
 

 

 شركة التعدين العربية السعودية )معادن(

 11537الرياض  68861ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية 

 +966 11 874 8123هاتف : 

 +966 11 874 8134فاكس: 

 www.maaden.com.saالموقع اإللكتروني: 
 

 

 شركة التعدين العربية السعودية )معادن( 

 م2018 ديسمبر 31الرابع والسنة المالية المنتهية في نتائج الربع تعلن عن 
 

 
 أبرز المالمح المالية

ديسمبر  31أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية للعام المنتهي بتاريخ 

نتيجة لزيادة  2017% مقارنة بعام 186حققت الشركة أعلى نمّو أرباح في تاريخها وذلك بزيادة قدرها . وقد 2018

 المبيعات وارتفاع أسعار السلع مع استمرار ضبط التكاليف.
 

o  العام السابق% مقارنة ب17مليون لاير بارتفاع   14,171بلغت إيرادات الشركة 
o  مقارنة بالعام السابق30مليون لاير بارتفاع   5,102للشركة  إجمالي الربحبلغ % 
o  العام السابق% مقارنة ب23ليون لاير بارتفاع م 7,170 واإلطفاءات واإلستهالكات والضرائب الفوائد قبل الربحبلغت 
o  مقارنة بالعام السابق186مليون لاير بارتفاع   2,246الربحبلغ صافي %  

 
 

 أبرز النتائج التشغيلية
 معظم قطاعاتها:مستويات من اإلنتاج في أعلى شركة معادن  حققت
o 3,170 لعام السابق% مقارنة با11طن من سماد فوسفات األمونيوم بارتفاع  ألف 
o  2,246 مقارنة بالعام السابق %4انخفاض ب األمونياطن من  ألف 
o 932 مقارنة بالعام السابق %2 بارتفاع األوليطن من منتج األلمونيوم  ألف 
o 1,774 مقارنة بالعام السابق20ارتفاع بطن من منتج األلومينا  ألف % 
o 25 ألف طن من صفائح األلمونيوم المسطحة 
o 415 العام السابقمقارنة ب %25أونصة من الذهب بارتفاع  ألف  

 

 
 أبرز المستجدات لمشاريع الشركة

 :2018أبرز المشاريع والتي دخلت مرحلة اإلنتاج التجاري خالل عام 
o  2بتاريخ   وذلك  لمصانع أسمدة الفوسفاتالتجاري أعلنت دخولها مرحلة اإلنتاج شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

 .2018ديسمبر 
o  طن  ألف 380له الطاقة التصميمية لمصنعها والذي تبلغ مرحلة اإلنتاج التجاري  أعلنت دخولهاشركة معادن للدرفلة

 .2018ديسمبر  9بتاريخ نويا من منتجات صفائح األلمونيوم وذلك س
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 31-12-2018 للربع السنوي المنتهي في  األوليةالنتائج المالية 

 

 

 :في شركة معادن المكلف الرئيس وكبير المدراء التنفيذين دارين كريستوفر دايفس،/  السيد أشارهذا الصدد  وفي

العام، ويتزامن مع هذه المناسبة تحقيقها ألعلى مستوى من األرباح السنوية  "تحتفل شركة معادن بمرور عشر سنوات منذ طرحها لإلكتتاب

عالمة زمنية فارقة في تاريخ الشركة حيث قطعنا شوطاً جديداً من المشاريع الرئيسية، أبرزها بدء  2018ومستوى السيولة النقدية. ويعتبر عام 

وبرغم اإلرتفاع في تكلفة العديد من المواد ى شركة الدرفلة في مدينة رأس الخير. اإلنتاج لتجاري في مشروع وعد الشمال للفوسفات باإلضافة إل

إال أن الشركة تمكنت من تحقيق هذه األرباح بفضل مستويات اإلنتاج ونموذجها التنافسي باإلضافة إلى األسعار الجيدة  -الضرورية لمنتجاتنا-الخام 

 للسلع.

إزاء القطاع خاصة مع تزايد التوتر في  متحفظةوظلت نظرتنا  2018لسلع في النصف الثاني من عام يذكر أننا رأينا مؤشرات هبوط في أسعار ا

وسفات، إضافة إلى ظهور فرص في قطاعي ألفالنمو من خالل المرحلة الثالثة في قطاع  وتواصل الشركة مسيرةالمشهد االقتصادي العالمي. 

