شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
ص.ب 88886 .الرياض 66511
المملكة العربية السعودية
هاتف +688 66 818 8611 :
فاكس+688 66 818 8618 :
الموقع اإللكترونيwww.maaden.com.sa :

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
تعلن عن أرباح سنوية قوية مدفوعة بأحجام مبيعات قياسية في العام 1161م
النتائج المالية السنوية الموحدة للعام المالي المنتهي في 1161/61/16م
أبرز النتائج التشغيلية


واصلت شركة معادن نموها الرائد في مجال الصناعة والتركيز على التميز التشغيلي وحققت مكاسب إنتاجية في جميع قطاعاتها
وواصل الذهب واألمونيا إلى تحقيق مستويات انتاج تاريخية:

 333 oالف أوقية من الذهب بارتفاع قدرة  %74مقارنة مع العام السابق.

 619 oالف طن من منتج االلمنيوم الخام بارتفاع قدرة  %5مقارنة مع العام السابق.

 3,956 oالف طن من سماد فوسفات األمونيوم بارتفاع قدرة  %5مقارنة مع العام السابق.
 1,793 oالف طن من األلومينا بارتفاع قدرة  %7مقارنة مع العام السابق.

أبرز المالمح المالية


حققت معادن نتائج مالية إيجابية على جميع المقاييس ،ويعزى ذلك إلى نمو معدالت اإلنتاج ،والتركيز على اإلدارة المثلى للتكاليف

وتعافي اسعار منتجات الشركة:

 oبلغت إيرادات الشركة  13.1مليار لاير بارتفاع قدرة  %39مقارنة مع العام السابق.

 oبلغ الربح اإلجمالي للشركة  3.6مليار لاير بارتفاع قدره  %65مقارنة مع العام السابق.

 oبلغت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك ،واإلطفاء  5.9مليار لاير بارتفاع قدره  %59مقارنة مع العام
السابق.

 oبلغ صافي الدخل  988مليون لاير مقابل خسارة قدرها  158مليون لاير في عام 3819م.


انخفضت المصروفات الرأسمالية بنسبة  ٪79مقارنة مع العام السابق لتصل إلى  7,783مليون لاير نظ اًر لقرب اكتمال مشروع

شركة وعد الشمال للفوسفات.

أبرز المستجدات لمشاريع الشركة


يدعم التنفيذ الناجح لمشاريع معادن مسار النمو المستمر للشركة:

 oشركة معادن وعد الشمال للفوسفات بدء انتاج أول شحنة من األسمدة الفوسفاتية في يوليو 3814م ،ويتدرج المشروع
بشكل جيد للوصول للطاقة اإلنتاجية.

 oمصنع الدرفلة يواصل التقدم تدريجيا في اإلنتاج والتوسع ما وراء اسواق صفائح االلمنيوم في منطقة الشرق األوسط من
خالل تطوير قاعدة عمالء في آسيا وأمريكا الشمالية.

 oمنجمي منصورة ومسرة في المرحلة النهائية من دراسة الجدوى.
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النتائج المالية السنوية الموحدة للعام المالي المنتهي في 1037-31-13م

الصفحة  2من 6

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" اليوم عن نتائجها المالية السنوية الموحدة للعام المالي المنتهي في 1037/31/13م،
وقد حققت الشركة نمواً في األرباح مقارنة مع العام السابق ،وذلك نتيجة لزيادة حجم المبيعات وخفض التكاليف ،والتحسن في أسعار
المنتجات الرئيسية.

