قــيـــــادة الـتـنــمـيـــــة
الـتـــقــــــرير الســـنـــــــوي 2013م

�صورة الغالف منجم الآمـار،
�إفتتـح �سنة 2008م ،يقع على
غربي
ُبعد  250كلم جنوب ّ
الريا�ض

معادن :مقـدمــة

مقــدمـــة
(معادن) هي ال�شركة الرائدة يف جمال التعدين وال�صناعات التعدينية يف اململكة
العربية ال�سعودية ،والتي تعمل على ت�أ�سي�س وتطوير �صناعة تعدينية يف اململكة ،من
خالل �إ�ضافة قيمة اقت�صادية واجتماعية حقيقية ل�صناعات الذهب والفو�سفات
والبوك�سايت وغريها من املعادن ،وذلك ب�إنتاج جمموعة وا�سعة من املنتجات الأ�سا�سية
والتحويلية للأ�سواق املحلية والعاملية.
ر�ؤيتنا هي �أن تكون (معادن) �شركة تعدين على م�ستوى عاملي .وتتلخ�ص مهمتنا يف
امل�ساعدة على تطوير �صناعة التعدين ،وجعلها الركيزة الثالثة لل�صناعات ال�سعودية،
�إىل جانب النفط وال�صناعات البرتوكيماوية .ويف �إطار هذه العملية تقوم (معادن)
بامل�ساعدة على تطوير مدن �صناعية ،وخلق فر�ص عمل ،ومتكني املجتمعات من حتقيق
التطور واالزدهار.
ومع ا�ستمرار م�سريتنا اال�ستك�شافية مل�صادر اململكة الطبيعية وتقييم فر�ص التنمية
والتنويع ،نحر�ص دائم ًا على االلتزام بالوعد الذي يعك�س قيمنا يف �شركة (معادن)،
والذي يتمثل يف تطبيق �أف�ضل املمار�سات يف كل ما نقوم به.
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مبيعات /
مليون ريال

صافي الربح /
مليون ريال

مو جودات /
مليون ريال

خادم احلرمني ال�شريفني
املـلك عبـداهلل بن عبـد العـزيـز �آل �سعـود

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود

ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء امل�ست�شار واملبعوث
اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن عبد العزيز �آل �سعود

القسم

01

11

القسم

02

25

قصتنا

بناء التميز

تعك�س ق�صة (معادن) تراثنا ،وتلقي
ال�ضوء على الكيفية التي بنينا بها
�أعمالنا بدء ًا من العنا�صر الأ�سا�سية
حتت الأر�ض -وكيف ميكننا حتقيق
التنمية التي ت�ساعد على تطوير
املجتمعات التي نعمل فيها.

 27الر�ؤية ،الر�سالة ،القيم اجلوهرية
 28جملـ�س الإدارة
 30منو متوازن� ..أهداف جديدة
� 32إحراز التقدم يف عام �صعب
� 34إطاللة على عام 2013
 43م ّ
ـوظفـونـا
 46البيئة وال�صحة وال�سالمة
 50الرعاية االجتماعية

ين�صب تركيزنا على النمو والربحية
واال�ستدامة.
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القسم

03

55

االستكشاف
والموارد المعدينة
واالحتياطات
 56اال�ستك�شاف
 59املوارد املعدنية واالحتياطيات

تنمو �أعمالنا اال�ستك�شافية ب�شكل
مت�صاعد نتيجة جلهودنا يف تعزيز
قدراتنا الذاتية .ونعمل على تطوير
�آليات م�سح وتقييم مواردنا املعدنية
ب�شكل م�ستمر لتتالءم مع املقايي�س
الدولية املتبعة.

القسم

04

69

أداء األعمال
 70الذهب
 74الفو�سفات
 78الأملنيوم
 82املعادن ال�صناعية

تتبع �أعمالنا م�سار ًا تو�سعي ًا جيد ًا
للغاية .ويف الوقت الذي نوا�صل
فيه النمو ،تر�سي �أعمالنا التجارية
ل�سال�سل قيمة جديدة ،من املنبع �إىل
امل�صب.
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القسم

05

85

الحوكمة وااللتزام
والمخاطر
يتم تعزيز نظام احلوكمة لدينا
با�ستمرار ليتوافق مع املتطلبات
التنظيمية ،ولريفع �سقف �أخالقيات
العمل.

القسم

القسم

06

07

101

163

مراجعة المديرين
الماليين والبيانات
المالية
 103تقرير نائب الرئي�س للمالية
 109القوائـم املاليـة
املوحدة لل�سنـة املنتهيـة

توفر مراجعة املديرين املاليني ر�ؤى
حول �أدائنا املايل يف عام ،2013
وتقدم منظور ًا عام ًا حول التقرير
املايل املدقق لل�سنة نف�سها.

فهرس المصطلحات
والدليل
ي�سعى الفهر�س �إىل تب�سيط
م�صطلحات التعدين وامل�صطلحات
التقنية والتجارية الأخرى للمهتمني،
ويقدم الدليل معلومات حول ال�شركات
التابعة لـ (معادن).

معادن� :إف�صاح /تنويه

إفصاح /تنويه
�أعد هذا التقرير ال�سنوي على �أ�سا�س املعلومات املتاحة
ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) وال�شركات
التابعة لها والتي �سي�شار لها الحق ُا بـ (معادن) �أو
(ال�شركة) يف هذا التقرير.
و قد يت�ضمن هذا التقرير بيانات متوقعة تتعلق بعمليات
�شركة (معادن) حيث بذلت ال�شركة كل جهد ممكن
ل�ضمان دقة املعلومات الواردة يف هذا التقرير ال�سنوي.
ومع ذلك ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن مدى مالءمة �أو دقة �أو
فائدة هذه املعلومات .واملعلومات الواردة يف هذا التقرير
ال�سنوي مل تن�شر جلذب امل�ستثمرين و�شراء �أو بيع الأوراق
املالية لل�شركة.
ت�شري كلمات يف هذا التقرير مثل «تعتزم» و«ت�سعى»
و«تتنب�أ» و«تتوقع» و «تقدر» و «تخطط» و«ترى» و«تفرت�ض»
و«قد» و «ينبغي» و «�سوف» و «التزال» و«امل�ؤمل» وغريها من
الكلمات امل�شابهة يف املعنى �إىل طبيعة التوقعات يف هذا
البيان.
تنطوي هذه البيانات التوقعية – نظر ًا اىل طبيعتها
اخلا�صة -على خماطر كامنة وعدم و�ضوح .وهناك
خماطر تتمثل يف �أن االفرتا�ضات والتوقعات والنوايا
والبيانات التوقعية الأخرى ,قد ال تتحقق �أبداٌ يف الواقع.
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هناك معلومات �إ�ضافية عن هذه العوامل وعوامل �أخرى
�ستعر�ض يف فقرة احلوكمة وااللتزام واملخاطر يف هذا
التقرير.
وعند النظر يف التطلعات التي توحيها البيانات يجب
�أخذ العوامل املذكورة �سابق ٌا يف احل�سبان ,وعلى وجه
اخل�صو�ص :االقت�صادية واالجتماعية ,وااللتزامات
القانونية لأن�شطة (معادن) .وفيما عدا احلاالت
املن�صو�ص عليها يف مبا�شرة القوانني املعمول بها ،ال
تتحمل �شركة (معادن) �أي التزامات لن�شر حتديثات
وتعديالت على التوقعات� ،سواء على �أ�سا�س معلومات
جديدة �أو �أحداث الحقة.

ق�صة (معادن)
ّ

01
قصة (معادن)
ّ

تتمحور ثقافة (معادن) حول بناء إرث صناعي حديث يعتمد على التاريخ الغني للتعدين
في المملكة العربية السعودية ،حيث يعود تاريخ أحد مناجم الذهب لدينا «مهد
الذهب» إلى  3000سنة .وينصب تركيزنا حالي ًا على التنمية المستدامة ،في حين أن
مساهمتنا في االقتصاد الوطني تنمو معنا.
 11التقرير ال�سنوي  2013لـ معادن

11 Ma’aden Annual Report 2013

01

ق�صة (معادن)
ّ

قصة (معادن)
ّ
ق�صة معادن
نعتقد يف (معادن) ب�أن التنمية احلقيقية لي�ست يف التنمية
االقت�صادية فح�سب ،بل يف التنمية التي مت�س حياة الإن�سان.
وبالنظر �إىل عوائدها االجتماعية ،ف�إن التنمية التي نعمل
عليها هي التي حتقق حتو ًال تنموي ًا يف املجتمعات التي نعمل
بها .بل وتذهب �إىل �أبعد من ذلك .حيث نلتزم بامل�ساهمة يف
تطوير الركيزة الثالثة لل�صناعات ال�سعودية كهدف وطني
تنموي .ن�سهم من خاللها يف ازدهار الوطن ونطور بها
ع�شرات الآالف من الوظائف ذات القيمة العالية ملواطنيه.
ومن الناحية التنظيمية ،فنحن ملتزمون بتطوير
�شركة تعدين على م�ستوى عاملي .تعمل وفق �إطر �أف�ضل
املمار�سات ،وتتميز بنمو م�ستدام وفر�ص وتدريب وتطوير
م�ستمرة ملواردها الب�شرية ل�صقل مواهبهم ورفع وقدراتهم
وانتاجيتهم .ومن الناحية الت�صنيعية ،ف�إن �أعمال التنمية
التي نقوم بها والتي تبدء با�ستك�شاف املوارد املعدنية يف
اململكة وتقييمها وا�ستخال�ص الرثواة الطبيعية منها ،ترتكز
على �صناعات الأملنيوم والذهب والفو�سفات.
ميكن اخت�صار ق�صة (معادن) يف بناء �صناعة م�ستدامة
ومربحة .توازن من خاللها بني العوائد التجارية مل�ساهميها
مع م�س�ؤولياتها جتاه الوطن والبيئة واملجتمعات املحلية التي
تعمل بها .فقد طورنا من قدراتنا لتلبي متطلبات ال�صحة

 01حتت الأر�ض يف
منجم الأمار
 02منجم الزبرية
للكاولني
 03معدات ثقيلة يف
اجلالميد
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وال�سالمة والأمان ملوظفينا وجرياننا من املجتمعات املحلية.
و�سيقدم هذا التقرير �شرح ًا موجز ًا على ما حتقق يف هذا
الإطار (اقر�أ ق�سم بناء التميز).
ثروات اململكة
ال يعد التعدين �صناعة وليد ًة يف اململكة ،حيث بدء التعدين
يف �أحد مناجمنا احلالية  -منجم مهد الذهب  -منذ
�أكرث من  ٣٠٠٠عام .تبع ذلك حراك ًا جديد ًا للتعدين
خالل اخلالفة العبا�سية .وم�ؤخر ًا ،وخالل الثالثينيات
امليالدية وبالإ�ضافة الكت�شاف النفط وبكميات كبرية يف
املنطقة ال�شرقية� ،أكدت امل�سوحات اجلغرافية �آن ذك وجود
روا�سب معدنية كبرية يف اجلزء الغربي من اململكة العربية
ال�سعودية .وبعد �أن بد�أت نقابة التعدين العربية ال�سعودية
بالعمل عام ١٩٣٦م ،مت تطوير عدد من املناجم بنوعيها
ال�سطحي و اجلويف.
وبعد ذلك ،وخالل فرتة من اخلم�سينات �إىل
ال�سبعينات �أجزيت م�سوحات جغرافية �إ�ضافية ا�ستطاعة
ا�ستك�شاف روا�سب �أخرى .وبنهاية ال�سبعينات جنحت
املديرية العامة ل�ش�ؤون البرتول واملعادن با�ستك�شاف
مزيد ًا من روا�سب الذهب والذي �أخذت �أ�سعاره باالرتفاع
بعد ربط �سعر �صرفه بالدوالر.

02

03

ق�صة (معادن)
ّ

01

 01م�صنع معاجلة الذهب
ال�صخيربات
 02ر�أ�س اخلري
 03دورة حياة م�شروع
تعدين ،من اال�ستك�شاف
حتى الن�ضوب

02

03

01

04

02

03

 .1اال�ستك�شاف ،التقييم،
وفح�ص اجلدوى
 .2م�شاريع تطويرية
 .3حالة ت�شغيل م�ستقرة
 .4ت�أهيل املوقع

عمليات ت�شغيلية
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وبالرغم من ذلك ،تبقى �أن�شطة اال�ستك�شاف يف منطقة
الدرع العربي الغنية والواقعة يف قلب اململكة العربية
ال�سعودية قليلة مقارنة مبثيالتها يف �أ�سرتاليا وكندا وغريها.
وعلى الرغم من ذلك الن�شاط التاريخي ،بقيت عمليات
اال�ستك�شاف التي طالت «الدرع العربي» قليلة مقارن ًة
مبناطق �أخرى ت�ضاهيها �أهم ّية من حيث غناها باملعادن يف
ك ّل من �أ�سرتاليا وكندا .لذا ،ف�إن هدفنا يف (معادن) هو
تغيري هذا الواقع.
وحالي ًا ،متلك (معادن) رخ� ًصا ال�ستك�شاف مناطق
ت�صل م�ساحتها الإجمالية �إىل � 50ألف كيلو مرت مر ّبع يف
اململكة العربية ال�سعودية ،حيث نعمل بتقنيات ا�ستك�شاف
حديثة لال�ستفادة من الإمكان ّيات املتوافرة.
.ب�إيجاز ،ميكن القول� :إن هذه هي نقطة االنطالق مل�سار
�أعمالنا.
نعتمد يف (معادن) على فريق اال�ستك�شاف اخلا�ص بنا
لتقييم م�صادر جديدة حتتوي على روا�سب معدنية من
�ش�أنها ت�أمني ا�ستدامة �أعمالنا ومن ّوها .وهذه العمليات
تتم يف مواقع غري مط َّورة  -ت�س ّمى املناطق اجلديدة
ّ
( –)Greenfieldويف مواقع مط ّورة فع ًال –على مقربة
من مناجم م�ستغلة ()Brownfield exploration
– وتُ�ستخدم فيها جمموعة من التقن ّيات التي ّ
ت�شمل
امل�سوحات اجليوكيميائية واجليوفيزيائية َ
واحلفْر.
فبعد تقييم املعطيات اجليولوجية ،مبا يف ذلك التحقّق
يتم فح�ص جدوى ا�ستخراج
من درجة وحمولة الروا�سبّ ،
َ
املكت�شفة.
� ّأي من املعادن
ويف حال جناح العملية ،ي�صبح املوقع املحتمل
بح�سب �آلية عمل (معادن) م�شروع ًا تطويريا .ويف هذه
يتم تطوير املوقع واالنتقال �إىل مرحلة مت�ش ّعبة
املرحلة ّ
الوجوه؛ تت�ض ّمن التخطيط للم�شروع ،ومتويله ،وت�شييد
املن�ش�أة اخلا�صة به .وعند االنتهاء من ت�شييد املن�ش�أة،
يج ّهزُ املنجم ملبا�شرة العمل ّيات الت�شغيلية التي تت�ضمن
اال�ستخراج ورفع تركيز العن�صر اخلام – �أي املعاجلة
ال�ضرورية للمعدن اخلام امل�ستخرج وتنقيته.
بعد انتهاء تلك العمل ّيات و�إغالق املنجم ،تبد�أ �آخر
املراحل املتم ّثلة يف �إعادة ت�أهيل املوقع ؛ وهي عملية بالغة
الأهم ّية ت�صب يف �صميم التزامنا بتنفيذ �أعمالنا �ضمن
�إطر التنمية امل�ستدامة.
البدايات
ت� ّأ�س�ست (معادن) ب�أمر ملكي عام 1997م ،و�أوكلت �إليها
مه ّمة تطوير الرثوات املعدنية يف مناجم اململكة العربية
ال�سعودية .ويف عام 2004م� ،أقر جمل�س الوزراء نظام
اال�ستثمار التعديني اجلديد يف خطوة �ساعدت على تنمية
قطاع التعدين وتطوير البنية التحتية ل�سكة احلديد وامليناء،
اللذين م ّكنا ال�شركة من نقل منتجاتها ب�سهولة �إىل الأ�سواق.
تتط ّلب خطة التنمية اال�سرتاتيجية يف (معادن) متوي ًال
�أكرب للم�شاريع وباقي متطلبات ال�شركة .ولهذا ،قمنا يف

ق�صة (معادن)
ّ

Section 01

 04اختبارات ال�سالمة يف
منجم مهد الذهب
04

عام 2008م بطرح  %50من �أ�سهم ال�شركة يف �سوق الأ�سهم
ال�سعودية «تداول» ،مما �أتاح لنا احل�صول ب�شكل منتظم -
تو�سعاتنا الكبرية؛ خ�صو� ًصا يف
وبنجاح  -على متويل خلطط ّ
م�شاريعنا امل�شرتكة اخلا�صة بالأملنيوم والفو�سفات.

50

لدينا حالي ًا رخص
استكشاف ألكثر من
 50ألف كيلومتر مربع
من المواقع في أنحاء
المملكة المختلفة
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ق�صة (معادن)
ّ

معلومات عن الذهب
حقائـق �أ�سا�سيـة

الرمز الكيميائي

العدد الذ ّري

الوزن الذ ّري

ُيعتقد �أن معظم الذهب امل�ستخرج من
ق�شرة الأر�ض نا�شئ يف الأ�صل عن النيازك

�أكرب منتجي الذهب يف العامل هم :ال�صني،
و�أ�سرتاليا ،والواليات املتّحدة الأمريكية،
ورو�سيا

ُي�ستخدم الذهب يف �صناعة املجوهرات،
والإلكرتون ّيات ،ومعدّات الت�صنيع الف�ضائي
والدواء

تعود قيمة الذهب يف الغالب �إىل ندرته.
وتُقدَّر كمية الذهب امل�ستخرجة على م ّر
التاريخ مبكعب واحد تبلغ �أ�ضالعه حوايل
 21مرتا

ما الذي يعطي الذهب لون ٌا ذهبيا؟ بخالف
غريه من املعادن ،والتي تعطي يف �شكلها
النقي انعكا�سا ارتدادي ًا مبا�شرا لل�ضوء،
تتم ّيز جزيئات الذهب ب�أنها �أقل جمود ًا،
ما ي�ؤدّي �إىل امت�صا�ص الذهب �شيئ ًا من
الطيف ال�ضوئي الأزرق ،ما ي�ضفي على
انعكا�س ال�ضوء املرت ّد لونه الذهبي املم ّيز

الذهب هو معدن جامد ن�سبي ًا ،وبالتايل هو
عن�صر م�ستق ّر مقارن ًة باحلديد ،على �سبيل
املثال ،املعروف بتع ّر�ضه لل�صد�أ ب�سهولة.
�إن الذهب هو �أحد املعادن النبيلة امل�ضادة
للت�أك�سد يف الظروف العادية
يف عام  2012كان �إنتاج العامل من الذهب
 2،700طن

Au
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79

197

(امل�صدر :هيئة امل�سح اجليولوجي الأمريكي)

ق�صة (معادن)
ّ

01

02

03

 01حتت الأر�ض يف
مهد الذهب
 02منجم الذهب الأمار
 03منجم الذهب
احلجار

الذهب
يف بداياتنا ،ر ّكزنا على الذهب ب�شكل الأ�سا�س بحيث و�صل
الآن عدد مناجم الذهب التابعة لنا �إىل �أربعة .وتتولىّ
�شركتنا التابعة «معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س»� ،إدارة
�أعمالنا يف جمال الذهب.
غربي ال�سعودية
يف مهد الذهب مبنطقة املدينة املنورة ّ
تتم عمليات التعدين حتت الأر�ض ،حيث جرى �شقّ �أكرث
ّ
من  60كلم من الأنفاق .ومتلك (معادن) يف املدينة �أي� ًضا
م�صنع ًا ملعاجلة املعادن الفلزية.
احلجار ،هو منجم �سطحي للتقطيع يحتوي على مرافق
ّ
لغ�سل اخلام مت �إغالقه يف 2013م.
ومع ذلك ،يجري حالي ًا تقييم حمتويات املنجم من
النحا�س مع موجودات الذهب املعتمدة.
ُبلغة ،يقع يف منطقة املدينة املنورة ويت�أ ّلف من منجم
ليتم معاجلته
مفتوح ينتج اخلام ذا الرتكيز املنخف�ض ّ
املخ�ص�صة لذلك والتابعة لـ(بلغة)� ،إىل
يف املرافق
َّ
جانب اخلام ذي الرتكيز العايل الذي ُير�سل للمعاجلة يف
ال�صخيربات.
الأمار يقع يف منطقة الريا�ض على ُبعد  250كلم جنوب
غربي الريا�ض ،وهو �أحدث مناجم الذهب التابعة
ّ
لـ(معادن) ،و�أول منجم ذهب ت� َّأ�س�س يف املنطقة الو�سطى.
يت�أ ّلف املوقع من منجم حتت الأر�ض يحتوي على خام
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متع ّدد املعادن غني بالذهب ،ومن خالله تقوم ال�شركة
ب�إنتاج الذهب املختلط بالف�ضة� ،إ�ضافة �إىل النحا�س
والزنك؛ ليتم بيعه بعد ذلك لأطراف خارجية ل�صهره.
متلك (معادن) م�صنع معاجلة يف ال�صخيربات ،وهو موقع
تعدين �أُغلقَ عام 1995م ،كما تعمل على تطوير منجمني
جديدين يف منطقة الذهب العرب ّية الو�سطى.
وتنتج (معادن) حالي ًا حوايل � 133.677أون�صة من
الذهب ،وهي كم ّية �صغرية مقارن ًة ب�إنتاج رواد هذه
ال�صناعة .ونخطط مل�ضاعفة هذا العدد �أكرث من ثالث
مرات لي�صل �إىل � 500ألف �أون�صة يف عام 2017م.
ولتحقيق ذلك ،نعمل حالي ًا على ا�ستكمال خط �أنابيب مياه
بطول  500كلم يف منطقة الذهب العربية الو�سطى ،الأمر
الذي من �ش�أنه م�ساعدتنا على تطوير مناجم جديدة يف
املنطقة.
�أعمال الإن�شاءات يف منجم ال�سوق مبنطقة مكة املكرمة
كانت على و�شك االنتهاء بنهاية عام 2013م .ويف منطقة
مكة املكرمة �أي� ًضا ،تعمل ال�شركة على تطوير منجم
الدويحي ،الواقع على بعد  440كلم جنوب غربي الريا�ض،
وهو عبارة عن منجم �سطحي من املرتقب �أن يبد�أ ت�شغيله
يف عام 2015م� .إىل جانب ذلك ،با�شرت (معادن) العمل
على املراحل الأوىل لتطوير مناجم �أخرى ،منها :الرجوم
وم�سرة.
ومن�صورة ّ

ق�صة (معادن)
ّ

معلومات عن الفوسفور
حقائـق �أ�سا�سيـة

الرمز الكيميائي

العدد الذ ّري

الوزن الذ ّري

عن�صر غري معدين

�صلب �ضمن درجة احلرارة
املعتدلة

يتوافر ب�صورة �أ�سا�س ّية على �شكل
فو�سفات ،ملح حم�ض الفو�سفوريك

ي�ستخدم ب�شكل رئي�سي يف الزراعة
و�إنتاج الفوالذ

الفو�سفور عن�صر �ضروري يف احلياة.
ت�ستخدمه خاليا النبات واحليوان
لتخزين الطاقة ،حيث ميكن حرقه
واال�ستفادة منه بهيئته الأ�سا�سية ،وهو
مكون من مكونات احلم�ض النووي،
والعظام ،والأ�سنان.

الإنتاج ال�سنوي العاملي 198 :مليون
طن ()2011

P
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15

31

()PO4

يبلغ املخزون العاملي التقديري:
 67مليار طن.

ق�صة (معادن)
ّ

الفو�سفات
توا�صل �أعمال (معادن) يف جمال الفو�سفات منوها ّ
املطرد،
م�شروعني كبريين على وجه اخل�صو�ص.
وذلك بف�ضل
َ
فقد � َّأ�س�ست (معادن) يف عام 2007م �شركة «معادن
للفو�سفات» – كم�شروع م�شرتك مع ال�شركة ال�سعودية
لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك)- ،ال�شركة ال�سعودية الرائدة
عاملي ًا يف جمال �صناعة البرتوكيماو ّيات – ،ومت ا�ستثمار
 5.6مليار دوالر يف ُمن�ش�أة ت�شغيلية يف ميناء ر�أ�س اخلري،
املدينة ال�صناعية يف املنطقة ال�شرق ّية الواقعة على ُبعد 90
كلم �شمايل مدينة اجلبيل ال�صناع ّية على �ساحل اخلليج
العربي .حيث تقع من�شئاتنا املتكاملة لإنتاج الأ�سمدة التي
ت�ضم م�صنعني حلام�ض الفو�سفوريك وحام�ض الكربيتيك،
ّ
وم�صنع للأمونيا (والذي يتم ت�سويق الفائ�ض من انتاجه
مبا�شرة) ،وحمطة لتحلية املياه ،وم�صنع للفو�سفات ينتج
حوايل ثالثة ماليني طن من الأ�سمدة لال�ستخدام املح ّلي
والت�صدير �إىل الأ�سواق العاملية.

�إىل جانب ذلك ،ت�شغل �شركة معادن للفو�سفات موقع
�شرقي مدينة طريف
اجلالميد الواقع على ُبعد  150كلم
ّ
�شمايل اململكة العربية ال�سعودية .ويحتوي املوقع على
منجم وم�صنع للفو�سفات ،وينتج حوايل  11.6مليون طن
يتم �إر�ساله عرب ال�سكك احلديدية �إىل
من اخلام الذي ّ
ر�أ�س اخلري.
كذلك ،يجري العمل على م�شروع كبري لإنتاج الفو�سفات
يف م�شروع امللك عبداهلل لتطوير مدينة وعد ال�شمال،
الواقع يف �أق�صى �شمال اململكة  20كلم من طريف .ويف هذا
الإطار ،دخلت (معادن) م�ؤخّ ر ًا يف �شراكة مع �شركتي �سابك
وموزاييك وموزاييك (�أكرب منتج للأ�سمدة يف العامل)،
ح�صتي �أق ّلية .و�ستقوم الأطراف الثالثة
واللتني نالتا ّ
با�ستثمار �سبعة مليارات دوالر يف م�شروع فو�سفات متكامل
�سيب�صر النور نهاية العام 2016م .والذي �سي�ضاعف طاقتنا
الإنتاجية من منتجات الفو�سفات.

 03-01عمليات يف م�صنع
فو�سفات اجلالميد
01

02
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03

7

استثمار مشترك بـ 7
مليارات دوالر أمريكي
في مشروع فوسفات
متكامل في وعد
الشمال

ق�صة (معادن)
ّ

معلومات عن األلمنيوم
حقائـق �أ�سا�سيـة

الرمز الكيميائي

AI

العدد الذ ّري

13

الوزن الذ ّري

27

عن�صر لينّ غري مغناطي�سي

ثالث �أكرث العنا�صر وفرة يف ق�شرة الأر�ض
بعد الأوك�سجني وال�سيليكون

ُي�ستخدم يف املوا�صالت ،والتعبئة والتغليف،
والت�شييد ،ومنتجات اال�ستهالك املنزيل

ُيعترب الأملنيوم معدن ًا �صناعي ًا حديث ًا ن�سبي ًا،
مت انتاجه بكميات جتارية منذ �أكرث من
 ١٠٠عام فقط

يتوافر ب�صورة �أ�سا�س ّية على �شكل بوك�سايت
– احلجر الذي يتك ّون طبيع ّي ًا وب�صورة
�أ�سا�س ّية من معادن هيدروك�سيد الأملنيوم،
�إ�ضاف ًة �إىل خليط من ال�سيليكا ،و�أك�سيد
احلديد ،والتيتانيا ،والألومينو�سيليكات،
وغريها من ال�شوائب

الإنتاج ال�سنوي الأويل من الأملنيوم:
 50مليون طن
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(امل�صدر :املعهد الدويل للأملنيوم)

ق�صة (معادن)
ّ

10,8

مليار دوالر اميركي تم
استثمارها في مشروع
معادن لأللمنيوم.

الأملنيوم
بلغت �أعمال �شركة (معادن) يف جمال الأملنيوم مرحلة متقدمة ج ّد ًا
بحيث متكنت بف�ضل النمو الكبري الذي �شهدته من تقدمي فر�ص
ا�ستثنائية للمملكة العربية ال�سعودية لتطوير �صناعاتها التحويلية.
ففي العام 2009م ،وقعت (معادن) عقد �شراكة مع (�ألكو)
�-،شركة الأملنيوم الرائدة عاملي ًا ،-بهدف ت�أ�سي�س ثالث �شركات
تابعة للإ�شراف على �أعمالنا يف ميدان الأملنيوم هي� :شركة معادن
للأملنيوم ،و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا ،و�شركة معادن
للدرفلة.
حيث نعمل على تطوير �أحد �أكرث م�شاريع الأملنيوم
تكام ً
ال وفعالي ًة يف العامل.والذي ي�شمل منجم ًا
ً
للبوك�سايت وم�صفاة وم�صهرا بالإ�ضافة �إىل �أحد �أكرث
م�صانع الدرفلة املتطورة تقني ًا يف العامل ،وذلك بتكلفت
 10.8مليار دوالر.
مت ت�شغيل امل�صهر ،فيما �ستكتمل بق ّية مكونّات امل�شروع
يف عام 2015م ،ليكون واحد ًا من �أكرث م�صانع الأملنيوم
تكام ً
ال وفعال ّي ًة من ناحية التكلفة يف العامل ،علم ًا �أنه
�سيفيد يف الوقت عينه يف تطوير �صناعات �أخرى يف
ال�سعودية.
يقع ك ٌّل من منجم البعيثة للبوك�سايت ،التابع ل�شركة
«معادن للأملنيوم» ،ومن�ش�أة تك�سري ال�صخور على ُبعد 600
غربي ر�أ�س اخلري .ومن املتو ّقع �أن تبد�أ عمليات الإنتاج
كلم ّ
تقدر بـ �أربعة ماليني طن
فيه العام املقبل بطاقةٍ �إنتاجية َّ
من البوك�سايت اخلام �سنو ّي ًا ،والتي �سيتم نقلها بوا�سطة
خطوط ال�سكك احلديد �إىل مدينة ر�أ�س اخلري .

 02-01ر�أ�س اخلري ،واحد
من م�صانع الأملنيوم املتكاملة
الأعلى تقنية يف العامل
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01

تو�سيع حمفظة �أعمالنا
تنح�صر جماالت عملنا الرئي�سية يف الذهب والفو�سفات
والأملنيوم ،لكننا نعمل با�ستمرار على ا�ستك�شاف وتقييم مكامن
ملعادن جديدة� ،إذ نعكف حالي ًا على تقييم الإمكانيات املتاحة
على �صعيد عدد من املعادن ال�صناعية واملعادن الأ�سا�س لتو�سيع
حمفظة �أعمالنا يف ميدان التعدين.
وت�شمل بع�ض املعادن ال�صناعية التي نعمل على درا�ستها
مثل تلك املقاومة للحرارة ،والبوك�سايت ذى الرتكيز
املنخف�ض ،وال�سيانيت ،والغرافيت ،واحلجر اجلريي
اخلال�ص ملنتجات كربونات الكال�سيوم الأر�ضية وكربونات
املرت�سبة ،وخام البوتا�س واحلديد� .أما املعادن
الكال�سيوم
ّ
ً
لاّ
وتر�سبات
الأ�سا�س قيد الدرا�سة فتت�ض ّمن ك من النحا�سّ ،
وتر�سبات النيكل .
الر�صا�ص – الزنكّ ،
بناء الأ�سا�سات
�إن توفري البنية التحتية الالزمة لنمو �أعمالنا هو جزء
�آخر بالغ الأهمية بالن�سبة �إلينا ،ولذا تقوم (معادن) بعقد
�شراكات مع جهات حكومية �أخرى متع ّددة.
لقد كانت عمل ّياتنا هذه مدعومة بالبنى التحتية
املحل ّية ،التي جرى تطويرها ب�إ�شراف احلكومة
ال�سعودية .وت�شتمل تلك البنية التحتية على ّ
خط �س ّكة
حديد ّية بطول  1500كلم ،كان له دور كبري يف جعل
عمليات ا�ستك�شاف روا�سب الفو�سفات �شمايل اململكة
ممكنة التحقيق ،بحيث بات يف و�سعنا نقل كم ّيات كبرية
من ال�صخر املر َّكز من �شمايل ال�سعودية �إىل ر�أ�س اخلري.

02

ق�صة (معادن)
ّ

01

دخلنا في شراكة مع
المؤسسة العامة
للتدريب التقني
والمهني إلنشاء أول
معهد في المملكة
تركز على تدريب
الشباب السعودي
لالنضمام إلى صناعة
التعدين.

وبالإ�ضافة �إىل نقل الفو�سفات� ،سيبد�أ ّ
خط �س ّكة احلديد
املمتد من ال�شمال �إىل اجلنوب يف عام 2014م بنقل
ّ
البوك�سايت من منجم البعيثة �إىل ر�أ�س اخلري.
�إن مدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية �إىل جانب كونها مق ّر ًا
مل�صنع الأملنيوم املتكامل واملن�ش�أة املتكاملة لإنتاج الأ�سمدة
التابعة ل�شركة معادن للفو�سفات ،يحتوي على ميناء
يف املياه العميقة .وتزداد �أهمية هذه املدينة ال�صناعية
كمن�صة ل�صناعة التعدين ال�سعودية يوم ًا بعد يوم بحيث
ّ
تلعب دور ًا �أ�سا�س ّي ًا يف �إجناز مه ّمتنا الرامية �إىل تطوير
�صناعة التعدين وجعلها الركيزة الثالثة لل�صناعة الوطنية.
وعد ال�شمال
ت�سعى (معادن) �ضمن م�شروع امللك عبداهلل لتطوير
مدينة وعد ال�شمال �إىل بناء ما هو �أبعد من جممع
جديد للفو�سفات .فهي تتطلع �إىل التنمية االجتماعية
الوطنية ،و�إىل توفري فر�ص عمل لت�أمني حياة �أف�ضل
عدة
ل�س ّكان املنطقة .لذا ،نحن نعمل ،بالتعاون مع ّ
�شركاء وطن ّيني ،على تطوير مدينة لل�صناعات التعدينية
ّ
مت تخ�صي�ص م�ساحة 290كيلو مرت ًا مر ّبع ًا لتطوير
ً
ً
ً
املدينة� ،إ�ضافة �إىل  150كيلومرتا مر ّبعا مل�شروع معادن
للفو�سفات ،وم�شاريع �أخرى.
وعندما تن�ش�أ مدينة �صناعية حديثة يف قلب ال�صحراء،
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فمن الطبيعي �أن تُتاح فر�ص عمل جديدة لل�س ّكان
املحل ّيني تريحهم من عناء النزوح �إىل املدن الكربى يف
وجدة .واجلدير بالذكر �أن العمل على
الريا�ض
والدمام ّ
ّ
�شقّ الطرقات الرئي�سية و�إقامة �شبكات اخلدمات قد
انطلق ،لتكتمل ب�إذن اهلل عام ٢٠١٦م وذلك بالتزامن
مع بدء ت�شغيل �أ ّول م�شاريعنا .ويف الوقت ذاته� ،سنقوم
ببناء مرافق �أهل ّية وجم ّمعات �سكن ّية لأول جمموعة من
ّ
موظفي (معادن) يف ذلك املوقع ،والذين ي�صل عددهم
�إىل � 1025شخ� ًصا.
وبالإ�ضافة �إىل فر�ص العمل املبا�شرة ،تعمل (معادن)
على و�ضع خطط لإن�شاء م� ّؤ�س�سة �أبحاث وتطوير حمل ّية
متخ�ص�ص.
ومركز تدريب
ّ
حيث ن�ؤمن ب�ضرورة توفري فر�ص تدريب ّية وتنمو ّية
لل�س ّكان املحل ّيني� ،إدراك ًا منّا ملا لذلك من �أثر �إيجابي
على التنمية املحل ّية .ويف هذا الإطار ،عقدنا �شراكة
مع امل� ّؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني بهدف
ا�ستحداث �أول م� ّؤ�س�سة تُعنى بتدريب ال�شباب ال�سعودي
وتهيئته لدخول �صناعة التعدين من خالل ت�أ�سي�س املعهد
ال�سعودي التقني للتعدين بالقرب من عرعر.

ق�صة (معادن)
ّ

02

440

تم تخصيص  440كيلو
مترا ً مربع ًا من األراضي
إلقامة مدينة تعدينية
كبرى في وعد الشمال

03
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04

� 01سكة حديد ال�شمال-
اجلنوب التي يبلغ طولها
 1500كم
 04-02بناء �أ�س�س النمو

ق�صة (معادن)
ّ

رحلة (معادن)

2013
2008

2006
2003

2002
2000

1999
1997

تطوير مناجم
الذهب
البداية
عمليات ت�شغيلية يف
منجم احلجار
ت�أ�سي�س ال�شركة

نشهد في (معادن)
اآلن فترة نمو الفتة
تشمل مختلف
مجاالت أعمالنا
األساسية ,وبدأنا بحصد
ثمار استراتيجيتنا
المتنوعة.

2007

افتتاح منجم بلغة
للذهب

البنى التحتية

موافقة جمل�س الوزراء
على �إن�شاء خط �سكة
احلديد ال�شمال –
اجلنوب

م�ستقبل م�شرق
ميكننا القول بك ّل ثقة �إن �شركة (معادن)�شهدت م�سرية
مثمرة منذ ت�أ�سي�سها يف عام 1997م.
منرالآن مبرحلة منو بالغة الأهمية تطال جميع جماالت
�أعمالنا الرئي�سية .ففي الوقت الذي �سنطلق عمليات
�إنتاج الفو�سفات والأملنيوم� ،سنبد�أ كذلك يف ح�صد ثمار
ا�سرتاتيجيتنا املتن ّوعة.
وتتمتع (معادن) بعدد من املزايا التناف�سية التي تدعم منو
ال�شركة وت�ش ّكل املحرك الرئي�سي للتنمية يف اململكة ،ومنها:
•ن�ستك�شف ونط ّور مناجم يف منطقة غري م�ستك�شفة
وبعيدة ،ما يعني فر�ص تنمية اجتماعية كبرية .ولدينا
ا�ستك�شاف �ضخمة ّ
تغطي م�ساحة � 50ألف
كذلك مواقع
ٍ
كلم مر ّبع.
•لدينا �إمكان ّية اال�ستفادة من الطاقة واملواد اخلام
ب�أ�سعار تناف�سية.
•تتوائم خططنا يف (معادن) متام ًا مع �أهداف احلكومة
اال�سرتاتيج ّية يف جمال توفري فر�ص العمل والتنمية
االقت�صادية يف املناطق النائية.
•تتوافر لنا بنية حتتية ممتازة ،ت�شمل ّ
خط �سكة احلديد
ال�شمال -اجلنوب ،الذي ت�شغّله ال�شركة ال�سعودية
للخطوط احلديدية ،ومينا ًء يف املياه العميقة يف ر�أ�س
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ا�ستكمال  %50من
االكتتاب العام

نظام اال�ستثمار
التعديني

املوافقة على �إن�شاء
ميناء ر�أ�س اخلري

تنمية ر�أ�س
املال وم�شاريع
جديدة

م�شروع م�شرتك بني
معادن للفو�سفات
و�سابك
افتتاح منجم الأمار

2009
النمو
والتو�سع

م�شروع م�شرتك بني
معادن �أملنيوم و �ألكوا
�أول �سبيكة �أملنيوم يف
اململكة 2012/12/12
م�شروع وعد ال�شمال
م�شروع م�شرتك بني
موزاييك و�سابك
االنتاج التجاري لثنائي
�أمونيوم الفو�سفات
مبادرات ا�ستك�شاف
جديدة با�ستخدام
�أحدث التقنيات

اخلري تديره امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ ال�سعودية.
•نتمتّع مبوقع جغرايف مثايل� ،إذ تقع اململكة بالقرب
من الأ�سواق العاملية امل�ستهلكة ملنتجات املعادن
وبخا�صة الفو�سفات والأملنيوم .ونحن يف موقع يه ّيئنا
لال�ستفادة من تنامي الطلب يف �آ�سيا.
•مواردنا الب�شرية .نوا�صل جهودنا ال�ستقطاب
املواهب من داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها.
كما نعمل يف الوقت عينه على اعتماد برامج تعليمية
وتطويرية متع ّددة لبناء موارد ب�شرية قيادية م�ؤلفة من
�صفوة اخلرباء ومن مهن ّيني حمرتفني.

معادن :بناء التميز

القسم

02
بناء التميز

ينصب تركيزنا على النمو واالستدامة والربحية ،فنحن ملتزمون بالعمل من أجل
مستقبل مستدام ألنشطتنا والمجتمعات التي نعمل بها .نعتمد في تحقيق
ذلك على أفضل الممارسات.
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معادن :بناء التميز

الـــرؤيـــــة

�أن تكون �شركة تعدين على م�ستوى عاملي

الـــرســـالــــة

ريادة التنمية الفعالة لقطاع التعدين كركيزة ثالثة لل�صناعة ال�سعودية من خالل اعتماد �أف�ضل املمار�سات العاملية وذلك
لتعظيم قيمة الرثوات املعدنية لأ�صحاب امل�صالح

القـيم الجوهريــة
النزاهة

ال�صدق والنزاهة
وتطبيق �أعلى املعايري
الأخالقية يف
عالقاتنا مع جميع
�أ�صحاب امل�صلحة.

العناية

العناية والإن�صاف
امل�ستدامان ملوظفينا
وللبيئة وللمجتمعات
التي نعمل بها.
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العمل
اجلماعي

التوا�صل والتعاون
على كافة م�ستويات
ال�شركة ،ومع
�شركائنا لتحقيق
النجاح.

امللكية
وامل�س�ؤولية

حتمل امل�س�ؤولية
وامللكية الفردية
لتحقيق نتائج عالية
اجلودة لأهدافنا
امل�شرتكة.

معادن :بناء التميز

مجلـس اإلدارة
01

02

03

04

05

06

07

08

09
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� .1سعادة املهند�س عبداهلل
بن �سيف ال�سيف
رئي�س جمل�س الإدارة .وهو ع�ضو
م�ستقل ،كما �أنه ير�أ�س اللجنة
التنفيذية ،وجلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت .يحمل املهند�س ال�سيف
درجة البكالوريو�س يف هند�سة البرتول،
وال ي�شغل ع�ضوية �أي جمل�س �إدارة �آخر
يف �أي من ال�شركات امل�ساهمة العامة
خارج �شركة (معادن).

 .2معايل الأ�ستاذ �سليمان بن
�سعد احلم ّيد
كان ع�ضو ًا غري تنفيذي حتى 31
دي�سمرب 2013م ،و�شغل ع�ضوية
اللجنة التنفيذية ،حا�صل على
ماج�ستري �إدارة الأعمال يف ال�ش�ؤون
املالية .وير�أ�س �شركة التعاونية
للت�أمني ،كان حمافظ ًا للم�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية ،وهو
الآن ع�ضو يف جمل�س ال�شورى.

 .3معايل الأ�ستاذ حممد بن
عبداهلل اخلرا�شي
ع�ضو غري تنفيذي ورئي�س جلنة
املراجعة .يحمل درجة املاج�ستري
يف املحا�سبة وي�شغل ع�ضوية جمل�س
�إدارة ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الأ�سا�سية (�سابك) ،و�شركة
االت�صاالت ال�سعودية واملجموعة
ال�سعودية للأبحاث والت�سويق

� .4سعادة الأ�ستاذ من�صور بن
�صالح امليمان
ع�ضو غري تنفيذي ورئي�س جلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت ،وي�شغل
ع�ضوية جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
يحمل درجة املاج�ستري يف �إدارة
الأعمال ودرجة البكالوريو�س يف
املحا�سبة و�إدارة الأعمال ،كما ير�أ�س
جمل�س �إدارة البنك الأهلي التجاري.

� .5سعادة املهند�س خالد بن
حمد ال�سناين
ع�ضو غري تنفيذي ،وي�شغل
ع�ضوية جلنة املراجعة .يحمل
درجة املاج�ستري يف �إدارة امل�شاريع
الإن�شائية ودرجة بكالوريو�س يف
الهند�سة املدنية ،ال ي�شغل ع�ضوية
�أي جمال�س �أخرى ل�شركات
م�ساهمة عامة.

� .6سعادة املهند�س عبدالعزيز
بن عبداهلل ال�صقري
ع�ضو م�ستقل ،وي�شغل ع�ضوية اللجنة
التنفيذية .يحمل درجة املاج�ستري
يف الهند�سة الكهربائية ودرجة
البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية
والإلكرتونية .كما ي�شغل من�صب
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة االت�صاالت
ال�سعودية.

� .7سعادة املهند�س �سلطان بن
جمال �شاويل
ع�ضو غري تنفيذي ،وي�شغل ع�ضوية
اللجنة التنفيذية .يحمل درجة
املاج�ستري يف علوم وجيولوجيا
الأر�ض والبيئة الرت�سبية خلام
الفو�سفات يف اململكة العربية
ال�سعودية .ي�شغل ع�ضوية ال�شركة
العربية للتعدين (الأردن) و�شركة
ال�صناعات الكيمائية للفلور
(تون�س).

� .8سعادة الدكتور زياد بن
عبد الرحمن ال�سديري
ع�ضو م�ستقل ،وي�شغل ع�ضوية جلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت .يحمل
درجة الدكتوراه يف القانون ودرجة
البكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية.
وال ي�شغل ع�ضوية �أي جمل�س �آخر
ل�شركات م�ساهمة عامة.

� .9سعادة املهند�س خالد بن
�صالح املديفر
الرئي�س التنفيذي ل�شركة (معادن)
منذ عام 2011م وحتى تاريخه ،وهو
الع�ضو التنفيذي يف املجل�س .كما
ي�شغل �أي�ض ًا ع�ضوية اللجنة التنفيذية
وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت .يحمل
املهند�س املديفر درجة املاج�ستري
يف �إدارة الأعمال و البكالوريو�س يف
الهند�سة املدنية ،وال ي�شغل ع�ضوية �أي
جمل�س �آخر ل�شركات م�ساهمة عامة.
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نمو متوازن ..أهداف جديدة
وا�صلت (معادن) خالل عام  2013م تقدمها امللحوظ
يف تطبيق ا�سرتاتيجيتها للنمو املتوازن من خالل تنويع
حمفظة �أعمالها .ففي نهاية عام  2012م ،احتفلت �شركة
معادن للأملنيوم ب�أوىل عمليات �إنتاجها من املعدن ال�ساخن
يف م�صنع ر�أ�س اخلري ،وبد�أت خالل العام املا�ضي ت�سويق
وبيع �إنتاجها من الأملنيوم يف الأ�سواق املحلية والإقليمية
والعاملية.
وبنهاية عام ٢٠١٣م  ،بد�أت معادن خطواتها الأخرية
للتح�ضري مل�شروع �آخر وطني بارز ،وهو م�شروع امللك
عبداهلل لتطوير مدينة وعد ال�شمال،الذي ي�شتمل
على �إن�شاء مدينة وعد ال�شمال ال�صناعية ،والت�أ�سي�س
عاملي يف مدينة وعد
ل�صناعة فو�سفات جديدة
ً
مب�ستوى ٍّ
ال�شمال لل�صناعات التعدينية القريبة من مدينة طريف.
ومما ال �شك فيه� ،أن امل�شروع �سي�شكل حمط ًة مهمة يف
م�سرية النمو طويلة الأمد لـ (معادن) ،و�سيحقق لها
�أرباح ًا وعوائد مرتفعة.
والأهم من ذلك ،هو �أن م�شروع وعد ال�شمال �سيعود
بعوائد اقت�صادية كبرية على منطقة احلدود ال�شمالية
بال�سعودية ،حيث �إنّ احلاج َة ما�س ٌة �إىل م�شاريع تطويرية
للنهو�ض باملنطقة .وتت�ضمن تلك العوائد ت�أ�سي�س �صناعات
جديدة �أ�سا�سية وحتويلية ،وتعزيز �سل�سلة التوريد املحلية،
وخلق فر�ص عمل كبرية لأبناء املنطقة ،وغري ذلك من
العوائد التي تعود بها املدن ال�صناعية احلديثة على
جمتمعاتها.
�إن دور (معادن) يف وعد ال�شمال – حيث يجري تنفيذ
م�شروع الفو�سفات بال�شراكة مع (موزاييك) و(�سابك)
ومب�ؤازرة من عدد من الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية –
هو برها ٌن �ساط ٌع على قدرة ال�شركة على الإ�سهام يف تنمية
االقت�صاد املحلي.
وخالل العام املا�ضي ،خطت (معادن) �أوىل خطواتها
يف م�شروع امللك عبداهلل لتطوير مدينة وعد ال�شمال،
وا�شتملت تلك اخلطوات على توقيع اتفاقات ال�شراكة مع
(موزاييك) و(�سابك) .و�ستعمل (معادن) خالل عام
2014م على حتقيق تقدم �أكرب على الأر�ض ،وتوقيع عقود
تنفيذ هذا امل�شروع امل�شرتك.
دور (معادن) يف التنمية
ت�سعى (معادن) من خالل تبني مو�ضوع «قيادة التنمية»
يف تقريرها ال�سنوي لعام  2013م �إىل ت�سليط ال�ضوء
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على �إجنازات ال�شركة و�آفاق خططها التنموية البعيدة
املدى .فقد �أ�سهمت �أعمال (معادن) يف جماالت الذهب،
والفو�سفات ،والأملنيوم ،واملعادن ال�صناعية يف دفع عجلة
التنمية االقت�صادية ،كما �أ�سهمت يف �إنعا�ش املجتمع ب�شكل
كبري .وتُظهر تلك الإجنازات التقدم الذي �أحرزناه يف
ت�أ�سي�س قطاع التعدين ،واملعادن كركيزة ثالثة لل�صناعة يف
اململكة بجانب النفط والبرتوكيماويات.
من جهة �أخرى� ،أطلقت (معادن) عدد ًا من املبادرات
للت�أكد من عودة م�شاريعها بالفائدة على املجتمع املحلي.
كما حتر�ص ال�شركة على لعب دور رئي�س يف تعليم وتدريب
وتوظيف ال�شباب ال�سعودي النا�شئ ،ليتمكن ب�إذن اهلل
من اال�ستفادة من الفر�ص املتنامية التي يقدمها قطاع
التعدين و�صناعاته.
التنمية وبناء القدرات
�إن ر�ؤية (معادن) املتمثلة يف �أن ت�صبح �شركة تعدين على
م�ستوى عاملي ال تتحقق دون ا�سرتاتيجية فعالة ،ومنظومة
عمل قادر ٍة على حتقيق الإجنازات.
لقد وا�صل جمل�س �إدارة (معادن) العمل مع �إدارة
ال�شركة من �أجل �ضمان القيام مببادرات من �ش�أنها
دعم و�ضع ال�شركة ككل ،ودعم �سيا�ساتها وممار�ساتها.
وقد �شمل ذلك مبادرات ت َت َب ّنى اال�ستدامة ،وتعزيز نظام
احلوكمة ،وبناء قدرات املواهب والأنظمة والتكنولوجيا.
ون�ستطيع القول �إن (معادن) ت�سري على الطريق ال�صحيح
لتحقيق ر�ؤيتها و�أهدافها بالنمو ،و�سيا�ستها املتعلقة بالتنوع
وتعزيز الأرباح.
التقدير واجلوائز
�إن اخلطوات التي مت اتخاذها يف ال�سنوات الأخرية تُظهر
بو�ضوح �أن �شركة (معادن) تتبع ر�ؤيتها ب�شكل جدي
لت�صبح �شركة على م�ستوى عاملي .ولي�س �أدل على ذلك
من االعرتاف الذي تلقته ال�شركة من مراقبي ال�صناعة
على ال�صعيدين الدويل والإقليمي ،والذين باتوا يعرفون
امل�سرية النوعية ل�شركة (معادن).
ففي عام 2013م ،جاءت (معادن) �ضمن قائمة جملة
فورب�س لأعلى � 50شركة �أدا ًء يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا .ون َّوه الت�صنيف بنجاح (معادن) يف
تطوير قطاع التعدين واملعادن يف اململكة وا�سرتاتيجيتها
التنويعية .كما ح�صلت �شركة (معادن) �أي�ض ًا على جائزة
(ميد) جلودة امل�شاريع التي جاءت تتويج ًا لنجاح ال�شركة
يف تطوير م�صنع �أملنيوم متكامل من الطراز العاملي،
و�إطالق م�شروع فو�سفات وعد ال�شمال.
�إنِّ النجاحات التي حققتها (معادن) ما كان لها �أن
تتحقق لوال توفيق اهلل ثم الدعم وامل�ساندة التي وجدتها
�صناعة التعدين من حكومة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز-حفظهما اهلل ،-و�شركة
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(معادن) ممثل ًة مبجل�س �إدارتها وب�إدارتها التنفيذية
دعم من
تعرب �أي�ض ًا عن امتنانها البالغ ملا تلقته من ٍ
�شركائها ،ومن وزارة البرتول والرثوة املعدنية وغريها من
اجلهات احلكومية ذات ال�صلة.
�إن مل�ساهمي (معادن) دورهم الكبري يف دعم ال�شركة،
وو�صولها �إىل ما و�صلت �إليه من �إجنازات ،و�إنه لي�سرين
�أن �أهدي �إليهم هذا التقرير؛ ع ّلهم يجدون فيه كل ما
يهمهم عن �شركة (معادن).
واهلل ويل التوفيق،،،
املهند�س عبداهلل بن �سيف ال�سيف
رئي�س جمل�س الإدارة
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إحراز التقدم في عام التحدي
واجهت (معادن) خالل عام  ٢٠١٣حتديات ت�شغيلية
وت�سويقية كبرية� ،سوا ًء تلك التحديات التقنية امل�صاحبة
لعمليات الت�شغيل التجريبي لبع�ض من�ش�آتنا اجلديدة� ،أو
الت�سويقية امل�صاحبة لتقلبات �أ�سعار ال�سلع واملعادن يف الأ�سواق
العاملية ،وبخا�صة �أ�سعار الذهب ومنتجات الفو�سفات ،الأمر
الذي �أدى �إىل انخفا�ض ملمو�س يف الأرباح الت�شغيلية مقارن ًة
بعام  2012م.
و�سيعر�ض يف هذا التقرير ما حتقق خالل عام  ٢٠١٣م
من �إجنازات ا�سرتاتيجية نحو بناء الركيزة الثالثة لل�صناعة
ال�سعودية� ،سوا ًء بالقيمة االقت�صادية �أو بالتنمية اال�سرتاتيجية
الوطنية ،وامل�ستمدتان من اال�ستثمار يف تنمية املجتمعات
ذلك مبد�أَ
املحلية واملوارد الطبيعية والبيئة .منتهجني يف َ
ال�شفافية �أو ًال ،وملتزمني بقيمنا املتمثلة يف النزاهة والعمل
اجلماعيي والعناية وامل�س�ؤولية يف �أعمالنا ،مع م�ساهمينا
ومن�سوبينا وجمتمعاتنا املحلية وكافة �شركائنا يف النجاح.
و�سري�صد التقرير ما حققته معادن يف ثالث م�سارات لتطوير
القيمة من �أعمالنا:
قيمة جتارية للم�ساهمني
ً
ً
حيث �سجلنا وهلل احلمد رقم ًا قيا�سيا جديدا يف كميات
فو�سفات الأمونيوم املباعة خالل ال�سنة ،وذلك بارتفاع يعادل
 %35مقارن ًة بالعام الذي ي�سبقه .وبالتزامن مع ذلك ،وقعت
معادن اتفاقية �شراكة مع �شركتي �سابك وموزاييك لتطوير
م�شروع الفو�سفات اجلديد �ضمن م�شروع امللك عبداهلل
لتطوير مدينة وعد ال�شمال ،وكذلك تر�سية العقود الهند�سية
والإن�شائية لعدد من مكونات امل�شروع الرئي�سية ،ما �سيمكننا
عند انتهائه من م�ضاعفة �إنتاج معادن للأ�سمدة الفو�سفاتية،
وليتحقق �أحد �أهدافنا الرئي�سية – �إن�شاء اهلل ،ب�أن تكون معادن
من كبار م�صنعي الأ�سمدة واملنتجات الفو�سفاتية يف العامل.
ويف جمال �صناعة الأملنيوم ،مت�ضي (معادن) قدم ًا ب�أعمال
التطوير والإن�شاء بح�سب املوازنات وجداول التنفيذ املعتمدة،
ومنها ،اكتمال تنفيذ امل�صهر وبدء الت�شغيل الأويل مل�صنع
الدرفلة والتقدم يف مراحل تطوير املنجم ومراحل �إن�شاء
امل�صفاة ،وهي املكونات الرئي�سية لأحد �أكرب م�شاريع الأملنيوم
كفاءة وفاعلية وتكام ًال على م�ستوى العامل.
وعلى �صعيد العمليات الت�شغيلية الأولية ،وبعد البدء يف
ت�شغيل خط االنتاج الأول ،وما �أعقب ذلك من توقف م�ؤقت،
فقد متكن فريق الإنتاج وال�صيانة مبعادن بكفاءة ،ومب�ساهمة
من �شركائنا ،من �إعادة ت�شغيل اخلط الأول يف وقت قيا�سي،
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الأمر الذي جعل �أثر توقفه حمدود ًا على �أعمالنا.
ويف م�صنع الدرفلة ،وبعد جناح اكتمال البناء �أواخر عام
٢٠١٣م ،ف�إن العمل جار على ا�ستكمال مراحل الت�شغيل
الأولية ،وحتى الو�صول لكامل الطاقة الت�شغيلية .ونتوقع ب�إذن
اهلل البدء بعمليات الإنتاج الفعلية منت�صف العام احلايل،
وذلك بعد اكتمال االختبارات الفنية للمنتج ،واحل�صول على
اعتماد العمالء.
وعلى م�ستوى �أعمال املعادن النفي�سة ،فقد متكنت معادن
خالل عام ٢٠١٣م من �إنتاج � 133.677أون�صة من الذهب،
�إىل جانب حتقيق تقدم يف م�شاريعها التعدينية اجلديدة .حيث
بد�أَ الت�شغيل التجريبي ملنجم ال�سوق .كما �أر�سينا عقد ًا لإن�شاء
م�صنع معاجلة الذهب يف الدويحي يف حمافظة رنية ،والذي
يتوقع �أن ينتج متو�سط � 180.000أون�صة من الذهب �سنوي ًا،
عمر املنجم االفرتا�ضي .وذلك اعتبار ًا من عام 2015م.
خالل ِ
كما �أن م�شرو َع مد خط �أنابيب مياه ال�صرف ال�صحي
املعاجلة من حمافظة الطائف �إىل املناجم ومواقع التعدين بني
الطائف وظلم بطول  500كيلومرت ي�سري ب�شكل جيد .و�سيقوم
عند اكتماله ب�إمداد م�شاريع معادن باملياه ،ما ي�ساعدنا على
حتقيق الهدف بالو�صول �إىل �إنتاج � 500.000أون�صة من
الذهب بحلول عام 2017م.
ويف م�شاريعنا الأخرى ،فقد بدء الت�شغيل التجريبي مل�صنع
ثاين كلوريد الإيثلني �ضمن م�شروعنا امل�شرتك مع �شركة
ال�صحراء ،ونعتزم بدء الإنتاج التجاري خالل عام 2014م.
قيمة تنموية للمجتمعات املحلية
والتزام ًا من (معادن) بخلق فر�ص حقيقية للمجتمعات
املحلية حول مواقع �أعمالنا وخ�صو�ص ًا البعيدة منها ،ف�إن
الإطار العام للم�س�ؤولية االجتماعية ل�شركة معادن ،والذي
بد�أنا بتطبيق معايريه الإدارية والفنية يف مواقعنا كافة،
يهدف لتطوير ال�شراكة ال ّبناءة مع املجتمعات املحلية �سوا ًء
من خالل التوا�صل وامل�س�ؤولية االجتماعية� ،أو التوظيف
والتوريد املحلي� ،أو من خالل م�شاريع التدريب والتنمية
امل�ستدامة.
وخالل عام  ،2013ا�ستقبلنا  300طالب يف املعهد
ال�سعودي التقني للتعدين يف عرعر لت�أهيلهم يف املجالني
الأكادميي والتدريب العملي .وقد �أعطيت �أولية االلتحاق يف
املعهد للمر�شحني من املناطق النائية القريبة من م�شاريعنا.
و�سيتم تخريج الدفعة الأوىل يف منت�صف عام  2014لدخول
قطاع التعدين كم�شغلني �أكفاء يف جمايل التعدين والعمليات
الت�شغيلية.
ومن �أبرز م�شاريع (معادن) لل�شراكة وتطوير املجتمعات
املحلية تلك املتعلقة بامل�شرتيات .حيث و�صلت ن�سبة الإنفاق
املحلي لكامل ميزانية م�شرتياتنا �إىل  ،%67وذلك يف التوريد
املحلي للمنتجات واخلدمات امل�ساندة ،و 5.4مليار ريال
�سعودي ( 1.44مليار دوالر) على  935من عقود التوريد
املحلية� .إىل جانب �إلزام موردينا ومقاولينا بت�أمني ن�سبة من
امل�شرتيات والتوريد من الأ�سواق املحلية يف مناطق م�شاريعنا.
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خلق قيمة ا�سرتاتيجية للمملكة
يتمثل الهدف الرئي�سي لـ (معادن) باال�ستثمار يف الرثوات
املعدنية للمملكة وتطويرها وتعزيز قيمتها وامل�ساهمة يف
تنويع م�صادر الدخل الوطنية ودعم التنمية االقت�صادية
وخلق فر�ص عمل ذات قيمة عالية للأجيال النا�شئة يف
خمتلف مناطق اململكة ،ال�سيما البعيدة منها.
فبالرغم من �أن املوارد الب�شرية تظل حتدي ًا كبري ًا يف
قطاع �صناعي جديد كقطاع التعدين� ،إال �أن معادن متكنت
وهلل احلمد ،من ا�ستقطاب ما يقارب  1500كفاءة خالل
العام � ،2013سواء من حديثي التخرج �أو من ذوي اخلربات
املتخ�ص�صة ،ونفتخر بتحقيقنا ن�سبة �سعودة بلغت .%66
ونتوقع �أن ترتفع �إىل  %85بحلول عام  2018م .
وك�أي �شركة تطمح بالو�صول للعاملية ،فنحن ن�ؤمن ب�أن
جناحنا يعتمد بعد اهلل على موظفينا .وي�سعدين القول ب�أن
 %90من موظفينا عربوا عن فخرهم بالعمل مع معادن �ضمن
م�سح م�شاركة املوظفني لعام  2013م  .فهم قوام جناحنا.
انتهز هذه الفر�صة للتعبري عن امتناين لكل فرد من
زمالئي اللتزامهم مبنهجنا يف قيادة التنمية.
كما متكنت (معادن) من الو�صول مبنتجات اململكة من
ال�صناعات التعدينية �إىل �أ�سواق عاملية جديدة وخ�صو�ص ًا
ملنتجات الأملنيوم والفو�سفات؛ فعلى �سبيل املثال ،متكنا
خالل عام  2013م من ت�صدير فو�سفات ثنائي الأمونيوم
�إىل �سبعة �أ�سواق جديدة ،وبالتايل رفعنا ح�صتنا ال�سوقية
يف الهند �إىل �أربعة �أ�ضعاف .وللمرة الأوىل �أمتمنا التعاقد
لتوريد الأملنيوم لعدد من امل�شرتين من دول �شرق �آ�سيا
ال�صناعية الكربى.
وختام ًا…�أ�شكر م�ساهمي (معادن) ومن�سوبيها
مبا �أ�سهموا به جتاه حتقيق تلك الإجنازات الطموحة،
وحلكومتنا الر�شيدة وجمتمعاتنا املحلية على ثقتهم الكبرية
يف قدرة معادن يف امل�ساهمة بقيادة التنمية اال�سرتاتيجية
الوطنية امل�ستدامة يف اململكة العربية ال�سعودية.

