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الف�صل الأول  

من نحن



�صركة تعدين فــتية تقود تطوير قطاع التعدين يف اململكة العربية ال�صعودية، وتطور 

�صل�صلة اإنتاج وت�صنيع ُمـرتابطة لتعظيم القيمة امل�صافة من املوارد التعدينية، وتبني 

حمفـظة متنوعة من املنتجات املعدنية.

م�ضنع الفو�ضفات يف راأ�س اخلري
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تتبواأ معادن مكانة بني ال�صركات الأ�صرع منوًا يف قطاع 

التعدين يف العامل، وهي اأكرب �صركة تعدين متعددة املنتجات 

واملعادن يف منطقة ال�صرق الأو�صط. ففي عام 2015م، 

نفت معادن من بني اأكرب 20 �صركة تعدين عاملية من حيث  �صُ

القيمة ال�صوقية، بناًء على اأدائها يف عام 2014م.

اإن قيمة اإجنازات معادن وم�صاهمتها يف التنمية القت�صادية 

والجتماعية يف اململكة ذات تاأثري بعيد املدى، وهو 

نتيجة طبيعية لدورها املحوري يف �صناعة التعدين، الذي 

ُيعد الركيزة الثالثة لالقت�صاد ال�صعودي، بعد النفط 

والبرتوكيماويات.

و�صمن ما ت�صتثمر معادن من موارد وجهد ووقت يف بناء 

�صناعة تعدين عاملية يف اململكة، ترتكز اجلهود حاليًا على 

رفع كفاءة الإنتاج، وتخفي�س تكاليفه، وت�صويق املنتجات 

يف جميع اأنحاء العامل، وتعزيز املوارد واخلربات واملعرفة 

املرتاكمة، مع موا�صلة تطوير وبناء من�صاآت �صناعية جديدة.

لقد تاأ�ص�صت �صركة معادن يف عام 1997م، بهدف قيادة 

تطوير قطاع املعادن يف اململكة. ومنذ ذلك احلني، وعلى 

مدار 18 عامًا، كانت البداية باإنتاج الذهب، اأتت بعد ذلك 

اأعمال الأ�صمدة الفو�صفاتية واملعادن ال�صناعية والألومنيوم 

يف املرحلة التالية. ويف هذه الأثناء، مت حتقيق عدد من 

الإجنازات منها:

اخلري  راأ�س  )مدينة  جديدة  �ضناعية  مدينة  •��بناء 
ال�ضناعية(، ويجري العمل على قدم و�ضاق لبناء 

مدينة ثانية )مدينة وعد ال�ضمال لل�ضناعات 
التعدينية(، وكلتاهما يف منطقتني نائيتني يف اململكة 

العربية ال�ضعودية.
غري  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  كبري  ب�ضكل  •��امل�ضاهمة 

النفطي للمملكة العربية ال�ضعودية.
تهيئة  يف  وامل�ضاعدة  النوعية،  العمل  فر�س  اآالف  •��توفري 

وتاأهيل قوى عاملة تعمل يف ال�ضناعات التعدينية 
اجلديدة على اململكة العربية ال�ضعودية.

وتقنية  كماً  كبري  مبا�ضر  اأجنبي  مايل  ا�ضتثمار  •��جلب 
متقدمة يف �ضناعات ُمتطورة.

•��امل�ضاهمة يف بناء مرافق البنية التحتية اجلديدة ملدينة 
راأ�س اخلري ال�ضناعية ولعدد من املناجم.

املبادرات  خالل  من  املحلية  املجتمعات  دعم  •��زيادة 
ال�ضحية والتعليمية. 

اإن معادن �صركة واعدة ملا حققت يف بناء م�صانع وخربات 

واأنظمة اإنتاج يف �صناعات تعدينية ُمتنوعة، وملا تقوم به من 

ُم�صاركة فاعلة وهادفة يف قيادة تطوير �صناعة التعدين يف 

اململكة، وملا ُت�صاهم به يف التطوير القت�صادي الجتماعي 

للمملكة العربية ال�صعودية. وكونها �صركة رائدة يف �صناعة 

التعدين، فاإن معادن ملتزمة بتطبيق مبادئ ال�صتدامة يف 

كافة اأعمالها، وهو ما يعني اللتزام بالت�صرف مب�صوؤولية 

كاملة جتاه جميع اأ�صحاب امل�صلحة: امل�صاهمني، العمالء، 

�صركاء الأعمال، املوظفني، املجتمعات التي تعمل فيها، 

ف�صاًل عن البيئة التي حتت�صن اأعمال معادن.

 معادن تعطي للموارد املعدنية

ال�ضعودية قيمة م�ضافة

املقدمة 
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الروؤية

اأن تكون �صركة تعدين على م�صتوى عاملي

الر�صالة

ريادة التنمية الفعالة لقطاع التعدين كركيزة 

ثالثة لل�صناعة ال�صعودية من خالل اعتماد اأف�صل 

املمار�صات العاملية وذلك لتعظيم قيمة الرثوات 

املعدنية لأ�صحاب امل�صالح

النزاهة
ال�صدق والنزاهة وتطبيق اأعلى املعايري الأخالقية يف 

عالقاتنا مع جميع اأ�صحاب امل�صلحة.

العناية
العناية والإن�صاف امل�صتدامان ملوظفينا وللبيئة 

وللمجتمعات التي نعمل بها.

امللكية
حتمل امل�صوؤولية وامللكية الفردية لتحقيق نتائج عالية 

اجلودة لأهدافنا امل�صرتكة.

العمل اجلماعي
التوا�صل والتعاون على كافة م�صتويات ال�صركة، ومع 

�صركائنا لتحقيق النجاح.

القيم اجلوهرية

من نحنالتقرير ال�صنوي 2015
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%50.1

%43.5

%6.4

اإجمايل الإيرادات با�صتثناء اأرباح �صركة معادن للبنية التحتية

*العائد مل�صاهمي ال�صركة الأم

الفو�صفات واملعادن ال�صناعية

الألومنيوم

املعادن الثمينة ومعادن الأ�صا�س

االأداء عام 2015

م�ضاهمة وحدات االأعمال اال�ضرتاتيجية
يف العائدات

املوجودات 
 89.38

مليار ريال

املبيعات
 10.96 

مليار ريال

�ضايف الدخل*
 605

مليون ريال

من نحنالتقرير ال�صنوي 2015
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اإيرادات عام 2015م

االإنتاج واملبيعات

4.763 الألومنيوم   %43.5  

4.543 ثنائي فو�صفات الأمونيوم   %41.5  

762 الأمونيا   %7.0  

705 الذهب   %6.4  

  184 املعادن ال�صناعية   %1.6  

اإجمايل الإيرادات با�صتثناء اأرباح �صركة معادن للبنية التحتية

 10.956
مليون ريال

التغيري %2014م2015ماالإنتاج )باآالف االأطنان(

2.6562.30115ثنائي فو�ضفات االأمونيوم )اآالف مرت طني(

)6(1.0681.135االأمونيا )اآالف مرت طني(

)21(9541.205املعادن ال�ضناعية )اآالف مرت طني(

83966826االألومنيوم )اآالف مرت طني(

163.618153.9846الذهب )اأوقية(

التغيري %2014م2015ماملبيعات )باآالف االأطنان(

2.6342.38410ثنائي فو�ضفات االأمونيوم )اآالف مرت طني(

)30(461660االأمونيا )اآالف مرت طني(

)1.8(1.0611.081املعادن ال�ضناعية )اآالف مرت طني(

68153129االألومنيوم )اآالف مرت طني(

164.937151.5819الذهب )اأوقية(

من نحنالتقرير ال�صنوي 2015
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مالحظة: تاأ�ص�صت �صركة معادن يف عام 1997م، لت�صغيل واإدارة مناجم الذهب حتت اإ�صراف وزارة البرتول 

والرثوة املعدنية. �صركة معادن بداأت تنويع حمفظة املنتجات يف عام 2007م. ويف عام 2008م، طرحت اأ�صهم 

معادن لالكتتاب العام.

م�ضرية معادن

معادن  �صركة  •�تاأ�صي�س 
للفو�صفات، بال�صراكة مع 

ال�صركة ال�صعودية لل�صناعات 

الأ�صا�صية )�صابك(

للبنية  معادن  �صركة  •�تاأ�صي�س 
التحتية ك�صركة تابعة مملوكة 

ملكية كاملة لتوفري اخلدمات 

ال�صكنية وذات ال�صلة 

للموظفني يف مدينة راأ�س 

اخلري ال�صناعية

يف  معادن  �صركة  •�اإدراج 
ال�صعودية"  الأ�صهم  "�صوق 

بعد اكتتاب ناجح لـ 50% من 

الأ�صهم

ملنجم  التجاري  الإنتاج  •�بدء 
الذهب الأمار

2008

مع  اتفاقية  توقع  •�معادن 
املوؤ�ص�صة العامة لتحلية املياه 

املاحلة وال�صركة ال�صعودية 

للكهرباء لإن�صاء حمطة 

م�صرتكة لتوليد الكهرباء واإنتاج 

املياه

2009

اجلالميد  حزم  منجم  •�و�صل 
مب�صانع مدينة راأ�س اخلري 

ب�صكة حديدية

التجريبي  الت�صغيلي  •�الإنتاج 
لالأمونيا يف مدينة راأ�س اخلري 

ال�صناعية

معادن  �صركة  •�تاأ�صي�س 
لالأملنيوم، �صركة معادن 

للدرفلة، بال�صراكة مع �صركة 

األكوا الأمريكية

2010

معادن  �صركة  •�تاأ�صي�س 
وال�صحراء للبرتوكيماويات 

)�صامابكو(، بال�صراكة 

مع �صركة ال�صحراء 

للبرتوكيماويات

•�تاأ�صي�س �صركة معادن 
لالأملنيوم، بال�صراكة مع �صركة 

األكوا الأمريكية

معادن  اإدارة  جمل�س  •�موافقة 
على اإن�صاء خط اأنابيب لنقل 

املياه املعاجلة من الطائف اإىل 

مناجم الذهب اجلديدة

من  �صحنة  اأول  •�ت�صدير 
م�صنع الأمونيا يف مدينة راأ�س 

اخلري ال�صناعية

2011

اإن�صاء  يقر  الوزراء  •�جمل�س 
مدينة وعد ال�صمال لل�صناعات 

التعدينية

الفو�صفات  معادن  •��صركة 
تبداأ اإنتاج ثنائي فو�صفات 

الأمونيوم

2012

•��صركة معادن توقع عقدًا لبناء 
منجم الدويحي للذهب

2013

معادن  مال  راأ�س  •�زيادة 
بطرح اأ�صهم حقوق اأولوية 

بقيمة 5.6 مليار ريال

•�تاأ�صي�س �صركة معادن وعد 
ال�صمال للفو�صفات، بال�صراكة مع 

�صركتي )موزاييك( و)�صابك(

متويل  ت�صهيالت  •�توقيع 
18.9 مليار ريال لتمويل 

م�صاريع �صركة معادن وعد 

ال�صمال للفو�صفات

مبنجم  التجاري  الإنتاج  •�بدء 
ال�صوق

باريك  معادن  �صركة  •�تاأ�صي�س 
للنحا�س 

لالألومنيوم  التجاري  •�الإنتاج 
من امل�صهر

ال�صعودية  ال�صركة  •�قطارات 
للخطوط احلديدية )�صار( 

تنقل اأول �صحنة من 

البوك�صايت من منجم البعيثة 

يف الق�صيم اإىل مدينة راأ�س 

اخلري ال�صناعية

2014

تبداأ  للدرفلة  معادن  •��صركة 
الإنتاج الت�صغيلي التجريبي

اأنابيب  خط  مد  من  •�النتهاء 
طوله 430 كم لنقل املياه 

املعاجلة من الطائف اإىل 

منجم الدويحي للذهب

من  الأوىل  الدفعة  •�تخريج 
طالب الدبلوم من املعهد 

ال�صعودي التقني للتعدين

الت�صغيلي  الإنتاج  •�بدء 
التجريبي يف منجم الدويحي 

للذهب 

2015

من نحنالتقرير ال�صنوي 2015
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االإجنازات

النمو ال�ضنوي

�ضايف الدخلاالإيراداتجمموع االأ�ضول

جائزة اأف�صل رئي�س تنفيذي لعام 2015م من 

جملة تريند�س )TRENDS( وكلية اإن�صياد 

لإدارة الأعمال

جائزة ال�صراكة من وزارة البرتول والرثوة 

املعدنية

جائزة �صفقة 2014م ال�صناعية لل�صرق الأو�صط 

و�صمال اأفريقيا من جملة م�صروع التمويل الدويل

جائزة اأف�صل حوكمة لل�صركات يف اململكة 

العربية ال�صعودية لعام 2014 م من جملة 

التمويل العاملي

�صركة معادن يف املرتبة 19 بني �صركات 

التعدين العاملية ح�صب �صركة براي�س 

ووترهاو�س كوبرز ا�صتنادًا اإىل القيمة 

ال�صوقية يف عام 2014م

اأف�صل �صركة �صعودية ا�صتثمرت يف املناطق 

الواعدة خالل ملتقى التنمية ال�صناعية 

يف املناطق الواعدة الذي نظمه �صندوق 

التنمية ال�صناعية ال�صعودي
2014

*العائد مل�صاهمي ال�صركة الأم

باملليون ريال باملليون ريال باملليون ريال

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

63
4

7061.5
14

 5.
57

6
 6.

04
7

10.
79

1
10.

95
6

29
.22

9
 34

.71
6

43.
57

3
 55

.14
1

 63
.95

1
 84

.5
41

89
.3

77

 39
0

)1
4(

 53
8

 1.
47

9
 1.

81
6

 1.
73

6
60

5

حققت معادن اأعلى ت�صنيف وفقًا للمعدلت 

العاملية يف تقرير اجلمعية الدولية 

للمراجعني الداخليني

جائزة )ال�صعفة( لل�صفافية 2015 يف جمال 

حوكمة ال�صركات وال�صفافية والنزاهة

من نحنالتقرير ال�صنوي 2015
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املهند�س عبداهلل بن �ضيف ال�ضيف

رئي�س جمل�س الإدارة 

املهند�س عبداهلل ال�صيف، مت 

تعيينه رئي�صًا ملجل�س الإدارة بتاريخ 

2008/10/25م.

عمل املهند�س ال�صيف لدى �صركة 

اأرامكو ال�صعودية من عام 1960م 

حتى عام 2007م. يحمل درجة 

البكالوريو�س يف هند�صة البرتول، 

وبداأ حياته العملية مهند�صًا 

للبرتول، وبعد ذلك توىل العديد 

من املنا�صب الإدارية يف جمال 

هند�صة عمليات البرتول والإنتاج 

يف عام 1982م ُعني نائبًا لرئي�س 

الإنتاج ل�صركة اأرامكو ال�صعودية، 

ثم تقلد عدة منا�صب منها نائب 

رئي�س الت�صنيع، نائب رئي�س 

التخطيط املوؤ�ص�صي، ونائب 

الرئي�س لت�صويق النفط اخلام 

واملبيعات. كما كان ع�صوًا يف 

جمل�س اإدارة �صركة اأرامكو بني 

1998 و2007م.

معايل االأ�ضتاذ حممد بن عبداهلل 
اخلرا�ضي

ع�صو غري تنفيذي

ُعني ع�صوًا يف جمل�س الإدارة 

بتاريخ 2008/10/25م. ويحمل 

درجة املاج�صتري يف املحا�صبة، وهو 

رئي�س جلنة املراجعة.

تبواأ اخلرا�صي عدة منا�صب يف 

املوؤ�ص�صة العامة للتقاعد منذ 

ان�صمامه يف عام 1991م، وي�صغل 

حاليًا من�صب حمافظ املوؤ�ص�صة 

العامة للتقاعد منذ عام 2000م.

قبل ان�صمامه اإىل موؤ�ص�صة 

التقاعد، �صغل عددًا من املنا�صب 

العليا يف ال�صندوق ال�صعودي 

للتنمية بني عام 1981 و1991م، 

كما كان ممثاًل للمملكة العربية 

ال�صعودية املناوب يف �صندوق 

الأوبك للتنمية الدولية من عام 

1991م حتى عام 2006م.

معايل االأ�ضتاذ �ضليمان بن عبد 
الرحمن القويز

ع�صو غري تنفيذي

ُعني ع�صوًا يف جمل�س الإدارة 

يف 2014/1/1م. وهو ع�صو يف 

اللجنة التنفيذية.

ُعني عام 2013م حمافظًا 

للموؤ�ص�صة العامة للتاأمينات 

الجتماعية.

يحمل درجة البكالوريو�س يف اإدارة 

الأعمال من جامعة بورتالند 

الأمريكية يف عام 1981م، وقبل 

تعيينه يف جمل�س الإدارة �صغل 

عددًا من املنا�صب البارزة يف 

ال�صناعة امل�صرفية يف اململكة، 

كما �صغل عدة منا�صب يف البنك 

ال�صعودي الأمريكي، وتوىل من�صب 

نائب الرئي�س التنفيذي لبنك 

الريا�س من عام 1991م حتى عام 

2012م.

املهند�س خالد بن حمد ال�ضناين

ع�صو غري تنفيذي 

ُعني ع�صوًا يف جمل�س الإدارة 

بتاريخ 2008/10/25م، وهو ع�صو 

يف جلنة املراجعة.

ي�صغل ال�صناين حاليًا من�صب مدير 

اإدارة اإمدادات الغاز وت�صعريه يف 

وزارة البرتول والرثوة املعدنية. 

نال درجة املاج�صتري يف اإدارة 

امل�صاريع الإن�صائية، ودرجة 

البكالوريو�س يف الهند�صة املدنية.

قبل ان�صمامه اإىل الوزارة يف عام 

2003م، تبواأ عددًا من املنا�صب 

العليا يف �صركة اأرامكو ال�صعودية 

للفرتة من عام 1992م اإىل 

عام 2003م، كما عمل مديرًا 

للدرا�صات يف وزارة احلر�س 

الوطني.

االأ�ضتاذ من�ضور بن �ضالح امليمان

ع�صو غري تنفيذي 

ُعني ع�صوًا يف جمل�س الإدارة 

بتاريخ 2008/10/25م. وهو ع�صو 

يف جلنة الرت�صيحات واملكافاآت.

تقلد امليمان عدة منا�صب يف 

مقر الأمانة العامة ل�صندوق 

ال�صتثمارات العامة، مبا يف ذلك 

الأمني العام، قبل اأن يتقاعد عام 

2012م.

يحمل درجة املاج�صتري يف 

املحا�صبة واإدارة الأعمال، وقبل 

تعيينه يف من�صب الأمني العام، 

�صغل من�صب وكيل الوزارة امل�صاعد 

ل�صوؤون املوازنة والتنظيم بوزارة 

املالية من عام 1993م حتى عام 

1998م، وي�صغل حاليًا من�صب 

رئي�س جمل�س الإدارة للبنك الأهلي 

ال�صعودي.

جمل�س الإدارة

1
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املهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل 
ال�ضقري

ع�صو م�صتقل

اأعيد تعيني املهند�س عبدالعزيز 

ال�صقري ع�صوًا م�صتقاًل يف 

2015/1/20م. 

كان ع�صوًا يف جمل�س الإدارة 

من تاريخ 2011/10/25م حتى 

2014/10/25م، وهو اأي�صًا ع�صو 

يف اللجنة التنفيذية. 

يحمل ال�صقري درجة املاج�صتري 

يف الهند�صة الكهربائية من جامعة 

كاليفورنيا، ودرجة البكالوريو�س 

هند�صة كهربائية واإلكرتونية من 

جامعة لندن.

�صغل �صابقًا من�صب رئي�س 

جمل�س الإدارة ل�صركة الت�صالت 

ال�صعودية، و�صغل �صابقًا من�صب 

الرئي�س التنفيذي لل�صركة 

ال�صعودية للكهرباء، والرئي�س 

التنفيذي ل�صركة الإلكرتونيات 

املتقدمة.

االأ�ضتاذ �ضلطان بن جمال �ضاويل

ع�صو غري تنفيذي

ُعني الأ�صتاذ �صلطان �صاويل ع�صوًا 

يف جمل�س الإدارة يف عام 2008م، 

وهو ع�صو يف اللجنة التنفيذية.

تقلد �صاويل عددًا من املنا�صب 

العليا يف وزارة البرتول والرثوة 

املعدنية، وي�صغل حاليًا من�صب 

وكيل وزارة البرتول والرثوة 

املعدنية، ويحمل درجة املاج�صتري 

يف علوم وجيولوجيا الأر�س والبيئة 

الرت�صبية خلام الفو�صفات، 

وي�صغل ع�صوية جمل�س اإدارات: 

ال�صندوق ال�صعودي ال�صناعي 

للتنمية، ال�صركة العربية للتعدين 

)الأردن(، �صركة ال�صناعات 

الكيميائية للفلور )تون�س(.

الدكتور زياد بن عبدالرحمن 
ال�ضديري

ع�صو م�صتقل

ُعني الدكتور زياد بن عبدالرحمن 

ال�صديري ع�صوًا يف جمل�س 

الإدارة يف 1997/10/19م، وهو 

اأي�صًا ع�صو يف جلنة الرت�صيحات 

واملكافاآت.

يحمل ال�صديري �صهادة الدكتوراة 

يف القانون، والبكالوريو�س يف 

العلوم ال�صيا�صية.

ي�صغل من�صب املدير العام لبيت 

اخلربة القانونية منذ 1988م، 

بالإ�صافة اإىل اإن�صاء �صركته 

اخلا�صة للمحاماة.

كان م�صت�صارًا قانونيًا يف مكتب 

معايل وزير الداخلية من عام 

1980م اإىل 1983م، وع�صوًا 

مبجل�س ال�صورى من عام 1993م 

اإىل عام 2005م، ورئي�صًا للفريق 

القانوين املكلف من الدولة لتقدمي 

الراأي للجهات احلكومية ب�صاأن 

دعاوى ق�صائية خارجية. وكان 

الدكتور ال�صديري �صريكًا يف 

�صركة ال�صديري وفهد القانونية 

لال�صت�صارات من عام 1985م اإىل 

عام 1989م.

املهند�س خالد بن �ضالح املديفر

الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني

ُعني املهند�س خالد املديفر 

ع�صوًا يف جمل�س الإدارة بتاريخ 

2011/10/25م، وهو ع�صو 

يف اللجنة التنفيذية وجلنة 

الرت�صيحات واملكافاآت. 

ان�صم املديفر اإىل معادن يف 

مار�س 2006م ب�صفته نائب 

الرئي�س لل�صوؤون ال�صناعية، وبعد 

ذلك، �صغل من�صب نائب الرئي�س 

للفو�صفات وتطوير الأعمال 

اجلديدة.

يحمل درجة املاج�صتري يف اإدارة 

الأعمال، ودرجة البكالوريو�س يف 

الهند�صة املدنية.

كان املديفر املدير العام ل�صركة 

اإ�صمنت الق�صيم من عام 

1993م اإىل 2006م، كما �صغل 

من�صب نائب الرئي�س ومدير عام 

ال�صوؤون املالية يف �صركة �صرق 

للبرتوكيماويات من عام 1987م 

حتى 1993م.
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املهند�س/ ماجد يو�ضف املُقال

نائب الرئي�س الأعلى للم�صروعات الهند�صية 

وامل�صرتيات

تخرج ماجد يو�صف املُقال من جامعة امللك 

فهد للبرتول واملعادن، وح�صل منها على 

بكالوريو�س العلوم يف الهند�صة الكيميائية، 

ثم ح�صل بعد ذلك على درجة املاج�صتري يف 

اإدارة الأعمال. 

واإىل جانب كونه من كبار نواب الرئي�س، فقد 

كان اأي�صًا نائبًا اأعلى للرئي�س مل�صروع وعد 

ال�صمال. وبداأ املُقال حياته املهنية كمهند�س 

ت�صغيلي يف م�صفاة راأ�س تنورة يف عام 

1985م، ثم اأ�صبح بعد ذلك مديرًا لق�صم 

التخطيط، وعمل رئي�صًا ل�صركة م�صفاة 

اأرامكو ال�صعودية �صل )SASREF( ما 

بني عامي 1998م و 2000م. وما بني عامي 

2001م و 2005م، تبواأ منا�صب اإدارية 

بارزة يف جمايل التكرير والتوزيع، واأ�صبح 

بعد ذلك نائبًا لرئي�س جمل�س اإدارة �صركة 

�صدارة للكيميائيات )Sadara( يف عام 

2009م، كما �صغل املُقال ع�صوية جمال�س 

اإدارات عدد من ال�صركات امل�صرتكة املحلية 

والعاملية.

خالد بن �ضامل الروي�س

النائب الأعلى للرئي�س لل�صوؤون املالية وتقنية 

املعلومات، املدير املايل

بداأ خالد الروي�س عمله لدى اإدارة مراقبة 

العمليات امل�صرفية يف موؤ�ص�صة النقد 

العربي ال�صعودي )�صاما( فور ح�صوله على 

بكالوريو�س املحا�صبة من جامعة امللك �صعود 

يف عام 1984م. ويف عام 1996م، انتقل 

اإىل ال�صركة ال�صعودية لل�صناعات الأ�صا�صية 

"�صابك"، حيث اأ�صبح مديرًا لل�صوؤون املالية، 
وكانت لديه فر�صة الإ�صراف على متويل كثري 

من امل�صروعات اجلديدة وم�صروعات التو�صع 

لدى ال�صركة، واأن يكون جزءًا من متويل 

عمليات ال�صتحواذ والتملك. 

وان�صم الروي�س اإىل معادن يف اأغ�صط�س 

2002م ليعمل اأمينًا للخزينة يف الإدارة 

املالية، ُثم ترقى لي�صغل من�صب املدير 

التنفيذي للتخطيط يف عام 2008م، واأ�صبح 

املدير املايل والنائب الأعلى للرئي�س لل�صوؤون 

املالية يف عام 2014م. 

الروي�س ع�صو معهد املحا�صبني الأمريكيني 

.)AICPA(

املهند�س/ خالد بن �ضالح املديفر

�صغل من�صب الرئي�س وكبري املدراء 

التنفيذيني منذ يناير من عام 2011م، 

وهو ع�صو يف اللجنة التنفيذية وجلنة 

الرت�صيحات واملكافاآت.

ان�صم اإىل معادن يف مار�س 2006م ب�صفته 

نائب الرئي�س لل�صوؤون ال�صناعية، وبعد 

ذلك، �صغل من�صب نائب الرئي�س للفو�صفات 

وتطوير الأعمال اجلديدة منذ اأكتوبر من 

عام 2007م وحتى دي�صمرب من عام 2010م.

املديفر حا�صل على درجة البكالوري�س 

يف الهند�صة املدنية عام 1984م، ودرجة 

املاج�صتري يف اإدارة الأعمال يف عام 1986م 

من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

قبل ان�صمامه ملعادن، كان املديفر مديرًا 

عامًا ل�صركة اإ�صمنت الق�صيم من عام 

1993م اىل عام 2006 م. وقبل ذلك نائبًا 

للرئي�س ومدير عام ال�صوؤون املالية يف �صركة 

�صرق للبرتوكيماويات.

املهند�س/ نبيل بن عبدالعزيز الفريح

النائب الأعلى للرئي�س للموارد الب�صرية 

وال�صتدامة

يتمتع الأ�صتاذ نبيل الفريح بثالثني عامًا من 

اخلربة يف جمالت اإدارة ال�صركات واإدارة 

امل�صروعات ال�صناعية والت�صويق. يحمل 

بكالوريو�س العلوم يف الهند�صة املدنية من 

جامعة امللك �صعود يف مدينة الريا�س. وبداأ 

الفريح حياته املهنية يف �صندوق التنمية 

.)SIDF( ال�صناعية ال�صعودي

ان�صم اإىل معادن يف عام 2005م، ليعمل 

مديرًا تنفيذيًا للموارد الب�صرية والأمن 

ال�صناعي، وع�صوًا يف الإدارة العليا، ثم 

انتقل اإىل �صركة اإ�صمنت الراجحي القاب�صة 

يف عام 2009م كنائب لرئي�س جمل�س الإدارة 

والع�صو املنتدب؛ ثم عاد الفريح اإىل معادن 

يف اأكتوبر عام 2011م ليعمل نائبًا للرئي�س 

لوحدة العمل ال�صرتاتيجية للذهب واملعادن 

الثمينة، حيث كان ُي�صرف على تو�صع 

حمفظتها. ويف عام 2014م، ُعنِينّ نائبًا اأعلى 

للرئي�س للموارد الب�صرية وال�صتدامة، كما 

ي�صغل من�صب رئي�س جمل�س اإدارة �صركة 

معادن للذهب ومعادن الأ�صا�س.

الإدارة العليا

ال�صف الأمامي من اليمني: خالد بن �صامل الروي�س، املهند�س نبيل بن عبدالعزيز الفريح، املهند�س خالد بن �صالح املديفر، املهند�س ماجد يو�صف املُقال، املهند�س خليل بن اإبراهيم الوطبان،

ال�صف العلوي من اليمني: كوبو�س موملان، برو�س كريك، املهند�س يحيى بن حممد ال�صنقيطي، املهند�س خالد العوهلي، �صتيفن بوديل، توما�س والبوول.



من نحنالتقرير ال�سنوي ٢٠١5

19

املهند�س/ خليل بن اإبراهيم الوطبان

نائب الرئي�س الأعلى لوحدة العمل 

ال�صرتاتيجية للفو�صفات واملعادن ال�صناعية 

قاد خليل الوطبان وحدة الفو�صفات واملعادن 

ال�صناعية منذ �صهر اأغ�صط�س 2013م، 

و�صغل �صابقًا من�صب رئي�س �صركة معادن 

للفو�صفات، حيث اأ�صرف على بداية ال�صركة 

لعملياتها التجارية وتنفيذ املمار�صات 

وال�صيا�صات الرئي�صية اخلا�صة بالإدارة.

ح�صل الوطبان على �صهادة البكالوريو�س يف 

الهند�صة امليكانيكية من جامعة الب�صرة يف 

العراق يف عام 1985م، و�صغل من�صب رئي�س 

جمل�س اإدارة املعهد ال�صعودي التقني للتعدين 

منذ اإن�صائه يف عام 2012م، ويرتاأ�س جمل�س 

اإدارة �صركة معادن للبنية التحتية، واللجان 

التنفيذية ل�صركة معادن لالأملنيوم و�صركة 

معادن وعد ال�صمال للفو�صفات.

اأ  وقبل ان�صمامه اإىل �صركة معادن، تبوَّ

الوطبان منا�صب قيادية يف �صركات �صعودية 

عدة، مثل ال�صركة العربية لالألياف ال�صناعية 

)ابن ر�صد( و�صركة الأ�صمدة العربية 

ال�صعودية )�صافكو(، وهما �صركتان تابعتان 

لل�صركة ال�صعودية لل�صناعات الأ�صا�صية 

)�صابك(، بالإ�صافة اىل �صركة مرافق 

الكهرباء واملياه باجلبيل وينبع )مرافق(.

كوبو�س موملان

الرئي�س التنفيذي للمراجعة الداخلية

ال�صيد/ كوبو�س موملان حما�صب قانون معتمد 

ويتمتع بخربة تزيد عن 37 عامًا، منها 29 

عامًا عمل خاللها �صريكًا ل�صركات عاملية 

متخ�ص�صة يف املحا�صبة والتدقيق. 

ان�صم موملان اإىل معادن يف يوليو من عام 

2010م، بعدما جنى ثروة كبرية من خربته، 

وعمل يف �صناعات التعدين والت�صنيع 

واخلدمات املالية و�صناعات ال�صكك احلديدية 

لدى منظمات حكومية و�صبه حكومية. 

ح�صل موملان على درجة املاج�صتري يف التجارة 

واملوؤهالت املهنية للمحا�صب املعتمد يف جنوب 

اإفريقيا، واأكمل موؤخرًا دورات للمديرين غري 

التنفيذيني امل�صتقلني يف كل من كلية اإن�صياد 

لإدارة الأعمال )INSEAD( ومعهد لندن 

للمديرين، ليكون مطلعًا ومواكبًا لأف�صل 

املمار�صات العاملية يف حوكمة وتوجيه ال�صركات.

يتمتع موملان مبا يزيد على خم�صة اأعوام من 

اخلربة كمدير غري تنفيذي م�صتقل لدى واحدة 

من اأف�صل ع�صر �صركات تعدين، ومن �صمن 

القائمة املتميزة لدى �صوق لندن لالأوراق املالية. 

كما ا�صطلع موملان مبهام املراجعة لدى 

�صركات كبرية متعددة اجلن�صيات، و�صارك 

يف التحول من املعايري املحا�صبية املحلية اإىل 

املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

�ضتيفن بوديل

رئي�س الإدارة القانونية

ان�صم بوديل اإىل معادن يف �صبتمرب 2013م؛ 

حيث يتمتع بخربة تزيد على ع�صرين عامًا 

يف املجال القانوين وقيادة الأعمال، وب�صكل 

رئي�صي يف قطاعي التعدين والطاقة. وقبل 

ان�صمامه اإىل معادن، كان بوديل نائبًا اأعلى 

للرئي�س، وم�صت�صارًا عامًا، واأمينًا عامًا 

 Sherritt( ل�صركة �صرييت اإنرتنا�صيونال

International Inc.(؛ وهي �صركة 
تعدين تتمتع باأ�صول عاملية كبرية. وفيما �صبق 

عمل لدى ال�صركة التابعة ل�صركة �صنرتكا 

بي اإل �صي ).Centrica plc( يف اأمريكا 

ال�صمالية، وهي �صركة الطاقة التي حتتل 

املركز الثالثني ح�صب موؤ�صر فوت�صي ومقره 

اململكة املتحدة، وكان �صريكًا يف واحدة من 

ال�صركات القانونية الرائدة يف كندا.

ح�صل بوديل على درجة املاج�صتري مع 

مرتبة ال�صرف يف القت�صاد من جامعة 

وي�صرتن اأونتاريو، وح�صل على درجة القانون 

من كلية اأو�صجود هول للحقوق مبقاطعة 

تورنتو الكندية. وهو ع�صو بجمعية �صمال 

كندا للقانون منذ عام 1995م، و�صنفته 

ليك�صبريت )LEXPERT( الأف�صل من 

بني اأف�صل اأربعني م�صت�صارًا لل�صركات يف 

كندا يف عام 2005م.

توما�س والبوول

نائب الرئي�س الأعلى لوحدة العمل 

ال�صرتاتيجية لالأملنيوم

ان�صم توما�س والبوول اإىل معادن يف 

عام 2014م كنائب لرئي�س وحدة العمل 

ال�صرتاتيجية لالأملنيوم. ويتمتع والبوول 

بخربة كبرية يف قطاع الألومنيوم العاملي 

تت�صمن 25 عامًا لدى �صركة األكان 

)Alcan(، و 9 اأعوام اأخرى يف �صركة 

نوفيلي�س )Novelis(، حيث تبواأ عددًا 

من املنا�صب القيادية الرئي�صية، مبا فيها 

رئي�س ملنتجات علب امل�صروبات والليثيوم 

واملنتجات املدهونة يف اأوروبا، ونائب لرئي�س 

وحدة عمل منتجات علب امل�صروبات الدولية، 

 Novelis( ورئي�س ومدير تنفيذي ل�صركة

 Novelis( ورئي�س ل�صركة ،)Asia
USA(، كما كان والبوول ع�صوًا مبجل�س 
اإدارة �صركة ماليزيا لالألومنيوم، وجمل�س 

اإدارة �صركة )Novelis Asia(، و�صركة 

)Alunorf( يف اأملانيا، والحتاد الأمريكي 

لالألومنيوم، ومعهد م�صنعي علب امل�صروبات 

الأمريكية.

حا�صل على درجة املاج�صتري من جامعة 

كاي�س وي�صرتن ري�صرف الأمريكية، وعلى 

درجة البكالوريو�س يف املحا�صبة واملالية من 

جامعة ولية نيويورك. 

برو�س كريك

نائب الرئي�س الأعلى لال�صتك�صاف

ال�صيد/ برو�س كريك اخت�صا�صي جيولوجي 

يتمتع مبا يناهز عن 40 عامًا من اخلربة.

ان�صم اإىل معادن يف دي�صمرب 2011م، 

وهو حا�صل على درجة بكالوريو�س العلوم 

يف اجليولوجيا، ودرجة البكالوريو�س يف 

القانون من جامعة كوينزلند الأ�صرتالية، 

وحا�صل اأي�صًا على درجة ماج�صتري العلوم 

التطبيقية يف جمال اجليولوجيا من جامعة 

نيو �صاوث ويلز يف اأ�صرتاليا، وهو زميل املعهد 

الأ�صرتايل الآ�صيوي للتعدين واملعادن.

قبل ان�صمامه اإىل معادن، ا�صطلع كريك 

باأدوار كبرية وبارزة يف التنقيب عن املعادن، 

وتقييم امل�صاريع، وجيولوجيا املناجم وتطوير 

الأعمال لدى �صركات موارد عاملية رائدة، 

من بينها �صركة بي. اإت�س. بي. بيليتون 

)BHP Billiton(، و�صركة ريو تينتو 

)Rio Tinto(. ويتمتع كذلك بخربة 

دولية كبرية، فقد عمل يف كل من اأ�صرتاليا، 

وفيجي، وبابوا غينيا اجلديدة، وبريو، 

والأرجنتني، والإكوادور، وت�صيلي، وكندا، 

والهند، و�صرياليون و�صلطنة ُعمان.

املهند�س/ خالد بن �ضليمان العوهلي

نائب الرئي�س لال�صرتاتيجية والتخطيط 

والتطوير

خالد العوهلي حا�صل على درجة املاج�صتري 

يف الهند�صة امليكانيكية مع مرتبة ال�صرف من 

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. 

ان�صم اإىل معادن يف �صبتمرب 2014م، ويتوىل 

الإ�صراف على اإعداد وتطبيق ا�صرتاتيجية 

معادن واخلطط الت�صغيلية املُنبثقة ِمنها وتُتبع 

م�صار ربحية معادن واأدائها و�صركاتها التابعة 

من خالل نظم ُمتابعة موؤ�صرات اأدائها، كما 

يلعب دورًا رئي�صيًا يف تعزيز �صبل التعاون مع 

الأجهزة احلكومية الرئي�صية. ويف الع�صرين 

عامًا التي �صبقت ان�صمامه معادن، تبواأ 

العوهلي منا�صب قيادية بارزة لدى القطاعني 

العام واخلا�س. و�صغل من�صب نائب 

رئي�س الربنامج الوطني لتطوير التجمعات 

ال�صناعية، وعمل يف اإدارة امل�صروعات 

لدى برنامج التوازن القت�صادي ال�صعودي، 

وم�صت�صارًا يف وزارة البرتول والرثوة املعدنية، 

كما كان رئي�صًا لربنامج التعاون ال�صناعي 

ال�صعودي الياباين، ونائبًا للرئي�س واملدير 

العام التنفيذي ال�صعودي ل�صركة �صي اأر اأي 

اإنرتنا�صيونال لال�صت�صارات.

املهند�س/ يحيى بن حممد ال�ضنقيطي

رئي�س �صركة معادن للذهب ومعادن 

الأ�صا�س/ نائب الرئي�س لوحدة العمل 

ال�صرتاتيجية للذهب ومعادن الأ�صا�س

ح�صل يحيى ال�صنقيطي على درجة 

املاج�صتري يف الإدارة ال�صناعية والبيئية من 

جامعة ليدز باململكة املتحدة يف عام 1995م، 

بعد ح�صوله على بكالوريو�س العلوم يف 

هند�صة التعدين من جامعة امللك عبدالعزيز 

يف عام 1992م. واأ�صبح رئي�صًا ل�صركة معادن 

للذهب ومعادن الأ�صا�س يف عام 2011م 

بعد اأن عمل مديرًا عامًا لإدارة الت�صغيل، 

حيث توىل الإ�صراف على عمليات التعدين 

واملناجم، كما عمل مديرًا ملنجم مهد الذهب 

ومدير تعدين مل�صروع معادن لالأملنيوم، 

وم�صروع تطوير منجم الدويحي للذهب. 

كما عمل رئي�صًا للجنة مراجعة القوى 

العاملة، وقائد فريق جلنة اإعادة الهيكلة 

التابعة ملعادن، ورئي�س جلنة الإ�صراف على 

الت�صرف يف الأ�صول، ويتوىل ع�صوية جمل�س 

اإدارة كل من �صركة معادن للفو�صفات واملعهد 

ال�صعودي التقني للتعدين.
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وي�صرين نيابة عن جمل�س الإدارة، اأن اأوؤكد لكم اأن معادن 

ت�صري بثقة لتحقيق اأهداف ا�صرتاتيجيتها التي ر�صمتها، 

والتي يتم حتديثها �صنويًا، ل�صمان مالءمتها لظروف 

الأ�صواق احلالية. وهذا الأمر دعانا يف معادن اإىل اإجراء 

تعديالت تنظيمية للتخفيف من اآثار املخاطر التي ُي�صببها 

انخفا�س اأ�صعار ال�صلع بالأ�صواق العاملية.

كما اأوؤكد على اأن �صركة معادن، وجمل�س اإدارتها، واإدارتها 

التنفيذية ومن�صوبيها، يعملون بكِل جٍد واحرتافية، على 

تخطي هذه الأزمة، بل وال�صتفادة منها يف تطوير الكفاءة 

الت�صغيلية وال�صيطرة على التكاليف، وزيادة احل�ص�س 

ال�صوقية، والعمل امل�صتمر لبناء منظومة تعدينية م�صتدامة، 

تعمل وفق معطيات جتارية واقت�صادية، وعلى م�صتوى عاملي 

يف الأداء والعمِل املوؤ�ص�صي.

وياأتي يف طليعة هذه التعديالت– املو�صحة ب�صكل تف�صيلي يف 

هذا التقرير– اأعمال دمج بع�س قطاعاتنا وما يحققه هذا 

الدمج من تكامل يف العمليات. وقد بداأت النتائج الإيجابية 

لنموذج اخلدمات امل�صرتكة، الذي مت تطبيقه موؤخرًا تظهر 

بالفعل متمثلة يف تر�صيد التكاليف، وحت�صني فعالية الأداء. 

كما اأنه �صيعزز تناف�صيتنا ومتيزنا الت�صغيلي وم�صتويات 

الفعالية لدينا؛ الأمر الذي �صُي�صهم يف حتقيق معدلت اأعلى 

من الأداء والربحية على مدار الأعوام املقبلة اإن �صاء اهلل.

وي�صتند جناح معادن اإىل توفر رخ�س ا�صتك�صاف املعادن، 

والبنى التحتية الالزمة، واملوارد الب�صرية، والأ�صول 

ذات القيمة وامل�صتوى العاملي، بالإ�صافة اإىل التزامها 

با�صرتاتيجية طويلة املدى. وهذه الأمور تظل هي العوامل 

الرئي�صة التي مُتكن معادن من اأن ُت�صبح واحدة من اأكرث 

تدفع حالة عدم ال�صتقرار التي تهيمن على الو�صع 

القت�صادي العاملي، وما �صهدته وت�صهده الأ�صواق من تذبذب 

وتراجع يف اأ�صعار ال�صلع واملنتجات يف الآونة الأخرية، 

نحو مزيد من احلذر يف تقييم اأو�صاع القت�صاد العاملي. 

وبالن�صبة ملعادن- باعتبارها اإحدى �صركات التعدين الكربى 

التي تزود الأ�صواق العاملية مبختلف اأنواع ال�صلع- فهذه 

الأو�صاع تركت بال �صك، اأثرها على الأداء املايل لل�صركة. 

وعلى الرغم من هذه التحديات، فاإن معادن ت�صاهم منذ 

تاأ�صي�صها بدور وا�صح يف تنويع قاعدة القت�صاد الوطني، 

ويف تعزيز ن�صبة القيمة امل�صافة يف املنتجات وال�صناعات 

ال�صعودية، كما ت�صاهم ب�صكل كبري يف التطور الجتماعي 

والقت�صادي يف اململكة عرب ما توفره من فر�س عمل 

مبا�صرة وغري مبا�صرة لأبناء اململكة، وما تقوم به من اأعمال 

تنمية م�صتدامة يف املجتمعات املحلية يف مناطق عملياتها. 

اإن خططنا واإجنازاتنا تتوافق وتتالءم مع الأهداف الوطنية 

للتنمية القت�صادية التي و�صعتها اململكة.

وقد قامت ال�صركة ملواجهة هذه التحديات، وعلى كافة 

الأ�صعدة، بالعمل على رفع كفاءتها الت�صغيلية، وتر�صيد 

امل�صاريف ما اأمكن، وقد اتخذت الدارة التنفيذية عددًا من 

املبادرات ال�صرتاتيجية يف الرت�صيد ورفع كفاءة الإنتاج.

القيمة امل�ضافة للم�ضاهمني

تعترب ا�صتثمارات معادن يف التعدين وال�صناعات التحويلية 

ا�صتثمارات طويلة املدى، بيد اأن اأ�صولها الفعالة واملتكاملة 

والعالية القيمة اأعطت مزيدًا من القيمة امل�صافة 

زت من حقوقهم؛ ودعمت موثوقية معادن   للم�صاهمني، وعزنّ

يف ال�صوق املالية ولدى املوؤ�ص�صات التمويلية.

واأود اأن اأوؤكد مل�صاهمينا اأن �صركة معادن اليوم– وبعد اإمتام 

كافة عنا�صر �صل�صلة املنظومة التعدينية املتكاملة  لقطاع 

الألومنيوم يف عام 2014م- تتمتع بو�صع قوي ميكنها من 

تعزيز القيمة وحتقيق الإيرادات الكبرية عندما ت�صتعيد 

اأ�صعار ال�صلع عافيتها. كما �صيكون و�صعنا اأكرث قوة عندما 

تبداأ م�صروعاتنا اجلديدة يف الإنتاج، مثل منجم الدويحي 

للذهب، ومنجم جبل �صايد للنحا�س، وكالهما يف مرحلة 

الت�صغيل التجريبي، وم�صروع وعد ال�صمال للفو�صفات، وهو 

قيد الإن�صاء.

تعزيز الفعالية

يجب األ نتوانى ونرتك للعوامل اخلارجية الق�صرية 

واملتو�صطة املدى الفر�صة لعرقلة روؤيتنا البعيدة املدى، لكننا 

ن�صتجيب لبيئة العمل اخلارجية.

قطاع التعدين م�ضتمر يف العطاء

رغم الأوقات ال�ضعبة

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
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امل�صروعات، ور�صملة ال�صوق، اإذ اإن هذه اجلوائز 

والت�صنيفات الذي ح�صلنا عليها ما هي اإل تقدير للعمل 

الدوؤوب لآلف املوظفني املخل�صني من من�صوبي معادن.

ال�ضتدامة واحلوكمة

اإن مكانة معادن ك�صركة تعدين عاملية �صت�صبح اأكرث قوة يف 

الأعوام القادمة؛ مع الزدياد املطرد حل�صة منتجاتنا املتنوعة 

يف الأ�صواق العاملية، والذي من �صاأنه اأن يرتك اأثرًا كبريًا 

واإيجابيًا على عائداتنا واأرباحنا. وك�صركة عاملية من املطلوب 

منا اأن نعمل مب�صوؤولية جتاه جميع اأ�صحاب امل�صالح. ولذلك 

نعمل على تعزيز التزامنا بال�صتدامة وحوكمة ال�صركة، 

وهما جمالن مهمان مي�صان جميع حماور اأعمالنا، بدءًا من 

التخطيط ال�صرتاتيجي، وو�صوًل اإىل الت�صويق واملبيعات.

والأهم يف هذا ال�صدد هو اأن املجل�س اعتمد يف عام 2015م 

مدونة قواعد ال�صلوك املهني اجلديدة التي و�صعتها معادن، 

والتي ُتعترب اأكرث تناغمًا مع املعايري واملمار�صات الدولية، وت�صع 

هذه املدونة اجلديدة الأ�صا�س لبناء ثقافة عمل قوية، وتعزيز 

ال�صلوك املهني الذي يعتمد يف اأ�صا�صه على القيم الأخالقية، 

ونحن نوؤمن باأن مدونة قواعد ال�صلوك خطوة مهمة لالأمام؛ 

نظرًا لأن معادن ت�صعى للو�صول اإىل اأق�صى درجات التميز.

وي�صعدين اأن اأنتهز هذه الفر�صة لأوؤكد على التزام جمل�س 

الإدارة بدعم الإدارة التنفيذية يف هذه املجالت احليوية.

ويت�صمن هذا التقرير ال�صنوي اإي�صاحًا ل�صركائنا عن 

امل�صاهمات يف التنمية الوطنية متعددة الأوجه التي 

تقدمها معادن، اإذ وفرت معادن وظائف مبا�صرة وغري 

مبا�صرة يف املناطق النائية حيث تقع مناجم معادن، 

واملدن ال�صناعية التي قمنا ونقوم ببنائها مثل راأ�س اخلري 

ووعد ال�صمال، وي�صكل نظام اإدارة املجتمعات الذي ُتطبقه 

معادن الأ�صا�س لعدد من برامج امل�صوؤولية الجتماعية، 

التي ت�صاهم يف التنمية امل�صتدامة للمناطق التي نعمل 

فيها، وازدهار جمتمعاتها املحلية. 

وختامًا اأود اأن اأ�صتغل هذه الفر�صة لأ�صكر م�صاهمينا 

على دعمهم املتوا�صل، واأنا على يقني باأنهم ي�صاركونني 

اإح�صا�صي بالفخر بف�صل ما حتقق من اإجنازات، تعزز من 

ثقتنا مب�صتقبل معادن.

عبداهلل بن �ضيف ال�ضيف
رئي�س جمل�س الإدارة

م�صنعي الألومنيوم والفو�صفات تناف�صية بالعامل، ونحن 

ملتزمون باحلفاظ على هذه امليزة التناف�صية من خالل 

�صمان اأن مواردنا لل�صناعات الأ�صا�صية، وال�صناعات 

التحويلية �صُتحافظ على جودتها، وحت�صني اأدائها.

الإجنازات

لدى معادن الكثري لتحتفل به مع نهاية عام 2015م؛ اإذ اإن 

هناك اإجنازات وا�صحة يف الأداء الت�صغيلي لكل قطاعات 

ال�صركة واأق�صامها، مبا يف ذلك قطاعا العمليات والت�صويق.

هذا الأاء الت�صغيلي املتميز خالل عام 2015م، جت�صد بتحقيق 

ال�صركة لأعلى كمية من الإنتاج يف تاريخها، ولعدد من القطاعات 

الرئي�صية، ومنها قطاع الفو�صفات والألومنيوم والذهب.

فاإذا كان مو�صوع الأ�صعار اأمرًا خارجيًا ل ن�صتطيع التحكم به، 

فاإن اأداءنا الت�صغيلي وقدرتنا على رفع كفاءة الإنتاج وزيادة 

الكميات املباعة هي نتيجة تفان يف العمل، وتنفيذ خلطط 

ومبادرات ا�صرتاتيجية وت�صغيلية، �صرنى اأثرها الكبري مع 

ا�صتعادة الأ�صعار عافيتها يف امل�صتقبل القريب اإن �صاء اهلل.

وبعد النجاح الذي حققته معادن يف تنويع حمفظة منتجاتها، 

ان�صب تركيز ال�صركة على املحافظة على قاعدة قوية من 

العمالء الدوليني، مما �صاعدنا على حتقيق اأهدافنا لت�صويق 

جميع املنتجات الرئي�صية.

فقد حققنا نتائج قيا�صية يف عام 2015م بالن�صبة ملنتجاتنا 

الرئي�صية يف جمالت الألومنيوم والفو�صفات، والذهب، غري 

اأن ما يوؤ�صف له اأن جناح معادن يف اإمتام كافة عنا�صر �صل�صلة 

التعدين ل�صناعة الألومنيوم "من املنجم اإىل ال�صوق"، والنجاح 

الت�صويقي الذي تال ذلك، قد تواكبا مع هبوط الأ�صعار يف 

الأ�صواق العاملية، لكننا على ثقة باأن ق�صة جناحنا يف اإجناز 

اأول �صل�صلة متكاملة يف �صناعة الألومنيوم يف املنطقة، �صُتحقق 

لنا اأرباحًا جمزية عندما يتعافى ال�صوق باإذن اهلل.

وينطبق هذا الأمر كذلك على منتجاتنا من الفو�صفات، فعند 

اكتمال م�صروع وعد ال�صمال، �صتكون �صركة معادن من امل�صنعني 

الثالثة الكبار لأ�صمدة ثنائي فو�صفات الأمونيوم يف العامل. كما �صهد 

عام  2015م، بدء عمليات الإنتاج التجريبي يف منجم الدويحي، 

والذي �صُيعزز اإنتاجنا من الذهب، وما هي اإل م�صاألة وقت حتى 

نح�صد الفوائد الإ�صافية من م�صروعاتنا اجلديدة اإن �صاء اهلل.

وتربز اإجنازات معادن من خالل عدد من اجلوائز 

والت�صنيفات التي منحت لها يف الأعوام الأخرية بف�صل 

التح�صينات التي حققتها يف حوكمة ال�صركات، ومتويل 

اأوؤكد مل�صاهمينا 

اأن �صركة معادن 

اليوم–  وبعد 

اإمتام كافة عنا�صر 

�صل�صلة القيمة 

امل�صافة واملتكاملة 

لقطاع الألومنيوم 

يف عام 2014م– 

تتمتع بو�صع قوي 

ميكنها من تعزيز 

القيمة وحتقيق 

الإيرادات الكبرية 

عندما ت�صتعيد 

اأ�صعار ال�صلع 

عافيتها.

اأ�ضعار الأ�ضهم والقيمة ال�ضوقية ملعادن
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ريال �صعودي. واأدت هذه النتائج اإىل حد ما اإىل تقلي�س وهج 

الإجنازات الرئي�صية يف عام 2015م، والتي ت�صمنت اأول �صنة 

كاملة من اإنتاج الألومنيوم، وفتح منافذ ناجحة لأ�صواق جديدة 

لالألومنيوم، والأ�صمدة الفو�صفاتية، وغريها من املنتجات.

ولقد ظلت �صركة معادن ملتزمة با�صرتاتيجيتها طويلة الأجل 

وخطة عملها، حيث اتخذنا الكثري من املبادرات الداخلية 

للم�صاعدة يف تخفيف التاأثري الكبري لنخفا�س اأ�صعار ال�صلع 

الأ�صا�صية عرب تنويع حمفظة منتجاتنا، وتعزيز قدرتنا 

التناف�صية، وحافظنا يف كل الأوقات على التزامنا ب�صالمة 

موظفينا وجمتمعاتنا والبيئة التي نعمل فيها، وقد حققنا 

تطورات مهمة يف الركائز الأربع ل�صرتاتيجيتنا املتمثلة يف التميز 

الت�صغيلي، وتطوير القدرات الت�صويقية، وال�صتك�صاف املكثف، 

وتطوير راأ�س املال الب�صري، مع موا�صلة تركيزنا على ال�صتدامة.

التميز الت�ضغيلي

ازداد تركيزنا ال�صرتاتيجي على التميز الت�صغيلي قوة 

يف عام 2015م، وقد نتج عن هذه الربامج نتائج واعدة 

ومبا�صرة حيث حققت مرافق التعدين وال�صناعات التحويلية 

لدينا اإنتاجًا اأعلى، وجمموعة منتجات اأكرث تنوعًا. كما 

اعتمدنا مفهوم اخلدمات امل�صرتكة الذي يهدف اإىل خف�س 

التكاليف بتكامل ودمج عدد من اخلدمات يف ال�صركة 

وال�صركات التابعة.

وقد طبقنا موؤخرًا، مفهوم اخلدمات امل�صرتكة بني املوارد 

الب�صرية، واملالية، وتقنية املعلومات والت�صالت، وامل�صرتيات 

وال�صوؤون الإدارية. وقد حققنا تقدمًا كبريًا ومهمًا يف تطبيق 

دمج هذه اخلدمات، وبداأ هذا الأمر يوؤتي ثماره فعليًا من 

خالل حت�صني الفعالية والأداء، وخف�س التكاليف، والتنظيم 

ت�صتكمل معادن م�صرية بناءها، موا�صلني رحلتنا التي 

انطلقت قبل نحو ثمان �صنوات، حتى باتت ال�صركة من بني 

اأكرب �صركات التعدين منوًا يف العامل، حققنا خاللها خطوات 

متقدمة يف بناء قطاع التعدين كركيزة ثالثة لل�صناعة 

ال�صعودية، وامل�صاهمة يف الناجت املحلي والتاأ�صي�س ل�صركة 

عمالقة مبقايي�س عاملية �صتكون لها انعكا�صاتها التنموية يف 

امل�صتقبل القريب باإذن اهلل.

يف ظل النخفا�صات الكبرية لأ�صعار ال�صلع العاملية، حققت 

�صركة معادن خالل عام 2015م جناحًا ت�صغيليًا غري 

م�صبوق، حيث متكنت ال�صركة من حتقيق م�صتوى جيد يف 

الإنتاج والإيرادات، يف وقت كانت الأ�صواق العاملية متر فيه 

متغريات وحتديات كثرية، تتمثنّل يف هبوط اأ�صعار ال�صلع 

ات التي اأحاطت بالقت�صاد العاملي. الأ�صا�صية واملتغرينّ

ومتكنت معادن من زيادة الإيرادات ب�صورة غري م�صبوقة نتيجة 

زيادة حجم املبيعات؛ حيث ركزنا على تعظيم ال�صتفادة من 

اأ�صولنا ذات املعايري العاملية. وبالإ�صافة اإىل ذلك، �صعينا بكل 

جدية اإىل خف�س التكاليف ملواجهة التحدي املتمثل يف انخفا�س 

اأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صية. وعلى الرغم من هذه اجلهود، فقد 

انخف�س �صايف الدخل يف هذا العام مقارنة بالعامل املا�صي، اإل 

اأن التقدم الذي اأحرزناه، والذي نوا�صل حتقيقه، يف حت�صني 

الأداء على امل�صتويات الت�صغيلية والتنظيمية، وتركيزنا على 

خف�س التكاليف والتحكم فيها، و�صعنا يف مكانة جيدة ملواجهة 

ظروف ال�صوق ال�صعبة، وال�صتفادة من ذلك عندما تتحول 

دورة اأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صية وت�صتقر الأ�صواق.

ومن خالل الهتمام الذي نوليه لتنفيذ ا�صرتاتيجيتنا 

والرتكيز على تطوير واإجناز �صل�صلة املنظومة التعدينية 

باأكملها داخل اململكة العربية ال�صعودية؛ جنحنا يف بناء 

قوة �صاعدة جديدة يف قطاع التعدين العاملي. وبف�صل النمو 

املتوا�صل والتنوع على مدار ثمانية اأعوام منذ طرح معادن 

لالكتتاب العام، متتلك ال�صركة اليوم اأ�صوًل مبعايري عاملية 

ت�صل اإىل 89.38 مليار ريال، وُتنتُج وُت�صوُق جمموعة متنوعة 

من املنتجات، ويعمل يف ال�صركة 7125 موظفًا.

وعلى الرغم من اأننا وا�صلنا زيادة اإنتاجنا يف م�صاريع 

الفو�صفات والألومنيوم، اإل اأن هذا النمو جابهته ظروف 

انخفا�س اأ�صعار ال�صلع، ل �صيما يف جمال الألومنيوم؛ بيد اأن 

هام�س اإيراداتنا ارتفع لي�صل اإىل 10.96 مليار ريال مقارنًة 

مببلغ 10.79 مليار ريال يف عام 2014م. وب�صفتنا �صركة تواجه 

�صغوطًا يف الت�صغيل؛ فقد عانى �صايف دخلنا نتيجة لذلك، اإذ 

انخف�س �صايف الدخل العائد مل�صاهمي ال�صركة الأم بن�صبة 

55% لي�صل اإىل 605 ماليني ريال �صعودي من 1.36 مليار 

الرتكيز على متيز اأدائنا الت�ضغيلي

ي�ضاعدنا على مواجهة التحديات

كلمة الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني
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معادن ظلت ملتزمة 

با�صرتاتيجيتها 

وخطة عملها 

طويلتي املدى. 

ففي عام 2015م، 

قمنا بتحديث 

ا�صرتاتيجيتنا 

للتاأكد من 

مالءمتها لو�صع 

انكما�س القت�صاد 

العاملي، واجتهنا 

اإىل القيام 

مببادرات داخلية 

للم�صاعدة يف 

تخفيف اأثر 

انخفا�س اأ�صعار 

ال�صلع ولتعزيز 

قدراتنا التناف�صية.

التوريدات؛ لتحقيق اأق�صى قدر من الرت�صيد، واأف�صل �صروط 

الدفع مع موردينا.

جناح يف الت�ضويق

بف�صل من اهلل ثم بف�صل اإمتام امل�صروعات الكربى والتو�صع 

يف الإنتاج وحمفظة منتجاتنا؛ اأ�صبح الت�صويق واملبيعات اأولوية 

ا�صرتاتيجية لدينا يف معادن. ومن منظور منحنى التكلفة 

العاملية؛ اأدى تنوع حمفظتنا وتكلفة الإنتاج التناف�صية مل�صانعنا 

ومرافقنا اإىل تعزيز و�صعنا احلايل والو�صول اإىل اأ�صواق 

جديدة؛ حيث عملت وحدات العمل ال�صرتاتيجية لدى معادن 

على تطبيق منهج يركز على احتياجات العمالء؛ لتعزيز 

ح�صتنا يف الأ�صواق العاملية من خالل منتجاتنا الرئي�صية.

وقد حققت �صركاتنا جناحات كبرية يف تو�صيع وتنويع 

قواعد عمالئها على م�صتوى العامل؛ حيث جنحنا يف تلبية 

الطلب على ثنائي فو�صفات الأمونيوم يف قارة اأ�صرتاليا 

واأمريكا الالتينية، بالإ�صافة اإىل �صبه القارة الهندية، كما 

حتقق جناٌح كبرٌي يف ت�صويق وبيع منتجاتنا من �صبائك 

الألومنيوم؛ كما حققنا جناحات مبكرة يف ت�صويق �صفائح 

علب امل�صروبات.  

ال�ضتك�ضاف

ُيعترب ال�صتك�صاف حمورًا رئي�صيًا بالن�صبة اإىل ا�صرتاتيجية 

معادن طويلة املدى؛ لتوفري املوارد املعدنية اجلديدة 

الالزمة ل�صتمرار تدفق جميع منتجاتنا؛ ففي عام 2015م، 

ا�صتثمرت معادن 116 مليون ريال يف عمليات ال�صتك�صاف يف 

املناطق غري امل�صتك�صفة، وتلك املحيطة مبناجمنا. وقد اأجنز 

ما يزيد على 158.000 مرت من كل اأنواع احلفر يف املناطق 

امل�صتهدفة التي مت حتديدها يف الدرا�صات امل�صحية الإقليمية 

اجليوفيزيائية واجليوكيميائية. كما وا�صلنا جهودنا الرامية 

اإىل اإجراء عمليات التقييم والأبحاث اجليولوجية لالأحزمة 

املعدنية املختلفة؛ وذلك لتحديد مناطق ال�صتك�صاف يف 

امل�صتقبل التي �صنتقدم بطلبات ترخي�س فيها.

راأ�س املال الب�ضري

ويف اإطار اجلهود املبذولة لبناء القوى الب�صرية بال�صركة، 

تركز معادن ب�صكل متزايد على احلفاظ على الكفاءات 

الوطنية املاهرة، وتعزيز قدراتها، وحتى، ونحن نركز على 

مبادرتنا الداخلية لتوحيد ودمج املوارد، �صوف نحافظ على 

الوظائف احلالية يف معادن، و�صندعم ال�صاب ال�صعودي 

املاهر والطموح اإىل احل�صول على وظائف يف قطاع التعدين. 

وقد كان تخريج الدفعة الأوىل من متدربي املعهد ال�صعودي 

التقني للتعدين يف عرعر مبثابة بداية جديدة لكل من معادن 

اجليد؛ ما �صاعد معادن على التخفيف من وطاأة الأو�صاع 

احلالية لل�صوق العاملية. 

وقد �صهدت اأعمالنا الرئي�صية اإجنازات مهمة جديدة يف عام 

2015م؛ اإذ اأثبت اإنتاجنا ومبيعاتنا القيا�صية من الألومنيوم 

والأ�صمدة الفو�صفاتية، اأن تركيز معادن على التميز 

الت�صغيلي ُيوؤتي ثماره؛ فبعد اإمتام كافة عنا�صر ال�صل�صلة 

التعدينية املرتبطة بالألومنيوم "من املنجم اإىل املعدن" يف 

عام 2014م، �صهد العام املا�صي قيام معادن لالألومنيوم 

ببدء الت�صغيل التجريبي يف منجم البعيثة وامل�صفاة، وتعزيز 

الأداء املت�صاعد للم�صهر، وبداأ م�صنع الدرفلة يف اإنتاج 

علب امل�صروبات، والبدء يف الت�صغيل التجريبي مل�صنع درفلة 

ال�صفائح الداعمة ل�صناعة هياكل ال�صيارات، كما قمنا 

بت�صجيل عالمتنا التجارية العاملية "يلمع" )Yalma(  يف 

بور�صة لندن للمعادن.

وقد حققنا اإ�صافًة اإىل ذلك، اإنتاجًا اأعلى يف ثنائي فو�صفات 

الأمونيوم، وقمنا بزيادة �صعة التخزين لدينا من خالل بناء 

م�صتودع جديد للمنتجات احلبيبية، كما اأن العمل يف مدينة 

وعد ال�صمال، ثاين من�صاآتنا العاملية لإنتاج الأ�صمدة ي�صري 

على الطريق ال�صحيح لبدء العمل على مراحل على مدار 

العامني 2016 و2017م. 

وبالن�صبة اإىل الذهب ومعادن الأ�صا�س، �صهد العام بدء 

الت�صغيل التجريبي يف م�صروعني جديدين هما: منجم 

الدويحي للذهب، ومنجم جبل �صايد للنحا�س. و�صيكون 

ملنجم الدويحي للذهب، وهو اأكرب منجم ذهب لدينا على 

الإطالق، دور كبري يف اإحداث زيادة كبرية يف اإنتاج الذهب 

يف معادن بداية من العام 2016م. كما بداأت �صركة معادن 

باريك للنحا�س يف �صهر دي�صمرب 2015م �صحن مركزات 

النحا�س من اإنتاج املنجم.

واإ�صافة اإىل التميز الت�صغيلي، فقد ركزنا اأي�صًا على كفاءة 

راأ�س املال طوال عام 2015م، واأعدنا تقييم ا�صرتاتيجية 

راأ�س املال لدينا؛ من اأجل �صمان فعالية تعاملنا مع 

التزاماتنا اخلا�صة بالديون، وزيادة تركيزنا على توفري 

ال�صيولة النقدية الالزمة، وتوظيفها بفاعلية يف كل اأق�صام 

ال�صركة، كما �صددنا على اللتزام مبعايري ال�صتثمار اخلا�صة 

بنا ب�صكل ي�صمن عدم ح�صول اأي م�صاريع على متويل �صوى 

تلك التي حتقق اأعلى معدل لعوائد الدخل، بل وتتجاوزه.

وقد زاد الرتكيز على تعزيز م�صتوى واإدارة ال�صيولة النقدية، 

وح�صن اإدارة راأ�س املال العامل لتعزيز تدفقاتنا النقدية، 

وقامت اإدارة امل�صرتيات لدينا باإعادة النظر يف كل عقود 
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�صعينا اإىل تنظيم اأدائنا يف اإطار م�صوؤوليتنا الجتماعية من 

خالل نظام اإدارة املجتمعات؛ الأمر الذي يجعل ا�صتثماراتنا 

ذات معنى وفاعلية اأكرب. ويف عام 2015م، اأن�صاأنا اللجنة 

العليا للمبادرات املجتمعية، وت�صم �صتة اأع�صاء من الإدارة 

التنفيذية. و�صتعمل هذه اللجنة- باإذن اهلل-على �صمان 

حتقيق مبادرات معادن للتاأثري اليجابي املن�صود يف 

املجتمعات التي نعمل فيها، وحتافظ يف الوقت ذاته على 

التوازن بني مقت�صيات م�صوؤوليتها الجتماعية، وم�صالح 

اأعمالها التجارية والحتياجات املتطورة لأ�صحاب امل�صلحة. 

التطلعات امل�ضتقبلية

بالرغم من انخفا�س الأرباح وتراجع العائدات كنتيجة 

طبيعية مبا�صرة لنخفا�س اأ�صعار ال�صلع يف الأ�صواق 

العاملية، متكننا يف عام 2015م من حتقيق اأهداف مرحلية 

هامة واملحافظة على م�صتويات عالية يف الأداء والإنتاجية 

بف�صل مواردنا التعدينية الأ�صا�صية ومتيز اأداءنا الت�صغيلي 

والعملي، ما اأكد على مكانتنا ك�صركة تعدين رائدة يف 

ت�صجيل اأداء اإيجابي على امل�صتويات الت�صغيلية والتنظيمية 

و�صط التحديات التي �صهدها العام املايل 2015م. اإن هذه 

النتائج لن تقلل من القيمة ال�صرتاتيجية التي اكت�صبناها 

خالل العام املا�صي، ل�صيما بعد اإ�صافة الألومنيوم ملحفظة 

منتجاتنا، والنجاح الذي حققناه يف فتح اأ�صوق جديدة 

لالألومنيوم والأ�صمدة الفو�صفاتية ومنتجاتنا الأخرى.

وبعد اأن طوينا �صفحة �صنة مليئة بالتحديات وحماطة 

بال�صعوبات، فاإن تركيزنا من�صب على امل�صتقبل بالتوازي مع 

طموحاتنا وتطلعاتنا العاملية حيث اإن الو�صع احلايل لل�صوق، 

والنتائج املالية لعام 2015م لن ُتغري الروؤية ال�صرتاتيجية 

ملعادن لت�صبح �صركة تعدين عاملية امل�صتوى.

اإننا حاليًا يف اإحدى دورات الرتاجع القت�صادي، وتتطلب 

مثل هذه البيئة اإدارة واعية واتخاذ قرارات �صعبة. وين�صب 

تركيز فريق اإدارة معادن بالكامل على العبور بال�صركة اإىل 

جتاوز هذه الأوقات ال�صعبة، فهدفنا هو حماية وتعزيز 

حقوق امل�صاهمني، واأن نقدم موؤ�ص�صة تعدين فاعلة ومربحة، 

ومنتجات تعدينية ذات م�صتوى عاملي ميكنها من اأن تزدهر 

خالل اأي طور من مراحل هذه الدورة، واأنا على يقني باأن 

التطوير الذي ننتهجه يف طريقة اإدارتنا لأعمالنا، �صيحقق 

ميزة تناف�صية طويلة املدى لل�صركة، كما �صيعزز الأداء 

والربحية، وال�صتدامة يف م�صريتنا.

�صنوا�صل الرتكيز على اإدارة التكاليف، وزيادة التدفقات 

النقدية من خالل حت�صني الإنتاجية، وحت�صني راأ�س املال 

الب�صري، وو�صع نهج من�صبط للنفقات الراأ�صمالية. 

و�صت�صاهم التعديالت الت�صغيلية يف تعزيز تناف�صية ال�صركة، 

واأدائها وربحيتها وا�صتدامتها على املدى الطويل باإذن اهلل.

خالد بن �ضالح املديفر
الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني

وقطاع التعدين يف اململكة؛ حيث �صي�صمن وجود هذا املعهد 

التدفق امل�صتمر للخريجني ال�صعوديني املوؤهلني لاللتحاق 

ب�صوق العمل بعد تزويدهم باملهارات املطلوبة ل�صناعات 

التعدين، وال�صناعات التحويلية. وقد اأ�صبح املعهد ال�صعودي 

التقني للتعدين واقعًا ملمو�صًا بف�صل ال�صراكة بني معادن 

واملوؤ�ص�صة العامة للتدريب التقني واملهني، اجلهة احلكومية 

الرائدة يف التعليم الفني باململكة العربية ال�صعودية، ويعول 

على املعهد يف توفري الكوادر الوطنية املوؤهلة واملدربة لقطاع 

التعدين، بعدما عانى على مر ال�صنني املا�صية من ندرة 

الكفاءات الب�صرية املوؤهلة.

وتظل العناية مبوظفينا من بني اأهم اأولوياتنا؛ فال ميكن 

ملعادن اأن حتقق ر�صالتها وروؤيتها دون دعم والتزام اأبنائها، 

ون�صعى دائمًا اإىل اأن يتمتع موظفونا املجتهدون واملثابرون 

بفر�ٍس ممتازة للتقدم والرتقي يف حياتهم املهنية.

ال�ضتدامة

ُندرك اأن جناح معادن على املدى الطويل ك�صركة عاملية 

يعتمد على قدرتنا يف تبني برامج ونظم داخلية قوية تلتزم 

حوكمة ال�صركة واإدارة املخاطر، وتراعي نظم البيئة وال�صحة 

وال�صالمة، والأخالقيات املهنية، وامل�صوؤولية الجتماعية.

ولقد اتخذنا مبادرات عديدة يف هذه املجالت، وحققنا تقدمًا 

جيدًا يف تنفيذ برامج منوعة، وحتقيق الأهداف املرجوة.

ويعمل جمل�س اإدارة ال�صركة واإدارتها التنفيذية معًا لتعزيز 

حوكمة ال�صركات. وقد اأثمر تركيز معادن على تر�صيخ 

الأخالقيات املهنية يف و�صع مدونة قواعد �صلوك جديدة، 

وقمنا باإطالق حملة م�صتمرة جلعل املدونة مرجعية اأ�صا�صية 

جلميع اأعمالنا يف ال�صركة، كما حققنا تقدمًا جيدًا يف البيئة 

وال�صحة وال�صالمة، وو�صعنا اأهدافًا وا�صحًة لتحقيقها على 

مدار ال�صنوات املقبلة.

اإن ا�صطالع معادن بريادة قطاع التعدين- الركيزة الثالثة 

لل�صناعات ال�صعودية- يتيح لنا تقدمي م�صاهمات مهمة 

على �صعيدي التنمية الجتماعية والقت�صادية للمملكة، 

ولكون عمليات التعدين تتم يف مناطق نائية من اململكة؛ فقد 

جنحت �صناعاتنا يف توفري اآلف الفر�س الوظيفية املبا�صرة 

وغري املبا�صرة يف تلك املناطق. وبذلك ت�صهم معادن بدورها 

يف التنمية امل�صتدامة لتلك املناطق النائية، ويف توفري فر�س 

عمل للمجتمعات املحلية، وحتقيق الرفاهية فيها. 

تقع �صناعاتنا يف مدن جديدة، ومدن �صناعية مت بناوؤها 

لأهداف حمددة يف كل من راأ�س اخلري ووعد ال�صمال، 

وتعمل معادن عن كثب مع �صركائها يف القطاعني احلكومي 

واخلا�س لبناء هذه املدن، وكانت نتيجة ذلك اأن اأ�صبحت 

مدينة راأ�س اخلري ال�صناعية مركزًا منوذجيًا ل�صناعة 

التعدين يف اململكة، يف حني اأن مدينة وعد ال�صمال يف مرحلة 

متقدمة من التطوير والإن�صاء.

عملت معادن ل�صنوات طويلة مع املجتمعات املحلية املوجودة 

بالقرب من مناجمنا ومواقع اأعمالنا. ويف الأعوام الأخرية 

اأنا على يقني باأن 

التطوير الذي 

جُنريه على طريقة 

اإدارتنا لأعمالنا، 

�صيحقق ميزة 

تناف�صية طويلة 

املدى لل�صركة، 

كما �صيعزز الأداء 

والربحية، ويحقق 

ال�صتدامة.



الف�صل الثاين 
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�صاهمت خطتنا طويلة االأمد، وما ُبني عليها من خطط عمل واأخرى تطويرية، يف تقدمي 

املزيد من القيمة امل�صافة مل�صاهمينا وتعزيز اأعمالنا، كما ا�صتمرت ا�صتثماراتنا يف دعم 

تطوير التنمية االقت�صادية واالجتماعية الوطنية.

جممع الألومنيوم مبدينة راأ�س اخلري ال�صناعية



ميناء راأ�س اخلري )ميني(

منجم ُبلغة للذهب
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على مدى ثمانية ع�صر عامًا خلت، اأي منذ تاأ�صي�س معادن، 

خ�ص�صنا ا�صتثمارات جتاوزت الـ 100 مليار ريال الإن�صاء 

وتوفري اأ�صول عالية اجلودة، تدوم طوياًل لتمثل االأ�صا�س 

ل�صناعة التعدين احلديثة يف اململكة. حيث بداأنا رحلتنا 

بعدد قليل من مناجم الذهب، ثم تو�صعنا يف تعدين 

الفو�صفات واملعادن ال�صناعية، واالألومنيوم، وموؤخرًا 

النحا�س.

وبالن�صبة اإىل م�صتثمرينا، فاإن القيمة احلقيقية 

ال�صتثماراتهم تكمن يف:

الإنتاج. تكلفة  يف  • التناف�صية 
منتجاتنا. حمفظة  يف  • التنوع 

العاملية. الأ�صواق  يف  املتزايد  • انت�صارنا 
املحلي. الب�صري  املال  راأ�س  • تطوير 

مربحة،  عالية  كفاءة  ذات  اأعمال  تقدمي  يف  •  النجاح 
وم�صتدامة.

