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مّت اإعداد هذا التقرير ال�شنوي على اأ�شا�س املعلومات املتاحة ل�شركة التعدين العربية 

ال�شعودية معادن وال�شركات التابعة لها والتي �شي�شار لها الحقاً يف هذا التقرير بـ 

)معادن( اأو )ال�شركة(.

و قد يت�شمن هذا التقرير بيانات متوقعة تتعلق بعمليات معادن، حيث بذلت ال�شركة 

كل جهد ممكن ل�شمان دقة املعلومات الواردة يف هذا التقرير ال�شنوي. ومع ذلك، فاإن 

ال�شركة ال ت�شمن مدى مالءمة اأو دقة اأو فائدة هذه املعلومات. فاملعلومات الواردة يف 

هذا التقرير ال�شنوي مل تن�شر جلذب امل�شتثمرين و�شراء اأو بيع االأوراق املالية لل�شركة.

كما وت�شري الكلمات يف هذا التقرير مثل »تعتزم« و»ت�شعى« و»تتنباأ« و»تتوقع« و »تقدر« و 

»تخطط« و»ترى« و»تفرت�س« و»قد« و»ينبغي« و»�شوف« و»التزال« و»املوؤمل« وغريها من 

الكلمات امل�شابهة يف املعنى اإىل طبيعة التوقعات يف هذا التقرير.

وتنطوي هذه البيانات التوقعية - نظرًا  اإىل طبيعتها اخلا�شة- على خماطر كامنة وعدم 

و�شوح، وهناك خماطر تتمثل يف اأن االفرتا�شات والتوقعات والنوايا والبيانات التوقعية 

االأخرى، قد ال تتحقق اأبداً على اأر�س الواقع.

كما واأنه هناك معلومات اإ�شافية على هذه العوامل وعوامل اأخرى �شتعر�س يف فقرة 

احلوكمة وااللتزام واملخاطر يف هذا التقرير. 

وعند النظر يف التطلعات التي توحيها البيانات الواردة يف هذا التقرير يجب اأخذ 

العوامل املذكورة �شابقاً يف احل�شبان، وعلى وجه اخل�شو�س: االقت�شادية واالجتماعية، 

وااللتزامات القانونية لالأن�شطة التي اأجرتها معادن. وفيما عدا احلاالت املن�شو�س عليها 

يف مبا�شرة القوانني املعمول بها، ال تتحمل �شركة معادن اأي التزامات لن�شر حتديثات 

وتعديالت على التوقعات يف هذا التقرير، �شواء على اأ�شا�س معلومات جديدة اأو اأحداث 

الحقة.

إفصاح  /  تنويه





خادم احلرمني ال�شريفني

�مللك �سلمان بن عبد�لعزيز �آل �سعود



�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري مقرن بن عبد�لعزيز �آل �سعود

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء



�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن نايف بن عبد�لعزيز �آل �سعود

ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
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المقدمة

لقد كان العام ٢٠١٤ ا�شتثنائيًا ملعادن، حققت 

خالله عددًا من االإجنازات املتميزة، وخطت 

فيه ال�شركة خطوات كبرية نحو حتقيق روؤيتها 

يف اأن ت�شبح �شركة تعدين على م�شتوى عاملي.



١٢ | التقرير ال�شنوي ٢٠١٤ | معادن

مت�شي �شركة معادن قدمًا يف م�شريتها التطويرية، حيث 

بداأت م�شاهمتها الفعلية يف االقت�شاد الوطني، وجنحت 

يف بناء �شبكة حملية واإقليمية ودولية وا�شعة من ال�شركاء، 

وخطت بثقة وثبات نحو اقتحام ميدان �شناعات عاملية 

متطورة ل�شلع متعددة.

وبرغم اخلربات القليلة التي بداأت بها ال�شركة 

م�شريتها؛ اإال اأنها حققت كل ذلك يف غ�شون ١٨ عامًا، 

وهي مدة ال �شك ق�شرية يف جمال �شناعة التعدين التي 

تعترب ا�شتثمارًا طويل االأمد.

فعندما تاأ�ش�شت �شركة معادن عام ١٩٩٧م، كانت تتطلع 

اإىل امل�شاهمة اجلادة يف بناء الركيزة الثالثة لل�شناعة 

ال�شعودية، وامل�شاهمة يف تنويع مكونات االقت�شاد الوطني 

عرب تطوير �شناعة التعدين اإىل جانب �شناعتي النفط 

والغاز الطبيعي.

وقد بداأت معادن اأوىل خطواتها يف ا�شتخراج الذهب، 

ثم تطور ن�شاطها لي�شمل الفو�شفات واالأملنيوم وغريهما 

من املعادن ال�شناعية واالأ�شا�شية؛ و�شجلت قفزات وا�شعة 

نحو حتقيق اأهداف ا�شرتاتيجية ثالثة هي: بناء القدرات، 

وتوفري فر�س العمل، وحتقيق التنمية امل�شتدامة.

فمعادن تعترب العمود الفقري الإن�شاء �شناعات اأ�شا�شية 

تعدينية جديدة يف اململكة، وامل�شاهمة يف تنمية املجتمعات 

املحلية، وامل�شاركة يف تطوير املناطق النائية، عرب 

ا�شتخراج املوارد الطبيعية، ومعاجلتها، وت�شنيعها، وبيع 

املنتجات النهائية.

�ملعادن �لنفي�سة

بداأت ق�شة معادن مع املعادن النفي�شة، اإذ كان الذهب 

اأول خطوط اإنتاج ال�شركة، وبداية ن�شاطها التعديني، 

واأ�شا�س منوها. وهي اليوم حترز تقدمًا مطردًا نحو 

حتقيق هدفها املعلن يف اإنتاج ٥٠٠ األف اأوقية من الذهب 

�شنويًا بحلول عام ٢٠١٧م. ففي عام ٢٠١٣م، كانت معادن 

تدير ثالثة مناجم للذهب، وهي: مهد الذهب الذي يعد 

اأعرق املناجم التاريخية، وبلغة مبنطقة املدينة املنورة، 

واالأمار مبنطقة الريا�س، وال�شخيربات مبنطقة الق�شيم 

الذي اأغلق عام ٢٠٠٣م ثم اأعيد افتتاحه عام ٢٠١٤م، 

قبل اأن جتري عمليات ا�شتك�شاف وا�شعة النطاق ا�شتعدادًا 

لتطوير قطاع التعدين، لتح�شد يف عام ٢٠١٤م ثمار هذا 

العمل، حيث تدير �شركة معادن للذهب ومعادن االأ�شا�س 

)MGBM( االآن خم�شة مناجم، مع اإ�شافة منجم ال�شوق. 

وهو ما اأدى اإىل زيادة يف اإنتاج ال�شركة بن�شبة تتجاوز 

١٥%، يف حني �شيبداأ املنجم ال�شاد�س يف الدويحي االإنتاج 

يف عام ٢٠١٥م.

ورغم تذبذبات �شعر الذهب، اإال اأن االإدارة اليقظة 

ملعادن، واال�شتثمار اال�شرتاتيجي يف البنية التحتية �شاعد 

يف اإختتام عام ٢٠١٤م بنمو مايل وت�شغيلي قوي. وهذا 

لي�س كل �شيء: فبف�شل اهلل، وبعد مد خط مياه ال�شرف 

ال�شحي املعاجلة اجلديد الذي ميتد مل�شافة ٤٥٠ كم 

يف الدرع العربي، تتوقع ال�شركة فتح املزيد من مواقع 

التعدين يف ال�شنوات املقبلة، مبا يف ذلك املناجم املوجودة 

يف الرجوم، ومن�شورة، وم�شرة.

وخالل هذا العام اأي�شًا، اأ�شافت ال�شركة �شهمًا قويًا 

اآخر اإىل حمفظتها اال�شتثمارية، فقد تو�شعت يف اإنتاج 

النحا�س بالتعاون مع �شركة باريك الكندية للذهب، اأكرب 

منتج للذهب يف العامل، اإذ ا�شتحوذت معادن على ن�شبة 

٥٠% من منجم النحا�س يف جبل �شايد، والذي �شيبداأ 

االإنتاج منه عام ٢٠١٥م، ومن املتوقع اأن ي�شل اإنتاجه اإىل 

٥١ األف طن �شنويًا.

من �ملنجم اإىل �ل�سوق 

١٨ عامًا 

من  النجاح
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�لفو�سفات

قد ال تثري االأ�شمدة ذالك االهتمام الكبري بالن�شبة 

للم�شتهلك العادي، لكن بالن�شبة للم�شتثمر الذكي، 

فالعك�س هو ال�شحيح؛ فتوفري االحتياجات املتزايدة من 

الغذاء ملقابلة النمو ال�شكاين املطرد عامليًا، يعد اأحد 

االهتمامات االأكرث اإحلاحًا جلميع الدول يف العامل.

وحتتل �شركة معادن موقعًا ا�شرتاتيجيًا كمنتج وم�شّوق 

كبري ل�شمادين من اأكرث االأ�شمدة ا�شتهالكًا يف العامل، هما 

ثنائي فو�شفات االأمونيوم واأحادي فو�شفات االأمونيوم. 

وذلك بف�شل �شرعة و�شولها اإىل مرافق النقل واالأ�شواق 

النا�شئة املجاورة، و�شرعة ا�شتجابتها لظروف ال�شوق 

املتغرية واحتياجات العمالء.

وت�شري اأعمال الفو�شفات لدى معادن يف خطني: االأول 

هو �شركة معادن للفو�شفات، وهي �شركة اأ�ش�شت بال�شراكة 

مع )�شابك(، وتعمل يف حزم اجلالميد يف �شمال اململكة 

ومدينة راأ�س اخلري ال�شناعية على ال�شاحل ال�شرقي من 

اململكة. اأما الثاين فهو م�شروع وعد ال�شمال للفو�شفات، 

وهو بال�شراكة مع كل من �شركة )موزاييك(، و�شركة 

)�شابك(. واالأوىل هي اأكرب منتج لالأ�شمدة الفو�شفاتية 

يف العامل. وم�شروع وعد ال�شمال، مع م�شانعه ال�شبع ذات 

امل�شتوى العاملي واملرافق التابعة له، يف طريقه ال�شحيح 

لي�شبح اأحد اأكرب مرافق اإنتاج الفو�شفات يف العامل.

وتوا�شل معادن تعزيز اإنتاجها و�شجل مبيعاتها؛ 

ففي العام ٢٠١٤م جتاوز اإنتاج ال�شركة مليون طن من 

حام�س الفو�شفوريك، وجتاوز حجم املبيعات خم�شة 

مليارات ريال.

ويف انتظار انطالق م�شروع وعد ال�شمال عام ٢٠١٦م، 

ت�شتغل معادن هذا الوقت بالتو�شع يف ال�شوق املحلية 

واالأ�شواق اخلارجية. وبالن�شبة لعام ٢٠١٤م، كانت النتائج 

م�شجعة جدًا، بالدخول العديد من االأ�شواق االآ�شيوية 

واالأفريقية واالأمريكية الرئي�شية، كما توا�شل معادن 

اأن�شطة اال�شتك�شاف لتوفري فائ�س من املواد اخلام قبل 

ت�شغيل جميع مرافق االإنتاج.

�ملعادن �ل�سناعية

ميكن تخزين الذهب وو�شع االأ�شمدة يف االأر�س، اأما 

املعادن ال�شناعية فتعترب خط االإنتاج االأكرث ارتباطًا 

بالع�شر احلديث.

ويف معادن، هناك ثالث من هذه املواد- التي لي�شت 

بالوقود، اأو باملواد املعدنية، وال االأحجار الكرمية- وهي: 

البوك�شايت منخف�س الدرجة، وي�شتخدم يف اإنتاج 

االأ�شمنت، والكاولني )الطني االأبي�س الكال�شيكي(، 

وي�شتخدم يف �شناعة البور�شلني يف ال�شني القدمية، 

١. جممع الفو�شفات يف راأ�س 
اخلري

٢. ال�شالمة تت�شدر اأولوياتنا

 
ريال

اأكرث من ٥ مليارات 

مبيعات الفو�شفات

١

٢
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بكامل مرافقه يف البعيثة مبنطقة الق�شيم، وم�شفاًة 

وم�شهرًا ووحدة الإعادة التدوير وم�شنعًا للدرفلة يف راأ�س 

اخلري يعد اأحد م�شانع الدرفلة االأكرث تقدمًا تقنيًا يف 

العامل.

وبالت�شغيل الكامل، �شتكون �شركة معادن لالأملنيوم 

قادرة على اإنتاج اأملنيوم اقت�شادي بتكلفة تناف�شية، وهي 

يف طريقها لتحقيق ذلك؛ ففي مايو ٢٠١٤م، اأنتج منجم 

البعيثة البوك�شايت الأول مرة يف تاريخه، ويف ال�شهر التايل 

مت ت�شنيع اأوىل لفائف �شفائح علب امل�شروبات واالأطعمة 

يف تاريخ اململكة، وذلك يف م�شنع الدرفلة مبدينة راأ�س 

اخلري ال�شناعية. وو�شل امل�شهر اإىل كامل اإنتاجه يف 

يوليو، ويف نوفمرب مت اإنتاج اأول معدن من�شهر يف من�شاأة 

اإعادة تدوير العلب.

ومع وجود ميناء جديد يربط عمليات ال�شركة باالأ�شواق 

العاملية، كان عام ٢٠١٤م العام الذي اأمتت فيه معادن 

بنجاح رحلتها من املنجم اإىل ال�شوق، باالإ�شافة اإىل قدرة 

�شناعة معادن لالأملنيوم يف تعزيز ال�شناعات التحويلية.

��ست�سر�ف �مل�ستقبل

كان العام ٢٠١٤ عامًا ا�شتثنائيًا ل�شركة معادن، فخالله 

برز عدٌد من االإجنازات البارزة بو�شوح، التقدم احلقيقي 

نحو حتقيق غايتها يف اأن ت�شبح �شركة تعدين عاملية.

وقد قادت اأعمال االأملنيوم الطريق، بعد اأن متكنت 

معادن من اإنتاج اأول علبة �شعودية من البوك�شايت 

ال�شعودي. واحلقيقة، اأن كل جزء من اأعمال ال�شركة مر 

مبراحل مهمة م�شابهة، جعلت من عام ٢٠١٤م حمطة 

بارزة يف م�شرية معادن.

وف�شاًل عن كونه عامًا ناجحًا من ناحية ما �شهده من 

تطور، فقد كان عام ٢٠١٤م اأي�شًا اإيجابيًا على ال�شعيد 

املايل. فمع زيادة االإنتاج، وزيادة حجم املبيعات حتقق 

١. مدينة راأ�س اخلري 
ال�شناعية لياًل

٢. اأحد االجتماعات اليومية 
لفريق العمل يف راأ�س اخلري

3. م�شنع رفع تركيز �شخور 
الفو�شفات يف اجلالميد

-ويعد االآن اأحد اأنواع الطني االأكرث تنوعًا يف العامل-، 

واملغنيزيا الكاوية املتكل�شة، ذات اال�شتخدامات املتعددة، 

بدءًا من احلد من تلوث الهواء، وانتهاًء بتح�شني ال�شحة 

احليوانية.

وت�شتخدم معادن جزءًا من اإنتاجها من هذه املواد يف 

عملياتها، يف حني يتم ت�شويق باقي االإنتاج لعمالء حمليني 

واإقليميني. وعلى الرغم من اأن �شركة املعادن ال�شناعية 

حديثة ن�شبيًا، اإال اأنها من بني اأ�شرع ال�شركات منوًا، ومل 

يكن عام ٢٠١٤م ا�شتثناًء فقط، واإمنا كان عامًا من اأقوى 

االأعوام؛ ففيه زادت املبيعات االإجمالية بن�شبة ٣٠% عن 

العام ال�شابق، وت�شاعف النمو.

�لأملنيوم

االأملنيوم هو يف االأ�شا�س خام ميكن حتويله اإىل جمموعة 

كبرية من املنتجات، ويرمز للتطور يف معادن. فمنذ 

تاأ�شي�شها قبل ١٨ �شنة، بذلت كافة القطاعات يف معادن 

وخارجها جهودًا لو�شع الركائز الالزمة لتحويل ال�شركة 

اإىل م�شغل عاملي.

ويف االأيام االأوىل، كانت فكرة اإنتاج علبة اأملنيوم 

�شعودية من ال�شخر ال�شعودي حلمًا بعيد املنال، اإذ يتطلب 

حتقيق ذلك لي�س فقط بنية حتتية قوية لتعدين ومعاجلة 

واإنتاج االألومينا ذات اجلودة العالية، واإمنا يتطلب اأي�شًا 

م�شفاة وم�شانع �شهر ودرفلة لت�شنيع املنتجات النهائية، 

ومتويل، وقدرة، وموارد، لتنفيذ هذه الفكرة.

ومع ذلك، اأ�شبحت هذه الروؤية يف عام ٢٠١٤م 

واقعًا ملمو�شًا الأول مرة يف تاريخ اململكة، لتوؤكد معادن 

ل�شركائها ومن�شوبيها وم�شاهميها اأنها تخطو نحو حتقيق 

اأهدافها املعلنة، وكذلك االأهداف الوطنية.

واليوم، تفخر معادن باإطالق اأكرب واأكفاأ م�شانعها 

املتكاملة لالأملنيوم يف العامل، ي�شمل منجمًا للبوك�شايت 

 %٣٠

زيادة يف مبيعات 

املعادن ال�شناعية

١
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ارتفاع كبري يف االأرباح الت�شغيلية. وخالل عام، حتول 

حلم من املنجم اإىل ال�شوق اإىل واقع، وكان وا�شحًا اأن 

اال�شتثمارات التي مت �شخها منذ التاأ�شي�س ترجمت اإىل 

تقدم ت�شغيلي ونتائج مالية.

تو�سيع حمفظة �أعمالنا

ترتكز جماالت عمل معادن الرئي�شية يف الذهب ومعادن 

االأ�شا�س، والفو�شفات واالأملنيوم، ولذلك تعمل ال�شركة 

با�شتمرار على ا�شتك�شاف وتقييم املوارد املعدنية 

اجلديدة، التي تتحول اإىل اأعمال جديدة وم�شتقلة.

ومن بني املعادن ال�شناعية التي نعمل على درا�شتها، 

املواد املقاومة للحرارة، والبوك�شايت منخف�س 

الدرجة، وال�شيانيد، والغرافيت، واحلجر اجلريي 

اخلال�س ملنتجات كربونات الكال�شيوم االأر�شية، 

وكربونات الكال�شيوم املرت�شبة، وخاما البوتا�س 

واحلديد.

�لنمو �مل�ستد�م

تتمثل ق�شة معادن باأكملها يف بناء م�شتقبل م�شتدام 

واآمن. وقد كان بناء القدرة واملرونة يف اأعمالنا اأحد 

املو�شوعات الرئي�شية لعام ٢٠١٤م.

ففي نظرة معادن نحو امل�شتقبل، تتطور اال�شرتاتيجية 

وتتما�شى مع التغيريات التي ت�شهدها ال�شوق ملوا�شلة 

النمو، وحتقيق القيمة الق�شوى الأ�شول ال�شركة، والقيام 

باأن�شب اال�شتثمارات يف �شبيل حتقيق هذا الهدف.

وبالتايل، فاإن تركيز معادن اال�شرتاتيجي يف عام 

٢٠١٥م �شين�شب على اأربعة حماور هي: التميز يف 

الت�شغيل، والت�شويق واملبيعات، واال�شتك�شاف والنمو؛ 

وبناء القدرات.

وهذا يعني اأن تكون االإنتاجية والكفاءة وتخفي�س 

التكلفة جزءًا من ن�شيج ال�شركة، وحتقيق اأف�شل معايري 

اال�شتدامة وامل�شاريع اال�شتثمارية من حيث وقت التنفيذ 

وامليزانية، وا�شتمرار متيز عمل فرق اال�شتك�شاف ل�شمان 

م�شتقبل ال�شركة على املدى الطويل، وتطوير خطوط 

االإنتاج مل�شاريع عالية اجلودة ومتطورة، وموا�شلة تطوير 

قدرات موظفي ال�شركة عن طريق اال�شتثمار يف الكوادر، 

واإظهار معادن ك�شركة تت�شم بالكفاءة واالأداء املتميز، 

مما يعني اأي�شًا حت�شني املبيعات والت�شويق، واال�شتجابة 

لتقلبات ال�شوق، وفتح اأ�شواق جديدة، وحتقيق الربحية 

واحلفاظ عليها.

وتفتخر معادن باإجناز الكثري يف غ�شون فرتة زمنية 

ق�شرية ن�شبيًا، ومع اأن معادن �شركة ال تزال يف مقتبل 

عمرها، اإال اأن ما مييز ال�شركة هو اأنها قائمة على كوادر 

يافعة وموؤهلة، جتني ثمار ا�شرتاتيجية ا�شتثمارية تت�شم 

بُبعد النظر.

  

»بعد الت�شغيل الكامل، 

�شتكون �شركة معادن 

لالأملنيوم قادرة 

على اإنتاج اأملنيوم 

اقت�شادي هو االأقل 

كلفًة يف العامل«

٢

3
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وقد ا�شتثمرت ال�شركة يف موظفيها واأ�شولها لدرجة 

اأنها اأ�شبحت االآن اإحدى اأ�شرع �شركات التعدين منوًا يف 

العامل. وعلى مدار العقد املا�شي، ات�شعت قاعدة املوظفني 

لت�شبح ٦١٤٩ موظفًا بداًل من ٨٠٠ موظف، وزادت اأ�شول 

ال�شركة ١١ �شعفًا، وت�شاعف حجم العوائد ٢٥ مرة.

كما تفتخر معادن با�شتعدادها الكامل ملرحلة تالية من 

تطورها، انطالقًا من االأ�ش�س ال�شلبة التي تقف عليها، 

كم�شاهمتها يف حتقيق االزدهار االقت�شادي للمملكة، 

وتوفري فر�س عمل لل�شعوديني، ودعم املجتمعات التي 

تعمل يف اأو�شاطها، وحتقيق عائد مالئم للم�شتثمرين يف 

امل�شتقبل.

١. خط االإنتاج يف راأ�س 
اخلري

 %٢٤

النمو يف اإجمايل 

املوجودات عام 

٢٠١٤م
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. فر�ص �لنمو �لقوية

. مرتكز�ت جذ�بة طويلة �لأجل

. تنوع �لمنتجات

. قاعدة مو�رد معدنية كبرى

. �إنتاج �لمعادن بتكلفة مناف�سة

. بنية تحتية �سلبة

. �سركاء متميزون في م�ساريع م�ستركة

. تعاون تام بين �لأق�سام

. فريق �إد�رة يتمتع بخبرة كبيرة

ومن �أهم نقاط �لقوة و�ملز�يا 

�لتناف�سية �لتي تتمتع بها �ل�سركة:
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�ملبيعات باملليون ريال

٢٠١٤

٢٠١٣

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

٠٠٠

الذهب ومعادن االأ�شا�ساالأملنيومالفو�شفات

٥.٥77

4.3٢٢4.498

١.٠١٥
7١٥7٠9

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

الفو�شفات

االأملنيوم

الذهب ومعادن االأ�شا�س

املعادن ال�شناعية

�لنمو يف �لقوى �لعاملةمبيعات عام ٢٠١4 باملليون ريال

١76

٥.٥77

7١٥

3٠٢٠

4366

٥763

6١49

4.498

اإطاللة على معادن
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د 

الريا�س

وعد ال�شمال

اجلالميد

 مدينة راأ�س اخلري 

ال�شناعية

املقر الرئي�شي ملعادن

مهد الذهب

احلجار

جبل �شايد

م�شنع املغنيزيا الكاوية املتكل�شة ال�شخيربات

الزبرية البعيثة

الغزالة

الدويحي

االأمار

ال�شوق

بلغة

�لنمو يف �ملوجود�ت بالبليون ريال

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤

34.7
43.6

٥٥.١
64.٠

84.٥

مو�قع معادن

الذهب

قائم

حتت التطوير

النحا�س

�شكة احلديد

الفو�شفات

منجم

م�شنع اإنتاج

اإنتاج االأملنيوم

االأملنيوم

منجم البوك�شايت

حتت التطوير

 املعادن ال�شناعية

املغنيزيا الكاوية

منجم املغنيزايت

الكاولني والبوك�شايت منخف�س الدرجة
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املوقع قبل ا�شتغالله

البنية التحتية يف راأ�س 

اخلري ت�شمل اأكرب حمطة 

حتلية للمياه من نوعها يف 

العامل، و�شكة حديدية لنقل 

البوك�شايت والفو�شفات

٢٠٠٥

٢٠١٠

التقدم الذي �شهدته مدينة راأ�س اخلري اأ�شهم 

يف تطويرها اقت�شاديًا واإن�شائيًا
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ت�شييد ميناء يف املياه العميقة 

يربط مدينة راأ�س اخلري 

باالأ�شواق العاملية

٢٠١١

�شاهمت مدينة راأ�س اخلري 

يف توفري ٣٠ األف فر�شة 

عمل، كما ت�شاهم يف ٢-٣%  

يف الناجت املحلي االإجمايل 

غري النفطي، وعملت على 

حتفيز ال�شناعات التحويلية 

اجلديدة

٢٠١٤
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٠١ متابعة عملية معالجة 

الألمنيوم في راأ�س الخير



توؤمن �شركة معادن باأن القيم اجلوهرية التي 

تتمثل يف النزاهة، والعناية، والعمل اجلماعي، 

وامللكية وامل�شوؤولية تلعب دورًا كبريًا يف حتقيق 

نتائج ناجحة. ويف كل خطوة على الطريق 

ال�شحيح، تعزز معادن قيمها، لي�س فقط 

لعمالئها، واإمنا ملوظفيها واأ�شحاب امل�شلحة، 

وامل�شاهمني اأي�شًا.

تعزيز القيم
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اأن تكون �شركة تعدين على م�شتوى عاملي

ريادة التنمية الفعالة لقطاع التعدين كركيزة ثالثة لل�شناعة ال�شعودية من خالل اعتماد اأف�شل املمار�شات العاملية 

وذلك لتعظيم قيمة الرثوات املعدنية لأ�شحاب امل�شالح

ال�شدق والنزاهة 

وتطبيق اأعلى املعايري 

الأخالقية يف عالقاتنا مع 

جميع اأ�شحاب امل�شلحة.

العناية والإن�شاف 

امل�شتدامان ملوظفينا 

وللبيئة وللمجتمعات التي 

نعمل بها.

التوا�شل والتعاون على 

كافة م�شتويات ال�شركة، 

ومع �شركائنا لتحقيق 

النجاح.

حتمل امل�شوؤولية وامللكية 

الفردية لتحقيق نتائج 

عالية اجلودة لأهدافنا 

امل�شرتكة. 

العمل اجلماعيالعنايةالنزاهة امللكية وامل�شوؤولية

الروؤية

الر�شالة

القيم اجلوهرية
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تعزيز القيم



�شجلت معادن منوًا حقيقيًا خالل عام ٢٠١٤م على الرغم 

من الرتاجع الكبري الذي �شهدته معظم �شركات التعدين 

العاملية الكربى.

ويعد هذا الإجناز خري دليل على م�شرية ال�شركة الناجحة 

يف تطورها من �شركة قائمة التاأ�شي�س مل�شاريع �شناعية 

اإىل �شركة �شناعية منتجة؛ فبالإ�شافة اإىل ما حتقق من 

جناحات على م�شتوى التطوير، كان عام ٢٠١٤م عامًا 

م�شجعًا على م�شتوى الأداء املايل؛ فزيادة املبيعات، وارتفاع 

اأ�شعار جمموعة من املنتجات، بالإ�شافة اإىل اإدارة التكاليف 

والنفقات بفعالية، اأدت اإىل حتقيق زيادة ملحوظة يف العائد 

الت�شغيلي.

خت منذ  وقد بات وا�شحًا اأن ال�شتثمارات التي �شُ

 يف العمليات 
ٍ
تاأ�شي�س ال�شركة، ترتجم حاليًا اإىل تقدم

الت�شغيلية واملالية، وبف�شل الرتكيز على التميز يف عمليات 

الإنتاج والت�شويق وال�شتك�شاف وبناء القدرات، متكنا 

-وهلل احلمد- من حتقيق قيمة م�شافة جلميع �شركائنا، 

وكذلك حتقيق فوائد للمجتمعات املحلية يف املناطق 

التي نعمل فيها، ف�شاًل عن تعزيز املكانة القت�شادية 

وال�شرتاتيجية.

لقد حققنا تقدمًا كبريًا، ول يزال لدينا الكثري لنقدمه.

اال�ستثمارات ت�سيف قيمة للم�ساهمني

ومبا اأن الأملنيوم يعد اأحد املعادن متعددة ال�شتعمالت يف 

العامل؛ فقد �شكل عالمة بارزة على مدى التطور والتقدم 

الذي حققته معادن؛ فمع ا�شتكمال م�شروع الألومينا؛ 

ا�شتطاعت معادن حتقيق روؤيتها املتمثلة يف اإنتاج علب 

م�شروبات �شعودية من ال�شخر ال�شعودي. ويف �شهر مايو 

بداأ منجم البعيثة الواقع يف قلب اململكة اأول اإنتاجه من 

البوك�شايت؛ وتال ذلك ب�شهر اإنتاج اأول األواح �شفائح 

اأملنيوم ل�شتخدامها يف �شناعة علب امل�شروبات يف م�شنع 

الدرفلة مبدينة راأ�س اخلري ال�شناعية، ويف �شهر دي�شمرب 

اأنتجت م�شفاتنا اأول األومينا من البوك�شايت ال�شعودي. 

وو�شل اإنتاج امل�شهر التابع لنا اإىل كامل طاقته 

الإنتاجية يف يوليو. ويف نوفمرب بداأ اأول اإنتاٍج لنا من 

من�شاآتنا لإعادة تدوير علب امل�شروبات امل�شتعملة.

 ولقد بلغنا م�شتوى العاملية من حيث كفاءة الت�شغيل، كما 

اأن جممع م�شانعنا املتكاملة بلغ العاملية من حيث احلجم، 

خ�شو�شًا بعد دخول م�شفاتنا التي متيزت بفعاليتها 

وكفاءتها العالية حيز العمل هذا العام؛ ما حقق لأعمالنا يف 

جمال �شناعة الأملنيوم قدرًا من املرونة والتقدم التقني.

وحقق قطاع الفو�شفات يف عام ٢٠١٤م زيادة يف الإنتاج 

والعوائد جتاوزت بكثري ما حققته ال�شركة يف العام 

ال�شابق؛ فقد �شاعفت �شركة معادن للفو�شفات جهودها 

للو�شول اإىل طاقتها الإنتاجية امل�شتهدفة. 

كما �شكل حت�شن م�شتويات الإنتاج، وح�شن اإدارة 

النفقات، وال�شتفادة من التكاليف الثابتة وتخفي�س 

تكاليف الإنتاج، يف حني عزز الأداء اجليد لق�شم 

املبيعات والت�شويق من و�شولنا اإىل اأ�شواق جديدة، ودعم 

نتائجنا املالية. وبف�شل من اهلل دخلت معادن بجدارة 

ثماين اأ�شواق عاملية جديدة. كما نتوقع بحلول عام 

٢٠١٦م اإنتاج املزيد من الفو�شفات من م�شروع مدينة 

وعد ال�شمال؛ لتتبواأ ال�شركة بذلك مكانتها يف طليعة 

ال�شركات املنتجة للفو�شفات يف العامل. كما اأن التقدم 

يف م�شروع وعد ال�شمال م�شجع، و�شيتم النتهاء منه - 

اإن �شاء اهلل - يف موعده املحدد اأواخر العام ٢٠١٦م.

ويف قطاع املعادن النفي�شة والأ�شا�س، اأنتجت معادن 

١53 األف اأوقية من الذهب خالل عام ٢٠١٤م، بزيادة ٢٠ 

األف اأوقية تقريبًا عن العام ال�شابق؛ وذلك بف�شل اإ�شافة 

منجم ال�شوق الذي دخل حيز العمل يف �شهر مار�س 

٢٠١٤م، والذي �شاهم اإنتاجه يف رفع عوائد ال�شركة يف 

قطاع الذهب بن�شبة ١٠% لت�شل اإىل )7٢ مليون ريال 

�شعودي(، على الرغم من النخفا�س الذي �شهدته اأ�شعار 

الذهب يف الأ�شواق العاملية. ومي�شي العمل قدمًا لتطوير 

منجم الدويحي الذي يعد من اأكرب مناجمنا.

حتقيق القيمة امل�شافة ل�شركائنا
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كما متكنا يف معادن من الوفاء بالتزامنا مبنهج 

تنويع ال�شتثمارات من خالل الدخول يف �شوق النحا�س 

بعد ا�شتحواذنا على منجم جبل �شايد بال�شراكة مع 

�شركة باريك للذهب، والذي �شيبداأ العمل يف ٢٠١5م 

بطاقة اإنتاجية ت�شل اإىل 5١ األف طن يف العام، وفقًا 

للتقديرات احلالية للمنجم الذي يبلغ عمره الفرتا�شي 

١5 عامًا، وميكن متديده مع تو�شع جهود ال�شتك�شاف.

معادن والتنمية ال�ساملة

ت�شعى معادن دائمًا اإىل اللتزام بتوفري فر�س عمل 

ومنافع حقيقية للمجتمعات التي تعمل يف اأو�شاطها 

بقدر ما ت�شتطيع. و�شهد عام ٢٠١٤م اإ�شدار اأول 

ن تفا�شيل عن كيفية عمل  تقرير ا�شتدامة ت�شمَّ

ال�شركة مع املجتمعات املحلية يف خمتلف مناطق 

عملها؛ من اأجل �شمان فهم متطلباتهم، وتلبية 

احتياجاتهم.

ويف هذا الإطار، ومن اأجل امل�شاهمة يف دعم 

القت�شادات املحلية يف كل اأنحاء اململكة؛ تعطي ال�شركة 

الأولوية للم�شرتيات املحلية. وبلغت قيمة عقود التوريد 

املحلية 7.9 مليار ريال �شعودي يف عام ٢٠١٤م متثل %78 

من جممل امل�شرتيات، مقارنة بـ5.٤ مليار ريال �شعودي 

متثل ٦7% يف عام ٢٠١3م.

وتعمل ال�شركة على تنفيذ ا�شرتاتيجيات التنمية من 

خالل جمال العقود وامل�شرتيات، واإدراجها يف جميع 

عقود ال�شركة، والتي تت�شمن تدريب وتاأهيل ال�شباب من 

اأبناء املنطقة للعمل يف م�شاريع ال�شركة من خالل اإلزام 

جميع املقاولني بتخ�شي�س ن�شبة من الوظائف لل�شباب 

من اأبناء املنطقة بحيث ل تقل ن�شبة ال�شعودة منهم 

عن ١٢%، وكذلك اإلزام املقاولني بتخ�شي�س ن�شبة من 

عقودهم لتاأمينها من قبل مقاولني وموردين حمليني من 

املنطقة بحيث ُيلزم املقاولون باإنفاق ن�شبة ل تقل عن 

١٠% من قيمة العقد ل�شراء م�شتلزمات وخدمات من 

ال�شوق املحلية باملنطقة؛ حيث اأن من املتوقع ا�شتثمار 

نحو ملياري ريال يف عقود واإمدادات حملية بـ)وعد 

ال�شمال(. 

كما يعترب التعليم والتدريب من اأهم الربامج التي 

تنفذها معادن يف جمال التطوير املجتمعي. و�شي�شهد عام 

٢٠١5م تخريج اأول جمموعة من املعهد ال�شعودي التقني 

للتعدين يف عرعر، والذين بلغ عددهم ١٦٠ متدربًا. 

وتاأكيدًا للتزام معادن بخدمة املجتمعات املحلية؛ فقد 

�شكل اأبناء املناطق القريبة من مناجمنا ما ن�شبته %83 

من اخلريجني الذين يتم تعيينهم للعمل يف �شركة معادن.

القيمة اال�سرتاتيجية للمملكة

تتوىل معادن تطوير قطاع التعدين ليكون الركيزة 

الثالثة لل�شناعِة ال�شعوديِة اإىل جانِب النفِط والغاز 

والبرتوكيماويات؛ لت�شاهم يف حتقيق املزيد من الرخاء، 

وهو ما يوؤكد اأن اأهدافنا تتما�شى ب�شكل كبري مع 

ال�شرتاتيجية التنموية للمملكة، واملتمثلة يف تنويع م�شادر 

الدخل، وتوفري فر�س العمل، والتنمية ال�شاملة، وبناء 

قدرات ال�شباب ال�شعوديني. كما اأننا يف معادن نوا�شل 

امل�شاهمة الفاعلة يف ت�شييد البنى التحتية الأ�شا�شية 

الالزمة ملتطلبات النمو يف امل�شتقبل. 

ونعتز باأن جممعاتنا ال�شناعية يف راأ�س اخلري، وما 

يت�شمنه م�شروع امللك عبداهلل لتطوير مدينة وعد ال�شمال 

-املدينة ال�شناعية اجلديدة التي تقيمها حكومة اململكة 

بالتن�شيق مع معادن يف منطقة احلدود ال�شمالية- خري 

دليل على مدى التزامنا بالتنمية ال�شاملة على م�شتوى 

املناطق؛ فكال املوقعني خارج املراكز القت�شادية 

الرئي�شية يف الريا�س وجدة والدمام.

ويهدف م�شروع امللك عبداهلل لتطوير مدينة وعد 

ال�شمال اإىل تعزيز التنمية القت�شادية يف مناطق 

�شمال اململكة. و�شي�شم هذا املوقع مدينة وعد ال�شمال 

لل�شناعات التعدينية، وت�شعة معامل ملعاجلة الفو�شفات، 

و�شناعات داعمة، اإ�شافة اإىل جممع �شكني متكامل.

وتتيح قيادة عملية التطوير الفر�شة لنا لتطوير 

ا�شرتاتيجيات جديدة ت�شاعد على زيادة املنفعة 

القت�شادية للمجتمعات املحلية على م�شتوى جميع 

اأعمالنا.

كما �شيكون املجمع حمفزًا لتطوير �شناعات حتويلية 

جديدة، وي�شهم يف ا�شتقطاب خربات تقنية جديدة 

للمملكة، ابتداًء من م�شنع حت�شني ال�شخور، ومرورًا 

بامل�شفاة ثم امل�شهر، وحتى م�شنع الدرفلة.

و�شيت�شمن هذا التقرير ال�شنوي الكثري من الأمثلة 

على كيفية تغلبنا على التحديات؛ من اأجل حتقيق 

ال�شرتاتيجيات املهمة، وتنفيذ مراحل العمليات 

الت�شغيلية. 

وكما هو احلال مع اأي �شركة تطمح اإىل الو�شول 

للعاملية، فال ميكننا النجاح اإل بجهود وم�شاعدة موظفينا؛ 

لذا، ي�شرين اأن اأعلن اأن 9٠% من املوظفني الذين �شاركوا 

يف اآخر ا�شتبيان اأجرته ال�شركة اأعربوا عن فخرهم 

بالعمل لدى معادن؛ فهم من اأ�شباب جناحنا؛ فلكل 

زمالئنا خال�س ال�شكر والتقدير على التزامهم وجهودهم 

يف حتقيق النمو امل�شتدام.

املهند�س/ خالد بن �سالح املديفر

الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني
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�شهد عام ٢٠١٤م حتقيق العديد من الإجنازات على 

م�شتوى جميع قطاعات معادن؛ ما عزز من تطلعات 

ال�شركة يف لعب دور فاعل ي�شهم يف دعم قطاع الت�شنيع 

ال�شعودي ودفع عجلة التنمية لرفد القت�شاد الوطني، 

وتنويع م�شادر الدخل، مع اللتزام ب�شيا�شات ال�شتدامة 

وممار�شاتها، ما يعزز من تطلعاتها يف الو�شول اإىل 

امل�شتوى العاملي الذي تطمح اإليه يف جمال ال�شناعات 

التعدينية.

وتويل ال�شركة اأهمية ق�شوى لتطوير راأ�س املال 

الب�شري، ب�شفته العن�شر الأ�شا�س يف منظومتها 

ال�شناعية، اإذ تنظر ملوظفيها على اأنهم ثروتها احلقيقية، 

الذين يدعمون خطواتها الثابتة نحو تنفيذ ا�شرتاتيجيتها 

لعام ٢٠٢٢م، باعتبارهم �شركاء النجاح الذين يتطور 

بهم الأداء، فوفرت يف �شبيل ذلك اأف�شل املمار�شات 

لتكون ال�شركة اخليار الأف�شل للموظفني، مع الرتكيز 

ب�شكل اأ�شا�شي على ا�شتقطاب الكوادر الوطنية املوؤهلة 

واملحافظة عليها، وتكوين فريق مميز قادر على تنفيذ 

م�شاريع ال�شركة بكفاءة عالية يف كافة مراحلها، بدءًا 

من ال�شتك�شاف والتنقيب والت�شغيل، ومرورًا مبراحل 

املعاجلة، وو�شوًل اإىل مرحلة الإنتاج التجاري والت�شويق.

ففي جمال املوارد الب�شرية، اعتمدت معادن برناجمًا 

�شاماًل للمكافاآت والتدريب والتطور الوظيفي، يهدف 

للحد من هجرة الكفاءات اإىل خارج ال�شركة، كما 

وا�شلت جهودها يف توفري بيئة عمل مريحة حتافظ على 

خ�شو�شية املوظفني العاملني يف م�شاريعها لت�شهيل اأداء 

اأعمالهم اليومية، توفر عدد من املزايا لهم مثل ال�شكن، 

والنقل من املواقع واإليها، وقرى �شكنية ت�شتمل على 

عدد من املرافق الريا�شية، واملطاعم الراقية واملرافق 

الرتفيهية. ويف الوقت ذاته �شاهمت معادن يف متكني 

موظفيها يف كافة ال�شركات التابعة لها من متلك منازل 

خا�شة بهم، عرب برنامج متلك املنازل الذي تتحمل فيه 

ال�شركة تكلفة متويل القرو�س ال�شكنية.

كما ُتعنى ال�شركة بربامج التدريب على راأ�س العمل، 

فعلى �شبيل املثال اأجرت اأكادميية اإتقان ٦١ دورة خالل 

عام ٢٠١٤م، ا�شتفاد منها ٤٢٢ موظفًا، و�شملت هذه 

الدورات درو�شًا يف ال�شلوكيات الإدارية والقيادية، و�شقل 

مهارات املوظفني يف احلقول املختلفة؛ اإميانًا من معادن 

باأن الفريق القوي يقدم نتائج مالية قوية.

اأما يف جمال ال�شحة وال�شالمة، فتتبع معادن اأنظمة 

ولوائح �شارمة ومت�شددة يف اأحكامها، �شاهمت هذا العام  

يف حت�شن )معدل تكرار اإ�شابات الوقت املهدر( يف كافة 

املن�شاآت اإىل ٠.٠٤ بعد اأن كان ٠.٠5 يف عام ٢٠١3م، 

فيما مل يكن هناك اأي اإ�شابات مميتة -وهلل احلمد-.

وحققت معادن خم�شة ماليني و�شتة ماليني �شاعة عمل 

دون اإ�شابات يف الفو�شفات والأملنيوم على التوايل.

ففي عام ٢٠١٤م، �شجل موؤ�شر الأداء البيئي الذي 

اأطلقته ال�شركة عام ٢٠١٠م م�شتوى 95.9%، بعد قيا�س 

م�شتويات اللتزام والأداء، وتوعية املوظفني وتدريبهم 

على مواقع ال�شركة كافة، حيث تهدف معادن اإىل اأن 

ت�شجل ١٠٠% يف موؤ�شر الأداء البيئي، وتطبيق ممار�شات 

ال�شتدامة يف كافة مواقع معادن.

كما كانت ممار�شات ال�شتدامة بدورها دائمة احل�شور 

١. التعدين ال�شطحي في البعيثة

2. اجتماع لفريق العمل ومدير 

منجم البعيثة

3. فح�س العينات في المختبر

�شفر 

الإ�شابات املميتة عام 

٢٠١٤م

�شركاء النجاح

١

28 | التقرير ال�شنوي ٢٠١٤ | معادن



يف كافة م�شاريع ال�شركة؛ فقد ا�شتطاع فريق معادن 

ابتكار حلول عملية ت�شكل مرحلة جديدة يف م�شريتها نحو 

ال�شتدامة، تهدف اإىل حت�شني كفاءة ا�شتهالك الطاقة 

واملياه، وال�شتغالل الأمثل للموارد املتاحة، والتخل�س من 

املواد امل�شتنفدة عرب اإعادة التدوير واملعاجلة، وتاأمني 

ا�شتدامة طويلة الأمد لالأعمال، واملوظفني، واملجتمع 

املحيط مب�شاريع ال�شركة.

وعلى م�شتوى تقنيات الأعمال، ح�ّشنت معادن اإجراءات 

 Business( العمل، حيث وفرت لوحات ذكاء الأعمال

Intelligence Dashboards( التي اأ�شهمت يف تي�شري 

اتخاذ القرارات، بناًء على املعطيات والبيانات املخزنة 

التي توفرها للمديرين، وكذلك اأمتتة الأعمال بعد اأن 

كانت جُترى يدويًا؛ مما يرفع م�شتوى الرقابة وال�شفافية، 

ويخف�س ن�شبة املخاطر واإ�شابات العمل، ويقلل من 

النفقات الت�شغيلية، ويرفع الإنتاجية والربحية.

وت�شري هذه النتائج اإىل اأن معادن ت�شري على الطريق 

ال�شحيح نحو حتقيق روؤيتها، يف اأن تكون �شركة عاملية 

امل�شتوى، مع نظرة تفاوؤلية باأن يكون العام اجلديد ٢٠١5م 

مليئًا بالإجنازات؛ اإذ تعتزم معادن خالله الدخول اإىل 

اأ�شواق جديدة، مبنتجات حتقق لها التميز يف حمك 

املناف�شة العاملية. كما تدر�س جدوى بع�س عمليات 

ال�شتحواذ والدخول يف م�شاريع اأخرى، مبا ي�شاعدها على 

تعزيز اإمكانيات منوها، ورفع قيمة اأ�شهمها.

 %95.9

ما �شجله موؤ�شر الأداء 

البيئي عام ٢٠١٤م

2

3
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اإن ا�شرتاتيجية معادن تنطلق من روؤيتها ور�شالتها وقيمها 

اجلوهرية، والتي متهد لها الطريق لكي ت�شبح �شركة 

تعدين على م�شتوى عاملي، ت�شاهم بفعالية يف بناء الركيزة 

الثالثة لل�شناعة ال�شعودية.

وخالل عام ٢٠١٤م، ركزت الإ�شرتاتيجية على 

ا�شرتجاع احلد الأق�شى من قيمة اأ�شول ال�شركة من 

خالل اإجراءات هادفة عرب اأربعة حماور هي:

- حتقيق اأعلى اإنتاج واأقل نفقات عرب التميز يف 

العمليات الت�شغيلية.

- رفع القدرات الت�شويقية.

- تكثيف ن�شاطات ال�شتك�شاف.

- ا�شتقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية وا�شتبقائهم.

ففي العمليات الت�شغيلية، ت�شعى معادن اإىل حتقيق اأعلى 

اإنتاج واأقل نفقات، حيث تهدف يف م�شاريعها ال�شتثمارية 

اإىل حتقيق اأعلى املقايي�س واأف�شل املُمار�شات العاملية يف 

ال�شالمة والبيئة والأثر الجتماعي.

كما ركزت معادن يف اإ�شرتاتيجيتها على رفع القدرات 

والكفاءات للت�شويق واملبيعات ب�شكل ُمتوا�شل وُم�شتدام، 

حيث خططت لتكثيف الن�شاطات الت�شويقية واإدارة 

التقلبات املتوقعة لل�شوق، مع املحافظة على الربحية يف 

املبيعات.

ومُيثل تكثيف ن�شاطات ال�شتك�شاف مع حتقيق اأعلى 

معدلت الدقة، اأحد اأبرز حماور ا�شرتاتيجية معادن، 

ملا له من ُم�شاهمة يف ا�شتمرارية منو اأعمال الإنتاج 

والت�شنيع التعدينية لديها. وبوجود الكثري الفر�س 

ال�شتثمارية يف ا�شتك�شاف جيولوجيا اململكة، كونها 

غري م�شتغلة ن�شبيًا، متتلك معادن رخ�س الإ�شتك�شاف 

، اإ�شافة اإىل ذلك، رخ�س 
٢

مل�شاحات تتجاوز 37،٠٠٠ كم

. كما تقّيم معادن 
٢

قيد التجديد على م�شاحة ١١،٠٠٠ كم

حاليًا موارد �شخور الفو�شفات املحتملة املتاخمة ملنجم 

اجلالميد ومنطقة اأم وعال يف منطقة احلدود ال�شمالية. 

ويوا�شل فريق معادن لال�شتك�شاف بتقييم فر�س 

ا�شتخراج النحا�س والزنك من منجم احلجار يف منطقة 

ع�شري، الذي �شبق اأن ا�شتخرجت منه ال�شركة اأك�شيد 

الذهب.

وخالل هذا العام، خطت معادن خطوة كربى جتاه 

حتقيق اأهدافها الإ�شرتاتيجية، فبالإ�شافة اإىل التفاقيات 

التي اأبرمتها ال�شركة لتطوير م�شروع الفو�شفات �شمن 

م�شروع امللك عبداهلل لتطوير مدينة وعد ال�شمال، 

اأكملت �شركة معادن لالأملنيوم م�شروعها، لإنتاج الأملنيوم 

ال�شعودي من املنجم اإىل الأ�شواق، عرب �شل�شلة من 

العمليات ال�شناعية ت�شتمل على منجم للبوك�شايت 

وم�شفاة لالألومينا وم�شهر لالأملنيوم، وم�شنع للدرفلة.

ويف جمال املعادن الثمينة مت ال�شتحواذ على ح�شة 

5٠% من منجم جبل �شايد للنحا�س ل�شركة باريك 

)Barrick Corporation( وتاأ�شي�س �شركة معادن 

وباريك للنحا�س.

وُيعد ا�شتقطاب وتطوير الكوادر الوطنية واملواهب 

ا�سرتاتيجيتنا

١. المقر الرئي�شي ل�شركة 

معادن في الريا�س
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الواعدة عنا�شر اأ�شا�س يف اإجناح ال�شرتاتيجية. وي�شري 

حتقيق هذا الهدف بكل ثقة وفقًا ملا ر�شمته معادن، حيث 

يعمل ق�شم املوارد الب�شرية واأكادميية معادن جنبًا اإىل 

جنب على ا�شتقطاب وتوظيف الكفاءات والكوادر الوطنية 

وتطويرها، واملحافظة عليها ل�شمان تراكم اخلربات 

الفنية لدى معادن و�شناعة التعدين باململكة، ودعمها 

بناء وربط اأنظمة معادن مبا ُيوجد بيئة عمل جاذبة لكافة 

العاملني يف معادن.

حماور االإ�سرتاتيجية االأربعة

ج
تا

لإن
ا

فة
كل

لت
ا

الت�شويق

ال�شتك�شاف

املنتج

ال�شعر

التوزيع

الرتويج

الكفاءات الوطنية

12

34

 
٢

37 األف كم

الرخ�س التي 

ح�شلت عليها معادن 

ل�شتك�شاف مناطق 

غري م�شتك�شفة
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تعمل معادن على تهيئة املناخ املنا�شب جلذب الأفراد 

املوؤهلني تاأهياًل منا�شبًا، وو�شع مزايا تناف�شية، منها: 

توفري ال�شكن اخلا�س للعاملني يف املناجم ومواقع ال�شركة 

لت�شهيل اأداء اأعمالهم اليومية، وكف م�شقة ال�شفر 

عليهم يوميًا من املواقع واإليها، يف ظل الظروف املناخية 

املرتبطة مبرافق التعدين والإنتاج، ووجود بع�س من�شاآت 

ال�شركة يف مناطق نائية.

ففي املناجم ومن�شاآت التعدين املنت�شرة يف خمتلف 

مناطق اململكة، توفر معادن قرى �شكنية لالآلف 

من موظفيها، ت�شم غرفًا ووحداٍت �شكنيًة منف�شلًة 

حتافظ على خ�شو�شية املوظفني، ومطعمًا يقدم 

بوفيهًا مفتوحًا جمانيًا للوجبات الثالث، يت�شمن باقة 

منوعة من اأ�شناف الأطعمة. كما ت�شتمل هذه القرى 

على مرافق ريا�شية، ومبنى لالإ�شعافات الأولية، وتوفر 

بيئة عمل مريحة مقاربة لالأجواء التفاعلية الأ�شرية؛ 

ففي مدينة راأ�س اخلري ال�شناعية يتوفر جممع �شكني 

يطلق عليه - قرية معادن ال�شكنية - يوفر م�شاكن 

خلدمة ٢٠٢٤ موظفًا من العاملني ب�شركتي معادن 

للفو�شفات ومعادن لالأملنيوم، متلكه وتديره �شركة 

معادن للبنية التحتية، وي�شتمل على مطعم و�شالة 

ريا�شية ومالعب، ومركز للت�شوق. كما وقعت ال�شركة 

عقد بناء 79٤ وحدة �شكنية يف حي املطرفية ال�شكني 

يف مدينة اجلبيل ال�شناعية، لتوفري م�شاكن عائلية 

لأ�شر موظفيها العاملني ومتليكها لهم، بكلفة ت�شل 

اإىل ١.٢ مليار ريال، و�شيتم توزيع ١١9 وحدة منها يف 

بداية عام ٢٠١5م، 

جتهيز البنية التحتية

١. القرية ال�شكنية في منجم 

الأمار

2. القرية ال�شكنية في مدينة 

راأ�س الخير

3. مهند�شون في الميدان

4. مختبر تحليل العينات

 ٢.٠٢٤

موظفًا يقطنون قرية 

معادن ال�شكنية

١

2
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موظفو معادن عام 2٠١4م

اال�ستقطاب 

توؤمن معادن اأن راأ�س املال الب�شري هو الرثوة احلقيقية 

التي قامت عليها ا�شرتاتيجيتها، حيث توا�شل ال�شركة 

خطتها يف ا�شتقطاب موظفني موؤهلني تاأهياًل عاليًا، 

وتوفري احلوافز املنا�شبة ل�شتبقائهم على املدى الطويل؛ 

مما يعود بالفائدة على ال�شركة يف زيادة الإنتاج، وحتقيق 

منو مطرد يف كل م�شاريعها. كما و�شعت اإدارة املوارد 

الب�شرية �شلمًا وظيفيًا وا�شح امل�شارات، ُبني على تقييم 

اأداء املوظفني خالل العام، وخططًا لتطوير اأدائهم، 

واإيجاد جيل متعلم يعي ثقافة ومفاهيم �شناعة التعدين.

ووا�شلت اإدارة املوارد الب�شرية خالل عام ٢٠١٤م 

جهودها يف توفري اأف�شل ال�شبل واملمار�شات؛ لتكون 

معادن خيار العمل املف�شل للموظفني، مع الرتكيز ب�شكل 

اأ�شا�شي على ال�شتمرار يف ا�شتقطاب الكوادر الوطنية 

املوؤهلة واملحافظة عليها؛ اإميانًا من ال�شركة باأهمية اإعداد 

فريق قوي قادر على تنفيذ م�شاريع ال�شركة وت�شغيلها 

بكفاءة عالية يف كل مراحلها؛ حيث ت�شم ال�شركة فريقًا 

من الإداريني وكبار امل�شوؤولني ميلكون خربات وا�شعة يف 

جمال التعدين، ومهارات عالية يف الإدارة، واجليولوجيا، 

والهند�شة واملحا�شبة. كما مت الرتكيز يف عام ٢٠١٤م على 

م�شروع وعد ال�شمال باإجناز كل اخلطط الوظيفية التي 

ت�شاعد امل�شروع على ا�شتقطاب اأف�شل الكفاءات بال�شرعة 

املمكنة.

تهيئة املوظفني اجلدد

لقد قامت معادن باعتماد �شيا�شات واإجراءات موحدة 

بخ�شو�س عمليات الختيار والتعيني، وكذلك برامج تهيئة 

للموظفني اجلدد، حيث مت ت�شمينها يف دليل التوظيف، 

بالإ�شافة اإىل التدريب العملي على تلك ال�شيا�شات 

وتوحيد تطبيقها يف كل �شركات معادن من قبل موظفي 

املوارد الب�شرية؛ مما كان له الأثر الوا�شح يف حت�شني 

عملية التوظيف، واخت�شار الوقت الالزم لتهيئة املوظف 

ب�شكل فعال، عرب تعريفه بال�شيا�شات والإجراءات املتبعة 

يف ال�شركة وقيمها املهنية. واإ�شافة اإىل ذلك، فاإنه يتم 

موظفونا

3

4
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ن�سبة القوة العاملة الوطنية )ال�سعودة( عام 2٠١4م

معادن*

الأملنيوم

الفو�شفات

الذهب ومعادن الأ�شا�س

وعد ال�شمال

االإجمايل**

ال�شعوديون

غري ال�شعوديني

537

١٦58

9٤٠

٦٢3

5٦

387١

٢٤٦

١١٢7

5٢9

٤58

٢

2278

* ت�شمل: املقر الرئي�شي + معادن ال�شناعية + البنية التحتية.

** ت�شمل املوظفني واملتدربني.

تعريف املوظف بطبيعة عمل ومهام �شركات معادن 

املختلفة، كما تتم متابعة احتياجات املوظف، �شواًء على 

ال�شعيد ال�شخ�شي اأو املهني؛ مما ي�شهل عليه الندماج 

يف اأجواء ال�شركة وفهم اآليات العمل، والتوا�شل مع بقية 

اأع�شاء فريق العمل، كما يرفع من اإنتاجية وفاعلية 

املوظف يف فرتة زمنية ق�شرية.

واأولت ال�شركة اهتمامًا كبريًا ملتطلبات الأمن وال�شالمة 

واملحافظة على البيئة، من خالل الرتكيز ب�شكل دائم على 

اأهمية هذه اجلوانب يف اإيجاد بيئة عمل اآمنة و�شحية. 

التعوي�سات والتحفيز واإجراءات العمل

متا�شيًا مع املمار�شات العاملية احلديثة التي ترى اأن 

التعوي�س املايل لي�س العامل الوحيد لتحقيق الندماج 

والتحفيز للموظفني، اعتمدت معادن برنامج املكافاآت 

ال�شاملة الذي ي�شاهم يف رفع م�شتوى اأداء املوظف، 

مع الأخذ بالعتبار طبيعة وتنوع الأعمال، ف�شاًل عن 

التحديات اجلغرافية التي تواجه معادن، اإىل جانب النظر 

يف املكافاآت غري امللمو�شة مثل حتقيق التوازن بني العمل 

واحلياة الجتماعية، وفر�س التطور الوظيفي، والتعلم 

والتطوير للموظفني، حيث اإن الهدف الأ�شا�شي من اإن�شاء  

برنامج املكافاآت ال�شاملة هو تعزيز ا�شم معادن كخيار 

العمل املف�شل للموظف.

وخالل عام ٢٠١٤م، وا�شلت ال�شركة تفعيل عدد من 

الإجراءات الإدارية اخلا�شة باملوظف اإلكرتونيًا؛ اإذ اأ�شبح 

املوظف قادرًا على الدخول اإىل نظام املوارد الب�شرية 

واإمتام ما يود اإجراوؤه ب�شكل مبا�شر؛ مما اأدى اإىل تقلي�س 

اأوقات اإنهاء املعامالت ال�شخ�شية، وزيادة معدل ر�شا 

املوظفني.

التدريب والتعلم وال�سعودة

اعتمدت معادن برناجمًا �شاماًل ي�شمل فر�شًا للتعلم 

والتطور الوظيفي، ومن املوؤمل اأن ي�شاهم هذا الربنامج 

يف ا�شتبقاء الكفاءات والكوادر املدربة على املدى الطويل.

عت ال�شركة قاعدة القوى العاملة ال�شعودية،  كما و�شَّ

ونفذت برامج للتوظيف بعد اجتياز التدريب ب�شقيه 

النظري والعملي يف الف�شول التعليمية؛ ا�شتمرارًا 

جلهودها يف ال�شتفادة من القوى العاملة الوطنية، 

وانطالقًا من امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركة؛ حتى اأ�شبح 

املوظفون ال�شعوديون احلاليون ي�شكلون ن�شبة 5.٦٤% 

من اإجمايل فريق عمل ال�شركة، حيث ان�شم ملعادن هذا 

العام 9٢١ موظفًا؛ لي�شبح اإجمايل موظفي معادن ٦١٤9 

موظفًا ومتدربًا من جن�شيات خمتلفة، بعد اأن كانوا 9٠5 

موظفني عام ٢٠٠8م، مع خطة م�شتقبلية ل�شم املزيد من 

املوظفني املدربني؛ لي�شبح اإجمايل القوى العاملة نحو ١3 

األف موظف بحلول عام ٢٠٢٢م.

وخالل عام ٢٠١٤م، وا�شل برنامج التطوير املهني 

خلريجي اجلامعات عمله، وهو عبارة عن حملة تهدف 

اإىل دعم جهود معادن يف جمال ال�شعودة وتطوير مفهوم 

%١٠ ٢٠%٠%3٤٠%٠%5٦٠%٠%7٠%8٠%9١٠٠%٠
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التعدين. ويتاألف الربنامج من التعليم النظري والتفاعلي، 

وقد جنح يف تدريب وتوظيف ١5٦ �شابًا يف تخ�ش�شات 

خمتلفة منذ تاأ�شي�شه عام ٢٠١٢م، غالبيتهم من 

املهند�شني حديثي التخرج.

التدريب التقني

قامت ال�شركة -ب�شراكة ا�شرتاتيجية مع املوؤ�ش�شة العامة 

للتدريب املهني والتقني- من خالل اإن�شاء املعهد ال�شعودي 

التقني للتعدين؛ للم�شاهمة يف بناء �شناعة التعدين يف 

اململكة، وبداأ العمل به يف �شبتمرب ٢٠١٢م، بالتعاون مع 

جامعة ميزوري الأمريكية للعلوم والتقنية كم�شغل تقني 

للمعهد، ومت تدريب نحو ٤8٤ متدربًا حتى نهاية العام 

التدريبي ٢٠١٤م. 

وقد مت تزويد املعهد باأحدث التقنيات للم�شاهمة يف 

تاأهيل املتدرب، ليكون على م�شتوى عاٍل من املهنية خلدمة 

وتطوير �شناعة التعدين يف اململكة، وا�شتفادت ال�شركة اأو 

ال�شركات الأخرى العاملة يف املجال ذاته من خمرجاته 

على ح�شب احلاجة.

كما وا�شل برنامج »مبادرة« الذي ينفذ بال�شراكة 

مع الهيئة امللكية للجبيل وينبع، تاأهيل اأبناء املناطق 

ال�شمالية من خريجي الثانوية العامة، ويهدف الربنامج 

اإىل تزويد اخلريجني مبهارات اللغة الإجنليزية واملهارات 

الأ�شا�شية يف قواعد الأمن وال�شالمة، ومدة الربنامج عام 

تدريبي كامل، وينفذ يف معاهد الهيئة امللكية يف مدينتي 

اجلبيل وينبع، بحيث يكون املتدربون يف نهاية الربنامج 

على ا�شتعداد لالن�شمام اإىل برامج تدريبية توؤهلهم 

للح�شول على الدبلوم الفني يف املعاهد املتخ�ش�شة، اأو 

العمل يف م�شاريع ال�شركة املختلفة يف منطقة احلدود 

ال�شمالية، مثل م�شروع وعد ال�شمال، اأو اإكمال درا�شتهم 

يف اجلامعات املحلية اأو اخلارجية. وقد بداأ الربنامج 

يف �شبتمرب ٢٠١3م، وبلغ عدد املتدربني حتى نهاية عام 

٢٠١٤م ٤7٤ متدربًا، كما قامت ال�شركة بتدريب واإعداد 

عدد من خريجي الثانوية العامة يف الربامج ال�شناعية 

الأخرى يف املعاهد املتخ�ش�شة، مثل معهد اجلبيل التقني 

الذي تدرب فيه ١٢5 متدربًا يف مدينة اجلبيل، كما تدرب 

٢٢9 متدربًا يف كلية اجلبيل ال�شناعية يف عام ٢٠١٤م.

عدد الدورات وور�س العمل التدريبية التي 

�سارك فيها موظفو معادن خالل عام 2٠١4م

الأملنيوم

2.674

معادن*

١75

الذهب ومعادن 

الأ�شا�س

867

الفو�شفات

729

ي�شمل العدد املوظفني الذين خ�شعوا لأكرث من دورة عام ٢٠١٤م، حيث اأعيد 

احت�شابهم.

* ت�شمل: املقر الرئي�شي + معادن ال�شناعية + البنية التحتية.