املهند�س خالد بن �صالح املديفر
الرئي�س والرئي�س التنفيذي
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إطاللة على عام 2013
عمال�ؤنا حول العامل
منتجاتنا
الذهب
الفو�سفات ثنائي الأمونيوم ()DAP
الأمونيا
الأملنيوم
البوك�سايت منخف�ض الدرجة
الكاولني
املغنيزيا الكاوية
البنى التحتية

عمال�ؤنا
�سوي�سرا
الهند  /بنغالد�ش  /اندوني�سيا  /ال�صني � /إثيوبيا  /كينيا
 /تركيا  /تايالند  /باك�ستان
الهند � /أمريكا ال�شمالية � /شرق �آ�سيا وجنوب �شرق �آ�سيا
 /املغرب
اململكة العربية ال�سعودية  /الكويت  /اليابان  /ال�صني /
كوريا اجلنوبية  /ماليزيا  /تايوان  /تايالند  /اندوني�سيا
اململكة العربية ال�سعودية
اململكة العربية ال�سعودية
اململكة العربية ال�سعودية  /هولندا  /بلجيكا  /جنوب
�أفريقيا  /اليابان  /م�صر  /الهند � /أملانيا  /فرن�سا /
هوجن كوجن  /الإمارات العربية املتحدة
اململكة العربية ال�سعودية
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عوائد املبيعات ( 2012 )٪و  2013م

�أعمالنا
ن�سبة جمموع عوائد
املبيعات يف 2013م
51
18
17
12
2

الفو�سفات ثنائي الأمونيوم ()DAP

51 52

الأمونيا
الأملنيوم
الذهب
املعادن ال�صناعية

2012

28
18

2013
18

17

12

الذهب الفو�سفات الأمونيا
ثنائي
الأمونيوم
()DAP
موظفونا

اال�ستدامة

5،763

حتليلالب�صمة
البيئية

عدد موظفينا مع نهاية عام 2013م

1،476

موظف جديد في عام 2013م

٪ 66

موظفون سعوديون
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نظام �إدارة متكامل
للبيئة وال�صحة
وال�سالمة

0

2

الأملنيوم املعادن
ال�صناعية

م�ؤ�شرمعادن
البيئي

اال�سرتاتيجية
الع�شرية
�إطارم�شاركة
املجتمع

ا�سرتاتيجية
امل�شرتياتاملحلية
ا�سرتاتيجيةامل�شاركة
املحلية

2

01
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نحو مستقبل مستدام
ا�ستحوذ دور (معادن) يف حتريك عجلة التنمية الوطنية
امل�ستدامة على االهتمام الأكرب لدى ال�شركة خالل عام
جت�سد ذلك يف اتفاقات ال�شراكة اجلديدة
2013م ،حيث ّ
ً
التي قامت بعقدها� ،إ�ضافة �إىل ح�صولها على العقود
الأولية لبناء �صناعات وا�سعة النطاق �شمايل اململكة
العربية ال�سعودية� ،إيذان ًا ببدء م�شروع امللك عبداهلل
لتطوير مدينة وعد ال�شمال التاريخي.
وت�شري كل التوقعات �إىل �أن امل�شروع �سيكون له �أثر عميق
على االقت�صاد الوطني ،والتنمية االجتماعية يف ال�شمال،
و�أنه �سي�ؤ ّدي �إىل توفري فر�ص عمل كبرية يف املنطقة .كما
�أن من �ش�أنه تعزيز مه ّمتنا املتم ّثلة يف تطوير قطاع التعدين،
وطموحنا �إىل القيام بدور قيادي يف التنمية امل�ستدامة يف
اململكة.
وتعمل (معادن) ب�شكل وثيق مع العديد من ال�شركاء،
مبا يف ذلك وزارة البرتول والرثوة املعدن ّية ،و�شركة
�أرامكو ال�سعودية ،وال�شركة ال�سعودية للكهرباء ،وامل�ؤ�س�سة
العامة للخطوط احلديدية ،واملو�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني لتحويل وعد ال�شمال �إىل مدينة لل�صناعات
املعدن ّية� ،إذ �ست�ش ّكل مناجمنا يف � ّأم وعال نواة م�شروع كبري
لل�صناعة القائمة على الفو�سفات ،مدعومة ببنية حتت ّية
ومراكز ح�ضرية حديثة.
ومما ال�شك فيه �أن م�شروع ًا بحجم ونطاق م�شروع

 02-01نقود التنمية الوطنية
امل�ستدامة ،وتوفري فر�ص
عمل لل�شباب ال�سعوديني.
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امللك عبداهلل لتطوير مدينة وعد ال�شمال �سري�سي دعائم
لتنمية م�ستدامة ل�صالح للمجتعات املحلية يف �شمال اململكة
ريادي
العربية ال�سعودية ،وبذلك �سيكون لـ (معادن) دو ٌر
ٌ
يف تنمية املنطقة ،حيث �سيت�ضمن امل�شروع �إقامة منجم
للفو�سفات يف اخلرباء ،و�ستّة معامل ملعاجلة الفو�سفات،
وجممع �سكني كامل.
ي�أتي م�شروع امللك عبداهلل لتطوير مدينة وعد ال�شمال
ليخدم الر�ؤية االقت�صادية وا�سرتاتيجية التنويع اخلا�صة
باململكة العربية ال�سعودية على نح ٍو مثايل .وبالن�سبة �إىل
(معادن) ،ي�ش ّكل امل�شروع معلم ًا مهم ًا يف م�سرية حت ّولنا �إىل
�شركة عاملية لإنتاج املعادن ،ودفع عملية النمو والربح ّية
واال�ستدامة .كما �أنه يتما�شى متام ًا مع عزمنا على امل�شاركة
يف التنمية االقت�صادية يف خمتلف املناطق ال�سعودية� ،إذ
�سيعود بالفوائد على املجتمعات املحل ّية املحيطة به .كما �أن
وعد ال�شمال بال �شك ت�أكيد على قدرتنا على تطوير وتنفيذ
م�شاريع على م�ستوى عاملي.
يف عام 2013م ،وا�صلنا العمل على تطوير قدراتنا
والبناء عليها ،على الرغم من بع�ض التحديات التي
مت ّثلت يف حوادث �صناعية وخ�سائر مادية .لكننا نبذل
اجلهود لبناء التم ّيز على نطاق منظومتنا ب�أكملها من �أجل
جت�سيد ر�ؤيتنا ،وحتقيق املزيد من النمو ،والقيمة امل�ضافة
مل�ساهمينا.

02
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معادن  2022الأهداف الإ�سرتاتيجية

ويف �إطار هذه اال�سرتاتيجية نوا�صل الرتكيز على عمليات
اال�ستك�شاف؛ لتحقيق اال�ستفادة الق�صوى من تراخي�صنا القائمة،
كما ن�سعى للح�صول على تراخي�ص جديدة ،واال�ستثمار يف
ال�صناعات التحويل ّية املنا�سبة ؛ �أي الأعمال التي من �ش�أنها �ضمان
النمو والربح ّية ،ودعم قدرة (معادن) علىتعزيز موارد املعادن
الق ّيمة يف اململكة.
وميكن �إيجاز الأولو ّيات اال�سرتاتيج ّية الأربعة لـ (معادن) يف الآتي:
•ا�ستكمال تطوير وتكثيف امل�شاريع القائمة.
•القيام با�ستثمارات مهمة وهادفة يف جمال اال�ستك�شاف.
•موا�صلة تقييم عمليات تو�سعة امل�شاريع ذات العوائد
املرتفعة واملخاطر القليلة.
•�إعداد وتطوير كفاءات وقدرات من الدرجة الأوىل داخل
ال�شركة.

النمو

اإلستدامة

وخالل هذا العام� ،سنعمل على و�ضع ال�صيغة النهائية ّ
خلطة
عملنا اخلم�س ّية للفرتة 2014م2018-م والتي �ستم ّكننا من امل�ضي
قدم ًا يف الرتكيز على تلك الأولو ّيات.

الربح

ينطوي بناء التم ّيز �أي�ض ًا على ت�ضمني عن�صر اال�ستدامة يف
الوظائف الإدارية ومواقع الإنتاج لدينا .ويف هذا الإطار ،ا ّتخذنا
تدابري قوية وقمنا با�ستثمارات مه ّمة لتطبيق حت�سينات �شاملة
داخل منظومة العمل ولتطبيق (معادن � .)2022أي ا�سرتاتيج ّيتنا
للعقد املمت ّد بني 2012م 2022 -م والتي من �ش�أنها تقريبنا من
حتقيق ر�ؤيتنا.

بناء التميز يعني أيض ًا
تضمين االستدامة
عبر وظائفنا اإلدارية
ومواقع اإلنتاج.

اال�سرتاتيج ّية
بح�سب ا�سرتاتيج ّية (معادن  ،)2022تهدف ال�شركة �إىل حتقيق
معدل منو �سنوي مبقدار  ،%15مع متو�سط عائد على ر�أ�س املال
امل�ستثمر ّ
تتخطى ن�سبته الـ ّ .%10
ويتلخ�ص هدفنا ب�أن ن�ضع
ال�شركة بني �أهم ع�شرة منتجني يف العامل يف القطاعات الرئي�سية
لل�صناعة املعدن ّية التي ت�ش ّكل ميدان ن�شاطنا .و�سنعمل على حتقيق
ذلك من خالل تنويع وتو�سيع حمفظة منتجاتنا مع االلتزام
الرا�سخ باال�ستدامة.
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اجلاهزية لعام 2022
ً
خالل العام املا�ضي ،بذلت �شركة (معادن) جهودا مكثفة
للت�أ ّكد من �أننا على �أ ّمت اال�ستعداد واجلاهزية ملواجهة
حتدّيات النمو ال�سريع.
و ّمت و�ضع اللم�سات النهائية على ا�سرتاتيجية التمويل لدعم
خطط النمو وحتقيق ت�صنيف ائتماين يفتح �أمامنا �أبواب
الأ�سواق العاملية ،وي�ؤ ّمن لنا يف الوقت ذاته ،متوي ًال ف ّعا ًال
ملواجهة التكلفة.
ويف جمال �ضمان اال�ستدامة يف الأمور املالية ،نحن على
يقني ب�أن الثقة يف ر�ؤية (معادن) وجناحها و�أدائها ،مقرون ًة
بعالقاتها القوية مع املقر�ضني وامل�ستثمرين� ،ست�ساعد على
تقلي�ص الديون وتكاليف التمويل .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قمنا
بتطوير �سيا�سة ف ّعالة لإدارة املخاطر ،وباعتماد ا�سرتاتيجية
ت�أمني عاملية حلمايتنا من املخاطر املالية اخلارجية.
وت�ش ّكل �إدارة املخاطر جزء ًا ال يتج ّز�أ من عملية تخطيط
�أعمالنا وا�سرتاتيجيتنا .وتتطابق عملية �إدارة املخاطر مع
املعايري العاملية لـ�شهادة الآيزو  ،31000والتي ّ
تغطي املخاطر
املالية ،والبيئية ،واالجتماعية وال�صحية وجماالت ال�سالمة.
(ملزيد من التفا�صيل ،ميكن مراجعة ف�صل احلوكمة
وااللتزام ،واملخاطر).
ويف جمال تكنولوجيا املعلومات ،قمنا مببادرات
ا�سرتاتيجية لتمكني حلول الأعمال ،والت�شغيل الآيل العمليات
و�إدخال ُن ُظم دعم عمليات اتّخاذ القرار� .إن ق�سم تكنولوجيا
الأعمال يف (معادن) على �أ ّمت اجلاهزية مل ّد البنية التحت ّية
املو�سعة واملن�ش�آت اجلديدة.
النموذج ّية لل�شركة يف املواقع ّ
و�ست�سهم �شبكات االت�صاالت التي جرى حتديثها م� ّؤخراً
وتطبيقات الأعمال املدخلة على �أجهزة ال�شركة يف تخفي�ض
التكاليف وحت�سني الإنتاجية.
لقد قدمنا بالفعل عدد ًا من حلول الأعمال ال�ستبدال العمل
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Section 01

 01معادن م�ستعدة جيد ًا للنمو
والتو�سع
01

مم ْك َننة حتى ن�سبة  .%70و�سيم ّكننا ذلك
اليدوي بعمليات َ
من احل ّد من ا�ستخدام الورق بن�سبة  %70متا�شي ًا مع املعايري
العاملية .كما ن�ستخدم اليوم يف �أعمالنا لوحات ذكاء الأعمال
()BusinessIntelligenceDashboardsالتيمن
�ش�أنها م�ساعدة املديرين يف اتّخاذ قرارات �سريعة بنا ًء على
معطيات وا�ضحة .و�إىل جانب ذلك ،ج ّهزنا ق�سم تكنولوجيا
املعلومات لتقدمي  %100من حلول تخزين البيانات لل�شركات.
و قام ق�سم املراجعة الداخلي ب�إدخال �إدارة البيانات
و�أدوات التحليل اجلديدة ،التي �أ�ضفت على العمل قيمة
ملمو�سة .ومن �أجل حت�سني الأداء التنظيمي ،جرى تو�سيع
ا�ستخدام حزمة �أوراكل ( )Oracleللأعمال الإلكرتونية
والت�شجيع على ا�ستخدام هذا النظام على نطاق وا�سع يف
(معادن) .و�ستقوم جميع الوحدات يف ال�شركة با�ستخدام
حزمة �أوراكل للأعمال الإلكرتونية يف خمتلف عملياتها خالل
عام 2014م.
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منتجات للم�ستقبل
بعد �سنوات من املكا�سب والنجاحات ال�سريعة ،ننتقل اليوم
ح�سا�سة من مراحل منو ال�شركة .فبعد قيامنا
�إىل مرحلة ّ
بتطوير موارد الذهب ،والأملنيوم والفو�سفات ،وتو�سيع �آفاق
خرباتنا ،ن�ستع ّد لبذل جهود �أكرب لإدارة �أن�شطة م�ستقبل ّية
�أكرث تعقيد ًا.
وتقع على عاتق ق�سم تطوير الأعمال يف (معادن) مهم ٌة
حتديد ودرا�سة فر�ص اال�ستثمار اخلارجة عن حدود �أن�شطتنا
احلالية ،وذلك تطبيق ًا ل�شعار (من املنجم �إىل املعدن).
فالتطورات التكنولوجية ال�سريعة باتت تخلق طلب ًا �أكرب على
معادن نادرة جديدة ،وتف�سح املجال بالتايل لتحقيق فر�ص
منو �إ�ضافية يف قطاع املعادن .ولذلك ندر�س جدوى تعدين
معادن �أخرى يف ال�سعودية ،مبا يف ذلك تلك التي تُ�ستخدم يف
�صناعة التكنولوجيا.
�إ ّال �أن تطوير موارد املعادن النادرة �سيكون مه ّمة مليئة

%15

متوسط النمو
المستهدف سنوي ًا،
مع متوسط العائد على
رأس المال المستثمر
الحالي ،أكثر من .%10
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بالتحدّيات� ،إذ �إنها ت�شتمل على عمليات ا�ستك�شاف مك ّثفة،
وعلى القيام بدرا�سات لل�سوق ،وتنفيذ عمليات ا�ستخراج
معدنية بتقنيات عالية ،علم ًا �أن �صناعة التعدين عاملي ًا تفتقر
�إىل القوى العاملة اخلبرية ،ونحن بدورنا ،بحاجة لالعتماد
على مهند�سي تعدين ذوي خربات حم ّددة ,لتطوير معادن
خا�صة بالتكنولوجيا.
�سن�ستمر يف تقييم تلك الفر�ص بعد تقييم �أعمال
ال�شركات ،وال�سعي �إىل تطويرها من خالل دورة م�شاريع
تطويرية ،يتم بعدها الت�أكد من جدواها.
(�إتقان) ت�سهيل عملية االنتقال
(�إتقان) هو برنامج (معادن) لدعم عملية حت ّول ال�شركة من
خالل بناء التم ّيز ،واعتماد �أف�ضل املمار�سات ب�صورة منهج ّية.

( 01معادن) �أطلقت مبادرات
عدة يف عام  2013كجزء من
�إتقان ،وهو برنامج لتحقيق
التحول التنظيمي والتميز

01
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�إنها مبادرة للتغيري من �ش�أنها �إي�صال املعرفة والقدرات التي
نحتاجها للتقدم �أثناء م�سريتنا نحو النمو والتنويع يف �أعمالنا.
هدفنا هو امل�ضي قدم ًا يف بناء (معادن) ك�شركة عالية
الأداء ذات كفاءة يف العمليات التجارية ،وقوة عاملة مقتدرة
ت�سودها ثقافة الأداء ,والتوافق بني جميع مبادرات الأعمال.
يف عام 2012م ،جرى �إطالق برنامج �إتقان ،الذي يهدف
�إىل االرتقاء ب�أعمالنا نحو الكمال ،كمبادرة متعدّدة الأوجه
ترمي �إىل حت�سني القدرات يف جميع �أق�سام ال�شركة و�أعمالها.
وقد ّمت ت�صميم الربنامج ليتابع الأعمال ،ولتقدمي حت�سينات
م�ستم ّرة عليها وفق ًا لهذه املتابعة ،وامل�ساهمة يف حتقيق
�أهداف (معادن) الطويلة الأمد.
و ُتعترب �أكادمي ّية (معادن) �إحدى مبادراتنا الأ�سا�س ّية
الهادفة �إىل ن�شر املعرفة وتطوير ال�شركة .و�ستعمل الأكادمي ّية
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إتقان هو مبادرتنا
لتحويل الشركة
وتحقيق التميز من
خالل تبني مدروس
لنظم ومناهج
جديدة ,وفق منظور
عالمي.

على حتريك عجلة التغيري وبناء القدرات يف جميع قطاعات
ال�شركة ،حيث �سنعمل على ا�ستقطاب املواهب وتزويدها
باملعارف والقدرات واملهارات ال�ضرورية لتحقيق ر�ؤية ال�شركة
و�أهدافها.
و�ستوف ـّر �أكادميية (معادن) فر�ص �إعداد وتطوير القيادات
احلالية وامل�ستقبلية على «�أ�سلوب معادن» ،وهو عبارة عن
منوذج للقيادة ي�صف ال�سلوك ّيات الإدار ّية والقياد ّية والقيم
و�سين�صب تركيز الأكادمي ّية
املتو َّقعة من جمتمع (معادن).
ّ
على توفري جتربة �إعداد ّية �صاحلة ،ت�ضمن نقل املهارات
القيادية والإدارية .ونعمل �إىل جانب ذلك على تطوير كلية
داخلية خا�صة بنا تدير برامج �أكادمي ّية وتدريبيةيف امل�ستقبل.
ويف عام 2013م �أي�ض ًا ،ا�ستفدنا �ضمن برنامج (�إتقان)
من تطبيق ت�سع مبادرات يف ال�شركة �شملت اال�سرتاتيجية،
وتخطيط الأعمال وو�ضع امليزان ّيات ،و�إنتاجية ر�أ�س املال،
وامل�شرتيات ،واملوارد الب�شرية ،والإدارة ،والعمليات،
والبيئة وال�صحة وال�سالمة ،وتقنية املعلومات .ونتج عن
ذلك حتديد فر�ص مهمة لتح�سني قطاع العمليات والقطاع
املايل يف (معادن).
وخالل العام املن�صرم ،عمل برنامج (�إتقان) ب�شكل وثيق
مع قطاعات �أخرى يف ال�شركة لتح�سني �إدارة امل�شاريع وو�ضع
ا�سرتاتيجية التعاقد لربنامج وعد ال�شمال� .إىل جانب ذلك،
�ساعدت تقنية املعلومات على ر�سم خريطة طريق ملتط ّلبات
(معادن) احلالية وامل�ستقبلية بعد زيارة كافة املواقع وحتديد
احتياجات العمل.
من جهة �أخرى ،قمنا بو�ضع منهج ملبادرات �إدارة التح ّول
والتغيري ،والتي �ست�سهم يف تخطيط وتنفيذ الربامج ذات الأثر
بعيد املدى.
ّ
ويف عام 2014م� ،سريكز برنامج (�إتقان) بدرجة �أكرب
على التم ّيز يف العمليات ،و�إدارة ر�أ�س املال الب�شري ،و�إنتاجية
ر�أ�س املال ،واال�ستك�شاف ومكننة الإجراءات.
جتهيز البنية التحت ّية
�ش ّكل ُبعد املواقع التي تعمل فيها (معادن) حتدي ًا رئي�سي ًا
بالن�سبة �إىل ال�شركة .ومع موا�صلتنا عملية النمو ،نحتاج �إىل
تطبيق حلول ت�ساعدنا على معاجلة ق�ضايا البنية التحت ّية
ب�سرعة ،ومتكني فريق عملنا من العمل والعي�ش يف تلك
املواقع .وهذه مه ّمة تقع على عاتق «�شركة معادن للبنية
التحت ّية» اململوكة بالكامل من قبل (معادن).
ت� َّأ�س�ست �شركة معادن للبنية التحتية يف عام 2008م،
وعملت على تطوير وبناء و�إدارة البنية التحت ّية الأ�سا�س ّية يف
ر�أ�س اخلري ومواقع تعدين �أخرى.
يف دي�سمرب 2013م� ،س ّلمت �شركة معادن للتعدين 48
�ش ّقة �ضمن املرحلة الأوىل من م�شروع الإ�سكان العائلي يف
منطقة اجلبيل ال�سكنية النا�شئة يف اجللمودة .وتعمل ال�شركة
يف املطرفية -وهي منطقة تقع يف اجلبيل -على تطوير
م�شروع �سكني ملوظفي �شركة معادن للأملنيوم ،و�شركة معادن
للفو�سفات يف مدينة ر�أ�س اخلري لل�صناعات التعدينية ،بكلفة
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 1.222مليار ريال �سعودي ( 326مليون دوالر �أمريكي)� .إىل
جانب ذلك ،ح�صلت �شركة معادن للبنية التحت ّية على م�شروع
هند�سة وتوريد وبناء يف �شهر مار�س 2013م.
وتوا�صل �شركة معادن للبنية التحت ّية ت�شغيل و�إدارة الأ�صول
الرئي�س ّية للبنية التحت ّية يف مدينة ر�أ�س اخلري ،بالرغم من
�أن �إدارة املوقع ُنقلت �إىل الهيئة امللكية يف اجلبيل و ُينبع يف
عام 2012م .وقد قامت معادن للبنى التحتية بت�سليم �أكرث من
 2024وحدة �سكنية وو ّفـرنا خدمات الدعم مبا يف ذلك حمطة
ملعاجلة املياه ،ونظام ملياه ال�شرب ،ومطاعم ومناطق ملمار�سة
الريا�ضة و�أول بناء للإ�سعافات الأولية.
وت�شمل م�شاريع معادن للبنى التحتية احلالية �أعما ًال يف
البنى التحتية ،والقريتني  1و 2ل�شركة معادن للبنية التحت ّية،
وم�شاريع �سكنية يف اجللمودة واملطرفية يف اجلبيل.
مقومات اال�ستدامة الأربع
حتت ّل اال�ستدامة مكانة حمورية يف ر�ؤية معادن للتح ّول �إىل
م� ّؤ�س�سة تعدين من الطراز العاملي .فاال�ستدامة �أمر جوهري
يف عملية حتديد هو ّيتنا وجماالت �أعمالنا .ومع النمو ال�سريع
الذي ت�شهده �صناعة التعدين وحت ّولها �إىل الركيزة الثالثة
لل�صناعة ال�سعودية ،ت�صبح م�س�ؤوليتنا �أو�ضح لو�ضع معايري
اال�ستدامة يف �صناعة التعدين
يف اململكة ،وا�ستخدام ت�أثرينا لن�شر ممار�سات �أكرث
ا�ستدام ًة على نطاق �سل�سلة التوريد ب�أكملها.
�إن طموحنا لأن ن�صبح ر ّواد اال�ستدامة يف ال�سعودية،
يجعلنا ندرك �أن ال�سلوك امل�س�ؤول يو ّلد قيمة �أعظم
مل�ساهمينا ويك�سبنا ثقة موظفينا .وقد بنينا نهج اال�ستدامة
يف (معادن) على الركائز الأربع التالية:
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•كوادرنا  -اال�ستثمار يف كوادرنا ال�ستقطاب
وابقاء الكفاءات املميزة ،وتعزيز قاعدة توطني
الوظائف �ضمن ال�شركة ،وعلى نطاق �سل�سلة التوريد
واملوردين.
•البيئة وال�صحة وال�سالمة – حتقيق �أف�ضل
املمار�سات على �صعيد �إدارة البيئة و�ضمان �سالمة
و�أمان بيئة العمل ملوظفينا.
•املجتمع – تعزيز عالقات جمتمع ّية ممتازة،
واحلر�ص على اال�ستفادة االقت�صادية للمجتمعات
املحلية يف مناطق �أن�شطتنا.
•�أخالقيات العمل – احلفاظ على �أعلى معايري
ال�سلوك الأخالقي يف جميع ن�شاطاتنا.

اململكة� .إىل جانب ذلك� ،ست�سمح لنا بدعم ممار�سات
ا�ستدامة بقدر �أكرب وب�شكل �أف�ضل على نطاق �سل�سلة
التوريد.
ويف عام 2014م� ،سنقوم بن�شر �أول تقرير ا�ستدامة لدى
(معادن) ،ونعتزم القيام بذلك �سنوي ًا لإبقاء م�ساهمينا
على ّ
اطالع فيما مت �إجنازه يف هذا املجال.

متلك (معادن) تاريخ ًا من املعايري الأخالقية العالية
تتجلى من خالل �أن�شطة ال�شركة يف جمال اال�ستدامة
وحمايةالبيئة ،وامل�ساهمة يف املجتمعات املحل ّية التي نعمل
�ضمنها ،واال�ستثمار يف املهارات التي نحتاجها لدعم
وتطوير قطاع التعدين .وخالل عام 2013م �أ�ضفينا
على تلك املبادرات طابع ًا ر�سمي ًا من خالل حتويلها �إىل
ا�سرتاتيجية ا�ستدامة متب ّناة على �صعيد ال�شركة ب�أكملها،
وقد بد�أنا بت�ضمني عن�صر اال�ستدامة يف �أعمالنا على
امل�ستوى امل� ّؤ�س�ساتي.
ويف هذا الإطار تعمل (معادن) على ا�سرتاتيجية
ا�ستدامة ع�شرية ،ت�شمل و�ضع �أهداف وا�ضحة �سنوية
لكل من املقومات الأربع املذكورة .و�ستم ّكننا تلك
اال�سرتاتيجية ،التي من املتو ّقع �أن ت�صبح جاهزة يف عام
2014م ،من الوفاء بالتزاماتنا على املدى الطويل ب�صفتنا
ال�شركة الرائدة يف قطاع التعدين واملعادن يف ال�سعودية،
كما �ست�ؤ ّدي �إىل حتديد معايري اال�ستدامة للقطاع ككل يف

لدينا مسؤولية واضحة
لوضع معايير استدامة
لصناعة التعدين في
المملكة ،والستخدام
تأثيرنا لتشجيع
المزيد من ممارسات
االستدامة في كل
سلسلة التوريد لدينا.

م�ؤ�شّ رات الأداء الرئي�س ّية لال�ستدامة يف معادن
ركائز اال�ستدامة
املوظفون
املجتمع
البيئة وال�صحة وال�سالمة
الأخالقيات

م� ّؤ�شر الأداء الرئي�سي
ال�س ْع َودة
ن�سبة َ
درجة �إ�شراك املجتمع
عدد احلوادث البيئية املبلغ عنها
م�ستوى االمتياز يف جمال البيئة وال�صحة وال�سالمة
معدّل تكرار �إ�صابات الوقت املُهدر
عدد الوفيات
�ستحدَّد املقايي�س يف 2014م
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الو�ضع احلايل
% 66
امل�ستوى 1
2
غري متوفر
0.05
�صفر
ـ

�أهداف
2018م
% 85
امل�ستوى 3
�صفر
3.5
غري متوفر
�صفر
ـ
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ّ
مـوظفـونـا
ندرك يف (معادن) ب�أن جناحنا طويل الأمد مرتبط
مبوظفينا ،املورد الأهم لنا .وعليه ف�إن براجمنا لإدارة املوارد
الب�شرية تعتمد على ا�ستقطاب وتطوير وحتفيز الكفاءات
والإبقاء عليها.
فالتحدي الذي تواجهه �شركات التعدين يف العامل،
يتمثل يف توفري الكوادر املاهرة :من خريجي الدرا�سات
العليا؛ �إىل املحرتفني من ذوي اخلربة يف هذه ال�صناعة.
ونتيجة لذلك ف�إن معظم ال�شركات الكربى يف هذا املجال،
تتناف�س على ا�ستقطاب املواهب من املعني ذاته .وبالن�سبة
لنا يف اململكة العربية ال�سعودية ف�إن الو�ضع �أكرث حدة
قيا�س ًا بنظرائنا � -سواء على �صعيد �إيجاد اخلربات
املطلوبة مل�شاريعنا ال�صناعية يف ال�سوق املحلية �أو الإقليمية،
�أو توظيف �أفراد ذوي خربات دولية رفيعة امل�ستوى.
01
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ملواجهة ذلك� ،أخذنا يف �شركة (معادن) ،زمام املبادرة
ل�ضمان تدفق املواهب من خالل ت�أ�سي�س البنية التحتية
التعليمية الالزمة لت�أهيل املواهب املحلية التي حتتاجها
�صناعة التعدين يف اململكة يف امل�ستقبل .ولهذا الأمر
�أهمية خا�صة نظر ًا �إىل كون (معادن) رائدة �صناعة
التعدين احلديثة يف اململكة ،والتي تتطلب مهارة تقنية
متقدمة جدا ،ولوجود الطابع الفريد ملكونات العديد من
الأن�شطة الت�شغيلية لدينا .وقد انتهجنا منهجني ملواجهة
هذا التحدي� .أوال ،ن�شارك يف معاهد وطنية ودولية لتعليم
وتدريب ال�سعوديني على�شغل الوظائف يف جمال التعدين،
كما �أنفقنا ا�ستثمارات كبرية يف برامج لتدريب موظفينا
احلاليني ،و�إعداد جيل جديد من ال�شباب ال�سعوديني.
ارتفع عدد موظفينا من  1000يف عام 2008م �إىل 5763
 01موظفونا هم �أغلى مواردنا
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3..

طالب يدرسون
ويتدرّبون في المعهد
السعودي التقني
للتعدين

من الموظفين
شاركوا في
المسح
االستقصائي األول
للمشاركة الذي
أجرته معادن

25

طالب ًا من
المجتمعات المحلية
حصلوا على منح
تعليمية

موظف ًا يف عام 2013م ،من بينهم  1476موظف ٌا قمنا
بتوظيفهم خالل عام 2013م ،و ُي�ستثنى من هذا العدد
املوظفون املتعاقدون يف املواقع .وبح�سب التو ّقعات احلالية،
ف�إن من املرتقب �أن يرتفع عدد القوى العاملة لدينا �إىل 14
موظف بحلول عام 2022م .وجتدر الإ�شارة هنا ب�أن
�ألف
ٍ
كل وظيفة مبا�شرة يف �صناعة التعدين تخلق معها خم�س
وظائف غري مبا�شرة .ونتط ّلع �إىل �أن يكون لتطور �صناعة
التعدين مع الوقت �أث ٌر م�ضاعف على االقت�صاد ال�سعودي،
الذي نتو ّقع �أن يوا�صل حتقيق معدالت منو كبرية.
مبادرات جديدة
ً
حقّقت �شركة (معادن) حتى الآن تق ّدما يف جمال �س ْع َودة
قواها العاملة بن�سبة و�صلت �إىل  .%66وت�أتي ا�سرتاتيج ّيتنا
هذه ا�ستجاب ًة الحتياجات الأعمال احلالية واملتزايدة؛
بحيث اعتمدنا �سيا�سات وبرامج و�أنظمة وممار�سات
لت�سهيل ا�ستقطاب املوظفني الأكفاء ،وا�ستحداث مزيد من
فر�ص العمل .وت�ض ّمنت مبادرة العام املا�ضي ما يلي:
•�إطالق برنامج تنمية القيادة العليا للم�ساعدة
على تخطيط التعاقب يف الوظائف .وقد ّ
مت حتديد
ّ
املر�شحني الـ  64للمجموعة الأوىل من امل�شاركني يف
الربنامج ،والذين �سيلتحقون به يف عام 2014م،
على �أن تلتحق جمموعة جديدة من ّ
املر�شحني خالل
العام اجلاري.
•حت�سني نظام �إدارة الأداء مبا يتما�شى مع �أف�ضل
املمار�سات ،من قيا�س ال�سلوك ّيات ،ومناق�شات املهن
وخطط تطوير الأفراد .و�سنقوم يف عام 2014م
بتطبيق برنامج التطوير الإداري لتمكني املوظفني
ذوي الأداء العايل من االنتقال �إىل م�ستوى �أكرث
تقدم ًا يف حياتهم املهن ّية.
ّ
•�إدخال حزمة فوائد �شاملة للموظفني �ضمن “م�شروع
املكاف�آت الإجمالية”.
•ط ّبقنا �أول م�سح ا�ستق�صائي مل�شاركة املوظفني،
و�سررنا عندما
و�أظهر ن�سبة م�شاركة بلغت ُ .%85
وجدنا �أن  %90من امل�شاركني عبرّ وا عن فخرهم
بالعمل لدى (معادن) .ونحن ننوي تعزيز ن�شاطات
عدد موظفي معادن املدربني يف 2013م
وحدة الأعمال
اال�سرتاتيجية
الذهب واملعادن الأ�سا�س ّية
الفو�سفات
املق ّر الرئي�سي
املجموع الكلي لـ معادن

املوظفون املتد ّربون
يف 2013م
555
734
217
1.506

موظفو �شركة معادن �أملنيوم �شاركوا مبا جمموعه  4782ح�صة تدريبية يف 2013
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�إ�شراك املوظفني ،على �أن نك ّرر امل�سح كل عامني
ملراقبة العملية.
ويف عام 2014م� ،سيط ّور ق�سم املوراد الب�شرية نظام
وعملية التخطيط اال�سرتاتيجي للقوى العاملة بغية الت�أ ّكد
من القيام بتحديد ا�ستباقي لالحتياجات املتنامية للقوى
العاملة يف ال�شركة.
التدريب
يف عام � ،2013شارك  1.506من موظفينا يف دورات
تدريبية� ،سواء داخل معادن �أو من قبل وكالة خارجية.
وي�شمل هذا العدد التدريب على اللغة الإجنليزية كلغة ثانية
لغري الناطقني بها ،وهي من املهارات ال�ضرورية للموظفني.
التوظيف حملي ًا
متا�شي ًا مع هدفنا املتمثل يف تعزيز فر�ص املجتمعات
املحلية ،فقد عملنا على توظيف �أبناء املناطق الواقعة يف
حميط عمليات ال�شركة ،بحيث باتت ن�سبة موظفي املناجم
من املجتمعات املحلية  .%36كما نحر�ص دائم ًا على الطلب
من مو ّردينا االرتقاء بن�سب ال�سعودة داخل �شركاتهم.

ال�س ْعودة يف معادن لعام 2013م
معدل َ
وحدة الأعمال
اال�سرتاتيجيةوامل� ّؤ�س�ساتية
الذهب واملعادن الأ�سا�س ّية
الفو�سفات
الأملنيوم
املعادن ال�صناع ّية
البنية التحت ّية
املق ّر الرئي�سي
الن�سبة

ن�سبة ال�سعود ّيني
يف 2013م
58
74
66
65
65
68
66
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التوظيف املحلّي يف مواقع معادن يف 2013م
وحدة الأعمال اال�سرتاتيجية

الذهب واملعادن الأ�سا�س ّية
الفو�سفات
الأملنيوم
املعادن ال�صناع ّية
املجموع

املوقع
مهد الذهب
احلجار
ال�صخيربات
بلغة
الآمار
ال�سوق
الدويحي
اجلالميد
البعيثة
غزالة
الزبرية
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 01جتربة عمل ت�شمل تدريب ًا تطبيقي ًا

برنامج تطوير وت�أهيل الكفاءات:
متكني جيل جديد
املعهد ال�سعودي التقني للتعدين هو مبادرة رئي�سية لـ
(معادن) جرى ت�صميمها خلدمة امل�ستقبل البعيد لقطاع
التعدين واملعادن يف ال�سعودية .فاملعهد يعمل على تطوير
وت�أهيل تقن ّيي وفن ّيي امل�ستقبل لقطاع التعدين واملعادن
ال�سعودي.
وقد ّمت �إطالق املعهد ال�سعودي التقني للتعدين يف عام
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القوى العاملة
الكل ّية
262
15
91
131
213
97
10
303
23
10
31
1.231

ن�سبة
ال�سعود ّيني
%51
%87
%46
%46
%43
%64
%60
%63
%87
%80
%65
%52

ن�سبة
املحل ّيني
%31
%73
%35
%23
%18
%31
%20
%62
%15
%73
%45
%36

2012م ك�شراكة مع امل� ّؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني
يف ال�سعودية ،وجامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا يف
الواليات املتحدة الأمريكية .يقع املعهد يف عرعر �شمايل
اململكة ،وهو جم ّهز ال�ستيعاب  500طالب �ضمن برنامج
مدته عامان �أكادمي ّيان� ،إ�ضاف ًة �إىل دورة تدريب ّية عمل ّية
لإعداد ع ّمال وم�شغّلي مناجم م� ّؤهلني تقني ًا .و�سيجري
تخريج �أول دفعة ت�ضم  150طالب ًا يف يوليو 2014م.
كما ط ّورنا برناجم ًا جديد ًا لدعم خ ّريجي املدار�س
ومتكينهم من من االنتقال ال�سل�س من املدر�سة �إىل املعهد.
ومي�ضي الطالب الذين ّمت اختيارهم عام ًا واحد ًا يف الكلية
التقنية يف ينبع �أو اجلبيل حيث يتع ّلمون الإنكليزية ،و ُنظم
ال�سالمة والأمان� ،إىل جانب التع ّرف �إىل احلياة يف املعهد
ال�سعودي التقني للتعدين .وبعد �إمتامهم العام الأول يف الكلية
التقنية ،يت�أهّ لون لالن�ضمام �إما �إىل املعهد ال�سعودي التقني
للتعدين �أو �إىل جامعة �أخرى.
تُعطى �أولوية القبول يف املعهد ال�سعودي التقني للتعدين
للمتقدّمني من املناطق النائية والقريبة من مناطق التعدين.
كما تقدّم (معادن) منح ًا تعليمية لـ  25طالب ًا من �أبناء تلك
املناطق.
يقوم برنامج التطوير املهني لدينا ،والذي ُيعترب عن�صر ًا
�أ�سا�س ّي ًا يف عملية ال�س ْع َودة ،بتدريب خ ّريجي اجلامعات من
التخ�ص�صات .ففي عام 2013مّ ،
وظفت (معادن)
خمتلف
ّ
و�شركاتها التابعة � 47شخ�ص ًا من املتد ّربني يف برنامج
التطوير املهني ،معظمهم من خ ّريجي الهند�سة.
ينق�سم الربنامج �إىل ق�سمني :الأول يتمثل بتدريب
�أكادميي يهدف �إىل تزويد املتد ّربني مهارات جديدة
مت ّكنهم من االن�ضمام �إىل �أقرانهم يف العمل ّيات وغريها من
الوظائف؛ والثاين ينطوي على تدريب عملي حتت �إ�شراف
مديرين خرباء من (معادن).
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البيئة والصحة والسالمة
تويل (معادن) �أولوية ق�صوى لإدارة ال�سالمة والأمن
ال�صناعي والبيئة .ففي عام 2013م ،قمنا بتحديث
�سيا�ستنا امل� ّؤ�س�ساتية للبيئة وال�صحة وال�سالمة ،وبد�أنا
تطبيق نظام جديد للإدارة املتكاملة يف هذا املجال.
وتعمل �إدارة ال�سالمة والأمن ال�صناعي جنب ًا �إىل
جنب مع مبادرة �إتقان لتطوير نظام جديد لأف�ضل
املمار�سات.
ولتطوير برنامج الإدارة املتكاملة للبيئة وال�صحة
وال�سالمة ،تعمل معادن ب�شكل وثيق مع خرباء من �شركة
�ألكوا� ،شريكنا يف �شركة معادن للأملنيوم .وي�شتمل
النظام على  96معيار ًا يجري تطبيقها على مراحل.
يف جمال الأمن ،يكمن هدف معادن الرئي�سي يف
حماية املوظفني والأ�صول املادية .وتعمل �إدارة ال�سالمة
والأمن ال�صناعي بالتن�سيق التام مع الهيئة العليا للأمن
 02-01جميع مرافق عملياتنا
تخ�ضع ملراجعة �إجراءات
ال�سالمة �شهري ًا
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تشمل أولويات
أعمالنا لعام 2014
االفتتاح التجاري
للمصهر ،والتوسع
جغرافي ًا في األسواق
المستهدفة،وترسيخ
سمعتنا كأفضل
شركة في مجالها.
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ال�صناعي -الهيئة ّ
املنظمة للأمن ال�صناعي وال�سالمة
يف اململكة العربيةال�سعودية -بهدف تب�سيط عمليات
املوافقة على �إجراءات الأمن وال�سالمة يف املواقع.
وتتبع الهيئة العليا للأمن ال�صناعي معايري �صارمة يف
جماالت ال�سالمة والأمن ،وهي معايري حتر�ص �إدارة
ال�سالمة والأمن ال�صناعي على االلتزام بها للت�أ ّكد من
توافق جميع عملياتنا مع القوانني املو�ضوعة .وقد �ساعد
هذا الأمر على تخفي�ض متو�سط املراجعة الأمنية ووقت
التخلي�ص يف م�شاريعنا بن�سبة و�صلت �إىل  .%60وكنا
التو�سع
قمنا ب�إدارة ع�شرة م�شاريع �أمنية لت�سهيل عملية ّ
يف عام 2013م.
ً
جتتمع جلان �إدارة ال�سالمة �شهريا يف مناجمنا
ملراجعة �إجراءات ال�سالمة .ويجري ترتيب اجتماعات
يومية ملناق�شة�آخر امل�ستجدات واحلوادث الطارئة،
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والأخطاء التي كادت حتدث ،وما يتعلق باملتع ّهدين
وامل�سائل التي تك�شف عنها عمليات التفتي�ش.
كذلك ّ
ننظم حمالت دور ّية لل�سالمة تتناول ق�ضايا
مع ّينة ذات �صلة ،وت�شتمل على حما�ضرات ون�شاطات
تدريب ّية �أخرى.
الت�صدي لها
احلوادث و�آليات
ّ
حت�سن معدل تكرار �إ�صابات الوقت
يف عام 2013مّ ،
املُهدر �إىل  0.05بعد �أن كان  0.20يف عام 2012م.
ّ
مت ت�سجيل ت�سعة حوادث يف قطاع ال�سالمة وال�صحة:
حالتي �إ�صابة وقت ُمهدر و�سبع حاالت عالج طبي.
ْ
كما عملت فرقنا بجهد للتخفيف من �أثر احلوادث،
التي نحر�ص على التع ّلم منها با�ستمرار التّخاذ تدابري
ت�صحيحية.
كذلك نعمل على اتّخاذ تدابري جديدة لتعزيز
قدرتنا على اال�ستجابة حلاالت الطوارئ .وتر ّكز خطط
اال�ستجابة حلاالت الطوارئ على ا�ستباق حدوث
الكوارث الطبيعية واحلوادث التي قد ت�ؤ ّدي �إىل حاالت
وتعرف خطط الطوارئ امل� ّؤ�س�ساتية �أطر ًا
طوارئَ .
لتحديد حاالت الطوارئ املحتملة واحلوادث التي تنطوي
تهدد الأمن وال�صحة وال�سالمة ،ثم تقوم
على خماطر ّ
بو�ضع �آلية لال�ستجابة لها.

م�ؤ�شّ رات الأداء الرئي�س ّية

عدد احلوادث البيئية املبلَّغ عنها
الهدف� :صفر يف العام
الأداء احلايل2 :
م�ستوى التم ّيز يف جمال البيئة وال�صحة وال�سالمة
الهدف 3.5 :بحلول عام  2018م
الأداء احلايل :غري متوافر
معدل تكرار �إ�صابات الوقت املُهدر
ّ
الهدف 0.17 :يف عام  2014م
الأداء احلايل� 0.05 :إ�صابات لكل �شخ�ص يف ال�ساعة
عدد الوفيات
الهدف� :صفر �سنوي ًا
الأداء احلايل� :صفر يف عام  2013م

02

معايري بيئية جديدة
نحن ندرك �أن التعدين ميكن �أن يو ّلد ت�أثري ًا كبري ًا على
البيئة وال ميكن ل ّأي �شركة عاملة يف حقل املعادن �أن
حتقّق منو ًا �سريع ًا من دون الت�أثري على البيئة .لكننا
ندعم طموحات من ّونا من خالل االلتزام بحماية البيئة
والتقليل من الت�أثري البيئي ال�سلبي لأن�شطتنا ،واتّخاذ �أقوى
الإجراءات لر�صد هذا الت�أثري واحل ّد منه.
تهدف �إدارة البيئة املركزية �إىل الذهاب �أبعد من
االمتثال التنظيمي للتحقّق من �أن �سري عمليات و�أعمال
يتم وفق ًا للمعايري البيئية الدولية .ونحن
�شركة معادن ّ
ن�سعى �إىل حت�سني �أدائنا البيئي ب�شكل م�ستم ّر ،حيث
متخ�ص�صة وتقنيات رائدة و�أنظمة قوية
ن�ستثمر يف بحوث
ّ
ل�ضمان الرتجمة العملية لهذا االلتزام( .اقر�أ عن جتربة
“ت�سخري الطبيعة لتنقية املخلفات ال�سائلة” يف هذا الق�سم
من التقرير).
يف عام 2013م ،قمنا بتكليف خمت�ص خارجي للبدء
يف ح�ساب �أو حتديد الب�صمة البيئية لدينا ،و�أنهينا
املرحلة اال�ستطالعية لهذا امل�شروع .و�سوف يعمل امل�شروع
على تقييم متطلبات �أن�شطتنا من البيئة احليوية �.إذ
ال�ستهالك املوارد وبيانات
تنتج الب�صمة قاعدة �أ�سا�سية
ِ
االنبعاثات ،وهو ما ُيتيح لنا و�ضع �أهداف للتح�سني .و�سوف
يكتمل امل�شروع بحلول نهاية عام 2014م.
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٪97,3
نسبة (معادن) في
مؤشر البيئة

٪25
انخفاض في
اإلصابات المسجّ لة
منذ عام 2012
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سوف يعمل تحليل
البصمة على قياس
الطلب الواقع على
المحيط الحيوي
لعمليا تنا

407

دورة تدريبية للسالمة
في جميع مواقع شركة
معادن تغطي :تحليل
السالمة الوظيفية ،
تحليل األسباب الجذرية،
التعرف على المخاطر،
السلوك اآلمن ،والقيادة
الدفاعية

ويت�ض َّمن نظام �إدارة معلومات البيئة وال�صحة
وال�سالمة عدد ًا من املعايري والتي تعالج املخاوف
البيئية .ومتّت بلورة الدفعة الأوىل من هذه املعايري
والتي حتدد نوعية املياه وتنظم �إدارة النفايات يف
يتم تنفيذها ب�شكل كامل يف عام
عام 2013م على �أن ّ
2014م ،كما بد�أ �إعداد الدفعة الثانية من املعايري يف
الن�صف الثاين من عام 2013م ،وهي تتع ّلق ب�إدارة
انبعاثات الهواء والت� ّأهب حلاالت الطوارئ البيئية.
وكنا قد �أطلقنا عام 2010م بطاقة الأداء البيئي
امل� ّؤ�س�ساتي ،وم�ؤ�شّ رات الأداء الرئي�س ّية البيئية.
وت�ستخدم �إدارة البيئة يف �شركة (معادن) بطاقة
الدرجات وم�ؤ�شّ رات الأداء الرئي�س ّية لقيا�س الأداء
ويتم �إبالغ
البيئي ملواقعنا ،ولإحراز ّ
تقدم ملمو�سّ .
الإدارة العاليا �شهري ًا عن م�ؤ�شَ رات الأداء الرئي�س ّية
هذه.
وعلى امل�ستوى املح ّلي ،ف�إن مديري املنجم م�س�ؤولون
عن م�ؤ�شّ رات الأداء الرئي�س ّية البيئ ّية ملواقعهم.
يتم تزويدهم بتحديثات �شهرية ،ويتم ت�صنيف
لذاّ ،
ً
النتائج وفقا لاللتزام ،والأداء ،والتوعية والتدريب
يف م�ؤ�شّ ر بيئي �شامل ،بحيث تعطى درجة لكل موقع,
ول�شركة معادن ككل .لقد حقّقنا وجتاوزنا هدفنا
بت�سجيل  ٪ 97على امل�ؤ�شّ ر عام 2013م (الدرجة بلغت
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بال�ضبط  ،)٪ 97.3وهدفنا لعام 2014م هو الو�صول
�إىل  %97.5يف املئة.
ول�ضمان حتقيق هذه الإجنازات نقوم -قبل �أن
يتم تطوير موقع جديد -بتقييم الأثر البيئي املحتمل
ّ
ّ
م�ستقل يعالج
للم�شروع .ويتولىّ هذه امله ّمة خمت�ص
ق�ضايا مثل جودة الهواء واملياه� ،إدارة النفايات
والتل ّوث ال�ضو�ضائي .وت�شمل املواقع اجلديدة التي
متّت تغطيتها عام 2013م م�شروع وعد ال�شمال،
التو�سع يف �إنتاج الفو�سفات يف ر�أ�س اخلري،
وم�شروع
ّ
وتقييم مواقع مناجم الذهب اجلديدة يف ال�سوق
والدويحي .كما ندير عمليات التدقيق املنتظمة
ملرافق الت�شغيل و�إجراء املقابالت ال�شخ�صية
وتدريب ّ
موظفينا عرب الإنرتنت حول الق�ضايا البيئ ّية
الرئي�س ّية .و�أجرينا يف هذا الإطار مراجعة بيئية,
ونفّذنا �ست مبادرات للتوعية والتدريب خالل العام.
مل تتع ّر�ض �شركة معادن ل ّأي عقوبات بيئ ّية من
الهيئات التنظيمية يف عام 2013م .ويف هذا الإطار
قمنا ب�إعداد  407دورة تدريبية لل�سالمة يف جميع
مواقع �شركة معادن تغطي :حتليل ال�سالمة الوظيفية
 ،حتليل الأ�سباب اجلذرية  ،التعرف على املخاطر،
ال�سلوك الآمن ،والقيادة الدفاعية.
مع ذلكّ ،مت ت�سجيل حادثتني بيئ ّيتني طفيفتني يف ر�أ�س اخلري.
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26

مليون ريال سعودي
توفير ناتج عن نظام
ادارة مياه الصرف
الصحي

خالل ال�سنة املا�ضية ،نالت ال�شركتان التابعتان
ل�شركة معادن�« :شركة معادن للذهب ومعادن
�شهادتي جودة:
الأ�سا�س» و«�شركة املعادن ال�صناعية»
ْ
( )14001 ISOو( .)18001 OHSASوكانت
�شركة معادن للفو�سفات قد ح�صلت على ال�شهادة يف
وقت �سابق.

طريقة طبيعية لتنظيف مياه
الصرف الصحي

يف مايو 2013م� ،أعل ّنا عن انتهاء ت�صميم �أول نظام يف
اململكة العربية ال�سعودية لإدارة مياه ال�صرف ال�صحي
يف الأرا�ضي الرطبة ،وذلك يف م�شروع الأملنيوم يف ر�أ�س
اخلري .لقد ّمت ت�صميم وهند�سة هذا النظام الفريد من
قبل �شركة “�ألكوا” لتكرار العمليات الفيزيائية والكيميائية
والبيولوجية للأرا�ضي الرطبة الطبيعية ،وهو يجمع ّ
وينظف
مياه ال�صرف ال�صحي وال�صناعي دون ا�ستخدام املواد
الكيمائية ،كما يزيل الروائح.
�سوف يق ّلل هذا النظام الرائد حجم الطلب على املياه
بحوايل مليوين جالون �أو  7,5مليون لرت يومي ًا ،مو ّفر ًا �أكرث
من  26مليون ريال �سعودي ( 7ماليني دوالر �أمريكي)
يف �إمدادات املياه العذبة �سنوي ًا .وبالإ�ضافة �إىل الفوائد
البيئية ،ف�إن النظام اجلديد �ألغى �أي�ض ًا احلاجة �إىل ما
يقدّر بـ�ألف طن من ال�صلب ل�صنع �أنابيب وخزّانات .ونحن
�سعداء ب�أنّ هذه التقنية باتت ت�ؤخذ الآن يف االعتبار يف
تطبيقات �أخرى عرب اململكة العربية ال�سعودية.
تتم �إعادة ا�ستخدام املياه النظيفة يف عملية الت�صنيع
ّ
ي�ضم املج ّمع م�صفاة ،وم�صهر ًا
ّ
وللري يف ر�أ�س اخلري حيث ّ
وم�صنع ًا للدرفلة.

