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املشاركون من الشركة
وليد الحكيم
معادن  -مدير إدارة عالقات املستثمرين

خالد املديفر
معادن  -الرئيس وكبير املدراء التنفيذيين

دارين ديفيس
معادن  -نائب الرئيس للمالية واملدير املالي

العرض لتقديمي
ّ
املنظم
ً
مرحب ااا بكا ا ااي املا ا امر الي ااااف ملناقش ااة نت ااائ ش ااركة مع ااادن ااي الر ا ا
الس ااادة امل رما اون،
سيت دث إليك آلان مضيفك

و م اان ع ااا .7102

ستاذ /وليد الحكي  .افضل،

وليد الحكيم
ً
ومرحبااا بكا ااي املا امر اليااااف ملناقشااة نتااائ شااركة معااادن للر ا
السااادة امل رماون ،مساااء الرياار ،

و ماان العااا

 . 7102وملناقش ااة أداء ونت ااائ الش ااركة ،معن ااا الي ااو املين ااد  /خال ااد امل ااديفر ،ال اارئيس وكبي اار امل اادراء التنفي ااذيين،
و سااتاذ /دارياان ديفاايس ،نائااب الاارئيس للماليااة واملاادير املااالي .وكمااا اااو معتاااد ،سانقد لكا مااو ً ا عاان النتااائ ماان
ً
خااال عاارد اقااديعد ،و عااد ذل ا سانقو بااالرد ع اائ أساابلتك عااد إبااداء املالحظااات املعاادة مساابقا .وس انقو بنشاار
شرائح العرد التقديعد املستخدمة اليو ي قس عالقات املستثمرين ع ئ موق الشركة إلالك رون .
قب اال أن نبا اادأ الي ااو  ،أود أن أذكا اارك ب ااعن مناقشا ااة الي ااو قا ااد ا ت ااو ع ا اائ بيان ااات استش ا ارا ية اتعلا ا با حا ااداث
ً
دائمااا ،قااد ا ااون انااا مخااا ر معرو ااة و ياار
املسااتقبلية مثاال إنشااا املشااار والتوقعااات خاارا .وكمااا اااو الحااا
ً
واري ااا ع اان
معرو ااة وح ااادت ع ااد يق ااين و يرا ااا م اان العوام اال ال ااد ق ااد س ا ب اخ ااتال النت ااائ الفعلي ااة للش ااركة
التوقعااات املدر ااة ااي عاارد اليااو  .لااذل  ،أ لااب ماانك مرا عااة إ ااادة إخااالء املسا ولية املدر اة ااي الشااري ة رقا
ثالثة .وأود أن أوضح بعننا مل زمون بلوائح ايباة الساوا املالياةب وتالتاالي قاد د ن اون قاادرين ع ائ إلا اباة ع ائ عاض
أسبلتك حو التوقعات املستقبلية أو أ معلومات ل يت إااحتها للعامة من قبل.
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وتدون أ اعخير ،سعحو امل املة إلئ امليند  /خالد املديفر.

خالد املديفر
اكرا لا  ،وليااد ،وشا ً
شا ً
اكرا لكا

ً
ميع اا ع اائ لنضااما إلينااا ااي املا امر اليااااف اليااو ملناقشااة نتااائ الر ا

و لعااا

 .7102ي الشري ة التالية ،آمل أن ا ون الفرصة قد ااي ت ملعظمك ملرا عة بياناانا املالية والتشييلية .س رون
أن "معااادن" اواصاال اقاادميا ع اائ فا ااة صااعدة ،م ققاة أداء شااييليا متميا ًازا ،باإلضااا ة إلاائ داء املااالي القااو ااي
الر

و من السنة املالية الحالية .وكما او مخطط له ،قمنا ب يادة إلانتاج ي فا ة عملياانا ،واذا يعكس مدا

ا سين إنتا ية عملياانا القائمة ودخو مشموعة أخرا من أصو إلانتاج إلئ الردماة .و اي الوقات نفساه ،شايدنا
بيبة إيشابية سعار السل

ساسية مقارنة عا  ،7102مما دع أدائنا أيضا.

من املي أن نوضح أن أداءنا املالي القو ل يع قط نتيشاة ااذ ال ياادة اي إلانتااج والت سان اي ساعار  ،ولكان
ً
ً
أداء رائ ًادا
أيضا من اطبي رقابة صارمة ع ئ ا اليفنا .والرسالة الرئيسية ليذا الر هي أن معادن يمكنها أن اقد
ااي قطاااا عمااا  ،وأن أعماليااا ااي وض ا

يااد ي اليااا لالسااتفادة ماان أسااعار الساال الجياادة .كمااا يسااعدن أننااا ع اائ

وش إنشا مشروا ضر آخر ع ئ نطاا عالعد ي وعاد الشاما  ،وإنناا نتطلا إلائ مواصالة ااذا النماو ما اقتناا
سلسلة قوية من ر

النمو الجذابة.

دعوناا آلان نلقا نظارة اقار ع ائ عاض النقاال البااار ة اي أداء الر ا و  .وكماا ذكارت س ًالفا ،قاد شايدنا ا ساان
ً
مقارنة بالر خير من عا  ،7102الذ فان ً
مليبا بالت اديات .كماا شايدنا
ملحوظ ي بيبة أسعار السل  ،دسيما
ً
انتعاشا ً
يدا ي أسعار مونيا ال د فانت ضعيفة ًدا ي الر خير .حيث استقرت أسعاراا إلئ حد ما ،واستمر
ملنيو ي الت سن عن ما شيدنا ي الف رة خيرة من عا  .7102وتفضل إلانتااج القيا ا د اي مختلا

منتشااناا

قد استفدنا من ا سن بيبة اسعار السل  ،ي حين واصلنا خفض الت الي  ،وشيدنا يادة كبيرة ي الرتح اي ااذا
ً
ً
ارافاعااا ملحواااا ع ااا الاار ماان أن شااذا
الر ا  .وارافعاات شااوامح رتااا قباال خص ا الفوائااد والضارائب وإلاا اال
يعااود ًئیاا إلااا يااادة كميااات مونیااا املباعااة ماان مصاان وعااد الشااما ااي الوقاات الحااالي ،حيااث أن مونيااا مناات ذو
اااامح رتحااي مراف ا  ،واااذا فااان ً
داعمااا رئيساايا لالرافاااا لسااتيناي ااي اوامشاانا .وع اائ الاار ماان ذل ا

ا ن أعمالنااا

ساسية ما الت قوية ،وما لنا نشيد وائد اركيزنا ع ئ الت لفة واوليد النقد.
و ااي الشااري ة التاليااة ،يتبااين عثاار سااوا الفوساافات ااي العااا املا ا د ،وفاناات مونيااا ضااعيفة ا ًادا ااي الر ا
ً
انتعاشاا ً
قوياا اي الر ا و حياث انخفضات إلامادادات مان الب ار
س ب يادة العرد ي السوا .وشايدت مونياا
س ااود ودحظن ااا ً
أيض اا اس ااتقر ًارا نس ا يا ااي أس ااعار ثن اااي وس اافات موني ااو  .وم ا اس ااتقرار أس ااعار ثن اااي وس اافات
خياار

مونيااو  ،شاايدنا عااودة املصاادر الصاايلد إلاائ السااوا ،واااذا ماار اثااار قلقنااا إلاائ انااب اااذ إلاماادادات امل زاياادة ماان

الصفحة  8من 11

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
نسخة من التسجيل الصوتي للقاء الهاتفي الخاص بمناقشة نتائج الربع األول 7102م

املير وكذل اململكة العرتية السعودية ب من امل تمل أن ات ر سوا ثناي وسفات مونيو إلئ وض ياادة
ً
إيشابياا ،ولكنناا نشايد ياادة اي
العرد وانخفاد سعار خال الف رة املتبقية من العا  .وتو ه عا  ،يبادو الطلاب
العرد ،مما قد ي د إلئ انخفاد سعار ع ئ املدا القريب.
ً
انتعاش اا ااي س ااعار ابت ا ً
اداء م اان ع ااا ،7102
وننتق اال ااي الش ااري ة التالي ااة آلان إل اائ ص ااناعة ملني ااو  ،حي ااث ش اايدنا
واستمر اذا لنتعاش خال الر و من اذا العا  .واراف سعر ملنيو ي بورصة لندن للمعاادن بنسابة ٪72
ًئيااا إلاائ
مقارنااة بااالر و ماان العااا املا ا د ،و  ٪9مقارنااة بااالر خياار ماان العااا املا ا د .ويباادو أن اااذا ير ا
ل اراد بااعن آلاثااار امل رابااة ع اائ القيااود البينيااة املعلنااة ع اائ املصاااار الصااينية ساات د ماان إلانتاااج الصاايلد ااي وقاات
دح من اذا العا  .كما شير العائادات املرافعاة إلائ و اود ججا اي الساوا باساتيناء الصاين .وتو اه عاا  ،ماا لناا
متفائلين ب ذر شعن أسعار ملنيو  ،وال د نرا أنها صعدت من قاا الدورة ،بالر من أن قوة شذا لنتعاش ل
اتضح ش ل فامل.
سعار سنواصل ا قيا نماو مارتح

