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معادن: اأداء الأعمال

84 التقرير ال�سنوي 2013  لـ معادن

املطاط ال�سناعي. ويتّم تعدينه و�سحقه قبل حتديد حجمه 

وتخزينه يف من�ساأة )معادن( يف �سرغط، الواقعة على 

بعد 700 كلم �سمال �سرقَي جدة يف منطقة حائل، ليجري 

نقلها من هناك اإىل م�سنعنا يف املدينة ال�سناعية باملدينة 

املنورة، حيث تتّم معاجلتها.

يحتوي امل�سنع على خط اأفران املجمرة املك�سوفة املتعّددة 

الذي تبلغ �سعته  39 األف طن �سنويًا من املغني�سيا الكاوية، 

التي ُت�ستخدم بخا�سة يف جمموعة من العملّيات مثل 

ت�سنيع اأحجار ال�سحج، واأغذية احليوانات، والألياف 

الزجاجية، والأ�سمدة، ومواد املغني�سيوم الكيميائية، ولباب 

الورق، ومعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي.

يتّم ت�سدير اجلزء الأكرب من مبيعات املغني�سيا الكاوية 

اإىل اأوروبا، ودول اخلليج العربي، وال�سرق الأو�سط، 

والهند، واإفريقيا، واليابان، علمًا اأن �سركة معادن للمعادن 

ال�سناعية هي املنتج الوحيد للمغني�سيا الكاوية يف دول 

اخلليج العربي . 

حتوي الزبرية يف حائل منجم الكاولني والبوك�سايت 

منخف�ض الدرجة اإىل جانب ُمن�ساأة للمعاجلة. ويحتوي خام 

البوك�سايت منخف�ض الدرجة على ن�سب اأقّل من الأملنيوم، 

وهو ُي�ستخدم يف الغالب كمادة م�سافة يف �سناعات 

الإ�سمنت. ويتّم ا�ستخدام طني الكاولني املعدين ب�سكل 

رئي�سي كمو�ّسع اأو كمادة ح�سو يف الورق والطالء، واملطاط، 

والبال�ستيك، واملواد الال�سقة، وال�سرياميك، والإ�سمنت، 

والإ�سمنت الأبي�ض واحلرارّيات. وتقوم ال�سركة بتوريد 

اإنتاجها من البوك�سايت منخف�ض الدرجة اإىل �سركات 

الإ�سمنت املحلية، يف حني ُي�ستخدم الكاولني يف �سناعة 

الفو�سفات لإنتاج حم�ض الفو�سفوريك.

على الرغم من حاجته اإىل تقنيات ومعدات كبرية 

وخربات يف املعاجلة،  يحظى قطاع املعادن ال�سناعية يف 

اململكة باإمكانات كبرية. ونحن نعمل يف كَل من املجالت 

املذكورة من اأجل رفع هذه املوارد غري امل�ستغلة اإىل 

م�ستويات ريادية، لنعزز من خاللها مكانة اململكة العربية 

ال�سعودية يف �سناعة التعدين العاملية.

بارتفاع الطلب من �سركة معادن للفو�سفات، يف حني �سّجلت 

7.9% لت�سل  مبيعات املغني�سيا الكاوية ارتفاعًا بن�سبة 

اإىل 29.120 األف طنٍّ مرتي، وذلك بف�سل زيادة الطلب 

الناجمة من تطبيقات جديدة، ودخول املنتج اأ�سواقًا جديدة 

يف اأوروبا، واإفريقيا، ودول اخلليج، والهند، واليابان، 

اإ�سافًة اإىل ال�سوق ال�سعودية.

ومتتد وتّت�سع قاعدة عمالئنا اليوم لت�سمل �سناعات 

اأحجار ال�سحج، واأغذية احليوانات، ولباب الورق 

ومرّكبات املغني�سيوم اخلا�سة. يف الوقت ذاته، توا�سل 

)معادن( العمل مع عمالء حمتملني على تطبيقات جديدة 

للبوك�سايت منخف�ض  وا�ستخدامات غري معدنية  للكاولني 

الدرجة.

ومن الإجنازات املهّمة الأخرى يف عام 2013، اعتماد 

معايري اأنظمة اإدارة اجلودة والبيئة وال�سالمة اآيزو:   

.)18001 OHSAS9001، 14001 و(

�سة  متخ�سّ عملّيات 

ُي�ستخدم املغنيزايت يف جمموعة من التطبيقات التي ت�سمل 

تبطني اأفران م�سانع احلديد واملحارق، وحتفيز وح�سو 
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 نعتز في معادن بنظام حوكمة راسخ، يضمن امتثال أعمالنا للتشريعات التنظيمية،
 والتزام قيمنا بأعلى المعايير األخالقية،  وتماشي تطبيقاتنا مع أفضل الممارسات

الدولية في مجالي التعدين وإدارة المخاطر.

القسم
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معادن: احلوكمة وااللتزام واملخاطر 

87 التقرير ال�سنوي 2013  لـ معادن

ت�ستند معايري حوكمة ال�سركات لدى )معادن( على 

ما ت�سمنه القانون ال�سعودي يف هذا الإطار،  والنظام 

الأ�سا�سي لل�سركة، اإ�سافة اإىل نظام ال�سوق املالية ولوائحه 

التنفيذية.

فهناك اأربع جهات رئي�سية م�سوؤولة عن و�سع وحتديث بنية 

حوكمة )معادن( هي:

امل�ساهمون.. 1

جمل�س الإدارة، واللجان املنبثقة عنه.. 2

رئي�س ال�سركة وكبري املديرين التنفيذيني . . 3

اللجنة الإدارية للتنفيذيني.. 4

لقد �ساعد التزامنا باأعلى معايري النزاهة وال�سفافية 

يف اأعمالنا على ر�سم مالمح حوكمة �سركات )معادن( 

وعملياتها، ف�ساًل عن اأن هذه املعايري م�ستوحاة من اأف�سل 

ممار�سات املبادئ التوجيهية للمجل�س الدويل للتعدين 

 واملعادن.

وقد قمنا بو�سع اآلية قوية للرقابة الداخلية من اأجل حّث 

كل موظف لدى )معادن( على  امل�ساهمة يف ممار�سات 

احلوكمة وتعزيز نظامها. واإطار حوكمة ال�سركات الذي 

يحّدد نظام الإدارة املعتمد لدينا، كما ياأخذ بالعتبار 

م�سالح م�ساهمينا و موظفينا وعمالئنا اإ�سافة اإىل 

املجتمعات التي نعمل يف اأو�ساطها. وهذا الإطار يتخّطى 

م�ساألة التاأّكد من اللتزام بالقوانني واللوائح، لي�سمل اإدارة 

 املخاطر، ومعايري ال�سلوك املهني، واللتزام بالأنظمة.

ن�سعى يف )معادن( اإىل بلوغ هذه الأهداف عرب �سيا�سات 

واإجراءات وتوجيهات عديدة مّت اإقرارها بقوانني وا�سحة، 

اأبرزها ما يلي:

• لئحة جلنة املراجعة.	

• لئحة جلنة الرت�سيحات واملكافاآت.	

• لئحة اللجنة التنفيذية.	

• اإر�سادات ال�سلوك املهني.	

• �سيا�سة الإبالغ عن املخالفات.	

• �سيا�سة تعار�س امل�سالح.	

• �سيا�سة )معادن( لل�سحة وال�سالمة والبيئة.	

�سركة التعدين العربية ال�سعودية )معادن(، هي �سركة 

م�ساهمة، مقّرها الريا�س عا�سمة اململكة العربية 

ال�سعودية. تاأ�ّس�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/17 

بتاريخ 23 مار�س 1997م، وهي م�سّجلة يف الريا�س وفق 

ال�سجل التجاري رقم )1010164391( بتاريخ 4 فرباير 

2001م، وقد اأ�سبحت �سركة معادن �سركة م�ساهمة 

مدَرجة يف 5 يوليو 2008م بعد طرٍح عاٍم اأّويل ناجح 

لأ�سهمها.

مع الإدراج العام، اأ�سبحت قواعد الإدراج التي تطبقها 

هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية تنطبق على 

�سركة )معادن(. اإن املهمة الرئي�سية ل�سركة )معادن( هي 

تطوير قطاع التعدين يف اململكة.

