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ذهب
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حوكمة الشركة
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فو�سفات ثنائي الأمونيوم
�أمونيا
ذهب
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ال�شركات التابعة
اال�سم القانوين

الذهب
�شركة معادن للذهب
ومعادن الأ�سا�س

الفو�سفات
�شركة معادن
للفو�سفات

الو�ضع القانوين

�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة
%100
معادن

احلالة التجارية

يف مرحلة الإنتاج التجاري
والتنقيب امل�ستمر

املنتجات

املوقع الرئي�سي

الذهب
الزنك
النحا�س
الف�ضة
الر�صا�ص
جدة

�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة
معادن
%70
%30
�سابك
%100
مرحلة الإنتاج التجاري
لثاين� /أحادي فو�سفات
الأمونيوم بد�أ يف الربع
الأول من عام 2012م
بد�أ االنتاج التجاري ملنتج
الأمونيا يف الربع الرابع من
عام 2011م
ثاين� /أحادي فو�سفات
الأمو نيوم
حم�ض الكربيتيك
حم�ض الفو�سفوريك
الأمونيا
اجلبيل

اجلبيل  /اخلرب

عدد املوظفني

1.030

1.328

1.409

املالك

القوائم المالية

االملونيوم
�شركة معادن للألومنيوم
�شركة معادن للدرفلة
�شركة معادن للبوك�سايت
والألومينا
�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة
%74.9
معادن
%25.1
الكوا
%100
مرحلة امل�شروع ومراحل
الإنتاج املتوقعة يف
 2013م و 2014م

�سبائك الألومنيوم

ق�ضبان على �شكل T

�ألواح وق�ضبان
�صفائح الألومنيوم

املعادن ال�صناعية
�شركة املعادن ال�صناعية

البنية التحتية
�شركة معادن
للبنية التحتية

�سامابكو
�شركة ال�صحراء
ومعادن للبرتوكيماويات

�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة
%100
معادن

�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة
%100
معادن

مرحلة الإنتاج التجاري
للكاولني والبوك�سايت
منخف�ض الدرجة واملغنيزيا
الكاوية

مرحلة امل�شروع ومراحل
الإنتاج امل�ستمرة يف
2013م و 2014م

�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة
%50
معادن
%50
ال�صحراء
%100
مرحلة امل�شروع ومرحلة
الإنتاج املتوقعة يف الربع
الأول من2013م

البوك�سايت منخف�ض
الدرجة
الكاولني
املغنيزيا الكاوية
احلراريات
الريا�ض

خدمات البنى التحتية
والإ�سكان

انتاج ال�صودا الكاوية
والكلورين وثاين كلوريد
الإيثيلني

الريا�ض

اجليبل

128

13

224
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ملخص األداء

المعلومات المالية وغير المالية
ملخ�ص تاريخي لقائمة الدخل املوحدة للخم�ص �سنوات املا�سية
البند “مباليني الرياالت”

املبيعات

تكلفة املبيعات

اإجمايل الربح

م�شاريف بيع وت�شويق ودعم
م�شاريف عمومية واإدارية
امل�شاريف الفنية وم�شاريف ال�شتك�شاف
الربح من العمليات

احل�شة يف �شايف خ�شارة امل�شروع امل�شرتك
عوائد ا�شتثمارات ق�شرية الأجل
نفقات مالية
(م�شاريف)  /اإيرادات اأخرى
الربح قبل الزكاة

خم�ش�س الزكاة

�سافى الربح (اخل�سارة) للفرتة  /لل�سنة

�شافى الربح (اخل�شارة) العائد مل�شاهمي ال�شركة الأم
ح�شة احلقوق غري امل�شيطرة من خ�شارة ال�شركة التابعة للربع  /ال�شنة
ربح ( خ�شارة ) ال�شهم الأ�شا�شي واملخفف من العمليات امل�شتمرة **

عدد الأ�شهم املتداولة خالل العام (باملليون)
هام�س اإجمايل الربح %
الدخل قبل العائد ال�شتثماري من الودائع وم�شروف المتياز والزكاة وم�شاريف ال�شتهالك والإطفاء

2012م
5.577
()2.983
2.594
()385
()325
()123
1.761
()3
65
()286
()5
1.532
()52
1.480
1.091
389

2011م
1.533
()532
1.032
()54
()235
()130
582
()2
75
()11
14
658
()120
538
413
125

2010م
706
()321
385
()214
()92
79
169
193
()207
()14
()9
()5

2009م
634
()306
328
()160
()80
88
315
300
659
()269
390
395
()5

2008م*
460
()239
221
()222
()55
()56
290
202
202
204
()2

1.18
925
47
2.816

0.45
925
67
788

()0.01
925
55
121

0.43
925
52
152

0.30
663
48
57

* اأ�شبحت �شركة (معادن) �شركة م�شاهمة عامة مدرجة يف �شوق الأ�شهم ال�شعودية (تداول) يوم  5يوليو 2008م ،بعد جناح (الإكتتاب) واملتوافق مع املادة ( :27ب) ( )3من قواعد الإدارج ال�شادرة من جمل�س هيئة ال�شوق املالية ( ،)CMAالأمر الذي يتطلب ن�شر
البيانات املالية ملدة خم�س �شنوات �شابقة ،اأو من تاريخ التاأ�شي�س ،اأيهما اأق�شر .كانت �شركة (معادن) قبل  5يوليو 2008م� ،شركة حكومية مملوكة بن�شبة  %100والتي لتخ�شع ملتطلبات الإف�شاح على النحو املبني يف قواعد الت�شجيل والإدراج للهيئة.
** مت اإحت�شاب ربحية ال�شهم وفق ًا لعدد الأ�شهم العادية يف  31دي�شمرب 2011م وهي  925مليون ( 925 :2009مليون) اأما يف عام 2008م فتم اإحت�شاب ربحية ال�شهم وفق ًا للمتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم العادية امل�شدرة خالل العام ،ويرجع ذلك لزيادة عدد الأ�شهم
امل�شدرة من  40مليون �شهم عادي بقيمة اأ�شمية قدرها  100ريال �شعودي لل�شهم العادي الواحد اإىل  925مليون �شهم عادي بقيمة ا�شمية قدرها  10ريالت لل�شهم العادي للعاميني املاليني 2007م و 2006م عدد الأ�شهم العادية  40مليون �شهم.

الموجودات
)مليون ريال سعودي(

المبيعات
)مليون ريال سعودي(

5.577

1.533

706

634

460

2012م

2011م

2010م

2009م

2008م

32
 34التقرير ال�سنوي 2012م
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ح�ساب الدخل قبل احت�ساب م�ساريف وعوائد ال�ستثمار وخم�س�ص الزكاة
وم�ساريف ال�ستهالك و الإطفاء
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ملخص األداء

املوؤ�سرات الرئي�سية ل�سعر �سهم �سركة (معادن) لعام 2012م
املوؤ�سر
النطاق ال�سعرى يف  52اأ�سبوعا

احلد الأدنى لل�شعر
احلد الأعلى لل�شعر
�شعر ال�شهم يف اآخر يوم للتداول للعام املايل 31 -دي�شمرب 2012م

�سعر ال�سهم
( ريال �سعودي)

اإجمايل املبالغ املتداوله يف ال�سوق
( مليار ريال )

 24.8ريال
 37.2ريال
 32.4ريال

22.9
34.4
30

ن�ساط املعامالت ومتو�سط �سعر �سهم ال�سركة يف �سوق الأوراق املالية ال�سعودية خالل العام 2012م
ال�سهر

يناير
فرباير
مار�س
اإبريل
مايو
يونيو
يوليو
اأغ�شط�س
�شبتمرب
اأكتوبر
نوفمرب
دي�شمرب

متو�سط �سعر ال�سهم
(ريال �سعودي)

25.90
29.50
34.30
34.70
31.20
30.00
30.10
32.65
32.70
31.60
31.70
32.40

عدد املعامالت

18.099
24.927
32.318
25.304
12.820
8.533
12.455
5.381
8.820
9.418
10.910
12.471

قيمة الأ�سهم التي مت تداولها
(مباليني الرياالت)

كميه الأ�سهم
املتداولة

1.200
1.670
2.283
1.637
752
378
655
295
446
438
505
664

45.330.309
55.871.611
66.817.015
46.805.851
24.174.985
12.675.090
21.059.258
9.177.098
13.567.569
13.847.752
16.101.058
20.532.934

�سهم معادن مقارنة مبوؤ�سر الأ�سهم ال�سعودية للعام املايل 2012م
%

%

40

40

20

20

0

0

حركة ال�سهم لعام 2012م
معادن %29.6+
مقارنة بـ
موؤ�سر تداول لالأ�سهم ال�سعودية
%6.5+

معادن
موؤ�سر تداول لالأ�سهم ال�سعودية

المصدر  :بلومبيرج
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موؤ�سر �ستاندرد وبوز 500
موؤ�سر �سوق لندن 350

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

ملخص األداء

جممع الفو�شفات يف اجلالميد

ملخ�ص تاريخي لقائمة املركز املايل املوحدة للخم�ص �سنوات املا�سية
البند “مباليني الرياالت”

املوجودات املتداولة

املمتلكات وامل�شنع واملعدات
تكاليف ما قبل الت�شغيل والنفقات املوؤجلة
الأعمال الراأ�شمالية حتت التنفيذ
اإ�شتثمار يف م�شروع م�شرتك
املوجودات غري املتداولة الأخرى
اإجمايل املوجودات

املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة الأخرى
قرو�س طويلة الأجل
اإجمايل املطلوبات

حقوق امللكية مل�شاهمي ال�شركة
حقوق الأقلية الغري م�شيطرة

جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

ملخ�ص تاريخي لقائمة التدفقات النقدية املوحدة للخم�ص �سنوات املا�سية
البند “مباليني الرياالت”

النقد وما �سابه كما يف بداية العام

�شافى النقد الناجت من (امل�شتخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية
�شافى النقد الناجت من (امل�شتخدم يف) الأن�شطة ال�شتثمارية
�شافى النقد املح�شل من الأن�شطة التمويلية
�شافى النقد امل�شتلم من حقوق الأقلية يف �شركة تابعة
النقد وما �سابه كما يف نهاية العام

2012م
10.994
18.541
813
22.948
445
1.401
55.142
5.934
314
25.809
32.057
18.078
5.007
23.085
55.142

2011م
12.311
7،451
357
22.228
448
779
43.574
3.823
231
18،815
22.869
16.986
3.719
20.705
43.574

2010م
12.429
212
299
21.691
86
34.717
2.297
196
13.517
16.010
16.573
2.134
18.707
34.717

2009م
12.131
251
1.444
15.385
19
29.230
1.906
177
8.783
10.866
16.582
1.782
18.364
29.230

2012م

2011م
2.922
11
()4.588
6.699
5.044

2010م
3.371
()400
()5.140
5.091
2.922

2009م
4.145
138
()8.875
7.963
3.371

5.044
2.107
()9.021
8.045
6.175

2008م*

12.430
242
1.810
6.810
66
21.358
3.573
138
820
4.531
16.188
639
16.827
21.358
2008م*

596
3.027
()11.249
11.183
588
4.145

* اأ�شبحت �شركة (معادن) �شركة م�شاهمة عامة مدرجة يف �شوق الأ�شهم ال�شعودية (تداول) يوم  5يوليو 2008م ،بعد جناح الكتتاب العام ويجب اأن يتوافق مع املادة ( : 27ب) ( )3من قواعد الت�شجيل والإدراج ال�شادرة من قبل جمل�س هيئة ال�شوق املالية ،الأمر الذي يتطلب
ن�شر البيانات املالية ملدة خم�س �شنوات من تاريخة ،اأو من تاريخ التاأ�شي�س ،اأيهما اأق�شر .كانت �شركة (معادن) قبل  5يوليو 2008م� ،شركة حكومية مملوكة بن�شبة  % 100والتي ل تخ�شع ملتطلبات الإف�شاح على النحو املبني يف قواعد الت�شجيل والإدراج للهيئة.
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تقرير نائب الرئيس للمالية
بالرغم من الظروف غري املواتية للأ�شواق العاملية ،قدمت �شركة (معادن) نتائج مالية عالية
وقيا�سية .وا�ستمرار ًا يف احلفاظ على م�ستوى جيد من النمو ح�سب �سيا�ستنا اال�سرتاتيجية ،فقد
حققنا اأهدافنا وجنحنا يف احل�سول على التمويل الذي زاد من املرونة لدينا للم�سي قدم ًا يف عدد من
اخلطط اال�ستثمارية يف جميع حمافظنا اال�ستثمارية املتنوعة.
تطور املبيعات
زادت املبيعات بن�سبة  ٪ ٢64مقارنة بالعام ال�سابق حيث �ساهم �سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم والأمونيا بن�سبة ٪٥٢
و ٪٢٨على التوايل من اإجمايل املبيعات املوحدة .وتعود الزيادة يف الإيرادات اإىل بداية الإنتاج التجاري ل�سماد ثنائي
فو�سفات الأمونيوم والأمونيا وتعود اأي�سا اإىل الزيادة املحققة لأ�سعار وكميات الذهب املباعة.
ا�ستطاعت (معادن) اإنهاء عام ٢01٢م ب�سايف دخل موحد قدره  1،4٨0مليون ريال �سعودي ،وجمموع موجودات
قدرها  ٥٥،14٢مليون ريال �سعودي ،وحقوق ملكية قدرها  ٢3،0٨٥مليون ريال �سعودي.

الربح من العمليات
 1.761مليون ريال �سعودي
(٢011م  ٥٨٢ :مليون ريال �سعودي)
قائمة الدخل املوحدة للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2012م
البند “مباليني الرياالت”

املبيعات
تكلفة املبيعات

اإجمايل الربح

م�ساريف بيع وت�سويق ودعم
م�ساريف عمومية واإدارية
م�ساريف ا�ستك�ساف وخدمات فنية

الإي�ساحات

2012م

1
٢

5.577
()2.983
2.594
()385
()325
()123
1.761
()3
65
()286
()5
1.532
()52
1.480

٢011م
1.٥33
()٥3٢
1.001
()٥4
()٢3٥
()130
٥٨٢
()٢
7٥
()11
14
6٥٨
()1٢0
٥3٨

التغري
4.044
()٢.4٥1
1.٥93
()331
()90
7
1.179
()1
()10
()٢7٥
()19
٨74
6٨
94٢

ن�سبة التغري٪
٢64
461
1٥9
()613
3٨
٥
٢03
٥0
13٢.٥00
136133
٥717٥

1.091
389

413
1٢٥

67٨
٢64

164
٢11

1.18
925
47
2.816

0.4٥
9٢٥
6٥
7٨٨

0.73
٢.0٢٨

16٢
٢٥7

3
4

الربح من العمليات

احل�سة يف �سايف خ�سارة م�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة
عوائد ا�ستثمارات ق�سرية الأجل
نفقات مالية
اإيرادات ( /م�ساريف) اخرى

٥
6

الربح قبل الزكاة

خم�س�ش الزكاة

�سايف الربح لل�سنه

7

�سايف الربح املن�سوب اإىل م�ساهمي ال�سركة االأم

ح�سة احلقوق غري امل�سيطرة من �سايف الأرباح ال�سنوية لل�سركات التابعة
ربحية ال�سهم العادي (ريال �سعودي)
متو�سط احل�سابي لعدد الأ�سهم العادية خلل ال�سنة
هام�ش اإجمايل الربح٪
الدخل قبل العائد ال�ستثماري من الودائع وم�سروف المتياز والزكاة وم�ساريف ال�ستهلك والإطفاء

٨

يظهر اجلدول اأعله احلركة على اأ�سا�ش �سنوي ،حيث يتم حتليل ومناق�سة تلك احلركات التي تكون مهمة من الناحية النقدية (اأي اأكرث من  )٪10يف الإي�ساح املقابل لها يف القوائم املالية املراجعة.
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نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

القوائم المالية

حوكمة الشركة

تقرير نائب الرئيس للمالية

 -1املبيعات
2012م
االإيرادات ح�سب املنتج “مباليني الرياالت”

٢011م

%

فو�سفات ثنائي المونيوم
المونيا
الذهب
املعادن ال�سناعية
البنية التحتية

2.878
1.570
1.001
126
2
5.577

املجموع

52
28
18
2
100

٥94
٨66
71
٢
1.٥33

٪
39
٥7
٥
100

الفرق
٢.٨7٨
976
13٥
٥٥
4.044

٪
100
164
16
77
٢64

زاد اإجمايل اإيرادات املبيعات املوحدة يف عام ٢01٢م مبقدار  4،044مليون ريال �سعودي ب�سبب الإنتاج التجاري للأمونيا وبداية الإنتاج التجاري ل�سماد فو�سفات ثنائي الأمونيوم حيث بلغت
مبيعاتهما و 1،٥70مليون ريال �سعودي ( ٪٢٨من اإجمايل املبيعات املوحدة)  ٢،٨7٨مليون ريال �سعودي ( ٪٥٢من اإجمايل املبيعات املوحدة) على التوايل.
التحليل اجلغرايف الإجمايل االإيرادات (املبيعات) للعام املايل 2012م
بناء على املادة  :٢7ب )4( .من قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة �سوق املال ،ينبغي على �سركة (معادن) توفري حتليل جغرايف للتغريات املوحدة للمجموعة مبا يف ذلك ال�سركات
التابعة خارج اململكة العربية ال�سعودية.
تفا�سيل املبيعات الدولية واملحلية
املنتج “مباليني الرياالت”
املبيعات الدولية

فو�سفات ثنائي المونيوم
(طن مرتي)

2012م
الكمية بااللف القيمة
(مليون ريال)

٢011م
القيمة
الكمية باللف
(مليون ريال)

الفرق
القيمة
الكمية باللف
(مليون ريال)

1.353

2.878

-

-

1.3٥3

٢.٨7٨

المونيا (طن مرتي)
الذهب (اأوقية)
املعادن ال�سناعية
(طن مرتي)

743

1.570

160

1.001

٢7٢
147

٥94
٨66

471
13

976
13٥

27

27

اإجمايل املبيعات الدولية

-

5.476

٥
-

٥
1.46٥

٢٢
-

٢٢
4.011

الدولة
الهند  /بنغلدي�ش /
اندوني�سيا
الهند  /اأمريكا ال�سمالية /
اآ�سيا ال�سرقية واآ�سيا
اجلنوبية ال�سرقية  /املغرب
�سوي�سرا
هولندا  /بلجيكا  /جنوب
افريقيا  /اليابان

املبيعات املحلية

املعادن ال�سناعية
(طن مرتي)
البنية التحتية

882

99

-

2

اإجمايل املبيعات املحلية

-

100

اإجمايل املبيعات لل�سنة

-

5.577

64٢
-

66
٢
6٨
1.٥33

٢40
-

33
3٢
4.044

ال�سعودية
ال�سعودية

بداأ الإنتاج التجاري مل�سنع فو�سفات ثنائي المونيوم يف  1فرباير ٢01٢م .ولذلك ل متثل مبيعات �سماد ثنائي فو�سفات الأمونيوم �سوى مبيعات � 11سهرا من العام ٢01٢م.
بلغت مبيعات الأمونيا لعام ٢01٢م مبلغ  1،٥70مليون ريال �سعودي حيث متثل  ٪٢٨من اإجمايل املبيعات املوحدة لعام ٢01٢م.
بلغت مبيعات الذهب لعام ٢01٢م مبلغ  1،001مليون ريال �سعودي ( ٪1٨من اإجمايل املبيعات املوحدة لعام ٢01٢م) ،مقارنة بـ  ٨66مليون ريال �سعودي ( ٪ ٥7من اإجمايل املبيعات املوحدة
لعام ٢011م) .كانت مبيعات الذهب الفعلية لعام ٢01٢م اأعلى بـ  13،٢٢٨اأوقية من العام ٢011م (حيث كانت تبلغ  147،٢0٥اأوقية وكان متو�سط �سعر الأوقية املباعة  1،66٥دولر اأمريكي
مقارنة بـ  1،٥6٨لعام ٢011م.
زاد حجم مبيعات املعادن ال�سناعية مبقدار  647األف طن خلل عام ٢01٢م ،مما اأدى اإىل زيادة اإيرادات املبيعات مببلغ  ٥٥مليون ريال �سعودي.
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مبيعات الذهب ح�سب املنجم
2012م

مهد الذهب
الآمار
بلغة
ال�شخيربات
احلجار
جمموع الأوقيات املباعة

اأوقية
48.569
61.571
36.440
7.555
6.299
160.434

%
30
38
23
5
4
100

2011م
%
اأوقية
47.746
54.086
33.496
5.976
5.901
147.205

32
37
23
4
4
100

الفرق
اأوقية

%

823
7.485
2.944
1.579
398
13.229

2
9
9
26
5
9

 -2تكلفة املبيعات
2012م
مكونات تكلفة املبيعات “مباليني الرياالت”

تكاليف املوظفني
خدمات التعاقد
الت�شليح وال�شيانة
املواد ال�شتهالكية
النفقات العامة
مواد خام وادوات م�شتهلكة
عك�س خمزون راكد
ر�شوم الإ�شتغالل
بيع املنتجات الثانوية
جمموع م�شاريف الت�شغيل
م�شاريف ال�شتهالك
م�شاريف تنقية موؤجلة
تكاليف ماقبل الت�شغيل والنفقات املوؤجلة
اإطفاء ا�شول غري ملمو�شة
اإجمايل تكاليف الت�شغيل
الزيادة يف املخزون املعدين
تكلفة املبيعات

2011م
%

323
178
49
105
110
1.242
93
()43
2.057
971
42
21
16
3.107
()124
2.982

11
6
2
3
3
42
3
()1
69
33
1
1
104
()4
100

الفرق
%
23
13
5
16
3
3
()1
16
()16
62
31
3
96
4
100

121
67
25
83
18
18
()4
85
()85
328
167
16
511
21
532

%
167
166
96
27
511
6800
()100
9
()49
527
481
100
31
100
508
()690
461

202
111
24
22
92
1.224
4
8
42
1.729
804
42
5
16
2.596
()145
2.451

اإنتاج الذهب ح�سب املنجم
مناجم الذهب

2012م

الفرق

2011م

اأوقية

%

مهد الذهب

38.765

28

اأوقية
49.517

%
33

اأوقية
()10.752

%
()22

الآمار

52.531

38

52.050

35

481

1

بلغة

33.233

24

34.387

23

()1.154

()3

ال�شخيربات

6.939

5

6.580

4

359

5

احلجار

6.319

5

جمموع الأوقيات املنتجة من الذهب

137.787

100

5.740
148.274

4
100

579
()10.487

10
()7
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بداأ الإنتاج التجاري ل�شماد فو�شفات ثنائي المونيوم يف  1فرباير 2012م .بلغت تكلفة  -6النفقات املالية
املبيعات ل�شماد فو�شفات ثنائي المونيوم مبلغ  2،195مليون ريال �شعودي.
زادت النفقات املالية مبقدار  275مليون ريال �شعودي .وهذا ي�شمل  90مليون ريال �شعودي
بلغت تكلفة املبيعات لالأمونيا مبلغ  310مليون ريال �شعودي مقارنة بـ 89مليون ريال �شعودي كت�شهيل جتاري متجدد بطبيعته و 185مليون ريال �شعودي متعلقة ب�شركة معادن للفو�شفات
لعام 2011م وهو ما ميثل تكلفة املبيعات خالل الربع الرابع من عام 2011م منذ بدء الإنتاج والتي يتم حتميلها على قائمة الدخل منذ بدء الإنتاج التجاري ل�شماد فو�شفات ثنائي
التجاري يف تاريخ  1اأكتوبر 2011م .
المونيوم.
بلغت اأوقيات الذهب املنتجة لعام 2012م  137،787اأوقية ،وهي اأقل بـ  %7من الـ 148،274
األف اأوقية املنتجة يف عام 2011م.
 -7خم�س�ص الزكاة
بلغ خم�ش�س الزكاة يف العام  2012م مبلغ  68مليون ريال �شعودي مقارنة بـ  120مليون ريال
 -3م�ساريف بيع وت�سويق ودعم
�شعودي يف  2011م نتيجة لإنخفا�س الوعاء الزكوي من العام املايل  2011م اىل  2012م.
ت�شتمل هذه امل�شاريف على ر�شوم ت�شويقية وم�شاريف غري مبا�شرة تتعلق مببيعات �شماد
ثنائي فو�شفات الأمونيوم والأمونيا.
 -8عوائد ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة وذلك ل�ستمرارية العمل
يتم ح�شاب عوائد ال�شهم الأ�شا�شية واملخف�شة من خالل تق�شيم الدخل على اأ�شحاب
 -4امل�ساريف العمومية والإدارية
امل�شلحة يف ال�شركة الأم وذلك بعدد متو�شط ال�شهم العتيادية امل�شدرة خالل ال�شنة املالية
زادت امل�شاريف العمومية والإدارية مبقدار  89مليون ريال �شعودي يف عام 2012م مبا يعادل التي يتم مراجعتها.
 %38مقارنة بالعام  2011م.
 63مليون ريال �شعودي من الزيادة ترجع لزيادات يف رواتب املوظفني والبدلت وزيادة اأعداد
املوظفني ملقابلة النمو الإ�شرتاتيجي لل�شركة.
 2مليون ريال �شعودي من الزيادة ترجع لزيادة الإ�شتهالك واملخ�ش�شات واخلا�شة
باملوجودات الغري مرتبطة بالإنتاج
وعمليات التعدين ب�شورة مبا�شرة.
 -5عوائد ال�ستثمارات ق�سرية الأجل
انخف�شت عوائد ال�شتثمارات ق�شرية الأجل مبقدار 10مليون ريال �شعودي مبا يعادل %13
مقارنة بالعام 2011م وهذا يرجع اأ�شا�ش ًا اإىل النخفا�س يف الفائ�س النقدي املتاح لال�شتثمار
خالل العام لأن (�شركات الألومنيوم التابعة) بحاجة اىل املزيد من التمويل مقارنة بعام
2011م.
-٩الإيرادات قبل احت�ساب م�ساريف وعوائد ال�ستثمار وخم�س�ص الزكاة وم�ساريف ال�ستهالك و الإطفاء
الفرق
الإيرادات قبل اإدراج البنود الغري متكررة “مباليني الرياالت”
�سافى الربح (اخل�سارة) للعام

الإي�شاحات

اإيرادات عوائد ال�شتثمارات النقدية
نفقات مالية
خم�ش�س الزكاة
ال�شتهالك
اإطفاء تكاليف ماقبل الت�شغيل ونفقات موؤجلة
اإطفاء اأ�شول غري ملمو�شة
م�شاريف تنقية موؤجلة

5
6
7

الدخل قبل احت�ساب م�ساريف وعوائد ال�ستثمار وخم�س�ص الزكاة وم�ساريف ال�ستهالك و الإطفاء.

2012م
1.480
()65
286
52
984
23
16
41
2،816

2011م
538
()75
11
120
174
20
788

942
()10
275
()68
810
3
16
41
2028

%
175
()13
2500
()57
466
15
100
100
257
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قائمة املركز املايل املوحدة للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2012م
الفرق

البند “مباليني الرياالت”

املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة الأخرى
املمتلكات وامل�شنع واملعدات
تكاليف ما قبل الت�شغيل والنفقات املوؤجلة
الأعمال الراأ�شمالية حتت التنفيذ
اأ�شول الإ�شتك�شاف والتقييم
اأ�شول غري ملمو�شه
اإ�شتثمار يف م�شروع م�شرتك
موجودات غري متداولة
اإجمايل املوجودات

الإي�شاحات
10

2012م
10.994

11

18.541
813
22.948
415
264
445
722
55.142
5.934
314
25.809
32.057
18.078
5.007
23.085
55.142

12
13
14

املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة الأخرى
قرو�س طويلة الأجل

16

حقوق امللكية مل�شاهمي ال�شركة
حقوق الأقلية الغري م�شيطرة

17

اإجمايل املطلوبات

جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

15

2011م
12.311

()1.317

()11

7.451
357
22.228
143
12
448
624
43.574
3.823
231
18.815
22.869
16.986
3.719
20.705
43.574

11.090
456
720
272
252
()3
98
11.568
2.111
83
6.994
9.188
1.092
1.288
2.380
11.568

149
6
3
190
2100
()1
16
27
55
36
37
40
6
35
12
27

%

 -12اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ
 -10موجودات متداولة .
متت خالل ال�شنة احلركات التالية:
املوجودات املتداولة ت�شمل يف املقام الأول ما يلي:
بلغ املح ّول اإىل املمتلكات وامل�شانع واملعدات  12مليار ريال �شعودي متثل تكاليف مت
النقدية و�شبه النقدية  6،175مليون ريال �شعودي ( 2011م  5،044 :مليون ريال
ر�شملتها مل�شاريع بعد الإنتهاء من اإعالناتها التجارية.
�شعودي).
بلغت الزيادة يف امل�شروعات حتت التنفيذ خالل العام  12،7مليار ريال �شعودي متثل
اإ�شتثمارات ق�شرية الأجل مع بنوك جتارية البالغ جمموعها  3،071مليون ريال
الإ�شافات الراأ�شمالية مل�شروع الألومنيوم ( 11،8مليار ريال �شعودي) و�شركة معادن
�شعودي ( 2011م  6،181 :مليون ريال �شعودي).
للفو�شفات ( 335مليون ريال �شعودي).
زادت الذمم املدينة التجارية والأخرى مبقدار  81مليون ريال �شعودي نتيجة للمبيعات
مت تخفي�س (قيد دائن) اأعمال راأ�شمالية حتت التنفيذ باإيرادات ماقبل الت�شغيل
املتعلقة ب�شركة معادن للفو�شفات.
التجاري� ،شايف من التكلفة ،مبقدار  47مليون ريال �شعودي.
زاد املخزون مبقدار  528مليون ريال �شعودي مقارنة بالعام  2011م نتيجة كثافة
مت حتويل  362مليون ريال �شعودي من اأ�شول الإ�شتك�شاف والتقييم اإىل اأعمال
النتاج ل�شركة معادن للفو�شفات و�شركة معادن لالألومنيوم.
راأ�شمالية حتت التنفيذ.
 -11ممتلكات وم�سنع ومعدات
مت خالل العام حتويل  12مليار ريال �شعودي من اأعمال راأ�شمالية حتت التنفيذ اىل ممتلكات -13اأ�سول الإ�ستك�ساف والتقييم
متت خالل ال�شنة احلركات التالية:
وم�شنع ومعدات حال النتهاء من عدد من امل�شاريع الراأ�شمالية واإعالناتها التجارية
اإ�شافة  428مليون ريال �شعودي يف م�شاريع الذهب ،بينما الإنفاق املتعلق بال�شوق
م�شنع الأمونيا ل�شركة معادن للفو�شفات بـ 1مليار ريال �شعودي
وم�شاريع خطوط اأنابيب املياه والبالغة  362مليون ريال �شعودي مت حتويلها اىل اأعمال
م�شنع رفع ن�شبة الرتكيز ل�شركة معادن للفو�شفات بـ  2،8مليار ريال �شعودي
راأ�شمالية حتت التنفيذ.
م�شنع حام�س الكربيتيك ل�شركة معادن للفو�شفات بـ  2،3مليار ريال �شعودي
اإ�شافة  112مليون ريال �شعودي يف م�شروع ام الوعال للفو�شفات.
م�شنع حام�س الف�شفوريك ل�شركة معادن للفو�شفات بـ  3،3مليار ريال �شعودي
اإ�شافة  68مليون ريال �شعودي يف م�شروع �شفائح ال�شيارات
م�شانع ثنائي فو�شفات الأمونيا وفو�شفات اآحادي الأمونيوم بـ 2مليار ريال �شعودي
اإ�شافة  26مليون ريال �شعودي يف م�شروعي النحا�س والزنك.
اأخذت كل من �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�شا�س� ،شركة معادن للبنية التحتية
و�شركة املعادن ال�شناعية الـ  0،6مليار ريال �شعودي املتبقية.
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حفل توقيع عقد القر�س الدوار

 -16قرو�ص طويلة الأجل
 -14اأ�سول غري ملمو�سة
اإ�شافة  244مليون ريال �شعودي متثل حتويالت اأ�شول البنى التحتية وخدمات الدعم يف راأ�س الزيادة يف قرو�س طويلة الأجل هو نتيجة لعمليات ال�شحب الإ�شافية والبالغة  7،855مليون
ريال �شعودي ناق�ش ًا عمليات الت�شديد والبالغة  763مليون ريال �شعودي من الت�شهيالت
اخلري اإىل الهيئة امللكية للجبيل وينبع وفقا لإتفاقية التنفيذ.
املعتمدة يف املوؤ�ش�شات التالية:
امل�شارف ال�شالمية والتجارية  3،040مليون ريال (امل�شدد  430مليون ريال �شعودي)
 -15مطلوبات متداولة
�شندوق الإ�شتثمارات العامة  4،035مليون ريال (امل�شدد  333مليون ريال �شعودي)
زادت املطلوبات املتداولة مبقدار  2،111مليون ريال �شعودي مبا يعادل  %55نتيجة اىل
�شندوق التنمية ال�شناعي ال�شعودي  780مليون ريال �شعودي
التايل:
ناق�ش ًا اإعادة ت�شنيف اجلزء املتداول مببلغ  98مليون ريال �شعودي �شمن املطلوبات
 679مليون ريال �شعودي زيادة يف مطلوبات م�شاريع واأخرى.
 1،402مليون ريال �شعودي زيادة يف م�شاريف م�شتحقة ،كل من هذه املطلوبات تتعلق املتداولة.
باللتزامات التعاقدية النا�شئة عن م�شاريع الألومنيوم و
 861مليون ريال �شعودي تتعلق باجلزء املتداول من قرو�س طويلة الأجل وامل�شتحقة  -17احلقوق غري امل�سيطرة:
الزيادة يف احلقوق غري امل�شيطرة البالغة  1،289مليون ريال �شعودي نتيجة اىل التايل:
الدفع يف غ�شون الـ 12اأ�شهر املقبلة.
متويل �شركة األكوا حل�شتها يف �شركات الألومنيوم ،والتي ت�شلمت ح�شتها  %25.1من
راأ�س املال البالغة  900مليون ريال �شعودي.
ن�شيب ح�شة احلقوق غري امل�شيطرة يف اأرباح العام اجلاري ت�شمل ح�شة (�شابك) يف
�شركة معادن للفو�شفات البالغة  393مليون ريال �شعودي وح�شة األكوا يف �شايف
خ�شارة �شركات الألومنيوم البالغة  4ماليني ريال �شعودي.
قائمة التدفقات النقدية املوحدة للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2012م
الفرق
البند “مباليني الرياالت”
النقد وما �سابه كما يف بداية العام
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Mineral resources and ore reserves

الموارد المعدنية واحتياطيات الخام
وتطويرها بمستوى عالمي

Developing world class potential

Ma’aden operations inside the mine

عمليات معادن بداخل املنجم

Introduction
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اعتبارات التعدين وعوامل ال�سناعات املعدنية والقت�سادية والت�سوقية والقانونية
والبيئية والجتماعية واحلكومية
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نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

الموارد المعدنية واحتياطيات الخام

جيولوجية الدرع العربي
توجد موارد الذهب ل�شركة (معادن) يف �شخور ع�شر ما قبل "الكمربي" من الدرع العربي.
وهذه ال�شخور مك�شوفة يف اجلزء الغربي من �شبه اجلزيرة العربية .ويحد الدرع من ال�شرق
وال�شــمال ال�شخــور الر�شــوبية للر�شيف العربي التــي توجد فيها موارد ال�شــركة من املعادن
ال�شناعية؛ وهي البوك�شايت والفو�شفات والكاولينايت.

الرتكيــز علــى �شــكل عروق مرو �شيقة ما بني ن�شف مرت اإىل مرتيــن ،واأنظمة عروق كربيتية
�شخمــة يف اأربــع مناطق .وت�شــتند ح�شــابات املوارد اإىل �شــنتني من احلفر ون�شــوب الإنتاج.
وقــد مت تغيــري احلــد الأدنــى مــن درجــة الرتكيز مــن  4.0جم  /طــن اإىل  3.0جــم  /طن،
ممــا كان لــه اأثــر اإيجابي كبري علــى املوارد املبينــة تتبعها املوارد املقا�شــة وامل�شــتنتجة .وقد
انخف�شــت درجــات الرتكيز يف جميــع فئات املوارد ولكــن بزيادة عدد الأطنــان ،حيث كانت
الأرقــام  2.38مليــون طن بدرجــة  12.11جم  /طن ارتفاعا مــن  1.70مليون طن بدرجة
 12.93جم  /طن بزيادة �شافية قدرها  .%20وكان للتغيري نحو النخفا�س يف احلد الأدنى
مــن درجــة الرتكيز والزيادة الهام�شــية يف عدد الأطنان اأثــر وا�شح يف خف�س الحتياطيات
بنحو  62000اأوقية.

املعادن النفي�سة
تخ�شــع اأ�شــعار الذهب ملجموعة من عوامــل الإقت�شاد الكلي مثل النمــو الإقت�شادي العاملي،
واأ�شــعار الفائــدة ،وعمليــات �شــراء وبيــع الذهــب مــن قبل البنــوك املركزيــة ،وقــوة الدولر
الأمريكي .وقد ظلت اأ�شعار الذهب عند م�شتويات مرتفعة يف عام 2012م.
وقــد وا�شلــت �شــركة (معــادن) التزامهــا علــى املــدى الطويــل با�شتك�شــاف املــوارد املعدنية
املحتملــة يف اململكــة العربيــة ال�شــعودية؛ وهذا الذي مكن ال�شــركة من بناء قاعــدة قوية من الأمار
موارد الذهب والفو�شــفات والبوك�شــايت .ويبقى م�شــتوى اإنتاج (معادن) احلايل من الذهب يقــع منجــم الأمــار للذهب يف منطقــة الريا�س على بعد حوايل  195كــم جنوب غرب مدينة
متوا�شعا مقارنة بكربى �شركات تعدين الذهب العاملية ،اإل اأن لدى ال�شركة الآن ما يلي:
الريا�س.
تعتــرب منطقــة العــرق ال�شــمالية هــي منطقة التمعــدن الرئي�شــية ومتتد بطــول  550مرت ًا يف
اأربعة م�شاريع لتعدين الذهب هي:
اجتاه �شرق  -غرب ،وبعمق  350مرت ًا ، .ومنطقة التمعدن مفتوحة اأفقي ًا ويف العمق ،ويقطع
مهد الذهب
التمعــدن مــن اجلهــة الغربية بوا�شــطة �شــدع ميتد يف اجتــاه الغــرب .ويبلغ عر�ــس املنطقة
الأمار
املتمعدنــة مابــني ( )45-10مرت ًا �شمــن نظامني لعروق املرو مت التعــرف عليهما هما عروق
بلغة
اجلــدار العليــا وعروق اجلدار ال�شــفلى .ويتاألف هذان النظامان من �شل�شــلة من عروق املرو
احلجار
�شــبه العموديــة غري املرتابطة وب�شــمك ي�شــل اإىل  0.5مرت ترافقهما معادن ال�شــفالرييت،
البايرايــت وقليــل مــن الكالكوبايرايــت ،وقــد مت خف�س احلــد الأدنى من درجــة الرتكيز من
م�شنع معاجلة يف:
 4.0جم  /طن اإىل  3.0جم  /طن .وقد اأدى هذا اخلف�س يف الرتكيز بالإ�شافة اإىل وجود
ال�شخيربات
مناطــق جديــدة عالية الرتكيز يف املناطق الو�شــطى واجلنوبية اإىل زيــادة مادية اأف�شت اإىل
تغيــري يف ن�شــبة الرتكيــز يف الذهــب جلميــع فئات املــوارد مــع مراجعة املخزون لــكل فئة مبا
م�شروعني قيد الإن�شاء هما على النحو التايل:
جمموعــه  2.63مليــون طن بدرجة  15.26جم  /طن من  2.66مليون طن بدرجة 10.77
م�شروع منجم ال�شوق قيد الإن�شاء ،ويتوقع اأن يبداأ الإنتاج يف الربع الثاين من جم  /طن .كما اأدت نتائج احلفر اإىل زيادة الحتياطيات بن�شبة حوايل  ،%15وزيادة مماثلة
عام 2013م
يف املوارد بن�شبة حوايل .%25
خط اأنابيب املياه اإىلالدويحي املزمع اإجنازه يف الربع الأخري من عام 2014م
بلغة
م�شاريع متنوعة يف مراحل خمتلفة من ال�شتك�شاف والتقييم ،وهي:
يقع منجم بلغة يف منطقة املدينة املنورة على بعد حوايل  520كم �شمال غرب الريا�س.
منجم الدويحي الذي يتوقع اأن يدخل مرحلة الأعمال الهند�شية وامل�شرتيات
يظهــر متعــدن الذهــب يف عروق املــرو املرافقة ل�شدع حاد ميتد �شــمال جنــوب .اأما املعادن
والبناء يف الربع الأول من عام 2013م.
الكربيترييــة التــي ترافــق متعــدن الذهــب فت�شــمل الأر�شــنيوبرييت ،والبايرايــت ( -/+
مناجم املن�شورة وم�شرة والرجوم واحلميمة ،وهي يف مرحلة درا�شة اجلدوى بريهوتيــت ثانــوي( ،والكالكوبايرايت ،وال�شــفالرييت ،واأثارا لكربايتيدات اأخرى .وينق�شــم
الأولية
اخلام اإىل ثالث مناطق هي :منطقة اخلام املتاأك�شدة التي متتد من �شطح الأر�س اإىل عمق
منجم �شعبة ،وهو يف مرحلة تقييم املوارد التي يتوقع اأن تنجز يف اأوائل عام
 35مرتا ،ومنطقة اخلام النتقالية التي يبلغ �شــمكها حوايل  5اأمتار اأ�شــفل اخلام املتاأك�شــد،
2013م.
ومنطقة اخلام غري املتاأك�شدة التي تلي املنطقة النتقالية .وقد انخف�شت الحتياطيات بنحو
 %25ولكــن التغيــري يف احلــد الأدنى لرتكيز الذهب مــن  0.4جم  /طن اإىل  0.2جم  /طن
وح�شــب نتائــج الدرا�شــات اجلاريــة ،ف�شي�شــاعد تطويــر بع�ــس اأو كل هــذه امل�شــاريع �شــركة ملوارد الأك�شيد ،و  0.3جم  /طن ملوارد ال�شخور غري املتاأك�شيدة ،اإىل جانب اأكرث من 5000
(معــادن) علــى الو�شــول اإىل هدفهــا املتمثل يف اإنتــاج ( 400األف) اأوقية من الذهب �شــنوي ًا مــرت مــن احلفر الأملا�شــي اأدى ذلــك اإىل زيادة املــوارد يف جميــع الفئات املبينة وامل�شــتنتجة
بحلــول عــام 2015م بــد ًل مــن امل�شــتوى احلايل الكائــن عنــد حــوايل ( )137800اأوقية من بحــوايل  500000طــن .واأدى ذلك اإىل زيادة بن�شــبة  %40يف متو�شــط ن�شــبة تركيز الذهب.
الذهب �شنويا.
ويبلــغ اإجمــايل جميع فئات املوارد الآن  64.34مليــون طن بدرجة  1.08جم  /طن ارتفاعا
مــن  63.81مليــون طن بدرجة  0.61جم  /طن .كما انخف�شت الحتياطيات بن�شــبة ،%20
عمليات تعدين الذهب
وذلك ب�شبب الن�شوب واملراجعات.
قامت �شــركة (معادن) يف عام 2012م بت�شــغيل مناجم الذهب ومعادن الأ�شا�ــس يف كل من
مهــد الذهــب ،والأمــار ،وبلغــة ،واحلجار .وقــد توقفــت الآن عمليات تعديــن ومعاجلة اخلام احلجار
املتاأك�شد يف منجم احلجار ،وجتري حاليا درا�شة اجلدوى الأولية ملوارد اخلام الكربيتيديه .يقع منجم احلجار يف منطقة ع�شــري على بعد حوايل  710كلم جنوب غرب الريا�س .قامت
اأمــا م�شــروع ال�شخيربات فقد مت ت�شــغيل م�شنع املعاجلة فقط يف عــام 2012م .ومت خف�س عمليــات التعديــن يف احلجــار ا�شــتغالل متعدن الذهب يف طبقة موؤك�شــدة مغطــاة بكربيتيد
احلد الأدنى من ن�شبة تركيز خام الذهب يف الطن (جم/طن) ل�شتيعاب الزيادات الأخرية النحا�ــس والزنــك البرييتيكــي .وقــد توقف هــذا التعدين يف عــام  .2006وقبــل ذلك يف عام
يف �شعر الذهب .وكان لهذا اأكرب الأثر يف م�شاهمة م�شروع بلغة يف خمزون املوارد.
 ،2005بــداأت (معــادن) عمليــات التعديــن يف جدمــة ،وهــو موقع تابــع للحجار يبعــد عنه 4
كيلومــرتات اإىل الغــرب .ويف عــام  ،2007قامــت (معــادن) باإعــادة معاجلة املــواد املوجودة
مهد الذهب
املكد�شــة واملغ�شــولة .ويف عــام � ،2011شــرعت (معــادن) يف التعديــن يف موقــع (�شر�ــس)،
يقــع منجــم مهــد الذهــب يف حمافظة مهــد الذهــب التابعة ملنطقــة املدينة املنــورة على بعد وهــو موقــع �شغــري اآخر تابع للحجــار ،حيث مت النتهــاء من التعدين هنــاك يف عام 2012م.
حوايل  610كم من مدينة الريا�س.
ويقــع منجــم احلجــار و�شــط بيئــة بركانية حم�شيــة واأندي�شــايت حديديــة مغن�شــيومية تتبع
يتواجد التمعدن داخل اأحزمة وا�شعة بطول يبلغ تقريب ًا  900مرت يف عر�س  900مرت .ويتاألف تكويــن (قر�شــة) الــذي يحتــوي على مراكــز بركانية فلزية تعتــرب جزء ًا ل يتجــزاأ من البيئة
خام مهد الذهب من جمموعة عروق ذات اجتاه �شــمال � -شــمال غرب اإىل �شــمال مع بع�س الإقليميــة .ويوجــد التمعــدن الأويل للنحا�ــس والزنك يف عروق كربيتيديــة برييتيكية �شخمة
العروق الأخرى املمتدة يف اجتاه ال�شمال الغربي .ويقرتن التمعدن بوجود عروق مرو متعددة داخــل الوحــدات الربكانيــة .وبعــد توقف التعدين يف منجــم احلجار ،اأجــري تقييم للموارد
املراحل ن�شاأت على امتداد �شدوع متتد �شمال اإىل �شمال غرب .ويظهر متعدن الذهب عايل املعدنية املتبقية من النحا�س والزنك والف�شة والذهب ،مما اأدى اإىل حتديد جديد للموارد.
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الموارد المعدنية واحتياطيات الخام

ال�سخيربات
يقــع منجــم ال�شخيــربات يف منطقــة الق�شيم بو�شــط اململكــة العربية ال�شــعودية على بعد يتواجــد التمعــدن يف احلد الفا�شل بني �شخور الديورايت والتوناليت املتداخلة والر�شــوبيات
املتحولــة ملجموعــة مردمــة .ويرتافــق متعــدن الذهب مع عروق املــرو املحتوية علــى قليل من
حوايل  490كلم �شمال غرب الريا�س.
املعادن الكربيتيدية مثل الأر�شينوبريبت والبايرايت.
الموارد المعدنية والإحتياطيات للمناجم المنتجة للذهب

المقا�س

املنجم
مهد الذهب
1
أمار
ال 1
بلغة 1
2
ال�شخيربات
الإجمايل
1

1

احلد الأدنى من
الدرجة (جم/طن) مليون طن
0.61
3.0
0.56
3.0
0.4
0.4
1.2

الموارد المعدنية لمناجم الذهب بتاريخ 2012/12/31م

الكمية
جم/طن
13.42
17.85
15.54

المبين

مليون طن
1.25
1.68
27.22
4.39
34.5

املحتوى
جم/طن
11.59
16.02
0.79
1.16
1.97

الم�شتنتج
املحتوى
مليون طن جم/طن
11.83
0.52
8.28
0.39
1.30
37.1
1.45
4.25
1.51
42.3

فالجمالي (مليون طن)
املحتوى
مليون طن جم/طن
12.11
2.38
15.26
2.63
1.08
64.3
1.30
8.64
1.92
78.0

احتياطيات الخام لمناجم الذهب بتاريخ 2012/12/31م
املنجم

احلد الأدنى من
الدرجة (جم/طن)

1

مهد الذهب
1
الأمار
1
بلغة
2
ال�شخيربات
الإجمايل
1

3.0
3.0
0.4
0.4

املحتوى
املوؤكد
مليون طن جم/طن
0.48
0.66
0.54
1.67

7.92
9.90
0.80
6.42

املحتمل
مليون طن

املحتوى
جم/طن

الجمايل
مليون طن

املحتوى
جم/طن

0.70
1.75
11.60
2.79
16.83

6.52
6.09
0.80
1.19
1.65

1.18
2.40
12.14
2.79
18.51

7.09
7.13
0.80
1.19
2.08

 1منجم منتج
 2م�شنع معاجلة
تقع الحتياطيات الواردة حتت "املناجم املنتجة" �شمن رخ�س التعدين احلالية التي مت احل�شول على حقوق التعدين فيها.
مل يتم الإبالغ عن احتياطيات املناجم الثابتة على اأنها متوافقة مع معايري (.)JORC 2004
مت حتديث التقديرات داخليا ،وهي ل ت�شمل اأحدث نتائج احلفر/ال�شتك�شاف من عام 2012م التي يتم حتديث تقديرات مواردها.
يقوم حاليا ا�شت�شاريون خارجيون مبراجعة املوارد والحتياطيات واإعادة ت�شكيلها وتقديرها من قواعد بياناتهم .و�شوف يوؤدي ذلك اإىل تنقيح هذه الأرقام اإىل حد كبري يف بع�س احلالت.
قد يختلف الإجمايل ب�شبب التقريب.