02
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 01مبادرات التنوع
البيولوجي لتخفيف الأثر
البيئي يف مهد الذهب
 03-02تنقية و�إدارة
ا�ستهالكنا للمياه هو جزء
رئي�سي من ا�سرتاتيجيتنا
البيئية
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المسؤولية االجتماعية
ُر�سمت �سيا�سة امل�س�ؤولية االجتماعية ل�شركة معادن على نحو
ي�ضمن �أن تتولد عن م�ساهمتنا يف االقت�صاد ال�سعودي فر�ص
حقيقية للمجتمعات القائمة يف مناطق التعدين وال�صناعات
التحويل ّية اخلا�صة بنا .فنحن نرى �أن عالقاتنا مع املجتمعات
املحلية حا�سمة يف مه ّمتنا الوطنية ور�سالتنا لدعم التنمية
واخلطط التنموية .فثقة املجتمعات املحل ّية واحت�ضانها لنا
م�س�ألة ذات �أهم ّية حيو ّية لأنها متنح �شركة معادن “رخ�صة
اجتماعية “ للعمل والنمو.
لقد ّمتت �صياغة �سيا�ستنا للم�س�ؤولية االجتماعية عام
2012م ،وهي حتدّد م�س�ؤول ّيتنا جتاه املجتمعات املحلية
والإجراءات التي �سوف نتّخذها ل�ضمان عالقات جيدة مع
حميطنا الإن�ساين هذا.
يف عام 2013م ،انتهينا من و�ضع �إطار م�شاركتنا املجتمع ّية
وتقييم ع�شرة مواقع وفق معايري حمدّدة .و�أعقب هذا و�ضع

 01فريق من موظفي
معادن يف زيارة مل�ست�شفى
مدينة امللك فهد الطبية
يف الريا�ض �أثناء احتفاالت
العيد
 02التعليم هو مفتاح
التنمية والنمو
� 03إ�سكان موظفي ر�أ�س
اخلري
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خطط للم�شاركة املجتمع ّية املحلية ملواقعنا ،مع حتديد املناطق
التي حتتاج �إىل حت�سني .فقمنا بر�صد ا�سرتاتيجية تنموية
حملية لوعد ال�شمال .كما �أجنزنا تثبيت معايري امل�شرتيات
املحل ّية يف عقود املو ّردين .و�سوف يقوم فريق اال�ستدامة لدينا
املخ�ص�صة لإدارة م�شاريع رائدة على امل�ستوى
بت�ضمني املوارد
َّ
الوطني يف �إطار دعم خطط التنمية احلكومية و�سيا�سة
معادن ،بينما مت ّكن املناجم من متويل حلول حمل ّية مبتكرة
ملعاجلة ق�ضايا املجتمع على �أر�ض الواقع.
اال�ستثمار يف احتياجات املجتمع
ث ّمة عن�صر مهم يف تطوير عالقات جيدة مع املجتمعات
املحل ّية يتمثل يف حتديد احتياجاتها اخلا�صة ،بحيث ميكن
ن�شجع ال�شركات
ال�ستثمارنا ودعمنا �أن ُيحدثا فرق ًا؛ فنحن ّ
التابعة لنا على جعل اال�ستثمار يف خدمة املجتمع املحيط
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نعتقد أن عالقاتنا مع
المجتمعات المحلية
تلعب دورا ً حاسم ًا في
مهمتنا المتمثلة
بدعم التنمية وخطط
النمو لدينا.
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جزء ًا �أ�سا�سي ًا من التزاماتها.
يف عام 2013م ،ا�ستثمرنا ما جمموعه  3,5مليون ريال
�سعودي (حوايل مليون دوالر �أمريكي) يف املجتمعات املحلية
القريبة من عملياتنا .ويقوم مديرو موقعنا بتنفيذ الربامج
الأكرث مالءم ًة و�ضرور ًة للمنطقة.
على �سبيل املثال ،تو ّفـر مناجمنا يف اجلالميد
وال�صخيربات وبلغة مياه ًا للقرى املحلية – وهو احتياج
حيوي للنا�س يف هذه املناطق .وقد ا�ستثمر منجم الأمار ما
جمموعه � 750ألف ريال �سعودي (� 200ألف دوالر �أمريكي)
يف خدمة املجتمع املحلي ،مبا يف ذلك �إن�شاء عيادة �صحية،
وتعزيز الريا�ضة يف املدار�س ,وتنظيم دورات توعوية ثقافية
لل�س ّكان املحل ّيني.
كما ا�ستثمرنا يف منجم البعيثة  1,5مليون ريال �سعودي
(� 400ألف دوالر �أمريكي) مل�ساعدة �أبناء املجتمعات املحلية
على تع ّلم اللغة الإجنليزية ،والتي غالب ًا ما تكون �أحد �شروط
االنت�ساب للح�صول على املزيد من التعليم وفر�ص العمل يف
اململكة العربية ال�سعودية ،و ّمت تنظيم ما جمموعه ع�شرة
ف�صول يف ثالثة مواقع يف منطقة الق�صيم ،حيث يقع منجم
البعيثة.
ً
ّ
لقد مكنت املبادرة � 139شخ�صا من التخ ّرج بلغة
حت�سن كبري يف املهارات اللغوية
�إجنليزية �أ�سا�س ّية ،مع ّ
للكثري منهم .و�أحدث الربنامج فرق ًا يف قدرة ال�س ّكان
املحل ّيني على موا�صلة التع ّلم ،ومزاولة املهن.
التزام طويل الأجل
ندرك �أن �إ�شراك املجتمع املحلي هو مه ّمة طويلة الأمد،
نوحد �أن�شطتنا
ون ح ن ملتزمون يف ذلك .لذا� ،سوف ّ
اال�ستثمارية املجتمع ّية يف عام 2014م وما بعده ،ون�ضع
مبادئ توجيهية وا�ضحة ل�ضمان �أن تعود ا�ستثماراتنا ب�أكرب
فائدة ممكنة على املجتمعات املحل ّية.
ر�سخت �شركة معادن االعتبارات االجتماعية والبيئ ّية
لقد ّ
يف جميع مناحي دورة التعدين ،من الت�صميم النظري �إىل
التنفيذ العملي ،وحتى بعد �إغالق املنجم .ونحن ملتزمون
ب�إدارة املخاطر االجتماعية والبيئ ّية طوال هذه العملية
الإنتاجية.
ً
وباعتبارنا �شركة تعدين جديدة ن�سبيا ،ف�إنه مل تُتح
لنا حتى الآن الفر�صة الكافية لتقييم الآثار يف املرحلة
„الالحقة” من العمليات .مع ذلك ،نحن ملتزمون مببادئ
التنمية امل�ستدامة التي ت�شمل �إغالق املنجم والتن ّوع
البيولوجي وتخطيط ا�ستخدام الأرا�ضي.
�إن �شركة معادن ب�صدد �إن�شاء نظام �إدارة للم�س�ؤولية
االجتماعية للإ�شراف على �أدائنا على هذا ال�صعيد بحيث
يتما�شى ب�شكل وثيق مع �أف�ضل املمار�سات الدولية املتبعة،
مبا فيها معيار التزام امل�ساهمني ( ،)AA 1000واملعايري
الدولية للأداء املايل لل�شركات وغريها .وهذا النظام هو
ليتم تنفيذه يف عام
حالي ًا يف مرحلة جتريبية ملدة عام واحد ّ
2014م.

3,5

قمنا باستثمار 3.5
مليون ريال سعودي في
المجتمعات المحلية
القريبة من عملياتنا.
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 01دعمنا للمجتمعات
يتحدد بنا ًء على حاجة
النا�س الذين يقطنون حول
مواقع �أعمالنا

01

إطار المسؤولية
االجتماعية يوجه
أعمالنا لالعتماد
على نهج متكامل
إلشراك المجتمعات
المحلية.

تقدمنا
قيا�س ّ
ي�ش ّكل �إطار امل�س�ؤولية االجتماعية بو�صلة حتدد اتجّ اه اعتماد
نهج متكامل لالنخراط يف املجتمعات املحل ّية .وهو يح ّدد
توقعات �شركة معادن من ال�شركات التابعة لها ،مق ّدم ًا خط ًا
�إر�شادي ًا ملبادرات �إ�شراك املجتمع املحلي يف �أعمالنا ،والتي
من �ش�أنها �أي�ض ًا امل�ساعدة على حت�سني الإنتاج.
ويح ّدد الإطار خم�سة م�ستويات خمتلفة لعملية �إ�شراك
املجتمع املح ّلي ،تعتمد على  27معيار ًا من �إعداد الرابطة
الدولية للم�شاركة العامة .ولك ّل م�ستوى �سل�سلة من م�ؤ�شرات
الأداء التي تتيح لنا قيا�س التق ّدم الذي �أحرزناه.
هدفنا يف معادن هو الو�صول اىل امل�ستوى �( 3شارك) يف
جميع عملياتنا بحلول نهاية عام  ,2017ويف مواقع التعدين
�سوف يتحمل املديرون م�س�ؤولية م�ستوى التطور اخلا�ص
بعملياتهم .وهذا امل�ؤ�شر ي�شكل جزء ُا من تقييم �أدائهم.
التقدّ م يف عام 2013م
يف �أبريل ومايو من عام 2013م� ،أجرينا تقييمات حول �إطار
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امل�شاركة املجتمع ّية يف ع�شرة مناجم ،حيث ق�ضينا يومني �إىل
ثالثة �أيام يف كل موقع لفهم الأنظمة والأن�شطة ب�شكل ميداين
مبا�شر .وقمنا بدرا�سة الو�ضع احلايل لك ّل منجم قيا�س ًا على
الإطار املذكور ،ف�أجرينا تقييم ًا للمخاطر ولت�أثري الق�ضايا
الرئي�سية ،مبا يف ذلك :الو�صول �إىل املجتمعات املحلية على
الأر�ض ،التوظيف ،ق�ضايا العمل و�سل�سلة التوريد ،البنية
التحت ّية واال�ستثمار املجتمعي.
�سجلت كافة املواقع درجات تراوح بني
ووفق ًا لتقييمناّ ،
امل�ستوى ( 1ب ّلغ) وامل�ستوى ( 2ا�ست�شر) .وعلى الرغم من �أن
ي�سجل نتائج جيدة يف عنا�صر حمدّدة يف هذا
بع�ض مناجمنا ّ
الإطار (على �سبيل املثال ،منجم اجلالميد لديه �سجل ج ّيد يف
التوظيف املح ّلي)� ،إ ّال �أن تقدّمها عرب جميع م� ّؤ�شرات �إ�شراك
املجتمع املح ّلي ال يزال غري متنا�سق.
وحالي ًا ،لدى كل موقع خطة لإ�شراك املجتمع املح ّلي تتطلبّ
تعيني مقايي�س �أ�سا�س لأن�شطة هذا املجتمع ،وحتديد جماالت
التح�سني من اليوم حتى عام 2017م ،الذي نتو ّقع �أن يتح ّقق فيه
امل�ستوى �( 3شارك) .على �سبيل املثال:

معادن :بناء التم ّيز

خم�سة م�ستويات لل�شراكة املجتمعية

بَ ِّلغ

استشر

شارك

تعاون

4

فوض

أهداف الشراكة
المجتمعية

لتزويد املجتمع املحلي
مبعلومات متوازنة
ومو�ضوعيةمل�ساعدته
يف فهم امل�شاكل
واخليارات والفر�ص
و� /أو احللول.

للح�صول على ردود
املجتمع املحلي على
التحليالت ،واخليارات
و � /أو القرارات.

للعمل ب�شكل مبا�شر
مع املجتمع املحلي يف
جميع املراحل ل�ضمان
معرفة وفهم كافة
تطلعاتهم وخماوفهم
العامة ب�شكل م�ستمر.

للدخول يف �شراكة مع
املجتمع املحلي يف
كل جانب من جوانب
القرار ,مبا يف ذلك
تطوير اخليارات,
وحتديد احللول املف�ضلة.

لتمكني املجتمع املحلي
من اتخاذ القرار
النهائي

وعد للمجتمع

�سنبقيكم على اطالع

�سنبقيكم على اطالع،
ون�أخذ بعني االعتبار
كافة خماوفكم ,ونقدم
لكم ردود الأفعال حول
ت�أثري املجتمع املحلي
يف �صياغة القرار.

�سنعمل معكم على
�ضمان �أن اهتماماتكم
وتطلعاتكم قد انعك�ست
مبا�شرة يف خيارات
التطور
وتوفري ردود الأفعال حول
ت�أثري املجتمع املحلي يف
�صياغة القرار.

نتطلعال�ست�شارتكم
مبا�شرة من �أجل
ابتكار احللول التي
تت�ضمن اقرتاحاتكم
وتو�صياتكم يف �صناعة
القرار �إىل �أق�صى حد
ممكن.

�سننفذ ما تقررون.

1

2

3

5

أ�شرك) يف جميع عملياتنا بحلول نهاية عام  ,2017ويف مواقع التعدين �سوف يتحمل املدراء م�س�ؤولية م�ستوى
هدفنا يف معادن هو الو�صول اىل امل�ستوى ِ �( 3
الن�ضج اخلا�ص بعملياتهم .وهذا امل�ؤ�شر ي�شكل جزء ُا من تقييم �أدائهم.

•�سوف ّ
تنظم مناجم الغزالة والزبرية زيارة للمواقع
للمواطنني املح ّليني الرئي�س ّيني ،وللتالميذ املح ّليني
ومد ّر�سيهم.
•�سوف ُيط ّبق منجم اجلالميد نظام �إدارة ال�شكاوى،
ويدعم عملية جتديد املدر�سة الثانوية يف املنطقة.
•�سوف ي�ستكمل منجم مهد الذهب تطوير مركز اجتماعي
لل�س ّكان املح ّليني.
�سوف نقوم مبتابعة عمليات تقييم املوقع خالل عام 2014م
ل�ضمان �إحراز تقدّم يف خطط �إ�شراك املجتمع املح ّلي.
اال�ستفادة من �سل�سلة التوريد
لقد اتّخذنا تدابري ف ّعالة لال�ستفادة من �سل�سلة التوريد على
نحو ي�ضمن �إفادة املجتمعات املحل ّية من �أن�شطة امل�شرتيات
التي نقوم بها .كما نحر�ص على تزويد املواطنني ال�سعود ّيني
بالتدريب الالزم لتمكينهم من احل�صول على وظائف مع
موردينا.
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لتن�ص
وقمنا يف عام 2013م بتحديث �سيا�سة التعاقد ّ
على �ضرورة ح�صول كل مو ّرد على احل ّد الأدنى من
الت�صنيف الأخ�ضر� ،ضمن برنامج « نطاقات» ال�سعودي،
الذي �أطلقته وزارة العمل ال�سعودية عام 2011م من �أجل
دعم �أهداف برنامج توطني الوظائف ال�سعودي.

معادن :بناء التم ّيز

 01يتلقى املواطنون
ال�سعوديون التدريب على
القيام بجميع املهام يف
كافة جماالت التوريد

٪67
حصة اإلنفاق على
المشتريات المحلية

5,4

01

إعطاء األولويّة للموردين المحليين
في وعد الشمال

01 Any chance of

?relevant photo

تن�ص عقود املو ّردين يف وعد ال�شمال
ّ
على الآتي:
يتم �إنفاق  %10من قيمة العقد على �سلع
•�أن ّ
وخدمات حمل ّية (�ضمن املنطقة).
•�أن يكون  %12من ّ
موظفي املو ّردين من �أبناء
املنطقة نف�سها (بالإ�ضافة �إىل متط ّلبات
ال�س ْعودة).
َ
ومع تطور القدرات وتنامي االقت�صاد� ،ست�ستم ّر معادن
يف اال�ضطالع مبتط ّلبات امل�شرتيات املحل ّية والتوظيف.

مليون ريال قيمة
العقود المحلية

امل�شرتيات املحل ّية
تلتزم معادن� ،أي�ض ًا ،بدعم املو ّردين املحل ّيني كلما �سنحت
الفر�صة ،وذلك من خالل �إعطائهم الأولوية على غريهم
امل�سجلني
من املناف�سني .ونعني باملو ّردين املحل ّيني� ،أولئك ّ
يف اململكة العربية ال�سعودية .وت�شتمل ا�سرتاتيجية معادن
للم�شاركة ،والتي ّ
مت االنتهاء من و�ضع اللم�سات الأخرية
عليها يف عام 2013م ،على جوانب ثالثة هي :امل�شرتيات
وال�س ْعودة ،والتنمية املجتمع ّية.
املحل ّيةَ ،
�إن ا�سرتاتيجية معادن للم�شاركة هي خطة م�ؤ ّلفة من
ثماين نقاط ت�ضع الأطر اخلا�صة باال�ستدامة ،وت�شمل
بناء القدرات ،و�إ�شراك املجتمع ،وعملية تخطيط و�إدارة
بيئية م�ستدامة ،و�شبكة اجتماعية �آمنة ،وت�شجيع تطوير
االقت�صاد املح ّلي واال�ستثمار.
تنفق معادن حوايل  %67من ميزانية م�شرتياتها على
�شراء منتجات وخدمات من مو ّردين �سعود ّيني .ففي عام
2013م ،و ّقعنا عقود ًا مع  935مو ّرد ًا حم ّلي ًا ،و�أنفقنا حوايل
 5.4مليار ريال ( 1.44مليار دوالر) مقارن ًة ب ـ  3.2مليار
ريال ( 860مليون دوالر) يف عام 2012م.
كما �أننا ن�شرتط من �أجل �شراء �أكرث من  40منتج ًا
حم ّدد ًا �أن يكون م�صدر هذه املنتجات من املنطقة التي
ل�ضم
تقع فيها �أعمالنا .وقد قمنا ببذل جهود متم ّيزة ّ
ال�شركات املحل ّية �إىل قائمة مو ّردينا ،عرب دعوتهم
للت�سجيل معنا .وتق ّدم معادن الدعم له�ؤالء من خالل
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دورات تدريب ّية حول ال�سالمة ،و�إعداد العرو�ض ،و�إدارة
املخازن وغريها من املهارات التي ت�ساعدهم على تلبية
احتياجات م�شرتياتنا الدقيقة.

معادن :اال�ستك�شاف ،املوارد واالحتياطيات

القسم

03
االستكشاف ،الموارد
واالحتياطيات

استثمرنا بقوة الستكشاف الموارد المعدنية في المملكة؛ مدعومين بما يتوفر
لدينا من طاقة وتقنية ومعرفة .ويجري تقييم الموارد واالحتياطيات بطريقة جديدة،
تتوافق والمعايير العالمية.
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معادن :اال�ستك�شاف ،املوارد واالحتياطيات

االستكشاف:
تأمين المستقبل
تتلخ�ص املهمة الرئي�سية لفريق اال�ستك�شاف لدى (معادن)
يف م�ساعدة ال�شركة على حتقيق ر�ؤيتها اال�سرتاتيجية التي
تتلخ�ص با�ستك�شاف وتقييم م�صادر جديدة الحتياطيات
اخلامات،نتمكن من خاللها من بناء �شركة تعدين على
م�ستوى عاملي ،وكذلك مل نتمكن من خاللها تعوي�ض تراجع
احتياطياتنا بفعل �أن�شطة التعدين القائمة.
تعتمد ا�سرتاتيجية (معادن) طويلة الأجل للنمو واال�ستدامة
على التنقيب ال�ستك�شاف وت�أمني احتياطيات جديدة وذلك
لتوفري خيارات التطوير والنمو لأعمالنا القائمة واجلديدة.
وللقيام بذلك ،كثفت (معادن) جهودها يف جمال ا�ستك�شاف
خامات يف مناطق جديدة غري م�ستك�شفة يف عام 2013م،
كما نعمل على م�ضاعفة تلك الأن�شطة يف عامي ٢٠١٤م و
2٠١٥م.
تت�صدر �سالمة طواقم العمل �سلم �أولوياتنا ،لذلك ن�ستمر
يف تطوير برنامج ال�سالمة اخلا�ص بـ(معادن) من �أجل ن�شر
ثقافة ال�سالمة ومتكني فرقنا من القيام بعملها .وت�ساعد
التدريبات يف جمال الإ�سعافات الأولية والقيادة الدفاعية
على حماية �صحة و�سالمة موظفينا ،مدعومة مببادرات

جديدة ت�شمل متابعة الآليات واملركبات العاملة يف مواقع
نائية يف ال�صحراء عرب الأقمار ال�صناعية.
بالإ�ضافة للحقول اجلديدة ،يعمل قطاع اال�ستك�شاف
على درا�سة املواقع املحيطة مبناجمنا القائمة لتقييم فر�ص
تنويع الأن�شطة �سواء يف الفو�سفات �أوالبوك�سايت �أوالذهب �أو
النحا�س �أو املغني�سيوم.
ويت�ألف فريق اال�ستك�شاف يف (معادن) من �أكرث من
 110من املوظفني الدائمني وي�شكل ال�سعوديون ما ن�سبته
 %65منهم .كما قمنا بتوظيف علماء جيولوجيني من ذوي
اخلربة يف عام 2013م مل�ساندة فريقنا احلايل وت�سريع
عملية التو�سع يف برنامج اال�ستك�شاف يف املناطق التابعة لنا.
وتطبق (معادن) برنامج تدريب مهني ،نعمل من خالله على
تطوير مهارات وقدرات فريق عملنا.
ويعك�س حجم ونطاق ميزانية برنامج اال�ستك�شاف التزام
ال�شركة الرا�سخ بالتنمية امل�ستدامة طويلة الأجل يف �صناعة
املعادن يف ال�سعودية .فقد ارتفع جمموع حجم الإنفاق على
�أعمال اال�ستك�شاف واحلفر يف عام 2013م �إىل  164مليون
ريال �سعودي (حوايل  44مليون دوالر) ،بزيادة مطردة عن

02

 57التقرير ال�سنوي  2013لـ معادن

� 01أحد مناجم الذهب
يف مهد الذهب حيث
بد�أت عمليات احلفر قرب
املنجم
� 02إحدى من�صات الهواء
الرئي�سة امل�ستخدمة
ال�ستك�شاف الذهب
وروا�سب البوك�سايت
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 01جمع عينات للتحاليل
املخربية
� 02شاحنات ثقيلة تعمل يف
موقع بلغة
01

حجم ونطاق ميزانية
وبرنامج االستكشاف
يعكسان التزام
الشركة القوي للنمو
المستدام طويل
المدى لصناعة التعدين
في المملكة العربية
السعودية

عام  .2012و�أكمل فريق اال�ستك�شاف حفر  154.000مرت،
وقام بجمع  200.000عينة �ضمن الربامج اجليوكيميائية
الإقليمية ،وامل�سوح اجليوفيزيائية املحمولة جوا على طول
 44.000كلم .ويف �إطار مت�صل ،قمنا بتوظيف تقنيات
ا�ستك�شاف �إقليمي حديثة �أظهرت لنا �أهداف ًا عديدة
لدرا�ستها ومتابعتها يف عام .2014
�شمل برنامج اال�ستك�شاف يف 2013م عدد ًا من امل�شاريع
يف جماالت الفو�سفات ،والبوك�سايت ،والذهب ،والنحا�س،
واملغني�سيوم ،مبا يف ذلك:
•برنامج ا�ستك�شاف �إقليمي �سريع وا�سع النطاق
حلقول جديدة للذهب ومعادن الأ�سا�س ،ي�شمل
م�ساحة  50.000كيلومرت مربع �ضمن تراخي�ص
اال�ستك�شاف يف الدرع العربي.
•برنامج امل�سوح اجليوفيزيائية املحمولة جو ًا على
طول  44.000كلم� ،ضمن رخ�ص اال�ستك�شاف يف
الدرع العربي ،لفح�ص موارد النحا�س امل�شابهة
ملنجم احلجار.
•ابتداء �أعمال احلفر العميق بالقرب من مناجم
الذهب يف الأمار ومهد الذهب بهدف ا�ستك�شاف
م�صادر جديدة.
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•حفر ا�ستخراج ملوارد الفو�سفات يف اجلالميد و�أم
وعال والقريبة من رخ�ص التعدين يف اجلالميد
واخلرباء.
•برنامج حفر ا�ستخراج للموارد يف منطقة الزبرية
القريبة من منجم البوك�سايت اجلديد يف البعيثة.
•حفر ا�ستخراج املوارد متهيد ًا لدرا�سة اجلدوى يف
املن�صورة وم�سرة و�أم نعام وو�سيمة ،على �أ�سا�س
درا�سة ما قبل اجلدوى.
•عملية تقدير املوارد اخلا�صة ب�إمكانات الذهب يف
�شعبة.
•حفر ا�ستخراج املوارد يف م�شروع جبل رخام
للمغني�سيوم بالقرب من منجم الغزالة للمغني�سيوم.
مما ال�شك فيه �أننا �سنواجه العديد من التحديات
يف مهمتنا� ،إال �أننا على ثقة بقدرة وكفاءة فريق عمل
اال�ستك�شاف لدينا ،وهو فريق ميتلك القدرات ،والإمكانات،
والو�سائل وامليزانية الالزمة ملواجهة متطلبات �أهدافنا
اال�سرتاتيجية الواعدة.

معادن :اال�ستك�شاف ،املوارد واالحتياطيات

Section 01

الموارد المعدنية
واحتياطيات الخام
تلتزم (معادن) بربنامج م�ستمر يهدف لتو�سيع حمفظة
مواردها املعدنية احتياطياتها من اخلام ،وذلك من خالل
ا�ستك�شاف املواقع اجلديدة � -ضمن مناطق رخ�ص اال�ستك�شاف
 واملناطق املحيطة باملناجم ،والقيام بدرا�سات جدوى مل�شاريعحمتملة ،و�أي�ض ًا احلفر يف املناجم ال�ستك�شاف فر�ص تعزيز
احتياطياتنا احلالية.
يف عام 2013م ،قامت (معادن) بعمليات ا�ستك�شاف
للذهب ومعادن الأ�سا�س يف مناطق جديدة� ،ضمن رخ�صها
لال�ستك�شاف يف الدرع العربي وعمليات حفر لتقييم املوارد
�ضمن رخ�صة اجلالميد و �أم وعال للفو�سفات وم�شاريع الذهب
يف املن�صورة وم�سرة والرجم ،ورخ�صة ا�ستك�شاف البوك�سايت
املعدين يف املنطقة الو�سطى يف الزبرية ،والبحث عن
املغني�سيوم يف جبل رخام .كما قامت فرق ا�ستك�شاف املناجم
ب�أعمال حفر لتحديد املوارد الإ�ضافية يف م�شاريع مناجم
الذهب والفو�سفات والبوك�سايت القائمة.
02

تتجه (معادن) لتوئمة معايري تقاريرها الأ�سا�سية لتقديرات
املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام مع املعايري الواردة
يف القانون الأ�سرتايل للإبالغ عن نتائج التنقيب واملوارد
املعدنية واحتياطيات اخلام لعام  .)JORC( 2012وقانون
( )JORCهو عبارة عن ميثاق معرتف به عاملي ًا ،ي�شتمل
على جمموعة من املمار�سات املحرتفة التي تتبع معايري حمددة
يف �إعداد التقارير العامة للإبالغ عن نتائج التنقيب واملوارد
املعدنية واحتياطيات اخلام ،حيث ي�ضع قواعد ملزمة لت�صنيف
نتائج اال�ستك�شاف واملوارد املعدنية واحتياطيات اخلام ،وفق ًا
مل�ستويات الثقة يف املعلومات اجليولوجية واالعتبارات التقنية
واالقت�صادية يف التقارير العلنية ،التي تهدف لتوفري املعلومات
للم�ستثمرين ,وامل�ستثمرين املحتملني وم�ست�شاريهم ،مبا يف ذلك
التقارير ال�سنوية.
مت ن�شر قانون  JORCلأول مرة يف عام  ،1989ثم جرى
حتديثه يف �أعوام  1992و 1993و 1996و 1999و ،2004و�أخري ًا
يف عام  .2012وجتري حالي ًا عملية انتقال من ن�سخة عام
� 2004إىل ن�سخة عام  ،2012وبالتايل ،ميكن ب�شكل م�ؤقت
قيا�س التوافق مع قانون JORCبالرجوع لأي من الن�سختني
الأخريتني .ويعترب الإبالغ وفق ًا ملعايري قانون � JORCإلزامي ًا
ل�شركات امل�ساهمة العامة يف كثري من الدول الرائدة يف جمال
التعدين مثل ا�سرتاليا ونيوزيالندا يف حني تطبق كندا ودول
�أخرى معايري م�شابهة من خالل الوثيقة ١٠١-٤٣
�إن الوثائق الأ�سا�سية للرثوات املعدنية واحتياطيات اخلام
املدرجة يف هذا التقرير ال�سنوي ،تذكر بو�ضوح �إما التزامها
بن�سخة  2004من قانون � JORCأو ن�سخة  2012منه� ،أو عدم
التزامها به .ويف عام  2013بد�أت عملية املراجعة الداخلية
واخلارجية ،وو�ضع تقديرات جديدة وتنقيح جلميع املوارد
واالحتياطيات ،و�ست�ستمر هذه العملية يف عام  2014حتى
ت�صبح جلميع املوارد واحتياطيات اخلام وثائق �أ�سا�سية متوافقة
مع ن�سخة  2012من قانون  . JORCو�سوف يتم الإبالغ عن
جميع املوارد املعدنية اجلديدة واالحتياطيات وفق ًا ملعايري هذه
الن�سخة من القانون.
تقديرات
تنطوي تقديرات وت�صنيفات احتياطيات اخلام واملوارد املعدنية
ودرجات تركيز املواد التي ال تزال يف مرحلة التعدين �أو املعدة
م�ستقب ًال للإنتاج ,على درجة من عدم اليقني .ولذلك يجب
النظر �إىل كمياتها ودرجاتها على �أنها جمرد تقديرات �إىل
�أن يتم ا�ستخراج ومعاجلة احتياطيات اخلام واملوارد املعدنية.
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معادن :الموارد واالحتياطيات
الذهب

الفو�سفات

الأملنيوم

املعادن ال�صناعية

 5مرافق لتعدين الذهب

منجم فو�سفات

منجم للبوك�سايت

املغنيزيا الكاوية

منجمان قيد الإن�شاء

�إنتاج فو�سفات

�إنتاج الأملنيوم

منجم املغنيزايت
الكاولني والبوك�سابت
منخف�ض الدرجة
وعد ال�شمال
اجلالميد

ر�أ�س اخلري
الدمام

الريا�ض
املقر الرئي�سي ملعادن
جدة

قطار نقل امل�سافرين
قطار نقل املعادن  -املرحلة الأوىل
قطار نقل املعادن  -املرحلة الثانية
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معادن :اال�ستك�شاف ،املوارد واالحتياطيات

 01جمع عينات يف الزبرية
01

وتختلف كميات احتياطيات اخلام واملوارد املعدنية �أي�ض ًا بح�سب
�أ�سعار املعادن ،والكلفة الت�شغيلية وعوامل معادلة �أخرى.
مت و�ضع التقديرات اخلا�صة باحتياطيات اخلام لل�شركة
ا�ستناد ًا �إىل توقعات ال�شركة �أو �شخ�ص خمت�ص لأ�سعار ال�سلع
على املدى الطويل ،واحلد الأدنى من الدرجة ،والتكاليف التي
قد تكون غري دقيقة .و�أي تغيري جوهري يف كمية االحتياطيات �أو
ن�سبة اال�ستخال�ص قد ت�ؤثر على اجلدوى االقت�صادية للم�شاريع.
فالذهب �أو املعادن امل�ستخل�صة يف االختبارات املعملية �صغرية
النطاق قد ال تكون بنف�س امل�ستوى يف االختبارات الكربى ,وذلك
تبع ًا لطبيعة املوقع وعملية الإنتاج.
التقلبات يف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ،ونتائج احلفر ،واختبار
املعادن والإنتاج ،وتقييم خطط املناجم احلا�صلة بعد التاريخ
الذي و�ضعت فيه �أي من التقديرات قد توجب القيام بتعديل على
التقديرات .فقد ال ت�أتي كميات احتياطيات اخلام امل�ستخرجة
واملعاجلة ومعدالت اال�سرتداد متوافقة مع التوقعات احلالية.
�إن �أي انخفا�ض يف تقديرات احتياطيات اخلام �أو قدرتنا على
ا�ستخراج هذه االحتياطيات قد تكون له �آثار �سلبية على �شركة
معادن ،وتطلعاتها ،وو�ضعها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
مت �إدراج املوارد املعدنية ل�شركة معادن ،مبا يف ذلك
احتياطيات اخلام �ضمن لوائح املوارد ال�شاملة .ومت تقريب
جميع بيانات احلمولة ودرجات الرتكيز و�إدراجها مع الأرقام
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املهمة اخلا�صة بها لتعك�س تقديرات دقيقة �إىل �أبعد احلدود،
ولكن الأرقام الإجمالية تبقى تقديرية.
و�أدرجت املوارد املعدنية واالحتياطيات على �أ�سا�س  100يف
املئة بغ�ض النظر عن حجم ملكية �شركة معادن يف كل م�شروع،
يف حني ترد ح�صة معادن بو�ضوح يف امل�شاريع امل�شرتكة.
�إن �أي تغريات مادية يف �شكل موارد املعادن واحتياطيات
اخلام عن تلك التي ذكرت يف التقرير ال�سنوي 2012م ،
مذكورة يف الهوام�ش التف�سريية.
كما مت �إدراج املوارد املعدنية �شاملة احتياطيات اخلام،
ومتثل الدرجة كمية املعدن املقدرة يف الأر�ض التي مل يتم تقييم
قابليتها لال�ستثمار.
متنح تراخي�ص اال�ستك�شاف احلق با�ستك�شاف وتقييم
احتياطيات اخلام دون التنقيب عنها� .أما تراخي�ص التنقيب
فهي تعطي احلق بالتنقيب عن االحتياطيات التي ت�شتمل عليها
تلك الرتاخي�ص.
تعريفات
املوارد املعدنية :هي تركيز �أو تواجد ملعادن ذات جدوى
اقت�صادية على� ,أو داخل ق�شرة الأر�ض؛ وذلك ب�شكل نوعي
وكمي يربر عملية ا�ستخراجها ويعطيها �آفاق ًا اقت�صادية واعدة.
ويتم حتديد وتقدير وحتليل املوقع ،والكمية ،ودرجة الرتكيز،

تتجه معادن نحو
ضمان أن تقاريرها
األساسية لتقديرات
الموارد المعدنية
واحتياطيات الخام التي
تنطوي على أهمية
مادية تتوافق مع
المعايير الواردة في
القانون األسترالي لإلبالغ
عن نتائج التنقيب
والموارد المعدنية
واحتياطيات الخام
لعام  2012م (.)JORC
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ومدى اال�ستمرارية ،واخل�صائ�ص اجليولوجية الأخرى بنا ًء على
معلومات و�أدلة جيولوجية حمددة ،ت�شمل عملية �أخذ العينات.
كما يجري تق�سيم املوارد املعدنية �إىل فئات هي امل�ستنتجة،
واملب َينة ،واملقا�سة ،وفق امل�سح اجليولوجي لها.
املوارد املعدنية املخمنة :هي املوارد املعدنية التي يتم
تقدير كميتها �أو نوعيتها ودرجتها على �أ�سا�س �أدلة جيولوجية
حمددة ,وحتليل العينات امل�أخوذة .والأدلة اجليولوجية يف
العادة تكفي لالفرتا�ض؛ لكنها ال ت�ؤكد ب�شكل حا�سم الثبات
اجليولوجي ودرجة الرتكيز .ذلك �أنها قائمة على اال�ستك�شاف،
و�أخذ العينات ،واختبار املعلومات التي مت جمعها بوا�سطة
التقنيات املالئمة من مواقع مثل النتوءات ،واخلنادق ،واحلفر.
وتت�صف املوارد املعدنية امل�ستنتجة مب�ستويات ثقة �أدنى من
رجحة ،وبالتايل ال يجوز
تلك التي تتمتع بها املوارد املعدنية املُ َّ
حتويلها �إىل احتياطيات خام .ومن املنطقي �أن يبقى االحتمال
قائم ًا برتقية املوارد املخمنة �إىل موارد معدنية خا�ضعة
لال�ستك�شاف امل�ستمر.
املوارد املعدنية املُ َر َّجحة :هي املوارد املعدنية التي تقدر

كميتها ونوعيتنا �أو درجتها ،وكثافتها ،و�شكلها وخ�صائ�صها
الفيزيائية بثقة كافية لنقلها �إىل مرحلة تطبيق العوامل املعدلة
بتف�صيل واف ،وذلك لدعم تخطيط املناجم وتقييم اجلدوى
االقت�صادية للموارد .ويجري ا�ستخال�ص الأدلة اجليولوجية
عليها من عملية اال�ستك�شاف املف�صلة واملوثوقة ،واختبارات
العينات املجمعة بوا�سطة التقنيات املالئمة من مواقع مثل
النتوءات ،واخلنادق واحلفر ،والتي �أثبتت كفايتها ل�ضمان
الثبات اجليولوجي والنوعي (درجة الرتكيز) يف املواقع التي
جمعت منها العينات .ومتلك املوارد املعدنية املرجحة م�ستويات
ثقة �أدنى من تلك التي تتمتع بها املوارد املعدنية املقا�سة،
وبالتايل ميكن �أن تتحول فقط �إىل احتياطيات خام حمتملة.
املوارد املعدنية املقا�سة :هي تلك التي تقدر كميتها،
ونوعيتها �أو درجتها ،وكثافتها و�شكلها وخ�صائ�صها الفيزيائية
بثقة كافية لل�سماح بتطبيق العوامل املعدلة لدعم التخطيط
املف�صل للمناجم ,والتقييم النهائي للجدوى االقت�صادية
للموارد .ويتم ا�ستخال�ص الأدلة اجليولوجية من عمليات
اال�ستك�شاف املف�صلة واملوثوقة ،واختبار العينات التي مت جمعها

 01منظر بانورامي
ملوقع احلجار

01
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بوا�سطة التقنيات املالئمة من مواقع مثل النتوءات ،واخلنادق
واحلفر ،والتي �أثبتت كفايتها ل�ضمان الثبات اجليولوجي
والنوعي (درجة الرتكيز) يف املواقع التي جمعت منها العينات.
وتتمتع املوارد املعدنية املقا�سة مب�ستويات ثقة �أعلى من تلك التي
تتمتع بها املوارد املعدنية املخمنة واملوارد املعدنية املرجحة،
وبالتايل ميكن �أن تتحول �إىل احتياطيات خام م�ؤكدة ,ويف
ظروف معينة �إىل احتياطيات خام حمتملة.
العوامل املعدلة :هي االعتبارات املعتمدة يف عملية حتويل
املوارد املعدنية �إىل احتياطيات خام .وعلى �سبيل املثال ال
احل�صر ،ت�شمل تلك االعتبارات عوامل التعدين ،التجهيز،
وال�شركة املنفذة ,والبنية التحتية ،واالقت�صاد ،والت�سويق،
والنواحي القانونية والبيئية واالجتماعية.
احتياطيات اخلام :هي اجلزء القابل للتعدين اقت�صادي ًا من
املوارد املعدنية املقا�سة واملوارد املعدنية املرجحة .وهي ت�شمل
املواد املخففة وبدائل اخل�سائر ،والتي قد حتدث عند التنقيب
عن �أو ا�ستخراج املعادن .وتع َرف احتياطيات اخلام يف درا�سات
ما قبل اجلدوى ودرا�سات اجلدوى على �أنها منا�سبة لتطبيق
العوامل املتغرية ,حيث تظهر الدرا�سات �أن ا�ستخراج املعادن
قد يكون مربرا اقت�صادي ًا وقت �إعداد التقرير .على �أنه يجب �أن
يتم الإف�صاح عن الفر�ضيات الكامنة الرئي�سية ونتائج درا�سات
ما قبل اجلدوى يف وقت الإبالغ عن حدوث تغريات مادية يف
احتياطيات اخلام اجلديدة .ويجري تق�سيم احتياطيات اخلام
من �أجل زيادة الثقة يف املوارد املحتملة وامل�ؤكدة.
احتياطيات اخلام املحتملة :هي اجلزء القابل للتعدين
اقت�صادي ًا من املوارد املعدنية املب َينة ويف بع�ض الأحيان املوارد
املعدنية املقا�سة .وتعترب م�ستويات الثقة بالعوامل املعدلة يف
احتياطيات اخلام املحتملة �أدنى منها يف احتياطيات اخلام
امل�ؤكدة ،ولكنها كافية لتمثل الأ�سا�س التخاذ قرار ب�ش�أن تطوير
تلك االحتياطيات.
احتياطيات اخلام الثابتة :هي اجلزء القابل للتعدين
اقت�صادي ًا من املوارد املعدنية املقا�سة .وينطوي احتياطي اخلام
الثابت على درجة عالية من الثقة يف العوامل املعدلة .كما ي�أتي
�ضمن الفئة الأعلى يف م�ؤ�شر الثقة التابع لتقديرات االحتياطي.
وت�ساعد مراقبة �أ�سلوب التمعدن �إىل جانب عوامل �أخرى على
حتديد �إذا ما كانت االحتياطيات الثابتة قابلة للتحقق يف بع�ض
املوارد.
ال�شخ�ص املخت�ص :هو خبري يف جمال �صناعة التعدين،
والذي قد يكون ع�ضو ًا �أو زمي ًال يف املعهد الأ�سرتايل للتعدين
واملعادن� ،أو املعهد الأ�سرتايل لعلماء اجليولوجيا� ،أو منظمة
حمرتفة معتمدة ومدرجة يف القوائم املتوفرة يف مواقع قانون
 JORCوالبور�صة الأ�سرتالية .وتتبع تلك املنظمات �إجراءات
ملزمة و�صارمة ت�شمل �صالحيات تعليق ع�ضوية �أحد الأع�ضاء
�أو طرده .ويجب �أن ميتلك ال�شخ�ص املخت�ص خربة ال تقل
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عن خم�س �سنوات يف جماالت التعدين و�أ�ساليبه ،و�أنواع
الروا�سب مو�ضوع الدرا�سة ،والن�شاط الذي يقوم به.
االمتثال لقانون  JORCوالأ�شخا�ص املخت�صني

ينطوي احتياطي الخام
المؤكد على درجة
عالية من الثقة في
عوامل التعديل ،في
حين يحصل احتياطي
الخام المؤكد على
أعلى فئة من الثقة
ضمن االحتياطي
المقدر
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املوارد واالحتياطيات بح�سب ال�سلعة املعدنية
الفو�سفات

املوقع
املنجم الت�شغيلي
اجلالميد
م�شاريع تطوير املناجم
اخلرباء
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البوك�سايت التعديني
املوارد املعدنية
املوقع
م�شاريع تطوير املناجم
البعيثة

درجة
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135

46.3
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74.9
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الذهب
املوارد املعدنية
املوقع
املناجم الت�شغيلية
مهد الذهب
الأمار
ال�صخيربات
بلغة

درجة
الرتكيز
3.0
2.0
0.4
0.4

املقا�س
مليون
الدرجة
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5.9
-

0.5
2.9
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1.1
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11.6
4.7
1.17
0.87
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0.5
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0.4
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م�شاريع اال�ستك�شاف
املن�صورة �أك�سيد
الكربيتيد
م�سرة �أك�سيد
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0.8
0.8
0.8
0.8
0.5
0.5
0.5

-

-

2.1
24.3
0.1
6.4
25.3
32.9
17.0

2.60
2.85
2.55
2.39
1.44
1.25
0.94

0.4
8.9
1.6
14.2
2.8
0.8
18.8

1.3
2.2
2.2
2.1
1.2
1.1
0.8

2.5
33.2
1.7
20.6
28.1
33.7
35.9
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2.68
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2.19
1.42
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100
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3.0
0.5
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-
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2.4
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100
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م�شاريع تطوير املناجم
الدويحي
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0.4

8.5

2.33

8.4
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16.9

3.24
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النحا�س
املوارد املعدنية
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100
100
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1.55
0.84
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حمتمل
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املجموع
مليون طن

4.2
1.46
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املغنيزايت
املوارد املعدنية
املوقع

املقا�س
مليون طن

املنجم الت�شغيلي
الغزالة

2.25

املبي
مليون طن

0.75

امل�ستنتج
مليون طن

-

املجموع
مليون طن

3.0

 %ملكية
معادن
100

م�شروع اال�ستك�شاف
جبل الرخام

-

-

39.7

39.7

احتياطيات اخلام
املوقع
املنجم الت�شغيلي
الغزالة

م�ؤكد
مليون طن
1.78

�أ�س�ست (معادن) جلنة املوارد واالحتياطيات يف عام 2013م
لتقييم توافق التقديرات ال�سابقة مع قانون  JORCوملراجعة
جميع التقديرات اجلديدة .ونحن نعمل على حتقيق التوافق
يف الوثائق الأ�سا�سية املطلوبة لتقديرات م�صادر املعادن
واحتياطيات اخلام مع ن�سخة  2012من قانون  JORCبنهاية
عام 2014م .
�إن م�صادر املعادن واحتياطيات اخلام املدرجة يف الأ�سفل
ت�شري �إما �إىل توافق الوثائق الرئي�سية مع ن�سختي 2004م
�أو2014م من معايري الإدراج العلني لقانون � ، JORCأو
عدم التوافق باملطلق مع القانون .ويعود عدم التوافق مع
القانون �إىل �أ�سباب متنوعة ت�شمل انتظار جتديد الرخ�ص
ملواقع موارد معادن معينة؛ �أو بغياب ال�شخ�ص املخت�ص ذو
اخلربة واملرجع املطلوب �أو لعدم توافق معايري البيانات
التاريخية املتوفرة مع قانون . JORC
وقد مت �إدراج ا�سم ال�شخ�ص املخت�ص املوافق على تقديرات
وثيقة معادن مل�صادر املعادن واحتياطيات اخلام وتوافقها
مع قانون  JORCمع ا�سم املنظمة التابع لها ,وكذلك
ا�سم اجلهة التابع لها� ،إىل جانب كل تقدير موافق عليه .كما
�أن موافقة املخت�ص يف التاريخ املعلن ،وبالتايل لي�س هناك
احت�ساب ملخرجات �أن�شطة التعدين بعد ذلك� .أما الوثائق
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حمتمل
مليون طن
0.71

الأ�سا�سية ملوارد املعادن واحتياطيات اخلام التي ال تتوافق مع
قانون  ،JORCفقد مت احت�ساب ما مت ا�ستهالكه من امل�صادر
واالحتياطيات جراء �أن�شطة التعدين وحتى تاريخ  ٣١دي�سمرب
 ٢٠١٣م .

املجموع
مليون طن
2.49

 %ملكية
معادن
100

نحن نعمل على
تحقيق التوافق في
الوثائق األساسية
المطلوبة لتقديرات
مصادر المعادن
واحتياطيات الخام مع
نسخة  2012من قانون
 JORCبنهاية عام .2014

معادن :اال�ستك�شاف ،املوارد واالحتياطيات

املوقع
الفو�سفات
املوارد املعدنية
اخلرباء
احتياطيات اخلام
اخلرباء

البوك�سايت التعديني
املوارد املعدنية
البعثية
احتياطيات اخلام
البعثية
البوك�سايت التعديني
املوارد املعدنية
الأمار
ال�صخيربات
بلغة
�شمال بلغة
احتياطيات اخلام
الأمار
ال�صخيربات

عمليات حفر واسعة
النطاق في الجالميد
ضمن ترخيص التعدين
لعام 2013

التاريخ املقدر

قانون 2004JORCقانون 2012JORCال�شخ�ص املخت�ص ،املنظمة التابع لها ،ورب العمل

يونيو 2013

.

مارك كامبودونيك،

مار�س 2013

.

جون مايلز،

MAusIMM, SRK Consulting

IMMM, SRK Consulting

فرباير 2011

.

�ستيفان موجدريكا،

مار�س 2011

.

كيفن �إيرفنغ،

MAusIMM, Xstract Mining

MAusIMM, Optiro

يونيو 2013
�أبريل 2013
�أكتوبر 2013
نوفمرب 2013

.
.
.
.

كاهان �سريفوي
نيك زيبور
نيك زيبور
نيك زيبور

يونيو 2013
�أكتوبر 2013

.
.

را�سل ماكبيث
دافيد �شيلكوت

MAusIMM, Optiro ،
FGS, Wardell Armstrong International ،
FGS, Wardell Armstrong International ،
FGS, Wardell Armstrong International ،
Optiro ،
ACSM, FIMMM, CEng ،

فمن املتوقع �أن ي�ستكمل يف عام  ،2014علم ًا �أن �سكك حديدية مقرتحة وممر الطريق ال�سريع
مالحظات تو�ضيحية
القائم ,كما �أن املناق�شات جارية مع ال�سلطات
بلوك  ١٠قد مت �إ�ضافته �إىل م�شروع اخلرباء
�أدت عملية �إعادة تقدير املوارد املعدنية
احلكومية املخت�صة .على �أنه مل يتم بعد اتخاذ
امل�شرتك مع �سابك وموزاييك.
واحتياطيات اخلام لتتوافق مع ن�سخة
قرار نهائي .و�إىل �أن يتوفر حل نهائي لهذه
2012م من قانون � JORCإىل �إدخال عدة
تغيريات مادية على معطيات املوارد املعدنية
امل�س�ألة ،ف�سيتم �شطب موقع ظلم من التقرير
البوك�سايتالتعديني
واحتياطيات اخلام الواردة يف التقرير ال�سنوي ما يزال هذا امل�شروع قيد التطوير ,وبالتايل مل ال�سنوي  2013م .
وتخ�ضع تراخي�ص عمليات ا�ستك�شاف
2012م ؛ وذلك لعدة �أ�سباب منها� :أعمال
تتم عملية ا�ستنفاد املوارد املعدنية واحتياطيات
م�صادر معادن الذهب يف املن�صورة وم�سرة
احلفر الإ�ضافية ,وا�ستبدال �أ�ساليب التقدير
اخلام عرب التعدين فيه بعد.
� = % TTAإجمايل املحتوى من الألومينا وو�سيمة و�أم النعام حالي ًا للتجديد.
القدمية ب�أ�ساليب �إح�صائية جيولوجية حديثة.
لقد مت حتديث تقديرات م�صادر معادن
بالن�سبة املئوية
الذهب يف بئر طويلة ا�ستناد ًا �إىل توقعات �سعر
الفو�سفات
الذهب احلايل والعوامل املعدلة .وال حتمل
مت الإبالغ عن موارد معدنية واحتياطيات خام الذهب ومعادن الأ�سا�س
معدلة يف اخلرباء بتقديرات تتوافق مع قانون �إن �إ�ضافة التقديرات اخلا�صة باحتياطيات التقديرات اجلديدة احتماالت معقولة ذات
خام الدويحي ،ف�ضال عن احتياطيات
جدوى اقت�صادية للقيام بعمليات اال�ستخراج
 JORCابتداء من منت�صف عام 2013م.
كما نفذت يف اجلالميد عمليات حفر
اخلام اجلديدة يف املناجم الت�شغيلية يف
يف نهاية املطاف .ولذلك متت �إزالتها من قائمة
وا�سعة النطاق �ضمن ترخي�ص التعدين يف
الأمار ومهد الذهب وال�صخيربات� ،أ�سفرت املوارد املعدنية وتخفي�ضها �إىل درجة خمزون
عام 2013م ,وجتري حالي ًا عملية تقييم
عن زيادة  91باملئة يف عدد الأون�صات
معدين .وقد مت �إعادة ت�صنيف موارد املعادن
معدين وا�سعة النطاق؛ على �أن يتم و�ضع تقرير املقدرة يف احتياطيات اخلام يف  2013م
واحتياطيات اخلام يف ال�سوق ،بد�أت �أعمال
حفر املوارد كماجتري ً
مل�صادر املعادن واحتياطيات اخلام تتوافق مع مقارنة بالعام  2012م .
حاليا املزيد من �أعمال
وانخف�ضت املوارد املعدنية بن�سبة  2باملئة
قانون  JORCخالل عام 2014م  .كما
احلفر والبحث عن موارد جديدة.
ُ
َ
خالل  2012ب�سبب حذف ظلم ،والتعوي�ض من
جرى االنتهاء من �أعمال احلفر يف م�شروع
املغن�سيوم والكاولني والبوك�سايت
ا�ستك�شاف اجلالميد من بلوك � A1إىل  ,A11خالل �إ�ضافات �إيجابية يف �أماكن �أخرى.
كما جرى �إدراج مورد ظلم املعدين باعتباره ال�صناعي منخف�ض الدرجة
وم�شروع �أم وعال من بلوك � B1إىل B20
خالل 2013؛ والتي توافقت مع قانون  JORCموقع ًا م�ؤه ًال يف عام  2012م  ،وذلك ب�سبب اختارت �شركة املعادن ال�صناعية ()MIMC
�إدراج املنتجات القابلة للبيع دون درجات.
� .أما تقديرات م�صادر املعادن يف امل�شروعني ،احتمال حدوث عملية تطهري للمورد عرب
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القسم

04
أداء األعمال

نعيد صياغة مبدأ “من المنجم إلى المعدن” ،إذ نطور قيمة مضافة إلى الصناعات
األساسية والتحويلية ،ونقدم فرص وظيفية وتنمية للمجتمعات المحلية ونصل
بمنتجاتنا أسواق ًا إقليمية وعالمية.
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معادن� :أداء الأعمال

الذهب والمعادن األساس ّية
يحت ّل الذهب مكانة خا�صة �ضمن �أفرع �أن�شطة املعادن.
فالذهب منتج يعود تاريخه �إىل بداية احل�ضارات ،كما ميثل
بداية تاريخنا يف (معادن) ،كونه �أول منتجاتنا التعدينية
و�أ�سا�س منونا وتن ّوع ن�شاطنا احلايل.
تقوم �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س ،وهي �شركة
مملوكة بالكامل من قبل (معادن) ،بالإ�شراف على جميع
عمليات �إنتاجنا من الذهب واملعادن الأ�سا�س ّية يف ال�سعودية.
وتقع ثروات الذهب �ضمن «الدرع العربي» ،املنطقة
اجليولوجية املمتدّة من �ساحل البحر الأحمر حتى املنطقة
الو�سطى يف اململكة.
ي�ستم ّر الإنتاج يف ثالثة مناجم :بلغة ،وهو منجم �سطحي
يف منطقة املدينة املنورة على طريق املدينة – الق�صيم
؛ ومنجم الأ مار يف منطقة الريا�ض بالقرب من مدينة
القويعية؛ ومنجم مهد الذهب الكبري جنوب �شرق املدينة
املنورة ،والذي متتد قنوات احلفر فيه ملا يزيد عن ٦٠
كم� ،إىل جانب م�صنع ملعاجلة اخلام بهدف ا�ستخال�ص
الذهب ،والف�ضة ،والنحا�س والزنك.
تذكر بع�ض املراجع ب�أن �أن�شطة التعدين يف مهد الذهب
كانت مزدهرة منذ مايزيد عن � ٣٠٠سنة .وتبقى مهد
الذهب اليوم جوهرة �أعمالنا ،ا�ستحوذت على الن�صيب

02
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الأكرب من انتاج اململكة للذهب والذي يفوق  ٢.٣مليون
�أون�صة.
�أما منجم ال�صخيربات يف منطقة الق�صيم ،ف�إنه يعمل
حالي ًا على معاجلة اخلام امل�ستخرج من منجم بلغة برتكيز
 ١.٠جرام  /طن ،من خالل م�صنع للغ�سيل بالكربون تبلغ
طاقته الإنتاجية � 600ألف طن يف العام� .أما منجم احلجار
يف املنطقة اجلنوبية فهو مغلق حالي ًا ،علم ًا �أنه ي�شهد يف
الوقت نف�سه عملية تقييم لعمليات النحا�س.
ويف عام � ،2013أنتجت �شركة معادن للذهب واملعادن
الأ�سا�س ّية � 133،677أون�صة من الذهب.
نظرة م�ستقبلية
بو�صفنا �أكرب �شركة لتعدين املعادن الثمينة واملعادن
الأ�سا�س ّية يف اململكة ،نر ّكز جهودنا على عمليات
اال�ستك�شاف والتقييم حر�ص ًَا منا على ا�ستغالل رخ�صنا
للتعدين يف مناطق كبرية من اململكة .ونعترب م�شروع
املن�صورة وامل�س ّرة والرجوم �أحد �أهم م�شاريعنا امل�ستقبليه
التطويرية الواعدة  ،الهادفة �إىل تطوير مراكز جديدة
لتعدين الذهب �ضمن املنطقة اجلغرافية املعروفة بـ
“الذهب العربية الو�سطى” .
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 04-01مهد الذهب ،حيث
بد�أ التعدين قبل � 3000سنة
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57

مليون

طن من الذهب الخام
حجم التقديرات
للمشروع الجديد في
المنصورة ومسرة.

