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 مواجهة تحديات اليوم
االنطالق نحو فرص الغد





الر�ؤية

الريــــادة يف ا�ستدامـــة قطـــاع التعديـــن 

وبح�ســور عاملــي

الر�سالة

ريادة التنمية الفعالة لقطاع التعدين؛ ليكون 

الركيزة الثالثة لل�سناعة ال�سعودية من خالل 

اعتماد اأف�سل املمار�سات العاملية، وتعظيم 

قيمة الرثوات املعدنية لأ�سحاب امل�سالح.

امللكية )الإجناز(

ا�ست�سعار امل�سوؤولية ال�سخ�سية ومتكني الآخرين 

لتحقيق نتائج عالية اجلودة يف �سعينا لإجناز 

اأهدافنا امل�سرتكة.

العناية )الرعاية(

الهتمام املتوا�سل والإن�ساف الدائم ملوظفينا 

وللبيئة وللمجتمعات التي نعمل بها.

النزاهة

ال�سدق، والأمانة، وتطبيق اأ�سمى املعايري 

الأخالقية يف عالقاتنا مع جميع اأ�سحاب 

امل�سلحة.

العمل اجلماعي

التعاون والتكاُتف على كافة م�ستويات 

حتقيق  بهدف  �سركائنا  ومع  “معادن”، 
النجاح.

القيم اجلوهرية

تتبواأ معادن ريادة قطاع التعدين 

يف اململكة العربية ال�سعودية، وهي 

اأكرب �سركة تعدين متعددة املنتجات 

واملعادن يف منطقة ال�سرق الأو�سط. 

تعترب معادن من اأكرب �سركات 

التعدين واأ�سرعها منوًا يف العامل.

تعمل معادن بالتوافق مع روؤية 

ال�سعودية 2030 وبرنامج التحول 

الوطني 2020، وقد تّبنت روؤية 

جديدة واأعادت توجيه ا�سرتاتيجيتها 

يف عام 2016م.

توجه معادن تركيزها نحو بناء 

جمموعة اأعمال ذات مرونة عالية 

من خالل التميز وال�سعي وراء فر�ص 

النمو املحلية والعاملية.





خادم احلرمني ال�سريفني

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز

ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدفاع 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز



الأ�سمدة الفو�سفاتية

اململكة العربية ال�سعودية غنية 

ب�سخور الفو�سفات التي اأثبتت جودتها 

الفائقة. والفو�سفات هو ال�سم 

التجاري الذي يطلق على الفو�سفور 

املوجود يف اخلامات )خ�سو�سًا 

املرتبط بالكربونات وال�سيليكات(.

يتم �سنع معظم الأ�سمدة الفو�سفاتية 

من �سخور الفو�سفات، ويعترب 

ثنائي فو�سفات الأمونيوم وبديله 

اأحادي الفو�سفات اأحد اأهم اأ�سمدة 

الفو�سفات يف العامل، لذلك تقوم 

معادن بت�سنيعهما.

وتوؤدي هذه الأ�سمدة دورًا حموريًا يف 

دعم الإنتاج الزراعي يف جميع اأنحاء 

العامل.

الألومنيوم

يعّد الألومنيوم ثاين اأكرب املعادن 

�سنعًا يف العامل، ويرتبط ال�ستهالك 

العاملي لالألومنيوم با�ستخداماته 

كمنتج نهائي يف قطاعات خمتلفة 

مثل البناء والنقل والتغليف والهند�سة 

ال�سناعية. وقد اأظهر قطاعا النقل 

والتغليف طلبًا قويًا على الألومنيوم 

يليهما قطاع البناء.

 وتت�سمن جمموعة �سناعات 

الألومنيوم يف �سركة معادن ت�سنيع 

ال�سفائح امل�ستخدمة يف �سناعة 

علب امل�سروبات وتلك امل�ستخدمة يف 

�سناعة هياكل ال�سيارات.

املعادن ال�سناعية

ت�ستخدم املعادن ال�سناعية كمواد 

خام اأو مواد م�سافة يف �سناعات 

البناء وال�سرياميك والطالء 

والبال�ستيك. ويحتوي عدد كبري من 

املنتجات التي ن�ستخدمها يف حياتنا 

اليومية على �سخور ومعادن �سناعية 

اأكرث من بع�ص املعادن. فعلى �سبيل 

املثال؛ يحتوي املنزل على 150 طنًا 

من املعادن ال�سناعية، لحتوائه 

على الزجاج والإ�سمنت وال�سرياميك 

والورق، فيما ت�ستخدم ال�سيارة 

املتو�سطة ما بني 100-150 كجم من 

املعادن ال�سناعية املوجودة يف املطاط 

وح�سوات البال�ستيك والزجاج.

اإن جمموعة معادن من املعادن 

ال�سناعية حتتوي على البوك�سايت 

ال�سناعي منخف�ص الرتكيز، 

والكاولني، بالإ�سافة اإىل املغنيزيا 

الكاوية املتكل�سة واأك�سيد املغني�سيوم.

الذهب

يتمتع الذهب مبوقع متمّيز يف حمفظة 

منتجاتنا، لأن اأعمالنا بداأت بالذهب. 

وبالإ�سافة اإىل كونه معدنًا ثمينًا؛ فهو 

يتميز عن بقية املعادن باأنه �سكل من 

اأ�سكال احلفاظ على الرثوة، وبقيمته 

التي تتخطى حدود فوائده املادية. 

وقد ا�ستخدم الذهب على مّر اآلف 

ال�سنني يف العمالت واملجوهرات، ويف 

خمتلف التطبيقات العملية.

وتتغري اأ�سعار الذهب بح�سب عوامل 

تختلف عن تلك التي حتدد القيمة 

ال�سوقية للمعادن الأخرى. اأما عمليات 

الذهب يف معادن فتتجه نحو مزيد 

من النمو.

النحا�س

يعد النحا�ص اأقدم املعادن التي مت 

اكت�سافها يف ال�سرق الأو�سط، اإذ يعود 

تاريخه لأكرث من 7000 �سنة، وهو 

معدن لمع ذو لون اأحمر. كما يعد 

املعدن الأول الذي طوره الإن�سان على 

الأر�ص.

 وبالن�سبة ملعادن، فقد كان اإنتاج 

النحا�ص يتم كمعدن م�ساحب يف 

مناجم الذهب حتى وقٍت قريب، اأما 

اليوم، فم�ساريعنا امل�سرتكة اجلديدة 

تتوىل ت�سدير النحا�ص اإىل الأ�سواق 

2العاملية.
 قطاعا ت�سغيل يداران

بالكامل من قبل معادن

11
منجمًا يف اململكة

التعدين يف خدمة العامل

التقرير ال�سنوي 2016
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ت�صنيفنا

ملزيد من املعلومات عن الت�سنيفات،

يرجى مراجعة �ص 21.

الأوىل
 بني اأ�سرع ال�سركات منوًا يف دول

جمل�ص التعاون اخلليجي

العا�صرة
 من كربيات �سركات التعدين يف

العامل وفق القيمة ال�سوقية

الـ 31
 بني اأكرب 100 �سركة يف العامل

العربي يف 2016



7التقرير ال�سنوي 2016

املحتويات

تقرير نائب الرئي�ص للمالية  110

القوائم املالية املوحدة  118

تعريفات )جورك(  180

فهر�ص امل�سطلحات  182

حتذير ب�ساأن البيانات التوقعية  184

�سكر وعرفان   185

09 
اإ�صاءة على 2016

43 
 احلوكمة واللتزام

واملخاطر

71 
 العمليات الت�صغيلية

والأعمال

109 
البيانات املالية

23 
القيادة

37 
ال�صرتاتيجية

57 
 ال�صتك�صاف واملوارد

 املعدنية واحتياطات

اخلام

89 
التميز وال�صتدامة

179 
ملحق تو�صيحي

احلوكمة واللتزام واملخاطر  44

جمل�ص الإدارة واللجان  47

�سيا�سة اإدارة املخاطر والإ�سراف عليها  51

اللتزام والأخالق املهنية  54

املراجعة الداخلية   54

الأ�سمدة الفو�سفاتية  72

املعادن ال�سناعية  76

الألومنيوم  78

الذهب ومعادن الأ�سا�ص  82

النحا�ص   85

معادن للبنية التحتية   87

ال�ستك�ساف  58

املوارد املعدنية واحتياطات اخلام  61

ال�ستدامة  90

موظفونا  93

البيئة، ال�سحة، ال�سالمة والأمن  98

امل�سرتيات  100

تقنية املعلومات والت�سالت  102

رعاية املجتمع  104

املقدمة  10

موؤ�سرات الأداء الرئي�سي  13

بدء الإنتاج التجاري  14

زيارات كبار امل�سوؤولني  18

التمّيز والت�سنيفات  21

كلمة رئي�ص جمل�ص الإدارة  25

جمل�ص الإدارة  28

كلمة الرئي�ص وكبري املدراء  31

الإدارة العليا  34

ا�سرتاتيجية 2025  38



التقرير ال�سنوي 2016

اإ�ساءة على عام 2016

8



اإ�صاءة على عام 2016

التقرير ال�سنوي 2016

اإ�ساءة على عام 2016

9



10



املقدمة

وا�سلت �سركة معادن مواجهتها لتاأثري انخفا�ص 

اأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية يف عام 2016م، ويف 

الوقت الذي انخف�ست فيه اأرباحنا هذا العام، 

�سهدنا يف املقابل ارتفاعًا يف الأ�سول والإنتاج، 

بف�سل اهلل ثم ا�ستثماراتنا يف ال�سنوات املا�سية. 