خريجي الثانوية العامة ال�سعوديني الذين قامت معادن بتدريبهم عام 2٠١4م

مبادرة

474

3.5 مليون ريال

املعهد ال�شعودي التقني 

للتعدين 

484

5٠ مليون ريال

معهد اجلبيل التقني 

١25

١2.8 مليون ريال

كلية اجلبيل ال�شناعية

229

3٠.2 مليون ريال
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برنامج متلك املنازل

و�شعت معادن برناجمًا لتملك املنازل، بالتفاق مع 

اإحدى املوؤ�ش�شات املالية لتاأمني القرو�س ال�شكنية، وفيه 

يتحمل املوظف اأ�شل مبلغ القر�س، وتتحمل ال�شركة كل 

امل�شاريف الإدارية الأخرى. وقد بلغ اإجمايل القرو�س 

املمنوحة للموظفني املوؤهلني حتى 3١ دي�شمرب ٢٠١٤م 

نحو ٦٤ مليون ريال، كما وقعت ال�شركة عقد بناء 79٤ 

وحدة �شكنية يف حي املطرفية يف مدينة اجلبيل ال�شناعية 

لتمليكها ملوظفيها العاملني يف راأ�س اخلري، و�شيتم البدء 

يف توزيع هذه الوحدات يف عام ٢٠١5م.

خطة االدخار

ا�شتمرت معادن يف برناجمها »خطة ادخار« ملوظفي 

ال�شركة ال�شعوديني، وي�شاهم فيه املوظف بح�شة اختيارية 

ثابتة من راتبه ال�شهري، وبدورها ت�شاهم ال�شركة بح�شة 

ن�شبية مل�شلحة املوظف، بحيث يجري اإجمايل املبلغ 

امل�شتثمر ل�شالح املوظف، وفقًا ل�شروط معينة. وقد بلغت 

م�شاهمة املوظفني يف الربنامج حتى نهاية عام ٢٠١٤م 

نحو 3١ مليون ريال، فيما بلغت م�شاهمة ال�شركة ١٦ 

مليونًا.

 
مليون ريال

 ١٦

م�شاهمة معادن يف 

خطة الدخار

١
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تعمل معادن على تعزيز ال�شتدامة وحتقيقها اأينما 

كانت، �شواًء يف م�شادر الدخل، اأو توفري فر�س وظيفية 

ذات قيمة عالية، اإىل جانب اإحداث اأثر اإيجابي يف حياة 

املجتمعات التي تقع بالقرب من عملياتها؛ اإذ ت�شعى 

اإىل اإيجاد قيم دائمة ذات اأبعاد اقت�شادية، وبيئية، 

واجتماعية، حت�ّشن م�شتقبل حياة الإن�شان املعي�شية، 

وت�شمن م�شتقبل الأجيال القادمة.

ويتمثل جوهر ال�شتدامة يف اللتزام باملمار�شات 

املهنية، والإبالغ عن املخالفات املحتملة اأو الفعلية، وهو 

املعيار الأ�شا�س الذي تلتزم به معادن يف كل اأعمالها، 

حيث تدعم ال�شتدامة كل ما تقوم به ال�شركة، وتعتربها 

حجر الأ�شا�س الذي ُتبنى عليه جميع ا�شرتاتيجياتها، 

وت�شّجع املقاولني باحلذو حذوها.

كما تتوا�شل جهود معادن يف ال�شتغالل الأمثل للموارد 

املتاحة، وحت�شني كفاءة ا�شتهالك الطاقة واملياه؛ مما 

يوفر املال ويزيد الطاقة الإنتاجية، بالإ�شافة اإىل 

ال�شتثمار يف اإيجاد احللول املبتكرة للق�شايا البيئية التي 

تواجه عمليات التعدين.

وتتمتع �شركة معادن، �شواًء يف مرافق التعدين 

واملعاجلة والإنتاج وال�شهر والتنقية التابعة لها، اأو 

يف مكاتبها الإدارية، بخربات كبرية، ا�شتطاعت من 

خاللها اأن تبتكر حلوًل عملية للق�شايا التي متثل حتديًا 

يف التطوير امل�شتدام، مثل: توفري م�شادر املياه، وق�شية 

التخل�س من النفايات عرب العزل، والتعبئة، والتخزين، 

واإعادة التدوير واملعاجلة، وق�شايا احل�شول على املياه، 

والتخل�س منها.

وحت�شل ال�شركة على املياه من عدد من امل�شادر 

ت�شمل: املوؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه، و�شركة املياه 

الوطنية، اإ�شافة اإىل اآبار املياه التابعة لها. وحتر�س 

�شركة معادن على ال�شتغالل الأمثل للمياه يف اأعمالها 

وتقليلها، ويعود ذلك اإىل التقنيات احلديثة املطبقة 

وال�شتخدام املر�شد. كما �شتقوم ال�شركة يف بداية عام 

٢٠١5م بت�شغيل م�شروع اأنبوب املياه املعاجلة الذي يبلغ 

طوله ٤5٠ كيلومرتًا، والذي تزود فيه �شركة املياه الوطنية 

م�شروع الدويحي وامل�شاريع امل�شتقبلية ملعادن يف حمافظة 

الطائف التابعة ملنطقة مكة املكرمة واملناطق املحيطة، 

مبياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة؛ لتمكني ال�شركة من 

تنفيذ اأعمالها، مع اإعادة تدوير املياه امل�شتخدمة يف 

عمليات التعدين لعدد من املرات لال�شتفادة الق�شوى من 

املياه وتر�شيد ا�شتخدام املياه اجلوفية.

وتعزيزًا لهذه التوجهات، �شتطلق معادن جملة يف العام 

املقبل )٢٠١5م( �شتكون ق�شايا ال�شتدامة حمورها الرئي�س.

تطبيق اأعلى املعايري البيئية

حتر�س معادن على اإجراء كل عمليات التعدين وفقًا 

للمعايري املعتمدة من الرئا�شة العامة لالأر�شاد وحماية 

البيئة واملعايري املعتمدة من الهيئة امللكية للجبيل وينبع يف 

منطقة راأ�س اخلري، والأنظمة البيئية املعمول بها عامليًا، 

ووفقًا لنظام ال�شتثمار التعديني و�شيا�شات ال�شركة. كما 

حتر�س على اأخذ الحتياطات املقرتحة حلماية البيئة 

وتطبيق التدابري الوقائية للحد من اأي نتائج �شلبية على 

البيئة.

ور�شخت معادن فكرة م�شوؤولية التعدين وا�شتدامته 

كروؤية لها. ووفقًا لهذه الروؤية؛ اأطلقت ال�شركة يف عام 

٢٠١٠م بطاقة الأداء البيئي، وموؤ�شرات الأداء الرئي�شية 

للبيئة، والتي تقي�س الأداء البيئي لكل مواقع ال�شركة 

١.  قرية راأ�س الخير ال�شكنية

2. م�شنع الألمنيوم في مدينة 

راأ�س الخير

٤5٠ كم 

طول اأنبوب املياه 

اجلديد خلدمة منجم 

الدويحي 

اال�ستدامة.. وم�شتقبل الأجيال
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�شهريًا، والتي يتم حتديثها �شنويًا ل�شمان جناح عمليات 

ال�شركة احلالية، وموا�شلة تطوير م�شاريعها الأخرى.

وي�شنف هذا املوؤ�شر النتائج وفقًا لاللتزام، والأداء، 

وتوعية املوظفني وتدريبهم. وقد �شجل املوؤ�شر خالل عام 

٢٠١٤م م�شتوى 95.9% من الأداء البيئي. كما اأجرت 

معادن يف هذا الإطار ١٤ مراجعة بيئية لتقييم الآثار 

البيئية املحتملة، واأطلقت مبادرات متنوعة للتوعية 

والتدريب، فيما مت ت�شجيل خمالفة بيئية واحدة عبارة عن 

نفايات اإن�شائية حمدودة عن طريق اأحد مقاويل �شركة 

معادن لالأملنيوم ومت تداركه.

ولأهمية العالقة مع املجتمعات املحلية املحيطة مبواقع 

م�شاريع ال�شركة؛ ت�شعى معادن ب�شفة م�شتمرة لتخفي�س 

الآثار البيئية، وال�شتثمار يف البحوث املتخ�ش�شة، 

والتقنيات واأنظمة تكنولوجيا املعلومات لقيا�س الب�شمة 

البيئية لل�شركة، وتوفري قاعدة انطالق لو�شع اأهداف من 

�شاأنها حت�شني هذه الب�شمة. 

١. محطة تحلية المياه في 

مدينة راأ�س الخير

2. المنطقة المحيطة بمدينة 

راأ�س الخير

3. مجمع الألمنويم في مدينة 

راأ�س الخير

١
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ركائز اال�ستدامة

املوظفون

%64.5

١.64ن�سبة ال�سعودة

درجة اإ�سراك 

املجتمع

2
م�ستوى 

االمتياز البيئة 
وال�سحة 
وال�سالمة

%68

اأهداف 2٠١8

امل�ستوى 3

اأهداف 2٠١8

3.5

اأهداف 2٠١8

البيئة وال�سحة املجتمع

وال�سالمة

ويف حميط منجم مهد الذهب، بددت معادن قلق 

الأهايل وال�شكان حيال نوعية الهواء والرتبة واملياه ومدى 

تلوثها جراء اأعمال التنقيب يف املنجم، وذلك بالتعاون 

مع اإمارة منطقة املدينة املنورة، واأكدت اأن الأثر البيئي 

اأقل من احلدود امل�شموح بها حمليًا وعامليًا، وذلك 

كنتيجة للدرا�شة التف�شيلية التي قامت بها مدينة امللك 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

 ١٤

مراجعة بيئية اأجريت 

عام ٢٠١٤م

3
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تويل �شركة معادن �شالمة العاملني واملن�شاآت عناية 

فائقة؛ فتعمل على تهيئة البيئة املثالية جلميع موظفيها 

ومقاوليها، واملجتمعات املحيطة؛ اإذ تتبع اأنظمة ولوائح 

�شارمة ومت�شددة يف اأحكامها، تنظم جوانب عدة يف 

م�شانع ال�شركة ومناجمها، مثل: التنقيب، وال�شتك�شاف، 

والتطوير، والإنتاج، بغية تاأمني �شالمة العاملني والبيئة، 

واملناجم واملواد امل�شتخدمة على حد �شواء.

ويف هذا الإطار، ت�شعى ال�شركة اإىل خلق بيئة عمل 

خالية من الإ�شابات، خ�شو�شًا الإ�شابات املقعدة 

والدائمة، وتتبع يف هذا اجلانب معايري )معدل تكرار 

اإ�شابات الوقت املهدر( يف كل املن�شاآت، وقد حت�شن هذا 

املعدل اإىل ٠.٠٤ بعد اأن كان ٠.٠5 يف عام ٢٠١3م. 

كما مت ت�شجيل ثالث ع�شرة اإ�شابة يف قطاع ال�شالمة 

)اإ�شابتي وقت مهدر، وثالث اإ�شابات مقيدة للعمل، 

وثماين حالت عالج طبي(، فيما مل يكن هناك -وهلل 

احلمد- اأي اإ�شابات مميتة.

وقد اأ�ش�شت معادن نظامًا لإدارة ال�شحة وال�شالمة 

املهنية يف كل عملياتها ُيعرف با�شم منظومة »داميوند«، 

والتي ت�شتخدم على نطاق وا�شع يف كل املوا�شفات 

املعيارية ملنظمة »اآيزو«، وهي عبارة عن عملية مت�شل�شلة 

ف - حتقق(. ط - افعل - ت�شرَّ حتت �شعار: )خطِّ

وقد ح�شلت كل من �شركة معادن للفو�شفات و�شركة 

معادن الذهب و�شركة املعادن ال�شناعية واملقر الرئي�شي 

لل�شركة على �شهادتي الآيزو )ISO ١٤٠٠١( ومعيار 

ال�شحة وال�شالمة املهنية )OHSAS ١8٠٠١(. ويكمن 

الهدف الرئي�شي من هذا الربنامج يف حتقيق اأهداف 

ال�شركة ال�شرتاتيجية، واحلفاظ على البيئة، وحماية 

اأ�شول ال�شركة، واإنقاذ الأرواح واحلفاظ عليها.

ويف جمال ال�شالمة املهنية، تقوم معادن مبراقبة اأداء 

�شركاتها عرب موؤ�شرات اأداء رئي�شة ثابتة، تتطلب اإجراء 

عمليات تدقيق دورية، وعمليات تفتي�س يتم مقارنة 

نتائجها باأداء املن�شاآت يف العام املا�شي، بحيث يعترب 

مديرو املناجم واملواقع م�شوؤولني عن تطبيق موؤ�شرات 

ومعايري الأداء البيئية الرئي�شية ملواقعهم. فيما تنظم 

ال�شركة دورات تدريبية للعاملني يف املواقع؛ للتعريف 

باملخاطر وال�شلوك الآمن، والقيادة الوقائية، وحتليل 

ال�شالمة الوظيفية.

رت معادن برناجمًا لالإدارة املتكاملة للبيئة  كما طوَّ

وال�شحة وال�شالمة، بالتعاون مع خرباء �شركة األكوا 

)ال�شريك يف �شركة معادن لالأملنيوم(، وهو نظام ي�شمل 

١١٢ معيارًا، يجري تنفيذه يف كل من�شاآت واإدارات معادن، 

ويهتم بالأمور املتعلقة بالبيئة وال�شحة وال�شالمة، مبا 

١. �شب م�شهور الذهب في 

القوالب بمنجم ال�شوق

2. اأعمال مد اأنبوب المياه من 

الطائف اإلى منجم الدويحي

3. غرفة ال�شالمة تحت �شطح 

الأر�س في منجم الأمار

4. تحليل العينات في المختبر

ال�سحة وال�شالمة

 %٢٠

النخفا�س يف معدل 

تكرار اإ�شابات الوقت 

املهدر

١
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يف ذلك: جودة املياه، واإدارة املخلفات وانبعاثات الهواء، 

ولقد مت النتهاء من تاأ�شي�س املعايري، وجاٍر تطبيقها. 

وقد واجه تنفيذ هذه املعايري بع�س التحديات؛ كونها 

ت�شمل معايري متقدمة، اإل اأنها ُعوجلت عرب اتباع 

الربنامج اأ�شلوب التدرج يف تطبيق املعايري من خالل ما 

ي�شمى )املراحل املا�شية(، و�شوًل بال�شركة اإىل م�شتوى 

عاملي يف اأداء ال�شحة وال�شالمة، وهو امل�شتوى اخلام�س، 

اأي )املرحلة املا�شية 5( عام ٢٠٢٢م.

ول�شمان بيئة �شليمة حتول دون وقوع اأي حوادث قد 

تنتج عنها خ�شائر يف الأرواح، اأو اإ�شابات ج�شدية، 

اأو اأ�شرار �شحية وبيئية، اأو تلف يف املمتلكات؛ فاإن 

ال�شركة تلتزم بالتايل:

١- تاأ�شي�س نظام لإدارة البيئة وال�شحة وال�شالمة 

لتحديد الأهداف ومراجعتها.

2- تقييم خماطر البيئة وال�شحة وال�شالمة يف كل 

مرافق ال�شركة ب�شكل دوري، ثم معاجلتها والقيام 

مبراجعتها دوريًا.

3- تعريف املقاولني واملوردين والعاملني، وكل من له 

م�شلحة بال�شركة بهذه ال�شيا�شة.

4- تدريب املوظفني، وتزويدهم باملوارد والأدوات، 

واخلربات الالزمة للحفاظ على كفاءتهم 

الوظيفية.

5- اللتزام باملتطلبات القانونية والنظامية، واملعايري 

الداخلية، واأي �شوابط اأخرى تقرها ال�شركة.

6- �شمان �شالمة ت�شغيل مرافق ال�شركة.

7- الإبالغ عن اأي اإ�شابة اأو حادث يقع يف ال�شركة.

8- رفع الوعي بثقافة ومفاهيم البيئة وال�شحة 

وال�شالمة خارج حدود ال�شركة.

9- احلفاظ على امل�شادر وتقلي�س هدرها.

١٠- التح�شني امل�شتمر ل�شمان فاعلية نظام اإدارة 

البيئة وال�شحة وال�شالمة.

١١- التعاون مع الهيئة العليا لالأمن ال�شناعي 

ل�شمان التوافق مع متطلبات الهيئة والتن�شيق 

التام على كل امل�شتويات.   

١١ خطوة لل�سالمة

23
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توؤمن معادن مب�شوؤوليتها الجتماعية، وت�شعى اإىل 

حتقيق منو م�شتدام من خالل تطوير اأف�شل املمار�شات 

والإجراءات املالئمة للحفاظ على عالقة وطيدة مع 

املجتمعات املحلية، باإ�شهامها اإيجابيًا يف رخاء الأفراد، 

والبيئة، والقت�شاد، واملجتمع.

ويف �شبيل ذلك، تطور معادن برناجمًا لل�شراكة 

الجتماعية؛ ل�شمان تفهمها ومراعاتها لهتمامات 

املجتمعات املحلية واأهدافها، و�شمان اأن تعود ا�شتثماراتها 

يف املجتمع باأكرب فائدة ممكنة. كما تعمل على اإن�شاء نظام 

اإدارة للم�شوؤولية الجتماعية، بهدف الإ�شراف على اأدائها 

الجتماعي، يتما�شى مع اأف�شل املمار�شات الدولية املعمول 

بها، مبا يف ذلك معيار م�شاركة الأطراف املعنية، ومعايري 

اأداء موؤ�ش�شة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل.

ويف اإطار امل�شاركة املجتمعية، در�شت معادن الو�شع 

احلايل لكل منجم، ثم اأجرت تقييمًا للمخاطر والق�شايا 

الرئي�شية املحيطة، ت�شمل: دعم املجتمعات املحلية، 

والتوظيف، والتوريد املحلي، وال�شتثمار يف املجتمع. وقد 

�شجلت مواقع ال�شركة معدًل بلغ ١.٦٤ يف التقييم الذي 

اأطلقته حول درجة اإ�شراك املجتمع يف عام ٢٠١٤م؛ اأي 

ما بني امل�شتوى ١ )بلغ(، وامل�شتوى ٢ )ا�شت�شر(، مع 

اأهداف م�شتقبلية لأن ت�شل مواقع معادن اإىل امل�شتوى 

الثالث )�شارك( عام ٢٠١8م، فيما يتحمل مديرو املناجم 

م�شوؤولية م�شتوى التطور اخلا�س بعملياتهم، وي�شكل هذا 

املوؤ�شر جزءًا من تقييم اأدائهم.

١. اجتماع �شركة معادن للذهب 

في جدة

2. يوم موظفي معادن ال�شنوي 

الخام�س )يومنا( في الريا�س

معادن واملجتمع

 ١.٦٤

درجة اإ�شراك معادن 

للمجتمع

١
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01

بلغ

تزويد املجتمع املحلي 

مبعلومات متوازنة 

ومو�شوعية مل�شاعدته 

يف فهم امل�شاكل 

واخليارات والفر�س 

و/ اأو احللول

�شنبقيكم على اإطالع االإلتزام 

نحو 

املجتمع

اأهداف

ال�سراكة 

املجتمعية

0٢

ا�شت�شر

احل�شول على ردود 

املجتمع املحلي على 

التحليالت، واخليارات 

و/ اأو القرارات

�شنبقيكم على اإطالع، 

وناأخذ بعني العتبار 

كافة خماوفكم، ونقدم 

لكم ردود الأفعال حول 

تاأثري املجتمع املحلي 

يف �شياغة القرار

0٣

�شارك

العمل ب�شكل مبا�شر 

مع املجتمع املحلي يف 

جميع املراحل ل�شمان 

معرفة وفهم كافة 

تطلعاتهم وخماوفهم 

العامة ب�شكل م�شتمر

�شنعمل معكم على 

�شمان اأن اهتماماتكم 

وتطلعاتكم قد انعك�شت 

مبا�شرة يف خيارات 

التطور، وتوفري ردود 

الأفعال حول تاأثري 

املجتمع املحلي يف 

�شياغة القرار

0٤

تعاون

الدخول يف �شراكة 

مع املجتمع املحلي يف 

كل جانب من جوانب 

القرار، مبا يف ذلك 

تطوير اخليارات، 

وحتديد احللول 

املف�شلة

نتطلع ل�شت�شارتكم 

مبا�شرة من اأجل 

ابتكار احللول التي 

تت�شمن اقرتاحاتكم 

وتو�شياتكم يف �شناعة 

القرار اإىل اأق�شى حد 

ممكن

0٥

فّو�ض

متكني املجتمع املحلي 

من اتخاذ القرار 

النهائي

�شننفذ ما تقررون

م�ستويات ال�سراكة املجتمعية يف معادن

املبادرات االجتماعية التي رعتها �سركة معادن للذهب ومعادن االأ�سا�س

٦3.3١5 ريال

ال�شحة وال�شوؤون 

الجتماعية

١٠٠.٠٠٠ ريال

تنمية القدرات

١٢٠.٠٠٠ ريال

الريا�شة، والألعاب، 

الثقافة والرتاث

٤٦٠.٠٠٠ ريال

البيئة والطاقة وتغري 

املناخ

٤75.٢95 ريال

التعليم والتدريب

٦٠.٠٠٠ ريال

التربعات 

وال�شتثمارات 

الجتماعية الأخرى

٤ ماليني ريال 

اأنفقتها معادن لبناء 

مركز مهد الذهب 

احل�شاري للمنا�شبات 

العامة
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١٠
اإ�شراك اأ�شحاب امل�شلحة ب�شكل فعال و�شفاف، واإعداد 

تقارير ميكن التحقق منها با�شتقاللية.

٠5
ال�شعي يف الأداء الت�شغيلي اإىل التح�شني امل�شتمر الذي 

يحافظ على ال�شحة وال�شالمة.

٠9
الإ�شهام يف التنمية الجتماعية والقت�شادية 

واملوؤ�ش�شاتية للمجتمعات التي تعمل معادن يف 

اأو�شاطها.

٠٤
تنفيذ ا�شرتاتيجيات اإدارة املخاطر املبنية على 

البيانات ال�شحيحة والعلم الرا�شخ.

٠8
ت�شجيع ال�شلوك امل�شوؤول يف ت�شميم املنتجات 

وا�شتخدامها، واإعادة ا�شتخدامها وتدويرها، 

والتخل�س من النفايات الناجتة منها.

٠3
دعم حقوق الإن�شان الأ�شا�شية، واحرتام الثقافات 

والعادات والقيم يف التعامل مع املوظفني وغريهم 

ممن يتاأثرون بن�شاطات ال�شركات.

٠7
املحافظة على التنوع الإحيائي والتكامل يف تخطيط 

ا�شتخدامات الأرا�شي.

٠٢
جعل اعتبارات التنمية امل�شتدامة جزءًا اأ�شا�شيًا من 

عملية �شنع القرار يف ال�شركات.

ال�شعي اإىل التح�شني امل�شتمر لالأداء البيئي.٠٦

٠١
التنفيذ واملحافظة على ممار�شات الأعمال باأخالق 

واأنظمة �شليمة يف اإدارة ال�شركات.

وتلتزم معادن بع�سرة مبادئ للم�سوؤولية االجتماعية هي:

١
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تويل معادن الهتمام الكايف للمجتمعات املحلية التي 

تعمل يف اأو�شاطها، حيث اعتمدت ا�شرتاتيجية تركز على 

جوانب ثالثة هي: امل�شرتيات املحلية، والتوظيف املحلي، 

والتنمية املجتمعية.

وقد قامت اإدارة امل�شرتيات لدى معادن بتطوير 

�شيا�شات واإجراءات لدعم ال�شراء من املوردين املحليني 

ال�شعوديني، واإعطائهم الأولوية على غريهم من 

املناف�شني، وي�شكل هذا اللتزام دعمًا لالقت�شاد الوطني.

وو�شلت قيمة ما اأنفقته ال�شركة على عقود التوريد 

املحلية 7.9 مليار ريال؛ اأي ما ن�شبته 78% من اإجمايل 

ميزانية م�شرتيات ال�شركة، مقارنة بـ5.٤ مليار ريال 

اأنفقتها عام ٢٠١3م، �شكلت ما ن�شبته ٦7% من اإجمايل 

ميزانية م�شرتيات ال�شركة.

كما اأ�شدرت اإدارة ق�شم امل�شرتيات �شيا�شة خا�شة 

للتعاقد مع ال�شركات واملوردين، تن�س على اإلزام كل 

�شركة ب�شرورة ح�شولهم على الت�شنيف الأخ�شر كحد 

اأدنى يف موؤ�شر - نطاقات - الذي اأطلقته وزارة العمل 

لتوطني الوظائف.

دعم املجتمع املحلي
١. طائر على �شاحل مدينة راأ�س 

الخير ال�شناعية 

2. �شركة معادن للذهب ومعادن 

الأ�شا�س رعت تعليم ذوي 

الحتياجات الخا�شة

ال�سراء من املزودين املحليني ال�سعوديني يف املواقع النائية

�شركة معادن لالأملنيوم

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�شا�س

املزودون ال�شعوديون

املزودون ال�شعوديون املحليون

املزودون غري ال�شعوديني

36 مليون ريال

١6 مليون ريال

3.5 مليون ريال

38 مليون ريال

2١ مليون ريال

١22 مليون ريال

 %78

من اإجمايل 

امل�شرتيات اأنفقت على 

عقود التوريد املحلية

%١٠ ٢٠%٠%3٤٠%٠%5٦٠%٠%7٠%8٠%9١٠٠%٠

2
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ن�سبة ال�سعوديني الذين مت توظيفهم من املجتمع املحلي

ال�شعوديون من املجتمع املحلي

ال�شعوديون من بقية املناطق

 �شركة معادن

 للذهب ومعادن

الأ�شا�س

 �شركة املعادن

ال�شناعية

 �شركة معادن

لالأملنيوم

%6١%68%78

3٠ ١9 ١5١

48
28

235

اال�ستثمار يف تطوير الطاقات الب�سرية الوطنية

عززت معادن من اهتمامها بالكوادر الب�شرية الوطنية ب�شكل 

عام، واملحلية منها ب�شكل خا�س، وا�شتثمرت يف مبادرات 

تدريبية وتطويرية عدة خالل عام ٢٠١٤م لتاأهيل ال�شباب يف 

املجتمعات املحيطة باأعمالها، وكانت كما يلي:

-  تدريب ٤8٤ طالبًا يف املعهد ال�شعودي التقني للتعدين 

بتكلفة تزيد على 5٠ مليون ريال.

-  تاأهيل ٤7٤ �شابًا من اأبناء املناطق ال�شمالية من خريجي 

الثانوية مبهارات اللغة الإجنليزية، واملهارات الأ�شا�شية 

يف قواعد الأمن وال�شالمة يف برنامج ي�شمى )مبادرة(، 

بتكلفة تناهز 3.5 مليون ريال.

-  قامت معادن بتدريب ١٢5 �شابًا يف معهد اجلبيل التقني 

بتكلفة ١٢.75 مليون ريال. 

-  تدريب ٢٢9 �شابًا يف كلية اجلبيل ال�شناعية بتكلفة 

3٠.٢٢ مليون ريال. 

-  اأولت ال�شركة طالب اجلامعات حديثي التخرج، 

خ�شو�شًا يف التخ�ش�شات الهند�شية، اهتمامًا مميزًا 

من خالل برنامج التطوير املهني الذي �شم ١5٦ �شابًا 

منذ تاأ�شي�شه عام ٢٠١٢م، وقد ا�شتثمرت معادن 3.5 

مليون ريال يف هذا الربنامج عام ٢٠١٤م.

١

2
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 برنامج اإتقان

يهدف الربنامج اإىل تعزيز الأداء يف معادن، عرب بناء 

اأنظمة وقدرات تتما�شى مع املعايري العاملية؛ لالإ�شهام يف 

تعزيز قدرات ال�شركة، وربطها �شمن منظومة واحدة، 

من خالل جمموعة من املبادرات التي ت�شتهدف كل اأعمال 

ال�شركة وقطاعاتها؛ لتحقيق روؤية ال�شركة امل�شتقبلية يف 

اأن ت�شبح �شركة تعدين عاملية.

ويدعم الربنامج تنفيذ خطط ال�شركة املختلفة؛ 

من خالل حتقيق نتائج مميزة يف جمالت مهمة مثل: 

امل�شاريع، واإدارة العمليات، والقطاعات امل�شاندة لأعمال 

ال�شركة. وي�شتهدف جمموعة من املبادرات يديرها فريق 

عمل مكون من �شركات معادن واأق�شامها املختلفة، وتعمل 

هذه املبادرات على ا�شتمرارية تطوير هذه الأعمال، 

واإجناز امل�شاريع ب�شورة اأ�شرع، واأقل تكلفة، عرب عمليات 

ذات جودة عالية ميكن العتماد عليها، وت�شاندها فرق 

فعالة وعملية.

وا�شتكماًل خلطط معادن يف تنفيذ مبادرات تهدف 

اإىل تعزيز الأداء العام، وتفعيل اإدارة التغيري، وتوطيد 

قيم ال�شركة؛ فقد اأطلق الربنامج خالل عام ٢٠١٤م 

عددًا من املبادرات �شملت اأق�شام ال�شركة املختلفة 

بهدف م�شاعدتها على حتقيق اأهدافها ال�شرتاتيجية. 

وتغطي هذه املبادرات جوانب عدة، من بينها: املوارد 

الب�شرية، وال�شرتاتيجية والتخطيط، واإدارة الأداء، ورفع 

كفاءة ت�شغيل عمليات الفو�شفات، وو�شع ا�شرتاتيجيات 

لتطوير عمليات ت�شويق منتجات الفو�شفات، وال�شحة 

البيئية وال�شالمة، والتنقيب وحتديد املوارد الحتياطية، 

والأبحاث والتطوير. وفيما يلي نبذة عن بع�س هذه 

املبادرات: 

رفع كفاءة ت�سغيل عمليات الفو�سفات 

مت اإطالق مبادرة التميز يف عمليات الفو�شفات يف بدايات 

عام ٢٠١٤م، وت�شتهدف تطوير عمليات اإنتاج الفو�شفات، 

وف�شله عن العوالق، وت�شغيل املعامل يف �شركة معادن 

للفو�شفات، وذلك باتباع ال�شبل الكفيلة مب�شاعفة معدلت 

الإنتاج، وحتديد اآليات للتقليل من التكلفة الإنتاجية 

دعمًا خلطط ال�شركة بزيادة اأرباحها وتنمية اإيراداتها 

ب�شورة م�شتدامة. ومن �شمن اجلوانب التي تركز عليها 

هذه املبادرة يف عملياتها بكل من م�شروعي اجلالميد 

وراأ�س اخلري: حت�شني ن�شبة الفو�شفات امل�شتخل�س من 

ال�شخور اخلام، وحتقيق معدلت تكلفة اإنتاجية مر�شية، 

التدريب والتطوير

١-2 �شركة معادن للذهب 

ومعادن الأ�شا�س رعت تعليم ذوي 

الحتياجات الخا�شة

3. اأكاديمية معادن في مدينة 

راأ�س الخير

4. مهند�س ميداني في مدينة 

راأ�س الخير

يهدف برنامج »اإتقان« 

اإىل بناء قدرات 

تتما�شى مع املعايري 

العاملية

3
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وحت�شني عمليات التخطيط اخلا�شة بالإنتاج، ورفع ن�شبة 

ا�شتخدام املعدات والآليات، مع تب�شيط وتوحيد العمليات 

اللوج�شتية؛ ليتم حت�شني درجة املنتج، وتقليل وقت التوقف 

عن العمل من خالل تاأمني قطع الغيار الالزمة مبكرًا؛ 

وبالتايل خف�س التكاليف، وحت�شني عامل الدخل قبل 

العائد ال�شتثماري من الودائع، وقبل احت�شاب الزكاة 

وم�شاريف ال�شتهالك والإطفاء.

و�سع ا�سرتاتيجيات لتطوير عمليات ت�سويق  وبيع 

منتجات الفو�سفات

و�شمن مبادرة ا�شرتاتيجية اأخرى؛ عمدت اإدارة الت�شويق 

واملبيعات واخلدمات اللوج�شتية يف وحدة عمل معادن 

الفو�شفات، اإىل تنفيذ ا�شرتاتيجية الت�شويق من خالل 

برنامج الفو�شفات للتميز والتحول ال�شرتاتيجي لإدارة 

النمو الهائل والتعقيد املتزايد يف اأعمال الفو�شفات. 

ويهدف هذا الربنامج اإىل متكني ال�شركة من حتقيق 

م�شتويات الأداء التي تطمح اإليها، وبناء موؤ�ش�شة قادرة 

على النمو املطرد والربحية امل�شتدامة على املّدين القريب 

والبعيد. ويعتمد الربنامج على املوازنة بني ا�شتثمارات 

ال�شركة وح�شورها على امل�شتوى العاملي كا�شرتاتيجية 

لتمكينها من حتقيق روؤيتها يف اأن ت�شبح �شمن الالعبني 

الرئي�شني يف اأعمال الفو�شفات على امل�شتوى العاملي.

مبادرة تعزيز قيم معادن وتنمية ال�سلوكيات 

االأ�سا�سية لها

اأطلقت هذه املبادرة بهدف تعزيز قيم معادن وت�شجيع 

وتبني املمار�شات املهنية الأ�شا�شية يف كل ما تقوم به 

ال�شركة من اأعمال، وبناء بيئة عمل احرتافية من �شاأنها 

تر�شيخ القيم املوؤ�ش�شية املتمثلة يف: النزاهة، والعناية، 

وحقوق امللكية، والعمل اجلماعي؛ وذلك للم�شاهمة يف 

حتقيق اأهداف وا�شرتاتيجية معادن الطويلة الأمد. ومت 

حتديد ال�شلوكيات الأ�شا�شية التي �شيتم ت�شجيعها ون�شرها 

كمرحلة رئي�شة لت�شكيل بيئة وثقافة عمل معادن م�شتقباًل 

من خالل برنامج حمدد الأهداف. كما مت اختيار قطاع 

عمليات الت�شغيل للغاز مبعادن الفو�شفات، ومنجمي 

ال�شخيربات وبلغة مبعادن الذهب؛ لقيادة انطالقة هذه 

املبادرة. 

١- املوارد والحتياطيات )١(.

2- املوارد والحتياطيات )٢(.

3- التميز الت�شغيلي/ الفو�شفات.

4- ال�شحة والبيئة وال�شالمة.

5- البحث والتطوير.

6- الت�شويق واملبيعات/ الفو�شفات.

7- اإدارة راأ�س املال الب�شري.

8- ا�شتقطاب الكفاءات وتاأهيلها للعمل.

9- نظام اإدارة الأداء.

١٠- قيم معادن.

مبادرات اإتقان لعام 2٠١4م

١. فريق منجم البعيثة

2. المعهد ال�شعودي التقني 

للتعدين

١
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اأكادميية معادن

يت�شمن برنامج اإتقان اأي�شًا: اإن�شاء برنامج معادن 

للتطوير القيادي من خالل اإن�شاء وبناء اأكادميية معادن، 

وذلك لت�شريع خطط ال�شركة يف بناء القدرات، وحتقيق 

الهدف الرئي�س من اإن�شائها، واملتمثل يف توفري برامج 

التطوير القيادي والإداري ملوظفي معادن، وبناء قدرات 

موظفي ال�شركة املتميزين؛ لي�شبحوا قادة امل�شتقبل. 

كما وا�شلت اأكادميية معادن خالل عام ٢٠١٤م م�شريتها 

ودورها الفاعل يف ت�شميم وتنفيذ برامج تطويرية 

ملن�شوبي ال�شركة؛ من خالل توفري املعارف، وبناء املهارات 

وال�شلوكيات التي تدعم املرتكزات الثالثة التي تتبناها 

ا�شرتاتيجية معادن للتطوير، والتي ترتكز على املحاور 

التالية: 

-  التدريب الوظيفي والإداري لأع�شاء فرق مبادرات 

)اإتقان(؛ ل�شمان تنفيذهم املبادرات بنجاح، 

وبا�شتخدام املهارات واملمار�شات الإدارية الفاعلة.

-  التدريب الوظيفي لبقية موظفي ال�شركة من قبل 

نخبة من اأع�شاء املبادرات بعد تاأهيلهم كمدربني. 

- التدريب على القيادة، والذي يهدف اإىل تزويد 

قيادات ال�شركة باأف�شل املمار�شات القيادية الالزمة 

لريادة عامل الأعمال املت�شم بالديناميكية والتغيري 

امل�شتمر.

ودعمًا لهذا التوجه بادرت ال�شركة اإىل اإبرام �شراكة 

ا�شرتاتيجية للتدريب والتطوير مع معهد )اإن�شياد( 

لإدارة الأعمال؛ لت�شميم وتنفيذ برامج التطوير القيادية 

ملن�شوبي ال�شركة بهدف تعزيز روؤية معادن يف قيادة 

�شناعة التعدين باململكة. ويذكر اأن اأكادميية معادن 

عقدت ٦١ دورة تدريبية يف جمالت: الإدارة، والقيادة، 

والتدريب الوظيفي خالل عام ٢٠١٤م، ا�شتفاد منها ٤٢٢ 

موظفًا من قطاعات ال�شركة املختلفة.

االإنفاق على تطوير القوى العاملة ال�سعودية القادمني من املناطق النائية

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�شا�س

�شركة معادن لالأملنيوم

�شركة املعادن ال�شناعية

تدريب ال�شعوديني من املجتمع املحلي

تدريب ال�شعوديني من خارج املجتمع املحلي

372.65١ ريال

45.943 ريال

5.43٠.٠٠٠ ريال

١٠.٠٠٠ ريال

 ٦١

دورة تدريبية لتنمية 

املهارات القيادية

%١٠ ٢٠%٠%3٤٠%٠%5٦٠%٠%7٠%8٠%9١٠٠%٠

2
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تعزيز القيم



01 م�صهر الأملنيوم يف راأ�س اخلري



اأ�ّص�صت معادن لتعريف - من املنجم اإىل ال�صوق 

-  وفق معايري اململكة، وذلك ببناء �صل�صلة من 

القيم اجلديدة يف كافة مراحل العمل من املنبع 

اإىل امل�صب، وتوفري الفر�س الوظيفية والرخاء 

لل�صكان املحليني، وتو�صيع نطاق عملياتها اإىل 

الأ�صواق الإقليمية والعاملية

أداء األعمال
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الأملنيوم

01 م�صفاة الألومينا
02 �صب م�صهور الأملنيوم يف 

القوالب

نظرة عامة على �صناعة الأملنيوم

يعد الأملنيوم ثالث اأكرث املعادن وجودًا يف الق�صرة 

الأر�صية، كما اأنه اأكرث املعادن ا�صتخدامًا يف العامل اليوم 

بعد احلديد.

ووزن الأملنيوم اخلفيف، وارتفاع قوته قيا�صًا اإىل وزنه، 

وتو�صيله اجليد للكهرباء، وقابليته للت�صكل، اإ�صافًة 

اإىل تكلفته املنخف�صة، جعلته املنتج الأكرث �صعبية. 

والأملنيوم ي�صتخدم يف جمموعة كبرية ومتنوعة من 

ال�صناعات ت�صمل: املنتجات ال�صتهالكية اليومية 

مثل علب امل�صروبات والرقائق والأواين، كما ت�صمل 

التطبيقات ال�صناعية يف قطاع النقل )�صناعة 

ال�صيارات والطائرات وعربات ال�صكك احلديدية، على 

�صبيل املثال(، وقطاع التعبئة والتغليف، و�صناعة مواد 

واأدوات البناء )مثل �صناعة الأبواب والنوافذ وواجهات 

املباين(، وقطاع الكهرباء )مثل �صناعة الكابالت 

والأ�صالك(.

وهو ما يوؤكد اأنه لي�س من املتوقع اأن ينخف�س الطلب على 

الأملنيوم، وكذلك البوك�صايت - املادة اخلام لالأملنيوم- 

يف امل�صتقبل القريب؛ اإذ ل يزال القت�صاد العاملي ي�صهد 

منوًا ملحوظًا. ويتوقع املراقبون ال�صناعيون اأن يزيد 

اإنتاج البوك�صايت بن�صبة 5.8% �صنويًا يف املتو�صط حتى 

عام 2018م، يف ظل توقعات بتزايد ا�صتخدام الأملنيوم 

يف �صناعات النقل والتعبئة والكهرباء وال�صتخدامات 

الأخرى، كما �صيكون ل�صتبدال املواد يف �صناعة ال�صيارات 

تاأثري يف الطلب العاملي على الأملنيوم.

ويعترب الأملنيوم معدنًا قاباًل لإعادة التدوير ب�صكل ل 

نهائي، وهو يتطلب طاقة اأقل بكثري مقارنة باملعادن 

الأولية؛ فعلى �صبيل املثال، ل تتطلب �صبيكة الأملنيوم 

من املعادن املعاد تدويرها �صوى 5% من الطاقة الأ�صلية 

الالزمة لت�صنيعه، وحتدث انبعاثًا ن�صبته 5% فقط من 

كمية انبعاثات الغازات املرتبطة ب�صبائك الأملنيوم الأولية.

وتعترب علب امل�صروبات من الأملنيوم العبوات الوحيدة التي 

ترتفع قيمتها با�صتمرار عن تكلفة اإعادة تدويرها؛ فالعلب 

تدعم تيار اإعادة التدوير جلميع مواد التعبئة والتغليف 

الأخرى.

كما اأن ا�صتبدال املواد التقليدية يف �صناعة ال�صيارات 

بالأملنيوم ميكنه اأن يقلل انبعاث 20 كجم من غاز ثاين 

اأك�صيد الكربون لكل 1 كجم من الأملنيوم على مدى 

متو�صط عمر ال�صيارة.

ومن املقرر اأن يزيد ا�صتهالك الأملنيوم العاملي لي�صل اإىل 

55 مليون طن �صنويًا، مع توقعات بزيادة ال�صتهالك بنحو 

5% �صنويًا. ومتر ال�صوق العاملية بتغيري هيكلي، خ�صو�صًا 

يف املنتجات املدرفلة. ويف امل�صتقبل القريب �صتقود علب 

امل�صروبات و�صناعة ال�صيارات جزءًا كبريًا من الطلب؛ اإذ 

�صيكون ال�صتهالك العاملي من �صفائح علب امل�صروبات 

نحو 5.5 مليون طن، ف�صاًل عن 1.5 مليون طن اأخرى 

من �صفائح ال�صيارات عام 2015م.

وت�صتعد �صوق علب امل�صروبات من الأملنيوم يف منطقة 

ال�صرق الأو�صط واآ�صيا واأفريقيا لنمو كبري يف امل�صتقبل 

القريب.

 %95

ن�صبة التوفري يف 

الطاقة وثاين اأك�صيد 

الكربون حينما يعاد 

تدوير الأملنيوم مقارنة 

باإنتاجه

1
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% التغيري20142013

الإنتاج

22583.73268ثنائي كلوريد الإيثيلني

22569.66323ال�صودا الكاوية

املبيعات

24580.3305ثنائي كلوريد الإيثيلني

22558.5385ال�صودا الكاوية

% التغيري20142013

665187355الإنتاج

470129364املبيعات

الأرقام الرئي�صية

الأملنيوم )باآلف الأطنان(

ثنائي كلوريد الإيثيلني )EDC( وال�صودا الكاوية )CS( )باآلف الأطنان(

1-2 جممع الأملنيوم املتكامل 
يف راأ�س اخلري

 2014

العام الذي حققت فيه 

معادن روؤيتها باإنتاج 

علب �صعودية من 

�صخور �صعودية

1
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ولتحقيق زيادة يف الكفاءة، وان�صجامًا مع النظم البيئية، 

تتجه �صوق ال�صيارات العاملية اإىل التو�صع يف ا�صتخدام 

الأملنيوم لتقليل الوزن.

ووفقًا ملجموعة �صي اآر يو )CRU( الربيطانية، فاإن 

توقعات ا�صتخدام املنتجات املدرفلة بالأملنيوم يف ال�صوق 

الأمريكية تدفع نحو منو ا�صتثنائي: من نحو 150 األف طن 

�صنويًا يف عام 2014م لت�صل اإىل اأكرث من مليون طن يف 

عام 2020م. وميثل هذا معدل منو �صنوي مركب ن�صبته 

37% خالل ال�صنوات ال�صت املقبلة؛ فالقدرة احلالية هي 

440 األف طن �صنويًا، لكن من املتوقع اأن يتوا�صل النمو 

ملقابلة الزيادة يف الطلب.

كما اأنه من املتوقع اأن تنمو ال�صوق الأوروبية من نحو 

310 اآلف طن �صنويًا يف عام 2014م اإىل 690 األف 

طن يف عام 2020م، وذلك مبعدل منو �صنوي مركب 

)CAGR( ن�صبته 14% خالل ال�صنوات ال�صت املقبلة.

عام من العطاء

كان هذا العام عامًا بارزًا بالن�صبة اإىل �صري عمليات معادن؛ 

اإذ اآتت الكثري من ال�صتثمارات وم�صاريع البنى التحتية 

ثمارها؛ مما اأتاح مل�صتثمرينا وعمالئنا مالم�صة نتائج 

خططنا التي عملنا على حتقيقها على املدى الطويل.

وبعد �صنوات من ال�صتثمار يف التعدين، واإعادة التدوير، 

وال�صهر، وال�صب، والدرفلة، والأن�صطة امل�صاعدة 

الأخرى، متكنت معادن يف النهاية من اإنتاج »علب �صعودية 

من �صخور �صعودية«، واليوم ت�صغل معادن جممعًا متكاماًل 

لت�صنيع الأملنيوم، يعد من املجمعات الأكرث تقدمًا وكفاءة 

تقنية يف العامل، وهو اإجناز تاريخي بالفعل.

ويف عام 2014م، بداأت معادن دعم �صناعة درفلة 

الأملنيوم املحلية، عرب توفري املواد اخلام الأولية لل�صفائح 

املنتجة يف م�صنع الدرفلة يف راأ�س اخلري.

وتفخر معادن اليوم باإدارة خمتلف جمالت اإنتاج �صناعة 

الأملنيوم ال�صعودي وحتقيق روؤيتها »من املنجم اإىل 

املعدن«، والتي حتققت بف�صل ت�صافر اجلهود امل�صرتكة 

ل�صركة معادن للبوك�صايت والألومينا يف تعدين البوك�صايت 

وتكرير الألومينا، و�صركة معادن لالأملنيوم، واأخريًا �صركة 

معادن للدرفلة لإنتاج �صفائح الأملنيوم الالزمة لت�صنيع 

علب امل�صروبات و�صناعة ال�صيارات.

رقم قيا�صي

اأ�صبح امل�صروع امل�صرتك بني �صركة معادن لالأملنيوم 

و�صركة األكوا، وبعد  م�صي خم�س �صنوات على تاأ�صي�صه، 

جممعًا متكاماًل. فهو ي�صم عمليات تعدين عاملية امل�صتوى 

للبوك�صايت، بالإ�صافة اإىل: م�صفاة، حمطة توليد كهرباء، 

م�صاهر، م�صابك، وم�صانع درفلة تدعم �صناعتي علب 

امل�صروبات وال�صيارات، والتي اأ�صبحت قيد العمل عام 

2014م.

ويف مقدمة العمليات، بداأت حمطة الطحن التي تعمل 

على م�صتويني يف منجم البعيثة يف منطقة الق�صيم 

عملياتها يف مايو 2014م، واأنتجت اأول حمولة من 

البوك�صايت مل�صفاة ال�صركة يف راأ�س اخلري.

 %355

الزيادة يف اإنتاج 

الأملنيوم

2
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وبالإ�صافة اإىل تلك العمليات يف مدينة راأ�س اخلري 

ال�صناعية، يعمل امل�صهر بكامل طاقته بـ 720 خلية اإنتاج 

وي�صتقبل الطاقة من املحطة امل�صيدة حديثٌا يف مدينة راأ�س 

اخلري ال�صناعية. ويعمل امل�صبك اأي�صًا بكامل طاقته، 

 ،)T( وينتج �صبائك  الأملنيوم، و�صبائك على �صكل حرف

واألواح وق�صبان. وتعمل م�صانع الدرفلة بكامل طاقتها 

لدعم �صناعة �صفائح علب امل�صروبات و�صفائح ال�صيارات 

خلدمة العمالء.

اللتزام بال�صتدامة

يعترب موظفو معادن العمود الفقري لنجاح ال�صركة؛ لذا 

تلتزم معادن ب�صالمتهم واأمنهم.

وكمنتج وُم�صّنع م�صوؤول، تدرك معادن م�صوؤوليتها جتاه 

املجتمع، ودعم خمتلف املبادرات يف املواقع املحيطة 

باملناجم، مبا يف ذلك دعم املدار�س وامل�صاريع الجتماعية 

الأخرى؛ لذا، فاإن ال�صركة تتطلع اإىل منوٍّ يلتزم بحماية 

البيئة، ويقلل من الآثار البيئية ال�صلبية لأن�صطتها، باتخاذ 

اأف�صل التدابري للمراقبة واحلد من اأي اآثار بيئية.

وتدرك معادن اأنه قد يكون لتعدين البوك�صايت و�صناعة 

الأملنيوم تاأثرٌي على البيئة، لذا؛ فاإن تطلعاتها للنمو 

مدعومة بالتزام بحماية البيئة وذلك بالتقليل من 

الآثار البيئية ال�صلبية لالأن�صطة، واللتزام مبعايري اأقوى 

للمراقبة واحلد من اأي اآثار.

665 األف طن 

اإنتاج الأملنيوم لعام 

2014م

01 نقل املواد اخلام يف راأ�س 
اخلري

02 خط اإنتاج �صبائك 
الأملنيوم
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علبة اإىل  �صخرة  من 

اخللط

يتم خلط البوك�صايت 

امل�صحوق مع ال�صودا 

الكاوية لف�صل الألومينا.

النقل

يتم �صحق البوك�صايت 

وينقل بالقطار 

لكي تتم معاجلته.

التعدين

البوك�صايت هو خام 

غني باأك�صيد الأملنيوم، 

ويت�صكل على مدى ماليني 

ال�صنني بوا�صطة التجوية 

الكيميائية لل�صخور  التي 

حتتوي على الأملنيوم

 665.000

طن 2014

اإجمايل اإنتاج الأملنيوم

الت�صنيع

يتم اإر�صال الألواح اإىل 

م�صنع الدرفلة حيث 

تت�صكل يف �صكل �صفائح 

ج�صم علب، ونهاية علب، 

و�صفائح عراوي، و�صفائح 

�صيارات.

معادن ت�صتخرج 

البوك�صايت من 

الرت�صيبات الطبيعية.

878.514 طن 

من اخلام 

امل�صتخرج

يتم نقل اخلام 

)البوك�صايت( بالقطار 

من املنجم اإىل م�صفاة 

راأ�س اخلري. 

600 كم

2014
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متثل الطاقة ٣٠٪  

تقريبًا من اإجمايل 

تكلفة اإنتاج األملنيوم.

اإعادة التدوير

تاأخذ هذه العملية دورة 

كاملة عندما يتم تدوير 

العلب امل�صتخدمة. 

الإذابة

يتدفق الألومينا 

عرب خاليا الإنتاج، 

حيث تف�صل 

الكهرباء العنا�صر 

الكيميائية الأخرى 

من الألومينا وترتك 

الأملنيوم النقي 

الذي ينقل اإىل 

امل�صبك.

ال�صب يف القوالب

ي�صب الأملنيوم اإىل اأربعة 

اأ�صكال: �صبيكة،  ولوح، 

�صبيكة على �صكل حرف 

)T(، ق�صبان.

 يف نوفمرب 2014م بداأت معادن
 باإعادة تدوير علب امل�صروبات

وحتويلها اإىل �صائل معدين

الت�صويق

تبيع معادن ال�صبائك، 

والألواح، وال�صبائك 

 ،)T( على �صكل حرف

وال�صرائح مبا�صرة اإىل 

امل�صتهلكني ال�صناعيني.

 خطي

اإنتاج

720

خلية اإنتاج
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�صهد قطاع الفو�صفات زيادة يف الإنتاج والأرباح جتاوزت 

بكثري ما حققته ال�صركة العام ال�صابق، ويرجع ذلك 

اإىل �صببني: اأوًل: لأن �صركة معادن للفو�صفات �صاعفت 

جهودها ب�صكل م�صتمر للو�صول اإىل طاقتها الإنتاجية 

امل�صتهدفة، وثانيًا: لتاأجيل اإيقاف �صيانة م�صنع الأمونيا 

عام 2014م. وقد �صاعد حت�صن معدل الإنتاج، وتخفي�س 

التكلفة، اإ�صافة اإىل التح�صينات التي اأجريت على ق�صم 

املبيعات والت�صويق، على زيادة النتائج املالية لل�صركة.

نظرة عامة على ال�صوق

وفقًا ملنظمة الأغذية والزراعة التابعة لالأمم املتحدة، فاإن 

اإنتاج الغذاء العاملي بحاجة اإىل اأن يرتفع بن�صبة 70%، واأن 

يت�صاعف يف البلدان النامية، وذلك لتلبية الحتياجات 

املتوقعة ل�صكان العامل الذين �صيبلغ تعدادهم ت�صعة 

مليارات ن�صمة عام 2050م. وعليه؛ ف�صتظل هناك حاجة 

اإىل رفع اإنتاجية الأ�صمدة الفو�صفاتية ملقابلة هذا الطلب 

املتزايد على الغذاء.

وتنتج �صركة معادن �صمادين من الأ�صمدة الفو�صفاتية 

الأكرث ا�صتخدامًا على نطاق وا�صع يف الزراعة احلديثة، 

هما ثنائي فو�صفات الأمونيوم )DAP( واأحادي فو�صفات 

الأمونيوم )MAP(، وتخطط ال�صركة لت�صبح واحدة من 

كربيات ال�صركات املوردة لكال ال�صمادين يف العامل.

مير الفو�صفات بعد ا�صتخراجه مبراحل عدة، حيث يعالج 

بحام�س الكربيتيك لإنتاج حام�س الفو�صفوريك الو�صيط، 

الذي ميزج بالأمونيا لإنتاج ثنائي فو�صفات الأمونيوم، 

فيما ينتج اأحادي فو�صفات الأمونيوم بعملية مماثلة، مع 

م�صتويات خمتلفة من حم�س الفو�صفوريك ومدخالت 

الأمونيا، فنح�صل على منتج يحتوي على فو�صفور اأكرث، 

وقليل من النيرتوجني.

وعلى الرغم من اأن ثنائي فو�صفات الأمونيوم واأحادي 

فو�صفات الأمونيوم مل يتوفرا جتاريًا اإل منذ اأوائل 

ال�صبعينيات، اإل اأن تاأثريهما على الإنتاج الزراعي 

العاملي كان هائاًل؛ فقد اأ�صبحا من الأ�صمدة الفو�صفاتية 

الأ�صا�صية الأكرث ا�صتخدامًا حول العامل يف الفرتة 

احلالية.

ويتحدد الطلب على الأ�صمدة عرب توقعات اإنتاج املحا�صيل 

التي يحركها ا�صتهالك الغذاء، والطلب على اأغذية 

احليوانات، والألياف الطبيعية، والوقود احليوي. ومع 

توقع زيادة النمو ال�صكاين العاملي بنحو 1.5% �صنويًا، 

يتوقع خرباء ال�صوق اأن يزيد الطلب على ثنائي فو�صفات 

الأمونيوم واأحادي فو�صفات الأمونيوم مبا يزيد على %2 

�صنويًا، لي�صل اإىل 30.3 مليون طن عام 2018م.

ومبا اأنه يوجد يف الوقت الراهن بديل ل�صخور الفو�صفور 

لإنتاج الأ�صمدة الفو�صفاتية؛ فاإن اإنتاج معادن من 

الفو�صفات �صيجد �صوقًا دائمة. اأما منتجا ثنائي فو�صفات 

الأمونيوم واأحادي فو�صفات الأمونيوم، فعادة ما يتم 

�صبط م�صتوى اإنتاجهم؛ تبعًا لظروف ال�صوق.

الفو�صفات

1-2 م�صنع معاجلة 
الفو�صفات يف راأ�س اخلري

5.4 مليار ريال 

�صايف مبيعات 

الفو�صفات عام 2014م

1
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�صركة معادن للفو�صفات

تنمو �صركة معادن للفو�صفات لت�صبح �صركة عاملية يف 

ظل �صبكة العالقات التجارية و�صل�صلة التوريد والأ�صواق 

و�صبكات املواد التي تغطي القارات، وت�صاهم �صركة معادن 

للفو�صفات )MPC( م�صاهمة فاعلة يف هذه الرحلة.

اإذ تو�صح اأعمال الفو�صفات حجم النت�صار العاملي ل�صركة 

معادن؛ فرغم وجود مقر ال�صركة يف منطقة �صحراوية، اإل 

اأنها ا�صتطاعت توريد املكونات الأ�صا�صية التي ت�صاعد على 

توفري الغذاء لل�صكان يف جميع اأنحاء العامل.

ولدينا يف اململكة جميع املواد اخلام واملوارد الأخرى 

املتاحة لإنتاج ثنائي فو�صفات الأمونيوم واأحادي 

فو�صفات الأمونيوم وتوريدهما اإىل الدول الأ�صرع منوًا 

يف العامل، وكلها على مقربة من اململكة؛ فالهند -على 

�صبيل املثال- م�صطرة لأن تكون اأحد اأكرب م�صتوردي 

الفو�صفات يف العامل، وذلك لعدم وجود حم�س 

الفو�صفوريك لديها، وهو عن�صر اأ�صا�س يف اإنتاج ثنائي 

فو�صفات الأمونيوم.

وت�صتند اأعمال الفو�صفات لدينا على اثنتني من كربيات 

�صركات الت�صنيع هما: �صركة معادن للفو�صفات، و�صركة 

معادن وعد ال�صمال للفو�صفات.

لقد كان عام 2014م عامًا متميزًا لأداء معادن يف 

الفو�صفات؛ فللمرة الأوىل يتجاوز اإنتاجها من حم�س 

الفو�صفوريك حاجز املليون طن، كما جتاوزت املبيعات 

كل الأرقام القيا�صية ال�صابقة؛ فزادت بنحو 31% و%18 

بالن�صبة لثنائي فو�صفات الأمونيوم والأمونيا على التوايل، 

مقارنة بعام 2013م. وجتاوز اإنتاج ثنائي فو�صفات 

الأمونيوم واأحادي فو�صفات الأمونيوم مليوين طن، وبلغت 

العائدات ذروتها على الإطالق؛ اإذ و�صل �صايف املبيعات 

5.4 مليار ريال، وكان التقدمي الناجح لأحادي فو�صفات 

الأمونيوم وثنائي فو�صفات الأمونيوم امللون يف الأ�صواق 

الإقليمية والعاملية اإجنازًا بارزًا اآخر.

ولعبت التح�صينات التي اأجريت يف موقع التعدين دورًا 

رئي�صيًا يف هذه الإجنازات؛ ففي منجم اجلالميد يوجد 

منجم الفو�صفات وم�صنع ال�صتخال�س الذي يتم فيه 

حتويل اخلام اإىل مركزات معدنية �صاحلة لال�صتعمال، 

حيث اأجرينا حت�صينات على �صروط الأداء والإنتاج.

ويف مدينة وعد ال�صمال بداأت اأعمال البناء والت�صييد 

مل�صروع معادن مع �صركة بكتل ومقاويل الت�صميم والتوريد 

والإن�صاء، ويف راأ�س اخلري، حيث ي�صم م�صروع معاجلة 

الأ�صمدة م�صنعًا حلام�س الفو�صفوريك، واآخر حلام�س 

الكربيتيك، وم�صنعًا لالأمونيا، وم�صنعًا لتح�صني اأ�صمدة 

ثنائي فو�صفات الأمونيوم، اإ�صافة اإىل البنى التحتية 

الرئي�صية الأخرى، يتوا�صل النمو.

20142013

54014172الإيرادات

23841821املبيعات: ثنائي فو�صفات الأمونيوم )كيلو مرت طني(

660561املبيعات: الأمونيا )كيلو مرت طني(

01 موقع معاجلة اخلام يف 
اجلالميد

02 القطار يحمل الفو�صفات 
من اجلالميد اإىل راأ�س اخلري

03 ميناء راأ�س اخلري

�صركة معادن للفو�صفات )مليون ريال(

1



 من املنجم اإىل ال�سوق | 63

اأداء الأعمال

ويف يوليو 2014م، خطت �صركة معادن وعد ال�صمال 

للفو�صفات خطوة كبرية اإىل الأمام بعد ح�صولها على 

قر�س متويل طويل الأجل للم�صروع بقيمة خم�صة مليارات 

دولر اأمريكي )18.9 مليار ريال( من حتالف مايل ي�صم 

20 موؤ�ص�صة مالية، مبا يف ذلك �صندوق ال�صتثمارات 

العامة، وموؤ�ص�صات مالية من داخل اململكة وخارجها. 

والأهم من ذلك اأن اللتزامات املالية التي �صختها 

املوؤ�ص�صات العاملية جتاوزت املبلغ املطلوب؛ مما يوؤكد ثقتها 

بامل�صروع، وب�صركة معادن ذاتها.

و�صري�صد هذا التمويل مل�صنع الفو�صفات الذي 

يقام يف مدينة وعد ال�صمال لل�صناعات التعدينية، 

ومدينة راأ�س اخلري ال�صناعية، لإن�صاء واحد من 

اأكرب مرافق الأ�صمدة الفو�صفاتية املتكاملة يف العامل، 

والذي �صي�صاعف ب�صكل فعال اإنتاج �صركة معادن من 

الفو�صفات، وميكنها من الو�صول اإىل الأ�صواق العاملية 

ال�صرتاتيجية. وتتوا�صل الأعمال يف املوقع؛ للوفاء 

مبوعد بدء الإنتاج املقرر اأواخر 2016م.

وعالوة على التطور يف الإنتاج، فقد لعب فريق املبيعات 

واخلدمات اللوج�صتية لدى معادن دورًا حا�صمًا يف تعزيز 

جناح هذا العام؛ فعلى الرغم من ال�صطراب الكبري 

الذي طال الزراعة و�صناعة الأ�صمدة العاملية، وتراجع 

الطلب يف الدول النا�صئة وبع�س الأ�صواق الأوروبية، 

2

3
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وانخفا�س اأ�صعار املحا�صيل، وحتى املخاوف املتعلقة 

باأمناط ظاهرة )النينيو( املناخية؛ ا�صتطاعت �صركة 

معادن زيادة وتنويع نطاق اأعمالها يف ال�صوق، واقرتبت 

اأكرث من هدفها املتمثل يف اأن ت�صبح لعبًا رئي�صيًا يف 

ال�صناعة العاملية.

وبف�صل اهلل، ثم بف�صل جهود فريق املبيعات، دخل 

اأحادي فو�صفات الأمونيوم وثنائي فو�صفات الأمونيوم 

ثماين اأ�صواق جديدة عام 2014م، منها الأ�صواق الرئي�صية 

يف اأمريكا اجلنوبية )الربازيل واأوروغواي والأرجنتني(، 

وكذلك اأ�صرتاليا. كما جنح يف احل�صول على عقود مهمة 

طويلة الأجل ل�صمان م�صتقبل م�صتدام، واحلد من اأي 

تقلبات مو�صمية. وبالإ�صافة اإىل ذلك، حقق هذا الفريق 

وفرًا كبريًا يف اخلدمات اللوج�صتية.

اأ�صمدة ثنائي فو�صفات الأمونيوم 

واأحادي فو�صفات الأمونيوم

الفو�صفــــــــــات

منجم اجلالميد

خام ال�صخور الفو�صفاتية

راأ�س اخلري

الأمونياحم�س الكربيتيك 

ت
الطلب على الفو�صفا

ين 
كا

�ص
ال

و 
م

ن
ال

 | 
ة
ني

وا
حلي

 ا
ية

ائ
ت الغذ

ك الغذاء | الحتياجا

ال
ه
�صت

ل | ا
�صي

حا
مل
ج ا

اإنتا

مدفوعاً بـ

زيادة �صنوية ٪2

 %31

زيادة منو ثنائي 

فو�صفات الأمونيوم

1
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01 عمليات معاجلة 
الفو�صفات يف راأ�س اخلري

02 املقر الرئي�صي ل�صركة 
معادن للفو�صفات

ريال �صعودي

رغــــــــــــم التحـــديــــــــــات

توفري يف 

تكاليف ال�صحن 

يف عام 2014

اأ�صواق معادن للفو�صفات

• اجلديدة يف عام 2014
• احلالية

ا�صطراب الأ�صواق 

الزراعية والأ�صمدة العاملية

زيادة الإمدادات 

من ال�صني 

انخفا�س اأ�صعار 

املحا�صيل 

تراجع الأ�صواق 

الأوروبية 

املخاوف ب�صاأن 

ظاهرة النينو

املبيعات القيا�صية 

5.4 مليار ريال �صعودي

2014

2
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توقعات �صناعة الذهب

انخف�صت اأ�صعار الذهب يف الأ�صواق العاملية مبقدار الثلث 

منذ عام 2011م، ومن املتوقع اأن يبقى هذا النخفا�س 

لل�صنوات القليلة املقبلة قبل اأن يعاود الرتفاع جمددًا. 