Section 01

وقد ك�شفت درا�سة اجلدوى التي قمنا بها �أن ث ّمة عوائد
اقت�صادية واعدة من املوارد التي تتك َّون من  57مليون طن
من اخلام برتكيز  2.5غرام  /طن.
من �أهم النحديات التي تواجهنا يف معادن هي ُبعد املوقع
وندرة املياه ملعاجلة اخلام �إال �أننا ن�سعى دائما لإيجاد حلول
من خالل ابتكار �سبل خ ّالقة وم�ستدامة .فمث ًالف ملواجهة
ندرة املياه للمناجم امل�ستقبلية يف املنطقة الو�سطى من
الدرع العربي قامت ال�شركه مبد خط �أنابيب جديد بطول
 500كلم لنقل � 13ألف مرت مكعب من مياه ال�صرف املعاجلة
من الطائف ال�ستخدامها يف عمليات التعدين يف منجم
ال�سوق ،وعمليات التعدين امل�ستقبلية يف منجم الدويحي،
وي�صب
والعمليات املحتملة يف الرجوم واملن�صورة وامل�س ّرة.
ّ
ذلك ك ّله يف �صلب خططنا لزيادة �إنتاجنا من الذهب �أكرث
من ال�ضعف بحيث ي�صل �إىل � 500ألف �أون�صة يف ال�سنة مع
حلول عام .2017
تت�ضمن الإجنازات الرئي�سية التي حققناها عام 2013م
�إجناز �أعمال البناء يف منجم ال�سوق ,وبدء �إجراءات
التكليف وبدء الت�شغيل .و�سيبد�أ الإنتاج التجاري للمنجم يف
الن�صف الأول من عام 2014م.
يف وقت مبكر من هذا العام ،قامت (معادن) مبنح عقد
الهند�سة وامل�شرتيات والبناء يف م�شروع منجم الذهب
ال�سطحي وعمليات الفرز يف الدويحي (�أنظر املر ّبع) .وعلى
الرغم من التح ّديات ،وبخا�صة ق ّلة اليد العاملة� ،إ ّال �أننا على
امل�سار ال�صحيح جّ
باتاه حتقيق �أهدافنا املر�سومة.
يف �إطار �آخر ،تعمل (معادن) على تقييم عدد من املوارد
املحتملة الأخرى يف منطقة “الذهب العربية الو�سطى” ،
بهدف تو�سيع حمفظتنا التعدينية.
منتجات تعدينية جديدة
نعمل يف (معادن) للم�ستقبل خالل البحث امل�ستم ّر عن
فر�ص جديدة يف جماالت �إنتاج النحا�س ،والزنك ،والكوارتز
عايل الرتكيز� ،إىل جانب غريها من املعادن.
فطوال ال�سنوات املا�ضية ،كان �إنتاج النحا�س والزنك جزء ًا
من عمل ّيات الذهب� ،إذ قمنا ب�إنتاج مر ّكزات النحا�س والزنك
يف ك ّل من مناجم مهد الذهب والأمار ،و�إر�سالها �إىل اخلارج
ملعاجلتها .وال ّ
�شك يف �أن خرباتنا يف جمال التعدين �ستعزّز
حت�سني موقعنا مع اال�ستمرار يف تقييم فر�ص جديدة.
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�إجناز  50باملئة من م�شروع منجم ذهب
�سعودي بقيمة مليار ريال
قامت (معادن) يف فرباير  2013مبنح عقد بقيمة مليار ريال
�سعودي ( ٢٦٧مليون دوالر) ل�شركة «هانوها للهند�سة والبناء»
الكورية ،من �أجل ت�صميم وبناء معمل الدويحي ملعاجلة يَ ْ
مليون طن
من الذهب �سنوي ًا يف منطقة الذهب العربية الو�سطى.
الدويحي هو �أحد �أهم م�شاريع الذهب تابع لـ معادن يف
منطقة الذهب العربية الو�سطى ،حيث نن�شط منذ فرتة يف �أعمال
اال�ستك�شاف .ويت�أ ّلف امل�شروع من منجم ذهب �سطحي وم�صنع
معاجله وتركيز للخامات امل�ستخرجة باال�ضافة �إىل مرافق بنية
حتتية متكاملة  .ومي ّثل الدويحي جزء ًا رئي�سي ًا يف برنامج معادن
لتطوير عدد من مناجم الذهب يف املنطقة الغربية والو�سطى من
اململكة ،والتي ت�شري الدرا�سات الأولية �إىل �أنها حتتوي على جزء
كبري من موارد اململكة اخلام.
ومن املتو ّقع �أن تبد�أ عمل ّيات الإنتاج يف املنجم يف منت�صف عام
 ،2015على �أن ينتج حوايل � 180000أون�صة من الذهب �سنوي ًا� ،أو
�أكرث من  1.6مليون �أون�صة خالل م�سرية ت�شغيله.
من جهة �أخرى� ،سي�ساعد امل�شروع على ا�ستحداث حوايل 150
وظيفة مبا�شرة و 200وظيفة غري مبا�شرة يف املناطق املحيطة،
�إ�ضاف ًة �إىل  600وظيفة مع املتع ّهدين ومو ّردي اخلدمات� .إىل
جانب ذلك ،تعتزم معادن تكثيف جهودها لقبول اعداد كبرية من
حملة الثانوية العامة من التجمعات ال�سكنية حول مناطق املناجم
يف معهد التعدين يف عرعر الذي قامت ال�شركة ب�إن�شائه بالتعاون
مع امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني و�أ�سندت مهمة
التدريب والتعليم جلامعة ميزوري للعلوم والتقنية املتخ�ص�صة يف
علوم ا�ستخراج املعادن .ومينح املعهد درجة الدبلوم يف التعدين.

معادن� :أداء الأعمال

Section 01

�إنتاج الذهب

كم ّيات التعدين بالطن
الدرجة (غرام  /طن)
كم ّيات املعادن املفرزة بالطن
الدرجة (غرام  /طن)
ن�سبة اال�سرتجاع
الأون�صات املنتجة
كم ّيات التعدين بالطن
الدرجة (غرام  /طن)
كم ّيات املعادن املفرزة بالطن
الدرجة (غرام  /طن)
ن�سبة اال�سرتجاع
الأون�صات املنتجة

مهد الذهب
2012
2013
202.336
205.735
6.79
6.52
199.204
199.933
6.60
6.40
93.20
94.50
38.765
37.423
�صخيربات
596.990
8.957
1.00
0.97
82.70
93.00
6.939
213

2013
229.564
6.97
241.268
7.00
87.00
45.288

الأمار

احلجار

2012
202.170
8.05
208.888
9.10
86.50
52.531
199.677
1.13
376.598
0.60
86.30
6.319

52.731
0.50
46.40
830

بلغة
2013
2012
2.399.867
2.218.311
0.79
0.74
2.048.124
2.251.381
0.70
0.60
55.70
55.50
49.923
33.233
املجموع
2.835.166
2.822.494
1.71
2.551.013
3.633.061
1.51
1.50
70.90
67.01
133.677
137.787

مبيعات الذهب

عوائد الذهب (مباليني الرياالت)
الأرباح الإجمالية (مباليني الرياالت)
النفقات الر�أ�سمالية (مباليني الرياالت)
�صايف التكلفة النقدية للأون�صة (دوالر � /أون�صة)
متو�سط�سعر البيع املحقق (دوالر� /أون�صة
الأون�صات املباعة
عوائد الذهب (مباليني الرياالت)
الأرباح الإجمالية (مباليني الرياالت)
النفقات الر�أ�سمالية (مباليني الرياالت)
�صايف التكلفة النقدية للأون�صة (دوالر � /أون�صة)
متو�سط�سعر البيع املحقق (دوالر� /أون�صة
الأون�صات املباعة
02
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مهد الذهب
2013
2012
198.817
303.406
108.539
223.133
13.258
7.244
567
418
1.335
1.666
39.708
48.569
ال�صخيربات
1.302
46.186
3.009
31.872
25.032
21.510
468
419
1.631
1.630
213
7.555
03

2013
227.119
150.462
10.211
355
1.322
45.807
9.447
()875
4.733
1.095
1.612
1.563

الأمار

احلجار

2012
383.963
314.011
7.391
221
1.663
61.571
39.317
20.987
1
873
1.665
6.299

2013
272.569
127.929
7.584
642
1.419
51.222

بلغة

2012
228.670
96.842
13.752
905
1.673
36.440

املجموع
709.254
1.001.542
353.242
595.718
56.085
49.898
481
526
1.665
1.365
160.434
138.513
 01يف �أعماق الأر�ض يف
مهد الذهب
 03-02الإنتاج يف منجم
الأمار يف حمافظة الريا�ض

معادن� :أداء الأعمال
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الفوسفات ..مشروعنا الحيوي
يربز الفو�سفات بني جميع منتجات (معادن) ك�أكرثها
�أهمية للحياة .فهو يت�شكل طبيعي ًا من عن�صر الفو�سفور،
الذي يعد �أحد ثالثة عنا�صر غذائية رئي�سية يف عملية
الرتكيب ال�ضوئي للنبات ,ومنو املحا�صيل الزراعية.
وقد زاد الطلب على الأ�سمدة ،مبا فيها الأ�سمدة
الفو�سفاتية ,مع تزايد احلاجة �إىل الغذاء ملواكبة
متو�سط
االرتفاع املطرد يف عدد ال�سكان ،وتق ّل�ص ّ
م�ساحة الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة ،حيث ي�شهد الطلب
العاملي على الفو�سفور ارتفاع ًا �إجمالي ًا ي�صل �إىل 1.5
مليون طن �سنوي ًا.
وحتتل (معادن) اليوم موقعا قويا ي�ؤهلها لتلبية
الطلب العاملي على الأ�سمدة الفو�سفاتية ،كما ميكنها
من حتقيق هدفها يف �أن تكون �أحد كبار املنتجني يف
هذا القطاع ،وقوة فاعلة يف ال�سوق العاملية؛ مدعومة
مبوارد الفو�سفات الطبيعية �شمال اململكة ,واال�ستفادة
من املوارد املحلية للكربيت والغاز الطبيعي� ،إ�ضافة
�إىل قربها من الأ�سواق الرئي�سية والواعدة يف جنوب
�آ�سيا ,و�شرق افريقيا .و كذلك تقوم (معادن) بالتنقيب
عن جديد الفو�سفات وتعدينه ،ثم معاجلته ليتّخذ
�شكله النهائي كثنائي �أمونيوم الفو�سفات ،و�أحادي
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�أمونيوم الفو�سفات واللذين يعدان �أكرث �أ�شكال الأ�سمدة
الفو�سفاتية ا�ستخدام ًا يف الزراعة احلديثة.
جاهز ّية حتقيق النمو
تتمحور �أعمال (معادن) يف جمال الفو�سفات حول م�شروعني
�ضخمني� :شركة معادن للفو�سفات ،التي �أُن�شئت بال�شراكة مع
�شركة (�سابك) ،وم�شروع معادن وعد ال�شمال للفو�سفات،
بال�شراكة مع (�سابك)� .إىل جانب �شركة (موزاييك)
الأمريكية ،التي تُعترب �أكرب منتج لأ�سمدة الفو�سفات يف
العامل.
وتعمل �شركة معادن للفو�سفات ،وهي ا�ستثمار تق ّدر قيمته
بـ  5.5مليار دوالر ( 21مليار ريال �سعودي) ،يف موقعني
رئي�س َيني :موقع اجلالميد �شما ّ
يل ال�سعودية ،حيث يقع منجم
الفو�سفات وم�صنع لرفع ن�سبة تركيز اخلام ،وموقع ر�أ�س
اخلري يف املنطقة ال�شرقية ،الذي يحتوي على م�صنع متكامل
لإنتاج الأ�سمدة والكيماو ّيات.
ينتج املنجم حوايل  11.6مليون طن من خام الفو�سفات
يف ال�سنة ،تتم معاجلته يف م�صنع رفع ن�سبة تركيز اخلام
والذي ينتج حوايل خم�سة ماليني طن �سنويا من اخلام
مرتفع الرتكيز .و قامت �شركة معادن للفو�سفات باال�ستثمار
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 01منجم اجلالميد للفو�سفات
وحمطة الإثراء
 02-03منتجاتنا هي �أكرث
الأ�سمدة الفو�سفاتية
ا�ستخدام ًا يف الزراعة احلديثة
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ماليين

طن من إنتاج
الفوسفات ثنائي
األمونيوم عند الطاقة
القصوى

 01-03منجم اجلالميد ينتج
 11.6مليون طن من اخلام
�سنوي ًا ،وحمطة الإثراء ت�صل
�إىل  5ماليني طن

يف موقع منجم اجلالميد من حيث البنية التحتية وذلك
من خالل �إن�شاء حمطة للطاقة الكهربائية ،ومرافق لإنتاج
ومعاجلة املياه ال�صاحلة لل�شرب ،و�شبكة ات�صاالت� ،إ�ضاف ًة
�إىل �شبكة موا�صالت لت�سهيل عمليات اال�ستك�شاف والإنتاج.
يتم نقل مر ّكزات الفو�سفات من اجلالميد بوا�سطة
ّ
ّ
اخلط احلديدي �إىل ر�أ�س اخلري لت�صنيع الأ�سمدة
ت�ضم
الفو�سفاتية وذلك خالل عدد من املن�ش�آت التي ّ
م�صنع حم�ض الفو�سفوريك ،وم�صنع حم�ض الكربيتيك،
وم�صنع الأمونيا ،وم�صنع ثنائي �أمونيوم الفو�سفات،
وحمطة لتحلية املياه .وتبلغ الطاقة الإنتاجية الكلية ل�شركة
معادن للفو�سفات ثالثة ماليني طن من الفو�سفات ثنائي
الأمونيوم يف ال�سنة ،يجري بيع �أغلبها يف الأ�سواق العاملية.
من�شاة جديدة مبوا�صفات عامل ّية
يف فرباير 2012مّ ،مت الإعالن عن م�شروع �ضخم �آخر لـ
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(معادن) ،هو م�شروع الفو�سفات يف مدينة وعد ال�شمال
لل�صناعات التعدين ّية.
يت�ض ّمن هذا امل�شروع ،والذي يبلغ حجم ا�ستثماراته
�سبعة مليارات دوالر ( 27مليار ريال �سعودي) ،م�صانع
عديدة ذات موا�صفات عامل ّية ومن�ش�آت تابعة لها ،ما يجعله
�أكرب جم ّمع للفو�سفات يف العامل� .إذ �إن من املتو َّقع �أن
ت�صل �سعته الإنتاجية �إىل  16مليون طن يف ال�سنة .ثالثة
ماليني طن منها على �شكل منتجات جاهزة ت�شمل �سماد
الفو�سفات ثنائي الأمونيوم ،و�سماد الفو�سفات �أحادي
الأمونيوم ،والأ�سمدة الفو�سفاتية املر ّكبة ،بالإ�ضافة �إىل
� 440ألف طن من املنتجات التحويلية ،مبا يف ذلك حم�ض
الفو�سفوريك النقي امل�ستخدم يف ال�صناعات الغذائية،
وثالثي بويل فو�سـفات ال�صوديوم امل�ستخدم يف ت�صنيع
ّ
ومنتج ْي فو�سفات �أحادي وثنائي الكال�سيوم
املنظفات،
َ
امل�ستخدمينْ يف ت�صنيع �أعالف احليوانات.
َ
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تتمثل أولوياتنا في
إضافة منتجات جديدة
إلى قائمة منتجاتنا،
وتقليص تكاليف
اإلنتاج ،واالستحواذ على
حصة أكبر في األسواق
الرئيسية ،وتطوير
منتجات فوسفات
جديدة تدعم خططنا
التوسعية

�إىل جانب ذلكّ ،
تخطط ال�شركة لإن�شاء م�صانع �إ�ضافية
لإنتاج �أ�سمدة الأمونيا والفو�سفات بالقرب من من�ش�آت
امليناء يف ر�أ�س اخلري ،على �أن يجري الربط بني املوقعني
بوا�سطة �سكة حديد ال�شمال – اجلنوب .و�ستكون املن�ش�أة
اجلديدة ،عند �إطالقها يف �أواخر عام 2016م م�صدر
اعتزاز كبري للمملكة العربية ال�سعودية ،كما �ست�ساهم
يف رفع مكانة (معادن) بني كبار منتجي الفو�سفات يف
الأ�سواق العاملية.
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الإنتاج واملبيعات
حجم الإنتاج
الأمونيا
الفو�سفات ثنائي الأمونيوم
حجم املبيعات
الأمونيا
الفو�سفات ثنائي الأمونيوم

2013
مليون طن
*0.96
1.82

2012
مليون طن
1.09
1.53

%
ن�سبة التغي
%12%19

2013
طن كيلومرتي
**0.56
1.82

2012
طن كيلومرتي
0.74
1.35

%
ن�سبة التغيري
%24%35

* تراجع �إنتاج الأمونيا ب�شكل طفيف يف العام  2013نتيجة متديد فرتة ال�صيانة الدورية.
** ت�أ ّثرت املبيعات لأ�سباب تتع ّلق بتمديد فرتة ال�صيانة الدورية ،كذلك ال�ستخدام كم ّيات �أكرب من
الأمونيا يف �سبيل زيادة الإنتاج من مادة فو�سفات ثنائي الأمونيوم.

 77التقرير ال�سنوي  2013لـ معادن

عام من االزدهار
كان اجتياز اختبارات اال�ستدامة ,وت�سجيل �أرقام قيا�سية يف
�إنتاج �سماد الفو�سفات ثنائي الأمونيوم .من �أهم الإجنازات
التي حققتها (معادن) يف عام 2013م  .كما �شهد العام
اختيار �شركاء للم�ساهمة يف �إجناز امل�شاريع يف الوقت
املحدد �ضمن ما ر�صد من ميزانية ,وا�ستكمال الدرا�سات
مل�شاريعنا املنتظرة.
وحققت (معادن) يف عام  2013م ارتفاع ًا ن�سبته  %20يف
التو�سع والو�صول �إىل �سبع �أ�سواق
حجم الإنتاج ،ما �أتاح لها ّ
عاملية جديدة .ففي الهند وحدها ،والتي تعد �أكرب م�ستورد
ل�سماد الفو�سفات ثنائي الأمونيوم يف العامل ،ارتفعت
ح�صتنا ال�سوقية �أربعة �أ�ضعاف لت�صل �إىل  %12.3من
احتياجات ال�سوق الهندية.
وعلى الرغم من بع�ض العقبات التي واجهت �أعمالنا،
�إ ّال �أنها بقيت قليلة ومتباعدة زمني ًا .فعلى �سبيل املثال،
كان لت�أخّ ر الأمطار املو�سم ّية وانخفا�ض قيمة العملة يف
الهند ت�أثري �سلبي على الطلب وال�سعر العاملي والعوائد.
وتتلخّ �ص �أولو ّياتنا يف عام  2014م ب�إ�ضافة منتجات
جديدة �إىل حمفظتنا ،وحت�سني كلفتنا الإنتاجية،
واال�ستحواذ على ح�صة �أكرب يف الأ�سواق اال�سرتاتيجية،
بالإ�ضافة �إىل تطوير موارد جديدة للفو�سفات بغية دعم
التو�سع امل�ستقبلية .كما ننوي تخ�صي�ص املزيد
عمليات ّ
من الوقت واملوارد لتطوير قدراتنا يف جماالت البحث
والتطوير.
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األلمنيوم ..تعزيز المستقبل
يعد الأملنيوم من �أف�ضل �أنواع املعادن بخ�صائ�صه
املتعددة ،وي�شكل قيمة كبرية يف م�سرية �شركة
(معادن) ،فتطور الأملنيوم ،الذي ي�أخذ �أ�شكا ًال نهائية
متعددة من املنتجات ،يدعم رحلة (معادن) لبلوغ ر�ؤيتها
«�أن ت�صبح �شركة عاملية» ت�ضع امل�ستقبل ن�صب �أعينها.
يعرف الأملنيوم على �أنه ثالث �أكرث العنا�صر ،وفرة
يف الق�شرة الأر�ضية بعد الأك�سجني وال�سيليكون ،وهو
�أكرث املعادن غري احلديدية ا�ستخدام ًا ،حيث يتخطى يف
�إنتاجه جميع املعادن املوجودة با�ستثناء احلديد ،وت�شمل
موا�صفات الأملنيوم خفة الوزن ،واملتانة العالية ،ومقاومة
ال�صد�أ والقدرة على الت�شكيل ،وهذه كلها مزايا جتعل
منه �سلعة رئي�سية يف املجاالت ال�صناعية والتجارية حول
العامل ،وتقوم عليه العديد من ال�صناعات التحويلية
التي ت�شمل �صناعة علب امل�شروبات الغازية والأطعمة،
والأواين ،والتغليف ،و �أ�سالك الكهرباء وتطبيقات
�صناعات الطريان وال�سيارات والبناء والإن�شاءات ،على
�سبيل املثال ال احل�صر.

 01ر�أ�س اخلري – م�شروع
الأملنيوم املتكامل الأكرث كفاءة
يف العامل
 04-02جمموعة وا�سعة من
اال�ستخدامات :الأملنيوم يف
حمرك طائرة ،حمرك غ�سالة
اوتوماتيكية وعجالت �سيارة

02

عمل مبقايي�س عاملية
�إن الر�ؤية التي تقف خلف دخول (معادن) يف جمال
الأملنيوم ب�سيطة� ،إذ تتلخ�ص يف اال�ستثمار الأمثل للموارد
الطبيعية واملواد اخلام التي حبا اهلل بها اململكة العربية
ال�سعودية وتو�سيع �سل�سلة �أعمالها لت�شمل منتجات ذات
قيمة م�ضافة ،وتهدف هذه الر�ؤية اىل نقل املعرفة وخلق
�صناعة وطنية م�ستدامة ت�ضع اململكة يف موقع ريادي يف
�صناعة الأملنيوم وم�شتقاته.
يف عام 2009م� ،أ�س�ست (معادن) �شراكة مع �ألكوا
 ثالث �أكرب منتج للأملنيوم يف العامل – لبناء م�شروع�أملنيوم متكامل يف ال�سعودية ليكون من �أكرث امل�شاريع
فعالية وتكام ًال يف العامل ،وي�شتمل امل�شروع ،البالغة
قيمته  10.8مليار دوالر (�أكرث من  40مليار ريـال
�سعودي) على منجم للبوك�سايت ،وم�صفاة للألومينا،
وم�صهر �أملنيوم وم�صنع درفلة الأملنيوم الذي ي�ستخدم
�أحدث تقنيات الدرفلة ،كل ذلك ي�ستهدف تنمية ثروات
الوطن وتعزيز قدرات (معادن) التناف�سية يف الأ�سواق

03

04

1,8

مليون

طن سعة الطاقة
اإلنتاجة لأللومينا في
مصفا تنا
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 01م�صفاتنا �سوف تنتج 1.8
مليون طن من الألومينا �سنوي ًا
 03-02واحدة من �أحدث
املرافق يف العامل

01

العاملية ،مبا يف ذلك �أ�سواق اململكة املحلية ،وتطويرها
ب�صناعات حتويلية جديدة
ويف عام 2012م ،جنحت (معادن)يف �إنتاج معدن
الأملنيوم يف امل�صهر  ،علم ًا �أن �أول خط �إنتاج �شكل خطوة
مف�صلية يف هذا امل�صهر و املقرر �أن يقوم ب�إكمال ت�شغيل
 720وحدة �صهر يف عام 2014م� .أما م�صنع الدرفلة
فقد اكتمل يف عام 2013م ،بعد �أن مت الإنتاج التجريبي
الأويل للوحدات يف دي�سمرب من العام ذاته ،هذا و�ستبد�أ
الأعمال الت�شغيلية يف املنجم وامل�صفاة يف عام 2014م.
�إىل جانب ذلك ،يف عام  2013م بد�أت �شركة
ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو) ،التي
تتخذ من مدينة اجلبيل ال�صناعية مقر ًا لها الإنتاج
التجريبي ملادة ال�صودا الكاوية� ،أحد عنا�صر املواد
الأولية الالزمة يف م�صايف الأملنيوم والتي �ستخ�ص�ص
الحقا كلقيم مل�شروع م�صفاة الألومينا  ،ومادة ثنائي
كلوريد الإيثلني ،التي ت�ستخدم لإنتاج كلوريد الفينيل �أحد
�أهم مدخالت ال�صناعات البال�ستيكية.

تشمل أولويات
أعمالنا لعام 2014
االفتتاح التجاري
للمصهر ،والتوسع
جغرافي ًا في األسواق،
وترسيخ سمعتنا
كأفضل شركة في
مجالها.

منظومة متكاملة من �سل�سلة االمدادات
يت�ضمن م�شروع معادن للأملنيوم تطوير وت�صميم و�إن�شاء
 80التقرير ال�سنوي  2013لـ معادن

و�إدارة جممع �صناعي متكامل «من املنجم اىل املعدن» يف
كل من منجم البعيثة �شمال منطقة الق�صيم ويف مدينة
ر�أ�س اخلري لل�صناعات التعدينية.
وت�أتي املواد الأولية من موارد البوك�سايت يف البعيثة،
التي حتوي منجم خام البوك�سايت ومن�ش�آت لتك�سري
ومناولة املواد اخلام ،وتقدر انتاجية املنجم من
البوك�سايت اخلام بحوايل �أربعة ماليني طن يف ال�سنة،
و�سيجري نقل املواد الأولية من البوك�سايت بوا�سطة
ال�سكة احلديدية �إىل ر�أ�س اخلري.
توجد يف ر�أ�س اخلري امل�صفاة وم�صهر الأملنيوم
وم�صنع للدرفلة ،ويتم تكرير خام البوك�سايت  -املنقول
بوا�سطة ال�سكك احلديدية �إىل ر�أ�س اخلري  -يف �أول
م�صفاة للألومينا يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،وذلك
لإنتاج ( )1.8مليون طن مرتي �سنويا من الألومينا،
التي �ستتم معاجلتها يف م�صهر الأملنيوم البالغة �سعته
الإنتاجية � 740ألف طن �سنوي ًا من الأملنيوم الأ�سا�سي.
و�سريكز م�صنع الدرفلة البالغة �سعته الإنتاجية 380
�ألف طن يف ال�سنة يف البداية على �إنتاج ال�صفائح،
التي ت�شكل مواد ًا �أولية ل�صناعة علب امل�شروبات و
الأغذية ،ومواد ًا �أ�سا�سية ل�صناعة ال�سيارات والإن�شاءات

معادن� :أداء الأعمال

والتغليف ،بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سيكون مل�صنع الدرفلة
القدرة على �إعادة تدوير خردة الأملنيوم.
تد�شني الت�سويق واملبيعات
مع م�ضي �أعمالنا ال�صناعية قدم ًا بكامل طاقتها ،ت�شمل
�أولوياتنا بدء الت�شغيل التجاري مل�صهر الأملنيوم  ،وتو�سيع
انت�شارنا جغرافي ًا يف الأ�سواق ،وتر�سيخ �سمعتنا ك�شريك
�أعمال من الدرجة الأوىل.
خ�ص�صنا جزء ًا من تركيزنا على عملية تطوير
قاعدة عمالء ثابتة ملنتجات الأملنيوم .وكغريه من
�أ�سواق املعادن ،يتميز �سوق الأملنيوم العاملي بتذبذبه،
ويعود ذلك جزئي ًا للتغريات ال�سريعة يف العر�ض مقابل
الطلب .مع ذلك ،تبقى الآفاق طويلة الأجل لل�صناعة
�إيجابية ،وذلك لأن املزايا اجلوهرية للأملنيوم جتعله
مرتبط ًا بعملية النمو يف االقت�صاديات النا�ضجة والنمو

فوق املتو�سط يف الأ�سواق النا�شئة .من جهتها ،تتقدم
(معادن) يف امل�سار ال�صحيح لتتحول �إىل منتج الأملنيوم
الأقل تكلفة يف العامل.
على �صعيد العمليات الت�سويقية ،تت�ضمن جناحاتنا يف
عام 2013م تطوير احل�صة ال�سوقية ملنتجات (معادن)
من الأملنيوم يف العامل .و�شكلت عملية بناء �سمعة جيدة
لنا يف الأ�سواق العاملية والإقليمية حتدي ًا احتاج �إىل
الكثري من اجلهد .وخالل عام 2013م� ،أجنزنا �أول
عملية ت�صدير للأملنيوم ال�سعودي �إىل الأ�سواق اليابانية
والكورية اجلنوبية والآ�سيوية التي تتميز بارتفاع
التناف�سية فيها �إىل حد كبري .كما متكنا من ت�أمني عقود
لتوريد �سبائك الأملنيوم� ،إىل جانب ن�شاطات لتطوير
قدرات اململكة يف ال�صناعات التحويلية يف الداخل
واخلارج.

�إنتاج ومبيعات الأملنيوم

02

الإنتاج
�سبائك الأملنيوم

2013
�ألف طن
187

2012
�ألف طن
0

%
�ألف طن
-

املبيعات
�سبائك الأملنيوم (ح�صة معادن)

2013
�ألف طن
129

2012
�ألف طن
0

%
ن�سبة التغيري
-

بد�أت �شركة معادن للأملنيوم عمليات الإنتاج يف م�صهر الأملنيوم يف دي�سمرب 2012

�إنتاج ومبيعات ثنائي كلوريد الإيثلني وال�صودا الكاوية
الإنتاج
ثنائي كلوريد الإيثلني
ال�صودا الكاوية
املبيعات
ثنائي كلوريد الإيثلني
ال�صودا الكاوية

2013
�ألف طن
83.73
69.66

2012
�ألف طن
0
0

%
ن�سبة التغيري
-

2013
�ألف طن
80.3
58.50

2012
�ألف طن
0
0

%
ن�سبة التغيري
-

بد�أت �شركة �سامابكو انتاج ثنائي كلوريد الإيثلني وال�صودا الكاوية يف يوليو 2013
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4

ماليين

سيتم إنتاج  4ماليين
طن من البوكسايت
سنوي ًا من منجم
ً
البعيثة الجديد بدءا من
عام .2014
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معادن� :أداء الأعمال

المعادن الصناعية:
سلسلة االستخدامات
حتتوي اململكة العربية ال�سعودية ،بالإ�ضافة �إىل خمزون
النفط والغاز واملعادن ،على خمزون من املعادن ال�صناعية
الأخرى والأحجار الكرمية التي يجري التنقيب عنها
ً
لقيمتها التجارية .وت�ش ّكل تلك املعادن ال�صناعية جزءا من
منتجات متنوعة ن�ستخدمها يف حياتنا اليومية.
وتُ�ستخدم املعادن ال�صناعية �إما كمواد خام �أو كمادة
ُم�ضافة يف �صناعات البناء ،وال�سرياميك ،والطالء،
والبال�ستيك وغريها .فعلى �سبيل املثال ،يحتوي املنزل
النموذجي على حوايل  150ط ّن ًا من املعادن ال�صناعية
امل�ستخدمة يف ت�صنيع الزجاج ،والإ�سمنت ،وال�سرياميك،
والطالء ،والبالط والورق .وت�ستخدم ال�سيارة يف املتو�سط
من � 100إىل  150كيلوغرام ًا منها ،ما بني ّ
املطاط،
والبال�ستيك  ،ومواد احل�شو والزجاج .وعلى الرغم من
وجود املعادن ال�صناعية يف ك ّل مكان تقريب ًا� ، ،إال �أن من
النادر جد ًا �أن يالحظها امل�ستهلك العادي.
تتولىّ �شركة معادن للمعادن ال�صناعية (-)MIMC
والتي متلكها (معادن) بالكامل منذ ت�أ�سي�سها عام -2009
والتي بد�أت انتاجها الفعلي عام  .٢٠١٣وهي متخ�ص�صة
با�ستخراج املعادن ال�صناعية و�إ�ضافة القيمة على موارد
اململكة من تلك املعادن التي تت�ض ّمن البوك�سايت منخف�ض
الدرجة ،والكاولني واملغني�سيوم .وتل ّبي منتجات ال�شركة
احتياجات ال�شركات التابعة لـ معادن� ،إ�ضافة �إىل احتياجات
العمالء الرئي�س ّيني يف ال�سعودية ودول اخلليج العربي .ت�ش َغل
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�شركة معادن للمعادن ال�صناعية منجم للكاولني والبوك�سايت
منخف�ض الدرجة يف املنطقة الو�سطى من حقل الزبرية ،
�إ�ضافة �إىل منجم للمغني�سيوم عايل الدرجة يف الزريقات،
وحمطة للمعاجلة يف املدينة املنورة .وقد بد�أت حمطة
املعاجلة �أعمالها الت�شغيلية يف عام 2011م .
�إجنازات رئي�س ّية
يف عام 2013م � ،شهدت مبيعات املعادن ال�صناعية
زيادة بلغت ن�سبتُها  %13لي�صل حجمها �إىل مليون طن،
الأمر الذي ح ّقق لل�شركة ارتفاع ًا يف العائدات بلغت
ن�سبته  .%63وقد و�صلت ال�شركة �إىل م�ستويات جديدة من
الإنتاج ا�ستجاب ًة الحتياجات عمالئها من املغني�سيا املك ّل�سة
الكاوية ،ما مكنها من حتقيق ارتفاع يف �صايف العائدات.
�إىل جانب ذلك ،جنحت ال�شركة يف خف�ض كلفة التعدين،
واليد العاملة ،واملواد اال�ستهالكية ،واخلدمات التعاقد ّية
ب�شكل ملحوظ .وبذلك حققت انخفا�ضا يف تكلفة الت�شغيل
ن�سبته .%10
كما ارتفع حجم مبيعاتها من البوك�سايت منخف�ض
الدرجة بن�سبة  %11.8لي�صل �إىل  934.560طن مرتي
مرتي يف  ،2013ويعود ذلك بدرجة كبرية �إىل ارتفاع الطلب
املحلي على الإ�سمنت.
كما ارتفعت يف العام نف�سه مبيعاتنا من الكاولني بن�سبة
 % 51.6لت�صل �إىل � 60.640ألف طن مرتي ،مدفوعة
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 01ينتج م�صنعنا يف املدينة
املنورة املغني�سيا الكاوية ذات
اجلودة العالية ()CCM
 03-02ت�ستخدم املعادن
ال�صناعية يف تطبيقات متنوعة
مثل �إنتاج اغذية احليوانات
والألياف الزجاجية

معادن� :أداء الأعمال

 01حتاليل املواد يف الزبرية
01

انتاج املعادن ال�صناعية :املبيعات و الإيرادات
الإنتاج (�ألف طن)
الكاولني
البوك�سايت
املغني�سيا الكاوية
حجم املبيعات (�ألف طن)
البوك�سايت منخف�ض الدرجة
الكاولني
املغني�سيا الكاوية
املجموع

2012
52.502
760.114
32.210

2013
64.298
1044.360
29.505

836
46
27
909

934.56
60.64
29.12
1024.32

الإيرادات (مليون ريال)

125.9

150.5

51,6
نسبة زيادة مبيعات
الكاولين في عام 2013

�سجلت
بارتفاع الطلب من �شركة معادن للفو�سفات ،يف حني ّ
مبيعات املغني�سيا الكاوية ارتفاع ًا بن�سبة  %7.9لت�صل
�إىل � 29.120ألف طنٍّ مرتي ،وذلك بف�ضل زيادة الطلب
الناجمة من تطبيقات جديدة ,ودخول املنتج �أ�سواق ًا جديدة
يف �أوروبا ،و�إفريقيا ،ودول اخلليج ،والهند ،واليابان،
�إ�ضاف ًة �إىل ال�سوق ال�سعودية.
ومتتد وتتّ�سع قاعدة عمالئنا اليوم لت�شمل �صناعات
�أحجار ال�سحج ،و�أغذية احليوانات ،ولباب الورق
ومر ّكبات املغني�سيوم اخلا�صة .يف الوقت ذاته ،توا�صل
(معادن) العمل مع عمالء حمتملني على تطبيقات جديدة
للكاولني وا�ستخدامات غري معدنية للبوك�سايت منخف�ض
الدرجة.
ومن الإجنازات امله ّمة الأخرى يف عام  ،2013اعتماد
معايري �أنظمة �إدارة اجلودة والبيئة وال�سالمة �آيزو:
( 14001 ,9001و.)18001 OHSAS
متخ�ص�صة
عمل ّيات
ّ
ُي�ستخدم املغنيزايت يف جمموعة من التطبيقات التي ت�شمل
تبطني �أفران م�صانع احلديد واملحارق ،وحتفيز وح�شو
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ويتم تعدينه و�سحقه قبل حتديد حجمه
املطاط ال�صناعيّ .
وتخزينه يف من�ش�أة (معادن) يف �ضرغط ،الواقعة على
�شرقي جدة يف منطقة حائل ،ليجري
بعد  700كلم �شمال
َ
نقلها من هناك �إىل م�صنعنا يف املدينة ال�صناعية باملدينة
تتم معاجلتها.
املنورة ،حيث ّ
يحتوي امل�صنع على خط �أفران املجمرة املك�شوفة املتع ّددة
الذي تبلغ �سعته � 39ألف طن �سنوي ًا من املغني�سيا الكاوية،
التي تُ�ستخدم بخا�صة يف جمموعة من العمل ّيات مثل
ت�صنيع �أحجار ال�سحج ،و�أغذية احليوانات ،والألياف
الزجاجية ،والأ�سمدة ،ومواد املغني�سيوم الكيميائية ،ولباب
الورق ،ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي.
يتم ت�صدير اجلزء الأكرب من مبيعات املغني�سيا الكاوية
ّ
�إىل �أوروبا ،ودول اخلليج العربي ،وال�شرق الأو�سط،
والهند ،و�إفريقيا ،واليابان ،علم ًا �أن �شركة معادن للمعادن
ال�صناعية هي املنتج الوحيد للمغني�سيا الكاوية يف دول
اخلليج العربي .
حتوي الزبرية يف حائل منجم الكاولني والبوك�سايت
منخف�ض الدرجة �إىل جانب ُمن�ش�أة للمعاجلة .ويحتوي خام
البوك�سايت منخف�ض الدرجة على ن�سب �أق ّل من الأملنيوم،
وهو ُي�ستخدم يف الغالب كمادة م�ضافة يف �صناعات
ويتم ا�ستخدام طني الكاولني املعدين ب�شكل
الإ�سمنتّ .
كمو�سع �أو كمادة ح�شو يف الورق والطالء ،واملطاط،
رئي�سي ّ
والبال�ستيك ،واملواد الال�صقة ،وال�سرياميك ،والإ�سمنت،
والإ�سمنت الأبي�ض واحلرار ّيات .وتقوم ال�شركة بتوريد
�إنتاجها من البوك�سايت منخف�ض الدرجة �إىل �شركات
الإ�سمنت املحلية ،يف حني ُي�ستخدم الكاولني يف �صناعة
الفو�سفات لإنتاج حم�ض الفو�سفوريك.
على الرغم من حاجته �إىل تقنيات ومعدات كبرية
وخربات يف املعاجلة ،يحظى قطاع املعادن ال�صناعية يف
اململكة ب�إمكانات كبرية .ونحن نعمل يف َ
كل من املجاالت
املذكورة من �أجل رفع هذه املوارد غري امل�ستغلة �إىل
م�ستويات ريادية ،لنعزز من خاللها مكانة اململكة العربية
ال�سعودية يف �صناعة التعدين العاملية.

القسم

05
الحوكمة وااللتزام
والمخاطر

نعتز في معادن بنظام حوكمة راسخ ،يضمن امتثال أعمالنا للتشريعات التنظيمية،
والتزام قيمنا بأعلى المعايير األخالقية ،وتماشي تطبيقاتنا مع أفضل الممارسات
الدولية في مجالي التعدين وإدارة المخاطر.
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معادن :احلوكمة وااللتزام واملخاطر

أعلى المعايير وأفضل
الممارسات
ت�ستند معايري حوكمة ال�شركات لدى (معادن) على
ما ت�ضمنه القانون ال�سعودي يف هذا الإطار ،والنظام
الأ�سا�سي لل�شركة� ،إ�ضافة �إىل نظام ال�سوق املالية ولوائحه
التنفيذية.
فهناك �أربع جهات رئي�سية م�س�ؤولة عن و�ضع وحتديث بنية
حوكمة (معادن) هي:
1.1امل�ساهمون.
2.2جمل�س الإدارة ،واللجان املنبثقة عنه.
3.3رئي�س ال�شركة وكبري املديرين التنفيذيني .
4.4اللجنة الإدارية للتنفيذيني.
لقد �ساعد التزامنا ب�أعلى معايري النزاهة وال�شفافية
يف �أعمالنا على ر�سم مالمح حوكمة �شركات (معادن)
وعملياتها ،ف�ض ًال عن �أن هذه املعايري م�ستوحاة من �أف�ضل
ممار�سات املبادئ التوجيهية للمجل�س الدويل للتعدين
واملعادن.
وقد قمنا بو�ضع �آلية قوية للرقابة الداخلية من �أجل حثّ
كل موظف لدى (معادن) على امل�ساهمة يف ممار�سات

حقائق رئي�س ّية حول معادن
�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) ،هي �شركة
م�ساهمة ،مق ّرها الريا�ض عا�صمة اململكة العربية
ال�سعودية .ت� ّأ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم م17/
م�سجلة يف الريا�ض وفق
بتاريخ  23مار�س 1997م ،وهي ّ
ال�سجل التجاري رقم ( )1010164391بتاريخ  4فرباير
2001م ،وقد �أ�صبحت �شركة معادن �شركة م�ساهمة
عام �أ ّويل ناجح
مد َرجة يف  5يوليو 2008م بعد ٍ
طرح ٍ
لأ�سهمها.
مع الإدراج العام� ،أ�صبحت قواعد الإدراج التي تطبقها
هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية تنطبق على
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احلوكمة وتعزيز نظامها .و�إطار حوكمة ال�شركات الذي
يح ّدد نظام الإدارة املعتمد لدينا ،كما ي�أخذ باالعتبار
م�صالح م�ساهمينا و موظفينا وعمالئنا �إ�ضافة �إىل
ّ
املجتمعات التي نعمل يف �أو�ساطها .وهذا الإطار يتخطى
م�س�ألة الت�أ ّكد من االلتزام بالقوانني واللوائح ،لي�شمل �إدارة
املخاطر ،ومعايري ال�سلوك املهني ،وااللتزام بالأنظمة.
ن�سعى يف (معادن) �إىل بلوغ هذه الأهداف عرب �سيا�سات
و�إجراءات وتوجيهات عديدة ّ
مت �إقرارها بقوانني وا�ضحة،
�أبرزها ما يلي:
•الئحة جلنة املراجعة.
•الئحة جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
•الئحة اللجنة التنفيذية.
•�إر�شادات ال�سلوك املهني.
•�سيا�سة الإبالغ عن املخالفات.
•�سيا�سة تعار�ض امل�صالح.
•�سيا�سة (معادن) لل�صحة وال�سالمة والبيئة.

�شركة (معادن)� .إن املهمة الرئي�سية ل�شركة (معادن) هي
تطوير قطاع التعدين يف اململكة.
وتتمثل �أن�شطة �شركة معادن وال�شركات التابعة لها يف
ا�ستك�شاف املوارد املعدن ّية ،والتعدين وتطوير ال�صناعة
وامل�صب .وتطوير ال�صناعات
القائمة على املعادن يف املنبع
ّ
التعدينية الأ�سا�سية والتحويلية وت�سويق وبيع الذهب
والفو�سفات والأملنيوم واملعادن ال�صناعية واملنتجات
البرتوكيماوية املح ّددة التي تدعم الأعمال الرئي�س ّية
لل�شركة.

� 01سيا�سة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ل�شركة
معادن هي جزء مهم
من �إطار احلوكمة لدينا
والتزامنا باملعايري العاملية
و�أف�ضل املمار�سات
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يقوم المجلس
باستعراض استراتيجية
الشركة وخطط
العمل والموافقة
عليها ،إلى جانب
تقييمه لألداء
التشغيلي العام في
ضوء الخطط واألهداف
االستراتيجية
المعتمدة.

•و�ضع القواعد لأنظمة الرقابة الداخلية والإ�شراف عليها.
•و�ضع �سيا�سات ومعايري و�إجراءات حمددة و�صريحة
لع�ضوية جمل�س الإدارة وتطبيقها بعد املوافقة عليها
من قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني.
•و�ضع اخلطوط العري�ضة لل�سيا�سة املكتوبة التي تنظم
العالقة مع �أ�صحاب امل�صالح مبا ي�ضمن حماية
م�صاحلهم.
•املوافقة على البيانات املالية الف�صلية.
•املوافقة على ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ضمن
االلتزام بالقوانني واللوائح ،مبا يف ذلك التزام
ال�شركة بالإف�صاح عن املعلومات الرئي�سية
للم�ساهمني والدائنني و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين.
•تعيني الرئي�س التنفيذي ونواب الرئي�س.
•تقييم الأداء الت�شغيلي العام مقارنة باخلطط
والأهداف اال�سرتاتيجية املعتمدة.

دور امل�ساهمني
املن�صة التي من خاللها ميار�س م�ساهمونا
هي
اجلمع ّية العامة
ّ
ح ّقهم يف الت�صويت .ومما ال �شك فيه �أن موافقة امل�ساهمني
مطلوبة لأخذ قرارات رئي�سية مثل اعتماد القوائم املالية،
وتقرير جمل�س الإدارة حول ن�شاطات ال�شركة ،ومراجعة
و�إقرار تو�صيات جمل�س الإدارة ب�ش�أن توزيع الأرباح ،وانتخاب
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،و�إدخال التعديالت على مواد نظام
ال�شركة الأ�سا�سي ،وتعيني املراجعني اخلارج ّيني ،وزيادة ر�أ�س
املال املكتتب به .ويكون للم�ساهم الذي له حق ح�ضور جمعيات
امل�ساهمني �صوت واحد على الأقل.
جمل�س الإدارة
يتوىل املجل�س القيام بالوظائف التالية:
•املوافقة على اخلطط اال�سرتاتيجية والأهداف الرئي�سية
لل�شركة و�آليات تطبيقها.

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

�أ�سم الع�ضو

ت�صنيف الع�ضوية

ع�ضوية جمل�س الإدارة  /ال�شركة امل�ساهمة الأخرى

املهند�س عبد اهلل بن �سيف ال�سيف

م�ستقل

�شركة �إعمار الظهران

معايل الأ�ستاذ �سليمان بن �سعد احلم ّيد

غري تنفيذي

�شركة التعاونية للت�أمني

معايل الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي

غري تنفيذي

�شركة االت�صاالت ال�سعودية
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك).

الأ�ستاذ من�صور بن �صالح امليمان

غري تنفيذي

البنك الأهلي التجاري

املهند�س خالد بن حمد ال�سناين

غري تنفيذي

ال يوجد

املهند�س �سلطان بن جمال �شاويل

غري تنفيذي

ال�شركة العربية للتعدين (الأردن)

الدكتور زياد بن عبد الرحمن ال�سديري

م�ستقل

ال يوجد

املهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري

م�ستقل

�شركة االت�صاالت ال�سعودية

املهند�س خالد بن �صالح املديفر

تنفيذي

ال يوجد
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ان�ضمام ع�ضو جمل�س �إدارة جديد
ا�ستقال معايل الأ�ستاذ �سليمان بن �سعد احلم ّيد،
الذي كان ع�ضو ًا غري تنفيذي يف جمل�س �إدارة �شركة
معادن وجلانه مم ّث ًال للم� ّؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية يف � 12أبريل 2013م ،و�أ�صبحت ا�ستقالته
�سارية يف  31دي�سمرب 2013م .وقد �أعلن املجل�س بعد
اجتماعه يف  12دي�سمرب 2013م �أن امل� ّؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية ّ
ر�شحت حمافظها اجلديد
معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز ل�شغل
املن�صب اعتبار ًا من  1يناير 2014م .فوافق املجل�س
على الرت�شيح و�أٌعلن التعيني اجلديد يف  12دي�سمرب.
�سيتم عر�ض قرار
ووفق ًا لقواعد ونظام ال�شركةّ ،
املجل�س على اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني من

�أجل امل�صادقة عليه.
وقد �أعرب جمل�س �إدارة �شركة معادن عن امتنانه العميق
ملعايل الأ�ستاذ �سليمان بن �سعد احلم ّيد لإ�سهاماته �أثناء
فرتة عمله كع�ضو غري تنفيذي يف املجل�س وجلانه املختلفة.
والع�ضو اجلديد ،معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن
القويز حا�صل على درجة بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من
جامعة بورتالند يف الواليات املتحدة عام 1981م ،وله �سج ّل
حافل باخلربات العملية .وقد تق ّلد منا�صب قيادية يف البنك
ال�سعودي الأمريكي وبنك الريا�ض.

هيكل حوكمة ال�شركات
عدد اجتماعات
املجل�س التي
ح�ضرها

امل�ساهمون

ع�ضوية اللجان

5

اللجنة التنفيذية
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

5

اللجنة التنفيذية

5

جلنة املراجعة

5

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

5

جلنة املراجعة

3

اللجنة التنفيذية

4

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

5

اللجنة التنفيذية

5

اللجنة التنفيذية
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
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جمل�س الإدارة

جلنة
املراجعة

جلنة
الرت�شيحات
واملكاف�آت

اللجنة
التنفيذية

الرئي�س والرئي�س التنفيذي
اللجنة الإدارية
الت�شريعات اخلارجية الرئي�سية

القوانني ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية ،و�أنظمة ال�شركات

معادن :احلوكمة وااللتزام واملخاطر

المجلس واللجان
التي تم تفويضها
بالمسؤولية تعقد
اجتماعات مخصصة
على مدار العام
لمراجعة ومناقشة
موضوعات ومخاطر
محددة بمزيد من
التفاصيل

ومنذ  31دي�سمرب 2013م ،يت ّكون جمل�س �إدارة (معادن)
من ت�سعة �أع�ضاء كما هو مو�ضح باجلدول.
حتدد مدة الع�ضوية لكل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س بثالث
َّ
�سنوات .ويعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثالثة
�أ�شهر.
وقد عقد املجل�س خالل ال�سنة املالية 2013م ،خم�سة
اجتماعات :يف الأول من يناير ،والثاين من مار�س،
والع�شرين من يوليو ،والتا�سع ع�شر من �سبتمرب ،وكان
�آخرها يف الثاين ع�شر من دي�سمرب.
على الرغم من قيام املجل�س مبهامه ب�شكل جماعي� ،إال �أنه
يقوم يف بع�ض الأحيان بتفوي�ض مهامه وواجباته بطريقة
فعالة ،ملجموعة من اللجان هي:
•جلنة املراجعة.
•جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
•اللجنة التنفيذية.

جلنة املراجعة
ّ
مت ت�شكيل جلنة املراجعة يف  15نوفمرب 2008م ،وفق ًا
للمادة  14من الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن
جمل�س هيئة ال�سوق املالية .ومبوجب هذه املادة ،ف�إن
اجلمعية العامة للم�ساهمني ،وبناء على تو�صية من جمل�س
الإدارة ،هي املخ ّولة ب�إ�صدار قواعد تعيني �أع�ضاء جلنة
املراجعة ،وحتديد مدة تق َلدهم ملنا�صبهم والإجراءات
الواجب اتّباعها من قبل اللجنة.
وتقوم �إدارة املراجعة الداخلية برفع التقارير �إىل جلنة
املراجعة .كما ت�شرف اللجنة على فعالية �ضوابط ُنظم
املعلومات ،ومالءمة ال�ضوابط الداخلية املتع ّلقة بالتقارير
املالية ،ومراجعة البيانات املالية ،و�أن�شطة �إدارة املخاطر
امل�ؤ�س�س ّية ( ،)ERMوالأن�شطة العامة الأخرى ذات ال�صلة
باملدققني اخلارج ّيني.
وت�ضم جلنة املراجعة حالي ًا� ،أع�ضاء املجل�س امل�ستقلني
ّ
التايل ذكرهم:

املالك الرئي�سيون يف �أ�سهم ال�شركة
�أ�سم من تعود له امل�صلحة

امللكية يف  2013ن�سبة امللكية

امللكية يف 2012

ن�سبة امللكية

التغيري يف امللكية

ن�سبة
التغري

�صندوق اال�ستثمارات العامة
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
م�ساهمون �آخرون
املجموع

50.0 462.500.000
9.6 88.828.104
7.45 68.920.167
32.95 304,751.729
100.0 925.000.000

462.500.000
88.828.104
67.818.161
305.853.735
925.000.000

50.0
9.6
7.3
33.1
100.0

0.00
0.00
1.102.006
)(1.102.006
0.00

0.00
0.00
0.12
)(0.15
0.00

ال�شركات التابعة وال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة يف اململكة العربية ال�سعودية
ا�سم ال�شركة التابعة

الن�شاط الرئي�سي

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س �إنتاج وا�ستغالل الذهب واملعادن امل�صاحبة له
ا�ستخراج الفو�سفات و�إنتاج الأ�سمدة
�شركة معادن للفو�سفات
�إنتاج الأملنيوم
�شركة معادن للأملنيوم
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا تعدين البوك�سايت وتكرير الألومينا
�إنتاج �صفائح الأملنيوم
�شركة معادن للدرفلة
تعدين ومعاجلة املعادن ال�صناعية
�شركة معادن ال�صناعية
توفري دعم البنية التحتية واخلدمات يف ر�أ�س
�شركة معادن للبنى التحتية
اخلري
ال�شركة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة
�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات �إنتاج ثاين كلوريد الإيثيلني و ال�صودا الكاوية
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املقر الرئي�سي

ر�أ�س املال (�آالف الرياالت) ن�سبة امللكية

جدة
ر�أ�س اخلري
ر�أ�س اخلري
ر�أ�س اخلري
ر�أ�س اخلري
الريا�ض
الريا�ض

300.000
6.208.480
4.805.774
885.000
1.922.125
500
500

٪ 100
٪ 70
٪ 74.9
٪ 74.9
٪ 74.9
٪ 100
٪ 100

اجلبيل

900.000

٪ 50
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تو�صيات جمل�س الإدارة
يف اجتماعه الأول يف يناير 2014م� ،أ ّكد جمل�س الإدارة
�أن تقارير ح�سابات ال�شركة جرى �إعدادها ب�شكل �صحيح،
و�أنه مت تطوير نظام التدقيق الداخلي على �أ�س�س �سليمة
وتطبيقها ب�شكل ف ّعال .كما �أ ّكد �أنه على ثقة تامة بقدرة
ال�شركة على موا�صلة عملياتها و�أعمالها.
ق ّدم املجل�س �إىل اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني
املق ّرر عقدها يف 2014/3/9م التو�صيات التالية:
1.1املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة لل�سنة املالية
املنتهية يف 2013/12/31م.
2.2اعتماد تقرير املدققني لل�سنة املالية املنتهية يف
2013/12/31م.
املوحدة لل�سنة املالية املنتهية
3.3اعتماد القوائم املالية ّ
يف 2013/12/31م.
�4.4إبراء ذ ّمة �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة من امل�س�ؤولية
عن �إدارتهم لل�شركة خالل ال�سنة املنتهية يف
2013/12/31م.
01
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5.5التو�صية بعدم توزيع �أرباح عن ال�سنة املالية املنتهية
يف 2013/12/31م.
6.6املوافقة على تو�صية جلنة املدققني بتعيني مدقق
خارجي ملراجعة ح�سابات ال�شركة اخلتامية لل�سنة
املالية 2014م ،والبيانات املالية الربعية ،وحتديد
�أتعابه.
7.7املوافقة على تعيني املمثل البديل للم� ّؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية يف جمل�س �إدارة �شركة معادن.
يو�ص جمل�س الإدارة با�ستبدال املدقق قبل انتهاء فرتة
مل ِ
التعيني املمت ّدة لثالث �سنوات.