املناجم قيد الإن�ساء
ال�سوق
يقع ال�شوق يف منطقة مكة املكرمة على بعد حوايل  25كلم جنوب �شرق مدينة ظلم.
يتواجد متعدن الذهب يف عروق املرو الدقيقة املمتدة اأفقي ًا ،واملوجودة يف ال�شخور الر�شوبية
املتحولــة والربكانيــة .وينح�شر التمعدن يف عروق املرو ال�شيقة (قليلة ال�شــمك) ال�شحلة،
ويبلغ طول عروق املرو املتمعدنة حوايل  1.2كم ،ومتتد اإىل عمق ل يقل عن  120مرتاً .ومن
املتوقع النتهاء من اأعمال البناء والرتكيب للم�شروع يف الربع الأول من عام  2013م على اأن وقــد ورد ذكــر املــوارد املعدنية يف ظلم على اأ�شا�ــس التاأهيل ،حيث اإنها تقع يف ممر لل�شــكك
يبداأ الإنتاج الفعلي يف الربع الثاين من نف�س العام.
احلديدية مما يعر�س حلجبها جزئيا .اإل اأن هناك مباحثات جارية مع ال�شلطات املخت�شة
لتخاذ قرار نهائي حيال ا�شتثناء هذه املنطقة.
موارد واحتياطيات املعادن النفي�سة
تعــزى التغيريات املادية لحتياطيات اخلام اإىل اإ�شافة احتياطيات اخلام يف «ال�شــوق» ،مما
اأدى اإىل زيادة بن�شبة ( )%40مقارنة بعام 2011م .وازدادت املوارد بن�شبة ( )%16عن عام
2011م ب�شبب اإ�شافة موارد اأكرث من املن�شورة وم�شرة والرجوم وظلم والعمليات القائمة.

الموارد المعدنية والإحتياطيات للمناجم الجديدة

املنجم
ال�شوق

احلد الأدنى من
الدرجة (جم/طن)
0.4

املوارد املعدنية بتاريخ 2012/12/31م

الجمالي (مليون طن)
الم�شتنتج
المبين
المقا�س
املحتوى جم/طن
املحتوى جم/طن مليون طن
املحتوى جم/طن مليون طن
الكمية جم/طن مليون طن
مليون طن
1.78
8.6
1.11
0.5
1.82
8.1
-

مل يتم الإبالغ عنها على اأنها متوافقة مع معايري ( .)JORC 2004مت حتديث التقديرات داخليا ،وهي ل ت�شمل اأحدث نتائج احلفر/ال�شتك�شاف من عام  2012التي يتم حتديث تقديرات مواردها.
قد يختلف الإجمايل ب�شبب التقريب.
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نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

الموارد المعدنية واحتياطيات الخام

احتياطيات اخلام بتاريخ 2012/12/31م

املنجم
ال�شوق

احلد الأدنى من
الدرجة (جم/طن)
0.4

املحتمل
املوؤكد مليون طن املحتوى جم/طن مليون طن
8.4
-

الجمايل
املحتوى جم/طن مليون طن
8.37
1.66

املحتوى جم/طن
1.66

تقع الحتياطيات الواردة حتت "مناجم الذهب" �شمن رخ�س التعدين احلالية التي مت احل�شول على حقوق التعدين فيها .مل يتم الإبالغ عن احتياطيات املناجم وامل�شاريع على اأنها متوافقة مع معايري ( .)JORC 2004مت حتديث التقديرات داخليا ،وهي ل ت�شمل اأحدث نتائج
احلفر/ال�شتك�شاف من عام  2012التي يتم حتديث تقديرات مواردها .قد يختلف الإجمايل ب�شبب التقريب.

امل�ساريع قيد ال�ستك�ساف والتقييم
اإن امل�شــاريع التاليــة للتنقيــب عــن الذهــب هــي قيــد ال�شتك�شــاف والتقييــم داخــل رخ�ــس
ال�شتك�شاف لدى (معادن):
الدويحي
يقــع منجــم الدويحــي يف منطقة مكة املكرمــة على بعد حوايل  440كلــم جنوب غرب مدينة
الريا�س.
يظهر التمعدن على �شكل عروق مرو مع �شدع اإزاحي الرتكيب يبلغ  45درجة ،ويرتاوح �شمكه
مابني مرتين اإىل ع�شــرة اأمتار .وتوجد خارج العرق املتمعدن الرئي�شــي عروق قليلة ال�شــمك
حتتــوي علــى ن�شــب عالية مــن الذهب .وعــادة ما يظهر الذهب على �شــكل حبيبــات خال�شة
اأ�شلية ويف جتمعات �شغرية.
وقد مت النتهاء من الدرا�شــة الهند�شــية الأولية يف الربع الثاين من عام 2012م .وامل�شــروع
هو عبارة عن منجم �شطحي تتم فيه عمليات الت�شفية لف�شل اخلام مبا�شرة قبل التح�شني.
ويتوقع ال�شــروع يف الأعمال الهند�شية و�شراء املعدات والآلت والرتكيبات يف الربع الأول من
عام 2013م.
خطوط املياه
مت النتهاء من الدرا�شــات الهند�شــية الأولية للم�شــروع يف الربع الأول من عام  2011م .وقد
وافق جمل�س الإدارة على نتائج درا�شة اجلدوى القت�شادية مل�شروع خطوط املياه (كم�شروع
جزئي من منجم الدويحي) مع اعتماد امل�شي قدم ًا واملوافقة على ميزانية امل�شروع املقدرة
مببلــغ مائتــني واأربعــة وثالثني مليون دولر اأمريكــي .كما مت النتهاء من اإجــراءات مناق�شة
امل�شــروع ،ومت اإر�شــاء العقــد علــى ( )Metal Services Coمــن اأجــل اإجنــاز الأعمــال
الهند�شــية و�شــراء املعــدات والآلت والرتكيبــات والت�شــغيل الأويل .ومن املتوقــع النتهاء من
اأعمال البناء والرتكيب للم�شروع يف الربع األأول من عام  2014م.
املن�سورة
تقع املن�شورة يف اإقليم الذهب و�شــط اجلزيرة العربية ( )CAGRعلى بعد حوايل  75كم
�شرق بلدة ظلم.
ويرتبــط تكــون الذهب بعروق املرو (الكوارتز) ومناطق الته�شــم يف �شخور ال�شــريبنتينايت
املتغــرية .ويتطور التمعدن ب�شــمك كبــري يرتاوح عر�شه من ثالثة اأمتار اإىل �شــتني مرت ًا على
امتداد حوايل كيلومرت واحد.
وبداأت درا�شــة اجلدوى القت�شادية الأوليــة يف الربع الأول من عام 2012م ،ويتوقع النتهاء
منها يف الربع الثاين من عام 2013م.
م�سرة
تقع م�شرة يف منطقة مكة املكرمة على بعد حوايل  67كم �شرق ظلم.
وي�شبه متعدن وجيولوجية املوقع اإىل حد بعيد موقع املن�شورة.
وبداأت درا�شــة اجلدوى القت�شادية الأوليــة يف الربع الأول من عام 2012م ،ويتوقع النتهاء
منها يف الربع الثاين من عام 2013م.

الرجوم
يقع م�شــروع الرجوم يف منطقة مكة املكرمة على بعد نحو ( )20كم جنوب �شــرق بلدة املويه
على طريق الطائف  -الريا�س ال�شريع.
ويظهــر متعــدن الذهــب يف را�شــبني متجاوريــن همــا الو�شــيمة واأم نعــام .كمــا يرتبــط هذا
التمعدن بعروق مرو توجد يف �شخور الديورايت املتداخلة.
وبداأت درا�شــة اجلدوى القت�شادية الأوليــة يف الربع الأول من عام 2012م ،ويتوقع النتهاء
منها يف الربع الثاين من عام 2013م.
احلميمة
يقع امل�شروع داخل رخ�شة م�شكة لال�شتك�شاف يف منطقة الذهب �شمايل الدرع العربي.
وتنح�شــر مناطــق متعدن الذهب يف عروق املرو يف �شخــور الديورايت واجلرانيت املتداخلة
وغريهــا على طــول منطقة الت�شال بــني ال�شخور اجلوفيــة املتداخلة وال�شخــور الربكانية
الر�شوبية.
وبداأت درا�شــة اجلدوى القت�شادية الأوليــة يف الربع الأول من عام 2012م ،ويتوقع النتهاء
منها يف الربع الثاين من عام 2013م.
احلجار
يقع م�شروع احلجار للنحا�س على بعد حوايل  550كم (عن طريق الرب) جنوب �شرق جدة،
وحوايل  100كم اإىل اجلنوب من مدينة الباحة .وهو يتبع منطقة ع�شري .وقد ا�شتغل امل�شروع
�شــابقا يف اإ�شــتخراج الذهــب من اخلــام املتاأك�شــد ،ويتم الرتكيز م�شــتقبلي ًا على اإ�شــتخراج
معدين النحا�س والزنك.
ظلم
يقع هذا امل�شروع على بعد كيلومرت واحد �شرق بلدة ظلم.
ويت�شح اأن متعدن الذهب يف ظلم مقرتن بعروق املرو التي توجد يف �شخور الديورايت.
بئر الطويلة
يقع هذا امل�شروع بجوار م�شروعي املن�شورة وم�شرة داخل رخ�شة ال�شختلية لال�شتك�شاف يف
اإقليم الذهب و�شط اجلزيرة العربية (.)CAGR
ويتواجد معظم التمعدن يف جتمعات مرو داخل �شخور اجلرانيت.
�سعبة
يقــع م�شــروع �شــعبة للتنقيب عــن الذهب يف رخ�شة ا�شتك�شــاف "النجادي" يف �شــمال الدرع
العربــي .ويرتبــط تعديــن الذهب مبناطق عروق املرو املته�شــمة يف ال�شخور الر�شــوبية التي
تتداخــل معهــا حبيبــات خ�شــنة ل�شخــور اجلرانوادايورايت .وتكــون املناطــق املتمعدنة غري
متنا�شــقة يف جمموعــة ال�شخــور التــي توجد فيهــا ،وتتميز بانحــدار يرتاوح مــن  40اإىل 50
درجــة باجتــاه ال�شــمال الغربي .وقد اأكملت (معادن)  70000مرت مــن عام 2009م اإىل عام
2012م .ويجري الآن تقدير املوارد ،ويتوقع اأن ينجز يف الربع الثاين من عام 2013م.
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م�ساريع الذهب قيد التقييم
املوارد املعدنية بتاريخ 2012/12/31م

املنجم
الدويحي
1،3
املن�شورة الأك�شيد
1،3
املن�شورة الكربيتيد
1،3
م�شرة الأك�شيد
1،3
م�شرة الكربيتيد
2،4
ظلم
1،3
الرجوم (الو�شيمة )NW
1،3
الرجوم (الو�شيمة )SE
1،3
الرجوم (اأم النعام)
1،3
الرجوم (غزالة)
1،3
احلميمة
2
بئر الطويلة
1

المبين
المقا�س
املحتوى
الدرجة
الدرجة
احلد الأدنى من الدرجة
(طن مرتي) (جم/طن) (جم/طن) جم/طن
(جم/طن)
3.87
10.0
2.38
9.00
0.4
2.60
2.1
0.8
2.85
24.3
0.8
2.55
0.1
0.8
2.39
6.4
0.8
1.44
25.3
0.5
0.99
4.2
0.5
1.25
32.9
0.5
1.32
0.7
0.5
0.94
17.0
0.5
0.54
97.7
0.25
9.00

االإجمايل

2.38

221

الجمالي
الم�شتنتج
جم/طن
الدرجة
(طن مرتي) (جم/طن) (مليون طن) متو�شط
2.43
30.6
1.22
11.6
2.39
2.5
1.30
0.4
2.68
33.2
2.20
8.9
2.22
1.7
2.20
1.6
2.19
20.6
2.10
14.2
1.70
10.8
1.70
10.8
1.42
28.1
1.20
2.8
1.08
21.2
1.10
17.0
1.25
33.7
1.07
0.8
1.37
0.8
1.75
0.1
0.87
35.8
0.80
18.8
0.54
97.8
0.47
0.1
87

1.27

1.43

316

1.34

 1مل يتم الإبالغ عن املوارد املعدنية على اأنها متوافقة مع معايري( .)JORC 2004ويقوم حاليا ا�شت�شاريون خارجيون بتقييمها.
 2مت الإبالغ عن املوارد املعدنية على اأنها متوافقة مع معايري( .)JORC 2004وقامت (� )SRKشابقا باإ�شدار النتائج ،ومل يجر العمل على تعديل التقديرات.
 3قيد طلب جتديد رخ�شة ال�شتك�شاف حاليا.
 4ورد ذكر املوارد املعدنية يف ظلم على اأ�شا�س التاأهيل ،حيث اإنها تقع يف ممر لل�شكك احلديدية مما يعر�س حلجبها جزئيا .اإل اأن هناك مباحثات جارية مع ال�شلطات املخت�شة لتخاذ قرار نهائي حيال ا�شتثناء هذه املنطقة.
قد يختلف الإجمايل ب�شبب التقريب.

م�ساريع النحا�ص قيد ال�ستك�ساف والتقييم
الموارد المعدنية بتاريخ 2012/12/31م

احلجار
منطقة املنجم ال�شمايل

منطقة املنجم اجلنوبي
الإجمايل

الدرجة
المقا�س
المبين
الم�شتنتج
الم�شتنتج

الأك�سيد
طن مرتي
(مليون طن)
0.06
0.19
0.25
0.26
0.77

Cu

٪
0.67
0.72
0.62
0.66
0.66

Zn
%

Au
g/t

Ag
g/t

0.10
0.11
0.25
0.18
0.18

0.04
0.04
0.06
0.18
0.09

2.01
2.34
4.80
10.39
5.85

ل تعد املوارد املعدنية احتياطيات حتى تثبت جدواها القت�شادية بناء على درا�شــة جدوى اأو درا�شــة جدوى اأولية .ت�شــمل املوارد املعدنية اأي احتياطيات .متثل الدرجة املعدن املقدر الوارد يف الأر�س والذي مل يعدل بناء على عملية ال�شــرتجاع املعدنية .مل يتم تقدمي املوارد على اأنها
متوافقة مع معايري (.)JORC 2004

الموارد المعدنية بتاريخ 2012/12/31م

احلجار
منطقة املنجم ال�شمايل

منطقة املنجم اجلنوبي
الإجمايل

الدرجة
المقا�س
المبين
الم�شتنتج
الم�شتنتج

الكربيتيد
طن مرتي
(مليون طن)
1.76
3.36
1.44
2.27
8.85

Cu

٪
1.60
1.14
0.89
1.09
1.18

Zn
%

Au
g/t

Ag
g/t

1.48
1.26
0.47
0.55
0.99

0.48
0.42
0.20
0.20
0.34

19.97
15.36
16.45
11.88
15.56

ل تعد املوارد املعدنية احتياطيات حتى تثبت جدواها القت�شادية بناء على درا�شــة جدوى اأو درا�شــة جدوى اأولية .ت�شــمل املوارد املعدنية اأي احتياطيات .متثل الدرجة املعدن املقدر الوارد يف الأر�س والذي مل يعدل بناء على عملية ال�شــرتجاع املعدنية .مل يتم تقدمي املوارد على اأنها
متوافقة مع معايري (.)JORC 2004
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الموارد المعدنية واحتياطيات الخام

خزانات تخزين �شركة معادن للفو�شفات يف راأ�س اخلري

املناجم الت�سغيلية ملوارد واحتياطيات الفو�سفات
احتياطي اجلالميد
يعتــرب فو�شــفات اجلالميد مــن الحتياطيات الفو�شــفاتية الر�شــوبية املمتدة على م�شــاحات
�شا�شــعة .وتقع امتداداته جنوب قرية حزم اجلالميد على بعد حوايل  150كم �شــرق مدينة
طريف �شمال اململكة العربية ال�شعودية.

الفو�سفات
الفو�شــفات معــدن �شناعــي هــام ل�شناعــة الأ�شــمدة الفو�شــفاتية ،ومتثــل جتــارة الأ�شــمدة
الفو�شــفاتية نحو  87%من جممل التجارة العاملية لالأ�شــمدة .وميثل النمو ال�شــكاين املتزايد
وحمدودية الأرا�شي القابلة للزراعة عوامل اأ�شا�شية يف منو الطلب على ال�شماد الفو�شفاتي،
والــذي ينمو مبعدل (� )%2.5شــنوي ًا حتى عــام 2027م .ويف املقابل ،فاإن الزيادة يف الطاقة
الإنتاجيــة خلام الفو�شــفات والأ�شــمدة الفو�شــفاتية -فو�شــفات ثنائي الأمونيوم /فو�شــفات
اأحــادي الأمونيــوم (" )DAP\MAPيتوقــع لهــا اأن تنمــو مبعدل � %2 – 1.4شــنوي ًا ،ويعزى ويظهر متعدن الفو�شفات يف ثالثة اآفاق طبقية هي:
هذا النمو املتوا�شع لإغالق كثري من املناجم امل�شــتنفدة وكذلك انخفا�س ن�شــبة الفو�شــفات
منطقة الفو�شفورايت العلوية Upper Phosphorite Zone
يف املناجم اجلديدة.
ب�شــكل عام ،حتتوي منطقة الفو�شــفورايت العلوية على الفو�شــفورايت اجلريي �شبه الناعم.
اإن �شــركة (معادن) تتبواأ مركز ًا هام ًا لتعوي�س هذا النق�س ومواكبة الطلب املتزايد حالي ًا ،وما مييز هذه املنطقة هو اأن حمتوى الفو�شــفات فيها يزيد عن ( )%12من خام�ــس اأك�شــيد
و�شــت�شبح من الالعبني الرئي�شــيني يف �شــوق �شماد ( )DAPالفو�شــفاتي .وميكن القول اإن الف�شفور  P2O5الذي تقا�س به جودة اخلام مع �شوائب بن�شبة ( )%8من اأك�شيد املغنيزايت
(.)MgO
هناك اأربعة عوامل �شت�شاعد (معادن) يف بلوغ هذا الهدف:
الحتياطيات الهائلة خلام الفو�شفات يف كل من منطقتي اجلالميد واأم وعال لدميومة املنطقة الفا�شلة الو�شطى Middle Marker
الإنتاج لل�شــنوات املائة القادمة ،وبطاقة  7‚5مليون) طن �شــنويا من الفو�شــفات على هــذه املنطقــة الفا�شلة هــي خليط من عدة طبقــات ثانوية طينية وحجريــة خمتلفة املحتوى
من الفو�شــفات يرتاوح من متو�شــط اإىل مرتفــع .وهذه املنطقة تف�شل مبا�شــرة بني املنطقة
�شكل .P2O5
ال�شــفلية واملنطقــة العلويــة ،ويالحظ فيها ارتفاع يف ن�شــبة الفو�شــفات  P2O5قد ت�شل اإىل
توفر م�شادر الطاقة الرخي�شة.
( ،)%12واأقل من ن�شــبة ( )%8من اأك�شــيد املغنيزايت .وهذه املنطقة الفا�شلة ل تتواجد يف
ال�شتفادة من توفر البنية التحتية كال�شكك احلديدية واملوانئ.
املوقع اجلغرايف القريب من الهند التي تعترب اأكرب م�شــتورد لالأ�شــمدة الفو�شفاتية يف كافــة اخلام حيث تنعدم يف املنطقة ال�شــمالية الغربية مــن خام اجلالميد ،بينما تتواجد يف
املنطقة الو�شطى للخام لت�شل اإىل �شماكة  1،5مرت.
العامل.

اإن (معــادن) ت�شــري نحــو ا�شــتغالل العوامل ال�شــابقة والتــي توفر النجاح مــن خالل خططها
املو�شوعــة يف جمــال القطاعــات الإنتاجيــة للخــام واملنتجــات النهائيــة .وتعد �شــركة معادن
للفو�شــفات (م�شــروع م�شــرتك بــني معادن و�شــابك) حالي ـ ًا مثال حيــا على ذلك؛ وقــد بداأت
الإنتاج يف عام 2011م ،و�شتقوم باإنتاج نحو ( 3ماليني) طن من الأ�شمدة الفو�شفاتية �شنوي ًا.

منطقة الفو�شفورايت ال�شفلية Lower Phosphorite Zone
حتتوي منطقة الفو�شفورايت ال�شفلية على الفو�شفورايت اجلريي �شبه الناعم؛ ويف كثري من
احلالت تكون اأجزاء كبرية من املنطقة عبارة عن فو�شــفورايت �شــبه ناعم اأو ناعم .وعادة،
تتجــاوز هذه الطبقة ن�شــبة ( )%12من الـ ( )P2O5لكن ن�شــبة حمتــوى الـ ( )MgOغالبا
ما تتجاوز ( .)%8واملنطقة عموما تتجاوز مرتا ون�شف املرت يف ال�شماكة يف اجلزء ال�شمايل
الغربي من الودائع.
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الفو�سفات

املوارد املعدنية بتاريخ 2012/12/31م

ملكية
الدرجة
الإجمايل
الدرجة
امل�شتنتج
الدرجة
املبني
الدرجة
املقا�س
(مليون طن) (( )P2O5%مليون طن) (( )P2O5%مليون طن) (( )P2O5%مليون طن) ( )P2O5%معادن %

املنجم الت�شغيلي
اجلالميد

طبقة الفو�شفورايت العليا ()UPZ
الطبقة الو�شطى ()MM
طبقة الفو�شفورايت ال�شفلى ()LPZ

االإجمايل

329
67
125
521

-

20.8
18.1
17.8
19.7

-

-

329
67
125
521

-

70
70
70
70

20.8
18.1
17.8
19.7

الحتياطيات املعدنية بتاريخ 2012/12/31م

الدرجة
املحتمل
الدرجة
املوؤكد
(مليون طن) (( )P2O5%مليون طن) ()P2O5%

املنجم الت�شغيلي
اجلالميد
طبقة الفو�شفورايت العليا ()UPZ

171.7
38.9
210.6

الطبقة الو�شطى ()MM
طبقة الفو�شفورايت ال�شفلى ()LPZ

االإجمايل

21.0
17.4
20.3

-

-

الإجمايل
الدرجة )P Oملكية معادن %
(%
(مليون طن)
2 5
171.7
38.9
210.6

21.0
17.4
20.3

70
70
70
70

م�ساريع ال�ستك�ساف والتقييم
احتياطي فو�سفات اخلرباء واأم وعال
تقع روا�شــب الفو�شــفات لأم وعال/اخلرباء يف منت�شف حو�س ال�شــرحان-طريف ،على بعد ويف منطقة اأم الوعال ،ميتد الرا�شــب الفو�شــفاتي "العرقا" اإىل ال�شــمال الغربي ليت�شح على
نحو 1،100كم �شمال جدة ،ومبحاذاة احلدود الأردنية.
�شــكل را�شــب متعر .وترتاوح �شماكة هذا الرا�شــب بني  7 -2اأمتار ومبعدل  3اأمتار .ويتواجد
الفو�شفات اخلام برفقة طبقات ثانوية من احلجر الكل�شي وال�شوان.
يظهــر فو�شــفات اخلــرباء مبــا يف ذلــك فو�شــفات "العرقــا" يف املنطقــة ال�شــمالية الغربيــة.
ويرتاوح �شمك هذا الرا�شب بني نحو  5،6 - 1،3مرت ومبعدل حوايل ثالثة اأمتار .وي�شاحب
هذا الرا�شــب الفو�شــفاتي �شــوائب كل�شية متما�شــكة وملتحمة مع الفو�شــفات اخلام .ويتميز
الرا�شــب بتواجد فو�شــفات منف�شل حبيبي ون�شب و�شــماكات خمتلفة ،مع م�شاحبة طبقات
ثانوية من احلجر الكل�شي وال�شوان.
املوارد املعدنية بتاريخ 2012/12/31م

الروا�شب  /املنجم
رخ�شة تعدين
اخلرباء
الطبقة العليا
الطبقة ال�شفلى
الإجمايل
اأم وعال رخ�شة اإ�شتك�شاف
بلوك 10
بلوك 6
االإجمايل

الإجمايل
الدرجة
امل�شتنتج
الدرجة
املبني
الدرجة
املقا�س
الدرجة )P Oملكية معادن %
(%
طن)
(مليون
)
P
O
(%
طن)
(مليون
)
P
O
(%
طن)
(مليون
)
P
O
(%
طن)
(مليون
2 5
2 5
2 5
2 5
149
87
236

19.1
20.4
19.6

10
10

10
10

21.0
21.0

-

149
97
246

19.1
20.5
19.7

100
100
100

464

14.2

113
37

13.7
13.1

414
57

14.6
16.7

527
558

14.3
14.4

100
100

464

14.2

150

13.5

471

14.9

1085

14.3

100

مل يبلغ عن املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام على اأنها متوافقة مع معايري (.)JORC 2004
مت نقل املوارد املعدنية يف بلوك  10يف اأم وعال من الفئة املقا�شة اإىل الفئة امل�شتنتجة لأن تقديرات املوارد اعتمدت على احلفر ال�شابق ومعلومات ناق�شة وفح�س للجودة ،لكنها اختلفت مبقدار ( )37حفرة.
رخ�شة تعدين  -توفر رخ�شة التعدين املوافقة على ا�شتخراج اخلام.
رخ�شة اإ�شتك�شاف -رخ�شة ال�شتك�شاف هي لأغرا�س ال�شتك�شاف فقط ،ول توفر املوافقة على ا�شتخراج اخلام.
قد يختلف الإجمايل ب�شبب التقريب.
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م�شنع معاجلة املغنزايت  -املدينة املنورة

املعادن ال�سناعية
مــع ا�شــتمرار منــو ال�شناعــات الإقليمية واأن�شــطة البناء ،مــن املتوقع اأن يــزداد الطلب على وتتاألف عمليات املعادن ال�شناعية ل�شركة (معادن) حالي ًا من الآتي:
املعادن ال�شناعية يف اململكة العربية ال�شعودية .ويتوقع كذلك اأن يتوا�شل الإنفاق الكبري على
روا�شب وم�شنع معاجلة الكاولني والبوك�شايت منخف�س الدرجة بالزبرية.
البنيــة التحتيــة املحليــة مما يعزز الطلب على مواد البناء مبــا يف ذلك املنتجات ال�شناعية.
روا�شب املغنيزايت يف الغزالة.
فحالي ًا يتم ا�شــترياد البوك�شــايت منخف�س الدرجة واملغنيزايت واملنتجات الأخرى ،حيث ل
م�شنع معاجلة املغنيزايت يف املدينة املنورة.
يوجد مورد حملي رئي�شــي ،مما ي�شــري اإىل وجود فجوة كبرية يف ال�شــوق املحلية؛ وهذا يجعل
�شركة (معادن) يف موقع ممتاز لال�شتفادة من وجود هذه الثغرة .ونظر ًا لال�شتخدام الكبري
للمعــادن ال�شناعيــة يف احليــاة اليوميــة� ،شــتكون خماطــر تقلب اأ�شــعار املعــادن ال�شناعية بالإ�شافــة اإىل ذلــك ،تقوم �شــركة (معــادن) حالي ًا بتقييــم زيادة اأعمال املعــادن ال�شناعية
بهدف تطوير املنتجات املحورة ذات القيمة امل�شافة العالية ،وحتديد مزيد من الحتياطيات
منخف�شة.
ال�شــرتاتيجية لتكملــة املحفظــة املعدنيــة املوجــودة لديها .وعلــى الرغم من ذلــك ،مازالت
واإذا و�شعنا يف العتبار الظروف ال�شائدة يف قطاع املعادن ال�شناعية ،فاإن �شركة (معادن) هنــاك حاجــة لإجــراء مزيد من الدرا�شــات لتقييــم الروا�شــب املعدنية ال�شناعيــة املحتملة
يف و�شع ممتاز ميكنها من ال�شــتفادة من احتياطياتها ال�شخمة من الكاولني ،والبوك�شــايت داخل اململكة العربية ال�شعودية.
منخف�س الدرجة ،وروا�شــب املغنيزايت عالية النقاوة .لذلك ،متتلك �شــركة (معادن) ميزة
الكاولني والبوك�سايت منخف�ص الدرجة
جتعلها يف املركز التناف�شي الأول يف هذا القطاع باململكة.
يقع منجم الزبرية على بعد حوايل  65كيلومرتا �شــمال البعيثة وحوايل  80كيلومرتا �شــمال
تربة .وهو منجم مفتوح يتم التعدين يف املنطقة الو�شطى منه .وتوجد كذلك مرافق معاجلة
يف منطقة حائل.
وقــد اأجريــت ح�شــابات املــوارد املعدنيــة واحتياطيــات اخلــام داخلي ًا مــن قبــل الإدارة وفق ًا
لتقديراتها ،ولكنها مل تدقق من قبل �شخ�س خمت�س وفقا ملعايري (.)JORC 2004
الكاولني والبوك�سايت منخف�ص الدرجة
املوارد املعدنية املقا�سة واملبينة وامل�ستنتجة حتى تاريخ  31دي�سمرب 2012م

الروا�شب  /املنجم
منجم الزبرية
الكاولني
البوك�شايت منخف�س الدرجة
البوك�شايت عايل الدرجة ال�شيلكا

املقا�س
(مليون طن)

املبني
(مليون طن)

امل�شتنتج
(مليون طن)

الإجمايل
(مليون طن)

1.86
2.74
1.18

0.74
8.26
2.27

6.65
17.23
4.52

9.24
28.23
7.97

اختارت وحدة الأعمال ال�شرتاتيجية للمعادن ال�شناعية يف �شركة (معادن) اأن تقدم تقريرها بدون الدرجات.
ل تتوافق املوارد مع معايري (.)JORC
قد يختلف الإجمايل ب�شبب التقريب.
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الكاولني والب�ك�سايت منخف�ض الدرجة

الإحتياطي من اخلام امل�ؤكد واملحتمل حتى تاريخ  31دي�سمرب 2012م

الروا�سب  /املنجم

منجم الزبرية

الكاولني
البوك�سايت منخف�س الدرجة
البوك�سايت عايل الدرجة ال�سيلكا

املوؤكد
)مليون طن(

املحتمل
)مليون طن(

الإجمايل
)مليون طن(

1.34
2.25
0.84

0.43
3.52
0.62

1.77
5.77
1.46

*اختارت وحدة الأعمال ال�سراتيجية للمعادن ال�سناعية يف �سركة )معادن( اأن تقدم تقريرها بدون الدرجات.
ل تتوافق املوارد مع معايري ).(JORC
تكرر ذكر الحتياطيات املحتملة للكاولني ب�سبب خطاأ يف تقرير عام 2011م.

م�سروع ال�ستك�ساف يف جبل رخام
يت��م حالي��ا تنفي��ذ برنام��ج حف��ر لتقيي��م الحتياطي��ات .وق��د مت حف��ر ) (22حف��رة عل��ى
طريقة)احلفر املا�سي( مبجموع جتاوز ) (3200مر خلل عام 2012م.

املغنيزايت
يعت��رب منج��م املغنيزاي��ت منجم � ًا مفتوح � ًا يق��ع يف حمافظ��ة الغزال��ة الت��ي تبعد ح��وايل330
كيلومرا اإىل ال�سمال ال�سرقي من مدينة حائل.
ويتك��ون اخل��ام م��ن اأربع مناطق م�س��تقلة على �س��كل وع��اء م��ن املغنيزايت .وتبع��د ثلث من
مناط��ق اخل��ام ع��ن بع�سه��ا البع���س بحوايل  300م��ر على طول الغ��رب وال�س��مال الغربي -
ال�س��رق واجلن��وب ال�س��رقي ،كم��ا تعت��رب منطق��ة �سحراوي��ة يحي��ط به��ا ثلثة ت��لل �سغرية
ولكنه��ا منف�سل��ة .وتقع اأكرب منطقة من اخلام يف التل الأو�س��ط ،وحتتوي على جزء كبري من
الحتياطي الكلي .ويتميز خام املغنيزايت بدرجة عالية من النقاء.
م�ارد واحتياطيات املغنيزايت

الروا�سب  /املنجم

امل�ارد املعدنية املقا�سة واملبينة وامل�ستنتجة حتى تاريخ  31دي�سمرب 2012م
الإجمايل
امل�ستنتج
املبني
املقا�س
)مليون طن(
)مليون طن(
)مليون طن(
)مليون طن(

منجم الغزالة
املغنيزايت
م�سروع جبل رخام

0.75
-

2.25
-

3.00
39.7

39.7

اختارت وحدة الأعمال ال�سراتيجية للمعادن ال�سناعية يف �سركة )معادن( اأن تقدم تقريرها بدون الدرجات.
قام خرباء بتحديد املوارد ،ولكنها لي�ست متوافقة مع معايري ).(JORC

الروا�سب  /املنجم
منجم الغزالة
املغنيزايت

*اختارت وحدة الأعمال ال�سراتيجية للمعادن ال�سناعية يف �سركة )معادن( اأن تقدم تقريرها بدون الدرجات.
قام خرباء بتحديد املوارد ،ولكنها لي�ست متوافقة مع معايري ).(JORC
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الإحتياطي من اخلام امل�ؤكد واملحتمل حتى تاريخ  31دي�سمرب 2012م
الإجمايل
املحتمل
املوؤكد
)مليون طن(
)مليون طن(
)مليون طن(
1.88

0.71

2.59

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

الموارد المعدنية واحتياطيات الخام

الب�ك�سايت املعدين (الأل�مني�م)
كان الإنت��اج الكل��ي العاملي للألومنيوم يف عام 2012م حوايل ) 50مليون( طن ،ومن املتوقع
اأن ينمو مبتو�سط )� (%5.9سنوي ًا .وكان النمو يف الطاقة الإنتاجية مدفوع ًا من قبل ال�سني
وال�س��رق الأو�س��ط والهند ،ويتوقع اأن ي�س��تمر يف املناطق التي يكون معدل تكلفة الطاقة فيها
منخف�س��ا .و�س��وف يتطل��ب ه��ذا النمو يف جم��ال �سناع��ة �سه��ر الألومني��وم ) (28م�سهر ًا
اإ�سافي � ًا بطاق��ة انتاجية تبلغ ) 740األف( طن �س��نوي ًا لكل م�سهر بحل��ول عام 2022م .ومبا
اأن ال�س��ني ت�س��عى لتحقي��ق الكتف��اء الذات��ي ،ف�س��يكون هناك جمال لدول ال�س��رق الأو�س��ط
والهند لكي تلعب دور ًا مهما يف هذه ال�سناعة .و�س��وف يبقى قطاعا النقل والإن�س��اءات اأكرب احتياطيات الب�ك�سايت يف البعيثة
يقع احتياطي البعيثة من البوك�سايت �سمايل منطقة الق�سيم على بعد حوايل  600كم �سمال
القطاعات امل�ستهلكة ملنتجات الألومنيوم.
غرب مدينة الريا�س ،وحوايل  550كم من راأ�س اخلري بال�سكة احلديدية.
ويف عام 2012م ا�س��تمرت �س��ركة )مع��ادن( يف خططها وا�س��راتيجياتها ل�سمان مكان لها
عل��ى ال�س��احة العاملي��ة؛ وذلك م��ن خلل اتفاقية تعاون مع �س��ركة األكوا ،وه��ي اأكرب منتج يف اإن وح��دة بوك�س��ايت " "PBZهي عبارة عن بوك�س��ايت بيزوليتي مثب��ت .ويتم تعريف وحدة
العامل للألومينا والألومنيوم .ونتيجة لذلك� ،س��وف حت�سل �س��ركة )معادن( على اأحدث ما ال� " "PBZح�س��ب معايري الدرجة مبعدل �س��مك قدره حوايل ) (2.6مر ًا وي�سل اإىل )(8
اأمتار يف ال�سماكة .وتختلف ن�سب اجليب�سايت اإىل البوهمايت ب�سكل منهجي �سمن الروا�سب
تو�سلت اإليه املعرفة واخلربة الدولية يف جمال بناء وت�سغيل امل�سانع.
مبتو�س��ط ق��دره ) ،(2:1وي�س��ل اإىل ) .(4:1ويظهر البوهمايت ب�س��كل رئي�س��ي يف م�سفوفة
م��ن البيزولي��ت ،ويف قواقعه��ا املركزية م��ن البيزوليثات ،ويف الأوليث��ات ال�سغرية التي متلأ
ومل�سروع معادن للألومنيوم العديد من املزايا مثل:
الفراغات اخلللية بني البيزوليت .ويظهر اجليب�س��ايت خلل كبديل ملعادن �سابقة وكمثبت
الروا�سب ال�سخمة من البوك�سايت يف البعيثة الواقعة يف منطقة الق�سيم.
احل�س��ول عل��ى �س��عر تناف�س��ي للطاقة مم��ا يجعل �س��ركة )مع��ادن( من اأق��ل منتجي للأوليثات.
الألومنيوم تكلفة.
توف��ر البني��ة التحتي��ة العام��ة مثل مرافق ال�س��كة احلديدي��ة وامليناء وغريها يف راأ���س
اخلري حتت اإ�سراف الهيئة امللكية للجبيل وينبع.
عملية اإنتاج متكاملة من املنجم اإىل املعدن والت�سنيع تت�سمن م�سنعا للدرفلة ومرفق ًا
لإنتاج الألواح امل�ستخدمة يف �سناعة ال�سيارات ،مما يتيح ل�سركة )معادن( ال�ستفادة
من �سل�سلة القيمة امل�سافة.

الحتياطيات املعدنية بتاريخ 2012/12/31م
الروا�سب  /املنجم

املقا�س
)مليون طن(

املبني
)مليون طن(

امل�ستنتج
)مليون طن(

الإجمايل
)مليون طن(

ملكية
معادن %

البعيثة
طن مري
اإجمايل املحتوى من الألومينا )(%TAA
درجة الألومينا )(Al2O3%
درجة ال�سليكا )(SiO2%

83.5
50.5
57.4

136.2
48.9
57.1

79.2
50.0
58.7

7.5

9.1

9.7

298.9
49.6
57.6
8.8

74.9

درجة احلديد )(Fe2O3%

10.3

10.5

8.8

10.0

74.9

رخ�سة تعدين

قدم �ستيفان مويدريت�سا من )اإك�سراكت ل�ست�سارات التعدين( املوافقة على ن�سر تقديرات املوارد املعدنية من روا�سب البوك�سايت يف املنطقة اجلنوبية من الزبرية.
كان احلد الأدنى من درجة اإجمايل الألومينا املتاحة ).(%40
مل ين�سب اأي احتياطي تعديني.
رخ�سة تعدين  -توفر رخ�سة التعدين املوافقة على ا�ستخراج اخلام.

74.9
74.9
74.9

الحتياطيات املعدنية بتاريخ 2012/12/31م
الروا�سب  /املنجم

املوؤكد
)مليون طن(

املحتمل
)مليون طن(

الإجمايل
)مليون طن(

ملكية
معادن %

البعيثة
طن مري
اإجمايل املحتوى من الألومينا )(TAA%
درجة الألومينا )(Al2O3%
درجة ال�سليكا )(SiO2%

85.0
48.7
56.5

135.0
46.3
55.8

220
47.2
56.0

74.9
74.9
74.9

8.5

10.6

9.8

74.9

درجة احلديد )(Fe2O3%

10.5

10.7

10.5

74.9

رخ�سة تعدين

قدم كيفن ايرفينغ من )اإك�سراكت ل�ست�سارات التعدين( املوافقة على ن�سر تقديرات الحتياطيات املتوافقة مع ) (JORC 2004التي �سبق ن�سرها يف مار�س .2011
مل ين�سب اأي احتياطي تعديني.
رخ�سة تعدين  -توفر رخ�سة التعدين املوافقة على ا�ستخراج اخلام.
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التنمية المستدامة

التركيز على المستقبل

م�سنع معاجلة الفو�سفات

مقدمة
نهجنا يف ال�ستدامة
تلتزم �س��ركة )معادن( بامل�س��اهمة الإيجابية يف رفاهية موظفيها ،وتعزيز القت�ساد والبيئة
واملجتمع .وندرك اأن ال�سلوك امل�سوؤول يولد قيمة اأكرب ل�سركائنا ،ويك�سبنا ثقة موظفينا.

ويف �سوء هذه اخللفية ،ت�سعى )معادن( اإىل الركيز على الأركان الأ�سا�سية التالية:
ال�سحة وال�سلمة والبيئة
اللتزام نحو املجتمع
اللتزام نحو املوظفني
الأخلقيات

اإن التزامن��ا بال�س��تدامة اأم��ر اأ�سا�س��ي لهويتن��ا وكيفي��ة اأدائن��ا لأعمالن��ا .فنح��ن يف �س��ركة
)معادن( نتفهم متاما الآثار القت�سادية للتعدين على املجتمعات واملناطق التي نعمل فيها.
فالتعدي��ن ي�س��هم ب�س��ورة مبا�س��رة يف القت�ساد املحل��ي اأو الإقليمي من خ��لل توفري فر�س
ويف الق�س��م الت��ايل ،نف�س��ل ن�س��اطاتنا املبنية عل��ى هذه الأركان الأ�سا�س��ية ،مع اإي��راد اأمثلة
العمل وتوليد الإيرادات.
للمبادرات الكربى التي اتخذتها )معادن( خلل عام 2012م.
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نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

التنمية المستدامة

ال�سحة وال�سالمة والبيئة
تعن��ي ال�سح��ة وال�س��لمة يف )مع��ادن( التاأك��د م��ن اإيج��اد بيئ��ة مثالي��ة يزدهر فيه��ا جميع نظام اإدارة ال�سحة وال�سالمة
موظفينا واأ�سرهم و�سركاء اأعمالنا واملجتمعات املحلية� ،سعيا نحو التميز يف جمال ال�سلمة تنف��ذ �س��ركة )مع��ادن( نظ��ام اإدارة لل�سح��ة وال�س��لمة املهني��ة مبني��ا عل��ى )OHSAS
وال�سحة والأمن مب�ساهمات كبرية يف ربحية ال�سركة.
 .(18001ويوف��ر ه��ذا النظ��ام ل�س��ركة )مع��ادن( وال�س��ركات التابع��ة له��ا اإط��ارا ل�سمان
�سيا�سة ال�سحة وال�سلمة.
الأمن
اإن الهدف الأ�سا�س��ي للأمن يف )معادن( هو حماية موظفيها وجميع اأ�سولها املادية .ويعني ال�ستجابة حلالت الط�ارئ
ه��ذا ال�سط��لع بجميع الأن�س��طة اللزم��ة ل�سمان الأمن املنا�س��ب يف )معادن( و�س��ركاتها تتوقع خطط �س��ركة )معادن( لل�س��تجابة حلالت الطوارئ الك��وارث الطبيعية اأو احلوادث
التابع��ة .وتتطل��ب �سيا�س��تنا الأمنية تخطي��ط وتنفيذ الأن�س��طة اليومية اللزم��ة لتوفري بيئة التي توؤدي اإىل حالت الطوارئ .وتعمل خططنا اأي�سا على �سمان ا�س��تمرارية وظائف العمل
اآمنة منا�سبة .وهذا ي�سمل �سمان المتثال لإجراءات معينة من اأجل و�سع الأهداف الأمنية ،يف )مع��ادن( قبل واأثن��اء وبعد حالت الطوارئ الكربى .وحتدد خط��ط الطوارئ هذه اإطارا
وحتديد هيكل ال�سركة وامل�سوؤوليات اللزمة املرتبطة به.
للتع��رف عل��ى ح��الت الط��وارئ واحلوادث املحتمل��ة التي تنط��وي على خماطر ته��دد الأمن
وال�سح��ة وال�س��لمة .كم��ا تق��وم ه��ذه اخلط��ط بتوجيه الأ�س��خا�س ح��ول كيفية ال�س��تجابة
حلالت الطوارئ.
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اأبرز ملمح ال�سحة وال�سلمة:
تنفيذ ) (378جل�سة تدريبية حول موا�سيع ال�سلمة املختلفة.
اعتماد ) (212موظفا ومتعاقدا على نظام ت�سريح العمل.
تدري��ب ) (6013موظفا ومتعاقدا يف جمال ال�سحة وال�س��لمة والبيئة تدريبا داخليا
باإجمايل )� (14795ساعة.
تدريب ) (62موظفا ومتعاقدا على الإ�سعافات الأولية تدريبا داخليا باإجمايل )(434
�ساعة.
تدري��ب ) (35موظف��ا كف��رق ا�س��تجابة للطوارئ يف مرك��ز تدريب مكافح��ة احلرائق
بولية نيفادا الأمريكية باإجمايل )� (1400ساعة.
عقد ) (478اجتماعا لل�سلمة ،والقيام باإجمايل ) (344حتليل لل�سلمة يف العمل.
اإجراء ) (10تقييمات للمخاطر.
القيام مبجموع ) (90معاينة على ال�سحة وال�سلمة و ) (85معاينة اإدارية.
تنفيذ ) (53عملية من عمليات اإدارة التغيري من اأجل المتثال ملعايري ال�سلمة.
اإجناز ) (4حتليلت للأ�سباب اجلذرية للإ�سابات امل�سجلة.