ننتقل إلئ الذاب والن ا  ،إذ يواصل الذاب التداو ي نطاا مناسب وبهذ
ان ً
قويا ًدا ي  ،7102ور أن انا عض التصاحي ات اي ااذا العاا  ،قاد
ي مبيعات الذاب .أما الن ا
بقياات س ااعار ااي مس ااتوا أ ض اال مم ااا فان اات علي ااه ااي الع ااا املا ا د .ويب اادو أن اوقع ااات ال ااذاب والن ااا إيشابي ااة
بالنسبة لبقية اذا العا .
و ااي الشااري ة التاليااة ،وتمااا إننااا شااركة عاادين ،ا ن مسااتقبلنا يسااتند ع اائ قاادرانا ع اائ اقاادي احتيا يااات دياادة،
ً
وتالتا ااالي ال ا ااز معا ااادن بتطا ااوير أعماليا ااا ما اان خا ااال لستكشا ااا  .وفا ااان عا ااا  7102حا ااا ال بالنشا ااا حيا ااث أضا اافنا
احتيا يات ديدة وضرمة من الفوسفات الراا وماوارد ديادة مان الن اا

اي مشاروا معاادن /باريا املشا ر .

و ااي اوقع ااات ع ااا  ،7102نن ااا متف ااائلون ش ااعن إم اني اات ري ا لستكش ااا ل اادينا إلض ااا ة البوكس ااايت املع اادن
الجديد وموارد الذاب ي عملية التعدين القائمة لدينا .إننا مستعدون مل يد من لستكشا ات ،حيث حصالنا ع ائ
احقيااة لستكشااا

ااي مواق ا أخاارا دياادة ،وساان ون ع اائ اسااتعداد ل يااادة نفقااات لستكشااا والتنقيااب .واااذا

ي يللد إلئ اس راايشية معادن وكيفية ارابا يا برؤية عا .7121
سااندر

ً
ميعااا أن التعاادين سيضااطل باادور اااا ااي ا قيا أااادا الرؤيااة السااعودية لعااا  .7121إذ ا قا اااذ

الرؤياة أاادا اململكاة الطموحاة ،ون ان نشاا ر ااذ الطموحاات ،إذ ساي معاادن اي اولياد ار

العمال والقيماة

لقتصااادية ااي اململكااة و ي ااادة الصااادرات ي اار النفطيااة .إن أا اادا رؤيااة ع ااا  7121وخطااة الت ااو الو نيااة ه ااي
ادا ال د نتقاسميا .وسنضطل بدورنا ي اطاوير لقتصااد الساعود مان خاال لساتثمار لبنااء صاناعة عادين
انا س ااية ع اائ الص ااعيد الع ااالعدب بم ااا ااي ذلا ا اط ااوير نق ااال قوان ااا ودس ا ً
ايما م اان خ ااال ا ااو ير اار عم اال ر يع ااة
املستوا ،و شجي او ير قيمة م لية دستثماراانا ،وضمان اطوير صناعتنا بطريقة مستدامة ،واذا يشامل حماياة
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بينتنا اليالية .وتهد خطة الت و الو نية إلائ ياادة لستكشاا واطاوير املاوارد املعدنياة ،ومان املتوقا أن يساي
قطاا التعدين ب لو عا  7171بمبلغ  92مليار ريا سعود ي الناا امل ي إلا مالي ،وأن يو ر  91أل
عمل ،وإننا واثقون من ا قي اذ

رصة

ادا .

و ي ضوء إلاعالن عن رؤية عا  ،7121وكذل إعاادة شاكيل مشلاس إدارة معاادن ،انته ناا الفرصاة خاال النصا
خيار ماان عااا  7102ملرا عااة إسا راايشيتنا لضاامان دعميااا للرؤيااة السااعودية لعااا  7121وترنااام الت ااو الااو لد
ً
وك ااذل أس ااواا التع اادين العاملي ااة .ونتيش ااة ل ااذل  ،قمن ااا ب ع ااادة اركي ااز إس ا راايشيتنا ح ااو ث ااالث رف ااائ رئيس ااية .أود،
سنواصاال ال ركيااز ع اائ الت ااالي وإلانتا يااة وس اندع أ ضاال القاادرات والتقنيااات ونع اااا ،وسنواصاال العماال ع اائ
ارس ااي قي ااادة مع ااادن واس ااتدامتها وحماي ااة البيب ااة والص ااحة والس ااالمة .ا ااذا يم ااا يتعل ا بامليم ااة ساس ااية لض اامان
مضاااعفة قيمااة صااو ذات املسااتوا العااالعد ال ااد اسااتثمرنااا ع اائ ماادا الساانوات الثمااان املاضااية أو ن ااو ذل ا .
و ن موحااات شااركتنا د حاادود ليااا ،ننااا نت ااين الفاار

لت سااين عملياانااا ،وسنس ا ئ إلاائ ا قي ا ذل ا بوصاافيا

أحااد أولوياانااا .أمااا الركياازة الثانيااة باعتبارنااا رواد التعاادين السااعود  ،سنواصاال اطااوير أعمااا التعاادين ااي اململكااة
م اان خ ااال مواص االة برنامشن ااا ااي لستكش ااا والتنقي ااب الش ااامل .وس اانتمكن م اان دع ا اط ااوير س اامدة و ملني ااو
واملع ااادن الص ااناعية وال ااذاب واملع ااادن ساس ااية الس ااعودية .ومم ااا د ش ا

ي ااه أن مب ااادرة الرؤي ااة الس ااعودية لع ااا

 7121وترنااام الت ااو الااو لد سيساااعد شااركة معااادن ع اائ ا قيا اااذ

ااادا  .ممااا سيساامح لنااا بمواصاالة مااا

حققن ا ااا ما اان نش ا ااا ا ااي الس ا اانوات خيا اارة واولي ا ااد ا اار

عما اال ر يع ا ااة املس ا ااتوا وتن ا اااء قيم ا ااة اقتص ا اادية حقيقي ا ااة

ومسااتدامة ،واق اادي إس ايامات كبي اارة لتط ااوير اململك ااة ااي ع ااض املن ااا

النائي ااة ااي الدول ااة .و ااي الرت ااا أق ااو  ،إنن ااا

نشاايد رصااة لبناااء حضااور عااالعد ،ون اان بالفعاال ماان الجيااات الفاعلااة الرئيسااية ع اائ املسااتوا العااالعد ااي صااناعة
ساامدة وأن عمليااات ملنيااو لاادينا هااي ماان الطارا العااالعد .ويمكننااا اسااتيال اااذ الااوايرة القويااة ملواصاالة اطااوير
الرواسااب املعدنيااة السااعودية ما الحاار

ع اائ إضااا ة ذلا

ااي إسا راايشية النمااو الاادولي ااي عااض الساال امل ااددة.

وإلئ انب انفيذ اذ القي إلاس راايشية الثالثة بنشا  ،ستع شاركة معاادن ساا الاذ اقاو علياه لتعسايس
شركة رائدة ً
عامليا ي قطاا التعدين سي بطريقة مشدية ي ا قي الطموحات الت ويلية للرؤية الساعودية لعاا
.7121
أنقل ال لمة آلان إلئ دارين ،الذ سيقد لك نظرة أكثر افصيال عن نتائ الر

خيرً .
شكرا

ً
يال.

