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

تقرير شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
عن نتائج الربع الثالث والتسعة المنتهية في  13سبتمبر 1368م
أبرز المالمح المالية


حققت معادن نتائج مالية إيجابية مميزة بكل المقاييس ،متأثرة بإرتفاع اإلنتاج ،واألوضاع اإليجابية في السوق ،والتركيز المستمر

عمى التحكم بالتكاليف :

 oبمغت إيرادات الشركة  3,396مميون لاير بإرتفاع قدرة  %8مقارنة بالعام السابق.

 oبمغ الربح اإلجمالي لمشركة 1,265مميون لاير بإرتفاع قدره  %25مقارنة بالعام السابق.

 oبمغت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك ،واإلطفاء  1,727مميون لاير بإرتفاع قدره  %58مقارنة بالعام
السابق.

 oبمغ صافي الدخل  219مميون لاير بإرتفاع قدره  %98مقارنة بالعام السابق.

أبرز النتائج التشغيمية

 oواصمت شركة معادن نموها الرائد في مجال الصناعة والتركيز عمى التميز التشغيمي وحققت مكاسب إنتاجية في معظم
قطاعاتها:

o

 98الف أوقية من الذهب بإرتفاع قدره  %52مقارنة بالعام السابق.

 777 oالف طن من سماد فوسفات األمونيوم بإرتفاع قدره  %3مقارنة بالعام السابق.

 532 oالف طن من منتج األلمونيوم الخام بإنخفاض قدره  %1.2مقارنة بالعام السابق.
 622 oالف طن من األلومينا بإرتفاع قدره  %28مقارنة بالعام السابق.

أبرز المستجدات لمشاريع الشركة

 oمشروع شركة معادن وعد الشمال لمفوسفات وصل لمراحل متقدمة لمرحمة التشغيل التجاري.
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أعلنت شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة "معادن" الٌوم عن نتائجها المالٌة والتشغٌلٌة الموحدة للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهٌة فً
2018/09/30م ،وقد حققت الشركة نمواً فً األرباح مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق ،وذلك نتٌجة لزٌادة حجم اإلنتاج
والمبٌعات وخفض التكالٌف ،والتحسن فً أسعار منتجاتها الرئٌسٌة.

وفً هذا الصدد صرح السٌد  /دارٌن كرٌستوفر داٌفس ،الرئٌس وكبٌر المدراء التنفٌذٌن المكلف فً شركة معادن بأن "نتائج الربع
الثالث من العام الحالً إستمرت بالنمط الذي شاهدناه فً النصف األول من العام مع استقرار أسعار السلع فً المتوسط ولكن مع
تقلبات كبٌرة ،وكذلك إستمرار إرتفاع أسعار المواد الخام التً تؤثر على الربحٌة ” .كما ذكر الرئٌس بأن " قطاع األلمونٌوم تأثر
بشكل خاص بهذا التقلب بسبب ماحدث لصناعة األلومنٌوم خالل هذه الفترة من عدم الٌقٌن الناجم عن القضاٌا السٌاسٌة والتجارٌة
العالمٌة .ومع ذلك ،شهد الربع الثالث فوائد بناء معادن لمجمع متكامل لصناعة األلومنٌوم والتً عزلتنا عن اإلرتفاع الحاد فً تكلفة
المواد الخام الرئٌسٌة كاأللومٌنا ،كذلك أعلنت شركة معادن عن البدء فً مشروعها الضخم الثالث للفوسفات والذي ٌعتبر جزء من
إستراتٌجٌتنا لنصبح أحد أكبر ثالثة منتجٌن لألسمدة الفوسفاتٌة بحلول عام ." .2025

األداء المالي
المبٌعات
بلغ دخل المبٌعات فً الربع الثالث من العام  3.4 2018ملٌار لاير بانخفاض طفٌف عن الربع السابق وذلك نتٌجة زٌادة كمٌات المبٌعات
واألسعار .كما إرتفعت المبٌعات بمقدار  %8مقارنة بالربع المماثل من العام الماضً .نظراً لإلرتفاع العام فً أسعار جمٌع المنتجات ماعدا الذهب
بالرغم من إنخفاض فً حجم مبٌعات األمونٌا وسماد ثنائً الفوسفات واأللومنٌوم.
أٌضا ً إرتفعت مبٌعات فترة التسعة أشهر لعام  2018إلى  10.4ملٌار لاير وذلك بنسبة  %17مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعة
بأسعار أعلى وتأثٌر صافً الزٌادة فً حجم المبٌعات.

الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات
بلغ مقدار الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات فً الربع الثالث لعام  1.7 2018ملٌار لاير بإنخفاض نسبته  %5مقارنة
بالربع السابق بسبب إنخفاض المبٌعات باإلضافة إلى إرتفاع تكلفة المواد الخام ومصارٌف التشغٌل .كذلك إرتفع مقدار الربح قبل الفوائد
والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات بمقدار  %28مقارنة بالربع المماثل من العام الماضً بتأثٌر إرتفاع المبٌعات قابله بشكل جزئً إرتفاع فً
تكلفة المواد الخام والمصارٌف التشغٌلٌة.
أما فً فترة التسعة أشهر األولى لهذا العام فقد بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات  5.5ملٌار لاير بإرتفاع قدره
 %30عن الفترة المماثلة من العام الماضً بفعل إرتفاع اإلٌرادات قابله إرتفاع فً تكلفة المواد الخام والمصارٌف التشغٌلٌة.

صافً الربح
بلغ صافً الربح للربع الثالث من العام  0.5 2018ملٌار لاير بإنخفاض  %18مقارنة بالربع السابق بسبب انخفاض الربح قبل الفوائد
والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات وإرتفاع تكالٌف التموٌل .ومقارنة بالربع المماثل من العام الماضً فقد إرتفع صافً الربح بنسبة %98
مدفوعا بإرتفاع الربح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات قابله بشكل جزئً إرتفاع فً قٌمة اإلستهالك ،تكلفة التموٌل والزكاة
وضرٌبة الدخل.
بلغ صافً الربح لفترة التسعة أشهر من العام  1.9 2018ملٌار لاير بإرتفاع قدره  %94مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب إرتفاع الربح
قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات قابله ارتفاع فً قٌمة اإلستهالك ،تكلفة التموٌل والزكاة وضرٌبة الدخل.
بلغ النقد الناتج من العملٌات التشغٌلٌة  2.3ملٌار لاير لفترة التسعة أشهر من العام  2018بانخفاض قدره  %2عن الفترة المماثلة من العام
السابق.
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األداء التشغيلي
الفوسفات
خالل الربع الثالث من العام 2018م ،أنتجت معادن  770الف طن من أسمدة فوسفات األمونٌوم بإنخفاض قدره  %2مقارنة مع
الربع السابق وزٌادة قدرها  %3مقارنة مع الربع المماثل من العام السابقٌ .تزاٌد إنتاج الفوسفات فً شركة معادن وعد الشمال
للفوسفات وعد الشمال بشكل جٌد وسٌبدأ قرٌبا ً مرحلة التشغٌل التجاري ،حٌث ستصل الطاقة اإلنتاجٌة اإلجمالٌة لشركة معادن إلى 6
مالٌٌن طن سنوٌا ً من االسمدة الفوسفاتٌة.
خالل الربع الثالث من العام  2018أنتجت معادن  524ألف طن من األمونٌا ،فً كال المصنعٌن ،بإرتفاع  %3مقارنة بالربع السابق.
أٌضا ً إرتفعت مبٌعات األمونٌا  %12مقارنة بالربع السابق لكنها إنخفضت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب االستهالك
الداخلً للمادة فً عملٌات إنتاج ثنائً فوسفات األمونٌوم فً شركة معادن وعد الشمال للفوسفات.

األلمنيوم
بقً إنتاج الشركة من األلومنٌوم األولً مقاربا ً لمستوٌات الربع السابق عند  237ألف متر بٌنما إنخفضت بمقدار  %1.2مقارنة
بالربع المماثل من العام السابق.
شهد إنتاج األلومٌنا تحسنا ً بإرتفاع قدره  %2.4عن الربع السابق وإرتفاع قدره  %28عن الربع المماثل من العام السابق وذلك بفعل
التحسن فً عملٌات المصنع.
كما ٌواصل مصنع الدرفلة التدرج فً عملٌات اإلنتاج ومن المتوقع بدء التشغٌل التجاري قرٌبا ً.
الذهب
إرتفع إنتاج الذهب بواقع  20ألف أونصة عن الربع المماثل من العام السابق وٌعود ذلك أساسا ً إلى زٌادة اإلنتاج فً منجم الدوٌحً
بمقدار  22ألف أونصة ،وإنخفض اإلنتاج بمقدار  5أالف أونصة عن الربع السابق بسبب إنخفاض اإلنتاج فً المناجم األخرى فٌما
عدا منجم الدوٌحً.

