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�شركة تعدين فــتية تقود تطوير قطاع التعدين يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتطور
�سل�سلة �إنتاج وت�صنيع ُمـرتابطة لتعظيم القيمة امل�ضافة من املوارد التعدينية ،وتبني
حمفـظة متنوعة من املنتجات املعدنية.
م�صنع الفو�سفات يف ر�أ�س اخلري
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املقدمة

معادن تعطي للموارد املعدنية
ال�سعودية قيمة م�ضافة
تتبو�أ معادن مكانة بني ال�شركات الأ�سرع منو ًا يف قطاع
التعدين يف العامل ،وهي �أكرب �شركة تعدين متعددة املنتجات
واملعادن يف منطقة ال�شرق الأو�سط .ففي عام 2015م،
ُ�صنفت معادن من بني �أكرب � 20شركة تعدين عاملية من حيث
القيمة ال�سوقية ،بنا ًء على �أدائها يف عام 2014م.
�إن قيمة �إجنازات معادن وم�ساهمتها يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف اململكة ذات ت�أثري بعيد املدى ،وهو
نتيجة طبيعية لدورها املحوري يف �صناعة التعدين ،الذي
ُيعد الركيزة الثالثة لالقت�صاد ال�سعودي ،بعد النفط
والبرتوكيماويات.
و�ضمن ما ت�ستثمر معادن من موارد وجهد ووقت يف بناء
�صناعة تعدين عاملية يف اململكة ،ترتكز اجلهود حالي ًا على
رفع كفاءة الإنتاج ،وتخفي�ض تكاليفه ،وت�سويق املنتجات
يف جميع �أنحاء العامل ،وتعزيز املوارد واخلربات واملعرفة
املرتاكمة ،مع موا�صلة تطوير وبناء من�ش�آت �صناعية جديدة.

لقد ت�أ�س�ست �شركة معادن يف عام 1997م ،بهدف قيادة
تطوير قطاع املعادن يف اململكة .ومنذ ذلك احلني ،وعلى
مدار  18عام ًا ،كانت البداية ب�إنتاج الذهب� ،أتت بعد ذلك
�أعمال الأ�سمدة الفو�سفاتية واملعادن ال�صناعية والألومنيوم
يف املرحلة التالية .ويف هذه الأثناء ،مت حتقيق عدد من
الإجنازات منها:
•بناء مدينة �صناعية جديدة (مدينة ر�أ�س اخلري
ال�صناعية) ،ويجري العمل على قدم و�ساق لبناء
مدينة ثانية (مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات
التعدينية) ،وكلتاهما يف منطقتني نائيتني يف اململكة
العربية ال�سعودية.
•امل�ساهمة ب�شكل كبري يف الناجت املحلي الإجمايل غري
النفطي للمملكة العربية ال�سعودية.
•توفري �آالف فر�ص العمل النوعية ،وامل�ساعدة يف تهيئة
وت�أهيل قوى عاملة تعمل يف ال�صناعات التعدينية
اجلديدة على اململكة العربية ال�سعودية.
•جلب ا�ستثمار مايل �أجنبي مبا�شر كبري كماً وتقنية
متقدمة يف �صناعات مُتطورة.
•امل�ساهمة يف بناء مرافق البنية التحتية اجلديدة ملدينة
ر�أ�س اخلري ال�صناعية ولعدد من املناجم.
•زيادة دعم املجتمعات املحلية من خالل املبادرات
ال�صحية والتعليمية.
�إن معادن �شركة واعدة ملا حققت يف بناء م�صانع وخربات
و�أنظمة �إنتاج يف �صناعات تعدينية ُمتنوعة ،وملا تقوم به من
ُم�شاركة فاعلة وهادفة يف قيادة تطوير �صناعة التعدين يف
اململكة ،وملا تُ�ساهم به يف التطوير االقت�صادي االجتماعي
للمملكة العربية ال�سعودية .وكونها �شركة رائدة يف �صناعة
التعدين ،ف�إن معادن ملتزمة بتطبيق مبادئ اال�ستدامة يف
كافة �أعمالها ،وهو ما يعني االلتزام بالت�صرف مب�س�ؤولية
كاملة جتاه جميع �أ�صحاب امل�صلحة :امل�ساهمني ،العمالء،
�شركاء الأعمال ،املوظفني ،املجتمعات التي تعمل فيها،
ف�ض ًال عن البيئة التي حتت�ضن �أعمال معادن.
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الر�ؤية

�أن تكون �شركة تعدين على م�ستوى عاملي

الر�سالة

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

القيم اجلوهرية
النزاهة

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

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

امللكية

العمل اجلماعي

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

التوا�صل والتعاون على كافة م�ستويات ال�شركة ،ومع
�شركائنا لتحقيق النجاح.
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الأداء عام 2015
املوجودات

89.38
مليار ريال

املبيعات

10.96
مليار ريال

�صايف الدخل

605

*

مليون ريال

*العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم

م�ساهمة وحدات الأعمال اال�سرتاتيجية
يف العائدات

الفو�سفات واملعادن ال�صناعية 50.1
الألومنيوم %43.5
املعادن الثمينة ومعادن الأ�سا�س %6.4
%

�إجمايل الإيرادات با�ستثناء �أرباح �شركة معادن للبنية التحتية
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�إيرادات عام 2015م
%43.5
%41.5
%7.0
%6.4
%1.6

الألومنيوم
ثنائي فو�سفات الأمونيوم
الأمونيا
الذهب
املعادن ال�صناعية

4.763
4.543
762
705
184

10.956
مليون ريال

�إجمايل الإيرادات با�ستثناء �أرباح �شركة معادن للبنية التحتية

الإنتاج واملبيعات
الإنتاج (ب�آالف الأطنان)

2015م

2014م التغيري %

ثنائي فو�سفات الأمونيوم (�آالف مرت طني)

2.656

2.301
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ثنائي فو�سفات الأمونيوم (�آالف مرت طني)

الأمونيا (�آالف مرت طني)

1.068

1.135

()6

الأمونيا (�آالف مرت طني)

املعادن ال�صناعية (�آالف مرت طني)

954

1.205

()21

الألومنيوم (�آالف مرت طني)

839

668

26

163.618

153.984

6

الذهب (�أوقية)

12

املبيعات (ب�آالف الأطنان)

2015م

2014م التغيري %

2.634

2.384

10

461

660

()30

1.061

1.081

()1.8

681

531

29

164.937

151.581

9

املعادن ال�صناعية (�آالف مرت طني)
الألومنيوم (�آالف مرت طني)
الذهب (�أوقية)
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م�سرية معادن

• معادن توقع اتفاقية مع
امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه
املاحلة وال�شركة ال�سعودية
للكهرباء لإن�شاء حمطة
م�شرتكة لتوليد الكهرباء و�إنتاج
املياه

• ت�أ�سي�س �شركة معادن
وال�صحراء للبرتوكيماويات
(�سامابكو) ،بال�شراكة
مع �شركة ال�صحراء
للبرتوكيماويات
• ت�أ�سي�س �شركة معادن
للأملنيوم ،بال�شراكة مع �شركة
�ألكوا الأمريكية
• موافقة جمل�س �إدارة معادن
على �إن�شاء خط �أنابيب لنقل
املياه املعاجلة من الطائف �إىل
مناجم الذهب اجلديدة
• ت�صدير �أول �شحنة من
م�صنع الأمونيا يف مدينة ر�أ�س
اخلري ال�صناعية

• �شركة معادن توقع عقد ًا لبناء
منجم الدويحي للذهب

• �شركة معادن للدرفلة تبد�أ
الإنتاج الت�شغيلي التجريبي
• االنتهاء من مد خط �أنابيب
طوله  430كم لنقل املياه
املعاجلة من الطائف �إىل
منجم الدويحي للذهب
• تخريج الدفعة الأوىل من
طالب الدبلوم من املعهد
ال�سعودي التقني للتعدين
• بدء الإنتاج الت�شغيلي
التجريبي يف منجم الدويحي
للذهب

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
• ت�أ�سي�س �شركة معادن
للفو�سفات ،بال�شراكة مع
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
الأ�سا�سية (�سابك)
• ت�أ�سي�س �شركة معادن للبنية
التحتية ك�شركة تابعة مملوكة
ملكية كاملة لتوفري اخلدمات
ال�سكنية وذات ال�صلة
للموظفني يف مدينة ر�أ�س
اخلري ال�صناعية
• �إدراج �شركة معادن يف
"�سوق الأ�سهم ال�سعودية"
بعد اكتتاب ناجح لـ  %50من
الأ�سهم
• بدء الإنتاج التجاري ملنجم
الذهب الأمار

• و�صل منجم حزم اجلالميد
مب�صانع مدينة ر�أ�س اخلري
ب�سكة حديدية
• الإنتاج الت�شغيلي التجريبي
للأمونيا يف مدينة ر�أ�س اخلري
ال�صناعية
• ت�أ�سي�س �شركة معادن
للأملنيوم� ،شركة معادن
للدرفلة ،بال�شراكة مع �شركة
�ألكوا الأمريكية

• جمل�س الوزراء يقر �إن�شاء
مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات
التعدينية
• �شركة معادن الفو�سفات
تبد�أ �إنتاج ثنائي فو�سفات
الأمونيوم

مالحظة :ت�أ�س�ست �شركة معادن يف عام 1997م ،لت�شغيل و�إدارة مناجم الذهب حتت �إ�شراف وزارة البرتول
والرثوة املعدنية� .شركة معادن بد�أت تنويع حمفظة املنتجات يف عام 2007م .ويف عام 2008م ،طرحت �أ�سهم
معادن لالكتتاب العام.
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• زيادة ر�أ�س مال معادن
بطرح �أ�سهم حقوق �أولوية
بقيمة  5.6مليار ريال
• ت�أ�سي�س �شركة معادن وعد
ال�شمال للفو�سفات ،بال�شراكة مع
�شركتي (موزاييك) و(�سابك)
• توقيع ت�سهيالت متويل
 18.9مليار ريال لتمويل
م�شاريع �شركة معادن وعد
ال�شمال للفو�سفات
• بدء الإنتاج التجاري مبنجم
ال�سوق
• ت�أ�سي�س �شركة معادن باريك
للنحا�س
• الإنتاج التجاري للألومنيوم
من امل�صهر
• قطارات ال�شركة ال�سعودية
للخطوط احلديدية (�سار)
تنقل �أول �شحنة من
البوك�سايت من منجم البعيثة
يف الق�صيم �إىل مدينة ر�أ�س
اخلري ال�صناعية
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النمو ال�سنوي
الإيرادات

جمموع الأ�صول

�صايف الدخل

89.377
84.541
63.951
55.141
43.573
34.716
29.229

10.956
10.791
6.047
5.576
1.514
706
634

605
1.736
1.816
1.479
538
()14
390

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

باملليون ريال

باملليون ريال

باملليون ريال

*العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم

الإجنازات

2014

جائزة (ال�سعفة) لل�شفافية  2015يف جمال
حوكمة ال�شركات وال�شفافية والنزاهة

حققت معادن �أعلى ت�صنيف وفق ًا للمعدالت
العاملية يف تقرير اجلمعية الدولية
للمراجعني الداخليني

جائزة �أف�ضل رئي�س تنفيذي لعام 2015م من
جملة تريند�س ( )TRENDSوكلية �إن�سياد
لإدارة الأعمال

جائزة �أف�ضل حوكمة لل�شركات يف اململكة
العربية ال�سعودية لعام  2014م من جملة
التمويل العاملي

جائزة ال�شراكة من وزارة البرتول والرثوة
املعدنية

�شركة معادن يف املرتبة  19بني �شركات
التعدين العاملية ح�سب �شركة براي�س
ووترهاو�س كوبرز ا�ستناد ًا �إىل القيمة
ال�سوقية يف عام 2014م

جائزة �صفقة 2014م ال�صناعية لل�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا من جملة م�شروع التمويل الدويل

�أف�ضل �شركة �سعودية ا�ستثمرت يف املناطق
الواعدة خالل ملتقى التنمية ال�صناعية
يف املناطق الواعدة الذي نظمه �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي
15
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جمل�س الإدارة

1

5

3

2

1

املهند�س عبداهلل بن �سيف ال�سيف
رئي�س جمل�س الإدارة
املهند�س عبداهلل ال�سيف ،مت
تعيينه رئي�س ًا ملجل�س الإدارة بتاريخ
2008/10/25م.
عمل املهند�س ال�سيف لدى �شركة
�أرامكو ال�سعودية من عام 1960م
حتى عام 2007م .يحمل درجة
البكالوريو�س يف هند�سة البرتول،
وبد�أ حياته العملية مهند�س ًا
للبرتول ،وبعد ذلك توىل العديد
من املنا�صب الإدارية يف جمال
هند�سة عمليات البرتول والإنتاج
يف عام 1982م ُعني نائب ًا لرئي�س
الإنتاج ل�شركة �أرامكو ال�سعودية،
ثم تقلد عدة منا�صب منها نائب
رئي�س الت�صنيع ،نائب رئي�س
التخطيط امل�ؤ�س�سي ،ونائب
الرئي�س لت�سويق النفط اخلام
واملبيعات .كما كان ع�ضو ًا يف
جمل�س �إدارة �شركة �أرامكو بني
 1998و2007م.
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معايل الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل
اخلرا�شي
ع�ضو غري تنفيذي
ُعني ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة
بتاريخ 2008/10/25م .ويحمل
درجة املاج�ستري يف املحا�سبة ،وهو
رئي�س جلنة املراجعة.
تبو�أ اخلرا�شي عدة منا�صب يف
امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد منذ
ان�ضمامه يف عام 1991م ،وي�شغل
حالي ًا من�صب حمافظ امل�ؤ�س�سة
العامة للتقاعد منذ عام 2000م.
قبل ان�ضمامه �إىل م�ؤ�س�سة
التقاعد� ،شغل عدد ًا من املنا�صب
العليا يف ال�صندوق ال�سعودي
للتنمية بني عام  1981و1991م،
كما كان ممث ًال للمملكة العربية
ال�سعودية املناوب يف �صندوق
الأوبك للتنمية الدولية من عام
1991م حتى عام 2006م.

3

معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبد
الرحمن القويز
ع�ضو غري تنفيذي
ُعني ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة
يف 2014/1/1م .وهو ع�ضو يف
اللجنة التنفيذية.
ُعني عام 2013م حمافظاً
للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية.
يحمل درجة البكالوريو�س يف �إدارة
الأعمال من جامعة بورتالند
الأمريكية يف عام 1981م ،وقبل
تعيينه يف جمل�س الإدارة �شغل
عدد ًا من املنا�صب البارزة يف
ال�صناعة امل�صرفية يف اململكة،
كما �شغل عدة منا�صب يف البنك
ال�سعودي الأمريكي ،وتوىل من�صب
نائب الرئي�س التنفيذي لبنك
الريا�ض من عام 1991م حتى عام
2012م.

4

4

الأ�ستاذ من�صور بن �صالح امليمان
ع�ضو غري تنفيذي
ُعني ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة
بتاريخ 2008/10/25م .وهو ع�ضو
يف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
تقلد امليمان عدة منا�صب يف
مقر الأمانة العامة ل�صندوق
اال�ستثمارات العامة ،مبا يف ذلك
الأمني العام ،قبل �أن يتقاعد عام
2012م.
يحمل درجة املاج�ستري يف
املحا�سبة و�إدارة الأعمال ،وقبل
تعيينه يف من�صب الأمني العام،
�شغل من�صب وكيل الوزارة امل�ساعد
ل�ش�ؤون املوازنة والتنظيم بوزارة
املالية من عام 1993م حتى عام
1998م ،وي�شغل حالي ًا من�صب
رئي�س جمل�س الإدارة للبنك الأهلي
ال�سعودي.

5

املهند�س خالد بن حمد ال�سناين
ع�ضو غري تنفيذي
ُعني ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة
بتاريخ 2008/10/25م ،وهو ع�ضو
يف جلنة املراجعة.
ي�شغل ال�سناين حالي ًا من�صب مدير
�إدارة �إمدادات الغاز وت�سعريه يف
وزارة البرتول والرثوة املعدنية.
نال درجة املاج�ستري يف �إدارة
امل�شاريع الإن�شائية ،ودرجة
البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية.
قبل ان�ضمامه �إىل الوزارة يف عام
2003م ،تبو�أ عدد ًا من املنا�صب
العليا يف �شركة �أرامكو ال�سعودية
للفرتة من عام 1992م �إىل
عام 2003م ،كما عمل مدير ًا
للدرا�سات يف وزارة احلر�س
الوطني.
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7

6

الأ�ستاذ �سلطان بن جمال �شاويل
ع�ضو غري تنفيذي
ُعني الأ�ستاذ �سلطان �شاويل ع�ضو ًا
يف جمل�س الإدارة يف عام 2008م،
وهو ع�ضو يف اللجنة التنفيذية.
تقلد �شاويل عدد ًا من املنا�صب
العليا يف وزارة البرتول والرثوة
املعدنية ،وي�شغل حالي ًا من�صب
وكيل وزارة البرتول والرثوة
املعدنية ،ويحمل درجة املاج�ستري
يف علوم وجيولوجيا الأر�ض والبيئة
الرت�سبية خلام الفو�سفات،
وي�شغل ع�ضوية جمل�س �إدارات:
ال�صندوق ال�سعودي ال�صناعي
للتنمية ،ال�شركة العربية للتعدين
(الأردن)� ،شركة ال�صناعات
الكيميائية للفلور (تون�س).

7

الدكتور زياد بن عبدالرحمن
ال�سديري
ع�ضو م�ستقل
ُعني الدكتور زياد بن عبدالرحمن
ال�سديري ع�ضو ًا يف جمل�س
الإدارة يف 1997/10/19م ،وهو
�أي�ض ًا ع�ضو يف جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت.
يحمل ال�سديري �شهادة الدكتوراة
يف القانون ،والبكالوريو�س يف
العلوم ال�سيا�سية.
ي�شغل من�صب املدير العام لبيت
اخلربة القانونية منذ 1988م،
بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء �شركته
اخلا�صة للمحاماة.
ً
كان م�ست�شار ًا قانونيا يف مكتب
معايل وزير الداخلية من عام
1980م �إىل 1983م ،وع�ضو ًا
مبجل�س ال�شورى من عام 1993م
�إىل عام 2005م ،ورئي�س ًا للفريق
القانوين املكلف من الدولة لتقدمي
الر�أي للجهات احلكومية ب�ش�أن
دعاوى ق�ضائية خارجية .وكان
الدكتور ال�سديري �شريك ًا يف
�شركة ال�سديري وفهد القانونية
لال�ست�شارات من عام 1985م �إىل
عام 1989م.

8

املهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل
ال�صقري
ع�ضو م�ستقل
�أعيد تعيني املهند�س عبدالعزيز
ال�صقري ع�ضو ًا م�ستق ًال يف
2015/1/20م.
كان ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة
من تاريخ 2011/10/25م حتى
2014/10/25م ،وهو �أي�ض ًا ع�ضو
يف اللجنة التنفيذية.
يحمل ال�صقري درجة املاج�ستري
يف الهند�سة الكهربائية من جامعة
كاليفورنيا ،ودرجة البكالوريو�س
هند�سة كهربائية و�إلكرتونية من
جامعة لندن.
�شغل �سابق ًا من�صب رئي�س
جمل�س الإدارة ل�شركة االت�صاالت
ال�سعودية ،و�شغل �سابق ًا من�صب
الرئي�س التنفيذي لل�شركة
ال�سعودية للكهرباء ،والرئي�س
التنفيذي ل�شركة الإلكرتونيات
املتقدمة.

9

املهند�س خالد بن �صالح املديفر
الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني
ُعني املهند�س خالد املديفر
ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة بتاريخ
2011/10/25م ،وهو ع�ضو
يف اللجنة التنفيذية وجلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت.
ان�ضم املديفر �إىل معادن يف
مار�س 2006م ب�صفته نائب
الرئي�س لل�ش�ؤون ال�صناعية ،وبعد
ذلك� ،شغل من�صب نائب الرئي�س
للفو�سفات وتطوير الأعمال
اجلديدة.
يحمل درجة املاج�ستري يف �إدارة
الأعمال ،ودرجة البكالوريو�س يف
الهند�سة املدنية.
كان املديفر املدير العام ل�شركة
�إ�سمنت الق�صيم من عام
1993م �إىل 2006م ،كما �شغل
من�صب نائب الرئي�س ومدير عام
ال�ش�ؤون املالية يف �شركة �شرق
للبرتوكيماويات من عام 1987م
حتى 1993م.

17
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الإدارة العليا

ال�صف الأمامي من اليمني :خالد بن �سامل الروي�س ،املهند�س نبيل بن عبدالعزيز الفريح ،املهند�س خالد بن �صالح املديفر ،املهند�س ماجد يو�سف املُقال ،املهند�س خليل بن �إبراهيم الوطبان،
ال�صف العلوي من اليمني :كوبو�س موملان ،برو�س كريك ،املهند�س يحيى بن حممد ال�شنقيطي ،املهند�س خالد العوهلي� ،ستيفن بوديل ،توما�س والبوول.

خالد بن �سامل الروي�س
النائب الأعلى للرئي�س لل�ش�ؤون املالية وتقنية
املعلومات ،املدير املايل
بد�أ خالد الروي�س عمله لدى �إدارة مراقبة
العمليات امل�صرفية يف م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي (�ساما) فور ح�صوله على
بكالوريو�س املحا�سبة من جامعة امللك �سعود
يف عام 1984م .ويف عام 1996م ،انتقل
�إىل ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية
"�سابك" ،حيث �أ�صبح مدير ًا لل�ش�ؤون املالية،
وكانت لديه فر�صة الإ�شراف على متويل كثري
من امل�شروعات اجلديدة وم�شروعات التو�سع
لدى ال�شركة ،و�أن يكون جزء ًا من متويل
عمليات اال�ستحواذ والتملك.
وان�ضم الروي�س �إىل معادن يف �أغ�سط�س
2002م ليعمل �أمين ًا للخزينة يف الإدارة
املاليةُ ،ثم ترقى لي�شغل من�صب املدير
التنفيذي للتخطيط يف عام 2008م ،و�أ�صبح
املدير املايل والنائب الأعلى للرئي�س لل�ش�ؤون
املالية يف عام 2014م.
الروي�س ع�ضو معهد املحا�سبني الأمريكيني
(.)AICPA
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املهند�س /نبيل بن عبدالعزيز الفريح
النائب الأعلى للرئي�س للموارد الب�شرية
واال�ستدامة
يتمتع الأ�ستاذ نبيل الفريح بثالثني عام ًا من
اخلربة يف جماالت �إدارة ال�شركات و�إدارة
امل�شروعات ال�صناعية والت�سويق .يحمل
بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة املدنية من
جامعة امللك �سعود يف مدينة الريا�ض .وبد�أ
الفريح حياته املهنية يف �صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي (.)SIDF
ان�ضم �إىل معادن يف عام 2005م ،ليعمل
مدير ًا تنفيذي ًا للموارد الب�شرية والأمن
ال�صناعي ،وع�ضو ًا يف الإدارة العليا ،ثم
انتقل �إىل �شركة �إ�سمنت الراجحي القاب�ضة
يف عام 2009م كنائب لرئي�س جمل�س الإدارة
والع�ضو املنتدب؛ ثم عاد الفريح �إىل معادن
يف �أكتوبر عام 2011م ليعمل نائب ًا للرئي�س
لوحدة العمل اال�سرتاتيجية للذهب واملعادن
الثمينة ،حيث كان ُي�شرف على تو�سع
حمفظتها .ويف عام 2014مُ ،ع ِنّي نائب ًا �أعلى
للرئي�س للموارد الب�شرية واال�ستدامة ،كما
ي�شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.

املهند�س /خالد بن �صالح املديفر
�شغل من�صب الرئي�س وكبري املدراء
التنفيذيني منذ يناير من عام 2011م،
وهو ع�ضو يف اللجنة التنفيذية وجلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت.
ان�ضم �إىل معادن يف مار�س 2006م ب�صفته
نائب الرئي�س لل�ش�ؤون ال�صناعية ،وبعد
ذلك� ،شغل من�صب نائب الرئي�س للفو�سفات
وتطوير الأعمال اجلديدة منذ �أكتوبر من
عام 2007م وحتى دي�سمرب من عام 2010م.
املديفر حا�صل على درجة البكالوري�س
يف الهند�سة املدنية عام 1984م ،ودرجة
املاج�ستري يف �إدارة الأعمال يف عام 1986م
من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.
قبل ان�ضمامه ملعادن ،كان املديفر مديراً
عام ًا ل�شركة �إ�سمنت الق�صيم من عام
1993م اىل عام  2006م .وقبل ذلك نائب ًا
للرئي�س ومدير عام ال�ش�ؤون املالية يف �شركة
�شرق للبرتوكيماويات.

املهند�س /ماجد يو�سف املُقال
نائب الرئي�س الأعلى للم�شروعات الهند�سية
وامل�شرتيات
تخرج ماجد يو�سف املُقال من جامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن ،وح�صل منها على
بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة الكيميائية،
ثم ح�صل بعد ذلك على درجة املاج�ستري يف
�إدارة الأعمال.
و�إىل جانب كونه من كبار نواب الرئي�س ،فقد
كان �أي�ض ًا نائب ًا �أعلى للرئي�س مل�شروع وعد
ال�شمال .وبد�أ املُقال حياته املهنية كمهند�س
ت�شغيلي يف م�صفاة ر�أ�س تنورة يف عام
1985م ،ثم �أ�صبح بعد ذلك مدير ًا لق�سم
التخطيط ،وعمل رئي�س ًا ل�شركة م�صفاة
�أرامكو ال�سعودية �شل ( )SASREFما
بني عامي 1998م و 2000م .وما بني عامي
2001م و 2005م ،تبو�أ منا�صب �إدارية
بارزة يف جمايل التكرير والتوزيع ،و�أ�صبح
بعد ذلك نائب ًا لرئي�س جمل�س �إدارة �شركة
�صدارة للكيميائيات ( )Sadaraيف عام
2009م ،كما �شغل املُقال ع�ضوية جمال�س
�إدارات عدد من ال�شركات امل�شرتكة املحلية
والعاملية.
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املهند�س /خليل بن �إبراهيم الوطبان
نائب الرئي�س الأعلى لوحدة العمل
اال�سرتاتيجية للفو�سفات واملعادن ال�صناعية
قاد خليل الوطبان وحدة الفو�سفات واملعادن
ال�صناعية منذ �شهر �أغ�سط�س 2013م،
و�شغل �سابق ًا من�صب رئي�س �شركة معادن
للفو�سفات ،حيث �أ�شرف على بداية ال�شركة
لعملياتها التجارية وتنفيذ املمار�سات
وال�سيا�سات الرئي�سية اخلا�صة بالإدارة.
ح�صل الوطبان على �شهادة البكالوريو�س يف
الهند�سة امليكانيكية من جامعة الب�صرة يف
العراق يف عام 1985م ،و�شغل من�صب رئي�س
جمل�س �إدارة املعهد ال�سعودي التقني للتعدين
منذ �إن�شائه يف عام 2012م ،ويرت�أ�س جمل�س
�إدارة �شركة معادن للبنية التحتية ،واللجان
التنفيذية ل�شركة معادن للأملنيوم و�شركة
معادن وعد ال�شمال للفو�سفات.
وقبل ان�ضمامه �إىل �شركة معادن ،تب َّو�أ
الوطبان منا�صب قيادية يف �شركات �سعودية
عدة ،مثل ال�شركة العربية للألياف ال�صناعية
(ابن ر�شد) و�شركة الأ�سمدة العربية
ال�سعودية (�سافكو) ،وهما �شركتان تابعتان
لل�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية
(�سابك) ،بالإ�ضافة اىل �شركة مرافق
الكهرباء واملياه باجلبيل وينبع (مرافق).
املهند�س /خالد بن �سليمان العوهلي
نائب الرئي�س لال�سرتاتيجية والتخطيط
والتطوير
خالد العوهلي حا�صل على درجة املاج�ستري
يف الهند�سة امليكانيكية مع مرتبة ال�شرف من
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.
ان�ضم �إىل معادن يف �سبتمرب 2014م ،ويتوىل
الإ�شراف على �إعداد وتطبيق ا�سرتاتيجية
معادن واخلطط الت�شغيلية املُنبثقة ِمنها وتتُبع
م�سار ربحية معادن و�أدائها و�شركاتها التابعة
من خالل نظم ُمتابعة م�ؤ�شرات �أدائها ،كما
يلعب دور ًا رئي�سي ًا يف تعزيز �سبل التعاون مع
الأجهزة احلكومية الرئي�سية .ويف الع�شرين
عام ًا التي �سبقت ان�ضمامه معادن ،تبو�أ
العوهلي منا�صب قيادية بارزة لدى القطاعني
العام واخلا�ص .و�شغل من�صب نائب
رئي�س الربنامج الوطني لتطوير التجمعات
ال�صناعية ،وعمل يف �إدارة امل�شروعات
لدى برنامج التوازن االقت�صادي ال�سعودي،
وم�ست�شار ًا يف وزارة البرتول والرثوة املعدنية،
كما كان رئي�س ًا لربنامج التعاون ال�صناعي
ال�سعودي الياباين ،ونائب ًا للرئي�س واملدير
العام التنفيذي ال�سعودي ل�شركة �سي �أر �أي
�إنرتنا�شيونال لال�ست�شارات.
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كوبو�س موملان
الرئي�س التنفيذي للمراجعة الداخلية
ال�سيد /كوبو�س موملان حما�سب قانون معتمد
ويتمتع بخربة تزيد عن  37عام ًا ،منها 29
عام ًا عمل خاللها �شريك ًا ل�شركات عاملية
متخ�ص�صة يف املحا�سبة والتدقيق.
ان�ضم موملان �إىل معادن يف يوليو من عام
2010م ،بعدما جنى ثروة كبرية من خربته،
وعمل يف �صناعات التعدين والت�صنيع
واخلدمات املالية و�صناعات ال�سكك احلديدية
لدى منظمات حكومية و�شبه حكومية.
ح�صل موملان على درجة املاج�ستري يف التجارة
وامل�ؤهالت املهنية للمحا�سب املعتمد يف جنوب
�إفريقيا ،و�أكمل م�ؤخر ًا دورات للمديرين غري
التنفيذيني امل�ستقلني يف كل من كلية �إن�سياد
لإدارة الأعمال ( )INSEADومعهد لندن
للمديرين ،ليكون مطلع ًا ومواكب ًا لأف�ضل
املمار�سات العاملية يف حوكمة وتوجيه ال�شركات.
يتمتع موملان مبا يزيد على خم�سة �أعوام من
اخلربة كمدير غري تنفيذي م�ستقل لدى واحدة
من �أف�ضل ع�شر �شركات تعدين ،ومن �ضمن
القائمة املتميزة لدى �سوق لندن للأوراق املالية.
كما ا�ضطلع موملان مبهام املراجعة لدى
�شركات كبرية متعددة اجلن�سيات ،و�شارك
يف التحول من املعايري املحا�سبية املحلية �إىل
املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.
�ستيفن بوديل
رئي�س الإدارة القانونية
ان�ضم بوديل �إىل معادن يف �سبتمرب 2013م؛
حيث يتمتع بخربة تزيد على ع�شرين عام ًا
يف املجال القانوين وقيادة الأعمال ،وب�شكل
رئي�سي يف قطاعي التعدين والطاقة .وقبل
ان�ضمامه �إىل معادن ،كان بوديل نائب ًا �أعلى
للرئي�س ،وم�ست�شار ًا عام ًا ،و�أمين ًا عام ًا
ل�شركة �شرييت �إنرتنا�شيونال (Sherritt
).International Inc؛ وهي �شركة
تعدين تتمتع ب�أ�صول عاملية كبرية .وفيما �سبق
عمل لدى ال�شركة التابعة ل�شركة �سنرتكا
بي �إل �سي ( )Centrica plc.يف �أمريكا
ال�شمالية ،وهي �شركة الطاقة التي حتتل
املركز الثالثني ح�سب م�ؤ�شر فوت�سي ومقره
اململكة املتحدة ،وكان �شريك ًا يف واحدة من
ال�شركات القانونية الرائدة يف كندا.
ح�صل بوديل على درجة املاج�ستري مع
مرتبة ال�شرف يف االقت�صاد من جامعة
وي�سرتن �أونتاريو ،وح�صل على درجة القانون
من كلية �أو�سجود هول للحقوق مبقاطعة
تورنتو الكندية .وهو ع�ضو بجمعية �شمال
كندا للقانون منذ عام 1995م ،و�صنفته
ليك�سبريت ( )LEXPERTالأف�ضل من
بني �أف�ضل �أربعني م�ست�شار ًا لل�شركات يف
كندا يف عام 2005م.

برو�س كريك
نائب الرئي�س الأعلى لال�ستك�شاف
ال�سيد /برو�س كريك اخت�صا�صي جيولوجي
يتمتع مبا يناهز عن  40عام ًا من اخلربة.
ان�ضم �إىل معادن يف دي�سمرب 2011م،
وهو حا�صل على درجة بكالوريو�س العلوم
يف اجليولوجيا ،ودرجة البكالوريو�س يف
القانون من جامعة كوينزالند الأ�سرتالية،
وحا�صل �أي�ض ًا على درجة ماج�ستري العلوم
التطبيقية يف جمال اجليولوجيا من جامعة
نيو �ساوث ويلز يف �أ�سرتاليا ،وهو زميل املعهد
الأ�سرتايل الآ�سيوي للتعدين واملعادن.
قبل ان�ضمامه �إىل معادن ،ا�ضطلع كريك
ب�أدوار كبرية وبارزة يف التنقيب عن املعادن،
وتقييم امل�شاريع ،وجيولوجيا املناجم وتطوير
الأعمال لدى �شركات موارد عاملية رائدة،
من بينها �شركة بي� .إت�ش .بي .بيليتون
( ،)BHP Billitonو�شركة ريو تينتو
( .)Rio Tintoويتمتع كذلك بخربة
دولية كبرية ،فقد عمل يف كل من �أ�سرتاليا،
وفيجي ،وبابوا غينيا اجلديدة ،وبريو،
والأرجنتني ،والإكوادور ،وت�شيلي ،وكندا،
والهند ،و�سرياليون و�سلطنة ُعمان.

املهند�س /يحيى بن حممد ال�شنقيطي
رئي�س �شركة معادن للذهب ومعادن
الأ�سا�س /نائب الرئي�س لوحدة العمل
اال�سرتاتيجية للذهب ومعادن الأ�سا�س
ح�صل يحيى ال�شنقيطي على درجة
املاج�ستري يف الإدارة ال�صناعية والبيئية من
جامعة ليدز باململكة املتحدة يف عام 1995م،
بعد ح�صوله على بكالوريو�س العلوم يف
هند�سة التعدين من جامعة امللك عبدالعزيز
يف عام 1992م .و�أ�صبح رئي�س ًا ل�شركة معادن
للذهب ومعادن الأ�سا�س يف عام 2011م
بعد �أن عمل مدير ًا عام ًا لإدارة الت�شغيل،
حيث توىل الإ�شراف على عمليات التعدين
واملناجم ،كما عمل مدير ًا ملنجم مهد الذهب
ومدير تعدين مل�شروع معادن للأملنيوم،
وم�شروع تطوير منجم الدويحي للذهب.
كما عمل رئي�س ًا للجنة مراجعة القوى
العاملة ،وقائد فريق جلنة �إعادة الهيكلة
التابعة ملعادن ،ورئي�س جلنة الإ�شراف على
الت�صرف يف الأ�صول ،ويتوىل ع�ضوية جمل�س
�إدارة كل من �شركة معادن للفو�سفات واملعهد
ال�سعودي التقني للتعدين.

توما�س والبوول
نائب الرئي�س الأعلى لوحدة العمل
اال�سرتاتيجية للأملنيوم
ان�ضم توما�س والبوول �إىل معادن يف
عام 2014م كنائب لرئي�س وحدة العمل
اال�سرتاتيجية للأملنيوم .ويتمتع والبوول
بخربة كبرية يف قطاع الألومنيوم العاملي
تت�ضمن  25عام ًا لدى �شركة �ألكان
( ،)Alcanو � 9أعوام �أخرى يف �شركة
نوفيلي�س ( ،)Novelisحيث تبو�أ عدد ًا
من املنا�صب القيادية الرئي�سية ،مبا فيها
رئي�س ملنتجات علب امل�شروبات والليثيوم
واملنتجات املدهونة يف �أوروبا ،ونائب لرئي�س
وحدة عمل منتجات علب امل�شروبات الدولية،
ورئي�س ومدير تنفيذي ل�شركة (Novelis
 ،)Asiaورئي�س ل�شركة (Novelis
 ،)USAكما كان والبوول ع�ضو ًا مبجل�س
�إدارة �شركة ماليزيا للألومنيوم ،وجمل�س
�إدارة �شركة ( ،)Novelis Asiaو�شركة
( )Alunorfيف �أملانيا ،واالحتاد الأمريكي
للألومنيوم ،ومعهد م�صنعي علب امل�شروبات
الأمريكية.
حا�صل على درجة املاج�ستري من جامعة
كاي�س وي�سرتن ري�سرف الأمريكية ،وعلى
درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة واملالية من
جامعة والية نيويورك.
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

قطاع التعدين م�ستمر يف العطاء
رغم الأوقات ال�صعبة
تدفع حالة عدم اال�ستقرار التي تهيمن على الو�ضع
االقت�صادي العاملي ،وما �شهدته وت�شهده الأ�سواق من تذبذب
وتراجع يف �أ�سعار ال�سلع واملنتجات يف الآونة الأخرية،
نحو مزيد من احلذر يف تقييم �أو�ضاع االقت�صاد العاملي.
وبالن�سبة ملعادن -باعتبارها �إحدى �شركات التعدين الكربى
التي تزود الأ�سواق العاملية مبختلف �أنواع ال�سلع -فهذه
الأو�ضاع تركت بال �شك� ،أثرها على الأداء املايل لل�شركة.
وعلى الرغم من هذه التحديات ،ف�إن معادن ت�ساهم منذ
ت�أ�سي�سها بدور وا�ضح يف تنويع قاعدة االقت�صاد الوطني،
ويف تعزيز ن�سبة القيمة امل�ضافة يف املنتجات وال�صناعات
ال�سعودية ،كما ت�ساهم ب�شكل كبري يف التطور االجتماعي
واالقت�صادي يف اململكة عرب ما توفره من فر�ص عمل
مبا�شرة وغري مبا�شرة لأبناء اململكة ،وما تقوم به من �أعمال
تنمية م�ستدامة يف املجتمعات املحلية يف مناطق عملياتها.
�إن خططنا و�إجنازاتنا تتوافق وتتالءم مع الأهداف الوطنية وي�سرين نيابة عن جمل�س الإدارة� ،أن �أ�ؤكد لكم �أن معادن
ت�سري بثقة لتحقيق �أهداف ا�سرتاتيجيتها التي ر�سمتها،
للتنمية االقت�صادية التي و�ضعتها اململكة.
والتي يتم حتديثها �سنوي ًا ،ل�ضمان مالءمتها لظروف
الأ�سواق احلالية .وهذا الأمر دعانا يف معادن �إىل �إجراء
وقد قامت ال�شركة ملواجهة هذه التحديات ،وعلى كافة
تعديالت تنظيمية للتخفيف من �آثار املخاطر التي ُي�سببها
الأ�صعدة ،بالعمل على رفع كفاءتها الت�شغيلية ،وتر�شيد
امل�صاريف ما �أمكن ،وقد اتخذت االدارة التنفيذية عدد ًا من انخفا�ض �أ�سعار ال�سلع بالأ�سواق العاملية.
املبادرات اال�سرتاتيجية يف الرت�شيد ورفع كفاءة الإنتاج.
كما �أ�ؤكد على �أن �شركة معادن ،وجمل�س �إدارتها ،و�إدارتها
بكل جدٍ واحرتافية ،على
القيمة امل�ضافة للم�ساهمني
التنفيذية ومن�سوبيها ،يعملون ِ
تعترب ا�ستثمارات معادن يف التعدين وال�صناعات التحويلية تخطي هذه الأزمة ،بل واال�ستفادة منها يف تطوير الكفاءة
الت�شغيلية وال�سيطرة على التكاليف ،وزيادة احل�ص�ص
ا�ستثمارات طويلة املدى ،بيد �أن �أ�صولها الفعالة واملتكاملة
ال�سوقية ،والعمل امل�ستمر لبناء منظومة تعدينية م�ستدامة،
والعالية القيمة �أعطت مزيد ًا من القيمة امل�ضافة
للم�ساهمني ،وعزّزت من حقوقهم؛ ودعمت موثوقية معادن تعمل وفق معطيات جتارية واقت�صادية ،وعلى م�ستوى عاملي
والعمل امل�ؤ�س�سي.
يف الأداء
يف ال�سوق املالية ولدى امل�ؤ�س�سات التمويلية.
ِ
و�أود �أن �أ�ؤكد مل�ساهمينا �أن �شركة معادن اليوم– وبعد �إمتام
كافة عنا�صر �سل�سلة املنظومة التعدينية املتكاملة لقطاع
الألومنيوم يف عام 2014م -تتمتع بو�ضع قوي ميكنها من
تعزيز القيمة وحتقيق الإيرادات الكبرية عندما ت�ستعيد
�أ�سعار ال�سلع عافيتها .كما �سيكون و�ضعنا �أكرث قوة عندما
تبد�أ م�شروعاتنا اجلديدة يف الإنتاج ،مثل منجم الدويحي
للذهب ،ومنجم جبل �صايد للنحا�س ،وكالهما يف مرحلة
الت�شغيل التجريبي ،وم�شروع وعد ال�شمال للفو�سفات ،وهو
قيد الإن�شاء.
تعزيز الفعالية
يجب �أال نتوانى ونرتك للعوامل اخلارجية الق�صرية
واملتو�سطة املدى الفر�صة لعرقلة ر�ؤيتنا البعيدة املدى ،لكننا
ن�ستجيب لبيئة العمل اخلارجية.
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وي�أتي يف طليعة هذه التعديالت– املو�ضحة ب�شكل تف�صيلي يف
هذا التقرير– �أعمال دمج بع�ض قطاعاتنا وما يحققه هذا
الدمج من تكامل يف العمليات .وقد بد�أت النتائج الإيجابية
لنموذج اخلدمات امل�شرتكة ،الذي مت تطبيقه م�ؤخر ًا تظهر
بالفعل متمثلة يف تر�شيد التكاليف ،وحت�سني فعالية الأداء.
كما �أنه �سيعزز تناف�سيتنا ومتيزنا الت�شغيلي وم�ستويات
الفعالية لدينا؛ الأمر الذي �س ُي�سهم يف حتقيق معدالت �أعلى
من الأداء والربحية على مدار الأعوام املقبلة �إن �شاء اهلل.
وي�ستند جناح معادن �إىل توفر رخ�ص ا�ستك�شاف املعادن،
والبنى التحتية الالزمة ،واملوارد الب�شرية ،والأ�صول
ذات القيمة وامل�ستوى العاملي ،بالإ�ضافة �إىل التزامها
با�سرتاتيجية طويلة املدى .وهذه الأمور تظل هي العوامل
الرئي�سة التي تمُ كن معادن من �أن تُ�صبح واحدة من �أكرث
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م�صنعي الألومنيوم والفو�سفات تناف�سية بالعامل ،ونحن
ملتزمون باحلفاظ على هذه امليزة التناف�سية من خالل
�ضمان �أن مواردنا لل�صناعات الأ�سا�سية ،وال�صناعات
التحويلية �ستُحافظ على جودتها ،وحت�سني �أدائها.
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امل�شروعات ،ور�سملة ال�سوق� ،إذ �إن هذه اجلوائز
والت�صنيفات الذي ح�صلنا عليها ما هي �إال تقدير للعمل
الد�ؤوب لآالف املوظفني املخل�صني من من�سوبي معادن.

اال�ستدامة واحلوكمة
�إن مكانة معادن ك�شركة تعدين عاملية �ست�صبح �أكرث قوة يف
الإجنازات
الأعوام القادمة؛ مع االزدياد املطرد حل�صة منتجاتنا املتنوعة
لدى معادن الكثري لتحتفل به مع نهاية عام 2015م؛ �إذ �إن
يف الأ�سواق العاملية ،والذي من �ش�أنه �أن يرتك �أثر ًا كبري ًا
هناك �إجنازات وا�ضحة يف الأداء الت�شغيلي لكل قطاعات
ال�شركة و�أق�سامها ،مبا يف ذلك قطاعا العمليات والت�سويق .و�إيجابي ًا على عائداتنا و�أرباحنا .وك�شركة عاملية من املطلوب
منا �أن نعمل مب�س�ؤولية جتاه جميع �أ�صحاب امل�صالح .ولذلك
هذا الأاء الت�شغيلي املتميز خالل عام 2015م ،جت�سد بتحقيق
نعمل على تعزيز التزامنا باال�ستدامة وحوكمة ال�شركة،
ال�شركة لأعلى كمية من الإنتاج يف تاريخها ،ولعدد من القطاعات وهما جماالن مهمان مي�سان جميع حماور �أعمالنا ،بدء ًا من
الرئي�سية ،ومنها قطاع الفو�سفات والألومنيوم والذهب.
التخطيط اال�سرتاتيجي ،وو�صو ًال �إىل الت�سويق واملبيعات.
ف�إذا كان مو�ضوع الأ�سعار �أمر ًا خارجي ًا ال ن�ستطيع التحكم به ،والأهم يف هذا ال�صدد هو �أن املجل�س اعتمد يف عام 2015م
مدونة قواعد ال�سلوك املهني اجلديدة التي و�ضعتها معادن،
ف�إن �أداءنا الت�شغيلي وقدرتنا على رفع كفاءة الإنتاج وزيادة
والتي ُتعترب �أكرث تناغم ًا مع املعايري واملمار�سات الدولية ،وت�ضع
الكميات املباعة هي نتيجة تفان يف العمل ،وتنفيذ خلطط
هذه املدونة اجلديدة الأ�سا�س لبناء ثقافة عمل قوية ،وتعزيز
ومبادرات ا�سرتاتيجية وت�شغيلية� ،سرنى �أثرها الكبري مع
ال�سلوك املهني الذي يعتمد يف �أ�سا�سه على القيم الأخالقية،
ا�ستعادة الأ�سعار عافيتها يف امل�ستقبل القريب �إن �شاء اهلل.
ونحن ن�ؤمن ب�أن مدونة قواعد ال�سلوك خطوة مهمة للأمام؛
وبعد النجاح الذي حققته معادن يف تنويع حمفظة منتجاتها ،نظر ًا لأن معادن ت�سعى للو�صول �إىل �أق�صى درجات التميز.
ان�صب تركيز ال�شركة على املحافظة على قاعدة قوية من
العمالء الدوليني ،مما �ساعدنا على حتقيق �أهدافنا لت�سويق وي�سعدين �أن �أنتهز هذه الفر�صة لأ�ؤكد على التزام جمل�س
الإدارة بدعم الإدارة التنفيذية يف هذه املجاالت احليوية.
جميع املنتجات الرئي�سية.
ويت�ضمن هذا التقرير ال�سنوي �إي�ضاح ًا ل�شركائنا عن
فقد حققنا نتائج قيا�سية يف عام 2015م بالن�سبة ملنتجاتنا
امل�ساهمات يف التنمية الوطنية متعددة الأوجه التي
الرئي�سية يف جماالت الألومنيوم والفو�سفات ،والذهب ،غري
تقدمها معادن� ،إذ وفرت معادن وظائف مبا�شرة وغري
�أن ما ي�ؤ�سف له �أن جناح معادن يف �إمتام كافة عنا�صر �سل�سلة مبا�شرة يف املناطق النائية حيث تقع مناجم معادن،
التعدين ل�صناعة الألومنيوم "من املنجم �إىل ال�سوق" ،والنجاح واملدن ال�صناعية التي قمنا ونقوم ببنائها مثل ر�أ�س اخلري
الت�سويقي الذي تال ذلك ،قد تواكبا مع هبوط الأ�سعار يف
ووعد ال�شمال ،وي�شكل نظام �إدارة املجتمعات الذي تُطبقه
الأ�سواق العاملية ،لكننا على ثقة ب�أن ق�صة جناحنا يف �إجناز
معادن الأ�سا�س لعدد من برامج امل�س�ؤولية االجتماعية،
�أول �سل�سلة متكاملة يف �صناعة الألومنيوم يف املنطقة� ،س ُتحقق التي ت�ساهم يف التنمية امل�ستدامة للمناطق التي نعمل
لنا �أرباح ًا جمزية عندما يتعافى ال�سوق ب�إذن اهلل.
فيها ،وازدهار جمتمعاتها املحلية.

�أ�ؤكد مل�ساهمينا
�أن �شركة معادن
اليوم– وبعد
�إمتام كافة عنا�صر
�سل�سلة القيمة
امل�ضافة واملتكاملة
لقطاع الألومنيوم
يف عام 2014م–
تتمتع بو�ضع قوي
ميكنها من تعزيز
القيمة وحتقيق
الإيرادات الكبرية
عندما ت�ستعيد
�أ�سعار ال�سلع
عافيتها.

وينطبق هذا الأمر كذلك على منتجاتنا من الفو�سفات ،فعند
وختام ًا �أود �أن �أ�ستغل هذه الفر�صة لأ�شكر م�ساهمينا
اكتمال م�شروع وعد ال�شمال� ،ستكون �شركة معادن من امل�صنعني
على دعمهم املتوا�صل ،و�أنا على يقني ب�أنهم ي�شاركونني
الثالثة الكبار لأ�سمدة ثنائي فو�سفات الأمونيوم يف العامل .كما �شهد �إح�سا�سي بالفخر بف�ضل ما حتقق من �إجنازات ،تعزز من
عام 2015م ،بدء عمليات الإنتاج التجريبي يف منجم الدويحي،
ثقتنا مب�ستقبل معادن.
والذي �سيُعزز �إنتاجنا من الذهب ،وما هي �إال م�س�ألة وقت حتى
نح�صد الفوائد الإ�ضافية من م�شروعاتنا اجلديدة �إن �شاء اهلل.
وتربز �إجنازات معادن من خالل عدد من اجلوائز
والت�صنيفات التي منحت لها يف الأعوام الأخرية بف�ضل
التح�سينات التي حققتها يف حوكمة ال�شركات ،ومتويل

عبداهلل بن �سيف ال�سيف
رئي�س جمل�س الإدارة
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كلمة الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني

الرتكيز على متيز �أدائنا الت�شغيلي
ي�ساعدنا على مواجهة التحديات
ت�ستكمل معادن م�سرية بناءها ،موا�صلني رحلتنا التي
انطلقت قبل نحو ثمان �سنوات ،حتى باتت ال�شركة من بني
�أكرب �شركات التعدين منو ًا يف العامل ،حققنا خاللها خطوات
متقدمة يف بناء قطاع التعدين كركيزة ثالثة لل�صناعة
ال�سعودية ،وامل�ساهمة يف الناجت املحلي والت�أ�سي�س ل�شركة
عمالقة مبقايي�س عاملية �ستكون لها انعكا�ساتها التنموية يف
امل�ستقبل القريب ب�إذن اهلل.
يف ظل االنخفا�ضات الكبرية لأ�سعار ال�سلع العاملية ،حققت
�شركة معادن خالل عام 2015م جناح ًا ت�شغيلي ًا غري
م�سبوق ،حيث متكنت ال�شركة من حتقيق م�ستوى جيد يف
الإنتاج والإيرادات ،يف وقت كانت الأ�سواق العاملية متر فيه
متغريات وحتديات كثرية ،تتم ّثل يف هبوط �أ�سعار ال�سلع
الأ�سا�سية واملتغيرّ ات التي �أحاطت باالقت�صاد العاملي.
ومتكنت معادن من زيادة الإيرادات ب�صورة غري م�سبوقة نتيجة ريال �سعودي .و�أدت هذه النتائج �إىل حد ما �إىل تقلي�ص وهج
الإجنازات الرئي�سية يف عام 2015م ،والتي ت�ضمنت �أول �سنة
زيادة حجم املبيعات؛ حيث ركزنا على تعظيم اال�ستفادة من
�أ�صولنا ذات املعايري العاملية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سعينا بكل كاملة من �إنتاج الألومنيوم ،وفتح منافذ ناجحة لأ�سواق جديدة
جدية �إىل خف�ض التكاليف ملواجهة التحدي املتمثل يف انخفا�ض للألومنيوم ،والأ�سمدة الفو�سفاتية ،وغريها من املنتجات.
�أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية .وعلى الرغم من هذه اجلهود ،فقد
انخف�ض �صايف الدخل يف هذا العام مقارنة بالعامل املا�ضي� ،إال ولقد ظلت �شركة معادن ملتزمة با�سرتاتيجيتها طويلة الأجل
وخطة عملها ،حيث اتخذنا الكثري من املبادرات الداخلية
�أن التقدم الذي �أحرزناه ،والذي نوا�صل حتقيقه ،يف حت�سني
للم�ساعدة يف تخفيف الت�أثري الكبري النخفا�ض �أ�سعار ال�سلع
الأداء على امل�ستويات الت�شغيلية والتنظيمية ،وتركيزنا على
خف�ض التكاليف والتحكم فيها ،و�ضعنا يف مكانة جيدة ملواجهة الأ�سا�سية عرب تنويع حمفظة منتجاتنا ،وتعزيز قدرتنا
التناف�سية ،وحافظنا يف كل الأوقات على التزامنا ب�سالمة
ظروف ال�سوق ال�صعبة ،واال�ستفادة من ذلك عندما تتحول
موظفينا وجمتمعاتنا والبيئة التي نعمل فيها ،وقد حققنا
دورة �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية وت�ستقر الأ�سواق.
تطورات مهمة يف الركائز الأربع ال�سرتاتيجيتنا املتمثلة يف التميز
ومن خالل االهتمام الذي نوليه لتنفيذ ا�سرتاتيجيتنا
الت�شغيلي ،وتطوير القدرات الت�سويقية ،واال�ستك�شاف املكثف،
والرتكيز على تطوير و�إجناز �سل�سلة املنظومة التعدينية
وتطوير ر�أ�س املال الب�شري ،مع موا�صلة تركيزنا على اال�ستدامة.
ب�أكملها داخل اململكة العربية ال�سعودية؛ جنحنا يف بناء
قوة �صاعدة جديدة يف قطاع التعدين العاملي .وبف�ضل النمو التميز الت�شغيلي
ازداد تركيزنا اال�سرتاتيجي على التميز الت�شغيلي قوة
املتوا�صل والتنوع على مدار ثمانية �أعوام منذ طرح معادن
لالكتتاب العام ،متتلك ال�شركة اليوم �أ�صو ًال مبعايري عاملية يف عام 2015م ،وقد نتج عن هذه الربامج نتائج واعدة
ُنتج وت ُ
ُ�سوق جمموعة متنوعة ومبا�شرة حيث حققت مرافق التعدين وال�صناعات التحويلية
ت�صل �إىل  89.38مليار ريال ،وت ُ
لدينا �إنتاج ًا �أعلى ،وجمموعة منتجات �أكرث تنوع ًا .كما
من املنتجات ،ويعمل يف ال�شركة  7125موظف ًا.
اعتمدنا مفهوم اخلدمات امل�شرتكة الذي يهدف �إىل خف�ض
وعلى الرغم من �أننا وا�صلنا زيادة �إنتاجنا يف م�شاريع
التكاليف بتكامل ودمج عدد من اخلدمات يف ال�شركة
الفو�سفات والألومنيوم� ،إال �أن هذا النمو جابهته ظروف
وال�شركات التابعة.
انخفا�ض �أ�سعار ال�سلع ،ال �سيما يف جمال الألومنيوم؛ بيد �أن
هام�ش �إيراداتنا ارتفع لي�صل �إىل  10.96مليار ريال مقارن ًة
وقد طبقنا م�ؤخر ًا ،مفهوم اخلدمات امل�شرتكة بني املوارد
مببلغ  10.79مليار ريال يف عام 2014م .وب�صفتنا �شركة تواجه الب�شرية ،واملالية ،وتقنية املعلومات واالت�صاالت ،وامل�شرتيات
�ضغوط ًا يف الت�شغيل؛ فقد عانى �صايف دخلنا نتيجة لذلك� ،إذ
وال�ش�ؤون الإدارية .وقد حققنا تقدم ًا كبري ًا ومهم ًا يف تطبيق
ً
انخف�ض �صايف الدخل العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم بن�سبة
دمج هذه اخلدمات ،وبد�أ هذا الأمر ي�ؤتي ثماره فعليا من
 %55لي�صل �إىل  605ماليني ريال �سعودي من  1.36مليار
خالل حت�سني الفعالية والأداء ،وخف�ض التكاليف ،والتنظيم
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اجليد؛ ما �ساعد معادن على التخفيف من وط�أة الأو�ضاع
احلالية لل�سوق العاملية.

التوريدات؛ لتحقيق �أق�صى قدر من الرت�شيد ،و�أف�ضل �شروط
الدفع مع موردينا.

وقد �شهدت �أعمالنا الرئي�سية �إجنازات مهمة جديدة يف عام جناح يف الت�سويق
2015م؛ �إذ �أثبت �إنتاجنا ومبيعاتنا القيا�سية من الألومنيوم بف�ضل من اهلل ثم بف�ضل �إمتام امل�شروعات الكربى والتو�سع
يف الإنتاج وحمفظة منتجاتنا؛ �أ�صبح الت�سويق واملبيعات �أولوية
والأ�سمدة الفو�سفاتية� ،أن تركيز معادن على التميز
ا�سرتاتيجية لدينا يف معادن .ومن منظور منحنى التكلفة
الت�شغيلي ُي�ؤتي ثماره؛ فبعد �إمتام كافة عنا�صر ال�سل�سلة
التعدينية املرتبطة بالألومنيوم "من املنجم �إىل املعدن" يف العاملية؛ �أدى تنوع حمفظتنا وتكلفة الإنتاج التناف�سية مل�صانعنا
ومرافقنا �إىل تعزيز و�ضعنا احلايل والو�صول �إىل �أ�سواق
عام 2014م� ،شهد العام املا�ضي قيام معادن للألومنيوم
ببدء الت�شغيل التجريبي يف منجم البعيثة وامل�صفاة ،وتعزيز جديدة؛ حيث عملت وحدات العمل اال�سرتاتيجية لدى معادن
على تطبيق منهج يركز على احتياجات العمالء؛ لتعزيز
الأداء املت�صاعد للم�صهر ،وبد أ� م�صنع الدرفلة يف �إنتاج
علب امل�شروبات ،والبدء يف الت�شغيل التجريبي مل�صنع درفلة ح�صتنا يف الأ�سواق العاملية من خالل منتجاتنا الرئي�سية.
ال�صفائح الداعمة ل�صناعة هياكل ال�سيارات ،كما قمنا
وقد حققت �شركاتنا جناحات كبرية يف تو�سيع وتنويع
بت�سجيل عالمتنا التجارية العاملية "يلمع" ( )Yalmaيف
قواعد عمالئها على م�ستوى العامل؛ حيث جنحنا يف تلبية
بور�صة لندن للمعادن.
الطلب على ثنائي فو�سفات الأمونيوم يف قارة �أ�سرتاليا
وقد حققنا �إ�ضاف ًة �إىل ذلك� ،إنتاج ًا �أعلى يف ثنائي فو�سفات و�أمريكا الالتينية ،بالإ�ضافة �إىل �شبه القارة الهندية ،كما
ري يف ت�سويق وبيع منتجاتنا من �سبائك
الأمونيوم ،وقمنا بزيادة �سعة التخزين لدينا من خالل بناء حتقق جنا ٌح كب ٌ
م�ستودع جديد للمنتجات احلبيبية ،كما �أن العمل يف مدينة الألومنيوم؛ كما حققنا جناحات مبكرة يف ت�سويق �صفائح
علب امل�شروبات.
وعد ال�شمال ،ثاين من�ش�آتنا العاملية لإنتاج الأ�سمدة ي�سري
على الطريق ال�صحيح لبدء العمل على مراحل على مدار
اال�ستك�شاف
العامني  2016و2017م.
ُيعترب اال�ستك�شاف حمور ًا رئي�سي ًا بالن�سبة �إىل ا�سرتاتيجية
معادن طويلة املدى؛ لتوفري املوارد املعدنية اجلديدة
وبالن�سبة �إىل الذهب ومعادن الأ�سا�س� ،شهد العام بدء
الالزمة ال�ستمرار تدفق جميع منتجاتنا؛ ففي عام 2015م،
الت�شغيل التجريبي يف م�شروعني جديدين هما :منجم
ا�ستثمرت معادن  116مليون ريال يف عمليات اال�ستك�شاف يف
الدويحي للذهب ،ومنجم جبل �صايد للنحا�س .و�سيكون
املناطق غري امل�ستك�شفة ،وتلك املحيطة مبناجمنا .وقد �أجنز
ملنجم الدويحي للذهب ،وهو �أكرب منجم ذهب لدينا على
الإطالق ،دور كبري يف �إحداث زيادة كبرية يف �إنتاج الذهب ما يزيد على  158.000مرت من كل �أنواع احلفر يف املناطق
يف معادن بداية من العام 2016م .كما بد�أت �شركة معادن امل�ستهدفة التي مت حتديدها يف الدرا�سات امل�سحية الإقليمية
اجليوفيزيائية واجليوكيميائية .كما وا�صلنا جهودنا الرامية
باريك للنحا�س يف �شهر دي�سمرب 2015م �شحن مركزات
�إىل �إجراء عمليات التقييم والأبحاث اجليولوجية للأحزمة
النحا�س من �إنتاج املنجم.
املعدنية املختلفة؛ وذلك لتحديد مناطق اال�ستك�شاف يف
امل�ستقبل التي �سنتقدم بطلبات ترخي�ص فيها.
و�إ�ضافة �إىل التميز الت�شغيلي ،فقد ركزنا �أي�ض ًا على كفاءة
ر�أ�س املال طوال عام 2015م ،و�أعدنا تقييم ا�سرتاتيجية
ر�أ�س املال الب�شري
ر�أ�س املال لدينا؛ من �أجل �ضمان فعالية تعاملنا مع
ويف �إطار اجلهود املبذولة لبناء القوى الب�شرية بال�شركة،
التزاماتنا اخلا�صة بالديون ،وزيادة تركيزنا على توفري
تركز معادن ب�شكل متزايد على احلفاظ على الكفاءات
ال�سيولة النقدية الالزمة ،وتوظيفها بفاعلية يف كل �أق�سام
ال�شركة ،كما �شددنا على االلتزام مبعايري اال�ستثمار اخلا�صة الوطنية املاهرة ،وتعزيز قدراتها ،وحتى ،ونحن نركز على
بنا ب�شكل ي�ضمن عدم ح�صول �أي م�شاريع على متويل �سوى مبادرتنا الداخلية لتوحيد ودمج املوارد� ،سوف نحافظ على
الوظائف احلالية يف معادن ،و�سندعم ال�شاب ال�سعودي
تلك التي حتقق �أعلى معدل لعوائد الدخل ،بل وتتجاوزه.
املاهر والطموح �إىل احل�صول على وظائف يف قطاع التعدين.
وقد زاد الرتكيز على تعزيز م�ستوى و�إدارة ال�سيولة النقدية،
وقد كان تخريج الدفعة الأوىل من متدربي املعهد ال�سعودي
وح�سن �إدارة ر�أ�س املال العامل لتعزيز تدفقاتنا النقدية،
التقني للتعدين يف عرعر مبثابة بداية جديدة لكل من معادن
وقامت �إدارة امل�شرتيات لدينا ب�إعادة النظر يف كل عقود

معادن ظلت ملتزمة
با�سرتاتيجيتها
وخطة عملها
طويلتي املدى.
ففي عام 2015م،
قمنا بتحديث
ا�سرتاتيجيتنا
للت�أكد من
مالءمتها لو�ضع
انكما�ش االقت�صاد
العاملي ،واجتهنا
�إىل القيام
مببادرات داخلية
للم�ساعدة يف
تخفيف �أثر
انخفا�ض �أ�سعار
ال�سلع ولتعزيز
قدراتنا التناف�سية.
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وقطاع التعدين يف اململكة؛ حيث �سي�ضمن وجود هذا املعهد �سعينا �إىل تنظيم �أدائنا يف �إطار م�س�ؤوليتنا االجتماعية من
خالل نظام �إدارة املجتمعات؛ الأمر الذي يجعل ا�ستثماراتنا
التدفق امل�ستمر للخريجني ال�سعوديني امل�ؤهلني لاللتحاق
ذات معنى وفاعلية �أكرب .ويف عام 2015م� ،أن�ش�أنا اللجنة
ب�سوق العمل بعد تزويدهم باملهارات املطلوبة ل�صناعات
التعدين ،وال�صناعات التحويلية .وقد �أ�صبح املعهد ال�سعودي العليا للمبادرات املجتمعية ،وت�ضم �ستة �أع�ضاء من الإدارة
التنفيذية .و�ستعمل هذه اللجنة -ب�إذن اهلل-على �ضمان
التقني للتعدين واقع ًا ملمو�س ًا بف�ضل ال�شراكة بني معادن
وامل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني ،اجلهة احلكومية حتقيق مبادرات معادن للت�أثري االيجابي املن�شود يف
الرائدة يف التعليم الفني باململكة العربية ال�سعودية ،ويعول املجتمعات التي نعمل فيها ،وحتافظ يف الوقت ذاته على
على املعهد يف توفري الكوادر الوطنية امل�ؤهلة واملدربة لقطاع التوازن بني مقت�ضيات م�س�ؤوليتها االجتماعية ،وم�صالح
�أعمالها التجارية واالحتياجات املتطورة لأ�صحاب امل�صلحة.
التعدين ،بعدما عانى على مر ال�سنني املا�ضية من ندرة
الكفاءات الب�شرية امل�ؤهلة.
التطلعات امل�ستقبلية
بالرغم من انخفا�ض الأرباح وتراجع العائدات كنتيجة
وتظل العناية مبوظفينا من بني �أهم �أولوياتنا؛ فال ميكن
ملعادن �أن حتقق ر�سالتها ور�ؤيتها دون دعم والتزام �أبنائها ،طبيعية مبا�شرة النخفا�ض �أ�سعار ال�سلع يف الأ�سواق
العاملية ،متكننا يف عام 2015م من حتقيق �أهداف مرحلية
ون�سعى دائم ًا �إىل �أن يتمتع موظفونا املجتهدون واملثابرون
هامة واملحافظة على م�ستويات عالية يف الأداء والإنتاجية
بفر�ص ممتازة للتقدم والرتقي يف حياتهم املهنية.
ٍ
بف�ضل مواردنا التعدينية الأ�سا�سية ومتيز �أداءنا الت�شغيلي
والعملي ،ما �أكد على مكانتنا ك�شركة تعدين رائدة يف
اال�ستدامة
ُندرك �أن جناح معادن على املدى الطويل ك�شركة عاملية
ت�سجيل �أداء �إيجابي على امل�ستويات الت�شغيلية والتنظيمية
يعتمد على قدرتنا يف تبني برامج ونظم داخلية قوية تلتزم
و�سط التحديات التي �شهدها العام املايل 2015م� .إن هذه
حوكمة ال�شركة و�إدارة املخاطر ،وتراعي نظم البيئة وال�صحة النتائج لن تقلل من القيمة اال�سرتاتيجية التي اكت�سبناها
وال�سالمة ،والأخالقيات املهنية ،وامل�س�ؤولية االجتماعية.
خالل العام املا�ضي ،ال�سيما بعد �إ�ضافة الألومنيوم ملحفظة
منتجاتنا ،والنجاح الذي حققناه يف فتح �أ�سوق جديدة
ولقد اتخذنا مبادرات عديدة يف هذه املجاالت ،وحققنا تقدم ًا للألومنيوم والأ�سمدة الفو�سفاتية ومنتجاتنا الأخرى.
جيد ًا يف تنفيذ برامج منوعة ،وحتقيق الأهداف املرجوة.
وبعد �أن طوينا �صفحة �سنة مليئة بالتحديات وحماطة
ويعمل جمل�س �إدارة ال�شركة و�إدارتها التنفيذية مع ًا لتعزيز بال�صعوبات ،ف�إن تركيزنا من�صب على امل�ستقبل بالتوازي مع
حوكمة ال�شركات .وقد �أثمر تركيز معادن على تر�سيخ
طموحاتنا وتطلعاتنا العاملية حيث �إن الو�ضع احلايل لل�سوق،
الأخالقيات املهنية يف و�ضع مدونة قواعد �سلوك جديدة،
والنتائج املالية لعام 2015م لن تُغري الر�ؤية اال�سرتاتيجية
وقمنا ب�إطالق حملة م�ستمرة جلعل املدونة مرجعية �أ�سا�سية ملعادن لت�صبح �شركة تعدين عاملية امل�ستوى.
جلميع �أعمالنا يف ال�شركة ،كما حققنا تقدم ًا جيد ًا يف البيئة
ً
وال�صحة وال�سالمة ،وو�ضعنا �أهداف ًا وا�ضح ًة لتحقيقها على �إننا حاليا يف �إحدى دورات الرتاجع االقت�صادي ،وتتطلب
مدار ال�سنوات املقبلة.
مثل هذه البيئة �إدارة واعية واتخاذ قرارات �صعبة .وين�صب
تركيز فريق �إدارة معادن بالكامل على العبور بال�شركة �إىل
�إن ا�ضطالع معادن بريادة قطاع التعدين -الركيزة الثالثة جتاوز هذه الأوقات ال�صعبة ،فهدفنا هو حماية وتعزيز
لل�صناعات ال�سعودية -يتيح لنا تقدمي م�ساهمات مهمة
حقوق امل�ساهمني ،و�أن نقدم م�ؤ�س�سة تعدين فاعلة ومربحة،
على �صعيدي التنمية االجتماعية واالقت�صادية للمملكة،
ومنتجات تعدينية ذات م�ستوى عاملي ميكنها من �أن تزدهر
ولكون عمليات التعدين تتم يف مناطق نائية من اململكة؛ فقد خالل �أي طور من مراحل هذه الدورة ،و�أنا على يقني ب�أن
جنحت �صناعاتنا يف توفري �آالف الفر�ص الوظيفية املبا�شرة التطوير الذي ننتهجه يف طريقة �إدارتنا لأعمالنا� ،سيحقق
وغري املبا�شرة يف تلك املناطق .وبذلك ت�سهم معادن بدورها ميزة تناف�سية طويلة املدى لل�شركة ،كما �سيعزز الأداء
يف التنمية امل�ستدامة لتلك املناطق النائية ،ويف توفري فر�ص والربحية ،واال�ستدامة يف م�سريتنا.
عمل للمجتمعات املحلية ،وحتقيق الرفاهية فيها.
�سنوا�صل الرتكيز على �إدارة التكاليف ،وزيادة التدفقات
تقع �صناعاتنا يف مدن جديدة ،ومدن �صناعية مت بنا�ؤها
النقدية من خالل حت�سني الإنتاجية ،وحت�سني ر�أ�س املال
لأهداف حمددة يف كل من ر�أ�س اخلري ووعد ال�شمال،
الب�شري ،وو�ضع نهج من�ضبط للنفقات الر�أ�سمالية.
وتعمل معادن عن كثب مع �شركائها يف القطاعني احلكومي و�ست�ساهم التعديالت الت�شغيلية يف تعزيز تناف�سية ال�شركة،
واخلا�ص لبناء هذه املدن ،وكانت نتيجة ذلك �أن �أ�صبحت
و�أدائها وربحيتها وا�ستدامتها على املدى الطويل ب�إذن اهلل.
مدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية مركز ًا منوذجي ًا ل�صناعة
التعدين يف اململكة ،يف حني �أن مدينة وعد ال�شمال يف مرحلة
متقدمة من التطوير والإن�شاء.
عملت معادن ل�سنوات طويلة مع املجتمعات املحلية املوجودة
بالقرب من مناجمنا ومواقع �أعمالنا .ويف الأعوام الأخرية
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خالد بن �صالح املديفر
الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني

�أنا على يقني ب�أن
التطوير الذي
نجُ ريه على طريقة
�إدارتنا لأعمالنا،
�سيحقق ميزة
تناف�سية طويلة
املدى لل�شركة،
كما �سيعزز الأداء
والربحية ،ويحقق
اال�ستدامة.
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�ساهمت خطتنا طويلة الأمد ،وما ُبني عليها من خطط عمل و�أخرى تطويرية ،يف تقدمي
املزيد من القيمة امل�ضافة مل�ساهمينا وتعزيز �أعمالنا ،كما ا�ستمرت ا�ستثماراتنا يف دعم
تطوير التنمية االقت�صادية واالجتماعية الوطنية.
جممع الألومنيوم مبدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية
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اال�سرتاتيجية والتحليل
تعزيز مكامن القوة ..لبناء م�ستقبل �أف�ضل
على مدى ثمانية ع�شر عام ًا خلت� ،أي منذ ت�أ�سي�س معادن،
خ�ص�صنا ا�ستثمارات جتاوزت الـ  100مليار ريال لإن�شاء
وتوفري �أ�صول عالية اجلودة ,تدوم طوي ًال لتمثل الأ�سا�س
ل�صناعة التعدين احلديثة يف اململكة .حيث بد�أنا رحلتنا
بعدد قليل من مناجم الذهب ،ثم تو�سعنا يف تعدين
الفو�سفات واملعادن ال�صناعية ،والألومنيوم ،وم�ؤخر ًا
النحا�س.
وبالن�سبة �إىل م�ستثمرينا ،ف�إن القيمة احلقيقية
ال�ستثماراتهم تكمن يف:
• التناف�سية يف تكلفة الإنتاج.
• التنوع يف حمفظة منتجاتنا.
• انت�شارنا املتزايد يف الأ�سواق العاملية.
• تطوير ر�أ�س املال الب�شري املحلي.
•النجاح يف تقدمي �أعمال ذات كفاءة عالية مربحة،
وم�ستدامة.
ويفخر موظفونا واملجتمعات التي نعمل فيها بامل�ساهمة
القيمة ملعادن يف �سوق العمل يف اململكة العربية ال�سعودية،
وتطويرنا للأعمال يف املناطق النائية.
منوذج عمل معادن
بعد درا�سة التجارب العاملية ،املتميزة والناجحة وغريها،
ات�ضح �أن مـ�ستوى التنافـ�سية لل�شركات العاملية العاملة
يف �صناعة التعدين يرتكز على مدى الربط التكاملي
ل�سل�سلة القيمة التعدينية امل�ضافة ،من اال�ستك�شاف ،مرور ًا
با�ستخال�ص معادن م�ستهدفة ،ثم معاجلتها بطـرق ومدخالت
�صناعية تعدينية متخ�ص�صة ،للو�صول �إىل املنتج النهائي،
الذي تقوم بت�صميم موا�صفاته ح�سب متطلبات العمالء.