دارين ديفيس
شا ً
اكرا ل ا  ،مينااد خالااد .سااننتقل آلان إلاائ الشااري ة  ،01وأود إبااداء مالحظااة أود وقباال فاال  ،ا دء ،أن فا ااة أرقااا
ع ااا  7102ال ااد ن اان بص اادد إلاش ااارة إليه ااا آلان ف ااان ق ااد أعي ااد ع ااديليا ملطابق ااة املع ااايير الدولي ااة للتق ااارير املالي ااة،
لتتما،ا ما اارة إعاداد نتااائ الر ا لو ماان العاا  7102و ًقاا للمعااايير الدوليااة للتقاارير املاليااة .ااي الشااري ة ،01
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ساارد قصااة الر ا
الر ا

و  ،وهااي قصااة مشااابهة ا ًادا بااين الر ا

و م اان  7102مقارن ااة ب ااالر
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و ماان عااا  7102والر ا

خياار ماان  7102وكااذل

و م اان ع ااا  7102م اان القص ااة ،ل ااذل ن اارا ي ااادة كبي اارة ااي املبيع ااات ع اائ

أسا سنو ور سنو  ،واذا يتمثل ي مشموعة من عض الت سينات املناسبة ي سعار ،دسيما ي ملنيو
الذ يعود لنخفاد السنو ي مونيا وثناي وسفات مونيو  .ولكن اي الوقات نفساه ،ماا نشايد أيضاا ااو
اااعثير العمليااات الجدياادة ال ااد ل ا اكاان مو ااودة ااي الر ا

و ماان عااا  ،7102حيااث يو ااد لاادينا ماانش ال اادويحي

للااذاب وماانش البوكسااايت ومصاافاة لومينااا ومصاان

مونيااا التااا لشااركة معااادن وعااد الشااما للفوساافات فاال

ذل ي الر و من عا  ،7102وال د لا اكان مو اودة العاا املا ا د  .وتاالنظر إلائ ا لفاة املبيعاات ،سانرا ،كماا
أشاار امليناد خالاد سا ً
اابقا ،أن لساتيال مثال للت ااالي أمار باالغ اميااة ،لاذل يكمان اااعثير ا لفاة املاواد الرااا
ي ا قي الكفاءة من خال يادة إلانتا ية .لذل نرا يادة كبيرة ي إ مالي الرتح ع ئ أسا سنو ور سنو .
وتالنظر إلئ عض ا اليفنا ،املصرو ات العامة وإلادارية ال د قد االحظونها ،انا يادة كبيرة ي الر و مقارنة
ً
ً
مليونا اا
ب ااالر و م اان ع ااا  ،7102نظا ارا لو ااود بن اادان اس ااتينائيان ااي ا ااذا الص اادد ،يتعلا ا أح ااداما بن ااو 11
لستشااارية إلاضااا ية ال ااد أنفقنااااا ااي نهايااة

بتعااديل ااااريضي لاابعض أسااعار العائااد الصااا ي وأيضااا عااض الت ااالي
الع ااا املا ا د اماش ا ًايا م ا املرا ع ااة العام ااة لالس ا راايشية  .و ااي الواق ا  ،ا ن النفق ااات العام ااة وإلاداري ااة ثابت ااة ع اائ
اقريبا ،حيث ل ا دد ً
ً
عليا ،وذل لنض عين لعتبار ،بطبيعة الحا  ،أنه ل نت مل نفقات عامة
أسا سنو
وإداريااة ماان ماانش الاادويحي ومصاافاة لومينااا أو ا ء ماان النفقااات العامااة وإلاداريااة لشااركة معااادن وعااد الشااما
للفوسفات منذ عا مض د .و ي الواق  ،او انخفاد ي القيمة الحقيقية.
و ماار آلاخاار امللحااوظ ،اااو عمليااات الشااطب ااي الر ا

خياار ماان عااا  7102بمو ااب املعااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير

املاليااة ،والااذ يتعل ا بتخفاايض آخاار عمااا الدر لااة ،وسااو أعااود إلاائ ذل ا
الجدير بالاذكر ااو ا االي

عااد لحظااات .وأعتقااد أن ماار آلاخاار

التمويال .وقاد اضااع اقريباا مناذ العاا املا ا د ،وا دادت مناذ الر ا

أخرا ،اذا يما يتعل ب ثباات ا االي

خيار ،ولكان مارة

التمويال املتعلقاة بمانش الادويحي ومصان معاادن وعاد الشاما لألمونياا ،أو

التمويل الذ يتعل بذل  ،وكذل منش البوكسايت واملصفاة مرة أخرا .وأعتقد أن ما او مي أن نعر ه او أن
معظ ديوننا انشع عن قائمة الدخل ،ولذا ننا سو نرا يادة ي اذا الشاعن فلماا اقادمنا ،بخاال ماا ينشاع عان
اراف اااا أس ااعار الفائ اادة .وت ااالنظر إل اائ رت ااا العائ اادة ملس ااااعد الش ااركة

 ،ق ااد ش اايدنا ي ااادة بنس اابة  ٪17مقارن ااة

بالعا املا د ،وهي نتيشة رايعة.
ننتقاال إلاائ الشااري ة التاليااة ،مااا ا منتجااي الفوساافات و ملنيااو يمااثالن الجا ء ك اار ماان أعمالنااا ،ع اائ الاار ماان
أنلااد أعتقااد أن الااذاب يقااد مساااامة كبياارة وأننااا نشاايد يااادة كبياارة ااي إنتا ااه ،حيااث ساععود إلاائ ذلا  ،ولكاان ماان
الواضااح أناه ا ء اااا ماان أعمالنااا ااي املسااتقبل .بالنساابة للفوساافات ،اااع فا ااة العائاادات ماان بيا

مونيااا ااي وعااد
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الشما  ،وكما ذكر امليند خالد ،أعتقد أنه من الجدير بالذكر ،مرة أخرا ،أن مونيا بالطب منت مرتح للياية.
ويمااا أن اااذا املشااروا يتاادرج ن ااو لنتهاااء خااال العااا  ،ساانبدأ بطبيعااة الحااا باسااتهال

مونيااا إلنتاااج ساامدة

الفوسفااية ي وعد الشما للمرة ولئ.
ننتقل إلئ صا ي الدخل ،واذ مقارنة بين الر و مان عاا  7102والر ا و مان عاا  7102ب ً
ادءا مان اليساار.
ً
من الواضح أن اعثير سعار أمر بالغ امياة .كماا ذكارت ،ناه لايس أم ًارا سايطا مثلماا ارافا فا اة ساعار .ومان
انويا ،ولك اان ا اانخفض مبيع ااات موني ااا والفوس اافات س ا ً
امل ك ااد أن مبيع ااات ملني ااو ات س اان س ا ً
انويا بالفع اال ،ل ااذل
انا عض الفوائد من اعثير السعر .وأعتقد أنه من املي أن ننظر ي البنود الثالثة التالية ،وخاصة اعثير الحجا ،
ًئياا إلاائ عااد سااجيل إلانتاااج ااي العااا املا ا د ،وإنمااا يتعلا بت قيا امل يااد ماان إلانتا يااة ااي مرا قنااا
وير ا ذلا
ً
أيضااا إلاائ عمااا
ًئياا إلاائ املااواد الرااا  ،ولكاان ير ا
القائمااة ،و ااي الوقاات نفسااه ،ا ن اااعثير الت لفااة ،والااذ ير ا
ال د أ رينااا وال د اتعل بمبادرة اوليد النقد  ،يمكنك أن اروا ،ي الواق  ،أننا استفدنا بالتعكيد من أ ضل بيبة
سااعير ،ولكاان أ اارت الشااركة العديااد ماان عمااا ال ااد أسايمت ااي ا س اين رقا صااا ي الاادخل بالفعاال .لقااد ذكاارت
البنااود ياار املتكااررة ااي النفقااات العامااة وإلاداريااة ال ااد امثاال حركااة  21مليااون ريااا سااعود بالساالب ،وماارة أخاارا،
ار ا الي

التمويل إلا حد كبير إلاا الاديون ال اد لا يات ساجيليا العاا املا ا د واملرا ا ال اد اتعلا بهاا وال اد لا

اكن عد قد بدأت العمليات التشارية.
ً
إيشابيااا
وتاالنظر إلاائ املسااار الر ا الساانو ااي الشااري ة التاليااة  ،)02ناه قصااة مختلفااة عااض اليا دء .حيااث نشااد
ماان حيااث السااعر و ا ا ماان ذلا إلانتا يااة .وماارة أخاارا ،أساايمت العديااد ماان منتشااات الشااركة ااي النهااود بااعداء
الشركة حيث إننا نسوا ملعظ منتشات مشار عنا ال د دخلت حيز التشييل التشار  .لقد ذكرت استبعاد

ء من

قيمة أعما الدر لة .إننا ننظر عناية ائقة اي اقياي انخفااد القيماة اي إ اار عملياة الت او إلائ املعاايير الدولياة
للتق ااارير املالي ااة .وننظ اار ااي فا ااة أعمالن ااا بطبيع ااة الح ااا  .وق ااد عث اارت أعم ااا الدر ل ااة ااي ا اال نظ ااا لختب ااار س ا ب
التدرج البطيئ للوصو ملرحلة إلانتاج التشار  ،وقد كنا دائما ع ئ عل بها ،ولكنها ا ثر بالفعال ع ائ قائماة الادخل.
ومااا ن ا ا إيشااابيين شااعن اااذا النشااال التشااار  ،ولاادينا أصااو متمياازة ،وأعتقااد أننااا باادأنا ناارا عااض الت سااينات
الجي اادة ااي إلانتا ي ااة ونشاح ااات ااي التس ااوي  ،ول ااذا سنواص اال ال ركي ااز ع اائ ا ااذ

