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  شركة التعدین العربیة السعودیة (معادن)
 تعلن عن أرباح قیاسیة للنصف األول من 2018م

 

 
 أبرز المالمح المالیة

على▪ والتركیز األسواق في الجیدة البیئة اإلنتاج، معدالت نمو إلى ذلك ویعزى المقاییس، جمیع على إیجابیة نتائج معادن                    حققت
 اإلدارة المثلى للتكالیف:

o.بلغت إیرادات الشركة 3.414 ملیون ریال بارتفاع قدرة 14% مقارنة بالعام السابق 
o.بلغ الربح اإلجمالي للشركة 1.318 ملیون ریال بارتفاع قدره 30% مقارنة بالعام السابق 
oبالعام مقارنة %21 قدره بارتفاع ریال ملیون 1.815 واإلطفاء واإلهالك، والضرائب الفوائد خصم قبل األرباح                 بلغت

 السابق.
o.بلغ صافي الدخل 630 ملیون ریال بارتفاع قدره 45% مقارنة بالعام السابق 

 

 أبرز النتائج التشغیلیة
oبعض في إنتاجیة مكاسب وحققت التشغیلي التمیز على والتركیز الصناعة مجال في الرائد نموها معادن شركة                  واصلت

 قطاعاتها:
o.103 الف أوقیة من الذهب بارتفاع قدرة 47% مقارنة بالعام السابق   
o.236 الف طن من منتج األلمونیوم الخام بارتفاع قدره 8% مقارنة بالعام السابق 
o.789 الف طن من سماد فوسفات األمونیوم بارتفاع قدرة 18% مقارنة بالعام السابق 
o.455 الف طن من األلومینا بارتفاع قدرة 30% مقارنة بالعام السابق 

 
 

 أبرز المستجدات لمشاریع الشركة
o.شركة معادن وعد الشمال للفوسفات یتدرج المشروع بشكل جید للوصول للطاقة اإلنتاجیة 
o.منجمي منصورة ومسرة ُیتوقع أن یواصل تقدمه في الربع القادم 

  

http://www.maaden.com.sa/


 

 الصفحة 2 من 6
 

 شركة التعدین العربیة السعودیة (معادن)
 النتائج المالیة األولیة للربع السنوي المنتهي في 30-06-2018م

 
في المنتهي المالي للنصف الموحدة والتشغیلیة المالیة نتائجها عن الیوم "معادن" السعودیة العربیة التعدین شركة                 أعلنت
اإلنتاج حجم لزیادة نتیجة وذلك السابق، العام من المماثل النصف مع مقارنة األرباح في نموًا الشركة حققت وقد                    30/06/2018م،

  والمبیعات وخفض التكالیف، والتحسن في أسعار منتجاتها الرئیسیة.
 

"الشركة بأن معادن شركة في المكلف التنفیذین المدراء وكبیر الرئیس دایفس، كریستوفر دارین / السید صرح الصدد هذا                    وفي
الربع هذا في متمیزة نتائج تحقیق وتم المتمیز، مركزها على الحفاظ مع الحالي للعام األول النصف في جیدة نتائج تحقیق                      استطاعت
ارتفاع في تتمثل التحدیات بعض الشركة تواجه ذاته الوقت وفي .2017 عام منذ السلع أسواق ظروف وتحسن اإلنتاج زیادة                     بفضل
منجم بأن” الرئیس ذكر كما الدولیة. التجارة ظروف بسبب السلع أسعار في متوقع ضعف إلى باإلضافة الخام المواد بعض                     تكلفة
االنتهاء تم حیث ومسرة، منصورة منجمي في والتطویر العمل بدایة إلى كذلك ونتطلع اإلنتاجیة الطاقة كامل إلى وصل قد                     الدویحي
كامل إلى للوصول السعي مع بالتزامن وذلك الضخم الثالث الفوسفات مشروع في التقدم على حالیًا نعمل أیضا الجدوى. دراسة                     من
نموذج متانة من واثقون لكننا اهتمامنا محط تظل السعریة التقلبات فإن السلع بأسعار یتعلق وفیم الشمال. وعد لمشروع اإلنتاجیة                     الطاقة

  الشركة التشغیلي واالقتصادي، باإلضافة إلى إیجابیة اتجاه السلع األساسیة التي نتعامل معها".
 
