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املشاركون من الشركة

املهندس  /خالد بن صالح املديفر
معادن  -الرئيس وكبير املدراء التنفيذيين

األستاذ /دارين ديفيس
معادن  -نائب الرئيس للمالية واملدير املالي

املهندس  /وليد الحكيم
معادن  -مدير إدارة عالقات املستثمرين

العرض لتقديمي
ّ
املنظم
ً
مرحبا بكم في املؤتمر الهاتفي ملناقشة نتاائ شاركة معاادن فاي الر ا الثاايي والنصا
السادة املحترمون،

سانو املنتها فاي  03يونياو

7302م .ساايتحد إلاايكم اليااوم املهنااد  /خالااد املااديفر املاادير التنفيااذ  ،ودارياان ديفايس املاادير املااالي ،واملهنااد  /وليااد الحكاايم
مدير إدارة عالقات املستثمرين .سأعطي الكلمة اآلن للسيد /وليد الحكيم مدير إدارة عالقات املستثمرين فى شركة معادن.

وليد الحكيم
ً
ومرحب ااا بك اام ف ااي امل ااؤتمر اله اااتفي ملناقش ااة نت ااائ ش ااركة مع ااادن للر ا ا الث ااايي م اان الع ااام 7302م.
الس ااادة املحترم ااون ،مس اااء ال ي اار ،
وملناقشااة أداء ونتااائ الشااركة ،معنااا اليااوم املهنااد  /خالااد املااديفر ،الاارئيس وكبياار املاادراء التنفيااذيين ،واألسااتا  /دارياان ديفاايس،
نائاب الاارئيس للماليااة واملاادير املااالي .وكمااا او معتاااد ،سانقدم لكاام مااو ً ا عاان النتااائ مان خااالق عاار تقااديك  ،و عااد لا ساانقوم
ً
بالرد على أسئلتكم بعد إبداء املالحظات املعدة مسبقا .وسنقوم بنشر شرائح العر التقديك املستخدمة اليوم في قسم عالقات
املستثمرين على موق الشركة اإللكترويي.
قبل أن نبدأ اليوم ،أود أن أ كركم باأن مناقشاة الياوم قاد تحتاو علاى بياناات استشاراقية تتعلا باألحادا املساتقبلية مثال إن اا
املشااار والتوقعااات األخاار  .وكمااا ااو الحاااق ً
دائمااا ،قااد تكااون نااام مخااا ر معروقااة و ياار معروقااة وحااا ت عاادم يقااين و ير ااا ماان
العواماال الق ا قااد س ا ب اخااتال النت ااائ الفعليااة للشااركة و ًريااا عاان التوقعااات املدر ااة فااي عاار

اليااوم .لااذل  ،أ لااب م اانكم
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مرا عة إقادة إخالء املسؤولية املدر اة فاي الشاريحة رقام ةالةاة .وأود أن أو ا بأنناا ملتمماون بلاوائح يئاة الساول املالياةت ويالتاالي
قد نكون قادرين على اإل ابة على بعض أسئلتكم حوق التوقعات املستقبلية أو أ معلومات لم يتم إتاحتها للعامة من قبل.
ويدون أ تأخير ،سأحوق املكاملة إلى املهند  /خالد املديفر.

خالد املديفر
ً
ً
ً
ميعا على ا نضمام إلينا في املؤتمر الهاتفي اليوم ملناقشة نتائ الر الثايي لعام  .7302أتمنى أن
وشكرا لكم
شكرا ل  ،وليد،
ً
وأحيانا يكون الصوت وا ًحا كما و الحاق في
يكون الصوت وا ًحا من نا ،أليي أتحد إليكم من مدينة وعد الشماق
الريا  .ونحن يسعى لتحقي نتائ أقضل.
مرة أخر يسرنا أن نبلغكم بأننا نواصل تقديم أداء شغيلي متميم باإلضاقة إلى األداء املالي القو في الر الثايي من العام املاليت
حيث حققنا مرة أخر مكاسب إنتا ية في مي قطاعات األعماق لدينا نتي ة تركيمنا على التميم التشغيلي والن اح في إن ا
املشار الكبر  .على الر م من تركيمنا على الكفاءة واإلنتا ية ،قمنا بتحقي مكاسب إنتا ية وتخفيض التكالي

النقدية في

مي قطاعات األعماق لدينا واستمرار العمل على يادة امش األرياح قبل خصم الفوائد والضرائب واإل الم ،واإل فاء .خالق
الر الثايي ،شهدنا امل يد من اإلي ابية في حركة أسعار سل املنت ات الرئيسية ،والق دعمت أيضا أدائنات حيث حققنا يادة
كبيرة في املبيعات ،واألرياح قبل خصم الفوائد والضرائب واإل الم ،واإل فاء ،وصافي الدخلت ولكن أود ً
أيضا أن أشير إلى أن
ً
ً
أداء رائدا في
صافي النقدية لدينا من العمليات قد اد بشكل ملحوظ .ومرة أخر  ،قإننا نث ت أن شركة معادن يمكنها تحقي
م اق الصناعة وأن قطاعات األعماق لدينا في وض