ورغم ارتداد ال�سوق امل�ستمّر اإل اأن عام 2016م 

حمل الكثري من الإجنازات ملعادن، واأبرزها: 

ال�سريفني  احلرمني  خلادم  التاريخية  •��الزيارة 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ملدينة 

راأ�ص اخلري ال�سناعية وتد�سينه مل�ساريع 

قطاع التعدين والبنية الأ�سا�سية التنموية

رئي�ص  وتعيني  الإدارة  جمل�ص  ت�سكيل  •��اإعادة 

جديد 

العليا واإدارتها  معادن  هيكلة  •�اإعادة 
جديدة  مل�ساريع  جتارية  •�بداية 

الذي  الت�سغيلي  التميز  نحو  الربامج  •��توجه 
اأدى اإىل خف�ص التكلفة وزيادة الإنتاجية.

كما قمنا بتح�سني جودة �سناعاتنا مبا يعزز 

اإجنازاتنا.

التقرير ال�سنوي 2016
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موؤ�صرات الأداء الرئي�صية

الأداء املايل

املبيعات

م�ساهمة 

�حدات الأعمال 

ال�سرتاتيجية 

يف العائدات

القوى العاملة

املوجودات

الفو�سفات

مليار ريال

مليار ريالمليار ريال

97^073

4^2059^506

�سايف الدخل

الألومنيوم

مليون ريال

مليار ريال

401

4^252

3^683

1^048

الأرباح قبل احت�ساب 

الفوائد وال�سريبة 

وال�ستهالك والإطفاءات

 الذهب 

ومعادن الأ�سا�ص

مليار ريال

مليار ريال

%45 %44%11

الفو�سفات الذهب �معادن الأ�سا�س

%63^9
املوظفون ال�سعوديون

الألومنيوم

اإجمايل عدد 

املوظفني 

7^197

التقرير ال�سنوي 2016

اإ�ساءة على عام 2016

13



منجم الدويحي للذهب
البدء بالإنتاج التجاري: 1 اإبريل 2016م

بدء الإنتاج التجاري
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منجم جبل �صايد للنحا�س 
البدء بالإنتاج التجاري: 1 يوليو 2016م
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م�صفاة الألومينا يف راأ�س اخلري
بدء الإنتاج التجاري: 1 اأكتوبر 2016م

منجم البعيثة للبوك�صايت 
بدء الإنتاج التجاري: 1 اأكتوبر 2016م
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م�صروع الفو�صفات يف وعد ال�صمال  
ل يزال امل�سر�ع يف مرحلة التطوير خالل 2016م، �سيبداأ النتاج التجاري يف 2017م

م�صنع الأمونيا يف راأ�س اخلري  )التابع ل�سركة معادن �عد ال�سمال للفو�سفات(
بدء الإنتاج التجاري: 1 يناير2017م

التقرير ال�سنوي 2016

اإ�ساءة على عام 2016
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زيارات كبار امل�سوؤولني

امللك �صلمان بن عبدالعزيز يد�صن م�صاريع قطاع 

التعدين يف مدينة راأ�س اخلري ال�صناعية

د�سن خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود م�ساريع قطاع 

التعدين والبنية الأ�سا�سية التنموية يف مدينة راأ�ص اخلري ال�سناعية يف 29 نوفمرب 

2016م.

و�سلطت الزيارة ال�سوء على دور القطاعات احلكومية و�سركة معادن يف تطوير 

بنية حتتية �سناعية عاملية، وبناء مرافق اإنتاجية، ودعم القوى العاملة ال�سعودية يف 

قطاع التعدين.

وقد بلغ حجم ال�ستثمارات يف هذه  امل�ساريع، التي ا�ستغرقت معادن و�سركاء 

النجاح يف القطاع العام والقطاع اخلا�ص عدة �سنوات يف بنائها، ما يزيد على 130 

مليار ريال، ت�سيف اإىل الناجت املحلي الإجمايل نحو 35 مليار ريال، كما �ساهمت 

مدينة راأ�ص اخلري ال�سناعية يف اإيجاد 12 األف فر�سة وظيفية مبا�سرة، وع�سرات 

الآلف من الفر�ص غري املبا�سرة للمواطنني.

وتعترب راأ�ص اخلري مركز التعدين اجلديد يف اململكة، الذي يرّكز على �سناعتي 

الألومنيوم والفو�سفات، وي�سم م�ساريع البنى الأ�سا�سية، ومنها �سكة حديدية بطول 

1450 كيلومرتًا تربط بني مدينة راأ�ص اخلري ومواقع معادن يف ال�سمال، بالإ�سافة 

اإىل حمطتني للطاقة الكهربائية وحتلية املياه، وميناء لت�سدير منتجات معادن اإىل 

الأ�سواق العاملية.

راأ�ص اخلري �ستكون من�سة انطالق لتحقيق اأهداف قطاع التعدين الواعد يف روؤية 

ال�سعودية 2030.

اأعاله

امللك �سلمان بني اأبنائه 

من�سوبي معادن

ال�سف الثاين

امللك �سلمان يتفح�ص عينة 

من حجر الفو�سفات خالل 

تد�سني م�ساريع راأ�ص اخلري

ال�سف الثالث

معايل وزير الطاقة 

وال�سناعة والرثوة املعدنية 

رئي�ص جمل�ص اإدارة معادن 

املهند�ص خالد بن 

عبدالعزيز الفالح، والرئي�ص 

وكبري املدراء التنفيذي 

املهند�ص خالد بن �سالح 

املديفر يتوجهان للح�سور 

خالل اإلقاء كلمتيهما يف 

احلفل

التقرير ال�سنوي 2016
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اأمري احلدود ال�صمالية يزور م�صاريع 

معادن يف »وعد ال�صمال«

اأمري املدينة املنورة يزور مهد الذهب

زار �ساحب ال�سمو الأمري الدكتور م�سعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز بن م�ساعد اآل �سعود اأمري منطقة 

احلدود ال�سمالية م�ساريع معادن يف مدينة وعد ال�سمال ال�سناعية يف 31 مار�س 2016م، وكان يف 

ا�ستقباله الرئي�ص وكبري املدراء التنفيذيني ل�سركة معادن املهند�ص خالد بن �سالح املديفر وعدد من كبار 

امل�سوؤولني يف ال�سركة.

قام �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز اأمري منطقة املدينة املنورة بزيارة تفقدية ملنجم 

مهد الذهب يف 6 يناير 2016م، ورافقه يف الزيارة كبار امل�سوؤولني يف املدينة، ووكيل وزارة الطاقة وال�سناعة 

والرثوة املعدنية املهند�ص �سلطان بن جمال �ساويل. وت�سم منطقة املدينة املنورة منجم ُبلغة، ومنجم مهد الذهب، 

ومنجم جبل �سايد، وم�سانع اإنتاج املعادن ال�سناعية. وقد مّت خالل الزيارة توقيع اتفاقية تعاون م�سرتك بني 

معادن و�سركة مناء املنورة لتفعيل وتنفيذ برامج املبادرات الإجتماعية التي ت�ستهدف اأبناء حمافظة مهد الذهب.

�سمو اأمري منطقة املدينة 

املنورة مع فريق معادن 

داخل منجم مهد الذهب

ماجد بن يو�سف املقال، 

م�ست�سار تنفيذي للرئي�ص 

ونائب الرئي�ص للم�ساريع 

اخلارجية، ي�ستعر�ص 

م�سروع وعد ال�سمال اأمام 

الأمري الدكتور م�سعل بن 

عبداهلل بن عبد العزيز
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التميز الت�صغيلي والتدفق النقدي

اجلوائز والت�صنيفات

تعّد �سيا�سة معادن الوا�سعة لتخفي�ص التكاليف 

وحت�سني الأعمال والأداء الت�سغيلي جزءًا اأ�سا�سيًا 

من هدفنا امل�ستمّر نحو التمّيز الت�سغيلي.  

يف عام 2016م، نظمنا عددًا من ور�ص العمل 

والزيارات امليدانية، واأجرينا م�ساورات مع 

خرباء دوليني لتحديد الفر�ص املتاحة واملبادرات 

الرامية اإىل تعزيز الكفاءة، وحفظ املوارد وتوفري 

ال�سيولة النقدية لل�سنوات اخلم�ص املقبلة.

وكان من اأبرز هذه الن�ساطات عقد ور�سة عمل 

للقيادات مبعادن ملدة يومني يف 23-24 اأبريل، 

2016م؛ تراأ�سها الرئي�ص وكبري املدراء التنفيذيني 

حظيت اإجنازات معادن بتقدير كبري من العديد 

من املنظمات، ونالت ت�سنيفات حملية ودولية. 

كما فازت ال�سركة بالعديد من اجلوائز.

مت اختيار معادن كعا�سر اأكرب �سركة تعدين 

يف العامل من حيث القيمة ال�سوقية، وفقًا 

للتقرير ال�سنوي الثالث ع�سر ل�سركة »براي�ص 

ووترهاو�ص كوبرز« عن الجتاهات العاملية يف 

قطاع التعدين.

حلت �سركة معادن يف املركز الـ31 يف قائمة 

اأقوى 100 �سركة عربية، بح�سب القائمة 

ال�سادرة عن »فورب�ص ال�سرق الأو�سط«، وذلك 

ا�ستنادًا اإىل اأربعة مقايي�ص: املبيعات، �سايف 

الأرباح، الأ�سول والقيمة ال�سوقية.

مت ت�سنيف �سركة معادن كاأ�سرع ال�سركات 

املدرجة منوًا يف الإيرادات يف دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي خالل ال�سنوات املمتدة 

من عام 2011م وحتى عام 2015م، وذلك 

بح�سب اأبحاث اأجرتها �سركة »مارمور مينا 

اإنتيليجن�ص«

ملعادن املهند�ص خالد املديفر بح�سور كبار املدراء 

التنفيذيني وامل�سوؤولني يف املجموعة. وقد �ساعدت 

ور�سة العمل هذه يف حتديد املبادرات الرئي�سية 

ملعادن على م�ستوى املهام التالية:

واملبيعات الت�سويق  •�حت�سني 
الإنتاجية  م�ستوى  •�رفع 

امل�سرتيات كفاءة  •�تعزيز 
الإنتاجية •�زيادة 

فعالية اأكرث  راأ�سمايل  •�اإنفاق 

ويتم تن�سيق هذه املبادرات �سمن برنامج معادن 

للتحول ال�سرتاتيجي )اإتقان(.