ويفخر موظفونا واملجتمعات التي نعمل فيها بامل�صاهمة 

القيمة ملعادن يف �صوق العمل يف اململكة العربية ال�صعودية، 

وتطويرنا لالأعمال يف املناطق النائية.

منوذج عمل معادن
بعد درا�صة التجارب العاملية، املتميزة والناجحة وغريها، 

ات�صح اأن مـ�صتوى التنافـ�صية لل�صركات العاملية العاملة 

يف �صناعة التعدين يرتكز على مدى الربط التكاملي 

ل�صل�صلة القيمة التعدينية امل�صافة، من اال�صتك�صاف، مرورًا 

با�صتخال�س معادن م�صتهدفة، ثم معاجلتها بطـرق ومدخالت 

�صناعية تعدينية متخ�ص�صة، للو�صول اإىل املنتج النهائي، 

الذي تقوم بت�صميم موا�صفاته ح�صب متطلبات العمالء. 

وبالرغم من اأن تلك املنتجات ت�صبح �صـلعة تخ�صع ملتغريات 

العر�س والطلب يف االأ�صواق العاملية، اإال اأنه بوجود الرابط 

والتكامل بني اأجزاء �صل�صلة القيمة التعدينية امل�صافة مع 

متطلبات العمالء اأ�صبح تعزيز اقت�صاديات وطرق االإنتاج 

والت�صغيل والتطوير يف اأجزاء ال�صل�صلة اأمرًا عمليًا و�صريعًا، 

كونها جميعًا مرتابطة حتت مظلة �صركة واحدة، مما يزيد 

من كفاءة ال�صركات وتناف�صيتها العاملية وُيعزز موقفها 

املايل. 

لقد طرحت احلكومة مــعــادن لال�صتثمار العام واخلا�س 

بنموذج ا�صتثماري يرتكز اأ�صله على قيادة مــعــادن 

لال�صتثمار يف تطوير قطاع التعدين، من خالل تطبيق 

منوذج التنوع اال�صتثماري التعديني التكاُملي ل�صل�صلة القيمة 

التعدينية املُ�صافة، اأخذًا مبا اأنعم اهلل– عز وجل– به على 

اململكة من موارد تعدينية مبقايي�س وكميات ُتعد يف ح�صابات 

املخزون العاملي من تلك املوارد. وعلى اأ�صا�س ذلك مت هيكلة 

منوذج اأعمالنا من اأربعة عنا�صر اأ�صا�صية:

القيمة امل�صافة: ت�صيف �صناعاتنا قيمة اإىل املوارد 
الطبيعية؛ اإذ تلتزم بنهج اململكة الثابت يف التوجه نحو 

الت�صنيع.

احل�صول على املوارد: لدينا تراخي�س ا�صتك�صاف الأكرث 
، لتطوير �صناعات ت�صتخدم اخلامات التي 

2

من 47000 كم

ن�صتخرجها.

امتالك التقنية : منتلك التقنية املتقدمة الإقامة �صناعات 
جديدة، وت�صنيع منتجات عالية اجلودة.

ال�صراكات: نعمل على اإقامة م�صاريع م�صرتكة ملُ�صاندة معادن 
يف تطوير جماالت ومنتجات جديدة.

اال�سرتاتيجية والتحليل

تعزيز مكامن القوة.. لبناء م�ستقبل اأف�سل



اأعمال البناء يف م�صروع وعد ال�صمال  

للفو�صفات 
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ومن ال�صمات الرئي�صة لنموذج عملنا الرتكيز على التكامل، 

واحل�صول على �صل�صلة قيمة التعدين الكاملة. وت�صمل 

عملياتنا اأن�صطة التنقيب عن املوارد املعدنية وا�صتخراجها 

ومعاجلتها وحتويلها اإىل منتجات متنوعة، وت�صويقها عامليًا، 

وبيعها حمليًا. وتتم اإدارة اأعمالنا من خالل وحدات عمل 

ا�صرتاتيجية منظمة تنظيمًا جيدًا، وهي تقوم بالتن�صيق مع 

ال�صركات التابعة لنا؛ لتطبيق وتنفيذ خطط عمل معادن.

وقد واجهنا اأثناء بناء اأعمالنا الكثري من التحديات، منها 

ُبعد مواقعنا وخدماتنا االإمداد واملُ�صاندة للو�صول اإىل 

مواردنا املعدنية، وكذلك عدم وجود قوة عمل حملية موؤهلة 

وماهرة، ف�صاًل عن ال�صعوبات التي تواجه توظيف عمالة 

اأجنبية ذات خربة يف م�صتويات متعددة؛ للعمل يف املناطق 

النائية يف اململكة.

وعلى الرغم من اأننا ال نزال نواجه هذه التحديات، والتي 

هي بطبيعتها طويلة االأجل، اإال اأننا نعمل على تعزيز قدرتنا 

ملواجهتها. وحتظى احلاجة اإىل تطوير راأ�س املال الب�صري 

الالزم للحفاظ على قطاع التعدين وتو�صيعه، باأهمية خا�صة. 

وقد اأحرزنا تقدمًا معقواًل يف مواجهة هذا التحدي، عرب كل 

من برامج التدريب والتطوير الداخلية اخلا�صة بنا، وكذلك 

من خالل املعهد ال�صعودي التقني للتعدين الذي طّورناه مع 

منظمات تعليم وتدريب مهنية عاملية.

ال�صتجابة ل�صعف ال�صوق العاملية
يف زمن ي�صعى العامل اإىل حتقيق تنمية اقت�صادية و�صناعية 

م�صتدامة، واإنتاج زراعي اأكرث، ويتطلع اإىل حياة ع�صرية؛ 

فاإننا نعتقد اأن الطلب على منتجاتنا كمواد خام ومدخالت 

لقطاعات ال�صناعات التحويلية املتنوعة والزراعية 

�صيتنامى.

ومع ذلك، فاإن �صناعة التعدين؛ �صاأنها �صاأن معظم قطاعات 

ال�صلع االأ�صا�صية، معروفة بطبيعتها الدورية. فقد اأدى 

االنخفا�س امل�صتمر يف اأ�صعار ال�صلع االأ�صا�صية خالل عام 

2015م اإىل زيادة املخاوف من حدوث تباطوؤ على املدى 

الطويل. وال تزال ظروف االقت�صاد العاملي وانخفا�س الطلب 

الناجت عنها م�صتمرة، مما اأدى اإىل زيادة العر�س، الذي 

عمل بدوره على كبح انتعا�س االأ�صعار وا�صتقرارها.

حتديث ال�صرتاتيجية
يف هذه االأوقات ال�صعبة، تت�صرف معادن كما تت�صرف 

ال�صركات العاملية امل�صوؤولة؛ تعرتف بامل�صكالت، وحتلل 

الو�صع، وتتكيف مع البيئة اخلارجية املتغرية؛ ل�صمان 

ا�صتمرار جناح االأعمال. وتعد معادن منتجًا ملواد منخف�صة 

التكلفة ن�صبيًا، ولديها اإمكانية احل�صول على خامات ذات 

جودة عالية. ومع ذلك بحثنا عن �صبل واآليات لتعزيز كفاءتنا 

واأدائنا. وخالل عام 2015م، اأعدنا النظر يف ا�صرتاتيجية 

عام 2022م التي ت�صتند اإىل اأربع ركائز رئي�صة هي:

املال. لراأ�س  العايل  والأداء  الت�صغيلي  التميز  • حتقيق 
اأقوى. ومبيعات  ت�صويق  مهارات  • تعزيز 

النمو. فر�س  وتعزيز  والتنقيب  • ال�صتك�صاف 
الب�صري. املال  وراأ�س  القدرات  وبناء  • تعزيز 

وهذه الركائز االأربع مرتابطة ومتداخلة، وهي اأ�صا�صية 

الأعمال معادن، وتغطي جمموعة كاملة من �صل�صلة القيمة 

اخلا�صة بنا. واأثبتت عملية حتديث وتطوير اال�صرتاتيجية 

�صحة ا�صرتاتيجيتنا القائمة على هذه املرتكزات؛ حيث اأكدت 

على احلاجة اإىل تعظيم القيمة امل�صتخرجة من االأ�صول 

احلالية، وموا�صلة اال�صتثمار يف امل�صاريع املربحة. ومع ذلك، 

وا�صتجابة لالآثار ال�صلبية امل�صتمرة ل�صعف ال�صوق العاملية؛ 

اأطلقنا �صل�صلة من التدابري الرامية اإىل تعزيز االإنتاجية 

واالأداء؛ وبالتايل جتنب املخاطر التي تهدد اخلطة طويلة 

املدى. وتهدف هذه التدابري اإىل حتقيق اأربعة اأهداف هي:

من  الربحية  وتعزيز  التكاليف،  وخف�س  الإنتاج،  •  زيادة 
خالل م�صاعفة التدفقات النقدية، ودمج اخلدمات 

امل�صرتكة، وا�صتمرار حت�صني اأداء وكفاءة العمليات.
الديون،  هيكلة  اإعادة  خالل  من  املالية  املرونة  •  تعزيز 

واإ�صتمرار اللتزام ب�صيا�صة مالية من�صبطة.
التعدينية. املنتجات  حمفظة  • تنويع 

املدى  على  القائمة  امل�صاريع  منو  فر�س  •  متابعة 
الطويل، وخ�صو�صاً يف الفو�صفات والألومنيوم واملعادن 

الثمينة ومعادن الأ�صا�س.
ل�صمان  الب�صرية؛  القدرات  بناء  برامج  نطاق  •  تو�صيع 

اأننا نطور مواهب القيادة، ف�صاًل عن اكت�صاب خربة 
عاملية يف اإدارة املناجم.

اأثبتت عملية 

حتديث 

اال�صرتاتيجية 

�صحة ا�صرتاتيجيتنا 

القائمة على اأربعة 

مرتكزات؛ فقد 

اأكدت على احلاجة 

اإىل تعظيم القيمة 

امل�صتخرجة من 

االأ�صول احلالية، 

وموا�صلة اال�صتثمار 

يف امل�صاريع املربحة
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ومتثل التدابري التي مت تبنيها عند حتديث اال�صرتاتيجية 

لعام 2015 م تغيريًا يف الرتكيز على االأولويات ق�صرية 

املدى، ولي�س انحرافًا عن ا�صرتاتيجيتنا طويلة املدى. 

و�صعيًا منا للو�صول اإىل التميز الت�صغيلي؛ اأطلقنا برنامج 

معادن للتحول اال�صرتاتيجي »اإتقان« يف عام 2012م، وهو 

عبارة عن مبادرات الإحداث نقلة داخلية. وكان من املوؤمل اأن 

ي�صعى »اإتقان« اإىل حتقيق اأربعة اأهداف وا�صحة:

القدرات. • تطوير 
العمليات. • حت�صني 

الأداء. ثقافة  • تعزيز 
الأعمال. مبادرات  من  املردود  نيل  • تن�صيق 

وخالل عام 2015م، اأطلقنا- من خالل »اإتقان«- برامج 

حتويلية جديدة تركز على توحيد اخلدمات والوظائف 

امل�صرتكة واال�صتفادة منها. هدفنا هو حتقيق وفورات كبرية 

يف التكاليف عرب اإن�صاء منظومة عمل اأكرث كفاءًة واأقل عددًا 

وحجمًا، ت�صمن ا�صتمرار موا�صلة االأعمال يف �صركة معادن.

كما نوا�صل التعاون من خالل توحيد هياكل وظائف 

متنوعة مثل املعلومات واالت�صاالت، واملوارد الب�صرية، 

والتمويل، وامل�صرتيات، واخلدمات الطبية واالإدارية. كما 

ارتبطت مبادرات حتويلية مهمة اأخرى خالل العام باملوارد 

واالحتياطيات، واإدارة راأ�س املال الب�صري، ومنوذج ت�صغيل 

املناجم، والبيئة وال�صحة وال�صالمة. 

 

املوارد املعدنية

الطاقة

م�صانع على 

م�صتوى عاملي

بنية حتتية   

مميزة

املوقع 

اجلغرايف، 

الو�صول لالأ�صواق 

العاملية

روؤية 

وا�صرتاتيجية 

وخطة عمل طويلة 

االأجل

الرتكيز 

على احلوكمة   

الفعالة

االإنتاج بتكلفة 

مناف�صة

تطبيق 

اأف�صل 

للممار�صات 

االإدارية

املزايا التناف�صية

العمل املخربي يف منجم الدويحي للذهب 

)يف االأعلى(، تطوير مهارات القوى 

العاملة الوطنية يعد اإحدى م�صاهمات 

معادن يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية

امل�صاهمة يف الناجت املحلي االإجمايل

توفري فر�س عمل وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية

اأرباح مالية

ا�صتثمارات يف البنية التحتية

اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر وتوطني التقنية

تطوير املجتمعات املحلية

امل�ساهمة االجتماعية واالقت�سادية
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اجلمعية العامة ملعادن )ميني(، عمليات 

الت�صغيل يف منجم ال�صخيربات

نعمل على تعزيز 

منظومتنا وقدراتها 

لتحقيق التنمية 

والنمو واالأرباح

التحديات التي مت جتاوزها بنجاح 

اأ�سحاب امل�سلحة

• راأ�س املال الب�صري
• ال�صتك�صاف يف املناطق النائية

• معايري احلوكمة
• ال�صتدامة

• الدمج الداخلي للخدمات امل�صرتكة
• ت�صويق املنتجات

• حتديث الأدوات واملمار�صات الإدارية

عالوة على ذلك، اعتمدنا يف عام 2015م النظام االآيل 

اجلديد لقيا�س وُمتابعة اأداء معادن باعتباره اأف�صل االأنظمة 

اخلا�صة لر�صد االأداء واإعداد التقارير. ومن خالل هذا 

النظام، مت حتديد موؤ�صرات االأداء الرئي�صة ملعادن واإدارتها 

يف نظام مركزي.

توقعات امل�صتقبل
�صت�صاعد ا�صرتاتيجيتنا، جنبًا اإىل جنب مع املبادرات والربامج 

الناجتة عن ممار�صة حتديث اال�صرتاتيجية لعام 2015م، على 

�صمان بقاء �صركة معادن يف و�صع اأقوى بكثري ما ميكنها من 

حتقيق اال�صتفادة الكاملة من التح�صن املقبل لالأ�صواق.

كما اأن لدينا برامج للتميز الت�صغيلي مطبقة، و�صنوا�صل 

تنفيذ بع�س تلك الربامج يف عامي 2016م و2017م. ونعمل 

على تعزيز منظومتنا وقدراتها لتحقيق التنمية والنمو 

واالأرباح. ويف الوقت الذي نحول تركيزنا تدريجيًا من كوننا 

موؤ�ص�صني لل�صناعات اإىل منتجني وم�صوقني فاعلني ل�صلع 

متنوعة، و�صيوا�صل نهجنا اال�صرتاتيجي التكيف والتطور 

ملواجهة الظروف اخلارجية املتغرية.

و�صتتبواأ معادن مكانة جيدة يف امل�صتقبل، �صواًء باعتبارها 

عاماًل ُم�صاندًا من عوامل التطوير االقت�صادي االجتماعي يف 

اململكة، اأو باعتبارها �صركة ميكن اأن تلبي توقعات اأ�صحاب 

امل�صلحة ب�صكل فعال من حيث حتقيق االأرباح، واحلوكمة 

القوية، واالن�صباط املايل، واال�صتدامة يف العمليات.

امل�صاهمون

املوظفون

العمالء

ال�صركاء 

املجتمعات

امل�صرّعون

الدوائر احلكومية املحلية

املوؤ�ص�صات غري احلكومية واخلريية



الف�صل الثالث 

احلوكمة وااللتزام 

واملخاطر



اأ�صبح النهج الذي تتبعه معادن يف احلوكمة واملخاطر وااللتزام اأكرث متانة و�صمولية، 

وذلك بف�صل اهلل ثم التزامنا بالعمل وفق االإر�صادات التنظيمية املحلية ومعايري 

ال�صناعة الدولية اجلديدة والنا�صئة.

موظفو �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س يف منجم ُبلغة للذهب



جمل�س اإدارة معادن
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ي�صتند اإطار حوكمة ال�صركات لدى معادن اإىل اأحكام 

اللوائح التي ُت�صدرها هيئة ال�صوق املالية، ونظام ال�صركات، 

والنظام االأ�صا�صي ل�صركة معادن. ومن �صاأن روؤية معادن 

جلعلها يف م�صاف �صركات التعدين العاملية الكربى اأن 

تعزز العمل واجلهود الرامية اإىل تر�صيخ اأ�ص�س احلوكمة 

وااللتزام، واإدارة املخاطر لديها. 

ويتمتع جمل�س اإدارة معادن وفق هذا االإطار، بال�صالحية 

وامل�صوؤولية عن و�صع نظام فّعال للحوكمة وااللتزام، واإدارة 

املخاطر. ومن االأمور املتممة لذلك، اجلهود ال�صاملة الإدارة 

املخاطر وتدابري الرقابة الداخلية الهادفة اإىل حماية حقوق 

امل�صاهمني واأ�صحاب امل�صلحة االآخرين.

وترتكز حوكمة ال�صركات لدى معادن من مكونني اأ�صا�صيني: 

ال�سرتاتيجي • التوجيه 
• الرقابة

يحدد التوجيه اال�صرتاتيجي ملعادن منوذج العمل، واأهداف 

العمل، ومنهجية اإدارة املخاطر )مبا يف ذلك م�صتوى الرغبة 

يف املخاطرة( والرقابة على �صلوكيات العمل، يف حني تتمثل 

االأهداف الرئي�صية للرقابة يف اإدارة املخاطر واأن�صطة 

التاأمني الداخلية واخلارجية.

وفيما يلي اأهم املبادئ واملكونات الت�صغيلية حلوكمة 

ال�صركات لدى معادن:

على  جيداً  اطالعاً  مطلعني  امل�سلحة  اأ�سحاب  •  اإبقاء 
اأعمال معادن من خالل تزويدهم باملعلومات الدقيقة 

واملنا�سبة يف حينها.
م�سالح  وحماية  بتمثيل  ويلتزم  فّعال،  اإدارة  •  جمل�س 

اأ�سحاب امل�سلحة.
املدراء  وكبري  الرئي�س  بقيادة  تنفيذية  •  اإدارة 

التنفيذيني، ت�سمن اجلدية يف اأداء ال�سركة لتحقيق 
الأهداف والغايات امل�سرتكة للجميع.

واإجراءات  قوية،  خماطر  اإدارة  تدابري  •  تنفيذ 
رقابية داخلية مل�ساعدة معادن على حتقيق اأهدافها 

ال�سرتاتيجية والت�سغيلية.
بها. املعمول  واللوائح  بالأنظمة  الكامل  •  اللتزام 

الهيكل التنظيمي ملعادن
ت�صم معادن اليوم ثالث �صركات تابعة مملوكة ملكية تامة 

لها و�صبع �صركات ذات ملكية م�صرتكة. )�صكل 1( يرتكز 

ن�صاط ال�صركات التابعة يف عمليات التعدين اأو الت�صنيع، 

عدا �صركة معادن للبنية التحتية، التي تعمل ك�صركة خدمات 

داخلية توؤمن متطلبات ال�صركات الت�صغيلية االأخرى.

اإطار احلوكمة
يتاألف اإطار احلوكمة وااللتزام واإدارة املخاطر لدى معادن 

من اأربعة اأجهزة رئي�صية هي:

• امل�ساهمون.
الفرعية. وجلانه  الإدارة  • جمل�س 

املدراء  وكبري  الرئي�س  بقيادة  تنفيذية  •  اإدارة 
التنفيذيني.

العليا. التنفيذية  • اللجنة 

تعزيز االلتزام

بتحقيق اأعلى امل�ستويات 



اإطار احلوكمة

�صيا�صة 

ال�صحة 

واالأمن والبيئة

النظام 

االأ�صا�صي

االإلتزام 

النظامي

قواعد ال�صلوك 

املهني

ميثاق 

جلنة 

الرت�صيحات 

واملكافاآت
ميثاق جلنة 

املراجعة

مبادئ 

ومكونات 

احلوكمة

ميثاق اللجنة 

التنفيذية

احلوكمة وااللتزام واملخاطرالتقرير ال�سنوي ٢٠١5

34

�صكل 1: الهيكل التنظيمي لل�سركة: ال�سركات التابعة وال�سركات حتت ال�سيطرة امل�سرتكة

تتلقى االأجهزة الرئي�صية االأربعة 

التي تتوىل االإ�صراف على اإطار 

احلوكمة واملخاطر وااللتزام دعماً 

من اللجان واالإدارة التنفيذية 

وال�صركات التابعة وموظفي 

ال�صركة ل�سمان التنفيذ الفعال 

لعنا�صر الربنامج

�صكل 2: اإطار احلوكمة لدى معادن

املركز الرئي�صي لعملياتها  ن�صاطها الرئي�صي ن�صبة امللكية  الكيان القانوين اال�صم القانوين قطاع االأعمال 

 
الريا�س م�صاريع  مطروحة بهيئة  

ال�صوق املالية   

�صركة م�صاهمة �صعودية �صركة التعدين العربية 

ال�صعودية »معادن«

القاب�صة 

ال�سركات التابعة
جدة ذهب، زنك، نحا�س، ف�صة 

والر�صا�س

معادن %100 �صركة ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة معادن للذهب ومعادن 

االأ�صا�س

الذهب

الريا�س خدمات البنية التحتية معادن %100 �صركة  ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة معادن للبنية التحتية البنية التحتية

الريا�س بوك�صايت، كاولني، وال�صودا الكاوية 

)مغنيزيوم(

معادن 100 % �صركة  ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة املعادن ال�صناعية املعادن ال�صناعية

مدينة راأ�س اخلري 

ال�صناعية

�صبائك واأعمدة واألواح وم�صطحات 

االألومنيوم

معادن %74.9

األكوا %25.1

�صركة  ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة معادن لالأملنيوم االألومنيوم

مدينة راأ�س اخلري 

ال�صناعية

رقائق واأغطية علب االألومنيوم معادن %74.9

األكوا %25.1

�صركة  ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة معادن للدرفلة االألومنيوم

مدينة راأ�س اخلري 

ال�صناعية

تعدين وتكرير البوك�صايت واإنتاج 

االألومينا

معادن %74.9

األكوا %25.1

�صركة  ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة معادن للبوك�صايت 

واالألومينا

االألومنيوم

مدينة راأ�س اخلري 

ال�صناعية

االأ�صمدة فو�صفات ثنائي و اأحادي 

االأمونيوم، حام�س الكربيتيك، 

حام�س الفو�صفوريك واالأمونيا

معادن %70

�صابك %30

�صركة ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة معادن للفو�صفات الفو�صفات

مدينة وعد ال�صمال 

لل�صناعات التعدينية

االأ�صمدة فو�صفات ثنائي واأحادي 

االأمونيوم، حام�س الكربيتيك، 

حام�س الفو�صفوريك واالأمونيا )مبا 

فيها املنتجات التحويلية(

معادن %60

موزاييك %25

�صابك %15

�صركة ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة معادن وعد ال�صمال 

للفو�صفات

الفو�صفات

ال�سركات حتت ال�سيطرة امل�سرتكة
اجلبيل ثنائي كلوريد االإيثيلني وال�صودا 

الكاوية

معادن %50

ال�صحراء %50

�صركة ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة ال�صحراء ومعادن 

للبرتوكيماويات  )�صامابكو(

البرتوكيماويات

املدينة املنورة النحا�س، الف�صة، الزنك، النيكل، 

الذهب، الر�صا�س، الكربيت، 

الكوبالت

معادن %50

باريك %50

�صركة ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة معادن وباريك 

للنحا�س

نحا�س



جمل�س االإدارة واالإدارة العليا اجلهازان 

الرئي�صيان الإطار احلوكمة يف معادن
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كما هو مو�صح يف ر�صم الهيكل التنظيمي لالإدارة )�صكل 

رقم 3(، تتلقى االأجهزة الرئي�صية االأربعة التي تتوىل 

االإ�صراف على اإطار احلوكمة واملخاطر وااللتزام دعمًا 

فعااًل من اللجان واالإدارة التنفيذية وال�صركات التابعة 

وموظفي ال�صركة ل�صمان التنفيذ الفعال لعنا�صر الربنامج 

على النحو الوارد يف قائمة "املكونات الرئي�صية للحوكمة" 

)�صكل رقم 2(.

 

دور امل�ساهمني
تعترب اجلمعية العامة املنرب الذي من خالله ميار�س 

امل�صاهمون حقوقهم الت�صويتية، ول�صوت امل�صاهمني 

دور هام يف اتخاذ القرارات الرئي�صية مثل املوافقة على 

القوائم املالية، وتقرير جمل�س االإدارة ب�صاأن اأن�صطة 

ال�صركة، ومراجعة واعتماد تو�صيات جمل�س االإدارة ب�صاأن 

مدفوعات ح�ص�س االأرباح، واختيار اأع�صاء جمل�س االإدارة، 

والتعديالت التي ُترى على النظام االأ�صا�صي، وتعيني 

املراجعني اخلارجيني، ورفع راأ�س املال. 

يحق لكل م�صاهم ميلك 20 �صهمًا ح�صور االجتماع، وُت�صب 

االأ�صوات على اأ�صا�س �صوت واحد لكل �صهم ممثل يف 

االجتماع، وفقًا للنظام االأ�صا�صي. وُتعقد اجلمعية العامة 

للم�صاهمني مرة واحدة على االأقل كل عام، وعادة ما 

ُتعقد يف الربع االأول من العام؛ يف حني ُتعقد االجتماعات 

اال�صتثنائية للجمعية العامة عند ال�صرورة.

جمل�س الإدارة
يتوىل اإدارة ال�صركة، وفقًا لنظام ال�صركات والنظام 

االأ�صا�صي، جمل�س اإدارة موؤلف من ت�صعة اأع�صاء، مبن فيهم 

رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني. 

وتقوم اجلمعية العامة العادية للم�صاهمني بتعيني 

اأع�صاء جمل�س االإدارة ملدة ثالثة اأعوام، ويتوىل �صندوق 

اال�صتثمارات العامة، الذي ميثل الدولة وميتلك 50% من 

اأ�صهم ال�صركة، تعيني اأربعة من االأع�صاء الت�صعة. وي�صم 

جمل�س االإدارة احلايل لل�صركة ثمانية اأع�صاء مت تعيينهم 

خالل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الثانية التي 

انعقدت يف 25 �صبتمرب  2014م، يف حني مت تعيني الع�صو 

التا�صع خالل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الثالثة 

التي انعقدت يف 13 نوفمرب 2014م.

وب�صفته ع�صوًا م�صتقاًل، قدم االأ�صتاذ/ �صليمان بن �صعد 

احلميد ا�صتقالته يف التا�صع من دي�صمرب  2014م، وعنَيّ 

جمل�س االإدارة الع�صو امل�صتقل املهند�س/ عبدالعزيز بن 

عبداهلل ال�صقري خلفًا له يف الع�صرين من يناير  2015م. 

ومت اعتماد تعيينه يف اجتماع اجلمعية العامة العادية املنعقد 

يف الثاين من مار�س  2015م. ولي�س الأع�صاء جمل�س االإدارة 

امل�صتقلني عالقة مادية اأو مالية مع ال�صركة، وال ميتلكون 

اأ�صهمًا فيها.

اجتماعات جمل�س الإدارة واحل�سور
عقد جمل�س االإدارة �صبعة اجتماعات خالل هذا العام، وفيما 

يلي تفا�صيل ح�صور االأع�صاء مو�صحة يف ال�صكل رقم  4.

مهام جمل�س الإدارة
على النحو الذي مت مناق�صته يف بداية هذا الف�صل، يتحمل 

املجل�س امل�صوؤوليات الرئي�صية املتعلقة باحلوكمة واإدارة 

املخاطر والرقابة الداخلية.  وت�صمل هذه امل�صوؤوليات ما يلي:

ال�سرتاتيجية  والأهداف  اخلطط  على  •  املوافقة 
اخلا�سة بال�سركة.

•  ت�سميم منظومة ال�سالحيات ل�سمان الت�ساق يف عملية 
اتخاذ القرارات.

بالأهداف  مقارنة  العام  الت�سغيلي  الأداء  •  تقييم 
ال�سرتاتيجية املعتمدة.

املالية  والقوائم  الف�سلية  املالية  البيانات  •  اعتماد 
اخلتامية.

•  و�سع قواعد اأنظمة الرقابة الداخلية والإ�سراف عليها.
•  اعتماد ال�سيا�سات والإجراءات ل�سمان اللتزام بالأنظمة 

واللوائح
ونواب  التنفيذيني،  املدراء  وكبري  ال�سركة  رئي�س  •  تعيني 

الرئي�س.

وميار�س املجل�س م�صوؤولياته من خالل العديد من االأدوات 

اال�صرتاتيجية وهي على النحو التايل:

للمجل�س. الفرعية  • اللجان 

الداخلية. املراجعة  • وظيفة 
املراجعون  يجريها  التي  امل�ستقلة  ال�سنوية  •  املراجعات 

اخلارجيون،
لتمكني  املخالفات  عن  لالإبالغ  فعال  •  وبرنامج 

املوظفني من الإبالغ عن املخالفات واملخاطر املت�سلة 
بالحتيال.



اجلمعية العمومية

جمل�س االإدارة واللجان

االإدارة العليا

تتبع مبا�صرة ملجل�س االإدارة

مكتب الرئي�س

االإدارة

�صركات تت ال�صيطرة امل�صرتكة 

�صركات تابعة
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�صكل 3: الهيكل التنظيمي لل�سركة خالل العام 2015م

�صركة �صمابكو

�صركة معادن 

للبوك�صايت 

واالألومينا

�صركة معادن 

لالأملنيوم

�صركة معادن 

للدرفلة

اخلدمات 

اللوج�صتية

الت�صويق 

واملبيعات

تخطيط وتطوير 

اال�صرتاتيجيات

نائب الرئي�س 

االأعلى لالأملنيوم

اإدارة املراجعة الداخلية

�صركة معادن 

ال�صناعية

�صركة معادن 

وعد ال�صمال 

للفو�صفات

�صركة معادن 

للفو�صفات

�صل�صلة االإمداد

الت�صويق 

واملبيعات

تخطيط وتطوير 

اال�صرتاتيجيات

نائب الرئي�س 

االأعلى للفو�صفات 

واملعادن ال�صناعية

جلنة

الرت�صيحات 

واملكافاآت

�صركة معادن 

للبنية التحتية

تقنية املعلومات

عالقات 

امل�صتثمرين

التاأمني

متويل امل�صاريع

اخلزينة

الرقابة املالية

نائب الرئي�س 

االأعلى للمالية 

واملدير املايل

البنية التحتية

اإدارة الربامج

نائب الرئي�س االأعلى 

للم�صاريع الهند�صية 

وامل�صرتيات

�صركة معادن 

وباريك

�صركة معادن 

للذهب

تطوير املناجم 

اجلديدة

تخطيط وتطوير 

اال�صرتاتيجيات

نائب الرئي�س 

للمعادن الثمينة

جلنة

املراجعة

تطوير العالقات 

اال�صرتاتيجية

اإتقان )برنامج 

التحول( وتطوير 

االأعمال

ا�صرتاتيجية 

تخطيط االأداء 

لل�صركات

وحدة تقييم 

االأعمال

نائب الرئي�س 

لال�صرتاتيجية 

وتطوير االأعمال

االأمن ال�صناعي

اال�صتدامة

ال�صوؤون 

احلكومية 

واالإدارية

املوارد الب�صرية

نائب الرئي�س 

االأعلى للفو�صفات 

واملعادن ال�صناعية

اخلدمات الفنية

املعادن 

ال�صناعية

املعادن الثمينة 

ومعادن االأ�صا�س

نائب الرئي�س 

االأعلى 

لال�صتك�صاف

االإدارة القانونية وااللتزام

العالقات العامة واالإعالم

مكتب الرئي�س التنفيذي

اجلمعية 

العمومية

الرئي�س 

وكبري املدراء 

التنفيذيني

جمل�س االإدارة

اللجنة 

التنفيذية



من اأجل امل�صاهمة يف تنفيذ واجباته وم�صوؤولياته على نحو 

فعال، فّو�س املجل�س مهامه الرئي�صية لثالث جلان فرعية 

هي: 

التنفيذية • اللجنة 
املراجعة • جلنة 

واملكافاآت الرت�سيحات  • جلنة 

اجتماعات اللجان
عقدت جلان جمل�س االإدارة الثالث اجتماعات عدة ب�صكل 

منف�صل هذا العام، وحدد جمل�س االإدارة اأدوار وم�صوؤوليات 

كل جلنة. ويقوم جمل�س االإدارة مبراجعة واعتماد حم�صر 

كل اجتماع من اجتماعات جلان جمل�س االإدارة. وفيما يلي 

تفا�صيل املهام املنوطة بكل جلنة من هذه اللجان.

اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من �صتة اأع�صاء على االأقل ُيعينهم 

جمل�س االإدارة )ال�صكل رقم 5(، وتعقد اللجنة اجتماعاتها 

ب�صورة ربع �صنوية، كما تعقد اجتماعات اإ�صافية عند 

ال�صرورة. ويكتمل الن�صاب القانوين لالجتماع بح�صور 

غالبية االأع�صاء.

ومن بني املهام وامل�صوؤوليات الرئي�صية املنوطة باللجنة 

التنفيذية، على �صبيل املثال ال احل�صر، ما يلي:

وتقدمي  معادن،  وا�سرتاتيجيات  اأهداف  •  مراجعة 
التو�سيات ملجل�س الإدارة.

امل�سروفات  وميزانية  الب�سرية،  املوارد  ميزانية  •  مراجعة 
الت�سغيلية وم�سروفات راأ�س املال.

احلوكمة وااللتزام واملخاطرالتقرير ال�سنوي ٢٠١5

37

تعقد جلان جمل�س االإدارة الثالث عدة اجتماعات ب�صكل منف�صل خالل العام، اإذ حدد 

جمل�س االإدارة اأدوار وم�صوؤوليات كل جلنة.

�صكل 4: اجتماعات جمل�س االإدارة واحل�سور

احل�صور

الو�صعامل�صمى الوظيفياال�صم
01/20

2015

03/01

2015

05/22

2015

05/23

2015

08/30

2015

10/15

2015

12/20

2015

املهند�س/ عبد اهلل بن 

�صيف ال�صيف

رئي�س جمل�س 

االإدارة

✔✔✔✔✔✔✔ع�صو م�صتقل

معايل االأ�صتاذ/ حممد بن 

عبداهلل اخلرا�صي

ع�صو غري تنفيذي                  ع�صو جمل�س اإدارة

ميثل �صندوق اال�صتثمارات العامة

✔✔--✔✔✔

معايل االأ�صتاذ/ �صليمان 

بن عبدالرحمن القويز

ع�صو غري تنفيذي ميثل املوؤ�ص�صة ع�صو جمل�س اإدارة

العامة للتاأمينات االجتماعية   

✔✔✔✔✔-✔

االأ�صتاذ/ من�صور بن 

�صالح امليمان

ع�صو غري تنفيذي ميثل �صندوق ع�صو جمل�س اإدارة

اال�صتثمارات العامة

-✔✔✔✔✔✔

املهند�س/ خالد بن حمد 

ال�صناين

ع�صو غري تنفيذي ميثل �صندوق ع�صو جمل�س اإدارة

اال�صتثمارات العامة

✔✔✔✔✔✔✔

املهند�س/ �صلطان بن 

جمال �صاويل

ع�صو غري تنفيذي ميثل �صندوق ع�صو جمل�س اإدارة

اال�صتثمارات العامة

-✔✔✔✔-✔

الدكتور/ زياد بن 

عبدالرحمن ال�صديري

-✔✔✔✔✔✔ع�صو م�صتقلع�صو جمل�س اإدارة

املهند�س/ عبد العزيز بن 

عبد اهلل ال�صقري*

✔✔✔✔✔ع�صو م�صتقلع�صو جمل�س اإدارة

املهند�س/ خالد بن �صالح 

املديفر

الرئي�س وكبري 

املدراء التنفيذيني

✔✔✔✔✔✔✔ع�صو تنفيذي

االأ�صتاذ/ بكر عبداللطيف 

الهبوب

اأمني عام جمل�س 

االإدارة

-✔✔✔✔✔✔✔

7
اجتماعات يعقدها جمل�س 

االإدارة خالل العام

*  اأو�صى جمل�س االإدارة بتعيني ع�صو تا�صع )م�صتقل( بتاريخ 2015/01/20م، وقد وافقت اجلمعية العامة العادية الثامنة على ذلك يف 2015/03/01م.



من  )لأكرث  املدى  طويلة  املقرتحة  الأعمال  •  مراجعة 
ثالثة اأعوام(، والعمليات، واخلطط املالية، وتقدمي 

تو�سيات ملجل�س الإدارة ب�سددها.
الأعمال  يف  والتو�سعات  الرئي�سية  امل�ساريع  كل  •  مراجعة 

وفقاً لال�سرتاتيجيات املعتمدة، وخطط الأعمال، 
والعمليات، واخلطط املالية طويلة املدى، وتقدمي 

تو�سيات ب�ساأنها ملجل�س الإدارة. 
التي  التو�سع  م�سروعات  تنفيذ  على  والإ�سراف  •  املراقبة 

تنفذها معادن، وال�سركات التابعة لها.

�ُصّكلت اللجنة التنفيذية احلالية يف  2014م، كما ُعني 

االأ�صتاذ ريت�صارد اأوبراين ع�صوًا يف اللجنة بتاريخ 15 اأكتوبر  

2015م.

كل اأع�صاء اللجنة التنفيذية، با�صتثناء ال�صيد ريت�صارد 

ت. اأوبراين، اأع�صاء يف جمل�س االإدارة. ويعترب اأوبراين 

م�صت�صارًا فنيًا ذا خربة مرموقة، يتمتع بـ 30 عامًا من 

اخلربة كرئي�س تنفيذي ومدير عمليات ومدير مايل، ف�صال 

عن اخلربات املالية والت�صغيلية الكبرية يف جمال التعدين 

وخدمات التعدين، والطاقة واالأعمال الكهربائية واأعمال 

املرافق. كما يتمتع بخربة �صاملة لدى ال�صركات املدرجة 

يف بور�صة نيويورك وبور�صة االأوراق املالية االأ�صرتالية 

يف منا�صب القيادة التي ت�صمل التخطيط اال�صرتاتيجي 

وتخطيط االأعمال، واملالية، واملحا�صبة، وال�صالمة، وعمليات 

دمج االأعمال املحلية والعاملية، واال�صتحواذات، ونزع امللكية. 

ويتمتع اأوبراين كذلك بخربة كبرية يف تديد وتوجيه قادة 

»اجليل القادم«. وقد اأظهر قدرات قيادة وتوا�صل كبرية، 

ويتمتع باخلربة كمدير م�صتقل لل�صركات العامة.

جلنة املراجعة
تتاألف جلنة املراجعة من خم�صة اأع�صاء ُيعينهم جمل�س 

االإدارة )�صكل 6(، وتعقد اللجنة اجتماعاتها عدة مرات كل 

عام. ويكتمل الن�صاب القانوين لالجتماع بح�صور غالبية 

االأع�صاء. وتتمتع جلنة املراجعة باحلق، دون قيود، يف 

الو�صول اإىل كل املعلومات والبيانات والتقارير وال�صجالت 

واملكاتبات وامل�صائل االأخرى التي تراها مهمة لعملها. ويحق 

للجنة املراجعة اأي�صًا اإ�صراك امل�صت�صارين اأو املحا�صبني اأو اأي 

اأطراف اأخرى م�صتقلة.

ومن بني املهام وامل�صوؤوليات الرئي�صية املنوطة بلجنة 

املراجعة ما يلي:

املقرتحة  املالية  والإجراءات  ال�سيا�سات  •  مراجعة 
اخلا�سة مبعادن والتو�سية باعتمادها ب�سكل نهائي من 

قبل جمل�س الإدارة.
وال�سنوية  الربعية  املوحدة  املالية  القوائم  •  مراجعة 

لل�سركة و�سركاتها التابعة.
ل�سمان  لل�سركة  الداخلية  املراجعة  اإدارة  على  •  الإ�سراف 

حتقيق الكفاءة يف اأداء الأن�سطة واملهام التي يكلفها 
بها جمل�س الإدارة.

الداخلية،  املراجعة  وتقارير  واإجراءات  خطة  •  مراجعة 
ورفع التو�سيات اإلى جمل�س الإدارة ب�ساأن تعيني اأو 

اإنهاء خدمات املحا�سبني القانونيني وحتديد اأتعابهم 
مع الأخد بعني العتبار ا�ستقالليتهم اأثناء تقدمي 

التو�سيات.
اخلارجيني  باملراجعني  ال�ستعانة  اإجراءات  •  مراجعة 

املو�سى بهم واملعّينني.
باأية  �سلة  ذات  حتقيقات  باإجراء  التفوي�س  اأو  •  اإجراء، 

م�ساألة ت�سب يف م�سلحة ال�سركة.

عبداهلل بن حممد الفايز
عني املهند�س عبداهلل بن حممد الفايز يف جلنة املراجعة 

يف عام 2014 م، وكان قد ا�صتهل م�صريته الوظيفية ب�صركة 

الزيت العربية كم�صاعد م�صرف الأعمال ال�صيانة يف عام 

1974م. بعد ذلك التحق ب�صندوق التنمية ال�صناعية وتبواأ 

منا�صب عدة يف اإدارة امل�صروعات، ثم عني مديرًا للت�صويق. 

ويف عام 1981م ان�صم اإىل البنك ال�صعودي االإ�صباين يف 
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�صكل 5: اأع�ساء اللجنة التنفيذية، واجتماعاتها واحل�سور )2015م(

* ُعني ع�صوًا يف اللجنة التنفيذية بتاريخ 2015/01/20م

** ال�صيد اأوبراين لي�س ع�صوًا مبجل�س االإدارة، ومت تعيينه ع�صوًا يف اللجنة التنفيذية بتاريخ 2015/10/15م

يوؤدي املجل�س 

مهامه ب�صكل 

جماعي، وقد عنّي 

جلانًا عدة من 

اأجل امل�صاهمة يف 

تنفيذ واجباته 

وم�صوؤولياته على 

نحو فعال، وفّو�س 

بع�س مهامه لهذه 

اللجان

02/22امل�صمى الوظيفياال�صم

2015

07/01

2015

09/14

2015

11/29

2015

✔✔✔✔رئي�س اللجنةاملهند�س/ عبداهلل بن �صيف ال�صيف

✔✔✔✔مدير غري تنفيذي معايل االأ�صتاذ/ �صليمان بن عبدالرحمن القويز

✔✔✔✔مدير م�صتقل املهند�س/ �صلطان بن جمال �صاويل

✔✔✔✔تنفيذي املهند�س/ خالد بن �صالح املديفر

 ✔-✔✔مدير غري تنفيذي املهند�س/ عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري*

✔مل يكن عنّي بعدع�صوال�صيد/ ريت�صارد ت. اأوبراين**



مدريد كم�صاعد للمدير العام، بعد ذلك انتقل الإدارة اللجنة 

ال�صعودية االأمريكية امل�صرتكة حتى عام 2000م، لينتقل 

بعدها لتويل من�صب املدير التنفيذي لل�صركة ال�صعودية للنقل 

اجلماعي حتى عام 2006م.

الدكتور عبداهلل بن ح�سن العبدالقادر
ُعنِيّ الدكتور عبداهلل العبدالقادر يف اللجنة يف عام 2011م، 

وكان ع�صوًا يف جمل�س اإدارة هيئة ال�صوق املالية ال�صعودية، 

الذي ت�صكل يف يوليو 2004م لفرتة خم�صة اأعوام، وعمل رئي�صًا 

لق�صم الدرا�صات العليا واالأبحاث يف جامعة امللك فهد للبرتول 

واملعادن ما بني عامي 1998م و 2003م. ويقدم الدكتور 

العبدالقادر امل�صورة ب�صاأن حوكمة ال�صركات واإدارة االأعمال 

لعدد من ال�صركات واملنظمات يف اململكة ومنطقة اخلليج، 

وقد ا�صتقال من جلنة املراجعة بتاريخ 30 اأبريل 2015م.

مازن بن عبداهلل الفريح
ُعنِيّ االأ�صتاذ مازن الُفريح يف اللجنة يف عام 2014م، وعمل 

منذ العام 2011م حملاًل ماليًا لدى �صندوق اال�صتثمارات 

العامة، حيث يتوىل مراجعة تطبيقات القرو�س التجارية، 

وتقييم امل�صروعات، ومراجعة القوائم املالية، وتقييم فر�س 

اال�صتثمار اجلديدة.

وليد بن اإبراهيم �سكري
ُعنِيّ االأ�صتاذ وليد �صكري يف اللجنة يف 25 اأكتوبر 2014م، 

ح�صل على �صهادة علمية مع مرتبة ال�صرف يف االإدارة 

ال�صناعية، من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، وهو 

حما�صب قانوين معتمد يف كل من الواليات املتحدة واململكة 

العربية ال�صعودية. كما اأنه متخ�ص�س يف تاأكيد املراجعة 

واملخاطر وااللتزام وحوكمة ال�صركات واإعداد التقارير 

املالية، ويتمتع بخربة اأكادميية ومهنية تربو على 25 عامًا. 

وقد عمل االأ�صتاذ وليد كم�صت�صار م�صتقل لدى مركز التميز 

للنفط والغاز التابع الإرن�صت اآند يوجن يف البحرين ملدة تزيد 

على 12 عامًا، كما عمل لدى براي�س ووتر هاو�س كوبرز 

)PWC(، حيث ق�صى فيها اأربعة اأعوام ك�صريك اأول يف 

اململكة، وكان �صمن فريق قيادة ال�صرق االأو�صط. وقبل ذلك، 

عمل لدى ديلويت تو�صي توهمات�صيو يف كل من الواليات 

املتحدة واململكة العربية ال�صعودية.

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت
تتاألف جلنة الرت�صيحات واملكافاآت من اأربعة اأع�صاء ُيعينهم 

جمل�س االإدارة )�صكل 7(، وتتمع اللجنة ب�صفة ربع �صنوية، 

ويكتمل الن�صاب بح�صور اأغلبية اأع�صائها. ومن بني املهام 

وامل�صوؤوليات املنوطة باللجنة ما يلي:

ال�سلة  ذات  التو�سيات  ورفع  �سنوية  مراجعة  •  اإجراء 
باملهارات والقدرات وخربات العمل ال�سرورية لتعزيز 

تتمتع جلنة 

املراجعة باحلق، 

دون قيود، يف 

الو�صول اإىل 

كل املعلومات 

والبيانات والتقارير 

وال�صجالت 

واملكاتبات وامل�صائل 

االأخرى التي تراها 

مهمة لعملها. ويحق 

للجنة املراجعة 

اأي�صًا اإ�صراك 

امل�صت�صارين اأو 

املحا�صبني اأو اأي 

اأطراف اأخرى 

م�صتقلة.
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�صكل 6: اأع�ساء جلنة املراجعة، واجتماعاتها واحل�سور )2015م(

* ا�صتقال الع�صو بتاريخ 2015/04/30م

** لي�س ع�صوًا مبجل�س االإدارة

�صكل 7: اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت، واجتماعاتها واحل�سور )2015م(

01/18امل�صمى الوظيفياال�صم

2015

04/16

2015

07/14

2015

10/18

2015

12/14

2015

معايل االأ�صتاذ/ حممد بن عبداهلل 

اخلرا�صي

✔✔✔✔✔رئي�س اللجنة

✔✔✔✔✔ع�صو غري تنفيذي املهند�س/ خالد بن حمد ال�صناين

✔✔✔✔✔ع�صو املهند�س/عبداهلل بن حممد الفايز **

الدكتور/ عبداهلل بن ح�صن 

العبدالقادر* 

✔✔ع�صو 
ا�صتقال

✔✔✔✔✔ع�صو االأ�صتاذ/ مازن بن عبداهلل الفريح **

✔✔-✔✔ع�صو االأ�صتاذ/ وليد بن اإبراهيم �صكري**

احل�صور

امل�صمى الوظيفياال�صم
02/22

2015

05/31

2015

09/14

2015

12/19

2015

✔✔✔✔رئي�س اللجنةاملهند�س/ عبداهلل بن �صيف ال�صيف

✔✔✔✔ع�صو غري تنفيذي االأ�صتاذ/ من�صور بن �صالح امليمان

---✔ع�صو غري تنفيذي الدكتور/ زياد بن عبدالرحمن ال�صديري

✔✔✔✔ع�صو تنفيذي املهند�س/ خالد بن �صالح املديفر



قدرات املجل�س، و�سياغة التو�سيات املنا�سبة.
امل�ستقلني،  الأع�ساء  اعتماد  اأوراق  من  �سنوياً  •  التحقق 

وحتديد اأوجه التعار�س يف امل�سالح اإذا كان الع�سو 
يعمل يف جمل�س اإدارة �سركة اأخرى.

الو�سع  مع  الإدارة؛  جمل�س  لع�سوية  املر�سحني  •  تقييم 
يف العتبار عوامل حمددة، من بينها على �سبيل 

املثال ل احل�سر: النزاهة، وامل�سداقية، وامل�سوؤولية، 
وخربات القيادة الناجحة، والفطنة القوية يف العمل، 

وال�ستقاللية، وعدم وجود اأي تعار�س يف امل�سالح، 
والقدرة على تخ�سي�س الوقت الالزم ل�سطالع الع�سو 

مب�سوؤولياته كع�سو جمل�س اإدارة.
املدى  طويلة  خطة  اإعداد  يف  الإدارة  جمل�س  •  م�ساعدة 

لالإحالل الوظيفي عند ال�سرورة.
الإدارة،  جمل�س  يف  ال�ضعف  ونقاط  القوة  نقاط  •  حتديد 

واقرتاح تطبيق و�سائل لتدارك الفجوات اإن ُوجدت.
)الرواتب،  التعوي�سات  كامل  واعتماد  •  مراجعة 

والبدلت، واحل�س�س( جلميع املدراء التنفيذيني 
)الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني ونوابه، واملدراء 

التنفيذيني( ب�سكل �سنوي.
الب�سرية،  املوارد  واإجراءات  �سيا�سات  واعتماد  •  مراجعة 

وبرامج التنمية الإدارية، وخطط تعاقب امل�سوؤولني 
التنفيذيني، وتقييم الأهداف؛ مبا يف ذلك موؤ�سرات 

الأداء التي ينبغي حتقيقها يف �سياق برامج املكافاآت 
واحلوافز.

ملراجعة  التنفيذيني  املدراء  وكبري  الرئي�س  مع  •  الت�ساور 
خطة الإحالل الوظيفي، و�سمان توفري قدر كبري 

من املوارد وقدر منا�سب من املوؤهالت واملهارات 
واخلربات ل�سغل مواقع القيادة واملنا�سب العليا، 

وحتديد الفر�س واأوجه الق�سور يف الأداء، واخلطوات 
التالية يف اإطار التخطيط لالإحالل الوظيفي، مبا يف 

ذلك تطوير الكفاءات الإدارية.

وميكن االطالع على كل تفا�صيل اأدوار وم�صوؤوليات اللجان 

الثالث من خالل اللوائح املعرو�صة �صمن ق�صم احلوكمة 

على املوقع االإلكرتوين ملعادن:

www.maaden.com.sa/ar/investor/governance

الإدارة العليا
تتاألف االإدارة العليا من من امل�صوؤولني التنفيذيني ذوي 

االأهلية واخلربة والدراية الالزمة، لت�صيري اأعمال معادن. 

ولقد جنحت معادن ب�صكل كبري يف احلفاظ على فريق 

االإدارة العليا عرب تطوير مهارات املوظفني املوؤهلني 

وترقيتهم اإىل املنا�صب العليا يف ال�صركة.
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�صكل 8: جمل�س االإدارة، واجتماعات اللجان واحل�سور )2015م(

نحن ملتزمون 

باالإدارة الفعالة 

للمخاطر من خالل 

تنفيذ �صيا�صات 

وممار�صات 

ا�صتباقية ومنا�صبة 

الإدارة املخاطر، 

ووفقًا للمتطلبات 

الواردة يف البند 

10)اأ( من لوائح 

حوكمة ال�صركات 

اخلا�صة بهيئة �صوق 

املال ال�صعودية. 

جلنة املكافاآتجلنة املراجعةاللجنة التنفيذيةجمل�س االإدارةالع�صو

االأع�صاء امل�صتقلون

املهند�س/ عبداهلل بن �صيف ال�صيف
7/74/4-4/4

االأ�صتاذ/ عبد العزيز بن عبد اهلل ال�صقري*
7/54/3--

الدكتور/ زياد بن عبد الرحمن ال�صديري
7/6--4/1

االأع�صاء غري التنفيذيني

معايل االأ�صتاذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�صي
7/5-5/5-

معايل االأ�صتاذ/ �صليمان بن عبدالرحمن القويز
7/64/4--

االأ�صتاذ/ من�صور بن �صالح امليمان
7/6--4/4

املهند�س/ �صلطان بن جمال �صاويل
7/54/4--

االأ�صتاذ/ خالد بن حمد ال�صناين
7/7-5/5-

االأع�صاء التنفيذيون

االأ�صتاذ/ خالد بن �صالح املديفر
7/74/4-4/4

اأع�صاء اللجان االأخرى

االأ�صتاذ/ ريت�صارد ت. اأوبراين**
-4/1--

االأ�صتاذ/ عبد اهلل بن حممد الفايز **
--5/5-

الدكتور/ عبداهلل بن ح�صن العبدالقادر ***
--5/2-

االأ�صتاذ/ مازن بن عبداهلل الفريح **
--5/5-

االأ�صتاذ/ وليد بن اإبراهيم �صكري **
--5/4-

* ُعني ع�صوًا يف اللجنة التنفيذية بتاريخ 2015/10/15م

** لي�س ع�صوًا مبجل�س االإدارة

*** ا�صتقال بتاريخ 2015/04/30م



وت�صطلع االإدارة العليا بعدد من املهام الرئي�صية، من بينها 

ما يلي:

واإن�ساء  مالئم،  اأخالقي  اإطار  يف  وا�سحة  اأهداف  •  و�سع 
�سوابط داخلية منا�سبة.

وتوفر  ال�سفافية،  ل�سمان  فّعالة  واآليات  اإجراءات  •  و�سع 
خطوط وا�ضحة من امل�ضوؤولية وامل�ضاءلة.

العمل  خماطر  اإدارة  ودمج  �سليم،  عمل  تخطيط  •  تنفيذ 
يف كل اأنحاء ال�سركة.

املقبولة. لل�سلوكيات  وا�سحة  حدود  •  و�سع 
الأداء. وت�سيري  •  تقييم 

يقود الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني لل�صركة جلنة اإدارة 

معادن التي متثل االإدارة التنفيذية العليا لل�صركة.

اإدارة املخاطر
تعترب االإدارة الفعالة للمخاطر اأمرًا اأ�صا�صيًا ل�صمان بقاء 

معادن ك�صركة تعدين ذات اأداء ومركز متقّدم. فاملخاطر 

عن�صر طبيعي يف اأعمال معادن، التي تتميز اإىل ذلك بتوفر 

الفر�س. ويتوىل كل املوظفني يف خمتلف قطاعات ال�صركة 

امل�صوؤولية عن اإدارة املخاطر وفقًا الأطر و�صيا�صات واإجراءات 

اإدارة املخاطر القائمة على معيار االآيزو )31000(. 

اإ�سراف جمل�س الإدارة
نحن ملتزمون باالإدارة الفعالة للمخاطر من خالل تنفيذ 

�صيا�صات وممار�صات ا�صتباقية ومنا�صبة الإدارة املخاطر، 

ووفقًا للمتطلبات الواردة يف البند ) 10اأ( من لوائح حوكمة 

ال�صركات اخلا�صة بهيئة �صوق املال ال�صعودية.

وي�صطلع جمل�س اإدارة معادن بكامل امل�صوؤولية عن حوكمة 

املخاطر؛ حيث ُيحقق ذلك من خالل �صمان دمج اإجراءات 

اإدارة خماطر فعالة يف العمليات، وعلى كل م�صتويات االإدارة 

عن طريق ت�صميم وتنفيذ و�صبط ا�صرتاتيجية وخطة الإدارة 

املخاطر. وقد اأناط املجل�س باالإدارة التنفيذية العليا لل�صركة 

م�صوؤولية تطوير وتديث ا�صرتاتيجية وخطة اإدارة املخاطر 

ب�صكل م�صتمر.

ولقد �صممت معادن ا�صرتاتيجيتها وخطتها بحيث ت�صتفيد 

من الفر�س، وتوفر حماية لراأ�س املال والدخل واالأ�صول 

من خالل احلد من تبعات االآثار ال�صلبية للمخاطر؛ حيث 

يقوم جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية العليا ملعادن باإجراء 

تقييمات منتظمة للمخاطر ذات ال�صلة باالأبعاد واالأوجه 

املتعددة للعمليات للتحقق من تطبيق نظم اإدارة خماطر 

منا�صبة.

خماطر العمل الرئي�سية
تقر معادن باأنه لي�س باالإمكان و�صع حد لكل املخاطر؛ لذا 

تنتهج اأ�صلوبًا �صاماًل لفهم املخاطر املحتملة حتى تقوم 

باتخاذ ردود االأفعال املنا�صبة. وفيما يلي بع�س من خماطر 

العمل الرئي�صية لعام 2015م:

مالية الراأ�س  امل�ساريع  • تنفيذ 
ال�سلع اأ�سعار  • تذبذب 

املعلومات • اأمن 
املهارات • نق�س 

املياه التحتية/  البنية  اإلى  • الو�سول 
الطاقة اإمدادات  يف  • النقطاع 

معادن لأعمال  املحيطة  املجتمعات  • قبول 
• البيئة

• الت�سويق
التكاليف يف  • الزيادة 

وال�سالمة • ال�سحة 

ر�سد املخاطر
يتم ب�صكل منا�صب تديد املخاطر املتوقعة، والعمل على 

ر�صدها، وتطبيق اخلطط املنا�صبة للتعامل معها وتخفيف 

اآثارها، ويتم كذلك ت�صميم وتنفيذ منوذج ر�صمي الإعداد 

التقارير، وو�صع وتنفيذ خطط ملواجهة املخاطر املحددة. 

وبهذا فاإن جمل�س االإدارة مطمئن اإىل اأن لدى معادن اآلية 

عملها امل�صتمر لتحديد وتقييم واإدارة املخاطر الكبرية التي 

تواجهها.

اإدارة املخاطر املالية
يرجى مراجعة ف�صل القوائم املالية املوحدة للمعلومات حول 

اإدارة املخاطر املالية.

اللتزام واخالقيات املهنة
االلتزام النظامي يعترب عن�صرًا رئي�صًا يف االطار العام 

للحوكمة وادارة املخاطر وااللتزام. كما اأن جمل�س ادارة 

ال�صركة وادارتها العليا ملتزمون ب�صكل كامل وي�صعون دومًا 

اىل رفع ثقافة االلتزام واخالقيات املهنة. كما توؤمن �صركة 

معادن اإميانًا تامًا باأن اخالقيات املهنة تعترب اأحد اأهم 

اأركان ا�صرتاتيجية ال�صركة اخلا�صة باال�صتدامة. حيث 

تنعك�س االأخالق ب�صكل اآخر على قيم ال�صركة الرئي�صية 

واملتمثلة يف:

• النزاهة
• العناية
• امللكية

اجلماعي.  • العمل 

عر�س عن القيم وال�صلوكيات يف اأحد 

مواقع العمليات لدينا )ي�صار(، واجتماع 

فريق العمليات االأ�صبوعي يف منجم 

الدويحي
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تقر معادن باأنه 

لي�س باالإمكان و�صع 

حد لكل املخاطر. 

لذا؛ تنتهج معادن 

اأ�صلوبًا �صاماًل لفهم 

املخاطر املحتملة 

حتى تقوم باتخاذ 

ردود االأفعال 

املنا�صبة.



1.087
موظفًا ح�صروا جل�صات 

التوعية مبدونة قواعد 

ال�صلوك
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اإن اجلمع بني قيم معادن وبني االخالقيات اأدى اىل ت�صكيل 

قواعد ال�صلوك املهني والتي اعتمدت يف بداية عام 2015م 

من قبل جمل�س ادارة �صركة معادن. 

وتعمل معادن بجد واجتهاد على تطبيق �صيا�صات واإجراءات 

االإلتزام واأخالقيات املهنة خللق بيئة عمل منا�صبة ل�صمان 

االلتزام، وتوفر ملن�صوبيها التوعية والتدريب ال�صروريني 

للوفاء مبعايري االلتزام؛ ب�صكل ي�صمن اإتباع اللوائح 

واالعتبارات االأخالقية والقيم وجعلها جزءًا ال يتجزاأ من 

ا�صرتاتيجيات العمل. 

وتقوم معادن با�صتمرار على تديد وتقييم و�صبط ومراقبة 

خماطر االلتزام، والتو�صية بال�صوابط املنا�صبة والتدابري 

الالزمة عند ال�صرورة، ومتى ما كان هناك تغيريات يف 

االأنظمة اأو اللوائح القائمة، اأو عندما يتم ا�صدار اأنظمة 

جديدة، كما ت�صمن اإدارة معادن اأن ال�صركة وال�صركات 

التابعة جميعها تكون على علم ودراية بذلك مبا ي�صمن 

موا�صلة االلتزام. ومن هذا املنطلق وبناًء على التغيريات 

التي ح�صلت لنظام العمل ال�صعودي خالل عام  2015م 

فقد مت التعديل على ال�صيا�صات الداخلية مبا يتما�صى مع 

ذلك حتى ن�صمن االلتزام ال�صحيح، كما اأن معادن تدرك 

متامًا حجم التغيري ال�صامل واجلديد على نظام ال�صركات 

ال�صعودي والذي ي�صتوجب التغيري والعمل مبوجبه. 

اإن تركيز معادن على االلتزام باالأخالقيات، وعلى قيمها 

من �صاأنه اأن ُي�صاعد من�صوبيها على تر�صيخ نظام قيم داخل 

ال�صركة ُيهيئ بيئة للوعي وااللتزام بـ »فعل ال�صواب«. 

و�صي�صتمر الرتكيز على االلتزام واالأخالقيات لُي�صبح اأكرث 

فاعلية ليواكب النمو الذي تعي�صه معادن ك�صركة توفر 

منتجات ذات قيمة لالأ�صواق املحلية واالإقليمية والعاملية.

قواعد ال�سلوك املهني 
قواعد ال�صلوك املهني تغطي عددًا كبريًا من امل�صائل مثل:

التوظيف. • ممار�سات 
واملوردين. والعمالء  للموظفني  املعلومات  • �سرية 

اخلارجي. • التوا�سل 
امل�سالح. • تعار�س 

الأعمال. �سركاء  مع  • العالقات 
وال�سالمة. وال�سحة  بالبيئة  املتعلقة  • امل�سائل 

الخالقية.  • املمار�سات 

�صتعمل هذه القواعد على اإدارة اعمال معادن ب�صورة 

م�صوؤولة اجتماعيًا واأخالقيًا، كما �صت�صاهم يف متيز معادن 

امام املتعاملني معها. فهي تعك�س واقع التزامنا ك�صركة 

واأفراد بالقانون، واحرتام حقوق االن�صان، وحماية البيئة، 

وتقيق التميز يف العمليات الت�صغيلية، وتقيق الفائدة 

للمجتمعات التي تعمل فيها. ومن املتوقع اأن ُتثمر هذه 

القواعد يف ايجاد �صيا�صات جديدة داخل معادن، مثل 

ل �صيا�صة االإبالغ عن  �صيا�صة مكافحة الف�صاد التي �صُتكِمّ

املخالفات.

لقد قام فريق االلتزام يف معادن بعمل حملة توا�صل داخلية 

كبرية يف خمتلف مواقع عمل معادن لزيادة الوعي ب�صاأن 

قواعد ال�صلوك املهني اجلديدة واأهدافها، و�صرورة االلتزام 

بها والنتائج املرتتبة على خمالفتها. وقد مكنت هذه احلملة 

ــ املدعومة من قبل الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني ــ 

فريق االلتزام من االنخراط مع جمال�س اإدارات ال�صركات 

التابعة واإداراتها وموظفيها يف كل مواقع معادن، ومت يف هذا 

االإطار تنظيم 31 ندوة توعية باللغتني العربية واالجنليزية، 

ح�صرها 1087 موظفًا، مُيثلون 18% من اإجمايل املوظفني، 

و�صت�صتمر حملة التوعية يف عام 2016م. كما اأ�صدرت معادن 

كتيب لقواعد ال�صلوك املهني باللغتني العربية واالإجنليزية.

كما قام فريق االلتزام بعمل ا�صتبيان للموظفني يف كل مواقع 

معادن لتقييم اأثر قواعد ال�صلوك املهني واالأخالقيات، 

ولقيا�س مدى التزام املوظفني باملكونات اخلم�صة لثقافة 

االلتزام. وهذه املكونات هي:

• املعرفة
• الإقدام

القرار • �سنع 

اعتمدت معادن اآلية لتحديد وتقييم واإدارة 

املخاطر الكبرية التي تواجهها
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• الثقة
• الإميان

ويف نهاية عام  2015م، مت الطلب من جميع املوظفني لدى 

معادن تعبئة منوذج االف�صاح ال�صنوي والذي ُيغطي معظم 

�صيا�صات معادن. حيث مُيكن للموظفني من خالل هذا 

النموذج فح�س وتقييم اأن�صطتهم ل�صمان اأنهم ملتزمني مع 

�صيا�صات ال�صركة واأخالقياتها، وقواعد ال�صلوك املهني.

اأطلق برنامج التحول اال�صرتاتيجي )اإتقان( برنامج ثقافة 

وقيم معادن مع بداية عام  2015م، حيث حقق زخمًا كبريًا 

ورفع م�صتويات االندماج الوظيفي، من خالل تديده اأربعة 

�صلوكيات مهمة �صُت�صاعد معادن على تر�صيخ قيمها يف 

ال�صركة باأ�صرها، اإذ اإن الربنامج م�صمم لتمكني املوظفني 

من  اأن "يعي�صوا" قيم النزاهة والعناية وامللكية والعمل 

اجلماعي. وقد غطت املبادرة جميع مواقع معادن، و�صت�صعى 

جاهدة نحو ترك اأثر ملمو�س يف خمتلف قطاعات معادن يف 

عام  2016م.

التدقيق الداخلي
تلعب وحدة التدقيق الداخلي دورًا رئي�صيًا يف احلوكمة ب�صفتها 

وحدة م�صتقلة تقّدم امل�صورة مبو�صوعية. ومن �صاأن دورها 

املركزي هذا اأن ُي�صاعد معادن على تنفيذ اأ�صلوب منهجي قائم 

على املعرفة وو�صوح ال�صورة، وتقييم وت�صني فعالية احلوكمة 

واملخاطر، وااللتزام والرقابة الداخلية. وقد �صهدت معادن 

خالل عام  2015م اإجراء 103 عملية تدقيٍق داخلي.

وقد وجهت معادن خالل هذا العام الدعوة لفريق تقييم 

اجلودة اخلارجي التابع ملعهد املدققني الداخليني، واالتاد 

الدويل ملحرتيف التدقيق الداخلي، الإجراء عملية تقييم جودة 

من م�صدر تقييم خارجي م�صتقل، وقيا�س مدى التزامنا 

باأف�صل املمار�صات العاملية. وقد اأثبتت نتيجة التقييم التي 

قام بها الفريق اخلارجي مدى التزامنا باجلودة، حيث 

ح�صلنا على اأعلى درجات التقييم من حيث االمتثال الأطر 

املمار�صات املهنية الدولية ملعهد املدققني الداخليني.

وبا�صتخدام ال�صبكة العاملية ملعلومات التدقيق التابعة ملعهد 

املدققني الداخليني، مت قيا�س اأداء التدقيق الداخلي لدى 

معادن على 327 �صركة عاملية رائدة، واأظهرت النتائج 

اأن العمليات والنظم التي ُتطبقها معادن للتدقيق وتقييم 

املخاطر �صاملة، ووا�صحة املعامل، وتتفوق على غريها من 

اأوجه كثرية.

وقد ا�صتمر تركيز معادن من�صبًا على �صبط ا�صرتاتيجيات 

التدقيق واال�صرتاتيجيات التنظيمية التي �صاعدت معادن 

وال�صركات التابعة على ت�صني م�صتوى حوكمة ال�صركات. 

ونتيجة لذلك، ا�صتمرت املجموعة يف تقيق ا�صتقرار كبري 

يف اإعداد التقارير املالية وااللتزام الكامل باالإطار التنظيمي 

املحلي، ومتطلبات املقر�صني، واملعايري الدولية الإعداد 

التقارير املالية، التي اأو�صت بها الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني 

القانونيني.

وميثل نطاق اأن�صطة معادن طيفًا كبريًا من اأبعاد العمل 

الرئي�صية، مثل:

امل�سادر  فيها  مبا  املالية،  املعلومات  م�سداقية  •  تقييم 
امل�ستخدمة لتحديد وقيا�س وت�سنيف وتدوين هذه 

املعلومات يف القوائم املالية.
بال�سيا�سات  اللتزام  ل�سمان  القائمة  النظم  •  تقييم 
التنظيمية، واخلطط ال�سرتاتيجية، والإجراءات، 

والأنظمة واللوائح.
من  والتحقق  معادن،  اأ�سول  حلماية  الو�سائل  •  تقييم 

توفرها بح�سب ما يكون منا�سباً.
لها. الفعال  وال�ستخدام  املتاحة،  املوارد  فعالية  •  تقييم 

للتاأكد  ال�سرتاتيجية  وامل�سروعات  العمليات  •  تقييم 
من مدى ان�سجام النتائج مع الأهداف والغايات 
املحددة، واإذا ما كانت ُتدار على اأنها مق�سودة يف 

ال�سرتاتيجية العامة ملعادن.
وامل�سروعات  للعمليات  املحددة  املجالت  •  تقييم 

ال�سرتاتيجية بطلب من جلنة املراجعة اأو الإدارة 
ب�سكل م�ستمر.

املخاطر. اإدارة  عملية  فعالية  مدى  وتقييم  • مراقبة 
وقيا�س  اخلارجيني  املراجعني  اأداء  جودة  •  تقييم 

م�ستوى التنا�سق مع التدقيق الداخلي لتحقيق اأعلى 
الفوائد.

متثل معايري التدقيق لدى معادن، البالغة 103، نحو %97 

من خطة التدقيق ال�صنوية املعتمدة لدى معادن، وقد غطت 

جزءًا كبريًا من عامل املخاطر يف معادن. وباالإ�صافة اإىل 

ذلك، دعمنا كفاءة وفعالية معادن يف اإعداد التقارير املالية، 

التي بواأت ال�صركة مكانة تعتز بها بني ال�صركات الرائدة 

املدرجة يف ال�صوق املالية ال�صعودية "تداول"، التي ت�صعى 

ن  الإ�صدار اإعالن مبكر للنتائج املالية املدققة؛ وهذا االأمر مَكّ

معادن من عقد اجلمعية العمومية ال�صنوية للم�صاهمني قبل 

نهاية الربع االأول من كل عام.

اأع�صاء جمل�س االإدارة يف زيارة ملجمع 

االألومنيوم مبدينة راأ�س اخلري ال�صناعية

خالل عام 2015م، 

وجهت معادن 

دعوة لفريق 

تقييم اجلودة 

اخلارجي التابع 

ملعهد املدققني 

الداخليني، 

واالتاد الدويل 

ملحرتيف التدقيق 

الداخلي، الإجراء 

عملية تقييم جودة 

من م�صدر تقييم 

خارجي م�صتقل، 

وقيا�س مدى 

التزامنا باأف�صل 

املمار�صات العاملية.



لقد انتقلت معادن، ب�صكل فعال، من ممار�صات التدقيق 

املعتادة اإىل تطبيق منهجية تدقيق عاملية حديثة قائمة على 

درء املخاطر. وتتميز املمار�صات احلالية بان�صجامها مع 

اإطار املمار�صات املهنية الدولية، االأمر الذي مُيكن التدقيق 

الداخلي من العمل عن كثب مع اإدارة خماطر ال�صركة 

ووحدات العمل اال�صرتاتيجية.

وت�صمح املنهجية القائمة على درء املخاطر بتقييم االأداء 

ن فهم  التنظيمي وفق معايري ت�صنيف املخاطر؛ ومُيِكّ

ملفات املخاطر املختلفة لكل وحدة عمل ا�صرتاتيجية، من 

تكييف خطط التدقيق لتتنا�صب ب�صكل اأمثل مع بيئة خماطر 

ال�صركة. وتوؤدي هذه العملية اإىل و�صع خطة تدقيق داخلي 

قائمة على املخاطر لكل عام، يتم رفعها اإىل جلنة املراجعة 

العتمادها.

واإىل جانب الدور التقليدي للتدقيق الداخلي، ت�صعى معادن 

جاهدة اإىل بناء قدراتها ومداركها ب�صاأن م�صائل العمل 

الرئي�صية ذات ال�صلة باإدارة املخاطر، وفر�س التوفري يف 

التكلفة، وامل�صاعدة يف ن�صر وتعميم النظم اجلديدة من 

خالل مراجعة ال�صيا�صات واالإجراءات واخلطط ذات ال�صلة 

قبل التنفيذ.

و�صت�صتمر فعالية مهمة املراجعة الداخلية لدى معادن يف 

ت�صني نظام احلوكمة واملخاطر وااللتزام من خالل تنفيذ 

مراقبة متوا�صلة وتبني ممار�صات رائدة نا�صئة، وتعزيز 

اأعلى القيم املهنية مع الرتكيز على بيئة املراقبة وعمليات 

الن�صاط التجاري. وتوؤمن ال�صركة باأن احلوكمة الفعالة 

ه قيم امل�صاهمني، مع ت�صني  واملتطورة ب�صكل م�صتمر �صتوِجّ

عمليات اإدارة املخاطر يف كل قطاعات معادن لتحقيق 

هدفنا امل�صرتك املتمثل يف اأن ن�صبح �صركة تعدين ذات 

م�صتوى عاملي.

عالقات امل�ستثمرين
لقد جنحت معادن على مدار ال�صنني، يف الظفر ب�صمعة 

ممتازة ب�صفتها م�صدر معلومات موثوقًا به لدى املجتمع 

املايل، يتحلى بامل�صوؤولية وال�صفافية. ويف عام  2015م، وبعد 

ال�صماح للم�صتثمرين االأجانب بالتداول يف ال�صوق املايل 

ال�صعودي، تو�صع منهجها لدعم �صورتها اأمام امل�صتثمرين 

الدوليني واالإجابة عن ا�صتف�صاراتهم.

وقد �صاركت معادن يف قمة ا�صتثمارية نظمتها هيئة 

ال�صوق املالية ال�صعودية يف لندن، حيث نظمت معادن 

حملة اقت�صرت على الرتويج، لعر�س عوامل قوة ال�صركة 

واإمكاناتها. كما �صاركت يف موؤمترات اأخرى عدة يف اململكة 

لدعم �صورتها اأمام امل�صتثمرين االأجانب، الذين يزداد 

اهتمامهم مبعادن تدريجيًا على مدار العام.

لقد اأجرت االإدارة التنفيذية ات�صاالت هاتفية جماعية 

ربع �صنوية بامل�صاهمني ملناق�صة النتائج املالية، والتي اأثبتت 

اأنها كانت منا�صبة وناجحة. كما عك�صت ُم�صتوى املهنية 

103
عملية تدقيٍق داخلي اأجرتها 

معادن

327
�صركة عاملية رائدة مت من 

خاللها قيا�س اأداء التدقيق 

الداخلي لدينا
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تعك�س مدونة قواعد ال�سلوك املهني التزامنا - �صركة واأفرادًا - باحرتام القانون، 

و�صواًل اإىل بيئة عمل ذات م�صتوى عاملي، وحماية البيئة، وحتقيق التميز الت�سغيلي، 

واإفادة املجتمعات التي نعمل فيها.

البيئة، ال�صحة وال�صالمة عنا�صر اأ�صا�صية 

يف اإطار احلوكمة لدى معادن



وال�صفافية لدى معادن، كما نظمت معادن يومًا للم�صتثمرين، 

�صمل ذلك تنظيم جولة للعمليات يف مواقع معادن يف مدينة 

ن امل�صاهمني املهتمني  راأ�س اخلري ال�صناعية، االأمر الذي مَكّ

من احل�صول على فهم اأف�صل لعمليات معادن، مبا فيها 

م�صانع اإنتاج االألومنيوم واالأ�صمدة الفو�صفاتية.