وبالرغم من �أن تلك املنتجات ت�صبح �سـلعة تخ�ضع ملتغريات
العر�ض والطلب يف الأ�سواق العاملية� ،إال �أنه بوجود الرابط
والتكامل بني �أجزاء �سل�سلة القيمة التعدينية امل�ضافة مع
متطلبات العمالء �أ�صبح تعزيز اقت�صاديات وطرق الإنتاج
والت�شغيل والتطوير يف �أجزاء ال�سل�سلة �أمر ًا عملي ًا و�سريع ًا،
كونها جميع ًا مرتابطة حتت مظلة �شركة واحدة ،مما يزيد
من كفاءة ال�شركات وتناف�سيتها العاملية و ُيعزز موقفها
املايل.
لقد طرحت احلكومة م ـعــادن لال�ستثمار العام واخلا�ص
بنموذج ا�ستثماري يرتكز �أ�صله على قيادة م ـعــادن
لال�ستثمار يف تطوير قطاع التعدين ،من خالل تطبيق
منوذج التنوع اال�ستثماري التعديني التكا ُملي ل�سل�سلة القيمة
التعدينية املُ�ضافة� ،أخذ ًا مبا �أنعم اهلل– عز وجل– به على
اململكة من موارد تعدينية مبقايي�س وكميات تُعد يف ح�سابات
املخزون العاملي من تلك املوارد .وعلى �أ�سا�س ذلك مت هيكلة
منوذج �أعمالنا من �أربعة عنا�صر �أ�سا�سية:
القيمة امل�ضافة :ت�ضيف �صناعاتنا قيمة �إىل املوارد
الطبيعية؛ �إذ تلتزم بنهج اململكة الثابت يف التوجه نحو
الت�صنيع.
احل�صول على املوارد :لدينا تراخي�ص ا�ستك�شاف لأكرث
من  47000كم ،2لتطوير �صناعات ت�ستخدم اخلامات التي
ن�ستخرجها.
امتالك التقنية  :منتلك التقنية املتقدمة لإقامة �صناعات
جديدة ،وت�صنيع منتجات عالية اجلودة.
ال�شراكات :نعمل على �إقامة م�شاريع م�شرتكة ملُ�ساندة معادن
يف تطوير جماالت ومنتجات جديدة.

ميناء ر�أ�س اخلري (ميني)
منجم ُبلغة للذهب
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�أعمال البناء يف م�شروع وعد ال�شمال
للفو�سفات

ومن ال�سمات الرئي�سة لنموذج عملنا الرتكيز على التكامل،
واحل�صول على �سل�سلة قيمة التعدين الكاملة .وت�شمل
عملياتنا �أن�شطة التنقيب عن املوارد املعدنية وا�ستخراجها
ومعاجلتها وحتويلها �إىل منتجات متنوعة ،وت�سويقها عاملي ًا،
وبيعها حملي ًا .وتتم �إدارة �أعمالنا من خالل وحدات عمل
ا�سرتاتيجية منظمة تنظيم ًا جيد ًا ،وهي تقوم بالتن�سيق مع
ال�شركات التابعة لنا؛ لتطبيق وتنفيذ خطط عمل معادن.
وقد واجهنا �أثناء بناء �أعمالنا الكثري من التحديات ،منها
ُبعد مواقعنا وخدماتنا الإمداد واملُ�ساندة للو�صول �إىل
مواردنا املعدنية ،وكذلك عدم وجود قوة عمل حملية م�ؤهلة
وماهرة ،ف�ض ًال عن ال�صعوبات التي تواجه توظيف عمالة
�أجنبية ذات خربة يف م�ستويات متعددة؛ للعمل يف املناطق
النائية يف اململكة.
وعلى الرغم من �أننا ال نزال نواجه هذه التحديات ،والتي
هي بطبيعتها طويلة الأجل� ،إال �أننا نعمل على تعزيز قدرتنا و�أدائنا .وخالل عام 2015م� ،أعدنا النظر يف ا�سرتاتيجية
عام 2022م التي ت�ستند �إىل �أربع ركائز رئي�سة هي:
ملواجهتها .وحتظى احلاجة �إىل تطوير ر�أ�س املال الب�شري
الالزم للحفاظ على قطاع التعدين وتو�سيعه ،ب�أهمية خا�صة • .حتقيق التميز الت�شغيلي والأداء العايل لر�أ�س املال.
وقد �أحرزنا تقدم ًا معقو ًال يف مواجهة هذا التحدي ،عرب كل • تعزيز مهارات ت�سويق ومبيعات �أقوى.
من برامج التدريب والتطوير الداخلية اخلا�صة بنا ،وكذلك • اال�ستك�شاف والتنقيب وتعزيز فر�ص النمو.
من خالل املعهد ال�سعودي التقني للتعدين الذي ط ّورناه مع • تعزيز وبناء القدرات ور�أ�س املال الب�شري.
منظمات تعليم وتدريب مهنية عاملية.
وهذه الركائز الأربع مرتابطة ومتداخلة ،وهي �أ�سا�سية
لأعمال معادن ،وتغطي جمموعة كاملة من �سل�سلة القيمة
اال�ستجابة ل�ضعف ال�سوق العاملية
يف زمن ي�سعى العامل �إىل حتقيق تنمية اقت�صادية و�صناعية اخلا�صة بنا .و�أثبتت عملية حتديث وتطوير اال�سرتاتيجية
�صحة ا�سرتاتيجيتنا القائمة على هذه املرتكزات؛ حيث �أكدت
م�ستدامة ،و�إنتاج زراعي �أكرث ،ويتطلع �إىل حياة ع�صرية؛
ف�إننا نعتقد �أن الطلب على منتجاتنا كمواد خام ومدخالت على احلاجة �إىل تعظيم القيمة امل�ستخرجة من الأ�صول
احلالية ،وموا�صلة اال�ستثمار يف امل�شاريع املربحة .ومع ذلك،
لقطاعات ال�صناعات التحويلية املتنوعة والزراعية
وا�ستجابة للآثار ال�سلبية امل�ستمرة ل�ضعف ال�سوق العاملية؛
�سيتنامى.
ومع ذلك ،ف�إن �صناعة التعدين؛ �ش�أنها �ش�أن معظم قطاعات �أطلقنا �سل�سلة من التدابري الرامية �إىل تعزيز الإنتاجية
والأداء؛ وبالتايل جتنب املخاطر التي تهدد اخلطة طويلة
ال�سلع الأ�سا�سية ،معروفة بطبيعتها الدورية .فقد �أدى
املدى .وتهدف هذه التدابري �إىل حتقيق �أربعة �أهداف هي:
االنخفا�ض امل�ستمر يف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية خالل عام
•زيادة الإنتاج ،وخف�ض التكاليف ،وتعزيز الربحية من
2015م �إىل زيادة املخاوف من حدوث تباط�ؤ على املدى
خالل م�ضاعفة التدفقات النقدية ،ودمج اخلدمات
الطويل .وال تزال ظروف االقت�صاد العاملي وانخفا�ض الطلب
امل�شرتكة ،وا�ستمرار حت�سني �أداء وكفاءة العمليات.
الناجت عنها م�ستمرة ،مما �أدى �إىل زيادة العر�ض ،الذي
•تعزيز املرونة املالية من خالل �إعادة هيكلة الديون،
عمل بدوره على كبح انتعا�ش الأ�سعار وا�ستقرارها.
و�إ�ستمرار االلتزام ب�سيا�سة مالية من�ضبطة.
• تنويع حمفظة املنتجات التعدينية.
حتديث اال�سرتاتيجية
يف هذه الأوقات ال�صعبة ،تت�صرف معادن كما تت�صرف
•متابعة فر�ص منو امل�شاريع القائمة على املدى
ال�شركات العاملية امل�س�ؤولة؛ تعرتف بامل�شكالت ،وحتلل
الطويل ،وخ�صو�صاً يف الفو�سفات والألومنيوم واملعادن
الو�ضع ،وتتكيف مع البيئة اخلارجية املتغرية؛ ل�ضمان
الثمينة ومعادن الأ�سا�س.
ا�ستمرار جناح الأعمال .وتعد معادن منتج ًا ملواد منخف�ضة •تو�سيع نطاق برامج بناء القدرات الب�شرية؛ ل�ضمان
�أننا نطور مواهب القيادة ،ف�ض ً
التكلفة ن�سبي ًا ،ولديها �إمكانية احل�صول على خامات ذات
ال عن اكت�ساب خربة
جودة عالية .ومع ذلك بحثنا عن �سبل و�آليات لتعزيز كفاءتنا
عاملية يف �إدارة املناجم.
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�أثبتت عملية
حتديث
اال�سرتاتيجية
�صحة ا�سرتاتيجيتنا
القائمة على �أربعة
مرتكزات؛ فقد
�أكدت على احلاجة
�إىل تعظيم القيمة
امل�ستخرجة من
الأ�صول احلالية،
وموا�صلة اال�ستثمار
يف امل�شاريع املربحة

التقرير ال�سنوي ٢٠١5

اال�سرتاتيجية والتحليل

املزايا التناف�سية

املوارد املعدنية
الطاقة

ر�ؤية
وا�سرتاتيجية
وخطة عمل طويلة
الأجل
تطبيق
�أف�ضل
للممار�سات
الإدارية

الإنتاج بتكلفة
مناف�سة

الرتكيز
على احلوكمة
الفعالة

م�صانع على
م�ستوى عاملي
بنية حتتية
مميزة

ومتثل التدابري التي مت تبنيها عند حتديث اال�سرتاتيجية
لعام  2015م تغيري ًا يف الرتكيز على الأولويات ق�صرية
املدى ،ولي�س انحراف ًا عن ا�سرتاتيجيتنا طويلة املدى.
و�سعي ًا منا للو�صول �إىل التميز الت�شغيلي؛ �أطلقنا برنامج
معادن للتحول اال�سرتاتيجي «�إتقان» يف عام 2012م ،وهو
عبارة عن مبادرات لإحداث نقلة داخلية .وكان من امل�ؤمل �أن
ي�سعى «�إتقان» �إىل حتقيق �أربعة �أهداف وا�ضحة:
• تطوير القدرات.
• حت�سني العمليات.
• تعزيز ثقافة الأداء.
• تن�سيق نيل املردود من مبادرات الأعمال.

املوقع
اجلغرايف،
الو�صول للأ�سواق
العاملية

وخالل عام 2015م� ،أطلقنا -من خالل «�إتقان» -برامج
حتويلية جديدة تركز على توحيد اخلدمات والوظائف
امل�شرتكة واال�ستفادة منها .هدفنا هو حتقيق وفورات كبرية
يف التكاليف عرب �إن�شاء منظومة عمل �أكرث كفاء ًة و�أقل عدد ًا
وحجم ًا ،ت�ضمن ا�ستمرار موا�صلة الأعمال يف �شركة معادن.

العمل املخربي يف منجم الدويحي للذهب
(يف الأعلى) ،تطوير مهارات القوى
العاملة الوطنية يعد �إحدى م�ساهمات
معادن يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية

كما نوا�صل التعاون من خالل توحيد هياكل وظائف
متنوعة مثل املعلومات واالت�صاالت ،واملوارد الب�شرية،
والتمويل ،وامل�شرتيات ،واخلدمات الطبية والإدارية .كما
ارتبطت مبادرات حتويلية مهمة �أخرى خالل العام باملوارد
واالحتياطيات ،و�إدارة ر�أ�س املال الب�شري ،ومنوذج ت�شغيل
املناجم ،والبيئة وال�صحة وال�سالمة.

امل�ساهمة االجتماعية واالقت�صادية
امل�ساهمة يف الناجت املحلي الإجمايل
توفري فر�ص عمل وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية
�أرباح مالية
ا�ستثمارات يف البنية التحتية
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر وتوطني التقنية
تطوير املجتمعات املحلية
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التحديات التي مت جتاوزها بنجاح

عالوة على ذلك ،اعتمدنا يف عام 2015م النظام الآيل
اجلديد لقيا�س و ُمتابعة �أداء معادن باعتباره �أف�ضل الأنظمة
اخلا�صة لر�صد الأداء و�إعداد التقارير .ومن خالل هذا
النظام ،مت حتديد م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة ملعادن و�إدارتها
يف نظام مركزي.

نعمل على تعزيز
منظومتنا وقدراتها
لتحقيق التنمية
والنمو والأرباح

توقعات امل�ستقبل
�ست�ساعد ا�سرتاتيجيتنا ،جنب ًا �إىل جنب مع املبادرات والربامج
الناجتة عن ممار�سة حتديث اال�سرتاتيجية لعام 2015م ،على
�ضمان بقاء �شركة معادن يف و�ضع �أقوى بكثري ما ميكنها من
حتقيق اال�ستفادة الكاملة من التح�سن املقبل للأ�سواق.
كما �أن لدينا برامج للتميز الت�شغيلي مطبقة ،و�سنوا�صل
تنفيذ بع�ض تلك الربامج يف عامي 2016م و2017م .ونعمل
على تعزيز منظومتنا وقدراتها لتحقيق التنمية والنمو
والأرباح .ويف الوقت الذي نحول تركيزنا تدريجي ًا من كوننا
م�ؤ�س�سني لل�صناعات �إىل منتجني وم�سوقني فاعلني ل�سلع
متنوعة ،و�سيوا�صل نهجنا اال�سرتاتيجي التكيف والتطور
ملواجهة الظروف اخلارجية املتغرية.

�أ�صحاب امل�صلحة

و�ستتبو�أ معادن مكانة جيدة يف امل�ستقبل� ،سوا ًء باعتبارها
عام ًال ُم�ساند ًا من عوامل التطوير االقت�صادي االجتماعي يف
اململكة� ،أو باعتبارها �شركة ميكن �أن تلبي توقعات �أ�صحاب
امل�صلحة ب�شكل فعال من حيث حتقيق الأرباح ،واحلوكمة
القوية ،واالن�ضباط املايل ،واال�ستدامة يف العمليات.

اجلمعية العامة ملعادن (ميني) ،عمليات
الت�شغيل يف منجم ال�صخيربات
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• ر�أ�س املال الب�شري
• اال�ستك�شاف يف املناطق النائية
• معايري احلوكمة
• اال�ستدامة
• الدمج الداخلي للخدمات امل�شرتكة
• ت�سويق املنتجات
• حتديث الأدوات واملمار�سات الإدارية

امل�ساهمون
املوظفون
العمالء
ال�شركاء
املجتمعات
امل�شرعون
ّ
الدوائر احلكومية املحلية
امل�ؤ�س�سات غري احلكومية واخلريية

الف�صل الثالث

احلوكمة وااللتزام
واملخاطر

�أ�صبح النهج الذي تتبعه معادن يف احلوكمة واملخاطر وااللتزام �أكرث متانة و�شمولية،
وذلك بف�ضل اهلل ثم التزامنا بالعمل وفق الإر�شادات التنظيمية املحلية ومعايري
ال�صناعة الدولية اجلديدة والنا�شئة.
موظفو �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س يف منجم بُلغة للذهب
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تعزيز االلتزام
بتحقيق �أعلى امل�ستويات
ي�ستند �إطار حوكمة ال�شركات لدى معادن �إىل �أحكام
اللوائح التي تُ�صدرها هيئة ال�سوق املالية ،ونظام ال�شركات،
والنظام الأ�سا�سي ل�شركة معادن .ومن �ش�أن ر�ؤية معادن
جلعلها يف م�صاف �شركات التعدين العاملية الكربى �أن
تعزز العمل واجلهود الرامية �إىل تر�سيخ �أ�س�س احلوكمة
وااللتزام ،و�إدارة املخاطر لديها.
ويتمتع جمل�س �إدارة معادن وفق هذا الإطار ،بال�صالحية
وامل�س�ؤولية عن و�ضع نظام ف ّعال للحوكمة وااللتزام ،و�إدارة
املخاطر .ومن الأمور املتممة لذلك ،اجلهود ال�شاملة لإدارة
املخاطر وتدابري الرقابة الداخلية الهادفة �إىل حماية حقوق
امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين.

•�إبقاء �أ�صحاب امل�صلحة مطلعني اطالعاً جيداً على
�أعمال معادن من خالل تزويدهم باملعلومات الدقيقة
واملنا�سبة يف حينها.
•جمل�س �إدارة ف ّعال ،ويلتزم بتمثيل وحماية م�صالح
�أ�صحاب امل�صلحة.
•�إدارة تنفيذية بقيادة الرئي�س وكبري املدراء
التنفيذيني ،ت�ضمن اجلدية يف �أداء ال�شركة لتحقيق
الأهداف والغايات امل�شرتكة للجميع.
•تنفيذ تدابري �إدارة خماطر قوية ،و�إجراءات
رقابية داخلية مل�ساعدة معادن على حتقيق �أهدافها
اال�سرتاتيجية والت�شغيلية.
•االلتزام الكامل بالأنظمة واللوائح املعمول بها.

وترتكز حوكمة ال�شركات لدى معادن من مكونني �أ�سا�سيني :الهيكل التنظيمي ملعادن
• التوجيه اال�سرتاتيجي
ت�ضم معادن اليوم ثالث �شركات تابعة مملوكة ملكية تامة
• الرقابة
لها و�سبع �شركات ذات ملكية م�شرتكة�( .شكل  )1يرتكز
ن�شاط ال�شركات التابعة يف عمليات التعدين �أو الت�صنيع،
يحدد التوجيه اال�سرتاتيجي ملعادن منوذج العمل ،و�أهداف عدا �شركة معادن للبنية التحتية ،التي تعمل ك�شركة خدمات
العمل ،ومنهجية �إدارة املخاطر (مبا يف ذلك م�ستوى الرغبة داخلية ت�ؤمن متطلبات ال�شركات الت�شغيلية الأخرى.
يف املخاطرة) والرقابة على �سلوكيات العمل ،يف حني تتمثل
الأهداف الرئي�سية للرقابة يف �إدارة املخاطر و�أن�شطة
�إطار احلوكمة
الت�أمني الداخلية واخلارجية.
يت�ألف �إطار احلوكمة وااللتزام و�إدارة املخاطر لدى معادن
من �أربعة �أجهزة رئي�سية هي:
وفيما يلي �أهم املبادئ واملكونات الت�شغيلية حلوكمة
• امل�ساهمون.
ال�شركات لدى معادن:
• جمل�س الإدارة وجلانه الفرعية.
•�إدارة تنفيذية بقيادة الرئي�س وكبري املدراء
التنفيذيني.
• اللجنة التنفيذية العليا.

جمل�س �إدارة معادن
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�شكل  :1الهيكل التنظيمي لل�شركة :ال�شركات التابعة وال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة
قطاع الأعمال

اال�سم القانوين

الكيان القانوين

ن�سبة امللكية

ن�شاطها الرئي�سي

املركز الرئي�سي لعملياتها

القاب�ضة

�شركة التعدين العربية
ال�سعودية «معادن»

�شركة م�ساهمة �سعودية

مطروحة بهيئة
ال�سوق املالية

م�شاريع

الريا�ض

معادن %100

ذهب ،زنك ،نحا�س ،ف�ضة
والر�صا�ص
خدمات البنية التحتية

جدة

معادن % 100

الفو�سفات

�شركة معادن وعد ال�شمال �شركة ذات م�سئولية
حمدودة
للفو�سفات

معادن %60
موزاييك %25
�سابك %15

ال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة
البرتوكيماويات �شركة ال�صحراء ومعادن �شركة ذات م�سئولية
للبرتوكيماويات (�سامابكو) حمدودة
�شركة ذات م�سئولية
�شركة معادن وباريك
نحا�س
حمدودة
للنحا�س

بوك�سايت ،كاولني ،وال�صودا الكاوية الريا�ض
(مغنيزيوم)
�سبائك و�أعمدة و�ألواح وم�سطحات مدينة ر�أ�س اخلري
ال�صناعية
الألومنيوم
مدينة ر�أ�س اخلري
رقائق و�أغطية علب الألومنيوم
ال�صناعية
تعدين وتكرير البوك�سايت و�إنتاج مدينة ر�أ�س اخلري
ال�صناعية
الألومينا
الأ�سمدة فو�سفات ثنائي و �أحادي مدينة ر�أ�س اخلري
ال�صناعية
الأمونيوم ،حام�ض الكربيتيك،
حام�ض الفو�سفوريك والأمونيا
الأ�سمدة فو�سفات ثنائي و�أحادي مدينة وعد ال�شمال
لل�صناعات التعدينية
الأمونيوم ،حام�ض الكربيتيك،
حام�ض الفو�سفوريك والأمونيا (مبا
فيها املنتجات التحويلية)

معادن %50
ال�صحراء %50
معادن %50
باريك %50

ال�شركات التابعة
�شركة معادن للذهب ومعادن �شركة ذات م�سئولية
الذهب
حمدودة
الأ�سا�س
�شركة معادن للبنية التحتية �شركة ذات م�سئولية
البنية التحتية
حمدودة
املعادن ال�صناعية �شركة املعادن ال�صناعية �شركة ذات م�سئولية
حمدودة
�شركة ذات م�سئولية
�شركة معادن للأملنيوم
الألومنيوم
حمدودة
�شركة ذات م�سئولية
�شركة معادن للدرفلة
الألومنيوم
حمدودة
�شركة معادن للبوك�سايت �شركة ذات م�سئولية
الألومنيوم
حمدودة
والألومينا
�شركة معادن للفو�سفات �شركة ذات م�سئولية
الفو�سفات
حمدودة

معادن %100
معادن ٪74.9
�ألكوا ٪25.1
معادن ٪74.9
�ألكوا ٪25.1
معادن ٪74.9
�ألكوا ٪25.1
معادن %70
�سابك %30

الريا�ض

اجلبيل

ثنائي كلوريد الإيثيلني وال�صودا
الكاوية
النحا�س ،الف�ضة ،الزنك ،النيكل ،املدينة املنورة
الذهب ،الر�صا�ص ،الكربيت،
الكوبالت

�شكل � :2إطار احلوكمة لدى معادن

تتلقى الأجهزة الرئي�سية الأربعة
التي تتوىل الإ�شراف على �إطار
احلوكمة واملخاطر وااللتزام دعماً
من اللجان والإدارة التنفيذية
وال�شركات التابعة وموظفي
ال�شركة ل�ضمان التنفيذ الفعال
لعنا�صر الربنامج

�سيا�سة
ال�صحة
والأمن والبيئة
النظام
الأ�سا�سي
مبادئ
ومكونات
احلوكمة

قواعد ال�سلوك
املهني

�إطار احلوكمة

الإلتزام
النظامي
ميثاق جلنة
املراجعة
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ميثاق اللجنة
التنفيذية
ميثاق
جلنة
الرت�شيحات
واملكاف�آت
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جمل�س الإدارة والإدارة العليا اجلهازان
الرئي�سيان لإطار احلوكمة يف معادن

كما هو مو�ضح يف ر�سم الهيكل التنظيمي للإدارة (�شكل
رقم  ،)3تتلقى الأجهزة الرئي�سية الأربعة التي تتوىل
الإ�شراف على �إطار احلوكمة واملخاطر وااللتزام دعم ًا
فعا ًال من اللجان والإدارة التنفيذية وال�شركات التابعة
وموظفي ال�شركة ل�ضمان التنفيذ الفعال لعنا�صر الربنامج
على النحو الوارد يف قائمة "املكونات الرئي�سية للحوكمة"
(�شكل رقم .)2
دور امل�ساهمني
تعترب اجلمعية العامة املنرب الذي من خالله ميار�س
امل�ساهمون حقوقهم الت�صويتية ،ول�صوت امل�ساهمني
دور هام يف اتخاذ القرارات الرئي�سية مثل املوافقة على
القوائم املالية ،وتقرير جمل�س الإدارة ب�ش�أن �أن�شطة
ال�شركة ،ومراجعة واعتماد تو�صيات جمل�س الإدارة ب�ش�أن
مدفوعات ح�ص�ص الأرباح ،واختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة،
والتعديالت التي جُترى على النظام الأ�سا�سي ،وتعيني
املراجعني اخلارجيني ،ورفع ر�أ�س املال.
يحق لكل م�ساهم ميلك � 20سهم ًا ح�ضور االجتماع ،حُوت�سب
الأ�صوات على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ممثل يف
االجتماع ،وفق ًا للنظام الأ�سا�سي .وتُعقد اجلمعية العامة
للم�ساهمني مرة واحدة على الأقل كل عام ،وعادة ما
تُعقد يف الربع الأول من العام؛ يف حني تُعقد االجتماعات
اال�ستثنائية للجمعية العامة عند ال�ضرورة.
جمل�س الإدارة
يتوىل �إدارة ال�شركة ،وفق ًا لنظام ال�شركات والنظام
الأ�سا�سي ،جمل�س �إدارة م�ؤلف من ت�سعة �أع�ضاء ،مبن فيهم
رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني.
وتقوم اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني بتعيني
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ملدة ثالثة �أعوام ،ويتوىل �صندوق
اال�ستثمارات العامة ،الذي ميثل الدولة وميتلك  %50من
�أ�سهم ال�شركة ،تعيني �أربعة من الأع�ضاء الت�سعة .وي�ضم
جمل�س الإدارة احلايل لل�شركة ثمانية �أع�ضاء مت تعيينهم
خالل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الثانية التي
انعقدت يف � 25سبتمرب 2014م ،يف حني مت تعيني الع�ضو
التا�سع خالل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الثالثة
التي انعقدت يف  13نوفمرب 2014م.

وب�صفته ع�ضو ًا م�ستق ًال ،قدم الأ�ستاذ� /سليمان بن �سعد
وعي
احلميد ا�ستقالته يف التا�سع من دي�سمرب 2014مَ ،نّ
جمل�س الإدارة الع�ضو امل�ستقل املهند�س /عبدالعزيز بن
عبداهلل ال�صقري خلف ًا له يف الع�شرين من يناير 2015م.
ومت اعتماد تعيينه يف اجتماع اجلمعية العامة العادية املنعقد
يف الثاين من مار�س 2015م .ولي�س لأع�ضاء جمل�س الإدارة
امل�ستقلني عالقة مادية �أو مالية مع ال�شركة ،وال ميتلكون
�أ�سهم ًا فيها.
اجتماعات جمل�س الإدارة واحل�ضور
عقد جمل�س الإدارة �سبعة اجتماعات خالل هذا العام ،وفيما
يلي تفا�صيل ح�ضور الأع�ضاء مو�ضحة يف ال�شكل رقم .4
مهام جمل�س الإدارة
على النحو الذي مت مناق�شته يف بداية هذا الف�صل ،يتحمل
املجل�س امل�س�ؤوليات الرئي�سية املتعلقة باحلوكمة و�إدارة
املخاطر والرقابة الداخلية .وت�شمل هذه امل�س�ؤوليات ما يلي:
•املوافقة على اخلطط والأهداف اال�سرتاتيجية
اخلا�صة بال�شركة.
•ت�صميم منظومة ال�صالحيات ل�ضمان االت�ساق يف عملية
اتخاذ القرارات.
•تقييم الأداء الت�شغيلي العام مقارنة بالأهداف
اال�سرتاتيجية املعتمدة.
•اعتماد البيانات املالية الف�صلية والقوائم املالية
اخلتامية.
•و�ضع قواعد �أنظمة الرقابة الداخلية والإ�شراف عليها.
•اعتماد ال�سيا�سات والإجراءات ل�ضمان االلتزام بالأنظمة
واللوائح
•تعيني رئي�س ال�شركة وكبري املدراء التنفيذيني ،ونواب
الرئي�س.
وميار�س املجل�س م�س�ؤولياته من خالل العديد من الأدوات
اال�سرتاتيجية وهي على النحو التايل:
• اللجان الفرعية للمجل�س.
• وظيفة املراجعة الداخلية.
•املراجعات ال�سنوية امل�ستقلة التي يجريها املراجعون
اخلارجيون،
•وبرنامج فعال للإبالغ عن املخالفات لتمكني
املوظفني من الإبالغ عن املخالفات واملخاطر املت�صلة
باالحتيال.
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�شكل  :3الهيكل التنظيمي لل�شركة خالل العام 2015م
اجلمعية
العمومية

اللجنة
التنفيذية

جمل�س الإدارة

جلنة
الرت�شيحات
واملكاف�آت

الرئي�س
وكبري املدراء
التنفيذيني

جلنة
املراجعة

العالقات العامة والإعالم
مكتب الرئي�س التنفيذي

�إدارة املراجعة الداخلية

الإدارة القانونية وااللتزام

نائب الرئي�س
الأعلى للفو�سفات
واملعادن ال�صناعية
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نائب الرئي�س
لال�سرتاتيجية
وتطوير الأعمال

نائب الرئي�س
الأعلى للفو�سفات
واملعادن ال�صناعية

تخطيط وتطوير
اال�سرتاتيجيات

تخطيط وتطوير
اال�سرتاتيجيات

تخطيط وتطوير
اال�سرتاتيجيات

�إدارة الربامج

املعادن الثمينة
ومعادن الأ�سا�س

الرقابة املالية

وحدة تقييم
الأعمال

املوارد الب�شرية

الت�سويق
واملبيعات

الت�سويق
واملبيعات

تطوير املناجم
اجلديدة

البنية التحتية

املعادن
ال�صناعية

اخلزينة

ا�سرتاتيجية
تخطيط الأداء
لل�شركات

ال�ش�ؤون
احلكومية
والإدارية

�سل�سلة الإمداد

اخلدمات
اللوج�ستية

�شركة معادن
للذهب

اخلدمات الفنية

متويل امل�شاريع

�إتقان (برنامج
التحول) وتطوير
الأعمال

اال�ستدامة

�شركة معادن
للفو�سفات

�شركة معادن
للدرفلة

�شركة معادن
وباريك

الت�أمني

تطوير العالقات
اال�سرتاتيجية

الأمن ال�صناعي

�شركة معادن
وعد ال�شمال
للفو�سفات

�شركة معادن
للأملنيوم

عالقات
امل�ستثمرين

�شركة معادن
ال�صناعية

�شركة معادن
للبوك�سايت
والألومينا

تقنية املعلومات

�شركة �سمابكو

�شركة معادن
للبنية التحتية

نائب الرئي�س
الأعلى للأملنيوم

نائب الرئي�س
للمعادن الثمينة

نائب الرئي�س الأعلى
للم�شاريع الهند�سية
وامل�شرتيات

نائب الرئي�س
الأعلى
لال�ستك�شاف

نائب الرئي�س
الأعلى للمالية
واملدير املايل

اجلمعية العمومية
جمل�س الإدارة واللجان
الإدارة العليا
تتبع مبا�شرة ملجل�س الإدارة
مكتب الرئي�س
الإدارة
�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة
�شركات تابعة
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تعقد جلان جمل�س الإدارة الثالث عدة اجتماعات ب�شكل منف�صل خالل العام� ،إذ حدد
جمل�س الإدارة �أدوار وم�س�ؤوليات كل جلنة.

7

اجتماعات يعقدها جمل�س
الإدارة خالل العام

من �أجل امل�ساهمة يف تنفيذ واجباته وم�س�ؤولياته على نحو
فعال ،ف ّو�ض املجل�س مهامه الرئي�سية لثالث جلان فرعية
هي:
• اللجنة التنفيذية
• جلنة املراجعة
• جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من �ستة �أع�ضاء على الأقل ُيعينهم
جمل�س الإدارة (ال�شكل رقم  ،)5وتعقد اللجنة اجتماعاتها
ب�صورة ربع �سنوية ،كما تعقد اجتماعات �إ�ضافية عند
ال�ضرورة .ويكتمل الن�صاب القانوين لالجتماع بح�ضور
غالبية الأع�ضاء.

اجتماعات اللجان
عقدت جلان جمل�س الإدارة الثالث اجتماعات عدة ب�شكل
منف�صل هذا العام ،وحدد جمل�س الإدارة �أدوار وم�س�ؤوليات
كل جلنة .ويقوم جمل�س الإدارة مبراجعة واعتماد حم�ضر
كل اجتماع من اجتماعات جلان جمل�س الإدارة .وفيما يلي
تفا�صيل املهام املنوطة بكل جلنة من هذه اللجان.

ومن بني املهام وامل�س�ؤوليات الرئي�سية املنوطة باللجنة
التنفيذية ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،ما يلي:
•مراجعة �أهداف وا�سرتاتيجيات معادن ،وتقدمي
التو�صيات ملجل�س الإدارة.
•مراجعة ميزانية املوارد الب�شرية ،وميزانية امل�صروفات
الت�شغيلية وم�صروفات ر�أ�س املال.

�شكل  :4اجتماعات جمل�س الإدارة واحل�ضور
احل�ضور
اال�سم

امل�سمى الوظيفي

الو�ضع
ع�ضو م�ستقل

رئي�س جمل�س
املهند�س /عبد اهلل بن
الإدارة
�سيف ال�سيف
معايل الأ�ستاذ /حممد بن ع�ضو جمل�س �إدارة ع�ضو غري تنفيذي
ميثل �صندوق اال�ستثمارات العامة
عبداهلل اخلرا�شي
معايل الأ�ستاذ� /سليمان ع�ضو جمل�س �إدارة ع�ضو غري تنفيذي ميثل امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية
بن عبدالرحمن القويز
ع�ضو جمل�س �إدارة ع�ضو غري تنفيذي ميثل �صندوق
الأ�ستاذ /من�صور بن
اال�ستثمارات العامة
�صالح امليمان
املهند�س /خالد بن حمد ع�ضو جمل�س �إدارة ع�ضو غري تنفيذي ميثل �صندوق
اال�ستثمارات العامة
ال�سناين
ع�ضو جمل�س �إدارة ع�ضو غري تنفيذي ميثل �صندوق
املهند�س� /سلطان بن
اال�ستثمارات العامة
جمال �شاويل
ع�ضو جمل�س �إدارة ع�ضو م�ستقل
الدكتور /زياد بن
عبدالرحمن ال�سديري
املهند�س /عبد العزيز بن ع�ضو جمل�س �إدارة ع�ضو م�ستقل
عبد اهلل ال�صقري*
ع�ضو تنفيذي
املهند�س /خالد بن �صالح الرئي�س وكبري
املدراء التنفيذيني
املديفر
الأ�ستاذ /بكر عبداللطيف �أمني عام جمل�س
الإدارة
الهبوب

12/20 10/15 08/30 05/23 05/22 03/01 01/20
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

✔

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

✔

✔

✔

✔

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

*�أو�صى جمل�س الإدارة بتعيني ع�ضو تا�سع (م�ستقل) بتاريخ 2015/01/20م ،وقد وافقت اجلمعية العامة العادية الثامنة على ذلك يف 2015/03/01م.
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�شكل � :5أع�ضاء اللجنة التنفيذية ،واجتماعاتها واحل�ضور (2015م)

ي�ؤدي املجل�س
مهامه ب�شكل
جماعي ،وقد عينّ
جلان ًا عدة من
�أجل امل�ساهمة يف
تنفيذ واجباته
وم�س�ؤولياته على
نحو فعال ،وف ّو�ض
بع�ض مهامه لهذه
اللجان

38

اال�سم

امل�سمى الوظيفي

املهند�س /عبداهلل بن �سيف ال�سيف
معايل الأ�ستاذ� /سليمان بن عبدالرحمن القويز
املهند�س� /سلطان بن جمال �شاويل
املهند�س /خالد بن �صالح املديفر
املهند�س /عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري*
ال�سيد /ريت�شارد ت� .أوبراين**

رئي�س اللجنة
مدير غري تنفيذي
مدير م�ستقل
تنفيذي
مدير غري تنفيذي
ع�ضو

02/22
2015

07/01
2015

09/14
2015

11/29
2015

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

✔

مل يكن عينّ بعد

✔

* ُعني ع�ضو ًا يف اللجنة التنفيذية بتاريخ 2015/01/20م
ً
** ال�سيد �أوبراين لي�س ع�ضو ًا مبجل�س الإدارة ،ومت تعيينه ع�ضوا يف اللجنة التنفيذية بتاريخ 2015/10/15م

•مراجعة الأعمال املقرتحة طويلة املدى (لأكرث من
ثالثة �أعوام) ،والعمليات ،واخلطط املالية ،وتقدمي
تو�صيات ملجل�س الإدارة ب�صددها.
•مراجعة كل امل�شاريع الرئي�سية والتو�سعات يف الأعمال
وفقاً لال�سرتاتيجيات املعتمدة ،وخطط الأعمال،
والعمليات ،واخلطط املالية طويلة املدى ،وتقدمي
تو�صيات ب�ش�أنها ملجل�س الإدارة.
ومن بني املهام وامل�س�ؤوليات الرئي�سية املنوطة بلجنة
•املراقبة والإ�شراف على تنفيذ م�شروعات التو�سع التي املراجعة ما يلي:
تنفذها معادن ،وال�شركات التابعة لها.
•مراجعة ال�سيا�سات والإجراءات املالية املقرتحة
اخلا�صة مبعادن والتو�صية باعتمادها ب�شكل نهائي من
ُ�ش ّكلت اللجنة التنفيذية احلالية يف 2014م ،كما ُعني
قبل جمل�س الإدارة.
الأ�ستاذ ريت�شارد �أوبراين ع�ضو ًا يف اللجنة بتاريخ � 15أكتوبر •مراجعة القوائم املالية املوحدة الربعية وال�سنوية
2015م.
لل�شركة و�شركاتها التابعة.
•الإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية لل�شركة ل�ضمان
كل �أع�ضاء اللجنة التنفيذية ،با�ستثناء ال�سيد ريت�شارد
حتقيق الكفاءة يف �أداء الأن�شطة واملهام التي يكلفها
ت� .أوبراين� ،أع�ضاء يف جمل�س الإدارة .ويعترب �أوبراين
بها جمل�س الإدارة.
م�ست�شار ًا فني ًا ذا خربة مرموقة ،يتمتع بـ  30عام ًا من
•مراجعة خطة و�إجراءات وتقارير املراجعة الداخلية،
اخلربة كرئي�س تنفيذي ومدير عمليات ومدير مايل ،ف�ضال
ورفع التو�صيات �إلى جمل�س الإدارة ب�ش�أن تعيني �أو
عن اخلربات املالية والت�شغيلية الكبرية يف جمال التعدين
�إنهاء خدمات املحا�سبني القانونيني وحتديد �أتعابهم
وخدمات التعدين ،والطاقة والأعمال الكهربائية و�أعمال
مع الأخد بعني االعتبار ا�ستقالليتهم �أثناء تقدمي
املرافق .كما يتمتع بخربة �شاملة لدى ال�شركات املدرجة
التو�صيات.
يف بور�صة نيويورك وبور�صة الأوراق املالية الأ�سرتالية
•مراجعة �إجراءات اال�ستعانة باملراجعني اخلارجيني
يف منا�صب القيادة التي ت�شمل التخطيط اال�سرتاتيجي
املو�صى بهم واملع ّينني.
وتخطيط الأعمال ،واملالية ،واملحا�سبة ،وال�سالمة ،وعمليات •�إجراء� ،أو التفوي�ض ب�إجراء حتقيقات ذات �صلة ب�أية
دمج الأعمال املحلية والعاملية ،واال�ستحواذات ،ونزع امللكية.
م�س�ألة ت�صب يف م�صلحة ال�شركة.
ويتمتع �أوبراين كذلك بخربة كبرية يف حتديد وتوجيه قادة
«اجليل القادم» .وقد �أظهر قدرات قيادة وتوا�صل كبرية،
عبداهلل بن حممد الفايز
عني املهند�س عبداهلل بن حممد الفايز يف جلنة املراجعة
ويتمتع باخلربة كمدير م�ستقل لل�شركات العامة.
يف عام  2014م ,وكان قد ا�ستهل م�سريته الوظيفية ب�شركة
الزيت العربية كم�ساعد م�شرف لأعمال ال�صيانة يف عام
جلنة املراجعة
1974م .بعد ذلك التحق ب�صندوق التنمية ال�صناعية وتبو�أ
تت�ألف جلنة املراجعة من خم�سة �أع�ضاء ُيعينهم جمل�س
الإدارة (�شكل  ،)6وتعقد اللجنة اجتماعاتها عدة مرات كل منا�صب عدة يف �إدارة امل�شروعات ,ثم عني مدير ًا للت�سويق.
ويف عام 1981م ان�ضم �إىل البنك ال�سعودي الإ�سباين يف
عام .ويكتمل الن�صاب القانوين لالجتماع بح�ضور غالبية
الأع�ضاء .وتتمتع جلنة املراجعة باحلق ،دون قيود ،يف
الو�صول �إىل كل املعلومات والبيانات والتقارير وال�سجالت
واملكاتبات وامل�سائل الأخرى التي تراها مهمة لعملها .ويحق
للجنة املراجعة �أي�ض ًا �إ�شراك امل�ست�شارين �أو املحا�سبني �أو �أي
�أطراف �أخرى م�ستقلة.

احلوكمة وااللتزام واملخاطر
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�شكل � :6أع�ضاء جلنة املراجعة ،واجتماعاتها واحل�ضور (2015م)

تتمتع جلنة
املراجعة باحلق،
دون قيود ،يف
الو�صول �إىل
كل املعلومات
والبيانات والتقارير
وال�سجالت
واملكاتبات وامل�سائل
الأخرى التي تراها
مهمة لعملها .ويحق
للجنة املراجعة
�أي�ض ًا �إ�شراك
امل�ست�شارين �أو
املحا�سبني �أو �أي
�أطراف �أخرى
م�ستقلة.

اال�سم

امل�سمى الوظيفي

معايل الأ�ستاذ /حممد بن عبداهلل
اخلرا�شي
املهند�س /خالد بن حمد ال�سناين
املهند�س/عبداهلل بن حممد الفايز **
الدكتور /عبداهلل بن ح�سن
العبدالقادر*
الأ�ستاذ /مازن بن عبداهلل الفريح **
الأ�ستاذ /وليد بن �إبراهيم �شكري**

رئي�س اللجنة

01/18
2015

04/16
2015

07/14
2015

10/18
2015

12/14
2015

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ع�ضو غري تنفيذي
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

ا�ستقال

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

✔

✔

* ا�ستقال الع�ضو بتاريخ 2015/04/30م
** لي�س ع�ضو ًا مبجل�س الإدارة

مدريد كم�ساعد للمدير العام ,بعد ذلك انتقل لإدارة اللجنة
ال�سعودية الأمريكية امل�شرتكة حتى عام 2000م ،لينتقل
بعدها لتويل من�صب املدير التنفيذي لل�شركة ال�سعودية للنقل
اجلماعي حتى عام 2006م.
الدكتور عبداهلل بن ح�سن العبدالقادر
ُع ِنّي الدكتور عبداهلل العبدالقادر يف اللجنة يف عام 2011م،
وكان ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية،
الذي ت�شكل يف يوليو 2004م لفرتة خم�سة �أعوام ،وعمل رئي�ساً
لق�سم الدرا�سات العليا والأبحاث يف جامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن ما بني عامي 1998م و 2003م .ويقدم الدكتور
العبدالقادر امل�شورة ب�ش�أن حوكمة ال�شركات و�إدارة الأعمال
لعدد من ال�شركات واملنظمات يف اململكة ومنطقة اخلليج،
وقد ا�ستقال من جلنة املراجعة بتاريخ � 30أبريل 2015م.
مازن بن عبداهلل الفريح
ُع ِنّي الأ�ستاذ مازن ال ُفريح يف اللجنة يف عام 2014م ،وعمل
منذ العام 2011م حمل ًال مالي ًا لدى �صندوق اال�ستثمارات
العامة ،حيث يتوىل مراجعة تطبيقات القرو�ض التجارية،
وتقييم امل�شروعات ،ومراجعة القوائم املالية ،وتقييم فر�ص
اال�ستثمار اجلديدة.

وليد بن �إبراهيم �شكري
ُع ِنّي الأ�ستاذ وليد �شكري يف اللجنة يف � 25أكتوبر 2014م،
ح�صل على �شهادة علمية مع مرتبة ال�شرف يف الإدارة
ال�صناعية ،من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،وهو
حما�سب قانوين معتمد يف كل من الواليات املتحدة واململكة
العربية ال�سعودية .كما �أنه متخ�ص�ص يف ت�أكيد املراجعة
واملخاطر وااللتزام وحوكمة ال�شركات و�إعداد التقارير
املالية ،ويتمتع بخربة �أكادميية ومهنية تربو على  25عام ًا.
وقد عمل الأ�ستاذ وليد كم�ست�شار م�ستقل لدى مركز التميز
للنفط والغاز التابع لإرن�ست �آند يوجن يف البحرين ملدة تزيد
على  12عام ًا ،كما عمل لدى براي�س ووتر هاو�س كوبرز
( ،)PWCحيث ق�ضى فيها �أربعة �أعوام ك�شريك �أول يف
اململكة ،وكان �ضمن فريق قيادة ال�شرق الأو�سط .وقبل ذلك،
عمل لدى ديلويت تو�شي توهمات�سيو يف كل من الواليات
املتحدة واململكة العربية ال�سعودية.
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
تت�ألف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من �أربعة �أع�ضاء ُيعينهم
جمل�س الإدارة (�شكل  ،)7وجتتمع اللجنة ب�صفة ربع �سنوية،
ويكتمل الن�صاب بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها .ومن بني املهام
وامل�س�ؤوليات املنوطة باللجنة ما يلي:
•�إجراء مراجعة �سنوية ورفع التو�صيات ذات ال�صلة
باملهارات والقدرات وخربات العمل ال�ضرورية لتعزيز

�شكل � :7أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،واجتماعاتها واحل�ضور (2015م)
اال�سم

امل�سمى الوظيفي

املهند�س /عبداهلل بن �سيف ال�سيف
الأ�ستاذ /من�صور بن �صالح امليمان
الدكتور /زياد بن عبدالرحمن ال�سديري
املهند�س /خالد بن �صالح املديفر

رئي�س اللجنة
ع�ضو غري تنفيذي
ع�ضو غري تنفيذي
ع�ضو تنفيذي

احل�ضور
02/22
2015

05/31
2015

09/14
2015

12/19
2015

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

-

-

✔

✔

✔

✔
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�شكل  :8جمل�س الإدارة ،واجتماعات اللجان واحل�ضور (2015م)

نحن ملتزمون
بالإدارة الفعالة
للمخاطر من خالل
تنفيذ �سيا�سات
وممار�سات
ا�ستباقية ومنا�سبة
لإدارة املخاطر،
ووفق ًا للمتطلبات
الواردة يف البند
�(10أ) من لوائح
حوكمة ال�شركات
اخلا�صة بهيئة �سوق
املال ال�سعودية.

الع�ضو
الأع�ضاء امل�ستقلون
املهند�س /عبداهلل بن �سيف ال�سيف
الأ�ستاذ /عبد العزيز بن عبد اهلل ال�صقري*
الدكتور /زياد بن عبد الرحمن ال�سديري
الأع�ضاء غري التنفيذيني
معايل الأ�ستاذ /حممد بن عبداهلل اخلرا�شي
معايل الأ�ستاذ� /سليمان بن عبدالرحمن القويز
الأ�ستاذ /من�صور بن �صالح امليمان
املهند�س� /سلطان بن جمال �شاويل
الأ�ستاذ /خالد بن حمد ال�سناين
الأع�ضاء التنفيذيون
الأ�ستاذ /خالد بن �صالح املديفر
�أع�ضاء اللجان الأخرى
الأ�ستاذ /ريت�شارد ت� .أوبراين**
الأ�ستاذ /عبد اهلل بن حممد الفايز **
الدكتور /عبداهلل بن ح�سن العبدالقادر ***
الأ�ستاذ /مازن بن عبداهلل الفريح **
الأ�ستاذ /وليد بن �إبراهيم �شكري **

جمل�س الإدارة

اللجنة التنفيذية

جلنة املراجعة

جلنة املكاف�آت

7/7
7/5
7/6

4/4
4/3
-

-

4/4
4/1

7/5
7/6
7/6
7/5
7/7

4/4
4/4
-

5/5
5/5

4/4
-

7/7

4/4

-

4/4

-

4/1
-

5/5
5/2
5/5
5/4

-

* ُعني ع�ضو ًا يف اللجنة التنفيذية بتاريخ 2015/10/15م
** لي�س ع�ضو ًا مبجل�س الإدارة
*** ا�ستقال بتاريخ 2015/04/30م

قدرات املجل�س ,و�صياغة التو�صيات املنا�سبة.
•التحقق �سنوياً من �أوراق اعتماد الأع�ضاء امل�ستقلني،
وحتديد �أوجه التعار�ض يف امل�صالح �إذا كان الع�ضو
يعمل يف جمل�س �إدارة �شركة �أخرى.
•تقييم املر�شحني لع�ضوية جمل�س الإدارة؛ مع الو�ضع
يف االعتبار عوامل حمددة ،من بينها على �سبيل
املثال ال احل�صر :النزاهة ،وامل�صداقية ،وامل�س�ؤولية،
وخربات القيادة الناجحة ،والفطنة القوية يف العمل،
واال�ستقاللية ،وعدم وجود �أي تعار�ض يف امل�صالح،
والقدرة على تخ�صي�ص الوقت الالزم ال�ضطالع الع�ضو
مب�س�ؤولياته كع�ضو جمل�س �إدارة.
•م�ساعدة جمل�س الإدارة يف �إعداد خطة طويلة املدى
للإحالل الوظيفي عند ال�ضرورة.
•حتديد نقاط القوة ونقاط ال�ضعف يف جمل�س الإدارة،
واقرتاح تطبيق و�سائل لتدارك الفجوات �إن ُوجدت.
•مراجعة واعتماد كامل التعوي�ضات (الرواتب،
والبدالت ،واحل�ص�ص) جلميع املدراء التنفيذيني
(الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني ونوابه ،واملدراء
التنفيذيني) ب�شكل �سنوي.
•مراجعة واعتماد �سيا�سات و�إجراءات املوارد الب�شرية،
وبرامج التنمية الإدارية ،وخطط تعاقب امل�س�ؤولني
التنفيذيني ،وتقييم الأهداف؛ مبا يف ذلك م�ؤ�شرات
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الأداء التي ينبغي حتقيقها يف �سياق برامج املكاف�آت
واحلوافز.
•الت�شاور مع الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني ملراجعة
خطة الإحالل الوظيفي ،و�ضمان توفري قدر كبري
من املوارد وقدر منا�سب من امل�ؤهالت واملهارات
واخلربات ل�شغل مواقع القيادة واملنا�صب العليا،
وحتديد الفر�ص و�أوجه الق�صور يف الأداء ،واخلطوات
التالية يف �إطار التخطيط للإحالل الوظيفي ،مبا يف
ذلك تطوير الكفاءات الإدارية.
وميكن االطالع على كل تفا�صيل �أدوار وم�س�ؤوليات اللجان
الثالث من خالل اللوائح املعرو�ضة �ضمن ق�سم احلوكمة
على املوقع الإلكرتوين ملعادن:

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

الإدارة العليا
تت�ألف الإدارة العليا من من امل�س�ؤولني التنفيذيني ذوي
الأهلية واخلربة والدراية الالزمة ،لت�سيري �أعمال معادن.
ولقد جنحت معادن ب�شكل كبري يف احلفاظ على فريق
الإدارة العليا عرب تطوير مهارات املوظفني امل�ؤهلني
وترقيتهم �إىل املنا�صب العليا يف ال�شركة.

التقرير ال�سنوي ٢٠١5

عر�ض عن القيم وال�سلوكيات يف �أحد
مواقع العمليات لدينا (ي�سار) ،واجتماع
فريق العمليات الأ�سبوعي يف منجم
الدويحي

تقر معادن ب�أنه
لي�س بالإمكان و�ضع
حد لكل املخاطر.
لذا؛ تنتهج معادن
�أ�سلوب ًا �شام ًال لفهم
املخاطر املحتملة
حتى تقوم باتخاذ
ردود الأفعال
املنا�سبة.

احلوكمة وااللتزام واملخاطر

وت�ضطلع الإدارة العليا بعدد من املهام الرئي�سية ،من بينها خماطر العمل الرئي�سية
ما يلي:
تقر معادن ب�أنه لي�س بالإمكان و�ضع حد لكل املخاطر؛ لذا
•و�ضع �أهداف وا�ضحة يف �إطار �أخالقي مالئم ،و�إن�شاء تنتهج �أ�سلوب ًا �شام ًال لفهم املخاطر املحتملة حتى تقوم
�ضوابط داخلية منا�سبة.
باتخاذ ردود الأفعال املنا�سبة .وفيما يلي بع�ض من خماطر
•و�ضع �إجراءات و�آليات ف ّعالة ل�ضمان ال�شفافية ،وتوفر العمل الرئي�سية لعام 2015م:
خطوط وا�ضحة من امل�س�ؤولية وامل�ساءلة.
• تنفيذ امل�شاريع الر�أ�س مالية
•تنفيذ تخطيط عمل �سليم ،ودمج �إدارة خماطر العمل • تذبذب �أ�سعار ال�سلع
يف كل �أنحاء ال�شركة.
• �أمن املعلومات
•و�ضع حدود وا�ضحة لل�سلوكيات املقبولة.
• نق�ص املهارات
•تقييم وت�سيري الأداء.
• الو�صول �إلى البنية التحتية /املياه
• االنقطاع يف �إمدادات الطاقة
يقود الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني لل�شركة جلنة �إدارة
• قبول املجتمعات املحيطة لأعمال معادن
معادن التي متثل الإدارة التنفيذية العليا لل�شركة.
• البيئة
• الت�سويق
�إدارة املخاطر
• الزيادة يف التكاليف
تعترب الإدارة الفعالة للمخاطر �أمر ًا �أ�سا�سي ًا ل�ضمان بقاء
• ال�صحة وال�سالمة
معادن ك�شركة تعدين ذات �أداء ومركز متقدّم .فاملخاطر
عن�صر طبيعي يف �أعمال معادن ،التي تتميز �إىل ذلك بتوفر ر�صد املخاطر
الفر�ص .ويتوىل كل املوظفني يف خمتلف قطاعات ال�شركة
يتم ب�شكل منا�سب حتديد املخاطر املتوقعة ،والعمل على
امل�س�ؤولية عن �إدارة املخاطر وفق ًا لأطر و�سيا�سات و�إجراءات ر�صدها ،وتطبيق اخلطط املنا�سبة للتعامل معها وتخفيف
�إدارة املخاطر القائمة على معيار الآيزو (.)31000
�آثارها ،ويتم كذلك ت�صميم وتنفيذ منوذج ر�سمي لإعداد
التقارير ،وو�ضع وتنفيذ خطط ملواجهة املخاطر املحددة.
�إ�شراف جمل�س الإدارة
وبهذا ف�إن جمل�س الإدارة مطمئن �إىل �أن لدى معادن �آلية
نحن ملتزمون بالإدارة الفعالة للمخاطر من خالل تنفيذ
عملها امل�ستمر لتحديد وتقييم و�إدارة املخاطر الكبرية التي
�سيا�سات وممار�سات ا�ستباقية ومنا�سبة لإدارة املخاطر،
تواجهها.
ووفق ًا للمتطلبات الواردة يف البند ( �10أ) من لوائح حوكمة
ال�شركات اخلا�صة بهيئة �سوق املال ال�سعودية.
�إدارة املخاطر املالية
يرجى مراجعة ف�صل القوائم املالية املوحدة للمعلومات حول
وي�ضطلع جمل�س �إدارة معادن بكامل امل�س�ؤولية عن حوكمة
�إدارة املخاطر املالية.
املخاطر؛ حيث ُيحقق ذلك من خالل �ضمان دمج �إجراءات
�إدارة خماطر فعالة يف العمليات ،وعلى كل م�ستويات الإدارة االلتزام واخالقيات املهنة
عن طريق ت�صميم وتنفيذ و�ضبط ا�سرتاتيجية وخطة لإدارة االلتزام النظامي يعترب عن�صر ًا رئي�س ًا يف االطار العام
املخاطر .وقد �أناط املجل�س بالإدارة التنفيذية العليا لل�شركة للحوكمة وادارة املخاطر وااللتزام .كما �أن جمل�س ادارة
م�س�ؤولية تطوير وحتديث ا�سرتاتيجية وخطة �إدارة املخاطر ال�شركة وادارتها العليا ملتزمون ب�شكل كامل وي�سعون دوم ًا
ب�شكل م�ستمر.
اىل رفع ثقافة االلتزام واخالقيات املهنة .كما ت�ؤمن �شركة
معادن �إميان ًا تام ًا ب�أن اخالقيات املهنة تعترب �أحد �أهم
ولقد �صممت معادن ا�سرتاتيجيتها وخطتها بحيث ت�ستفيد
�أركان ا�سرتاتيجية ال�شركة اخلا�صة باال�ستدامة .حيث
من الفر�ص ،وتوفر حماية لر�أ�س املال والدخل والأ�صول
تنعك�س الأخالق ب�شكل �آخر على قيم ال�شركة الرئي�سية
من خالل احلد من تبعات الآثار ال�سلبية للمخاطر؛ حيث
واملتمثلة يف:
يقوم جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا ملعادن ب�إجراء • النزاهة
تقييمات منتظمة للمخاطر ذات ال�صلة بالأبعاد والأوجه
• العناية
املتعددة للعمليات للتحقق من تطبيق نظم �إدارة خماطر
• امللكية
منا�سبة.
• العمل اجلماعي.
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1.087

موظف ًا ح�ضروا جل�سات
التوعية مبدونة قواعد
ال�سلوك

�إن اجلمع بني قيم معادن وبني االخالقيات �أدى اىل ت�شكيل
قواعد ال�سلوك املهني والتي اعتمدت يف بداية عام 2015م
من قبل جمل�س ادارة �شركة معادن.
وتعمل معادن بجد واجتهاد على تطبيق �سيا�سات و�إجراءات
الإلتزام و�أخالقيات املهنة خللق بيئة عمل منا�سبة ل�ضمان
االلتزام ،وتوفر ملن�سوبيها التوعية والتدريب ال�ضروريني
للوفاء مبعايري االلتزام؛ ب�شكل ي�ضمن �إتباع اللوائح
واالعتبارات الأخالقية والقيم وجعلها جزء ًا ال يتجز�أ من
ا�سرتاتيجيات العمل.
وتقوم معادن با�ستمرار على حتديد وتقييم و�ضبط ومراقبة
خماطر االلتزام ،والتو�صية بال�ضوابط املنا�سبة والتدابري
الالزمة عند ال�ضرورة ،ومتى ما كان هناك تغيريات يف
الأنظمة �أو اللوائح القائمة� ،أو عندما يتم ا�صدار �أنظمة
جديدة ،كما ت�ضمن �إدارة معادن �أن ال�شركة وال�شركات
التابعة جميعها تكون على علم ودراية بذلك مبا ي�ضمن
موا�صلة االلتزام .ومن هذا املنطلق وبنا ًء على التغيريات
التي ح�صلت لنظام العمل ال�سعودي خالل عام 2015م
فقد مت التعديل على ال�سيا�سات الداخلية مبا يتما�شى مع
ذلك حتى ن�ضمن االلتزام ال�صحيح ،كما �أن معادن تدرك
متام ًا حجم التغيري ال�شامل واجلديد على نظام ال�شركات
ال�سعودي والذي ي�ستوجب التغيري والعمل مبوجبه.
�إن تركيز معادن على االلتزام بالأخالقيات ،وعلى قيمها
من �ش�أنه �أن ُي�ساعد من�سوبيها على تر�سيخ نظام قيم داخل
ال�شركة ُيهيئ بيئة للوعي وااللتزام بـ «فعل ال�صواب».
و�سي�ستمر الرتكيز على االلتزام والأخالقيات ل ُي�صبح �أكرث
فاعلية ليواكب النمو الذي تعي�شه معادن ك�شركة توفر
منتجات ذات قيمة للأ�سواق املحلية والإقليمية والعاملية.
قواعد ال�سلوك املهني
قواعد ال�سلوك املهني تغطي عدد ًا كبري ًا من امل�سائل مثل:
• ممار�سات التوظيف.
• �سرية املعلومات للموظفني والعمالء واملوردين.
• التوا�صل اخلارجي.
• تعار�ض امل�صالح.
• العالقات مع �شركاء الأعمال.
• امل�سائل املتعلقة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة.
• املمار�سات االخالقية.
�ستعمل هذه القواعد على �إدارة اعمال معادن ب�صورة
م�س�ؤولة اجتماعي ًا و�أخالقي ًا ،كما �ست�ساهم يف متيز معادن
امام املتعاملني معها .فهي تعك�س واقع التزامنا ك�شركة
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و�أفراد بالقانون ،واحرتام حقوق االن�سان ،وحماية البيئة،
وحتقيق التميز يف العمليات الت�شغيلية ،وحتقيق الفائدة
للمجتمعات التي تعمل فيها .ومن املتوقع �أن تُثمر هذه
القواعد يف ايجاد �سيا�سات جديدة داخل معادن ،مثل
ُكمل �سيا�سة الإبالغ عن
�سيا�سة مكافحة الف�ساد التي �ست ِّ
املخالفات.
لقد قام فريق االلتزام يف معادن بعمل حملة توا�صل داخلية
كبرية يف خمتلف مواقع عمل معادن لزيادة الوعي ب�ش�أن
قواعد ال�سلوك املهني اجلديدة و�أهدافها ،و�ضرورة االلتزام
بها والنتائج املرتتبة على خمالفتها .وقد مكنت هذه احلملة
ـ املدعومة من قبل الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني ـ
فريق االلتزام من االنخراط مع جمال�س �إدارات ال�شركات
التابعة و�إداراتها وموظفيها يف كل مواقع معادن ،ومت يف هذا
الإطار تنظيم  31ندوة توعية باللغتني العربية واالجنليزية،
ح�ضرها  1087موظف ًا ،يمُ ثلون  %18من �إجمايل املوظفني،
و�ست�ستمر حملة التوعية يف عام 2016م .كما �أ�صدرت معادن
كتيب لقواعد ال�سلوك املهني باللغتني العربية والإجنليزية.
كما قام فريق االلتزام بعمل ا�ستبيان للموظفني يف كل مواقع
معادن لتقييم �أثر قواعد ال�سلوك املهني والأخالقيات،
ولقيا�س مدى التزام املوظفني باملكونات اخلم�سة لثقافة
االلتزام .وهذه املكونات هي:
• املعرفة
• الإقدام
• �صنع القرار

اعتمدت معادن �آلية لتحديد وتقييم و�إدارة
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�سنوي والذي ُيغطي معظم
�سيا�سات معادن .حيث يمُ كن للموظفني من خالل هذا
النموذج فح�ص وتقييم �أن�شطتهم ل�ضمان �أنهم ملتزمني مع
�سيا�سات ال�شركة و�أخالقياتها ،وقواعد ال�سلوك املهني.

خالل عام 2015م،
وجهت معادن
دعوة لفريق
تقييم اجلودة
اخلارجي التابع
ملعهد املدققني
الداخليني،
واالحتاد الدويل
ملحرتيف التدقيق
الداخلي ،لإجراء
عملية تقييم جودة
من م�صدر تقييم
خارجي م�ستقل،
وقيا�س مدى
التزامنا ب�أف�ضل
املمار�سات العاملية.