ول �صك اأن هذا النخفا�س الذي جاء جراء التطورات 

القت�صادية العاملية التي واكبت الرتاجع الكبري يف اأ�صعار 

النفط، وتراجع اأ�صواق املال العاملية، �صيرتك اأثره على 

منتجي الذهب واإيراداته. فبعد اأن اأ�صهم بـ18% من 

اإجمايل مبيعات معادن يف عام 2012م، تراجعت ح�صته 

اإىل 12% يف عام 2013م، وبلغت 7% يف عام 2014م.

متثل �صناعة املجوهرات نحو ن�صف الطلب العاملي 

على الذهب، وعليه ميكن اأن يهتز الطلب بفعل عوامل 

القت�صاد اجلزئي، كتغري اأذواق امل�صتهلكني واجتاهاتهم 

بفعل اجلاذبية الن�صبية للبدائل مثل البالتينيوم والف�صة.

وي�صكل امل�صتثمرون اخلا�صون- وهم الأفراد الذين يقومون 

ب�صراء �صبائك الذهب والعمالت املعدنية بالتجزئة، يليهم 

امل�صتثمرون املحرتفون يف �صناديق ال�صتثمار املتداولة- 

ما ن�صبته 36% من الطلب العاملي على الذهب، يف حني 

�صكلت ال�صتخدامات ال�صناعية، وت�صمل: طب الأ�صنان، 

والإلكرتونيات، والتطبيقات ال�صناعية والزخرفية 

الأخرى، ما ن�صبته 8% اإىل 10%، يف حني ا�صتحوذت 

م�صرتيات القطاع الر�صمي، ومنها م�صرتيات البنوك 

املركزية لل�صبائك والعمالت، الن�صبة املتبقية.

�صهد عام 2014م تذبذبًا بالن�صبة اإىل الذهب العاملي، 

مدفوعًا بعدة عوامل، منها: ارتفاع الطلب على الذهب 

واملجوهرات يف ال�صني، قابله انخفا�س ا�صتهالك الذهب 

الهند ب�صبب القيود املفرو�صة على الذهب هناك. 

�صركة معادن للذهب ومعادن الأ�صا�س

على الرغم من اأن اإنتاجنا ال�صنوي و�صل اإىل 153 األف 

اأوقية يف عام 2014م، اإل اأن عملياتنا للذهب قد ل تكون 

قريبة من حجم املنتجني الرائدين يف العامل، بيد اأن ما 

ينق�س �صركة معادن من حيث احلجم تعو�صه من حيث 

التاأثري. لقد حققت عمليات الذهب ومعادن الأ�صا�س يف 

عام 2014م م�صتوى عاليًا من الأداء، مع ن�صر نتائج مالية 

قوية، وتطوير بنية حتتية ا�صرتاتيجية متقدمة هي اأقرب 

اإىل اأهداف معادن.

الذهب ومعادن الأ�صا�س

 %15

الزيادة يف اإنتاج 

الذهب

01 م�صنع معاجلة اخلام يف 
منجم الأمار

02 عملية �صب م�صهور 
الذهب يف قوالب

الطلب العاملي على الذهب

�صناعة املجوهرات

%49

امل�صتثمرون

%36

 م�صرتيات

 البنوك

املركزية %5

 طب الأ�صنان،

 الإلكرتونيات

 والتطبيقات

ال�صناعية %10

1



 من املنجم اإىل ال�سوق | 67

اأداء الأعمال

2



68 | التقرير ال�سنوي ٢٠١٤ | معادن

2012م2013م2014مالذهب

2.82 طن مرتي3.28 طن مرتي3.86 طن مرتيالتعدين

137.787 اأوقية133.677 اأوقية153.984 اأوقيةالإنتاج

1 مليار ريال709.3 مليون ريال715.1 مليون ريالاملبيعات

يف يوليو 2014م، اأعلنت �صركة معادن و�صركة باريك الكندية - من اأكرب ال�صركات 

املنتجة للذهب يف العامل- عقد �صراكة بني الطرفني لال�صتحواذ على منجم النحا�س 

يف جبل �صايد، وهو اأكرب منجم للنحا�س يف اململكة حتى الآن.

ين�س التفاق على اأن ُت�صتغل ح�صة ا�صتثمار �صركة معادن يف امل�صروع البالغة %50، 

واملقدرة بنحو 811 مليون ريال )216 مليون دولر اأمريكي( يف تطوير وت�صغيل منجم 

حتت �صطحي الواقع يف منطقة املدينة املنورة، والذي تقدر احتياطياته بـ650 األف 

طن. ومن املتوقع اأن يبداأ الإنتاج التجاري يف املوقع يف اأواخر عام 2015م، بطاقة 

اإنتاجية ت�صل اإىل 51 األف طن �صنويًا. ومتثل هذه اخلطوة نقلة مهمة ل�صركة معادن، 

وبداية ل�صراكة جديدة وكبرية. وبالإ�صافة اإىل ذلك، تعمل معادن على اإعادة فتح 

منجم احلجار لإنتاج النحا�س بعد درا�صة جدوى امل�صروع الذي توقفت فيه عمليات 

تعدين الذهب عام 2013م.

معادن حترز تقدمًا يف النحا�س

الأرقام الرئي�صية

ت�صتخرج �صركة معادن للذهب ومعادن الأ�صا�س، الذهب والزنك والنحا�س والف�صة. اإل اأن منتجها الرئي�س 

هو الذهب.

01 عملية ا�صتخراج خام 
الذهب يف منجم ال�صوق

02 عملية نقل خام الذهب يف 
منجم الأمار

03 حتت �صطح الأر�س يف 
منجم الأمار

04 غرفة املراقبة يف منجم 
ال�صوق

715 مليون ريال 

مبيعات الذهب عام 

2014م

1

2



 من املنجم اإىل ال�سوق | 69

اأداء الأعمال

وكان اأحد العوامل يف هذه النتائج هو ت�صغيل منجم ال�صوق 

بداية �صهر مار�س من هذا العام؛ فاأ�صبح لدى معادن 

خم�صة مناجم قوية هي: مهد الذهب، والأمار، وبلغة، 

وال�صوق وال�صخيربات. 

اأ�صاف منجم ال�صوق نحو 16 األف اأوقية من الذهب؛ 

اأي 10% من اإجمايل اإنتاج معادن خالل عام 2014م؛ 

مما �صاعد على زيادة الإيرادات بن�صبة 10% )72 مليون 

ريال(، رغم انخفا�س اأ�صعار الذهب العاملية، كما اأن 

الت�صغيل التجاري لهذا املنجم كان اأحد الإجنازات التي 

حققها فريق معادن للذهب لهذا العام.

وتتطلع �صركة معادن للذهب ومعادن الأ�صا�س بتفاوؤل اإىل 

الأداء يف عام 2015م؛ اإذ �صيبا�صر منجم الذهب ال�صاد�س 

يف الدويحي عمليات ال�صتخراج، ومن املتوقع اأن ينتج 

مبعدل 180 األف اأوقية من الذهب �صنويًا بعد ت�صغيله 

بكامل طاقته الإنتاجية.

كما اأن من املتوقع اأن يتجاوز افتتاح منجم الدويحي 70 

األف اأوقية عام 2015م، واأن يت�صاعف عام 2016م، قبل 

اأن يت�صاعف مرة اأخرى عام 2017م، وبذلك يعترب ت�صغيل 

منجم الدويحي اإجنازًا كبريًا لفريق معادن هذا العام؛ 

كونه ميثل 30% من كامل الإنتاج ال�صنوي ل�صركة معادن 

للذهب.

يقع منجم الدويحي يف منطقة مكة املكرمة، وهو اأحد 

مناجم الذهب اجلديدة يف اإقليم الذهب و�صط اململكة؛ 

والذي اأ�صبح ت�صغيله ممكنًا بعد مّد خط اأنبوب مياه 

ال�صرف ال�صحي املعاجلة الذي ميتد مل�صافة 450كم، 

و�صيكون منجمًا �صطحيًا، يعمل با�صتخدام دائرة 

اجلاذبية، وعملية الغ�صل بالكربون، لف�صل الذهب 

املوجود يف احلجر اخلام.

وتوا�صل �صركة معادن للذهب ومعادن الأ�صا�س اإجراء 

درا�صات اجلدوى يف مواقع اأخرى حمتملة يف اإقليم 

الذهب و�صط اململكة؛ اإذ يجري حاليًا تقييم جدوى عدد 

من امل�صروعات مثل: الرجوم، ومن�صورة وم�صّرة.

كما متلك �صركة معادن رخ�س تعدين تغطي 110 

كيلومرتات مربعة، بالإ�صافة اإىل رخ�س للتنقيب تغطي 

37 األف كيلومرت مربع اأي�صًا؛ الأمر الذي ي�صمن عوائد 

م�صتدامة وطويلة الأجل من عمليات الذهب ومعادن 

الأ�صا�س.

650 األف طن 

احتياطيات النحا�س يف 

منجم جبل �صايد

16.000 اأوقية 

من الذهب مت اإنتاجه يف 

منجم ال�صوق

3

4
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مهد الذهب

يقع منجم مهد الذهب يف منطقة املدينة املنورة، وبالتحديد يف حمافظة مهد الذهب. وبداأ اإنتاجه التجاري عام 

1988م، ومت متديد العمر الفرتا�صي للمنجم من خالل احلفر املا�صي، وجتري عمليات التعدين فيه حتت الأر�س، 

ويزيد اإجمايل اأطوال الأنفاق فيه على 60 كم.

الأمار

يقع منجم الأمار يف منطقة مدينة الريا�س على ُبعد نحو 195 كم جنوب غرب مدينة الريا�س، ويحت�صن منجمًا 

حتت �صطحي ملعاجلة خام الذهب متعدد املعادن، مبعدل 200 األف طن �صنويًا لإنتاج الذهب على �صكل �صبائك وخليط 

من مركزات النحا�س والزنك، والتي تباع اإىل اأطراف اأخرى لتنقيتها، وقد اكتمل اإن�صاوؤه عام 2007م، وبداأ اإنتاجه 

التجاري عام 2008م.

بلغة

يقع منجم بلغة يف منطقة املدينة املنورة، على بعد 65 كم تقريبًا جنوب م�صنع املعاجلة يف منجم ال�صخيربات، وي�صم 

منجمًا للتعدين ال�صطحي ينتج خامًا منخف�س الرتكيز )اأقل من 1 جرام/ طن من الذهب(، ويعالج اخلام مب�صنع 

الغ�صيل والرت�صيح يف املنجم. كما ينتج خامًا ذا تركيز عال )يزيد على 1 جرام/ طن من الذهب(، وتتم معاجلته 

يف م�صنع املعاجلة بال�صخيربات. ويعترب منجم بلغة منجمًا �صطحيًا تابعًا ملنجم ال�صخيربات. وبداأ العمل فيه منذ 

اأكتوبر 2002م.

ال�صخيربات

يقع منجم ال�صخيربات يف منطقة الق�صيم على بعد 250 كم تقريبًا �صرقي مهد الذهب. وتوقفت اأعمال التعدين 

يف هذا املنجم عام 2003م، اإل اأنها عادت مرة اأخرى عام 2014م. وبالإ�صافة اإىل منجم الذهب ال�صطحي، مت بناء 

م�صنع للغ�صيل بالكربون يعمل على معاجلة اخلام املنقول من منجم بلغة الذي يبعد 65 كم جنوب غرب ال�صخيربات، 

بالإ�صافة اإىل اخلام امل�صتخرج من ال�صخيربات.

ال�صوق

يقع منجم ال�صوق على بعد 25 كم تقريبًا جنوب �صرق حمافظة ظلم مبنطقة مكة املكرمة، ويرتكز الذهب على هيئة 

عروق كوارتز �صطحية �صيقة و�صحلة من ال�صخور والروا�صب الربكانية. 

متتد عروق الكوارتز مل�صافة اأفقية تبلغ 1.2 كم تقريبًا، وراأ�صية لعمق ل يقل عن 120 مرتًا. واكتملت اأعمال بناء 

املنجم يف يناير 2014م، فيما بداأ اإنتاجه التجاري يف مار�س 2014م.

مناجمنا
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الدويحي

يقع منجم الدويحي يف منطقة مكة املكرمة، على ُبعد 125 كم جنوب �صرق بلدة ظلم و 450 كم اإىل �صرقي من مدينة 

جدة، ويبعد 450 كم جنوب غرب مدينة الريا�س. وي�صم منجمًا للتعدين ال�صطحي، وي�صمل موقعًا لعمليات الطحن 

واإنتاج الذهب.

وميتد املوقع على م�صاحة كيلو مرت مربع، ويتاألف من منطقة رملية دائرية حماطة جزئيًا بعدد من التالل التي ترتفع 

نحو 50 مرتًا عن قاع احلو�س املركزي بني 950 و 970 مرتًا فوق م�صتوى �صطح البحر. �صيبداأ النتاج التجاري يف 

منجم الدويحي يف 2015.

ن�صاط ال�صتك�صاف والتنقيب - الذهب والنحا�س

تعتمد ال�صركة على اأعمال التنقيب لتحديد وتقييم املوارد املعدنية واحلفاظ عليها، وتو�صيع تلك الأعمال. وين�صب 

تركيز اأعمال التنقيب عن الذهب والنحا�س على الوحدة اجليولوجية املعروفة با�صم الدرع العربي، والتي تنق�صم اإىل 

ثالثة اأقاليم هي: اإقليم �صمال الدرع العربي، واإقليم الذهب و�صط اململكة، واإقليم جنوب الدرع العربي.

امل�صاريع

من�صورة

يقع مكمن من�صورة على ُبعد 460 كم �صمايل �صرق مدينة جدة، ويتاألف من مكمنني متجاورين يحتويان اأك�صيد الذهب 

يف الطبقات العليا، ويدنوها معادن الكربيتيدات احلاملة للذهب.

 م�صرة

يقع مكمن م�صرة على ُبعد 67 كم تقريبًا �صرقي حمافظة ظلم يف منطقة مكة املكرمة، ويتاألف من مكمنني م�صتقلني 

ومتجاورين يحتويان اأك�صيد الذهب يف الطبقات العليا، ويدنوها معادن الكربيتيدات احلاملة للذهب.

الرجوم

يقع مكمن الرجوم يف منطقة مكة املكرمة على ُبعد نحو 20 كم جنوبي �صرق حمافظة املويه، الواقعة على طريق 

الطائف- الريا�س ال�صريع، ويبعد نحو 300 كم عن جدة، وجتري اأعمال التنقيب يف مكمنني م�صتقلني ومتجاورين يف 

و�صيمة واأم النعام.

اأداء الأعمال
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املجموع ال�صوق ال�صخيربات 

709.254 715.132 0 68.333 1.302 12.438 عوائد الذهب )مباليني الريالت(

353.242 302.883 0 1.914 3.009 3.640 الأرباح الإجمالية )مباليني الريالت(

56.085 87.322 0 10.283 25.032 4.936 النفقات الراأ�صمالية )مباليني الريالت(

526 566 0 835 468 1197 �صايف التكلفة النقدية لالأون�صة )دولر/اأون�صة(

1.365 1.258 0 1.263 1.631 1.234 متو�صط �صعر البيع املحقق )دولر / اأون�صة(

138.513 151.582 0 14.427 213 2.687 الأون�صات املباعة )دولر / اأون�صة(

2013 2014 2013 2014   2013     2014
بلغة الأمار مهد الذهب

272.569 256.338 227.119 221.840 198.817 156.183 عوائد الذهب )مباليني الريالت(

127.929 119.006 150.462 148.924 108.539 62.094 الأرباح الإجمالية )مباليني الريالت(

7.584 13.727 10.211 33.855 13.258 24.521 النفقات الراأ�صمالية )مباليني الريالت(

642 600 355 330 567 682 �صايف التكلفة النقدية لالأون�صة  )دولر/اأون�صة(

1.419 1.262 1.322 1.263 1.335 1.245 متو�صط �صعر البيع املحقق )دولر / اأون�صة(

51.222 54.179 45.807 46.834 39.463 33.454 الأون�صات املباعة )دولر / اأون�صة(

املجموع ال�صوق   ال�صخيربات 

2.835.166 3.860.868 504.675 838016 - 1.702.926 كميات التعدين بالطن

1.71 1.66 0 1.06 - 1.15 الدرجة )غرام/ طن(

2.551.013 3.966.219 80.582 758328 8.956 631.025 كميات املعادن املفرزة بالطن

1.51 1.4 0 1.10 0.97 1.9 الدرجة )غرام/ طن(

70.90 88.3 0 65.8 93 83.8 ن�صبة الإ�صرتجاع

133.677 153.984 0 14427 213 2687 الأون�صات املنجة

2013 2014 2013 2014 2013 2014
بلغة الأمار مهد الذهب

2.399.867 2.363.286 229.564 252.550 205.735 200.710 كميات التعدين بالطن

0.79 0.99 6.97 6.91 6.52 5.95 الدرجة )غرام/ طن(

2.048.124 2.161.606 241.268 215.229 199.933 200.031 كميات املعادن املفرزة بالطن

0.7 0.80 7.0 7.4 6.4 5.90 الدرجة )غرام/ طن(

55.7 45.9 87 93.2 94.5 93.2 ن�صبة الإ�صرتجاع

49.923 54.179 45.288 48.411 37.423 34.280 الأون�صات املنجة

01 املخترب يف منجم ال�صوق
02 عملية معاجلة خام 
الذهب يف منجم ال�صوق

اإنتاج الذهب

الأرقام الرئي�صية

مبيعات الذهب

1

2
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قبل 3000 �صنة

 اأول ن�صاط تعديني للذهب

يف منجم مهد الذهب

750-1258 م 

جتدد التعدين خالل 

اخلالفة العبا�صية

 1997

تاأ�ص�صت معادن؛ وكان 

الذهب اأول �صلعة تنتجها

 2014

مبيعات معادن من الذهب 

و�صلت اىل 715 مليون 

ريال

الأمار

مهد الذهب

ال�صوق

ال�صخيربات

بلغة
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مهد الذهب

املنتجات امل�صاحبة 
لتعدين الذهب

الزنك، النحا�س، الف�صة

 تنتج معادن 3.86 طن 

مرتي من اخلام

يتم ف�صل الذهب من 

ال�صخور واملعادن الأخرى 

تنتج معادن 153.984 

اأوقية من الذهب والتي 

تعادل حوايل وزن �صيارتي 

دفع رباعي

450 كم طول خط اأنبوب املياه اىل اإقليم الذهب و�صط اململكة

450 كم

اأداء الأعمال

 من املنجم اإىل ال�صوق | 73



74 | التقرير ال�سنوي ٢٠١٤ | معادن

املعادن ال�صناعية

توقعات ال�صوق

تلعب املعادن ال�صناعية دورًا مهمًا يف حياتنا، بغ�س 

النظر عن املكان الذي نعي�س فيه حول العامل؛ فاملعادن 

ال�صناعية ت�صتخدم كخام، اأو كمواد م�صافة يف �صناعة 

مواد البناء وال�صرياميك، والطالء والبال�صتيك، وهي 

مكونات قد ل تكون مرئية، لكنها موجودة يف كل اأنواع 

املنتجات، من اأطباق املائدة، اإىل الأدوية املعقدة؛ 

وخ�صائ�س هذه املواد الفيزيائية اأو الكيميائية ي�صعب 

ال�صتغناء عنها.

وتركز �صركة املعادن ال�صناعية )IMC( حاليًا على 

ا�صتخراج ثالثة من املعادن ال�صناعية هي: البوك�صايت 

منخف�س الرتكيز )LGB(، والكاولني، واملغنيزيا 

الكاوية املتكل�صة )CCM(. وت�صدر هذه املنتجات من 

هذه املعادن اإىل ال�صركات التابعة ل�صركة معادن، واإىل 

�صركات عاملية.

ونظرًا اإىل نوعية جودة البوك�صايت منخف�س الرتكيز 

)LGB(؛ فاإنه من غري املنا�صب ا�صتخدامه يف اإنتاج 
الألومينا؛ في�صتخدم بدًل من ذلك يف �صناعة الأ�صمنت، 

يف حني تعمل �صركة معادن ال�صناعية على تطوير 

ا�صتخدامات اأخرى غري معدنية مع العمالء املحتملني يف 

ال�صوق املحلية.

اأما الكاولني املعروف اأي�صًا با�صم ال�صل�صال ال�صيني، 

فقيمته تزداد كلما زادت درجة بيا�صه، وي�صتخدم يف 

املقام الأول يف احل�صوات، والورق املطلي والدهانات 

والبال�صتيك. ويعترب الورق اأكرب �صوق للكاولني، كما 

ُي�صتخدم يف �صناعة ال�صرياميك التي تعترب ثاين اأكرب 

�صوق ل�صناعة الألياف الزجاجية، كما اإنه ي�صتخدم يف 

�صناعة الأ�صمنت الأبي�س والتطبيقات احلرارية.

وي�صبح الكاولني اأبي�س بطريقتني: اإما طبيعية واإما عرب 

عمليات معاجلة وا�صعة النطاق، وُي�صتعمل الكاولني الذي 

تنتجه �صركة املعادن ال�صناعية يف الوقت احلايل يف 

�صناعة الفو�صفات لإنتاج حم�س الفو�صفوريك.

اأما املغنيزيا الكاوية واملتكل�صة فتعترب عن�صرًا اأ�صا�صيًا 

يف التطبيقات الزراعية والبيئية والإن�صائية وال�صناعية، 

وت�صتخدم كاأحد العنا�صر الكيماوية يف النباتات 

واحليوانات، ويف معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي، واحلد 

من تلوث الهواء، وتنظيف البقع الكيميائية اخلطرة، 

وت�صنيع الأ�صطح والأر�صيات.

وتختلف التوقعات اخلا�صة بكل معدن من هذه املعادن 

وفقًا ل�صتخداماته والطلب العاملي؛ فال�صوق العاملية 

للكاولني -على �صبيل املثال- يف طريقها اإىل النتعا�س 

بعد النخفا�صات الكبرية التي حدثت يف اأواخر العقد 

الأول من القرن احلادي والع�صرين. ومنذ ذلك احلني 

تغريت م�صادر الإنتاج ب�صكل كبري ب�صبب تراجع اإنتاج 

الوليات املتحدة. وعلى الرغم من ذلك فمن املتوقع اأن 

ينمو الطلب العاملي على الكاولني مبعدل يزيد على %3 

�صنويًا حتى عام 2018م. 

كما اأنه من املتوقع اأن يتاأرجح الطلب يف الوليات املتحدة 

واأوروبا الغربية، واأن يتجه نحو منطقة اآ�صيا واملحيط 

الهادئ، خ�صو�صًا الهند وال�صني وماليزيا وتايالند، 

مع الأخذ بعني العتبار اأن ال�صرياميك هو الدعامة 

الأ�صا�صية لل�صوق الآ�صيوية، واأن ح�صو الورق والتمديدات 

1. امل�صفاة يف راأ�س اخلري 
2. م�صنع املعاجلة يف راأ�س 

اخلري

 %3

النمو املتوقع على 

الكاولني �صنويًا

1
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هي الأكرث ا�صتهالكًا يف الأ�صواق الغربية. ومن املتوقع 

اأي�صًا اأن ي�صتمر ارتفاع الطلب على �صناعة ال�صرياميك؛ 

نظرًا اإىل النمو ال�صكاين وازدياد ا�صتهالك الفرد يف 

الدول النا�صئة يف اآ�صيا وال�صرق الأو�صط. واملنتجون يف 

ال�صرق الأو�صط واآ�صيا -مبا فيهم �صركة معادن- يف و�صع 

ممتاز ميكنهم من ال�صتفادة من منو الطلب؛ اإذ ارتفعت 

�صادراتهم من الكاولني عام 2012م ارتفاعًا ملحوظًا 

قيا�صًا مبا كانت عليه عام 2000م.

واإ�صافة اإىل ذلك، فاإن قطاعات الإن�صاءات والعقارات 

وال�صرياميك يف اململكة ودول جمل�س التعاون اخلليجي 

اآخذة يف الزدهار؛ مما ي�صمن لها �صوقًا حملية واإقليمية 

جاهزة للبوك�صايت منخف�س الرتكيز، والكاولني، 

واملغنيزيا الكاوية املتكل�صة التي تنتجها �صركة معادن.

�صركة املعادن ال�صناعية

يف معادن، تعترب املعادن ال�صناعية موؤ�صرًا للتوجه نحو 

امل�صتقبل؛ اإذ اإن حداثة ونوعية وتعدد ا�صتخدامات هذه 

امل�صادر تتطلب جهودًا كربى ملواكبة تطور ال�صناعات 

والتقنيات النا�صئة.

وقد منا قطاع املعادن ال�صناعية احلديث ن�صبيًا ب�صكل 

مطرد وثابت منذ بداية اإنتاج البوك�صايت منخف�س 

الرتكيز عام 2008م، وجاء اإنتاج الكاولني واملغنيزيا 

الكاوية املتكل�صة عام 2011م، لي�صجل منوًا �صنويًا 

متناميًا منذ ذلك احلني، واأثبتت املعادن ال�صناعية 

يف عام 2014م اأنه كان عامًا جيدًا ومميزًا لل�صركة؛ 

اإذ جتاوز اإنتاجها الإجمايل 1.2 مليون طن، وزادت 

ن�صبة مبيعاتها 17%، مع وجود عالمات قوية للنمو يف 

كافة املنتجات.

البوك�صايت منخف�س الرتكيز والكاولني

تعد الزبرية مبنطقة حائل موطنًا ملنجم البوك�صايت 

منخف�س الرتكيز والكاولني، ف�صاًل عن اأنها حتت�صن م�صنعًا 

للمعاجلة. وهذه املرافق، مب�صاحته التي تتجاوز 28 كيلو مرتًا 

مربعًا كانت م�صرحًا للكثري من التح�صينات الت�صغيلية الكربى 

التي اأدخلت هذا العام؛ مما اأدى اإىل تعزيز جودة املنتج.

وارتفعت مبيعات البوك�صايت منخف�س الرتكيز بن�صبة 

3.5% مقارنة بالفرتة املماثلة من عام 2013م؛ لت�صل 

اإىل 967.307 اأطنان عام 2014م، ومتكنت معادن من 

ال�صتجابة ب�صرعة وفعالية لزيادة الطلب يف ال�صوق املحلية؛ 

مما ر�صخ عالقاتها طويلة الأجل حمليًا.

وزاد الإنتاج من منجم الزبرية بنحو 4% يف عام 2014م؛ 

لي�صل اإىل 1.086 مليون طن، وهو العام الثاين على التوايل 

الذي يتجاوز فيه اإنتاج ال�صركة حاجز املليون طن، ويرجع 

الف�صل يف ذلك -بعد اهلل- اإىل التح�صينات الت�صغيلية التي 

اأدخلت على املنجم.

ويعد الكاولني اإحدى اأكرب ق�ص�س جناح معادن يف عام 

2014م؛ اإذ ارتفعت مبيعاته بن�صبة 27% مقارنة بعام 

2013م؛ لت�صل اإىل 77.164 طنًا، كما ارتفعت ن�صبة التعدين 

29% مقارنة بعام 2013م؛ لت�صل اإىل 82.697 طنًا.

املغنيزايت

تدخل املغنيزيا، وهي اأحد اأكرث العنا�صر وفرًة يف العامل، 

يف �صلب عمليات �صركة معادن يف حمافظة الغزالة 

مبنطقة حائل؛ اإذ يتم يف منجم الغزالة للمغنيزايت، 

تك�صري اخلام وفرزه، ثم نقل درجات خمتلفة من اخلام 

اإىل م�صنع املعاجلة يف املدينة ال�صناعية باملدينة 

املنورة، حيث يتم حتويله يف فرن ذي مواقد متعددة اإىل 

01 تنقية املعادن يف منجم 
ال�صوق.

02 املنتجات التي ميكن 
�صناعتها من الكاولني: 

بالط البور�صلني، الإ�صمنت، 

البال�صتيك، الطالء، والورق 

املطلي.

1.2 مليون طن 

الإنتاج الإجمايل ل�صركة 

املعادن ال�صناعية عام 

2014م

1
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2013م2014م

82.69764.298الكاولني

1 مليون1.086 مليونالبوك�صايت منخف�س الدرجة

36.16929.505املغنيزيا الكاوية املتكل�صة

املغنيزيا الكاوية املتكل�صة.

ويف ال�صنوات القليلة الأوىل لدخول �صركة معادن اإىل 

�صناعة املغنيزايت، زادت اإمكانات هذا املعدن ال�صناعي 

ب�صرعة كبرية؛ حتى و�صلت قدرة ال�صركة ال�صنوية يف 

�صناعة املغنيزيا الكاوية املتكل�صة اإىل 39 األف طن، وهي 

تكفي حاليًا ل�صد احتياجات املواد اخلام لال�صتخدامات 

املتنوعة مثل: اأعالف احليوانات، والأ�صمدة، والألياف 

الزجاجية، واملعادن، واملواد الكا�صطة، والورق، ومعاجلة 

مياه ال�صرف ال�صحي، ومركبات املغنيزيوم الكيميائية.

ويعترب ا�صتقرار خط اإنتاج املغنيزيا الكاوية املتكل�صة اأحد 

اإجنازات �صركة معادن الرئي�صية يف عام 2014م؛ اإذ 

مكنها دمج املخزون احلايل يف عام 2014م من احلفاظ 

على معدل التعدين من منجم الغزالة. وتعالج ال�صركة 

اأكرث من 71 األف طن من خام املغنيزايت؛ اأي بزيادة %12 

عن العام ال�صابق. ومن هذا املنطلق، بلغ متو�صط اإنتاج 

املغنيزيا الكاوية املتكل�صة 31 األف طن، بزيادة 22% عن 

عام 2013م، كما زادت املبيعات بن�صبة 26%، لت�صل اإىل 

36.786 طنًا يف عام 2014م.

و�صهد هذا العام منوًا قويًا يف ال�صوق، مع تطور مبيعات 

املغنيزيا الكاوية املتكل�صة، لي�س يف اململكة وحدها، واإمنا 

يف كل دول جمل�س التعاون اخلليجي، وال�صرق الأو�صط، 

واأوروبا، وغريها من الأ�صواق.

اأما على نطاق التح�صينات الت�صغيلية، فاإن معادن تعمل 

على خف�س تكاليف الت�صغيل يف منجم الغزالة، وتنويع 

منتجاتها، وتو�صيع قاعدة عمالئها، وفتح جمالت جديدة 

للمغنيزيا الكاوية املتكل�صة يف ال�صوق املحلية. وامل�صتقبل 

يف هذا اجلانب مب�صر؛ ف�صركة معادن متتلك تراخي�س 

ا�صتك�صاف وتنقيب عن املغنيزايت يف موقعي جبل رخام 

وجبل اأبط املجاورين، وهما موقعان يقدمان درجة اأقل 

من املغنيزايت، ولكن يحتمل اأن يزيد اإنتاجهما.

الإنتاج ال�صنوي )طن(

املنتجات التي ميكن �صناعتها من الكاولني

 %12

زيادة اإنتاج خام 

املغنيزايت

�صناعة الورقالطالءالتغليفالإ�صمنتالبور�صلني

2
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اأما يف جانب التوظيف، فقد حققت �صركة معادن 

للمعادن ال�صناعية 65% يف ن�صبة ال�صعودة، وهو اإجناز 

كبري ت�صعى ال�صركة اإىل حت�صينه يف ال�صنوات املقبلة.

عام متميز

كان هذا العام عامًا قويًا ل�صركة املعادن ال�صناعية؛ اإذ 

جتاوز حجم املبيعات الإجمالية 176 مليون ريال، بزيادة 

قدرها 17% عن عام 2013م، مع توقعات متفائلة لعام 

2015م باأن يكون عامًا متميزًا.

وتتوقع معادن اأن يكون عام 2015م عامًا م�صرقًا، واأن 

حتقق املزيد من النمو والتطور يف قدراتها الإنتاجية، 

واأن تنجح يف اخرتاق اأ�صواق جديدة وتو�صيع حمفظة 

منتجاتها.

1. غرفة املراقبة الرئي�صية 
يف راأ�س اخلري

2. م�صنع راأ�س اخلري

176مليون 

ريال 

املبيعات الإجمالية 

ل�صركة املعادن 

ال�صناعية عام 

2014م

1

2
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MA’ADEN’S INDUSTRIAL MINERALS

1.086 Mt

2014

C E M E N T  I N D U S T R Y

Low Grade Bauxite = LGB

Ma’aden has produced LGB since 2008

LGB 
sales 

increase

3.5%

From Mine to Market | 079

Caustic Calcinated Magnesia = CCM

29,505 tonnes 
of CCM 

produced in 
2014

CCM is used to treat 
industrial waste water 

and reduce air pollution

CCM is used to clean 
chemical spills

TOXIC

sales grew by

26%

CCM 
promotes 
plant and 
livestock 

health

Ma’aden has 

produced 

CCM since 

2008

أداء األعمال

املعادن ال�صناعية يف �صركة معادن

LGB = البوك�صايت منخف�س الرتكيز

 ي�صتخدم

 البوك�صايت

 منخف�س الرتكيز

 يف �صناعة

الإ�صمنت

1.086 طن

2014

CCM = املغنيزيا الكاوية املتكل�صة

 مت اإنتاج 29.505

 طن من املغنيزيا

 الكاوية املتكل�صة يف

عام 2014

 ت�صتخدم املغنيزيا الكاوية املتكل�صة

 يف معاجلة مياه ال�صرف ال�صناعي

واحلد من تلوث الهواء

�صامة

 ت�صتخدم املغنيزيا الكاوية املتكل�صة يف

تنظيف الن�صكابات الكيميائية

 منت املبيعات

بن�صبة

%26

تعزز املغنيزيا 

الكاوية املتكل�صة 

�صحة النبات 

واملا�صية

تنتج �صركة 

زيا 
معادن املغني

الكاوية املتكل�صة 

منذ عام 2008

�صناعة الأ�صمنت

تنتج �صركة معادن البوك�صايت منخف�س الرتكيز منذ عام 2008 

 زيادة

 مبيعات

 البوك�صايت

 منخف�س

 الرتكيز

٪3.5

ارتفعت قيمة 

التعدين

٪29

الكاولني 

ميكن ا�صتخدام 

الكاولني يف 

ة الورق
ميكن ا�صتخدام �صناع

الكاولني يف 

ال�صرياميك

ميكن ا�صتخدام 

الكاولني 

يف �صناعة 

البال�صتيك 

والألياف 

الزجاجية

و�صلت ن�صبة ال�صعودة يف 

ال�صركة ٪65 

يف عام 2014

ي�صتخدم الكاولني 

كمادة م�صافة يف 

�صناعة حم�س 

الفو�صفوريك

ارتفعت املبيعات

٪27
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1. املقر الرئي�شي ل�شركة 
معادن يف الريا�ض



الحوكمة
وااللتزام

والمخاطر
ت�شتند معايري حوكمة ال�شركات لدى معادن 

على ما تت�شمنه الأنظمة ال�شعودية يف هذا 

الإطار، والنظام الأ�شا�شي لل�شركة، اإ�شافة اإىل 

نظام ال�شوق املالية ولوائحها التنفيذية.



وا�شلت معادن جناحاتها خالل عام 2014م باإحراز 

تقدم كبري يف مهمتها الهادفة اإىل تطوير قطاع التعدين؛ 

باعتباره الركيزة الثالثة لل�شناعات ال�شعودية، اإىل جانب 

النفط، وال�شناعات البرتوكيماوية.

فقد اأكملت معادن خالل العام املا�شي عددًا من 

الإجنازات، كان من اأهمها ت�شغيل جميع اأعمال الأملنيوم، 

والتي ت�شمنت اإنتاج اأول األومينا من البوك�شايت ال�شعودي 

يف دي�شمرب. وتعود اأهمية هذا الإجناز اإىل �شببني:

ال�شبب الأول: العمل الهند�شي املتميز؛ فقد كانت 

م�شفاتنا لالألومينا يف راأ�س اخلري اأول م�شفاة يف 

املنطقة، وهي العن�شر الرئي�شي يف اأكرث جممعات 

الأملنيوم فعالية يف العامل.

ال�شبب الثاين: الأهمية الرمزية لهذا الإجناز، واملتمثلة 

يف كونه احللقة الأخرية يف م�شعانا نحو حتقيق �شعارنا 

»من املنجم اإىل ال�شوق«، والذي تعمل معادن بجهد دوؤوب 

على حتقيقه منذ تاأ�شي�س م�شروعنا امل�شرتك مع األكوا؛ 

فلدينا الآن الإمكانيات الالزمة لإنتاج علب م�شروبات 

�شعودية من حجر البوك�شايت ال�شعودي، وهو ما متت 

ترجمته اإىل عوائد؛ اإذ زادت ن�شبة م�شاهمة قطاع 

الأملنيوم يف منو اإنتاج معادن ب�شكل كبري، بلغت ن�شبته 

252%، كما زادت ن�شبة م�شاهمتها يف املبيعات %212 

مقارنًة بعام 2013م.

مثال للر�ؤية

ومع نهاية عام 2014م قطعت معادن مرحلة مهمة يف 

م�شروع امللك عبداهلل لتطوير مدينة وعد ال�شمال الذي 

يقع على م�شاحة قدرها 440 كم2. وي�شمل ذلك تطوير 

مرافق جممع للفو�شفات بقيمة 28 مليار ريال �شعودي يف 

م�شروع م�شرتك بني معادن وموزاييك و�شابك. و�شيعمل 

هذا املجمع ذو امل�شتوى العاملي بطاقة اإنتاجية تبلغ 

16.000 طن من منتجات الفو�شفات، بدءًا من اأواخر 

عام 2016م.

ويعترب هذا امل�شروع معلمًا كبريًا من معامل منو معادن 

على املدى الطويل؛ اإذ �شينعك�س اإيجابًا يف زيادة الإنتاج 

والعوائد. وعالوة على ذلك، ف�شيعمل هذا امل�شروع 

اجلديد على الرتقاء مب�شتوى معي�شة الأفراد يف ال�شمال، 

كما �شيوفر فر�شًا اقت�شادية جديدة.

ويعد م�شروع امللك عبداهلل لتطوير مدينة وعد ال�شمال 

منوذجًا من مناذج عديدة على الروؤية الثاقبة للملك 

عبداهلل بن عبدالعزيز- يرحمه اهلل-، وحكمته ودعمه 

لكل ما يعزز م�شرية التنمية، والتي ا�شتفاد منها جمل�س 

الإدارة ومعادن، على حدٍّ �شواء. 

ول �شك اأن تويل خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

�شلمان بن عبدالعزيز– يحفظه اهلل- مقاليد احلكم يف 

اململكة، بهذا النتقال ال�شل�س لل�شلطة، والذي عز مثيله، 

�شيوفر ملعادن و�شركائها يف القطاعني العام واخلا�س 

الدعم القوي، والتوجيه ال�شديد؛ نظرًا اإىل ما ُعرف 

عنه- حفظه اهلل- من حكمة ودراية وُبعد نظر، وحر�شه 

ال�شديد على كل ما فيه خري لهذا الوطن، وازدهاره، 

وم�شلحة ال�شعب ال�شعودي. كما نثمن دعم �شركائنا، 

وعلى راأ�شهم وزارة البرتول والرثوة املعدنية واملوؤ�ش�شات 

احلكومية الأخرى.

عام من النجاحات
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�شركة رائدة

تهدف معادن من تبني فكرة »من املنجم اإىل ال�شوق«، 

والتي جعلتها املو�شوع الرئي�شي لتقريرها ال�شنوي لعام 

2014م، اإىل تاأكيد انتقالها من �شركة تعمل على م�شروع، 

اإىل منظومة عمل؛ فمع اكتمال امل�شاريع ال�شخمة يف 

قطاع الأملنيوم والفو�شفات؛ باتت ال�شركة جتني ثمار 

الأ�ش�س والقواعد التي قامت عليها، واأخذت م�شاريعها 

ال�شخمة تدرُّ عليها عوائد جمزية.

واإىل جانب هذه النجاحات، حر�شت معادن على 

اأن يكون للمبادرات الجتماعية ح�شة كبرية يف كافة 

م�شاريعها، وذلك مبا يحقق الفائدة للمجتمعات املحلية 

التي تقع بالقرب من م�شاريعها الت�شغيلية. كما تعمل 

معادن على توفري م�شتويات جيدة من الرفاهية والرعاية 

للعاملني لديها، وتقوم بدوٍر اأ�شا�س يف تعليم وتدريب 

جيل جديد من ال�شباب ال�شعوديني؛ لي�شتفيدوا من فر�س 

العمل املتزايدة التي بات يوفرها قطاع التعدين يف 

اململكة.

ويعترب ن�شر اأول ن�شخة من تقرير ال�شتدامة لعام 

2014م موؤ�شرًا على مدى فخرنا بهذه الإجنازات، 

وجناحنا يف غر�س مبادئ ال�شتدامة يف �شركتنا.

بناء القدرات

ل ميكن حتقيق روؤية معادن يف اأن ت�شبح �شركة عاملية 

دون وجود ا�شرتاتيجية فعالة ومنظمة تعمل على حتقيق 

ذلك. ويف هذا الإطار، يتعاون جمل�س الإدارة، والإدارة 

التنفيذية لل�شركة با�شتمرار؛ من اأجل �شمان تقدمي 

مبادرات مهمة تعزز دور معادن و�شيا�شاتها وممار�شاتها. 

وقد مت اتخاذ هذه املبادرات لتطبيق منهج ال�شتدامة، 

وتعزيز حوكمة ال�شركة، وبناء القدرات على م�شتوى 

املواهب والأنظمة والتقنيات.

وبناًء على ما تقدم؛ ي�شرين التاأكيد اأن معادن ت�شري يف 

الجتاه ال�شحيح نحو حتقيق اأهدافها يف التنوع، وحتقيق 

اأعلى م�شتويات الربحية. ومن اأجل ذلك؛ جاء حتديد 

ا�شرتاتيجية ال�شركة يف اأربع ركائز:

-  حتقيق اأعلى م�شتويات الإنتاج واأقل النفقات عرب 

التميز يف العمليات الت�شغيلية.

-   رفع قدرات ال�شركة الت�شويقية.

-  تكثيف ن�شاطات ال�شتك�شاف.

-  ا�شتقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية.

ولقد كان دعم امل�شاهمني عاماًل مهمًا لنجاح �شركة 

معادن يف الو�شول اإىل حتقيق هذه النتائج. واأود اأن 

اأنتهز هذه الفر�شة لأوجه خال�س ال�شكر والتقدير اإىل 

م�شاهمي ال�شركة على دعمهم املتوا�شل لإدارتها، راجيًا 

اأن يكون هذا التقرير نافعًا ومفيدًا للجميع.

املهند�س/ عبداهلل بن �شيف ال�شيف

رئي�س جمل�س الإدارة
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معايل الأ�شتاذ �شليمان بن عبدالرحمن القويز

ع�شو غري تنفيذي، وي�شغل ع�شوية اللجنة التنفيذية. يحمل درجة بكالوريو�س يف اإدارة 

الأعمال. وي�شغل ع�شوية جمل�س اإدارة البنك ال�شعودي الفرن�شي، و�شركة ح�شانة 

ال�شتثمارية، واملجموعة ال�شعودية لال�شتثمار.

معايل الأ�شتاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي

ع�شو غري تنفيذي، وهو رئي�س جلنة املراجعة. يحمل درجة املاج�شتري يف املحا�شبة 

وي�شغل ع�شوية جمل�س اإدارة ال�شركة ال�شعودية لل�شناعات الأ�شا�شية )�شابك(، و�شركة 

الت�شالت ال�شعودية )اإ�س تي �شي(.

املهند�س عبداهلل بن �شيف ال�شيف

رئي�س جمل�س الإدارة. وهو ع�شو م�شتقل، كما اأنه يراأ�س اللجنة التنفيذية، وجلنة 

الرت�شيحات واملكافاآت. يحمل ال�شيف درجة البكالوريو�س يف هند�شة البرتول، وي�شغل 

ع�شوية جمل�س اإدارة �شركة الظهران لالإعمار.

جمل�س الإدارة
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الأ�شتاذ �شلطان بن جمال �شا�يل

ع�شو غري تنفيذي، وي�شغل ع�شوية اللجنة التنفيذية. يحمل درجة املاج�شتري يف علوم 

وجيولوجيا الأر�س والبيئة الرت�شبية خلام الفو�شفات يف اململكة العربية ال�شعودية. ل 

ي�شغل ع�شوية اأي جمال�س اإدارة اأخرى ل�شركات م�شاهمة عامة.

الأ�شتاذ من�شور بن �شالح امليمان

ع�شو غري تنفيذي، وي�شغل ع�شوية جلنة الرت�شيحات واملكافاآت. يحمل درجة املاج�شتري 

يف اإدارة الأعمال ودرجة البكالوريو�س يف املحا�شبة واإدارة الأعمال، ويراأ�س جمل�س اإدارة 

البنك الأهلي التجاري. وي�شغل ع�شوية جمل�س �شركة الأهلي املالية، وال�شركة ال�شعودية 

للخطوط احلديدية )�شار(، وال�شركة ال�شعودية لال�شتثمار )�شنابل(.

الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�شديري

ع�شو م�شتقل، وي�شغل ع�شوية جلنة الرت�شيحات واملكافاآت. يحمل درجة الدكتوراه يف 

القانون ودرجة البكالوريو�س يف العلوم ال�شيا�شية. ول ي�شغل ع�شوية اأي جمال�س اإدارة 

اأخرى ل�شركات م�شاهمة عامة.

املهند�س خالد بن �شالح املديفر

الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني ل�شركة معادن، وهو ع�شو تنفيذي يف املجل�س. كما 

ي�شغل اأي�شًا ع�شوية اللجنة التنفيذية وجلنة الرت�شيحات واملكافاآت. واملديفر حا�شل 

على درجة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال ودرجة البكالوريو�س يف الهند�شة املدنية، وي�شغل 

ع�شوية جمل�س اإدارة بنك اخلليج الدويل.

املهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل ال�شقري

ع�شو م�شتقل، وي�شغل ع�شوية اللجنة التنفيذية. يحمل درجة املاج�شتري يف الهند�شة 

الكهربائية ودرجة البكالوريو�س يف الهند�شة الكهربائية والإلكرتونية. وهو رئي�س جمل�س 

اإدارة �شركة الت�شالت ال�شعودية.

املهند�س خالد بن حمد ال�شناين

ع�شو غري تنفيذي، وي�شغل ع�شوية جلنة املراجعة. يحمل درجة املاج�شتري يف اإدارة 

امل�شاريع الإن�شائية ودرجة بكالوريو�س يف الهند�شة املدنية، ل ي�شغل ع�شوية اأي جمال�س 

اإدارة اأخرى ل�شركات م�شاهمة عامة.

احلوكمة وااللتزام واملخاطر
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اأعلى املعايري �اأف�شل املمار�شات

هناك اأربع جهات رئي�شية م�شوؤولة عن و�شع وحتديث 

اأ�ش�س احلوكمة لدى معادن هي:

امل�شاهمون.. 1

جمل�س الإدارة، واللجان املنبثقة عنه.. 2

رئي�س ال�شركة وكبري املديرين التنفيذيني . . 3

اللجنة الإدارية للتنفيذيني.. 4

لقد �شاعد التزام معادن باأعلى معايري النزاهة 

وال�شفافية يف اأعمالها على ر�شم مالمح احلوكمة لدى 

معادن وعملياتها، ف�شاًل عن اأن هذه املعايري م�شتوحاة 

من اأف�شل ممار�شات املبادئ التوجيهية للمجل�س الدويل 

للتعدين واملعادن.

وقد و�شعت معادن اآلية قوية للرقابة الداخلية من 

اأجل حّث كل موظفيها على امل�شاهمة يف ممار�شات 

احلوكمة وتعزيز نظامها؛ فاإطار حوكمة ال�شركات الذي 

يحّدد نظام الإدارة املعتمد ي�شع يف احل�شبان م�شالح 

امل�شاهمني واملوظفني والعمالء، اإ�شافة اإىل املجتمعات 

التي تعمل معادن يف اأو�شاطها. وهذا الإطار يتخّطى 

م�شاألة التاأّكد من اللتزام بالقوانني واللوائح؛ لي�شمل 

اإدارة املخاطر، ومعايري ال�شلوك املهني، واللتزام 

بالأنظمة.

ت�شعى معادن اإىل بلوغ هذه الأهداف عرب �شيا�شات 

واإجراءات وتوجيهات عدة مّت اإقرارها بقوانني وا�شحة، 

اأبرزها ما يلي:

• لئحة جلنة املراجعة.	

• لئحة جلنة الرت�شيحات واملكافاآت.	

• لئحة اللجنة التنفيذية.	

• اإر�شادات ال�شلوك املهني.	

• �شيا�شة الإبالغ عن املخالفات.	

• �شيا�شة تعار�س امل�شالح.	

• �شيا�شة معادن لل�شحة وال�شالمة والبيئة.	

د�ر امل�شاهمني

ة التي من خاللها ميار�س  اجلمعّية العامة هي املن�شّ

امل�شاهمون حّقهم يف الت�شويت. وتعترب موافقة 

امل�شاهمني اأ�شا�شية لتخاذ قرارات رئي�شية مثل: اعتماد 

القوائم املالية، وتقرير جمل�س الإدارة حول ن�شاطات 

ال�شركة، ومراجعة واإقرار تو�شيات جمل�س الإدارة ب�شاأن 

�شيا�شات حوكمة ال�شركة ت�شمل:

لئحة جلنة 

املراجعة

لئحة جلنة 

الرت�شيحات 

واملكافاآت

لئحة اللجنة 

التنفيذية

اإر�شادات ال�شلوك 

املهني

�شيا�شة الإبالغ 

عن املخالفات

�شيا�شة تعار�س 

امل�شالح

�شيا�شة معادن 

لل�شحة وال�شالمة 

والبيئة

01 املقر الرئي�شي ل�شركة 
معادن يف الريا�ض

02 اجتماع جمل�س الإدارة يف 
22 دي�شمرب 2014م

1

86 | التقرير ال�سنوي ٢٠١٤ | معادن



	v

توزيع الأرباح، وانتخاب اأع�شاء جمل�س الإدارة، واإدخال 

التعديالت على مواد نظام ال�شركة الأ�شا�شي، وتعيني 

املراجعني اخلارجّيني، وزيادة راأ�س املال املكتتب به. 

ويكون للم�شاهم الذي له حق ح�شور جمعيات امل�شاهمني 

�شوت واحد على الأقل.

جمل�س الإدارة

يتوىل جمل�س الإدارة القيام بالوظائف التالية:

• املوافقة على اخلطط ال�شرتاتيجية والأهداف 	

الرئي�شية لل�شركة واآليات تطبيقها.

• و�شع قواعد اأنظمة الرقابة الداخلية والإ�شراف 	

عليها.

• و�شع �شيا�شات ومعايري واإجراءات حمددة و�شريحة 	

لع�شوية جمل�س الإدارة وتطبيقها بعد املوافقة عليها 

من قبل اجلمعية العامة للم�شاهمني.

•  و�شع اخلطوط العري�شة لل�شيا�شة املكتوبة التي 	

تنظم العالقة مع اأ�شحاب امل�شالح مبا ي�شمن 

حماية م�شاحلهم. 

• املوافقة على البيانات املالية الف�شلية.	

• املوافقة على �شيا�شات واإجراءات التاأكد من المتثال 	

للقوانني واللوائح، مبا يف ذلك التزام ال�شركة 

بالإف�شاح عن املعلومات اجلوهرية للم�شاهمني 

والدائنني، وغريهم من اأ�شحاب امل�شلحة.

• تعيني الرئي�س التنفيذي ونواب الرئي�س.	

• تقييم الأداء الت�شغيلي العام مقارنة باخلطط 	

والأهداف ال�شرتاتيجية املعتمدة.

ومنذ 31 دي�شمرب 2014م، يتّكون جمل�س اإدارة معادن من 

د مدة الع�شوية لكل ع�شو من اأع�شاء  ت�شعة اأع�شاء، وحتدَّ

املجل�س بثالث �شنوات، ويعقد اجتماعاته مرة واحدة على 

الأقل كل ثالثة اأ�شهر.

وعلى الرغم من قيام املجل�س مبهامه ب�شكل جماعي، 

اإل اأنه يقوم يف بع�س الأحيان بتفوي�س مهامه وواجباته 

بطريقة فعالة، ملجموعة من اللجان هي:

• جلنة املراجعة.	

• جلنة الرت�شيحات واملكافاآت.	

• اللجنة التنفيذية.	

3 �شنوات 

مدة الع�شوية لكل 

ع�شو من اأع�شاء 

املجل�س

2

01 عينة من اإنتاج �شركة 
معادن لالأملنيوم

احلوكمة وااللتزام واملخاطر
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احلالةا�شم الع�شو
الجتماعات 

التي ح�شرها
اللجنة ع�شوية 

الع�شوية يف جمال�س اإدارات ال�شركات 

امل�شاهمة املدرجة �املغلقة الأخرى

8م�شتقلاملهند�س عبداهلل بن �شيف ال�شيف
جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

التنفيذية اللجنة 
�شركة الظهران لالإعمار

جلنة املراجعة8غري تنفيذيمعايل الأ�شتاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي
ال�شعودية الت�شالت 

ال�شركة ال�شعودية لل�شناعات الأ�شا�شية )�شابك(

التنفيذية7غري تنفيذيمعايل الأ�شتاذ �شليمان بن عبدالرحمن القويز اللجنة 

البنك ال�شعودي الفرن�شي

�شركة ح�شانة ال�شتثمارية

ال�شعودية لال�شتثمار  املجموعة 

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت7غري تنفيذيالأ�شتاذ من�شور بن �شالح امليمان

البنك الأهلي التجاري

ال�شركة ال�شعودية للخطوط احلديدية )�شار(

�شركة الأهلي املالية

ال�شركة ال�شعودية لال�شتثمار )�شنابل(

ال يوجد جلنة املراجعة5غري تنفيذياملهند�س خالد بن حمد ال�شناين

التنفيذية6غري تنفيذياملهند�س �شلطان بن جمال �شا�يل ال يوجد اللجنة 

ال يوجدجلنة الرت�شيحات واملكافاآت4م�شتقلالدكتور زياد عبدالرحمن ال�شديري

التنفيذية5م�شتقلاملهند�س عبدالعزيز بن عبدهلل ال�شقري** �شركة الت�شالت ال�شعوديةاللجنة 

8تنفيذياملهند�س خالد بن �شالح املديفر
جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

التنفيذية اللجنة 
بنك اخلليج الدويل

التنفيذية0م�شتقلالأ�شتاذ �شليمان بن �شعد احلميد* اللجنة 
الفي�شلية جمموعة 

جمموعة حممد العبدالعزيز الراجحي

 

اأع�شاء جمل�س الإدارة

جلنة املراجعة

�ُشكلت جلنة املراجعة يف 15 نوفمرب 2008م، ويعاد 

ت�شكيلها كل ثالث �شنوات وفقًا للمادة 14 من الئحة 

حوكمة ال�شركات ال�شادرة عن جمل�س هيئة �شوق املال، 

ومبوجب هذه املادة، فاإن اجلمعية العامة للم�شاهمني، 

وبناًء على تو�شية من جمل�س الإدارة، هي املخّولة 

باإ�شدار قواعد تعيني اأع�شاء جلنة املراجعة، وحتديد 

مدة تقَلدهم ملنا�شبهم، والإجراءات الواجب اّتباعها من 

قبل اللجنة.

وقد اأكملت اللجنة دورتها الثانية يف 24 اأكتوبر 

2014م، وبناًء على ذلك، اأ�شدر جمل�س اإدارة معادن 

قرارًا بتعيني اأع�شاء جلنة مراجعة للدورة الثالثة يف 26 

اأكتوبر 2014م.

و�شتوا�شل جلنة املراجعة اجلديدة عملها برئا�شة 

معايل الأ�شتاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي، وع�شوية 

كل من: املهند�س خالد بن حمد ال�شناين، واملهند�س 

عبداهلل بن حممد الفايز، والدكتور عبداهلل بن ح�شن 

عبدالقادر، والأ�شتاذ مازن بن عبداهلل الفريح، والأ�شتاذ 

وليد بن اإبراهيم �شكري.

وقد عقدت الجتماع الأول للدورة الثالثة يف 14 

دي�شمرب 2014م. وت�شرف جلنة املراجعة على اإدارة 

املراجعة الداخلية. كما ت�شرف على فعالية �شوابط 

ُنظم املعلومات، ومالءمة ال�شوابط الداخلية املتعّلقة 

بالتقارير املالية، ومراجعة البيانات املالية، واأن�شطة 

اإدارة املخاطر املوؤ�ش�شّية )ERM(، والأن�شطة العامة 

الأخرى ذات ال�شلة باملدققني اخلارجّيني.
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احلالةا�شم الع�شو
الجتماعات 

التي ح�شرها
اللجنة ع�شوية 

الع�شوية يف جمال�س اإدارات ال�شركات 

امل�شاهمة املدرجة �املغلقة الأخرى

8م�شتقلاملهند�س عبداهلل بن �شيف ال�شيف
جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

التنفيذية اللجنة 
�شركة الظهران لالإعمار

جلنة املراجعة8غري تنفيذيمعايل الأ�شتاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي
ال�شعودية الت�شالت 

ال�شركة ال�شعودية لل�شناعات الأ�شا�شية )�شابك(

التنفيذية7غري تنفيذيمعايل الأ�شتاذ �شليمان بن عبدالرحمن القويز اللجنة 

البنك ال�شعودي الفرن�شي

�شركة ح�شانة ال�شتثمارية

ال�شعودية لال�شتثمار  املجموعة 

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت7غري تنفيذيالأ�شتاذ من�شور بن �شالح امليمان

البنك الأهلي التجاري

ال�شركة ال�شعودية للخطوط احلديدية )�شار(

�شركة الأهلي املالية

ال�شركة ال�شعودية لال�شتثمار )�شنابل(

ال يوجد جلنة املراجعة5غري تنفيذياملهند�س خالد بن حمد ال�شناين

التنفيذية6غري تنفيذياملهند�س �شلطان بن جمال �شا�يل ال يوجد اللجنة 

ال يوجدجلنة الرت�شيحات واملكافاآت4م�شتقلالدكتور زياد عبدالرحمن ال�شديري

التنفيذية5م�شتقلاملهند�س عبدالعزيز بن عبدهلل ال�شقري** �شركة الت�شالت ال�شعوديةاللجنة 

8تنفيذياملهند�س خالد بن �شالح املديفر
جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

التنفيذية اللجنة 
بنك اخلليج الدويل

التنفيذية0م�شتقلالأ�شتاذ �شليمان بن �شعد احلميد* اللجنة 
الفي�شلية جمموعة 

جمموعة حممد العبدالعزيز الراجحي

الإجمايل123456ال�شم 
14 دي�شمرب 232014 اأكتوبر 132014 يوليو 142014 اأبريل 242014 فرباير 192014 يناير 2014

6معايل الأ�شتاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي

6املهند�س خالد بن حمد ال�شناين

6املهند�س عبداهلل بن حممد الفايز

6الدكتور عبداهلل بن ح�شن عبدالقادر

xx4الأ�شتاذ مازن بن عبداهلل الفريح

1-----الأ�شتاذ �ليد بن اإبراهيم �شكري

اأع�شاء جمل�س الإدارة

اأع�شاء جلنة املراجعة

* قدم الأ�شتاذ �شليمان بن �شعد احلميد )ع�شو م�شتقل( ا�شتقالته يوم الثالثاء املوافق 1436/02/17هـ )املوافق 9 دي�شمرب 2014م( من من�شبه كع�شو م�شتقل يف جمل�س اإدارة معادن مع 

ال�شريان الفوري لال�شتقالة؛ نظرًا اإىل تعيينه وزيرًا لوزارة ال�شوؤون الجتماعية.

** انتهت فرتة ع�شوية املهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل ال�شقري يف 24 اأكتوبر 2014م.

وت�شتمل امل�شوؤولّيات الرئي�شّية للجنة املراجعة على ما يلي:

• مراجعة �شيا�شات واإجراءات معادن املالية املعتمدة، 	

ورفع تو�شية اإىل املجل�س باملوافقة النهائية عليها.

• مراجعة البيانات املالية الربعية وال�شنوية واملوّحدة 	

ل�شركة معادن وال�شركات التابعة لها.

• تو�شية جمل�س الإدارة بتعيني املراجعني اخلارجّيني.	

• مراجعة واعتماد خطة التدقيق الداخلي ال�شنوية، 	

واإجراءات وتقارير التدقيق الداخلي.

• اإجراء التحقيقات املرتبطة باأّي ق�شية، اأو التفوي�س 	

باإجرائها على النحو الذي تراه منا�شبًا، مبا يخدم 

م�شلحة ال�شركة، مع اإتاحة اإمكانية الو�شول غري 

املقّيد اإىل جميع اأع�شاء جمل�س الإدارة، واملعلومات 

املتعّلقة بالتحقيق.
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الإجمايل12345ال�شم 
21 دي�شمرب 132014 نوفمرب 262014 اأكتوبر 72014 �شبتمرب 162014 فرباير 2014

5املهند�س عبداهلل بن �شيف ال�شيف

5الأ�شتاذ من�شور بن �شالح امليمان

4*الدكتور زياد عبدالرحمن ال�شديري

5املهند�س خالد بن �شالح املديفر

جلنة الرت�شيحات �املكافاآت

يف 26 اأكتوبر 2014م اأ�شدر جمل�س اإدارة معادن قرارًا 

بتعيني اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت للدورة 

الثالثة، و�شمت اأربعة اأع�شاء برئا�شة املهند�س عبداهلل 

بن �شيف ال�شيف، وع�شوية كل من: الأ�شتاذ من�شور بن 

�شالح امليمان، والدكتور زياد عبدالرحمن ال�شديري، 

واملهند�س خالد بن �شالح املديفر. وعقد الجتماع الأول 

للدورة الثالثة يف 21 دي�شمرب 2014م.

اأما مهام اللجنة وم�شوؤولياتها الرئي�شية فهي:

• اإجراء مراجعات �شنوية للمهارات والقدرات وخربة 	

العمل الالزمة لتعزيز الأداء الرقابي ملجل�س الإدارة، 

وتقدمي تو�شيات منا�شبة يف هذا ال�شدد اإىل 

املجل�س.

• التحقق من ا�شتقاللية اأع�شاء جمل�س الإدارة، 	

وتقييم الت�شارب املحتمل مل�شالح الأع�شاء الذين 

يعملون اأي�شًا يف جمال�س اإدارات �شركات اأخرى.

• تقييم املر�ّشحني لع�شوية جمل�س الإدارة من خالل 	

تقييم ال�شفات ال�شخ�شّية واملهنّية التي ت�شمل: 

النزاهة، وامل�شداقية، وامل�شوؤولية، واخلربة القيادية، 

والفطنة والقدرة على تكري�س الوقت الالزم لتنفيذ 

جميع امل�شوؤوليات.

• حتديد اأوجه الق�شور يف اأداء املجل�س واقرتاح 	

احللول ملعاجلة اأّي نق�س.

• مراجعة واعتماد جميع التعوي�شات )الرواتب، 	

والعالوات، والأ�شهم( جلميع امل�شوؤولني التنفيذّيني 

�شنويًا.

اللجنة التنفيذية

تاأ�ش�شت اللجنة التنفيذية يف 15 نوفمرب 2008م، ويراأ�شها 

املهند�س عبداهلل بن �شيف ال�شيف، وت�شم اأربعة اأع�شاء: 

معايل الأ�شتاذ �شليمان بن �شعد احلميد، واملهند�س 

عبدالعزيز بن عبداهلل ال�شقري، واملهند�س �شلطان بن 

جمال �شاويل، واملهند�س خالد بن �شالح املديفر.

وُعقدت الدورة الثانية للجنة يف 24 اأكتوبر 2011م، دون 

تغيري يف الأع�شاء اأو الرئي�س.

ويف املوافق 26 اأكتوبر 2014م اأ�شدر جمل�س اإدارة معادن 

قرارًا بتعيني اأع�شاء اللجنة التنفيذية لدورتها الثالثة، 

برئا�شة املهند�س عبداهلل بن �شيف ال�شيف، وع�شوية 

كل من: معايل الأ�شتاذ �شليمان بن عبدالرحمن القويز، 

واملهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل ال�شقري، واملهند�س 

�شلطان بن جمال �شاويل، واملهند�س خالد بن �شالح 

املديفر. وكانت اجلمعية العمومية قد اأعادت يف 13 

نوفمرب 2014م تعيني معايل الأ�شتاذ �شليمان بن �شعد 

احلميد ع�شوًا يف جمل�س الإدارة، وان�شم اإىل اأع�شاء 

اللجنة. وُعقد الجتماع الأول للدورة الثالثة يف 13 

نوفمرب 2014م.