ومن �صاأن برنامج تطوير عالقات امل�صتثمرين اأن ي�صمن 

ال�صفافية يف جميع االت�صاالت مع االلتزام الكامل يف الوقت 

ذاته بالتزامات االإف�صاح امل�صتمرة واملالئمة التي و�صعتها 

هيئة ال�صوق املالية ال�صعودية، والتي ت�صمن التدفق املنا�صب 

للمعلومات يف حينه من خالل قنوات متعددة مثل املوقع 

االإلكرتوين، واإعالنات تداول، وح�صور املوؤمترات. وعالوة 

على ذلك، تقوم معادن برت�صيخ دور عالقات امل�صتثمرين 

من خالل تطبيق موؤ�صرات االأداء الرئي�صية التي تهدف اإىل 

توفري خدماتها للم�صتثمرين واملحللني. 

وقد مت تر�صيح موقع معادن لعالقات امل�صتثمرين )وهو 

جزء من املوقع االإلكرتوين ملعادن( جلائزة جمعية عالقات 

امل�صتثمرين/ ال�صرق االأو�صط لعام 2015م. ورغم الثناء 

الكبري الذي يحظى به املوقع، اإال اأن ال�صركة ب�صدد 

تديده االآن لُي�صبح اأكرث مالءمة للم�صتخدم، واأكرث اإملامًا 

باملعلومات.

الإف�ساح عن حوكمة ال�سركات
�سيا�سة ح�س�س الأرباح: وفقًا للنظام االأ�صا�صي ملعادن، 

تن�س املادة 44 على اأن �صايف االأرباح ال�صنوية لل�صركة �صيتم 

توزيعه بعد خ�صم كل امل�صروفات العامة والتكاليف االأخرى 

كما يلي:

الأرباح  �سايف  من   %10 �سنوية  ب�سفة  معادن  •  ت�ستبقي 
لبناء الحتياطي القانوين. ويجوز للجمعية العمومية 
العادية اأن توقف هذه الن�سبة عندما ي�سل الحتياطي 

املذكور اإلى ن�سف راأ�سمال ال�سركة. �سيح�سل امل�ساهمون 
املتمتعون بالأولوية على الن�سب املئوية املخ�س�سة لهذه 

احل�س�س. 
للجمعية  يجوز  الإدارة،  جمل�س  لتو�سية  •  وفقاً 

العمومية العادية ا�ستبقاء ن�سبة من الأرباح ال�سنوية 
لل�سركة لتعزيز احتياطي قانوين اإ�سايف متفق عليه، 

�سيتم تخ�سي�سه لأغرا�س معينة حُتددها اجلمعية 
العمومية.

ما  اأي  الر�سيد،  من  الأولى  الدفعة  توزيع  يتم  •  ثم 
يعادل 5% من راأ�س املال املدفوع، على امل�ساهمني.

الإدارة. جمل�س  اأع�ساء  مكافاآت  تخ�سي�س  • يتم 
ربح  كح�سة  امل�ساهمني  على  الر�سيد  توزيع  يتم  •  ثم 

اإ�سافية.

كما يجوز لل�صركة، بعد الوفاء بال�صوابط املحددة التي 

و�صعتها اجلهات املفو�صة، توزيع اأرباح ن�صف �صنوية وربع 

�صنوية. 

ُتنفذ معادن حاليًا عملية تطوير ومتويل عدد من امل�صروعات 

الكبرية، ولي�س هناك ما ي�صمن اأن معادن �صتقوم بتوزيع 

ح�ص�س اأرباح على امل�صاهمني يف ال�صنوات املالية القليلة 

املقبلة؛ اإذ يتوقف توزيع االأرباح، من بني اأمور اأخرى، على 

م�صتوى االأرباح امل�صتقبلية التي �صتحققها ال�صركة، وو�صعها 

املايل، واملتطلبات الراأ�صمالية، واالحتياطيات القابلة 

للتوزيع، واالعتمادات املتوفرة لديها، واالأو�صاع االقت�صادية 

العامة، والعوامل االأخرى التي يراها مديرو ال�صركة مهمة 

من وقت اإىل اآخر.

ال�سيا�سة املحا�سبية: تقوم معادن باإعداد التقارير اخلا�صة 
بح�صاباتها املالية وفقًا ملعايري و�صعتها الهيئة ال�صعودية 

للمحا�صبني القانونيني. وقد اأ�صدرت الهيئة ال�صعودية 

للمحا�صبني القانونيني )SOCPA( قرارها باأن على جميع 

ال�صركات املدرجة يف ال�صوق املالية تطبيق معايري املحا�صبة 

الدولية )IFRS( على القوائم املالية املعدة عن فرتات مالية 

تبداأ اإعتبارًا من 1 يناير  2017م وعلى �صوء ذلك قامت 

معادن باإعداد برنامج التحول اإىل معايري املحا�صبة الدولية 

للوفاء بالتزاماتها بتطبيق هذه املعايري.

التعامل مع اأطراف ذات �سلة: وفقًا ملتطلبات هيئة ال�صوق 
املالية ال�صعودية: ُتقر ال�صركة باالآتي:

التي  الأ�سهم  من  فئة  اأية  يف  ح�سة  هناك  •  لي�ست 
تتمتع بحق الت�سويت التي ميتلكها اأ�سخا�س )ما عدا 

مديري ال�سركة، وامل�سوؤولني التنفيذيني البارزين، 
واأقرباءهم( اأبلغوا معادن مبا ميتلكونه وفقاً للمادة 45 

من هذه القواعد، جنبا اإلى جنب مع اأي تغيري يطراأ 
على هذه احل�س�س خالل العام املايل الأخري. 

على  قائمة  مالية  اأوراق  ول  ح�س�س،  هناك  •  لي�ست 
التعاقدات، ول حقوق اكتتاب ملديري ال�سركة، 

وامل�سوؤولني التنفيذيني البارزين، واأقربائهم يف 
ح�س�س معادن اأو �سندات مديونياتها اأو اأي من 

�سركاتها التابعة، جنباً اإلى جنب مع اأي تغيري يطراأ 

املهند�س خالد املديفر يت�صلم جائزة اأف�صل 

رئي�س تنفيذي لعام 2015م
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ي�صمن برنامج 

عالقات 

امل�صتثمرين لدينا 

ال�صفافية يف كل 

االت�صاالت، مع 

االلتزام الكامل 

يف الوقت ذاته 

بالتزامات 

االإف�صاح امل�صتمرة 

واملالئمة التي 

و�صعتها هيئة 

ال�صوق املالية 

ال�صعودية.



اأول �صبيكة ذهب من اإنتاج منجم الدويحي

على هذه احل�س�س اأو احلقوق خالل العام املايل 
الأخري.

اأوراق  اأو  للتحويل،  قابلة  مديونية  �سندات  توجد  •  ل 
مالية قائمة على التعاقدات، اأو �سمانات اأو حقوق 

مماثلة ُت�سدرها اأو متنحها معادن خالل العام املايل، 
بالإ�سافة اإلى التعوي�سات التي تتلقاها معادن يف مقابل 

ذلك.
�سندات  اأي  يف  اكتتاب  اأو  حتويل  حقوق  هناك  •  لي�ست 
مديونية قابلة للتحويل، اأو اأوراق مالية قائمة على 
التعاقدات اأو �سمانات، اأو حقوق مماثلة ُت�سدرها اأو 

متنحها معادن.
من  اإلغاءات  اأو  م�سرتيات  اأو  ا�سرتدادات  هناك  •  لي�ست 

قبل معادن لأي �سندات مديونيات قابلة لال�سرتداد. 
وقيمة هذه الأوراق غري مدفوعة، بحيث يتم التمييز 

بني تلك الأوراق املالية املدرجة يف البور�سة التي 
ت�سرتيها معادن، وتلك التي ت�سرتيها �سركاتها التابعة.

ذي  طرف  واأي  املُ�سدر  بني  معامالت  هناك  •  لي�ست 
�سلة.

فيها،  طرفاً  معادن  تكون  عقود  اأو  اأعمال  هناك  •  لي�ست 
ويكون اأو كان اأحد مديري معادن اأو رئي�سها التنفيذي 

اأو نائب الرئي�س لل�سوؤون املالية، اأو اأي �سخ�س ذي 
�سلة بهم له ح�سة فيها.

اأحد  تنازل  مبوجبه  اتفاق  اأو  ترتيبات  هناك  •  لي�ست 
مديري معادن اأو م�سوؤوليها التنفيذيني عن اأية 

رواتب اأو تعوي�سات.
اأحد  تنازل  مبوجبه  اتفاق  اأو  ترتيبات  هناك  •  لي�ست 

امل�ساهمني عن اأية حقوق اأو ح�س�س اأرباح.

املكافاآت: يحق الأع�صاء جلان جمل�س االإدارة احل�صول على 
مقابل مايل نظري كل اجتماع للجنة يح�صرونه، ف�صاًل عن 

املكافاآت ال�صنوية.

يحق الأع�صاء جمل�س االإدارة الذين ي�صكنون خارج الريا�س 

احل�صول على امل�صروفات النرثية التي يتحملونها حل�صور 

االجتماعات. وت�صمل هذه امل�صروفات تذكرة )ذهاب 

وعودة( من مقر االإقامة وحتى املقر الرئي�صي لل�صركة اأو 

اإىل حيث ينعقد االجتماع، وكذلك اأي نفقات اإقامة اأو انتقال 

يتحملونها.

يو�صح تقرير جمل�س االإدارة املقدم اإىل اجلمعية العمومية 

املكافاآت واملبالغ االأخرى التي يتلقاها اأع�صاء املجل�س خالل 

ال�صنة املالية.

غرامات عدم اللتزام: يف عام 2015م، تملت معادن 
غرامتني من هيئة ال�صوق املالية على النحو التايل:

يف 6 مايو 2015م، اأ�صدر جمل�س هيئة ال�صوق املالية قرارًا 

يق�صي بفر�س غرامة مالية مقدارها 20 األف ريال �صعودي 

على �صركة معادن، ملخالفتها الفقرة )اأ( من املادة )40( 

من قواعد الت�صجيل واالإدراج، والفقرة )8( من تعليمات 

اإعالنات ال�صركات ب�صاأن نتائجها املالية، وادعت هيئة 

ال�صوق املالية اأن اإعالن معادن عن نتائجها املالية املوؤقتة عن 

ال�صهور الثالثة املنتهية يف 31 مار�س 2014م، التي ُن�صرت 

على املوقع االإلكرتوين لهيئة ال�صوق املالية ال�صعودية يف 14 

اأبريل 2014م، مل يكن وا�صحًا، الأن االإعالن مل يذكر كل 

االأ�صباب وراء زيادة �صايف االأرباح يف الربع املقارن للربع 
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اإن معادن �صتتجه لالأخذ باملعايري الدولية الإعداد تقاريرها املالية 

اعتبارًا من يناير 2017م



ال�صابق. وقد قامت معادن ب�صداد الغرامة، لكنها قدمت 

مذكرة تظلم ملجل�س اإدارة الهيئة، وفقًا لالإجراءات املتبعة 

فيها، ذلك اأنها تعتقد اأن االإعالن �صمل بالفعل كل العنا�صر 

املادية التي �صاعدت على حدوث زيادة يف االأرباح.

ويف 15 يونيو  2015م، اأ�صدر جمل�س الهيئة قرارًا يق�صي 

بفر�س غرامة مالية مقدارها 100 األف ريال �صعودي 

على معادن ملخالفتها الفقرة )ج( من املادة )45(من 

نظام ال�صوق املالية لت�صرب خرب زيادة راأ�س مال ال�صركة 

قبل االإعالن عن تو�صية جمل�س االإدارة بزيادة راأ�س مال 

ال�صركة عن طريق طرح اأ�صهم حقوق اأولوية بتاريخ 15 مايو  

2014م على املوقع االإلكرتوين لهيئة ال�صوق املالية ال�صعودية 

)تداول(. وقد قامت معادن ب�صداد الغرامة، لكنها قدمت 

مذكرة تظلم ملجل�س اإدارة الهيئة وفقًا لالإجراءات املتبعة 

فيها، ذلك اأن معادن تعتقد اأن ال�صركة قد وفت بالتزاماتها 

القانونية من خالل تطبيق تدابري وقائية منا�صبة لل�صيطرة 

على الت�صريبات.

تلتزم �صركة معادن التزامًا تامًا مببادئ االإف�صاح 

وال�صفافية، حيث تقوم بتنفيذ اأحكام اللوائح االإلزامية التي 

تعد جزءًا من الئحة هيئة ال�صوق املالية حلوكمة ال�صركات 

والنظام االأ�صا�صي لل�صركات. واال�صتثناء الوحيد هو تطبيق 

الت�صويت الرتاكمي يف عملية انتخاب اأع�صاء جمل�س 

االإدارة، والذي تهدف �صركة معادن اإىل تغيريه م�صتقباًل.

جائزة »�صعفة« لل�صفافية والنزاهة

�صكل 9: املكافاآت والتعوي�سات املقدمة الأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار امل�سوؤولني التنفيذيني

كل االأرقام بالريال ال�صعودي

االأع�صاء التنفيذيون يف 

جمل�س االإدارة

االأع�صاء غري التنفيذيني/ 

امل�صتقلني يف جمل�س االإدارة

خم�صة من كبار التنفيذيني 

ممن تلقوا اأعلى املكافاآت 

والتعوي�صات، من بينهم 

الرئي�س التنفيذي واملدير 

املايل

الرواتب والتعوي�صات

البدالت

املكافاآت املنتظمة وال�صنوية

خطط احلوافز

اأية تعوي�صات اأو مزايا عينية 

ُت�صدد �صهريًا اأو �صنويًا

--

245.000

--

--

--

--

2.063.000

--

--

--

 10.479.825

3.518.299

765.800

3.919.750

236.925

245.0002.063.00018.920.599االإجمايل
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كل االأرقام بالريال ال�صعودي
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و�سف مل�سلحة اأع�ساء جمل�س االإدارة واأقربائهم يف اأ�سهم ال�سركة للعام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2015م

و�سف مل�سلحة كبار التنفيذيني واأقربائهم يف اأ�سهم ال�سركة للعام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2015م

و�سف للمالك الرئي�سيني يف اأ�سهم ال�سركة للعام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2015م

مالحظة: الن�صبة املتبقية من ملكية معادن طرحت لالكتتاب العام.

ن�صبة التغري خالل العام �صايف التغري خالل العام 31 دي�صمرب 2015م 1 يناير 2015م ا�صم من تعود له امل�صلحة

)100( )45.781( - 45.781 خالد بن �صامل الروي�س

- - 63.160 63.160 نبيل بن عبدالعزيز الفريح

- - - - برو�س اإيان كريك

- - - - ماجد بن يو�صف املقال

- - - - توما�س والبول

- - - - خالد بن �صليمان العوهلي

- - - - خليل بن اإبراهيم الوطبان

)42( )45.781( 63.160 108.941 املجموع

ن�صبة التغري خالل 

العام %

�صايف التغري خالل العام ن�صبة امللكية 

%

31 دي�صمرب 

2015م

ن�صبة امللكية 

 %
1 يناير 2015م ا�صم من تعود له امل�صلحة

- - 50 584.239.128 50 584.239.128 �صندوق اال�صتثمارات العامة 

)1.61( )18.867.404( 7.99 93.342.010 9.60 112.209.414 املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات االجتماعية

- - 7.45 87.061.315 7.45 87.061.315 املوؤ�ص�صة العامة للتقاعد

)1.61( )18.867.404( 65.44 764.642.453 67.05 783.509.857 املجموع

ن�صبة التغري خالل

العام %

�صايف التغري خالل العام 31 دي�صمرب 2015م 1 يناير 2015م ا�صم من تعود له امل�صلحة

- - 1.263 1.263 املهند�س/ عبداهلل بن �صيف ال�صيف

- - - - معايل االأ�صتاذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�صي

- - - - معايل االأ�صتاذ/ �صليمان بن عبدالرحمن القويز

)69( )21.263( 9.333 30.596 الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�صديري

- - 291 291 االأ�صتاذ/من�صور بن �صالح امليمان

- - - - املهند�س/�صلطان بن جمال �صاويل

- - - - املهند�س/ خالد بن حمد ال�صناين

- - 1.050 1.050 املهند�س/عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري 

- - 7.579 7.579 املهند�س/ خالد بن �صالح املديفر

)52( )21.263( 19.516 40.779 املجموع
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مت ت�صميم برنامج اال�صتك�صاف واإدارة املوارد املعدنية ملوا�صلة توفري موارد معدنية 
واحتياطيات خام جديدة. ويهدف الربنامج اإلى حتويل املوارد املعدنية اإلى احتياطيات 
خام لبناء االأ�صول التعدينية ملعادن ، وهوعبارة عن منظومة من ن�صاطات اال�صتك�صاف، 

ودرا�صات اجلدوى، واحلفر �صمن رخ�ص التعدين املمنوحة ملعادن واملحيطة باملناجم 
القائمة التي نقوم بت�صغيلها.

جمع العينات يف منجم ال�صوق للذهب
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جمع العينات يف منجم ُبلغة للذهب

اال�شتك�شاف:

ركيزة ا�ستكمال م�سرية معادن نحو امل�ستقبل

العن�صر االأ�صا�صي ال�صرتاتيجية النمو
حقق برنامج معادن لال�صتك�صاف على مدى االأعوام الثالثة 

املا�صية جناحًا كبريًا، مكن معادن من بناء خط اإنتاج ملوارد 

معدنية جديدًة، تر�صم معامَل م�صتقبٍل يت�صم باال�صتدامِة 

جلميع منتجاتها. ويعد ا�صتك�صاف مكامن خامات املعادن 

العن�صر االأ�صا�س يف ا�صرتاتيجية النمو يف معادن ، الأهميته 

يف املحافظة على اإيجاد موارد جديدة ت�صهم يف ا�صتقرار 

اأعمال ال�صركة وتنوعها.

ويتمثل دور اإدارة اال�صتك�صاف يف معادن يف البحث والتنقيب 

عن خامات املعادن، وتقييم املوارد اجلديدة منها؛ لتعوي�س 

احتياطيات اخلام التي يتم ا�صتهالكها من قبل اأعمال 

ال�صركة املتنامية.

االإلتزام الكامل باالإ�صتمرار يف تطبيق اإجراءات ال�صحة 
وال�صالمة واملحافظة على البيئة

تويل معادن اأولوية ق�صوى لهدفها بعدم اإحلاق اأي �صرر 

مبوظفيها اأو باملجتمع والبيئة يف كافة مواقع اال�صتك�صاف، 

فهي توا�صل حت�صني وتعزيز برامج ال�صالمة، كما جتري 

عمليات مراجعة منتظمة الأداء البيئة وال�صحة وال�صالمة.

وقد اأجرى فريق اال�صتك�صاف يف معادن مراجعة دقيقة 

الإجراءات ال�صالمة والبيئة لتتما�صى مع نظام اإدارة 

ال�صحة وال�صالمة والبيئة املُحدثة يف معادن؛ مما اأدى اإىل 

اإدخال املزيد من التح�صينات على هذه االإجراءات التي 

�صيتم تنفيذها بالكامل يف برنامج اال�صتك�صاف يف عام  

2016م. باالإ�صافة اإىل ذلك، يوا�صل قطاع اال�صتك�صاف 

يف معادن اأي�صًا تعزيز معايري ال�صحة وال�صالمة 

واملحافظة على البيئة، واالإجراءات املتعلقة باملتطلبات 

الت�صغيلية الفريدة اخلا�صة باإجراء اال�صتك�صاف يف املواقع 

ال�صحراوية النائية.

وت�صمل تدابري تعزيز اإجراءات ال�صالمة عدة اإجراءات؛ مثل 

تتبع جميع املركبات امليدانية التي تعمل يف مناطق �صحراوية 

نائية حلظة بلحظة من خالل االأقمار ال�صناعية، وذلك 

لتت�صنى اال�صتجابة حلاالت الطوارئ ال�صريعة عند احلاجة 

اإىل ذلك.

كما توا�صل معادن بذل اأق�صى جهد للحد من االآثار 

البيئية يف مواقع اال�صتك�صاف، على الرغم من اأن تقنيات 

اال�صتك�صاف احلديثة التي ن�صتخدمها حمدودة التاأثري 

على البيئة. 

حيث تقوم ال�صركة يف اإطار حر�صها على البيئة، وبعد 

اإمتام عمليات احلفر الإجراء االختبارات، بردم هذه املواقع 

واإعادة تاأهيلها. وقد مت تغطية كافة احلفر تاأكيدًا على هذا 

احلر�س، كما جتري مراجعات منتظمة للتاأكد من االلتزام 

التام باملعايري البيئية ال�صارمة، واحلفاظ عليها.

 اإجنازات اأعمال اال�صتك�صاف 
ا�صتكمل فريق اال�صتك�صاف يف نهاية عام  2015م برناجمًا 

مدته ثالثة اأعوام لال�صتك�صاف املنتظم للمواقع القائمة 

واملواقع اجلديدة �صمن رخ�س اال�صتك�صاف التي تبلغ 

م�صاحتها 47 األف كيلو مرت مربع. 

116
مليون ريال ا�صتثمرت يف 

ا�صتك�صاف املواقع القائمة 

واجلديدة
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عينة من �صخور منجم ال�صخيربات حتمل 

خام الذهب واآثار مادة النيكل )ميني(، 

ومنجم الدويحي

وتبداأ عملية اال�صتك�صاف االأولية بدرا�صة ،جمع كامل 

املعلومات اجليولوجية، واجليوكيميائية واجليوفيزيائية 

لتحديد اأهداف اإجراء اإختبار احلفر، ويف حني يعترب 

اال�صتك�صاف يف املواقع القائمة عملية مماثلة؛ اإاّل اأنها جتري 

بالقرب من املناجم القائمة لتطويرها، مما يتيح الفر�صة 

ال�صتغالل موارد �صغرية، بكلفة مالية اأقل، من خالل 

اال�صتفادة من البنية التحتية املتوفرة يف املناجم.

وقد ا�صتثمرت معادن يف عام  2015م، 116 مليون ريال يف 

ا�صتك�صاف الفو�صفات، واأمالح البوتا�صيوم، والبوك�صايت، 

والذهب، والنحا�س، والكاولني، واملغني�صيوم يف املواقع 

القائمة واجلديدة، وكان تركيز فريق معادن ين�صب على 

ا�صتك�صاف الذهب والنحا�س يف اإقليم الدرع العربي.

وقد اأكمل فريق اال�صتك�صاف حفر اأكرث من 158 األف مرت 

جلميع اأنواع اخلامات يف عام  2015م، وجمع اأكرث من 200 

األف عينة جيوكيميائية، و�صمل ذلك حفرًا جتريبيًا خلامات 

الذهب والنحا�س والزنك التي مت حتديدها من امل�صوحات 

اجليوفيزيائية واجليوكيميائية االإقليمية، واختبار حفر ملوارد 

البوك�صايت بالقرب من منجمي البعيثة والزبرية.

كما مت اختبار عدة مناطق جديدة من مناطق تعدين الذهب 

والبوك�صايت، ومن املقرر اأن يبداأ بع�صها بتعزيز اإنتاج معادن 

من هذه اخلامات خالل عام  2016م مبا يلبي تطلعات 

ال�صركة لهذه املرحلة.

وقد وا�صلت معادن خالل عام  2015م اإجراء التقييم 

اجليولوجي، والبحث عن االأحزمة املعدنية املختلفة لتحديد 

مناطق اال�صتك�صاف املحتملة اجلديدة، بهدف تقدمي طلبات 

تراخي�س ا�صتك�صاف جديدة، وقد تقدمت ال�صركة بالفعل 

بطلب للح�صول على تراخي�س ا�صتك�صاف جديدة للحفاظ 

على خطوط اإنتاجها.

كما اأعطيت االأولوية الإجراء اختبارات حفر ملكامن جديدة 

اأكرث احتمالية لتوفر الذهب والبوك�صايت التعديني فيها. 

ولتح�صني الفعالية من حيث الكلفة؛ حيث ا�صتحدث فريق 

اال�صتك�صاف ابتكارات تقنية جديدة، مبا يف ذلك التحليل 

الكيميائي امليداين الفوري لتوجيه برنامج احلفر، مما وفر 

الوقت واملال ب�صكل كبري. وتوا�صل معادن تركيزها على 

التح�صني امل�صتمر للفعالية الفنية واالإنتاجية يف اأعمالها، 

والعمل على تقلي�س النفقات جلميع براجمها.

اأبرز اإجنازات اأعمال اال�صتك�صاف للعام  2015م
اجليوكيمياء  با�صتخدام  اجلديدة  املواقع  م�صح  •��اإمتام 

واجليوفيزياء، بناًء على رخ�ص ا�صتك�صاف الذهب 
والنحا�ص لدى معادن، والتي تغطي م�صاحة كبرية 

من اإقليم الدرع العربي.
برنامج  حددها  التي  لالأهداف  احلفر  اختبار  يزال  •��ال 

ا�صتك�صاف املواقع اجلديدة م�صتمراً، وقد مت حتديد عدة 
م�صاريع جديدة.

م�صروع  من  بالقرب  العميق  احلفر  عملية  •��اأكدت 
من�صورة وم�صرة وجود ملحقات عميقة متقاطعة 

لتمعدن الذهب.
البوك�صايت  توفر  مدى  ال�صتك�صاف  احلفر  اختبار  •��اأكد 

التعديني بالقرب من منجم البعيثة اإمكانية تعدينه 
اقت�صادياً.

والزنك  النحا�ص  مواقع  يف  احلفر  اختبار  •��اإجراء 
التي مت حتديدها من امل�صوحات اجليوفيزيائية 

واجليوكيميائية االإقليمية وموا�صلة العمل لفح�ص 
بقية املواقع امل�صتهدفة.

مت  حيث  جديدة  تعدينية  اأحزمة  مواقع  حتديد  •��مت 
رفع طلبات ترخي�ص ال�صتك�صافها.

ل�صمان  اال�صتك�صاف  لفريق  املهني  التطوير  •��موا�صلة 
تطبيق وتنفيذ اأف�صل املمار�صات ال�صناعية يف جمال 
تقنية اال�صتك�صاف املتقدم، واأف�صل ممار�صات ال�صحة 

وال�صالمة والبيئة.

وي�صمن برنامج التطوير املهني ا�صتخدام تقنية اال�صتك�صاف 

املتقدمة، واتباع اأف�صل ممار�صات ال�صناعة. ويعمل 

املوظفون ال�صعوديون ب�صكل وثيق مع املديرين اخلرباء 

وا�صت�صاريي ال�صناعة الرواد للحفاظ على م�صتوى عال من 

الكفاءة الفنية. كما تعقد ور�س عمل تدريبية �صنوية متعددة 

التخ�ص�صات لفريقنا، االأمر الذي يعزز الكفاءات االأ�صا�صية 

يف جمال اجليولوجيا واجليوفيزياء واجليوكيمياء.

التحديات
كان هذا العام مليئًا بالتحديات يف �صناعة التعدين، يف ظل 

تراجع ال�صوق العاملية؛ وهو ما اأدى اإىل تقلي�س اال�صتثمارات 

واالإنفاق. وقد ان�صب تركيزنا يف معادن على تنمية املوارد 

دون امل�صاومة على ال�صالمة واجلودة، واالأداء.

وتلتزم معادن مبوا�صلة برناجمها ال�صتك�صاف املعادن يف 

اململكة �صمن ا�صرتاتيجية طويلة املدى، تهدف اإىل احلفاظ 

على منو �صناعة التعدين يف اململكة. وقد ُا�ص�س فريق 

اال�صتك�صاف على درجة عالية من الكفاءة، ولديه القدرة 

واالإمكانية واملوازنة التي متكنه من حتقيق النجاح.

158
األف مرت مت حفرها جلميع 

اأنواع اخلامات يف عام 

2015م 
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اأخذ عينات من ال�صخور يف منجم ُبلغة

املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام

نهجنا لالإف�صاح عن املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام هو 

خطوة نحو ممار�صة اأف�صل ل�صناعة التعدين، ب�صكل يعك�س 

و�صع معادن ك�صركة عاملية رائدة يف جمال التعدين.

وقد مت حتقيق اأوىل اخلطوات املهمة نحو ذلك من خالل 

اال�صتعانة مب�صت�صار م�صتقل لتقدير مواردنا التعدينية مبا 

يتوافق مع نظام جورك  2012، املعرتف به دوليًا.

نظام جورك
يعد النظام ال�صادر من اللجنة املُ�صرتكة الحتياطيات اخلام 

يف اأ�صرتاليا )JORC( واخلا�س مبو�صفات اإعداد تقارير 

نتائج عمليات التنقيب واملوارد املعدنية واحتياطيات اخلام 

يف ن�صخته لعام  2012 م، نظامًا متبعًا دوليًا لتحديد احلد 

االأدنى من املتطلبات الإعداد التقارير ال�صنوية عن نتائج 

التنقيب واملوارد املعدنية واحتياطيات اخلام. كما يت�صمن 

هذا النظام قواعد ملزمة لت�صنيف املوارد واحتياطيات 

اخلام، وفقًا مل�صتويات الثقة باملعلومات اجليولوجية 

واالعتبارات الفنية واالقت�صادية. 

ويعترب اإعداد التقارير وفقًا لنظام جورك 2012 اأمرًا 

اإلزاميًا على ال�صركات العامة املدرجة يف اأ�صرتاليا 

ونيوزيلندا، يف حني ُتطبق معايري م�صابهة يف كندا وجنوب 

اأفريقيا. وقد �صدر نظام )جورك( الأول مرة يف عام 

1989م، يف حني ُن�صر التحديث ال�صاد�س له عام  2012م.

تقوم جلنة معادن للموارد واالحتياطيات مبراجعة تقارير 

املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام التي جُتريها ال�صركة اأو 

م لها، ومن بني اإجمايل االأ�صول البالغة 20 موقعًا، التي  ُتقدَّ

ت تقارير ب�صاأنها من قبل م�صت�صارين م�صتقلني خالل  عِدّ
ُ
اأ

ال�صنتني املا�صيتني، اأوفى 17 موقعًا باملتطلبات االأ�صا�صية 

لنظام جورك 2012.

وت�صمل االأ�صول االأربعة التي مل يتم اإعداد تقارير ب�صاأنها 

مبوجب نظام جورك 2012م جبل �صايد، الذي مت اإعداد 

 NI( تقارير ب�صاأنه مبوجب النظام الكندي الإعداد التقارير

101-43(، اإ�صافة اإىل )الرجوم الو�صيمة، والرجوم اأم 

النعام(، والتي �صيتم اإعداد تقارير ب�صاأنها وفقًا لنظام جورك 

2012 عند اكتمال املرحلة التالية من اال�صتك�صاف اأو التقييم.

نحن ن�صري نحو ا�صتكمال تطبيق معايري جورك علي جميع 

مواقعنا واإ�صدار التقارير ال�صنوية وفق اآخر اإ�صدارات 

جورك 2012.

ففي عام  2015م، اأكملت معادن حتديث تقارير ر�صد 

مواردها املعدنية واالحتياطيات اخلام، وحققت ارتفاعًا 

يف احتياطي منجم اخلرباء للفو�صفات، ومنجم الدويحي 

للذهب، كما ك�صفت عن زيادة كبرية يف تقدير املوارد 

املعدنية يف منجم من�صورة ومنجم م�صرة، ومنجمي ُبـلغة 

وال�صوق. كما اأكملت معادن، مبوجب نظام جورك 2012م، 

حتديث املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام يف منجم الزبرية 

)البوك�صايت ال�صناعي منخف�س الرتكيز والكاولني(، 

باالإ�صافة اإىل تقييم التقديرات املحدثة يف منجم الغزالة 

)كربونات املغني�صيوم(.

يف هذا التقرير يتم االإف�صاح بو�صوح عن املوارد املعدنية 

واحتياطيات اخلام اإذا ما كانت تلتزم مبعايري اإعداد 

التقارير العامة الواردة يف نظام جورك 2012، اأو اأنها غري 

ملتزمة.

كما اأن ا�صم ال�صخ�س املوؤهل وال�صركة اال�صت�صارية التي 

يتبع لها يتم تو�صيحه لكل من جورك  2012 م والنظام 

الكندي لكل موقع مت اإعداد تقرير ب�صاأنه، علمًا باأن التقارير 

�صاحلة يف التاريخ املحدد، و مل يتم احت�صاب للتعدين بعد 

هذا التاريخ. ويف احلاالت التي ال يتم اإعداد تقارير للموارد 

املعدنية واحتياطيات اخلام من قبل م�صت�صار خمت�س 

خارجي، ويتم ح�صاب معدالت اال�صتهالك التعديني من قبل 

معادن اإىل 31 دي�صمرب 2015م.

 تقدير االحتياطي 
تنطوي تقديرات وت�صنيفات احتياطيات اخلام واملوارد 

املعدنية ودرجات الرتكيز املرتبط بها �صواًء التي يتم 

ا�صتخراجها اأو االحتياطي املعد لالإنتاج م�صتقباًل على درجة 

من عدم اليقني، حتى يتم ا�صتخراج احتياطيات اخلام 
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ملكية ددددددد دددد

معادن٪  

درجة 

الرتكيز

املجموعامل�صتنتجاملبنياملقا�س

P %الفو�صفات
2
O

5
Mt% P

2
O

5
Mt% P

2
O

5
Mt% P

2
O

5
Mt% P

2
O

5

41820.2----701241820.2اجلالميد ) رخ�صة   تعدينية( 

36518.4--601724718.311818.6اخلرباء ) رخ�صة   تعدينية( 

47316.7--47316.7--6015وعد   ال�صمال   بلوك 6  ) رخ�صة   تعدينية   حتت   الطلب(   

1001517716.915016.832816.865516.8اأم وعال  ) تراخي�س   تعدينية   حتت   الطلب( 

41716.141716.1----10012اجلالميد ) تراخي�س ا�صتك�صاف ( 

 TAA2 Mt% TAA2 Mt% TAA2 Mt% TAA2 Mt% TAA2 %البوك�صايت التعديني

74.94081.750.7141.049.630.849.3253.449.9البعيثة ) رخ�صة   تعدينية( 

% AL
2
O

3
Mt% AL

2
O

3
Mt% AL

2
O

3
Mt% AL

2
O

3
Mt% AL

2
O

3

 
3

100521.455.44.356.812.757.018.456.9الزبرية  ) رخ�صة   تعدينية (

3

7.056.112.056.219.056.2--10052الزبرية )رخ�صة ا�صتك�صاف(

g/t AuMtg/t AuMtg/t AuMtg/t AuMtg/t Auالذهب

1003.01.238.450.467.011.078.342.768.17مهد الذهب ) رخ�صة   تعدينية( 

 
4

1002.02.55.603.34.700.564.206.355.01االأمار ) رخ�صة   تعدينية(

75.90.9218.81.0194.70.94--1000.4بلغة ) رخ�صة   تعدينية( 

20.90.992.70.8723.60.98--1000.4ال�صخيربات ) رخ�صة   تعدينية( 

1000.44.81.457.00.952.30.9614.01.12ال�صوق ) رخ�صة   تعدينية( 

1000.419.52.6614.91.677.31.0841.72.03الدويحي ) رخ�صة   تعدينية( 

1000.55614.42.3527.92.004.52.3146.82.14من�صورة  ) رخ�صة   تعدينية   حتت   الطلب(  

1000.5563.91.8336.01.623.81.0143.71.59م�صرة  ) رخ�صة   تعدينية   حتت   الطلب(  

25.31.442.81.2028.11.42--1000.5الرجوم   الو�صيمة ) رخ�صة   تعدينية   حتت   الطلب(  

32.91.250.81.1033.71.25--1000.5الرجوم   اأم   النعام    ) رخ�صة   تعدينية   حتت   الطلب(  

CuMt% CuMt% CuMt% CuMt% Cu %النحا�ص

0.041.380.492.750.532.65--501.42جبل �صايد ) رخ�صة   تعدينية( 

MgOMt% MgOMt% MgOMt% MgOMt% MgO %املغنزايت

100420.9646.11.2645.00.6244.42.8445.2الغزالة ) رخ�صة   تعدينية( 

Alالبوك�صايت التعديني8
2
O

3
MtAl

2
O

3
MtAl

2
O

3
MtAl

2
O

3
MtAl

2
O

3

100382353.62552.73153.57953.3الزبرية ) رخ�صة   تعدينية  ( 

41507249.611349.7--10038الزبرية

الكاولني9

100333736.66537.99237.919437.7الزبرية ) رخ�صة   تعدينية( 

8636.71063619236.3--10038الزبرية الو�صطى )رخ�صة ا�صتك�صاف(

عمليات التعدين الثابتة باخلط العري�ص

جميع البيانات بالن�صبة املئوية

ذكرت اأرقام االإحتياطيات بح�صب اآخر تقدمي دون احت�صاب معدالت اال�صتهالك الحقًا

مت احت�صاب االحتياطيات �صمن املوارد با�صتثناء جبل �صايد حيث مت اإ�صافة املوارد اىل االحتياطيات

  ال حتديث على بلوك 6 بانتظار املراجعة
1

  اإجمايل املحتوى من االألومينا
2

TiO(. وهناك املزيد من 
2
Fe(، وثنائي اأك�صيد التيتانيوم )

2
O

3
SiO(، واأك�صيد احلديد الثالثي )

2
   ت�صمل درجة الرتكيز اأي�صا خمتلف قيم الرتكيز لثاين اأك�صيد ال�صيليكون )

3

االختبارات لتحديد اال�صتخدامات النهائية املحتملة

املوارد املعدنية
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ملكية 

معادن٪  

درجة 

الرتكيز

املجموعاملخزونحمتملموؤكد

P %الفو�صفات
2
O

5
Mt% P

2
O

5
Mt% P

2
O

5
Mt% P

2
O

5
Mt% P

2
O

5

701224920.33015.81.218.728019.8اجلالميد ) رخ�صة   تعدينية( 

39816.3--601726916.312916.5اخلرباء ) رخ�صة   تعدينية( 

 
1

---------60وعد   ال�صمال   بلوك 6  ) رخ�صة   تعدينية   حتت   الطلب(

 TAA2Mt% TAA2 Mt% TAA2Mt% TAA2 %البوك�صايت التعديني

211.849.4--74.94077.150.7134.748.6البعيثة ) رخ�صة   تعدينية( 

g/t AuMtg/t AuMtg/t AuMtg/t Auالذهب

0.726.53--1003.00.267.920.465.78مهد الذهب ) رخ�صة   تعدينية( 

 
4

1002.392.15.250.394.870.064.262.585.08االأمار ) رخ�صة   تعدينية(

48.10.77--48.10.77--1000.4بلغة ) رخ�صة   تعدينية( 

14.81.19--14.81.19--1000.5ال�صخيربات ) رخ�صة   تعدينية( 

 
5

---------100ال�صوق ) رخ�صة   تعدينية(

1000.6815.63.008.12.300.051.4023.82.75الدويحي ) رخ�صة   تعدينية( 

CuMt% CuMt% CuMt% Cu %النحا�ص

24.82.55--501.420.452.2524.42.56جبل �صايد ) رخ�صة   تعدينية( 

MgOMt% MgOMt% MgOMt% MgO %املغنزايت

 
7

2.3294.6--100421.6195.70.792.08الغزالة ) رخ�صة   تعدينية(

Alالبوك�صايت التعديني
2
O

3
MtAl

2
O

3
MtAl

2
O

3
MtAl

2
O

3

2253.6--10.053.61253.6-100الزبرية ) رخ�صة   تعدينية  ( 

الكاولني

3.641.6--1.141.32.541.7-100الزبرية ) رخ�صة   تعدينية( 

  

  ت�صم الكميات االإجمالية اأك�صيد وكربيتيدات اأوردها �صخ�س خمت�س ب�صكل مف�صل
4

  وال يزال العمل جاريًا لتقدير احتياطيات اخلام يف منجم ال�صوق حتى كتابة هذا التقرير، و�صيتم االإعالن عنها عند اكتمالها.
5

  مت عر�س درجة الرتكيز املتغرية املنطبقة على االأك�صيد )0.53 غرام/طن(، والتحول )0.82 غرام/طن(، والكربيتيد )0.68 طن ذهب(.
6

  مت عر�س احتياطي خام املغني�صيوم بالطن كما هو مو�صح، وهو قادر على �صنع درجة متكل�صة معادلة
7

)Fe
2
O

3
SiO(، و >20٪ اأك�صيد احلديد الثالثي )

2
  ت�صمل درجة الرتكيز اأي�صا > 35٪ ثاين اأك�صيد �صيليكون )

8

)Fe
2
O

3
  كما ت�صمل درجة الرتكيز > 15٪ اأك�صيد احلديد ثالثي )

9

احتياطيات اخلام
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اأدى التنقيب االإ�صايف يف م�صروع معادن باخلرباء اإىل زيادة 9٪ يف اأطنان احتياطيات 

اخلام، وزيادة 2٪ يف الدرجة مقارنة بالفرتة ال�صابقة

واملوارد املعدنية ومعاجلتها بالفعل؛ يجب اعتبار كمياتها 

ودرجاتها على اأنها تقديرية. وبطبيعة احلال فاإن تقدير 

الكميات التقديرية الحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية 

مرتبطة بتغري اأ�صعار املعادن والتكاليف الت�صغيلية والعوامل 

املتغرية االأخرى.

ويف حني يتم حتديد تقديرات احتياطي اخلام على اأ�صا�س 

توقعات معادن اأو االأ�صخا�س املخت�صني لالأ�صعار على املدى 

الطويل واحلد االأدنى لدرجة التمعدن والتكاليف. لذلك؛ فاإن 

اأي تغيري جوهري يف كمية االحتياطيات، اأو ن�صبة اال�صتخال�س 

النا�صئة عن تغري افرتا�صات القدرة على التخل�س من 

ال�صوائب، اأو ا�صرتداد امل�صانع، اأو العوامل الت�صغيلية االأخرى، 

قد يوؤثر على اجلدوى االقت�صادية للم�صروع. 

وقد تربهن جتارب االأداء الت�صغيلي، عرب االختبارات 

املعملية �صغرية النطاق اأو امل�صانع التجريبية لالإنتاج 

الوا�صع النطاق، على عدم �صالحية اخلام؛ مما يوؤثر يف 

االحتياطيات املقدرة. كما اأن نتائج احلفر، واختبار املعادن 

واالإنتاج، وتقييم خطط التعدين الالحقة لتاريخ اأي تقديرات 

تتطلب مراجعة تلك التقديرات. 

وقد ال تتطابق كميات ودرجات ون�صب ا�صتخال�س اخلام 

امل�صتخرجة واملعاجلة مع املتوقعة حاليًا. 

كما قد يكون الأي انخفا�س جوهري يف تقديرات احتياطيات 

اخلام، اأو قدرة معادن على ا�صتخراجها اآثار �صلبية على اأعمال 

ال�صركة، وتوقعاتها امل�صتقبلية، وو�صعها املايل ونتائج عملياتها.

وخالل عام 2015م، انخف�صت اأ�صعار ال�صلع العاملية ب�صكل 

عام. ووفقًا لذلك، اأجرت معادن مراجعة وتعديل الأ�صعار 

ال�صلع االأ�صا�صية والعوامل املتغرية االأخرى امل�صتخدمة 

يف تقدير املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام. وبالن�صبة 

للعمليات التي تقوم فيها معادن بت�صغيل وحدة اإنتاج 

متكاملة، ت�صمل م�صنعًا للمعاجلة واآخر لل�صناعات التعدينية 

االأ�صا�صية ، مثل الفو�صفات واالألومنيوم واملغني�صيوم، 

مل تتعر�س عمليات التعدين فيها لبيئة االأ�صعار ب�صكل 

مبا�صرة. وملثل هذه العمليات، ي�صتند تقدير املوارد املعدنية 

واحتياطيات اخلام على موا�صفات املنتجات التي ينتجها 

املنجم، والتي يطلبها م�صنع ال�صناعات التحويلية. وينطبق 

ال�صيء نف�صه على عمليات البوك�صايت والكاولني، حيث تعد 

موا�صفات املنتجات هي املحددات الرئي�صية لبيعها.

وبالن�صبة لعمليات الذهب والنحا�س، ت�صتند تقديرات املوارد 

املعدنية واحتياطيات اخلام اإىل التوقعات امل�صتقبلية الأ�صعار 

هذه املعادن. وت�صتند تقديرات املوارد املعدنية اإىل نطاق 

االأ�صعار )1300- 1465 دوالر اأمريكي/ اأوقية(، ويتم تقدير 

احتياطيات اخلام با�صتخدام �صعر مفرت�س وهو 1100 دوالر 

اأمريكي/ اأوقية.

وبا�صتثناء منجم جبل �صايد، مت اإدراج املوارد املعدنية 

اخلا�صة مبعادن �صاملة احتياطيات اخلام، ومت اإدراج 

االحتياطيات داخل القطاع االأكرب للموارد املعدنية، ومت 

تقريب كل بيانات االأطنان والدرجات وو�صعها يف التقرير 

على �صكل اأرقام مقربة من اأجل دقة التقدير، لذلك؛ فاإن 

جمموع التقديرات قد ال يكون دقيقًا.

وقد مت اإدراج املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام على اأ�صا�س ن�صبة 

100٪، بغ�س النظر عن حجم ملكية �صركة معادن يف كل م�صروع، 

كما مت تو�صيح ملكية معادن لكل م�صروع يف خانة م�صتقلة.

وميثل الرتكيز اأو الدرجة املعلنة كمية املعادن املقدرة قبل 

معاجلتها ومل يتم تعديلها بن�صب اال�صتخال�س املتوقعة، كما 

اأن اأي تغيريات مادية يف �صكل املوارد املعدنية، اأو احتياطيات 

اخلام عن تلك التي وردت يف التقرير ال�صنوي لعام 2014م 

مذكورة يف الهوام�س التف�صريية.

ومتنح رخ�س اال�صتك�صاف احلق يف ا�صتك�صاف وتقييم 

احتياطيات اخلام دون احلق يف تعدينها ما مل ين�س على 

خالف ذلك، متنح تراخي�س التعدين احلالية احلق يف 

تعدين االحتياطيات التي ت�صتمل عليها تلك الرتاخي�س.

للح�صول على �صرح واٍف مل�صطلحات نظام جورك، الرجاء 

مراجعة فهر�س امل�صطلحات.

مالحظات تو�صيحية

الفو�صفات
اأدى التطوير املُتوا�صل الذي اأجري يف منجم وعمليات حزم 

اجلالميد اإىل خف�س احتياطيات اخلام اإىل 9٪ يف الطن 

و2٪ يف الرتكيز. ويرجع 40٪ تقريبًا من االنخفا�س اإىل 

ا�صتهالك املوارد املعدنية بنحو 10.8 ماليني طن خالل 

العام، نتج باقي االنخفا�س من تطبيق نهج اأكرث حتفظًا 

لتعدين الطبقة ال�صفلية من الفو�صفات والتي متثل 11٪ فقط 

من اإجمايل احتياطيات اخلام.

وخالل العام، اأدى التنقيب االإ�صايف يف م�صروع معادن مبنجم 

اخلرباء اإىل زيادة 9٪ يف احتياطيات اخلام، وارتفاع 2٪ يف 

الرتكيز مقارنة بالعام املا�صي. كما اأثبتت عمليات التنقيب 

انخفا�س اإجمايل اأطنان املوارد املعدنية امل�صتنتج بن�صبة ٪19، 

ولكن الدرجة ارتفعت بن�صبة 7٪. ويرجع التغري يف تقدير 

االحتياطيات املعدنية اإىل تغري احلد االأدنى من الرتكيز 

)17٪ مقارنة بن�صبة 12٪ من خما�صي اأك�صيد الفو�صفور(.
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ال يوجد تعني اأنه ال توجد احتياطيات معلنة حتى تاريخه

2012 جورك  تقرير  لدعم  االأ�صا�صية  •�البيانات 
 تقديرات معادن مبنية على اأ�صا�س تقدير م�صبق من قبل طرف ثالث م�صتقل مبوجب نظام جورك 2012

1

 تقديرات معادن
2

 ال يزال العمل جاريًا على تقدير املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام يف منجم ال�صوق حتى حلظة ن�صر هذا التقرير، و�صيتم االإف�صاح عنها حال االنتهاء منها
3

)CIM 2014( تقديرات اأ�صيفت مبوجب القانون الكندي
 4

عند ذكر �صركتني اثنتني، االأوىل هي للموارد املعدنية، واالأخرى هي الحتياطيات اخلام
 5

وقد توؤثر التغيريات التي اأجريت على حدود احلزام االأمني 

�صمال اململكة، ال�صارية من 17 من �صهر فرباير 2015م، 

على الرخ�صة التعدينية حتت الطلب ملنطقة املُربع رقم 6 يف 

منطقة اأم وعال، حيث اأرجئ اإعادة تقدير املوارد املعدنية 

واحتياطيات اخلام لتلك املنطقة.

حدد التنقيب، بناًء على رخ�س اال�صتك�صاف يف منطقة اأم 

وعال، مناطق تعدينية اأكرث �صمكًا، واأدى ذلك اإىل حدوث 

منطقة املُربع رقم 6 يف منطقة اأم وعال مت طلب رخ�صة 

تعدين منف�صلة لها )رخ�صة تعدينية حتت الطلب(. نتيجة 

التغيري الذي اأجري على الئحة نظام التعدين ال�صارية يف 27 

مايو 2015م، مما يتيح فر�صة التمديد ملدة خم�صة اأعوام 

لرخ�س اال�صتك�صاف قبل التنازل اأو حتويلها لرخ�س تعدين، 

جميع الرخ�س االأخرى- خارج نطاق رخ�صة التعدين يف 

اجلالميد واخلرباء- قيد اإعادة تقدمي طلبات احل�صول على 

رخ�س ك�صف، 

احتياطيات اخلاماملوارد املعدنية
5

ال�صركة

الفو�صفات
تاريخ

 ال�صريان

جورك 

2012

جورك 

2004

ال�صخ�س 

املخت�س

جورك تاريخ ال�صريان

2012

ال�صخ�س 

املخت�س

�صوفركوهـ   زيهي•دي�صمرب2015   د.   ماريتون-•يونيو 2014اجلالميد  ) رخ�صة   تعدينية( 

اجلالميد )  تراخي�س   تعدينية    حتت  

 الطلب  (

�صوفركوال   يوجدد.   ماريتون-•يوليو2014   

�صوفركوج ف ديران �صميت•دي�صمرب2015   د.   ماريتون-•دي�صمرب2015   اخلرباء ) رخ�صة   تعدينية( 

اأم   وعال   بلوك6    )رخ�صة   تعدينية  حتت  

 الطلب(    

�صوفركوال   يوجدد.   ماريتون-•يونيو2014   

�صوفركوال   يوجدد.   ماريتون-•دي�صمرب2015   اأم   وعال    )تراخي�س   تعدينية   حتت   الطلب( 

البوك�صايت التعديني
دي�صمرب2015   اأ. الغامدي-•دي�صمرب2015   البعيثة ) رخ�صة   تعدينية( 

1

معادن لالأملنيوم

اإ�س   اآر   كي ف اأورزي�صو�صكي•دي�صمرب2015   م.   كامبوندنيك-•يناير2015الزبرية

اإ�س   اآر   كيال   يوجدم.   كامبوندنيك-•يناير2015الزبرية الو�صطى )رخ�صة ا�صتك�صاف(

الذهب
) رخ�صة   تعدينية(  الذهب  دي�صمرب2015   مهد 

دي�صمرب2015   فرانك   جولينيا-2
2

معادن الذهب ومعادن االأ�صا�س

) رخ�صة   تعدينية(  دي�صمرب2015   د. �صيربامان-•دي�صمرب2015   االأمار 
1

Caracle Creek/معادن 

الذهب ومعادن االأ�صا�س

دي�صمرب2015   ن. �صيزبور-•اأكتوبر2015   ال�صخيربات ) رخ�صة   تعدينية( 
1

WAI/معادن الذهب ومعادن 

االأ�صا�س

دي�صمرب2015   ن. �صيزبور-•دي�صمرب2014   بلغة ) رخ�صة   تعدينية( 
1

WAI/معادن الذهب ومعادن 

االأ�صا�س

نوفمرب2015ال�صوق ) رخ�صة   تعدينية( 
دي�صمرب2015   -3

3Xstract

Xstractاأ كريز•مايو2015م. ردفورد-•فرباير 2015الدويحي ) رخ�صة   تعدينية( 

من�صورة  ) م�صرة    تراخي�س   تعدينية  

 حتت   الطلب  (

اأميكال   يوجداإيد   �صايدز-•يونيو 2015

اأميكال   يوجداإيد   �صايدز•-نوفمرب 2012الرجوم   تراخي�س   تعدينية   حتت   الطلب  

معادن االأ�صا�ص
دي�صمرب2015   جبل   �صايد ) رخ�صة   تعدينية( 

دي�صمرب2015   اأ. روبرت�صون-4
4

معادن باريكم ت�صافارز

املغنيزايت
اأوروم /اإ�س   اآر   كيال   يوجددي�صمرب2015   م. هولد�صتوك-•�صبتمرب 2015الغزالة ) رخ�صة   تعدينية( 

البوك�صايت التعديني والكاولني
اإ�س   اآر   كي ف اأورزي�صو�صكي•دي�صمرب2015   م.   كامبوندنيك-•يناير2015الزبرية ) رخ�صة   تعدينية( 

اإ�س   اآر   كيال   يوجددي�صمرب 2015م.   كامبوندنيك•يناير2015الزبرية الو�صطى )رخ�صة ا�صتك�صاف(

جدول جورك
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Section Four
Exploration, Resources and Reserves

اأدى التنقيب يف 

منجم الدويحي 

اإىل ارتفاع بن�صبة 

13٪ يف الذهب 

املدرج يف املوارد 

املعدنية لي�صل 

اإىل 2.4 مليون 

اأوقية، وارتفعت 

احتياطيات اخلام 

بن�صبة 18٪ لت�صل 

اإىل 1.78 مليون 

اأوقية.

احلفر اال�صت�صكايف يف منجم البعيثة 

للبوك�صايت

حت�صن يف كمية وت�صنيف املوارد املعدنية املعلن عنها �صابقًا، 

فيما ارتفع تقدير اإجمايل املوارد املعدنية خارج امل�صروع 

امل�صرتك يف منطقة اأم وعال مبقدار 205 ماليني طن )حاليًا 

656 مليون طن بن�صبة 16.8٪ من خما�صي اأك�صيد الفو�صفور، 

مقارنة بـ 451 مليون طن بن�صبة 16.6٪ من خما�صي اأك�صيد 

الفو�صفور يف الفرتة امل�صمولة بالتقرير ال�صابق(.

البوك�صايت 
اأكمل منجم البعيثة اأول عام اإنتاجي كامل له، ومل يكن هناك 

اأي تغيري كبري يف تقدير املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام 

خالل تلك الفرتة، مع احت�صاب ا�صتهالك احتياطيات اخلام 

مقدارها 1.60 مليون طن يف عام 2015م )وا�صتهالك 

مبقدار 2.84 مليون طن منذ اآخر تقدير لالحتياطي اخلام 

يف عام 2014م(.

يف منجم الزبرية، مت تقدير املوارد املعدنية بـ 19 مليون 

طن من البوك�صايت ال�صناعي بناًء على رخ�صة التعدين، 

اإىل جانب 19 مليون طن اإ�صافية بناًء على رخ�صة التنقيب 

يف منطقة الزبرية الو�صطى املجاورة. وهذه املوارد املعدنية 

ترتبط وتندرج حتت البوك�صايت ال�صناعي منخف�س 

الرتكيز، كما هو مو�صح اأدناه يف ق�صم املعادن ال�صناعية.

الذهب ومعادن االأ�صا�ص
اأدت التقديرات املحدثة خالل عام 2015م اإىل زيادة 

احتياطي خام الذهب لدى معادن ، الذي ارتفع بن�صبة %32 

لت�صل من 3.4 مليون اأوقية يف 2014م اإىل 4.4 مليون اأوقية 

. وارتفعت املوارد املعدنية بن�صبة 12٪ لت�صل اإىل 16.6 

مليون اأوقية. وتعود هذه الزيادات اإىل العمل يف منجم ُبلغة 

ومنجم الدويحي ومنجم ال�صوق، ف�صاًل عن االإ�صافات 

الكبرية يف املوارد املعدنية الناجتة عن التنقيب يف منجم 

من�صورة ومنجم م�صرة.

ويف منجم ُبلغة، اأدت الزيادة الكبرية يف املوارد املعدنية 

)0.85 مليون اأوقية من الذهب املدرج( اإىل رفع احتياطيات 

اخلام خالل عام 2016م، بينما ظلت احتياطيات اخلام يف 

منجم ال�صخيربات دون تغيري، وانخف�صت املوارد املعدنية 

بن�صبة 32٪ )240 األف اأوقية( ب�صبب االأخذ بنهج اأكرث حتفظًا.

اأدى التنقيب يف منجم الدويحي اإىل ارتفاع بن�صبة 13٪ يف 

الذهب املدرج يف املوارد املعدنية لي�صل اإىل 2.4 مليون 

اأوقية، وارتفعت احتياطيات اخلام بن�صبة 18٪ لت�صل اإىل 

1.78 مليون اأوقية.

واأدى التنقيب االأعمق يف منجم ال�صوق اإىل زيادة اأطنان 

املوارد املعدنية بن�صبة 59٪، وحتى تاريخ اإعداد هذا التقرير، 

فاإن التقديرات امل�صتقلة الحتياطيات اخلام مبوجب نظام 

جورك 2012 م قاربت على االنتهاء.

وانخف�صت املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام يف كل من 

منجمي مهد الذهب واالأمار على نطاق وا�صع، مبا يتما�صى 

مع ا�صتهالك املوارد املعدنية، حيث انخف�صت احتياطيات 

اخلام يف منجم مهد الذهب بن�صبة 16٪ )28 األف اأوقية(، 

ويف منجم االأمار بن�صبة 14٪ )62 األف اأوقية(.

ويف منجم من�صورة ومنجم م�صرة، اأ�صافت اأعمال التنقيب 

830 األف اأوقية من الذهب املدرج، ال �صيما يف منجم م�صرة؛ 

مع ارتفاع جمموع املوارد املعدنية مبقدار 90.5 مليون طن، 

مبعدل 1.87 جرام/ طن من الذهب.

وفيما يخ�س خام النحا�س، مل يكن هناك اأي تغيري جوهري 

يف احتياطيات اخلام واملوارد املعدنية يف منجم جبل �صايد.

خامات املغنيزايت والكاولني والبوك�صايت ال�صناعي 
منخف�ص الرتكيز

خل�س التقدير االأويل، مبوجب نظام جورك 2012م، ملنطقة 

الزبرية خالل العام اإىل وجود 79 مليون طن من البوك�صايت 

منخف�س الرتكيز امل�صتخدم يف �صناعة )االإ�صمنت(، و194 

مليون طن من الكاولني، وتعد االحتياطيات حاليًا حمدودة 

بحجم ال�صوق، ومت تقديرها بـ 22 مليون طن للبوك�صايت 

ال�صناعي و3.6 مليون طن للكاولني.

ومتثل هذه االرتفاعات الكبرية من حيث االأطنان مقارنة 

بالتوقعات ال�صابقة 3.6 مليون طن )+516٪(، و2.6 مليون 

طن )+38٪( على التوايل.

باالإ�صافة اإىل االحتياطي �صمن رخ�س التعدين احلالية، 

ُيقدر اإجمايل البوك�صايت ذو الدرجة ال�صناعية )االإ�صمنت( 

112 مليون طن، و192 مليون طن من املوارد املعدنية 

للكاولني، واملبنية على رخ�س اال�صتك�صاف خارج رخ�س 

التعدين احلالية.

ت�صعى �صركة معادن ال�صناعية اإىل اال�صتخدام النهائي 

البديل خلام البوك�صايت عايل الرتكيز، ومن االأمثلة على 

ذلك ال�صرياميك، االأمر الذي قد يوؤدي اإىل حتويل اجلزء 

االأكرب من املوارد املعدنية اإىل احتياطيات خام.

ويف الغزالة، ت�صري التقديرات مبوجب نظام جورك 2012 

اإىل اأن املوارد املعدنية اخلام للمنطقة الرئي�صية للتعدين هي 

2.84 مليون طن من املغنيزايت، بدرجة 45.5٪ من اأك�صيد 

املغني�صيوم.



الف�صل اخلام�س 

العمليات الت�صغيلية 

والأعمال



 توا�صل معادن اإحراز تقدمها لت�صبح واحدة من كربيات ال�صركات العاملية امل�صنعة 

وامل�صدرة للأ�صمدة الفو�صفاتية، وتت�صافر مزاياها التناف�صية، مع تزايد قدرتها على 

الإنتاج، وح�صورها يف ال�صوق العاملية لتحقيق ما فيه م�صلحة م�صاهميها، ودعم التنمية 

الوطنية.

جممع معادن للفو�صفات يف مدينة راأ�س اخلري ال�صناعية



م�صنع ثنائي فو�صفات الأمونيوم يف مدينة 

راأ�س اخلري ال�صناعية
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تنتج معادن نوعني 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(. ولقد �صاعدت زيادة اإنتاج الفو�صفات وارتفاع 

مبيعاته يف عام 2015م، يف تخفيف اأثر انخفا�س اأ�صعار 

ال�صلع الأ�صا�صية الأخرى التي تنتجها على الأداء ال�صامل 

ل�صركة معادن.

وبف�صل اهلل، ثم الأداء املمتاز ل�صركة معادن للفو�صفات، 

�صركتنا الرائدة يف �صناعة الفو�صفات. و�صركة معادن وعد 

ال�صمال للفو�صفات، من�صاأتنا الثانية العملقة، والتي بلغت 

مرحلة متقدمة من البناء؛ ت�صري معادن قدمًا لت�صبح اأحد 

اللعبني الرئي�صيني يف اأ�صواق الفو�صفات عامليًا للأ�صمدة 

الفو�صفاتية والأمونيا.

وت�صتفيد معادن من عدد من املزايا التناف�صية التي متكنها 

من املناف�صة يف الأ�صواق العاملية للأ�صمدة. وتت�صمن هذه 

املزايا: احل�صول على فو�صفات عايل اجلودة والكربيت 

امل�صهور من اأرامكو ال�صعودية، بالإ�صافة اإىل قربها من 

الأ�صواق الرئي�صية.

وقد وا�صلت معادن يف عام 2015م تنفيذ الربنامج 

ال�صرتاتيجي لت�صويق الفو�صفات، وتعزيز قدرات فرق 

الت�صويق واملبيعات واخلدمات اللوج�صتية، مبا يتوافق مع 

خطة ال�صركة ال�صرتاتيجية للنمو.

اأما برنامج التحول ال�صرتاتيجي )اإتقان(، الذي مت اإعداده 

بال�صراكة مع برناجمنا لرفع الكفاءة، فيهدف اإىل تعزيز 

القدرات من خلل برامج تدريبية متخ�ص�صة تهدف اإىل 

تنمية وتطوير مهارات فريق العمل.

مع  لقد اأجنزت مــعــادن اإن�صاء وت�صغيل والإنتاج من اأكرب جمجُ

ـرتابط لتعدين وت�صنيع الفو�صفات يف ال�صرق  لي مجُ تكامجُ

الأو�صط . وت�صتمل عمليات الفو�صفات يف معادن على م�صانع 

اإنتاج متكاملة؛ اإذ يتم تركيز خام الفو�صفات بعد ا�صتخراجه 

لإنتاج مركزات �صخور الفو�صفات، والتي تتم معاجلتها 

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

الذي يتفاعل مع الأمونيا لإنتاج ثنائي فو�صفات الأمونيوم. 

فيما يتم اإنتاج اأحادي فو�صفات الأمونيوم بالأ�صلوب نف�صه، 

مع م�صتويات منخف�صة من الأمونيا، لنح�صل على حمتوى 

اأعلى من الفو�صفور، واأقل من النيرتوجني. 

وبناًء على ذلك؛ فاإن اأي عملية منوذجية متكاملة ت�صمل 

منجمًا اأو م�صنع تنقية )حيث يتم حتويل اخلام اإىل 

مركزات �صخور قابلة لل�صتخدام(، وم�صنع حام�س 

فو�صفوريك، وم�صنع حام�س كربيتيك، وم�صنع اأمونيا، 

وم�صانع ل�صناعات حتويلية.

�سركة معادن للفو�سفات
�صركة معادن للفو�صفات هي واحدة من اأكرب ال�صركات 

املتكاملة املنتجة للأ�صمدة الفو�صفاتية يف العامل، بطاقة 

 ،)DAP( اإنتاجية تبلغ 2.9 مليون طن �صنويًا من �صماد

الأ�سمدة الفو�سفاتية

من متُكن �إىل قوة



خلل عام 2015م، وا�صلت �صركة معادن للفو�صفات زيادة اإنتاجها يف جميع م�صانعها، وتغلبت على 

التحديات؛ وحققت اأرقامًا اإنتاجية قيا�صية جديدة.

ال�صكة احلديدية التي تربط منجم حزم 

اجللميد مبدينة راأ�س اخلري ال�صناعية
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و)MPC( هي اإحدى �صركات معادن ذات راأ�س املال 

امل�صرتك مع ال�صركة ال�صعودية لل�صناعات الأ�صا�صية 

)�صابك(. 

ويقع منجم الفو�صفات وم�صنع اإنتاج مركزات �صخور 

الفو�صفات التابعان ل�صركة معادن للفو�صفات يف حزم 

اجللميد، مبنطقة احلدود ال�صمالية، فيما تقع م�صانع 

ال�صناعات التحويلية يف مدينة راأ�س اخلري ال�صناعية يف 

املنطقة ال�صرقية، ويتم نقل مركزات ال�صخور اإىل موقع 

ال�صناعات التحويلية يف مدينة راأ�س اخلري ال�صناعية 

بوا�صطة القطار.

وحافظت �صركة معادن للفو�صفات على قدرتها على اإنتاج 

الأ�صمدة الفو�صفاتية بتكلفة مناف�صة؛ كما اأنها توا�صل البحث 

عن خمتلف ال�صبل لتعزيز مزاياها التناف�صية من خلل 

الرتكيز على جودة العمليات مع خف�س التكلفة، حيث نوعت 

ال�صركة من منتجاتها، وهي تجُنتج حاليًا نوعني من الأ�صمدة 

الفو�صفاتية، هما ثنائي فو�صفات الأمونيوم واأحادي فو�صفات 

الأمونيوم. و�صتوا�صل ال�صركة تنويع درجات منتجاتها لتلبية 

احتياجات العملء.

وقد وا�صلت �صركة معادن للفو�صفات خلل عام 2015م 

زيادة اإنتاجها يف جميع م�صانعها، وتغلبت على التحديات؛ 

وحققت اأرقامًا اإنتاجية قيا�صية جديدة. كما �صهد هذا العام 

جتديد ال�صركة ملجموعة من �صهادات العتماد لنظام الآيزو: 

)ISO: 9001( • اجلودة 
)ISO: 18001( املهنية  وال�سالمة  • ال�سحة 

)ISO: 14001( • البيئة 
.)ISO: 5001( • الطاقة 

كما تركز �صركة معادن للفو�صفات على تطوير ثقافة �صلمة 

قوية بني موظفيها املبا�صرين واملتعاقدين يف كٍل مراكزها 

الإنتاجية يف مدينة راأ�س اخلري ال�صناعية وحزم اجللميد.

وتتويجًا لهذه اجلهود، حققت �صركة معادن للفو�صفات- 

بف�صل اهلل- 8.2 مليون �صاعة عمل اآمنة ملوظفي ال�صركة 

املبا�صرين، و11.8 مليون �صاعة عمل اآمنة ملوظفي ال�صركة 

املتعاقدين، مما اأدى اإىل ما جمموعه 19 مليون �صاعة عمل 

اآمنة، وثلثة اأعوام دون اإ�صابات عمل مهدرة للوقت.

اأداء الأعمال
متكنت معادن من زيادة مبيعاتها من ثنائي فو�صفات 

الأمونيوم/ اأحادي فو�صفات الأمونيوم بن�صبة 10% يف عام 

2015م رغم ظروف ال�صوق ال�صعبة التي فاقمها التباطوؤ 

القت�صادي العاملي العام، والتغريات يف اأمناط الطق�س 

التي ت�صببت يف انخفا�س معدلت هطول الأمطار يف الهند، 

وانخفا�س قيمة العملت يف الأ�صواق الرئي�صية مثل الهند 

والربازيل. بيد اأن مزايا ال�صركة التناف�صية وا�صرتاتيجيتها 

مكنتها من زيادة الإنتاج، والبقاء يف و�صع مرن خلل عام 

ا�صطر فيه العديد من املنتجني اإىل تقلي�س الإنتاج ب�صبب 

ظروف ال�صوق.

وقد �صجلت معادن مبيعات �صنوية قيا�صية للمنتجات 

احلبيبية بلغت 2634 كيلو مرت طني من ثنائي واأحادي 



جممع �صركة معادن وعد ال�صمال 

للفو�صفات الذي يجري اإن�صاوؤه يف مدينة 

راأ�س اخلري
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فو�صفات الأمونيوم، اإ�صافة اإىل بيع 461 كيلو مرت طني من 

الأمونيا.

وقد وا�صلت معادن تو�صيع ح�صورها يف ال�صوق العاملية، 

وتو�صيع نطاق اإمداداتها اإىل دول ومناطق جديدة. وقد 

دفعت ا�صرتاتيجية الت�صويق اإىل تكوين قواعد عملء قوية 

يف الأ�صواق الدولية الرئي�صية، مبا يف ذلك دول �صبه القارة 

الهندية، جنوب �صرق اآ�صيا واأمريكا اللتينية، واأفريقيا 

واأوقيانو�صيا.

وتدعم �صبكة معادن ت�صويق ومبيعات القوية، التي ت�صم 

ممثلني حمليني يف الأ�صواق الرئي�صية، تو�صيع وجودها 

يف ال�صوق العاملية، حيث تعترب معادن اأي�صًا ع�صوًا ن�صطًا 

يف الحتادات ال�صناعية العاملية الرئي�صية، مثل اجلمعية 

.)IFA( الدولية ل�صناعة الأ�صمدة

التوقعات على املدى الق�سري
توقع �صندوق النقد الدويل )IMF( اأن يحقق القت�صاد 

العاملي منوا �صنويا مبعدل 3.6% يف عام 2016م، ومنوًا يف 

الطلب العاملي على الأ�صمدة بن�صبة 1.9% يف عامي 2016 

و2017م، لي�صل اإىل 186.6 مليون طن، مدعومًا بالنمو 

القت�صادي يف القت�صادات النا�صئة، وا�صتقرار الأ�صواق 

الأ�صا�صية، وا�صتمرار الأ�صعار ال�صائدة يف الهند.

ومن املتوقع اأن يرتفع الطلب على الأ�صمدة يف باقي دول 

العامل، با�صتثناء دول اأوقيانو�صيا، حيث من املتوقع اأن يوا�صل 

انكما�صه فيها ب�صبب احتمال تاأثري النينو، وكذلك يف غرب 

وو�صط اأوروبا؛ حيث من املتوقع اأن يحافظ على ا�صتقراره. 

وقد نرى انتعا�صًا قويًا يف الطلب على الأ�صمدة يف اأمريكا 

اللتينية، بعد التخفيف املتوقع للقيود القت�صادية يف 

الربازيل والأرجنتني. 

�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات
تاأ�ص�صت �صركة معادن وعد ال�صمال للفو�صفات بال�صراكة 

بني �صركات معادن و)موزاييك( و)�صابك(، لإنتاج 2.9 

مليون طن من ثنائي فو�صفات الأمونيوم، واأحادي فو�صفات 

الأمونيوم وال�صماد الكيمياوي، )ال�صماد الكيمياوي هو 

عبارة عن ثلثة عنا�صر وهي: النايرتوجني، والفو�صفور 

والبوتا�صيوم( �صنويًا لدى ا�صتكمال بنائها. 

وتعد �صركة معادن وعد ال�صمال للفو�صفات ذراع الإنتاج 

العاملية الثانية للفو�صفات يف معادن. ومن املقرر اأن تبداأ 

م�صانعها التي ل تزال قيد الإن�صاء، العمل على مراحل خلل 

عام 2017م؛ اإذ بلغت ن�صبة الإجناز يف بناء م�صانعها %60 

تقريبًا يف نهاية عام 2015م.

وتقع مناجم وم�صانع �صركة معادن وعد ال�صمال للفو�صفات 

يف منطقة اأم وعال يف حمافظة طريف يف منطقة احلدود 

ال�صمالية، يف حني يجري اإن�صاء م�صانع الأمونيا وثنائي 

فو�صفات الأمونيوم املجُكملة لها يف مدينة راأ�س اخلري 

ال�صناعية باملنطقة ال�صرقية. 

كما تعمل �صركة معادن وعد ال�صمال للفو�صفات على تنفيذ 

برنامج ال�صتعداد الت�صغيلي اخلا�س بها، وي�صمل هذا 

 
�لإنتاج و�ملبيعات

الأ�سواق

املوظفون

2014م2015مالإنتاج )كيلو مرت طني(

26562301ثنائي فو�صفات الأمونيوم

10681135الأمونيا

املبيعات )كيلو مرت طني(

26342384ثنائي فو�صفات الأمونيوم

461660الأمونيا

الأمونيا ثنائي فو�صفات الأمونيوم

2015                  2014

اإجمايل عدد املوظفني

1
3

6
3

1
4

6
9

2015                    2014

ن�صبة القوى العاملة ال�صعودية

6
9

6
5

�صبه القارة 

الهندية، جنوب �صرق 

اآ�صيا، اأمريكا اللتينية، 

اأفريقيا، ودول 

الأوقيانو�س

�صبه القارة الهندية، 

�صرق اآ�صيا

2.634
كيلو مرت طني �صايف املبيعات 

ال�صنوية لثنائي فو�صفات 

الأمونيوم

  



الربنامج التوظيف، والتدريب، والتخطيط، والتطوير، 

وتنفيذ العمليات التجارية التي حتتاج ال�صركة اإىل تبنيها 

قبل الت�صغيل التجريبي، والت�صغيل الفعلي للمنجم اجلديد 

وامل�صانع اجلديدة.

اأحرزت �صركة معادن وعد ال�صمال للفو�صفات تقدمًا كبريًا 

يف التغلب على التحدي الرئي�صي، وهو ا�صتقطاب الكفاءات، 

حيث ارتفع عدد موظفيها من اأقل من 100 موظٍف يف بداية 

العام، اإىل نحو 500 موظٍف بحلول نهاية عام 2015م، مبا 

يف ذلك املتدربون. و�صت�صتمر عملية ا�صتقطاب الكفاءات يف 

عام 2016م، لتحقق ال�صركة ما ن�صبته 60% يف معدل توطني 

الوظائف )ال�صعودة(، اأي ما يتجاوز متطلبات وزارة العمل 

ل�صركة حتت الإن�صاء. ونحن فخورون لأن تركيز معادن على 

ال�صتدامة واإفادة املجتمعات املحلية اأ�صبح وا�صحًا يف نهجها 

جتاه ا�صتقطاب الكفاءات؛ فمعظم ال�صعوديني يف �صركة 

معادن وعد ال�صمال للفو�صفات هم من املنطقة ال�صمالية، 

ويف املقابل؛ تعتمد ال�صركة ل�صد احتياجاتها على املوردين 

املحليني كلما كان ذلك ممكنًا. وبالإ�صافة اإىل الرتكيز على 

التوظيف من املجتمع املحلي، دخلت ال�صركة يف �صراكة مع 

املدار�س املحلية لرعاية ودعم التطوير املهني لطلبها.

وتعمل �صركة معادن وعد ال�صمال للفو�صفات بالفعل على 

تاأ�صي�س ثقافة �صلمة را�صخة على كافة م�صتويات ال�صركة، 

فهناك �صروط �صارمة يف تو�صيف الوظائف، والتدريب 

املكثف على املمار�صات الآمنة، وا�صتعرا�س الأداء وا�صح 

املعامل، وباتت هذه ال�صروط جزءًا ل يتجزاأ من جهودنا 

لتحقيق ثقافة �صلمة را�صخة.

 كما تعمل �صركة وعد ال�صمال للفو�صفات ب�صكل وثيق لتطبيق 

نظام معادن لإدارة ال�صحة وال�صلمة »حماية« على م�صتوى 

ال�صركة بالكامل.

وفيما يتعلق بالعمليات، ف�صرتكز ال�صركة جهودها يف عام 

2016م على ال�صتعدادات للت�صغيل الأويل، وا�صتقطاب 

املوظفني وتدريبهم.

متابعة الأعمال يف �صركة معادن وعد 

ال�صمال للفو�صفات

 
املوظفون

2015                  2014

اإجمايل عدد املوظفني
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2015                    2014

ن�صبة القوى العاملة ال�صعودية
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دفعت ا�صرتاتيجية الت�صويق اإىل تكوين قواعد عملء قوية يف الأ�صواق الدولية الرئي�صية، مبا يف ذلك دول 

�صبه القارة الهندية، واأمريكا اللتينية، واأفريقيا واأوقيانو�صيا.

2.9
مليون طن من الأ�صمدة 

الفو�صفاتية يتم اإنتاجها 

�صنويًا

  



�صركة املعادن ال�صناعية تركز على اإنتاج 

الكاولني والبوك�صايت منخف�س الرتكيز 

واملغنيزيا الكاوية املتكل�صة
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توجد املعادن ال�صناعية ب�صكل طبيعي �صمن مكونات 

ال�صخور، اأو كفلزات لها قيمة جتارية كبرية، وت�صتخدم 

على نطاق وا�صع يف احلياة الع�صرية لأغرا�س متنوعة. ففي 

حني تعد املعادن ال�صناعية الأكرث �صيوعًا مل�صادر الطاقة 

)كالفحم، على �صبيل املثال(، اأو كمعادن قائمة بذاتها 

)كالذهب والألومنيوم(؛ تجُ�صتخدم جمموعة وا�صعة من 

املعادن ال�صناعية يف ا�صتخدامات عدة.