عم ااا  ،م ااا ال اات امث اال عم ااا

ساسية الجيدة.
وإذا نظرا بتمعن إلئ داء التشيي ي ي الشري ة  ،09االحظون أننا كنا نشيد ر عا قيا ا د يماا يتعلا ب نتااج
ساامدة الااذ وصاال إلاائ أكثاار ماان  271أل ا
لااذل

اان ،واااذا بااالطب ماان شااركة معااادن للفوساافات ،واااذا عماال قااائ ،

ا ن اااذا النمااو يقااو ع اائ ا قيا يااادة إلانتا يااة ماان خااال أصااولنا الحاليااة ،ولا اوضااح أ مرا ا لإلنتاااج

انا  ،لذل

ننا سعداء بهاذا الت سان اي معاددت لساتخدا والكفااءة العالياة ع ائ حاد ساواء .وتطبيعاة الحاا ،
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ا ن ذل ا يمتااد إلاائ قاعاادة الت لفااة لاادينا أيضااا ،ن صاال ع اائ ا لفااة أقاال للطاان ،ون قا يااادة إلانتا ي اة با صااو
ذاتهااا .وقااد شاايدت موني ااا قف ا ة كبياارة ااي املبيع ااات الرار يااة وإلانتاااج ،وذل ا

س ا ب كميااات وعااد الشااما  .وم اان

الواضح – كما أشرت أن ذل سيتيير فلما دنا من إنتاج وعد الشما خال بقية العا  ،وقاد د ي اون لاذل ااعثير
كبير ع ئ الر الثان  .ويبدأ الر الثان عندما نرا يادة إنتاج صو وتقية سلسلة سمدة ،ولكن س رون ً
اعثيرا
ً
كبيا ًارا لااذل ااي الر ا الثالااث و خياار ماان اااذا العااا  ،ساانرا اسااتهالفا كبيا ًارا ااي مونيااا ااي وقاات دحا ماان اااذا العااا .
وفان إنتاج ملنيو يد ً
أيضا ،مرة أخرا ،اذا إلانتاج من أصولنا ي رأ الرير ،وخاصاة لوحادة إعاادة التادوير،
واو م شر يد.
أعتق ااد أن النقط ااة امللحوا ااة خ اارا الج ااديرة بال ااذكر ا ااي الر ا ا

و  ،ه ااي أو مبيعاان ااا الرار ي ااة م اان لومينا ااا.

وسااتعلمون أن حجا املصاافاة أع اائ ماان احتيا اانااا لالسااتهال امل اادود ااي مصاايرنا ،لااذل قمنااا ب يا أو  21ال ا
ن من منت

لومينا ي الر

و  ،وااو إنشاا باار لشاركة معاادن) .ومان حياث الت لفاة ،سااعد إلانتا ياة ع ائ

اخف اايض الت ااالي  ،ل ااذل اا ا ا س ااين ا لف ااة الط اان شا ا ل ملح ااوظ ،وتطبيع ااة الح ااا  ،نن ااا نس ااتهل

لومين ااا

الراصة بنا ي الوقت الراان ،لذل عندما ننظر ي الت لفة ال د ننفقياا للطان الواحاد مان منات

ملونياو  ،يمكنناا

لومين ااا ملعالجته ااا حي ااث إنن ااا نس ااتخد

لومين ااا امل لي ااة

أن ننظ اار إليه ااا ع اائ أنه ااا ا لف ااة مت امل ااة ،وإنن ااا د نش ا ر

الراصة بنا ،وال د من الواضح أن ا لفتها أقل بكثير من سعر السوا.
وكماا ذكارت ،ا ن مصان الدر لااة يواصال ال ياادة اي إلانتااج .وقااد حققناا اق ً
ادما ي ًادا ياه ون اان ع ائ يقاين مان أننااا
سنشايد م ي ًادا ماان التقاد خاال بقيااة العاا  .وننتقال إلاائ الاذاب والن اا  ،واااو متمياز مان حيااث ساعار ،وخاصااة
الن ا خال العا املا د ،ولكن من حيث إلانتاج ،قد حق الذاب يادة مستمرة ي إلانتاج ،حياث أنات ن او
 20,111أوقية ي الر

و  ،واو إنتاج قيا ا د لشاركة معاادن) ونسا ئ إلائ ياادة إنتااج مانش الادويحي ،وتاال شا

ن ان ساعداء ادا ب نتااج  2111ان مان الن اا

اي الر ا

و مان بال صاايد ،ياذا ااو مر ا آخار سايعمل ع ائ

يادة إلانتاج نه سيصل إلئ فامل قدراه إلانتا ية ع ئ مدا العامين املقبلين .كما يت سن أداء الت لفة ،وأكرر أن
اذا يما يتعل بالحج  ،و ي حين نعمل ع ئ يادة الكميات ،وخاصة ي منش الدويحي نه

ء اا من م فظة

إلانتاج لدينا ،سنعمل ع ئ يادة إنتا ه ،وستالحظون انخفاد الت لفة النقدية إلنتاج الذاب.
وتااالر وا ماارة أخاارا ساارعة إلاائ مرك نااا املااالي ،نشااد أنااه يتما،ا م ا املعااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير املاليااة .وانااا
أماارين يشااب وضااعي ااي لعتبااار ،أعتقااد أن عمااا الرأساامالية الجاريااة آخااذ ااي لنكماااش وتالتااالي اتمثاال البنااود
الرأسمالية الرئيسة اي الوقات الاراان اي مصان الدر لاة مصان در لاة ملونياو ) وتقياة مصاان وعاد الشاما عادا
ملونيااا .لااذا ،ماان الواضااح أن فاال اااذ مااور ااي مرحلااة مباشاارة التشااييل آلان ،ون اان نتطلا إلاائ رؤيتهااا ات اار ااي
عمااود املمتل ااات واملص ااان واملع اادات ااي رت اااا القادم ااة .وتمش اارد اس ااتقرار الق اارود ويل ااة اال ً
أيض ااا ،سنس اادد
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بالتعكي ااد ال ااديون املتعلق ااة بمع ااادن للفوس اافات وأعم ااا
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ملوني ااو  ،حي ااث م اان الواض ااح أن ان ااا

ع ااض ال ي ااادة ااي

مسحوتات الديون عند انتهاء مشروا وعد الشما .
ر
وإذا أمعناات النظاار ااي صااف ة لسا راايشية ااي الشااري ة 71و  72وال ااد عااد مااا ذكاار ااي عااا  ، 7102سااو ااارون
أن انا يادة ي نسبة الديون  /إ مالي رأ املا ي عا  ،7102و ر ع ا ذل إلئ أننا أ رينا عديالت ع ائ رتاا
املبقاااة ،سا ب لنخفاضااات املع اار بهااا ااي امليزانيااة ل تتاحيااة ،ولكاان كمااا سا رون ااي الر ا

و ماان عااا ،7102

سي ون انا استقرار ي نسبة الديون  /إ مالي رأ املا .

سعنهد حديثد بالتعكيد ع ئ عض النقال الرئيسية ال د سلط الضوء عليها امليند خالد .أعتقد أن الي دء الاذ
و  .لقد بادأنا بالفعال اي رؤياة آثاار ميا املشاار

نفخر به او إلانتاج القيا د الذ حققنا ي أعمالنا ي الر
ً
ميعااا ااي عااا  7102ااي الر ا
ال ااد دخلاات مرحلااة التشااييل التشااار

و للماارة ولاائ ،كمااا أننااا نشاايد ا سااينات

كبياارة اادا ااي إلانتاااج ااي الا صااو الجدياادة .و اا ماان ذلا  ،أننااا ناارا امل يااد ماان إلانتا يااة ماان خااال
املو ودة لدينا واذا او ء أسا د من لس راايشية و ًقا ملا ذكرناا س ً
اابقا .ن ان د نا ا نعمال اي السال الكبيارة،
صااو

ون اان سااعداء لرؤيااة عااض الت سااينات ااي سااعار ال اد يباادو أنهااا مسااتمرة ااي ملونيااو  .وقااد أاياار ثناااي وساافات
مونيااو ً
ثبااااا يا ًادا ااي الر ا و  ،وتالتعكيااد فااان ا ساان سااعر مونيااا موض ا ارحيااب .وم ا ذل ا  ،لاادينا عااض
املخاااو بخصااو