التدبري الإداري اجليد يح�سل اأولوية ق�سوى يف برنامج ال�سحة وال�سلمة

وفيم��ا يل��ي جمموع��ة خمت��ارة م��ن اأهم الإجن��ازات يف جم��ال ال�سحة وال�س��لمة ل�س��ركات
جمموعة )معادن( خلل عام 2012م:
املقر الرئي�سي ل�سركة (معادن)
اأبرز ملمح ال�سحة وال�سلمة:
و�س��ع اخلط��ة ال�س��راتيجية واخلطة اخلم�س��ية ل�س��ركة )معادن( يف جم��ال ال�سحة
وال�سلمة.
و�سع معايري )معادن( للإبلغ عن احلوادث.
قيادة حتقيقات حوادث الفئة الأوىل التي وقعت يف ال�سركات التابعة وامل�ساركة فيها.
اإجراء تقييم للحماية من احلرائق وال�س��تجابة للطوارئ يف املواقع الت�س��غيلية ل�سركة
معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.
تنفي��ذ برنامج تدريبي للقادة يف جمال ال�س��لمة ومديري��ن اآخرين )مديرين عامني،
ومديرين ،وم�سرفني(.
القيام بالتفتي�س على اإجراءات ال�سحة وال�سلمة يف مواقع ال�سركات التابعة.
امل�ساركة يف جتارب الطوارئ الوهمية الكربى يف ال�سركات التابعة.
�سركة معادن للف��سفات
كان اإجمايل معدل الإ�سابات القابلة للت�سجيل لدى معادن ).(0.26
كان معدل الإ�سابات القابلة للت�سجيل لدى املقاولني ).(2.67
كان جمموع اأ�سباه احلوادث )حوادث كادت اأن تقع( ) (2508حالة.
ح�سلت ) (75واقعة اأ�سرار يف املمتلكات.
قامت ال�سركة باإجراء جتارب وهمية كربى للطوارئ.
خالل عام  ،2012حصلت شركة معادن للفوسفات
على الشهادات التالية:
ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
ISO50001
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�سركة معادن لالأملني�م
حق��ق "فري��ق عملي��ة اجلاهزية" يف �س��ركة مع��ادن للأملنيوم درجة )�سف��ر( يف معدل
الإ�سابات القابلة للت�سجيل.
كان معدل الإ�سابات القابلة للت�سجيل لدى املقاولني ).(0‚01
اأبرز ملمح ال�سحة وال�سلمة:
تطوير منظومة التدريب يف جمال ال�سحة وال�سلمة والبيئة جلميع من�سوبي ال�سركة،
وو�سع برامج تدريبية لكافة املوا�سيع.
تنفيذ نظام متكامل لإدارة معلومات ال�سحة وال�سلمة والبيئة .وقد بداأ ت�سغيل النظام
احلا�س��وبي يف اأغ�سط���س 2012م بالوحدات الثلث الأوىل ،وه��ي" :اإدارة احلوادث"،
و"امله��ام" ،و"المتثال" .كما مت تدريب فريق القيادة على النظام احلا�س��وبي اجلديد
خلل الربع الثالث من عام 2012م.
حتديد اأفراد معينني لقيادة كل عنا�سر ال�سلمة احلرجة يف نظام ال�سحة وال�سلمة
والبيئة )التحكم بال�سقوط ،ونظام الحراق ،والأماكن ال�سيقة ،الخ(.
و�س��ع ون�س��ر برنام��ج توع��وي للوقاي��ة م��ن الإجه��اد احل��راري .وعق��د دورات تدريبية
اأ�سبوعية ،واإيجاد فرات راحة اإجبارية ،ون�سر حمطات للماء.
ح�س��ور جمي��ع موظف��ي ال�س��ركة دورات تدريبي��ة لتعلي��م القي��ادة الآمن��ة للمركب��ات،
واإط��لق حمل��ة توعية بال�س��لمة عل��ى الطرق �س��ملت لفت��ات ولوحات لزي��ادة الوعي
مبخاطر القيادة.
و�سع قائمة مبعدات الوقاية ال�سخ�سية املعتمدة من اإدارة ال�سحة وال�سلمة ،وتوثيق
عنا�سر هذه القائمة يف دليل خا�س على الإنرنت.
اإجناز تدقيق متكامل لل�سحة وال�سلمة والبيئة اأجرته �سركات امل�ساريع امل�سركة.
�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�ض
بلغ اإجمايل معدل الإ�سابات القابلة للت�سجيل ).(0.27
عقدت دورات تدريبية جلميع موظفي ال�سحة وال�سلمة يف كافة مواقع املناجم.
اإح�سائيات مهمة عن ال�سحة وال�س��المة يف �س��ركة مع��ادن للذهب ومعادن
الأ�سا�ض لعام 2012
2012م

2011م

2010م

اإ�سابات الوقت املهدر

4

9

8

الإ�سعافات الأولية

20

25

29

اأ�سرار املمتلكات

16

65

76

معدل اإ�سابات الوقت املهدر

0‚41

2‚69

2‚95

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية
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�سركة املعادن ال�سناعية
بلغ اإجمايل معدل الإ�سابات القابلة للت�سجيل يف ال�سركة ).(0.88
ا�ستعرا�ض الأداء البيئي يف عام 2012م
اأبرز ملمح عام 2012م:
مل ت�سجل اأي حوادث بيئية.
مل ت�سجل اأي حوادث بيئية توجب اإيقاع عقوبة على ال�سركة.
اإجراء ) (12زيارة معلنة للتدقيق البيئي يف املرافق.
اإجراء ) (12زيارة غري معلنة للمواقع والتفتي�س البيئي.
يه��دف نظ��ام الإدارة املتكام��ل للبيئة وال�سحة وال�س��لمة )الذي ل يزال قي��د التنفيذ( اإىل
تلبي��ة متطلب��ات ) (ISO 14001:2004و ) (OHSAS 18001:2007و
 (16001و ) (ISO 50001بالإ�ساف��ة اإىل الرعاي��ة امل�س �وؤولة ،واحل�س��ول لحق��ا عل��ى
�سهادات حتقيق هذه املعايري.
)EN

كما �س��رعت )معادن( يف م�س��عى يهدف اإىل و�سع معايريها البيئية اخلا�سة التي تقوم على
مواق��ع عملياته��ا  /واملرج��ع الق�سائ��ي ،و "اأف�سل ممار�س��ات الأداء البيئي" .و�س��تمتثل هذه
املعاي��ري ملعاي��ري الرئا�س��ة العام��ة للأر�س��اد وحماي��ة البيئة والهيئ��ة امللكية للجبي��ل وينبع يف
اململكة.
وق��د كان ع��ام 2012م الع��ام الثاين عل��ى التوايل الذي يطبق فيه نظام بطاق��ة الأداء البيئي
ونظام املوؤ�سرات الرئي�سة للأداء البيئي.
كم��ا ق��ام الرئي���س التنفي��ذي بتحدي��د هدف ع��ام يف جميع عملي��ات )مع��ادن( للو�سول اإىل
ن�سبة ) (%95من المتثال البيئي نهاية عام 2012م .وقد حتققت بالفعل ن�سبة ) ،(%98ومت
الو�سول اإىل الهدف يف نهاية دي�سمرب 2012م.
وخلل عام  2012قام فريق البيئة بال�سركة بتنفيذ ما يلي:
) (70برناجما تدريبيا بيئيا
) (120حلقة توعية

ومن الأن�سطة والإجنازات البيئية الرئي�سة الأخرى يف عام 2012م ما يلي:
ح�سلت �س��ركة معادن للفو�س��فات على �سهادات ) (ISO 9001و)(ISO 14001
و) (OHSAS 18001و) (ISO 50001يف جم��الت )البيئ��ة ،وال�سح��ة
وال�س��لمة ،واجلودة ،والطاقة( .وقد ذكرت منظمة )�سريتيفيكا�سن يوروب( اأن هذا
كان املوقع الأول من نوعه الذي منح ال�سهادة على املعايري الأربعة يف نف�س الوقت ،ويف
منظمة جديدة كذلك.
ي�س��ري تنفي��ذ النظم املتكامل��ة لإدارة ال�سحة وال�س��لمة والبيئة ملرافق �س��ركة معادن
للأملني��وم بخط��ى حثيث��ة .وبينم��ا انطلق��ت نظ��م الت�س��غيل ،يج��ري حالي��ا تنفيذ نظم
الإدارة .وتتفق هذه النظم مع معياري ) (ISO 14001و ).(OHSAS 18001
تلق��ت �س��ركة معادن للأملنيوم �س��هادة العتم��اد البيئ��ي املطلوبة من الرئا�س��ة العامة
للأر�ساد وحماية البيئة بناء على مرحلة الإن�ساء يف منجم البعيثة.
ا�س��تلمت �س��ركة مع��ادن للأملني��وم رخ�س��ة الهيئ��ة امللكي��ة للجبي��ل وينب��ع لل�س��روع يف
امل�سهر.
قدم��ت �س��ركة مع��ادن للذهب ومع��ادن الأ�سا���س الدرا�س��ات البيئية املطلوب��ة ملنجمي
الذهب اجلديدين يف ال�س��وق والدويحي اإىل الرئا�س��ة العامة للأر�ساد وحماية البيئة،
وجنحت لحقا يف تاأمني الت�ساريح اللزمة لبدء اأن�سطة البناء.
اأجن��زت �س��ركة مع��ادن للذه��ب ومع��ادن الأ�سا���س خطة اإغ��لق منجم مه��د الذهب،
وح�سلت على موافقة من الرئا�سة العامة للأر�ساد وحماية البيئة بذلك.
ح�سلت �س��ركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س على موافقة الرئا�سة العامة للأر�ساد
وحماية البيئة بخ�سو�س اإن�ساء �سد املخلفات اجلديد يف منجم ال�سخيربات.
مؤشر األداء البيئي الرئيسي لشركة (معادن) في
عام :2012

%98

وق��د رك��زت ه��ذه الربامج عل��ى جوانب تتعلق بتل��وث الهواء ،وتل��وث الربة واملي��اه اجلوفية،
واإدارة النفايات.
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اللتزام نح� املجتمع
اأبرز مالمح عام 2012م:
يف ع��ام 2012م قدم��ت )مع��ادن( اإط��ارا جدي��دا لإ�س��راك املجتم��ع املحل��ي .و�س��يقوم ه��ذا
الإط��ار بتوجي��ه جميع ال�س��ركات التابعة لنا من حيث كيفية التفاعل والنخراط امل�س��تمر مع
املجتمعات املحلية من اأجل ك�سب الثقة واإقامة علقات مفيدة للطرفني .وي�سمل هذا الإطار
ما يلي:
تقييم الأثر الجتماعي  -الإر�سادات واحلد الأدنى من املتطلبات
دليل اإ�سراك املجتمع
دليل ال�ستثمار الجتماعي
دليل اإدارة الأزمات
دليل اإدارة اأداء املجتمع.
اأداء املجم�عة
يف ع��ام 2012م عمل��ت جمي��ع وح��دات الأعم��ال ال�س��راتيجية وال�س��ركات التابع��ة لنا بجد
لتحافظ على علقات ممتازة مع املجتمعات املحلية ،وانخرطت ب�سكل ا�ستباقي يف عدد من
امل�س��اريع التي تهدف اإىل رفع الثقة وحت�س��ني م�س��تويات املعي�سة للمجتمعات التي نعمل فيها.
ويبني اجلدول اأدناه اأن�سطة م�ساركتنا خلل عام 2012م.
وحدة الأعمال امل�س�ؤولة

الأثر

ن�ع الن�ساط

عقد اجتماعات منتظمة مع الأجهزة احلكومية املحلية
وامل�سوؤولني احلكوميني املحليني
تنظيم زيارات ميدانية تعليمية وعلمية
تقا�سم مرافق البنية التحتية ل�سالح ال�سلطات املحلية
امل�ساركة الفعالة يف املنا�سبات الجتماعية املحلية

جميع وحدات الأعمال

حت�سني الت�سال والفهم امل�سرك

منجم مهد الذهب
منجم مهد الذهب
منجم الغزالة

مهرجان الريا�سة

منجم مهد الذهب

مهرجان ال�سقور  -مدينة طريف
مهرجان �سيف عرعر

منجم اجللميد
منجم اجللميد

برنامج التوعية الجتماعية

منجم اجللميد

بطولة كرة القدم

منجم اجللميد

مت ا�ستقبال ) (69زائرا للمنجم لأغرا�س خمتلفة مبا يف ذلك التعليم والعلوم
ا�ستخدام مهبط الطائرات يف مهام الإنقاذ
الأعرا�س  -هدايا خا�سة لأفراد املجتمع ممن تزوجوا حديثا
رعاية املهرجان الريا�سي ال�سنوي يف مدينة املهد الذي يعزز اأ�سلوبا �سحيا للحياة
وي�سجع النا�س على اللياقة
التعريف ب�سركة معادن للفو�سفات ودورها �سناعيا واجتماعيا
رعاية املهرجان وتنفيذ برنامج التوعية بال�سلمة
دعم الربنامج التوعوي لوزارة ال�سوؤون الجتماعية
حول الو�سع الجتماعي واحتياجات الأرامل والأيتام والأ�سر الفقرية واملعاقني
وامل�ساركة فيه
رعاية بطولة الأمري عبد اهلل بن عبد العزيز بن م�ساعد اآل �سعود لكرة القدم حتت
اإ�سراف الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب

وبالإ�سافة اإىل ذلك ،ركزت )معادن( على ا�س��تثمارات انتقائية ت�س��اعدها على بناء ال�س��راكات وامل�س��اهمة يف حت�سني م�س��توى املعي�سة يف املجتمعات التي تعمل فيها .ويلخ�س اجلدول اأدناه
اأن�سطة ال�ستثمار الجتماعي لعام .2012
ن�ع الن�ساط

برنامج اللغة الإجنليزية
املركز الثقايف يف مهد الذهب
�سراكات مع منظمات غري حكومية
رحلة اإىل امل�ستقبل
مكان اأف�سل للتعليم
القرية ال�سحية
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وحدة الأعمال امل�س�ؤولة

الأثر

و�سع برنامج لتقوية مهارات اللغة الإجنليزية لطلب املدار�س الثانوية يف الق�سيم
�سركة معادن للأملنيوم
 وقد اأظهرت التقارير التزام ال�سباب العايل بالربنامج�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س العمل جار على اإن�ساء مركز ثقايف حديث
لدى املنجم �سراكات مع العديد من املنظمات غري الربحية املحلية التي اأنفقت
منجم مهد الذهب
حوايل  125000ريال على م�ساريع خمتلفة
تطوير نظام نقل )باحلافلت( ي�سمح لطلب املرحلة الثانوية يف قرية اجللميد
منجم اجللميد
مبوا�سلة درا�ستهم يف مدينة عرعر على بعد ) (120كم
ترميم ثانوية البنات يف قرية اجللميد
منجم اجللميد
الفح�س الطبي للأ�سر يف اجللميد لتحديد الأمرا�س املزمنة واحتياجات
منجم اجللميد
امل�ستو�سف بالتعاون مع وزارة ال�سحة وحتت اإ�سرافها

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة
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دورات تدريبية م�ستمرة للموظفني

وتوؤم��ن )معادن( ب �اأن علقاتها باملجتمعات املحلية التي تعمل فيها ذات اأهمية بالغة اإذ تعد ال�سع�دة
رخ�س��ة اجتماعي��ة له��ا ملمار�س��ة اأعمالها .ل��ذا ،فاإن )مع��ادن( تتبنى �سيا�س��ة اللتزام جتاه اإدراكا م��ن )مع��ادن( مل�س �وؤوليتها بو�سفها اأبرز �س��ركة تعدين يف اململكة العربية ال�س��عودية،
املجتمعات املحلية على النحو التايل:
وال��دور املهم الذي يلعبه التعدين وال�سناعات ذات ال�سلة يف النمو ال�سناعي للمملكة ،فاإن
ال�س��ركة ت�س��تثمر بكثافة يف ال�س��عودة وتدريب املواطنني ال�سعوديني ل�س��غل وظائف يف جمال
بيان ال�سيا�سة
التعدين ،وتتعامل مع املوردين املحليني.
تخ��دم ه��ذه ال�سيا�س��ة الت��زام �س��ركة )مع��ادن( باإ�س��راك املجتم��ع ومعاجل��ة الآث��ار البيئية
والجتماعي��ة لعملياته��ا يف املجتمع��ات الت��ي تعم��ل داخله��ا ،بالإ�ساف��ة اإىل الت��زام ال�س��ركة وعل��ى الرغ��م م��ن اأن جوانب عديدة م��ن اأعمال )مع��ادن( تعد جديدة عل��ى اململكة العربية
بالتنمي��ة امل�س��تدامة يف املجتمع��ات املذك��ورة .وتعرف )مع��ادن( «املجتمع» باأن��ه البيئة التي ال�س��عودية ،وتتمي��ز بدرجة عالية من التقنية ،كانت الن�س��بة العامة لل�س��عودة يف ال�س��ركة يف
تعمل فيها ،مبا يف ذلك مواقع املكاتب والعمليات امليدانية.
نهاية عام  2012م).(%66
وتقر )معادن( بالآثار احلقيقية واملحتملة لل�س��ركة ،وعملياتها على هذه املجتمعات ،وتلتزم ال�سع�دة يف (معادن)
بتحمل م�سوؤوليات اأعمالها ذات ال�سلة.
اإننا م�سممون على بناء علقات اإيجابية مع هذه املجتمعات تقوم على الحرام ،وال�سراكة
الفاعل��ة ،واللت��زام طوي��ل امل��دى .فاأينم��ا تعم��ل )مع��ادن( ،تاأخ��ذ بع��ني العتب��ار خمتل��ف
الثقافات ،واأ�ساليب احلياة ،والراث ،وما يف�سله اأفراد املجتمع ،وتت�سرف على هذا النحو.
هدف ال�سيا�سة
اإقام��ة علق��ات طويل��ة الأج��ل لك�س��ب ثق��ة املجتم��ع ودعم��ه لعملي��ات �س��ركة )مع��ادن( يف
املجتمعات التي نعمل فيها.
مبادئ ال�سيا�سة
تنفذ)معادن( اأن�س��طة تعاونية �س��مولية ذات مغزى ت�سرك بها املجتمع الذي تتواجد فيه من
خلل الت�ساور والتوا�سل املنتظم.

�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
�سركة معادن للفو�سفات
�سركة معادن للأملنيوم
�سركة معادن ال�سناعية
�سركة البنية التحتية
املركز الرئي�سي
الإجمايل

(%) 2012
62
65
70
65
54
67
66

الآثار البيئية والجتماعية
تتعه��د) مع��ادن( بتنفي��ذ ودعم كافة الن�س��اطات التي تتعامل مع الآث��ار البيئية والجتماعية
لعملياتها يف املجتمعات التي تعمل داخلها.
التنمية امل�ستدامة للمجتمع
تلتزم )معادن( بالعمل على دعم مبادرات التنمية امل�س��تدامة اأو تنفيذ ن�س��اطات ت�س��غيلية
ذات علق��ة ل�سم��ان امل�س��اهمة يف اإيج��اد مزايا م�س��تدامة طويل��ة امل��دى يف املجتمعات التي
تعمل داخلها.
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جمموعة من الطلب يف املعهد ال�سعودي التقني للتعدين

ال�ستثمار يف تط�ير الكفاءات
اأ�س�س��ت )مع��ادن(  -بال�س��راكة مع املوؤ�س�س��ة العام��ة للتدريب التقني واملهن��ي  -برنامج
املعه��د ال�س��عودي التقن��ي للتعدين يف مدين��ة عرعر بهدف توفري التدري��ب املهني وتطوير
املن�س �اآت للتعدين وال�سناعات التابعة له .وتقوم املوؤ�س�س��ة العامة للتدريب التقني واملهني
بتوف��ري املراف��ق احلالي��ة للمعهد مبا يف ذل��ك املباين واملع��دات لأغرا�س ه��ذا الربنامج.
وتتحمل )معادن( التكاليف الت�سغيلية املرتبطة بهذا املعهد.
وقد مت افتتاح برنامج املعهد ال�س��عودي التقني للتعدين يف مدينة عرعر يف �س��هر �سبتمرب
ع��ام  2012م .وي�س��توعب املعه��د ) (600مت��درب كح��د اأق�س��ى م��ع قب��ول )(300-200
مت��درب جدي��د �س��نوي ًا .ويوف��ر املعه��د برام��ج تدريبي��ة يف اللغ��ة الإجنليزي��ة الأ�سا�س��ية
واملتخ�س�س��ة ،ف�س � ًل عن برام��ج توؤهل لدرج��ة الدبلوم يف التعدين ال�س��طحي والباطني
وعمليات امل�سانع .وفيما يلي بع�س الأمثلة على التدريب املتخ�س�س:
مناهج ت�سغيل معدات التعدين الباطني )مثل اأنظمة املتفجرات ،واحلفر والن�سف،
وطرق التعدين حتت الأر�س ،وتهوية املناجم ،والطاقة وال�سرف(.
مناهج ت�س��غيل معدات التعدين ال�س��طحي )مثل ا�س��تقرار خمطط ال�سطح ،وطرق
التعدين ال�سطحي ،واإنتاج املناجم ال�سطحية(.
مناه��ج ت�س��غيل م�سان��ع ال�س��تخراج )مث��ل ت��وازن امل��واد ،وال�س��حق والطح��ن،
والغ�سيل(.
وق��د ت�سمن��ت التزامات )معادن( جتاه املعهد ال�س��عودي التقني للتعدين يف عام  2012م
دف��ع ا�س��تثمار راأ�س��مايل يبل��غ ) 42مليون ري��ال( ملرة واح��دة من اأجل املع��دات اخلا�سة
املطلوبة للتدريب .وت�سمل هذه املعدات:
اأجهزة املحاكاة املتطورة
املعاول الثقيلة
ال�ساحنات واجلرارات واجلرافات
مثقاب حفر الن�سف
جرافات التعدين وال�ساحنات املف�سلية
املثقاب ال�سخم ومثقاب احلفر الطويلة ومثقاب احلفر املوؤقتة
بالإ�ساف��ة اإىل ذل��ك ،ف �اإن اإ�س��تثمار )مع��ادن( يوف��ر م�سنع��ا جتريبي��ا ملعاجل��ة املع��ادن
لأغرا�س التدريب.
وتت�سم��ن ه��ذه اللتزام��ات اأي�سا دفع مكافاأة �س��هرية قدرها ) 1800ري��ال( لكل متدرب
ترعاه ال�سركة يف املعهد .و�سوف ت�ستقطب )معادن( وترعى ما ل يقل عن ) (150طالبا
كل عام لل�سنوات اخلم�س الأوىل كحد اأدنى .وعند اختيار الطلب ،على الراعي )معادن(
اإعط��اء الأولوي��ة للمتقدمني الذين يقطنون بالقرب من اإحدى عمليات التعدين بال�س��ركة
م��ن اأجل دعم املجتمعات املحلية .ويتكون دبلوم برنامج املعهد ال�س��عودي التقني للتعدين
من �سنتني من التدريب الأكادميي ،وما ي�سل اإىل ثمانية اأ�سهر اإ�سافية من التدريب على
راأ�س العمل .ويف عام 2012م قامت )معادن( برعاية ) (330طالبا.
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اإيجاد فر�ض الأعمال لل�سركات يف اململكة العربية ال�سع�دية
يف عام 2012م وا�سلت )معادن( تطوير �سبكة املوردين املحليني الذين ل تخفى اأهميتهم
يف توف��ري الكف��اءات واملع��دات اللزم��ة ل�س��تدامة التعدي��ن وال�سناع��ات ذات ال�سل��ة.
وت�سجع )معادن( با�ستمرار املوردين املحليني ،ومتنحهم الأولوية حيثما اأمكن.
وقام��ت )مع��ادن( خلل عام  2012م مبراجعة وا�س��عة لللتزام��ات واحلوافز للمقاولني
واملوردين لزيادة م�ستوياتها من ال�سعودة وت�سنيفها يف “نطاقات”.
ونتيج��ة لذل��ك ،اأوردت )معادن( معلومات عن �سيا�س��ة �س��عودة املقاول��ني يف العقود ذات
ال�سلة تغطي �سرورة اأن يتنبه املقاولون  -حيثما اأمكن  -اإىل:
اإحلل موظفني �سعوديني مكان املوظفني غري ال�سعوديني.
حت�سني نقل مهارات التقنية.
تنمي��ة امله��ارات وت�س��مل ه��ذه املعلوم��ات التعه��دات اخلا�سة ب��كل عقد وال�س��روط
اجلزائية يف حالة عدم المتثال.
ويف ع��ام 2012م وقع��ت )مع��ادن( ) (128عق��دا م��ع املقاولني املحليني ،وقام��ت باإجراء
) (10816اأمر �سراء من املوردين املحليني.
إجمالي اإلنفاق على المشتريات والعقود مع
البائعين والمقاولين المسجلين في المملكة
العربية السعودية:

 7.25مليار ريال

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

التنمية المستدامة

الأداء امل�ستدام
يلخ�س هذا اجلدول موؤ�سرات ومبادرات الأداء امل�ستدام يف معادن خلل عام 2012م
م�ؤ�سر الأداء

التفا�سيل

ال�سحة وال�سالمة
معدل تكرار اإ�سابات الوقت املهدر
منع احلوادث الأمنية
تقارير الوقائع
التدريب على اإجراءات ال�سحة وال�سلمة

 0‚19يف عام  2012مقابل  0‚29يف عام 2011
مل يتم الإبلغ عن اأي حوادث.
مت اإر�سال جميع تقارير الوقائع الكربى اإىل كل وحدات الأعمال.
مت رفع م�ستوى التدريب على ثقافة ال�سلمة يف جميع مواقع ال�سركة.

البيئة
الوقائع البيئية
موؤ�سرات الأداء البيئي
التدريب البيئي
الربامج البيئية امل�ستدامة
التقنية ال�سديقة للبيئة
ال�سهادات البيئية

مل يتم الإبلغ عن اأي حوادث.
ارتفع موؤ�سر البيئة من ) (%90يف عام  2011اإىل ) (%98يف عام .2012
مت تدريب ) (250موظفا على الق�سايا البيئية يف جمال التعدين.
ا�ستخدام املياه املعاجلة يف عمليات الفو�سفات والذهب
ا�ستثمار ) 37مليون( ريال ل�ستخدامها يف اأحدث التقنيات ال�سديقة للبيئة يف �سركة معادن للأملنيوم
مت احل�سول على �سهادات الآيزو يف جميع اأعمال الفو�سفات.

امل�ظف�ن
برنامج التطوير املهني
برنامج متلك املنازل
خطة الدخار

بداأ برنامج التطوير املهني بنجاح يف �سهر مار�س 2012
) 48مليون( ريال ملنح قرو�س الإ�سكان
امل�ساهمة مببلغ ) 13مليون( ريال يف خطة الدخار للموظفني

الأخالقيات
اللتزام بالإف�ساح
و�سع �سيا�سات حوكمة
اللتزام بالأخلقيات
املجتمع
توحيد �سيا�سات م�ساركة املجتمع املحلي
اإ�سراك املجتمع
ال�ستثمار يف املجتمع املحلي
ت�سجيع ال�سركات والكفاءات املحلية
ال�سراكات مع املنظمات غري الربحية من اأجل اآثار اأف�سل
على املجتمع املحلي

مل ت�سجل اأي انتهاكات للوائح هيئة ال�سوق املالية يف عام  .2012ومت و�سع �سيا�سة ت�سارب امل�سالح ،وقائمة
الإخطارات ،ومدونة قواعد ال�سلوك.
تدريب املوظفني على ال�سيا�سات
و�سع مدونة قواعد ال�سلوك و�سيا�سة ت�سارب امل�سالح
و�سع املبادئ التوجيهية وال�سيا�سات
عقد اجتماعات منتظمة مع الأجهزة احلكومية املحلية
رعاية املهرجانات الريا�سية وال�سيفية
دعم الطلب ملوا�سلة تعليمهم
ال�سراكات مع املنظمات غري الربحية من اأجل اآثار اأف�سل على املجتمع املحلي
) (%97من امل�سريات متت مع ال�سركات املحلية
ل نركز على ال�سعودة فح�سب ،بل نوظف الكفاءات من املجتمعات املجاورة
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اللتزام نح� امل�ظفني
التدريب والتط�ير
ميكن تلخي�س الأهداف الرئي�سة لعمليات التدريب والتطوير يف )معادن( على النحو التايل:
تاأ�سي���س برام��ج تطوي��ر وتدري��ب م�س��تمرة وذات مغزى للموظف��ني ،واملحافظ��ة عليها
بفاعلية.
تطوير وتو�س��يع وتعزيز املهارات والكفاءات واملعرفة املطلوبة من املوظفني اإىل اأق�سى
حد ممكن من اأجل حتقيق اأهداف ال�سعودة.
ا�س��تقطاب وحتفي��ز وتطوي��ر املواطن��ني ال�س��عوديني املوؤهل��ني تاأهيل عالي��ا واملحافظة
عليهم بتزويدهم باخلربة اللزمة واملهارات املهنية والفنية والإدارية.
توفري احلافز اللزم للنمو ال�س��خ�سي للموظف وحت�س��ني اأدائه لتلبية متطلبات العمل
احلالية وامل�ستقبلية.
حتديد اأن�سب املنظمات لتوظيف امل�ساركني.
جمم�ع عدد امل�ظفني املدربني داخلي ًا وخارجي ًا ،مبا يف ذلك اللغة الإجنليزية
كلغة ثانية:
2011
2012
ال�سم
عدد املوظفني
عدد امل�ظفني
351
175
املقر الرئي�سي
544
784
�سركة معادن للذهب
602
555
�سركة معادن للفو�سفات
458
634
�سركة معادن للأملونيوم
1.955
2.148
الإجمايل
اإجمايل ا�ستثمار ) معادن ( يف الدورات التدريبية للم�ظفني:
البند
اإجمايل ر�سوم املنح والتدريب
اإجمايل نفقات ال�سفر
الإجمايل

2011
2012
(مباليني الريالت) )مبليني الريالت(
16
49.0
2.2
10.5
18.2
59.5

منازل املوظفني يف راأ�س اخلري
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برنامج التط�ير املهني
اأن�س��ئ برنام��ج التطوي��ر املهن��ي يف )مع��ادن( ل�س��تيعاب خريج��ني ج��دد م��ن اأج��ل تدريبهم
وتطويرهم ليكونوا اجليل القادم من املتخ�س�سني الذين �س��يديرون معظم اأعمال ال�س��ركة.
ويت��م تطوي��ر هوؤلء اخلريجني من خلل تدريبهم يف مرك��ز اخلليج للتدريب مبدينة اجلبيل،
ومن ثم املراقبة امل�ستمرة لأدائهم من قبل موظفني من ذوي اخلربة يف )معادن( يرغبون يف
التطوع يف هذا الربنامج لإفادة الطلب مبعرفتهم وتوجيههم.
وق��د حق��ق الربنامج جناحا عن��د تطبيقه لأول م��رة وقبوله لدفعتني من املتدربني يف �س��هري
مار�س و�سبتمرب من عام 2012م بلغ اإجمايل عددهم ) (54متخرجا .ويف عام  2013يخطط
الربنام��ج لقب��ول ) (93متدرب��ا يف جم��الت الأملنيوم والفو�س��فات والذه��ب ،م�ساعفا بذلك
تقريب��ا ع��دد املتدرب��ني الذي��ن ا�س��توعبهم يف ع��ام  .2012ويع��د هذا موؤ�س��را طيب��ا على منو
الربنام��ج واحلاج��ة اإىل تطوي��ر املزي��د م��ن الكف��اءات يف )مع��ادن( .اأما الأهداف الرئي�س��ة
للربنامج فهي:
تنمية وبناء خط الكفاءات ل�سركة )معادن( وال�سركات التابعة لها.
تق��دمي خ��ربات وظيفي��ة وتعليمي��ة متنوع��ة يف جم��الت وظيفي��ة خ��ارج تخ�س�س��ات
امل�ساركني.
اإظهار كفاءة واإنتاجية امل�ساركني املت�سارعة يف املجالني التقني والعملي.
وم��ع ا�س��تمرار جن��اح الربنام��ج يف ع��ام 2013م ،فاإن��ه اآخذ يف حت�س��ني وتعزي��ز عرو�سه من
التعلي��م والفر���س .وبينم��ا يتطلع الربنام��ج نحو امل�س��تقبل ،فاإنه ل يزال يعمل على ا�س��تيعاب
الدفع��ة القادم��ة يف الرب��ع الث��اين من ع��ام 2013م والدفعة الت��ي تتبعها يف الرب��ع الثالث من
العام نف�سه.
ومن املنا�س��بات التي نتطلع لها بحما���س يف عام 2013م والتي تتعلق بربنامج التطوير املهني
معر�س املهنة يف امللحقية الثقافية ال�س��عودية الذي �س��يعقد يف العا�سمة الأمريكية وا�س��نطن
م��ن  24اإىل  27ماي��و .واله��دف م��ن ه��ذا املعر�س ه��و البحث عن اأف�سل واأن�س��ب ال�س��عوديني
الذي��ن يدر�س��ون يف اخل��ارج �سم��ن برنام��ج خ��ادم احلرمني ال�س��ريفني للبتع��اث ،ومنحهم
الفر�س��ة للتع��رف عل��ى م��ا ميك��ن اأن تقدم��ه )مع��ادن( ،ودعوتهم لللتح��اق باأك��ر الفر�س
الوظيفي��ة جناح��ا يف اململك��ة .وي�س��اعد هذا عل��ى تعريف ه �وؤلء املبتعثني بالعلم��ة التجارية
ل�س��ركة )مع��ادن( ،وكذلك بن��اء العلمة التجاري��ة الدولية لها ومتييزها يف اخلارج ك�س��ركة
تقوم بالفعل بتطوير مواهبها ال�سابة.
برنامج الإحالل ال�ظيفي
و�سعت �سركة )معادن( برناجما قويا وفعال لإدارة الإحلل من اأجل تعزيز عملية التخطيط
الوظيف��ي وامل�س��ارات الوظيفي��ة ملن�س��وبيها .وقد بداأ اأول م�س��روع لتخطيط الإح��لل يف الربع
الثالث من عام 2012م وانتهى يف دي�سمرب من نف�س العام .و�سوف ي�سهد عام 2013م اإطلقا
كام��ل لأول برنام��ج لتخطي��ط واإدارة الإح��لل للم�س��اعدة يف تطوي��ر القي��ادات احلالي��ة
وامل�س��تقبلية ل�س��ركة )مع��ادن( .وتتك��ون العملي��ة م��ن تنفي��ذ مرك��ز تقيي��م دقي��ق يتاأل��ف من
تقييم��ات نف�س��ية جمربة ومعتمدة ،وتقييم��ات للقدرة على القي��ادة ،وتقييمات ) 360درجة(
للقي��ادة؛ وذل��ك للم�س��اعدة يف و�س��ع الرج��ل املنا�س��ب يف امل��كان املنا�س��ب بالن�س��بة للق��ادة
امل�س��تقبليني يف )مع��ادن( .ويتب��ع هذا الن�س��اط مناق�س��ات ح��ول املواهب مع ف��رق القيادة يف
)معادن( للعثور على اجليل القادم من القادة .ويعد تخطيط الإحلل اخلطوة التالية يف بناء
وتطوير القدرات امل�ستقبلية ل�سركة )معادن(؛ لذا ينبغي اأن ينفذ ب�سكل كامل بحلول منت�سف
العام  2013م.
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التنمية المستدامة

قرية معادن يف راأ�س اخلري

الأخالقيات
ت��ويل )مع��ادن( اأهمي��ة ك��ربى لأخلقي��ات العمل .ولدى )مع��ادن( حاليا قواعد �س��لوكية -
ت�س��مل النزاهة والقيم  -يتعهد بالتوقيع جميع املوظفني على اتباعها حال ا�س��تلمهم العمل؛
ويتوق��ع منه��م احلف��اظ عليها ط��وال خدمتهم يف ال�س��ركة .وللموردي��ن اأي�سا قواعد �س��لوكية
م�س��ابهة يج��ب اللت��زام به��ا للتعام��ل م��ع )مع��ادن( .ونتيج��ة له��ذه ال�س��راتيجية ،قام��ت
)معادن(مبراجعة قيمها لتعك�س ال�سلوك املتوقع من جميع اأ�سحاب امل�سلحة.

برنامج متلك املنازل
يف عام 2012م ا�ستمرت ال�سركة يف تقدمي برنامج متلك املنازل ،بحيث تكون ال�سركة كفيل
للموظ��ف املوؤه��ل لدى املوؤ�س�س��ات املالي��ة لتاأم��ني القرو�س ال�س��كنية .وتتحمل ال�س��ركة تكلفة
القرو���س طويل��ة الأجل ،بينما يدفع املوظف اأ�سل مبلغ الق�س��ط مبا�س��رة اإىل البنك التجاري
الذي يوفر القر�س .وقد بلغ اإجمايل القرو�س املمنوحة للموظفني املوؤهلني يف 2012/12/31
ح��وايل ) 48ملي��ون ري��ال( ،وكان املبل��غ املتبق��ي من القرو�س يف نف���س التاري��خ حوايل )39
وتتطل��ع )مع��ادن( اإىل فعل املزيد لتكون املمار�س��ات الأخلقية متاأ�سلة يف اأعمالها .و�س��يتم
مليون ريال(.
و�سع قواعد �س��لوكية كاملة جنبا اإىل جنب مع ال�س��راتيجية الكاملة للم�سوؤولية الجتماعية.
ويف عام 2013م �سوف تطلق �سركة )معادن( برناجما منقحا لتملك املنازل يوفر فوائد اأكرب و�س��وف ي�س��مل هذا جميع القواعد ال�س��لوكية والقيم للتاأكد من تطبيقها ،ولتكون مبثابة بوابة
وخي��ارات اأك��ر للموظف��ني ال�س��عوديني م��ن خ��لل البي��وت اجلاه��زة اأو القرو���س النقدي��ة يت��م عربه��ا متري��ر جمي��ع الق��رارات وال�سيا�س��ات .و�س��يكون للتدريب يف جم��ال تطبيق هذه
للإ�س��كان .ويعد الربنامج اجلديد لتملك املنازل جزء ًا من ا�س��راتيجية املكافاآت ال�ساملة يف القواعد ال�سلوكية ن�سيب وافر ،بحيث ي�سمل التطبيق على جميع املوظفني؛ و�ستو�سع الو�سائل
�سركة )معادن( التي تهدف اإىل ت�سجيع موظفيها على البقاء معها يف وظائف طويلة الأمد .والقيا�س��ات للتاأك��د من المتثال لذلك .وميكن الطلع عل��ى املزيد من املعلومات عن جوانب
احلوكمة يف الأخلقيات يف اجلزء اخلا�س باحلوكمة من هذا التقرير.
خطة الدخار
اأن�س �اأت )معادن( برنامج خطة ادخار ملوظفي ال�س��ركة ال�س��عوديني ،بحيث ي�س��اهم املوظف
بح�س��ة ثابتة من راتبه ال�س��هري ،وت�س��اهم ال�س��ركة بح�سة ن�س��بية مل�سلح��ة املوظف .ويكون
اإجمايل املبلغ امل�س��تثمر ل�سالح املوظف وفقا ل�س��روط معينة .وقد بلغت م�ساهمة املوظفني يف
هذا الربنامج بتاريخ ) (2012/12/31حوايل ) 20مليون ريال( ،وبلغت م�س��اهمة ال�س��ركة
اأكر من)  10مليني ريال( .ويدار الربنامج باأكملة وفقا لل�سيا�سات والإجراءات املعتمدة يف
ال�سركة.

61
التقرير ال�سنوي 2012م 63

األداء التشغيلي
عمليات الذهب

عمليات التعدين القائمة ح�سب املنجم
وفقا للمادة ) 27اأ( من قواعد الإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية ،على املجموعة تقدمي عر�س لعملياتها لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م ،وجميع العوامل ذات ال�سلة
التي توؤثر على اأعمال املجموعة.
المار
مهد الذهب
اإح�ساءات الإنتاج للعامني املنتهيني
2011م
2012م
2011م
2012م
يف  31دي�سمرب 2012م و2011م
الكميات التي مت تعدينها )طن(
درجة الركيز للذهب )جم/طن(
الكميات التي مت معاجلتها )طن(
درجة الركيز للذهب )جم/طن(
ن�سبة ا�ستخل�س الذهب %
كمية الأوقيات املنتجة

202.336
6.79
199.204
6.60
93.20
38.765

202.677
8.92
198.714
8.20
94.80
49.517

202.170
8.05
208.888
9.10
86.50
52.531

214.142
8.92
204.949
9.30
87.90
52.050

النتائج املالية ملبيعات الذهب للعامني املنتهيني
يف  31دي�سمرب 2012م و 2011م

اليرادات املتحققة من الذهب )األآف الريالت(
الربح الجمايل )األآف الريالت(
امل�ساريف )األآف الريالت(
�سايف التكلفة النقدية للوقيه املنتجة )دولر /اأوقية(
متو�سط �سعر اأوقية الذهب املحقق )دولر /اأوقية(
كمية الذهب املباعة )اأوقيه(

303.406
223.133
7.244
418
1.666
48.569

279.712
236.460
10.454
237
1.562
47.746

383.963
314.011
7.319
221
1.663
61.571

317.528
246.970
8.700
84
1.566
54.086

اأهم النتائج الإح�سائية يف جمال ال�سالمة للعامني املنتهيني
يف  31دي�سمرب 2012م و 2011م

اإ�سابات الوقت املهدر )عدد ال�سابات(
حالت ال�سعاف الولية
حالت حوادث املمتلكات
ن�سبة الوقت املهدر من ال�سابات %
عدد �ساعات العمل املتحققة
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2
4
9
0.73
544.841

4
3
26
5.04
794.140

1
14
6
0.73
272.976

1
15
13
1.61
622.046
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2012م

2011م

ال�سخيبرات
2011م
2012م

بلغة

2012م

الحجار
2011م

2012م

المجموع
2011م

2.218.311
0.74
2.251.381
0.60
55.5
33.233

2.488.887
0.72
2.340.461
0.70
46
34.387

596.990
1.00
82.7
6.939

512.353
1.2
80.6
6.580

199.677
1.13
376.598
0.60
86.30
6.319

176.597
1.44
210.448
0.90
92.70
5.740

2.822.494
3.633.061
1.50
67.01
137.787

3.082.303
3.466.925
1.70
77.6
148.274

228.670
96.842
13.752
905
1.673
36.440

200.958
101.995
11.667
631
1.600
33.496

46.186
31.872
21.510
419
1.630
7.555

33.741
14.295
7.815
657
1.506
5.976

39.317
20.987
1
873
1.665
6.299

33.812
11.319
129
848
1.528
5.901

1.001.542
686.845
49.898
481
1.665
160.434

865.751
610.839
38.765
317
1.568
147.205

1
1
0
0.87
228.654

2
3
7
3.22
620.384

0
1
1
0
399.160

1
1
7
3.24
308.943

0
0
0
0
120.376

1
3
3
2.78
359.213

4
20
16
0.41
1.566.007

9
25
56
2.69
2.704.726
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عمليات الذهب

م�ساهمة املناجم يف انتاج الذهب (بالأوقية) خالل ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2012م
مهد الذهب
المار
بلغه
ال�سخيربات
احلجار
جمم�ع
الإنتاج

2012م 2011 %م  %التغري
(10.752) 33 49.517 28 38.765
481 35 52.050 38 52.531
(1.154) 23 34.387 24 33.233
359 5 6.580 5 6.939
579 4 5.740 5
6.319

%
)(22
1
)(3
5
10

(7) (10.488) 100 148.274 100 137.787

مهد الذهب
ال��سف
يق��ع منج��م مهد الذهب يف منطق��ة املدينة املنورة باململكة العربية ال�س��عودية على بعد حوايل
) (610ك��م غ��رب مدينة الريا���س ،وقد بداأالنتاج التجاري يف ع��ام 1988م وهو منجم حتت
الر�س ويبلغ جمموع اأطوال انفاقه حوايل  70كيلومرا ويتم نقل اخلام من عمق  300مر.

ال�سالمة
بل��غ ع��دد املوظف��ني  271يف نهاية عام 2012م مبا يف ذلك  138من ال�س��عوديني و  133من
غري ال�سعوديني ،ومل ت�سجل اأية حالة وفاة يف املنجم لعام 2012م.
الأداء ال�سن�ي
بل��غ اإنت��اج منجم مه��د الذهب  138.765اأون�س��ة يف عام 2012م وهو اأقل بن�س��بة  %28اأو
 10.752اأون�سة عن العام 2011م ويعود ذلك اإىل انخفا�س ن�سبة اخلام مبعدل 1.6جم/
طن مقارنة بن�سبة  8.20جم/طن خلل عام 2011م.
النظرة امل�ستقبلية
يق��در العم��ر الإفرا�س��ي للمنجم ب� � 6س��نوات على اأ�سا���س موارد اخل��ام احلالية املتوفرة
ومعدل التعدين.وين�سب الركيز يف املنجم حاليا على الإ�ستمرار يف التنقيب وال�ستك�ساف
حتت الأر�س وذلك بحفر 6000مر بطريقة احلفر املا�سي لزيادة احتياطيات اخلام.

الأعمال حتت الأر�س يف منجم الأمار
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منجم الأمار
ال��سف
يق��ع منج��م الأمار مبنطقة الريا�س على بعد حوايل  195كم جنوب غرب مدينة الريا�س،
وب��داأ منج��م الأمار بالإنتاج التج��اري يف عام 2008م وهو منجم حتت الأر�س يبلغ جمموع
اأطوال اأنفاقه  12كيلومرا ومتتد هذه الأنفاق اإىل عمق  300مر وتقدر الطاقة الت�سغيلية
ب�  200،000طن �سنويا لإنتاج �سبائك الذهب ومركز النحا�س ومركز الزنك.

ال�سالمة
بلغ عدد املوظفني  194يف نهاية عام 2012م مبا يف ذلك  93من ال�سعوديني و  101من غري
ال�سعوديني ،ومل ت�سجل اأي حالة وفاة يف املنجم لعام 2012م.
الأداء ال�سن�ي
بل��غ اإنت��اج منج��م الأمار من الذه��ب  52.531اأوقي��ة يف عام 2012م بزي��ادة قدرها 481
اأوقي��ة مقارن��ة بعام 2011م وتع��ود الزيادة يف النتاج اإىل الزي��ادة يف الكميات اخلام التي
متت معاجلتها بحوايل  3،000طن يف 2012م مقارنة مع 2011م.
النظرة امل�ستقبلية
يق��در العم��ر الفرا�س��ي للمنج��م ب� � 12س��نة على اأ�سا���س م��وارد اخلام احلالي��ة املتوفرة
ومعدل التعدين .وين�سب الركيز يف املنجم حاليا على ال�ستمرار بال�ستك�ساف ال�سطحي
وال�ستك�ساف حتت الأر�س لزيادة احتيتاطيات اخلام واكت�ساف موارد خام جديدة.
منجم بلغة
ال��سف
يقع منجم بلغه يف منطقة املدينة املنورة على بعد حوايل  520كم اإىل ال�سمال الغربي من
مدين��ة الريا���س وحوايل  65ك��م اإىل اجلنوب من م�سنع املعاجل��ة بال�سخيربات وقد بداأ
الإنت��اج ع��ام 2002م .وه��و منج��م مفتوح يحت��وي على مرافق لغ�س��يل اخل��ام ذي الركيز
املنخف�س وطاقته ال�س��تيعابية ) (4000،000طن �س��نوي ًا وينقل اخلام ذي الركز العايل
اإىل منجم ال�سخيربات لتتم معاجلته هناك.
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ال�سالمة
بلغ عدد املوظفني  118يف نهاية عام 2012م مبا يف ذلك  53من ال�سعوديني و 65من غري
ال�سعوديني .ومل ت�سجل اأي حالة وفاة يف املنجم لعام 2012م.
الأداء ال�سن�ي
بل��غ اإنت��اج منجم بلغة من الذهب  33.233اوقية يف عام 2012م وذلك باإنخفا�س مقدارة
1.154اأوقية مقارنة مع عام 2011م ويرجع �سبب ذلك اإىل اإنخفا�س الكميات اخلام التي
متت معاجلتها مبقدار  89.000طن وانخفا�س ن�سبة تركيز الذهب مبعدل  0.10جرام/
طن مقارنة مع عام 2011م.
النظرة امل�ستقبلية
يق��در العم��ر الإفرا�س��ي للمنجم ب� � 5س��نوات على اأ�سا���س موارد اخل��ام احلالية املتوفرة
ومع��دل التعدي��ن .وين�سب الركيز يف املنجم حاليا على ال�س��تمرار بالتعدين مبنجم بلغة
ويتم حت�سني النتاج من خلل جدول لل�سيانة الوقائية.
منجم ال�سخيربات
ال��سف
يقع منجم ال�سخيربات يف منطقة الق�سيم على بعد حوايل 485كم اإىل ال�سمال الغربي
من مدينة الريا�س وقد توقفت عمليات التعدين يف املنجم منذ عام 2003م ويعمل الآن
كم�سنع ملعاجلة اخلام ذي الركيز العايل من منجم بلغة.

ال�سالمة
بلغ عدد املوظفني  99يف نهاية عام 2012م مبا يف ذلك  46من ال�س��عوديني و  53من غري
ال�سعوديني .ومل ت�سجل اأي حالة وفاة يف املنجم لعام 2012م.
الأداء ال�سن�ي
بل��غ اإنت��اج منج��م ال�سخي��ربات من الذه��ب  6.939اأوقية يف ع��ام 2012م وذل��ك بزيادة
قدره��ا  395اأوقي��ة مقارن��ة بع��ام 2011م وذل��ك ب�س��بب زي��ادة الكميات اخل��ام التي متت
معاجلتها مبقدار  84.000طن.
النظرة امل�ستقبلية
يق��در العم��ر الإفرا�س��ي للمنج��م ب� � 4س��نوات بالعتماد عل��ى الإنتاج ع��ايل الركيز من
منجم بلغه يف معاجلة واإ�س��تخل�س الذهب من املخزونات اخلام التي حتتوي على ن�س��بة
تركيز اأقل.
منجم احلجار
ال��سف
يق��ع منج��م احلجار يف منطقة ع�س��ري على بعد حوايل  710كم جن��وب غرب الريا�س وقد
ب��داأ الإنت��اج الت�س��غيلي يف ع��ام 2001م اإل اأن عمره الفرا�سي قد اأنته��ى وبالتايل توقفت
عملي��ات التعدي��ن يف يوني��و 2012م واملنجم حاليا يقوم مبعاجلة واإ�س��تخل�س الذهب من
املخزونات اخلام التي حتتوي على ن�س��بة تركيز اأقل حيث �سي�س��تمر ذلك اإىل بداية العام
2013م.

الذهب اخلام يف منجم الأمار

ال�سالمة
بلغ عدد املوظفني  52يف نهاية عام 2012م مبا يف ذلك  31من ال�س��عوديني و  21من غري
ال�سعوديني .ومل ت�سجل اأي حالة وفاة باملنجم لعام 2012م
الأداء ال�سن�ي
بل��غ اإنت��اج منج��م احلجار من الذه��ب  6.319اأوقية بزي��ادة قدرها  579اأوقي��ة عن العام
2011م.
النظرة امل�ستقبلية
�ست�س��تمر معاجلة واإ�ستخل�س الذهب من املخزونات اخلام التي حتتوي على ن�سبة تركيز
اأق��ل يف بداي��ات ع��ام 2012م  ،كم��ا هناك درا�س��ة جاري��ة لتقييم خام النحا���س يف اجلزء
ال�سمايل واجلنوبي من املنجم ويقدر الحتياطي الأويل ب� 6،3مليون طن من اخلام بدرجة
تركيز  % 1،2من النحا���س و %0،53من الزنك .و�س��يتم ال�س��روع يف اإغلق املنجم ح�س��ب
اأنظمة البيئة يف الربع الثاين من 2013م ويتوقع اأن ي�ستغرق ذلك � 6سهور.

أهم اإلنجازات الرئيسية
كان عام 2102م عاما اإيجابيا ل�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�ض نتيجة لرتفاع اأ�سعار املعادن وحجم املبيعات:
• مت حتقيق عائدات بلغت  1.001ملي�ن ريال ،وبلغ �سايف الدخل  441ملي�ن ريال.
• مت بيع  160.434اأوقية من الذهب.
• بلغ م�ست�ى ال�سع�دة .%62
• متت اإ�سافة  73.000اأوقية اإىل احتياطيات الذهب.
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األداء التشغيلي
عمليات الفوسفات

م�سنع الفو�سفات

النقل ودعم للبنية التحتية ملعادن

ت�سي��ف اأعم��ال مع��ادن للفو�س��فات قيم��ة كبرية ل�سناع��ة الفو�س��فات يف اململك��ة العربية
ال�س��عودية وذلك من خلل �س��ركة معادن للفو�س��فات والتي تدير منظومة اأعمال متكاملة
من املنجم اإىل الأ�سمدة الفو�سفاتية.

راأ�ض اخلري

وتعمل �سركة معادن للف��سفات يف م�قعني رئي�سيني هما:
اجلالميد

يحت��وي موق��ع ح��زم اجللميد على منجم للفو�س��فات وم�سن��ع لرفع ن�س��بة تركيز اخلام
والبني��ة التحتي��ة امل�س��اندة  .وتبل��غ م�س��احته نحو خم�س��ني كيلوم��ر ًا مربع ًا .ويق��در اإنتاج
املنج��م م��ن اخل��ام بنح��و ) (11.6ملي��ون ط��ن يف ال�س��نة ،اأما امل�سن��ع فينت��ج نحو )(5
ملي��ني ط��ن م��ن مرك��زات الفو�س��فات اجلاف��ة يف ال�س��نة .وت�س��ري التقدي��رات اإىل اأن
الإحتياطي��ات املتوف��رة يف منطق��ة رخ�س��ة التعدي��ن يف ح��زم اجللمي��د ت�س��ل اإىل نحو
) (211ملي��ون طن .كما يحتوي امل�س��روع على بني��ة حتتية �سناعية �سخمة لدعم عمليات
التعدين وتركيز اخلام  ،ت�سمل حمطة للطاقة الكهربائية ،ومرافق لإنتاج ومعاجلة وتوزيع
املياه ال�ساحلة لل�س��رب ،والطرق والت�سالت .ويتم نقل مركزات الفو�س��فات عن طريق
ال�سكك احلديدية من حزم اجللميد اإىل راأ�س اخلري باملنطقة ال�سرقية.
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تق��ع مدينة راأ���س اخل��ري لل�سناعات التعدينية عل��ى بعد ) (90كم �س��مال مدينة اجلبيل
باملنطق��ة ال�س��رقية م��ن اململكة العربية ال�س��عودية وحتتوي على منظومة م��ن ال�سناعات
املتكاملة لإنتاج الأ�س��مدة والكيماويات مبا يف ذلك البنية التحتية اللزمة ل�س��ركة معادن
للفو�س��فات .ويت��م نق��ل مرك��زات الفو�س��فات ع��ن طري��ق ال�س��كك احلديدي��ة م��ن ح��زم
اجللميد اىل جممع الأ�س��مدة الفو�س��فاتية براأ���س اخلري الذي يتكون من م�سنع حام�س
الفو�س��فوريك ،وم�سن��ع حام�س الكربيتيك ،وم�سنع الأمونيا ،وم�سنع الفو�س��فات ثنائي
الأموني��وم ) ، (DAPواملحط��ة امل�س��ركة لتولي��د الكهرب��اء وحتلية املي��اه املاحلة ،والبنى
التحتية الأخرى.
وم��ن املق��در اأن ت�س��ل الطاقة الإنتاجية مل�س��روع الفو�س��فات اإىل نح��و ) (3مليون طن يف
ال�س��نة م��ن حبيبات الفو�س��فات ثنائي الأمونيوم ) (DAPبالإ�ساف��ة اإىل  0.4مليون طن
من الأمونيا،
وق��د بداأت �س��ركة معادن للفو�س��فات الإنتاج التج��اري للأمونيا يف الرب��ع الأخري من عام
2011م  ،والإنتاج التجاري لكامل املجمع يف الربع الأول من عام 2012م.