تاأ�ص�صت �صركة املعادن ال�صناعية، وهي �صركة مملوكة 

بالكامل ملعادن، عام 2009م، ل�صتك�صاف وتطوير ا�صتخدام 

املعادن ال�صناعية يف مناطق التعدين التابعة ملعادن. 

 ،)LGB( وتنتج ال�صركة الآن البوك�صايت منخف�س الرتكيز

والكاولني، واملغنيزيا الكاوية املتكل�صة )CCM(. وت�صمل 

عملياتها: 

يف  الرتكيز  منخف�ض  والبوك�سايت  الكاولني  •  منجم 
املنطقة الو�سطى، ويف الزبرية يف منطقة حائل

الغزالة  حمافظة  يف  الرتكيز  عايل  املغنيزايت  •  منجم 
مبنطقة حائل

املنورة. املدينة  منطقة  يف  الإنتاج  • م�سنع 

وميكن و�صف احل�صور القوي ل�صركة معادن مبا تنتجه من 

معادن �صناعية باأنه موؤ�صر قوي على ا�صتعدادها للم�صاركة 

يف ال�صناعات والأعمال التجارية اجلديدة واملتطورة 

من الناحية التقنية. ورغم اأن املعادن ال�صناعية ت�صكل 

جزءًا �صغريًا ن�صبيًا من اأعمال معادن؛ اإل اأن اخل�صو�صية 

واحلداثة املتعلقة بهذه املوارد وتطبيقاتها تتطلب جهودًا 

م�صنية، ومتثل حتديًا لل�صركة ملواكبة التطور امل�صتمر يف 

ال�صناعات اجلديدة والتقنيات النا�صئة.

وقد منت اأعمال املعادن ال�صناعية اخلا�صة مبعادن ب�صكل 

مطرد وثابت منذ بدء اإنتاج البوك�صايت منخف�س الرتكيز 

يف عام 2008م، وبعد اأن اأ�صيف الكاولني واملغنيزيا الكاوية 

املتكل�صة اإىل حمفظة ال�صركة يف عام 2011م، حيث وا�صلت 

منوها ال�صنوي منذ ذلك احلني. 

ويعمل يف �صركة املعادن ال�صناعية الآن 113 موظفًا يف 

خمتلف اأق�صامها، تبلغ ن�صبة ال�صعوديني 66% منهم.

وقد حققت �صركة املعادن ال�صناعية جناحًا كبريًا يف عام 

2015م من حيث العمليات واأداء الأعمال، فيما تظل البيئة 

وال�صحة وال�صلمة حتظى باأولوية ق�صوى يف عملياتها؛ 

حيث حققت ال�صركة اأكرث من مليون �صاعة عمل اآمنة دون 

ت�صجيل اأي حادث. ومع �صعيها بجد خلف�س التكاليف يف 

اأعقاب الأزمة القت�صادية العاملية وتراجع الأ�صواق العاملية، 

فقد حققت زيادة يف اأرباحها دون امل�صا�س مبعايري اجلودة 

وال�صلمة.

وت�صمل الإجنازات على اأر�س الواقع خلل هذا العام 

النتهاء من م�صروعني اثنني: مرفق منوذجي لفرز اخلام 

يف منجم املغني�صيوم، وخط لطحن ال�صخور يف م�صنع 

املغني�صيوم.

التطبيقات
�صاعدت التطبيقات اجلديدة ذات القيمة امل�صافة للمعادن 

احلالية يف تو�صيع حمفظة منتجات معادن. فعلى �صبيل 

املثال؛ يجُ�صتخدم البوك�صايت منخف�س الرتكيز يف املقام الأول 

يف �صناعة الإ�صمنت، يف حني ل ي�صلح لإنتاج الألومينا ب�صبب 

تدخل منتجات 

معادن يف 13 

�صناعة متنوعة 

يف 18 بلدًا حول 

العامل. وي�صهم 

هذا احل�صور 

القوي با�صتمرار يف 

تعزيز النمو املطرد 

لل�صركة، وزيادة 

الإنتاج واملبيعات، 

وبالتايل الإيرادات.

املعادن ال�سناعية

ُمنتجات جديدة ُت�ساِهم يف ��ستد�مة �لنمو



 
�لإنتاج و�ملبيعات

منتجات �صركة املعادن ال�صناعية ت�صتخدم 

يف العديد من ال�صناعات التي ت�صمل 

معاجلة مياه ال�صرف ال�صناعي والدهان 

والورق والأ�صباغ والبل�صتيك والزجاج 

ومواد البناء.

2014م2015مالإنتاج )كيلو مرت طني(

7971086البوك�صايت منخف�س الرتكيز

3736املغنيزيا الكاوية املتكل�صة

12083الكاولني

املبيعات )كيلو مرت طني(

922967البوك�صايت منخف�س الرتكيز

3337املغنيزيا الكاوية املتكل�صة

10677الكاولني
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نوعية مادته اخلام. وقد مت ا�صتك�صاف اإمكانات البوك�صايت 

منخف�س الرتكيز، والذي يعرف اأي�صًا بالبوك�صايت 

ال�صناعي، باعتباره مادة خامًا للتطبيقات غري املعدنية 

الأخرى؛ خ�صو�صًا مع العملء يف اململكة. وبعد جناح 

التجارب يف ال�صناعات املحلية، يباع البوك�صايت منخف�س 

الرتكيز الآن لل�صتخدام يف بع�س التطبيقات املنا�صبة مثل 

ت�صنيع املنتجات املقاومة للنريان، واملواد املقاومة للحرارة. 

وبالتايل؛ �صت�صهم الأ�صناف اجلديدة ب�صكل �صغري يف 

تقلي�س حجم الواردات من هذه املنتجات.

وتجُ�صتخدم املغنيزيا الكاوية املتكل�صة بدورها يف جمموعة 

متنوعة من التطبيقات؛ فهي تجُخلط مع العلف احليواين مبا 

يفيد ت�صمني املا�صية، ويف الأ�صمدة النباتية. كما تجُ�صتخدم يف 

معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي، ويف التطبيقات ال�صناعية، 

مبا يف ذلك اإنتاج املواد الكا�صطة، والأر�صيات ال�صناعية، 

ومركبات املغني�صيوم، ولب الورق، والورق، والزجاج، 

وعنا�صر التدفئة، والبل�صتيك واملطاط. كما تجُ�صتخدم يف 

دباغة اجللود والتعدين املائي.

اأما الكاولني، املعروف اأي�صًا با�صم ال�صل�صال ال�صيني، 

فقيمته تزداد كلما زادت درجة بيا�صه. ويجُ�صتخدم يف املقام 

الأول يف عمليات احل�صو، و�صناعة الورق املطلي، والدهان، 

والبل�صتيك؛ فيما يعترب الورق اأكرب �صوق للكاولني. كما 

يجُ�صتخدم الكاولني يف �صناعة ال�صرياميك )ثاين اأكرب �صوق 

نهائية له(، ويف �صناعة الألياف الزجاجية، والإ�صمنت 

الأبي�س، والتطبيقات احلرارية. وياأتي بيا�صه اإما طبيعيًا 
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�صتعمل الكاولني  واإما عرب عمليات معاجلة وا�صعة النطاق. ويجُ

الذي تنتجه �صركة معادن يف الوقت احلايل يف �صناعة 

الفو�صفات لإنتاج حام�س الفو�صفوريك. وقد اأجرينا على 

الكاولني عددًا من التجارب، ونقوم بتطوير تطبيقات 

ا�صتخدامه يف ال�صرياميك و�صناعات الإ�صمنت الأبي�س.

اأداء الأعمال
يتم توريد منتجات املعادن ال�صناعية لل�صركات التابعة 

ملعادن، ف�صًل عن العملء املحليني والدوليني. ويجُ�صتخدم 

الكاولني داخل �صركة معادن يف اإنتاج الفو�صفات. وتغذي 

حمفظة معادن احلالية جمموعة متنوعة من ال�صناعات يف 

اأماكن اأخرى مثل الإ�صمنت، واملواد الكا�صطة، ومواد البناء، 

ولب الورق، والورق، والزجاج، والتعدين املائي، وال�صلب، 

والنفط، وحفر الآبار، وال�صرياميك، والبل�صتيك، وعلف 

احليوانات، واملواد الكيميائية، والتطبيقات احلرارية. ومتتد 

قاعدة عملء ال�صركة الآن لت�صل اإىل دول يف اآ�صيا، واأوروبا، 

واأفريقيا، واخلليج العربي، ومنطقة املحيط الهادئ.

�صيظل خف�س التكاليف والتميز الت�صغيلي وتطوير 

ال�صتخدامات يف جمال الرتكيز الرئي�صي وتنويع درجات 

املغنيزيا الكاوية املتكل�صة والكاولني. و�صيوؤدي تطوير هذه 

املنتجات ل�صتخدامها يف التطبيقات املتخ�ص�صة.

الأ�سواق

البوك�صايت والكاولني املغنيزيا الكاوية املتكل�صة

اأوروبا، اخلليج العربي، 

اآ�صيا، اأفريقيا، منطقة 

املحيط الهادىء

اململكة العربية 

ال�صعودية
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تظل توقعاتنا اإيجابية رغم انخفا�س اأ�صعار الألومنيوم يف الأ�صواق العاملية، اإذ تتمتع 

معادن مبيزة تناف�صية على �صعيدي الكلفة الإنتاجية واجلودة، معتمدين على مدى قربنا 

من عملئنا والعمل معهم ب�صورة وثيقة.

م�صهر الألومنيوم



فريق الت�صغيل يف مدينة راأ�س اخلري 

ال�صناعية
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ارتكزت مزايا جناح عملياتنا »من املنجم اإىل ال�صوق« على 

تعزيز القيمة امل�صافة ودفع التطور، وكان العام الأول بعد 

اكتمال م�صاريعنا حافًل بالإجنازات، التي كان يف مقدمتها 

م�صاعفة تكرير الألومينا وم�صانع الدرفلة، كما كان عامًا 

مميزًا يف اأوجه التعلم وتنمية اخلربة؛ اإذ هياأت معادن خططها 

الت�صويقية ملواجهة التقلبات يف ال�صوق املحلية، والعاملية.

وتقوم معادن باإنتاج الألومنيوم من خلل �صل�صلة متكاملة من 

العمليات التي تبداأ من املنجم اإىل اإنتاج �صفائح الألومنيوم 

من خلل م�صروع م�صرتك بني »معادن« و�صركة )األكوا( 

الأمريكية، ي�صم ثلث �صركات ت�صغيلية هي: �صركة معادن 

للأملنيوم، و�صركة معادن للدرفلة، و�صركة معادن للبوك�صايت 

والألومينا. ومتتلك معادن ما ن�صبته 74.9% من احل�ص�س، 

فيما متتلك األكوا الـ 25.1% الباقية. وقد ا�صتثمر ال�صركاء 

يف اإطار هذا امل�صروع ما يزيد على 40 مليار ريال؛ لرت�صيخ 

هذا القطاع ال�صناعي اجلديد يف اململكة، مما يجُ�صيف قيمة 

كبرية ملوارد البوك�صايت ال�صعودية.

وت�صاهم العمليات والأعمال يف قطاع الألومنيوم يف تعزيز 

القيمة امل�صافة للرثوات املعدنية الوطنية، كما ت�صهم يف 

دعم التنمية الجتماعية والقت�صادية؛ وذلك من خلل 

توفري املزيد من فر�س العمل، حيث وا�صلت معادن ت�صغيلها 

مل�صانعها املتعددة يف اإن�صاء مدينة راأ�س اخلري ال�صناعية، 

بكوادر وطنية ت�صكل 64% من اأكرث من ثلثة اآلف فر�صة 

عمل وفرتها ال�صركة.

من املنجم اإلى ال�سوق
حت�صل م�صفاة الألومينا يف مدينة راأ�س اخلري ال�صناعية 

على البوك�صايت الذي ينقله القطار من منجم الألومنيوم 

يف البعيثة، على بعد نحو 600 كم عن مدينة راأ�س اخلري 

ال�صناعية، حيث يقع جممع الإنتاج املتكامل. 

وكان م�صهر �صركة معادن للأملنيوم قد بداأ اإنتاجه يف 

دي�صمرب 2012م؛ فيما بداأت امل�صفاة اإنتاجها التجريبي يف 

عام 2014م؛ ودخل م�صنع معادن للدرفلة حيز الت�صغيل 

التجريبي، والذي يدعم اإنتاج �صفائح علب امل�صروبات 

وهياكل ال�صيارات.

وتتميز منتجات معادن من الألومنيوم بالتناف�صية من 

حيث التكلفة، وهي تعتز بعملياتها ذات امل�صتوى العايل من 

الكفاءة؛ بال�صتخدام الأمثل لأ�صولها لتحقيق املزيد من 

النجاح.

وتتجه م�صفاة معادن للألومنيوم لتحقيق كامل الطاقة 

ال�صتيعابية يف املدى القريب، يف حني يوا�صل املجُ�صهر اإنتاجه 

بكامل طاقته الت�صميمية.

ويعترب م�صنع الدرفلة، من اأكرب امل�صانع املتخ�ص�صة يف 

�صفائح علب امل�صروبات يف العامل، و�صيجُ�صبح مموًل رائدًا 

ل�صفائح العلب يف املنطقة، كما ي�صتعد لإنتاج هياكل �صيارات 

عالية اجلودة يف املدى القريب.

�لألومنيوم

�لرتكيز على زيادة حمفظة �لإنتاج و�لت�سويق

تقوم معادن باإنتاج 

الألومنيوم من 

خلل �صل�صلة 

متكاملة من 

العمليات التي 

تبداأ من املنجم 

اإىل اإنتاج �صفائح 

الألومنيوم
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ويحتوي جممع معادن املتكامل لإنتاج الألومنيوم على مرفٍق 

لتدوير علب امل�صروبات امل�صنعة من الألومنيوم، الذي يجُعد 

الأكرب والوحيد من نوعه يف منطقة ال�صرق الأو�صط.

وقد ا�صتطاعت معادن للدرفلة تر�صيخ اعتمادها من قبل 

العملء يف الأ�صواق املحلية والعاملية؛ بالإ�صافة اإىل و�صع 

معايري املعاجلة وجودة املنتجات على امل�صتوى الداخلي. 

وتتميز مرافق الألومنيوم، اإىل جانب كونها جديدة وعالية 

التقنية، بخ�صائ�س ال�صتدامة الرئي�صية والفعالية الت�صغيلية 

يف مرحلة ت�صميم امل�صنع، ف�صًل عن ا�صتخدام اأف�صل 

التقنيات يف هذا املجال، وتر�صيد ا�صتهلك الطاقة واملياه يف 

مدينة راأ�س اخلري ال�صناعية، واحلد من الطلب على املياه 

العذبة مبقدار 1.825.000 مرت مكعب �صنويًا، الأمر الذي 

يوفر ا�صتهلك املياه العذبة.

وقد اأولت معادن اأهمية ق�صوى للبيئة وال�صحة وال�صلمة 

منذ اأن و�صعت الت�صور اخلا�س بعملياتها. كما دعمت 

توظيف العمالة متعددة اجلن�صيات؛ اإذ يعمل حتت مظلتها 

موظفون من 30 دولة، فيما ت�صمن الأنظمة املعيارية 

حتدثهم بلغة واحدة عندما يتعلق الأمر بالبيئة وال�صحة 

وال�صلمة.

وت�صتفيد معادن للأملنيوم من اإنتاج �صركتها امل�صرتكة، 

»�صركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات )�صامابكو(« من 

ال�صودا الكاوية، الذي يتم تزويد م�صفاة الألومنيوم بها 

كمادة لقيم؛ حيث يجُنتج م�صنع )�صامابكو( يف مدينة اجلبيل 

ال�صناعية ثاين كلوريد الإثيلني وال�صودا الكاوية.

اأداء الأعمال والتوقعات
اأّثر تقلب الأ�صعار يف اأ�صواق املعادن والو�صع القت�صادي 

العاملي على �صناعة الألومنيوم، حيث انخف�صت اأ�صعار 

معدن الألومنيوم ب�صكل حاد يف عام 2015م مقارنة بعام 

2014م، اإل اأن معادن تعمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية 

وموا�صلة حت�صني وتطوير عملياتها لت�صبح اأكرث تناف�صية. 

اأبرز املوؤ�ص�صات الدولية مثل البنك الدويل و�صندوق النقد 

الدويل تتوقع انتعا�س تدريجي لأ�صعار الألومنيوم على املدى 

املتو�صط.

ونظرًا اإىل اأن الألومنيوم يجُ�صتخدم على نطاق وا�صع يف 

لب،  جمموعة كبرية من التطبيقات، ك�صناعة ال�صيارات والعجُ

وهما التطبيقان الأكرب حجمًا �صمن منتجات معادن، فمن 

املرجح اأن ينمو الطلب على املنتجات ذات الوزن اخلفيف 

والقوة العالية من هذا املعدن.

 وبالإ�صافة اإىل ذلك، �صمح انخفا�س اأ�صعار الطاقة لل�صني 

بزيادة الإنتاج، يف حني اأدى تباطوؤ القت�صاد ال�صيني اإىل 

ارتفاع ح�صة ت�صدير الألومنيوم فيها؛ وهما العاملن اللذان 

يرى املحللون اأنهما كانا ال�صبب الرئي�س وراء انخفا�س 

اأ�صعار الألومنيوم. كما ترك الركود الذي �صهده القت�صاد 

الياباين، والنمو ال�صئيل الذي ت�صهده الأ�صواق الأوروبية 

والأ�صواق النا�صئة اأثره على الأ�صعار.

باتت »يلمع« )Yalma(، وهي العلمة التجارية ذات اجلودة العالية ملنتج الألومنيوم 

ل�صركة معادن، م�صجلة حاليًا لدى بور�صة لندن للمعادن، ذات ال�صمعة املرموقة. 

املعادن  لتجارة  العاملي  املركز  وتعد  1877م،  عام  يف  للمعادن  لندن  بور�صة  تاأ�ص�صت 

ال�صناعية، وتتجاوز قيمة تعاملتها 14 تريليون دولر �صنويًا.

وي�صاعد الت�صجيل لدى هذه البور�صة العلمة التجارية لألومنيوم معادن يف احل�صول 

الكاملة اخلا�صة  املتطلبات  مع  يتوافق  املنتج  اأن  توؤكد  اأنها  كما  العاملي،  التقدير  على 

باجلودة وال�صكل والوزن، كما �صيدعم ت�صجيل العلمة التجارية جهود معادن الرامية 

اإىل ت�صويق وبيع منتجاتها من الألومنيوم املقولب على امل�صتوى العاملي. 

»يلمع« علمتنا التجارية العاملية امل�صجلة لدى 

بور�صة لندن للمعادن

من منتجات �صركة معادن: علب 

امل�صروبات و�صفائح ال�صيارات و�صبائك 

الألومنيوم
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لقد كان تركيز اجلهود لدى معادن يف عام 2015م 

من�صبًا على ت�صويق املنتجات ب�صورتها النهائية، واإقامة 

علقات جيدة مع عملء حمتملني لعلب امل�صروبات وهياكل 

ال�صيارات، حيث تعمل معادن على اإن�صاء قاعدة عملء قوية 

ملنتجاتها داخل اململكة واملنطقة، وكذلك يف اآ�صيا واأمريكا 

ال�صمالية والربازيل.

�صهد العام ح�صول معادن على:

ISO 9001 للمتثال لأنظمة اإدارة اجلودة الفعالة  • �صهادة 
يف اإنتاج و�صب الألومنيوم.

ISO 9001:2008 للمتثال لإدارة اجلودة يف  • الدرفلة 
ت�صنيع �صفائح الألومنيوم

ق�س�ض النجاح
كان اتفاق معادن مع اإحدى ال�صركات الرائدة يف جمال 

تعبئة امل�صروبات من بني ق�ص�س جناح الت�صويق الرئي�صة يف 

عام 2015م، اإذ حدد التفاق معادن كمورد مف�صل لتوفري 

احتياجات ال�صركة من العلب يف عملياتها يف اململكة ومنطقة 

اخلليج.

وقد تلقت معادن للأملنيوم– على رغم كونها وافدًا جديدًا 

على ال�صوق- ردود اأفعال وملحظات اإيجابية جدًا من 

العملء يف املنطقة، فيما عرب عدد من العملء عن ر�صاهم 

عت عملية  عن جودة واأداء �صفائح األومنيوم معادن، التي �صَرّ

تاأهيل منتجاتها. كما اأكد العملء على اأن منتج معادن كان 

اأداوؤه جيدًا يف مراجعات التاأهيل التي اأجروها، واأن جودة 

املنتج �صاعدتهم على جتاوز م�صتويات اإنتاجهم القيا�صية يف 

بع�س احلالت.

وميكن القول، مع نهاية العام 2015م: اإن معادن للأملنيوم 

باتت حتظى بو�صع قوي ميكنها من حتقيق منو ا�صتثنائي 

وربحية عالية يف الأعوام القادمة، مع احتفاظها مبيزتها 

التناف�صية على �صعيد التكاليف وجودة املنتجات؛ الأمر الذي 

�صيكون له اأثر كبري ل�صالح منتجاتها يف الأ�صواق املحلية 

والإقليمية والعاملية.

�لإنتاج )باآلف �لأطنان(

املبيعات )باآلف الأطنان(

الأ�سواق

املوظفون

2015                 2014

اإجمايل عدد املوظفني

3
2

7
6

2
4

9
0

2015                2014

ن�صبة القوى العاملة ال�صعودية

6
5

6
0

ا�صيا، الربازيل، جمل�س 

التعاون اخلليجي، ال�صرق 

الأو�صط، �صمال افريقيا 

وامريكا ال�صمالية

يف اأعلى اليمني منجم البعيثة، واإىل الي�صار 

جانب من معاجلة الألومنيوم يف مدينة 

راأ�س اخلري ال�صناعية

2014م2015ماملنتج

84623الألومينا

839662الألومنيوم الأويل 

يف مرحلة بدء الت�صغيل59منتجات الدرفلة

املنتج

629531الألومنيوم الأويل 

520منتجات الدرفلة
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كان الذهب الركيزة الأ�صا�صية التي انطلقت منها معادن. وكلما تو�صعت ال�صركة وتنوعت 

حمفظتها، وا�صل الذهب حتقيق منوه ومتيزه، م�صاهمًا ب�صكل كبري يف دعم اأ�صول 

ال�صركة، التي يجري العمل على زيادتها عرب اإ�صافة خمرجات النحا�س. 

منجم الدويحي
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�صي�صهد ن�صاط املعادن الثمينة ومعادن الأ�صا�س يف معادن 

حتقيق منو قوي يف عام 2016م، وذلك بعد البدء يف 

م�صروعني جديدين هما: منجم الذهب يف الدويحي ومنجم 

جبل �صايد للنحا�س. وتتوىل وحدة الذهب ومعادن الأ�صا�س 

لدى �صركة معادن اإدارة تطوير واإنتاج وبيع الذهب والنحا�س 

والف�صة والزنك، حيث يحظى الذهب بالن�صيب الأكرب من 

العمل يف هذا القطاع. 

ويتمتع الذهب بو�صع خا�س يف م�صرية معادن، لكونها انبثقت 

من تراث هذا املعدن النفي�س، حيث كان تركيزها من�صبًا يف 

بداية عملها على التو�صع يف قطاع الذهب الن�صط.

وتجُعترب �صركة معادن للذهب ومعادن الأ�صا�س، اإحدى 

ال�صركات اململوكة ملكية كاملة ملعادن، وهي عمودها الفقري 

لن�صاط الذهب، حيث بلغ اإنتاجها 163،618 األف اأوقية من 

الذهب �صنويًا. 

ويحظى الذهب بن�صبة 99% من اإنتاج �صركة معادن للذهب 

ومعادن الأ�صا�س، فيما تتوزع الن�صبة املتبقية )1%( على 

منتجاتها الثانوية من النحا�س والف�صة والزنك.

�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�ض
تتوىل �صركة معادن للذهب ومعادن الأ�صا�س ت�صغيل خم�صة 

خيربات،  مناجم هي: مهد الذهب، الأمار، بلغة، ال�صجُ

ال�صوق. 

وكان اأكرب الإجنازات التي حققتها معادن يف عام 2015م 

هو بدء الت�صغيل التجريبي ملنجم الدويحي يف �صهر اأكتوبر، 

والذي �صي�صخ 43% من اإنتاج معادن من الذهب على مدار 

الأعوام اخلم�صة القادمة.

وتعمل ال�صركة على ا�صتكمال درا�صة جدوى تطوير منجمي 

من�صورة وم�صرة يف عام 2016م. 

وت�صري الدرا�صة اإىل اأن املنجمني �صيوفران مزايا ا�صرتاتيجية 

ويحققان ال�صتدامة لكونهما يقعان بجوار منجم الدويحي؛ 

الأمر الذي �صيمكن معادن من حتقيق مركزية يف العمليات 

والدعم اللوج�صتي، اإذ �صيقوم الأنبوب املركزي البالغ طوله 

430 كيلومرتًا ب�صخ املياه من حمطة معاجلة مياه ال�صرف 

ال�صحي من حمطة الطائف اإىل منجمي من�صورة وم�صرة. 

ولقد مّت الإنتهاء من م�صروع الأنبوب املركزي هذا العام.

كما اأطلقت �صركة معادن للذهب ومعادن الأ�صا�س خلل عام 

2015م، م�صروعًا للتميز يف الأعمال، لتطوير كفاءة وفر�س 

لغة وال�صخيربات.  الإنتاج يف عمليات كل من منجمي بجُ

وقد حدد هذا العمل املبدئي عددًا من املبادرات لإمكانية 

زيادة اإنتاج الذهب، و�صتبداأ الدرا�صة والأعمال الهند�صية 

والإن�صائية خلل عام 2016م ومطلع عام 2017م.

ت�سديق املعهد الدويل لإدارة ال�سيانيد
ح�صل منجم الأمار على اعتماد املعهد الدويل لإدارة 

ال�صيانيد؛ وذلك نظري التزامه الكامل باملتطلبات الفنية 

والت�صغيلية، وفق ما هو معروف يف قطاع التعدين بـ »مدونة 

ال�صيانيد«. 

فح�س الذهب، و�صبائك ذهب من معادن

�ملعادن �لثمينة ومعادن �لأ�سا�س

تو�زن على طريق �لنطالق من جديد

5
مناجم قيد الت�صغيل

  



 

�إنتاج ومبيعات �لذهب بح�سب �ملناجم

�لأد�ء و�لإجناز�ت �لرئي�سية يف عام 2015م
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ويجُعترب املعهد الدويل لإدارة ال�صيانيد مبادرة تطوعية 

�صنعي الذهب، وناقلي ال�صيانيد  لقطاع تعدين الذهب، ومجُ

امل�صتخدم يف تعدين الذهب. وتركز املدونة ب�صكل ح�صري 

على الإدارة الآمنة لل�صيانيد الذي يتم اإنتاجه، وعلى عمليات 

نقله، وا�صتخدامه يف ا�صتعادة الذهب خلل عمليات تعدين 

اخلام والتنقية والرت�صيح. 

وقد ح�صل منجم الأمار على العتماد بعد اأن قبل املعهد 

الدويل نتائج تقارير املراجعة التف�صيلية التي قام على 

اإعدادها مراجعون م�صتقلون، والذين قاموا بتقييم املنجم 

وفق بروتوكول الفح�س املطبق يف املعهد، وتبني لهم التزامه 

الكامل مببادئ املدونة ومعايري املمار�صة. 

خام الذهب )بالطن(

2015

4.344.411

3.860.868

2014

163.618

153.984

20152014

الذهب امل�صتخرج )بالأوقية(

164.937

151.581

20152014

املبيعات )بالأوقية(

705.215.748
715.132.468

20152014

املبيعات )بالريال ال�صعودي(

ياأتي حوايل %50 

من الطلب العاملي 

على الذهب 

من �صناعة 

املجوهرات، والتي 

بدورها تتاأثر 

بعوامل متعددة

وت�صتمر معادن يف جهودها الهادفة اإىل ا�صتك�صاف موارد 

حمتملة جديدة، حيث يرتكز ا�صتك�صاف الذهب يف املنطقة 

اجلغرافية املعروفة بالدرع العربي، املق�صمة اإىل ثلث 

مناطق ت�صغيلية هي: اإقليم الذهب يف و�صط اململكة، واإقليم 

�صمال الدرع العربي، واإقليم جنوب الدرع العربي. اأما 

اأعمال ال�صتك�صاف احلالية؛ ففي طريقها للنتقال من 

حتديد الأهداف اإىل تقييم الأهداف، وهذا العمل الفني يتم 

تنظيمه حاليًا جنبًا اإىل جنب مع خط اأنابيب م�صروع �صركة 

معادن للذهب ومعادن الأ�صا�س ورخ�صها املتوفرة، وفر�س 

التعدين القريبة، وذلك لتعظيم ال�صتفادة من راأ�س املال 

امل�صتثمر.

 

لغـــــــــــة                   ال�صخيبـــــــــرات             مهــــــــــد الذهـــب                          بجُ

2014م2015م2014م2015م2014م2015م

2.363.286 2.436.967 206.306 406.549  200.710 205.296 كميات التعدين بالطن

2.161.606 2.693.711 631.025 655.586 200.031 199.042 كميات املعادن املفرزة بالطن

0.77 0.83 1.90 5.911.76 5.92الدرجة )جرام/ طن(

46.0 84.550.5 85.0 95.30 95.1ن�صبة ال�صرتجاع

54.179 53.929 2.687 9.004 34.280 34.417 اأوقيات الذهب املنتجة

54.179 53.929 2.687 9.004 33.454 34.053 اأوقيات الذهب املباعة

156.183.09439.220.88712.438.003230.951.093256.338.177 144.262.105عائدات الذهب )بالريال ال�صعودي(

الإجمايل             ال�صـــــــــوق             الأمــــــــــار

2014م2015م2014م2015م2014م2015م

838.0164.344.4113.860.868 1.043.519 252.550 252.080 كميات التعدين بالطن

758.3284.721.7513.966.219 949.981 215.229 223.431 كميات املعادن املفرزة بالطن

--1.00 1.14  7.5 6.9 الدرجة )جرام/ طن(

--69.3 70.28 91.8132.4ن�صبة ال�صرتجاع

14.427163.618153.984 22.239 48.411 44.029 اأوقيات الذهب املنتجة

151.581 164.937 14.427 22.319 46.834 45.632 اأوقيات الذهب املباعة

194.298.292221.840.22896.483.37168.332.966705.215.748715.132.468عائدات الذهب )بالريال ال�صعودي(
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�لنحا�س: تو�فق ��سرت�تيجي ممتاز

قامت كل من معادن و�صركة باريك للذهب باإن�صاء �صركة معادن باريك للنحا�س، حيث 

�صاهم كل منهما مببلغ 220 مليون دولر لتطوير واإن�صاء منجم النحا�س اجلديد يف جبل 

�صايد. وقد حققت ال�صركة توافقًا ا�صرتاتيجيًا، وتعزيزًا ملكانة معادن ك�صركة تعدين 

رائدة. وقد تقا�صم ال�صريكان املوارد والتكنولوجيا اللزمة لإنتاج مركزات النحا�س 

قليل التكلفة. 

كما اأجنزت �صركة معادن باريك للنحا�س عمليات بناء م�صروعها يف منجمها 

اجلديد للنحا�س عايل اجلودة يف جبل �صايد. وقد بداأ الت�صغيل التجريبي للم�صروع 

فعليًا يف �صبتمرب 2015م، وعليه فقد مت بيع اأول �صحنة من مركزات النحا�س يف 

�صهر دي�صمرب 2015م.

ونتوقع موا�صلة الزيادة يف الطاقة الإنتاجية للم�صنع حتى عام 2018، حيث �صيبلغ 

متو�صط الإنتاج ال�صنوي للم�صنع يف مرحلة الت�صغيل الكاملة 165.000 طن من 

مرّكزات النحا�س، والتي حتتوي على 44،000 طن من النحا�س.

و�صيجُنتج املنجم، فور دخوله حيز الت�صغيل الكامل، ما متو�صطه 165 األف طن من 

مركزات النحا�س �صنويًا، حمتويًا على 44 األف طن من النحا�س. 

توقع اأن ت�صتمر دورة حياة منجم جبل �صايد 17 عامًا، حيث تتوفر يف املنجم   ويجُ

احتياطيات موؤكدة وحمتملة تبلغ 24.843.000 طن بدرجة تركيز 2.55%. و�صيتم 

تنفيذ اأعمال ا�صتك�صاف اإ�صافية يف حدود منطقة امتياز التعدين، ومنطقة حق 

ال�صتك�صاف املحيطة باملنجم، بهدف زيادة املوارد والحتياطيات.

ويجُ�صتخدم النحا�س على نطاق وا�صع يف جمموعة كبرية من التطبيقات منها 

ال�صناعات الكهربائية، و�صناعة ال�صيارات، والت�صالت و�صناعات اأخرى عديدة. 

وقد ارتفع اإنتاج وا�صتهلك العامل من النحا�س ارتفاعًا كبريًا خلل الأعوام اخلم�صة 

والع�صرين املا�صية. ونظرًا لأن دوًل نامية كبرية دخلت اإىل ال�صوق العاملية، فقد زاد 

الطلب على ال�صلع املعدنية، مبا فيها النحا�س. ومع ذلك، وكما هو احلال بالن�صبة 

لل�صلع الأخرى، انخف�صت اأ�صعار النحا�س بدورها يف هذه الأيام الأخرية وذلك كردة 

فعل على فائ�س العر�س.

كما يجُعترب النحا�س من املعادن الأكرث تدويرًا على نطاق وا�صع؛ فنحو ثلث النحا�س 

امل�صتهلك عامليًا يتم تدويره، ومن املمكن اإعادة تدوير النحا�س وا�صتخدامه ب�صكل 

مبا�صر اأو اإعادة معاجلته مع النحا�س املكرر دون اأن يفقد هذا املعدن اأيًا من خوا�صه 

الكيميائية اأو الفيزيائية. 

بالإ�صافة اإىل جبل �صايد، تدر�س معادن م�صروع اإنتاج النحا�س من منجم احلجار، 

بعد اإقفال منجم الذهب فيه، اأجرت ال�صركة درا�صة جدوى م�صبقة لتقييم مدى 

توفر النحا�س، ومن املتوقع اأن تجُ�صدر معادن قرارًا ب�صاأن امل�صروع بعد فح�س نتائج 

درا�صة اجلدوى.

الأداء والتوقعات
يعد ا�صتمرار انخفا�س اأ�صعار الذهب يف عام 2015م اأهم 

حتدِّ يواجه ال�صركة؛ ولكن �صاعد زيادة اإنتاج ال�صركة، 

والتح�صينات يف فاعليتها الت�صغيلية، والتح�صن يف املبيعات، 

على حتقيق زيادة ن�صبتها 6% يف الإنتاج خلل العام املايل 

2015م. 

ويعزو خرباء ال�صوق �صعف الذهب اإىل عوامل عدة مثل:

الأمريكي الدولر  • قوة 
الفائدة  اأ�سعار  • ارتفاع 

ال�سابقة  بالأعوام  مقارنة  املايل  ال�ستقرار  • زيادة 

اأما امل�صتثمرون اخلا�صون فمعظمهم اأفراد ي�صرتون �صبائك 

الذهب والقطع املعدنية بالتجزئة، يليهم امل�صتثمرون 

املحرتفون ذوو اأموال التجارة املتبادلة الذين تزيد ن�صبة 

طلبهم على الذهب على 35%. ونظرًا لأن الذهب ل يدر 

اأمواًل- على نقي�س العملة وال�صتثمارات يف ح�ص�س 

ال�صركة- فاإنه يجُ�صبح اأقل جذبًا كخيار ا�صتثماري خال�س 

حال ارتفعت اأ�صعار الفائدة.

وياأتي نحو 50% من الطلب العاملي على الذهب من �صناعة 

املجوهرات، والتي بدورها تتاأثر بعوامل متعددة، منها 

امل�صتجدات القت�صادية وخيارات اأ�صاليب احلياة، وحت�صل 

الرتكيبات ال�صناعية، مبا فيها طب الأ�صنان والإلكرتونيات 

والتطبيقات الأخرى على نحو 10% من الطلب العاملي؛ 

اأما الباقية فتعود اإىل م�صرتيات احلكومات من ال�صبائك 

واحتياطيات العملة.

تتوقع ال�صركة زيادة اإيراداتها بف�صل زيادة الإنتاج اجلديدة 

من منجم الدويحي، ومبادرات التميز يف الت�صغيل امل�صتمرة. 

منجم جبل �صايد

منجم مهد الذهب

 
املوظفون

2015                2014

اإجمايل عدد املوظفني

6
0

6
0

2015                2014

ن�صبة القوى العاملة ال�صعودية

1
1

6
0

1
0

8
1
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القرية ال�صكنية يف راأ�س اخلري

كما طورت �صركة معادن للبنية التحتية يف اإطار خطة 

معادن للإقامة املوؤقتة، �صققًا عائلية يف منطقة جلمودة يف 

مدينة اجلبيل ال�صناعية، يف 16 مبنى يحتوي كل منها على 

16 �صقة.

 

ومتا�صيا مع ا�صرتاتيجية الدمج اخلا�صة مبعادن، بداأت 

�صركة معادن للبنية التحتية تعمل كمزود خدمة م�صرتكة 

من خلل �صبكة مركزية اأكرث فعالية من حيث التكلفة. 

وكان النتقال ال�صل�س اإىل من�صة اخلدمات امل�صرتكة بعد 

دمج عمليات خدمة ال�صركات التابعة اإجنازا هاما؛ اإذ 

اأدى الأمر اإىل ات�صاق العمليات، وتقلي�س التكلفة، وزيادة 

اجلودة. وكجزء من عملية الدمج، فقد مت نقل اأن�صطة 

امل�صرتيات التي توؤديها �صركة معادن للبنية التحتية اإىل 

وظيفة م�صرتيات مركزية يف �صركة معادن، ومت نقل جميع 

موظفي �صركة معادن للبنية التحتية اإىل وظيفة اإدارة البنية 

التحتية املركزية يف راأ�س اخلري.

 

وزادت الإيرادات يف �صركة معادن للبنية التحتية حيث 

و�صلت اإىل 218 مليون ريال يف عام 2015، مقارنة بـ 208 

مليني ريال يف عام 2014. ومن املتوقع اأن يتح�صن اأداوؤنا 

من حيث الأرباح والكفاءة يف عام 2016 نتيجة لعملية 

الدمج التي حتدثنا عنا. وت�صمل اأولوياتنا القادمة ا�صتكمال 

عملية الدمج، وزيادة تعزيز ال�صلمة والأمن يف راأ�س 

اخلري.

 

وت�صجل عمليات �صركة معادن للبنية التحتية با�صتمرار 

اأكرث من 75% من م�صتويات الر�صا يف ا�صتطلعات خدمة 

العملء الدورية. ويتابع جمل�س اإدارة ال�صركة واإدارتها 

ب�صكل دوري هذه ال�صتبيانات؛ للتاأكد من حمافظة موظفيها 

على جودة اخلدمات عند اأعلى امل�صتويات. 

وتنظم ال�صركة اأن�صطة ترفيهية واجتماعية كل ثلثة اأ�صهر، 

كما ت�صهل م�صاركة املوظفني يف الأحداث الريا�صية املحلية 

والوطنية.

ز �صركة معادن للبنية التحتية من بني عملياتنا، كمزود  َتربجُ

خدمة داخلي. اإذ تقدم ال�صركة خدمات �صكنية وخدمات 

اأخرى ملوظفي �صركة معادن وال�صركات التابعة لها الذين 

يعي�صون يف املدينة ال�صناعية النائية يف قرية معادن يف 

راأ�س اخلري. وتبذل �صركة معادن للبنية التحتية جهدا كبريا 

لتح�صني احلياة الجتماعية لل�صكان، كما ت�صاهم يف نف�س 

الوقت يف التنمية الجتماعية والقت�صادية للقرية.

 

حتتوي القرية على اأكرث من 2500 وحدة �صكنية. ويف نهاية 

عام 2015، اأ�صبحت موطنًا لأكرث من 3000 موظف من 

موظفي �صركة معادن الذين يعملون يف ال�صركات التابعة لها 

يف راأ�س اخلري، والتي تقع على بعد اأكرث من 12 كم فقط من 

القرية. 

بعد النتهاء من م�صروع جلمودة يف عام 2014م، �صرعت 

�صركة معادن للبنية التحتية بتنفيذ خطة طموحة اأخرى 

لبناء 791 فيل �صكنية يف حي املطرفية مبدينة اجلبيل 

ال�صناعية، يف اإطار برنامج لتملك املنازل تنفذه معادن.

وقد ا�صتثمرت معادن اأكرث من مليار ريال يف هذا الربنامج، 

الذي ميتاز بت�صميمه الفريد وا�صتخدامه للتكنولوجيا 

الذكية )اخل�صراء( ال�صديقة للبيئة.

ويهدف الربنامج، املزمع النتهاء منه يف عام 2016م، 

اإىل م�صاعدة املوظفني ال�صعوديني يف مدينة راأ�س اخلري 

ال�صناعية على التخطيط الطويل الأجل حلياتهم وم�صريتهم 

املهنية، كما اإنه ميّكنهم من امتلك منازلهم يف مدينة 

اجلبيل ال�صناعية، التي تبعد نحو 100 كم فقط.

وقد اأ�صبح التنقل بني املدينتني ال�صناعيتني اأكرث �صهولة بعد 

ربطهما بطريق �صريع جديد.

�سركة معادن للبنية التحتية: التزام جاد بتوفري ال�صلمة واملعي�صة 
املجُريحة ملوظفي معادن

2.500
وحدة �صكنية يف مدينة راأ�س 

اخلري

  



الف�سل ال�ساد�س 

متكني التميز
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ت�ستند فل�سفتنا حول مفهوم ر�أ�س �ملال �لب�سري �إلى قاعدة، �أن بالإمكان حت�سني كفاءة 
و�إنتاجية �لقوى �لعاملة لدينا؛ من خالل �ل�ستثمار يف جمايل �لتعليم و�لتدريب. وقد 

قطعنا خطو�ت كبرية يف �لتغلب على �لتحدي �لتاريخي �ملتمثل يف تطوير قوى عاملة 
وطنية لقطاع �لتعدين �ل�سعودي، خا�سة يف �ملناطق �ألأقل منو من وطننا �لغايل، حيث 

تعتمد ��سرت�تيجية معادن يف �ل�ستد�مة على جناحنا يف تطوير ر�أ�س �ملال �لب�سري 
�لوطني، وتعزيز ولئه لل�سركة، وتاأكيد �نتمائه.

�سهر �لذهب يف منجم �لأمار
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من العوامل الرئي�سية يف اإجناح تنفيذ ا�سرتاتيجية 

اال�ستدامة ملعادن التي نطبقها الرتكيز على تنمية 

املواهب، عرب التعليم امل�ستمر، وتطوير القدرات، وتطبيق 

اأف�سل املمار�سات يف اإدارة املوارد الب�سرية، االأمر الذي 

يدعم روؤية معادن يف اأن ُت�سبح اإحدى �سركات التعدين 

العاملية الكربى.

كان عام 2015م حافاًل باالإجنازات، بيد اأن هناك 

اإجنازان مهمان على وجه اخل�سو�س:

و�لتي  �مل�ساندة،  �خلدمات  دمج  مبادرة  •���إطالق 
تهدف �إلى متكني �لأفر�د يف خمتلف �ل�سركات 

�لتابعة ملعادن من فر�س �لتعلم و�لندماج 
و�ل�ستفادة من خرب�ت بع�سهم �لبع�س.

متدرباً   159 من  �ملكونة  �لأولى  �لدفعة  •��تخريج 
من �ملعهد �ل�سعودي �لتقني للتعدين؛ �إذ ح�سل 

هوؤلء �ملتدربون على �لدبلوم يف �سهر مار�س، ثم 
ُعِيّنو� يف �سركات خمتلفة تابعة ملعادن م�ستهلني 

بذلك حياتهم �ملهنية.

يجب قيا�س مدى اأهمية هذه املراحل االأ�سا�سية يف 

�سياق حقيقة اأن اململكة مل تكن حتظى بقطاع تعديني 

حديث على اأر�س الواقع، حتى ا�سطلعت �سركة معادن 

مبهام تطوير هذا القطاع.

وكان التحدي الذي واجهته معادن يف بادئ االأمر يتمثل 

يف اال�ستعانة باأفراٍد موؤهلني ذوي خربة مهنية وفنية عالية 

من اخلارج للعمل يف املواقع النائية داخل اململكة. بينما 

كان التحدي االأهم بعد ذلك، هو توفري وتطوير قوى عاملة 

وطنية، ت�سهم يف رفع كفاءة الت�سغيل، وت�ساعد على ازدهار 

�سناعتنا على املدى الطويل، وحتقق لها اال�ستدامة.

�لندماج و�إعادة �لهيكلة
بعد اأن و�سلنا اإىل مرحلة مهمة من تنويع حمفظتنا، 

واكت�ساب خربة �ساملة ومتنوعة داخل هذا الكيان، �سرعنا 

يف دمج واإعادة تنظيم حقيبة مواهبنا. ونتيجة لذلك، 

ويف فرباير 2015م، مت اإطالق مبادرات دمج اخلدمات 

التي مت تطبيقها يف اأق�سام املوارد الب�سرية، وامل�سرتيات، 

والتمويل، وتقنية املعلومات واالت�ساالت.

ومن �ساأن تر�سيخ ودمج املوارد الب�سرية اأن يجعل من خدماتها 

م�سرتكة، بحيث تغدو كمنظومة من القدرات متعددة املواهب، 

واأن يوجد تناغمًا وجتان�سًا بني املوارد املتوفرة وتنفيذ االأعمال 

يف كل اأق�سام معادن. و�سيكتمل التحول للنموذج اجلديد يف 

عام 2016م، بحيث �ستتوفر لدينا بيئة موارد ب�سرية ذكية، 

واأكرث كفاءة وا�ستجابة.

ويعتمد هذا على بناء تنظيمي ين�سجم مع احتياجات 

معادن وحتدياتها، واأن معادن اآخذٌة بالنمو والتطور 

والتنوع. و�سيقوم هذا البناء بتب�سيط كل خدمات 

الدعم، ويف الوقت نف�سه م�ساعدة وحدات العمل 

اال�سرتاتيجية والعمليات على توظيف املواهب املالئمة 

التي حتتاجها لتحقيق التميز، واحلفاظ عليها.

راأ�س املال الب�شري: الرتكيز على التعليم 

والتطوير، ودمج اخلدمات امل�شاندة

�ل�سيا�سة
و�لتخطيط

�لتطوير 
�ل�سرت�تيجي 

للمو�هب

�لتطوير
لتنظيمي �خلدمات�ملكافاآت و�ملز�يا�

�لإد�رية

نظام �ملو�رد �لب�سرية ملعادن

التوظيف والتوجيه/اإ�سراك املوظفني/اإدارة االأداء/تخطيط االإحالل الوظيفي/التدرج املهني/

اأكادميية معادن )التعلم والتطوير، التدريب امل�ستمر(
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تبّنت معادن منهجاً �ساماًل لتطوير ر�أ�س �ملال �لب�سري، وتطوير ممار�سات ا�سرتاتيجية طويلة املدى 

مبقدورها توفري م�ستويات عالية من ر�سا �ملوظفني، و�لحتفاظ بهم وتطوير �أد�ئهم

ولقد �سكلنا جلنة ت�سم اأع�ساء من املوارد الب�سرية 

والتنفيذيني لدى معادن املمثلني لكل وحدات العمل 

اال�سرتاتيجية فيها، مهمتها اإبراز وتقييم املواهب 

الوطنية يف ال�سركة، وتقييم احتياجاتها من املواهب، 

وقدرة هذه املواهب على مواجهة التحديات، و�سمان 

التعامل معها ب�سكل فّعال. ويتوجب على اللجان 

الفرعية التي يتم ت�سكيلها يف معادن دعم جلنة 

مراجعة املواهب لتطوير وتعيني االأفراد االأن�سب؛ 

لال�سطالع بوظائف وعمليات ال�سركة.

توجيه �لقوى �لعاملة لقطاع �لتعدين 
قامت معادن بالتعاون مع املوؤ�س�سة العامة للتدريب 

التقني واملهني باإن�ساء املعهد ال�سعودي التقني للتعدين 

يف عام 2012م، واأبرمت اتفاقات مع جهات تعليمية 

عاملية لو�سع املناهج واالإ�سراف على التعليم يف املعهد؛ 

مبا ي�سمن اتباع املعايري الدولية يف تطوير قوى عاملة 

�سعودية �سابة لقطاع التعدين، رفيعة امل�ستوى من حيث 

تطورها املعريف، وكفاءتها التقنية.

ومينح املعهد �سهادة الدبلوم يف ثالثة تخ�س�سات هي:

�لأر�س( باطن  )يف  �لنفقي  •��لتعدين 
�لأر�س( �سطح  )عند  �ل�سطحي  •��لتعدين 

•��لت�سغيل.

ن الطالب من اكت�ساب مهارات فنية رئي�سية  كما مُيكِّ

اأخرى، حيث ت�ستمل الدورات على مو�سوعات مثل 

ال�سحة وال�سالمة واالإدارة البيئية، وتقنية املعلومات، 

واللغة االإجنليزية الفنية، وثقافة العمل.

وي�سجل تخرج الدفعة االأوىل من متدربي املعهد 

ال�سعودي التقني للتعدين بداية ف�سل جديد من 

�سناعة التعدين يف اململكة، مما جعل حفل تخرجهم 

مبثابة احتفالية ملعادن والدولة واملجتمع باأ�سره. تلك 

االحتفالية التي متت حتت رعاية كرمية من �سمو اأمري 

منطقة احلدود ال�سمالية االأمري عبداهلل بن عبدالعزيز 

بن م�ساعد اآل �سعود رحمه اهلل ، ومعايل وزير البرتول 

والرثوة املعدنية، جنبًا اإىل جنب مع قادة �سركة معادن 

وم�سوؤويل املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني.

وقد قامت معادن بتوظيف 905 موظفني جدد يف عام 

2015م، بحيث و�سل عدد موظفينا اإىل 7125 موظفًا 

يف 31 دي�سمرب 2015م. وقد دعمت عمليات التوظيف 

احتياجات ال�سركة باالإ�سافة اىل اإ�سهامها يف توطني 

الوظائف.

�لحتفاظ باملو�هب
ُيعترب االحتفاظ باملوظفني املوهوبني حتديًا قائما 

بذاته؛ فال�سناعات تتناف�س عادة فيما بينها يف جذب 

الكفاءات، واالأفراد االأف�سل تاأهياًل وتدريبًا، واالأكرث 

خربة. وقد تبّنت معادن منهجًا �ساماًل لتطوير راأ�س 

املال الب�سري، وتطوير ممار�سات ا�سرتاتيجية طويلة 

املدى مبقدورها توفري م�ستويات عالية من ر�سا 

املوظفني، واالحتفاظ بهم وتطوير اأدائهم؛ ي�سمل ما 

يلي:

دليل �جلد�رة �لوظيفية: مت و�سع دليل �سامل يحدد 
اجلدارة الوظيفية، ُيغطي كل متطلبات الوظائف 

لدى معادن. وقد مت تطبيق هذا الدليل على جمموعة 

من املهند�سني من خريجي برنامج التطوير املهني 

على مدار االأعوام الثالثة املا�سية. و�سيتم دمج دليل 

اجلدارة يف نظام اإدارة االأداء.

تطوير �ملو�هب: وهو عبارة عن اآلية متكاملة حول اأف�سل 
املمار�سات، لتقييم وحتديد املنا�سب املهمة، واملر�سحني 

املحتملني ب�سكل كبري لها، وذلك لتحديد اآلية اإحالل 

املوظفني. كما قمنا باإجناز اإطار لتطوير القيادات ُيغطي 

كل م�ستويات االإدارة يف جميع قطاعات معادن.

 

عدد �لأفر�د ون�سبة �لقوة �لعاملة �لوطنية )�ل�سعودة( يف �ملقر �لرئي�سي و�لعمليات

ن�سبة ال�سعودة٪عدد املوظفنيال�سركة

63971.00معادن )املركز الرئي�سي(

136369.20معادن للفو�سفات

52165.50معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

11366.40املعادن ال�سناعية

معادن  �سركة  ذلك  يف  )مبا  لالأملنيوم  معادن 

للدرفلة، و�سركة معادن للبوك�سايت واالألومينا(

327664.80

116060.40معادن للذهب ومعادن االأ�سا�س

5391.40معادن للبنية التحتية

712565.70�إجمايل �ملوظفني
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�إد�رة �لأد�ء: ُيعترب نظام اإدارة االأداء االأداة الرئي�سية 
لتهيئة ثقافة قائمة على االأداء من خالل القيادة 

الفعالة لالأفراد والفرق. ولقد اأجنزنا ا�ستثمارًا كبريًا 

يف عملية اإدارة االأداء، بحيث يتم توفري التدريب 

االإلزامي لالأفراد يف كل م�ستويات القيادة، وبناء 

القدرات داخل قطاعاتنا الفرعية. ويعتمد نظام اإدارة 

االأداء على اأ�سا�س قيمنا وكفاءة قياداتنا، وقد ح�سل 

الربنامج على زخم كبري وتفاعل يف عام 2015م، 

و�سيلقى الدعم يف عام 2016م واالأعوام القادمة.

�لهيكل �لوظيفي: وهو اإطار وظيفي ُيركز على بناء 
القدرات الداخلية على املدى الطويل، وتعزيز املحتوى 

املحلي. ويركز اإطار العمل الوظيفي يف معادن على 

ثالثة حماور: 

و�مل�ستوى  �لنطاق  ي�سمل  وظيفي،  •��هيكل 
و�لتحديثات و�لإحالل.

ت�سمل  و�لتي  �لوظيفية،  �ملجموعات  •��حتديد 
جتميع �لوظائف يف جمموعات تت�سم بت�سابه 

طبيعة �لعمل.
و�ملهنيني  �لفنيني،  للخرب�ء  مزدوج  وظائف  •���سلم 

�لإد�ريني.

ونظرًا الأننا ننفذ هيكل وظائف معادن يف عام 2016م، 

فاإن موظفينا �سيواجهون حتديًا يف االأداء ب�سكل اأف�سل، 

واإبراز مهاراتهم القيادية والتكامل مع العمل بطريقة 

اأكرث فعالية. و�سيكون لكل جمموعة وظائف قائٌد حمدٌد 

�سيتوىل م�سوؤولية تطوير القدرات يف املجال ذي ال�سلة 

يف خمتلف اأنحاء ال�سركة. وبالتزامن مع االندماج 

واخلدمات امل�سرتكة، �سيقوم برنامج هيكل الوظائف 

بتح�سني الفعالية والكفاءة.

التخطيط للتعاقب الوظيفي: لقد قمنا بت�سميم وتنفيذ 

اإطار �سامل للتخطيط للتعاقب الوظيفي، تدعمه برامج 

ل�سمان التحديد املنا�سب للجيل القادم من القادة 

وتطويرهم. وقد حدد الربنامج احلايل قادة امل�ستقبل 

للم�ستوى االأول والثاين من االإدارة العليا.

ا�ستبيان االرتباط الوظيفي: �سارك ما يزيد على 4000 

موظف يف ا�ستبيان االرتباط الوظيفي لعام 2015م، 

االأمر الذي وفر للموارد الب�سرية تعليقات ومالحظات 

قيمة، واإر�سادات ب�ساأن بيئة عمل معادن. وقد اأظهرت 

النتائج اأننا �سهدنا حت�سنًا يف جميع الفئات مقارنة 

بنتائج ا�ستبيان عام 2013م. وكان االأبرز يف هذا 

ال�سدد؛ اإحراز نقاط مرتفعة يف كل من: الرتكيز على 

العميل واجلودة، ممار�سات االأداء، العمل اجلماعي، 

والفعالية االإدارية. 

وقد ارتفع موؤ�سر امل�ساركة لدينا من 73٪ اإىل ٪75، 

وارتفع موؤ�سر التزام املوظفني من 77٪ اإىل 78٪ يف 

وقٍت يواجه فيه قطاع التعدين باأكمله حتديات ت�سغيلية 

كبرية يف ظل ه�سا�سة ال�سوق.

قامت معادن 

بتوظيف 905 

موظفني جدد 

يف عام 2015م، 

بحيث و�سل عدد 

موظفينا اإىل 7125 

موظفًا يف 31 

دي�سمرب 2015م. 

وقد دعمت 

عمليات التوظيف 

احتياجات ال�سركة 

باالإ�سافة اىل 

اإ�سهامها يف توطني 

الوظائف.

حفل تخريج متدربي املعهد ال�سعودي 

التقني للتعدين بعرعر

تاأكيد التميز
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يهدف برنامج �لتطوير �ملهني اإىل تزويد اخلريجني باملهار�ت �لأ�سا�سية و�لفنية التي �ستمكنهم من �لأد�ء 

ب�سكل �أف�سل عند بدء حياتهم �لعملية لدى معادن. وقد �سارك 36 من خريجي الكليات اجلدد يف الربنامج 
يف عام 2015م.

موظفو معادن خالل برنامج تطوير 

القياديني والذي اأجرته معادن بال�سراكة 

مع كلية اإن�سياد

تنمية وتطوير �ملو�هب
وا�سلت اأكادميية معادن توفري عدد من برامج التعليم 

والتطوير بال�سراكة مع معاهد عاملية لتطوير القياديني. 

كما وا�سلت االأكادميية يف عام 2015م، اتفاقية 

�سراكتها مع كلية اإن�سياد الإدارة االأعمال، وهي واحدة 

من كليات االأعمال الرائدة يف جمال تاأهيل اخلريجني، 

بهدف تنفيذ برنامج تطوير قيادات ملدة عام لـ 60 من 

قيادات معادن، واأثمر هذا الربنامج تخريج 39 قائدًا 

يف عام 2015م.

كما قامت االأكادميية بت�سميم برنامج لتطوير قادة 

ملعادن مدته عام، ي�ستهدف 10 مهارات رئي�سية يجب 

اأن يتقنها املديرون. وقد انخرط يف الربنامج منذ 

يناير 2016م نحو 30 من قيادات معادن.

ودعمًا منها لربنامج )اإتقان(، قامت االأكادميية 

بتاأهيل 38 خبريًا يف املجال ليعملوا كمدربني داخليني، 

وي�سهموا يف تعميم التدريب الفني يف خمتلف اأرجاء 

ال�سركة.

كما ا�ستقطبت معادن خريجني جددًا متيزوا يف 

جماالت خمتلفة من برناجمها للتطوير املهني، والذي 

يهدف اإىل تزويد اخلريجني باملهارات االأ�سا�سية 

والفنية التي �ستمكنهم من االأداء ب�سكل اأف�سل عند 

بدء حياتهم العملية لدى معادن. وقد �سارك 36 من 

خريجي الكليات اجلدد يف الربنامج يف عام 2015م.

كما وقعت معادن خالل العام اأي�سًا مذكرة تفاهم 

لالن�سمام ملجل�س التدريب لقطاع الطاقة الذي اأن�ساأته 

اململكة حديثًا بغية حتديد االحتياجات من املواهب يف 

هذا القطاع، واتخاذ التدابري الالزمة لتطوير القوى 

العاملة املدربة تدريبًا جيدًا. وقام على اإن�ساء املجل�س 

�سركات �سعودية رائدة مثل اأرامكو ال�سعودية، وال�سركة 

ال�سعودية لل�سناعات االأ�سا�سية )�سابك(، وال�سركة 

ال�سعودية للكهرباء، بالتعاون مع املوؤ�س�سة العامة 

للتدريب التقني واملهني، والهيئة امللكية للجبيل وينبع. 

�لتعليم و�لتدريب
كما وقعت معادن مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم من 

اأجل اإطالق م�سروع مدار�س التميز يف منطقة احلدود 

ال�سمالية، والتي �ستعمل فيها معادن مع مقدمي 

اخلدمة من اخلرباء لت�سغيل واإدارة مدر�ستني �سمايل 

اململكة مزودتني مبرافق تعليم وتاأهيل متطورة، وقد 

يتم تكرار هذا الربنامج النموذجي يف مناطق اأخرى، 

بهدف توفري فر�س تعلم جديدة وفريدة للطالب من 

اأبناء الوطن.

وبال�سراكة مع الهيئة امللكية للجبيل وينبع، ويف اإطار 

مبادرة امل�سوؤولية االجتماعية لل�سركات، رعت معادن 

مبادرة تهدف اإىل تطوير وتزويد خريجي املدار�س 

الثانوية يف منطقة احلدود ال�سمالية مبهارات اللغة 

االإجنليزية واحلا�سب االآيل، ومهارات ال�سالمة 

االأخرى، من اأجل حت�سني جداراتهم الوظيفية 

وجناحهم املهني، وقد اأكمل الربنامج 174 م�ساركًا.

ووّقعت معادن مذكرة تفاهم اأخرى مع املوؤ�س�سة العامة 

للتدريب التقني واملهني يف �سهر مايو من عام 2015م، 

لتوفري التدريب املهني لـ 500 من ال�سباب ال�سعوديني، 

مما ميكنهم من االن�سمام اإىل ال�سركات العاملة 

واملقاولني مل�سروع وعد ال�سمال. ويف نهاية العام، 

مت توظيف 200 متدرب منهم بعد اإمتام الربنامج. 

ومن املقرر وفق املخطط، اأن يكمل باقي املتدربني الـ 

300 برنامج التدريب هذا بحلول �سهر يونيو من عام 

2016م.
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موظفو اإدارة امل�سرتيات يف 

معادن خالل لقاء مع املوّردين 

خالل معر�س التعدين واملعادن  

تعمل اإدارة العقود وامل�شرتيات وفق نهج املواءمة بني 

الرت�شيد يف النفقات وتاأمني املتطلبات باملُوا�شافات املطلوبة

و�سعت معادن خطة عمل للعقود وامل�سرتيات �سيتم تنفيذها 

يف الفرتة ما بني 2016-2020م، لتطوير مهمة ق�سم العقود 

وامل�سرتيات من خالل تطبيق اأف�سل املمار�سات ال�سناعية، 

واحلفاظ على امل�ستويات االأخالقية العليا،والنظم احلديثة 

يف اإدارة العقود وعالقات املوردين، واإدارة املواد والعمليات.

وتلعب العقود وامل�سرتيات دورًا مهمًا يف دعم اأن�سطة ال�سركة 

والقطاعات الفرعية، من خالل توفري املواد واخلدمات التي 

يتم جلبها من ال�سوق املفتوحة. وبالتما�سي مع ا�سرتاتيجية 

ال�سركة وقيمها، يلتزم ق�سم امل�سرتيات ب�سيا�سات العدالة 

مع كل املوردين.

وتعترب عنا�سر التكلفة واجلودة ووقت الت�سليم من اأهم 

العوامل التي ت�ساهم يف اإدارة تاأمني امل�سرتيات بطريقة 

فعالة لدى ال�سركة. ولقد كان العام املا�سي مُيثل حتديًا، 

حيث مل ياأُل الق�سم جهدًا يف تقليل حجم االإنفاق وتوفري 

التكاليف، دون التاأثري على اجلودة والفعالية.

يتمثل دورنا على هذا ال�سعيد بالتدقيق املركز طوال العام، 

نظرًا الأن 70٪ من االإنفاق ال�سنوي ملعادن يذهب ل�سراء 

املواد واخلدمات.

كما �ساهمت مع نهاية العام ب�سكل فعال، يف توفري ما يقرب 

من 378 مليون ريال من خالل تطبيق النظم احلديثة يف 

ادارة العقود وامل�سرتيات ، وتوفري حوايل 200 مليون ريال 

من التكاليف بف�سل الفعالية االأكرب يف اإدارة املواد.

والأن التوفري يف التكاليف ياأتي ثمرة لتطبيق النظم 

احلديثة حول االأ�سعار وحت�سني الفعالية، فاإننا م�ستمرون 

يف اال�ستثمار يف التقنية وحت�سني العمليات، االأمر الذي 

�سي�ساعد يف جعل �سل�سلة اإمدادنا اأكرث كفاءة.

ويف عام 2015م مت تفعيل عمليات الدفع والفوترة لت�سبح 

الكرتونية، االمر الذي ادى اإىل حت�سني قدرة ال�سركة 

وحتقيقها م�ستوى اأعلى من التميز الت�سغيلي وبناء القدرات 

و�ساعدها يف معرفة تفا�سيل التكاليف والرتكيز على تقدمي 

قيمة م�سافة للخدمات. 

كما ا�ستحدثنا اإدارة مهمتها حتديد فئات امل�سرتيات، 

لتنظيم مواردنا من اأجل الرتكيز على جماالت معينة يف 

االإنفاق. وت�ستهدف هذه املبادرات تطوير اتفاقات اإطار 

خا�سة بال�سلع واخلدمات تطبق يف كل اأق�سام معادن. ويقوم 

فريق اإدارة الفئات بالتفاو�س ب�ساأن االتفاقات التي ال 

تت�سمن توفريًا يف التكلفة فح�سب؛ بل ت�سمن اأي�سًا عالقات 

طويلة املدى مع ال�سركاء اال�سرتاتيجيني ملعادن.

ونبذل اإىل جانب ما �سبق جهودًا م�ستمرة لرت�سيخ اعتماد 

املنتجات املحلية من املواد واخلدمات التي حتتاجها معادن 

وقطاعاتها التابعة )انظر �سفحة رقم 92(.

و�سنتخذ يف عام 2016م، انطالقًا من خطة العمل 

اجلديدة، خطوة هامة من اأجل تر�سيخ نهجنا الذي 

اعتمدناه للم�سرتيات من خالل تاأمينها حتت مظلة 

اخلدمات امل�سرتكة، و�ستكون كافة القطاعات الفرعية جزءًا 

من هذه اخلطة.

تاأكيد التميزالتقرير ال�سنوي 2015

 
�أد�ء �مل�سرتيات يف 2015م

26%اإدارة الفئات

7 مليار ريال �سعوديقيمة اأوامر ال�سراء/ العقود ال�سادرة

378 مليون ريال �سعودياملدخرات التي حتققت

5.13%ن�سبة املدخرات من االإجمايل

70%امل�سرتيات من ال�سوق ال�سعودية
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الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني املهند�س 

خالد املديفر خالل افتتاح برنامج 

اخلدمات امل�سرتكة يف  لتقنية املعلومات 

واالت�ساالت يف مار�س 2015

مت اختيار تقنية املعلومات واالت�ساالت لتكون املن�سة 

التي �سوف يقوم عليها تقدمي اخلدمات امل�سرتكة ملعادن، 

يف اإطار تبني معادن العاملي لنموذج اخلدمات امل�سرتكة 

ملهام الدعم. وقد مت البدء يف برنامج اخلدمات امل�سرتكة 

لتقنية املعلومات واالت�ساالت يف مار�س 2015م، وبداأ 

منوذج الدمج اجلديد عملياته يف 1 يناير 2016م. ومت 

و�سع ت�سور لربنامج اخلدمات امل�سرتكة لتقنية املعلومات 

واالت�ساالت وتنفيذه كباكورة مب�سرة ال�ستحداث مفهوم 

اخلدمات امل�سرتكة يف وظائف الدعم االأخرى.

و�سيكون لنموذج اخلدمات امل�سرتكة لتقنية املعلومات 

واالت�ساالت اجلديد اأثر كبري يف املجاالت الرئي�سية 

التالية: االأربعة 

 تطبيق مبد�أ ر�سى �لعميل هي �لغاية: تعزيز مبداأ 
االهتمام بالعميل، مبا يف ذلك ا�ستحداث برنامج جديد 

الإدارة اخلدمات، ومكتب خلدمات العمالء على م�ستوى 

معادن ككل، على اأن ُي�ستخدم لكافة عمليات الدعم.

�عتماد مبد�أ �لكفاءة: �ست�ستفيد �سركات معادن من 
توحيد جمموعة مهارات تكنولوجيا املعلومات اجلماعية، 

اأف�سل. و�سنتبنى جمموعة م�سرتكة  لتحقيق تركيز 

من �سيا�سات واإجراءات تقنية املعلومات واالت�ساالت، 

و�سن�ستفيد من حت�سني اأمن وهيكل تقنية املعلومات، مبا 

يف ذلك ا�ستخدام منوذج ت�سغيل اأكرث فعالية.

حت�سني �حلوكمة: �سيوؤدي منوذجنا اجلديد اإىل انت�سار 
اأكرب ال�ستخدام وظائف حلول تقنية املعلومات واالت�ساالت 

احلالية عرب معادن، واإىل اإدارٍة اأف�سل لال�ستثمارات يف 

حلول تقنية املعلومات واالت�ساالت.

�ملعلومات و�لت�سالت:  �لتحتية لتقنية  �لبنية  تطوير 
يتم دمج وحتديث مراكز البيانات، وخوادم الربيد 

االإلكرتوين، والن�سخ االحتياطية، وكذلك االت�ساالت 

البيانات. وات�ساالت  ال�سوتية 

وقد ا�ستثمرت تقنية املعلومات واالت�ساالت يف عام 

2015م، الوقت واملوارد يف االإعداد لالنتقال اإىل 

النموذج اجلديد، واإيجاد التناغم بني النظم والعمليات 

وحت�سني االأمن. ففي �سهر اأغ�سط�س، اندجمت اإدارات 

داخل قطاعات معادن املتعددة الإن�ساء التنظيم 

اجلديد للخدمات امل�سرتكة اخلا�سة بتقنية املعلومات 

واالت�ساالت. ويتم اإدارة الطلب على اأمتتة العمليات من 

خالل الدعم واالن�سجام معها وذلك يف الفرق ال�ست 

التابعة ملجل�س  ع�سرة املعنية بامل�سار الوظيفي لالأعمال 

حتويل عمليات الن�ساط يف معادن، بحيث يتم ت�سهيل 

التن�سيق بني عمليات الن�ساط التجاري، ومهام الدعم 

معها. واالن�سجام 

�لفو�ئد
حتقق معادن فائدة فعلية من دمج خدماتها، وقد حققنا 

تقدمًا كبريًا يف تنظيم موارد تقنية املعلومات واالت�ساالت 

يف خمتلف اأق�سام ال�سركة، االأمر الذي اأدى اإىل توفري 

قدرات اأكرث قوة يف املنظمة.

وبالنظر اإىل جماالت مثل االإدارة الرئي�سية للبائعني، 

ومناذج دعم التطبيقات، واإدارة تراخي�س الربجميات؛ 

فاإننا نقوم ببناء القدرات من اأجل تقدمي خدمات اأكرث 

كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. لقد حققنا بالفعل 

10٪ منذ العام  حت�سينًا يف انتاجية القوى العاملة بن�سبة 

ّنا اخلدمات التي نقدمها لقاعدة  2014م، يف حني اأننا ح�سَّ

عمالئنا الداخلية، والتي منت بن�سبة 20٪ منذ اأن مت 

اإعداد درا�سة جدوى اخلدمات امل�سرتكة اخلا�سة بتقنية 

واالت�ساالت. املعلومات 

ويتميز تنظيمنا اجلديد للخدمات امل�سرتكة اخلا�سة 

ز، واأكرث  بتقنية املعلومات واالت�ساالت باأنه حمدد ومركَّ

فعالية. وبغ�س النظر عن موقع تواجد عملياتنا ومكاتبنا، 

فاإننا نتمتع مبوقع قوي لتوفري اخلدمات، مع اال�ستفادة 

من التقنية احلديثة يف ت�سهيل عمليات اأداء املهام يف 

االأماكن النائية. ونحن على ا�ستعداد للتو�سع يف توفري 

بيئة خدمات م�سرتكة كاملة.

تقنية املعلومات واالت�شاالت:

اأول من تبنى تطبيق منوذج اخلدمات امل�شرتكة
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اال�ستدامة جزء ال يتجزاأ من م�سروع 

مدينة راأ�س اخلري ال�سناعية

نحو منهج متكامل لرت�شيخ اال�شتدامة

ُبنيت اأ�س�س اعتماد اال�ستدامة لدى معادن على 

جناحنا يف حتقيق الفائدة الأ�سحاب امل�سلحة، 

بالتوازي مع االإ�سهام يف حتقيق تنمية اجتماعية 

واقت�سادية. فنحن ملتزمون مبنهج اال�ستدامة يف كل 

ما نفعله؛ من خالل تبني التغيري يف هيكل و�سيا�سات 

واأفرادنا. قطاعاتنا  وم�سلكيات 

وقد نفذت معادن عددًا من املبادرات والربامج امل�ستقلة 

والعناية باملجتمع،  بامل�سوؤولية االجتماعية  ال�سلة  ذات 

وكان املنهج الذي اتبعناه يف املا�سي قد مهد الطريق 

اأمام منهج متكامل، مع حتول ا�سرتاتيجية اال�ستدامة 

لدى معادن اإىل منوذج من التعاون املن�سق مع اأ�سحاب 

امل�سلحة، وحتديد العنا�سر االأ�سا�سية يف عمل معادن.

وتطمح معادن اإىل اأن تكون رائدة اال�ستدامة يف املنطقة. 

خ ممار�سات اال�ستدامة يف كل عملياتنا،  ونظرًا الأننا ُنر�ِسّ

اأي�سًا ب�سمان اأن ُت�سبح ق�سايا اال�ستدامة  فاإننا نعتني 

جزءًا ال يتجزاأ من ا�ستثماراتنا يف امل�ساريع وتو�سعة قاعدة 

اأعمالنا العري�سة، مبا يف ذلك تطوير البنية التحتية. 

ويتم تنظيم وحتديث ال�سيا�سات والعمليات واالإجراءات 

املتعلقة باال�ستدامة عرب كل اأق�سام املجموعة؛ حتى تكون 

العاملية.  اأف�سل املمار�سات  متما�سية مع 

وقد قمنا يف عام 2015م مبراجعة ا�سرتاتيجية اال�ستدامة 

التي نطبقها، حيث اأعدنا تعريف اأركانها االأربعة و�سادقنا 

عليها، وهي: االأفراد )راأ�س املال الب�سري(، نظام البيئة 

وال�سحة وال�سالمة، االأخالقيات، واالأداء االجتماعي. 



�ل�ستد�مة  تر�سيخ 

االأخالق،

قيم معادن

احلوكمة

االلتزام

املخاطر

راأ�س املال 

ال�سحة الب�سري

وال�سالمة

الب�سمة

البيئية

االأداء

االإجتماعي

العاملي التوجه 

�ل�ستد�مة

تدرك معادن اأن على اأ�سحاب 

امل�سلحة الداخليني العمل معًا 

لرت�سيخ اال�ستدامة

موظفو البيئة وال�سحة وال�سالمة يف 

االأعلى، غرفة العمليات يف منجم مهد 

الذهب
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وعلى مدار عامي 2015م و 2016م تتمثل اأولوياتنا 

اخلا�سة باال�ستدامة يف اأربعة جماالت رئي�سة ترتكز يف 

ما يلي:

عرب  �ل�ستد�مة  وممار�سات  مبادئ  تطبيق  •��تر�سيخ 
�ل�سركة. وظائف و�أق�سام 

و�مل�سرتيات  �لتوظيف  يف  �ملحلي«  »�ملحتوى  •��دعم 
�ملبا�سرة. �ملبا�سرة وغري 

�لحتياجات  وفق  �جتماعية  مبادر�ت  •��تنفيذ 
��سرت�تيجية  �ملجتمعية؛ بحيث تكون متما�سية مع 

معادن.
�ملحلية. �ملجتمعات  مع  و�لفعال  �ل�ستباقي  •���لتعاون 

�ل�سركة هيكل 
تظل اال�ستدامة من االهتمامات الكبرية لدى معادن، 

وتظل عن�سرًا رئي�سًا يف مهام الرئي�س وكبري املدراء 

التنفيذيني. وعلى م�ستوى العمليات، يقوم روؤ�ساء قطاعات 

ال�سركة باإدارة ومراقبة التقدم يف تنفيذ القرارات 

واملبادرات الرئي�سية، ويرتاأ�س وظيفة اال�ستدامة لدى 

معادن نائب الرئي�س االأعلى، املدعوم بق�سم �سمان 

ال�سركة. اال�ستدامة لدى 

وتتمثل مهمة ق�سم �سمان اال�ستدامة، الذي ُيراقب نظام 

البيئة وال�سحة وال�سالمة والتمكني املحلي والعناية 

باملجتمع، يف التاأكد من اأن كل عمليات ووظائف ال�سركة 

تتما�سى مع روؤية معادن لال�ستدامة. كما يوفر ق�سم 

�سمان اال�ستدامة لالإدارة العليا م�ستوى عاليًا من 

ال�سمان والثقة ب�ساأن التقدم االإجمايل لل�سركة يف حتقيق 

اال�ستدامة.  منهج 

ويعمل ق�سم �سمان اال�ستدامة عن كثب مع االأق�سام 

الرئي�سية االأخرى مثل اال�سرتاتيجية والتخطيط، وحوكمة 

ال�سركة، واإدارة املخاطر، وااللتزام التنظيمي، وعمليات 

التعدين والت�سنيع، والت�سويق واملبيعات. وفيما يلي من 

الف�سول نناق�س اإجنازاتنا التي حتققت يف جماالت البيئة 

والعناية باملجتمع. وال�سحة وال�سالمة والتمكني املحلي 

 ت�سعى معادن لُت�سبح ع�سوًا يف املجل�س الدويل للتعدين 

واملعادن، و�ستوا�سل العمل نحو حتقيق هذا الهدف 

اإ�ستكمال حتليل الثغرات، ونعمل كذلك م�ستهدفني  بعد 

الوفاء باإر�سادات اجليل الرابع )G4( للمبادرة العاملية 

الإعداد التقارير اخلا�سة بتقدمنا يف اال�ستدامة. ويف 

عام 2015م، اأ�سبحت معادن ع�سوًا يف الرعاية امل�سوؤولة 

)Responsible Care(، وهو املعيار التطوعي لل�سحة 

العاملية. الكيماوية  لل�سناعة  والبيئة  وال�سالمة 
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تعترب البيئة وال�سحة وال�سالمة من قيم معادن االأ�سا�سية ، 

فهي م�ستمرة يف مراقبة امل�سانع واالآليات، وتقوم بتحديث 

نظم واإجراءات العمل، كما تنظم حمالت داخلية فعالة 

لرت�سيخ ثقافة عمل تدعم قيم البيئة وال�سحة وال�سالمة.