بقيااة العااا وساانراقب اااذ

سااواا عنايااة .لمااا حققنااا يااادة ااي إلانتاااج ،يصاابح أداء الت لفااة

أكثاار أاميااة ماان أ وقاات مض ا  .نريااد أن ناارا امل اار الااذ أنشااعنا ي ق ا

رتااا والااذ نعل ا أنااه يمكنااه ذل ا ،

ل ااذل ن اان ن اارا ا س اانا ااي أس ااعار الس اال  ،ون اان ب ا ااة للحف اااظ ع اائ مراقب ااة قوي ااة للت ااالي
ا قي ا الرت يااة ون اان ع اائ يقااين ً
أيضااا أن اااذ الشااركة قااادرة ع اائ القيااا بااذل  .إن مشااار عنا سااتمر ااي النمااو،
حي ااث ي اار مش ااروا وع ااد الش ااما اق ا ً
ادما ي ا ًادا ،ون اان نتطل ا إل اائ إلانت اااج و ااي الر ا الث ااان  ،ود يا ا ا ل اادينا
ح ا ن ااتمكن م اان

مشموعة كبيرة من املشار الجديدة ،لذل أعلنا بالفعل عن املرحلة الثالثة من الفوسفات ولدينا عاض املشاار
الجيدة ي ور إلاعداد يما يخص الذاب كذل .
و ي النهاية أقو إن رؤية عا  7121امثل رصة عظيماة بالنسابة لناا .ونعتقاد أن اناا الكثيار مان املباادرات ال اد
مسيما ً
ً
ااما ي ا قي أادا رؤية عا .7121
اع من لستفادة منها ،وتطبيعة الحا  ،ست ون معادن)
نكتف بذل  ،وننتقل إلئ

ء سبلة و

وتة.

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
نسخة من التسجيل الصوتي للقاء الهاتفي الخاص بمناقشة نتائج الربع األول 7102م

ألاسئلة وإلاجابات
املنظم
[ عليمات املنظ ]
الس ا

و مو ه من عاص بختيار من شركة السعود الفرنس د فابيتا  .سيد عاص افضل بطر س ال .

عاصم بختيار
قط س لن .الس ا

و متعل بالن ا  ،ال يمكن الت دث

أقد التهان ع ئ اذا الر العظي  ،ولد
ً
قليال عن ماكن ال د ا يها بي مرك ات الن ا  ،وما او سعر البي امل ق ؟ اذا باإلضا ة إلئ الت دث عن
انب امل اسبة املتعل بذل  ،وأين نتوق رؤية اعثير الن ا ع ئ رتا والرسائر؟

س الي الثان متعل بانخفاد القيمة ي مصن الدر لة ،حيث بدا مر وكعنه يمكن أن يو د امل يد من حادت
ً
قليال عن اذا مر؟ ً
شكرا لك .
انخفاد القيمة املتكررة ي مصن الدر لة ،يل يمكن الت دث

دارين ديفيس
ً
أود وقبل فل  ،دء سعا دث بخصو
يها بي الن ا

مرك ات الن ا  ،ليس لد انا ي اذ اللحظة أسماء ماكن ال د ا

بالت ديد .وقد أبرمنا اثنين من العقود التسويقية اخص املصاار ال د لدينا بالفعل عالقة عمل

معيا .أما س ال الثان ان حو انخفاد القيمة ي شركة معادن للدر لة .وكما س را من سجالانا ،قمنا
ً
اختبارا مرة أخرا
بخفض قيمة كبيرة كتسوية للميزانية العمومية ل تتاحية ي  0يناير 7102 ،و عداا أ رينا
للت ق من انخفاد القيمة ي نهاية عا  .7102وكما ذكرت ،ن العمل صعب ،وعندما اشر اختبار انخفاد
و ًقا للمعايير الدولية للتقارير املالية مقابل معايير الييبة السعودية للم اسبين القانونيين ،ي دث خص ي
ارافاعا ً
ً
بطيبا – واو أمر معتاد ي اذا
التد قات النقدية املستقبلية ،لذا ما ريتوق حدوثه او أنه عندما ا ق
النشال التشار – يميل اذا الرص إلئ اضري التعثير ،لذل ريتوق حدوث ذل ي أعما الدر لة .واذا س ب

و ود ذل يما يخص صفائح السيارات ال د ذكرتها ً
أيضا ،لذل ما لنا نرا أن اذا عمل يد ولكنه يستيرا
ً
وقتا ح يخ را السوا .ون ن سعداء ًدا من التقد امل ر ي الر و ولكنه سيستيرا عض الوقت
للحفاظ ع ئ ياداه وأنا أعتقد أن لختبار ي املرة القادمة ال د ننظر يها ي ذل ري تمل إ راؤ ي نهاية السنة
داا إل رائه ي الوقت الراان ،وكما أذكر ،د يو د ما يد ع ئ حدوث امل يد من
ننا نرا أنه ليس انا
ٍ
انخفاد القيمة ي الوقت الراان.
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عاصم بختيار
ً ً
وأعتقد أن اختبار انخفاد القيمة ريشرا
سنويا بدد من فل ر سنة.

دارين ديفيس
ً
حسنا! اختبار انخفاد القيمة ريشرا عند و ود م شرات دنخفاد القيمة ،لذا كما ذكرت نرا أن الر

و

خا ٍ من أ م شر دنخفاد القيمة ي أ من صو بما ي ذل شركة معادن للدر لة ،ولذل ل اكن مور
ً
اماما أرا أننا سعداء بالتو ه املتصاعد ي الوقت الحالي.
سلبية ،بل ع ئ عكس ذل

عاصم بختيار
انا س ا واحد أخير يتعل بقوة اوامح رتا قبل خص الفائدة والضرائب ولستهال وإلا فاء ال د
ً
ا ققت من ملنيو ي الر و لعا  7102مقابل الر و لعا  ،7102وأنت ا دثت قليال عن ا سين
سعار واوريد

لومينا من املصفاة الراصة بك  .ال يو د أ  ،د آخر يتعل بخفض الت الي

ومدا

استدامتها ي املستقبل؟

دارين ديفيس
بالتعكيد يو د الكثير من التفاصيل يما يتعل بخفض الت الي  ،وأعلد بذل أنها مبادرة ار العمل عليها ي
الشركة بعكمليا ويشر انفذاا منذ عا  ،واتميز اذ املبادرة بعنها برنام دقي ومنظ للياية كما أنها مفصلة
ً
ً
صعودا إلئ أعالاا ،لذا يساا فل رد ي الشركة ي اطبيقيا ي
ًدا ،وهي حقيقة ابدأ من أقل وحدة بالشركة

مي عما ح اصبح بالتعكيد ًءا ً
يدا من أعما ملنيو  .ولكن أنت عر أن ا قي الت امل ورؤية
اذ امليزة ات ق او سا الذ قامت عليه أعما ملنيو عند ادشينها .و مر يتعل بالت امل ً
بدءا من
ً
التعامل م الصرور ووصود إلئ املنت النهاي وبهذا ات و من مش ٍر لألمونيا إلئ كيان مكت ٍ بذااهب أ إن شنت
قل باي لألمونيا ،واذا له اعثير كبير ع ئ اليامح الذ ا ققه ،ولذل ننا نعو ع ئ اذا مر ،وأعتقد أنلد
ذكرت ي الر خير أن مونيا أصب ت امثل بالنسبة لنا آلان مصدر إيرادات ول عد مصدر ا لفة واذ أخبار
ً
سابقا وما لنا نب ث عن
سارة ي العمل .الي دء آلاخر او اعكيد أننا شركة نامية كما ذكر امليند خالد
الت سينات ال د يمكن ا قيقيا ي العمل بما ي ذل
يخبئ لنا الكثير.

املنظم

ملنيو من حيث الت لفة والكفاءة ،لذل نرا أن املستقبل

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
نسخة من التسجيل الصوتي للقاء الهاتفي الخاص بمناقشة نتائج الربع األول 7102م

الس ا التالي من ستاذ /سعد الناصر من شركة العليان السعودية لالستثمار .افضل بطر س ال .

سعد الناصر
س الي يتعل عمليات لستبعاد ال د أ ريت ي الر

و بقيمة  02مليون ،بماذا اتعل اذ لستبعادات؟

دارين ديفيس
اتعل اذ لستبعادات قط بتبطين املصاار لذا ا دث اذ لستبعادات قط عندما نرا أن عمار إلانتا ية
للقدور أقصر مما نتوقعه لذل يت ت علينا التسر ي انفيذ عمليات لستبعاد وتالتالي ل يكن أ  ،دء من
ً
ريبا بل ي دث بين الفينة و خرا.
ذل

سعد الناصر
بلغ انخفاد القيمة ي الر

خير  219مليون ،يل يتعل ذل

ي اليالب شركة معادن للدر لة.

دارين ديفيس
نع اذا حقيق فانت أ لبيتها – أ  622مليون – اتعل

شركة معادن للدر لة بينما فان الباقي من عمليات

استبعاد اخص شركة الذاب يما يتعل ببعض املعدات القديمة.