وتتمثل اأن�سطة �سركة معادن وال�سركات التابعة لها يف 

ا�ستك�ساف املوارد املعدنّية، والتعدين وتطوير ال�سناعة 

القائمة على املعادن يف املنبع وامل�سّب. وتطوير ال�سناعات 

التعدينية الأ�سا�سية والتحويلية وت�سويق وبيع الذهب 

والفو�سفات والأملنيوم واملعادن ال�سناعية واملنتجات 

البرتوكيماوية املحّددة التي تدعم الأعمال الرئي�سّية 

لل�سركة.

أعلى المعايير وأفضل 
الممارسات

حقائق رئي�سّية حول معادن

01 �سيا�سة ال�سحة 
وال�سالمة والبيئة ل�سركة 

معادن هي جزء مهم 

من اإطار احلوكمة لدينا 

والتزامنا باملعايري العاملية 

واأف�سل املمار�سات
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ع�سوية جمل�س االإدارة / ال�سركة امل�ساهمة االأخرىت�سنيف الع�سويةاأ�سم الع�سو

عدد اجتماعات 

املجل�س التي 

ح�سرها

ع�سوية اللجان

5�سركة اإعمار الظهرانم�ستقلاملهند�س عبد اهلل بن �سيف ال�سيف
اللجنة التنفيذية

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

غري تنفيذيمعايل الأ�ستاذ �سليمان بن �سعد احلمّيد
�سركة التعاونية للتاأمني

اللجنة التنفيذية5

�سركة الت�سالت ال�سعوديةغري تنفيذيمعايل الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(.

جلنة املراجعة5

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت5البنك الأهلي التجاريغري تنفيذيالأ�ستاذ من�سور بن �سالح امليمان

جلنة املراجعة5ل يوجدغري تنفيذياملهند�س خالد بن حمد ال�سناين

اللجنة التنفيذية3ال�سركة العربية للتعدين )الأردن(غري تنفيذياملهند�س �سلطان بن جمال �ساويل

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت4ل يوجدم�ستقلالدكتور زياد بن عبد الرحمن ال�سديري

اللجنة التنفيذية5�سركة الت�سالت ال�سعوديةم�ستقلاملهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سقري

5ل يوجدتنفيذياملهند�س خالد بن �سالح املديفر
اللجنة التنفيذية

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

دور امل�ساهمني

ة التي من خاللها ميار�س م�ساهمونا  اجلمعّية العامة هي املن�سّ

حّقهم يف الت�سويت. ومما ل �سك فيه اأن موافقة امل�ساهمني 

مطلوبة لأخذ قرارات رئي�سية مثل  اعتماد القوائم املالية، 

وتقرير جمل�س الإدارة حول ن�ساطات ال�سركة، ومراجعة 

واإقرار تو�سيات جمل�س الإدارة ب�ساأن توزيع الأرباح، وانتخاب 

اأع�ساء جمل�س الإدارة، واإدخال التعديالت على مواد نظام 

ال�سركة الأ�سا�سي، وتعيني املراجعني اخلارجّيني، وزيادة راأ�س 

املال املكتتب به. ويكون للم�ساهم الذي له حق ح�سور جمعيات 

امل�ساهمني �سوت واحد على الأقل.

جمل�س االإدارة

يتوىل املجل�س القيام بالوظائف التالية:

• املوافقة على اخلطط ال�سرتاتيجية والأهداف الرئي�سية 	

لل�سركة واآليات تطبيقها.

هيكل حوكمة ال�سركات

جلنة 

املراجعة

جلنة

 الرت�سيحات 

واملكافاآت

اللجنة 

التنفيذية

امل�ساهمون

اللجنة االإدارية

الرئي�س والرئي�س التنفيذي

الت�سريعات اخلارجية الرئي�سية

القوانني ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية، واأنظمة ال�سركات

جمل�س االإدارة

ا�ستقال معايل الأ�ستاذ �سليمان بن �سعد احلمّيد، 

الذي كان ع�سوًا غري تنفيذي يف جمل�س اإدارة �سركة 

معادن وجلانه ممّثاًل للموؤ�ّس�سة العامة للتاأمينات 

الجتماعية يف 12 اأبريل 2013م، واأ�سبحت ا�ستقالته 

�سارية يف 31 دي�سمرب 2013م. وقد اأعلن املجل�س بعد 

اجتماعه يف 12 دي�سمرب 2013م اأن املوؤ�ّس�سة العامة 

للتاأمينات الجتماعية ر�ّسحت حمافظها اجلديد 

معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز ل�سغل 

املن�سب اعتبارًا من 1 يناير 2014م. فوافق املجل�س 

علن التعيني اجلديد يف 12 دي�سمرب. 
ٌ
على الرت�سيح واأ

ووفقًا لقواعد ونظام ال�سركة، �سيتّم عر�س قرار 

املجل�س على اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني من 

اأجل امل�سادقة عليه.

وقد اأعرب جمل�س اإدارة �سركة معادن عن امتنانه العميق 

ملعايل الأ�ستاذ �سليمان بن �سعد احلمّيد لإ�سهاماته اأثناء 

فرتة عمله كع�سو غري تنفيذي يف املجل�س وجلانه املختلفة.

والع�سو اجلديد، معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن 

القويز حا�سل على درجة بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من 

جامعة بورتالند يف الوليات املتحدة عام 1981م، وله �سجّل 

حافل باخلربات العملية. وقد تقّلد منا�سب قيادية يف البنك 

ال�سعودي الأمريكي وبنك الريا�س.

ان�سمام ع�سو جمل�س اإدارة جديد

المجلس  يقوم   
استراتيجية  باستعراض 

وخطط الشركة 
والموافقة  العمل 

جانب  إلى  عليها، 
لألداء  تقييمه 

في  العام  التشغيلي 
الخطط واألهداف  ضوء 

االستراتيجية
المعتمدة.

اأع�ساء جمل�س االإدارة

• و�سع القواعد لأنظمة الرقابة الداخلية والإ�سراف عليها.	

• و�سع �سيا�سات ومعايري واإجراءات حمددة و�سريحة 	

لع�سوية جمل�س الإدارة وتطبيقها بعد املوافقة عليها 

من قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني.

• و�سع اخلطوط العري�سة لل�سيا�سة املكتوبة التي تنظم 	

العالقة مع اأ�سحاب امل�سالح مبا ي�سمن حماية 

م�ساحلهم.

• املوافقة على البيانات املالية الف�سلية.	

• املوافقة على ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�سمن 	

اللتزام بالقوانني واللوائح، مبا يف ذلك التزام 

ال�سركة بالإف�ساح عن املعلومات الرئي�سية 

للم�ساهمني والدائنني واأ�سحاب امل�سالح الآخرين.

• تعيني الرئي�س التنفيذي ونواب الرئي�س.	

• تقييم الأداء الت�سغيلي العام مقارنة باخلطط 	

 والأهداف ال�سرتاتيجية املعتمدة.
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يف اجتماعه الأول يف يناير 2014م، اأّكد جمل�س الإدارة 

اأن تقارير ح�سابات ال�سركة جرى اإعدادها ب�سكل �سحيح، 

واأنه مت تطوير نظام التدقيق الداخلي على اأ�س�س �سليمة 

وتطبيقها ب�سكل فّعال. كما اأّكد اأنه على ثقة تامة بقدرة 

ال�سركة على موا�سلة عملياتها واأعمالها.

قّدم املجل�س اإىل اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني 

املقّرر عقدها يف 2014/3/9م التو�سيات التالية:

املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة لل�سنة املالية . 1

املنتهية يف 2013/12/31م.

اعتماد تقرير املدققني لل�سنة املالية املنتهية يف . 2

2013/12/31م.

اعتماد القوائم املالية املوّحدة لل�سنة املالية املنتهية . 3

يف 2013/12/31م.

اإبراء ذّمة اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة من امل�سوؤولية . 4

عن اإدارتهم لل�سركة خالل ال�سنة املنتهية يف 

2013/12/31م.

التو�سية بعدم توزيع اأرباح عن ال�سنة املالية املنتهية . 5

يف 2013/12/31م.

املوافقة على تو�سية جلنة املدققني بتعيني مدقق . 6

خارجي ملراجعة ح�سابات ال�سركة اخلتامية لل�سنة 

املالية 2014م، والبيانات املالية الربعية، وحتديد 

اأتعابه.

املوافقة على تعيني املمثل البديل للموؤ�ّس�سة العامة . 7

 للتاأمينات الجتماعية يف جمل�س اإدارة �سركة معادن.

مل يو�ِس جمل�س الإدارة با�ستبدال املدقق قبل انتهاء فرتة 

التعيني املمتّدة لثالث �سنوات.