وت�شمل مهام وم�شوؤولّيات اللجنة:

• مراجعة اأهداف وا�شرتاتيجيات �شركة معادن، 	

وتقدمي التو�شيات اإىل جمل�س الإدارة؛ للم�شاعدة يف 

حتقيق الأهداف وتنفيذ خطط وا�شرتاتيجيات العمل 

بكفاءة.

• مراجعة امليزانّيات املتعّلقة بالقوى العاملة يف 	

ال�شركة، والعمليات، ونفقات راأ�س املال.

• مراجعة الأعمال والعمليات واخلطط املالية الطويلة 	

الأجل )لأكرث من ثالث �شنوات(، وتقدمي تو�شيات 

اإىل املجل�س ب�شاأنها.

• املوافقة على اخلطط ق�شرية املدى )اأقل من �شنة 	

واحدة( لكل من خطط الأعمال والعمليات واملالية، 

اأع�شاء جلنة الرت�شيحات �املكافاآت للد�رة الثانية
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ال�شم 
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23 نوفمرب 72014 �شبتمرب 292014 يونيو 162014 فرباير 2014

4املهند�س عبداهلل بن �شيف ال�شيف

4معايل الأ�شتاذ �شليمان بن عبدالرحمن القويز

3*املهند�س عبدالعزيز بن عبدهلل ال�شقري **

4املهند�س �شلطان بن جمال �شا�يل

4املهند�س خالد بن �شالح املديفر

1***معايل الأ�شتاذ �شليمان بن �شعد احلميد*

وكذلك املوافقة على اخلطط متو�شطة املدى )من 

�شنة اإىل ثالث �شنوات(، والتي تدخل يف اإطار اخلطة 

طويلة املدى لل�شركة. 

• الإ�شراف على/ ومراقبة تنفيذ وا�شتكمال م�شاريع 	

معادن، وامل�شاريع التو�ّشعية لل�شركات التابعة لها.

وميكن الّطالع على كل تفا�شيل اأدوار وم�شوؤوليات اللجان 

الثالث من خالل اللوائح املعرو�شة �شمن ق�شم احلوكمة 

على املوقع الإلكرتوين ل�شركة معادن:

www.maaden.com.sa/ar/investor/
governance

د�ر الإدارة

يقوم الرئي�س والرئي�س التنفيذي واللجنة الإدارية املوؤلفة 

من الرئي�س والرئي�س التنفيذي واملديرين التنفيذيني بعدد 

من الوظائف الرئي�شية املتمثلة يف: و�شع اأهداف اأعمال 

وا�شحة يف اإطار اأخالقي مالئم، وو�شع اإجراءات اإدارية 

جيدة، و�شمان ال�شفافّية ور�شم خطوط وا�شحة للم�شوؤولية 

وامل�شاءلة، وتنفيذ تخطيط �شليم لالأعمال، ودمج اإدارة 

خماطر الأعمال يف كل مناحي ال�شركة، وا�شتقطاب 

املوظفني املوؤّهلني وذوي اخلربة واملهارة، وتبّني ممار�شات 

�شليمة لالت�شالت الداخلية واخلارجية، ور�شم حدود 

وا�شحة للممار�شات املهنية ملوظفي معادن، وتقييم ودفع 

الأداء وتقدير الإ�شهامات الفردية واجلماعية، واإن�شاء 

�شوابط داخلية منا�شبة، واحلفاظ عليها.

اللتزام �اأخالقيات املهنة

تعترب اأخالقيات املهنة واحدة من الركائز الأربع ملنهج �شركة 

معادن يف ال�شتدامة، وهي تتجاوز القواعد لتمثل نظام قيم 

ذاتية يوّجه موظفي ال�شركة نحو ممار�شة �شلوكيات �شحيحة.

وتو�شع القواعد وال�شيا�شات والإجراءات عادة عند احلاجة 

اإىل اللتزام بالقانون واحلفاظ على النظام العام، اإل اأن 

اللتزام باأخالقيات املهنة ل يتحقق مبجرد ال�شتجابة 

لالأوامر والأنظمة.

تبداأ ثقافة اللتزام يف معادن من راأ�س الهرم يف اإدارة 

ال�شركة، بدعم من فريق اللتزام امل�شوؤول عن التطبيق 

ال�شليم لل�شيا�شات، والإجراءات، والتدريب، واملراقبة؛ مبا 

يتما�شى مع اأخالقيات املهنة وا�شرتاتيجية العمل املرجوة. 

ويتوىل فريق اللتزام التحديد، والتقييم، واملراقبة، والتحكم 

مبخاطر اللتزام التي قد توؤثر يف ال�شركة؛ فعندما يتم العثور 

على نقاط �شعف معينة اأثناء املراجعة، يو�شي فريق اللتزام 

باإجراءات معاجلة منا�شبة.

وخالل عام 2014م، اتخذت معادن عددًا من املبادرات 

التي تهدف اإىل تر�شيخ الأخالقيات وثقافة اللتزام، منها: 

التو�شية مبدونة �شاملة لقواعد ال�شلوك اجلديدة، تن�س 

على م�شتوى عاٍل من املبادئ الأ�شا�شية ملمار�شة الأعمال، 

ومبا يتفق مع كل الأنظمة املعمول بها، وقيم �شركة معادن. 

وت�شاعد هذه املدونة اجلديدة يف اإر�شاد جميع العاملني ب�شاأن 

كيفية اإجراء الأعمال نيابة عن معادن، ومن يتعني اللجوء 

اإليه يف حال وجود اأ�شئلة اأو ا�شتف�شارات. كما تعك�س املدونة 

تنوع موظفي معادن، وتنوع ثقافاتهم وخرباتهم اأينما كانوا. 

وقد وافق جمل�س اإدارة معادن على مدونة قواعد ال�شلوك 

اجلديدة يف يناير 2015م، واإجراء حتليل ومقارنة مع اأف�شل 

املمار�شات الدولية، والتي حددت الكثري من ال�شيا�شات التي 

�شيغت يف عام 2014م، ومن املتوقع تنفيذها يف عام 2015م، 

وال�شروع يف تنفيذ خطة وا�شعة للتوعية باللتزام، ت�شمل تنفيذ 

دورات تدريبية عن اللتزام واأخالقيات املهنة للموظفني 

اجلدد، واإ�شدار ن�شرات توعية دورية، ور�شائل بريد اإلكرتوين 

حول موا�شيع اللتزام، واإن�شاء قاعدة بيانات لكل ال�شيا�شات 

*قدم الأ�شتاذ �شليمان بن �شعد احلميد )ع�شو م�شتقل( ا�شتقالته يف يوم الثالثاء املوافق 1436/02/17هـ )املوافق 9 اأكتوبر 2014م( من من�شبه كع�شو م�شتقل يف 
جمل�س اإدارة معادن مع ال�شريان الفوري لال�شتقالة؛ نظرًا اإىل تعيينه وزيرًا لوزارة ال�شوؤون الجتماعية.

* *انتهت فرتة ع�شوية املهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل ال�شقري يف 24 اأكتوبر 2014م.
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واأ�شكال اللتزام املعتمدة، ميكن جلميع املوظفني الو�شول 

اإليها ب�شهولة، وتعزيز اآليات الإبالغ عن املخالفات؛ مما 

ي�شجع املوظفني على الإبالغ عن خماوفهم ب�شرية تامة، 

مبا يف ذلك اإن�شاء خٍط للنزاهة، وتخ�شي�س موقع اإنرتانت 

لذلك، وو�شع اآلية على الإنرتنت خا�شة باملوظفني؛ للك�شف 

عن اأي تعار�س فعلي اأو حمتمل يف امل�شالح.

�شيا�شة ال�شحة �ال�شالمة �البيئة يف معادن

باعتبار معادن اأكرب �شركة موارد معدنية متنوعة يف 

اململكة العربية ال�شعودية؛ فاإن التمّيز يف الإدارة ملخاطر 

ال�شحة وال�شالمة والبيئة ميثل جزءًا ل يتجزاأ من الطريقة 

التي توؤّدى بها الأعمال، وهو يعك�س اأي�شًا التزام ال�شركة 

بامل�شوؤولية يف العمل على التقدم، وحتقيق مزيد من التنمية 

امل�شتدامة.

وتوّفر �شيا�شة ال�شحة وال�شالمة والبيئة يف �شركة 

معادن القاعدة الأ�شا�شية للتزام �شركتنا اجلّدي بتح�شني 

اأداء ومعايري ال�شحة وال�شالمة والبيئة على نحو م�شتمر 

يف عمليات الذهب، ومعادن الأ�شا�س، والفو�شفات، 

والأملنيوم، وغريها من م�شاريع ال�شناعات التعدينية. 

ويتمثل الهدف الرئي�شي لل�شركة مبنع وقوع اأي حوادث قد 

توؤذي الب�شر والبيئة.

علمًا باأن كل املبادئ التوجيهية وال�شيا�شات موجودة على 

املوقع الإلكرتوين:

http://www.maaden.com.sa/ar/investor/hse

اإدارة املخاطر

حتتّل اإدارة املخاطر الفّعالة واملتكاملة موقعًا مركزيًا 

يف العملية ال�شاملة ل�شتدامة الأعمال. ولدى �شركة 

معادن عملية اإدارة خماطر را�شخة ل تغّطي املخاطر 

ال�شرتاتيجية والت�شغيلّية فح�شب، بل اأي�شًا املخاطر 

البيئّية والجتماعّية وال�شحّية والأمنّية. وتطبَّق عملية 

اإدارة املخاطر لدينا بالتوافق مع معايري الأيزو الدولية 

)ISO 31000( يف جمال اإدارة املخاطر.

ولأن اأّي ن�شاط جتاري ل يخلو من املخاطر؛ فاإننا ندرك 

يف معادن اأن العمل الناجح ل يتمحور حول جتّنب كل 

املخاطر املحتملة، بل يتعّلق باإيجاد طرق لتخفيف الآثار 

ال�شلبّية للمخاطر، مع ال�شتفادة من الفر�س املتوفرة.

وتندرج اإدارة وتقييم املخاطر �شمن م�شوؤولّية اإدارة 

ال�شركة؛ فمجل�س الإدارة ي�شرف على اإدارة املخاطر مع 

الرتكيز على اأهّم املخاطر التي قد تواجه ال�شركة. وعلى 

مدار العام، يعقد املجل�س- واللجان التي مّت تفوي�شها 

�شة ملراجعة وبحث  بامل�شوؤولية- اجتماعات خم�شّ

ل. مو�شوعات خماطر حمّددة ب�شكل مف�شّ

وت�شتند عملية مراقبة املخاطر التي يقوم بها املجل�س 

اإىل عمليات تقييم هذه املخاطر، والتخفيف من اآثارها. 

وي�شمل ذلك: مراجعات جمدولة للتخطيط ال�شرتاتيجي 

والت�شغيلي الطويل الأجل، والتقييم والتطوير التنفيذي، 

وميثاق �شلوك اللتزام، واللتزام التنظيمي، والمتثال 

ال�شحي والأمني والبيئي، واإعداد التقارير املالية، 

وتكنولوجيا املعلومات والأمان.

وتعترب اإدارة املخاطر املوؤ�ش�شّية يف �شركة معادن 

اجلهة امل�شوؤولة عن الإ�شراف والتن�شيق لتقييم 

املخاطر والتخفيف منها على نطاق ال�شركة باأكملها. 

ويدعم برنامج اإدارة املخاطر تنظيم البنى التحتية 

للمخاطر اخلا�شة مبختلف املن�شاآت؛ وذلك ل�شمان 

توافقها مع �شيا�شات املخاطر ال�شاملة ل�شركة معادن، 

واملبادئ التوجيهّية واآليات املراجعة. وتعمل البنية 

التحتية للمخاطر لدينا على م�شتوى الأعمال وخمتلف 

2015م 

وافق جمل�س الإدارة 

على مدونة قواعد 

ال�شلوك اجلديدة

1.  موظفو معادن يعملون يف 
املقر الرئي�شي لل�شركة

2. العمل اجلماعي اأحد قيم 
معادن اجلوهرية
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امل�شتويات الوظيفية، وهي معّدة لتحديد وتقييم 

وتخفيف كل اأنواع املخاطر.

وطبقًا لطبيعة املخاطر التي تنطوي عليها والعمليات 

املرتبطة بها، تعمد معادن اإىل ا�شتخدام جمموعة 

وا�شعة من ا�شرتاتيجّيات تخفيف الآثار. وي�شمل ذلك: 

تفوي�س ال�شلطات، وتوحيد الإجراءات، ومراجعات 

التخطيط ال�شرتاتيجي، ومراجعات الت�شغيل والتاأمني. 

وتعمل معادن على اإدارة خماطر التقّلبات يف الن�شاط 

القت�شادي وحجم طلب العمالء عن طريق ر�شد 

م�شتجدات واآفاق ال�شناعة والتكّيف معها، وقد يت�شّمن 

ذلك �شبط م�شتويات الإنتاج، وتخفي�س التكاليف.

وتعتمد معادن على التاأمني لإدارة اآثار بع�س املخاطر 

املحتملة مركزيًا. وقد مّت و�شع وتطبيق عملية ر�شمية 

ملراجعة ور�شد و�شعّية تنفيذ خطط التخفيف من اآثار 

املخاطر على اأ�شا�س منتظم. 

التدقيق الداخلي

تلعب وظيفة التدقيق الداخلي املركزي لدينا دورًا رئي�شّيًا 

يف تقييم وحت�شني اإدارة املخاطر وال�شوابط الداخلية 

وعمليات احلوكمة؛ وبالتايل دعم الأهداف التجارية 

الرئي�شية لل�شركة. وقد تطورت اإدارة التدقيق الداخلي 

التي مّت اإن�شاوؤها بعد عام من تاأ�شي�س �شركة معادن، على 

مّر ال�شنني، خ�شو�شًا بعد اإدراج ال�شركة يف �شوق الأ�شهم 

ال�شعودية )تداول(.

وبت�شافر جهود 12 موظفًا حمرتفًا متفّرغًا برئا�شة 

الرئي�س التنفيذي للتدقيق، توؤّمن اإدارة التدقيق الداخلي 

ال�شت�شارات لدعم كل عمليات �شركة معادن، وت�شمل 

اخلدمات ال�شت�شارية لإدارة التدقيق الداخلي: وظائف 

اإدارية حيوّية، ومراجعات لتطبيق النظام، وردودًا على 

ال�شتف�شارات الداخلية.

ويف عام 2014م، ركزت معادن على التوفيق بني 

التدقيق وال�شرتاتيجّيات التنظيمّية ملعادن وال�شركات 

التابعة لها، على حت�شني م�شتوى حوكمة ال�شركات. 

ونتيجًة لذلك؛ حّققت ال�شركة ا�شتقرارًا كبريًا على 

م�شتوى التقارير املالية، وامتثاًل كاماًل لالإطار التنظيمي 

املحّلي، وملتطّلبات املقر�شني، ومعايري التقارير املالية 

الدولية املو�شى بها من قبل الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني 

القانونّيني.

كما حافظت معادن على كفاءتها والتزامها يف تقدمي 

التقارير املالية، مما مكنها من الإعالن مبكرًا عن 

نتائجها املالية املدّققة؛ وعقد اجتماع اجلمعية العامة 

ال�شنوية للم�شاهمني قبل نهاية الربع الأول من عام 

2015م.

وتن�شجم املمار�شات احلالية ملعادن مع اإطار 

املمار�شات املهنّية الدولية )IPPF(، حيث تتيح منهجّية 

معادن تقييم الأداء التنظيمي تبعًا ملعيار ت�شنيف 

املخاطر؛ وهو ما ي�شاعد على ت�شميم خطط تدقيق 

داخلي وفقًا لبيانات املخاطر املختلفة لوحدات الأعمال 

ال�شرتاتيجية يف ال�شركة، والذي ينا�شب اآلية اإدارة 

املخاطر يف معادن.

وينتج عن هذه العملية اعتماد خطة تدقيق �شنوية 

تاأخذ املخاطر باحل�شبان، ويتّم عر�شها على جلنة 

املراجعة للموافقة عليها. ويف عام 2014م، اأجرت معادن 

160 عملية تدقيق داخلي، وهو اأعلى رقم منذ تاأ�شي�س 

معادن، وغطت ن�شبة كبرية منها عمليات اإدارة املخاطر 

يف ال�شركة.

وتلتزم معادن بتح�شني نظام احلوكمة من خالل التيّقظ 

امل�شتمّر، واعتماد اأف�شل املمار�شات امل�شتجّدة مع الرتكيز على 

 12

موظفًا حمرتفًا 

متفّرغًا يعملون 

يف جلنة التدقيق 

الداخلي

2
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بيئة الرقابة والعمليات التجارية. وال�شركة على يقني باأن التطوير 

الفّعال وامل�شتمّر للحوكمة �شيدعم قيمة حقوق امل�شاهمني، كما 

يح�ّشن عمليات اإدارة املخاطر يف �شركة معادن باأكملها.

و�شوف توا�شل ال�شركة ا�شتخدام التقنية اجلديدة، 

والعمل قدمًا على بناء منوذج للتدقيق امل�شتمّر من خالل 

ال�شتفادة من الإمكانات التي يوّفرها نظام التدقيق الآيل 

املعتمد لديها.

عالقات امل�شتثمرين

ي�شعى فريق عالقات امل�شتثمرين يف معادن اإىل اأن يكون 

فريقًا على م�شتوى عاملي؛ اإذ يلتزم باأن يكون م�شدرًا 

اأ�شا�شيًا وموثوقًا للم�شاهمني وامل�شتثمرين وال�شركاء 

والإدارة العليا ملعادن، وي�شمن ال�شتجابة وال�شفافية فيما 

يتعلق باملعلومات القيمة.

ويحر�س فريق عالقات امل�شتثمرين على دعم القيم 

الأ�شا�شية املتمّثلة يف النزاهة ويف جملة معايري اأخالقّية 

عالية يف عالقات ال�شركة مع جميع اأ�شحاب امل�شالح 

يف معادن، كما اأن برنامج عالقات امل�شتثمرين ي�شمن 

ال�شفافّية يف كل الت�شالت مع اللتزام التام بقواعد 

الإف�شاح امل�شتمّر واملّت�شق، والتي ت�شرتطها هيئة �شوق 

املال يف ال�شعودية.

كما يحر�س الفريق على ن�شر املعلومات يف الوقت 

املنا�شب عرب الو�شائل املختلفة، مثل املوقع الإلكرتوين 

لل�شركة، والإعالنات على )تداول(، اإ�شافة اإىل م�شاركة 

ال�شركة يف املوؤمترات، وتوفريها خدمة هاتفية وبريدًا 

اإلكرتونيًا للو�شول اإىل فريق عالقات امل�شتثمرين لديها، 

كما ت�شت�شيف ال�شركة منا�شبات خا�شة للمحّللني 

وامل�شتثمرين، مبا يف ذلك »يوم امل�شتثمر«، وجل�شات 

مناق�شة الأرباح.

وان�شجامًا مع هذه الأ�ش�س، تتبع معادن �شيا�شة التوا�شل 

ال�شتباقّية مع ال�شوق، واإبالغ اأ�شحاب امل�شالح لدى 

ال�شركة بكل التطورات الرئي�شّية التي �شيكون لها تاأثري يف 

الأعمال التجارية. كما تعقد ال�شركة حوارات دورّية مع 

اأو�شاط امل�شتثمرين وتقدم امل�شورة لالإدارة العليا لل�شركة 

حول ت�شورات ال�شوق. وقد تزايدت �شرورة احلوارات 

مع امل�شاهمني؛ نظرًا اإىل اأهمية ح�شول امل�شتثمرين من 

الأفراد واملوؤ�ّش�شات على اأحدث املعلومات حول تطورات 

ال�شركة وخططها التجارية، واإجنازاتها، والتحديات التي 

تواجهها.

و�شركة معادن ع�شو يف جمعّية عالقات امل�شتثمرين يف 

ال�شرق الأو�شط منذ اأكتوبر عام 2012م.

الإف�شاح

تك�شف معادن با�شتمرار اأي تطورات يف امل�شاريع 

واملعلومات املالية عرب القنوات الر�شمية مثل هيئة �شوق 

املال )تداول( واملوقع الإلكرتوين لل�شركة.

1. البهو يف املقر الرئي�شي 
ل�شركة معادن

2. مدير اإدارة اأداء الأعمال 
الأ�شتاذ فهد العنزي

3. ت�شتخدم معادن برناجمًا 
اأمنيًا متطورًا

 160

عملية تدقيق داخلي 

اأجنزت عام 2014

1
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8.259.636--الرواتب والتعوي�شات

251.0002.157.3702.890.873البدلت

650.006--املكافاآت الدورية وال�شنوية

3.474.000--خطط احلوافز

238.288--اأّي تعوي�شات اأو مزايا عينّية اأخرى ُتدفع ب�شكل �شهري اأو �شنوي

251.0002.157.37015.512.803الإجمايل

ومل تواجه �شركة معادن اأو تتعر�س اأبدًا لأي عقوبات 

من اجلهات التنظيمية، ول لفر�س ر�شوم اأو عقوبات 

اإ�شرافية اأو ق�شائية عليها خالل 2014م.

�شفقات مع اأطراف ذات �شلة

مل تدخل �شركة معادن يف اأّي �شفقة كانت لرئي�شها 

التنفيذي، اأو مديرها املايل، اأو لأّي �شخ�س ذي �شلة بها، 

م�شلحٌة فيها.

املكافاآت �التعوي�شات

املكافاآت والتعوي�شات املدفوعة لأع�شاء جمل�س اإدارة 

ال�شركة وكبار التنفيذّيني فيها عن ال�شنة املالية املنتهية 

يف 31 دي�شمرب 2014م جاءت على النحو التايل:

خم�شة من كبار التنفيذّيني 

مّمن تلقوا اأعلى املكافاآت 

�التعوي�شات، من بينهم الرئي�س 

التنفيذي �املدير املايل

اأع�شاء 

املجل�س غري 

التنفيذّيني/

امل�شتقّلون

اأع�شاء املجل�س 

التنفيذّيون البيان

املكافاآت �التعوي�شات املدفوعة لأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة �كبار التنفيذّيني

جميع الأرقام بالريال ال�شعودي

3

 من املنجم اإىل ال�سوق | 95

احلوكمة وااللتزام واملخاطر



املهند�س/ نبيل بن عبدالعزيز الفريح

نائب الرئي�س الأعلى للموارد الب�شرية، وال�شتدامة، 

والأمن ال�شناعي 

املهند�س/ خالد بن �شالح املديفر

الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني

الأ�شتاذ/ خالد بن �شامل الر�ي�س

النائب الأعلى للرئي�س لل�شئون املالية وتقنية املعلومات

 الإدارة العليـا

املهند�س/ ماجد بن يو�شف املقال

نائب الرئي�س الأعلى مل�شروع وعد ال�شمال

واإدارة امل�شاريع
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ال�شيد/ �شتيفن بوديل

رئي�س الإدارة القانونية

املهند�س/ خليل بن اإبراهيم الوطبان

نائب الرئي�س الأعلى لوحدة الفو�شفات 

واملعادن ال�شناعية

املهند�س/ يحيى حممد ال�شنقيطي

رئي�س �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�شا�س/ نائب الرئي�س 

املكلف لوحدة العمل ال�شرتاتيجي للمعادن النفي�شة

ال�شيد/ كوبو�س موملان

الرئي�س التنفيذي للمراجعة الداخلية

ال�شيد/ توما�س �البو�ل

نائب الرئي�س الأعلى لوحدة العمل ال�شرتاتيجية لالأملنيوم

املهند�س / خالد بن �شليمان العوهلي

نائب الرئي�س لالإ�شرتاتيجية والتخطيط والتطوير

ال�شيد/ بر��س كريك

نائب الرئي�س الأعلى للتنقيب
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01 عمليات الإ�شتك�شاف 
بالقرب من منجم ال�شوق



نكثف ا�شتثماراتنا يف برامج التنقيب يف 

رخ�ص ال�شتك�شاف املمنوحة لنا لتعزيز منو 

احتياطيات اخلام ودعم مواردنا املعدنية.

االستكشاف 
والموارد المعدنية 
واحتياطيات الخام
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يتوىل فريق ال�شتك�شاف مبعادن م�شوؤولية التنقيب وتقييم 

املوارد املعدنية اجلديدة، والتي ميكنها تعوي�ص الفاقد 

من الحتياطي احلايل بفعل اأن�شطة التعدين.

وتت�شدر �شالمة املوظفني واحلفاظ على الطبيعة 

�شلم اأولويات معادن عند القيام باأعمال ال�شتك�شاف؛ 

لذلك ت�شتمر يف تطوير برامج ال�شالمة من اأجل ن�شر 

هذه الثقافة، ومتكني فرق ال�شتك�شاف من القيام 

بعملها يف الوقت ذاته؛ اإذ ت�شاهم التدريبات امل�شتمرة 

لتجديد املعلومات فيما يتعلق مبجال الإ�شعافات الأولية 

والقيادة الوقائية يف حماية �شحة و�شالمة املوظفني، 

مدعومة مببادرات ت�شمل املتابعة الآنية عرب الأقمار 

ال�شناعية ميدانيًا لالآليات واملركبات امل�شاركة يف 

اأعمال ال�شتك�شاف يف املواقع النائية؛ مما ي�شهل �شرعة 

ال�شتجابة يف حالت الطوارئ. كما جتري �شركة معادن 

مراجعة منتظمة لالمتثال البيئي يف جمال ال�شتك�شاف.

وتعتمد اأهداف معادن اخلا�شة بالنمو وال�شتدامة على 

املدى الطويل على ال�شتك�شاف لتاأمني م�شاريع جديدة 

غنية باملوارد، ل�شتدامة اأعمال ال�شركة احلالية، والتو�شع 

والنمو يف اأعمال اأخرى.

وينفذ فريق ال�شتك�شاف برامج اإقليمية للمناطق غري 

امل�شتك�شفة، وعمليات تنقيب للمواقع املحيطة باملناجم 

احلالية، وتقييم ملوارد عدد من املنتجات: هي الفو�شفات، 

والبوك�شايت، والذهب، والنحا�ص، واملغنيزيوم.

وخالل عامي 2013 و2014م، كانت عمليات 

ا�شتك�شاف الذهب يف املناطق غري امل�شتك�شفة �شريعة 

الوترية؛ بناًء على الرخ�ص التعدينية التي ح�شلت عليها 

معادن يف اإقليم �شمال الدرع العربي، واإقليم الذهب يف 

و�شط اململكة، واإقليم جنوب الدرع العربي، واإقليم �شرق 

الدرع )منطقة الأمار(. و�شت�شتمر جهود ال�شتك�شاف يف 

املناطق غري امل�شتك�شفة مب�شتويات الن�شاط املرتفعة ذاتها 

يف عام 2015م.

ويتاألف فريق ال�شتك�شاف يف معادن من 111 موظفًا 

دائمًا، وي�شمل ذلك اجليولوجيني وفريق الدعم، ف�شاًل 

عن اأكرث من 40 متعاقدًا يف خمتلف التخ�ش�شات. واأكمل 

فريق ال�شتك�شاف حفر اأكرث من 200 األف مرت من كل 

اأنواع احلفر، وجمع اأكرث من 400 األف عينة جيوكيميائية 

عام 2014م �شمن برنامج ال�شتك�شاف الإقليمي، 

وبرنامج ا�شتك�شاف املناطق املجاورة للمناجم.

وقد بلغ جمموع الإنفاق عام 2014م على عمليات 

ا�شتك�شاف املناطق غري امل�شتك�شفة واملناطق املجاورة 

للمناجم 149 مليون ريال. ويعك�ص حجم ميزانية 

ال�شتك�شاف وبرنامج ال�شتك�شاف الإقليمي التزام 

ال�شركة الرا�شخ بالنمو امل�شتدام طويل الأجل لأعمال 

معادن و�شناعة التعدين يف اململكة.

اال�شتك�شاف.. �شمان 

م�شتقبل التعدين

200 األف مرت 

قام فريق ال�شتك�شاف 

بحفرها يف 2014م

1
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 وتتمثل اأهم اأن�شطة اال�شتك�شاف خالل عام 

2014م فيما يلي:

- ا�شتمرار برنامج ال�شتك�شاف الإقليمي الرئي�شي  

با�شتخدام اجليوكيمياء والتنقيب عن الذهب واملعادن    

الأ�شا�شية على م�شاحة وا�شعة جدًا يف منطقة الدرع    

العربي.  

- ال�شتك�شاف لزيادة احتياطيات البوك�شايت بالقرب  

من منجم البعيثة.  

- النتهاء من التنقيب عن خام الفو�شفات بناًء  

على رخ�ص ا�شتك�شاف موارد الفو�شفات يف اأم وعال    

واجلالميد.  

- احلفر العميق بالقرب من منجمي الذهب يف مهد  

الذهب والأمار ل�شتك�شاف فر�ص تعزيز الحتياطيات    

احلالية من اخلام.  

- موا�شلة اأن�شطة التقييم والبحث اجليولوجية لالأحزمة  

املعدنية املختلفة يف اململكة؛ لتحديد مناطق     

ال�شتك�شاف امل�شتقبلية اجلديدة والرخ�ص التعدينية    

الالزمة.  

- موا�شلة التطوير املهني لفريق ال�شتك�شاف ل�شمان  

تطبيق وتنفيذ اأف�شل املمار�شات ال�شناعية يف تقنية    

ال�شتك�شاف املتقدم، وممار�شات ال�شحة وال�شالمة    

والبيئة.  

وتلتزم معادن مبوا�شلة ال�شتثمار طويل الأجل يف 

ال�شتك�شاف والتنقيب عن املعادن يف رخ�ص ال�شتك�شاف 

املمنوحة لها يف اململكة.

وتواجه معادن الكثري من التحديات يف مهمتها لتاأمني 

قاعدة طويلة الأجل من املوارد املعدنية واحتياطيات 

اخلام، اإل اأنها جنحت يف تكوين فريق ا�شتك�شاف 

على درجة عالية من الكفاءة، ولديه القدرة والأدوات 

وامليزانية لتحقيق اأهدافها ال�شرتاتيجية.

01 اأعمال التنقيب يف منجم 
البعيثة

02 حتت �شطح الأر�ص يف 
منجم الأمار

03 عينة ا�شتخرجت من 
باطن الأر�ص

04 فح�ص العينة ال�شخرية

149مليون 
ريال 

اإجمايل الإنفاق على 

عمليات ال�شتك�شاف

2

3

4
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تطبق معادن برنامج ا�شتك�شايف يهدف اإىل التو�شيع 

امل�شتمر يف اإ�شافة املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام 

من خالل العمل على ا�شتك�شاف مواقع جديدة، �شمن 

تراخي�ص ال�شتك�شاف املمنوحة لها، وا�شتك�شاف املناطق 

املحيطة باملناجم، واإجراء درا�شات اجلدوى للم�شاريع 

املحتملة، والتنقيب داخل املناجم القائمة ل�شتك�شاف 

فر�ص تعزيز الحتياطيات احلالية.

ففي عام 2014م، اأجنزت �شركة معادن مرحلة مهمة 

من ال�شتك�شاف، �شمن تراخي�ص التنقيب عن الفو�شفات 

التي ح�شلت عليها ال�شركة والطلبات املقدمة لتحويل 

تراخي�ص ال�شتك�شاف اإىل تراخي�ص تعدين؛ فبالإ�شافة 

اإىل تقييم املوارد للتنقيب عن الفو�شفات، اأجرت معادن 

اأي�شًا تقييمًا ملعدن البوك�شايت يف م�شروع الزبرية 

لإجراء حتديث �شيتم ت�شليمه عام 2015م. كما اأجرت 

فرق عمليات املناجم تنقيبًا لتحديد املوارد الإ�شافية 

يف مناجم الذهب والفو�شفات والبوك�شايت القائمة. مت 

اإ�شافة م�شروع جبل �شايد للنحا�ص اإىل حقيبة م�شاريعنا.

نظام جورك.. رمز لالمتثال واالأ�شخا�ص املخت�شني

يعد النظام الأ�شرتايل لإعداد تقارير نتائج عمليات 

)JORC( التنقيب واملوارد املعدنية واحتياطيات اخلام

يف ن�شخته لعام 2012م نظام ممار�شة مهنيًا معرتفًا به 

دوليًا يحدد معايري احلد الأدنى لإعداد التقارير العامة عن 

نتائج التنقيب واملوارد املعدنية واحتياطيات اخلام. وي�شع 

نظام )جورك( قواعد ملزمة لت�شنيف املوارد واحتياطيات 

اخلام وفقًا مل�شتويات الثقة باملعلومات اجليولوجية 

والعتبارات الفنية والقت�شادية. ويعترب اإعداد التقارير 

وفقًا لنظام )جورك 2012( اأمرًا اإلزاميًا على ال�شركات 

العامة املدرجة يف اأ�شرتاليا ونيوزيلندا، يف حني ُتطبق 

معايري ذات �شلة وثيقة جدًا يف كندا وجنوب اأفريقيا. وقد 

مت ن�شر نظام )جورك( لأول مرة يف عام 1989م، يف حني 

ن�شر التحديث ال�شاد�ص منه عام 2012م.

وقد �شكلت معادن يف عام 2013م جلنة للموارد 

والحتياطيات، مهمتها تقييم توافق التقديرات ال�شابقة 

مع نظام )جورك 2012(، ومراجعة كل التقديرات 

اجلديدة وفق النظام. وعلى الرغم من اإحراز تقدم كبري 

خالل هذا العام يف حتديث عملية اإعداد تقارير عن كل 

تقديرات املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام مبوجب 

نظام )جورك 2012(، اإل اأن الكثري من التحديثات ل 

تزال يف انتظار ا�شتكمالها يف عام 2015م.

ويتم التعبري بو�شوح عن املوارد املعدنية واحتياطيات 

اخلام الواردة يف هذا التقرير اإما على اأنها تلتزم 

مبعايري اإعداد التقارير العامة الواردة يف )نظام 

جورك 2012(، اأو ن�شخة 2004م منه، واإما على اأنها 

غري ملتزمة بها. و�شت�شتمر عملية املراجعة الداخلية 

واخلارجية، وو�شع التقديرات اجلديدة، وتنقيح كل 

املوارد والحتياطيات؛ حتى ت�شبح كل املوارد املعدنية 

اجلديدة واحتياطيات اخلام متوافقة مع الوثائق 

الأ�شا�شية الالزمة لإعداد التقارير، وفقًا لنظام 

)جورك 2012(.

ويعود عدم امتثال اأي تقدير لنظام )جورك( اإىل 

جمموعة من الأ�شباب؛ فبالن�شبة اإىل املوارد املعدنية، فاإن 

الأ�شباب تعود اإىل انتظار جتديد اأو حتويل رخ�ص املوارد 

املعدنية، اأو لغياب ال�شخ�ص املخت�ص ذي اخلربة واملرجع 

املطلوب اأو لعدم توافق معايري البيانات التاريخية 

املتوفرة مع متطلبات نظام )جورك 2012(.

وقد اأدرج ا�شم ال�شخ�ص املخت�ص املوافق على 

تقديرات وثيقة معادن اخلا�شة باملوارد املعدنية 

واحتياطيات اخلام وتوافقها مع نظام )جورك( مع 

ا�شم املنظمة واجلهة التابع لهما، اإىل جانب كل تقدير 

للموارد املعدنية واحتياطيات اخلام املوافق عليها 

مبوجب نظام )جورك 2012(. كما اأن موافقة ال�شخ�ص 

املخت�ص �شاحلة حتى التاريخ املعلن؛ وبالتايل فلي�ص 

هناك احت�شاب ملخرجات اأن�شطة التعدين بعد ذلك 

الرثوة املعدنية 

 واحتياطيات اخلام..

يف اأعماق االأر�ص
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التاريخ. ويف حال عدم امتثال الوثائق الأ�شا�شية للموارد 

املعدنية واحتياطيات اخلام امل�شرح بها من قبل 

ال�شخ�ص املخت�ص، يتم احت�شاب ما مت ا�شتهالكه من 

املوارد والحتياطيات جراء اأن�شطة التعدين حتى 31 

دي�شمرب 2014م.

التقديرات

تنطوي تقديرات وت�شنيفات احتياطيات اخلام واملوارد 

املعدنية والدرجات املوازية التي يتم ا�شتخراجها اأو 

املعدة لالإنتاج م�شتقباًل على درجة من عدم اليقني. 

وحتى يتم ا�شتخراج احتياطيات اخلام واملوارد املعدنية 

ومعاجلتها بالفعل؛ يجب اعتبار كمياتها ودرجاتها على 

اأنها تقديرية. وتختلف كمية احتياطيات اخلام واملوارد 

املعدنية بح�شب اأ�شعار املعادن وتكاليف الت�شغيل وعوامل 

املعادلة الأخرى؛ لذا فهي تعترب يف عمليات متغرية. 

كما يتم حتديد تقديرات احتياطي اخلام على 

اأ�شا�ص توقعات ال�شركة اأو الأ�شخا�ص املخت�شني 

لالأ�شعار على املدى الطويل واحلد الأدنى من الدرجة 

والتكاليف التي قد تكون غري دقيقة، واأي تغيري 

جوهري يف كمية الحتياطيات اأو ن�شبة ال�شتخال�ص 

النا�شئة عن تغري افرتا�شات التخل�ص من النفايات، 

اأو ا�شرتداد امل�شانع اأو العوامل الت�شغيلية الأخرى، قد 

توؤثر يف اجلدوى القت�شادية للم�شاريع. وقد ل تربهن 

قراءة الأداء الت�شغيلي من الختبارات املعملية �شغرية 

النطاق اأو امل�شانع التجريبية لالإنتاج الوا�شع النطاق 

على اأنه �شالح؛ وبالتايل قد يوؤثر يف احتياطيات اخلام. 

كما اأن تقلبات اأ�شعار ال�شلع الأ�شا�شية، ونتائج احلفر، 

واختبار املعادن والإنتاج، وتقييم خطط املناجم 

الالحقة لتاريخ اأي تقديرات، قد تتطلب مراجعة تلك 

التقديرات. وقد ل تطابق كميات ودرجات احتياطيات 

اخلام امل�شتخرجة واملعاجلة مع معدلت ال�شتخراج 

والكميات والدرجات املتوقعة حاليًا. كما قد يكون لأي 

انخفا�ص جوهري يف تقديرات احتياطيات اخلام اأو 

قدرة ال�شركة على ا�شتخراج احتياطيات اخلام اآثاٌر 

�شلبية على اأعمال ال�شركة، وتوقعاتها امل�شتقبلية، 

وو�شعها املايل، ونتائج عملياتها.

با�شتثناء جبل �شايد، مت اإدراج املوارد املعدنية اخلا�شة 

ب�شركة معادن �شاملة احتياطيات اخلام، ومت اإدراج 

الحتياطيات داخل القطاع الأكرب للموارد املعدنية، ومت 

تقريب كل بيانات الأطنان والدرجات وو�شعها يف التقرير 

على �شكل اأرقام مقربة من اأجل دقة التقدير؛ لذلك فاإنه 

قد ل يكون اإجمايل املبالغ اأرقامًا دقيقة.

وقد مت اإدراج املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام على 

اأ�شا�ص 100%، بغ�ص النظر عن حجم ملكية �شركة معادن 

يف كل م�شروع، يف حني يعرب بو�شوح عن ملكية �شركة 

معادن يف كل امل�شاريع. كما اأن اأي تغيريات مادية يف �شكل 

املوارد املعدنية اأو احتياطيات اخلام عن تلك التي وردت 

يف التقرير ال�شنوي لعام 2013م مذكورة يف الهوام�ص 

التف�شريية. ومتثل الدرجة املعلنة كمية املعادن املقدرة يف 

الأر�ص التي مل يتم تقييم قابليتها لال�شتثمار. 

ومتنح تراخي�ص ال�شتك�شاف احلق يف ا�شتك�شاف 

وتقييم احتياطيات اخلام دون احلق يف تعدينها. وما مل 

ين�ص على خالف ذلك، متنح تراخي�ص التعدين حتت 

الطلب احلق يف تعدين الحتياطيات التي ت�شتمل عليها 

تلك الرتاخي�ص. اإن تراخي�ص التعدين حتت الطلب هي 

الرتاخي�ص اجلاري حتويلها من تراخي�ص الإ�شتك�شاف 

اإىل تراخي�ص التعدين.

للح�شول على �شرح واٍف مل�شطلحات نظام جورك، 

الرجاء مراجعة معجم امل�شطلحات )�شفحة 1٧8(.

1-2 برنامج معادن 
لال�شتك�شاف ي�شمل الأرا�شي 

امل�شتغلة والأرا�شي البكر

1

2
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الزبرية  )البوك�شايت 
منخف�ص الرتكيز( 

1002.08.31٧.22٧.5

1002.80.٧6.٧10.2الزبرية )الكاولني(

1002.200.٧52.95الغزالة

0.51.450.52.٧51.02.11--501.5جبل �شايد

1000.31.12.932.٧1.233.41.04٧.21.41احلجار

٧4.9408450.٧14149.63119.325649.9البعيثة

41820.2----٧01241820.2اجلالميد

اجلالميد )تراخي�ص 

تعدينية حتت الطلب(
٧012----41٧16.141٧16.1

60122041٧.81٧516.44٧1٧.34261٧.2اخلرباء

وعد ال�شمال بلوك 6 )رخ�شة 

تعدينية حتت الطلب(
6015--4٧316.٧--4٧316.٧

اأم وعال )رخ�شة تعدينية 

حتت الطلب(
10015----45116.645116.6

1003.01.358.440.52٧.021.088.312.958.14مهد الذهب

1002.02.85.803.44.٧00.64.206.85.11االأمار

24.20.8651.٧0.81٧5.80.82- - 1000.4بلغة

19.61.148.01.002٧.61.10 - -1000.4ال�شخيربات

1000.340.11.95٧.01.351.41.128.51.32ال�شوق

1000.49.02.3810.03.9011.61.2230.62.44الدويحي

26.42.839.32.1635.٧2.66- - 1000.8من�شورة 

6.52.3915.82.1122.32.19-  -1000.8م�شرة 

25.31.442.81.2028.11.42- - 1000.5الرجوم الو�شيمة

32.91.250.81.1033.٧1.25-  -1000.5الرجوم اأم النعام 

ملكية 
معادن٪  

درجة الرتكيز

% TAA1

g/t Au

% CuMt

MtMtMt

MtMtMtMt

MtMtMt % Cu% Cu% Cu

Mtg/t AuMtg/t AuMtg/t AuMtg/t Au

% TAA1% TAA1% TAA1% TAA1

املجموعامل�شتنتجاملبنياملقا�ص

الفو�شفات

البوك�شايت التعديني

النحا�ص

املغنزايت

الذهب

املوارد املعدنية

)Bold( اأعمال التعدين باخلط الأ�شود الكثيف

1-اإجمايل املحتوى من الألومينا

جميع البيانات بالن�شبة املئوية 

جمموع اأرقام م�شرة ومن�شورة التي حتتوي على اأك�شيد والكربيتيد ذكرت منف�شلة

البوك�شايت منخف�ص الرتكيز والكاولني
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0.92.٧3.6الزبرية  )البوك�شايت منخف�ص الرتكيز(

1.31.42.٧الزبرية )الكاولني(

3.00.33٧.940.515.820.846.65مهد الذهب

2.52.05.11.33.83.34.59االأمار

14.٧0.٧814.٧0.٧8--0.4بلغة

16.51.0816.51.08--0.5ال�شخيربات

----0.4ال�شوق

0.48.52.338.44.1616.93.24الدويحي

122٧520.33319.430820.2اجلالميد

1221016.515415.336416.0اخلرباء

وعد ال�شمال بلوك 6)رخ�شة 

تعدينية حتت الطلب(
15--28416.028416.0

40٧9.450.٧134.٧48.621449.4البعيثة

1.50.52.2524.42.5624.92.55جبل �شايد

1.٧30.٧12.44الغزالة

ـ

املجموعحمتملموؤكددرجة الرتكيز

% TAA1% TAA1% TAA1% TAA1

Mt

Mt

Mt

Mt

Mt

MtMt

Mt

Mt

% Cu% Cu% Cu% Cu

Mtg/t AuMtg/t Au

البوك�شايت منخف�ص الرتكيز والكاولني

احتياطيات اخلام

الفو�شفات

البوك�شايت التعديني

الذهب

النحا�ص

MtMtMt

g/t Aug/t Au Mt

املغنزايت

ذكرت اأرقام الإحتياطيات بح�شب اآخر تقدمي دون اإحت�شاب معدلت الإ�شتهالك لحقًا

مت احت�شاب الإحتياطيات �شمن املوارد باإ�شتثناء جبل �شايد حيث مت اإ�شافة املوارد اإىل الإحتياطيات

يف 2014م مت حتديث تقدير املوارد يف منجم ال�شوق، اأما اإحتياطيات اخلام ل يزال العمل جاٍر عليها
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مالحظات تو�شيحية

الفو�شفات

خالل العام، اأتاح اإمتام تقديرات احتياطيات خام 

الفو�شفات يف اجلالميد، واخلرباء، والبلوك 6 يف وعد 

ال�شمال، اإعالن زيادة كبرية يف احتياطي اجلالميد بن�شبة 

)53%(، اإ�شافة اإىل الحتياطي الأويل يف البلوك 6 بوعد 

ال�شمال.

وقد ارتفع اإجمايل الحتياطيات املدرجة كفو�شفات 

)خما�شي اأك�شيد الفو�شفور( من 98 طنًا مرتيًا اإىل 166 

طنًا مرتيًا؛ اأي بزيادة ن�شبتها )68%(. واإ�شافة اإىل ذلك، 

فقد مت تقدمي تقديرات لحتياطي اجلالميد وحتديث 

تقديراتها لأم وعال. وزاد اإجمايل املوارد املعدنية املدرجة 

كفو�شفات )خما�شي اأك�شيد الفو�شفور(، من 336 طنًا 

مرتيًا اإىل 3٧9 طن مرتي اأي بزيادة ن�شبتها)%18(

ومت اإعداد تقرير بكل املوارد املعدنية واحتياطيات 

اخلام من الفو�شفات مبوجب نظام جورك 2012.

تعدين البوك�شايت 

بداأ منجم البعيثة الإنتاج يف عام 2014م، ومت حتديث 

تقديرات املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام مبوجب نظام 

)جورك 2012(، وتبني عدم وجود تغيري يف احتياطيات 

اخلام، يف حني وجد انخفا�ص طفيف يف املوارد املعدنية 

بن�شبة )-14%(، ومت التعبري عن ذلك باأنه اإجمايل 

�شوفركوجون نايتدانيال ماريتون•يوليو 2014•دي�شمرب 2013اجلالميد

اجلالميد )تراخي�ص 

تعدينية حتت الطلب(
�شوفركودانيال ماريتونل يوجديوليو 2014•يوليو 2014

اإ�ص اآر كيجون مايلزمارك كامبوندنيك•اأكتوبر 2013•يونيو 2012اخلرباء

�شوفركودانيال ماريتوندانيال ماريتون•يونيو 2014•يونيو 2014اأم وعال بلوك 6

اأم وعال )تراخي�ص 

تعدينية حتت الطلب(
�شوفركودانيال ماريتونل يوجددي�شمري 2013•دي�شمري 2013

معادن فرانك جولينيادي�شمرب 2014+دي�شمرب 2014مهد الذهب

اأوبتريواأندرو لو•دي�شمرب 2014+دي�شمري 2013الأمار

+دي�شمرب 2014+دي�شمرب 2014ال�شخيربات

دي�شمرب 2014+دي�شمرب 2014بلغة

معادندي�شمرب 2014ال�سوق

+دي�شمرب 2010+مار�ص 2011الدويحي

من�شورة - م�شرة )تراخي�ص 

تعدينية حتت الطلب(
اأميكاإيد �شايدزل يوجد•نوفمرب 2012

الرجوم و�شيمة )تراخي�ص 

تعدينية حتت الطلب(
اأميكاإيد �شايدزل يوجد•نوفمرب 2012

الرجوم اأم النعام )تراخي�ص 

تعدينية حتت الطلب(
اأميكاإيد �شايدزل يوجد•يوليو 2012

معادنيوليو 2014يوليو 2014جبل �شايد*

وارديل اأرم�شرتوجن مارك اأوينل يوجد•�شبتمرب 2011احلجار

معادندي�شمرب 2014دي�شمرب 2014الزبرية

معادندي�شمرب 2014دي�شمرب 2014الزبرية

معادندي�شمرب 2014دي�شمرب 2014الغزالة

اإ�ص اآر كي�شكوت مكوينج رود براون•مار�ص 2014•مار�ص 2014البعيثة

الفو�شفات

البوك�شايت

الذهب

معادن االأ�شا�ص

الكاولني

البوك�شايت منخف�ص الرتكيز

املغنيزايت

االحتياطي

تاريخ ال�شريانتاريخ ال�شريان جورك 2012جورك 2012 جورك 2004جورك 2004

املوارد
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الألومينا املتاحة؛ نظرًا اإىل الأخذ بنهج اأكرث حتفظًا يف 

اإدراج املوارد امل�شتخرجة.

الذهب ومعادن االأ�شا�ص

كانت املوارد املعدنية قد انخف�شت مبا ن�شبته 8% خالل 

2013م ب�شبب ا�شتبعاد احلميمة )1 اأوقية مرتية(؛ 

انتظارًا ملراجعة اجلدوى القت�شادية املحتملة للم�شروع 

كم�شروع م�شتقل اأو كجزء من عملية تطوير على نطاق 

اأو�شع. وقد مت تقييم املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام 

املحدثة يف مهد الذهب والأمار، وتبني عدم وجود اأي 

تغيري جوهري عن تقديرات عام 2013م. ويف منجم 

ال�شوق، مت النتهاء من حفر 15 األف مرت اإ�شايف خالل 

عام 2014م،  ووفقا  لدرجة  التحكم  يف عمليات احلفر 

ور�شم اخلرائط داخل املنجم، مت حتديث بيانات املوارد 

املعدنية وخف�ص درجة الرتكيز، مما اأ�شفر عن انخفا�ص 

موارد املنجم مبعدل 26 يف املئة، ويجري حاليًا اإدخال 

هذه النتائج يف النموذج اجليولوجي.

املغنيزايت والكاولني والبوك�شايت منخف�ص الرتكيز

مت اختيار �شركة املعادن ال�شناعية )IMC( لإدراج 

املنتجات القابلة للبيع دون ت�شنيف.

�شوفركوجون نايتدانيال ماريتون•يوليو 2014•دي�شمرب 2013اجلالميد

اجلالميد )تراخي�ص 

تعدينية حتت الطلب(
�شوفركودانيال ماريتونل يوجديوليو 2014•يوليو 2014

اإ�ص اآر كيجون مايلزمارك كامبوندنيك•اأكتوبر 2013•يونيو 2012اخلرباء

�شوفركودانيال ماريتوندانيال ماريتون•يونيو 2014•يونيو 2014اأم وعال بلوك 6

اأم وعال )تراخي�ص 

تعدينية حتت الطلب(
�شوفركودانيال ماريتونل يوجددي�شمري 2013•دي�شمري 2013

معادن فرانك جولينيادي�شمرب 2014+دي�شمرب 2014مهد الذهب

اأوبتريواأندرو لو•دي�شمرب 2014+دي�شمري 2013الأمار

+دي�شمرب 2014+دي�شمرب 2014ال�شخيربات

دي�شمرب 2014+دي�شمرب 2014بلغة

معادندي�شمرب 2014ال�سوق

+دي�شمرب 2010+مار�ص 2011الدويحي

من�شورة - م�شرة )تراخي�ص 

تعدينية حتت الطلب(
اأميكاإيد �شايدزل يوجد•نوفمرب 2012

الرجوم و�شيمة )تراخي�ص 

تعدينية حتت الطلب(
اأميكاإيد �شايدزل يوجد•نوفمرب 2012

الرجوم اأم النعام )تراخي�ص 

تعدينية حتت الطلب(
اأميكاإيد �شايدزل يوجد•يوليو 2012

معادنيوليو 2014يوليو 2014جبل �شايد*

وارديل اأرم�شرتوجن مارك اأوينل يوجد•�شبتمرب 2011احلجار

معادندي�شمرب 2014دي�شمرب 2014الزبرية

معادندي�شمرب 2014دي�شمرب 2014الزبرية

معادندي�شمرب 2014دي�شمرب 2014الغزالة

اإ�ص اآر كي�شكوت مكوينج رود براون•مار�ص 2014•مار�ص 2014البعيثة

ال�شركةاملوارداالحتياطي

ال�شخ�ص املخت�ص

مالحظات: )ل يوجد( تعني: ل يوجد احتياطيات 

معلنة حتى تاريخه

+ تقدير معادن مبني على اأ�شا�ص تقدير م�شبق من قبل 

طرف ثالث م�شتقل

* تقديرات اأ�شيفت مبوجب القانون الكندي
• تقرير طرف ثالث م�شتقل
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التميز الت�شغيلي يغذي الربحية

املالية  النتائج  مبينًا  التقرير  هذا  لكم  اأقدم  اأن  ي�سرين 

وهلل  2014م،  املالية  لل�سنة  معادن  قدمتها  التي  املتميزة 

احلمد. كان التاأثري الإيجابي الأكرب يعود لقطاع الأملنيوم 

يف  امل�ستمر  للتطور  واأي�سًا  الإنتاج،  بداأ  والذي  املتكامل، 

الأداء الت�سغيلي لكل من قطاعي الفو�سفات والذهب.

كما  ملعادن،  ا�ستثنائيًا  عامًا  ُيعد  2014م  اأن  الوا�سح  من 

اإن  �سنتطرق يف ال�سفحات التالية من هذا التقرير، حيث 

التقدم الذي حققته ال�سركة قد ُترجم اإىل نتائج مالية قوية 

وهلل احلمد. 

 ب�سكل ملحوظ، كان هذا العام عامًا ميكننا اأن نفخر به؛ 

اإذ �سهد تطور معادن من كونها �سركة يف طور النمو وبناء 

اإىل  وال�ستك�ساف  العمليات  على  ُيركز  كيان  اإىل  امل�ساريع 

اإمتام ثاين  ال�سركة يف  النمو املتوازن؛ فقد جنحت  جانب 

واللذين تتجاوز قيمتهما  اأكرب م�سروعني عمالقني لديها، 

قمنا  التي  فالأ�سول  دولر(؛  مليار   16( ريال  مليار   60

بتوظيفها منذ البداية اأف�ست اإىل هذه الأرباح. 

اأعلى  2014م  عام  يف  حققنا  فقد  الأمر،  واقع  ويف 

نتيجة  باأكملها  املنتجات  حمفظة  يف  الإنتاج  م�ستويات 

العمليات؛حيث  وا�ستقرار  القدرات،  من  ال�ستفادة  زيادة 

باإيرادات  مقارنة   %78 بن�سبة  العام  هذا  اإيرادات  زادت 

وقد  املبيعات.  يف     الزيادة  بف�سل  وذلك  2013م،  عام 

كان للزيادة املتنامية يف اأعمال الأملنيوم تاأثري كبري ب�سفة 

عام   %17 املبيعات  من  ح�ستها  كانت  حني  ففي  خا�سة؛ 

2013م؛ فقد ارتفعت اإىل 42% يف 2014م.

 %231 بلغ  ارتفاعًا كبريًا  الت�سغيلية  الأرباح  كما �سهدت 

املبيعات،  زيادة  نتيجة  وذلك  2013م،  بعام  مقارنة 

وا�ستمرار الرتكيز على التحكم يف التكاليف.

وعلى نحو مماثل، ارتفعت الأرباح املحققة قبل احت�ساب 

وم�ساريف  والزكاة  الودائع  من  ال�ستثماري  العائد 

ال�ستهالك والإطفاء  EBITDA  بن�سبة 110% مقارنة بعام 

2013م. ويرجع ال�سبب الرئي�س يف ذلك اإىل م�ساهمة قطاع 

الأملنيوم، ف�ساًل عن تركيزنا على التميز يف الت�سغيل؛ اإذ اإن 

تعظيم  اإجراءات  وتطبيق  الت�سغيل  التميز يف  تركيزنا على 

الأرباح  هام�س  زيادة  من  مكننا  التكاليف،  من  ال�ستفادة 

املحققة قبل احت�ساب العائد ال�ستثماري من الودائع والزكاة 

2013م  28% يف عام  والإطفاء من  ال�ستهالك  وم�ساريف 

اإىل 33% يف عام 2014م.

انخفا�سًا  �سهد  2014م  عام  يف  الدخل  �سايف  اأن  بيد 

طفيفًا مقارنة بعام 2013م، نتيجة ت�سمن اأرباح عام 2013 

معادن  �سركاء  على  متكررة  غري  تعاقدية  ل�ستحقاقات 

)�سركة موزاييك و�سركة �سابك( قدرها 1.44 مليار ريال 

2014م  لعام  الدخل  �سايف  انخفا�س  اإىل  اأدى  ما  �سعودي؛ 

ب�سكل ن�سبي مقارنة بالعام املا�سي. ومع ذلك، لو ا�ستثنينا 

 %362 بن�سبة  الرئي�س  الدخل  �سايف  لزاد  الدفعات،  تلك 

مقارنة بعام 2013م، وهذا يو�سح حجم النجاح الذي حتقق 

يف هذا العام الالفت للنظر يف م�سرية تطور �سركة معادن.

التحول  حيث  من  مهمًا  كان  2014م  عام  اأن  ورغم 

وا�سلنا  فقد  العمليات؛  اإىل  امل�سروعات  من  تركيزنا  يف 

توفري موارد طويلة املدى وال�ستثمار يف تطوير م�سروعات 

م�ستقبلية. ويف هذا ال�سدد، هناك ثالثة اإجنازات حمددة 

حتققت هذا العام متيزه عن العام املا�سي:

• �أواًل: ا�ستطعنا جمع 5.6 مليار ريال �سعودي كاأ�سهم من 	
خالل اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية لتمويل م�سروعات وعد 

وكانت هذه  والبوك�سايت.  والأملنيوم  للفو�سفات  ال�سمال 

العملية عملية ناجحة رغم حتديات اأو�ساع ال�سوق.

• ثانياً: ح�سلت معادن على قر�س مببلغ 18.9 مليار ريال 	
�سعودي لتمويل اإمتام م�سروع وعد ال�سمال للفو�سفات.

• للذهب 	 باريك  ال�سراكة مع �سركة  اتفاقية  توقيع  ثالثاً: 
يف م�سروع جبل �سايد للنحا�س مببلغ 810 ماليني ريال 

تقرير نائب الرئي�س للمالية

خالد بن �شامل الروي�س 
النائب الأعلى للرئي�س لل�سوؤون 

املالية
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ن�شبة التغري% التغري  2013م  2014م  الأي�شاح  البند »مباليني الريالت« 

78  4.745  6.047  10.792  1 املبيعات 

69  )3.139(  )4.538(  )7.677(  2 تكلفة املبيعات 

106  1.606  1.509  3.115 الربح الإجمايل  

 امل�شاريف الت�شغيلية     

69  )197(  )286(  )483(  3 م�ساريف بيع وت�سويق ودعم  

)7(  32  )478(  )446( م�ساريف عمومية واإدارية  

34  )48(  )142(  )190( م�ساريف ا�ستك�ساف وخدمات فنية  

231  1.392  603  1.996 دخل العمليات  

733  )22(  )3(  )25( احل�سة يف �سايف خ�سارة �سركة حتت �سيطرة م�سرتكة  

)59(  )16(  27  11 عوائد ال�ستثمارات ق�سرية الأجل  

66  )120(  )183(  )303(  4 اأعباء مالية 

)93(  )1.325(  1.427  102  5 اإيرادات اأخرى، �سايف 

)5(  )90(  1.871  1.781 الدخل قبل خم�ش�س الزكاة  

)20(  11  )55(  )44(  7 خم�س�س الزكاة 

)4(  )79(  1.816  1.737 �شافى الدخل  لل�شنة  

)19(  )324(  1.682  1.358 �سافى الدخل العائدة مل�ساهمي ال�سركة الأم  

183  245  134  379 ح�سة حقوق امللكية غري امل�سيطرة  

)4(  )79(  1.816  1.737    

 ربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخف�شة من العمليات امل�شتمرة 

)20(  )0.35(  1.73  1.38  6 العائدة مل�شاهمي ال�شركة الأم* 

  971  987 عدد الأ�سهم املتداولة خالل العام )باملليون(  

  %25  %29 هام�س اإجمايل الربح  

الدخل قبل احت�ساب الأعباد املالية وعوائد  ال�ستثمار وخم�س�س الزكاة

111  1.891  1.704  3.595  7 وم�ساريف ال�ستهالك والإطفاء 

قائمة الدخل املوحدة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2014م

�سعودي، وهو م�سروع من املتوقع اأن يبداأ الإنتاج يف عام 

ملحفظة  مهمة  اإ�سافة  امل�سروع  هذا  ومُيثل  2015م–. 

منتجاتنا.

وعلى الرغم من ارتفاع حجم التمويل ن�سبيًا اإل اأنه من 

�ساأن ا�ستثماراتنا البدء يف خلق التدفقات النقدية القادرة 

على اإيجاد  فر�س عدة خلف�س ديوننا يف امل�ستقبل وذلك 

للحفاظ على و�سع �سيولة �سحي يعمل على توفري ال�سيولة 

الالزمة وت�سهيالت التمويل املتاحة ملوا�سلة حتقيق النمو 

الذي  التذبذب  امل�ستقبل؛ لدعم منتجاتنا يف مواجهة  يف 

تعاين منه الأ�سواق.

تدريجي  ب�سكل  عززنا  معادن،  �سركة  تاأ�سي�س  ومنذ 

اأ�سول ال�سركة، كما قمنا بتنمية وتو�سيع عملياتنا، وطورنا 

من  الأ�سول  تلك  مكن  مما  واملبيعات؛  الإنتاج  يف  قدراتنا 

حتقيق الأرباح.

فاإن  م�سروعاتنا؛  يف  الت�سغيلي  التميز  على  نركز  ولأننا 

معادن تتبواأ مكانة متميزة توؤهلها للم�سي قدمًا يف طريقها 

م�ساهميها،  م�سلحة  وحتقيق  ال�سرتاتيجي،  التطور  نحو 

العربية  اململكة  وم�سلحة  فيه،  تعمل  الذي  واملجتمع 

ال�سعودية ككل.

خالد بن �شامل الروي�س

النائب الأعلى للرئي�س لل�سوؤون املالية

يظهر اجلدول اعاله احلركة على ا�سا�س �سنوي. وفقط تلك املبالغ التي تكت�سب اأهمية من الناحية النقدية )اأي اأكرث من 10%( يجري حتليلها ومناق�ستها يف الإي�ساحات 

التحليلية املقابلة يف القوائم املالية املراجعة.
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الدولة الفرق   2013م   2014م    

القيمة الكمية  القيمة   الكمية  القيمة   الكمية  املنتج 

)مليون ريال( بالآلف  )مليون ريال(  بالآلف  )مليون ريال(  بالآلف   

املبيعات الدولية      

3.431  396  942  120  4.373  516 الأملنيوم 

1.007  563  3.091  1.821  4.098  2.384 الفو�سفات ثنائي الأمونيوم 

223  99  1.080  561  1.303  660 الأمونيا 

6  13  709  139  715  152 الذهب 

19  8  31  27  50  32 املعادن ال�سناعية 

      

املبيعات املحلية      

52  6  73  9  125  15 الأملنيوم 

1  -  1  -  2  - البنية التحتية 

6  52  120  997  126  1.049 املعادن ال�سناعية 

4.745   6.047   10.790 املجموع  

الفرق  2013م   2014م   اليرادات ح�شب املنتج 

% اأوقية   % اأوقية   % اأوقية  »مباليني الريالت« 

343  3.483  17  1.015  42  4.498 الأملنيوم 

33  1.007  51  3.091  38  4.098 الفو�سفات ثنائي الأمونيوم 

21  223  18  1.080  12  1.303 الأمونيا 

1  6  12  709  7  715 الذهب 

17  25  2  151  2  176 املعادن ال�سناعية 

100  1  0  1  0  2 البنية التحتية 

78  4.745   100  6.047  100  10.792 املجموع 

1- املبيعات

تفا�شيل املبيعات الدولية واملحلية

زاد اإجمايل اإيرادات املبيعات املوحدة يف عام 2014م مبقدار 4.475 مليون ريال �سعودي نتيجة زيادة املبيعات جلميع املنتجات مقارنة بعام 2013م. 