سعد الناصر
س الي خير يتعل بمشروا الفوسفات الثالث الذ ذكراه آخر مرة ،ما التقد امل ر ي اذا املشروا؟ ال
ما ا ي مرحلة إعداد دراسة الجدوا أ او د عض التطورات الجارية يه؟

دارين ديفيس
نع  ،نعمل بشد ع ئ إ راء دراسة الجدوا و سير العمل يها ش ل يد للياية .أعتقد كما أعلنا خال الر
ً
اعتمادا ع ئ السوا ،ون ن
خير أن اذا او املشروا الذ يمكننا انفيذ بطرا مختلفة ورتما ع ئ عدة مراحل
ندر

ً
يدا أن الضرورة ا ت علينا اوخي الحذر شعن كيفية ا قيقنا أحجاما كبيرة من املبيعاتب ب ك أننا من

كبار الناشطين ي سوا الفوسفات ع ئ الصعيد العالعد .وليذا الس ب نراقب السوا عناية ،وسنتخذ قرارنا
شعن موعد إ الا املرحلة الثالثة للفوسفات حسب ارو السوا.

سعد الناصر
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س الي خير يتعل بنفس املشروا الفوسفات الثالث ،ما او مصدر التمويل املناسب الذ ستعتمدون عليه
مراعاة ميزانيتك العمومية ي الوقت الراانب ً
نظرا نها ذات مديونية مرافعة ،وعليه ال اخططون للب ث أكثر
عن مصادر للتمويل بادق راد أ مصادر امويل بالسيولة؟

دارين ديفيس
ً
كثيرا ً
نظرا للنمو الذ شيد شركتنا ،ولذل
اذا س ا و يه ًدا ،لذا أبلي أن مسارنا شعن التمويل يتقد
ن ن ي حا ة إلئ ا قي التوا ن ي النمو لت سين ميزانيتنا العمومية ،وأعتقد أن ما ارا ي الر
ً
عامال ً
ميما ،وقد ا ولت مشموعة من املشار ولئ إلئ مرحلة التشييل التشار  ،و ي الوقت الحالي
الراان يعد

و ي الوقت

ننت بالفعل ً
قدرا أك ر بكثير من التد قات النقدية .لذا ما سيمكننا عله ي س يل اقدمنا إلئ ما او استخدا
ً
ً
ً
رصيدا نقديا ً
كبيرا
داخليا ي امويل مشروعاانا .و ضال عن ذل  ،معنا
قدر أك ر من التد قات النقدية املنتشة
ًدا واذا ما استطعنا انتها الفر

لت قيقه خال مدة الاً 06 -07
شيرا خيرةب حيث أاي ت لنا الفر

إلعادة

التمويل وليذا نرا أننا نتمت بوض مالي يد يمكننا من التطوير والنمو دون يادة ي مديونيتنا خال الف رة
املقبلة.

املنظم
الس ا التالي مو ه من السيد /انفير أبيد من شركة ا ي فابيتا  .افضل بطر س ال .

تنفير أبيد
خير

لد س لن ،الس ا و  :ال يمكن اوضيح س ب سجيل انخفاد قيمة مصن الدر لة خال الر
ً
من عا  7102ي قائمة الدخل وليس ي أرتا العائدات مباشرة ،نه – إلئ حد علمنا – ما ا مصن الدر لة
ً
متوقفا عن عما التشييلية التشارية؟
الس ا الثان  :بخصو

اليامح إلا مالي لعا  7102الذ بلغ ي الر

يمكنك أن عطونا عض التوقعات عن وض اليامح إلا مالي للر
املالية و ًقا ملعايير الييبة السعودية للم اسبين القانونيين؟

و  ،%21من با العل

قط ،ال

و من عا  7102إذا عرضت البيانات

داريين ديفيس
امثل انخفاد القيمة ي حساباانا ي اثنين من املعامالت ،لذا ي ااري لنتقا إلئ املعايير الدولية إلعداد التقارير
ً
املالية املوا  0يناير ،7102 ،ريسمح ل عمل أ سويات دنخفاد القيمة مباشرة إلئ رتا امل تش ة،

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
نسخة من التسجيل الصوتي للقاء الهاتفي الخاص بمناقشة نتائج الربع األول 7102م

وليست إلئ قائمة الدخل ،واذا ما حدث ي امليزانية العمومية ل تتاحية ،ولكن أ انخفاضات ي القيمة ا دث
عما الرأسمالية الجارية ،يل إضا تها إلئ قائمة الدخل واذا او ً
اماما الشرل
عد ذل ب بما ي ذل
امل اسبد .وتالنسبة لليامح إلا مالي ،س ال فان بخصو الفرا الذ فان سي دث لو قدمنا التقارير و ًقا
ملعايير الييبة السعودية للم اسبين القانونيين ي الر

ً
و  ،واذا ليس ً
ضرورياب حيث قدمنا عضا منها ...
أمرا

ذا نظرت إلئ باقي املشموعة عد انتهاء امل امر ،س را أننا رحنا عض مثلة ،ع ئ س يل املثا  ،ع ئ املقارنة
و لعا  7102مقابل معايير الييبة السعودية
والرتط بين املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للر
للم اسبين القانونيين للر و لعا  ،7102وستشد التعثير ليس ً
كبيرا ،التعثير لنتقالي ك ر امثل بالفعل ي
انخفاضات القيمة.

املنظم
[ عليمات املنظ ]
الس ا التالي مو ه من ستاذ /عدنان اروا من شركة دوا لالستثمار .افضل بطر س ال .

عدنان فاروق
س الي يتعل بادس راايشية ال د ذكرتها ،وو ود ثالثة رفائ ب ولئ منها ي الحضور العالعد ،يل الشركة اخطط
لتوسي نطاا أعماليا خارج اململكة العرتية السعودية ي مشروعات التعدين وليس ي املبيعات قط؟ وإذا فانت
إلا ابة "نع " ال ست ون اذ املشروعات ديدة من أساسيا أ عمليات است واذ؟

دارين ديفيس
أعتقد أن امليند خالد او نسب للرد ع ئ اذ

سبلة.

خالد املديفر
بالتعكيدب ما قلنا او أننا نشر آلان أعما التسوي ونعمل ع ئ اطوير أعمالنا ً
أيضا إلئ الرارج من خال عمليات
التو

و يراا ،وسننتظر قدو ر

أخرا .و ي الوقت الحالي د نض أ  ،دء ي لعتبار ولكننا سنشد ريقة

لتنفيذ املشروعات ال د ليا ائدة ع ئ عملياانا التشييلية ي السعودية.

عدنان فاروق

الصفحة  68من 11
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انا س ا واحد شعن أعما

الصفحة  65من 11

ً
ملنيو  :ما او ك إلانتاج الذ يت ق خال الر وي ون
متعلقا باملواد املعاد

ادويراا؟

دارين ديفيس
ً
ً
عادة د نعط افصيال بين املصير وإعادة التدوير يا أستاذ عدنان.

املنظم
الس ا التالي مو ه من السيد /أنو

رناندي من شركة وراا املالية ولستثمار سي و) الب رين .افضل

بطر س ال .

أنوب فرنانديز
س الي يتعل بالتو يهات ال د أصدرامواا شعن اضر أسعار الصودا ال اوية واضر أسعار

ال و خال

السنة .ال الصودا ال اوية سي ون ليا اعثير بالفعل س ب عملنا ع ئ نموذج مت امل؟ والس ا الثان  :بالنسبة
لف

ال و  ،ذكرا

يما سب أنك اخططون دستبدا عض الواردات باإلمدادات امل لية ،يل انا اقد

م ر ي اذا الجانب من العمل؟ لك

يل الشكر.