تو�سيات جمل�س االإدارة

01

ومنذ 31 دي�سمرب 2013م، يتّكون جمل�س اإدارة )معادن( 

من ت�سعة اأع�ساء كما هو مو�سح باجلدول.

د مدة الع�سوية لكل ع�سو من اأع�ساء املجل�س بثالث  حتدَّ

�سنوات. ويعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثالثة 

 اأ�سهر. 

وقد عقد املجل�س خالل ال�سنة املالية 2013م، خم�سة 

اجتماعات: يف الأول من يناير، والثاين من مار�س، 

والع�سرين من يوليو، والتا�سع ع�سر من �سبتمرب، وكان 

اآخرها يف الثاين ع�سر من دي�سمرب.

على الرغم من قيام املجل�س مبهامه ب�سكل جماعي، اإل اأنه 

يقوم يف بع�س الأحيان بتفوي�س مهامه وواجباته بطريقة 

فعالة، ملجموعة من اللجان هي:

• جلنة املراجعة. 	

• جلنة الرت�سيحات واملكافاآت.	

• اللجنة التنفيذية.	

جلنة املراجعة

مّت ت�سكيل جلنة املراجعة يف 15 نوفمرب 2008م، وفقًا 

للمادة 14 من لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن 

جمل�س هيئة ال�سوق املالية. ومبوجب هذه املادة، فاإن 

اجلمعية العامة للم�ساهمني، وبناء على تو�سية من جمل�س 

الإدارة، هي املخّولة باإ�سدار قواعد تعيني اأع�ساء جلنة 

املراجعة، وحتديد مدة تقَلدهم ملنا�سبهم والإجراءات 

الواجب اّتباعها من قبل اللجنة.

وتقوم اإدارة املراجعة الداخلية برفع التقارير اإىل جلنة 

املراجعة. كما ت�سرف اللجنة على فعالية �سوابط ُنظم 

املعلومات، ومالءمة ال�سوابط الداخلية املتعّلقة بالتقارير 

املالية، ومراجعة البيانات املالية، واأن�سطة اإدارة املخاطر 

املوؤ�س�سّية )ERM(، والأن�سطة العامة الأخرى ذات ال�سلة 

باملدققني اخلارجّيني.

وت�سّم جلنة املراجعة حاليًا، اأع�ساء املجل�س امل�ستقلني 

التايل ذكرهم:

ن�سبة التغيري يف امللكيةن�سبة امللكيةامللكية يف 2012ن�سبة امللكيةامللكية يف 2013اأ�سم من تعود له امل�سلحة

التغري

462.500.00050.0462.500.00050.00.000.00  �سندوق ال�ستثمارات العامة

88.828.1049.688.828.1049.60.000.00   املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية

68.920.1677.4567.818.1617.31.102.0060.12  املوؤ�س�سة العامة للتقاعد

)0.15()1.102.006(304،751.72932.95305.853.73533.1 م�ساهمون اآخرون 

925.000.000100.0925.000.000100.00.000.00 املجموع

املالك الرئي�سيون يف اأ�سهم ال�سركة

ن�سبة امللكية راأ�س املال  )اآالف الرياالت( املقر الرئي�سي الن�ساط الرئي�سي ا�سم ال�سركة التابعة

 ٪ 100 300.000 جدة اإنتاج وا�ستغالل الذهب واملعادن امل�ساحبة له �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

 ٪ 70  6.208.480 راأ�س اخلري ا�ستخراج الفو�سفات واإنتاج الأ�سمدة �سركة معادن للفو�سفات

 ٪ 74.9  4.805.774 راأ�س اخلري اإنتاج الأملنيوم �سركة معادن لالأملنيوم

 ٪ 74.9  885.000 راأ�س اخلري تعدين البوك�سايت وتكرير الألومينا �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا

 ٪ 74.9 1.922.125 راأ�س اخلري اإنتاج �سفائح الأملنيوم �سركة معادن للدرفلة

 ٪ 100 500 الريا�س   تعدين ومعاجلة املعادن ال�سناعية �سركة معادن ال�سناعية

 ٪ 100 500 الريا�س توفري دعم البنية التحتية واخلدمات يف راأ�س 

اخلري

�سركة معادن للبنى التحتية

ال�سركة حتت ال�سيطرة امل�سرتكة

 ٪ 50 900.000 اجلبيل اإنتاج ثاين كلوريد الإيثيلني و ال�سودا الكاوية  �سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات

ال�سركات التابعة وال�سركات حتت ال�سيطرة امل�سرتكة يف اململكة العربية ال�سعودية

واللجان  المجلس 
تفويضها  تم  التي 

تعقد  بالمسؤولية 
مخصصة  اجتماعات 

العام  على مدار 
ومناقشة  لمراجعة 

ومخاطر  موضوعات 
محددة بمزيد من 

لتفاصيل ا

01 املجل�س يراجع ويوافق 
على ا�سرتاتيجية ال�سركة 

واخلطط التجارية كما اأنه 

يقيم الأداء الت�سغيلي العام 

وفقًا للخطط ال�سرتاتيجية 

والأهداف املعتمدة



االّطالع على  ويمكن 
أدوار  تفاصيل  كافة 

ومسؤوليات
الثالث من خالل  اللجان 

المعروضة  اللوائح 
قسم ضمن 

الموقع  على  الحوكمة 
لشركة  اإللكتروني 

معادن 
www.maaden.

com.sa

معادن: احلوكمة وااللتزام واملخاطر  معادن: احلوكمة وااللتزام واملخاطر
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اأ�سم الع�سو
1

 2013/2/ 13

2

2013/6/  13

3

2013/9/ 13

4

2013/11/ 13
املجموع

4املهند�س عبد اهلل بن �سيف ال�سيف

3-معايل الأ�ستاذ �سليمان بن �سعد احلمّيد

4املهند�س عبد العزيز بن عبد اهلل ال�سقري

4املهند�س �سلطان بن جمال �ساويل

4املهند�س خالد بن �سالح املديفر

معايل الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي – رئي�س . 1

اللجنة

املهند�س خالد بن حمد ال�سناين. 2

املهند�س عبداهلل بن حممد الفايز. 3

 الأ�ستاذ حمد بن طارق اخلمي�س )ا�ستقال يف. 4

3 اأبريل 2013م(

الدكتور عبداهلل بن ح�سن العبدالقادر. 5

 وت�ستمل امل�سوؤولّيات الرئي�سّية للجنة املراجعة 

على ما يلي:

• مراجعة �سيا�سات واإجراءات )معادن( املالية املعتمدة 	

ورفع تو�سية اإىل املجل�س باملوافقة النهائية عليها.

• مراجعة البيانات املالية الربعية وال�سنوية واملوّحدة 	

ل�سركة )معادن( وال�سركات التابعة لها.

• تو�سية جمل�س الإدارة بتعيني املراجعني اخلارجّيني.	

• مراجعة واعتماد خطة التدقيق الداخلي ال�سنوية، 	

واإجراءات التدقيق الداخلي وتقارير التدقيق الداخلي.

• اإجراء التحقيقات املرتبطة باأّي ق�سية، اأو التفوي�س 	

باإجرائها على النحو الذي تراه منا�سبًا، مبا يخدم 

م�سلحة ال�سركة، مع اإتاحة اإمكانية الو�سول غري املقّيد 

اإىل جميع اأع�ساء الإدارة واملعلومات املتعّلقة بالتحقيق.

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

مّت ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت يف 15 نوفمرب 2008م، 

برئا�سة املهند�س عبداهلل بن �سيف ال�سيف وع�سوية كل من 

الأ�ستاذ من�سور بن �سالح امليمان، والدكتور زياد عبدالرحمن 

ال�سديري، واملهند�س خالد بن �سالح املديفر.

اأما مهام اللجنة وم�سوؤولياتها الرئي�سية فهي:

• اإجراء مراجعات �سنوية للمهارات والقدرات وخربة 	

العمل الالزمة لتعزيز الأداء الرقابي للمجل�س وتقدمي 

تو�سيات منا�سبة يف هذا ال�سدد اإىل املجل�س.

• التحقق من ا�ستقاللية اأع�ساء جمل�س الإدارة وتقييم 	

الت�سارب املحتمل مل�سالح الأع�ساء الذين يعملون اأي�سًا 

يف جمال�س اإدارات �سركات اأخرى.