يعود ال�سبب لرتفاع املبيعات اىل الزيادة يف الكميات املباعة من جميع املنتجات والزيادة يف متو�سط اأ�سعار بيع جميع املنتجات با�ستثناء الذهب. وكانت 

امل�ساهمات الرئي�سية من الأملنيوم الذي ارتفعت مبيعاته مبقدار 3.483 مليون ريال �سعودي وارتفاع مبيعات �سماد الفو�سفات ثنائي الأمونيوم والأمونيا 

مبقدار 1.007 ريال �سعودي و 223 مليون ريال �سعودي على التوايل.

اليابان، تايوان، ماليزيا، تركيا، الكويت، 

كوريا، فيتنام، ال�سني، تايالند، الربازيل، 

الوليات املتحدة، اإيطاليا، اإندوني�سيا، 

هولندا، الإمارات العربية املتحدة، 

 �سنغافورة، �سوي�سرا، هونغ كونغ وا�سبانيا

باك�ستان، الهند، بنغالدي�س، اإندوني�سيا، 

 ال�سني، اإثيوبيا، تركيا، تايالند

اأملانيا، لبنان، كينيا، اأ�سرتاليا، الربازيل، 

 اليابان  والوليات املتحدة

الهند، اأمريكا ال�سمالية، �سرق وجنوب 

 �سرق اآ�سيا وغرب

 �سوي�سرا

هولندا، بلجيكا، جنوب اأفريقيا، اليابان، 

م�سر، الهند، فرن�سا، هونغ كونغ، الإمارات 

العربية املتحدة، نيوزيالندا، اأملانيا، 

اإ�سبانيا، النم�سا، اململكة املتحدة، الأردن، 

 تون�س، اإيرلندا، البحرين وم�سر

 ال�سعودية

 ال�سعودية

 ال�سعودية
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           2014م       2013م         الفرق

% ريال         % ريال   % ريال   

77  202  6  263  6  465 رواتب ومزايا املوظفني 

107  135  3  126  3  261 عقود اخلدمات 

33  17  1  51  1  68 �سيانة واإ�سالحات 

)1(  )1(  2  111  1  110 مواد م�ستهلكة 

49  34  2  70  1  104 م�ساريف غري مبا�سرة 

73  2202  67  3.022  68  5.224 مواد خام واأدوات م�ستهلكة 

17  11  1  66  1  77 خم�س�س خ�سارة خمزون 

)50(  1  0  )2(  0  )1( عك�س قيد خمزون متقادم )اإي�ساح 10(  

)78(  )7(  0  9  0  2 م�ساريف تنقية �سوائب موؤجلة )اإي�ساح 15( 

)8(  )3(  1  38  0  35 ر�سوم امتياز )اإي�ساح 24( 

6  )2(  )1(  )31(  0  )33( بيع منتجات م�ساحبة )اإي�ساح 1-35( 

70  2589  82  3723  82  6312 جمموع تكاليف الت�شغيل النقدية 

47  478  22  1.019  19  1.497 ا�ستهالك )اإي�ساح 12( 

26  5  0  19  0  24 اإطفاء )اإي�ساح 16( 

65  3072  105  4761  102  7.833 جمموع التكاليف الت�شغيلية 

)30(  67  )5(  )223(  )2(  )156( الزيادة يف املخزون )اإي�ساح 10( 

69  3139  100  4538  100  7.677 تكلفة املبيعات 

     2014م          2013م               الفرق

% اأوقية   % اأوقية   % اأوقية   

6  2.957  37  51.222  36  54.179 بلغة 

2  1.027  33  45.807  31  46.834 الآمار 

)16(  )6.254(  29  39.708  22  33.454 مهد الذهب 

0  14.427  0  -  10  14.427 ال�سوق 

1162  2.474  0  213  2  2.687 ال�سخيربات  

)100(  )1.563(  1  1.563  0  - احلجار 

9  13.068  100  138.512  100  151.581 جمموع الأوقيات املباعة 

2- مبيعات الذهب بالأوقية ح�شب املنجم

تكلفة املبيعات

»مباليني الريالت«

�ساهمت مبيعات الأملنيوم بزيادة قدرها 3.483 مليون ريال �سعودي حيث 

بداأت �سركة معادن لالألومنيوم الإنتاج التجاري يف �سبتمرب 2014. واأي�سًا 

ارتفعت مبيعات الأملنيوم من خالل املركز الرئي�س مبقدار 264% مقارنة 

بالعام 2013م. متثل مبيعات الأملنيوم 42% من اجمايل املبيعات املوحدة. 

اأي�سًا  ارتفع  كما   %311 مبقدار  الأملنيوم  من  املباعة  الكميات  ارتفعت 

متو�سط ال�سعر مبقدار 168دولر/ طن مرتي.

ارفعت الكميات املباعة من �سماد فو�سفات ثنائي الأمونيوم مبقدار 31% يف 

عام 2014م بينما ارتفعت الأ�سعار مبقدار 5 دولر/ طن مرتي مما اأدى اىل 

ارتفاع �سايف املبيعات اىل 1.007 مليون ريال �سعودي. متثل مبيعات �سماد 

فو�سفات ثنائي الأمونيوم 38% من اجمايل املبيعات املوحدة لعام 2014م.

ارفعت مبيعات الأمونيا مبقدار 21% يف عام 2014م نتيجة لرتفاع متو�سط 

مبقدار  املباعة  الكميات  وارتفاع  مرتي  طن  دولر/   13 مبقدار  الأ�سعار 

.%18

بلغت مبيعات الذهب لعام 2014م مبلغ 715 مليون ريال �سعودي )7% من 

ريال  مليون   709 مببلغ  مقارنة  2014م(  لعام  املوحده  املبيعات  اجمايل 

�سعودي  يف عام 2013م )12% من اجمايل املبيعات املوحده لعام 2013م(. 

وذلك يعود لزيادة الكميات املباعة مبقدار )9%( مقابل انخفا�س متو�سط 

اأ�سعار الذهب مبقدار %8. 

زاد حجم مبيعات املعادن ال�سناعية مبقدار 5.4% خالل عام 2014م مما 

ادى اىل زيادة ايرادات املبيعات مببلغ 25 مليون ريال.
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           2014م        2013م                                   الفرق

% %                      اأوقية  اأوقية   % اأوقية   

9  4.256  37  49.923  35  54.179 بلغة 

7  3.123  34  45.288  31  48.411 الآمار 

)8(  )3.143(  28  37.423  22  34.280 مهد الذهب 

0  14.427  0  -  9  14.427 ال�سوق 

1162  2.474  0  213  2  2.687 ال�سخيربات  

)100(  )830(  1  830  0  - احلجار 

15  20.307  100  133.677  100  153.984 جمموع  الأوقيات املنتجه من الذهب 

الفرق  ماليني الريالت   

% ريال  2013م  2014م   

231  1.392  603  1.995 �سافى الدخل لل�سنة 

48  493  1.034  1.527 الإ�ستهالك 

75  15  20  35 اإطفاء موجودات غري ملمو�سة  

)7(  )3(  38  35 خم�س�س ر�سوم امتياز 

)80(  )7(  9  2 م�ساريف تنقية �سوائب موؤجلة 

100  1  -  1 اأخرى 

الدخل قبل احت�ساب م�ساريف الأعباء املالية وعوائد ال�ستثمار

111  1.891  1.704  3.595  وخم�س�س الزكاة وم�ساريف ال�ستهالك والإطفاء 

اإنتاج الذهب بالأوقية ح�شب املنجم

بلغت الزيادة يف تكلفة املبيعات 3.139 مليون ريال �سعودي نتيجة زيادة 

الكميات املباعة جلميع املنتجات. وكانت امل�ساهمات الرئي�سية من تكلفة 

الأمونيوم  ثنائي  )فو�سفات  للفو�سفات  معادن  و�سركة  الأملنيوم  مبيعات 

والأمونيا(.

�سعودي  ريال  مليون   2.647 الأملنيوم  مبيعات  تكلفة  يف  الزيادة  بلغت 

 2014 �سبتمرب  التجاري يف  الإنتاج  لالألومنيوم  معادن  �سركة  بداأت  حيث 

الرئي�سي  املركز  املباعة من خالل  الأملنيوم  كميات  الزيادة يف  بلغت  كما 

264% مقارنة بالعام 2013م. 

مليون   469 للفو�سفات  معادن  �سركة  مبيعات  تكلفة  يف  الزيادة  بلغت   

ثنائي  فو�سفات  �سماد  من   املباعة  الكميات  لزيادة  نتيجة  �سعودي  ريال 

الأمونيوم والأمونيا مبقدار 31% و 18% على التوايل مقارنة بالعام 2013م.

3-  م�شاريف بيع وت�شويق ودعم  

يعود ال�سبب الرئي�سي للزيادة مبقدار 197 مليون ريال �سعودي )%69( 

اىل الزيادة يف ر�سوم ال�سحن والتكاليف غري املبا�سرة مبقدار 94 مليون 

ريال �سعودي مقارنة بالعام 2013م. ويعود ذلك اإىل الزيادة يف كميات 

الأملنيوم املباعة من خالل املركز الرئي�سي و�سركة معادن لالألومنيوم 

الزيادة  تتعلق   .2014 �سبتمرب  يف  التجاري  انتاجها  بداأت  اأنها  حيث 

للفو�سفات  والدعم  والت�سويق  البيع  م�ساريف  يف  بالرتفاع  املتبقية 

والأمونيا والتي ت�ستمل على ر�سوم ت�سويقية وخ�سومات مرتفعة.

4-  الأعباء املالية

مقارنة   )%66( �سعودي  ريال  مليون   120 مبقدار  املالية  الأعباء  زادت 

ل�سركة  املالية  الأعباء  اإىل  اأ�سا�سا  ذلك  ويرجع  2013م.  ال�سابق  بالعام 

معادن لالألومنيوم مببلغ 96 مليون ريال �سعودي والتي مت قيدها كم�سروف 

من قبل �سركة معادن لالألومنيوم بعد بدئها لالإنتاج التجاري. تعود الزيادة 

املتبقية اىل الأعباء املالية للمركز الرئي�سي نتيجة لرتفاع ال�سحوبات من 

القر�س الدوار مقارنة بعام 2013م. 

 

5- الإيرادات الأخرى، �شايف

يف 2013 وقعت �سركة معادن اتفاقية ال�سراكة الأولية مع �سركتي موزاييك 

و�سابك لتطوير جمَمع متكامل لإنتاج الفو�سفات يعرف با�سم م�سروع وعد 

و�سابك  �سركتي موزاييك  تدفع  التفاقية،  لهذه  ووفقا  للفو�سفات  ال�سمال 

1.44 مليار ريال �سعودي على  ل�سركة معادن قدرها  م�ستحقات تعاقدية 

اىل  اأدى  مما  الأخرى.  الإيرادات  �سمن  الدفعات  تلك  قيد  مت  دفعتني، 

انخفا�س الإيرادات الأخرى عام 2014م مقارنة بعام 2013م.

6- ربحية ال�شهم العادي

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم العادي الأ�سا�سية وذلك بق�سمة �سايف الدخل 

العائد مل�ساهمي ال�سركة الأم على املتو�سط  املرجح لعدد الأ�سهم العادية 

امل�سدرة خالل ال�سنة. نتج عن طرح حقوق الأولوية اإ�سدار 243.478.261 

�سهم عادي يف 2014م .وبالتايل اأدى اإىل احت�ساب متو�سط مرجح جديد 

لعدد الأ�سهم لعامي 2014 و 2013.

7-  الإيرادات قبل احت�شاب الأعباء املالية وعوائد ال�شتثمار وخم�ش�س الزكاة وم�شاريف ال�شتهالك والإطفاء  

جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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% الفرق  2013م  2014م  الي�شاحات  البند »ماليني الريالت« 

130  9.286  7.130  16.416  8 املوجودات املتداولة 

    - املوجودات غري املتداولة   

111  20.231  18.145  38.376  9 املمتلكات والآلت واملعدات  

)27(  )9.911(  36.994  27.083  10 الأعمال الراأ�سمالية  حتت التنفيذ  

20  29  146  175 موجودات ال�ستك�ساف والتقومي  

48  16  33  49 م�ساريف تنقية �سوائب موؤجلة  

50  136  274  410 موجودات غري ملمو�سة  

40  178  441  619  11 ا�ستثمار يف �سركة حتت �سيطرة م�سرتكة 

0  0  720  720 امل�ستحق من �سركاء امل�ساريع امل�سرتكة  

0  0  50  50 ا�ستثمار طويل الأجل  

0  626  0  626 قر�س طويل الأجل  

)6(  )1(  18  17  12 دفعات وم�ساريف مدفوعة مقدماً 

32  20.590  63.951  84.541 اإجمايل املوجودات  

1  57  6.611  6.668 املطلوبات املتداولة  

29  230  788  1.018 املطلوبات غري املتداولة  الأخرى  

37  11.793  31.545  43.338  13 قرو�س طويلة الأجل 

31  12.080  38.944  51.024 اإجمايل املطلوبات  

35  6.933  19.760  26.693 حقوق امللكية مل�ساهمي ال�سركة   

30  1.577  5.247  6.824 حقوق الأقلية الغري م�سيطرة  

34  8.510  25.007  33.517 جمموع حقوق امللكية  

32  20.591  63.951  84.541 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية  

قائمة املركز املايل املوّحدة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2014م

8 - موجودات متداولة 

عام  يف  �سعودي  ريال  مليون   9.286 مبقدار  زادت  املتداولة  املوجودات 

2014. املوجودات املتداولة ت�سمل يف املقام الأول مما يلي:

بلغت النقدية و�سبه النقدية 11.974 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م  ·

ال�سبب  يعود  2013م.  عام  يف  �سعودي  ريال  مليون   4.337 بـ  مقارنة 

7.637 مليون ريال �سعودي اىل املتح�سالت  البالغة  الرئي�سي للزيادة 

امل�ستلمة من حقوق الأولوية امل�سدرة يف دي�سمرب 2014م.

اإ�ستثمارات ق�سرية الأجل البالغ جمموعها 523 مليون ريال �سعودي يف  ·

مليون   523 قدرها  )زيادة  2013م  يف  �سيء  ل  بـ  مقارنة  2014م  عام 

ريال �سعودي(.

1.245 مليون ريال �سعودي يف  · بلغت الذمم املدينة التجارية والأخرى 

عام 2014م  مقارنة بـ 762 مليون ريال �سعودي يف 2013م. تعود الزيادة 

البالغة 483 مليون ريال �سعودي نتيجة لرتفاع مبيعات ال�سركة بن�سبة 

78% جلميع املنتجات من مقارنة بـعام 2013م. 

بلغ املخزون 2.441 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م مقارنة بـ  ·

الرئي�سي  ال�سبب  يعود  2013م.  للعام  �سعودي  ريال  مليون   1.883

للزيادة البالغة 557 مليون ريال �سعودي اىل زيادة خمزون الأملنيوم 

�سبتمرب  يف  التجاري  الإنتاج  لالألومنيوم  معادن  �سركة  بداأت  حيث 

 .2014

9- ممتلكات وم�شنع ومعدات

اأعمال  من  �سعودي  ريال  مليون   21.515 حتويل  2014م  عام  خالل  مت 

راأ�سمالية حتت التنفيذ اىل ممتلكات وم�سنع ومعدات بعد اكتمال امل�ساريع 

الراأ�سمالية.

�ساهمت �سركة معادن لالألومنيوم بزيادة قدرها 19.463 مليون ريال  ·

والأ�سول  لالألومنيوم  معادن  �سركة  م�سنع  حتويل  مت  حيث  �سعودي 

انتاجها  بداأت  اأن  منذ  واملعدات  وامل�سنع  املمتلكات  اىل  بها  املتعلقة 

التجاري يف �سبتمرب 2014.

391 مليون  · بزيادة قدرها  والألومينا  للبوك�سايت  �ساهمت �سركة معادن 

ريال �سعودي. وتتعلق هذه التكلفة بتكلفة م�سروع البنية التحتية املتكامل.

ريال  · مليون   1.106 قدرها  بزيادة  للدرفلة  معادن  �سركة  �ساهمت 

�سعودي. وتتعلق هذه التكلفة بتكلفة م�سروع البنية التحتية املتكامل.

�ساهمت �سركة معادن للفو�سفات بزيادة قدرها 368 مليون ريال �سعودي  ·

املتعلقة اأ�سا�سًا بامل�سانع الثابتة وقطع الغيار املر�سملة.

يتم احت�ساب الزيادة املتبقية البالغة 187 مليون ريال �سعودي من قبل  ·

�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س واملركز الرئي�سي.

10- اأعمال راأ�شمالية حتت التنفيذ

متت خالل ال�سنة احلركات التالية:

حتويل 21.515 مليون ريال �سعودي من اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ  ·  

اىل ممتلكات وم�سنع ومعدات بعد اكتمال امل�ساريع الراأ�سمالية.

بلغت الإ�سافات 11.705 مليون ريال �سعودي خالل عام 2014م  حيث  ·

متثل الإ�سافات الراأ�سمالية مل�سروع الأملنيوم 4.058 مليون ريال �سعودي 

و�سركة معادن للفو�سفات 6.049 مليون ريال �سعودي و584 مليون ريال 

ال�سيارات(  �سفائح  )م�سروع  الرئي�سي  املركز  لدى  ا�سافت  �سعودي 

و979 مليون ريال �سعودي ل�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س و 35 

مليون ريال �سعودي ل�سركة معادن للبنية التحتية.

مت حتويل 102 مليون ريال �سعودي اإىل موجودات غري ملمو�سة. ·

جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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الفرق  ماليني الريالت   

% ريال  2013م  2014م   

)33(  )1.888(  5.742  3.854 النقد وما يعادله كما يف بداية ال�شنة - غري مقيد 

75  1.388  1.846  3.234 �سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية 

42  )4.344(  )10.360(  )14.704( �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الإ�ستثمارية 

188  12.424  6.626  19.050 �سايف النقد الناجت من الأن�سطة التمويلية 

)501(  9.468  )1.888(  7.580 �شايف التغري يف النقد وما يعادله لل�شنة  

197  7.580  3.854  11.434 النقد وما يعادله كما يف نهاية ال�شنة - غري مقيد 

11- ا�شتثمار يف �شركات حتت �شيطرة م�شرتكة

ال�سرق  باريك  �سركة  مع  م�سرتك50:50  م�سروع  يف  معادن  �سركة  دخلت 

�سركة معادن   « م�سوؤولية حمدودة  �سركة ذات  و�سكلت  املحدودة  الأو�سط 

باريك للنحا�س«. بلغت ا�ستثمارات �سركة معادن 203 مليون ريال �سعودي 

يف 31 دي�سمرب 2014م.

12- قر�س طويل الأجل

للنحا�س  باريك  معادن  ل�سركة  الأجل  طويل  قر�س  معادن  �سركة  قدمت 

)�سركة حتت �سيطرة م�سرتكة( مببلغ 626 مليون ريال �سعودي )2013م: 

ل �سيء(.

13- قرو�س طويلة الأجل

12.169 مليون ريال �سعودي هو  الزيادة يف قرو�س طويلة الأجل البالغة 

�سعودي  ريال  مليون   13.129 والبالغة  الإ�سافية  ال�سحب  لعمليات  نتيجة 

ناق�سًا عمليات الت�سديد والبالغة 960 مليون ريال �سعودي من الت�سهيالت 

املعتمدة ح�سب ال�سركات التالية:

4.842 مليون ريال �سعودي عمليات �سحب من قبل �سركة معادن وعد  ·

ال�سمال للفو�سفات.

4.430 مليون ريال �سعودي عمليات �سحب من ت�سهيل م�ستخدم مبوجب  ·

ائتمان م�سرتك ومتجدد للمركز الرئي�سي.

معادن  · �سركة  قبل  من  �سحب  عمليات  �سعودي  ريال  مليون   2.685  

للبوك�سايت والألومينا.

 885 مليون ريال �سعودي عمليات �سحب من قبل �سركة معادن للدرفلة. ·

معادن  · �سركة  قبل  من  �سحب  عمليات  �سعودي  ريال  مليون   287

لاللومنيوم.

 960 مليون ريال �سعودي عمليات �سحب من قبل �سركة معادن للفو�سفات. ·

يف ما يلي تفا�سيل الت�سهيالت املعتمدة لعمليات ال�سحب وعمليات ت�سديد 

القرو�س:

ال�ستثمارات  · �سندوق  من  �سحب  عمليات  �سعودي  ريال  مليون   3.925

العامة، 333 مليون ريال �سعودي عمليات الت�سديد.

ال�سالمية  · امل�سارف  من  �سحب  عمليات  �سعودي  ريال  مليون   3.814

والتجارية، 547 مليون ريال �سعودي عمليات الت�سديد.

585 مليون ريال �سعودي عمليات �سحب من �سندوق التنمية ال�سناعية  ·

ال�سعودي، 80 مليون ريال �سعودي عمليات الت�سديد.

375 مليون ريال �سعودي عمليات �سحب من ت�سهيل مرابحة ·

4.430 مليون ريال �سعودي عمليات �سحب من ت�سهيل م�ستخدم مبوجب  ·

ائتمان م�سرتك ومتجدد.

قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب  2014م
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القوائم املالية املوحدة

1010164391رقم ال�سجل التجاري

اأع�ساء جمل�س الإدارة
�سعادة املهند�س/عبداهلل بن �سيف ال�سيف                    -  رئي�س جمل�س الإدارة

معايل الأ�ستاذ/ �سليمان بن عبد الرحمن القويز          

معايل الأ�ستاذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي

�سعادة الدكتور/ زياد بن عبدالرحمن ال�سديري

�سعادة املهند�س/ �سلطان بن جمال �ساويل

�سعادة املهند�س/ خالد بن �سالح املديفر

�سعادة الأ�ستاذ/ من�سور بن �سالح امليمان

�سعادة املهند�س/ خالد بن حمد ال�سناين

بناية رقم 395

طريق اأبو بكر ال�سديق

الطريق الدائري ال�سمايل - خمرج 6

الريا�س

اململكة العربية ال�سعودية

العنوان الر�سمي

 �س. ب 68861العنوان الربيدي

الريا�س 11537

اململكة العربية ال�سعودية

)البنك ال�سعودي الربيطاين �ساب(البنك

اإرن�ست ويونغمراجعو احل�سابات

برج الفي�سلية - الدور الرابع  ع�سر

طريق امللك فهد

�س.ب. 2732

الريا�س 11461

اململكة العربية ال�سعودية

* بناًء على طلب املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية لتغيري ممثلها يف جمل�س الإدارة ل�سركة معادن، و�سيتم اإقرار تعيينه يف الجتماع القادم للجمعية العامة للم�ساهمني.

الإدارة وبيانات الت�شال

القوائـم الماليـة  الموحـدة للسنـة 
المنتهيـة في 3١ ديسمبـر ٢٠١٤  



120 | التقرير ال�سنوي ٢٠١٤ | معادن

بيان بشأن مسؤولية مجلس اإلدارة حول اعداد 
واعتماد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية 

في 3١ ديسمبر ٢٠١٤ 

     

الأ�ستاذ/ خالد بن �سامل الروي�س املهند�س/ خالد بن �سالح املديفر  املهند�س/ خالد بن حمد ال�سناين 

النائب الأعلى للرئي�س لل�سوؤون املالية رئي�س ال�سركة وكبري  ع�سو جمل�س الإدارة املفو�س 

املديرين التنفيذيني  

٢٩  ربيع الأول ١٤٣٦ هـ
٢٠ يناير ٢٠١٥

الريا�س

اململكة العربية ال�سعودية

مت اإعداد البيان التايل والذي يجب اأن يقراأ جنبًا اىل جنب مع م�سوؤولية 

مراجعي احل�سابات امل�ستقلني املذكورة  يف تقرير الفح�س ال�سادر 

عن مراجعي احل�سابات امل�ستقلني يف �سفحة رقم 4 للتمييز بني 

م�سوؤوليات اإدارة ال�سركة وتلك اخلا�سة مبراجعي احل�سابات واملتعلقة 

بالقوائم املالية املوحدة ل�سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( 

)»ال�سركة«( و�سركاتها التابعة )»املجموعة«(.

اإن اإدارة املجموعة م�سوؤولة عن اإعداد القوائم املالية املوحدة التي تظهر 

بعدل املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2014، ونتائج اأعمالها 

والتغريات يف حقوق امل�ساهمني والتدفقات النقدية للفرتة املنتهية بذلك 

التاريخ وفقًا ملعايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني 

القانونيني.

عند اإعداد القوائم املالية املوحدة، فاإن الإدارة م�سوؤولة عن:

منتظم. ب�سكل  وتطبيقها  مالئمة  حما�سبية  �سيا�سات  اختيار  	•
مبداأ  اأ�سا�س  على  واملبنية  املعقولة  والتقديرات  الإجتهادات  اإجراء  	•

احليطة واحلذر.

حتديد ما اإذا مت اتباع معايري املحا�سبة ال�سعودية ومت الإف�ساح عن  	•
اأي خروج جوهري عن تلك املعايري يف القوائم املالية املوحدة.

الإ�ستمرارية ما مل  املالية املوحدة وفقا ملبداأ  القوائم  اإعداد وعر�س  	•
يكن من غري املنا�سب افرتا�س اأن املجموعة �سوف تكمل ن�ساطها يف 

امل�ستقبل املنظور.

اإن الإدارة م�سوؤولة اأي�سًا عن:

ت�سميم وتطبيق واحلفاظ على نظام رقابة داخلي فّعال للمجموعة. 	•
املحلية  النظم  مع  تتوافق  نظامية  حما�سبية  ب�سجالت  الإحتفاظ  	•

واملعايري املحا�سبية يف املناطق التي تعمل فيها املجموعة.

املجموعة. موجودات  �سالمة  على  للمحافظة  عملية  خطوات  اتخاذ  	•
الأخرى. واملخالفات  الغ�س  وقوع  ومنع  اكت�ساف  	•

مت اإعتماد وامل�سادقة على اإ�سدار القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية 

يف 31 دي�سمرب 2014 واملبينة على ال�سفحات من 5 اإىل 68 من قبل 

جمل�س الإدارة يف 29 ربيع الأول 1436 هـ )املوافق 20 يناير 2015(، 

ومت توقيعها نيابة عن جمل�س الإدارة من قبل: 
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٤

31 دي�شمرب 31 دي�شمرب  اإي�شاح   

2013  2014 املوجودات  

املوجودات املتداولة:     

4.336.642.990  11.973.968.055  7 نقد وما يعادله 

-  523.320.360  8 ا�ستثمارات ق�سرية الأجل 

762.883.785  1.245.127.333  9 ذمم مدينة جتارية واأخرى 

1.883.019.869  2.440.872.603  10 خمزون 

147.361.191  232.711.854  11 دفعات وم�ساريف مدفوعة مقدماً 

7.129.907.835  16.416.000.205   

 املوجودات غري املتداولة:     

18.145.146.277  38.376.128.047  12 ممتلكات واآلت ومعدات  

36.993.696.476  27.083.158.695  13 اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ 

145.883.817  175.506.312  14 موجودات الإ�ستك�ساف والتقومي  

33.381.669  49.082.983  15 م�ساريف تنقية �سوائب موؤجلة 

274.183.998  409.876.545  16 موجودات غري ملمو�سة 

441.370.614  618.889.332  17 اإ�ستثمار يف �سركات حتت �سيطرة م�سرتكة 

720.000.000  720.000.000  18 امل�ستحق من �سركاء امل�ساريع امل�سرتكة 

50.000.000  50.000.000  19 اإ�ستثمار طويل الجل 

-  626.197.939  20 قر�س طويل الجل 

17.657.616  16.541.800  11 دفعات وم�ساريف مدفوعة مقدماً 

56.821.320.467  68.125.381.653   

63.951.228.302  84.541.381.858 جمموع املوجودات  

املطلوبات:     

املطلوبات املتداولة:      

2.051.281.265  2.435.631.580  21 مطلوبات م�ساريع واأخرى 

3.261.021.743  2.558.469.084  22 م�ساريف م�ستحقة 

54.295.070  58.735.918  2-23 زكاة م�ستحقة 

36.430.433  29.727.477  24 ر�سوم امتياز م�ستحقة 

9.881.978  10.948.977  27 اجلزء املتداول من اإلتزامات الإيجار التمويلي 

1.198.190.354  1.574.221.379  4-28 اجلزء املتداول من قرو�س طويلة الأجل 

6.611.100.843  6.667.734.415   

املطلوبات غري املتداولة:     

214.830.581  290.375.429  25 مزايا املوظفني 

83.490.623  131.295.730  26 خم�س�س ردم واإغالق واإعادة تاأهيل املناجم 

50.113.352  39.164.376  27 اإلتزامات الإيجار التمويلي 

31.544.709.390  43.337.698.408  4-28 قرو�س طويلة الأجل 

439.533.088  558.313.877  29 امل�ستحق ل�سركاء امل�ساريع امل�سرتكة 

32.332.677.034  44.356.847.820   

38.943.777.877  51.024.582.235 جمموع املطلوبات  

     

حقوق امللكية      

9.250.000.000  11.684.782.610  30 راأ�س املال 

احتياطي نظامي    

5.250.000.000  8.391.351.697  31 عالوة اإ�سدار 

561.660.119  697.394.239  32 حتويالت من �سايف الدخل 

4.698.098.798  5.919.705.879 اأرباح مبقاة  

19.759.758.917  26.693.234.425 حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�سركة الأم  

5.247.691.508  6.823.565.198  6-33 حقوق امللكية غري امل�سيطرة 

25.007.450.425  33.516.799.623 جمموع حقوق امللكية  

63.951.228.3021  84.541.381.858 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية  

   45 تعهدات والتزامات حمتملة 

جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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لل�شنة املنتهية لل�شنة املنتهية  اإي�شاح   

يف 31 دي�شمرب يف 31 دي�شمرب    

2013  2014   

6.047.264.545  10.791.882.887  34 املبيعات 

)4.537.780.359(  )7.676.872.584(  35 تكلفة املبيعات 

1.509.484.186  3.115.010.303 الربح الجمايل  

امل�شاريف الت�شغيلية    

)286.471.343(  )482.841.815(  36 م�ساريف بيع وت�سويق ودعم 

)477.597.313(  )445.709.638(  37 م�ساريف عمومية واإدارية 

)141.835.064(  )189.559.465(  38  م�ساريف ا�ستك�ساف وخدمات فنية 

 603.580.466  1.996.899.385 دخل العمليات  

)امل�شاريف( الإيرادات الأخرى     

)3.481.121(  )24.963.928(  1-17 احل�سة يف �سايف خ�سارة �سركة حتت �سيطرة م�سرتكة 

26.627.550  10.563.669  39 عوائد ال�ستثمارات ق�سرية الأجل 

)182.585.150(  )302.969.573(  40 اأعباء مالية 

1.427.382.095  101.534.028  41 اإيرادات اأخرى، �سايف 

1.871.523.840  1.781.063.581 الدخل قبل خم�ش�س الزكاة  

 

)55.448.293(  )44.434.257(  2-23 خم�س�س الزكاة 

1.816.075.547  1.736.629.324 �شايف الدخل لل�شنة   

�شايف الدخل العائد اىل:

1.682.378.450  1.357.341.201  1-6 م�ساهمي ال�سركة الأم 

133.697.097  379.288.123  6-33 ح�سة حقوق امللكية غري امل�سيطرة  

1.816.075.547  1.736.629.324   

ربحية ال�شهم العادي )بالريال ال�شعودي(

 ربحية ال�سهم من العمليات مت�سمنة

0.62  2.02 حقوق امللكية غري امل�سيطرة  

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة من العمليات

1.73  1.38  42 امل�ستمرة العائد اىل م�ساهمي ال�سركة الأم 

قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك

القوائم املالية املوحدة
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* يتم اإعتبار هذه املدفوعات، والتي تهدف اىل زيادة راأ�س املال مع مرور الوقت لل�سركات التابعة املعنية، كجزء من اإجمايل حقوق امللكية يف هذه ال�سركات التابعة طبقًا لراأي الهيئة ال�سعودية 
املحا�سبني القانونني رقم )1/14( وال�سادر بتاريخ 14 مار�س 2012. وبالرغم من عدم اإ�سدار اأي ح�س�س وعدم تعديل �سهادة ال�سجل التجاري والتي �ستتم مبجرد حتويل هذه املدفوعات 

املقدمة اإىل راأ�س املال.

             حقوق امللكية العائدة                                                                                                   مل�شاهمي ال�شركة الأم

جمموع حقوق املجمــوع الفرعي  �شايف الدخل العائد  مدفوعات لزيادة  راأ�س املــال  املجمـوع الفرعي  اأربـاح مبقـاة  حتويالت من  عالوة اإ�شدار  راأ�س املــال  اي�شاح   

امللكية راأ�س املــال *  حلقوق امللكية   �شايف الدخل         

غري امل�شيطرة             

            

23.084.663.009  5.007.282.542  502.009.343  731.891.457  3.773.381.742  18.077.380.467  3.183.958.193  393.422.274  5.250.000.000  9.250.000.000 1 يناير 2013  

)450.000.000(  )450.000.000(  )450.000.000(  -  -  -  -  -  -  -  6-33 توزيعات اأرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة 

1.816.075.547  133.697.097  133.697.097  -  -  1.682.378.450  1.682.378.450  -  -  - �سايف دخل ال�سنة  

-  -  -  -  -  -  )168.237.845(  168.237.845  -  -  32 �سايف الدخل املحَول لالإحتياطي النظامي 

556.711.869  556.711.869  -  556.711.869  -  -  -  -  -  -  6-33 مدفوعات لزيادة راأ�س املال خالل ال�سنة * 

-  -  -  )1.174.171.855(  1.174.171.855  -  -  -  -  -  6-33 الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة/ راأ�س املــال امل�ساهم به خالل ال�سنة 

25.007.450.425  5.247.691.508  185.706.440  114.431.471  4.947.553.597  19.759.758.917  4.698.098.798  561.660.119  5.250.000.000  9.250.000.000 31 دي�سمرب 2013  

5.600.000.044  -  -  -  -  5.600.000.044  -  -  3.165.217.434  2.434.782.610 متح�سالت من حقوق اأولوية م�سدرة  

)23.865.737(  -  -  -  -  )23.865.737(  -  -  )23.865.737(  - تكالف معامالت حقوق اأولوية م�سدرة  

1.736.629.324  379.288.123  379.288.123  -  -  1.357.341.201  1.357.341.201  -  -  - �سايف دخل ال�سنة  

-  -  -  -  -  -  )135.734.120(  135.734.120  -  -  32 �سايف الدخل املحَول لالإحتياطي النظامي 

344.584.817  344.584.817  -  344.584.817  -  -  -  -  -  -  6-33 مدفوعات لزيادة راأ�س املال خالل ال�سنة * 

852.000.750  852.000.750  -  )302.927.720(  1.154.928.470  -  -  -  -  -  6-33 الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة/ راأ�س املــال امل�ساهم به خالل ال�سنة 

33.516.799.623  6.823.565.198  564.994.563  156.088.568  6.102.482.067  26.693.234.425  5.919.705.879  697.394.239  8.391.351.697  11.684.782.610 31 دي�شمرب 2014  

قائمة  التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤

  

احتياطي  نظامي

جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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             حقوق امللكية العائدة                                                                                                   مل�شاهمي ال�شركة الأم

حقوق امللكية غري امل�شيطرة

جمموع حقوق املجمــوع الفرعي  �شايف الدخل العائد  مدفوعات لزيادة  راأ�س املــال  املجمـوع الفرعي  اأربـاح مبقـاة  حتويالت من  عالوة اإ�شدار  راأ�س املــال  اي�شاح   

امللكية راأ�س املــال *  حلقوق امللكية   �شايف الدخل         

غري امل�شيطرة             

            

23.084.663.009  5.007.282.542  502.009.343  731.891.457  3.773.381.742  18.077.380.467  3.183.958.193  393.422.274  5.250.000.000  9.250.000.000 1 يناير 2013  

)450.000.000(  )450.000.000(  )450.000.000(  -  -  -  -  -  -  -  6-33 توزيعات اأرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة 

1.816.075.547  133.697.097  133.697.097  -  -  1.682.378.450  1.682.378.450  -  -  - �سايف دخل ال�سنة  

-  -  -  -  -  -  )168.237.845(  168.237.845  -  -  32 �سايف الدخل املحَول لالإحتياطي النظامي 

556.711.869  556.711.869  -  556.711.869  -  -  -  -  -  -  6-33 مدفوعات لزيادة راأ�س املال خالل ال�سنة * 

-  -  -  )1.174.171.855(  1.174.171.855  -  -  -  -  -  6-33 الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة/ راأ�س املــال امل�ساهم به خالل ال�سنة 

25.007.450.425  5.247.691.508  185.706.440  114.431.471  4.947.553.597  19.759.758.917  4.698.098.798  561.660.119  5.250.000.000  9.250.000.000 31 دي�سمرب 2013  

5.600.000.044  -  -  -  -  5.600.000.044  -  -  3.165.217.434  2.434.782.610 متح�سالت من حقوق اأولوية م�سدرة  

)23.865.737(  -  -  -  -  )23.865.737(  -  -  )23.865.737(  - تكالف معامالت حقوق اأولوية م�سدرة  

1.736.629.324  379.288.123  379.288.123  -  -  1.357.341.201  1.357.341.201  -  -  - �سايف دخل ال�سنة  

-  -  -  -  -  -  )135.734.120(  135.734.120  -  -  32 �سايف الدخل املحَول لالإحتياطي النظامي 

344.584.817  344.584.817  -  344.584.817  -  -  -  -  -  -  6-33 مدفوعات لزيادة راأ�س املال خالل ال�سنة * 

852.000.750  852.000.750  -  )302.927.720(  1.154.928.470  -  -  -  -  -  6-33 الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة/ راأ�س املــال امل�ساهم به خالل ال�سنة 

33.516.799.623  6.823.565.198  564.994.563  156.088.568  6.102.482.067  26.693.234.425  5.919.705.879  697.394.239  8.391.351.697  11.684.782.610 31 دي�شمرب 2014  

  

القوائم املالية املوحدة
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لل�شنة املنتهية لل�شنة املنتهية  اإي�شاح   

يف 31 دي�شمرب يف 31 دي�شمرب    

2013  2014   

   

الأن�شطة الت�شغيلية:    

1.871.523.840  1.781.063.581 الدخل قبل خم�س�س الزكاة   

تعديالت لبنود غري نقدية:

)2.265.620(  )1.046.546(  10 عك�س قيد خم�س�س خمزون مواد متقادمة  

1.034.014.800  1.526.786.955  12 ا�ستهالك 

)46.933(  816.277  12 ت�سوية/ �سطب ممتلكات واآلت ومعدات 

-  21.306.251  14 انخفا�س يف قيمة موجودات الإ�ستك�ساف والتقومي 

8.971.469  1.759.937  15 م�ساريف تنقية �سوائب موؤجلة 

20.011.009  34.307.746  16 اطفاء موجودات غري ملمو�سة 

62.984.671  -  16 ت�سوية/ �سطب موجودات غري ملمو�سة  

3.481.121  24.963.928  1-17 احل�سة يف �سايف خ�سارة من�ساأة حتت �سيطرة م�سرتكة  

37.828.408  35.068.957  24 خم�س�س ر�سوم امتياز 

52.392.909  92.706.633  1-25 خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 

13.759.930  21.992.430  2-25 م�ساهمة املوظفني يف برنامج الإدخار 

-  568.400  2-26 خم�س�س ردم واإغالق واإعادة تاأهيل املناجم مرتاكم 

65.877.481  76.849.341  35 خم�س�س خ�سارة خمزون 

)26.627.550(  )10.563.669(  39 عوائد ا�ستثمارات ق�سرية الأجل 

182.585.150  302.969.573  40 اأعباء مالية 

التغيريات يف راأ�س املال العامل:

)197.405.113(  )483.419.008(  9 ذمم مدينة جتارية واخرى  

)856.697.353(  )767.041.120(  10 خمزون 

)58.255.113(  )84.234.847(  11 دفعات وم�ساريف مدفوعة مقدماً 

)20.541.484(  720.034.302  21 مطلوبات م�ساريع واأخرى - جتارية 

113.255.547  355.701.491  22 م�ساريف م�ستحقة - جتارية 

)64.753.414(  )39.993.409(  2-23 زكاة مدفوعة 

)92.914.728(  )41.771.913(  24 ر�سوم امتياز مدفوعة 

)14.903.351(  )31.701.678(  1-25 مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني 

)7.374.009(  )7.452.537(  2-25 �سحوبات املوظفني من برنامج الإدخار  

)7.252.533(  )5.529.621(  1-26 امل�ستخدم من خم�س�س ردم واإغالق واإعادة تاأهيل املناجم  

)271.319.150(  )290.196.305( اأعباء مالية مدفوعة  

1.846.329.984  3.233.945.149 �شايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية  

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة 
المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤

جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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لل�شنة املنتهية لل�شنة املنتهية  اإي�شاح   

يف 31 دي�شمرب يف 31 دي�شمرب    

2013  2014   

الأن�شطة ال�شتثمارية:    

41.774.971  11.739.129 اأرباح م�ستلمة من ا�ستثمارات ق�سرية الأجل   

)50.151.025(  )56.664.893( الزيادة يف النقد املقيد  

3.003.763.250  )523.320.360(  8 ا�ستثمارات ق�سرية الأجل 

)92.589.888(  )120.213.102(  12 اإ�سافات للممتلكات والآلت واملعدات 

)12.693.893.494(  )11.659.192.255(  13 اإ�سافات لالأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ 

)236.872.324(  )50.928.746(  14 اإ�سافات ملوجودات الإ�ستك�ساف والتقومي 

-  )17.461.251(  15 اإ�سافات مل�ساريف تنقية �سوائب موؤجلة 

)4.075.515(  )52.490.238(  16 اإ�سافات ملوجودات غري ملمو�سة 

-  )202.482.646(  17 اإ�ستثمار يف �سركة حتت �سيطرة م�سرتكة 

)720.000.000(  -  18 امل�ستحق من �سركاء امل�ساريع امل�سرتكة 

-  )626.197.939(  20 قر�س طويل الجل ل�سركة حتت �سيطرة م�سرتكة 

60.372.004  )335.683.987(  21 مطلوبات م�ساريع واخرى – م�ساريع 

330.688.275  )1.071.027.418(  22 م�ساريف م�ستحقة – م�ساريع 

)10.360.983.746(  )14.703.923.706( �شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة الإ�شتثمارية  

الأن�شطة التمويلية:

59.995.330  )9.881.977(  27 اإلتزامات اإيجار متويلي 

6.936.512.961  13.129.205.397  4-28 قرو�س طويلة الأجل م�ستلمة 

)864.409.329(  )960.185.354(  4-28 �سداد قرو�س طويلة الأجل 

387.121.096  118.780.789  29 امل�ستحق ل�سركاء امل�ساريع امل�سرتكة 

-  5.576.134.307  31 ،30 متح�سالت من حقوق اأولوية م�سدرة 

مدفوعات لزيادة راأ�س املال من حقوق امللكية غري

556.711.869  344.584.817  6-33 امل�سيطرة، �سايف 

-  852.000.750  6-33 الزيادة يف راأ�س املــال من حقوق امللكية غري امل�سيطرة 

)450.000.000(  -  6-33 توزيعات اأرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة 

6.625.931.927  19.050.638.729 �شايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية  

)1.888.721.835(  7.580.660.172 �شايف التغري يف النقد وما يعادله  

5.742.442.720  3.853.720.885 النقد وما يعادله غري املقيد كما يف بداية ال�سنة  

3.853.720.885  11.434.381.057  7 النقد وما يعادله غري املقيد كما يف نهاية ال�شنة 

 املعامالت غري النقدية:   

 قطع غيار را�سمالية حمَولة اىل ممتلكات

-  133.385.591  10.12 واآلت ومعدات من املخزون 

حمَول اىل ممتلكات واآلت ومعدات

496.656.304  21.514.836.134  13.12 من اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ 

-  34.478.197  1-26 .12 خم�س�س اإغالق املناجم املر�سمل يف ممتلكات واآلت ومعدات   

-  27.508.167  12.13 ا�ستهالك مر�سمل كجزء من اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ 

حمَول اإىل اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ

438.278.833  -  14.13 من موجودات الإ�ستك�ساف والتقومي  

-  1.362.790  16.13 اإطفاء  مر�سمل كجزء من اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ 

خم�س�س ردم واإغالق واإعادة تاأهيل املناجم املر�سمل

-  18.288.131  2-26 13 كجزء من اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ 

-  16.819.855  12.16 حمَول اإىل موجودات غري ملمو�سة من ممتلكات واآلت ومعدات 

حمَول اإىل موجودات غري ملمو�سة

25.033.511  102.052.990  13.16 من اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ 

حمَول من مدفوعات لزيادة راأ�س املال اىل راأ�س املال

1.174.171.855  1.154.928.470  6-33 املتعلق بحقوق امللكية غري امل�سيطرة 

القوائم املالية املوحدة
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة 
المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤

1- معلومات عامة

مت تاأ�سي�س �سركة التعدين العربية ال�سعودية »معادن« )»ال�سركة«( ك�سركة 

م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/17 بتاريخ 14 ذي القعدة 

 179 رقم  الوزراء  جمل�س  وقرار   )1997 مار�س   23 )املوافق  1417هـ 

بتاريخ 8 ذي القعدة 1417هـ )املوافق 17 مار�س 1997( مبوجب ال�سجل 

1421هـ  القعدة  ذي   10 بتاريخ  ال�سادر   1010164391 رقم  التجاري 

وامل�سدر  به  امل�سرح  ال�سركة  راأ�س مال  يبلغ   .)2001 4 فرباير  )املوافق 

11.684.782.610 ريال �سعودي، مق�سم اإىل 1.168.478.261 �سهم 

)اإي�ساح  الواحد  لل�سهم  �سعودية  ريالت   10 قدرها  ا�سمية  بقيمة  عادي، 

 .)30

يف  امل�ساهمة  هي  )»املجموعة«(  التابعة  و�سركاتها  ال�سركة  اأهداف  اإن 

تنمية  ذلك  يف  مبا  التعدين  �سناعة  مراحل  بجميع  تتعلق  التي  امل�ساريع 

وتطوير وحت�سني �سناعة التعدين ومنتجاتها وم�ستح�سراتها وال�سناعات 

ذات العالقة بها، ول يدخل يف ذلك ما يلي: 

البرتول والغاز الطبيعي واملواد امل�ستقة منها  •

املنتجات الهيدروكربونية واملنتجات امل�ساحبة لها وم�ستقاتها  •

•  الن�ساطات التي تتعلق بكل مراحل �سناعة الزيت وال�سناعات 

املرتبطة بها اأو املكملة لها.

الذهب  مهد  مناجم  يف  الرئي�سية  التعدين  اأن�سطة  املجموعة  متار�س 

والزبرية  وال�سوق وحزم اجلالميد  والأمار وال�سخيربات  وبلغة  واحلّجار 

و�سخور  الذهب  عن  بالتنقيب  حاليًا  املجموعة  تقوم  والبعيثة.  والغزالة 

الدرجة  منخف�س  البوك�سايت  اإىل  بالإ�سافة  والبوك�سايت  الفو�سفات 

والكاولني واملغنزايت.

تقوم املجموعة بتطوير امل�سروعني الرئي�سيني التاليني: 

م�شروع الأملنيوم

البعيثة  منجم  تطوير  هو  الأملنيوم  م�سروع  من  املجموعة  هدف  اإن 

للبوك�سايت وم�سفاة الأملنيوم وم�سروع ال�سهر وم�سنع الدرفلة واملنتجات 

املتعلقة بها يف اململكة العربية ال�سعودية. ويف �سهر دي�سمرب 2009، وقعت 

تطوير  اأجل  من  اإنك  األكوا  �سركة  مع  م�سرتك  م�سروع  اتفاقية  ال�سركة 

ملكية  تعود  بينما   ،%74.9 ال�سركة  ح�سة  تبلغ  حيث  الأملنيوم.  م�سروع 

احل�سة املتبقية البالغة 25.1% ل�سركة األكوا اإنك. تبلغ التكلفة الراأ�سمالية 

املقدرة للم�سروع 40.5 مليار ريال �سعودي دفعت �سركة األكوا اإنك لل�سركة 

دخول  قبل  ال�سركة  تكبدتها  التي  الأملنيوم  م�سروع  تكاليف  من   %25.1

�سركة األكوا اإنك ك�سريك يف هذا امل�سروع.

 يف 14 فرباير 2012، وافق جمل�س الإدارة على اخلطة التي و�سعتها �سركة 

معادن بالتعاون مع �سريكها يف امل�سروع امل�سرتك �سركة األكوا اإنك )اإي�ساح 

29( لتو�سيع ت�سكيلة املنتجات من جممع الأملنيوم والذي ل يزال يف مرحلة 

الإن�ساء حاليًا يف راأ�س اخلري لت�سمل:

•  �سفائح معاجلة حراريًا وغري معاجلة حراريًا والتي ت�ستخدم يف 

�سناعة ال�سيارات

�سفائح املباين والإن�ساءات  •

•  �سفائح التغليف.

قطاع اإنتاج الفو�شفات 

مع  الأولية  ال�سراكة  اتفاقية  معادن  �سركة  وقعت   ،2013 مار�س   19 يف 

يف  الفو�سفات  لإنتاج  متكامل  جمَمع  لتطوير  و�سابك  موزاييك  �سركتي 

احلدود  مبنطقة  ال�سمال  وعد  مدينة  لتطوير  اهلل  عبد  امللك  م�سروع 

بن�سبة ملكية  ال�سعودية،  العربية  ال�سمالية قرب مدينة طريف يف اململكة 

 5 25% ل�سركة موزاييك و15% ل�سركة �سابك. ويف  و  60% ل�سركة معادن 

وال�سركة  موزاييك  �سركة  مع  ال�سراكة  اتفاقية  توقيع  2013 مت  اأغ�سط�س 

لإنتاج  متكامل  جممع  لتطوير  )�سابك(  الأ�سا�سية  لل�سناعات  ال�سعودية 

الفو�سفات )اي�ساح 18 و 41(.

 يعتمد امل�سروع على احتياطي فو�سفات اخلرباء والتي متتلك ال�سركة حق 

كما  والكربيت.  اجلوفية  املياه  مثل  الطبيعية  املوارد  وعلى  فيه  التعدين 

ي�ستفيد امل�سروع من ت�سهيالت البنية التحتية لل�سكك احلديدية التي تربط 

منطقة احلدود ال�سمالية مع راأ�س اخلري يف املنطقة ال�سرقية للو�سول اىل 

بـ26  له  الراأ�سمالية  التكاليف  تقدر  العربي.  اخلليج  على  امليناء  مرافق 

مليار ريال �سعودي.

جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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2- هيكل املجموعة

 لدى ال�سركة، �سركات تابعة و�سركات حتت �سيطرة م�سرتكة واملذكورة اأدناه، وجميعها من�ساآت قائمة يف اململكة العربية ال�سعودية:

 ن�شبة امللكية الفعلية
                                         

31 دي�شمرب 2013 31 دي�شمرب 2014  الكيان القانوين لل�شركة  ال�شركات التابعة 

%100  %100 �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س 

%100  %100 �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  �سركة معادن للبنية التحتية  

%100  %100 �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  �سركة املعادن ال�سناعية  

%74.9  %74.9 �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  �سركة معادن لالألومنيوم  

%74.9  %74.9 �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  �سركة معادن للدرفلة  

%74.9  %74.9 �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا  

%70  %70 �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  �سركة معادن للفو�سفات 

-  %60 �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات 

   

�شركة حتت �شيطرة م�شرتكة :   

%50  %50 �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  �سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات )�سامابكو( 

-  %50 �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  �سركة معادن باريك للنحا�س 

اإن نهاية ال�سنة املالية لكل ال�سركات التابعة وال�سركة حتت ال�سيطرة امل�سرتكة تطابق ال�سنة املالية لل�سركة الأم.

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�شا�س  

 ،1989 اأغ�سط�س   9 بتاريخ  ال�سعودية  العربية  اململكة  ال�سركة يف  تاأ�س�ست 

وتتمثل ن�ساطاتها ب�سكل رئي�سي يف:

�سمن  واملوجودة  املرتبطة  واملعادن  الذهب  عن  والتعدين  •  ا�ستك�ساف 

والرت�سيح  والتعدين  احلفر  طريق  عن  وذلك  امل�ستاأجرة  املناطق 

وال�سهر والتنقية؛

•  اإ�ستخراج وتكرير وت�سدير وبيع مثل هذه املعادن يف �سكلها الأ�سلي اأو 

املكّرر؛

ال�سريعة  والطرق  واملباين  املناجم  جميع  و�سيانة  وت�سغيل  •  وان�ساء 

واأنظمة  املعاجلة  وحمطات  التكرير  ومعامل  الأنابيب  وخطوط 

اأو املالئمة  الإت�سالت وحمطات الطاقة وغريها من املرافق الالزمة 

لأغرا�س عقد الإيجار.

�شركة معادن للبنية التحتية

 2008 اأغ�سط�س   17 تاأ�س�ست ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 

وتتمثل ن�ساطاتها ب�سكل رئي�سي يف:

•  اإدارة م�سروع البنية التحتية لتطوير واإن�ساء وت�سغيل البنية التحتية

•  تقدمي اخلدمات ملنطقة راأ�س اخلري ومواقع التعدين والت�سنيع الأخرى 

يف اململكة العربية ال�سعودية.

�شركة املعادن ال�شناعية 

 ،2009 مار�س   31 بتاريخ  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سركة  تاأ�س�ست 

وتتمثل ن�ساطاتها ب�سكل رئي�سي يف:

•  ا�ستغالل املعادن ال�سناعية واملعادن املرتبطة واملوجودة �سمن املنطقة 

وال�سهر  والرت�سيح  والتعدين  احلفر  طريق  عن  وذلك  امل�ستاأجرة 

والتنقية

اأو  الأ�سلية  بحالتها  املعادن  هذه  وبيع  وت�سدير  وتكرير  •  اإ�ستخراج 

مكّررة.

تقوم ال�سركة حاليًا بت�سغيل منجم الكاولني والبوك�سايت منخف�س الدرجة 

الواقع يف املنطقة الو�سطى من الزبرية ومنجم املغنيزايت عايل الدرجة 

الواقع يف املنطقة الغزالة، وم�سنع معاجلة املغنيزايت يف املدينة املنورة 

والتي بداأت جزئيًا عملياتها خالل عام  2011. امل�سروع املتبقي ل يزال يف 

مرحلة التطوير.

�شركة معادن لالألومنيوم  

 2010 اأكتوبر   10 بتاريخ  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سركة  تاأ�س�ست 

وتعود ملكيتها كما يلي:

•  74.9% اىل �سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( و 

•  25.1% اىل �سركة األكوا �سملتينج انفرجنز ال�سعودية ا�س.ال. �سريك 

اأجنبي، �سركة مملوكة بالكامل ل�سركة األكوا انكوربوريتد )األكوا اإنك( 

ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية 

املوحدة. 

وتتمثل ن�ساطاتها ب�سكل رئي�سي يف انتاج:

•  �سبائك الأملنيوم  

•  واأعمدة الأملنيوم  

•  واألواح الأملنيوم  

•  وم�سطحات الأملنيوم  

�شركة معادن للدرفلة

 2010 اأكتوبر   10 بتاريخ  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سركة  تاأ�س�ست 

وتعود ملكيتها كما يلي:

•  74.9% اىل �سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( و

�سريك  ا�س.ال.  ال�سعودية  انفرجنز  للدرفلة  األكوا  �سركة  اىل   %25.1  •

)«األكوا  انكوربوريتد  األكوا  ل�سركة  بالكامل  مملوكة  �سركة  اأجنبي، 

اإنك«( ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم 

املالية املوحدة. 

وتتمثل ن�ساطاتها ب�سكل رئي�سي يف اإنتاج األواح الأملنيوم اخلا�سة بت�سنيع:

•  رقائق الأملنيوم للعلب

•  واأغطية العلب

اإن ال�سركة حاليًا يف مرحلة تطوير م�ساريعها.

القوائم املالية املوحدة
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�شركة معادن للبوك�شايت والألومينا

تاأ�س�ست ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 22 يناير 2011 وتعود 

ملكيتها كما يلي:

•  74.9% اىل �سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( و

•  25.1% اىل �سركة اأوا ال�سعودية املحدودة )»اأوا«( �سريك اأجنبي وهي 

مملوكة بن�سبة 60% ل�سركة األكوا انك و40% �سركة األومينا املحدودة، 

طرف لي�س ذي عالقة ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة 

يف هذه القوائم املالية املوحدة. 

وتتمثل ن�ساطاتها ب�سكل رئي�سي يف:

•  تعدين وتكرير البوك�سايت

•  اإنتاج الألومينا

ال�سركة حاليًا يف مرحلة بدء الت�سغيل.

�شركة معادن للفو�شفات

تاأ�س�ست ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 1 يناير 2008 وتعود 

ملكيتها كما يلي:

•  70% اىل �سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( و

ويتم  )»�سابك«(  الأ�سا�سية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  اىل   %30  •

املالية  القوائم  هذه  يف  م�سيطرة  غري  ملكية  كحقوق  عنها  املحا�سبة 

املوحدة. 

وتتمثل ن�ساطاتها ب�سكل رئي�سي يف:

•  ا�ستغالل احتياطيات الفو�سفات املوجودة يف موقع حزم اجلالميد

ثنائي  لإنتاج  الكربيت  وم�سادر  املحلي  الطبيعي  الغاز  •  ا�ستخدام 

فو�سفات الأمونيوم )»د ا ب«( يف مرافق املعاجلة يف راأ�س اخلري.

•  انتاج الأمونيا كمواد خام خمزنة لتغذية اإنتاج الأ�سمدة ويتم ت�سدير 

اأي فائ�س من الأمونيا اأو بيعها حمليا. 

�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�شفات

تاأ�س�ست ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 27 يناير 2014 وتعود 

ملكيتها كما يلي:

•  60% اىل �سركة التعدين العربية ال�سعودية )“معادن”( و

•  25% اىل �سركة موزاييك للفو�سفات بي يف. �سريك اأجنبي، �سركة ذات 

م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف هولندا ومملوكة بالكامل ل�سركة موزاييك 

“( ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف  )“موزاييك 

هذه القوائم املالية املوحدة. و 

ويتم  )“�سابك”(  الأ�سا�سية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  اىل   %15  •

املالية  القوائم  هذه  يف  م�سيطرة  غري  ملكية  كحقوق  عنها  املحا�سبة 

املوحدة. 

ويتمثل ن�ساطها ب�سكل رئي�سي يف انتاج:

•  حم�س الفو�سفوريك النقي.

•  حم�س الفو�سفوريك

•  ثالثي بويل فو�سفات ال�سوديوم

•  اأحادي وثنائي فو�سفات الكال�سيوم

•  اأحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم

•  الأمونيا

•  نيرتوجني الفو�سفات ونيرتوجني فو�سفات البوتا�سيوم

•  حم�س الكربيت

•  منتجات ت�ستخدم يف ت�سنيع اجلري.

•  كل�س �سخر الفو�سفات املنقى

�شركة �شامابكو

تاأ�س�ست ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 14 اأغ�سط�س 2011 

وتعود ملكيتها كما يلي:

•  50% اىل �سركة التعدين العربية ال�سعودية )“معادن”( و

•  50% اىل �سركة ال�سحراء للبرتوكيماويات.

اإن �سركة �سامابكو هي �سركة حتت �سيطرة م�سرتكة ويتم املحا�سبة عنها 

كاإ�ستثمار يف �سركات حتت �سيطرة م�سرتكة وفقُا لطريقة حقوق امللكية يف 

هذه القوائم املالية املوحدة.

وتتمثل ن�ساطاتها يف اإنتاج:

•  ال�سودا الكاوية املركزة

•  الكلورين و

•  ثاين كلوريد الإيثلني

اإن اأهداف ال�سركة هي توريد منتجاتها من ال�سودا الكاوية املركزة اإىل 

الكمية  وبيع  والألومنيا  للبوك�سايت  معادن  ل�سركة  الألومنيا  تكرير  معمل 

املتبقية يف �سوق ال�سناعة باجلملة وبالتجزئة.

�شركة معادن باريك للنحا�س

تاأ�س�ست ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 2 نوفمرب 2014 وتعود 

ملكيتها كما يلي:

•  50% اىل �سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( و

•  50% اىل �سركة باريك ال�سرق الأو�سط املحدودة )»باريك«(.

اإن �سركة معادن باريك للنحا�س هي �سركة حتت �سيطرة م�سرتكة  ويتم 

املحا�سبة عنها كاإ�ستثمار يف �سركات حتت �سيطرة م�سرتكة وفقُا لطريقة 

حقوق امللكية يف هذه القوائم املالية املوحدة.

وتتمثل ن�ساطاتها يف اإنتاج:

•  النحا�س 

•  الف�سة 

•  الزنك

•  النيكل

•  الر�سا�س

•  الكربيت

•  الكوبالت

3- اأ�ش�س اإعداد القوائم املالية

اأعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة على اأ�سا�س التكلفة التاريخية وفقًا 

ملبداأ ال�ستحقاق، وطبقًا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية 

للمحا�سبني القانونيني. 

تظهر هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي وهو العملة الوظيفية 

والعملة التي يتم بها عر�س القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

4- ملخ�س لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية 

فيما يلي اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف اإعداد هذه القوائم املالية 

املوحدة. مت تطبيق هذه ال�سيا�سات ب�سورة منتظمة على جميع ال�سنوات 

املعرو�سة. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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4-1  اأ�ش�س توحيد القوائم املالية

ال�شركات التابعة

يف  التحكم  على  القدرة  املجموعة  لدى  التي  تلك  هي  التابعة  ال�سركات 

�سيا�ساتها املالية والت�سغيلية للح�سول على منافع اإقت�سادية منها، ومتتلك 

وجود  مراعاة  تتم  الت�سويت.  حقوق  ن�سف  عن  تزيد  فيها  ح�سة  عادة 

ما  لتقييم  التحويل  اأو  للتنفيذ  القابلة  املتوقعة  الت�سويت  حقوق  وتاأثري 

اإذا كان للمجموعة �سيطرة على من�ساأة ما. يتم توحيد ال�سركات التابعة 

املجموعة.  اإىل  التابعة  ال�سركة  على  ال�سيطرة  اإنتقال  تاريخ  من  اإعتبارًا 

ويتم التوقف عن التوحيد عند زوال تلك ال�سيطرة.

�سراء  عمليات  عن  املحا�سبة  عند  املحا�سبية  ال�سراء  طريقة  ُت�ستخدم 

للموجودات  العادلة  بالقيمة  ال�سراء  تكلفة  تقا�س  التابعة.  ال�سركات 

ال�سراء.  بتاريخ  بها  التعهد  اأو  تكبدها  مت  التي  اللتزامات  اأو  امل�سرتاة 

�سندات  باإ�سدار  املرتبطة  تلك  عدا  بال�سراء،  مبا�سرة  املتعلقة  التكاليف 

الدين اأو اأدوات حقوق امللكية التي تتكبدها ال�سركة ب�ساأن عمليات ال�سراء، 

العمومية  امل�ساريف  �سمن  وتدرج  تكبدها  عند  كم�ساريف  قيدها  يتم 

والإدارية. تقيد الزيادة يف العو�س املحول والقيمة العادلة حلقوق الأقلية 

عن القيمة العادلة ل�سايف املوجودات القابلة للتمييز ك�سهرة. يتم اإظهار 

ال�سهرة الناجتة عن �سراء ال�سركات التابعة كموجودات غري ملمو�سة يف 

اإختبار ال�سهرة �سنويًا للتاأكد من وجود  قائمة املركز املايل املوحدة. يتم 

انخفا�س يف قيمتها، وتقيد بالتكلفة بعد خ�سم الإطفاء املرتاكم وخ�سائر 

الإنخفا�س قي القيمة، اإن وجد.

يتم ا�ستبعاد الإ�ستثمارات واملعامالت والأر�سدة املتداخلة بني �سركات املجموعة 

املحا�سبية  ال�سيا�سات  اإن   عنها.  الناجتة  املحققة  غري  واخل�سائر  والأرباح 

لل�سركات التابعة تتما�سى مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة للمجموعة.

ال�شركة حتت ال�شيطرة امل�شرتكة

تن�ساأ ال�سركة امل�سرتكة عندما يكون للمجموعة ترتيبات تعاقدية مع طرف 

من  بال�سرورة،  لي�س  ولكن  تتم،  ما  عادة  باأن�سطة  للقيام  اأكرث  اأو  واحد 

خالل من�ساآت تخ�سع لل�سيطرة امل�سرتكة.