لقد دعمنا التزامنا بتقليل االآثار البيئية الأن�سطة معادن، 

بحيث يتم التحول من برنامج يقوده االلتزام اإىل اأداء قائم 

على الدور االإداري، من خالل برنامج يذهب بعيدًا عن 

جمرد املتطلبات التنظيمية.

تزداد قوة �سيا�سة البيئة وال�سحة وال�سالمة ال�ساملة التي 

نطبقها عامًا بعد عام، من خالل حتديد وحتقيق االأهداف 

واملعايري العليا. ويتمثل هدفنا يف حتقيق التميز يف نظام 

البيئة وال�سحة وال�سالمة، وهو ما يعني يف االأ�سا�س توفري 

العمل والعي�س يف بيئة �سحية خالية من االإ�سابات، مع اإدارة 

منا�سبة الآثارنا البيئية. 

ومن اأهم عنا�سر برناجمنا: 

و�ل�سحة  بالبيئة  �ل�سلة  ذ�ت  �ملخاطر  و�إد�رة  •��حتديد 
و�ل�سالمة.

�لد�خلية. و�لنظم  لالإجر�ء�ت  �ملُتو��سل  •���لتح�سني 
متى  وجتاوزها  �لتنظيمية  باملتطلبات  �لكامل  •���للتز�م 

�أمكن.
وتعزيز  لرت�سيخ  �ملوظفني  مع  �لتعاون  يف  •���ل�ستمر�ر 

ثقافة �لبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة، و�إجر�ء �ملر�جعات 
�ملنتظمة.

 وينطبق هذا على كل وحدات العمل لدينا، مبا يف ذلك 

ال�سركات العاملة.

وعلى مدار االأعوام الثالثة املا�سية، كنا نعمل على ت�سهيل 

�سيا�سات ومعايري وممار�سات البيئة وال�سحة وال�سالمة، 

االأمر الذي اأثمر نظام اإدارة اأكرث كفاءة. وعند تطوير نظام 

االإدارة املتكامل للبيئة وال�سحة وال�سالمة ما بني عامي 

2012-2014م، عملنا عن كثب مع خرباء من معادن و�سركة 

األكوا، �سريكنا يف م�سروعات االألومنيوم، لتحديد ال�سيا�سات 

واملعايري واملمار�سات، على اأن يتم تنفيذها بالتدرج يف كل 

عمليات معادن. 

وقد مت تبني نظام البيئة وال�سحة وال�سالمة كم�سروع 

تطويري من قبل برنامج )اإتقان(، بهدف حت�سني وتعزيز 

النظام وفقًا الأف�سل املمار�سات الدولية. ويف عام 2015م، مت 

اإطالق املرحلة االأوىل من نظام البيئة وال�سحة وال�سالمة؛ 

وذلك لتحديد وتطوير بروتوكول للتقييم، وقوائم للفح�س 

واأدوات للقيا�س. كما دجمنا يف الوقت نف�سه؛ تنفيذ النظام 

اجلديد ملوؤ�سر قيا�س االأداء للتاأكد من مدى تطبيق ال�سركات 

التابعة ملعادن الأنظمة ومعايري البيئة وال�سحة وال�سالمة 

الذي مت تبنيه يف عام 2012م.

وياأتي املوؤ�سر ليمكن �سركات معادن التابعة للتقدم والو�سول 

اإىل م�ستويات عليا من تطبيق معايري واأنظمة البيئة وال�سحة 

وال�سالمة.
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امل�شتوى املا�شي االأول

نفذت �سركة معادن �إجر�ء�ت بيئة و�سحة 
و�سالمة دنيا ذ�ت منهج تفاعلي. 

�ملا�سية �خلم�سة  �مل�ستويات 
�لأد�ء �لعاملي �ملتميز �ملا�سي

الثالث  املا�شي  امل�شتوى 

نفذت �سركة معادن نظام بيئة و�سحة و�سالمة 
يتمتع بتح�سينات تدريجية ت�سمل كل  �إيجابياً 

�لأفر�د. م�ستويات 
للبيئة وال�سحة وال�سالمة املا�سي املُقَيّم  النظام 

امل�شتوى املا�شي الرابع 

لدى �سركة معادن توجه وزخم قويان لغر�س 
�لبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة يف كل عملياتها، 

و�لعمل مب�سوؤولية وتوجه م�ستد�مني.
للبيئة وال�سحة وال�سالمة املا�سي النظام الناجح 

املا�شي اخلام�س  امل�شتوى 

و�سول �سركة معادن �إلى �أعلى م�ستوى 
من �لأد�ء يف �لبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة 
بني �ل�سركات و�ل�سناعات �ملتخ�س�سة يف 
حيث تتمتع ببيئة عمل م�ستدامة  �ملعادن، 

ومزدهرة.

امل�سوؤولية والتوجه يف البيئة وال�سحة 

املا�سي  وال�سالمة 

اجتماع فريق ال�سالمة يف االأعلى، وعيادة االإ�سعافات االأولية يف منجم الدويحي

تطلب معادن- 

ب�سكل حازم- من 

مورديها تبني 

ممار�سات بيئة 

و�سحة و�سالمة 

منا�سبة يف 

مواقعنا، وهذا 

املطلب جزٌء ال 

 من جميع 
ُ
يتجزاأ

عقودنا، وفق مدونة 

قواعد ال�سلوك 

واالأخالقيات 

اخلا�سة مبوردي 

معادن.

موؤ�سر معادن لقيا�س �أد�ء �لبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة 
يف عام 2015م، حققنا اإجنازًا كبريًا ومميزًا يتمثل يف اإمتام 

املرحلة االأوىل من نظام البيئة وال�سحة وال�سالمة عرب 

جميع اأنحاء معادن، واإطالق املرحلة التالية من نظام البيئة 

وال�سحة وال�سالمة، التي �سين�سب الرتكيز فيها على تعزيز 

احلفاظ على اإجنازاتنا يف املرحلة االأوىل من نظام البيئة 

وال�سحة وال�سالمة، ويف الوقت ذاته ال�سعي اجلاد نحو 

اإحداث تغيريات �سلوكية تدعم ثقافة جتنب حدوث االأ�سرار 

اأو االإ�سابات.

ويف �سياق املرحلة االأوىل من نظام البيئة وال�سحة 

وال�سالمة، قمنا بتنفيذ برنامج »حماية«، وهو نظام 

ن من تدوين وتتبع الق�سايا املتعلقة  برجميات لل�سركة مُيِكّ

بالبيئة وال�سحة وال�سالمة يف كل مراحل العمليات، وت�سمن 

تنفيذ املرحلة االأوىل من نظام البيئة وال�سحة وال�سالمة 

جمموعة من املحا�سرات وور�س العمل لالأفراد، وكذلك 

التدريب املتخ�س�س للمقومني. ويتم اإعداد وتهيئة النظام 

اجلديد للبيئة وال�سحة وال�سالمة للوفاء مبتطلبات االأيزو 

14001، ونظم اإدارة ال�سحة املهنية وال�سالمة 18001، 

واملعيار EN 16001، واالأيزو 50001، والرعاية امل�سوؤولة 

.)Responsible Care(

وتطلب معادن- ب�سكل حازم- من مورديها تبني ممار�سات 

بيئة و�سحة و�سالمة منا�سبة يف مواقعنا، وهذا املطلب 

 من جميع عقودنا، وفق مدونة قواعد ال�سلوك 
ُ
جزٌء ال يتجزاأ

واالأخالقيات اخلا�سة مبوردي معادن.

امل�شتوى املا�شي الثاين 

نظام مرجعي للبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة يتم 
تنفيذه يف �سركة معادن، يحقق املبادئ العليا للبيئة 
وال�سحة وال�سالمة واالأيزو 14001، ونظام اإدارة 

ال�سحة الوظيفية وال�سالمة 18001

القواعد االأ�سا�سية املا�سية
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بوجود اللجنة 

العليا للمبادرات 

املجتمعية، 

�سن�ستمر يف دعم 

وتعزيز العالقات 

االجتماعية 

املمتازة، ونوؤكد 

على قناعتنا باأن 

املواطنني يف 

املجتمعات املحلية 

ينبغي اأن ي�ستفيدوا 

من ن�ساطنا

ُم�شاركة اجتماعية فعالة

يوؤكد نظام امل�سوؤولية االجتماعية لدينا اأن ثقة املجتمع 

املحلي وتقديره �سروري لنجاح معادن ك�سركة تعدين، 

ولبناء �سمعتها واحلفاظ عليها ك�سركة تويل املجتمع 

اهتمامها. ونحن عازمون على التاأكد من اأن الثقة التي 

حازت عليها معادن من اأ�سحاب امل�سلحة، يجب اأن 

تقرتن بالثقة التي منحها املجتمع لنا لكي نعمل وننتج.

ويتما�سى نظام امل�سوؤولية االجتماعية ب�سكل كبري مع 

مناهج اأف�سل املمار�سات العاملية مبا يف ذلك معيار 

�سراكة اأ�سحاب امل�سلحة AA 1000، ومعايري اأداء 

العاملية. التمويل  �سركات 

وتعمل معادن يف تنفيذ نظام م�سوؤولية اجتماعية ُيثمر يف 

التقدم املنهجي لتح�سني اأدائها االجتماعي، ويف اإدارة 

اأف�سل للمخاطر ذات ال�سلة بق�سايا املجتمع، وحت�سني 

م�ستوى التعلم يف خمتلف اأفرع واأق�سام ال�سركة، وتقا�سم 

املعرفة. كما �سيوؤدي اإىل تناغم وتنا�سق يف خمتلف اأرجاء 

املجموعة وامل�ساركة امل�ستمرة يف برامج خدمة املجتمع، 

االأمر الذي �سي�ستفيد من الكفاءة يف االأداء، ونظم 

امل�ساركة اجلديدة.

وتعك�س �سيا�ستنا جتاه املجتمع على نطاق وا�سع منهج 

معادن، وهي ت�ستمل على اإر�سادات رئي�سية للحفاظ على 

تفوي�س املجتمع لنا يف العمل. وفيما يلي اأبرز مالمح هذه 

ال�سيا�سة:

�ملجتمعات  على  �لجتماعية  �ل�سلبية  �لآثار  •��تقليل 
�ملحلية �إلى �أدنى حد ممكن، وحتقيق �أق�سى قدر 

من �لفر�س �ملحتملة، وفقاً لأف�سل �ملمار�سات 
�لعاملية.

و�لقت�سادي  �لجتماعي  �لتطور  يف  •���مل�ساهمة 
للمجتمعات �لتي نعمل فيها، ويف نه�سة �أو�سع نطاقاً 

يف �ململكة.
وطنية. عاملة  قوى  وتدريب  تاأهيل  •��دعم 

عادلة  بطريقة  �مل�سلحة  �أ�سحاب  كل  مع  •���مل�ساركة 
و�ساملة. و�سفافة 

�لعمل،  يف  و�سفافة  فعالة  تو��سل  �إجر�ء�ت  •��تنفيذ 
�أ�سحاب �مل�سلحة �لد�خليون  ُتَبلَّغ وُي�سرك فيها 

و�خلارجيون.
و�لعمليات  لل�سيا�سات  منتظمة  مر�جعة  •���إجر�ء 

و�لإجر�ء�ت �خلا�سة باملجتمع، و�أد�ء �ل�سركة حيالها.
�لد�خليني  �مل�سلحة  لأ�سحاب  دورية  تقارير  •���إعد�د 

�مل�سوؤولية �لجتماعية  �أن�سطة  ب�ساأن  و�خلارجيني 
و�أد�ء �ل�سركة فيها.

املجتمعية املبادرات 

اال�شتثمارات االإ�شافية يف التدريب يف عام 2015م

29 عدد املبادرات املعتمدة

226.700.425 ريااًل قيمة اال�ستثمارات يف املبادرات املعتمدة: 

14 عدد املبادرات املنفذة

12 عدد املبادرات امل�ستمرة

26.533.144 ريااًل اإجمايل ال�سرف على املبادرات املجتمعية يف عام 2015م

 

ااًل 9.631.842 ري 130 من موظفي معادن يف املجتمع املحلي تدربوا يف معهد اجلبيل التقني

ااًل 11.960.550 ري 180 من موظفي معادن يف املجتمع املحلي تدربوا يف كلية اجلبيل ال�سناعية

ت 367 �سابًا من املجتمع املحلي تدربوا يف املعهد ال�سعودي التقني للتعدين 23.226.506 رياال

4.872.000 ريال 58 �سابًا من املجتمع املحلي تدربوا �سمن مبادرة »املبادرة« يف مدينة وعد ال�سمال
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01

َبلِّغ

لتزويد املجتمع املحلي 

مبعلومات متوازنة 

ومو�سوعية مل�ساعدته يف 

فهم امل�ساكل واخليارات 

والفر�س و/ اأو احللول.

�سنبقيكم على اطالع

وعد للمجتمع

�أهد�ف �ل�سر�كة 
�ملجتمعية

.2

ا�شت�شر

للح�سول على ردود املجتمع 

املحلي على التحليالت، 

واخليارات و / اأو 

القرارات.

�سنبقيكم على اطالع، 

وناأخذ بعني االعتبار كافة 

خماوفكم، ونقدم لكم ردود 

االأفعال حول تاأثري املجتمع 

املحلي يف �سياغة القرار.

.3

�شارك

للعمل ب�سكل مبا�سر مع 

املجتمع  املحلي يف جميع 

املراحل ل�سمان معرفة 

وفهم كافة  تطلعاتهم 

وخماوفهم العامة ب�سكل 

م�ستمر.

 �سنعمل معكم على �سمان اأن 

اهتماماتكم وتطلعاتكم قد 

انعك�ست مبا�سرة يف خيارات 

التطور

وتوفري ردود االأفعال حول 

تاأثري املجتمع املحلي يف 

�سياغة القرار.

04

تعاون

للدخول يف �سراكة مع املجتمع  

املحلي يف كل جانب من 

جوانب القرار، مبا يف ذلك 

تطوير اخليارات، وحتديد 

احللول املف�سلة. 

نتطلع ال�ست�سارتكم مبا�سرة 

من اأجل ابتكار احللول 

التي تت�سمن اقرتاحاتكم 

وتو�سياتكم يف �سناعة 

القرار اإىل اأق�سى حد 

ممكن.

05

مّكن

لتمكني املجتمع املحلي من 

اتخاذ القرار النهائي 

�سننفذ ما تقررون.

 موؤ�سر االأداء الرئي�سي 2015

 موؤ�سر االأداء الرئي�سي 2014

 موؤ�سر االأداء الرئي�سي 2013

املرحلة 2

هدف 2015م

املرحلة 2.5

هدف 2016م

املرحلة 3

هدف 2017م

ال�سخيربات مهد الذهبال�سوقاالأمار

وبلغة

وعد ال�سمالالغزالةالزبريةاجلالميدالبعيثةالدويحي

2.002.101.902.101.303.002.001.501.603.30

1.701.161.611.481.062.811.931.251.182.23

1.291.001.301.651.002.491.941.261.241.00

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

موؤ�سر �لأد�ء �لرئي�سي: نتائج �ملجتمع �ملوؤكدة
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�لإنفاق على �ملبادر�ت �ملجتمعية ح�سب �لفئة يف عام 2015م 

التقييم  م�شتوى 

االجتماعي

2.0
هدف 2015

2.1 
معدل االأداء يف 2015

2.5
هدف 2016

3.0
هدف 2017

اأعاله: لقد ا�ستثمرنا يف عدة م�ساريع 

جمتمعية مبا يف ذلك بناء مدر�ستني 

جديدتني يف البعيثة

والتدريب العملي لل�سباب من املجتمع 

املحلي

وقد ح�سل ن�ساطنا االجتماعي على دفعة قوية يف عام 

2015م بف�سل تاأ�سي�س جلنة معادن العليا للمبادرات 

التنفيذيني  االجتماعية، برئا�سة الرئي�س وكبري املُدراء 

وع�سوية �ستة م�سوؤولني تنفيذيني بارزين اآخرين. وتتمثل 

مهمة اللجنة يف �سمان اأن كل مبادرات معادن حيال 

املجتمع ذات اآثار اجتماعية اإيجابية جدًا، مع احلفاظ 

يف الوقت ذاته على مواكبة مبادئ معادن للم�سوؤولية 

العمل، واالحتياجات املتطورة  االجتماعية، وم�سالح 

امل�سالح. الأ�سحاب 

اأ�سا�سية  للمبادرات املجتمعية خطوة  العليا  اللجنة  وتعترب 

نحو �سمان اأن معادن لديها منهج موحد تطبقه يف 

العليا للمبادرات  املبادرات املجتمعية، وبوجود اللجنة 

املجتمعية، �سن�ستمر يف دعم وتعزيز العالقات االجتماعية 

املمتازة، ونوؤكد على قناعتنا باأن املواطنني يف املجتمعات 

اأن ي�ستفيدوا من ن�ساطنا. املحلية ينبغي 

العليا للمبادرات املجتمعية �سراحة  اللجنة  وين�س ميثاق 

على اأن كل املبادرات ينبغي اأن تكون مدعومة بحالة 

عمل تت�سل بالن�ساط الرئي�س ملعادن، مع حتديد االآثار 

االجتماعية وخماطر العمل، وُتبنى برامج امل�سوؤولية 

االجتماعية لدينا على الهياكل والقدرات احلالية حيثما 

اأمكن، كما تتما�سى مع خطط واأولويات التنمية الوطنية.

لقد ا�ستحدثنا نظام االإدارة املجتمعية يف عام 2013م 

اعتمادًا على منهج »خطط-افعل- راجع-نفذ«، والذي 

يقّيم مدى احلاجة اإىل تبني املعايري املنا�سبة يف اإدارة 

االأداء االجتماعي. وحددنا خم�سة م�ستويات من اجلدارة 

لقيا�س مدى التقدم املحرز يف العناية باملجتمع وا�سراكه 

)انظر ال�سكل �سفحة 90(، منذ اأن كنا نراقب عن كثب 

اأداءنا االجتماعي ح�سب هذه امل�ستويات.

ويف مواقع التعدين، نعزز مبداأ ال�سراكة مع املجتمعات 

املحلية من خالل عقد لقاءات منتظمة تدعم الفهم 

املتبادل، وت�ساعدنا هذه اللقاءات يف اإجراء تقييم واقعي 

الحتياجات املجتمعات املحلية والتي ُت�سبح بعد ذلك 

نقطة البداية لرباجمنا. وقبل اإطالق امل�سروع اجلديد، 

جنري تقييمًا مف�ساًل لالأثر االجتماعي وهو منهج �سيتم 

تطبيقه حتى بالن�سبة للمواقع التي يف و�سع الت�سغيل قبل 

االأثر االجتماعي. تقييم  ل�سيا�سة  تبنينا 

ويف كل تقييم من تقييمات االأثر االجتماعي، ن�سع و�سفًا 

االجتماعية،  واأن�سطتها  امل�سيفة  للمجتمعات  كاماًل 

ونت�ساور معها ب�ساأن الق�سايا الرئي�سية، ونحدد الطاقات 

الب�سرية واملوردين املحليني الذين من املمكن دجمهم يف 

عملنا.

يف عام 2015م حققنا متو�سط نقاط بلغ 2.1، متجاوزًا 

2. ونهدف اإىل حتقيق م�ستوى  هدفنا البالغ م�ستوى 

2.5 نقطة يف عام 2016م، وم�ستوى 3 نقاط بحلول عام 

2017م. 

وقد طلبت اللجنة من ال�سركات الفرعية تطوير مبادرات 

اأو�سع نطاقًا على مدار االأعوام الثالثة-اخلم�سة القادمة. 

ومبجرد و�سع الت�سور مب�ساعدة املجتمعات امل�سيفة، 

�ستقوم معادن بطرح، وت�سدر املبادرات، مب�ساركة 

�سركات اأخرى.

والتدريب  77٪  التعليم 
التحتية البنية   ٪20

والرعاية   2٪  ال�سحة 
واملياه  االجتماعية 

ال�سحي وال�سرف 

املجتمع تطوير   ٪1 



%98.8
من ميزانية التدريب اأنفقت 

على تطوير مواهب املجتمع 

املحلي
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كان ن�سيب ال�سعوديني من اإجمايل القوى العاملة بنظام الدوام الكامل البالغة يف 

املواقع النائية 1799 عاماًل يف 10 مو�قع نائية، 61٪ من اإجمايل العاملني بنهاية عام 

2015م، منهم 40٪ من �ملجتمعات �ملحيطة باملناجم.

معادن ملتزمة بتمكني �سباب املجتمع 

املحلي عرب تعليمهم وتدريبهم

ال�سفحة املقابلة: عملية اللحام لقطعة 

T على �سكل حرف

متكني �ملجتمع �ملحلي
يف عام 2015م، حققنا تقدمًا كبريًا يف ال�سعي قدمًا 

بالتزامنا بتعزيز متكني املجتمعات املحلية التي تعمل 

فيها معادن، من خالل توفري التوظيف املبا�سر، وت�سهيل 

التوظيف غري املبا�سر للمواطنني يف املناطق املحيطة 

بعملياتنا، ومن خالل اإيجاد التناغم والتجان�س بني 

�سيا�سات وممار�سات امل�سرتيات اخلا�سة بنا لتعظيم 

املحلية. للمجتمعات  الفائدة 

وكما ت�سري التو�سيحات املرفقة، حققت معظم 

م�سروعاتنا جناحًا يف توظيف مزيد من املواطنني 

املحليني يف املناجم الواقعة يف مناطقهم االأقل منو من 

وطننا الغايل . وت�سم مواقعنا النائية ت�سعة مناجم- 

منها خم�سة مناجم للذهب، ومنجم للبوك�سايت، ومنجم 

اإىل  باالإ�سافة  للمعادن ال�سناعية،  للفو�سفات، ومنجمان 

مدينة وعد ال�سمال ال�سناعية اجلديدة.

كان ن�سيب ال�سعوديني من اإجمايل القوى العاملة بنظام 

الدوام الكامل البالغة يف املواقع النائية 1804 عاماًل يف 

10 مواقع نائية، 61٪ من اإجمايل العاملني نحو 1066 

67٪ من املجتمعات املحيطة باملناجم. �سعوديًا، 

اأما وعد ال�سمال، حيث ُتبنى هناك مدينة �سناعية 

جديدة، فاإنها مع جممع الفو�سفات اجلديد التابع ملعادن- 

الذي ُيعد مركزها- يحظيان بـ 20.964 من بني 22.554 

عامال غري مبا�سر يعملون يف املواقع الع�سرة. وت�سمل هذه 

القوى العاملة عمااًل يوظفهم املقاولون الرئي�سيون يف وعد 

ال�سمال. ونظرًا الأن الرتكيز من�سب حاليًا على الهند�سة 

12٪ للوفاء باحلد  واالإن�ساءات، فاإن ن�سبة ال�سعودة بلغت 

االأدنى املتفق عليه يف العقد، وي�سكل ال�سعوديون من اأبناء 

67٪ منهم. املجتمع املحلي 

لقد حققنا جناحًا ملحوظًا يف ريادة ا�ستثمارات فعالة 

يف تطوير املواهب املحلية، ومن بني اإجمايل االإنفاق على 

تدريب القوى العاملة يف املواقع الع�سرة، مت ا�ستثمار ما 

ن�سبته 99٪ يف تطوير املواهب املحلية، يف حني بلغت ن�سبة 

ا�ستثمار معظم املواقع 100٪ من االإنفاق على التدريب يف 

تطوير املواهب املحلية.

�مل�سرتيات تعزيز 
تبذل معادن جهودًا واعية لتعزيز املنتج املحلي يف املواد 

واخلدمات التي نقدمها، وجعلناتطوير املحتوى املحلي 

جزءًا ال يتجزاأ من عقودنا مع املوردين. وحيثما اأمكن، 

نزيد من دعم وتطوير املوردين واملقاولني املحليني.

وتعترب مدينة وعد ال�سمال منوذجًا ومثااًل جيدًا على 

التزامنا بتعزيز املنفعة املحلية. ويف هذا ال�سدد، اتخذت 

معادن خطوة اإيجابية يف بناء مركز خدمة مل�ساعدة 

مقاولينا يف توظيف القوى الب�سرية املحلية. كما قمنا 

بتقدمي �سركات �سغرية حملية ملقاولينا.
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املوظفون   ال�سعوديون   من  املوظفون   ال�سعوديوناإجمايل   القوى   العاملةال�سركة

 املجتمع   املحلي

ن�سبة   املوظفني   من  

 املجتمع   املحلي   من  

 اإجمايل   ال�سعوديني

ن�سبة   املوظفني   من  

 املجتمع   املحلي   من  

 اإجمايل   قوة   العمل

80441528869.4035.82معادن للذهب ومعادن االأ�سا�س 

16113611685.2972.05معادن لالأملنيوم 

38725713050.5833.59الفو�سفات واملعادن ال�سناعية

45225818170.1640.04وعد ال�سمال

1804106671567.0739.63االإجمايل

�لتوظيف �ملبا�سر يف �ملو�قع �لنائية
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ن�سبة   املقاولني  املقاولون   ال�سعوديونعدد   املقاولنيال�سركة

 ال�سعوديني

املقاولون   ال�سعوديون  

 من   املجتمع   املحلي

ن�سبة   املقاولني   من  

 املجتمع   املحلي  

 اإجمايل   املقاولني  

 ال�سعوديني

ن�سبة   املقاولني   من  

 املجتمع   املحلي   من  

 اإجمايل   املقاولني  

 ال�سعوديني

48836374.30236.334.71معادن للذهب ومعادن االأ�سا�س 

1508053.337087.5046.66معادن لالأملنيوم 

282796.42725.9225الفو�سفات و املعادن ال�سناعية

17616593.7515694.5488.63وعد ال�سمال

84263575.4125640.3130.40االإجمايل

�ملقاولون �ملحليون

�ساب من املجتمع املحلي يتدريب على 

و�سل االأنابيب
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تقرير نائب الرئي�س للمالية  	96
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تقرير نائب الرئي�س للمالية

التحول  يف  الناجحة  انطالقتها  معادن  �سركة  توا�سل 

اإىل  كبرية  جديدة  �سناعات  الرتياد  تاأ�س�ست  �سركة  من 

الت�سغيل  عمليات  على  اأ�سمل  ب�سكل  تتمحور  جمموعة 

واأن�سطة الت�سويق. 

املناخ  اأّثر  حيث  كبرية،  حتديات  واجهنا  2015م،  عام  يف 

االقت�سادي العاملي �سلبًا على اأ�سعار العديد من املنتجات، 

ب�سكل  االأملنيوم  ت�سرر  وقد  ننتجها.  التي  تلك  مبا يف ذلك 

خا�س جراء تراجع االأ�سعار بن�سبة 9% على مدار العام، يف 

حني انخف�ست اأ�سعار الذهب اأي�سًا، اإال اأن اأ�سعار الفو�سفات 

بقيت ثابتة ب�سكل جيد ن�سبيًا.

انخفا�س  من  عانينا  االأ�سعار،  يف  الرتاجع  لهذا  ونظرًا 

تاأثري  كان  حني  ففي  العام.  هذا  يف  الدخل  �سايف  يف  حاد 

الرئي�سة  العوامل  اأحد  االأ�سا�سية  ال�سلع  اأ�سعار  انخفا�س 

التي اأدت اإىل انخفا�س �سايف الدخل، فقد �ساهمت يف هذا 

وم�ساريف  االإهالك  حجم  يف  الزيادات  اأي�سًا  االنخفا�س 

اأكملت عامها  التي  االأملنيوم  اأوىل الأعمال  التمويل كمرحلة 

االأول من العمليات التجارية.

واإزاء ذلك فقد عززنا تركيزنا على فاعلية االأداء الت�سغيلي 

واحلد من التكاليف يف جميع اأعمالنا، للتاأكد من انخفا�س 

َكن معادن  التكلفة يف معادن ب�سكل م�ستدام. وهذا النهج يمُ

من موا�سلة العمل ب�سورة مربحة يف البيئات ال�سعبة مثل 

التي نعمل فيها االآن، واأن تكون جاهزة لتحقيق زيادة جيدة 

يف اأرباحها لدى اأي انتعا�س يف االأ�سعار.

اأعدنا يف عام 2015م عملية تقييم ا�سرتاتيجية راأ�س  وقد 

اأن  وبعد  العمليات.  على  الرتكيز  زيادة  �سياق  يف  املال 

جنحنا يف تنفيذ برنامج توفري �سيولة كبرية جدًا منذ عام 

ندير  اأن  اإىل  فيه  نحتاج  نحو ع�سر  االآن  نتحرك  2008م، 

خطوات  اأوىل  وكانت  بفّعالية.  الكبرية  قرو�سنا  حمفظة 

هذه العمليات هي تلقي خطابات التزام من البنوك باإعادة 

متويل القرو�س يف �سركة معادن للفو�سفات. و�سيحل هيكل 

امل�سروع  متويل  مكان  مرونة  واالأكرث  اجلديد  القرو�س 

االأ�سلي الذي بداأ يف عام 2008م، والذي �سيكون عن�سرًا 

هامًا يف �سمان بقاء اأعمال الفو�سفات اخلا�سة بنا مرنة يف 

ظل الظروف ال�سعبة لل�سوق.

ال�سيولة  توفري  عملية  على  تركيزنا  من  �سنزيد  كما 

ل�سمان  معادن  �سركات  جمموعة  عرب  منها  واال�ستفادة 

حت�سني مواردنا الداخلية، االأمر الذي يكن اأن ي�ساهم يف 

تلبية احتياجاتنا اال�ستثمارية يف امل�ستقبل.

قويًا  الكبرية ملعادن ح�سورًا عامليًا  ال�سادرات  لقد حققت 

االأجانب  للم�ستثمرين  ال�سعودية  االأ�سهم  �سوق  وبفتح  لها. 

هوؤالء  اهتمام  من  اأعلى  م�ستوى  �سهدنا  2015م،  عام 

معادن  تعلم  االهتمام،  هذا  ومع  بال�سركة.  امل�ستثمرين 

جيدًا اأنها بحاجة اإىل بذل كل جهد ممكن للوفاء باملعايري 

الدولية.

و�سنوا�سل كجزء من ذلك، جهودنا لنكون �سركة رائدة من 

حيث ال�سفافية، و�سمان ح�سول م�ستثمرينا على املعلومات 

التي يتوقعون احل�سول عليها حول عملياتنا واأدائنا وخطط 

اأعمالنا؛ اإذ �سيتم التحول من اإطار اإعداد التقارير املالية 

القانونيني  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  من  بنا  اخلا�سة 

الدولية  املالية  التقارير  معايري  اإطار  اإىل   )SOCPA(
�ساأن  ومن  2017م.  يناير  من  بدءًا  وذلك   ،)IFRS(
زادت  وقد  عاملية.  ك�سركة  مكانتنا  تعزز  اأن  اخلطوة  هذه 

ا�ستعداداتنا الداخلية لتحقيق ذلك يف مرحلة متقدمة.

عام  اأن  اإىل  ت�سري  الراهنة  املعطيات  اأن  من  الرغم  وعلى 

2016م �سيكون اأي�سًا عامًا مليئًا بالتحديات، اإال اأن معادن 

اإىل مرحلة من القوة �ستمكنها من موا�سلة م�سرية  و�سلت 

ال�سليمة،  باإذن اهلل، يف ظل ا�سرتاتيجيتها  الناجحة  منوها 

ومتتعها  والكفاءة،  التكاليف  على  ال�سحيح  وتركيزها 

باأننا ما�سون قدمًا  بقاعدة راأ�سمال �سليمة. نحن على ثقة 

نحو م�ستقبل اأكرَث اإ�سراقًا.
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قائمة	الدخل	املوحدة	لل�سنة	املنتهية	يف	31	دي�سمرب	2015

															الفرق2014م2015ماإي�ساحات»مباليني	الرياالت«

%ريال	�سعوديريال	�سعوديريال	�سعوديتف�سريية

2 164 10.792 10.956	1املبيعات

11)840()7.677()8.517(2تكلفة	املبيعات

)22()676(3.115 2.439	الربح	االإجمايل

امل�ساريف	الت�سغيلية

10 )49()483()532(3م�ساريف بيع وت�سويق ودعم 

3 )14()445()459(م�ساريف عمومية واإدارية

)24(46 )190()144(م�ساريف ا�ستك�ساف وخدمات فنية

)35()693(1.997 1.304	دخل	العمليات

268 )67()25()92(4احل�سة يف �سايف خ�سارة �سركة حتت �سيطرة م�سرتكة

227 25 11 36	عوائد اال�ستثمارات ق�سرية االأجل

48 )146()304()450(5اأعباء مالية

)45()46(102 56	6اإيرادات /  �سايف

)52()927(1.781 854	الدخل	قبل	خم�س�ص	الزكاة

5 )2()44()46(خم�س�س الزكاة

)53()929(1.737 808	�سافى	الدخل		لل�سنة

)55()753(6051.358�سافى الدخل العائد مل�ساهمي ال�سركة االأم

)46()176(203379ح�سة حقوق امللكية غري امل�سيطرة

8081.737)929()53(

															الفرق2014م2015ماإي�ساحات»مباليني	الرياالت«

%ريال	�سعوديريال	�سعوديريال	�سعوديتف�سريية

ربحية	ال�سهم	االأ�سا�سية	واملخف�سة	من	العمليات	امل�ستمرة

والعائدة	مل�ساهمي	ال�سركة	االم	)ريال	�سعودي(
70.521.38

--71.168987عدد االأ�سهم املتداولة خالل العام )باملليون(

)24(-29%22%ن�سبة هام�س الربح االإجمايل

)35()693(13041997دخل العمليات 

)37(-19%12%هام�س دخل العمليات  

83.6443.596481الدخل الت�سغيلي قبل اال�ستهالك و االطفاء

--33%33%هام�س الدخل الت�سغيلي قبل اال�ستهالك و االطفاء

)56(-16%7%ن�سبة �سايف الدخل

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 االإي�ساحات التحليلية املقابلة يف القوائم املالية املراجعة.

1-	املبيعات

											الفرق														2014م												2015ممكونات	املبيعات

%ريال	�سعودي%ريال	�سعودي%ريال	�سعودي»مباليني	الرياالت«

2656 4.763444.49842االألومنيوم

44511 4.543414.09838	فو�سفات ثنائي االأمونيوم

)42()541(76271.30312	االأمونيا

)1()10(70567157	الذهب

74 18321761	املعادن ال�سناعية

)100()2(20--	البنية التحتية

1642 10.95610010.792100	املجموع
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زاد اإجمايل اإيرادات املبيعات املوحدة يف عام 2015م مبقدار 164 مليون ريال �سعودي نتيجة زيادة املبيعات جلميع املنتجات ماعدا االأمونيا مقارنة بعام 

2014م على الرغم من انخفا�س متو�سط �سعر البيع املتحقق جلميع املنتجات ما عدا فو�سفات ثنائي االأمنيوم. امل�ساهم الرئي�سي مبيعات االأمنيوم والتى 

زادة مبقدار 265 مليون ريال �سعودي ومنتج الفو�سفات ثنائي االأمنيوم مبقدار 445 مليون ريال �سعودي مقابل انخفا�س مبيعات الذهب واالأمونيا مبقدار 

541 ومقدار 10 مليون ريال على التوايل.  

تفا�سيل	املبيعات	الدولية	واملحلية

الدولة									الفرق										2014م							2015م

املنتج
القيمة	

)مليون	ريال(

الكمية	
باالآالف

القيمة	
)مليون	ريال(

الكمية	
باالآالف

القيمة
)مليون	ريال(

الكمية	
باالآالف

املبيعات	الدولية

اخلليجي، 95 )123(516 6114.373	4.250	االألومنيوم )طن( التعاون  جمل�س  الربازيل،  ا�سيا، 

ال�سرق االو�سط و �سمال افريقيا 

و امريكا ال�سمالية

االأمونيوم  ثنائي  فو�سفات 

)طن(

�سبه القارة الهندية، جنوب �سرق ا�سيا. امريكا 250 445 2.384 4.098 2.634	4.543	

الالتينية.  اأفريقيا. اأوقيانو�سيا

�سبه القارة الهندية. �سرق ا�سيا)199()541(660 1.303 461	762	االأمونيا  )طن(

�سوي�سرا و �سنغافورة12 )17(152 715 164	698	الذهب )اأون�سه(

ا�سيا. اوروبا. افريقيا. اخلليج و ا�سيا1 )5(32 50 33	45	املعادن ال�سناعية )طن(

 واملحيط الهادى

املبيعات	املحلية

ال�سعودية55 388 15 125 70	513	االألومنيوم )طن(

ال�سعودية1 7 -   -   1	7	الدهب )اأون�سه(

ال�سعودية)19(12 1.049 1.028126	138	املعادن ال�سناعية )طن(

ال�سعودية-   )2(-   2 --خدمات البنية التحتية

10.95610.792164املجموع	

مبيعات	االألومنيوم

نتيجة  االألومنيوم بزيادة قدرها 265 مليون ريال �سعودي  �ساهمت مبيعات 

معان  �سركة  مبيعات  اأن  حيث   %28 مبقدار  املباعة  الوحدات  عدد  زيادة 

لعام 2014،  اأ�سهر  اأربع  ل�سنة كاملة مقارنة مع فرتة  لعام 2015  لالأمنيوم 

كما اأرتفعت مبيعات االأمنيوم من خالل املركز الرئي�س مبقدار 8% مقارنة 

بعام 2014 بينما اأنخف�ست اأ�سعار االأملنيوم وعالوة البيع الفوري ب�سدة خالل 

عام 2015 وكان لذلك تاأثري على االإيرادات والهام�س. متو�سط �سعر االأملنيوم 

)دوالر/( للطن قد انخف�س بن�سبة 9% من 1،866 دوالر اىل 1،698 دوالر 

يف عام 2015. مبيعات االأملنيوم متثل 44 % من اإجمايل املبيعات املوحدة.

مبيعات	�سماد	فو�سفات	ثنائي	االأمونيوم

عام  يف   %11 مبقدار  االأمونيوم  ثنائي  فو�سفات  �سماد  مبيعات  اأرتفعت 

2015م ب�سبب اأرتفاع الكميات املباعة مبقدار 10% وكذلك ارتفاع متو�سط 

�سعر البيع املحقق مبقدار 1 دوالر اأمريكي/طن مرتى. نتج عن هذه الزيادة 

�سماد  مبيعات  متثل  �سعودي.  ريال  مليون   445 مبقدار  املبيعات  اأرتفاع 

فو�سفات ثنائي االأمونيوم 41% من اجمايل املبيعات املوحدة لعام 2015م.

مبيعات	االأمونيا

الإرتفاع  نتيجة  �سعودي  ريال  مليون   541 ب  لالأمونيا  الدولية  املبيعات  انخف�ست 

االإ�ستهالك يف م�سنع فو�سفات االأمونيوم واإغالقات م�سنع االأمونيا خالل العام.

مبيعات		الذهب	ح�سب	املنجم

														الفرق														2014م													2015م

%اأوقية%اأوقية%اأوقية

- )250(54.17936 53.92933	بلغة 

)3()1.202(46.83431 45.63228	االآمار

2 599 33.45422 34.05321	مهد الذهب

55 22.3191314.42797.892	ال�سوق 

235 6.317 2.6872 9.0045	ال�سخيربات

164.937100151.58110013.3569جمموع	اوقيات		الذهب	املباعة

ان متو�سط �سعر البيع املحقق لالأوقية انخف�س بن�سبة 9% من 1.258 دوالر اأمريكي  لالأوقية يف عام 2014م اىل 1.140 دوالر اأمريكي لالأوقية يف العام  

2015م.

مبيعات	املعادن	ال�سناعية

اإن  زيادة الكميات املباعة ومتو�سط �سعر البيع املتحقق لعام 2015 م اأدى اىل زيادة ايرادات املعادن ال�سناعية مبقدار 7مليون ريال.
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2-	تكلفة	املبيعات

										الفـــــرق												2014م										2015م»مباليني	الرياالت«

%ريال	�سعودي%ريال	�سعودي%ريال	�سعودي

65 302 6 465 9	767	رواتب ومزايا املوظفني

56 147 3 261 5	408	عقود اخلدمات

)9()6(1 68 1	62	�سيانة واإ�سالحات

)5()6(1 111 1	105	مواد م�ستهلكة

244 254 1 104 4	358	م�ساريف غري مبا�سرة

)14()716(68 5.224 53	4.508	مواد خام م�ستهلكة

57 44 1 77 1	121	خم�س�س خ�سارة خمزون

)200(2 -)1(-1	اأ�سافة )عك�س( قيد خمزون متقادم 

1.700 34 -2 -36م�ساريف تنقية �سوائب موؤجلة 

)49()17(-35 -18	ر�سوم امتياز 

)76(25 -)33(-)8(بيع منتجات م�ساحبة 

1 63 82 6.313 75	6.376	جمموع	تكاليف	الت�سغيل	النقدية

45 675 19 1.496 25	2.171	ا�ستهالك 

71 17 -24 -41	اإطفاء 

10 755 102 7.833 101	8.588	جمموع	التكاليف	الت�سغيلية

)55(85 )2()156()1()71(الزيادة يف املخزون

11	840 100	7.677 100	8.517	املجموع	

امل�ساهمات  االأمنيا. وكانت  املنتجات ماعدا منتج  املباعة جلميع  الكميات  نتيجة زيادة كافة  املبيعات 840 مليون ريال �سعودي  تكلفة  الزيادة يف  بلغت 

الرئي�سية من تكلفة مبيعات االألومنيوم و تكلفة مبيعات فو�سفات ثنائي االأمونيوم واالأمونيا.

تكلفة	مبيعات	االألومنيوم

بلغت الزيادة يف تكلفة مبيعات االألومنيوم 688مليون ريال �سعودي نتيجة زيادة الكميات املباعة مبقدار 28% مقارنة بعام 2014 م نتيجة مبيعات �سنة 

كاملة ت�سغيلية ل�سركة معادن لالأمنيوم مقارنة بفرتة اربع اأ�سهر لعام 2014م  و زيادة املبيعات من خالل املركز الرئي�سي.

تكلفة	مبيعات	فو�سفات	ثنائي	االأمونيوم

االأمونيوم   الكميات املباعة من �سماد فو�سفات ثنائي  االأمونيوم 194 مليون ريال �سعودي نتيجة لزيادة  الزيادة يف تكلفة مبيعات فو�سفات ثنائي  بلغت 

مبقدار 10%  مقارنة بالعام 2014م.

تكلفة	الوحدة	النقدية

ان التكلفة النقدية لوحدة �سماد فو�سفات االأمونيوم انخف�ست بن�سبه 5%  مقارنة بعام 2014م ب�سبب زيادة الكفاءة وحت�سني التكلفة. 

 اأوقيات	الذهب	املنتجة	ح�سب	املنجم

													الفرق														2014م													2015م

%اأوقية%اأوقية%اأوقية

-)250(54.17935 53.92933	بلغة 

)9()4.382(48.41132 44.02927	االآمار

0 137 34.28022 34.41721	مهد الذهب

54 7.812 14.4279 22.23913	ال�سوق 

235 6.317 2.6872 9.0046	ال�سخيربات

163.618100153.9841009.6346جمموع	االوقيات	املنتجة	من		الذهب	

ارتفعت التكلفة النقدية لالأون�سة املباعة بن�سبة 8%  يف عام 2015م مقارنة بعام  2014م وذلك الرتفاع التكلفة يف منجم ال�سوق، ال�سخيربات وبلغة.

تكلفة	مبيعات	املعادن	ال�سناعية

انخف�ست تكلفة مبيعات املعادن ال�سناعية ب�سكل عام بن�سبة 2% وذلك النخفا�س كمية املبيعات من منتج املغنيزايت الكاوية املكل�سة يف عام 2015 مقارنة بعام 2014.
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3-	م�ساريف	البيع	والت�سويق	والدعم	اللوج�ستي

 )%10( �سعودي  ريال  مليون   49 مبقدار  للزيادة  الرئي�سي  ال�سبب  يعود 

املبا�سرة مبقدار 44 مليون  والتكاليف غري  ال�سحن  الزيادة يف ر�سوم  اىل 

كميات  يف  الزيادة  اإىل  ذلك  ويعود  2014م.  بالعام  مقارنة  �سعودي  ريال 

االألومنيوم املباعة ل�سنة ت�سغيلية ل�سركة معادن لالأمنيوم مقارنة بفرتة اربع 

اأ�سهر لعام 2014م  

4-	احل�سة	يف	�سايف	خ�سارة	�سركات	حتت	�سيطرة	م�سرتكة

احل�سة يف �سايف خ�سارة �سركات حتت �سيطرة م�سرتكة متثل ن�سبة 50 % 

تعود ملكيتها  من �سايف اخل�سارة املحققة يف �سركة �سامابكو وهي �سركة 

لكل من معادن و �سحراء للبرتوكيماويات.

5-	االأعباء	املالية

زادت االأعباء املالية مبقدار 140 مليون ريال �سعودي )48%( مقارنة بالعام 

ال�سابق 2014م.  ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإىل االأعباء املالية ل�سركة معادن لالألومنيوم 

مببلغ 276 مليون ريال �سعودي ل�سنة ت�سغيلية ل�سركة معادن لالأمنيوم مقارنة 

باعباء مالية مبقدار 96 مليون ريال لفرتة اربع اأ�سهر لعام 2014م ، وانخفا�س 

االأعباء املالية ل�سركة معادن للفو�سفات واالأعباء املالية للمركز الرئي�سي مبقدار 

7 مليون ريال �سعودي و 28 مليون ريال �سعودي على التوايل.  

6-	االإيرادات	االأخرى،	�سايف

انخف�ست االأيرادات االأخرى مبقدار 46 مليون ريال �سعودي )44%( مقارنة 

بعام 2014م. وهذا ب�سبب ت�سوية مطالبات تاأمني يف عام 2014 م ل�سركة 

معادن لالأمنيوم و�سركة معادن للفو�سفات.

7-	ربحية	ال�سهم	العادي

الدخل  بق�سمة �سايف  وذلك  االأ�سا�سية  العادي  ال�سهم  ربحية  احت�ساب  يتم 

العادية  االأ�سهم  لعدد  املرجح  املتو�سط   االأم على  ال�سركة  مل�ساهمي  العائد 

امل�سدرة خالل ال�سنة. املتو�سط  املرجح لعدد االأ�سهم العادية لعام 2015 

بلغ  986.920.191 �سهم  ولعام 2014م  بلغ 1.168.478.261 �سهم  م 

نتيجة زيادة راأ�س مال ال�سركة كنتيجة لطرح اأ�سهم حقوق اولوية خالل �سهر 

نوفمرب من عام 2014 م.

8-	الدخل	الت�سغيلي	قبل	م�ساريف	اال�ستهالك	واالإطفاء		

																الفــــرق2014م2015م»مباليني	الرياالت«

%ريال	�سعوديريال	�سعوديريال	�سعودي

)35()693(1.997 304،	1الدخل الت�سغيلي  لل�سنة

45 683 1.527 2.210	االإ�ستهالك

118 40 34 74	اإطفاء موجودات غري ملمو�سة 

)49()17(35 18	خم�س�س ر�سوم امتياز

1.750 35 2 37م�ساريف تنقية �سوائب موؤجلة

-   -   1 1اأخرى

1	48	3.596	3،644الدخل	الت�سغيلي	قبل	اال�ستهالك	واالإطفاء
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قائمة	املركز	املايل	املوحدة	لل�سنة	كما	يف	31	دي�سمرب	2015م

اإي�ساحات	ماليني	الرياالت

تف�سريية

																الفــــرق2014م2015م

%ريال	�سعوديريال	�سعوديريال	�سعودي

)37(   )5.998(16.416 10.418	9املوجودات	املتداولة

املوجودات	غري	املتداولة		

)4(  )1.694(38.376 36.682	10املمتلكات واالآت واملعدات 

49  13.320 27.083 40.403	11االأعمال الراأ�سمالية  حتت التنفيذ 

33 58 175 233	موجودات اال�ستك�ساف والتقومي

)10( )5(49 44	م�ساريف تنقية �سوائب موؤجلة

)9( )37(410 373	موجودات غري ملمو�سة

)15( )92(619 527	12ا�ستثمار يف �سركات حتت �سيطرة م�سرتكة

)100( )720(720 -			امل�ستحق من �سركاء يف امل�ساريع امل�سرتكة

-  -   50 50	ا�ستثمار طويل االأجل

- -   626 626	قر�س طويل االأجل

529 17 22	دفعات وم�ساريف مدفوعة مقدمًا

6  4.837 84.541 89.378	اإجمايل	املوجودات

37 2.307 6.267 8.574	13املطلوبات	املتداولة

املطلوبات	غري		املتداولة

51     722 1.419 2.141	14املطلوبات غري املتداولة  االأخرى

- )70(43.338 43.268	15قرو�س طويلة االأجل

6  2.959 51.024 53.983	اإجمايل	املطلوبات

2  605 26.693 27.298	حقوق امللكية مل�ساهمي ال�سركة 

1.27319 6.824 8.097	حقوق االأقلية الغري م�سيطرة

6 1.878 33.517 35.395	جمموع	حقوق	امللكية

6  4.837 84.541 89.378	جمموع	املطلوبات	وحقوق	امللكية

9	-	موجودات	متداولة	

املوجودات املتداولة انخف�ست مبقدار 5.998  مليون ريال �سعودي يف عام 

2015 م. املوجودات املتداولة ت�سمل يف املقام االأول مما يلي:

النقدية و�سبه النقدية 4.308 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م  •��بلغت 
)انخفا�س  2014م  عام  يف  �سعودي  ريال  مليون    11.974 بـ  مقارنة 

مبقدار 7.666 مليون ريال �سعودي(. يعود ال�سبب الرئي�سي لالأنخفا�س 

الدوار مببلغ 4.430  القر�س  ت�سهيالت  الرئي�س لر�سيد  ت�سديد املركز 

ريال �سعودي. ويعود �سبب االإنخفا�س كذلك اإىل ا�ستخدام النقد املتاح 

لل�سرف على امل�ساريع الراأ�سمالية القائمة كم�ساريع �سركة معادن وعد 

ال�سمال للفو�سفات.

�سعودي  ريال  مليون   899 جمموعها  البالغ  االأجل  ق�سرية  •��اإ�ستثمارات 
�سعودي يف 2014م )زيادة  ريال  مليون  بـ 523  يف عام 2015م مقارنة 

االأجل  لودائع ق�سرية  يعود معظمها  �سعودي(  ريال  مليون   376 قدرها 

للمركز الرئي�سي. 

الذمم املدينة التجارية واالأخرى 1.297 مليون ريال �سعودي يف  •��بلغت 
عام 2015م  مقارنة بـ 1.245  مليون ريال �سعودي يف 2014م بزيادة 

لعام  الالأمنيوم  مبيعات  الرتفاع  نتيجة  �سعودي  ريال  مليون   52 تبلغ  

2015م. 

بـ  مقارنة  �سعودي  ريال  مليون   2.942 2015م  عام  يف  املخزون  •��بلغ 
ريال  مليون   501 بزيادة   2014م  للعام  �سعودي  ريال  مليون    2.441

للفو�سفات  معادن  ل�سركة  االأ�ستهالكية  واملواد  الغيار  قطع  زيادة  نتيجة 

لدعم  مطلوبة  االأملنيوم  ول�سركات  املجدولة  ال�سيانة  الأعمال  مطلوبة 

عمليات االأنتاج.

10-	ممتلكات	وم�سنع	ومعدات

حتت  راأ�سمالية  اأعمال  من  �سعودي  ريال  مليون   322 حتويل  ال�سنة  خالل  مت 

التنفيذ اىل ممتلكات وم�سنع ومعدات بعد اكتمال امل�ساريع الراأ�سمالية كالتايل:

ريال  مليون   170 قدرها  بزيادة  لالألومنيوم  معادن  �سركة  •���ساهمت 
اأجهزة ات�سال ومعدات  �سعودي تعود اىل ممتلكات وم�سنع ومعدات و 

الور�س.

مليون   10 قدرها  بزيادة  واالألومينا  للبوك�سايت  معادن  �سركة  •���ساهمت 
ريال �سعودي. وتتعلق هذه التكلفة بتكلفة م�سروع البنية التحتية املتكامل.

�سعودي.  ريال  مليون   8 قدرها  بزيادة  للدرفلة  معادن  �سركة  •���ساهمت 
وتتعلق هذه التكلفة بتكلفة م�سروع البنية التحتية املتكامل.

�سركة معادن للفو�سفات بزيادة قدرها 27 مليون ريال �سعودي  •���ساهمت 
املتعلقة اأ�سا�سًا بامل�سانع الثابتة وقطع الغيار املر�سملة.

ومعادن االأ�سا�س بزيادة 85 مليون ريال  للذهب  معادن  �سركة  •���ساهمت 
�سعودي تعود اىل م�سانع ومباين ومعدات ثقيلة.

•���ساهمت �سركة معادن للبنية التحتية واملركز الرئي�س بالزيادة املتبقية 
البالغة 22 مليون ريال �سعودي.

11-	اأعمال	راأ�سمالية	حتت	التنفيذ

متت خالل ال�سنة احلركات التالية:

322 مليون ريال �سعودي من اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ اىل  •��حتويل 
ممتلكات وم�سنع ومعدات بعد اكتمال امل�ساريع الراأ�سمالية.
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�سعودي ا�سافات خالل عام 2015م  حيث متثل  ريال  مليون    14.023��•
�سعودي  ريال  مليون   1.857 االألومنيوم  مل�سروع  الراأ�سمالية  االإ�سافات 

ريال  مليون  و142  الفو�سفات  لقطاع  �سعودي   ريال  مليون   11.451 و 

�سعودي للمركز الرئي�سي و567 مليون ريال �سعودي لقطاع معادن للذهب 

ومعادن االأ�سا�س و 6 مليون ريال �سعودي ل�سركة معادن للبنية التحتية.

امل�ستخدم  اإىل موجودات غري ملمو�سة.  •� مت حتويل 38 مليون ريال �سعودي 
�سعودي.  ريال  مليون   373 ال�سنة  خالل  املقاولني  اىل  مقدمة  دفعات  من 

خم�س�س ردم واإغالق واإعادة تاأهيل املناجم املر�سمل مبلغ 26 مليون ريال.

12-	ا�ستثمار	يف	�سركات	حتت	�سيطرة	م�سرتكة

انخفا�س مبقدار 92 مليون ريال )15%( نتيجة احل�سة يف �سايف خ�سارة 

�سركات حتت �سيطرة م�سرتكة

13-	اخل�سوم	املتداولة

زادة اخل�سوم املتداولة مبقدار 2.307 مليون ريال لعام 2015 م وتتكون 

املطلوبات املتداولة من التي:

•��مطلوبات م�ساريع واأخرى لعام 2015 م بلغت 1.857 مليون ريال مقارنة 
ب 2.034 مليون ريال �سعودي لعام 2014م )انخفا�س مببلغ 177 مليون 

ريال �سعودي(. االأنخفا�س يعود اىل انخفا�س مطلوبات م�ساريع واأخرى 

ل�سركة معادن لالأمنيوم و �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات.

– م�ساريع لعام 2015 م بلغت 4.506 مليون ريال  م�ستحقة  •��م�ساريف 
لعام 2014 م. )زيادة  �سعودي مقارنتا ب 2.558 مليون ريال �سعودي 

امل�ساريف  زيادة  اىل  تعود  الزيادة   .) �سعودي  ريال  مليون   1.948

امل�ستحقة ل�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات.

مليون   2.131 2015م  لعام  االأجل  طويل  قر�س  من  املتداول  •� اجلزء 
2014م  لعام  �سعودي  ريال  مليون    1.574 مببلغ  مقارنة  �سعودي  ريال 

)زيادة مببلغ 557 مليون ريال �سعودي( وتعود الزيادة اىل �سركة معادن 

للفو�سفات )41 مليون ريال �سعودي( و�سركة معادن لالأمنيوم مببلغ )425 

مليون ريال �سعودي( و�سركة معادن لدرفلة مببلغ )91 مليون ريال(.

•  الزكاة ور�سوم االمتياز- بلغت 51 مليون ريال �سعودي و 16 مليون ريال 
�سعودي لعام 2015م باملقارنة مع 59 مليون ريال �سعودي و30 مليون ريال 

�سعودي يف �سنة 2014م على التوايل. )انخفا�س 22 مليون ريال �سعودي(

  

14-	اخل�سوم	املتدولة	االأخرى

لعام  �سعودي  ريال  مليون   722 مبقدار  زادت  االأخرى  املتداولة  اخل�سوم 

ال�سمال  وعد  معادن  ل�سركة  واخرى  م�ساريع  مطلوبات  لزيادة  م   2015

ريال  1.130مليون  مببلغ  مل�ساريع  حمتجزة  مبالغ  متثل  والتى  للفو�سفات 

�سعودي لعام 2015م مقارنا ب 242 مليون ريال �سعودي لعام 2014م. 

15-	القرو�ص	طويلة	االأجل

زادت  املتداول(  وغري  املتداول  )اجلزء  االأجل  طويلة  القرو�س  اجمايل 

خالل  امل�سحوبات  نتيجة  2015م  لعام  �سعودي  ريال  مليون   487 مبقدار 

العام البالغة 6.491  مليون ريال �سعودي خف�ست ب�سداد 6.004  مليون 

خالل  لل�سركات  ال�سحب  تفا�سيل  املعتمدة.  الت�سهيالت  من  �سعودي  ريال 

العام ح�سب البيان التايل:

•� 4.310 مليون ريال �سعودي �سحب من قبل معادن وعد ال�سمال للفو�سفات،
قبل �سركة معادن للبوك�سايت  من  �سحب  �سعودي  ريال  مليون   1.343��•

واالألومينا،

معادن للدرفلة، �سركة  �سعودي  ريال  مليون   603��•
ومعادن االأ�سا�س. للذهب  معادن  �سركة  قبل  من  ريال  مليون   235��•

فيما يلي بيان بعمليات ال�سداد خالل ال�سنة.

الدوار  القر�س  لت�سهالت  �سداد  اإعادة  �سعودي  ريال  •��4.430مليون 
للمركز الرئي�سي،

معادن  �سركة  لت�سهيالت  �سداد  اإعادة  �سعودي  ريال  مليون   1.048��•
للفو�سفات،

•��526 مليون ريال �سعودي اإعادة �سداد لت�سهيالت �سركة معادن لالأمنيوم.

قائمة	التدفقات	النقدية	املوحدة	لل�سنة	املنتهية	يف	31	دي�سمرب		2015م

												الفرق2014م2015م

%ريال	�سعوديريال	�سعوديريال	�سعودي	»ماليني	الرياالت«

197 7.580 3.854 11.434	النقد وما يعادله كما يف بداية ال�سنة – غري مقيد

)20()537(2.751 2.214	�سايف النقد الناجت من االأن�سطة الت�سغيلية

)21(2.984 )14.221()11.237(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة االإ�ستثمارية

)93()17.746(19.050 1.304	�سايف النقد الناجت من االأن�سطة التمويلية

)202()15.299(7.580 )7.719(�سايف التغري يف النقد وما يعادله لل�سنة 

)68()7.719(11.434	3.715	النقد	وما	يعادله	كما	يف	نهاية	ال�سنة	– غري	مقيد

خالد	بن	�سامل	الروي�ص

النائب االأعلى للرئي�س لل�سوؤون املالية وتقنية املعلومات، 

املدير املايل
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االت�صال وبيانات  105• االإدارة 

االإدارة جمل�س  م�صوؤولية  ب�صاأن  106• بيان 

امل�صتقلني احل�صابات  مراجعي  عن  ال�صادر  املراجعة  107• تقرير 

املركز املايل املوحدة  108• قائمة 

املوحدة  الدخل  109• قائمة 

التغريات يف حقوق امللكية املوحدة  110• قائمة 

املوحدة  النقدية  التدفقات  112• قائمة 

املوحدة      املالية  القوائم  حول  114• اإي�صاحات 

املحتويات

 القوائم املالية املوحدة

  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015

�سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«(

)�صركة م�صاهمة �صعودية(
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1010164391رقم ال�صجل التجاري

�صعادة املهند�س/عبداهلل بن �صيف ال�صيف                               رئي�س جمل�س االإدارةاأع�صاء جمل�س االإدارة

 معايل االأ�صتاذ/ �صليمان بن عبدالرحمن القويز

معايل االأ�صتاذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�صي

�صعادة الدكتور/ زياد بن عبدالرحمن ال�صديري

�صعادةاملهند�س/ �صلطان بن جمال �صاويل

�صعادة املهند�س/خالد بن �صالح املديفر

�صعادة االأ�صتاذ/ من�صور بن �صالح امليمان

�صعادة املهند�س/ خالد بن حمد ال�صناين

�صعادة املهند�س/ عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري

بناية رقم 395العنوان الر�صمي

طريق اأبو بكر ال�صديق/ جنوب

الطريق الدائري ال�صمايل - خمرج 6

الريا�س

اململكة العربية ال�صعودية

�س. ب 68861العنوان الربيدي

الريا�س 11537

اململكة العربية ال�صعودية

البنك ال�صعودي الربيطاين )�صاب(البنك الذي تتعامل معه ال�صركة

اإرن�صت ويونغمراجعي احل�صابات

برج الفي�صلية - الدور الثالث

طريق امللك فهد

�س.ب. 2732

الريا�س 11461

اململكة العربية ال�صعودية

االإدارة وبيانات االت�سال
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اأن يقراأ جنبًا اىل جنب مع م�صوؤولية  التايل والذي يجب  البيان  اإعداد  مت 

عن  ال�صادر  املراجعة  تقرير  يف  املذكورة   امل�صتقلني  احل�صابات  مراجعي 

م�صوؤوليات  بني  للتمييز   5 رقم  �صفحة  يف  امل�صتقلني  احل�صابات  مراجعي 

بالقوائم  واملتعلقة  احل�صابات  مبراجعي  اخلا�صة  وتلك  ال�صركة  اإدارة 

املالية املوحدة ل�صركة التعدين العربية ال�صعودية )»معادن«( )»ال�صركة«( 

و�صركاتها التابعة )»املجموعة«(.

التي تظهر  املالية املوحدة  القوائم  اإعداد  اإدارة املجموعة م�صوؤولة عن  اإن 

ونتائج   ،2015 دي�صمرب   31 يف  كما  للمجموعة  االأويل  املايل  املركز  بعدل 

اأعمالها والتغريات يف حقوق امل�صاهمني والتدفقات النقدية للفرتة املنتهية 

ال�صعودية  الهيئة  عن  ال�صادرة  املحا�صبة  ملعايري  وفقًا  التاريخ  بذلك 

للمحا�صبني القانونيني.

عند اإعداد القوائم املالية املوحدة، فاإن االإدارة م�صوؤولة عن:

•  اختيار �صيا�صات حما�صبية مالئمة وتطبيقها ب�صكل منتظم.
مبداأ  اأ�صا�س  على  واملبنية  املعقولة  والتقديرات  االإجتهادات  •  اإجراء 

احليطة واحلذر.

بيان بشأن مسؤولية مجلس اإلدارة

•  حتديد ما اإذا مت اتباع معايري املحا�صبة ال�صعودية ومت االإف�صاح عن اأي 
خروج جوهري عن تلك املعايري يف القوائم املالية املوحدة.

مل  ما  االإ�صتمرارية  ملبداأ  وفقا  املوحدة  املالية  القوائم  وعر�س  •  اإعداد 
يكن من غري املنا�صب االأفرتا�س بان املجموعة �صوف تكمل ن�صاطها يف 

امل�صتقبل املنظور.

اإن االإدارة م�صوؤولة اأي�صًا عن:

•  ت�صميم وتطبيق واحلفاظ على نظام رقابة داخلي فّعال للمجموعة.
•  االإحتفاظ ب�صجالت حما�صبية نظامية تتوافق مع النظم املحلية واملعايري 

املحا�صبية يف املناطق التي تعمل فيها املجموعة.

•  اتخاذ خطوات عملية للمحافظة على �صالمة موجودات املجموعة.
•  اكت�صاف ومنع وقوع الغ�س واملخالفات االأخرى.

مت اإعتماد وامل�صادقة على اإ�صدار القوائم املالية املوحدة لل�صنة املنتهية يف 

31 دي�صمرب 2015 واملبينة على ال�صفحات من 6 اإىل 59 من قبل جمل�س 

االإدارة يف 10 ربيع الثاين 1437هـ )املوافق 20 يناير 2016(،

ومت توقيعها نيابة عن جمل�س االإدارة من قبل:

اال�صتاذ/ خالد الروي�ساملهند�س/ خالد املديفراملهند�س/ خالد ال�صناين

نائب الرئي�س لل�صوؤون املاليةرئي�س ال�صركة وكبري املدراءع�صو جمل�س االإدارة املفو�س

التنفيذين

10 ربيع الثاين 1437هـ 

)20 يناير 2016(

الريا�س

اململكة العربية ال�صعودية
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تقرير مراجعي احل�سابات امل�ستقلني

اإىل ال�سادة / م�ساهمي �سركة التعدين العربية ال�سعودية )“معادن”( 

                                      )�سركة م�ساهمة �سعودية( 

 

نطاق املراجعة

لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة ل�صركة التعدين العربية ال�صعودية )معادن( )"ال�صركة"( وال�صركات التابعة لها )ي�صار اليهم جمتمعني 

و  التاريخ  املنتهية يف ذلك  لل�صنة  النقدية  التدفقات  و  امللكية  والتغريات يف حقوق  للدخل  والقوائم املوحدة   2015 31 دي�صمرب  "املجموعة"( كما يف  بـ 

االإي�صاحات من 1 اىل 50 و التي متثل جزءًا ال يتجزاأ من القوائم املالية املوحدة. اإن هذه القوائم املالية املوحدة من م�صئولية اإدارة املجموعة، وقد مت 

اإعدادها وفقًا لن�س املادة 123 من نظام ال�صركات ال�صعودي وقدمت لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها. اإن م�صئوليتنا هي اإبداء راأينا حول 

هذه القوائم املالية املوحدة ا�صتنادًا اإىل اأعمال املراجعة التي قمنا بها. 

متت مراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�صعودية والتي تتطلب اأن نقوم بتخطيط وتنفيذ اأعمال املراجعة للح�صول على 

قناعة معقولة باأن القوائم املالية خالية من اأخطاء جوهرية. ت�صتمل املراجعة على فح�س االأدلة، على اأ�صا�س العينة، املوؤيدة للمبالغ واالف�صاحات التي 

للقوائم املالية.  العام  تت�صمنها القوائم املالية. كما ت�صتمل على تقييم املبادئ املحا�صبية املتبعة والتقديرات الهامة املطبقة من قبل االإدارة والعر�س 

باعتقادنا اأن مراجعتنا توفر درجة معقولة من القناعة متكننا من اإبداء راأينا حول القوائم املالية املوحدة.

الراأي املطلق

يف راأينا، اأن القوائم املالية املوحدة ككل:

1(  تظهر بعدل، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 دي�صمرب 2015، ونتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية لل�صنة املنتهية 

يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�صبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�صعودية       

2(   تتفق مع نظام ال�صركات ال�صعودي والنظام االأ�صا�صي لل�صركة فيما يتعلق باإعداد وعر�س القوائم املالية املوحدة.

