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معادن -شركة التعدٌن العربٌة السعودٌة   

عرض المكالمة الهاتفٌة 
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2016ٌناٌر  27  

 النحاس



تتضمن هذه البٌانات سرد لبعض المخاطر خاصة بفترة . والمعطٌات الخارجٌة وأوضاع األسواقلخطط وتقدٌرات الشركة، وفقا ( معادن) ٌحتوي هذا العرض  على بٌانات قد تشتمل على توقعات مستقبلٌة لشركة التعدٌن العربٌة السعودٌة 
الشركة ال تلتزم وال تعتزم  فإن وعلٌه . العدٌد من العوامل  التً قد تإثر على هذه البٌانات بشكل جوهريتوجد حٌث المستثمرٌن، ولذلك جرى التنوٌه بعدم االعتماد علٌها من قبل التقرٌر؛ ترتبط بتوقٌت اعداد واصدار هذا مرحلٌة متغٌرة  

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

 

بٌع أسهم االكتتاب أو بنك متلقً لطلب اكتتاب أو بنك ضامن لالكتتاب ُعٌن من قِبل الشركة، أو وكٌل اكتتاب مستشار مالً  أو  مدٌر قِبل أي من مراجعته أو تدقٌقه أو الموافقة علٌه التقرٌر  ضمن مسإولٌات الشركة  الذاتٌة و لم ٌتم ٌأعد هذا 
هذا التقرٌر بحد ذاته ال ٌنبغً أن ٌشكل أساسا ألي قرار الجوهرٌة، وعلٌه فإن على كافة التفاصٌل وال ٌحتوي هذا العرض بشكل موجز ومختصر فقد ُأعد باإلضافة إلى ذلك، . باعتباره منتجا اعالمٌا للشركة لتوفٌر المعلومات الخاصة بها

.استثماري  

 

ٌوجد أي كما ال . واآلراءضمانات صرٌحة أو ضمنٌة تضمن عدالة وصحة ودقة واكتمال تلك البٌانات أي الحصول علٌها  من مصادر ٌعتقد انها موثوقة ولكن ال تمثل وتم موثوقة لدرجة متقدمة ٌعتقد أنها واآلراء  الموجودة فً التقرٌر البٌانات 
. أصبحت غٌر دقٌقةوقت الحق أو اآلراء أو التوقعات أو التقدٌرات المتضمنة فً التقرٌر، قد تغٌرت فً أو تلك المعلومات إذا كانت المعلومات أو إشعار مستخدمٌن هذا التقرٌر تغٌٌر هذه أو أو تعدٌل التزام على الشركة لتحدٌث   

 

كما أن التحلٌالت . التقرٌروالمحاسبٌة أو القضاٌا التنظٌمٌة التً تعرض فً هذا قرار استثماري ومالً وقانونً، وكذلك األمور الضرٌبٌة على االستشارات الخاصة المستقلة الالزمة فٌما ٌتعلق بؤي مستخدمً هذا التقرٌر بالحصول نوصً بشدة 
أو أي قٌاسات عمالت أو نسب أو أدوات استثمارٌة أو  ائتمانٌة ال ٌشتمل هذا التقرٌر على أي ضمانات حول االداء المستقبلً  ألي . والتحلٌالت مباشرةستتغٌر البٌانات وبتغٌرها فً هذا التقرٌر تستند على افتراضات والتحلٌالت اآلراء وجمٌع 

ً لٌس بالضرورة مإشرا على أداء الشركة فً وعالوة على ذلك، فان . اقتصادٌة .وعلٌه تخلً الشركة مسإولٌتها تجاه استخدام هذه البٌانات من قبل أي جهةنتائجها المستقبلٌة، الماض  

  

.واالسهمكما ال تشكل هذه المادة عرضا تسوٌقٌا للبٌع أو الشراء فٌما ٌتعلق باألوراق المالٌة على موافقة صرٌحة من إدارة شركة معادن، األشكال دون الحصول بؤي شكل من نقلها أو إعادة إصدارها أو توزٌعها أو البٌانات ٌجوز نشر هذه ال   

  

 

 إفادة بتطلعات التقرٌر المستقبلٌة
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 االستدامة

 2015ابرز انجازات العام 

 مشاريع النمو

 النظرة المستقبلية لسوق السلع

 النتائج المالية 

 االداء التشغيلي

 ملخص

 

  المدٌفرخالد بن صالح / المهندس
 الرئٌس التنفٌذي
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  معدل الوقت المهدر نتٌجة اصابات العمل

   87%اصابات العمل بمقدار معدل الوقت المهدر نتٌجة انخفاض 

- . 