تقوم املجموعة باملحا�سبة عن ح�ستها يف ال�سركة حتت ال�سيطرة امل�سرتكة 

يف  املجموعة  ح�سة  احت�ساب  يتم  امللكية.  حقوق  طريقة  باإ�ستخدام 

ال�سركات امل�سرتكة على اأ�سا�س القوائم املالية املعدة لهذه ال�سركات وذلك 

يف موعد اأق�ساه ثالثة اأ�سهر من تاريخ قائمة املركز املايل املعدلة لتتما�سى 

املكا�سب  حذف  يتم  وجدت.  اإن  للمجموعة،  املحا�سبية  ال�سيا�سات  مع 

املتداخلة عن املعامالت بقدر ح�سة املجموعة يف ال�سركة امل�ستثمر فيها. 

ويتم كذلك اإ�ستبعاد اخل�سائر املتداخلة ما مل ينتج عن املعاملة دلياًل على 

وجود اإنخفا�س يف الأ�سل املحَول.

4-2  حتويل العمالت الأجنبية

ال�سعودي  الريال  اإىل  الأجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  يتم حتويل 

يجري  كما  املعامالت.  تلك  اإجراء  تاريخ  يف  ال�سائدة  ال�سرف  باأ�سعار 

تاريخ  يف  كما  الأجنبية  بالعمالت  النقدية  واملطلوبات  املوجودات  حتويل 

التاريخ.  ذلك  يف  ال�سائدة  ال�سرف  باأ�سعار  املوحدة  املايل  املركز  قائمة 

يتم قيد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن عمليات ال�سداد وحتويل املعامالت 

بالعمالت الأجنبية �سمن قائمة الدخل املوحدة.

4-3  النقد وما يعادله 

وودائع  البنوك  ولدى  ال�سندوق  النقد يف  يعادله على  وما  النقد  ي�ستمل 

لأجل ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ ال�سراء وقابلة للتحويل 

اإىل مبالغ نقدية معروفة وتخ�سع لتغريات �سئيلة يف القيمة.

لغر�س  يعادله  وما  النقد  من  النقدية  و�سبه  املقيد  النقد  ا�ستبعاد  يتم 

اإعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة. يتعلق النقد املقيد والنقد وما 

يعادله مبا يلي: 

للدفعات  بالن�سبة  الدين  خدمة  احتياطي  ح�ساب  يف  املرتاكم  	النقد  	•
تاريخ  قبل  اأ�سهر  �ستة  ولفرتة  الأجل  طويل  القر�س  من  املقررة 

الت�سهيالت الإئتمانية، و  الإ�ستحقاق وفقًا لإتفاقية 

للموظفني الإدخار  	ح�سابات  	•
4-4  الإ�شتثمارات ق�شرية الأجل

واإ�ستثمارات  البنوك  لدى  اإيداعات  الأجل  ق�سرية  الإ�ستثمارات  ت�سمل 

ثالثة  من  اأكرث  بعد  ت�ستحق  والتي  ال�سيولة  عالية  الأجل  ق�سرية  اأخرى 

اأ�سهر ولكن اأقل من �سنة من تاريخ اقتنائها.

4-5  املدينون التجاريون

يتم قيد املدينني التجاريني بقيمة املبلغ الأ�سلي لفاتورة املبيعات ناق�سًا 

خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها، )اإن وجد(. يجنب خم�س�س 

للديون امل�سكوك يف حت�سيلها عند وجود دليل مو�سوعي ي�سري اىل عدم 

الفرتات  خالل  امل�ستحقة  املبالغ  جميع  حت�سيل  من  املجموعة  مقدرة 

الدخل  قائمة  يف  املخ�س�سات  هذه  قيد  يتم  املدينة.  للذمم  الأ�سلية 

تكون  عندما  واإدارية”.  عمومية  “م�ساريف  بند  حتت  وتظهر  املوحدة 

الذمم املدينة غري قابلة للتح�سيل، يتم �سطبها من  خم�س�س الديون 

التي  املبالغ  من  لحقًا  امل�سرتدة  املبالغ  تقيد  حت�سيلها.  يف  امل�سكوك 

�سبق �سطبها اىل ح�ساب “م�ساريف عمومية واإدارية” يف قائمة الدخل 

املوحدة.

4-6  املخزون

املنتجات تامة ال�سنع

يتم قيا�س املنتجات تامة ال�سنع على اأ�سا�س تكلفة وحدة الإنتاج اأو �سايف 

القيمة البيعية، اأيهما اأقل. يتم حتديد تكلفة وحدة النتاج بق�سمة اإجمايل 

تكلفة الإنتاج على خمرجات الإنتاج القابلة للبيع.

تت�سمن تكلفة الإنتاج ما يلي:

مبا�سرة  تتعلق  والتي  املقاولني  وم�ساريف  واملواد  العمالة  •  تكلفة 

با�ستخراج ومعاجلة اخلام.

واملعدات  والآلت  املمتلكات  واإيجار  التعدين  ممتلكات  •  ا�ستهالك 

لتنقية  تكاليف  اأي  واإطفاء  اخلام  ومعاجلة  ا�ستخراج  يف  امل�ستخدمة 

ال�سوائب املوؤجلة

•  م�سروفات الإنتاج غري املبا�سرة.

•  حتمل الإيرادات الناجتة من بيع املنتجات امل�ساحبة على تكاليف الإنتاج. 

وذلك  البيعية،  القيمة  �سايف  اأ�سا�س  على  امل�ساحبة  املنتجات  تقومي  يتم 

بالرجوع اىل ال�سعر الفوري لل�سلع بتاريخ اإعداد القوائم املالية املوحدة.

الأعمال حتت التنفيذ

حتدد تكلفة الأعمال حتت التنفيذ با�ستخدام طريقة تكلفة وحدة الإنتاج 

للفرتة على اأ�سا�س ن�سبة الإجناز يف املرحلة املعنية، وت�سمل:

مبا�سرة  تتعلق  والتي  املقاولني  وم�ساريف  واملواد  العمالة  •  تكلفة 

با�ستخراج ومعاجلة اخلام.

واملعدات  والآلت  املمتلكات  واإيجار  التعدين  ممتلكات  •  ا�ستهالك 

تنقية  تكاليف  اأي  واإطفاء  اخلام  ومعاجلة  ا�ستخراج  يف  امل�ستخدمة 

املوجودات املوؤجلة

•  م�سروفات الإنتاج غري املبا�سرة.

القوائم املالية املوحدة
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اخلام املرتاكم

ملراحل  جاهزًا  ويكون  ا�ستخراجه  مت  الذي  اخلام  هو  املرتاكم  اخلام 

اأخرى من املعاجلة. ويف حالة عدم التاأكد بدرجة كبرية من عدم قابلية 

تكلفته على امل�ساريف عند  يتم حتميل  امل�ستقبلية  للمعاجلة  هذا اخلام 

وميكن  املعاجلة  من  اأخرى  ملراحل  قابل  اخلام  اأن  حالة  يف  تكبدها. 

التوقع من ذلك ب�سكل موؤكد ب�سبب جتاوزه درجة الرتكيز وكونه جمدي 

البيعية،  القيمة  �سايف  اأو  الإنتاج  تكلفة  ب�سايف  تقوميه  يتم  اإقت�ساديًا، 

حتت  والأعمال  املرتاكم  اخلام  ودرجات  كميات  تقومي  ويتم  اأقل  اأيهما 

التنفيذ ب�سكل اأ�سا�سي عن طريق درا�سة وحتليل املعادن.

قطع الغيار واملواد القابلة لال�شتهالك واملواد اخلام 

يتم تقومي قطع الغيار واملواد القابلة لال�ستهالك واملواد اخلام با�ستخدام 

متو�سط التكلفة املرجح ناق�سًا خم�س�س املواد املتقادمة وبطيئة احلركة.

متثل �سايف القيمة البيعية �سعر البيع املقدر خالل دورة الأعمال العادية 

ناق�سًا تكاليف الإكمال وم�ساريف البيع.

4-7  املوجودات واملطلوبات املالية

املايل  املركز  قائمة  يف  الظاهرة  املالية  واملطلوبات  املوجودات  تت�سمن 

الأجل  ق�سرية  وال�ستثمارات  يعادله  وما  النقد  رئي�سي  ب�سكل  املوحدة 

والذمم املدينة التجارية والذمم الأخرى ومطلوبات امل�ساريع واملطلوبات 

الأخرى وامل�ساريف امل�ستحقة والقرو�س.

يف  بال�سايف  اإظهارها  ويتم  املالية،  واملطلوبات  املوجودات  مقا�سة  تتم 

ملزم  نظامي  حق  املجموعة  لدى  يكون  عندما  املوحدة  املالية  القوائم 

اأ�سا�س  على  املبالغ  لت�سوية  النية  لديها  يكون  وعندما  املقا�سة  اإجراء  يف 

ال�سايف اأو ت�سوية املوجودات واملطلوبات يف اآن واحد.

4-8  املمتلكات والآلت واملعدات

تظهر املمتلكات والآلت واملعدات بالتكلفة التاريخية بعد خ�سم ال�ستهالك 

املرتاكم. ل يتم اإ�ستهالك الأرا�سي. يتم احت�ساب ال�ستهالك على اأ�سا�س 

موجودات  لبع�س  الإنتاج  وحدة  اأ�سا�س  على  اأو  الثابت  الق�سط  طريقة 

املناجم وامل�سانع املعاجلة وذلك لتوزيع تكاليف املوجودات املعنية ناق�سًا 

 القيمة التقديرية املتبقية لها على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة التالية:

عدد ال�سنوات  

40 - 9 مباين 

40 - 5 معدات ثقيلة 

10 - 5 اأجهزة ات�سال ومعدات الور�س 

5 خمتربات ومعدات �سالمة 

50 - 4 اأعمال مدنية 

20 - 4 م�سانع ثابتة ومرافق تر�سيح اخلام 

20 - 4 معدات اأخرى 

10 - 4 معدات مكتبية 

10 - 4 اأثاث وتركيبات 

5 - 4 اأجهزة احلا�سب الآيل  

4 �سيارات 

على مدى عمراملنجم موجودات املناجم 

ل م�ساريف ال�سيانة والإ�سالحات الإعتيادية والتي ل تزيد جوهريًا  حُتمَّ

من العمر الإنتاجي لالأ�سل، على قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها، بينما 

الإ�ستغناء  ويتم  اإن وجدت.  الهامة،  والتح�سينات  التجديدات  ر�سملة  تتم 

عن املوجودات التي مت ا�ستبدالها. 

حتّدد مكا�سب وخ�سائر الإ�ستبعاد وذلك مبقارنة املتح�سالت مع القيمة 

الدفرتية وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة.

تكلفة  املوؤهلة كجزء من  باملوجودات  املتعلقة  التمويل  تكاليف  ر�سملة  يتم 

تلك املوجودات املوؤهلة حتى بدء الإنتاج.

4-9  الأعمال الراأ�شمالية حتت التنفيذ

اأعمال  ح�ساب  على  الإن�ساء  مرحلة  يف  زالت  ما  التي  املوجودات  تقّيد 

الأ�سل  بناء  ا�ستكمال  الإن�ساء عند  تكلفة  التنفيذ وحتّول  راأ�سمالية حتت 

تكلفة  تت�سمن  واملعدات.  والآلت  املمتلكات  من  املالئمة  الفئة  اإىل 

مبا�سرة �سرورية  تكاليف  واأية  ال�سراء  تكلفة  واملعدات  والآلت  املمتلكات 

من  اأن�سئ  الذي  للغر�س  وجاهز  الت�سغيل  حالة  يف  ليكون  الأ�سل  لإعداد 

بعد  للم�سنع  التجريبي  بالت�سغيل  املتعلقة  التكاليف  ر�سملة  تتم  اأجله. 

خ�سم متح�سالت بيع اأي منتج خالل فرتة الت�سغيل التجريبي. الأعمال 

الراأ�سمالية حتت التنفيذ ل ت�ستهلك.

4-10  موجودات الإ�شتك�شاف والتقومي

الأويل عن  البحث  املتكبدة يف  امل�ساريف  الإ�ستك�ساف هي  اإن م�ساريف 

اإحتياطي املعادن املجدية اإقت�ساديًا اأو يف عملية احل�سول على مزيد من 

املعلومات حول اإحتياطيات املعادن املوجودة. ت�سمل م�ساريف الإ�ستك�ساف 

يف الأ�سا�س على امل�ساريف املتعلقة بالتايل:

�سراء حقوق الإ�ستك�ساف يف املناطق التي قد حتتوي على املعادن؛  •

الدرا�سات الطبوغرافية واجليولوجية واجليوكيميائية واجليوفيزيائية  •

احلفر والإ�ستك�ساف  •

حفر اخلنادق  •

اإختبار عينات اخلام   •

•  الأن�سطة املرتبطة بتقييم اجلدوى الفنية واجلدوى التجارية 

ل�ستخراج املوارد التعدينية.

الفنية  اجلدوى  ملعرفة  املتكبدة  التكاليف  تلك  هي  التقومي  م�ساريف  اإن 

والإقت�سادية من اإحتياطيات املعادن املحدد من خالل اأن�سطة الإ�ستك�ساف 

اأو الإ�ستحواذ. ت�ستمل تلك امل�ساريف على تكاليف:

للح�سول  احلفر  خالل  من  املعادن  اإحتياطيات  ودرجة  حجم  •  حتديد 

على العينات الالزمة، وعمليات حفر اخلنادق واأخذ العينات على هيئة 

احتياطي  اأو  معدنية  م�سادر  اإما  اأنها  على  ت�سنيفها  يتم  والتي  خام 

موؤكد وحمتمل؛

•  حتديد الأ�ساليب املثلى ل�ستخراج املعادن وعمليات معاجلتها

التحتية  البنية  ومتطلبات  والنقل  بالإ�ستق�ساء،  اخلا�سة  •  الدرا�سات 

املتعلقة بكل من النتاج وال�سحن؛

•  تراخي�س الأن�سطة املختلفة

املواد املعدنية جمديًا  اإذا كان تطوير  •  التقومي القت�سادي لتحديد ما 

من الناحية الإقت�سادية، وي�سمل ذلك النطاق درا�سات اجلدوى الأولية 

والنهائية.

حتى  كم�ساريف  اإعتبارها  يتم  والتقومي  الإ�ستك�ساف  تكاليف  جميع  اإن 

يتم التاأكد اأنه من املرجح اأن تتحقق عنها منافع اقت�سادية م�ستقبلية من 

عدمها، اأي )حمتملة(. تعتمد املعلومات امل�ستخدمة ملعرفة هذا الإ�ستنتاج 

على م�ستوى الإ�ستك�ساف بالإ�سافة اىل درجة الثقة يف اخلام املوجود. يتم 

�سيتم  باأنه  لالإدارة  تبني  ما  اذا  والتقومي  الإ�ستك�ساف  م�ساريف  ر�سملة 

احل�سول على منافع اقت�سادية م�ستقبلية حمتملة نتيجة لتلك امل�ساريف.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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رقعة  بتو�سعة  املتعلقة  والتقومي  الإ�ستك�ساف  م�ساريف  ر�سملة  يتم 

يف  مبا  بالفعل،  وتطويرها  تعدينها  مت  والتي  املعدنية  الإحتياطيات 

الإحتياطيات  تلك  يف  املوجودة  املعادن  وحتديد  تعريف  م�ساريف  ذلك 

املعدنية، كتكاليف تطوير املناجم وذلك بعد اإكتمال التاأكد من الدرا�سات 

القت�سادية والتقومي املماثلة لدرا�سة اجلدوى.

يتم ر�سملة كافة تكاليف الإ�ستك�ساف والتقومي املتكبدة بعدما يتبني باأنه 

من املحتمل اأن ينتج عنها منافع اإقت�سادية كموجودات ا�ستك�ساف وتقومي 

املعدنية.  املوارد  لإ�ستخراج  والإقت�سادية  الفنية  اجلدوى  معرفة  حلني 

وحال معرفة اجلدوى الإقت�سادية، اأي �سينتج عنها منافع اإقت�سادية اأم 

اإثبات  للتاأكد من وجود انخفا�س يف قيمته ويتم  اإختبار الأ�سل  ل، يتم 

خ�سارة الإنخفا�س. وبناًء على اجلدوى الفنية النهائية وا�ستالم رخ�سة 

الإقت�سادية  املنافع  باأن  تبني  ما  اذا  فاإنه  التجارية،  التعدين واجلدوى 

�ستتحقق، وان الإدارة تعتزم تطوير وتنفيذ املنجم، عندئٍذ يعاد ت�سنيف 

موجودات الإ�ستك�ساف والتقومي كاأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ وت�سنف 

املر�سملة  والتقومي  الإ�ستك�ساف  مب�ساريف  املتعلقة  النقدية  التدفقات 

كن�ساطات اإ�ستثمارية يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة. وفور الو�سول 

حتت  الراأ�سمالية  الأعمال  ت�سنيف  يعاد  التجاري،  الإنتاج  مرحلة  اىل 

التنفيذ كممتلكات واآلت ومعدات.

يتم تقومي موجودات الإ�ستك�ساف والتقومي للتاأكد من عدم وجود انخفا�س 

لأ�سل  الدفرتية  القيمة  اأن  والظروف  احلقائق  ت�سري  عندما  القيمة  يف 

وعندما  لالإ�سرتداد.  القابلة  القيمة  تتجاوز  قد  والتقومي  الإ�ستك�ساف 

القابلة  القيمة  الدفرتية تتجاوز  القيمة  اأن  ت�سري احلقائق والظروف اىل 

لالإ�سرتداد، فاإن ال�سركة تقوم بالتقومي والعر�س والإف�ساح عن اأي خ�سارة 

ناجتة عن اأي اإنخفا�س يف القيمة.  

ولغر�س موجودات الإ�ستك�ساف والتقومي  فقط، يتم اإعتبار واحد اأو اأكرث 

من احلقائق والظروف التالية لتحديد اإذا ما كان هناك اإنخفا�س يف قيمة 

موجودات الإ�ستك�ساف والتقومي. ي�ستمل ذلك على ما يلي:

قد  منطقة حمددة  اأثنائها يف  الإ�ستك�ساف  لل�سركة  يحق  التي  •  الفرتة 

من  ولي�س  القريب  امل�ستقبل  يف  �ستنتهي  اأنها  اأو  الفرتة  خالل  انتهت 

املتوقع جتديدها.

يف  املعدنية  للموارد  والتقومي  الإ�ستك�ساف  من  املزيد  على  •  ال�سرف 

املنطقة املحددة مل يتم و�سع ميزانيتها ومل يتم التخطيط لها.

•  عمليات الإ�ستك�ساف والتقومي للموارد املعدنية يف املنطقة املحددة مل 

توؤدي اىل اإكت�ساف اأي كميات ذات منافع اإقت�سادية واأن ال�سركة قررت 

اإيقاف العمليات يف تلك املنطقة.

هناك  يكون  املنطقة  تلك  يف  التطوير  عمليات  توا�سل  من  •  بالرغم 

الدفرتية  القيمة  ا�سرتداد  يتم  لن  باإنه  وموؤكدة  كافية  معلومات 

ملوجودات الإ�ستك�ساف والتقومي بالكامل من عملية التطوير الناجح اأو 

من خالل البيع.

الإ�ستك�ساف  موجودات  من  اأ�سل  قيمة  يف  اإنخفا�س  وجود  حتديد  عند 

وعك�س  القيمة  يف  لالإنخفا�س  اإختبار  اإجراء  ال�سركة   تقوم  والتقومي 

الإنخفا�س يف قيمة موجودات الإ�ستك�ساف والتقومي املذكورة يف )اإي�ساح 

.)13-4

4-11  ن�شبة تنقية ال�شوائب وتكاليف تنقية ال�شوائب 

املوؤجلة

ن�سبة  وتقدير  التعدين  �سوائب  تكاليف  بتاأجيل  اأي�سًا  املجموعة  تقوم 

بناًء  املناجم  يف  املوجودة  اخلام  كميات  اإجمايل  اإىل  ال�سوائب  متو�سط 

على ت�سميم منطقة التعدين النهائية. ويتم ا�ستخدام هذه الن�سبة كمعدل 

على  كم�سروف  �ستقيد  التي  التعدين  ل�سوائب  ال�سنوية  التكلفة  حل�ساب 

النحو التايل:

متو�سط ن�سبة ال�سوائب اإىل اخلام امل�ستخرج * كمية اخلام امل�ستخرج 

 * متو�سط التكلفة من اجمايل طن اخلام امل�ستخرج

التكاليف  اأعلى من  لل�سوائب  الفعلية  التكلفة  تكون فيها  التي  الفرتات  يف 

املقيدة كم�سروف بناًء على املعادلة اأعاله، فاإنه يتم تاأجيل اإطفاء الفرق 

التكاليف  من  اأقل  الفعلية  التكاليف  فيها  يكون  التي  امل�ستقبلية  للفرتة 

الواجب قيدها كم�سروف.

4-12  املوجودات غري امللمو�شة

املرتاكم  الإطفاء  ناق�سا  بالتكلفة  امللمو�سة  غري  املوجودات  قيا�س  يتم 

يتم  احلال.  مقت�سى  ح�سب  املرتاكمة،  القيمة  يف  الإنخفا�س  وخ�سائر 

ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة امل�سرتاه كجزء من عملية جتميع الأعمال 

قانونية  اأو  تعاقدية  حقوق  عن  تن�ساأ  اأو  للف�سل  قابلة  الأ�سول  تلك  حيث 

وميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�سكل موثوق عند التحقق املبدئي. يتم اختبار 

ال�سهرة النا�سئة عن عمليات جتميع الأعمال وتلك املوجودات غري امللمو�سة 

�سنويًا لالنخفا�س يف  اأن حياتها غري حمددة  اإىل  التقديرات  ت�سري  التي 

القيمة. يتم اإطفاء املوجودات غري امللمو�سة على مدى اأعمارها الإنتاجية/ 

طرق  مراجعة  يتم  الثابت.  الق�سط  طريقة  با�ستخدام  املتوقعة  القانونية 

الإطفاء والقيم املتبقية والأعمار الإنتاجية املتوقعة �سنويًا على الأقل.

منافع  لها  التي  املوؤجلة  والنفقات  الت�سغيل  قبل  ما  تكاليف  ر�سملة  يتم   

على  اكتمالها  عند  وتطفاأ  ملمو�سة  غري  كموجودات  م�ستقبلية  اقت�سادية 

مدى �سبع �سنوات. 

4-13  النخفا�س يف قيمة املوجودات

املالية،  القوائم  اإعداد  تاريخ  عند  موجوداتها،  مبراجعة  املجموعة  تقوم 

اأو  الأحداث  ت�سري  عندما  وذلك  قيمتها  يف  اإنخفا�س  وجود  من  للتاأكد 

اإ�سرتداد قيمتها الدفرتية. تقّيد  اإمكانية  التغريات يف الظروف اإىل عدم 

خ�سارة الإنخفا�س يف القيمة بقدر زيادة القيمة الدفرتية للموجودات عن 

القيمة  لال�سرتداد  القابلة  القيمة  متثل  منها.  لال�سرتداد  القابلة  القيمة 

الأعلى للقيمة العادلة لالأ�سل ناق�سًا تكاليف البيع اأو القيمة احلالية. عند 

امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  خ�سم  يتم  ال�ستخدام،  يف  القيمة  تقدير 

ال�سرائب  قبل  ما  خ�سم  معدل  با�ستخدام  احلالية  قيمتها  اإىل  املقدرة 

للنقود  الزمنية  للقيمة  ال�سوق حاليًا  ال�سائدة يف  التقديرات  يعك�س  الذي 

واملخاطر املحددة امل�ساحبة للموجودات والتي مت ب�ساأنها تعديل تقديرات 

التدفقات النقدية امل�ستقبلية.

يتم مراجعة قيمة املوجودات التي اإنخف�ست قيمتها بغر�س احتمال عك�س 

باأن  يت�سح  وعندما  املالية.  القوائم  اإعداد  تاريخ  عند  الإنخفا�س  هذا 

الظروف التي اأدت اىل وجود الإنخفا�س غري موجودة، عندئٍذ يتم عك�س 

قيد الإنخفا�س يف القيمة )فيما عدا ال�سهرة(. وتقيد كاإيرادات يف قائمة 

الدخل املوحدة للفرتة التي يحدد فيها عك�س هذا القيد.

4-14  امل�شاريع والذمم الدائنة الأخرى وامل�شاريف امل�شتحقة

يتم اإثبات الإلتزامات املتعلقة بتكاليف العقود للم�ساريع الراأ�سمالية مبا يف 

ذلك الذمم التجارية الدائنة كمبالغ �سيتم دفعها مقابل ب�سائع وخدمات 

ما مل  امل�ستقبلية  لاللتزامات  احلالية  القيمة  املثبت  املبلغ  م�ستلمة، ميثل 

تكن م�ستحقة يف اأقل من �سنة واحدة.

يتم اإثبات الإلتزامات املتعلقة بالذمم الدائنة الأخرى كمبالغ �سيتم دفعها 

مقابل ب�سائع وخدمات م�ستلمة.

القوائم املالية املوحدة
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4-15  الزكاة و�شريبة الدخل و�شريبة الإ�شتقطاع

الزكاة  م�سلحة  لأنظمة  وفقًا  للزكاة  التابعة  وال�سركات  ال�سركة  تخ�سع 

بال�سركة  املتعلقة  الزكاة  خم�س�س  يحمل  )»امل�سلحة«(.  والدخل 

الفروقات  ت�سجيل  يتم  املوحدة.  الدخل  قائمة  على  التابعة  وال�سركات 

امل�ساهمون  اإن وجدت، عند حتديدها. يخ�سع  النهائية،  الربوط  مبوجب 

�سمن  اإدراجها  مت  والتي  الدخل  ل�سريبة  التابعة  ال�سركات  يف  الأجانب 

ح�سة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف قائمة الدخل املوحدة. 

تقوم املجموعة با�ستقطاع �سرائب على بع�س املعامالت مع اجلهات غري 

املقيمة يف اململكة العربية ال�سعودية طبقًا لنظام ال�سريبة ال�سعودي.

4-16 ر�شوم المتياز

يتوجب على املجموعة، اإعتبارًا من العام 2005، وفقًا للمادة رقم 71 من 

نظام ال�ستثمار التعديني ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم 47/م بتاريخ 20 

حلكومة  امتياز  ر�سوم  دفع   ،)2004 اكتوبر   4 )املوافق  1425هـ  �سعبان 

اململكة العربية ال�سعودية بواقع 25% من �سايف الدخل ال�سنوي اأو ما يعادل 

�سريبة الدخل املقّدرة، اأيهما اأقل.

اإظهار  ويتم  المتياز  ر�سوم  اإجمايل  من  امل�ستحقة  الزكاة  خ�سم  ويتم   

الدخل  قائمة  يف  املبيعات  تكلفة  من  كجزء  الإمتياز  ر�سوم  مبلغ  �سايف 

املوحدة )اإي�ساح 35(.

4-17  املخ�ش�شات

يتم اإثبات املخ�س�سات عندما يكون لدى املجموعة:

التزام قانوين حايل اأو متوقع ناجت عن حدث �سابق  •

يف  الإلتزام  لت�سوية  الإقت�سادية  املوارد  اإ�ستخدام  ي�ستوجب  •  اإحتمال 

امل�ستقبل

•  اإمكانية تقدير املبلغ ب�سكل يعتمد عليه

4-18  مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

املوظفني  لكافة  مقطوع  كمبلغ  للموظفني  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  ت�ستحق 

وفقًا لنظام العمل والعمال يف اململكة العربية ال�سعودية. عند اإنهاء العقد 

الوظيفي. يتم اإحت�ساب مبلغ الإلتزام على اأ�سا�س القيمة احلالية للمكافاأة 

املايل  املركز  قائمة  تاريخ  يف  كما  العمل  تركه  عند  للموظف  امل�ستحقة 

اأ�سا�س  على  اخلدمة  نهاية  عند  امل�سددة  املبالغ  اإحت�ساب  ويتم  املوحدة 

هو  كما  املرتاكمة،  خدماتهم  و�سنوات  الأخرية  املوظفني  وبدلت  رواتب 

مو�سح يف اأنظمة اململكة العربية ال�سعودية.

4-19 برنامج خطة الإدخار للموظفني

76 من اللوائح  145 من نظام العمل واملادة رقم  ا�ستنادًا اإىل املادة رقم 

الداخلية لل�سركة واملعتمدة بالقرار رقم 424 بتاريخ 6 ربيع الثاين 1420هـ 

الجتماعية،  وال�سوؤون  العمل  وزير  قبل  من   )1999 يوليو   19 )املوافق 

يف  ال�سعوديني  املوظفني  لت�سجيع  الدخار  خطة  برنامج  ال�سركة  طرحت 

وتاأمني  منها  لالإ�ستفادة  مدخراتهم  وا�ستثمار  الدخار  على  املجموعة 

م�ستقبلهم ول�سمان ا�ستمرارهم يف العمل لدى املجموعة.

تقت�سر امل�ساركة يف برنامج الدخار على املوظفني ال�سعوديني وباختيارهم، 

على اأن ي�ساهم املوظف امل�سارك يف اخلطة بدفع ن�سبة ترتاوح من 1% اإىل 

ال�سهري وبحيث ل يقل ال�سرتاك  الأ�سا�سي  اأق�سى من راتبه  15% كحد 

ثابتة  ن�سبة  ت�ساهم املجموعة بدفع  اأن  �سعودي، على  ريال   300 عن مبلغ 

قدرها 10% من ادخار املوظف ال�سهري لل�سنة الأوىل ويتم زيادتها بن�سبة 

10% لل�سنة التي تليها حتى ت�سل ما ن�سبته 100% لل�سنة العا�سرة. وتودع 

هذه املبالغ يف ح�ساب ادخار املوظف ويتم حتميل م�ساهمة املجموعة على 

قائمة الدخل املوحدة �سهريًا على اأن يتم دفع م�ساهمة املجموعة للموظف 

لحقًا عند ا�ستقالته اأو اإنهاء خدماته.

4-20  خم�ش�س ردم واإغالق واإعادة تاأهيل املناجم

تن�ساأ عن اأعمال التنقيب واأن�سطة ال�ستخراج واملعاجلة التعدينية اخلا�سة 

وي�ستمل  املناجم  تاأهيل  واإعادة  واإغالق  بردم  تتعلق  التزامات  باملجموعة 

واإعادة  النفايات املتبقية  ذلك على نزع وتفكيك ومعاجلة والتخل�س من 

لها  امل�ساحبة  والتكاليف  الإعمال  هذه  تخ�سع  والأر�س.  املوقع  ت�سوية 

ملتطلبات الأنظمة والقوانني احلالية ذات العالقة.

يجَنب خم�س�س لتكاليف كل برنامج ردم واإغالق واإعادة تاأهيل املناجم 

عند بدء اأعمال التعدين. وعند زيادة هذه التغريات البيئية خالل العمر 

الت�سغيلي، يتم زيادة مبلغ املخ�س�س. 

ت�ستمل التكاليف املقدرة ملخ�س�س الردم والإغالق واإعادة تاأهيل املناجم 

على جميع الأعمال املتوقع حدوثها تدريجيًا على مدى عمر املنجم وعند 

اإعداد  بتاريخ  التعدينية  بالن�ساطات  يتعلق  فيما  وذلك  املنجم  اإغالق 

الظروف  عن  الناجتة  بالتكاليف  العرتاف  يتم  املوحدة.  املالية  القوائم 

كم�سروف  له  املخطط  غري  التخل�س  من  الناجت  كالتلوث  املتوقعة  غري 

والتزام عند احتمال حدوثها واإمكانية تقديرها ب�سكل يعتمد عليه ويعتمد 

توقيت التكاليف الفعلية للردم والإغالق واإعادة التاأهيل على عدة عوامل: 

•  العمر الفرتا�سي للمنجم

•  التطورات يف جمال التكنولوجيا

•  �سروط رخ�سة الت�سغيل

•  البيئة التي يعمل بها املنجم

•  التغريات يف ال�ستدامة القت�سادية

املناجم  بالكامل كجزء من موجودات  املقدرة  التكاليف  ر�سملة هذه  يتم 

على  الثابت  الق�سط  بطريقة  وتطفاأ  واملعدات،  والآلت  املمتلكات  �سمن 

مدى العمر املتوقع للمنجم.

واإعادة  والإغالق  الردم  وتوقيت  املقدرة  التكاليف  على  التعديالت  اإن 

التاأهيل امل�ستقبلية والتدفق النقدي املطلوب لها هو من الأمور العتيادية 

اخلا�سعة للحكم وللتقديرات اجلوهرية. تتلخ�س العوامل التي توؤثر على 

هذه التغريات يف الآتي: 

•  تعديل تقدير اإحتياطي اخلامات واملوارد والعمر الت�سغيلي

•  التطوير يف التقنية

•  متطلبات الأنظمة والقوانني وا�سرتاتيجيات الإدارة البيئية

فيها  مبا  املقدرة  الإعمال  وتكاليف  التقديرات  اأ�س�س  يف  •  التغريات 

تاأثريات الت�سخم

•  التغريات يف ال�ستدامة القت�سادية

4-21  الإيجارات

املنافع  كافة  اإنتقال  عند  وذلك  متويلي  اإيجار  كعقد  الإيجارات  ت�سنف 

جميع  وت�سنف  امل�ستاأجر  اإىل  للملكية  امل�ساحبة  الهامة  واملخاطر 

الإيجارات الأخرى كاإيجارات ت�سغيلية. 

كموجودات  راأ�سمايل  اإيجار  عقد  مبوجب  املقتناة  املوجودات  اإثبات  يتم 

خا�سة باملجموعة بالقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأو القيمة 

ال�سوقية العادلة لالأ�سل عند ن�ساأة الإيجار، اأيهما اأقل. يح�سب الإ�ستهالك 

على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة لالأ�سل.

حتمل تكاليف التمويل، والتي متثل الفرق بني اإجمايل التزامات الإيجار 

والقيمة احلالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار اأو القيمة ال�سوقية العادلة 

على  املوحدة  الدخل  قائمة  على  اأقل  اأيهما  الإيجار،  ن�ساأة  عند  لالأ�سل 

مدى فرتة عقد الإيجار املعني، حيث ينتج عن ذلك معدل عائد ثابت على 

الر�سيد املتبقي من الإلتزام لكل فرتة حما�سبية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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حتمل الإيجارات امل�ستحقة الدفع مبوجب عقود الإيجارات الت�سغيلية على 

قائمة الدخل بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار الت�سغيلي.

4-22  القرو�س

تقيد القرو�س مبدئيا باملبالغ امل�ستلمة ناق�سًا تكاليف املعامالت املتكبدة، 

بالتكلفة  الأجل  طويلة  القرو�س  تقا�س  املبدئى،  الإثبات  بعد  وجدت.  اإن 

تكاليف  ر�سملة  يتم  الفعلي.  الفائدة  معدل  طريقة  با�ستخدام  املطفاأة 

املوؤهلة  املوجودات  اإنتاج  اأو  ان�ساء  اأو  ب�سراء  مبا�سرة  تتعلق  التي  التمويل 

كجزء من قيمة هذه املوجودات. يتم قيد تكاليف الإقرتا�س الأخرى على 

قائمة الدخل املوحدة.

4-23  اإثبات الإيرادات

يتم اإثبات الإيرادات عند اإ�ستيفاء كافة ال�سروط التالية:

•  انتقال املخاطر واملنافع الهامة وامل�ساحبة مللكية الب�ساعة/ اخلدمات 

اإىل امل�سرتي.

•  عدم اإحتفاظ ال�سركة بعالقة اإدارية م�ستمرة اإىل احلد املرتبط عادة 

بوجود امللكية اأو الإبقاء على ال�سيطرة الفعالة على املنتجات املباعة

•  اإمكانية قيا�س مبلغ الإيرادات ب�سورة موثوقة

•  اأن يكون من املوؤكد اأن تتدفق املنافع القت�سادية املتعلقة بعملية البيع 

اإىل املجموعة

•  اإمكانية قيا�س التكاليف املتكبدة اأو �سيتم تكبدها يف عملية البيع 

ميَكن قيا�سها ب�سكل موثوق به

يتم اإظهار الإيرادات بعد تنزيل اخل�سومات والتخفي�سات وحذف 

عمليات البيع داخل املجموعة

قبل  من  املنتجات  مراجعة  عند  تعديالت  اإىل  املبيعات  تخ�سع  ما  عادة 

تقيد  احلالت،  هذه  ويف  املراجعة.  ا�ستكمال  بعد  ما  مرحلة  او  العميل 

اإيرادات املبيعات يف البداية على اأ�سا�س موؤقت با�ستخدام اأف�سل تقديرات 

�سمن  لحقًا  وتعدل  احلايل  ال�سوق  ب�سعر  املعدن  ملحتويات  املجموعة 

الإيرادات ب�سعر ال�سوق عند النتهاء.

تقيد اإيرادات بيع املنتجات امل�ساحبة على تكلفة الإنتاج. 

ملبداأ  وفقًا  وتقيد  البنكية  الودائع  اإيرادات  من  الإ�ستثمار  اإيرادات  تتمثل 

الإ�ستحقاق.

4-24  م�شاريف البيع والت�شويق والدعم 

ت�ستمل م�ساريف البيع والت�سويق والدعم على جميع تكاليف بيع وت�سويق 

الت�سويقية  والر�سوم  الإعالن  م�ساريف  وت�سمل  املجموعة  منتجات 

التوزيع بني  والتكاليف غري املبا�سرة الأخرى ذات ال�سلة باملبيعات. يتم 

م�ساريف البيع والت�سويق والدعم وامل�ساريف العمومية والإدارية وتكلفة 

املبيعات، عند ال�سرورة، ب�سورة مت�سقة.

4-25  امل�شاريف العمومية والإدارية 

وغري  املبا�سرة  التكاليف  على  والدارية  العمومية  امل�ساريف  ت�ستمل 

ملا  وفقا  املبيعات  تكلفة  من  جزءًا  خا�س  ب�سكل  تعترب  ل  والتي  املبا�سرة 

م�ساريف  اىل  بني  التوزيع  يتم  عليها.  املتعارف  املحا�سبة  معايري  تطلبه 

املبيعات،  وتكلفة  والإدارية  العمومية  وامل�ساريف  والدعم  والت�سويق  البيع 

عند عند ال�سرورة، ب�سورة مت�سقة.

5- التقديرات والإفرتا�شات والأحكام املحا�شبية 
الهامة 

اإعداد القوائم املالية املوحدة، وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف  يتطلب 

والإفرتا�سات  التقديرات  ا�ستخدام  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  عليها 

التي قد توؤثر على املبالغ الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة والإي�ساحات 

وذلك  م�ستمر  ب�سكل  والإفرتا�سات  التقديرات  تقومي  ويتم  بها  املرفقة 

بالأحداث  توقعات  تت�سمن  اأخرى  وعوامل  ال�سابقة  اخلربة  اأ�سا�س  على 

باإجراء  املجموعة  تقوم  للظروف.  وفقًا  معقولة  تعترب  والتي  امل�ستقبلية 

تقديرات وافرتا�سات متعلقة بامل�ستقبل. ونادرًا ما تعادل هذه التقديرات 

النتائج الفعلية املتعلقة بها.

للتقديرات  ا�ستخدام  الإدارة  تتطلب من  التي  الهامة  النواحي  يلي  وفيما 

والفرتا�سات املوؤثرة:

•  تقديرات اإحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية

•  الأعمار النتاجية الفرتا�سية للممتلكات والآلت واملعدات

•  الإنخفا�س وعك�س قيد الإنخفا�س يف قيمة املوجودات

•  املخ�س�سات

•  اإغالق املناجم واللتزام البيئي

•  الزكاة و�سريبة الدخل

•  اللتزامات املحتملة

تقديرات اإحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية

هناك درجة من عدم التاأكد بخ�سو�س تقدير وت�سنيف اإحتياطيات اخلام 

واملوارد املعدنية ودرجة تركيز اخلام التي يتم التنقيب عنها واملخ�س�سة 

واملوارد  اخلام  الإحتياطي  م�ستويات  اعتبار  يتم  امل�ستقبلي.  لالنتاج 

املعدنية جمَرد تقديرات فقط اإىل اأن يتم التنقيب عنها ومعاجلتها. كما 

تتفاوت كمية الحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية وذلك ب�سبب العديد من 

العوامل، منها اأ�سعار املعادن واأ�سعار �سرف العمالت.

 يتم حتديد تقديرات املجموعة لإحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية بناًء 

على اأ�سعار الإدارة لل�سلع على املدى الطويل وتوقعات ما اإذا كان ت�سنيف 

القت�سادية  اجلدوى  تتاأثر  اأن  ميكن  دقيقة.  غري  والتكاليف  الدرجات 

اأو  الحتياطيات  كميات  يف  جوهري  تغري  اأي  حدث  ما  اإذا  للممتلكات 

الدرجة اأو ن�سبة تنقية ال�سوائب. بالإ�سافة اإىل ذلك، ل يوجد �سمانات باأن 

ا�سرتدادات الذهب اأو ا�سرتدادات املعادن الأخرى يف الختبارات املعملية 

ظروف  حتت  املدى  كبرية  الختبارات  يف  تكرارها  �سيتم  املدى  �سغرية 

املوقع اأو اأثناء النتاج.

من املمكن اأن تتطلب الظروف مراجعة التقديرات وذلك يف حالة التقلبات 

املعادن  ا�ستخراج  واختبارات  التنقيب  ونتائج  الأ�سا�سية  ال�سلع  اأ�سعار  يف 

األ  والنتاج وتقومي خطط التنقيب الالحقة لتاريخ التقدير. ومن املمكن 

يكون حجم ودرجة اإحتياطيات اخلام واملعاجلة ومعدل ال�سرتداد بنف�س 

ال�سورة املتوقعة حاليًا. كما ميكن اأن يوؤدي اأي نق�س جوهري يف تقديرات 

ا�ستخراج  على  املجموعة  قدرة  اأو  املعدنية  املوارد  اأو  اخلام  اإحتياطيات 

اإحتياطيات اخلام املعدنية اإىل تاأثري �سلبي جوهري على عمليات املجموعة 

واآفاق م�ستقبلها ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.

الأعمار الإنتاجية الإفرتا�شية للممتلكات والآلت واملعدات

كممتلكات  وامل�سنفة  باملجموعة  اخلا�سة  التعدين  موجودات  اإطفاء  يتم 

واآلت ومعدات بطريقة الق�سط الثابت على اأعمارها النتاجية الفرتا�سية 

النتاجي  العمر  حتديد  وعند  اأقل.  اأيهما  للمنجم،  الإنتاجي  العمر  اأو 

التي  ال�سحيحة  باأن الفرتا�سات  العتبار  الأخذ يف  فاإنه يجب  للمنجم، 

متت يف وقت التقدير قد تتغري عند توفر معلومات جديدة.

تتمثل العوامل التي قد توؤثر يف تقدير العمر النتاجي للمنجم فيما يلي:

•  التغريات يف احتياطيات اخلام املوؤكدة واملحتملة

•  درجة اإحتياطيات اخلام املعدنية والتي تختلف جوهريًا من وقت لآخر

التي  املتوقعة  واأ�سعارها  احلقيقية  ال�سلع  اأ�سعار  بني  	الفروقات  	•
ت�ستخدم يف تقدير وت�سنيف احتياطيات اخلام

التعدين مواقع  يف  متوقعة  غري  ت�سغيلية  	عوامل  	•
	اأية تغريات يف امل�ساريف الراأ�سمالية والت�سغيلية وم�ساريف التعدين  	•
اجلدوى  على  �سلبًا  توؤثر  قد  اخل�سم  ومعدلت  والتاأهيل  واملعاجلة 

القت�سادية لحتياطيات اخلام.

القوائم املالية املوحدة
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اإن اأّيًا من هذه التغريات ميكن اأن يوؤثر على الإ�ستهالك املحتمل ملوجودات 

الإنتاجية  الأعمار  مبراجعة  الإدارة  تقوم  الدفرتية.  وقيمها  املناجم 

هذه  وتتم  دورية  ب�سورة  التعدينية  غري  واملعدات  والآلت  للممتلكات 

التي  املقدرة  والفرتات  للموجودات  احلايل  الو�سع  اأ�سا�س  على  املراجعة 

من خاللها �ست�ستمر هذه املوجودات يف اإدرار منافع اقت�سادية للمجموعة.

الإنخفا�س يف القيمة وعك�س قيد الإنخفا�س يف قيمة 

املوجودات

للتاأكد  امللمو�سة  للموجودات  الدفرتية  القيم  مبراجعة  املجموعة  تقوم 

من وجود دليل على عدم وقوع انخفا�س يف قيمة املوجودات اأو اأن هناك 

يف  ت�سجيلها  مت  والتي  القيمة  يف  الإنخفا�س  خ�سائر  باأن  توحي  موؤ�سرات 

�سنوات �سابقة مل تعد موجودة اأو انخف�ست.

املخ�ش�شات

تقوم املجموعة بتكوين خم�س�س ملخزون املواد اخلام املتقادمة والبطيئة 

وبطيئة  املتقادمة  البنود  خم�س�س  بلغ  الغيار.  لقطع  وكذلك  احلركة 

 31(  2014 دي�سمرب   31 يف  كما  �سعودي  ريال   15.359.183 احلركة 

هذه   .)10 )اإي�ساح  �سعودي(  ريال   16.405.729  :2013 دي�سمرب 

املتعلقة  التكلفة  اأو  الأ�سعار  يف  التقلبات  العتبار  يف  تاأخذ  التقديرات 

مبا�سرة بالأحداث الالحقة لتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة اإىل املدى 

نهاية  يف  كما  قائمة  تزال  ل  الأحداث  هذه  ظروف  باأن  فيه  توؤكد  الذي 

ال�سنة.

اإغالق وردم املناجم واللتزامات البيئية

بيئية  ولوائح  لأنظمة  والإ�ستك�ساف  للتعدين  املجموعة  اأن�سطة  تخ�سع 

فهم  على  بناًء  البيئية  اللتزامات  بتقدير  املجموعة  تقوم  متعددة. 

الإدارة للمتطلبات النظامية والتي تختلف باختالف املناطق التي جتري 

عملياتها فيها و�سروط اتفاقيات الرتخي�س والتقديرات الهند�سية. يجنب 

حاملا  ال�سابقة  حالتها  اىل  الأر�س  واإعادة  التفكيك  لتكاليف  خم�س�س 

ين�ساأ اللتزام. كما اأن التكاليف الفعلية املتكبدة يف �سنوات م�ستقبلية من 

املمكن اأن تختلف جوهريًا عن املبالغ املخ�س�سة. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن 

املقدرة  املناجم  واأعمار  البيئية  واللوائح  الأنظمة  امل�ستقبلية يف  التغريات 

من املمكن اأن توؤثر على القيمة الدفرتية لهذا املخ�س�س.

الزكاة وال�شرائب على الدخل

مت خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 دفع مبلغ قدره 39.993.409 

اىل  �سعودي(  ريال   64.753.414  :2013 دي�سمرب   31( �سعودي  ريال 

م�سلحة الزكاة والدخل عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013، ومل يتم 

اإجراء الربط النهائي بعد. ويف حالة وجود اإختالف بني املح�سلة الزكوية 

هذه  �ستوؤثر  عندئٍذ  الأ�سل،  يف  امل�سجلة  املبالغ  عن  الأمور  لهذه  النهائية 

الفروقات على خم�س�س الزكاة لل�سنة التي حتدد فيها.

اللتزامات املحتملة

عدم  اأو  حدوث  عند  طبيعتها  ح�سب  املحتملة  اللتزامات  ت�سوية  يتم 

تقدير  يتطلب  امل�ستقبلية.  الأحداث  من  جمموعة  اأو  معني  حدث  حدوث 

هذه اللتزامات ممار�سة الأحكام الهامة واإعداد التقديرات ب�ساأن نتائج 

الأحداث امل�ستقبلية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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6- املعلومات القطاعية

التقارير القطاعية

6-1 قطاع الأعمال

اإن قطاع الأعمال هو جمموعة من املوجودات اأوالعمليات اأو املن�ساآت التي:

تعمل يف اأن�سطة تدر اإيرادات.  -

-  تقوم الإدارة با�ستمرار بتحليل نتائج عملياتها من اأجل اتخاذ قرارات 

تتعلق بتوزيع امل�سادر وتقومي الأداء.

تتوفر حولها بيانات مالية ب�سكل منف�سل.  -

تتاألف عمليات املجموعة من قطاعات الأعمال التالية:

قطاع الوحدة ال�شرتاتيجية الت�شغيلية للفو�شفات: وي�ستمل   •

على العمليات املتعلقة بالتايل:

-  �شركة معادن للفو�شفات - تعدين الفو�سفات وا�ستخال�س الفو�سفات 

الطبيعية من غاز طبيعي  املوارد  وا�ستخدام  املرَكز يف حزم اجلالميد 

وكربيت لت�سنيع اأ�سمدة »ثنائي فو�سفات الأمونيوم« و »اأحادي فو�سفات 

الأمونيوم« ومنتجات الأمونيا يف راأ�س اخلري.

منجم  يف  ال�سناعية  املعادن  تعدين   - ال�شناعية  املعادن  -  �شركة 

الكاولني والبوك�سايت منخف�س الدرجة يف املنطقة الو�سطى من منطقة 

املدينة  يف  املعاجلة  وم�سنع  الدرجة  عايل  املغنزايت  ومنجم  الزبرية، 

املنورة. 

-  �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�شفات - تطوير منجم لإ�ستغالل 

اإحتياطات الفو�سفات يف موقعي اخلرباء واأم وعال ول يزال امل�سروع يف 

مرحلة التطوير )اإي�ساح 1(.

ذات  التكلفة  - مت حتميل  للفو�شفات  ال�شمال  معادن وعد  -  �شركة 

العامة  الإدارة  يف  الإ�ستك�ساف  وم�ساريف  الت�سويق  ور�سوم  العالقة 

لل�سركة على هذا القطاع.

-  �شركة معادن للبنية التحتية - امل�سوؤولة عن تطوير وبناء وتقدمي 

والت�سنيع  التعدين  مواقع  من  وغريها  اخلري  راأ�س  ملنطقة  اخلدمات 

من  ن�سبية  ح�سة  حتميل  مت  فقد  لذلك،  ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف 

هذا  على  التحتية  للبنية  معادن  �سركة  وموجودات  وتكاليف  اإيرادات 

القطاع.

•  قطاع الوحدة ال�شرتاتيجية الت�شغيلية لالألومنيوم: وي�ستمل 

على العمليات املتعلقة بالتايل:

اخلري  راأ�س  يف  امل�سهر  باإدارة  تقوم   - لالألومنيوم  معادن  -  �شركة 

الكوا  من  ت�سرتيها  التي  اخلام  الألومينا  مادة  مبعاجلة  حاليا  وتقوم 

معادن  �سركة  بداأت  بها.  املتعلقة  واملنتجات  الأملنيوم  ت�سنيع  بغر�س 

لالألومنيوم الإنتاج التجاري يف 1 �سبتمرب 2014. 

اإنتاج  يف  رئي�سي  ب�سكل  ن�ساطاتها  وتتمثل   - للدرفلة  معادن  -  �شركة 

األواح الأملنيوم. اإن ال�سركة حاليًا يف مرحلة تطوير م�ساريعها.

-  �شركة معادن للبوك�شايت والألومينا - تعدين البوك�سايت يف منجم 

البعيثة ونقله فيما بعد اىل امل�سفاة يف راأ�س اخلري. امل�سفاة حاليًا  يف 

�ستقوم  التجاري  لالإنتاج  امل�سفاة  بدء  ومبجرد  الت�سغيل  مرحلة  بداية 

البعيثة  الألومينا املقدمة من منجم  �سركة معادن لالألومنيوم مبعاجلة 

ل�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا.

باإنتاج  تقوم  م�سرتكة  �سيطرة  حتت  �سركة  هي   - �شامابكو  -  �شركة 

ال�سودا الكاوية املركزة والكلوراين وثاين كلورايد الإيثلني وتوريد كل 

الألومينا يف �سركة معادن  تلك املنتجات لالإ�ستخدام يف معمل تكرير 

للبوك�سايت والألومينا، ويتم بيع اأي فائ�س لالألومينا يف الأ�سواق الدولية 

واملحلية. بداأ الإنتاج التجاري ل�سركة �سامابكو يف 1 يوليو 2014.

-  م�شروع �شفائح ال�شيارات - ي�ستمل على ال�سفائح املعاجلة وال�سفائح 

غري املعاجلة حراريًا، و�سفائح البناء والإن�ساء و�سفائح الورق املعدين 

وهو يف مرحلة التطوير )اإي�ساح 1(.

-  ق�شم الأملنيوم يف الإدارة العامة - مت حتميل التكلفة ذات العالقة 

واإيرادات املبيعات اخلارجية على هذا القطاع.

-  �شركة معادن للبنية التحتية - امل�سوؤولة عن تطوير وبناء وتقدمي 

والت�سنيع  التعدين  مواقع  راأ�س اخلري وغريها من  ملنطقة  اخلدمات 

يف اململكة العربية ال�سعودية. لذلك، فقد مت حتميل ح�سة ن�سبية من 

هذا  على  التحتية  للبنية  معادن  �سركة  وموجودات  وتكاليف  اإيرادات 

القطاع.

الثمينة   للمعادن  الت�شغيلية  ال�شرتاتيجية  الوحدة  قطاع   • 

ومعادن الأ�شا�س:  

وي�ستمل على العمليات املتعلقة بالتايل:

ت�سغيل  على  تعمل  التي   - الأ�شا�س  ومعادن  للذهب  معادن  -  �شركة 

)الذي  وال�سوق  وبلغة  والأمار  الذهب  مهد  وهي  للذهب  مناجم  اأربعة 

منجم  يف  معاجلة  وم�سنع   )2014 يوليو   1 يف  التجاري  الإنتاج  بداأ 

العربية  باململكة  خمتلفة  جغرافية  مناطق  يف  واملوجودة  ال�سخيربات 

يزال  والذي ل  ال�سويحي  اأي�سًا منجم  القطاع  يت�سمن هذا  ال�سعودية. 

يف مرحلة التطوير. 

-  �شركة معادن باريك للنحا�س - �سركة مدارة ب�سورة م�سرتكة تقوم 

باإنتاج النحا�س والف�سة والزنك والنيكل والذهب والر�سا�س والكربيت 

والكوبالت يف املنطقة اجلنوبية ال�سرقية للمدينة املنورة. هذا امل�سروع ل 

يزال يف مرحلة التطوير.

-  ق�شم املعادن الثمينة ومعادن الأ�شا�س يف الإدارة العامة - مت 

حتميل التكلفة ذات العالقة وم�ساريف الإ�ستك�ساف يف الإدارة العامة 

لل�سركة على هذا القطاع.

متويل  ذلك  يف  مبا  الفعالة  الإدارة  عن  امل�سوؤولة   - العامة   -  الإدارة 

ال�سركات التابعة وال�سركات املدارة ب�سورة م�سرتكة التي تنفذ م�ساريع 

تطوير  ذلك  يف  مبا  ال�سناعية  التعدين  مراحل  بكل  تتعلق  خمتلفة 

وحت�سني �سناعة املعادن واملنتجات املعدنية واملنتجات امل�ساحبة.

القوائم املالية املوحدة
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املجموع الإدارة العامة  املعادن الثمينة  الأملنيوم  الفو�شفات   اإي�شاح   

ومعادن الأ�شا�س     

31 دي�شمرب 2014      

10.791.882.887  -  715.132.467  4.498.996.234  5.577.754.186  34 املبيعات 

3.115.010.303  -  302.883.493  958.687.317  1.853.439.493 اإجمايل الربح  

10.563.669  3.642.833  905.004  1.036.663  4.979.169  39 عوائد ال�ستثمارات ق�سرية الأجل 

1.357.341.201  )363.681.978(  85.662.145  680.022.342  955.338.692  �شايف الدخل/ )اخل�شارة( العائد مل�شاهمي ال�شركة الأم  

38.376.128.047  184.043.084  396.247.582  20.896.710.314  16.899.127.067  12 ممتلكات واآلت ومعدات 

27.083.158.695  26.644.768  1.711.662.424  18.262.630.161  7.082.221.342  13 اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ 

175.506.312  21.254.693  154.251.619  -  -  14 موجودات الإ�ستك�ساف والتقومي  

49.082.983  -  21.378.656  -  27.704.327  15 م�ساريف تنقية �سوائب موؤجلة 

409.876.545  16.038.397  14.371.039  263.644.483  115.822.626  16 موجودات غري ملمو�سة 

618.889.332  -  202.482.646  416.406.686  -  17 ا�ستثمار يف �سركات حتت �سيطرة م�سرتكة 

84.541.381.858  7.557.352.380  3.008.123.856  42.834.246.703  31.141.658.919 جمموع املوجودات  

31 دي�شمرب 2013      

6.047.264.545  -  709.253.627  1.015.654.471  4.322.356.447  34 املبيعات 

1.509.484.186  -  353.241.837  82.540.567  1.073.701.782 اإجمايل الربح  

26.627.550  7.464.853  4.059.283  398.485  14.704.929  39 عوائد ال�ستثمارات ق�سرية الأجل 

1.682.378.450  )391.446.998(   167.173.639  23.362.791  1.883.289.018  �سايف الدخل/ )اخل�سارة( العائد مل�ساهمي ال�سركة الأم  

18.145.146.277  142.221.152  133.089.708  539.102.655  17.330.732.762  12 ممتلكات واآلت ومعدات 

36.993.696.476  50.755.456  1.051.446.195  34.424.247.619  1.467.247.206  13 اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ 

145.883.817  40.268.139  105.615.678  -  -  14 موجودات الإ�ستك�ساف والتقومي  

33.381.669  -  4.825.652  -  28.556.017  15 م�ساريف تنقية �سوائب موؤجلة 

274.183.998  3.023.394  222.422  170.787.716  100.150.466  16 موجودات غري ملمو�سة 

441.370.614  -  -  441.370.614  -  17 ا�ستثمار يف �سركة حتت �سيطرة م�سرتكة 

63.951.228.302  2.594.471.809  1.631.259.903  38.577.440.041  21.148.056.549 جمموع املوجودات  

6-  1 قطاع الأعمال )تتمة(

  6- 2  القطاع اجلغرايف

القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�ساآت التي تقوم باأن�سطة تدر اإيرادات يف بيئة اقت�سادية حمددة تخ�سع ملخاطر وعوائد 

خمتلفة عن تلك التي تعمل يف بيئات اقت�سادية اأخرى. وتقوم املجموعة بعملياتها فقط يف اململكة العربية ال�سعودية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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املجموع الإدارة العامة  املعادن الثمينة  الأملنيوم  الفو�شفات   اإي�شاح   

ومعادن الأ�شا�س     

31 دي�شمرب 2014      

10.791.882.887  -  715.132.467  4.498.996.234  5.577.754.186  34 املبيعات 

3.115.010.303  -  302.883.493  958.687.317  1.853.439.493 اإجمايل الربح  

10.563.669  3.642.833  905.004  1.036.663  4.979.169  39 عوائد ال�ستثمارات ق�سرية الأجل 

1.357.341.201  )363.681.978(  85.662.145  680.022.342  955.338.692  �شايف الدخل/ )اخل�شارة( العائد مل�شاهمي ال�شركة الأم  

38.376.128.047  184.043.084  396.247.582  20.896.710.314  16.899.127.067  12 ممتلكات واآلت ومعدات 

27.083.158.695  26.644.768  1.711.662.424  18.262.630.161  7.082.221.342  13 اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ 

175.506.312  21.254.693  154.251.619  -  -  14 موجودات الإ�ستك�ساف والتقومي  

49.082.983  -  21.378.656  -  27.704.327  15 م�ساريف تنقية �سوائب موؤجلة 

409.876.545  16.038.397  14.371.039  263.644.483  115.822.626  16 موجودات غري ملمو�سة 

618.889.332  -  202.482.646  416.406.686  -  17 ا�ستثمار يف �سركات حتت �سيطرة م�سرتكة 

84.541.381.858  7.557.352.380  3.008.123.856  42.834.246.703  31.141.658.919 جمموع املوجودات  

31 دي�شمرب 2013      

6.047.264.545  -  709.253.627  1.015.654.471  4.322.356.447  34 املبيعات 

1.509.484.186  -  353.241.837  82.540.567  1.073.701.782 اإجمايل الربح  

26.627.550  7.464.853  4.059.283  398.485  14.704.929  39 عوائد ال�ستثمارات ق�سرية الأجل 

1.682.378.450  )391.446.998(   167.173.639  23.362.791  1.883.289.018  �سايف الدخل/ )اخل�سارة( العائد مل�ساهمي ال�سركة الأم  

18.145.146.277  142.221.152  133.089.708  539.102.655  17.330.732.762  12 ممتلكات واآلت ومعدات 

36.993.696.476  50.755.456  1.051.446.195  34.424.247.619  1.467.247.206  13 اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ 

145.883.817  40.268.139  105.615.678  -  -  14 موجودات الإ�ستك�ساف والتقومي  

33.381.669  -  4.825.652  -  28.556.017  15 م�ساريف تنقية �سوائب موؤجلة 

274.183.998  3.023.394  222.422  170.787.716  100.150.466  16 موجودات غري ملمو�سة 

441.370.614  -  -  441.370.614  -  17 ا�ستثمار يف �سركة حتت �سيطرة م�سرتكة 

63.951.228.302  2.594.471.809  1.631.259.903  38.577.440.041  21.148.056.549 جمموع املوجودات  

القوائم املالية املوحدة
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7- النقد وما يعادله
31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

 ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق تعادل/ اأقل من ثالثة اأ�سهرمن تاريخ اقتنائها  

3.377.583.347  10.561.438.968 غري مقيدة 

450.506.302  502.412.645 مقيدة 

3.828.089.649  11.063.851.613 املجموع الفرعي 

 نقد واأر�سدة لدى البنوك   

476.137.538  872.942.089 غري مقيدة 

32.415.803  37.174.353 مقيدة 

508.553.341  910.116.442 املجموع الفرعي 

4.336.642.990  11.973.968.055 املجموع 

يرتبط النقد والأر�سدة لدى البنوك املقيدة مبا يلي:

اجمايل النقد يف اإحتياطي خدمة الدين واملحتجز للدفعات املجدولة للقر�س طويل

 الأجل ولفرتة �ستة اأ�سهر قبل تاريخ الإ�ستحقاق وفقًا لإتفاقية الت�سهيالت الإئتمانية 

11.023.875  1.242.532     

21.391.928  35.931.821 ح�سابات اإدخار للموظفني )اإي�ساح 4-19 و 2-25( 

32.415.803  37.174.353 املجموع الفرعي 

يتم ا�ستثمار جزء من الر�سيد املحتجز للدفعات املجدولة للقرو�س طويلة الأجل،

ولفرتة �ستة اأ�سهر قبل تاريخ الإ�ستحقاق، من هذه النقدية املقيدة واملدرجة يف ودائع

450.506.302  502.412.645 ق�سرية الأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق تعادل اأو اأقل من ثالثة اأ�سهرمن تاريخ اقتنائها 

482.922.105  539.586.998 جمموع النقد املقيد  

3.853.720.885  11.434.381.057 جمموع النقد غري املقيد 

8- الإ�شتثمارات ق�شرية الأجل
31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

ودائع لأجل واأوراق مالية

-   523.320.360 ذات تواريخ ا�ستحقاق اأكرث من ثالثة اأ�سهر واأقل من عام من تاريخ اإقتنائها 

 يتحقق عن ال�ستثمارات ق�سرية الأجل عائد مايل على اأ�سا�س اأ�سعار العمولة

ال�سائدة يف ال�سوق.

9- الذمم املدينة التجارية والأخرى
31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

561.424.851  1.011.948.967 جتارية * 

47.998.419  47.998.419 مبالغ م�ستحقة من �سامابكو )اإي�ساح 2-43( 

50.464.149  4.813.789 مبالغ م�ستحقة من املعهد ال�سعودي التقني للتعدين )اإي�ساح 2-43( 

98.300.773  141.738.693 مطالبات تاأمني** 

-  31.973.072 �سريبة ال�ستقطاع امل�ستحقة 

2.437.776  1.262.316 دخل ال�ستثمار امل�ستحق 

2.257.817  5.392.077 اأخرى 

762.883.785  1.245.127.333 املجموع 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

*يت�سمن ر�سيد الذمم املدينة التجارية ما يلي:
23.948.991  - مبالغ م�ستحقة من �سركة األكوا اإنك )اإي�ساح 2-43( 

242.382.717  426.937.770 مبالغ م�ستحقة من �سركة �سابك )اإي�ساح 2-43( 

**تتعلق مطالبات التاأمني بالآتي:
 خطوط الإنتاج ل�سركة معادن لالألومنيوم والذي توقف الإنتاج فيه يف اأكتوبر 2013. 

 وقد جرى الإغالق املوؤقت بعد فرتة من عدم اإ�ستقرار خط الإنتاج. وقد اكتمل اإ�سالحه 

98.300.773  113.934.773 خالل الربع الثاين من عام 2014. 