يد للغاية لالستفادة من أسعار السل األساسية .كما يسريي أن أبلغكم أنه

في  8يوليو انت نا اولى األسمدة من مشروع وعد الشماق ،كما نتطل إلى استمرار النمو في الوقت الذ نقوم قيه بإ راء دراسات
الجدو ملنا م منصورة/مسرة باإلضاقة إلى مشروع الفوسفات الثالث.
دعونا اآلن نلقي نظرة شاملة على بعض النقاط الرئيسية ،على الر م من أننا شهدنا استمر ًارا في يادة أسعار األلومنيوم
َ
انخفاضا َ
واألسمدة خالق ذا الر  ،إ إننا وا هنا ً
حادا في أسعار األمونيا الق استمر انخفاضها في يوليو وكذل انخفا
أيضا
أسعار الذ ب خالق ذا الر  .لقد قمنا ب يادة اإلنتاج في كاقة قطاعات األعماق املختلفة لدينا ،كما قمنا ً
أيضا با ستفادة من
األسعار م خفض التكالي  .ونتي ة لذل حاقظنا على تحسن مستو الريحية الذ تحق خالق الر األوق ،وظل امش
األرياح قبل خصم الفوائد والضرائب واإل الم ،واإل فاء عند يسبة ً %03
وققا للر األخير نتي ة ل يادة كميات الفوسفات
واألمونيا والذ ب وارتفاع األسعار املحققة .لذا قإن أعمالنا األساسية ت اق تتسم بالقوة واملتانة ،و ن اق نتلمس قوائد تركيمنا
على اإلنتا ية والتكالي وتحقي السيولة النقدية .لقد كاقح سول الفوسفات العام املاض كما ترون في الشريحة ،وعلى الر م
ً
تحسنا ً
كبيرا في متوسط أسعار األسمدة الفوسفاتية في الر األوق من ذا العام ،إ إن ذا ا ت اه لم يستمر
من أننا شهدنا
منخفضا في الهند بس ب تطبي نظام ضريبة السل وال دمات ) (GSTو ً
َ
ةابتا على
في الر الثايي .وكان الطلب خالق الر الثايي
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ً
ونظرا ملوسمية ا ستهالم املحلي في األسوال الصينية وا سترالية ،توقرت
نفس مستويات الطلب السابقة في أمريكا الجنويية.
امل يد من الكميات للتصدير وشكلت م ًيدا من الضغط على األسعار .ونتوق استمرار ترا الضغط على األسعار على املد
املتوسط و يادة الطاقة اإلنتا ية وتحقي إمدادات إضاقية في النص

الثايي من العام املالي الحالي.

ً
ابتداء من عام  7302واستمر ذا التعافي خالق النص
ننتقل اآلن إلى األلومنيوم ،لقد شهدنا عافي في األسعار

األوق من ذا

العام ،وقد ارتف سعر األملنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة  ٪72مقارنة بالر املماةل من العام الساب  .وأد تطبي
القيود البيئية الجديدة على مصاي الصهر الصينية إلى خفض اإلنتاج الصين باإلضاقة إلى ارتفاع أسعار العالوة السوقية ،مما
يشير إلى أن السول في حالة عج خارج الصين .بصفة عامة،
أقل نقطة في الدورة ،ولكن ي ب علينا ً
أيضا اتخا الحذر.

ن اق متفائلين بحذر بشأن أسعار األملنيوم ،ويبدو أننا ت او نا

ننتقل إلى الذ ب والنحا  ،حيث حاقظ الذ ب على مستويات يدة في عامالته ،ويتل األسعار سنحاقظ على نمو األرياح في
بالقوة في  7302وتم الحفاظ على ا رتفاع خالق الر الثايي من ذا العام ،كما

قطاع الذ ب لدينا ،كما ا سم معدن النحا
ً
أسعارا قياسية في األسابي املاضية .ويبدو أن التوقعات ال اصة بالذ ب والنحا إي ابية بالنسبة لبقية العام ،وخاصة
شهدنا
ً
نظرا لتعطل اإلنتاج في أكبر ةالةة منا م نحا في العالم ،باإلضاقة إلى الطلب الصين املتوق في
أنه قد تم دعم أسعار النحا
النص

الثايي من ذا العام.

سأعطي الكلمة اآلن إلى دارين ،الذ سيقدم لكم نظرة أكثر تفصيال عن نتائ الر األخيرً .
شكرا

ً
يال.

دارين ديفيس
ً
شكرا للمهند

ً
ً
عظيما بالنسبة لنا
ميعا .سأبدأ بالشريحة  ،00كما سمعتم بالفعل لقد كان الر الثايي
خالد مساء ال ير

وأعتقد أنه وض مشابه لذل الوض الذ شهدناه في الر األوق و و ما أظهر قوة ومتانة أعمالنا ،لذل نر ارتفاع األسعار في
السل الرئيسية لدينا و و ما ايعكس سر ًعا على أرياحنا التشغيلية وحقى على صافي الدخل ،حيث إننا نتحكم في التكالي
ويعمل على تحقي أقص ى استفادة من كل حالة من حا ت ارتفاع األسعار الق يشهد ا .أود أن أسلط الضوء على شيئين ققط
في ذه الشريحة ،أعتقد أنكم تالحظون ارتفاع املصاري العمومية واإلدارية في الر الثايي من عام  .7302عليكم تذكر شيئين،
أحد ما و أن املصاري العمومية واإلدارية في الر األوق كانت أقل بكثير ً
نظرا لتغير مستحقات املكاقآت ،ولذا كانت أقل في
الر األوق مقارنة بالر الثايي من العام املاض  ،كما أننا لم نقم بالتشغيل الت ار للمن م ومصفاة األلومينا ،ولذل كانت،
العمومية واإلدارية على