   2015ال توجد أي حالة وفاة نتٌجة إصابات العمل فً -

 مستمرون فً االستثمار فً البٌئة والصحة والسالمة -

  تنفٌذ استراتٌجٌة تتخطى االلتزام بمعاٌٌر البٌئة والصحة والسالمة-

المجتمعات المحلٌة جزء ال ٌتجزأ من معادن ونستمر فً تحقٌق قٌمة مضافة -

 للمجتمعات القرٌبة من مناطق أعمالنا

   2015فً عام % 65.7تجاوزت السعودة فً معادن -

2014تقرٌر االستدامة   

1% 

77% 

2% 

20% 

   2015االنفاق على المبادرات االجتماعٌة خالل جوانب 

 تطوٌر المجتمع

 التعلٌم والتدرٌب

الصحة، الرفاهٌة اإلجتماعٌة، المٌاه 

 والصرف الصحً
 البنٌة التحتٌة
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2015أبرز مالمح العام المالً   

 بالرغم من التحدٌات التً تمر بها االسواق اال ان معادن تمكنت من تحقٌق أهدافها المرحلٌة 

 

 مما أثر على عائدات الشركة وهوامش أرباحها اال أن  2015بالرغم من االنخفاض الحاد فً أسعار السلع العالمٌة خالل

 الشركة خفضت هذا التأثٌر من خالل رفع مستوى االنتاج وتقلٌص التكالٌف  
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 تشغٌلٌا 
 

 مستوٌات جدٌدة فً انتاج االسمدة الفوسفاتٌة والذهب وااللمنٌوم -
التكلفة النقدٌة للوحدة المنتجة فً قطاعً الفوسفات تخفٌض -

 وااللمنٌوم
 وجبل صاٌد  الدوٌحًالتشغٌل التجرٌبً لمنجمً -
  الدرفلةتقدم نوعً فً مراحل تشغٌل المصفاة ومصنع -

 مالٌا 
 

ملٌار لاير  10.96اٌرادات غٌر مسبوقة حٌث بلغت حوالً حجم -

 سعودي 
االرباح ما قبل االعباء التموٌلٌة، الضرائب، االستهالك بلغت -

ملٌار لاير سعودي مبقٌة على  3.64(  EBITDA)واالطفاء 

 بالرغم من التحدٌات الحالٌة % 33الهامش فً حدود 
 ملٌون لاير سعودي  605بلغ صافً الربح -
 ملٌار لاير سعودي 13.5استثمارات رأسمالٌة بلغت حوالً -
 ملٌار لاير  2.2بلغ صافً النقد اكثر من  -

   2014مقارنة بـ  2015

 المبٌعات 2%+

االرباح ما قبل االعباء التموٌلٌة، الضرائب،  1%+

(االستهالك واالطفاء  EBITDA( 

 صافً الدخل 55%-

)%(التكلفة النقدٌة للوحدة  )%(حجم المبٌعات      2014مقارنة بـ  2015 

 المنٌوم 25%+ 20%-

-5% +10%  DAP/MAP االسمدة الفوسفاتٌة 

 الذهب 8.5%+ 7.7%+



 مشارٌع النمو
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Copper 

Aluminium 

- Alumina refinery achieved ~50% of capacity in 2015; ramp-up is 
progressing well to achieve its nameplate capacity 

- Rolling Mill is progressing well; automotive mill is under technical 
ramp-up 

2016 – MBAC commercial 

Rolling mill to ramp-up and increase 

capacity utilization  

Aluminium 

- Alumina refinery achieved ~50% of capacity in 2015; ramp-up is 
progressing well to achieve its nameplate capacity 

- Rolling Mill is progressing well; automotive mill is under technical 
ramp-up 

2016 – MBAC commercial 

Rolling mill to ramp-up and increase 

capacity utilization  

 الخطط المستقبلٌة  الوضع الراهن السلعة 

 الفوسفات

 االلمنٌوم

 النحاس

 الذهب 

طن فً دٌسمبر  2,200التشغٌل التجرٌبً لمنجم جبل صاٌد وإنتاج -
 م 2015

   2015فً اكتوبر  الدوٌحًالتشغٌل التجرٌبً لمنجم -
لمشروع المنصورة ومسرة تسٌر حسب ما هو مخطط الجدوى دراسة -