شركة التعديه العربية السعىدية (معادن)
النتائج المالية األولية للربع والتسعة أشهر المنتهية في 2018-09-30

الصفحة  4مه 6

ملخص عمليات المبيعات

التفاصيل

الربع الثالث
1368

الربع الثالث
1361

التغير  %مقارنة بالربع
المماثل للعام السابق

أعمال الفوسفات
سماد فوسفات األمونٌوم (الف طن)

760

770

-1.2%

األمونٌا (شركة معادن للفوسفات ) (الف طن)

119

179

-34%

األمونٌا (شركة معادن وعد الشمال للفوسفات ) (الف طن)

218

311

-30%

أعمال األلومنيوم
األلومٌنا (الف طن)

91

-

100%

األلومنٌوم األولً (الف طن)

235

239

1.6%

أعمال الذهب ومعادن األساس
الذهب (الف أوقٌة)

98

79

24%

النحاس (الف طن)

12.7

10.3

23%
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قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة لمربع السنوي التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 1328م (غير مراجعة)

مليون لاير سعودي

الربع المنتهي في
 13سبتمبر
1368م

الربع المنتهي في 13
سبتمبر 2017

التغير  %مقارنة
بالربع المماثل من
العام السابق

الفترة المنتهية في 13
سبتمبر 1368م

المبٌعات

3,168

3,140

8%

10,188

تكلفة المبٌعات

)(2,616

)(2,309

-8%

)(6,378

اجمالي الربح

1,265

831

52%

3,967

المصاريف التشغيلية
مصارٌف بٌع وتسوٌق وتوزٌع

)(147

)(103

43%

)(387

مصارٌف عمومٌة وإدارٌة

)(121

)(82

48%

)(307

مصارٌف إستكشاف وخدمات فنٌة

)(23

)(17

35%

)(65

شطب ممتلكات تعدٌن
شطب مصانع ومعدات

الربح التشغيلي

)(15

973

614

58%

3,191

اإليرادات ( /المصاريف) األخرى
دخل من ودائع ألجل

33

14

131%

81

تكلفة تموٌل

)(491

)(384

28%

)(1,256

إٌرادات ( /مصارٌف) أخرى ،بالصافً
الحصة فً صافً ربح مشروع مشترك تم المحاسبة عنه
باستخدام طرٌقة حقوق الملكٌة

2

0.4

326%

)(11

67

38

75%

137

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

583

283

106%

2,142

ضرٌبة الدخل

()61

)(3

377%

)(88

مصروف الزكاة

()56

)(17

196%

)(611

الربح للربع  /للفترة

519

263

98%

1,902

ربحٌة السهم العادي (باللاير السعودي)

0.35

0.21

1.34
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ولمزيد من المعلومات نأمل التواصل مع فريق عالقات المستثمرين:
ريم محمد أسعد – رئيس عالقات المستثمرين المكلف
هاتف+688 66 818 8611 :
بريد الكترونيinvest@maaden.com.sa :
عن معادن
تأسّست شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن) بأمر ملكً عام 1997م ،وأوكلت إلٌها مهمّة تطوٌر الثروات المعدنٌة فً مناجم المملكة العربٌة
السعودٌة .وكانت الشركة باألصل مملوكة بالكامل للدولة قبل طرح ( )٪ 50من أسهمها فً عام 2008م لالكتتاب العام فً السوق المالٌة
السعودٌة (تداول).
وقد تركزت أنشطة معـادن فً البداٌـة على زٌادة إنتاجها من الذهــب والذي ٌشمل حالٌا خمسة مناجم وأكثر من  15ملٌون أوقٌة موارد الذهب،
وقد قامت معادن بتوسٌع أنشطتها حٌث واصلت (معادن) توسعها وتطورها لتأسٌس شركة معادن للفوسفات ،وشركة معادن لأللمنٌوم ،وشركة
المعادن الصناعٌة .وهناك عدد من المشارٌع جاري العمل علٌها لتصبح معادن الركٌزة الثالثة للصناعة السعودٌة .ولمزٌد من المعلومات نأمل
زٌارة موقعنا على .www.maaden.com.sa