�أطلق برنامج التحول اال�سرتاتيجي (�إتقان) برنامج ثقافة
وقيم معادن مع بداية عام 2015م ،حيث حقق زخم ًا كبري ًا
ورفع م�ستويات االندماج الوظيفي ،من خالل حتديده �أربعة
�سلوكيات مهمة �ستُ�ساعد معادن على تر�سيخ قيمها يف
ال�شركة ب�أ�سرها� ،إذ �إن الربنامج م�صمم لتمكني املوظفني
من �أن "يعي�شوا" قيم النزاهة والعناية وامللكية والعمل
اجلماعي .وقد غطت املبادرة جميع مواقع معادن ،و�ست�سعى
جاهدة نحو ترك �أثر ملمو�س يف خمتلف قطاعات معادن يف
عام 2016م.
التدقيق الداخلي
تلعب وحدة التدقيق الداخلي دور ًا رئي�سي ًا يف احلوكمة ب�صفتها
وحدة م�ستقلة تقدّم امل�شورة مبو�ضوعية .ومن �ش�أن دورها
املركزي هذا �أن ُي�ساعد معادن على تنفيذ �أ�سلوب منهجي قائم
على املعرفة وو�ضوح ال�صورة ،وتقييم وحت�سني فعالية احلوكمة
واملخاطر ،وااللتزام والرقابة الداخلية .وقد �شهدت معادن
تدقيق داخلي.
خالل عام 2015م �إجراء  103عملية ٍ

وقد ا�ستمر تركيز معادن من�صب ًا على �ضبط ا�سرتاتيجيات
التدقيق واال�سرتاتيجيات التنظيمية التي �ساعدت معادن
وال�شركات التابعة على حت�سني م�ستوى حوكمة ال�شركات.
ونتيجة لذلك ،ا�ستمرت املجموعة يف حتقيق ا�ستقرار كبري
يف �إعداد التقارير املالية وااللتزام الكامل بالإطار التنظيمي
املحلي ،ومتطلبات املقر�ضني ،واملعايري الدولية لإعداد
التقارير املالية ،التي �أو�صت بها الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني.
وميثل نطاق �أن�شطة معادن طيف ًا كبري ًا من �أبعاد العمل
الرئي�سية ،مثل:
•تقييم م�صداقية املعلومات املالية ،مبا فيها امل�صادر
امل�ستخدمة لتحديد وقيا�س وت�صنيف وتدوين هذه
املعلومات يف القوائم املالية.
•تقييم النظم القائمة ل�ضمان االلتزام بال�سيا�سات
التنظيمية ،واخلطط اال�سرتاتيجية ،والإجراءات،
والأنظمة واللوائح.
•تقييم الو�سائل حلماية �أ�صول معادن ،والتحقق من
توفرها بح�سب ما يكون منا�سباً.
•تقييم فعالية املوارد املتاحة ،واال�ستخدام الفعال لها.
•تقييم العمليات وامل�شروعات اال�سرتاتيجية للت�أكد
من مدى ان�سجام النتائج مع الأهداف والغايات
املحددة ،و�إذا ما كانت ُتدار على �أنها مق�صودة يف
اال�سرتاتيجية العامة ملعادن.
•تقييم املجاالت املحددة للعمليات وامل�شروعات
اال�سرتاتيجية بطلب من جلنة املراجعة �أو الإدارة
ب�شكل م�ستمر.
• مراقبة وتقييم مدى فعالية عملية �إدارة املخاطر.
•تقييم جودة �أداء املراجعني اخلارجيني وقيا�س
م�ستوى التنا�سق مع التدقيق الداخلي لتحقيق �أعلى
الفوائد.

وقد وجهت معادن خالل هذا العام الدعوة لفريق تقييم
اجلودة اخلارجي التابع ملعهد املدققني الداخليني ،واالحتاد
الدويل ملحرتيف التدقيق الداخلي ،لإجراء عملية تقييم جودة
من م�صدر تقييم خارجي م�ستقل ،وقيا�س مدى التزامنا
ب�أف�ضل املمار�سات العاملية .وقد �أثبتت نتيجة التقييم التي
قام بها الفريق اخلارجي مدى التزامنا باجلودة ،حيث
متثل معايري التدقيق لدى معادن ،البالغة  ،103نحو %97
ح�صلنا على �أعلى درجات التقييم من حيث االمتثال لأطر
من خطة التدقيق ال�سنوية املعتمدة لدى معادن ،وقد غطت
املمار�سات املهنية الدولية ملعهد املدققني الداخليني.
جزء ًا كبري ًا من عامل املخاطر يف معادن .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،دعمنا كفاءة وفعالية معادن يف �إعداد التقارير املالية،
وبا�ستخدام ال�شبكة العاملية ملعلومات التدقيق التابعة ملعهد التي بو�أت ال�شركة مكانة تعتز بها بني ال�شركات الرائدة
املدققني الداخليني ،مت قيا�س �أداء التدقيق الداخلي لدى
املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية "تداول" ،التي ت�سعى
معادن على � 327شركة عاملية رائدة ،و�أظهرت النتائج
لإ�صدار �إعالن مبكر للنتائج املالية املدققة؛ وهذا الأمر م َّكن
�أن العمليات والنظم التي تُطبقها معادن للتدقيق وتقييم
معادن من عقد اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني قبل
املخاطر �شاملة ،ووا�ضحة املعامل ،وتتفوق على غريها من
نهاية الربع الأول من كل عام.
�أوجه كثرية.
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تعك�س مدونة قواعد ال�سلوك املهني التزامنا � -شركة و�أفراد ًا  -باحرتام القانون،
و�صو ًال �إىل بيئة عمل ذات م�ستوى عاملي ،وحماية البيئة ،وحتقيق التميز الت�شغيلي،
و�إفادة املجتمعات التي نعمل فيها.
لقد انتقلت معادن ،ب�شكل فعال ،من ممار�سات التدقيق
املعتادة �إىل تطبيق منهجية تدقيق عاملية حديثة قائمة على
درء املخاطر .وتتميز املمار�سات احلالية بان�سجامها مع
�إطار املمار�سات املهنية الدولية ،الأمر الذي يمُ كن التدقيق
الداخلي من العمل عن كثب مع �إدارة خماطر ال�شركة
ووحدات العمل اال�سرتاتيجية.

�أعلى القيم املهنية مع الرتكيز على بيئة املراقبة وعمليات
الن�شاط التجاري .وت�ؤمن ال�شركة ب�أن احلوكمة الفعالة
�ستوجه قيم امل�ساهمني ،مع حت�سني
واملتطورة ب�شكل م�ستمر ِّ
عمليات �إدارة املخاطر يف كل قطاعات معادن لتحقيق
هدفنا امل�شرتك املتمثل يف �أن ن�صبح �شركة تعدين ذات
م�ستوى عاملي.

وت�سمح املنهجية القائمة على درء املخاطر بتقييم الأداء
التنظيمي وفق معايري ت�صنيف املخاطر؛ ويمُ ِّكن فهم
ملفات املخاطر املختلفة لكل وحدة عمل ا�سرتاتيجية ،من
تكييف خطط التدقيق لتتنا�سب ب�شكل �أمثل مع بيئة خماطر
ال�شركة .وت�ؤدي هذه العملية �إىل و�ضع خطة تدقيق داخلي
قائمة على املخاطر لكل عام ،يتم رفعها �إىل جلنة املراجعة
العتمادها.

عالقات امل�ستثمرين
لقد جنحت معادن على مدار ال�سنني ،يف الظفر ب�سمعة
ممتازة ب�صفتها م�صدر معلومات موثوق ًا به لدى املجتمع
املايل ،يتحلى بامل�س�ؤولية وال�شفافية .ويف عام 2015م ،وبعد
ال�سماح للم�ستثمرين الأجانب بالتداول يف ال�سوق املايل
ال�سعودي ،تو�سع منهجها لدعم �صورتها �أمام امل�ستثمرين
الدوليني والإجابة عن ا�ستف�ساراتهم.

و�إىل جانب الدور التقليدي للتدقيق الداخلي ،ت�سعى معادن وقد �شاركت معادن يف قمة ا�ستثمارية نظمتها هيئة
ال�سوق املالية ال�سعودية يف لندن ،حيث نظمت معادن
جاهدة �إىل بناء قدراتها ومداركها ب�ش�أن م�سائل العمل
حملة اقت�صرت على الرتويج ،لعر�ض عوامل قوة ال�شركة
الرئي�سية ذات ال�صلة ب�إدارة املخاطر ،وفر�ص التوفري يف
و�إمكاناتها .كما �شاركت يف م�ؤمترات �أخرى عدة يف اململكة
التكلفة ،وامل�ساعدة يف ن�شر وتعميم النظم اجلديدة من
خالل مراجعة ال�سيا�سات والإجراءات واخلطط ذات ال�صلة لدعم �صورتها �أمام امل�ستثمرين الأجانب ،الذين يزداد
اهتمامهم مبعادن تدريجي ًا على مدار العام.
قبل التنفيذ.
و�ست�ستمر فعالية مهمة املراجعة الداخلية لدى معادن يف
حت�سني نظام احلوكمة واملخاطر وااللتزام من خالل تنفيذ
مراقبة متوا�صلة وتبني ممار�سات رائدة نا�شئة ،وتعزيز

103

تدقيق داخلي �أجرتها
عملية ٍ
معادن

327

�شركة عاملية رائدة مت من
خاللها قيا�س �أداء التدقيق
الداخلي لدينا

لقد �أجرت الإدارة التنفيذية ات�صاالت هاتفية جماعية
ربع �سنوية بامل�ساهمني ملناق�شة النتائج املالية ،والتي �أثبتت
�أنها كانت منا�سبة وناجحة .كما عك�ست ُم�ستوى املهنية

البيئة ،ال�صحة وال�سالمة عنا�صر �أ�سا�سية
يف �إطار احلوكمة لدى معادن
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املهند�س خالد املديفر يت�سلم جائزة �أف�ضل
رئي�س تنفيذي لعام 2015م

وال�شفافية لدى معادن ،كما نظمت معادن يوم ًا للم�ستثمرين • ،يتم تخ�صي�ص مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
�شمل ذلك تنظيم جولة للعمليات يف مواقع معادن يف مدينة •ثم يتم توزيع الر�صيد على امل�ساهمني كح�صة ربح
ر�أ�س اخلري ال�صناعية ،الأمر الذي م َّكن امل�ساهمني املهتمني
�إ�ضافية.
من احل�صول على فهم �أف�ضل لعمليات معادن ،مبا فيها
م�صانع �إنتاج الألومنيوم والأ�سمدة الفو�سفاتية.
كما يجوز لل�شركة ،بعد الوفاء بال�ضوابط املحددة التي
و�ضعتها اجلهات املفو�ضة ،توزيع �أرباح ن�صف �سنوية وربع
ومن �ش�أن برنامج تطوير عالقات امل�ستثمرين �أن ي�ضمن
�سنوية.
ال�شفافية يف جميع االت�صاالت مع االلتزام الكامل يف الوقت
ذاته بالتزامات الإف�صاح امل�ستمرة واملالئمة التي و�ضعتها
تُنفذ معادن حالي ًا عملية تطوير ومتويل عدد من امل�شروعات
هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية ،والتي ت�ضمن التدفق املنا�سب الكبرية ،ولي�س هناك ما ي�ضمن �أن معادن �ستقوم بتوزيع
للمعلومات يف حينه من خالل قنوات متعددة مثل املوقع
ح�ص�ص �أرباح على امل�ساهمني يف ال�سنوات املالية القليلة
الإلكرتوين ،و�إعالنات تداول ،وح�ضور امل�ؤمترات .وعالوة
املقبلة؛ �إذ يتوقف توزيع الأرباح ،من بني �أمور �أخرى ،على
على ذلك ،تقوم معادن برت�سيخ دور عالقات امل�ستثمرين
م�ستوى الأرباح امل�ستقبلية التي �ستحققها ال�شركة ،وو�ضعها
من خالل تطبيق م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية التي تهدف �إىل املايل ،واملتطلبات الر�أ�سمالية ،واالحتياطيات القابلة
توفري خدماتها للم�ستثمرين واملحللني.
للتوزيع ،واالعتمادات املتوفرة لديها ،والأو�ضاع االقت�صادية
العامة ،والعوامل الأخرى التي يراها مديرو ال�شركة مهمة
وقد مت تر�شيح موقع معادن لعالقات امل�ستثمرين (وهو
من وقت �إىل �آخر.
جزء من املوقع الإلكرتوين ملعادن) جلائزة جمعية عالقات
امل�ستثمرين /ال�شرق الأو�سط لعام 2015م .ورغم الثناء
ال�سيا�سة املحا�سبية :تقوم معادن ب�إعداد التقارير اخلا�صة
الكبري الذي يحظى به املوقع� ،إال �أن ال�شركة ب�صدد
بح�ساباتها املالية وفق ًا ملعايري و�ضعتها الهيئة ال�سعودية
جتديده الآن ل ُي�صبح �أكرث مالءمة للم�ستخدم ،و�أكرث �إملام ًا للمحا�سبني القانونيني .وقد �أ�صدرت الهيئة ال�سعودية
باملعلومات.
للمحا�سبني القانونيني ( )SOCPAقرارها ب�أن على جميع
ال�شركات املدرجة يف ال�سوق املالية تطبيق معايري املحا�سبة
الدولية ( )IFRSعلى القوائم املالية املعدة عن فرتات مالية
الإف�صاح عن حوكمة ال�شركات
تبد�أ �إعتبار ًا من  1يناير 2017م وعلى �ضوء ذلك قامت
�سيا�سة ح�ص�ص الأرباح :وفق ًا للنظام الأ�سا�سي ملعادن،
تن�ص املادة  44على �أن �صايف الأرباح ال�سنوية لل�شركة �سيتم معادن ب�إعداد برنامج التحول �إىل معايري املحا�سبة الدولية
توزيعه بعد خ�صم كل امل�صروفات العامة والتكاليف الأخرى للوفاء بالتزاماتها بتطبيق هذه املعايري.
كما يلي:
•ت�ستبقي معادن ب�صفة �سنوية  %10من �صايف الأرباح التعامل مع �أطراف ذات �صلة :وفق ًا ملتطلبات هيئة ال�سوق
لبناء االحتياطي القانوين .ويجوز للجمعية العمومية املالية ال�سعودية :تُقر ال�شركة بالآتي:
العادية �أن توقف هذه الن�سبة عندما ي�صل االحتياطي •لي�ست هناك ح�صة يف �أية فئة من الأ�سهم التي
تتمتع بحق الت�صويت التي ميتلكها �أ�شخا�ص (ما عدا
املذكور �إلى ن�صف ر�أ�سمال ال�شركة� .سيح�صل امل�ساهمون
مديري ال�شركة ،وامل�س�ؤولني التنفيذيني البارزين،
املتمتعون بالأولوية على الن�سب املئوية املخ�ص�صة لهذه
و�أقرباءهم) �أبلغوا معادن مبا ميتلكونه وفقاً للمادة 45
احل�ص�ص.
من هذه القواعد ،جنبا �إلى جنب مع �أي تغيري يطر�أ
•وفقاً لتو�صية جمل�س الإدارة ،يجوز للجمعية
على هذه احل�ص�ص خالل العام املايل الأخري.
العمومية العادية ا�ستبقاء ن�سبة من الأرباح ال�سنوية
•لي�ست هناك ح�ص�ص ،وال �أوراق مالية قائمة على
لل�شركة لتعزيز احتياطي قانوين �إ�ضايف متفق عليه،
التعاقدات ،وال حقوق اكتتاب ملديري ال�شركة،
�سيتم تخ�صي�صه لأغرا�ض معينة تحُ ددها اجلمعية
وامل�س�ؤولني التنفيذيني البارزين ،و�أقربائهم يف
العمومية.
ح�ص�ص معادن �أو �سندات مديونياتها �أو �أي من
•ثم يتم توزيع الدفعة الأولى من الر�صيد� ،أي ما
�شركاتها التابعة ،جنباً �إلى جنب مع �أي تغيري يطر�أ
يعادل  %5من ر�أ�س املال املدفوع ،على امل�ساهمني.

ي�ضمن برنامج
عالقات
امل�ستثمرين لدينا
ال�شفافية يف كل
االت�صاالت ،مع
االلتزام الكامل
يف الوقت ذاته
بالتزامات
الإف�صاح امل�ستمرة
واملالئمة التي
و�ضعتها هيئة
ال�سوق املالية
ال�سعودية.
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�إن معادن �ستتجه للأخذ باملعايري الدولية لإعداد تقاريرها املالية
اعتبار ًا من يناير 2017م

على هذه احل�ص�ص �أو احلقوق خالل العام املايل
الأخري.
•ال توجد �سندات مديونية قابلة للتحويل� ،أو �أوراق
مالية قائمة على التعاقدات� ،أو �ضمانات �أو حقوق
مماثلة ُت�صدرها �أو متنحها معادن خالل العام املايل،
بالإ�ضافة �إلى التعوي�ضات التي تتلقاها معادن يف مقابل
ذلك.
•لي�ست هناك حقوق حتويل �أو اكتتاب يف �أي �سندات
مديونية قابلة للتحويل� ،أو �أوراق مالية قائمة على
التعاقدات �أو �ضمانات� ،أو حقوق مماثلة ُت�صدرها �أو
متنحها معادن.
•لي�ست هناك ا�سرتدادات �أو م�شرتيات �أو �إلغاءات من
قبل معادن لأي �سندات مديونيات قابلة لال�سرتداد.
وقيمة هذه الأوراق غري مدفوعة ،بحيث يتم التمييز
بني تلك الأوراق املالية املدرجة يف البور�صة التي
ت�شرتيها معادن ،وتلك التي ت�شرتيها �شركاتها التابعة.
•لي�ست هناك معامالت بني املُ�صدر و�أي طرف ذي
�صلة.
•لي�ست هناك �أعمال �أو عقود تكون معادن طرفاً فيها،
ويكون �أو كان �أحد مديري معادن �أو رئي�سها التنفيذي
�أو نائب الرئي�س لل�ش�ؤون املالية� ،أو �أي �شخ�ص ذي
�صلة بهم له ح�صة فيها.
•لي�ست هناك ترتيبات �أو اتفاق مبوجبه تنازل �أحد
مديري معادن �أو م�س�ؤوليها التنفيذيني عن �أية
رواتب �أو تعوي�ضات.
•لي�ست هناك ترتيبات �أو اتفاق مبوجبه تنازل �أحد
امل�ساهمني عن �أية حقوق �أو ح�ص�ص �أرباح.

املكاف�آت :يحق لأع�ضاء جلان جمل�س الإدارة احل�صول على
مقابل مايل نظري كل اجتماع للجنة يح�ضرونه ،ف�ض ًال عن
املكاف�آت ال�سنوية.
يحق لأع�ضاء جمل�س الإدارة الذين ي�سكنون خارج الريا�ض
احل�صول على امل�صروفات النرثية التي يتحملونها حل�ضور
االجتماعات .وت�شمل هذه امل�صروفات تذكرة (ذهاب
وعودة) من مقر الإقامة وحتى املقر الرئي�سي لل�شركة �أو
�إىل حيث ينعقد االجتماع ،وكذلك �أي نفقات �إقامة �أو انتقال
يتحملونها.
يو�ضح تقرير جمل�س الإدارة املقدم �إىل اجلمعية العمومية
املكاف�آت واملبالغ الأخرى التي يتلقاها �أع�ضاء املجل�س خالل
ال�سنة املالية.
غرامات عدم االلتزام :يف عام 2015م ،حتملت معادن
غرامتني من هيئة ال�سوق املالية على النحو التايل:
يف  6مايو 2015م� ،أ�صدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قرار ًا
يق�ضي بفر�ض غرامة مالية مقدارها � 20ألف ريال �سعودي
على �شركة معادن ،ملخالفتها الفقرة (�أ) من املادة ()40
من قواعد الت�سجيل والإدراج ،والفقرة ( )8من تعليمات
�إعالنات ال�شركات ب�ش�أن نتائجها املالية ،وادعت هيئة
ال�سوق املالية �أن �إعالن معادن عن نتائجها املالية امل�ؤقتة عن
ال�شهور الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2014م ،التي ُن�شرت
على املوقع الإلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية ال�سعودية يف 14
�أبريل 2014م ،مل يكن وا�ضح ًا ،لأن الإعالن مل يذكر كل
الأ�سباب وراء زيادة �صايف الأرباح يف الربع املقارن للربع
�أول �سبيكة ذهب من �إنتاج منجم الدويحي
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جائزة «�سعفة» لل�شفافية والنزاهة

ال�سابق .وقد قامت معادن ب�سداد الغرامة ،لكنها قدمت
مذكرة تظلم ملجل�س �إدارة الهيئة ،وفق ًا للإجراءات املتبعة
فيها ،ذلك �أنها تعتقد �أن الإعالن �شمل بالفعل كل العنا�صر
املادية التي �ساعدت على حدوث زيادة يف الأرباح.
ويف  15يونيو 2015م� ،أ�صدر جمل�س الهيئة قرار ًا يق�ضي
بفر�ض غرامة مالية مقدارها � 100ألف ريال �سعودي
على معادن ملخالفتها الفقرة (ج) من املادة ()45من
نظام ال�سوق املالية لت�سرب خرب زيادة ر�أ�س مال ال�شركة
قبل الإعالن عن تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س مال
ال�شركة عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية بتاريخ  15مايو
2014م على املوقع الإلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية ال�سعودية
(تداول) .وقد قامت معادن ب�سداد الغرامة ،لكنها قدمت
مذكرة تظلم ملجل�س �إدارة الهيئة وفق ًا للإجراءات املتبعة
فيها ،ذلك �أن معادن تعتقد �أن ال�شركة قد وفت بالتزاماتها
القانونية من خالل تطبيق تدابري وقائية منا�سبة لل�سيطرة
على الت�سريبات.

تلتزم �شركة معادن التزام ًا تام ًا مببادئ الإف�صاح
وال�شفافية ،حيث تقوم بتنفيذ �أحكام اللوائح الإلزامية التي
تعد جزء ًا من الئحة هيئة ال�سوق املالية حلوكمة ال�شركات
والنظام الأ�سا�سي لل�شركات .واال�ستثناء الوحيد هو تطبيق
الت�صويت الرتاكمي يف عملية انتخاب �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ،والذي تهدف �شركة معادن �إىل تغيريه م�ستقب ًال.

�شكل  :9املكاف�آت والتعوي�ضات املقدمة لأع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار امل�س�ؤولني التنفيذيني

الأع�ضاء التنفيذيون يف
جمل�س الإدارة

الأع�ضاء غري التنفيذيني/
امل�ستقلني يف جمل�س الإدارة

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

الرواتب والتعوي�ضات
البدالت
املكاف�آت املنتظمة وال�سنوية
خطط احلوافز
�أية تعوي�ضات �أو مزايا عينية
تُ�سدد �شهري ًا �أو �سنوي ًا

-245.000
----

-2.063.000
----

10.479.825
3.518.299
765.800
3.919.750
236.925

الإجمايل

245.000

2.063.000

18.920.599

كل الأرقام بالريال ال�سعودي
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و�صف للمالك الرئي�سيني يف �أ�سهم ال�شركة للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2015م
ا�سم من تعود له امل�صلحة
�صندوق اال�ستثمارات العامة
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
املجموع

ن�سبة امللكية �صايف التغري خالل العام ن�سبة التغري خالل
 1يناير 2015م ن�سبة امللكية  31دي�سمرب
%
العام %
2015م
%
50 584.239.128
50 584.239.128
()1.61
()18.867.404
7.99 93.342.010
9.60 112.209.414
7.45 87.061.315
7.45 87.061.315
()1.61
()18.867.404
65.44 764.642.453
67.05 783.509.857

مالحظة :الن�سبة املتبقية من ملكية معادن طرحت لالكتتاب العام.

و�صف مل�صلحة �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقربائهم يف �أ�سهم ال�شركة للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2015م
ا�سم من تعود له امل�صلحة

 1يناير 2015م

1.263
املهند�س /عبداهلل بن �سيف ال�سيف
معايل الأ�ستاذ /حممد بن عبداهلل اخلرا�شي -
معايل الأ�ستاذ� /سليمان بن عبدالرحمن القويز -
30.596
الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�سديري
291
الأ�ستاذ/من�صور بن �صالح امليمان
املهند�س�/سلطان بن جمال �شاويل
املهند�س /خالد بن حمد ال�سناين
املهند�س/عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري 1.050
7.579
املهند�س /خالد بن �صالح املديفر
40.779
املجموع

 31دي�سمرب 2015م

�صايف التغري خالل العام

ن�سبة التغري خالل
العام %

1.263
9.333
291
1.050
7.579
19.516

()21.263
()21.263

()69
()52

و�صف مل�صلحة كبار التنفيذيني و�أقربائهم يف �أ�سهم ال�شركة للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2015م
ا�سم من تعود له امل�صلحة

 1يناير 2015م

 31دي�سمرب 2015م

�صايف التغري خالل العام

ن�سبة التغري خالل العام

خالد بن �سامل الروي�س
نبيل بن عبدالعزيز الفريح
برو�س �إيان كريك
ماجد بن يو�سف املقال
توما�س والبول
خالد بن �سليمان العوهلي
خليل بن �إبراهيم الوطبان
املجموع

45.781
63.160
108.941

63.160
63.160

()45.781
()45.781

()100
()42

كل الأرقام بالريال ال�سعودي
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اال�ستك�شاف واملوارد املعدنية واحتياطيات اخلام

مت ت�صميم برنامج اال�ستك�شاف و�إدارة املوارد املعدنية ملوا�صلة توفري موارد معدنية
واحتياطيات خام جديدة .ويهدف الربنامج �إلى حتويل املوارد املعدنية �إلى احتياطيات
خام لبناء الأ�صول التعدينية ملعادن  ،وهوعبارة عن منظومة من ن�شاطات اال�ستك�شاف،
ودرا�سات اجلدوى ،واحلفر �ضمن رخ�ص التعدين املمنوحة ملعادن واملحيطة باملناجم
القائمة التي نقوم بت�شغيلها.
جمع العينات يف منجم ال�سوق للذهب
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اال�ستك�شاف:
ركيزة ا�ستكمال م�سرية معادن نحو امل�ستقبل
العن�صر الأ�سا�سي ال�سرتاتيجية النمو
يف معادن �أي�ض ًا تعزيز معايري ال�صحة وال�سالمة
حقق برنامج معادن لال�ستك�شاف على مدى الأعوام الثالثة واملحافظة على البيئة ،والإجراءات املتعلقة باملتطلبات
املا�ضية جناح ًا كبري ًا ،مكن معادن من بناء خط �إنتاج ملوارد الت�شغيلية الفريدة اخلا�صة ب�إجراء اال�ستك�شاف يف املواقع
م�ستقبل يت�سم باال�ستدام ِة
معدنية جديد ًة ،تر�سم معا َمل
ال�صحراوية النائية.
ٍ
جلميع منتجاتها .ويعد ا�ستك�شاف مكامن خامات املعادن
العن�صر الأ�سا�س يف ا�سرتاتيجية النمو يف معادن  ،لأهميته وت�شمل تدابري تعزيز �إجراءات ال�سالمة عدة �إجراءات؛ مثل
تتبع جميع املركبات امليدانية التي تعمل يف مناطق �صحراوية
يف املحافظة على �إيجاد موارد جديدة ت�سهم يف ا�ستقرار
نائية حلظة بلحظة من خالل الأقمار ال�صناعية ،وذلك
�أعمال ال�شركة وتنوعها.
لتت�سنى اال�ستجابة حلاالت الطوارئ ال�سريعة عند احلاجة
ويتمثل دور �إدارة اال�ستك�شاف يف معادن يف البحث والتنقيب �إىل ذلك.
عن خامات املعادن ،وتقييم املوارد اجلديدة منها؛ لتعوي�ض
كما توا�صل معادن بذل �أق�صى جهد للحد من الآثار
احتياطيات اخلام التي يتم ا�ستهالكها من قبل �أعمال
البيئية يف مواقع اال�ستك�شاف ،على الرغم من �أن تقنيات
ال�شركة املتنامية.
اال�ستك�شاف احلديثة التي ن�ستخدمها حمدودة الت�أثري
على البيئة.
الإلتزام الكامل بالإ�ستمرار يف تطبيق �إجراءات ال�صحة
وال�سالمة واملحافظة على البيئة
حيث تقوم ال�شركة يف �إطار حر�صها على البيئة ،وبعد
تويل معادن �أولوية ق�صوى لهدفها بعدم �إحلاق �أي �ضرر
�إمتام عمليات احلفر لإجراء االختبارات ،بردم هذه املواقع
مبوظفيها �أو باملجتمع والبيئة يف كافة مواقع اال�ستك�شاف،
و�إعادة ت�أهيلها .وقد مت تغطية كافة احلفر ت�أكيد ًا على هذا
فهي توا�صل حت�سني وتعزيز برامج ال�سالمة ،كما جتري
احلر�ص ،كما جتري مراجعات منتظمة للت�أكد من االلتزام
عمليات مراجعة منتظمة لأداء البيئة وال�صحة وال�سالمة.
التام باملعايري البيئية ال�صارمة ،واحلفاظ عليها.
وقد �أجرى فريق اال�ستك�شاف يف معادن مراجعة دقيقة
لإجراءات ال�سالمة والبيئة لتتما�شى مع نظام �إدارة
�إجنازات �أعمال اال�ستك�شاف
ال�صحة وال�سالمة والبيئة املُحدثة يف معادن؛ مما �أدى �إىل ا�ستكمل فريق اال�ستك�شاف يف نهاية عام 2015م برناجم ًا
�إدخال املزيد من التح�سينات على هذه الإجراءات التي
مدته ثالثة �أعوام لال�ستك�شاف املنتظم للمواقع القائمة
�سيتم تنفيذها بالكامل يف برنامج اال�ستك�شاف يف عام
واملواقع اجلديدة �ضمن رخ�ص اال�ستك�شاف التي تبلغ
2016م .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يوا�صل قطاع اال�ستك�شاف
م�ساحتها � 47ألف كيلو مرت مربع.
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مليون ريال ا�ستثمرت يف
ا�ستك�شاف املواقع القائمة
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وتبد�أ عملية اال�ستك�شاف الأولية بدرا�سة ،جمع كامل
�أبرز �إجنازات �أعمال اال�ستك�شاف للعام 2015م
املعلومات اجليولوجية ،واجليوكيميائية واجليوفيزيائية
•�إمتام م�سح املواقع اجلديدة با�ستخدام اجليوكيمياء
لتحديد �أهداف �إجراء �إختبار احلفر ،ويف حني يعترب
واجليوفيزياء ،بنا ًء على رخ�ص ا�ستك�شاف الذهب
اال�ستك�شاف يف املواقع القائمة عملية مماثلة؛ �إ ّال �أنها جتري
والنحا�س لدى معادن ،والتي تغطي م�ساحة كبرية
بالقرب من املناجم القائمة لتطويرها ،مما يتيح الفر�صة
من �إقليم الدرع العربي.
ال�ستغالل موارد �صغرية ،بكلفة مالية �أقل ،من خالل
•ال يزال اختبار احلفر للأهداف التي حددها برنامج
اال�ستفادة من البنية التحتية املتوفرة يف املناجم.
ا�ستك�شاف املواقع اجلديدة م�ستمراً ،وقد مت حتديد عدة
م�شاريع جديدة.
وقد ا�ستثمرت معادن يف عام 2015م 116 ،مليون ريال يف •�أكدت عملية احلفر العميق بالقرب من م�شروع
ا�ستك�شاف الفو�سفات ،و�أمالح البوتا�سيوم ،والبوك�سايت،
من�صورة وم�سرة وجود ملحقات عميقة متقاطعة
والذهب ،والنحا�س ،والكاولني ،واملغني�سيوم يف املواقع
لتمعدن الذهب.
القائمة واجلديدة ،وكان تركيز فريق معادن ين�صب على
•�أكد اختبار احلفر ال�ستك�شاف مدى توفر البوك�سايت
ا�ستك�شاف الذهب والنحا�س يف �إقليم الدرع العربي.
التعديني بالقرب من منجم البعيثة �إمكانية تعدينه
اقت�صادياً.
وقد �أكمل فريق اال�ستك�شاف حفر �أكرث من � 158ألف مرت
•�إجراء اختبار احلفر يف مواقع النحا�س والزنك
جلميع �أنواع اخلامات يف عام 2015م ،وجمع �أكرث من 200
التي مت حتديدها من امل�سوحات اجليوفيزيائية
�ألف عينة جيوكيميائية ،و�شمل ذلك حفر ًا جتريبي ًا خلامات
واجليوكيميائية الإقليمية وموا�صلة العمل لفح�ص
الذهب والنحا�س والزنك التي مت حتديدها من امل�سوحات
بقية املواقع امل�ستهدفة.
اجليوفيزيائية واجليوكيميائية الإقليمية ،واختبار حفر ملوارد •مت حتديد مواقع �أحزمة تعدينية جديدة حيث مت
البوك�سايت بالقرب من منجمي البعيثة والزبرية.
رفع طلبات ترخي�ص ال�ستك�شافها.
•موا�صلة التطوير املهني لفريق اال�ستك�شاف ل�ضمان
كما مت اختبار عدة مناطق جديدة من مناطق تعدين الذهب
تطبيق وتنفيذ �أف�ضل املمار�سات ال�صناعية يف جمال
والبوك�سايت ،ومن املقرر �أن يبد�أ بع�ضها بتعزيز �إنتاج معادن تقنية اال�ستك�شاف املتقدم ،و�أف�ضل ممار�سات ال�صحة
من هذه اخلامات خالل عام 2016م مبا يلبي تطلعات
وال�سالمة والبيئة.
ال�شركة لهذه املرحلة.
وي�ضمن برنامج التطوير املهني ا�ستخدام تقنية اال�ستك�شاف
وقد وا�صلت معادن خالل عام 2015م �إجراء التقييم
املتقدمة ،واتباع �أف�ضل ممار�سات ال�صناعة .ويعمل
اجليولوجي ،والبحث عن الأحزمة املعدنية املختلفة لتحديد املوظفون ال�سعوديون ب�شكل وثيق مع املديرين اخلرباء
مناطق اال�ستك�شاف املحتملة اجلديدة ،بهدف تقدمي طلبات وا�ست�شاريي ال�صناعة الرواد للحفاظ على م�ستوى عال من
تراخي�ص ا�ستك�شاف جديدة ،وقد تقدمت ال�شركة بالفعل
الكفاءة الفنية .كما تعقد ور�ش عمل تدريبية �سنوية متعددة
بطلب للح�صول على تراخي�ص ا�ستك�شاف جديدة للحفاظ التخ�ص�صات لفريقنا ،الأمر الذي يعزز الكفاءات الأ�سا�سية
على خطوط �إنتاجها.
يف جمال اجليولوجيا واجليوفيزياء واجليوكيمياء.
كما �أعطيت الأولوية لإجراء اختبارات حفر ملكامن جديدة
�أكرث احتمالية لتوفر الذهب والبوك�سايت التعديني فيها.
ولتح�سني الفعالية من حيث الكلفة؛ حيث ا�ستحدث فريق
اال�ستك�شاف ابتكارات تقنية جديدة ،مبا يف ذلك التحليل
الكيميائي امليداين الفوري لتوجيه برنامج احلفر ،مما وفر
الوقت واملال ب�شكل كبري .وتوا�صل معادن تركيزها على
التح�سني امل�ستمر للفعالية الفنية والإنتاجية يف �أعمالها،
والعمل على تقلي�ص النفقات جلميع براجمها.
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التحديات
كان هذا العام مليئ ًا بالتحديات يف �صناعة التعدين ،يف ظل
تراجع ال�سوق العاملية؛ وهو ما �أدى �إىل تقلي�ص اال�ستثمارات
والإنفاق .وقد ان�صب تركيزنا يف معادن على تنمية املوارد
دون امل�ساومة على ال�سالمة واجلودة ،والأداء.
وتلتزم معادن مبوا�صلة برناجمها ال�ستك�شاف املعادن يف
اململكة �ضمن ا�سرتاتيجية طويلة املدى ،تهدف �إىل احلفاظ
على منو �صناعة التعدين يف اململكة .وقد ُا�س�س فريق
اال�ستك�شاف على درجة عالية من الكفاءة ،ولديه القدرة
والإمكانية واملوازنة التي متكنه من حتقيق النجاح.

عينة من �صخور منجم ال�صخيربات حتمل
خام الذهب و�آثار مادة النيكل (ميني)،
ومنجم الدويحي
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�ألف مرت مت حفرها جلميع
�أنواع اخلامات يف عام
2015م
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املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام
نهجنا للإف�صاح عن املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام هو
خطوة نحو ممار�سة �أف�ضل ل�صناعة التعدين ،ب�شكل يعك�س
و�ضع معادن ك�شركة عاملية رائدة يف جمال التعدين.
وقد مت حتقيق �أوىل اخلطوات املهمة نحو ذلك من خالل
اال�ستعانة مب�ست�شار م�ستقل لتقدير مواردنا التعدينية مبا
يتوافق مع نظام جورك  ،2012املعرتف به دولي ًا.
نظام جورك
يعد النظام ال�صادر من اللجنة املُ�شرتكة الحتياطيات اخلام
يف �أ�سرتاليا ( )JORCواخلا�ص مبو�صفات �إعداد تقارير
نتائج عمليات التنقيب واملوارد املعدنية واحتياطيات اخلام
يف ن�سخته لعام  2012م ،نظام ًا متبع ًا دولي ًا لتحديد احلد
الأدنى من املتطلبات لإعداد التقارير ال�سنوية عن نتائج
التنقيب واملوارد املعدنية واحتياطيات اخلام .كما يت�ضمن
هذا النظام قواعد ملزمة لت�صنيف املوارد واحتياطيات
اخلام ،وفق ًا مل�ستويات الثقة باملعلومات اجليولوجية
واالعتبارات الفنية واالقت�صادية.
ويعترب �إعداد التقارير وفق ًا لنظام جورك � 2012أمر ًا
�إلزامي ًا على ال�شركات العامة املدرجة يف �أ�سرتاليا
ونيوزيلندا ،يف حني تُطبق معايري م�شابهة يف كندا وجنوب
�أفريقيا .وقد �صدر نظام (جورك) لأول مرة يف عام
1989م ،يف حني ُن�شر التحديث ال�ساد�س له عام 2012م.
تقوم جلنة معادن للموارد واالحتياطيات مبراجعة تقارير
املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام التي تجُ ريها ال�شركة �أو
تُق َّدم لها ،ومن بني �إجمايل الأ�صول البالغة  20موقع ًا ،التي
عدّت تقارير ب�ش�أنها من قبل م�ست�شارين م�ستقلني خالل
�أُ ِ
ً
ال�سنتني املا�ضيتني� ،أوفى  17موقعا باملتطلبات الأ�سا�سية
لنظام جورك .2012

يف احتياطي منجم اخلرباء للفو�سفات ،ومنجم الدويحي
للذهب ،كما ك�شفت عن زيادة كبرية يف تقدير املوارد
املعدنية يف منجم من�صورة ومنجم م�سرة ،ومنجمي ُبـلغة
وال�سوق .كما �أكملت معادن ،مبوجب نظام جورك 2012م،
حتديث املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام يف منجم الزبرية
(البوك�سايت ال�صناعي منخف�ض الرتكيز والكاولني)،
بالإ�ضافة �إىل تقييم التقديرات املحدثة يف منجم الغزالة
(كربونات املغني�سيوم).
يف هذا التقرير يتم الإف�صاح بو�ضوح عن املوارد املعدنية
واحتياطيات اخلام �إذا ما كانت تلتزم مبعايري �إعداد
التقارير العامة الواردة يف نظام جورك � ،2012أو �أنها غري
ملتزمة.
كما �أن ا�سم ال�شخ�ص امل�ؤهل وال�شركة اال�ست�شارية التي
يتبع لها يتم تو�ضيحه لكل من جورك  2012م والنظام
الكندي لكل موقع مت �إعداد تقرير ب�ش�أنه ،علم ًا ب�أن التقارير
�صاحلة يف التاريخ املحدد ،و مل يتم احت�ساب للتعدين بعد
هذا التاريخ .ويف احلاالت التي ال يتم �إعداد تقارير للموارد
املعدنية واحتياطيات اخلام من قبل م�ست�شار خمت�ص
خارجي ،ويتم ح�ساب معدالت اال�ستهالك التعديني من قبل
معادن �إىل  31دي�سمرب 2015م.
تقدير االحتياطي
تنطوي تقديرات وت�صنيفات احتياطيات اخلام واملوارد
املعدنية ودرجات الرتكيز املرتبط بها �سوا ًء التي يتم
ا�ستخراجها �أو االحتياطي املعد للإنتاج م�ستقب ًال على درجة
من عدم اليقني ،حتى يتم ا�ستخراج احتياطيات اخلام

�أخذ عينات من ال�صخور يف منجم ُبلغة

وت�شمل الأ�صول الأربعة التي مل يتم �إعداد تقارير ب�ش�أنها
مبوجب نظام جورك 2012م جبل �صايد ،الذي مت �إعداد
تقارير ب�ش�أنه مبوجب النظام الكندي لإعداد التقارير (NI
� ،)43-101إ�ضافة �إىل (الرجوم الو�سيمة ،والرجوم �أم
النعام) ،والتي �سيتم �إعداد تقارير ب�ش�أنها وفق ًا لنظام جورك
 2012عند اكتمال املرحلة التالية من اال�ستك�شاف �أو التقييم.
نحن ن�سري نحو ا�ستكمال تطبيق معايري جورك علي جميع
مواقعنا و�إ�صدار التقارير ال�سنوية وفق �آخر �إ�صدارات
جورك .2012
ففي عام 2015م� ،أكملت معادن حتديث تقارير ر�صد
مواردها املعدنية واالحتياطيات اخلام ،وحققت ارتفاع ًا
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املوارد املعدنية
زيكرتلا ةجرد

الفو�سفات

ملكية
معادن٪

درجة
الرتكيز

70
60
60
100
100

املقا�س

امل�ستنتج

Mt

% P2O5

Mt

% P2O5

Mt

% P2O5

Mt

% P2O5

12
17
15
15
12

418
247
177
-

20.2
18.3
16.9
-

118
473
150
-

18.6
16.7
16.8
-

328
417

16.8
16.1

418
365
473
655
417

20.2
18.4
16.7
16.8
16.1

% TAA2

Mt

% TAA2

Mt

% TAA2

Mt

% TAA2

Mt

% TAA2

البعيثة (رخ�صة تعدينية(

74.9

40

81.7

50.7

141.0

49.6

30.8

49.3

253.4

49.9

3

100
100

52
52

1.4
-

55.4
-

4.3
7.0

56.8
56.1

12.7
12.0

57.0
56.2

18.4
19.0

56.9
56.2

g/t Au

Mt

g/t Au

Mt

g/t Au

Mt

g/t Au

Mt

g/t Au

3.0
2.0
0.4
0.4
0.4
0.4
0.55
0.55
0.5
0.5

1.23
2.5
4.8
19.5
14.4
3.9
-

8.45
5.60
1.45
2.66
2.35
1.83
-

0.46
3.3
75.9
20.9
7.0
14.9
27.9
36.0
25.3
32.9

7.01
4.70
0.92
0.99
0.95
1.67
2.00
1.62
1.44
1.25

1.07
0.56
18.8
2.7
2.3
7.3
4.5
3.8
2.8
0.8

8.34
4.20
1.01
0.87
0.96
1.08
2.31
1.01
1.20
1.10

2.76
6.35
94.7
23.6
14.0
41.7
46.8
43.7
28.1
33.7

8.17
5.01
0.94
0.98
1.12
2.03
2.14
1.59
1.42
1.25

% Cu

Mt

% Cu

Mt

% Cu

Mt

% Cu

Mt

% Cu

1.42

-

-

0.04

1.38

0.49

2.75

0.53

2.65

% MgO

Mt

% MgO

Mt

% MgO

Mt

% MgO

Mt

% MgO

42

0.96

46.1

1.26

45.0

0.62

44.4

2.84

45.2

Al2O3

Mt

Al2O3

Mt

Al2O3

Mt

Al2O3

Mt

Al2O3

38
38

23
-

53.6
-

25
41

52.7
50

31
72

53.5
49.6

79
113

53.3
49.7

اجلالميد (رخ�صة تعدينية(
اخلرباء (رخ�صة تعدينية(
وع د ال�شما ل بلوك ( 6رخ�ص ة تعديني ة حت ت الطلب(
�أم وعال)تراخي�ص تعدينية حتت الطلب(
اجلالميد)تراخي�ص ا�ستك�شاف(

البوك�سايت التعديني
الزبرية)رخ�صة تعدينية( 
الزبرية (رخ�صة ا�ستك�شاف)
3

الذهب
مهد الذهب (رخ�صة تعدينية(
الأمار (رخ�ص ة تعدينية(4
بلغة (رخ�ص ة تعدينية(
ال�صخيربات (رخ�ص ة تعدينية(
ال�سوق (رخ�ص ة تعدينية(
الدويحي (رخ�ص ة تعدينية(
من�صور ة )رخ�صة تعدينية حتت الطلب(
م�سر ة )رخ�صة تعدينية حتت الطلب(
الرجوم الو�سيمة (رخ�صة تعدينية حتت الطلب(
الرجوم �أم النعام ( رخ�صة تعديني ة حتت الطلب(

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

النحا�س
جبل �صايد (رخ�ص ة تعدينية(

50

املغنزايت
100

الغزالة (رخ�ص ة تعدينية(
8

البوك�سايت التعديني

الزبرية (رخ�ص ة تعديني ة (
الزبرية

100
100

% P2O5

املبني

املجموع

% AL2O3

6
6

% AL2O3 Mt

% AL2O3 Mt

% AL2O3 Mt

% AL2O3 Mt

9

الكاولني

الزبرية (رخ�صة تعدينية(
الزبرية الو�سطى (رخ�صة ا�ستك�شاف)

100
100

33
38

37
-

36.6
-

65
86

37.9
36.7

92
106

37.9
36

194
192

عمليات التعدين الثابتة باخلط العري�ض
جميع البيانات بالن�سبة املئوية
ذكرت �أرقام الإحتياطيات بح�سب �آخر تقدمي دون احت�ساب معدالت اال�ستهالك الحق ًا
مت احت�ساب االحتياطيات �ضمن املوارد با�ستثناء جبل �صايد حيث مت �إ�ضافة املوارد اىل االحتياطيات
 1ال حتديث على بلوك  6بانتظار املراجعة
� 2إجمايل املحتوى من الألومينا
 3ت�شمل درجة الرتكيز �أي�ضا خمتلف قيم الرتكيز لثاين �أك�سيد ال�سيليكون ( ,)SiO2و�أك�سيد احلديد الثالثي ( ,)Fe2O3وثنائي �أك�سيد التيتانيوم ( .)TiO2وهناك املزيد من
االختبارات لتحديد اال�ستخدامات النهائية املحتملة
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احتياطيات اخلام

الفو�سفات
اجلالميد (رخ�صة تعدينية(
اخلرباء (رخ�ص ة تعدينية(
1
وع د ال�شما ل بلوك (6رخ�ص ة تعديني ة حت ت الطلب( 

ملكية
معادن٪

درجة
الرتكيز

70
60
60

البوك�سايت التعديني
البعيثة (رخ�ص ة تعدينية(

74.9

الذهب
مهد الذهب (رخ�ص ة تعدينية(
4
الأمار (رخ�ص ة تعدينية( 
بلغة (رخ�ص ة تعدينية(
ال�صخيربات (رخ�ص ة تعدينية(
5
ال�سوق (رخ�ص ة تعدينية( 
الدويحي (رخ�ص ة تعدينية(

100
100
100
100
100
100

النحا�س
جبل �صايد (رخ�ص ة تعدينية(

50

املغنزايت
الغزالة (رخ�ص ة تعدينية( 
7

100

البوك�سايت التعديني
الزبرية (رخ�ص ة تعديني ة (

100

% P2O5

حمتمل

م�ؤكد

املجموع

املخزون

Mt

% P2O5

Mt

% P2O5

Mt

% P2O5

Mt

% P2O5

12
17
-

249
269
-

20.3
16.3
-

30
129
-

15.8
16.5
-

1.2
-

18.7
-

280
398
-

19.8
16.3
-

% TAA2

Mt

% TAA2

Mt

% TAA2

Mt

% TAA2

40

77.1

50.7

134.7

48.6

211.8

49.4

g/t Au

Mt

g/t Au

Mt

g/t Au

Mt

g/t Au

3.0
2.39
0.4
0.5
0.68

0.26
2.1
15.6

7.92
5.25
3.00

0.46
0.39
48.1
14.8
8.1

5.78
4.87
0.77
1.19
2.30

0.72
2.58
48.1
14.8
23.8

6.53
5.08
0.77
1.19
2.75

% Cu

Mt

% Cu

Mt

% Cu

Mt

% Cu

1.42

0.45

2.25

24.4

2.56

24.8

2.55

% MgO

Mt

% MgO

Mt

% MgO

Mt

% MgO

42

1.61

95.7

0.7

92.08

2.32

94.6

Al2O3

Mt

Al2O3

Mt

Al2O3

Mt

Al2O3

-

10.0

53.6

12

53.6

22

53.6

-

0.06
0.05

-

-

4.26
1.40

-

الكاولني
الزبرية (رخ�صة تعدينية(

100

-

1.1

41.3

2.5

41.7

-

-

3.6

41.6

 4ت�ضم الكميات الإجمالية �أك�سيد وكربيتيدات �أوردها �شخ�ص خمت�ص ب�شكل مف�صل
 5وال يزال العمل جاري ًا لتقدير احتياطيات اخلام يف منجم ال�سوق حتى كتابة هذا التقرير ،و�سيتم الإعالن عنها عند اكتمالها.
 6مت عر�ض درجة الرتكيز املتغرية املنطبقة على الأك�سيد ( 0.53غرام/طن) ،والتحول ( 0.82غرام/طن) ،والكربيتيد ( 0.68طن ذهب).
 7مت عر�ض احتياطي خام املغني�سيوم بالطن كما هو مو�ضح ،وهو قادر على �صنع درجة متكل�سة معادلة
 8ت�شمل درجة الرتكيز �أي�ضا <  %35ثاين �أك�سيد �سيليكون ( ،)SiO2و <� %20أك�سيد احلديد الثالثي ()Fe2O3
 9كما ت�شمل درجة الرتكيز < � %15أك�سيد احلديد ثالثي ()Fe2O3
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اال�ستك�شاف واملوارد املعدنية واحتياطيات اخلام

�أدى التنقيب الإ�ضايف يف م�شروع معادن باخلرباء �إىل زيادة  %9يف �أطنان احتياطيات
اخلام ،وزيادة  %2يف الدرجة مقارنة بالفرتة ال�سابقة

واملوارد املعدنية ومعاجلتها بالفعل؛ يجب اعتبار كمياتها
ودرجاتها على �أنها تقديرية .وبطبيعة احلال ف�إن تقدير
الكميات التقديرية الحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية
مرتبطة بتغري �أ�سعار املعادن والتكاليف الت�شغيلية والعوامل
املتغرية الأخرى.

احتياطيات اخلام با�ستخدام �سعر مفرت�ض وهو  1100دوالر
�أمريكي� /أوقية.
وبا�ستثناء منجم جبل �صايد ،مت �إدراج املوارد املعدنية
اخلا�صة مبعادن �شاملة احتياطيات اخلام ،ومت �إدراج
االحتياطيات داخل القطاع الأكرب للموارد املعدنية ،ومت
تقريب كل بيانات الأطنان والدرجات وو�ضعها يف التقرير
على �شكل �أرقام مقربة من �أجل دقة التقدير ،لذلك؛ ف�إن
جمموع التقديرات قد ال يكون دقيق ًا.

ويف حني يتم حتديد تقديرات احتياطي اخلام على �أ�سا�س
توقعات معادن �أو الأ�شخا�ص املخت�صني للأ�سعار على املدى
الطويل واحلد الأدنى لدرجة التمعدن والتكاليف .لذلك؛ ف�إن
�أي تغيري جوهري يف كمية االحتياطيات� ،أو ن�سبة اال�ستخال�ص
وقد مت �إدراج املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام على �أ�سا�س ن�سبة
النا�شئة عن تغري افرتا�ضات القدرة على التخل�ص من
ال�شوائب� ،أو ا�سرتداد امل�صانع� ،أو العوامل الت�شغيلية الأخرى ،%100 ،بغ�ض النظر عن حجم ملكية �شركة معادن يف كل م�شروع،
كما مت تو�ضيح ملكية معادن لكل م�شروع يف خانة م�ستقلة.
قد ي�ؤثر على اجلدوى االقت�صادية للم�شروع.
وقد تربهن جتارب الأداء الت�شغيلي ،عرب االختبارات
وميثل الرتكيز �أو الدرجة املعلنة كمية املعادن املقدرة قبل
املعملية �صغرية النطاق �أو امل�صانع التجريبية للإنتاج
معاجلتها ومل يتم تعديلها بن�سب اال�ستخال�ص املتوقعة ،كما
الوا�سع النطاق ،على عدم �صالحية اخلام؛ مما ي�ؤثر يف
�أن �أي تغيريات مادية يف �شكل املوارد املعدنية� ،أو احتياطيات
االحتياطيات املقدرة .كما �أن نتائج احلفر ،واختبار املعادن اخلام عن تلك التي وردت يف التقرير ال�سنوي لعام 2014م
والإنتاج ،وتقييم خطط التعدين الالحقة لتاريخ �أي تقديرات مذكورة يف الهوام�ش التف�سريية.
تتطلب مراجعة تلك التقديرات.
ومتنح رخ�ص اال�ستك�شاف احلق يف ا�ستك�شاف وتقييم
وقد ال تتطابق كميات ودرجات ون�سب ا�ستخال�ص اخلام
احتياطيات اخلام دون احلق يف تعدينها ما مل ين�ص على
امل�ستخرجة واملعاجلة مع املتوقعة حالي ًا.
خالف ذلك ،متنح تراخي�ص التعدين احلالية احلق يف
تعدين االحتياطيات التي ت�شتمل عليها تلك الرتاخي�ص.
كما قد يكون لأي انخفا�ض جوهري يف تقديرات احتياطيات
واف مل�صطلحات نظام جورك ،الرجاء
اخلام� ،أو قدرة معادن على ا�ستخراجها �آثار �سلبية على �أعمال للح�صول على �شرح ٍ
ال�شركة ،وتوقعاتها امل�ستقبلية ،وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها .مراجعة فهر�س امل�صطلحات.
وخالل عام 2015م ،انخف�ضت �أ�سعار ال�سلع العاملية ب�شكل
عام .ووفق ًا لذلك� ،أجرت معادن مراجعة وتعديل لأ�سعار
ال�سلع الأ�سا�سية والعوامل املتغرية الأخرى امل�ستخدمة
يف تقدير املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام .وبالن�سبة
للعمليات التي تقوم فيها معادن بت�شغيل وحدة �إنتاج
متكاملة ،ت�شمل م�صنع ًا للمعاجلة و�آخر لل�صناعات التعدينية
الأ�سا�سية  ،مثل الفو�سفات والألومنيوم واملغني�سيوم،
مل تتعر�ض عمليات التعدين فيها لبيئة الأ�سعار ب�شكل
مبا�شرة .وملثل هذه العمليات ،ي�ستند تقدير املوارد املعدنية
واحتياطيات اخلام على موا�صفات املنتجات التي ينتجها
املنجم ،والتي يطلبها م�صنع ال�صناعات التحويلية .وينطبق
ال�شيء نف�سه على عمليات البوك�سايت والكاولني ،حيث تعد
موا�صفات املنتجات هي املحددات الرئي�سية لبيعها.
وبالن�سبة لعمليات الذهب والنحا�س ,ت�ستند تقديرات املوارد
املعدنية واحتياطيات اخلام �إىل التوقعات امل�ستقبلية لأ�سعار
هذه املعادن .وت�ستند تقديرات املوارد املعدنية �إىل نطاق
الأ�سعار ( 1465 -1300دوالر �أمريكي� /أوقية) ،ويتم تقدير
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مالحظات تو�ضيحية
الفو�سفات
�أدى التطوير املُتوا�صل الذي �أجري يف منجم وعمليات حزم
اجلالميد �إىل خف�ض احتياطيات اخلام �إىل  %9يف الطن
و %2يف الرتكيز .ويرجع  %40تقريب ًا من االنخفا�ض �إىل
ا�ستهالك املوارد املعدنية بنحو  10.8ماليني طن خالل
العام ،نتج باقي االنخفا�ض من تطبيق نهج �أكرث حتفظ ًا
لتعدين الطبقة ال�سفلية من الفو�سفات والتي متثل  %11فقط
من �إجمايل احتياطيات اخلام.
وخالل العام� ،أدى التنقيب الإ�ضايف يف م�شروع معادن مبنجم
اخلرباء �إىل زيادة  %9يف احتياطيات اخلام ،وارتفاع  %2يف
الرتكيز مقارنة بالعام املا�ضي .كما �أثبتت عمليات التنقيب
انخفا�ض �إجمايل �أطنان املوارد املعدنية امل�ستنتج بن�سبة ،%19
ولكن الدرجة ارتفعت بن�سبة  .%7ويرجع التغري يف تقدير
االحتياطيات املعدنية �إىل تغري احلد الأدنى من الرتكيز
( %17مقارنة بن�سبة  %12من خما�سي �أك�سيد الفو�سفور).
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جدول جورك

الفو�سفات

تاريخ
ال�سريان

املوارد املعدنية
جورك جورك ال�شخ�ص
 2004 2012املخت�ص

احتياطيات اخلام
ال�شخ�ص
تاريخ ال�سريان جورك
املخت�ص
2012

يونيو ٢٠١4
يوليو 2014

•

-

•

-

د .ماريتون
د .ماريتون

دي�سمرب ٢٠١٥

هـ زيهي

•

-

•

-

د .ماريتون
د .ماريتون

دي�سمرب • ٢٠١٥ج ف ديران �سميت �سوفركو
�سوفركو
ال يوجد

•

-

د .ماريتون

�سوفركو

•

-

•

-

•

-

معادن للأملنيوم
دي�سمرب ٢٠١٥
�أ .الغامدي
•
ف �أورزي�شو�سكي �إ� س �آ ر كي
م  .كامبوندنيك دي�سمرب ٢٠١٥
�إ� س �آ ر كي
ال يوجد
م  .كامبوندنيك

اجلالميد)رخ�صة تعدينية(
اجلالميد (تراخي�ص تعدينية  حتت
الطلب)
دي�سمرب ٢٠١٥
اخلرباء (رخ�صة تعدينية(
�أم وعال بلوك(  6رخ�صة تعدينيةحتت يونيو 2014
الطلب(
�أم وعا ل (تراخي�ص تعدينية حتت الطلب( دي�سمرب ٢٠١٥

البوك�سايت التعديني

البعيثة (رخ�صة تعدينية(
الزبرية
الزبرية الو�سطى (رخ�صة ا�ستك�شاف)

الذهب

دي�سمرب٢٠١٥
يناير٢٠١٥
يناير٢٠١٥

مهد الذهب (رخ�صة تعدينية(
الأمار (رخ�صة تعدينية(

دي�سمرب ٢٠١٥
دي�سمرب ٢٠١٥

ال�صخيربات (رخ�صة تعدينية(

�أكتوبر ٢٠١٥

•

بلغة (رخ�صة تعدينية(

دي�سمرب ٢٠١4

•

ال�سوق (رخ�صة تعدينية(
الدويحي (رخ�صة تعدينية(
من�صورة )م�سرة تراخي�ص تعدينية
حتت الطلب)
الرجوم تراخي�ص تعدينية حتت الطل 
ب

نوفمرب٢٠١٥
فرباير ٢٠١٥

3

-

•

-

نوفمرب ٢٠١٢
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ال يوجد تعني �أنه ال توجد احتياطيات معلنة حتى تاريخه
• البيانات الأ�سا�سية لدعم تقرير جورك 2012
 1تقديرات معادن مبنية على �أ�سا�س تقدير م�سبق من قبل طرف ثالث م�ستقل مبوجب نظام جورك 2012
 2تقديرات معادن
ً
 3ال يزال العمل جاريا على تقدير املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام يف منجم ال�سوق حتى حلظة ن�شر هذا التقرير ،و�سيتم الإف�صاح عنها حال االنتهاء منها
 4تقديرات �أ�ضيفت مبوجب القانون الكندي ()CIM 2014
 5عند ذكر �شركتني اثنتني ،الأوىل هي للموارد املعدنية ،والأخرى هي الحتياطيات اخلام

وقد ت�ؤثر التغيريات التي �أجريت على حدود احلزام الأمني
منطقة املُربع رقم  6يف منطقة �أم وعال مت طلب رخ�صة
تعدين منف�صلة لها (رخ�صة تعدينية حتت الطلب) .نتيجة �شمال اململكة ،ال�سارية من  17من �شهر فرباير 2015م،
التغيري الذي �أجري على الئحة نظام التعدين ال�سارية يف  27على الرخ�صة التعدينية حتت الطلب ملنطقة املُربع رقم  6يف
منطقة �أم وعال ،حيث �أرجئ �إعادة تقدير املوارد املعدنية
مايو 2015م ،مما يتيح فر�صة التمديد ملدة خم�سة �أعوام
لرخ�ص اال�ستك�شاف قبل التنازل �أو حتويلها لرخ�ص تعدين ,واحتياطيات اخلام لتلك املنطقة.
جميع الرخ�ص الأخرى -خارج نطاق رخ�صة التعدين يف
اجلالميد واخلرباء -قيد �إعادة تقدمي طلبات احل�صول على حدد التنقيب ،بنا ًء على رخ�ص اال�ستك�شاف يف منطقة �أم
وعال ،مناطق تعدينية �أكرث �سمك ًا ،و�أدى ذلك �إىل حدوث
رخ�ص ك�شف،
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اال�ستك�شاف واملوارد املعدنية واحتياطيات اخلام
Section Four
Exploration, Resources and Reserves

احلفر اال�ست�شكايف يف منجم البعيثة
للبوك�سايت

�أدى التنقيب يف
منجم الدويحي
�إىل ارتفاع بن�سبة
 %13يف الذهب
املدرج يف املوارد
املعدنية لي�صل
�إىل  2.4مليون
�أوقية ،وارتفعت
احتياطيات اخلام
بن�سبة  %18لت�صل
�إىل  1.78مليون
�أوقية.
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حت�سن يف كمية وت�صنيف املوارد املعدنية املعلن عنها �سابق ًا،
فيما ارتفع تقدير �إجمايل املوارد املعدنية خارج امل�شروع
امل�شرتك يف منطقة �أم وعال مبقدار  205ماليني طن (حالي ًا
 656مليون طن بن�سبة  %16.8من خما�سي �أك�سيد الفو�سفور ،وانخف�ضت املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام يف كل من
مقارنة بـ  451مليون طن بن�سبة  %16.6من خما�سي �أك�سيد منجمي مهد الذهب والأمار على نطاق وا�سع ،مبا يتما�شى
الفو�سفور يف الفرتة امل�شمولة بالتقرير ال�سابق).
مع ا�ستهالك املوارد املعدنية ،حيث انخف�ضت احتياطيات
اخلام يف منجم مهد الذهب بن�سبة � 28( %16ألف �أوقية)،
البوك�سايت
ويف منجم الأمار بن�سبة � 62( %14ألف �أوقية).
�أكمل منجم البعيثة �أول عام �إنتاجي كامل له ،ومل يكن هناك
�أي تغيري كبري يف تقدير املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام ويف منجم من�صورة ومنجم م�سرة� ،أ�ضافت �أعمال التنقيب
خالل تلك الفرتة ،مع احت�ساب ا�ستهالك احتياطيات اخلام � 830ألف �أوقية من الذهب املدرج ،ال �سيما يف منجم م�سرة؛
مقدارها  1.60مليون طن يف عام 2015م (وا�ستهالك
مع ارتفاع جمموع املوارد املعدنية مبقدار  90.5مليون طن،
مبقدار  2.84مليون طن منذ �آخر تقدير لالحتياطي اخلام مبعدل  1.87جرام /طن من الذهب.
يف عام 2014م).
وفيما يخ�ص خام النحا�س ،مل يكن هناك �أي تغيري جوهري
يف منجم الزبرية ،مت تقدير املوارد املعدنية بـ  19مليون
يف احتياطيات اخلام واملوارد املعدنية يف منجم جبل �صايد.
طن من البوك�سايت ال�صناعي بنا ًء على رخ�صة التعدين،
�إىل جانب  19مليون طن �إ�ضافية بنا ًء على رخ�صة التنقيب خامات املغنيزايت والكاولني والبوك�سايت ال�صناعي
يف منطقة الزبرية الو�سطى املجاورة .وهذه املوارد املعدنية منخف�ض الرتكيز
ترتبط وتندرج حتت البوك�سايت ال�صناعي منخف�ض
خل�ص التقدير الأويل ،مبوجب نظام جورك 2012م ،ملنطقة
الرتكيز ،كما هو مو�ضح �أدناه يف ق�سم املعادن ال�صناعية.
الزبرية خالل العام �إىل وجود  79مليون طن من البوك�سايت
منخف�ض الرتكيز امل�ستخدم يف �صناعة (الإ�سمنت) ،و194
الذهب ومعادن الأ�سا�س
مليون طن من الكاولني ،وتعد االحتياطيات حالي ًا حمدودة
�أدت التقديرات املحدثة خالل عام 2015م �إىل زيادة
بحجم ال�سوق ،ومت تقديرها بـ  22مليون طن للبوك�سايت
احتياطي خام الذهب لدى معادن  ،الذي ارتفع بن�سبة  %32ال�صناعي و 3.6مليون طن للكاولني.
لت�صل من  3.4مليون �أوقية يف 2014م �إىل  4.4مليون �أوقية
 .وارتفعت املوارد املعدنية بن�سبة  %12لت�صل �إىل 16.6
ومتثل هذه االرتفاعات الكبرية من حيث الأطنان مقارنة
مليون �أوقية .وتعود هذه الزيادات �إىل العمل يف منجم ُبلغة بالتوقعات ال�سابقة  3.6مليون طن ( ،)%516+و 2.6مليون
ومنجم الدويحي ومنجم ال�سوق ،ف�ض ًال عن الإ�ضافات
طن ( )%38+على التوايل.
الكبرية يف املوارد املعدنية الناجتة عن التنقيب يف منجم
من�صورة ومنجم م�سرة.
بالإ�ضافة �إىل االحتياطي �ضمن رخ�ص التعدين احلالية،
ُيقدر �إجمايل البوك�سايت ذو الدرجة ال�صناعية (الإ�سمنت)
ويف منجم ُبلغة� ،أدت الزيادة الكبرية يف املوارد املعدنية
 112مليون طن ،و 192مليون طن من املوارد املعدنية
( 0.85مليون �أوقية من الذهب املدرج) �إىل رفع احتياطيات للكاولني ،واملبنية على رخ�ص اال�ستك�شاف خارج رخ�ص
اخلام خالل عام 2016م ،بينما ظلت احتياطيات اخلام يف
التعدين احلالية.
منجم ال�صخيربات دون تغيري ،وانخف�ضت املوارد املعدنية
بن�سبة � 240( %32ألف �أوقية) ب�سبب الأخذ بنهج �أكرث حتفظ ًا .ت�سعى �شركة معادن ال�صناعية �إىل اال�ستخدام النهائي
البديل خلام البوك�سايت عايل الرتكيز ،ومن الأمثلة على
�أدى التنقيب يف منجم الدويحي �إىل ارتفاع بن�سبة  %13يف ذلك ال�سرياميك ،الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل حتويل اجلزء
الذهب املدرج يف املوارد املعدنية لي�صل �إىل  2.4مليون
الأكرب من املوارد املعدنية �إىل احتياطيات خام.
�أوقية ،وارتفعت احتياطيات اخلام بن�سبة  %18لت�صل �إىل
 1.78مليون �أوقية.
ويف الغزالة ،ت�شري التقديرات مبوجب نظام جورك 2012
�إىل �أن املوارد املعدنية اخلام للمنطقة الرئي�سية للتعدين هي
و�أدى التنقيب الأعمق يف منجم ال�سوق �إىل زيادة �أطنان
 2.84مليون طن من املغنيزايت ،بدرجة  %45.5من �أك�سيد
املوارد املعدنية بن�سبة  ،%59وحتى تاريخ �إعداد هذا التقرير ،املغني�سيوم.
ف�إن التقديرات امل�ستقلة الحتياطيات اخلام مبوجب نظام
جورك  2012م قاربت على االنتهاء.

الف�صل اخلام�س

العمليات الت�شغيلية
والأعمال

توا�صل معادن �إحراز تقدمها لت�صبح واحدة من كربيات ال�شركات العاملية امل�صنعة
وامل�صدرة للأ�سمدة الفو�سفاتية ،وتت�ضافر مزاياها التناف�سية ،مع تزايد قدرتها على
الإنتاج ،وح�ضورها يف ال�سوق العاملية لتحقيق ما فيه م�صلحة م�ساهميها ،ودعم التنمية
الوطنية.
جممع معادن للفو�سفات يف مدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية
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الأ�سمدة الفو�سفاتية
من مت ُكن �إىل قوة
تنتج معادن نوعني من الأ�سمدة الفو�سفاتية الأكرث
ا�ستخدام ًا على نطاق وا�سع يف الزراعة احلديثة ،هما ثنائي
فو�سفات الأمونيوم ( )DAPو�أحادي فو�سفات الأمونيوم.
( .)MAPولقد �ساعدت زيادة �إنتاج الفو�سفات وارتفاع
مبيعاته يف عام 2015م ،يف تخفيف �أثر انخفا�ض �أ�سعار
ال�سلع الأ�سا�سية الأخرى التي تنتجها على الأداء ال�شامل
ل�شركة معادن.
وبف�ضل اهلل ،ثم الأداء املمتاز ل�شركة معادن للفو�سفات،
�شركتنا الرائدة يف �صناعة الفو�سفات .و�شركة معادن وعد
ال�شمال للفو�سفات ،من�ش�أتنا الثانية العمالقة ،والتي بلغت
مرحلة متقدمة من البناء؛ ت�سري معادن قدم ًا لت�صبح �أحد
الالعبني الرئي�سيني يف �أ�سواق الفو�سفات عاملي ًا للأ�سمدة
الفو�سفاتية والأمونيا.
وت�ستفيد معادن من عدد من املزايا التناف�سية التي متكنها
من املناف�سة يف الأ�سواق العاملية للأ�سمدة .وتت�ضمن هذه
املزايا :احل�صول على فو�سفات عايل اجلودة والكربيت
امل�صهور من �أرامكو ال�سعودية ،بالإ�ضافة �إىل قربها من
الأ�سواق الرئي�سية.
وقد وا�صلت معادن يف عام 2015م تنفيذ الربنامج
اال�سرتاتيجي لت�سويق الفو�سفات ،وتعزيز قدرات فرق
الت�سويق واملبيعات واخلدمات اللوج�ستية ،مبا يتوافق مع
خطة ال�شركة اال�سرتاتيجية للنمو.