بالتأكيد ،املصاري العمومية واإلدارية أقل في ذا الر  .عام بعد عام ،قمنا في الواق بتقليل املصاري
أسا مقيا املثل باملثل ،كما قد تالحظون ً
أيضا ارتفاع مصاري التنقيب ،و و ء من خططنا للنمو في املستقبل من أ ل
تحقي امل يد من التقدم .
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من الناحية التمويلية ،ت اق ،بكل تأكيد ،تكالي التمويل لها أةر كبير على األرياح وال سائر .قسترون بالفعل ارتفاع التكالي
نظرا ألننا ً
ً
حاليا نحدد في األرياح وال سائر التكالي
بشكل ملحوظ منذ الر األخير ،وكذل في الر املماةل في عام  7302و ل
املرتبطة بالدين ال اص باملن م ومصفاة األلومينا ،ولكنها انخفضت بشكل في

في الر األوق .أعتقد أن ال بر السار ذا
السعود  .وسيستغرل ذا

العام و أننا شهدنا ترا سعر السايبور مرة أخر  ،في ظل اإل راءات الق اتخذ ا البن املرك
ً
ونظرا ألن ما يقرب من نص ديننا بالرياق السعود  ،قسيكون لهذا األمر
بعض الوقت حقى ينعكس على النتائ بشكل كامل،
ً
تقدما ً
تأةيرا ً
ً
كبيرا من حيث صافي الدخل وا لتمام باألداء الجيد للغاية في الر األوق وينطب نفس
كبيرا .بشكل عام ،حققنا
الحاق على الر الثايي من العام املاض .
إ ا انتقلنا إلى الشريحة  ،07يستطي أن نقوق بإي ا أن تفاصيل األعماق لم تتغير ً
كثيرا وأعتقد أن الس ب الرئيس وراء ل
ير إلى أن مي قطاعات األعماق عمل بشكل يد ،ولذل قه تنمو ميعها في وقت واحد .و ذا يعن أننا نتقدم بأ
شكل من األشكاق ،ولذل على الر م من صغر قطاع أعماق الذ ب يس ًيا ،إ أنه ينمو بشكل يد ،من ناحية الكميات
واألسعار على حد سواء .ولكن معديي األلومنيوم والفوسفات قد استفادا من األسعار الجيدة مقارنة بالعام املاض على الر م
أننا قد تأةرنا بشكل سلب من األمونيا مقارنة بالعام املاض  .ولكن الحقيقة الكامنة هي نمو اإلنتاج و يادة الريحية على مستو
كاقة قطاعات األعماق الثالةة األساسية.
إ ا نظرنا بش ء من التفصيل على الجسر املو ود بالشريحة  ،00سترون الجسر الذ يريط بين ذا الر من العام الحالي
ً
مدقوعا إلى حد كبير بالسعر ،و ذا و أكبر
بالر املماةل في  .7302من الوا و ود يادة كبيرة ًدا في صافي الدخل للر
أرياحا ً
ً
أيضا من يادة كميات اإلنتاج ،ومن خفض تكاليفنا
عنصر مفرد ولكن أعتقد أن املهم في ذه النقطة و أننا نحق
بشكل مباشر في اإلنتاج واملبيعات والتسوي والتو  .وكما كرت قإن املصاري
يو د بها تكالي

لم يتم تحديد ا في العام املاض حيث كان ي ر رسملتها .لقد سب أن كرت بالفعل الجانب السلب الذ

كان يتمثل بكل تأكيد في رسوم التمويل والق
تكالي

العمومية واإلدارية مضللة بعض الش ء حيث

ير

سببها إلى يادة السعر األساس بل إلى ير

إلى حقيقة أننا نقوم بتحديد

املشروع الكبير الذ تم التسوي له في الر األخير من العام املاض .

في الشريحة  ،02إ ا قمنا بدراسة ر مقارنة بر  ،سن د نفس الوض مرة أخر ت حيث ي اق ا ت اه مو ود وفي ت ايد .تو د
ًئيا ببيئة سعيرية يدة مقارنة بالر األوق .لقد كانت الكميات منخفضة
يادة أخر في الر األوق من  ،7302مدقوعة
بعض الش ء ،وسأعود إلى ذه النقطة عندما يستعر املرا عة التشغيلية ،ويخال ل كانت التغييرات صغيرة يس ًيا .ولقد
تحدةت بالفعل عن املصروقات العامة واإلدارية ،بالنسبة لرسوم التمويل ،يو د مدخالت محاس ية أكثر من التكالي
ً
الق يتم تقليلهات ولكن مرة أخر  ،عتبر يسبة ال يادة بنسبة  %70في صافي الدخل يدة قصال بعد اآلخر.
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سننتقل اآلن إلى الشريحة  02إللقاء نظرة سر عة حوق كي
ً
إنتاج األسمدة الفوسفاتية قليال في الر الثايي مقارنة بالر األوق بس ب الصيانة الق قمنا بإ رائها على مصن حمض
رت العمليات في ذا الر  .قيما يخص الفوسفات ،لقد كان تأةير