• تقييم املر�ّسحني لع�سوية املجل�س من خالل تقييم 	

ال�سفات ال�سخ�سّية واملهنّية التي ت�سمل النزاهة، 

وامل�سداقية، وامل�سوؤولية، واخلربة القيادية، والفطنة 

والقدرة على تكري�س الوقت الالزم لتنفيذ جميع 

امل�سوؤوليات.

• حتديد اأوجه الق�سور يف اأداء املجل�س واقرتاح احللول 	

ملعاجلة اأّي نق�س.

• مراجعة واعتماد جميع التعوي�سات )الرواتب، 	

والعالوات، والأ�سهم( لكافة امل�سوؤولني التنفيذّيني 

)الروؤ�ساء التنفيذّيون، نواب الروؤ�ساء واملديرون 

 التنفيذّيون( �سنويًا.

اللجنة التنفيذية

تاأ�س�ست اللجنة التنفيذية يف 15 نوفمرب 2008م. ويراأ�س 

اللجنة املهند�س عبداهلل بن �سيف ال�سيف، وت�سم الأع�ساء 

معايل الأ�ستاذ �سليمان بن �سعد احلميد، واملهند�س 

عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سقري، واملهند�س �سلطان بن جمال 

 �ساويل، واملهند�س خالد بن �سالح املديفر.

ت�سمل مهام وم�سوؤولّيات اللجنة:

• مراجعة اأهداف وا�سرتاتيجيات �سركة )معادن(، 	

وتقدمي التو�سيات اإىل املجل�س للم�ساعدة يف حتقيق 

الأهداف وتنفيذ خطط وا�سرتاتيجيات العمل بكفاءة.

• مراجعة امليزانّيات املتعّلقة بالقوى العاملة يف ال�سركة، 	

والعمليات، ونفقات راأ�س املال.

• مراجعة الأعمال والعمليات واخلطط املالية الطويلة 	

الأجل )لأكرث من ثالث �سنوات(، وتقدمي تو�سيات اإىل 

املجل�س ب�ساأنها.

• املوافقة على اخلطط ق�سرية املدى )اأقل �سنة واحدة( 	

لكل من خطط الأعمال والعمليات واملالية، وكذلك املوافقة 

على اخلطط متو�سطة  املدى )من �سنة اإىل ثالث �سنوات( 

والتي تدخل يف اإطار اخلطة طويلة املدى لل�سركة. 

• الإ�سراف على/ ومراقبة تنفيذ وا�ستكمال م�ساريع 	

)معادن( وامل�ساريع التو�ّسعية لل�سركات التابعة لها.

وميكن الّطالع على كافة تفا�سيل اأدوار وم�سوؤوليات اللجان 

الثالث من خالل اللوائح املعرو�سة �سمن ق�سم احلوكمة على 

املوقع الإلكرتوين ل�سركة )معادن(

www.maaden.com.sa

دور االإدارة

يقوم الرئي�س والرئي�س التنفيذي واللجنة الإدارية املوؤلفة 

من الرئي�س والرئي�س التنفيذي واملدراء التنفيذيني بعدد 

من الوظائف الرئي�سية املتمثلة بـ: و�سع اأهداف وا�سحة 

واإطار اأخالقي مالئم من �ساأنها خدمة امل�سلحة العامة، 

وو�سع الإجراءات الإدارية الالزمة، وحتديد اأطر رعاية 

م�سالح �سراكائنا من املوظفني وامل�ساهمني واملجتمعات 

املحلية، و�سمان ال�سفافّية ور�سم خطوط وا�سحة 

للم�سوؤولية وامل�ساءلة، وتنفيذ تخطيط �سليم لالأعمال، 

ودمج اإدارة خماطر الأعمال يف كافة مناحي ال�سركة، 

وا�ستقطاب املوظفني املوؤّهلني وذوي اخلربة واملهارة، 

وتبّني ممار�سات �سليمة لالت�سالت الداخلية واخلارجية، 

ور�سم حدود وا�سحة للممار�سات املهنية ملوظفي )معادن(، 

وتقييم الأداء وتقدير الإ�سهامات الفردية واجلماعية، 

واإن�ساء �سوابط داخلية منا�سبة واحلفاظ عليها.

 

االلتزام واأخالقيات املهنة

هدف )معادن( هو اّتباع ممار�سات احلوكمة الأكرث مالءمًة 

لأعمالها. وعلى الرغم من اأننا مل نتو�سل بعد للتحقيق الكامل 

لأهدافنا، اإل اأننا ننوي ت�سريع م�سريتنا للو�سول اإليها. ونحن 

نوؤمن باأن اللتزام واأخالقيات املهنة ت�سري جنبًا اإىل جنب مع 

الأداء التجاري الناجح.

اإن اأخالقيات املهنة، التي هي واحدة من الركائز الأربع 

ملنهج �سركة )معادن( يف ال�ستدامة، تتجاوز القواعد لتمثل 

نظاَم قيمٍّ ذاتية يوّجه موظفي ال�سركة نحو ممار�سة �سلوكّيات 

�سحيحة. تو�سع القواعد وال�سيا�سات والإجراءات عادة عند 

احلاجة لاللتزام بالقانون واحلفاظ على النظام العام، اإل اأن 

اأخالقيات املهنة والمتثال لها ل تاأتي ملجرد ا�ستجابة لالأوامر 

والأنظمة الر�سمّية.

تبداأ ثقافة المتثال يف �سركة )معادن( من راأ�س اإدارة 

ل  ال�سركة، وهي مدعومة من قبل فريق اللتزام املخوَّ

وامل�سوؤول عن التطبيق ال�سليم لل�سيا�سات والإجراءات 

والتدريب واملراقبة مبا يتما�سى مع اأخالقّيات املهنة 

وا�سرتاتيجية العمل املرجوة. ويعمل فريق اللتزام يف 

�سركة )معادن( على م�ساعدة الإدارة العليا يف حتديد 

وتقييم ومراقبة والتحّكم مبخاطر اللتزام التي قد توؤثر 

على ال�سركّة. وعندما يتّم العثور على نقاط �سعف معّينة 

اأثناء مراجعتها، يو�سي فريق اللتزام ب�سوابط منا�سبة، 

 واإجراءات معاجلة.

وخالل عام 2013م، اّتخذنا عددًا من املبادرات الرامية 

اإىل تر�سيخ املزيد من الأخالقّيات وثقافة اللتزام عرب �سركة 

)معادن(، منها:

• ت�سجيع اللتزام من خالل مراقبة واإدارة خماطر 	

املخالفة القانونية والتقيد بالأنظمة.

• اإجراء تدريب توعوي حول ق�سايا اللتزام املحتملة، 	

حيث اأقامت ال�سركة على �سبيل املثال ندوة بال�سراكة 

اأ�سم الع�سو
1

2013/1/19

2

2013/4/10

3

2013/5/4

4

2013/7/10

5

2013/10/8

6

2013/11/10
املجموع

6معايل الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي

6املهند�س خالد بن حمد ال�سناين

6املهند�س عبد اهلل بن حممد الفايز

1-----الأ�ستاذ حمد بن طارق اخلمي�س

6الدكتور عبد اهلل بن ح�سن العبد القادر

�سجل ح�سور جلنة املراجعات لالجتماعات التي عقدت

�سجل ح�سور جلنة الرت�سيحات واملكافاآت التي عقدت

�سجل ح�سور اللجنة التنفيذية لالجتماعات  التي عقدت

اأ�سم الع�سو
1

2013/2/9

2

2013/6/4

3

2013/9/22

4

2013/12/11
املجموع

4املهند�س عبد اهلل بن �سيف ال�سيف

4الأ�ستاذ من�سور بن �سالح امليمان

4الدكتور زياد بن عبد الرحمن ال�سديري

4املهند�س خالد بن �سالح املديفر



اّتباع  هدف معادن هو 
الحوكمة  ممارسات 

األكثر الرشيدة 
ألعمالها. مالءمًة 
االلتزام  بأن  نؤمن 

وأخالقيات
إلى  جنبًا  تسير  المهنة 

التجاري  جنب مع األداء 
الناجح.

في عام 2014م سوف 
استكمال  على  نعمل 
لقواعد  شاملة  وثيقة 

لشركة  المهني  السلوك 
معادن من خالل تضمين 

التوجيهية  المبادئ 
األعمال  لسلوكّيات 

تعارض  وسياسة  الحالية 
وجعلها  المصالح، 

األساسّية قَيمنا  تعكس 
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من قبل �سركة )معادن( مع كل دوائرنا، وبخا�سة عمالئنا 

واملوّردين واملجتمعات التي نعمل فيها.