 2016إلتمامها فً 

والعمل جار للوصول بها %  50بلغت أكثر من للمصفاة السعة التشغٌلٌة -
 الى طاقتها االنتاجٌة الكاملة

طن من ألف  50حٌث تم بٌع ما ٌزٌد عن  الدرفلةتقدم مستمر لمصنع  -
   2015فً  المدرفلةالمنتجات 

مواصلة التقدم فً مشروع وعد الشمال نحو اكمال بناء المشروع فً نهاٌة 
2016 

مجمع الفوسفات بصفة عامة ٌسٌر بشكل جٌد، حٌث وصلت نسبة البناء -
 2016ومن المتوقع االنتهاء منه فً نهاٌة % 65والتشٌٌد 

 %  85االمونٌا انجاز أعمال البناء لمصنع نسبة بلغت -

االنتاج التجاري لمنجم جبل   – 2016 
صاٌد، اكتشاف موارد خام جدٌدة 

 للنحاس

التشغٌل   – 2016الربع االول 
، التنقٌب على الدوٌحًالتجاري لمنجم 

الف  500المزٌد من الموارد، انتاج 
اونصة سنوٌا من الذهب هو الهدف 

 على المدى القرٌب 

 بناء مشروع وعد الشمال – 2016
االنتاج التجرٌبً   – 2016    

 2016لمصنع ألمونٌا فً 
بداٌة انتاج فوسفات  – 2017مطلع 

 ثنائً االمونٌوم

رفع القدرة التشغٌلٌة   – 2016
 واأللومٌنا للبوكساٌتلشركة معادن 
 للدرفلةوشركة معادن 



 أسواق االلمنٌوم  -النظرة المستقبلٌة ألسواق السلع 

Source: CRU, December 2015 

 سنوي اساس على ٌنمو االلمنٌوم من الطلب-
  خالل لأللمنٌوم العالمٌة االسواق توازن بتحسن توقعات-

 من العرض مستوٌات فً متوقع وعجز م،2016

 م2017 العام من اعتبارا األلمنٌوم
 من سلسلة عن أعلنوا الكبرى العالمٌة الشركات من بعض-

 المعروض فً انخفاض الى تقود قد االغالقات
 االسواق فً فوائض تبقى سوف ذلك من الرغم على-

 CRU لـتوقعات وفقا 2016 خالل

6  6  

 توقعات العرض والطلب

(المحور األٌمن)التوازن  االستهالك اإلنتاج  

 توقعات صعود السعر

 توقعات بتأسٌس قاعدة لألسعار

 توقعات  هبوط السعر

سعر األلمنٌوم فً بورصة لندن ارتفع من ادنى مستوى -

دوالر للطن اال انه واجه صعوبة لتخطً  1,440له عند 

 دوالر للطن  1,500مستوٌات 
مع للبٌع الفوري مقارنة السوق الٌابانً عالوة تحسنت -

 دوالر امرٌكً للطن 30-20األخٌر بـ الربع 
  خالل االفقً مسارها فً السعارا تستمر ان المتوقع من-

2016  

 التوقعات
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لمؤشر سعر التسلٌم على ظهر السفٌنة، تامبا  2015مقارنة بـ  2014

للطن/والسعودٌة، دوالر  

Tampa 

KSA 

Tampa F 

KSA F 

 أسواق الفوسفات –السلع النظرة المستقبلٌة ألسواق 

إلجمالً الطلب هو ( CAGR)معدل النمو السنوي المركب -

1.8% 

%  61ملٌون طن بنسبة ارتفاع  5.8استوردت الهند حوالً -

ملٌون طن بنسبة  2.7م فٌما استوردت البرازٌل 2015فً 

 م 2015خالل % 27انخفاض 

المصدرٌن لفوسفات ثنائً اصبحت الصٌن اكبر  2015فً -

مالٌٌن طن وذلك بارتفاع قدره  10بحوالً  DAPاالمونٌوم 

 2014مقارنة بـ % 35

وقٌمة العملة قد أثر على   االنخفاض فً اسعار المحاصٌل-

الطلب فً البرازٌل والهند وشرق افرٌقٌا وفٌتنام وغٌرها مما 

 أدى إلى انخفاض فً أسعار الفوسفات

سلبا على األسعار فً جمٌع أثر التطور فً األسواق الرئٌسٌة -

 العالمأنحاء 

من المنتجٌن الرئٌسٌٌن بعض ، انخفاض الطلب واألسعاربعد -

 انخفاض الطلبموسم أعلنوا تقلٌص اإلنتاج فً 

7  

( بمالٌٌن األطنان من صخور الفوسفات)م حسب المنطقة 2022م والعام 2015استهالك األسمدة الفوسفاتٌة فً العام   