الفوسفوري والق أدت إلى خفض الكمية بشكل في في الر الثايي .وقد ا تمنا ذه املرحلة اآلن وسنعود إلى مستويات
اإلنتاج الطبيعية ،م العلم أن ذا األمر قد كان له أةر صغير يس ًيا .ويكل تأكيد ،قإن ا ختال الكبير بين ذا الر من العام
 7302والر املماةل من العام الساب و يادة كبيرة للغاية في إنتاج ويي األمونيا و ل بس ب شغيل مصن األمونيا التاب
ملشروع وعد الشماق الذ بدء شغيله منذ يناير ،و عمل ً
حاليا بكفاءة كبيرة ،ونحن سعداء للغاية بهذه املنشأة .وأعتقد أنه
يسلط الضوء ً
أيضا على أن األمونيا مريحة عندما تكون األسعار يدة ،ولقد كانت بالفعل يدة للغاية .ولذل كان لألمونيا تأةير
كبير على الريحية في الر عين األولين من ذا العام .وكما كر املهند خالد قبل لحظات قليلة ،يبدو أن اسعار األمونيا استمرت
ً
با نخفا بشكل كبير ًدا في يوليو وهي ً
تقريبا نص ما كانت عليه في املتوسط في الر الثايي ،وسنر ما إ ا كان
حاليا تبلغ
ذا سيستمر ،ولكننا لسنا متفائلون بشأن األمونيا في الر الثالث .قوسفات األمونيوم يد في الر الثايي .في الواق لقد اد في
الر األوق ،ولكن كما كر خالد بالفعل ،قإن التوقعات ير مؤكدة بشأن قوسفات األمونيوم لبقية العام .ال بر السار ،بالطب ،
و أننا نقوم ً
حاليا بإنتاج األسمدة في شركة وعد الشماق للصناعات الفوسفاتية وسنستمر في يادة ذا النوع من قطاع
األعماق على مدار بقية ذا العام.

يد بدأ من ذا الوقت من العام املاض  ،ولقد وصلنا

ننتقل إلى األلومنيوم في الشريحة  ،02لقد كان سعر األلومنيوم في وض
اآلن إلى ما يقرب من  233دو ر أمريكي بعد النقاط املنخفضة ًدا الق شهدنا ا في عام  .7302لذل كان األلومنيوم بيئة سول
ص َهر ً
ً
للم ْ
َ
انخفاضا في إ مالي إنتاج
ةابتا .ولقد شهدنا
يدة للغاية بالنسبة لنا ونحن سعداء بذل  ،كما كان اإلنتاج األساس
ص َهر ،قاملَ ْ
املعادن األولية في الر الثايي ،ولكن ير ل إلى انخفا كميات إعادة التدوير وليس بس ب املَ ْ
ص َهر يعمل بشكل
رائ للغاية .وتواصل مصفاة األلومينا عملها بشكل يد ً
أيضا وكما علمون ققد تم اإلعالن عن اإلنتاج الت ار لها في الر
الراب من العام املاض ولذل نحن

ن اق يعمل ب د للحصوق على أقص ى استفادة من ذه املنشأة و ي اق أمامنا الكثير

لنقوم به ولذل يو د بعض التحسن بها .من األ مية بمكان أن نتعر

اآلن لسعر سول األلومينا حيث يو د لدينا اكتفاء

ا ي بشكل كامل حقى على ذه املستويات.
املشكلة الوحيدة الق تلوح باألق قيما يخص األلومنيوم تتمثل في أسعار املدخالت من الصودا الكاوية وقحم الكوم ،حيث تؤةر
الصودا الكاوية على تكلفة األلومينا وقحم الكوم .ولقد شهدنا بعض ال يادات الحادة قيها ويشعر بالقل من أنها قد تكون
في الوقت الرا ن .كما يواصل مصن

مستدامة .من الوا أنه في ظل قوة سعر األلومنيوم ،يمكننا استيعاب تل التكالي
ً
تقدما في بي صفائح األلومنيوم املستخدمة في تصني علب املشرويات
الدرقلة تطوير عمليات اإلنتاج بشكل منتظم ونحق
والتغذية في منطقة الشرل األوسط و ير ا.
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ً
ً
مستقرا في الر الثايي ،وقمنا بمواصلة تطوير من م الدويحي الذ
وأخيرا قيما يتعل بالذ ب والنحا  ،لقد كان أداء الذ ب
دخل حيم التشغيل الت ار منذ عام وسيعمل ذا على استمرار يادة اإلنتاج حقى نهاية العام .كما كانت األسعار يدة للغاية،
سعرا ً
ً
يدا للذ ب ،ويبدو أنه مستقر عند ذا املستو  .ويالنسبة
قه مستقرة عند حوالي متوسط  00733و و ما يعد
للنحا  ،قإننا نواصل تطويرنا له والعمل ار في من م بل صايد للنحا

بشكل يد ،ويالطب نحن يستفيد من السعر

الجيد الذ وصل له النحا  .وأعتقد أننا وصلنا اليوم إلى حوالي  7.2دو ر للباوند ،بنسبة أعلى من الر الثايي وعلى ما يبدو
أن ذا وض مستدام إلى حد ما من حيث ال يادة الق شهد ا األسعار.
وسأ كر بإي ا املرك املالي املو ود في الشريحة  ،73على الجانب األيسر ست دون أن ةلث أصولنا الرأسمالية الكبيرة لم تدخل
حيم اإلنتاج الت ار .
سترون أن

ي اق يمثل رأ

املاق العامل

ء كبير من قاعدة األصوق الثابتة لدينا ،وياملثل على الجانب األيمن

ء كبير من الدين بنسبة حوالي  %03مرتبط بمشروع وعد الشماق .لن تالحظوا في األرياح حقى اآلن الفائدة الكاملة

من ا ستثمارات الق أن نا ا في وعد الشماق ،والق ستأ ي من خالق سويقنا لهذا املشروع على املد املتوسط.
قيما يخص السيولة النقدية في الشريحة  ،70قإن الوض وا
موقفنا من الديون .أعتقد أننا
بالفعل .قنحن يشهد استقر ًارا

قيها إلى حد ما .أعتقد أننا يشهد ً
حاليا مرحلة عافي قيما يخص

قمنا في الر األخير– الذ نطل عليه الر األوق ،بسداد ديون أكثر من ما قد استنفذناه
ً
مرضيا من حيث السيولة النقدية
أن الريحية تمنحنا مرك ً ا
في الديون ،ولكن من الوا