وتلتزم الإدارة العليا بدعم مراعاة هذه املعايري ب�سكل 

�سارم. وتقوم بدعم املوظفني الذين يّتبعون املعايري حتى 

يف ظّل خماطر العواقب التجارية ال�سلبّية. من ناحية 

اأخرى، ي�سّكل عدم التقّيد باملعايري �سببًا لّتخاذ اإجراءات 

تاأديبّية اأو غريها من التدابري املنا�سبة، والتي قد ت�سمل 

اإجراءات اإنهاء اخلدمة واإحالة �سلوكّيات معّينة اإىل 

ال�سلطات املخت�سة.

�سيا�سة االإبالغ عن املخالفات

�سّكلت عملية و�سع ال�سيغة النهائية ل�سيا�ستنا اخلا�سة 

بالإبالغ عن املخالفات اأحد اأبرز اإجنازاتنا يف م�سرية 

احلوكمة خالل عام 2013م،  والتي رحبت بها الهيئة 

الوطنية ملكافحة الف�ساد )نزاهة(، كاأول �سيا�سة من 

هذا النوع يف اململكة العربية ال�سعودية. حيث تهدف هذه 

ال�سيا�سة اإىل �سمان ال�سلوك النزيه يف ما يخت�ّس بتعار�س 

امل�سالح لدينا، واملبادئ الإر�سادية لل�سلوك املهني عرب 

اإتاحة الفر�سة للمبلغني لالإبالغ عن انتهاكات ح�سلت، اأو 

انتهاكات حمتملة.

وترمي �سيا�سة الإبالغ عن املخالفات اإىل ت�سجيع املوظفني 

على تقدمي اأّي معلومات من �ساأنها اأن ت�ساعد الإدارة يف ك�سف 

وت�سحيح والإبالغ عن املخالفات وال�سلوك غري الأخالقي 

والإجراءات التي قد تكون غري قانونية وت�سّكل انتهاكًا 

ل�سيا�سات ال�سركة والإجراءات واملعايري الأخالقية املّتبعة 

فيها. وتتوافق هذه ال�سيا�سة مع املادة العا�سرة من لئحة 

حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية.

�سيا�سة تعار�س امل�سالح

تقت�سي �سيا�سة ت�سارب امل�سالح باأن يقوم اأع�ساء املجل�س 

والإدارة التنفيذية واملوظفون اأ�سحاب القرار بالك�سف عن 

اأّي تعار�س فعلي اأو حمتمل يف امل�سالح وتقدمي اآلية ملعاجلة 

احتمالت هذا التعار�س. وين�ساأ تعار�س امل�سالح املحتمل 

عندما تتداخل م�سالح الفرد اخلا�سة اأو املالية اأو غريها 

مع م�سالح �سركة )معادن(.

اإدارة املخاطر

حتتّل اإدارة املخاطر الفّعالة واملتكاملة موقعًا مركزيًا 

يف العملية ال�ساملة ل�ستدامة الأعمال. ولدى �سركة 

)معادن( عملية اإدارة خماطر را�سخة، ل تغّطي املخاطر 

ال�سرتاتيجية والت�سغيلّية فح�سب، بل اأي�سًا املخاطر البيئّية 

والجتماعّية وال�سحّية والأمنّية. وتطبَّق عملية اإدارة 

 ISO( املخاطر لدينا بالتوافق مع معايري الأيزو الدولية

31000( يف جمال اإدارة املخاطر.

ل يخلو اأّي ن�ساط جتاري من املخاطر، ونحن ندرك 

اأن العمل الناجح ل يتمحور حول جتّنب جميع املخاطر 

املحتملة، بل يتعّلق باإيجاد طرق لتخفيف الآثار ال�سلبّية 

للمخاطر مع ال�ستفادة من الفر�س املتوافرة.

اإن اإدارة وتقييم املخاطر يندرجان �سمن م�سوؤولّية 

اإدارة ال�سركة، وي�سرف جمل�س الإدارة على اإدارة املخاطر 

مع الرتكيز على اأهّم املخاطر التي تواجه ال�سركة. وعلى 

مدار العام، يعقد املجل�س -واللجان التي مّت تفوي�سها 

�سة ملراجعة وبحث  بامل�سوؤولية- اجتماعات خم�سّ

ل. مو�سوعات خماطر حمّددة ب�سكل مف�سّ

ت�ستند عملية مراقبة املخاطر التي يقوم بها املجل�س على 

عمليات تقييم املخاطر والتخفيف من اآثارها، ويت�سّمن ذلك 

مراجعات جمدولة للتخطيط ال�سرتاتيجي والت�سغيلي الطويل 

الأجل، والتقييم والتطوير التنفيذي، وميثاق �سلوك اللتزام، 

واللتزام التنظيمي، والمتثال ال�سحي والأمني والبيئي، 

واإعداد التقارير املالية وتكنولوجيا املعلومات والأمان.

تعترب اإدارة املخاطر املوؤ�س�سّية يف �سركة معادن اجلهة 

امل�سوؤولة عن الإ�سراف والتن�سيق لتقييم املخاطر والتخفيف 

منها على نطاق  ال�سركة باأكملها. ويدعم برنامج اإدارة 

املخاطر من تنظيم البنى التحتية للمخاطر اخلا�سة 

01

مع الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد )نزاهة(تتحدث عن 

النزاهة وطرق الإبالغ عن انتهاكات الف�ساد.

• اإ�سدار �سيا�سة الإبالغ عن املخالفات، والتي تتعلق 	

بالإبالغ عن املخالفات والف�ساد املايل اأو اأّي انتهاك اآخر.

• و�سع اآليات حمّددة، مثل تخ�سي�س بريد اإلكرتوين 	

وتوفري ممثل للرّد على الأ�سئلة ب�سرّية واحل�سول على 

املعلومات وتقدمي امل�ساعدة للمبّلغني عن املخالفات.

• ن�سر مقالت قانونية واأخرى متعّلقة باللتزام يف ن�سرة 	

ال�سركة الداخلية. 

• توزيع املعلومات ذات ال�سلة على جميع موظفي )معادن( 	

لتزويدهم باأحدث اللوائح والقواعد املو�سوعة.

ويف عام 2014م، �سوف نعمل على ا�ستكمال وثيقة �ساملة 

لقواعد ال�سلوك املهني ل�سركة )معادن(، من خالل ت�سمني 

املبادئ التوجيهية ل�سلوكّيات الأعمال احلالية و�سيا�سة 

تعار�س امل�سالح، وجعلها تعك�س قَيمنا الأ�سا�سّية. و�سيتّم 

دمج اأف�سل املمار�سات واملعايري ال�سناعية املنا�سبة يف 

هذه الوثيقة. كما ننوي العمل على توفري اأدوات جديدة 

للتوا�سل، مبا يف ذلك اخلط ال�ساخن وموقع اإنرتانت، 

لل�سماح للمبلغني بالإف�ساح عما لديهم من البالغات 

ب�سرية تامة.

اإن عملية املراجعة ال�سنوية التي يقوم بها فريق اللتزام، 

ة فّعالني لدعم اللتزام اأثناء  والتي توفر نظامًا ومن�سّ

قيامنا بتحديد الثغرات اإن ُوجدت، واّتخاذ قرار ب�ساأن 

الإجراءات الت�سحيحّية اإذا لزم الأمر. كما ت�سّكل عملية 

املراجعة اأي�سًا اآلية فّعالة للك�سف عن اأّي تعار�س حمتمل 

يف امل�سالح مّرة واحدة على الأقل يف ال�سنة.

�سيا�سة ال�سحة وال�سالمة والبيئة ب�سركة 

)معادن(

باعتبارنا اأكرب �سركة موارد معدنية متنوعة يف اململكة العربية 

ال�سعودية، فاإن التمّيز يف اإدارتنا ملخاطر ال�سحة وال�سالمة 

والبيئة ميثل جزءًا ل يتجزاأ من الطريقة التي نوؤّدي بها 

اأعمالنا، وهو يعك�س اأي�سًا التزامنا بامل�سوؤولية لناحية العمل 

على التقدم، وحتقيق مزيد من التنمية امل�ستدامة.

وتوّفر �سيا�سة ال�سحة وال�سالمة والبيئة يف �سركة 

)معادن( القاعدة الأ�سا�سية للتزام جمموعتنا اجلّدي 

بتح�سني اأداء ومعايري ال�سحة وال�سالمة والبيئة على نحو 

م�ستمر يف عمليات الذهب، ومعادن الأ�سا�س، والفو�سفات، 

والأملنيوم، وغريها من م�ساريع ال�سناعات التعدينية. 