�أما برنامج التحول اال�سرتاتيجي (�إتقان) ،الذي مت �إعداده
بال�شراكة مع برناجمنا لرفع الكفاءة ،فيهدف �إىل تعزيز
القدرات من خالل برامج تدريبية متخ�ص�صة تهدف �إىل
تنمية وتطوير مهارات فريق العمل.
لقد �أجنزت م ـعــادن �إن�شاء وت�شغيل والإنتاج من �أكرب جُممع
تكا ُملي ُمـرتابط لتعدين وت�صنيع الفو�سفات يف ال�شرق
الأو�سط  .وت�شتمل عمليات الفو�سفات يف معادن على م�صانع
�إنتاج متكاملة؛ �إذ يتم تركيز خام الفو�سفات بعد ا�ستخراجه
لإنتاج مركزات �صخور الفو�سفات ،والتي تتم معاجلتها
بحام�ض الكربيتيك لإنتاج حام�ض الفو�سفوريك الو�سيط،
الذي يتفاعل مع الأمونيا لإنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم.
فيما يتم �إنتاج �أحادي فو�سفات الأمونيوم بالأ�سلوب نف�سه،
مع م�ستويات منخف�ضة من الأمونيا ،لنح�صل على حمتوى
�أعلى من الفو�سفور ،و�أقل من النيرتوجني.
وبنا ًء على ذلك؛ ف�إن �أي عملية منوذجية متكاملة ت�شمل
منجم ًا �أو م�صنع تنقية (حيث يتم حتويل اخلام �إىل
مركزات �صخور قابلة لال�ستخدام) ،وم�صنع حام�ض
فو�سفوريك ،وم�صنع حام�ض كربيتيك ،وم�صنع �أمونيا،
وم�صانع ل�صناعات حتويلية.
�شركة معادن للفو�سفات
�شركة معادن للفو�سفات هي واحدة من �أكرب ال�شركات
املتكاملة املنتجة للأ�سمدة الفو�سفاتية يف العامل ،بطاقة
�إنتاجية تبلغ  2.9مليون طن �سنوي ًا من �سماد (،)DAP

م�صنع ثنائي فو�سفات الأمونيوم يف مدينة
ر�أ�س اخلري ال�صناعية

61

التقرير ال�سنوي ٢٠١5

العمليات الت�شغيلية والأعمال

خالل عام 2015م ،وا�صلت �شركة معادن للفو�سفات زيادة �إنتاجها يف جميع م�صانعها ،وتغلبت على
التحديات؛ وحققت �أرقام ًا �إنتاجية قيا�سية جديدة.

و( )MPCهي �إحدى �شركات معادن ذات ر�أ�س املال
امل�شرتك مع ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية
(�سابك).
ويقع منجم الفو�سفات وم�صنع �إنتاج مركزات �صخور
الفو�سفات التابعان ل�شركة معادن للفو�سفات يف حزم
اجلالميد ،مبنطقة احلدود ال�شمالية ،فيما تقع م�صانع
ال�صناعات التحويلية يف مدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية يف
املنطقة ال�شرقية ،ويتم نقل مركزات ال�صخور �إىل موقع
ال�صناعات التحويلية يف مدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية
بوا�سطة القطار.

ال�سكة احلديدية التي تربط منجم حزم
اجلالميد مبدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية
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• البيئة ()ISO: 14001
• الطاقة (.)ISO: 5001
كما تركز �شركة معادن للفو�سفات على تطوير ثقافة �سالمة
كل مراكزها
قوية بني موظفيها املبا�شرين واملتعاقدين يف ٍ
الإنتاجية يف مدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية وحزم اجلالميد.
وتتويج ًا لهذه اجلهود ،حققت �شركة معادن للفو�سفات-
بف�ضل اهلل 8.2 -مليون �ساعة عمل �آمنة ملوظفي ال�شركة
املبا�شرين ،و 11.8مليون �ساعة عمل �آمنة ملوظفي ال�شركة
املتعاقدين ،مما �أدى �إىل ما جمموعه  19مليون �ساعة عمل
�آمنة ،وثالثة �أعوام دون �إ�صابات عمل مهدرة للوقت.

وحافظت �شركة معادن للفو�سفات على قدرتها على �إنتاج
الأ�سمدة الفو�سفاتية بتكلفة مناف�سة؛ كما �أنها توا�صل البحث �أداء الأعمال
متكنت معادن من زيادة مبيعاتها من ثنائي فو�سفات
عن خمتلف ال�سبل لتعزيز مزاياها التناف�سية من خالل
الرتكيز على جودة العمليات مع خف�ض التكلفة ،حيث نوعت الأمونيوم� /أحادي فو�سفات الأمونيوم بن�سبة  %10يف عام
ال�شركة من منتجاتها ،وهي تُنتج حالي ًا نوعني من الأ�سمدة 2015م رغم ظروف ال�سوق ال�صعبة التي فاقمها التباط�ؤ
الفو�سفاتية ،هما ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�أحادي فو�سفات االقت�صادي العاملي العام ،والتغريات يف �أمناط الطق�س
الأمونيوم .و�ستوا�صل ال�شركة تنويع درجات منتجاتها لتلبية التي ت�سببت يف انخفا�ض معدالت هطول الأمطار يف الهند،
وانخفا�ض قيمة العمالت يف الأ�سواق الرئي�سية مثل الهند
احتياجات العمالء.
والربازيل .بيد �أن مزايا ال�شركة التناف�سية وا�سرتاتيجيتها
مكنتها من زيادة الإنتاج ،والبقاء يف و�ضع مرن خالل عام
وقد وا�صلت �شركة معادن للفو�سفات خالل عام 2015م
زيادة �إنتاجها يف جميع م�صانعها ،وتغلبت على التحديات؛ ا�ضطر فيه العديد من املنتجني �إىل تقلي�ص الإنتاج ب�سبب
وحققت �أرقام ًا �إنتاجية قيا�سية جديدة .كما �شهد هذا العام ظروف ال�سوق.
جتديد ال�شركة ملجموعة من �شهادات االعتماد لنظام الآيزو:
وقد �سجلت معادن مبيعات �سنوية قيا�سية للمنتجات
• اجلودة ()ISO: 9001
ISO:
18001
(
املهنية
• ال�صحة وال�سالمة
)
احلبيبية بلغت  2634كيلو مرت طني من ثنائي و�أحادي
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فو�سفات الأمونيوم� ،إ�ضافة �إىل بيع  461كيلو مرت طني من
الأمونيا.

وتدعم �شبكة معادن ت�سويق ومبيعات القوية ،التي ت�ضم
ممثلني حمليني يف الأ�سواق الرئي�سية ،تو�سيع وجودها
يف ال�سوق العاملية ،حيث تعترب معادن �أي�ض ًا ع�ضو ًا ن�شط ًا
يف االحتادات ال�صناعية العاملية الرئي�سية ،مثل اجلمعية
الدولية ل�صناعة الأ�سمدة (.)IFA

جممع �شركة معادن وعد ال�شمال
للفو�سفات الذي يجري �إن�شا�ؤه يف مدينة
ر�أ�س اخلري

وقد وا�صلت معادن تو�سيع ح�ضورها يف ال�سوق العاملية،
وتو�سيع نطاق �إمداداتها �إىل دول ومناطق جديدة .وقد
دفعت ا�سرتاتيجية الت�سويق �إىل تكوين قواعد عمالء قوية
يف الأ�سواق الدولية الرئي�سية ،مبا يف ذلك دول �شبه القارة
الهندية ،جنوب �شرق �آ�سيا و�أمريكا الالتينية ،و�أفريقيا
و�أوقيانو�سيا.
الإنتاج واملبيعات
الإنتاج (كيلو مرت طني)

2015م

2014م

ثنائي فو�سفات الأمونيوم
الأمونيا

2656
1068

2301
1135

املبيعات (كيلو مرت طني)
ثنائي فو�سفات الأمونيوم
الأمونيا

2384
660

2634
461

الأ�سواق
ثنائي فو�سفات الأمونيوم

الأمونيا

�شبه القارة
الهندية ،جنوب �شرق
�آ�سيا� ،أمريكا الالتينية،
�أفريقيا ،ودول
الأوقيانو�س

�شبه القارة الهندية،
�شرق �آ�سيا

ومن املتوقع �أن يرتفع الطلب على الأ�سمدة يف باقي دول
العامل ،با�ستثناء دول �أوقيانو�سيا ،حيث من املتوقع �أن يوا�صل
انكما�شه فيها ب�سبب احتمال ت�أثري النينو ،وكذلك يف غرب
وو�سط �أوروبا؛ حيث من املتوقع �أن يحافظ على ا�ستقراره.
وقد نرى انتعا�ش ًا قوي ًا يف الطلب على الأ�سمدة يف �أمريكا
الالتينية ،بعد التخفيف املتوقع للقيود االقت�صادية يف
الربازيل والأرجنتني.
�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
ت�أ�س�ست �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات بال�شراكة
بني �شركات معادن و(موزاييك) و(�سابك) ،لإنتاج 2.9
مليون طن من ثنائي فو�سفات الأمونيوم ،و�أحادي فو�سفات
الأمونيوم وال�سماد الكيمياوي( ،ال�سماد الكيمياوي هو
عبارة عن ثالثة عنا�صر وهي :النايرتوجني ،والفو�سفور
والبوتا�سيوم) �سنوي ًا لدى ا�ستكمال بنائها.

2.634
كيلو مرت طني �صايف املبيعات

ال�سنوية لثنائي فو�سفات
الأمونيوم

وتعد �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات ذراع الإنتاج
العاملية الثانية للفو�سفات يف معادن .ومن املقرر �أن تبد أ�
م�صانعها التي ال تزال قيد الإن�شاء ،العمل على مراحل خالل
عام 2017م؛ �إذ بلغت ن�سبة الإجناز يف بناء م�صانعها %60
تقريب ًا يف نهاية عام 2015م.

املوظفون

1469

1363

65

69

2015
2014
�إجمايل عدد املوظفني

التوقعات على املدى الق�صري
توقع �صندوق النقد الدويل (� )IMFأن يحقق االقت�صاد
العاملي منوا �سنويا مبعدل  %3.6يف عام 2016م ،ومنو ًا يف
الطلب العاملي على الأ�سمدة بن�سبة  %1.9يف عامي 2016
و2017م ،لي�صل �إىل  186.6مليون طن ،مدعوم ًا بالنمو
االقت�صادي يف االقت�صادات النا�شئة ،وا�ستقرار الأ�سواق
الأ�سا�سية ،وا�ستمرار الأ�سعار ال�سائدة يف الهند.

2015
2014
ن�سبة القوى العاملة ال�سعودية

وتقع مناجم وم�صانع �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
يف منطقة �أم وعال يف حمافظة طريف يف منطقة احلدود
ال�شمالية ،يف حني يجري �إن�شاء م�صانع الأمونيا وثنائي
فو�سفات الأمونيوم املُكملة لها يف مدينة ر�أ�س اخلري
ال�صناعية باملنطقة ال�شرقية.
كما تعمل �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات على تنفيذ
برنامج اال�ستعداد الت�شغيلي اخلا�ص بها ،وي�شمل هذا
63
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دفعت ا�سرتاتيجية الت�سويق �إىل تكوين قواعد عمالء قوية يف الأ�سواق الدولية الرئي�سية ،مبا يف ذلك دول
�شبه القارة الهندية ،و�أمريكا الالتينية ،و�أفريقيا و�أوقيانو�سيا.

2.9

مليون طن من الأ�سمدة
الفو�سفاتية يتم �إنتاجها
�سنوي ًا

الربنامج التوظيف ،والتدريب ،والتخطيط ،والتطوير،
وتنفيذ العمليات التجارية التي حتتاج ال�شركة �إىل تبنيها
قبل الت�شغيل التجريبي ،والت�شغيل الفعلي للمنجم اجلديد
وامل�صانع اجلديدة.
�أحرزت �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات تقدم ًا كبري ًا
يف التغلب على التحدي الرئي�سي ،وهو ا�ستقطاب الكفاءات،
موظف يف بداية
حيث ارتفع عدد موظفيها من �أقل من 100
ٍ
موظف بحلول نهاية عام 2015م ،مبا
العام� ،إىل نحو 500
ٍ
يف ذلك املتدربون .و�ست�ستمر عملية ا�ستقطاب الكفاءات يف
عام 2016م ،لتحقق ال�شركة ما ن�سبته  %60يف معدل توطني
املوظفون

58

521

64

97

متابعة الأعمال يف �شركة معادن وعد
ال�شمال للفو�سفات
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2015
2014
ن�سبة القوى العاملة ال�سعودية

الوظائف (ال�سعودة)� ،أي ما يتجاوز متطلبات وزارة العمل
ل�شركة حتت الإن�شاء .ونحن فخورون لأن تركيز معادن على
اال�ستدامة و�إفادة املجتمعات املحلية �أ�صبح وا�ضح ًا يف نهجها
جتاه ا�ستقطاب الكفاءات؛ فمعظم ال�سعوديني يف �شركة
معادن وعد ال�شمال للفو�سفات هم من املنطقة ال�شمالية،
ويف املقابل؛ تعتمد ال�شركة ل�سد احتياجاتها على املوردين
املحليني كلما كان ذلك ممكن ًا .وبالإ�ضافة �إىل الرتكيز على
التوظيف من املجتمع املحلي ،دخلت ال�شركة يف �شراكة مع
املدار�س املحلية لرعاية ودعم التطوير املهني لطالبها.
وتعمل �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات بالفعل على
ت�أ�سي�س ثقافة �سالمة را�سخة على كافة م�ستويات ال�شركة،
فهناك �شروط �صارمة يف تو�صيف الوظائف ،والتدريب
املكثف على املمار�سات الآمنة ،وا�ستعرا�ض الأداء وا�ضح
املعامل ،وباتت هذه ال�شروط جزء ًا ال يتجز�أ من جهودنا
لتحقيق ثقافة �سالمة را�سخة.
كما تعمل �شركة وعد ال�شمال للفو�سفات ب�شكل وثيق لتطبيق
نظام معادن لإدارة ال�صحة وال�سالمة «حماية» على م�ستوى
ال�شركة بالكامل.
وفيما يتعلق بالعمليات ،ف�سرتكز ال�شركة جهودها يف عام
2016م على اال�ستعدادات للت�شغيل الأويل ،وا�ستقطاب
املوظفني وتدريبهم.
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املعادن ال�صناعية
�ساهم يف ا�ستدامة النمو
ُمنتجات جديدة ُت ِ
تدخل منتجات
معادن يف 13
�صناعة متنوعة
يف  18بلد ًا حول
العامل .وي�سهم
هذا احل�ضور
القوي با�ستمرار يف
تعزيز النمو املطرد
لل�شركة ،وزيادة
الإنتاج واملبيعات،
وبالتايل الإيرادات.

توجد املعادن ال�صناعية ب�شكل طبيعي �ضمن مكونات
ال�صخور� ،أو كفلزات لها قيمة جتارية كبرية ،وت�ستخدم
على نطاق وا�سع يف احلياة الع�صرية لأغرا�ض متنوعة .ففي
حني تعد املعادن ال�صناعية الأكرث �شيوع ًا مل�صادر الطاقة
(كالفحم ،على �سبيل املثال)� ،أو كمعادن قائمة بذاتها
(كالذهب والألومنيوم)؛ تُ�ستخدم جمموعة وا�سعة من
املعادن ال�صناعية يف ا�ستخدامات عدة.
ت�أ�س�ست �شركة املعادن ال�صناعية ،وهي �شركة مملوكة
بالكامل ملعادن ،عام 2009م ،ال�ستك�شاف وتطوير ا�ستخدام
املعادن ال�صناعية يف مناطق التعدين التابعة ملعادن.
وتنتج ال�شركة الآن البوك�سايت منخف�ض الرتكيز (،)LGB
والكاولني ،واملغنيزيا الكاوية املتكل�سة ( .)CCMوت�شمل
عملياتها:
•منجم الكاولني والبوك�سايت منخف�ض الرتكيز يف
املنطقة الو�سطى ،ويف الزبرية يف منطقة حائل
•منجم املغنيزايت عايل الرتكيز يف حمافظة الغزالة
مبنطقة حائل
• م�صنع الإنتاج يف منطقة املدينة املنورة.
وميكن و�صف احل�ضور القوي ل�شركة معادن مبا تنتجه من
معادن �صناعية ب�أنه م�ؤ�شر قوي على ا�ستعدادها للم�شاركة
يف ال�صناعات والأعمال التجارية اجلديدة واملتطورة
من الناحية التقنية .ورغم �أن املعادن ال�صناعية ت�شكل
جزء ًا �صغري ًا ن�سبي ًا من �أعمال معادن؛ �إال �أن اخل�صو�صية
واحلداثة املتعلقة بهذه املوارد وتطبيقاتها تتطلب جهود ًا
م�ضنية ،ومتثل حتدي ًا لل�شركة ملواكبة التطور امل�ستمر يف
ال�صناعات اجلديدة والتقنيات النا�شئة.

وقد منت �أعمال املعادن ال�صناعية اخلا�صة مبعادن ب�شكل
مطرد وثابت منذ بدء �إنتاج البوك�سايت منخف�ض الرتكيز
يف عام 2008م ،وبعد �أن �أ�ضيف الكاولني واملغنيزيا الكاوية
املتكل�سة �إىل حمفظة ال�شركة يف عام 2011م ،حيث وا�صلت
منوها ال�سنوي منذ ذلك احلني.
ويعمل يف �شركة املعادن ال�صناعية الآن  113موظف ًا يف
خمتلف �أق�سامها ،تبلغ ن�سبة ال�سعوديني  %66منهم.
وقد حققت �شركة املعادن ال�صناعية جناح ًا كبري ًا يف عام
2015م من حيث العمليات و�أداء الأعمال ،فيما تظل البيئة
وال�صحة وال�سالمة حتظى ب�أولوية ق�صوى يف عملياتها؛
حيث حققت ال�شركة �أكرث من مليون �ساعة عمل �آمنة دون
ت�سجيل �أي حادث .ومع �سعيها بجد خلف�ض التكاليف يف
�أعقاب الأزمة االقت�صادية العاملية وتراجع الأ�سواق العاملية،
فقد حققت زيادة يف �أرباحها دون امل�سا�س مبعايري اجلودة
وال�سالمة.
وت�شمل الإجنازات على �أر�ض الواقع خالل هذا العام
االنتهاء من م�شروعني اثنني :مرفق منوذجي لفرز اخلام
يف منجم املغني�سيوم ،وخط لطحن ال�صخور يف م�صنع
املغني�سيوم.
التطبيقات
�ساعدت التطبيقات اجلديدة ذات القيمة امل�ضافة للمعادن
احلالية يف تو�سيع حمفظة منتجات معادن .فعلى �سبيل
املثال؛ ُي�ستخدم البوك�سايت منخف�ض الرتكيز يف املقام الأول
يف �صناعة الإ�سمنت ،يف حني ال ي�صلح لإنتاج الألومينا ب�سبب

�شركة املعادن ال�صناعية تركز على �إنتاج
الكاولني والبوك�سايت منخف�ض الرتكيز
واملغنيزيا الكاوية املتكل�سة
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منتجات �شركة املعادن ال�صناعية ت�ستخدم
يف العديد من ال�صناعات التي ت�شمل
معاجلة مياه ال�صرف ال�صناعي والدهان
والورق والأ�صباغ والبال�ستيك والزجاج
ومواد البناء.

نوعية مادته اخلام .وقد مت ا�ستك�شاف �إمكانات البوك�سايت
منخف�ض الرتكيز ،والذي يعرف �أي�ض ًا بالبوك�سايت
ال�صناعي ،باعتباره مادة خام ًا للتطبيقات غري املعدنية
الأخرى؛ خ�صو�ص ًا مع العمالء يف اململكة .وبعد جناح
التجارب يف ال�صناعات املحلية ،يباع البوك�سايت منخف�ض
الرتكيز الآن لال�ستخدام يف بع�ض التطبيقات املنا�سبة مثل
ت�صنيع املنتجات املقاومة للنريان ،واملواد املقاومة للحرارة.
وبالتايل؛ �ست�سهم الأ�صناف اجلديدة ب�شكل �صغري يف
تقلي�ص حجم الواردات من هذه املنتجات.
وتُ�ستخدم املغنيزيا الكاوية املتكل�سة بدورها يف جمموعة
متنوعة من التطبيقات؛ فهي تُخلط مع العلف احليواين مبا
يفيد ت�سمني املا�شية ،ويف الأ�سمدة النباتية .كما تُ�ستخدم يف
معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ,ويف التطبيقات ال�صناعية،
مبا يف ذلك �إنتاج املواد الكا�شطة ،والأر�ضيات ال�صناعية،
ومركبات املغني�سيوم ،ولب الورق ،والورق ،والزجاج،
وعنا�صر التدفئة ،والبال�ستيك واملطاط .كما تُ�ستخدم يف
دباغة اجللود والتعدين املائي.
�أما الكاولني ،املعروف �أي�ض ًا با�سم ال�صل�صال ال�صيني،
فقيمته تزداد كلما زادت درجة بيا�ضه .و ُي�ستخدم يف املقام
الأول يف عمليات احل�شو ،و�صناعة الورق املطلي ،والدهان،
والبال�ستيك؛ فيما يعترب الورق �أكرب �سوق للكاولني .كما
ُي�ستخدم الكاولني يف �صناعة ال�سرياميك (ثاين �أكرب �سوق
نهائية له) ،ويف �صناعة الألياف الزجاجية ،والإ�سمنت
الأبي�ض ،والتطبيقات احلرارية .وي�أتي بيا�ضه �إما طبيعي ًا
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الإنتاج واملبيعات

2015م

2014م

الإنتاج (كيلو مرت طني)
البوك�سايت منخف�ض الرتكيز
املغنيزيا الكاوية املتكل�سة
الكاولني
املبيعات (كيلو مرت طني)

797
37
120

1086
36
83

البوك�سايت منخف�ض الرتكيز
املغنيزيا الكاوية املتكل�سة
الكاولني

922
33
106

967
37
77
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املوظفون

الأ�سواق

منجم الزبرية للكاولني

108

113

66

66

2015
2014
�إجمايل عدد املوظفني

2015
2014
ن�سبة القوى العاملة ال�سعودية

و�إما عرب عمليات معاجلة وا�سعة النطاق .و ُي�ستعمل الكاولني
الذي تنتجه �شركة معادن يف الوقت احلايل يف �صناعة
الفو�سفات لإنتاج حام�ض الفو�سفوريك .وقد �أجرينا على
الكاولني عدد ًا من التجارب ،ونقوم بتطوير تطبيقات
ا�ستخدامه يف ال�سرياميك و�صناعات الإ�سمنت الأبي�ض.
�أداء الأعمال
يتم توريد منتجات املعادن ال�صناعية لل�شركات التابعة
ملعادن ،ف� ً
ضال عن العمالء املحليني والدوليني .و ُي�ستخدم
الكاولني داخل �شركة معادن يف �إنتاج الفو�سفات .وتغذي
حمفظة معادن احلالية جمموعة متنوعة من ال�صناعات يف
�أماكن �أخرى مثل الإ�سمنت ،واملواد الكا�شطة ،ومواد البناء،
ولب الورق ،والورق ،والزجاج ،والتعدين املائي ،وال�صلب،
والنفط ،وحفر الآبار ،وال�سرياميك ،والبال�ستيك ،وعلف

املغنيزيا الكاوية املتكل�سة

البوك�سايت والكاولني

�أوروبا ،اخلليج العربي،
�آ�سيا� ،أفريقيا ،منطقة
املحيط الهادىء

اململكة العربية
ال�سعودية

تغذي حمفظة
معادن احلالية
جمموعة متنوعة
من ال�صناعات يف
�أماكن �أخرى مثل
الإ�سمنت ،واملواد
الكا�شطة ،ومواد
البناء ،ولب الورق،
والورق ،والزجاج،
والتعدين املائي،
وال�صلب ،والنفط،
وحفر الآبار،
وال�سرياميك،
والبال�ستيك،
وعلف احليوانات،
واملواد الكيميائية،
والتطبيقات
احلرارية.

احليوانات ،واملواد الكيميائية ،والتطبيقات احلرارية .ومتتد
قاعدة عمالء ال�شركة الآن لت�صل �إىل دول يف �آ�سيا ،و�أوروبا،
و�أفريقيا ،واخلليج العربي ،ومنطقة املحيط الهادئ.
�سيظل خف�ض التكاليف والتميز الت�شغيلي وتطوير
اال�ستخدامات يف جمال الرتكيز الرئي�سي وتنويع درجات
املغنيزيا الكاوية املتكل�سة والكاولني .و�سي�ؤدي تطوير هذه
املنتجات ال�ستخدامها يف التطبيقات املتخ�ص�صة.

67

التقرير ال�سنوي ٢٠١5

العمليات الت�شغيلية والأعمال

تظل توقعاتنا �إيجابية رغم انخفا�ض �أ�سعار الألومنيوم يف الأ�سواق العاملية� ،إذ تتمتع
معادن مبيزة تناف�سية على �صعيدي الكلفة الإنتاجية واجلودة ،معتمدين على مدى قربنا
من عمالئنا والعمل معهم ب�صورة وثيقة.
م�صهر الألومنيوم
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الألومنيوم
الرتكيز على زيادة حمفظة الإنتاج والت�سويق
ارتكزت مزايا جناح عملياتنا «من املنجم �إىل ال�سوق» على
من املنجم �إلى ال�سوق
تعزيز القيمة امل�ضافة ودفع التطور ،وكان العام الأول بعد
حت�صل م�صفاة الألومينا يف مدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية
اكتمال م�شاريعنا حاف ًال بالإجنازات ،التي كان يف مقدمتها
على البوك�سايت الذي ينقله القطار من منجم الألومنيوم
م�ضاعفة تكرير الألومينا وم�صانع الدرفلة ،كما كان عام ًا
يف البعيثة ،على بعد نحو  600كم عن مدينة ر�أ�س اخلري
مميز ًا يف �أوجه التعلم وتنمية اخلربة؛ �إذ هي�أت معادن خططها ال�صناعية ،حيث يقع جممع الإنتاج املتكامل.
الت�سويقية ملواجهة التقلبات يف ال�سوق املحلية ,والعاملية.
وكان م�صهر �شركة معادن للأملنيوم قد بد�أ �إنتاجه يف
وتقوم معادن ب�إنتاج الألومنيوم من خالل �سل�سلة متكاملة من دي�سمرب 2012م؛ فيما بد�أت امل�صفاة �إنتاجها التجريبي يف
العمليات التي تبد�أ من املنجم �إىل �إنتاج �صفائح الألومنيوم عام 2014م؛ ودخل م�صنع معادن للدرفلة حيز الت�شغيل
من خالل م�شروع م�شرتك بني «معادن» و�شركة (�ألكوا)
التجريبي ،والذي يدعم �إنتاج �صفائح علب امل�شروبات
الأمريكية ،ي�ضم ثالث �شركات ت�شغيلية هي� :شركة معادن وهياكل ال�سيارات.
للأملنيوم ،و�شركة معادن للدرفلة ،و�شركة معادن للبوك�سايت
والألومينا .ومتتلك معادن ما ن�سبته  %74.9من احل�ص�ص ،وتتميز منتجات معادن من الألومنيوم بالتناف�سية من
فيما متتلك �ألكوا الـ  %25.1الباقية .وقد ا�ستثمر ال�شركاء حيث التكلفة ،وهي تعتز بعملياتها ذات امل�ستوى العايل من
يف �إطار هذا امل�شروع ما يزيد على  40مليار ريال؛ لرت�سيخ الكفاءة؛ باال�ستخدام الأمثل لأ�صولها لتحقيق املزيد من
هذا القطاع ال�صناعي اجلديد يف اململكة ،مما ُي�ضيف قيمة النجاح.
كبرية ملوارد البوك�سايت ال�سعودية.
وتتجه م�صفاة معادن للألومنيوم لتحقيق كامل الطاقة
وت�ساهم العمليات والأعمال يف قطاع الألومنيوم يف تعزيز
اال�ستيعابية يف املدى القريب ،يف حني يوا�صل املُ�صهر �إنتاجه
القيمة امل�ضافة للرثوات املعدنية الوطنية ،كما ت�سهم يف
بكامل طاقته الت�صميمية.
دعم التنمية االجتماعية واالقت�صادية؛ وذلك من خالل
توفري املزيد من فر�ص العمل ،حيث وا�صلت معادن ت�شغيلها ويعترب م�صنع الدرفلة ،من �أكرب امل�صانع املتخ�ص�صة يف
مل�صانعها املتعددة يف �إن�شاء مدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية� ،صفائح علب امل�شروبات يف العامل ،و�س ُي�صبح ممو ًال رائد ًا
بكوادر وطنية ت�شكل  %64من �أكرث من ثالثة �آالف فر�صة
ل�صفائح العلب يف املنطقة ،كما ي�ستعد لإنتاج هياكل �سيارات
عمل وفرتها ال�شركة.
عالية اجلودة يف املدى القريب.

تقوم معادن ب�إنتاج
الألومنيوم من
خالل �سل�سلة
متكاملة من
العمليات التي
تبد�أ من املنجم
�إىل �إنتاج �صفائح
الألومنيوم

فريق الت�شغيل يف مدينة ر�أ�س اخلري
ال�صناعية
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«يلمع» عالمتنا التجارية العاملية امل�سجلة لدى
بور�صة لندن للمعادن
باتت «يلمع» ( ،)Yalmaوهي العالمة التجارية ذات اجلودة العالية ملنتج الألومنيوم
ل�شركة معادن ،م�سجلة حالي ًا لدى بور�صة لندن للمعادن ،ذات ال�سمعة املرموقة.
ت�أ�س�ست بور�صة لندن للمعادن يف عام 1877م ،وتعد املركز العاملي لتجارة املعادن
ال�صناعية ،وتتجاوز قيمة تعامالتها  14تريليون دوالر �سنوي ًا.
وي�ساعد الت�سجيل لدى هذه البور�صة العالمة التجارية لألومنيوم معادن يف احل�صول
على التقدير العاملي ،كما �أنها ت�ؤكد �أن املنتج يتوافق مع املتطلبات الكاملة اخلا�صة
باجلودة وال�شكل والوزن ،كما �سيدعم ت�سجيل العالمة التجارية جهود معادن الرامية
�إىل ت�سويق وبيع منتجاتها من الألومنيوم املقولب على امل�ستوى العاملي.
مرفق �أداء الأعمال والتوقعات
ويحتوي جممع معادن املتكامل لإنتاج الألومنيوم على ٍ
لتدوير علب امل�شروبات امل�صنعة من الألومنيوم ،الذي ُيعد
�أ ّثر تقلب الأ�سعار يف �أ�سواق املعادن والو�ضع االقت�صادي
الأكرب والوحيد من نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
العاملي على �صناعة الألومنيوم ،حيث انخف�ضت �أ�سعار
معدن الألومنيوم ب�شكل حاد يف عام 2015م مقارنة بعام
وقد ا�ستطاعت معادن للدرفلة تر�سيخ اعتمادها من قبل
2014م� ،إال �أن معادن تعمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية
العمالء يف الأ�سواق املحلية والعاملية؛ بالإ�ضافة �إىل و�ضع
وموا�صلة حت�سني وتطوير عملياتها لت�صبح �أكرث تناف�سية.
معايري املعاجلة وجودة املنتجات على امل�ستوى الداخلي.
�أبرز امل�ؤ�س�سات الدولية مثل البنك الدويل و�صندوق النقد
وتتميز مرافق الألومنيوم� ،إىل جانب كونها جديدة وعالية
الدويل تتوقع انتعا�ش تدريجي لأ�سعار الألومنيوم على املدى
التقنية ،بخ�صائ�ص اال�ستدامة الرئي�سية والفعالية الت�شغيلية املتو�سط.
يف مرحلة ت�صميم امل�صنع ،ف� ً
ضال عن ا�ستخدام �أف�ضل
ً
التقنيات يف هذا املجال ،وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة واملياه يف ونظرا �إىل �أن الألومنيوم ُي�ستخدم على نطاق وا�سع يف
مدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية ،واحلد من الطلب على املياه جمموعة كبرية من التطبيقات ،ك�صناعة ال�سيارات وال ُعلب،
العذبة مبقدار  1.825.000مرت مكعب �سنوي ًا ،الأمر الذي وهما التطبيقان الأكرب حجم ًا �ضمن منتجات معادن ،فمن
يوفر ا�ستهالك املياه العذبة.
املرجح �أن ينمو الطلب على املنتجات ذات الوزن اخلفيف
والقوة العالية من هذا املعدن.
وقد �أولت معادن �أهمية ق�صوى للبيئة وال�صحة وال�سالمة
منذ �أن و�ضعت الت�صور اخلا�ص بعملياتها .كما دعمت
وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سمح انخفا�ض �أ�سعار الطاقة لل�صني
توظيف العمالة متعددة اجلن�سيات؛ �إذ يعمل حتت مظلتها
بزيادة الإنتاج ،يف حني �أدى تباط�ؤ االقت�صاد ال�صيني �إىل
موظفون من  30دولة ،فيما ت�ضمن الأنظمة املعيارية
ارتفاع ح�صة ت�صدير الألومنيوم فيها؛ وهما العامالن اللذان
حتدثهم بلغة واحدة عندما يتعلق الأمر بالبيئة وال�صحة
يرى املحللون �أنهما كانا ال�سبب الرئي�س وراء انخفا�ض
وال�سالمة.
�أ�سعار الألومنيوم .كما ترك الركود الذي �شهده االقت�صاد
الياباين ،والنمو ال�ضئيل الذي ت�شهده الأ�سواق الأوروبية
وت�ستفيد معادن للأملنيوم من �إنتاج �شركتها امل�شرتكة،
والأ�سواق النا�شئة �أثره على الأ�سعار.
«�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو)» من
ال�صودا الكاوية ،الذي يتم تزويد م�صفاة الألومنيوم بها
كمادة لقيم؛ حيث ُينتج م�صنع (�سامابكو) يف مدينة اجلبيل
ال�صناعية ثاين كلوريد الإثيلني وال�صودا الكاوية.
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الأ�سواق

الإنتاج (ب�آالف الأطنان)
املنتج
الألومينا
الألومنيوم الأويل
منتجات الدرفلة

ا�سيا ،الربازيل ،جمل�س
التعاون اخلليجي ،ال�شرق
الأو�سط� ،شمال افريقيا
وامريكا ال�شمالية

2015م

2014م

23
846
662
839
 59يف مرحلة بدء الت�شغيل

املبيعات (ب�آالف الأطنان)
املنتج

املوظفون

الألومنيوم الأويل
منتجات الدرفلة

2490

3276

60
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2014

2015

2014

2015
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لقد كان تركيز اجلهود لدى معادن يف عام 2015م
من�صب ًا على ت�سويق املنتجات ب�صورتها النهائية ،و�إقامة
عالقات جيدة مع عمالء حمتملني لعلب امل�شروبات وهياكل
ال�سيارات ،حيث تعمل معادن على �إن�شاء قاعدة عمالء قوية
ملنتجاتها داخل اململكة واملنطقة ،وكذلك يف �آ�سيا و�أمريكا
ال�شمالية والربازيل.

ق�ص�ص النجاح
كان اتفاق معادن مع �إحدى ال�شركات الرائدة يف جمال
تعبئة امل�شروبات من بني ق�ص�ص جناح الت�سويق الرئي�سة يف
عام 2015م� ،إذ حدد االتفاق معادن كمورد مف�ضل لتوفري
احتياجات ال�شركة من العلب يف عملياتها يف اململكة ومنطقة
اخلليج.

629
52

531
0

يف �أعلى اليمني منجم البعيثة ،و�إىل الي�سار
جانب من معاجلة الألومنيوم يف مدينة
ر�أ�س اخلري ال�صناعية

وقد تلقت معادن للأملنيوم– على رغم كونها وافد ًا جديد ًا
على ال�سوق -ردود �أفعال ومالحظات �إيجابية جد ًا من
العمالء يف املنطقة ،فيما عرب عدد من العمالء عن ر�ضاهم
عن جودة و�أداء �صفائح �ألومنيوم معادن ،التي �س َّرعت عملية
ت�أهيل منتجاتها .كما �أكد العمالء على �أن منتج معادن كان
�أدا�ؤه جيد ًا يف مراجعات الت�أهيل التي �أجروها ،و�أن جودة
املنتج �ساعدتهم على جتاوز م�ستويات �إنتاجهم القيا�سية يف
بع�ض احلاالت.

وميكن القول ،مع نهاية العام 2015م� :إن معادن للأملنيوم
�شهد العام ح�صول معادن على:
باتت حتظى بو�ضع قوي ميكنها من حتقيق منو ا�ستثنائي
• �شهادة  ISO 9001لالمتثال لأنظمة �إدارة اجلودة الفعالة وربحية عالية يف الأعوام القادمة ،مع احتفاظها مبيزتها
يف �إنتاج و�صب الألومنيوم.
التناف�سية على �صعيد التكاليف وجودة املنتجات؛ الأمر الذي
• الدرفلة  ISO 9001:2008لالمتثال لإدارة اجلودة يف
�سيكون له �أثر كبري ل�صالح منتجاتها يف الأ�سواق املحلية
ت�صنيع �صفائح الألومنيوم
والإقليمية والعاملية.

71

كان الذهب الركيزة الأ�سا�سية التي انطلقت منها معادن .وكلما تو�سعت ال�شركة وتنوعت
حمفظتها ،وا�صل الذهب حتقيق منوه ومتيزه ،م�ساهم ًا ب�شكل كبري يف دعم �أ�صول
ال�شركة ،التي يجري العمل على زيادتها عرب �إ�ضافة خمرجات النحا�س.
منجم الدويحي

72

72

التقرير ال�سنوي ٢٠١5

العمليات الت�شغيلية والأعمال

املعادن الثمينة ومعادن الأ�سا�س
توازن على طريق االنطالق من جديد
�سي�شهد ن�شاط املعادن الثمينة ومعادن الأ�سا�س يف معادن
حتقيق منو قوي يف عام 2016م ،وذلك بعد البدء يف
م�شروعني جديدين هما :منجم الذهب يف الدويحي ومنجم
جبل �صايد للنحا�س .وتتوىل وحدة الذهب ومعادن الأ�سا�س
لدى �شركة معادن �إدارة تطوير و�إنتاج وبيع الذهب والنحا�س وتعمل ال�شركة على ا�ستكمال درا�سة جدوى تطوير منجمي
والف�ضة والزنك ،حيث يحظى الذهب بالن�صيب الأكرب من من�صورة وم�سرة يف عام 2016م.
العمل يف هذا القطاع.
وت�شري الدرا�سة �إىل �أن املنجمني �سيوفران مزايا ا�سرتاتيجية
ويتمتع الذهب بو�ضع خا�ص يف م�سرية معادن ،لكونها انبثقت ويحققان اال�ستدامة لكونهما يقعان بجوار منجم الدويحي؛
من تراث هذا املعدن النفي�س ،حيث كان تركيزها من�صب ًا يف الأمر الذي �سيمكن معادن من حتقيق مركزية يف العمليات
بداية عملها على التو�سع يف قطاع الذهب الن�شط.
والدعم اللوج�ستي� ،إذ �سيقوم الأنبوب املركزي البالغ طوله
 430كيلومرت ًا ب�ضخ املياه من حمطة معاجلة مياه ال�صرف
وتُعترب �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س� ،إحدى
ال�صحي من حمطة الطائف �إىل منجمي من�صورة وم�سرة.
ال�شركات اململوكة ملكية كاملة ملعادن ،وهي عمودها الفقري ولقد ّمت الإنتهاء من م�شروع الأنبوب املركزي هذا العام.
لن�شاط الذهب ،حيث بلغ �إنتاجها � 163،618ألف �أوقية من
الذهب �سنوي ًا.
كما �أطلقت �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س خالل عام
ً
2015م ،م�شروعا للتميز يف الأعمال ،لتطوير كفاءة وفر�ص
ويحظى الذهب بن�سبة  %99من �إنتاج �شركة معادن للذهب الإنتاج يف عمليات كل من منجمي ُبلغة وال�صخيربات.
ومعادن الأ�سا�س ،فيما تتوزع الن�سبة املتبقية ( )%1على
وقد حدد هذا العمل املبدئي عدد ًا من املبادرات لإمكانية
منتجاتها الثانوية من النحا�س والف�ضة والزنك.
زيادة �إنتاج الذهب ،و�ستبد�أ الدرا�سة والأعمال الهند�سية
والإن�شائية خالل عام 2016م ومطلع عام 2017م.
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
تتوىل �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س ت�شغيل خم�سة ت�صديق املعهد الدويل لإدارة ال�سيانيد
ال�صخيربات،
ح�صل منجم الأمار على اعتماد املعهد الدويل لإدارة
مناجم هي :مهد الذهب ،الأمار ،بلغةُ ،
ال�سوق.
ال�سيانيد؛ وذلك نظري التزامه الكامل باملتطلبات الفنية
والت�شغيلية ،وفق ما هو معروف يف قطاع التعدين بـ «مدونة
وكان �أكرب الإجنازات التي حققتها معادن يف عام 2015م
ال�سيانيد».
هو بدء الت�شغيل التجريبي ملنجم الدويحي يف �شهر �أكتوبر،
والذي �سي�ضخ  %43من �إنتاج معادن من الذهب على مدار
الأعوام اخلم�سة القادمة.

5

مناجم قيد الت�شغيل

فح�ص الذهب ،و�سبائك ذهب من معادن
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�إنتاج ومبيعات الذهب بح�سب املناجم
مهـ ـ ـ ـ ــد الذه ــب
كميات التعدين بالطن
كميات املعادن املفرزة بالطن
الدرجة (جرام /طن)
ن�سبة اال�سرتجاع
�أوقيات الذهب املنتجة
�أوقيات الذهب املباعة
عائدات الذهب (بالريال ال�سعودي)

ال�صخيب ـ ـ ـ ــرات

2015م
2014م
2015م
2014م
2015م
200.710
2.436.967
206.306
406.549
205.296
200.031
2.693.711
631.025
655.586
199.042
5.91
0.83
1.90
1.76
5.92
95.30
50.5
84.5
85.0
95.1
34.280
53.929
2.687
9.004
34.417
33.454
53.929
2.687
9.004
34.053
230.951.093 12.438.003 39.220.887 156.183.094 144.262.105
الأمـ ـ ـ ـ ــار

كميات التعدين بالطن
كميات املعادن املفرزة بالطن
الدرجة (جرام /طن)
ن�سبة اال�سرتجاع
�أوقيات الذهب املنتجة
�أوقيات الذهب املباعة
عائدات الذهب (بالريال ال�سعودي)

ُبلغ ـ ـ ـ ـ ــة

ال�س ـ ـ ـ ــوق

2014م
2.363.286
2.161.606
0.77
46.0
54.179
54.179
256.338.177

الإجمايل

2015م
2014م
2015م
2014م
2015م
252.550
4.344.411
838.016 1.043.519
252.080
215.229
4.721.751
758.328
949.981
223.431
7.5
1.00
1.14
6.9
132.4
69.3
70.28
91.8
48.411
163.618
14.427
22.239
44.029
46.834
164.937
14.427
22.319
45.632
705.215.748 68.332.966 96.483.371 221.840.228 194.298.292

2014م
3.860.868
3.966.219
153.984
151.581
715.132.468

الأداء والإجنازات الرئي�سية يف عام 2015م
163^618

4^344^411
3^860^868

2014
2015
خام الذهب (بالطن)

153^984

2014
2015
الذهب امل�ستخرج (بالأوقية)

164^937

151^581

2014
2015
املبيعات (بالأوقية)

715^132^468 705^215^748

2014
2015
املبيعات (بالريال ال�سعودي)

وت�ستمر معادن يف جهودها الهادفة �إىل ا�ستك�شاف موارد
و ُيعترب املعهد الدويل لإدارة ال�سيانيد مبادرة تطوعية
حمتملة جديدة ،حيث يرتكز ا�ستك�شاف الذهب يف املنطقة
لقطاع تعدين الذهب ،و ُم�صنعي الذهب ،وناقلي ال�سيانيد
اجلغرافية املعروفة بالدرع العربي ،املق�سمة �إىل ثالث
امل�ستخدم يف تعدين الذهب .وتركز املدونة ب�شكل ح�صري
على الإدارة الآمنة لل�سيانيد الذي يتم �إنتاجه ،وعلى عمليات مناطق ت�شغيلية هي� :إقليم الذهب يف و�سط اململكة ،و�إقليم
نقله ،وا�ستخدامه يف ا�ستعادة الذهب خالل عمليات تعدين �شمال الدرع العربي ،و�إقليم جنوب الدرع العربي� .أما
�أعمال اال�ستك�شاف احلالية؛ ففي طريقها لالنتقال من
اخلام والتنقية والرت�شيح.
حتديد الأهداف �إىل تقييم الأهداف ،وهذا العمل الفني يتم
تنظيمه حالي ًا جنب ًا �إىل جنب مع خط �أنابيب م�شروع �شركة
وقد ح�صل منجم الأمار على االعتماد بعد �أن قبل املعهد
معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س ورخ�صها املتوفرة ،وفر�ص
الدويل نتائج تقارير املراجعة التف�صيلية التي قام على
التعدين القريبة ،وذلك لتعظيم اال�ستفادة من ر�أ�س املال
�إعدادها مراجعون م�ستقلون ,والذين قاموا بتقييم املنجم
وفق بروتوكول الفح�ص املطبق يف املعهد ،وتبني لهم التزامه امل�ستثمر.
الكامل مببادئ املدونة ومعايري املمار�سة.
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النحا�س :توافق ا�سرتاتيجي ممتاز

منجم مهد الذهب

املوظفون

60

60

1081

1160

2015
2014
�إجمايل عدد املوظفني

2015
2014
ن�سبة القوى العاملة ال�سعودية

الأداء والتوقعات
يعد ا�ستمرار انخفا�ض �أ�سعار الذهب يف عام 2015م �أهم
حتدِّ يواجه ال�شركة؛ ولكن �ساعد زيادة �إنتاج ال�شركة،
والتح�سينات يف فاعليتها الت�شغيلية ،والتح�سن يف املبيعات،
على حتقيق زيادة ن�سبتها  %6يف الإنتاج خالل العام املايل
2015م.
ويعزو خرباء ال�سوق �ضعف الذهب �إىل عوامل عدة مثل:
• قوة الدوالر الأمريكي
• ارتفاع �أ�سعار الفائدة
• زيادة اال�ستقرار املايل مقارنة بالأعوام ال�سابقة
�أما امل�ستثمرون اخلا�صون فمعظمهم �أفراد ي�شرتون �سبائك
الذهب والقطع املعدنية بالتجزئة ،يليهم امل�ستثمرون
املحرتفون ذوو �أموال التجارة املتبادلة الذين تزيد ن�سبة
طلبهم على الذهب على  .%35ونظر ًا لأن الذهب ال يدر
�أموا ًال -على نقي�ض العملة واال�ستثمارات يف ح�ص�ص
ال�شركة -ف�إنه ُي�صبح �أقل جذب ًا كخيار ا�ستثماري خال�ص
حال ارتفعت �أ�سعار الفائدة.

قامت كل من معادن و�شركة باريك للذهب ب�إن�شاء �شركة معادن باريك للنحا�س ،حيث
�ساهم كل منهما مببلغ  220مليون دوالر لتطوير و�إن�شاء منجم النحا�س اجلديد يف جبل
�صايد .وقد حققت ال�شركة توافق ًا ا�سرتاتيجي ًا ،وتعزيز ًا ملكانة معادن ك�شركة تعدين
رائدة .وقد تقا�سم ال�شريكان املوارد والتكنولوجيا الالزمة لإنتاج مركزات النحا�س
قليل التكلفة.
كما �أجنزت �شركة معادن باريك للنحا�س عمليات بناء م�شروعها يف منجمها
اجلديد للنحا�س عايل اجلودة يف جبل �صايد .وقد بد�أ الت�شغيل التجريبي للم�شروع
فعلي ًا يف �سبتمرب 2015م ،وعليه فقد مت بيع �أول �شحنة من مركزات النحا�س يف
�شهر دي�سمرب 2015م.
ونتوقع موا�صلة الزيادة يف الطاقة الإنتاجية للم�صنع حتى عام  ،2018حيث �سيبلغ
متو�سط الإنتاج ال�سنوي للم�صنع يف مرحلة الت�شغيل الكاملة  165.000طن من
مر ّكزات النحا�س ،والتي حتتوي على  44,000طن من النحا�س.
و�س ُينتج املنجم ،فور دخوله حيز الت�شغيل الكامل ،ما متو�سطه � 165ألف طن من
مركزات النحا�س �سنوي ًا ،حمتوي ًا على � 44ألف طن من النحا�س.
و ُيتوقع �أن ت�ستمر دورة حياة منجم جبل �صايد  17عام ًا ،حيث تتوفر يف املنجم
احتياطيات م�ؤكدة وحمتملة تبلغ  24.843.000طن بدرجة تركيز  .%2.55و�سيتم
تنفيذ �أعمال ا�ستك�شاف �إ�ضافية يف حدود منطقة امتياز التعدين ،ومنطقة حق
اال�ستك�شاف املحيطة باملنجم ،بهدف زيادة املوارد واالحتياطيات.
و ُي�ستخدم النحا�س على نطاق وا�سع يف جمموعة كبرية من التطبيقات منها
ال�صناعات الكهربائية ،و�صناعة ال�سيارات ،واالت�صاالت و�صناعات �أخرى عديدة.
وقد ارتفع �إنتاج وا�ستهالك العامل من النحا�س ارتفاع ًا كبري ًا خالل الأعوام اخلم�سة
والع�شرين املا�ضية .ونظر ًا لأن دو ًال نامية كبرية دخلت �إىل ال�سوق العاملية ،فقد زاد
الطلب على ال�سلع املعدنية ،مبا فيها النحا�س .ومع ذلك ،وكما هو احلال بالن�سبة
لل�سلع الأخرى ،انخف�ضت �أ�سعار النحا�س بدورها يف هذه الأيام الأخرية وذلك كردة
فعل على فائ�ض العر�ض.
كما ُيعترب النحا�س من املعادن الأكرث تدوير ًا على نطاق وا�سع؛ فنحو ثلث النحا�س
امل�ستهلك عاملي ًا يتم تدويره ،ومن املمكن �إعادة تدوير النحا�س وا�ستخدامه ب�شكل
مبا�شر �أو �إعادة معاجلته مع النحا�س املكرر دون �أن يفقد هذا املعدن �أي ًا من خوا�صه
الكيميائية �أو الفيزيائية.
بالإ�ضافة �إىل جبل �صايد ،تدر�س معادن م�شروع �إنتاج النحا�س من منجم احلجار،
بعد �إقفال منجم الذهب فيه� ،أجرت ال�شركة درا�سة جدوى م�سبقة لتقييم مدى
توفر النحا�س ،ومن املتوقع �أن تُ�صدر معادن قرار ًا ب�ش�أن امل�شروع بعد فح�ص نتائج
درا�سة اجلدوى.

منجم جبل �صايد

وي�أتي نحو  %50من الطلب العاملي على الذهب من �صناعة
املجوهرات ،والتي بدورها تت�أثر بعوامل متعددة ،منها
امل�ستجدات االقت�صادية وخيارات �أ�ساليب احلياة ،وحت�صل
الرتكيبات ال�صناعية ،مبا فيها طب الأ�سنان والإلكرتونيات
والتطبيقات الأخرى على نحو  %10من الطلب العاملي؛
�أما الباقية فتعود �إىل م�شرتيات احلكومات من ال�سبائك
واحتياطيات العملة.
تتوقع ال�شركة زيادة �إيراداتها بف�ضل زيادة الإنتاج اجلديدة
من منجم الدويحي ،ومبادرات التميز يف الت�شغيل امل�ستمرة.
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القرية ال�سكنية يف ر�أ�س اخلري

�شركة معادن للبنية التحتية :التزام جاد بتوفري ال�سالمة واملعي�شة
املُريحة ملوظفي معادن
َت ُربز �شركة معادن للبنية التحتية من بني عملياتنا ،كمزود
خدمة داخلي� .إذ تقدم ال�شركة خدمات �سكنية وخدمات
�أخرى ملوظفي �شركة معادن وال�شركات التابعة لها الذين
يعي�شون يف املدينة ال�صناعية النائية يف قرية معادن يف
ر�أ�س اخلري .وتبذل �شركة معادن للبنية التحتية جهدا كبريا
لتح�سني احلياة االجتماعية لل�سكان ،كما ت�ساهم يف نف�س
الوقت يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية للقرية.

2.500

وحدة �سكنية يف مدينة ر�أ�س
اخلري
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كما طورت �شركة معادن للبنية التحتية يف �إطار خطة
معادن للإقامة امل�ؤقتة� ،شقق ًا عائلية يف منطقة جلمودة يف
مدينة اجلبيل ال�صناعية ،يف  16مبنى يحتوي كل منها على
� 16شقة.

ومتا�شيا مع ا�سرتاتيجية الدمج اخلا�صة مبعادن ،بد�أت
�شركة معادن للبنية التحتية تعمل كمزود خدمة م�شرتكة
من خالل �شبكة مركزية �أكرث فعالية من حيث التكلفة.
حتتوي القرية على �أكرث من  2500وحدة �سكنية .ويف نهاية وكان االنتقال ال�سل�س �إىل من�صة اخلدمات امل�شرتكة بعد
دمج عمليات خدمة ال�شركات التابعة �إجنازا هاما؛ �إذ
عام � ،2015أ�صبحت موطن ًا لأكرث من  3000موظف من
موظفي �شركة معادن الذين يعملون يف ال�شركات التابعة لها �أدى الأمر �إىل ات�ساق العمليات ,وتقلي�ص التكلفة ,وزيادة
يف ر�أ�س اخلري ،والتي تقع على بعد �أكرث من  12كم فقط من اجلودة .وكجزء من عملية الدمج ،فقد مت نقل �أن�شطة
امل�شرتيات التي ت�ؤديها �شركة معادن للبنية التحتية �إىل
القرية.
وظيفة م�شرتيات مركزية يف �شركة معادن ,ومت نقل جميع
موظفي �شركة معادن للبنية التحتية �إىل وظيفة �إدارة البنية
بعد االنتهاء من م�شروع جلمودة يف عام 2014م� ،شرعت
التحتية املركزية يف ر�أ�س اخلري.
�شركة معادن للبنية التحتية بتنفيذ خطة طموحة �أخرى
لبناء  791فيال �سكنية يف حي املطرفية مبدينة اجلبيل
وزادت الإيرادات يف �شركة معادن للبنية التحتية حيث
ال�صناعية ،يف �إطار برنامج لتملك املنازل تنفذه معادن.
و�صلت �إىل  218مليون ريال يف عام  ،2015مقارنة بـ 208
وقد ا�ستثمرت معادن �أكرث من مليار ريال يف هذا الربنامج ،ماليني ريال يف عام  .2014ومن املتوقع �أن يتح�سن �أدا�ؤنا
من حيث الأرباح والكفاءة يف عام  2016نتيجة لعملية
الذي ميتاز بت�صميمه الفريد وا�ستخدامه للتكنولوجيا
الدمج التي حتدثنا عنا .وت�شمل �أولوياتنا القادمة ا�ستكمال
الذكية (اخل�ضراء) ال�صديقة للبيئة.
عملية الدمج ،وزيادة تعزيز ال�سالمة والأمن يف ر�أ�س
اخلري.
ويهدف الربنامج ،املزمع االنتهاء منه يف عام 2016م،
�إىل م�ساعدة املوظفني ال�سعوديني يف مدينة ر�أ�س اخلري
ال�صناعية على التخطيط الطويل الأجل حلياتهم وم�سريتهم وت�سجل عمليات �شركة معادن للبنية التحتية با�ستمرار
�أكرث من  %75من م�ستويات الر�ضا يف ا�ستطالعات خدمة
املهنية ،كما �إنه مي ّكنهم من امتالك منازلهم يف مدينة
العمالء الدورية .ويتابع جمل�س �إدارة ال�شركة و�إدارتها
اجلبيل ال�صناعية ،التي تبعد نحو  100كم فقط.
ب�شكل دوري هذه اال�ستبيانات؛ للت�أكد من حمافظة موظفيها
وقد �أ�صبح التنقل بني املدينتني ال�صناعيتني �أكرث �سهولة بعد على جودة اخلدمات عند �أعلى امل�ستويات.
ربطهما بطريق �سريع جديد.
وتنظم ال�شركة �أن�شطة ترفيهية واجتماعية كل ثالثة �أ�شهر,
كما ت�سهل م�شاركة املوظفني يف الأحداث الريا�ضية املحلية
والوطنية.

الف�صل ال�ساد�س
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ت�ستند فل�سفتنا حول مفهوم ر�أ�س املال الب�شري �إلى قاعدة� ،أن بالإمكان حت�سني كفاءة
و�إنتاجية القوى العاملة لدينا؛ من خالل اال�ستثمار يف جمايل التعليم والتدريب .وقد
قطعنا خطوات كبرية يف التغلب على التحدي التاريخي املتمثل يف تطوير قوى عاملة
وطنية لقطاع التعدين ال�سعودي ،خا�صة يف املناطق �ألأقل منو من وطننا الغايل ،حيث
تعتمد ا�سرتاتيجية معادن يف اال�ستدامة على جناحنا يف تطوير ر�أ�س املال الب�شري
الوطني ،وتعزيز والئه لل�شركة ,وت�أكيد انتمائه.
�صهر الذهب يف منجم الأمار
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ر�أ�س املال الب�شري :الرتكيز على التعليم
والتطوير ،ودمج اخلدمات امل�ساندة
من العوامل الرئي�سية يف �إجناح تنفيذ ا�سرتاتيجية
اال�ستدامة ملعادن التي نطبقها الرتكيز على تنمية
املواهب ،عرب التعليم امل�ستمر ،وتطوير القدرات ،وتطبيق
�أف�ضل املمار�سات يف �إدارة املوارد الب�شرية ،الأمر الذي
يدعم ر�ؤية معادن يف �أن تُ�صبح �إحدى �شركات التعدين
العاملية الكربى.
كان عام 2015م حاف ً
ال بالإجنازات ،بيد �أن هناك
�إجنازان مهمان على وجه اخل�صو�ص:
•�إطالق مبادرة دمج اخلدمات امل�ساندة ،والتي
تهدف �إلى متكني الأفراد يف خمتلف ال�شركات
التابعة ملعادن من فر�ص التعلم واالندماج
واال�ستفادة من خربات بع�ضهم البع�ض.
•تخريج الدفعة الأولى املكونة من  159متدرباً
من املعهد ال�سعودي التقني للتعدين؛ �إذ ح�صل
ه�ؤالء املتدربون على الدبلوم يف �شهر مار�س ،ثم
ُع ِّينوا يف �شركات خمتلفة تابعة ملعادن م�ستهلني
بذلك حياتهم املهنية.

من اخلارج للعمل يف املواقع النائية داخل اململكة .بينما
كان التحدي الأهم بعد ذلك ،هو توفري وتطوير قوى عاملة
وطنية ،ت�سهم يف رفع كفاءة الت�شغيل ،وت�ساعد على ازدهار
�صناعتنا على املدى الطويل ,وحتقق لها اال�ستدامة.
االندماج و�إعادة الهيكلة
بعد �أن و�صلنا �إىل مرحلة مهمة من تنويع حمفظتنا،
واكت�ساب خربة �شاملة ومتنوعة داخل هذا الكيان� ،شرعنا
يف دمج و�إعادة تنظيم حقيبة مواهبنا .ونتيجة لذلك،
ويف فرباير 2015م ،مت �إطالق مبادرات دمج اخلدمات
التي مت تطبيقها يف �أق�سام املوارد الب�شرية ،وامل�شرتيات،
والتمويل ،وتقنية املعلومات واالت�صاالت.
ومن �ش�أن تر�سيخ ودمج املوارد الب�شرية �أن يجعل من خدماتها
م�شرتكة ،بحيث تغدو كمنظومة من القدرات متعددة املواهب،
و�أن يوجد تناغم ًا وجتان�س ًا بني املوارد املتوفرة وتنفيذ الأعمال
يف كل �أق�سام معادن .و�سيكتمل التحول للنموذج اجلديد يف
عام 2016م ،بحيث �ستتوفر لدينا بيئة موارد ب�شرية ذكية،
و�أكرث كفاءة وا�ستجابة.

يجب قيا�س مدى �أهمية هذه املراحل الأ�سا�سية يف
�سياق حقيقة �أن اململكة مل تكن حتظى بقطاع تعديني ويعتمد هذا على بناء تنظيمي ين�سجم مع احتياجات
حديث على �أر�ض الواقع ،حتى ا�ضطلعت �شركة معادن معادن وحتدياتها ،و�أن معادن �آخذ ٌة بالنمو والتطور
والتنوع .و�سيقوم هذا البناء بتب�سيط كل خدمات
مبهام تطوير هذا القطاع.
الدعم ،ويف الوقت نف�سه م�ساعدة وحدات العمل
وكان التحدي الذي واجهته معادن يف بادئ الأمر يتمثل
اال�سرتاتيجية والعمليات على توظيف املواهب املالئمة
يف اال�ستعانة ب�أفرادٍ م�ؤهلني ذوي خربة مهنية وفنية عالية التي حتتاجها لتحقيق التميز ،واحلفاظ عليها.

نظام املوارد الب�شرية ملعادن

ال�سيا�سة
والتخطيط

التطوير
التنظيمي

التطوير
اال�سرتاتيجي
للمواهب

املكاف�آت واملزايا

اخلدمات
الإدارية

التوظيف والتوجيه�/إ�شراك املوظفني�/إدارة الأداء/تخطيط الإحالل الوظيفي/التدرج املهني/
�أكادميية معادن (التعلم والتطوير ،التدريب امل�ستمر)
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ال لتطوير ر أ��س املال الب�شري ،وتطوير ممار�سات ا�سرتاتيجية طويلة املدى
تب ّنت معادن منهجاً �شام ً
مبقدورها توفري م�ستويات عالية من ر�ضا املوظفني ،واالحتفاظ بهم وتطوير �أدائهم

ولقد �شكلنا جلنة ت�ضم �أع�ضاء من املوارد الب�شرية
والتنفيذيني لدى معادن املمثلني لكل وحدات العمل
اال�سرتاتيجية فيها ،مهمتها �إبراز وتقييم املواهب
الوطنية يف ال�شركة ،وتقييم احتياجاتها من املواهب،
وقدرة هذه املواهب على مواجهة التحديات ،و�ضمان
التعامل معها ب�شكل ف ّعال .ويتوجب على اللجان
الفرعية التي يتم ت�شكيلها يف معادن دعم جلنة
مراجعة املواهب لتطوير وتعيني الأفراد الأن�سب؛
لال�ضطالع بوظائف وعمليات ال�شركة.
توجيه القوى العاملة لقطاع التعدين
قامت معادن بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني ب�إن�شاء املعهد ال�سعودي التقني للتعدين
يف عام 2012م ،و�أبرمت اتفاقات مع جهات تعليمية
عاملية لو�ضع املناهج والإ�شراف على التعليم يف املعهد؛
مبا ي�ضمن اتباع املعايري الدولية يف تطوير قوى عاملة
�سعودية �شابة لقطاع التعدين ،رفيعة امل�ستوى من حيث
تطورها املعريف ،وكفاءتها التقنية.
ومينح املعهد �شهادة الدبلوم يف ثالثة تخ�ص�صات هي:
• التعدين النفقي (يف باطن الأر�ض)
• التعدين ال�سطحي (عند �سطح الأر�ض)
• الت�شغيل.

عدد الأفراد ون�سبة القوة العاملة الوطنية (ال�سعودة) يف املقر الرئي�سي والعمليات
ال�شركة
معادن (املركز الرئي�سي)
معادن للفو�سفات
معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
املعادن ال�صناعية
معادن للأملنيوم (مبا يف ذلك �شركة معادن
للدرفلة ،و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا)
معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
معادن للبنية التحتية
�إجمايل املوظفني
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عدد املوظفني
639
1363
521
113
3276

ن�سبة ال�سعودة٪
71.00
69.20
65.50
66.40
64.80

1160
53
7125

60.40
91.40
65.70

كما يمُ ِّكن الطالب من اكت�ساب مهارات فنية رئي�سية
�أخرى ،حيث ت�شتمل الدورات على مو�ضوعات مثل
ال�صحة وال�سالمة والإدارة البيئية ،وتقنية املعلومات،
واللغة الإجنليزية الفنية ،وثقافة العمل.
وي�سجل تخرج الدفعة الأوىل من متدربي املعهد
ال�سعودي التقني للتعدين بداية ف�صل جديد من
�صناعة التعدين يف اململكة ،مما جعل حفل تخرجهم
مبثابة احتفالية ملعادن والدولة واملجتمع ب�أ�سره .تلك
االحتفالية التي متت حتت رعاية كرمية من �سمو �أمري
منطقة احلدود ال�شمالية الأمري عبداهلل بن عبدالعزيز
بن م�ساعد �آل �سعود رحمه اهلل  ،ومعايل وزير البرتول
والرثوة املعدنية ،جنب ًا �إىل جنب مع قادة �شركة معادن
وم�س�ؤويل امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني.
وقد قامت معادن بتوظيف  905موظفني جدد يف عام
2015م ،بحيث و�صل عدد موظفينا �إىل  7125موظف ًا
يف  31دي�سمرب 2015م .وقد دعمت عمليات التوظيف
احتياجات ال�شركة بالإ�ضافة اىل �إ�سهامها يف توطني
الوظائف.
االحتفاظ باملواهب
ُيعترب االحتفاظ باملوظفني املوهوبني حتدي ًا قائما
بذاته؛ فال�صناعات تتناف�س عادة فيما بينها يف جذب
الكفاءات ,والأفراد الأف�ضل ت�أهي ً
ال وتدريب ًا ،والأكرث
ً
خربة .وقد تبنّت معادن منهج ًا �شامال لتطوير ر�أ�س
املال الب�شري ،وتطوير ممار�سات ا�سرتاتيجية طويلة
املدى مبقدورها توفري م�ستويات عالية من ر�ضا
املوظفني ،واالحتفاظ بهم وتطوير �أدائهم؛ ي�شمل ما
يلي:
دليل اجلدارة الوظيفية :مت و�ضع دليل �شامل يحدد
اجلدارة الوظيفيةُ ،يغطي كل متطلبات الوظائف
لدى معادن .وقد مت تطبيق هذا الدليل على جمموعة
من املهند�سني من خريجي برنامج التطوير املهني
على مدار الأعوام الثالثة املا�ضية .و�سيتم دمج دليل
اجلدارة يف نظام �إدارة الأداء.
تطوير املواهب :وهو عبارة عن �آلية متكاملة حول �أف�ضل
املمار�سات ،لتقييم وحتديد املنا�صب املهمة ،واملر�شحني
املحتملني ب�شكل كبري لها ،وذلك لتحديد �آلية �إحالل
املوظفني .كما قمنا ب�إجناز �إطار لتطوير القيادات ُيغطي
كل م�ستويات الإدارة يف جميع قطاعات معادن.
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حفل تخريج متدربي املعهد ال�سعودي
التقني للتعدين بعرعر

قامت معادن
بتوظيف 905
موظفني جدد
يف عام 2015م،
بحيث و�صل عدد
موظفينا �إىل 7125
موظف ًا يف 31
دي�سمرب 2015م.
وقد دعمت
عمليات التوظيف
احتياجات ال�شركة
بالإ�ضافة اىل
�إ�سهامها يف توطني
الوظائف.

�إدارة الأداءُ :يعترب نظام �إدارة الأداء الأداة الرئي�سية
لتهيئة ثقافة قائمة على الأداء من خالل القيادة
الفعالة للأفراد والفرق .ولقد �أجنزنا ا�ستثمار ًا كبري ًا
يف عملية �إدارة الأداء ،بحيث يتم توفري التدريب
الإلزامي للأفراد يف كل م�ستويات القيادة ،وبناء
القدرات داخل قطاعاتنا الفرعية .ويعتمد نظام �إدارة
الأداء على �أ�سا�س قيمنا وكفاءة قياداتنا ،وقد ح�صل
الربنامج على زخم كبري وتفاعل يف عام 2015م،
و�سيلقى الدعم يف عام 2016م والأعوام القادمة.
الهيكل الوظيفي :وهو �إطار وظيفي ُيركز على بناء
القدرات الداخلية على املدى الطويل ،وتعزيز املحتوى
املحلي .ويركز �إطار العمل الوظيفي يف معادن على
ثالثة حماور:
•هيكل وظيفي ،ي�شمل النطاق وامل�ستوى
والتحديثات والإحالل.
•حتديد املجموعات الوظيفية ،والتي ت�شمل
جتميع الوظائف يف جمموعات تت�سم بت�شابه
طبيعة العمل.
•�سلم وظائف مزدوج للخرباء الفنيني ،واملهنيني
الإداريني.

