا
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 متوسط سعر الفوسفات ثنائي األمونيوم 

2016 

Q3-16 

2015-16 



 أعمالًاأللمنيوم
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 يسير اإلنتاج في مصير األلومنيوم  بشكل مستقر عممًا بأن المصير يعمل حاليا متجاوزًا طاقتو التصميمية►
 
من % 90م، حيث حققت المصفاة حوالي 2016أكتوبر  1في  االلوميناومصفاة  البعيثةفي  البوكسايتبدأت معادن االنتاج التجاري لمنجم ►

 الطاقة اإلنتاجية التصميمية خالل الربع الثالث من العام الحالي
 
 األلوميناالى أطراف ثالثة خالل الربع المقبل وذلك بعد تمبية كامل احتياج مصيرىا من  األلوميناتتوقع معادن ان تبيع اإلنتاج الفائض من ►

 
 تتدرج العمميات التشغيمية في مصنع الدرفمة لموصول لطاقة المصنع اإلنتاجية►

 

 ، تحلٌل ثانوي2016لشهر سبتمبر  CRU، مجلة بلومبٌرج: المصدر

 (دوالرًأمريكيًلمطن)« أشهر3ً»أسعارًاأللمنيومً

٪ في السنوات 5استمرار نمو الطمب عمى األلمنيوم بحوالي ►
 المقبمةالخمس 

 
والطمب العالمي يقترب من تحقيق توازن في نياية العرض ►

 م2016العام 
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 أعمالًالذهبًوالنحاس
 الدويحيالتجاري لمنجم بدء االنتاج رئيسي إلى عمى أساس سنوي ويعود ذلك بشكل % 33نمت عمميات إنتاج وبيع الذىب بنسبة ►

 
أوقية من الذىب سنويًا وذلك بإضافة مناجم ذىب  500,000تقدر بحوالي طاقة إنتاجية وتركيز نحو الوصول إلى متوسط تعمل معادن باستمرار ►

 جديدة 
 
الف طن من مركزات النحاس في الربع الثالث من  9.9م، حيث تم إنتاج وبيع 2016يوليو  1اإلنتاج التجاري لمنجم جبل صايد لمنحاس في بدأ ►

 م2016العام 
 
 الف طن سنوياً  45عمميات اإلنتاج في منجم جبل صايد بشكل تدريجي لموصول إلى الطاقة التصميمية والبالغة تجري ►

 ، تحلٌل ثانويبلومبٌرجأي سً إس جً، : المصدر
 

من خلفٌة تدفقات كبٌرة على % 20بنسبة تحسنت أسعار الذهب ►

 (ETF) البورصاتالمتداولة فً الصنادٌق 

 
تصاعد التوقعات برفع أسعار الفائدة من ِقبل االحتياطي الفدرالي أدى ►

األمريكي الى قيام المستثمرين بتغطية مراكزىم المكشوفة مما دفع 
بشكل طفيف بنياية الربع الثالث من العام  لإلنخفاضالذىب أسعار 
 م 2016

 

ملٌون  23.34٪ إلى 2على النحاس بنسبة الطلب نمو المتوقع من ►

 م2016طن فً عام 

 

 المعروضزٌادة ضعٌفة بناء على ظلت األسعار ومع ذلك، ►

 الذهب

 النحاس



 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

 
الستكمال بوتيرة جيدة مشروع معادن وعد الشمال لمفوسفات يسير ►

بناء المجمعات الصناعية في منطقة وعد الشمال والمنطقة 
 الخيرالصناعية في رأس 

 
اإلنشاءات وبدأ اإلنتاج التجريبي لمصنع األمونيا بتاريخ اكتممت ►

 ، قبل الموعد المحدد2016سبتمبر  6
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 وعد الشمال