وفي هذا الصدد صرح المهندس  /خالد بن صالح المديفر ،الرئيس وكبير المدراء التنفيذين في شركة معادن بأن الشركة استطاعت
تحقيق نتائج جيدة في هذا العام ،والزالت الشركة تتميز كرائد في هذا القطاع بنموذجها التشغيلي من حيث انخفاض تكاليف التشغيل
مما يدعم موقفها في مختلف الدورات االقتصادية .وبلغت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك ،واإلطفاء  8.5مليار لاير
بارتفاع  %85مقارنة بالعام السابق ،وذلك من خالل مبيعات قياسية بلغت  31.3مليار لاير .وأضاف" :بلغ إنتاج معادن من الذهب
كميات قياسية تجاوزت  110ألف أونصة بزيادة  30أضعاف تقريب ًا خالل عشر سنوات .باإلضافة بدأت معادن تجني إيجابيات
مشروع وعد الشمال وسنرى المزيد من النتائج الجيدة خالل عام  1035الجاري .ومعادن اليوم في وضع يمكنها من االستفادة من
التركيز االستراتيجي على التعدين كعنصر رئيسي في رؤية السعودية 101م ،ونتائجنا المعلنة تؤكد أننا قد بدأنا بالفعل في تحقيق ما
وعدنا به".
األداء المالي
يعكس أداء الشركة المالي القوي في عام 1037م جودة تنويع األصول وقدرة الشركة على تقليص التكاليف وبالتالي توليد النقد في
ظروف السوق اإليجابية كما هي الحال في عام 1037م ،خاصة في قطاع األلومنيوم مثالً حيث بدأت األسعار بالتعافي بعد فترة من
الهبوط خالل عامي  1038و .1035
المبيعات
ارتفع دخل المبيعات بمقدار  %15مقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي مدفوعا ً بتعافي أسعار منتج األلمنيوم واألسمدة الفوسفاتية
والذهب .وارتفعت أيضا ً مبيعات األمونيا واألسمدة الفوسفاتية والذهب وكان التحدي الوحيد هو هبوط األسعار المحققة لمنتج األمونيا
مقارنة بمستويات عام .1035
صافي الدخل
بلغ  500مليون لاير مقارنة بصافي خسارة  380مليون لاير لعام  1035وذلك بتأثير ارتفاع أسعار وحجم المبيعات.
تأثرت الشركة من ارتفاع تكاليف التمويل ويعود ذلك جزئيا ً إلى إلغاء رسملة تكاليف التمويل للشركة وأيضا ً إلى تكاليف إعادة تمويل
لشركة معادن األلومنيوم.
وبلغت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك لعام 1037م  8.5مليار لاير بزيادة  %85مقارنة بالعام السابق بفعل ارتفاع
المبيعات واالرتفاع الطفيف فقط في التكلفة التشغيلية.
النقـــد
بلغ النقد التشغيلي  1.0مليار لاير بزيادة  %88عن عام  1035مما يعزز وضع السيولة بالشركة .إضافة فقد شهدت أسواق السلع
تحسنا ً خاصة في قطاع ا أللومنيوم والنحاس حيث تفوق معدل الطلب على العرض .وبرغم أن قطاع األسمدة الفوسفاتية شهد بداية
ضعيفة في أول العام إال أن السوق تحسن بحلول الربع الرابع من جراء محدودية العرض.
وشهدت أسعار سماد فوسفات ثنائي األمونيوم ارتفاعا قدره  %31أما مادة األمونيا فارتفعت أسعارها  %15خالل العام .أما بالنسبة
لأللومنيوم فبلغ متوسط السعر  2,101دوالر للطن (حسب مؤشر لندن للمعادن) وذلك بارتفاع  %11مقارنة بالربع الرابع لعام
 .1035وشهد مؤشر لندن للمعادن ارتفاعا عاما ً بسبب القيود المفروضة على اإلنتاج في دولة الصين .وتظل مخاطر تقلبات األسعار
جزءاً أساسيا ً من أسواق السلع بيد أن النظرة المستقبلية تحسنت خالل عام  .1037وتواصل شركة معادن التركيز على الكفاءة
التشغيلية وإدارة التكاليف ورفع اإلنتاج في جميع المنتجات كأساسيات االستغالل االستراتيجي الصحيح ألصول الشركة.
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األداء التشغيلي:
الفوسفات:
خالل العام 1037م ،أنتجت معادن  1,588الف طن من أسمدة فوسفات األمونيوم بزيادة قدرها  %8مقارنة مع العام السابق،
ويتدرج إنتاج األسمدة الفوسفاتية من شركة معادن وعد الشمال للفوسفات حيثتم تصدير اول شحنة في شهر يوليو 1037م ،وبمجرد
تشغيله بالكامل ستصل الطاقة اإلنتاجية لشركة معادن إلى  5ماليين طن سنويا من االسمدة الفوسفاتية.
أنتجت معادن  1,111الف طن من األمونيا بزيادة قدرها  %83مقارنة مع العام السابق وذلك بفضل التشغيل التجاري لمصنع
األمونيا التابع لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات في  3يناير 1037م.
األلمنيوم
خالل العام 1037م ،أنتجت شركة معادن لأللمنيوم  835الف طن من األلمنيوم االولي بزيادة قدرها  %8مقارنة مع العام السابق.
وأنتجت الشركة خالل العام 1037م 3,151الف طن من األلومينا من المصفاة ،بارتفاع حوالي  %1عن العام السابق ،وتستمر
الشركة في التركيز للوصول للطاقة اإلنتاجية القصوى من مصفاة األلومينا مما سيساعد الشركة على االستفادة من بيع الفائض من
اإلنتاج خارجياً.
كما يواصل مصنع الدرفلة التدرج في عمليات اإلنتاج حيث حقق تقدما ً مضطرداً في االنتشار للوصول ألسواق صفائح االلمنيوم
المستخدمة في تصنيع علب المشروبات واألغذية في منطقة الشرق األوسط ويستهدف حاليا ً اسوق آسيا وكذلك الواليات المتحدة
االمريكية اكبر سوق لصفائح االلمنيوم.
الذهب والنحاس
ارتفع انتاج الذهب بنسبة  %17خالل العام 1037م ،مقارنة مع العام السابق ليصل الى  111,111اوقية ،نظراً لزيادة االنتاج ألكبر
منجم ذهب لدى معادن وهو منجم الدويحي والذي بدأ اإلنتاج التجاري فيه في  3أبريل 1035م ،ويستمر تقدم انتاج المنجم بشكل جيد
للوصول للطاقة اإلنتاجية.