دارين ديفيس
سع يب قط ع ئ الس ا املتعل بالصودا ال اوية ،ما أعنيه او أنه يو د ا امل بدر ة معينة ولكن بالتعكيد
ريقة ا قي الت امل املبينة ي قائمة الدخل د اوضح ذل بصورة علية ،ولكنها انعكس كت لفة ي ا الي
املبيعات .وإذا فانت انا أرتا ي شركة الصحراء ومعادن للب روكيماويات نها اتعل بذل  ،ولكن كما عل ،
عان شركة الصحراء ومعادن للب روكيماويات من صعوتة وضعيا الشديدة من حيث ثناي فلوريد ثيلين ،واو
املنت آلاخر الذ اصنعه ،لذا بالفعل عند ارافاا أسعار الصودا ال اوية ،د نرا سوا اعثير الت لفة .ولكننا د
نشيد الت امل التا س ب اختال ايافل امللكية.
أستاذ خالد ،ال لدي مستشدات شعن

ال و  -إلامدادات امل لية امل تملة من

ال و للمصير؟

خالد املديفر
[كمشروا والبضاعة املشحونة من الف ] املشروا الذ يشرا آلان و ي انتظار انفيذ وتدأنا ي البناء ولكنلد د
أعل إلئ أ مرحلة وصل آلان.
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أنوب فرنانديز
أشار أحد منا سي

ً
ً
عليا إلئ الطلب القو الحقيق والطلب ع ئ ملنيو ي اذا الر مقارنة بر السنة

املاضية ،ويتبين ذل ح

ي نمو الحج من ر

معادن) .ال يمكن إعطائنا كرة عن الجية ال د اقد اذا

الطلب والشرائح ال د اد ن و اذ ال يادة ي الطلب؟

دارين ديفيس
ً
البا ما يو د سوء افاا ي أنه عندما انظر إلئ أسعار ملنيو يعتقد شرا
بالنسبة لألملنيو
مش لة ما اتعل بالطلب .وقد استمر النمو ي لب ملنيو ح وصل إلئ مستوا قو ًداب بما ي ذل الطلب
ً
عليه ي الصين عد السنوات القليلة املاضية ،إذا د او د ع ئ إلا الا أ مش لة اتعل بالطلب .لذا ...
أن انا

أنوب فرنانديز
ولكن قط اوضي ً ا لذل ب اذا الطلب الذ كنت أا دث عنه او لب ع ئ املستوا إلاقليعد أ

لب داخل

اململكة العرتية السعودية.

دارين ديفيس
نع أقصد ذل بالتعكيد بعننا نشر عمليات البي داخل اململكة العرتية السعودية ولكنها ليست امل ان الذ اباا
يه معظ منتشاانا ولكن النقطة ال د كنت أحاو اوضي يا هي سعير ملنيو الذ يعد سلعة عاملية ،لذا ما
يشرا ي اململكة ي الحقيقة ليس له اعثير كبير ع ئ التسعير .و ش ل واضح ،او د روا من حيث ال يادات ال د
يمكن ا قيقيا ولكننا نتشه ش ل كبير ن و الب ث عن السوا واملنتشات ،واو ما يعطينا أ ضل صا ي للعائدات
سواء داخل اململكة أو لدا املر َ
ص ّدرين.

املنظم
[ عليمات املنظ ]
لدينا س ا من ستاذ /م مد العتيبد من شركة الرياد فابيتا  .افضل بطر س ال .

محمد العتيبي
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لد س لن للسيد ديفيس ،الس ا
مصاري
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و  :منذ بضعة أسابي  ،أو شير ع ئ رجح ،ذكرت الشركة أنك سجلت

انخفاد القيمة البالية حوالي  7.9مليار وو عتمواا ما بين مصن الدر لة وشركة الصحراء ومعادن

للب روكيماويات ،ال يمكن

سليط عض الضوء ع ئ النسبة املخصصة لشركة الصحراء ومعادن

للب روكيماويات والنسبة املخصصة ملصن الدر لة؟ اذا او الس ا

و  .أما الس ا الثان

يو كي

يمكننا

معر ة مدا موثوقية لعتماد ع ئ الشركة السعودية للرطول الحديدية ي نقل مشروعات الفوسفات من
الرياد؟ إذا فان يمكن إعطائنا إ ابة رقمية م ددة بالنسبة املبوية ست ون إ ابة عميقة وشا ية.

دارين ديفيس
سع يب سر ًعا ع ئ س ا انخفاضات القيمة قبل أن أحول إلئ امليند

خالد للرد ع ئ الس ا املتعل بعداء

الرطول الحديدية السعودية .ن ن ل نعلن عن التسجيل ،بل أعلنا بوضو اقديرات انخفاد القيمة ،وستشد
ي البيانات املالية للر و من السنة افاصيل انخفاضات القيمة الفعلية ال د سجلنااا ،لذا إذا ا لعت ع ئ
ً
اذ البيانات ستشد ي املقدمة قبل أ  ،دء ثالثة أصو خضعت دنخفاد القيمة .أود وقبل فل  ،دء ،شركة
ي امليزانية العمومية ل تتاحية

معادن للدر لة خضعت دنخفاد ي القيمة ب والي  0.6مليار ريا سعود
ً
وأيضا بمبلغ  622مليون ريا سعود ي الر خير .وتالنسبة للصحائ املعدنية للسيارات اخفضت القيمة
بمبلغ  120مليون ريا سعود

ي سويات امليزانية العمومية ل تتاحية .وتالنسبة لشركة الصحراء ومعادن

للب روكيماويات بلغ انخفاد القيمة  222مليون ريا سعود

ي سويات امليزانية العمومية .واذ هي املبالغ

إلا مالية ،وتاملناسبة ستثل منها حصة قلية يما يتعل بالسيارات وشركة معادن للدر لة.
بخصو

الس ا املتعل بالشركة السعودية للرطول الحديدية ،أحول إلئ امليند خالد للرد علي .

خالد املديفر
بالنسبة للس ا املطرو بخصو الشركة السعودية للرطول الحديدية ،حققت الشركة  ،%011ما يقر
ً
وأيضا ي شركة وعد الشما أنش ت املشروا واو
 %011من الر والنقل كما أنها اشر أعماليا ش ل يد.
اا للنقل.

محمد العتيبي
ماذا عن الشاحنات؟ ال ما لت عتمدون ع ئ الشاحنات ش ل كبير أ د؟
س الي فان يتعل بالشاحنات ونقل الشحنات عن ريقيا أو عن ري شرفات النقل .ال ما الت شركة معادن
عتمد ش ل كبير ع ئ اذ الشرفات ي النقل؟
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خالد املديفر
الس ا او ال ن ن ما لنا نستخد الشاحنات ،أليس كذل ؟

محمد العتيبي
نع بالضبط.

خالد املديفر
ً
نادرا ًدا ما نعتمد عليها ولكننا نستخدميا
املنت  ،.....واذ نسبة مبوية صييرة ًدا د اتعدا .%6

راد خاصة ليس س ب داء .ف عض حيان لن ي ون

املنظم
[ عليمات املنظ ]
الس ا التالي من السيد /ع ي أ لر من شركة السعود الفرنس د فابيتا  .افضل بطر س ال .

علي أزغار
يتعل الس لن اللذان أ رحيما ب الة ديون الشركة إلئ حد ما .الس ا
أشرت إلئ أن
ً
مستخدما ي رأ

و يخص املصرو ات املالية كما

ء كبير منها ينف آلان من وقت بدء العمليات التشارية ،ولكن ما او الج ء الذ د ي ا
املا ؟ ال يمكن اوضيح ذل ؟ الس ا الثان يتعل بمستوا الديون إلا مالية .وم مراعاة

أنك ما الت لديك خطط عن املصرو ات الرأسمالية املستقبلية ،ومرة أخرا ،أن الشركة اتص

بالتنا سية

الشديدة يما يتعل بالتعدين ،يل ارا أن الشركة ستنظر ي يادة حقوا امللكية م مراعاة حالة السوا وفل
 ،دء يراا؟ لك

يل الشكر.

دارين ديفيس
بالنسبة للديون ل ننف فل النفقات املالية قط ع ئ صو التشييلية التشارية ،بل ننفقيا ً
أيضا ع ئ شركة
معادن للدر لة ،ور

أننا ننف النفقات املالية املتعلقة با مونيا ي وعد الشما  ،ن رسو الفوائد الوحيدة

ال د د نصر يا ي الوقت الحالي متعلقة بميزانية مصان وعد الشما  ،لذا نرا أن ديون وعد الشما بمشرد
سحبها بال امل ستصبح حوالي  6.2مليار دودر أ ما يعاد حوالي نسبة  %56ال د اتعل با صو

خرا ير
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مونيا وذل او الج ء ير املدرج ً
حاليا ي قائمة الدخل .وتالنسبة ملستوا الديون إلا مالية ،أرا أن أحد
ً
سابقا ،ان ردنا أننا مدرفون ً
اماما لحقيقة أننا مل زمون بديون كبيرة .واذا ليس
مالئ ر اذا الس ا
وضعا ً
ً
يدا ي الت الي بصفة
أ ضل وض ا ون يه عند دخول ي اشارة السل  ،بصر النظر عن أننا ن ق
استينائية.
وأرا أننا نتطل إلئ ا قي النمو كما ذكرت ،وندر
العموميةب وذل
ارون من الر

ً
يدا أننا ي حا ة إلئ موا نة النمو م الت سين ي امليزانية

نه د يمكننا ا قي النمو ي أ نقطة إذا ل يمكننا عل ذل بصفة مستدامة ،ولكن كما
ً
و  ،ننا نشر آلان أعماد سويقية صو إلانتاج سرعة و عالية عالية .وتذل نعمل ع ئ

يادة أعمالنا ونمواا سرعة كبيرة وس را الدخل النقد الذ يت ق من خال
ً
مستمرا ي سعر السل  ،سنرا يادة التد قات
شركتنا حيث ننت بالفعل اد قات نقدية أكثر ،وإذا شيدنا ا س ًنا
ً
النقدية سرعة كبيرة ن قاعدة ا اليفنا ثابتة نس ًيا .ونشد أن أمامنا حقيقة رصة يدة للتقد إلئ ما ح
يمكننا ا قي النمو وا سين امليزانية العمومية ي نفس الوقت ،وكما قلت حققنا ً
أيضا نقدية كبيرة ي متناو

عما بفضل اطورنا ونمو

اليد يمكن استخداميا ي املو ة القادمة من النمو ال د حددنااا ي الفوسفات والذاب.