التمّيز والت�سنيفات
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معادن .. قائدة قطاع 

التعدين الوطني بطموحات 

عاملية

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

�ضرٌف يل وزمالئي اأع�ضاء 

جمل�س اإدارة معادن اأن نتوىل 

هذه امل�ضوؤولية يف هذه املرحلة 

املهمة من م�ضرية ال�ضركة 

احلافلة بالإجنازات. فمع 

بداية عام 2017م يحدونا 

الأمل بتجاوز النخفا�س الكبري 

الذي اأ�ضاب اأ�ضعار ال�ضلع 

واملنتجات، وُنعد اأنف�ضنا للم�ضي 

قدمًا يف روؤيتنا وا�ضرتاتيجيتنا 

اجلديدتني، �ضعيًا منا للتغلب 

على التحديات التي  تفر�ضها 

اأو�ضاع الأ�ضواق  العاملية، وجني 

الفر�س التي هي اأمامنا مع 

موا�ضلة العمل لتكييف اأو�ضاعنا 

مع الروؤية ال�ضعودية 2030م.

ومن ناحيتي �ضخ�ضيًا، فقد كنت على معرفة 

جيدة باأعمال معادن قبل تروؤ�ضي ملجل�س 

اإدارتها يف اأبريل من عام 2016م، اإل اأن ما 

اطلعت عليه عن قرٍب خالل الفرتة املا�ضية 

من اإجنازات معادن واإمكانياتها ك�ضركة وطنية 

رائدة وقائدة لقطاع التعدين، والتي و�ضعتها 

يف م�ضاف �ضركات التعدين الكربى يف العامل، 

فاق توقعاتي.

ولعل من اأبرز دلئل جناح معادن هو 

دورها البارز يف تاأ�ضي�س مدينة راأ�س اخلري 

ال�ضناعية؛ وهي مدينة �ضناعية تعدينية 

ع�ضرية جديدة يف املنطقة ال�ضرقية حظيت 

ب�ضرف زيارة خادم احلرمني ال�ضريفني 

امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود – اأيده 

اهلل – لها يف 29 نوفمرب 2016م، حيث د�ضن 

م�ضاريع قطاع التعدين العمالقة املتمثلة يف 

جممعات معادن للفو�ضفات، وجممع معادن 

التكاملي عايل الكفاءة لت�ضنيع الألومنيوم. 

كما د�ضن –حفظه اهلل - م�ضاريع البنية 

الأ�ضا�ضية التنموية التي اأ�ض�ضها �ضركاء 

النجاح من الأجهزة احلكومية والقطاع 

اخلا�س؛ ليكون هذا الت�ضريف اإطالقًا لع�ضر 

جديد لقطاع التعدين احلديث يف اململكة، 

الركيزة الثالثة لالقت�ضاد ال�ضعودي والذي 

تقوده معادن بجدارة، كما يعد تقديرًا لنجاح 

ال�ضركة واإجنازاتها وم�ضاهمتها ال�ضناعية 

والقت�ضادية يف حتقيق الطموحات الوطنية.

ويف ذات الوقت، ي�ضري العمل بوترية جيدة يف 

م�ضروع جممعات معادن ل�ضناعة الفو�ضفات، 

بجوار مدينة وعد ال�ضمال؛ املدينة ال�ضناعية 

التعدينية اجلديدة �ضمال اململكة.

اإن اإجنازات معادن الفريدة وم�ضاهمتها يف 

تطوير وتنمية املوارد املعدنية يف اململكة، وما 

�ضهدته من منو على مدار العقد املا�ضي 

ت�ضتحق تقديرًا خا�ضًا؛ نظرًا حلجم 

ال�ضناعات التكاملية التي اأن�ضاأناها، والتي مت 

من خاللها حتويل املوارد والرثوات الطبيعية 

اإىل منتجات حديثة ومتنوعة، َفتَحت فر�س 

العمل لالآلف من اأبناء الوطن يف مناطق 

واعدة من وطننا املعطاء.

روؤيتنا وا�سرتاتيجيتنا

ت�ضتح�ضر روؤيتنا وا�ضرتاتيجيتنا لعام 2025م 

توجهني رئي�ضيني هما:

اأوًل، اإن معادن هي ال�ضركة القائدة لقطاع 

التعدين امل�ضتدام يف اململكة. وثانيًا، اإن معادن 

على ا�ضتعداد للبحث عن الفر�س ال�ضتثمارية 

املتميزة داخل اململكة وخارجها. 

وم�ضتفيدين مما حتقق من جناحات خالل 

الأعوام املا�ضية، �ضنقوم يف عام 2017م 

بتطوير وجت�ضيد هذين املفهومني ب�ضكل اأعمق، 

كما �ضنم�ضي قدمًا يف م�ضريتنا لتحقيق هدفنا 

الرئي�س لتعظيم عائدات اأ�ضولنا من خالل 

التميز الت�ضغيلي.

اإن طموح معادن يف قيادة قطاع التعدين 

ال�ضعودي اأمٌر جت�ضد يف روؤية اململكة 2030م، 

وهو نابٌع من واقع اأننا اأهٌل لأن نكون ال�ضركة 

القائدة لقطاع التعدين يف اململكة، واملتمثل يف 

متيز ا�ضتثماراتنا واأدائنا الت�ضغيلي. 

وكما يت�ضح من تقريرنا ال�ضنوي هذا، فقد كان 

للتميز الت�ضغيلي الأولوية لدينا يف عام 2016م، 

و�ضن�ضتمر يف موا�ضلة هذا امل�ضعى يف عام 

2017م، لأن جناحنا يف تنفيذ برامج التميز 

الت�ضغيلي كان لها الف�ضل بعد اهلل يف حتقيق 

م�ضتوى اأعلى من الإنتاجية والكفاءة، وزيادة 

التدفق النقدي، وتعزيز راأ�س املال، وبناء 

الكوادر الب�ضرية.

على اليمني

اأحد مرافق الألومنيوم يف 

مدينة راأ�س اخلري 

ال�ضناعية

�ص 23-22

اأع�ضاء جمل�س اإدارة معادن 

يزورون م�ضنع الألومنيوم 

يف مدينة راأ�س اخلري 

ال�ضناعية
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97
مليار ريال اإ�ضهام �ضناعة 

التعدين يف الناجت املحلي 

الإجمايل

90.000
فر�ضة عمل �ضتوفرها �ضناعة 

التعدين

وتركز ا�ضرتاتيجيتنا 2025م على حتقيق منو 

اأكرب عرب قطاعات الأعمال ال�ضرتاتيجية 

الثالثة: الفو�ضفات؛ الألومنيوم؛ الذهب 

ومعادن الأ�ضا�س.

الدور الرائد يف روؤية اململكة العربية 

ال�سعودية 2030م

توا�ضل اململكة �ضعيها بعزم ُمتجدد نحو بناء 

جمتمع قوي، واقت�ضاد مزدهر، ووطن طموح 

وفقًا لروؤية 2030م. فالتنمية القت�ضادية 

والجتماعية، والتنوع ال�ضناعي، وتوطني 

املحتوى، ودعم امل�ضروعات ال�ضغرية 

واملتو�ضطة، وتوفري فر�س عمل جُمدية جديدة، 

والرعاية الجتماعية، وال�ضتدامة البيئية تعد 

من الأهداف الرئي�ضية التي و�ضعتها روؤية 

2030م يف مقدمة اأولوياتها. 

وقد حددت الروؤية وبرنامج التحول الوطني 

دورًا بارزًا لقطاع التعدين الوطني؛ فالهدف 

املنظور لربنامج التحول الوطني فيما يتعلق 

بقطاع التعدين يتمثل يف رفع م�ضاهمة هذا 

القطاع اإىل نحو 97 مليار ريال من اإجمايل 

الناجت املحلي بحلول عام 2020م، وتوفري 90 

األف فر�ضة عمل يف هذا القطاع. وتدعم روؤية 

2030م هذه الأهداف بو�ضع خطط اإ�ضالح 

هيكلية �ضتدفع النمو يف قطاع التعدين اإىل 

الأمام، ت�ضمل اتخاذ خطوات لتحفيز القطاع 

اخلا�س وت�ضجيعه على ال�ضتثمار يف هذا 

املجال، من خالل تكثيف عمليات ال�ضتك�ضاف، 

ومراجعة اإجراءات اإ�ضدار الرتاخي�س، 

وال�ضتثمار يف البنى التعدينية الأ�ضا�ضية.

ومن اجللي اأن معادن، ب�ضفتها قائدة هذا 

القطاع، �ضتوؤدي دورًا قياديًا يف تنميته، 

خ�ضو�ضًا اأن خرباتنا جنحت يف بناء �ضناعات 

حيوية والتغلب على التحديات التي واجهتنا، 

مثل البيئة ال�ضحراوية، واملواقع النائية، وقلة 

الأيدي العاملة ذات اخلربة؛ حتى اأ�ضبحت 

معادن تتمتع بو�ضع قوي يوؤهلها لقيادة القطاع 

اخلا�س ال�ضعودي الراغب يف اأن يكون جزءًا 

فاعاًل من امل�ضرية الوطنية ال�ضاعية لتنمية 

قطاع التعدين باململكة، وتقدمي التوجيه 

وامل�ضورة لهذا القطاع. وكلنا يف جمل�س 

الإدارة ثقٌة، من اأن �ضركة معادن �ضتقوم 

بدورها الريادي لقطاع التعدين بكل م�ضوؤولية، 

و�ضتوا�ضل العمل بفعالية لتذليل ال�ضعوبات 

والتغلب على التحديات.