 

 خالد بن سالم الروٌس/ األستاذ
 نائب الرئٌس األعلى للشئون المالٌة

 االستدامة

 2015ابرز مالمح العام 

 مشاريع النمو

 النظرة المستقبلية لسوق السلع

 النتائج المالية 

 االداء التشغيلي

 ملخص



9  

SAR million Key Financial ResultsKey Financial Results - Quarter

Net income     
attrib. to shareholders' 

of parent co.

Net income

EBITDA

Operating 

income

Revenue

3,478
2,541 2,659

610

263 182

5%

-31%

1,230
870 776

-11%

500

122 39
-68%

376

80
-6

-107%

-24%

-70%

-37%

-92%

-102%

الربع الثالث 
2015 

الربع الرابع 
2014 

من المبٌعات % 10% 18%  7% 

من المبٌعات % 34% 35%  29% 

من المبٌعات % 5% 14%  2% 

من المبٌعات % 3% 11%  

الربع الرابع 
2015 

 2015الربع الرابع 

مقارنة بـ الربع 

2015الثالث   

 2015الربع الرابع 

مقارنة بـ الربع 

2014الرابع   
3,478 

2,541 2,659 

182 263 

610 

1,230 
870 776 

500 

122 
39 

376 

80 
-6 

-24% 5% 

-70% -31% 

-37% -11% 

-92% -68% 

- - 

 اإلٌرادات

 دخل العملٌات

االرباح ما قبل االعباء 

التموٌلٌة، الضرائب، 

االستهالك واالطفاء 
)EBITDA)  

 صافً الدخل

 صافً الدخل
 العائد إلى مساهمً الشركة األم

 الربع الرابع 2015 مقارنة بـ الربع الرابع 2014 النتائج المالٌة الربعٌة
 

 السوق
انخفضت أسعار السلع األساسٌة بشكل حاد مما أدى إلى انخفاض 

 اإلٌرادات والدخل
تراجع متوسط أسعار االلمنٌوم فً بورصة لندن للمعادن -

(LME )22.5 % وانخفضت عالوة السوق الٌابانً للبٌع الفوري

 %78.5بمقدار 
(  (DAPاألمونٌوم فوسفات ثنائً أسعار البٌع المحققة لسماد -

 على التوالً% 26و % 11واألمونٌا انخفضت بنسبة 
 %11المحققة للذهب انخفضت أسعار البٌع -

 

 التشغٌل
ارتفاع الكمٌات المباعة وتخفٌض التكالٌف عوض جزئٌاً تؤثٌر 

 األسعار إنخفاض
بنسبة ( (DAPسماد ثنائً الفوسفات األمونٌوم مبٌعات ارتفعت -

19٪ 
المبٌعات وانخفضت   ٪،7ارتفعت مبٌعات األلمنٌوم بنسبة -

مصنع ٪ نتٌجة الرتفاع االستهالك فً 19بنسبة الخارجٌة 

 الدرفلة
 ٪12بنسبة األمونٌا انخفضت مبٌعات -

 
 المالٌة

 لألسباب التالٌةالدخل انخفض صافً 
والتً تملك معادن فٌها  سامابكوحصة فً صافً خسارة شركة -

 %50نسبة 
 خسارة غٌر متكررة فً المخزون-
( MAC)تكالٌف غٌر متكررة فً شركة معادن لأللومنٌوم -

 (MIC)وشركة معادن للبنٌة التحتٌة 
 انخفاض الدخل من االستثمارات النقدٌة قصٌرة األجل-

2015المالً تسلٌط الضوء على نتائج الربع الرابع للعام   



SAR million Key Financial ResultsKey Financial Results - YTD

Net income     
attributable to 

shareholders' of parent co.