كما انتج منجم جبل صايد للنحاس خالل العام  38,600طن من مركزات النحاس ،المشروع المشترك مع شركة باريك للذهب.
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ملخص عمليات اإلنتاج

التفاصيل

1161

1168

التغير  %مقارنة بالعام
السابق

أعمال الفوسفات
سماد فوسفات األمونيوم (الف طن)
األمونيا (معادن للفوسفات ) (الف طن)
األمونيا (وعد الشمال للفوسفات ) (الف طن)

2808
591
1070

2676

5%

715
-

-17%
-

أعمال األلمنيوم
األلومينا (الف طن)
األلمنيوم (الف طن)

30
653

871

-25%

أعمال الذهب ومعادن األساس
الذهب (الف أوقية)
النحاس (الف طن)

333

225

48%

38.6

24.8

43%
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قائمة الربح أو الخسارة السنوية الموحدة للعام المالي المنتهي في  13ديسمبر 7132م:

مليون لاير سعودي

العام المالي
 16ديسمبر 1161م

العام المالي
 16ديسمبر 1168م

التغير  %مقارنة مع العام
السابق

المبيعات

12,086

9,464

28%

تكلفة المبيعات

-8,154

-7,443

10%

اجمالي الربح

3,932

2,021

95%

المصاريف التشغيلة
مصاريف بيع وتسويق وتوزيع

-531

-410

مصاريف عمومية وإدارية

-382

-325

30%
18%

مصاريف استكشاف وخدمات فنية

-62

-49

27%

استبعاد مصانع ومعدات

-45

-58

-22%

انخفاض في قيمة مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ

-477

-566

-16%

دخل العمليات

2,435

613

297%

العوائد األخرى (المصاريف)
دخل من ودائع ألجل

77

152

-49%

تكلفة تمويل

-1,616

-890

إيرادات (مصاريف) أخرى،
الحصة في صافي ربح (خسارة) شركات تحت سيطرة
مشتركة

-65

33

82%
-

102

4

2450%

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

933

-89

ضريبة الدخل

-57

20

-

مصروف الزكاة

-92

-78

18%

صافي الربح

784

-148

-

مجموع الدخل ( /الخسارة) الشامل للسنة

830

-146

-

ربحية السهم العادي (باللاير السعودي)

0.61

-0.01
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ولمزيد من المعلومات نأمل التواصل مع فريق عالقات المستثمرين:
وليد بن خالد الحكيم – مدير إدارة عالقات المستثمرين

ريم أسعد – مديرة عالقات المستثمرين

هاتف +688 66 818 8611:

هاتف +688 66 818 8611:

بريد الكترونيinvest@maaden.com.sa :

بريد الكترونيinvest@maaden.com.sa :