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

عمليات الفوسفات

م�سنع الأمونيا

2012م
(طن مرتي(
*1.43

اإح�سائيات الإنتاج

فو�سفات ثنائي الأمونيوم
الأمونيا

1.09

2011م
)طن مري(
**0.29

الفرق
يف ال�سنتني
1.43
0.80

2012م
الفرق
2011م
(ملي�ن ريال �سع�دي( )مليون ريال �سعودي( يف ال�سنتني
2.878

النتائج املالية للت�سغيل

فو�سفات ثنائي الأمونيوم
الأمونيا

1.570

594

976

التغري%
276
التغري%
164

* الإنتاج التجاري ل�سماد ثنائي الفو�سفات من  1فرباير 2012م اإىل  31دي�سمرب 2012م.
* * الإنتاج التجاري للأمونيا من  1اكتوبر 2011م حتى  31دي�سمرب 2011م.

أهم اإلنجازات الرئيسية
•
•
•

ا�ستكمال جميع متطلبات العتماد
اإعالن الإنتاج التجاري لف��سفات ثنائي الأم�ني�م ( )DAPيف فرباير 2012م.
زيادة اإنتاج الأم�نيا بن�سبة  ٪276مقارنة مع العام 2011م.

OSHA 18001, ISO 14001, ISO 9001 & ISO 5001

ال�سرتاتيجية
ته��دف �س��ركة مع��ادن اأن تك��ون واحدة من كب��ار املنتج��ني يف قطاع الفو�س��فات من حيث
احلجم والعائدات مع م�س��توى عال من الربحية .كما تلتزم بتقدمي منتجات ذات معايري
جودة عالية وبتكلفة تناف�س��ية ،مع تقدمي اأعلى م�ستويات خدمة العملء ،واعتماد التنمية
امل�ستدامة و�سمان �سلمة املوظفني ،مما �سيوؤهلها لتحقيق هدفها املتمثل باأن ت�سبح قوة
مهيمن��ة يف ال�س��وق العاملية مدعومة بعاملي��ة وتكاملية م�سانعها م��ع ح�سولها على املوارد
اللزم��ة .تركز �س��ركة مع��ادن يف املدى الق�سري على اإمتام وت�س��غيل من�س �اآتها ومرافقها
احلديث��ة بطاقاتها الإنتاجي��ة الق�سوى من خلل مواءمة نظم واإجراءات اإدارة العمليات
)الت�سغيل وامللئمة البيئية وال�سلمة وال�سوؤون املالية( .

ال�سالمة

خ��لل ع��ام 2012م ،ح�س��ر  7.218موظف � ًا م��ن �س��ركة مع��ادن للفو�س��فات ال��دورات
التدريبية املتعلقة بال�س��لمة )�17.832س��اعة عمل( ،وقد مت حتقيق ن�س��بة الوقت املهدر
للإ�سابات املعددة يف عام 2012م.
تلت��زم �س��ركة مع��ادن للفو�س��فات وترك��ز على ت�س��غيل املرافق وحتقي��ق م�س��تويات الإنتاج
الت�سميمية وتوحيد النظم املختلفة لتحقيق ال�سلمة وال�سلمة البيئية وحتقيق م�ستويات
املبيعات والأهداف املالية املرجوة.
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األداء التشغيلي
عمليات األلومنيوم

املجمع ال�سناعي للألومنيوم

نظرة عامة على الأعمال وو�سف للعمليات
اإن م�سروع معادن للألومنيوم امل�سرك مع �سركة "الكوا" ،هو عبارة عن منظومة متكاملة
من العمليات من املنجم اإىل امل�سفاة اإىل امل�سهر ومن ثم اإىل م�سنع الدرفلة ،و�سيجعل
ذلك امل�س��روع ال�س��ركة �سمن اأكرب ع�س��رة منتجني للألومنيوم يف العامل مع وجود قاعدة
تكلفة منخف�سة.
ال�سرتاتيجيه
ت�سعى �سركة معادن للألومنيوم جاهدة لتكون واحدة من كبار املنتجني يف جمال الأملنيوم
من حيث اليرادات و على م�ستوى عال من الربحية.
وتلت��زم ال�س��ركة بتق��دمي منتج��ات ذات ج��ودة عالي��ة بتكلف��ة تناف�س��ية مع خدم��ة عملء
ممتازة مراعية احلفاظ على التنمية و �سمان �سلمة العاملني.
و ل ت��زال تركز �س��ركة معادن للألومنيوم على بدء ت�س��غيل املراف��ق والو�سول اإىل الطاقه
الإنتاجية الكاملة مع التطورات احلالية لل�س��وق واخلدمات اللوج�س��تية .و�سي�ستند اأداوؤها
املايل اإىل اإدارة التدفق النقدي وتعظيم ال�س��تفادة من راأ���س املال العامل .بالأ�سافة اإىل
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الركيز على تكامل عمليات امل�سانع واملواقع من خلل اأنظمة اإدارية متوازنة )الت�سغيلية
والبيئية وال�سلمة والتمويل( والإجراءات الداخلية واخلارجية.
اإن ا�س��راتيجية اأعم��ال الألومني��وم يف �س��ركة «مع��ادن» ه��ي ال�س��عي لتحقي��ق عائ��دات
اقت�سادية و م�ستقبلية مع احلفاظ على النمو الدائم.

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

عمليات األلومنيوم

اأوعية �سهر الألومنيوم حتت الإن�ساء

أهم اإلنجازات الرئيسية
•
•
•
•
•

مت اإنتاج الأل�مني�م لأول مره يف اململكة من امل�سهر التابع لل�سركة يف تاريخ 2012/12/12م قبل امل�عد املقرر باأ�سهر مع احلفاظ على �سجل �سالمة عالية.
حققت امل�ساريع تقدما عاما ما ن�سبته  ٪67يف نهاية دي�سمرب 2012م.
و�سعت ا�سرتاتيجية الأل�مني�م 2022م واخلطة التف�سيلية خالل � 5سن�ات.
مت ت�ظيف  1.345م�ظف للبدء بالعمليات يف امل�سهرة.
اأجري��ت انتقائي��ة عل��ى التدريب ال�ظيفي ( )OJTيف الك�ا وم�سانع جمل���ض التع��اون اخلليجي وبرنامج تدريبي خم�س�ض مل�س��غلي املع��دات التي مت تركيبها
حديثا لعمليات الأل�مني�م.

ال�سالمة
اإن فريق معادن لبناء امل�ساريع هو امل�سئول املبا�سر عن المتثال لأنظمة ال�سحة وال�سلمة
والبيئة .كما تقع عليه م�سئولية متابعة م�سئولية الأداء للم�سروع مت�سيا مع الأنظمة املعمول
بها يف كل من اململكة العربية ال�س��عودية وأنظمة ال�س��ركة اخلا�سة املتوافقة مع �سيا�س��ات
واإجراءات ال�سحة وال�سلمة والبيئة.

اإن العمل على منع حدوث اأي وفيات اأثناء القيام باأعمال ال�س��ركة اأو ب�س��ببها ،هو الهدف
الذي يتم الركيز ب�سورة ا�سا�س��ية لبلوغة وهو اأحد اأهم اجلوانب الغري قابلة للتفاو�س،
وذلك لل�سعي للو�سول به لدرجة اإحتمال «�سفر» و عدم الت�سامح لأي خماطر غري مقبولة،
جنبا اإىل جنب مع جتنب احلوادث البيئية.
اإن جمي��ع اأع�س��اء فري��ق معادن لبناء امل�س��اريع لديه��م الإلتزام لتحقيق النم��وذج املثايل
لأداء ال�سحة و ال�سلمة و البيئة و اأن ي�سبح الفريق من القادة يف هذا املجال.
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األداء التشغيلي

عمليات المعادن الصناعية

م�سنع معاجلة املغنيزايت ،املدينة املنورة

عمليات الكاولني والب�ك�سايت منخف�ض الرتكيز
ال��سف
يق��ع منج��م الزبرية عل��ى بعد ) (65كيلومرا اإىل ال�س��مال من البعيث��ة ،وعلى بعد )(80
كيلوم��را اإىل ال�س��مال من تربة يف منطقة حائ��ل .وهو يتكون من منجم مفتوح ،حيث يتم
التعدين يف املنطقة الو�سطى من ودائع الزبرية ومرفق املعاجلة فيها.
وقد بداأ ت�س��غيل املنجم يف عام 2008م بتوريد البوك�س��ايت منخف�س الركيز اإىل ال�س��وق
املحلية ،وتبع ذلك اإنتاج الكاولني بحلول نهاية عام 2011م.
ال�سالمة
ً
ويعم��ل باملنج��م ما جمموعه ) (33موظفا كما يف  31دي�س��مرب 2012م مع ن�س��بة �س��عودة
بلغت ) .(%67وي�ستعني املنجم مبتعاقدين خارجيني لأداء بع�س اأعمال التعدين.

منجم الزبرية

اأبرز مالمح العام
كان��ت مبيع��ات البوك�س��ايت منخف���س الركي��ز ) (835.526طنا يف ع��ام 2012م
بزيادة قدرها ) (%31مقارنة بعام 2011م وذلك ب�س��بب زيادة الطلب من ال�س��وق
املحلية.
كان حجم مبيعات الكاولني ) (45.540طنا يف عام 2012م.
بلغ جمموع اإيرادات الكاولني والبوك�سايت ) (98مليون ريال �سعودي.
مت ال�ستثمار يف خط معاجلة الكاولني مع اإ�سافة ك�سارة وم�سفاة جديدتني لإنتاج
الكاولني امل�سحوق الناعم.
جترى اختبارات وجتارب مع عملء حمتملني لإ�سافة تطبيقات جديدة للبوك�سايت
منخف�س الركيز والكاولني.
النظرة امل�ستقبلية
و�س��ع خط��ط جدي��دة لزي��ادة اإنت��اج ومبيع��ات البوك�س��ايت منخف���س الركي��ز والكاولني
وتطوير تطبيقات جديدة لهما لتغطية احتياجات ال�سوق املحلية.

اإح�سائيات الإنتاج «باآلالف»

2012م
760
53

2011م
206
-

التغري
554
-

ن�سبة التغري
%
268
-

البوك�سايت املباع )طن(
الكاولني املباع )طن(

836
46

636
6

200
40

31
666

تعدين البوك�سايت )طن(
تعدين الكاولني )طن(
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نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

عمليات المعادن الصناعية

عمليات املغنيزايت
ال��سف
ب��داأ بناء م�س��روع املغنيزايت يف يولي��و 2009م ،وي�سم منجم الغزال��ة م�سنع املعاجلة يف
املدين��ة ال�سناعي��ة باملدين��ة املنورة .ويتم اإ�س��تخراج خام املغنيزاي��ت وطحنه يف املنجم.
ويت��م نقل الركي��زات املختلفة التي تنتج يف م�سنع املعاجلة حيث يوجد خط معاجلة فيه
ف��رن متعدد املواقد لإنتاج املغني�س��يا املكل�س��ة الكاوي��ة ) .(CCMوالعمليات جارية يف كل
م��ن املنج��م والف��رن .وق��د ب��داأ الإنت��اج التج��اري للمغني�س��يا املكل�س��ة الكاوي��ة يف اأكتوبر
2011م .وتبلغ الطاقة ال�سنوية للفرن متعدد املواقد ) (39000طن ًا من املغني�سيا املكل�سة
الكاوية ،وي�س��تخدم هذا املنتج يف املقام الأول يف ال�سناعات املعدنية ،وعلف احليوانات،
والأ�س��مدة ،والألي��اف الزجاجي��ة ،وال��ورق ،وعجين��ة ال��ورق ،ومعاجل��ة مي��اه ال�س��رف
ال�سحي.
وبتاريخ  31دي�سمرب 2012م ،كان لدى م�سنع كربونات املغن�سيوم باملدينة املنورة ومنجم
الغزال��ة م��ا جمموع��ه ) (98موظف ًا بن�س��بة �س��عودة بلغ��ت ) ،(%64بالإ�ساف��ة اإىل )(23
موظف � ًا يف املقر الرئي�س��ي ،بحيث بلغ اإجمايل موظفي �س��ركة املع��ادن ال�سناعية )(130
موظف ًا بن�سبة �سعودة بلغت ).(%65

اأبرز مالمح العام
تق��وم وحدة الأعمال ال�س��راتيجية للفو�س��فات واملع��ادن ال�سناعي��ة يف )معادن(
ب �اإدارة اأداء اأعم��ال �س��ركة املع��ادن ال�سناعية من خلل امل�س��اءلة الت��ي تركز على
ت�سويق ومبيعات املنتجات.
ا�س��تقر خط اإنتاج املغني�س��يا املكل�س��ة الكاوية واأنتج ) (32210طن يف عام 2012م
بزيادة قدرها ) (%64مقارنة بعام 2011م.
كان حجم مبيعات املغني�سيا املكل�سة الكاوية ) 27260طن(.
مت تطوي��ر مبيع��ات املغني�س��يا املكل�س��ة الكاوي��ة يف اململكة العربية ال�س��عودية ،ودول
جمل�س التعاون اخلليجي ،واأوروبا ،واأ�سواق اأخرى.
النظرة امل�ستقبلية
احلد من تكلفة عمليات املغن�سايت.
تو�سيع حمفظة املنتجات )مت الإنتاج التجريبي يف 2012م(.
تطوير تطبيقات حملية للمغني�سيا املكل�سة الكاوية.
تطوير نظ�ام اإدارة للبيئة وال�سحة وال�سلمة وفقا ملتطلبات
) (ISO 14001:2004و ).(OHAS 18001:2007

منجم الغزالة
اإح�سائيات الإنتاج «باآلالف»

امل�ستخرج )طن(
املعالج )طن(
املنتج من ال�سودا الكاوية )طن(
املباع من ال�سودا الكاوية )طن(

2012م

2011م

التغري

ن�سبة
التغري
%

39
70
32
27

159
58
20
5

)(120
12
12
22

)(75
20
60
439

أهم اإلنجازات الرئيسية
•
•
•
•
•
•
•

ارتفعت املبيعات بن�سبة ( )٪77مقارنة بالعام 2011م ب�سبب زيادة مبيعات الب�ك�سايت منخف�ض الرتكيز والكاولني واملغني�سيا املكل�سة الكاوية.
ارتفع �سايف الدخل بن�سبة  ٪157يف عام 2012م مقارنة بعام2011م .
تط�ير تركيزات جديدة لتلبية الطلب الإقليمي من املغني�سيا املكل�سة الكاوية.
تط�ير مبيعات املغني�سيا املكل�سة الكاوية يف اململكة العربية ال�سع�دية ،ودول جمل�ض التعاون اخلليجي ،واأوروبا ،واأ�س�اق اأخرى.
ال�ستثمار يف خط معاجلة الكاولني مع اإ�سافة ك�سارة وم�سفاة جديدتني لإنتاج الكاولني امل�سح�ق الناعم لتلبية امل�ا�سفات �سركة معادن للف��سفات.
جترى اختبارات وجتارب مع عمالء حمتملني لإ�سافة تطبيقات جديدة للب�ك�سايت منخف�ض الرتكيز والكاولني.
زيادة ن�سبة ال�سع�دة اإىل (.(%65

الإ�سرتاتيجية

يدخل �سمن اأهداف �سركة املعادن ال�سناعية ا�ستغلل املوارد املتاحة يف اململكة العربية
ال�س��عودية خلدم��ة ال�س��ركات التابعة ل�س��ركة «معادن» وكب��ار العملء يف ال�س��عودية ودول
جمل���س التعاون اخلليجي؛ وذلك لتلبية طلباتهم من املعادن ال�سناعية وتطوير املنتجات
ذات القيمة امل�سافة.

وللو�سول اإىل هذا الطموح� ،ستقوم �سركة املعادن ال�سناعية بالتايل:
زي��ادة الربحية من حمفظ��ة املعادن احلالية عن طريق حت�س��ني العمليات ،وتعزيز
مبيعات التقنية والتطبيقات ،وحتقيق �سعر اأعلى ،وزيادة الكميات.
حتقيق النمو من:
 -1تطوير منتجات ذات قيمة م�سافة من حمفظة املعادن احلالية.
 -2تطوير �سناعات حتويلية من املعادن املحتملة
ال�ستدامة :احلفاظ على معايري عالية لل�سلمة وامل�سوؤولية الجتماعية
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األداء التشغيلي
عمليات االستكشاف

عمليات الإ�ستك�ساف

الأداء

يعد ا�ستك�ساف املوارد املعدنية اجلديد ركن ًا اأ�سا�سي ًا من ا�سراتيجية النمو يف )معادن(.
ويبق��ى الإنف��اق عل��ى اأعمال احلفر ال�ستك�س��افية يف مناط��ق جديدة وتقييم امل��وارد اأحد
التزامات امليزانية املهمة جدا لل�سركة .وقد بلغ الإنفاق على ال�ستك�ساف يف عام 2012م
) 114مليون ريال(.
وقد اأمتت اإدارة ال�ستك�س��اف اأكر من ) 80األف( مر من احلفر املا�س��ي و ) 100األف(
مر من احلفر بطريقة الدوران العك�س��ي يف عام 2012م يف اأعمال احلفر ل�ستك�س��افات
املناطق اجلديدة وتقييم املوارد.
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ومب��ا اأن )مع��ادن( ترك��ز عل��ى اإدارة ال�سح��ة وال�س��لمة والبيئ��ة تركي��ز ًا جوهري � ًا ،فاإن
�س��لمة ف��رق ال�ستك�س��اف الت��ي تعم��ل يف املناط��ق ال�سحراوي��ة النائي��ة م��ن الأه��داف
الأ�سا�س��ية بالن�س��بة لنا .ويجري تعزيز هذا الهدف من خلل حت�س��ني اإجراءات ال�سلمة
لل�س��تجابة حل��الت الط��وارئ ،وتو�س��يع ات�س��الت الأقم��ار ال�سناعي��ة ،وال�س��روع يف
ا�س��تخدام تقني��ة ال� � ) (GPSعن طري��ق الأقم��ار ال�سناعية لتعقب املركب��ات ،وتدريب
كافة اأفراد فرق العمل على الإ�سعافات الأولية و القيادة الآمنة للمركبات.

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

عمليات االستكشاف

ال�سرتاتيجية
اإن الوظيفة ال�س��راتيجية لل�ستك�س��اف هي اإ�سافة قيمة
ل�سركة «معادن» من خلل الكت�ساف قليل التكلفة للموارد
اجلدي��دة ،وكذل��ك م��ن خ��لل تو�س��يع مواردن��ا احلالي��ة
بال�س��تمرار يف ا�ستك�ساف املواقع القائمة وعمليات احلفر
م��ن اأجل تقيي��م املوارد يف املناجم احلالية وبالقرب منها،
وامل�ساريع املتطورة لتطوير املناجم.
يف ع��ام 2013م� ،س��تنطلق ا�س��راتيجية ال�ستك�س��اف من
جناحاتنا ال�سابقة وقاعدتنا املعرفية عن طريق:
ت�س��ريع برامج ا�ستك�ساف الذهب يف مناطق جديدة
داخ��ل نطاق رخ�سن��ا القائمة با�س��تخدام اأ�س��اليب
جيوكيميائية وجيوفيزيائية جديدة
دع��م تطوي��ر مناج��م جدي��دة م��ن خ��لل عملي��ات
احلف��ر للتنقيب ع��ن امل��وارد ،وذلك لزي��ادة املوارد
املقا�س��ة واملبين��ة يف م�س��اريعنا اجلدي��دة والقائم��ة
لدعم درا�سات اجلدوى
موا�سل��ة ا�ستك�س��اف مع��ادن الأ�سا���س ،وخا�س��ة
النحا�س والزنك.

املنجم املفتوح يف اجللميد

أهم اإلنجازات الرئيسية
من اأهم اإجنازات ال�ستك�ساف يف عام 2012م ما يلي:
• النتهاء من احلفر التعريفي للم�ارد امل�س��تنتجة ل�دائع الذهب يف ال�س��بح يف منطقة �س��مال الدرع العربي .ومن املقرر النتهاء من حتديد امل�ارد يف عام
2013م.
• الت��زام عملي��ات احلف��ر للتنقيب عن امل�ارد باجلدول الزمني املحدد من اأجل ت��س��يع امل�ارد املبينة واملقا�س��ة املتاخمة مل�س��روعي الف��س��فات يف اأم وعال
واجلالميد .ومن املقرر حتديد امل�ارد يف منت�سف عام 2013م بعد النتهاء من اأعمال احلفر املزمعة يف عام 2012م.
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برنامج معادن للتطوير
اإلستراتيجي «إتقان»

انطلقة اإتقان  -اجتماع القادة يف اخلرب

يف الربع الرابع من العام 2012م اأطلقت معادن برناجمها الإ�سراتيجي "اإتقان" والذي
يهدف اإىل تعزيز الأداء من خلل بناء القدرات التنظيمية لل�س��ركة لت�سبح من�س �اأة ذات
طاب��ع عامل��ي ،وللو�سول اإىل اأهداف ال�س��ركة بطرق اأ�س��رع ونتائج اأف�سل مما �سي�س��هم يف
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حتقيق عوائد ونتائج اأف�سل مل�ساهمي ال�سركة .هذا الربنامج �سي�ساعد معادن على زيادة
وتنويع الدخل املايل والربحية ،وزيادة عدد املوظفني التي تتواكب مع منو اأعمال ال�سركة
مع تزويدهم باملهارات اللزمة ،كما �سيدعم خطط ال�سركة للتو�سع يف الأعمال وتنويعها.

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

»إتقان«

م�سم�ن برنامج اإتقان:
اإتق��ان ه��و برنام��ج لتعزيز الأداء ال�س��امل يه��دف اإىل تطبيق الق��درات والإجراءات ذات
امل�س��توى العاملي يف جميع عمليات ال�س��ركة واأق�سامها .ويتكون هذا الربنامج من جمموعة
من املبادرات على م�ستوى جميع اأعمال ال�سركة للم�ساعدة يف الو�سول اإىل نتائج الأعمال
امل�ستهدفة.
�سي�س��هم برنام��ج اإتق��ان يف حت�س��ني وزي��ادة الفوائ��د العائدة عل��ى امل�س��اهمني من خلل
حتقي��ق نتائ��ج اأف�س��ل م��ن املتوق��ع يف اأعم��ال ال�س��ركة خ�سو�س � ًا يف اجلوان��ب املهمة مثل
امل�س��اريع ،واإدارة العملي��ات ،والإدارات امل�س��اندة� .سم��م برنام��ج اإتق��ان كمجموع��ة م��ن
املبادرات التي تدار من خلل فريق مت اختيارة من اإدارات ال�س��ركة وال�س��ركات التابعة،
كل مبادرة عن طريق هذا الربنامج تهدف اإىل الركيز على التطوير امل�ستمر يف الإدارات
اأو امل�ساريع التي ت�ستهدفها ،وهذا �سي�ساعد على اإجناز امل�ساريع بطرق اأ�سرع وباأقل تكلفة
ممكنة واإدارة العمليات بفعالية واإنتاجية اأكرب على م�ستوى امل�ساريع اأو الإدارات امل�ساندة.
اإطالق اأكادميية معادن:
يعمل برنامج اإتقان اأي�س ًا على اإن�س��اء وجتهيز اأكادميية معادن لتطوير القدرات القيادية
للم�سي �سريع ًا يف خطط ال�سركة لتطوير القدرات التنظيمية والب�سرية .الهدف من هذه
الأكادميي��ة ه��و تق��دمي العديد من ال��دورات واخلط��ط التدريبية لبناء الق��درات الإدارية
والقيادية لأف�سل املواهب املوجودة يف ال�سركة يف الوقت احلايل اأو املحتملة يف امل�ستقبل،
مب��ا يت�سم��ن ارتف��اع م�س��تواى الأداء والإنتاجي��ة داخل ال�س��ركة .جمي��ع اإدارات ال�س��ركة
الأ�سا�س��ية وامل�س��اندة وال�س��ركات التابعة �ست�س��فيد اأي�س ًا من هذا الربامج التي �ستقدمها
الأكادميي��ة من حيث الإ�س��هام يف جناح جميع اأع�ساء فري��ق عمل برنامج اإتقان يف قيادة
مبادرات الربنامج واأي�س ًا جتهيزهم ليكونو يف منا�سب قيادية يف امل�ستقبل.
لذل��ك يعترب برنامج اإتقان اأحد الربامج الإ�س��راتيجية التي �ست�س��هم يف حتقيق الو�سول
اإىل روؤية واأهداف �س��ركة معادن لت�سبح �س��ركة تعدين عاملية رائدة مما �سينعك���س على
م�ساهميها الكرام وعملئها واأي�س ًا على املجتمع والإقت�ساد ال�سعودي ب�سكل عام.
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إدارة تقنية المعلومات

البنية التحتية لتقنية املعلومات

متا�س��يا مع اخلطط ال�س��راتيجية ال�ساملة ل�س��ركة «معادن» ،ركزت اخلطط ال�سراتيجية
لإدارة تقني��ة املعلوم��ات على متكني و تفعيل النمو ال�س��راتيجي لل�س��ركة من خلل جتهيز و
تنفيذ ودعم حلول الأعمال والبنية التحتية وذلك با�س��تخدام اأحدث التقنيات وفقا للمعايري
الدولية.
حتر���س اإدارة تقني��ة املعلومات على توظيف الكفاءات املوؤهلة تاأهي ًل عاليا للعمل على تنفيذ
و متابع��ة عملي��ات التطوي��ر و الدعم وال�سيانة اللزم��ة لهذه احللول والبن��ى التحتية وذلك
ل�سمان اأمن و�سلمة املعلومات ،ف�سل عن ا�ستمرار تقدمي اخلدمات والعمليات اللزمة.
و ت�س��تمر خط��ط �سمان اإ�س��تمرارية العمل ) (BCPمن اأولوي��ات اإدارة تقنية املعلومات من
خلل الختبارات الدورية لهذه اخلطط ومن خلل املراقبة القوية امل�ستمرة جلميع الأنظمة
والبن��ى التحتي��ة .كم��ا مت دعم انظم��ة املعلومات والت�س��الت بحلول تقنية منا�س��بة ل�سمان
ا�س��تمرارية العم��ل يف كل وق��ت وم��ن اأي مكان .كذل��ك تزويد اجله��ات ذات العلقة بتقارير
منتظمة عن اإدارة املخاطر وذلك لتجنب املخاطر قبل حلولها .وقد نتج عن ذلك توفر جميع
احللول والأنظمة والبنى التحتية بن�سبة .%99.98
و اولت الدارة اهتمام ًا خا�س ًا لأمن املعلومات من خلل اعتماد اأف�سل املعايري و الإجراءات
والمتث��ال لتقاري��ر املراجع��ة الداخلي��ة وفق��ا للمعاي��ري ووفقا لنظ��م اأمن وتدقي��ق املعلومات
والتحك��م به��ا و اخل�س��وع للمراجع��ة الدوري��ة م��ن قبل �س��ركات مهني��ة ،م�س��تقلة ،حمايدة،
ومتخ�س�سة يف هذا املجال.
الإجنازات الرئي�سية لعام 2012م:

دع��م و �سيان��ة اأنظم��ة اأوراكل العاملية للأعمال الرئي�س��ية ل�س��ركة «معادن» ،و�س��ركة «معادن»
للذهب واملعادن الأ�سا���س ،و�س��ركة «معادن» للفو�سفات ،و�سركة «معادن» للمعادن ال�سناعية،
و �سركات الأملنيوم ،و�سركة «معادن» للبنية التحتية.
ترقي��ة منت��ج اأوراكل للأنظم��ة التحليلي��ة الذكي��ة )Oracle Business
 (Intelligence - OBIEEللإ�س��دار ) 11وه��ذا يغط��ي التحلي��لت املالي��ة و

امل�سريات(
الرقي��ة الرئي�س��ية حلزم��ة اأوراكل العاملي��ة للأعم��ال الإلكرونية من اإ�س��دار  11اإىل
اإ�سدار  .12وهذه الرقية �س��ملت �س��ركة «معادن» الرئي�س��ية وجميع ال�سركات التابعة
له��ا .نت��ج ع��ن ه��ذه الرقية متك��ني العديد م��ن املي��زات اجلدي��دة واملح�س��نة لأعمال
ال�سركة.
تنفيذ برنامج حزمة اأوراكل للأعمال الإلكرونية ملنجم ال�سوق.

تنفي��ذ اأنظم��ة امل�سرفي��ة الإلكروني��ة للأعم��ال ) (B2Bو حزم��ة اأوراكل اخلدمي��ة
)(SOA
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تنفيذ م�سروع اإدارة الأ�سول و ال�سيانة ل�سركة «معادن» للأملنيوم  -امل�سهر.
تنفيذ اأنظمة الت�سنيع و اإدارة املبيعات مل�سهر الأملنيوم.
النتهاء من البنية التحتية للت�سالت مبدينة راأ�س اخلري الت�سنيعية.
تنفيذ الأنظمة الإلكرونية لإدارة اخلزينة و النقد يف كل من �س��ركة «معادن» للذهب
واملعادن الأ�سا�س ،و�سركة «معادن» للفو�سفات.
تنفي��ذ العدي��د م��ن احلل��ول التح�س��ينية الداخلي��ة والت��ي تغط��ي الكثري من الأق�س��ام
الوظيفية.
البدء يف تنفيذ م�سروع اإدارة الوثائق و اإدارة املحتوى الرقمي.
النتهاء من تنقيذ الأويل حلزمة اأوراكل للحلول التقنية مل�سروع وعد ال�سمال.
خطط العمل الرئي�سية لعام 2013م:

تنفيذ التطبيقات اخلا�سة باإدارة ال�سيانة والت�سنيع و املبيعات و الإدارة النقدية لكل
من �سركة درفلة الأملنيوم و م�سفاة الألومينا و منجم البوك�سايت.
النته��اء م��ن تنفيذ م�س��روع اإدارة الوثائ��ق و املحتوى املحتوى الرقم��ي و البدء بتقدمي
هذه احللول جميع ال�سركات التابعة.
النته��اء م��ن م�س��روع «مع��ادن» للت�سالت و التوا�س��ل الرقم��ي و التوا�سل من خلل
تقنيات الفيديو.
تنفيذ حلول اإدارة املواد لل�سركة مبا يف ذلك ال�سركات التابعة.
تنفيذ حلول اإدارة خدمات ال�سحن والنقل.
التاأكد المتثال للمعايري العاملية يف اإدارة خدمات تقنية املعلومات و اأمن املعلومات.
تنفيذ اأنظمة التخطيط ال�سراتيجي و اإدارة امليزانية و تقارير الأداء.
اإعداد البنى التحتية ملناجم الذهب اجلديدة.
تخطيط البنى التحتية للت�سالت مل�سروع وعد ال�سمال.

نظرة عامة على الشركة
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عالقات المستثمرين

الإف�ساح امل�ستمر:
ل�سمان الإلتزام مبتطلبات الإف�ساح من قبل هيئة ال�س��وق املالية ال�س��عودية ،فاإن معادن قد
و�سع��ت اإج��راءات للتوا�س��ل والإف�ساح مع امل�س��اهمني م�سمم��ة لكي تتوافق م��ع الإجراءات
الداخلية ملعادن ومتطلبات هيئة ال�سوق املالية.
وباإلضافة إلى اأن معادن ملتزمة بالإف�ساح امل�س��تمر بنا ًء على قواعد الت�س��جيل والإدراج
ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية ،فاإن ذلك ينبع من اإميانها باأهمية التوا�سل الفعال
مع امل�ساهمني واجلهات ذات العلقة.
الت�ا�سل مع امل�ساهمني :
�س��ارك فريق علقات امل�س��تثمرين يف عدة موؤمترات حملية ودولية تنظم من قبل املوؤ�س�سات
املالية للتوا�سل مع امل�ستثمرين وال�سناديق ال�ستثمارية واملحللني املاليني.
وخ��لل الع��ام 2012م كان��ت الإت�س��الت الإلكروني��ة ه��ي الطريق��ة الرئي�س��ية للتوا�سل مع
امل�ساهمني.
وميك��ن الط��لع على املوقع الإلكروين لل�س��ركة للح�سول على كافة معلومات ال�س��ركة ،مثل
التقري��ر ال�س��نوي والقوائ��م املالي��ة املوحدة والقوائ��م املالية الربع �س��نوية واإعلنات ال�س��وق
والبيانات ال�سحفية.
ع�س�ية اجلمعيات:
يف عام 2012م ان�سمت معادن لع�سوية )جمعية علقات امل�ستثمرين يف ال�سرق الأو�سط(

ندعوكم لزيارة موقع معادن الإلكروين :
www.maaden.com.sa

ملزيد من املعلومات اأو التعليقات ،الرجاء التوا�سل عن طريق الربيد الإلكروين
invest@maaden.com.sa

موظفو املقر الرئي�سي
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1434/1433هـ (2012م)

اجتم�ع جمل�ض االإدارة واالإدارة اال�سرتاتيجية خ�رج املوقع

معلومات ال�شركة
�س��ركة التعدين العربية ال�س��عودية «مع�دن»� ،س��ركة م�س���همة �س��عودية ،ت�أ�س�ست مبوجب
املر�س��وم امللكي رقم م 17/بت�ريخ 1417/11/14ه� املوافق 1997/3/23م ،وم�س��جلة يف
مدينة الري��ض ب�ل�سجل التج�ري رقم ( )1010164391بت�ريخ 1421/11/10ه� املوافق
2001/2/4م.
طرح��ت اأ�س��هم ال�س��ركة لالكتت���ب الع���م يف يولي��و 2008م ،واحتفظ��ت حكوم��ة اململك��ة
العربي��ة ال�س��عودية ممثل��ة يف �سندوق اال�س��تثم�رات الع�مة بن�س��بة ( )%50م��ن ملكيته�،
واكتتب م�ستثمرون يف ال�( )%50االأخرى.
الن�شاط

التكوين والن�شاط
وتتمثل االأن�س��طة الرئي�س��ة ل�س��ركة «مع�دن» ،وال�س��رك�ت الت�بعة له� يف مم�ر�س��ة خمتلف
اأوج��ه الن�س���ط التعدين��ي ،ومراح��ل ت�سنيع��ه ،وال�سن�ع���ت املتعلق��ة ب��ه ،وح�لي � ً� ترتكز
اأن�سطة ال�سركة يف:

الو�شع الراهن

الت�سغيل واالإنت�ج.
الذهب واملع�دن امل�س�حبة
يف مرحلة الت�سغيل واالإنت�ج ل�سركة مع�دن للفو�سف�ت.
الفو�سف�ت
يتم االنته�ء من اإعداد الت�س�ميم و درا�سة اجلدوى االقت�س�دية مل�سروع امللك عبداهلل لتطوير مدينة وعد ال�سم�ل.
مت البدء ب�إنت�ج االألومنيوم من امل�سهر بت�ريخ 2012/12/12م  ،و�سوف يتم بدء االإنت�ج التج�ري من امل�سهر و م�سنع الدرفلة يف ع�م 2013م ومن
االألومنيوم
املنجم وامل�سف�ة يف ع�م 2014م اإن �س�ء اهلل.
الت�سغيل واالإنت�ج.
املع�دن ال�سن�عية
ال�سودا الك�وية وثن�ئي كلوريد قيد االإن�س�ء و�سيبداأ االإنت�ج خالل الع�م 2013م اإن �س�ء اهلل.
االإيثلني
تقوم بتنظيم وت�سليم وت�سغيل البنية التحتية واخلدم�ت الداعمة التي تتطلبه� عملي�ت (مع�دن) يف من�طق العملي�ت لدعم تطوير م�س�ريع الفو�سف�ت
البنية التحتية
واالألومنيوم.
اإدارة اأعم�ل قط�ع�ت ال�سركة (الذهب ،الفو�سف�ت ،االألومنيوم ،املع�دن ال�سن�عية ،البنية التحتية) وعملي�ت الت�سويق واال�ستك�س�ف واخلدم�ت
االإدارة الع�مة
امل�س�ندة.
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االختالف عن معايري املحا�شبة ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني
ال توجد فروق�ت عن مع�يري املح��سبة ال�س�درة عن الهيئة ال�سعودية للمح��سبني الق�نونيني .
اأ�شماء ال�شركات التابعة والن�شاط الرئي�س ،واملقر الرئي�س لل�شركة ،والدولة حمل التاأ�شي�س ون�شبة امللكية وراأ�س املال
اأ�شم ال�شركة التابعة

املقر الرئي�شي

الن�شاط الرئي�شي

�سركة مع�دن للذهب ومع�دن االأ�س��ض اإنت�ج وا�ستغالل الذهب واملع�دن امل�س�حبة له
مم�ر�سة اأوجه الن�س�ط التعديني وال�سن�عي املتعلق ب�ال�ستطالع واال�ستك�س�ف
والتنقيب وا�ستخراج واإنت�ج وا�ستغالل معدن الفو�سف�ت واملع�دن امل�س�حبة
�سركة مع�دن للفو�سف�ت
اإنت�ج �سب�ئك االألومنيوم و�سب�ئك على �سكل  Tوبالط�ت وبلت�ت االألومنيوم
�سركة مع�دن لالألومنيوم
�سركة مع�دن للبوك�س�يت واالألومين� اإنت�ج خ�م البوك�س�يت واالألومين�
اإنت�ج م�سطح�ت ت�سنيع اأغطية املعلب�ت وم�سطح�ت ت�سنيع املعلب�ت
�سركة مع�دن للدرفلة
مم�ر�سة خمتلف اأوجه الن�س�ط التعديني املتعلق ب�ملع�دن ال�سن�عية
�سركة املع�دن ال�سن�عية
تطوير واإن�س�ء وت�سغيل البنية التحتية يف منطقة راأ�ض اخلري
�سركة مع�دن للبنية التحتية
�سركة ال�سحراء ومع�دن
اإنت�ج ال�سودا الك�وية والكلورين وثن�ئي كلوريد االإيثيلني
للبرتوكيم�وي�ت
تفا�شيل االأ�شهم واأدوات الدين ال�شادرة لكل �شركة تابعة
ال يوجد اأي اأ�سهم اأو اأدوات دين �س�درة عن اأي �سركة ت�بعة.
�شيا�شة ال�شركة يف توزيع االأرباح
وفق� للم�دة الرابعة واالأربعني ( )44من النظ�م االأ�س��س��ي لل�س��ركة «توزع اأرب�ح ال�س��ركة
ال�س�فية ال�س��نوية بعد خ�سم جميع امل�سروف�ت العمومية والتك�ليف االأخرى على الوجه
االآتي:
يجنب ( )%10من االأرب�ح ال�س�فية لتكوين احتي�طي نظ�مي ويجوز للجمعية الع�مة
الع�دية وقف هذا التجنيب متى م� بلغ االحتي�طي ن�سف راأ�ض م�ل ال�سركة .
يوزع على ح�مل االأ�سهم املمت�زة تلك الن�سب من االأرب�ح املقررة لهذه االأ�سهم .
ويجوز للجمعية الع�مة الع�دية بن�ء على اقرتاح جمل�ض االإدارة جتنيب ن�سبة مئوية
من االأرب�ح ال�سنوية لتكوين احتي�طي اتف�قي وتخ�سي�سه لغر�ض اأو اأغرا�ض معينة
تقرره� اجلمعية الع�مة .

راأ�س املال
(االآف
حمل التاأ�شي�س الرياالت)

جدة

ال�سعودية

300.000

اجلبيل
اجلبيل
اجلبيل
اجلبيل
الري��ض
الري��ض

ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

6.208.480
4.805.774
885.000
1.922.125
500
500

اجلبيل

ال�سعودية

900.000

ن�شبة
امللكية

%100
% 70
%74.9
%74.9
%74.9
%100
%100
%50

ي��وزع م��ن الب�ق��ي بع��د ذل��ك دفع��ة اأوىل للم�س���همني تع���دل ( )%5من راأ���ض امل�ل
املدفوع .
يخ�س�ض بعد م� تقدم مك�ف�أة اأع�س�ء جمل�ض االإدارة .
ويوزع الب�قي بعد ذلك على امل�س�همني كح�سة اإ�س�فية من االأرب�ح .
ويج��وز لل�س��ركة بع��د ا�س��تيف�ء ال�سواب��ط املو�سوعة م��ن اجله���ت املخت�سة توزي��ع اأرب�ح
ن�سف �سنوية وربع �سنوية.
وفيم��� يتعل��ق بتوزي��ع اأرب�ح عن الع�م امل�يل 2012م ،فكم� هو معل��وم اأن توزيع االأرب�ح من
اخت�س����ض اجلمعي��ة الع�مة الع�دية بن� ًء على تو�سية جمل���ض اإدارة ال�س��ركة ،وقد اأو�سى
جمل�ض االإدارة يف اجتم�عه االأول املنعقد بت�ريخ 1434/03/8ه� املوافق 2013/01/20م
للجمعية الع�مة الع�دية بعدم توزيع اأرب�ح عن الع�م امل�يل 2012م وذلك الأن ال�سركة يف
طور بن�ء ومتويل م�س�ريعه� الرئي�سية.

و�شف الأي م�شلحة يف فئة االأ�شهم ذات االأحقية يف الت�شويت تعود الأ�شخا�س ( عدا اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة وكبار التنفيذيني واأقربائهم ) اأبلغوا
ال�شركة بتلك احلقوق مبوجب املادة ( )45من قواعد الت�شجيل واالإدراج لدى هيئة ال�شوق املالية  ،واأي تغيري يف تلك احلقوق خالل ال�شنة املالية االأخرية
مل ت�ستلم ال�سركة اأي بالغ عن اأي م�سلحة يف فئة االأ�سهم ذات االأحقية يف الت�سويت.
بيان بكل ن�شاط وتاأثريه على حجم اأعمال ال�شركة التجارية واإ�شهامه يف النتائج (ح�شب اأعمال كل �شركة على حده ) كما يف 2012/12/31م
الن�شاط
املبيع�ت
اإجم�يل الربح
�س�يف الدخل
اإجم�يل املوجودات
اإجم�يل املطلوب�ت

الذهب
1.001.542.755
595.718.308
440.540.927
1.866.925.056
457.886.197

الفو�شفات
4.447.735.066
1.974.602.994
987.342.823
22.623.363.190
14.606.775.318

املعادن ال�شناعية االألومينوم
125.867.379
61.973.376
()11.266.032
50.696.299
27.568.286.030
437.683.027
16.414.752.705
21.965.707

املقر الرئي�شي
()337.303.294
1.601.837.908
441.937.219

البنية التحتية
1.510.183
()38.068.368
()39،066،753
1.043.853.770
113.968.826
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و�شف للمالك الرئي�شيني يف اأ�شهم ال�شركة
ن�شبة امللكية

اأ�شم من تعود له امل�شلحة

بداية العام

�سندوق اال�ستثم�رات الع�مة
املوؤ�س�سة الع�مة للت�أمين�ت االجتم�عية
املوؤ�س�سة الع�مة للتق�عد
امل�س�همون
املجموع

%50 462.500.000
%9.6 88.828.104
%7.2 67.413.318
%33.2 306.258.578
%66.8 618.741.422

ن�شبة امللكية

نهاية العام

%50 462.500.000
%9.6 88.828.104
%7.3 67.818.161
%33.1 305.853.735
%66.9 619.146.265

�شايف التغري
خالل ال�شنه

ن�شبة التغري
خالل ال�شنة

0.00
0.00
404.843
()404.843
404.843

%0.00
%0.00
%0.6
()%0.1
%0.1

و�شف الأي م�شلحة واأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود الأع�شاء جمل���س اإدارة ال�ش��ركة وكبار التنفيذيني واأقربائهم يف اأ�ش��هم اأو اأدوات دين ال�شركة
اأو اأي من �شركاتها التابعة ،واأي تغيري يف تلك امل�شلحة اأو تلك احلقوق خالل ال�شنة املالية االأخرية:
و�شف مل�شلحة اأع�شاء جمل�س االإدارة واأقربائهم يف اأ�شهم ال�شركة
اأ�شم من تعود له امل�شلحة

بداية العام

نهاية العام

�شايف التغري
خالل ال�شنه

ن�شبة التغري
خالل ال�شنة

املهند�ض /عبداهلل بن �سيف ال�سيف
اال�ست�ذ /من�سور بن �س�لح امليم�ن
مع�يل اال�ست�ذ /حممد بن عبداهلل اخلرا�سي
اال�ست�ذ� /سلط�ن بن جم�ل �س�ويل
املهند�ض /خ�لد بن حمد ال�سن�ين
مع�يل اال�ست�ذ� /سليم�ن بن �سعد احلميد
الدكتور /زي�د بن عبدالرحمن ال�سديري
املهند�ض /خ�لد بن �س�لح املديفر
املهند�ض /عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سقري
املجموع

1.000
231
0.00
0.00
0.00
230.464
14.129
6.000
1.050
252.874

1.000
231
0.00
0.00
0.00
230.464
9.333
6.000
1.050
248.078

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
()4.796
0.00
0.00
()4.796

%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
(%)33.9
%0.00
%0.00
(%)1.9

و�شف مل�شلحة كبار التنفيذيني واقربائهم يف اأ�شهم ال�شركة
اأ�شم من تعود له امل�شلحة

بداية العام

نهاية العام

�شايف التغري
خالل ال�شنة

ن�شبة التغري
خالل ال�شنة

االأ�ست�ذ  /عبداهلل بن اإبراهيم الفالج
املهند�ض  /عبداهلل بن �س�مل ب�سفر
االأ�ست�ذ  /خ�لد بن �س�مل الروي�ض
املهند�ض  /نبيل بن عبدالعزيز الفريح
املهند�ض  /عبداهلل بن اإبراهيم العبدالق�در
االأ�ست�ذ  /برو�ض اي�ن كريك
املهند�ض  /م�جد بن يو�سف املقال
املجموع

0.00
3.232
36.242
50.000
0.00
0.00
0.00
89.474

0.00
3.232
36.242
50.000
0.00
0.00
0.00
89.474

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
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املعلومات املتعلقة باأي قرو�س على ال�شركة ( �شواء اأكانت واجبة ال�شداد عند الطلب اأم غري ذلك ) وك�شف باملديونية االإجمالية لل�شركة وال�شركات التابعة
واأي مبالغ دفعتها ال�شركة �شدادا لقرو�س خالل ال�شنة.
كم� وقعت �سركة التعدين العربية ال�سعودية ( مع�دن ) اتف�قية متويل قر�ض مرابحة
ق�م��ت �س��ركة ال�سح��راء ومع���دن للبرتوكيم�وي���ت ( �س���م�بكو ) والت��ي متتل��ك
دوار ل�س��ركة (مع���دن) االأم مببل��غ  9ملي�ر ري�ل �س��عودي ،واجلدي��ر ب�لذكر اأن هذه
(مع�دن) ن�س��بة  %50منه� خالل الع�م 2012م بتوقيع عقد اتف�قية متويل متوافقة
االتف�قية تعد اأول قر�ض توقعه �سركة التعدين العربية ال�سعودية ( مع�دن ).
مع ال�سريعة االإ�سالمية بقيمة  1.980مليون ري�ل.
التزامات القرو�س «ريال �شعودي»
اأ�سم من تعود
له امل�سلحة
�سندوق اال�ستثم�رات
الع�مة
�سندوق التنمية
ال�سن�عية
بنوك جت�رية
متويل عقود امل�سرتي�ت
متويل ب�لوك�لة
متويل الراجحي
موؤ�س�س�ت ائتم�ن
ال�س�درات
اإجمايل

�سركة مع�دن
للفو�سف�ت

�سركة مع�دن
لالأملونيوم

�سركة مع�دن
للدرفلة

�سركة مع�دن
للبوك�س�يت
واالألومين�

�سركة مع�دن**

اإجمايل

�سركة �س�م�بكو*

- 15.703.751.250

- 3.750.000.000 3.078.750.000 4.875.000.000 4.000.001.250

2.400.00.000

600.000.000
600.000.000 600.000.000 600.000.000
258.750.000
- 900.000.000 1.491.562.500
11.650.312.500 9.000.000.000
- 2.690.700.000 1.041.000.000 5.047.500.000 4.269.892.500
13.049.092.500
768.750.000
- 787.500.000
1.556.250.000
- 2.343.750.000
2.343.750.000

900.000.000
1.531.110.143
-

- 2.250.000.000
- 2.250.000.000
2.431.110.143 48.953.156.250 9.000.000.000 8.068.200.000 4.719.750.000 12.210.000.000 14.955.206.250

* القرو�ض املتعلقة ب�سركة (�س�م�بكو) مل ت�س�ف اإىل االإجم�يل حيث يتم قيده� حم��سبي ً� ك��ستثم�ر يف م�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة وتتم مع�جلته� حم��سبي ً� وفق ً� لطريقة حقوق امللكية.
** قر�ض مرابحة دوار (ت�سهيالت ائتم�نية) مل يتم ال�سحب منه� يف الع�م 2012م.

ال�شحب «ريال �شعودي»
�سركة مع�دن
للفو�سف�ت
�سندوق اال�ستثم�رات الع�مة 4.000.001.250
�سندوق التنمية ال�سن�عية 570.000.000
1.116.562.500
بنوك جت�رية
4.269.892.500
متويل عقود امل�سرتي�ت
متويل ب�لوك�لة
2.343.750.000
متويل الراجحي
موؤ�س�س�ت ائتم�ن ال�س�درات 2.250.000.000
اإجمايل

�سركة مع�دن
لالأملونيوم
3.993.016.061
420.000.000
728.172.164
3.598.384.233
717.486.636
-

9.457.059.094 14.550.206.250

�سركة مع�دن
للدرفلة
2.291.061.791
360.000.000
774.852.281
-

�سركة مع�دن

�سركة

للبوك�س�يت واالألومين� مع�دن** اإجمايل

-

-

- 3.425.914.072

-

�سركة �س�م�بكو*

- 10.284.079.102
810.000.000 1.350.000.000
1.206.412.500 1.844.734.664
- 8.643.129.014
- 717.486.636
- 2.343.750.000
- 2.250.000.000
2.016.412.500 27.433.179.416

*القرو�ض املتعلقة ب�سركة (�س�م�بكو) مل ت�س�ف اإىل االإجم�يل حيث يتم قيده� حم��سبي ً� ك��ستثم�ر يف م�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة وتتم مع�جلته� حم��سبي ً� وفق ً� لطريقة حقوق امللكية.
** قر�ض مرابحة دوار (ت�سهيالت ائتم�نية) مل يتم ال�سحب منه� يف الع�م 2012م.