 

عن اإرن�صت ويونغ

را�صد �صعود الر�صود    

حما�صب قانوين 

قيد �صجل املحا�صبني القانونيني رقم )366(

الريا�س: 10 ربيع الثاين 1437 هـ

              )20 يناير 2016 (
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31 دي�سمرب31 دي�سمرباإي�ساح

20152014املوجودات

املوجودات املتداولة

74.308.309.52411.973.968.055نقد وما يعادله

8899.052.989523.320.360ا�صتثمارات ق�صرية االأجل

91.297.445.5301.245.127.333ذمم مدينة جتارية واأخرى

102.941.847.4872.440.872.603خمزون

11251.412.539232.711.854دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدمًا

-12720.000.000امل�صتحق من �صركاء يف امل�صاريع امل�صرتكة

10.418.068.06916.416.000.205

املوجودات غري املتداولة

1336.682.188.54738.376.128.047ممتلكات واآالت ومعدات 

1440.402.433.83727.083.158.695اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ

15233.233.575175.506.312موجودات االإ�صتك�صاف والتقييم 

1644.172.99149.082.983م�صاريف تنقية �صوائب موؤجلة

17372.426.562409.876.545موجودات غري ملمو�صة

18527.258.466618.889.332اإ�صتثمار يف �صركات حتت �صيطرة م�صرتكة

1950.000.00050.000.000اإ�صتثمار طويل االجل

20626.197.939626.197.939قر�س طويل االجل

1121.645.86816.541.800دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدمًا

720.000.000-12امل�صتحق من ال�صركاء يف امل�صاريع امل�صرتكة

78.959.557.78568.125.381.653

89.377.625.85484.541.381.858جمموع املوجودات

املطلوبات

املطلوبات املتداولة

211.857.265.6662.034.836.739مطلوبات م�صاريع واأخرى

224.505.852.8212.558.469.084م�صاريف م�صتحقة

2350.962.23758.735.918-2زكاة م�صتحقة

2416.185.45429.727.477ر�صوم امتياز م�صتحقة 

2612.131.18410.948.977اجلزء املتداول من اإلتزامات مبوجب عقد اإيجار راأ�صمايل 

282.131.319.9041.574.221.379-5اجلزء املتداول من قرو�س طويلة االأجل

8.573.717.2666.266.939.574

املطلوبات غري املتداولة

211.287.134.964400.794.841مطلوبات م�صاريع واأخرى

25353.304.330290.375.429مزايا املوظفني

2627.033.19339.164.376اإلتزامات مبوجب عقد اإيجار راأ�صمايل

27158.111.874131.295.730خم�ص�س ردم واإغالق واإعادة تاأهيل املناجم

2843.267.718.09443.337.698.408-5قرو�س طويلة االأجل

29315.686.823558.313.877امل�صتحق اىل ال�صركاء يف امل�صاريع امل�صرتكة

45.408.989.27844.757.642.661

53.982.706.54451.024.582.235جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

3011.684.782.61011.684.782.610راأ�س املال

احتياطي نظامي

318.391.351.6978.391.351.697عالوة اإ�صدار

32757.911.634697.394.239حتويل من �صايف الدخل

6.464.362.4295.919.705.879اأرباح مبقاة

27.298.408.37026.693.234.425حقوق امللكية العائدة مل�صاهمي ال�صركة االأم

338.096.510.9406.823.565.198-6حقوق امللكية غري امل�صيطرة

35.394.919.31033.516.799.623جمموع حقوق امللكية

89.377.625.85484.541.381.858جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

45تعهدات والتزامات حمتملة

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2015  
)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يفاإي�ساح

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20152014

3410.956.125.93810.791.882.887املبيعات

)7.676.872.584()8.517.081.736(35تكلفة املبيعات

2.439.044.2023.115.010.303الربح االجمايل

امل�ساريف الت�سغيلية

)482.841.815()531.872.951(36م�صاريف البيع والت�صويق والدعم

)445.141.238()458.873.756(37امل�صاريف العمومية واالإدارية

)189.559.465()143.756.853(38م�صاريف االإ�صتك�صاف واخلدمات فنية

1.304.540.6421.997.467.785دخل العمليات

)امل�ساريف( االإيرادات االأخرى 

)24.963.928()91.630.866(18-1احل�صة يف �صايف خ�صارة �صركات حتت �صيطرة م�صرتكة

3935.583.87710.563.669عوائد اال�صتثمارات ق�صرية االأجل

)303.537.973()450.452.843(40االأعباء املالية

4156.410.062101.534.028االإيرادات االأخرى، �صايف

854.450.8721.781.063.581الدخل قبل خم�س�ص الزكاة

)44.434.257()46.374.297(23-2خم�ص�س الزكاة

808.076.5751.736.629.324�سايف الدخل لل�سنة 

�سايف الدخل العائد اىل:

6605.173.9451.357.341.201-1م�صاهمي ال�صركة االأم

33202.902.630379.288.123-6ح�صة حقوق امللكية غري امل�صيطرة 

808.076.5751.736.629.324

ربحية ال�سهم العادي )بالريال ال�سعودي(

1.122.02ربحية ال�صهم من العمليات مت�صمنة حقوق امللكية غري امل�صيطرة

مل�صاهي  والعائدة  امل�صتمرة  العمليات  من  واملخف�صة  االأ�صا�صية  ال�صهم  ربحية 

420.521.38ال�صركة االأم

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(

قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 
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حقوق امللكية غري امل�سيطرة        مل�ساهمي ال�سركة االأم                              حقوق امللكية العائدة                                                                                                                  

احتياطي نظامي

عالوة اإ�سدارراأ�ص املــالاي�ساح
حتويل من �سايف

الدخل
راأ�ص املــالاملجمـوع الفرعياأربـاح مبقـاة

دفعات لزيادة

راأ�ص املال*

�سايف الدخل العائد 

حلقوق امللكية غري 

امل�سيطرة

املجمـــوع الفرعي
جمموع حقوق

امللكية

19.250.000.0005.250.000.000561.660.1194.698.098.79819.759.758.9174.947.553.597114.431.471185.706.4405.247.691.50825.007.450.425 يناير 2014

5.600.000.044----5.600.000.044--2.434.782.6103.165.217.434متح�صالت من حقوق اأولوية م�صدرة

)23.865.737(----)23.865.737(--)23.865.737(-تكاليف معامالت حقوق اأولوية م�صدرة

379.288.123379.288.1231.736.629.324--1.357.341.2011.357.341.201---�صايف دخل ال�صنة

------)135.734.120(135.734.120--32�صايف الدخل املحَول لالإحتياطي النظامي

344.584.817344.584.817-344.584.817------33-6دفعات  لزيادة راأ�س املال خالل ال�صنة 

الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�صيطرة/ راأ�س املــال امل�صاهم به خالل 

ال�صنة 
6-33-----1.154.928.470)302.927.720(-852.000.750852.000.750

3111.684.782.6108.391.351.697697.394.2395.919.705.87926.693.234.4256.102.482.067156.088.568564.994.5636.823.565.19833.516.799.623 دي�صمرب 2014

202.902.630202.902.630808.076.575--605.173.945605.173.945---�صايف دخل ال�صنة

------)60.517.395(60.517.395--32�صايف الدخل املحَول لالإحتياطي النظامي

)330.000.000()330.000.000()330.000.000(-------33-6توزيعات اأرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�صيطرة خالل ال�صنة 

50.043.11250.043.112-50.043.112------33-6دفعات  لزيادة راأ�س املال خالل ال�صنة* 

الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�صيطرة/ راأ�س املــال امل�صاهم به خالل 

ال�صنة
6-33-----1.433.278.002)83.278.002(-1.350.000.0001.350.000.000

3111.684.782.6108.391.351.697757.911.6346.464.362.42927.298.408.3707.535.760.069122.853.678437.897.1938.096.510.94035.394.919.310 دي�سمرب 2015

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015  

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(

* يتم اإعتبار هذه الدفعات، والتي تهدف اىل زيادة راأ�س املال مع مرور الوقت لل�صركات التابعة املعنية، كجزء من اإجمايل حقوق ال�صركاء يف هذه ال�صركات التابعة طبقًا لراأي الهيئة ال�صعودية 
املحا�صبني القانونني رقم )1/14( وال�صادر بتاريخ 14 مار�س 2012 �صيتم حتويل هذه الدفعات املقدمة اإىل راأ�س املال حاملا يتم اإ�صدار اأ�صهم جديدة وتعديل �صهادة ال�صجل التجاري.
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حقوق امللكية غري امل�سيطرة        مل�ساهمي ال�سركة االأم                              حقوق امللكية العائدة                                                                                                                  

احتياطي نظامي

عالوة اإ�سدارراأ�ص املــالاي�ساح
حتويل من �سايف

الدخل
راأ�ص املــالاملجمـوع الفرعياأربـاح مبقـاة

دفعات لزيادة

راأ�ص املال*

�سايف الدخل العائد 

حلقوق امللكية غري 

امل�سيطرة

املجمـــوع الفرعي
جمموع حقوق

امللكية

19.250.000.0005.250.000.000561.660.1194.698.098.79819.759.758.9174.947.553.597114.431.471185.706.4405.247.691.50825.007.450.425 يناير 2014

5.600.000.044----5.600.000.044--2.434.782.6103.165.217.434متح�صالت من حقوق اأولوية م�صدرة

)23.865.737(----)23.865.737(--)23.865.737(-تكاليف معامالت حقوق اأولوية م�صدرة

379.288.123379.288.1231.736.629.324--1.357.341.2011.357.341.201---�صايف دخل ال�صنة

------)135.734.120(135.734.120--32�صايف الدخل املحَول لالإحتياطي النظامي

344.584.817344.584.817-344.584.817------33-6دفعات  لزيادة راأ�س املال خالل ال�صنة 

الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�صيطرة/ راأ�س املــال امل�صاهم به خالل 

ال�صنة 
6-33-----1.154.928.470)302.927.720(-852.000.750852.000.750

3111.684.782.6108.391.351.697697.394.2395.919.705.87926.693.234.4256.102.482.067156.088.568564.994.5636.823.565.19833.516.799.623 دي�صمرب 2014

202.902.630202.902.630808.076.575--605.173.945605.173.945---�صايف دخل ال�صنة

------)60.517.395(60.517.395--32�صايف الدخل املحَول لالإحتياطي النظامي

)330.000.000()330.000.000()330.000.000(-------33-6توزيعات اأرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�صيطرة خالل ال�صنة 

50.043.11250.043.112-50.043.112------33-6دفعات  لزيادة راأ�س املال خالل ال�صنة* 

الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�صيطرة/ راأ�س املــال امل�صاهم به خالل 

ال�صنة
6-33-----1.433.278.002)83.278.002(-1.350.000.0001.350.000.000

3111.684.782.6108.391.351.697757.911.6346.464.362.42927.298.408.3707.535.760.069122.853.678437.897.1938.096.510.94035.394.919.310 دي�سمرب 2015
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لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20152014اإي�ساح

االأن�سطة الت�سغيلية:

854.450.8721.781.063.581 الدخل قبل خم�ص�س الزكاة 

تعديالت لبنود غري نقدية:

)1.046.546(10625.666)عك�س( قيد خم�ص�س خمزون مواد متقادمة 

132.209.631.0511.526.786.955ا�صتهالك

1336.045.096816.277ت�صوية/ �صطب ممتلكات واآالت ومعدات

1520.306.49321.306.251انخفا�س يف قيمة موجودات االإ�صتك�صاف والتقييم

1636.589.1841.759.937م�صاريف تنقية �صوائب موؤجلة

1774.118.58334.307.746اطفاء موجودات غري ملمو�صة

1891.630.86624.963.928-1احل�صة يف �صايف خ�صارة �صركات حتت �صيطرة م�صرتكة 

2417.934.85235.068.957خم�ص�س ر�صوم امتياز

2579.567.55592.706.633-1خم�ص�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

2523.582.53421.992.430-2م�صاهمة املوظفني يف برنامج االإدخار

271.394.847568.400-2خم�ص�س ردم واإغالق واإعادة تاأهيل املناجم مرتاكم

35121.212.92976.849.341خ�صارة خمزون

)10.563.669()35.583.877(39عوائد ا�صتثمارات ق�صرية االأجل

40449.057.996302.969.573اأعباء مالية

التغيريات يف راأ�س املال العامل:

)483.419.008()44.644.362(9ذمم مدينة جتارية واخرى 

)767.041.120()622.813.479(10خمزون

)84.234.847()23.804.753(11دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدمًا

2149.311.794720.034.302مطلوبات م�صاريع واأخرى - جتارية

355.701.491)104.756.055(22م�صاريف م�صتحقة - جتارية

)39.993.409()54.147.978(23-2زكاة مدفوعة

)41.771.913()31.476.875(24ر�صوم امتياز مدفوعة

)31.701.678()29.513.887(25-1مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

)7.452.537()10.707.301(25-2�صحوبات املوظفني من برنامج االإدخار 

)5.529.621()1.881.991(27-1امل�صتخدم من خم�ص�س ردم واإغالق واإعادة تاأهيل املناجم 

)773.595.196()891.904.935(اأعباء مالية مدفوعة

2.214.224.8252.750.546.258�سايف النقد الناجت من االأن�سطة الت�سغيلية

االأن�سطة اال�ستثمارية:

27.910.04211.739.129اأرباح م�صتلمة من ا�صتثمارات ق�صرية االأجل 

)56.664.893()53.776.258(7النق�س  يف النقد املقيد

)523.320.360()375.732.629(8ا�صتثمارات ق�صرية االأجل

)120.213.102()293.475.275(13اإ�صافات للممتلكات واالآالت واملعدات

)11.175.793.364()13.137.751.416(14اإ�صافات لالأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

)50.928.746()80.181.699(15اإ�صافات ملوجودات االإ�صتك�صاف والتقييم

)17.461.251()31.679.192(16اإ�صافات مل�صاريف تنقية �صوائب موؤجلة

)52.490.238()3.992.516(17اإ�صافات ملوجودات غري ملمو�صة

)202.482.646(-18-2اإ�صتثمار يف �صركات حتت �صيطرة م�صرتكة

)626.197.939(-20قر�س طويل االجل ل�صركات حتت �صيطرة م�صرتكة

)335.683.987(21659.457.256مطلوبات م�صاريع واخرى – م�صاريع

)1.071.027.418(222.051.976.780م�صاريف م�صتحقة – م�صاريع

)14.220.524.815()11.237.244.907(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة االإ�ستثمارية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية
 في 31 ديسمبر 2015
)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20152014اإي�ساح

االأن�سطة التمويلية:

)9.881.977()10.948.976(26اإلتزامات مبوجب عقد اإيجار راأ�صمايل

286.491.339.79013.367.210.397-5متح�صالت من قرو�س طويلة االأجل

)1.198.190.354()6.004.221.579(28-5�صداد قرو�س طويلة االأجل

118.780.789)242.627.054(29امل�صتحق اىل ال�صركاء يف امل�صاريع امل�صرتكة

5.576.134.307-30، 31متح�صالت من حقوق اأولوية م�صدرة

3350.043.112344.584.817-6مدفوعات لزيادة راأ�س املال من حقوق امللكية غري امل�صيطرة، �صايف

331.350.000.000852.000.750-6الزيادة يف راأ�س املــال من حقوق امللكية غري امل�صيطرة

-)330.000.000(33-6توزيعات اأرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�صيطرة

1.303.585.29319.050.638.729�سايف النقد الناجت من االأن�سطة التمويلية

7.580.660.172)7.719.434.789(�سايف التغري يف النقد وما يعادله

711.434.381.0573.853.720.885النقد غري املقيد وما يعادله كما يف ال�صنة

73.714.946.26811.434.381.057النقد غري املقيد وما يعادله كما يف نهاية ال�سنة

املعامالت غري النقدية:

133.385.591-10،13قطع غيار را�صمالية حمَولة اىل ممتلكات واآالت ومعدات من املخزون

14،13321.532.96221.514.836.134حمَول اىل ممتلكات واآالت ومعدات من اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ

13،271.053.28834.478.197-1، 27-2خم�ص�س اإغالق املناجم املر�صمل كجزء من  املمتلكات واالآالت واملعدات 

14،1363.439.62327.508.167ا�صتهالك مر�صمل كجزء من اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ

-142.147.943، 15حمَول اىل اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ من موجودات االإ�صتك�صاف والتقييم

145.729.8311.362.790، 17اإطفاء  مر�صمل كجزء من اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ

اأعمال  من  كجزء  املر�صمل  املناجم  تاأهيل  واإعادة  واإغالق  ردم  خم�ص�س 

1426.250.00018.288.131، 27-2راأ�صمالية حتت التنفيذ

14443.009.951483.398.891، 40-1تكلفة قرو�س مر�صملة كجزء من اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ

17885.25516.819.855، 13حمَول اإىل موجودات غري ملمو�صة من ممتلكات واآالت ومعدات

1737.520.660102.052.990، 14حمَول اإىل موجودات غري ملمو�صة من اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ

امللكية  املتعلق بحقوق  املال  راأ�س  املال اىل  راأ�س  لزيادة  حمَول من مدفوعات 

3383.278.002302.927.720-6غري امل�صيطرة
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1- معلومات عامة

)“ال�صركة”(  “معادن”  ال�صعودية  العربية  التعدين  �صركة  تاأ�صي�س  مت 

ك�صركة م�صاهمة �صعودية مبوجب املر�صوم امللكي رقم م/17 بتاريخ 14 ذي 

القعدة 1417هـ )املوافق 23 مار�س 1997( وقرار جمل�س الوزراء رقم 179 

1997( وم�صجلة مبوجب  17 مار�س  1417هـ )املوافق  8 ذي القعدة  بتاريخ 

ال�صجل التجاري رقم 1010164391 ال�صادر بتاريخ 10 ذي القعدة 1421هـ 

وامل�صدر  به  امل�صرح  ال�صركة  راأ�صمال  يبلغ   .)2001 فرباير   4 )املوافق 

�صهم   1.168.478.261 اإىل  مق�صم  �صعودي،  ريال   11.684.782.610

عادي، بقيمة ا�صمية قدرها 10 رياالت �صعودية لل�صهم الواحد )اإي�صاح 30(. 

يف  امل�صاهمة  هي  )»املجموعة«(  التابعة  و�صركاتها  ال�صركة  اأهداف  اإن 

ذلك  التعدين مبا يف  �صناعة  مراحل  بجميع  تتعلق  التي  امل�صاريع  خمتلف 

وم�صتح�صراتها  ومنتجاتها  التعدين  �صناعة  وحت�صني  وتطوير  تنمية 

وال�صناعات ذات العالقة بها، وال ي�صمل ذلك ما يلي: 

والغاز الطبيعي واملواد امل�صتقة منها •  البرتول 
وم�صتقاتها لها  امل�صاحبة  واملنتجات  الهيدروكربونية  •  املنتجات 

•  الن�صاطات التي تتعلق بكل مراحل �صناعة الزيت وال�صناعات املرتبطة 
بها اأو املكملة لها.

متار�س املجموعة اأن�صطة التعدين الرئي�صية يف مناجم مهد الذهب واحلّجار 

والغزالة  والزبرية  اجلالميد  وحزم  وال�صوق  وال�صخيربات  واالأمار  وبلغة 

الفو�صفات  و�صخور  الذهب  عن  بالتنقيب  حاليًا  املجموعة  تقوم  والبعيثة. 

والبوك�صايت باالإ�صافة اإىل البوك�صايت منخف�س الدرجة والكاولني واملغنزايت.

وت�صرتك املجموعة يف م�صروع االألومنيوم التايل: 

و�صعتها  التي  االإدارة على اخلطة  وافق جمل�س   ،2012 14 فرباير  بتاريخ 

اإنك  األكوا  امل�صرتك �صركة  امل�صروع  بالتعاون مع �صريكها يف  �صركة معادن 

)اإي�صاح 29( لتو�صيع ت�صكيلة املنتجات يف جممع االألومنيوم والذي ال يزال 

يف مرحلة االإن�صاء حاليًا يف راأ�س اخلري لت�صمل:

�صناعة  يف  ت�صتخدم  و  حراريًا  معاجلة  وغري  حراريًا  معاجلة  •  �صفائح 
ال�صيارات

 •  �صفائح املباين واالإن�صاءات

التغليف. •   �صفائح 

2- هيكل املجموعة

لدى ال�صركة، �صركات تابعة و�صركات حتت �صيطرة م�صرتكة واملذكورة اأدناه، وجميعها من�صاآت قائمة يف اململكة العربية ال�صعودية:

ن�سبة امللكية الفعلية كما يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20152014الكيان القانوين لل�سركةال�سركات التابعة

100٪100٪�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة�صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س

100٪100٪�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة�صركة معادن للبنية التحتية 

100٪100٪�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة�صركة املعادن ال�صناعية 

74.9٪74.9٪�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة�صركة معادن لالألومنيوم 

74.9٪74.9٪�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة�صركة معادن للدرفلة 

74.9٪74.9٪�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة�صركة معادن للبوك�صايت واالألومينا 

70٪70٪�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة�صركة معادن للفو�صفات

60٪60٪�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة�صركة معادن وعد ال�صمال للفو�صفات

�سركات حتت �سيطرة م�سرتكة :

50٪50٪�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة�صركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات )�صامابكو(

50٪50٪�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة�صركة معادن باريك للنحا�س

ال�صيطرة  حتت  وال�صركة  التابعة  ال�صركات  لكافة  املالية  ال�صنة  نهاية  اإن 

امل�صرتكة تتوافق مع ال�صنة املالية لل�صركة االأم.

2-1 �سركة معادن للذهب ومعادن االأ�سا�ص  

 ،1989 اأغ�صط�س   9 بتاريخ  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  ال�صركة  تاأ�ص�صت 

وتتمثل ن�صاطاتها يف:

•  ا�صتك�صاف والتعدين عن الذهب واملعادن املرتبطة واملوجودة �صمن املناطق 
امل�صتاأجرة وذلك عن طريق احلفر والتعدين والرت�صيح وال�صهر والتنقية؛

وت�صدير وبيع مثل هذه املعادن يف �صكلها االأ�صلي اأو  وتكرير  •  اإ�صتخراج 
املكّرر؛

ال�صريعة وخطوط  والطرق  واملباين  املناجم  وت�صغيل و�صيانة جميع  •  وان�صاء 
االأنابيب ومعامل التكرير وحمطات املعاجلة واأنظمة االإت�صاالت وحمطات 

الطاقة وغريها من املرافق الالزمة اأو املالئمة الأغرا�س عقد االإيجار.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2015

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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2-2 �سركة معادن للبنية التحتية

 2008 اأغ�صط�س   17 بتاريخ  ال�صعودية  العربية  اململكة  ال�صركة يف  تاأ�ص�صت 

وتتمثل ن�صاطاتها يف::

لتطوير واإن�صاء وت�صغيل البنية التحتية التحتية  البنية  م�صروع  •  اإدارة 
راأ�س اخلري ومواقع التعدين والت�صنيع االأخرى  •  تقدمي اخلدمات ملنطقة 

يف اململكة العربية ال�صعودية.

2-3 �سركة املعادن ال�سناعية 

 ،2009 مار�س   31 بتاريخ  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  ال�صركة  تاأ�ص�صت 

وتتمثل ن�صاطاتها يف:

املرتبطة واملوجودة �صمن املنطقة  واملعادن  ال�صناعية  املعادن  •  ا�صتغالل 
امل�صتاأجرة وذلك عن طريق احلفر والتعدين والرت�صيح وال�صهر والتنقية

•  اإ�صتخراج وتكرير وت�صدير وبيع هذه املعادن بحالتها االأ�صلية اأو مكّررة.

تقوم ال�صركة حاليًا بت�صغيل منجم الكاولني والبوك�صايت منخف�س الدرجة 

الدرجة  املغنيزايت عايل  ومنجم  الزبرية  الو�صطى من  املنطقة  الواقع يف 

املنورة  املدينة  املغنيزايت يف  معاجلة  وم�صنع  الغزالة،  املنطقة  الواقع يف 

والتي بداأت جزئيًا عملياتها خالل عام  2011. امل�صروع املتبقي ال يزال يف 

مرحلة التطوير.

2-4 �سركة معادن لالألومنيوم  

تاأ�ص�صت ال�صركة يف اململكة العربية ال�صعودية بتاريخ 10 اأكتوبر 2010 وتعود 

ملكيتها كما يلي:

ال�صعودية )»معادن«( و  العربية  التعدين  �صركة  اىل   ٪74.9  •
ال�صعودية ا�س.ال. �صريك  انفرجنز  �صملتينج  األكوا  �صركة  اىل   ٪25.1  •
اإنك(  انكوربوريتد )األكوا  األكوا  ل�صركة  بالكامل  اأجنبي، �صركة مملوكة 

ويتم املحا�صبة عنها كحقوق ملكية غري م�صيطرة يف هذه القوائم املالية 

املوحدة. 

وتتمثل ن�صاطاتها يف انتاج:

�صبائك االألومنيوم  

واأعمدة االألومنيوم  

واألواح االألومنيوم  

وم�صطحات االألومنيوم  

2-5 �سركة معادن للدرفلة

تاأ�ص�صت ال�صركة يف اململكة العربية ال�صعودية بتاريخ 10 اأكتوبر 2010 وتعود 

ملكيتها كما يلي:

اىل �صركة التعدين العربية ال�صعودية )»معادن«( و  ٪74.9  •
األكوا للدرفلة انفرجنز ال�صعودية ا�س.ال. �صريك اأجنبي،  •  25.1٪ اىل �صركة 
ويتم  اإنك«(  )»األكوا  انكوربوريتد  األكوا  ل�صركة  بالكامل  مملوكة  �صركة 

املحا�صبة عنها كحقوق ملكية غري م�صيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة. 

وتتمثل ن�صاطاتها يف اإنتاج:

للعلب االألومنيوم  •  رقائق 
العلب •  واأغطية 

اإن ال�صركة حاليًا يف مرحلة تطوير م�صاريعها.

2-6 �سركة معادن للبوك�سايت واالألومينا

تاأ�ص�صت ال�صركة يف اململكة العربية ال�صعودية بتاريخ 22 يناير 2011 وتعود 

ملكيتها كما يلي:

و )»معادن«(  ال�صعودية  العربية  التعدين  �صركة  اىل   ٪74.9  •
اأجنبي وهي  اأوا ال�صعودية املحدودة )»اأوا«( �صريك  •  25.1٪ اىل �صركة 
املحدودة،  األومينا  �صركة  و٪40  انك  األكوا  ل�صركة   ٪60 بن�صبة  مملوكة 

طرف لي�س ذي عالقة ويتم املحا�صبة عنها كحقوق ملكية غري م�صيطرة 

يف هذه القوائم املالية املوحدة. 

وتتمثل ن�صاطاتها يف:

البوك�صايت وتكرير  •  تعدين 
االألومينا •  اإنتاج 

ال�صركة حاليًا يف مرحلة الت�صغيل التجريبي.

2-7 �صركة معادن للفو�صفات

تاأ�ص�صت ال�صركة يف اململكة العربية ال�صعودية بتاريخ 1 يناير 2008 وتعود 

ملكيتها كما يلي:

اىل �صركة التعدين العربية ال�صعودية )»معادن«( و  ٪70  •
ويتم  )»�صابك«(  االأ�صا�صية  لل�صناعات  ال�صعودية  ال�صركة  اىل   ٪30  •
املالية  القوائم  هذه  يف  م�صيطرة  غري  ملكية  كحقوق  عنها  املحا�صبة 

املوحدة. 

وتتمثل ن�صاطاتها يف:

احتياطيات الفو�صفات املوجودة يف موقع حزم اجلالميد •  ا�صتغالل 
•  ا�صتخدام الغاز الطبيعي املحلي وم�صادر الكربيت الإنتاج ثنائي فو�صفات 

االأمونيوم )»د ا ب«( يف مرافق املعاجلة يف راأ�س اخلري.

•  انتاج االأمونيا كمواد خام خمزنة لتغذية اإنتاج االأ�صمدة ويتم ت�صدير اأي 
فائ�س من االأمونيا اأو بيعها حمليا. 

2-8 �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

تاأ�ص�صت ال�صركة يف اململكة العربية ال�صعودية بتاريخ 27 يناير 2014 وتعود 

ملكيتها كما يلي:

•  60٪ اىل �صركة التعدين العربية ال�صعودية )»معادن«( و
•  25٪ اىل �صركة موزاييك للفو�صفات بي يف. �صريك اأجنبي، �صركة ذات 
م�صوؤولية حمدودة م�صجلة يف هولندا ومملوكة بالكامل ل�صركة موزاييك 

)»موزاييك »( ويتم املحا�صبة عنها كحقوق ملكية غري م�صيطرة يف هذه 

القوائم املالية املوحدة. و 

ويتم  )“�صابك”(  االأ�صا�صية  لل�صناعات  ال�صعودية  ال�صركة  اىل   ٪15  •
املحا�صبة عنها كحقوق ملكية غري م�صيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة. 

ويتمثل ن�صاطها ب�صكل رئي�صي يف انتاج:

الكال�صيوم فو�صفات  وثنائي  •  اأحادي 
االأمونيوم فو�صفات  وثنائي  •  اأحادي 

•  االأمونيا
النقي. الفو�صفوريك  •  حم�س 
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الكربيت •  حم�س 
ت�صنيع اجلري. يف  ت�صتخدم  •  منتجات 

2-9 �سركة �سامابكو

 2011 اأغ�صط�س   14 بتاريخ  ال�صعودية  العربية  اململكة  ال�صركة يف  تاأ�ص�صت 

وتعود ملكيتها كما يلي:

و )»معادن«(  ال�صعودية  العربية  التعدين  �صركة  اىل   ٪50  •
للبرتوكيماويات. ال�صحراء  �صركة  اىل   ٪50  •

اإن �صركة �صامابكو هي �صركة حتت �صيطرة م�صرتكة ويتم املحا�صبة عنها 

كاإ�صتثمار يف �صركات حتت �صيطرة م�صرتكة وفقُا لطريقة حقوق امللكية يف 

هذه القوائم املالية املوحدة.

وتتمثل ن�صاطاتها يف اإنتاج:

املركزة الكاوية  •  ال�صودا 
و •  الكلورين 

االإيثلني كلوريد  •  ثاين 

معمل  اإىل  املركزة  الكاوية  ال�صودا  وتوريد  اإنتاج  هي  ال�صركة  اأهداف  اإن 

تكرير االألومينا �صركة معادن للبوكا�صيت واالألومينا وبيع الكمية املتبقية يف 

ال�صوق املحلي باجلملة وبالتجزئة.

2-10 �سركة معادن باريك للنحا�ص

تاأ�ص�صت ال�صركة يف اململكة العربية ال�صعودية بتاريخ 2 نوفمرب 2014 وتعود 

ملكيتها كما يلي:

�صركة التعدين العربية ال�صعودية )»معادن«( و اىل   ٪50  •
ال�صرق االأو�صط املحدودة )»باريك«(. باريك  �صركة  اىل   ٪50  •

ويتم  �صيطرة م�صرتكة   للنحا�س هي �صركة حتت  باريك  �صركة معادن  اإن 

املحا�صبة عنها كاإ�صتثمار يف �صركات حتت �صيطرة م�صرتكة وفقُا لطريقة 

حقوق امللكية يف هذه القوائم املالية املوحدة.

وتتمثل ن�صاطاتها يف اإنتاج:

•  النحا�س 
•  الف�صة 
•  الزنك
•  النيكل
•  الذهب

•  الر�صا�س
•  الكربيت
•  الكوبالت

3- اأ�س�ص اإعداد القوائم املالية

التاريخية وفقًا  التكلفة  اأ�صا�س  القوائم املالية املوحدة املرفقة على  اأعدت 

الهيئة  قبل  من  ال�صادرة  املحا�صبية  للمعايري  وطبقًا  اال�صتحقاق،  ملبداأ 

ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني. 

تظهر هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�صعودي وهو العملة الوظيفية 

والعملة التي يتم بها عر�س القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

قامت املجموعة خالل ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015 باجراء درا�صة 

لالألومنيوم  معادن  ل�صركة  للنقدية  املولدية  الوحدات  قيمة  االنخفا�س يف 

�صركة  و  واالألومينا  للبوك�صايت  معادن  و�صركة  للدرفلة  معادن  و�صركة 

ومعادن  ال�صحراء  و�صركة  واملغني�صيا  االأ�صا�س  ومعادن  للذهب  معادن 

غري  النقدية  التدفقات  طريقة  املجموعة  ا�صتخدمت  للبرتوكيماويات. 

العربية  اململكة  يف  عليها  املتعارف  املحا�صبية  للمعايري  وفقا  املخ�صومة 

ال�صعودية والتي اظهرت عدم وجود انخفا�س يف قيمة املوجودات حيث انها 

 1 اعتبارًا من  للنقدية.  املولدة  للوحدات  الدفرتية  القيمة  اأعلى من  كانت 

 .IFRS يناير 2017 �صوف تطبق املجموعة املعايري الدولية للتقارير املالية

والتي تتطلب من املجموعة ا�صتخدام طريقة التدفقات النقدية املخ�صومة 

املولدة  الوحدات  قيمة  يف  االأنخفا�س  لتقييم  حتوطًا  اكرث  تعترب  والتي 

للنقدية مقارنًة بطريقة التدفقات النقدية غري املخ�صومة.

4- ملخ�ص الأهم ال�سيا�سات املحا�سبية 

فيما يلي اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية املطبقة يف اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة. 

مت تطبيق هذه ال�صيا�صات ب�صورة منتظمة على جميع ال�صنوات املعرو�صة. 

4-1  اأ�س�ص توحيد القوائم املالية

ال�سركات التابعة

يف  التحكم  على  القدرة  املجموعة  لدى  التي  تلك  هي  التابعة  ال�صركات 

�صيا�صاتها املالية والت�صغيلية للح�صول على منافع اإقت�صادية منها، ومتتلك 

وجود  مراعاة  تتم  الت�صويت.  حقوق  ن�صف  عن  تزيد  فيها  ح�صة  عادة 

اإذا  اأو التحويل لتقييم ما  للتنفيذ  القابلة  وتاأثري حقوق الت�صويت املتوقعة 

كان للمجموعة �صيطرة على من�صاأة ما. يتم توحيد ال�صركات التابعة اإعتبارًا 

من تاريخ اإنتقال ال�صيطرة على ال�صركة التابعة اإىل املجموعة. ويتم التوقف 

عن التوحيد عند زوال تلك ال�صيطرة.

ُت�صتخدم طريقة ال�صراء املحا�صبية عند املحا�صبة عن عمليات �صراء ال�صركات 

التابعة. تقا�س تكلفة ال�صراء بالقيمة العادلة للموجودات امل�صرتاة اأو املطلوبات 

مبا�صرة  املتعلقة  التكاليف  ال�صراء.  بتاريخ  بها  التعهد  اأو  تكبدها  مت  التي 

بال�صراء، عدا تلك املرتبطة باإ�صدار �صندات الدين اأو اأدوات حقوق امللكية التي 

ال�صراء، يتم قيدها كم�صاريف عند تكبدها  ال�صركة ب�صاأن عمليات  تتكبدها 

وتدرج �صمن امل�صاريف العمومية واالإدارية. تقيد الزيادة يف العو�س املحول 

والقيمة العادلة حلقوق االأقلية عن القيمة العادلة ل�صايف املوجودات القابلة 

ال�صركات  �صراء  عن  الناجتة  ال�صهرة  اإظهار  يتم  ك�صهرة.  امل�صرتاه  للتمييز 

التابعة كموجودات غري ملمو�صة يف قائمة املركز املايل  املوحدة. يتم اإختبار 

ال�صهرة �صنويًا للتاأكد من وجود انخفا�س يف قيمتها، وتقيد بالتكلفة بعد خ�صم 

االإطفاء املرتاكم وخ�صائر االإنخفا�س يف القيمة، اإن وجدت.

يتم ا�صتبعاد االإ�صتثمارات واملعامالت واالأر�صدة املتداخلة بني �صركات املجموعة 

املحا�صبية  ال�صيا�صات  اإن  عنها.  الناجتة  املحققة  غري  واخل�صائر  واالأرباح 

لل�صركات التابعة تتما�صى مع ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة للمجموعة.

ال�سركات حتت ال�سيطرة امل�سرتكة

ترتيبات  للمجموعة  يكون  عندما  امل�صرتكة  ال�صيطرة  حتت  ال�صركة  تن�صاأ 

باأن�صطة عادة ما تتم، ولكن لي�س  للقيام  اأكرث  اأو  تعاقدية مع طرف واحد 

بال�صرورة، من خالل من�صاآت تخ�صع لل�صيطرة امل�صرتكة.

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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امل�صرتكة  ال�صيطرة  حتت  ال�صركات  يف  ح�صتها  عن  باملحا�صبة  املجموعة  تقوم 

باإ�صتخدام طريقة حقوق امللكية. يتم احت�صاب ح�صة املجموعة يف ال�صركات حتت 

ال�صيطرة امل�صرتكة على اأ�صا�س القوائم املالية املعدة لهذه ال�صركات وذلك يف موعد 

اأق�صاه ثالثة اأ�صهر من تاريخ قائمة املركز املايل املعدلة لتتما�صى مع ال�صيا�صات 

املحا�صبية للمجموعة، اإن وجدت. يتم حذف املكا�صب املتداخلة عن املعامالت بقدر 

ح�صة املجموعة يف ال�صركة امل�صتثمر فيها. ويتم كذلك اإ�صتبعاد اخل�صائر املتداخلة 

ما مل ينتج عن املعاملة دلياًل على وجود اإنخفا�س يف االأ�صل املحَول.

4-2  حتويل العمالت االأجنبية

ال�صعودي  الريال  اإىل  االأجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  حتويل  يتم 

يجري  كما  املعامالت.  تلك  اإجراء  تاريخ  يف  ال�صائدة  ال�صرف  باأ�صعار 

تاريخ  يف  كما  االأجنبية  بالعمالت  النقدية  واملطلوبات  املوجودات  حتويل 

التاريخ.  ذلك  يف  ال�صائدة  ال�صرف  باأ�صعار  املوحدة  املايل   املركز  قائمة 

يتم قيد االأرباح واخل�صائر الناجتة عن عمليات ال�صداد وحتويل املعامالت 

بالعمالت االأجنبية �صمن قائمة الدخل  املوحدة.

4-3  النقد وما يعادله 

ي�صتمل النقد وما يعادله على النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك وودائع الأجل 

اإىل  للتحويل  وقابلة  ال�صراء  تاريخ  من  اأقل  اأو  اأ�صهر  ثالثة  خالل  ت�صتحق 

مبالغ نقدية معروفة وتخ�صع لتغريات �صئيلة يف القيمة.

يتم ا�صتبعاد النقد املقيد وما يعادله من النقد وما يعادله لغر�س اإعداد قائمة 

التدفقات النقدية املوحدة. يتعلق النقد املقيد والنقد وما يعادله مبا يلي: 

•  النقد املرتاكم يف ح�صاب احتياطي خدمة الدين بالن�صبة للدفعات املقررة 
من القرو�س طويلة االأجل ولفرتة �صتة اأ�صهر قبل تاريخ االإ�صتحقاق وفقًا 

الإتفاقية الت�صهيالت االإئتمانية، و 

للموظفني االإدخار  •  ح�صابات 

4-4  االإ�ستثمارات ق�سرية االأجل

واإ�صتثمارات  البنوك  لدى  اإيداعات  االأجل  ق�صرية  االإ�صتثمارات  ت�صمل 

اأخرى ق�صرية االأجل عالية ال�صيولة والتي ت�صتحق بعد اأكرث من ثالثة اأ�صهر 

ولكن اأقل من �صنة من تاريخ اقتنائها.

4-5  املدينون التجاريون

ناق�صًا  املبيعات  لفاتورة  االأ�صلي  املبلغ  بقيمة  التجاريني  املدينني  قيد  يتم 

خم�ص�س  يجنب  وجد(.  )اإن  حت�صيلها،  يف  امل�صكوك  الديون  خم�ص�س 

اىل عدم  ي�صري  مو�صوعي  دليل  وجود  عند  امل�صكوك يف حت�صيلها  للديون 

الفرتات  خالل  امل�صتحقة  املبالغ  جميع  حت�صيل  على  املجموعة  مقدرة 

االأ�صلية للذمم املدينة. يتم قيد هذه املخ�ص�صات يف قائمة الدخل املوحدة 

وتظهر حتت بند »امل�صاريف العمومية واالإدارية«. 

عندما تكون الذمم املدينة التجارية غري قابلة للتح�صيل، يتم �صطبها من  خم�ص�س 

الديون امل�صكوك يف حت�صيلها. تقيد املبالغ امل�صرتدة الحقًا من املبالغ التي �صبق 

�صطبها اىل ح�صاب »امل�صاريف العمومية واالإدارية« يف قائمة الدخل املوحدة.

4-6  املخزون

املنتجات تامة ال�سنع

يتم قيا�س املنتجات تامة ال�صنع على اأ�صا�س تكلفة وحدة االإنتاج اأو �صايف 

القيمة املمكن حتقيقها، اأيهما اأقل. يتم حتديد تكلفة وحدة االنتاج بق�صمة 

اإجمايل تكلفة االإنتاج على خمرجات االإنتاج القابلة للبيع.

تت�صمن تكلفة االإنتاج ما يلي:

مبا�صرة  تتعلق  والتي  املقاولني  وم�صاريف  واملواد  العمالة  •  تكلفة 
با�صتخراج ومعاجلة اخلام.

واملعدات  واالآالت  املمتلكات  واإيجار  التعدين  ممتلكات  •  ا�صتهالك 
لتنقية  تكاليف  اأي  واإطفاء  اخلام  ومعاجلة  ا�صتخراج  يف  امل�صتخدمة 

ال�صوائب املوؤجلة

املبا�صرة. غري  االإنتاج  •  م�صروفات 
تكاليف  على  امل�صاحبة  املنتجات  بيع  من  الناجتة  االإيرادات  •  حتمل 

االإنتاج. 

يتم تقييم املنتجات امل�صاحبة على اأ�صا�س �صايف القيمة املمكن حتقيقها، 

املالية  القوائم  اإعداد  بتاريخ  لل�صلع  الفوري  ال�صعر  اىل  بالرجوع  وذلك 

املوحدة.

االأعمال حتت التنفيذ

حتدد تكلفة االأعمال حتت التنفيذ با�صتخدام طريقة تكلفة وحدة االإنتاج 

للفرتة على اأ�صا�س ن�صبة االإجناز يف املرحلة املعنية، وت�صمل:

•  تكلفة العمالة واملواد وم�صاريف املقاولني والتي تتعلق مبا�صرة با�صتخراج 
ومعاجلة اخلام.

واملعدات  واالآالت  املمتلكات  واإيجار  التعدين  ممتلكات  •  ا�صتهالك 
تنقية  تكاليف  اأي  واإطفاء  اخلام  ومعاجلة  ا�صتخراج  يف  امل�صتخدمة 

املوجودات املوؤجلة.

االإنتاج غري املبا�صرة. •  م�صروفات 

اخلام املرتاكم

اخلام املرتاكم هو اخلام الذي مت ا�صتخراجه ويكون جاهزًا ملراحل اأخرى 

هذا  قابلية  عدم  من  كبرية  بدرجة  التاأكد  عدم  حالة  ويف  املعاجلة.  من 

اخلام للمعاجلة امل�صتقبلية يتم حتميل تكلفته على امل�صاريف عند تكبدها. 

يف حالة اأن اخلام قابل ملراحل اأخرى من املعاجلة وميكن التوقع من ذلك 

يتم  اإقت�صاديًا،  جمدي  وكونه  الرتكيز  درجة  جتاوزه  ب�صبب  موؤكد  ب�صكل 

اأقل  اأيهما  اأو �صايف القيمة املمكن حتقيقها،  تقييمه ب�صايف تكلفة االإنتاج 

ويتم تقييم كميات ودرجات اخلام املرتاكم واالأعمال حتت التنفيذ ب�صكل 

اأ�صا�صي عن طريق درا�صة وحتليل املعادن.

قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة واملواد اخلام 

يتم تقييم قطع الغيار واملواد امل�صتهلكة واملواد اخلام على اأ�صا�س املتو�صط 

املرجح ناق�صًا خم�ص�س املواد املتقادمة وبطيئة احلركة.

ميثل �صايف القيمة املمكن حتقيقها �صعر البيع املقدر خالل دورة االأعمال 

العادية ناق�صًا تكاليف االإكمال وم�صاريف البيع.
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4-7  املوجودات واملطلوبات املالية

املوحدة  املايل  املركز  قائمة  الظاهرة يف  املالية  واملطلوبات  املوجودات  تت�صمن 

املدينة  والذمم  االأجل  ق�صرية  واال�صتثمارات  يعادله  وما  النقد  رئي�صي  ب�صكل 

التجارية واالأخرى ومطلوبات امل�صاريع و االأخرى وامل�صاريف امل�صتحقة والقرو�س.

يف  بال�صايف  اإظهارها  ويتم  املالية،  واملطلوبات  املوجودات  مقا�صة  تتم 

القوائم املالية املوحدة عندما يكون لدى املجموعة حق نظامي ملزم الإجراء 

اأو  ال�صايف  اأ�صا�س  على  املبالغ  لت�صوية  النية  لديها  يكون  وعندما  املقا�صة 

ت�صوية املوجودات واملطلوبات يف اآن واحد.

4-8  املمتلكات واالآالت واملعدات

تظهر املمتلكات واالآالت واملعدات بالتكلفة بعد خ�صم اال�صتهالك املرتاكم. ال 

يتم اإ�صتهالك االأرا�صي. يتم حتميل اال�صتهالك على قائمة الدخل املوحدة على 

لبع�س موجودات  االإنتاج  اأ�صا�س وحدة  اأو على  الثابت  الق�صط  اأ�صا�س طريقة 

ناق�صًا  املعنية  املوجودات  تكاليف  لتوزيع  وذلك  املعاجلة  وم�صانع  املناجم 

القيمة التقديرية املتبقية لها على مدى االأعمار االإنتاجية املقدرة التالية:

عدد ال�سنوات

9 – 40• مباين

5 – 40• معدات ثقيلة

5 – 10• اأجهزة ات�صال ومعدات الور�س

5• خمتربات ومعدات �صالمة

4 - 50• اأعمال مدنية

4 – 20• م�صانع ثابتة ومرافق تر�صيح اخلام

4 – 20• معدات اأخرى

4 – 10• معدات مكتبية

4 – 10• اأثاث وتركيبات

4 - 5• اأجهزة احلا�صب االآيل 

4• �صيارات

على مدى عمراملنجم• موجودات املناجم

ل م�صاريف ال�صيانة واالإ�صالحات االإعتيادية والتي ال تزيد جوهريًا من العمر  حُتمَّ

االإنتاجي لالأ�صل، على قائمة الدخل  املوحدة عند تكبدها، بينما تتم ر�صملة التجديدات 

والتح�صينات الهامة، اإن وجدت. ويتم االإ�صتغناء عن املوجودات التي مت ا�صتبدالها. 

القيمة  مع  املتح�صالت  مبقارنة  وذلك  االإ�صتبعاد  وخ�صائر  مكا�صب  حتّدد 

الدفرتية وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم ر�صملة تكاليف التمويل املتعلقة باملوجودات املوؤهلة كجزء من تكلفة تلك 

املوجودات املوؤهلة حتى بدء االإنتاج التجاري.

4-9  االأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ

تقّيد املوجودات التي ما زالت يف مرحلة االإن�صاء على ح�صاب اأعمال راأ�صمالية 

الفئة  اإىل  االأ�صل  بناء  ا�صتكمال  عند  االإن�صاء  تكلفة  وحتّول  التنفيذ  حتت 

واالآالت  املمتلكات  تكلفة  تت�صمن  واملعدات.  واالآالت  املمتلكات  من  املالئمة 

ليكون  االأ�صل  واأية تكاليف مبا�صرة �صرورية الإعداد  ال�صراء  تكلفة  واملعدات 

يف حالة الت�صغيل وجاهز للغر�س الذي اأن�صئ من اأجله. تتم ر�صملة التكاليف 

منتج  اأي  بيع  متح�صالت  خ�صم  بعد  للم�صنع  التجريبي  بالت�صغيل  املتعلقة 

خالل فرتة الت�صغيل التجريبي. االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ ال ت�صتهلك.

4-10  موجودات االإ�ستك�ساف والتقييم

عن  االأويل  البحث  يف  املتكبدة  امل�صاريف  هي  االإ�صتك�صاف  م�صاريف  اإن 

اإحتياطي املعادن املجدية اإقت�صاديًا اأو يف عملية احل�صول على مزيد من 

املعلومات حول اإحتياطيات املعادن املوجودة. ت�صمل م�صاريف االإ�صتك�صاف 

يف االأ�صا�س على امل�صاريف املتعلقة بالتايل:

االإ�صتك�صاف يف املناطق؛ حقوق  على  •  اال�صتحواذ 
واجليوفيزيائية واجليوكيميائية  واجليولوجية  الطبوغرافية  •  الدرا�صات 

واالإ�صتك�صاف •  احلفر 
•  حفر اخلنادق

اخلام  عينات  •  اإختبار 
االأقت�صادية  واجلدوى  الفنية  اجلدوى  بتقييم  املرتبطة  •  االأن�صطة 

ال�صتخراج املوارد التعدينية.

الفنية  اجلدوى  ملعرفة  املتكبدة  التكاليف  تلك  هي  التقييم  م�صاريف  اإن 

واالإقت�صادية من اإحتياطيات املعادن املحدده من خالل اأن�صطة االإ�صتك�صاف 

اأو االإ�صتحواذ. ت�صتمل تلك امل�صاريف على تكاليف:

•  حتديد حجم ودرجة اإحتياطيات املعادن من خالل احلفر للح�صول على 
العينات الالزمة، وعمليات حفر اخلنادق واأخذ العينات من منطقة خام 

مت ت�صنيفها على اأنها اإما م�صادر معدنية اأو احتياطي موؤكد وحمتمل؛

معاجلتها وطرق  املعادن  ال�صتخراج  املثلى  االأ�صاليب  •  حتديد 
التحتية  البنية  ومتطلبات  والنقل  باالإ�صتق�صاء،  اخلا�صة  •  الدرا�صات 

املتعلقة بكل من االنتاج وال�صحن؛

املختلفة االأن�صطة  •  تراخي�س 
•  التقييم االقت�صادي لتحديد ما اإذا كان تطوير املواد املعدنية جمديًا من الناحية 

االإقت�صادية، وي�صمل ذلك النطاق ودرا�صات اجلدوى االأولية والنهائية.

تقيد جميع تكاليف االإ�صتك�صاف والتقييم كم�صاريف حتى يتم االإ�صتنتاج 

باأنه من املرجح اأن تتحقق عنها منافع اقت�صادية م�صتقبلية من عدمها، اأي 

)حمتملة(. تعتمد املعلومات امل�صتخدمة ملعرفة هذا االإ�صتنتاج على م�صتوى 

ر�صملة  يتم  املوجود.  اخلام  يف  الثقة  درجة  اىل  باالإ�صافة  االإ�صتك�صاف 

م�صاريف االإ�صتك�صاف والتقييم اذا ما تبني لالإدارة باأنه �صيتم احل�صول 

على منافع اقت�صادية م�صتقبلية حمتملة نتيجة لتلك امل�صاريف.

االإحتياطيات  بتو�صعة  املتعلقة  والتقييم  االإ�صتك�صاف  م�صاريف  ر�صملة  يتم 

املعدنية والتي يتم تعدينها او تطويرها ، مبا يف ذلك م�صاريف تعريف وحتديد 

املعادن املوجودة يف تلك االإحتياطيات املعدنية، كتكاليف تطوير مناجم وذلك 

بعد اإكتمال التاأكد من الدرا�صات االقت�صادية والتقييم معادلة لدرا�صة اجلدوى.

كافة م�صاريف االإ�صتك�صاف والتقييم املتكبدة بعدما يتبني باأنه من املحتمل اأن 

ينتج عنها منافع اإقت�صادية يتم ر�صملتها كموجودات ا�صتك�صاف وتقييم حلني 

معرفة اجلدوى الفنية واالإقت�صادية الإ�صتخراج املوارد املعدنية. وحال معرفة 

اإختبار  يتم  ال،  اأم  اإقت�صادية  منافع  عنها  �صينتج  اأي  االإقت�صادية،  اجلدوى 

اإثبات خ�صارة االإنخفا�س.  للتاأكد من وجود انخفا�س يف قيمته ويتم  االأ�صل 

واجلدوى  التعدين  رخ�صة  وا�صتالم  النهائية  الفنية  اجلدوى  على  وبناًء 

االأقت�صادية، فاإنه اذا ما تبني باأن املنافع االإقت�صادية �صتتحقق، وان االإدارة 

االإ�صتك�صاف  موجودات  ت�صنيف  يعاد  عندئٍذ  املنجم،  وتنفيذ  تطوير  تعتزم 

والتقييم كاأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ.وت�صنف التدفقات النقدية املتعلقة 

قائمة  يف  اإ�صتثمارية  كن�صاطات  املر�صملة  والتقييم  االإ�صتك�صاف  مب�صاريف 

التدفقات النقدية املوحدة. وفور الو�صول اىل مرحلة االإنتاج التجاري، يعاد 

ت�صنيف االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ كممتلكات واآالت ومعدات.   

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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يف  انخفا�س  وجود  من  للتاأكد  والتقييم  االإ�صتك�صاف  موجودات  تقييم  يتم 

قيمة االأ�صل عندما ت�صري االأحداث والظروف اىل اأن القيمة الدفرتية الأ�صل 

ت�صري  وعندما  لالإ�صرتداد.  القابلة  القيمة  تتجاوز  قد  والتقييم  االإ�صتك�صاف 

تقوم  لالإ�صرتداد  القابلة  القيمة  عن  الدفرتية  القيمة  زيادة  اىل  الظروف 

ال�صركة بقيا�س وعر�س واالإف�صاح عن خ�صارة االإنخفا�س الناجتة عن ذلك.  

اأو اأكرث  ولغر�س موجودات االإ�صتك�صاف والتقييم  فقط، يتم اإعتبار واحد 

من احلقائق والظروف التالية لتحديد اإذا ما كان هناك اإنخفا�س يف قيمة 

موجودات االإ�صتك�صاف والتقييم. ي�صتمل ذلك على ما يلي:

•  الفرتة التي يحق لل�صركة االإ�صتك�صاف اأثنائها يف منطقة حمددة قد انتهت 
خالل الفرتة اأو اأنها �صتنتهي يف امل�صتقبل القريب ولي�س من املتوقع جتديدها.

يف  املعدنية  للموارد  والتقييم  االإ�صتك�صاف  من  املزيد  على  •  ال�صرف 
منطقة حمددة مل يتم و�صع ميزانية ومل يتم التخطيط لها.

مل  املحددة  املنطقة  يف  املعدنية  للموارد  وتقييم  ا�صتك�صاف  •  عمليات 
واأن  املعادن  من  اإقت�صادية   منافع  ذات  كميات  اأي  اإكت�صاف  اىل  توؤدي 

ال�صركة قررت اإيقاف االأن�صطة يف تلك املنطقة.

تلك  تطوير  امكانية  من  بالرغم  انه  اىل  ت�صري  كافية  معلومات  •  وجود 
املنطقة،  فان القيمة الدفرتية ملوجودات االإ�صتك�صاف والتقييم لن يتم 

ا�صرتداد بالكامل من خالل عملية التطوير اأو من خالل البيع.

اأ�صول موجودات  اأ�صل من  اإنخفا�س يف قيمة  عند حتديد احتمالية وجود 

يف  االإنخفا�س  اإختبار  باإجراء  تقوم  ال�صركة  فاإن  والتقييم،  االإ�صتك�صاف 

االإ�صتك�صاف  موجودات  قيمة  االإنخفا�س يف  قيد  وعك�س  االأ�صل  هذا  قيمة 

والتقييم كما هو حمدد يف االإي�صاح 13-4.

4-11  ن�سبة تنقية ال�سوائب وتكاليف تنقية ال�سوائب املوؤجلة.

تقوم املجموعة اأي�صًا بتاأجيل تكاليف �صوائب التعدين وتقدير ن�صبة متو�صط 

ال�صوائب اإىل اإجمايل كميات اخلام املوجودة يف املناجم بناًء على ت�صميم 

منطقة التعدين النهائية. ويتم ا�صتخدام هذه الن�صبة كمعدل حل�صاب التكلفة 

ال�صنوية ل�صوائب التعدين التي �صتقيد كم�صروف على النحو التايل:

متو�صط ن�صبة ال�صوائب اإىل اخلام امل�صتخرج * كمية اخلام امل�صتخرج 

 * متو�صط التكلفة من اجمايل طن اخلام امل�صتخرج

يف الفرتات التي تكون فيها التكلفة الفعلية لل�صوائب اأعلى من التكاليف املقيدة 

للفرتة  الفرق  اإطفاء  تاأجيل  يتم  فاإنه   ، املعادلة  هذه  على  بناًء  كم�صروف 

قيدها  الواجب  التكاليف  اأقل من  الفعلية  التكاليف  فيها  تكون  التي  امل�صتقبلية 

كم�صروف.

4-12  املوجودات غري امللمو�سة

املرتاكم  االإطفاء  ناق�صا  بالتكلفة  امللمو�صة  غري  املوجودات  قيا�س  يتم 

وخ�صائر االإنخفا�س املرتاكم يف القيمة، ح�صب مقت�صى احلال. يتم ر�صملة 

املوجودات غري امللمو�صة امل�صرتاه كجزء من عملية جتميع االأعمال حيث تلك 

املوجودات قابلة للف�صل اأو تن�صاأ عن حقوق تعاقدية اأو قانونية وميكن قيا�س 

ال�صهرة  اختبار  يتم  االأويل.  االإثبات  عند  به  موثوق  ب�صكل  العادلة  قيمتها 

التي  امللمو�صة  غري  املوجودات  وتلك  االأعمال  جتميع  عمليات  عن  النا�صئة 

لها عمر لي�س حمدد �صنويًا للتاأكد من وجود انخفا�س يف القيمة. يتم اإطفاء 

املوجودات غري امللمو�صة على مدى اأعمارها االإنتاجية/ النظامية املتوقعة 

والقيم  االإطفاء  طرق  مراجعة  يتم  الثابت.  الق�صط  طريقة  با�صتخدام 

املتبقية واالأعمار االإنتاجية املتوقعة �صنويًا على االأقل.

 يتم ر�صملة تكاليف ما قبل الت�صغيل والنفقات املوؤجلة التي لها منافع اقت�صادية 

م�صتقبلية كموجودات غري ملمو�صة وتطفاأ عند اكتمالها على مدى �صبع �صنوات. 

4-13  االنخفا�ص يف قيمة املوجودات

تقوم املجموعة بتاريخ كل فرتة مالية بتقييم موجوداتها للتاأكد من وجود 

اإنخفا�س يف قيمتها وذلك عندما ت�صري االأحداث اأو التغريات يف الظروف 

اإىل اأن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لالإ�صرتداد. يتم اإثبات خ�صارة 

لالأ�صل  الدفرتية  القيمة  يف  الزيادة  متثل  والتي  القيمة،  يف  االإنخفا�س 

البيع  تكاليف  ناق�صًا  العادلة  القيمة  وهي  لالإ�صرتداد  القابلة  القيمة  عن 

خ�صم  يتم  احلالية،  القيمة  تقدير  عند  اأعلى.  ايهما  احلالية،  القيمة  اأو 

احلالية  قيمتها  �صايف  اإىل  التقديرية  امل�صتقبلية  النقدية  التدفقات 

ال�صوق  تقديرات  يعك�س  الذي  ال�صرائب  قبل  ما  خ�صم  معدل  با�صتخدام 

يتم  مل  والتي  لالأ�صل  املالزمة  واملخاطر  للنقود  الزمنية  للقيمة  احلالية 

ب�صاأنها تعديل تقديرات التدفقات النقدية امل�صتقبلية.

يتم بتاريخ كل فرتة مالية مراجعة املوجودات والتي �صبق اأن حدث اإنخفا�س يف 

قيمتها بغر�س احتمال عك�س ذلك االإنخفا�س. وعندما يتم التاأكد باأن الظروف 

التي اأدت اىل وجود االإنخفا�س قد اإنتفت، يتم عك�س قيد خ�صارة االإنخفا�س يف 

القيمة )فيما عدا ال�صهرة( ويقيد عك�س قيد خ�صارة االإنخفا�س فورًا كاإيرادات 

يف قائمة الدخل املوحدة خالل ال�صنة التي يتم فيها عك�س القيد.

4-14  مطلوبات امل�ساريع االأخرى وامل�ساريف امل�ستحقة

يتم اإثبات املطلوبات املتعلقة بتكاليف العقود للم�صاريع الراأ�صمالية مبا يف 

ذلك الذمم التجارية الدائنة كمبالغ �صيتم دفعها مقابل ب�صائع وخدمات 

م�صتلمة. ميثل املبلغ املثبت القيمة احلالية لاللتزامات امل�صتقبلية ما مل تكن 

م�صتحقة يف اأقل من �صنة واحدة.

يتم اإثبات االإلتزامات املتعلقة بالذمم الدائنة االأخرى كمبالغ �صيتم دفعها 

مقابل ب�صائع وخدمات م�صتلمة.

4-15  الزكاة و�سريبة الدخل و�سريبة االإ�ستقطاع

)»امل�صلحة«(.  والدخل  الزكاة  م�صلحة  الأنظمة  وفقًا  للزكاة  ال�صركة  تخ�صع 

الدخل   قائمة  على  التابعة  وال�صركات  بال�صركة  املتعلق  الزكاة  يحمل خم�ص�س 

عند  وجدت،  اإن  النهائية،  الربوط  مبوجب  الفروقات  ت�صجيل  يتم  املوحدة. 

حتديدها. يخ�صع امل�صاهمون االأجانب يف ال�صركات التابعة ل�صريبة الدخل والتي 

يتم اإدراجها �صمن ح�صة حقوق امللكية غري امل�صيطرة يف قائمة الدخل  املوحدة. 

تقوم املجموعة با�صتقطاع �صرائب على معامالت حمددة مع اأطراف غري مقيمة 

يف اململكة العربية ال�صعودية وذلك وفقًا لنظام �صريبة الدخل ال�صعودي.

4-16 ر�سوم االمتياز

يتوجب على املجموعة، اإعتبارًا من العام 2005 ف�صاعدًا، وفقًا للمادة رقم 

71 من نظام اال�صتثمار التعديني ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم 47/م بتاريخ 

2004(، دفع ر�صوم امتياز حلكومة  4 اكتوبر  1425هـ )املوافق  20 �صعبان 

مبوجب  ال�صنوي  الدخل  �صايف  من   ٪25 بواقع  ال�صعودية  العربية  اململكة 

ترخي�س التعدين اأو ما يعادل �صريبة الدخل املقّدرة، اأيهما اأقل.

 ويتم خ�صم الزكاة امل�صتحقة من اإجمايل ر�صوم االمتياز ويتم اإظهار �صايف مبلغ 

ر�صوم االإمتياز كجزء من تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة )اإي�صاح 35(.
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4-17  املخ�س�سات

يتم اإثبات املخ�ص�صات عندما يكون لدى املجموعة:

�صابق حدث  عن  ناجت  متوقع  اأو  حايل  قانوين  •  التزام 
يف  االإلتزام  لت�صوية  االإقت�صادية  املوارد  اإ�صتخدام  ي�صتوجب  •  اإحتمال 

امل�صتقبل

املبلغ ب�صكل يعتمد عليه. تقدير  •  اإمكانية 

4-18  مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

وفقًا  املوظفني  لكافة  مقطوع  كمبلغ  الدفع  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  ت�صتحق 

ل�صروط نظام العمل االن  يف اململكة العربية ال�صعودية عند اإنتهاء خدماتهم 

وفقًا لعقود عملهم. يتم اإحت�صاب مبلغ االإلتزام على اأ�صا�س القيمة احلالية 

للمزايا التي ي�صتحقها املوظف عند تركه للعمل كما يف تاريخ قائمة املركز 

املايل  املوحدة. يتم دفع املبالغ امل�صتحقة عند انتهاء خدمات املوظفني على 

اأ�صا�س رواتبهم وبدالتهم االأخرية وعدد �صنوات خدماتهم املرتاكمة وفقًا ملا 

تن�س عليه االأنظمة ال�صعودية.

4-19 برنامج االإدخار للموظفني

مت ت�صميم برنامج االإدخار وفقًا للمادة رقم 145 من نظام العمل واملادة 

بتاريخ   424 بالقرار رقم  واملعتمدة  لل�صركة  الداخلية  اللوائح  76 من  رقم 

معايل  من  ال�صادر   )1999 يوليو   19 )املوافق  1420هـ  الثاين  ربيع   6

وزير العمل وال�صوؤون االجتماعية، وقد مت تطبيق برنامج االدخار لت�صجيع 

مدخراتهم  وا�صتثمار  التوفري  على  املجموعة  يف  ال�صعوديني  املوظفني 

جانب  اىل  م�صتقبلهم  لتاأمني  للموظفني  املخ�ص�س  االإدخار  برنامج  يف 

حتفيزهم على موا�صلة العمل لدى املجموعة.

تعد  كما  ال�صعوديني  املوظفني  على  االإدخار  برنامج  يف  امل�صاهمة  تقت�صر 

برنامج  يف  امل�صارك  املوظف  ي�صاهم  اختيارية.  الربنامج  يف  امل�صاهمة 

االإدخار بدفع م�صاهمة �صهرية مبقدار 1٪ اإىل 15٪ كحد اأق�صى من الراتب 

االأ�صا�صي ال�صهري للموظف وبحد اأدنى مبلغ 300 ريال �صعودي يف ال�صهر.

 ت�صاهم املجموعة بدفع ن�صبة ثابتة قدرها 10٪ لل�صنة االأوىل من م�صاهمة 

ت�صل  حتى  ال�صنة  يف   ٪10 مبقدار  الن�صبة  هذه  وتزداد  ال�صهرية  املوظف 

وم�صاهمة  املوظف  م�صاهمة  اإيداع  يتم  العا�صرة.  لل�صنة   ٪100 ن�صبته  ما 

م�صاهمة  اإثبات  يتم  للموظف.  املخ�ص�س  االإدخار  ح�صاب  يف  املجموعة 

املجموعة كم�صروف وحتمل �صهريًا على قائمة الدخل  املوحدة. م�صاهمة 

املجموعة ت�صتحق الدفع للموظف عند ا�صتقالته اأو انتهاء خدماته.

4-20  خم�س�ص ردم واإغالق واإعادة تاأهيل املناجم

باملجموعة  اخلا�صة  التعدينية  واملعاجلة  واال�صتخراج  التنقيب  اأعمال  عن  تن�صاأ 

التزامات تتعلق بردم واإغالق واإعادة تاأهيل املناجم وي�صتمل ذلك على نزع وتفكيك 

ومعاجلة والتخل�س من النفايات املتبقية واإعادة ت�صوية املوقع واالأر�س. تخ�صع هذه 

االإعمال والتكاليف امل�صاحبة لها ملتطلبات االأنظمة والقوانني احلالية ذات العالقة.

تاأهيل املناجم  يجَنب خم�ص�س لتكاليف كل برنامج ردم واإغالق واإعادة 

عند بدء اأعمال التعدين. وعند زيادة الن�صاطات التعدينية على مدى العمر 

الت�صغيلي، يتم زيادة مبلغ املخ�ص�س. 

املناجم  تاأهيل  واإعادة  واالإغالق  الردم  ملخ�ص�س  املقدرة  التكاليف  ت�صتمل 

وعند  املنجم  عمر  مدى  على  تدريجيًا  حدوثها  املتوقع  االأعمال  جميع  على 

اإغالق املنجم وذلك فيما يتعلق بالن�صاطات التعدينية بتاريخ اإعداد القوائم 

املالية االأولية االأولية املوحدة. يتم االعرتاف بالتكاليف الناجتة عن الظروف 

غري املتوقعة كالتلوث الناجت من التخل�س غري املخطط له كم�صروف والتزام 

توقيت  ويعتمد  عليه  يعتمد  ب�صكل  تقديرها  واإمكانية  حدوثها  احتمال  عند 

التكاليف الفعلية للردم واالإغالق واإعادة التاأهيل على عدة عوامل: 

للمنجم االفرتا�صي  •  العمر 
التكنولوجيا جمال  يف  •  التطورات 

الت�صغيل رخ�صة  •  �صروط 
يعمل بها املنجم التي  •  البيئة 

االقت�صادية اال�صتدامة  يف  •  التغريات 
املناجم  موجودات  من  كجزء  بالكامل  املقدرة  التكاليف  هذه  ر�صملة  يتم 

�صمن املمتلكات واالآالت واملعدات، وتطفاأ بطريقة الق�صط الثابت على مدى 

العمر املتوقع للمنجم.

واإعادة  واالإغالق  الردم  وتوقيت  املقدرة  التكاليف  على  التعديالت  اإن   

التاأهيل امل�صتقبلية والتدفق النقدي املطلوب لها هو من االأمور االعتيادية 

اخلا�صعة للحكم وللتقديرات اجلوهرية. تتلخ�س العوامل التي توؤثر على 

هذه التغريات يف االآتي: 

الت�صغيلي والعمر  واملوارد  اخلامات  اإحتياطي  تقدير  •  حتديث 
•  التطور يف التقنية

البيئة ادارة  وا�صرتاتيجيات  والقوانني  االأنظمة  •  متطلبات 
•  التغريات يف اأ�ص�س التقديرات وتكاليف االإعمال املقدرة مبا فيها تاأثريات 

الت�صخم والتغريات يف اال�صتدامة االقت�صادية

4-21  االإيجارات

ت�صنف االإيجارات كعقد اإيجار راأ�صمايل اذا ترتب على عقد االيجار  حتويل 

جوهري للمنافع واملخاطر امل�صاحبة للملكية اإىل امل�صتاأجر. ت�صنف جميع 

االإيجارات االأخرى كعقود اإيجار ت�صغيلية. 

كموجودات  راأ�صمايل  اإيجار  عقد  مبوجب  املقتناة  املوجودات  اإثبات  يتم 

للمجموعة بالقيمة احلالية للحد االأدنى لدفعات االإيجار اأو القيمة ال�صوقية 

العادلة لالأ�صل يف تاريخ ن�صاأة االإيجار، اأيهما اأقل. يح�صب االإ�صتهالك على 

مدى االأعمار االإنتاجية املقدرة لالأ�صل.

اإن تكاليف التمويل، والتي متثل الفرق بني اإجمايل التزامات عقود االإيجار 

العادلة  ال�صوقية  القيمة  اأو  االإيجار  لدفعات  االأدنى  للحد  احلالية  والقيمة 

الدخل   قائمة  على  حتميلها  يتم  اأقل،  اأيهما  االإيجار،  ن�صاأة  عند  لالأ�صل 

املوحدة على مدى فرتة االإيجار للو�صول اىل معدل عائد ثابت على الر�صيد 

املتبقي لالإلتزام لكل فرتة حما�صبية.

يتم حتميل االإيجارات امل�صتحقة الدفع مبوجب عقود االإيجارات الت�صغيلية 

الثابت على  الق�صط  باإ�صتخدام طريقة  على قائمة الدخل  املوحدة وذلك 

مدى فرتة عقود االإيجار الت�صغيلية.

4-22  القرو�ص

يتم اإثبات القرو�س بقيمة املبالغ امل�صتلمة بعد ح�صم تكاليف املعامالت املتكبدة، 

اإن وجدت. وبعد االإثبات االأويل لها، تقيد القرو�س طويلة االأجل بالتكلفة املطفاأة 

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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با�صتخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم ر�صملة تكاليف التمويل املتعلقة مبا�صرة 

هذه  تكاليف  من  كجزء  وذلك  املوؤهلة  املوجودات  اإنتاج  اأو  ان�صاء  اأو  باقتناء 

املوجودات. يتم حتميل تكاليف القرو�س االأخرى على قائمة الدخل  املوحدة.

4-23  اإثبات االإيرادات

يتم اإثبات االإيرادات عند اإ�صتيفاء كافة ال�صروط التالية:

اإىل  الب�صاعة  مللكية  امل�صاحبة  واملخاطر  للمنافع  جوهري  حتويل    •
امل�صرتي.

بعالقة اإدارية م�صتمرة اإىل احلد املرتبط عادة  ال�صركة  اإحتفاظ  •  عدم 
بوجود امللكية اأو االإبقاء على ال�صيطرة الفعالة على املنتجات املباعة

االإيرادات ب�صورة موثوقة مبلغ  قيا�س  •  اإمكانية 
اإىل املجموعة البيع  بعملية  املتعلقة  االقت�صادية  املنافع  تدفق  •  احتمالية 

البيع ميكن قيا�صها  عملية  يف  تكبدها  متوقع  التى  اأو  املتكبدة  •  التكاليف 
ب�صكل موثوق به

واأ�صتبعاد  والتخفي�صات  اخل�صومات  تنزيل  بعد  االإيرادات  اإظهار  يتم 

عمليات البيع داخل املجموعة

عادة ما تخ�صع اإيرادات املبيعات اإىل تعديالت عند مراجعة املنتجات من 

قبل العميل او مرحلة ما بعد ا�صتكمال املراجعة. ويف هذه احلاالت، تقيد 

ال�صوق  �صعر  با�صتخدام  موؤقت  اأ�صا�س  على  البداية  يف  املبيعات  اإيرادات 

احلايل وتعدل االإيرادات ب�صعر ال�صوق النهائي عند حتديده.

 تقيد اإيرادات بيع املنتجات امل�صاحبة على تكلفة االإنتاج. 

ملبداأ  وفقًا  وتقيد  البنكية،  الودائع  اإيرادات  من  االإ�صتثمار  اإيرادات  تتكون 

االإ�صتحقاق.

4-24  م�ساريف البيع والت�سويق والدعم 

البيع والت�صويق والدعم على جميع تكاليف بيع وت�صويق  ت�صتمل م�صاريف 

الت�صويقية  والر�صوم  االإعالن  م�صاريف  وت�صمل  املجموعة  منتجات 

بني  التوزيع  يتم  باملبيعات.  ال�صلة  ذات  االأخرى  املبا�صرة  غري  والتكاليف 

وتكلفة  واالإدارية  العمومية  وامل�صاريف  والدعم  والت�صويق  البيع  م�صاريف 

املبيعات، عند ال�صرورة، وفق اأ�ص�س ثابتة.

4-25  امل�ساريف العمومية واالإدارية 

ت�صتمل امل�صاريف العمومية واالدارية على التكاليف املبا�صرة وغري املبا�صرة والتي 

ال تعترب ب�صكل خا�س جزءًا من تكلفة املبيعات وفقا ملا تطلبه معايري املحا�صبة 

املتعارف عليها. يتم التوزيع بني م�صاريف البيع والت�صويق والدعم وامل�صاريف 

العمومية  و االإدارية  و تكلفة  املبيعات،  عند  ال�صرورة،  وفق اأ�ص�س ثابتة.

5- التقديرات واالإفرتا�سات واالأحكام املحا�سبية الهامة 

املتعارف  املحا�صبية  للمعايري  وفقًا  املوحدة،  املالية  القوائم  اإعداد  يتطلب 

اإ�صتخدام  املجموعة  اإدارة  من  ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  عليها 

تقديرات وافرتا�صات توؤثر على املبالغ املعرو�صة يف القوائم املالية املوحدة 

واالإي�صاحات املرفقة بها.

اخلربة  على  بناًء  وذلك  م�صتمر  ب�صكل  واالإفرتا�صات  التقديرات  تقييم  يتم 

ال�صابقة وعوامل اأخرى تت�صمن توقعات باأحداث م�صتقبلية والتي تعترب منا�صبة 

بامل�صتقبل.  متعلقة  وافرتا�صات  تقديرات  باإجراء  املجموعة  تقوم  للظروف. 

ونادرًا ما تعادل نتائج التقديرات املحا�صبية النتائج الفعلية ذات ال�صلة.

5-1 االأحكام الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية 

التقديرات  ا�صتخدام  االإدارة  من  تتطلب  التي  البنود  اأهم  يلي  فيما 

واالفرتا�صات واالأحكام املحا�صبية الهامة:

االقت�صادية امل�صتفاد منها  للممتلكات واالآالت واملعدات •  االأعمار 
االإنخفا�س يف القيمة قيد  وعك�س  املوجودات  قيمة  يف  •  االإنخفا�س 

الدخل و�صرائب  •  الزكاة 

االأعمار االقت�سادية امل�ستفاد منها للممتلكات واالآالت واملعدات

كممتلكات  وامل�صنفة  باملجموعة  اخلا�صة  التعدين  موجودات  اإطفاء  يتم 

واآالت ومعدات بطريقة الق�صط الثابت على اأعمارها االنتاجية االفرتا�صية 

االنتاجي  العمر  حتديد  وعند  اأقل.  اأيهما  للمنجم،  االإقت�صادي  العمر  اأو 

للمنجم، فاإن االفرتا�صات ال�صحيحة التي متت يف وقت التقدير قد تتغري 

عند توفر معلومات جديدة.

تتمثل العوامل التي قد توؤثر يف تقدير العمر االنتاجي للمنجم فيما يلي:

املوؤكدة واملحتملة اخلام  احتياطيات  يف  •  التغريات 
والتي تختلف جوهريًا من وقت الآخر املعدنية  اإحتياطيات اخلام  •  درجة 
•  الفروقات بني اأ�صعار ال�صلع احلقيقية واأ�صعارها املتوقعة امل�صتخدمه يف 

تقدير وت�صنيف احتياطيات اخلام

مواقع التعدين يف  متوقعة  غري  ت�صغيلية  •  عوامل 
التعدين  وم�صاريف  والت�صغيلية  الراأ�صمالية  امل�صاريف  يف  تغريات  •  اأية 
واملعاجلة واعادة تاأهيل مواقع التعدين ومعدالت اخل�صم قد توؤثر �صلبًا 

على اجلدوى االقت�صادية الحتياطيات اخلام.

•  اإن اأّيًا من هذه التغريات ميكن اأن يوؤثر على االإ�صتهالك املحتمل ملوجودات 
االإنتاجية  االأعمار  مبراجعة  االإدارة  تقوم  الدفرتية.  وقيمها  املناجم 

هذه  وتتم  دورية  ب�صورة  التعدينية  غري  واملعدات  واالآالت  للممتلكات 

التي  املقدرة  والفرتات  للموجودات  احلايل  الو�صع  اأ�صا�س  على  املراجعة 

بناءا عليها �صت�صتمر هذه املوجودات يف اإدرار منافع اقت�صادية للمجموعة.

االإنخفا�ص يف القيمة وعك�ص قيد االإنخفا�ص يف قيمة املوجودات

تقوم املجموعة اأي�صًا مبراجعة القيم الدفرتية للموجودات امللمو�صة للتاأكد 

اإذا كان  اأو ما  اأي دليل على وقوع انخفا�س يف قيمة املوجودات  من وجود 

هناك موؤ�صرات على اأن خ�صارة االإنخفا�س يف قيمة اأي من املوجودات الذي 

مت االإعرتاف بها  �صابقًا قد انتفى اأو قلت قيمته.

الزكاة و�سرائب الدخل

مت خالل ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015 دفع مبلغ قدره 54،147،978 

اىل  �صعودي(  ريال   39،993،409  :2014 دي�صمرب   31( �صعودي  ريال 

م�صلحة الزكاة والدخل عن ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2014، ومل يتم 

اإجراء الربط النهائي بعد. ويف حالة وجود اإختالف بني الربوط الزكوية 

خم�ص�س  على  �صتوؤثر  الفروقات  هذه  فان  املدفوعة،  املبالغ  عن  النهائية 

الزكاة لل�صنة التي حتدد فيها هذه الفروقات.

5-2 امل�سادر الرئي�سية لعدم التاأكد من التقديرات

التاأكد من التقديرات والتي لها خطر  وفيما يلي امل�صادر الرئي�صية لعدم 

كبري يوؤدي اإىل تعديل جوهري على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات 
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خالل ال�صنة املالية القادمة:

املعدنية واملوارد  اخلام  اإحتياطيات  •  تقديرات 
البيئية وااللتزامات  املناجم  وردم  •  اإغالق 

•  املخ�ص�صات
املحتملة •  االلتزامات 

 تقديرات اإحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية

هناك درجة من عدم اليقني فيما يتعلق بتقدير وت�صنيف اإحتياطيات املواد 

اخلام واملوارد املعدنية ودرجة تركيز اخلام امل�صتخرجة اأو التي مت تخ�صي�صها 

لالنتاج امل�صتقبلي. يجب اعتبار الوحدات من اإحتياطيات املواد اخلام واملوارد 

املعدنية ودرجة تركيز اخلام جمَرد تقديرات اإىل اأن يتم ا�صتخراجها فعليًا 

ومعاجلتها. تتفاوت كمية االحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية ب�صبب العديد 

من العوامل والتي منها اأ�صعار املعادن واأ�صعار �صرف العمالت.

على  للمجموعة  املعدنية  واملوارد  اخلام  الإحتياطيات  تقديرات  حتديد  مت 

اأ�صا�س اأ�صعار ال�صلع على املدى الطويل املعتمدة من االإدارة وتقدير درجة 

تغري  اأي  دقتها.  عدم  تثبت  اأن  املمكن  من  والتي  والتكاليف  اخلام  تركيز 

جوهري يف كميات االحتياطيات اأو درجة الرتكيز اأو ن�صبة تنقية ال�صوائب 

قد يوؤثر على االإنتاجية االإقت�صادية للموجودات. كما اأنه ال ميكن اأن توجد 

�صمانات باأن ا�صتخال�س الذهب اأو ا�صتخال�س املعادن االأخرى يف معامل 

اختبار �صغرية احلجم �صتعطي نف�س النتيجة يف معامل اختبار ذات حجم 

اأكرب حتت ظروف املوقع اأو اأثناء االنتاج.

قد يتم تعديل التقديرات نتيجة التقلبات يف اأ�صعار ال�صلع ونتائج التنقيب 

الالحقة  التعدين  خطط  وتقييم  واالنتاج  املعادن  ا�صتخراج  واختبارات 

امل�صتخرج  اخلام  تركيز  ودرجة  الكمية  تختلف  قد  تقدير.  اأي  لتاريخ 

الأي  يكون  اأن  توقعه. ميكن  ما مت  املعادن عن  ا�صتخال�س  ومعدل  واملعالج 

اأو قدرة  اأو املوارد املعدنية  نق�س جوهري يف تقديرات اإحتياطيات اخلام 

�صلبي جوهري على عمل  اأثر  اإحتياطيات اخلام  ا�صتخراج  على  املجموعة 

املجموعة وو�صعها املايل ونتائج اأعمالها.

اإغالق وردم املناجم وااللتزامات البيئية

تخ�صع اأن�صطة املجموعة للتعدين واالإ�صتك�صاف الأنظمة ولوائح بيئية متعددة. 

تقوم املجموعة بتقدير االلتزامات البيئية بناًء على فهم االإدارة للمتطلبات 

عملياتها  جتري  التي  املناطق  باختالف  تختلف  والتي  احلالية  النظامية 

خم�ص�س  تكوين  يتم  الهند�صية.  والتقديرات  الرتخي�س  و�صروط  فيها 

ملقابلة تكاليف اإغالق املوقع وت�صويته والتي تت�صمن تفكيك املرفق واإعادة 

املتكبدة  الفعلية  التكاليف  تختلف  قد  االلتزام.  ين�صاأ  حاملا  االأر�س  تاأهيل 

يف فرتات م�صتقبلية ب�صكل جوهري عن املبالغ املخ�ص�صة. تعترب التغريات 

امل�صتقبلية يف االأنظمة واللوائح البيئية واأعمار املناجم املقدرة من العوامل 

التي قد توؤثر على القيمة الدفرتية لهذا املخ�ص�س.

املخ�س�سات 

تقوم املجموعة اأي�صًا بتكوين خم�ص�س لقطع غيار متقادمة وبطيئة احلركة. بلغ 

خم�ص�س البنود املتقادمة وبطيئة احلركة15.984.849  ريال �صعودي كما يف 

31 دي�صمرب 2015 )31 دي�صمرب 2014: 15.359.183 ريال �صعودي( )اإي�صاح 

10(. هذه التقديرات تاأخذ يف االعتبار التقلبات يف االأ�صعار اأو التكلفة املتعلقة 

مبا�صرة باالأحداث الالحقة لتاريخ قائمة املركز املايل  املوحدة اإىل املدى الذي 

توؤكد فيه باأن ظروف هذه االأحداث ال تزال قائمة كما يف نهاية ال�صنة.

االلتزامات املحتملة

يتم ت�صوية االلتزامات املحتملة ح�صب طبيعتها عند وقوع اأو عدم وقوع حدث 

املحتملة ممار�صة  االلتزامات  تقدير هذه  يتطلب  اأكرث.  اأو  م�صتقبلي معني 

اأحكام وعمل تقديرات لنتائج االأحداث امل�صتقبلية. 

6- املعلومات القطاعية

التقارير القطاعية

6-1 قطاع االأعمال

اإن قطاع االأعمال هو جمموعة من املوجودات اأوالعمليات اأو املن�صاآت التي:

اإيرادات. تدر  اأن�صطة  يف  •  تعمل 
اتخاذ  اأجل  من  م�صتمرة  ب�صورة  عملياتها  نتائج  بتحليل  االإدارة  •  تقوم 

قرارات تتعلق بتوزيع امل�صادر وتقييم االأداء.