ويتمثل الهدف الرئي�سي لل�سركة مبنع وقوع اأي حوادث 

قد توؤذي الب�سر والبيئة. )انظر ق�سم البيئة وال�سحة 

وال�سالمة، ف�سل بناء التمّيز(.

علمًا باأن جميع املبادئ التوجيهية وال�سيا�سات موجودة 

على موقعنا الإلكرتوين.

اإر�سادات ال�سلوك املهني 

ُو�سعت املبادئ الأ�سا�سية يف هذه الوثيقة لتوجيه التعامل 

01 �سورة تذكارية جتمع 
مهنيي اإدارة املخاطر يف 

اجتماع املنتدى ال�سعودي 

لإدارة املخاطر الذي 

ا�ست�سافته معادن يف 8 

دي�سمرب عام 2013. وكانت 

معادن قد بادرت بت�سكيل 

املنتدى ال�سعودي لإدارة 

املخاطر ليكون منربًا لتبادل 

املعارف واخلربات بني 

مهنيي اإدارة املخاطر، يف 

اململكة العربية ال�سعودية، 

ولقد مت افتتاح املنتدى يف 

مار�س 2013.



تعمل
التحتية  البنية 

على  لدينا  للمخاطر 
وعلى  األعمال  مستوى 

العمليات،  مستوى 
لتحديد  معّدة  وهي 

كل وتخفيف  وتقييم 
المخاطر. أنواع 

معادن: احلوكمة وااللتزام واملخاطر  معادن: احلوكمة وااللتزام واملخاطر

97 التقرير ال�سنوي 2013  لـ معادن 96 التقرير ال�سنوي 2013  لـ معادن

مبختلف املن�سئات، وذلك ل�سمان توائمها مع �سيا�سات 

املخاطر ال�ساملة ل�سركة )معادن(، واملبادئ التوجيهّية 

واآليات املراجعة. وتعمل البنية التحتية للمخاطر لدينا على 

م�ستوى الأعمال وعلى م�ستوى العمليات، وهي معّدة لتحديد 

وتقييم وتخفيف جمع اأنواع املخاطر.

طبقًا لطبيعة املخاطر التي ينطوي عليها والعمليات 

املرتبطة بها، نعمد اإىل ا�ستخدام جمموعة وا�سعة 

ونعتمد على التاأمني لإدارة بع�س املخاطر مركزيًا. وقد 

مّت و�سع وتطبيق عملية ر�سمية ملراجعة ور�سد و�سعّية 

تنفيذ خطط التخفيف من اآثار املخاطر على اأ�سا�س 

منتظم. وُيظهر اجلدول املرفق املخاطر والتحّديات 

الرئي�سّية التي حّددناها، وخطط التخفيف ذات امل�ستوى 

العايل التي ُو�سعت ملعاجلتها.

من ا�سرتاتيجّيات تخفيف الآثار. وي�سمل ذلك تفوي�س 

ال�سلطات، وتوحيد الإجراءات ومراجعات للتخطيط 

ال�سرتاتيجي، ومراجعات الت�سغيل والتاأمني. وتعمل 

)معادن( على اإدارة خماطر التقّلبات يف الن�ساط 

القت�سادي وحجم طلب العمالء عن طريق ر�سد 

م�ستجدات واآفاق ال�سناعة والتكّيف معها، وقد يت�سّمن 

ذلك �سبط م�ستويات الإنتاج وتخفي�س التكاليف. 

التدقيق الداخلي

تلعب وظيفة التدقيق الداخلي املركزي لدينا دورًا رئي�سّيًا يف 

تقييم وحت�سني اإدارة املخاطر وال�سوابط الداخلية وعمليات 

احلوكمة، وبالتايل دعم الأهداف التجارية الأكرب لل�سركة. 

وقد تطورت اإدارة التدقيق الداخلي، التي مّت اإن�ساوؤها بعد 

عام على تاأ�سي�س �سركة )معادن( على مّر ال�سنني، خ�سو�سًا 

بعد اإدراج ال�سركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية “تداول”.

املخاطر الرئي�سّية وخطط التخفيف من اآثارها

املخاطراملخاطر خطط التخفيف ذات امل�ستوى العايلخطط التخفيف ذات امل�ستوى العايل

تقّلب اأ�سعار ال�سلع

تقّلبات اأ�سعار ال�سلع التي تنتجها �سركاتنا، مثل الأملنيوم 

والفو�سفات والذهب واملعادن ال�سناعية، ميكن اأن توؤّثر على 

ربحّية العملّيات والتدفقات النقدية.

ر�سد ومراقبة التكاليف عن كثب للحّد من تاأثري تذبذب الأ�سعار على الربحّية . 1

والتدفقات النقدية.

ر�سد دقيق وم�ستمّر لجّتاهات الأ�سعار العاملية من قبل اإدارة وحدة الأعمال . 2

ال�سرتاتيجية ذات ال�سلة.

الدخول يف عقود ت�سعري طويلة الأجل مع العمالء اإذا لزم الأمر.. 3

اإيجاد وتطوير اأ�سواق جديدة عرب بحوث وا�سعة النطاق.. 4

نق�س الكوادر املاهرة

عدم القدرة على توظيف و/اأو الحتفاظ باأفراد موؤّهلني من 

ذوي اخلربات املالئمة، حتقيق اأهداف ال�َسْعودة واملحافظة 

عليها، وتدريب وتطوير املواهب والحتفاظ بها.

تطوير حتالفات ا�سرتاتيجية لبناء وتطوير املواهب والكفاءات.. 1

تطبيق ا�سرتاتيجية لإدارة املواهب )تت�سّمن ك�سب الكوادر املوهوبة، تنمية املواهب . 2

والعمل على احلفاظ عليها(.

تطوير خطط ل�سمان توايل الكفاءات م�ستقباًل للمنا�سب الرئي�سية.. 3

اجتماعات منتظمة ملجل�س املوارد الب�سرية )موؤّلف من م�سوؤويل املوارد الب�سرية . 4

من ال�سركة وال�سركات التابعة( من اأجل مناق�سة وحّل ق�سايا املوارد الب�سرية ذات 

ال�سلة.

قيا�س دوري لل�سيا�سات والإجراءات القائمة مع نظرياتها من اأجل �سمان تلبيتها . 5

لحتياجاتنا النا�سئة، واأف�سل املمار�سات يف جمال املوارد الب�سرية.

ال�سّحة وال�سالمة

تعّطل اأو اإخفاق يف نظام ال�سالمة ما ينتج عنه اإ�سابة 

خطرية/وفاة /اأو خ�سائر ت�سغيلية ومالية.

تطوير وتطبيق نظام متكامل للبيئة وال�سّحة وال�سالمة يف جميع ال�سركات التابعة.. 1

دورات تدريبّية للموظفني داخل وخارج مواقع العمل.. 2

اآليات تبليغ اأ�سبوعية و�سهرية.. 3

ني يف ممار�سات ال�سالمة ملواقع خمتلفة وفقًا ملتطّلبات خطة العمل.. 4 توظيف خمت�سّ

البيئة

اإدارة بيئية فقرية، اأ�سرار تلحق بال�سمعة ب�سبب دعاية �سّيئة 

ناجتة عن ح�سول حوادث بيئّية كربى.

تطوير وتطبيق نظام متكامل للبيئة وال�سحة وال�سالمة يف جميع ال�سركات التابعة.. 1

اإ�سراك اإدارة البيئة مع اإدارة امل�سرتيات يف عملية �سياغة العقود.. 2

�سني بيئّيني.. 3 توظيف متخ�سّ

التطوير والتطبيق امل�ستمر لربامج التوعية البيئية.. 4

ت�سّخم التكاليف

زيادة يف التكاليف الت�سغيلية ناجتة عن ارتفاع تكلفة املواد 

اخلام، والطاقة، وال�سحن، ومعّدات التعدين، اأو اإن�ساء امل�ساريع.

الرتكيز على التوريد ال�سرتاتيجي للمواد واخلدمات.. 1

حت�سني الكفاءة يف خمتلف اأعمال ال�سركة.. 2

حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة.. 3

انقطاع يف اإمدادت الطاقة

العتماد على م�سدر واحد لإمدادات الطاقة، العمل يف 

مواقع نائية، وتقّلبات غري متوّقعة للكهرباء اأو انقطاع يف 

الإمدادات ميكن اأن يوؤّثر على الأداء الت�سغيلي واملايل.