تاريخ اال�شتحقاق للقرو�س طويلة االأجل «ريال �شعودي»
2011/12/31م
2012/12/31م
2012م
762.383.304
2013م
864.409.329
861.409.329
2014م
1.185.890.354 1.194.190.354
2015م
1.499.621.379 1.519.721.379
بعد ذلك
15.265.557.172 23.095.475.050
اإجم�يل
19.577.861.538 26.670.769.112
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و�شف لفئات واأعداد اأي اأدوات دين قابلة للتحويل اأو اأي اأوراق مالية تعاقدية اأو مذكرات حق اكتتاب اأو حقوق م�ش��ابهة اأ�شدرتها اأو منحتها ال�ش��ركة خالل
ال�شنة املالية مع اإي�شاح اأي عو�س ح�شلت علية ال�شركة مقابل ذلك
ال يوجد لدى ال�سركة اأي فئ�ت واأدوات دين ق�بلة للتحويل اأو اأي اأوراق م�لية تع�قدية اأو اأي مذكرات حق اكتت�ب اأو حقوق م�س�بهة اأ�سدرته� اأو منحته� ال�سركة خالل ال�سنة امل�لية.
و�شف الأي حقوق حتويل اأو اكتتاب مبوجب اأدوات دين قابلة للتحويل اأو اأوراق مالية تعاقدية اأو مذكرات حق اكتتاب ،اأو حقوق م�شابهة اأ�شدرتها اأو منحتها
ال�شركة.
ال يوجد لدى ال�سركة اأي حقوق حتويل اأو اكتت�ب مبوجب اأدوات دين ق�بلة للتحويل اأو اأوراق م�لية تع�قدية اأو مذكرات حق اكتت�ب ،اأو حقوق م�س�بهه اأ�سدرته� اأو منحته� ال�سركة.
و�ش��ف الأي ا�ش��رداد اأو �ش��راء اأو اإلغاء من جانب ال�ش��ركة الأي اأدوات دين قابلة لال�ش��رداد ،وقيم��ة االأوراق املالية املتبقية  ،مع التميي��ز بني االأوراق املالية
املدرجة التي ا�شرتها ال�شركة وتلك التي ا�شرتها �شركاتها التابعة
ال يوجد لدى ال�سركة اأو �سرك�ته� الت�بعة اأي ا�سرتداد اأو �سراء اأو اإلغ�ء الأي اأدوات دين ق�بلة لال�سرتداد .
عدد اجتماعات جمل�س االإدارة التي عقدت خالل ال�شنة املالية 2012م ،و�شجل ح�شور كل اجتماع مو�شح ًا فيه اأ�شماء احلا�شرين
اأ�شم الع�شو

املهند�ض /عبداهلل بن �سيف ال�سيف
مع�يل اال�ست�ذ� /سليم�ن بن �سعد احلميد
مع�يل اال�ست�ذ /حممد بن عبداهلل اخلرا�سي
اال�ست�ذ /من�سور بن �س�لح امليم�ن
الدكتور /زي�د بن عبدالرحمن ال�سديري
املهند�ض /خ�لد بن حمد ال�سن�ين
املهند�ض /عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سقري
اال�ست�ذ� /سلط�ن بن جم�ل �س�ويل
املهند�ض /خ�لد بن �س�لح املديفر
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1

2

3

4

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

2012/2/14م 2012/04/07م 2012/05/30م 2012/06/1م

5

6

7

2012/09/15م 2012/11/13م 2012/12/11م
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
×
√
√
√
√

املجموع

7
7
7
7
7
7
7
6
7

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

حوكمة الشركة

و�شف الأي �شفقة بني ال�شركة وطرف ذي عالقة
بت�ري��خ 1434/02/05ه� � املوافق 2012/12/18م وقعت ال�س��ركة اتف�قي��ة لتمويل قر�ض
مرابحة د ّوار مببلغ ت�س��عة ملي�رات ري�ل ملدة خم���ض �سنوات ب�ملن�ف�سة الع�مة مع جمموعة
من البنوك ك�ن من بينه� البنك االأهلي التج�ري ،وتو�سح ال�س��ركة اأن االأ�س��ت�ذ /من�سور
ب��ن �س�ل��ح امليم�ن ع�س ٌو يف جمل���ض اإدارة �س��ركة (مع�دن) ورئي���ض جمل���ض اإدارة البنك
االأهلي التج�ري.
معلوم��ات تتعل��ق باأي اأعم��ال اأو عقود تكون ال�ش��ركة طرفا فيه��ا وتوجد اأو
كانت فيها م�شلحة الأحد اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة اأو للرئي�س التنفيذي
اأو للمدير املايل اأو الأي �شخ�س ذي عالقة باأي منهم
فيم��� ع��دا م� ُذكر �س���بق ً� ،تقر ال�س��ركة ب�أنه ال يوج��د اأي عقد تكون ال�س��ركة طرف� فيه و
توجد فيه م�سلحة الأحد اأع�س�ء جمل���ض ال�س��ركة اأو للرئي�ض التنفيذي اأو للمدير امل�يل اأو
الأي �سخ�ض ذي عالقة ب�أي منهم.
بي��ان الأي ترتيب��ات اأو اتف��اق تن��ازل مبوجب��ة اأح��د اأع�شاء جمل���س اإدارة
ال�شركة اأو اأحد كبار التنفيذيني عن اأي راتب اأو تعوي�س
مل يق��م اأي م��ن اأع�س�ء جمل���ض االإدارة اأو كب�ر التنفيذيني يف ال�س��ركة ب ��أي تن�زل عن اأي
راتب اأو تعوي�ض.
بي��ان الأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل مبوجبة اأحد م�ش��اهمي ال�ش��ركة عن اأي
حقوق يف االأرباح
مل يقم اأي من م�س���همي ال�س��ركة ب�لتن�زل عن اأي حقوق يف االأرب�ح ،علم� ب�أن ال�سركة مل
تقم ب�الإعالن عن توزيع اأي اأرب�ح للم�س�همني حتى نه�ية الع�م 2012م.
بي��ان بقيم��ة املدفوعات النظامية امل�ش��تحقة ل�ش��داد اأي زكاة اأو �شرائب اأو
ر�شوم اأو اأي م�شتحقات اأخرى ،مع و�شف موجز لها وبيان اأ�شبابها
"مباليني الري�الت"
م�س�ريف اال�ستغالل (حقوق االمتي�ز)
الزك�ة
�سرائب ا�ستقط�ع م�ستحقة على العقود
الت�أمين�ت االجتم�عية

10

اإجمايل

182

2012م
92
64
16

يقر جمل�س اإدارة ال�شركة باالآتي:
مت اإعداد �سجالت احل�س�ب�ت ب�ل�سكل ال�سحيح.
اإن نظ�م الرق�بة الداخلية اأعد على اأ�س�ض �سليمة ومت تنفيذه بف�علية.
اإنه ال يوجد اأي �سك يذكر ب�س�أن قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�س�طه�.
املعلومات الواجب االإف�شاح عنها مبوجب الئحة حوكمة ال�شركات
ت�س��عى ال�س��ركة اإىل االلت��زام مبع�ي��ري احلوكم��ة ع��ر مراجعته��� امل�س��تمرة ل�سي��س���ته�
واإجراءاته��� ،و�س��ن ال�سي��س���ت واالإج��راءات الت��ي م��ن �س ��أنه� تعزي��ز مفه��وم ال�س��ف�فية
والنزاهة.
كم��� اأن ال�س��ركة تطبق جميع االأحك�م االإلزامية ال��واردة يف الئحة احلوكمة ال�س�درة عن
هيئة ال�سوق امل�لية ب�سورة م�ستمرة وامل�سمنة يف نظ�مه� االأ�س��سي ،و�سي��س�ته� ب��ستثن�ء
الفق��رة (ب) م��ن امل���دة ال�س�د�س��ة ،املتعلق��ة ب�تب���ع اأ�س��لوب الت�سوي��ت الرتاكم��ي عن��د
الت�سوي��ت الختي�ر اأع�س�ء جمل���ض االإدارة يف اجلمعية الع�مة ،حيث ت�س��عى ال�س��ركة اإىل
االمتث�ل لذلك م�س��تقب ًال مب� يحفظ حقوق امل�س���هم ،وي�س��هل مم�ر�س��ة حقه الق�نوين يف
الت�سويت.
بت�ري��خ 1433/07/11ه� � املواف��ق 2012/06/01م اأ�س��در جمل���ض اإدارة ال�س��ركة قرار ًا
ب�عتم�د «�سي��سة تع�ر�ض امل�س�لح» والتي تنظم تع�ر�ض امل�س�لح ،وتع�لج ح�الت التع�ر�ض
املحتمل��ة ل��كل م��ن اأع�س�ء جمل���ض االإدارة واالإدارة التنفيذية وامل�س���همني ،وي�س��مل ذلك
اإ�س���ءة ا�س��تخدام اأ�سول ال�س��ركة ومرافقه� ،واإ�س���ءة الت�سرف الن�جت عن التع�مالت مع
االأ�س��خ��ض ذوي العالق��ة؛ وفق � ً� الأح��ك�م الفقرة الفرعي��ة ( )1م��ن (ب )10/من الئحة
حوكمة ال�سرك�ت ال�س�درة عن جمل�ض هيئة ال�سوق امل�لية

2011م
83
141
56
5
285
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جدول يبني ت�شنيف اأع�شاء جمل���س االإدارة احلايل وع�شوية كل منهم يف جمال���س اإدارات ال�ش��ركات االأخرى وع�شوية اللجان
وعدد االجتماعات التي ح�شرها:
ع�شوية جمل�س االإدارة ال�شركة امل�شاهمة
االأخرى

اأ�شم الع�شو

ت�شنيف
الع�شوية

�سع�دة املهند�ض /عبداهلل بن �سيف ال�سيف

م�ستقل

مع�يل اال�ست�ذ� /سليم�ن بن �سعد احلميد

غري تنفيذي

مع�يل اال�ست�ذ /حممد بن عبداهلل اخلرا�سي

غري تنفيذي

�سع�دة اال�ست�ذ /من�سور بن �س�لح امليم�ن
�سع�دة املهند�ض /خ�لد بن حمد ال�سن�ين

غري تنفيذي
غري تنفيذي

�سع�دة اال�ست�ذ� /سلط�ن بن جم�ل �س�ويل

غري تنفيذي

البنك االهلي التج�ري
ال يوجد
 -1ال�سركة العربية للتعدين(االأردن )
� -2سركة ال�سن�ع�ت الكيمي�ئية للفلور(تون�ض)

�سع�دة الدكتور /زي�د بن عبدالرحمن ال�سديري
�سع�دة املهند�ض /عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سقري

م�ستقل
م�ستقل

ال يوجد
�سركة االت�س�الت ال�سعودية

�سع�دة املهند�ض /خ�لد بن �س�لح املديفر

تنفيذي

ال يوجد

�سركة اإعم�ر الظهران
�-1سركة التع�ونية للت�أمني.
-2املجموعة ال�سعودية لالأبح�ث والت�سويق.
�-1سركة االت�س�الت ال�سعودية.
-2املجموعة ال�سعودية لالأبح�ث والت�سويق.
-3ال�سركة ال�سعودية لل�سن�ع�ت االأ�س��سية
(�س�بك).

عدد اجتماعات املجل�س
التي ح�شرها

ع�شوية اللجان

-1اللجنة التنفيذية
-2جلنة الرت�سيح�ت
واملك�ف�آت

7

-1اللجنة التنفيذية

7

 -2جلنة املراجعة
-1جلنة الرت�سيح�ت
واملك�ف�آت
-1جلنة املراجعة

7
7
7
6

-1اللجنة التنفيذية
-1جلنة الرت�سيح�ت
واملك�ف�آت
-1اللجنة التنفيذية
-1اللجنة التنفيذية
-2جلنة الرت�سيح�ت
واملك�ف�آت

7
7
7

اخت�شا�شات اللجان وعددها ومهامها:
جلنة املراجعة
ت�س��كلت جلنة املراجعة لدى ال�س��ركة بت�ريخ 1429/11/14ه� املواف��ق 2008/11/15م،
وتتكون ح�لي ً� من رئي���ض واأربعة اأع�س�ء ،حيث يراأ���ض تلك اللجنة مع�يل اال�ست�ذ /حممد
ب��ن عب��داهلل اخلرا�س��ي ،وت�سم يف ع�سويته� كل من املهند���ض /خ�لد بن حمد ال�س��ن�ين،

املهند���ض /عب��داهلل ب��ن حمم��د الف�ي��ز ،والدكت��ور /عب��داهلل ب��ن ح�س��ن العبدالق���در،
واالأ�س��ت�ذ /حم��د ب��ن ط���رق اخلمي���ض .و اجل��دول الت���يل يو�س��ح اأع�س���ء اللجن��ة وعدد
االجتم�ع�ت املنعقدة خالل الع�م امل�يل 2012م :

اأع�شاء جلنة املراجعة و�شجل ح�شور االإجتماعات خالل العام 2012م
اأ�شم الع�شو
مع�يل اال�ست�ذ /حممد بن عبداهلل اخلرا�سي
املهند�ض /خ�لد بن حمد ال�سن�ين
املهند�ض /عبداهلل بن حممد الف�يز
االأ�ست�ذ /حمد بن ط�رق اخلمي�ض
الدكتور /عبداهلل بن ح�سن العبدالق�در

88
 86التقرير ال�سنوي 2012م

1

2
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5

2012/01/17م

2012/02/13م

2012/04/16م

2012/07/16م

2012/10/10م

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

املجموع
5
5
5
5
5

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

القوائم المالية

حوكمة الشركة

حوكمة الشركة

و�شف خمت�شر الخت�شا�س جلنة املراجعة ومهماتها
ت�س��مل اأب��رز مه���م عمل جلن��ة املراجع��ة القي�م بك�ف��ة االأعم���ل التي متكنه��� من حتقيق
اأهدافه� وت�سمل امله�م م� يلي:
االإ�س��راف عل��ى اإدارة املراجع��ة الداخلية لل�س��ركة ل�سم�ن حتقيق الكف���ءة يف اأداء
االأن�سطة وامله�م التي يكلفه� به� جمل�ض االإدارة.
مراجع��ة خطة واإجراءات وتق�رير املراجعة الداخلية ،ورفع التو�سي�ت اإىل جمل���ض
االإدارة ب�س���ن تعي��ني اأو اإنه���ء خدم�ت املح��س��بني الق�نونني وحتدي��د اأتع�بهم ،مع
االأخذ بعني االعتب�ر ا�ستقالليتهم اأثن�ء تقدمي التو�سي�ت.
مت�بعة اأعم�ل املح��سبني الق�نونني واعتم�د اأي اأن�سطة خ�رج نط�ق اأعم�ل املراجعة
املوكل��ة اإليه��م اأثن���ء قي�مه��م ب�أعم���ل املراجع��ة ،ومراجع��ة مالحظ���ت املح��س��ب
الق�نوين على القوائم امل�لية.
درا�س��ة ال�سي��س���ت املح��س��بية الت��ي تتبن�ه� ال�س��ركة ،كم��� يحق للجنة اال�س��تع�نة
مب�ست�س�رين ،حم��سبني اأو اأي اأطراف اأخرى م�ستقلة مل�س�عدته� يف عمله�.

جلنة الر�شيحات واملكافاآت:
ت�س��كلت جلن��ة الرت�س��يح�ت واملك�ف ��آت ل��دى ال�س��ركة بت�ري��خ 1429/11/14ه� � املواف��ق
2008/11/15م ،وتتك��ون ح�لي � ً� م��ن رئي���ض واأربع��ة اأع�س���ء ،حي��ث يراأ���ض تل��ك اللجنة
املهند���ض /عبداهلل بن �س��يف ال�س��يف ،وت�سم يف ع�سويته� كل من اال�س��ت�ذ /من�سور بن
�س�ل��ح امليم���ن ،الدكتور /زي���د بن عبدالرحمن ال�س��ديري ،واملهند���ض /خ�لد بن �س�لح
املديف��ر .و اجلدول الت���يل يو�سح اأع�س�ء اللجنة وعدد االجتم�ع�ت املنعقدة خالل الع�م
امل�يل 2012م :

اأع�شاء جلنة الر�شيحات واملكافاآت و�شجل ح�شور االإجتماعات خالل العام 2012م
اأ�شم الع�شو

املهند�ض /عبداهلل بن �سيف ال�سيف
اال�ست�ذ /من�سور بن �س�لح امليم�ن
الدكتور /زي�د بن عبدالرحمن ال�سديري
املهند�ض /خ�لد بن �س�لح املديفر

5
4
3
2
1
2012/01/29م 2012/03/12م 2012/04/07م 2012/06/09م 2012/11/13م
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

و�شف خمت�شر الخت�شا�س جلنة الر�شيحات واملكافاآت ومهماتها:
املراجع��ة ال�س��نوية للمه���رات والق��درات وخ��رات العم��ل املطلوبة لتعزي��ز قدرات
جمل�ض االإدارة والتو�سية بذلك ملجل�ض االإدارة.
الت�أكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية االأع�س�ء امل�ستقلني ومن وجود اأو عدم وجود اأي
تع�ر�ض يف امل�س�لح اإذا ك�ن الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�ض اإدارة �سركة اأخرى.
االأخ��ذ يف االعتب���ر العدي��د م��ن العوامل عن��د تقيي��م االأع�س�ء املر�س��حني لع�سوية
جمل�ض االإدارة وت�ستمل ،دون ح�سر ،على م� يلي :النزاهة وامل�سداقية وامل�سئولية،
اخل��رة الن�جحة يف جم�ل القي�دة ،الفطنة االإدارية والعملية ،اال�س��تقاللية وعدم
وجود تع�ر�ض يف امل�س�لح ،القدرة على تكري���ض الوقت الالزم للقي�م ب�مل�س��ئولي�ت
التي متليه� عليه ع�سويته يف املجل�ض.
تق��وم اللجن��ة مب�س���عدة املجل���ض يف اختي���ر وت�أهي��ل املر�س��حني لع�سوية املجل���ض،
واإع��داد خط��ة التع�ق��ب طويل��ة االأج��ل عن��د ال�س��رورة ،كم� تق��وم اللجن��ة بتحديد
جوانب القوة وال�سعف يف املجل�ض واقرتاح مع�جلة اأي ق�سور
قي���م اللجن��ة مبراجعة واعتم���د ك�مل التعوي�س���ت (الرواتب � البدالت � االأ�س��هم)
جلميع املدراء التنفيذيني ( الرئي���ض التنفيذي ونوابه واملدراء التنفيذيني) ب�س��كل
�سنوي.
تق��وم اللجن��ة ب�ملراجع��ة واملوافق��ة عل��ى� :سي��س���ت واإج��راءات امل��وارد الب�س��رية،
وبرام��ج التطوير االإداري وخطط االإح��الل الوظيفي للمدراء التنفيذيني ،واأهداف
التق��ومي (مب��� فيه��� موؤ�س��رات االأداء) الواج��ب حتقيقه� �سم��ن املك�ف ��آت وبرامج
التحفيز.

املجموع

5
5
5
5

تقوم اللجنة ب�لت�س���ور مع الرئي���ض التنفيذي مبراجعة عملية خطة التع�قب بحيث
يكون هن�ك جمموعة ك�فية من املر�سحني الداخليني املوؤهلني ل�سغل املن��سب العلي�
واملن��سب القي�دية ولتحديد الفر�ض والق�سور يف االأداء ،واخلطوات الت�لية كجزء
م��ن خط��ة تع�ق��ب وتطوي��ر كف���ءات التنفيذيني ،حيث يج��ب مراجعته��� جميع� مع
اللجنة.
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حوكمة الشركة

اللجنة التنفيذية
ت�سكلت اللجنة التنفيذية لدى ال�سركة بت�ريخ 1429/11/14ه� املوافق 2008/11/15م،
وتتكون ح�لي ً� من رئي���ض واأربعة اأع�س�ء ،حيث يراأ���ض تلك اللجنة املهند���ض /عبداهلل بن
�س��يف ال�س��يف ،وت�سم يف ع�سويته� كل من مع�يل اال�س��ت�ذ� /س��ليم�ن بن �س��عد احلميد،
واال�س��ت�ذ /عبدالعزي��ز ب��ن عب��داهلل ال�سق��ري ،واال�س��ت�ذ� /س��لط�ن ب��ن جم���ل �س���ويل،
واملهند���ض /خ�ل��د ب��ن �س�ل��ح املديف��ر .و اجل��دول الت���يل يو�س��ح اأع�س���ء اللجن��ة وعدد
االجتم�ع�ت املنعقدة خالل الع�م امل�يل 2012م :

االإ�س��راف وا�س��تالم التق�ري��ر ح��ول تنفي��ذ واكتم���ل امل�س���ريع واالأعم�ل التو�س��عية
اخل��سة ب�س��ركة (مع���دن) و�س��رك�ته� الت�بعة له��� ،واعتم�د �سي��س���ت واإجراءات
العمل يف ال�سركة فيم� عدا ال�سي��س�ت واالإجراءات املح��سبية والتي يتم مراجعته�
بوا�س��طة جلن��ة املراجع��ة ،و�سي��س���ت التعوي�س���ت ل�س��ركة (مع���دن) ول�س��رك�ته�
الت�بعة والتي يتم مراجعته� واعتم�ده� من قبل جلنة الرت�سيح�ت واملك�ف�آت.

و�شف خمت�شر الخت�شا�س اللجنة التنفيذية ومهماتها:
مراجع��ة ا�س��رتاتيجي�ت واأه��داف ال�س��ركة وتق��دمي تو�سي�ته��� للمجل���ض به��ذا
اخل�سو���ض ،ومراجعة واعتم���د موازنة القوى الع�ملة ،وموازن��ة العملي�ت وموازنة
امل�س�ريف الراأ�سم�لية.
مراجع��ة خطط االأعم���ل والعملي�ت واخلطط امل�لية املقرتح��ة طويلة االأجل (اأكرث
م��ن ثالث �س��نوات) وتقدمي تو�سي�ته� للمجل���ض بهذا اخل�سو���ض ،واعتم�د خطط
االأعم���ل والعملي���ت واخلط��ط امل�لي��ة املقرتح��ة ق�س��رية االأج��ل (اأق��ل من �س��نة)
ومتو�سطة االأجل (من � 3-1سنوات) وفق ً� خلطط ال�سركة طويلة االأجل املعتمدة.
اأع�شاء اللجنة التنفيذية و�شجل ح�شور االإجتماعات خالل العام 2012م
1

اأ�شم الع�شو

املهند�ض /عبداهلل بن �سيف ال�سيف
مع�يل اال�ست�ذ� /سليم�ن بن �سعد احلميد
املهند�ض /عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سقري
اال�ست�ذ� /سلط�ن بن جم�ل �س�ويل
املهند�ض /خ�لد بن �س�لح املديفر
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2

3

4

2012/2/28م 2012/05/30م 2012/10/12م 2012/12/01م
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

×

√

√

√

√

√

√

√

املجموع

4
4
4
3
4

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

حوكمة الشركة

املكافئات والتعوي�شات املدفوعة لكل من اأع�شاء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�شركة للعام املايل املنتهي يف  31دي�شمرب 2012م

البيان

اأع�شاء املجل�س التنفيذيني

اأع�شاء املجل�س غري التنفيذيني /
امل�شتقلني

خم�شة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا
اأعلى املكافئات والتعوي�شات ،من بينهم
الرئي�س التنفيذي واملدير املايل

الرواتب والتعوي�س�ت

-

-

6.746.671

البدالت
املك�ف�آت الدورية وال�سنوية
اخلطط التحفيزية
اأي تعوي�س�ت اأو مزاي� عينية اأخرى تدفع
ب�سكل �سهري اأو �سنوي

248.000
-

2.165.000
-

2.331.959
548.250
2.415.815

-

-

160.404

العقوب��ات اأو اجلزاءات اأو قيد احتياطي مفرو�س على ال�ش��ركة من اجلهات
الرقابية والتنظيمية واالإ�شرافية والق�شائية
مل تفر���ض عل��ى ال�س��ركة اأي عقوب���ت اأو ج��زاءات اأو قيد احتي�طي من اجله���ت الرق�بية
والتنظيمية واالإ�سرافية والق�س�ئية
نتائج املراجعة ال�شنوية لفعالية واإجراءات نظام الرقابة الداخلية:
تنف��ذ اإدارة املراجع��ة الداخلي��ة عملي���ت مراجعة م�س��تمرة وتقوم بتطبي��ق خطة مراجعة
مبني��ة عل��ى نظ���م تقييم املخ�طر على م�س��توى ال�س��ركة وال�س��رك�ت الت�بع��ة وتقوم جلنة
املراجع��ة ب�عتم���د تنفي��ذ اخلط��ة بعد الت�أكد من ا�س��تم�له� عل��ى ك�فة الرام��ج التي تود
درا�سته� اأو تقييمه� والت�أكد من مدى توافقه� مع اأنظمة ال�سبط والتدقيق الداخلية  ،ومن
اجلدير ب�لذكر اإن اإدارة املراجعة الداخلية تطبق برامج اإلكرتونية ل�سبط وت�أكيد مع�يري
الدق��ة والكف���ءة واملت�بع��ة حي��ث مت بنج�ح تطبي��ق برن�م��ج ( ،)Teammateب�الإ�س�فة
لذل��ك وللتحق��ق م��ن فع�لي��ة نظ���م الرق�ب��ة الداخلي��ة يف حم�ي��ة اأ�س��ول ال�س��ركة وتقومي
خم�ط��ر العمل وقي����ض م��دى كف�ي��ة االأداء ،ف ��إن اإدارة املراجع��ة الداخلية تق��وم بتقدمي
تق�رير دورية للجنة املراجعة ،ومل تظهر عملي�ت املراجعة امل�س���ر اإليه� �سعف ً� جوهري� اأو
موؤث��را يف نظ���م ال�سب��ط الداخلي لدى ال�س��ركة ،كم� يطلع مراجع احل�س���ب�ت اخل�رجي
وب�سورة ربع �س��نوية ،و�سمن مه�م مراجعته للبي�ن�ت امل�لية اخلت�مية لل�س��ركة على ك�فة
تق�ري��ر اإدارة املراجع��ة الداخلي��ة للفرتة امل�لي��ة املخ�س�سة حمل الفح���ض  ،وكذلك يتم
متكينه من االطالع على ك�فة حم��سر جلنة املراجعة مم� ي�س��هم يف ت�س��هيل اإبداء الراأي
املهن��ي ،وكذل��ك بن�ء برام��ج املراجعة اخل�رجية يف �سوء القن�ع��ة التي تت�سح لديهم بعد
االط��الع عل��ى تلك التق�ري��ر ،وتقوم جلنة املراجعة مبزاولة �سالحيته� يف من�ق�س��ة م� مت
التو�سل اإليه من مالحظ�ت ،والت�أكد من و�سع االإجراءات الت�سحيحية من قبل االإدارات
املعنية واخلطة الزمنية الالزمة لذلك.

تو�شي��ة جمل���س االإدارة با�ش��تبدال املحا�ش��ب القان��وين قبل انته��اء الفرة
املعني من اأجلها
مل يو�سي جمل���ض االإدارة ب��س��تبدال املح��س��ب الق�نوين قبل انته�ء الفرتة املعينة لثالث
�سنوات متت�لية.
وق��د اأو�س��ت جلن��ة املراجع��ة بتعيني مراج��ع ح�س���ب�ت خ�رجي جدي��د وذلك بع��د انته�ء
الفرتة النظ�مية للمراجع اخل�رجي احل�يل بنه�ية الع�م امل�يل 2012م.
اأو�ش��ى جمل���س اإدارة �ش��ركة التعدي��ن العربي��ة ال�ش��عودية « (مع��ادن) «
اجلمعية العامة العادية بالتايل :
 .1املوافق��ة عل��ى تقري��ر جمل���ض اإدارة ال�س��ركة ع��ن ال�س��نة امل�لي��ة املنتهي��ة يف
2012/12/31م.
 .2املوافقة على تقرير مراجعي احل�س�ب�ت لل�سنة امل�لية املنتهية يف 2012/12/31م.
 .3املوافق��ة عل��ى القوائ��م امل�لي��ة املوح��دة لل�س��ركة لل�س��نة امل�لي��ة املنتهي��ة يف
2012/12/31م.
 .4اإبراء ذمة اأع�س�ء جمل���ض اإدارة ال�سركة من امل�سوؤولية عن اإدارتهم لل�سركة خالل
ال�سنة املنق�سية يف 2012/12/31م.
 .5التو�سية بعدم توزيع اأرب�ح عن ال�سنة امل�لية املنتهية يف 2012/12/31م.
 .6املوافق��ة عل��ى تو�سية جلن��ة املراجع��ة بتعيني مراجع ح�س���ب�ت خ�رج��ي ،ملراجعة
ح�س���ب�ت ال�س��ركة اخلت�مية لل�س��نة امل�لية 2013م ،والبي�ن�ت امل�لية الربع �س��نوية،
وحتديد اأتع�به.

حتفظات املحا�شب القانوين على القوائم املالية
ال يوجد اأي حتفظ لدى املح��سب الق�نوين على قوائم امل�لية لل�سركة.
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القوائم المالية

شركة التعدين العربية السعودية «معادن»
«�سركة م�ساهمة �سعودية»

قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر 2012

(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)
إيضاحات

املوجودات
موجودات متداولة:

نقد وما يعادله
ا�ستثمارات ق�سرية الأجل
ذمم مدينة جتارية واأخرى
خمزون
دفعات ومدفوعات مقدمة
موجودات غري متداولة:

ممتلكات وم�سنع ومعدات
تكاليف ما قبل الت�سغيل ونفقات موؤجلة
اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ
اأ�سول الإ�ستك�ساف والتقييم
اأ�سول غري ملمو�سة
اإ�ستثمار يف م�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة
دفعات ومدفوعات مقدمة

7
8
9
10
11

13
14
15
16
17
18
11

جمموع املوجودات
املطلوبات:

مطلوبات متداولة:
مطلوبات م�ساريع واأخرى
م�ساريف م�ستحقة
زكاة م�ستحقة
ر�سوم امتياز دائنة
اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل

19
20
2-21
22
2-25

مطلوبات غري متداولة:
مخصص ردم وإغالق مناجم وإعادة التأهيل

23

مزايا الموظفين

24

قروض طويلة األجل

2-25

المطلوب إلى طرف ذي عالقة

26

جمموع املطلوبات
حقوق امللكية
رأس المال

27

 31دي�سمرب
2012م

 31دي�سمرب
2011م

6.175.213.800
3.071.348.447
563.040.896
1.089.934.377
94.110.375
10.993.647.895

5.044.478.181
6.181.085.507
481.514.210
561.796.672
41.873.687
12.310.748.257

18.541.120.048
812.580.660
22.948.564.475
415.261.216
263.676.732
444.851.735
722.246.220
44.148.301.086
55.141.948.981

7.450.689.814
356.794.916
22.227.549.345
143.330.308
12.334.823
448.154.100
624.123.837
31.262.977.143
43.573.725.400

2.011.450.745
2.905.811.921
63.600.191
91.516.753
861.409.329
5.933.788.939

1.332.495.045
1.503.425.929
141.108.124
83.433.989
762.383.304
3.822.846.391

90.743.156
170.955.102
25.809.386.783
52.411.992
26.123.497.033
32.057.285.972

90.884.799
139.515.024
18.815.478.234
19.045.878.057
22.868.724.448

9.250.000.000

9.250.000.000

5.250.000.000
393.422.274
3.183.958.193
18.077.380.467
5.007.282.542
23.084.663.009
55.141.948.981

5.250.000.000
284.327.877
2.202.108.620
16.986.436.497
3.718.564.455
20.705.000.952
43.573.725.400

احتياطي نظامي
عالوة إصدار

28

تحويالت من صافي الربح

29

أرباح مبقاة
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
الحقوق غير المسيطرة

30

جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
تعهدات والتزامات حمتملة

41
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شركة التعدين العربية السعودية «معادن»
«�سركة م�ساهمة �سعودية»
قائمة الدخل الموحدة كما في  31ديسمبر 2012
(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)

مبيعات
تكلفة املبيعات

الربح االجمايل

امل�ساريف الت�سغيلية

م�ساريف بيع وت�سويق ودعم
م�ساريف عمومية واإدارية
م�ساريف ا�ستك�ساف
م�ساريف خدمات فنية

الربح من العمليات
م�ساريف(اإيرادات اأخرى(

احل�سة يف �سايف خ�سارة م�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة
عوائد ال�ستثمارات ق�سرية الأجل
نفقات مالية
اإيرادات) /م�ساريف( اأخرى
الربح قبل الزكاة

خم�س�ض الزكاة

 31دي�سمرب
2012م
5.576.655.383
((2.982.429.073
2.594.226.310

 31دي�سمرب
2011م
1.533.026.381
)(531.711.939
1.001.314.442

33
34
35

((384.810.033
((324.668.780
((114.293.922
((9.419.645
1.761.033.930

)(53.741.290
)(235.455.326
)(116.056.918
)(14.188.139
581.872.769

2-18
36
37

((3.302.365
65.025.678
((285.776.406
((5.440.429
1.531.540.408
((51.713.294

)(1.845.900
75.155.805
)(11.369.399
13.813.569
657.626.844
)(119.547.535

1.479.827.114

538.079.309

1.090.943.970
388.883.144
1.479.827.114

413.314.804
124.764.505
538.079.309

1.90
1.18

0.63
0.45

اإي�ساحات
31
32

2-21

�سايف الربح لل�سنة

�سايف الربح املن�سوب اىل:
م�ساهمي ال�سركة الأم
ح�سة احلقوق غري امل�سيطرة من �سايف الأرباح ال�سنوية لل�سركات التابعة

6
30

ربحية ال�سهم العادي (ريال �سعودي)

ربحية ال�سهم من العمليات
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة من العمليات امل�ستمرة
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شركة التعدين العربية السعودية «معادن»
«�سركة م�ساهمة �سعودية»

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة كما في  31ديسمبر 2012

مدفوعات
لزيادة راأ�ض
املال*
432.193.040
-

راأ�ض املــال
2.146.048.500
-

املجم ـ ــوع
16.573.121.693
413.314.804

اأربـاح مبقـاة
1.830.125.296
413.314.804

حتويالت من
عالوة اإ�سدار �سايف الربح
راأ�ض املــال
242.996.397 5.250.000.000 9.250.000.000
-

احلقوق غري امل�سيطرة

�سايف ربح من�سوب
جمموع حقوق
اىل ح�سة احلقوق
غري امل�سيطرة املجم ـ ــوع اجلزئي امللكية
)19.139.724.927 2.566.603.234 (11.638.306
538.079.309
124.764.505
124.764.505

-

41.331.480

-

)(41.331.480

-

-

-

-

-

128.010.000
899.186.716
3.718.564.455

388.883.144
-

-

-

-

2.202.108.620 284.327.877 5.250.000.000 9.250.000.000

-

-

-

989.431.551
-

)- (989.431.551
- 899.834.943

)- (509.891.691
- 899.186.716
113.126.199 821.488.065

128.010.000
899.186.716
20.705.000.952
388.883.144
899.834.943

637.901.691
2.783.950.191 16.986.436.497

109.094.397

-

1.090.943.970

)- (109.094.397

-

-

-

1.090.943.970

1.479.827.114
899.834.943

-

احتياطي نظامي

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�سركة االأم

(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)

اإي�ساحات
 1يناير 2011
�سايف الربح لل�سنة
�سايف الربح املحول لالإحتياطي
29
النظامي
الزيادة يف احلقوق غري امل�سيطرة/
راأ�ض املــال امل�ساهم خالل ال�سنة 30
30
*مدفوعات لزيادة راأ�ض املال
 31دي�سمرب 2011

30
30

�سايف الربح لل�سنة
�سايف الربح املحول لالإحتياطي
29
النظامي
الزيادة يف احلقوق غري امل�سيطرة/
راأ�ض املــال امل�ساهم خالل ال�سنة

مدفوعات لزيادة راأ�ض املال*

 31دي�سمرب 2012

502.009.343 731.891.457 3.773.381.742 18.077.380.467 3.183.958.193 393.422.274 5.250.000.000 9.250.000.000

23.084.663.009 5.007.282.542

*يتم اإعتبار هذه املدفوعات ،والتي تهدف اىل زيادة راأ�ض املال مع مرور الوقت لل�سركات التابعة املعنية ،كجزء من اإجمايل حقوق ال�سركاء يف هذه ال�سركات التابعة طبق ًا لراأي الهيئة ال�سعودية املحا�سبني القانونني رقم ) (1/14وال�سادر بتاريخ  14مار�ض  2012وبالرغم من عدم اإ�سدار اأي ح�س�ض وعدم تعديل �سهادة ال�سجل التجاري والتي �ستتم
مبجرد حتويل هذه املدفوعات املقدمة اإىل راأ�ض املال .نتج عن هذه املعاجلة املحا�سبية اإعادة ت�سنيف مطلوبات غري متداولة اإىل حقوق ال�سركاء وبالتايل اأدت اإىل زيادة �سايف ثروة كل �سركة من هذه ال�سركات التابعة املعنية.

نظرة عامة على الشركة
نظرة عامة على األعمال
حوكمة الشركة
القوائم المالية

97
التقرير ال�سنوي 2012م 99

شركة التعدين العربية السعودية «معادن»
«�سركة م�ساهمة �سعودية»

قائمة التدفقات النقدية الموحدة كما في  31ديسمبر 2012
(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)

 31دي�سمرب
2012م

 31دي�سمرب
2011م

الربح قبل الزكاة
تعديالت لبنود غري نقدية:
عك�ض خم�س�ض خمزون مواد متقادمة
ا�ستهالك
ت�سوية � /سطب ممتلكات وم�سنع ومعدات
اطفاء تكاليف ما قبل الت�سغيل ونفقات موؤجلة )اإغالق منجم(
اطفاء اأ�سول غري ملمو�سة
احل�سة يف �سايف خ�سارة م�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة
خم�س�ض ر�سوم امتياز
خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
م�ساهمة املوظفني يف برنامج الإدخار
م�ساريف تنقية موؤجلة
عوائد ا�ستثمارات ق�سرية الأجل
التغيريات يف راأ�ض املال العامل:
مدينون جتاريون واآخرون
خمزون
دفعات وم�ساريف مدفوعة مقدم ًا
مطلوبات من الدولة
مطلوبات م�ساريع واأخرى  -جتارية واأخرى
م�ساريف م�ستحقة  -جتارية
زكاة مدفوعة
ر�سوم امتياز مدفوعة
خم�س�ض اإغالق املنجم واإعادة الت�سوية امل�ستخدمة
مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
�سحوبات املوظفني من برنامج الإدخار

1.531.540.408

657.626.844

10
13
13
14
17
18
22
1-24
2-24
32
36

((151.305
983.646.894
((36.503
22.754.407
16.078.504
3.302.365
92.603.068
41.252.535
13.100.119
41.616.258
((65.025.678

)(4.222.018
174.150.305
8.973.299
20.157.539
1.845.900
85.032.887
35.231.278
8.451.955
)(75.155.805

9
10
11
12
19
20
2-21
22
1-23
1-24
2-24

((81.526.686
((527.986.400
((150.359.071
188.594
424.519.378
((129.221.227
((84.520.304
((1.691.643
((15.114.502
((7.798.074
2.107.171.137

)(451.551.215
)(251.927.256
)(252.600.654
61.045.987
232.707.795
19.286.175
)(185.781.592
)(56.053.178
)(539.032
)(10.027.788
)(3.484.725
13.166.701

اأرباح م�ستلمة من ا�ستثمارات ق�سرية الأجل
ا�ستثمارات ق�سرية الأجل
ا�سافات على ممتلكات وم�سنع ومعدات
ا�سافات لتكاليف ما قبل الت�سغيل ونفقات موؤجلة
اإ�سافات على اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ
اإ�سافات على اأ�سول الإ�ستك�ساف والتقييم
اإ�سافات على اأ�سول غري ملمو�سة
ا�ستثمار يف م�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة

8
13
14
15
16
17
18

66.584.245
3.108.178.493
((39.000.000
((528.914.374
((12.645.633.236
((633.954.796
((5.511.079
-

99.361.855
2.578.683.256
)(4.852.122
)(230.237.627
)(8.174.976.278
)(49.015.097
)(1.991.698
)(181.730.185

االأن�سطة الت�سغيلية:

�سايف النقد الناجت من االأن�سطة الت�سغيلية
االأن�سطة اال�ستثمارية:
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اإي�ساحات

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

شركة التعدين العربية السعودية «معادن»
«�سركة م�ساهمة �سعودية»

قائمة التدفقات النقدية الموحدة كما في  31ديسمبر 2012
(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)

تتمة
مطلوبات م�ساريع واخرى  -م�ساريع
م�ساريف م�ستحقة  -م�ساريع

�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة االإ�ستثمارية
االأن�سطة التمويلية:

اإي�ساحات
19
20

 31دي�سمرب
2012م
678.767.106
977.866.614
((9.021.617.027

 31دي�سمرب
2011م
768.496.584
217.448.497
)(4.978.812.815

7.092.934.574
52.411.992
899.834.943
8.045.181.509

128.010.000
899.186.716
7.087.970.915

نقد وما يعادله كما يف بداية ال�سنة
نقد وما يعادله كما يف نهاية ال�سنة

7
7

1.130.735.619
5.044.478.181
6.175.213.800

2.122.324.801
2.922.153.380
5.044.478.181

اإ�ستهالكات حمملة على اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ
حمول من املمتلكات و امل�سنع واملعدات اىل اأ�سول غري ملمو�سة
خم�س�ض اإغالق منجم حممل على املمتلكات و امل�سنع واملعدات
حمول من تكاليف ماقبل الت�سغيل و نفقات موؤجلة اإىل املمتلكات وامل�سنع واملعدات
حمول من تكاليف ماقبل الت�سغيل و نفقات موؤجلة اإىل اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ
حمول من تكاليف ماقبل الت�سغيل ونفقات موؤجلة اىل ا�ستثمار يف م�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة
حمول من اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ اىل ممتلكات وم�سنع ومعدات
حمول من اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ اإىل اأ�سول غري ملمو�سة
حمول من اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ اإىل ا�ستثمار يف م�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة
حمول من اأ�سول الإ�ستك�ساف والتقييم اإىل اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ
حمول من مدفوعات لزيادة راأ�ض املال اإىل احلقوق غري امل�سيطرة

15،13
17،13
23،13
13،14
15،14
18،14
13،15
17،15
18،15
15،16
30

190.787.575
1.550.000
8.757.965
12.224.278.200
71.121.759
362.023.888
989.431.551

27.161.818
500.000
24.133.649
31.939.887
7.418.903.021
236.329.928
509.891.691

�سايف متح�سالت قرو�ض طويلة الأجل م�ستلمة
مطلوب لطرف ذي عالقة
التغري يف احلقوق غري امل�سيطرة
مدفوعات لزيادة راأ�ض املال من احلقوق غري امل�سيطرة

2 -25
26
30
30

�سايف النقد الناجت من االأن�سطة التمويلية
�سايف التغري يف النقد وما يعادله

معامالت غري نقدية:

6.060.774.199
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شركة التعدين العربية السعودية «معادن»
«�سركة م�ساهمة �سعودية»

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2012
(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)

 -1معلومات عامة
مت تاأ�سي�ــض �ســركة التعدين العربية ال�ســعودية )«ال�ســركة» اأو «معادن»( ك�سركة م�ساهمة
�ســعودية مبوجــب املر�ســوم امللكي رقــم م 17/بتاريخ  14ذو القعدة 1417هـ ـ )املوافق 23
مار�ــض  (1997وقرار جمل�ــض الوزراء رقم  179بتاريخ  8ذو القعدة 1417هـ )املوافق 17
مار�ض  (1997وبواقع ال�سجل التجاري رقم  1010164391ال�سادر بتاريخ  10ذو القعدة
1421هـ ـ )املوافــق  4فربايــر  .(2001يبلــغ راأ�ــض مــال ال�ســركة  9،250،000،000ريــال
�سعودي )ت�سعة مليارات ومائتان وخم�سون مليون ريال �سعودي( مق�سم اإىل 925،000،000
�سهم بقيمة ا�سمية  10ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.
اإن اأهداف ال�سركة و�سركاتها التابعة )«املجموعة»( هي امل�ساهمة يف امل�ساريع التي تتعلق
بجميــع مراحــل �سناعــة التعديــن مبــا يف ذلك تنميــة وتطوير وحت�ســني �سناعــة التعدين
ومنتجاتها واملنتجات امل�ساحبة لها ،ول يدخل يف ذلك ما يلي:
البرتول والغاز الطبيعي واملواد امل�ستقة منها
املنتجات الهيدروكربونية واملنتجات امل�ساحبة لها وم�ستقاتها
الن�ســاطات التــي تتعلــق بــكل مراحل �سناعــة الزيــت وال�سناعات املرتبطــة بها اأو
املكملة لها.
واحلجــار وبلغة
متار�ــض املجموعــة اأن�ســطة التعديــن الرئي�ســية يف مناجــم مهــد الذهــب
ّ
والآمار وال�سخيربات واجلالميد والزبرية والغزالة .تقوم املجموعة حالي ًا بالتنقيب عن
الذهــب و�سخــور الفو�ســفات بالإ�سافــة اإىل البوك�ســايت منخف�ــض الدرجــة والكاولــني
واملغنزايت.
تتمثل م�ســاريع املجموعة الرئي�سية يف م�ساريع ام الوعال للفو�سفات والألومنيوم والتي ما
زالت يف مرحلة التطوير.
بداأت املجموعة بتطوير م�سروع اآخر للفو�سفات معروف بـ» م�سروع ام الوعال للفو�سفات»
الواقــع يف مدينــة وعــد ال�ســمال لل�سناعــات التعدينيــة مبنطقة احلــدود ال�ســمالية قرب
مدينــة طريــف يف اململكــة العربيــة ال�ســعودية .يعتمــد امل�ســروع علــى احتياطي فو�ســفات
اخلــرباء اململوكــة ل�ســركة معــادن وعلــى املــوارد الطبيعيــة مثــل امليــاه اجلوفيــة وحم�ض
الكربيت .كما ي�ســتفيد امل�سروع من ت�ســهيالت البنية التحتية للقطار الذي يربط املنطقة
ال�سمالية براأ�ض اخلري باملنطقة ال�سرقية للو�سول اىل مرافق امليناء على اخلليج العربي.
قامــت �ســركة معــادن بالإنتهاء من درا�ســة اجلدوى الأولية للم�ســروع ومت البدء بدرا�ســة
اجلدوى للم�سروع والت�ساميم الهند�سية الأ�سا�سية.
اإن هــدف املجموعــة مــن م�ســروع الألومنيــوم هــو تطويــر منجــم البوك�ســايت وم�سفــاة
الألومنيــوم وم�ســروع ال�سهــر م�سنع الدرفلــة واملنتجــات املتعلقة بها يف اململكــة العربية
ال�ســعودية .ويف �ســهر دي�ســمرب  2009وقعت ال�ســركة اتفاقية م�ســروع م�ســرتك مع �سركة
األكــوا مــن اأجل تطويــر م�ســروع الألومنيوم .تبلــغ ح�سة ال�ســركة من م�ســروع الألومنيوم
 ٪74،9بينمــا تعــود ملكيــة احل�ســة املتبقية البالغــة  ٪25،1ل�ســركة األكوا .وتبلــغ التكلفة
الراأ�ســمالية املقــدرة للم�ســروع  40،5مليــار ريــال �ســعودي ودفعــت �ســركة األكوا لل�ســركة
 ٪25،1مــن تكاليــف م�ســروع الألومنيــوم التــي تكبدتها ال�ســركة قبــل دخول �ســركة األكوا
ك�سريك يف هذا امل�سروع.
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يف  14فرباير  2012وافق جمل�ض الإدارة على اخلطة التي و�سعتها �سركة معادن بالتعاون
مع �سريكها يف امل�سروع امل�سرتك �سركة األكوا )اإي�ساح رقم  (26لتو�سيع ت�سكيلة املنتجات
مــن جممــع الألومنيــوم والــذي ل يــزال يف مرحلة الإن�ســاء حالي ًا يف راأ�ــض اخلري لت�ســمل
اإ�سافــة خــط انتــاج جديــد لإنتاج �سفائــح معاجلــة حراري ًا وغــري معاجلة حراري ـ ًا والتي
ت�ستخدم يف �سناعة ال�سيارات و�سفائح املباين والإن�ساءات و�سفائح خمزنة التغليف.

