الف�صل الثالث

احلوكمة وااللتزام
واملخاطر

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

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

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

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

اال�سم القانوين

الكيان القانوين

ن�سبة امللكية

ن�شاطها الرئي�سي

املركز الرئي�سي لعملياتها

القاب�ضة

�شركة التعدين العربية
ال�سعودية «معادن»

�شركة م�ساهمة �سعودية

مطروحة بهيئة
ال�سوق املالية

م�شاريع

الريا�ض

معادن %100

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

جدة

معادن % 100

الفو�سفات

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

معادن %60
موزاييك %25
�سابك %15

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

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

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

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

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

الريا�ض

اجلبيل

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

�شكل � :2إطار احلوكمة لدى معادن

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

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

قواعد ال�سلوك
املهني

�إطار احلوكمة

الإلتزام
النظامي
ميثاق جلنة
املراجعة
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جمل�س الإدارة والإدارة العليا اجلهازان
الرئي�سيان لإطار احلوكمة يف معادن

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

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

اللجنة
التنفيذية

جمل�س الإدارة

جلنة
الرت�شيحات
واملكاف�آت

الرئي�س
وكبري املدراء
التنفيذيني

جلنة
املراجعة

العالقات العامة والإعالم
مكتب الرئي�س التنفيذي

�إدارة املراجعة الداخلية

الإدارة القانونية وااللتزام

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

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

تخطيط وتطوير
اال�سرتاتيجيات

تخطيط وتطوير
اال�سرتاتيجيات

تخطيط وتطوير
اال�سرتاتيجيات

�إدارة الربامج

املعادن الثمينة
ومعادن الأ�سا�س

الرقابة املالية

وحدة تقييم
الأعمال

املوارد الب�شرية

الت�سويق
واملبيعات

الت�سويق
واملبيعات

تطوير املناجم
اجلديدة

البنية التحتية

املعادن
ال�صناعية

اخلزينة

ا�سرتاتيجية
تخطيط الأداء
لل�شركات

ال�ش�ؤون
احلكومية
والإدارية

�سل�سلة الإمداد

اخلدمات
اللوج�ستية

�شركة معادن
للذهب

اخلدمات الفنية

متويل امل�شاريع

�إتقان (برنامج
التحول) وتطوير
الأعمال

اال�ستدامة

�شركة معادن
للفو�سفات

�شركة معادن
للدرفلة

�شركة معادن
وباريك

الت�أمني

تطوير العالقات
اال�سرتاتيجية

الأمن ال�صناعي

�شركة معادن
وعد ال�شمال
للفو�سفات

�شركة معادن
للأملنيوم

عالقات
امل�ستثمرين

�شركة معادن
ال�صناعية

�شركة معادن
للبوك�سايت
والألومينا

تقنية املعلومات

�شركة �سمابكو

�شركة معادن
للبنية التحتية

نائب الرئي�س
الأعلى للأملنيوم

نائب الرئي�س
للمعادن الثمينة

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

نائب الرئي�س
الأعلى
لال�ستك�شاف

نائب الرئي�س
الأعلى للمالية
واملدير املايل

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

7

اجتماعات يعقدها جمل�س
الإدارة خالل العام

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

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

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

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

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

امل�سمى الوظيفي

الو�ضع
ع�ضو م�ستقل

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

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

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

✔

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

✔

✔

✔

✔

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

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

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

38

اال�سم

امل�سمى الوظيفي

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

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

02/22
2015

07/01
2015

09/14
2015

11/29
2015

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

✔

مل يكن عينّ بعد

✔

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

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

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

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

اال�سم

امل�سمى الوظيفي

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

رئي�س اللجنة

01/18
2015

04/16
2015

07/14
2015

10/18
2015

12/14
2015

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ع�ضو غري تنفيذي
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

ا�ستقال

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

✔

✔

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

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

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

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

امل�سمى الوظيفي

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

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

احل�ضور
02/22
2015

05/31
2015

09/14
2015

12/19
2015

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

-

-

✔

✔

✔

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

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

الع�ضو
الأع�ضاء امل�ستقلون
املهند�س /عبداهلل بن �سيف ال�سيف
الأ�ستاذ /عبد العزيز بن عبد اهلل ال�صقري*
الدكتور /زياد بن عبد الرحمن ال�سديري
الأع�ضاء غري التنفيذيني
معايل الأ�ستاذ /حممد بن عبداهلل اخلرا�شي
معايل الأ�ستاذ� /سليمان بن عبدالرحمن القويز
الأ�ستاذ /من�صور بن �صالح امليمان
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* ُعني ع�ضو ًا يف اللجنة التنفيذية بتاريخ 2015/10/15م
** لي�س ع�ضو ًا مبجل�س الإدارة
*** ا�ستقال بتاريخ 2015/04/30م

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

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

الإدارة العليا
تت�ألف الإدارة العليا من من امل�س�ؤولني التنفيذيني ذوي
الأهلية واخلربة والدراية الالزمة ،لت�سيري �أعمال معادن.
ولقد جنحت معادن ب�شكل كبري يف احلفاظ على فريق
الإدارة العليا عرب تطوير مهارات املوظفني امل�ؤهلني
وترقيتهم �إىل املنا�صب العليا يف ال�شركة.
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عر�ض عن القيم وال�سلوكيات يف �أحد
مواقع العمليات لدينا (ي�سار) ،واجتماع
فريق العمليات الأ�سبوعي يف منجم
الدويحي