 01املجل�س يراجع ويوافق
على ا�سرتاتيجية ال�شركة
واخلطط التجارية كما �أنه
يقيم الأداء الت�شغيلي العام
وفق ًا للخطط اال�سرتاتيجية
والأهداف املعتمدة
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�سجل ح�ضور جلنة املراجعات لالجتماعات التي عقدت
�أ�سم الع�ضو
معايل الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي
املهند�س خالد بن حمد ال�سناين
املهند�س عبد اهلل بن حممد الفايز
الأ�ستاذ حمد بن طارق اخلمي�س
الدكتور عبد اهلل بن ح�سن العبد القادر

1
2013/1/19

2
2013/4/10

3
2013/5/4

4
2013/7/10

-

-

-

6
5
2013/11/10 2013/10/8

-

-

املجموع
6
6
6
1
6

�سجل ح�ضور جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت التي عقدت
�أ�سم الع�ضو
املهند�س عبد اهلل بن �سيف ال�سيف
الأ�ستاذ من�صور بن �صالح امليمان
الدكتور زياد بن عبد الرحمن ال�سديري
املهند�س خالد بن �صالح املديفر

1
2013/2/9

2
2013/6/4

3
2013/9/22

4
2013/12/11

املجموع
4
4
4
4

�سجل ح�ضور اللجنة التنفيذية لالجتماعات التي عقدت
�أ�سم الع�ضو
املهند�س عبد اهلل بن �سيف ال�سيف
معايل الأ�ستاذ �سليمان بن �سعد احلم ّيد
املهند�س عبد العزيز بن عبد اهلل ال�صقري
املهند�س �سلطان بن جمال �شاويل
املهند�س خالد بن �صالح املديفر

1
2013/2/ 13

1.1معايل الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي – رئي�س
اللجنة
2.2املهند�س خالد بن حمد ال�سناين
3.3املهند�س عبداهلل بن حممد الفايز
4.4الأ�ستاذ حمد بن طارق اخلمي�س (ا�ستقال يف
� 3أبريل 2013م)
5.5الدكتور عبداهلل بن ح�سن العبدالقادر
وت�شتمل امل�س�ؤول ّيات الرئي�س ّية للجنة املراجعة
على ما يلي:
•مراجعة �سيا�سات و�إجراءات (معادن) املالية املعتمدة
ورفع تو�صية �إىل املجل�س باملوافقة النهائية عليها.
واملوحدة
•مراجعة البيانات املالية الربعية وال�سنوية ّ
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2
2013/6/ 13

3
2013/9/ 13
-

4
2013/11/ 13

املجموع
4
3
4
4
4

ل�شركة (معادن) وال�شركات التابعة لها.
•تو�صية جمل�س الإدارة بتعيني املراجعني اخلارج ّيني.
•مراجعة واعتماد خطة التدقيق الداخلي ال�سنوية،
و�إجراءات التدقيق الداخلي وتقارير التدقيق الداخلي.
•�إجراء التحقيقات املرتبطة ب� ّأي ق�ضية� ،أو التفوي�ض
ب�إجرائها على النحو الذي تراه منا�سب ًا ،مبا يخدم
م�صلحة ال�شركة ،مع �إتاحة �إمكانية الو�صول غري املق ّيد
�إىل جميع �أع�ضاء الإدارة واملعلومات املتع ّلقة بالتحقيق.
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
ّمت ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف  15نوفمرب 2008م،
برئا�سة املهند�س عبداهلل بن �سيف ال�سيف وع�ضوية كل من
الأ�ستاذ من�صور بن �صالح امليمان ،والدكتور زياد عبدالرحمن
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ال�سديري ،واملهند�س خالد بن �صالح املديفر.
�أما مهام اللجنة وم�س�ؤولياتها الرئي�سية فهي:
•�إجراء مراجعات �سنوية للمهارات والقدرات وخربة
العمل الالزمة لتعزيز الأداء الرقابي للمجل�س وتقدمي
تو�صيات منا�سبة يف هذا ال�صدد �إىل املجل�س.
•التحقق من ا�ستقاللية �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتقييم
الت�ضارب املحتمل مل�صالح الأع�ضاء الذين يعملون �أي�ض ًا
يف جمال�س �إدارات �شركات �أخرى.
•تقييم ّ
املر�شحني لع�ضوية املجل�س من خالل تقييم
ال�صفات ال�شخ�ص ّية واملهن ّية التي ت�شمل النزاهة،
وامل�صداقية ،وامل�س�ؤولية ،واخلربة القيادية ،والفطنة
والقدرة على تكري�س الوقت الالزم لتنفيذ جميع
امل�س�ؤوليات.
•حتديد �أوجه الق�صور يف �أداء املجل�س واقرتاح احللول
ملعاجلة � ّأي نق�ص.
•مراجعة واعتماد جميع التعوي�ضات (الرواتب،
والعالوات ،والأ�سهم) لكافة امل�س�ؤولني التنفيذ ّيني
(الر�ؤ�ساء التنفيذ ّيون ،نواب الر�ؤ�ساء واملديرون
التنفيذ ّيون) �سنوي ًا.
اللجنة التنفيذية
ت�أ�س�ست اللجنة التنفيذية يف  15نوفمرب 2008م .وير�أ�س
اللجنة املهند�س عبداهلل بن �سيف ال�سيف ،وت�ضم الأع�ضاء
معايل الأ�ستاذ �سليمان بن �سعد احلميد ،واملهند�س
عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري ،واملهند�س �سلطان بن جمال
�شاويل ،واملهند�س خالد بن �صالح املديفر.
ت�شمل مهام وم�س�ؤول ّيات اللجنة:
•مراجعة �أهداف وا�سرتاتيجيات �شركة (معادن)،
وتقدمي التو�صيات �إىل املجل�س للم�ساعدة يف حتقيق
الأهداف وتنفيذ خطط وا�سرتاتيجيات العمل بكفاءة.
•مراجعة امليزان ّيات املتع ّلقة بالقوى العاملة يف ال�شركة،
والعمليات ،ونفقات ر�أ�س املال.
•مراجعة الأعمال والعمليات واخلطط املالية الطويلة
الأجل (لأكرث من ثالث �سنوات) ،وتقدمي تو�صيات �إىل
املجل�س ب�ش�أنها.
•املوافقة على اخلطط ق�صرية املدى (�أقل �سنة واحدة)
لكل من خطط الأعمال والعمليات واملالية ،وكذلك املوافقة
على اخلطط متو�سطة املدى (من �سنة �إىل ثالث �سنوات)
والتي تدخل يف �إطار اخلطة طويلة املدى لل�شركة.
•الإ�شراف على /ومراقبة تنفيذ وا�ستكمال م�شاريع
التو�سعية لل�شركات التابعة لها.
(معادن) وامل�شاريع ّ
وميكن ّ
االطالع على كافة تفا�صيل �أدوار وم�س�ؤوليات اللجان
الثالث من خالل اللوائح املعرو�ضة �ضمن ق�سم احلوكمة على
املوقع الإلكرتوين ل�شركة (معادن)
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دور الإدارة
يقوم الرئي�س والرئي�س التنفيذي واللجنة الإدارية امل�ؤلفة
من الرئي�س والرئي�س التنفيذي واملدراء التنفيذيني بعدد
من الوظائف الرئي�سية املتمثلة بـ :و�ضع �أهداف وا�ضحة
و�إطار �أخالقي مالئم من �ش�أنها خدمة امل�صلحة العامة،
وو�ضع الإجراءات الإدارية الالزمة ،وحتديد �أطر رعاية
م�صالح �شراكائنا من املوظفني وامل�ساهمني واملجتمعات
املحلية ،و�ضمان ال�شفاف ّية ور�سم خطوط وا�ضحة
للم�س�ؤولية وامل�ساءلة ،وتنفيذ تخطيط �سليم للأعمال،
ودمج �إدارة خماطر الأعمال يف كافة مناحي ال�شركة،
وا�ستقطاب املوظفني امل� ّؤهلني وذوي اخلربة واملهارة،
وتب ّني ممار�سات �سليمة لالت�صاالت الداخلية واخلارجية،
ور�سم حدود وا�ضحة للممار�سات املهنية ملوظفي (معادن)،
وتقييم الأداء وتقدير الإ�سهامات الفردية واجلماعية،
و�إن�شاء �ضوابط داخلية منا�سبة واحلفاظ عليها.
االلتزام و�أخالقيات املهنة
هدف (معادن) هو اتّباع ممار�سات احلوكمة الأكرث مالءم ًة
لأعمالها .وعلى الرغم من �أننا مل نتو�صل بعد للتحقيق الكامل
لأهدافنا� ،إال �أننا ننوي ت�سريع م�سريتنا للو�صول �إليها .ونحن
ن�ؤمن ب�أن االلتزام و�أخالقيات املهنة ت�سري جنب ًا �إىل جنب مع
الأداء التجاري الناجح.
�إن �أخالقيات املهنة ،التي هي واحدة من الركائز الأربع
ملنهج �شركة (معادن) يف اال�ستدامة ،تتجاوز القواعد لتمثل
يوجه موظفي ال�شركة نحو ممار�سة �سلوك ّيات
نظام ٍّ
َ
قيم ذاتية ّ
�صحيحة .تو�ضع القواعد وال�سيا�سات والإجراءات عادة عند
احلاجة لاللتزام بالقانون واحلفاظ على النظام العام� ،إال �أن
�أخالقيات املهنة واالمتثال لها ال ت�أتي ملجرد ا�ستجابة للأوامر
والأنظمة الر�سم ّية.
تبد�أ ثقافة االمتثال يف �شركة (معادن) من ر�أ�س �إدارة
ال�شركة ،وهي مدعومة من قبل فريق االلتزام املخ َّول
وامل�س�ؤول عن التطبيق ال�سليم لل�سيا�سات والإجراءات
والتدريب واملراقبة مبا يتما�شى مع �أخالق ّيات املهنة
وا�سرتاتيجية العمل املرجوة .ويعمل فريق االلتزام يف
�شركة (معادن) على م�ساعدة الإدارة العليا يف حتديد
وتقييم ومراقبة والتح ّكم مبخاطر االلتزام التي قد ت�ؤثر
يتم العثور على نقاط �ضعف مع ّينة
على ال�شرك ّة .وعندما ّ
�أثناء مراجعتها ،يو�صي فريق االلتزام ب�ضوابط منا�سبة،
و�إجراءات معاجلة.
وخالل عام 2013م ،اتّخذنا عدد ًا من املبادرات الرامية
�إىل تر�سيخ املزيد من الأخالق ّيات وثقافة االلتزام عرب �شركة
(معادن) ،منها:
•ت�شجيع االلتزام من خالل مراقبة و�إدارة خماطر
املخالفة القانونية والتقيد بالأنظمة.
•�إجراء تدريب توعوي حول ق�ضايا االلتزام املحتملة،
حيث �أقامت ال�شركة على �سبيل املثال ندوة بال�شراكة

ّ
االطالع على
ويمكن
كافة تفاصيل أدوار
ومسؤوليات
اللجان الثالث من خالل
اللوائح المعروضة
ضمن قسم
الحوكمة على الموقع
اإللكتروني لشركة
معادن
www.maaden.
com.sa
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هدف معادن هو ا ّتباع
ممارسات الحوكمة
الرشيدة األكثر
ً
مالءمة ألعمالها.
نؤمن بأن االلتزام
وأخالقيات
المهنة تسير جنب ًا إلى
جنب مع األداء التجاري
الناجح.

مع الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد (نزاهة)تتحدث عن
النزاهة وطرق الإبالغ عن انتهاكات الف�ساد.
•�إ�صدار �سيا�سة الإبالغ عن املخالفات ،والتي تتعلق
بالإبالغ عن املخالفات والف�ساد املايل �أو � ّأي انتهاك �آخر.
•و�ضع �آليات حمدّدة ،مثل تخ�صي�ص بريد �إلكرتوين
وتوفري ممثل للر ّد على الأ�سئلة ب�سر ّية واحل�صول على
املعلومات وتقدمي امل�ساعدة للمب ّلغني عن املخالفات.
•ن�شر مقاالت قانونية و�أخرى متع ّلقة بااللتزام يف ن�شرة
ال�شركة الداخلية.
•توزيع املعلومات ذات ال�صلة على جميع موظفي (معادن)
لتزويدهم ب�أحدث اللوائح والقواعد املو�ضوعة.
ويف عام 2014م� ،سوف نعمل على ا�ستكمال وثيقة �شاملة
لقواعد ال�سلوك املهني ل�شركة (معادن) ،من خالل ت�ضمني
املبادئ التوجيهية ل�سلوك ّيات الأعمال احلالية و�سيا�سة
و�سيتم
تعار�ض امل�صالح ،وجعلها تعك�س ق َيمنا الأ�سا�س ّية.
ّ
دمج �أف�ضل املمار�سات واملعايري ال�صناعية املنا�سبة يف
هذه الوثيقة .كما ننوي العمل على توفري �أدوات جديدة
للتوا�صل ،مبا يف ذلك اخلط ال�ساخن وموقع �إنرتانت،
لل�سماح للمبلغني بالإف�صاح عما لديهم من البالغات
ب�سرية تامة.
�إن عملية املراجعة ال�سنوية التي يقوم بها فريق االلتزام،
ومن�صة ف ّعالني لدعم االلتزام �أثناء
والتي توفر نظام ًا ّ
قيامنا بتحديد الثغرات �إن ُوجدت ،واتّخاذ قرار ب�ش�أن
الإجراءات الت�صحيح ّية �إذا لزم الأمر .كما ت�ش ّكل عملية
املراجعة �أي�ض ًا �آلية ف ّعالة للك�شف عن � ّأي تعار�ض حمتمل
يف امل�صالح م ّرة واحدة على الأقل يف ال�سنة.
�سيا�سة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ب�شركة
(معادن)
باعتبارنا �أكرب �شركة موارد معدنية متنوعة يف اململكة العربية
ال�سعودية ،ف�إن التم ّيز يف �إدارتنا ملخاطر ال�صحة وال�سالمة
والبيئة ميثل جزء ًا ال يتجز�أ من الطريقة التي ن�ؤدّي بها
�أعمالنا ،وهو يعك�س �أي�ض ًا التزامنا بامل�س�ؤولية لناحية العمل
على التقدم ،وحتقيق مزيد من التنمية امل�ستدامة.
وتوفّر �سيا�سة ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف �شركة
(معادن) القاعدة الأ�سا�سية اللتزام جمموعتنا اجل ّدي
بتح�سني �أداء ومعايري ال�صحة وال�سالمة والبيئة على نحو
م�ستمر يف عمليات الذهب ،ومعادن الأ�سا�س ،والفو�سفات،
والأملنيوم ،وغريها من م�شاريع ال�صناعات التعدينية.
ويتمثل الهدف الرئي�سي لل�شركة مبنع وقوع �أي حوادث
قد ت�ؤذي الب�شر والبيئة( .انظر ق�سم البيئة وال�صحة
وال�سالمة ،ف�صل بناء التم ّيز).
علم ًا ب�أن جميع املبادئ التوجيهية وال�سيا�سات موجودة
على موقعنا الإلكرتوين.
�إر�شادات ال�سلوك املهني
ُو�ضعت املبادئ الأ�سا�سية يف هذه الوثيقة لتوجيه التعامل
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من قبل �شركة (معادن) مع كل دوائرنا ،وبخا�صة عمالئنا
واملو ّردين واملجتمعات التي نعمل فيها.
وتلتزم الإدارة العليا بدعم مراعاة هذه املعايري ب�شكل
�صارم .وتقوم بدعم املوظفني الذين يتّبعون املعايري حتى
يف ّ
ظل خماطر العواقب التجارية ال�سلب ّية .من ناحية
ً
�أخرى ،ي�ش ّكل عدم التق ّيد باملعايري �سببا التّخاذ �إجراءات
ت�أديب ّية �أو غريها من التدابري املنا�سبة ،والتي قد ت�شمل
�إجراءات �إنهاء اخلدمة و�إحالة �سلوك ّيات مع ّينة �إىل
ال�سلطات املخت�صة.
�سيا�سة الإبالغ عن املخالفات
�ش ّكلت عملية و�ضع ال�صيغة النهائية ل�سيا�ستنا اخلا�صة
بالإبالغ عن املخالفات �أحد �أبرز �إجنازاتنا يف م�سرية
احلوكمة خالل عام 2013م ،والتي رحبت بها الهيئة
الوطنية ملكافحة الف�ساد (نزاهة) ،ك�أول �سيا�سة من
هذا النوع يف اململكة العربية ال�سعودية .حيث تهدف هذه
يخت�ص بتعار�ض
ال�سيا�سة �إىل �ضمان ال�سلوك النزيه يف ما
ّ
امل�صالح لدينا ،واملبادئ الإر�شادية لل�سلوك املهني عرب
�إتاحة الفر�صة للمبلغني للإبالغ عن انتهاكات ح�صلت� ،أو
انتهاكات حمتملة.
وترمي �سيا�سة الإبالغ عن املخالفات �إىل ت�شجيع املوظفني
على تقدمي � ّأي معلومات من �ش�أنها �أن ت�ساعد الإدارة يف ك�شف
وت�صحيح والإبالغ عن املخالفات وال�سلوك غري الأخالقي
والإجراءات التي قد تكون غري قانونية وت�ش ّكل انتهاك ًا
ل�سيا�سات ال�شركة والإجراءات واملعايري الأخالقية املتّبعة
فيها .وتتوافق هذه ال�سيا�سة مع املادة العا�شرة من الئحة
حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية.
�سيا�سة تعار�ض امل�صالح
تقت�ضي �سيا�سة ت�ضارب امل�صالح ب�أن يقوم �أع�ضاء املجل�س
والإدارة التنفيذية واملوظفون �أ�صحاب القرار بالك�شف عن
� ّأي تعار�ض فعلي �أو حمتمل يف امل�صالح وتقدمي �آلية ملعاجلة
احتماالت هذا التعار�ض .وين�ش�أ تعار�ض امل�صالح املحتمل
عندما تتداخل م�صالح الفرد اخلا�صة �أو املالية �أو غريها
مع م�صالح �شركة (معادن).
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�إدارة املخاطر
حتت ّل �إدارة املخاطر الف ّعالة واملتكاملة موقع ًا مركزي ًا
يف العملية ال�شاملة ال�ستدامة الأعمال .ولدى �شركة
(معادن) عملية �إدارة خماطر را�سخة ،ال ّ
تغطي املخاطر
اال�سرتاتيجية والت�شغيل ّية فح�سب ،بل �أي�ض ًا املخاطر البيئ ّية
واالجتماع ّية وال�صح ّية والأمن ّية .وتط َّبق عملية �إدارة
املخاطر لدينا بالتوافق مع معايري الأيزو الدولية (ISO
 )31000يف جمال �إدارة املخاطر.
ال يخلو � ّأي ن�شاط جتاري من املخاطر ،ونحن ندرك
�أن العمل الناجح ال يتمحور حول جت ّنب جميع املخاطر
املحتملة ،بل يتع ّلق ب�إيجاد طرق لتخفيف الآثار ال�سلب ّية
للمخاطر مع اال�ستفادة من الفر�ص املتوافرة.
�إن �إدارة وتقييم املخاطر يندرجان �ضمن م�س�ؤول ّية
�إدارة ال�شركة ،وي�شرف جمل�س الإدارة على �إدارة املخاطر
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أهم املخاطر التي تواجه ال�شركة .وعلى
مع الرتكيز على � ّ
مدار العام ،يعقد املجل�س -واللجان التي ّ
مت تفوي�ضها
خم�ص�صة ملراجعة وبحث
بامل�س�ؤولية -اجتماعات ّ
مف�صل.
مو�ضوعات خماطر حم ّددة ب�شكل ّ
ت�ستند عملية مراقبة املخاطر التي يقوم بها املجل�س على
عمليات تقييم املخاطر والتخفيف من �آثارها ،ويت�ض ّمن ذلك
مراجعات جمدولة للتخطيط اال�سرتاتيجي والت�شغيلي الطويل
الأجل ،والتقييم والتطوير التنفيذي ،وميثاق �سلوك االلتزام،
وااللتزام التنظيمي ،واالمتثال ال�صحي والأمني والبيئي،
و�إعداد التقارير املالية وتكنولوجيا املعلومات والأمان.
تعترب �إدارة املخاطر امل�ؤ�س�س ّية يف �شركة معادن اجلهة
امل�س�ؤولة عن الإ�شراف والتن�سيق لتقييم املخاطر والتخفيف
منها على نطاق ال�شركة ب�أكملها .ويدعم برنامج �إدارة
املخاطر من تنظيم البنى التحتية للمخاطر اخلا�صة

في عام 2014م سوف
نعمل على استكمال
وثيقة شاملة لقواعد
السلوك المهني لشركة
معادن من خالل تضمين
المبادئ التوجيهية
لسلوكيّات األعمال
الحالية وسياسة تعارض
المصالح ،وجعلها
تعكس قيَمنا األساسيّة

� 01صورة تذكارية جتمع
مهنيي �إدارة املخاطر يف
اجتماع املنتدى ال�سعودي
لإدارة املخاطر الذي
ا�ست�ضافته معادن يف 8
دي�سمرب عام  .2013وكانت
معادن قد بادرت بت�شكيل
املنتدى ال�سعودي لإدارة
املخاطر ليكون منرب ًا لتبادل
املعارف واخلربات بني
مهنيي �إدارة املخاطر ,يف
اململكة العربية ال�سعودية,
ولقد مت افتتاح املنتدى يف
مار�س .2013

معادن :احلوكمة وااللتزام واملخاطر

مبختلف املن�شئات ،وذلك ل�ضمان توائمها مع �سيا�سات
املخاطر ال�شاملة ل�شركة (معادن) ،واملبادئ التوجيه ّية
و�آليات املراجعة .وتعمل البنية التحتية للمخاطر لدينا على
م�ستوى الأعمال وعلى م�ستوى العمليات ،وهي مع ّدة لتحديد
وتقييم وتخفيف جمع �أنواع املخاطر.
طبق ًا لطبيعة املخاطر التي ينطوي عليها والعمليات
املرتبطة بها ،نعمد �إىل ا�ستخدام جمموعة وا�سعة

من ا�سرتاتيج ّيات تخفيف الآثار .وي�شمل ذلك تفوي�ض
ال�سلطات ،وتوحيد الإجراءات ومراجعات للتخطيط
اال�سرتاتيجي ،ومراجعات الت�شغيل والت�أمني .وتعمل
(معادن) على �إدارة خماطر التق ّلبات يف الن�شاط
االقت�صادي وحجم طلب العمالء عن طريق ر�صد
م�ستجدات و�آفاق ال�صناعة والتك ّيف معها ،وقد يت�ض ّمن
ذلك �ضبط م�ستويات الإنتاج وتخفي�ض التكاليف.

املخاطر الرئي�س ّية وخطط التخفيف من �آثارها
املخاطر

خطط التخفيف ذات امل�ستوى العايل

تق ّلب �أ�سعار ال�سلع
تق ّلبات �أ�سعار ال�سلع التي تنتجها �شركاتنا ،مثل الأملنيوم
والفو�سفات والذهب واملعادن ال�صناعية ،ميكن �أن ت�ؤ ّثر على
ربح ّية العمل ّيات والتدفقات النقدية.

1.1ر�صد ومراقبة التكاليف عن كثب للح ّد من ت�أثري تذبذب الأ�سعار على الربح ّية
والتدفقات النقدية.
2.2ر�صد دقيق وم�ستم ّر التجّ اهات الأ�سعار العاملية من قبل �إدارة وحدة الأعمال
اال�سرتاتيجية ذات ال�صلة.
3.3الدخول يف عقود ت�سعري طويلة الأجل مع العمالء �إذا لزم الأمر.
�4.4إيجاد وتطوير �أ�سواق جديدة عرب بحوث وا�سعة النطاق.

نق�ص الكوادر املاهرة
عدم القدرة على توظيف و�/أو االحتفاظ ب�أفراد م�ؤهّ لني من
ال�س ْعودة واملحافظة
ذوي اخلربات املالئمة ،حتقيق �أهداف َ
عليها ،وتدريب وتطوير املواهب واالحتفاظ بها.

1.1تطوير حتالفات ا�سرتاتيجية لبناء وتطوير املواهب والكفاءات.
2.2تطبيق ا�سرتاتيجية لإدارة املواهب (تت�ض ّمن ك�سب الكوادر املوهوبة ،تنمية املواهب
والعمل على احلفاظ عليها).
3.3تطوير خطط ل�ضمان توايل الكفاءات م�ستقب ًال للمنا�صب الرئي�سية.
4.4اجتماعات منتظمة ملجل�س املوارد الب�شرية (م�ؤ ّلف من م�س�ؤويل املوارد الب�شرية
من ال�شركة وال�شركات التابعة) من �أجل مناق�شة ّ
وحل ق�ضايا املوارد الب�شرية ذات
ال�صلة.
5.5قيا�س دوري لل�سيا�سات والإجراءات القائمة مع نظرياتها من �أجل �ضمان تلبيتها
الحتياجاتنا النا�شئة ،و�أف�ضل املمار�سات يف جمال املوارد الب�شرية.

ال�صحة وال�سالمة
ّ
ّ
تعطل �أو �إخفاق يف نظام ال�سالمة ما ينتج عنه �إ�صابة
خطرية/وفاة �/أو خ�سائر ت�شغيلية ومالية.

وال�صحة وال�سالمة يف جميع ال�شركات التابعة.
1.1تطوير وتطبيق نظام متكامل للبيئة
ّ
2.2دورات تدريب ّية للموظفني داخل وخارج مواقع العمل.
�3.3آليات تبليغ �أ�سبوعية و�شهرية.
خمت�صني يف ممار�سات ال�سالمة ملواقع خمتلفة وفق ًا ملتط ّلبات خطة العمل.
4.4توظيف
ّ

البيئة
�إدارة بيئية فقرية� ،أ�ضرار تلحق بال�سمعة ب�سبب دعاية �س ّيئة
ناجتة عن ح�صول حوادث بيئ ّية كربى.

1.1تطوير وتطبيق نظام متكامل للبيئة وال�صحة وال�سالمة يف جميع ال�شركات التابعة.
�2.2إ�شراك �إدارة البيئة مع �إدارة امل�شرتيات يف عملية �صياغة العقود.
متخ�ص�صني بيئ ّيني.
3.3توظيف
ّ
4.4التطوير والتطبيق امل�ستمر لربامج التوعية البيئية.
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تعمل
البنية التحتية
للمخاطر لدينا على
مستوى األعمال وعلى
مستوى العمليات،
معدة لتحديد
وهي
ّ
وتقييم وتخفيف كل
أنواع المخاطر.

ونعتمد على الت�أمني لإدارة بع�ض املخاطر مركزي ًا .وقد
ّ
مت و�ضع وتطبيق عملية ر�سمية ملراجعة ور�صد و�ضع ّية
تنفيذ خطط التخفيف من �آثار املخاطر على �أ�سا�س
والتحديات
منتظم .و ُيظهر اجلدول املرفق املخاطر
ّ
حددناها ،وخطط التخفيف ذات امل�ستوى
الرئي�س ّية التي ّ
العايل التي ُو�ضعت ملعاجلتها.

التدقيق الداخلي
تلعب وظيفة التدقيق الداخلي املركزي لدينا دور ًا رئي�س ّي ًا يف
تقييم وحت�سني �إدارة املخاطر وال�ضوابط الداخلية وعمليات
احلوكمة ،وبالتايل دعم الأهداف التجارية الأكرب لل�شركة.
وقد تطورت �إدارة التدقيق الداخلي ،التي ّمت �إن�شا�ؤها بعد
عام على ت�أ�سي�س �شركة (معادن) على م ّر ال�سنني ،خ�صو�صاً
بعد �إدراج ال�شركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية “تداول”.

املخاطر

خطط التخفيف ذات امل�ستوى العايل

ت�ضخّ م التكاليف
زيادة يف التكاليف الت�شغيلية ناجتة عن ارتفاع تكلفة املواد
اخلام ،والطاقة ،وال�شحن ،ومعدّات التعدين� ،أو �إن�شاء امل�شاريع.

1.1الرتكيز على التوريد اال�سرتاتيجي للمواد واخلدمات.
2.2حت�سني الكفاءة يف خمتلف �أعمال ال�شركة.
3.3حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة.

انقطاع يف �إمدادت الطاقة
االعتماد على م�صدر واحد لإمدادات الطاقة ،العمل يف
مواقع نائية ،وتق ّلبات غري متو ّقعة للكهرباء �أو انقطاع يف
الإمدادات ميكن �أن ي�ؤ ّثر على الأداء الت�شغيلي واملايل.

1.1حتديد احتياجات الطاقة واحلفاظ على التن�سيق الوثيق مع ال�شركة ال�سعودية للكهرباء
عرب التوا�صل الف ّعال من قبل الإدارة العليا .وقد ّمت االنتهاء من و�ضع العقود مع ال�شركة
ال�سعودية للكهرباء ب�ش�أن متطلبات الطاقة احلالية.
ّ 2.2مت جتهيز خطط ل�ضمان امدادت احتياطية فورية للطاقة االحتياطية التوافر الف ّعال
والفوري للطاقة االحتياط ّية يف حال انقطاع خط الإمداد.
3.3التق ّيد الكامل ببنود و�شروط عقد �إمدادات الطاقة وبنود انقطاع التيار.

رخ�صة اجتماع ّية للعمل
تعني الرخ�صة االجتماعية دعم املجتمع لعمل ّياتنا ،وهو �أمر
�أ�سا�سي بطبيعة احلال .فالف�شل يف تلبية تو ّقعات املجتمع،
واحتمال حدوث �شكاوى من املجتمع املح ّلي جتاه �شركة
معادن �أو ال�شركات التابعة لها �سيكون له ت�أثري �سلبي على
�أعمالنا و�سمعتنا.

1.1توظيف موارد ب�شرية خبرية ومتفانية يف كل من �إدارة ومواقع امل�شاريع واملناجم على
ل�ضمان م�شاركة اجتماعية و�إدارة فعالة لعالقات املجتمع.
2.2تطبيق خطة امل�شاركة املجتمع ّية لكل موقع قيد الإن�شاء.
3.3و�ضع خطط لدمج م� ّؤ�شرات الأداء الرئي�س ّية امل�ستدامة على م�ستوى ال�شركات التابعة،
على �سبيل املثال ال�سالمة يف املناجم ،واحلوادث البيئ ّية ،وم�ستوى امل�شاركة املجتمع ّية.
4.4رفع م�ستوى العالقات املجتمع ّية �إىل امل�ستوى  3من هيكل ّية امل�شاركة املجتمع ّية اخلا�ص
بنا بحلول عام 2017م

الت�سويق
االعتماد على بع�ض قطاعات ال�سوق ،حمفظة منتجات
حمدودة� ،سعة تخزينية وقدرات حتميل حمدودة.

1.1م�شروع تو�سعة امل�ستودع (قيد التنفيذ).
2.2مراجعة وحتديث ا�سرتاتيجيات الت�سويق على �أ�سا�س منتظم.
3.3الدخول يف عقود ت�سعري طويلة الأجل مع العمالء �إذا لزم الأمر.
4.4تو�سيع حمفظة املنتجات.

توافر البنية التحت ّية
عدم ا�ستكمال البنية التحت ّية متا�شي ًا مع متط ّلبات امل�شروع،
مدة �أطول من املتو ّقع للنقلّ ،
تعطل � ّأي نظام من �أنظمة
املوا�صالت.

1.1املراقبة املنتظمة والإبالغ عن التقدّم املحرز يف النقل والبنى التحت ّية الرئي�س ّية الأخرى.
2.2اتّفاق مع ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية لعقد اجتماعات ف�صل ّية للإدارة العليا
من �أجل ر�صد ومتابعة ق�ضايا النقل باخلطوط احلديدية.
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 01كل موظف يف �شركة
معادن ي�ساهم يف ممار�سات
احلوكمة ,ويعزز نظمها

وبت�ضافر جهود  13موظف ًا حمرتف ًا متف ّرغ ًا برئا�سة
الرئي�س التنفيذي للتدقيق ،ت� ّؤمن �إدارة التدقيق
الداخلي اال�ست�شارات لدعم جميع عمليات �شركة
(معادن) .وت�شمل اخلدمات اال�ست�شارية لإدارة
التدقيق الداخلي وظائف �إدارية حيو ّية ومراجعات
لتطبيق النظام وردود على اال�ستف�سارات الداخلية.
لقد �ساعدنا الرتكيز على التوفيق بني التدقيق
واال�سرتاتيج ّيات التنظيم ّية نحن وال�شركات التابعة
لنا ،على حت�سني م�ستوى حوكمة ال�شركات .ونتيج ًة
لذلك ،حقّقت املجموعة ا�ستقرار ًا كبري ًا على م�ستوى
التقارير املالية وامتثا ًال كام ًال للإطار التنظيمي
املح ّلي وملتط ّلبات املقر�ضني ومعايري التقارير
املالية الدولية املو�صى بها من قبل الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانون ّيني.
حت�سن الكفاءة والفعال ّية يف تقدمي التقارير
كما �أن ّ
املالية منح (معادن) مكانة مرموقة بني ( )%5من
ال�شركات املدرجة يف “تداول” ،والتي تقوم بالإعالن
املبكر عن النتائج املالية املد ّققة .وبالتايل ،نحن
قادرون على عقد اجلمعية العامة ال�سنوية للم�ساهمني
قبل نهاية الربع الأول من كل عام.
لقد انتقلنا فعلي ًا من ممار�سة التدقيق التقليدي �إىل
منهج ّية حديثة قائمة على تقييم املخاطر .وتن�سجم
ممار�ستنا احلالية مع �إطار املمار�سات املهن ّية الدولية
( ،)IPPFحيث تعمل �إدارة التدقيق الداخلي و�إدارة
املخاطر امل� ّؤ�س�ساتية ب�شكل وثيق مع وحدات الأعمال
اال�سرتاتيجية .وتتيح منهج ّيتنا القائمة على املخاطر
تقييم الأداء التنظيمي تبع ًا ملعيار ت�صنيف املخاطر،
وهو ما ي�ساعدنا على ت�صميم خطط تدقيق داخلي
وفق ًا لبيانات املخاطر املختلفة لوحدات الأعمال
اال�سرتاتيجية يف �شركة (معادن).
وينتج عن هذه العملية اعتماد خطة التدقيق
يتم
الداخلي القائمة على املخاطر ال�سنوية ،والتي ّ
عر�ضها على جلنة املراجعة للموافقة عليها .ففي
عام 2012مّ ،
مت �إعداد اخلطة بعد  89عملية تدقيق
داخلي ر�سمية ،يف حني �أجنزنا يف �سنة 2013م 94
تدقيق ًا داخلي ًا ر�سمي.نلتزم بتح�سني نظام احلوكمة
من خالل التيقّظ امل�ستم ّر واعتماد �أف�ضل املمار�سات
امل�ستجدة مع الرتكيز على بيئة الرقابة والعمليات
ّ
التجارية .ونحن على يقني من �أن التطوير الف ّعال
وامل�ستم ّر للحوكمة �سيدعم قيمة حقوق امل�ساهمني،
يح�سن عمليات �إدارة املخاطر يف �شركة (معادن)
كما ّ
ب�أكملها.
و�سوف نوا�صل ا�ستخدام التقنية اجلديدة والعمل
قدم ًا على بناء منوذج للتدقيق امل�ستم ّر من خالل
اال�ستفادة من الإمكانات التي يوفّرها نظام التدقيق
الآيل املعتمد لدينا.
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عالقات امل�ستثمرين
االنفتاح وال�شفافية وال�صدق هي القيم التي مت ّيز نهجنا
جتاه امل�ساهمني واملوظفني وال�شركاء .ونحن ملتزمون
بدعم قيمنا الأ�سا�س ّية املتم ّثلة بالنزاهة وبجملة معايري
�أخالق ّية عالية يف عالقاتنا مع جميع �أ�صحاب امل�صالح
يف (معادن) .فربنامج عالقات امل�ستثمرين لدينا ي�ضمن
ال�شفاف ّية يف جميع االت�صاالت مع االلتزام التام بالتزامات
الإف�صاح امل�ستم ّر واملتّ�سق ،والتي ت�شرتطها هيئة ال�سوق
املالية يف ال�سعودية.
وان�سجام ًا مع هذه الأ�س�س نتبع �سيا�سة التوا�صل
اال�ستباق ّية مع ال�سوق ،و�إبالغ �أ�صحاب امل�صالح
لدينا بجميع التطورات الرئي�س ّية التي �سيكون لها
ت�أثري على الأعمال التجارية .كما نقوم بعقد حوارات
دور ّية مع �أو�ساط امل�ستثمرين وتقدمي امل�شورة للإدارة
العليا لل�شركة حول ت�صورات ال�سوق .وقد تزايدت
�ضرورة حواراتنا مع امل�ساهمني؛ نظر ًا لأهمية ح�صول
امل�ستثمرين من الأفراد وامل� ّؤ�س�سات على �أحدث املعلومات
حول تطورات ال�شركة ,وخططنا التجارية ،و�إجنازاتنا،
وتراجع �أعمالنا حال ح�صوله.
وبهدف �إقامة حوار هادف وم�ستم ّر مع �أو�ساط
امل�ستثمرين ،نحر�ص على ت�سهيل عملية التوا�صل بني
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امل�ستثمرين والإدارة .كما نحر�ص على ن�شر املعلومات
يف الوقت املنا�سب من خالل املوقع الإلكرتوين لل�شركة
والإعالنات على «تداول» .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ن�شارك
يف م�ؤمترات امل�ستثمرين ،ونوفّر خدمة هاتفية وبريد ًا
�إلكرتوني ًا للو�صول �إىل فريق عالقات امل�ستثمرين لدينا،
كما ن�ست�ضيف منا�سبات خا�صة للمح ّللني وامل�ستثمرين.
ويف هذا ال�صدد ّ
مت التنويه بجهودنا يف �إ�شراك
امل�ستثمرين .ففي عام 2013مُ ،ر�شِ َحت �شركة (معادن)
جلائزة «ال�شركات الرائدة يف جمال عالقات امل�ستثمرين
املقدمة من جمعية عالقات
– اململكة العربية ال�سعودية» َّ
امل�ستثمرين يف ال�شرق الأو�سط بالتعاون مع جمعية
يتم منحها على �أ�سا�س
«توم�سون رويرتز �إك�ستيل» ،والتي ّ
ا�ستبيان �سنوي.
ّ
تغطي الدرا�سة ال�شركات املدرجة يف دول جمل�س التعاون

اخلليجي وتطلب من امل�شاركني (البنوك اال�ستثمارية،
أهم �أربع �شركات
الو�سطاء ،ومديري ال�صناديق) حتديد � ّ
مدرجة يف كل بلد من بلدان املنطقة .وقد جاء تر�شيحنا
عام 2013م نتيج ًة ل�سمعتنا املتنامية ك�شركة ذات �أداء
متم ّيز يف جمال عالقات امل�ستثمرين ،وجناحنا امل�ستم ّر يف
اال�ستجابة لطلب امل�ستثمرين واملح ّللني يف احل�صول على
معلومات موثوق بها.
و�شركة (معادن) ع�ضو يف جمع ّية عالقات امل�ستثمرين
يف ال�شرق الأو�سط منذ عام 2012م.
الإف�صاح
يف � 2سبتمر 2013م ،فر�ضت هيئة ال�سوق املالية غرامة
قدرها � 50ألف ريال �سعودي على �شركة (معادن)
ملخالفتها البندين الفرع ّيني ( )2و( )4من الفقرة (�أ)

�سيا�سة توزيع الأرباح
ين�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة على وجوب توزيع �صايف
ّ
الدخل ال�سنوي بعد خ�صم جميع النفقات العمومية
والتكاليف الأخرى ،وحتديد �أولو ّياتها على النحو التايل:
•�أو ًال ،تخ�صي�ص  10يف املئة من �صايف الدخل ال�سنوي
كاحتياطي قانوين .وقد ُيوقف اجتماع اجلمعية العامة
للم�ساهمني يف حال و�صل االحتياطي القانوين �إىل
ن�سبة  %50من ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر .وهذا
االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أرباح.
•ثاني ًا ،يتلقّى حامل الأ�سهم التف�ضيلية ن�سبة الربح
املخ�ص�صة لكل �سهم .على �أنه لي�س يف ال�شركة � ّأي
ّ
�أ�سهم تف�ضيلية يف الوقت الراهن ،وبالتايل ف�إن هذا
ال�شرط خارج نطاق التطبيق.
•ثالث ًا ،ا�ستناد ًا �إىل تو�صية جمل�س الإدارة ،ف�إن اجلمعية
العامة للم�ساهمني ميكن �أن تر�صد ن�سبة مئوية من
�صايف الدخل ال�سنوي للعام ،من �أجل �إن�شاء احتياطي
�إ�ضايف وتخ�صي�صه لغر�ض بعينه على النحو الذي
حت ّدده اجلمعية العامة.
•رابع ًا ،من الن�سبة املتبقية ،ميكن توزيع دفعة �أوىل
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للم�ساهمني ك�أرباح .هذا املبلغ يعادل خم�سة يف املئة
من ر�أ�س املال املدفوع.
•خام�س ًا ،دفع �أجور �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
•�ساد�س ًا ،توزيع املتبقّي بعد ذلك على امل�ساهمني
كح�صة �إ�ضافية من الدخل.
املخت�صة،
بعد تلبية اللوائح املق ّررة التي و�ضعتها ال�سلطات
ّ
ميكن لل�شركة توزيع �أرباح ربع �سنوية و�/أو ن�صف �سنوية.
وتوزيع الأرباح هو من اخت�صا�ص امل�ساهمني يف اجتماع
اجلمع ّية العامة ،بنا ًء على تو�صية ترد من جمل�س الإدارة.

94

تدقيق ًا داخلي ًا رسمي ًا.
أنجز في سنة  2013م
للتجهيز لخطة
التدقيق الداخلي
القائمة على المخاطر

معادن :احلوكمة وااللتزام واملخاطر

نتبع سياسة التواصل
االستباقيّة مع السوق
وإبالغ أصحاب المصالح
لدينا بجميع التطورات
الرئيسيّة التي سيكون
لها تأثير على األعمال
التجارية

من لوائح الإف�صاح لدى «تداول» ،حيث ر�أى جمل�س هيئة
ال�سوق املالية �أن �إعالن �شركة (معادن) ال�صادر يف 29
�أبريل  2013مل ُيف�صح عن تاريخ بدء التوقف ومدة التوقف
مل�صنع الفو�سفات ثنائي الأمونيوم ،ومل يت�ضمن الأثر املايل
املرتتّب على وقف الإنتاج.
ق ّدمت �شركة (معادن) اعرتا�ض ًا على هذا القرار
الإداري ،والق�ض ّية ال تزال قيد النظر .وفيما عدا ذلك،
مل تُفر�ض على ال�شركة خالل عام 2013م �أ ّية عقوبات �أو
جزاءات �أو قيود احتياط ّية من قبل ال�سلطات التنظيم ّية �أو
الإ�شراف ّية �أو الرقاب ّية �أو الق�ضائ ّية.
�صفقات مع �أطراف ذات �صلة
مل تدخل �شركة (معادن) يف � ّأي �صفقة كان لرئي�سها
التنفيذي �أو مديرها املايل �أو ل ّأي �شخ�ص ذي �صلة بها
م�صلح ٌة فيه.
املكاف�آت والتعوي�ضات
املكاف�آت والتعوي�ضات املدفوعة لأع�ضاء جمل�س �إدارة
ال�شركة وكبار التنفيذ ّيني فيها عن ال�سنة املالية املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013م جاءت كما يلي:

املكاف�آت والتعوي�ضات
البيان

خم�سة من كبار التنفيذ ّيني
ممن تلقوا �أعلى املكاف�آت
ّ
والتعوي�ضات ،من بينهم الرئي�س
التنفيذي واملدير املايل
7.409.406

�أع�ضاء املجل�س
التنفيذ ّيون

�أع�ضاء املجل�س غري
التنفيذ ّيني/امل�ستق ّلون

--

--

239.000

2.154.000

املكاف�آت الدورية وال�سنوية

--

--

2.593.292
650.235

خطط احلوافز

--

--

3.328.740

� ّأي تعوي�ضات �أو مزايا عين ّية
�أخرى تُدفع ب�شكل �شهري �أو
�سنوي

--

الرواتب والتعوي�ضات
البدالت
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--

118.951
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القسم

06
تقرير نائب الرئيس للمالية
و القوائم المالية الموحدة

تقرير نائب الرئي�س للمالية
الإدارة وبيانات االت�صال
بيان ب�ش�أن م�س�ؤولية جمل�س الإدارة
تقرير مراجعي احل�سابات امل�ستقلني
قائمة املركز املايل املوحدة
قائمة الدخل املوحدة
قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
قائمة التدفقات النقدية املوحدة
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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تقرير نائب الرئيس للمالية

خالد بن �سامل الروي�س

الأ�سا�سية .وعلى ال�صعيد املايل ،كان الفت ًا �إ�سهام عمليات (معادن) يف
جمال الأملنيوم ب�شكل كبري يف املجموع الكلي للعائدات والذي بلغ �أكرث من
مليار ريال ( 1.015مليار ريال) ،وح�صولنا على التزام مايل بقيمة 4.2
مليار دو الد لتمويل م�شروع وعد ال�شمال للفو�سفات ،الذي �سيقود اخلطوة
القادمة من خطوات النمو يف (معادن).
�سنوا�صل �إدارة مواردنا املالية م�ستهدفني م�سرية النمو طويلة املدى ,وعلى
ا�ستعداد يف ذات الوقت ملواجهة التحديات التي يفر�ضها العمل يف �أ�سواق
�سلع عاملية متقلبة.

على الرغم من ا�ستمرار حالة عدم اال�ستقرار يف �أ�سوق ال�سلع العاملية،
جنحت (معادن) يف حتقيق ا�سرتاتيجيتها للنمو املتوازن يف عام  .2013وقد
ا�ستمرت م�صادر الدخل بالتطور ،حيث �شكلت عائدات الذهب  ،%12مقابل
 %51من الفو�سفات و %18من الأمونيا و %17من الأملنيوم وذلك ن�سبة �إىل
�إجمايل املبيعات.
وقد �شهد العام حتديات فر�ضها �ضعف �أ�سعار ال�سلع ف�ض ًال عن حدوث
تقلبات يف العمليات� .إال �أن (معادن) ا�ستطاعت حتقيق عدد من الإجنازات
املهمة يف م�سريتها نحو بناء م�ؤ�س�سة عاملية ذات م�شاريع متنوعة من ال�سلع
قائمة الدخل املوحدة للعام املنتهي يف  31د�سمرب 2013م

2013م

2012م

الفرق ريال

ن�سبة %

البند «مباليني الرياالت»

الإي�ضاح

املبيعات
تكلفة املبيعات
الربح الإجمايل

1
2
-

6.047
()4.472
1.575

5.577
()2.983
2.594

470
()1.489
()1.019

8
49
()39

امل�صاريف الت�شغيلية
م�صاريف بيع وت�سويق ودعم
م�صاريف عمومية و�إدارية
م�صاريف ا�ستك�شاف وخدمات فنية
دخل العمليات
احل�صة يف �صايف خ�سارة �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة
عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
�أعباء مالية
�إيرادات ( /م�صاريف) �أخرى
الدخل قبل الزكاة
خم�ص�ص الزكاة
�صافى الدخل لل�سنة

3
4
5
6
-

()246
()514
()142
673
()3
27
()183
1.357
1.871
()55
1.816

()385
()325
()123
1.761
()3
65
()286
()5
1.532
()52
1.480

139
()189
()19
()1.088
()38
103
1.362
339
()3
336

6
()58
()15
()62
()58
()36
()27.240
22
()6
23

�صافى الدخل العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم
ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من العمليات امل�ستمرة
عدد الأ�سهم املتداولة خالل العام (باملليون)

7
-

1.682
134
1.82
925

1.091
389
1.18
925

591
()255
0.64
-

54
()66
54
-

هام�ش �إجمايل الربح
الدخل قبل العائد اال�ستثماري من الودائع والزكاة وم�صاريف
اال�ستهالك والإطفاء

8

26
1.784

47
2.828

()1.044

()37

يظهر اجلدول �أعاله احلركة على �أ�سا�س �سنوي ،ويجري حتليل ومناق�شة قائمة الدخل الكبرية فقط (�أي �أكرث من  )٪10يف مذكرة ال�شروحات للقوائم املالية املدققة.
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 -1املبيعات
االيرادات ح�سب املنتج

«مباليني الرياالت»

 2013م

%

 2012م

%

الفرق

%

الفو�سفات ثنائي الأمونيوم
الأمونيا
الأملنيوم
الذهب
املعادن ال�صناعية
البنية التحتية
املجموع

3.091
1.080
1.015
709
151
1
6.047

51
18
17
12
2
100

2.878
1.570
1.001
126
2
5.577

52
28
28
18
2
100

213
()490
1.015
()292
25
()1
470

7
()31
100
()29
()20
()50
8

التحليل اجلغرايف لإجمايل الإيرادات ( للعام املايل  2013م)
بناء على املادة :27ب ( )4من قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة �سوق املال ينبغي على �شركة (معادن) توفري حتليل جغرايف للتغريات املوحدة
للمجموعة مبا يف ذلك ال�شركات التابعة خارج اململكة العربية ال�سعودية.
تفا�صيل املبيعات الدولية واملحلية
املنتج
املبيعات الدولية

صد

الفرق
2012م
2013م
الكمية القيمة
الكمية القيمة
الكمية القيمة
بالآالف (مليون ريال) بالآالف (مليون ريال) بالآالف (مليون ريال) الدولة

الفو�سفات ثنائي الأمونيوم
(طن)
الأمونيا (طن)

3.091 1.821

2.878 1.353

561

1.080

743

1.570

()182

الأملنيوم ( طن)
الذهب (طن)

120
139

942
709

160

1.001

120
()21

942
()292

املعادن ال�صناعية (طن)

27

31

27

27

-

4

جمموع املبيعات الدولية

-

5.853

-

5.476

-

377

املبيعات املحلية
الأملنيوم (طن)
املعادن ال�صناعية (طن)
البنية التحتية (طن)
جمموع املبيعات املحلية
�إجمايل املبيعات لل�سنة

9
997
-

73
120
1
194
6.047

882
-
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99
2
101
5.577

468

213
()490

9
115
-

73
21
()1
93
470

الهند  /بنغالد�ش � /إندوني�سيا /ال�صني/
�أثيوبيا /كينيا /تركيا /تايالند /باك�ستان
الهند � /أمريكا ال�شمالية � /شرق �آ�سيا
جنوب �شرق �آ�سيا  /املغرب
الكويت /اليابان /ال�صني /كوريا
اجلنوبية /ماليزيا/تايوان/تايالند/
�إندوني�سيا
�سوي�سرا
هولندا  /بلجيكا  /جنوب �أفريقيا /
اليابان /م�صر /الهند� /أملانيا /فرن�سا/
هونغ كونغ /الإمارات
ال�سعودية
ال�سعودية
-
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Section 01

رغم خف�ض ا�سعار املبيعات مبقدار  %20فقد زاد حجم مبيعات فو�سفات ثنائي الأمونيوم مبقدار
 213مليون ريال نتيجة زيادة الكميات املباعه لعام  2013مبقدار  .%35ومتثل مبيعات فو�سفات
ثنائي الأمونيوم  %51من اجمايل املبيعات املوحده لعام  .2013مبيعات الأمونيوم من خالل
املركز الرئي�س �ساهمت مبقدار  %17من اجمايل املبيعات املوحده لعام  2013مببلغ 1.015
مليون ريال.الأنخفا�ض يف مبيعات الأمونيا لعام  2013مقارنة بعام  2012يعود �إىل انخفا�ض

الوحدات املباعة وا�سعار املبيعات .بلغت مبيعات الذهب لعام 2013م مبلغ
 709مليون ريال ومتثل  %12من اجمايل املبيعات املوحدة لعام 2013م مقارنة
مببلغ  1.001مليون ريال يف عام  2012ون�سبة  %18من مبيعات عام 2012م
املوحدة .زاد حجم مبيعات املعادن ال�صناعية مبقدار  115الف طن خالل
عام  2013مما �أدى �إىل زيادة ايرادات املبيعات مببلغ  25مليون ريال.

مبيعات الذهب ح�سب املنجم

مهد الذهب
الأمار
بلغة
ال�صخيربات
احلجار
جمموع الأوقيات املباعة

الفرق

2013م
�أوقية

%

2012م
�أوقية

%

�أوقية

39.708
45.807
51.222
213
1.563
138.513

29
33
37
0
1
100

48.569
61.571
36.440
7.555
6.299
160.434

30
38
23
5
4
100

()18( )8.861
()26( )15.764
41
14.782
()97( )7.342
()75( )4.736
()14( )21.921

%

 -2تكلفة املبيعات
مكونات تكلفة املبيعات «مباليني الرياالت»

رواتب ومزايا املوظفني
عقود اخلدمات
�صيانة و�إ�صالحات
مواد م�ستهلكة
م�صاريف غري مبا�شرة
مواد خام و�أدوات م�ستهلكة
عك�س قيد خمزون متقادم
ر�سوم امتياز
بيع منتجات م�صاحبة
جمموع تكاليف الت�شغيل النقدية
ا�ستهالك
م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة
�إطفاء
جمموع التكاليف الت�شغيلية
الزيادة يف املخزون
تكلفة املبيعات
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2013م
ريال

%

263
126
51
111
70
3.148
()2
38
()31
3.774
1.004
72
19
4.869
()397
4.472

6
3
1
2
2
70
1
()1
84
22
2
1
109
()9
100

2012م
ريال

%

212
105
33
92
56
1.708

7
4
1
3
2
57

93
()42
2.257
990
42
21
3.310
()328
2.982

3
()1
76
33
1
1
111
()11
100

الفرق
ريال

%

51
21
18
19
14
1.440
()2
()55
11
1.517
14
30
()2
1.559
()69
1.490

24
20
55
21
25
84
()100
()60
()26
67
1
71
()10
212
21
50
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�إنتاج الذهب ح�سب املنجم
2013م
%

«ماليني الرياالت»

�أوقية

مهد الذهب
الآمار
بلغة
ال�صخيربات
احلجار
جمموع الأوقيات املنتجة من الذهب

37.423
45.288
49.923
213
830
133.677

بلغت الزيادة يف تلكفة املبيعات  %50نتيجة زيادة مبيعات الفو�سفات ثنائي
الأمونيوم ومبيعات الأملنيوم من خالل املركز الرئي�سي
�ساهمت تكلفة مبيعات الأملنيوم من خالل املركز الرئي�س مبقدار  893مليون
ريال مقارنه بعام ( 2012ال�شي).
زادت تكلفة مبيعات �شركة معادن للفو�سفات ب  635مليون ريال نتيجة زيادة عدد
الوحدات املباعه من فو�سفات ثنائي الأمونيوم  %35مقارنة بعام 2012
انخف�ضت الوحدات املباعه من الذهب مبقدار � 22.000أون�صه مما ادى اىل
انخفا�ض يف تكلفة املبيعات لعام .2013
 -3م�صاريف بيع وت�سويق ودعم
ت�شتمل هذه امل�صاريف على ر�سوم ت�سويقية وم�صاريف غري مبا�شرة تتعلق
مببيعات �سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا
 -4امل�صاريف العمومية والإدارية
زادت امل�صاريف العمومية والإدارية مبقدار  189مليون ريال ون�سبة  %58مقارنة
بالعام ال�سابق 2012م.
 107مليون ريال متثل م�صاريف مت اعادة ت�صنيفها من م�صاريف م�ؤجلة
وحملت على م�صروفات عام  .2013جزء من هذه امل�صاريف يخ�ص
م�صاريف �سنوات �سابقة.
 28مليون ريال من الزيادة ترجع لزيادات يف رواتب املوظفني والبدالت وزيادة
�أعداد املوظفني ملقابلة النمو اال�سرتاتيجي لل�شركة منها مليونا ريال الزيادة يف
اال�ستهالك واملخ�ص�صات واملتعلقة باملوجودات غري مرتبطة بالإنتاج.
 -5عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
انخف�ضت عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل مبقدار  38مليون ريال �سعودي مبا
يعادل  ٪58مقارنة بعام 2012م وهذا يرجع �أ�سا�س ًا �إىل االنخفا�ض يف الفائ�ض
النقدي املتاح لال�ستثمار خالل العام نتيجة الإنفاق على امل�شاريع الر�أ�سمالية
مقارنة بعام  2012خ�صو�صا �شركات الأملنيوم وبع�ض امل�شاريع قيد الإن�شاء.

 106التقرير ال�سنوي  2013لـ معادن

28
34
37
0
1
100

�أوقية

2012م
%

38.765
52.531
33.233
6.939
6.319
137.787

28
38
24
5
5
100

الفرق
%
�أوقية
()1.342
()7.243
16.690
()6.726
()5.489
()4.110

()3
()14
50
()97
()86
()3

� -6أعباء مالية
انخف�ضت النفقات املالية مبقدار  103مليون ريال �سعودي .ويعود هذا
االنخفا�ض �إىل كون النفقات املالية لعام 2012م حتتوي على نفقات ت�سهيل
جتاري متجدد.
 -7عوائد الأ�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة
يتم ح�ساب عوائد الأ�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من خالل تق�سيم الدخل على
�أ�صحاب امل�صلحة يف ال�شركة الأم وذلك بعدد متو�سط الأ�سهم االعتيادية
امل�صدرة خالل ال�سنة املالية التي يتم مراجعتها

معادن :تقرير نائب الرئي�س للمالية و القوائم املالية املوحدة

 -8الدخل قبل العائد الإ�ستثماري من الودائع والزكاة وم�صاريف اال�ستهالك والإطفاء

الدخل قبل العائد الإ�ستثماري من الودائع والزكاة وم�صاريف اال�ستهالك والإطفاء
الفرق

%

«ماليني الرياالت»

2013م

2012م

ريال

�صافى الدخل لل�سنة
عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
�أعباء مالية
خم�ص�ص الزكاة
اال�ستهالك والإطفاء
�إطفاء تكاليف ما قبل الت�شغيل ونفقات م�ؤجلة
�إطفاء موجودات غري ملمو�سة
م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة
امل�ستحق من �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة
�إيرادات( /م�صاريف) �أخرى
الدخل قبل احت�ساب م�صاريف وعوائد اال�ستثمار وخم�ص�ص الزكاة
وم�صاريف اال�ستهالك والإطفاء

1.816
()27
183
55
1.019

1.480
()65
286
52
1.002

336
38
()103
3
17

23
()58
()36
()6
2

20
72
()1.440
86
1.784

23
42
8
2.828

()3
30
()1.440
78
()1.044

()13
71
()100
975
()37

قائمة املركز املايل املوحدة للعام املنتهي يف  31دي�سمرب 2013م
البند «ماليني الرياالت»
املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
املمتلكات والآالت واملعدات
الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
موجودات اال�ستك�شاف والتقومي
م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
ا�ستثمار يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة
امل�ستحق من �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة
دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا
�إجمايل املوجودات
املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة الأخرى
قرو�ض طويلة الأجل
�إجمايل املطلوبات
حقوق امللكية مل�ساهمي ال�شركة
حقوق الأقلية غري امل�سيطرة
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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الفرق

%

االي�ضاحات

2013م

2012م

ريال

9
10
11
12
13
14
15
-

7.180

10.987

)(3.807

)(35

18.131
36.994
146
33
274
441
720
32
63.951
6.611
787
31.545
38.943
19.760
5.248
25. 00 8
63. 95 1

18.590
24.384
347
42
328
445
19
55.142
5.934
314
25.809
32.057
18.078
5.007
23.085
55.142

)(459
12.610
)(201
)(9
)(54
)(4
720
13
8.809
677
473
5.736
6.886
1.682
241
1.923
8.809

)(2
52
)(58
)(21
)(16
)(1
100
68
16
11
150
122
21
9
5
8
16
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 -9موجودات متداولة
املوجودات املتداولة ت�شمل يف املقام الأول ما يلي:
•النقدية و�شبه النقدية  4.336مليون ريال �سعودي ( 2012م 6.175 :
مليون ريال �سعودي).
•ا�ستثمارات ق�صرية الأجل مع بنوك جتارية البالغ جمموعها ( 2012م :
 3.071مليون ريال �سعودي).
•زادت الذمم املدينة التجارية والأخرى مبقدار  197مليون ريال �سعودي
نتيجة للمبيعات املتعلقة ب�شركة معادن للفو�سفات ومبيعات الأملنيوم من
خالل املركز الرئي�سي.
•زاد املخزون مبقدار  794مليون ريال �سعودي مقارنة بعام  2012م نتيجة
لزيادة الإنتاج ل�شركة معادن للفو�سفات  ٧٣٣مليون ريال وزيادة املخزون
ب ٧٣مليون ريال .كما نق�ص خمزون الذهب ،وبذلك لت�صل الزيادة يف
�صايف املخزون �إىل  ٧٩٤مليون ريال.
 -10ممتلكات وم�صنع ومعدات
مت خالل العام حتويل  496مليون ريال �سعودي من �أعمال ر�أ�سمالية حتت
التنفيذ �إىل ممتلكات وم�صنع ومعدات بعد االنتهاء واكتمال هذه امل�شاريع
وبدء عملية الر�سملة واحت�ساب اال�ستهالك ومنها:
 ٢٤٠مليون ريال ل�شركة معادن للفو�سفات
 ٢٤٢مليون ريال ل�شركة معادن للبنى التحتية
 ١٤مليون ريال ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س وال�شركة الأم.
� -11أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
متت خالل ال�سنة احلركات التالية:
•حتويل  496مليون ريال �إىل ممتلكات وم�صنع ومعدات بعد اكتمال هذه امل�شاريع.
•بلغت الزيادة يف امل�شروعات حتت التنفيذ خالل العام  12.5مليار ريال
�سعودي متثل الإ�ضافات الر�أ�سمالية مل�شروع الأملنيوم ( 10.7مليار ريال
�سعودي) و�شركة معادن للفو�سفات ( 469مليون ريال �سعودي) و�أ�ضافت
 680مليون ريال للم�شاريع حتت التفيذ لدى املركز الرئي�سي و  562مليون
ريال مل�شاريع الذهب ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.
•مت حتويل  438مليون ريال �سعودي من �أ�صول اال�ستك�شاف والتقييم �إىل
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ.
� -12أ�صول اال�ستك�شاف والتقييم
مت �إ�ضافة  236مليون ريال خالل ال�سنة �إىل الر�صيد االفتتاحي البالغ 347
مليون ريال .كما متت خالل ال�سنة احلركات التالية:

•حتويل  438مليون ريال �إىل �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ.
•الر�صيد املتبقي  146مليون ًا كما يف  31دي�سمرب  2013يتكون من 40
مليون ريال مل�شروع وكاب ًا وزيت ًا و 106مليون ريال متثل �إ�ضافات مل�شاريع
املن�صورة وم�سرة والرجم ل�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.
 -13مطلوبات متداولة
زادت املطلوبات املتداولة مبقدار  677مليون ريال �سعودي مبا يعادل ٪ 11
نتيجة اىل التايل:
• 40مليون ريال �سعودي زيادة يف مطلوبات م�شاريع و�أخرى و 355مليون
ريال �سعودي زيادة يف م�صاريف م�ستحقة ،كال من هذه املطلوبات تتعلق
بااللتزامات التعاقدية النا�شئة عن امل�شاريع الرا�سمالية مل�شروع الأملنيوم
• 337مليون ريال �سعودي تتعلق باجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل
وامل�ستحقة الدفع خالل الـ� 12أ�شهر املقبلة.
• 55مليون ريال انخفا�ض يف خم�ص�ص الزكاة وخم�ص�ص ر�سوم الأمتياز.
 -14قرو�ض طويلة الأجل
الزيادة يف قرو�ض طويلة الأجل مببلغ  5,736مليون هو نتيجة لعمليات
ال�سحب الإ�ضافية والبالغة  6,937مليون ريال �سعودي ناق�ص ًا عمليات
الت�سديد والبالغة  865مليون ريال �سعودي من الت�سهيالت املعتمدة يف
امل�ؤ�س�سات التالية:
•بنوك ا�سالمية وجتارية  3,913مليون ريال (م�سدد 471 :مليون ريال)
•�صندوق الأ�ستثمارات العامه  2,874مليون (م�سدد 333 :مليون ريال)
•�سعودي ريال  150مليون (م�سدد 60 :مليون ريال)
•ناق�ص ًا التغيري يف اجلزء املتداول مببلغ  337مليون ريال �سعودي ظهر
�ضمن املطلوبات املتداولة
 -15احلقوق غري امل�سيطرة
الزيادة يف احلقوق غري امل�سيطرة البالغة  241مليون ريال �سعودي نتيجة التايل:
•ن�صيب ح�صة احلقوق غري امل�سيطرة يف �أرباح العام اجلاري ت�شمل
ح�صة (�سابك) يف �شركة معادن للفو�سفات البالغة  143مليون ريال
�سعودي وح�صة �ألكوا يف �صايف خ�سارة �شركات الأملنيوم البالغة ت�سعة
ماليني ريال �سعودي.
•متويل �شركة �ألكوا حل�صتها يف �شركات الأملنيوم ،والتي ت�سلمت ح�صتها
( )٪25.1من ر�أ�س املال البالغة  557مليون ريال �سعودي
• 450مليون ريال متثل ن�صيب (�سابك) من توزيعات �أرباح �شركة
معادن للفو�سفات.