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

 -2هيكل املجموعة
لدى ال�سركة ال�سركات التابعة وامل�سروع حتت ال�سيطرة امل�سرتكة التالية والتي تاأ�س�ست جميعها يف اململكة العربية ال�سعودية:
ن�سبة امللكية الفعلية يف  31دي�سمرب
ال�سركات التابعة

الكيان القانوين لل�سركة

2012م

2011م

�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�ض
�سركة املعادن ال�سناعية
�سركة معادن للبنية التحتية
�سركة معادن للفو�سفات
�سركة معادن لالألومنيوم
�سركة معادن للدرفلة
�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا

�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

٪100
٪100
٪100
٪70
٪74.9
٪74.9
٪74.9

٪100
٪100
٪100
٪70
٪74.9
٪74.9
٪74.9

�سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات )�سامابكو(

�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

٪50

٪50

م�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة:

�سركة معادن للذهب ومعادن االأ�سا�س
تاأ�س�ست ال�سركة يف  9اأغ�سط�ض  ،1989وتتمثل ن�ساطاتها ب�سكل رئي�سي يف:
لقــد مت ت�سميــم مرافق املعاجلة يف راأ�ــض اخلري مع املرونة الالزمة لإنتاج اأحادي فو�ســفات
ا�ستك�ســاف والتعدين عن الذهب واملعادن املرتبطــة واملوجودة �سمن املناطق املوؤجرة الأمونيا متى ما اأ�سبح انتاجه اأكرث جدوى من الناحية القت�سادية يف امل�ستقبل.
وذلك عن طريق احلفر والتعدين والرت�سيح وال�سهر والتنقية؛
اإ�ستخراج وتكرير وت�سدير وبيع مثل هذه املعادن يف �سكلها الأ�سلي اأو املك ّرر؛
�سركة معادن لالألومنيوم
وان�ســاء وت�سغيل و�سيانة جميع املناجم واملباين وال�ســكك احلديدية والطرق ال�سريعة تاأ�س�ست ال�سركة يف  10اأكتوبر  2010وتعود ملكيتها كما يلي:
وخطــوط الأنابيب ومعامــل التكرير وحمطات املعاجلة واأنظمــة الإت�سالت وحمطات
 ٪74،9اىل �سركة التعدين العربية ال�سعودية )«معادن»( و
الطاقة وغريها من املرافق الالزمة اأو املالئمة لأغرا�ض عقد الإيجار.
 ٪25،1اىل �سركة األكوا من خالل �سركتها التابعة� ،سركة األكوا �سملتينج انفريثوني�ض
)�ــض .م .م( ويتــم املحا�ســبة عليهــا كحقــوق غــري م�ســيطرة يف هــذه القوائــم املاليــة
�سركة املعادن ال�سناعية
املوحدة.
تاأ�س�ست ال�سركة يف  31مار�ض  2009وتتمثل ن�ساطاتها ب�سكل رئي�سي يف:
ا�ستغالل املعادن ال�سناعية واملعادن املرتبطة واملوجودة �سمن املنطقة املوؤجرة وذلك وتتمثل ن�ساطاتها ب�سكل رئي�سي يف انتاج:
عن طريق احلفر والتعدين والرت�سيح وال�سهر والتنقية
ال�سبائك
اإ�ستخراج وتكرير وت�سدير وبيع مثل هذه املعادن يف �سكلها الأ�سلي اأو املك ّرر
والأعمدة
وان�ســاء وت�سغيل و�سيانة جميع املناجم واملباين وال�ســكك احلديدية والطرق ال�سريعة
والألواح
وخطــوط الأنابيب ومعامــل التكرير وحمطات املعاجلة واأنظمــة الإت�سالت وحمطات
وامل�سطحات
الطاقة وغريها من املرافق الالزمة او املالئمة لأغرا�ض عقد الإيجار.
اإن ال�سركة حالي ًا يف مرحلة تطوير م�ساريعها.
وتعمــل ال�ســركة حالي ـ ًا علــى الألغــام الكاولــني والبوك�ســايت منخف�ــض الدرجــة يف املنطقــة
الو�سطى من الزبرية والألغام املغنيزايت عايل الدرجة وم�سنع لتجهيزها يف املدينة املنورة �سركة معادن للدرفلة
والتي بداأت جزئي ًا عملياتها خالل عام  2011وامل�سروع املتبقي ل يزال يف مرحلة التطوير .تاأ�س�ست ال�سركة يف  10اأكتوبر  2010وتعود ملكيتها كما يلي:
 ٪74،9اىل �ســركة التعدين العربية ال�ســعودية )«معادن»( و  ٪25،1اىل �ســركة األكوا
�سركة معادن للبنية التحتية
مــن خــالل �ســركتها التابعــة اململوكة لها بالكامل� ،ســركة األكــوا للدرفلة انفريثوني�ــض
تاأ�س�ست ال�سركة يف  17اأغ�سط�ض  2008وتتمثل ن�ساطاتها ب�سكل رئي�سي يف:
ال�ســعودية )�ــض .م .م( ويتم املحا�ســبة عليها كحقوق غري م�ســيطرة يف هذه القوائم
اإدارة م�سروع البنية التحتية لتطوير واإن�ساء وت�سغيل البنية التحتية
املالية املوحدة.
وتقــدمي اخلدمات ملنطقة راأ�ــض اخلــري ومواقع التعدين والت�سنيــع الأخرى يف اململكة
العربية ال�سعودية.
وتتمثل ن�ساطاتها ب�سكل رئي�سي يف اإنتاج األواح الألومنيوم اخلا�سة بت�سنيع:
رقائق الألومنيوم للعلب
�سركة معادن للفو�سفات
واأغطية العلب
تاأ�س�ست ال�سركة يف  1يناير  2008وتعود ملكيتها كما يلي:
 ٪70اىل �سركة التعدين العربية ال�سعودية )«معادن»( و
اإن ال�سركة حالي ًا يف مرحلة تطوير م�ساريعها.
 ٪30اىل ال�ســركة ال�ســعودية لل�سناعــات الأ�سا�ســية )�ســابك( ويتــم املحا�ســبة عنها
كحقوق غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة.
وتتمثل ن�ساطاتها ب�سكل رئي�سي يف:
ويهــدف امل�ســروع اإىل ا�ســتغالل احتياطيــات الفو�ســفات املوجــودة يف موقــع حــزم
اجلالميد
ا�ســتخدام الغــاز الطبيعــي املحلي وم�سادر الكربيــت لإنتاج ثنائي فو�ســفات الأمونيا.
وقد مت ت�سميم مرافق املعاجلة يف راأ�ض اخلري.
انتــاج الأمونيــا كمواد خام خمزنة لتغذية اإنتاج الأ�ســمدة ويتــم ت�سدير اأي فائ�ض من
الأمونيا اأو بيعها حمليا.
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شركة التعدين العربية السعودية «معادن»
«�سركة م�ساهمة �سعودية»

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2012
(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)

�سركة معادن للبوك�سايت واالألومينا
تاأ�س�ست ال�سركة يف  22يناير  2011وتعود ملكيتها كما يلي:
 ٪74،9اىل �ســركة التعديــن العربيــة ال�ســعودية )«معــادن»( و  ٪25،1اىل �ســركة اأوا
ال�ســعودية املحدودة )«اأوا»( �ســريك اأجنبي وهي مملوكة بن�سبة  ٪60اإىل �سركة األكوا
و� ٪40ســركة األومنا املحدودة ،طرف لي�ــض ذي عالقة ،ويتم قيدها حما�ســبي ًا كحقوق
غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة.
وتتمثل ن�ساطاتها ب�سكل رئي�سي يف:
تعدين وتكرير البوك�سايت
اإنتاج الألومينا
ال�سركة حالي ًا يف مرحلة تطوير م�ساريعها.
�سركة �سامابكو
تاأ�س�ست ال�سركة يف  14اأغ�سط�ض  2011وتعود ملكيتها كما يلي:
 ٪50اىل �سركة التعدين العربية ال�سعودية )«معادن»( و
 ٪50اىل �سركة ال�سحراء للبرتوكيماويات.
اإن �ســركة �ســامابكو هي م�ســروع حتت �سيطرة م�ســرتكة ويتم قيدها حما�ســبي ًا كاإ�ستثمار يف
م�ســروع حتت �ســيطرة م�ســرتكة وتتم معاجلته حما�ســبي ًا وفق ُا لطريقة حقوق امللكية يف هذه
القوائم املالية املوحدة.
وتتمثل ن�ساطاتها يف اإنتاج:
ال�سودا الكاوية املركزة
والكلورين
ثاين كلوريد الإيثلني

مت حتويلهــا اإىل بنــد « اأ�ســول الإ�ستك�ســاف والتقييــم» .مل يكــن للتغيــري اأي تاأثري على
�ســايف املوجــودات اأو �ســايف الربــح التــي مت الإف�ســاح عنهــا �ســابق ًا ،بلغ تاأثــري اإعادة
الت�سنيــف ب�ســبب التغيــري يف ال�سيا�ســة املحا�ســبية اىل �ســايف قيمــة دفرتيــة تبلــغ
 415،261،216ريــال �ســعودي لل�ســنة املنتهيــة يف  31دي�ســمرب  31) 2012دي�ســمرب
 143،330،308 :2011ريال �سعودي( )اإي�ساح رقم  11-4و .(16
ب( خــالل الفــرتة املنتهيــة يف � 30ســبتمرب  ،2012قــررت املجموعــة اأن تــدرج اإيــرادات
الزنــك ملنجــم الأمار �سمــن املنتجــات امل�ساحبة ،حيــث مت النظر اىل �ســركة معادن
للذهــب باعتبارهــا وحــدة منتجــة للذهــب بدل مــن تقييم عمليــات كل مــن مناجمها
ب�ســورة فرديــة ،مما اأدى اإىل انخفا�ض يف الإيرادات وتكلفــة املبيعات تبع ًا لذلك ،مع
عدم وجود تغيري يف الربح الإجمايل يف قائمة الدخل املوحدة .بلغ اأثر التغيري املذكور
اأعــاله النــاجت عــن التغــري يف ال�سيا�ســة املحا�ســبية  8،114،135ريال �ســعودي لل�ســنة
املنتهيــة يف  31دي�ســمرب  31) 2012دي�ســمرب  35،102،861 :2011ريــال �ســعودي(
)اإي�ساح رقم .(22-4
 1-4اأ�س�س توحيد القوائم املالية
ال�سركات التابعة
ال�سركات التابعة هي تلك التي لدى املجموعة القدرة على توجيه �سيا�ساتها املالية والت�سغيلية
للح�سول على املنافع القت�سادية ،والتي تن�س ـاأ عادة عند الحتفاظ باأكرث من ن�سف حقوق
الت�سويــت .تتــم مراعــاة وجود تاأثــري حقوق الت�سويــت املتوقعــة القابلة للتنفيــذ اأو التحويل
لتقييم ما اإذا كان للمجموعة �ســيطرة على من�س ـاأة ما .يتم توحيد ح�سابات ال�سركات التابعة
مــن تاريــخ حتويــل ال�ســيطرة اإىل املجموعــة ويتــم التوقــف عــن التوحيــد مــن تاريــخ توقــف
ال�سيطرة.

تُ�ستخدم طريقة ال�سراء يف املحا�سبة لقيد �سراء ال�سركات التابعة .تقا�ض تكلفة ال�سراء على
اإن الهــدف الرئي�ســي لل�ســركة هــو توريــد منتجاتها مــن ال�ســودا الكاوية املركــزة اإىل معمل اأ�سا�ــض القيمة العادلة للموجودات امل�ســرتاة اأو اللتزامات التي مت تكبدها اأو حتملها كما يف
تكرير الألومنيا ل�ســركة معادن للبوك�ســايت والألومنيا وبيع الكمية املتبقية يف �سوق ال�سناعة تاريــخ ال�ســراء بال�سافــة اإىل التكاليــف املبا�ســرة العائــدة لعملية ال�ســراء .اإن زيــادة تكلفة
باجلملة وبالتجزئة .اإن �سركة �سامابكو حالي ًا يف مرحلة التطوير.
ال�ســراء عن القيمة العادلة حل�سة املجموعة يف �سايف املوجودات امل�ســرتاة القابلة للتحديد
تقيد ك�سهرة يف قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة �سمن الأ�سول غري امللمو�سة .يتم �سنوي ًا
اإن نهاية ال�سنة املالية لكل ال�سركات التابعة وامل�سروع حتت ال�سيطرة امل�سرتكة تطابق ال�سنة تقييــم ال�ســهرة فيما يتعلــق بالهبوط يف القيمة ،وتقيــد ب�سايف التكلفة بعد ح�ســم اأي اإطفاء
املالية لل�سركة الأم.
مرتاكم اأو خ�سائر هبوط ،اإن وجدت.
 -3اأ�س�س اإعداد القوائم املالية
يتــم ا�ســتبعاد املعامالت بني �ســركات املجموعة والأرباح غري املحققــة الناجتة عنها وكذلك
اأعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة على اأ�سا�ــض التكلفة التاريخية وفق ًا ملبداأ ال�ســتحقاق ،الأر�ســدة املتعلقــة بها .ويتم كذلك ا�ســتبعاد اخل�ســائر غــري املحققة .يتم تغيري ال�سيا�ســات
وطبق ًا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
املحا�سبية لل�سركات التابعة عند ال�سرورة لتتما�سى مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.
تظهــر البنــود يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة بالريال ال�ســعودي وهــو العملة الوظيفية امل�سروع حتت ال�سيطرة امل�سرتكة:
وعملة التقارير للمجموعة.
ين�س ـاأ امل�ســروع امل�ســرتك عندما تكون ال�ســركة طرف يف عقد اأو اإتفاق مع واحد اأو اأكرث من
الأطــراف للقيــام باأن�ســطة عــادة ما تتم ،ولكن لي�ــض بال�ســرورة ،من خالل من�س ـاأت تخ�سع
 -4ملخ�س الأهم ال�سيا�سات املحا�سبية
ملفهوم ال�سيطرة امل�سرتكة.
اأهم ال�سيا�ســات املحا�ســبية املطبقة يف اإعداد هذه القوائم املاليــة املوحدة مت اإدراجها اأدناه
ومت تطبيق هذه ال�سيا�ســات ب�ســكل منتظم على جميع ال�سنوات املعرو�سة با�ستثناء التغري يف تقوم املجموعة باملحا�ســبة عن ح�ستها يف من�ساأت حتت �سيطرة م�سرتكة باإ�ستخدام طريقة
ال�سيا�سات املحا�سبية املذكورة يف الإي�ساحات رقم  8-4و  9-4و  11-4و  19-4و .22-4
حقوق امللكية .يتم احت�ســاب ح�سة املجموعة يف امل�ســاريع امل�ســرتكة بنا ًء على القوائم املالية
املعــدة لهــذه امل�ســاريع والتي يتم تعديلها عنــد ال�سرورة لتتطابق مع ال�سيا�ســات املحا�ســبية
تغيري يف ال�سيا�سات املحا�سبية
للمجموعــة وذلــك يف تاريخ ل ي�ســبق تاريخ قائمة املركز املــايل املوحدة مبدة تزيد عن ثالثة
اأ( قامــت املجموعــة بتطبيــق �سيا�ســة حما�ســبية جديــدة تتعلق بـ ـ « اأ�سول الإ�ستك�ســاف اأ�سهر والتي يتم تعديلها عند احلاجة لتتما�سى مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.
والتقييــم» )اي�ســاح رقــم  (11-4وذلــك بالتوافــق مــع اأن�ســطة التو�ســعة الت�ســغيلية يتــم ا�ســتبعاد املكا�ســب داخــل املجموعــة الناجتة من املعامالت بن�ســبة ح�ســة املجموعة يف
للمجموعة واأهداف حت�ســني الإف�ساح .وتلك القيم مت يف ال�ســابق اظهارها حتت بند امل�ســروع امل�ســتثمر به .ويتم كذلك اإ�ســتبعاد اخل�ســائر داخل املجموعة اإل اإذا كانت املعاملة
«م�ساريف ما قبل الت�ســغيل وم�ساريف موؤجلة» يف قائمة املركز املايل املوحدة ،والآن تتعلق باإنخفا�ض يف قيمة الأ�سل املحول.
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نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

 2-4حتويل العمالت االأجنبية
يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإىل الريال ال�ســعودي على اأ�سا�ــض اأ�ســعار
ال�سرف ال�ســائدة يف تاريخ اإجراء تلك املعامالت .كما يجري حتويل املوجودات واملطلوبات
النقديــة بالعمــالت الأجنبيــة كمــا يف تاريــخ قائمة املركــز املايل املوحــدة باأ�ســعار ال�سرف
ال�ســائدة يف ذلك التاريخ .يتم قيد الأرباح واخل�ســائر الناجتة عن ت�ســوية وحتويل املعامالت
بالعمالت الأجنبية �سمن قائمة الدخل املوحدة.

القوائم المالية

قطع غيار ومواد قابلة لال�ستهالك
يتم تقييم قطع الغيار واملواد القابلة لال�ستهالك با�ستخدام متو�سط التكلفة املرجح ناق�س ًا
خم�س�ض املواد املتقادمة وبطيئة احلركة.
متثل �سايف القيمة القابلة للتحقق �سعر البيع املقدر يف �سياق الأعمال العادية ناق�س ًا تكاليف
ا�ستكمال العملية وم�ساريف البيع.

 7-4املوجودات واملطلوبات املالية
 3-4نقد وما يعادله
تت�سمن املوجودات واملطلوبات املالية �سمن قائمة املركز املايل املوحدة ب�سكل رئي�سي النقد
ي�ســتمل النقــد ومــا يعادله على نقــد يف ال�سندوق ولــدى البنوك وودائع لأجل والتي ت�ســتحق ومــا يعادلــه وال�ســتثمارات ق�ســرية الأجــل والذمم املدينــة التجاريــة والأخــرى ومطلوبات
خالل ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ اقتنائها.
امل�ساريع والأخرى وامل�ساريف امل�ستحقة والقرو�ض.

 4-4ا�ستثمارات ق�سرية االأجل
يتم اإجراء املقا�سة بني املوجودات واملطلوبات املالية واإثبات ال�سايف بالقوائم املالية املوحدة
ت�ســمل الأ�ســتثمارات ق�سرية الأجل الودائع لدى البنوك واإ�ســتثمارات اأخرى ق�سرية الأجل عندمــا يكــون لــدى املجموعة حق ًا قانوني ًا يف اإجراء املقا�سة والن ّية اإما الت�ســوية على اأ�سا�ــض
عالية ال�سيولة والتي ت�ستحق بعد اأكرث من ثالثة اأ�سهر ولكن اأقل من �سنة من تاريخ اقتنائها .ال�سايف اأو اإثبات املوجودات واملطلوبات يف نف�ض الوقت.
 5-4مدينون جتاريون
 8-4ممتلكات وم�سنع ومعدات
يتــم قيد املدينون التجاريــون بقيمة املبلغ الأ�سلي لفاتورة املبيعات خم�سوم ًا منه خم�س�ض تظهــر املمتلكات وامل�سنــع واملعدات بالتكلفة التاريخية بعد خ�سم ال�ســتهالكات املرتاكمة.
الديون امل�ســكوك يف حت�سيلها ،اإن وجد .يتم عمل خم�س�ض للديون امل�ســكوك يف حت�سيلها يتم احت�ســاب ال�ســتهالك على اأ�سا�ض طريقة الق�سط الثابت وفق ًا للعمر الإنتاجي املقدر لها
عندمــا يكــون هنــاك دليــل مو�سوعــي على عدم متكــن املجموعة مــن حت�سيل جميــع املبالغ اأو العمر املتوقع للمنجم ،اأيهما اأقل.
امل�ســتحقة مبوجــب ال�ســروط الأ�سليــة للــذمم املدينة .يتم قيــد هذه املخ�س�ســات يف قائمة
الدخــل املوحــدة وتظهر حتــت بند «م�ساريف عموميــة واإدارية» عندما تكــون الذمم املدينة اإن العمر النتاجي املقدر بال�سنني للمجموعات الرئي�سية للموجودات هو كما يلي:
غري قابلة للتح�سيل ،يتم ا�ســتبعادها مقابل خم�س�ض الديون امل�ســكوك يف حت�سيلها .تقيد
عدد ال�سنوات
اأيــة مبالــغ ت�ســرتد يف وقــت لحق لذمم قــد مت �ســطبها بقيد دائــن على ح�ســاب «م�ساريف
33 - 9
مباين
عمومية واإدارية» يف قائمة الدخل املوحدة.
20 - 5
معدات ثقيلة
 6-4املخزون
20 - 4
م�سانع ومرافق تر�سيح اخلام
20 - 4
معدات اأخرى
منتجات تامة ال�سنع
10 - 4
يتم قيا�ــض املنتجات تامة ال�سنع على اأ�سا�ــض تكلفة الإنتاج اأو القيمة القابلة للتحقق ،اأيهما معدات مكتبية
10 - 4
اأقــل .يتــم حتديــد �سايف تكلفــة النتاج بق�ســمة اإجمــايل تكلفة الإنتــاج على وحــدات الإنتاج اأثاث وتركيبات
القابلة للبيع.
10
اأجهزة ات�سال و معدات وور�ض
8-2
اأ�سول املناجم
تت�سمن تكلفة الإنتاج مما يلي:
5
خمتربات ومعدات اأمنية
ومعاجلة
ـتخراج
ـ
س
با�
ـرة
ـ
س
مبا�
تتعلق
والتي
التعاقد
ـف
ـ
ي
وم�سار
تكلفــة العمالــة واملواد
5
اأجهزة كمبيوتر و ملحقاتها
اخلام.
4
ا�ســتهالك ممتلــكات التعدين واإيجاراتها والآلت واملعدات امل�ســتخدمة يف ا�ســتخراج �سيارات
4
اأعمال مدنية
ومعاجلة اخلام.
م�سروفات الإنتاج غري املبا�سرة.
خالل الربع املنتهي يف  31دي�سمرب  ،2011قررت املجموعة اأن ت�سيف تكلفة اإغالق و ردم
مت تخفي�ض تكاليف الإنتاج مبقابل الإيرادات من مبيعات املنتجات امل�ساحبة.
املناجــم واإعــادة الت�ســوية �سمــن املمتلــكات وامل�سنــع واملعــدات من خــالل ت�سنيف هذه
يتــم تقييــم املنتجات امل�ساحبة على اأ�سا�ــض �ســايف القيمة القابلة للتحقق ،مع الإ�ســارة اىل التكاليــف يف جمموعــة جديــدة من املوجودات يطلــق عليه «اأ�سول املناجــم» ونقل التكلفة
التاريخيــة و ال�ســتهالك املرتاكم والتي مت اإدارجها �ســابق ٌا �سمن بنــد م�ساريف ما قبل
�سعر املنتجات ال�سائد يف تاريخ اإعداد القوائم املالية.
الت�ســغيل والنفقــات املوؤجلــة .اأنظر اأي�سا �سيا�ســة «اإغــالق و ردم املناجم اإعادة الت�ســوية
)اإي�ساح رقم .(19-4
اأعمال حتت التنفيذ
ل يعتــرب اأثــر التغيــري املذكــور اأعــاله يف ال�سيا�ســة املحا�ســبية يف القوائم املاليــة املوحدة
يتم تقييم خمزون اخلام حتت التنفيذ با�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح.
املرفقة جوهريا ويعود اىل �سنة �سابقة.
اخلام املرتاكم
اخلام املرتاكم هو اخلام الذي مت ا�ستخراجه ويكون جاهز ًا ملراحل اأخرى من املعاجلة .ويف
حالة عدم التاأكد من عدم قابلية هذا اخلام للمعاجلة امل�ستقبلية يتم حتميله على امل�ساريف
عنــد تكبدهــا .يف حالــة اأن اخلــام قابــل ملراحل اأخرى مــن املعاجلة وميكــن التوقع من ذلك
ب�ســكل موؤكد ب�ســبب جتاوزه درجة الرتكيز وب�ســبب املنافع القت�سادية املوؤكــدة ،يتم تقييمه
ب�ســايف تكلفــة الإنتاج اأو �ســايف القيمة القابلة للتحقق ،اأيهما اأقــل .يتم تقييم كميات اخلام
املرتاكم والأعمال حتت التنفيذ ب�سكل اأ�سا�سي عن طريق درا�سة وحتليل املعادن.
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شركة التعدين العربية السعودية «معادن»
«�سركة م�ساهمة �سعودية»

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2012
(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)

ُحت َّمــل م�ساريــف ال�سيانــة والإ�سالحــات الإعتياديــة والتــي ل تزيد جوهري ًا مــن العمر
الإنتاجي لالأ�سل ،على قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها .بينما تتم ر�ســملة التجديدات
والتح�سينات الهامة ،اإن وجدت.
حت ـدّد مكا�ســب وخ�ســائر ا�ســتبعاد املوجودات مبقارنــة املتح�سالت مع القيمــة الدفرتية
والتي تدرج يف قائمة الدخل املوحدة.
يتم ر�سملة تكاليف القرتا�ض املتعلقة باملوجودات املوؤهلة كجزء من تكلفة تلك املوجودات
املوؤهلة.
 9-4تكاليف ما قبل الت�سغيل والنفقات املوؤجلة
التعدين
تكاليــف مــا قبل الت�ســغيل وامل�ساريــف املوؤجلة بخــالف م�ساريف ال�ستك�ســاف والتقييم
والتــي مت اإدراجهــا يف )اإي�ســاح رقــم  (11-4تكبــدت يف مرحلــة مــا قبــل تطوير م�ســروع
املنجــم ومــن املتوقــع اأن يتح�سل منها على منافع م�ســتقبلية للمجموعــة ،تلك امل�ساريف
الراأ�ســمالية يتم اإطفاوؤها خالل �ســبع �ســنوات او احلياة الإنتاجية للمنجم اأيهما اأقل تبداأ
من تاريخ اكتمال امل�سروع ،بينما امل�ساريف التي لن حتقق منافع اقت�سادية خالل الفرتة
احلالية يتم حتميلها كم�ساريف مبا�سرة يف قائمة الدخل املوحدة.
امل�سانع
تكاليف ما قبل الت�سغيل وامل�ساريف املوؤجلة املتعلقة مب�سنع جديد اأو تو�سيع يتم اإطفاوؤها
علــى مدى �ســبع �ســنوات او احليــاة الإنتاجيــة للم�سنع اأيهمــا اأقل تبداأ مــن تاريخ حتديد
الأ�سول لتكون جاهزة لال�ستخدام املق�سود منها.
 10-4اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ
تق ّيــد املوجــودات التــي مــا زالــت يف مرحلة الإن�ســاء على ح�ســاب اأعمال راأ�ســمالية حتت
التنفيــذ وحت ـ ّول تكلفــة الإن�ســاء عنــد ا�ســتكمال بنــاء الأ�ســل اإىل املجموعــة املالئمة من
املمتلــكات وامل�سنــع واملعدات .تت�سمن تكلفــة املمتلكات وامل�سنع واملعدات تكلفة ال�ســراء
واأية تكاليف مبا�سرة �سرورية لإعداد الأ�سل ليكون يف حالة الت�سغيل وجاهز ًا لال�ستخدام
املق�سود منه .تتم ر�ســملة تكاليف الإعداد عندما تكون متعلقة باأ�سل قابل لال�ســتخدام
ولكنه غري جاهز للعمل مب�ســتوى معني بدء ًا من فرتة اختبار الت�ســغيل .ل يتم ا�ســتهالك
الأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ.
 11-4اأ�سول االإ�ستك�ساف والتقييم
اإن م�ساريف ال�ستك�ســاف هي امل�ساريف املتكبدة يف البحث الأويل عن الودائع املعدنية
بغر�ــض حتقــق منافــع اإقت�ساديــة اأو يف عمليــة احل�ســول علــى مزيد مــن املعلومات حول
الودائــع املعدنيــة املوجــودة .ت�ســمل م�ساريف ال�ستك�ســاف يف الأ�سا�ــض علــى امل�ساريف
املتعلقة بالتايل:
�سراء الرخ�ض اخلا�سة بالإ�ستك�ساف اأو املناطق التي قد حتتوي على املعادن؛
الدرا�سات الطبوغرافية واجليولوجية واجليوكيميائية واجليوفيزيائية؛
م�ساريف احلفر والإ�ستك�ساف؛
حفر اخلنادق؛
العينات الإ�ستك�سافية؛ و
الأعمال الأخرى املتعلقة بالبحث عن اخلام.
اإن م�ساريف التقييم هي تلك التكاليف املتكبدة لإعطاء موؤ�سر اقت�سادي لتطوير الودائع
املعدنيــة والتــي مت حتديدها من خالل اأن�ســطة ال�ستك�ســاف اأو الإ�ســتحواذ .وت�ســمل تلك
امل�ساريف على تكاليف:
تاأ�سي�ــض احلجــم والدرجة اخلا�سة بالوديعة التعدينية مــن خالل احلفر للح�سول
علــى العينــات الزمة ،وعمليات حفر اخلنادق واأخــذ العينات على هيئة خام والتي
يتم ت�سنيفها على اأنها اإما موارد املعدنية اأو احتياطي موؤكد وحمتمل؛
حتديد الأ�ساليب املثلى ل�ستخراج املعادن وعمليات معاجلتها؛
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الدرا�سات اخلا�سة بالإ�ستق�ساء ،والنقل ومتطلبات البنية التحتية؛
تراخي�ض الأن�سطة املختلفة؛ و
التقييــم القت�ســادي لتحديــد ما اإذا كان تطويــر املواد املعدنيــة القت�سادية وذات
جدوى ومربرة وي�سمل ذلك النطاق م�ساريف درا�سة اجلدوى الأولية والنهائية.
اإن جميع تكاليف ال�ستك�ساف والتقييم يتم اإعتبارها كم�ساريف حتى يتم التاأكد اأنه من
املرجح اأن تتحقق منافع اقت�سادية م�ستقبلية من عدمها ،اأي )حمتملة( .تعتمد املعلومات
امل�ســتخدمة ملعرفة هذا الإ�ســتنتاج على م�ستوى ال�ستك�ساف بالإ�سافة اىل درجة الثقة يف
اخلام املوجود .يتم ر�سملة م�سروفات ال�ستك�ساف والتقييم اذا حددت الإدارة اأنه �سيتم
احل�سول على منافع اقت�سادية م�ستقبلية حمتملة نتيجة لتلك امل�سروفات.
اإن م�سروفات ال�ستك�ســاف والتقييم املتعلقة بتو�ســعة م�ســاحة الودائــع املعدنية والتي مت
تعدينهــا وتطويرهــا بالفعل ،ت�ســتمل تلك امل�ساريف تعريف وحتديــد املعادن املوجودة يف
تلــك الودائع املعدنية ،يتم ر�ســملتها على انها تكلفة تطويــر للمناجم وبالطبع بعد اإكتمال
التاأكد من الدرا�سات القت�سادية والتقييم املماثلة لدرا�سة اجلدوى.
جميع م�سروفات ال�ستك�ســاف والتقييم املتحققة بعد درا�ســات اجلدوى القت�سادية يتم
ر�ســملتها حتت م�ســمى اأ�سول ال�ستك�ســاف والتقييم وفقط حني يتم اإعالن وظهور نتائج
الدرا�ســات الفنيــة والقت�ساديــة والتــي تعترب ذات قيمــة اقت�سادية يف ا�ســتخراج املوارد
املعدنيــة ،وحــني يتم اإظهار واإعالن تلك النتائج الفنيــة والقت�سادية ويف حالة ان املنافع
القت�ساديــة مل تثبــت جدواهــا تلــك الأ�ســول يتــم اختبارهــا وتقييمهــا ليتم اإ�ســتبعادها
و�ســطبها واأي اختبــار لل�ســطب اأو الإ�ســتبعاد يتــم اإعتمــاده وفق ـ ًا لنتائــج التقييــم الفنــي
والإقت�ســادي ،لــو مت التحقــق مــن النتائــج القت�ساديــة وقــررت الإدارة البــداأ يف تطوير
املنجــم يتــم اإعــادة ت�سنيف الأ�ســول اخلا�ســة بالإ�ستك�ســاف والتقييــم اىل اأعمال حتت
التنفيــذ ،النقديــة املتدفقــة واخلا�ســة بر�ســملة م�سروفــات الإ�ستك�ســاف والتقييــم يتــم
ت�سنيفهــا كاأن�ســطة اإ�ســتثمارية يف قائمة التدفقات النقدية حني يتــم التو�سل اىل الإنتاج
التجــاري .وحينئذ يتم اإعادة ت�سنيف الأعمال الرا�ســمالية حتــت التنفيذ اىل ممتلكات،
م�سانع ومعدات.
يتم تقييم اأ�سول الإ�ستك�ســاف والتقييم للتاأكد من عدم وجود انخفا�ض يف القيمة عندما
ت�ســري احلقائــق والظــروف اأن القيمــة الدفرتية لأ�سل الإ�ستك�ســاف والتقييــم قد تتجاوز
القيمــة القابلــة لالإ�ســرتداد .وعندما ت�ســري احلقائــق والظــروف اىل اأن القيمة الدفرتية
تتجاوز القيمة القابلة لالإ�سرتداد ،فاإن ال�سركة تقوم بالتقييم والعر�ض والإف�ساح عن اأي
خ�سارة ناجتة عن اإنخفا�ض يف القيمة.
ولغر�ــض اأ�ســول الإ�ستك�ســاف والتقييــم فقــط ،يتــم اإعتبــار واحــد اأو اأكــرث مــن احلقائق
والظــروف التاليــة لتحديد اإذا مــا كان هناك هبوط يف قيمة اأ�سل الإ�ستك�ســاف والتقييم
وهذه ت�ستمل ما يلي:
الفرتة التي يحق لل�ســركة الإ�ستك�ســاف اأثنائها يف منطقة حمددة قد انتهت خالل
الفرتة اأو اأنها �ستنتهي يف امل�ستقبل القريب ولي�ض من املتوقع جتديدها.
امل�سروفــات املو�سوعية على املزيد من الإ�ستك�ســاف والتقييــم للموارد املعدنية يف
املنطقة املحددة مل يتم و�سع ميزانيتها ومل يتم التخطيط لها.
عمليــات الإ�ستك�ســاف والتقييــم للمــوارد املعدنية يف املنطقة املحــددة مل توؤدي اىل
اإكت�ســاف اأي كميات ذات منافع اإقت�سادية من املوارد املعدنية واأن ال�ســركة قررت
اإيقاف تلك العمليات يف تلك املنطقة.
معلومات كافية وموؤكدة متواجدة وعلى الرغم من توا�سل عمليات التطوير يف تلك
املنطقة فاإن م�سروفات عمليات الإ�ستك�ساف وتقييم الأ�سول غري م�سجعة ولن يتم
اإ�سرتدادها بالكامل يف حالة التطوير اأو البيع.
عند حتديد وجود هبوط يف قيمة اأ�سل من اأ�سول الإ�ستك�ســاف والتقييم فاإنه يتم تطبيق
�سيا�سة الهبوط يف قيمة الأ�سل املو�سحة يف الإي�ساح رقم ).(14-4

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

 12-4االأ�سول غري امللمو�سة
املوجــودات غري امللمو�ســة ت�ســمل تطوير الربامــج داخليا لال�ســتخدام الداخلي والربامج
امل�ســرتاه .وتقدر هذه الأ�سول ب�ســعر التكلفة .املوجودات غري امللمو�ســة يتم اإطفاوؤها على
اأ�سا�ــض الق�ســط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع ويتم مراجعتها بعقد الإيجار يف
نهاية كل �ســنة مالية .امل�ساريف التي مت اإ�ســتهالكها على الأ�سول غري امللمو�ســة ت�سنف
�سمن قائمة الدخل مبا يتفق مع وظائف املوجودات غري امللمو�سة.
تتكون الأ�سول غري امللمو�ســة للبنية التحتية من اأ�سول البنية التحتية وخدمات الدعم يف
راأ�ــض اخلــري واملحولــة للهيئة امللكية للجبيل وينبع كمــا ورد يف اتفاقية التنفيذ املوقعة بني
�ســركة معادن والهيئة امللكية للجبيل وينبع .تتكون تكلفة الأ�سول غري امللمو�ســة من تكلفة
ال�ســراء واأي تكاليــف مبا�ســرة متعلقــة بتهياأة هذه الأ�ســول اىل حالة العمل لالإ�ســتخدام
املق�سود.
تقيــم الأ�ســول غــري امللمو�ســة ح�ســب التكلفــة التاريخيــة ناق�ــض الإطفاء املرتاكــم .يتم
تخ�سي�ض الإطفاء على مدى الفرتة املتبقية من مدة اتفاقية خدمات ا�ستخدام الأر�ض.
 13-4ن�سبة تنقية ال�سوائب
تقوم املجموعة اأي�س ًا بتاأجيل تكاليف �ســوائب التعدين بتقدير ن�ســبة معدل اخلام الرديء
اإىل اإجمــايل كميــات اخلام املوجــودة يف املناجم بطريقة احلفر املفتوح .ويتم ا�ســتخدام
هــذه الن�ســبة كمعــدل حل�ســاب التكلفــة ال�ســنوية ل�ســوائب التعديــن التي �ســيتم حتميلها
كم�سروف على النحو التايل:
متو�ســط ن�ســبة ال�ســوائب اإىل اخلام امل�ســتخرج  Xكمية اخلام امل�ستخرج  Xمتو�سط
تكلفة اجمايل طن اخلام امل�ستخرج
يف الفرتات التي يكون فيها التكلفة الفعلية لل�سوائب اأعلى من التكاليف املح ّملة بنا ًء على
املعادلــة اأعــاله ،فاإنــه يتــم تاأجيل اإطفاء تكلفــة الفرق للفرتة امل�ســتقبلية التــي يكون فيها
التكاليف الفعلية اأقل من التكاليف الواجب حتميلها.
 14-4االنخفا�س يف قيمة املوجودات
تقوم املجموعة مبراجعة قيمة موجوداتها يف تاريخ اإعداد كل القوائم املالية ولتحديد اأية
خ�ســائر هبــوط يف قيمتهــا عندمــا ت�ســري احلــالت اأو التغــري يف الظــروف اإىل اأن القيمة
الدفرتية قد تكون غري قابلة لال�سرتداد .تق ّيد خ�سارة هبوط القيمة مبقدار زيادة القيمة
الدفرتية للموجودات على القيمة القابلة لال�ســرتداد منها .اإن القيمة القابلة لال�ســرتداد
هي القيمة العادلة للموجودات بعد خ�سم تكاليف بيعها اأو قيمة ال�ستخدام ،اأيهما اأعلى.
يتم مراجعة قيمة املوجودات التي تعر�ست للهبوط يف قيمتها بغر�ض احتمال عك�ــض هذا
الهبــوط يف تاريــخ كل فــرتة ماليــة .وعند ظهور موؤ�ســرات تفيد باأن مــا مت اعتباره هبوط ًا
بالفرتات ال�ســابقة قد عك�ســته الظروف ووجب اإعادة الأ�سل اإىل قيمته ال�سابقة فاإنه يتم
اثبــات عك�ــض خ�ســارة الهبــوط يف القيمــة )با�ســتثناء ال�ســهرة( كاإيــرادات �سمــن قائمة
الدخل املوحدة يف الفرتة التي يتم فيها حتديد عدم وجود النخفا�ض.
 15-4ذمم دائنة وم�ستحقات
يتم اإثبات مبالغ املطلوبات التي �ســيتم دفعها مقابل ب�سائع وخدمات م�ســتلمة� ،ســواء مت
اإ�سدار فواتري مبوجبها اإىل املجموعة اأم ل.
 16-4الزكاة
تخ�ســع ال�ســركة للــزكاة وفق ـ ًا لأنظمة م�سلحــة الزكاة والدخــل )«امل�سلحــة»( .يتم قيد
خم�س�ض الزكاة امل�ســتحقة على ال�ســركة والزكاة اخلا�سة بال�سركات التابعة على قائمة
الدخــل املوحــدة .يتم ت�ســجيل املبالــغ الإ�سافية امل�ســتحقة مبوجب الربــوط النهائية ،اإن
وجدت ،عند حتديدها.
 17-4ر�سوم االمتياز
يتوجــب على ال�ســركة اإعتبار ًا من عــام  2005ف�ساعد ًا ،وفق ًا لنظام ال�ســتثمار التعديني
ال�ســادر ا�ســتنادا اىل املر�ســوم امللكي رقــم /47م بتاريخ � 20ســعبان 1425هـ )املوافق 4
اكتوبر  ،(2004دفع ر�سوم امتياز حلكومة اململكة العربية ال�سعودية بواقع  ٪25من �سايف
الربح ال�سنوي اأو ما يعادل �سريبة الدخل املقدّرة ،اأيهما اأقل.
ويتم خ�سم الزكاة امل�ســتحقة من اإجمايل ر�ســوم المتياز يتم اإظهار �سايف مبلغ ر�ســوم
الإمتياز كجزء من تكاليف املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة )اإي�ساح رقم .(32

القوائم المالية

 18-4املخ�س�سات
يتم اإثبات املخ�س�سات عندما يكون لدى املجموعة:
التزام قانوين حايل اأو متوقع ناجت عن حدث �سابق.
هناك اإحتمال وجود اإ�ستخدام للموارد لت�سوية الإلتزام يف امل�ستقبل و
اإمكانية تقدير املبلغ ب�سكل يعتمد عليه.
 19-4خم�س�س ردم واإغالق املناجم و اإعادة الت�سوية
تتطلب اأعمال التنقيب واأن�ســطة ال�ســتخراج واملعاجلة التعدينية اخلا�سة باملجموعة اإىل
التزامــات لــردم واإغــالق مواقــع املناجــم واإعــادة الت�ســوية .حتتــوي اأعمال اإغــالق وردم
املناجــم واإعادة الت�ســوية على نزع وتفكيك ومعاجلــة والتخل�ض من املواد املتبقية )اإعادة
ت�ســوية املوقع والأر�ض( .تخ�سع هذه الإعمال والتكاليف امل�ساحبة لها ملتطلبات الأنظمة
والقوانني احلالية ذات العالقة.
يتــم قيــد خم�س�ض لتكاليــف كل برنامج اإغــالق وردم املناجم واإعادة الت�ســوية عند بدء
اأعمــال التعديــن وعنــد زيــادة هــذه التغــريات البيئية خــالل العمر الت�ســغيلي يتــم تعديل
املخ�س�ض بالزيادة.
ت�ســتمل التكاليف املقدرة ملخ�س�ض الردم والإغالق واإعادة الت�ســوية على جميع الأعمال
املتوقــع حدوثهــا تدريجي ًا وعند الإغــالق نتيجة اأعمال التعدين خــالل الفرتة املالية .يتم
العرتاف بالتكاليف الناجتة عن الظروف غري املتوقعة كالتلوث الناجت من التخل�ض غري
املخطــط لــه كم�ســروف والتزام عنــد احتمــال حدوثها واإمكانيــة تقديرها ب�ســكل يعتمد
عليه .يعتمد توقيت التكاليف الفعلية للردم والإغالق واإعادة الت�سوية على عدة عوامل:
العمر الفرتا�سي للمنجم،
�سروط رخ�سة الت�سغيل،
البيئة التي يعمل بها املنجم.
يتــم ر�ســملة هذه التكاليف املقــدرة بالكامل كجزء من املمتلــكات والآلت واملعدات �سمن
جمموعــة موجــودات املناجــم واإطفائها وفق ًا لطريقة الق�ســط الثابت ملدة م�ســاوية للعمر
املتوقــع للمنجــم .اإن التعديــالت علــى التكاليف املقــدرة وتوقيت الردم والإغــالق واإعادة
الت�ســوية امل�ســتقبلية والتدفــق النقــدي املطلوب لهــا هو من الأمــور العتياديــة اخلا�سعة
للحكم وللتقديرات اجلوهرية.
تتلخ�ض العوامل ذات التاأثري على هذه التغريات مبا يلي:
تعديل تقدير الحتياطيات واملوارد والعمر الت�سغيلي.
التطوير يف التقنية.
متطلبات الأنظمة والقوانني وا�سرتاتيجيات الإدارة البيئية.
التغريات يف اأ�س�ض التقديرات وتكاليف الإعمال املقدرة مبا فيها تاأثريات الت�سخم.
خالل ال�ســنوات ال�ســابقة ،كانت جميع تكاليف ردم و اإغالق املناجم و اإعادة الت�سوية تتم
ر�ســملتها ) �ســواء �سمــن تكاليــف مــا قبــل الت�ســغيل اأو النفقــات املوؤجلــة( ثــم اإطفائهــا
باإ�ســتخدام طريقة الق�ســط الثابت على العمر املتوقع للمنجم ب�سرط اأن ل يزيد ذلك عن
�ســبع �ســنوات .ونتيجة للتغري يف ال�سيا�سة املحا�ســبية املو�سح يف اإي�ساح  8-4خالل الربع
املنتهــي يف  31دي�ســمرب  ،2011ف ـاأن هــذه التكاليــف املر�ســملة و املتعلقــة بــردم و اإغالق
املناجم واإعادة التاأهيل �سيتم اإطفائها خالل العمر املتبقى للمناجم.
ليعتــرب اأثــر التغيري املذكور يف ال�سيا�ســة املحا�ســبية اأعــاله جوهريا علــى القوائم املالية
املوحدة املرفقة ويتعلق ب�سنة �سابقة.
 20-4خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
يتم قيد خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني مبوجب �سروط اأنظمة العمل والعمال
يف اململكــة العربيــة ال�ســعودية .يتم اإحت�ســاب مبلــغ الإلتزام على اأ�سا�ــض القيمــة احلالية
للمكاف ـاأة املكت�ســبة التــي حتــق للموظف فيما لــو ترك املوظــف عمله كمــا يف تاريخ قائمة
املركز املايل املوحدة .يتم اإحت�ساب املبالغ امل�سددة عند نهاية اخلدمة على اأ�سا�ض رواتب
وبــدلت املوظفــني الأخرية وعــدد فرتات خدماتهــم املرتاكمة ،كما هو مو�ســح يف اأنظمة
اململكة العربية ال�سعودية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2012
(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)

 21-4القرو�س
تقيد القرو�ض ب�ســكل مبدئي باملتح�سالت امل�ســتلمة بعد ح�سم تكاليف عملية الإقرتا�ض،
اإن وجدت .يتم ر�سملة تكاليف القرو�ض التي ترتبط مبا�سرة بال�سراء اأو الن�ساء اأو اإنتاج
املوجــودات املوؤهلــة كجزء مــن قيمة هذه املوجــودات .يتم قيد تكاليــف القرو�ض الأخرى
على قائمة الدخل املوحدة.
 22-4حتقيق االإيرادات
يتم حتقيق الإيرادات عند توفر كافة ال�سروط التالية:
عندما حتول املخاطر الهامة ومنافع ملكية املنتج اإىل امل�سرتي.
ل حتتفظ ال�سركة بعالقة اإدارية م�ستمرة اإىل احلد املرتبط عادة بوجود امللكية ول
بالرقابة الفعالة على املنتجات املباعة.
ميكن قيا�ض مبلغ الإيراد ب�سورة موثوقة.
اأن يكــون مــن املوؤكــد اأن تتدفــق املنافــع القت�ساديــة املتعلقــة بعمليــة البيــع اإىل
املجموعة.
ميكن قيا�ض التكاليف التي تكبدت اأو �سيتم تكبدها يف عملية البيع ب�سورة موثوقة.
يتــم اإظهــار الإيرادات بال�ســايف بعد تنزيل اخل�سومات وم�ساريف النقل وبعد ا�ســتبعاد
عمليات البيع داخل املجموعة.
عــادة مــا تخ�سع املبيعــات اإىل تعديالت بنا ًء علــى فح�ض املنتجات من قبــل العميل ،ويف
هــذه احلــالت ،تقيــد املبيعــات بدء ًا علــى اأ�سا�ــض تقديــري با�ســتخدام اأف�ســل تقديرات
املجموعة ملحتويات املعدن وتعدل لحق ًا.
يتم تخفي�ض تكاليف الإنتاج بالإيرادات الناجتة من مبيعات املنتجات امل�ساحبة.
تتمثل عوائد الإ�ستثمار يف الدخل من الودائع البنكية وتقيد وفق ًا ملبداأ الإ�ستحقاق.
 23-4م�ساريف بيع وت�سويق
ت�ســتمل م�ساريف البيع والت�ســويق على التكاليف املبا�ســرة وغري املبا�ســرة والتي ل تكون
بال�ســرورة مرتبطــة بالتحديــد بتكلفــة املبيعات وفقا ملبادىء املحا�ســبة املتعــارف عليها.
تــوزع هــذه التكاليف بني م�سروفــات عمومية واإداريــة وتكاليف املبيعــات ،اإن لزم الأمر،
بطريقة منتظمة.
 24-4امل�ساريف العمومية واالإدارية
ت�ســتمل امل�ساريــف العموميــة والدارية علــى التكاليف املبا�ســرة وغري املبا�ســرة والتي ل
تكــون بال�ســرورة مرتبطــة بالتحديــد بتكلفة املبيعــات وفقا ملبــادىء املحا�ســبة املتعارف
عليهــا .تــوزع هــذه التكاليــف بني م�ساريــف البيــع والت�ســويق وتكاليف املبيعــات ،اإن لزم
الأمر ،بطريقة منتظمة.
 25-4برنامج خطة االإدخار للموظفني
ا�ستناد ًا اإىل املادة رقم  137من نظام العمل واملادة رقم  76من اللوائح الداخلية لل�سركة
واملعتمــدة بالقــرار رقــم  424بتاريخ  6ربيــع ثاين 1420هـ )املوافــق  19يوليو  (1999من
قبــل وزيــر العمل وال�س ـوؤون الجتماعية ،طرحت ال�ســركة برنامج خطة الدخار لت�ســجيع
املوظفــني ال�ســعوديني يف املجموعة علــى الدخار وا�ســتثمار مدخراتهم لالإ�ســتفادة منها
وتاأمني م�ستقبلهم ول�سمان ا�ستمرارهم يف العمل لدى ال�سركة.
تقت�ســر امل�ســاركة يف برنامــج الدخار علــى املواطنني ال�ســعوديني وباختيارهــم ،على اأن
ي�ســاهم املوظف امل�ســارك يف اخلطة بدفع ن�سبة ترتاوح من  ٪1اإىل  ٪15كحد اأق�سى من
راتبــه الأ�سا�ســي وبحيــث ل يقل ال�ســرتاك عن مبلغ  300ريال �ســعودي ،على اأن ت�ســاهم
املجموعــة بدفــع ن�ســبة ثابتة قدرها  ٪10من ادخار املوظف ال�ســهري للفــرتة الأوىل ويتم
زيادتها بن�ســبة  ٪10للفرتة التي تليها حتى ت�سل ما ن�ســبته  ٪100للفرتة العا�سرة .وتودع
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هــذه املبالغ يف ح�ســاب ادخار املوظف ويتم حتميل م�ســاهمة ال�ســركة علــى قائمة الدخل
املوحدة �ســهري ًا على اأن يتم دفع م�ســاهمة ال�سركة للموظف لحق ًا عند ا�ستقالته اأو اإنهاء
خدماته.
 26-4عقود التاأجري
ي�سنــف عقــد التاأجــري كعقد تاأجــري متويلي عندما تنقل �ســروط التاأجــري جوهري ًا جميع
خماطــر ومنافــع امللكيــة اإىل امل�ســتاأجر .ت�سنــف جميــع الإيجــارات الأخــرى كاإيجــارات
ت�ســغيلية .حت ّمــل م�ساريف عقــود الإيجارات الت�ســغيلية على قائمة الدخــل املوحدة على
اأ�سا�ض الق�سط الثابت وفق ًا ل�سروط التاأجري الت�سغيلي.
 -5تقديرات وافرتا�سات حما�سبية موؤثرة
يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا للمبادئ املحا�ســبية املتعارف عليها ا�ســتخدام
تقديــرات وافرتا�ســات التــي قــد توؤثــر يف املبالــغ الظاهــرة يف القوائــم املاليــة املوحــدة
والإي�ساحــات املرفقــة حولها.يتــم تقييــم التقديــرات والإفرتا�سات ب�ســكل م�ســتمر وهي
مبنية على خربة �سابقة وعوامل اأخرى تت�سمن توقعات بالأحداث امل�ستقبلية والتي تعترب
منا�ســبة للظــروف .تقــوم املجموعــة بتقديــرات وافرتا�سات متعلقــة بامل�ســتقبل .اإن هذه
التقديرات وفق ًا لتعريفها ،نادر ًا ما تت�ساوى مع النتائج الفعلية.
تتمثــل اأهم البنود والتي تتطلب ا�ســتخدام الإدارة للتقديــرات والفرتا�سات املوؤثرة فيما
يلي:
تقديرات الحتياطيات واملوارد،
الأعمار النتاجية القت�سادية للممتلكات وامل�سنع واملعدات،
الهبوط وعك�ض الهبوط يف قيمة املوجودات،
املخ�س�سات،
ردم املناجم واللتزامات البيئية،
الزكاة ،و
اللتزامات املحتملة.
تقديرات االحتياطيات واملوارد
هنــاك درجــة من عدم التاأكــد بخ�سو�ض تقديــر وت�سنيف الحتياطيات اخلــام املعدنية
وامل�ســتويات املقابلة التي يتم التنقيب عنها واملخ�س�سة لالنتاج امل�ســتقبلي .يجب اعتبار
م�ســتويات الحتياطيــات اخلــام املعدنيــة كتقديــرات فقــط اإىل اأن يتــم تقريــر وجتهيــز
الحتياطيــات اأو اخلــام املعدنيــة .كمــا تختلــف كميــة الحتياطيــات اخلــام املعدنيــة مــع
اختالف عدة عوامل اأخرى ،اأ�سعار املعادن واأ�سعار �سرف العمالت.
يتم حتديد تقديرات املجموعة لالحتياطيات املعدنية بنا ًء على اأ�سعار الإدارة لل�سلع على
املدى الطويل وتوقعات ما اإذا كانت درجات القطع والتكاليف غري دقيقة .ميكن اأن تتاأثر
اجلدوى القت�سادية للممتلكات اإذا ما حدث اأي تغري جوهري يف كميات الحتياطيات اأو
الدرجــة اأو ن�ســبة تنقيــة ال�ســوائب .بالإ�سافــة اإىل ذلــك ل يوجــد تاأكيد باأن ا�ســرتدادات
الذهــب اأو ا�ســرتدادات املعــادن الأخــرى يف الختبــارات املعمليــة �سغــرية املــدى �ســيتم
تكرارها يف الختبارات كبرية املدى حتت ظروف املوقع اأو اأثناء النتاج.
مــن املمكــن اأن تتطلــب الظروف مراجعــة التقديرات وذلــك يف حالة التقلبات يف اأ�ســعار
ال�ســلع الأ�سا�ســية ونتائج التنقيب واختبارات ا�ســتخراج املعادن والنتاج وتقييمات خطط
التنقيــب الالحقــة لتاريخ التقدير .من املمكن األ يكون حجم ودرجة الحتياطيات املنقب
عنها واملجهزة ول معدل ال�ستمرار بنف�ض ال�سورة املتوقعة حالي ًا .من املمكن اأن يوؤدي اأي
نق�ســان جوهري يف تقديرات الحتياطيات املعدنيــة اأو اخلام املعدنية اأو قدرة املجموعة
على ا�ســتخراج هذه الحتياطيات املعدنية اإىل تاأثري �ســلبي جوهري على عمليات ال�سركة
واآفاق م�ستقبلها ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