 المصنع   اإلكتمالنسبة 

 مصنع االستخالص %88.4

 حامض الكبرٌتٌك 88.2%

 الفسفورٌك حامض %86.9

 مصنع األمونٌا %100.0

 مصنع الفوسفات ثنائً األمونٌوم %70.8



 األلوميناومصفاة  للبوكسايتمنجم البعيثة 

 م2014 ديسبمبر 21في  ألوميناتم انتاج أول ►
 
إجراءات التدرج في العمميات التشغيمية في أفضل  ًا عمىاعتماد►

من طاقتيا % 90 األلومينامصفاة الصناعة، حققت ىذه 
 م2016اإلنتاجية خالل الربع الثالث من العام 

 
 المعايير العالميةىي مطابقة ألفضل  األلومينامنتج جودة ►

 
من المنجم بشكل كامل عن طريق شبكة  البوكسايتيتم نقل خام ►

 الحديدنقل السكة 
 
في معادن أول  األلوميناومصفاة  لمبوكسايتالبعيثة منجم يعد ►

 العربيالخميج في منطقة  لأللوميناُمنِتج 
 
 
حيث تقع في  لأللوميناتعتبر معادن من المنتجين األقل تكمفة ►

   لأللومينااإلنتاج العالمي تكمفة الربع األول من منحنى 
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لأللومينامصفاة معادن   



2% -66% 

-24% 

 اإلنتاجية وخفض التكاليف

 مًلزيادةًاإلنتاجيةًوخفضًالتكاليف2015ًبدأتًالمبادراتًفيًعامً►
 
 تستمرًفيًدعمًنتائجناًفيًمواجهةًظروفًالسوقًالصعبةفوائدًهذهًالجهودً►

 المبادرات الرئيسية

 معادنجمٌع مرافق اإلنتاج فً رفع كفاءة وإنتاجية ►

 

 :  خفض التكاليف من خالل►

 الكفاءة ►

  انتاجٌة أعلى ►

 العقودإعادة التفاوض على ►

 تحسٌن استدامة النفقات الرأسمالٌة►

 العامل والمخزونالمال اإلدارة الفعالة لرأس ►

 (قٌد التنفٌذ)برنامج لتولٌد تدفقات نقدٌة تدرٌجٌة كبٌرة للشركة وذلك خالل الخمس سنوات المقبلة ►
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 تكلفة المبٌعات 

 مصارٌف البٌع والتسوٌق

 المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة

الثالث الربع 

مقارنة بـ  2016

الثاني الربع 

2016 

 التشغٌلٌةهامش األرباح 

 االستكشاف والخدمات الفنٌة مصارٌف 

+10pp 

الربع الثالث 

مقارنة بـ  2016

الثالث الربع 

2015 

-16% -10% 

-18% 

+6pp 

 -10% 

-15% 

-8% 

+3pp 



11 

 

 

 دايفيسدارين 
 نائب الرئيس للمالية والمدير المالي
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 صافً الدخل
 «األمالشركة العائد إلى مساهمً  »

الربع الثالث 

2015 

الربع الثاني 

2016   
الربع الثالث 

2016 

 جمٌع األرقام بالملٌون لاير سعودي

-3% 

-10% 

-21% 

-37% 

8% 

6% 

-32% 

5% 

 صافً الدخل

االرباح ما قبل االعباء التموٌلٌة، 

الضرائب، االستهالك واالطفاء 

)EBITDA)  

 الربح التشغٌلً

 اإلٌرادات

 المالمح الرئيسية للنتائج المالية

 2015مقارنةًبالربعًالثالثًمنًالعام2016ًًالربعًالثالثًمنًالعامً
 
في الربع المماثل من العام السابق،  قارنة% 9اإليرادات بنسبة انخفضت ►

نتيجة النخفاض أسعار السمع لقطاع الفوسفات وانخفاض حجم مبيعات 
حجم وارتفاع األلمنيوم، عمى الرغم من تحسن متوسط السعر المحقق 