وا حتفاظ بها في املنشأة .بصفة عامة ،نحن نواصل النظر في كيفية تحسين يكل رأ املاق وا نتقاق من املشار املمولة من
الديون إلى امل يد من تمويل الشركات ،حقى نحظى بم يد من املرونة على مستو امل موعة ،ونتبوأ مرك ً ا أقضل للنمو في
املستقبل .لقد حددنا الكثير من الفرص ،وأعتقد أننا تحدةنا في الر األخير عن رؤية  7303وأةر ا على ا ستراتي ية وعلى
األشهر املقبلة ،وسو نتحد أكثر من ل عن ا ستراتي ية ،و ن اق متفائلون متالكنا منصة رائعة للنمو والكثير من
الفرص في اململكة الق يمكن استغاللها لتحقي امل يد من التقدم.
سأنه حديث بالشريحة  ،77ينصب تركيمنا على تحقي أقص ى استفادة من األصوق الق تو د لدينا والق هي بالتأكيد الحصوق
على امل يد من اإلنتا ية من خالق األصوق الق كنا نقوم بتشغيلها لبعض الوقت ،م العمل ً
أيضا على قطاعات األعماق الق
عتبر ديدة يس ًيات وعد الشماق و مثاق وا على ل  ،ولكن يعتبر كل من من م الدويحي ومصفاة األلومينا في مرحلة
التشغيل املبكر ،ولذل نحن ن اق يعمل للحصوق على أقص ى استفادة من قطاعات األعماق املذكورة ويو د لدينا الكثير
لنقوم به .لدينا سل أساسية كبيرة ،وأعتقد أن بيئة التسعير كانت صعبة ًدا حقى وقت قريب ولكن أعتقد أننا بدأنا في رؤية
ةمار كونها مو ودة في السل املناسبة في الوقت الحالي .كما يشهد حا ت مستدامة من التعافي في السل األساسية .و ت اق
ً
التكلفة هي محور تركيمنا ً
حاليا وفي املستقبل ،وأعتقد أننا عرضنا قصال مقارنة بفصل آخر على مد سنة واحدة على األقل،
و و أننا لسنا ققط يستطي التحكم في تكاليفنا ،بل وخفضها ً
أيضا وسنستمر في القيام بذل على الر م من تحسن أسعار
السل األساسية لدينا.
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وأخيرا ،يخطو النمو خطى واسعة نحو األمام ،وكما كرت ً
ً
آنفا أننا لم نر بعد الفائدة الكاملة في أرياحنا من مشروع وعد
ً
مرضيا للغاية ،وتم إنتاج أوق شحنة من األسمدة من ذا املصن
الشماق الذ نحن متحمسون بشأنه .ولقد كان أداء األمونيا
وسنعمل على يادة وتطوير ذا املشروع في أسرع وقت ممكن .ويو د لدينا ً
أيضا مشار
ً
آنفا أنه يو د لدينا في كل من الذ ب والفوسفات مشار متطورة ًدا على وش ا نطالل وسو ندر عن كثب ذه
ديدة أخر وأعتقد أنن قد كرت

املشار في األشهر القليلة املقبلة.
ً
مقدما ألنن واملهند
وبهذا سأنتقل إلى األسئلة واإل ابات ،وأود أن أعتذر لكم
بعض البطء في تنظيم الرد على أسئلتكمً .
شكرا على سعة صدركم.
نكتفي بذل  ،وننتقل إلى

ء األسئلة واأل وية.

خالد نقوم با تصاق عن بعد ولذل قد يو د
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األسئلة واإلجابات
املنظم
[ عليمات املنظم]
السؤاق األوق مو ه من السيد /أنوب قرناندي من شركة سايكو كابيتاق ،تفضل بطرح سؤال .

أنوب فرنانديز
مساء ال ير أيها السادة وأ نئكم على األداء الرائ لهذا الر  .لد سؤاق حوق امش أرياح قطاع األلومنيوم حيث يبدو أنه
يو د انخفا

متسلسل بنحو  03نقاط مئوية ،ل ذا بس ب أ

غير مؤقت أةناء الر أو من املحتمل بس ب بعض

التغييرات املؤقتة في الر الساب حيث كانت وامش األرياح مرتفعة للغاية؟

دارين ديفيس
لقد تأةرنا بأمرين في الر الثايي ،األوق قد كرته بالفعل و و أن الكمية من إعادة التدوير كانت أقل بكثير و ل بطبيعة الحاق
ً
وأيضا كما كرت على تكالي املدخالت ،ولذل
سيؤد إلى يادة التكلفة لكل ن .وقد أةر ل بكل تأكيد على وامش األرياح
ً
أيضا على وامش األرياح في الر الثايي .وي ب أن
قد ارتفعت أسعار املواد الكاوية وقحم الكوم بشكل ملحوظ ويالتالي أةر ل
تبدأ الكمية في ال يادة مرة أخر في املستقبل حقى يتسنى حل ذه املشكلة .عند النظر في تكالي
ً
ً
مستمرا لنا.
تحديا
تدق على ذا الضع ألن ذا سيكون بمثابة

املدخالت نالحظ أ عالمة

أنوب فرنانديز
أنن سأقارن

ل من العدق أن نفتر أن إعادة التدوير ،بشكل عام ،و امش تراكك لقطاع األلومنيوم؟ قعلى اقترا
ً
أرقاما ،ولكن األمر ا ت اهي
وامش أرياح إعادة التدوير بالصهر ،ستكون وامش إعادة التدوير أعلى .أعلم أن لم عطي
ًئيا إلى
سيكون مفيد ًدا .ل امش ريح إعادة التدوير يتراكم في قطاع األلومنيوم ،ألن قد كرت أن ا نخفا ير
انخفا

كميات إعادة التدوير.