 

 األداء المالي

النمو على التشغیلیة العملیات وقدرة الشركة في األصول محفظة تنویع سالمة 2018 من األول للنصف اإلیجابي المالي األداء                    یعكس
في قویًا ارتفاعًا األول النصف شهد وقد المالئمة. السوق ظروف في النقد تولید إلى باإلضافة التشغیل كفاءة على الحفاظ مع                      اإلنتاجي
وبشكل الحالیة. الدولیة التجارة ظروف بسبب واضحة غیر تزال ال التوقعات أن إال السابق للعام الفترة بنفس مقارنة األلومنیوم                     أسعار
أسعاره شهدت فقد للفوسفات بالنسبة الخام. المواد تكلفة ارتفاع رغم المنتج هذا صالح تظل األساسیة والطلب العرض معدالت فإن                     عام
كثیرًا ارتفعت والتي الفوسفاتیة- األسمدة إلنتاج األساسیة المكونات أحد -وهو الكبریت تكلفة وكذلك السابق بالعام مقارنة جیدًا                   ارتفاعًا
في ملحوظًا تراجعًا األسعار شهدت فقد والنحاس للذهب بالنسبة أما سعریًا. تباطؤًا تشهد أن المتوقع من أنه إال السابق بالعام                      مقارنة

 األشهر األخیرة إال أن أسعار النحاس قد شهدت تقدمًا وبقیت متماسكة منذ عام 2017.

 المبیعات

واألسمدة (%16) األلمنیوم منتج أسعار بتعافي مدفوعًا الماضي للعام المماثل الربع مقارنة %14 بمقدار الثاني الربع في المبیعات دخل                     ارتفع

59) والتوزیع والتسویق البیع ومصاریف (%6) المبیعات تكلفة ارتفاع في التحدیات وتمثلت .(%47) بمعدل الذهب إنتاج وزیادة (%14)                   الفوسفاتیة

والدوالر الریال على الفائدة أسعار ارتفاع بسبب (%14) التمویل تكلفة إلى باإلضافة (%73) التنقیب وتكالیف (%4) وإداریة عمومیة ومصاریف (%                    

 وزیادة في تكالیف الزكاة والضریبة الدخل.

 
 صافي الدخل

الرتفاع وذلك 2017 من الثاني للربع ریال ملیون 434 بمبلغ مقارنة %45 قدرها زیادة بصافي مقارنة ریال ملیون 630                     بلغ
اإلهالك مقدار وبلغ الدخل. وضریبة والزكاة التمویل وتكلفة اإلهالك ارتفاع مقابل واإلطفاء، واإلهالك والضرائب الفوائد خصم قبل                   األرباح
العام من المماثل بالربع مقارنة %21 قدرها بزیادة ریال ملیون 1.815 2018 لعام الثاني الربع في الدخل وضریبة والزكاة التمویل                      وتكلفة

  الماضي بتأثیر ارتفاع المبیعات مصحوبًا بارتفاع في تكلفة المواد الخام والمصاریف التشغیلیة.

30 في المنتهیة للفترة ملیار 1.5 بلغ وقد ،2017 لعام الثاني الربع عن %38 بزیادة ریال ملیون 921 التشغیلیة العملیات من الناتج النقد                         بلغ
6 عند قویة الشركة لدى السیولة مستویات وتظل أعلى. تشغیلي بدخل مدفوعًا السابق للعام المماثلة الفترة عن %3 قدره بارتفاع 2018                       یونیو

 ملیار ریال.

  



 

 الصفحة 3 من 6
 

 شركة التعدین العربیة السعودیة (معادن)
 النتائج المالیة األولیة للربع السنوي المنتهي في 30-06-2018م

 
 األداء التشغیلي

  الفوسفات

الربع مع مقارنة %18 قدرها بزیادة األمونیوم فوسفات أسمدة من طن الف 789 معادن أنتجت 2018م، العام من الثاني الربع                      خالل
وبمجرد 2017م، یولیو شهر في شحنة اول أنتجت حیث الشمال وعد مشروع في الفوسفات تصدیر وبدأ السابق، العام من                     المماثل

 تشغیله بالكامل ستصل الطاقة اإلنتاجیة لشركة معادن إلى 6 مالیین طن سنویا من االسمدة الفوسفاتیة.

بسبب السابق للعام المماثل بالربع مقارنة األمونیا من الشركة مبیعات انخفضت وقد األمونیا، من طن الف 507 معادن                    أنتجت
 االستهالك الداخلي للمادة في عملیات انتاج ثنائي فوسفات األمونیوم بمشروع وعد الشمال.

 األلمنیوم

في مقارنة %8 قدرها بزیادة االولي األلمنیوم من طن الف 236 لأللمنیوم معادن شركة أنتجت 2018م، العام من الثاني الربع                      خالل
  الربع المماثل من العام السابق.

ساعد مما السابق، العام من المماثل الربع عن %30 بارتفاع المصفاة، من المنتج األلومینا من طن الف 455 الشركة                     وأنتجت
 الشركة على بیع الفائض من اإلنتاج خارجیًا.