 مبيعات منتجات فوسفات األمونيوم واألمونيا والذىب
تحسن صافي الدخل بشكل طفيف من االرتفاع لمعائد من االستثمارات ►

عمى الرغم من بحوالي، مصروف الزكاة وانخفاض النقدية قصيرة األجل 
الرتفاع معدل سعر الفائدة بين البنوك نتيجة الزيادة في تكاليف التمويل 

والزيادة في صافي الخسارة في شركات تحت سيطرة ( السايبور)السعودية 
المصاريف وزيادة ( وشركة معادن وباريك لمنحاس سامابكو)مشتركة 
 األخرى

 2016مقارنةًبالربعًالثانيًمنًالعام2016ًًالعامًالثالثًمنًالربعً
 
بسبب انخفاض متوسط االسعار % 9ايرادات المبيعات بحوالي انخفضت ►

المحققة لمنتجات فوسفات األمونيوم واألمونيا، وانخفاض حجم مبيعات 
جميع السمع، عمى الرغم من تحسن متوسط السعر المحقق لمنتجات 

 .فوسفات األمونيوم والذىب واأللمنيوم
صافي الدخل بسبب الزيادة في صافي خسارة شركات تحت انخفض ►

في والزيادة ( وشركة معادن وباريك لمنحاس سامابكو)سيطرة مشتركة 
ارتفاع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية بسبب تكاليف التمويل 

 ،(السايبور)

الثالث  الربع

مقارنة  2016

الثالث بـ الربع 

2015 

الثالث الربع 

مقارنة  2016

الربع الثاني بـ 

2016 

-9%  -9% 

20% -6% 
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96 
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صافي الدخل 

للربع الثاني 
2016 

 تأثير األسعار
تأثير كمية 

 اإلنتاج
المصاريف بيع  تأثير التكلفة

وتسويق 

والمصاريف 
 العمومية واإلدارية

و أعباء مالية 

حصة في صافي 

خسارة شركة 

   سامابكو
 

صافي الدخل 

للربع الثالث 
2016 

صافيًالدخلًبسببًانخفاضًاسعارًالسمعًفيًقطاعًالفوسفاتًوالزيادةًفيًصافيًخسارةًشركاتًتحتًسيطرةًمشتركةًوالزيادةًانخفضً►
 .لمتكاليفالمنهجيًالمبيعاتًوالتخفيضًحجمًزيادةًالدخلًصافيًتحسنًفيًساعدً. التمويلفيًتكاليفً

 

 م2016مًمقارنةًبالربعًالثاني2016ًالربعًالثالثً –الدخلًالرابطًالبيانيًلصافيً
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الربع الثالث 
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الربع  الثالث 

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 

 مبٌعات `
الف طن من األلمنٌوم، بزٌادة  216انتاج الثالث، تم الربع خالل ►

مقارنة % 4الف طن بانخفاض قدره  203، وبٌع %2قدرها 

 الماضًبالربع المماثل من العام 
 
تركيز الشركة عمى جعل المصير أكثر كفاءًة واألقل يستمر ►

نجحت معادن في خفض جزء كبير من التكاليف حيث . تكمفة
في مرحمة اإلنتاج  األلوميناساعد في ذلك دخول المنجم ومصفاة 

 التجاري 
 
ومصفاة  في منطقة البعيثة البوكسايتبدأ التشغيل التجاري لمنجم ►

م، وحققت مصفاة 2016أكتوبر  1في رأس الخير في  األلومينا
من الطاقة اإلنتاجية التصميمية خالل % 90حوالي  األلومينا

 م2016الثالث من العام الربع 
 
الربع ثابتو تقريبًا مقارنًة بأسعار سوق لندن لممعادن ظمت اسعار ►

المماثل من العام السابق، بينما كان ىناك بعض التحسن في 
 السابقمقارنًة بالربع % 5السعر بنسبة حوالي 