دارين ديفيس
تبدو عملية إعادة التدوير أكثر منطقية في م اق عملنا من ناحيتين ،في البداية عند شرائ خردة ،تقوم بشرائها بأقل من سعر
املعدن بالسول وتقوم ب يعها بسعر املعدن ائد قارل السعر ،يعتمد قارل السعر املاد على أ نوع من املنت ات الق تنت ها
ً
مريحا حقى تقوم بإعادة التدوير .كما إنه مرتبط ً
عمال ً
لذل ي ب أن يكون
أيضا بأعماق الدرقلة ،لذل إ ا نظرتم إلى أعماق
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ً
الدرقلة على الصعيد العالك  ،قسترون استخدام الكثير من يسبة املواد املعاد تدوير ا بد من األلومنيوم األولي ،لذل قمن
املنطقي بالنسبة لنا أن نقوم بإعادة التدوير و يادة معد ته في املستقبل .يو د ً
أيضا نوعان من إعادة التدوير :ال ردة ال ار ية
ً
الق نقوم بإعادة تدوير ا ،وال ردة الداخلية ،ولكننا نفضل أن ن يد من كمية ال ردة ال ار ية بد من إعادة تدوير ال ردة
الداخلية من أعماق الدرقلة بحيث ساعد وامش األرياح على ا رتفاع في أعماق ال ردة.

أنوب فرنانديز
ً
ةانيا ،ملا ا عمل وحدة األلومينا بكامل اقتها؟ حيث يصل ا ستخدام إلى حوالي  ،٪22ل تو د بعض املشكالت التأسيسية
ً
أم أنه قرار متعمد بعدم إنتاج قائض حقى ت دون سوقا لهذه األلومينا الفائضة؟

دارين ديفيس
إنها مرتبطة ققط بفترة ال يادة الطبيعية ،إننا نقوم بعمل مقارنات م املصاي األخر وم شركائنا ويالطب تتمت شركة الكوا
بخبرة كبيرة في ذه املصاي  .إ ا نظرت إلى ذه املصاي  ،قإنها عادة ما تكون صعبة للغايةت حيث تتطلب الكثير من املعرقة
لتشغيلها لذل ست د أن بحا ة لتتعلم ً
كثيرا كلما أردت تطوير ا و يادة إنتا ها ،ونحن ما لنا نتعلم ولكن األمر مرتبط
ً
بالتحديات الفنية قضال عن السول .سنقوم باإلنتاج بأكبر قدر ممكن ،وسيكون قطاع عمل مريح لنا كما إننا نقوم بإنتاج
األلومينا بتكلفة منخفضة ًدا كما حو الحاق في األلومنيوم .ولكن سيمداد ذا وحقى اآلن نحن في مقدمة الكثير من املصاي
املماةلة في ذه املرحلة من دورة الحياة.

أنوب فرنانديز
ً
سؤاق أخير ،يبدو أن التدق النقد التشغيلي قد انخفض قصال بعد اآلخر ،ل ذا بس ب دق الفائدة النقدية األساسية
الق تم تكبد ا أةناء الر  ،أم أنه متعل برأ املاق العامل؟

دارين ديفيس
كانت نام يادة في رأ

املاق العامل ،عليكم أن تتذكروا أن التأةير السلب لتطوير اإلنتاج بقطاعات األعماق والتأةير السلب

لألسعار في يادة مستمرة ،باإلضاقة إلى ارتفاع رأ
املاضية كي

املاق العامل .إنه سؤاق رائ  ،في الحقيقة لقد كنا ندر األسابي القليلة

يمكننا التحكم بشكل أقضل في رأسمالنا العامل ألننا نقبل بوضوح و ود تأةير معين من الجانب اإلي ا ي لنمو

قطاعات األعماق ،ولكن ي ب أن نتأكد من عدم تفوقه على م ايا ذا األمر.
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املنظم
السؤاق التالي من السيد /محمد العلوان من شركة الرا حي ألفا لالستثمار ،تفضل.

محمد العلوان
لد ةالةة أسئلة ،السؤاق األوق و أن الشركة على مد العامين املاضيين كانت عمل على إضاقة الكثير من القدرات ،وم
ل  ،قإن العائد على رأ املاق حقى لو استبعدنا العمل قيد التنفيذ منخفض ًدا بنسبة  ٪0أو أقل من  ،٪0و عتبر التدققات
النقدية الحرة التراكمية النات ة عن األعماق ،على ما أعتقد ،سلبية بقيمة  23أو  00مليار على مد العامين املاضيين ،كما قد
ادت الراقعة املالية في الشركة .ويالتطل إلى األمام ،قيما يتعل بهيكل رأ

املاق ل ستقوم الشركة با كتتاب لرق رأ

املاق

أو يادة الراقعة املالية لسد ق وة التمويل؟
السؤاق الثايي و ما أةر ضريبة القيمة املضاقة الق تم اإلعالن عنها في اآلونة األخيرة على الريحية؟ والسؤاق األخير و ما هي
النفقات الرأسمالية اإل مالية املخطط لها على مد السنوات الثال أو األر القادمة؟ ً
شكرا ل .