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

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

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

اعتمدت معادن �آلية لتحديد وتقييم و�إدارة
املخاطر الكبرية التي تواجهها
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة يف زيارة ملجمع
الألومنيوم مبدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية
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• الثقة
• الإميان
ويف نهاية عام 2015م ،مت الطلب من جميع املوظفني لدى
معادن تعبئة منوذج االف�صاح ال�سنوي والذي ُيغطي معظم
�سيا�سات معادن .حيث يمُ كن للموظفني من خالل هذا
النموذج فح�ص وتقييم �أن�شطتهم ل�ضمان �أنهم ملتزمني مع
�سيا�سات ال�شركة و�أخالقياتها ،وقواعد ال�سلوك املهني.

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

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

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

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

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

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

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

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

103

تدقيق داخلي �أجرتها
عملية ٍ
معادن

327

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

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

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

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

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

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

املكاف�آت :يحق لأع�ضاء جلان جمل�س الإدارة احل�صول على
مقابل مايل نظري كل اجتماع للجنة يح�ضرونه ،ف�ض ًال عن
املكاف�آت ال�سنوية.
يحق لأع�ضاء جمل�س الإدارة الذين ي�سكنون خارج الريا�ض
احل�صول على امل�صروفات النرثية التي يتحملونها حل�ضور
االجتماعات .وت�شمل هذه امل�صروفات تذكرة (ذهاب
وعودة) من مقر الإقامة وحتى املقر الرئي�سي لل�شركة �أو
�إىل حيث ينعقد االجتماع ،وكذلك �أي نفقات �إقامة �أو انتقال
يتحملونها.
يو�ضح تقرير جمل�س الإدارة املقدم �إىل اجلمعية العمومية
املكاف�آت واملبالغ الأخرى التي يتلقاها �أع�ضاء املجل�س خالل
ال�سنة املالية.
غرامات عدم االلتزام :يف عام 2015م ،حتملت معادن
غرامتني من هيئة ال�سوق املالية على النحو التايل:
يف  6مايو 2015م� ،أ�صدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية قرار ًا
يق�ضي بفر�ض غرامة مالية مقدارها � 20ألف ريال �سعودي
على �شركة معادن ،ملخالفتها الفقرة (�أ) من املادة ()40
من قواعد الت�سجيل والإدراج ،والفقرة ( )8من تعليمات
�إعالنات ال�شركات ب�ش�أن نتائجها املالية ،وادعت هيئة
ال�سوق املالية �أن �إعالن معادن عن نتائجها املالية امل�ؤقتة عن
ال�شهور الثالثة املنتهية يف  31مار�س 2014م ،التي ُن�شرت
على املوقع الإلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية ال�سعودية يف 14
�أبريل 2014م ،مل يكن وا�ضح ًا ،لأن الإعالن مل يذكر كل
الأ�سباب وراء زيادة �صايف الأرباح يف الربع املقارن للربع
�أول �سبيكة ذهب من �إنتاج منجم الدويحي
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ال�سابق .وقد قامت معادن ب�سداد الغرامة ،لكنها قدمت
مذكرة تظلم ملجل�س �إدارة الهيئة ،وفق ًا للإجراءات املتبعة
فيها ،ذلك �أنها تعتقد �أن الإعالن �شمل بالفعل كل العنا�صر
املادية التي �ساعدت على حدوث زيادة يف الأرباح.
ويف  15يونيو 2015م� ،أ�صدر جمل�س الهيئة قرار ًا يق�ضي
بفر�ض غرامة مالية مقدارها � 100ألف ريال �سعودي
على معادن ملخالفتها الفقرة (ج) من املادة ()45من
نظام ال�سوق املالية لت�سرب خرب زيادة ر�أ�س مال ال�شركة
قبل الإعالن عن تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س مال
ال�شركة عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية بتاريخ  15مايو
2014م على املوقع الإلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية ال�سعودية
(تداول) .وقد قامت معادن ب�سداد الغرامة ،لكنها قدمت
مذكرة تظلم ملجل�س �إدارة الهيئة وفق ًا للإجراءات املتبعة
فيها ،ذلك �أن معادن تعتقد �أن ال�شركة قد وفت بالتزاماتها
القانونية من خالل تطبيق تدابري وقائية منا�سبة لل�سيطرة
على الت�سريبات.

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

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

الأع�ضاء التنفيذيون يف
جمل�س الإدارة

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

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

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

-245.000
----

-2.063.000
----

10.479.825
3.518.299
765.800
3.919.750
236.925

الإجمايل

245.000

2.063.000

18.920.599

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

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

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

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

 1يناير 2015م

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

 31دي�سمرب 2015م

�صايف التغري خالل العام

ن�سبة التغري خالل
العام %

1.263
9.333
291
1.050
7.579
19.516

()21.263
()21.263

()69
()52

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

 1يناير 2015م

 31دي�سمرب 2015م

�صايف التغري خالل العام

ن�سبة التغري خالل العام

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

45.781
63.160
108.941

63.160
63.160

()45.781
()45.781

()100
()42

كل الأرقام بالريال ال�سعودي
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