االلمنیوم صفائح ألسواق للوصول االنتشار في مضطردًا تقدمًا حقق حیث اإلنتاج عملیات في التدرج الدرفلة مصنع یواصل                   كما
المتحدة الوالیات وكذلك آسیا اسوق حالیًا ویستهدف األوسط الشرق منطقة في واألغذیة المشروبات علب تصنیع في                  المستخدمة

 االمریكیة اكبر سوق لصفائح االلمنیوم.

 

 الذهب والنحاس

الف 103 الى لیصل السابق العام من المماثل بالربع مقارنة 2018م، العام من الثاني الربع خالل %47 بنسبة الذهب انتاج                      ارتفع

 اوقیة، نظرًا لزیادة االنتاج ألكبر منجم ذهب لدى معادن وهو منجم الدویحي.

 كما انتج منجم جبل صاید للنحاس 12 آالف طن خالل الربع الثاني.

  



 

 الصفحة 4 من 6
 

 شركة التعدین العربیة السعودیة (معادن)
 النتائج المالیة األولیة للربع السنوي المنتهي في 30-06-2018م

 
 ملخص عملیات المبیعات

 

 التغیر % مقارنة بالربع
 المماثل للعام السابق

 الربع الثاني
2017 

 الربع الثاني
 التفاصیل 2018

 أعمال الفوسفات   
 سماد فوسفات األمونیوم  (الف طن)  750  733 2%
 األمونیا (معادن للفوسفات )  (الف طن) 107 111 4%-

  األمونیا (وعد الشمال للفوسفات )  (الف طن) 194 282 31%-
 أعمال األلومنیوم   

 األلومینا  (الف طن) 63 - 100%
 األلمنیوم  (الف طن) 151 155 3%-

 أعمال الذهب ومعادن األساس   
 الذهب  (الف أوقیة) 103 69 49%
 النحاس (الف طن) 7.3 10.7 32%-

 

 

 

  



 

 الصفحة 5 من 6
 

 شركة التعدین العربیة السعودیة (معادن)
 النتائج المالیة األولیة للربع السنوي المنتهي في 30-06-2018م

 
 

  قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة للربع السنوي التسعة أشهر المنتهیة في 30 یونیو 2018م (غیر مراجعة)

 الفترة المنتهیة في 30
 یونیو 2018م

 التغیر % مقارنة
 بالربع المماثل من

 العام السابق

 الربع المنتهي في
 30 یونیو2017م

 الربع المنتهي في
 ملیون ریال سعودي 30 یونیو 2018م

 المبیعات  3,414  2,987 14% 6,978

 تكلفة المبیعات (2,096) (1,975) 6% (4,248)

 اجمالي الربح  1,318  1,012 30% 2,730

  مصاریف التشغیل        

 مصاریف بیع وتسویق والتوزیع (147) (93) 59% (267)

 مصاریف عمومیة وإداریة (101) (97) 4% (186)

 مصاریف استكشاف وخدمات فنیة (24) (14) 73% (41)

(18) 
 

 100%- 

 

(0.5) 
 شطب ممتلكات وتعدین 

 شطب مصانع ومعدات

 انخفاض في قیمه مشاریع رآسمالیه تحت التنفیذ      

 الربح التشغیلي  1,045  807 29% 2,217

 االیرادات/ (المصاریف) االخرى        

 دخل من عوائد الجل  26  19 38% 47

 تكالیف تمویلیه (400) (351) 14% (764)

 ایرادات/(مصاریف )  أخرى بالصافي 7 (32) -123% (12)

 الحصة في صافي ربح مشروع مشترك تم المحاسبه  26  22 19% 70
 عنه باستخدام طریقة حقوق الملكیه

 الدخل قبل  الزكاة وضریبة الدخل  705  465 52% 1,558

 ضریبة الدخل (40) (16) 136% (53)

 مصروف الزكاة (35) (14) 151% (121)

 صافي الدخل للربع      

 صافي الدخل للفترة  630  434 45%  1364
 إجمالي الدخل الشامل للفترة  630  434  45%  1364

  حصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة       

 ربحیة السهم العادي (بالریال السعودي)  0.44  0.31    0.98
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 شركة التعدین العربیة السعودیة (معادن)
 النتائج المالیة األولیة للربع السنوي المنتهي في 30-06-2018م

 
 
 

 ولمزید من المعلومات نأمل التواصل مع فریق عالقات المستثمرین:
 

 ریم محمد أسعد – رئیس عالقات المستثمرین المكلف

 هاتف :8123 874 11 966+

invest@maaden.com.sa :برید الكتروني 

 

 عن معادن

العربیة المملكة مناجم في المعدنیة الثروات تطویر مهّمة إلیها وأوكلت 1997م، عام ملكي بأمر (معادن) السعودیة العربیة التعدین شركة                     تأّسست
المالیة السوق في العام لالكتتاب 2008م عام في أسهمها من (٪ 50) طرح قبل للدولة بالكامل مملوكة باألصل الشركة وكانت                      السعودیة.