Operating 

income

Revenue

Net income

EBITDA

10,792
10,956

1,997
1,305

2%

-35%

3,595 3,644

1%

1,737

808
-53%

1,357

605
-55%

2014A 

من المبٌعات % 19%  12% 

من المبٌعات % 33%  
33% 

من المبٌعات % 16%  7% 

من المبٌعات % 13%  6% 

2015A 
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10,792 
10,956 

1,997 
1,305 

3,595 3,644 

1,737 

808 

1,357 

605 

-35% 

-53% 

-55% 

2% 

1% 

 اإلٌرادات

 دخل العملٌات

االرباح ما قبل االعباء 

التموٌلٌة، الضرائب، 

االستهالك واالطفاء 
)EBITDA)  

 صافً الدخل

 صافً الدخل
 العائد إلى مساهمً الشركة األم

 العام المالً 2015 مقارنة بـ العام المالً 2014
 

 السوق
م شهدت جمٌع أسعار السلع 2015خالل النصف الثانً من العام 

 :انخفاضا حاداً 
انخفضت متوسط أسعار األلمنٌوم فً بورصة لندن للمعادن -

وانخفضت عالوة السوق % و لأللومنٌوم % 9بنسبة 

 %31.6الٌابانً للبٌع الفوري بمقدار 
 حافظت أسعار األسمدة الفوسفاتٌة على أسعارها-
 %.16أنخفض السعر المتحقق لألمونٌا بنسبة تزٌد عن -
 %9أسعار الذهب انخفضت بحوالً -
 

 التشغٌل
إال أن % 26على الرغم من زٌادة مبٌعات األلمنٌوم بحوالً -

نتٌجة % 5المبٌعات الخارجٌة لأللمنٌوم انخفضت بحوالً 

 الدرفلةلزٌادة معدل استهالك األلمنٌوم من قِبل مصنع 
%  30انخفضت المبٌعات الخارجٌة لمنتج األمونٌا بحوالً -

نظراً لتوقف المصنع بصفة مإقته وزٌادة بٌع منتج 

 الفوسفات ثنائً األمونٌوم
 %8.5انخفضت مبٌعات الذهب بحوالً -

 
 

 المالٌة 
 المخزونخسارة غٌر متكررة فً -
 ارتفاع األعباء المالٌة-
 ((MACتكالٌف غٌر متكررة فً شركة معادن لأللومنٌوم -

 ((MICوشركة معادن للبنٌة التحتٌة 
 خسارة فً الشركة تحت السٌطرة المشتركة-

2015نتائج العام المالً تسلٌط الضوء على   

 النتائج المالٌة السنوٌة



 قطاع الفوسفات
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الفوسفات ثنائً المنٌوم والفوسفات احادي األمونٌوم: منتجات الفوسفات  

 التسوٌق
 

البرازٌل، والقارة األفرٌقٌة، )جاري التوسع والنمو للوصول إلى أسواق جدٌدة مثل -

 (وفٌتنام، وبنجالدٌش
 

 تكلفة خدمة العمٌلالمثلى من تحقٌق االستفادة -

 األداء التشغٌلً 
 

 
حققت شركة معادن أعلى إنتاج وأعلى , 2015فً العام -

منتجات ملٌون طن من  2.6مبٌعات فً تارٌخها بالوصول إلى 

 واستقرار العملٌاتاإلنتاجٌة عن طرٌق زٌادة الفوسفات 
 

انخفاض المبٌعات لألمونٌا بسبب زٌادة استهالك األمونٌا -

إلنتاج الفوسفات باإلضافة إلى بعض التوقفات فً انتاج 

 2015األمونٌا خالل العام 
 

العام انخفضت تكلفة اإلنتاج لوحدات الفوسفات واألمونٌا خالل -

، عن طرٌق زٌادة 2014مقارنة بالعام % 5بحوالً  2015

 الكفاءة وتخفٌض التكالٌف
 

فً عام % 4على الرغم من ارتفاع اسعار الكبرٌت بحوالً -

 ، تمكنت معادن من الحد من التكالٌف2015
 

تم الوصول إلى معدالت الطاقة االستٌعابٌة والتركٌز مستمر -

 على زٌادة الكفاءة
 

 