 
وان تشيد الحالية يتوقع السوق أن تستقر األسعار عمى مستوياتيا ►

 2016نياية عام التحسن في بعض 
 
 90استقرت اسعار عالوة السوق الياباني لمبيع الفوري في حدود ►

 دوالر لمطن 100إلى 

 أعمال األلمنيوم
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 (الف طن)الفوسفات ثنائي األمونيوم 

 (طنالف ) األموينا

 (طن/دوالر)متوسط أسعار الفوسفات ثنائي األمونيوم 
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 انتاج

 مبٌعات `

خالل الربع الثالث من ىذا العام، انتجت شركة معادن ►
 312الف طن من منتجات سماد فوسفات األمونيوم و708

على % 23و % 3وذلك بزٌادة قدرها األمونيا من الف طن 

 السابق  التوالً مقارنة مع الربع المماثل من العام 
 

 

الف طن من  672تم بٌع الثالث من العام الحالً، الربع خالل ►

مقارنًة بالربع % 7سماد الفوسفات األمونٌوم بزٌادة قدرها 

.  السابق، وٌعود السبب الرئٌسً فً ذلك إلى زٌادة االنتاج

مقارنة مع % 14بنسبة وارتفعت المبٌعات الخارجٌة من األمونٌا 

 اإلنتاجالزٌادة فً حجم السابق نتٌجة الربع المماثل من العام 

 
 

انخفضت أسعار أسمدة فوسفات األمونيوم واألمونيا بشكل ►
عمى التوالي خالل ىذا % 24و % 27كبير وذلك بحوالي 

 م 2015الربع مقارنة بالربع الثالث من العام 
 
 

وانخفضت ثابته تقرٌبا فوسفات األمونٌوم اسمدة أسعار ظلت ►

السابق مع الربع ٪ بالمقارنة 22أسعار األمونٌا بشكل حاد بنسبة 
 العاممن هذا 

الربع الثالث 

 2015  
الربع الثاني 

2016 
الربع الثالث 

2016 

 أسعار الفوسفات ثنائً األمونٌوم `

 أسعار األمونٌا `

 أعمالًالفوسفات



 -    

 4,650   4,782   1,103 
 1,269  1,328 

الربع الثالث 

2016 

الربع الثاني 

2016 

 الذهب والنحاس

%  33خالل الربع الحالي، ارتفع انتاج ومبيعات الذىب بنسبة ►
الف اوقية وذلك مقارنًة بالربع المماثل من العام  57ما يمثل 
 السابق  

 
تسخر الشركة كافة السبل لتخفيض التكاليف، ومع بدء اإلنتاج ►

التجاري لمنجم الدويحي نتوقع ان يرتفع اجمالي انتاج 
وأن تنخفض تكمفة اإلنتاج لألوقية بشكل أكبر الذىب ومبيعات 

 المستقبل في 
 
خالل ىذا الربع مقارنًة % 20ارتفعت أسعار الذىب بحوالي ►

مع مقارنة % 5وبحوالي بالربع المماثل من العام السابق، 
 العامالسابق من ىذا الربع 

 
تطور االنتاج فً منجم جبل صاٌد للنحاس بشكل جٌد حٌث تم ►

شحنات مخططة لمركزات النحاس فً هذا  10من  6شحن 

الف طن من النحاس خالل الربع  9.9العام، وتم انتاج وبٌع 
 .م2016ٌولٌو،  1الثالث وذلك منذ بدء التشغٌل التجاري فً 

 -     -    

 10  10 

 (الف أوقية)مبيعات الذهب 

 (الف طن)انتاج النحاس 

 متوسط األسعار
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 انتاج `

 مبٌعات `

الربع الثالث 

2015   

 43  

 63  
 57  

43 

60 57 

(دوالر لكل أوقٌة)أسعار الذهب  `  

(دوالر لطن)أسعار النحاس  `  



 الطروحات األساسية
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 التدرجًلموصولًلمطاقةًالتصميميةًوخفضًالتكاليف►
 التركيز في التدرج لموصول لمطاقة التصميمية لمشاريع األلومنيوم، والذىب والنحاس►
 التركيز عمى انياء اإلنشاءات في مصانع مشروع وعد الشمال►
 الحرالتركيز عمى توليد التدفق النقدي استمرار ►
 لناتكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية في جميع الشركات التابعة بتحسين ال نزال ممتزمين ►
 