اإن روؤية معادن وا�ضرتاتيجيتها اجلديدتني 

2025م تتكامالن مع الأهداف الوطنية 

لال�ضتدامة والتنمية الجتماعية. وب�ضفتنا 

قائدًا م�ضوؤوًل لهذا القطاع، يتحتم علينا 

اللتزام بتعزيز ا�ضتثماراتنا يف ال�ضتدامة 

والتنمية الجتماعية، من خالل براجمنا 

املتنوعة للم�ضوؤولية الجتماعية. كما اأننا 

�ضنوا�ضل مراجعة كفاءة �ضل�ضلة اإمداداتنا 

بهدف امل�ضاهمة يف تطوير القت�ضادات 

املحلية، وخا�ضة املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية 

واملتو�ضطة، لت�ضتفيد من م�ضرتياتنا املحلية.

الأداء املايل

جاء اأداوؤنا املايل يف عام 2016م ليعك�س 

الهبوط احلاد الذي �ضهدته ال�ضوق العاملية 

لل�ضلع الأ�ضا�ضية. وطوال فرتة هذا الهبوط، 

وبناء على برناجمنا ال�ضتثماري املعتمد، كانت 

معادن ُتن�ضئ �ضال�ضل قيمة متكاملة جديدة 

ل�ضناعاتها الوطنية العمالقة، حيث اأدت 

ا�ضتثماراتنا يف هذا املجال اإىل حتقيق معدلت 

انتاج غري م�ضبوقة من الأ�ضمدة الفو�ضفاتية، 

والأمونيا، والألومنيوم، والذهب، اإ�ضافة اإىل 

النحا�س الذي ان�ضم موؤخرًا اإىل حمفظة 

منتجاتنا.

ومبا اأننا ندخل يف بداية دورة جديدة لل�ضلع، 

ونتوقع ارتفاع الطلب والأ�ضعار على ال�ضلع 

الرئي�ضية مع تخطي م�ضاريعنا التعدينية 

ال�سكر لرئي�ص جمل�ص 

الإدارة واأع�ساء 

املجل�ص ال�سابق، 

وكذلك  الإدارة 

التنفيذية، وموظفي 

معادن، وم�ساهمينا 

الكرام و�سركائنا يف 

ا�ستثماراتنا امل�سرتكة، 

واملجتمعات التي تقع 

مناجمنا وم�سانعنا 

حولها،  وكافة 

اأ�سحاب امل�سلحة 

الآخرين على 

م�ساهماتهم القّيمة 

يف الإجنازات التي 

حققتها معادن يف عام 

2016م.
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املتكاملة مرحلة الت�ضغيل املبدئي واخلول اإىل 

مرحلة الإنتاج الكامل؛ فاإنه من الطبيعي اأننا 

نتوقع اأن حتقق اأ�ضولنا اجليدة العائدات التي 

نطمح اإليها من ا�ضتثماراتنا فيها، خ�ضو�ضًا 

مع ما متلكه معادن من �ضل�ضلة قيمة متكاملة 

ذات م�ضتوى عاملي.

ووفقًا لل�ضواهد التاريخية؛ فاإن الهبوط 

القت�ضادي وال�ضناعي تعقبه فرتات انتعا�س؛ 

ولذا يجب على ال�ضركات اأن تتعلم كيف 

تتعاي�س مع بيئتها ال�ضتثمارية ووقائع املناف�ضة 

العاملية. و�ضمن ذلك، حتتاج ال�ضركات 

الناجحة اإىل ابتكار اخلطط الالزمة وهو 

الأمر الذي تت�ضم به روؤية معادن اجلديدة 

وا�ضرتاتيجيتها يف جميع اأوجهها، لتتكامل يف 

مبتغاها مع روؤية اململكة  2030م. 

كما ت�ضارك معادن كواحدة من اأكرب �ضركات 

التعدين يف العامل مع نظرائها من رواد 

التعدين العامليني التفاوؤل الذي يرى اأن ازدهار 

ال�ضوق �ضياأتي حتمًا، واأن الأمر م�ضاألة وقٍت 

لي�س اإّل، لنجني بحول اهلل ثم ب�ضواعد موظفي 

معادن الفوائد الكاملة من ا�ضتثماراتنا، ونحن 

على ثقة باأن ا�ضرتاتيجيتنا 2025م �ضتمكننا 

من اأن نتبواأ موقعًا تناف�ضيًا اأقوى عندما تتحول 

اأو�ضاع ال�ضوق نحو الأف�ضل.

وقبل اأن اأختم، اأود اأن اأتوجه بال�ضكر 

والتقدير لرئي�س جمل�س الإدارة ال�ضابق 

واأع�ضاء املجل�س اأي�ضًا، وكذلك الإدارة 

التنفيذية، وموظفي معادن، وم�ضاهمينا 

الكرام، ول�ضركائنا يف ال�ضتثمارات 

امل�ضرتكة، واأهايل املحافظات والقرى والهجر 

واملجتمعات التي تقع مناجمنا وم�ضانعنا 

فيها، وكافة اأ�ضحاب العالقة الآخرين على 

م�ضاهماتهم القّيمة يف الإجنازات التي 

حققتها معادن، والتي مكنتها من اأن تبني 

منظومة ُمتما�ضكة ومقتدرة تتمتع بالكفاءة يف 

الأداء، وتلتزم بالقيم واحلوكمة وال�ضفافية.

وختامًا وبالأ�ضالة عن نف�ضي، ونيابة عن 

جمل�س اإدارة معادن، اأِعد جميع �ضركائنا باأننا 

�ضنوا�ضل العمل بجد واجتهاد ومتيز ل�ضمان 

منو معادن يف الجتاه ال�ضحيح لت�ضبح اأكرث 

قوة وربحية وا�ضتدامة. كما �ضنقوم بتعزيز 

الآليات الداخلية للحوكمة والإدارة الر�ضيدة، 

و�ضنم�ضي قدمًا يف بناء ثقافة معادن، وبيئة 

عمل قائمة على النزاهة والإنتاجية والإجناز، 

وروح ال�ضراكة والعمل اجلماعي.

خالد بن عبد العزيز الفالح

رئي�س جمل�س الإدارة

�ضل�ضلة القيمة 

املتكاملة لالأملنيوم

م�ضاريع 

الفو�ضفات 

املتكاملة

التو�ضع يف 

الذهب

امل�ضروع اجلديد 

للنحا�س

القدرة على بناء 

قطاع التعدين

ال�ستثمارات الرئي�سية ل�سركة معادن من 2016-2011
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املهند�ص عبداهلل بن اإبراهيم ال�سعدان

ع�ضو غري تنفيذي

ي�ضغل املهند�س عبداهلل بن اإبراهيم ال�ضعدان ع�ضوية جمل�س 

اإدارة �ضركة معادن منذ 28 اأبريل من عام 2016م. تتميز 

�ضرية املهند�س ال�ضعدان بخربة عملية متتد لأكرث من ثالثة 

عقود يف �ضركة اأرامكو ال�ضعودية، وي�ضغل حاليًا من�ضب 

نائب الرئي�س الأعلى للمالية وال�ضرتاتيجية والتطوير بعد 

تدرجه يف عدد من املنا�ضب القيادية، فهو كان ورئي�س  

وكبري املدراء التنفيذيني ل�ضركة �ضامرف التابعة لأرامكو 

ال�ضعودية، ونائب رئي�س اأرامكو ال�ضعودية لعمليات الغاز.

يحمل املهند�س ال�ضعدان درجتي البكالوريو�س واملاج�ضتري يف 

الهند�ضة الكيميائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 

وجامعة لويزيانا على التوايل، كما يحمل درجة املاج�ضتري يف 

اإدارة الأعمال من معهد ما�ضات�ضو�ضت�س للتقنية.

جمل�س الإدارة

مت اإعادة ت�ضكيل جمل�س اإدارة 

معادن يف 28 اأبريل 2016م، 

حيث قرر �ضندوق ال�ضتثمارات 

العامة ا�ضتبدال مر�ضحيه يف 

جمل�س الإدارة، وجاء قرار 

اإعادة ت�ضكيل املجل�س مع اإعالن 

الدولة لروؤية 2030 وبرنامج 

التحول الوطني، الّلذين اأعطيا 

قطاع التعدين يف اململكة دورًا 

حموريًا يف تنويع القت�ضاد 

الوطني.

الدكتور زياد بن عبد الرحمن ال�سديري

ع�ضو م�ضتقل

ُعني الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�ضديري ع�ضوًا 

يف جمل�س الإدارة يف 19 اأكتوبر 1997م، ويتوىل اأي�ضًا 

ع�ضوية جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت.

وال�ضديري هو �ضاحب مكتب يحمل ا�ضمه منذ 1988م. 

وعمل قبل ذلك م�ضت�ضارًا قانونيًا يف مكتب �ضمو وزير 

الداخلية من 1980م وحتى 1983م، وُعنّي ع�ضوًا يف جمل�س 

ال�ضورى من 1993م وحتى 2005م، ورئي�ضًا للفريق القانوين 

املكلف من الدولة لتقدمي الراأي للجهات احلكومية. وكان 

�ضريكًا يف �ضركة ال�ضديري والفهد القانونية لال�ضت�ضارات 

من 1985م وحتى 1989م.

يحمل ال�ضديري درجة الدكتوراه يف القانون)JD( من جامعة 

فريجينيا والبكالوريو�س يف العلوم ال�ضيا�ضيةمن جامعة اأريزونا.

معايل املهند�ص خالد بن عبدالعزيز الفالح

رئي�س جمل�س الإدارة

ي�ضغل معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح من�ضب 

رئي�س جمل�س اإدارة معادن منذ اأبريل 2016م، وهو وزير 

الطاقة وال�ضناعة والرثوة املعدنية، ورئي�س جمل�س اإدارة 

�ضركة اأرامكو ال�ضعودية، التي كان عني رئي�ضًا ومديرًا 

تنفيذيًا لها منذ عام 2009م وحتى عام 2015م حني 

توىل رئا�ضة جمل�س اإدارتها.