 األرقام المذكورة بآالف األطنان، عدا ما ٌحدد جمٌع

 %التغٌر  2015 2014 %التغٌر 
الربع الرابع 

2014 

الربع الرابع 

2015 
 المبٌعات 

 منتجات الفوسفات  745.00   628.00  18.63% 2,634.00 2,384.00 10.49%

 األمونٌا  143.00   163.00  12.27%-  461.00   660.00  30.15%-

 الدوافع الرئٌسٌة

 الربع األول فً منحنى التكلفة: عملٌات منخفضة التكلفة-
 الموقع االستراتٌجً فً األسواق النامٌة-
 جغرافٌةزٌادة البصمة فً مناطق -



 قطاع االلمنٌوم

 الدوافع الرئٌسٌة

 التكلفةعملٌات منخفضة -
 تتمٌز بمستوٌات عالٌة من الكفاءةعملٌاتنا -
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In December LME aluminum experienced a bearish rally…

January 2016

2

LME 3M ALUMINUM PRICES 
($/mton; daily data)

Source: HARBOR Aluminum with LME data
*Price as of January 5, 2016

Prices rallied as anticipated during the 
second half of December, reaching a 2-

month intraday high of $1,564 per mton 
on December 23. However, prices fail to 

sustain levels above the $1,545 per 
mton multi-year technical threshold and 

started to fall again in January.

$1,545

$1,430

$1,463*

 األرقام المذكورة بآالف األطنان، عدا ما ٌحدد جمٌع

التغٌر 

% 
2014 2015 

التغٌر 

% 

الربع الرابع 

2014 

الربع الرابع 

2015 
 المبٌعات 

 االلمنٌوم  220.00      205.00     7.32%  836.00      663.00     26.09%

 (الشركة)االلمنٌوم   122.00      150.00     18.67%-  508.00      470.00     5.90%-

-9.00%  1,866.00   1,698.00  -22.46%  1,968.00   1,526.00  
متوسط أسعار االلمنٌوم فً بورصة لندن 

 (للطن/دوالر )للمعادن  

 األداء التشغٌلً 
 

م، رائع من حٌث األداء التشغٌلً 2015كان العام 

 فً قطاع االلمنٌوم
 

 .ملٌون طن من االلمنٌوم 0.84تم انتاج وبٌع -
 

  األلومٌنام، انتجت مصفاة 2015خالل العام -
 .األلومٌناملٌون طن من  0.84

 
قلصت معادن تكالٌف اإلنتاج النقدٌة لأللومنٌوم -

م، عن 2014مقارنة بالعام % 20بحوالً 

طرٌق زٌادة الكفاءة اإلنتاجٌة وزٌادة استهالك 

المنتج من مصفاة معادن باإلضافة إلى  األلومٌنا

 .اتخاذ اجراءات اضافٌة لتقلٌل المصارٌف
 

انخفضت اسعار االلمنٌوم فً بورصة لندن -

م مما اثر 2015للمعادن بشكل حاد فً العام 

 .على اإلٌرادات وهوامش الربح



 قطاع الذهب

 األداء التشغٌلً 

 
زاد انتاجنا ومبٌعاتنا من الذهب بنسبة •

على التوالً فً عام % 8.5و % 6.5

بسبب زٌادة اإلنتاج من  2015

 وبلغه  الصخٌبراتمنجمً 
 

بانخفاض  2015شهد الربع الرابع •

اإلنتاج فً ٪ 4.5٪ و 2.3قدره 

على التوالً بسبب درجة والمبٌعات 

تركٌز الذهب المنخفضة المستخرجة 

 واألمارالذهب من منجمً مهد 
بنسبة  إرتفعتللذهب التكلفة النقدٌة •

مقارنة بعام  2015٪ فً عام 7.7

استخراج بسبب ارتفاع تكالٌف  2014

  الصخٌبراتالذهب من مناجم السوق، 
 وبلغه

 الدوافع الرئٌسٌة

سٌخفض تكالٌف قطاع الذهب فً  الدوٌحًمنجم -

 الشركة

التركٌز على عملٌات االستكشاف والتنقٌب سٌزٌد من -

 االحتٌاطٌات والموارد
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 أسعار الذهب التارٌخٌة

 األرقام المذكورة بآالف األطنان، عدا ما ٌحدد جمٌع

 %التغٌر  2015 2014 %التغٌر 
الربع الرابع 

2014 

الربع الرابع 

2015 
 المبٌعات 

 (أالف أوقٌة)الذهب   42.00         44.00        4.55%-  165.00      152.00     8.55%