مالية ب�صكل منف�صل. بيانات  ب�صاأنها  •  تتوفر 

تتاألف عمليات املجموعة من قطاعات االأعمال التالية:

على  وي�صتمل  للفو�سفات:  الت�سغيلية  اال�سرتاتيجية  الوحدة  •  قطاع 
العمليات املتعلقة بالتايل:

الفو�صفات  وا�صتخال�س  الفو�صفات  تعدين   - للفو�سفات  معادن  -  �سركة 

طبيعي  غاز  من  الطبيعية  املوارد  وا�صتخدام  اجلالميد  حزم  يف  املرَكز 

وكربيت لت�صنيع اأ�صمدة »ثنائي فو�صفات االأمونيوم« و »اأحادي فو�صفات 

االأمونيوم« ومنتجات االأمونيا يف راأ�س اخلري.

الكاولني  منجم  يف  ال�صناعية  املعادن  – تعدين  ال�سناعية  املعادن  -  �سركة 

الزبرية،  منطقة  من  الو�صطى  املنطقة  يف  الدرجة  منخف�س  والبوك�صايت 

ومنجم الغزالة للمغنزايت عايل الدرجة وم�صنع املعاجلة يف املدينة املنورة. 

-  �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات – تطوير منجم الإ�صتغالل اإحتياطات 

الفو�صفات يف موقعي اخلرباء واأم وعال وال يزال امل�صروع يف مرحلة التطوير.

حتميل  مت   - العامة  االإدارة  يف  ال�سناعية  واملعادن  الفو�سفات  -  ق�سم 

التكلفة ذات العالقة ور�صوم الت�صويق وم�صاريف االإ�صتك�صاف يف االإدارة 

العامة لل�صركة على هذا القطاع.

وتقدمي  وبناء  تطوير  عن  م�صوؤولة   - التحتية  للبنية  معادن  -  �سركة 

والت�صنيع  التعدين  مواقع  من  وغريها  اخلري  راأ�س  ملنطقة  اخلدمات 

من  ن�صبية  ح�صة  حتميل  مت  فقد  لذلك،  ال�صعودية.  العربية  اململكة  يف 

هذا  على  التحتية  للبنية  معادن  �صركة  وموجودات  وتكاليف  اإيرادات 

القطاع.

على  وي�صتمل  لالألومنيوم:  الت�سغيلية  اال�سرتاتيجية  الوحدة  •  قطاع 
العمليات املتعلقة بالتايل:

-  �سركة معادن لالألومنيوم – تقوم باإدارة امل�صهر يف راأ�س اخلري وتقوم 

بغر�س  الكوا  من  ت�صرتيها  التي  اخلام  االألومينا  مادة  مبعاجلة  حاليا 

ت�صنيع االألومنيوم واملنتجات املتعلقة بها. بداأت �صركة معادن لالألومنيوم 

االإنتاج التجاري يف 1 �صبتمرب 2014. 

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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االألومنيوم.  األواح  اإنتاج  يف  ن�صاطاتها  وتتمثل   - للدرفلة  معادن  -  �سركة 

ال�صركة حاليًا يف مرحلة تطوير م�صاريعها.

منجم  يف  البوك�صايت  – تعدين  واالألومينا  للبوك�سايت  معادن  -  �سركة 

البعيثة ونقله فيما بعد اىل امل�صفاة يف راأ�س اخلري. امل�صفاة حاليًا  يف 

التجاري،  التجريبي. وعند بدء امل�صفاة لالإنتاج  الت�صغيل  بداية مرحلة 

البعيثة  منجم  خالل  من  واالألومينا  للبوك�صايت  معادن  �صركة  �صتقوم 

التابع لل�صركة بتزويد معادن لالألومنيوم باالألومينا للمعاجلة.

باإنتاج  تقوم  م�صرتكة  �صيطرة  حتت  �صركة  هي   - �سامابكو  -  �سركة 

كل  وتوريد  االإيثلني  كلورايد  وثاين  والكلوراين  املركزة  الكاوية  ال�صودا 

معادن  �صركة  يف  االألومينا  تكرير  معمل  يف  لالإ�صتخدام  املنتجات  تلك 

للبوك�صايت واالألومينا، ويتم بيع اأي فائ�س لالألومينا يف االأ�صواق الدولية 

واملحلية. بداأ االإنتاج التجاري ل�صركة �صامابكو يف 1 يوليو 2014.

-  م�سروع �سفائح ال�سيارات - ي�صتمل على ال�صفائح املعاجلة وال�صفائح 

املعدين  الورق  و�صفائح  واالإن�صاء  البناء  و�صفائح  املعاجلة حراريًا،  غري 

وهو يف مرحلة التطوير )اإي�صاح 1(.

العالقة  ذات  التكلفة  حتميل  مت   - العامة  االإدارة  يف  االألومنيوم  -  ق�سم 

واإيرادات املبيعات اخلارجية على هذا القطاع.

وتقدمي  وبناء  تطوير  عن  م�صوؤولة   - التحتية  للبنية  معادن  -  �سركة 

التعدين والت�صنيع يف  راأ�س اخلري وغريها من مواقع  اخلدمات ملنطقة 

اململكة العربية ال�صعودية. لذلك، فقد مت حتميل ح�صة ن�صبية من اإيرادات 

وتكاليف وموجودات �صركة معادن للبنية التحتية على هذا القطاع.

ومعادن  الثمينة  للمعادن  الت�سغيلية  اال�سرتاتيجية  الوحدة  قطاع 

االأ�سا�ص: وي�صتمل على العمليات املتعلقة بالتايل:

-  �سركة معادن للذهب ومعادن االأ�سا�ص – التي تقوم بت�صغيل اأربعة مناجم 

للذهب وهي مهد الذهب واالأمار وبلغة وال�صوق )الذي بداأ االإنتاج التجاري 

يف 1 يوليو 2014( وم�صنع معاجلة يف منجم ال�صخيربات واملوجودة يف 

مناطق جغرافية خمتلفة باململكة العربية ال�صعودية. يت�صمن هذا القطاع 

اأي�صًا منجم ال�صويحي والذي ال يزال يف مرحلة التطوير. 

تقوم  م�صرتكة  ب�صورة  تدار  �صركة   – للنحا�ص  باريك  معادن  -  �سركة 

باإنتاج النحا�س والف�صة والزنك والنيكل والذهب والر�صا�س والكربيت 

والكوبالت يف املنطقة اجلنوبية ال�صرقية للمدينة املنورة. هذا امل�صروع ال 

يزال يف مرحلة التطوير.

حتميل  مت   - العامة  االإدارة  يف  االأ�سا�ص  ومعادن  الثمينة  املعادن  -  ق�سم 

التكلفة ذات العالقة وم�صاريف االإ�صتك�صاف يف االإدارة العامة لل�صركة 

على هذا القطاع.

-  االإدارة العامة - م�صوؤولة عن االإدارة الفعالة مبا يف ذلك متويل ال�صركات 

خمتلفة  م�صاريع  تنفذ  التي  م�صرتكة  ب�صورة  املدارة  وال�صركات  التابعة 

تتعلق بكل مراحل التعدين ال�صناعية مبا يف ذلك تطوير وحت�صني �صناعة 

املعادن واملنتجات املعدنية واملنتجات امل�صاحبة.
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6- 1 قطاع االأعمال )تتمة(

االألومنيومالفو�سفات اإي�ساح
املعادن الثمينة

 ومعادن االأ�سا�ص
املجموعاالإدارة العامة

31 دي�سمرب 2015

10.956.125.938-345.488.120.1204.762.790.070705.215.748املبيعات

2.439.044.202-1.573.632.405633.938.596231.473.201اإجمايل الربح

394.649.1461.308.870204.58329.421.27835.583.877عوائد اال�صتثمارات ق�صرية االأجل

605.173.945)298.441.534(778.571.32395.350.77729.693.379�صايف الدخل العائد مل�صاهمي ال�صركة االأم.

1316.018.926.84820.096.644.324394.163.343172.454.03236.682.188.547ممتلكات واآالت ومعدات

1418.158.641.21719.985.250.4152.221.964.02136.578.18440.402.433.837اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ

233.233.575-202.933.922-1530.299.653موجودات االإ�صتك�صاف والتقييم

44.172.991-32.851.488-1611.321.503م�صاريف تنقية �صوائب موؤجلة

17108.102.300237.527.52410.993.13315.803.605372.426.562موجودات غري ملمو�صة

527.258.466-324.775.820202.482.646-18ا�صتثمار يف �صركات حتت �صيطرة م�صرتكة

39.961.604.49743.841.700.2234.068.524.7291.505.796.40589.377.625.854جمموع املوجودات

39.164.377--39.164.377-26اإلتزامات مبوجب عقد اإيجار راأ�صمايل

45.399.037.998-28.520.096.862.78025.066.983.321235.191.897قرو�س طويلة االأجل

31 دي�سمرب 2014

10.791.882.887-345.577.754.1864.498.996.234715.132.467املبيعات

3.115.010.303-1.853.439.493958.687.317302.883.493اإجمايل الربح

394.979.1691.036.663905.0043.642.83310.563.669عوائد اال�صتثمارات ق�صرية االأجل

1.357.341.201)363.681.978(955.338.692680.022.34285.662.145�صايف الدخل العائد مل�صاهمي ال�صركة االأم.

1316.899.127.06720.896.710.314396.247.582184.043.08438.376.128.047ممتلكات واآالت ومعدات

147.082.221.34218.277.691.7911.711.662.42411.583.13827.083.158.695اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ

175.506.312-174.558.112-15948.200موجودات االإ�صتك�صاف والتقييم

49.082.983-21.378.656-1627.704.327م�صاريف تنقية �صوائب موؤجلة

17115.822.626263.644.48314.371.03916.038.397409.876.545موجودات غري ملمو�صة

618.889.332-416.406.686202.482.646-18ا�صتثمار يف �صركة حتت �صيطرة م�صرتكة

31.862.607.11942.580.309.3743.654.628.2886.443.837.07784.541.381.858جمموع املوجودات

50.113.353--50.113.353-26اإلتزامات مبوجب عقد اإيجار راأ�صمايل

4.430.000.00044.911.919.787-28.516.835.392.34323.646.527.444قرو�س طويلة االأجل

 6- 2  القطاع اجلغرايف

القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�صاآت التي تقوم باأن�صطة حتقق اإيرادات يف بيئة اقت�صادية حمددة تخ�صع ملخاطر وعوائد 

خمتلفة عن تلك التي تعمل يف بيئات اقت�صادية اأخرى. وتقوم املجموعة بعملياتها فقط يف اململكة العربية ال�صعودية ولذلك جميع املوجودات غري املتداولة 

للمجموعة تقع يف اململكة العربية ال�صعودية.

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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6- 1 قطاع االأعمال )تتمة(

االألومنيومالفو�سفات اإي�ساح
املعادن الثمينة

 ومعادن االأ�سا�ص
املجموعاالإدارة العامة

31 دي�سمرب 2015

10.956.125.938-345.488.120.1204.762.790.070705.215.748املبيعات

2.439.044.202-1.573.632.405633.938.596231.473.201اإجمايل الربح

394.649.1461.308.870204.58329.421.27835.583.877عوائد اال�صتثمارات ق�صرية االأجل

605.173.945)298.441.534(778.571.32395.350.77729.693.379�صايف الدخل العائد مل�صاهمي ال�صركة االأم.

1316.018.926.84820.096.644.324394.163.343172.454.03236.682.188.547ممتلكات واآالت ومعدات

1418.158.641.21719.985.250.4152.221.964.02136.578.18440.402.433.837اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ

233.233.575-202.933.922-1530.299.653موجودات االإ�صتك�صاف والتقييم

44.172.991-32.851.488-1611.321.503م�صاريف تنقية �صوائب موؤجلة

17108.102.300237.527.52410.993.13315.803.605372.426.562موجودات غري ملمو�صة

527.258.466-324.775.820202.482.646-18ا�صتثمار يف �صركات حتت �صيطرة م�صرتكة

39.961.604.49743.841.700.2234.068.524.7291.505.796.40589.377.625.854جمموع املوجودات

39.164.377--39.164.377-26اإلتزامات مبوجب عقد اإيجار راأ�صمايل

45.399.037.998-28.520.096.862.78025.066.983.321235.191.897قرو�س طويلة االأجل

31 دي�سمرب 2014

10.791.882.887-345.577.754.1864.498.996.234715.132.467املبيعات

3.115.010.303-1.853.439.493958.687.317302.883.493اإجمايل الربح

394.979.1691.036.663905.0043.642.83310.563.669عوائد اال�صتثمارات ق�صرية االأجل

1.357.341.201)363.681.978(955.338.692680.022.34285.662.145�صايف الدخل العائد مل�صاهمي ال�صركة االأم.

1316.899.127.06720.896.710.314396.247.582184.043.08438.376.128.047ممتلكات واآالت ومعدات

147.082.221.34218.277.691.7911.711.662.42411.583.13827.083.158.695اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ

175.506.312-174.558.112-15948.200موجودات االإ�صتك�صاف والتقييم

49.082.983-21.378.656-1627.704.327م�صاريف تنقية �صوائب موؤجلة

17115.822.626263.644.48314.371.03916.038.397409.876.545موجودات غري ملمو�صة

618.889.332-416.406.686202.482.646-18ا�صتثمار يف �صركة حتت �صيطرة م�صرتكة

31.862.607.11942.580.309.3743.654.628.2886.443.837.07784.541.381.858جمموع املوجودات

50.113.353--50.113.353-26اإلتزامات مبوجب عقد اإيجار راأ�صمايل

4.430.000.00044.911.919.787-28.516.835.392.34323.646.527.444قرو�س طويلة االأجل
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7- النقد وما يعادله

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20152014

ودائع الأجل ذات تواريخ ا�صتحقاق تعادل/ اأقل من ثالثة اأ�صهرمن تاريخ اقتنائها

3.397.121.39810.561.438.968  غري مقيدة

544.554.663502.412.645  مقيدة

3.941.676.06111.063.851.613املجموع الفرعي

نقد واأر�صدة لدى البنوك 

317.824.870872.942.089  غري مقيدة

48.808.59337.174.353 مقيدة

366.633.463910.116.442املجموع الفرعي

4.308.309.52411.973.968.055املجموع

يرتبط النقد املقيد ومايعادله مبا يلي:

اجمايل النقد املجمع يف ح�صاب اإحتياطي خدمة الدين للدفعات املجدولة للقر�س طويل االأجل 

1.5391.242.532ولفرتة �صتة اأ�صهر قبل تاريخ االإ�صتحقاق وفقًا الإتفاقية الت�صهيالت االإئتمانية  )اإي�صاح 6-28(

48.807.05435.931.821ح�صابات برنامج اإدخار املوظفني )اإي�صاحني 4-19 و 2-25(

48.808.59337.174.353املجموع الفرعي

تاريخ  قبل  اأ�صهر  �صتة  لفرتة  االأجل  للقرو�س طويل  املجدولة  للدفعات  املجمع  الر�صيد  جزء من 

ثالثة  من  اأقل  اأو  تعادل  ا�صتحقاق  تواريخ  ذات  االأجل  ق�صرية  ودائع  يف  م�صتثمر  االإ�صتحقاق 

544.554.663502.412.645اأ�صهرمن تاريخ اقتنائها)اإي�صاح 6-28(

593.363.256539.586.998جمموع النقد املقيد

3.714.946.26811.434.381.057جمموع النقد غري املقيد

8- االإ�ستثمارات ق�سرية االأجل

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20152014

899.052.989523.320.360ودائع الأجل ذات تواريخ ا�صتحقاق اأكرث من ثالثة اأ�صهر واأقل من عام من تاريخ اإقتنائها

يتحقق عن اال�صتثمارات ق�صرية االأجل عائد مايل على اأ�صا�س اأ�صعار العمولة ال�صائدة يف ال�صوق.

31 دي�سمرب31 دي�سمرب9- الذمم املدينة التجارية واالأخرى

20152014

الذمم املدينة التجارية

657.438.173585.011.197اأخرى

-87.897.065مبالغ م�صتحقة من �صركة األكوا اإنك )اإي�صاح 2-43(

407.155.456426.937.770مبالغ م�صتحقة من �صركة �صابك )اإي�صاح 2-43(

1.152.490.6941.011.948.967املجموع الفرعي

47.998.41947.998.419مبالغ م�صتحقة من �صركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات )�صامابكو( )اإي�صاح 2-43(

2.166.5044.813.789مبالغ م�صتحقة من املعهد ال�صعودي التقني للتعدين )اإي�صاح 2-43(

13.304.480141.738.693مطالبات تاأمني*

31.850.98231.973.072�صريبة اال�صتقطاع امل�صتحقة

8.936.1511.262.316عوائد م�صتحقة من ا�صتثمارات

40.698.3005.392.077اأخرى

1.297.445.5301.245.127.333املجموع

* تتعلق مطالبات التاأمني باالآتي:
اأحد خطوط اإنتاج االألومنيوم والذي توقف فية االإنتاج يف اأكتوبر 2013. وقد جرى االإغالق املوؤقت 

9.892.253113.934.773بعد فرتة من عدم اإ�صتقرار خط االإنتاج. وقد اكتمل اإ�صالحه خالل الربع الثاين من عام 2014.

3.412.22727.803.920مطالبة متعلقة بفرن االأمونيا وال�صري الناقل

13.304.480141.738.693املجموع

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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10- املخزون

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20152014

243.049.951236.049.195ب�صاعة تامة ال�صنع - متاحة للبيع

583.756.631497.089.525خمزون حتت التنفيذ 

173.176.988187.614.794خمزون خام مرتاكم

710.2279.127.012منتجات م�صاحبة

1.000.693.797929.880.526املجموع الفرعي

1.312.816.035838.757.537قطع الغيار واملواد امل�صتهلكة

)15.359.183()15.984.849(خم�ص�س قطع غيار ومواد م�صتهلكة بطيئة احلركة

 1.296.831.186823.398.354

644.322.504687.593.723مواد خام

1.941.153.6901.510.992.077املجموع الفرعي

2.941.847.4872.440.872.603املجموع

ا�صتخدامه خالل  يتوقع  وبالتايل  واملعدات،  باالآالت  امل�صتهلكة  واملواد  الغيار  يتعلق خمزون قطع 

فرتة ال تزيد عن �صنة واحدة تتكون احلركة يف خم�ص�س املخزون املتقادم مما يلي:
20152014

115.359.18316.405.729 يناير

)1.046.546(625.666اإ�سافات/)عك�ص( خم�س�ص املخزون املتقادم )اإي�ساح 35(

3115.984.84915.359.183 دي�سمرب

11- الدفعات وامل�ساريف املدفوعة مقدماً

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20152014

اجلزء املتداول:

174.809.693158.811.879دفعات مقدمة للمقاولني

12.889.19722.122.089دفعات مقدمة للموظفني

14.396.41618.913.734اإيجارات مدفوعة مقدمًا

44.442.65115.356.641تاأمني مدفوع مقدمًا

4.874.58217.507.511م�صاريف اأخرى مدفوعة مقدمًا

251.412.539232.711.854املجموع الفرعي

اجلزء غري املتداول:

21.645.86816.541.800م�صاريف اأخرى مدفوعة مقدمًا

21.645.86816.541.800املجموع الفرعي

273.058.407249.253.654

12- امل�ستحق من ال�سركاء يف امل�ساريع امل�سرتكة 

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20152014

اجلزء املتداول:

-450.000.000مبالغ م�صتحقة من موزاييك )اإي�صاح 2-43(

-270.000.000مبالغ م�صتحقة من �صابك )اإي�صاح 2-43(

-720.000.000املجموع الفرعي  )اإي�ساح 2-43(

اجلزء غري املتداول:

450.000.000-مبالغ م�صتحقة من موزاييك )اإي�صاح 2-43(

270.000.000-مبالغ م�صتحقة من �صابك )اإي�صاح 2-43(

720.000.000-املجموع الفرعي  )اإي�ساح 2-43(

720.000.000720.000.000املجموع

127



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤

القوائم املالية املوحدةالتقرير ال�سنوي ٢٠١5

بتاريخ 5 اأغ�صط�س 2013 وقعت �صركة معادن اتفاقية مع �صركتي موزاييك و�صابك لتطوير ب�صورة م�صرتكة جمَمع متكامل الإنتاج الفو�صفات يعرف با�صم 

م�صروع اأم وعال للفو�صفات )اإي�صاح 8-2(.

1.44 مليار ريال �صعودي على دفعتني، مت قيد تلك  ومبوجب هذه االتفاقية، تدفع �صركتي موزاييك و�صابك م�صتحقات تعاقدية ل�صركة معادن قدرها 

الدفعات �صمن االإيرادات االأخرى. باالإ�صافة اىل ذلك، تدفع �صركتي موزاييك و�صابك اىل ال�صركة ح�صتيهما من التكلفة التاريخية التي تكبدتها ال�صركة 

يف هذا امل�صروع. ا�صتلمت ال�صركة الدفعة االأوىل وقدرها 50٪ خالل ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2013، يف حني ميثل امل�صتحق من �صركاء يف امل�صاريع 

امل�صرتكة الدفعة الثانية وقدرها 50٪ والتي ت�صتحق يف 30 يونيو 2016.

13- املمتلكات واالآالت واملعدات

املعدات الثقيلةال�سياراتموجودات املناجماالأرا�سياإي�ساح

امل�سانع الثابتة 

ومرافق تر�سيح 

اخلام

املجموعاالأثاث والرتكيباتاملعدات املكتبيةاملعدات االأخرىاالأعمال املدنيةاملبانـــي

التكلفة

161.550.00061.018.12029.316.169307.186.89318.034.309.7511.964.252.404490.867.26679.791.40838.219.68145.493.36021.112.005.052 يناير 2014

64.500120.213.102--48.000-120.100.602----اال�صافات خالل  ال�صنة

133.385.591-----133.385.591----قطع غيار راأ�صمالية حمَولة من املخزون

397.66028.700.93044.908.5319.495.223.2296.170.543.2843.807.952.1451.887.312.16035.071.71244.726.48321.514.836.134-14حمَول من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

)16.819.855(-----)16.819.855(----17حمَول اىل موجودات غري ملمو�صة

34.478.197--------34.478.197-27-1خم�ص�س اإغالق املناجم مر�صمل 

)6.800.563(32.492)33.960()927.591(--)3.179.387(-)2.692.117(--ت�صويات /  م�صطوبات

3161.550.00095.893.97755.324.982352.095.42427.763.019.9318.134.795.6884.298.867.4111.966.175.97773.257.43390.316.83542.891.297.658 دي�صمرب 2014

293.475.275-----293.475.275----اال�صافات خالل  ال�صنة

7.997.30631.683.966116.606.77753.166.53613.672.39583.993.80110.318.7744.093.407321.532.962--14حمَول من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

)885.255(-----)885.255(----17حمَول اىل موجودات غري ملمو�صة

1.053.288--------1.053.288-27-1  و 27-3خم�ص�س اإغالق املناجم مر�صمل 

)167.015.448()674.017()1.076.432()36.893.640()9.615.767()8.277.332()91.543.971()17.142.615()1.394.014()397.660(-ت�صويات /  م�صطوبات

3161.550.00096.549.60561.928.274366.636.77528.080.672.7578.179.684.8924.302.924.0392.013.276.13882.499.77593.736.22543.339.458.480   دي�سمرب 2015

اال�ستهالك املرتاكم

44.508.74123.964.72988.283.0432.235.380.136212.258.637268.577.36648.828.31922.893.97322.163.8312.966.858.775-1 يناير 2014

8.064.0184.967.31419.513.8491.124.241.018217.069.09956.687.766103.245.2841.222.96719.283.8071.554.295.122-املحّمل خالل ال�صنة

)5.984.286(6.364)873()790.898(-)180.621()2.326.141(-)2.692.117(--ت�صويات /  م�صطوبات

31   دي�صمرب 2014
-52.572.75926.239.926107.796.8923.357.295.013429.147.115325.265.132151.282.70524.116.06741.454.0024.515.169.611

5.931.36611.564.97828.994.2541.561.622.189248.718.014130.629.354256.487.53213.053.53816.069.4492.273.070.674-املحّمل خالل ال�صنة  

)130.970.352()984.752(2.263.001)6.097.486()609.931()94.349.659()13.469.956()15.243.040()2.080.869()397.660(-ت�صويات /  م�صطوبات

58.106.46535.724.035121.548.1064.905.447.246583.515.470455.284.555401.672.75139.432.60656.538.6996.657.269.933-31   دي�سمرب 2015

�سايف القيمة الدفرتية

3161.550.00043.321.21829.085.056244.298.53224.405.724.9187.705.648.5733.973.602.2791.814.893.27249.141.36648.862.83338.376.128.047   دي�صمرب 2014

31   دي�سمرب 2015
61.550.00038.443.14026.204.239245.088.66923.175.225.5117.596.169.4223.847.639.4841.611.603.38743.067.16937.197.52636.682.188.547

للبوك�صايت  معادن  و�صركة  للدرفلة  معادن  و�صركة  لالألومنيوم  معادن  و�صركة  للفو�صفات  معادن  ب�صركة  اخلا�صة  واملعدات  واالآالت  املمتلكات  رهن  مت 

وااللومينا و�صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية  قبل اإ�صتبعادات التوحيد 35،706،647،560  ريال �صعودي كما يف 31 

دي�صمرب 2015 )31 دي�صمرب 2014: 37،117،483،423 ريال �صعودي( ك�صمان للمقر�صني مبوجب اتفاقية التمويل املوحدة ال�صروط )اإي�صاح 28–8(.

مت �صراء املمتلكات واالآالت واملعدات اخلا�صة ب�صركة معادن للبوك�صايت وااللومينا والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية 44،947،425  ريال �صعودي كما يف 31 

دي�صمرب 2015 )31 دي�صمرب 2014: 52،544،181( مبوجب عقد اإيجار راأ�صمايل ومت رهنها ك�صمان للموؤجرين )اإي�صاح 26(.

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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القوائم املالية املوحدةالتقرير ال�سنوي ٢٠١5

13- املمتلكات واالآالت واملعدات

املعدات الثقيلةال�سياراتموجودات املناجماالأرا�سياإي�ساح

امل�سانع الثابتة 

ومرافق تر�سيح 

اخلام

املجموعاالأثاث والرتكيباتاملعدات املكتبيةاملعدات االأخرىاالأعمال املدنيةاملبانـــي

التكلفة

161.550.00061.018.12029.316.169307.186.89318.034.309.7511.964.252.404490.867.26679.791.40838.219.68145.493.36021.112.005.052 يناير 2014

64.500120.213.102--48.000-120.100.602----اال�صافات خالل  ال�صنة

133.385.591-----133.385.591----قطع غيار راأ�صمالية حمَولة من املخزون

397.66028.700.93044.908.5319.495.223.2296.170.543.2843.807.952.1451.887.312.16035.071.71244.726.48321.514.836.134-14حمَول من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

)16.819.855(-----)16.819.855(----17حمَول اىل موجودات غري ملمو�صة

34.478.197--------34.478.197-27-1خم�ص�س اإغالق املناجم مر�صمل 

)6.800.563(32.492)33.960()927.591(--)3.179.387(-)2.692.117(--ت�صويات /  م�صطوبات

3161.550.00095.893.97755.324.982352.095.42427.763.019.9318.134.795.6884.298.867.4111.966.175.97773.257.43390.316.83542.891.297.658 دي�صمرب 2014

293.475.275-----293.475.275----اال�صافات خالل  ال�صنة

7.997.30631.683.966116.606.77753.166.53613.672.39583.993.80110.318.7744.093.407321.532.962--14حمَول من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

)885.255(-----)885.255(----17حمَول اىل موجودات غري ملمو�صة

1.053.288--------1.053.288-27-1  و 27-3خم�ص�س اإغالق املناجم مر�صمل 

)167.015.448()674.017()1.076.432()36.893.640()9.615.767()8.277.332()91.543.971()17.142.615()1.394.014()397.660(-ت�صويات /  م�صطوبات

3161.550.00096.549.60561.928.274366.636.77528.080.672.7578.179.684.8924.302.924.0392.013.276.13882.499.77593.736.22543.339.458.480   دي�سمرب 2015

اال�ستهالك املرتاكم

44.508.74123.964.72988.283.0432.235.380.136212.258.637268.577.36648.828.31922.893.97322.163.8312.966.858.775-1 يناير 2014

8.064.0184.967.31419.513.8491.124.241.018217.069.09956.687.766103.245.2841.222.96719.283.8071.554.295.122-املحّمل خالل ال�صنة

)5.984.286(6.364)873()790.898(-)180.621()2.326.141(-)2.692.117(--ت�صويات /  م�صطوبات

31   دي�صمرب 2014
-52.572.75926.239.926107.796.8923.357.295.013429.147.115325.265.132151.282.70524.116.06741.454.0024.515.169.611

5.931.36611.564.97828.994.2541.561.622.189248.718.014130.629.354256.487.53213.053.53816.069.4492.273.070.674-املحّمل خالل ال�صنة  

)130.970.352()984.752(2.263.001)6.097.486()609.931()94.349.659()13.469.956()15.243.040()2.080.869()397.660(-ت�صويات /  م�صطوبات

58.106.46535.724.035121.548.1064.905.447.246583.515.470455.284.555401.672.75139.432.60656.538.6996.657.269.933-31   دي�سمرب 2015

�سايف القيمة الدفرتية

3161.550.00043.321.21829.085.056244.298.53224.405.724.9187.705.648.5733.973.602.2791.814.893.27249.141.36648.862.83338.376.128.047   دي�صمرب 2014

31   دي�سمرب 2015
61.550.00038.443.14026.204.239245.088.66923.175.225.5117.596.169.4223.847.639.4841.611.603.38743.067.16937.197.52636.682.188.547

اإي�ساح
لل�سنة املنتهية يف 

31 دي�سمرب  2015

لل�سنة املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2014 

توزيع ق�سط اال�ستهالك لل�سنة اىل:

1463.439.62327.508.167االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

352.171.612.6931.496.498.745تكلفة املبيعات

3734.748.42829.012.333امل�صاريف العمومية واالإدارية 

383.269.9301.275.877م�صاريف االإ�صتك�صاف واخلدمات الفنية

2.273.070.6741.554.295.122املجموع
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤

القوائم املالية املوحدةالتقرير ال�سنوي ٢٠١5

14- االأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ

االألومنيوماملعادن ال�سناعية الفو�سفات اإي�ساح
املعادن الثمينة ومعادن

 االأ�سا�ص 
املجموعاالإدارة العامة البنية التحتية

التكلفة

11.306.087.88586.094.28433.677.485.2701.051.446.195225.195.111647.387.73136.993.696.476 يناير 2014

5.388.270.4482.932.8484.252.048.095979.219.80167.021.569604.631.04911.294.123.810اإ�صافات خالل الفرتة

)21.514.836.134()59.213.621()213.764.716()302.600.769()20.571.307.229(-)367.949.799(13حمَول اإىل املمتلكات واالآالت واملعدات

)102.052.990(--)16.402.803()75.710.528(-)9.939.659(17حمَول اىل موجودات غري ملمو�صة

18.288.131---18.288.131--27.2خم�ص�س اإغالق املناجم املر�صمل

393.939.402)20.940.125()32.576.041(-)213.977.794(-661.433.362دفعات مقدمة للمقاولني، �صايف

316.977.902.23789.027.13217.086.825.9451.711.662.42445.875.9231.171.865.03427.083.158.695 دي�صمرب 2014

11.435.440.77916.188.9821.856.499.035567.185.0035.954.651142.084.13314.023.352.583اإ�صافات خالل ال�صنة

)321.532.962()7.720.832()9.306.019()85.281.349()187.734.216()4.805.545()26.685.001(13حمَول اإىل املمتلكات واالآالت واملعدات 

2.147.943--2.147.943---15حمَول من موجودات االإ�صتك�صاف والتقييم

)37.520.660(-)292.770(-)22.798.085(-)14.429.805(17حمَول اىل موجودات غري ملمو�صة

26.250.000--26.250.000---27.1خم�ص�س اإغالق املناجم املر�صمل

)373.421.762()15.061.630()13.600.845(-)21.218.078(-)323.541.209(دفعات مقدمة للمقاولني، �صايف

3118.048.687.001100.410.56918.711.574.6012.221.964.02128.630.9401.291.166.70540.402.433.837 دي�سمرب 2015

االإ�سافات  من  كجزء  مر�سملة  للمقاولني  مقدمة  دفعات 

لالأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ

18.707.09615.061.630903.976.905-26.128.806-31844.079.373 دي�صمرب 2014

530.555.143-5.106.251-4.910.728-31520.538.164 دي�سمرب 2015

حتت  الراأ�سمالية  االأعمال  من  كجزء  مر�سمل  ا�ستهالك 

التنفيذ خالل ال�سنة

27.508.167-479.057-27.029.110--3113 دي�صمرب 2014

63.439.623-2.458.447-60.981.176--3113 دي�سمرب 2015

حتت  الراأ�سمالية  االأعمال  من  كجزء  املر�سمل  االإطفاء 

التنفيذ خالل ال�سنة

1.362.790---1.362.790--3117 دي�صمرب 2014

5.729.831---5.729.831--3117 دي�سمرب 2015

الراأ�سمالية  االأعمال  من  كجزء  املر�سملة  التمويل  تكلفة 

حتت التنفيذ خالل ال�سنة

483.398.891---406.597.912-4076.800.979-311 دي�صمرب 2014

443.009.951---231.491.396-40211.518.555-311 دي�سمرب 2015

معادن  �صركة  للدرفلة،  معادن   �صركة   و  للفو�صفات  معادن  ل�صركة  موؤهلة  مبوجودات  متعلقة  متويل  تكاليف  تت�صمن  التنفيذ  حتت  راأ�صمالية  االأعمال 

للبوكا�صيت واالألومينا ، �صركة معادن وعد ال�صمال للفو�صفات و�صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س. 

�صايف القيمة الدفرتية ل�صركة معادن للفو�صفات و�صركة معادن لالألومنيوم و�صركة معادن للدرفلة و�صركة معادن للبوكا�صيت واالألومينا و�صركة معادن وعد 

ال�صمال للفو�صفات و�صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س قبل اإ�صتبعادات التوحيد وقدرها 37،197،115،376   ريال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب 2015 

)31 دي�صمرب 2014: 23،402،531،540 ريال �صعودي( مت رهنها ك�صمان للمقر�صني )اإي�صاح 8-28(.

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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القوائم املالية املوحدةالتقرير ال�سنوي ٢٠١5

14- االأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ

االألومنيوماملعادن ال�سناعية الفو�سفات اإي�ساح
املعادن الثمينة ومعادن

 االأ�سا�ص 
املجموعاالإدارة العامة البنية التحتية

التكلفة

11.306.087.88586.094.28433.677.485.2701.051.446.195225.195.111647.387.73136.993.696.476 يناير 2014

5.388.270.4482.932.8484.252.048.095979.219.80167.021.569604.631.04911.294.123.810اإ�صافات خالل الفرتة

)21.514.836.134()59.213.621()213.764.716()302.600.769()20.571.307.229(-)367.949.799(13حمَول اإىل املمتلكات واالآالت واملعدات

)102.052.990(--)16.402.803()75.710.528(-)9.939.659(17حمَول اىل موجودات غري ملمو�صة

18.288.131---18.288.131--27.2خم�ص�س اإغالق املناجم املر�صمل

393.939.402)20.940.125()32.576.041(-)213.977.794(-661.433.362دفعات مقدمة للمقاولني، �صايف

316.977.902.23789.027.13217.086.825.9451.711.662.42445.875.9231.171.865.03427.083.158.695 دي�صمرب 2014

11.435.440.77916.188.9821.856.499.035567.185.0035.954.651142.084.13314.023.352.583اإ�صافات خالل ال�صنة

)321.532.962()7.720.832()9.306.019()85.281.349()187.734.216()4.805.545()26.685.001(13حمَول اإىل املمتلكات واالآالت واملعدات 

2.147.943--2.147.943---15حمَول من موجودات االإ�صتك�صاف والتقييم

)37.520.660(-)292.770(-)22.798.085(-)14.429.805(17حمَول اىل موجودات غري ملمو�صة

26.250.000--26.250.000---27.1خم�ص�س اإغالق املناجم املر�صمل

)373.421.762()15.061.630()13.600.845(-)21.218.078(-)323.541.209(دفعات مقدمة للمقاولني، �صايف

3118.048.687.001100.410.56918.711.574.6012.221.964.02128.630.9401.291.166.70540.402.433.837 دي�سمرب 2015

االإ�سافات  من  كجزء  مر�سملة  للمقاولني  مقدمة  دفعات 

لالأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ

18.707.09615.061.630903.976.905-26.128.806-31844.079.373 دي�صمرب 2014

530.555.143-5.106.251-4.910.728-31520.538.164 دي�سمرب 2015

حتت  الراأ�سمالية  االأعمال  من  كجزء  مر�سمل  ا�ستهالك 

التنفيذ خالل ال�سنة

27.508.167-479.057-27.029.110--3113 دي�صمرب 2014

63.439.623-2.458.447-60.981.176--3113 دي�سمرب 2015

حتت  الراأ�سمالية  االأعمال  من  كجزء  املر�سمل  االإطفاء 

التنفيذ خالل ال�سنة

1.362.790---1.362.790--3117 دي�صمرب 2014

5.729.831---5.729.831--3117 دي�سمرب 2015

الراأ�سمالية  االأعمال  من  كجزء  املر�سملة  التمويل  تكلفة 

حتت التنفيذ خالل ال�سنة

483.398.891---406.597.912-4076.800.979-311 دي�صمرب 2014

443.009.951---231.491.396-40211.518.555-311 دي�سمرب 2015
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤

القوائم املالية املوحدةالتقرير ال�سنوي ٢٠١5

15- موجودات االإ�ستك�ساف والتقييم

االإدارة العامةاإي�ساح
املعادن الثمينة ومعادن

 االأ�سا�ص
املجموع

140.268.139105.615.678145.883.817 يناير 2014

2.292.80548.635.94150.928.746اإ�صافات خالل ال�صنة

انخفا�س يف قيمة املوجودات خالل الفرتة املتبقية من 

)21.306.251(38ال�صنة

-)21.306.251(

154.251.619175.506.312 3121.254.693 دي�صمرب 2014

29.351.45350.830.24680.181.699اإ�صافات خالل الفرتة املتبقية من ال�صنة

)2.147.943()2.147.943(-14حمول اىل اعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ

انخفا�س يف قيمة املوجودات خالل الفرتة املتبقية من 

)20.306.493(-)20.306.493(38ال�صنة

3130.299.653202.933.922233.233.575 دي�سمرب 2015

16- م�ساريف تنقية ال�سوائب املوؤجلة

الفو�سفاتاإي�ساح
املعادن الثمينة ومعادن

االأ�سا�ص
املجموع

التكلفة

175.666.88111.227.15986.894.040 يناير 2014

17.461.25117.461.251-تكاليف تنقية �صوائب متكبدة خالل ال�صنة

3175.666.88128.688.410104.355.291 دي�صمرب 2014

18.704.69312.974.49931.679.192تكاليف تنقية �صوائب متكبدة خالل ال�صنة 

3194.371.57441.662.909136.034.483 دي�سمرب 2015

االإطفاء املرتاكم

147.110.8646.401.50753.512.371 يناير 2014

35851.690908.2471.759.937مقيدة كم�صاريف على تكلفة املبيعات خالل ال�صنة

3147.962.5547.309.75455.272.308 دي�صمرب 2014

3535.087.5171.501.66736.589.184مقيدة كم�صاريف على تكلفة املبيعات خالل ال�صنة

3183.050.0718.811.42191.861.492 دي�سمرب 2015

�سايف القيمة الدفرتية

3127.704.32721.378.65649.082.983 دي�صمرب 2014

3111.321.50332.851.48844.172.991 دي�سمرب 2015

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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تركت هذه ال�سفحة 

فارغة ال�ستيعاب عر�ص 

ال�سفحة املزدوجة يف 

االإي�ساح
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17- املوجودات غري امللمو�سة

االألومنيومالفو�سفاتاي�ساح
املعادن الثمينة 

ومعادن االأ�سا�ص
املجموعاالإدارة العامةالبنية التحتية

التكلفة

6.641.494297.876.3903.983.955332.431.474-123.929.635 يناير 2014

13.664.44752.490.238--38.825.791-ا�صافات خالل ال�صنة

16.819.855----1316.819.855حمَول من املمتلكات واالآالت واملعدات 

102.052.990--149.939.65975.710.52816.402.803حمَول من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

3150.689.149114.536.31923.044.297297.876.39017.648.402503.794.557 دي�صمرب 2014

3.992.5163.992.516----ا�صافات خالل ال�صنة

885.255----13885.255حمَول من املمتلكات واالآالت واملعدات 

37.520.660-292.770-1414.429.80522.798.085حمَول من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

3166.004.209137.334.40423.044.297298.169.16021.640.918546.192.988 دي�سمرب 2015

االإطفاء املرتاكم

6.419.07241.694.816960.56158.247.476-19.173.027 يناير 2014

6.362.64512.230.1332.254.18614.174.128649.44435.670.536املحَمل خالل ال�صنة

3115.535.67212.230.1338.673.25855.868.9441.610.00593.918.012 دي�صمرب 2014

18.442.93439.730.1413.377.90614.070.1254.227.30879.848.414املحَمل خالل ال�صنة

3133.978.60651.960.27412.051.16469.939.0695.837.313173.766.426 دي�سمرب 2015

�سايف القيمة الدفرتية

3135.153.477102.306.18614.371.039242.007.44616.038.397409.876.545 دي�سمرب 2014

3132.025.60385.374.13010.993.133228.230.09115.803.605372.426.562 دي�سمرب 2015

�صايف القيمة الدفرتية للموجودات غري امللمو�صة اخلا�صة ب�صركة معادن لالألومنيوم و�صركة معادن للدرفلة و�صركة معادن للبوك�صايت وااللومينا والبالغة 

85.374.130 ريال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب 2015 )31 دي�صمرب 2014: 102.306.186 ريال �صعودي( مت رهنها ك�صمان للمقر�صني مبوجب اتفاقية 

التمويل موحدة ال�صروط )اإي�صاح 28–8(.

تتكون املوجودات غري امللمو�صة للبنية التحتية من موجودات البنية التحتية وخدمات الدعم يف راأ�س اخلري واملحَولة للهيئة امللكية للجبيل وينبع كما ورد يف 

اتفاقية التنفيذ املوقعة بني �صركة معادن والهيئة امللكية للجبيل وينبع. تتكون تكلفة املوجودات غري امللمو�صة من تكلفة ال�صراء واأي تكاليف مبا�صرة متعلقة 

باإح�صار هذه املوجودات حلالتها الت�صغيلية للغر�س الذي اأن�صاأت من اأجله. تقيد املوجودات غري امللمو�صة بالتكلفة التاريخية ناق�صًا االإطفاء املرتاكم. 

يح�صب االإطفاء على مدى الفرتة املتبقية من مدة اتفاقية ا�صتخدام االأر�س واخلدمة.

اي�ساح
2015 لل�سنة املنتهية 

يف 31 دي�سمرب

2014 لل�سنة املنتهية 

يف 31 دي�سمرب

توزيع ق�سط اال�ستهالك لل�سنة اىل:

145.729.8311.362.790االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

3540.771.93223.951.854تكلفة املبيعات

3629.119.3439.706.448م�صاريف البيع والت�صويق والدعم

374.227.308649.444امل�صاريف العمومية واالإدارية 

79.848.41435.670.536املجموع

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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17- املوجودات غري امللمو�سة

االألومنيومالفو�سفاتاي�ساح
املعادن الثمينة 

ومعادن االأ�سا�ص
املجموعاالإدارة العامةالبنية التحتية

التكلفة

6.641.494297.876.3903.983.955332.431.474-123.929.635 يناير 2014

13.664.44752.490.238--38.825.791-ا�صافات خالل ال�صنة

16.819.855----1316.819.855حمَول من املمتلكات واالآالت واملعدات 

102.052.990--149.939.65975.710.52816.402.803حمَول من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

3150.689.149114.536.31923.044.297297.876.39017.648.402503.794.557 دي�صمرب 2014

3.992.5163.992.516----ا�صافات خالل ال�صنة

885.255----13885.255حمَول من املمتلكات واالآالت واملعدات 

37.520.660-292.770-1414.429.80522.798.085حمَول من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

3166.004.209137.334.40423.044.297298.169.16021.640.918546.192.988 دي�سمرب 2015

االإطفاء املرتاكم

6.419.07241.694.816960.56158.247.476-19.173.027 يناير 2014

6.362.64512.230.1332.254.18614.174.128649.44435.670.536املحَمل خالل ال�صنة

3115.535.67212.230.1338.673.25855.868.9441.610.00593.918.012 دي�صمرب 2014

18.442.93439.730.1413.377.90614.070.1254.227.30879.848.414املحَمل خالل ال�صنة

3133.978.60651.960.27412.051.16469.939.0695.837.313173.766.426 دي�سمرب 2015

�سايف القيمة الدفرتية

3135.153.477102.306.18614.371.039242.007.44616.038.397409.876.545 دي�سمرب 2014

3132.025.60385.374.13010.993.133228.230.09115.803.605372.426.562 دي�سمرب 2015
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18-  االإ�ستثمار يف �سركات حتت �سيطرة م�سرتكة

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015

324.775.820416.406.686�صركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات )�صامابكو( )اي�صاح 1-18(

202.482.646202.482.646�صركة معادن باريك للنحا�س )اي�صاح 2-18(

527.258.466618.889.332املجموع

18-1 �سركة �سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات )�سامابكو( 

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يفاالإ�صتثمار بن�صبة 50٪ يف راأ�س املال امل�صدر واملدفوع هو كما يلي:

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015

450.000.000450.000.000احل�ص�س بالتكلفة )اي�صاح 50(

)33.593.314()125.224.180(ح�صة ال�صركة يف �صايف اخل�صارة املرتاكمة

324.775.820416.406.686املجموع 

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015احل�صة يف اخل�صارة املرتاكمة ل�صركة �صامابكو هي كما يلي:

)8.629.386()33.593.314(1 يناير 

)24.963.928()91.630.866(احل�صة يف �صايف خ�صارة ال�صنة

)33.593.314()125.224.180(31 دي�سمرب

18-2 �سركة �سركة معادن باريك للنحا�ص

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015

االإ�صتثمار بن�صبة 05٪ يف راأ�س املال امل�صدر واملدفوع هو كما يلي:

202.482.6465.000.000احل�ص�س بالتكلفة )اي�صاح 50(

197.482.646-مدفوعات لزيادة راأ�س املال

202.482.646202.482.646املجموع

19- االإ�ستثمارات طويلة االأجل

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015

50.000.00050.000.000اأوراق مالية ذات تواريخ ا�صتحقاق اأكرث من �صنة من تاريخ اإقتنائها

20-  القر�ص طويل االأجل

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015

626.197.939626.197.939�صركة معادن باريك للنحا�س )اإي�صاح 2-43(

خالل عام 2014، اأبرمت ال�صركة اتفاقية قر�س مع �صركة معادن باريك للنحا�س. الغر�س من هذا القر�س هو توفري التمويل الالزم ل�صركة معادن باريك 

للنحا�س. اإن هذا القر�س بدون عمولة وال يوجد تاريخ حمدد ل�صداده.

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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21- مطلوبات امل�ساريع واالأخرى

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20152014

اجلزء املتداول

828.002.4491.054.885.316م�صاريع

649.763.200676.286.768جتارية

126.592.142134.696.029حمتجزات

232.969.329143.597.425دفعات مقدمة من عمالء

19.938.54625.371.201اأخرى

1.857.265.6662.034.836.739املجموع الفرعي

اجلزء غري املتداول

1.251.081.664362.794.841حمتجزات واأخرى

36.053.30038.000.000م�صاهمات غري قابلة لال�صرتداد*

1.287.134.964400.794.841املجموع الفرعي

3.144.400.6302.435.631.580املجموع

تتمثل ذمم امل�صاريع الدائنة ب�صكل رئي�صي املطلوبات يف تكاليف عقود م�صتحقة تتعلق ب�صركة معادن للدرفلة و�صركة معادن للبوك�صايت واالألومينا و�صركة 

معادن وعد ال�صمال للفو�صفات.

*متثل م�صاهمات من قبل اأحد مقاويل �صركة معادن لالألومنيوم لدعم هدفها املتمثل يف اإن�صاء �صندوق للم�صوؤولية االجتماعية لتنمية م�صروع اإجتماعي.

22- امل�ساريف امل�ستحقة

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20152014

3.542.581.4831.452.648.671م�صاريع

635.900.094789.400.136جتارية

246.454.809198.710.822موظفون

67.026.655103.982.687م�صاريف م�صتحقة – األكوا اإنك )اإي�صاح 2-43( 

13.889.78013.726.768اأعباء مالية

4.505.852.8212.558.469.084املجموع

وااللومينا  للبوك�صايت  للدرفلة و�صركة معادن  ب�صركة معادن  تتعلق  تكاليف عقود م�صتحقة  ب�صكل رئي�صي  بامل�صاريع  امل�صتحقة اخلا�صة  متثل امل�صاريف 

و�صركة معادن للفو�صفات و�صركة معادن وعد ال�صمال للفو�صفات.     

متثل امل�صاريف امل�صتحقة ل�صركة األكوا اإنك امل�صاريف املتعلقة باملوظفني وم�صاريف م�صتحقة اأخرى متعلقة مبوظفي األكوا اإنك املعارين ل�صركة معادن 

لالألومنيوم و�صركة معادن للدرفلة و�صركة معادن للبوك�صايت وااللومينا.

23- الزكاة 

23-1  عنا�سر الوعاء الزكوي

تتكون اأهم عنا�صر الوعاء الزكوي لكل �صركة طبقًا لنظام الزكاة و�صريبة 

الدخل مما يلي:

ال�صنة، بداية  يف  كما  امل�صاهمني  •  حقوق 
يف بداية ال�صنة، كما  •  املخ�ص�صات 

االأجل، طويلة  •  القرو�س 
املعّدل، الدخل  •  �صايف 

•  قطع الغيار واملواد امل�صتهلكة،
واملعدات، واالآالت  للممتلكات  الدفرتية  القيمة  •  �صايف 

•  �صايف القيمة الدفرتية لالأعمال الراأ�صمالية،

والتقييم، االإ�صتك�صاف  ملوجودات  الدفرتية  القيمة  •  �صايف 
امللمو�صة، غري  للموجودات  الدفرتية  القيمة  •  �صايف 

يف �صركات حتت �صيطرة م�صرتكة، و  لالإ�صتثمار  الدفرتية  •  القيمة 
اأخرى •  بنود 

 حتت�صب الزكاة بن�صبة 2.5 ٪ على اأ�صا�س الوعاء الزكوي اأو �صايف الدخل 

املعّدل، اأيهما اأعلى.
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23-2 الزكاة امل�ستحقة

20152014

158.735.91854.295.070 يناير

46.374.29744.434.257خم�ص�س الزكاة

50.962.23758.735.918لل�صنة احلالية

)14.301.661()4.587.940(خم�ص�س جمَنب )بالزيادة(  يف ال�صنة ال�صابقة 

)39.993.409()54.147.978(املدفوع خالل ال�صنة اإىل م�صلحة الزكاة والدخل

3150.962.23758.735.918 دي�سمرب

23-3 يتكون خم�س�ص الزكاة  مما يلي:

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015

19.789.60018.759.042�صركة التعدين العربية ال�صعودية

23.097.23625.728.204�صركة معادن للفو�صفات

1.076.2482.463.124�صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س )اإي�صاح 2-24(

3.010.9988.404.180�صركة املعادن ال�صناعية

3.988.1553.381.368�صركة معادن للبنية التحتية

50.962.23758.735.918املجموع )اإي�ساح 2-23( 

23-4  الربوط النهائية     

ح�صلت ال�صركة و�صركاتها التابعة على �صهادات زكاة موؤقتة لل�صنوات املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009 وحتى 31 دي�صمرب 2014 ومل تقم م�صلحة الزكاة 

والدخل باإجراء الربوط الزكوية النهائية لهذه ال�صنوات.

24- ر�سوم االإمتياز امل�ستحقة

20152014

129.727.47736.430.433 يناير

17.934.85235.068.957خم�ص�س ر�صوم امتياز )اإي�صاح 35(

16.096.14729.638.171لل�صنة احلالية )اإي�صاح 1-24(

1.838.7055.430.786خم�ص�س جمَنب بالنق�س يف ال�صنة ال�صابقة 

)41.771.913()31.476.875(املدفوع خالل ال�صنة اىل م�صلحة الزكاة والدخل

3116.185.45429.727.477 دي�سمرب

بناًء على نظام التعدين ال�صعودي ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم 47/م بتاريخ 20 �صعبان 1425هـ )املوافق 4 اأكتوبر 2004(، يتعني على املجموعة دفع 

ر�صوم امتياز حلكومة اململكة العربية ال�صعودية تعادل 25٪ من �صايف الدخل ال�صنوي مبوجب ترخي�س التعدين، كما هو حمدد اأو ما يعادل �صريبة الدخل 

التقديرية بناءًا على �صايف الدخل ال�صنوي، اأيهما اأقل و�صيتم خ�صم الزكاة امل�صتحقة من هذا املبلغ ونتيجة لذلك فاإن:

�صايف الدخل لكل ترخي�س تعديني خا�س ملناجم �صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س يخ�صع لر�صوم االمتياز 

يتم دفع تعريفة ثابتة وموحدة للطن كر�صوم اإمتياز من مناجم للبوك�صايت منخف�س الدرجة والكاولني واملغنزايت.

تظهر ر�صوم االإمتياز كجزء من تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل  املوحدة.

24-1 يتكون خم�س�ص ر�سوم االمتياز مما يلي:

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015

  14.323.02127.848.051مناجم الذهب )اإي�صاح 2-24(

1.383.6641.450.961بوك�صايت منخف�س الدرجة

240.154173.620الكاولني

149.308165.539املغنزايت

16.096.14729.638.171املجموع )اإي�ساح 24(

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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24-2 يتم احت�ساب خم�س�ص ر�سوم االمتياز امل�ستحقة الدفع من قبل مناجم الذهب

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف كما يلي:

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015

72.914.394146.976.824�صايف الدخل من مناجم الذهب العاملة قبل ر�صوم االمتياز والزكاة لل�صنة

2518.228.59936.744.206٪ من �صايف الدخل لل�صنة، كما هو حمدد

15.399.26930.311.175�صريبة الدخل املقّدرة على اأ�صا�س �صايف الدخل لل�صنة اخلا�صع لل�صريبة

15.399.26930.311.175املخ�ص�س بناًء على طريقتي االحت�صاب اأعاله، اأيهما اأقل

)2.463.124()1.076.248(خم�ص�س الزكاة )اإي�صاح 3-23(

14.323.02127.848.051�سايف خم�س�ص ر�سوم االمتياز لل�سنة )24-1(

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف25- مزايا املوظفني

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015

304.497.276254.443.608مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني )اإي�صاح 1-25(

48.807.05435.931.821برنامج ادخار املوظفني )اإي�صاحي 7 و 2-25(

353.304.330290.375.429املجموع

2520152014-1 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

1254.443.608193.438.653 يناير

79.567.55592.706.633خم�ص�س خالل ال�صنة

)31.701.678()29.513.887(املدفوع خالل ال�صنة

31304.497.276254.443.608 دي�سمرب

2520152014-2 برنامج االإدخار للموظفني

135.931.82121.391.928 يناير

23.582.53421.992.430م�صاهمات خالل ال�صنة

)7.452.537()10.707.301(م�صحوبات خالل ال�صنة

3148.807.05435.931.821 دي�سمرب )اإي�ساحي 4-19 و 7(

26- اإلتزامات االإيجار االأ�سمايل

خالل عام  2013، ابرمت �صركة معادن لالألومنيوم اإتفاقيات اإيجار راأ�صمايل نيابة عن �صركة معادن للبوك�صايت واالألومينا مع موؤ�ص�صة مالية. وي�صتحق 

�صداد مبالغ عقد االإيجار مبوجب هذه االإتفاقيات على اأق�صاط �صهرية. فيما يلي حتلياًل ملبالغ الدفعات امل�صتقبلية مبوجب عقود االإيجار:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20152014

45.506.12761.108.225احلد االأدنى لدفعات االإيجار امل�صتقبلية

)10.994.872()6.341.750(ناق�صًا: م�صاريف متويل مل ت�صتحق بعد

39.164.37750.113.353�صايف القيمة احلالية للحد االأدنى لدفعات االإيجار

)10.948.977()12.131.184(ناق�صًا: اجلزء املتداول املدرج �صمن املطلوبات املتداولة

27.033.19339.164.376اجلزء طويل االأجل من اإلتزام عقود االإيجار الراأ�سمايل

تواريخ االإ�ستحقاق

احلد االأدنى لدفعات االإيجار امل�صتحقة الدفع خالل ال�صنة:

2015-15.602.100

201615.602.10015.602.100

201715.602.10015.602.100

201814.301.92714.301.925

45.506.12761.108.225املجموع
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قيمتها  والبالغ  امل�صتاأجرة  املوجودات  رهن  مت  �صهريًا.   ٪0.858 يقارب  فعلي  فائدة  مبعدل  االإيجار  لدفعات  االأدنى  للحد  احلالية  القيمة  خ�صم  مت 

44.947.425 ريال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب 2015 )31 دي�صمرب 2014: 52.544.181 ريال �صعودي( ك�صمان للموؤجرين )اإي�صاح 13(.

27- خم�س�ص ردم واإغالق واإعادة تاأهيل املناجم 

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20152014

133.545.896110.389.199مناجم الذهب )اإي�صاح 1-27(

20.251.37818.856.531منجم بوك�صايت البعيثة )اإي�صاح 2-27(

4.314.6002.050.000مناجم البوك�صايت منخف�س الدرجة والكاولني واملغنزايت )اإي�صاح 3-27(

158.111.874131.295.730املجموع

تتلخ�س احلركة يف خم�ص�س ردم واإغالق واإعادة تاأهيل املناجم لكل منجم باالإ�صافة اإىل فرتة بدء االإنتاج التجاري والتاريخ املتوقع لالإغالق يف االآتي:

27- 1  مناجم الذهب

املجموعمنجم الدويحي منجم ال�صوقمنجم االأمارمنجم بلغةمنجم ال�صخيربات*منجم احلّجارمنجم املهداإي�ساح

81.440.623--120.715.2315.531.81020.315.13121.661.40713.217.044 يناير 2014

34.478.197-135.416.3811.727.8024.457.7523.286.6002.611.81216.977.850االإ�صافات خالل ال�صنة )اإي�صاح 13(

)5.529.621(----)152.000()5.377.621(-اال�صتخدام خالل ال�صنة

3126.131.6121.881.99124.620.88324.948.00715.828.85616.977.850110.389.199 دي�صمرب 2014 

26.250.000-------14االإ�صافات خالل ال�صنة )اإي�صاح 14(

)1.211.312(26.250.000)1.211.312(-----13ت�صويات على املخ�ص�س خالل ال�صنة )اي�صاح 13(

)1.881.991(-----)1.881.991(-اال�صتخدام خالل  ال�صنة

133.545.896-24.620.88324.948.00715.828.85615.766.538-3126.131.612 دي�سمرب 2015

26.250.000

1988200119912001200820142016تاريخ بدء االإنتاج التجاري

2019201420392018202620212027التاريخ املتوقع لالإغالق

27-2 منجم بوك�سايت البعيثة

املجموعاإي�ساح

-1 يناير 2014

1418.288.131االإ�صافات خالل ال�صنة 

40568.400خم�ص�س مرتاكم خالل ال�صنة

3118.856.531 دي�صمرب 2014

401.394.847خم�ص�س مرتاكم خالل ال�صنة

3120.251.378 دي�صمرب 2015

2014تاريخ بدء االإنتاج التجاري 

2059التاريخ املتوقع  لالإغالق

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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27- 1  مناجم الذهب

املجموعمنجم الدويحي منجم ال�صوقمنجم االأمارمنجم بلغةمنجم ال�صخيربات*منجم احلّجارمنجم املهداإي�ساح

81.440.623--120.715.2315.531.81020.315.13121.661.40713.217.044 يناير 2014

34.478.197-135.416.3811.727.8024.457.7523.286.6002.611.81216.977.850االإ�صافات خالل ال�صنة )اإي�صاح 13(

)5.529.621(----)152.000()5.377.621(-اال�صتخدام خالل ال�صنة

3126.131.6121.881.99124.620.88324.948.00715.828.85616.977.850110.389.199 دي�صمرب 2014 

26.250.000-------14االإ�صافات خالل ال�صنة )اإي�صاح 14(

)1.211.312(26.250.000)1.211.312(-----13ت�صويات على املخ�ص�س خالل ال�صنة )اي�صاح 13(

)1.881.991(-----)1.881.991(-اال�صتخدام خالل  ال�صنة

133.545.896-24.620.88324.948.00715.828.85615.766.538-3126.131.612 دي�سمرب 2015

26.250.000

1988200119912001200820142016تاريخ بدء االإنتاج التجاري

2019201420392018202620212027التاريخ املتوقع لالإغالق

27-3 مناجم البوك�سايت منخف�ص الدرجة والكاولني واملغنزايت

املجموعمنجم الغزالةمنجم الزبريةاإي�ساح

11.600.000450.0002.050.000 يناير 2014

2.264.600-2.264.600ا�صافات خالل ال�صنة

313.864.600450.0004.314.600 دي�سمرب 2015

20082011تاريخ بدء االإنتاج التجاري 

20262028التاريخ املتوقع  لالإغالق

ميثل خم�ص�س ردم واإغالق واإعادة تاأهيل املنجم كامل تكاليف االإغالق والردم واإعادة التاأهيل املقدرة يف امل�صتقبل ملختلف موجودات املناجم القائمة، 

وذلك بناًء على املعلومات املتوفرة حاليًا مبا فيها خطط االإغالق واالأنظمة ذات العالقة. التغريات امل�صتقبلية، اإن وجدت، �صواءًا يف االأنظمة اأو تقديرات 

التكلفة رمبا تكون جوهرية و�صيتم اإثباتها عند حتديدها.

والكاولني  الدرجة  منخف�س  والبوك�صايت  والبوك�صايت  الذهب  عن  املجموعة  التعدينى  بالن�صاط  يتعلق  املناجم  تاأهيل  واإعادة  واإغالق  ردم  خم�ص�س 

واملغني�صيا

جاري العمل على اإجراء تقدير حمدث ملنجم الفو�صفات وامل�صنع واأعمال اإعادة التاأهيل مبا يف ذلك عمليات تفكيك املرافق واإيقاف االأعمال ونقل اأو 

التخل�س من النفايات واإعادة تاأهيل املوقع واالأر�س.
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28- القرو�ص طويلة االأجل

28-1  الت�سهيالت املعتمدة

ال�صمال  و�صركة معادن وعد  واالألومينا  للبوك�صايت  و�صركة معادن  للدرفلة،  و�صركة معادن  و�صركة معادن لاللومنيوم،  للفو�صفات،  وقعت �صركة معادن 

للفو�صفات اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�صروط مع �صندوق اال�صتثمارات العامة وحتالف من املوؤ�ص�صات املالية. كما اأبرمت ال�صركة اإتفاقية ت�صهيل ائتمان 

م�صرتك ومتجدد متوافق مع اأحكام ال�صريعة. كما وقعت �صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س اإتفاقيتي ت�صهيالت مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي.

تتكون ت�صهيالت املجموعة املمنوحة من التايل كما يف 31 دي�صمرب 2015:

�سركة معادن

للفو�سفات اإتفاقية

موقعة يف

15 يونيو 2008

�سركة معادن

لالألومنيوم اإتفاقية

موقعة يف30

نوفمرب 2010

�سركة معادن

للدرفلة اإتفاقية 

موقعة يف

 30 نوفمرب 2010

�سركة معادن

للبوك�سايت

واالأمونيا اإتفاقية

موقعة يف

 27 نوفمرب 2011

و�سركة معادن وعد

ال�سمال للفو�سفات

اإتفاقية موقعة

يف 30 يونيو 2014

�سركة التعدين

العربية ال�سعودية

)معادن( اإتفاقية

 موقعة يف 

18 دي�سمرب 2012

�سركة معادن

للذهب ومعادن

 االأ�سا�ص اإتفاقية

 موقعة يف 24

 مار�ص 2015

�سركة معادن

للبنية اإتفاقية

موقعة يف 

30 دي�سمرب 2015

املجموع

�صندوق اال�صتثمارات العامة

23.203.751.250---4.000.001.2504.875.000.0003.078.750.0003.750.000.0007.500.000.000امل�صارف اال�صالمية والتجارية

17.306.715.810-4.269.892.5005.047.500.0001.041.000.0002.690.712.8444.257.610.466لل�صراء*

8.090.202.034---258.750.0005.439.889.534-1.491.562.500900.000.000ت�صهيل جتاري*

2.343.750.000-------2.343.750.000م�صرف الراجحي

1.500.000.000-------1.500.000.000بنك كوريا للت�صدير واالإ�صترياد

750.000.000-------750.000.000�صركة تاأمني ال�صادرات الكورية

3.206.250.000---768.750.0001.650.000.000-787.500.000-وكالة

33.196.917.844---10.355.205.0006.735.000.0001.041.000.0003.718.212.84411.347.500.000املجموع الفرعي

--

4.079.000.000-1.379.000.000--600.000.000600.000.000600.000.000900.000.000�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي

1.000.000.0001.000.000.000-------ت�صهيل مرابحة بالريال ال�صعودي

750.000.000-----375.000.000375.000.000-ت�صهيل مرابحة بالريال ال�صعودي )راأ�س مال عامل(

1.379.000.0001.000.000.00062.229.669.094-14.955.206.25012.585.000.0005.094.750.0008.368.212.84418.847.500.000املجموع الفرعي

اإتفاقية ت�صهيل ائتمان م�صرتك ومتجدد

-----9.000.000.000-9.000.000.000

14.955.206.25012.585.000.0005.094.750.0008.368.212.84418.847.500.0009.000.000.0001.379.000.0001.000.000.00071.229.669.094جمموع الت�سهيالت املمنوحة

فر�صت اتفاقيات التمويل ال�صروط والتعهدات املالية التالية على كل من ال�صركات املقرت�صة �صمن املجموعة، واإذا مت ا�صتيفاء ال�صروط، فاإن املوؤ�ص�صات 

املالية �صوف توفر القرو�س طويلة االأجل:

اأو التزامات التمويل من قبل �صركة معادن للفو�صفات و�صركة معادن لالألومنيوم و�صركة معادن للدرفلة  اإن�صاء االمتيازات االإ�صافية و /  •  القيد على 
و�صركة معادن للبوك�صايت واالألومينا و�صركة معادن وعد ال�صمال للفو�صفات، اإال اإذا �صمح حتديدا مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�صروط.

مالية؛ ن�صب  على  •  احلفاظ 
به.  امل�صموح  الراأ�صمالية  النفقات  من  االأق�صى  •  احلد 

امل�صاهمني. على  اأرباح  توزيع  على  •   قيود 
اململكة  بنك جتاري يف  اأي  من  ال�صراء  تاريخ  من  اأ�صهر  �صتة )6(  على  تزيد  ال  فرتة  ت�صتحق خالل  التي  االأجل  ق�صرية  اال�صتثمار  مدة  على  •   قيود 

العربية ال�صعودية اأو اأي بنك جتاري دويل اآخر معروف.

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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�سركة معادن

للفو�سفات اإتفاقية

موقعة يف

15 يونيو 2008

�سركة معادن

لالألومنيوم اإتفاقية

موقعة يف30

نوفمرب 2010

�سركة معادن

للدرفلة اإتفاقية 

موقعة يف

 30 نوفمرب 2010

�سركة معادن

للبوك�سايت

واالأمونيا اإتفاقية

موقعة يف

 27 نوفمرب 2011

و�سركة معادن وعد

ال�سمال للفو�سفات

اإتفاقية موقعة

يف 30 يونيو 2014

�سركة التعدين

العربية ال�سعودية

)معادن( اإتفاقية

 موقعة يف 

18 دي�سمرب 2012

�سركة معادن

للذهب ومعادن

 االأ�سا�ص اإتفاقية

 موقعة يف 24

 مار�ص 2015

�سركة معادن

للبنية اإتفاقية

موقعة يف 

30 دي�سمرب 2015

املجموع

�صندوق اال�صتثمارات العامة

23.203.751.250---4.000.001.2504.875.000.0003.078.750.0003.750.000.0007.500.000.000امل�صارف اال�صالمية والتجارية

17.306.715.810-4.269.892.5005.047.500.0001.041.000.0002.690.712.8444.257.610.466لل�صراء*

8.090.202.034---258.750.0005.439.889.534-1.491.562.500900.000.000ت�صهيل جتاري*

2.343.750.000-------2.343.750.000م�صرف الراجحي

1.500.000.000-------1.500.000.000بنك كوريا للت�صدير واالإ�صترياد

750.000.000-------750.000.000�صركة تاأمني ال�صادرات الكورية

3.206.250.000---768.750.0001.650.000.000-787.500.000-وكالة

33.196.917.844---10.355.205.0006.735.000.0001.041.000.0003.718.212.84411.347.500.000املجموع الفرعي

--

4.079.000.000-1.379.000.000--600.000.000600.000.000600.000.000900.000.000�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي

1.000.000.0001.000.000.000-------ت�صهيل مرابحة بالريال ال�صعودي

750.000.000-----375.000.000375.000.000-ت�صهيل مرابحة بالريال ال�صعودي )راأ�س مال عامل(

1.379.000.0001.000.000.00062.229.669.094-14.955.206.25012.585.000.0005.094.750.0008.368.212.84418.847.500.000املجموع الفرعي

اإتفاقية ت�صهيل ائتمان م�صرتك ومتجدد

-----9.000.000.000-9.000.000.000

14.955.206.25012.585.000.0005.094.750.0008.368.212.84418.847.500.0009.000.000.0001.379.000.0001.000.000.00071.229.669.094جمموع الت�سهيالت املمنوحة
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28-1  الت�سهيالت املعتمدة )تتمة(

ت�سهيالت �سركة معادن للفو�سفات 

كوكالء  ليمتد  ميزوهو  وبنك  الفرن�صي  ال�صعودي  البنك  من  كل  *يعمل 
لت�صهيل ال�صراء والت�صهيالت التجارية، على التوايل.

ت�سهيالت �سركة معادن لاللومنيوم

والريال  االأمريكي  بالدوالر  ال�صراء  تعديل عقود  2012، مت  نوفمرب   26 يف 

اإتفاقيات  اأي�صا تعديل  الت�صهيالت. وفقا لذلك، مت  ال�صعودي لزيادة قيمة 

التمويل املوحدة ال�صروط لتعك�س ترتيب الت�صهيالت اجلديدة.

التجارية،  الت�صهيالت  وكوكيل  متويل  كوكيل  �صارتد  �صتاندرد  بنك  *يعمل 
االمريكي  بالدوالر  امل�صرتيات  عقود  متويل  كوكيل  اجلزيرة  بنك  ويعمل 

االأمريكي  بالدوالر  بالوكالة  التمويل  لت�صهيل  وكوكيل  ال�صعودي  وبالريال 

وبالريال ال�صعودي، بينما تعمل �صركة �صاب لالأوراق املالية املحدودة كوكيل 

ووكيل  �صمان  كوكيل  لندن،  فرع  الريا�س-  بنك  ويعمل  داخلي،  �صمان 

خارجي.

ت�سهيالت �سركة معادن للدرفلة

داخلى  كوكيل  املحدودة  املالية  لالأوراق  ال�صعودية  �صاب  �صركة  تعمل 

للت�صهيالت االإئتمانية، بينما يعمل بنك الريا�س- فرع لندن، كوكيل �صمان 

ووكيل خارجي لتلك الت�صهيالت. 

ت�سهيالت �سركة معادن للبوك�سايت واالألومينا

متويل  كوكيل  املحدودة  ال�صعودية  العربية  �صي  بي  اإ�س  اإت�س  �صركة  تعمل 

متويل  كوكيل  التجاري  االأهلي  بنك  ويعمل  التجارية،  الت�صهيالت  وكوكيل 

عقود امل�صرتيات بالدوالر االمريكي وبالريال ال�صعودي، ويعمل بنك اجلزيرة 

كوكيل لت�صهيل التمويل بالوكالة، بينما تعمل �صركة اإت�س اإ�س بي �صي العربية 

ال�صعودية املحدودة كوكيل �صمان داخلي، ويعمل بنك الريا�س- فرع لندن 

كوكيل �صمان، ووكيل خارجي لتلك الت�صهيالت.

ت�سهيالت �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

اإ�س بي �صي العربية  اإت�س  للتنمية و�صركة  *يعمل كل من البنك االإ�صالمي 
بنك  من  كل  يعمل  بينما  ال�صراء،  لت�صهيل  كوكالء  املحدودة  ال�صعودية 

ميزوهو ملتد وبنك �صوميتومو ميت�صو كوكالء الت�صهيالت التجارية.  

  

�سركة التعدين العربية ال�سعودية )"معادن"(

م�صرتك  ائتمان  ت�صهيل  اإتفاقية  ال�صركة  اأبرمت   2012 دي�صمرب   18 يف 

مرابحة"(  ت�صهيل  )"اإتفاقية  األ�صريعة  اأحكام  مع  متوافق  ومتجدد 

واإتفاقيات اأخرى ي�صار لها جمتمعة )باإتفاقيات متويل( مببلغ قدره 9 مليار 

ريال �صعودي. اإن تاريخ االإ�صتحقاق النهائي ل�صداد هذا القر�س هو خم�س 

�صنوات من تاريخ توقيع هذه االإتفاقية. مت احل�صول على الت�صهيل من جتمع 

موؤ�ص�صات مالية حملية ودولية مكون من املوؤ�ص�صات املالية التالية:

الراجحي  • م�صرف 
الوطني العربي  • البنك 

البالد • بنك 
اجلزيرة • بنك 

الفرن�صي ال�صعودي  • البنك 
الريا�س فرع  اإيه-  اإن  ت�صي�س،  مورجان  بي  جي  • بنك 

الريا�س • بنك 
املالية  �صامبا  • جمموعة 
التجاري االأهلي  • البنك 

الربيطاين  ال�صعودي  • البنك 
لالإ�صتثمار ال�صعودي  • البنك 

امل�صتقلة  املالية  بالقوائم  يتعلق  فيما  املالية  وال�صروط  التعهدات  ت�صمل 

لل�صركة االأم على التايل:

واالإ�صتهالك  وال�صرائب  الفائدة  قبل  الدخل  �صايف  يقل  اأال  •  يجب 
عن  التوقف  �صيتم  واإال  الفائدة  اأ�صعاف م�صاريف  ثالثة  واالإطفاء عن 

توزيع االأرباح.

اأ�صعاف  ثالثة  عن  ديون  �صايف  اإجمايل  يزيد  ال  اأو  يعادل  اأن  •  يجب 
حقوق امللكية، ويف حالة خمالفة ذلك، فاإن ال�صركة �صيكون لديها فرتة 

ال�صركة  قيام  حال  يف  اأ�صهر  ت�صعة  اأو  اأ�صهر  �صتة  حتى  متتد  ت�صحيح 

بت�صحيح تلك املخالفة من خالل عملية اإ�صدار حقوق اأولوية.

�سركة معادن للذهب ومعادن االأ�سا�ص

اأبرمت ال�صركة اإتفاقيتي ت�صهيالت مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي 

واأي�صًا  ال�صوق  منجم  يف  الذهب  �صبائك  الإنتاج  الالزم  التمويل  لتوفري 

للنفقات الراأ�صمالية ملنجم الذهب اجلديد يف الدويحي،

ت�صمل التعهدات وال�صروط املالية على التايل:

اإال  التمويل،  التزامات  اأو   / و  االإ�صافية  االمتيازات  اإن�صاء  على  •  القيد 
اإذا �صمح حتديدا حتت اإتفاقية القر�س 

املالية، الن�صبة  على  • احلفاظ 
به، امل�صموح  الراأ�صمالية  النفقات  من  االأق�صى  • احلد 

و امل�صاهمني،  على  اأرباح  توزيع  على  • قيود 
ال  فرتة  خالل  ت�صتحق  التي  االأجل  ق�صرية  اال�صتثمار  مدة  على  •  قيود 
يف  جتاري  بنك  اأي  من  ال�صراء  تاريخ  من  اأ�صهر   )6( �صتة  على  تزيد 

اململكة العربية ال�صعودية اأو اأي بنك جتاري دويل اآخر معروف.

�سركة معادن للبنية التحتية

مبلغ  على  للح�صول  االأجل  طويل  مرابحة  قر�س  اتفاقية  ال�صركة  اأبرمت 

مليار ريال على فرتة �صتة اأ�صهر تنتهي يف 30 يونيو 2016 لت�صديد الدفعات 

املقدمة من املالك الوحيد لل�صركة والبالغة 929 مليون ريال بزيادة مببلغ 

71 مليون ريال مقابل االأ�صتخدمات العامة. 

مت توقيع االأتفاقية بتاريخ 30 دي�صمرب 2015م و�صوف يبداأ ال�صحب خالل 

طويل  القر�س  �صداد  يبداأ  �صوف  االأتفاقية.  توقيع  تاريخ  من  اأ�صهر  �صتة 

�صنوية   دفعات ن�صف  ا�صا�س  التوقيع على  تاريخ  �صهرا من   12 بعد  االأجل 

مت�صاوية مببلغ 39 مليون ريال ولفرتة 10 �صنوات مع دفعة ال�صداد النهائية 

298 مليون ريال وت�صتحق يف 30 دي�صمرب 2025م.  