حتديد احتياجات الطاقة واحلفاظ على التن�سيق الوثيق مع ال�سركة ال�سعودية للكهرباء . 1

عرب التوا�سل الفّعال من قبل الإدارة العليا. وقد مّت النتهاء من و�سع العقود مع ال�سركة 

ال�سعودية للكهرباء ب�ساأن متطلبات الطاقة احلالية.

مّت جتهيز خطط ل�سمان امدادت احتياطية فورية للطاقة الحتياطية التوافر الفّعال . 2

والفوري للطاقة الحتياطّية يف حال انقطاع خط الإمداد.

التقّيد الكامل ببنود و�سروط عقد اإمدادات الطاقة وبنود انقطاع التيار.. 3

رخ�سة اجتماعّية للعمل

تعني الرخ�سة الجتماعية دعم املجتمع لعملّياتنا، وهو اأمر 

اأ�سا�سي بطبيعة احلال. فالف�سل يف تلبية توّقعات املجتمع، 

واحتمال حدوث �سكاوى من املجتمع املحّلي جتاه �سركة 

معادن اأو ال�سركات التابعة لها �سيكون له تاأثري �سلبي على 

اأعمالنا و�سمعتنا.

توظيف موارد ب�سرية خبرية ومتفانية يف كل من اإدارة ومواقع امل�ساريع واملناجم على . 1

ل�سمان م�ساركة اجتماعية واإدارة فعالة لعالقات املجتمع.

تطبيق خطة امل�ساركة املجتمعّية لكل موقع قيد الإن�ساء.. 2

و�سع خطط لدمج موؤ�ّسرات الأداء الرئي�سّية امل�ستدامة على م�ستوى ال�سركات التابعة، . 3

على �سبيل املثال ال�سالمة يف املناجم، واحلوادث البيئّية، وم�ستوى امل�ساركة املجتمعّية.

رفع م�ستوى العالقات املجتمعّية اإىل امل�ستوى 3 من هيكلّية امل�ساركة املجتمعّية اخلا�س . 4

بنا بحلول عام 2017م

الت�سويق

العتماد على بع�س قطاعات ال�سوق، حمفظة منتجات 

حمدودة، �سعة تخزينية وقدرات حتميل حمدودة.

م�سروع تو�سعة امل�ستودع )قيد التنفيذ(.. 1

مراجعة وحتديث ا�سرتاتيجيات الت�سويق على اأ�سا�س منتظم.. 2

الدخول يف عقود ت�سعري طويلة الأجل مع العمالء اإذا لزم الأمر.. 3

تو�سيع حمفظة املنتجات.. 4

توافر البنية التحتّية

عدم ا�ستكمال البنية التحتّية متا�سيًا مع متطّلبات امل�سروع، 

مدة اأطول من املتوّقع للنقل، تعّطل اأّي نظام من اأنظمة 

املوا�سالت.

املراقبة املنتظمة والإبالغ عن التقّدم املحرز يف النقل والبنى التحتّية الرئي�سّية الأخرى.. 1

اّتفاق مع ال�سركة ال�سعودية للخطوط احلديدية لعقد اجتماعات ف�سلّية لالإدارة العليا . 2

من اأجل ر�سد ومتابعة ق�سايا النقل باخلطوط احلديدية.
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برئا�سة  متفّرغًا  حمرتفًا  موظفًا   13 جهود  وبت�سافر 

التدقيق  اإدارة  توؤّمن  للتدقيق،  التنفيذي  الرئي�س 

�سركة  عمليات  جميع  لدعم  ال�ست�سارات  الداخلي 

لإدارة  ال�ست�سارية  اخلدمات  وت�سمل  )معادن(. 

ومراجعات  حيوّية  اإدارية  وظائف  الداخلي  التدقيق 

الداخلية. ال�ستف�سارات  على  وردود  النظام  لتطبيق 

التدقيق  بني  التوفيق  على  الرتكيز  �ساعدنا  لقد 

التابعة  وال�سركات  نحن  التنظيمّية  وال�سرتاتيجّيات 

ونتيجًة  ال�سركات.  حوكمة  م�ستوى  حت�سني  على  لنا، 

م�ستوى  على  كبريًا  ا�ستقرارًا  املجموعة  حّققت  لذلك، 

التنظيمي  لالإطار  كاماًل  وامتثاًل  املالية  التقارير 

التقارير  ومعايري  املقر�سني  وملتطّلبات  املحّلي 

ال�سعودية  الهيئة  قبل  من  بها  املو�سى  الدولية  املالية 

القانونّيني. للمحا�سبني 

التقارير  تقدمي  والفعالّية يف  الكفاءة  اأن حت�ّسن  كما 

املالية منح )معادن( مكانة مرموقة بني )5%( من 

بالإعالن  تقوم  والتي  “تداول”،  املدرجة يف  ال�سركات 

نحن  وبالتايل،  املدّققة.  املالية  النتائج  عن  املبكر 

للم�ساهمني  ال�سنوية  العامة  اجلمعية  عقد  على  قادرون 

قبل نهاية الربع الأول من كل عام.

اإىل  التقليدي  التدقيق  ممار�سة  من  فعليًا  انتقلنا  لقد 

وتن�سجم  املخاطر.  تقييم  على  قائمة  حديثة  منهجّية 

الدولية  املهنّية  املمار�سات  اإطار  مع  احلالية  ممار�ستنا 

واإدارة  الداخلي  التدقيق  اإدارة  )IPPF(، حيث تعمل 

الأعمال  وحدات  مع  وثيق  ب�سكل  املوؤ�ّس�ساتية  املخاطر 

املخاطر  على  القائمة  منهجّيتنا  وتتيح  ال�سرتاتيجية. 

املخاطر،  ت�سنيف  ملعيار  تبعًا  التنظيمي  الأداء  تقييم 

داخلي  تدقيق  خطط  ت�سميم  على  ي�ساعدنا  ما  وهو 

الأعمال  لوحدات  املختلفة  املخاطر  لبيانات  وفقًا 

)معادن(. �سركة  يف  ال�سرتاتيجية 

التدقيق  خطة  اعتماد  العملية  هذه  عن  وينتج 

يتّم  والتي  ال�سنوية،  املخاطر  على  القائمة  الداخلي 

ففي  عليها.  للموافقة  املراجعة  جلنة  على  عر�سها 

89 عملية تدقيق  اإعداد اخلطة بعد  2012م، مّت  عام 

 94 2013م  داخلي ر�سمية، يف حني اأجنزنا يف �سنة 

احلوكمة  نظام  بتح�سني  ر�سمي.نلتزم  داخليًا  تدقيقًا 

املمار�سات  اأف�سل  واعتماد  امل�ستمّر  التيّقظ  خالل  من 

والعمليات  الرقابة  بيئة  على  الرتكيز  مع  امل�ستجّدة 

الفّعال  التطوير  اأن  من  يقني  على  ونحن  التجارية. 

امل�ساهمني،  حقوق  قيمة  �سيدعم  للحوكمة  وامل�ستمّر 

�سركة )معادن(  املخاطر يف  اإدارة  يح�ّسن عمليات  كما 

. كملها باأ

والعمل  اجلديدة  التقنية  ا�ستخدام  نوا�سل  و�سوف 

امل�ستمّر من خالل  للتدقيق  بناء منوذج  على  قدمًا 

التدقيق  نظام  يوّفرها  التي  الإمكانات  من  ال�ستفادة 

لدينا. املعتمد  الآيل 

عالقات امل�ستثمرين

النفتاح وال�سفافية وال�سدق هي القيم التي متّيز نهجنا 

جتاه امل�ساهمني واملوظفني وال�سركاء. ونحن ملتزمون 

بدعم قيمنا الأ�سا�سّية املتمّثلة بالنزاهة وبجملة معايري 

اأخالقّية عالية يف عالقاتنا مع جميع اأ�سحاب امل�سالح 

يف )معادن(. فربنامج عالقات امل�ستثمرين لدينا ي�سمن 

ال�سفافّية يف جميع الت�سالت مع اللتزام التام بالتزامات 

الإف�ساح امل�ستمّر واملّت�سق، والتي ت�سرتطها هيئة ال�سوق 

املالية يف ال�سعودية.