-9.38% 1,258.00 1,140.00 -10.92% 1,200.00 1,069.00 
متوسط سعر البٌع 

 (أوقٌة/دوالر)
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 الجسر البٌانً لصافً الدخل

-52% 

2014مقارنة بـ الربع الرابع  2015الربع الرابع   
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 676- الربح اإلجمالً 17 المصارٌف التشغٌلٌة

2014مقارنة بالعام  2015العام   

 329 تكلفة المبٌعات 61- 819- المصارٌف التشغٌلٌة اإلٌرادات
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1,737 

51 

379 60 46 

808 
-1,106 
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-146 
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صافً الدخل 

الربع الرابع 
2014 

تؤثٌر 
 األسعار

تؤثٌر كمٌة 
 اإلنتاج

تؤثٌر كمٌة 
 اإلنتاج

تؤثٌر 
 التكلفة

خسارة 
 المخزون

مصارٌف بٌع 
 وتسوٌق

مصارٌف 

عمومٌة 
 وإدارٌة

مصارٌف 

استكشاف 
 وخدمات فنٌة

حصة فً صافً  اعباء مالٌة

خسارة شركة 

  سامابكو

عوائد 

االستثمارات 

&  قصٌرة األجل 
اإلٌرادات 
 األخرى

مخصص 
 الزكاة

صافً الدخل 

الربع الرابع 
2015 

صافً الدخل 
2014 

تؤثٌر 
 األسعار

تؤثٌر كمٌة 
 اإلنتاج

تؤثٌر 
 التكلفة

مصارٌف بٌع 
 وتسوٌق

مصارٌف 

عمومٌة 
 وإدارٌة

مصارٌف 

استكشاف 
 وخدمات فنٌة

حصة فً صافً  اعباء مالٌة

خسارة شركة 
  سامابكو

عوائد 

االستثمارات 

&  قصٌرة األجل 
اإلٌرادات 
 األخرى

مخصص 
 الزكاة

صافً الدخل 
2015 

بنود مصارٌف 
 غٌر متكررة

( لاير سعودي«  ملٌون»جمٌع األرقام بالـ  ) 



 تحلٌل القطاعات
 الفوسفات

 االلمنٌوم

 المعادن الثمٌنة   

 المبٌعات

االرباح ما قبل 

االعباء 

التموٌلٌة، 

الضرائب، 

االستهالك 

واالطفاء 
)EBITDA)  

2015 2014 

52%

42%

7%

50%

43%

6%

67%

27%

6%

62%

34%

4%
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 استراتٌجٌتنا

▪ بدء تطبٌق برنامج التمٌز 

التشغٌلً والرأس مالً فً 
 مختلف المنتجات

▪ تحسٌن المرونة المالٌة وإدارة 
 النقد

 التحول إلى نموذج متمحور 

عروض حول العمالء وتوسٌع 
 المنتجات

بناء وربط أنظمة الشركة، واستقطاب 

وتطوٌر القدرات الوطنٌة والمواهب 

 الواعدة

رفع القدرات والكفاءات للتسوٌق  التمٌز فً العملٌات التشغٌلٌة  تكثٌف نشاطات االستكشاف

 والمبٌعات بصورة مستمرة

على استخراج الحد األقصى لقٌمة أصولها مع االستمرار فً وضع االستثمارات تركز استراتٌجٌة مزدوجة لدٌها شركة معادن 

الركٌزة الثالثة للصناعة السعودٌةالمناسبة لبناء   

▪ تحقٌق اقصى استفادة من خدمات 
 الدعم 

 طرح برنامج استكشاف ٌستفٌد 
 من المرافق التعدٌنٌة القائمة

 بناء وتعزٌز القدرات التعدٌنٌة 
 وإضفاء الطابع المؤسسً

 رفع القدرة اإلنتاجٌة لأللمنٌوم 
 والفوسفات لتلبٌة الطلب المتزاٌد

 تطوٌر ورعاٌة المواهب 
 واالحتفاظ بها



 بناء 

الثالثة الركٌزة 

السعودٌةللصناعة   
 

 شكرا  
 إتصل بنا:

 
معادن -إدارة عالقات المستثمرٌن   

invest@maaden.com.sa ًالبرٌد اإللكترون :  
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