وخالل العقود الثالثة التي عمل بها يف اأرامكو ال�ضعودية، 

اأ�ضرف الفالح على جميع الأعمال الأ�ضا�ضية لل�ضركة مبا 

فيها قطاعات التنقيب، والإنتاج، والتكرير، والت�ضويق، 

والأعمال الدولية، وخدمات الأعمال، والهند�ضة 

واإدارة امل�ضاريع. كما �ضغل قبل ذلك من�ضبي النائب 

الأعلى للرئي�س لأعمال الغاز، والنائب الأعلى للرئي�س 

للعالقات ال�ضناعية، و�ضغل من�ضب رئي�س �ضركة »برتون 

كوربوري�ضن« التي كانت م�ضروعًا م�ضرتكًا بني اأرامكو 

ال�ضعودية و�ضركة النفط الوطنية الفلبينية.

عمل على تطوير ا�ضرتاتيجية الغاز الطبيعي يف اململكة، 

وقاد م�ضاريع برتو-رابغ، و�ضدارة، و�ضاتورب، ويا�ضرف، 

لتحقيق التكامل بني مرافق التكرير والبرتوكيميائيات.

يحمل املهند�س الفالح درجة البكالوريو�س يف الهند�ضة 

امليكانيكية من جامعة تك�ضا�س اإيه اآند اإم، ودرجة املاج�ضتري 

يف اإدارة الأعمال من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.
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معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز

ع�ضو غري تنفيذي

ُعني معايل الأ�ضتاذ �ضليمان بن عبدالرحمن القويز 

ع�ضوًا يف جمل�س اإدارة معادن يف 1 يناير 2014م، وهو 

ي�ضغل منذ عام 2013م من�ضب حمافظ املوؤ�ض�ضة العامة 

للتاأمينات الجتماعية، وقبل تعيينه يف املجل�س �ضغل 

منا�ضب عدة يف قطاع البنوك ال�ضعودية، منها البنك 

ال�ضعودي الأمريكي، وبنك الريا�س )1992-2013م(، 

وكان اآخر من�ضب �ضغله هو الرئي�س التنفيذي امل�ضاعد 

)1981-1992م(، واكت�ضب خربة كبرية. 

عنّي القويز يف �ضبتمرب 2013م ع�ضوًا يف جمل�س اإدارة 

املجموعة ال�ضعودية لال�ضتثمار ال�ضناعي، وهو حا�ضل 

على درجة البكالوريو�س يف اإدارة اأعمال من جامعة 

بورتالند بالوليات املتحدة عام 1981م.

املهند�ص عزام بن يا�سر �سلبي

ع�ضو م�ضتقل

ي�ضغل املهند�س عزام بن يا�ضر �ضلبي ع�ضوية جمل�س 

اإدارة �ضركة معادن منذ 28 اأبريل من عام 2016م، 

وهو اأي�ضا مدير عام �ضركة الت�ضنيع وخدمات الطاقة 

)طاقة( وتتميز �ضرية املهند�س �ضلبي بدوره املحوري يف 

تاأ�ضي�س الربنامج الوطني لتطوير التجمعات ال�ضناعية، 

والذي تراأ�ضه منذ تاأ�ضي�ضه عام 2007م وحتى عام 

2015م، بالإ�ضافة خلربة تزيد عن 25 عامًا يف �ضركة 

اأرامكو ال�ضعودية، تنوعت فيها م�ضوؤولياته لت�ضمل اإدارة 

املبادرات ال�ضتثمارية، وتطوير فر�س الأعمال، وتطوير 

م�ضروع التكرير والبرتوكيماويات يف ال�ضني، واإدارة 

م�ضاريع النفط والغاز يف حقل »ال�ضيبة« وو�ضط اجلزيرة 

العربية.

يحمل املهند�س �ضلبي درجة البكالوريو�س يف الهند�ضة 

من جامعة اأوكالهوما �ضتيت، ودرجة املاج�ضتري يف اإدارة 

الأعمال من معهد ما�ضات�ضو�ضت�س للتقنية يف الوليات 

املتحدة الأمريكية.

املهند�ص عبداهلل بن حممد العي�سى

ع�ضو غري تنفيذي

ي�ضغل املهند�س عبداهلل بن حممد العي�ضى ع�ضوية جمل�س 

اإدارة معادن منذ 28اأبريل 2016م، وهو يتمتع ب�ضرية 

عملية فريدة ومنوعة، فبالإ�ضافة لرئا�ضته جمموعة 

عبداهلل حممد العي�ضى لال�ضت�ضارات الهند�ضية وع�ضوية 

جمل�س اإدارتها، فهو يراأ�س جمل�س اإدارة بنك الريا�س 

وجمل�س اإدارة دور لل�ضيافة، كما ي�ضغل ع�ضوية جمال�س 

عدد من كربيات ال�ضركات ال�ضناعية وال�ضتثمارية 

الوطنية، ومنها �ضركتا �ضابك واحتاد الت�ضالت 

)موبايلي(.

املهند�س العي�ضى يحمل درجتي البكالوريو�س يف الهند�ضة 

ال�ضناعية، واملاج�ضتري يف الإدارة الهند�ضية من جامعة 

ميثودي�ضت يف الوليات املتحدة الأمريكية.

الدكتور جان - لو �سامو

ع�ضو م�ضتقل

ي�ضغل الدكتور جان - لو �ضامو ع�ضوية جمل�س اإدارة 

معادن منذ 28 اأبريل من عام 2016م، وتتميز �ضريته 

الذاتية مبزيج من اخلربات العلمية والأكادميية، فهو 

ي�ضغل من�ضب رئي�س جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية 

)كاو�ضت( منذ 1 يوليو 2013م، وتراأ�س �ضابقًا معهد 

كاليفورنيا للتقنية، الذي ي�ضم خمترب الدفع النفاث 

التابع لوكالة الف�ضاء الأمريكية )نا�ضا(.

عمل �ضامو اأ�ضتاذًا ومديرًا يف جامعة بوردو، حيث قاد 

برنامج الهند�ضة اجليوتقنية، وعمل اأي�ضًا يف معهد جورجيا 

للتكنولوجيا، ثم �ضغل من�ضب رئي�س �ضركة ال�ضت�ضارات 

اجليوتقنية الدولية »غولدر اأ�ضو�ضيات«، قبل اأن يعود 

اإىل معهد جورجيا للتكنولوجيا حيث اأ�ضبح عميدًا لكلية 

الهند�ضة الأكرب يف الوليات املتحدة الأمريكية، ثم نائبًا 

ملدير اجلامعة ونائبًا للرئي�س لل�ضوؤون الأكادميية.

�ضغل �ضامو ع�ضوية جمال�س عامة و�ضناعية، منها منظمة 

جمل�س القدرة التناف�ضية، و�ضركة “جون ويلي اآند �ضنز”، 

و�ضركة “اإم تي اإ�س �ضي�ضتمز”، واأكادميية جمل�س البحوث 

يف �ضنغافورة، وهو ع�ضو يف كل من الأكادميية الوطنية 

الأمريكية للهند�ضة، والأكادميية الفرن�ضية للتكنولوجيا.

يحمل �ضامو درجة الدكتوراه يف الهند�ضة املدنية من جامعة 

�ضتانفورد، و�ضهادة يف الهند�ضة من جامعات فرن�ضا.

لبنى بنت �سليمان العليان

ع�ضو غري تنفيذي

ت�ضغل ال�ضيدة لبنى بنت �ضليمان العليان ع�ضوية جمل�س 

اإدارة �ضركة معادن منذ 28 اأبريل 2016م. وهي �ضيدة 

اأعمال �ضعودية ذات �ضمعة عاملية تتوىل من�ضب الرئي�س 

التنفيذي ورئي�س جمل�س اإدارة �ضركة العليان للتمويل.

وت�ضغل العليان ع�ضوية جمال�س اإدارات عدد من ال�ضركات 

ال�ضناعية وال�ضتثمارية الدولية الرائدة، ومنها البنك 

ال�ضعودي الهولندي، وجمموعة رولز روي�س الربيطانية، بنك 

الأول، األيانز �ضي، ماكنزي و�ضركاه، بنك اأوف اأمريكا، ميويل 

لين�س، وبنك اأكبانك الرتكي، و�ضركة �ضلمبريجري البرتولية. 

وحتمل العليان درجتي البكالوريو�س يف العلوم من جامعة 

كرونيل، واملاج�ضتري يف اإدارة الأعمال من جامعة اإنديانا، 

تقلدت الدكتوراه الفخرية يف القانون من كلية ترينيتي.

املهند�ص خالد بن �سالح املديفر

الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني 

خالد بن �ضالح املديفر هو رئي�س معادن وكبري مدرائها 

التنفيذيني. ُعني ع�ضوًا يف جمل�س الإدارة بتاريخ 25 

اأكتوبر 2011م، وهو ع�ضو يف اللجنة التنفيذية وجلنة 

الرت�ضيحات واملكافاآت. 

ان�ضم املديفر اإىل معادن يف مار�س 2006م، ب�ضفته نائب 

الرئي�س لل�ضوؤون ال�ضناعية، وبعد ذلك، �ضغل من�ضب 

نائب الرئي�س للفو�ضفات وتطوير الأعمال اجلديدة.

كان املديفر املدير العام ل�ضركة اإ�ضمنت الق�ضيم من 

عام 1993م وحتى عام 2006م، كما �ضغل من�ضب 

نائب الرئي�س ومدير عام ال�ضوؤون املالية يف �ضركة �ضرق 

للبرتوكيماويات من عام 1987م وحتى عام 1993م.