علي أزغار
س ا آخر يما يخص اذا مر ،يما يتعل ب يادة أسعار الفائدة وارافاا أسعار الفائدة الفيدرالية الجارية آلان،
أليس من

ضل امويل عض اذ الديون من خال إصدارات سي ؟

دارين ديفيس
شيدنا عض التيييرات ي سعر الفائدة ع ئ مدا شير الستة املاضية،حيث قامت الح ومة ي اململكة العرتية
السعودية عمل يد ي خفض سعر الفائدة السائد بين البنو السعودية .وقد ا سنت السيولة ي القطاا
املصر ي ،وأنا متعكد أن الجمي ي امل املة الجماعية ع ئ د اية بذل  ،لذل شيدنا ا َ
ً
صحيا ي سعر الفائدة
سنا
ر
السائد بين البنو السعودية ع ئ مدا شير الثالثة املاضية أو ما شابه .من الواضح أن سعر الفائدة السائد
ً
بين البنو ي لندن بالدودر مري يتشه ي ااشا مختل قليال .ومن الصعب أن نرا مقدار ال خ الذ
سي ققه ذل  ،لما اطلعنا إلئ ما  ،سي ون انا أشياء مختلفة يمكننا القيا بها حو مخا ر سعر الفائدة
الراصة بنا .ويمكننا اق راد امل يد أو استبدا عض الديون بفائدة ثابتة .واذا  ،دء نضعه ي اعتبارنا بالتعكيد،
كما يمكننا اللجوء إلب الت فظ أيضا ،ولكن أعتقد أن إن بدأت الحديث عن سي  ،علي أن ا ون حذرا ًدا
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حو قو ن ن بصدد ر

سي إلنقاذ ا الي
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الفائدة .أعلد أن سي ليا ا لفة ي حد ذاتها ولن نكتف بر

سي لتو ير ا الي التمويل نفسنا.

املنظم
[ عليمات املنظ ]
لدينا س ا من إشندرا بيريرا من شركة الك .
ر ًاء افضل.

إشندرا بيريرا
لد س ا سر واحد .أنت اقو أن انا الكثير من الفر

ي ضوء خطط  .7121س الي او نوا العائد الذ

يمكن للمستثمرين اوقعه ،ما او الحد دنى ملعد العائد الذ اتوق معادن) ا قيقه عندما اتخذ قرار
لستثمار؟

دارين ديفيس
لدينا نهج منضبط ًدا يما يتعل بالحد دنى ملعد العائد  ،لذل ن سب ش ل أسا د متوسط الت لفة
املرجح لرأ

املا ل ل عمل من أعمالنا ،نه من الواضح أنه يختل

ساسية ،ومن ث نضي

عن الذاب و ملنيو والفوسفات واملعادن

اامشا ع ئ ذل إلنشاء الحد دن ملعد العائد ،وتالتالي ي ون لدينا حد أدن

مختل ملعد العائد ل ل عمل من أعمالنا وأ مشار

ديدة ا تاج إلئ ا تيا اذا الحد دنى قبل دراستها.

إشندرا بيريرا
ييير كبير ي لرافاا الذ اعتمدامو ؟ ال

س ا واحد أخر .يما يتعل بادنخفاد ي القيمة ،ال فان انا
فان اذا لرافاا س ًبا ي انخفاد القيمة أ أنها فانت س ب أن استثمارك فان أع ئ بكثير من التد قات
النقدية املخصومة؟

دارين ديفيس
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نع  ،لذل فان الفرا بين ما كنا نقو به ي إ ار الييبة السعودية للم اسبين القانونيين وما قمنا به بمو ب
ً
املعايير الدولية للتقارير املالية مشرد خص  ،ف إ ار الييبة السعودية للم اسبين القانونيين لن ا ون
مضطرا
لرص التد قات النقدية عندما ا د الج ء و من اختبار انخفاد القيمة  .وع ئ اذا سا  ،ن لرافاا
ليس با مر املي ً
حقا ،ن د ا ا اعخذ ي لعتبار مي التد قات النقدية دون خص  ،ولكن بمشرد الرص ب
ن عامل الرص له اعثير كبير ع ئ بطء ارافاا صو مثل مصن الدر لة .

إشندرا بيريرا
حسنا ،ن الي دء الذ كنت اقوله او أن ا ققت من املتوسط املرجح لت لفة رأ

املا  ،وانا

يادة قليلة

عند اختيار لستثمار ،لذل إذا فانت اذ هي املسعلة ،ال ينبغي أن ي ون انا انخفاد ي القيمة ،أليس
كذل ؟

دارين ديفيس
أعر ما اقصد ب أنت ات دث عن قرار لستثمار ص ي املتخذ ً
سابقا ي عا .7101

إشندرا بيريرا
نع  ،اذا صحيح.

دارين ديفيس
إذن بطبيعة الحا فان املتوسط املرجح لت لفة رأ

املا سيتيير  ،ون ن نقي اذا املتوسط بالفعل فل سنة،

لذا نعتمد ي ذل ع ئ اقيي قرارات لستثمار ال د اتخذ ي ال السنة املعينة .وكنا سنضطر إلئ العودة لرؤية
التقيي الذ أ را ً
ً
أيضا رؤية إ مالي أعما ملنيو  .واذا ما فان ريصم
سابقا ي عا  .7101ويت ت علي
ً
ً
دائما لت وين سلسة القيمة املت املة ،لذا يتعل الت امل بالبدء من الصرور وصود إلئ التصيير ح يمكن ي
ً
النهاية إعداد ميزانية عمومية للمنتشات ،ب يث ي ون مر ش ل عا – عند النظر إلئ أعما ملنيو –عمال
يتس بالجاذبية الشديدة.

إشندرا بيريرا
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ماذا عن انب العرد ي عض منتشااك ؟ وما هي اوقعاا ؟ ال ستدخل إضا ات أخرا ي انب العرد
ً
وخاصة ي ملنيو ؟ ليس ي انب الطلب أقصد انب العرد ،ما هي اوقعاا ؟

دارين ديفيس
ال اقصد ع ئ الصعيد العالعد؟

إشندرا بيريرا
نع  ،ع ئ الصعيد العالعد.

دارين ديفيس
أرا أن معظ إضا ات العرد ال د شيدنااا م ً
خرا وال د سنشيداا ي املستقبل من امل تمل أن ات ق

ي

الصين ،و عتمد ذل ع ئ السياسة املطبقة يها .ويو د الكثير من العوامل ال د اعخذاا ي لعتبار عند ااخاذ
قرارات لستثمار ي الصين ولكلد أرا مرة أخرا أنك ستضطرون إلئ اذكر الحا ة وا الوقت إلئ عرود
ديدة ن الطلب يستمر ي ل دياد ش ل يد ًدا ع ئ ملنيو  .فانت املش لة انا اكمن ي عد الرتط بين
سرعة النمو ي العرد وسرعة النمو ي الطلب .ويتضح ذل مما شيدنا ي الر

و ب حيث من املتوق ي

السوا آلان ارشيد إلانتاج الصيلد لألملنيو ش ل أكثر ي املستقبل ،ولكلد أرا أن آلاثار النا مة عن ذل رتما د
نرااا ح نهاية السنة .واو د ي الوقت الراان الكثير من التوقعات ولكنها ستستيرا عض الوقت ح يتبين ما
إذا فان ليا اعثير كبير وما إذا فانت مستدامة .ويمكن أن اتوق أن ذل فان لي ثر ً
أيضا ع ئ قرارات لستثمار
الجديدة.

املنظم
ليس لدينا أ أسبلة أخرا .أستاذ وليد ،نعود إلي لراامة امل املة.

وليد الحكيم
أشكرك

ً
ميعا ع ئ حسن استماعك ونتطل إلئ لاصا الدائ معك ي املستقبل .أشكرك مرة أخرا.