يف خمتلف �أنحاء ال�شركة .وبالتزامن مع االندماج
واخلدمات امل�شرتكة� ،سيقوم برنامج هيكل الوظائف
بتح�سني الفعالية والكفاءة.
التخطيط للتعاقب الوظيفي :لقد قمنا بت�صميم وتنفيذ
�إطار �شامل للتخطيط للتعاقب الوظيفي ،تدعمه برامج
ل�ضمان التحديد املنا�سب للجيل القادم من القادة
وتطويرهم .وقد حدد الربنامج احلايل قادة امل�ستقبل
للم�ستوى الأول والثاين من الإدارة العليا.
ا�ستبيان االرتباط الوظيفي� :شارك ما يزيد على 4000
موظف يف ا�ستبيان االرتباط الوظيفي لعام 2015م،
الأمر الذي وفر للموارد الب�شرية تعليقات ومالحظات
قيمة ،و�إر�شادات ب�ش�أن بيئة عمل معادن .وقد �أظهرت
النتائج �أننا �شهدنا حت�سن ًا يف جميع الفئات مقارنة
بنتائج ا�ستبيان عام 2013م .وكان الأبرز يف هذا
ال�صدد؛ �إحراز نقاط مرتفعة يف كل من :الرتكيز على
العميل واجلودة ،ممار�سات الأداء ،العمل اجلماعي،
والفعالية الإدارية.

وقد ارتفع م�ؤ�شر امل�شاركة لدينا من � %73إىل ،%75
وارتفع م�ؤ�شر التزام املوظفني من � %77إىل  %78يف
ونظر ًا لأننا ننفذ هيكل وظائف معادن يف عام 2016م،
وقت يواجه فيه قطاع التعدين ب�أكمله حتديات ت�شغيلية
ٍ
ف�إن موظفينا �سيواجهون حتدي ًا يف الأداء ب�شكل �أف�ضل ،كبرية يف ظل ه�شا�شة ال�سوق.
و�إبراز مهاراتهم القيادية والتكامل مع العمل بطريقة
�أكرث فعالية .و�سيكون لكل جمموعة وظائف قائ ٌد حمد ٌد
�سيتوىل م�س�ؤولية تطوير القدرات يف املجال ذي ال�صلة
81
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يهدف برنامج التطوير املهني �إىل تزويد اخلريجني باملهارات الأ�سا�سية والفنية التي �ستمكنهم من الأداء
ب�شكل �أف�ضل عند بدء حياتهم العملية لدى معادن .وقد �شارك  36من خريجي الكليات اجلدد يف الربنامج
يف عام 2015م.
كما وقعت معادن خالل العام �أي�ض ًا مذكرة تفاهم
لالن�ضمام ملجل�س التدريب لقطاع الطاقة الذي �أن�ش�أته
اململكة حديث ًا بغية حتديد االحتياجات من املواهب يف
هذا القطاع ،واتخاذ التدابري الالزمة لتطوير القوى
العاملة املدربة تدريب ًا جيد ًا .وقام على �إن�شاء املجل�س
�شركات �سعودية رائدة مثل �أرامكو ال�سعودية ،وال�شركة
ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) ،وال�شركة
ال�سعودية للكهرباء ،بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب التقني واملهني ،والهيئة امللكية للجبيل وينبع.

موظفو معادن خالل برنامج تطوير
القياديني والذي �أجرته معادن بال�شراكة
مع كلية �إن�سياد

تنمية وتطوير املواهب
وا�صلت �أكادميية معادن توفري عدد من برامج التعليم
والتطوير بال�شراكة مع معاهد عاملية لتطوير القياديني.
كما وا�صلت الأكادميية يف عام 2015م ،اتفاقية
�شراكتها مع كلية �إن�سياد لإدارة الأعمال ،وهي واحدة
من كليات الأعمال الرائدة يف جمال ت�أهيل اخلريجني،
بهدف تنفيذ برنامج تطوير قيادات ملدة عام لـ  60من
قيادات معادن ،و�أثمر هذا الربنامج تخريج  39قائد ًا
يف عام 2015م.
كما قامت الأكادميية بت�صميم برنامج لتطوير قادة
ملعادن مدته عام ،ي�ستهدف  10مهارات رئي�سية يجب
�أن يتقنها املديرون .وقد انخرط يف الربنامج منذ
يناير 2016م نحو  30من قيادات معادن.
ودعم ًا منها لربنامج (�إتقان) ،قامت الأكادميية
بت�أهيل  38خبري ًا يف املجال ليعملوا كمدربني داخليني,
وي�سهموا يف تعميم التدريب الفني يف خمتلف �أرجاء
ال�شركة.
كما ا�ستقطبت معادن خريجني جدد ًا متيزوا يف
جماالت خمتلفة من برناجمها للتطوير املهني ،والذي
يهدف �إىل تزويد اخلريجني باملهارات الأ�سا�سية
والفنية التي �ستمكنهم من الأداء ب�شكل �أف�ضل عند
بدء حياتهم العملية لدى معادن .وقد �شارك  36من
خريجي الكليات اجلدد يف الربنامج يف عام 2015م.
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التعليم والتدريب
كما وقعت معادن مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم من
�أجل �إطالق م�شروع مدار�س التميز يف منطقة احلدود
ال�شمالية ،والتي �ستعمل فيها معادن مع مقدمي
اخلدمة من اخلرباء لت�شغيل و�إدارة مدر�ستني �شمايل
اململكة مزودتني مبرافق تعليم وت�أهيل متطورة ،وقد
يتم تكرار هذا الربنامج النموذجي يف مناطق �أخرى،
بهدف توفري فر�ص تعلم جديدة وفريدة للطالب من
�أبناء الوطن.
وبال�شراكة مع الهيئة امللكية للجبيل وينبع ،ويف �إطار
مبادرة امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات ،رعت معادن
مبادرة تهدف �إىل تطوير وتزويد خريجي املدار�س
الثانوية يف منطقة احلدود ال�شمالية مبهارات اللغة
الإجنليزية واحلا�سب الآيل ،ومهارات ال�سالمة
الأخرى ،من �أجل حت�سني جداراتهم الوظيفية
وجناحهم املهني ،وقد �أكمل الربنامج  174م�شارك ًا.
ووقّعت معادن مذكرة تفاهم �أخرى مع امل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب التقني واملهني يف �شهر مايو من عام 2015م،
لتوفري التدريب املهني لـ  500من ال�شباب ال�سعوديني،
مما ميكنهم من االن�ضمام �إىل ال�شركات العاملة
واملقاولني مل�شروع وعد ال�شمال .ويف نهاية العام،
مت توظيف  200متدرب منهم بعد �إمتام الربنامج.
ومن املقرر وفق املخطط� ،أن يكمل باقي املتدربني الـ
 300برنامج التدريب هذا بحلول �شهر يونيو من عام
2016م.

التقرير ال�سنوي ٢٠١5
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تعمل �إدارة العقود وامل�شرتيات وفق نهج املواءمة بني
الرت�شيديفالنفقاتوت�أمنياملتطلباتباملُوا�صافاتاملطلوبة
وتعترب عنا�صر التكلفة واجلودة ووقت الت�سليم من �أهم
العوامل التي ت�ساهم يف �إدارة ت�أمني امل�شرتيات بطريقة
فعالة لدى ال�شركة .ولقد كان العام املا�ضي يمُ ثل حتدي ًا،
حيث مل ي� ُأل الق�سم جهد ًا يف تقليل حجم الإنفاق وتوفري
التكاليف ,دون الت�أثري على اجلودة والفعالية.
يتمثل دورنا على هذا ال�صعيد بالتدقيق املركز طوال العام،
نظر ًا لأن  %70من الإنفاق ال�سنوي ملعادن يذهب ل�شراء
املواد واخلدمات.
كما �ساهمت مع نهاية العام ب�شكل فعال ,يف توفري ما يقرب
من  378مليون ريال من خالل تطبيق النظم احلديثة يف
ادارة العقود وامل�شرتيات  ،وتوفري حوايل  200مليون ريال
من التكاليف بف�ضل الفعالية الأكرب يف �إدارة املواد.
ولأن التوفري يف التكاليف ي�أتي ثمرة لتطبيق النظم
احلديثة حول الأ�سعار وحت�سني الفعالية ،ف�إننا م�ستمرون
يف اال�ستثمار يف التقنية وحت�سني العمليات ،الأمر الذي
�سي�ساعد يف جعل �سل�سلة �إمدادنا �أكرث كفاءة.

و�ضعت معادن خطة عمل للعقود وامل�شرتيات �سيتم تنفيذها
موظفو �إدارة امل�شرتيات يف
معادن خالل لقاء مع املو ّردين
واملعادن يف الفرتة ما بني 2020-2016م ،لتطوير مهمة ق�سم العقود
خالل معر�ض التعدين
وامل�شرتيات من خالل تطبيق �أف�ضل املمار�سات ال�صناعية،
واحلفاظ على امل�ستويات الأخالقية العليا,والنظم احلديثة
يف �إدارة العقود وعالقات املوردين ،و�إدارة املواد والعمليات .ويف عام 2015م مت تفعيل عمليات الدفع والفوترة لت�صبح
الكرتونية ،االمر الذي ادى �إىل حت�سني قدرة ال�شركة
وتلعب العقود وامل�شرتيات دور ًا مهم ًا يف دعم �أن�شطة ال�شركة وحتقيقها م�ستوى �أعلى من التميز الت�شغيلي وبناء القدرات
والقطاعات الفرعية ،من خالل توفري املواد واخلدمات التي و�ساعدها يف معرفة تفا�صيل التكاليف والرتكيز على تقدمي
يتم جلبها من ال�سوق املفتوحة .وبالتما�شي مع ا�سرتاتيجية قيمة م�ضافة للخدمات.
ال�شركة وقيمها ،يلتزم ق�سم امل�شرتيات ب�سيا�سات العدالة
مع كل املوردين.
كما ا�ستحدثنا �إدارة مهمتها حتديد فئات امل�شرتيات،
لتنظيم مواردنا من �أجل الرتكيز على جماالت معينة يف
الإنفاق .وت�ستهدف هذه املبادرات تطوير اتفاقات �إطار
خا�صة بال�سلع واخلدمات تطبق يف كل �أق�سام معادن .ويقوم
فريق �إدارة الفئات بالتفاو�ض ب�ش�أن االتفاقات التي ال
�أداء امل�شرتيات يف 2015م
تت�ضمن توفري ًا يف التكلفة فح�سب؛ بل ت�ضمن �أي�ض ًا عالقات
طويلة املدى مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني ملعادن.
�إدارة الفئات
قيمة �أوامر ال�شراء /العقود ال�صادرة
املدخرات التي حتققت
ن�سبة املدخرات من الإجمايل
امل�شرتيات من ال�سوق ال�سعودية

%26
 7مليار ريال �سعودي
 378مليون ريال �سعودي
%5.13
%70

ونبذل �إىل جانب ما �سبق جهود ًا م�ستمرة لرت�سيخ اعتماد
املنتجات املحلية من املواد واخلدمات التي حتتاجها معادن
وقطاعاتها التابعة (انظر �صفحة رقم .)92
و�سنتخذ يف عام 2016م ،انطالق ًا من خطة العمل
اجلديدة ،خطوة هامة من �أجل تر�سيخ نهجنا الذي
اعتمدناه للم�شرتيات من خالل ت�أمينها حتت مظلة
اخلدمات امل�شرتكة ،و�ستكون كافة القطاعات الفرعية جزء ًا
من هذه اخلطة.
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تقنية املعلومات واالت�صاالت:
�أول من تبنى تطبيق منوذج اخلدمات امل�شرتكة
تطوير البنية التحتية لتقنية املعلومات واالت�صاالت:
يتم دمج وحتديث مراكز البيانات ،وخوادم الربيد
الإلكرتوين ،والن�سخ االحتياطية ،وكذلك االت�صاالت
ال�صوتية وات�صاالت البيانات.

الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني املهند�س
خالد املديفر خالل افتتاح برنامج
اخلدمات امل�شرتكة يف لتقنية املعلومات
واالت�صاالت يف مار�س 2015

مت اختيار تقنية املعلومات واالت�صاالت لتكون املن�صة
التي �سوف يقوم عليها تقدمي اخلدمات امل�شرتكة ملعادن،
يف �إطار تبني معادن العاملي لنموذج اخلدمات امل�شرتكة
ملهام الدعم .وقد مت البدء يف برنامج اخلدمات امل�شرتكة
لتقنية املعلومات واالت�صاالت يف مار�س 2015م ،وبد�أ
منوذج الدمج اجلديد عملياته يف  1يناير 2016م .ومت
و�ضع ت�صور لربنامج اخلدمات امل�شرتكة لتقنية املعلومات
واالت�صاالت وتنفيذه كباكورة مب�شرة ال�ستحداث مفهوم
اخلدمات امل�شرتكة يف وظائف الدعم الأخرى.
و�سيكون لنموذج اخلدمات امل�شرتكة لتقنية املعلومات
واالت�صاالت اجلديد �أثر كبري يف املجاالت الرئي�سية
الأربعة التالية:
تطبيق مبد�أ ر�ضى العميل هي الغاية :تعزيز مبد�أ
االهتمام بالعميل ،مبا يف ذلك ا�ستحداث برنامج جديد
لإدارة اخلدمات ،ومكتب خلدمات العمالء على م�ستوى
معادن ككل ،على �أن ُي�ستخدم لكافة عمليات الدعم.
اعتماد مبد�أ الكفاءة� :ست�ستفيد �شركات معادن من
توحيد جمموعة مهارات تكنولوجيا املعلومات اجلماعية،
لتحقيق تركيز �أف�ضل .و�سنتبنى جمموعة م�شرتكة
من �سيا�سات و�إجراءات تقنية املعلومات واالت�صاالت،
و�سن�ستفيد من حت�سني �أمن وهيكل تقنية املعلومات ،مبا
يف ذلك ا�ستخدام منوذج ت�شغيل �أكرث فعالية.
حت�سني احلوكمة� :سي�ؤدي منوذجنا اجلديد �إىل انت�شار
�أكرب ال�ستخدام وظائف حلول تقنية املعلومات واالت�صاالت
احلالية عرب معادن ،و�إىل �إدار ٍة �أف�ضل لال�ستثمارات يف
حلول تقنية املعلومات واالت�صاالت.
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وقد ا�ستثمرت تقنية املعلومات واالت�صاالت يف عام
2015م ،الوقت واملوارد يف الإعداد لالنتقال �إىل
النموذج اجلديد ،و�إيجاد التناغم بني النظم والعمليات
وحت�سني الأمن .ففي �شهر �أغ�سط�س ،اندجمت �إدارات
داخل قطاعات معادن املتعددة لإن�شاء التنظيم
اجلديد للخدمات امل�شرتكة اخلا�صة بتقنية املعلومات
واالت�صاالت .ويتم �إدارة الطلب على �أمتتة العمليات من
خالل الدعم واالن�سجام معها وذلك يف الفرق ال�ست
ع�شرة املعنية بامل�سار الوظيفي للأعمال التابعة ملجل�س
حتويل عمليات الن�شاط يف معادن ،بحيث يتم ت�سهيل
التن�سيق بني عمليات الن�شاط التجاري ،ومهام الدعم
واالن�سجام معها.
الفوائد
حتقق معادن فائدة فعلية من دمج خدماتها ،وقد حققنا
تقدم ًا كبري ًا يف تنظيم موارد تقنية املعلومات واالت�صاالت
يف خمتلف �أق�سام ال�شركة ،الأمر الذي �أدى �إىل توفري
قدرات �أكرث قوة يف املنظمة.
وبالنظر �إىل جماالت مثل الإدارة الرئي�سية للبائعني،
ومناذج دعم التطبيقات ،و�إدارة تراخي�ص الربجميات؛
ف�إننا نقوم ببناء القدرات من �أجل تقدمي خدمات �أكرث
كفاءة وفعالية من حيث التكلفة .لقد حققنا بالفعل
حت�سين ًا يف انتاجية القوى العاملة بن�سبة  %10منذ العام
ح�س ّنا اخلدمات التي نقدمها لقاعدة
2014م ،يف حني �أننا َّ
عمالئنا الداخلية ،والتي منت بن�سبة  %20منذ �أن مت
�إعداد درا�سة جدوى اخلدمات امل�شرتكة اخلا�صة بتقنية
املعلومات واالت�صاالت.
ويتميز تنظيمنا اجلديد للخدمات امل�شرتكة اخلا�صة
بتقنية املعلومات واالت�صاالت ب�أنه حمدد ومر َّكز ،و�أكرث
فعالية .وبغ�ض النظر عن موقع تواجد عملياتنا ومكاتبنا،
ف�إننا نتمتع مبوقع قوي لتوفري اخلدمات ،مع اال�ستفادة
من التقنية احلديثة يف ت�سهيل عمليات �أداء املهام يف
الأماكن النائية .ونحن على ا�ستعداد للتو�سع يف توفري
بيئة خدمات م�شرتكة كاملة.
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نحو منهج متكامل لرت�سيخ اال�ستدامة
ُبنيت �أ�س�س اعتماد اال�ستدامة لدى معادن على
جناحنا يف حتقيق الفائدة لأ�صحاب امل�صلحة،
بالتوازي مع الإ�سهام يف حتقيق تنمية اجتماعية
واقت�صادية .فنحن ملتزمون مبنهج اال�ستدامة يف كل
ما نفعله؛ من خالل تبني التغيري يف هيكل و�سيا�سات
وم�سلكيات قطاعاتنا و�أفرادنا.
وقد نفذت معادن عدد ًا من املبادرات والربامج امل�ستقلة
ذات ال�صلة بامل�س�ؤولية االجتماعية والعناية باملجتمع،
وكان املنهج الذي اتبعناه يف املا�ضي قد مهد الطريق
�أمام منهج متكامل ،مع حتول ا�سرتاتيجية اال�ستدامة
لدى معادن �إىل منوذج من التعاون املن�سق مع �أ�صحاب
امل�صلحة ،وحتديد العنا�صر الأ�سا�سية يف عمل معادن.

وتطمح معادن �إىل �أن تكون رائدة اال�ستدامة يف املنطقة.
ر�سخ ممار�سات اال�ستدامة يف كل عملياتنا،
ونظر ًا لأننا ُن ِّ
ً
ف�إننا نعتني �أي�ضا ب�ضمان �أن تُ�صبح ق�ضايا اال�ستدامة
جزء ًا ال يتجز�أ من ا�ستثماراتنا يف امل�شاريع وتو�سعة قاعدة
�أعمالنا العري�ضة ،مبا يف ذلك تطوير البنية التحتية.
ويتم تنظيم وحتديث ال�سيا�سات والعمليات والإجراءات
املتعلقة باال�ستدامة عرب كل �أق�سام املجموعة؛ حتى تكون
متما�شية مع �أف�ضل املمار�سات العاملية.
وقد قمنا يف عام 2015م مبراجعة ا�سرتاتيجية اال�ستدامة
التي نطبقها ،حيث �أعدنا تعريف �أركانها الأربعة و�صادقنا
عليها ،وهي :الأفراد (ر�أ�س املال الب�شري) ،نظام البيئة
وال�صحة وال�سالمة ،الأخالقيات ,والأداء االجتماعي.

اال�ستدامة جزء ال يتجز�أ من م�شروع
مدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية
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التقرير ال�سنوي ٢٠١5

تر�سيخ اال�ستدامة

املخاطر

الأخالق،
قيم معادن

االلتزام
احلوكمة

التوجه العاملي

اال�ستدامة

ر�أ�س املال
الب�شري ال�صحة
وال�سالمة

الأداء
الإجتماعي
الب�صمة
البيئية

تدرك معادن �أن على �أ�صحاب
امل�صلحة الداخليني العمل مع ًا
لرت�سيخ اال�ستدامة

وعلى مدار عامي 2015م و 2016م تتمثل �أولوياتنا
اخلا�صة باال�ستدامة يف �أربعة جماالت رئي�سة ترتكز يف
ما يلي:
•تر�سيخ تطبيق مبادئ وممار�سات اال�ستدامة عرب
وظائف و�أق�سام ال�شركة.
•دعم «املحتوى املحلي» يف التوظيف وامل�شرتيات
املبا�شرة وغري املبا�شرة.
•تنفيذ مبادرات اجتماعية وفق االحتياجات
املجتمعية؛ بحيث تكون متما�شية مع ا�سرتاتيجية
معادن.
•التعاون اال�ستباقي والفعال مع املجتمعات املحلية.
هيكل ال�شركة
تظل اال�ستدامة من االهتمامات الكبرية لدى معادن،
وتظل عن�صر ًا رئي�س ًا يف مهام الرئي�س وكبري املدراء
التنفيذيني .وعلى م�ستوى العمليات ،يقوم ر�ؤ�ساء قطاعات
ال�شركة ب�إدارة ومراقبة التقدم يف تنفيذ القرارات
واملبادرات الرئي�سية ،ويرت�أ�س وظيفة اال�ستدامة لدى
معادن نائب الرئي�س الأعلى ،املدعوم بق�سم �ضمان
اال�ستدامة لدى ال�شركة.
وتتمثل مهمة ق�سم �ضمان اال�ستدامة ،الذي ُيراقب نظام
البيئة وال�صحة وال�سالمة والتمكني املحلي والعناية
باملجتمع ،يف الت�أكد من �أن كل عمليات ووظائف ال�شركة
تتما�شى مع ر�ؤية معادن لال�ستدامة .كما يوفر ق�سم
�ضمان اال�ستدامة للإدارة العليا م�ستوى عالي ًا من
ال�ضمان والثقة ب�ش�أن التقدم الإجمايل لل�شركة يف حتقيق
منهج اال�ستدامة.
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ويعمل ق�سم �ضمان اال�ستدامة عن كثب مع الأق�سام
الرئي�سية الأخرى مثل اال�سرتاتيجية والتخطيط ،وحوكمة
ال�شركة ،و�إدارة املخاطر ،وااللتزام التنظيمي ،وعمليات
التعدين والت�صنيع ،والت�سويق واملبيعات .وفيما يلي من
الف�صول نناق�ش �إجنازاتنا التي حتققت يف جماالت البيئة
وال�صحة وال�سالمة والتمكني املحلي والعناية باملجتمع.
ت�سعى معادن لتُ�صبح ع�ضو ًا يف املجل�س الدويل للتعدين
واملعادن ،و�ستوا�صل العمل نحو حتقيق هذا الهدف
بعد �إ�ستكمال حتليل الثغرات ،ونعمل كذلك م�ستهدفني
الوفاء ب�إر�شادات اجليل الرابع ( )G4للمبادرة العاملية
لإعداد التقارير اخلا�صة بتقدمنا يف اال�ستدامة .ويف
عام 2015م� ،أ�صبحت معادن ع�ضو ًا يف الرعاية امل�س�ؤولة
( ،)Responsible Careوهو املعيار التطوعي لل�صحة
وال�سالمة والبيئة لل�صناعة الكيماوية العاملية.

موظفو البيئة وال�صحة وال�سالمة يف
الأعلى ،غرفة العمليات يف منجم مهد
الذهب
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البيئة وال�صحة وال�سالمة:
موا�صلة الأهداف العليا
تعترب البيئة وال�صحة وال�سالمة من قيم معادن الأ�سا�سية ،
فهي م�ستمرة يف مراقبة امل�صانع والآليات ،وتقوم بتحديث
نظم و�إجراءات العمل ،كما تنظم حمالت داخلية فعالة
لرت�سيخ ثقافة عمل تدعم قيم البيئة وال�صحة وال�سالمة.

وينطبق هذا على كل وحدات العمل لدينا ،مبا يف ذلك
ال�شركات العاملة.
وعلى مدار الأعوام الثالثة املا�ضية ،كنا نعمل على ت�سهيل
�سيا�سات ومعايري وممار�سات البيئة وال�صحة وال�سالمة،
الأمر الذي �أثمر نظام �إدارة �أكرث كفاءة .وعند تطوير نظام
الإدارة املتكامل للبيئة وال�صحة وال�سالمة ما بني عامي
2014-2012م ،عملنا عن كثب مع خرباء من معادن و�شركة
�ألكوا� ،شريكنا يف م�شروعات الألومنيوم ،لتحديد ال�سيا�سات
واملعايري واملمار�سات ،على �أن يتم تنفيذها بالتدرج يف كل
عمليات معادن.

لقد دعمنا التزامنا بتقليل الآثار البيئية لأن�شطة معادن،
بحيث يتم التحول من برنامج يقوده االلتزام �إىل �أداء قائم
على الدور الإداري ،من خالل برنامج يذهب بعيد ًا عن
جمرد املتطلبات التنظيمية.
تزداد قوة �سيا�سة البيئة وال�صحة وال�سالمة ال�شاملة التي
نطبقها عام ًا بعد عام ،من خالل حتديد وحتقيق الأهداف
واملعايري العليا .ويتمثل هدفنا يف حتقيق التميز يف نظام
البيئة وال�صحة وال�سالمة ،وهو ما يعني يف الأ�سا�س توفري
العمل والعي�ش يف بيئة �صحية خالية من الإ�صابات ،مع �إدارة
منا�سبة لآثارنا البيئية.

وقد مت تبني نظام البيئة وال�صحة وال�سالمة كم�شروع
تطويري من قبل برنامج (�إتقان) ،بهدف حت�سني وتعزيز
النظام وفق ًا لأف�ضل املمار�سات الدولية .ويف عام 2015م ،مت
�إطالق املرحلة الأوىل من نظام البيئة وال�صحة وال�سالمة؛
وذلك لتحديد وتطوير بروتوكول للتقييم ,وقوائم للفح�ص
و�أدوات للقيا�س .كما دجمنا يف الوقت نف�سه؛ تنفيذ النظام
اجلديد مل�ؤ�شر قيا�س الأداء للت�أكد من مدى تطبيق ال�شركات
التابعة ملعادن لأنظمة ومعايري البيئة وال�صحة وال�سالمة
الذي مت تبنيه يف عام 2012م.

ومن �أهم عنا�صر برناجمنا:
•حتديد و�إدارة املخاطر ذات ال�صلة بالبيئة وال�صحة
وال�سالمة.
•التح�سني املُتوا�صل للإجراءات والنظم الداخلية.
•االلتزام الكامل باملتطلبات التنظيمية وجتاوزها متى
�أمكن.
•اال�ستمرار يف التعاون مع املوظفني لرت�سيخ وتعزيز
ثقافة البيئة وال�صحة وال�سالمة ،و�إجراء املراجعات
املنتظمة.

وي�أتي امل�ؤ�شر ليمكن �شركات معادن التابعة للتقدم والو�صول
�إىل م�ستويات عليا من تطبيق معايري و�أنظمة البيئة وال�صحة
وال�سالمة.

�صفر

حالة وفاة بني موظفي معادن
واملقاولني يف املواقع

�صفر
خمالفة للبيئة
0.05

معدل تكرار �إ�صابات الوقت
املهدر �أقل من امل�ستهدف
البالغ 0،09

معدل تكرار �إ�صابات الوقت املهدر
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امل�ستويات اخلم�سة املا�سية
الأداء العاملي املتميز املا�سي
امل�ستوى املا�سي اخلام�س
و�صول �شركة معادن �إلى �أعلى م�ستوى
من الأداء يف البيئة وال�صحة وال�سالمة
بني ال�شركات وال�صناعات املتخ�ص�صة يف
املعادن ،حيث تتمتع ببيئة عمل م�ستدامة
ومزدهرة.
امل�س�ؤولية والتوجه يف البيئة وال�صحة
وال�سالمة املا�سي

امل�ستوى املا�سي الرابع
لدى �شركة معادن توجه وزخم قويان لغر�س
البيئة وال�صحة وال�سالمة يف كل عملياتها,
والعمل مب�س�ؤولية وتوجه م�ستدامني.
النظام الناجح للبيئة وال�صحة وال�سالمة املا�سي
امل�ستوى املا�سي الثالث
نفذت �شركة معادن نظام بيئة و�صحة و�سالمة
�إيجابياً يتمتع بتح�سينات تدريجية ت�شمل كل
م�ستويات الأفراد.
النظام املُق َّيم للبيئة وال�صحة وال�سالمة املا�سي
امل�ستوى املا�سي الثاين
نظام مرجعي للبيئة وال�صحة وال�سالمة يتم
تنفيذه يف �شركة معادن ،يحقق املبادئ العليا للبيئة
وال�صحة وال�سالمة والأيزو  ،14001ونظام �إدارة
ال�صحة الوظيفية وال�سالمة 18001
القواعد الأ�سا�سية املا�سية
امل�ستوى املا�سي الأول
نفذت �شركة معادن �إجراءات بيئة و�صحة
و�سالمة دنيا ذات منهج تفاعلي.

88

اجتماع فريق ال�سالمة يف الأعلى ،وعيادة الإ�سعافات الأولية يف منجم الدويحي

تطلب معادن-
ب�شكل حازم -من
مورديها تبني
ممار�سات بيئة
و�صحة و�سالمة
منا�سبة يف
مواقعنا ،وهذا
املطلب جز ٌء ال
يتجز�أُ من جميع
عقودنا ،وفق مدونة
قواعد ال�سلوك
والأخالقيات
اخلا�صة مبوردي
معادن.

م�ؤ�شر معادن لقيا�س �أداء البيئة وال�صحة وال�سالمة
يف عام 2015م ،حققنا �إجناز ًا كبري ًا ومميز ًا يتمثل يف �إمتام
املرحلة الأوىل من نظام البيئة وال�صحة وال�سالمة عرب
جميع �أنحاء معادن ،و�إطالق املرحلة التالية من نظام البيئة
وال�صحة وال�سالمة ،التي �سين�صب الرتكيز فيها على تعزيز
احلفاظ على �إجنازاتنا يف املرحلة الأوىل من نظام البيئة
وال�صحة وال�سالمة ،ويف الوقت ذاته ال�سعي اجلاد نحو
�إحداث تغيريات �سلوكية تدعم ثقافة جتنب حدوث الأ�ضرار
�أو الإ�صابات.
ويف �سياق املرحلة الأوىل من نظام البيئة وال�صحة
وال�سالمة ،قمنا بتنفيذ برنامج «حماية» ،وهو نظام
برجميات لل�شركة يمُ ِّكن من تدوين وتتبع الق�ضايا املتعلقة
بالبيئة وال�صحة وال�سالمة يف كل مراحل العمليات ،وت�ضمن
تنفيذ املرحلة الأوىل من نظام البيئة وال�صحة وال�سالمة
جمموعة من املحا�ضرات وور�ش العمل للأفراد ,وكذلك
التدريب املتخ�ص�ص للمقومني .ويتم �إعداد وتهيئة النظام
اجلديد للبيئة وال�صحة وال�سالمة للوفاء مبتطلبات الأيزو
 ,14001ونظم �إدارة ال�صحة املهنية وال�سالمة ،18001
واملعيار  ،EN 16001والأيزو  ،50001والرعاية امل�س�ؤولة
(.)Responsible Care
وتطلب معادن -ب�شكل حازم -من مورديها تبني ممار�سات
بيئة و�صحة و�سالمة منا�سبة يف مواقعنا ،وهذا املطلب
جز ٌء ال يتجز�أُ من جميع عقودنا ،وفق مدونة قواعد ال�سلوك
والأخالقيات اخلا�صة مبوردي معادن.

التقرير ال�سنوي ٢٠١5

متكني التميز

ُم�شاركة اجتماعية فعالة
ي�ؤكد نظام امل�س�ؤولية االجتماعية لدينا �أن ثقة املجتمع
املحلي وتقديره �ضروري لنجاح معادن ك�شركة تعدين،
ولبناء �سمعتها واحلفاظ عليها ك�شركة تويل املجتمع
اهتمامها .ونحن عازمون على الت�أكد من �أن الثقة التي
حازت عليها معادن من �أ�صحاب امل�صلحة ،يجب �أن
تقرتن بالثقة التي منحها املجتمع لنا لكي نعمل وننتج.
ويتما�شى نظام امل�س�ؤولية االجتماعية ب�شكل كبري مع
مناهج �أف�ضل املمار�سات العاملية مبا يف ذلك معيار
�شراكة �أ�صحاب امل�صلحة  ,AA 1000ومعايري �أداء
�شركات التمويل العاملية.
وتعمل معادن يف تنفيذ نظام م�س�ؤولية اجتماعية ُيثمر يف
التقدم املنهجي لتح�سني �أدائها االجتماعي ،ويف �إدارة
�أف�ضل للمخاطر ذات ال�صلة بق�ضايا املجتمع ،وحت�سني
م�ستوى التعلم يف خمتلف �أفرع و�أق�سام ال�شركة ،وتقا�سم
املعرفة .كما �سي�ؤدي �إىل تناغم وتنا�سق يف خمتلف �أرجاء
املجموعة وامل�شاركة امل�ستمرة يف برامج خدمة املجتمع،
الأمر الذي �سي�ستفيد من الكفاءة يف الأداء ,ونظم
امل�شاركة اجلديدة.

وتعك�س �سيا�ستنا جتاه املجتمع على نطاق وا�سع منهج
معادن ،وهي ت�شتمل على �إر�شادات رئي�سية للحفاظ على
تفوي�ض املجتمع لنا يف العمل .وفيما يلي �أبرز مالمح هذه
ال�سيا�سة:
•تقليل الآثار ال�سلبية االجتماعية على املجتمعات
املحلية �إلى �أدنى حد ممكن ،وحتقيق �أق�صى قدر
من الفر�ص املحتملة ،وفقاً لأف�ضل املمار�سات
العاملية.
•امل�ساهمة يف التطور االجتماعي واالقت�صادي
للمجتمعات التي نعمل فيها ،ويف نه�ضة �أو�سع نطاقاً
يف اململكة.
•دعم ت�أهيل وتدريب قوى عاملة وطنية.
•امل�شاركة مع كل �أ�صحاب امل�صلحة بطريقة عادلة
و�شفافة و�شاملة.
•تنفيذ �إجراءات توا�صل فعالة و�شفافة يف العمل،
ُت َب َّلغ و ُي�شرك فيها �أ�صحاب امل�صلحة الداخليون
واخلارجيون.
•�إجراء مراجعة منتظمة لل�سيا�سات والعمليات
والإجراءات اخلا�صة باملجتمع ,و�أداء ال�شركة حيالها.
•�إعداد تقارير دورية لأ�صحاب امل�صلحة الداخليني
واخلارجيني ب�ش�أن �أن�شطة امل�س�ؤولية االجتماعية
و�أداء ال�شركة فيها.

بوجود اللجنة
العليا للمبادرات
املجتمعية،
�سن�ستمر يف دعم
وتعزيز العالقات
االجتماعية
املمتازة ،ون�ؤكد
على قناعتنا ب�أن
املواطنني يف
املجتمعات املحلية
ينبغي �أن ي�ستفيدوا
من ن�شاطنا

املبادرات املجتمعية
عدد املبادرات املعتمدة
قيمة اال�ستثمارات يف املبادرات املعتمدة:
عدد املبادرات املنفذة
عدد املبادرات امل�ستمرة
�إجمايل ال�صرف على املبادرات املجتمعية يف عام 2015م

29

 226.700.425ريا ًال

14

12
 26.533.144ريا ًال

اال�ستثمارات الإ�ضافية يف التدريب يف عام 2015م
 130من موظفي معادن يف املجتمع املحلي تدربوا يف معهد اجلبيل التقني
 180من موظفي معادن يف املجتمع املحلي تدربوا يف كلية اجلبيل ال�صناعية
� 367شاب ًا من املجتمع املحلي تدربوا يف املعهد ال�سعودي التقني للتعدين
� 58شاب ًا من املجتمع املحلي تدربوا �ضمن مبادرة «املبادرة» يف مدينة وعد ال�شمال

 9.631.842ريا ًال
 11.960.550ريا ًال
 23.226.506رياال ت
 4.872.000ريال
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.2

01

َب ِّلغ
�أهداف ال�شراكة
املجتمعية

.3

05

04

تعاون

م ّكن

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

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

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

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

لتمكني املجتمع املحلي من
اتخاذ القرار النهائي

�سنبقيكم على اطالع

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

�سنعمل معكم على �ضمان �أن
اهتماماتكم وتطلعاتكم قد
انعك�ست مبا�شرة يف خيارات
التطور

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

�سننفذ ما تقررون.

وعد للمجتمع

�شارك

ا�ست�شر

وتوفري ردود الأفعال حول
ت�أثري املجتمع املحلي يف
�صياغة القرار.

م�ؤ�شر الأداء الرئي�سي :نتائج املجتمع امل�ؤكدة

املرحلة 3
هدف 2017م
املرحلة 2.5
هدف 2016م
املرحلة 2
هدف 2015م

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0

م�ؤ�شر الأداء الرئي�سي 2015
م�ؤ�شر الأداء الرئي�سي 2014
م�ؤ�شر الأداء الرئي�سي 2013
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الأمار

ال�سوق

2.00
1.70
1.29

2.10
1.16
1.00

مهد الذهب ال�صخيربات
وبلغة

1.90
1.61
1.30

2.10
1.48
1.65

الدويحي

البعيثة

اجلالميد

الزبرية

الغزالة

وعد ال�شمال

1.30
1.06
1.00

3.00
2.81
2.49

2.00
1.93
1.94

1.50
1.25
1.26

1.60
1.18
1.24

3.30
2.23
1.00
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الإنفاق على املبادرات املجتمعية ح�سب الفئة يف عام 2015م

	٪77التعليم والتدريب
 ٪20البنية التحتية
	٪2ال�صحة والرعاية
االجتماعية واملياه
وال�صرف ال�صحي
 ٪1تطوير املجتمع

�أعاله :لقد ا�ستثمرنا يف عدة م�شاريع
جمتمعية مبا يف ذلك بناء مدر�ستني
جديدتني يف البعيثة
والتدريب العملي لل�شباب من املجتمع
املحلي

م�ستوى التقييم
االجتماعي

2.0
2.1
2.5
3.0

هدف ٢٠١٥

معدل الأداء يف ٢٠١٥

هدف ٢٠١6

هدف ٢٠١7

وقد ح�صل ن�شاطنا االجتماعي على دفعة قوية يف عام
2015م بف�ضل ت�أ�سي�س جلنة معادن العليا للمبادرات
االجتماعية ،برئا�سة الرئي�س وكبري املُدراء التنفيذيني
وع�ضوية �ستة م�س�ؤولني تنفيذيني بارزين �آخرين .وتتمثل
مهمة اللجنة يف �ضمان �أن كل مبادرات معادن حيال
املجتمع ذات �آثار اجتماعية �إيجابية جد ًا ،مع احلفاظ
يف الوقت ذاته على مواكبة مبادئ معادن للم�س�ؤولية
االجتماعية ،وم�صالح العمل ،واالحتياجات املتطورة
لأ�صحاب امل�صالح.
وتعترب اللجنة العليا للمبادرات املجتمعية خطوة �أ�سا�سية
نحو �ضمان �أن معادن لديها منهج موحد تطبقه يف
املبادرات املجتمعية ،وبوجود اللجنة العليا للمبادرات
املجتمعية� ،سن�ستمر يف دعم وتعزيز العالقات االجتماعية
املمتازة ،ون�ؤكد على قناعتنا ب�أن املواطنني يف املجتمعات
املحلية ينبغي �أن ي�ستفيدوا من ن�شاطنا.
وين�ص ميثاق اللجنة العليا للمبادرات املجتمعية �صراحة
على �أن كل املبادرات ينبغي �أن تكون مدعومة بحالة
عمل تت�صل بالن�شاط الرئي�س ملعادن ،مع حتديد الآثار
االجتماعية وخماطر العمل ،وتُبنى برامج امل�س�ؤولية
االجتماعية لدينا على الهياكل والقدرات احلالية حيثما
�أمكن ،كما تتما�شى مع خطط و�أولويات التنمية الوطنية.
لقد ا�ستحدثنا نظام الإدارة املجتمعية يف عام 2013م
اعتماد ًا على منهج «خطط-افعل -راجع-نفذ» ،والذي
يق ّيم مدى احلاجة �إىل تبني املعايري املنا�سبة يف �إدارة
الأداء االجتماعي .وحددنا خم�سة م�ستويات من اجلدارة
لقيا�س مدى التقدم املحرز يف العناية باملجتمع وا�شراكه

(انظر ال�شكل �صفحة  ،)90منذ �أن كنا نراقب عن كثب
�أداءنا االجتماعي ح�سب هذه امل�ستويات.
ويف مواقع التعدين ،نعزز مبد�أ ال�شراكة مع املجتمعات
املحلية من خالل عقد لقاءات منتظمة تدعم الفهم
املتبادل ،وت�ساعدنا هذه اللقاءات يف �إجراء تقييم واقعي
الحتياجات املجتمعات املحلية والتي تُ�صبح بعد ذلك
نقطة البداية لرباجمنا .وقبل �إطالق امل�شروع اجلديد،
جنري تقييم ًا مف�ص ًال للأثر االجتماعي وهو منهج �سيتم
تطبيقه حتى بالن�سبة للمواقع التي يف و�ضع الت�شغيل قبل
تبنينا ل�سيا�سة تقييم الأثر االجتماعي.
ويف كل تقييم من تقييمات الأثر االجتماعي ،ن�ضع و�صف ًا
كام ًال للمجتمعات امل�ضيفة و�أن�شطتها االجتماعية،
ونت�شاور معها ب�ش�أن الق�ضايا الرئي�سية ،ونحدد الطاقات
الب�شرية واملوردين املحليني الذين من املمكن دجمهم يف
عملنا.
يف عام 2015م حققنا متو�سط نقاط بلغ  ،2.1متجاوز ًا
هدفنا البالغ م�ستوى  .2ونهدف �إىل حتقيق م�ستوى
 2.5نقطة يف عام 2016م ،وم�ستوى  3نقاط بحلول عام
2017م.
وقد طلبت اللجنة من ال�شركات الفرعية تطوير مبادرات
�أو�سع نطاق ًا على مدار الأعوام الثالثة-اخلم�سة القادمة.
ومبجرد و�ضع الت�صور مب�ساعدة املجتمعات امل�ضيفة,
�ستقوم معادن بطرح ,وت�صدر املبادرات ،مب�شاركة
�شركات �أخرى.
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كان ن�صيب ال�سعوديني من �إجمايل القوى العاملة بنظام الدوام الكامل البالغة يف
املواقع النائية  1799عام ً
ال يف  10مواقع نائية %61 ،من �إجمايل العاملني بنهاية عام
2015م ،منهم  %40من املجتمعات املحيطة باملناجم.
متكني املجتمع املحلي
يف عام 2015م ،حققنا تقدم ًا كبري ًا يف ال�سعي قدم ًا
بالتزامنا بتعزيز متكني املجتمعات املحلية التي تعمل
فيها معادن ،من خالل توفري التوظيف املبا�شر ،وت�سهيل
التوظيف غري املبا�شر للمواطنني يف املناطق املحيطة
بعملياتنا ،ومن خالل �إيجاد التناغم والتجان�س بني
�سيا�سات وممار�سات امل�شرتيات اخلا�صة بنا لتعظيم
الفائدة للمجتمعات املحلية.
وكما ت�شري التو�ضيحات املرفقة ،حققت معظم
م�شروعاتنا جناح ًا يف توظيف مزيد من املواطنني
املحليني يف املناجم الواقعة يف مناطقهم الأقل منو من
وطننا الغايل  .وت�ضم مواقعنا النائية ت�سعة مناجم-
منها خم�سة مناجم للذهب ،ومنجم للبوك�سايت ،ومنجم
للفو�سفات ،ومنجمان للمعادن ال�صناعية ,بالإ�ضافة �إىل
مدينة وعد ال�شمال ال�صناعية اجلديدة.
كان ن�صيب ال�سعوديني من �إجمايل القوى العاملة بنظام
الدوام الكامل البالغة يف املواقع النائية  1804عام ًال يف
 10مواقع نائية %61 ،من �إجمايل العاملني نحو 1066
�سعودي ًا %67 ،من املجتمعات املحيطة باملناجم.

عامال غري مبا�شر يعملون يف املواقع الع�شرة .وت�شمل هذه
القوى العاملة عما ًال يوظفهم املقاولون الرئي�سيون يف وعد
ال�شمال .ونظر ًا لأن الرتكيز من�صب حالي ًا على الهند�سة
والإن�شاءات ،ف�إن ن�سبة ال�سعودة بلغت  %12للوفاء باحلد
الأدنى املتفق عليه يف العقد ،وي�شكل ال�سعوديون من �أبناء
املجتمع املحلي  %67منهم.
لقد حققنا جناح ًا ملحوظ ًا يف ريادة ا�ستثمارات فعالة
يف تطوير املواهب املحلية ،ومن بني �إجمايل الإنفاق على
تدريب القوى العاملة يف املواقع الع�شرة ،مت ا�ستثمار ما
ن�سبته  %99يف تطوير املواهب املحلية ،يف حني بلغت ن�سبة
ا�ستثمار معظم املواقع  %100من الإنفاق على التدريب يف
تطوير املواهب املحلية.
تعزيز امل�شرتيات
تبذل معادن جهود ًا واعية لتعزيز املنتج املحلي يف املواد
واخلدمات التي نقدمها ،وجعلناتطوير املحتوى املحلي
جزء ًا ال يتجز�أ من عقودنا مع املوردين .وحيثما �أمكن،
نزيد من دعم وتطوير املوردين واملقاولني املحليني.

وتعترب مدينة وعد ال�شمال منوذج ًا ومثا ًال جيد ًا على
التزامنا بتعزيز املنفعة املحلية .ويف هذا ال�صدد ،اتخذت
�أما وعد ال�شمال ،حيث تُبنى هناك مدينة �صناعية
معادن خطوة �إيجابية يف بناء مركز خدمة مل�ساعدة
جديدة ،ف�إنها مع جممع الفو�سفات اجلديد التابع ملعادن -مقاولينا يف توظيف القوى الب�شرية املحلية .كما قمنا
الذي ُيعد مركزها -يحظيان بـ  20.964من بني  22.554بتقدمي �شركات �صغرية حملية ملقاولينا.

معادن ملتزمة بتمكني �شباب املجتمع
املحلي عرب تعليمهم وتدريبهم
ال�صفحة املقابلة :عملية اللحام لقطعة
على �شكل حرف T
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٪
من ميزانية التدريب �أنفقت
على تطوير مواهب املجتمع
املحلي
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التوظيف املبا�شر يف املواقع النائية
ال�شركة

يل القو ى العاملة
�إجما 

املوظفو ن ال�سعوديون

ني م ن
املوظفو ن ال�سعوديو ن م ن ن�سب ة املوظف 
املجتم ع املحل ي م ن
املجتم ع املحلي
يل ال�سعوديني
�إجما 

ني م ن
ن�سب ة املوظف 
املجتم ع املحل ي م ن
يل قو ة العمل
�إجما 

معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

804

415

288

69.40

35.82

معادن للأملنيوم

161

136

116

85.29

72.05

الفو�سفات واملعادن ال�صناعية

387

257

130

50.58

33.59

وعد ال�شمال

452

258

181

70.16

40.04

الإجمايل

1804

1066

715

67.07

39.63

93

متكني التميز

التقرير ال�سنوي ٢٠١5

املقاولون املحليون
ال�شركة

عد د املقاولني

ني
املقاولو ن ال�سعوديون ن�سب ة املقاول 
ال�سعوديني

ني م ن
ني م ن ن�سب ة املقاول 
املقاولو ن ال�سعوديو ن ن�سب ة املقاول 
املجتم ع املحل ي م ن
م ن املجتم ع املحلي املجتم ع املحل ي
ني
يل املقاول 
ني �إجما 
يل املقاول 
�إجما 
ال�سعوديني
ال�سعوديني

معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

488

363

74.30

23

6.33

4.71

معادن للأملنيوم

150

80

53.33

70

87.50

46.66

الفو�سفات و املعادن ال�صناعية

28

27

96.42

7

25.92

25

وعد ال�شمال

176

165

93.75

156

94.54

88.63

الإجمايل

842

635

75.41

256

40.31

30.40

�شاب من املجتمع املحلي يتدريب على
و�صل الأنابيب
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تقرير نائب الرئي�س للمالية

تقرير نائب الرئي�س للمالية
توا�صل �شركة معادن انطالقتها الناجحة يف التحول
من �شركة ت�أ�س�ست الرتياد �صناعات جديدة كبرية �إىل
جمموعة تتمحور ب�شكل �أ�شمل على عمليات الت�شغيل
و�أن�شطة الت�سويق.
يف عام 2015م ،واجهنا حتديات كبرية ،حيث �أ ّثر املناخ
االقت�صادي العاملي �سلب ًا على �أ�سعار العديد من املنتجات،
مبا يف ذلك تلك التي ننتجها .وقد ت�ضرر الأملنيوم ب�شكل
خا�ص جراء تراجع الأ�سعار بن�سبة  %9على مدار العام ،يف
حني انخف�ضت �أ�سعار الذهب �أي�ض ًا� ،إال �أن �أ�سعار الفو�سفات
بقيت ثابتة ب�شكل جيد ن�سبي ًا.
ونظر ًا لهذا الرتاجع يف الأ�سعار ،عانينا من انخفا�ض
حاد يف �صايف الدخل يف هذا العام .ففي حني كان ت�أثري
انخفا�ض �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية �أحد العوامل الرئي�سة
التي �أدت �إىل انخفا�ض �صايف الدخل ،فقد �ساهمت يف هذا
االنخفا�ض �أي�ض ًا الزيادات يف حجم الإهالك وم�صاريف
التمويل كمرحلة �أوىل لأعمال الأملنيوم التي �أكملت عامها لقد حققت ال�صادرات الكبرية ملعادن ح�ضور ًا عاملي ًا قوياً
الأول من العمليات التجارية.
لها .وبفتح �سوق الأ�سهم ال�سعودية للم�ستثمرين الأجانب
عام 2015م� ،شهدنا م�ستوى �أعلى من اهتمام ه�ؤالء
و�إزاء ذلك فقد عززنا تركيزنا على فاعلية الأداء الت�شغيلي امل�ستثمرين بال�شركة .ومع هذا االهتمام ،تعلم معادن
واحلد من التكاليف يف جميع �أعمالنا ،للت�أكد من انخفا�ض جيد ًا �أنها بحاجة �إىل بذل كل جهد ممكن للوفاء باملعايري
التكلفة يف معادن ب�شكل م�ستدام .وهذا النهج مُي َكن معادن الدولية.
من موا�صلة العمل ب�صورة مربحة يف البيئات ال�صعبة مثل
التي نعمل فيها الآن ،و�أن تكون جاهزة لتحقيق زيادة جيدة و�سنوا�صل كجزء من ذلك ،جهودنا لنكون �شركة رائدة من
يف �أرباحها لدى �أي انتعا�ش يف الأ�سعار.
حيث ال�شفافية ،و�ضمان ح�صول م�ستثمرينا على املعلومات
التي يتوقعون احل�صول عليها حول عملياتنا و�أدائنا وخطط
وقد �أعدنا يف عام 2015م عملية تقييم ا�سرتاتيجية ر�أ�س �أعمالنا؛ �إذ �سيتم التحول من �إطار �إعداد التقارير املالية
املال يف �سياق زيادة الرتكيز على العمليات .وبعد �أن اخلا�صة بنا من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
جنحنا يف تنفيذ برنامج توفري �سيولة كبرية جد ًا منذ عام (� )SOCPAإىل �إطار معايري التقارير املالية الدولية
2008م ،نتحرك الآن نحو ع�صر نحتاج فيه �إىل �أن ندير ( ،)IFRSوذلك بدء ًا من يناير 2017م .ومن �ش�أن
حمفظة قرو�ضنا الكبرية بف ّعالية .وكانت �أوىل خطوات هذه اخلطوة �أن تعزز مكانتنا ك�شركة عاملية .وقد زادت
هذه العمليات هي تلقي خطابات التزام من البنوك ب�إعادة ا�ستعداداتنا الداخلية لتحقيق ذلك يف مرحلة متقدمة.
متويل القرو�ض يف �شركة معادن للفو�سفات .و�سيحل هيكل
القرو�ض اجلديد والأكرث مرونة مكان متويل امل�شروع وعلى الرغم من �أن املعطيات الراهنة ت�شري �إىل �أن عام
الأ�صلي الذي بد�أ يف عام 2008م ،والذي �سيكون عن�صر ًا 2016م �سيكون �أي�ض ًا عام ًا مليئ ًا بالتحديات� ،إال �أن معادن
هام ًا يف �ضمان بقاء �أعمال الفو�سفات اخلا�صة بنا مرنة يف و�صلت �إىل مرحلة من القوة �ستمكنها من موا�صلة م�سرية
منوها الناجحة ب�إذن اهلل ،يف ظل ا�سرتاتيجيتها ال�سليمة،
ظل الظروف ال�صعبة لل�سوق.
وتركيزها ال�صحيح على التكاليف والكفاءة ،ومتتعها
بقاعدة ر�أ�سمال �سليمة .نحن على ثقة ب�أننا ما�ضون قدم ًا
نحو م�ستقبل �أك َرث �إ�شراق ًا.
كما �سنزيد من تركيزنا على عملية توفري ال�سيولة
واال�ستفادة منها عرب جمموعة �شركات معادن ل�ضمان
حت�سني مواردنا الداخلية ،الأمر الذي ميكن �أن ي�ساهم يف
تلبية احتياجاتنا اال�ستثمارية يف امل�ستقبل.
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قائمة الدخل املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015
«مباليني الرياالت»

�إي�ضاحات
تف�سريية

               الفرق
2014م
2015م
ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي %

1
2

10.956
()8.517
2.439

10.792
()7.677
3.115

164
()840
()676

2
11
()22

3

()532
()459
()144
1.304

()483
()445
()190
1.997

()49
()14
46
()693

10
3
()24
()35

4

()92
36
()450
56
854

()25
11
()304
102
1.781

()67
25
()146
()46
()927

268
227
48
()45
()52

خم�ص�ص الزكاة
�صافى الدخل  لل�سنة

()46
808

()44
1.737

()2
()929

5
()53

�صافى الدخل العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم
ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة

605
203
808

1.358
379
1.737

()753
()176
()929

()55
()46
()53

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

5
6

�إي�ضاحات
تف�سريية

«مباليني الرياالت»

               الفرق
2014م
2015م
ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي %

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من العمليات امل�ستمرة
1.38
0.52
7
والعائدة مل�ساهمي ال�شركة االم (ريال �سعودي)
987
1.168
7
عدد الأ�سهم املتداولة خالل العام (باملليون)
()24
%29
%22
ن�سبة هام�ش الربح الإجمايل
()35
()693
1997
1304
دخل العمليات
()37
%19
%12
		
هام�ش دخل العمليات
1
48
3.596
3.644
8
الدخل الت�شغيلي قبل اال�ستهالك و االطفاء
هام�ش الدخل الت�شغيلي قبل اال�ستهالك و االطفاء
%33
%33
ن�سبة �صايف الدخل
()56
%16
%7
يظهر اجلدول اعاله احلركة على ا�سا�س �سنوي .وفقط تلك املبالغ التي تكت�سب �أهمية من الناحية النقدية (�أي �أكرث من  )٪10يجري حتليلها ومناق�شتها
يف الإي�ضاحات التحليلية املقابلة يف القوائم املالية املراجعة.
 -1املبيعات
مكونات املبيعات
«مباليني الرياالت»

            2015م
ريال �سعودي

%

              2014م
ريال �سعودي %

الألومنيوم
فو�سفات ثنائي الأمونيوم
الأمونيا
الذهب
املعادن ال�صناعية
البنية التحتية
املجموع

4.763
4.543
762
705
183
10.956

44
41
7
6
2
100

4.498
4.098
1.303
715
176
2
10.792

42
38
12
7
1
0
100

           الفرق
ريال �سعودي %
265
445
()541
()10
7
()2
164

6
11
()42
()1
4
()100
2
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زاد �إجمايل �إيرادات املبيعات املوحدة يف عام 2015م مبقدار  164مليون ريال �سعودي نتيجة زيادة املبيعات جلميع املنتجات ماعدا الأمونيا مقارنة بعام
2014م على الرغم من انخفا�ض متو�سط �سعر البيع املتحقق جلميع املنتجات ما عدا فو�سفات ثنائي الأمنيوم .امل�ساهم الرئي�سي مبيعات الأمنيوم والتى
زادة مبقدار  265مليون ريال �سعودي ومنتج الفو�سفات ثنائي الأمنيوم مبقدار  445مليون ريال �سعودي مقابل انخفا�ض مبيعات الذهب والأمونيا مبقدار
 541ومقدار  10مليون ريال على التوايل.
تفا�صيل املبيعات الدولية واملحلية
       2015م
الكمية
القيمة
(مليون ريال) بالآالف

          2014م
القيمة
(مليون ريال)

الكمية
بالآالف

         الفرق
القيمة
(مليون ريال)

الكمية
بالآالف

611 4.250

4.373

516

()123

95

فو�سفات ثنائي الأمونيوم
(طن)
الأمونيا (طن)
الذهب (�أون�صه)
املعادن ال�صناعية (طن)

2.634 4.543

4.098

2.384

445

250

762
698
45

461
164
33

1.303
715
50

660
152
32

()541
()17
()5

()199
12
1

املبيعات املحلية
الألومنيوم (طن)
الدهب (�أون�صه)
املعادن ال�صناعية (طن)
خدمات البنية التحتية
املجموع

513
7
138
10.956

70
1
1.028
-

125
126
2
10.792

15
1.049
-

388
7
12
()2
164

55
1
()19
-

املنتج
املبيعات الدولية
الألومنيوم (طن)

الدولة
ا�سيا ،الربازيل ،جمل�س التعاون اخلليجي،
ال�شرق االو�سط و �شمال افريقيا
و امريكا ال�شمالية
�شبه القارة الهندية ،جنوب �شرق ا�سيا .امريكا
الالتينية� .أفريقيا� .أوقيانو�سيا
�شبه القارة الهندية� .شرق ا�سيا
�سوي�سرا و �سنغافورة
ا�سيا .اوروبا .افريقيا .اخلليج و ا�سيا
واملحيط الهادى
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

مبيعات �سماد فو�سفات ثنائي الأمونيوم
�أرتفعت مبيعات �سماد فو�سفات ثنائي الأمونيوم مبقدار  %11يف عام
2015م ب�سبب �أرتفاع الكميات املباعة مبقدار  %10وكذلك ارتفاع متو�سط
�سعر البيع املحقق مبقدار  1دوالر �أمريكي/طن مرتى .نتج عن هذه الزيادة
�أرتفاع املبيعات مبقدار  445مليون ريال �سعودي .متثل مبيعات �سماد
فو�سفات ثنائي الأمونيوم  %41من اجمايل املبيعات املوحدة لعام 2015م.

مبيعات الألومنيوم
�ساهمت مبيعات الألومنيوم بزيادة قدرها  265مليون ريال �سعودي نتيجة
زيادة عدد الوحدات املباعة مبقدار  %28حيث �أن مبيعات �شركة معان
للأمنيوم لعام  2015ل�سنة كاملة مقارنة مع فرتة �أربع �أ�شهر لعام ،2014
كما �أرتفعت مبيعات الأمنيوم من خالل املركز الرئي�س مبقدار  %8مقارنة
بعام  2014بينما �أنخف�ضت �أ�سعار الأملنيوم وعالوة البيع الفوري ب�شدة خالل
عام  2015وكان لذلك ت�أثري على الإيرادات والهام�ش .متو�سط �سعر الأملنيوم
(دوالر )/للطن قد انخف�ض بن�سبة  %9من  1,866دوالر اىل  1,698دوالر مبيعات الأمونيا
يف عام  .2015مبيعات الأملنيوم متثل  % 44من �إجمايل املبيعات املوحدة .انخف�ضت املبيعات الدولية للأمونيا ب  541مليون ريال �سعودي نتيجة لإرتفاع
الإ�ستهالك يف م�صنع فو�سفات الأمونيوم و�إغالقات م�صنع الأمونيا خالل العام.
مبيعات  الذهب ح�سب املنجم
بلغة
الآمار
مهد الذهب
ال�سوق
ال�صخيربات
جمموع اوقيات  الذهب املباعة

             2015م
�أوقية
53.929
45.632
34.053
22.319
9.004
164.937

%
33
28
21
13
5
100

              2014م
�أوقية
54.179
46.834
33.454
14.427
2.687
151.581

%
36
31
22
9
2
100

              الفرق
�أوقية
()250
()1.202
599
7.892
6.317
13.356

%
()3
2
55
235
9

ان متو�سط �سعر البيع املحقق للأوقية انخف�ض بن�سبة  %9من  1.258دوالر �أمريكي للأوقية يف عام 2014م اىل  1.140دوالر �أمريكي للأوقية يف العام
2015م.
مبيعات املعادن ال�صناعية
�إن زيادة الكميات املباعة ومتو�سط �سعر البيع املتحقق لعام  2015م �أدى اىل زيادة ايرادات املعادن ال�صناعية مبقدار 7مليون ريال.
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 -2تكلفة املبيعات
«مباليني الرياالت»
رواتب ومزايا املوظفني
عقود اخلدمات
�صيانة و�إ�صالحات
مواد م�ستهلكة
م�صاريف غري مبا�شرة
مواد خام م�ستهلكة
خم�ص�ص خ�سارة خمزون
�أ�ضافة (عك�س) قيد خمزون متقادم
م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة
ر�سوم امتياز
بيع منتجات م�صاحبة
جمموع تكاليف الت�شغيل النقدية
ا�ستهالك
�إطفاء
جمموع التكاليف الت�شغيلية
الزيادة يف املخزون
املجموع

تقرير نائب الرئي�س للمالية

          2015م
ريال �سعودي %
767
408
62
105
358
4.508
121
1
36
18
()8
6.376
2.171
41
8.588
()71
8.517

9
5
1
1
4
53
1
75
25
101
()1
100

            2014م
ريال �سعودي %
465
261
68
111
104
5.224
77
()1
2
35
()33
6.313
1.496
24
7.833
()156
7.677

6
3
1
1
1
68
1
82
19
102
()2
100

          الف ـ ــرق
ريال �سعودي %
302
147
()6
()6
254
()716
44
2
34
()17
25
63
675
17
755
85
840

65
56
()9
()5
244
()14
57
()200
1.700
()49
()76
1
45
71
10
()55
11

بلغت الزيادة يف تكلفة املبيعات  840مليون ريال �سعودي نتيجة زيادة كافة الكميات املباعة جلميع املنتجات ماعدا منتج الأمنيا .وكانت امل�ساهمات
الرئي�سية من تكلفة مبيعات الألومنيوم و تكلفة مبيعات فو�سفات ثنائي الأمونيوم والأمونيا.
تكلفة مبيعات الألومنيوم
بلغت الزيادة يف تكلفة مبيعات الألومنيوم 688مليون ريال �سعودي نتيجة زيادة الكميات املباعة مبقدار  %28مقارنة بعام  2014م نتيجة مبيعات �سنة
كاملة ت�شغيلية ل�شركة معادن للأمنيوم مقارنة بفرتة اربع �أ�شهر لعام 2014م و زيادة املبيعات من خالل املركز الرئي�سي.
تكلفة مبيعات فو�سفات ثنائي الأمونيوم
بلغت الزيادة يف تكلفة مبيعات فو�سفات ثنائي الأمونيوم  194مليون ريال �سعودي نتيجة لزيادة الكميات املباعة من �سماد فو�سفات ثنائي الأمونيوم
مبقدار  %10مقارنة بالعام 2014م.
تكلفة الوحدة النقدية
ان التكلفة النقدية لوحدة �سماد فو�سفات الأمونيوم انخف�ضت بن�سبه ٪٥ مقارنة بعام ٢٠١٤م ب�سبب زيادة الكفاءة وحت�سني التكلفة.
�أوقيات الذهب املنتجة ح�سب املنجم
بلغة
الآمار
مهد الذهب
ال�سوق
ال�صخيربات
جمموع االوقيات املنتجة من  الذهب

             2015م
�أوقية
53.929
44.029
34.417
22.239
9.004
163.618

%
33
27
21
13
6
100

             2014م
�أوقية
54.179
48.411
34.280
14.427
2.687
153.984

%
35
32
22
9
2
100

             الفرق
�أوقية
()250
()4.382
137
7.812
6.317
9.634

%
()9
0
54
235
6

ارتفعت التكلفة النقدية للأون�صة املباعة بن�سبة ٪٨ يف عام ٢٠١٥م مقارنة بعام ٢٠١٤م وذلك الرتفاع التكلفة يف منجم ال�سوق ،ال�صخيربات وبلغة.
تكلفة مبيعات املعادن ال�صناعية
انخف�ضت تكلفة مبيعات املعادن ال�صناعية ب�شكل عام بن�سبة  %2وذلك النخفا�ض كمية املبيعات من منتج املغنيزايت الكاوية املكل�سة يف عام  2015مقارنة بعام .2014
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 -3م�صاريف البيع والت�سويق والدعم اللوج�ستي
باعباء مالية مبقدار  96مليون ريال لفرتة اربع �أ�شهر لعام 2014م  ،وانخفا�ض
الأعباء املالية ل�شركة معادن للفو�سفات والأعباء املالية للمركز الرئي�سي مبقدار
يعود ال�سبب الرئي�سي للزيادة مبقدار  49مليون ريال �سعودي ( 7 )٪10مليون ريال �سعودي و  28مليون ريال �سعودي على التوايل.
اىل الزيادة يف ر�سوم ال�شحن والتكاليف غري املبا�شرة مبقدار  44مليون
ريال �سعودي مقارنة بالعام 2014م .ويعود ذلك �إىل الزيادة يف كميات  -6الإيرادات الأخرى� ،صايف
الألومنيوم املباعة ل�سنة ت�شغيلية ل�شركة معادن للأمنيوم مقارنة بفرتة اربع
�أ�شهر لعام 2014م
انخف�ضت الأيرادات الأخرى مبقدار  46مليون ريال �سعودي ( )%44مقارنة
بعام 2014م .وهذا ب�سبب ت�سوية مطالبات ت�أمني يف عام  2014م ل�شركة
 -٤احل�صة يف �صايف خ�سارة �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
معادن للأمنيوم و�شركة معادن للفو�سفات.
احل�صة يف �صايف خ�سارة �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة متثل ن�سبة  -7 ٪ ٥٠ربحية ال�سهم العادي
من �صايف اخل�سارة املحققة يف �شركة �سامابكو وهي �شركة تعود ملكيتها
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم العادي الأ�سا�سية وذلك بق�سمة �صايف الدخل
لكل من معادن و �صحراء للبرتوكيماويات.
العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية
امل�صدرة خالل ال�سنة .املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية لعام 2015
 -5الأعباء املالية
م بلغ � 1.168.478.261سهم ولعام 2014م بلغ � 986.920.191سهم
زادت الأعباء املالية مبقدار  140مليون ريال �سعودي ( )%48مقارنة بالعام نتيجة زيادة ر�أ�س مال ال�شركة كنتيجة لطرح �أ�سهم حقوق اولوية خالل �شهر
ال�سابق2014م .ويرجع ذلك �أ�سا�سا �إىل الأعباء املالية ل�شركة معادن للألومنيوم نوفمرب من عام  2014م.
مببلغ  276مليون ريال �سعودي ل�سنة ت�شغيلية ل�شركة معادن للأمنيوم مقارنة
 -8الدخل الت�شغيلي قبل م�صاريف اال�ستهالك والإطفاء  
«مباليني الرياالت»
الدخل الت�شغيلي لل�سنة
الإ�ستهالك
�إطفاء موجودات غري ملمو�سة
خم�ص�ص ر�سوم امتياز
م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة
�أخرى
الدخل الت�شغيلي قبل اال�ستهالك والإطفاء

100

                الفـ ــرق
2014م
2015م
ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي %
1 ،304
()35
()693
1.997
2.210
45
683
1.527
74
118
40
34
18
()49
()17
35
37
1.750
35
2
1
1
3،644
1
48
3.596
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قائمة املركز املايل املوحدة لل�سنة كما يف  31دي�سمرب 2015م
ماليني الرياالت

�إي�ضاحات
تف�سريية

املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة  
املمتلكات والآت واملعدات
الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
موجودات اال�ستك�شاف والتقومي
م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
ا�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
امل�ستحق من �شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة
ا�ستثمار طويل الأجل
قر�ض طويل الأجل
دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا
�إجمايل املوجودات
املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري  املتداولة
املطلوبات غري املتداولة الأخرى
قرو�ض طويلة الأجل
�إجمايل املطلوبات
حقوق امللكية مل�ساهمي ال�شركة
حقوق الأقلية الغري م�سيطرة
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
 - 9موجودات متداولة

                الفـ ــرق
2014م
2015م
ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي %

9

10.418

16.416

()5.998

10
11

36.682
40.403
233
44
373
527
   50
626
22
89.378

38.376
27.083
175
49
410
619
720
50
626
17
84.541

()1.694
13.320
58
()5
()37
()92
()720
5
4.837

()4
49
33
()10
()9
()15
()100
29
6

13

8.574

6.267

2.307

37

14
15

2.141
43.268
53.983
27.298
8.097
35.395
89.378

1.419
43.338
51.024
26.693
6.824
33.517
84.541

722
()70
2.959
605
1.273
1.878
4.837

51
6
2
19
6
6
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 -10ممتلكات وم�صنع ومعدات

املوجودات املتداولة انخف�ضت مبقدار  5.998مليون ريال �سعودي يف عام مت خالل ال�سنة حتويل  322مليون ريال �سعودي من �أعمال ر�أ�سمالية حتت
التنفيذ اىل ممتلكات وم�صنع ومعدات بعد اكتمال امل�شاريع الر�أ�سمالية كالتايل:
 2015م .املوجودات املتداولة ت�شمل يف املقام الأول مما يلي:
•�ساهمت �شركة معادن للألومنيوم بزيادة قدرها  170مليون ريال
�سعودي تعود اىل ممتلكات وم�صنع ومعدات و �أجهزة ات�صال ومعدات
الور�ش.
•�ساهمت �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا بزيادة قدرها  10مليون
ريال �سعودي .وتتعلق هذه التكلفة بتكلفة م�شروع البنية التحتية املتكامل.
•�ساهمت �شركة معادن للدرفلة بزيادة قدرها  8مليون ريال �سعودي.
وتتعلق هذه التكلفة بتكلفة م�شروع البنية التحتية املتكامل.
•�ساهمت �شركة معادن للفو�سفات بزيادة قدرها  27مليون ريال �سعودي
املتعلقة �أ�سا�س ًا بامل�صانع الثابتة وقطع الغيار املر�سملة.
•�ساهمت �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س بزيادة  85مليون ريال
�سعودي تعود اىل م�صانع ومباين ومعدات ثقيلة.
•�ساهمت �شركة معادن للبنية التحتية واملركز الرئي�س بالزيادة املتبقية
البالغة  22مليون ريال �سعودي.