-  27.803.920 مطالبة متعلقة بفرن الأمونيا وال�سري الناقل 

98.300.773  141.738.693 املجموع 

 10- املخزون
31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

303.757.498  236.049.195 ب�ساعة تامة ال�سنع - جاهزة للبيع 

360.307.241  497.089.525 اأعمال حتت التنفيذ  

105.632.033  187.614.794 خمزون خام مرتاكم 

3.764.780  9.127.012 منتجات م�ساحبة 

773.461.552  929.880.526 املجموع الفرعي 

715.312.264  838.757.537 قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة 

)16.405.729(  )15.359.183( خم�س�س قطع غيار ومواد م�ستهلكة بطيئة احلركة 

698.906.535  823.398.354  

410.651.782  687.593.723 مواد خام 

1.109.558.317  1.510.992.077 املجموع الفرعي 

1.883.019.869  2.440.872.603 املجموع 

يتعلق خمزون قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة بالآلت واملعدات.

تتكون احلركة يف خم�س�س املخزون املتقادم مما يلي:

31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

18.671.349  16.405.729 1 يناير 

)2.265.620(  )1.046.546( عك�س قيد خم�س�س املخزون املتقادم )اإي�ساح رقم 35( 

16.405.729  15.359.183 31 دي�سمرب  

 11- الدفعات وامل�شاريف املدفوعة مقدمًا
31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

 اجلزء املتداول:   

77.482.678  158.811.879 دفعات مقدمة للمقاولني 

13.700.858  22.122.089 �سلف للموظفني 

28.179.145  18.913.734 بدل ال�سكن املدفوع مقدماً 

19.774.522  15.356.641 دفعات مقدمة للتاأمني 

8.223.988  17.507.511 م�ساريف اأخرى مدفوعة مقدماً 

147.361.191  232.711.854 املجموع الفرعي  

اجلزء غري املتداول:   

17.657.616  16.541.800 م�ساريف اأخرى مدفوعة مقدماً 

17.657.616  16.541.800 املجموع الفرعي  

165.018.807  249.253.654 املجموع  

القوائم املالية املوحدة
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املجموع الأثاث  املعدات املكتبية  املعدات الأخرى  الأعمال املدنية  املبانـــي  امل�شانع الثابتة  املعدات الثقيلة  ال�شيارات  موجودات  الأرا�شي  اإي�شاح   

والرتكيبات ومرافق      املناجم       

تر�شيح اخلام             

      

التكلفة            

20.523.299.720  33.526.246  34.231.646  74.975.322  455.213.530  1.555.969.969  18.002.601.737  218.575.960  25.637.190  61.018.120  61.550.000 1 يناير 2013  

92.589.888  -  1.907.676  -  -  -  29.901.062  60.781.150  -  -  - ال�سافات خالل  ال�سنة  

496.656.304  12.585.888  2.107.429  4.711.102  35.653.736  408.282.435  1.806.952  27.829.783  3.678.979  -  -  13 حمَول من الأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ 

)540.860(  )618.774(  )27.070(  104.984  -  -  -  -  -  -  - ت�سويات /  م�سطوبات  

21.112.005.052  45.493.360  38.219.681  79.791.408  490.867.266  1.964.252.404  18.034.309.751  307.186.893  29.316.169  61.018.120  61.550.000 31 دي�سمرب 2013  

120.213.102  64.500  -  -  48.000  -  120.100.602  -  -  -  - ال�سافات خالل  ال�سنة  

133.385.591  -  -  -  -  -  133.385.591  -  -  -  - قطع غيار راأ�سمالية حمَولة من املخزون  

21.514.836.134  46.631.135  35.071.712  1.973.695.252  3.808.101.145  6.170.394.284  9.406.935.485  44.908.531  28.700.930  397.660  -  13 حمَول من الأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ 

)16.819.855(  -  -  -  -  -  )16.819.855(  -  -  -  -  16 حمَول اىل موجودات غري ملمو�سة 

34.478.197  -  -  -  -  -  -  -  -  34.478.197  -  1-26 خم�س�س اإغالق املناجم مر�سمل  

)6.800.563(  32.492  )33.960(  )927.591(  -  -  )3.179.387(  -  )2.692.117(  -  - ت�سويات /  م�سطوبات  

42.891.297.658  92.221.487  73.257.433  2.052.559.069  4.299.016.411  8.134.646.688  27.674.732.187  352.095.424  55.324.982  95.893.977  61.550.000 31 دي�شمرب 2014  

ال�شتهالك املرتاكم            

1.933.431.768  14.193.654  18.089.622  36.781.064  252.529.100  143.828.862  1.337.751.767  68.122.011  21.882.172  40.253.516  - 1 يناير 2013  

1.034.014.800  8.563.951  4.808.901  12.036.724  16.048.266  68.429.775  897.628.369  20.161.032  2.082.557  4.255.225  - املحّمل خالل ال�سنة  

)587.793(  )593.774(  )4.550(  10.531  -  -  -  -  -  -  - ت�سويات /  م�سطوبات  

2.966.858.775  22.163.831  22.893.973  48.828.319  268.577.366  212.258.637  2.235.380.136  88.283.043  23.964.729  44.508.741  - 31   دي�سمرب 2013  

1.554.295.122  21.283.807  1.222.967  101.127.444  53.820.349  215.936.516  1.128.358.858  19.513.849  4.967.314  8.064.018  - املحّمل خالل ال�سنة    

)5.984.286(  6.364  )873(  )790.898(  -  )180.621(  )2.326.141(  -  )2.692.117(  -  - ت�سويات /  م�سطوبات  

4.515.169.611  43.454.002  24.116.067  149.164.865  322.397.715  428.014.532  3.361.412.853  107.796.892  26.239.926  52.572.759  - 31 دي�شمرب 2014  

�سايف القيمة الدفرتية            

18.145.146.277  23.329.529  15.325.708  30.963.089  222.289.900  1.751.993.767  15.798.929.615  218.903.850  5.351.440  16.509.379  61.550.000 31   دي�سمرب 2013  

38.376.128.047  48.767.485  49.141.366  1.903.394.204  3.976.618.696  7.706.632.156  24.313.319.334  244.298.532  29.085.056  43.321.218  61.550.000 31   دي�شمرب 2014  

لل�شنة املنتهية لل�شنة املنتهية    

يف 31 دي�شمرب 2013 يف 31 دي�شمرب 2014  اإي�شاح   

توزيع ق�شط ال�شتهالك لل�شنة اىل:

-  27.508.167  13 الأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ 

1.019.386.513  1.497.774.622  35 تكلفة املبيعات 

14.628.287  29.012.333  37 امل�ساريف العمومية والإدارية  

1.034.014.800  1.554.295.122 املجموع  

12- املمتلكات والآلت واملعدات

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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املجموع الأثاث  املعدات املكتبية  املعدات الأخرى  الأعمال املدنية  املبانـــي  امل�شانع الثابتة  املعدات الثقيلة  ال�شيارات  موجودات  الأرا�شي  اإي�شاح   

والرتكيبات ومرافق      املناجم       

تر�شيح اخلام             

      

التكلفة            

20.523.299.720  33.526.246  34.231.646  74.975.322  455.213.530  1.555.969.969  18.002.601.737  218.575.960  25.637.190  61.018.120  61.550.000 1 يناير 2013  

92.589.888  -  1.907.676  -  -  -  29.901.062  60.781.150  -  -  - ال�سافات خالل  ال�سنة  

496.656.304  12.585.888  2.107.429  4.711.102  35.653.736  408.282.435  1.806.952  27.829.783  3.678.979  -  -  13 حمَول من الأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ 

)540.860(  )618.774(  )27.070(  104.984  -  -  -  -  -  -  - ت�سويات /  م�سطوبات  

21.112.005.052  45.493.360  38.219.681  79.791.408  490.867.266  1.964.252.404  18.034.309.751  307.186.893  29.316.169  61.018.120  61.550.000 31 دي�سمرب 2013  

120.213.102  64.500  -  -  48.000  -  120.100.602  -  -  -  - ال�سافات خالل  ال�سنة  

133.385.591  -  -  -  -  -  133.385.591  -  -  -  - قطع غيار راأ�سمالية حمَولة من املخزون  

21.514.836.134  46.631.135  35.071.712  1.973.695.252  3.808.101.145  6.170.394.284  9.406.935.485  44.908.531  28.700.930  397.660  -  13 حمَول من الأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ 

)16.819.855(  -  -  -  -  -  )16.819.855(  -  -  -  -  16 حمَول اىل موجودات غري ملمو�سة 

34.478.197  -  -  -  -  -  -  -  -  34.478.197  -  1-26 خم�س�س اإغالق املناجم مر�سمل  

)6.800.563(  32.492  )33.960(  )927.591(  -  -  )3.179.387(  -  )2.692.117(  -  - ت�سويات /  م�سطوبات  

42.891.297.658  92.221.487  73.257.433  2.052.559.069  4.299.016.411  8.134.646.688  27.674.732.187  352.095.424  55.324.982  95.893.977  61.550.000 31 دي�شمرب 2014  

ال�شتهالك املرتاكم            

1.933.431.768  14.193.654  18.089.622  36.781.064  252.529.100  143.828.862  1.337.751.767  68.122.011  21.882.172  40.253.516  - 1 يناير 2013  

1.034.014.800  8.563.951  4.808.901  12.036.724  16.048.266  68.429.775  897.628.369  20.161.032  2.082.557  4.255.225  - املحّمل خالل ال�سنة  

)587.793(  )593.774(  )4.550(  10.531  -  -  -  -  -  -  - ت�سويات /  م�سطوبات  

2.966.858.775  22.163.831  22.893.973  48.828.319  268.577.366  212.258.637  2.235.380.136  88.283.043  23.964.729  44.508.741  - 31   دي�سمرب 2013  

1.554.295.122  21.283.807  1.222.967  101.127.444  53.820.349  215.936.516  1.128.358.858  19.513.849  4.967.314  8.064.018  - املحّمل خالل ال�سنة    

)5.984.286(  6.364  )873(  )790.898(  -  )180.621(  )2.326.141(  -  )2.692.117(  -  - ت�سويات /  م�سطوبات  

4.515.169.611  43.454.002  24.116.067  149.164.865  322.397.715  428.014.532  3.361.412.853  107.796.892  26.239.926  52.572.759  - 31 دي�شمرب 2014  

�سايف القيمة الدفرتية            

18.145.146.277  23.329.529  15.325.708  30.963.089  222.289.900  1.751.993.767  15.798.929.615  218.903.850  5.351.440  16.509.379  61.550.000 31   دي�سمرب 2013  

38.376.128.047  48.767.485  49.141.366  1.903.394.204  3.976.618.696  7.706.632.156  24.313.319.334  244.298.532  29.085.056  43.321.218  61.550.000 31   دي�شمرب 2014  

القوائم املالية املوحدة
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املجموع الإدارة العامة   البنية التحتية  املعادن الثمينة  الأملنيوم  املعادن ال�شناعية   الفو�شفات   اإي�شاح   

ومعادن الأ�شا�س        

        

التكلفة

24.383.213.964  289.140.819  270.867.316  426.359.292  23.074.340.867  81.116.854  241.388.816 1 يناير 2013  

12.893.448.891  386.107.953  188.684.007  562.062.144  10.981.730.735  4.977.430  769.886.622 اإ�سافات خالل ال�سنة   

)496.656.304(  )1.020.987(  )242.747.148(  )12.970.178(  -  -  )239.917.991(  12 حمَول اإىل املمتلكات والآلت واملعدات 

438.278.833  -  -  75.994.937  -  -  362.283.896  14 حمَول من موجودات الإ�ستك�ساف والتقومي   

)25.033.511(  -  )25.033.511(  -  -  -  -  16 حمَول اىل  موجودات غري ملمو�سة 

)199.555.397(  )26.840.054(  33.424.447  -  )378.586.332(  -  172.446.542 دفعات مقدمة للمقاولني، �سايف  

36.993.696.47  647.387.731  225.195.111  1.051.446.195  33.677.485.270  86.094.284  1.306.087.885 31 دي�سمرب 2013  

11.294.123.810  604.631.049  67.021.569  979.219.801  4.252.048.096  2.932.848  5.388.270.447 اإ�سافات خالل ال�سنة  

)21.514.836.134(  )59.213.621(  )213.764.716(  )302.600.769(  )20.571.307.229(  -  )367.949.799(  12 حمَول اإىل املمتلكات والآلت واملعدات 

)102.052.990(  -  -  )16.402.803(  )75.710.528(  -  )9.939.659(  16 حمَول اىل موجودات غري ملمو�سة 

18.288.131  -  -  -  18.288.131  -  -  2-26 خم�س�س اإغالق املناجم املر�سمل 

393.939.402  )20.940.125(  )32.576.041(  -  )213.977.794(  -  661.433.362 دفعات مقدمة للمقاولني، �سايف  

27.083.158.695  1.171.865.034  45.875.923  1.711.662.424  17.086.825.946  89.027.132  6.977.902.236 31 دي�شمرب 2014  

دفعات مقدمة للمقاولني مر�شملة كجزء من

الإ�شافات لالأعمال الراأ�شمالية حتت التنفيذ 

510.037.504  36.001.755  51.283.138  -  240.106.600  -  182.646.011 31 دي�سمرب 2013  

903.976.905  15.061.630  18.707.096  -  26.128.806  -  844.079.373 31 دي�شمرب 2014  

تكلفة التمويل املر�شملة كجزء من الأعمال الراأ�شمالية

حتت التنفيذ خالل ال�شنة

481.163.536  -  -  -  481.163.536  -  -  1-40 31 دي�سمرب 2013 

590.885.515  -  -  -  519.445.927  -  71.439.588  1-40 31 دي�شمرب 2014 

الإ�شتهالك املر�شمل كجزء من الأعمال الراأ�شمالية

حتت التنفيذ خالل ال�شنة

-  -  -  -  -  -  -  12 31 دي�سمرب 2013 

27.508.167  -  479.057  -  27.029.110  -  -  12 31 دي�شمرب 2014 

الإطفاء املر�شمل كجزء من الأعمال الراأ�شمالية

حتت التنفيذ خالل ال�شنة        

-  -  -  -  -  -  -  16 31 دي�سمرب 2013 

1.362.790  -   -  1.362.790  -  -  16 31 دي�شمرب 2014 

خم�ش�س اإغالق املناجم املر�شمل كجزء

من اأعمال راأ�شمالية حتت التنفيذ خالل ال�شنة        

-  -  -  -  -  -  -  2-26 31 دي�سمرب 2013 

18.288.131  -  -  -  18.288.131  -  -  2-26 31 دي�شمرب 2014 

13- الأعمال الراأ�شمالية حتت التنفيذ

باملوجودات  املتعلقة  التمويل  تكاليف  على  وامل�ستملة  التنفيذ  حتت  راأ�سمالية  اأعمال  رهن  مت 

للبوكا�سيت  معادن  و�سركة  للدرفلة  معادن  و�سركة  لالألومنيوم  معادن  ل�سركة  املوؤهلة 

التوحيد  قيود  قبل  دفرتية  قيمة  ب�سايف  للفو�سفات  ال�سمال  وعد  معادن  و�سركة  والألومينا 

 :2013 دي�سمرب   31(  2014 دي�سمرب   31 يف  كما  �سعودي  ريال   23.402.531.540 قدرها 

املوحدة  التمويل  اإتفاقية  ح�سب  للمقر�سني  ك�سمان  �سعودي(  ريال   34.459.633.329

ال�سروط )اإي�ساح 7-28(.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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املجموع الإدارة العامة   البنية التحتية  املعادن الثمينة  الأملنيوم  املعادن ال�شناعية   الفو�شفات   اإي�شاح   

ومعادن الأ�شا�س        

        

التكلفة

24.383.213.964  289.140.819  270.867.316  426.359.292  23.074.340.867  81.116.854  241.388.816 1 يناير 2013  

12.893.448.891  386.107.953  188.684.007  562.062.144  10.981.730.735  4.977.430  769.886.622 اإ�سافات خالل ال�سنة   

)496.656.304(  )1.020.987(  )242.747.148(  )12.970.178(  -  -  )239.917.991(  12 حمَول اإىل املمتلكات والآلت واملعدات 

438.278.833  -  -  75.994.937  -  -  362.283.896  14 حمَول من موجودات الإ�ستك�ساف والتقومي   

)25.033.511(  -  )25.033.511(  -  -  -  -  16 حمَول اىل  موجودات غري ملمو�سة 

)199.555.397(  )26.840.054(  33.424.447  -  )378.586.332(  -  172.446.542 دفعات مقدمة للمقاولني، �سايف  

36.993.696.47  647.387.731  225.195.111  1.051.446.195  33.677.485.270  86.094.284  1.306.087.885 31 دي�سمرب 2013  

11.294.123.810  604.631.049  67.021.569  979.219.801  4.252.048.096  2.932.848  5.388.270.447 اإ�سافات خالل ال�سنة  

)21.514.836.134(  )59.213.621(  )213.764.716(  )302.600.769(  )20.571.307.229(  -  )367.949.799(  12 حمَول اإىل املمتلكات والآلت واملعدات 

)102.052.990(  -  -  )16.402.803(  )75.710.528(  -  )9.939.659(  16 حمَول اىل موجودات غري ملمو�سة 

18.288.131  -  -  -  18.288.131  -  -  2-26 خم�س�س اإغالق املناجم املر�سمل 

393.939.402  )20.940.125(  )32.576.041(  -  )213.977.794(  -  661.433.362 دفعات مقدمة للمقاولني، �سايف  

27.083.158.695  1.171.865.034  45.875.923  1.711.662.424  17.086.825.946  89.027.132  6.977.902.236 31 دي�شمرب 2014  

دفعات مقدمة للمقاولني مر�شملة كجزء من

الإ�شافات لالأعمال الراأ�شمالية حتت التنفيذ 

510.037.504  36.001.755  51.283.138  -  240.106.600  -  182.646.011 31 دي�سمرب 2013  

903.976.905  15.061.630  18.707.096  -  26.128.806  -  844.079.373 31 دي�شمرب 2014  

تكلفة التمويل املر�شملة كجزء من الأعمال الراأ�شمالية

حتت التنفيذ خالل ال�شنة

481.163.536  -  -  -  481.163.536  -  -  1-40 31 دي�سمرب 2013 

590.885.515  -  -  -  519.445.927  -  71.439.588  1-40 31 دي�شمرب 2014 

الإ�شتهالك املر�شمل كجزء من الأعمال الراأ�شمالية

حتت التنفيذ خالل ال�شنة

-  -  -  -  -  -  -  12 31 دي�سمرب 2013 

27.508.167  -  479.057  -  27.029.110  -  -  12 31 دي�شمرب 2014 

الإطفاء املر�شمل كجزء من الأعمال الراأ�شمالية

حتت التنفيذ خالل ال�شنة        

-  -  -  -  -  -  -  16 31 دي�سمرب 2013 

1.362.790  -   -  1.362.790  -  -  16 31 دي�شمرب 2014 

خم�ش�س اإغالق املناجم املر�شمل كجزء

من اأعمال راأ�شمالية حتت التنفيذ خالل ال�شنة        

-  -  -  -  -  -  -  2-26 31 دي�سمرب 2013 

18.288.131  -  -  -  18.288.131  -  -  2-26 31 دي�شمرب 2014 

القوائم املالية املوحدة
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املجموع ومعادن الأ�شا�س   الفو�شفات  اإي�شاح  التكلفة 

املعادن الثمينة      

      

86.894.040   11.227.159  75.666.881 1 يناير 2013  

-   -  - تكاليف تنقية �سوائب متكبدة خالل ال�سنة  

86.894.040   11.227.159  75.666.881 31 دي�سمرب 2013  

17.461.251   17.461.251  - تكاليف تنقية �سوائب متكبدة خالل ال�سنة   

104.355.291   28.688.410  75.666.881 31 دي�شمرب 2014  

     

الإطفاء املرتاكم     

44.540.902   5.702.847  38.838.055 1 يناير 2013  

8.971.469   698.660  8.272.809  35 مقيدة كم�ساريف على تكلفة املبيعات خالل ال�سنة 

53.512.371   6.401.507  47.110.864 31 دي�سمرب 2013  

1.759.937   908.247  851.690  35 مقيدة كم�ساريف على تكلفة املبيعات خالل ال�سنة 

55.272.308   7.309.754  47.962.554 31 دي�شمرب 2014  

     

�شايف القيمة الدفرتية     

33.381.669   4.825.652  28.556.017 31 دي�شمرب 2013  

49.082.983   21.378.656  27.704.327 31 دي�شمرب 2014  

املجموع الإدارة العامة  املعادن الثمينة  الفو�شفات  اإي�شاح   

ومعادن الأ�شا�س     

347.290.326  25.956.610  127.306.058  194.027.658 1 يناير 2013  

236.872.324  14.311.529  54.304.557  168.256.238 ا�سافات خالل ال�سنة  

)438.278.833(  -  )75.994.937(  )362.283.896(  13 حمَول اىل الأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ 

145.883.817  40.268.139  105.615.678  - 31 دي�سمرب 2013  

50.928.746  2.292.805  48.635.941  - ا�سافات خالل ال�سنة   

)21.306.251(  )21.306.251(  -  -  38 انخفا�س يف قيمة املوجودات خالل ال�سنة  

175.506.312  21.254.693   154.251.619  - 31 دي�شمرب 2014  

14- موجودات الإ�شتك�شاف والتقومي

15- م�شاريف تنقية ال�شوائب املوؤجلة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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القوائم املالية املوحدة

تركت هذه ال�شفحة فارغة 

ل�شتيعاب عر�س ال�شفحة 

املزدوجة من الإي�شاح رقم 16.
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لل�شنة املنتهية لل�شنة املنتهية    

يف 31 دي�شمرب 2013 يف 31 دي�شمرب 2014  اإي�شاح   

توزيع ق�شط ال�شتهالك لل�شنة اىل:    

-  1.362.790  13 الأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ 

18.746.009  23.951.854  35 تكلفة املبيعات 

-  9.706.448  36 م�ساريف بيع وت�سويق ودعم 

1.265.000  649.444  37 امل�ساريف العمومية والإدارية  

20.011.009  35.670.536 املجموع  

مت رهن املوجودات غري امللمو�سة اخلا�سة ب�سركة معادن لالألومنيوم و�سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن للبوك�سايت واللومينا والبالغ �سايف قيمتها الدفرتية 102.306.186  ريال �سعودي 

كما يف 31 دي�سمرب 2014 )31 دي�سمرب 2013: ل �سيء( ك�سمان للدائنني �سمن اتفاقية التمويل املوحدة ال�سروط )اإي�ساح 28–7(.

* تتكون املوجودات غري امللمو�سة للبنية التحتية من موجودات البنية التحتية وخدمات الدعم يف راأ�س اخلري واملحَولة للهيئة امللكية للجبيل وينبع كما ورد يف اتفاقية التنفيذ املوقعة بني �سركة 
معادن والهيئة امللكية للجبيل وينبع. تتكون تكلفة املوجودات غري امللمو�سة من تكلفة ال�سراء واأي تكاليف مبا�سرة متعلقة باإح�سار هذه املوجودات حلالتها الت�سغيلية للغر�س الذي اأن�ساأت من 

اأجله. تقيد املوجودات غري امللمو�سة بالتكلفة التاريخية ناق�سًا الإطفاء املرتاكم. يح�سب الإطفاء على مدى الفرتة املتبقية من مدة اتفاقية ا�ستخدام الأر�س واخلدمة.

املعادن الثمينة     

املجموع الإدارة العامة     البنية التحتية*  الأملنيوم  ومعادن الأ�شا�س  الفو�شفات  اي�شاح   

التكلفة        

373.003.344  70.328.710  272.842.879  5.902.120  -  23.929.635 1 يناير 2013  

4.075.515  -  -  4.075.515  -  - ا�سافات خالل ال�سنة  

25.033.511   25.033.511     13 حمَول من الأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ 

)69.680.896(  )66.344.755(  -  )3.336.141(  -  - ت�سويات /  م�سطوبات  

332.431.474  3.983.955  297.876.390  6.641.494  -  23.929.635 31 دي�سمرب 2013  

52.490.238  13.664.447  -  -  38.825.791  - ا�سافات خالل ال�سنة  

16.819.855  -  -  -  -  16.819.855  12 حمَول من املمتلكات والآلت واملعدات  

102.052.990  -  -  16.402.803  75.710.528  9.939.659  13 حمَول من الأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ 

503.794.557  17.648.402  297.876.390  23.044.297  114.536.319  50.689.149 31 دي�شمرب 2014  

         

الإطفاء املرتاكم         

44.932.692  6.391.786  28.708.682  5.445.124  -  4.387.100 1 يناير 2013  

20.011.009  1.265.000  12.986.134  973.948  -  4.785.927 املحَمل خالل ال�سنة  

)6.696.225(  )6.696.225(  -  -  -  - ت�سويات /  م�سطوبات  

58.247.476  960.561  41.694.816  6.419.072  -  9.173.027 31 دي�سمرب 2013  

35.670.536  649.444  14.174.128  2.254.186  12.230.133  6.362.645 املحَمل خالل ال�سنة  

93.918.012  1.610.005  55.868.944  8.673.258  12.230.133  15.535.672 31 دي�شمرب 2014  

         

�شايف القيمة الدفرتية         

274.183.998  3.023.394  256.181.574  222.422  -  14.756.608 31 دي�سمرب 2013  

409.876.545  16.038.397  242.007.446  14.371.039  102.306.186  35.153.477 31 دي�شمرب 2014  

16- املوجودات غري امللمو�شة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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املعادن الثمينة     

املجموع الإدارة العامة     البنية التحتية*  الأملنيوم  ومعادن الأ�شا�س  الفو�شفات  اي�شاح   

التكلفة        

373.003.344  70.328.710  272.842.879  5.902.120  -  23.929.635 1 يناير 2013  

4.075.515  -  -  4.075.515  -  - ا�سافات خالل ال�سنة  

25.033.511   25.033.511     13 حمَول من الأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ 

)69.680.896(  )66.344.755(  -  )3.336.141(  -  - ت�سويات /  م�سطوبات  

332.431.474  3.983.955  297.876.390  6.641.494  -  23.929.635 31 دي�سمرب 2013  

52.490.238  13.664.447  -  -  38.825.791  - ا�سافات خالل ال�سنة  

16.819.855  -  -  -  -  16.819.855  12 حمَول من املمتلكات والآلت واملعدات  

102.052.990  -  -  16.402.803  75.710.528  9.939.659  13 حمَول من الأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ 

503.794.557  17.648.402  297.876.390  23.044.297  114.536.319  50.689.149 31 دي�شمرب 2014  

         

الإطفاء املرتاكم         

44.932.692  6.391.786  28.708.682  5.445.124  -  4.387.100 1 يناير 2013  

20.011.009  1.265.000  12.986.134  973.948  -  4.785.927 املحَمل خالل ال�سنة  

)6.696.225(  )6.696.225(  -  -  -  - ت�سويات /  م�سطوبات  

58.247.476  960.561  41.694.816  6.419.072  -  9.173.027 31 دي�سمرب 2013  

35.670.536  649.444  14.174.128  2.254.186  12.230.133  6.362.645 املحَمل خالل ال�سنة  

93.918.012  1.610.005  55.868.944  8.673.258  12.230.133  15.535.672 31 دي�شمرب 2014  

         

�شايف القيمة الدفرتية         

274.183.998  3.023.394  256.181.574  222.422  -  14.756.608 31 دي�سمرب 2013  

409.876.545  16.038.397  242.007.446  14.371.039  102.306.186  35.153.477 31 دي�شمرب 2014  

القوائم املالية املوحدة
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31 دي�شمرب 31 دي�شمرب  17-  الإ�شتثمار يف �شركات حتت �شيطرة م�شرتكة 
2013  2014  

441.370.614  416.406.686 �سركة �سامابكو )اي�ساح 1-17( 

-  202.482.646 �سركة معادن باريك للنحا�س )اي�ساح 2-17( 

441.370.614  618.889.332 املجموع 

17-1 �شركة �شامابكو 

الإ�ستثمار بن�سبة 50% يف راأ�س املال امل�سدر واملدفوع هو كما يلي:

31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

450.000.000  450.000.000 احل�س�س بالتكلفة )اي�ساح 50( 

)8.629.386(  )33.593.314( ح�سة ال�سركة يف �سايف اخل�سارة املرتاكمة  

441.370.614  416.406.686 املجموع  

احل�سة يف اخل�سارة املرتاكمة من �سركة �سامابكو هي كما يلي:

2013  2014  

)5.148.265(  )8.629.386( 1 يناير  

)3.481.121(  )24.963.928( احل�سة يف �سايف خ�سارة ال�سنة 

)8.629.386(  )33.593.314( 31 دي�شمرب 

17-2 �شركة �شركة معادن باريك للنحا�س

الإ�ستثمار بن�سبة 50% يف راأ�س املال امل�سدر واملدفوع هو كما يلي:

31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

-  5.000.000 احل�س�س بالتكلفة )اي�ساح 50( 

-  197.482.646 مدفوعات لزيادة راأ�س املال 

-  202.482.646 املجموع 

31 دي�شمرب 31 دي�شمرب  18- امل�شتحق من �شركاء امل�شاريع امل�شرتكة 
2013  2014  

450.000.000  450.000.000 مبالغ م�ستحقة من موزاييك  

270.000.000  270.000.000 مبالغ م�ستحقة من �سابك  

720.000.000  720.000.000 املجموع 

ميثل امل�ستحق من �سركاء امل�ساريع امل�سرتكة الدفعة الثانية املتبقية وقدرها 50% من مبلغ 

1.44 مليار ريال �سعودي امل�ستحقة يف 30 يونيو 2016 وفقًا لتفاقية امل�ساهمني املوقعة يف 5 

اأغ�سط�س 2013 )اإي�ساحي 1 و 41(.

31 دي�شمرب 31 دي�شمرب  19-  الإ�شتثمارات طويلة الأجل 
2013  2014  

50.000.000  50.000.000 ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق اأكرث من �سنة من تاريخ اإقتنائها 

20-  قر�س طويل الأجل
31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

-  626.197.939 �شركة معادن باريك للنحا�س 

اأبرمت ال�سركة اتفاقية قر�س مع �سركة معادن باريك للنحا�س خالل ال�سنة املنتهية يف 31 

2014. اإن الغر�س من هذا القر�س هو توفري التمويل الالزم ل�سركة معادن  دي�سمرب عام 

باريك للنحا�س. اإن هذا القر�س ل يحمل عمولة ولي�س له موعد حمدد لل�سداد.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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21- مطلوبات امل�شاريع والأخرى
31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

1.743.690.739  1.417.680.157 م�ساريع 

234.551.557  810.982.797 جتارية 

9.673.405  143.597.425 دفعات مقدمة من عمالء 

38.000.000  38.000.000 م�ساهمات غري قابلة لالإ�سرتداد * 

25.365.564  25.371.201 اأخرى 

2.051.281.265  2.435.631.580 املجموع  

تتمثل ذمم امل�ساريع الدائنة ب�سكل رئي�سي يف تكاليف عقود م�ستحقة تتعلق ب�سركة معادن 

لالألومنيوم و�سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن للبوك�سايت واللومينا.

* متثل م�ساهمات من قبل اأحد مقاويل �سركة معادن لالألومنيوم لدعم هدفها املتمثل يف 
اإن�ساء  �سندوق للم�سوؤولية الجتماعية لتنمية م�سروع اإجتماعي.

22- امل�شاريف امل�شتحقة
31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

2.543.895.556  1.452.648.671 م�ساريع 

447.109.110  789.400.136 جتارية 

185.300.357  198.710.822 موظفون 

83.763.220  103.982.687 م�ساريف م�ستحقة – األكوا اإنك )اإي�ساح 2-43(  

953.500  13.726.768 اأعباء مالية 

3.261.021.743  2.558.469.084 املجموع 

متثل امل�ساريف امل�ستحقة اخلا�سة بامل�ساريع ب�سكل رئي�سي تكاليف عقود م�ستحقة تتعلق ب�سركة معادن لالألومنيوم و�سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن للبوك�سايت 

واللومينا و�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات.     

متثل امل�ساريف امل�ستحقة ل�سركة األكوا اإنك امل�ساريف املتعلقة باملوظفني وم�ساريف م�ستحقة اأخرى متعلقة مبوظفي األكوا اإنك املعارين ل�سركة معادن لالألومنيوم 

و�سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن للبوك�سايت واللومينا.

23- الزكاة 

23-1  عنا�شر الوعاء الزكوي

تتكون اأهم عنا�سر الوعاء الزكوي لل�سركة طبقًا لنظام الزكاة و�سريبة الدخل مما يلي:

حقوق امل�ساهمني كما يف بداية ال�سنة،

• املخ�س�سات كما يف بداية ال�سنة ،
• القرو�س طويلة الأجل،

• �سايف الدخل املعّدل،
• قطع الغيار واملواد الإ�ستهالكية،

• �سايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات،
• �سايف القيمة الدفرتية لالأعمال الراأ�سمالية،

• �سايف القيمة الدفرتية ملوجودات الإ�ستك�ساف والتقومي،
• �سايف القيمة الدفرتية للموجودات غري امللمو�سة،

• القيمة الدفرتية لالإ�ستثمار يف من�ساأة حتت �سيطرة م�سرتكة، و 
• بع�س العنا�سر الأخرى

حتت�سب الزكاة بن�سبة 2.5 % على اأ�سا�س الوعاء الزكوي اأو �سايف الدخل املعّدل، اأيهما اأعلى.

القوائم املالية املوحدة
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23-2 الزكاة امل�شتحقة

2013  2014  

63.600.191  54.295.070 1 يناير 

55.448.293  44.434.257 خم�س�س الزكاة 

 54.295.070  58.735.918 لل�سنة احلالية 

1.153.223  )14.301.661( )الزيادة(/ النق�س يف املخ�س�س املجَنب يف ال�سنة ال�سابقة 

)64.753.414(  )39.993.409( املدفوع خالل ال�سنة اإىل م�سلحة الزكاة والدخل 

54.295.070  58.735.918 31 دي�شمرب 

23-3 يتكون خم�ش�س الزكاة  مما يلي:

لل�شنة املنتهية  لل�شنة املنتهية   

31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

29.155.558  18.759.042 �سركة التعدين العربية ال�سعودية 

13.051.361  25.728.204 �سركة معادن للفو�سفات 

4.317.839  2.463.124 �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س )اإي�ساح 2-24( 

5.125.202  8.404.180 �سركة املعادن ال�سناعية 

2.645.110  3.381.368 �سركة معادن للبنية التحتية 

54.295.070  58.735.918 املجموع )اإي�شاح 2-23( 

 

23-4  الربوط النهائية     

ح�سلت ال�سركة و�سركاتها التابعة على �سهادات زكاة موؤقتة اإبتداءًا من ال�سنوات املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2009 وحتى 31 دي�سمرب 2013 ومل تقم م�سلحة الزكاة والدخل باإجراء الربوط 

الزكوية النهائية لهذه ال�سنوات.

24- ر�شوم امتياز م�شتحقة
2013  2014  

91.516.753  36.430.433 1 يناير 

37.828.408  35.068.957 خم�س�س ر�سوم امتياز )اإي�ساح 35( 

36.341.127  29.638.171 لل�سنة احلالية )اإي�ساح 1-24( 

1.487.281  5.430.786 النق�س يف املخ�س�س املجًنب لل�سنة ال�سابقة 

 )92.914.728(  )41.771.913( املدفوع خالل ال�سنة اىل م�سلحة الزكاة والدخل 

36.430.433  29.727.477 31 دي�شمرب 

 

   

بناًء على نظام التعدين ال�سعودي ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم 47/م بتاريخ 20 �سعبان 1425هـ )املوافق 4 اأكتوبر 2004(، يتعني على املجموعة دفع ر�سوم امتياز 

حلكومة اململكة العربية ال�سعودية تعادل 25% من �سايف الدخل ال�سنوي مبوجب ترخي�س التعدين، كما هو حمدد اأو ما يعادل �سريبة الدخل التقديرية بناءًا على 

�سايف الدخل ال�سنوي، اأيهما اأقل و�سيتم خ�سم الزكاة امل�ستحقة من هذا املبلغ ونتيجة لذلك فاإن:

• الإيرادات من مناجم الذهب تخ�سع لر�سوم المتياز 
• يتم دفع تعريفة ثابتة وموحدة للطن كر�سوم اإمتياز من مناجم للبوك�سايت منخف�س الدرجة والكاولني واملغنزايت.

تظهر ر�سوم الإمتياز لها كجزء من تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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24-1 يتكون خم�ش�س ر�شوم المتياز مما يلي:

لل�شنة املنتهية  لل�شنة املنتهية   

31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

  

34.658.401  27.848.051 مناجم الذهب )اإي�ساح 2-24( 

1.410.647  1.450.961 بوك�سايت منخف�س الدرجة 

136.440  173.620 الكاولني 

135.639  165.539 املغنزايت 

 36.341.127  29.638.171 املجموع )اإي�ساح 24( 

 24-2 يتم احت�شاب خم�ش�س ر�شوم المتياز امل�شتحقة 

الدفع من قبل مناجم الذهب كما يلي:

لل�شنة املنتهية  لل�شنة املنتهية   

31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

210.962.881  146.976.824 �سايف الدخل لل�سنة من املناجم العاملة قبل ر�سوم المتياز 

52.740.720  36.744.206 25% من �سايف الدخل لل�سنة ، كما هو حمدد 

38.976.240  30.311.175 �سريبة الدخل املقّدرة على اأ�سا�س �سايف الدخل لل�سنة اخلا�سع لل�سريبة 

38.976.240  30.311.175 املخ�س�س بناًء على طريقتي الحت�ساب اأعاله، اأيهما اأقل 

)4.317.839(  )2.463.124( خم�س�س الزكاة )اإي�ساح 3-23( 

 34.658.401  27.848.051 �سايف خم�س�س ر�سوم المتياز  لل�سنة )اإي�ساح 1-24( 

  

25- مزايا املوظفني
31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

193.438.653  254.443.608 خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني )اإي�ساح 1-25( 

21.391.928  35.931.821 خطة الإدخار للموظفني )اإي�ساحي 7 و 2-25( 

214.830.581  290.375.429 املجموع 

25-1 خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

2013  2014  

155.949.095  193.438.653 1 يناير 

52.392.909  92.706.633 خم�س�س خالل ال�سنة 

)14.903.351(  )31.701.678( املدفوع خالل ال�سنة 

193.438.653  254.443.608 31 دي�سمرب  

25-2 برنامج الإدخار للموظفني

2013  2014  

15.006.007  21.391.928 1 يناير 

13.759.930  21.992.430 م�ساهمات خالل ال�سنة 

)7.374.009(  )7.452.537( م�سحوبات خالل ال�سنة 

21.391.928  35.931.821 31 دي�شمرب )اإي�شاحي 4-19 و 7( 

القوائم املالية املوحدة
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26- خم�ش�س ردم واإغالق واإعادة تاأهيل املناجم 
31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

81.440.623  110.389.199 مناجم الذهب )اإي�ساح 1-26( 

-  18.856.531 منجم بوك�سايت البعيثة )اإي�ساح 2-26( 

2.050.000  2.050.000 مناجم البوك�سايت منخف�س الدرجة والكاولني واملغنزايت )اإي�ساح 3-26( 

83.490.623  131.295.730 املجموع 

املتوقع لالإغالق  والتاريخ  التجاري  الإنتاج  بدء  �سنة  اإىل  بالإ�سافة  لكل منجم  املناجم  تاأهيل  واإعادة  واإغالق   تتلخ�س احلركة يف خم�س�س ردم 

يف الآتي:

26- 1  مناجم الذهب

منجم    

املجموع منجم ال�شوق  منجم الأمار  منجم بلغة   *  
ال�شخيربات منجم احلّجار  منجم املهد    

88.693.156  -  13.217.044  21.661.407  20.467.221  10.911.200  22.436.284 1 يناير 2013 

)7.252.533(  -  -  -  )152.090(  )5.379.390(  )1.721.053( الإ�ستخدام خالل ال�سنة 

81.440.623  -  13.217.044  21.661.407  20.315.131  5.531.810  20.715.231 31 دي�سمرب 2013  

الإ�سافات خالل ال�سنة

34.478.197  16.977.850  2.611.812  3.286.600  4.457.752  1.727.802  5.416.381 )اإي�ساح 12( 

)5.529.621(  -  -  -  )152.000(  )5.377.621(  - ال�ستخدام خالل ال�سنة 

110.389.199  16.977.850  15.828.856  24.948.007  24.620.883  1.881.991  26.131.612 31 دي�شمرب 2014 

2014  2008  2001  1991  2001  1988 تاريخ بدء الإنتاج التجاري  

2018  2030  2020  2043  2014 **  2019 التاريخ املتوقع  لالإغالق 

* توقف منجم ال�سخيربات عن اأن�سطة التعدين وتقت�سر العمليات احلالية على معاجلة اخلام املحَول من منجم بلغة.
* مت النتهاء من درا�سة اجلدوى مل�سروع النحا�س يف منجم احلجار والذي يركز على تقديرات املوارد والحتياطيات يف 15 مايو 2013 ويتم حاليًا تقومي الربنامج املايل لهذا امل�سروع. �سيتم بعد 

ذلك حتديد التاريخ املتوقع وذلك بعد النتهاء من التقومي.

26-2 منجم بوك�شايت البعيثة

املجموع اإي�شاح   

- 31 دي�سمرب 2013  

18.288.131  13 الإ�سافات خالل ال�سنة  

568.400  37 خم�س�س مرتاكم 

18.856.531 31 دي�شمرب 2014  

2014 تاريخ بدء الإنتاج التجاري   

2059 التاريخ املتوقع  لالإغالق  

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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ميثل خم�س�س ردم واإغالق واإعادة تاأهيل املنجم كامل تكاليف الإغالق والردم واإعادة التاأهيل املقدرة يف امل�ستقبل ملختلف موجودات املناجم القائمة، وذلك بناًء 

على املعلومات املتوفرة حاليًا مبا فيها خطط الإغالق والأنظمة ذات العالقة. رمبا تكون التغريات امل�ستقبلية، اإن وجدت، �سواءًا يف الأنظمة اأو تقديرات التكلفة 

جوهرية و�سيتم اإثباتها عند حتديدها. 

يتعلق خم�س�س ردم واإغالق واإعادة تاأهيل املنجم لن�ساط املجموعة اخلا�س يف جمال التعدين عن الذهب والبوك�سايت والبوك�سايت منخف�س الدرجة واأن�سطة 

التعدين للكاولني وتقدير حمدث ملنجم الفو�سفات والعمل على خم�س�س اإغالق وردم منجم الفو�سفات واإعادة تاأهيله مبا يف ذلك عمليات تفكيك املرافق واإيقاف 

الأعمال والتخل�س من النفايات واإعادة تاأهيل املوقع والأر�س.

27- اإلتزامات الإيجار التمويلي

خالل عام 2013، دخلت �سركة معادن لالألومنيوم نيابة عن �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا يف عقد اإيجار متويلي مع موؤ�س�سة مالية. ت�ستحق دفعات الإيجار 

مبوجب هذه الإتفاقات على اأق�ساط �سهرية. وكانت مبالغ الدفعات امل�ستقبلية يف اإطار عقود الإيجار على النحو التايل:

31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

76.710.325  61.108.225 احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية 

)16.714.995(  )10.994.872( ناق�سًا: نفقات مالية مل ت�ستحق بعد  

59.995.330  50.113.353 �سايف القيمة احلالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار 

)9.881.978(  )10.948.977( ناق�سًا: اجلزء املتداول املدرج حتت املطلوبات املتداولة 

50.113.352  39.164.376 اجلزء طويل الأجل من اإلتزام عقود الإيجار التمويلي 

تواريخ الإ�شتحقاق

امل�ستحق من احلد الأدنى لدفعات الإيجار خالل ال�سنة املنتهية 31 دي�سمرب:  

   

15.602.100  -  2014

15.602.100  15.602.100  2015

15.602.100  15.602.100  2016

15.602.100  15.602.100  2017

14.301.925  14.301.925  2018

76.710.325  61.108.225 املجموع 

مت خ�سم القيمة احلالية من احلد الأدنى لدفعات الإيجار مبعدل فائدة فعلي حوايل 0،858% �سهريًا. مت رهن املوجودات املوؤجرة ك�سمان للم�ستاأجرين والبالغ 

قيمتها 52،544.181 ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2013: 60.145.555 ريال �سعودي(. )اإي�ساح 12(.

26-3 مناجم البوك�شايت منخف�س الدرجة والكاولني واملغنزايت

   

املجموع منجم الغزالة  منجم الزبرية    

2.050.000  450.000  1.600.000 31 دي�سمرب 2013  

2.050.000  450.000  1.600.000 31 دي�شمرب 2014  

 2011  2008 تاريخ بدء الإنتاج التجاري   

 2028  2026 التاريخ املتوقع  لالإغالق  

القوائم املالية املوحدة
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28- القرو�س طويلة الأجل

28-1  الت�شهيالت املعتمدة

وقعت �سركة معادن للفو�سفات، و�سركة معادن لاللومنيوم، و�سركة معادن للدرفلة، و�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات 

اإتفاقية التمويل املوحدة ال�سروط )»الإتفاقية«( مع �سندوق ال�ستثمارات العامة وحتالف من املوؤ�س�سات املالية، كما اأبرمت ال�سركة اإتفاقية ت�سهيل ائتمان 

م�سرتك ومتجدد متوافق مع اأحكام ال�سريعة.

 تتكون ت�سهيالت املجموعة املمنوحة من التايل كما يف 31 دي�سمرب 2014:

�شركة التعدين العربية ال�شعودية       

)معادن(  و�شركة معادن وعد ال�شمال  �شركة معادن للبوك�شايت  �شركة معادن للدرفلة  �شركة معادن لالألومنيوم  �شركة معادن للفو�شفات   

ت�شهيالت ممنوحة يف  للفو�شفات ت�شهيالت ممنوحة يف  والأملونيا ت�شهيالت ممنوحة يف  ت�شهيالت ممنوحة يف  ت�شهيالت ممنوحة يف  ت�شهيالت ممنوحة يف   

املجموع 18 دي�شمرب 2012  30 يونيو 2014  27 نوفمرب 2011  30 نوفمرب 2010  30 نوفمرب 2010  15 يونيو 2008   

ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�سروط       

23.203.751.250  -  7.500.000.000  3.750.000.000  3.078.750.000  4.875.000.000  4.000.001.250 �سندوق ال�ستثمارات العامة 

امل�سارف ال�سالمية والتجارية       

17.348.959.995  -  4.299.854.651  2.690.712.844  1.041.000.000  5.047.500.000  4.269.892.500 لل�سراء* 

8.100.457.849  -  5.450.145.349  258.750.000  -  900.000.000  1.491.562.500 ت�سهيل جتاري* 

2.343.750.000  -  -  -  -  -  2.343.750.000 م�سرف الراجحي 

1.500.000.000  -  -  -  -  -  1.500.000.000 بنك كوريا للت�سدير والإ�سترياد 

750.000.000  -  -  -  -  -  750.000.000 �سركة تاأمني ال�سادرات الكورية 

3.206.250.000  -  1.650.000.000  768.750.000  -  787.500.000  - وكالة 

33.249.417.844  -  11.400.000.000  3.718.212.844  1.041.000.000  6.735.000.000  10.355.205.000 املجموع الفرعي 

2.700.000.000  -  -  900.000.000  600.000.000  600.000.000  600.000.000 �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

375.000.000  -  -  -  -  375.000.000  - ت�سهيل مرابحة ريال )راأ�س مال عامل( 

59.528.169.094  -  18.900.000.000  8.368.212.844  4.719.750.000  12.585.000.000  14.955.206.250 املجموع الفرعي 

9.000.000.000  9.000.000.000  -  -  -  -  - اإتفاقية ت�سهيل ائتمان م�سرتك ومتجدد 

68.528.169.094  9.000.000.000  18.900.000.000  8.368.212.844  4.719.750.000  12.585.000.000  14.955.206.250 جمموع الت�شهيالت املمنوحة 

احلد من اإمكانية �سركة معادن للفو�سفات من احل�سول على ت�سهيالت اإ�سافية اإل اإذا مت املوافقة عليها مبوجب التفاقية.  •
املحافظة على ن�سب مالية معينة  •

و�سع حد اأعلى للم�ساريف الراأ�سمالية   •
و�سع قيود على مبالغ توزيعات الأرباح للم�ساهمني.  •

و�سع قيود على مدة ال�ستثمارات ق�سرية الأجل التي ت�ستحق خالل فرتة ل تزيد عن �ستة )6( اأ�سهر من تاريخ ال�ستحواذ، من اأي بنك جتاري يف   •
اململكة العربية ال�سعودية اأو اأي بنك جتاري دويل اآخر معرتف به.

تن�س اتفاقيات الت�سهيالت على ال�سروط والتعهدات املالية التالية والتي يجب على كل جهة مقرت�سة �سمن املجموعة الإلتزام بها، ويف حالة الوفاء بكافة 

ال�سروط، فاإن املوؤ�س�سات املالية �ستقوم مبنح القرو�س طويلة الأجل: 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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�شركة التعدين العربية ال�شعودية       

)معادن(  و�شركة معادن وعد ال�شمال  �شركة معادن للبوك�شايت  �شركة معادن للدرفلة  �شركة معادن لالألومنيوم  �شركة معادن للفو�شفات   

ت�شهيالت ممنوحة يف  للفو�شفات ت�شهيالت ممنوحة يف  والأملونيا ت�شهيالت ممنوحة يف  ت�شهيالت ممنوحة يف  ت�شهيالت ممنوحة يف  ت�شهيالت ممنوحة يف   

املجموع 18 دي�شمرب 2012  30 يونيو 2014  27 نوفمرب 2011  30 نوفمرب 2010  30 نوفمرب 2010  15 يونيو 2008   

ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�سروط       

23.203.751.250  -  7.500.000.000  3.750.000.000  3.078.750.000  4.875.000.000  4.000.001.250 �سندوق ال�ستثمارات العامة 

امل�سارف ال�سالمية والتجارية       

17.348.959.995  -  4.299.854.651  2.690.712.844  1.041.000.000  5.047.500.000  4.269.892.500 لل�سراء* 

8.100.457.849  -  5.450.145.349  258.750.000  -  900.000.000  1.491.562.500 ت�سهيل جتاري* 

2.343.750.000  -  -  -  -  -  2.343.750.000 م�سرف الراجحي 

1.500.000.000  -  -  -  -  -  1.500.000.000 بنك كوريا للت�سدير والإ�سترياد 

750.000.000  -  -  -  -  -  750.000.000 �سركة تاأمني ال�سادرات الكورية 

3.206.250.000  -  1.650.000.000  768.750.000  -  787.500.000  - وكالة 

33.249.417.844  -  11.400.000.000  3.718.212.844  1.041.000.000  6.735.000.000  10.355.205.000 املجموع الفرعي 

2.700.000.000  -  -  900.000.000  600.000.000  600.000.000  600.000.000 �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

375.000.000  -  -  -  -  375.000.000  - ت�سهيل مرابحة ريال )راأ�س مال عامل( 

59.528.169.094  -  18.900.000.000  8.368.212.844  4.719.750.000  12.585.000.000  14.955.206.250 املجموع الفرعي 

9.000.000.000  9.000.000.000  -  -  -  -  - اإتفاقية ت�سهيل ائتمان م�سرتك ومتجدد 

68.528.169.094  9.000.000.000  18.900.000.000  8.368.212.844  4.719.750.000  12.585.000.000  14.955.206.250 جمموع الت�شهيالت املمنوحة 

القوائم املالية املوحدة
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28-2  ت�شهيالت م�شتخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط 

ت�شهيالت �شركة معادن للفو�شفات

31 دي�شمرب 2013 31 دي�شمرب 2014   

3.667.201.146  3.334.401.042 �سندوق ال�ستثمارات العامة 

332.800.104  )332.800.104( ناق�سًا: امل�سدد خالل ال�سنة  

3.334.401.042  3.001.600.938 املجموع الفرعي )اإي�ساح رقم 2-43( 

ترتاوح ن�سبة العمولة على اأ�سل هذا القر�س من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة 

على ا�سا�س )ليبور زائدًا هام�س 0.5%( �سنويًا. وبداأ �سداد اأ�سل مبلغ القر�س يف 30 يونيو 

�سعودي  ريال  مليون   166.4 منها  كل  قيمة  مت�ساوية،  �سنوية  ن�سف  اأق�ساط  على    2012

 2023 31 دي�سمرب  ال�سداد يف  172.8 مليون ريال �سعودي  البالغ  وي�ستحق الق�سط الأخري 

)اإي�ساح 7(.

28-1  الت�شهيالت املعتمدة )تتمة(

ت�شهيالت �شركة معادن للفو�شفات

* يعمل كل من البنك ال�سعودي الفرن�سي وبنك ميزوهو ليمتد كوكالء لت�سهيل 
ال�سراء والت�سهيالت التجارية، على التوايل.

ت�شهيالت �شركة معادن لاللومنيوم

والريال  الأمريكي  بالدولر  ال�سراء  عقود  تعديل  مت   ،2012 نوفمرب   26 يف 

اإتفاقيات  اأي�سا  تعديل  مت  لذلك،  وفقا  الت�سهيالت.  قيمة  لزيادة  ال�سعودي 

التمويل املوحدة ال�سروط لتعك�س ترتيب الت�سهيالت اجلديدة.

بنك  ويعمل  التجارية،  الت�سهيالت  كوكيل متويل  �سارتد  �ستاندرد  بنك  *يعمل 

اجلزيرة كوكيل متويل عقود امل�سرتيات بالدولر المريكي وبالريال ال�سعودي 

وكوكيل لت�سهيل التمويل بالوكالة بالدولر الأمريكي وبالريال ال�سعودي، بينما 

تعمل �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية لالأوراق املالية املحدودة كوكيل 

�سمان داخلي، ويعمل بنك الريا�س- فرع لندن، كوكيل �سمان ووكيل خارجي.

ت�شهيالت �شركة معادن للدرفلة

تعمل �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية لالأوراق املالية املحدودة كوكيل 

كوكيل  لندن،  فرع  الريا�س-  بنك  يعمل  بينما  الإئتمانية،  للت�سهيالت  داخلى 

�سمان ووكيل خارجي لتلك الت�سهيالت. 

ت�شهيالت �شركة معادن للبوك�شايت والألومينا

اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة كوكيل متويل وكوكيل  يعمل بنك اإت�س 

عقود  متويل  كوكيل  التجاري  الأهلي  بنك  ويعمل  التجارية،  الت�سهيالت 

امل�سرتيات بالدولر المريكي وبالريال ال�سعودي، ويعمل بنك اجلزيرة كوكيل 

لت�سهيل التمويل بالوكالة، بينما تعمل �سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية 

املحدودة كوكيل �سمان داخلي، ويعمل بنك الريا�س- فرع لندن كوكيل �سمان، 

ووكيل خارجي لتلك الت�سهيالت.

ت�شهيالت �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�شفات

*يعمل كل من البنك الإ�سالمي للتنمية وبنك اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية 

املحدودة كوكالء لت�سهيل ال�سراء، بينما يعمل كل من بنك ميزوهو ملتد وبنك 

�سوميتومو ميت�سو كوكالء الت�سهيالت التجارية.  

�شركة التعدين العربية ال�شعودية )»معادن«(

يف 18 دي�سمرب 2012 اأبرمت ال�سركة اإتفاقية ت�سهيل ائتمان م�سرتك ومتجدد 

اأخرى  واإتفاقيات  مرابحة«(  ت�سهيل  )»اإتفاقية  األ�سريعة  اأحكام  مع  متوافق 

تاريخ  اإن  �سعودي.  ريال  مليار   9 بلغت  )باإتفاقيات متويل(  لها جمتمعة  ي�سار 

الإ�ستحقاق النهائي ل�سداد هذا القر�س هو خم�س �سنوات من تارخ توقيع هذه 

الإتفاقية. مت احل�سول على الت�سهيل من جتمع موؤ�س�سات مالية حملية ودولية 

مكون من املوؤ�س�سات املالية التالية:

م�سرف الراجحي 

البنك العربي الوطني

بنك البالد

بنك اجلزيرة

البنك ال�سعودي الفرن�سي

بنك جي بي مورجان ت�سي�س، اإن اإيه- فرع الريا�س

بنك الريا�س

جمموعة �سامبا املالية 

البنك الأهلي التجاري

البنك ال�سعودي الربيطاين 

 البنك ال�سعودي لالإ�ستثمار

ت�سمل التعهدات وال�سروط املالية فيما يتعلق بالقوائم املالية امل�ستقلة لل�سركة 

الأم على التايل:

•  يجب األ يقل �سايف الدخل قبل الفائدة وال�سرائب والإ�ستهالك والإطفاء 
عن ثالثة اأ�سعاف م�ساريف الفائدة واإل �سيتم التوقف عن توزيع الأرباح.

الأم فقط( عن  )ال�سركة  ديون  اإجمايل �سايف  يزيد  اأو ل  يعادل  اأن  •  يجب 
ثالثة اأ�سعاف حقوق امللكية، ويف حالة خمالفة ذلك، فاإن ال�سركة �سيكون 

قيام  حال  يف  اأ�سهر  ت�سعة  اأو  اأ�سهر  �ستة  حتى  متتد  ت�سحيح  فرتة  لديها 

ال�سركة 

بت�سحيح تلك املخالفة من خالل عملية اإ�سدار حقوق اأولوية. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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31 دي�شمرب 31 دي�شمرب  28-2  ت�شهيالت م�شتخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط  

2013  2014  

امل�شارف ال�شالمية والتجارية   

4.099.096.800  3.906.951.637 متويل عقود امل�سرتيات بالريال ال�سعودي 

2.250.000.000  2.144.531.250 م�سرف الراجحي 

1.419.750.000  1.337.250.000 بنك كوريا لل�سادرات والواردات 

1.071.900.000  1.021.654.688 متويل جتاري 

709.875.000  668.625.000 �سركة تاأمني ال�سادرات الكورية 

9.550.621.800  9.079.012.575  

471.609.225  547.385.250 ناق�سًا: امل�سدد خالل ال�سنة  

9.079.012.575  8.531.627.325 املجموع الفرعي 

   

ترتاوح ن�سبة العمولة على اأ�سل هذا القر�س من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على 

اأ�سا�س معدل ليبور زائدًا هام�س يرتاوح من 0،5% اإىل 1،15% �سنويًا.

بداأ �سداد الت�سهيالت يف 30 يونيو 2012، �سوف يتم �سداد الت�سهيالت املذكورة اأعاله على 

اأ�سا�س اأق�ساط ن�سف �سنوية،  قيمة كل منها 255.1 مليون ريال �سعودي وتزيد على مدى عمر 

القر�س لت�سبح 1.285 مليون ريال �سعودي كق�سط نهائي يف  31 دي�سمرب2023 )اإي�ساح 7(.

600.000.000  540.000.000 �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

60.000.000  80.000.000 ناق�سًا: امل�سدد خالل ال�سنة 

540.000.000  460.000.000 املجموع الفرعي 

بداأ  �سعودي،  ريال  مليون   6،3 ال�سحب  املدفوعة خالل فرتة  امل�سروع  متابعة  تكاليف  بلغت 

اأعاله على  املذكورة  الت�سهيالت  �سداد  يتم  2013، �سوف  26 فرباير  الت�سهيالت يف  �سداد 

اأ�سا�س اأق�ساط ن�سف �سنوية،  قيمة كل منها 40 مليون ريال �سعودي وتزيد على مدى عمر 

القر�س لت�سبح 50 مليون ريال �سعودي كق�سط نهائي يف  19 يونيو 2019 )اإي�ساح 7(.

12.953.413.617  11.993.228.263 اإجمايل قرو�س �شركة معادن للفو�شفات )اإي�شاح 4-28( 

ت�شهيالت �شركة معادن لاللومنيوم

4.875.000.000  4.775.062.500 �سندوق ال�ستثمارات العامة )اإي�ساح 2-43( 

بلغت ن�سبة العمولة على ا�سل املبلغ من مبالغ القر�س امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على 

اأ�سا�س معدل  ليبور زائدًا هام�س 1،5%  و�سوف يتم �سداد اأ�سل مبلغ القر�س على 24 ق�سط ن�سف 

�سنوي ابتدًا من 31 دي�سمرب 2014 تت�سمن �سداد مبالغ تبداأ من 99.9 مليون ريال �سعودي وتزيد 

 على مدى عمر القر�س لت�سبح 1.218 مليون ريال �سعودي كق�سط نهائي يف 30 يونيو 2026. 

امل�شارف ال�شالمية والتجارية   

930.000.000  910.935.000 متويل عقود امل�سرتيات بالدولر المريكي 

4.117.500.000  4.033.091.250 متويل عقود امل�سرتيات بالريال ال�سعودي 

900.000.000  881.550.000 متويل جتاري  

787.500.000  771.356.250 متويل بالوكالة 

6.735.000.000  6.596.932.500 املجموع الفرعي 

بالوكالة(  التمويل  لالإيجار يف حالة  الأ�سا�سي  )املبلغ  املبلغ  اأ�سل  العمولة على  ن�سبة  بلغت 

من مبالغ القر�س امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة التمويالت بالدولر الأمريكي على 

اأ�سا�س معدل ليبور زائدًا هام�س )ربح يف حالة التمويل بالوكالة( والتي تختلف على مدى 

فرتة القر�س. 

بلغت ن�سبة العمولة على اأ�سل املبلغ )املبلغ الأ�سا�سي لالإيجار يف حالة التمويل بالوكالة( من 

مبالغ القر�س امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الريال ال�سعودي على اأ�سا�س 

معدل العمولة بني البنوك ال�سعودية )»�سايبور«( زائدًا هام�س )ربح يف حالة متويل الوكالة( 

مبالغ  املبلغ من  اأ�سل  على  الهام�س/الربح  يرتاوح  القر�س.  تختلف على مدى فرتة  والتي 

القر�س امل�سحوبة لكل فرتة عمولة ما بني  1.65% اىل 2.75% يف ال�سنة.

القوائم املالية املوحدة
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31 دي�شمرب 31 دي�شمرب  28-2  ت�شهيالت م�شتخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط )تتمة(  

2013  2014  

�سوف يبداأ �سداد املبلغ الأ�سلي للقر�س ابتداًء من 31 دي�سمرب 2014. يبداأ �سداد الت�سهيالت 

املذكورة اأعاله اأبتداًء من 138 مليون ريال �سعودي تزيد على مدى فرتة القر�س حتى ي�سل 

الق�سط النهائي 1.684 مليون ريال �سعودي يف 30 يونيو 2026 

420.000.000  570.000.000 �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي 

�سوف يبداأ �سداد ت�سهيالت �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي ابتداًء من 4 فرباير 2015. 

يبداأ �سداد الت�سهيالت املذكورة اأعاله اأبتداًء من 25 مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى 

فرتة القر�س حتى ي�سل الق�سط النهائي 62.5 مليون ريال �سعودي يف 7 يونيو 2020. 

 

-  375.000.000 ت�شهيل مرابحة بالريال ال�شعودي 

  

 

لكل فرتة  امل�سحوبة  القر�س  املبلغ من مبالغ  اأ�سل  اأي على  ال�سراء  �سعر  الربح على  معدل 

عمولة على كافة ت�سهيالت الريال ال�سعودي على اأ�سا�س معدل العمولة بني البنوك ال�سعودية 

)»�سايبور«( زائدًا 1.75%. �سوف يبداأ �سداد املبلغ الأ�سلي للقر�س ابتداًء من 31 مار�س 

.2016

12.030.000.000  12.316.995.000 اجمايل قرو�س �شركة معادن لالأملونيوم )اإي�شاح 4-28( 

ت�شهيالت �شركة معادن للدرفلة

2.321.849.292  2.938.383.972 �شندوق ال�شتثمارات العامة )اإي�شاح 2-43( 

  

 

بلغت ن�سبة العمولة على ا�سل املبلغ من مبالغ القر�س امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على اأ�سا�س 

معدل ليبور زائدًا هام�س 1.5%. و�سوف يتم �سداد اأ�سل مبلغ القر�س على 20 ق�سط ن�سف 

�سنوي ابتدًا من 31 دي�سمرب 2016 تت�سمن �سداد مبالغ تبداأ من 30.8 مليون ريال �سعودي ثم 

تزداد على مدى فرتة القر�س لت�سبح 153.9 مليون ريال �سعودي كق�سط نهائي يف 30 يونيو 

.2026

امل�شارف ال�شالمية والتجارية 

774.852.281  983.317.601 متويل عقود امل�سرتيات بالريال ال�سعودي 

 

بلغت ن�سبة العمولة على اأ�سل املبلغ من مبالغ القر�س امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة 

ت�سهيالت الريال ال�سعودي على اأ�سا�س معدل �سايبور زائدًا هام�س والتي تختلف على مدى فرتة 

القر�س. يرتاوح الهام�س/ الربح على اأ�سل املبلغ من مبالغ القر�س امل�سحوبة لكل فرتة عمولة 

ما بني 1.65%  و 2.45% يف ال�سنة. 