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

«ماليني الرياالت»

2013م

2012م

ريال

النقد وما يعادله كما يف بداية ال�سنة
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقد وما يعادله
النقد وما يعادله كما يف نهاية ال�سنة

6.175
1.814
()10.278
6.626
()1.838
4.337

5.044
2.174
()9.088
8.045
1.131
6.175

1.131
()360
()1.190
()1.419
()2.969
()1.838
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الفرق

%
22
()17
13
()17
()178
()30
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القوائـم الماليـة
الموحـدة للسنـة المنتهيـة
في  31ديسمبـر 2013
الإدارة وبيانات االت�صال
رقم ال�سجل التجاري
�أع�ضاء جمل�س الإدارة

1010164391
�سعادة املهند�س/عبداهلل بن �سيف ال�سيف
معايل الأ�ستاذ� /سليمان بن �سعد احلم ّيد
معايل الأ�ستاذ� /سليمان بن عبد الرحمن القويز
معايل الأ�ستاذ /حممد بن عبداهلل اخلرا�شي
�سعادة الدكتور /زياد بن عبدالرحمن ال�سديري
�سعادة املهند�س� /سلطان بن جمال �شاويل
�سعادة املهند�س /خالد بن �صالح املديفر
�سعادة الأ�ستاذ /من�صور بن �صالح امليمان
�سعادة املهند�س /خالد بن حمد ال�سناين
�سعادة املهند�س /عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري

العنوان الر�سمي

بناية رقم 395
طريق �أبي بكر ال�صديق
الطريق الدائري ال�شمايل  -خمرج 6
الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية

العنوان الربيدي

�ص .ب 68861
الريا�ض 11537
اململكة العربية ال�سعودية

البنك

(البنك ال�سعودي الربيطاين �ساب)

مراجعو احل�سابات

�إرن�ست ويونغ
برج الفي�صلية  -الدور الرابع ع�شر
طريق امللك فهد
�ص.ب2732 .
الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية

 رئي�س جمل�س الإدارة (ا�ستقال يف  31دي�سمرب)2013( -مت تعيينه يف يناير )2014

* بنا ًء على طلب امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية لتغيري ممثلها يف جمل�س الإدارة ل�شركة معادن ،و�سيتم �إقرار تعيينه يف االجتماع القادم للجمعية العامة للم�ساهمني.
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بيان بشأن مسؤولية مجلس اإلدارة حول إعداد و اعتماد القوائم
المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
مت �إعداد البيان التايل الذي يجب �أن يقر�أ جنب ًا �إىل جنب مع م�س�ؤوليات
مراجعي احل�سابات املذكورة يف تقرير الفح�ص ال�صادر عن مراجعي
احل�سابات امل�ستقلني يف �صفحة رقم  4للتمييز بني م�س�ؤوليات �إدارة ال�شركة
وتلك اخلا�صة مبراجعي احل�سابات واملتعلقة بالقوائم املالية املوحدة
ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) («ال�شركة») و�شركاتها التابعة
(«املجموعة»).
�إن �إدارة ال�شركة م�س�ؤولة عن �إعداد القوائم املالية املوحدة التي تظهر بعدل
املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ،2013ونتائج �أعمالها
والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ
وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
«معايري املحا�سبة ال�سعودية».

�إن الإدارة م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن:
ت�صميم وتطبيق واحلفاظ على نظام رقابة داخلي ف ّعال للمجموعة.االحتفاظ ب�سجالت حما�سبية نظامية تتوافق مع النظم املحلية واملعايرياملحا�سبية يف املناطق التي تعمل فيها املجموعة.
اتخاذ خطوات عملية للمحافظة على �سالمة موجودات املجموعة.اكت�شاف ومنع وقوع الغ�ش واملخالفات الأخرى.مت االعتماد وامل�صادقة على �إ�صدار القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب  2013واملبنية على ال�صفحات من � 109إىل  161من قبل جمل�س
الإدارة يف  20ربيع الأول  1435هـ (املوافق  21يناير  ، )2014ومت توقيعها
نيابة عن جمل�س الإدارة من قبل:

عند �إعداد القوائم املالية املوحدة ،ف�إن الإدارة م�س�ؤولة عن:
•اختيار �سيا�سات حما�سبية مالئمة وتطبيقها ب�شكل منتظم.
•�إجراء االجتهادات والتقديرات املعقولة واملبنية على �أ�سا�س مبد�أ احليطة
واحلذر.
•حتديد �إذا ما مت اتباع معايري املحا�سبة ال�سعودية ومت الإف�صاح عن �أي
خمالفة جوهرية لتلك املعايري يف القوائم املالية املوحدة.
•�إعداد وعر�ض القوائم املالية املوحدة وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية ما مل يكن
من غري املنا�سب افرتا�ض �أن املجموعة �سوف ت�ستمر يف ن�شاطها يف
امل�ستقبل املنظور.

					
املهند�س /خالد ال�سناين
ع�ضو جمل�س الإدارة املفو�ض	

املهند�س /خالد املديفر
رئي�س ال�شركة وكبري
املديرين التنفيذيني

 20ربيع الأول  1435هـ
 21يناير 2014
الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية
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الأ�ستاذ /خالد الروي�س
نائب الرئي�س لل�ش�ؤون املالية
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Section 01
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قائمة المركز المالي الموحدة

املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
املوجودات
املوجودات املتداولة:
نقد وما يعادله
ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
ذمم مدينة جتارية و�أخرى
خمزون
دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

7
8
9
10
11

املوجودات غري املتداولة:
ممتلكات و�آالت ومعدات
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
موجودات اال�ستك�شاف والتقومي
م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
ا�ستثمار يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة
امل�ستحق من �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة
دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

4.336.642.990
52.437.776
760.446.009
1.883.019.869
147.361.191
7.179.907.835

6.175.213.800
3.071.348.447
563.040.896
1.089.934.377
87.576.613
10.987.114.133

12
13
14
15
16
17
18
11

جمموع املوجودات
املطلوبات:
املطلوبات املتداولة:
مطلوبات م�شاريع و�أخرى
م�صاريف م�ستحقة
زكاة م�ستحقة
ر�سوم امتياز م�ستحقة
اجلزء املتداول من �إلتزامات الإيجار التمويلي
اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

18.130.467.596
36.993.696.476
145.883.817
33.381.669
274.183.998
441.370.614
720.000.000
32.336.297
56.771.320.467
63.951.228.302

18.589.867.952
24.383.213.964
347.290.326
42.353.138
328.070.652
444.851.735
19.187.081
44.154.834.848
55.141.948.981

19
20
2-21
22
23
4-26

املطلوبات غري املتداولة:
التزامات الإيجار التمويلي
خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
مزايا املوظفني
قرو�ض طويلة الأجل
امل�ستحق ل�شركاء امل�شاريع امل�شرتكة

2.051.281.265
3.261.021.743
54.295.070
36.430.433
9.881.978
1.198.190.354
6.611.100.843

2.011.450.745
2.905.811.921
63.600.191
91.516.753
861.409.329
5.933.788.939

23
24
25
4-26
27

50.113.352
83.490.623
214.830.581
31.544.709.390
439.533.088
32.332.677.034
38.943.777.877

90.743.156
170.955.102
25.809.386.783
52.411.992
26.123.497.033
32.057.285.972

28

9.250.000.000

9.250.000.000

29
30

5.250.000.000
561.660.119
4.698.098.798
19.759.758.917
5.247.691.508
25.007.450.425
63.951.228.302

5.250.000.000
393.422.274
3.183.958.193
18.077.380.467
5.007.282.542
23.084.663.009
55.141.948.981

جمموع املطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطي نظامي
عالوة �إ�صدار
حتويالت من �صايف الدخل
�أرباح مبقاة
حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق امللكية غري امل�سيطرة
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
تعهدات والتزامات حمتملة

5-31
43
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قائمة الدخل الموحدة

املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
املبيعات
تكلفة املبيعات
الربح االجمايل

�إي�ضاح

32
33

 31دي�سمرب 2013

6.047.264.545
)(4.471.902.878
1.575.361.667

5.576.655.383
)(2.982.429.073
2.594.226.310

امل�صاريف الت�شغيلية
م�صاريف بيع وت�سويق ودعم
م�صاريف عمومية و�إدارية
م�صاريف ا�ستك�شاف وخدمات فنية

34
35
36

)(246.008.083
)(513.943.670
)(141.835.064

)(384.810.033
)(324.668.780
)(123.713.567

673.574.850

1.761.033.930

)(3.481.121
26.627.550
)(182.585.150
1.357.387.711

)(3.302.365
65.025.678
)(285.776.406
)(5.440.429

1.871.523.840
)(55.448.293

1.531.540.408
)(51.713.294

1.816.075.547

1.479.827.114

1.682.378.450
133.697.097
1.816.075.547

1.090.943.970
388.883.144
1.479.827.114

0.73

1.90

1.82

1.18

دخل العمليات
(امل�صاريف) الإيرادات الأخرى
احل�صة يف �صايف خ�سارة �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة
عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
�أعباء مالية
�إيرادات( /م�صاريف) �أخرى� .صايف

2-17
37
38
39

الدخل قبل الزكاة
خم�ص�ص الزكاة

2-21

�صايف الدخل لل�سنة
�صايف الدخل العائد �إىل:
م�ساهمي ال�شركة الأم
ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة

1-6
5-31

ربحية ال�سهم العادي (بالريال ال�سعودي)
ربحية ال�سهم من العمليات مت�ضمنة حقوق
امللكية غري امل�سيطرة
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من العمليات امل�ستمرة

40
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم
احتياطي نظامي

ر�أ�س املــال

عالوة �إ�صدار

حتويالت من
�صايف الدخل

 1يناير 2012

9.250.000.000

5.250.000.000

284.327.877

�صايف دخل ال�سنة

-

-

-

�صايف الدخل املح َول لالحتياطي النظامي

30

-

-

109.094.397

مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة *

5-31

-

-

-

الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة /ر�أ�س املــال
امل�ساهم به خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2012

5-31

-

-

-

9.250.000.000

5.250.000.000

393.422.274

توزيعات �أرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة

5-31

-

-

-

-

-

-

30

-

-

168.237.845

5-31

-

-

-

5-31

-

-

-

9.250.000.000

5.250.000.000

561.660.119

اي�ضاح

�صايف الدخل ال�سنة
�صايف الدخل املح َول لالحتياطي النظامي
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل الفرتة املتبقية من ال�سنة *
الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة /ر�أ�س املــال
امل�ساهم به خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2013
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حقوقامللكيةغريامل�سيطرة

�أربـاح مبقـاة

املجمـــــوعالفرعي

ر�أ�س املــال

مدفوعات لزيادة
ر�أ�س املال*

�صايف الدخل العائد
حلقوق امللكية
املجمـــــوعالفرعي
غري امل�سيطرة

جمموع حقوق
امللكية

2.202.108.620

16.986.436.497

2.783.950.191

821.488.065

113.126.199

3.718.564.455

20.705.000.952

1.090.943.970

1.090.943.970

-

-

388.883.144

388.883.144

1.479.827.114

)(109.094.397

-

-

-

-

-

-

-

-

-

899.834.943

-

899.834.943

899.834.943

-

-

989.431.551

)(989.431.551

-

-

-

3.183.958.193

731.891.457 3.773.381.742 18.077.380.467

502.009.343

5.007.282.542

23.084.663.009

-

-

-

-

)(450.000.000

)(450.000.000

)(450.000.000

1.682.378.450

1.682.378.450

-

-

133.697.097

133.697.097

1.816.075.547

)(168.237.845

-

-

-

-

-

-

-

-

-

556.711.869

-

556.711.869

556.711.869

-

-

1.174.171.855

)- (1.174.171.855

-

-

4.698.098.798

114.431.471 4.947.553.597 19.759.758.917

5.247.691.508

25.007.450.425

185.706.440

*يتم �إعتبار هذه املدفوعات ،والتي تهدف �إىل زيادة ر�أ�س املال مع مرور الوقت لل�شركات التابعة املعنية ،كجزء من �إجمايل حقوق ال�شركاء يف هذه ال�شركات التابعة طبق ًا لر�أي الهيئة ال�سعودية املحا�سبني
القانونني رقم ( )1/14وال�صادر بتاريخ  14مار�س  2012وبالرغم من عدم �إ�صدار �أي ح�ص�ص وعدم تعديل �شهادة ال�سجل التجاري والتي �ستتم مبجرد حتويل هذه املدفوعات املقدمة �إىل ر�أ�س املال.
نتج عن هذه املعاجلة املحا�سبية �إعادة ت�صنيف مطلوبات غري متداولة �إىل حقوق ال�شركاء يف تلك ال�شركات التابعة وبالتايل �أدت �إىل زيادة �صايف حقوق ملكية كل �شركة من هذه ال�شركات التابعة.

 115التقرير ال�سنوي  2013لـ معادن

معادن :تقرير نائب الرئي�س للمالية و القوائم املالية املوحدة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك

�إي�ضاح

الأن�شطة الت�شغيلية:
الدخل قبل الزكاة

 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

1.871.523.840

1.531.540.408

تعديالت لبنود غري نقدية:
خم�ص�ص خ�سارة خمزون
عك�س قيد خم�ص�ص خمزون مواد متقادمة
ا�ستهالك
ت�سوية� /شطب ممتلكات و�آالت ومعدات
م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة
اطفاء موجودات غري ملمو�سة
ت�سوية� /شطب موجودات غري ملمو�سة
احل�صة يف �صايف خ�سارة من�ش�أة حتت �سيطرة م�شرتكة
خم�ص�ص ر�سوم امتياز
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
م�ساهمة املوظفني يف برنامج الإدخار
عوائد ا�ستثمارات ق�صرية الأجل

10
10
12
12
15
16
16
2-17
22
1-25
2-25
37

65.877.481
)(2.265.620
1.018.792.418
)(46.932
71.975.210
20.011.009
59.648.530
3.481.121
37.828.408
52.392.909
13.759.930
)(26.627.550

)(151.305
1.002.437.569
2.243.151
41.616.258
22.651.640
3.302.365
92.603.068
41.252.535
13.100.119
)(65.025.678

التغيريات يف ر�أ�س املال العامل:
ذمم مدينة جتارية و�أخرى
خمزون
دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا
مطلوبات م�شاريع و�أخرى  -جتارية
م�صاريف م�ستحقة  -جتارية
زكاة مدفوعة
ر�سوم امتياز مدفوعة
املدفوع من خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
�سحوبات املوظفني من برنامج االدخار

9
10
11
19
20
2-21
22
1-24
1-25
2-25

)(197.405.113
()1.007.678.445
)(72.933.794
)(20.541.484
113.255.547
)(64.753.414
)(92.914.728
)(7.252.533
)(14.903.351
)(7.374.009

)(81.526.686
)(527.986.400
)(62.239.754
188.594
398.783.554
)(129.221.227
)(84.520.304
)(1.691.643
)(15.114.502
)(7.798.074

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

1.813.849.430

2.174.443.688

الأن�شطة اال�ستثمارية:
�أرباح م�ستلمة من ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
�إ�ضافات للممتلكات والآالت واملعدات
�إ�ضافات للأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
�إ�ضافات ملوجودات اال�ستك�شاف والتقومي

41.774.971
3.003.763.250
)(62.688.826
)(12.543.035.254
)(236.749.472

66.584.245
3.108.178.493
)(40.756.214
)(13.587.865.440
)(228.062.545

8
12
13
14
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�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

)(63.003.741
)(739.374
)(720.000.000
60.372.004
241.954.275

)(30.730.376
)(50.875.753
678.767.106
995.870.906

)(10.278.352.167

)(9.088.889.578

23
4 -26
27

59.995.330
6.072.103.632
387.121.096

7.092.934.574
52.411.992

5-31
5-31

556.711.869
)(450.000.000

899.834.943
-

6.625.931.927

8.045.181.509

�صايف التغري يف النقد وما يعادله
النقد وما يعادله كما يف بداية ال�سنة

7

)(1.838.570.810
6.175.213.800

1.130.735.619
5.044.478.181

النقد وما يعادله كما يف نهاية ال�سنة

7

4.336.642.990

6.175.213.800

13.10
17.12

150.981.092
-

190.787.575

2-24 .12
12.13

-

1.550.000
12.237.210.804

16.13

25.033.511

71.121.759

13.14

438.155.981

24.102.527

31

1.174.171.855

989.431.551

�إ�ضافات مل�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة
�إ�ضافات ملوجودات غري ملمو�سة
امل�ستحق من �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة
مطلوبات م�شاريع واخرى – م�شاريع
م�صاريف م�ستحقة – م�شاريع

15
16
18
19
20

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية:
�إلتزامات �إيجار متويلي
قرو�ض طويلة الأجل م�ستلمة�( .صايف)
امل�ستحق ل�شركاء امل�شاريع امل�شرتكة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال من حقوق امللكية غري
امل�سيطرة�( .صايف)
توزيعات �أرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية

املعامالت غري النقدية:
حم َول من املخزون �إىل �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
حم َول من املمتلكات والآالت واملعدات �إىل موجودات
غري ملمو�سة� .صايف
خم�ص�ص �إغالق منجم حممل على املمتلكات والآالت واملعدات
حم َول من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ �إىل ممتلكات
و�آالت ومعدات
حم َول من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ �إىل موجودات
غري ملمو�سة
حم َول من موجودات اال�ستك�شاف والتقومي �إىل �أعمال
ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
حم َول من مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال �إىل حقوق امللكية غري
امل�سيطرة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2013
املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك

001معلومات عامة

مت ت�أ�سي�س �شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) �شركة م�ساهمة �سعودية
مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 17/بتاريخ  14ذي القعدة 1417هـ (املوافق 23
مار�س  )1997وقرار جمل�س الوزراء رقم  179بتاريخ  8ذي القعدة 1417هـ
(املوافق  17مار�س  )1997مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010164391
ال�صادر بتاريخ  10ذي القعدة 1421هـ (املوافق  4فرباير  .)2001ويبلغ
ر�أ�س مال ال�شركة  9،250.000.000ريال �سعودي (ت�سعة مليارات ومائتان
وخم�سون مليون ريال �سعودي) ،مق�سم �إىل � 925.000.000سهم عادي ،بقيمة
ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
�إن �أهداف ال�شركة و�شركاتها التابعة («املجموعة») هي امل�ساهمة يف امل�شاريع
التي تتعلق بجميع مراحل �صناعة التعدين مبا يف ذلك تنمية وتطوير وحت�سني
�صناعة التعدين ومنتجاتها واملنتجات امل�صاحبة لها ،وال يدخل يف ذلك ما يلي:
•البرتول والغاز الطبيعي واملواد امل�شتقة منها
•املنتجات الهيدروكربونية واملنتجات امل�صاحبة لها وم�شتقاتها
•الن�شاطات التي تتعلق بكل مراحل �صناعة الزيت وال�صناعات املرتبطة
بها �أو املكملة لها.
واحلجار
متار�س املجموعة �أن�شطة التعدين الرئي�سية يف مناجم مهد الذهب
ّ
وبلغة والآمار وال�صخيربات وحزم اجلالميد والزبرية والغزالة .تقوم املجموعة
حالي ًا بالتنقيب عن الذهب و�صخور الفو�سفات بالإ�ضافة �إىل البوك�سايت
منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنزايت.
ت�شرتك املجموعة يف امل�شروعني الرئي�سيني التاليني ،وكالهما يف مرحلة
التطوير:
م�شروع الأملنيوم
�إن هدف املجموعة من م�شروع الأملنيوم هو تطوير منجم البوك�سايت وم�صفاة
الأملنيوم وم�شروع ال�صهر وم�صنع الدرفلة واملنتجات املتعلقة بها يف اململكة
العربية ال�سعودية .ويف �شهر دي�سمرب  ،2009وقعت ال�شركة اتفاقية م�شروع
م�شرتك مع �شركة �ألكوا �إنك من �أجل تطوير م�شروع الأملنيوم حيث تبلغ ح�صة
(معادن)  ،٪74.9بينما تعود ملكية احل�صة املتبقية البالغة  ٪25،1ل�شركة
�ألكوا �إنك وتبلغ التكلفة الر�أ�سمالية املقدرة للم�شروع  40.5مليار ريال �سعودي
دفعت �شركة �ألكوا �إنك لل�شركة  ٪25.1من تكاليف م�شروع الأملنيوم التي
دفعتها ال�شركة قبل دخول �شركة �ألكوا �إنك ك�شريك يف هذا امل�شروع.
يف  14فرباير  ،2012وافق جمل�س الإدارة على اخلطة التي و�ضعتها �شركة
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(معادن) بالتعاون مع �شريكها يف امل�شروع امل�شرتك �شركة �ألكوا �إنك (�إي�ضاح
 )27لتو�سيع ت�شكيلة املنتجات من جممع الأملنيوم والذي ال يزال يف مرحلة
الإن�شاء حالي ًا يف ر�أ�س اخلري لت�شمل �إ�ضافة خط �إنتاج جديد لإنتاج �صفائح
معاجلة حراري ًا وغري معاجلة حراري ًا والتي ت�ستخدم يف �صناعة ال�سيارات
و�صفائح املباين والإن�شاءات و�صفائح خمزنة التغليف.
قطاع �إنتاج الفو�سفات
يف  19مار�س  ،2013وقعت �شركة (معادن) اتفاقية ال�شراكة الأولية مع �شركتي
موزاييك و�شركة �سابك لتطوير جم َمع متكامل لإنتاج الفو�سفات يف م�شروع
امللك عبد اهلل لتطوير مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية مبنطقة
احلدود ال�شمالية قرب مدينة طريف يف اململكة العربية ال�سعودية ،بن�سبة
ملكية  ٪60ل�شركة (معادن) و  ٪25ل�شركة موزاييك و ٪15ل�شركة �سابك
ويف � 5أغ�سط�س  2013مت توقيع اتفاقية ال�شراكة مع �شركة موزاييك وال�شركة
ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) لتطوير جممع متكامل لإنتاج
الفو�سفات (الإي�ضاحان  27و .)39
يعتمد امل�شروع على احتياطي فو�سفات اخلرباء اململوك ل�شركة (معادن)
وعلى املوارد الطبيعية مثل املياه اجلوفية والكربيت .كما ي�ستفيد امل�شروع من
ت�سهيالت البنية التحتية لل�سكك احلديدية التي تربط منطقة احلدود ال�شمالية
بر�أ�س اخلري يف املنطقة ال�شرقية للو�صول �إىل مرافق امليناء على اخلليج
العربي .يعد امل�شروع يف مرحلة التطوير وتقدر التكاليف الر�أ�سمالية له بـ26
مليار ريال �سعودي.
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لدى ال�شركة� ،شركات تابعة و�شركة حتت �سيطرة م�شرتكة واملذكورة �أدناه ،وجميعها من�ش�آت قائمة يف اململكة العربية ال�سعودية:

ن�سبة امللكية الفعلية

ال�شركات التابعة
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
�شركة املعادن ال�صناعية
�شركة معادن للبنية التحتية
�شركة معادن للفو�سفات
�شركة معادن للألومنيوم
�شركة معادن للدرفلة
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

الكيان القانوين لل�شركة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

2013
٪100
٪100
٪100
٪70
٪74.9
٪74.9
٪74.9

�شركة حتت �سيطرة م�شرتكة:
�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو)

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

٪50

 2012يف  31دي�سمرب
٪100
٪100
٪100
٪70
٪74.9
٪74.9
٪74.9
		

٪50

�إن نهاية ال�سنة املالية لكل ال�شركات التابعة وال�شركة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة تطابق ال�سنة املالية لل�شركة الأم.
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 9أغ�سط�س  ،1989وتتمثل
ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:
•ا�ستك�شاف والتعدين عن الذهب واملعادن املرتبطة واملوجودة �ضمن
املناطق امل�ؤجرة وذلك عن طريق احلفر والتعدين والرت�شيح وال�صهر
والتنقية.
•�إ�ستخراج وتكرير وت�صدير وبيع مثل هذه املعادن يف �شكلها الأ�صلي �أو
املك ّرر.
•�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة جميع املناجم واملباين والطرق ال�سريعة وخطوط
الأنابيب ومعامل التكرير وحمطات املعاجلة و�أنظمة االت�صاالت
وحمطات الطاقة وغريها من املرافق الالزمة �أو املالئمة لأغرا�ض عقد
الإيجار.
�شركة املعادن ال�صناعية
•ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  31مار�س ،2009
وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:
•ا�ستغالل املعادن ال�صناعية واملعادن املرتبطة واملوجودة �ضمن املنطقة
امل�ؤجرة وذلك عن طريق احلفر والتعدين والرت�شيح وال�صهر والتنقية
•ا�ستخراج وتكرير وت�صدير وبيع مثل هذه املعادن يف �شكلها الأ�صلي �أو
املك ّرر
تعمل ال�شركة حالي ًا على منجم الكاولني والبوك�سايت منخف�ض الدرجة يف
املنطقة الو�سطى من الزبرية ومنجم املغنيزايت عايل الدرجة وم�صنع
لتجهيزها يف املدينة املنورة والتي بد�أت جزئي ًا عملياتها خالل عام 2011
وامل�شروع املتبقي ال يزال يف مرحلة التطوير.
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�شركة معادن للبنية التحتية
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 17أغ�سط�س  2008وتتمثل
ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:
•�إدارة م�شروع البنية التحتية لتطوير و�إن�شاء وت�شغيل البنية التحتية
•تقدمي اخلدمات ملنطقة ر�أ�س اخلري ومواقع التعدين والت�صنيع الأخرى
يف اململكة العربية ال�سعودية.
�شركة معادن للفو�سفات
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  1يناير  2008وتعود
ملكيتها كما يلي:
•� ٪ 70إىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) .
•� ٪ 30إىل ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية («�سابك») ويتم
املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية
املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:
•ا�ستغالل احتياطيات الفو�سفات املوجودة يف موقع حزم اجلالميد
•ا�ستخدام الغاز الطبيعي املحلي وم�صادر الكربيت لإنتاج ثنائي
فو�سفات الأمونيا يف مرافق املعاجلة يف ر�أ�س اخلري.
•�إنتاج الأمونيا كمواد خام خمزنة لتغذية �إنتاج الأ�سمدة ويتم ت�صدير
�أي فائ�ض من الأمونيا �أو بيعها حمليا.
�شركة معادن للألومنيوم
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 10أكتوبر  2010وتعود
ملكيتها كما يلي:
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•� ٪ 74،9إىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن).
•� ٪ 25،1إىل �شركة �ألكوا �سملتينج �إنفرجنز ال�سعودية �أ�س�.أل� .شريك
�أجنبي� ،شركة مملوكة بالكامل ل�شركة �ألكوا �أنكوربوريتد (�ألكوا �إنك)
ويتم املحا�سبة عليها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية
املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف �إنتاج:
•ال�سبائك
•الأعمدة
•الألواح
•امل�سطحات
�إن ال�شركة حالي ًا يف مرحلة تطوير م�شاريعها.
�شركة معادن للدرفلة
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 10أكتوبر  2010وتعود
ملكيتها كما يلي:
•� ٪ 74،9إىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) و
•� ٪ 25،1إىل �شركة �ألكوا للدرفلة انفرجنز ال�سعودية ا�س.ال� .شريك
�أجنبي� ،شركة مملوكة بالكامل ل�شركة �ألكوا انكوربوريتد (“�ألكوا �إنك”)
ويتم املحا�سبة عليها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية
املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف �إنتاج �ألواح الأملنيوم
اخلا�صة بت�صنيع:
•رقائق الأملنيوم للعلب.
•�أغطية العلب.
�إن ال�شركة حالي ًا يف مرحلة تطوير م�شاريعها.
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  22يناير  2011وتعود
ملكيتها كما يلي:
•� ٪ 74،9إىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن).
•� ٪ 25،1إىل �شركة �أوا ال�سعودية املحدودة (“�أوا”) �شريك �أجنبي وهي
مملوكة بن�سبة  ٪ 60ل�شركة �ألكوا انك و� ٪ 40شركة �ألومينا املحدودة،
طرف لي�س ذي عالقة ،ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة
يف هذه القوائم املالية املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها ب�شكل رئي�سي يف:
•تعدين وتكرير البوك�سايت.
•�إنتاج الألومينا.
ال�شركة حالي ًا يف مرحلة تطوير م�شاريعها.
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�شركة �سامابكو
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 14أغ�سط�س  2011وتعود
ملكيتها كما يلي:
•� ٪ 50إىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن).
•� ٪ 50إىل �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات.
•�إن �شركة �سامابكو هي �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة ويتم املحا�سبة
عنها كا�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة وفق ُا لطريقة حقوق
امللكية يف هذه القوائم املالية املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها يف �إنتاج:
•ال�صودا الكاوية املركزة.
•الكلورين.
•ثاين كلوريد الإيثلني.
�إن �أهداف ال�شركة هي توريد منتجاتها من ال�صودا الكاوية املركزة �إىل معمل
تكرير الألومنيا ل�شركة معادن للبوك�سايت والألومنيا وبيع الكمية املتبقية يف
�سوق ال�صناعة باجلملة وبالتجزئة.
�إن �شركة �سامابكو حالي ًا يف مرحلة التطوير.

�0 03أ�س�س �إعداد القوائم املالية

�أعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية وفق ًا
ملبد�أ اال�ستحقاق ،وطبق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني.
تظهر هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي وهو العملة الوظيفية وعملة
التقارير للمجموعة.

0 04ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

فيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف �إعداد هذه القوائم املالية
املوحدة .مت تطبيق هذه ال�سيا�سات ب�صورة مماثلة على جميع الفرتات
املعرو�ضة.
� 1-4أ�س�س توحيد القوائم املالية
ال�شركات التابعة
ال�شركات التابعة هي تلك التي لدى املجموعة القدرة على التحكم يف
�سيا�ساتها املالية والت�شغيلية للح�صول على منافع اقت�صادية منها ،ومتتلك
عادة ح�صة فيها تزيد عن ن�صف حقوق الت�صويت .تتم مراعاة وجود وت�أثري
حقوق الت�صويت املتوقعة القابلة للتنفيذ �أو التحويل لتقييم �إذا ما كان
للمجموعة �سيطرة على من�ش�أة ما .يتم توحيد ال�شركات التابعة اعتبار ًا من
تاريخ انتقال ال�سيطرة على ال�شركة التابعة �إىل املجموعة ،ويتم التوقف عن
التوحيد عند زوال تلك ال�سيطرة.
تُ�ستخدم طريقة ال�شراء املحا�سبية عند املحا�سبة عن عمليات �شراء ال�شركات
التابعة .تقا�س تكلفة ال�شراء بالقيمة العادلة للموجودات امل�شرتاة �أو االلتزامات
التي مت تكبدها �أو التعهد بها بتاريخ ال�شراء بالإ�ضافة �إىل التكاليف املبا�شرة
املتعلقة بعملية ال�شراء .مت قيد الزيادة يف تكلفة ال�شراء عن القيمة العادلة
حل�صة املجموعة يف �صايف املوجودات امل�شرتاة القابلة للتمييز ك�شهرة يف قائمة
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املركز املايل املوحدة املرفقة �ضمن املوجودات غري امللمو�سة .يتم �سنوي ًا تقومي
ال�شهرة للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها ،وتقيد ب�صايف التكلفة بعد ح�سم
�أي �إطفاء مرتاكم �أو خ�سائر االنخفا�ض قي القيمة� ،إن وجدت.

يتم �شطبها من خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها .تقيد املبالغ امل�سرتدة
الحق ًا من املبالغ التي �سبق �شطبها �إىل ح�ساب «م�صاريف عمومية و�إدارية» يف
قائمة الدخل املوحدة.

يتم ا�ستبعاد املعامالت والأر�صدة املتداخلة بني �شركات املجموعة والأرباح
واخل�سائر غري املحققة الناجتة عنها .وكذلك يتم تغيري ال�سيا�سات املحا�سبية
لل�شركات التابعة عند ال�ضرورة لتتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.

 6-4املخزون
املنتجات تامة ال�صنع
يتم قيا�س املنتجات تامة ال�صنع على �أ�سا�س �صايف تكلفة الإنتاج �أو �صايف
القيمة القابلة للتحقق� ،أيهما �أقل .يتم حتديد �صايف تكلفة الإنتاج بق�سمة
�إجمايل تكلفة الإنتاج على وحدات الإنتاج القابلة للبيع.

ال�شركة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة
تن�ش�أ ال�شركة امل�شرتكة عندما يكون للمجموعة ترتيبات تعاقدية مع طرف
واحد �أو �أكرث للقيام ب�أن�شطة عادة ما تتم ،ولكن لي�س بال�ضرورة ،من خالل
من�ش�آت تخ�ضع لل�سيطرة امل�شرتكة.
تقوم املجموعة باملحا�سبة عن ح�صتها يف ال�شركة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة
ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية .يتم احت�ساب ح�صة املجموعة يف ال�شركات
امل�شرتكة على �أ�سا�س القوائم املالية املعدة لهذه ال�شركات والتي يتم تعديلها
عند ال�ضرورة لتتطابق مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة وذلك يف تاريخ
ال ي�سبق تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة مبدة تزيد عن ثالثة �أ�شهر والتي
يتم تعديلها عند احلاجة لتتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة .يتم
ا�ستبعاد املكا�سب داخل املجموعة الناجتة من املعامالت بقدر ح�صة املجموعة
يف ال�شركة امل�ستثمر بها .ويتم كذلك �إ�ستبعاد اخل�سائر داخل املجموعة ما مل
ينتج عن املعاملة دلي ًال على وجود انخفا�ض يف الأ�صل املح َول.
 2-4حتويل العمالت الأجنبية
يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إىل الريال ال�سعودي على
�أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء تلك املعامالت .كما يجري
حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة
املركز املايل املوحدة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ .يتم قيد
الأرباح واخل�سائر الناجتة عن عمليات ال�سداد وحتويل املعامالت بالعمالت
الأجنبية �ضمن قائمة الدخل املوحدة.
 3-4النقد وما يعادله
ي�شتمل النقد وما يعادله على النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك وودائع لأجل
التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ اقتنائها.
 4-4اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
ت�شمل اال�ستثمارات ق�صرية الأجل الودائع لدى البنوك وا�ستثمارات �أخرى
ق�صرية الأجل عالية ال�سيولة والتي ت�ستحق بعد ثالثة �أ�شهر ولكن �أقل من �سنة
من تاريخ اقتنائها.
 5-4املدينون التجاريون
يتم قيد املدينني التجاريني بقيمة املبلغ الأ�صلي لفاتورة املبيعات ناق�ص ًا
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها� ،إن وجد .يج َنب خم�ص�ص للديون
امل�شكوك يف حت�صيلها عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على عدم متكن
املجموعة من حت�صيل جميع املبالغ امل�ستحقة طبق ًا للفرتات الأ�صلية للذمم
املدينة .يتم قيد هذه املخ�ص�صات يف قائمة الدخل املوحدة وتظهر حتت بند
«م�صاريف عمومية و�إدارية» .عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتح�صيل،
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تت�ضمن تكلفة الإنتاج ما يلي:
•تكلفة العمالة واملواد وم�صاريف املقاولني والتي تتعلق مبا�شرة
با�ستخراج ومعاجلة اخلام.
•ا�ستهالك ممتلكات التعدين و�إيجار املمتلكات والآالت واملعدات
امل�ستخدمة يف ا�ستخراج ومعاجلة اخلام.
•م�صروفات الإنتاج غري املبا�شرة.
•تخفي�ض تكاليف الإنتاج مبقابل الإيرادات من مبيعات املنتجات
امل�صاحبة.
يتم تقومي املنتجات امل�صاحبة على �أ�سا�س �صايف القيمة البيعية ،وذلك
بالرجوع �إىل �سعر املنتجات ال�سائد يف تاريخ �إعداد القوائم املالية.
الأعمال حتت التنفيذ
يتم تقومي خمزون اخلام حتت التنفيذ با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح.
اخلام املرتاكم
اخلام املرتاكم هو اخلام الذي مت ا�ستخراجه ويكون جاهز ًا ملراحل �أخرى
من املعاجلة ويف حالة عدم الت�أكد بدرجة كبرية من عدم قابلية هذا اخلام
للمعاجلة امل�ستقبلية يتم حتميله على امل�صاريف عند تكبدها .يف حالة �أن
اخلام قابل ملراحل �أخرى من املعاجلة وميكن التوقع من ذلك ب�شكل م�ؤكد
ب�سبب جتاوزه درجة الرتكيز وب�سبب املنافع االقت�صادية امل�ؤكدة ،يتم تقوميه
ب�صايف تكلفة الإنتاج �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق� ،أيهما �أقل ويتم تقومي
كميات اخلام املرتاكم والأعمال حتت التنفيذ ب�شكل �أ�سا�سي عن طريق درا�سة
وحتليل املعادن.
قطع الغيار واملواد القابلة لال�ستهالك
يتم تقومي قطع الغيار واملواد القابلة لال�ستهالك با�ستخدام متو�سط التكلفة
املرجح ناق�ص ًا خم�ص�ص املواد املتقادمة وبطيئة احلركة.
ميثل �صايف القيمة القابلة للتحقق �سعر البيع املقدر خالل دورة الأعمال
العادية ناق�ص ًا تكاليف ا�ستكمال العملية وم�صاريف البيع.
 7-4املوجودات واملطلوبات املالية
تت�ضمن املوجودات واملطلوبات املالية الظاهرة يف قائمة املركز املايل املوحدة
ب�شكل رئي�سي النقد وما يعادله واال�ستثمارات ق�صرية الأجل والذمم املدينة
التجارية والذمم الأخرى ومطلوبات امل�شاريع واملطلوبات الأخرى وامل�صاريف
امل�ستحقة والقرو�ض.
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ،ويتم �إظهارها بال�صايف يف القوائم
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املالية املوحدة عندما يكون لدى املجموعة حق نظامي ملزم يف �إجراء
املقا�صة وعندما يكون لديها النية لت�سوية املبالغ على �أ�سا�س ال�صايف �أو ت�سوية
املوجودات واملطلوبات يف �آن واحد.
 8-4املمتلكات والآالت واملعدات
تظهر املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة التاريخية بعد خ�صم اال�ستهالك
املرتاكم .يتم احت�ساب اال�ستهالك على �أ�سا�س طريقة الق�سط الثابت وفق ًا
للعمر الإنتاجي املقدر لها �أو العمر املتوقع للمنجم� ،أيهما �أقل.
�إن العمر الإنتاجي املقدر للفئات الرئي�سية للموجودات هو كما يلي:
عدد ال�سنوات
مبانٍ

33 – 9

معدات ثقيلة
امل�صانع الثابتة ومرافق تر�شيح
اخلام
معدات �أخرى
معدات مكتبية
�أثاث وتركيبات
�أجهزة ات�صال ومعدات الور�ش
�أجهزة احلا�سب الآيل
موجودات املناجم
خمتربات ومعدات �سالمة
�سيارات
�أعمال مدنية

20 – 5
20 – 4
20 – 4
10 – 4
10 – 4
10
5-4
8-2
5
4
4

 10-4موجودات اال�ستك�شاف والتقومي
�إن م�صاريف اال�ستك�شاف هي امل�صاريف املتكبدة يف البحث الأويل عن
احتياطي املعادن املجدية اقت�صادي ًا �أو يف عملية احل�صول على مزيد من
املعلومات حول احتياطيات املعادن املوجودة .ت�شمل م�صاريف اال�ستك�شاف يف
الأ�سا�س امل�صاريف املتعلقة بالتايل:
•احل�صول على الرخ�ص اخلا�صة باال�ستك�شاف يف املناطق التي قد
حتتوي على املعادن
•الدرا�سات الطبوغرافية واجليولوجية واجليوكيميائية واجليوفيزيائية
•احلفر واال�ستك�شاف
•حفر اخلنادق
•العينات اال�ستك�شافية
•الأعمال الأخرى املتعلقة بالبحث عن اخلام.
�إن م�صاريف التقومي هي تلك التكاليف املتكبدة ملعرفة اجلدوى الفنية
واالقت�صادية من احتياطيات املعادن املحدودة من خالل �أن�شطة اال�ستك�شاف �أو
اال�ستحواذ .وت�شمل تلك امل�صاريف تكاليف:
•حتديد حجم ودرجة احتياطيات املعادن من خالل احلفر للح�صول
على العينات االزمة ،وعمليات حفر اخلنادق و�أخذ العينات على هيئة
خام والتي يتم ت�صنيفها على �أنها م�صادر معدنية �أو احتياطي م�ؤكد
وحمتمل
•حتديد الأ�ساليب املثلى ال�ستخراج املعادن وعمليات معاجلتها
•الدرا�سات اخلا�صة باال�ستق�صاء ،والنقل ومتطلبات البنية التحتية
•تراخي�ص الأن�شطة املختلفة.
•التقومي االقت�صادي لتحديد �إذا ما كان تطوير املواد املعدنية جمدي ًا
من الناحية االقت�صادية ،وي�شمل ذلك النطاق درا�سات اجلدوى الأولية
والنهائية.

تحُ َّمل م�صاريف ال�صيانة والإ�صالحات االعتيادية والتي ال تزيد جوهري ًا من
العمر الإنتاجي للأ�صل ،على قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها ،بينما تتم
ر�سملة التجديدات والتح�سينات الهامة� ،إن وجدت.

�إن جميع تكاليف اال�ستك�شاف والتقومي يتم اعتبارها كم�صاريف حتى يتم
الت�أكد �أنه من املرجح �أن تتحقق عنها منافع اقت�صادية م�ستقبلية من عدمها،
�أي (حمتملة) .تعتمد املعلومات امل�ستخدمة ملعرفة هذا الإ�ستنتاج على م�ستوى
اال�ستك�شاف بالإ�ضافة �إىل درجة الثقة يف اخلام املوجود .يتم ر�سملة م�صاريف
اال�ستك�شاف والتقومي اذا ما تبني للإدارة �أنه �سيتم احل�صول على منافع
اقت�صادية م�ستقبلية حمتملة نتيجة لتلك امل�صاريف.

يتم ر�سملة تكاليف التمويل املتعلقة باملوجودات امل�ؤهلة كجزء من تكلفة تلك
املوجودات امل�ؤهلة.

يتم ر�سملة م�صاريف اال�ستك�شاف والتقومي املتعلقة بتو�سعة رقعة االحتياطيات
املعدنية والتي مت تعدينها وتطويرها بالفعل ،مبا يف ذلك م�صاريف تعريف
وحتديد املعادن املوجودة يف تلك االحتياطيات املعدنية ،كتكاليف تطوير
املناجم وذلك بعد �إكتمال الت�أكد من الدرا�سات االقت�صادية والتقومي املماثلة
لدرا�سة اجلدوى.

حتدّد مكا�سب وخ�سائر اال�ستبعاد وذلك مبقارنة املتح�صالت مع القيمة
الدفرتية والتي تدرج يف قائمة الدخل املوحدة.

 9-4الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
تق ّيد املوجودات التي ما زالت يف مرحلة الإن�شاء على ح�ساب �أعمال ر�أ�سمالية
حتت التنفيذ وحت ّول تكلفة الإن�شاء عند ا�ستكمال بناء الأ�صل �إىل الفئة املالئمة
من املمتلكات والآالت واملعدات .تت�ضمن تكلفة املمتلكات والآالت واملعدات تكلفة
ال�شراء و�أية تكاليف مبا�شرة �ضرورية لإعداد الأ�صل ليكون يف حالة الت�شغيل
وجاهز ًا للغر�ض الذي �أن�شئ من �أجله .تتم ر�سملة التكاليف املتعلقة بالبدء
بالعمل عندما تكون متعلقة ب�أ�صل قابل لال�ستخدام ولكنه غري جاهز للعمل
مب�ستوى معني بدء ًا من فرتة اختبار الت�شغيل بعد خ�صم املتح�صالت من بيع �أي
منتج خالل فرتة التطوير .الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ ال ت�ستهلك.
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يتم ر�سملة كافة تكاليف اال�ستك�شاف والتقومي املتكبدة بعدما يتبني �أنه من
املحتمل �أن ينتج عنها منافع اقت�صادية كموجودات ا�ستك�شاف وتقومي حلني
معرفة اجلدوى الفنية واالقت�صادية ال�ستخراج املوارد املعدنية .وحال معرفة
اجلدوى االقت�صادية� ،أي �سينتج عنها منافع اقت�صادية �أم ال ،يتم اختبار
الأ�صل للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمته ويتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض.
وبنا ًء على اجلدوى الفنية والتجارية ،ف�إنه �إذا ما تبني �أن املنافع االقت�صادية
�ستتحقق ،وان الإدارة تعتزم تطوير املنجم ،عندئذٍ يعاد ت�صنيف موجودات
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اال�ستك�شاف والتقومي ك�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ وت�صنف التدفقات
النقدية املتعلقة مب�صاريف اال�ستك�شاف والتقومي املر�سملة كن�شاطات
ا�ستثمارية يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة وفور الو�صول �إىل مرحلة الإنتاج
التجاري ،يعاد ت�صنيف الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ كممتلكات و�آالت
ومعدات.

 12-4ن�سبة تنقية ال�شوائب وتكاليف تنقية ال�شوائب امل�ؤجلة.
تقوم املجموعة �أي�ض ًا بت�أجيل تكاليف �شوائب التعدين بتقدير ن�سبة متو�سط
ال�شوائب �إىل �إجمايل كميات اخلام املوجودة يف املناجم بنا ًء على ت�صميم منطقة
التعدين النهائية .ويتم ا�ستخدام هذه الن�سبة كمعدل حل�ساب التكلفة ال�سنوية
ل�شوائب التعدين التي �ستقيد كم�صروف على النحو التايل:

يتم تقومي موجودات اال�ستك�شاف والتقومي للت�أكد من عدم وجود انخفا�ض
يف القيمة عندما ت�شري احلقائق والظروف �أن القيمة الدفرتية لأ�صل
اال�ستك�شاف والتقومي قد تتجاوز القيمة القابلة لال�سرتداد .وعندما ت�شري
احلقائق والظروف �إىل �أن القيمة الدفرتية تتجاوز القيمة القابلة للإ�سرتداد،
ف�إن ال�شركة تقوم بالتقومي والعر�ض والإف�صاح عن �أي خ�سارة ناجتة عن �أي
انخفا�ض يف القيمة.

متو�سط ن�سبة ال�شوائب �إىل اخلام امل�ستخرج  xكمية اخلام امل�ستخرج
 xمتو�سط التكلفة من اجمايل طن اخلام امل�ستخرج

ولغر�ض موجودات اال�ستك�شاف والتقومي فقط ،يتم اعتبار واحد �أو �أكرث
من احلقائق والظروف التالية لتحديد �إذا ما كان هناك انخفا�ض يف قيمة
موجودات اال�ستك�شاف والتقومي ،وهذه ت�شتمل على ما يلي:
•الفرتة التي يحق لل�شركة اال�ستك�شاف �أثناءها يف منطقة حمددة قد
انتهت خالل الفرتة �أو �أنها �ستنتهي يف امل�ستقبل القريب ولي�س من
املتوقع جتديدها.
•ال�صرف على املزيد من اال�ستك�شاف والتقومي للموارد املعدنية يف
املنطقة املحددة مل يتم و�ضع ميزانيتها ومل يتم التخطيط لها.
•عمليات اال�ستك�شاف والتقومي للموارد املعدنية يف املنطقة املحددة مل
ت�ؤد �إىل �إكت�شاف �أي كميات ذات منافع اقت�صادية و�أن ال�شركة قررت
�إيقاف تلك العمليات يف تلك املنطقة.
•بالرغم من توا�صل عمليات التطوير يف تلك املنطقة يكون هناك
معلومات كافية وم�ؤكدة �أنه لن يتم ا�سرتداد القيمة الدفرتية
ملوجودات اال�ستك�شاف والتقومي بالكامل من عملية التطوير الناجح �أو
من خالل البيع.
عند حتديد وجود انخفا�ض يف قيمة �أ�صل من موجودات اال�ستك�شاف والتقومي
ف�إنه يتم تطبيق �سيا�سة االنخفا�ض يف القيمة املو�ضحة يف (�إي�ضاح .)13-4
 11-4املوجودات غري امللمو�سة
املوجودات غري امللمو�سة ت�شمل �شراء الربامج وتطوير الأنظمة وتقيد هذه
املوجودات بالتكلفة وتطف�أ بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي
املتوقع ويتم مراجعتها على الأقل مرة يف نهاية كل �سنة مالية .يتم �إثبات
م�صاريف �إطفاء املوجودات غري امللمو�سة يف قائمة الدخل املوحدة مبا يتفق مع
وظائف املوجودات غري امللمو�سة.
تتكون املوجودات غري امللمو�سة ل�شركة معادن للبنية التحتية من موجودات
البنية التحتية وخدمات الدعم يف ر�أ�س اخلري واملح َولة للهيئة امللكية للجبيل
وينبع كما ورد يف اتفاقية التنفيذ املوقعة بني �شركة (معادن) والهيئة امللكية
للجبيل وينبع .تتكون تكلفة املوجودات غري امللمو�سة من تكلفة ال�شراء و�أي
تكاليف مبا�شرة متعلقة ب�إح�ضار هذه املوجودات حلالتها الت�شغيلية للغر�ض
الذي �أن�شئت من �أجله .تقيد املوجودات غري امللمو�سة بالتكلفة التاريخية ناق�ص ًا
الإطفاء املرتاكم .يح�سب الإطفاء على مدى الفرتة املتبقية من مدة اتفاقية
خدمات ا�ستخدام الأر�ض.
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يف الفرتات التي تكون فيها التكلفة الفعلية لل�شوائب �أعلى من التكاليف املقيدة
كم�صروف بنا ًء على املعادلة �أعاله ،ف�إنه يتم ت�أجيل �إطفاء تكلفة الفرق للفرتة
امل�ستقبلية التي تكون فيها التكاليف الفعلية �أقل من التكاليف الواجب قيدها
كم�صروف.
 13-4االنخفا�ض يف قيمة املوجودات
تقوم املجموعة مبراجعة قيمة موجوداتها ،عند تاريخ �إعداد القوائم املالية،
للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات
يف الظروف �إىل عدم �إمكانية ا�سرتداد قيمتها الدفرتية .تق ّيد خ�سارة
االنخفا�ض يف القيمة بقدر زيادة القيمة الدفرتية للموجودات عن القيمة
القابلة لال�سرتداد منها .متثل القيمة القابلة لال�سرتداد القيمة الأعلى للقيمة
العادلة للأ�صل ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو القيمة احلالية.
يتم مراجعة قيمة املوجودات التي �إنخف�ضت قيمتها بغر�ض احتمال عك�س هذا
االنخفا�ض عند تاريخ �إعداد القوائم املالية .وعندما يت�ضح �أن الظروف التي
�أدت �إىل وجود االنخفا�ض غري موجودة ،عندئذٍ يتم عك�س قيد االنخفا�ض يف
القيمة فيما عدا ال�شهرة .وتقيد ك�إيرادات يف قائمة الدخل املوحدة لل�سنة التي
يحدد فيها عك�س هذا القيد.
 14 -4امل�شاريع والذمم الدائنة الأخرى وامل�صاريف امل�ستحقة
يتم �إثبات االلتزامات التي �سيتم دفعها مقابل ب�ضائع وخدمات م�ستلمة� ،سواء
مت �إ�صدار فواتري مبوجبها �إىل املجموعة �أم ال.
 15-4الزكاة وال�ضرائب على الدخل و�ضريبة اال�ستقطاع
تخ�ضع ال�شركة وال�شركات التابعة للزكاة وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة
والدخل («امل�صلحة») .يحمل خم�ص�ص الزكاة على قائمة الدخل املوحدة.
يتم ت�سجيل املبالغ الإ�ضافية امل�ستحقة مبوجب الربوط النهائية� ،إن وجدت،
عند حتديدها .يخ�ضع امل�ساهمون الأجانب بال�شركات التابعة ل�ضريبة
الدخل والتي مت �إدراجها �ضمن ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف قائمة
الدخل املوحدة.
تقوم ال�شركة با�ستقطاع �ضرائب على بع�ض املعامالت مع اجلهات غري املقيمة
يف اململكة العربية ال�سعودية طبق ًا لنظام ال�ضريبة ال�سعودي.
 16-4ر�سوم االمتياز
يجب على املجموعة �إعتبار ًا من عام  ،2005وفق ًا للمادة رقم  71من نظام
اال�ستثمار التعديني ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم /47م بتاريخ � 20شعبان
1425هـ (املوافق  4اكتوبر  ،)2004دفع ر�سوم امتياز حلكومة اململكة العربية
ال�سعودية بواقع  ٪25من �صايف الدخل ال�سنوي �أو ما يعادل �ضريبة الدخل
املقدّرة� ،أيهما �أقل.
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ويتم خ�صم الزكاة امل�ستحقة من �إجمايل ر�سوم االمتياز ويتم �إظهار �صايف
مبلغ ر�سوم الإمتياز كجزء من تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة (�إي�ضاح
.)33
 17-4املخ�ص�صات
يتم �إثبات املخ�ص�صات عندما يكون لدى املجموعة:
•التزام قانوين حايل �أو متوقع ناجت عن حدث �سابق
•�إحتمال ي�ستوجب �إ�ستخدام املوارد االقت�صادية لت�سوية االلتزام يف
امل�ستقبل
• �إمكانية تقدير املبلغ ب�شكل يعتمد عليه
 18-4خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
تن�ش�أ عن �أعمال التنقيب و�أن�شطة اال�ستخراج واملعاجلة التعدينية اخلا�صة
باملجموعة التزامات تتعلق بردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم وي�شتمل ذلك
على نزع وتفكيك ومعاجلة والتخل�ص من املواد املتبقية (�إعادة ت�سوية املوقع
والأر�ض) .تخ�ضع هذه الإعمال والتكاليف امل�صاحبة لها ملتطلبات الأنظمة
والقوانني احلالية ذات العالقة.
يج َنب خم�ص�ص لتكاليف كل برنامج ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم عند
بدء �أعمال التعدين .وعند زيادة هذه التغريات البيئية خالل العمر الت�شغيلي،
يتم زيادة مبلغ املخ�ص�ص.
ت�شتمل التكاليف املقدرة ملخ�ص�ص الردم والإغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
على جميع الأعمال املتوقع حدوثها تدريجي ًا على مدى عمر املنجم وعند
�إغالق املنجم وذلك فيما يتعلق بالن�شاطات التعدينية بتاريخ �إعداد
القوائم املالية املوحدة .يتم االعرتاف بالتكاليف الناجتة عن الظروف غري
املتوقعة كالتلوث الناجت من التخل�ص غري املخطط له كم�صروف والتزام
عند احتمال حدوثها و�إمكانية تقديرها ب�شكل يعتمد عليه ويعتمد توقيت
التكاليف الفعلية للردم والإغالق و�إعادة الت�أهيل على عدة عوامل:
•العمر االفرتا�ضي للمنجم
•�شروط رخ�صة الت�شغيل
•البيئة التي يعمل بها املنجم
يتم ر�سملة هذه التكاليف املقدرة بالكامل كجزء من موجودات املناجم �ضمن
املمتلكات والآالت واملعدات وتطف�أ وفق ًا لطريقة الق�سط الثابت على مدى
العمر املتوقع للمنجم� .إن التعديالت على التكاليف املقدرة وتوقيت الردم
والإغالق و�إعادة الت�أهيل امل�ستقبلية والتدفق النقدي املطلوب لها هو من الأمور
االعتيادية اخلا�ضعة للحكم وللتقديرات اجلوهرية.
تتلخ�ص العوامل ذات الت�أثري على هذه التغريات مبا يلي:
•تعديل تقدير احتياطي اخلامات واملوارد والعمر الت�شغيلي
•التطوير يف التقنية
•متطلبات الأنظمة والقوانني وا�سرتاتيجيات الإدارة البيئية
•التغريات يف �أ�س�س التقديرات وتكاليف الإعمال املقدرة مبا فيها
ت�أثريات الت�ضخم

 124التقرير ال�سنوي  2013لـ معادن

 19-4مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
ت�ستحق مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني كمبلغ مقطوع لكافة املوظفني وفق ًا
لنظام العمل والعمال يف اململكة العربية ال�سعودية .عند �إنهاء العقد الوظيفي
يتم �إحت�ساب مبلغ االلتزام على �أ�سا�س القيمة احلالية للمكاف�أة امل�ستحقة
للموظف عند تركه العمل كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة ويتم
احت�ساب املبالغ امل�سددة عند نهاية اخلدمة على �أ�سا�س رواتب وبدالت املوظفني
الأخرية و�سنوات خدماتهم املرتاكمة ،كما هو مو�ضح يف �أنظمة اململكة العربية
ال�سعودية.
 20-4برنامج خطة االدخار للموظفني
ا�ستناد ًا �إىل املادة رقم  137من نظام العمل واملادة رقم  76من اللوائح
الداخلية لل�شركة واملعتمدة بالقرار رقم  424بتاريخ  6ربيع الثاين 1420هـ
(املوافق  19يوليو  )1999من قبل وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،طرحت
ال�شركة برنامج خطة االدخار لت�شجيع املوظفني ال�سعوديني يف املجموعة على
االدخار وا�ستثمار مدخراتهم لال�ستفادة منها وت�أمني م�ستقبلهم ول�ضمان
ا�ستمرارهم يف العمل لدى املجموعة.
تقت�صر امل�شاركة يف برنامج االدخار على املواطنني ال�سعوديني وباختيارهم،
على �أن ي�ساهم املوظف امل�شارك يف اخلطة بدفع ن�سبة ترتاوح من � ٪1إىل ٪15
كحد �أق�صى من راتبه الأ�سا�سي ال�شهري وبحيث ال يقل اال�شرتاك عن مبلغ
 300ريال �سعودي ،على �أن ت�ساهم املجموعة بدفع ن�سبة ثابتة قدرها  ٪10من
ادخار املوظف ال�شهري لل�سنة الأوىل ويتم زيادتها بن�سبة  ٪10لل�سنة التي تليها
حتى ت�صل ما ن�سبته  ٪100لل�سنة العا�شرة .وتودع هذه املبالغ يف ح�ساب ادخار
املوظف ويتم حتميل م�ساهمة املجموعة على قائمة الدخل املوحدة �شهري ًا على
�أن يتم دفع م�ساهمة املجموعة للموظف الحق ًا عند ا�ستقالته �أو �إنهاء خدماته.
 21-4القرو�ض
تقيد القرو�ض باملبالغ امل�ستلمة بعد ح�سم تكاليف املعامالت� ،إن وجدت.
يتم ر�سملة تكاليف التمويل التي ترتبط مبا�شرة بال�شراء �أو االن�شاء �أو �إنتاج
املوجودات امل�ؤهلة كجزء من قيمة هذه املوجودات .يتم قيد تكاليف االقرتا�ض
الأخرى على قائمة الدخل املوحدة.
� 22-4إثبات الإيرادات
يتم �إثبات الإيرادات عند ا�ستيفاء كافة ال�شروط التالية:
•عند حتول املخاطر واملنافع الهامة وامل�صاحبة مللكية املنتج �إىل
امل�شرتي.
•عدم احتفاظ ال�شركة بعالقة �إدارية م�ستمرة �إىل احلد املرتبط عادة
بوجود امللكية �أو الإبقاء على ال�سيطرة الفعالة على املنتجات املباعة
•�إمكانية قيا�س مبلغ الإيرادات ب�صورة موثوقة
•�أن يكون من امل�ؤكد �أن تتدفق املنافع االقت�صادية املتعلقة بعملية البيع
�إىل املجموعة
•�إمكانية قيا�س التكاليف املتكبدة �أو �سيتم تكبدها يف عملية البيع مي َكن
قيا�سها ب�شكل موثوق به
يتم �إظهار الإيرادات بعد تنزيل اخل�صومات وحذف عمليات البيع داخل
املجموعة

معادن :تقرير نائب الرئي�س للمالية و القوائم املالية املوحدة

عادة ما تخ�ضع املبيعات �إىل تعديالت عند فح�ص املنتجات من قبل العميل.
ويف هذه احلاالت ،تقيد املبيعات يف البداية على �أ�سا�س م�ؤقت با�ستخدام
�أف�ضل تقديرات املجموعة ملحتويات املعدن وتعدل الحق ًا ويتم تخفي�ض تكاليف
الإنتاج بالإيرادات الناجتة من مبيعات املنتجات امل�صاحبة.
تتمثل عوائد اال�ستثمار يف قائمة الدخل املوحدة �إيرادات الودائع البنكية وتقيد
وفق ًا ملبد�أ الإ�ستحقاق.
 23-4م�صاريف البيع والت�سويق والدعم
ت�شتمل م�صاريف البيع والت�سويق والدعم على التكاليف املبا�شرة وغري
املبا�شرة والتي ال تعترب ب�شكل خا�ص جزء ًا من تكلفة املبيعات وفق ًا ملبادئ
املحا�سبة املتعارف عليها .يتم الت�صنيف ب�صورة مت�سقة �إىل م�صاريف بيع
وت�سويق ودعم وتكلفة مبيعات ،عند احلاجة لذلك.
 24-4امل�صاريف العمومية والإدارية
ت�شتمل امل�صاريف العمومية واالدارية على التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة
والتي ال تعترب ب�شكل خا�ص جزء ًا من تكلفة املبيعات وفقا ملبادئ املحا�سبة
املتعارف عليها .يتم الت�صنيف ب�صورة مت�سقة �إىل امل�صاريف العمومية
والإدارية وتكلفة مبيعات ،عند احلاجة لذلك.
 25-4الإيجارات
ت�صنف الإيجارات كعقد �إيجار متويلي وذلك عند �إنتقال كافة املنافع
واملخاطر الهامة امل�صاحبة للملكية �إىل امل�ست�أجر وت�صنف جميع الإيجارات
الأخرى ك�إيجارات ت�شغيلية .حت ّمل م�صاريف عقود الإيجارات الت�شغيلية على
قائمة الدخل املوحدة على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار
الت�شغيلي.