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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28-2  الت�سهيالت امل�ستخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�سروط

31 دي�سمرب31 دي�سمربت�سهيالت �سركة معادن للفو�سفات

20152014

3.001.600.9383.334.401.042�صندوق اال�صتثمارات العامة

332.800.103332.800.104ناق�صًا: امل�صدد خالل الفرتة/ ال�صنة

2.668.800.8353.001.600.938املجموع الفرعي )اإي�ساح 2-43(

ترتاوح ن�صبة العمولة على اأ�صل هذا القر�س من املبالغ امل�صحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على 

ا�صا�س )اليبور زائدًا هام�س 0.5٪( �صنويًا. وبداأ �صداد اأ�صل مبلغ القر�س يف 30 يونيو 2012  على 

اأق�صاط ن�صف �صنوية مت�صاوية، قيمة كل منها 166.4 مليون ريال �صعودي وي�صتحق الق�صط االأخري 

البالغ 172.8 مليون ريال �صعودي ال�صداد يف 31 دي�صمرب 2023 )اإي�صاح 6-28(.

امل�سارف اال�سالمية والتجارية

3.693.457.0133.906.951.637متويل عقود امل�صرتيات بالريال ال�صعودي

2.027.343.7502.144.531.250م�صرف الراجحي

1.230.000.0001.337.250.000بنك كوريا لل�صادرات والواردات

965.826.5631.021.654.688متويل جتاري

615.000.000668.625.000�صركة تاأمني ال�صادرات الكورية

8.531.627.3269.079.012.575

625.411.276547.385.250ناق�صًا: امل�صدد خالل ال�صنة

7.906.216.0508.531.627.325املجموع الفرعي

ترتاوح ن�صبة العمولة على اأ�صل هذا القر�س من املبالغ امل�صحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على 

اأ�صا�س معدل اليبور زائدًا هام�س يرتاوح من 0.5٪ اإىل 1.15٪ �صنويًا.

منها  كل  قيمة  �صنوية،   ن�صف  اأق�صاط  اأ�صا�س  على   ،2012 يونيو   30 يف  الت�صهيالت  �صداد  بداأ 

255.1 مليون ريال �صعودي وتزداد على مدى عمر القر�س لت�صبح 1.285 مليون ريال �صعودي 

كق�صط نهائي يف  31 دي�صمرب 2023 )اي�صاح رقم 6-28(.

460.000.000540.000.000�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

90.000.00080.000.000ناق�صًا: امل�صدد خالل ال�صنة

370.000.000460.000.000املجموع الفرعي

بلغت تكاليف متابعة امل�صروع املدفوعة خالل فرتة ال�صحب 6.3 مليون ريال �صعودي،

بداأ �صداد الت�صهيالت يف 26 فرباير 2013، على اأ�صا�س اأق�صاط ن�صف �صنوية، قيمة كل منها 40 

مليون ريال �صعودي وتزداد على مدى عمر القر�س لت�صبح 50 مليون ريال �صعودي كق�صط نهائي 

يف  19 يونيو 2019. )اي�صاح رقم 2-28(

10.945.016.88511.993.228.263اإجمايل قرو�ص �سركة معادن للفو�سفات )اإي�ساح 5-28(
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28-2  الت�سهيالت امل�ستخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�سروط )تتمة(

31 دي�سمرب31 دي�سمربت�سهيالت �سركة معادن لاللومنيوم

20152014

4.775.062.5004.875.000.000�صندوق اال�صتثمارات العامة

199.875.00099.937.500ناق�صًا: امل�صدد خالل ال�صنة

4.575.187.5004.775.062.500املجموع الفرعي )اإي�ساح 2-43(

بلغت ن�صبة العمولة على ا�صل هذا القر�س من مبالغ القر�س امل�صحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة 

على اأ�صا�س معدل  اليبور زائدًا هام�س ٪1.5

 بداأ �صداد ا�صل مبلغ القر�س يف 31 دي�صمرب 2014 على اأ�صا�س اأق�صاط ن�صف �صنوية، قيمة كل 

منها 99.9 مليون ريال �صعودي وتزداد على مدى عمر القر�س لت�صبح 1.218 بليون ريال �صعودي 

كق�صط نهائي يف 30 يونيو 2026. 

امل�سارف اال�سالمية والتجارية

910.935.000930.000.000متويل عقود امل�صرتيات بالدوالر االمريكي

4.033.091.2504.117.500.000متويل عقود امل�صرتيات بالريال ال�صعودي

881.550.000900.000.000متويل جتاري

771.356.250787.500.000متويل بالوكالة

6.596.932.5006.735.000.000

276.135.000138.067.500ناق�صًا: امل�صدد خالل ال�صنة

6.320.797.5006.596.932.500املجموع الفرعي

اأ�صل القر�س )املبلغ االأ�صا�صي لالإيجار يف حالة التمويل بالوكالة( من  بلغت ن�صبة العمولة على 

اأ�صا�س  على  االأمريكي  بالدوالر  التمويالت  كافة  على  عمولة  فرتة  لكل  امل�صحوبة  القر�س  مبالغ 

معدل اليبور زائدًا هام�س )ربح يف حالة التمويل بالوكالة( ويتفاوت على مدى فرتة القر�س. 

اأ�صل القر�س )املبلغ االأ�صا�صي لالإيجار يف حالة التمويل بالوكالة( من  بلغت ن�صبة العمولة على 

مبالغ القر�س امل�صحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�صهيالت الريال ال�صعودي على اأ�صا�س معدل 

العمولة بني البنوك ال�صعودية )»�صايبور«( زائدًا هام�س )ربح يف حالة متويل الوكالة( ويتفاوت 

على مدى فرتة القر�س. يرتاوح الهام�س/الربح على اأ�صل القر�س من مبالغ القر�س امل�صحوبة 

لكل فرتة عمولة ما بني  1.65٪ اىل 2.75٪ يف ال�صنة.

بداأ �صداد اأ�صل مبلغ القر�س يف 31 دي�صمرب 2014. يبداأ �صداد القر�س املذكور اأعاله اأبتداًء من 

138 مليون ريال �صعودي ويزداد على مدى فرتة القر�س حتى ي�صل الق�صط النهائي 1.684 بليون 

ريال �صعودي يف 30 يونيو 2026. 

570.000.000570.000.000�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

-50.000.200ناق�صًا: امل�صدد خالل ال�صنة

519.999.800570.000.000املجموع الفرعي

بداأ �صداد ت�صهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي ابتداًء من 4 فرباير 2015. يبداأ �صداد 

الت�صهيالت املذكورة اأعاله اأبتداًء من 25 مليون ريال �صعودي ثم يزداد على مدى فرتة القر�س 

حتى ي�صل الق�صط النهائي 62.5 مليون ريال �صعودي يف 7 يونيو 2020. 

375.000.000375.000.000 ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي

معدل الربح على �صعر ال�صراء اأي على اأ�صل القر�س من مبالغ القر�س امل�صحوبة لكل فرتة عمولة 

على اأ�صا�س معدل العمولة بني البنوك ال�صعودية )»�صايبور«( زائدًا ٪1.75. 

�صداد مبلغ الت�صهيل ي�صتحق يف 31 مار�س 2016.

11.790.984.80012.316.995.000 اجمايل قرو�ص �سركة معادن لالأملونيوم )اإي�ساح 5-28(

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(

146



القوائم املالية املوحدةالتقرير ال�سنوي ٢٠١5

31 دي�سمرب31 دي�سمربت�سهيالت �سركة معادن للدرفلة

20152014

3.078.750.0002.938.383.972�سندوق اال�ستثمارات العامة )اإي�ساح 2-43(

بلغت ن�صبة العمولة على ا�صل القر�س من مبالغ القر�س امل�صحوبة لكل فرتة عمولة على اأ�صا�س 

20 ق�صط ن�صف �صنوي  القر�س على  اأ�صل مبلغ  ويبداأ �صداد   .٪1.5 معدل اليبور زائدًا هام�س 

ابتدًا من 31 دي�صمرب 2016 تت�صمن �صداد مبالغ تبداأ من 30.8 مليون ريال �صعودي ثم تزداد على 

مدى فرتة القر�س لت�صبح 153.9 مليون ريال �صعودي كق�صط نهائي يف 30 يونيو 2026.

امل�سارف اال�سالمية والتجارية

1.041.000.000983.317.601 متويل عقود امل�صرتيات بالريال ال�صعودي

كافة  على  عمولة  فرتة  لكل  امل�صحوبة  القر�س  مبالغ  من  املبلغ  اأ�صل  على  العمولة  ن�صبة  بلغت 

ت�صهيالت الريال ال�صعودي على اأ�صا�س معدل �صايبور زائدًا هام�س والذي يتفاوت على مدى فرتة 

القر�س. يرتاوح الهام�س/ الربح على اأ�صل املبلغ من مبالغ القر�س امل�صحوبة لكل فرتة عمولة ما 

بني 1.65٪  و 2.45٪ يف ال�صنة.

يبداأ �صداد الت�صهيالت املذكورة اأعاله اأبتداًء من  10.4 مليون ريال �صعودي يف 31 دي�صمرب 2016 

ثم تزداد على مدى فرتة القر�س حتى ي�صل الق�صط النهائي 13.5 مليون ريال �صعودي يف 30 

يونيو 2026.

570.000.000540.000.000�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

ويبداأ �صداد ت�صهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي ابتداًء من 25  يناير 2016.

يبداأ �صداد الت�صهيالت املذكورة اأعاله اأبتداًء من 25 مليون ريال �صعودي ثم تزداد على مدى فرتة 

القر�س حتى ي�صل الق�صط النهائي 62.5 مليون ريال �صعودي يف 19 يوليو 2021.

375.000.000-

ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي

معدل الربح على �صعر ال�صراء اأي على اأ�صل القر�س من مبالغ القر�س امل�صحوبة لكل فرتة عمولة 

على اأ�صا�س معدل العمولة بني البنوك ال�صعودية )»�صايبور«( زائدًا ٪0.95 . 

�صداد مبلغ الت�صهيل ي�صتحق يف 31 اأغ�صط�س 2017.

5.064.750.0004.461.701.573اجمايل قرو�ص �سركة معادن للدرفلة )اإي�ساح 5-28(
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31 دي�سمرب31 دي�سمربت�سهيالت �سركة معادن للدرفلة

20152014

ت�سهيالت �سركة معادن للبوك�سايت واالألومينا

3.750.000.0003.220.543.013 �سندوق اال�ستثمارات العامة )اإي�ساح 2-43(

بلغت ن�صبة العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�س امل�صحوبة لكل فرتة عمولة على اأ�صا�س معدل  

اليبور زائدًا هام�س ٪1.5.

و�صوف يتم �صداد ت�صهيالت �صندوق اال�صتثمارات العامه على 21 ق�صط ن�صف �صنوي ابتدًا من 30  

يونيو 2017. يبداأ �صداد الت�صهيالت املذكورة اأعاله اأبتداًء من 75 مليون ريال ثم تزداد على مدى 

فرتة القر�س حتى ي�صل الق�صط النهائي 435 مليون ريال �صعودي يف 30 يونيو 2028.

امل�سارف اال�سالمية والتجارية

799.500.000678.624.769متويل عقود امل�صرتيات بالدوالر االمريكي

1.891.212.8441.605.283.155متويل عقود امل�صرتيات بالريال ال�صعودي

258.750.000219.629.971متويل جتاري

768.750.000768.749.963متويل بالوكاله

3.718.212.8443.272.287.858املجموع الفرعي

بلغت ن�صبة العمولة على اأ�صل املبلغ )املبلغ االأ�صا�صي لالإيجار يف حالة ت�صهيالت وكالة( من مبالغ 

القر�س امل�صحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�صهيالت الدوالر االأمريكي على اأ�صا�س معدل اليبور 

زائدًا هام�س )ربح يف حالة ت�صهيل الوكالة( وتتفاوت على مدى فرتة القر�س. بلغت ن�صبة العمولة 

على اأ�صل املبلغ )املبلغ االأ�صا�صي لالإيجار يف حالة ت�صهيالت الوكالة( من مبالغ القر�س امل�صحوبة 

البنوك  بني  العمولة  معدل  اأ�صا�س  على  ال�صعودي  الريال  ت�صهيالت  كافة  على  عمولة  فرتة  لكل 

تختلف على مدى  والتي  الوكالة(  ت�صهيالت  زائدًا هام�س )ربح يف حالة  ال�صعودية )»�صايبور«( 

فرتة القر�س. يرتاوح الهام�س/ الربح على اأ�صل املبلغ من القرو�س امل�صحوبة لكل فرتة عمولة ما 

بني 1.45٪ اىل 2.4٪ يف ال�صنة.

و�صوف يتم �صداد ت�صهيالت امل�صارف اال�صالمية والتجارية ابتدًا من 30  يونيو 2017. يبداأ �صداد 

الت�صهيالت املذكورة اأعاله اأبتداًء من 74 مليون ريال ثم تزداد على مدى فرتة القر�س حتى ي�صل 

الق�صط النهائي 431 مليون ريال �صعودي يف 30 يونيو 2027.

743.035.677375.000.000 �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

وتقييم  لالإجراءات  �صعودي كر�صوم  ريال  مليون   75 ال�صعودي  ال�صناعية  التنمية  حجز �صندوق 

القرو�س.

2017. يبداأ  30 يوليو  يبداأ �صداد ا�صل مبلغ ت�صهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي من 

40 مليون ريال �صعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�س  �صداد الت�صهيالت املذكورة اأعاله من 

حتى ي�صل الق�صط النهائي 80 مليون ريال �صعودي يف اأبريل 2021.

8.211.248.5216.867.830.871 اجمايل قرو�ص �سركة معادن للبوك�سايت واالألومينا )اإي�ساح 5-28(

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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31 دي�سمرب31 دي�سمربت�سهيالت �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

20152014

3.954.229.9202.222.806.144�سندوق اال�ستثمارات العامة )اإي�ساح 2-43(

71.307.38573.478.626ر�صيد تكاليف املعامالت كما يف نهاية ال�صنة

3.882.922.5352.149.327.518املجموع الفرعي

اأ�صا�س  ترتاوح ن�صبة العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�س امل�صحوبة لكل فرتة عمولة على 

معدل  اليبور زائدًا هام�س 1.5٪ �صنويًا.

و�صوف يتم �صداد ت�صهيالت �صندوق اال�صتثمارات العامه على 24 ق�صط ن�صف �صنوي ابتدًا من 30  

يونيو 2019. يبداأ �صداد الت�صهيالت املذكورة اأعاله اأبتداًء من 112.5 مليون ريال ثم تزداد على 

مدى فرتة القر�س حتى ي�صل الق�صط النهائي 606 مليون ريال �صعودي يف 31 دي�صمرب 2030.

امل�سارف اال�سالمية والتجارية

174.565.34696.651.278متويل عقود امل�صرتيات بالدوالر االمريكي

1.502.683.523831.988.041متويل عقود امل�صرتيات بالريال ال�صعودي

853.430.583472.517.352متويل بالوكاله

2.847.314.6931.414.308.624متويل جتاري

5.377.994.1452.815.465.295املجموع الفرعي

109.070.785122.628.733ر�صيد تكاليف املعامالت كما يف نهاية ال�صنة

5.268.923.3602.692.836.562املجموع الفرعي

بلغت ن�صبة العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�س امل�صحوبة لكل فرتة عمولة على اأ�صا�س معدل  

اليبور زائدًا هام�س 1.25٪ اىل 2.10٪ بال�صنة.

يبداأ �صداد الت�صهيالت املذكورة اأعاله من 30  يونيو 2019. يبداأ �صداد الت�صهيالت املذكورة اأعاله 

 809 171 مليون ريال ثم تزداد على مدى فرتة القر�س حتى ي�صل الق�صط النهائي  اأبتداًء من 

مليون ريال �صعودي يف 31 دي�صمرب 2030.

9.151.845.8954.842.164.080اجمايل قرو�ص �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات )اإي�ساح 5-28(

28-3  الت�سهيالت امل�ستخدمه مبوجب ائتمان م�سرتك ومتجدد:

�سركة التعدين العربية ال�سعودية

4.430.000.000ت�سهيل ائتماين م�سرتك ومتجدد )اإي�ساح 5-28(

اأ�صل مبالغ القر�س امل�صحوبة وذلك على معدل العمولة بني البنوك  حتت�صب ن�صبة العمولة على 

ال�صعودية على اأ�صا�س )»�صايبور«( زائدًا هام�س 0.85٪ �صنويًا.
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31 دي�سمرب31 دي�سمرب28-4  ت�سهيالت �سركة معادن للذهب ومعادن االأ�سا�ص:

20152014

235.191.897 �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي )اإي�ساح 5-28(

13.4 مليون ريال  بلغت تكلفة املعاملة املدفوعة مقدمًا يف وقت مبالغ القر�س امل�صحوبة االأوىل 

�صعودي. �صوف يتم اإطفاء هذا املبلغ على مدى فرتة القر�س. يبداأ �صداد هذا القر�س يف 20 يوليو 

2016، كل �صتة اأ�صهر، اأبتداًء من 8 مليون ريال �صعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�س حتى 

ي�صل الق�صط النهائي 18 مليون ريال �صعودي يف 9 نوفمرب 2022.

28-5 اجمايل القرو�ص 

الت�صهيالت امل�صتخدمة مبوجب:

اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�صروط )اإي�صاح 2-28(: 

10.945.016.88511.993.228.263�صركة معادن للفو�صفات

11.790.984.80012.316.995.000�صركة معادن لالأملونيوم

5.064.750.0004.461.701.573�صركة معادن للدرفلة

8.211.248.5216.867.830.871�صركة معادن للبوك�صايت واالألومينا

9.151.845.8954.842.164.080�صركة معادن وعد ال�صمال للفو�صفات

ت�صهيل ائتماين م�صرتك ومتجدد )اإي�صاح 3-28(:

4.430.000.000�صركة التعدين العربية ال�صعودية

-235.191.897 قرو�س �صركة  معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س )اإي�صاح 4-28(

45.399.037.99844.911.919.787 املجموع الفرعي

ناق�ساً اجلزء املتداول من القرو�ص طويلة االأجل الظاهرة �سمن املطلوبات املتداولة

1.089.112.4041.048.211.379�صركة معادن للفو�صفات

951.010.000526.010.000�صركة معادن لالأملونيوم

-91.197.500�صركة معادن للدرفلة

2.131.319.9041.574.221.379املجموع الفرعي

43.267.718.09443.337.698.408اجلزء غري املتداول من القرو�ص طويلة االأجل

31 دي�سمرب31 دي�سمرب28-6  تواريخ اإ�ستحقاق القرو�ص طويلة االأجل:

20152014

2015-1.574.221.579

20162.139.319.9042.131.319.904

20172.554.245.9226.601.245.918

20182.810.503.1992.465.652.068

20193.347.766.7132.808.477.632

20203.473.132.0973.058.232.847

201031.074.070.16326.272.769.839 اىل 2031

45.399.037.99844.911.919.787املجموع

اجلزء املتداول التمويل طويل االأجل ل�صركة معادن للفو�صفات البالغ 1.089.112.404  ريال  كما يف 31 دي�صمرب 2015 �صمن تواريخ اإ�صتحقاق القرو�س 

طويلة االأجل امل�صتحقة خالل االأثنى ع�صر �صهرا القادمة.  اجمايل النقد املجمع يف ح�صاب اإحتياطي خدمة الدين للدفعات املجدولة للقر�س طويل االأجل 

ولفرتة �صتة اأ�صهر قبل تاريخ االإ�صتحقاق وفقًا الإتفاقية الت�صهيالت االإئتمانية  )اإي�صاح7(  يبلغ 544.556.202 ريال )دي�صمرب 2014: 503.655.177 

ريال(. 

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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28-7  عمالت الت�سهيالت:

اإن كل الت�صهيالت املتعاقد عليها من قبل املجموعة هي باالأ�صا�س بالدوالر االأمريكي وبالريال ال�صعودي وتتمثل االأر�صدة امل�صحوبة بالدوالر االأمريكي مبا 

يلي:

31 دي�سمرب

2015 )دوالر اأمريكي(

31 دي�سمرب

2014 )دوالر اأمريكي(

4.788.176.2314.289.311.451 �صندوق اال�صتثمارات العامة

امل�صارف اال�صالمية والتجارية

3.122.118.8242.957.627.895لل�صراء

506.250.000540.625.000م�صرف الراجحي

292.400.000328.000.000بنك كوريا للت�صدير واالإ�صترياد

146.200.000164.000.000�صركة تاأمني ال�صادرات الكورية

1.286.141.272918.726.501جتاري 

490.955.406447.921.081�صراء دوالر امريكي

623.974.433530.300.015وكالة

6.468.039.9355.887.200.492املجموع الفرعي

650.193.966518.666.667�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي

200.000.000100.000.000ت�صهيل مرابحة بالريال ال�صعودي )راأ�س مال عامل(

1.181.333.333-ت�صهيل ائتماين م�صرتك ومتجدد

12.106.410.13211.976.511.943املجموع

28-7  ال�سمانات:

مت رهن املوجودات التالية ك�صمان للقرو�س طويلة االجل اأعاله مبوجب �صروط اتفاقيات التمويل 

املوحدة ال�صروط ذات العالقة:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20152014

35.706.647.56037.117.483.423ممتلكات واآالت ومعدات )اإي�صاح رقم 13(

37.197.115.37623.402.531.540اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ )اإي�صاح رقم 14(

85.374.130102.306.186موجودات غري ملمو�صة )اإي�صاح رقم 17(

72.989.137.06660.622.321.149املجموع

31 دي�سمرب31 دي�سمرب29- امل�ستحق لل�سركاء يف امل�ساريع امل�سرتكة

20152014

300.703.363241.875.238مبالغ م�صتحقة اإىل �صركة األكوا اإنك* )اإي�صاح 2-43(

14.983.460203.949.242مبالغ م�صتحقة اإىل موزاييك** )اإي�صاح 2-43(

112.489.397-مبالغ م�صتحقة اإىل �صركة �صابك** )اإي�صاح 2-43(

315.686.823558.313.877املجموع

*متثل املبالغ امل�صتحقة اإىل �صركة األكوا اإنك، ح�صتها البالغة 25.1٪ يف تكلفة امل�صروع امل�صرتك لتو�صعة ت�صكيلة منتجاتها من االألومنيوم ، والتي هي 
حاليًا حتت االإن�صاء يف راأ�س اخلري لت�صمل:

•  �صفائح ال�صيارات املعاجلة وغري املعاجلة حراريًا 
•  البناء

•  �صفائح االإن�صاء والورق املعدين )اي�صاح 1(.

ال�صمال  وعد  مبدينة  الفو�صفات  الإنتاج  متكامل  جممع  لتطوير  املال  راأ�س  يف  م�صاهمتهم  �صابك  و�صركة  موزاييك  �صركة  اإىل  امل�صتحقة  املبالغ  **متثل 
ال�صناعية. مت تاأ�صي�س هذا املجمع يف اململكة العربية ال�صعودية با�صم �صركة معادن وعد ال�صمال للفو�صفات.
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31 دي�سمرب31 دي�سمرب30- راأ�ص املال

20152014

ر واملدفوع بالكامل راأ�س املال امل�صرح به وامل�صدَّ

9.250.000.0009.250.000.000 �صهم عادي بقيمة ا�صمية 10 ريال �صعودي لل�صهم الواحد925.000.000

�صهم عادي بقيمة ا�صمية 10 ريال �صعودي لل�صهم الواحد، بعد اإ�صدار حقوق 

2.434.782.6102.434.782.610 االأولوية

11.684.782.61011.684.782.610  اجمايل )اي�ساح رقم 1(1.168.478.261

�صادق امل�صاهمون بال�صركة خالل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 20 ربيع االأول 1436هـ )املوافق 13 نوفمرب 2014( على تو�صية جمل�س االإدارة 

لزيادة راأ�س مال ال�صركة عن طريق اإ�صدار حقوق اأولوية مببلغ 5.600.000.044 ريال �صعودي. نتج عن طرح حقوق االأولوية اإ�صدار 243.478.261 

�صهم عادي ب�صعر �صراء قدره 23 ريال �صعودي لل�صهم )10 ريال �صعودي القيمة االإ�صمية باالإ�صافة اىل 13 ريال �صعودي عالوة اإ�صدار لل�صهم( وبالتايل 

مت زيادة راأ�س املال مببلغ  2.434.782.610 ريال �صعودي وعالوة االإ�صدار مببلغ 3.165.217.434 ريال �صعودي.

خالل �صهر دي�صمرب من العام 2014، قامت ال�صركة بامتام عملية اإ�صدار حقوق االأولوية ومت ا�صتالم املتح�صالت املتعلقة بها.

31 دي�سمرب31 دي�سمرب31- عالوة االإ�سدار

20152014

525.000.000
�صهم عادي بقيمة ا�صمية قدرها 10 رياالت �صعودي لل�صهم الواحد ال�صادر 

بعالوة قدرها 10 ريال �صعودي لل�صهم الواحد
 5.250.000.0005.250.000.000

243.478.261
�صهم عادي بقيمة ا�صمية قدرها 10 رياالت �صعودي لل�صهم الواحد ال�صادر 

بعالوة قدرها 13 ريال �صعودي لل�صهم الواحد
 3.165.217.4343.165.217.434

23.865.73723.865.737 ناق�صًا: تكاليف املعامالت

3.141.351.6973.141.351.697 �صايف الزيادة يف عالوة االإ�صدار

768.478.261 8.391.351.6978.391.351.697

31 دي�سمرب31 دي�سمرب32- حتويالت من �سايف الدخل

20152014

1697.394.239561.660.119 يناير

60.517.395135.734.120حتويل 10 ٪ من �صايف دخل ال�صنة

31757.911.634697.394.239 دي�سمرب

مبوجب اأحكام نظام ال�صركات يف اململكة العربية ال�صعودية، تقوم ال�صركة بتحويل 10٪ من �صايف دخل ال�صنة اإىل االإحتياطي النظامي اإىل اأن يعادل هذا 

االحتياطي 50٪ من راأ�س املال. يتم هذا التحويل �صنويًا. اإن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.

املجموع

�سايف الدخل/

)اخل�سارة( العائد

حلقوق امللكية غري

امل�سيطرة

مدفوعات لزيادة

راأ�ص املال
راأ�ص املال

33- حقوق امللكية غري امل�سيطرة

33-1 �سركة معادن لالألومنيوم

1.642.841.025 )7.170.225( - 1.650.011.250 1 يناير 2014

17.240.749 17.240.749 - - احل�صة يف �صايف دخل ال�صنة 

1.660.081.774  10.070.524 -  1.650.011.250 31 دي�صمرب 2014

)52.641.695( )52.641.695( - - احل�صة يف �صايف خ�صارة ال�صنة 

1.607.440.079 )42.571.171( - 1.650.011.250 31 دي�سمرب 2015

33-2  �سركة معادن للدرفلة

548.261.981 )2.147.089( 67.955.695 482.453.375 1 يناير 2014

)4.263.464( )4.263.464( - - احل�صة يف �صايف خ�صارة ال�صنة 

85.185.220 - 85.185.220 - مدفوعات لزيادة راأ�س املال خالل ال�صنة

- - )132.247.720( 132.247.720 الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�صيطرة خالل ال�صنة

629.183.737 )6.410.553(  20.893.195  614.701.095 31 دي�صمرب 2014

)9.821.403( )9.821.403( - - احل�صة يف �صايف خ�صارة ال�صنة 

28.363.458 - 28.363.458 - مدفوعات لزيادة راأ�س املال خالل ال�صنة

647.725.792 )16.231.956( 49.256.653 614.701.095 31 دي�سمرب 2015

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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33-3  �سركة معادن للبوك�سايت واالألومينا

راأ�ص املال
مدفوعات لزيادة

 راأ�ص املال

�سايف الدخل/

)اخل�سارة( العائد

حلقوق امللكية غري

امل�سيطرة

املجموع

993.984.375)5.036.373(1952.544.97246.475.776 يناير 2014

)2.406.099()2.406.099(--احل�صة يف �صايف خ�صارة ال�صنة

259.399.597-259.399.597-مدفوعات لزيادة راأ�س املال  خالل ال�صنة

--)170.680.000(170.680.000الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�صيطرة خالل ال�صنة

1.250.977.873)7.442.472(135.195.373 1.123.224.972 31 دي�صمرب 2014

)2.568.300()2.568.300(--احل�صة يف �صايف خ�صارة ال�صنة

21.679.654-21.679.654-مدفوعات لزيادة راأ�س املال  خالل ال�صنة

--)83.278.002(83.278.002الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�صيطرة خالل ال�صنة

1.270.089.227)10.010.772(311.206.502.97473.597.025 دي�سمرب 2015

33-4 �سركة معادن للفو�سفات

200.060.1272.062.604.127-11.862.544.000 يناير 2014

369.953.099369.953.099--احل�صة يف �صايف دخل ال�صنة

570.013.2262.432.557.226 -311.862.544.000 دي�صمرب 2014

)330.000.000()330.000.000(--توزيعات اأرباح مدفوعة خالل  ال�صنة )اإي�صاح 1-43(

270.315.026270.315.026--احل�صة يف �صايف دخل ال�صنة

510.328.2522.372.872.252-311.862.544.000 دي�سمرب 2015

33-5 �سركة معادن وعد ال�سمال  للفو�سفات

600.750--27600.750 يناير 2014 – تاريخ التاأ�صي�س

851.400.000--851.400.000اإ�صدار حقوق امللكية غري امل�صيطرة خالل الفرتة

)1.236.162()1.236.162(--احل�صة يف �صايف خ�صارة الفرتة

850.764.588 )1.236.162(-31852.000.750 دي�صمرب 2014

)2.380.998()2.380.998(--احل�صة يف �صايف خ�صارة  ال�صنة

1.350.000.000--1.350.000.000اإ�صدار حقوق امللكية غري امل�صيطرة خالل الفرتة

2.198.383.590)3.617.160(-312.202.000.750 دي�سمرب 2015

33-6 االإجمايل

14.947.553.597114.431.471185.706.4405.247.691.508 يناير 2014

379.288.123379.288.123--احل�صة يف �صايف دخل ال�صنة

344.584.817-344.584.817-مدفوعات لزيادة راأ�س املال  خالل ال�صنة )اإي�صاح 1-43(

الفرتة/   خالل  امل�صيطرة  غري  امللكية  حقوق  ح�صة  يف  الزيادة 

852.000.750-)302.927.720(1.154.928.470ال�صنة

564.994.5636.823.565.198 156.088.568 6.102.482.067 31 دي�صمرب 2014

)330.000.000()330.000.000(--توزيعات اأرباح مدفوعة خالل  ال�صنة )اإي�صاح1-43(

202.902.630202.902.630--احل�صة يف �صايف دخل ال�صنة

50.043.112-50.043.112-مدفوعات لزيادة راأ�س املال  خالل ال�صنة )اإي�صاح 1-43(

1.350.000.000-)83.278.002(1.433.278.002الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�صيطرة خالل ال�صنة

317.535.760.069122.853.678437.897.1938.096.510.940 دي�سمرب 2015
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لل�سنة املنتهية يف34- املبيعات

31 دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2014

قطاع الفو�سفات

4.542.770.5264.098.250.476�صماد الفو�صفات ثنائي االأمونيوم 

761.572.2691.302.796.696االأمونيا

96.837.11099.531.392البوك�صايت منخف�س الدرجة

48.532.14849.855.257املغني�صيا الكاوية املكل�صة

38.388.06726.793.657الكاولني

5.488.100.1205.577.227.478املجموع الفرعي

قطاع االألومنيوم

4.762.750.0702.376.424.767منذ بدء االإنتاج التجاري يف 1 �صبتمرب 2014

2.121.518.050-قبل بدء االإنتاج التجاري 

4.762.750.0704.497.942.817املجموع الفرعي

قطاع املعادن الثمينة ومعادن االأ�سا�ص 

705.215.748715.132.467الذهب

قطاع البنية التحتية

60.0001.580.125اإيرادات البنية التحتية

10.956.125.93810.791.882.887املجموع

حتليل مبيعات الذهب

164.938151.582كمية الذهب باالأون�صة – املباع

متو�صط ال�صعر املحقق – لالأون�صة:

1.1401.258بالدوالر االأمريكي

4.2764.718ما يعادله بالريال ال�صعودي 

لل�سنة املنتهية يف35- تكلفة املبيعات

31 دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2014

766.935.805464.574.216رواتب ومزايا املوظفني

407.524.000261.196.410خدمات متعاقد عليها

61.641.32967.569.105�صيانة واإ�صالحات

104.894.447110.504.633مواد م�صتهلكة

358.339.102104.139.350م�صاريف غري مبا�صرة

4.507.871.7925.224.836.902مواد خام واأدوات م�صتهلكة

121.212.92976.849.341خ�صارة خمزون

)1.046.546(625.666ا�صافة )عك�س(  قيد خمزون متقادم )اي�صاح رقم 10(

36.589.1841.759.937م�صاريف تنقية �صوائب موؤجلة )اإي�صاح 16(

17.934.85235.068.957ر�صوم امتياز )اي�صاح رقم 24(

)32.611.346()8.058.724(بيع منتجات م�صاحبة    )اإي�صاح 1-35(

6.375.510.3826.312.840.959جمموع تكاليف الت�سغيل النقدية

2.171.612.6931.496.498.745ا�صتهالك )اي�صاح رقم 13(

40.771.93223.951.854اإطفاء )اإي�صاح 17(

8.587.895.0077.833.291.558جمموع التكاليف الت�سغيلية

)156.418.974()70.813.271()الزيادة( يف املخزون )اي�صاح رقم 10(

8.517.081.7367.676.872.584املجموع

لل�سنة املنتهية يف35-1 تتكون مبيعات املنتجات امل�ساحبة من مبيعات ال�سلع التالية:

31 دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2014

4.066.54715.327.002نحا�س

2.931.30613.339.033زنك

1.060.8713.945.311ف�صة

8.058.72432.611.346املجموع )اي�ساح رقم 35(

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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لل�سنة املنتهية يف36- م�ساريف بيع وت�سويق ودعم

31 دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2014

33.908.21026.271.024رواتب ومزايا املوظفني

20.076.66832.367.085خدمات متعاقد عليها

156.026.900112.966.692م�صاريف نقل وم�صاريف غري مبا�صرة

122.947234.946مواد م�صتهلكة

128.752.748144.417.478خ�صومات

125.843.044132.489.189ر�صوم الت�صويق

38.023.09124.388.953م�صاريف البيع االأخرى

29.119.3439.706.448اإطفاء )اإي�صاح 17(

531.872.951482.841.815املجموع

لل�سنة املنتهية يف37- امل�ساريف العمومية واالإدارية

31 دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2014

306.316.781278.692.388رواتب ومزايا املوظفني

52.519.18687.922.295خدمات متعاقد عليها

43.374.73044.300.370م�صاريف غري مبا�صرة واأخرى

3.284.6813.618.949مواد م�صتهلكة

707.717945.459قطع غيار

-3.200.000خم�ص�س ديون م�صكوك يف حت�صيلها

10.494.925انخفا�س يف قيمة ممتلكات ومعدات

34.748.42829.012.333ا�صتهالك )اإي�صاح 13(

4.227.308649.444اإطفاء )اإي�صاح 17(

458.873.756445.141.238املجموع

لل�سنة املنتهية يف38- م�ساريف االإ�ستك�ساف واخلدمات الفنية

31 دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2014

59.273.38261.667.647رواتب ومزايا املوظفني

52.003.36388.945.684خدمات متعاقد عليها

6.164.74412.324.903م�صاريف غري مبا�صرة واأخرى

1.548.4283.407.632مواد م�صتهلكة

1.190.513631.471قطع غيار

3.269.9301.275.877ا�صتهالك )اإي�صاح 13(

20.306.49321.306.251انخفا�س يف قيمة موجودات االإ�صتك�صاف والتقييم )اإي�صاح 15(

143.756.853189.559.465املجموع

لل�سنة املنتهية يف 39- عوائد االإ�ستثمارات ق�سرية االأجل

31 دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2014

35.583.87710.563.669عوائد م�صتلمة وم�صتحقة عن  االإ�صتثمارات ق�صرية االأجل
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لل�سنة املنتهية يف40- اأعباء مالية

31 دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2014

117.755.41957.944.575�صندوق اال�صتثمارات العامة

152.174.78486.722.727متويل عقود امل�صرتيات بالريال ال�صعودي

26.552.37126.727.423م�صرف الراجحي

11.479.39111.739.610بنك كوريا للت�صدير واال�صترياد

5.567.7466.194.535�صركة تاأمني ال�صادرات الكورية

34.243.01320.512.072ت�صهيالت جتارية 

22.436.6397.404.592متويل عقود امل�صرتيات بالدوالر االمريكي

22.555.4549.370.520وكالة 

6.266.1018.748.000�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي

10.119.7283.474.935ت�صهيل مرابحة بالريال ال�صعودي

34.247.54862.238.584ت�صهيل اإئتماين متجدد

5.659.8021.892.000اأخرى

449.057.996302.969.573املجموع الفرعي

1.394.847568.400خم�ص�س ردم واإغالق واإعادة تاأهيل املناجم مرتاكم )اي�صاح رقم 27-2( )اإي�صاح 2-27(

450.452.843303.537.973املجموع )اي�ساح رقم 1-40(

40-1  ملخ�ص لتكاليف التمويل 

لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2014

450.452.843303.537.973مقيدة كم�صاريف خالل ال�صنة )اإي�صاح 40(

443.009.951483.398.891مر�صملة كجزء من موجودات موؤهلة يف اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ خالل ال�صنة )اإي�صاح 14(

893.462.794786.936.864املجموع

لل�سنة املنتهية يف41- االإيرادات االأخرى، �سايف

31 دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2014

56.410.062101.534.028 اإيرادات اأخرى، �صايف

لل�سنة املنتهية يف42- ربحية ال�سهم العادي

31 دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2014

605.173.9451.357.341.201�صايف الدخل العائد مل�صاهمي ال�صركة االأم

1.168.478.261986.920.191املتو�صط املرجح لعدد االأ�صهم العادية امل�صدرة خالل ال�صنة )اإي�صاح 30(

0.521.38ربحية ال�صهم االأ�صا�صية واملخف�صة من العمليات امل�صتمرة

يتم احت�صاب الربحية االأ�صا�صية لل�صهم العادي وذلك بق�صمة الدخل العائد مل�صاهمي ال�صركة االأم على املتو�صط  املرجح لعدد االأ�صهم العادية امل�صدرة 

خالل ال�صنة.

لل�سنة املنتهية يف43- املعامالت واالأر�سدة مع اجلهات ذات العالقة

31 دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2014

43-1  املعامالت مع اجلهات ذات العالقة

دورة  خالل  الفح�س  قيد  ال�صنة  خالل  متت  التي  العالقة  ذات  اجلهات  مع  املعامالت  تتلخ�س 

االأعمال العادية باالآتي:

3.107.384.7193.364.576.725 مبيعات من خالل �صابك خالل ال�صنة

1.110.685.573452.703.269 مبيعات اىل األكوا ان�صيبال اأ�س اأي من بدء االأنتاج التجاري يف 1 �صبتمرب 2014 )اي�صاح رقم 2-6(

640.408.942-قبل االأنتاج التجاري 

1.110.685.5731.093.112.211جمموع

530.834.985755.639.600 تكلفة املوظفني املعارين ور�صوم تقنية وتكاليف اأخرى مدفوعة ل�صركة الكوا خالل ال�صنة

668.007.7971.729.072.713 مواد اخلام اللقيم التي مت �صراوؤها من �صركة األكوا اأ�صرتاليا

330.000.000 توزيعات اأرباح مدفوعة ل�صركة �صابك خالل ال�صنة )اإي�صاحي 33-4 و 6-33(

50.043.112344.584.817 دفعات مت ا�صتالمها من األكوا اإنك لزيادة راأ�س املال )اإي�صاح 6-33(

626.197.939- قر�س طويل االأجل ل�صركة معادن باريك للنحا�س )اإي�صاح 20(

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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لل�سنة املنتهية يف43-2 االأر�سدة مع اجلهات ذات العالقة

31 دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2014

ذات  مع جهات  معامالت  ن�صاأت عن  ذات عالقة  )اإىل( جهات  امل�صتحقة من/  املبالغ  تتلخ�س 

عالقة بالتايل:

87.897.065م�صتحقة من �صركة األكوا اإنك )اإي�صاح 9(

407.155.456426.937.770م�صتحقة من �صركة �صابك )اإي�صاح 9(

47.998.41947.998.419م�صتحقة من �صركة �صامابكو )اإي�صاح 9(

2.166.5044.813.789م�صتحقة من املعهد ال�صعودي التقني للتعدين )اإي�صاح 9(

545.217.444479.749.978املجموع

املبالغ امل�ستحقة من ال�سركاء يف امل�ساريع امل�سرتكة

اجلزء املتداول:

-450.000.000مبالغ م�صتحقة من �صركة موزاييك )اإي�صاح 12(

-270.000.000مبالغ م�صتحقة من �صركة �صابك )اإي�صاح 12(

-720.000.000املجموع الفرعي )اإي�ساح 12(

اجلزء غري املتداول:

450.000.000-مبالغ م�صتحقة من �صركة موزاييك )اإي�صاح 12(

270.000.000-مبالغ م�صتحقة من �صركة �صابك )اإي�صاح 12(

720.000.000-املجموع الفرعي )اإي�ساح 12(

720.000.000720.000.000املجموع

قر�ص طويل االأجل م�ستحق من جهة ذات عالقة

626.197.939626.197.939 مبالغ م�صتحقة من �صركة معادن باريك للنحا�س )اإي�صاح 20(

املبالغ امل�ستحقة اىل جهات ذات عالقة

67.026.655103.982.687م�صاريف م�صتحقة - �صركة األكوا اإنك )اي�صاح 22(

156.088.568 122.853.678دفعات مت ا�صتالمها من األكوا اإنك لزيادة راأ�س املال )اإي�صاح 6-33(

�سركة  يف   ٪50 ميتلك  م�ساهم   العامة-  االإ�ستثمارات  �سندوق  من  االأجل  طويلة  القرو�ص 

التعدين العربية ال�سعودية )معادن( 

املبالغ امل�صتحقة اىل �صندوق االإ�صتثمارات العامة مقابل متويل:

2.668.800.8353.001.600.938ت�صهيالت ل�صركة معادن للفو�صفات )اإي�صاح 28- 2(

4.575.187.5004.775.062.500ت�صهيالت ل�صركة معادن لالألومنيوم )اإي�صاح 28- 2(

3.078.750.0002.938.383.972ت�صهيالت ل�صركة معادن للدرفلة )اإي�صاح 28- 2(

3.750.000.0003.220.543.013ت�صهيالت ل�صركة معادن للبوك�صايت واالألومينا )اإي�صاح 28- 2(

3.882.922.5352.149.327.518�صركة معادن وعد ال�صمال للفو�صفات )اإي�صاح 28- 2(

17.955.660.87016.084.917.941املجموع

املبالغ امل�ستحقة لل�سركاء يف امل�ساريع امل�سرتكة:

300.703.363241.875.238مبالغ م�صتحقة ل�صركة األكوا اإنك )اإي�صاح 29(

14.983.460203.949.242مبالغ م�صتحقة ل�صركة موزاييك )اإي�صاح 29(

112.489.397 -مبالغ م�صتحقة ل�صركة �صابك )اإي�صاح 29(

315.686.823558.313.877املجموع
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لل�سنة املنتهية يف44- عقود االإيجار الت�سغيلية

31 دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2014

8.081.7508.680.006دفعات مبوجب عقود االإيجار الت�صغيلية قّيدت كم�صروف خالل ال�صنة

فيما يلي احلد االأدنى الإلتزامات االإيجارات امل�صتقبلية امل�صتحقة مبوجب عقود  االإيجار الت�صغيلية:

2015-8.428.856

20167.206.3567.206.356

20173.718.8563.718.856

20183.718.8563.718.856

20193.718.8563.718.856

20203.608.8563.608.856

202141.611.85542.826.311 اىل 2041

63.583.63573.226.947املجموع

امل�صتحقة  االإيجارات  اأ�صا�صي  ب�صكل  الت�صغيلية  االإيجارات  عقود  مبوجب  االإيجار  دفعات  متثل 

الدفع من قبل املجموعة مقابل مواقع املناجم امل�صتاأجرة. عقود االإيجار يتم التفاو�س على ا�صا�س 

متو�صط فرتة ترتاوح من 15 اىل 30 �صنة.

لل�سنة املنتهية يف45- التعهدات واالإلتزامات املحتملة

31 دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2014

امل�ساريف الراأ�سمالية:

9.798.486.72415.228.351.512 مت التعاقد عليها

ال�سمانات:

302.492.405276.293.968  خطابات �صمان ل�صالح �صركة اأرامكو ال�صعودية  لغر�س االإمداد امل�صتقبلي للديزل والغاز

225.000.000خطابات �صمان ل�صالح وزارة البرتول والرثوة املعدنية متعلق بتطوير م�صروع االألومنيوم*

-262.500.000 خطابات �صمان ل�صالح وزارة البرتول والرثوة املعدنية متعلق حام�س الفو�صفوريك النقي  واأمدادات الوقود واللقيم.

لكل  املتاحة  الت�صهيالت  لتمويل  ال�صعودي  ال�صناعية  التنمية  �صندوق  ل�صالح  �صمان  خطابات 

من:**

-1.379.000.000�صركة  معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س

449.400.000449.400.000�صركة معادن لالألومنيوم

449.400.000449.400.000�صركة معادن للدرفلة

674.100.000674.100.000�صركة معادن للبوك�صايت واالألومينا

420.000.000420.000.000�صركة معادن للفو�صفات

450.000.000450.000.000�صركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات )�صامابكو(

-375.000.000�صركة معادن باريك للنحا�س

4.196.900.0002.442.900.000 جمموع

18.162.6086.671.580خطاب �صمان ل�صالح هيئة املواين

1.488.750157.080اأخرى

4.781.543.7632.951.022.628املجموع

*ح�صلت �صركة معادن على اعتماد م�صتندي من �صركة األكوا اإنك لتطوير 
م�صروع االألومنيوم وذلك عن ح�صتها يف �صركات االألومنيوم البالغة ٪25.1 

من جمموع االإعتمادات امل�صتندية املقدمة للدولة من قبل �صركة معادن.

 **كما قدمت �صركة معادن �صمانات ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي 

مقابل ت�صهيالت ائتمانية لكل من:

معادن  و�صركة  للدرفلة  معادن  و�صركة  لالألومنيوم  معادن  •  �صركة 
)اإي�صاحي   ٪74.9 البالغة  ح�صتها  بقدر  وذلك  واالألومينا  للبوك�صايت 

28-1 و 2-28(.

•  ل�صركة معادن للفو�صفات بقدر ح�صتها البالغة 70٪ )اإي�صاحي 28-1 و 2-28(.

معادن  �صركة  و  )�صامابكو(  للبرتوكيماويات  ومعادن  ال�صحراء  •  �صركة 
باريك للنحا�س بقدر ح�صتها البالغة ٪50.

االإلتزامات املحتملة

لدى املجموعة اإلتزامات حمتملة فيما يتعلق ببع�س امل�صائل املتنازع عليها، 

مبا يف ذلك مطالبات �صد املقاولني والدعاوى الق�صائية واإجراءات التحكيم 

االلتزامات  هذه  ن�صاأت  الق�صايا.  من  متنوعة  جمموعة  على  تنطوي  التي 

املحتملة خالل دورة االأعمال العادية. ومن غري املتوقع تكبد اأي التزامات 

جوهرية  نتيجة لهذه االلتزامات املحتملة. ال توجد التزامات بيئية جوهرية 

اأو التزامات توقف الت�صغيل.

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(

158



القوائم املالية املوحدةالتقرير ال�سنوي ٢٠١5

46-  اإدارة املخاطر املالية

)وت�صمل  ال�صوق  كمخاطر  خمتلفة:  مالية  ملخاطر  املجموعة  اأن�صطة  تتعر�س 

خماطر العمالت، خماطر القيمة العادلة، وخماطر اأ�صعار العموالت وخماطر 

اإدارة  برنامج  ويركز  ال�صيولة  وخماطر  االإئتمان  وخماطر  ال�صلع(،  اأ�صعار 

املخاطر العامة للمجموعة على االأحداث غري املتوقعة يف االأ�صواق املالية وي�صعى 

اإىل التقليل من التاأثريات العك�صية املحتملة على االأداء املايل للمجموعة.

46-1  خماطر العمالت

املالية  االأدوات  قيمة  يف  التذبذب  عن  الناجتة  املخاطر  العمالت  خماطر  متثل 

املجموعة  معامالت  تتم  االأجنبية.  العمالت  �صرف  اأ�صعار  يف  التغريات  ب�صبب 

االإدارة  تراقب  االأمريكي.  والدوالر  واليورو  ال�صعودي  بالريال  اأ�صا�صي  ب�صكل 

التقلبات يف اأ�صعار �صرف العمالت، وتعتقد باأن خماطر العمالت لي�صت جوهرية.

46-2  خماطر القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل موجودات اأو ت�صوية مطلوبات بني 

اأطراف راغبة يف ذلك وب�صروط تعامل عادل. وحيث انه يتم جتميع االأدوات املالية 

للمجموعة على اأ�صا�س التكلفة التاريخية، فقد ينتج فروقات بني القيمة الدفرتية 

وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد االدارة اأن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات 

املالية اخلا�صة باملجموعة ال تختلف ب�صكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

46-3  خماطر اأ�سعار العموالت

متثل التعر�س ملخاطر متعددة تتعلق بتاأثري التغريات يف اأ�صعار العموالت ال�صائدة 

يف ال�صوق على قائمة املركز املايل  املوحدة للمجموعة وتدفقاتها النقدية. تن�صاأ 

خماطر اأ�صعار العموالت على املجموعة ب�صكل رئي�صي من اال�صتثمارات ق�صرية 

االأجل والقرو�س طويلة االأجل املرتبطة بعمولة عائمة والتي يتم جتديدها ب�صكل 

دوري. تراقب املجموعة التقلبات يف اأ�صعار العموالت وتعمل وفقا لذلك.

التغري  فاإن  دي�صمرب2015،   31 يف  القائم  الدين  ر�صيد  �صايف  اإىل  ا�صتنادا 

بن�صبة 1٪ يف معدل العمولة بالدوالر االأمريكي على اأ�صا�س اليبور �صيوؤثر على 

�صايف الدخل مببلغ قدره 408 مليون ريال �صعودي )31 دي�صمرب 2014: 399 

مليون ريال �صعودي(. علمًا اأن هذه االر�صدة لن تبقى ثابتة طوال عام 2016.

46-4  خماطر اأ�سعار ال�سلع

يتم ت�صعري الذهب يف اأ�صواق ن�صطة حيث تتاأثر بالتغريات اليومية لكميات 

العر�س والطلب. وتنتهج املجموعة �صيا�صة بيع منتجاتها باالأ�صعار ال�صائدة 

يف ال�صوق. وال تعتقد املجموعة، ب�صكل عام باأن تغطية خماطر اأ�صعار ال�صلع 

�صتعود بالنفع على امل�صاهمني على املدى البعيد.

46-5  خماطر االئتمان

متثل خماطر االإئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بااللتزامات املالية مما 

يوؤدي اىل تكبد الطرف االخر خل�صارة مالية. قد تتعر�س املجموعة ملخاطر 

االئتمان من خالل ن�صاطاتها الت�صغيلية )خ�صو�صًا مبا يتعلق بالذمم املدينة 

خالل  ومن  املبيعات  ت�صليم  بتاريخ  النقد  حت�صيل  يتم  لذلك  التجارية(. 

واملوؤ�ص�صات  البنوك  الودائع الأجل لدى  ت�صتمل على  التي  التمويلية  اأن�صطتها 

ائتماين داخلي.  ائتمان لكل عميل بناءا على ت�صنيف  املالية. تو�صع حدود 

م�صاكل  اأية  وترفع  منتظمة  ب�صورة  القائمة  التجارية  املدينة  الذمم  تراقب 

تتعلق باالإئتمان لالإدارة العليا. يتم اإيداع النقد واال�صتثمارات ق�صرية االأجل 

ب�صورة عامة لدى بنوك جتارية ذات ت�صنيف اإئتماين جيد.

4.544 بليون  لدى املجموعة حاليا ثالث عمالء رئي�صيني ملبيعات تقدر بـ 

يف   املنتهية  املالية  لل�صنة  املجموعة  مبيعات  من   ٪41 مان�صبة  متثل  ريال 

31دي�صمرب 2015 ) 31 دي�صمرب 2014: 2.493 بليون متثل مان�صبة ٪27 

من اجمايل املبيعات من ثالث عمالء رئي�صيني(

46-6  خماطر ال�سيولة

متثل خماطر ال�صيولة يف عدم قدرة املجموعة على تاأمني ال�صيولة للوفاء بالتزاماتها 

املتعلقة باالأدوات املالية. وقد تنتج خماطر ال�صيولة عن عدم املقدرة على بيع اأحد 

املوجودات املالية ب�صرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة وتدار خماطر ال�صيولة عن 

طريق التاأكد ب�صكل دوري من توفر �صيولة كافية ملقابلة اأية التزامات م�صتقبلية.

47- االأحداث الالحقة لتاريخ اإعداد القوائم املالية

مل تن�صاأ اأي اأحداث بعد 31 دي�صمرب2015 وقبل تاريخ توقيع تقرير املراجعة 

ال�صادر عن مراجعي احل�صابات قد تكون لها تاأثري جوهري على القوائم 

املالية املوحدة كما يف 31 دي�صمرب2015.

48- اأرقام املقارنة

عند  ال�صابقة،  بال�صنة  اخلا�صة  املقارنة  االأرقام  بع�س  ت�صنيف  اإعادة  مت 

ال�صرورة، لكي تتما�صى مع عر�س االأرقام  لل�صنة احلالية. ال يوجد لعمليات 

املجموعة  اأو �صايف دخل  امللكية  اأثر على حقوق  اأي  الت�صنيف هذه  اإعادة 

لل�صنة ال�صابقة.

�سبيل  على  بها  املحتفظ  املحتملة  واملطلوبات  املوجودات   -49

االأمانة 

 

تابعة  التحتية وهي �صركة  للبنية  2013، ت�صلمت �صركة معادن  6 يناير  يف 

 140 مبلغ  )معادن(  ال�صعودية  العربية  التعدين  ل�صركة  بالكامل  مملوكة 

اململكة  يف  املالية  وزارة  من  االأمانة(  �صبيل  )على  اأمريكي  دوالر  مليون 

العربية ال�صعودية، وفقا لقرار جمل�س الوزراء رقم 87 بتاريخ 28 ربيع االأول 

1433هـ )املوافق 20 فرباير 2012(، ب�صاأن اإن�صاء مدينة �صناعية يف منطقة 

احلدود ال�صمالية با�صم "مدينة وعد ال�صمال لل�صناعات التعدينية". وميثل 

هذا املبلغ جزء من املبالغ التالية والتي وافق عليها جمل�س الوزراء الإن�صاء 

املدينة ال�صناعية املقرتحة:

االأ�صا�صية  التحية  البنية  وبناء  لت�صميم  اأمريكي  دوالر  مليون   500  •
واملرافق املطلوبة للمدينة ال�صناعية.

اأمريكي لت�صميم وبناء امل�صاكن واملرافق االإجتماعية  •  200 مليون دوالر 
الالزمة للمدينة ال�صناعية املقرتحة.

كما مت ا�صتالم مبلغ ا�صايف خالل ال�صنة املنتهية خالل عام 2014 مقداره 

م�صريف  ح�صاب  يف  املبالغ  هذه  اإيداع  مت  وقد  اأمريكي  دوالر  مليون   250

للبنية  معادن  ل�صركة  املتاحه  النقدية  املوارد  ي�صكل جزءًا من  وال  منف�صل 

م�صتقلة منف�صله عن  دفاتر حما�صبية  قيده حما�صبيًا يف  وقد مت  التحتية. 

يف  ادراجه  يتم  ومل  التحتية  للبنية  معادن  ل�صركة  املحا�صبية  ال�صجالت 

القوائم املاليه لها. وبالتايل فاإن املبلغ االإجمايل الذي مت ا�صتالمه من اأ�صل 

املبلغ املعتمد من قبل جمل�س الوزراء البالغ 700 مليون دوالر اأمريكي، يعادل 

390 مليون دوالر اأمريكي،ليكون الر�صيد املتبقي املتوقع ا�صتالمه 310 مليون 

دوالر اأمريكي. و�صت�صتخدم املبالغ املذكوره اأعاله لالأغرا�س املحدده بقرار 

الوثائق  تقدمي  عرب  ا�صرتدادها  يتم  اأن  على  الذكر  �صالف  الوزراء  جمل�س 

املوؤيدة للمبالغ امل�صروفة، وفقًا للوائح واالنظمه احلكومية. وقد بلغ �صايف 

موجودات امل�صروع كما يف 31 دي�صمرب2015 مبلغ 1.462.500.000   ريال 

�صعودي )31 دي�صمرب 2014: 1.462.500.000 ريال �صعودي(.
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50-  معلومات مف�سلة عن ال�سركات التابعة و ال�سركة حتت ال�سيطرة امل�سرتكة

طبيعة الن�ساطال�سركة التابعة

           تكلفة اإ�ستثمار ال�سركة االمن�سبة امللكية الفعلية للمجموعةراأ�ص املال امل�سدر واملدفوع 

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015
٪

2015

٪

2014
31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015

867.000.000867.000.000100100867.000.000867.000.000تعدين و ا�صتخراج الذهب�صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س

500.000500.000100100500.000500.000اإدارة و تطوير م�صاريع البنى التحتية�صركة معادن للبنية التحتية

344.855.200344.855.200100100344.855.200344.855.200تعدين و ا�صتخراج الكاولني، البوك�صايت منخف�س الرتكيز، املغنزايت�صركة املعادن ال�صناعية

6.573.750.0006.573.750.00074.974.94.923.738.7504.923.738.750تعدين وت�صنيع �صبائك و �صفائح و ق�صبان االألومنيوم�صركة معادن لالألومنيوم

2.449.008.3482.449.008.34874.974.91.834.307.2531.834.307.253ت�صنيع رقائق االألومنيوم واالأغطية�صركة معادن للدرفلة

4.806.784.7584.474.999.88874.974.93.600.281.7843.351.774.916تعدين و ا�صتخراج البوك�صايت وت�صفيته�صركة معادن للبوك�صايت واالألومينا

6.208.480.0006.208.480.00070704.345.936.0004.345.936.000تعدين وانتاج الفو�صفات واإنتاج اال�صمدة�صركة معادن للفو�صفات

5.505.001.8752.130.001.87560603.303.001.1251.278.001.125تعدين وانتاج الفو�صفات واإنتاج اال�صمدة�صركة معادن وعد ال�صمال للفو�صفات

19.219.620.11216.946.113.244املجموع

�سركة حتت �سيطرة م�سرتكة:

900.000.000900.000.0005050450.000.000450.000.000اإنتاج ال�صودا الكاوية املركزة وثاين كلوريد االإثيلني�صركة معادن وال�صحراء للبرتوكيماويات

�صركة معادن وباريك للنحا�س
تعدين وانتاج النحا�س والف�صة والزنك والنيكل والذهب والر�صا�س 

404.965.29110.000.0005050202.482.6465.000.000والكربيت والكوبالت

652.482.646455.000.000املجموع

تاأ�ص�صت جميع ال�صركات التابعة وال�صركة حتت ال�صيطرة امل�صرتكة املو�صحة اأعاله يف اململكة العربية ال�صعودية.

)املبالغ بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك(
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املوارد املعدنية: هي تركز اأو تواجد ملعادن ذات جدوى 

اقت�صادية على، اأو داخل ق�صرة الأر�ض؛ وذلك ب�صكل نوعي 

وكمي يربر عملية ا�صتخراجها ويعطيها اآفاقًا اقت�صادية 

واعدة. يتم حتديد وتقدير وحتليل املوقع، والكمية، ودرجة 

الرتكيز، ومدى ال�صتمرارية، واخل�صائ�ض اجليولوجية 

الأخرى بناًء على معلومات واأدلة جيولوجية حمددة، ت�صمل 

عملية اأخذ العينات. كما يجري تق�صيم املوارد املعدنية 

اإىل فئات هي: امل�صتنتجة، واملبَينة، واملقا�صة، وفق امل�صح 

اجليولوجي لها.

املوارد املعدنية امل�ستنتجة: هي املوارد املعدنية التي 

يتم تقدير كميتها اأو نوعيتها ودرجتها على اأ�صا�ض اأدلة 

جيولوجية حمددة، وحتليل العينات املاأخوذة. والأدلة 

اجليولوجية يف العادة تكفي لالفرتا�ض، لكنها ل توؤكد ب�صكل 

حا�صم الثبات اجليولوجي ودرجة الرتكيز؛ ذلك اأنها قائمة 

على ال�صتك�صاف، واأخذ العينات، واختبار املعلومات التي مت 

جمعها بوا�صطة التقنيات املالئمة من مواقع مثل: النتوءات، 

واخلنادق، واحلفر. وتت�صف املوارد املعدنية امل�صتنتجة 

مب�صتويات ثقة اأدنى من تلك التي تتمتع بها املوارد املعدنية 

حة؛ وبالتايل ل يجوز حتويلها اإىل احتياطيات خام.  املُرجَّ

ومن املنطقي اأن يبقى الحتمال قائمًا برتقية املوارد املخمنة 

اإىل موارد معدنية خا�صعة لال�صتك�صاف امل�صتمر.

حة: هي املوارد املعدنية التي تقدر  املوارد املعدنية املَُرجَّ

كميتها ونوعيتها اأو درجتها، وكثافتها، و�صكلها وخ�صائ�صها 

الفيزيائية بثقة كافية لنقلها اإىل مرحلة تطبيق العوامل 

املعدلة بتف�صيل واف، وذلك لدعم تخطيط املناجم 

وتقييم اجلدوى القت�صادية للموارد. ويجري ا�صتخال�ض 

الأدلة اجليولوجية عليها من عملية ال�صتك�صاف املف�صلة 

واملوثوقة، واختبارات العينات املجمعة بوا�صطة التقنيات 

املالئمة من مواقع مثل: النتوءات، واخلنادق واحلفر، والتي 

اأثبتت كفايتها ل�صمان الثبات اجليولوجي والنوعي )درجة 

الرتكيز( يف املواقع التي جمعت منها العينات. ومتلك املوارد 

املعدنية املرجحة م�صتويات ثقة اأدنى من تلك التي تتمتع بها 

املوارد املعدنية املقا�صة؛ وبالتايل ميكن اأن تتحول فقط اإىل 

احتياطيات خام حمتملة.

املوارد املعدنية املقا�سة: هي تلك التي تقدر كميتها، 

ونوعيتها اأو درجتها، وكثافتها و�صكلها وخ�صائ�صها 

الفيزيائية بثقة كافية لل�صماح بتطبيق العوامل املعدلة لدعم 

التخطيط املف�صل للمناجم، والتقييم النهائي للجدوى 

القت�صادية للموارد. ويتم ا�صتخال�ض الأدلة اجليولوجية 

من عمليات ال�صتك�صاف املف�صلة واملوثوقة، واختبار العينات 

التي مت جمعها بوا�صطة التقنيات املالئمة من مواقع مثل: 

النتوءات، واخلنادق واحلفر، والتي اأثبتت كفايتها ل�صمان 

الثبات اجليولوجي والنوعي )درجة الرتكيز( يف املواقع 

التي جمعت منها العينات. وتتمتع املوارد املعدنية املقا�صة 

مب�صتويات 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 �صبيل 

املثال ل احل�صر، ت�صمل تلك العتبارات: عوامل التعدين، 

والتجهيز، وال�صركة املنفذة، والبنية التحتية، والقت�صاد، 

والت�صويق، والنواحي القانونية والبيئية والجتماعية.

احتياطيات اخلام: هي اجلزء القابل للتعدين اقت�صاديًا 

من املوارد املعدنية املقا�صة واملوارد املعدنية املرجحة. وهي 

ت�صمل املواد املخففة وبدائل اخل�صائر، والتي قد حتدث 

عند التنقيب عن اأو ا�صتخراج املعادن. وتعَرف احتياطيات 

اخلام يف درا�صات ما قبل اجلدوى ودرا�صات اجلدوى على 

اأنها منا�صبة لتطبيق العوامل املتغرية؛ اإذ تظهر الدرا�صات 

اأن ا�صتخراج املعادن قد يكون مربرًا اقت�صاديًا وقت اإعداد 

التقرير. على اأنه يجب اأن يتم الإف�صاح عن الفر�صيات 

الكامنة الرئي�صية ونتائج درا�صات ما قبل اجلدوى يف وقت 

الإبالغ عن حدوث تغريات مادية يف احتياطيات اخلام 

اجلديدة. ويجري تق�صيم احتياطيات اخلام من اأجل زيادة 

الثقة باملوارد املحتملة واملوؤكدة.

تعريفات )جورك(

جورك هو قانون اأ�صرتايل لالإبالغ عن نتائج ال�صتك�صاف، واملوارد املعدنية، واحتياطيات اخلام. وهو رمز للممار�صة 

املهنية التي ت�صع احلد الأدنى من املعايري لإعداد التقارير العامة لنتائج ا�صتك�صاف املعادن واملوارد املعدنية واحتياطات 

اخلام.
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احتياطيات اخلام املحتملة: هي اجلزء القابل 

للتعدين اقت�صاديًا من املوارد املعدنية املبَينة، ويف بع�ض 

الأحيان املوارد املعدنية املقا�صة. وتعترب م�صتويات الثقة 

بالعوامل املعدلة يف احتياطيات اخلام املحتملة اأدنى منها 

يف احتياطيات اخلام املوؤكدة، ولكنها كافية لتمثل الأ�صا�ض 

لتخاذ قرار ب�صاأن تطوير تلك الحتياطيات.

احتياطيات اخلام الثابتة: هي اجلزء القابل للتعدين 

اقت�صاديًا من املوارد املعدنية املقا�صة. وينطوي احتياطي 

اخلام الثابت على درجة عالية من الثقة يف العوامل املعدلة. 

كما ياأتي �صمن الفئة الأعلى يف موؤ�صر الثقة التابع لتقديرات 

الحتياطي. وت�صاعد مراقبة اأ�صلوب 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 �صناعة التعدين، 

والذي قد يكون ع�صوًا اأو زمياًل يف املعهد الأ�صرتايل 

للتعدين واملعادن، اأو املعهد الأ�صرتايل لعلماء اجليولوجيا، 

اأو منظمة حمرتفة معتمدة ومدرجة يف القوائم املتوفرة 

يف مواقع قانون JORC  والبور�صة الأ�صرتالية. وتتبع تلك 

املنظمات اإجراءات ملزمة و�صارمة ت�صمل �صالحيات تعليق 

ع�صوية اأحد الأع�صاء اأو طرده. ويجب اأن ميتلك ال�صخ�ض 

املخت�ض خربة ل تقل عن خم�ض �صنوات يف جمالت التعدين 

واأ�صاليبه، واأنواع الروا�صب مو�صوع الدرا�صة، والن�صاط الذي 

يقوم به. 
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الدرع العربي: هو امتداد من ال�صخور البلورية 
لع�صر ما قبل الكمربي على جانبي البحر الأحمر.

البوك�سايت: هو خام الألومنيوم، الذي يعترب 
امل�صدر الرئي�صي لالألومنيوم يف العامل.

رفع الرتكيز: اإحدى العمليات التي يتم فيها ف�صل 
اخلام امل�صتخرج من املناجم اإىل معادن و�صوائب، 

حيث تكون املعادن مالئمة ملزيد من املعاجلة اأو 

ال�صتخدام املبا�صر.

التنقيب القريب من املنجم: وهي الأرا�صي 
القريبة من املنجم وجتري اأعمال ال�صتك�صاف 

فيها.

CCM: هي املغنيزيا الكاوية.

CS: ال�صودا الكاوية.

الفو�سفات ثنائي الأمونيوم )DAP(: و�صيغته 
NH(، وهو ملح فو�صفات 

4
(

2
 HPO

4
الكيميائية  

الأمونيوم. وهو قابل للذوبان يف املاء، وي�صتخدم 

ك�صماد.

التوظيف املبا�سر: التوظيف املرتبط ب�صكل مبا�صر 
بعملية اإنتاج منتجات اأو خدمات، اأو الذي يتم 

مبا�صرة عن طريق ال�صركة، ولي�ض من قبل مقاول 

يعمل لل�صركة.

ال�سناعات التحويلية: هي ال�صناعات التي يتم 
فيها اإنتاج عدد من املنتجات من اإحدى املواد. 

ففي اأعمال الألومنيوم على �صبيل املثال، ت�صري 

اإىل ال�صناعات التي ت�صتخدم الألومنيوم الذي مت 

ا�صتخراجه وتكريره و�صهره كمادة خام لت�صنيع 

منتجات جديدة.

EBITDA: الدخل قبل العائد ال�صتثماري 

من الودائع، وقبل احت�صاب الزكاة وم�صاريف 

ال�صتهالك والإطفاء.

EDC: ثاين كلوريد الإيثيلني، وُيعرف اأي�صًا با�صم 

CL( ، وهو مادة 
2
C

2
H

4
1.2 ثنائي كلورو ايثيلني )

هيدروكربونية ُت�صتخدم عادة كمادة مذيبة، ويف 

اإنتاج البال�صتيك.

EHS: البيئة وال�صحة وال�صالمة.

EL: رخ�صة ال�صتك�صاف.

اإتقان: مبادرة �صركة معادن للتدريب داخل ال�صركة 
لتعزيز قيم العمل اجلماعي، وتنمية املهارات، 

واملواهب، بهدف تعزيز قدرات معادن كي ت�صبح 

�صركة تعدين عاملية.

التوظيف غري املبا�سر : عندما يخلق عمل جتاري 
فر�ض عمل يف موؤ�ص�صات اأخرى لتوريد اأو اإنتاج 

ال�صلع واخلدمات، اأو عندما تعهد �صركة ببع�ض 

اأعمالها اإىل �صخ�ض من خارجها، اأو اإىل �صركة 

اأخرى. 

JORC: هو قانون اأ�صرتايل لالإبالغ عن نتائج 

ال�صتك�صاف، واملوارد املعدنية، واحتياطيات 

اخلام. وهو رمز للممار�صة املهنية التي ت�صع احلد 

الأدنى من املعايري لإعداد التقارير العامة لنتائج 

ا�صتك�صاف املعادن واملوارد املعدنية واحتياطات 

اخلام.

KPI: موؤ�صرات الأداء الرئي�صية.

اأكادميية معادن: وهي موؤ�ص�صة معادن للتعليم 
والتطوير التي يديرها ق�صم املوارد الب�صرية 

لل�صركة.

MAP: الفو�صفات اأحادي الأمونيوم. و�صيغته 

NH( وهو مركب فو�صفات 
4
H

2
PO

4
الكيميائية )

الأمونيوم، وُي�صتخدم ك�صماد. 

ML: رخ�صة التعدين.

MLA: رخ�صة تعدينية حتت الطلب.

NPK: �صماد كيمياوي عبارة عن ثالثة عنا�صر 

وهي: النايرتوجني، الفو�صفور والبوتا�صيوم، وهو 

الغذاء الرئي�صي للنباتات.

الأوقيانو�س: منطقة جنوب املحيط الهادئ، 
وتتاألف من 14 دولة، منها اأ�صرتاليا ونيوزيلندا و12 

من اجلزر ال�صغرية.

امل�سفاة: وهي من�صاأة اإنتاج حيث يتم تكرير املادة، 
وعادة ت�صتخدم لتحويل املواد اخلام اإىل منتجات 

ذات قيمة.

ROIC: العائد على راأ�ض املال امل�صتثمر.

الدرفلة: يق�صد بالدرفلة يف �صناعة املعادن، 
عملية ت�صكيل املعادن من خاللها مترير املعدن عرب 

واحد اأو اأكرث من اللفائف لتقليل �صماكتها وجعلها 

منتظمة. وهي عملية �صناعية ت�صتخدم عادة لإنتاج 

ال�صفائح املعدنية.

SAP: م�صنع حام�ض الكربيتيك.

SBU: وحدة الأعمال ال�صرتاتيجية.

SLDP: برنامج تطوير القيادات العليا.

ال�سهر: مرحلة من مراحل التعدين؛ ويتم فيها 
اإنتاج املعدن عرب عملية �صهر اخلام. كا�صتخال�ض 

الف�صة واحلديد والنحا�ض وغريها من املعادن.

SMP: املعهد ال�صعودي التقني للتعدين

ال�ستدامة: يف جمال الأعمال التجارية، ي�صار 
اىل ال�صتدامة غالبًا باعتبارها املح�صلة النهائية 

لأداء ال�صركة جتاه ثالثة من ق�صايا الإدارة 

هي: )املخاطر املالية، واملتطلبات الجتماعية، 

والحتياجات البيئية(، والتي تهدف اإىل التوفيق 

بني املخاطر املالية من جهة، والتزامات ال�صركة يف 

اإطار م�صوؤوليتها الجتماعية، ودورها يف احلفاظ 

على البيئة يف خطة العمل من جهة اأخرى.

فهر�س امل�سطلحات 
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يت�صمن هذا التقرير ال�صنوي بيانات، ميكن اأن 

تعترب بيانات ا�صت�صرافية اأو توقعية، مبا يف ذلك 

بيانات حول افرتا�صات وتوقعات �صركة معادن، 

كما ت�صري الكلمات »ال�صركة«، »نحن« اأو »معادن« 

اإىل �صركة التعدين العربية ال�صعودية.

وقد اأعدت هذه البيانات على اأ�صا�ض اخلطط 

احلالية وتقديرات ال�صركة، ف�صاًل عن توقعاتها 

يف ظل الظروف والأحداث اخلارجية، وقد بذلنا 

كل جهد ممكن ل�صمان دقة املعلومات الواردة يف 

هذا التقرير ال�صنوي، التي هي �صاحلة و�صحيحة 

يف وقت اإعدادها ون�صرها.

وتنطوي هذه البيانات التوقعية على خماطر 

كامنة وعدم و�صوح. ونتيجة لهذه املخاطر 

والفرتا�صات، ل ينبغي لفرد اأو جماعة اأو اأي 

كيان قانوين اأن يعتمد كليًا- اأو ب�صكل نهائي 

ودقيق- على هذه البيانات. 

وقد قمنا اأي�صًا باإدراج معلومات اإ�صافية حول 

املخاطر التي نواجهها يف ق�صمني اآخرين من 

هذا التقرير ال�صنوي، وهي »احلوكمة واللتزام 

واملخاطر«، و »القوائم املالية املوحدة«.

وميكن اأن ي�صبب عدد من العوامل واملوؤ�صرات 

نتائج فعلية تختلف جوهريًا عن تلك التي مت 

ذكرها يف اأي من البيانات التوقعية.

وعليه، فال تتحمل معادن اأي التزامات جتاه 

ما قد ين�صر من حتديثات اأو تعديالت على 

البيانات التوقعية الواردة يف هذا التقرير، �صواًء 

على اأ�صا�ض معلومات جديدة اأو اأحداث لحقة. 

وفيما عدا احلالت املن�صو�ض عليها يف مبا�صرة 

القوانني املعمول بها، ل تتحمل �صركة معادن اأي 

م�صوؤولية عن اأي خ�صائر قد تلحق باأي فرد اأو 

جماعة اأو كيان ناجمة عن قراراتهم التي بنيت 

على بياناتنا ال�صت�صرافية.

اإن كلمات مثل »تعتزم«، »ت�صعى«، »م�صاريع«، 

»تتوقع«، »تقّدر«، »تخطط«، »تعترب«، »يفرت�ض«، 

»قد«، »ينبغي«، »�صوف«، »توا�صل« وغريها من 

الكلمات امل�صابهة يف املعنى ت�صري اإىل طبيعة 

التوقعات يف هذا التقرير.

حتذير ب�ساأن البيانات التوقعية



�سكر وعرفان

تقدر اإدارة �صركة معادن وفريق اإعداد التقرير 

ال�صنوي م�صاهمة جميع املوظفني يف اإثراء حمتوى 

هذا التقرير ال�صنوي ون�صره، ويف ا�صتعرا�ض اأداء 

معادن واإجنازاتها لعام 2015م.

كما نرحب بالتعليقات واملالحظات على هذا 

التقرير من جميع املعنيني. فاإذا كنتم ترغبون 

م�صاركتنا باآرائكم واأفكاركم، تف�صلوا بالتوا�صل 

معنا عرب الربيد الإلكرتوين لعالقات امل�صتثمرين 

)invest@maaden.com.sa(، اأو التوا�صل مع 

.)media@maaden.com.sa( :ال�صركة على

www.maaden.com.sa

© جميع احلقوق حمفوظة ل�صركة التعدين العربية ال�صعودية )معادن(

النا�صر: األف اإنرتنا�صيونال
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