يحمل املهند�س املديفر درجتي املاج�ضتري يف اإدارة 

الأعمال، والبكالوريو�س يف الهند�ضة املدنية من جامعة 

امللك فهد للبرتول واملعادن.
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وهناك �ضببان يدفعاننا اإىل هذا التفاوؤل: 

م�ضروعاتنا  لأهم  التجاري  الإنتاج  •���بدء 
الرئي�ضية  يف عام  2016م، والذي توج 

بت�ضريف خادم احلرمني ال�ضريفني امللك 

�ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود – اأيده 

اهلل – جممعات معادن ال�ضناعية يف 

مدينة راأ�س اخلري ال�ضناعية يف29  نوفمرب 

2016م، وتد�ضينه م�ضانع معادن العمالقة، 

وم�ضروعات البنى الأ�ضا�ضية التنموية التي 

اأقامها �ضركاء النجاح. 

�ضمن  جديدة  لروؤية  معادن  •���تبني 
ا�ضرتاتيجيتها  2025م، والتي مت تكييفها 

لتتواءم مع م�ضتجدات الأ�ضعار العاملية 

لل�ضلع املعدنية ول�ضناعة التعدين، وتواكب 

روؤية اململكة  2030م، وتتحني فر�س النمو 

العاملية املحتملة. 

ويعد ت�ضريف خادم احلرمني ال�ضريفني 

ملجمعات م�ضانع معادن يف مدينة راأ�س اخلري 

ال�ضناعية احلدث الرئي�س يف تاريخ �ضركتنا، 

كونه يرمز اإىل اأعلى م�ضتويات  التقدير من 

القيادة لدور معادن يف امل�ضاهمة يف  تنوع 

ال�ضناعة ال�ضعودية والتنمية القت�ضادية 

الوطنية باعتبارها الركيزة الثالثة لل�ضناعات 

ال�ضعودية. وتعترب مدينة راأ�س اخلري 

ال�ضناعية رمزا لنجاحاتنا؛ اإذ اإنها اأ�ضبحت 

حمورًا ل�ضناعة التعدين يف اململكة، حيث 

توجد فيها جممعات م�ضانع الفو�ضفات 

والأمونيا والألومنيوم والدرفلة اخلا�ضة بنا، 

اإ�ضافة مل�ضاريع البنى الأ�ضا�ضية الداعمة 

لقيام قطاع تعدين �ضعودي قوي، يعتمد اأحدث 

التقنيات.  

وتتمثل روؤية معادن اجلديدة يف اأن تكون 

»رائدة ا�ضتدامة قطاع التعدين وبح�ضور 

عاملي«، وت�ضعى ا�ضرتاتيجيتنا اجلديدة اإىل 

دمج هذين العن�ضرين الأ�ضا�ضني، الريادة 

والعاملية، مع خطط الأعمال التي ننفذها، 

واملحاور الرئي�ضية لال�ضرتاتيجية؛ والتي مت 

�ضرحها بالتف�ضيل يف ر�ضالة رئي�س جمل�س 

الإدارة، وكذلك يف الف�ضل املخ�ض�س 

لال�ضرتاتيجية يف هذا التقرير.

اإجنازات عام  2016م

ما ل مُيِكن اإنكاره اأن النتائج املالية لعام  

2016  جاءت اأقل من الأعوام ال�ضابقة بكثري، 

لكنها كانت متوقعة، فالنخفا�س الكبري يف 

اأ�ضعار ال�ضلع، اإ�ضافة اإىل املوؤثرات القت�ضادية 

العاملية الأخرى كانت العوامل الرئي�ضية التي 

اأثرت يف اأدائنا املايل. فقد انخف�س �ضايف 

اأرباحنا من 808  ماليني ريال يف عام  2015م 

لي�ضل اإىل 401 مليون ريال، وانخف�ضت 

عائداتنا ال�ضنوية بن�ضبة 13% لت�ضل اإىل 9.51 

مليار ريال مقابل 10.96 مليار ريال. 

على اأن معادن عززت مكانتها كُم�ضّنع بتكلفة 

ُمناف�ضة، من خالل  ا�ضتمرارها يف حتقيق 

الأرباح ب�ضكل ثابت طوال فرتة انخفا�س 

الأ�ضعار يف الأ�ضواق العاملية. ولقد اأثبتنا 

مرونتنا خالل هذه الفرتة من خالل اإجناز 

امل�ضروعات الكربى التي كانت قيد التنفيذ، مع 

الرتكيز على التميز الت�ضغيلي، واإدارة تكاليفنا 

بعناية حيث و�ضل اإجمايل اأ�ضولنا بنهاية عام 

2016م 97.07 مليار ريال، بارتفاع قدره 

7.69 مليار ريال عن عام 2015م، والذي بلغ 

اإجمايل الأ�ضول بنهايته 89.38 مليار ريال. 

ومع ذلك، فاإن هذه الأرقام ل تعك�س ال�ضورة 

الكاملة حلقيقة اإجنازاتنا،.فخالل عام 

2016م، حققنا عددًا من النجاحات، من 

خالل تكري�س جهودنا لتقليل اأثر انخفا�س 

عاٌم من الإجنازات

رغم التحديات

ر�ضالة الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني

من النادر اأن  تنظر �ضركة 

اإىل امل�ضتقبل بتفاوؤل وثقة 

كبريين يف الوقت الذي ُتعاين 

فيه الأ�ضواق من انخفا�س 

يف الأ�ضعار، يوؤدي اإىل تراجع 

يف ربحيتها. هذا هو حالنا 

يف معادن يف نهاية العام 

املايل 2016 م؛ فقد جنحنا  

يف التعامل مع هذه املعادلة 

ال�ضائكة؛ اإذ مند يدًا للم�ضتقبل 

واأخرى ندافع بها عن 

مكت�ضباتنا.
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اأ�ضعار ال�ضلع مما �ضيكون له انعكا�س اإيجابي 

طويل املدى على اأداء معادن وربحيتها.

ولقد �ضهد عام 2016م اإجنازات مهمة متثلت 

يف بدء الإنتاج التجاري يف اأربعة مرافق 

رئي�ضية من مرافقنا الإنتاجية اجلديدة، وهي: 

منجم الدويحي )للذهب(، ومنجم جبل �ضايد 

)للنحا�س(، ومنجم البعيثة )للبوك�ضايت(، 

وم�ضفاة الألومينا )�ضمن جممع الألومنيوم 

براأ�س اخلري(. كما اأننا اأعلّنا يف نهاية عام 

2016 م البدء الت�ضغيلي مل�ضنع الأمونيا يف 

مدينة راأ�س اخلري ال�ضناعية، والذي يعترب 

جزءًا من جممع معادن العمالق لإنتاج 

الأ�ضمدة الفو�ضفاتية يف مدينة وعد ال�ضمال. 

كما اكتملت ب�ضكل كبري اأعمال بناء م�ضروع 

معادن وعد ال�ضمال للفو�ضفات، فقد حققنا 

فيها تقدمًا ملحوظًا، وتغلبنا على عدد من 

التحديات التي واجهتنا، و�ضي�ضهد عام2017م 

بداية العمل يف م�ضانعنا يف م�ضروع معادن 

وعد ال�ضمال للفو�ضفات اإن �ضاء اهلل. 

التميز الت�سغيلي

ظل التميز الت�ضغيلي ركنًا رئي�ضيًا يف 

ا�ضرتاتيجيتنا، وحمور اهتمامنا يف جميع ما 

قمنا به على مدار العامني املا�ضيني للحد من 

اأثر انخفا�س اأ�ضعار ال�ضلع. كما مل يقت�ضر 

تركيزنا على التميز على عمليات الت�ضنيع 

فح�ضب، بل �ضمل اإدارة راأ�س املال، والت�ضويق 

واملبيعات، واملوارد الب�ضرية واخلدمات العامة 

وجميع الوظائف الرئي�ضية يف ال�ضركة.

كما اأننا اأحرزنا يف عام 2016م، تقدمًا كبريًا 

يف حتقيق م�ضتويات اأعلى من الكفاءة وخف�س 

التكاليف وحت�ضني الإنتاجية، كما اأطلقنا 

مبادرات لتعزيز ال�ضيولة النقدية يف خمتلف 

القطاعات وال�ضركات التابعة من خالل 

برنامج )اإتقان(، وهو الربنامج الذي يعنى 

باإدارة التحول يف اأعمال معادن. كما �ضاهمت 

مبادرتنا لدمج خدماتنا املُ�ضاندة يف حتقيق 

هذه الجنازات وهي التي ا�ضتهدفت عند 

اطالقها  خف�س التكاليف وتعزيز الأداء.

ولقد عمل فريق معادن بجد واجتهاد خالل 

عام 2016م؛ ل�ضمان جناحنا يف تنفيذ 

خططنا لزيادة الإنتاجية وخف�س التكاليف. 

وكانت النتائج م�ضجعًة؛ فقد حققنا م�ضتوى 

مرتفعًا من الأداء والإنتاجية، والتزمنا بتحقيق 

اأهداف اأعلى، خ�ضو�ضًا فيما يتعلق بالبيئة، 

وال�ضحة، وال�ضالمة، والأمن. كما حققنا 

خف�ضًا كبريًا يف التكاليف بلغت ن�ضبته %26 

يف امل�ضروفات العامة والتنفيذية، و%23 

يف جمالت الت�ضويق واملبيعات واخلدمات 

اللوج�ضتية، و20% يف اأعمال الت�ضغيل 

لالألومنيوم، و17% يف الأ�ضمدة الفو�ضفاتية 

و37% يف الذهب.

ولقد تبنت معادن هدفًا ا�ضرتاتيجيًا متثل يف 

اأن ت�ضبح  اإحدى ال�ضركات  الثالث الأوىل 

يف اململكة التي يف�ضل املوظفون العمل فيها، 

و�ضنحقق هذه املكانة - باإذن اهلل - من 

خالل موا�ضلة تركيزنا على تطوير �ضيا�ضات 

واإجراءات التدرج الوظيفي املبنية على الأداء، 

وتنمية مهارات القيادات، وتطوير برامج 

اإ�ضراك واإدماج املوظفني. 