يبداأ �سداد الت�سهيالت املذكورة اأعاله اأبتداًء من  10.4 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2016 

ثم تزداد على مدى فرتة القر�س حتى ي�سل الق�سط النهائي 13.5 مليون ريال �سعودي يف 30 

يونيو 2026.

480.000.000  540.000.000 �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي 

�سوف يبداأ �سداد ت�سهيالت �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي ابتداًء من 25  يناير 

.2016

يبداأ �سداد الت�سهيالت املذكورة اأعاله اأبتداًء من 25 مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى

فرتة القر�س حتى ي�سل الق�سط النهائي 62.5 مليون ريال �سعودي يف 19 يوليو 2021.

3.576.701.573  4.461.701.573 اجمايل قرو�س �شركة معادن للدرفلة )اإي�شاح 4-28( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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31 دي�شمرب 31 دي�شمرب  �شركة معادن للبوك�شايت والألومينا 

2013  2014  

1.961.113.684  3.220.543.013 �شندوق ال�شتثمارات العامة )اإي�شاح 2-43( 

28-2  ت�شهيالت م�شتخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط )تتمة( 

بلغت ن�سبة العمولة على ا�سل املبلغ من مبالغ القر�س امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على اأ�سا�س 

معدل  ليبور زائدًا هام�س %1.5.

و�سوف يتم �سداد ت�سهيالت �سندوق ال�ستثمارات العامه على 21 ق�سط ن�سف �سنوي ابتدًا من 

30  يونيو 2017. يبداأ �سداد الت�سهيالت املذكورة اأعاله اأبتداًء من 75 مليون ريال ثم تزداد على 

مدى فرتة القر�س حتى ي�سل الق�سط النهائي 435 مليون ريال �سعودي يف 30 يونيو 2028.

امل�شارف ال�شالمية والتجارية

410.114.437  678.624.769 متويل عقود امل�سرتيات بالدولر المريكي 

970.123.442  1.605.283.155  متويل عقود امل�سرتيات بالريل ال�سعودي 

132.729.346  219.629.971 متويل جتاري 

708.703.645  768.749.963 متويل بالوكاله 

2.221.670.870  3.272.287.858 املجموع الفرعي 

 

وكالة(  ت�سهيالت  حالة  يف  لالإيجار  الأ�سا�سي  )املبلغ  املبلغ  اأ�سل  على  العمولة  ن�سبة  بلغت 

على  الأمريكي  الدولر  ت�سهيالت  كافة  على  عمولة  فرتة  لكل  امل�سحوبة  القر�س  مبالغ  من 

اأ�سا�س معدل ليبور زائدًا هام�س )ربح يف حالة متويل الوكالة( والتي تختلف على مدى فرتة 

الأ�سا�سي لالإيجار يف حالة متويالت  املبلغ )املبلغ  اأ�سل  العمولة على  ن�سبة  بلغت  القر�س. 

الوكالة( من مبالغ القر�س امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الريال ال�سعودي 

ال�سعودية )»�سايبور«( زائدًا هام�س )ربح يف حالة  البنوك  اأ�سا�س معدل العمولة بني  على 

متويالت الوكالة( والتي تختلف على مدى فرتة القر�س. يرتاوح الهام�س/ الربح على اأ�سل 

املبلغ من القرو�س امل�سحوبة لكل فرتة عمولة ما بني 1.45% اىل 2.4% يف ال�سنة.

و�سوف يتم �سداد ت�سهيالت امل�سارف ال�سالمية والتجارية ابتدًا من 30  يونيو 2017. يبداأ 

�سداد الت�سهيالت املذكورة اأعاله اأبتداًء من 74 مليون ريال ثم تزداد على مدى فرتة القر�س 

حتى ي�سل الق�سط النهائي 431 مليون ريال �سعودي يف 30 يونيو 2027.

 

-  375.000.000 �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي 

2017. يبداأ  30 يوليو  يبداأ �سداد ا�سل مبلغ الت�سهيالت املعتمده التجارية والإ�سالمية من 

فرتة  مدى  على  تزداد  ثم  �سعودي  ريال  مليون   40 من  اأعاله  املذكورة  الت�سهيالت  �سداد 

القر�س حتى ي�سل الق�سط النهائي 80 مليون ريال �سعودي يف اأبريل 2021. حجز �سندوق 

التنمية ال�سناعية ال�سعودي 75 مليون ريال �سعودي كر�سوم لالإجراءات وتقييم القرو�س. 

4.182.784.554  6.867.830.871 اجمايل قرو�س �شركة معادن للبوك�شايت والألومينا )اإي�شاح 4-28( 

�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�شفات

-  2.149.327.518 �سندوق ال�ستثمارات العامة )اإي�ساح 2-43( 

على  عمولة  فرتة  لكل  امل�سحوبة  القر�س  مبالغ  من  املبلغ  ا�سل  على  العمولة  ن�سبة  ترتاوح 

اأ�سا�س معدل  ليبور زائدًا هام�س %1.5.

و�سوف يتم �سداد ت�سهيالت �سندوق ال�ستثمارات العامه على 24 ق�سط ن�سف �سنوي ابتدًا 

من 30  يونيو 2019. يبداأ �سداد الت�سهيالت املذكورة اأعاله اأبتداًء من 112.5 مليون ريال 

ثم تزداد على مدى فرتة القر�س حتى ي�سل الق�سط النهائي 606 مليون ريال �سعودي يف 31 

دي�سمرب 2030. 

امل�شارف ال�شالمية والتجارية

-  90.144.283 متويل عقود امل�سرتيات بالدولر المريكي 

-  775.955.587 متويل عقود امل�سرتيات بالريل ال�سعودي 

-  448.518.845 متويل بالوكاله 

 1.378.217.847 متويل جتاري 

-  2.692.836.562 املجموع الفرعي 

القوائم املالية املوحدة
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31 دي�شمرب 31 دي�شمرب  28-2  ت�شهيالت م�شتخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط )تتمة( 

2013  2014  

بلغت ن�سبة العمولة على ا�سل املبلغ من مبالغ القر�س امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على اأ�سا�س 

معدل  ليبور زائدًا هام�س 1.25% اىل 2،10%. يبداأ �سداد  الت�سهيالت املذكورة اأعاله من 

30  يونيو 2019. يبداأ �سداد الت�سهيالت املذكورة اأعاله اأبتداًء من 171 مليون ريال ثم تزداد 

على مدى فرتة القر�س حتى ي�سل الق�سط النهائي 809 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب

.2030

-  4.842.164.080 اجمايل قرو�س �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�شفات )اإي�شاح 4-28( 

28-3  ت�شهيالت م�شتخدمه مبوجب ائتمان م�شرتك ومتجدد:

�شركة التعدين العربية ال�شعودية

-  4.430.000.000 ائتمان م�سرتك ومتجدد )اإي�ساح 4-28( 

بني  العمولة  معدل  على  وذلك  امل�سحوبة  القر�س  مبالغ  اأ�سل  على  العمولة  ن�سبة  حتت�سب 

هام�س  زائدًا  )»�سايبور«(  اأ�سهر  �ستة  اأو  �سهرين  اأو  �سهر  اأ�سا�س  على  ال�سعودية  البنوك 

0،85% �سنويًا.

31 دي�شمرب 31 دي�شمرب  28-4  اجمايل القرو�س  

2013  2014  

الت�شهيالت امل�شتخدمة مبوجب: 

اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط )اإي�شاح 2-28(: 

12.953.413.617  11.993.228.263 �سركة معادن للفو�سفات 

12.030.000.000  12.316.995.000 �سركة معادن لالأملونيوم 

3.576.701.573  4.461.701.573 �سركة معادن للدرفلة 

4.182.784.554  6.867.830.871 �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا 

-  4.842.164.080 �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات 

ائتمان م�سرتك ومتجدد )اإي�ساح 3-28(:   

-  4.430.000.000 �سركة التعدين العربية ال�سعودية 

32.742.899.744  44.911.919.787 املجموع الفرعي 

ناق�شًا اجلزء املتداول من القرو�س طويلة الأجل.   

960.185.354  1.048.211.379 �سركة معادن للفو�سفات 

238.005.000  526.010.000 قرو�س �سركة معادن لالأملونيوم 

1.198.190.354  1.574.221.379 املجموع الفرعي 

31.544.709.390  43.337.698.408 اجلزء غري املتداول من القرو�س طويلة الأجل 

31 دي�شمرب 31 دي�شمرب  28-5  تواريخ اإ�شتحقاق القرو�س طويلة الأجل: 

2013  2014  

1.198.190.354  -  2014

1.574.221.379  1.574.221.379  2015

1.756.319.904  1.756.319.904  2016

2.171.245.918  6.601.245.918  2017

2.403.152.068  2.403.152.068  2018

23.639.770.121  32.576.980.518 بعد ذلك 

32.742.899.744  44.911.919.787 املجموع 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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 28-6  عمالت الت�شهيالت:

 اإن كل الت�سهيالت املتعاقد عليها من قبل املجموعة هي بالأ�سا�س بالدولر الأمريكي وتتمثل الأر�سدة امل�سحوبة بالدولر الأمريكي مبا يلي:

31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

)دولر اأمريكي( )دولر اأمريكي(   

3.331.297.071  4.289.311.451 �سندوق ال�ستثمارات العامة 

امل�سارف ال�سالمية والتجارية  

2.605.180.630  2.957.627.895 لل�سراء 

571.875.000  540.625.000 م�سرف الراجحي 

356.600.000  328.000.000 بنك كوريا للت�سدير والإ�سترياد 

178.300.000  164.000.000 �سركة تاأمني ال�سادرات الكورية 

547.835.742  918.726.501 جتاري  

357.363.850  447.921.081 �سراء دولر امريكي 

398.987.639  530.300.015 وكالة 

5.016.142.861  5.887.200.492 املجموع الفرعي 

384.000.000  518.666.667 �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

-  100.000.000 ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي 

-  1.181.333.333 ائتمان م�سرتك ومتجدد 

8.731.439.932  11.976.511.943 املجموع 

28-7  ال�شمانات:

مت رهن املوجودات التالية ك�سمان للقرو�س طويلة الجل اأعاله مبوجب �سروط اتفاقيات 

التمويل املوحدة ال�سروط ذات العالقة:

31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

16.941.872.846  37.117.483.423 ممتلكات واآلت ومعدات )اإي�ساح رقم 12( 

34.459.633.329  23.402.531.540 اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ )اإي�ساح رقم 13( 

-  102.306.186 موجودات غري ملمو�سة )اإي�ساح رقم 16( 

51.401.506.175  60.622.321.149 املجموع 

 

 29- امل�شتحق ل�شركاء امل�شاريع امل�شرتكة
31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

 

139.561.363  241.875.238 مبالغ م�ستحقة اإىل �سركة األكوا اإنك* 

187.482.328  203.949.242 مبالغ م�ستحقة اإىل موزاييك** 

112.489.397  112.489.397 مبالغ م�ستحقة اإىل �سركة �سابك** 

439.533.088  558.313.877 املجموع 

*متثل املبالغ امل�ستحقة اإىل �سركة األكوا اإنك، ح�ستهم البالغة 25.1% يف املن�ساأة حتت ال�سيطرة امل�سرتكة بينهم لتو�سعة ت�سكيلة منتجاتها من الأملنيوم ، والتي هي 
حاليًا حتت الإن�ساء يف راأ�س اخلري لت�سمل �سفائح ال�سيارات املعاجلة وال�سفائح غري املعاجلة حراريًا و�سفائح البناء والإن�ساء و�سفائح الورق املعدين )اي�ساح 1(.

**متثل املبالغ امل�ستحقة اإىل �سركة موزاييك و�سركة �سابك م�ساهمتهم الراأ�سمالية لتطوير جممع متكامل لإنتاج الفو�سفات مبدينة وعد ال�سمال ال�سناعية. مت 
تاأ�سي�س هذا املجمع حتت �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات. )اي�ساح 1(.

القوائم املالية املوحدة
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30- راأ�س املال
31 دي�شمرب  31 دي�شمرب   

2013  2014  

ر واملدفوع بالكامل   راأ�س املال امل�شرح به وامل�شدَّ

 

9.250.000.000  9.250.000.000 925.000.000      �سهم عادي بقيمة ا�سمية 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد 

-  2.434.782.610 243.478.261      �سهم عادي بقيمة ا�سمية 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد.  

9.250.000.000  11.684.782.610  1.168.478.261

مت يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية يف 20 ربيع الأول 1436هـ )املوافق 13 نوفمرب 2014(  موافقة م�ساهمي ال�سركة على تو�سية جمل�س الإدارة لزيادة 

راأ�س مال ال�سركة عن طريق الكتتاب يف حقوق الأولوية البالغ قيمته 5.600.000.000 ريال �سعودي. نتج عن طرح حقوق الأولوية اإ�سدار 243.478.261 �سهم 

عادي ب�سعر �سراء قدره 23 ريال �سعودي لل�سهم )10 ريال �سعودي القيمة الإ�سمية بالإ�سافة اىل 13 ريال �سعودي عالوة اإ�سدار لل�سهم( وبالتايل مت زيادة راأ�س 

املال مببلغ  2.434.782.610 ريال �سعودي وعالوة الإ�سدار مببلغ 3.165.217.434 ريال �سعودي.

خالل دي�سمرب 2014، قامت ال�سركة با�ستكمال طرح حقوق الأولوية ومت ا�ستالم املتح�سالت املتعلقة بها.

31- عالوة الإ�شدار
31 دي�شمرب  31 دي�شمرب   

2013  2014  

525.000.000       �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريالت لل�سهم الواحد ال�سادر

5.250.000.000  5.250.000.000                                  بعالوة قدرها 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد 

243.478.261      �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريالت لل�سهم الواحد ال�سادر

-  3.165.217.434                                 بعالوة قدرها 13 ريال �سعودي لل�سهم الواحد 

-  23.865.737                                 ناق�سًا: تكاليف املعاملة 

-  3.141.351.697                                 �سايف الزيادة يف عالوة الإ�سدار 

5.250.000.000  8.391.351.697  768.478.261

32- حتويالت من �شايف الدخل
31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

393.422.274  561.660.119 الر�سيد يف 1 يناير 

168.237.845  135.734.120 حتويل 10 % من �سايف دخل ال�سنة 

561.660.119  697.394.239 الر�شيد يف 31 دي�شمرب  

هذا  يعادل  اأن  اإىل  النظامي  الإحتياطي  اإىل  ال�سنة  دخل  �سايف  من   %10 بتحويل  ال�سركة  تقوم  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  ال�سركات  نظام  اأحكام  مبوجب 

الحتياطي 50% من راأ�س املال. يتم هذا التحويل �سنويًا. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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33-1 �شركة معادن لالألومنيوم

1 يناير 2013

احل�سة يف �سايف خ�سارة ال�سنة 

مدفوعات لزيادة راأ�س املال  خالل ال�سنة

الزيادة يف ح�سة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة

31 دي�سمرب 2013

احل�سة يف �سايف ربح ال�سنة 

31 دي�شمرب 2014

33-2  �شركة معادن للدرفلة

1 يناير 2013

احل�سة يف �سايف خ�سارة ال�سنة 

31 دي�سمرب 2013

احل�سة يف �سايف خ�سارة ال�سنة 

مدفوعات لزيادة راأ�س املال خالل ال�سنة

الزيادة يف ح�سة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة

31 دي�شمرب 2014

33-3  �شركة معادن للبوك�شايت والألومينا

1 يناير 2013

احل�سة يف �سايف خ�سارة ال�سنة 

مدفوعات لزيادة راأ�س املال  خالل ال�سنة

الزيادة يف ح�سة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة

31 دي�سمرب 2013

احل�سة يف �سايف خ�سارة ال�سنة 

مدفوعات لزيادة راأ�س املال  خالل ال�سنة

الزيادة يف ح�سة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة

31 دي�شمرب 2014

33-4 �شركة معادن للفو�شفات

1 يناير 2013

توزيعات اأرباح مدفوعة خالل  ال�سنة )اإي�ساح 1-43(

احل�سة يف �سايف دخل ال�سنة 

31 دي�سمرب 2013

احل�سة يف �سايف دخل ال�سنة 

31 دي�شمرب 2014

مدفوعات لزيادة 

راأ�س املال

-

-

443.761.869

)443.761.869(

-

-

-

67.955.695

-

67.955.695

85.185.220

)132.247.720(

 20.893.195

663.935.762

-

112.950.000

)730.409.986(

46.475.776

259.399.597

)170.680.000(

 135.195.373

-

-

-

-

-

-

�شايف الدخل/ 

)اخل�شارة( العائد  

حلقوق امللكية غري 

امل�شيطرة

)2.608.941(

)4.561.284(

-

-

)7.170.225(

17.240.749

 10.070.524

)1.016.960(

)1.130.129(

)2.147.089(

)4.263.464(

-

-

)6.410.553(

)1.536.772(

)3.499.601(

-

-

)5.036.373(

)2.406.099(

-

-

)7.442.472(

507.172.016

)450.000.000(

142.888.111

200.060.127

369.953.099

 570.013.226

املجموع

1.203.640.440

)4.561.284(

443.761.869

-

1.642.841.025

17.240.749

 1.660.081.774

549.392.110

)1.130.129(

548.261.981

)4.263.464(

85.185.220

-

629.183.737

884.533.976

)3.499.601(

112.950.000

-

993.984.375

)2.406.099(

259.399.597

-

1.250.977.873

2.369.716.016

)450.000.000(

142.888.111

2.062.604.127

369.953.099

 2.432.557.226

33- حقوق امللكية غري امل�شيطرة

راأ�س املال

1.206.249.381

-

-

443.761.869

1.650.011.250

-

 1.650.011.250

482.453.375

-

482.453.375

-

132.247.720

 614.701.095

222.134.986

-

-

730.409.986

952.544.972

-

170.680.000

 1.123.224.972

1.862.544.000

-

-

1.862.544.000

-

 1.862.544.000

القوائم املالية املوحدة
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34- املبيعات

قطاع الفو�شفات

�سماد الفو�سفات ثنائي الأمونيوم 

الأمونيا

البوك�سايت منخف�س الدرجة

املغني�سيا الكاوية املكل�سة

الكاولني

املجموع الفرعي

قطاع الأملنيوم

منذ بدء الت�سغيل التجاري 1 �سبتمرب 2014

قبل بدء الت�سغيل التجاري 

املجموع الفرعي

قطاع املعادن الثمينة ومعادن الأ�شا�س

الذهب

قطاع البنية التحتية

اإيرادات البنية التحتية

املجموع 

حتليل مبيعات الذهب

كمية الذهب بالأون�سة – املباع

متو�سط ال�سعر املحقق – لالأون�سة: 

بالدولر الأمريكي

ما يعادله بالريال ال�سعودي 

33- حقوق امللكية غري امل�شيطرة )تتمة(
33-5  �شركة معادن وعد ال�شمال  للفو�شفات

27 يناير 2014 – تاريخ التاأ�سي�س

اإ�سدار حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل الفرتة 

احل�سة يف �سايف خ�سارة الفرتة 

31 دي�شمرب 2014

33-6 الإجمايل

1 يناير 2013

توزيعات اأرباح مدفوعة خالل  ال�سنة )اإي�ساح 1-43(

احل�سة يف �سايف دخل ال�سنة 

مدفوعات لزيادة راأ�س املال  خالل ال�سنة )اإي�ساح 1-43(

الزيادة يف ح�سة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة

31 دي�سمرب 2013

احل�سة يف �سايف دخل ال�سنة 

مدفوعات لزيادة راأ�س املال  خالل ال�سنة )اإي�ساح 1-43(

الزيادة يف ح�سة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة

31 دي�شمرب 2014

600.750

851.400.000

-

852.000.750

3.773.381.742

-

-

-

1.174.171.855

4.947.553.597

-

1.154.928.470

 6.102.482.067

-

-

-

-

731.891.457

-

-

556.711.869

)1.174.171.855(

114.431.471

344.584.817

)302.927.720(

 156.088.568

-

-

)1.236.162(

)1.236.162(

502.009.343

)450.000.000(

133.697.097

-

-

185.706.440

379.288.123

-

-

564.994.563

600.750

851.400.000

)1.236.162(

 850.764.588

5.007.282.542

)450.000.000(

133.697.097

556.711.869

-

5.247.691.508

379.288.123

344.584.817

852.000.750

6.823.565.198

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2013 

3.091.386.007

1.080.169.556

95.875.428

33.410.744

21.265.319

4.322.107.054

-

1.015.155.686

1.015.155.686

709.253.627

748.178

6.047.264.545

138.512

1.365

5.121

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2014 

4.098.250.476

1.302.796.696

99.531.392

49.855.257

26.793.657

5.577.227.478

2.376.424.767

2.121.518.050

4.497.942.817

715.132.467

1.580.125

10.791.882.887

151.582

1.258

4.718

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك

مدفوعات لزيادة 

راأ�س املال

�شايف الدخل/ 

)اخل�شارة( العائد  

حلقوق امللكية غري 

املجموعامل�شيطرة راأ�س املال
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 35-1 تتكون مبيعات املنتجات امل�شاحبة من مبيعات ال�شلع التالية:

نحا�س

زنك

ف�سة

املجموع

36- م�شاريف بيع وت�شويق ودعم

    

رواتب ومزايا املوظفني

عقود اخلدمات

م�ساريف نقل وم�ساريف غري مبا�سرة 

مواد م�ستهلكة 

اخل�سومات

ر�سوم الت�سويق

م�ساريف البيع الأخرى

اإطفاء )اإي�ساح 16(

املجموع

 35- تكلفة املبيعات

رواتب ومزايا املوظفني

عقود اخلدمات

�سيانة واإ�سالحات

مواد م�ستهلكة

م�ساريف غري مبا�سرة

مواد خام واأدوات م�ستهلكة

خم�س�س خ�سارة خمزون

عك�س قيد خمزون متقادم )اإي�ساح 10( 

م�ساريف تنقية �سوائب موؤجلة )اإي�ساح 15(

ر�سوم امتياز )اإي�ساح 24(

بيع منتجات م�ساحبة )اإي�ساح 1-35(

جمموع تكاليف الت�سغيل النقدية

ا�ستهالك )اإي�ساح 12(

اإطفاء )اإي�ساح 16(

جمموع التكاليف الت�سغيلية

)الزيادة( يف املخزون )اإي�ساح 10(

املجموع

15.327.002

13.339.033

3.945.311

32.611.346

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2013 

263.455.759

125.841.850

51.856.427

110.807.050

70.470.827

3.021.983.236

65.877.481

)2.265.620(

8.971.469

37.828.408

)31.550.694(

3.723.276.193

1.019.386.513

18.746.009

4.761.408.715

)223.628.356(

4.537.780.359

18.218.080

9.571.533

3.761.081

31.550.694

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2014 

464.574.216

261.196.410

67.569.105

110.504.633

104.139.350

5.223.561.025

76.849.341

)1.046.546(

1.759.937

35.068.957

)32.611.346(

6.311.565.082

1.497.774.622

23.951.854

7.833.291.558

)156.418.974(

7.676.872.584

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2014 

26.271.024

32.367.085

109.177.070

234.946

144.417.478

132.489.189

28.178.575

9.706.448

482.841.815

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2013 

21.624.168

2.617.306

14.576.398

187.995

124.093.201

101.231.466

22.140.809

-

286.471.343

القوائم املالية املوحدة
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38- م�شاريف الإ�شتك�شاف واخلدمات الفنية

رواتب ومزايا املوظفني

عقود اخلدمات

م�ساريف غري مبا�سرة واأخرى

مواد م�ستهلكة 

قطع غيار

انخفا�س يف قيمة موجودات الإ�ستك�ساف والتقومي )اإي�ساح 14(

املجموع

37- امل�شاريف العمومية والإدارية

رواتب ومزايا املوظفني

عقود اخلدمات

م�ساريف غري مبا�سرة واأخرى

مواد م�ستهلكة 

قطع غيار

ا�ستهالك )اإي�ساح 12(

اإطفاء )اإي�ساح 16(

خم�س�س ردم واإغالق واإعادة تاأهيل املناجم مرتاكم )اإي�ساح 2-26(

املجموع

40- الأعباء املالية

�سندوق ال�ستثمارات العامة

ت�سهيالت ال�سراء

م�سرف الراجحي 

بنك كوريا للت�سدير وال�سترياد

�سركة تاأمني ال�سادرات الكورية

ت�سهيالت جتارية 

متويل عقود امل�سرتيات بالدولر المريكي

وكالة 

�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي

ت�سهيل اإئتمانية متجدد

اأخرى

املجموع )اإي�شاح 1-40(

39- عوائد الإ�شتثمارات ق�شرية الأجل

عوائد م�ستلمة وم�ستحقة عن  الإ�ستثمارات ق�سرية الأجل

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2014 

57.944.575

86.722.727

26.727.423

11.739.610

6.194.535

20.512.072

7.404.592

9.370.520

8.748.000

3.474.935

62.238.584

1.892.000

302.969.573

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2014

10.563.669

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2013

241.184.415

140.560.114

75.091.816

4.335.954

531.727

14.628.287

1.265.000

-

477.597.313

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

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

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2013

45.570.625

71.694.410

13.144.135

9.821.878

1.604.016

-

141.835.064

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2013 

26.627.550

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2014

61.667.647

88.945.684

12.693.334

3.407.632

1.538.917

21.306.251

189.559.465

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2014

278.692.388

87.922.295

44.300.370

3.618.949

945.459

29.012.333

649.444

568.400

445.709.638

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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42- ربحية ال�شهم العادي

�سايف الدخل العائد مل�ساهمي ال�سركة الأم

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�سدرة خالل ال�سنة )اإي�ساح 30( 

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة من العمليات امل�ستمرة

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2014 

302.969.573

590.885.515

893.855.088

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2014 

101.534.028

40-1 ملخ�س الأعباء املالية

مقيدة كم�ساريف خالل ال�سنة )اإي�ساح 40(

مر�سملة كجزء من موجودات موؤهلة يف اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ خالل

ال�سنة )اإي�ساح 13(

املجموع

العادية  الأ�سهم  لعدد  املرجح  املتو�سط   الأم على  ال�سركة  مل�ساهمي  العائد  الدخل  بق�سمة �سايف  وذلك  الأ�سا�سية  العادي  ال�سهم  ربحية  احت�ساب  يتم 

امل�سدرة خالل ال�سنة.

41- الإيرادات الأخرى، �شايف

الإيرادات الأخرى، �سايف

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2013 

182.585.150

481.163.536

663.748.686

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2013 

1.427.382.095

يف 5 اأغ�سط�س 2013 وقعت �سركة معادن اتفاقية ال�سراكة الأولية مع �سركتي موزاييك 

وعال  اأم  م�سروع  با�سم  يعرف  الفو�سفات  لإنتاج  متكامل  جمَمع  لتطوير  و�سابك 

للفو�سفات )اإي�ساح 1(.

وفقا لهذه التفاقية، تدفع �سركتي موزاييك و�سابك م�ستحقات تعاقدية ل�سركة معادن 

قدرها 1،44 مليار ريال �سعودي على دفعتني، مت قيد تلك الدفعات �سمن الإيرادات 

 31 يف  املنتهية  ال�سنة  خالل   %50 وقدرها  الأوىل  الدفعة  ال�سركة  ا�ستلمت  الأخرى. 

 2016 يونيو   30 يف   %50 وقدرها  الثانية  الدفعة  ت�ستحق  حني  يف   ،2013 دي�سمرب 

بالإ�سافة اىل ذلك، تدفع �سركتي موزاييك و�سابك اىل ال�سركة ح�ستيهما من التكلفة 

التاريخية التي تكبدتها ال�سركة يف هذا امل�سروع )اإي�ساح 18(.

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2014 

1.357.341.201

986.920.191

1.38

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2013 

1.682.378.450

970.791.589

1.73

القوائم املالية املوحدة
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43- املعامالت والأر�شدة مع اجلهات ذات العالقة

43-1  املعامالت مع اجلهات ذات العالقة

تتلخ�س املعامالت مع اجلهات ذات العالقة التي متت خالل ال�سنة قيد املراجعة خالل دورة الأعمال العادية يف الآتي:

لل�شنة املنتهية يف لل�شنة املنتهية يف   

31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   

2013  2014  

 

2.626.763.424  2.036.470.447 مبيعات من خالل �سابك 

327.839.306  1.093.112.211 مبيعات ل�سركة األكوا اإنك 

410.233.253  466.488.587 تكلفة املوظفني املنتدبني من �سركة األكوا 

18.750.000  18.750.000 ر�سوم تقنية مدفوعة ل�سركة الكوا 

450.000.000  - توزيعات اأرباح مدفوعة ل�سركة �سابك  )اإي�ساحي 33-4 و 6-33( 

دفعات مت ا�شتالمها لزيادة راأ�س املال من:

 556.711.869  344.584.817 األكوا اإنك )اإي�ساح 5-31( 

43-2 الأر�شدة مع اجلهات ذات العالقة

فيم يلي بيانًا باملبالغ امل�ستحقة من/ اإىل اجلهات ذات العالقة والتي ن�ساأت عن معامالت  

مع جهات ذات عالقة:

املبالغ امل�شتحقة من جهات ذات عالقة

لل�شنة املنتهية يف لل�شنة املنتهية يف   

31 دي�شمرب  31 دي�شمرب   

2013  2014  

23.948.991  - مبالغ م�ستحقة من �سركة األكوا اإنك )اإي�ساح 9( 

242.382.717  426.937.770 مبالغ م�ستحقة من �سركة �سابك )اإي�ساح 9( 

47.998.419  47.998.419 مبالغ م�ستحقة من �سركة �سامابكو )اإي�ساح 9( 

50.464.149  4.813.789 مبالغ م�ستحقة من املعهد ال�سعودي التقني للتعدين )اإي�ساح 9( 

-  626.197.939 مبالغ م�ستحقة من �سركة معادن باريك للنحا�س )اإي�ساح 20( 

364.794.276  1.105.947.917 املجموع 

   

املبالغ امل�شتحقة اىل جهات ذات عالقة   

83.763.220  103.982.687 م�ساريف م�ستحقة - �سركة األكوا اإنك )اي�ساح 22( 

114.431.471   156.088.568 مدفوعات لزيادة راأ�س املال م�ستلمه من األكوا اإنك )اإي�ساح 6-33( 

198.194.691  260.071.255 املجموع 

   

القرو�س طويلة الأجل من �شندوق الإ�شتثمارات العامة والذي ميتلك 50% يف 

�شركة التعدين العربية ال�شعودية )معادن(  

   

املبالغ امل�ستحقة اىل �سندوق الإ�ستثمارات العامة مقابل متويل:   

3.334.401.042  3.001.600.938 ت�سهيالت ل�سركة معادن للفو�سفات )اإي�ساح 28- 2( 

4.875.000.000  4.775.062.500 ت�سهيالت ل�سركة معادن لالألومنيوم )اإي�ساح 28- 2( 

2.321.849.292  2.938.383.972 ت�سهيالت ل�سركة معادن للدرفلة )اإي�ساح 28- 2( 

1.961.113.684  3.220.543.013 ت�سهيالت ل�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا  )اإي�ساح 28- 2( 

-  2.149.327.518 �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات )اإي�ساح 28- 2( 

12.492.364.018  16.084.917.941 املجموع 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2014

45- التعهدات والإتزامات املحتملة
 

   

امل�شاريف الراأ�شمالية:  

 

12.717.132.437  15.228.351.512 مت التعاقد عليها 

ال�شمانات:

 220.962.362  220.962.362 خطابات �سمان ل�سالح �سركة اأرامكو ال�سعودية  لغر�س الإمداد امل�ستقبلي للديزل والغاز 

225.000.000  225.000.000 خطابات �سمان ل�سالح تطوير م�سروع الأملنيوم* 

321.445  157.080 اأخرى 

446.283.807  446.119.442 املجموع 

*ح�سلت �سركة معادن على اعتماد م�ستندي من �سركة األكوا اإنك لتطوير م�سروع الأملنيوم وذلك عن ح�سة �سركة األكوا اإنك يف �سركات الأملنيوم البالغة %25.1 
من جمموع الإعتمادات امل�ستندية املقدمة للدولة من قبل �سركة معادن.

وقد قدمت �سركة معادن اأي�سًا �سمانات ل�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي لتمويل ت�سهيالت متاحه لكل من:

�سركة معادن لالألومنيوم و�سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا اإىل حد ح�ستها البالغة 74.9% )اإي�ساح 28-1 و 28-2(، و  •
ل�سركة معادن للفو�سفات اإىل حد ح�ستها البالغة 70% )اإي�ساح 28-1 و 2-28(.  •

قبل  من  الدفع  امل�ستحقة  الإيجارات  اأ�سا�سي  ب�سكل  الت�سغيلية  الإيجار  دفعات  متثل 

املجموعة ب�ساأن مواقع املناجم امل�ستاأجرة ويتم التفاو�س على عقود الإيجار لتكون على 

معدل فرتة ترتاوح من 15 اىل 30 �سنة.

44- عقود الإيجار الت�شغيلية

دفعات مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية قّيدت كم�سروف خالل  ال�سنة فيما يلي 

حتلياًل للحد الأدنى لإلتزامات الإيجارات امل�ستقبلية امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار 

الت�سغيلية:

2014

2015

2016

 2017

2018 اىل 2041

املجموع

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2013

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2014

15.048.473

-

8.428.856

8.428.856

7.206.356

55.655.288

79.719.356

لل�شنة املنتهية يف 

31  دي�شمرب

2013

19.782.551

20.088.856

8.428.856

8.428.856

7.928.856

45.405.288

90.280.712

القوائم املالية املوحدة
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46-  اإدارة املخاطر املالية

اأن�سطة املجموعة اإىل خماطر مالية خمتلفة تت�سمن كمخاطر ال�سوق  تتعر�س 

اأ�سعار العمولت  )وت�سمل خماطر العمالت، خماطر القيمة العادلة، وخماطر 

وخماطر اأ�سعار ال�سلع(، وخماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة ويركز برنامج اإدارة 

املخاطر العامة للمجموعة على الأحداث غري املتوقعة يف الأ�سواق املالية وي�سعى 

اإىل التقليل من التاأثريات العك�سية املحتملة على الأداء املايل للمجموعة.

46-1  خماطر العمالت

املالية  الأدوات  التذبذب يف قيمة  الناجتة عن  املخاطر  العمالت  متثل خماطر 

املجموعة  معامالت  وتتم  الأجنبية  العمالت  اأ�سعار �سرف  التغريات يف   ب�سبب 

الإدارة  وتراقب  الأمريكي  والدولر  واليورو  ال�سعودي  بالريال  اأ�سا�سي  ب�سكل 

التقلبات يف اأ�سعار �سرف العمالت وتعتقد باأن خماطر العمالت لي�ست جوهرية.

46-2  خماطر القيمة العادلة

مطلوبات  ت�سوية  اأو  موجودات  تبادل  بها  يتم  التي  القيمة  هي  العادلة  القيمة 

الأدوات  جتميع  يتم  حيث  عادل  تعامل  وب�سروط  ذلك  يف  راغبة  اأطراف  بني 

بني  فروقات  ينتج  وقد  التاريخية  التكلفة  اأ�سا�س  على  للمجموعة  املالية 

العادلة  القيمة  اأن  الدارة  وتعتقد  العادلة  القيمة  وتقديرات  الدفرتية  القيمة 

للموجودات واملطلوبات املالية اخلا�سة باملجموعة ل تختلف ب�سكل جوهري عن 

قيمتها الدفرتية.

46-3  خماطر اأ�شعار العمولت

متثل التعر�س ملخاطر متعددة تتعلق بتاأثري التغريات يف اأ�سعار العمولت ال�سائد يف 

ال�سوق على قائمة املركز املايل املوحدة للمجموعة وتدفقاتها النقدية. اإن خماطر 

اأ�سعار العمولت على املجموعة تنتج ب�سكل رئي�سي من ال�ستثمارات ق�سرية الأجل 

والقرو�س طويلة الأجل، والتي لها اأ�سعار عمولة عائمة والتي يتم مراجعتها ب�سكل 

دوري حيث تراقب املجموعة التقلبات يف اأ�سعار العمولت.

التغري  فاإن   ،2014 دي�سمرب   31 يف  القائم  الدين  ر�سيد  �سايف  اإىل  ا�ستنادا 

بن�سبة 1% يف معدل العمولة بالدولر الأمريكي على اأ�سا�س ليبور �سيوؤثر على 

دي�سمرب2013: 288  �سعودي )31  ريال  مليون   399 قدره  الدخل مببلغ  �سايف 

مليون ريال �سعودي(. علمًا اأن هذه الر�سدة لن تبقى ثابتة طوال عام 2014.

46-4  خماطر اأ�شعار ال�شلع

اليومية  بالتغريات  تتاأثر  حيث  ن�سطة  اأ�سواق  من  باأ�سعار  الذهب  ت�سعري  يتم 

بالأ�سعار  منتجاتها  بيع  �سيا�سة  املجموعة  وتنتهج  والطلب.  العر�س  لكميات 

ال�سائدة يف ال�سوق. ول تعتقد املجموعة، ب�سكل عام باأن تغطية خماطر اأ�سعار 

ال�سلع �ستعود بالنفع على امل�ساهمني على املدى البعيد.

46-5  خماطر الئتمان

متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء باللتزامات املالية 

مما يوؤدي اىل تكبد الطرف الخر خل�سارة مالية. قد تتعر�س املجموعة 

يتعلق  مبا  )خ�سو�سًا  الت�سغيلية  ن�ساطاتها  خالل  يف  الئتمان  ملخاطر 

بالذمم املدينة التجارية(. لذلك يتم حت�سيل النقد بتاريخ ت�سليم املبيعات 

ومن خالل اأن�سطتها التمويلية التي ت�ستمل على الودائع لأجل لدى البنوك 

واملوؤ�س�سات املالية. حيث تو�سع حدود الئتمان لكل العمالء اعتمادًا على 

ت�سنيف ائتماين داخلي وتراقب الذمم املدينة التجارية القائمة ب�سورة 

           راأ�س املال املدفوع وامل�شدر                        ن�شبة امللكية الفعلية للمجموعة        تكلفة اإ�شتثمار ال�شركة الم

31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   2013  2014 31 دي�شمرب  31 دي�شمرب    

2013  2014  %  %  2013  2014 طبيعة الن�شاط  ال�شركة التابعة 

300.000.000  867.000.000  100  100  300.000.000  867.000.000 ا�ستخراج الذهب  �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س 

500.000  500.000  100  100  500.000  500.000 اإدارة و تطوير م�ساريع البنى التحتية  �سركة معادن للبنية التحتية 

344.855.200  344.855.200  100  100  344.855.200  344.855.200 الكاولني، البوك�سايت منخف�س الدرجة، وا�ستخراج املغنزايت  �سركة املعادن ال�سناعية 

4.923.738.750  4.923.738.750  74.9  74.9  6.573.750.000  6.573.750.000 �سبائك و �سفائح و ق�سبان الأملنيوم  �سركة معادن لالألومنيوم 

1.439.671.625  1.834.307.253  74.9  74.9  1.922.125.000  2.449.008.348 رقائق الأملنيوم للعلب والأغطية  �سركة معادن للدرفلة 

2.842.454.916  3.351.774.916  74.9  74.9  3.794.999.888  4.474.999.888 ا�ستخراج البوك�سايت و ت�سفيته  �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا 

4.345.936.000  4.345.936.000  70  70  6.208.480.000  6.208.480.000 اإ�ستخراج الفو�سفات و اإنتاج ال�سمدة  �سركة معادن للفو�سفات 

-  1.278.001.125  -  60  -  2.130.001.875 اإ�ستخراج الفو�سفات واإنتاج ال�سمدة  �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات 

14.197.156.491  16.946.113.244 املجموع      

�شركات  حتت �شيطرة م�شرتكة:

450.000.000  450.000.000  50  50  900.000.000  900.000.000 اإنتاج ال�سودا الكاوية املركزة وثاين كلوريد الإثيلني  �سركة معادن وال�سحراء للبرتوكيماويات   

-  5.000.000  -  50  -  10.000.000 اإنتاج النحا�س والف�سة والزنك والنيكل والذهب والر�سا�س والكربيت والكوبالت  �سركة معادن وباريك للنحا�س  

تاأ�س�ست جميع ال�سركات التابعة وال�سركة حتت ال�سيطرة امل�سرتكة املو�سحة اأعاله يف اململكة العربية ال�سعودية )اإي�ساح 1(.

50-  معلومات مف�شلة عن ال�شركات التابعة و ال�شركة حتت ال�شيطرة امل�شرتكة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤
جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك
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اإيداع  يتم  كما  العليا  لالإدارة  بالإئتمان  تتعلق  م�ساكل  اأية  وترفع  منتظمة 

النقد وال�ستثمارات ق�سرية الأجل ب�سورة عامة لدى بنوك جتارية ذات 

ت�سنيف اإئتماين جيد.

تتعامل املجموعة حاليًا مع عميلني رئي�سيني بلغت املبيعات لهما 715 مليون 

ريال �سعودي تقريبًا ومتثل 7% من مبيعات املجموعة لل�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2014 )31 دي�سمرب 2013: 709 مليون ريال �سعودي ومتثل %12 

املدينة  الذمم  تقيد  للمجموعة(.  رئي�سني  لعميلني  املجموعة  مبيعات  من 

لزم  اإن  حت�سيلها،  يف  امل�سكوك  الديون  خم�س�س  خ�سم  بعد  التجارية 

الأمر.

46-6  خماطر ال�شيولة

للوفاء  ال�سيولة  تاأمني  على  املجموعة  قدرة  عدم  يف  ال�سيولة  خماطر  متثل 

عدم  عن  ال�سيولة  خماطر  تنتج  وقد  املالية.  بالأدوات  املتعلقة  بالتزاماتها 

العادلة  قيمته  تقارب  وبقيمة  ب�سرعة  املالية  املوجودات  اأحد  بيع  على  املقدرة 

كافية  �سيولة  توفر  دوري من  ب�سكل  التاأكد  ال�سيولة عن طريق  وتدار خماطر 

ملقابلة اأية التزامات م�ستقبلية.

47-  الأحداث الالحقة لتاريخ اإعداد القوائم املالية
2014 وقبل تاريخ توقيع تقرير مراجعي  31 دي�سمرب  مل تن�ساأ اأي اأحداث بعد 

احل�سابات والتي قد تكون لها تاأثري جوهري على القوائم املالية املوحدة كما 

يف 31 دي�سمرب 2014.

48-  اأرقام املقارنة
عند  ال�سابقة،  ال�سنة  اخلا�سة  املقارنة  الأرقام  بع�س  ت�سنيف  اإعادة  مت 

لعمليات  يوجد  لل�سنة احلالية. ل  الأرقام   تتما�سى مع عر�س  لكي  ال�سرورة، 

اإعادة الت�سنيف هذه اأي اأثر على حقوق امللكية اأو �سايف دخل املجموعة لل�سنة 

ال�سابقة.

49-  املوجودات واملطلوبات املحتملة املحتفظ بها على 
�شبيل الأمانة  

يف 6 يناير 2013 تلقت �سركة معادن للبنية التحتية وهي �سركة تابعة مملوكة 

دولر  مليون   140 مبلغ  )معادن(  ال�سعودية  العربية  التعدين  ل�سركة  بالكامل 

اأمريكي )على �سبيل الأمانة( من وزارة املالية يف اململكة العربية ال�سعودية، وفقا 

لقرار جمل�س الوزراء رقم 87 بتاريخ 28 ربيع الأول 1433هـ )املوافق 20 فرباير 

2012(، ب�ساأن اإن�ساء مدينة �سناعية يف منطقة احلدود ال�سمالية با�سم “مدينة 

وعد ال�سمال لل�سناعات التعدينية”. وميثل هذا املبلغ جزء من املبالغ التالية 

والتي وافق عليها جمل�س الوزراء لإن�ساء املدينة ال�سناعية املقرتحة:

500 مليون دولر اأمريكي لت�سميم وبناء البنية التحية الأ�سا�سية واملرافق 

املطلوبة للمدينة ال�سناعية.  

الإجتماعية  واملرافق  امل�ساكن  وبناء  لت�سميم  اأمريكي  دولر  مليون   200

الالزمة للمدينة ال�سناعية.

مت ا�ستالم مبلغ اآخر خالل ال�سنة مقداره 250 مليون دولر اأمريكي وقد مت 

اإيداع هذه املبالغ يف ح�ساب م�سريف منف�سل، ل ي�سكل جزءًا من النقد املتاح 

قيده حما�سبيًا يف دفاتر حما�سبية  وقد مت  التحتية.  للبنية  ل�سركة معادن 

التحتية  للبنية  معادن  ل�سركة  املحا�سبية  ال�سجالت  عن  منف�سله  م�ستقلة 

اأعاله  املذكوره  املبالغ  لها. و�ست�ستخدم  املاليه  القوائم  ادراجه يف  يتم  ومل 

لالأغرا�س املحدده بقرار جمل�س الوزراء �سالف الذكر على اأن يتم ا�سرتدادها 

والنظمه  للوائح  وفقًا  امل�سروفة،  للمبالغ  املوؤيدة  الوثائق  تقدمي  عرب 

احلكومية. وقد بلغ �سايف موجودات امل�سروع كما يف 31 دي�سمرب 2014 مبلغ 

 525.000.000  :2013 دي�سمرب   31( �سعودي  ريال   1.462.500.000

ريال �سعودي(.

           راأ�س املال املدفوع وامل�شدر                        ن�شبة امللكية الفعلية للمجموعة        تكلفة اإ�شتثمار ال�شركة الم

31 دي�شمرب 31 دي�شمرب   2013  2014 31 دي�شمرب  31 دي�شمرب    

2013  2014  %  %  2013  2014 طبيعة الن�شاط  ال�شركة التابعة 

300.000.000  867.000.000  100  100  300.000.000  867.000.000 ا�ستخراج الذهب  �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س 

500.000  500.000  100  100  500.000  500.000 اإدارة و تطوير م�ساريع البنى التحتية  �سركة معادن للبنية التحتية 

344.855.200  344.855.200  100  100  344.855.200  344.855.200 الكاولني، البوك�سايت منخف�س الدرجة، وا�ستخراج املغنزايت  �سركة املعادن ال�سناعية 

4.923.738.750  4.923.738.750  74.9  74.9  6.573.750.000  6.573.750.000 �سبائك و �سفائح و ق�سبان الأملنيوم  �سركة معادن لالألومنيوم 

1.439.671.625  1.834.307.253  74.9  74.9  1.922.125.000  2.449.008.348 رقائق الأملنيوم للعلب والأغطية  �سركة معادن للدرفلة 

2.842.454.916  3.351.774.916  74.9  74.9  3.794.999.888  4.474.999.888 ا�ستخراج البوك�سايت و ت�سفيته  �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا 

4.345.936.000  4.345.936.000  70  70  6.208.480.000  6.208.480.000 اإ�ستخراج الفو�سفات و اإنتاج ال�سمدة  �سركة معادن للفو�سفات 

-  1.278.001.125  -  60  -  2.130.001.875 اإ�ستخراج الفو�سفات واإنتاج ال�سمدة  �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات 

14.197.156.491  16.946.113.244 املجموع      

�شركات  حتت �شيطرة م�شرتكة:

450.000.000  450.000.000  50  50  900.000.000  900.000.000 اإنتاج ال�سودا الكاوية املركزة وثاين كلوريد الإثيلني  �سركة معادن وال�سحراء للبرتوكيماويات   

-  5.000.000  -  50  -  10.000.000 اإنتاج النحا�س والف�سة والزنك والنيكل والذهب والر�سا�س والكربيت والكوبالت  �سركة معادن وباريك للنحا�س  

تاأ�س�ست جميع ال�سركات التابعة وال�سركة حتت ال�سيطرة امل�سرتكة املو�سحة اأعاله يف اململكة العربية ال�سعودية )اإي�ساح 1(.

القوائم املالية املوحدة



�شكر وعرفان

�سكرًا جلميع موظفينا املخل�سني، الذين �ساهموا يف اإثراء حمتوى هذا التقرير ال�سنوي، 

وا�ستعرا�ض اأداء �سركة معادن، واإجنازاتها يف عام 2014م.



- فهر�ض امل�سطلحات

- تعريفات خا�سة مب�سادر املعادن واحتياطيات اخلام

معلومات إضافية



الدرع العربي: هو امتداد من ال�سخور البلورية لع�سر 

ما قبل الكمربي على جانبي البحر الأحمر.

البوك�سايت: هو خام الأملنيوم، الذي يعترب امل�سدر 

الرئي�سي للألومنيوم يف العامل.

رفع الرتكيز: اإحدى العمليات التي يتم فيها ف�سل 

اخلام امل�ستخرج من املناجم اإىل معادن و�سوائب، حيث 

تكون املعادن ملئمة ملزيد من املعاجلة اأو ال�ستخدام 

املبا�سر.

امل�سبك: ااجلزء من امل�سنع حيث يتم �سكب الأملنيوم 

امل�سهور يف قوالب لإنتاج واحٍد من اأربع منتجات هي: 

ال�سبائك على �سكل حرف )T(, �سبائك الأملنيوم، 

الق�سبان، والألواح.

CCM: هي املغنيزيا الكاوية.

CS: ال�سودا الكاوية.

الفو�سفات ثنائي الأمونيوم )DAP(: و�سيغته 

الكيميائية  NH4(2 HPO4(، وهو ملح فو�سفات 

الأمونيوم. وهو قابل للذوبان يف املاء، وي�ستخدم ك�سماد.

التوظيف املبا�سر: التوظيف املرتبط ب�سكل مبا�سر 

بعملية اإنتاج منتجات اأو خدمات، اأو الذي يتم مبا�سرة 

عن طريق ال�سركة، ولي�ض من قبل مقاول يعمل لل�سركة.

Doré: �سبيكة �سبه نقية من الذهب اأو الف�سة، يتم 

اإنتاجها عادة يف موقع املنجم، وبعد ذلك يتم نقلها اإىل 

م�سفاة ملزيد من التنقية، اإذ ميكن اأن تختلف ن�سب 

الف�سة والذهب فيها.

ال�سناعات التحويلية: هي ال�سناعات التي يتم فيها 

اإنتاج عدد من املنتجات من اإحدى املواد. ففي اأعمال 

الأملنيوم على �سبيل املثال، ت�سري اإىل ال�سناعات التي 

ت�ستخدم الأملنيوم الذي مت ا�ستخراجه وتكريره و�سهره 

كمادة خام لت�سنيع منتجات جديدة.

EBITDA: الدخل قبل العائد ال�ستثماري من الودائع، 

وقبل احت�ساب الزكاة وم�ساريف ال�ستهلك والإطفاء.

EBS: باقة برامج الأعمال الإلكرتونية. وهو عبارة عن 

جمموعة من اأدوات التخطيط واإدارة الأعمال.

EDC: ثاين كلوريد الإيثيلني، وُيعرف اأي�سًا با�سم 

1.2 ثنائي كلورو ايثيلني )CL2C2H4( ، وهو مادة 

هيدروكربونية ُت�ستخدم عادة كمادة مذيبة، ويف اإنتاج 

البل�ستيك.

EHS: البيئة وال�سحة وال�سلمة.

ERM: اإدارة املخاطر املوؤ�س�ساتية.

EPI: موؤ�سر الأداء البيئي، والقيا�ض البيئي ال�سهري ملعادن.

اإتقان: مبادرة �سركة معادن للتدريب داخل ال�سركة 

لتعزيز قيم العمل اجلماعي، وتنمية املهارات، واملواهب، 

بهدف تعزيز قدرات معادن كي ت�سبح �سركة تعدين 

عاملية.

التوظيف غري املبا�سر : عندما يخلق عمل جتاري 

فر�ض عمل يف موؤ�س�سات اأخرى لتوريد اأو اإنتاج ال�سلع 

واخلدمات، اأو عندما تعهد �سركة ببع�ض اأعمالها اإىل 

�سخ�ض من خارجها، اأو اإىل �سركة اأخرى. 

فهر�ض امل�سطلحات 
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JORC: هو قانون اأ�سرتايل للإبلغ عن نتائج 

ال�ستك�ساف، واملوارد املعدنية، واحتياطيات اخلام. وهو 

رمز للممار�سة املهنية التي ت�سع احلد الأدنى من املعايري 

لإعداد التقارير العامة لنتائج ا�ستك�ساف املعادن واملوارد 

املعدنية واحتياطات اخلام.

KPI: موؤ�سرات الأداء الرئي�سية.

MAP: الفو�سفات اأحادي الأمونيوم. و�سيغته الكيميائية 

)NH4H2PO4( وهو مركب فو�سفات الأمونيوم، وُي�ستخدم 
ك�سماد.

MHF: فرن حراري متعدد م�ستويات احلرارة.

املعادن غري احلديدية: املعادن غري احلديدية 

يف ال�سناعات املعدنية هي اأي معدن- مبا يف ذلك 

ال�سبائك- ل يحتوي على حديد بكميات ملحوظة. وهي 

ب�سكل عام ذات تكلفة اأكرب من تكلفة املعادن احلديدية، 

نظرًا ملا فيها من خ�سائ�ض مرغوبة، كخفة الوزن )مثل 

الأملنيوم(، وارتفاع القدرة على تو�سيل الكهرباء )مثل 

النحا�ض(، واخلا�سية غري املغناطي�سية اأو مقاومة التاآكل 

)مثل الزنك(.

التعدين ال�سطحي: تقنية تعدين ل�ستخراج املعادن 

ال�سخرية من على �سطح الأر�ض عن طريق اإزالتها من 

حفرة مفتوحة، اأو اقرتا�سها.

PAP: م�سنع حام�ض الفو�سفوريك. 

الفو�سفوريت: �سخرة ر�سوبية تتكون اأ�سا�سًا من معادن 

الفو�سفات.

الفو�سفور: رمزه الكيميائي P، وهو عن�سر غري معدين 

يعد مكونًا اأ�سا�سيًا للفو�سفات. وهو عن�سر �سروري 

للحياة؛ اإذ ت�ستخدمه خليا النبات واحليوان لتخزين 

الطاقة.

خط اإنتاج الأملنيوم )Pot-line(: حتتوي املن�ساأة 

على �سل�سلة من خطوط الإنتاج، اأو جمموعة من خليا 

التحليل الكهربائي الكبرية، التي يتم �سنع الأملنيوم 

بها، ويتم داخل اخلط تذويب الألومينا ليتخذ هيئة 

الكرايوليت املن�سهر )فلوريد �سوديوم الأملنيوم وغريها( 

من املواد. وعندما مير التيار الكهربائي يف احلو�ض، فاإنه 

يولد احلرارة الكافية لإبقاء احلو�ض يف و�سعية ال�سهر 

ليوؤدي اإىل ف�سل الألومينا اإىل عن�سرين هما الأملنيوم 

والأك�سجني. 

ع�سر ما قبل الكمربي: هو الزمن اجليولوجي الذي 

ميتد من ت�سكيل الأر�ض قبل حوايل 4600 مليون �سنة 

اإىل بداية الع�سر الكمربي قبل حوايل 541 مليون �سنة، 

وهي فرتة متثل 88% من الزمن اجليولوجي. واحتياطيات 

�سركة معادن من الذهب ت�ستوطن �سخور الع�سر ما قبل 

الكمربي يف الدرع العربي.

امل�سفاة: من�ساأة اإنتاج موؤلفة من جمموعة من عمليات 

وحدة الهند�سة الكيميائية، ووحدات عمليات لتكرير مواد 

معينة، اأو حتويل املواد اخلام اإىل منتجات ذات قيمة.

ROIC: العائد على راأ�ض املال امل�ستثمر.

م�سنع الدرفلة: الدرفلة يف اأعمال التعدين هي ت�سكيل 

املعادن من خلل متريرها عرب لفائف لتقليل �سماكتها 

وجعلها منتظمة.

SAP: م�سنع حام�ض الكربيتيك.

SBU: وحدة الأعمال ال�سرتاتيجية.

SLDP: برنامج تطوير القيادات العليا.

ال�سهر: مرحلة من مراحل التعدين؛ يتم فيها اإنتاج 

املعدن من حالته كخام، كا�ستخل�ض الف�سة واحلديد 

والزنك وغريها من معادن الأ�سا�ض.

ال�ستدامة: ا�سرتاتيجية عمل تقود عملية النمو 

املوؤ�س�ساتي والربحية على املدى الطويل من خلل 

اللتزام باإدراج الق�سايا البيئية والجتماعية يف منوذج 

عمل ال�سركة. 
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املوارد املعدنية: هي تركز اأو تواجد ملعادن ذات 

جدوى اقت�سادية على، اأو داخل ق�سرة الأر�ض؛ وذلك 

ب�سكل نوعي وكمي يربر عملية ا�ستخراجها ويعطيها 

اآفاقًا اقت�سادية واعدة. يتم حتديد وتقدير وحتليل 

املوقع، والكمية، ودرجة الرتكيز، ومدى ال�ستمرارية، 

واخل�سائ�ض اجليولوجية الأخرى بناًء على معلومات 

واأدلة جيولوجية حمددة، ت�سمل عملية اأخذ العينات. كما 

يجري تق�سيم املوارد املعدنية اإىل فئات هي: امل�ستنتجة، 

واملبَينة، واملقا�سة، وفق امل�سح اجليولوجي لها.

املوارد املعدنية امل�ستنتجة: هي املوارد املعدنية التي 

يتم تقدير كميتها اأو نوعيتها ودرجتها على اأ�سا�ض اأدلة 

جيولوجية حمددة، وحتليل العينات املاأخوذة. والأدلة 

اجليولوجية يف العادة تكفي للفرتا�ض، لكنها ل توؤكد 

ب�سكل حا�سم الثبات اجليولوجي ودرجة الرتكيز؛ ذلك 

اأنها قائمة على ال�ستك�ساف، واأخذ العينات، واختبار 

املعلومات التي مت جمعها بوا�سطة التقنيات امللئمة من 

مواقع مثل: النتوءات، واخلنادق، واحلفر. وتت�سف املوارد 

املعدنية امل�ستنتجة مب�ستويات ثقة اأدنى من تلك التي تتمتع 

حة؛ وبالتايل ل يجوز حتويلها  بها املوارد املعدنية املُرجَّ

اإىل احتياطيات خام. ومن املنطقي اأن يبقى الحتمال 

قائمًا برتقية املوارد املخمنة اإىل موارد معدنية خا�سعة 

لل�ستك�ساف امل�ستمر.

حة: هي املوارد املعدنية التي  املوارد املعدنية املَُرجَّ

تقدر كميتها ونوعيتها اأو درجتها، وكثافتها، و�سكلها 

وخ�سائ�سها الفيزيائية بثقة كافية لنقلها اإىل مرحلة 

تطبيق العوامل املعدلة بتف�سيل واف، وذلك لدعم 

جورك هو قانون اأ�سرتايل للإبلغ عن نتائج ال�ستك�ساف، واملوارد املعدنية، واحتياطيات 

اخلام. وهو رمز للممار�سة املهنية التي ت�سع احلد الأدنى من املعايري لإعداد التقارير العامة 

لنتائج ا�ستك�ساف املعادن واملوارد املعدنية واحتياطات اخلام.

تخطيط املناجم وتقييم اجلدوى القت�سادية للموارد. 

ويجري ا�ستخل�ض الأدلة اجليولوجية عليها من عملية 

ال�ستك�ساف املف�سلة واملوثوقة، واختبارات العينات 

املجمعة بوا�سطة التقنيات امللئمة من مواقع مثل: 

النتوءات، واخلنادق واحلفر، والتي اأثبتت كفايتها ل�سمان 

الثبات اجليولوجي والنوعي )درجة الرتكيز( يف املواقع 

التي جمعت منها العينات. ومتلك املوارد املعدنية املرجحة 

م�ستويات ثقة اأدنى من تلك التي تتمتع بها املوارد املعدنية 

املقا�سة؛ وبالتايل ميكن اأن تتحول فقط اإىل احتياطيات 

خام حمتملة.

املوارد املعدنية املقا�سة: هي تلك التي تقدر كميتها، 

ونوعيتها اأو درجتها، وكثافتها و�سكلها وخ�سائ�سها 

الفيزيائية بثقة كافية لل�سماح بتطبيق العوامل املعدلة 

لدعم التخطيط املف�سل للمناجم، والتقييم النهائي 

للجدوى القت�سادية للموارد. ويتم ا�ستخل�ض الأدلة 

اجليولوجية من عمليات ال�ستك�ساف املف�سلة واملوثوقة، 

واختبار العينات التي مت جمعها بوا�سطة التقنيات امللئمة 

من مواقع مثل: النتوءات، واخلنادق واحلفر، والتي اأثبتت 

كفايتها ل�سمان الثبات اجليولوجي والنوعي )درجة 

الرتكيز( يف املواقع التي جمعت منها العينات. وتتمتع 

املوارد املعدنية املقا�سة مب�ستويات ثقة اأعلى من تلك 

التي تتمتع بها املوارد املعدنية املخمنة واملوارد املعدنية 

املرجحة؛ وبالتايل ميكن اأن تتحول اإىل احتياطيات خام 

موؤكدة، ويف ظروف معينة اإىل احتياطيات خام حمتملة.

العوامل املعدلة: هي العتبارات املعتمدة يف عملية 

حتويل املوارد املعدنية اإىل احتياطات خام. وعلى �سبيل 

تعريفات )جورك(

178 | التقرير ال�سنوي 2014 | معادن



املثال ل احل�سر، ت�سمل تلك العتبارات: عوامل التعدين، 

والتجهيز، وال�سركة املنفذة، والبنية التحتية، والقت�ساد، 

والت�سويق، والنواحي القانونية والبيئية والجتماعية.

احتياطيات اخلام: هي اجلزء القابل للتعدين 

اقت�ساديًا من املوارد املعدنية املقا�سة واملوارد املعدنية 

املرجحة. وهي ت�سمل املواد املخففة وبدائل اخل�سائر، 

والتي قد حتدث عند التنقيب عن اأو ا�ستخراج املعادن. 

وتعَرف احتياطيات اخلام يف درا�سات ما قبل اجلدوى 

ودرا�سات اجلدوى على اأنها منا�سبة لتطبيق العوامل 

املتغرية؛ اإذ تظهر الدرا�سات اأن ا�ستخراج املعادن قد 

يكون مربرًا اقت�ساديًا وقت اإعداد التقرير. على اأنه يجب 

اأن يتم الإف�ساح عن الفر�سيات الكامنة الرئي�سية ونتائج 

درا�سات ما قبل اجلدوى يف وقت الإبلغ عن حدوث 

تغريات مادية يف احتياطيات اخلام اجلديدة. ويجري 

تق�سيم احتياطيات اخلام من اأجل زيادة الثقة باملوارد 

املحتملة واملوؤكدة.

احتياطيات اخلام املحتملة: هي اجلزء القابل 

للتعدين اقت�ساديًا من املوارد املعدنية املبَينة، ويف بع�ض 

الأحيان املوارد املعدنية املقا�سة. وتعترب م�ستويات الثقة 

بالعوامل املعدلة يف احتياطيات اخلام املحتملة اأدنى منها 

يف احتياطيات اخلام املوؤكدة، ولكنها كافية لتمثل الأ�سا�ض 

لتخاذ قرار ب�ساأن تطوير تلك الحتياطيات.

احتياطيات اخلام الثابتة: هي اجلزء القابل 

للتعدين اقت�ساديًا من املوارد املعدنية املقا�سة. وينطوي 

احتياطي اخلام الثابت على درجة عالية من الثقة يف 

العوامل املعدلة. كما ياأتي �سمن الفئة الأعلى يف موؤ�سر 

الثقة التابع لتقديرات الحتياطي. وت�ساعد مراقبة اأ�سلوب 

التمعدن اإىل جانب عوامل اأخرى على حتديد اإذا ما كانت 

الحتياطيات الثابتة قابلة للتحقق يف بع�ض املوارد. 

ال�سخ�ص املخت�ص: هو خبري يف جمال �سناعة 

التعدين، والذي قد يكون ع�سوًا اأو زميًل يف املعهد 

الأ�سرتايل للتعدين واملعادن، اأو املعهد الأ�سرتايل لعلماء 

اجليولوجيا، اأو منظمة حمرتفة معتمدة ومدرجة يف 

القوائم املتوفرة يف مواقع قانون JORC  والبور�سة 

الأ�سرتالية. وتتبع تلك املنظمات اإجراءات ملزمة و�سارمة 

ت�سمل �سلحيات تعليق ع�سوية اأحد الأع�ساء اأو طرده. 

ويجب اأن ميتلك ال�سخ�ض املخت�ض خربة ل تقل عن 

خم�ض �سنوات يف جمالت التعدين واأ�ساليبه، واأنواع 

الروا�سب مو�سوع الدرا�سة، والن�ساط الذي يقوم به. 
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