عن معادن
تأسّست شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بأمر ملكي عام 3887م ،وأوكلت إليها مهمّة تطوير الثروات المعدنية في مناجم المملكة العربية
السعودية .وكانت الشركة باألصل مملوكة بالكامل للدولة قبل طرح ( )٪ 80من أسهمها في عام 1005م لالكتتاب العام في السوق المالية
السعودية (تداول).
وقد تركزت أنشطة معـادن في البدايـة على زيادة إنتاجها من الذهــب والذي يشمل حاليا خمسة مناجم وأكثر من  38مليون أوقية موارد الذهب ،
وقد قامت معادن بتوسيع أنشطتها حيث واصلت (معادن) توسعها وتطورها لتأسيس شركة معادن للفوسفات ،وشركة معادن لأللمنيوم ،وشركة
المعادن الصناعية وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات .وهناك عدد من المشاريع جاري العمل عليها لتصبح معادن الركيزة الثالثة للصناعة
السعودية .ولمزيد من المعلومات نأمل زيارة موقعنا على .www.maaden.com.sa

إخالء المسؤولية فيما يخـص التطلعات ال ُمستقبلية الواردة في هذا التقرير
يحتوي هذا التقرير المالي على بيانات قد تشتمل على توقعات مستقبلية لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) وفقا لخطط وتقديرات الشركة،
والمعطيات الخارجية وأوضاع األسواق .تتضمن هذه البيانات سرد لبعض المخاطر خاصة بفترة مرحلية متغيرة ترتبط بتوقيت اعداد واصدار
هذا التقرير؛ ولذلك جرى التنويه بعدم االعتماد عليها من قبل المستثمرين ،حيث توجد العديد من العوامل التي قد تؤثر على هذه البيانات بشكل
جوهري .وعليه فإن الشركة ال تلتزم وال تعتزم تحديث التوقعات المستقبلية في هذا التقرير المالي سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو
أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
أٌعد هذا التقرير ضمن مسؤوليات الشركة الذاتية و لم يتم مراجعته أو تدقيقه أو الموافقة عليه من قِبل أي مستشار مالي أو مدير اكتتاب أو وكيل
بيع أسهم االكتتاب أو بنك متلقي لطلب اكتتاب أو بنك ضامن لالكتتاب عُين من قِبل الشركة ،باعتباره منتجا اعالميا للشركة لتوفير المعلومات
الخاصة بها .باإلضافة إلى ذلك ،فقد أُعد هذا التقرير المالي بشكل موجز ومختصر وال يحتوي على كافة التفاصيل الجوهرية ،وعليه فإن هذا
التقرير بحد ذاته ال ينبغي أن يشكل أساسا ألي قرار استثماري.
البيانات واآلراء الموجودة في التقرير يعتقد أنها موثوقة لدرجة متقدمة وتم الحصول عليها من مصادر يعتقد انها موثوقة ولكن ال تمثل أي
ضمانات صريحة أو ضمنية تضمن عدالة وصحة ودقة واكتمال تلك البيانات واآلراء .كما ال يوجد أي التزام على الشركة لتحديث أو تعديل أو
تغيير هذه المعلومات أو إشعار مستخدمين هذا التقرير إذا كانت تلك المعلومات أو اآلراء أو التوقعات أو التقديرات المتضمنة في التقرير ،قد
تغيرت في وقت الحق أو أصبحت غير دقيقة .
نوصي بشدة مستخدمي هذا التقرير بالحصول على االستشارات الخاصة المستقلة الالزمة فيما يتعلق بأي قرار استثماري ومالي وقانوني ،وكذلك
األمور الضريب ية والمحاسبية أو القضايا التنظيمية التي تعرض في هذا التقرير .كما أن التحليالت وجميع اآلراء والتحليالت في هذا التقرير تستند
على افتراضات وبتغيرها ستتغير البيانات والتحليالت مباشرة .ال يشتمل هذا التقرير على أي ضمانات حول االداء المستقبلي ألي أدوات
استثمارية أو ائتمانية أو عمالت أو نسب أو أي قياسات اقتصادية .وعالوة على ذلك ،فان أداء الشركة في السابق ليس بالضرورة مؤشرا على
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
معادن ،كما ال تشكل هذه المادة عرضا تسويقيا للبيع أو الشراء فيما يتعلق باألوراق المالية واالسهم.