ال�ستدامة

تنظر معادن لال�ضتدامة على اأنها عن�ضر 

رئي�ضي يف ا�ضرتاتيجيتها  2025م، ونحن 

ملتزمون بتعزيز برنامج معادن لال�ضتدامة 

من خالل تبني اأف�ضل املُمار�ضات واملعايري 

العاملية يف عملياتنا، ويف اإعداد تقاريرنا عن 

التطور يف تنفيذها. ويف ال�ضنوات الأخرية، 

تركزت جهودنا اخلا�ضة بال�ضتدامة على 

حتقيق نتائج متميزة ب�ضكل ثابت يف جمالت 

البيئة وال�ضحة وال�ضالمة والأمن، وعلى تنفيذ 

برامج اجتماعية، �ضمن املجتمعات املحيطة 

مبناجمنا، اأتت باأثر اإيجابي وم�ضتدام، مبا يف 

ذلك تطوير املوارد الب�ضرية املحلية.

ووفقًا ل�ضرتاتيجية ال�ضتدامة لدينا، فقد 

حددنا عددًا من املبادرات، بحيث تكون لكل 

مبادرة اأهدافها الوا�ضحة، ومعايري ا�ضتثمارية 

حمددة. وهذه املبادرات م�ضنفة ومنظمة وفق 

�ضبعة من اأهداف الأمم املتحدة ال�ضبعة ع�ضر 

للتنمية امل�ضتدامة، وهي ت�ضكل جمتمعة برنامج 

معادن لال�ضتدامة. 

احلوكمة و�سلوكيات العمل

نوا�ضل العمل لتعزيز نظم معادن للحوكمة 

واملخاطر واللتزام؛ حتى اأ�ضبحت اآليات 

الرقابة الداخلية واإدارة املخاطر اأكرث قوة 

مبرور ال�ضنني، بف�ضل الإ�ضراف الن�ضط ملجل�س 

الإدارة، �ضواًء ب�ضكل مبا�ضر اأو من خالل 

جلانه. واأ�ضبح تركيزنا الآن ُمن�ضبًا على بناء 

ثقافة التزام قوية يف معادن. 

وقد طورنا خالل العام املا�ضي، برامج تعلم 

وتعاون حمددة تهدف اإىل تطوير الوعي 

وغر�س امتثال قوي باملعايري الأخالقية 

وال�ضلوكية العملية. وت�ضمل هذه الربامج كتيب 

قيم معادن، ومدونة قواعد ال�ضلوك املطبقة 

لديها، و�ضيا�ضة مكافحة الف�ضاد، التي ت�ضتند 

اإىل اأعلى املعايري العاملية، والتي اأ�ضبحت 

�ضارية املفعول يف معادن وجميع �ضركاتها 

خالل عام 2016م.

  

التطلعات امل�ستقبلية

ختامًا، اأود اأن اأوؤكد اأن لدى معادن وقطاع 

التعدين  دورًا مهمًا يف حتقيق اأهداف خطط 

اململكة ال�ضناعية والقت�ضادية امل�ضتقبلية؛ 

فقيادتها لهذا القطاع ت�ضع على عاتقها 

م�ضوؤوليات رئي�ضية للم�ضاهمة يف حتقيق 

اأهداف الروؤية الوطنية لقطاع التعدين، يف 

بدء العمل التجاري يف:

منجم الدويحي للذهب، منجم 

جبل �ضايد للنحا�س، منجم 

البعيثة للبوك�ضايت، وم�ضفاة 

راأ�س اخلري

لالألومنيوم 

التمّيز الت�ضغيلي

ال�ضتدامة
احلوكمة والقَيم

اإجنازات 2016م
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وقت ناأمل فيه اأن توفر خططنا الهادفة اإىل 

ا�ضتك�ضاف الفر�س العاملية اإمكانات اإ�ضافية 

ترثي هذا القطاع.   

اإنني على ثقة باأن روؤية معادن اجلديدة 

وا�ضرتاتيجية  2025م �ضتفتح - بعون اهلل 

- اآفاقًا جديدًة لل�ضركة، كما اأنني وجمل�س 

الإدارة والإدارة التنفيذية  متفائلون باأن 

الأ�ضواق العاملية يف طريقها اإىل ال�ضتقرار، 

ُمتطلعني يف نف�س الوقت اإىل اأداء مايل اأف�ضل 

يف عام 2017م، ُم�ضتندين اإىل اإجنازاتنا 

الت�ضغيلية املتميزة. 

 

خالد بن �سالح املديفر

الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني   

جمموع الأ�سول و�سعر ال�سهم
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لقد اأ�سبحت اآليات الرقابة الداخلية واإدارة املخاطر اأكرث قوة مبرور 

ال�سنني، وذلك بف�سل الإ�سراف الن�سط ملجل�ص الإدارة، �سواء ب�سكل 

مبا�سر اأو من خالل جلانه.
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الإدارة العليا

املهند�ص خالد بن �سالح املديفر

الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني 

ان�ضم الأ�ضتاذ خالد بن �ضالح 

املديفر اإىل �ضركة معادن يف 

مار�س من عام 2006م كنائب 

لل�ضوؤون ال�ضناعية.

ي�ضغل املهند�س املديفر 

من�ضب الرئي�س وكبري 

املدراء التنفيذيني ل�ضركة 

معادن منذ عام 2011م، وهو ع�ضو يف اللجنة التنفيذية 

وجلنة الرت�ضيحات واملكافاآت. 

�ضغل قبل ذلك من�ضب نائب الرئي�س للفو�ضفات ولتطوير 

الأعمال منذ اأكتوبر 2007م وحتى دي�ضمرب 2010م. وقبل 

ان�ضمامه ملعادن، �ضغل املهند�س املديفر من�ضب املدير العام 

ل�ضركة اإ�ضمنت الق�ضيم من عام 1993م وحتى 2006م. 

وبالإ�ضافة اإىل ذلك، �ضغل من�ضب نائب الرئي�س ومدير 

عام املالية يف ال�ضركة ال�ضرقية للبرتوكيماويات )�ضرق(.

نال درجتي البكالوريو�س يف الهند�ضة املدنية عام 1984م 

واملاج�ضتري يف اإدارة الأعمال عام 1986م من جامعة 

امللك فهد للبرتول واملعادن.

خالد بن �سامل الروي�ص

نائب الرئي�س لوحدة الفو�ضفات واملعادن ال�ضناعية

ان�ضم الأ�ضتاذ الروي�س اإىل 

�ضركة معادن يف عام 2002م 

كمدير للخزينة، وا�ضتمر يف 

من�ضبه هذا اإىل اأن اأ�ضبح 

مديرًا تنفيذيًا للتخطيط 

عام 2008م، ثم نائب 

الرئي�س للمالية عام 2014م. 

ويف 2016م تقلد الأ�ضتاذ 

الروي�س من�ضب نائب الرئي�س لوحدة الفو�ضفات واملعادن 

ال�ضناعية.

بداأ خالد الروي�س عمله لدى اإدارة مراقبة العمليات 

امل�ضرفية يف موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي )�ضاما( 

يف عام 1984م. ويف عام 1996م، انتقل اإىل ال�ضركة 

ال�ضعودية لل�ضناعات الأ�ضا�ضية “�ضابك”، حيث اأ�ضبح 

مديرًا لل�ضوؤون املالية.

نال الروي�س درجة البكالوريو�س يف املحا�ضبة من جامعة 

امللك �ضعود عام 1984م، وهو ع�ضو معهد املحا�ضبني 

.)AICPA( الأمريكيني

توما�ص والبوول

نائب الرئي�س الأعلى لوحدة الألومنيوم

ان�ضم توما�س والبوول 

اإىل معادن عام 2014م 

كنائب لرئي�س وحدة العمل 

ال�ضرتاتيجية لالألومنيوم.

وهو يتمتع بخربة كبرية يف 

�ضناعة الألومنيوم العاملية، 

تت�ضمن 25 عامًا لدى �ضركة 

األكان، و ت�ضعة اأعوام اأخرى يف �ضركة نوفيلي�س، كرئي�س 

ملنتجات علب امل�ضروبات والليثيوم واملنتجات املدهونة يف 

اأوروبا، ونائب لرئي�س وحدة عمل منتجات علب امل�ضروبات، 

وع�ضو جمل�س اإدارة ورئي�س ومدير تنفيذي ل�ضركة 

)Novelis Asia(،  كما كان والبوول ع�ضوًا مبجل�س 

اإدارة �ضركة ماليزيا لالألومنيوم،  و�ضركة )Alunorf( يف 

اأملانيا، والحتاد الأمريكي لالألومنيوم، ومعهد م�ضنعي علب 

امل�ضروبات الأمريكية.

ووالبول حا�ضل على درجة املاج�ضتري من جامعة كاي�س 

وي�ضرتن ري�ضرف الأمريكية، ودرجة البكالوريو�س يف 

املحا�ضبة واملالية من جامعة ولية نيويورك. 

املهند�ص يحيى بن حممد ال�سنقيطي

نائب الرئي�س لوحدة الذهب ومعادن الأ�ضا�س

ان�ضم املهند�س يحيى 

ال�ضنقيطي اإىل معادن يف 

1992م، واأ�ضبح رئي�ضًا 

ل�ضركة معادن للذهب 

ومعادن الأ�ضا�س يف عام 

2011م، بعد اأن عمل مديرًا 

عامًا لإدارة الت�ضغيل، حتى 

تعيينه نائب الرئي�س لوحدة 

العمل ال�ضرتاتيجية للذهب ومعادن الأ�ضا�س يف 2013م.

عمل مديرًا ملنجم مهد الذهب، ومدير تعدين مل�ضروع 

معادن لالألومنيوم، وم�ضروع تطوير منجم الدويحي للذهب. 