0 05التقديرات واالفرتا�ضات والأحكام املحا�سبية الهامة

يتطلب �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف
عليها ا�ستخدام التقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على املبالغ الظاهرة
يف القوائم املالية املوحدة والإي�ضاحات املرفقة بها ويتم تقومي التقديرات
واالفرتا�ضات ب�شكل م�ستمر وذلك على �أ�سا�س اخلربة ال�سابقة وعوامل
�أخرى تت�ضمن توقعات بالأحداث امل�ستقبلية والتي تعترب معقولة وفق ًا
للظروف .تقوم املجموعة ب�إجراء تقديرات وافرتا�ضات متعلقة بامل�ستقبل.
ونادر ًا ما تعادل هذه التقديرات النتائج الفعلية املتعلقة بها.
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وفيما يلي النواحي الهامة التي تتطلب من الإدارة ا�ستخدام التقديرات
واالفرتا�ضات امل�ؤثرة:
•تقديرات احتياطيات اخلام واملوارد املعدنية
•الأعمار الإنتاجية االفرتا�ضية للممتلكات والآالت واملعدات
•االنخفا�ض وعك�س قيد االنخفا�ض يف قيمة املوجودات
•املخ�ص�صات
•�إغالق املناجم وااللتزام البيئي
•الزكاة وال�ضرائب على الدخل
•االلتزامات املحتملة
تقديرات احتياطيات اخلام واملوارد املعدنية
هناك درجة من عدم الت�أكد بخ�صو�ص تقدير وت�صنيف احتياطيات اخلام
واملوارد املعدنية ودرجة تركيز اخلام التي يتم التنقيب عنها واملخ�ص�صة
للإنتاج امل�ستقبلي .يتم اعتبار م�ستويات االحتياطي اخلام واملوارد املعدنية
جم َرد تقديرات فقط �إىل �أن يتم التنقيب عنها ومعاجلتها .كما تختلف كمية
االحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية وذلك ب�سبب العديد من العوامل ،منها
�أ�سعار املعادن و�أ�سعار �صرف العمالت.
يتم حتديد تقديرات املجموعة الحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية بنا ًء
على �أ�سعار الإدارة لل�سلع على املدى الطويل وتوقعات ما �إذا كان ت�صنيف
الدرجات والتكاليف غري دقيقة .ميكن �أن تت�أثر اجلدوى االقت�صادية
للممتلكات �إذا ما حدث �أي تغري جوهري يف كميات االحتياطيات �أو الدرجة
�أو ن�سبة تنقية ال�شوائب .بالإ�ضافة �إىل ذلك ال يوجد ت�أكيد ب�أن ا�سرتدادات
الذهب �أو ا�سرتدادات املعادن الأخرى يف االختبارات املعملية �صغرية املدى
�سيتم تكرارها يف االختبارات كبرية املدى حتت ظروف املوقع �أو �أثناء
الإنتاج.
من املمكن �أن تتطلب الظروف مراجعة التقديرات وذلك يف حالة التقلبات
يف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ونتائج التنقيب واختبارات ا�ستخراج املعادن
والإنتاج وتقومي خطط التنقيب الالحقة لتاريخ التقدير ومن املمكن �أال
يكون حجم ودرجة احتياطيات اخلام واملعاجلة ومعدل اال�ستمرار بنف�س
ال�صورة املتوقعة حالي ًا .كما ميكن �أن ي�ؤدي �أي نق�صان جوهري يف تقديرات
احتياطيات اخلام �أو املوارد املعدنية �أو قدرة املجموعة على ا�ستخراج
احتياطيات اخلام املعدنية �إىل ت�أثري �سلبي جوهري على عمليات املجموعة
و�آفاق م�ستقبلها ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.

معادن :تقرير نائب الرئي�س للمالية و القوائم املالية املوحدة

الأعمار الإنتاجية االفرتا�ضية للممتلكات والآالت واملعدات
يتم �إطفاء موجودات التعدين اخلا�صة باملجموعة وامل�صنفة كممتلكات و�آالت
ومعدات بطريقة الق�سط الثابت على �أعمارها االنتاجية االفرتا�ضية �أو العمر
الإنتاجي للمنجم� ،أيهما �أقل .عند حتديد العمر االنتاجي للمنجم ف�إنه يجب
الأخذ يف االعتبار ب�أن االفرتا�ضات ال�صحيحة التي متت يف وقت التقدير قد
تتغري عند توفر معلومات جديدة.

الزكاة وال�ضرائب على الدخل
مت خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013دفع مبلغ قدره  65مليون ريال
�سعودي �إىل م�صلحة الزكاة والدخل عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ،2012
ومل يتم �إجراء الربط النهائي بعد ويف حالة وجود اختالف بني املح�صلة
الزكوية النهائية لهذه الأمور عن املبالغ امل�سجلة يف الأ�صل عندئذٍ �ست�ؤثر هذه
الفروقات على خم�ص�ص الزكاة لل�سنة التي حتدد فيها.

تتمثل العوامل التي قد ت�ؤثر يف تقدير العمر االنتاجي للمنجم فيما يلي:
•التغريات يف احتياطيات اخلام امل�ؤكدة واملحتملة
•درجة احتياطيات اخلام املعدنية والتي تختلف جوهري ًا من وقت لآخر
•الفروقات بني �أ�سعار ال�سلع احلقيقية و�أ�سعارها املتوقعة التي ت�ستخدم يف
تقدير وت�صنيف احتياطيات اخلام
•عوامل ت�شغيلية غري متوقعة يف مواقع التعدين
•�أية تغريات يف امل�صاريف الر�أ�سمالية والت�شغيلية وم�صاريف التعدين
واملعاجلة والت�أهيل ومعدالت اخل�صم و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية قد
ت�ؤدي �إىل نتائج �سلبية على اجلدوى االقت�صادية الحتياطيات اخلام

االلتزامات املحتملة
يتم ت�سوية االلتزامات املحتملة ح�سب طبيعتها عند حدوث �أو عدم حدوث
حدث معني �أو جمموعة من الأحداث امل�ستقبلية ويتطلب تقدير هذه االلتزامات
ممار�سة الأحكام الهامة و�إعداد التقديرات ب�ش�أن نتائج الأحداث امل�ستقبلية.

�إن �أ ّي ًا من هذه التغريات ميكن �أن ي�ؤثر على اال�ستهالك املحتمل ملوجودات
املنجم وقيمها الدفرتية .تقوم الإدارة مبراجعة الأعمار الإنتاجية للممتلكات
والآالت واملعدات غري التعدينية ب�صورة دورية وتتم هذه املراجعة على �أ�سا�س
الو�ضع احلايل للموجودات والفرتات املقدرة التي من خاللها �ست�ستمر هذه
املوجودات يف �إدرار منافع اقت�صادية للمجموعة.
االنخفا�ض يف القيمة وعك�س قيد االنخفا�ض يف قيمة املوجودات
تقوم املجموعة مبراجعة القيم الدفرتية للموجودات امللمو�سة للت�أكد من عدم
وجود دليل على وقوع انخفا�ض يف قيمة املوجودات �أو �أن هناك م�ؤ�شرات توحي
ب�أن خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة والتي مت ت�سجيلها يف �سنوات �سابقة مل تعد
موجودة �أو انخف�ضت.
املخ�ص�صات
تقوم املجموعة بتكوين خم�ص�ص ملخزون املواد اخلام الراكدة والبطيئة احلركة
وكذلك لقطع الغيار حيث بلغ خم�ص�ص البنود الراكدة وبطيئة احلركة 16
مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2013دي�سمرب  19:2012مليون
ريال �سعودي) .هذه التقديرات ت�أخذ يف االعتبار التقلبات يف الأ�سعار �أو التكلفة
املتعلقة مبا�شرة بالأحداث الالحقة لتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة �إىل املدى
الذي ت�ؤكد فيه �أن ظروف هذه الأحداث ال تزال قائمة كما يف نهاية ال�سنة.
�إغالق وردم املناجم وااللتزامات البيئية
تخ�ضع �أن�شطة املجموعة للتعدين واال�ستك�شاف لأنظمة ولوائح بيئية متعددة
وتقوم املجموعة بتقدير االلتزامات البيئية بنا ًء على فهم الإدارة للمتطلبات
النظامية والتي تختلف باختالف املناطق التي جتري عملياتها فيها و�شروط
اتفاقيات الرتخي�ص والتقديرات الهند�سية .يجنب خم�ص�ص لتكاليف التفكيك
و�إعادة الأر�ض �إىل حالتها ال�سابقة حاملا ين�ش�أ االلتزام كما �أن التكاليف
الفعلية املتكبدة يف �سنوات م�ستقبلية من املمكن �أن تختلف جوهري ًا عن املبالغ
املخ�ص�صة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن التغريات امل�ستقبلية للأنظمة واللوائح
البيئية و�أعمار املناجم املقدرة من املمكن �أن ت�ؤثر على القيمة الدفرتية لهذا
املخ�ص�ص.
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 - 6املعلومات القطاعية
التقارير القطاعية

 1-6قطاع الأعمال
�إن قطاع الأعمال هو جمموعة من املوجودات �أو العمليات �أو املن�ش�آت التي:
•تعمل يف �أن�شطة تدر �إيرادات.
•تقوم الإدارة با�ستمرار بتحليل نتائج عملياتها من �أجل اتخاذ قرارات تتعلق
بتوزيع امل�صادر وتقومي الأداء.
•تتوفر حولها بيانات مالية ب�شكل منف�صل.
تت�ألف عمليات املجموعة من قطاعات الأعمال التالية:
•الإدارة العامة :وي�شمل عمليات الإدارة العامة وامل�شاريع حتت التطوير.
م�شروع �صفائح ال�سيارات ي�شتمل على ال�صفائح املعاجلة وال�صفائح غري
املعاجلة حراري ًا ،و�صفائح البناء والإن�شاء و�صفائح الورق املعدين وهو يف
مرحلة التطوير (�إي�ضاح .)1
• م�شروع جم َمع متكامل لإنتاج الفو�سفات يف مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات
التعدينية يقوم على ا�ستغالل الرت�سيبات الفو�سفاتية ملوقعي اخلرباء و�أم
وعال وال يزال امل�شروع يف مرحلة التطوير (�إي�ضاح .)1
•قطاع الذهب :ويت�ألف من ن�شاط تعدين الذهب والذي يتم من
خالل �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س وميار�س هذا القطاع ن�شاطه
يف كل من مناجم مهد الذهب واحلجار وبلغة والأمار وم�صنع معاجلة يف
منجم ال�صخيربات واملوجودة يف مناطق جغرافية خمتلفة باململكة العربية
ال�سعودية.
•قطاع الفو�سفات :وي�شمل على �أن�شطة تعدين الفو�سفات وا�ستخال�ص
الفو�سفات املر َكز وا�ستخدام املوارد الطبيعية من غاز طبيعي وكربيت
لت�صنيع «ثنائي فو�سفات الأمونيا» و «�أحادي فو�سفات الأمونيا» والأ�سمدة
ومنتجات الأمونيا والتي تتم من خالل �شركة معادن للفو�سفات .بد�أ هذا
القطاع عملياته التجارية خالل الربع الأول من عام  ،2012يف ما عدا م�صنع
الأمونيا والذي مت الإعالن عن بدء �إنتاجه التجاري يف � 1أكتوبر .2011
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•قطاع الأملنيوم :وي�شتمل على العمليات املتعلقة بتطوير منجم الأملنيوم،
�إعادة التنقية ،ال�صهر ،وم�صنع الدرفلة وحمطة الطاقة بغر�ض ت�صنيع
الأملنيوم واملنتجات املتعلقة بها .ويعترب هذا القطاع حالي ًا يف مرحلة
التطوير.
�إن م�شروع ال�صودا الكاوية يتكون من عمليات تخت�ص بتطوير ال�صودا
الكاوية والكلوراين وثاين كلورايد الإيثلني والالزمة لإنتاج مركزات
ال�صودا الكاوية املركزة والكلوراين وثاين كلورايد الإيثلني وتوريد كل
تلك املنتجات لال�ستخدام يف معمل تكرير الألومينا يف �شركة معادن
للبوك�سايت والألومينا ،ويتم بيع �أي فائ�ض للأمونيا يف الأ�سواق الدولية
واملحلية� .إن هذا القطاع حالي ًا يف مرحلة التطوير.
•قطاع املعادن ال�صناعية :وي�شمل خمتلف �أوجه الأن�شطة املتعلقة
بتعدين املعادن ال�صناعية من خالل �شركة املعادن ال�صناعية والتي متار�س
ن�شاطها يف هذا القطاع يف منجم الكاولني والبوك�سايت منخف�ض الدرجة
يف املنطقة الو�سطى من منطقة الزبرية ،ومنجم املغنزايت عايل الدرجة
وم�صنع املعاجلة يف املدينة املنورة الذي بد�أ عملياته ب�شكل جزئي خالل عام
.2011
•قطاع البنية التحتية :يتعلق بتطوير وبناء وتقدمي اخلدمات ملنطقة
ر�أ�س اخلري وغريها من مواقع التعدين والت�صنيع يف اململكة العربية
ال�سعودية.
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 1 -6قطاع الأعمال (تتمة)

جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك

 31دي�سمرب 2013
املبيعات
�إجمايل الربح
عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
�صايف الدخل( /اخل�سارة) العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم.
ممتلكات و�آالت ومعدات
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
موجودات اال�ستك�شاف والتقومي
موجودات غري ملمو�سة
ا�ستثمار يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة

�إي�ضاح

الإدارة العامة

32

7.464.853
1.818.998.770

12
13
14
16
17

142.221.152
1.477.998.081
40.268.139
3.023.394
441.370.614

37

21.352.382.403

جمموع املوجودات
 31دي�سمرب 2012
املبيعات
�إجمايل الربح
عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
�صايف الدخل( /اخل�سارة) العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم.
ممتلكات و�آالت ومعدات
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
موجودات اال�ستك�شاف والتقومي
موجودات غري ملمو�سة
ا�ستثمار يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة
جمموع املوجودات

32

33.353.175
1.137.168.013

12
13
14
16
17

149.433.570
289.351.426
25.956.610
63.936.924
444.851.735

37

18.661.769.752
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الذهب

الفو�سفات

الأملنيوم

املعادن ال�صناعية

البنية التحتية

تعديالتوا�ستبعادات
توحيد القوائم
املجموع
املالية

709.253.627
353.241.837
4.059.283
171.727.657

4.171.555.563
1.030.988.716
14.287.545
333.405.591

150.551.491 1.015.155.686
97.101.906 122.314.302
218.142
)83.219.524 (27.426.570

165.886.373
61.797.936
597.727
59.748.494

)(165.138.195
)(90.083.030
)(757.295.016

6.047.264.545
1.575.361.667
26.627.550
1.682.378.450

134.495.123
1.051.446.195
105.615.678
222.422
-

234.063.888
62.677.113 16.924.662.606
86.094.284 33.984.155.794
475.477.535
14.756.608
-

714.638.313
225.195.111
256.181.574
-

)(82.290.599
)(306.670.524
-

18.130.467.596
36.993.696.476
145.883.817
274.183.998
441.370.614

1.636.856.389

559.971.303 37.012.274.156 20.520.148.656

1.454.220.051

)63.951.228.302 (18.584.624.656

1.001.542.755
595.718.308
8.894.264
440.540.927

4.447.735.066
1.942.643.869
22.652.599
916.203.266

)(11.266.032

125.867.379
61.973.376
70.981
50.696.299

106.326.672
40.148.577
54.659
39.150.191

5.576.655.383
)(104.816.489
2.594.226.310
)(46.257.820
65.025.678
)1.090.943.970 (1.481.548.694

164.910.200
426.359.292
127.306.058
456.996
-

17.586.366.477
241.178.209
194.027.658
19.542.535
-

1.745.322
23.290.928.361
-

250.352.181
81.116.854
-

519.350.801
270.867.316
244.134.197
-

)(82.290.599
)(216.587.494
-

1.876.906.824

463.572.073 27.486.821.124 22.708.214.221

1.088.258.436

)55.141.948.981 (17.143.593.449

18.589.867.952
24.383.213.964
347.290.326
328.070.652
444.851.735

�إن �صايف الدخل من قطاع الإدارة العامة ال ي�شمل احل�صة يف �أرباح ال�شركات التابعة .كما �أن �إجمايل موجودات هذا القطاع ال ي�شمل �أر�صدة اال�ستثمارات املتعلقة بال�شركات التابعة حيث مت ا�ستبعادها �أثناء توحيد القوائم املالية.
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 2 -6القطاع اجلغرايف
القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات �أو العمليات �أو املن�ش�آت التي تقوم ب�أن�شطة تدر �إيرادات يف بيئة اقت�صادية حمددة تخ�ضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن
تلك التي تعمل يف بيئات اقت�صادية �أخرى وتقوم املجموعة بعملياتها فقط يف اململكة العربية ال�سعودية.

0 07النقد وما يعادله
ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق تعادل� /أقل من ثالثة �أ�شهرمن تاريخ اقتنائها
نقد و�أر�صدة لدى البنوك -غري مقيدة
نقد و�أر�صدة لدى البنوك -مقيدة
املجموع

 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

3.828.089.649
497.529.466
11.023.875
4.336.642.990

4.328.500.000
1.435.334.648
411.379.152
6.175.213.800

يت�ضمن النقد والأر�صدة لدى البنوك مبلغ  21.391.928ريال �سعودي ( 15.006.007 : 2012ريال �سعودي) يتعلق بالنقد املجمع يف ح�سابات �إدخار للموظفني
ح�سب برنامج الإدخار (�إي�ضاح .)2-25
يت�ضمن النقد والأر�صدة لدى البنوك بالنقد املرتاكم يف ح�ساب احتياطي خدمة الدين واملحتجز للدفعات املجدولة للقر�ض طويل الأجل والبالغ 461.530.177
ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  411.379.152 :2012ريال �سعودي) ،ولفرتة �ستة �أ�شهر قبل تاريخ اال�ستحقاق وفق ًا لإتفاقية الت�سهيالت االئتمانية .يتم ا�ستثمار جزء
من الر�صيد  450.506.302ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  :2012ال �شيء) من هذه النقدية املقيدة واملدرجة يف ودائع ق�صرية الأجل.

0 08اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق �أكرث من ثالثة �أ�شهر و�أقل من عام من تاريخ اقتنائها
عوائد ا�ستثمارات م�ستحقة
املجموع
حتقق اال�ستثمارات ق�صرية الأجل عائد ًا مالي ًا على �أ�سا�س �أ�سعار العمولة ال�سائدة يف ال�سوق.

 31دي�سمرب
2013
50.000.000
2.437.776
52.437.776

 31دي�سمرب
2012
3.053.763.250
17.585.197
3.071.348.447

0 09الذمم املدينة التجارية والأخرى
 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

جتارية
مبالغ م�ستحقة من �سامابكو (�إي�ضاح رقم )2-41
�أخرى
املجموع
يت�ضمنر�صيدالذمماملدينةالتجاريةمايلي:

611.889.000
47.998.419
100.558.590
760.446.009

507.061.628
47.994.670
7.984.598
563.040.896

مبالغ م�ستحقة من �شركة �ألكوا �إنك (�إي�ضاح رقم )2-41
مبالغ م�ستحقة من املعهد ال�سعودي التقني للتعدين (�إي�ضاح رقم )2-41
مبالغ م�ستحقة من �شركة �سابك (�إي�ضاح رقم )2-41

23.948.991
50.464.149
242.382.717

7.418.761
446.823.500

ت�شمل الذمم املدينة الأخرى مطالبات ت�أمني مببلغ  98.300.773ريال �سعودي تتعلق ب�أحد خطوط الإنتاج ل�شركة الأملنيوم والذي توقف الإنتاج يف �أكتوبر  2013وقد
جرى الإغالق امل�ؤقت بعد فرتة من عدم �إ�ستقرار خط الإنتاج .تعمل �شركة معادن للألومنيوم بكامل طاقتها لإ�صالح هذا اخلط ومن املتوقع �أن يكتمل الإ�صالح خالل
الربع الثاين من عام .2014
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 1 10املخزون

 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

ب�ضاعة تامة ال�صنع  -جاهزة للبيع
�أعمال حتت التنفيذ ب�صايف تكلفة الإنتاج
خمزون خام مرتاكم
مواد خام
منتجات م�صاحبة
خم�ص�ص خ�سارة خمزون
املجموع الفرعي

327.909.607
401.906.829
105.632.033
410.777.566
3.764.780
()65.877.481
1.184.113.334

331.156.109
140.764.639
66.132.540
237.239.111
11.779.907
787.072.306

قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة
خم�ص�ص قطع غيار ومواد م�ستهلكة بطيئة احلركة
املجموع الفرعي
املجموع

715.312.264
)(16.405.729
698.906.535
1.883.019.869

321.533.420
)(18.671.349
302.862.071
1.089.934.377

يتعلق خمزون قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة بالآالت واملعدات ،وبالتايل يتوقع ا�ستخدامه خالل فرتة تزيد عن �سنة واحدة.
تتكون احلركة يف خم�ص�ص املخزون املتقادم مما يلي:
2013
 1يناير
عك�س قيد خم�ص�ص املخزون املتقادم (�إي�ضاح رقم )33
 31دي�سمرب

18.671.349
)(2.265.620
16.405.729

2012
18.822.654
)(151.305
18.671.349

 1 11الدفعات وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا
اجلزء املتداول:
دفعات مقدمة للمقاولني
دفعات للموظفني
بدل ال�سكن املدفوعة مقدم ًا
دفعات مقدمة للت�أمني
م�صاريف �أخرى مدفوعة مقدم ًا
املجموع الفرعي

 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

77.482.678
13.700.858
28.179.145
19.774.522
8.223.988
147.361.191

31.550.553
6.421.772
19.531.321
23.483.608
6.589.359
87.576.613

اجلزء غري املتداول:
م�صاريف �أخرى مدفوعة مقدم ًا
املجموع الفرعي
املجموع

32.336.297
32.336.297
179.697.488

19.187.081
19.187.081
106.763.694

متثل الدفعات وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا ب�شكل �أ�سا�سي مبالغ مدفوعة مقدم ًا من قبل �شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن البوك�سايت
واالمونيا تتعلق ب�أعمال تطوير مواقعها.
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1 12املمتلكات والآالت واملعدات

�إي�ضاح
التكلفة
 1يناير 2012
اال�ضافات خالل ال�سنة
حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
حم َول �إىل موجودات غري ملمو�سة*
خم�ص�ص �إغالق وردم و�إعادة ت�أهيل املناجم
ت�سويات  /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2012
اال�ضافات خالل ال�سنة
حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
ت�سويات  /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2013
اال�ستهالك املرتاكم
 1يناير 2012
املح ّمل خالل ال�سنة
حم َول �إىل موجودات غري ملمو�سة*
ت�سويات  /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2012
املح ّمل خالل ال�سنة
ت�سويات  /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2013

13
16
2-24
13

16

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2012
 31دي�سمرب 2013

الأرا�ضي

موجودات املناجم

ال�سيارات

املعدات الثقيلة

22.550.000
39.000.000
61.550.000
61.550.000

59.468.120
1.550.000
61.018.120
61.018.120

25.729.265
1.655.314
)(1.747.389
25.637.190
60.781.150
3.678.979
90.097.319

216.523.390
9.299.225
)(7.246.655
218.575.960
28.549.783
247.125.743

-

36.200.564
4.052.952
40.253.516
4.255.225
44.508.741

20.320.193
2.313.449
)(751.470
21.882.172
2.718.152
24.600.324

51.414.708
16.804.512
)(97.209
68.122.011
19.525.437
87.647.448

61.550.000
61.550.000

20.764.604
16.509.379

3.755.018
65.496.995

150.453.949
159.478.295

* املح َول �إىل املوجودات غري امللمو�سة ي�شمل الأعمال املدنية و �أ�صول املعدات الأ�سا�سية الواقعة يف الأماكن العامة خارج م�شاريع �شركة (معادن) التي مت حتويلها ،ب�صايف القيمة الدفرتية للهيئة امللكية
للجبيل وينبع مبوجب اتفاقية التنفيذ بني �شركة معادن للبنية التحتية والهيئة امللكية للجبيل وينبع .ومبوجب الإتفاقية ،ف�إن �شركة معادن للبنية التحتية حتتفظ بحقها الكامل غري املقيد ال�ستخدام هذه
الأ�صول املعينة ملدة  53عام ًا ومبوجب اتفاقية ا�ستخدام وخدمة الأر�ض �سيتم �إطفاء التكلفة املتعلقة بحق الإ�ستخدام على مدى الفرتة املتبقية من اتفاقية ا�ستخدام وخدمة الأر�ض.
مت رهن املمتلكات والآالت واملعدات اخلا�صة ب�شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للألومنيوم والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية  16.987.339.719ريال �سعودي كما يف  13دي�سمرب 3102
( 13دي�سمرب  17.588.111.799 :2102ريال �سعودي) ك�ضمان للدائنني �ضمن اتفاقية التمويل املوحدة ال�شروط (�إي�ضاح رقم .)7–62
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امل�صانع الثابتة
ومرافق تر�شيح
اخلام

املبانـــي

426.642.855 6.960.753.262
1.127.919.455 11.042.608.915
1.407.659
)(760.440
1.555.969.969 18.002.601.737
408.282.435
1.086.952
1.964.252.404 18.003.688.689
460.729.074
877.022.693
1.337.751.767
882.405.988
2.220.157.755

73.378.832
69.042.371
1.407.659
143.828.862
63.085.149
206.914.011

1.412.141.107 16.664.849.970
1.757.338.393 15.783.530.934
توزيع ق�سط اال�ستهالك لل�سنة �إىل:
تكلفة املبيعات
امل�صاريف العمومية والإدارية
املجموع
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الأعمال املدنية

املعدات الأخرى

املعدات املكتبية

الأثاث والرتكيبات املجموع

628.544.126
34.550.802
)(207.804.853
)(76.545
455.213.530
35.653.736
490.867.266

58.921.196
4.666.080
10.366.256
73.953.532
4.711.102
104.984
78.769.618

46.265.567
1.756.214
2.432.378
)(15.200.723
35.253.436
1.907.676
2.107.429
()27.070
39.241.471

23.508.910
14.078.635
)(4.061.299
33.526.246
12.585.888
)(618.774
45.493.360

8.468.906.691
40.756.214
12.237.210.804
)(207.804.853
1.550.000
)(17.319.136
20.523.299.720
62.688.826
496.656.304
()540.860
21.082.103.990

253.871.433
18.147.618
)(17.017.278
)(2.472.673
252.529.100
21.392.892
273.921.992

30.371.478
5.858.912
)(289.684
35.940.706
11.937.355
10.531
47.888.592

29.750.555
4.259.214
)(15.079.789
18.929.980
4.908.269
)(4.549
23.833.700

11.536.927
4.935.848
)(2.279.121
14.193.654
8.563.951
)(593.774
22.163.831

967.573.764
1.002.437.569
)(17.017.278
)(19.562.287
1.933.431.768
1.018.792.418
)(587.792
2.951.636.394

202.684.430
216.945.274

38.012.826
30.881.026

16.323.456
15.407.771

19.332.592
23.329.529

18.589.867.952
18.130.467.596

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012
2013
33
35

989.557.298 1.004.164.132
12.880.271
14.628.286
1.002.437.569 1.018.792.418
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 .13الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
�إي�ضاح
التكلفة
 1يناير 2012
�إ�ضافات خالل ال�سنة
حم َول �إىل املمتلكات والآالت واملعدات
حم َول من موجودات اال�ستك�شاف والتقومي
حم َول �إىل موجودات غري ملمو�سة
قيد دائن لإيرادات ما قبل الإنتاج التجاري .بعد التكلفة*
دفعات مقدمة للمقاولني� .صايف
 31دي�سمرب 2012
�إ�ضافات خالل ال�سنة
املح َول من املخزون خالل ال�سنة
حم َول �إىل املمتلكات والآالت واملعدات
حم َول من موجودات اال�ستك�شاف والتقومي
حم َول �إىل موجودات غري ملمو�سة
دفعات مقدمة للمقاولني� .صايف

الإدارة العامة
19.146.154
214.934.257
)(9.953.048
4.925.335
60.298.728
289.351.426
680.695.789
)(1.020.987
362.283.896
146.687.957

12
14
16
1-41

12
14
16

1.477.998.081

 31دي�سمرب 2013
دفعات مقدمة للمقاولني مر�سملة كجزء من
الإ�ضافات للأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
 31دي�سمرب 2012
 31دي�سمرب 2013

62.841.809
209.529.766

تكلفة التمويل املر�سملة كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ خالل ال�سنة
1-38
1-38

 31دي�سمرب 2012
 31دي�سمرب 2013
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املعادن ال�صناعية

البنية التحتية

املجموع

الألومنيوم

الذهب

الفو�سفات

74.335.961
6.780.893
81.116.854
4.977.430
-

231.980.292
278.769.001
)(182.938.861
)(65.038.026
8.094.910
270.867.316
188.684.006
)(242.747.148
)(25.033.511
33.424.448

23.079.578.560
13.411.978.402
)(12.237.210.804
24.102.527
)(71.121.759
)(46.523.650
222.410.688
24.383.213.964
12.553.659.751
150.981.092
)(496.656.304
438.155.981
()25.033.511
)(10.624.497

27.262.877
410.044.283
)(30.125.060
19.177.192
426.359.292
562.184.996
)(12.970.178
75.872.085
-

10.707.918.922
12.018.934.354
12.144.932.391
356.517.577
)- (12.014.193.835
)(6.083.733
)(46.523.650
221.489.554
)(67.472.504
23.074.340.867
241.178.209
10.792.799.836
324.317.694
150.981.092
)(239.917.991
)(189.655.433
)(1.081.469

1.051.446.195

475.477.535

33.677.485.270

86.094.284

225.195.111

36.993.696.476

-

10.199.469
9.118.000

682.126.349
492.470.916

-

17.858.690
51.283.138

773.026.317
762.401.820

-

10.686.829
-

481.062.901
481.163.536

-

-

491.749.730
481.163.536

مت رهن �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ وامل�شتملة على تكاليف التمويل املتعلقة باملوجودات امل�ؤهلة ل�شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للأملونيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوكا�سيت
والأملونيا ب�صايف قيمة دفرتية قبل قيود التوحيد قدرها  34.459.633.329ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2013دي�سمرب  23.532.106.570 :2012ريال �سعودي) ك�ضمان للمقر�ضني ح�سب
�إتفاقية التمويل املوحدة ال�شروط (�إي�ضاح رقم .)7-26

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
* مبيعات منتج ثنائي فو�سفات الأمونيوم ،بعد خ�صم تكاليف الإنتاج (�إي�ضاح رقم )1-14
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2013
-

2012
46.523.650

معادن :تقرير نائب الرئي�س للمالية و القوائم املالية املوحدة

 .14موجودات اال�ستك�شاف والتقومي:

�إي�ضاح
 1يناير 2012
�إ�ضافات خالل ال�سنة
حم َول �إىل الأعمال الر�أ�سمالية حتت
التنفيذ
 31دي�سمرب 2012
ا�ضافات خالل ال�سنة
حم َول �إىل الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ

الإدارة العامة

13

62.130
25.894.480
-

13

25.956.610
14.311.529
40.268.139

 31دي�سمرب 2013

 .15م�صاريف تنقية ال�شوائب امل�ؤجلة:
�إي�ضاح

الذهب

التكلفة
 1يناير 2012
تكاليف تنقية �شوائب متكبدة خالل ال�سنة
تعديالت
 31دي�سمرب 2012
تكاليف تنقية �شوائب متكبدة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2013

23.269.389
11.969.575
)(24.011.805
11.227.159
11.227.159

الإطفاء املرتاكم
 1يناير 2012
مقيدة كم�صاريف على تكلفة املبيعات خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2012
مقيدة كم�صاريف على تكلفة املبيعات خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2013

2.924.644
2.778.203
5.702.847
698.660
6.401.507

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2012
 31دي�سمرب 2013

33
33

5.524.312
4.825.652
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الذهب

الفو�سفات

الأملنيوم

املجموع

61.143.912
85.339.338
)(19.177.192

82.124.266
111.903.392
-

4.925.335
)(4.925.335

143.330.308
228.062.545
)(24.102.527

127.306.058
54.181.705
)(75.872.085

194.027.658
168.256.238
)(362.283.896

-

347.290.326
236.749.472
)(438.155.981

105.615.678

-

-

145.883.817

الفو�سفات

املجموع

32.894.275
42.772.606
75.666.881
63.003.741
138.670.622

56.163.664
54.742.181
()24.011.805
86.894.040
63.003.741
149.897.781

38.838.055
38.838.055
71.276.550
110.114.605

2.924.644
41.616.258
44.540.902
71.975.210
116.516.112

36.828.826
28.556.017

42.353.138
33.381.669
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 .16املوجودات غري امللمو�سة:

التكلفة
 1يناير 2012
�إ�ضافات خالل ال�سنة
حم َول من املمتلكات والآالت واملعدات
حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
 31دي�سمرب 2012
�إ�ضافات خالل ال�سنة
حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
ت�سويات  /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2013
الإطفاء املرتاكم
 1يناير 2012
حم َول من املمتلكات والآالت واملعدات
املح َمل خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2012
املح َمل خالل ال�سنة
ت�سويات  /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2013

اي�ضاح
12
13
13

12

الإدارة العامة
24.964.036
45.364.674
70.328.710
)(66.344.755
3.983.955
5.263.774
1.128.012
6.391.786
1.265.000
)(6.696.225
960.561

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2012

63.936.924

 31دي�سمرب 2013

3.023.394
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الذهب

الفو�سفات

البنية التحتية

املجموع

5.902.120
5.902.120
739.374
6.641.494

12.334.823
5.511.079
6.083.733
23.929.635
23.929.635

207.804.853
65.038.026
272.842.879
25.033.511
297.876.390

43.200.979
50.875.753
207.804.853
71.121.759
373.003.344
739.374
25.033.511
)(66.344.755
332.431.474

5.445.124
5.445.124
973.948
6.419.072

4.387.100
4.387.100
4.785.927
9.173.027

17.017.278
11.691.404
28.708.682
12.986.134
41.694.816

5.263.774
17.017.278
22.651.640
44.932.692
20.011.009
)(6.696.225
58.247.476

456.996

19.542.535

244.134.197

328.070.652

222.422

14.756.608

256.181.574

274.183.998

توزيع ق�سط اال�ستهالك لل�سنة �إىل:
تكلفة املبيعات
امل�صاريف العمومية والإدارية
املجموع
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اي�ضاح
33
35

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2013

2012

18.746.009
1.265.000
20.011.009

21.523.628
1.128.012
22.651.640
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 .17اال�ستثمار يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة
 31دي�سمرب
2013
ا�ستثمار بن�سبة  %50يف ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع ل�شركة �سامابكو بالتكلفة (اي�ضاح )1-17
ح�صة ال�شركة يف �صايف اخل�سارة املرتاكمة (اي�ضاح )2-17
املجموع

450.000.000 450.000.000
)(5.148.265) (8.629.386
444.851.735 441.370.614

 1-17اال�ستثمار بن�سبة  %50يف ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع ل�شركة �سامابكو
م�ساهمات عينية
املبلغ املدفوع نقد ًا
املجموع
 2-17احل�صة يف اخل�سارة املرتاكمة من �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة
 1يناير
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
 31دي�سمرب

 31دي�سمرب
2012

268.269.815
181.730.185
450.000.000
2013

2012

)(5.148.265
)(3.481.121
)(8.629.386

)(1.845.900
)(3.302.365
)(5.148.265

 .18امل�ستحق من �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة
مبالغ م�ستحقة من موزاييك (�إي�ضاح )39
مبالغ م�ستحقة من �سابك (�إي�ضاح )39
املجموع

 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

450.000.000
270.000.000
720.000.000

-

ميثل امل�ستحق من �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة الدفعة الثانية املتبقية وقدرها  ٪50من مبلغ  1،44مليار ريال �سعودي امل�ستحقة يف  30يونيو  2016وفق ًا التفاقية
امل�ساهمني املوقعة يف � 5أغ�سط�س �( 2013إي�ضاحي  1و .)39

 .19مطلوبات امل�شاريع والأخرى

 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

1.692.992.140 1.753.364.144
254.808.261 234.551.557
63.650.344
63.365.564
2.011.450.745 2.051.281.265

م�شاريع
جتارية
�أخرى
املجموع

تتمثل ذمم امل�شاريع الدائنة ب�شكل رئي�سي من تكاليف عقود م�ستحقة تتعلق ب�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن
للبوك�سايت وااللومينا.
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ت�شمل الأر�صدة الدائنة الأخرى مبلغ ًا قدره  38مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2013دي�سمرب  38 :2012مليون ريال �سعودي) ومتثل
م�ساهمات من قبل �أحد مقاويل �شركة معادن للألومنيوم لدعم هدفها املتمثل يف �إن�شاء �صندوق للم�س�ؤولية االجتماعية لتنمية م�شروع اجتماعي� .إن
املبلغ الذي مت ا�ستالمه غري قابل لال�سرتداد.
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك

 .20امل�صاريف امل�ستحقة

 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

م�شاريع
جتارية
موظفون
م�صاريف م�ستحقة – �ألكوا �إنك (�إي�ضاح )2-41
�أعباء مالية

2.224.323.712 2.543.895.556
412.058.437 447.109.110
107.095.483 185.300.357
72.646.789
83.763.220
89.687.500
953.500

املجموع

2.905.811.921 3.261.021.743

متثل امل�صاريف امل�ستحقة اخلا�صة بامل�شاريع ب�شكل رئي�سي تكاليف عقود م�ستحقة تتعلق ب�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن
للبوك�سايت والألومينا و�شركة معادن للفو�سفات.
متثل امل�صاريف امل�ستحقة ل�شركة �ألكوا �إنك امل�صاريف املتعلقة باملوظفني وم�صاريف م�ستحقة �أخرى متعلقة مبوظفي �ألكوا �إنك املعارين ل�شركة معادن للألومنيوم
و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا.

 .21الزكاة

 1-21عنا�صر الوعاء الزكوي
تتكون �أهم عنا�صر الوعاء الزكوي لكل �شركة طبق ًا لأنظمة الزكاة و�ضريبة الدخل مما يلي:
•حقوق امل�ساهمني كما يف بداية ال�سنة،
•املخ�ص�صات كما يف بداية ال�سنة،
•القرو�ض طويلة الأجل،
•�صايف الدخل املعدّل،
•خمزون قطع الغيار لي�س لإغرا�ض �إعادة البيع،
•�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات،
•�صايف القيمة الدفرتية للأعمال الر�أ�سمالية،
•�صايف القيمة الدفرتية ملوجودات اال�ستك�شاف والتقومي،
•�صايف القيمة الدفرتية للموجودات غري امللمو�سة،
•القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف من�ش�أة حتت �سيطرة م�شرتكة،
•بع�ض العنا�صر الأخرى.
حتت�سب الزكاة بن�سبة  ٪ 2.5على �أ�سا�س الوعاء الزكوي �أو �صايف الدخل املعدّل� ،أيهما �أعلى.
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 2-21الزكاة امل�ستحقة

2013

2012

 1يناير
خم�ص�ص الزكاة
لل�سنة احلالية
النق�ص ( /الزيادة ) يف املخ�ص�ص املج َنب يف ال�سنة ال�سابقة
املدفوع خالل ال�سنة �إىل م�صلحة الزكاة والدخل

141.108.124
63.600.191
51.713.294
55.448.293
63.600.191
54.295.070
)(11.886.897
1.153.223
)(129.221.227) (64.753.414

 31دي�سمرب

54.295.070

63.600.191

�شركة التعدين العربية ال�سعودية
�شركة معادن للفو�سفات
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س (�إي�ضاح )2-22
�شركة املعادن ال�صناعية
�شركة معادن للبنية التحتية

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2013
29.155.558
13.051.361
4.317.839
5.125.202
2.645.110

 31دي�سمرب
2012
15.342.952
25.793.837
18.662.794
1.010.423
2.790.185

املجموع

63 . 600. 191 54. 295. 070

يتكون خم�ص�ص الزكاة مما يلي:

 3-21الربوط النهائية
ح�صلت ال�شركة و�شركاتها التابعة على �شهادات زكاة م�ؤقتة �إبتداء ًا من ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2008وحتى  31دي�سمرب  2012ومل تقم م�صلحة الزكاة
والدخل ب�إجراء الربوط الزكوية النهائية بعد.

 .22ر�سوم امتياز م�ستحقة
2013

2012

 1يناير
خم�ص�ص ر�سوم امتياز (�إي�ضاح )33
لل�سنة احلالية (�إي�ضاح )1-22
النق�ص يف املخ�ص�ص املج ًنب لل�سنة ال�سابقة
املدفوع خالل ال�سنة �إىل م�صلحة الزكاة والدخل

83.433.989
91.516.753
92.603.068
37.828.408
91.428.507
36.341.127
1.174.561
1.487.281
)(84.520.304) (92.914.728

 31دي�سمرب

36.430.433

91.516.753

بنا ًء على نظام التعدين ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم /47م بتاريخ � 20شعبان 1425هـ (املوافق � 4أكتوبر  ،)2004يتعني على املجموعة دفع ر�سوم
امتياز حلكومة اململكة العربية ال�سعودية تعادل  ٪25من �صايف الدخل ال�سنوي مبوجب ترخي�ص التعدين ،كما هو حمدد �أو ما يعادل �ضريبة الدخل التقديرية
بناء ًا على �صايف الدخل ال�سنوي� ،أيهما �أقل و�سيتم خ�صم الزكاة امل�ستحقة من هذا املبلغ ونتيجة لذلك ف�إن:
•الإيرادات من مناجم الذهب تخ�ضع لر�سوم االمتياز
•يتم دفع تعريفة ثابتة وموحدة للطن كر�سوم امتياز من مناجم للبوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنزايت.
تظهر ر�سوم االمتياز لها كجزء من تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة.
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 1-22يتكون خم�ص�ص ر�سوم االمتياز مما يلي:

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2013

2012

مناجم الذهب (�إي�ضاح )2-22
بوك�سايت منخف�ض الدرجة
الكاولني
املغنزايت

34.658.401
1.410.647
136.440
135.639

89.952.213
1.252.414
102.740
121.140

املجموع (�إي�ضاح )23

36.341.127

91.428.507

 2-22يتم احت�ساب خم�ص�ص ر�سوم االمتياز امل�ستحقة الدفع من قبل مناجم الذهب كما يلي:

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012
2013

�صايف الدخل لل�سنة من املناجم العاملة قبل ر�سوم االمتياز
 ٪25من �صايف الدخل لل�سنة  .كما هو حمدد
�ضريبة الدخل املقدّرة على �أ�سا�س �صايف الدخل لل�سنة اخلا�ضع لل�ضريبة
املخ�ص�ص بنا ًء على طريقتي االحت�ساب ال�سابقتني� .أيهما �أقل
خم�ص�ص الزكاة (�إي�ضاح )1-21

210.962.881
52.740.720
38.976.240
38.976.240
)(4.317.839

549.947.699
137.486.925
108.615.007
108.615.007
)(18.662.794

�صايف خم�ص�ص ر�سوم االمتياز لل�سنة (�إي�ضاح )1-22

34.658.401

89.952.213

 .23التزامات الإيجار التمويلي
خالل عام  ،2013دخلت �شركة معادن للألومنيوم يف عقد �إيجار متويلي مع م�ؤ�س�سة مالية .ت�ستحق دفعات الإيجار مبوجب هذه الإتفاقات على �أق�ساط �شهرية.
وكانت مبالغ الدفعات امل�ستقبلية يف �إطار عقود الإيجار يف  31دي�سمرب على النحو التايل:
 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية
ناق�ص ًا :نفقات مالية مل ت�ستحق بعد
�صايف القيمة احلالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار
اجلزء املتداول املدرج حتت املطلوبات املتداولة

76.710.325
)- (16.714.995
59.995.330
)- (9.881.978

اجلزء طويل الأجل من عقود الإيجار التمويلي

50.113.352
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تواريخ �إ�ستحقاق
امل�ستحق من احلد الأدنى لدفعات الإيجار خالل ال�سنة املنتهية  31دي�سمرب:
 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

2014
2015
2016
2017
2018

15.602.100
15.602.100
15.602.100
15.602.100
14.301.925

-

املجموع

76.710.325

مت خ�صم القيمة احلالية من احلد الأدنى لدفعات الإيجار مبعدل فائدة فعال حوايل � ٪0.858شهري ًا.

 .24خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

مناجم الذهب (�إي�ضاح )1-24
مناجم البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني (�إي�ضاح )2-24

81.440.623
2.050.000

88.693.156
2.050.000

املجموع

83.490.623

90.743.156

تتلخ�ص احلركة يف خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم لكل منجم بالإ�ضافة �إىل فرتة بدء الإنتاج التجاري والتاريخ املتوقع للإغالق يف الآتي:
 1 -24مناجم الذهب
 1يناير 2012
اال�ستخدام خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2012
الإ�ستخدام خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2013
تاريخ بدء الإنتاج التجاري
التاريخ املتوقع للإغالق

احلجار
منجم املهد
منجم ّ
11.282.216 23.756.911
)(371.016) (1.320.627
10.911.200 22.436.284
)(5.379.390) (1.721.053
5.531.810 20.715.231
1988
2018

2001
**2014

منجم
املجموع
منجم الأمار
منجم بلغة
ال�صخيربات*
90.384.799 13.217.044 21.661.407 20.467.221
)(1.691.643
88.693.156 13.217.044 21.661.407 20.467.221
)(7.252.533
)(152.090
81.440.623 13.217.044 21.661.407 20.315.131
1991
2017

2001
2017

2008
2023

* توقف منجم ال�صخيربات عن �أن�شطة التعدين وتقت�صر العمليات احلالية على معاجلة اخلام املح َول من منجم بلغة.
** مت االنتهاء من درا�سة اجلدوى مل�شروع النحا�س يف احلجار والذي يركز على تقديرات املوارد واالحتياطيات يف  15مايو  2013ويتم حالي ًا تقومي الربنامج
املايل لهذا امل�شروع� .سيتم بعد ذلك حتديد التاريخ املتوقع وذلك بعد االنتهاء من التقومي.
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 2-24مناجم البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني
 1يناير 2012
خم�ص�ص ال�سنة
 31دي�سمرب 2012
 31دي�سمرب 2013
تاريخ بدء الإنتاج التجاري
التاريخ املتوقع للإغالق

�إي�ضاح
12

منجم الزبرية

منجم الغزالة

املجموع

300.000
1.300.000
1.600.000
1.600.000
2008
2026

200.000
250.000
450.000
450.000
2011
2028

500.000
1.550.000
2.050.000
2.050.000

ميثل خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املنجم كامل تكاليف الإغالق والردم و�إعادة الت�أهيل املقدرة يف امل�ستقبل ملختلف موجودات املناجم القائمة،
وذلك بنا ًء على املعلومات املتوفرة حالي ًا مبا فيها خطط الإغالق والأنظمة ذات العالقة .رمبا تكون التغريات امل�ستقبلية� ،إن وجدت� ،سواء يف الأنظمة
�أو تقديرات التكلفة جوهرية و�سيتم �إثباتها عند حتديدها .يتعلق خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املنجم لن�شاط املجموعة اخلا�ص يف جمال
التعدين عن الذهب والبوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني فقط وال ي�شمل م�شروع الأملنيوم حيث ال يزال يف مرحلة التطوير ويتم العمل حالي ًا على عمل
خم�ص�ص �إغالق وردم منجم الفو�سفات و�إعادة ت�أهيله مبا يف ذلك عمليات تفكيك املرافق و�إيقاف الأعمال والتخل�ص من النفايات و�إعادة ت�أهيل املوقع
والأر�ض.

 .25مزايا املوظفني
 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني (�إي�ضاح )1-25
خطة الإدخار للموظفني ( الإي�ضاحان  7و )2-25

193.438.653
21.391.928

155.949.095
15.006.007

املجموع

214.830.581

170.955.102

 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

155.949.095
52.392.909
)(14.903.351
193.438.653

129.811.062
41.252.535
)(15.114.502
155.949.095

 1-25خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
 1يناير
خم�ص�ص خالل ال�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
 31دي�سمرب
 2-25برنامج االدخار للموظفني

 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

 1يناير
م�ساهمات خالل ال�سنة
م�سحوبات خالل ال�سنة

15.006.007
13.759.930
)(7.374.009

9.703.962
13.100.119
)(7.798.074

 31دي�سمرب (الإي�ضاحان  20-4و )7

21.391.928

15.006.007
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 -26القرو�ض طويلة الأجل
 1-26الت�سهيالت املعتمدة
وقعت �شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن لاللومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت و�ألومينا اتفاقية التمويل املوحدة ال�شروط («االتفاقية») مع �صندوق
اال�ستثمارات العامة وحتالف من امل�ؤ�س�سات املالية ،كما �أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�سهيل ائتمان م�شرتك ومتجدد متوافق مع �أحكام ال�شريعة.
تتكون ت�سهيالت املجموعة من التايل كما يف  31دي�سمرب :2013
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
�شركة معادن للفو�سفات
ت�سهيالت ممنوحة يف
 15يونيو 2008
ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب اتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط
�صندوق اال�ستثمارات العامة
امل�صارف اال�سالمية والتجارية

�شركة معادن للألومنيوم
ت�سهيالت ممنوحة يف
 30نوفمرب 2010

4.000.001.250

4.875.000.000

ت�سهيل جتاري*
م�صرف الراجحي
بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد
�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية
وكالة

4.269.892.500
1.491.562.500
2.343.750.000
1.500.000.000
750.000.000
10.355.205.000

5.047.500.000
900.000.000
787.500.000
6.735.000.000

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
املجموع الفرعي

600.000.000
14.955.206.250

600.000.000
12.210.000.000

اتفاقية ت�سهيل ائتمان م�شرتك ومتجدد

-

-

جمموع الت�سهيالت املمنوحة

14.955.206.250

12.210.000.000

لل�شراء*
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�شركة معادن للدرفلة
ت�سهيالت ممنوحة يف
 30نوفمرب 2010

�شركة معادن للبوك�سايت و�ألومينا
ت�سهيالت ممنوحة يف
 27نوفمرب 2011

�شركة التعدين العربية ال�سعودية
(معادن)
ت�سهيالت ممنوحة يف
 18دي�سمرب 2012

3.078.750.000

3.750.000.000

-

1.041.000.000
1.041.000.000

2.690.712.844
258.750.000
768.750.000
3.718.212.844

-

13.049.105.344
2.650.312.500
2.343.750.000
1.500.000.000
750.000.000
1.556.250.000
21.849.417.844

600.000.000
4.719.750.000

900.000.000
8.368.212.844

-

2.700.000.000
40.253.169.094

-

-

9.000.000.000

9.000.000.000

4.719.750.000

8.368.212.844

9.000.000.000

49.253.169.094

املجموع
15.703.751.250

تن�ص اتفاقيات الت�سهيالت على ال�شروط والتعهدات املالية التالية والتي يجب على كل جهة مقرت�ضة �ضمن املجموعة الإلتزام بها ،ويف حالة الوفاء بكافة ال�شروط،
ف�إن امل�ؤ�س�سات املالية �ستقوم مبنح القرو�ض طويلة الأجل:
•احلد من �إمكانية �شركة معادن للفو�سفات من احل�صول على ت�سهيالت �إ�ضافية �إال �إذا مت املوافقة عليها مبوجب االتفاقية.
•املحافظة على ن�سب مالية معينة
•و�ضع حد �أعلى للم�صاريف الر�أ�سمالية
•و�ضع قيود على مبالغ توزيعات الأرباح للم�ساهمني.
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ت�سهيالت �شركة معادن للفو�سفات
* يعمل كل من البنك ال�سعودي الفرن�سي وبنك ميزوهو ليمتد كوكالء لت�سهيل
ال�شراء والت�سهيالت التجارية ،على التوايل.
ت�سهيالت �شركة معادن لاللومنيوم
يف  26نوفمرب  ،2012مت تعديل عقود ال�شراء بالدوالر الأمريكي والريال
ال�سعودي لزيادة قيمة الت�سهيالت .وفقا لذلك ،مت تعديل �أي�ضا اتفاقيات
التمويل املوحدة ال�شروط لتعك�س ترتيب الت�سهيالت اجلديدة.
*يعمل بنك �ستاندرد �شارتد كوكيل متويل وكوكيل ت�سهيالت التجارية ،ويعمل
بنك اجلزيرة كوكيل متويل عقود امل�شرتيات بالدوالر االمريكي وبالريال
ال�سعودي وكوكيل لت�سهيل التمويل بالوكالة بالدوالر الأمريكي وبالريال
ال�سعودي ،بينما تعمل �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية للأوراق املالية
املحدودة كوكيل �ضمان داخلي ،ويعمل بنك الريا�ض -فرع لندن ،كوكيل �ضمان
ووكيل خارجي.
ت�سهيالت �شركة معادن للدرفلة
تعمل �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية للأوراق املالية املحدودة كوكيل
داخلى للت�سهيالت الإئتمانية ،بينما يعمل بنك الريا�ض -فرع لندن ،كوكيل
�ضمان ووكيل خارجي لتلك الت�سهيالت.
ت�سهيالت �شركة معادن للبوك�سايت والأملونيا
ح�صلت ال�شركة على خطاب موافقة ملنح ت�سهيالت �إئتمانية مببلغ قدره 240
مليون دوالر �أمريكي ( 900مليون ريال �سعودي) من �صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي .كانت ال�شركة قد قررت ا�ستخدام  160مليون دوالر �أمريكي (600
مليون ريال �سعودي) من الت�سهيالت املتاحة ،قررت ال�شركة يف � 1أكتوبر 2013
ا�ستخدام كامل مبلغ الت�سهيالت البالغ  240مليون دوالر �أمريكي ومل يتم توقيع
اتفاقية الت�سهيالت كما يف  31دي�سمرب .2013

�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)
يف  18دي�سمرب � 2012أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�سهيل ائتمان م�شرتك ومتجدد
متوافق مع �أحكام �أل�شريعة («اتفاقية ت�سهيل مرابحة») واتفاقيات �أخرى ي�شار
لها جمتمعة (باتفاقيات متويل) بلغت  9مليار ريال �سعودي .مت احل�صول على
الت�سهيل من جتمع م�ؤ�س�سات مالية حملية ودولية مكون من امل�ؤ�س�سات املالية
التالية:
م�صرف الراجحي
البنك العربي الوطني
بنك البالد
بنك اجلزيرة
البنك ال�سعودي الفرن�سي
بنك جي بي مورجان ت�شي�س� ،إن �إيه -فرع الريا�ض
بنك الريا�ض
جمموعة �سامبا املالية
البنك الأهلي التجاري
البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)
البنك ال�سعودي لال�ستثمار
ت�شمل التعهدات وال�شروط املالية فيما يتعلق بالقوائم املالية امل�ستقلة ل�شركة
(معادن) على التايل:
•يجب �أال يقل �صايف الدخل قبل الفائدة وال�ضرائب والإ�ستهالك والإطفاء
عن ثالثة �أ�ضعاف م�صاريف الفائدة و�إال �سيتم التوقف عن توزيع الأرباح.
•يجب �أن يعادل �أو ال يزيد �إجمايل �صايف ديون (الإدارة العامة فقط) عن
ثالثة �أ�ضعاف حقوق امللكية ،ويف حالة خمالفة ذلك ،ف�إن ال�شركة �سيكون
لديها فرتة ت�صحيح متتد حتى �ستة �أ�شهر �أو ت�سعة �أ�شهر يف حال قيام
ال�شركة بت�صحيح تلك املخالفة من خالل عملية �إ�صدار حقوق �أولوية.