االأعمار االنتاجية االقت�سادية للممتلكات وامل�سنع واملعدات
يتــم اإطفاء موجودات التعدين للمجموعــة وامل�سنفة كممتلكات وم�سنع ومعدات بطريقة
الق�ســط الثابــت على اأعمارهــا النتاجية القت�ساديــة اأو العمر الإنتاجــي للمنجم ،اأيهما
اأقــل .عنــد حتديد العمر النتاجي للمنجم فاإنه يجــب الأخذ يف العتبار باأن الفرتا�سات
ال�سحيحــة التــي متت يف وقت التقدير من املمكن اأن تتغري حينما تتوفر معلومات متعلقة
جديدة.
تتمثل العوامل التي قد توؤثر يف تقدير العمر النتاجي للمنجم فيما يلي:
التغريات يف احتياطيات اخلام املوؤكدة واملحتملة،
درجة الحتياطيات املعدنية والتي تختلف جوهري ًا من وقت لآخر،
الفروقات ما بني اأ�سعار ال�سلع احلقيقية واأ�سعارها املتوقعة التي ت�ستخدم يف تقدير
وت�سنيف احتياطيات اخلام،
عوامل ت�سغيلية غري متوقعة يف مواقع التعدين ،و
اأي تغــريات يف امل�ساريــف الراأ�ســمالية والت�ســغيلية وم�ساريف التعديــن والتجهيز
وتكاليف ال�ســرتداد واأ�ســعار اخل�سم واأ�ســعار �سرف العمــالت الأجنبية قد توؤدي
اإىل نتائج �سلبية على اجلدوى القت�سادية لحتياطيات اخلام.
اإن اأ ّي ًا من هذه التغريات ميكن اأن توؤثر على الإطفاءات املحتملة ملوجودات املنجم وقيمها
الدفرتيــة .تقــوم الإدارة مبراجعــة الأعمــار الإنتاجيــة للممتلــكات واملعــدات والآلت غري
التعدينيــة ب�ســورة دورية .تُبنى هذه املراجعة على احلالــة احلالية للموجودات والفرتات
املقدرة التي من خاللها �ست�ستمر هذه املوجودات يف جلب منافع اقت�سادية للمجموعة.
هبوط وعك�س هبوط قيمة املوجودات
تقوم املجموعة مبراجعة القيم الدفرتية للموجودات امللمو�ســة لتحديد اإذا ما كان هناك
موؤ�ســرات ت�ســري باأن هذه املوجودات قد هبطت قيمتها اأو اأن هناك موؤ�ســرات باأن خ�سائر
الهبوط يف القيمة والتي مت ت�سجيلها يف فرتات �سابقة مل تعد موجودة اأو انخف�ست.
املخ�س�سات
تقــوم املجموعة بتكوين خم�س�ض ملخزون املواد اخلام الراكدة والبطيئة احلركة وكذلك
لقطــع الغيار .بلــغ خم�س�ض البنود الراكدة وبطيئة احلركة  19مليون ريال �ســعودي كما
يف  31دي�ســمرب  31) 2012دي�ســمرب  19 :2011مليــون ريــال �ســعودي( .تاأخــذ هــذه
التقديرات يف العتبار التقلبات يف الأ�سعار اأو التكلفة املتعلقة مبا�سرة بالأحداث الالحقة
لتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة اإىل املدى الذي توؤكد فيه باأن ظروف هذه الأحداث ل
تزال قائمة كما يف نهاية ال�سنة.
اإغالق وردم املناجم وااللتزامات البيئية
تخ�ســع اأن�ســطة املجموعــة للتعديــن وال�ستك�ســاف لأنظمــة ولوائــح بيئيــة متعــددة .تق ّيم
املجموعــة اللتزامــات البيئية بنــا ًء على فهــم الإدارة للمتطلبات القانونيــة والتي تختلف
باختــالف املناطــق التي جتري عملياتها فيها و�ســروط اتفاقيــات الرتخي�ض والتقديرات
الهند�ســية .يتم تكوين خم�س�ض لتكاليف التفكيك وت�ســوية الأر�ض حاملا ين�س ـاأ اللتزام.
كما اأن التكاليف الفعلية املتكبدة يف فرتات م�ســتقبلية من املمكن اأن تختلف جوهري ًا عن
املبالغ املخ�س�سة .بالإ�سافة اإىل ذلك فاإن التغريات امل�ستقبلية لالأنظمة واللوائح البيئية
واأعمــار املناجــم املقدرة واأ�ســعار اخل�سم من املمكن اأن توؤثر علــى القيمة الدفرتية لهذا
املخ�س�ض.
الزكاة
مت خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2012وخالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011
�سداد مبلغ  129مليون ريال �سعودي ومبلغ  186مليون ريال �سعودي تتعلق بال�سنة املنتهية
يف  31دي�ســمرب  2011و  2010علــى التــوايل مل�سلحــة الــزكاة والدخل ،ولكنــه مل يتم بعد
الإنتهــاء مــن الربــوط الزكويــة من قبــل امل�سلحة .وعند وجــود فروقات بــني مبلغ الزكاة
النهائيــة واملبالغ امل�ســجلة مبدئي ًا ،فاإنه يتم ت�ســجيل هذه الفروقــات يف خم�س�ض الزكاة
اخلا�ض يف الفرتة التي يتم حتديدها فيها.

القوائم المالية
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التقارير القطاعية
اأ) قطاع االأعمال
اإن قطاع الأعمال هو جمموعة من املوجودات اأوالعمليات اأو املن�ساآت التي:
 تعمل يف اأن�سطة تدر اإيرادات. تقــوم الإدارة با�ســتمرار بتحليــل نتائج عملياتها من اأجل اتخاذ قــرارات تتعلق بتوزيعامل�سادر وتقييم الأداء.
 تتوفر حولها بيانات مالية ب�سكل منف�سل.تتاألف اأن�سطة املجموعة من قطاعات الأعمال التالية:
قطاع ال�سركة االأم :وي�سمل عمليات ال�سركة الأم وامل�ساريع حتت التطوير.
قط��اع الذه��ب :ويتاألف من ن�ســاط تعدين الذهــب والذي يتم من خالل �ســركة
معادن للذهب واملعادن الأ�سا�ســية وميار�ــض هذا القطاع ن�ســاطه يف كل من مناجم
مهــد الذهــب واحلجــار وبلغــة والآمــار وم�سنــع معاجلــة يف منجــم ال�سخيــربات
واملوجودة يف مناطق جغرافية خمتلفة باململكة العربية ال�سعودية.
قطاع الفو�سفات :وي�سمل على اأن�سطة تعدين الفو�سفات وا�ستخال�ض الفو�سفات
املر َكــز وا�ســتخدام املــوارد الطبيعيــة مــن غــاز طبيعــي وكربيــت لت�سنيــع «ثنائــي
فو�ســفات الأمونيا» و «اأحادي فو�سفات الأمونيا» والأ�سمدة ومنتجات الأمونيا والتي
تتم من خالل �ســركة معادن للفو�ســفات .بداأ هذا القطاع عملياته التجارية خالل
الربــع الأول مــن عام  ،2012يف ما عدا م�سنــع الأمونيا والذي مت الإعالن عن بدء
انتاجه التجاري يف  1اأكتوبر .2011
يقــوم م�ســروع اأم الوعال على ا�ســتغالل الرت�ســيبات الفو�ســفاتية ملوقع اخلــربة .ول يزال
امل�سروع يف مرحلة درا�سة اجلدوى واملرحلة الهند�سية الأ�سا�سية.
قط��اع االألومنيوم :وي�ســتمل على العمليــات املتعلقة بتطوير منجــم الألومنيوم،
اإعادة التقنية ،امل�سهر ،وم�سنع الدرفلة وحمطة الطاقة بغر�ض ت�سنيع الألومنيوم
واملنتجات املتعلقة بها .ويعترب هذا القطاع حالي ًا يف مرحلة التطوير.
اإن م�سروع ال�سودا الكاوية يتكون من عمليات تخت�ض بتطوير ال�سودا الكاوية والكلوراين
وثــاين كلورايــد الإيثلــني والالزمــة لإنتاج مركــزات ال�ســودا الكاوية املركــزة والكلوراين
وثاين كلورايد الإيثلني وتوريد كل تلك املنتجات لالإ�ســتخدام يف معمل تكرير الألومينا يف
�ســركة معــادن للبوك�ســايت والألومينــا ،ويتم بيع اأي فائ�ــض لالأمونيا يف الأ�ســواق الدولية
واملحلية .اإن هذا القطاع حالي ًا يف مرحلة التطوير.
ي�ســتمل م�ســروع �سفائح ال�ســيارات ال�سفائح املعاجلة وال�سفائح الغري معاجلة حراري ًا،
و�سفائح البناء والإن�ساء و�سفائح الورق املعدين .اإن هذا امل�سروع يف مرحلة التطوير.
قطاع املعادن ال�سناعية :وي�سمل خمتلف اأوجه الن�ساط املتعلق بتعدين املعادن
ال�سناعيــة مــن خــالل �ســركة املعــادن ال�سناعية والتي متار�ــض ن�ســاطها يف هذا
القطاع يف منجم الكاولني والبوك�ســايت منخف�ض الدرجة يف املنطقة الو�ســطى من
منطقــة الزبــرية ،ومنجــم املغنزايــت عــايل الدرجــة وم�سنــع املعاجلــة يف املدينة
املنورة الذي بداأ عملياته ب�سكل جزئي خالل عام 2011م.
قط��اع البني��ة التحتية :يتعلــق بتطوير وبنــاء وتقدمي اخلدمات ملنطقة راأ�ــض
اخلري وغريها من مواقع التعدين والت�سنيع يف اململكة العربية ال�سعودية.

االلتزامات املحتملة
يتم ت�ســوية اللتزامات املحتملة ح�ســب طبيعتها عندما حدوث اأو عدم حدوث حدث معني
اأو جمموعــة مــن الأحــداث امل�ســتقبلية .يتطلــب تقدير هــذه اللتزامات ممار�ســة اأحكام
وعمل تقديرات لنتائج الأحداث امل�ستقبلية.
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 -6املعلومات القطاعية (تتمة)

 31دي�سمرب 2012

اإي�ساحات

14
15
16
17
18

31
املبيعات
الربح ) /اخل�سارة( الإجمايل
عوائد ال�ستثمارات ق�سرية الأجل
�سايف الربح ) /اخل�سارة( العائدة مل�ساهمي ال�سركة الأم
ممتلكات وم�سنع ومعدات
تكاليف ما قبل الت�سغيل ونفقات موؤجلة
اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ
اأ�سول الإ�ستك�ساف والتقييم
اأ�سول غري ملمو�سة
ا�ستثمار يف م�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة
جمموع املوجودات

 31دي�سمرب 2011

31
املبيعات
الربح ) /اخل�سارة( الإجمايل
عوائد ال�ستثمارات ق�سرية الأجل
�سايف الربح ) /اخل�سارة( العائدة مل�ساهمي ال�سركة الأم
ممتلكات وم�سنع ومعدات
تكاليف ما قبل الت�سغيل ونفقات موؤجلة
اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ
تكاليف التقييم والإ�ستك�ساف
اأ�سول غري ملمو�سة
ا�ستثمار يف م�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة
جمموع املوجودات

14
15
16
17
18

1.001.542.755
595.718.308
8.894.264
440.540.927
128.430.478
60.705.472
406.709.436
127.306.058
1.866.925.056
865.751.039
526.740.239
3.896.593
391.374.105
136.801.387
69.299.069
19.134.128
61.143.912
1.310.426.260

33.353.175
)(337.303.294
149.433.570
63.936.924
158.318.384
25.956.610
1.601.837.908
71.043.144
)(234.550.176
108.655.397
16.430.379
16.380.365
62.130
4.751.093.751

ال�سركة الأم

الفو�سفات
4.447.735.066
1.974.602.994
22.652.599
987.342.823
17.503.721.878
51.018.836
218.795.508
194.027.658
19.542.535
22.623.363.190
594.429.030
505.009.141
294.354.152
6.396.424.564
46.604.131
11.929.079.149
82.124.266
12.334.823
21.749.632.574

الذهب

الألومنيوم
)(11.266.032
1.757.954
624.992.615
21.830.613.308
67.970.890
444.851.735
27.568.286.030
)(4.139.716
126.906
210.020.943
9.966.403.230
448.154.100
14.550.923.434

املعادن ال�سناعية
125.867.379
61.973.376
70.981
50.696.299
238.425.366
11.926.813
81.119.213
437.683.027
70.523.183
21.777.908
7.880
19.735.628
253.594.897
14.440.394
74.335.961
391.648.376

البنية التحتية
1.510.183
)(38.068.368
54.659
)(39.066.753
519.350.802
253.008.626
244.134.197
1.043.853.770
2.323.129
)(52.212.846
208.188
)(53.459.189
555.086.663
222.216.512
820.001.005

املجموع
5.576.655.383
2.594.226.310
65.025.678
1.090.943.970
18.541.120.048
812.580.660
22.948.564.475
415.261.216
263.676.732
444.851.735
55.141.948.981
1.533.026.381
1.001.314.442
75.155.805
413.314.804
7.450.689.814
356.794.916
22.227.549.345
143.330.308
12.334.823
448.154.100
43.573.725.400

اإن �سايف اخل�سارة من قطاع ال�سركة الأم ل ي�سمل احل�سة يف اأرباح ال�سركات التابعة ،كما اأن اإجمايل املوجودات لهذا القطاع ل ي�سمل اأر�سدة ال�ستثمارات املتعلقة بال�سركات التابعة.

اإن اخل�سائر) الإجمالية /ال�سافية ( العائدة لقطاع البنية التحتية بعد قيود التوحيد لإ�ستبعاد الإيرادات الناجتة من �سركتي معادن للفو�سفات ومعادن لالأملونيوم مبوجب اتفاقية ا�ستخدام وخدمة الأر�ض.

ب) القطاع اجلغرايف
القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�س ـاآت التي تقوم باأن�ســطة تدر اإيرادات يف بيئة اقت�سادية حمددة تخ�سع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك التي تعمل يف بيئات اقت�سادية اأخرى .تقوم املجموعة بعملياتها فقط يف
اململكة العربية ال�سعودية.

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

-7نقد وما يعادله

ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق تعادل /اأقل من ثالثة اأ�سهرمن تاريخ اقتنائها
نقد واأر�سدة لدى البنوك -غري مقيدة
نقد واأر�سدة لدى البنوك -مقيدة
املجموع

يرتبط النقد والأر�سدة لدى البنوك املقيدة مبا يلي:
نقد جممع بح�سابات اإدخار للموظفني ح�سب برنامج الإدخار
)اإي�ساح رقم  25-4و (2-24
اجمايل النقد يف اإحتياطي خدمة الدين واملحتجز للدفعات املجدولة للقر�ض طويل الأجل ولفرتة �ستة اأ�سهر قبل تاريخ الإ�ستحقاق
وفق ًا لإتفاقية الت�سهيالت الإئتمانية( )اإي�ساح رقم (2-25
املجموع

 31دي�سمرب
2012م
4.328.500.000
1.420.328.641
426.385.159
6.175.213.800

 31دي�سمرب
2011م
4.241.502.076
413.767.991
389.208.114
5.044.478.181

15.006.007

9.703.962

426.385.159

379.504.152
389.208.114

411.379.152

-8ا�ستثمارات ق�سرية االأجل
ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق اأكرث من ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإقتنائها
عوائد ا�ستثمارات م�ستحقة

 31دي�سمرب
2012م
3.053.763.250
17.585.197
3.071.348.447

 31دي�سمرب
2011م
6.161.941.743
19.143.764
6.181.085.507

تدر ال�ستثمارات ق�سرية الأجل عائد مايل على اأ�سا�ض اأ�سعار العمولة ال�سائدة يف ال�سوق.
 -9ذمم مدينة جتارية واأخرى
جتارية
اأخرى

املجموع

 31دي�سمرب
2012م
555.056.298
7.984.598
563.040.896

 31دي�سمرب
2011م
470.757.985
10.756.225
481.514.210

يت�سمن ر�سيد ذمم مدينة جتارية ما يلي:
مبالغ مطلوبة من �سركة �سابك )اإي�ساح رقم (2-39
مبالغ مطلوبة من �سامابكو )اإي�ساح رقم (2-39

446.823.500
47.994.670

280.596.018
47.593.280
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شركة التعدين العربية السعودية «معادن»
«�سركة م�ساهمة �سعودية»

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2012
(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)

 -10خمزون
اأعمال حتت التنفيذ ب�سايف تكلفة الإنتاج
ب�ساعة تامة جاهزة للبيع
خمزون خام مرتاكم
منتجات م�ساحبة
جمموع املخزون

قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة
خم�س�ض قطع غيار ومواد م�ستهلكة بطيئة احلركة
املجموع اجلزئي

مواد خام

جمموع قطع الغيار واملواد امل�ستهلكة
املجموع

 31دي�سمرب
2012م
140.764.639
331.156.109
66.132.540
11.779.907
549.833.195

 31دي�سمرب
2011م
167.678.842
136.744.262
49.575.143
21.687.342
375.685.589

321.533.420
((18.671.349
302.862.071
237.239.111
540.101.182
1.089.934.377

121.271.152
)(18.822.654
102.448.498
83.662.585
186.111.083
561.796.672

يتعلق معظم خمزون قطع الغيار بامل�سنع والآلت ،وعليه فاإنه من املتوقع اأن يتم ا�ستخدامه خالل فرتة ل تزيد عن �سنة واحدة.
تتكون احلركة يف خم�س�ض املخزون الراكد مما يلي:

 1يناير
عك�ض خم�س�ض املخزون الراكد )اإي�ساح رقم (32
 31دي�سمرب

 31دي�سمرب
2012م
18.822.654
((151.305
18.671.349

 31دي�سمرب
2011م
23.044.672
)(4.222.018
18.822.654

 -11دفعات ومدفوعات مقدمة
 31دي�سمرب
2012م

 31دي�سمرب
2011م

دفعات مقدمة للمقاولني
دفعات للموظفني
مدفوعات مقدمة اأخرى

30.350.815
20.860.733
42.898.827
94.110.375

16.883.477
19.399.992
5.590.218
41.873.687

دفعات مقدمة للمقاولني
مدفوعات مقدمة اأخرى

703.059.138
19.187.082
722.246.220

618.930.504
5.193.333
624.123.837

املجموع

816.356.595

665.997.524

اجلزء املتداول:

املجموع اجلزئي
اجلزء غري املتداول:
املجموع اجلزئي

متثل الدفعات وامل�ساريف املدفوعة مقدم ًا ب�سكل اأ�سا�سي مبالغ مدفوعة مقدم ًا من قبل
�سركة معادن لالألومنيوم و�سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن البوك�سايت والمونيا و�سركة
معادن للفو�سفات تتعلق باأعمال تطوير موقعها.
بلغ اجلزء غري املتداول من دفعات مقدمة للمقاولني من �سركة معادن للفو�سفات و�سركة
معادن لالألومنيوم و�سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن البوك�سايت والمونيا 628،892،401
ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31) 2012دي�سمرب  609،166،722 :2011ريال �سعودي(
واملرهونة ك�سمان للمقر�سني مبوجب اتفاقية التمويل امل�سرتكة )اإي�ساح رقم (5-25
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 -12مطلوبات من الدولة
ميثل ر�سيد املطلوبات من الدولة والبالغ  61،045،987ريال �سعودي ،والظاهر يف قائمة
التدفقات النقدية املوحدة ،التكاليف التي مت تكبدها لتمويل درا�سات اجلدوى مل�سروع خط
ال�سكك احلديدية الرابط ما بني املنطقة ال�سمالية )اجلالميد( وم�سنع الأ�سمدة يف راأ�ض
اخلري .ولقد مت اإ�سرتجاع املبلغ بالكامل يف  13يوليو .2011

 -13املمتلكات وامل�سنع واملعدات

التكلفة

�سيارات

موجودات
املناجم
معدات ثقيلة

معدات اأخرى معدات مكتبية

مبان ــي

اأثاث وتركيبات

اأعمال مدنية

املجموع

م�سنع ومرافق
تر�سيح اخلام

- 22.550.000

221.811.152 106.348.548

24.840.012

28.970.334 31.404.423

66.203.746

15.890.412
-

356.052.604

874.071.231
4.852.122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.852.122
-

-

-

- 62.713.264

-

-

-

-

62.713.264

-

2.480.039

371.073.126 225.499.837

6.617.271.169 151.497.824

10.730.554

)(2.002.846) (7.619.032) (4.800.226

22.519.825 63.213.264 22.550.000

6.971.320.927 210.082.538

-

-

-

593.801.440 331.755.885

-

-

-

1.550.000
-

-

43.516.207 54.317.681

-

585.174

-

)(677.249

-

2.278.004
)(225.435

-

)(281.524

-

34.525.257 334.917.835 11.800.411.400
1.407.659

()247.227

2.407.240 34.246.221

)- (207.804.853
-

-

15.750.840 24.599.632

7.418.903.021

)(3.934.960

-

)(2.742.298) (1.204.967) (1.686.374
23.878.668

-

)(92.500

500.000
)(24.083.203
8.336.956.435
14.907.069
-

()51.000

- 39.000.000

39.000.000
12.224.278.200
)(207.804.853

()2.068.776( )15.175.585

1.550.000

()17.319.137

-

500.000
-

الإي�ساحات اأرا�سي

23

 1يناير 2011
ال�سافات خالل
ال�سنة
حم ّول من تكاليف
قبل الت�سغيل
ونفقات موؤجلة 14
حم ّول من اأعمال
راأ�سمالية حتت
التنفيذ
15
نفقات موؤجلة
لإغالق و ردم
املناجم واإعادة
الت�سوية
23
تعديالت � /سطب
 31دي�سمرب
2011
ال�سافات خالل
ال�سنة
حم ّول من اأعمال
راأ�سمالية حتت
التنفيذ
15
حم ّول اىل اأ�سول
*غري ملمو�سة 17
نفقات موؤجلة
لإغالق و ردم
املناجم واإعادة
الت�سوية
تعديالت � /سطب

 31دي�سمرب
2012

22.427.750 64.763.264 61.550.000

420.470.844 668.081.379 18.771.450.803 212.135.107

36.716.961 30.747.862 88.316.675

20.376.660.645

نظرة عامة على الشركة
نظرة عامة على األعمال
حوكمة الشركة
القوائم المالية
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شركة التعدين العربية السعودية «معادن»
«�سركة م�ساهمة �سعودية»

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2012

-

-

مبان ــي

م�سنع ومرافق
تر�سيح اخلام
308.027.420
110.879.166

معدات ثقيلة

35.711.146 24.516.326
13.627.424 2.518.880

اأعمال مدنية
45.911.893
20.682.785

)(254.814) (2.942.296) (6.289.625
418.651.772 46.396.274 20.745.581
895.376.714 14.817.093 1.420.490
)(273.708) (197.209) (751.467

معدات اأخرى معدات مكتبية اأثاث وتركيبات املجموع
17.423.589 196.628.868
9.786.238 35.990.749

)(92.500
66.502.178
30.137.948
1.407.659

23.542.180
5.059.420
)(604.726) (3.066.098
26.605.101 229.553.519
13.167.760 14.491.590
)- (17.017.278
)(221.762
)(1.063

9.723.365
2.767.461

661.484.787
201.312.123
38.579.615
)(15.109.904) (575.879) (1.283.966
886.266.621 11.914.947 27.317.634
983.646.894 5.194.437 4.987.910
)(17.017.278
)(17.355.640) (2.279.124) (15.038.966

اأ�سول املناجم �سيارات

(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)

14

17

-

-

24.633.649 22.550.000

1.774.244

6.552.669.155 163.686.264

27.712.580 364.247.921 265.253.707

11.963.721 16.198.573

7.450.689.814

1.835.540.597 14.830.260 17.266.578 39.551.099 227.026.768 98.047.785 1.313.754.778 61.016.158 21.414.604 42.632.567

38.579.615
38.579.615
4.052.952
-

الإي�ساحات اأرا�سي

 -13املمتلكات وامل�سنع واملعدات (تتمة)

اال�ستهالكات املرتاكمة

 1يناير 2011
املح ّمل خالل ال�سنة
حم ّول من تكاليف قبل الت�سغيل
ونفقات موؤجلة
تعديالت � /سطب
 31دي�سمرب 2011
املح ّمل خالل ال�سنة
حم ّول اىل
تعديالت � /سطب

اأ�سول غري ملمو�سة*

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2012
�سايف القيمة الدفرتية

 31دي�سمرب 2012

18.541.120.048 21.886.701 13.481.284 48.765.576 193.444.076 570.033.594 17.457.696.025 151.118.949 1.013.146 22.130.697 61.550.000

*املح ّول اإىل اأ�سول غري ملمو�سة ي�سمل الأعمال املدنية و اأ�سول املعدات الأ�سا�سية الواقعة يف الأماكن العامة خارج م�ساريع �سركة معادن التي مت حتويلها ،ب�سايف القيمة الدفرتية للهيئة امللكية للجبيل وينبع مبوجب اتفاقية التنفيذ بني �سركة معادن للبنية التحتية والهيئة امللكية للجبيل وينبع .ومبوجب فقرة اتفاقية التنفيذ ،فاإن �سركة معادن للبنية التحتية حتتفظ
بحقها الكامل غري املقيد ل�ستخدام هذه الأ�سول املعينة ملدة  35عاما ،مبوجب اتفاقية ا�ستخدام وخدمة الأر�ض فاإن التكلفة املتعلقة بحق الإ�ستخدام يتم اإطفاءها على الفرتة املتبقية من اتفاقية ا�ستخدام وخدمة الأر�ض.

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

 -13املمتلكات وامل�سنع واملعدات (تتمة)
مت رهن ممتلكات وم�سنع ومعدات �سركة معادن للفو�سفات و�سركة معادن لالألومنيوم والتي تبلغ قيمتها الدفرتية  17.503.721.878ريال �سعودي و 1.745.322ريال �سعودي ،على
التوايل ) 31دي�سمرب  6.396.424.564 :2011ريال �سعودي و 126.906ريال �سعودي على التوايل( ك�سمان للدائنني �سمن اتفاقية متويل موحدة ال�سروط )اإي�ساح رقم .(5 - 25
(يتبع)
توزيع اال�ستهالك املح ّمل خالل ال�سنة

املح ّمل علي اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ
املح ّمل على تكلفة املبيعات
املح ّمل على امل�ساريف الإدارية والعمومية
املجموع

اإي�ساحات

971.177.233
12.469.661
983.646.894

15
32
34

 -14تكاليف ما قبل الت�سغيل والنفقات املوؤجلة
اإي�ساحات
التكلفة
 1يناير 2011
اإ�سافات خالل ال�سنة
م�ساريف تنقية متكبدة خالل ال�سنة
حتويل م�ساريف تنقية موؤجلة اىل تكلفة الإنتاج
خالل ال�سنة
حتويالت اىل املمتلكات و امل�سنع واملعدات
)موجودات التنقيب(
13
1-18
حتويالت اىل �سركة �سامابكو
تعديالت
 31دي�سمرب 2011
اإ�سافات خالل ال�سنة
م�ساريف تنقية متكبدة  /معدلة خالل ال�سنة
15
حتويالت اىل اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ
 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب
2012م

 31دي�سمرب
2011م

ال�سركة الأم

الذهب

185.990.453 32.274.486
25.649.769 10.278.721
-

-

27.161.818
167.185.259
6.965.046
201.312.123

الفو�سفات

الألومنيوم

املعادن ال�سناعية

89.646.353
25.267.049

7.080.197
234.880.633
-

16.947.780
734.592
-

331.939.269
271.543.715
25.267.049

)(27.003.183

-

-

)(27.003.183

)(31.939.887
210.020.943
414.971.672

17.682.372
-

-

-

)(62.713.264
)(31.939.887
)(41.306.088
465.787.611
498.183.998
30.730.376
)(8.757.965

)- (62.713.264
)(41.306.088
46.604.131 148.926.958 42.553.207
21.690.569
12.887.200 48.634.557
)42.772.606 (12.042.230
)(8.757.965
-

102.309.341 149.771.928 91.187.764

624.992.615

17.682.372

املجموع

985.944.020
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شركة التعدين العربية السعودية «معادن»
«�سركة م�ساهمة �سعودية»

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2012
(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)

 -14تكاليف ما قبل الت�سغيل والنفقات املوؤجلة (تتمة)
اإي�ساحات ال�سركة الأم
الإطفاء
23.747.135
 1يناير 2011
2.375.693
املحمل خالل ال�سنة
حتويالت اىل املمتلكات و امل�سنع
واملعدات )موجودات التنقيب(
13
26.122.828
 31دي�سمرب 2011
1.128.012
املحمل خالل ال�سنة
حتويل م�ساريف تنقية موؤجلة اىل
تكلفة املبيعات خالل ال�سنة
32
 31دي�سمرب 2012
�سايف القيمة الدفرتية

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2012

27.250.840

16.430.379

63.936.924

الذهب

الفو�سفات

الألومنيوم

املعادن ال�سناعية املجموع

101.747.762
16.459.742

-

-

1.919.874
1.322.104

127.414.771
20.157.539

)(38.579.615
79.627.889
6.660.364

12.452.450

-

3.241.978
2.513.581

)(38.579.615
108.992.695
22.754.407

-

-

2.778.203

89.066.456

69.299.069

60.705.472

38.838.055

51.290.505

46.604.131

51.018.836

-

210.020.943

624.992.615

5.755.559

14.440.394

11.926.813

41.616.258

173.363.360

356.794.916

812.580.660

 -14تكاليف ما قبل الت�سغيل والنفقات املوؤجلة (تتمة)
مت رهن النفقات قبل الت�سغيل و النفقات املوؤجلة ل�سركة الفو�سفات و�سركة معادن لالأملونيوم و�سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن للبوك�سايت والأملونيا ب�سايف القيمة الدفرتية قبل قيود
الإ�ستبعاد للتوحيد كما يف  31دي�سمرب  2012والبالغة  860،896،962ريال �سعودي ) 31دي�سمرب  399،184،316 :2011ريال �سعودي( ك�سمان للمقر�سني ح�سب اتفاقية متويل موحدة
ال�سروط )اإي�ساح رقم .(5-25
مت اإعادة ت�سنيف بع�ض تكاليف ما قبل الت�سغيل ونفقات موؤجلة نتيجة لأن�سطة التطوير كاأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ بعد نهاية عمليات املراجعة الهند�سية ذات ال�سلة

توزيع االإطفاء املرتاكم لل�سنة

املح ّمل على تكلفة املبيعات
املح ّمل على امل�ساريف الإدارية والعمومية
املجموع
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اإي�ساحات
32
34

 31دي�سمرب
2012م

 31دي�سمرب
2011م

21.353.582
1.400.825
22.754.407

15.656.130
4.501.409
20.157.539

13
13
1-18

13
14
16
17

 -15اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ

60.546.550
4.429.670
)(48.595.855
16.380.365
151.891.067
)(9.953.048
-

اإي�ساحات ال�سركة الأم
21.792.745
34.569.606
)(37.228.223
19.134.128
55.676.480
)(30.125.060
362.023.888
-

الذهب

املعادن
ال�سناعية
2.493.825.789 18.064.157.668
7.708.907.369
1.079.357.738
)- (6.475.270.753
27.161.818
)(236.329.928
)- (766.327.322
9.966.403.230 11.929.079.149
11.864.210.078
334.827.008
)- (12.001.261.231
8.757.965
)(6.083.733

الفو�سفات

البنية
التحتية
307.327.968
26.190.342
)(253.546.799
)(5.635.550
74.335.961
6.783.252
-

الألومنيوم

املجموع
732.993.478
93.484.425
)(604.261.391
222.216.512
278.769.001
)(182.938.861
)(65.038.026

 31دي�سمرب 2012

تكاليف متويل مر�سملة كجزء من اأعمال راأ�سمالية حتت
التنفيذ
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2012

 1يناير 2011
اإ�سافات خالل ال�سنة
حم ّول اإىل ممتلكات وم�سنع ومعدات
اإ�ستهالك مر�سمل خالل ال�سنة
حتويالت اإاىل �سركة �سامابكو
قيد دائن لإيرادات ماقبل الت�سغيل التجاري �سايف من
التكلفة
 31دي�سمرب 2011
اإ�سافات خالل ال�سنة
حم ّول اإىل ممتلكات وم�سنع ومعدات
حم ّول من تكاليف قبل الت�سغيل ونفقات موؤجلة
حم ّول من اأ�سول الإ�ستك�ساف والتقييم
حم ّول اىل اأ�سول غري ملمو�سة
قيد دائن لإيرادات ماقبل الت�سغيل التجاري �سايف من
التكلفة

التكلفة

21.680.644.198
8.946.939.150
)(7.418.903.021
27.161.818
)(236.329.928
)(771.962.872
22.227.549.345
12.692.156.886
)(12.224.278.200
8.757.965
362.023.888
)(71.121.759

158.318.384

-

406.709.436

-

-

-

185.253.260

)(46.523.650
218.795.508

10.686.829

381.898.232

-

21.830.613.308

748.207.331

-

81.119.213

-

-

253.008.626

-

)(46.523.650

22.948.564.475

-

567.151.492

758.894.160

اإن تكاليف التمويل تخ�ض الأ�سول املوؤهلة .مت رهن اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ ل�سركة معادن للفو�سفات و�سركة معادن لالأملونيوم و�سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن للبوكا�سيت والأملونيا ب�سايف قيمة دفرتية قبل قيود الإ�ستبعاد للتوحيد
تبلغ  22،124،961،806ريال �سعودي يف  31دي�سمرب  31) 2012دي�سمرب  21،970،996،357 :2011ريال �سعودي( ك�سمان للمقر�سني ح�سب اإتفاقية موحدة ال�سروط )اإي�ساح رقم .(5 -25

نظرة عامة على الشركة
نظرة عامة على األعمال
حوكمة الشركة
القوائم المالية
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2012
(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)

 -15اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ (تتمة):

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012م
2011م

تتاألف اإيرادات مرحلة ما قبل الإنتاج التجاري �سايف من تكاليف الإنتاج مما يلي:
�سركة معادن للفو�سفات

مبيعات الأمونيا من خالل �سركة �سابك� ،سايف من تكاليف الإنتاج
مبيعات ثنائي فو�سف�سات الأمونيوم� ،سايف من تكاليف الإنتاج
املجموع اجلزئي )اإي�ساح رقم (1-39

46.523.650
46.523.650

655.956.984
110.370.338
766.327.322

جمموع اإيرادات مرحلة ما قبل االإنتاج التجاري �سايف من تكاليف االإنتاج

46.523.650

5.635.550
771.962.872

�سركة معادن ال�سناعية

مبيعات املغني�سيا الكاويا� ،سايف من تكاليف الإنتاج
 -16اأ�سول االإ�ستك�ساف والتقييم

اإي�ساح
 1يناير 2011
ا�سافات خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2011
ا�سافات خالل ال�سنة
حمول اىل اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ
 31دي�سمرب 2012

 -17اأ�سول غري ملمو�سة

15

ال�سركة الأم

الذهب

62.130
62.130
25.894.480
-

73.027.728
21.287.483
9.096.538 39.856.429
82.124.266
61.143.912
111.903.392 428.186.034
)- (362.023.888

25.956.610

الفو�سفات

194.027.658 127.306.058

67.970.890
-

94.315.211
49.015.097
143.330.308
633.954.796
)(362.023.888

415.261.216 67.970.890

الفو�سفات

البنية التحتية

املجموع

 1يناير 2011
ا�سافات خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2011

10.343.125
1.991.698
12.334.823

-

10.343.125
1.991.698
12.334.823

ا�سافات خالل ال�سنة
حم ّول من ممتلكات وم�سنع ومعدات
حم ّول من اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ

13
15

5.511.079
6.083.733

207.804.853
65.038.026

5.511.079
207.804.853
71.121.759

 1يناير 2011
املحمل خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2011
حم ّول من ممتلكات وم�سنع ومعدات
املحمل خالل ال�سنة

13
32

التكلفة

 31دي�سمرب 2012
جم َمع االإطفاء

 31دي�سمرب 2012

�سايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2011
 31دي�سمرب 2012
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اي�ساحات

الألومنيوم

املجموع

23.929.635

272.842.879

296.772.514

4.387.100

17.017.278
11.691.404

17.017.278
16.078.504

4.387.100

28.708.682

33.095.782

12.334.823

-

12.334.823

19.542.535

244.134.197

263.676.732

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

 -18اإ�ستثمار يف م�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة
اإ�ستثمار يف  ٪50من راأ�ض املال امل�سدر واملدفوع -ل�سركة �سامابكو بالتكلفة )اي�ساح رقم (1-18
ح�سة ال�سركة يف �سايف اخل�سارة املجمعة خالل ال�سنة  /الفرتة منذ التاأ�سي�ض ) 14اأغ�سط�ض ) (2011اي�ساح رقم (2-18
املجموع

 31دي�سمرب
2012م
450.000.000
((5.148.265
444.851.735

 31دي�سمرب
2011م
450.000.000
)(1.845.900
448.154.100

 1-18االإ�ستثمار يف  %50من راأ�س املال امل�سدر واملدفوع ل�سركة �سامابكو

م�ساهمات عينية:
نفقات ما قبل الت�سغيل ونفقات موؤجلة )اإي�ساح رقم (14
اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ )اإي�ساح رقم (15
نقد مدفوع

31.939.887
236.329.928
181.730.185
450.000.000

املجموع

 2-18احل�سة يف �سايف الربح(/اخل�سارة) املرتاكمة من امل�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة

 1يناير  14 /اغ�سط�ض  - 2011تاريخ التاأ�سي�ض
احل�سة يف �سايف خ�سارة ال�سنة  /الفرتة منذ التاأ�سي�ض
املجموع

((1.845.900
((3.302.365
((5.148.265

)(1.845.900
)(1.845.900

 -19مطلوبات م�ساريع واأخرى
م�ساريع
جتارية
اأخرى

املجموع

 31دي�سمرب
2012م
1.692.992.140
254.808.261
63.650.344
2.011.450.745

 31دي�سمرب
2011م
1.014.225.034
303.112.761
15.157.250
1.332.495.045

تتمثل ذمم امل�ساريع الدائنة ب�سكل رئي�سي من تكاليف عقود م�ستحقة تتعلق ب�سركة معادن لالألومنيوم و�سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن للبوك�سايت واللومينا و�سركة معادن للفو�سفات.
ت�سمل الأر�سدة الدائنة الأخرى  38مليون ريال �سعودي متثل م�ساهمات من قبل اأحد مقاويل �سركة معادن لالألومنيوم لدعم هدفها املتمثل يف اإن�ساء �سندوق للم�سوؤولية الجتماعية لتنمية
م�سروع للمجتمع .اإن املبلغ الذي مت ا�ستالمه غري قابل لالإ�سرتداد.
 -20م�ساريف م�ستحقة
م�ساريع
جتارية
موظفني
نفقات مالية
م�ساريف م�ستحقة  -األكوا )اإي�ساح رقم (2-39
املجموع

 31دي�سمرب
2012م
2.224.323.712
412.058.437
107.095.483
89.687.500
72.646.789
2.905.811.921

 31دي�سمرب
2011م
1.383.055.563
46.043.704
48.590.838
25.735.824
1.503.425.929

متثل امل�ساريف امل�ستحقة اخلا�سة بامل�ساريع ب�سكل رئي�سي تكاليف عقود م�ستحقة تتعلق ب�سركة معادن لالألومنيوم و�سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن للبوك�سايت واللومينا و�سركة
معادن للفو�سفات.
متثل امل�ساريف امل�ستحقة ل�سركة األكوا امل�ساريف املتعلقة باملوظفني وم�ساريف م�ستحقة اأخرى متعلقة مبوظفي األكوا امل�ستخدمني يف �سركة معادن لالألومنيوم و�سركة معادن للدرفلة
و�سركة معادن للبوك�سايت واللومينا.
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شركة التعدين العربية السعودية «معادن»
«�سركة م�ساهمة �سعودية»

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2012
(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)

 -21الزكاة
 1-21مكونات الوعاء الزكوي
تتكون اأهم عنا�سر الوعاء الزكوي لكل �سركة مبوجب اأنظمة الزكاة و�سريبة الدخل مما
يلي:
حقوق امل�ساهمني كما يف بداية ال�سنة،
املخ�س�سات كما يف بداية ال�سنة،
قرو�ض طويلة الأجل،
�سايف الربح املعدّل،

ممتلكات وم�سنع ومعدات ب�سايف القيمة الدفرتية،
تكاليف ما قبل الت�سغيل ونفقات موؤجلة ب�سايف القيمة الدفرتية،
تكاليف اأعمال راأ�سمالية ب�سايف القيمة الدفرتية،
تكاليف اأ�سول الإ�ستك�ساف والتقييم ب�سايف القيمة الدفرتية،
تكاليف اأ�سول غري ملمو�سة ب�سايف القيمة الدفرتية،
تكاليف اإ�ستثمار يف م�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة بالقيمة الدفرتية ،و
بع�ض العنا�سر الأخرى.
حتت�سب الزكاة بن�سبة  ٪ 2.5على اأ�سا�ض الوعاء الزكوي اأو �سايف الربح املعدّل ،اأيهما اأعلى.

 2-21الزكاة امل�ستحقة
 1يناير
خم�س�ض الزكاة
لل�سنة احلالية
زيادة خم�س�ض ال�سنة ال�سابقة
املدفوع خالل ال�سنة اإىل م�سلحة الزكاة والدخل
 31دي�سمرب

 31دي�سمرب
2012م
141.108.124
51.713.294
63.600.191
((11.886.897
((129.221.227
63.600.191

 31دي�سمرب
2011م
207.342.181
119.547.535
141.108.124
)(21.560.589
)(185.781.592
141.108.124

يتكون خم�س�ض الزكاة لل�سنة مما يلي:
�سركة التعدين العربية ال�سعودية
�سركة معادن للفو�سفات
�سركة معادن للذهب واملعادن الأ�سا�سية )اإي�ساح رقم (2-22
�سركة معادن ال�سناعية
�سركة معادن للبنية التحتية
املجموع

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012م
2011م
107.336.047
15.342.952
12.122.621
25.793.837
19.657.487
18.662.794
757.055
1.010.423
1.234.914
2.790.185
141.108.124
63.600.191

 3-21و�سع الربوط النهائية
ح�سلت ال�سركة و�سركاتها التابعة على �سهادات زكاة موؤقتة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2010مل تقم م�سلحة الزكاة والدخل بعد باإنهاء الربوط الزكوية.
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نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

 -22ر�سوم امتياز دائنة

 1يناير
خم�س�ض ر�سوم امتياز )اإي�ساح رقم (32
لل�سنة احلالية )اإي�ساح رقم (1-22
نق�ض املخ�س�ض يف ال�سنة ال�سابقة
املدفوع خالل ال�سنة اىل م�سلحة الزكاة والدخل
 31دي�سمرب

بنا ًء على نظام التعدين ال�سعودي اجلديد ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم /47م بتاريخ
� 20سعبان 1425هـ )املوافق  4اأكتوبر  ،(2004يتوجب على املجموعة دفع ر�سوم امتياز
حلكومة اململكة العربية ال�سعودية تعادل  ٪25من �سايف الربح ال�سنوي مبوجب ترخي�ض
التعدين ،كما يعرف اأو ما يعادل �سريبة الدخل الفعلية املفرت�سة بناءا على �سايف الربح
ال�سنوي ،اأيهما اأقل� .سوف يتم خ�سم الزكاة امل�ستحقة من هذا املبلغ .ونتيجة لذلك:

 31دي�سمرب
2012م
83.433.989
92.603.068
91.428.507
1.174.561
((84.520.304
91.516.753

 31دي�سمرب
2011م
54.454.280
85.032.887
83.810.743
1.222.144
)(56.053.178
83.433.989

فاإن الإيرادات من مناجم الفو�سفات والذهب والبوك�سايت منخف�ض الدرجة
والكاولني تخ�سع لر�سوم المتياز والتي تظهر كجزء من تكلفة املبيعات يف قائمة
الدخل املوحدة.
للبوك�سايت منخف�ض الدرجة ،والكاولني واملغنزايت يتم دفع تعريفة ثابتة وموحدة
للطن كر�سوم اإمتياز.

 1-22يتكون خم�س�س ر�سوم االمتياز مما يلي:
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

مناجم الذهب )اإي�ساح رقم (2-22
بوك�سايت منخف�ض الدرجة
منجم الكاولني
منجم املغنزايت
 31دي�سمرب

2012م
89.952.213
1.252.414
102.740
121.140
91.428.507

2011م
82.676.088
1.120.869
13.786
83.810.743

 2-22يتم اإحت�ساب خم�س�س ر�سوم االإمتياز الدائنة على مناجم الذهب كما يلي:
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

�سايف الربح لل�سنة من املناجم العاملة قبل ر�سوم المتياز والزكاة
 ٪25من �سايف الربح لل�سنة ،كما مت تعريفه
�سريبة الدخل املقدّرة بواقع  ٪20على �سايف الربح لل�سنة اخلا�سع لل�سريبة
املخ�س�ض بنا ًء على طريقتي الحت�ساب ال�سابقتني ،اأيهما اأقل
خم�س�ض الزكاة )اإي�ساح رقم (2-21
�سايف خم�س�ض ر�سوم المتياز لل�سنة

2012م
549.947.699
137.486.925
108.615.007
108.615.007
((18.662.794
89.952.213

2011م
494.301.675
123.575.419
102.333.575
102.333.575
)(19.657.487
82.676.088

 -23خم�س�س ردم واإغالق مناجم واإعادة الت�سوية
مناجم الذهب )اإي�ساح رقم (1-23
مناجم البوك�سايت املنخف�ض الرتكيز و الكاولني )اإي�ساح رقم (2-23
املجموع

 31دي�سمرب
2012م
88.693.156
2.050.000
90.743.156

 31دي�سمرب
2011م
90.384.799
500.000
90.884.799

تتلخ�ض احلركة يف خم�س�ض ردم واإغالق مناجم واإعادة الت�سوية لكل منجم بالإ�سافة اإىل فرتة بدء الإنتاج التجاري والتاريخ املتوقع لالإغالق فيما يلي:
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شركة التعدين العربية السعودية «معادن»
«�سركة م�ساهمة �سعودية»

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2012
(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)

 1 -23مناجم الذهب
 1يناير 2011
ال�ستخدام خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2011
الإ�ستخدام خالل ال�سنة

منجم املهد
24.197.336
)(440.425
23.756.911
)(1.320.627

تاريخ بدء الإنتاج التجاري
التاريخ املتوقع لالإغالق

1988
2016

 31دي�سمرب 2012

22.436.284

منجم

احلجار
منجم ّ
11.380.823
)(98.607
11.282.216
)(371.016

ال�سخيربات*

منجم بلغة
21.661.407
21.661.407
-

*1991

2001
2017

20.467.221
20.467.221
-

20.467.221

10.911.200

2001
2013

2015

21.661.407

اجمايل
90.923.831
)(539.032
90.384.799
)(1.691.643

منجم الآمار
13.217.044
13.217.044
-

88.693.156

13.217.044

2008
2018

* توقف منجم الصخيبرات عن أنشطة التعدين وتقتصر العمليات الحالية على معالجة الخام المحوّ ل من منجم بلغة.