استثماراً غير مسبوق في نشاط االستكشاف تمهيداً للمزيد من النمو المستقبلي  2019عام وأخيراً، سيشهد الذهب واأللومنيوم تحت الدراسة. 

 للشركة".

 

 

 

 األداء المالي

 المبيعات

حجم اإلنتاج. أيضاً مقارنة بالربع السابق وذلك بتأثير كل من األسعار و %13بارتفاع  2018مليار لاير للربع الرابع من  3.8المبيعات  حجم بلغ

مدفوعاً بزيادة في األسعار وحجم المنتجات ماعدا األلمونيوم والذهب.  2017لعام % مقارنة بالربع المماثل 18المبيعات بنسبة  حجمارتفع 

 وذلك بفعل ارتفاع األسعار وزيادة اإلنتاج. 2017مقارنة بعام % 17مليار لاير مرتفعة بنسبة  14.2فقد بلغت  2018عام بالنسبة لمبيعات 

 EBITDAهالك واإلوالضرائب  الفوائدح قبل هامش االربا

٪ مقارنة بالربع  3انخفاض ب 2018مليار لاير سعودي في الربع الرابع من العام  1.7 واإلهالك ائبوالضر الفوائد استقطاعبلغت األرباح قبل 

هالك بنسبة والضرائب واال الفوائدرباح قبل التشغيل وانخفاض األسعار. ارتفعت األ ومصاريفالسابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام 

 التشغيل. ونفقات الخام المواد تكاليف ارتفاعيقابلها التي وذلك بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات  ويرجع ،2017 عام نة بالربع نفسه من٪ مقار6

 2017 عام نفسها من بالفترة٪ مقارنة  23ارتفاع ب مليار لاير سعودي 7.2هالك والضرائب واال الفوائدرباح قبل بلغت األ ،2018في عام 

 .ويقابلها ارتفاع تكلفة المواد ونفقات التشغيل المبيعات،زيادة بسبب 

 صافي الدخل     

 األرباح قبلهبوط سبب ب٪ مقارنة بالربع السابق  34نخفاض وذلك با 2018مليار لاير سعودي في الربع الرابع من  0.3بلغ صافي الربح 

وانخفاض  ،للدرفلةمعادن شركة تي معادن وعد الشمال والعمليات التجارية لشرك فيك هالتكاليف اإل وارتفاعهالك ة واالوالضريب الفوائد استقطاع

ويعود ذلك ، 2017 عام بالربع المماثل من ٪ مقارنة274بنسبة ارتفع صافي الربح كذلك . معادن باريك للنحاسفي حصة الدخل الصافي لشركة 

 2018عام ل  Net Impairmentة(اإلنخفاض في القيمصافي )االهالك وانخفاض تأثير ووالضرائب  الفوائداألرباح قبل  الرتفاعبشكل رئيسي 

 السابقالعام ب٪ مقارنة 186بارتفاع  2018في  مليار لاير سعودي 2.3ح . بلغ صافي الربDepreciation اإلهالك في زيادة قابله والذي

 اإلهالك وتكاليف التمويل. ارتفاع تكاليف يقابله اإلنخفاض في القيمةصافي تأثير و والضرائب واإلهالك الفوائدقبل  األرباحبارتفاع  اً مدفوع

 السيولة النقدية 

ارتفاع بسبب  2017 بعاممليار لاير( مقارنة  1٪ )32ارتفاع ب سعودي؛مليار لاير  4 , 2018 عام بلغت السيولة النقدية الناتجة عن العمليات في

 .يةالتشغيلاألرباح 

 س المال العامل رأ

بسبب الزيادة في  2017برصيد نهاية عام  ٪ مقارنة37ارتفاع وذلك ب 2018 نهاية ديسمبربمليار لاير سعودي  3.7بلغ رأس المال العامل 

 .قطع الغيار ومخزونالسلع التامة الصنع والمواد الخام  وزيادة تخزينالمستحقات التجارية المدفوعة بزيادة المبيعات 
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 لياألداء التشغي

  الفوسفات

، 2017عن عام % 11وذلك بزيادة  األمونيومثنائي  فوسفاتأسمدة  منطن  ألف 3,126للفوسفات  معادنشركة  باعت ،2018العام  خالل