•بلغت النقدية و�شبه النقدية  4.308مليون ريال �سعودي يف عام 2015م
مقارنة بـ  11.974مليون ريال �سعودي يف عام 2014م (انخفا�ض
مبقدار  7.666مليون ريال �سعودي) .يعود ال�سبب الرئي�سي للأنخفا�ض
ت�سديد املركز الرئي�س لر�صيد ت�سهيالت القر�ض الدوار مببلغ 4.430
ريال �سعودي .ويعود �سبب الإنخفا�ض كذلك �إىل ا�ستخدام النقد املتاح
لل�صرف على امل�شاريع الر�أ�سمالية القائمة كم�شاريع �شركة معادن وعد
ال�شمال للفو�سفات.
•�إ�ستثمارات ق�صرية الأجل البالغ جمموعها  899مليون ريال �سعودي
يف عام 2015م مقارنة بـ  523مليون ريال �سعودي يف 2014م (زيادة
قدرها  376مليون ريال �سعودي) يعود معظمها لودائع ق�صرية الأجل
للمركز الرئي�سي.
•بلغت الذمم املدينة التجارية والأخرى  1.297مليون ريال �سعودي يف
عام 2015م مقارنة بـ  1.245مليون ريال �سعودي يف 2014م بزيادة
تبلغ  52مليون ريال �سعودي نتيجة الرتفاع مبيعات اللأمنيوم لعام
� -11أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
2015م.
•بلغ املخزون يف عام 2015م  2.942مليون ريال �سعودي مقارنة بـ
 2.441مليون ريال �سعودي للعام 2014م بزيادة  501مليون ريال متت خالل ال�سنة احلركات التالية:
نتيجة زيادة قطع الغيار واملواد الأ�ستهالكية ل�شركة معادن للفو�سفات
مطلوبة لأعمال ال�صيانة املجدولة ول�شركات الأملنيوم مطلوبة لدعم •حتويل  322مليون ريال �سعودي من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ اىل
ممتلكات وم�صنع ومعدات بعد اكتمال امل�شاريع الر�أ�سمالية.
عمليات الأنتاج.
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• 14.023مليون ريال �سعودي ا�ضافات خالل عام 2015م حيث متثل •الزكاة ور�سوم االمتياز -بلغت  51مليون ريال �سعودي و  16مليون ريال
الإ�ضافات الر�أ�سمالية مل�شروع الألومنيوم  1.857مليون ريال �سعودي �سعودي لعام 2015م باملقارنة مع  59مليون ريال �سعودي و 30مليون ريال
و  11.451مليون ريال �سعودي لقطاع الفو�سفات و 142مليون ريال �سعودي يف �سنة 2014م على التوايل( .انخفا�ض  22مليون ريال �سعودي)
�سعودي للمركز الرئي�سي و 567مليون ريال �سعودي لقطاع معادن للذهب
ومعادن الأ�سا�س و  6مليون ريال �سعودي ل�شركة معادن للبنية التحتية -14 .اخل�صوم املتدولة الأخرى
• مت حتويل  38مليون ريال �سعودي �إىل موجودات غري ملمو�سة .امل�ستخدم
من دفعات مقدمة اىل املقاولني خالل ال�سنة  373مليون ريال �سعودي .اخل�صوم املتداولة الأخرى زادت مبقدار  722مليون ريال �سعودي لعام
خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم املر�سمل مبلغ  26مليون ريال 2015 .م لزيادة مطلوبات م�شاريع واخرى ل�شركة معادن وعد ال�شمال
للفو�سفات والتى متثل مبالغ حمتجزة مل�شاريع مببلغ 1.130مليون ريال
 -12ا�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
�سعودي لعام 2015م مقارنا ب  242مليون ريال �سعودي لعام 2014م.
انخفا�ض مبقدار  92مليون ريال ( )%15نتيجة احل�صة يف �صايف خ�سارة  -15القرو�ض طويلة الأجل
�شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
اجمايل القرو�ض طويلة الأجل (اجلزء املتداول وغري املتداول) زادت
 -13اخل�صوم املتداولة
مبقدار  487مليون ريال �سعودي لعام 2015م نتيجة امل�سحوبات خالل
العام البالغة  6.491مليون ريال �سعودي خف�ضت ب�سداد  6.004مليون
زادة اخل�صوم املتداولة مبقدار  2.307مليون ريال لعام  2015م وتتكون ريال �سعودي من الت�سهيالت املعتمدة .تفا�صيل ال�سحب لل�شركات خالل
املطلوبات املتداولة من التي:
العام ح�سب البيان التايل:
•مطلوبات م�شاريع و�أخرى لعام  2015م بلغت  1.857مليون ريال مقارنة
ب  2.034مليون ريال �سعودي لعام 2014م (انخفا�ض مببلغ  177مليون
ريال �سعودي) .الأنخفا�ض يعود اىل انخفا�ض مطلوبات م�شاريع و�أخرى
ل�شركة معادن للأمنيوم و �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات.
•م�صاريف م�ستحقة – م�شاريع لعام  2015م بلغت  4.506مليون ريال
�سعودي مقارنتا ب  2.558مليون ريال �سعودي لعام  2014م( .زيادة
 1.948مليون ريال �سعودي ) .الزيادة تعود اىل زيادة امل�صاريف
امل�ستحقة ل�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات.
• اجلزء املتداول من قر�ض طويل الأجل لعام 2015م  2.131مليون
ريال �سعودي مقارنة مببلغ  1.574مليون ريال �سعودي لعام 2014م
(زيادة مببلغ  557مليون ريال �سعودي) وتعود الزيادة اىل �شركة معادن
للفو�سفات ( 41مليون ريال �سعودي) و�شركة معادن للأمنيوم مببلغ (425
مليون ريال �سعودي) و�شركة معادن لدرفلة مببلغ ( 91مليون ريال).
قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2015م
«ماليني الرياالت»
النقد وما يعادله كما يف بداية ال�سنة – غري مقيد
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقد وما يعادله لل�سنة
النقد وما يعادله كما يف نهاية ال�سنة – غري مقيد

خالد بن �سامل الروي�س
النائب الأعلى للرئي�س لل�ش�ؤون املالية وتقنية املعلومات،
املدير املايل
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•  4.310مليون ريال �سعودي �سحب من قبل معادن وعد ال�شمال للفو�سفات،
• 1.343مليون ريال �سعودي �سحب من قبل �شركة معادن للبوك�سايت
والألومينا،
• 603مليون ريال �سعودي �شركة معادن للدرفلة،
• 235مليون ريال من قبل �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.
فيما يلي بيان بعمليات ال�سداد خالل ال�سنة.
•4.430مليون ريال �سعودي �إعادة �سداد لت�سهالت القر�ض الدوار
للمركز الرئي�سي،
• 1.048مليون ريال �سعودي �إعادة �سداد لت�سهيالت �شركة معادن
للفو�سفات،
• 526مليون ريال �سعودي �إعادة �سداد لت�سهيالت �شركة معادن للأمنيوم.

            الفرق
2014م
2015م
ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي %
11.434
197
7.580
3.854
2.214
()20
()537
2.751
()11.237
()21
(2.984 )14.221
1.304
()93( )17.746
19.050
()7.719
()202( )15.299
7.580
()68
()7.719
11.434
3.715
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�شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن»)
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

القوائم املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015
املحتويات
• الإدارة وبيانات االت�صال
• بيان ب�ش�أن م�س�ؤولية جمل�س الإدارة
• تقرير املراجعة ال�صادر عن مراجعي احل�سابات امل�ستقلني
• قائمة املركز املايل املوحدة
• قائمة الدخل املوحدة
• قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
• قائمة التدفقات النقدية املوحدة
• �إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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الإدارة وبيانات االت�صال

رقم ال�سجل التجاري

1010164391

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

�سعادة املهند�س/عبداهلل بن �سيف ال�سيف
معايل الأ�ستاذ� /سليمان بن عبدالرحمن القويز
معايل الأ�ستاذ /حممد بن عبداهلل اخلرا�شي
�سعادة الدكتور /زياد بن عبدالرحمن ال�سديري
�سعادةاملهند�س� /سلطان بن جمال �شاويل

رئي�س جمل�س الإدارة

�سعادة املهند�س/خالد بن �صالح املديفر
�سعادة الأ�ستاذ /من�صور بن �صالح امليمان
�سعادة املهند�س /خالد بن حمد ال�سناين
�سعادة املهند�س /عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري
العنوان الر�سمي

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

العنوان الربيدي

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

البنك الذي تتعامل معه ال�شركة

البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)

مراجعي احل�سابات

�إرن�ست ويونغ
برج الفي�صلية  -الدور الثالث
طريق امللك فهد
�ص.ب2732 .
الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية
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بيان بشأن مسؤولية مجلس اإلدارة
مت �إعداد البيان التايل والذي يجب �أن يقر�أ جنب ًا اىل جنب مع م�س�ؤولية
مراجعي احل�سابات امل�ستقلني املذكورة يف تقرير املراجعة ال�صادر عن
مراجعي احل�سابات امل�ستقلني يف �صفحة رقم  5للتمييز بني م�س�ؤوليات
�إدارة ال�شركة وتلك اخلا�صة مبراجعي احل�سابات واملتعلقة بالقوائم
املالية املوحدة ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») («ال�شركة»)
و�شركاتها التابعة («املجموعة»).

•حتديد ما �إذا مت اتباع معايري املحا�سبة ال�سعودية ومت الإف�صاح عن �أي
خروج جوهري عن تلك املعايري يف القوائم املالية املوحدة.
•�إعداد وعر�ض القوائم املالية املوحدة وفقا ملبد�أ الإ�ستمرارية ما مل
يكن من غري املنا�سب الأفرتا�ض بان املجموعة �سوف تكمل ن�شاطها يف
امل�ستقبل املنظور.
�إن الإدارة م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن:

�إن �إدارة املجموعة م�س�ؤولة عن �إعداد القوائم املالية املوحدة التي تظهر
بعدل املركز املايل الأويل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ،2015ونتائج •ت�صميم وتطبيق واحلفاظ على نظام رقابة داخلي ف ّعال للمجموعة.
�أعمالها والتغريات يف حقوق امل�ساهمني والتدفقات النقدية للفرتة املنتهية •الإحتفاظ ب�سجالت حما�سبية نظامية تتوافق مع النظم املحلية واملعايري
بذلك التاريخ وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية املحا�سبية يف املناطق التي تعمل فيها املجموعة.
•اتخاذ خطوات عملية للمحافظة على �سالمة موجودات املجموعة.
للمحا�سبني القانونيني.
•اكت�شاف ومنع وقوع الغ�ش واملخالفات الأخرى.
عند �إعداد القوائم املالية املوحدة ،ف�إن الإدارة م�س�ؤولة عن:
مت �إعتماد وامل�صادقة على �إ�صدار القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب  2015واملبينة على ال�صفحات من � 6إىل  59من قبل جمل�س
•اختيار �سيا�سات حما�سبية مالئمة وتطبيقها ب�شكل منتظم.
•�إجراء الإجتهادات والتقديرات املعقولة واملبنية على �أ�سا�س مبد�أ الإدارة يف  10ربيع الثاين 1437هـ (املوافق  20يناير ،)2016
ومت توقيعها نيابة عن جمل�س الإدارة من قبل:
احليطة واحلذر.

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

 10ربيع الثاين 1437هـ
( 20يناير )2016
الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية
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تقرير مراجعي احل�سابات امل�ستقلني
�إىل ال�سادة  /م�ساهمي �شركة التعدين العربية ال�سعودية (“معادن”)
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
نطاق املراجعة
لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) ("ال�شركة") وال�شركات التابعة لها (ي�شار اليهم جمتمعني
بـ "املجموعة") كما يف  31دي�سمرب  2015والقوائم املوحدة للدخل والتغريات يف حقوق امللكية و التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ و
الإي�ضاحات من  1اىل  50و التي متثل جزء ًا ال يتجز�أ من القوائم املالية املوحدة� .إن هذه القوائم املالية املوحدة من م�سئولية �إدارة املجموعة ،وقد مت
�إعدادها وفق ًا لن�ص املادة  123من نظام ال�شركات ال�سعودي وقدمت لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها� .إن م�سئوليتنا هي �إبداء ر�أينا حول
هذه القوائم املالية املوحدة ا�ستناد ًا �إىل �أعمال املراجعة التي قمنا بها.
متت مراجعتنا وفق ًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية والتي تتطلب �أن نقوم بتخطيط وتنفيذ �أعمال املراجعة للح�صول على
قناعة معقولة ب�أن القوائم املالية خالية من �أخطاء جوهرية .ت�شتمل املراجعة على فح�ص الأدلة ،على �أ�سا�س العينة ،امل�ؤيدة للمبالغ واالف�صاحات التي
تت�ضمنها القوائم املالية .كما ت�شتمل على تقييم املبادئ املحا�سبية املتبعة والتقديرات الهامة املطبقة من قبل الإدارة والعر�ض العام للقوائم املالية.
باعتقادنا �أن مراجعتنا توفر درجة معقولة من القناعة متكننا من �إبداء ر�أينا حول القوائم املالية املوحدة.
الر�أي املطلق
يف ر�أينا� ،أن القوائم املالية املوحدة ككل:
)1تظهر بعدل ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ،2015ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية
يف ذلك التاريخ وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية
 )2تتفق مع نظام ال�شركات ال�سعودي والنظام الأ�سا�سي لل�شركة فيما يتعلق ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية املوحدة.
عن �إرن�ست ويونغ

الريا�ض 10 :ربيع الثاين  1437هـ
( 20يناير ) 2016

را�شد �سعود الر�شود
حما�سب قانوين
قيد �سجل املحا�سبني القانونيني رقم ()366

107

التقرير ال�سنوي ٢٠١5

القوائم املالية املوحدة

قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر 2015
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
املوجودات
املوجودات املتداولة
نقد وما يعادله
ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
ذمم مدينة جتارية و�أخرى
خمزون
دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا
امل�ستحق من �شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

�إي�ضاح
7
8
9
10
11
12

املوجودات غري املتداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
�إ�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
�إ�ستثمار طويل االجل
قر�ض طويل االجل
دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا
امل�ستحق من ال�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة

4.308.309.524
899.052.989
1.297.445.530
2.941.847.487
251.412.539
720.000.000
10.418.068.069

11.973.968.055
523.320.360
1.245.127.333
2.440.872.603
232.711.854
16.416.000.205

13
14
15
16
17
18
19
20
11
12

جمموع املوجودات
املطلوبات
املطلوبات املتداولة
مطلوبات م�شاريع و�أخرى
م�صاريف م�ستحقة
زكاة م�ستحقة
ر�سوم امتياز م�ستحقة
اجلزء املتداول من �إلتزامات مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل
اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

36.682.188.547
40.402.433.837
233.233.575
44.172.991
372.426.562
527.258.466
50.000.000
626.197.939
21.645.868
78.959.557.785
89.377.625.854

38.376.128.047
27.083.158.695
175.506.312
49.082.983
409.876.545
618.889.332
50.000.000
626.197.939
16.541.800
720.000.000
68.125.381.653
84.541.381.858

21
22
2-23
24
26
5-28

املطلوبات غري املتداولة
مطلوبات م�شاريع و�أخرى
مزايا املوظفني
�إلتزامات مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل
خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
قرو�ض طويلة الأجل
امل�ستحق اىل ال�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة

1.857.265.666
4.505.852.821
50.962.237
16.185.454
12.131.184
2.131.319.904
8.573.717.266

2.034.836.739
2.558.469.084
58.735.918
29.727.477
10.948.977
1.574.221.379
6.266.939.574

21
25
26
27
5-28
29

1.287.134.964
353.304.330
27.033.193
158.111.874
43.267.718.094
315.686.823
45.408.989.278
53.982.706.544

400.794.841
290.375.429
39.164.376
131.295.730
43.337.698.408
558.313.877
44.757.642.661
51.024.582.235

30

11.684.782.610

11.684.782.610

31
32

8.391.351.697
757.911.634
6.464.362.429
27.298.408.370
8.096.510.940
35.394.919.310
89.377.625.854

8.391.351.697
697.394.239
5.919.705.879
26.693.234.425
6.823.565.198
33.516.799.623
84.541.381.858

جمموع املطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطي نظامي
عالوة �إ�صدار
حتويل من �صايف الدخل
�أرباح مبقاة
حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق امللكية غري امل�سيطرة
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
تعهدات والتزامات حمتملة
108
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قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

�إي�ضاح

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2014

املبيعات
تكلفة املبيعات
الربح االجمايل

34
35

10.956.125.938
()8.517.081.736
2.439.044.202

10.791.882.887
()7.676.872.584
3.115.010.303

امل�صاريف الت�شغيلية
م�صاريف البيع والت�سويق والدعم
امل�صاريف العمومية والإدارية
م�صاريف الإ�ستك�شاف واخلدمات فنية
دخل العمليات

36
37
38

()531.872.951
()458.873.756
()143.756.853
1.304.540.642

()482.841.815
()445.141.238
()189.559.465
1.997.467.785

1-18
39
40
41

()91.630.866
35.583.877
()450.452.843
56.410.062
854.450.872

()24.963.928
10.563.669
()303.537.973
101.534.028
1.781.063.581

2-23

()46.374.297
808.076.575

()44.434.257
1.736.629.324

1-6
6-33

605.173.945
202.902.630
808.076.575

1.357.341.201
379.288.123
1.736.629.324

(امل�صاريف) الإيرادات الأخرى
احل�صة يف �صايف خ�سارة �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
الأعباء املالية
الإيرادات الأخرى� ،صايف
الدخل قبل خم�ص�ص الزكاة
خم�ص�ص الزكاة
�صايف الدخل لل�سنة
�صايف الدخل العائد اىل:
م�ساهمي ال�شركة الأم
ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة
ربحية ال�سهم العادي (بالريال ال�سعودي)
ربحية ال�سهم من العمليات مت�ضمنة حقوق امللكية غري امل�سيطرة
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من العمليات امل�ستمرة والعائدة مل�ساهي
ال�شركة الأم

42

1.12

2.02

0.52

1.38
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

حقوق امللكية العائدة
احتياطي نظامي
اي�ضاح
 1يناير 2014
متح�صالت من حقوق �أولوية م�صدرة
تكاليف معامالت حقوق �أولوية م�صدرة
�صايف دخل ال�سنة
�صايف الدخل املح َول للإحتياطي النظامي
دفعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة
الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة /ر�أ�س املــال امل�ساهم به خالل
ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
�صايف دخل ال�سنة
�صايف الدخل املح َول للإحتياطي النظامي
توزيعات �أرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
دفعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة*
الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة /ر�أ�س املــال امل�ساهم به خالل
ال�سنة
 31دي�سمرب 2015

32
6-33
6-33
32
6-33
6-33
6-33

ر�أ�س املــال

عالوة �إ�صدار

حتويل من �صايف
الدخل

9.250.000.000
2.434.782.610
11.684.782.610
11.684.782.610

5.250.000.000
3.165.217.434
()23.865.737
8.391.351.697
8.391.351.697

561.660.119
135.734.120
697.394.239
60.517.395
757.911.634

* يتم �إعتبار هذه الدفعات ،والتي تهدف اىل زيادة ر�أ�س املال مع مرور الوقت لل�شركات التابعة املعنية ،كجزء من �إجمايل حقوق ال�شركاء يف هذه ال�شركات التابعة طبق ًا لر�أي الهيئة ال�سعودية
املحا�سبني القانونني رقم ( )1/14وال�صادر بتاريخ  14مار�س � 2012سيتم حتويل هذه الدفعات املقدمة �إىل ر�أ�س املال حاملا يتم �إ�صدار �أ�سهم جديدة وتعديل �شهادة ال�سجل التجاري.
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حقوق امللكية غري امل�سيطرة

مل�ساهمي ال�شركة الأم

ر�أ�س املــال

دفعات لزيادة
ر�أ�س املال*

�صايف الدخل
العائد املجم ــوع الفرعي جمموع حقوق
غري
امللكية
حلقوق
امللكية
امل�سيطرة

�أربـاح مبقـاة

املجمـوع الفرعي

4.698.098.798
1.357.341.201
()135.734.120
5.919.705.879
605.173.945
()60.517.395
6.464.362.429

5.247.691.508 185.706.440 114.431.471 4.947.553.597 19.759.758.917
- 5.600.000.044
()23.865.737
379.288.123 379.288.123
- 1.357.341.201
344.584.817
- 344.584.817
852.000.750
- )302.927.720( 1.154.928.470
6.823.565.198 564.994.563 156.088.568 6.102.482.067 26.693.234.425
202.902.630 202.902.630
605.173.945
()330.000.000( )330.000.000
50.043.112
50.043.112
1.350.000.000
- )83.278.002( 1.433.278.002
8.096.510.940 437.897.193 122.853.678 7.535.760.069 27.298.408.370

25.007.450.425
5.600.000.044
()23.865.737
1.736.629.324
344.584.817
852.000.750
33.516.799.623
808.076.575
()330.000.000
50.043.112
1.350.000.000
35.394.919.310
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2015
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2014

854.450.872

1.781.063.581

10
13
13
15
16
17
1-18
24
1-25
2-25
2-27
35
39
40

625.666
2.209.631.051
36.045.096
20.306.493
36.589.184
74.118.583
91.630.866
17.934.852
79.567.555
23.582.534
1.394.847
121.212.929
()35.583.877
449.057.996

()1.046.546
1.526.786.955
816.277
21.306.251
1.759.937
34.307.746
24.963.928
35.068.957
92.706.633
21.992.430
568.400
76.849.341
()10.563.669
302.969.573

التغيريات يف ر�أ�س املال العامل:
ذمم مدينة جتارية واخرى
خمزون
دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا
مطلوبات م�شاريع و�أخرى  -جتارية
م�صاريف م�ستحقة  -جتارية
زكاة مدفوعة
ر�سوم امتياز مدفوعة
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
�سحوبات املوظفني من برنامج الإدخار
امل�ستخدم من خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
�أعباء مالية مدفوعة
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

9
10
11
21
22
2-23
24
1-25
2-25
1-27

()44.644.362
()622.813.479
()23.804.753
49.311.794
()104.756.055
()54.147.978
()31.476.875
()29.513.887
()10.707.301
()1.881.991
()891.904.935
2.214.224.825

()483.419.008
()767.041.120
()84.234.847
720.034.302
355.701.491
()39.993.409
()41.771.913
()31.701.678
()7.452.537
()5.529.621
()773.595.196
2.750.546.258

الأن�شطة اال�ستثمارية:
�أرباح م�ستلمة من ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
النق�ص يف النقد املقيد
ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
�إ�ضافات للممتلكات والآالت واملعدات
�إ�ضافات للأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
�إ�ضافات ملوجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
�إ�ضافات مل�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة
�إ�ضافات ملوجودات غري ملمو�سة
�إ�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
قر�ض طويل االجل ل�شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
مطلوبات م�شاريع واخرى – م�شاريع
م�صاريف م�ستحقة – م�شاريع
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية

7
8
13
14
15
16
17
2-18
20
21
22

27.910.042
()53.776.258
()375.732.629
()293.475.275
()13.137.751.416
()80.181.699
()31.679.192
()3.992.516
659.457.256
2.051.976.780
()11.237.244.907

11.739.129
()56.664.893
()523.320.360
()120.213.102
()11.175.793.364
()50.928.746
()17.461.251
()52.490.238
()202.482.646
()626.197.939
()335.683.987
()1.071.027.418
()14.220.524.815

الأن�شطة الت�شغيلية:
الدخل قبل خم�ص�ص الزكاة
تعديالت لبنود غري نقدية:
(عك�س) قيد خم�ص�ص خمزون مواد متقادمة
ا�ستهالك
ت�سوية� /شطب ممتلكات و�آالت ومعدات
انخفا�ض يف قيمة موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة
اطفاء موجودات غري ملمو�سة
احل�صة يف �صايف خ�سارة �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
خم�ص�ص ر�سوم امتياز
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
م�ساهمة املوظفني يف برنامج الإدخار
خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم مرتاكم
خ�سارة خمزون
عوائد ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
�أعباء مالية
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الأن�شطة التمويلية:
�إلتزامات مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل
متح�صالت من قرو�ض طويلة الأجل
�سداد قرو�ض طويلة الأجل
امل�ستحق اىل ال�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة
متح�صالت من حقوق �أولوية م�صدرة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال من حقوق امللكية غري امل�سيطرة� ،صايف
الزيادة يف ر�أ�س املــال من حقوق امللكية غري امل�سيطرة
توزيعات �أرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقد وما يعادله
النقد غري املقيد وما يعادله كما يف ال�سنة
النقد غري املقيد وما يعادله كما يف نهاية ال�سنة

�إي�ضاح
26
5-28
5-28
29
31 ،30
6-33
6-33
6-33
7
7

املعامالت غري النقدية:
10،13
قطع غيار را�سمالية حم َولة اىل ممتلكات و�آالت ومعدات من املخزون
14،13
حم َول اىل ممتلكات و�آالت ومعدات من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
خم�ص�ص �إغالق املناجم املر�سمل كجزء من املمتلكات والآالت واملعدات 2-27 ،1-13،27
14،13
ا�ستهالك مر�سمل كجزء من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
15 ،14
حم َول اىل �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ من موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
17 ،14
�إطفاء مر�سمل كجزء من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم املر�سمل كجزء من �أعمال
ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
2-27 ،14
1-40 ،14
تكلفة قرو�ض مر�سملة كجزء من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
13 ،17
حم َول �إىل موجودات غري ملمو�سة من ممتلكات و�آالت ومعدات
14 ،17
حم َول �إىل موجودات غري ملمو�سة من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
حم َول من مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال اىل ر�أ�س املال املتعلق بحقوق امللكية
غري امل�سيطرة
6-33

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2014

()10.948.976
6.491.339.790
()6.004.221.579
()242.627.054
50.043.112
1.350.000.000
()330.000.000
1.303.585.293

()9.881.977
13.367.210.397
()1.198.190.354
118.780.789
5.576.134.307
344.584.817
852.000.750
19.050.638.729

()7.719.434.789
11.434.381.057
3.714.946.268

7.580.660.172
3.853.720.885
11.434.381.057

321.532.962
1.053.288
63.439.623
2.147.943
5.729.831

133.385.591
21.514.836.134
34.478.197
27.508.167
1.362.790

26.250.000
443.009.951
885.255
37.520.660

18.288.131
483.398.891
16.819.855
102.052.990

83.278.002

302.927.720
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القوائم املالية املوحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١5
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 -1معلومات عامة

•الن�شاطات التي تتعلق بكل مراحل �صناعة الزيت وال�صناعات املرتبطة
بها �أو املكملة لها.
واحلجار
متار�س املجموعة �أن�شطة التعدين الرئي�سية يف مناجم مهد الذهب
ّ
وبلغة والأمار وال�صخيربات وال�سوق وحزم اجلالميد والزبرية والغزالة
والبعيثة .تقوم املجموعة حالي ًا بالتنقيب عن الذهب و�صخور الفو�سفات
والبوك�سايت بالإ�ضافة �إىل البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنزايت.

مت ت�أ�سي�س �شركة التعدين العربية ال�سعودية “معادن” (“ال�شركة”)
ك�شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 17/بتاريخ  14ذي
القعدة 1417هـ (املوافق  23مار�س  )1997وقرار جمل�س الوزراء رقم 179
بتاريخ  8ذي القعدة 1417هـ (املوافق  17مار�س  )1997وم�سجلة مبوجب
ال�سجل التجاري رقم  1010164391ال�صادر بتاريخ  10ذي القعدة 1421هـ
(املوافق  4فرباير  .)2001يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة امل�صرح به وامل�صدر وت�شرتك املجموعة يف م�شروع الألومنيوم التايل:
 11.684.782.610ريال �سعودي ،مق�سم �إىل � 1.168.478.261سهم
عادي ،بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد (�إي�ضاح  .)30بتاريخ  14فرباير  ،2012وافق جمل�س الإدارة على اخلطة التي و�ضعتها
�شركة معادن بالتعاون مع �شريكها يف امل�شروع امل�شرتك �شركة �ألكوا �إنك
�إن �أهداف ال�شركة و�شركاتها التابعة («املجموعة») هي امل�ساهمة يف (�إي�ضاح  )29لتو�سيع ت�شكيلة املنتجات يف جممع الألومنيوم والذي ال يزال
خمتلف امل�شاريع التي تتعلق بجميع مراحل �صناعة التعدين مبا يف ذلك يف مرحلة الإن�شاء حالي ًا يف ر�أ�س اخلري لت�شمل:
تنمية وتطوير وحت�سني �صناعة التعدين ومنتجاتها وم�ستح�ضراتها
وال�صناعات ذات العالقة بها ،وال ي�شمل ذلك ما يلي:
•�صفائح معاجلة حراري ًا وغري معاجلة حراري ًا و ت�ستخدم يف �صناعة
ال�سيارات
•البرتول والغاز الطبيعي واملواد امل�شتقة منها
•�صفائح املباين والإن�شاءات
•املنتجات الهيدروكربونية واملنتجات امل�صاحبة لها وم�شتقاتها
• �صفائح التغليف.

 -2هيكل املجموعة

لدى ال�شركة� ،شركات تابعة و�شركات حتت �سيطرة م�شرتكة واملذكورة �أدناه ،وجميعها من�ش�آت قائمة يف اململكة العربية ال�سعودية:

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

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

�شركات حتت �سيطرة م�شرتكة :
�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو)
�شركة معادن باريك للنحا�س

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

ن�سبة امللكية الفعلية كما يف
 31دي�سمرب  31دي�سمرب
2014
2015
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪74.9
٪74.9
٪74.9
٪74.9
٪74.9
٪74.9
٪70
٪70
٪60
٪60
٪50
٪50

٪50
٪50

�إن نهاية ال�سنة املالية لكافة ال�شركات التابعة وال�شركة حتت ال�سيطرة •�إ�ستخراج وتكرير وت�صدير وبيع مثل هذه املعادن يف �شكلها الأ�صلي �أو
امل�شرتكة تتوافق مع ال�سنة املالية لل�شركة الأم.
املك ّرر؛
•وان�شاء وت�شغيل و�صيانة جميع املناجم واملباين والطرق ال�سريعة وخطوط
� 1-2شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
الأنابيب ومعامل التكرير وحمطات املعاجلة و�أنظمة الإت�صاالت وحمطات
الطاقة وغريها من املرافق الالزمة �أو املالئمة لأغرا�ض عقد الإيجار.
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 9أغ�سط�س ،1989
وتتمثل ن�شاطاتها يف:
•ا�ستك�شاف والتعدين عن الذهب واملعادن املرتبطة واملوجودة �ضمن املناطق
امل�ست�أجرة وذلك عن طريق احلفر والتعدين والرت�شيح وال�صهر والتنقية؛
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� 2-2شركة معادن للبنية التحتية

القوائم املالية املوحدة

� 6-2شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 17أغ�سط�س  2008ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  22يناير  2011وتعود
وتتمثل ن�شاطاتها يف::
ملكيتها كما يلي:
•�إدارة م�شروع البنية التحتية لتطوير و�إن�شاء وت�شغيل البنية التحتية
•تقدمي اخلدمات ملنطقة ر�أ�س اخلري ومواقع التعدين والت�صنيع الأخرى • ٪74.9اىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
يف اململكة العربية ال�سعودية.
• ٪25.1اىل �شركة �أوا ال�سعودية املحدودة («�أوا») �شريك �أجنبي وهي
مملوكة بن�سبة  ٪60ل�شركة �ألكوا انك و� ٪40شركة �ألومينا املحدودة،
� 3-2شركة املعادن ال�صناعية
طرف لي�س ذي عالقة ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة
يف هذه القوائم املالية املوحدة.
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  31مار�س ،2009
وتتمثل ن�شاطاتها يف:
وتتمثل ن�شاطاتها يف:
•ا�ستغالل املعادن ال�صناعية واملعادن املرتبطة واملوجودة �ضمن املنطقة
امل�ست�أجرة وذلك عن طريق احلفر والتعدين والرت�شيح وال�صهر والتنقية •تعدين وتكرير البوك�سايت
•�إ�ستخراج وتكرير وت�صدير وبيع هذه املعادن بحالتها الأ�صلية �أو مك ّررة�• .إنتاج الألومينا
تقوم ال�شركة حالي ًا بت�شغيل منجم الكاولني والبوك�سايت منخف�ض الدرجة ال�شركة حالي ًا يف مرحلة الت�شغيل التجريبي.
الواقع يف املنطقة الو�سطى من الزبرية ومنجم املغنيزايت عايل الدرجة
الواقع يف املنطقة الغزالة ،وم�صنع معاجلة املغنيزايت يف املدينة املنورة � 7-2شركة معادن للفو�سفات
والتي بد�أت جزئي ًا عملياتها خالل عام  .2011امل�شروع املتبقي ال يزال يف
مرحلة التطوير.
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  1يناير  2008وتعود
ملكيتها كما يلي:
� 4-2شركة معادن للألومنيوم
• ٪70اىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 10أكتوبر  2010وتعود •  ٪30اىل ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية («�سابك») ويتم
املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية
ملكيتها كما يلي:
املوحدة.
• ٪74.9اىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
• ٪25.1اىل �شركة �ألكوا �سملتينج انفرجنز ال�سعودية ا�س.ال� .شريك وتتمثل ن�شاطاتها يف:
�أجنبي� ،شركة مملوكة بالكامل ل�شركة �ألكوا انكوربوريتد (�ألكوا �إنك)
ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية •ا�ستغالل احتياطيات الفو�سفات املوجودة يف موقع حزم اجلالميد
•ا�ستخدام الغاز الطبيعي املحلي وم�صادر الكربيت لإنتاج ثنائي فو�سفات
املوحدة.
الأمونيوم («د ا ب») يف مرافق املعاجلة يف ر�أ�س اخلري.
•انتاج الأمونيا كمواد خام خمزنة لتغذية �إنتاج الأ�سمدة ويتم ت�صدير �أي
وتتمثل ن�شاطاتها يف انتاج:
فائ�ض من الأمونيا �أو بيعها حمليا.
�سبائك الألومنيوم
� 8-2شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
و�أعمدة الألومنيوم
و�ألواح الألومنيوم
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  27يناير  2014وتعود
وم�سطحات الألومنيوم
ملكيتها كما يلي:
� 5-2شركة معادن للدرفلة
• ٪60اىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 10أكتوبر  2010وتعود • ٪25اىل �شركة موزاييك للفو�سفات بي يف� .شريك �أجنبي� ،شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف هولندا ومملوكة بالكامل ل�شركة موزاييك
ملكيتها كما يلي:
(«موزاييك «) ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه
القوائم املالية املوحدة .و
• ٪74.9اىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
• ٪25.1اىل �شركة �ألكوا للدرفلة انفرجنز ال�سعودية ا�س.ال� .شريك �أجنبي ٪15• ،اىل ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (“�سابك”) ويتم
�شركة مملوكة بالكامل ل�شركة �ألكوا انكوربوريتد («�ألكوا �إنك») ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة.
املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة.
ويتمثل ن�شاطها ب�شكل رئي�سي يف انتاج:
وتتمثل ن�شاطاتها يف �إنتاج:
•رقائق الألومنيوم للعلب
•و�أغطية العلب
�إن ال�شركة حالي ًا يف مرحلة تطوير م�شاريعها.

•�أحادي وثنائي فو�سفات الكال�سيوم
•�أحادي وثنائي فو�سفات الأمونيوم
•الأمونيا
•حم�ض الفو�سفوريك النقي.
115

التقرير ال�سنوي ٢٠١5

القوائم املالية املوحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
•حم�ض الكربيت
•منتجات ت�ستخدم يف ت�صنيع اجلري.

تظهر هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي وهو العملة الوظيفية
والعملة التي يتم بها عر�ض القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

قامت املجموعة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2015باجراء درا�سة
� 9-2شركة �سامابكو
االنخفا�ض يف قيمة الوحدات املولدية للنقدية ل�شركة معادن للألومنيوم
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 14أغ�سط�س  2011و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و �شركة
معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س واملغني�سيا و�شركة ال�صحراء ومعادن
وتعود ملكيتها كما يلي:
للبرتوكيماويات .ا�ستخدمت املجموعة طريقة التدفقات النقدية غري
املخ�صومة وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية
• ٪50اىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
ال�سعودية والتي اظهرت عدم وجود انخفا�ض يف قيمة املوجودات حيث انها
• ٪50اىل �شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات.
ً
كانت �أعلى من القيمة الدفرتية للوحدات املولدة للنقدية .اعتبارا من 1
�إن �شركة �سامابكو هي �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة ويتم املحا�سبة عنها يناير � 2017سوف تطبق املجموعة املعايري الدولية للتقارير املالية .IFRS
ك�إ�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة وفق ُا لطريقة حقوق امللكية يف والتي تتطلب من املجموعة ا�ستخدام طريقة التدفقات النقدية املخ�صومة
والتي تعترب اكرث حتوط ًا لتقييم الأنخفا�ض يف قيمة الوحدات املولدة
هذه القوائم املالية املوحدة.
للنقدية مقارن ًة بطريقة التدفقات النقدية غري املخ�صومة.
وتتمثل ن�شاطاتها يف �إنتاج:
•ال�صودا الكاوية املركزة
•الكلورين و
•ثاين كلوريد الإيثلني

 -4ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

فيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة.
مت تطبيق هذه ال�سيا�سات ب�صورة منتظمة على جميع ال�سنوات املعرو�ضة.

�إن �أهداف ال�شركة هي �إنتاج وتوريد ال�صودا الكاوية املركزة �إىل معمل � 1-4أ�س�س توحيد القوائم املالية
تكرير الألومينا �شركة معادن للبوكا�سيت والألومينا وبيع الكمية املتبقية يف
ال�شركات التابعة
ال�سوق املحلي باجلملة وبالتجزئة.
ال�شركات التابعة هي تلك التي لدى املجموعة القدرة على التحكم يف
� 10-2شركة معادن باريك للنحا�س
�سيا�ساتها املالية والت�شغيلية للح�صول على منافع �إقت�صادية منها ،ومتتلك
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  2نوفمرب  2014وتعود عادة ح�صة فيها تزيد عن ن�صف حقوق الت�صويت .تتم مراعاة وجود
وت�أثري حقوق الت�صويت املتوقعة القابلة للتنفيذ �أو التحويل لتقييم ما �إذا
ملكيتها كما يلي:
كان للمجموعة �سيطرة على من�ش�أة ما .يتم توحيد ال�شركات التابعة �إعتبار ًا
من تاريخ �إنتقال ال�سيطرة على ال�شركة التابعة �إىل املجموعة .ويتم التوقف
• ٪50اىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») و
عن التوحيد عند زوال تلك ال�سيطرة.
• ٪50اىل �شركة باريك ال�شرق الأو�سط املحدودة («باريك»).
�إن �شركة معادن باريك للنحا�س هي �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة ويتم ُت�ستخدم طريقة ال�شراء املحا�سبية عند املحا�سبة عن عمليات �شراء ال�شركات
املحا�سبة عنها ك�إ�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة وفق ُا لطريقة التابعة .تقا�س تكلفة ال�شراء بالقيمة العادلة للموجودات امل�شرتاة �أو املطلوبات
التي مت تكبدها �أو التعهد بها بتاريخ ال�شراء .التكاليف املتعلقة مبا�شرة
حقوق امللكية يف هذه القوائم املالية املوحدة.
بال�شراء ،عدا تلك املرتبطة ب�إ�صدار �سندات الدين �أو �أدوات حقوق امللكية التي
تتكبدها ال�شركة ب�ش�أن عمليات ال�شراء ،يتم قيدها كم�صاريف عند تكبدها
وتتمثل ن�شاطاتها يف �إنتاج:
وتدرج �ضمن امل�صاريف العمومية والإدارية .تقيد الزيادة يف العو�ض املحول
والقيمة العادلة حلقوق الأقلية عن القيمة العادلة ل�صايف املوجودات القابلة
•النحا�س
للتمييز امل�شرتاه ك�شهرة .يتم �إظهار ال�شهرة الناجتة عن �شراء ال�شركات
•الف�ضة
التابعة كموجودات غري ملمو�سة يف قائمة املركز املايل املوحدة .يتم �إختبار
•الزنك
ً
ال�شهرة �سنويا للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها ،وتقيد بالتكلفة بعد خ�صم
•النيكل
الإطفاء املرتاكم وخ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجدت.
•الذهب
•الر�صا�ص
يتم ا�ستبعاد الإ�ستثمارات واملعامالت والأر�صدة املتداخلة بني �شركات املجموعة
•الكربيت
والأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة عنها� .إن ال�سيا�سات املحا�سبية
•الكوبالت
لل�شركات التابعة تتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة للمجموعة.

� -3أ�س�س �إعداد القوائم املالية

ال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة

�أعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية وفق ًا
ملبد�أ اال�ستحقاق ،وطبق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة من قبل الهيئة تن�ش�أ ال�شركة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة عندما يكون للمجموعة ترتيبات
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
تعاقدية مع طرف واحد �أو �أكرث للقيام ب�أن�شطة عادة ما تتم ،ولكن لي�س
بال�ضرورة ،من خالل من�ش�آت تخ�ضع لل�سيطرة امل�شرتكة.
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تقوم املجموعة باملحا�سبة عن ح�صتها يف ال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة  6-4املخزون
ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية .يتم احت�ساب ح�صة املجموعة يف ال�شركات حتت
ال�سيطرة امل�شرتكة على �أ�سا�س القوائم املالية املعدة لهذه ال�شركات وذلك يف موعد املنتجات تامة ال�صنع
�أق�صاه ثالثة �أ�شهر من تاريخ قائمة املركز املايل املعدلة لتتما�شى مع ال�سيا�سات
املحا�سبية للمجموعة� ،إن وجدت .يتم حذف املكا�سب املتداخلة عن املعامالت بقدر يتم قيا�س املنتجات تامة ال�صنع على �أ�سا�س تكلفة وحدة الإنتاج �أو �صايف
ح�صة املجموعة يف ال�شركة امل�ستثمر فيها .ويتم كذلك �إ�ستبعاد اخل�سائر املتداخلة القيمة املمكن حتقيقها� ،أيهما �أقل .يتم حتديد تكلفة وحدة االنتاج بق�سمة
�إجمايل تكلفة الإنتاج على خمرجات الإنتاج القابلة للبيع.
ما مل ينتج عن املعاملة دلي ًال على وجود �إنخفا�ض يف الأ�صل املح َول.
تت�ضمن تكلفة الإنتاج ما يلي:
 2-4حتويل العمالت الأجنبية
•تكلفة العمالة واملواد وم�صاريف املقاولني والتي تتعلق مبا�شرة
با�ستخراج ومعاجلة اخلام.
يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إىل الريال ال�سعودي •ا�ستهالك ممتلكات التعدين و�إيجار املمتلكات والآالت واملعدات
ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء تلك املعامالت .كما يجري امل�ستخدمة يف ا�ستخراج ومعاجلة اخلام و�إطفاء �أي تكاليف لتنقية
حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ ال�شوائب امل�ؤجلة
قائمة املركز املايل املوحدة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ• .م�صروفات الإنتاج غري املبا�شرة.
يتم قيد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن عمليات ال�سداد وحتويل املعامالت •حتمل الإيرادات الناجتة من بيع املنتجات امل�صاحبة على تكاليف
بالعمالت الأجنبية �ضمن قائمة الدخل املوحدة.
الإنتاج.
 3-4النقد وما يعادله
يتم تقييم املنتجات امل�صاحبة على �أ�سا�س �صايف القيمة املمكن حتقيقها،
وذلك بالرجوع اىل ال�سعر الفوري لل�سلع بتاريخ �إعداد القوائم املالية
ي�شتمل النقد وما يعادله على النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك وودائع لأجل املوحدة.
ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ ال�شراء وقابلة للتحويل �إىل
مبالغ نقدية معروفة وتخ�ضع لتغريات �ضئيلة يف القيمة.
الأعمال حتت التنفيذ
يتم ا�ستبعاد النقد املقيد وما يعادله من النقد وما يعادله لغر�ض �إعداد قائمة حتدد تكلفة الأعمال حتت التنفيذ با�ستخدام طريقة تكلفة وحدة الإنتاج
التدفقات النقدية املوحدة .يتعلق النقد املقيد والنقد وما يعادله مبا يلي:
للفرتة على �أ�سا�س ن�سبة الإجناز يف املرحلة املعنية ،وت�شمل:
•النقد املرتاكم يف ح�ساب احتياطي خدمة الدين بالن�سبة للدفعات املقررة •تكلفة العمالة واملواد وم�صاريف املقاولني والتي تتعلق مبا�شرة با�ستخراج
من القرو�ض طويلة الأجل ولفرتة �ستة �أ�شهر قبل تاريخ الإ�ستحقاق وفق ًا ومعاجلة اخلام.
لإتفاقية الت�سهيالت الإئتمانية ،و
•ا�ستهالك ممتلكات التعدين و�إيجار املمتلكات والآالت واملعدات
•ح�سابات الإدخار للموظفني
امل�ستخدمة يف ا�ستخراج ومعاجلة اخلام و�إطفاء �أي تكاليف تنقية
املوجودات امل�ؤجلة.
 4-4الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل
•م�صروفات الإنتاج غري املبا�شرة.
ت�شمل الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل �إيداعات لدى البنوك و�إ�ستثمارات اخلام املرتاكم
�أخرى ق�صرية الأجل عالية ال�سيولة والتي ت�ستحق بعد �أكرث من ثالثة �أ�شهر
ولكن �أقل من �سنة من تاريخ اقتنائها.
اخلام املرتاكم هو اخلام الذي مت ا�ستخراجه ويكون جاهز ًا ملراحل �أخرى
من املعاجلة .ويف حالة عدم الت�أكد بدرجة كبرية من عدم قابلية هذا
 5-4املدينون التجاريون
اخلام للمعاجلة امل�ستقبلية يتم حتميل تكلفته على امل�صاريف عند تكبدها.
يف حالة �أن اخلام قابل ملراحل �أخرى من املعاجلة وميكن التوقع من ذلك
يتم قيد املدينني التجاريني بقيمة املبلغ الأ�صلي لفاتورة املبيعات ناق�ص ًا ب�شكل م�ؤكد ب�سبب جتاوزه درجة الرتكيز وكونه جمدي �إقت�صادي ًا ،يتم
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها�( ،إن وجد) .يجنب خم�ص�ص تقييمه ب�صايف تكلفة الإنتاج �أو �صايف القيمة املمكن حتقيقها� ،أيهما �أقل
للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند وجود دليل مو�ضوعي ي�شري اىل عدم ويتم تقييم كميات ودرجات اخلام املرتاكم والأعمال حتت التنفيذ ب�شكل
مقدرة املجموعة على حت�صيل جميع املبالغ امل�ستحقة خالل الفرتات �أ�سا�سي عن طريق درا�سة وحتليل املعادن.
الأ�صلية للذمم املدينة .يتم قيد هذه املخ�ص�صات يف قائمة الدخل املوحدة
وتظهر حتت بند «امل�صاريف العمومية والإدارية».
قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة واملواد اخلام
عندما تكون الذمم املدينة التجارية غري قابلة للتح�صيل ،يتم �شطبها من خم�ص�ص يتم تقييم قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة واملواد اخلام على �أ�سا�س املتو�سط
الديون امل�شكوك يف حت�صيلها .تقيد املبالغ امل�سرتدة الحق ًا من املبالغ التي �سبق املرجح ناق�ص ًا خم�ص�ص املواد املتقادمة وبطيئة احلركة.
�شطبها اىل ح�ساب «امل�صاريف العمومية والإدارية» يف قائمة الدخل املوحدة.
ميثل �صايف القيمة املمكن حتقيقها �سعر البيع املقدر خالل دورة الأعمال
العادية ناق�ص ًا تكاليف الإكمال وم�صاريف البيع.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
 7-4املوجودات واملطلوبات املالية

 10-4موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم

تت�ضمن املوجودات واملطلوبات املالية الظاهرة يف قائمة املركز املايل املوحدة �إن م�صاريف الإ�ستك�شاف هي امل�صاريف املتكبدة يف البحث الأويل عن
ب�شكل رئي�سي النقد وما يعادله واال�ستثمارات ق�صرية الأجل والذمم املدينة �إحتياطي املعادن املجدية �إقت�صادي ًا �أو يف عملية احل�صول على مزيد من
التجارية والأخرى ومطلوبات امل�شاريع و الأخرى وامل�صاريف امل�ستحقة والقرو�ض .املعلومات حول �إحتياطيات املعادن املوجودة .ت�شمل م�صاريف الإ�ستك�شاف
يف الأ�سا�س على امل�صاريف املتعلقة بالتايل:
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ،ويتم �إظهارها بال�صايف يف
القوائم املالية املوحدة عندما يكون لدى املجموعة حق نظامي ملزم لإجراء •اال�ستحواذ على حقوق الإ�ستك�شاف يف املناطق؛
املقا�صة وعندما يكون لديها النية لت�سوية املبالغ على �أ�سا�س ال�صايف �أو •الدرا�سات الطبوغرافية واجليولوجية واجليوكيميائية واجليوفيزيائية
ت�سوية املوجودات واملطلوبات يف �آن واحد.
•احلفر والإ�ستك�شاف
•حفر اخلنادق
 8-4املمتلكات والآالت واملعدات
•�إختبار عينات اخلام
•الأن�شطة املرتبطة بتقييم اجلدوى الفنية واجلدوى الأقت�صادية
تظهر املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة بعد خ�صم اال�ستهالك املرتاكم .ال ال�ستخراج املوارد التعدينية.
يتم �إ�ستهالك الأرا�ضي .يتم حتميل اال�ستهالك على قائمة الدخل املوحدة على �إن م�صاريف التقييم هي تلك التكاليف املتكبدة ملعرفة اجلدوى الفنية
�أ�سا�س طريقة الق�سط الثابت �أو على �أ�سا�س وحدة الإنتاج لبع�ض موجودات والإقت�صادية من �إحتياطيات املعادن املحدده من خالل �أن�شطة الإ�ستك�شاف
املناجم وم�صانع املعاجلة وذلك لتوزيع تكاليف املوجودات املعنية ناق�ص ًا �أو الإ�ستحواذ .ت�شتمل تلك امل�صاريف على تكاليف:
القيمة التقديرية املتبقية لها على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة التالية:
• حتديد حجم ودرجة �إحتياطيات املعادن من خالل احلفر للح�صول على
العينات الالزمة ،وعمليات حفر اخلنادق و�أخذ العينات من منطقة خام
عدد ال�سنوات
مت ت�صنيفها على �أنها �إما م�صادر معدنية �أو احتياطي م�ؤكد وحمتمل؛
•حتديد الأ�ساليب املثلى ال�ستخراج املعادن وطرق معاجلتها
• مباين
40 – 9
•الدرا�سات اخلا�صة بالإ�ستق�صاء ،والنقل ومتطلبات البنية التحتية
• معدات ثقيلة
40 – 5
املتعلقة بكل من االنتاج وال�شحن؛
• �أجهزة ات�صال ومعدات الور�ش
10 – 5
•تراخي�ص الأن�شطة املختلفة
• خمتربات ومعدات �سالمة
5
• التقييم االقت�صادي لتحديد ما �إذا كان تطوير املواد املعدنية جمدي ًا من الناحية
• �أعمال مدنية
50 - 4
الإقت�صادية ،وي�شمل ذلك النطاق ودرا�سات اجلدوى الأولية والنهائية.
• م�صانع ثابتة ومرافق تر�شيح اخلام
20 – 4
• معدات �أخرى
20 – 4
تقيد جميع تكاليف الإ�ستك�شاف والتقييم كم�صاريف حتى يتم الإ�ستنتاج
مكتبية
• معدات
10 – 4
ب�أنه من املرجح �أن تتحقق عنها منافع اقت�صادية م�ستقبلية من عدمها� ،أي
• �أثاث وتركيبات
10 – 4
(حمتملة) .تعتمد املعلومات امل�ستخدمة ملعرفة هذا الإ�ستنتاج على م�ستوى
• �أجهزة احلا�سب الآيل
5-4
الإ�ستك�شاف بالإ�ضافة اىل درجة الثقة يف اخلام املوجود .يتم ر�سملة
• �سيارات
4
على مدى عمراملنجم م�صاريف الإ�ستك�شاف والتقييم اذا ما تبني للإدارة ب�أنه �سيتم احل�صول
• موجودات املناجم
على منافع اقت�صادية م�ستقبلية حمتملة نتيجة لتلك امل�صاريف.
تحُ َّمل م�صاريف ال�صيانة والإ�صالحات الإعتيادية والتي ال تزيد جوهري ًا من العمر
الإنتاجي للأ�صل ،على قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها ،بينما تتم ر�سملة التجديدات يتم ر�سملة م�صاريف الإ�ستك�شاف والتقييم املتعلقة بتو�سعة الإحتياطيات
والتح�سينات الهامة� ،إن وجدت .ويتم الإ�ستغناء عن املوجودات التي مت ا�ستبدالها .املعدنية والتي يتم تعدينها او تطويرها  ،مبا يف ذلك م�صاريف تعريف وحتديد
املعادن املوجودة يف تلك الإحتياطيات املعدنية ،كتكاليف تطوير مناجم وذلك
حتدّد مكا�سب وخ�سائر الإ�ستبعاد وذلك مبقارنة املتح�صالت مع القيمة بعد �إكتمال الت�أكد من الدرا�سات االقت�صادية والتقييم معادلة لدرا�سة اجلدوى.
الدفرتية وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة.
كافة م�صاريف الإ�ستك�شاف والتقييم املتكبدة بعدما يتبني ب�أنه من املحتمل �أن
يتم ر�سملة تكاليف التمويل املتعلقة باملوجودات امل�ؤهلة كجزء من تكلفة تلك ينتج عنها منافع �إقت�صادية يتم ر�سملتها كموجودات ا�ستك�شاف وتقييم حلني
املوجودات امل�ؤهلة حتى بدء الإنتاج التجاري.
معرفة اجلدوى الفنية والإقت�صادية لإ�ستخراج املوارد املعدنية .وحال معرفة
اجلدوى الإقت�صادية� ،أي �سينتج عنها منافع �إقت�صادية �أم ال ،يتم �إختبار
 9-4الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
الأ�صل للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمته ويتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض.
وبنا ًء على اجلدوى الفنية النهائية وا�ستالم رخ�صة التعدين واجلدوى
تق ّيد املوجودات التي ما زالت يف مرحلة الإن�شاء على ح�ساب �أعمال ر�أ�سمالية الأقت�صادية ،ف�إنه اذا ما تبني ب�أن املنافع الإقت�صادية �ستتحقق ،وان الإدارة
عندئذ يعاد ت�صنيف موجودات الإ�ستك�شاف
حتت التنفيذ وحت ّول تكلفة الإن�شاء عند ا�ستكمال بناء الأ�صل �إىل الفئة تعتزم تطوير وتنفيذ املنجم،
ٍ
املالئمة من املمتلكات والآالت واملعدات .تت�ضمن تكلفة املمتلكات والآالت والتقييم ك�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ.وت�صنف التدفقات النقدية املتعلقة
واملعدات تكلفة ال�شراء و�أية تكاليف مبا�شرة �ضرورية لإعداد الأ�صل ليكون مب�صاريف الإ�ستك�شاف والتقييم املر�سملة كن�شاطات �إ�ستثمارية يف قائمة
يف حالة الت�شغيل وجاهز للغر�ض الذي �أن�شئ من �أجله .تتم ر�سملة التكاليف التدفقات النقدية املوحدة .وفور الو�صول اىل مرحلة الإنتاج التجاري ،يعاد
املتعلقة بالت�شغيل التجريبي للم�صنع بعد خ�صم متح�صالت بيع �أي منتج ت�صنيف الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ كممتلكات و�آالت ومعدات.
خالل فرتة الت�شغيل التجريبي .الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ ال ت�ستهلك.
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يتم تقييم موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم للت�أكد من وجود انخفا�ض يف يتم ر�سملة تكاليف ما قبل الت�شغيل والنفقات امل�ؤجلة التي لها منافع اقت�صادية
قيمة الأ�صل عندما ت�شري الأحداث والظروف اىل �أن القيمة الدفرتية لأ�صل م�ستقبلية كموجودات غري ملمو�سة وتطف�أ عند اكتمالها على مدى �سبع �سنوات.
الإ�ستك�شاف والتقييم قد تتجاوز القيمة القابلة للإ�سرتداد .وعندما ت�شري
الظروف اىل زيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة للإ�سرتداد تقوم  13-4االنخفا�ض يف قيمة املوجودات
ال�شركة بقيا�س وعر�ض والإف�صاح عن خ�سارة الإنخفا�ض الناجتة عن ذلك.
تقوم املجموعة بتاريخ كل فرتة مالية بتقييم موجوداتها للت�أكد من وجود
ولغر�ض موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم فقط ،يتم �إعتبار واحد �أو �أكرث �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف
من احلقائق والظروف التالية لتحديد �إذا ما كان هناك �إنخفا�ض يف قيمة �إىل �أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة للإ�سرتداد .يتم �إثبات خ�سارة
موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم .ي�شتمل ذلك على ما يلي:
الإنخفا�ض يف القيمة ،والتي متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية للأ�صل
عن القيمة القابلة للإ�سرتداد وهي القيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع
• الفرتة التي يحق لل�شركة الإ�ستك�شاف �أثنائها يف منطقة حمددة قد انتهت �أو القيمة احلالية ،ايهما �أعلى .عند تقدير القيمة احلالية ،يتم خ�صم
خالل الفرتة �أو �أنها �ستنتهي يف امل�ستقبل القريب ولي�س من املتوقع جتديدها .التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية �إىل �صايف قيمتها احلالية
•ال�صرف على املزيد من الإ�ستك�شاف والتقييم للموارد املعدنية يف با�ستخدام معدل خ�صم ما قبل ال�ضرائب الذي يعك�س تقديرات ال�سوق
منطقة حمددة مل يتم و�ضع ميزانية ومل يتم التخطيط لها.
احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املالزمة للأ�صل والتي مل يتم
•عمليات ا�ستك�شاف وتقييم للموارد املعدنية يف املنطقة املحددة مل ب�ش�أنها تعديل تقديرات التدفقات النقدية امل�ستقبلية.
ت�ؤدي اىل �إكت�شاف �أي كميات ذات منافع �إقت�صادية من املعادن و�أن
يتم بتاريخ كل فرتة مالية مراجعة املوجودات والتي �سبق �أن حدث �إنخفا�ض يف
ال�شركة قررت �إيقاف الأن�شطة يف تلك املنطقة.
•وجود معلومات كافية ت�شري اىل انه بالرغم من امكانية تطوير تلك قيمتها بغر�ض احتمال عك�س ذلك الإنخفا�ض .وعندما يتم الت�أكد ب�أن الظروف
املنطقة ،فان القيمة الدفرتية ملوجودات الإ�ستك�شاف والتقييم لن يتم التي �أدت اىل وجود الإنخفا�ض قد �إنتفت ،يتم عك�س قيد خ�سارة الإنخفا�ض يف
القيمة (فيما عدا ال�شهرة) ويقيد عك�س قيد خ�سارة الإنخفا�ض فور ًا ك�إيرادات
ا�سرتداد بالكامل من خالل عملية التطوير �أو من خالل البيع.
يف قائمة الدخل املوحدة خالل ال�سنة التي يتم فيها عك�س القيد.
عند حتديد احتمالية وجود �إنخفا�ض يف قيمة �أ�صل من �أ�صول موجودات
الإ�ستك�شاف والتقييم ،ف�إن ال�شركة تقوم ب�إجراء �إختبار الإنخفا�ض يف  14-4مطلوبات امل�شاريع الأخرى وامل�صاريف امل�ستحقة
قيمة هذا الأ�صل وعك�س قيد الإنخفا�ض يف قيمة موجودات الإ�ستك�شاف
يتم �إثبات املطلوبات املتعلقة بتكاليف العقود للم�شاريع الر�أ�سمالية مبا يف
والتقييم كما هو حمدد يف الإي�ضاح .13-4
ذلك الذمم التجارية الدائنة كمبالغ �سيتم دفعها مقابل ب�ضائع وخدمات
م�ستلمة .ميثل املبلغ املثبت القيمة احلالية لاللتزامات امل�ستقبلية ما مل تكن
 11-4ن�سبة تنقية ال�شوائب وتكاليف تنقية ال�شوائب امل�ؤجلة.
م�ستحقة يف �أقل من �سنة واحدة.
تقوم املجموعة �أي�ض ًا بت�أجيل تكاليف �شوائب التعدين وتقدير ن�سبة متو�سط
ال�شوائب �إىل �إجمايل كميات اخلام املوجودة يف املناجم بنا ًء على ت�صميم يتم �إثبات الإلتزامات املتعلقة بالذمم الدائنة الأخرى كمبالغ �سيتم دفعها
منطقة التعدين النهائية .ويتم ا�ستخدام هذه الن�سبة كمعدل حل�ساب التكلفة مقابل ب�ضائع وخدمات م�ستلمة.
ال�سنوية ل�شوائب التعدين التي �ستقيد كم�صروف على النحو التايل:
 15-4الزكاة و�ضريبة الدخل و�ضريبة الإ�ستقطاع
متو�سط ن�سبة ال�شوائب �إىل اخلام امل�ستخرج * كمية اخلام امل�ستخرج
ً
تخ�ضع ال�شركة للزكاة وفقا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل («امل�صلحة»).
* متو�سط التكلفة من اجمايل طن اخلام امل�ستخرج
يحمل خم�ص�ص الزكاة املتعلق بال�شركة وال�شركات التابعة على قائمة الدخل
يف الفرتات التي تكون فيها التكلفة الفعلية لل�شوائب �أعلى من التكاليف املقيدة املوحدة .يتم ت�سجيل الفروقات مبوجب الربوط النهائية� ،إن وجدت ،عند
كم�صروف بنا ًء على هذه املعادلة  ،ف�إنه يتم ت�أجيل �إطفاء الفرق للفرتة حتديدها .يخ�ضع امل�ساهمون الأجانب يف ال�شركات التابعة ل�ضريبة الدخل والتي
امل�ستقبلية التي تكون فيها التكاليف الفعلية �أقل من التكاليف الواجب قيدها يتم �إدراجها �ضمن ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف قائمة الدخل املوحدة.
كم�صروف.
تقوم املجموعة با�ستقطاع �ضرائب على معامالت حمددة مع �أطراف غري مقيمة
 12-4املوجودات غري امللمو�سة
يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك وفق ًا لنظام �ضريبة الدخل ال�سعودي.
يتم قيا�س املوجودات غري امللمو�سة بالتكلفة ناق�صا الإطفاء املرتاكم  16-4ر�سوم االمتياز
وخ�سائر الإنخفا�ض املرتاكم يف القيمة ،ح�سب مقت�ضى احلال .يتم ر�سملة
املوجودات غري امللمو�سة امل�شرتاه كجزء من عملية جتميع الأعمال حيث تلك يتوجب على املجموعة� ،إعتبار ًا من العام  2005ف�صاعد ًا ،وفق ًا للمادة رقم
املوجودات قابلة للف�صل �أو تن�ش�أ عن حقوق تعاقدية �أو قانونية وميكن قيا�س  71من نظام اال�ستثمار التعديني ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم /47م بتاريخ
قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به عند الإثبات الأويل .يتم اختبار ال�شهرة � 20شعبان 1425هـ (املوافق  4اكتوبر  ،)2004دفع ر�سوم امتياز حلكومة
النا�شئة عن عمليات جتميع الأعمال وتلك املوجودات غري امللمو�سة التي اململكة العربية ال�سعودية بواقع  ٪25من �صايف الدخل ال�سنوي مبوجب
لها عمر لي�س حمدد �سنوي ًا للت�أكد من وجود انخفا�ض يف القيمة .يتم �إطفاء ترخي�ص التعدين �أو ما يعادل �ضريبة الدخل املقدّرة� ،أيهما �أقل.
املوجودات غري امللمو�سة على مدى �أعمارها الإنتاجية /النظامية املتوقعة
با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت .يتم مراجعة طرق الإطفاء والقيم ويتم خ�صم الزكاة امل�ستحقة من �إجمايل ر�سوم االمتياز ويتم �إظهار �صايف مبلغ
ر�سوم الإمتياز كجزء من تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة (�إي�ضاح .)35
املتبقية والأعمار الإنتاجية املتوقعة �سنوي ًا على الأقل.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

ت�شتمل التكاليف املقدرة ملخ�ص�ص الردم والإغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
 17-4املخ�ص�صات
على جميع الأعمال املتوقع حدوثها تدريجي ًا على مدى عمر املنجم وعند
�إغالق املنجم وذلك فيما يتعلق بالن�شاطات التعدينية بتاريخ �إعداد القوائم
يتم �إثبات املخ�ص�صات عندما يكون لدى املجموعة:
املالية الأولية الأولية املوحدة .يتم االعرتاف بالتكاليف الناجتة عن الظروف
غري املتوقعة كالتلوث الناجت من التخل�ص غري املخطط له كم�صروف والتزام
•التزام قانوين حايل �أو متوقع ناجت عن حدث �سابق
•�إحتمال ي�ستوجب �إ�ستخدام املوارد الإقت�صادية لت�سوية الإلتزام يف عند احتمال حدوثها و�إمكانية تقديرها ب�شكل يعتمد عليه ويعتمد توقيت
التكاليف الفعلية للردم والإغالق و�إعادة الت�أهيل على عدة عوامل:
امل�ستقبل
•�إمكانية تقدير املبلغ ب�شكل يعتمد عليه.
•العمر االفرتا�ضي للمنجم
•التطورات يف جمال التكنولوجيا
 18-4مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
•�شروط رخ�صة الت�شغيل
ت�ستحق مكاف�أة نهاية اخلدمة الدفع كمبلغ مقطوع لكافة املوظفني وفق ًا •البيئة التي يعمل بها املنجم
ل�شروط نظام العمل االن يف اململكة العربية ال�سعودية عند �إنتهاء خدماتهم •التغريات يف اال�ستدامة االقت�صادية
وفق ًا لعقود عملهم .يتم �إحت�ساب مبلغ الإلتزام على �أ�سا�س القيمة احلالية يتم ر�سملة هذه التكاليف املقدرة بالكامل كجزء من موجودات املناجم
للمزايا التي ي�ستحقها املوظف عند تركه للعمل كما يف تاريخ قائمة املركز �ضمن املمتلكات والآالت واملعدات ،وتطف�أ بطريقة الق�سط الثابت على مدى
املايل املوحدة .يتم دفع املبالغ امل�ستحقة عند انتهاء خدمات املوظفني على العمر املتوقع للمنجم.
�أ�سا�س رواتبهم وبدالتهم الأخرية وعدد �سنوات خدماتهم املرتاكمة وفق ًا ملا
�إن التعديالت على التكاليف املقدرة وتوقيت الردم والإغالق و�إعادة
تن�ص عليه الأنظمة ال�سعودية.
الت�أهيل امل�ستقبلية والتدفق النقدي املطلوب لها هو من الأمور االعتيادية
اخلا�ضعة للحكم وللتقديرات اجلوهرية .تتلخ�ص العوامل التي ت�ؤثر على
 19-4برنامج الإدخار للموظفني
هذه التغريات يف الآتي:
مت ت�صميم برنامج الإدخار وفق ًا للمادة رقم  145من نظام العمل واملادة
رقم  76من اللوائح الداخلية لل�شركة واملعتمدة بالقرار رقم  424بتاريخ •حتديث تقدير �إحتياطي اخلامات واملوارد والعمر الت�شغيلي
 6ربيع الثاين 1420هـ (املوافق  19يوليو  )1999ال�صادر من معايل •التطور يف التقنية
وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،وقد مت تطبيق برنامج االدخار لت�شجيع •متطلبات الأنظمة والقوانني وا�سرتاتيجيات ادارة البيئة
املوظفني ال�سعوديني يف املجموعة على التوفري وا�ستثمار مدخراتهم •التغريات يف �أ�س�س التقديرات وتكاليف الإعمال املقدرة مبا فيها ت�أثريات
يف برنامج الإدخار املخ�ص�ص للموظفني لت�أمني م�ستقبلهم اىل جانب الت�ضخم والتغريات يف اال�ستدامة االقت�صادية
حتفيزهم على موا�صلة العمل لدى املجموعة.
 21-4الإيجارات
تقت�صر امل�ساهمة يف برنامج الإدخار على املوظفني ال�سعوديني كما تعد
امل�ساهمة يف الربنامج اختيارية .ي�ساهم املوظف امل�شارك يف برنامج ت�صنف الإيجارات كعقد �إيجار ر�أ�سمايل اذا ترتب على عقد االيجار حتويل
الإدخار بدفع م�ساهمة �شهرية مبقدار � ٪1إىل  ٪15كحد �أق�صى من الراتب جوهري للمنافع واملخاطر امل�صاحبة للملكية �إىل امل�ست�أجر .ت�صنف جميع
الأ�سا�سي ال�شهري للموظف وبحد �أدنى مبلغ  300ريال �سعودي يف ال�شهر .الإيجارات الأخرى كعقود �إيجار ت�شغيلية.
يتم �إثبات املوجودات املقتناة مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل كموجودات
للمجموعة بالقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار �أو القيمة ال�سوقية
العادلة للأ�صل يف تاريخ ن�ش�أة الإيجار� ،أيهما �أقل .يح�سب الإ�ستهالك على
مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة للأ�صل.