 أسعارًالمنتجات►

 اإلرتفاعمستدام أو ان يستمر االتجاه نحو  ىذا التحسنتحسنت أسعار األلومنيوم ولكن ليس من الواضح أن ►
كميات الطمب وانخفاض الخام وزيادة المعروض نظرا انخفاض أسعار المدخالت من المواد منخفضة نسبيا أسعار الفوسفات ظمت ►

 من اليند
 

 لهاًيهيءمعادنًفيًوضعًمميزً►
 األسعارفي االستفادة من التحسن ►
 مشاريعيا الضخمة مع استكمال المشاريع الجاري تنفيذىابناء استمرار الشركة في ►
 لقطاع التعدين 2030رؤية المممكة في دور رئيسي لعب ►



 الملحقات
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صافي الدخل 

للربع الثالث 
2015 

تأثير كمية  تأثير األسعار
 اإلنتاج

 تأثير التكلفة
المصاريف بيع 

وتسويق 

والمصاريف 

 العمومية واإلدارية

و أعباء مالية 

حصة في صافي 

خسارة شركة 

   سامابكو
 

عوائد 

االستثمارات 

& قصيرة األجل 

 اإليرادات األخرى

صافي الدخل 

للربع الثالث 
2016 

صافيًالدخلًنتيجةًالنخفاضًأسعارًالسمعًفيًقطاعًالفوسفاتًوانخفاضًحجمًمبيعاتًاأللمنيوم،ًوارتفاعًاألعباءًالماليةًوزيادةًانخفضً►
الخسارةًفيًشركاتًتحتًسيطرةًمشتركة،ًتمًتعويضًأثرًاالنخفاضًمنًخاللًمبادراتًالشركةًالمستمرةًلخفضًتكاليفًالتشغيلًوزيادةً

 .حجمًالمبيعات

 م2015مًمقارنةًبالربعًالثالث2016ًالربعًالثالثً –الدخلًالرابطًالبيانيًلصافيً
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 *سعوديمميارًلايرً 19.2: المتاحةإجماليًالسيولةً
 دوارةتسهٌالت ائتمانٌة + االستثمارات قصٌرة األجل +  ٌعادلةوما النقد = السٌولة 

 جمٌع األرقام بالملٌار لاير سعودي وضع النقد والديون

 2016سبتمبر  30كما فً * 



 ملخص عمليات اإلنتاج والمبيعات
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 % التغير

 بالربع مقارنة

 العام من المماثل

 السابق

 أشهر التسعة

 في المنتهية

  30 سبتمبر

2015 

 أشهر التسعة

 في المنتهية

  30 سبتمبر

2016 

 % التغير

 بالربع مقارنة

 السابق

 الربع

 2016  الثاني

 % التغير

 بالربع مقارنة

 العام من المماثل

 السابق

  الثالث الربع

2015 

  الثالث الربع

2016 
 التفاصيل

 الفوسفات أعمال                

 فوسفات سماد 672 627 7% 705 5%- 1,975 1,887 5%

 (طن الف) األمونيوم

61% 318 511 -2% 154 14% 132 151 
 (طن الف) األمونيا

  

 األلمنيوم أعمال

 (طن الف) األلمنيوم 203 212 4%- 207 2%- 644 612 5%

                  

 ومعادن الذهب أعمال

 األساس

30% 123 160 %10- 63 33% 43 57 
 (أوقٌة الف) الذهب

 (طن الف) النحاس 9.9 - - - - 9.9 - -



 شكراً لكم