 2-26ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب اتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط
ت�سهيالت �شركة معادن للفو�سفات

�صندوق اال�ستثمارات العامة
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
املجموع الفرعي (�إي�ضاح رقم )41-2

 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

3.667.201.146
332.800.104
3.334.401.042

4.000.001.250
332.800.104
3.667.201.146

ترتاوح ن�سبة العمولة على �أ�صل هذا القر�ض من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س (اليبور زائد ًا هام�ش � )٪0.5سنوي ًا .وبد�أ �سداد �أ�صل مبلغ
القر�ض يف  30يونيو  2012على �أق�ساط ن�صف �سنوية مت�ساوية ،قيمة كل منها  166.4مليون ريال �سعودي وي�ستحق الق�سط الأخري البالغ  172.8مليون ريال �سعودي
ال�سداد يف  31دي�سمرب �( 2023إي�ضاح .)7
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امل�صارف الإ�سالمية والتجارية
البنك ال�سعودي الفرن�سي – كوكيل ت�أمني متويل عقود امل�شرتيات للم�شرتكني
م�صرف الراجحي
بنك كوريا لل�صادرات والواردات
بنك ميزوهو كوربوريت املحدود  -كوكيل ت�أمني ت�سهيالت جتارية للم�شرتكني
�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
املجموع الفرعي

4.099.096.800
2.250.000.000
1.419.750.000
709.875.000
1.071.900.000
9.550.621.800
471.609.225
9.079.012.575

4.269.892.500
2.343.750.000
1.500.000.000
1.116.562.500
750.000.000
9.980.205.000
429.583.200
9.550.621.800

ترتاوح ن�سبة العمولة على �أ�صل هذا القر�ض من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا هام�ش يرتاوح من � ٪0.5إىل � ٪1.15سنوي ًا.
بد�أ �سداد الت�سهيالت يف  30يونيو � ،2012سوف يتم �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله على �أ�سا�س �أق�ساط ن�صف �سنوية والق�سط الأخري م�ستحق الدفع بتاريخ 31
دي�سمرب�( 2023إي�ضاح .)7
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
املجموع الفرعي

600.000.000
60.000.000
540.000.000

570.000.000
570.000.000

بلغت تكاليف متابعة امل�شروع املدفوعة خالل فرتة ال�سحب  6.3مليون ريال �سعودي ،يبد�أ �سداد هذا الت�سهيل يف  26فرباير  2013على �أق�ساط ن�صف �سنوية و�سيتم �سداد
الق�سط الأخري يف  19يونيو �( 2019إي�ضاح .)7
�إجمايل قرو�ض �شركة معادن للفو�سفات (�إي�ضاح )4-26

ت�سهيالت �شركة معادن للألومنيوم

12.953.413.617

 31دي�سمرب
2013
4.875.000.000
�صندوق اال�ستثمارات العامة (�إي�ضاح )2-41
بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا هام�ش ٪1.5

13.787.822.946
 31دي�سمرب
2012
3.993.016.061

و�سوف يتم �سداد �أ�صل مبلغ القر�ض على  24ق�سط ن�صف �سنوي ابتد ًا من  31دي�سمرب  2014تت�ضمن �سداد مبالغ تبد�أ من  99.9مليون ريال �سعودي وتزيد على مدى عمر
القر�ض لت�صبح  1.218مليون ريال �سعودي كق�سط نهائي يف  30يونيو .2026
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
متويل عقود امل�شرتيات بالدوالر االمريكي
متويل عقود امل�شرتيات بالريال ال�سعودي
متويل جتاري
متويل بالوكالة
املجموع الفرعي

930.000.000
4.117.500.000
900.000.000
787.500.000
6.735.000.000

737.274.310
2.861.109.923
728.172.164
717.486.636
5.044.043.033

بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة التمويل بالوكالة) من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة التمويالت بالدوالر الأمريكي
على �أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة التمويل بالوكالة) والتي تختلف على مدى فرتة القر�ض.
بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة التمويل بالوكالة) من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الريال ال�سعودي
على �أ�سا�س معدل العمولة بني البنوك ال�سعودية (“�سايبور”) زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة متويل الوكالة) والتي تختلف على مدى فرتة القر�ض .يرتاوح الهام�ش/الربح على
�أ�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة ما بني � ٪1.65إىل  ٪2.75يف ال�سنة.
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 2-26ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب اتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط (تتمة)
�سوف يبد�أ �سداد املبلغ الأ�صلي للقر�ض ابتدا ًء من  31دي�سمرب  .2014يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  138مليون ريال �سعودي تزيد على مدى فرتة
القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  1.684مليون ريال �سعودي يف  30يونيو 2026
420.000.000
420.000.000
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
�سوف يبد�أ �سداد ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ابتدا ًء من  4فرباير  .2015يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  25مليون ريال �سعودي ثم
تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  62.5مليون ريال �سعودي يف  7يونيو .2020
اجمايل قرو�ض �شركة معادن للأملونيوم (�إي�ضاح )4-26
ت�سهيالت �شركة معادن للدرفلة

12.030.000.000

9.457.059.094

 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

2.291.061.791
2.321.849.292
�صندوق اال�ستثمارات العامة (�إي�ضاح )2-41
بلغت ن�سبة العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا هام�ش  .٪1.5و�سوف يتم �سداد �أ�صل مبلغ القر�ض
على  20ق�سط ن�صف �سنوي ابتد ًا من  31دي�سمرب  2016تت�ضمن �سداد مبالغ تبد�أ من  30.8مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض لت�صبح 153.9
مليون ريال �سعودي كق�سط نهائي يف  30يونيو .2026
امل�صارف الإ�سالمية والتجارية
774.852.281
774.852.281
متويل عقود امل�شرتيات بالريال ال�سعودي
بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الريال ال�سعودي على �أ�سا�س معدل �سايبور زائد ًا هام�ش والتي
تختلف على مدى فرتة القر�ض .يرتاوح الهام�ش /الربح على �أ�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة ما بني  ٪1.65و  ٪2.45يف ال�سنة.
يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  10.4مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب  2016ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي 13.5
مليون ريال �سعودي يف  30يونيو .2026
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

480.000.000

360.000.000

�سوف يبد�أ �سداد ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ابتدا ًء من  25يناير .2016
يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  25مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  62.5مليون ريال �سعودي يف
 19يوليو .2021
اجمايل قرو�ض �شركة معادن للدرفلة (�إي�ضاح )4-26
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
�صندوق اال�ستثمارات العامة (�إي�ضاح )2-41

3.576.701.573

3.425.914.072

 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

1.961.113.684

-

بلغت ن�سبة العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا هام�ش .٪1.5
و�سوف يتم �سداد ت�سهيالت �صندوق اال�ستثمارات العامه على  21ق�سط ن�صف �سنوي ابتد ًا من  30يونيو  .2017يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من 75
مليون ريال ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  435مليون ريال �سعودي يف  30يونيو .2028
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امل�صارف الإ�سالمية والتجارية
متويل عقود امل�شرتيات بالدوالر الأمريكي
متويل عقود امل�شرتيات بالريل ال�سعودي
متويل جتاري
متويل بالوكالة
املجموع الفرعي

410.114.437
970.123.442
96.180.686
745.252.305
2.221.670.870

-

بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة ت�سهيالت وكالة) من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الدوالر
الأمريكي على �أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة متويل الوكالة) والتي تختلف على مدى فرتة القر�ض.
بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة متويالت الوكالة) من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الريال
ال�سعودي على �أ�سا�س معدل العمولة بني البنوك ال�سعودية («�سايبور») زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة متويالت الوكالة) والتي تختلف على مدى فرتة القر�ض .يرتاوح
الهام�ش /الربح على �أ�صل املبلغ من القرو�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة ما بني � ٪1.45إىل  ٪2.4يف ال�سنة.
يبد�أ �سداد ا�صل مبلغ الت�سهيالت املعتمده التجارية والإ�سالمية من  30يونيو  .2017يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله من  74مليون ريال �سعودي ثم تزداد على
مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  431مليون ريال �سعودي يف  30يونيو .2027
�إجمايل قرو�ض �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا (�إي�ضاح )4-26

4.182.784.554

-

 3-26ت�سهيالت م�ستخدمه مبوجب ائتمان م�شرتك ومتجدد:
�شركة التعدين العربية ال�سعودية
ائتمان م�شرتك ومتجدد
ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة على �أ�سا�س معدل العمولة بني البنوك ال�سعودية (“�سايبور”) زائد ًا هام�ش .٪0,85
� 4-26إجمايل القرو�ض
 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

12.953.413.617
12.030.000.000
3.576.701.573
4.182.784.554

13.787.822.946
9.457.059.094
3.425.914.072
-

املجموع
اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل.
�شركة معادن للفو�سفات
قرو�ض �شركة معادن للأملونيوم
املجموع

32.742.899.744

26.670.796.112

960.185.354
238.005.000
1. 198. 190. 354

861.409.329
86 1. 409. 329

اجلزء غري املتداول من القرو�ض طويلة الأجل

31.544.709.390

25.809.386.783

الت�سهيالت امل�ستخدمة مبوجب:
اتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط (�إي�ضاح :)2-26
�شركة معادن للفو�سفات
�شركة معادن للأملونيوم
�شركة معادن للدرفلة
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
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 5-26تواريخ ا�ستحقاق القرو�ض طويلة الأجل:
1.198.190.354
1.574.221.379
1.706.319.904
28.264.168.107
32.742.899.744

2013
2014
2015
2016
بعد ذلك
املجموع

861.409.329
1.194.190.354
1.569.721.379
1.701.819.904
21.343.655.146
26 .670. 796. 112

 6-26عمالت الت�سهيالت:
�إن كل الت�سهيالت املتعاقد عليها من قبل ال�شركة هي بالأ�سا�س بالدوالر الأمريكي وتتمثل الأر�صدة امل�سحوبة بالدوالر الأمريكي مبا يلي:
 31دي�سمرب
2013
(دوالر �أمريكي)

 31دي�سمرب
2012
(دوالر �أمريكي)

�صندوق اال�ستثمارات العامة

3.331.297.071

2.653.674.399

امل�صارف الإ�سالمية والتجارية
لل�شراء
م�صرف الراجحي
بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد
�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية
جتاري
�شراء دوالر �أمريكي
وكالة
املجموع الفرعي

2.605.180.630
571.875.000
356.600.000
178.300.000
547.835.742
357.363.850
398.987.639
5. 016. 142. 861

2.062.682.401
600.000.000
378.600.000
189.300.000
480.019.244
196.606.483
191.329.770
4.098.537.898

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
�إئتمان م�شرتك ومتجدد
املجموع

384.000.000
8.731.439.932

360.000.000
7.112.212.297

 7-26ال�ضمانات:
مت رهن املوجودات التالية ك�ضمان للقرو�ض طويلة الأجل �أعاله مبوجب �شروط اتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط ذات العالقة:

ممتلكات و�آالت ومعدات (�إي�ضاح رقم )12
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ (�إي�ضاح رقم )13
املجموع

 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

16.987.339.719
34.459.633.329
51.446.973.048

17.588.111.799
23.532.106.570
41 .120. 218. 369

 -27امل�ستحق ل�شركاء امل�شاريع امل�شرتكة
مبالغ م�ستحقة �إىل �شركة �ألكوا �إنك*
مبالغ م�ستحقة �إىل موزاييك**
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 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

139.561.363
187.482.328

52.411.992
-
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مبالغ م�ستحقة �إىل �شركة �سابك**
املجموع

112.489.397
439.533.088

52.411.992

جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
*متثل املبالغ امل�ستحقة �إىل �شركة �ألكوا �إنك ،نقد م�ساهم به لل�شركة (معادن) لتو�سعة ت�شكيلة منتجاتها من الأملنيوم يف املن�ش�أة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة بينهم ،والتي هي
حالي ًا حتت الإن�شاء يف ر�أ�س اخلري لت�شمل �صفائح ال�سيارات املعاجلة وال�صفائح غري املعاجلة حراري ًا و�صفائح البناء والإن�شاء و�صفائح الورق املعدين (اي�ضاح رقم.)1
**متثل املبالغ امل�ستحقة �إىل �شركة موزاييك و�شركة �سابك م�ساهمتهم يف التكاليف التاريخية للم�شروع نظري ح�صة ال�شركتني لتطوير م�شروع معادن للفو�سفات
واملعروف بـ” م�شروع �أم وعال للفو�سفات” (اي�ضاح رقم .)1

 -28ر�أ�س املال
ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�ص َّدر واملدفوع بالكامل
� 925.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد (�إي�ضاح رقم )40

 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

9.250.000.000

9.250.000.000

 -29عالوة الإ�صدار
� 525.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت لل�سهم الواحد ال�صادرة ب�أ�سعار �أعلى
من �أ�سعارها  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد

 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

5.250.000.000

5.250.000.000

 -30حتويل �صايف الدخل
 1يناير
حتويل  ٪ 10من �صايف دخل ال�سنة

393.422.274
168.237.845

2012
284.327.877
109.094.397

 31دي�سمرب

561.660.119

393.422.274

2013

مبوجب �أحكام نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،قامت ال�شركة بتحويل  ٪10من �صايف دخل ال�سنة �إىل احتياطي نظامي
�إىل �أن يعادل هذا االحتياطي  ٪50من ر�أ�س املال .يتم هذا التحويل �سنوي ًا و�أن هذا االحتياطي غري متاح حالي ًا للتوزيع ك�أرباح.

 -31حقوق امللكية غري امل�سيطرة

� 1-31شركة معادن للفو�سفات
 1يناير 2012
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
 31دي�سمرب 2012
توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-41
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
 31دي�سمرب 2013
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ر�أ�س املال

مدفوعات لزيادة
ر�أ�س املال

- 1.862.544.000
- 1.862.544.000
- 1.862.544.000

�صايف الدخل/
(اخل�سارة) العائد حلقوق
املجموع
امللكية غري امل�سيطرة
114.513.473
392.658.543
507.172.016
()450.000.000
142.888.111
200.060.127

1.977.057.473
392.658.543
2.369.716.016
()450.000.000
142.888.111
2.062.604.127
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� 2-31شركة معادن للألومنيوم
 1يناير 2012
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2012
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة

674.892.816
531.356.565
1.206.249.381
443.761.869

 31دي�سمرب 2013

- 1.650.011.250

()721.383
()1.887.558
()2.608.941
()4.561.284
-

1.192.905.643
()1.887.558
12.622.355
1.203.640.440
()4.561.284
443.761.869
-

518.734.210
12.622.355
()531.356.565
443.761.869
()443.761.869

()7.170.225

1.642.841.025

� 3-31شركة معادن للدرفلة
 1يناير 2012
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2012
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة

118.503.375
363.950.000
482.453.375
-

256.278.050
175.627.645
()363.950.000
67.955.695
-

()249.709
()767.251
()1.016.960
()1.130.129

374.531.716
()767.251
175.627.645
549.392.110
()1.130.129

 31دي�سمرب 2013

482.453.375

67.955.695

()2.147.089

548.261.981

� 4-31شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
 1يناير 2012
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2012
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة

128.010.000
94.124.986
222.134.986
730.409.986

46.475.805
711.584.943
()94.124.986
663.935.762
112.950.000
()730.409.986

()416.182
()1.120.590
()1.536.772
()3.499.601
-

174.069.623
()1.120.590
711.584.943
884.533.976
()3.499.601
112.950.000
-

 31دي�سمرب 2013

952.544.972

46.475.776

()5.036.373

993.984.375

 5-31الإجمايل
113.126.199
821.488.065 2.783.950.191
 1يناير 2012
388.883.144
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
899.834.943
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة (�إي�ضاح - )1-41
(- )989.431.551
989.431.551
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
502.009.343
731.891.457 3.773.381.742
 31دي�سمرب 2012
()450.000.000
توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-41
133.697.097
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
556.711.869
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة (�إي�ضاح - )1-41
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
- )1.174.171.855( 1.174.171.855
185.706.440 114.431.471 4.947.553.597
 31دي�سمرب 2013
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3.718.564.455
388.883.144
899.834.943
5.007.282.542
()450.000.000
133.697.097
556.711.869
5.247.691.508

معادن :تقرير نائب الرئي�س للمالية و القوائم املالية املوحدة

 -32املبيعات

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012

قطاع الفو�سفات
�إيرادات �سماد الفو�سفات ثنائي الأمونيوم
�إيرادات الأمونيا

3.091.386.007
1.080.169.556
4.171.555.563

2.877.956.038
1.569.779.028
4.447.735.066

الإدارة العامة
الأملنيوم

1.015.155.686

-

قطاع الذهب
�إيرادات الذهب

709.253.627

1.001.542.755

95.875.428
33.410.744
21.265.319
150.551.491

84.749.607
27.463.795
13.653.977
125.867.379

748.178
6.047.264.545

1.510.183
5.576.655.383

138.512

160.433

1.365
5.121

1.665
6.243

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012

263.455.759
125.841.850
51.856.427
110.807.050
70.470.827
3.147.614.548
()2.265.620
37.828.408
()31.550.694
3.774.058.555
1.004.164.132
71.975.210
18.746.009
4.868.943.906
()397.041.028
4.471.902.878

212.350.537
105.260.760
33.507.837
92.040.878
56.681.113
1.708.155.273
()151.305
92.603.068
()42.992.140
2.257.456.021
989.557.298
41.616.258
21.523.628
3.310.153.205
()327.724.132
2.982.429.073

قطاع املعادن ال�صناعية
�إيرادات البوك�سايت منخف�ض الدرجة
�إيرادات املغني�سيا الكاوية املكل�سة
ايرادات الكاولني
قطاع البنية التحتية
�إيرادات البنية التحتية
املجموع
حتليل مبيعات الذهب
كمية الذهب بالأون�صة – املباع
متو�سط ال�سعر املحقق – للأون�صة:
بالدوالر الأمريكي
ما يعادله بالريال ال�سعودي

 -33تكلفة املبيعات
رواتب ومزايا املوظفني
عقود اخلدمات
�صيانة و�إ�صالحات
مواد م�ستهلكة
م�صاريف غري مبا�شرة
مواد خام و�أدوات م�ستهلكة
عك�س قيد خمزون متقادم (�إي�ضاح )10
ر�سوم امتياز (�إي�ضاح )22
بيع منتجات م�صاحبة (�إي�ضاح )1-33
جمموع تكاليف الت�شغيل النقدية
ا�ستهالك (�إي�ضاح )12
م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة (�إي�ضاح )15
�إطفاء (�إي�ضاح )16
جمموع التكاليف الت�شغيلية
الزيادة يف املخزون (�إي�ضاح )10
املجموع
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معادن :تقرير نائب الرئي�س للمالية و القوائم املالية املوحدة

 1-33تتكون مبيعات املنتجات امل�صاحبة من مبيعات ال�سلع التالية:
نحا�س
زنك
ف�ضة
املجموع

 -34م�صاريف بيع وت�سويق ودعم

م�صاريف بيع وت�سويق ودعم

18.218.080
9.571.533
3.761.081
31.550.694

27.021.740
8.114.135
7.856.265
42. 992. 14 0

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013
246.008.083

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013
384.810.033

تتكون م�صاريف البيع والت�سويق والدعم من ر�سوم ت�سويقية وم�صاريف غري مبا�شرة تتعلق باملبيعات والتي لي�ست ب�شكل خا�ص جزء ًا من تكلفة املبيعات.

 -35امل�صاريف العمومية والإدارية
رواتب ومزايا املوظفني
عقود اخلدمات
م�صاريف غري مبا�شرة و�أخرى
مواد م�ستهلكة
قطع غيار
ا�ستهالك (�إي�ضاح )12
�إطفاء (�إي�ضاح )16
املجموع

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013
262.808.583
143.177.420
87.008.705
4.523.949
531.727
14.628.286
1.265.000
513.943.670

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013
235.385.355
36.244.852
35.891.402
2.499.196
639.692
12.880.271
1.128.012
324.668.780

 -36م�صاريف اال�ستك�شاف واخلدمات الفنية
ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013
45.570.625
71.694.410
13.144.135
9.821.878
1.604.016
141.835.064

رواتب ومزايا املوظفني
عقود اخلدمات
م�صاريف غري مبا�شرة و�أخرى
مواد م�ستهلكة
قطع غيار
املجموع

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013
44.501.391
65.724.399
9.121.788
3.488.859
877.130
123.713.567

 -37عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل

عوائد م�ستلمة وم�ستحقة عن اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
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ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013
26.627.550

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013
65.025.678

معادن :تقرير نائب الرئي�س للمالية و القوائم املالية املوحدة

 -38الأعباء املالية
�صندوق اال�ستثمارات العامة
البنك ال�سعودي الفرن�سي – كوكيل لت�أمني ت�سهيالت ال�شراء
م�صرف الراجحي
بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد
�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية
بنك ميزوهو كوربوريت – كوكيل لت�أمني ت�سهيالت جتارية
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
�أتعاب ترتيب وم�صاريف �إدارية تتعلق بالت�سهيالت الإئتمانية املتجددة
�أتعاب مرابحة للت�سهيالت الإئتمانية املتجددة
املجموع
 1-38ملخ�ص لتكاليف التمويل
مقيدة كم�صاريف خالل ال�سنة
مر�سملة كجزء من موجودات م�ؤهلة يف �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ خالل ال�سنة (�إي�ضاح )13
املجموع
 -39الإيرادات( /امل�صاريف) الأخرى (�صايف)

�إيرادات �أخرى (�صايف)

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2013

35.096.061
50.691.813
28.432.241
14.382.631
7.532.282
16.524.306
5.650.000
24.275.816
182.585.150

48.029.945
58.847.261
37.664.630
19.052.039
8.804.106
17.384.618
6.306.307
89.687.500
285.776.406

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013

182.585.150
481.163.536
663.748.686

285.776.406
491.749.730
777.526.136

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013

1.357.387.711

()5.440.429

يف � 5أغ�سط�س  2013وقعت �شركة (معادن) اتفاقية ال�شراكة الأولية مع �شركتي موزاييك و�سابك لتطوير جم َمع متكامل لإنتاج الفو�سفات يعرف با�سم م�شروع �أم وعال
للفو�سفات (�إي�ضاح .)1
وفقا لهذه االتفاقية ،تدفع �شركتي موزاييك و�سابك م�ستحقات تعاقدية ل�شركة (معادن) قدرها  1,44مليار ريال �سعودي على دفعتني ،مت قيد تلك الدفعات �ضمن الإيرادات
الأخرى .ا�ستلمت ال�شركة الدفعة الأوىل وقدرها  ٪50خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2013يف حني ت�ستحق الدفعة الثانية وقدرها  ٪50يف  30يونيو  2016بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،تدفع �شركتي موزاييك و�سابك �إىل ال�شركة ح�صتيهما من التكلفة التاريخية التي تكبدتها ال�شركة يف هذا امل�شروع (�إي�ضاح .)18
 -40ربحية ال�سهم العادي

�صايف الدخل العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�صدرة خالل ال�سنة (�إي�ضاح )28
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من العمليات امل�ستمرة

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013

1.682.378.450
925.000.000
1.82

1.090.943.970
925.000.000
1.18

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم العادي الأ�سا�سية وذلك بق�سمة �صايف الدخل العائد مل�ساهمي الإدارة العامة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�صدرة خالل ال�سنة.
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 -41املعامالت والأر�صدة مع اجلهات ذات العالقة
 1-41املعامالت مع اجلهات ذات العالقة
تتلخ�ص املعامالت مع اجلهات ذات العالقة التي متت خالل ال�سنة قيد الفح�ص خالل دورة الأعمال العادية يف الآتي:
ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013
مبيعات الفو�سفات من خالل �سابك خالل ال�سنة
منذ تاريخ بدء الإنتاج التجاري يف � 1أكتوبر  2011ملنتجات الأمونيا ويف  1فرباير  2012ملنتجات
2.626.763.424
امل�صانع الأخرى والتي مت الإف�صاح عنها يف قائمة الدخل كجزء من املبيعات
مت قبل تاريخ بدء الإنتاج التجاري ،ت�سجل �إيرادات مرحلة ما قبل الإنتاج التجاري بعد خ�صم
تكلفة الإنتاج وم�صاريف البيع والت�سويق وقدرها ال �شيء لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 31( 2013
دي�سمرب  46.523.650 :2012ريال �سعودي) مقابل �أعمال حتت التنفيذ (�إي�ضاح .)13
2.626.763.424
املجموع
مبيعات ل�شركة �ألكوا �إنك خالل ال�سنة
توزيعات �أرباح مدفوعة ل�شركة �سابك خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-31
دفعات مت ا�ستالمها لزيادة ر�أ�س املال من �شركة �ألكوا �إنك (�إي�ضاح )5-31
مدفوعات للمعهد ال�سعودي التقني للتعدين

327.839.306
450.000.000
556.711.869
50.464.149

 2-41الأر�صدة مع اجلهات ذات العالقة
فيم يلي بيان باملبالغ امل�ستحقة من�( /إىل) اجلهات ذات العالقة والتي ن�ش�أت عن معامالت مع جهات ذات عالقة:
ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013
املبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة
23.948.991
مبالغ م�ستحقة من �شركة �ألكوا �إنك (�إي�ضاح )9
242.382.717
مبالغ م�ستحقة من �شركة �سابك (�إي�ضاح )9
47.998.419
مبالغ م�ستحقة من �شركة �سامابكو (�إي�ضاح )9
50.464.149
مبالغ م�ستحقة من املعهد ال�سعودي التقني للتعدين (�إي�ضاح )9
364.794.276
املجموع

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013
3.818.121.916
154.560.262
3.972.682.178
899.834.943
7.418.761

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013
446.823.500
47.994.670
7.418.761
502.236.931

املبالغ امل�ستحقة �إىل جهات ذات عالقة
م�صاريف م�ستحقة � -شركة �ألكوا �إنك (اي�ضاح )20
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال م�ستلمة من �شركة �ألكوا �إنك (اي�ضاح )5-31
املجموع

83.763.220
114.431.471
198. 194. 691

القرو�ض طويلة الأجل من �صندوق اال�ستثمارات العامة والذي ميتلك  ٪50يف �شركة التعدين العربية
ال�سعودية (معادن)
املبالغ امل�ستحقة �إىل �صندوق اال�ستثمارات العامة مقابل متويل:
ت�سهيالت ل�شركة معادن للفو�سفات (�إي�ضاح )2 -26
ت�سهيالت ل�شركة معادن للألومنيوم (�إي�ضاح )2 -26
ت�سهيالت ل�شركة معادن للدرفلة (�إي�ضاح )2 -26
ت�سهيالت ل�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا (�إي�ضاح )2 -26
املجموع

3.334.401.042
4.875.000.000
2.321.849.292
1.961.113.684
12.492.364.018
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72.646.789
731.891.457
804. 538. 246

3.667.201.146
3.993.016.061
2.291.061.791
9.951.278.998

معادن :تقرير نائب الرئي�س للمالية و القوائم املالية املوحدة

 -42عقود الإيجار الت�شغيلية

دفعات مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية ق ّيدت كم�صروف خالل ال�سنة

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013

15.142.551

19.481.415

فيما يلي حتليل للحد الأدنى لإلتزامات الإيجارات امل�ستقبلية امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية:
16.056.083
2013
15.996.083
9.213.856
2014
9.561.083
3.728.856
2015
4.336.083
3.728.856
2016
44.389.258
49.809.744
� 2017إىل 2029
90. 338. 590
66. 481. 312
املجموع
متثل دفعات الإيجار الت�شغيلية ب�شكل �أ�سا�سي الإيجارات امل�ستحقة الدفع من قبل املجموعة ب�ش�أن مواقع املناجم امل�ست�أجرة ويتم التفاو�ض على عقود الإيجار لتكون
على معدل فرتة ترتاوح من � 15إىل � 30سنة.

 -43التعهدات وااللتزامات املحتملة

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013
12.717.132.437

ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013

امل�صاريف الر�أ�سمالية:
مت التعاقد عليها
ال�ضمانات:
171.000.000
220.962.362
خطابات �ضمان ل�صالح �شركة �أرامكو ال�سعودية لغر�ض الإمداد امل�ستقبلي للديزل والغاز
225.000.000
225.000.000
خطابات �ضمان ل�صالح تطوير م�شروع الأملنيوم
157.080
321.445
�أخرى
396.157.080
446.283.807
املجموع
ح�صلت �شركة (معادن) على اعتماد م�ستندي مقابل من �شركة �ألكوا �إنك لتطوير م�شروع الأملنيوم وذلك عن ح�صة �شركة �ألكوا �إنك يف �شركات الأملنيوم البالغة
 ٪25,1من جمموع الإعتمادات امل�ستندية املقدمة للدولة من قبل �شركة (معادن).
15.571.333.296

وقد قدمت �شركة (معادن) �أي�ض ًا �ضمانات ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي لتمويل ت�سهيالت متاحه ل�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة �إىل حد
ح�صتها البالغة  ٪74.9حيث بلغت الت�سهيالت املتاحة ل�شركة معادن للألومنيوم  600مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب  600 :2012( 2013مليون ريال �سعودي)
وبلغت الت�سهيالت امل�ستخدمة  420مليون ريال �سعودي ( 420 :2012مليون ريال �سعودي) وبلغت الت�سهيالت املتاحة ل�شركة معادن للدرفلة  600مليون ريال �سعودي
يف  31دي�سمرب  600 :2012( 2013مليون ريال �سعودي) وبلغت الت�سهيالت امل�ستخدمة  480مليون ريال �سعودي ( 360 :2012مليون ريال �سعودي).

� -44إدارة املخاطر املالية

تتعر�ض �أن�شطة املجموعة �إىل خماطر مالية خمتلفة تت�ضمن كمخاطر ال�سوق (وت�شمل خماطر العمالت،
خماطر القيمة العادلة ،وخماطر �أ�سعار العموالت وخماطر �أ�سعار ال�سلع) ،وخماطر االئتمان وخماطر
ال�سيولة ويركز برنامج �إدارة املخاطر العامة للمجموعة على الأحداث غري املتوقعة يف الأ�سواق املالية
وي�سعى �إىل التقليل من الت�أثريات العك�سية املحتملة على الأداء املايل للمجموعة.

 1-44خماطر العمالت

متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن التذبذب يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار
�صرف العمالت الأجنبية وتتم معامالت املجموعة ب�شكل �أ�سا�سي بالريال ال�سعودي واليورو والدوالر
الأمريكي وتراقب الإدارة التقلبات يف �أ�سعار �صرف العمالت وتعتقد �أن خماطر العمالت لي�ست جوهرية.
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 2-44خماطر القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل موجودات �أو ت�سوية مطلوبات بني �أطراف راغبة يف ذلك
وب�شروط تعامل عادل حيث يتم جتميع الأدوات املالية للمجموعة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية وقد ينتج
فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة وتعتقد الإدارة �أن القيمة العادلة للموجودات
واملطلوبات املالية اخلا�صة باملجموعة ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

معادن :تقرير نائب الرئي�س للمالية و القوائم املالية املوحدة

 3-44خماطر �أ�سعار العموالت
متثل التعر�ض ملخاطر متعددة تتعلق بت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت
ال�سائد يف ال�سوق على قائمة املركز املايل املوحدة للمجموعة وتدفقاتها
النقدية� .إن خماطر �أ�سعار العموالت على املجموعة تنتج ب�شكل رئي�سي من
اال�ستثمارات ق�صرية الأجل والقرو�ض طويلة الأجل ،والتي لها �أ�سعار عمولة
عائمة والتي يتم مراجعتها ب�شكل دوري حيث تراقب املجموعة التقلبات يف
�أ�سعار العموالت.
ا�ستنادا �إىل �صايف ر�صيد الدين القائم يف  31دي�سمرب  ،2013ف�إن التغري
بن�سبة  ٪ 1يف معدل العمولة بالدوالر الأمريكي على �أ�سا�س اليبور �سي�ؤثر على
�صايف الدخل مببلغ قدره  284مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب174 :2012
مليون ريال �سعودي) .علم ًا �أن هذه االر�صدة لن تبقى ثابتة طوال عام .2013
 4-44خماطر �أ�سعار ال�سلع
يتم ت�سعري الذهب ب�أ�سعار من �أ�سواق ن�شطة حيث تت�أثر بالتغريات اليومية
لكميات العر�ض والطلب وتنتهج املجموعة �سيا�سة بيع منتجاتها بالأ�سعار
ال�سائدة يف ال�سوق وال تعتقد املجموعة ،ب�شكل عام ب�أن تغطية خماطر
�أ�سعار ال�سلع �ستعود بالنفع على امل�ساهمني على املدى البعيد.

 5-44خماطر االئتمان
متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بااللتزامات
املالية مما ي�ؤدي �إىل تكبد الطرف االخر خل�سارة مالية .قد تتعر�ض
املجموعة ملخاطر االئتمان يف خالل ن�شاطاتها الت�شغيلية (خ�صو�ص ًا مبا
يتعلق بالذمم املدينة التجارية) .لذلك يتم حت�صيل النقد بتاريخ ت�سليم
املبيعات ومن خالل �أن�شطتها التمويلية التي ت�شتمل على الودائع لأجل
لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية .حيث تو�ضع حدود االئتمان لكل العمالء
اعتماد ًا على ت�صنيف ائتماين داخلي وتراقب الذمم املدينة التجارية
القائمة ب�صورة منتظمة وترفع �أية م�شاكل تتعلق بالإئتمان للإدارة العليا
كما يتم �إيداع النقد واال�ستثمارات ق�صرية الأجل ب�صورة عامة لدى
بنوك جتارية ذات ت�صنيف �إئتماين جيد.
تتعامل املجموعة حالي ًا مع عميلني رئي�سيني بلغت املبيعات لهما  709مليون
ريال �سعودي تقريب ًا ومتثل  ٪12من مبيعات املجموعة لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب  31( 2013دي�سمرب  1.001 :2012مليون ريال �سعودي متثل
 ٪19من مبيعات املجموعة لعميلني رئي�سني للمجموعة) .تقيد الذمم املدينة
التجارية بعد خ�صم خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها� ،إن لزم الأمر.

 -48معلومات مف�صلة عن ال�شركات التابعة و ال�شركة حتت
ال�سيطرة امل�شرتكة

جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك

طبيعة الن�شاط

ال�شركة التابعة
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

ا�ستخراج الذهب

�شركة املعادن ال�صناعية
�شركة معادن للبنية التحتية
�شركة معادن للفو�سفات
�شركة معادن للألومنيوم
�شركة معادن للدرفلة
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

الكاولني ،البوك�سايت منخف�ض الدرجة ،وا�ستخراج املغنزايت
�إدارة و تطوير م�شاريع البنى التحتية
�إ�ستخراج الفو�سفات و �إنتاج اال�سمدة
�سبائك و �صفائح و ق�ضبان الأملنيوم
رقائق الأملنيوم للعلب والأغطية
ا�ستخراج البوك�سايت و ت�صفيته

املجموع
�شركة حتت �سيطرة م�شرتكة:
�شركة معادن وال�صحراء للبرتوكيماويات (�سامابكو) �إنتاج ال�صودا الكاوية املركزة والكلورين وثاين كلوريد الإثيلني
ت�أ�س�ست جميع ال�شركات التابعة وال�شركة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة املو�ضحة �أعاله يف اململكة العربية ال�سعودية.
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معادن :تقرير نائب الرئي�س للمالية و القوائم املالية املوحدة

 6-44خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة املجموعة على ت�أمني ال�سيولة للوفاء
بالتزاماتها املتعلقة بالأدوات املالية .وقد تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم
املقدرة على بيع �أحد املوجودات املالية ب�سرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة
وتدار خماطر ال�سيولة عن طريق الت�أكد ب�شكل دوري من توفر �سيولة كافية
ملقابلة �أية التزامات م�ستقبلية.

بالكامل ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) مبلغ  140مليون دوالر
�أمريكي (على �سبيل الأمانة) من وزارة املالية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وفقا
لقرار جمل�س الوزراء رقم  87بتاريخ  28ربيع الأول 1433هـ (املوافق  20فرباير
 ،)2012ب�ش�أن �إن�شاء مدينة �صناعية يف منطقة احلدود ال�شمالية با�سم “مدينة
وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية” .وميثل هذا املبلغ جزء ًا من املبالغ التالية
والتي وافق عليها جمل�س الوزراء لإن�شاء املدينة ال�صناعية املقرتحة:

 -45الأحداث الالحقة لتاريخ �إعداد القوائم املالية

• 500مليون دوالر �أمريكي لت�صميم وبناء البنية التحية الأ�سا�سية واملرافق
املطلوبة للمدينة ال�صناعية.
• 200مليون دوالر �أمريكي لت�صميم وبناء امل�ساكن واملرافق االجتماعية
الالزمة للمدينة ال�صناعية.

مل تن�ش�أ �أي �أحداث بعد  31دي�سمرب  2013وقبل تاريخ توقيع تقرير مراجعي
احل�سابات والتي قد تكون لها ت�أثري جوهري على القوائم املالية املوحدة كما يف
 31دي�سمرب .2013

� -46أرقام املقارنة

مت �إعادة ت�صنيف بع�ض الأرقام املقارنة اخلا�صة بال�سنة ال�سابقة ،عند ال�ضرورة،
لكي تتما�شى مع عر�ض احل�سابات لل�سنة .ال يوجد لعمليات �إعادة الت�صنيف هذه �أي
�أثر على حقوق امللكية �أو �صايف دخل املجموعة لل�سنة احلالية او ال�سابقة.

 -47املوجودات واملطلوبات املحتملة املحتفظ
بها على �سبيل الأمانة

يف  6يناير  2013تلقت �شركة معادن للبنية التحتية وهي �شركة تابعة مملوكة
ر�أ�س املال املدفوع
وامل�صدر

وقد مت �إيداع املبلغ يف ح�ساب م�صريف منف�صل وال ي�شكل جزء ًا من النقد املتاح
ل�شركة معادن للبنية التحتية .وقد مت قيده حما�سبي ًا يف دفاتر حما�سبية م�ستقلة
منف�صلة عن ال�سجالت املحا�سبية ل�شركة معادن للبنية التحتية ومل يتم �إدراجه
يف القوائم املالية لها .و�ست�ستخدم املبالغ للأغرا�ض املحددة بقرار جمل�س
الوزراء �سالف الذكر على �أن يتم ا�سرتدادها عرب تقدمي الوثائق امل�ؤيدة للمبالغ
امل�صروفة ،وفق ًا للوائح والأنظمة احلكومية .وقد بلغ �صايف موجودات امل�شروع كما
يف  31دي�سمرب  2013مبلغ  525مليون ريال �سعودي (ال�شيء كما يف  31دي�سمرب
.)2012
تكلفة ا�ستثمار
ال�شركة االم

ن�سبة امللكية الفعلية
للمجموعة

 31دي�سمرب
2013

 ٣١دي�سمرب
٢٠١٢

2013
٪

2012
٪

300.000.000

300.000.000

100

100

300.000.000

344.855.200
500.000
6.208.480.000
6.573.750.000
1.922.125.000
3.794.999.888

500.000
500.000
6.208.480.000
4.805.774.426
1.922.125.000
884.999.944

100
100
70
74.9
74.9
74.9

100
100
70
74.9
74.9
74.9

344.855.200
500.000
4.345.936.000
4.923.738.750
1.439.671.625
2.842.454.916

500.000
500.000
4.345.936.000
3.599.525.045
1.439.671.625
662.864.958

14. 197. 156. 491

10 .34 8. 997. 628

900.000.000

900.000.000

50

50

450.000.000

450.000.000
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 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012
300.000.000

معادن :تقرير نائب الرئي�س للمالية و القوائم املالية املوحدة

شكر وعرفان
شكرا لجميع موظفينا المخلصين ،الذين ساهموا في إثراء
محتوى هذا التقرير السنوي ،واستعراض أداء شركة (معادن)
وإنجازاتها في عام .2013
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القسم

07
فهرس المصطلحات
والدليل

لكل صناعة لغتها التي تضم مصطلحاتها الخاصة ،ومختصرات المنتج وأنظمة
األعمال .صناعة التعدين وغيرها من أنشطتنا لديها لغتها الخاصة أيض ًا .ويوفر
فهرس المصطلحات فهم ًا أكبر ألعمالنا والمصطلحات التجارية الشائعة
االستخدام .كما يقدم الدليل لمحة عن شركات مجموعتنا ،بما في ذلك الموقع،
والمنتجات ،وغيرها من المعلومات.

معادن :فهر�س امل�صطلحات والدليل

فهرس المصطلحات
الدرع العربي :هو امتداد من ال�صخور البلورية لع�صر
ما قبل الكمربي على جانبي البحر الأحمر.
الأر�ض ال�صاحلة للزراعة :يف اجلغرافيا والزراعة،
تعترب الأر�ض ال�صاحلة للزراعة هي الأر�ض املحروثة �أو التي
حُترث بانتظام ،حتت نظام من تناوب املحا�صيل ب�شكل عام.
البوك�سايت :هو خام الأملنيوم ،والذي يعترب امل�صدر
الرئي�سي للألومنيوم يف العامل.

التوظيف املبا�شر :التوظيف املرتبط ب�شكل مبا�شر
بعملية �إنتاج منتجات �أو خدمات� ,أو الذي يتم مبا�شرة عن
طريق ال�شركة ,ولي�س من قبل مقاول يعمل لل�شركة.
� :Doréسبيكة �شبه نقية من الذهب والف�ضة ،يتم �إنتاجها
عادة يف موقع املنجم .بعد ذلك يتم نقلها �إىل م�صفاة ملزيد
من التنقية .وميكن �أن تختلف ن�سب الف�ضة والذهب �إىل حد
كبري جد ًا.

رفع الرتكيز :متنوعة من العمليات يتم من خاللها
ف�صل اخلام امل�ستخرج من املناجم �إىل معادن و�شوائب،
حيث تكون املعادن مالئمة ملزيد من املعاجلة �أو
اال�ستخدام املبا�شر.

ال�صناعات التحويلية:ي�شري �إىل عمل هو �أقرب �إىل نقطة
البيع منه �إىل نقطة الإنتاج �أو الت�صنيع .على �سبيل املثال ،يف
�أعمال الأملنيوم ،ي�ستخدم للإ�شارة �إىل قطاعات الأعمال التي
ت�ستخدم الأملنيوم الذي مت ا�ستخراجه وتكريره و�صهره كمادة
خام لت�صنيع منتجات جديدة.

فرن ال�صهر:نوع من الأفران املعدنية امل�ستخدمة يف
ال�صهر لإنتاج املعادن ال�صناعية ،وال �سيما احلديد� ،إ�ضافة
�إىل معادن �أخرى مثل الر�صا�ص �أو النحا�س.

 :EBSباقة برامج الأعمال الإلكرتونية .وهو عبارة عن
جمموعة من �أدوات التخطيط و�إدارة الأعمال.

 :CCMهي املغني�سيا الكاوية.
ال�شخ�ص املخت�ص:ين�ص قانون «  »JORC Codeيف
�صناعة التعدين ,على �أن التقارير العامة لنتائج اال�ستك�شاف
�أو املوارد املعدينة �أو االحتياطيات اخلام ,يجب �أن تكون موقعة
من قبل �شخ�ص خمت�ص .ويجب �أن يكون هذا ال�شخ�ص ع�ضو ًا
�أو زمي ًال يف املعهد الأ�سرتايل للتعدين وعلوم املعادن� ،أو املعهد
الأ�سرتايل للجيولوجيني� ،أو هيئة مهنية من اخلارج معرتف بها.
ت�ضارب امل�صالح :يحدث عندما ي�شارك فرد �أو م�ؤ�س�سة يف
م�صالح متعددة ،واحدة منها �أو �أكرث ميكن �أن تثري خالف ًا
مع البقية ,وتف�سد الدافع.
 :CSال�صودا الكاوية.
 :DAPالفو�سفات ثنائي الأمونيوم (ال�صيغة الكيميائية:
( ،)NH4)2HPO4وملح فو�سفات الأمونيوم قابل للذوبان
يف املاء ,وي�ستخدم ك�سماد.
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 :EDCثاين كلوريد الإيثيلني ،و ُيعرف �أي�ض ًا با�سم
 1,2ثنائي كلورو ميثان ( )CL2C2H4وهو مادة
هيدروكربونية مكلورة تُ�ستخدم عادة كمادة مذيبة ,ويف
�إنتاج البال�ستيك.
 :EHSالبيئة وال�صحة وال�سالمة
� :ERMإدارة املخاطر امل�ؤ�س�ساتية
املواد الأولية (:)Feedstockاملواد اخلام التي
يتم من خاللها ت�صنيع ال�سلع واملنتجات النهائية واملواد
الو�سيطة (وهي نف�سها مواد �أولية ملنتجات نهائية).
 :Hot Metalمنتج معدين على هيئة �سائل حار يتم
احل�صول عليه عند تخفيف خام احلديد (عادة يف فرن
ال�صهر �أو فرن كوريك�س) ,ويحتوي على حوايل %94-93
من احلديد وغريه من العنا�صر/ال�شوائب مثل الكربون
( ،)%4ال�سيليكون (~ ،)%1املنغنيز ( )%1+والكربيت،
والفو�سفور �إلخ.

معادن :فهر�س امل�صطلحات والدليل

التوظيف غري املبا�شر :عندما يخلق عمل جتاري فر�ص
عمل يف م�ؤ�س�سات �أخرى لتوريد �أو �إنتاج ال�سلع واخلدمات،
�أو عندما تعهد �شركة ببع�ض �أعمالها �إىل �شخ�ص من
خارجها� ،أو �إىل �شركة �أخرى.
 :JORCهو قانون �أ�سرتايل للإبالغ عن نتائج
اال�ستك�شاف ،واملوارد املعدينة ,واحتياطيات اخلام(the
 .)JORC Codeوهو رمز للممار�سة املهنية التي ت�ضع

احلد الأدنى من املعايري لإعداد التقارير العامة لنتائج
ا�ستك�شاف املعادن واملوارد املعدينة واحتياطيات اخلام.

ع�صر ماقبل الكمربي :هو مقيا�س الزمن اجليولوجي
الذي ميتد من ت�شكيل الأر�ض قبل حوايل  4600مليون �سنة
�إىل بداية الع�صر الكمربي قبل حوايل  541مليون �سنة،
وهي فرتة متثل  %88من الزمن اجليولوجي .واحتياطيات
�شركة معادن من الذهب ت�ستوطن �صخور الع�صر ما قبل
الكمربي يف الدرع العربي.
امل�صفاة :من�ش�أة �إنتاج م�ؤلفة من جمموعة من عمليات
وحدة الهند�سة الكيميائية ،ووحدات عمليات لتكرير مواد
معينة �أو حتويل املواد اخلام �إىل منتجات ذات قيمة.

 :KPIم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية.

 :ROICالعائد على ر�أ�س املال امل�ستثمر.

 :MAPالفو�سفات �أحادي الأمونيوم (ال�صيغة الكيميائية:
 ،)NH4H2PO4وهو مركب فو�سفات الأمونيوم ،و ُي�ستخدم
ك�سماد.

م�صنع الدرفلة :يف �أعمال التعدين ،الدرفلة هي ت�شكيل
املعادن من خالل متريرها عرب لفائف لتقليل �سماكتها
وجعلها تنتظم.

 :MHFفرن حراري متعدد م�ستويات احلرارة.

 :SAPفو�سفات �أمونيوم ال�صوديوم.

املعادن غري احلديدية:املعادن غري احلديدية يف
ال�صناعات املعدنية ،هي �أي معدن ،مبا يف ذلك ال�سبائك،
الذي ال يحتوي على حديد بكميات ملحوظة .وهي ب�شكل عام
ذات تكلفة �أكرب من تكلفة املعادن احلديدية ،حيث ُت�ستخدم
املعادن غري احلديدية ملا لها من خ�صائ�ص مرغوبة ،منها
على �سبيل املثال خفة الوزن (مثل الأملنيوم) ،وارتفاع القدرة
املو�صلية (مثل النحا�س) ،واخلا�صية غري املغناطي�سية �أو
مقاومة الت�آكل (مثل الزنك).

 :SBUوحدة الأعمال اال�سرتاتيجية.

التعدين ال�سطحي :تقنية تعدين �سطحي ال�ستخراج
املعادن ال�صخرية من الأر�ض التي بها عن طريق �إزالتها من
حفرة مفتوحة� ,أو اقرتا�ضها.
 :PAPفو�سفات �أمونيوم البوتا�سيوم.
خط �إنتاج الأملنيوم ( :)Pot-lineحتتوي املن�ش�أة على
�سل�سلة من خطوط الإنتاج� ،أو جمموعة من خاليا التحليل
الكهربائي الكبرية ،التي يتم �صنع الأملنيوم بها .ويتم داخل
اخلط تذويب الألومينا ليتخذ هيئة الكرايوليت املن�صهر
(فلوريد �صوديوم الأملنيوم) وغريها من املواد .عندما مير
التيار الكهربائي يف احلو�ض ،ف�إنه يولد احلرارة الكافية
لإبقاء احلو�ض يف و�ضعية ال�صهر لي�ؤدي �إىل ف�صل الألومينا
�إىل عن�صرين هما الأملنيوم والأك�سجني.
مياه ال�شرب :املياه ال�صاحلة ال�ستخدام الإن�سان �أو املنطوية
على احتماالت قليلة للمخاطر الفورية �أو البعيدة الأمد.
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 :SLDPبرنامج تطوير القيادات العليا.
ال�صهر�:شكل من �أ�شكال التعدين؛ ي�ستخدم ب�شكل رئي�سي
لإنتاج املعدن من و�ضعه كخام ،وهو يت�ضمن �إنتاج الف�ضة
واحلديد والزنك وغريها من معادن الأ�سا�س من �شكلها
اخلام.
اال�ستدامة :ا�سرتاتيجية عمل تقود عملية النمو
امل�ؤ�س�ساتي والربحية على املدى الطويل من خالل االلتزام
ب�إدراج الق�ضايا البيئية واالجتماعية يف منوذج عمل
ال�شركة.
الت�آزر :التفاعل بني عنا�صر متعددة �ضمن نظام حمدد
لإنتاج ت�أثري خمتلف� ,أو �أعظم من الت�أثري الفردي.
التبليغ عن املخالفات:قيام �أحد املوظفني بالتبليغ عن
ا�شتباهه بحدوث �سوء �سلوك يف بيئة العمل.

معادن :فهر�س امل�صطلحات والدليل

الدليل
ا�سم ال�شركة

�سنة

ال�شركاء  /امللكية

معادن

1997

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

�صندوق اال�ستثمارات العامة % 50
• امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية % 9.6
• امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ()7.3%
• العامة ()33.1%

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

1998

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

معادن %100

�شركة املعادن ال�صناعية

2001

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

معادن %100

�شركة معادن للفو�سفات

2007

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

معادن % 70
�سابك % 30

�شركة معادن للأملنيوم � -شركة معادن للدرفلة -
�شركة معادن للأملنيوم والألومينا

2009

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

معادن % 74.9
الكوا % 25.1

�شركة معادن وال�صحراء للبرتوكيماويات (�سامابكو)

2010

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

معادن % 50
ال�صحراء % 50

�شركة معادن للبنية التحتية

2008

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

معادن %100
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املنتاجات

معادن :فهر�س امل�صطلحات والدليل

املنتجات

تطبيقات املنتجات

عناوين االت�صال

ال يوجد

ال يوجد

�ص .ب 68861 .الريا�ض 11537
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 )011( 8748000 :
فاك�س+ 966 )011( 8748300 :

الذهب
الزنك
النحا�س
الف�ضة

الذهب :ا�ستخدامات الذهب يف املجوهرات ،واملالية ،والإلكرتونيات ،والطب.
الف�ضة :ا�ستخدامات الكهرباء والأدوية واال�ستخدامات ال�صناعية .النحا�س:
اال�ستخدامات املالية والكهربائية واملباين والطب .الزنك :ا�ستخدامات الكهرباء
واال�ستخدامات الدوائية وال�سيارات.

�ص .ب13784 .
برج طريق امللك ،الطابق ،23
طريق امللك عبدالعزيز ،جدة،
اململكة العربية ال�سعودية

البوك�سايت منخف�ض
الدرجة
الكاولني
املغني�سيا الكل�سية الكاوية

البوك�سايت منخف�ض الرتكيز :ي�ستخدم يف �إنتاج الإ�سمنت
الكاولني :ي�ستخدم كمادة ح�شو يف عدد من ال�صناعات ،وكمادة خام يف �صناعة
ال�سرياميك .يف معادن ،ي�ستخدم يف �صناعة حم�ض الفو�سفوريك
املغنيزيا الكل�سية الكاوية :ت�ستخدم كعلف للحيوانات ،والأ�سمدة و�صناعة
الألياف الزجاجية ،والورق ولبابه ،وو�صناعة مواد املغني�سيوم الكيميائية ،واملواد
الكا�شطة ،ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ،و�صناعة �أحجار الك�شط

�شركة املعادن ال�صناعية،
 3243الوحدة رقم 1
املدينة ال�صناعية “مدن”
املدينة ،6409 – 42524
اململكة العربية ال�سعودية

�سماد الفو�سفات ثنائي الأمونيوم
�سماد الفو�سفات �أحادي الأمونيوم
حم�ض الكربيتيك
حم�ض الفو�سفوريك
الأمونيا

الفو�سفات ثنائي الأمونيوم والفو�سفات �أحادي الأمونيوم� :أ�سمدة املحا�صيل
حم�ض الكربيتيك :الإنتاج ال�صناعي حلم�ض الفو�سفوريك
حم�ض الفو�سفوريك :ي�ستخدم يف �صناعات الأ�سمدة واملواد الكيماوية ،ومعاجلة
املياه

�سبائك الأملنيوم ،ق�ضبان على
�شكل � ،Tألواح ،ق�ضبان ،و�صفائح

ملنتجات الألومينوم ا�ستخدامات متنوعة يف �صناعات ال�سيارات ،واملوا�صالت،
والإلكرتونيات ،والتغليف والتو�ضيب ،والف�ضاء ،والإن�شاءات.

�ص .ب32001 .
اخلرب 31952
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 )013( 881 1970 :
فاك�س+ 966 )013( 881 1960 :

ثاين كلوريد الإيثيلني؛
الكلورين؛ ال�صودا الكاوية

ي�ستخدم كل من ثاين كلوريد الإيثيلني ،والكلورين ،وال�صودا الكاوية يف م�صفاة
الألومينا واملنتجات الع�ضوية.

خدمات البنية التحتية و�إن�شاء
امل�ساكن

ال يوجد

�ص .ب11166 .
مدينة اجلبيل ال�صناعية 31961
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 )013( 356 7777 :
فاك�س+ 966 )013( 358 8800 :
�ص .ب 10027 .اجلبيل  – 31961اململكة
العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 )013( 347 6515 :
فاك�س+ 966 )013( 347 6519 :
بريد �إلكرتوين:

مدينة اجلبيل ال�صناعية 31961
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 )013( 342 6000 :
فاك�س+ 966 )013( 342 6638 :

mktg-online@maaden.com.sa

micm@mic.Ma’aden.com.sa
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