وان�سجامًا مع هذه الأ�س�س نتبع �سيا�سة التوا�سل 

ال�ستباقّية مع ال�سوق، واإبالغ اأ�سحاب امل�سالح 

لدينا بجميع التطورات الرئي�سّية التي �سيكون لها 

تاأثري على الأعمال التجارية. كما نقوم بعقد حوارات 

دورّية مع اأو�ساط امل�ستثمرين وتقدمي امل�سورة لالإدارة 

العليا لل�سركة حول ت�سورات ال�سوق. وقد تزايدت 

�سرورة حواراتنا مع امل�ساهمني؛ نظرًا لأهمية ح�سول 

امل�ستثمرين من الأفراد واملوؤ�ّس�سات على اأحدث املعلومات 

حول تطورات ال�سركة، وخططنا التجارية، واإجنازاتنا، 

وتراجع اأعمالنا حال ح�سوله.

وبهدف اإقامة حوار هادف وم�ستمّر مع اأو�ساط 

امل�ستثمرين، نحر�س على ت�سهيل عملية التوا�سل بني 

امل�ستثمرين والإدارة. كما نحر�س على ن�سر املعلومات 

يف الوقت املنا�سب من خالل املوقع الإلكرتوين لل�سركة 

والإعالنات على »تداول«. بالإ�سافة اإىل ذلك، ن�سارك 

يف موؤمترات امل�ستثمرين، ونوّفر خدمة هاتفية وبريدًا 

اإلكرتونيًا للو�سول اإىل فريق عالقات امل�ستثمرين لدينا، 

كما ن�ست�سيف منا�سبات خا�سة للمحّللني وامل�ستثمرين.

ويف هذا ال�سدد مّت التنويه بجهودنا يف اإ�سراك 

امل�ستثمرين. ففي عام 2013م، ُر�ِسَحت �سركة )معادن( 

جلائزة »ال�سركات الرائدة يف جمال عالقات امل�ستثمرين 

مة من جمعية عالقات  ال�سعودية« املقدَّ العربية  – اململكة 
امل�ستثمرين يف ال�سرق الأو�سط بالتعاون مع جمعية 

»توم�سون رويرتز اإك�ستيل«، والتي يتّم منحها على اأ�سا�س 

ا�ستبيان �سنوي.

تغّطي الدرا�سة ال�سركات املدرجة يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي وتطلب من امل�ساركني )البنوك ال�ستثمارية، 

الو�سطاء، ومديري ال�سناديق( حتديد اأهّم اأربع �سركات 

مدرجة يف كل بلد من بلدان املنطقة. وقد جاء تر�سيحنا 

عام 2013م نتيجًة ل�سمعتنا املتنامية ك�سركة ذات اأداء 

متمّيز يف جمال عالقات امل�ستثمرين، وجناحنا امل�ستمّر يف 

ال�ستجابة لطلب امل�ستثمرين واملحّللني يف احل�سول على 

معلومات موثوق بها.

و�سركة )معادن( ع�سو يف جمعّية عالقات امل�ستثمرين 

يف ال�سرق الأو�سط منذ عام 2012م.

االإف�ساح

يف 2 �سبتمر 2013م، فر�ست هيئة ال�سوق املالية غرامة 

قدرها 50 األف ريال �سعودي على �سركة )معادن( 

ملخالفتها البندين الفرعّيني )2( و)4( من الفقرة )اأ( 

ين�ّس النظام الأ�سا�سي لل�سركة على وجوب توزيع �سايف 

الدخل ال�سنوي بعد خ�سم جميع النفقات العمومية 

والتكاليف الأخرى، وحتديد اأولوّياتها على النحو التايل:

• اأوًل، تخ�سي�س 10 يف املئة من �سايف الدخل ال�سنوي 	

كاحتياطي قانوين. وقد ُيوقف اجتماع اجلمعية العامة 

للم�ساهمني يف حال و�سل الحتياطي القانوين اإىل 

ن�سبة 50% من راأ�س مال ال�سركة امل�سدر. وهذا 

الحتياطي غري قابل للتوزيع كاأرباح.

• ثانيًا، يتلّقى حامل الأ�سهم التف�سيلية ن�سبة الربح 	

�سة لكل �سهم. على اأنه لي�س يف ال�سركة اأّي  املخ�سّ

اأ�سهم تف�سيلية يف الوقت الراهن، وبالتايل فاإن هذا 

ال�سرط  خارج نطاق التطبيق.

• ثالثًا، ا�ستنادًا اإىل تو�سية جمل�س الإدارة، فاإن اجلمعية 	

العامة للم�ساهمني ميكن اأن تر�سد ن�سبة مئوية من 

�سايف الدخل ال�سنوي للعام، من اأجل اإن�ساء احتياطي 

اإ�سايف وتخ�سي�سه لغر�س بعينه على النحو الذي 

حتّدده اجلمعية العامة.

• رابعًا، من الن�سبة املتبقية، ميكن توزيع دفعة اأوىل 	

للم�ساهمني كاأرباح. هذا املبلغ يعادل خم�سة يف املئة 

من راأ�س املال املدفوع.

• خام�سًا، دفع اأجور اأع�ساء جمل�س الإدارة.	

• �ساد�سًا، توزيع املتبّقي بعد ذلك على امل�ساهمني 	

 كح�سة اإ�سافية من الدخل.

ة،  بعد تلبية اللوائح املقّررة التي و�سعتها ال�سلطات املخت�سّ

ميكن لل�سركة توزيع اأرباح ربع �سنوية و/اأو ن�سف �سنوية. 

وتوزيع الأرباح هو من اخت�سا�س امل�ساهمني يف اجتماع 

اجلمعّية العامة، بناًء على تو�سية ترد من جمل�س الإدارة.

�سيا�سة توزيع االأرباح 

01

01 كل موظف يف �سركة 
معادن ي�ساهم يف ممار�سات 

احلوكمة، ويعزز نظمها 



اأع�ساء املجل�س البيان

التنفيذّيون

اأع�ساء املجل�س غري 

التنفيذّيني/ امل�ستقّلون 

خم�سة من كبار التنفيذّيني 

مّمن تلقوا اأعلى املكافاآت 

والتعوي�سات، من بينهم الرئي�س 

التنفيذي واملدير املايل

 7.409.406----الرواتب والتعوي�سات

239.0002.154.000البدلت
2.593.292

650.235----املكافاآت الدورية وال�سنوية

3.328.740----خطط احلوافز

اأّي تعوي�سات اأو مزايا عينّية 

اأخرى ُتدفع ب�سكل �سهري اأو 

�سنوي

----118.951
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التواصل سياسة  نتبع 
السوق   مع  االستباقّية 

المصالح  أصحاب  وإبالغ 
التطورات  بجميع  لدينا 
سيكون  التي  الرئيسّية 

األعمال  تأثير على  لها 
التجارية

من لوائح الإف�ساح لدى »تداول«، حيث راأى جمل�س هيئة 

ال�سوق املالية اأن اإعالن �سركة )معادن( ال�سادر يف 29 

اأبريل 2013 مل ُيف�سح عن تاريخ بدء التوقف ومدة التوقف 

مل�سنع الفو�سفات ثنائي الأمونيوم، ومل يت�سمن الأثر املايل 

املرتّتب على وقف الإنتاج. 

قّدمت �سركة )معادن( اعرتا�سًا على هذا القرار 

الإداري، والق�سّية ل تزال قيد النظر. وفيما عدا ذلك، 

مل ُتفر�س على ال�سركة خالل عام 2013م اأّية عقوبات اأو 

جزاءات اأو قيود احتياطّية من قبل ال�سلطات التنظيمّية اأو 

الإ�سرافّية اأو الرقابّية اأو الق�سائّية.

�سفقات مع اأطراف ذات �سلة

مل تدخل �سركة )معادن( يف اأّي �سفقة كان لرئي�سها 

التنفيذي اأو مديرها املايل اأو لأّي �سخ�س ذي �سلة بها 

م�سلحٌة فيه.

املكافاآت والتعوي�سات

املكافاآت والتعوي�سات املدفوعة لأع�ساء جمل�س اإدارة 

ال�سركة وكبار التنفيذّيني فيها عن ال�سنة املالية املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2013م جاءت كما يلي:

املكافاآت والتعوي�سات
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القسم

06 
تقرير نائب الرئيس للمالية 

و القوائم المالية الموحدة

103 تقرير نائب الرئي�س للمالية  

109 االإدارة وبيانات االت�صال 

110 بيان ب�صاأن م�صوؤولية جمل�س االإدارة 

111 تقرير مراجعي احل�صابات امل�صتقلني 

112 قائمة املركز املايل املوحدة 

113 قائمة الدخل املوحدة 

115-114 قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة 

117-116 قائمة التدفقات النقدية املوحدة 

161-118 اإي�صاحات حول القوائم املالية املوحدة 