 السعودیة (تداول).

الذهب، موارد أوقیة ملیون 15 من وأكثر مناجم خمسة حالیا یشمل والذي الذهــب من إنتاجها زیادة على البدایـة في معـادن أنشطة تركزت                        وقد
وشركة لأللمنیوم، معادن وشركة للفوسفات، معادن شركة لتأسیس وتطورها توسعها (معادن) واصلت حیث أنشطتها بتوسیع معادن قامت                   وقد
نأمل المعلومات من ولمزید السعودیة. للصناعة الثالثة الركیزة معادن لتصبح علیها  العمل جاري المشاریع  من عدد وهناك الصناعیة.                    المعادن

.www.maaden.com.sa زیارة موقعنا على 

 

 إخالء المسؤولیة فیما یخـص التطلعات الُمستقبلیة الواردة في هذا التقریر

الشركة، وتقدیرات لخطط وفقا (معادن) السعودیة العربیة التعدین لشركة مستقبلیة توقعات على تشتمل قد بیانات على المالي التقریر هذا                     یحتوي
هذا واصدار اعداد بتوقیت متغیرة ترتبط مرحلیة بفترة خاصة المخاطر لبعض سرد البیانات هذه تتضمن األسواق. وأوضاع الخارجیة                   والمعطیات
بشكل البیانات هذه على تؤثر قد العوامل التي من العدید توجد حیث المستثمرین، قبل من علیها االعتماد بعدم التنویه جرى ولذلك                      التقریر؛
أحداث أو جدیدة نتیجة لمعلومات ذلك كان سواء المالي التقریر هذا في المستقبلیة التوقعات تعتزم تحدیث وال تلتزم ال الشركة فإن وعلیه                      جوهري.

 مستقبلیة أو غیر ذلك.

بیع وكیل أو اكتتاب مالي أو مدیر مستشار أي ِقبل من علیه الموافقة أو تدقیقه أو مراجعته یتم ولم الشركة الذاتیة مسؤولیات ضمن التقریر هذا                        ٌأعد
الخاصة المعلومات لتوفیر للشركة اعالمیا منتجا باعتباره الشركة، ِقبل من ُعین لالكتتاب ضامن بنك أو اكتتاب لطلب متلقي بنك أو االكتتاب                       أسهم
بحد التقریر هذا فإن وعلیه الجوهریة، التفاصیل كافة على یحتوي وال ومختصر موجز بشكل المالي التقریر هذا ُأعد فقد ذلك، إلى باإلضافة                        بها.

 ذاته ال ینبغي أن یشكل أساسا ألي قرار استثماري.

أي تمثل ال ولكن موثوقة انها یعتقد مصادر علیها من الحصول وتم متقدمة لدرجة موثوقة أنها یعتقد التقریر في الموجودة واآلراء                      البیانات
أو تعدیل أو لتحدیث الشركة على التزام أي یوجد ال كما واآلراء. البیانات تلك واكتمال ودقة وصحة عدالة تضمن ضمنیة أو صریحة                        ضمانات
قد التقریر، في المتضمنة التقدیرات أو التوقعات أو اآلراء أو المعلومات تلك كانت إذا التقریر هذا مستخدمین إشعار أو المعلومات هذه                       تغییر

  تغیرت في وقت الحق أو أصبحت غیر دقیقة.

وكذلك وقانوني، ومالي استثماري قرار بأي یتعلق فیما الالزمة المستقلة الخاصة االستشارات على بالحصول التقریر هذا مستخدمي بشدة                    نوصي
تستند التقریر هذا في والتحلیالت اآلراء وجمیع التحلیالت أن كما التقریر. هذا في تعرض التي التنظیمیة القضایا أو والمحاسبیة الضریبیة                      األمور
استثماریة أدوات المستقبلي ألي االداء حول ضمانات أي على التقریر هذا یشتمل ال مباشرة. والتحلیالت البیانات ستتغیر وبتغیرها افتراضات                    على
نتائجها على مؤشرا بالضرورة لیس السابق في الشركة أداء فان ذلك، على وعالوة اقتصادیة. قیاسات أي أو نسب أو عمالت أو ائتمانیة                        أو 

 المستقبلیة، وعلیه تخلي الشركة مسؤولیتها تجاه استخدام هذه البیانات من قبل أي جهة.

شركة إدارة من صریحة موافقة على الحصول دون األشكال من شكل بأي إصدارها إعادة أو نقلها أو توزیعها أو البیانات هذه نشر یجوز                         ال
 معادن، كما ال تشكل هذه المادة عرضا تسویقیا للبیع أو الشراء فیما یتعلق باألوراق المالیة واالسهم.
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