 2-23مناجم البوك�سايت منخف�س الرتكيز و الكاولني
 1يناير 2011
خم�س�ض ال�سنة
 31دي�سمرب 2011
خم�س�ض ال�سنة

 31دي�سمرب 2012

تاريخ بدء الإنتاج التجاري
التاريخ املتوقع لالإغالق
ميثل خم�س�ض اإغالق وردم املنجم واإعادة الت�سوية كامل تكاليف الإغالق والردم واإعادة
الت�سوية املقدرة يف امل�ستقبل ملختلف موجودات املناجم العاملة ،اإعتماد ًا على املعلومات
املتوفرة حالي ًا مبا فيها خطط الإغالق والأنظمة ذات العالقة .رمبا تكون التغريات
امل�ستقبلية ،اإن وجدت� ،سواء ًا يف الأنظمة اأو تقديرات التكلفة جوهرية و�سيتم اإثباتها عند

اإي�ساح
13
13

منجم الزبرية
300.000
300.000
1.300.000

منجم
الغزالة
200.000
200.000
250.000

2008
2026

2011
2028

1.600.000

450.000

املجموع
500.000
500.000
1.550.000

2.050.000

حتديدها .يتعلق خم�س�ض اإغالق وردم املنجم واإعادة الت�سوية لن�ساط املجموعة اخلا�ض
يف جمال التعدين عن الذهب و البوك�سايت منخف�ض الرتكيز والكاولني فقط ول ي�سمل
م�سروع الألومنيوم حيث ل يزال يف مرحلة التطوير حالي ًا .يتم العمل حالي ًا على حتديث
خم�س�ض ردم واإغالق املناجم واإعادة الت�سوية كما يف ذلك عمليات تفكيك املرافق واإيقاف
الأعمال والتخل�ض من النفايات واإعادة تاأهيل املوقع والأر�ض.

 -24مزايا املوظفني
خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني )اإي�ساح رقم (1-24
خطة الإدخار للموظفني )اإي�ساحي رقم  7و (2-24
املجموع

 31دي�سمرب
2012م

 31دي�سمرب
2011م

155.949.095

129.811.062
9.703.962
139.515.024

15.006.007
170.955.102

 1-24خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

 1يناير
خم�س�ض خالل ال�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
 31دي�سمرب
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2012م
129,811,062
41.252.535
((15.114.502
155.949.095

2011م
104،607،572
35.231.278
)(10.027.788
129.811.062

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

 2-24برنامج االإدخار للموظفني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

2012م
9.703.962
13.100.119
((7.798.074
15.006.007

 1يناير
م�ساهمات خالل ال�سنة
امل�سحوبات خالل ال�سنة
 31دي�سمرب

2011م
4.736.732
8.451.955
)(3.484.725
9.703.962

 -25قرو�س طويلة االأجل
 1-25ت�سهيالت معتمدة
وقعت �سركة معادن للفو�سفات و�سركة معادن لاللومنيوم و�سركة معادن للدرفلة اإتفاقية متويل موحدة ال�سروط )«الإتفاقية»( مع �سندوق ال�ستثمارات العامة وحتالف من املوؤ�س�سات املالية
كما يلي:
�سركة معادن للدرفلة �سركة معادن للبوك�سايت
والأملونيا
�سركة معادن للفو�سفات �سركة معادن لالألومنيوم
ت�سهيالت
ت�سهيالت ممنوحة يف
ممنوحة يف
ت�سهيالت ممنوحة يف
ت�سهيالت ممنوحة يف
املجموع
 27نوفمرب 2011
 30نوفمرب 2010
 30نوفمرب 2010
 15يونيو 2008
15.703.751.250
3.750.000.000
3.078.750.000
4.875.000.000
4.000.001.250
�سندوق ال�ستثمارات العامة
امل�سارف ال�سالمية والتجارية
13.049.092.500
2.690.700.000
1.041.000.000
5.047.500.000
4.269.892.500
لل�سراء*
2.650.312.500
258.750.000
900.000.000
1.491.562.500
ت�سهيل جتاري*
2.343.750.000
2.343.750.000
ت�سهيالت الراجحي
1.500.000.000
1.500.000.000
بنك كوريا للت�سدير والإ�سترياد
750.000.000
750.000.000
�سركة تاأمني ال�سادرات الكورية
1.556.250.000
768.750.000
787.500.000
وكالة
املجموع اجلزئي

�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي
جمموع الت�سهيالت املمنوحة

10.355.205.000

6.735.000.000

1.041.000.000

3.718.200.000

21.849.405.000

14.955.206.250

12.210.000.000

4.719.750.000

8.068.200.000

39.953.156.250

600.000.000

600.000.000

*600.000.000

600.000.000

2.400.000.000

تن�ض اتفاقيات الت�سهيالت على �سروط معينة يجب اللتزام بها من قبل كل �سركة اأو كيان مالحظة :مت املوافقة على ت�سهيل �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي من قبل جمل�ض
قانوين داخل املجموعة ويف حالة الوفاء بكافة ال�سروط فاإن املوؤ�س�سات املالية �سوف تقوم اإدارته يف  16اأغ�سط�ض  2011على ان تخ�سع ل�سروط معينة م�سبقة .اإن وال�سركة يف طور
بتزويدهم بالقرو�ض طويلة الأجل وفق ًا لتلك ال�سروط وتت�سمن:
و�سع اللم�سات الأخرية لبنود هذه ال�سروط مع �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي.
احلد من اإمكانية �سركة معادن للفو�سفات من احل�سول على ت�سهيالت اإ�سافية اإل ت�سهيالت �سركة معادن للدرفلة
اإذا مت املوافقة عليها مبوجب التفاقية.
البنك ال�سعودى الربيطانى لالئتمان املحدود يعمل كوكيل داخلى للت�سهيالت الإئتمانية
املحافظة على ن�سب مالية معينة
وبنك الريا�ض فرع لندن يعمل كوكيل خارجي و�سامن لتلك الت�سهيالت.
حد اأعلى للم�ساريف الراأ�سمالية
حدود على مبالغ توزيعات الأرباح على ال�سركاء.
ت�سهيالت �سركة معادن للبوك�سايت واالأملونيا.
تعمل ال�سركة على و�سع اللم�سات الأخرية على ت�سهيل بالدولر الأمريكي يبلغ  160مليون
ت�سهيالت �سركة معادن للفو�سفات
دولر اأمريكي من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي .ولقد اأ�سدر �سندوق التنمية
*يعمل كل من البنك ال�سعودي الفرن�سي وبنك ميزوهو ليمتد كوكالء لت�سهيل ال�سراء ال�سناعية ال�سعودي خطاب اإلتزام مببلغ  240مليون دولر اأمريكي ،اإل اأن ال�سركة مل توؤكد
والت�سهيالت التجارية ،على التوايل.
قبولها لهذا الت�سهيل .وتتوقع ال�سركة اأن توفر مبلغ  160مليون دولر اأمريكي فقط .و�سيتم
توقيع العقد الر�سمي لهذا الت�سهيل عندما توؤكد ال�سركة ر�سمي ًا قبولها له من �سندوق
ت�سهيالت �سركة معادن لاللومنيوم
التنمية ال�سناعية ال�سعودي.
يف  26نوفمرب2012 ،م ،مت تعديل عقود ال�سراء بالدولر والريال لزيادة قيمة الت�سهيالت.
وفقا لذلك ،مت تعديل اأي�سا اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�سروط لتعك�ض ترتيب الت�سهيالت مل يتم ا�ستخدام اأية مبالغ من الت�سهيالت كما يف  31دي�سمرب .2012
اجلديدة.
�سركة التعدين العربية ال�سعودية «معادن»
*يعمل بنك �ستاندرد �سارتد كوكيل متويل وكوكيل ت�سهيالت التجارية ،ويعمل بنك اجلزيرة يف  18دي�سمرب  2012اأبرمت ال�سركة اإتفاقية ت�سهيل ائتمان م�سرتك ومتجدد وموافق
كوكيل ت�سهيل �سراء بالدولر المريكي وبالريال ال�سعودي وكوكيل لت�سهيل وكالة بالدولر لل�سريعة )«اإتفاقية ت�سهيل مرابحة»( واإتفاقيات اأخرى ي�سار لها جمتمعة )باإتفاقيات
وبالريال ال�سعودي ،ويعمل البنك ال�سعودي الربيطاين املحدود لالأوراق املالية كوكيل �سمان متويل( بلغت  9مليار ريال �سعودي .مت احل�سول على الت�سهيل من حتالف موؤ�س�سات مالية
خارجي ويعمل بنك الريا�ض فرع لندن كوكيل �سمان ووكيل خارجي.
حملية ودولية مكون من املوؤ�س�سات املالية التالية:
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شركة التعدين العربية السعودية «معادن»
«�سركة م�ساهمة �سعودية»

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2012
(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)
�سركة الراجحي امل�سرفية والإ�ستثمار
البنك العربي الوطني
بنك البالد
بنك اجلزيرة
البنك ال�سعودي الفرن�سي
بنك جي بي مورجان ت�سي�ض ،اإن اإيه ،فرع الريا�ض
بنك الريا�ض
جمموعة �سامبا املالية
البنك الأهلي التجاري
البنك ال�سعودي الربيطاين
البنك ال�سعودي لالإ�ستثمار

يعترب ت�سهيل التمويل التجاري متجدد بطبيعته وقد بقي غري م�ستخدم كما يف  31دي�سمرب
.2012
ت�سمل ال�سروط اخلا�سة التعهدات وال�سروط املالية ما يلي ،فيما يتعلق بالقوائم املالية
املفردة ل�سركة معادن:

ت�سهيالت حتت اتفاقيات م�سرتكة:
�سركة معادن للفو�سفات
�سركة معادن لاللومنيوم
�سركة معادن للدرفلة
�سركة معادن للبوك�سايت والأملونيا
ت�سهيل ائتماين متجدد:
�سركة معادن
املجموع

يجب األ يقل معدل الأرباح قبل الفائدة وال�سرائب والإ�ستهالك والإطفاء عن ثالثة
اأ�سعاف معدل الفائدة واإل �سيتم التوقف عن توزيع الأرباح.
يجب اأن ل تزيد �سايف ديون )ال�سركة الأم فقط( عن ثالثة اأ�سعاف �سايف الرثوة
امللمو�سة ويف حالة خمالفة ذلك فاإن ال�سركة �سيكون لديها فرتة ت�سحيح متتد حتى
�ستة اأ�سهر اأو ت�سعة اأ�سهر يف حال قامت ال�سركة بت�سحيح تلك املخالفة من خالل
عملية اإ�سدار حقوق اأولوية.
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012م
2011م
14.955.206.250
12.210.000.000
4.719.750.000
8.068.200.000

14.955.206.250
12.210.000.000
4.719.750.000
8.068.200.000

9.000.000.000
48.953.156.250

39.953.156.250

 2-25ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�سروط االخرى
ت�سهيالت �سركة معادن للفو�سفات
�سندوق ال�ستثمارات العامة
ناق�س ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
املجموع اجلزئي )اإي�ساح رقم (2-39

 31دي�سمرب
2012م
4.000.001.250
332.800.104
3.667.201.146

 31دي�سمرب
2011م
4.000.001.250
4.000.001.250

ترتاوح ن�سبة العمولة على اأ�سل هذا القر�ض من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على ا�سا�ض معدل )ليبور زائد ًا هام�ض � (٪0،5سنوي ًا وبداأ �سداد اأ�سل مبلغ القر�ض يف  30يونيو
 2012على اأق�ساط ن�سف �سنوية مت�ساوية يبلغ كل منها  166،4مليون ريال �سعودي حتى �سداد الق�سط الأخري البالغ  172،8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب .2023
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نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

امل�سارف ال�سالمية والتجارية
البنك ال�سعودي الفرن�سي  -كوكيل لتاأمني ت�سهيالت ال�سراء للم�سرتكني
�سركة الراجحي امل�سرفية لالإ�ستثمار
بنك كوريا للت�سدير وال�سترياد
بنك ميزوهو كوريا املحدود  -كوكيل لتاأمني ت�سهيالت جتارية للم�سرتكني
�سركة تاأمني ال�سادرات الكورية
ناق�س ًا :امل�سدد خالل ال�سنة

املجموع اجلزئي
ترتاوح ن�سبة العمولة على اأ�سل هذا القر�س من املبالغ امل�سحوبة .

�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي
بلغت تكاليف متابعة امل�سروع املدفوعة خالل فرتة ال�سحب  6.3مليون ريال �سعودي  ،يبداأ �سداد هذا الت�سهيل يف 26
.فرباير  2013على اأق�ساط ن�سف �سنوية و�سيتم �سداد الق�سط الأخري يف  19يونيو 2019
اإجمايل قرو�س �سركة معادن للفو�سفات

 31دي�سمرب
2012م
4.269.892.500
2.343.750.000
1.500.000.000
1.116.562.500
750.000.000
9.980.205.000
429.583.200
9.550.621.800

 31دي�سمرب
2011م
4.269.892.500
2.343.750.000
1.500.000.000
1.116.562.500
750.000.000
9.980.205.000
9.980.205.000

570.000.000

570.000.000

13.787.822.946

14.550.206.250

 2-25ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�سروط االخرى (تتمة)
ت�سهيالت �سركة معادن لاللومنيوم
�سندوق ال�ستثمارات العامة )اإي�ساح رقم (2-39

 31دي�سمرب
2012م
3.993.016.061

 31دي�سمرب
2011م
2.248.712.948

بلغت ن�سبة العمولة على ا�سل هذا القر�ض من املبالغ امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على اأ�سا�ض معدل ليبور زائد ًا هام�ض  ٪1،5واأن ن�سبة العمولة على املبلغ امل�ستحق عن كل فرتة
� ٪1سنوي ًا.
و�سوف يتم �سداد اأ�سل مبلغ القر�ض على  24ق�سط ن�سف �سنوي ابتد ًا من  31دي�سمرب  2014تت�سمن �سداد مبالغ تبداأ من  99،9مليون ريال �سعودي وتزيد على مدى عمر القر�ض لت�سبح
 1،218مليون ريال �سعودي كق�سط نهائي يف  30يونيو .2026
امل�سارف ال�سالمية والتجارية
�سراء الدولر المريكي
�سراء الريال ال�سعودي
جتاري
وكالة
املجموع اجلزئي

ترتاوح ن�سبة العمولة على اأ�سل املبلغ )املبلغ الأ�سا�سي لالإيجار يف حالة ت�سهيالت وكالة(
من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الدولر الأمريكي على
اأ�سا�ض معدل ليبور زائد ًا هام�ض )ربح يف حالة ت�سهيالت وكالة( والتي تختلف على مدى
فرتة القر�ض.
ترتاوح ن�سبة العمولة على اأ�سل املبلغ )املبلغ الأ�سا�سي لالإيجار يف حالة ت�سهيالت وكالة( من
مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الريال ال�سعودي على اأ�سا�ض
معدل الفائدة بني البنوك ال�سعودية )«�سايبور»( زائد ًا هام�ض )ربح يف حالة ت�سهيالت

�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

 31دي�سمرب
2012م
737.274.310
2.861.109.923
728.172.164
717.486.636
5.044.043.033

 31دي�سمرب
2011م
411.223.842
1.595.819.276
406.147.010
365.752.212
2.778.942.340

وكالة( والتي تختلف على مدى فرتة القر�ض .اإن هام�ض الربح على مدى فرتة القر�ض
يختلف على مدى فرتة القر�ض بني  ٪1،65اىل  ٪2،75يف ال�سنة.
بلغت ن�سبة العمولة على املبالغ القائمة لكل فرتة عمولة على ت�سهيالت وكالة � ٪0،3سنوي ًا.
�سوف يبداأ �سداد املبالغ الأ�سا�سية للقر�ض ابتدا ًء من  31دي�سمرب  .2014يبداأ �سداد
الت�سهيالت املذكورة اأعاله اأبتدا ًء من  138مليون ريال �سعودي تزيد على مدى عمر القر�ض
حتى ي�سل الق�سط النهائي  1،684مليون ريال �سعودي يف  30يونيو . 2026

 31دي�سمرب
2012م
420.000.000

-

 31دي�سمرب
2011م

�سوف يبداأ �سداد ت�سهيالت �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي ابتدا ًء من  4فرباير .2015
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شركة التعدين العربية السعودية «معادن»
«�سركة م�ساهمة �سعودية»

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2012
(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)

 2-25ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�سروط االخرى (تتمة)
 31دي�سمرب
2012م

 31دي�سمرب
2011م

يبداأ �سداد الت�سهيالت املذكورة اأعاله اأبتدا ًء من  25مليون ريال �سعودي تزيد على مدى عمر القر�ض حتى ي�سل الق�سط
النهائي  62.5مليون ريال �سعودي يف  7يونيو . 2020
اجمايل قرو�س �سركة معادن لالأملونيوم

9.457.059.094

5.027.655.288

ت�سهيالت �سركة معادن للدرفلة
�سندوق ال�ستثمارات العامة )اإي�ساح رقم (2-39

 31دي�سمرب
2012م
2.291.061.791

 31دي�سمرب
2011م
-

بلغت ن�سبة العمولة على ا�سل هذا القر�ض من مبالغ القر�ض امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على اأ�سا�ض معدل ليبور زائد ًا هام�ض  ٪1.5واأن ن�سبة العمولة على املبلغ امل�ستحق عن
كل فرتة � ٪1سنوي ًا .و�سوف يتم �سداد اأ�سل مبلغ القر�ض على  20ق�سط ن�سف �سنوي ابتد ًا من  31دي�سمرب  2016تت�سمن �سداد مبالغ تبداأ من  30.8مليون ريال �سعودي وتزيد على مدى
عمر القر�ض لت�سبح  153.9مليون ريال �سعودي كق�سط نهائي يف  30يونيو .2026
امل�سارف ال�سالمية والتجارية
�سراء ريال �سعودي

 31دي�سمرب
2012م
774.852.281

 31دي�سمرب
2011م
-

ترتاوح ن�سبة العمولة على اأ�سل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على كافة ت�سهيالت الريال ال�سعودي على اأ�سا�ض معدل �سايبور زائد ًا هام�ض والتي تختلف على مدى فرتة القر�ض.
يختلف هام�ض الربح على مدى فرتة القر�ض بني  ٪1.65و  ٪2.45يف ال�سنة
يبداأ �سداد الت�سهيالت املذكورة اأعاله اأبتدا ًء من  10.4مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب  2016وتزيد على مدى عمر القر�ض حتى ي�سل الق�سط النهائي  13.5مليون ريال �سعودي يف
 30يونيو 2026م

�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

 31دي�سمرب
2012م
360.000.000

 31دي�سمرب
2011م
-

�سوف يبداأ �سداد ت�سهيالت �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي ابتدا ًء من  25يناير .2016
يبداأ �سداد الت�سهيالت املذكورة اأعاله اأبتدا ًء من  25مليون ريال �سعودي تزيد على مدى عمر القر�ض حتى ي�سل الق�سط النهائي  62.5مليون ريال �سعودي يف  19يوليو . 2021

اجمايل قرو�س �سركة معادن للدرفلة
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 31دي�سمرب
2012م
3.425.914.072

 31دي�سمرب
2011م
-

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

 2-25ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�سروط االخرى (تتمة)
 31دي�سمرب
2012م
13.787.822.946
9.457.059.094
3.425.914.072
26.670.796.112
861.409.329
25.809.386.783

قرو�ض �سركة معادن للفو�سفات
قرو�ض �سركة معادن لالأملونيوم
قرو�ض �سركة معادن للدرفلة
اإجمايل القرو�س

يخ�سم :اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل املتعلقة ب�سركة معادن للفو�سفات.
اجلزء غري املتداول من القرو�س طويلة االأجل

 31دي�سمرب
2011م
14.550.206.250
5.027.655.288
19.577.861.538
762.383.304
18.815.478.234

 3-25تواريخ االإ�ستحقاق للقرو�س طويلة االأجل:
2012م
2013م
2014م
2015م
بعد ذلك
املجموع

 31دي�سمرب
2012م
861.409.329
1.194.190.354
1.519.721.379
23.095.475.050
26.670.796.112

 31دي�سمرب
2011م
762.383.304
864.409.329
1.185.890.354
1.499.621.379
15.265.557.172
19.577.861.538

 4-25عمالت الت�سهيالت:
اإن كل الت�سهيالت املتعاقد عليها من قبل ال�سركة هي بالأ�سا�ض بالدولر الأمريكي وتتمثل الأر�سدة امل�سحوبة بالدولر الأمريكي مبا يلي:
�سندوق ال�ستثمارات العامة
امل�سارف ال�سالمية والتجارية
ت�سهيل �سراء
�سركة الراجحي امل�سرفية لالإ�ستثمار
بنك كوريا للت�سدير والإ�سترياد
�سركة تاأمني ال�سادرات الكورية
جتاري
�سراء دولر امريكي
وكالة
املجموع اجلزئي

�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي
املجموع

 31دي�سمرب
2012م (دوالر اأمريكي)
2.653.674.399

 31دي�سمرب
2011م )دولر اأمريكي(
1.666.323.786

2.062.682.401
600.000.000
378.600.000
189.300.000
480.019.244
196.606.483
191.329.770
4.098.537.898
360.000.000
7.112.212.297

1.564.189.807
625.000.000
400.000.000
200.000.000
406.055.869
109.659.691
97.533.923
3.402.439.290
152.000.000
5.220.763.076

 5-25ال�سمانات:
مت رهن املوجودات التالية ك�سمان للقرو�ض طويلة الجل اأعاله مبوجب �سروط اتفاقيات التمويل املوحدة املعنية:
دفعات ومدفوعات مقدمة )اإي�ساح رقم (10
ممتلكات و م�سنع ومعدات )اإي�ساح رقم (13
نفقات ما قبل الت�سغيل و نفقات موؤجلة )اإي�ساح رقم (14
اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ )اإي�ساح رقم (15
املجموع

 31دي�سمرب
2012م
628.892.401
17.505.467.200
860.896.962
22.124.961.806
41.120.218.369

 31دي�سمرب
2011م
609.166.722
6.396.551.470
399.184.316
21.970.996.357
29.375.898.865

 -26املطلوب اإىل طرف ذو عالقة
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2011م
2012م
52.411.992
املطلوب اإىل �سركة األكوا (اإي�ساح رقم (2-39
ً
وميثل هذا املبلغ نقد م�ساهم به عن طريق �سريكها امل�سرتك �سركة الكوا لتو�سيع ت�سكيلة املنتجات من الألومنيوم اخلا�سة بهم والتي هي حاليا حتت الإن�ساء يف راأ�ض اخلري لت�سمل �سفائح
ال�سيارات املعاجلة وال�سفائح غري املعاجلة حراري ًا و�سفائح البناء والإن�ساء و�سفائح الورق املعدين.
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شركة التعدين العربية السعودية «معادن»
«�سركة م�ساهمة �سعودية»

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2012
(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)

 -27راأ�س املال
راأ�س املال امل�سرح به وامل�سدَّ ر واملدفوع بالكامل

� 925.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد )اإي�ساح رقم (38

 31دي�سمرب
2012م

 31دي�سمرب
2011م

9.250.000.000

9.250.000.000

 -28عالوة اإ�سدار
� 525،000،000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10ريالت لل�سهم الواحد ال�سادرة باأ�سعار اأعلى من
اأ�سعارها  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد يوم  5يوليو 2008 ،يف وقت طرحها لالكتتاب العام.

 31دي�سمرب
2012م
5.250.000.000

 31دي�سمرب
2011م
5.250.000.000

 -29حتويالت �سايف اأرباح
 1يناير
حتويل  ٪ 10من �سايف ربح ال�سنة
 31دي�سمرب

 31دي�سمرب
2012م
284.327.877
109.094.397
393.422.274

 31دي�سمرب
2011م
242.996.397
41.331.480
284.327.877

مبوجب اأحكام نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،قامت ال�سركة بتجنيب  ٪10من �سايف الربح ال�سنوي وحتوله اإىل احتياطي نظامي اإىل اأن يعادل هذا الحتياطي  ٪50من
راأ�ض املال .يتم هذا التحويل �سنوي ًا واأن هذا الحتياطي غري متاح حالي ًا للتوزيع كاأرباح.
 -30حقوق غري م�سيطرة
راأ�س املال

 1يناير
الزيادة يف ح�سة احلقوق غري امل�سيطرة
 31دي�سمرب

مدفوعات لزيادة راأ�س املال

 1يناير
مدفوعات لزيادة راأ�ض املال )اإي�ساح (2-39
راأ�ض املال امل�ساهم خالل ال�سنة )اإي�ساح (2-39
 31دي�سمرب

�سايف ربح من�سوب اىل ح�سة احلقوق غري امل�سيطرة

 1يناير
ح�سة �سايف الدخل للعام احلايل
 31دي�سمرب
املجموع
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 31دي�سمرب
2012م

 31دي�سمرب
2011م

2.783.950.191
989.431.551
3.773.381.742

2.146.048.500
637.901.691
2.783.950.191

821.488.065
899.834.943
((989.431.551
731.891.457

432.193.040
899.186.716
)(509.891.691
821.488.065

113.126.199
388.883.144
502.009.343

)(11.638.306
124.764.505
113.126.199

5.007.282.542

3.718.564.455

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

 -31املبيعات
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

ٌقطاع الذهب

1.001.542.755

865.751.039

الفو�سفات ثنائي الأمونيوم
الأمونيا

2.877.956.038
1.569.779.028
4.447.735.066

594.429.030
594.429.030

اإيرادات البوك�سايت منخف�ض الدرجة
اإيرادات املغنزايت
ايرادات الكاولني

84.749.607
27.463.795
13.653.977
125.867.379

63.743.696
4.980.909
1.798.578
70.523.183

اإيرادات البنى التحتية

1.510.183
5.576.655.383

2.323.129
1.533.026.381

160.433

147.205

1.665
6.243

1.568
5.881

الذهب

ٌقطاع الفو�سفات

قطاع املعادن ال�سناعية

ٌقطاع البنى التحتية

املجموع
حتليل مبيعات الذهب

كمية الذهب بالأون�سة  -املباع
متو�سط ال�سعر املحقق  -بالأون�سة:
بالدولر الأمريكي
بالريال ال�سعودي ) معادل(
 -32تكلفة املبيعات

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

تكلفة املوظفني
عقود اخلدمات
�سيانة واإ�سالحات
مواد م�ستهلكة
م�ساريف غري مبا�سرة
مواد خام واأدوات م�ستهلكة
عك�ض خمزون راكد )اإي�ساح رقم (10
ر�سوم امتياز )اإي�ساح رقم (22
بيع منتجات م�ساحبة )اإي�ساح رقم (1-32
جمموع تكاليف الت�سغيل النقدية

ا�ستهالكات )اإي�ساح رقم (13
م�ساريف تنقية موؤجلة )اإي�ساح رقم (14
اإطفاءات تكاليف ما قبل الت�سغيل والنفقات املوؤجلة )اإي�ساح رقم (14
اإطفاءات اأ�سول غري ملمو�سة )اإي�ساح رقم (17
جمموع التكاليف الت�سغيلية

)الزيادة(  /النق�ض يف املخزون
املجموع

323.129.265
178.349.447
48.839.393
105.302.279
109.879.131
1.242.041.290
((151.305
92.603.068
((42.992.140
2.057.000.428
971.177.233
41.616.258
21.353.582
16.078.504
3.107.226.005
((124.796.932
2.982.429.073

120.634.468
67.456.224
25.009.469
83.342.569
18.557.068
17.569.850
)(4.222.018
85.032.887
)(85.637.734
327.742.783
167.185.259
15.656.130
510.584.172
21.127.767
531.711.939
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شركة التعدين العربية السعودية «معادن»
«�سركة م�ساهمة �سعودية»

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2012
(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)

 1-32تتكون مبيعات املنتجات امل�ساحبة من مبيعات ال�سلع التالية:
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011م
 31دي�سمرب 2012م

زنك
نحا�ض
ف�سة
ر�سا�ض

املجموع

8.114.135
27.021.740
7.856.265
42.992.140

38.884.171
28.810.453
16.268.040
1.675.070
85.637.734

 -33م�ساريف بيع وت�سويق ودعم:
م�ساريف بيع وت�سويق ودعم

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012م
384.810.033

 31دي�سمرب 2011م
53.741.290

تاألف م�ساريف بيع وت�سويق ودعم من ر�سوم ت�سويقية وم�ساريف غري مبا�سرة تتعلق باملبيعات والتي لي�ض بال�سرورة جزء ًا تكلفة املبيعات.
 -34امل�ساريف العمومية واالإدارية
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

166.981.090
229.924.319
رواتب ومزايا متعلقة للموظفني
27.937.061
39.006.056
عقود اخلدمات
19.901.452
35.800.884
م�ساريف غري مبا�سرة واأخرى
6.302.892
2.499.193
مواد م�ستهلكة
2.375.194
2.928.150
مكافاأة وبدلت اأع�ساء جمل�ض الإدارة
491.182
639.692
قطع غيار
6.965.046
12.469.661
ا�ستهالكات )اإي�ساح رقم (13
4.501.409
1.400.825
اإطفاءات تكاليف ما قبل الت�سغيل والنفقات املوؤجلة )اإي�ساح رقم (14
235.455.326
324.668.780
املجموع
ً
متثل مكافاأة اأع�ساء جمل�ض الإدارة املبالغ امل�ستحقة امل�سجلة بناءا على تقديرات الإدارة و�سيتم اعتمادها بعد موافقة م�ساهمي ال�سركة عليها يف اإجتماع اجلمعية العمومية.
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نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

 -35م�ساريف ا�ستك�ساف
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011م
 31دي�سمرب 2012م

رواتب ومزايا متعلقة للموظفني
عقود اخلدمات
م�ساريف غري مبا�سرة واأخرى
مواد م�ستهلكة
قطع غيار
املجموع

37.231.358
64.581.344
8.529.669
3.403.525
548.026
114.293.922

41.024.132
65.770.782
3.348.751
3.053.086
2.860.167
116.056.918

 -36عوائد ا�ستثمارات ق�سرية االأجل
لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

عوائد م�ستلمة وم�ستحقة من الإ�ستثمارات ق�سرية الأجل

65.025.678

75.155.805

 -37نفقات مالية
�سندوق ال�ستثمارات العامة
البنك ال�سعودي الفرن�سي  -كوكيل لتاأمني ت�سهيالت ال�سراء للم�سرتكني
�سركة الراجحي امل�سرفية لالإ�ستثمار
بنك كوريا للت�سدير وال�سترياد
�سركة تاأمني ال�سادرات الكورية
بنك ميزوهو كوريا  -كوكيل لتاأمني ت�سهيالت جتارية للم�سرتكني
�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي
ر�سوم ترتيب وم�ساريف اإدارية للت�سهيالت ائتمانية
املجموع

 1-37ملخ�س لتكلفة االإقرتا�س
حم َمل خالل ال�سنة
مر�سمل كجزء من موجودات موؤهلة يف اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ )اإي�ساح رقم (15
املجموع

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012م
48.029.945
58.847.261
37.664.630
19.052.039
8.804.106
17.384.618
6.306.307
89.687.500
285.776.406

 31دي�سمرب 2011م
2.175.209
2.647.607
4.352.643
717.024
388.334
810.514
278.068
11.369.399

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012م
 31دي�سمرب 2011م
11.369.399
285.776.406
567.151.492
758.894.160
578.520.891
1.044.670.566

 -38ربحية ال�سهم العادي
�سايف الربح العائد مل�ساهمي ال�سركة الأم
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�سدرة خالل ال�سنة )اإي�ساح رقم (27
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة من العمليات امل�ستمرة

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2012م
 31دي�سمرب 2011م
413.314.804
1.090.943.970
925.000.000
925.000.000
0.45
1.18

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم العادي الأ�سا�سية بق�سمة �سايف الربح العائد مل�ساهمي ال�سركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�سدرة خالل ال�سنة.
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شركة التعدين العربية السعودية «معادن»
«�سركة م�ساهمة �سعودية»

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2012
(جميع املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يذكر خالف ذلك)

 -39معامالت واأر�سدة مع اأطراف ذوي عالقة

 1-39معامالت مع اأطراف ذوي عالقة
تتلخ�ض العمليات مع طرف ذي عالقة التي متت خالل ال�سنة قيد املراجعة يف �سياق الأعمال العتيادية مبا يلي:
 31دي�سمرب
2012م

 31دي�سمرب
2011م

مبيعات �سركة معادن للفو�سفات من خالل �سابك خالل ال�سنة

منذ الإعالن عن بداية الإنتاج التجاري يف  1اأكتوبر  2011ملنتجات الأمونيا ويف  1فرباير  2012ملنتجات امل�سانع الأخرى والتي مت
الإف�ساح عنها يف قائمة الدخل كجزء من املبيعات
مت قبل تاريخ بداية الإعالن عن الأنتاج التجاري ت�سجيل اإيرادات مرحلة ما قبل الإنتاج التجاري والتي بلغت  46.523.650ريال �سعودي
�سايف من تكلفة الإنتاج وم�ساريف البيع والت�سويق لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  31) 2012دي�سمرب  766.327.322 :2011ريال
�سعودي( مقابل اأعمال حتت التنفيذ )اإي�ساح رقم .(15
املجموع
دفعات مت ا�ستالمها من �سركة األكوا لزيادة راأ�س املال ( اإي�ساح رقم (30
 2-39اأر�سدة مع اأطراف ذوي عالقة

3.818.121.916

594.429.030

154.560.262
3.972.682.178

1.227.916.669
1.822.345.699

899.834.943

899.186.716

املبلغ املطلوب من) /اإىل( اأطراف ذوي عالقة الناجتة عن معامالت مع اطراف ذوي عالقة كما يلي:
املطلوب من اأطراف ذوي عالقة

مطلوبات من �سركة �سابك )اإي�ساح رقم (9
مطلوبات من �سركة �سامابكو )اإي�ساح رقم (9

446.823.500
47.994.670

280.596.018
47.593.280

م�ستحق مل�ساهم

م�ساريف م�ستحقة � -سركة الكوا )اي�ساح رقم (20
املطلوب اإىل �سركة األكوا فيما يتعلق مب�سروع �سفائح ال�سيارات )اي�ساح رقم (26
مدفوعات لزيادة راأ�ض املال مقدمة من �سركة الكوا )اي�ساح رقم (30
املجموع
قرو�س طويلة االأجل من م�ساهم له ن�سبة ملكية  % 50يف �سركة معادن

م�ستحق ل�سندوق الإ�ستثمارات العامة:
ت�سهيالت ل�سركة معادن للفو�سفات )اإي�ساح رقم (2 -25
ت�سهيالت ل�سركة معادن لالأملونيوم )اإي�ساح رقم (2 -25
ت�سهيالت ل�سركة معادن للدرفلة )اإي�ساح رقم (2 -25
املجموع
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72.646.789
52.411.992
731.891.457
856.950.238

3.667.201.146
3.993.016.061
2.291.061.791
9.951.278.998

25.735.824
821.488.065
847.223.889

4.000.001.250
2.248.712.948
6.248.714.198

نظرة عامة على الشركة

نظرة عامة على األعمال

حوكمة الشركة

القوائم المالية

 -40اإتفاقيات ايجار ت�سغيلية
دفعات اإيجارات ت�سغيلية ق ّيدت كم�سروف خالل ال�سنة
اإن احلد الأدنى لإلتزامات الإيجارات امل�ستقبلية امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية هذه هو كما يلي:
2012
2013
2014
2015
2016
 2017اىل 2029
املجموع

 31دي�سمرب
2012م
19.481.415

 31دي�سمرب
2011م
15.016.083

14.234.400
14.174.400
7.739.400
2.514.400
21.922.800
60.585.400

15.016.083
14.956.083
14.956.083
8.021.083
2.796.083
28.364.693
84.110.108

متثل دفعات الإيجارات الت�سغيلية ب�سكل اأ�سا�سي الإيجارات امل�ستحقة على املجموعة املتعلقة مبواقع املناجم امل�ستاأجرة .يتم التفاو�ض على عقود الإيجار لتكون بناء على معدل فرتة ترتاوح
من  15اىل � 30سنة.
 -41تعهدات والتزامات حمتملة
م�ساريف راأ�سمالية:

مت التعاقد عليها
�سمانات:

خطابات �سمان ل�سالح �سركة اأرامكو ال�سعودية لغر�ض الإمداد امل�ستقبلي للديزل والغاز
خطابات �سمان ل�سالح تطوير م�سروع الأملونيوم
اأخرى
املجموع

 31دي�سمرب
2012م

 31دي�سمرب
2011م

15.571.333.296

14.701.023.625

171.000.000
225.000.000
157.080
396.157.080

171.000.000
1.537.500.000
1.708.500.000

ح�سلت �سركة معادن على اعتماد م�ستندي مقابل من �سركة الكوا لغر�ض تطوير م�سروع الألومنيوم مقابل حل�سة �سركة األكوا يف �سركات الألومنيوم البالغة  ٪25،1من جمموع خطابات
ال�سمانات املقدمة للدولة من قبل �سركة معادن.
 -42اإدارة املخاطر املالية
تتعر�ض اأن�سطة املجموعة اإىل خماطر مالية خمتلفة تت�سمن :خماطر ال�سوق )وت�سمل
خماطر العملة ،خماطر القيمة العادلة ،وخماطر اأ�سعار العمولت وخماطر �سعر ال�سلعة(،
وخماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة .يركز برنامج اإدارة املخاطر العامة للمجموعة على
عدم اإمكانية التنبوؤ باأو�ساع الأ�سواق املالية وي�سعى اإىل التقليل من التاأثريات العك�سية
املحتملة على الأداء املايل للمجموعة.
 1-42خماطر العمالت
هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت
الأجنبية .اإن معامالت املجموعة الأ�سا�سية هي بالريال ال�سعودي واليورو والدولر
الأمريكي .تراقب الإدارة تقلبات اأ�سعار �سرف العمالت وتعتقد اأن خماطر العمالت
لي�ست جوهرية.

 2-42خماطر القيمة العادلة
هي القيمة التي يتم بها تبادل اأ�سل اأو ت�سوية التزام بني اأطراف ذوي دراية ولديهم
الرغبة يف ذلك وتتم بنف�ض �سروط التعامل مع الأطراف امل�ستقلة .حيث اأنه يتم جتميع
الأدوات املالية للمجموعة على اأ�سا�ض التكلفة التاريخية ،قد تنتج فروقات بني القيمة
الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد الدارة اأن القيمة العادلة للموجودات
واملطلوبات املالية للمجموعة ل تختلف ب�سكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.
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 3-42خماطر اأ�سعار العموالت
 -44االأرقام املقارنة
على
ال�سوق
يف
العمولت
أ�سعار
ا
يف
التغريات
أثري
ا
بت
هي التعر�ض ملخاطر متعددة تتعلق
مت اإعادة ت�سنيف بع�ض الأرقام املقارنة اخلا�سة بال�سنة ال�سابقة ،عند ال�سرورة ،لكي
املجموعة
على
العمولة
�سعر
خماطر
إن
ا
النقدية.
وتدفقاتها
املركز املايل للمجموعة
تتما�سى مع عر�ض ال�سنة احلالية واملتعلقة بالأر�سدة التالية:
تنتج ب�سكل رئي�سي من ال�ستثمارات ق�سرية الأجل والقرو�ض طويلة الأجل ،والتي لها
اأ�سعار عمولة عائمة والتي يتم مراجعتها ب�سكل دوري .تراقب املجموعة تقلبات اأ�سعار
مقدمات م�ستلمة من �سركة األكوا متعلقة بتمويل م�سروع والتي اأدرجت �سابق ًا �سمن
العمولت.
املطلوبات غري املتداولة ومت اإعادة ت�سنيفها �سمن احلقوق غري امل�سيطرة مما اأدى
اىل زيادة �سايف الرثوة للمجموعة) .اإي�ساح رقم .(30
ا�ستنادا اإىل �سايف ر�سيد الإقرتا�ض القائم يف  31دي�سمرب  ،2012فاإن التاأثري على
ر�سوم اإمتياز مدفوعة للدولة ،اأدرجت �سابق ًا حتت بند «)م�ساريف(  /اإيرادات
الأرباح ال�سافية لتغري  ٪ 1يف ن�سبة العمولة لاليبور بالدولر الأمريكي �ستكون 174
ً
اأخرى» وحاليا تـ ــم الإف�ساح عنها كجزء من تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل مما
مليون ريال �سعودي ) 31دي�سمرب  84 :2011مليون ريال �سعودي( .هذه الر�سدة لن
اأدى اإىل تخفي�ض الربح الإجمايل وربحية ال�سهم يف العمليات .مل يحدث اأي تغيري يف
تبقى ثابتة طوال عام .2013
�سايف الربح يف القوائم املالية نتيجة لذلك.
ً
اأدرجت الأ�سول غري امللمو�سة �سابقا حتت بند «تكاليف ما قبل الت�سغيل ونفقات
 4-42خماطر اأ�سعار ال�سلع
موؤجلة» يف قائمة املركز املايل املوحدة ومت الآن حتويلها اىل بند م�ستقل �سمن
لكميات
اليومية
بالتغريات
أثر
ا
تت
حيث
الن�سطة
ال�سوق
يتم ت�سعري الذهب باأ�سعار
املوجودات حتت املوجودات غري املتداولة .بلغت �سايف القيمة الدفرتية لالأ�سول
ال�سوق
أ�سعار
ا
ب
منتجاتها
بيع
هي
املعتادة
املجموعة
�سيا�سة
العر�ض والطلب .اإن
املحولة اإىل الأ�سول غري امللمو�سة  12،334،823ريال �سعودي .مل يحدث اأي تغيري يف
بالنفع
تعود
ال�سلع
أ�سعار
ل
التحوط
عقود
أن
ا
ب
عام،
ب�سكل
املجموعة،
ال�سائدة .ل تعتقد
�سايف موجودات املجموعة نتيجة لذلك) .اإي�ساح رقم .(17
البعيد.
املدى
على
على امل�ساهمني
مت اإعادة ت�سنيف دفعات ومدفوعات مقدمة والبالغة  282،477،971ريال �سعودي
املتعلقة مب�ساريع حتت التنفيذ من موجودات متداولة اىل موجودات غري متداولة .مل
 5-42خماطر االئتمان
يحدث اأي تغيري يف �سايف موجودات املجموعة نتيجة لذلك) .اإي�ساح رقم .(11
تكبد
اىل
ؤدي
و
ي
مما
املالية
باللتزامات
الوفاء
على
ما
طرف
هي خماطر عدم مقدرة
ً
خطة الإدخار للموظفني والبالغة  9،703،962ريال كانت مدرجة �سابقا حتت بند
ن�ساطاتها
خالل
يف
الئتمان
ملخاطر
املجموعة
تتعر�ض
مالية.
الطرف الخر خل�سارة
«مطلوبات م�ساريع واأخرى» يف قائمة املركز املايل املوحدة والآن مت اإعادة ت�سنيفها
النقد
حت�سيل
يتم
أنه
ا
إل
ا
التجارية(.
املدينة
بالذمم
يتعلق
مبا
الت�سغيلية )خ�سو�س ًا
اإىل «مزايا املوظفني» حتت املطلوبات غري املتداولة .مل يحدث اأي تغيري يف القيمة
يف وقت ت�سليم املبيعات ومن خالل اأن�سطتها التمويلية التي متثل ب�سكل رئي�سي من
ال�سافية للمجموعة نتيجة لذلك) .اإي�ساح رقم .(24
الودائع لأجل لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية .تو�سع حدود الئتمان لكل العمالء
م�سـاريف بيع وت�سويق ودعم والبالغة  53،741،290ريال �سعودي مت �سطبها �سابقاً
اعتماد ًا على ت�سنيف ائتماين داخلي .تراقب الذمم املدينة التجارية القائمة ب�سورة
من «املبيعات» ،ومت اإظهارها الآن حتت بند امل�ساريف الت�سغيلية .اإرتفع اإجمايل ربح
منتظمة واأي حتفظ ائتماين يرفع لالإدارة العليا .يتم اإيداع النقد وال�ستثمارات
املجموعة ،املدرج �سابق ًا ،مببلغ  53،741،290ريال �سعودي اإل اأن �سايف الدخل
ق�سرية الأجل ب�سورة عامة مع بنوك جتارية ذات ت�سنيف اإئتماين مرتفع.
ً
املدرج �سابقا مل يتغري.
تتعامل املجموعة حالي ًا مع عميلني رئي�سيني بلغت املبيعات لهم  1،045مليون ريال
�سعودي تقريب ًا والتي متثل ن�سبة  ٪19من مبيعات املجموعة لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  31) 2012دي�سمرب  951 :2011مليون ريال �سعودي متثل ن�سبة  ٪62من
مبيعات املجموعة لعميلني رئي�سني للمجموعة( .تظهر الذمم املدينة التجارية بعد
خ�سم خم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها ،اإن لزم الأمر.
 6-42خماطر ال�سيولة
هي خماطر عدم قدرة املجموعة على تاأمني ال�سيولة للوفاء بالتزاماتها املتعلقة
بالأدوات املالية .قد تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم املقدرة على بيع اأحد املوجودات
املالية ب�سرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .تدار خماطر ال�سيولة عن طريق التاأكد
ب�سكل دوري من توفر �سيولة كافية ملقابلة اأية التزامات م�ستقبلية.
 -43االأحداث الالحقة لتاريخ قائمة املركز املايل
يف  6يناير  2013تلقت �سركة معادن للبنية التحتية ،وهي �سركة تابعة مملوكة بالكامل
ل�سركة التعدين العربية ال�سعودية )معادن( ،مبلغ  140مليون دولر اأمريكي )ب�سفة عهدة
بر�سم الأمانة( من وزارة املالية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وفقا لقرار جمل�ض الوزراء
رقم  87بتاريخ  28ربيع الأول 1433هـ )املوافق  20فرباير  ،(2012ب�ساأن اإن�ساء مدينة
�سناعية يف منطقة احلدود ال�سمالية با�سم « مدينة وعد ال�سمال لل�سناعات التعدينية «.
وميثل هذا املبلغ جزء من املبالغ التي وافق عليها جمل�ض الوزراء لإن�ساء املدينة ال�سناعية
املقرتحة.
وقد مت اإيداع املبلغ املذكور يف ح�ساب م�سريف منف�سل �سوف يتم املحا�سبة عنه يف دفاتر
حما�سبية م�ستقلة .و�ست�ستخدم املبالغ وفقا لقرار جمل�ض الوزراء والتي �ستعتمد بنا ًء على
عر�ض الوثائق املوؤيدة للنفقات املتكبدة ،وفقا لأنظمة احلكومة ذات ال�سلة.
مل تن�ساأ اأي اأحداث لحقة اأخرى بعد تاريخ  31دي�سمرب  2012وقبل تاريخ توقيع تقرير
مراجعي احل�سابات لها تاأثري جوهري على القوائم املالية املوحدة كما يف  31دي�سمرب .2012
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طبيعة الن�ساط

ا�ستخراج الذهب
300.000.000
الكاولني ،البوك�سايت
منخف�ض الرتكيز،
وا�ستخراج املغنزايت
500.000
اإدارة و تطوير م�ساريع البنى
500.000
التحتية
اإ�ستخراج الفو�سفات و اإنتاج
6.208.480.000
ال�سمدة
�سبائك و �سفائح و ق�سبان
4.805.774.426
الألومنيوم
رقائق الألومنيوم للعلب
1.922.125.000
والأغطية
ا�ستخراج البوك�سايت و
ت�سفيته
884.999.944

14.122.379.370

300.000.000
500.000
500.000
4.345.936.000
3.599.525.045
1.439.671.625
662.864.958

ن�سبة امللكية الفعلية للمجموعة
 31دي�سمرب  31دي�سمرب
2011م
2012م
٪
%
100
100
100
100
70
74.9
74.9
74.9

100
100
70
74.9
74.9
74.9

300.000.000
500.000
500.000
6.208.480.000
2.688.816.000
472.125.000
510.000.000

تكلفة اإ�ستثمار ال�سركة الم
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2011م
2012م
300.000.000
500.000
500.000
4.345.936.000
2.013.923.184
353.621.625
381.990.000

10.180.421.000

450.000.000

10.348.997.628

900.000.000

50

50

450.000.000
10.798.997.628
7.846.470.809

7.396.470.809

راأ�ض املال املدفوع وامل�سدر
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2011م
2012م

 -45معلومات مف�سلة عن ال�سركات التابعة وامل�سروع حتت ال�سيطرة امل�سرتكة

ال�سركة التابعة

�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�ض

�سركة املعادن ال�سناعية

�سركة معادن للبنية التحتية

�سركة معادن للفو�سفات

�سركة معادن لالألومنيوم

�سركة معادن للدرفلة

�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا

م�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة:

اإنتاج ال�سودا الكاوية
�سركة معادن وال�سحراء للبرتوكيماويات المركزة والكلورين وثاني
كلوريد الإثيلين
)�سامابكو(
املجموع
900.000.000
15.022.379.370
11.080.421.000

تاأ�س�ست جميع ال�سركات التابعة و امل�سروع حتت ال�سيطرة امل�سرتكة املو�سحة اأعاله يف اململكة العربية ال�سعودية.

نظرة عامة على الشركة
نظرة عامة على األعمال
حوكمة الشركة
القوائم المالية
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