إخالء المسؤولية فيما يخـص التطلعات ال ُمستقبلية الواردة في هذا التقرير
ٌحتوي هذا التقرٌر المالً على بٌانات قد تشتمل على توقعات مستقبلٌة لشركة التعدٌن العربٌة السعودٌة (معادن) وفقا لخطط وتقدٌرات الشركة،
والمعطٌات الخارجٌة وأوضاع األسواق .تتضمن هذه البٌانات سرد لبعض المخاطر خاصة بفترة مرحلٌة متغٌرة ترتبط بتوقٌت اعداد واصدار هذا
التقرٌر؛ ولذلك جرى التنوٌه بعدم االعتماد علٌها من قبل المستثمرٌن ،حٌث توجد العدٌد من العوامل التً قد تؤثر على هذه البٌانات بشكل
جوهري .وعلٌه فإن الشركة ال تلتزم وال تعتزم تحدٌث التوقعات المستقبلٌة فً هذا التقرٌر المالً سواء كان ذلك نتٌجة لمعلومات جدٌدة أو أحداث
مستقبلٌة أو غٌر ذلك.
أٌعد هذا التقرٌر ضمن مسؤولٌات الشركة الذاتٌة ولم ٌتم مراجعته أو تدقٌقه أو الموافقة علٌه من قِبل أي مستشار مالً أو مدٌر اكتتاب أو وكٌل بٌع
أسهم االكتتاب أو بنك متلقً لطلب اكتتاب أو بنك ضامن لالكتتاب عٌُن من قِبل الشركة ،باعتباره منتجا اعالمٌا للشركة لتوفٌر المعلومات الخاصة
بها .باإلضافة إلى ذلك ،فقد أُعد هذ ا التقرٌر المالً بشكل موجز ومختصر وال ٌحتوي على كافة التفاصٌل الجوهرٌة ،وعلٌه فإن هذا التقرٌر بحد
ذاته ال ٌنبغً أن ٌشكل أساسا ألي قرار استثماري.
البٌانات واآلراء الموجودة فً التقرٌر ٌعتقد أنها موثوقة لدرجة متقدمة وتم الحصول علٌها من مصادر ٌعتقد انها موثوقة ولكن ال تمثل أي
ضمانات صرٌحة أو ضمنٌة تضمن عدالة وصحة ودقة واكتمال تلك البٌانات واآلراء .كما ال ٌوجد أي التزام على الشركة لتحدٌث أو تعدٌل أو
تغٌٌر هذه المعلومات أو إشعار مستخدمٌن هذا التقرٌر إذا كانت تلك المعلومات أو اآلراء أو التوقعات أو التقدٌرات المتضمنة فً التقرٌر ،قد
تغٌرت فً وقت الحق أو أصبحت غٌر دقٌقة .
نوصً بشدة مستخدمً هذا التقرٌر بالحصول على االستشارات الخاصة المستقلة الالزمة فٌما ٌتعلق بأي قرار استثماري ومالً وقانونً ،وكذلك
األمور الضرٌبٌة والمحاسبٌة أو القضاٌا التنظٌمٌة التً تعرض فً هذا التقرٌر .كما أن التحلٌالت وجمٌع اآلراء والتحلٌالت فً هذا التقرٌر تستند
على افتراضات وبتغٌرها ستتغٌر البٌانات والتحلٌالت مباشرة .ال ٌشتمل هذا التقرٌر على أي ضمانات حول االداء المستقبلً ألي أدوات
استثمارٌة أو ائتمانٌة أو عمالت أو نسب أو أي قٌاسات اقتصادٌة .وعالوة على ذلك ،فان أداء الشركة فً السابق لٌس بالضرورة مؤشرا على
نتائجها المستقبلٌة ،وعلٌه تخلً الشركة مسؤولٌتها تجاه استخدام هذه البٌانات من قبل أي جهة.
ال ٌجوز نشر هذه البٌانات أو توزٌعها أو نقلها أو إعادة إصدارها بأي شكل من األشكال دون الحصول على موافقة صرٌحة من إدارة شركة
معادن ،كما ال تشكل هذه المادة عرضا تسوٌقٌا للبٌع أو الشراء فٌما ٌتعلق باألوراق المالٌة واالسهم.