دارين ديفيس
يو د نقطتين ققط أود أن أشير إليهما قبل أن أ يب على الج ء األوق من سؤال حوق رأ املاق .عتمد قطاعات األعماق
ً
لدينا على رأ املاق بشكل كبير ،وعلينا أن نتحر الدقة عند إ راء قياسات العوائد املذكورة على مد قترات قصيرة .أو ،
عتبر الصناعات الق يعمل بها صناعات دورية وقد وا هنا قترة ركود ولذل من الطبيعي أن تر عائدات أقل من املتوسط وإ ا
نظرت إلى املقارنات م أقراننا ،و و ما نقوم به في الغالب ،ستر أننا لسنا خارج املسار الذ عليه أقراننا في ذا الشأن.
ةانيا ،علي أن تنظر إلى املد الطويل قهذه ا ستثمارات هي استثمارات ويلة األ ل .يستغرل  ،03أو  ،23أو ً 03
ً
عاما من أ ل
تطوير استثماراتنا – حقى يتم شغيل املصاي الق نقوم ب نائها ،ولذل ينبغي أن نتحر الدقة في حساب القياسات قصيرة
ماق األعماق وأعتقد أنن كرت ل من قبل ،قنحن

األ ل .ولكن على صواب ،قنحن على دراية يدة بكيفية يكلة رأ
ننو تحمل امل يد من الديون .وفي الوقت الرا نً ،
بناء على املشروعات الق اعتمدنا ا والق أصبحت مو ودة بالفعل على أر
الواق مثل إن ا مشروع وعد الشماق ،نر حا ة إلى قبوق امل يد من صافي الديون في الوقت الحالي.
بالنسبة ألةر ضريبة القيمة املضاقة،

نر أةر كبير علينا من الناحية املاليةت حيث إننا من أكبر املصدرين ،لذا سيتم إعفاء

ء كبير من مبيعاتنا من ضريبة القيمة املضاقة .ما سيكون له تأةير علينا و صافي مطالبة املدخالت لضريبة القيمة املضاقة،
لذل ما نفكر قيه و أنه قد يو د تأةير من رأ

املاق العامل .سنقوم بالدق وستقوم الهيئة بطلب استرداد ضريبة القيمة

املضاقة على بعض تكالي املدخالت ،لذل قإننا ندر ذا األمر بنشاط للتأكد من قدرتنا على إدارة العملية ،كما يو د لدينا
مستشار ملساعدتنا في كل ما يتعل بأنظمة ضريبة القيمة املضاقة .ولقد أ رينا ً
أيضا بعض املناقشات الجيدة م الهيئة العامة
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لل كاة والدخل ،وندرم أنهم يبذلون هد م للتأكد من كفاءة النظام ،لذا سنعمل معهم حقى نتأكد من عمل أنظمتنا ويمكننا
خفض مبلغ رأ املاق العامل الذ يصبح ً
مقيدا

محمد العلوان
أريد أن أعر و هة نظرم بشأن أمر آخر ،إ ا نظرت إلى العر /الطلب ،ست د الكثير من القدرات الق ستتوقر خالق األر عة
إلى ال مسة أعوام القادمة في الفوسفات واألسمدة ،وإ ا نظرت إلى السل األساسية على مد قترة منية ويلة ،ست د ذا
النوع من األسوال األخر العلمانية حيث ستصبح السل منخفضة لفترة ويلة من ال من .وإ ا نظرت ،على س يل املثاق ،إلى
األسمدة ،ست د إنها ظلت ةابتة عند نفس مستويات الطلب ملدة ً 70
عاما ولقد ارتفعت من  7330حقى  7302/7300م ارتباط
الادورة الفائقاة للسال األولية بانضمام الصين إلى منظمة الت ارة العاملية في  ،7300قهل عتقد أننا في ذه الدورة ً
حاليا ،وإلى
مقى ستظل مو ودة؟ و ل تر بصيص من األمل بأن التعافي سيأ ي ً
قريبا أو ما هي و هة نظرم في ذا األمر؟

دارين ديفيس
بالنسبة لسول الفوسفات ،سيقوم املهند خالد باإل ابة عن ذا السؤاق ،قهو لديه معرقة أكثر من في ذا الشأن.

خالد املديفر
ً
ً
ً
صعبا .إنه سؤاق يد ،في حين أن النمو في املعرو
شكرا ل دارين ،لقد رح محمد سؤا

من الفوسفات يقتصر على

اإلمدادات من املغرب واململكة العريية السعودية والصين ،قرضت الصين حد أقص ى على املعرو في الوقت الحالي ،ولذا نأمل
ً
اعتمادا
أن الطلب سيلح بالعر في الصين .بالنسبة لنمو الفوسفات قإنه بطيءت وم ل  ،يستمر في النمو بنسبة %7-0.8
على املنت ات ًأيا كانت .األسمدة الفوسفاتية والق عتبر منت ات نهائية ،و و أن األسمدة الجديدة تنمو أكثر من األسمدة
العادية ألن استخدامها أسهل كما إنها تحق نتائ أقضل ،ولذل يو د عامل بديل من نوع األسمدة لصن امل يد من األسمدة
الفوسفاتية ،واألسمدة املخلو ة .وكذل األسمدة الفوسفاتية بنسبة نمو  %0مقارنة بالنسبة البالغة  %08-0.0في األسمدة
العادية .باإلضاقة إلى ل  ،يعتمد سعر األسمدة على تكالي املدخالت ولذل يو د األمونيا ويو د الفوسفات وفي اآلونة األخيرة
على و ه ال صوص الكبريتً .
ويناء على أسعار املدخالت ،يتم تحديد أسعار السل األساسية باإلضاقة إلى العر والطلب.
بس ب ندرة املوارد الجيدة في الفوسفات ،يو د ً
حاليا مستو ديد من األسعار لاألسمدة الفوسفاتية 733 ،في املتوسط في
املاض  ،لقد تم توقير إمكانية الوصوق ،ويو د مبيعات ،والسعر من  23إلى  03دو ر أمريكي .ويحاقظ ً
حاليا على مستو أعلى
من  .233أعتقد أن ذا عصر ديد ،لن يكون نام شاحنات قوسفات بأقل من  83دو ر أمريكي.
الطلب عليها بطيء ،ولكنه أكيد ،كما أن املعرو
عتبر مختلطة أو ُح َبي ِ ّية لديها قدرات ائدة ،ولكن تل الق يتم دم ها عتبر محدودة .ي ب إضاقة العوامل الثالةة املذكورة
من الفوسفات يقتصر على املوارد املتاحة ،وم ل األسمدة الفوسفاتية الق
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لفهم السول .كما إنه يو د نمو في الطلب الذ من شأنه أن يواكب العر  ،وتو د ندرة في املعرو