ت�ساهم املجموعة بدفع ن�سبة ثابتة قدرها  ٪10لل�سنة الأوىل من م�ساهمة
املوظف ال�شهرية وتزداد هذه الن�سبة مبقدار  ٪10يف ال�سنة حتى ت�صل
ما ن�سبته  ٪100لل�سنة العا�شرة .يتم �إيداع م�ساهمة املوظف وم�ساهمة
املجموعة يف ح�ساب الإدخار املخ�ص�ص للموظف .يتم �إثبات م�ساهمة
املجموعة كم�صروف وحتمل �شهري ًا على قائمة الدخل املوحدة .م�ساهمة
�إن تكاليف التمويل ،والتي متثل الفرق بني �إجمايل التزامات عقود الإيجار
املجموعة ت�ستحق الدفع للموظف عند ا�ستقالته �أو انتهاء خدماته.
والقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار �أو القيمة ال�سوقية العادلة
للأ�صل عند ن�ش�أة الإيجار� ،أيهما �أقل ،يتم حتميلها على قائمة الدخل
 20-4خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
املوحدة على مدى فرتة الإيجار للو�صول اىل معدل عائد ثابت على الر�صيد
تن�ش�أ عن �أعمال التنقيب واال�ستخراج واملعاجلة التعدينية اخلا�صة باملجموعة املتبقي للإلتزام لكل فرتة حما�سبية.
التزامات تتعلق بردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم وي�شتمل ذلك على نزع وتفكيك
ومعاجلة والتخل�ص من النفايات املتبقية و�إعادة ت�سوية املوقع والأر�ض .تخ�ضع هذه يتم حتميل الإيجارات امل�ستحقة الدفع مبوجب عقود الإيجارات الت�شغيلية
الإعمال والتكاليف امل�صاحبة لها ملتطلبات الأنظمة والقوانني احلالية ذات العالقة .على قائمة الدخل املوحدة وذلك ب�إ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على
مدى فرتة عقود الإيجار الت�شغيلية.
يج َنب خم�ص�ص لتكاليف كل برنامج ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
عند بدء �أعمال التعدين .وعند زيادة الن�شاطات التعدينية على مدى العمر  22-4القرو�ض
الت�شغيلي ،يتم زيادة مبلغ املخ�ص�ص.
يتم �إثبات القرو�ض بقيمة املبالغ امل�ستلمة بعد ح�سم تكاليف املعامالت املتكبدة،
�إن وجدت .وبعد الإثبات الأويل لها ،تقيد القرو�ض طويلة الأجل بالتكلفة املطف�أة
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با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم ر�سملة تكاليف التمويل املتعلقة مبا�شرة للظروف .تقوم املجموعة ب�إجراء تقديرات وافرتا�ضات متعلقة بامل�ستقبل.
باقتناء �أو ان�شاء �أو �إنتاج املوجودات امل�ؤهلة وذلك كجزء من تكاليف هذه ونادر ًا ما تعادل نتائج التقديرات املحا�سبية النتائج الفعلية ذات ال�صلة.
املوجودات .يتم حتميل تكاليف القرو�ض الأخرى على قائمة الدخل املوحدة.
 1-5الأحكام الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية
� 23-4إثبات الإيرادات
فيما يلي �أهم البنود التي تتطلب من الإدارة ا�ستخدام التقديرات
يتم �إثبات الإيرادات عند �إ�ستيفاء كافة ال�شروط التالية:
واالفرتا�ضات والأحكام املحا�سبية الهامة:
•الأعمار االقت�صادية امل�ستفاد منها للممتلكات والآالت واملعدات
• حتويل جوهري للمنافع واملخاطر امل�صاحبة مللكية الب�ضاعة �إىل •الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات وعك�س قيد الإنخفا�ض يف القيمة
امل�شرتي.
•الزكاة و�ضرائب الدخل
•عدم �إحتفاظ ال�شركة بعالقة �إدارية م�ستمرة �إىل احلد املرتبط عادة
بوجود امللكية �أو الإبقاء على ال�سيطرة الفعالة على املنتجات املباعة
الأعمار االقت�صادية امل�ستفاد منها للممتلكات والآالت واملعدات
•�إمكانية قيا�س مبلغ الإيرادات ب�صورة موثوقة
يتم �إطفاء موجودات التعدين اخلا�صة باملجموعة وامل�صنفة كممتلكات
•احتمالية تدفق املنافع االقت�صادية املتعلقة بعملية البيع �إىل املجموعة و�آالت ومعدات بطريقة الق�سط الثابت على �أعمارها االنتاجية االفرتا�ضية
•التكاليف املتكبدة �أو التى متوقع تكبدها يف عملية البيع ميكن قيا�سها �أو العمر الإقت�صادي للمنجم� ،أيهما �أقل .وعند حتديد العمر االنتاجي
ب�شكل موثوق به
للمنجم ،ف�إن االفرتا�ضات ال�صحيحة التي متت يف وقت التقدير قد تتغري
يتم �إظهار الإيرادات بعد تنزيل اخل�صومات والتخفي�ضات و�أ�ستبعاد عند توفر معلومات جديدة.
عمليات البيع داخل املجموعة
تتمثل العوامل التي قد ت�ؤثر يف تقدير العمر االنتاجي للمنجم فيما يلي:
عادة ما تخ�ضع �إيرادات املبيعات �إىل تعديالت عند مراجعة املنتجات من
قبل العميل او مرحلة ما بعد ا�ستكمال املراجعة .ويف هذه احلاالت ،تقيد
�إيرادات املبيعات يف البداية على �أ�سا�س م�ؤقت با�ستخدام �سعر ال�سوق
احلايل وتعدل الإيرادات ب�سعر ال�سوق النهائي عند حتديده.
تقيد �إيرادات بيع املنتجات امل�صاحبة على تكلفة الإنتاج.
تتكون �إيرادات الإ�ستثمار من �إيرادات الودائع البنكية ،وتقيد وفق ًا ملبد�أ
الإ�ستحقاق.
 24-4م�صاريف البيع والت�سويق والدعم

•التغريات يف احتياطيات اخلام امل�ؤكدة واملحتملة
•درجة �إحتياطيات اخلام املعدنية والتي تختلف جوهري ًا من وقت لآخر
•الفروقات بني �أ�سعار ال�سلع احلقيقية و�أ�سعارها املتوقعة امل�ستخدمه يف
تقدير وت�صنيف احتياطيات اخلام
•عوامل ت�شغيلية غري متوقعة يف مواقع التعدين
•�أية تغريات يف امل�صاريف الر�أ�سمالية والت�شغيلية وم�صاريف التعدين
واملعاجلة واعادة ت�أهيل مواقع التعدين ومعدالت اخل�صم قد ت�ؤثر �سلب ًا
على اجلدوى االقت�صادية الحتياطيات اخلام.
• �إن �أ ّي ًا من هذه التغريات ميكن �أن ي�ؤثر على الإ�ستهالك املحتمل ملوجودات
املناجم وقيمها الدفرتية .تقوم الإدارة مبراجعة الأعمار الإنتاجية
للممتلكات والآالت واملعدات غري التعدينية ب�صورة دورية وتتم هذه
املراجعة على �أ�سا�س الو�ضع احلايل للموجودات والفرتات املقدرة التي
بناءا عليها �ست�ستمر هذه املوجودات يف �إدرار منافع اقت�صادية للمجموعة.

ت�شتمل م�صاريف البيع والت�سويق والدعم على جميع تكاليف بيع وت�سويق
منتجات املجموعة وت�شمل م�صاريف الإعالن والر�سوم الت�سويقية
والتكاليف غري املبا�شرة الأخرى ذات ال�صلة باملبيعات .يتم التوزيع بني الإنخفا�ض يف القيمة وعك�س قيد الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات
م�صاريف البيع والت�سويق والدعم وامل�صاريف العمومية والإدارية وتكلفة
تقوم املجموعة �أي�ض ًا مبراجعة القيم الدفرتية للموجودات امللمو�سة للت�أكد
املبيعات ،عند ال�ضرورة ،وفق �أ�س�س ثابتة.
من وجود �أي دليل على وقوع انخفا�ض يف قيمة املوجودات �أو ما �إذا كان
هناك م�ؤ�شرات على �أن خ�سارة الإنخفا�ض يف قيمة �أي من املوجودات الذي
 25-4امل�صاريف العمومية والإدارية
مت الإعرتاف بها �سابق ًا قد انتفى �أو قلت قيمته.
ت�شتمل امل�صاريف العمومية واالدارية على التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي
ال تعترب ب�شكل خا�ص جزء ًا من تكلفة املبيعات وفقا ملا تطلبه معايري املحا�سبة الزكاة و�ضرائب الدخل
املتعارف عليها .يتم التوزيع بني م�صاريف البيع والت�سويق والدعم وامل�صاريف
العمومية و الإدارية و تكلفة املبيعات ،عند ال�ضرورة ،وفق �أ�س�س ثابتة.
مت خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2015دفع مبلغ قدره 54,147,978
ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  39,993,409 :2014ريال �سعودي) اىل
 -5التقديرات والإفرتا�ضات والأحكام املحا�سبية الهامة
م�صلحة الزكاة والدخل عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2014ومل يتم
�إجراء الربط النهائي بعد .ويف حالة وجود �إختالف بني الربوط الزكوية
يتطلب �إعداد القوائم املالية املوحدة ،وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف النهائية عن املبالغ املدفوعة ،فان هذه الفروقات �ست�ؤثر على خم�ص�ص
عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ،من �إدارة املجموعة �إ�ستخدام الزكاة لل�سنة التي حتدد فيها هذه الفروقات.
تقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على املبالغ املعرو�ضة يف القوائم املالية املوحدة
والإي�ضاحات املرفقة بها.
 2-5امل�صادر الرئي�سية لعدم الت�أكد من التقديرات
يتم تقييم التقديرات والإفرتا�ضات ب�شكل م�ستمر وذلك بنا ًء على اخلربة وفيما يلي امل�صادر الرئي�سية لعدم الت�أكد من التقديرات والتي لها خطر
ال�سابقة وعوامل �أخرى تت�ضمن توقعات ب�أحداث م�ستقبلية والتي تعترب منا�سبة كبري ي�ؤدي �إىل تعديل جوهري على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
خالل ال�سنة املالية القادمة:

االلتزامات املحتملة

•تقديرات �إحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية
•�إغالق وردم املناجم وااللتزامات البيئية
•املخ�ص�صات
•االلتزامات املحتملة

يتم ت�سوية االلتزامات املحتملة ح�سب طبيعتها عند وقوع �أو عدم وقوع حدث
م�ستقبلي معني �أو �أكرث .يتطلب تقدير هذه االلتزامات املحتملة ممار�سة
�أحكام وعمل تقديرات لنتائج الأحداث امل�ستقبلية.

تقديرات �إحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية

 -6املعلومات القطاعية
التقارير القطاعية

هناك درجة من عدم اليقني فيما يتعلق بتقدير وت�صنيف �إحتياطيات املواد
اخلام واملوارد املعدنية ودرجة تركيز اخلام امل�ستخرجة �أو التي مت تخ�صي�صها  1-6قطاع الأعمال
لالنتاج امل�ستقبلي .يجب اعتبار الوحدات من �إحتياطيات املواد اخلام واملوارد
املعدنية ودرجة تركيز اخلام جم َرد تقديرات �إىل �أن يتم ا�ستخراجها فعلي ًا �إن قطاع الأعمال هو جمموعة من املوجودات �أوالعمليات �أو املن�ش�آت التي:
ومعاجلتها .تتفاوت كمية االحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية ب�سبب العديد
من العوامل والتي منها �أ�سعار املعادن و�أ�سعار �صرف العمالت.
•تعمل يف �أن�شطة تدر �إيرادات.
•تقوم الإدارة بتحليل نتائج عملياتها ب�صورة م�ستمرة من �أجل اتخاذ
مت حتديد تقديرات لإحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية للمجموعة على قرارات تتعلق بتوزيع امل�صادر وتقييم الأداء.
�أ�سا�س �أ�سعار ال�سلع على املدى الطويل املعتمدة من الإدارة وتقدير درجة •تتوفر ب�ش�أنها بيانات مالية ب�شكل منف�صل.
تركيز اخلام والتكاليف والتي من املمكن �أن تثبت عدم دقتها� .أي تغري
جوهري يف كميات االحتياطيات �أو درجة الرتكيز �أو ن�سبة تنقية ال�شوائب تت�ألف عمليات املجموعة من قطاعات الأعمال التالية:
قد ي�ؤثر على الإنتاجية الإقت�صادية للموجودات .كما �أنه ال ميكن �أن توجد
�ضمانات ب�أن ا�ستخال�ص الذهب �أو ا�ستخال�ص املعادن الأخرى يف معامل •قطاع الوحدة اال�سرتاتيجية الت�شغيلية للفو�سفات :وي�شتمل على
اختبار �صغرية احلجم �ستعطي نف�س النتيجة يف معامل اختبار ذات حجم العمليات املتعلقة بالتايل:
�أكرب حتت ظروف املوقع �أو �أثناء االنتاج.
�شركة معادن للفو�سفات  -تعدين الفو�سفات وا�ستخال�ص الفو�سفاتقد يتم تعديل التقديرات نتيجة التقلبات يف �أ�سعار ال�سلع ونتائج التنقيب املر َكز يف حزم اجلالميد وا�ستخدام املوارد الطبيعية من غاز طبيعي
واختبارات ا�ستخراج املعادن واالنتاج وتقييم خطط التعدين الالحقة وكربيت لت�صنيع �أ�سمدة «ثنائي فو�سفات الأمونيوم» و «�أحادي فو�سفات
لتاريخ �أي تقدير .قد تختلف الكمية ودرجة تركيز اخلام امل�ستخرج الأمونيوم» ومنتجات الأمونيا يف ر�أ�س اخلري.
واملعالج ومعدل ا�ستخال�ص املعادن عن ما مت توقعه .ميكن �أن يكون لأي
نق�ص جوهري يف تقديرات �إحتياطيات اخلام �أو املوارد املعدنية �أو قدرة �-شركة املعادن ال�صناعية – تعدين املعادن ال�صناعية يف منجم الكاولني
املجموعة على ا�ستخراج �إحتياطيات اخلام �أثر �سلبي جوهري على عمل والبوك�سايت منخف�ض الدرجة يف املنطقة الو�سطى من منطقة الزبرية،
ومنجم الغزالة للمغنزايت عايل الدرجة وم�صنع املعاجلة يف املدينة املنورة.
املجموعة وو�ضعها املايل ونتائج �أعمالها.
�إغالق وردم املناجم وااللتزامات البيئية

�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات – تطوير منجم لإ�ستغالل �إحتياطاتالفو�سفات يف موقعي اخلرباء و�أم وعال وال يزال امل�شروع يف مرحلة التطوير.

تخ�ضع �أن�شطة املجموعة للتعدين والإ�ستك�شاف لأنظمة ولوائح بيئية متعددة.
تقوم املجموعة بتقدير االلتزامات البيئية بنا ًء على فهم الإدارة للمتطلبات -ق�سم الفو�سفات واملعادن ال�صناعية يف الإدارة العامة  -مت حتميل
النظامية احلالية والتي تختلف باختالف املناطق التي جتري عملياتها التكلفة ذات العالقة ور�سوم الت�سويق وم�صاريف الإ�ستك�شاف يف الإدارة
فيها و�شروط الرتخي�ص والتقديرات الهند�سية .يتم تكوين خم�ص�ص العامة لل�شركة على هذا القطاع.
ملقابلة تكاليف �إغالق املوقع وت�سويته والتي تت�ضمن تفكيك املرفق و�إعادة
ت�أهيل الأر�ض حاملا ين�ش�أ االلتزام .قد تختلف التكاليف الفعلية املتكبدة �-شركة معادن للبنية التحتية  -م�س�ؤولة عن تطوير وبناء وتقدمي
يف فرتات م�ستقبلية ب�شكل جوهري عن املبالغ املخ�ص�صة .تعترب التغريات اخلدمات ملنطقة ر�أ�س اخلري وغريها من مواقع التعدين والت�صنيع
امل�ستقبلية يف الأنظمة واللوائح البيئية و�أعمار املناجم املقدرة من العوامل يف اململكة العربية ال�سعودية .لذلك ،فقد مت حتميل ح�صة ن�سبية من
�إيرادات وتكاليف وموجودات �شركة معادن للبنية التحتية على هذا
التي قد ت�ؤثر على القيمة الدفرتية لهذا املخ�ص�ص.
القطاع.
املخ�ص�صات
•قطاع الوحدة اال�سرتاتيجية الت�شغيلية للألومنيوم :وي�شتمل على
تقوم املجموعة �أي�ض ًا بتكوين خم�ص�ص لقطع غيار متقادمة وبطيئة احلركة .بلغ العمليات املتعلقة بالتايل:
خم�ص�ص البنود املتقادمة وبطيئة احلركة 15.984.849ريال �سعودي كما يف
 31دي�سمرب  31( 2015دي�سمرب  15.359.183 :2014ريال �سعودي) (�إي�ضاح �-شركة معادن للألومنيوم – تقوم ب�إدارة امل�صهر يف ر�أ�س اخلري وتقوم
 .)10هذه التقديرات ت�أخذ يف االعتبار التقلبات يف الأ�سعار �أو التكلفة املتعلقة حاليا مبعاجلة مادة الألومينا اخلام التي ت�شرتيها من الكوا بغر�ض
مبا�شرة بالأحداث الالحقة لتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة �إىل املدى الذي ت�صنيع الألومنيوم واملنتجات املتعلقة بها .بد�أت �شركة معادن للألومنيوم
ت�ؤكد فيه ب�أن ظروف هذه الأحداث ال تزال قائمة كما يف نهاية ال�سنة.
الإنتاج التجاري يف � 1سبتمرب .2014
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�شركة معادن للدرفلة  -وتتمثل ن�شاطاتها يف �إنتاج �ألواح الألومنيوم.ال�شركة حالي ًا يف مرحلة تطوير م�شاريعها.
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا – تعدين البوك�سايت يف منجمالبعيثة ونقله فيما بعد اىل امل�صفاة يف ر�أ�س اخلري .امل�صفاة حالي ًا يف
بداية مرحلة الت�شغيل التجريبي .وعند بدء امل�صفاة للإنتاج التجاري،
�ستقوم �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا من خالل منجم البعيثة
التابع لل�شركة بتزويد معادن للألومنيوم بالألومينا للمعاجلة.
�شركة �سامابكو  -هي �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة تقوم ب�إنتاجال�صودا الكاوية املركزة والكلوراين وثاين كلورايد الإيثلني وتوريد كل
تلك املنتجات للإ�ستخدام يف معمل تكرير الألومينا يف �شركة معادن
للبوك�سايت والألومينا ،ويتم بيع �أي فائ�ض للألومينا يف الأ�سواق الدولية
واملحلية .بد�أ الإنتاج التجاري ل�شركة �سامابكو يف  1يوليو .2014
م�شروع �صفائح ال�سيارات  -ي�شتمل على ال�صفائح املعاجلة وال�صفائحغري املعاجلة حراري ًا ،و�صفائح البناء والإن�شاء و�صفائح الورق املعدين
وهو يف مرحلة التطوير (�إي�ضاح .)1
ق�سم الألومنيوم يف الإدارة العامة  -مت حتميل التكلفة ذات العالقةو�إيرادات املبيعات اخلارجية على هذا القطاع.
�شركة معادن للبنية التحتية  -م�س�ؤولة عن تطوير وبناء وتقدمياخلدمات ملنطقة ر�أ�س اخلري وغريها من مواقع التعدين والت�صنيع يف
اململكة العربية ال�سعودية .لذلك ،فقد مت حتميل ح�صة ن�سبية من �إيرادات
وتكاليف وموجودات �شركة معادن للبنية التحتية على هذا القطاع.
قطاع الوحدة اال�سرتاتيجية الت�شغيلية للمعادن الثمينة ومعادن
الأ�سا�س :وي�شتمل على العمليات املتعلقة بالتايل:
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س – التي تقوم بت�شغيل �أربعة مناجمللذهب وهي مهد الذهب والأمار وبلغة وال�سوق (الذي بد�أ الإنتاج التجاري
يف  1يوليو  )2014وم�صنع معاجلة يف منجم ال�صخيربات واملوجودة يف
مناطق جغرافية خمتلفة باململكة العربية ال�سعودية .يت�ضمن هذا القطاع
�أي�ض ًا منجم ال�ضويحي والذي ال يزال يف مرحلة التطوير.
�شركة معادن باريك للنحا�س – �شركة تدار ب�صورة م�شرتكة تقومب�إنتاج النحا�س والف�ضة والزنك والنيكل والذهب والر�صا�ص والكربيت
والكوبالت يف املنطقة اجلنوبية ال�شرقية للمدينة املنورة .هذا امل�شروع ال
يزال يف مرحلة التطوير.
ق�سم املعادن الثمينة ومعادن الأ�سا�س يف الإدارة العامة  -مت حتميلالتكلفة ذات العالقة وم�صاريف الإ�ستك�شاف يف الإدارة العامة لل�شركة
على هذا القطاع.
الإدارة العامة  -م�س�ؤولة عن الإدارة الفعالة مبا يف ذلك متويل ال�شركاتالتابعة وال�شركات املدارة ب�صورة م�شرتكة التي تنفذ م�شاريع خمتلفة
تتعلق بكل مراحل التعدين ال�صناعية مبا يف ذلك تطوير وحت�سني �صناعة
املعادن واملنتجات املعدنية واملنتجات امل�صاحبة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
 1 -6قطاع الأعمال (تتمة)

�إي�ضاح
 31دي�سمرب 2015
املبيعات
�إجمايل الربح
عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
�صايف الدخل العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم.
ممتلكات و�آالت ومعدات
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
ا�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
جمموع املوجودات
�إلتزامات مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل
قرو�ض طويلة الأجل
 31دي�سمرب 2014
املبيعات
�إجمايل الربح
عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
�صايف الدخل العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم.

34
39
13
14
15
16
17
18
26
28.5
34
39

ممتلكات و�آالت ومعدات
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
ا�ستثمار يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة
جمموع املوجودات

13
14
15
16
17
18

�إلتزامات مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل
قرو�ض طويلة الأجل

26
28.5

 2 -6القطاع اجلغرايف
القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات �أو العمليات �أو املن�ش�آت التي تقوم ب�أن�شطة حتقق �إيرادات يف بيئة اقت�صادية حمددة تخ�ضع ملخاطر وعوائد
خمتلفة عن تلك التي تعمل يف بيئات اقت�صادية �أخرى .وتقوم املجموعة بعملياتها فقط يف اململكة العربية ال�سعودية ولذلك جميع املوجودات غري املتداولة
للمجموعة تقع يف اململكة العربية ال�سعودية.
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الألومنيوم

املعادن الثمينة
ومعادن الأ�سا�س

الإدارة العامة

املجموع

5.488.120.120
1.573.632.405
4.649.146
778.571.323

4.762.790.070
633.938.596
1.308.870
95.350.777

705.215.748
231.473.201
204.583
29.693.379

29.421.278
()298.441.534

10.956.125.938
2.439.044.202
35.583.877
605.173.945

16.018.926.848
18.158.641.217
30.299.653
11.321.503
108.102.300
39.961.604.497

20.096.644.324
19.985.250.415
237.527.524
324.775.820
43.841.700.223

394.163.343
2.221.964.021
202.933.922
32.851.488
10.993.133
202.482.646
4.068.524.729

172.454.032
36.578.184
15.803.605
1.505.796.405

36.682.188.547
40.402.433.837
233.233.575
44.172.991
372.426.562
527.258.466
89.377.625.854

20.096.862.780

39.164.377
25.066.983.321

235.191.897

-

39.164.377
45.399.037.998

5.577.754.186
1.853.439.493
4.979.169
955.338.692

4.498.996.234
958.687.317
1.036.663
680.022.342

715.132.467
302.883.493
905.004
85.662.145

3.642.833
()363.681.978

10.791.882.887
3.115.010.303
10.563.669
1.357.341.201

16.899.127.067
7.082.221.342
948.200
27.704.327
115.822.626
31.862.607.119

20.896.710.314
18.277.691.791
263.644.483
416.406.686
42.580.309.374

396.247.582
1.711.662.424
174.558.112
21.378.656
14.371.039
202.482.646
3.654.628.288

184.043.084
11.583.138
16.038.397
6.443.837.077

38.376.128.047
27.083.158.695
175.506.312
49.082.983
409.876.545
618.889.332
84.541.381.858

16.835.392.343

50.113.353
23.646.527.444

-

4.430.000.000

50.113.353
44.911.919.787

الفو�سفات
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
 -7النقد وما يعادله

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق تعادل� /أقل من ثالثة �أ�شهرمن تاريخ اقتنائها
غري مقيدة
مقيدة
املجموع الفرعي

3.397.121.398
544.554.663
3.941.676.061

10.561.438.968
502.412.645
11.063.851.613

نقد و�أر�صدة لدى البنوك
غري مقيدة
مقيدة
املجموع الفرعي
املجموع

317.824.870
48.808.593
366.633.463
4.308.309.524

872.942.089
37.174.353
910.116.442
11.973.968.055

يرتبط النقد املقيد ومايعادله مبا يلي:
اجمايل النقد املجمع يف ح�ساب �إحتياطي خدمة الدين للدفعات املجدولة للقر�ض طويل الأجل
ولفرتة �ستة �أ�شهر قبل تاريخ الإ�ستحقاق وفق ًا لإتفاقية الت�سهيالت الإئتمانية (�إي�ضاح )6-28
ح�سابات برنامج �إدخار املوظفني (�إي�ضاحني  19-4و )2-25
املجموع الفرعي
جزء من الر�صيد املجمع للدفعات املجدولة للقرو�ض طويل الأجل لفرتة �ستة �أ�شهر قبل تاريخ
الإ�ستحقاق م�ستثمر يف ودائع ق�صرية الأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق تعادل �أو �أقل من ثالثة
�أ�شهرمن تاريخ اقتنائها(�إي�ضاح )6-28
جمموع النقد املقيد
جمموع النقد غري املقيد
 -8الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل

1.539
48.807.054
48.808.593

1.242.532
35.931.821
37.174.353

544.554.663
593.363.256
3.714.946.268

502.412.645
539.586.998
11.434.381.057

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق �أكرث من ثالثة �أ�شهر و�أقل من عام من تاريخ �إقتنائها
يتحقق عن اال�ستثمارات ق�صرية الأجل عائد مايل على �أ�سا�س �أ�سعار العمولة ال�سائدة يف ال�سوق.

899.052.989

523.320.360

 -9الذمم املدينة التجارية والأخرى

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

الذمم املدينة التجارية
�أخرى
مبالغ م�ستحقة من �شركة �ألكوا �إنك (�إي�ضاح )2-43
مبالغ م�ستحقة من �شركة �سابك (�إي�ضاح )2-43
املجموع الفرعي
مبالغ م�ستحقة من �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو) (�إي�ضاح )2-43
مبالغ م�ستحقة من املعهد ال�سعودي التقني للتعدين (�إي�ضاح )2-43
مطالبات ت�أمني*
�ضريبة اال�ستقطاع امل�ستحقة
عوائد م�ستحقة من ا�ستثمارات
�أخرى
املجموع
* تتعلق مطالبات الت�أمني بالآتي:
�أحد خطوط �إنتاج الألومنيوم والذي توقف فية الإنتاج يف �أكتوبر  .2013وقد جرى الإغالق امل�ؤقت
بعد فرتة من عدم �إ�ستقرار خط الإنتاج .وقد اكتمل �إ�صالحه خالل الربع الثاين من عام .2014
مطالبة متعلقة بفرن الأمونيا وال�سري الناقل
املجموع
126

657.438.173
87.897.065
407.155.456
1.152.490.694
47.998.419
2.166.504
13.304.480
31.850.982
8.936.151
40.698.300
1.297.445.530
9.892.253
3.412.227
13.304.480

585.011.197
426.937.770
1.011.948.967
47.998.419
4.813.789
141.738.693
31.973.072
1.262.316
5.392.077
1.245.127.333
113.934.773
27.803.920
141.738.693
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 -10املخزون
ب�ضاعة تامة ال�صنع  -متاحة للبيع
خمزون حتت التنفيذ
خمزون خام مرتاكم
منتجات م�صاحبة
املجموع الفرعي
قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة
خم�ص�ص قطع غيار ومواد م�ستهلكة بطيئة احلركة
مواد خام
املجموع الفرعي
املجموع
يتعلق خمزون قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة بالآالت واملعدات ،وبالتايل يتوقع ا�ستخدامه خالل
فرتة ال تزيد عن �سنة واحدة تتكون احلركة يف خم�ص�ص املخزون املتقادم مما يلي:
 1يناير
�إ�ضافات(/عك�س) خم�ص�ص املخزون املتقادم (�إي�ضاح )35
 31دي�سمرب
 -11الدفعات وامل�صاريف املدفوعة مقدماً

 31دي�سمرب
2015
243.049.951
583.756.631
173.176.988
710.227
1.000.693.797

 31دي�سمرب
2014
236.049.195
497.089.525
187.614.794
9.127.012
929.880.526

1.312.816.035
()15.984.849
1.296.831.186
644.322.504
1.941.153.690
2.941.847.487

838.757.537
()15.359.183
823.398.354
687.593.723
1.510.992.077
2.440.872.603

2015
15.359.183
625.666
15.984.849

2014
16.405.729
()1.046.546
15.359.183

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

174.809.693
12.889.197
14.396.416
44.442.651
4.874.582
251.412.539

158.811.879
22.122.089
18.913.734
15.356.641
17.507.511
232.711.854

21.645.868
21.645.868
273.058.407

16.541.800
16.541.800
249.253.654

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

اجلزء املتداول:
مبالغ م�ستحقة من موزاييك (�إي�ضاح )2-43
مبالغ م�ستحقة من �سابك (�إي�ضاح )2-43
املجموع الفرعي (�إي�ضاح )2-43

450.000.000
270.000.000
720.000.000

-

اجلزء غري املتداول:
مبالغ م�ستحقة من موزاييك (�إي�ضاح )2-43
مبالغ م�ستحقة من �سابك (�إي�ضاح )2-43
املجموع الفرعي (�إي�ضاح )2-43
املجموع

720.000.000

450.000.000
270.000.000
720.000.000
720.000.000

اجلزء املتداول:
دفعات مقدمة للمقاولني
دفعات مقدمة للموظفني
�إيجارات مدفوعة مقدم ًا
ت�أمني مدفوع مقدم ًا
م�صاريف �أخرى مدفوعة مقدماً
املجموع الفرعي
اجلزء غري املتداول:
م�صاريف �أخرى مدفوعة مقدم ًا
املجموع الفرعي
 -12امل�ستحق من ال�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة
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(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

بتاريخ � 5أغ�سط�س  2013وقعت �شركة معادن اتفاقية مع �شركتي موزاييك و�سابك لتطوير ب�صورة م�شرتكة جم َمع متكامل لإنتاج الفو�سفات يعرف با�سم
م�شروع �أم وعال للفو�سفات (�إي�ضاح .)8-2
ومبوجب هذه االتفاقية ،تدفع �شركتي موزاييك و�سابك م�ستحقات تعاقدية ل�شركة معادن قدرها  1.44مليار ريال �سعودي على دفعتني ،مت قيد تلك
الدفعات �ضمن الإيرادات الأخرى .بالإ�ضافة اىل ذلك ،تدفع �شركتي موزاييك و�سابك اىل ال�شركة ح�صتيهما من التكلفة التاريخية التي تكبدتها ال�شركة
يف هذا امل�شروع .ا�ستلمت ال�شركة الدفعة الأوىل وقدرها  ٪50خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2013يف حني ميثل امل�ستحق من �شركاء يف امل�شاريع
امل�شرتكة الدفعة الثانية وقدرها  ٪50والتي ت�ستحق يف  30يونيو .2016
 -13املمتلكات والآالت واملعدات
�إي�ضاح
التكلفة
 1يناير 2014
اال�ضافات خالل ال�سنة
قطع غيار ر�أ�سمالية حم َولة من املخزون
حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
حم َول اىل موجودات غري ملمو�سة
خم�ص�ص �إغالق املناجم مر�سمل
ت�سويات  /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2014
اال�ضافات خالل ال�سنة
حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
حم َول اىل موجودات غري ملمو�سة
خم�ص�ص �إغالق املناجم مر�سمل
ت�سويات  /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2015

الأرا�ضي

موجودات املناجم ال�سيارات

املعدات الثقيلة

61.550.000
14
17
- 1-27
61.550.000
14
17
 1-27و - 3-27
61.550.000

61.018.120
397.660
34.478.197
95.893.977
1.053.288
()397.660
96.549.605

29.316.169
28.700.930
()2.692.117
55.324.982
7.997.306
()1.394.014
61.928.274

307.186.893
44.908.531
352.095.424
31.683.966
()17.142.615
366.636.775

اال�ستهالك املرتاكم
 1يناير 2014
املح ّمل خالل ال�سنة
ت�سويات  /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2014
املح ّمل خالل ال�سنة
ت�سويات  /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2015

-

44.508.741
8.064.018
52.572.759
5.931.366
()397.660
58.106.465

23.964.729
4.967.314
()2.692.117
26.239.926
11.564.978
()2.080.869
35.724.035

88.283.043
19.513.849
107.796.892
28.994.254
()15.243.040
121.548.106

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2014
 31دي�سمرب 2015

61.550.000
61.550.000

43.321.218
38.443.140

29.085.056
26.204.239

244.298.532
245.088.669

مت رهن املمتلكات والآالت واملعدات اخلا�صة ب�شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت
وااللومينا و�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية قبل �إ�ستبعادات التوحيد  35,706,647,560ريال �سعودي كما يف 31
دي�سمرب  31( 2015دي�سمرب  37,117,483,423 :2014ريال �سعودي) ك�ضمان للمقر�ضني مبوجب اتفاقية التمويل املوحدة ال�شروط (�إي�ضاح .)8–28
مت �شراء املمتلكات والآالت واملعدات اخلا�صة ب�شركة معادن للبوك�سايت وااللومينا والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية  44,947,425ريال �سعودي كما يف 31
دي�سمرب  31( 2015دي�سمرب  )52,544,181 :2014مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل ومت رهنها ك�ضمان للم�ؤجرين (�إي�ضاح .)26
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امل�صانع الثابتة
ومرافق تر�شيح
اخلام

القوائم املالية املوحدة

املبان ــي

الأعمال املدنية

املعدات الأخرى

املعدات املكتبية

الأثاث والرتكيبات املجموع

45.493.360 38.219.681
79.791.408 490.867.266 1.964.252.404 18.034.309.751
64.500
48.000
- 120.100.602
- 133.385.591
44.726.483 35.071.712 1.887.312.160 3.807.952.145 6.170.543.284 9.495.223.229
(- )16.819.855
32.492
()33.960
()927.591
(- )3.179.387
90.316.835 73.257.433 1.966.175.977 4.298.867.411 8.134.795.688 27.763.019.931
- 293.475.275
4.093.407 10.318.774
83.993.801
13.672.395
53.166.536 116.606.777
()885.255
()674.017( )1.076.432( )36.893.640( )9.615.767( )8.277.332( )91.543.971
93.736.225 82.499.775 2.013.276.138 4.302.924.039 8.179.684.892 28.080.672.757

21.112.005.052
120.213.102
133.385.591
21.514.836.134
()16.819.855
34.478.197
()6.800.563
42.891.297.658
293.475.275
321.532.962
()885.255
1.053.288
()167.015.448
43.339.458.480

268.577.366 212.258.637 2.235.380.136
56.687.766 217.069.099 1.124.241.018
()180.621( )2.326.141
325.265.132 429.147.115 3.357.295.013
130.629.354 248.718.014 1.561.622.189
()609.931( )94.349.659( )13.469.956
455.284.555 583.515.470 4.905.447.246

48.828.319
103.245.284
()790.898
151.282.705
256.487.532
()6.097.486
401.672.751

22.893.973
1.222.967
()873
24.116.067
13.053.538
2.263.001
39.432.606

22.163.831
19.283.807
6.364
41.454.002
16.069.449
()984.752
56.538.699

2.966.858.775
1.554.295.122
()5.984.286
4.515.169.611
2.273.070.674
()130.970.352
6.657.269.933

3.973.602.279
3.847.639.484

1.814.893.272
1.611.603.387

49.141.366
43.067.169

48.862.833
37.197.526

38.376.128.047
36.682.188.547

24.405.724.918
23.175.225.511

7.705.648.573
7.596.169.422

توزيع ق�سط اال�ستهالك لل�سنة اىل:
الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
تكلفة املبيعات
امل�صاريف العمومية والإدارية
م�صاريف الإ�ستك�شاف واخلدمات الفنية
املجموع

�إي�ضاح

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

14
35
37
38

63.439.623
2.171.612.693
34.748.428
3.269.930
2.273.070.674

27.508.167
1.496.498.745
29.012.333
1.275.877
1.554.295.122
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 -14الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
�إي�ضاح
التكلفة
 1يناير 2014
�إ�ضافات خالل الفرتة
حم َول �إىل املمتلكات والآالت واملعدات
حم َول اىل موجودات غري ملمو�سة
خم�ص�ص �إغالق املناجم املر�سمل
دفعات مقدمة للمقاولني� ،صايف
 31دي�سمرب 2014
�إ�ضافات خالل ال�سنة
حم َول �إىل املمتلكات والآالت واملعدات
حم َول من موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
حم َول اىل موجودات غري ملمو�سة
خم�ص�ص �إغالق املناجم املر�سمل
دفعات مقدمة للمقاولني� ،صايف
 31دي�سمرب 2015

13
17
27.2
13
15
17
27.1

الفو�سفات
1.306.087.885
5.388.270.448
()367.949.799
()9.939.659
661.433.362
6.977.902.237
11.435.440.779
()26.685.001
()14.429.805
()323.541.209
18.048.687.001

دفعات مقدمة للمقاولني مر�سملة كجزء من الإ�ضافات
للأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
 31دي�سمرب 2014
 31دي�سمرب 2015

844.079.373
520.538.164

ا�ستهالك مر�سمل كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية حتت
التنفيذ خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
 31دي�سمرب 2015

13
13

-

الإطفاء املر�سمل كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية حتت
التنفيذ خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
 31دي�سمرب 2015

17
17

تكلفة التمويل املر�سملة كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية
حتت التنفيذ خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
 31دي�سمرب 2015

1-40
1-40

76.800.979
211.518.555

املعادن ال�صناعية
86.094.284
2.932.848
89.027.132
16.188.982
()4.805.545
100.410.569
-

الأعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ تت�ضمن تكاليف متويل متعلقة مبوجودات م�ؤهلة ل�شركة معادن للفو�سفات و �شركة معادن للدرفلة� ،شركة معادن
للبوكا�سيت والألومينا � ،شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات و�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.
�صايف القيمة الدفرتية ل�شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوكا�سيت والألومينا و�شركة معادن وعد
ال�شمال للفو�سفات و�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س قبل �إ�ستبعادات التوحيد وقدرها  37,197,115,376ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015
( 31دي�سمرب  23,402,531,540 :2014ريال �سعودي) مت رهنها ك�ضمان للمقر�ضني (�إي�ضاح .)8-28
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الألومنيوم

املعادن الثمينة ومعادن
الأ�سا�س

البنية التحتية

الإدارة العامة

املجموع

33.677.485.270
4.252.048.095
()20.571.307.229
()75.710.528
18.288.131
()213.977.794
17.086.825.945
1.856.499.035
()187.734.216
()22.798.085
()21.218.078
18.711.574.601

1.051.446.195
979.219.801
()302.600.769
()16.402.803
1.711.662.424
567.185.003
()85.281.349
2.147.943
26.250.000
2.221.964.021

225.195.111
67.021.569
()213.764.716
()32.576.041
45.875.923
5.954.651
()9.306.019
()292.770
()13.600.845
28.630.940

647.387.731
604.631.049
()59.213.621
()20.940.125
1.171.865.034
142.084.133
()7.720.832
()15.061.630
1.291.166.705

36.993.696.476
11.294.123.810
()21.514.836.134
()102.052.990
18.288.131
393.939.402
27.083.158.695
14.023.352.583
()321.532.962
2.147.943
()37.520.660
26.250.000
()373.421.762
40.402.433.837

26.128.806
4.910.728

-

18.707.096
5.106.251

15.061.630
-

903.976.905
530.555.143

27.029.110
60.981.176

-

479.057
2.458.447

-

27.508.167
63.439.623

1.362.790
5.729.831

-

-

-

1.362.790
5.729.831

406.597.912
231.491.396

-

-

-

483.398.891
443.009.951
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 -15موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم

38

()21.306.251
21.254.693
29.351.453
-

املعادن
أ�سا�سالثمينة ومعادن املجموع
ال
145.883.817
105.615.678
50.928.746
48.635.941
()21.306.251
175.506.312
154.251.619
80.181.699
50.830.246
()2.147.943
()2.147.943

38

()20.306.493
30.299.653

()20.306.493
233.233.575

�إي�ضاح
 1يناير 2014
�إ�ضافات خالل ال�سنة
انخفا�ض يف قيمة املوجودات خالل الفرتة املتبقية من
ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
�إ�ضافات خالل الفرتة املتبقية من ال�سنة
حمول اىل اعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
انخفا�ض يف قيمة املوجودات خالل الفرتة املتبقية من
ال�سنة
 31دي�سمرب 2015

14

الإدارة العامة
40.268.139
2.292.805

202.933.922

 -16م�صاريف تنقية ال�شوائب امل�ؤجلة
�إي�ضاح

الفو�سفات

املعادن
أ�سا�سالثمينة ومعادن املجموع
ال

التكلفة
 1يناير 2014
تكاليف تنقية �شوائب متكبدة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
تكاليف تنقية �شوائب متكبدة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015

75.666.881
75.666.881
18.704.693
94.371.574

11.227.159
17.461.251
28.688.410
12.974.499
41.662.909

86.894.040
17.461.251
104.355.291
31.679.192
136.034.483

الإطفاء املرتاكم
 1يناير 2014
مقيدة كم�صاريف على تكلفة املبيعات خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
مقيدة كم�صاريف على تكلفة املبيعات خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015

47.110.864
851.690
47.962.554
35.087.517
83.050.071

6.401.507
908.247
7.309.754
1.501.667
8.811.421

53.512.371
1.759.937
55.272.308
36.589.184
91.861.492

27.704.327
11.321.503

21.378.656
32.851.488

49.082.983
44.172.991

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2014
 31دي�سمرب 2015
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فارغة ال�ستيعاب عر�ض
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 -17املوجودات غري امللمو�سة
الفو�سفات

الألومنيوم

اي�ضاح

23.929.635
16.819.855
9.939.659
50.689.149
885.255
14.429.805
66.004.209

38.825.791
75.710.528
114.536.319
22.798.085
137.334.404

الإطفاء املرتاكم
 1يناير 2014
املح َمل خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
املح َمل خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015

9.173.027
6.362.645
15.535.672
18.442.934
33.978.606

12.230.133
12.230.133
39.730.141
51.960.274

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2014
 31دي�سمرب 2015

35.153.477
32.025.603

102.306.186
85.374.130

التكلفة
 1يناير 2014
ا�ضافات خالل ال�سنة
حم َول من املمتلكات والآالت واملعدات
حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
 31دي�سمرب 2014
ا�ضافات خالل ال�سنة
حم َول من املمتلكات والآالت واملعدات
حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
 31دي�سمرب 2015

13
14
13
14

�صايف القيمة الدفرتية للموجودات غري امللمو�سة اخلا�صة ب�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت وااللومينا والبالغة
 85.374.130ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2015دي�سمرب  102.306.186 :2014ريال �سعودي) مت رهنها ك�ضمان للمقر�ضني مبوجب اتفاقية
التمويل موحدة ال�شروط (�إي�ضاح .)8–28
تتكون املوجودات غري امللمو�سة للبنية التحتية من موجودات البنية التحتية وخدمات الدعم يف ر�أ�س اخلري واملح َولة للهيئة امللكية للجبيل وينبع كما ورد يف
اتفاقية التنفيذ املوقعة بني �شركة معادن والهيئة امللكية للجبيل وينبع .تتكون تكلفة املوجودات غري امللمو�سة من تكلفة ال�شراء و�أي تكاليف مبا�شرة متعلقة
ب�إح�ضار هذه املوجودات حلالتها الت�شغيلية للغر�ض الذي �أن�ش�أت من �أجله .تقيد املوجودات غري امللمو�سة بالتكلفة التاريخية ناق�ص ًا الإطفاء املرتاكم.
يح�سب الإطفاء على مدى الفرتة املتبقية من مدة اتفاقية ا�ستخدام الأر�ض واخلدمة.
اي�ضاح
توزيع ق�سط اال�ستهالك لل�سنة اىل:
الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
تكلفة املبيعات
م�صاريف البيع والت�سويق والدعم
امل�صاريف العمومية والإدارية
املجموع
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14
35
36
37

 2015لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب

 2014لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب

5.729.831
40.771.932
29.119.343
4.227.308
79.848.414

1.362.790
23.951.854
9.706.448
649.444
35.670.536
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املعادن الثمينة
ومعادن الأ�سا�س

البنية التحتية

الإدارة العامة

املجموع

6.641.494
16.402.803
23.044.297
23.044.297

297.876.390
297.876.390
292.770
298.169.160

3.983.955
13.664.447
17.648.402
3.992.516
21.640.918

332.431.474
52.490.238
16.819.855
102.052.990
503.794.557
3.992.516
885.255
37.520.660
546.192.988

6.419.072
2.254.186
8.673.258
3.377.906
12.051.164

41.694.816
14.174.128
55.868.944
14.070.125
69.939.069

960.561
649.444
1.610.005
4.227.308
5.837.313

58.247.476
35.670.536
93.918.012
79.848.414
173.766.426

14.371.039
10.993.133

242.007.446
228.230.091

16.038.397
15.803.605

409.876.545
372.426.562
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 -18الإ�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

324.775.820
202.482.646
527.258.466

416.406.686
202.482.646
618.889.332

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

احل�ص�ص بالتكلفة (اي�ضاح )50
ح�صة ال�شركة يف �صايف اخل�سارة املرتاكمة
املجموع

450.000.000
()125.224.180
324.775.820

450.000.000
()33.593.314
416.406.686

احل�صة يف اخل�سارة املرتاكمة ل�شركة �سامابكو هي كما يلي:

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

 1يناير
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
 31دي�سمرب

()33.593.314
()91.630.866
()125.224.180

()8.629.386
()24.963.928
()33.593.314

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

202.482.646
202.482.646

5.000.000
197.482.646
202.482.646

�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو) (اي�ضاح )1-18
�شركة معادن باريك للنحا�س (اي�ضاح )2-18
املجموع
� 1-18شركة �شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو)
الإ�ستثمار بن�سبة  ٪50يف ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع هو كما يلي:

� 2-18شركة �شركة معادن باريك للنحا�س
الإ�ستثمار بن�سبة  ٪05يف ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع هو كما يلي:
احل�ص�ص بالتكلفة (اي�ضاح )50
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال
املجموع
 -19الإ�ستثمارات طويلة الأجل
�أوراق مالية ذات تواريخ ا�ستحقاق �أكرث من �سنة من تاريخ �إقتنائها
 -20القر�ض طويل الأجل
�شركة معادن باريك للنحا�س (�إي�ضاح )2-43

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
50.000.000

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
50.000.000

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
626.197.939

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
626.197.939

خالل عام � ،2014أبرمت ال�شركة اتفاقية قر�ض مع �شركة معادن باريك للنحا�س .الغر�ض من هذا القر�ض هو توفري التمويل الالزم ل�شركة معادن باريك
للنحا�س� .إن هذا القر�ض بدون عمولة وال يوجد تاريخ حمدد ل�سداده.
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 -21مطلوبات امل�شاريع والأخرى
اجلزء املتداول
م�شاريع
جتارية
حمتجزات
دفعات مقدمة من عمالء
�أخرى
املجموع الفرعي

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

828.002.449
649.763.200
126.592.142
232.969.329
19.938.546
1.857.265.666

1.054.885.316
676.286.768
134.696.029
143.597.425
25.371.201
2.034.836.739

اجلزء غري املتداول
حمتجزات و�أخرى
م�ساهمات غري قابلة لال�سرتداد*
املجموع الفرعي
املجموع

1.251.081.664
36.053.300
1.287.134.964
3.144.400.630

362.794.841
38.000.000
400.794.841
2.435.631.580

تتمثل ذمم امل�شاريع الدائنة ب�شكل رئي�سي املطلوبات يف تكاليف عقود م�ستحقة تتعلق ب�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة
معادن وعد ال�شمال للفو�سفات.
*متثل م�ساهمات من قبل �أحد مقاويل �شركة معادن للألومنيوم لدعم هدفها املتمثل يف �إن�شاء �صندوق للم�س�ؤولية االجتماعية لتنمية م�شروع �إجتماعي.
 -22امل�صاريف امل�ستحقة
م�شاريع
جتارية
موظفون
م�صاريف م�ستحقة – �ألكوا �إنك (�إي�ضاح )2-43
�أعباء مالية
املجموع

 31دي�سمرب
2015
3.542.581.483
635.900.094
246.454.809
67.026.655
13.889.780
4.505.852.821

 31دي�سمرب
2014
1.452.648.671
789.400.136
198.710.822
103.982.687
13.726.768
2.558.469.084

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

 -23الزكاة
 1-23عنا�صر الوعاء الزكوي
تتكون �أهم عنا�صر الوعاء الزكوي لكل �شركة طبق ًا لنظام الزكاة و�ضريبة
الدخل مما يلي:
•حقوق امل�ساهمني كما يف بداية ال�سنة،
•املخ�ص�صات كما يف بداية ال�سنة،
•القرو�ض طويلة الأجل،
•�صايف الدخل املعدّل،
•قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة،
•�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآالت واملعدات،
•�صايف القيمة الدفرتية للأعمال الر�أ�سمالية،

•�صايف القيمة الدفرتية ملوجودات الإ�ستك�شاف والتقييم،
•�صايف القيمة الدفرتية للموجودات غري امللمو�سة،
•القيمة الدفرتية للإ�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة ،و
•بنود �أخرى
حتت�سب الزكاة بن�سبة  ٪ 2.5على �أ�سا�س الوعاء الزكوي �أو �صايف الدخل
املعدّل� ،أيهما �أعلى.
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(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
 2-23الزكاة امل�ستحقة
 1يناير
خم�ص�ص الزكاة
لل�سنة احلالية
خم�ص�ص جم َنب (بالزيادة) يف ال�سنة ال�سابقة
املدفوع خالل ال�سنة �إىل م�صلحة الزكاة والدخل
 31دي�سمرب
 3-23يتكون خم�ص�ص الزكاة مما يلي:

�شركة التعدين العربية ال�سعودية
�شركة معادن للفو�سفات
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س (�إي�ضاح )2-24
�شركة املعادن ال�صناعية
�شركة معادن للبنية التحتية
املجموع (�إي�ضاح )2-23
 4-23الربوط النهائية

2015

2014

58.735.918
46.374.297
50.962.237
()4.587.940
()54.147.978
50.962.237

54.295.070
44.434.257
58.735.918
()14.301.661
()39.993.409
58.735.918

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

19.789.600
23.097.236
1.076.248
3.010.998
3.988.155
50.962.237

18.759.042
25.728.204
2.463.124
8.404.180
3.381.368
58.735.918

ح�صلت ال�شركة و�شركاتها التابعة على �شهادات زكاة م�ؤقتة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2009وحتى  31دي�سمرب  2014ومل تقم م�صلحة الزكاة
والدخل ب�إجراء الربوط الزكوية النهائية لهذه ال�سنوات.
 -24ر�سوم الإمتياز امل�ستحقة
 1يناير
خم�ص�ص ر�سوم امتياز (�إي�ضاح )35
لل�سنة احلالية (�إي�ضاح )1-24
خم�ص�ص جم َنب بالنق�ص يف ال�سنة ال�سابقة
املدفوع خالل ال�سنة اىل م�صلحة الزكاة والدخل
 31دي�سمرب

2015

2014

29.727.477
17.934.852
16.096.147
1.838.705
()31.476.875
16.185.454

36.430.433
35.068.957
29.638.171
5.430.786
()41.771.913
29.727.477

بنا ًء على نظام التعدين ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم /47م بتاريخ � 20شعبان 1425هـ (املوافق � 4أكتوبر  ،)2004يتعني على املجموعة دفع
ر�سوم امتياز حلكومة اململكة العربية ال�سعودية تعادل  ٪25من �صايف الدخل ال�سنوي مبوجب ترخي�ص التعدين ،كما هو حمدد �أو ما يعادل �ضريبة الدخل
التقديرية بناء ًا على �صايف الدخل ال�سنوي� ،أيهما �أقل و�سيتم خ�صم الزكاة امل�ستحقة من هذا املبلغ ونتيجة لذلك ف�إن:
�صايف الدخل لكل ترخي�ص تعديني خا�ص ملناجم �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س يخ�ضع لر�سوم االمتياز
يتم دفع تعريفة ثابتة وموحدة للطن كر�سوم �إمتياز من مناجم للبوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنزايت.
تظهر ر�سوم الإمتياز كجزء من تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة.
 1-24يتكون خم�ص�ص ر�سوم االمتياز مما يلي:
مناجم الذهب (�إي�ضاح )2-24
بوك�سايت منخف�ض الدرجة
الكاولني
املغنزايت
املجموع (�إي�ضاح )24
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لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

14.323.021
1.383.664
240.154
149.308
16.096.147

27.848.051
1.450.961
173.620
165.539
29.638.171
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 2-24يتم احت�ساب خم�ص�ص ر�سوم االمتياز امل�ستحقة الدفع من قبل مناجم الذهب
كما يلي:

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

�صايف الدخل من مناجم الذهب العاملة قبل ر�سوم االمتياز والزكاة لل�سنة
 ٪25من �صايف الدخل لل�سنة ،كما هو حمدد
�ضريبة الدخل املقدّرة على �أ�سا�س �صايف الدخل لل�سنة اخلا�ضع لل�ضريبة
املخ�ص�ص بنا ًء على طريقتي االحت�ساب �أعاله� ،أيهما �أقل
خم�ص�ص الزكاة (�إي�ضاح )3-23
�صايف خم�ص�ص ر�سوم االمتياز لل�سنة ()24-1

72.914.394
18.228.599
15.399.269
15.399.269
()1.076.248
14.323.021

146.976.824
36.744.206
30.311.175
30.311.175
()2.463.124
27.848.051

 -25مزايا املوظفني

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني (�إي�ضاح )1-25
برنامج ادخار املوظفني (�إي�ضاحي  7و )2-25
املجموع

304.497.276
48.807.054
353.304.330

254.443.608
35.931.821
290.375.429

 1-25مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

2015

2014

 1يناير
خم�ص�ص خالل ال�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
 31دي�سمرب

254.443.608
79.567.555
()29.513.887
304.497.276

193.438.653
92.706.633
()31.701.678
254.443.608

 2-25برنامج الإدخار للموظفني

2015

2014

 1يناير
م�ساهمات خالل ال�سنة
م�سحوبات خالل ال�سنة
 31دي�سمرب (�إي�ضاحي  19-4و )7

35.931.821
23.582.534
()10.707.301
48.807.054

21.391.928
21.992.430
()7.452.537
35.931.821

� -26إلتزامات الإيجار الأ�سمايل
خالل عام  ،2013ابرمت �شركة معادن للألومنيوم �إتفاقيات �إيجار ر�أ�سمايل نيابة عن �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا مع م�ؤ�س�سة مالية .وي�ستحق
�سداد مبالغ عقد الإيجار مبوجب هذه الإتفاقيات على �أق�ساط �شهرية .فيما يلي حتلي ًال ملبالغ الدفعات امل�ستقبلية مبوجب عقود الإيجار:
 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية
ناق�ص ًا :م�صاريف متويل مل ت�ستحق بعد
�صايف القيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار
ناق�ص ًا :اجلزء املتداول املدرج �ضمن املطلوبات املتداولة
اجلزء طويل الأجل من �إلتزام عقود الإيجار الر�أ�سمايل

45.506.127
()6.341.750
39.164.377
()12.131.184
27.033.193

61.108.225
()10.994.872
50.113.353
()10.948.977
39.164.376

تواريخ الإ�ستحقاق
احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستحقة الدفع خالل ال�سنة:
2015
2016
2017
2018
املجموع

15.602.100
15.602.100
14.301.927
45.506.127

15.602.100
15.602.100
15.602.100
14.301.925
61.108.225
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(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

مت خ�صم القيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار مبعدل فائدة فعلي يقارب � ٪0.858شهري ًا .مت رهن املوجودات امل�ست�أجرة والبالغ قيمتها
 44.947.425ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2015دي�سمرب  52.544.181 :2014ريال �سعودي) ك�ضمان للم�ؤجرين (�إي�ضاح .)13
 -27خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
مناجم الذهب (�إي�ضاح )1-27
منجم بوك�سايت البعيثة (�إي�ضاح )2-27
مناجم البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنزايت (�إي�ضاح )3-27
املجموع

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

133.545.896
20.251.378
4.314.600
158.111.874

110.389.199
18.856.531
2.050.000
131.295.730

تتلخ�ص احلركة يف خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم لكل منجم بالإ�ضافة �إىل فرتة بدء الإنتاج التجاري والتاريخ املتوقع للإغالق يف الآتي:
 1 -27مناجم الذهب
�إي�ضاح
 1يناير 2014
الإ�ضافات خالل ال�سنة (�إي�ضاح )13
اال�ستخدام خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
الإ�ضافات خالل ال�سنة (�إي�ضاح )14
ت�سويات على املخ�ص�ص خالل ال�سنة (اي�ضاح )13
اال�ستخدام خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
تاريخ بدء الإنتاج التجاري
التاريخ املتوقع للإغالق
 2-27منجم بوك�سايت البعيثة
 1يناير 2014
الإ�ضافات خالل ال�سنة
خم�ص�ص مرتاكم خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
خم�ص�ص مرتاكم خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
تاريخ بدء الإنتاج التجاري
التاريخ املتوقع للإغالق
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13
14
13

منجم املهد
20.715.231
5.416.381
26.131.612
26.131.612

احلجار
منجم ّ
5.531.810
1.727.802
()5.377.621
1.881.991
()1.881.991
-

1988
2019

2001
2014
�إي�ضاح
14
40
40

املجموع
-

18.288.131
568.400
18.856.531
1.394.847
20.251.378
2014
2059
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منجم ال�صخيربات* منجم بلغة
21.661.407
20.315.131
3.286.600
4.457.752
()152.000
24.948.007
24.620.883
24.948.007
24.620.883
1991
2039

2001
2018

منجم الأمار
13.217.044
2.611.812
15.828.856
15.828.856

منجم ال�سوق
16.977.850
16.977.850
()1.211.312
15.766.538

2008
2026

2014
2021

منجم الدويحي
26.250.000
26.250.000
2016
2027

املجموع
81.440.623
34.478.197
()5.529.621
110.389.199
26.250.000
()1.211.312
()1.881.991
133.545.896

 3-27مناجم البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنزايت
 1يناير 2014
ا�ضافات خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
تاريخ بدء الإنتاج التجاري
التاريخ املتوقع للإغالق

�إي�ضاح

منجم الزبرية
1.600.000
2.264.600
3.864.600
2008
2026

منجم الغزالة
450.000
450.000
2011
2028

املجموع
2.050.000
2.264.600
4.314.600

ميثل خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املنجم كامل تكاليف الإغالق والردم و�إعادة الت�أهيل املقدرة يف امل�ستقبل ملختلف موجودات املناجم القائمة،
وذلك بنا ًء على املعلومات املتوفرة حالي ًا مبا فيها خطط الإغالق والأنظمة ذات العالقة .التغريات امل�ستقبلية� ،إن وجدت� ،سواء ًا يف الأنظمة �أو تقديرات
التكلفة رمبا تكون جوهرية و�سيتم �إثباتها عند حتديدها.
خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم يتعلق بالن�شاط التعدينى املجموعة عن الذهب والبوك�سايت والبوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني
واملغني�سيا
جاري العمل على �إجراء تقدير حمدث ملنجم الفو�سفات وامل�صنع و�أعمال �إعادة الت�أهيل مبا يف ذلك عمليات تفكيك املرافق و�إيقاف الأعمال ونقل �أو
التخل�ص من النفايات و�إعادة ت�أهيل املوقع والأر�ض.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 -28القرو�ض طويلة الأجل
 1-28الت�سهيالت املعتمدة
وقعت �شركة معادن للفو�سفات ،و�شركة معادن لاللومنيوم ،و�شركة معادن للدرفلة ،و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة معادن وعد ال�شمال
للفو�سفات �إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط مع �صندوق اال�ستثمارات العامة وحتالف من امل�ؤ�س�سات املالية .كما �أبرمت ال�شركة �إتفاقية ت�سهيل ائتمان
م�شرتك ومتجدد متوافق مع �أحكام ال�شريعة .كما وقعت �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س �إتفاقيتي ت�سهيالت مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
تتكون ت�سهيالت املجموعة املمنوحة من التايل كما يف  31دي�سمرب :2015
�شركة معادن
للفو�سفات �إتفاقية
موقعة يف
 15يونيو 2008

�شركة معادن
للألومنيوم �إتفاقية
موقعة يف30
نوفمرب 2010

�شركة معادن
للدرفلة �إتفاقية
موقعة يف
 30نوفمرب 2010

�صندوق اال�ستثمارات العامة
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
لل�شراء*
ت�سهيل جتاري*
م�صرف الراجحي
بنك كوريا للت�صدير والإ�سترياد
�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية
وكالة
املجموع الفرعي

4.875.000.000 4.000.001.250
5.047.500.000 4.269.892.500
900.000.000 1.491.562.500
- 2.343.750.000
- 1.500.000.000
750.000.000
787.500.000
6.735.000.000 10.355.205.000

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي
ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي (ر�أ�س مال عامل)
املجموع الفرعي

600.000.000
600.000.000
600.000.000
375.000.000
375.000.000
5.094.750.000 12.585.000.000 14.955.206.250

�إتفاقية ت�سهيل ائتمان م�شرتك ومتجدد
جمموع الت�سهيالت املمنوحة

14.955.206.250

12.585.000.000

3.078.750.000
1.041.000.000
1.041.000.000

5.094.750.000

فر�ضت اتفاقيات التمويل ال�شروط والتعهدات املالية التالية على كل من ال�شركات املقرت�ضة �ضمن املجموعة ،و�إذا مت ا�ستيفاء ال�شروط ،ف�إن امل�ؤ�س�سات
املالية �سوف توفر القرو�ض طويلة الأجل:
•القيد على �إن�شاء االمتيازات الإ�ضافية و � /أو التزامات التمويل من قبل �شركة معادن للفو�سفات و�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة
و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات� ،إال �إذا �سمح حتديدا مبوجب �إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط.
•احلفاظ على ن�سب مالية؛
•احلد الأق�صى من النفقات الر�أ�سمالية امل�سموح به.
• قيود على توزيع �أرباح على امل�ساهمني.
• قيود على مدة اال�ستثمار ق�صرية الأجل التي ت�ستحق خالل فرتة ال تزيد على �ستة (� )6أ�شهر من تاريخ ال�شراء من �أي بنك جتاري يف اململكة
العربية ال�سعودية �أو �أي بنك جتاري دويل �آخر معروف.
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�شركة معادن
للبوك�سايت
والأمونيا �إتفاقية
موقعة يف
 27نوفمرب 2011

القوائم املالية املوحدة

و�شركة معادن وعد
ال�شمال للفو�سفات
�إتفاقية موقعة
يف  30يونيو 2014

�شركة التعدين
العربية ال�سعودية
(معادن) �إتفاقية
موقعة يف
 18دي�سمرب 2012

7.500.000.000 3.750.000.000
4.257.610.466 2.690.712.844
5.439.889.534 258.750.000
1.650.000.000 768.750.000
- 11.347.500.000 3.718.212.844
- 900.000.000
- 18.847.500.000 8.368.212.844
8.368.212.844

-

18.847.500.000

9.000.000.000
9.000.000.000

�شركة معادن
للذهب ومعادن
الأ�سا�س �إتفاقية
موقعة يف 24
مار�س 2015

�شركة معادن
للبنية �إتفاقية
موقعة يف
 30دي�سمرب 2015

املجموع

23.203.751.250
17.306.715.810
8.090.202.034
2.343.750.000
1.500.000.000
750.000.000
3.206.250.000
33.196.917.844

-

-

1.379.000.000
1.379.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000

4.079.000.000
1.000.000.000
750.000.000
62.229.669.094

1.379.000.000

1.000.000.000

9.000.000.000
71.229.669.094
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 1-28الت�سهيالت املعتمدة (تتمة)
• م�صرف الراجحي
• البنك العربي الوطني
ت�سهيالت �شركة معادن للفو�سفات
• بنك البالد
• بنك اجلزيرة
*يعمل كل من البنك ال�سعودي الفرن�سي وبنك ميزوهو ليمتد كوكالء • البنك ال�سعودي الفرن�سي
لت�سهيل ال�شراء والت�سهيالت التجارية ،على التوايل.
• بنك جي بي مورجان ت�شي�س� ،إن �إيه -فرع الريا�ض
• بنك الريا�ض
ت�سهيالت �شركة معادن لاللومنيوم
• جمموعة �سامبا املالية
• البنك الأهلي التجاري
يف  26نوفمرب  ،2012مت تعديل عقود ال�شراء بالدوالر الأمريكي والريال • البنك ال�سعودي الربيطاين
ال�سعودي لزيادة قيمة الت�سهيالت .وفقا لذلك ،مت �أي�ضا تعديل �إتفاقيات • البنك ال�سعودي للإ�ستثمار
التمويل املوحدة ال�شروط لتعك�س ترتيب الت�سهيالت اجلديدة.
ت�شمل التعهدات وال�شروط املالية فيما يتعلق بالقوائم املالية امل�ستقلة
*يعمل بنك �ستاندرد �شارتد كوكيل متويل وكوكيل الت�سهيالت التجارية ،لل�شركة الأم على التايل:
ويعمل بنك اجلزيرة كوكيل متويل عقود امل�شرتيات بالدوالر االمريكي
وبالريال ال�سعودي وكوكيل لت�سهيل التمويل بالوكالة بالدوالر الأمريكي •يجب �أال يقل �صايف الدخل قبل الفائدة وال�ضرائب والإ�ستهالك
وبالريال ال�سعودي ،بينما تعمل �شركة �ساب للأوراق املالية املحدودة كوكيل والإطفاء عن ثالثة �أ�ضعاف م�صاريف الفائدة و�إال �سيتم التوقف عن
�ضمان داخلي ،ويعمل بنك الريا�ض -فرع لندن ،كوكيل �ضمان ووكيل توزيع الأرباح.
خارجي.
•يجب �أن يعادل �أو ال يزيد �إجمايل �صايف ديون عن ثالثة �أ�ضعاف
حقوق امللكية ،ويف حالة خمالفة ذلك ،ف�إن ال�شركة �سيكون لديها فرتة
ت�سهيالت �شركة معادن للدرفلة
ت�صحيح متتد حتى �ستة �أ�شهر �أو ت�سعة �أ�شهر يف حال قيام ال�شركة
بت�صحيح تلك املخالفة من خالل عملية �إ�صدار حقوق �أولوية.
تعمل �شركة �ساب ال�سعودية للأوراق املالية املحدودة كوكيل داخلى
للت�سهيالت الإئتمانية ،بينما يعمل بنك الريا�ض -فرع لندن ،كوكيل �ضمان �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
ووكيل خارجي لتلك الت�سهيالت.
�أبرمت ال�شركة �إتفاقيتي ت�سهيالت مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ت�سهيالت �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
لتوفري التمويل الالزم لإنتاج �سبائك الذهب يف منجم ال�سوق و�أي�ض ًا
للنفقات الر�أ�سمالية ملنجم الذهب اجلديد يف الدويحي،
تعمل �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة كوكيل متويل ت�شمل التعهدات وال�شروط املالية على التايل:
وكوكيل الت�سهيالت التجارية ،ويعمل بنك الأهلي التجاري كوكيل متويل
عقود امل�شرتيات بالدوالر االمريكي وبالريال ال�سعودي ،ويعمل بنك اجلزيرة •القيد على �إن�شاء االمتيازات الإ�ضافية و � /أو التزامات التمويل� ،إال
كوكيل لت�سهيل التمويل بالوكالة ،بينما تعمل �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية �إذا �سمح حتديدا حتت �إتفاقية القر�ض
ال�سعودية املحدودة كوكيل �ضمان داخلي ،ويعمل بنك الريا�ض -فرع لندن • احلفاظ على الن�سبة املالية،
كوكيل �ضمان ،ووكيل خارجي لتلك الت�سهيالت.
• احلد الأق�صى من النفقات الر�أ�سمالية امل�سموح به،
• قيود على توزيع �أرباح على امل�ساهمني ،و
ت�سهيالت �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
•قيود على مدة اال�ستثمار ق�صرية الأجل التي ت�ستحق خالل فرتة ال
تزيد على �ستة (� )6أ�شهر من تاريخ ال�شراء من �أي بنك جتاري يف
*يعمل كل من البنك الإ�سالمي للتنمية و�شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية اململكة العربية ال�سعودية �أو �أي بنك جتاري دويل �آخر معروف.
ال�سعودية املحدودة كوكالء لت�سهيل ال�شراء ،بينما يعمل كل من بنك
ميزوهو ملتد وبنك �سوميتومو ميت�سو كوكالء الت�سهيالت التجارية.
�شركة معادن للبنية التحتية
�أبرمت ال�شركة اتفاقية قر�ض مرابحة طويل الأجل للح�صول على مبلغ
�شركة التعدين العربية ال�سعودية ("معادن")
مليار ريال على فرتة �ستة �أ�شهر تنتهي يف  30يونيو  2016لت�سديد الدفعات
املقدمة من املالك الوحيد لل�شركة والبالغة  929مليون ريال بزيادة مببلغ
يف  18دي�سمرب � 2012أبرمت ال�شركة �إتفاقية ت�سهيل ائتمان م�شرتك  71مليون ريال مقابل الأ�ستخدمات العامة.
ومتجدد متوافق مع �أحكام �أل�شريعة ("�إتفاقية ت�سهيل مرابحة")
و�إتفاقيات �أخرى ي�شار لها جمتمعة (ب�إتفاقيات متويل) مببلغ قدره  9مليار مت توقيع الأتفاقية بتاريخ  30دي�سمرب 2015م و�سوف يبد�أ ال�سحب خالل
ريال �سعودي� .إن تاريخ الإ�ستحقاق النهائي ل�سداد هذا القر�ض هو خم�س �ستة �أ�شهر من تاريخ توقيع الأتفاقية� .سوف يبد�أ �سداد القر�ض طويل
�سنوات من تاريخ توقيع هذه الإتفاقية .مت احل�صول على الت�سهيل من جتمع الأجل بعد � 12شهرا من تاريخ التوقيع على ا�سا�س دفعات ن�صف �سنوية
م�ؤ�س�سات مالية حملية ودولية مكون من امل�ؤ�س�سات املالية التالية:
مت�ساوية مببلغ  39مليون ريال ولفرتة � 10سنوات مع دفعة ال�سداد النهائية
 298مليون ريال وت�ستحق يف  30دي�سمرب 2025م.
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 2-28الت�سهيالت امل�ستخدمة مبوجب �إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط
ت�سهيالت �شركة معادن للفو�سفات