  . 2018أن مصنع معادن وعد الشمال بدأ باإلنتاج التجاري في ديسمبر  ويذكر

  .ويعود هذا بشكل رئيسي إلى الصيانة الدورية للمصنع 2017بعام مقارنة % 4 بانخفاض طن من األمونيا ألف 2,246كذلك أنتجت معادن 

 

 األلمنيوم

  .2017بعام % مقارنة 2 بزيادة 2018عام طن من األلمونيوم األولي في  ألف 932أنتجت معادن 

تحسن كفاءة العمليات في المصفاة. ل 2017بعام % مقارنة 20طن من األلومينا وذلك من مصفاتها بارتفاع  ألف1,774أيضا أنتجت معادن 

 فائضن من اإلستفادة من بيع على تحسين كفاءة التكاليف النقدية ويمكّ  وتواصل معادن التركيز على توسيع اإلنتاج من مصفاة األلومينا مما يساعد

 األلومينا.

صفائح  قطاعفي  مضطرداً  حقق تقدماً . ويذكر أنه 2018ديسمبر  التجاري فيالتشغيل  دخل مرحلةحيث  اإلنتاج مصنع الدرفلةكما يواصل 

 .لب المشروبات واألغذية في منطقة الشرق األوسطلعااللمنيوم 

 

 الذهب

 .2017عام عن % 25بزيادة أونصة  ألف 415 إلى الذهب انتاج ارتفع

وذلك بسبب ارتفاع اإلنتاج خالل العام وخفض  2017لعام انخفاضا ملحوظاً في التكلفة النقدية للعمليات مقارنة بالربع المماثل  القطاعكذلك شهد 

 تكاليف العمالة والخدمات التعاقدية.
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 مبيعاتالملخص عمليات 

 

 التفاصيل 2018 2017 لعام السابقباالتغير % مقارنة 

 وسفاتالف قطاع   

 طن( ألففوسفات األمونيوم ) أسمدة 3,126 2,808 11%

 طن( ألف) األمونيا  1,350 1,660 19-

 األلومنيوم قطاع   

 طن( ألف)األلومينا  311 30 936%

 طن( ألف) األولي األلمنيوم 593 653 9%-

 صفائح األلومنيوم المسطحة 20 0 

 الذهب ومعادن األساس قطاع   

 أوقية( ألفالذهب ) 417 333 25%
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 الموحدةقائمة الربح أو الخسارة 

 (ماعدا المشار إليه لاير بالمليون)األرقام 

 2017ديسمبر  31 % التغير نسبة 

 
 

 التفاصيل 2018ديسمبر  31

 المبيعات 14,170 12,085 17%

 تكلفة المبيعات (9,068) (8,152) %11%

 الربح إجمالي 5,102 3,933 %30

 التشغيلية المصاريف   

 مصاريف بيع وتسويق والتوزيع (566) (531) %7

 مصاريف عمومية وإدارية (463) (381) %21

 مصاريف استكشاف وخدمات فنية (95) (62) %53

 بالصافي المتداولة، غير الموجودات( قيمة في إنخفاض/ ) عكس 46 (522) 109-%

 التشغيلي  الربح 4,024 2,436 %65

 األخرى( المصاريف/ ) اإليرادات   

 دخل من ودائع ألجل 123 77 %60

 تمويل تكلفة (1,753) (1,616) %9

  ، بالصافيخرىأ   إيرادات/ )مصاريف(  (3) (66) 95-%

%41 
 

102 

 

143 

تم المحاسبة عنه  بسسهتخدا   مشترك مشروع ربححصة في صافي ال

 طريقة حقوق الملكية

 الدخل وضريبة الزكاة قبل الربح 2,534 933 %172

 ضريبة الدخل (73) (57) %27

 مصروف الزكاة (216) (92) %135

 للسنة الربح 2,245 784 %186

 
  

 العائد لــــ : صافي الربح

 األسهم العادية للشركة األ حملة  1,848 715 %159

 مسيطرةال حقوق الملكية غير 397 69 %471

 0.61 1.58 
 ربحية السهم العادي )بالريال السعودي(
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 ولمزيد من المعلومات نأمل التواصل مع فريق عالقات المستثمرين:
 

 المكلف عالقات المستثمرين رئيس –أسعد محمد ريم 

 +966 11 874 8123 هاتف:

 invest@maaden.com.saبريد الكتروني: 

 

 عن معادن

م، وأوكلت إليها مهّمة تطوير الثروات المعدنية في مناجم المملكة العربية 1997تأّسست شركة التعدين العربية السعودية )معادن( بأمر ملكي عام 

م لالكتتاب العام في السوق المالية 2008٪( من أسهمها في عام  50الشركة باألصل مملوكة بالكامل للدولة قبل طرح )وكانت  .السعودية

 السعودية )تداول(.