من املوارد الجيدة

املتعلقة باملعادن (املوارد ال ام) كما إن أسعار األسمدة الفوسفاتية والكبريت واألمونيا متذبذبة ،ولقد كانت أسعار الشاحنات في
يادة بس ب املوارد املحدودة.

املنظم
السؤاق التالي من السيد / /عدنان فاروق من شركة جدوى لالستثمارات ،تفضل.

عدنان فاروق
أ نئكم على م موعة النتائ القوية الق قمتم بتحقيقها ،سؤالي بخصوص – لقد كرت في العر

أنه قد تم إنتاج أوق شحنة

من األسمدة الفوسفاتية من مشروع وعد الشماق .كم من الوقت عتقد أن يستغرل ذا املصن ل يادة اإلنتاج م األخذ في
ا عتبار الوض الحالي للسول وأسعار السول الحالية؟

دارين ديفيس
لطاملا كرنا من قبل أن تل األنواع من املصاي عتمد على خبرتنا ،وفي أ مكان آخر ستغرل عادة ما بين  07إلى ً 08
شهرا حقى
عمل بكامل اقتها ،لذل نحاوق ً
دائما – من و هة النظر اإلنتا ية ،أن نقدم املوعد قدر املستطاع .ومن الوا أننا ندرم
ً
تماما ما ي ر في السول ،لذل سنض ذا األمر نصب أعيننا .ولكن بصفة عامة ،سنحاوق إنتاج أكبر قدر ممكن ،كما سنقوم
بتسر وتيرة ال يادة قدر املستطاع .كما عتبر الفترة البالغة ً 08-07
شهرا مثالية لتل األنواع من املصاي للوصوق إلى معدق
شغيلي مستقر.

عدنان فاروق
املشكلة نا هي ضع

األسعار الحالية ،بس ب نوع التوا ن بالنسبة إلى يادة العر

بشكل في

في السول ،قهل عتقد أن

السول سيكون لديه القدرة على استيعاب الكمية البالغة  0مليون ن الق ستقوم شركة معادن بإنتا ها ،لنقوق ،خالق 72-08
ً
شهرا؟

دارين ديفيس
أعتقد أن بعض النقاط الهامة الق كان يتحد عنها املهند

خالد هي أنه ي ب علينا أن نتذكر و ود حد أديى على األسعار،

لذل عند مستو معين ستر أن بعض املعرو من الصين ،على س يل املثاق ،لن يدخل إلى السول .يعم بكل تأكيد ،في حالة
دوما على خفض الضغط على األسعار ،ولكن األمر ليس ً
يادة املعرو في السول سيعمل ً
تماما بهذه ال سا ة لضخ  0مليون
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ن إضافي في السول .إنها سول ديناميكية من حيث األماكن الق تأ ي منها الكميات من أ ل تصدير ا وكذل األماكن الق نضخ
بها إنتا نا .لدينا مصن يتسم باملرونةت حيث يمكننا إنتاج األسمدة الفوسفاتية ،والفوسفات احاد األمونيوم ،والسماد املركب،
و NPSو NPKنفسها لديها مرونة في إنتاج األسمدة املركبة باإلضاقة إلى األسمدة الفوسفاتية ،والفوسفات احاد األمونيوم.
لذل ت نقوم ب ناء م موعة من املنت ات الق ستتيح لنا قرص أقضل للدخوق إلى امل يد من األسوال حيث يمكننا املناقسة
وا ستحوا على حصة في السول .ليس من الضرور أن تكون لعبة صفرية ،قسيخرج بعض املصدرين من األسوال الق
سندخل إليها ،ولكننا ً
دائما على دراية تامة بهذا التأةير ،لذل من الجيد توضيح ذه النقطة.

املنظم
ليس لدينا أ أسئلة أخر  ،يعود إلى املهند خالد املديفر ليقوق الكلمة ال تامية.

خالد املديفر
ً
وشكرا على األسئلة الرائعة الق علمنا منها ً
ً
ً
أيضا .وآمل أن تقوموا ميعكم أو
شكرا يال مرة أخر ملشاركتكم في اللقاء الهاتفي
البعض منكم ب يارة أ ال ير ،كما آمل كذل أن تقوموا ب يارة وعد الشماق في وقت قريب ،ألنه ً
حقا إن ا عظيم في موارد
ر
ً
الفوسفاتً ،
شكرا يال لكم.

املسؤول عن إدارة اللقاء الهاتفي
وبهذا نختتم اللقاء الهاتفي اليومً ،
شكرا على مشاركتكم .يمكنكم اآلن قط ا تصاق