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

�صندوق اال�ستثمارات العامة
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل الفرتة /ال�سنة
املجموع الفرعي (�إي�ضاح )2-43

3.001.600.938
332.800.103
2.668.800.835

3.334.401.042
332.800.104
3.001.600.938

ترتاوح ن�سبة العمولة على �أ�صل هذا القر�ض من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على
ا�سا�س (اليبور زائد ًا هام�ش � )٪0.5سنوي ًا .وبد�أ �سداد �أ�صل مبلغ القر�ض يف  30يونيو  2012على
�أق�ساط ن�صف �سنوية مت�ساوية ،قيمة كل منها  166.4مليون ريال �سعودي وي�ستحق الق�سط الأخري
البالغ  172.8مليون ريال �سعودي ال�سداد يف  31دي�سمرب �( 2023إي�ضاح .)6-28
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
متويل عقود امل�شرتيات بالريال ال�سعودي
م�صرف الراجحي
بنك كوريا لل�صادرات والواردات
متويل جتاري
�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
املجموع الفرعي

3.693.457.013
2.027.343.750
1.230.000.000
965.826.563
615.000.000
8.531.627.326
625.411.276
7.906.216.050

3.906.951.637
2.144.531.250
1.337.250.000
1.021.654.688
668.625.000
9.079.012.575
547.385.250
8.531.627.325

ترتاوح ن�سبة العمولة على �أ�صل هذا القر�ض من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على
�أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا هام�ش يرتاوح من � ٪0.5إىل � ٪1.15سنوي ًا.
بد�أ �سداد الت�سهيالت يف  30يونيو  ،2012على �أ�سا�س �أق�ساط ن�صف �سنوية ،قيمة كل منها
 255.1مليون ريال �سعودي وتزداد على مدى عمر القر�ض لت�صبح  1.285مليون ريال �سعودي
كق�سط نهائي يف  31دي�سمرب ( 2023اي�ضاح رقم .)6-28
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
املجموع الفرعي

460.000.000
90.000.000
370.000.000

540.000.000
80.000.000
460.000.000

بلغت تكاليف متابعة امل�شروع املدفوعة خالل فرتة ال�سحب  6.3مليون ريال �سعودي،
بد�أ �سداد الت�سهيالت يف  26فرباير  ،2013على �أ�سا�س �أق�ساط ن�صف �سنوية ،قيمة كل منها 40
مليون ريال �سعودي وتزداد على مدى عمر القر�ض لت�صبح  50مليون ريال �سعودي كق�سط نهائي
يف  19يونيو ( .2019اي�ضاح رقم )2-28
�إجمايل قرو�ض �شركة معادن للفو�سفات (�إي�ضاح )5-28

10.945.016.885

11.993.228.263
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(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 2-28الت�سهيالت امل�ستخدمة مبوجب �إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط (تتمة)
ت�سهيالت �شركة معادن لاللومنيوم

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

�صندوق اال�ستثمارات العامة
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
املجموع الفرعي (�إي�ضاح )2-43

4.775.062.500
199.875.000
4.575.187.500

4.875.000.000
99.937.500
4.775.062.500

بلغت ن�سبة العمولة على ا�صل هذا القر�ض من مبالغ القر�ض امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة
على �أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا هام�ش ٪1.5
بد�أ �سداد ا�صل مبلغ القر�ض يف  31دي�سمرب  2014على �أ�سا�س �أق�ساط ن�صف �سنوية ،قيمة كل
منها  99.9مليون ريال �سعودي وتزداد على مدى عمر القر�ض لت�صبح  1.218بليون ريال �سعودي
كق�سط نهائي يف  30يونيو .2026
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
متويل عقود امل�شرتيات بالدوالر االمريكي
متويل عقود امل�شرتيات بالريال ال�سعودي
متويل جتاري
متويل بالوكالة
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
املجموع الفرعي

910.935.000
4.033.091.250
881.550.000
771.356.250
6.596.932.500
276.135.000
6.320.797.500

930.000.000
4.117.500.000
900.000.000
787.500.000
6.735.000.000
138.067.500
6.596.932.500

بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل القر�ض (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة التمويل بالوكالة) من
مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة التمويالت بالدوالر الأمريكي على �أ�سا�س
معدل اليبور زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة التمويل بالوكالة) ويتفاوت على مدى فرتة القر�ض.
بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل القر�ض (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة التمويل بالوكالة) من
مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الريال ال�سعودي على �أ�سا�س معدل
العمولة بني البنوك ال�سعودية («�سايبور») زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة متويل الوكالة) ويتفاوت
على مدى فرتة القر�ض .يرتاوح الهام�ش/الربح على �أ�صل القر�ض من مبالغ القر�ض امل�سحوبة
لكل فرتة عمولة ما بني  ٪1.65اىل  ٪2.75يف ال�سنة.
بد�أ �سداد �أ�صل مبلغ القر�ض يف  31دي�سمرب  .2014يبد�أ �سداد القر�ض املذكور �أعاله �أبتدا ًء من
 138مليون ريال �سعودي ويزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  1.684بليون
ريال �سعودي يف  30يونيو .2026
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
املجموع الفرعي

570.000.000
50.000.200
519.999.800

570.000.000
570.000.000

بد�أ �سداد ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ابتدا ًء من  4فرباير  .2015يبد�أ �سداد
الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  25مليون ريال �سعودي ثم يزداد على مدى فرتة القر�ض
حتى ي�صل الق�سط النهائي  62.5مليون ريال �سعودي يف  7يونيو .2020
ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي
معدل الربح على �سعر ال�شراء �أي على �أ�صل القر�ض من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة
على �أ�سا�س معدل العمولة بني البنوك ال�سعودية («�سايبور») زائد ًا .٪1.75
�سداد مبلغ الت�سهيل ي�ستحق يف  31مار�س .2016

375.000.000

375.000.000

اجمايل قرو�ض �شركة معادن للأملونيوم (�إي�ضاح )5-28

11.790.984.800

12.316.995.000
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ت�سهيالت �شركة معادن للدرفلة

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

�صندوق اال�ستثمارات العامة (�إي�ضاح )2-43

3.078.750.000

2.938.383.972

بلغت ن�سبة العمولة على ا�صل القر�ض من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س
معدل اليبور زائد ًا هام�ش  .٪1.5ويبد�أ �سداد �أ�صل مبلغ القر�ض على  20ق�سط ن�صف �سنوي
ابتد ًا من  31دي�سمرب  2016تت�ضمن �سداد مبالغ تبد�أ من  30.8مليون ريال �سعودي ثم تزداد على
مدى فرتة القر�ض لت�صبح  153.9مليون ريال �سعودي كق�سط نهائي يف  30يونيو .2026
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
متويل عقود امل�شرتيات بالريال ال�سعودي

1.041.000.000

983.317.601

بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة
ت�سهيالت الريال ال�سعودي على �أ�سا�س معدل �سايبور زائد ًا هام�ش والذي يتفاوت على مدى فرتة
القر�ض .يرتاوح الهام�ش /الربح على �أ�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة ما
بني  ٪1.65و  ٪2.45يف ال�سنة.
يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  10.4مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2016
ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  13.5مليون ريال �سعودي يف 30
يونيو .2026
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ويبد�أ �سداد ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ابتدا ًء من  25يناير .2016
يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  25مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة
القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  62.5مليون ريال �سعودي يف  19يوليو .2021
ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي

570.000.000

375.000.000

540.000.000

-

معدل الربح على �سعر ال�شراء �أي على �أ�صل القر�ض من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة
على �أ�سا�س معدل العمولة بني البنوك ال�سعودية («�سايبور») زائد ًا . %0.95
�سداد مبلغ الت�سهيل ي�ستحق يف � 31أغ�سط�س .2017
اجمايل قرو�ض �شركة معادن للدرفلة (�إي�ضاح )5-28

5.064.750.000

4.461.701.573
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(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
ت�سهيالت �شركة معادن للدرفلة

ت�سهيالت �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
�صندوق اال�ستثمارات العامة (�إي�ضاح )2-43

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

3.750.000.000

3.220.543.013

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

799.500.000
1.891.212.844
258.750.000
768.750.000
3.718.212.844

678.624.769
1.605.283.155
219.629.971
768.749.963
3.272.287.858

بلغت ن�سبة العمولة على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة ت�سهيالت وكالة) من مبالغ
القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الدوالر الأمريكي على �أ�سا�س معدل اليبور
زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة ت�سهيل الوكالة) وتتفاوت على مدى فرتة القر�ض .بلغت ن�سبة العمولة
على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة ت�سهيالت الوكالة) من مبالغ القر�ض امل�سحوبة
لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الريال ال�سعودي على �أ�سا�س معدل العمولة بني البنوك
ال�سعودية («�سايبور») زائد ًا هام�ش (ربح يف حالة ت�سهيالت الوكالة) والتي تختلف على مدى
فرتة القر�ض .يرتاوح الهام�ش /الربح على �أ�صل املبلغ من القرو�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة ما
بني  ٪1.45اىل  ٪2.4يف ال�سنة.
و�سوف يتم �سداد ت�سهيالت امل�صارف اال�سالمية والتجارية ابتد ًا من  30يونيو  .2017يبد�أ �سداد
الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  74مليون ريال ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل
الق�سط النهائي  431مليون ريال �سعودي يف  30يونيو .2027
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

743.035.677

375.000.000

حجز �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي  75مليون ريال �سعودي كر�سوم للإجراءات وتقييم
القرو�ض.
يبد�أ �سداد ا�صل مبلغ ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي من  30يوليو  .2017يبد�أ
�سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله من  40مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض
حتى ي�صل الق�سط النهائي  80مليون ريال �سعودي يف �أبريل .2021
اجمايل قرو�ض �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا (�إي�ضاح )5-28
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ت�سهيالت �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

�صندوق اال�ستثمارات العامة (�إي�ضاح )2-43
ر�صيد تكاليف املعامالت كما يف نهاية ال�سنة
املجموع الفرعي

3.954.229.920
71.307.385
3.882.922.535

2.222.806.144
73.478.626
2.149.327.518

ترتاوح ن�سبة العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س
معدل اليبور زائد ًا هام�ش � ٪1.5سنوي ًا.
و�سوف يتم �سداد ت�سهيالت �صندوق اال�ستثمارات العامه على  24ق�سط ن�صف �سنوي ابتد ًا من 30
يونيو  .2019يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  112.5مليون ريال ثم تزداد على
مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  606مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب .2030
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
متويل عقود امل�شرتيات بالدوالر االمريكي
متويل عقود امل�شرتيات بالريال ال�سعودي
متويل بالوكاله
متويل جتاري
املجموع الفرعي

174.565.346
1.502.683.523
853.430.583
2.847.314.693
5.377.994.145

96.651.278
831.988.041
472.517.352
1.414.308.624
2.815.465.295

ر�صيد تكاليف املعامالت كما يف نهاية ال�سنة
املجموع الفرعي

109.070.785
5.268.923.360

122.628.733
2.692.836.562

بلغت ن�سبة العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل
اليبور زائد ًا هام�ش  ٪1.25اىل  ٪2.10بال�سنة.
يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله من  30يونيو  .2019يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله
�أبتدا ًء من  171مليون ريال ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي 809
مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب .2030
اجمايل قرو�ض �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات (�إي�ضاح )5-28

9.151.845.895

4.842.164.080

 3-28الت�سهيالت امل�ستخدمه مبوجب ائتمان م�شرتك ومتجدد:
�شركة التعدين العربية ال�سعودية
ت�سهيل ائتماين م�شرتك ومتجدد (�إي�ضاح )5-28

4.430.000.000

حتت�سب ن�سبة العمولة على �أ�صل مبالغ القر�ض امل�سحوبة وذلك على معدل العمولة بني البنوك
ال�سعودية على �أ�سا�س («�سايبور») زائد ًا هام�ش � ٪0.85سنوي ًا.
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(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 4-28ت�سهيالت �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س:

 31دي�سمرب
2015

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إي�ضاح )5-28

235.191.897

 31دي�سمرب
2014

بلغت تكلفة املعاملة املدفوعة مقدم ًا يف وقت مبالغ القر�ض امل�سحوبة الأوىل  13.4مليون ريال
�سعودي� .سوف يتم �إطفاء هذا املبلغ على مدى فرتة القر�ض .يبد�أ �سداد هذا القر�ض يف  20يوليو
 ،2016كل �ستة �أ�شهر� ،أبتدا ًء من  8مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى
ي�صل الق�سط النهائي  18مليون ريال �سعودي يف  9نوفمرب .2022
 5-28اجمايل القرو�ض
الت�سهيالت امل�ستخدمة مبوجب:
�إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط (�إي�ضاح :)2-28
�شركة معادن للفو�سفات
�شركة معادن للأملونيوم
�شركة معادن للدرفلة
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات

10.945.016.885
11.790.984.800
5.064.750.000
8.211.248.521
9.151.845.895

11.993.228.263
12.316.995.000
4.461.701.573
6.867.830.871
4.842.164.080

ت�سهيل ائتماين م�شرتك ومتجدد (�إي�ضاح :)3-28
4.430.000.000

�شركة التعدين العربية ال�سعودية
235.191.897
45.399.037.998

44.911.919.787

1.089.112.404
951.010.000
91.197.500
2.131.319.904
43.267.718.094

1.048.211.379
526.010.000
1.574.221.379
43.337.698.408

 6-28تواريخ �إ�ستحقاق القرو�ض طويلة الأجل:

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

2015
2016
2017
2018
2019
2020
 2010اىل 2031
املجموع

2.139.319.904
2.554.245.922
2.810.503.199
3.347.766.713
3.473.132.097
31.074.070.163
45.399.037.998

1.574.221.579
2.131.319.904
6.601.245.918
2.465.652.068
2.808.477.632
3.058.232.847
26.272.769.839
44.911.919.787

قرو�ض �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س (�إي�ضاح )4-28
املجموع الفرعي
ناق�صاً اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل الظاهرة �ضمن املطلوبات املتداولة
�شركة معادن للفو�سفات
�شركة معادن للأملونيوم
�شركة معادن للدرفلة
املجموع الفرعي
اجلزء غري املتداول من القرو�ض طويلة الأجل

اجلزء املتداول التمويل طويل الأجل ل�شركة معادن للفو�سفات البالغ  1.089.112.404ريال كما يف  31دي�سمرب � 2015ضمن تواريخ �إ�ستحقاق القرو�ض
طويلة الأجل امل�ستحقة خالل الأثنى ع�شر �شهرا القادمة .اجمايل النقد املجمع يف ح�ساب �إحتياطي خدمة الدين للدفعات املجدولة للقر�ض طويل الأجل
ولفرتة �ستة �أ�شهر قبل تاريخ الإ�ستحقاق وفق ًا لإتفاقية الت�سهيالت الإئتمانية (�إي�ضاح )7يبلغ  544.556.202ريال (دي�سمرب 503.655.177 :2014
ريال).
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 7-28عمالت الت�سهيالت:
�إن كل الت�سهيالت املتعاقد عليها من قبل املجموعة هي بالأ�سا�س بالدوالر الأمريكي وبالريال ال�سعودي وتتمثل الأر�صدة امل�سحوبة بالدوالر الأمريكي مبا
يلي:

�صندوق اال�ستثمارات العامة

 31دي�سمرب
( 2015دوالر �أمريكي)

 31دي�سمرب
( 2014دوالر �أمريكي)

4.788.176.231

4.289.311.451

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

3.122.118.824
506.250.000
292.400.000
146.200.000
1.286.141.272
490.955.406
623.974.433
6.468.039.935

2.957.627.895
540.625.000
328.000.000
164.000.000
918.726.501
447.921.081
530.300.015
5.887.200.492

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي (ر�أ�س مال عامل)
ت�سهيل ائتماين م�شرتك ومتجدد
املجموع

650.193.966
200.000.000
12.106.410.132

518.666.667
100.000.000
1.181.333.333
11.976.511.943

 7-28ال�ضمانات:
مت رهن املوجودات التالية ك�ضمان للقرو�ض طويلة االجل �أعاله مبوجب �شروط اتفاقيات التمويل
املوحدة ال�شروط ذات العالقة:

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

ممتلكات و�آالت ومعدات (�إي�ضاح رقم )13
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ (�إي�ضاح رقم )14
موجودات غري ملمو�سة (�إي�ضاح رقم )17
املجموع

35.706.647.560
37.197.115.376
85.374.130
72.989.137.066

37.117.483.423
23.402.531.540
102.306.186
60.622.321.149

 -29امل�ستحق لل�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

مبالغ م�ستحقة �إىل �شركة �ألكوا �إنك* (�إي�ضاح )2-43
مبالغ م�ستحقة �إىل موزاييك** (�إي�ضاح )2-43
مبالغ م�ستحقة �إىل �شركة �سابك** (�إي�ضاح )2-43
املجموع

300.703.363
14.983.460
315.686.823

241.875.238
203.949.242
112.489.397
558.313.877

*متثل املبالغ امل�ستحقة �إىل �شركة �ألكوا �إنك ،ح�صتها البالغة  ٪25.1يف تكلفة امل�شروع امل�شرتك لتو�سعة ت�شكيلة منتجاتها من الألومنيوم  ،والتي هي
حالي ًا حتت الإن�شاء يف ر�أ�س اخلري لت�شمل:
•�صفائح ال�سيارات املعاجلة وغري املعاجلة حراري ًا
•البناء
•�صفائح الإن�شاء والورق املعدين (اي�ضاح .)1
**متثل املبالغ امل�ستحقة �إىل �شركة موزاييك و�شركة �سابك م�ساهمتهم يف ر�أ�س املال لتطوير جممع متكامل لإنتاج الفو�سفات مبدينة وعد ال�شمال
ال�صناعية .مت ت�أ�سي�س هذا املجمع يف اململكة العربية ال�سعودية با�سم �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
 -30ر�أ�س املال

ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�ص َّدر واملدفوع بالكامل
� 925.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد
�سهم عادي بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،بعد �إ�صدار حقوق
الأولوية
 1.168.478.261اجمايل (اي�ضاح رقم )1

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

9.250.000.000

9.250.000.000

2.434.782.610
11.684.782.610

2.434.782.610
11.684.782.610

�صادق امل�ساهمون بال�شركة خالل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ  20ربيع الأول 1436هـ (املوافق  13نوفمرب  )2014على تو�صية جمل�س الإدارة
لزيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن طريق �إ�صدار حقوق �أولوية مببلغ  5.600.000.044ريال �سعودي .نتج عن طرح حقوق الأولوية �إ�صدار 243.478.261
�سهم عادي ب�سعر �شراء قدره  23ريال �سعودي لل�سهم ( 10ريال �سعودي القيمة الإ�سمية بالإ�ضافة اىل  13ريال �سعودي عالوة �إ�صدار لل�سهم) وبالتايل
مت زيادة ر�أ�س املال مببلغ  2.434.782.610ريال �سعودي وعالوة الإ�صدار مببلغ  3.165.217.434ريال �سعودي.
خالل �شهر دي�سمرب من العام  ،2014قامت ال�شركة بامتام عملية �إ�صدار حقوق الأولوية ومت ا�ستالم املتح�صالت املتعلقة بها.
 -31عالوة الإ�صدار
� 525.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودي لل�سهم الواحد ال�صادر
بعالوة قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد
� 243.478.261سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودي لل�سهم الواحد ال�صادر
بعالوة قدرها  13ريال �سعودي لل�سهم الواحد
ناق�ص ًا :تكاليف املعامالت
�صايف الزيادة يف عالوة الإ�صدار
768.478.261

 31دي�سمرب
2015

 31دي�سمرب
2014

5.250.000.000

5.250.000.000

3.165.217.434
23.865.737
3.141.351.697
8.391.351.697

3.165.217.434
23.865.737
3.141.351.697
8.391.351.697

 31دي�سمرب
 -32حتويالت من �صايف الدخل
 31دي�سمرب
2014
2015
 1يناير
561.660.119
697.394.239
ال�سنة
دخل
�صايف
من
٪
10
حتويل
135.734.120
60.517.395
 31دي�سمرب
697.394.239
757.911.634
مبوجب �أحكام نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،تقوم ال�شركة بتحويل  ٪10من �صايف دخل ال�سنة �إىل الإحتياطي النظامي �إىل �أن يعادل هذا
االحتياطي  ٪50من ر�أ�س املال .يتم هذا التحويل �سنوي ًا� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.
 -33حقوق امللكية غري امل�سيطرة
ر�أ�س املال
� 1-33شركة معادن للألومنيوم
 1يناير 2014
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
� 2-33شركة معادن للدرفلة
 1يناير 2014
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
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�صايف الدخل/
العائد
مدفوعات لزيادة (اخل�سارة)
امللكية غري املجموع
حلقوق
ر�أ�س املال
امل�سيطرة

- 1.650.011.250
- 1.650.011.250
- 1.650.011.250
482.453.375
132.247.720
614.701.095
614.701.095

()7.170.225
17.240.749
10.070.524
()52.641.695
()42.571.171

)2.147.089( 67.955.695
()4.263.464
85.185.220
(- )132.247.720
)6.410.553( 20.893.195
()9.821.403
28.363.458
()16.231.956
49.256.653

1.642.841.025
17.240.749
1.660.081.774
()52.641.695
1.607.440.079
548.261.981
()4.263.464
85.185.220
629.183.737
()9.821.403
28.363.458
647.725.792
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� 3-33شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
ر�أ�س املال
 1يناير 2014
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015

�صايف الدخل/
العائد
مدفوعات لزيادة (اخل�سارة)
امللكية غري املجموع
ر�أ�س املال
حلقوق
امل�سيطرة

)5.036.373( 46.475.776 952.544.972
()2.406.099
- 259.399.597
- )170.680.000( 170.680.000
)7.442.472( 135.195.373 1.123.224.972
()2.568.300
21.679.654
- )83.278.002( 83.278.002
()10.010.772
73.597.025 1.206.502.974

993.984.375
()2.406.099
259.399.597
1.250.977.873
()2.568.300
21.679.654
1.270.089.227

� 4-33شركة معادن للفو�سفات
 1يناير 2014
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
 31دي�سمرب 2014
توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-43
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015

- 1.862.544.000
- 1.862.544.000
- 1.862.544.000

2.062.604.127 200.060.127
369.953.099 369.953.099
2.432.557.226 570.013.226
()330.000.000( )330.000.000
270.315.026 270.315.026
2.372.872.252
510.328.252

� 5-33شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
 27يناير  – 2014تاريخ الت�أ�سي�س
�إ�صدار حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل الفرتة
احل�صة يف �صايف خ�سارة الفرتة
 31دي�سمرب 2014
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
�إ�صدار حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل الفرتة
 31دي�سمرب 2015

600.750
- 851.400.000
- 852.000.750
- 1.350.000.000
- 2.202.000.750

()1.236.162
()1.236.162
()2.380.998
()3.617.160

600.750
851.400.000
()1.236.162
850.764.588
()2.380.998
1.350.000.000
2.198.383.590

114.431.471 4.947.553.597
344.584.817
-

185.706.440
379.288.123
-

5.247.691.508
379.288.123
344.584.817

 6-33الإجمايل
 1يناير 2014
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-43
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل الفرتة/
ال�سنة
1.154.928.470
 31دي�سمرب 2014
6.102.482.067
توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة (�إي�ضاح)1-43
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-43
1.433.278.002
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
7.535.760.069

852.000.750
(- )302.927.720
6.823.565.198 564.994.563 156.088.568
()330.000.000( )330.000.000
202.902.630 202.902.630
50.043.112
50.043.112
1.350.000.000
(- )83.278.002
8.096.510.940
437.897.193
122.853.678
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 -34املبيعات
قطاع الفو�سفات
�سماد الفو�سفات ثنائي الأمونيوم
الأمونيا
البوك�سايت منخف�ض الدرجة
املغني�سيا الكاوية املكل�سة
الكاولني
املجموع الفرعي

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

4.542.770.526
761.572.269
96.837.110
48.532.148
38.388.067
5.488.100.120

4.098.250.476
1.302.796.696
99.531.392
49.855.257
26.793.657
5.577.227.478

قطاع الألومنيوم
منذ بدء الإنتاج التجاري يف � 1سبتمرب 2014
قبل بدء الإنتاج التجاري
املجموع الفرعي

4.762.750.070
4.762.750.070

قطاع املعادن الثمينة ومعادن الأ�سا�س
الذهب

705.215.748

715.132.467

قطاع البنية التحتية
�إيرادات البنية التحتية
املجموع

60.000
10.956.125.938

1.580.125
10.791.882.887

حتليل مبيعات الذهب
كمية الذهب بالأون�صة – املباع
متو�سط ال�سعر املحقق – للأون�صة:
بالدوالر الأمريكي
ما يعادله بالريال ال�سعودي
 -35تكلفة املبيعات
رواتب ومزايا املوظفني
خدمات متعاقد عليها
�صيانة و�إ�صالحات
مواد م�ستهلكة
م�صاريف غري مبا�شرة
مواد خام و�أدوات م�ستهلكة
خ�سارة خمزون
ا�ضافة (عك�س) قيد خمزون متقادم (اي�ضاح رقم )10
م�صاريف تنقية �شوائب م�ؤجلة (�إي�ضاح )16
ر�سوم امتياز (اي�ضاح رقم )24
بيع منتجات م�صاحبة (�إي�ضاح )1-35
جمموع تكاليف الت�شغيل النقدية
ا�ستهالك (اي�ضاح رقم )13
�إطفاء (�إي�ضاح )17
جمموع التكاليف الت�شغيلية
(الزيادة) يف املخزون (اي�ضاح رقم )10
املجموع
 1-35تتكون مبيعات املنتجات امل�صاحبة من مبيعات ال�سلع التالية:
نحا�س
زنك
ف�ضة
املجموع (اي�ضاح رقم )35
154

2.376.424.767
2.121.518.050
4.497.942.817

164.938

151.582

1.140
4.276

1.258
4.718

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
766.935.805
407.524.000
61.641.329
104.894.447
358.339.102
4.507.871.792
121.212.929
625.666
36.589.184
17.934.852
()8.058.724
6.375.510.382
2.171.612.693
40.771.932
8.587.895.007
()70.813.271
8.517.081.736

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
464.574.216
261.196.410
67.569.105
110.504.633
104.139.350
5.224.836.902
76.849.341
()1.046.546
1.759.937
35.068.957
()32.611.346
6.312.840.959
1.496.498.745
23.951.854
7.833.291.558
()156.418.974
7.676.872.584

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
4.066.547
2.931.306
1.060.871
8.058.724

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
15.327.002
13.339.033
3.945.311
32.611.346
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 -36م�صاريف بيع وت�سويق ودعم
رواتب ومزايا املوظفني
خدمات متعاقد عليها
م�صاريف نقل وم�صاريف غري مبا�شرة
مواد م�ستهلكة
خ�صومات
ر�سوم الت�سويق
م�صاريف البيع الأخرى
�إطفاء (�إي�ضاح )17
املجموع
 -37امل�صاريف العمومية والإدارية
رواتب ومزايا املوظفني
خدمات متعاقد عليها
م�صاريف غري مبا�شرة و�أخرى
مواد م�ستهلكة
قطع غيار
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
انخفا�ض يف قيمة ممتلكات ومعدات
ا�ستهالك (�إي�ضاح )13
�إطفاء (�إي�ضاح )17
املجموع
 -38م�صاريف الإ�ستك�شاف واخلدمات الفنية
رواتب ومزايا املوظفني
خدمات متعاقد عليها
م�صاريف غري مبا�شرة و�أخرى
مواد م�ستهلكة
قطع غيار
ا�ستهالك (�إي�ضاح )13
انخفا�ض يف قيمة موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم (�إي�ضاح )15
املجموع
 -39عوائد الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل
عوائد م�ستلمة وم�ستحقة عن الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
33.908.210
20.076.668
156.026.900
122.947
128.752.748
125.843.044
38.023.091
29.119.343
531.872.951

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
26.271.024
32.367.085
112.966.692
234.946
144.417.478
132.489.189
24.388.953
9.706.448
482.841.815

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
306.316.781
52.519.186
43.374.730
3.284.681
707.717
3.200.000
10.494.925
34.748.428
4.227.308
458.873.756

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
278.692.388
87.922.295
44.300.370
3.618.949
945.459
29.012.333
649.444
445.141.238

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
59.273.382
52.003.363
6.164.744
1.548.428
1.190.513
3.269.930
20.306.493
143.756.853

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
61.667.647
88.945.684
12.324.903
3.407.632
631.471
1.275.877
21.306.251
189.559.465

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
35.583.877

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
10.563.669
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(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
� -40أعباء مالية

�صندوق اال�ستثمارات العامة
متويل عقود امل�شرتيات بالريال ال�سعودي
م�صرف الراجحي
بنك كوريا للت�صدير واال�سترياد
�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية
ت�سهيالت جتارية
متويل عقود امل�شرتيات بالدوالر االمريكي
وكالة
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي
ت�سهيل �إئتماين متجدد
�أخرى
املجموع الفرعي
خم�ص�ص ردم و�إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم مرتاكم (اي�ضاح رقم �( )2-27إي�ضاح )2-27
املجموع (اي�ضاح رقم )1-40
 1-40ملخ�ص لتكاليف التمويل
مقيدة كم�صاريف خالل ال�سنة (�إي�ضاح )40
مر�سملة كجزء من موجودات م�ؤهلة يف �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ خالل ال�سنة (�إي�ضاح )14
املجموع
 -41الإيرادات الأخرى� ،صايف
�إيرادات �أخرى� ،صايف

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
117.755.419
152.174.784
26.552.371
11.479.391
5.567.746
34.243.013
22.436.639
22.555.454
6.266.101
10.119.728
34.247.548
5.659.802
449.057.996
1.394.847
450.452.843

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
57.944.575
86.722.727
26.727.423
11.739.610
6.194.535
20.512.072
7.404.592
9.370.520
8.748.000
3.474.935
62.238.584
1.892.000
302.969.573
568.400
303.537.973

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
450.452.843
443.009.951
893.462.794

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
303.537.973
483.398.891
786.936.864

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
56.410.062

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
101.534.028

 -42ربحية ال�سهم العادي
لل�سنة املنتهية يف
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
 31دي�سمرب 2015
�صايف الدخل العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم
1.357.341.201
605.173.945
986.920.191
)30
إي�ضاح
�
(
ال�سنة
خالل
امل�صدرة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية
1.168.478.261
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من العمليات امل�ستمرة
1.38
0.52
يتم احت�ساب الربحية الأ�سا�سية لل�سهم العادي وذلك بق�سمة الدخل العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�صدرة
خالل ال�سنة.
 -43املعامالت والأر�صدة مع اجلهات ذات العالقة

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

مبيعات من خالل �سابك خالل ال�سنة
مبيعات اىل �ألكوا ان�سيبال �أ�س �أي من بدء الأنتاج التجاري يف � 1سبتمرب ( 2014اي�ضاح رقم )2-6
قبل الأنتاج التجاري
جمموع

3.107.384.719
1.110.685.573
1.110.685.573

3.364.576.725
452.703.269
640.408.942
1.093.112.211

تكلفة املوظفني املعارين ور�سوم تقنية وتكاليف �أخرى مدفوعة ل�شركة الكوا خالل ال�سنة
مواد اخلام اللقيم التي مت �شرا�ؤها من �شركة �ألكوا �أ�سرتاليا
توزيعات �أرباح مدفوعة ل�شركة �سابك خالل ال�سنة (�إي�ضاحي  4-33و )6-33
دفعات مت ا�ستالمها من �ألكوا �إنك لزيادة ر�أ�س املال (�إي�ضاح )6-33
قر�ض طويل الأجل ل�شركة معادن باريك للنحا�س (�إي�ضاح )20

530.834.985
668.007.797
330.000.000
50.043.112
-

755.639.600
1.729.072.713

 1-43املعامالت مع اجلهات ذات العالقة
تتلخ�ص املعامالت مع اجلهات ذات العالقة التي متت خالل ال�سنة قيد الفح�ص خالل دورة
الأعمال العادية بالآتي:
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 2-43الأر�صدة مع اجلهات ذات العالقة
تتلخ�ص املبالغ امل�ستحقة من�( /إىل) جهات ذات عالقة ن�ش�أت عن معامالت مع جهات ذات
عالقة بالتايل:
م�ستحقة من �شركة �ألكوا �إنك (�إي�ضاح )9
م�ستحقة من �شركة �سابك (�إي�ضاح )9
م�ستحقة من �شركة �سامابكو (�إي�ضاح )9
م�ستحقة من املعهد ال�سعودي التقني للتعدين (�إي�ضاح )9
املجموع

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

87.897.065
407.155.456
47.998.419
2.166.504
545.217.444

426.937.770
47.998.419
4.813.789
479.749.978

املبالغ امل�ستحقة من ال�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة
اجلزء املتداول:
مبالغ م�ستحقة من �شركة موزاييك (�إي�ضاح )12
مبالغ م�ستحقة من �شركة �سابك (�إي�ضاح )12
املجموع الفرعي (�إي�ضاح )12

450.000.000
270.000.000
720.000.000

-

اجلزء غري املتداول:
مبالغ م�ستحقة من �شركة موزاييك (�إي�ضاح )12
مبالغ م�ستحقة من �شركة �سابك (�إي�ضاح )12
املجموع الفرعي (�إي�ضاح )12
املجموع

720.000.000

450.000.000
270.000.000
720.000.000
720.000.000

قر�ض طويل الأجل م�ستحق من جهة ذات عالقة
مبالغ م�ستحقة من �شركة معادن باريك للنحا�س (�إي�ضاح )20

626.197.939

626.197.939

املبالغ امل�ستحقة اىل جهات ذات عالقة
م�صاريف م�ستحقة � -شركة �ألكوا �إنك (اي�ضاح )22
دفعات مت ا�ستالمها من �ألكوا �إنك لزيادة ر�أ�س املال (�إي�ضاح )6-33

67.026.655
122.853.678

103.982.687
156.088.568

القرو�ض طويلة الأجل من �صندوق الإ�ستثمارات العامة -م�ساهم ميتلك  ٪50يف �شركة
التعدين العربية ال�سعودية (معادن)
املبالغ امل�ستحقة اىل �صندوق الإ�ستثمارات العامة مقابل متويل:
ت�سهيالت ل�شركة معادن للفو�سفات (�إي�ضاح )2 -28
ت�سهيالت ل�شركة معادن للألومنيوم (�إي�ضاح )2 -28
ت�سهيالت ل�شركة معادن للدرفلة (�إي�ضاح )2 -28
ت�سهيالت ل�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا (�إي�ضاح )2 -28
�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات (�إي�ضاح )2 -28
املجموع

2.668.800.835
4.575.187.500
3.078.750.000
3.750.000.000
3.882.922.535
17.955.660.870

3.001.600.938
4.775.062.500
2.938.383.972
3.220.543.013
2.149.327.518
16.084.917.941

املبالغ امل�ستحقة لل�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة:
مبالغ م�ستحقة ل�شركة �ألكوا �إنك (�إي�ضاح )29
مبالغ م�ستحقة ل�شركة موزاييك (�إي�ضاح )29
مبالغ م�ستحقة ل�شركة �سابك (�إي�ضاح )29
املجموع

300.703.363
14.983.460
315.686.823

241.875.238
203.949.242
112.489.397
558.313.877
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(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
 -44عقود الإيجار الت�شغيلية

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

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015
8.081.750

فيما يلي احلد الأدنى لإلتزامات الإيجارات امل�ستقبلية امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
 2021اىل 2041
املجموع

7.206.356
3.718.856
3.718.856
3.718.856
3.608.856
41.611.855
63.583.635

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014
8.680.006
8.428.856
7.206.356
3.718.856
3.718.856
3.718.856
3.608.856
42.826.311
73.226.947

متثل دفعات الإيجار مبوجب عقود الإيجارات الت�شغيلية ب�شكل �أ�سا�سي الإيجارات امل�ستحقة
الدفع من قبل املجموعة مقابل مواقع املناجم امل�ست�أجرة .عقود الإيجار يتم التفاو�ض على ا�سا�س
متو�سط فرتة ترتاوح من  15اىل � 30سنة.
 -45التعهدات والإلتزامات املحتملة

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2015

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014

9.798.486.724

15.228.351.512

ال�ضمانات:
خطابات �ضمان ل�صالح �شركة �أرامكو ال�سعودية لغر�ض الإمداد امل�ستقبلي للديزل والغاز
خطابات �ضمان ل�صالح وزارة البرتول والرثوة املعدنية متعلق بتطوير م�شروع الألومنيوم*
خطابات �ضمان ل�صالح وزارة البرتول والرثوة املعدنية متعلق حام�ض الفو�سفوريك النقي و�أمدادات الوقود واللقيم.
خطابات �ضمان ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي لتمويل الت�سهيالت املتاحة لكل
من**:
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
�شركة معادن للألومنيوم
�شركة معادن للدرفلة
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
�شركة معادن للفو�سفات
�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو)
�شركة معادن باريك للنحا�س
جمموع

302.492.405

276.293.968
225.000.000
-

1.379.000.000
449.400.000
449.400.000
674.100.000
420.000.000
450.000.000
375.000.000
4.196.900.000

449.400.000
449.400.000
674.100.000
420.000.000
450.000.000
2.442.900.000

خطاب �ضمان ل�صالح هيئة املواين
�أخرى
املجموع

18.162.608
1.488.750
4.781.543.763

6.671.580
157.080
2.951.022.628

امل�صاريف الر�أ�سمالية:
مت التعاقد عليها

262.500.000

*ح�صلت �شركة معادن على اعتماد م�ستندي من �شركة �ألكوا �إنك لتطوير •�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو) و �شركة معادن
م�شروع الألومنيوم وذلك عن ح�صتها يف �شركات الألومنيوم البالغة  ٪25.1باريك للنحا�س بقدر ح�صتها البالغة .%50
من جمموع الإعتمادات امل�ستندية املقدمة للدولة من قبل �شركة معادن.

الإلتزامات املحتملة

**كما قدمت �شركة معادن �ضمانات ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
لدى املجموعة �إلتزامات حمتملة فيما يتعلق ببع�ض امل�سائل املتنازع عليها،
مقابل ت�سهيالت ائتمانية لكل من:
مبا يف ذلك مطالبات �ضد املقاولني والدعاوى الق�ضائية و�إجراءات التحكيم
•�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن التي تنطوي على جمموعة متنوعة من الق�ضايا .ن�ش�أت هذه االلتزامات
للبوك�سايت والألومينا وذلك بقدر ح�صتها البالغة �( ٪74.9إي�ضاحي املحتملة خالل دورة الأعمال العادية .ومن غري املتوقع تكبد �أي التزامات
جوهرية نتيجة لهذه االلتزامات املحتملة .ال توجد التزامات بيئية جوهرية
 1-28و .)2-28
• ل�شركة معادن للفو�سفات بقدر ح�صتها البالغة �( ٪70إي�ضاحي  1-28و � .)2-28أو التزامات توقف الت�شغيل.
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لدى املجموعة حاليا ثالث عمالء رئي�سيني ملبيعات تقدر بـ  4.544بليون
� -46إدارة املخاطر املالية
ريال متثل مان�سبة  %41من مبيعات املجموعة لل�سنة املالية املنتهية يف
تتعر�ض �أن�شطة املجموعة ملخاطر مالية خمتلفة :كمخاطر ال�سوق (وت�شمل 31دي�سمرب  31 ( 2015دي�سمرب  2.493 :2014بليون متثل مان�سبة %27
خماطر العمالت ،خماطر القيمة العادلة ،وخماطر �أ�سعار العموالت وخماطر من اجمايل املبيعات من ثالث عمالء رئي�سيني)
�أ�سعار ال�سلع) ،وخماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة ويركز برنامج �إدارة
املخاطر العامة للمجموعة على الأحداث غري املتوقعة يف الأ�سواق املالية وي�سعى  6-46خماطر ال�سيولة
�إىل التقليل من الت�أثريات العك�سية املحتملة على الأداء املايل للمجموعة.
متثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة املجموعة على ت�أمني ال�سيولة للوفاء بالتزاماتها
 1-46خماطر العمالت
املتعلقة بالأدوات املالية .وقد تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم املقدرة على بيع �أحد
املوجودات املالية ب�سرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة وتدار خماطر ال�سيولة عن
متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن التذبذب يف قيمة الأدوات املالية طريق الت�أكد ب�شكل دوري من توفر �سيولة كافية ملقابلة �أية التزامات م�ستقبلية.
ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .تتم معامالت املجموعة
ب�شكل �أ�سا�سي بالريال ال�سعودي واليورو والدوالر الأمريكي .تراقب الإدارة  -47الأحداث الالحقة لتاريخ �إعداد القوائم املالية
التقلبات يف �أ�سعار �صرف العمالت ،وتعتقد ب�أن خماطر العمالت لي�ست جوهرية.
مل تن�ش�أ �أي �أحداث بعد  31دي�سمرب 2015وقبل تاريخ توقيع تقرير املراجعة
 2-46خماطر القيمة العادلة
ال�صادر عن مراجعي احل�سابات قد تكون لها ت�أثري جوهري على القوائم
املالية املوحدة كما يف  31دي�سمرب.2015
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل موجودات �أو ت�سوية مطلوبات بني
�أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل .وحيث انه يتم جتميع الأدوات املالية � -48أرقام املقارنة
للمجموعة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية ،فقد ينتج فروقات بني القيمة الدفرتية
وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد االدارة �أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات مت �إعادة ت�صنيف بع�ض الأرقام املقارنة اخلا�صة بال�سنة ال�سابقة ،عند
ال�ضرورة ،لكي تتما�شى مع عر�ض الأرقام لل�سنة احلالية .ال يوجد لعمليات
املالية اخلا�صة باملجموعة ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.
�إعادة الت�صنيف هذه �أي �أثر على حقوق امللكية �أو �صايف دخل املجموعة
 3-46خماطر �أ�سعار العموالت
لل�سنة ال�سابقة.

متثل التعر�ض ملخاطر متعددة تتعلق بت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة  -49املوجودات واملطلوبات املحتملة املحتفظ بها على �سبيل
يف ال�سوق على قائمة املركز املايل املوحدة للمجموعة وتدفقاتها النقدية .تن�ش�أ الأمانة

خماطر �أ�سعار العموالت على املجموعة ب�شكل رئي�سي من اال�ستثمارات ق�صرية
الأجل والقرو�ض طويلة الأجل املرتبطة بعمولة عائمة والتي يتم جتديدها ب�شكل يف  6يناير  ،2013ت�سلمت �شركة معادن للبنية التحتية وهي �شركة تابعة
مملوكة بالكامل ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) مبلغ 140
دوري .تراقب املجموعة التقلبات يف �أ�سعار العموالت وتعمل وفقا لذلك.
مليون دوالر �أمريكي (على �سبيل الأمانة) من وزارة املالية يف اململكة
ا�ستنادا �إىل �صايف ر�صيد الدين القائم يف  31دي�سمرب ،2015ف�إن التغري العربية ال�سعودية ،وفقا لقرار جمل�س الوزراء رقم  87بتاريخ  28ربيع الأول
بن�سبة  ٪1يف معدل العمولة بالدوالر الأمريكي على �أ�سا�س اليبور �سي�ؤثر على 1433هـ (املوافق  20فرباير  ،)2012ب�ش�أن �إن�شاء مدينة �صناعية يف منطقة
�صايف الدخل مببلغ قدره  408مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  399 :2014احلدود ال�شمالية با�سم "مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية" .وميثل
مليون ريال �سعودي) .علم ًا �أن هذه االر�صدة لن تبقى ثابتة طوال عام  .2016هذا املبلغ جزء من املبالغ التالية والتي وافق عليها جمل�س الوزراء لإن�شاء
املدينة ال�صناعية املقرتحة:
 4-46خماطر �أ�سعار ال�سلع
• 500مليون دوالر �أمريكي لت�صميم وبناء البنية التحية الأ�سا�سية
واملرافق املطلوبة للمدينة ال�صناعية.
يتم ت�سعري الذهب يف �أ�سواق ن�شطة حيث تت�أثر بالتغريات اليومية لكميات • 200مليون دوالر �أمريكي لت�صميم وبناء امل�ساكن واملرافق الإجتماعية
العر�ض والطلب .وتنتهج املجموعة �سيا�سة بيع منتجاتها بالأ�سعار ال�سائدة الالزمة للمدينة ال�صناعية املقرتحة.
يف ال�سوق .وال تعتقد املجموعة ،ب�شكل عام ب�أن تغطية خماطر �أ�سعار ال�سلع
كما مت ا�ستالم مبلغ ا�ضايف خالل ال�سنة املنتهية خالل عام  2014مقداره
�ستعود بالنفع على امل�ساهمني على املدى البعيد.
 250مليون دوالر �أمريكي وقد مت �إيداع هذه املبالغ يف ح�ساب م�صريف
منف�صل وال ي�شكل جزء ًا من املوارد النقدية املتاحه ل�شركة معادن للبنية
 5-46خماطر االئتمان
التحتية .وقد مت قيده حما�سبي ًا يف دفاتر حما�سبية م�ستقلة منف�صله عن
متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بااللتزامات املالية مما ال�سجالت املحا�سبية ل�شركة معادن للبنية التحتية ومل يتم ادراجه يف
ي�ؤدي اىل تكبد الطرف االخر خل�سارة مالية .قد تتعر�ض املجموعة ملخاطر القوائم املاليه لها .وبالتايل ف�إن املبلغ الإجمايل الذي مت ا�ستالمه من �أ�صل
االئتمان من خالل ن�شاطاتها الت�شغيلية (خ�صو�ص ًا مبا يتعلق بالذمم املدينة املبلغ املعتمد من قبل جمل�س الوزراء البالغ  700مليون دوالر �أمريكي ،يعادل
التجارية) .لذلك يتم حت�صيل النقد بتاريخ ت�سليم املبيعات ومن خالل  390مليون دوالر �أمريكي،ليكون الر�صيد املتبقي املتوقع ا�ستالمه  310مليون
�أن�شطتها التمويلية التي ت�شتمل على الودائع لأجل لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات دوالر �أمريكي .و�ست�ستخدم املبالغ املذكوره �أعاله للأغرا�ض املحدده بقرار
املالية .تو�ضع حدود ائتمان لكل عميل بناءا على ت�صنيف ائتماين داخلي .جمل�س الوزراء �سالف الذكر على �أن يتم ا�سرتدادها عرب تقدمي الوثائق
تراقب الذمم املدينة التجارية القائمة ب�صورة منتظمة وترفع �أية م�شاكل امل�ؤيدة للمبالغ امل�صروفة ،وفق ًا للوائح واالنظمه احلكومية .وقد بلغ �صايف
تتعلق بالإئتمان للإدارة العليا .يتم �إيداع النقد واال�ستثمارات ق�صرية الأجل موجودات امل�شروع كما يف  31دي�سمرب 2015مبلغ  1.462.500.000ريال
ب�صورة عامة لدى بنوك جتارية ذات ت�صنيف �إئتماين جيد.
�سعودي ( 31دي�سمرب  1.462.500.000 :2014ريال �سعودي).
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 -50معلومات مف�صلة عن ال�شركات التابعة و ال�شركة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة
ال�شركة التابعة

طبيعة الن�شاط

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

تعدين و ا�ستخراج الذهب
�إدارة و تطوير م�شاريع البنى التحتية
تعدين و ا�ستخراج الكاولني ،البوك�سايت منخف�ض الرتكيز ،املغنزايت
تعدين وت�صنيع �سبائك و �صفائح و ق�ضبان الألومنيوم
ت�صنيع رقائق الألومنيوم والأغطية
تعدين و ا�ستخراج البوك�سايت وت�صفيته
تعدين وانتاج الفو�سفات و�إنتاج اال�سمدة
تعدين وانتاج الفو�سفات و�إنتاج اال�سمدة

�شركة حتت �سيطرة م�شرتكة:
�شركة معادن وال�صحراء للبرتوكيماويات
�شركة معادن وباريك للنحا�س
املجموع

�إنتاج ال�صودا الكاوية املركزة وثاين كلوريد الإثيلني
تعدين وانتاج النحا�س والف�ضة والزنك والنيكل والذهب والر�صا�ص
والكربيت والكوبالت

ت�أ�س�ست جميع ال�شركات التابعة وال�شركة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة املو�ضحة �أعاله يف اململكة العربية ال�سعودية.
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ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع
 31دي�سمرب 2014
 31دي�سمرب 2015

ن�سبة امللكية الفعلية للمجموعة
٪
٪
2014
2015

867.000.000
500.000
344.855.200
6.573.750.000
2.449.008.348
4.806.784.758
6.208.480.000
5.505.001.875

867.000.000
500.000
344.855.200
6.573.750.000
2.449.008.348
4.474.999.888
6.208.480.000
2.130.001.875

100
100
100
74.9
74.9
74.9
70
60

100
100
100
74.9
74.9
74.9
70
60

تكلفة �إ�ستثمار ال�شركة االم
 31دي�سمرب 2015

 31دي�سمرب 2014

867.000.000
867.000.000
500.000
500.000
344.855.200
344.855.200
4.923.738.750 4.923.738.750
1.834.307.253 1.834.307.253
3.351.774.916 3.600.281.784
4.345.936.000 4.345.936.000
1.278.001.125 3.303.001.125
16.946.113.244 19.219.620.112

900.000.000

900.000.000

50

50

450.000.000

450.000.000

404.965.291

10.000.000

50

50

202.482.646
652.482.646

5.000.000
455.000.000
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تعريفات (جورك)
جورك هو قانون �أ�سرتايل للإبالغ عن نتائج اال�ستك�شاف ،واملوارد املعدنية ،واحتياطيات اخلام .وهو رمز للممار�سة
املهنية التي ت�ضع احلد الأدنى من املعايري لإعداد التقارير العامة لنتائج ا�ستك�شاف املعادن واملوارد املعدنية واحتياطات
اخلام.
املوارد املعدنية :هي تركز �أو تواجد ملعادن ذات جدوى
اقت�صادية على� ،أو داخل ق�شرة الأر�ض؛ وذلك ب�شكل نوعي
وكمي يربر عملية ا�ستخراجها ويعطيها �آفاق ًا اقت�صادية
واعدة .يتم حتديد وتقدير وحتليل املوقع ،والكمية ،ودرجة
الرتكيز ،ومدى اال�ستمرارية ،واخل�صائ�ص اجليولوجية
الأخرى بنا ًء على معلومات و�أدلة جيولوجية حمددة ،ت�شمل
عملية �أخذ العينات .كما يجري تق�سيم املوارد املعدنية
�إىل فئات هي :امل�ستنتجة ،واملب َينة ،واملقا�سة ،وفق امل�سح
اجليولوجي لها.
املوارد املعدنية امل�ستنتجة :هي املوارد املعدنية التي
يتم تقدير كميتها �أو نوعيتها ودرجتها على �أ�سا�س �أدلة
جيولوجية حمددة ،وحتليل العينات امل�أخوذة .والأدلة
اجليولوجية يف العادة تكفي لالفرتا�ض ،لكنها ال ت�ؤكد ب�شكل
حا�سم الثبات اجليولوجي ودرجة الرتكيز؛ ذلك �أنها قائمة
على اال�ستك�شاف ،و�أخذ العينات ،واختبار املعلومات التي مت
جمعها بوا�سطة التقنيات املالئمة من مواقع مثل :النتوءات،
واخلنادق ،واحلفر .وتت�صف املوارد املعدنية امل�ستنتجة
مب�ستويات ثقة �أدنى من تلك التي تتمتع بها املوارد املعدنية
رجحة؛ وبالتايل ال يجوز حتويلها �إىل احتياطيات خام.
املُ َّ
ومن املنطقي �أن يبقى االحتمال قائم ًا برتقية املوارد املخمنة
�إىل موارد معدنية خا�ضعة لال�ستك�شاف امل�ستمر.

املوارد املعدنية املقا�سة :هي تلك التي تقدر كميتها،
ونوعيتها �أو درجتها ،وكثافتها و�شكلها وخ�صائ�صها
الفيزيائية بثقة كافية لل�سماح بتطبيق العوامل املعدلة لدعم
التخطيط املف�صل للمناجم ،والتقييم النهائي للجدوى
االقت�صادية للموارد .ويتم ا�ستخال�ص الأدلة اجليولوجية
من عمليات اال�ستك�شاف املف�صلة واملوثوقة ،واختبار العينات
التي مت جمعها بوا�سطة التقنيات املالئمة من مواقع مثل:
النتوءات ،واخلنادق واحلفر ،والتي �أثبتت كفايتها ل�ضمان
الثبات اجليولوجي والنوعي (درجة الرتكيز) يف املواقع
التي جمعت منها العينات .وتتمتع املوارد املعدنية املقا�سة
مب�ستويات ثقة �أعلى من تلك التي تتمتع بها املوارد املعدنية
املخمنة واملوارد املعدنية املرجحة؛ وبالتايل ميكن �أن
تتحول �إىل احتياطيات خام م�ؤكدة ،ويف ظروف معينة �إىل
احتياطيات خام حمتملة.
العوامل املعدلة :هي االعتبارات املعتمدة يف عملية
حتويل املوارد املعدنية �إىل احتياطات خام .وعلى �سبيل
املثال ال احل�صر ،ت�شمل تلك االعتبارات :عوامل التعدين،
والتجهيز ،وال�شركة املنفذة ،والبنية التحتية ،واالقت�صاد،
والت�سويق ،والنواحي القانونية والبيئية واالجتماعية.

احتياطيات اخلام :هي اجلزء القابل للتعدين اقت�صادي ًا
من املوارد املعدنية املقا�سة واملوارد املعدنية املرجحة .وهي
املوارد املعدنية املُ َر َّجحة :هي املوارد املعدنية التي تقدر ت�شمل املواد املخففة وبدائل اخل�سائر ،والتي قد حتدث
كميتها ونوعيتها �أو درجتها ،وكثافتها ،و�شكلها وخ�صائ�صها عند التنقيب عن �أو ا�ستخراج املعادن .وتع َرف احتياطيات
الفيزيائية بثقة كافية لنقلها �إىل مرحلة تطبيق العوامل
اخلام يف درا�سات ما قبل اجلدوى ودرا�سات اجلدوى على
املعدلة بتف�صيل واف ،وذلك لدعم تخطيط املناجم
�أنها منا�سبة لتطبيق العوامل املتغرية؛ �إذ تظهر الدرا�سات
وتقييم اجلدوى االقت�صادية للموارد .ويجري ا�ستخال�ص
�أن ا�ستخراج املعادن قد يكون مربر ًا اقت�صادي ًا وقت �إعداد
الأدلة اجليولوجية عليها من عملية اال�ستك�شاف املف�صلة
التقرير .على �أنه يجب �أن يتم الإف�صاح عن الفر�ضيات
واملوثوقة ،واختبارات العينات املجمعة بوا�سطة التقنيات
الكامنة الرئي�سية ونتائج درا�سات ما قبل اجلدوى يف وقت
املالئمة من مواقع مثل :النتوءات ،واخلنادق واحلفر ،والتي الإبالغ عن حدوث تغريات مادية يف احتياطيات اخلام
�أثبتت كفايتها ل�ضمان الثبات اجليولوجي والنوعي (درجة
اجلديدة .ويجري تق�سيم احتياطيات اخلام من �أجل زيادة
الرتكيز) يف املواقع التي جمعت منها العينات .ومتلك املوارد الثقة باملوارد املحتملة وامل�ؤكدة.
املعدنية املرجحة م�ستويات ثقة �أدنى من تلك التي تتمتع بها
املوارد املعدنية املقا�سة؛ وبالتايل ميكن �أن تتحول فقط �إىل
احتياطيات خام حمتملة.
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احتياطيات اخلام املحتملة :هي اجلزء القابل
للتعدين اقت�صادي ًا من املوارد املعدنية املب َينة ،ويف بع�ض
الأحيان املوارد املعدنية املقا�سة .وتعترب م�ستويات الثقة
بالعوامل املعدلة يف احتياطيات اخلام املحتملة �أدنى منها
يف احتياطيات اخلام امل�ؤكدة ،ولكنها كافية لتمثل الأ�سا�س
التخاذ قرار ب�ش�أن تطوير تلك االحتياطيات.
احتياطيات اخلام الثابتة :هي اجلزء القابل للتعدين
اقت�صادي ًا من املوارد املعدنية املقا�سة .وينطوي احتياطي
اخلام الثابت على درجة عالية من الثقة يف العوامل املعدلة.
كما ي�أتي �ضمن الفئة الأعلى يف م�ؤ�شر الثقة التابع لتقديرات
االحتياطي .وت�ساعد مراقبة �أ�سلوب التمعدن �إىل جانب
عوامل �أخرى على حتديد �إذا ما كانت االحتياطيات الثابتة
قابلة للتحقق يف بع�ض املوارد.
ال�شخ�ص املخت�ص :هو خبري يف جمال �صناعة التعدين،
والذي قد يكون ع�ضو ًا �أو زمي ًال يف املعهد الأ�سرتايل
للتعدين واملعادن� ،أو املعهد الأ�سرتايل لعلماء اجليولوجيا،
�أو منظمة حمرتفة معتمدة ومدرجة يف القوائم املتوفرة
يف مواقع قانون  JORCوالبور�صة الأ�سرتالية .وتتبع تلك
املنظمات �إجراءات ملزمة و�صارمة ت�شمل �صالحيات تعليق
ع�ضوية �أحد الأع�ضاء �أو طرده .ويجب �أن ميتلك ال�شخ�ص
املخت�ص خربة ال تقل عن خم�س �سنوات يف جماالت التعدين
و�أ�ساليبه ،و�أنواع الروا�سب مو�ضوع الدرا�سة ،والن�شاط الذي
يقوم به.
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فهر�س امل�صطلحات
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�سي للألومنيوم يف العامل.
رفع الرتكيز� :إحدى العمليات التي يتم فيها ف�صل
اخلام امل�ستخرج من املناجم �إىل معادن و�شوائب،
حيث تكون املعادن مالئمة ملزيد من املعاجلة �أو
اال�ستخدام املبا�شر.
التنقيب القريب من املنجم :وهي الأرا�ضي
القريبة من املنجم وجتري �أعمال اال�ستك�شاف
فيها.
 :CCMهي املغنيزيا الكاوية.
 :CSال�صودا الكاوية.
الفو�سفات ثنائي الأمونيوم ( :)DAPو�صيغته
الكيميائية  ،)NH ) HPOوهو ملح فو�سفات
الأمونيوم .وهو قابل للذوبان يف املاء ،وي�ستخدم
ك�سماد.
4

4 2

التوظيف املبا�شر :التوظيف املرتبط ب�شكل مبا�شر
بعملية �إنتاج منتجات �أو خدمات� ،أو الذي يتم
مبا�شرة عن طريق ال�شركة ،ولي�س من قبل مقاول
يعمل لل�شركة.

 :EHSالبيئة وال�صحة وال�سالمة.

امل�صفاة :وهي من�ش�أة �إنتاج حيث يتم تكرير املادة،
وعادة ت�ستخدم لتحويل املواد اخلام �إىل منتجات
ذات قيمة.

�إتقان :مبادرة �شركة معادن للتدريب داخل ال�شركة
لتعزيز قيم العمل اجلماعي ،وتنمية املهارات،
واملواهب ،بهدف تعزيز قدرات معادن كي ت�صبح
�شركة تعدين عاملية.

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

 :ELرخ�صة اال�ستك�شاف.

التوظيف غري املبا�شر  :عندما يخلق عمل جتاري
فر�ص عمل يف م�ؤ�س�سات �أخرى لتوريد �أو �إنتاج
ال�سلع واخلدمات� ،أو عندما تعهد �شركة ببع�ض
�أعمالها �إىل �شخ�ص من خارجها� ،أو �إىل �شركة
�أخرى.

 :KPIم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية.

 :SMPاملعهد ال�سعودي التقني للتعدين

�أكادميية معادن :وهي م�ؤ�س�سة معادن للتعليم
والتطوير التي يديرها ق�سم املوارد الب�شرية
لل�شركة.

اال�ستدامة :يف جمال الأعمال التجارية ،ي�شار
اىل اال�ستدامة غالب ًا باعتبارها املح�صلة النهائية
لأداء ال�شركة جتاه ثالثة من ق�ضايا الإدارة
هي( :املخاطر املالية ،واملتطلبات االجتماعية،
واالحتياجات البيئية) ،والتي تهدف �إىل التوفيق
بني املخاطر املالية من جهة ،والتزامات ال�شركة يف
�إطار م�س�ؤوليتها االجتماعية ,ودورها يف احلفاظ
على البيئة يف خطة العمل من جهة �أخرى.

 :MAPالفو�سفات �أحادي الأمونيوم .و�صيغته
الكيميائية (  )NH H POوهو مركب فو�سفات
الأمونيوم ،و ُي�ستخدم ك�سماد.

 :EBITDAالدخل قبل العائد اال�ستثماري
من الودائع ,وقبل احت�ساب الزكاة وم�صاريف
اال�ستهالك والإطفاء.

� :NPKسماد كيمياوي عبارة عن ثالثة عنا�صر
وهي :النايرتوجني ،الفو�سفور والبوتا�سيوم ،وهو
الغذاء الرئي�سي للنباتات.

 :EDCثاين كلوريد الإيثيلني ،و ُيعرف �أي�ض ًا با�سم
 1.2ثنائي كلورو ايثيلني (  ، )CL C Hوهو مادة
هيدروكربونية تُ�ستخدم عادة كمادة مذيبة ،ويف
�إنتاج البال�ستيك.

الأوقيانو�س :منطقة جنوب املحيط الهادئ،
وتت�ألف من  14دولة ،منها �أ�سرتاليا ونيوزيلندا و12
من اجلزر ال�صغرية.

4
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 :SBUوحدة الأعمال اال�سرتاتيجية.
ال�صهر :مرحلة من مراحل التعدين؛ ويتم فيها
�إنتاج املعدن عرب عملية �صهر اخلام .كا�ستخال�ص
الف�ضة واحلديد والنحا�س وغريها من املعادن.

 :MLAرخ�صة تعدينية حتت الطلب.

2

 :SAPم�صنع حام�ض الكربيتيك.

 :JORCهو قانون �أ�سرتايل للإبالغ عن نتائج
اال�ستك�شاف ،واملوارد املعدنية ،واحتياطيات
اخلام .وهو رمز للممار�سة املهنية التي ت�ضع احلد
الأدنى من املعايري لإعداد التقارير العامة لنتائج
ا�ستك�شاف املعادن واملوارد املعدنية واحتياطات
اخلام.

ال�صناعات التحويلية :هي ال�صناعات التي يتم
فيها �إنتاج عدد من املنتجات من �إحدى املواد.
ففي �أعمال الألومنيوم على �سبيل املثال ،ت�شري
�إىل ال�صناعات التي ت�ستخدم الألومنيوم الذي مت
ا�ستخراجه وتكريره و�صهره كمادة خام لت�صنيع
منتجات جديدة.

2

الدرفلة :يق�صد بالدرفلة يف �صناعة املعادن،
عملية ت�شكيل املعادن من خاللها مترير املعدن عرب
واحد �أو �أكرث من اللفائف لتقليل �سماكتها وجعلها
منتظمة .وهي عملية �صناعية ت�ستخدم عادة لإنتاج
ال�صفائح املعدنية.

4
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 :MLرخ�صة التعدين.

 :SLDPبرنامج تطوير القيادات العليا.
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حتذير ب�ش�أن البيانات التوقعية
يت�ضمن هذا التقرير ال�سنوي بيانات ،ميكن �أن
تعترب بيانات ا�ست�شرافية �أو توقعية ،مبا يف ذلك
بيانات حول افرتا�ضات وتوقعات �شركة معادن،
كما ت�شري الكلمات «ال�شركة»« ،نحن» �أو «معادن»
�إىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية.
وقد �أعدت هذه البيانات على �أ�سا�س اخلطط
احلالية وتقديرات ال�شركة ،ف�ض ًال عن توقعاتها
يف ظل الظروف والأحداث اخلارجية ،وقد بذلنا
كل جهد ممكن ل�ضمان دقة املعلومات الواردة يف
هذا التقرير ال�سنوي ،التي هي �صاحلة و�صحيحة
يف وقت �إعدادها ون�شرها.
وتنطوي هذه البيانات التوقعية على خماطر
كامنة وعدم و�ضوح .ونتيجة لهذه املخاطر
واالفرتا�ضات ،ال ينبغي لفرد �أو جماعة �أو �أي
كيان قانوين �أن يعتمد كلي ًا� -أو ب�شكل نهائي
ودقيق -على هذه البيانات.

وعليه ،فال تتحمل معادن �أي التزامات جتاه
ما قد ين�شر من حتديثات �أو تعديالت على
البيانات التوقعية الواردة يف هذا التقرير� ،سوا ًء
على �أ�سا�س معلومات جديدة �أو �أحداث الحقة.
وفيما عدا احلاالت املن�صو�ص عليها يف مبا�شرة
القوانني املعمول بها ،ال تتحمل �شركة معادن �أي
م�س�ؤولية عن �أي خ�سائر قد تلحق ب�أي فرد �أو
جماعة �أو كيان ناجمة عن قراراتهم التي بنيت
على بياناتنا اال�ست�شرافية.
�إن كلمات مثل «تعتزم»« ،ت�سعى»« ،م�شاريع»،
«تتوقع»« ،تقدّر»« ،تخطط»« ،تعترب»« ،يفرت�ض»،
«قد»« ،ينبغي»�« ،سوف»« ،توا�صل» وغريها من
الكلمات امل�شابهة يف املعنى ت�شري �إىل طبيعة
التوقعات يف هذا التقرير.

وقد قمنا �أي�ض ًا ب�إدراج معلومات �إ�ضافية حول
املخاطر التي نواجهها يف ق�سمني �آخرين من
هذا التقرير ال�سنوي ،وهي «احلوكمة وااللتزام
واملخاطر» ،و «القوائم املالية املوحدة».
وميكن �أن ي�سبب عدد من العوامل وامل�ؤ�شرات
نتائج فعلية تختلف جوهري ًا عن تلك التي مت
ذكرها يف �أي من البيانات التوقعية.
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�شكر وعرفان
تقدر �إدارة �شركة معادن وفريق �إعداد التقرير
ال�سنوي م�ساهمة جميع املوظفني يف �إثراء حمتوى
هذا التقرير ال�سنوي ون�شره ،ويف ا�ستعرا�ض �أداء
معادن و�إجنازاتها لعام 2015م.
كما نرحب بالتعليقات واملالحظات على هذا
التقرير من جميع املعنيني .ف�إذا كنتم ترغبون
م�شاركتنا ب�آرائكم و�أفكاركم ،تف�ضلوا بالتوا�صل
معنا عرب الربيد الإلكرتوين لعالقات امل�ستثمرين
(� ،)invest@maaden.com.saأو التوا�صل مع
ال�شركة على.)media@maaden.com.sa( :

www.maaden.com.sa
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