، مليون أوقية موارد الذهب 15 وقد تركزت أنشطة معـادن في البدايـة على زيادة إنتاجها من الذهــب والذي يشمل حاليا خمسة مناجم وأكثر من

قامت معادن بتوسيع أنشطتها حيث واصلت )معادن( توسعها وتطورها لتأسيس شركة معادن للفوسفات، وشركة معادن لأللمنيوم، وشركة  وقد

لتصبح معادن الركيزة الثالثة للصناعة السعودية. ولمزيد من المعلومات نأمل   جاري العمل عليها  المعادن الصناعية. وهناك عدد من المشاريع

 .www.maaden.com.saعنا على زيارة موق

 

 إخالء المسؤولية فيما يخـص التطلعات الُمستقبلية الواردة في هذا التقرير

ديرات الشركة، يحتوي هذا التقرير المالي على بيانات قد تشتمل على توقعات مستقبلية لشركة التعدين العربية السعودية )معادن( وفقا لخطط وتق

ترتبط بتوقيت اعداد واصدار هذا  مخاطر خاصة بفترة مرحلية متغيرةوالمعطيات الخارجية وأوضاع األسواق. تتضمن هذه البيانات سرد لبعض ال

بيانات بشكل التي قد تؤثر على هذه ال من العواملالتقرير؛ ولذلك جرى التنويه بعدم االعتماد عليها من قبل المستثمرين، حيث توجد العديد 

لمعلومات جديدة أو أحداث  قرير المالي سواء كان ذلك نتيجةتحديث التوقعات المستقبلية في هذا الت فإن الشركة ال تلتزم وال تعتزم جوهري. وعليه

 .مستقبلية أو غير ذلك

مدير اكتتاب أو وكيل بيع  أو ن قِبل أي مستشار ماليقة عليه ملم يتم مراجعته أو تدقيقه أو الموافالذاتية و ذا التقرير ضمن مسؤوليات الشركةأٌعد ه

ات الخاصة أسهم االكتتاب أو بنك متلقي لطلب اكتتاب أو بنك ضامن لالكتتاب ُعين من قِبل الشركة، باعتباره منتجا اعالميا للشركة لتوفير المعلوم

يحتوي على كافة التفاصيل الجوهرية، وعليه فإن هذا التقرير بحد بها. باإلضافة إلى ذلك، فقد أُعد هذا التقرير المالي بشكل موجز ومختصر وال 

 .ذاته ال ينبغي أن يشكل أساسا ألي قرار استثماري

من مصادر يعتقد انها موثوقة ولكن ال تمثل أي  لدرجة متقدمة وتم الحصول عليها البيانات واآلراء الموجودة في التقرير يعتقد أنها موثوقة

تضمن عدالة وصحة ودقة واكتمال تلك البيانات واآلراء. كما ال يوجد أي التزام على الشركة لتحديث أو تعديل أو  ضمانات صريحة أو ضمنية

ير، قد تغيير هذه المعلومات أو إشعار مستخدمين هذا التقرير إذا كانت تلك المعلومات أو اآلراء أو التوقعات أو التقديرات المتضمنة في التقر

  .أصبحت غير دقيقة تغيرت في وقت الحق أو

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

يالت في هذا التقرير تستند األمور الضريبية والمحاسبية أو القضايا التنظيمية التي تعرض في هذا التقرير. كما أن التحليالت وجميع اآلراء والتحل

ألي أدوات  على افتراضات وبتغيرها ستتغير البيانات والتحليالت مباشرة. ال يشتمل هذا التقرير على أي ضمانات حول االداء المستقبلي

بالضرورة مؤشرا على  ليس السابقائتمانية أو عمالت أو نسب أو أي قياسات اقتصادية. وعالوة على ذلك، فان أداء الشركة في   استثمارية أو

 .نتائجها المستقبلية، وعليه تخلي الشركة مسؤوليتها تجاه استخدام هذه البيانات من قبل أي جهة

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

 لمادة عرضا تسويقيا للبيع أو الشراء فيما يتعلق باألوراق المالية واالسهم.معادن، كما ال تشكل هذه ا
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