كما عمل رئي�ضًا للجنة مراجعة القوى العاملة وقائد فريق 

جلنة اإعادة الهيكلة التابعة ملعادن، ورئي�س جلنة الإ�ضراف 

على الت�ضرف يف الأ�ضول. ويتوىل ع�ضوية جمل�س اإدارة 

�ضركة معادن للفو�ضفات واملعهد ال�ضعودي التقني للتعدين.

ح�ضل املهند�س ال�ضنقيطي على درجة املاج�ضتري يف الإدارة 

ال�ضناعية والبيئية من جامعة ليدز باململكة املتحدة عام 

1995م، بعد ح�ضوله على بكالوريو�س العلوم يف هند�ضة 

التعدين من جامعة امللك عبدالعزيز عام 1992م.

دارين ديف�ص

كبري املدراء املاليني

ان�ضم الأ�ضتاذ ديف�س اإىل 

�ضركة معادن عام 2012م، 

بعد اأن اأم�ضى ع�ضرين عامًا 

يف القطاع امل�ضريف، والذي 

تخ�ض�س فيه بالأعمال 

املرتبطة باملوارد الطبيعية 

والطاقة، كما اكت�ضب خربة 

هامة يف العمل باأ�ضواق 

ال�ضرق الأو�ضط منذ عام 1999م.

تتميز خرباته املالية يف عمليات الندماج وال�ضتحواذ، 

وال�ضت�ضارات ال�ضرتاتيجية، واإدارة القرو�س، ومتويل 

امل�ضاريع وهيكلة الديون. ومنذ ان�ضمامه اإىل معادن، عمل 

ديف�س على اإدارة برامج القرو�س لل�ضركة، والتاأ�ضي�س مل�ضاريع 

م�ضرتكة مع �ضركتي موزاييك وباريك. عني رئي�ضًا لل�ضوؤون 

املالية يف 2016م. وهو اأي�ضًا ع�ضو يف جمل�س اإدارة �ضركتي 

معادن وعد ال�ضمال للفو�ضفات و�ضركة معادن باريك للنحا�س. 

نال درجة البكالوريو�س يف الإدارة والأعمال من جامعة 

اأو�ضنت يف اململكة املتحدة عام 1991م، بال�ضافة اإىل 

بكالوريو�س علوم اإدارة الأعمال.

املهند�ص خليل بن اإبراهيم الوطبان

نائب الرئي�س لال�ضرتاتيجية والتخطيط

ان�ضم املهند�س خليل 

الوطبان اإىل معادن عام 

2009م، وُعني يف من�ضب 

نائب الرئي�س لال�ضرتاتيجية 

والتخطيط يف �ضركة معادن 

عام 2016م.

تراأ�س �ضابقًا وحدة العمل 

ال�ضرتاتيجية للفو�ضفات 

واملعادن ال�ضناعية، كما عمل رئي�ضًا ل�ضركة معادن 

للفو�ضفات. �ضغل من�ضب رئي�س جمل�س اإدارة املعهد 

ال�ضعودي التقني للتعدين منذ اإن�ضائه يف عام 2012م، 

ويرتاأ�س جمل�س اإدارة �ضركة معادن للبنية التحتية.

توىل املهند�س الوطبان قبل ان�ضمامه اإىل �ضركة معادن 

عددًا من املهام القيادية يف �ضركات �ضناعية �ضعودية، 

مثل: ابن ر�ضد،  و�ضافكو، التابعتني لـ »�ضابك«، ومرافق 

التابعة للهيئة امللكية للجبيل وينبع.

نال الوطبان درجة البكالوريو�س يف الهند�ضة امليكانيكية 

من جامعة الب�ضرة عام 1985م.

اأعيد ت�ضكيل الإدارة العليا يف معادن يف الربع الأول من عام 2016م كجزء من 

الهيكلة اجلديدة. و�ضملت عملية الهيكلة اإعادة توزيع املهام وتعيني اأع�ضاء جدد.
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املهند�ص نبيل بن عبدالعزيز الفريح

م�ضت�ضار تنفيذي للرئي�س ونائب الرئي�س لالأمن ال�ضناعي 

وال�ضتدامة

ان�ضم املهند�س نبيل الفريح 

اإىل معادن عام 2005م، 

ليعمل مديرًا تنفيذيًا للموارد 

الب�ضرية والأمن ال�ضناعي، 

وع�ضوًا يف الإدارة العليا. 

ُعنّي عام 2016م م�ضت�ضارًا 

تنفيذيًا للرئي�س ونائبًا 

للرئي�س لالأمن ال�ضناعي وال�ضتدامة.

بداأ املهند�س الفريح حياته املهنية يف الإدارة الفنية يف 

�ضندوق التنمية ال�ضناعي، ويتمتع بخربة تزيد على 

ثالثني عامًا يف جمالت الإدارة وامل�ضاريع ال�ضناعية 

والت�ضويق. انتقل اإىل �ضركة اإ�ضمنت الراجحي القاب�ضة 

عام 2009م كنائب لرئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو 

املنتدب، ثم عاد اإىل معادن يف اأكتوبر عام 2011م ليعمل 

نائبًا للرئي�س لوحدة العمل ال�ضرتاتيجية للذهب واملعادن 

الثمينة. وهو ي�ضغل من�ضب رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة 

معادن للذهب ومعادن الأ�ضا�س.

الفريح حا�ضل على درجة البكالوريو�س يف الهند�ضة 

املدنية من جامعة امللك �ضعود بالريا�س.

عماد بن حممود ال�سعداوي

نائب الرئي�س املكلف لال�ضتك�ضاف

ان�ضم الأ�ضتاذ عماد بن 

حممود ال�ضعداوي اإىل معادن 

عام 1992م وُعنّي نائب 

الرئي�س املكلف لال�ضتك�ضاف 

يف 2016م. وهو يقود فريقًا 

من املتخ�ض�ضني يف العلوم 

اجليولوجية ويقدم حلوًل 

مبتكرة ل�ضتك�ضاف املعادن.

يتمتع ال�ضعداوي بخربة وا�ضعة تزيد عن 24 عامًا يف 

التنقيب عن املعادن، وتنقل يف خمتلف املنا�ضب العليا 

كرئي�س ال�ضتك�ضاف اجليولوجي، ومدير ا�ضتك�ضاف 

اخلدمات الفنية. �ضغل من�ضب ع�ضو جمل�س اإدارة �ضركة 

املعادن ال�ضناعية، ويراأ�س حاليًا جمل�س اإدارة �ضركة 

معادن للذهب ومعادن الأ�ضا�س.

ح�ضل ال�ضعداوي على درجة البكالوريو�س يف علوم الأر�س 

من جامعة  امللك عبدالعزيز 1992م، بال�ضافة اإىل 

ماج�ضتري يف املوارد املعدنية من جامعة ويلز يف كارديف، 

اململكة املتحدة، يف 1996م.

املهند�ص خالد بن �سليمان العـوهـلي

 نائب الرئي�س ل�ضرتاتيجية وتطوير الألومنيوم

ان�ضم خالد العـوهـلي اإىل 

�ضركة معادن عام 2014م، 

ويدير اليوم وحدة ا�ضرتاتيجية 

وتطوير معادن لالألومنيوم، 

كما يتوىل ع�ضوية جمال�س 

العديد من ال�ضركات التابعة 

ملعادن.

�ضغل العوهلي منا�ضب قيادية عالية يف القطاعني العام 

واخلا�س؛ اإذ عمل  م�ضت�ضارًا لوزارة الطاقة وال�ضناعة 

والرثوة املعدنية يف مكتب اإدارة امل�ضاريع يف برنامج التوازن 

القت�ضادي ال�ضعودي، كما �ضغل من�ضب نائب رئي�س 

الربنامج الوطني لتطوير التجمعات ال�ضناعية. وقاد 

العـوهـلي اجلانب ال�ضعودي يف جمل�س العمل ال�ضعودي 

الياباين للتعاون ال�ضناعي، كما �ضغل لفرتة من�ضب نائب 

  )CRAI(رئي�س �ضركة ت�ضارلز ريفر اأ�ضو�ضيات الدولية

ومديرها الإداري يف اململكة العربية ال�ضعودية. 

ح�ضل العـوهـلي على �ضهادة البكالوريو�س يف الهند�ضة امليكانيكية 

برتبة ال�ضرف من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

املهند�ص ماجد بن يو�سف املقال

م�ضت�ضار تنفيذي للرئي�س ونائب الرئي�س للم�ضاريع اخلارجية

ان�ضم املهند�س ماجد املقال 

اإىل معادن عام 2012م 

كنائب للرئي�س للم�ضاريع 

وامل�ضرتيات، ويف عام 2016م 

عني م�ضت�ضارًا تنفيذيًا 

للرئي�س، ونائبًا للرئي�س 

مل�ضاريع اجلهات اخلارجية، 

كما ي�ضغل من�ضب نائب 

الرئي�س ل�ضركة معادن وعد ال�ضمال للفو�ضفات.

بداأ املهند�س املقال م�ضريته يف �ضركة اأرامكو ال�ضعودية 

كمهند�س ت�ضغيلي يف م�ضفاة راأ�س تنورة عام 1985م، 

ثم تقلد عددًا من املنا�ضب، ومنها املدير العام لإدارة 

التخطيط. و�ضغل من�ضب رئي�س م�ضفاة اأرامكو و�ضل 

)�ضا�ضرف( من 1998م وحتى 2000م، وبني عام 2001م 

وحتى 2005م تبواأ منا�ضب اإدارية بارزة يف جمايل 

التكرير والتوزيع، واأ�ضبح بعد ذلك نائبًا لرئي�س جمل�س 

اإدارة �ضركة �ضدارة للكيميائيات يف عام 2009م.

يحمل املهند�س املقال درجة البكالوريو�س يف الهند�ضة 

الكيميائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، ودرجة 

املاج�ضتري يف اإدارة الأعمال.

فوزي بن عبدالرحمن بوب�سيت 

نائب الرئي�س للموارد الب�ضرية

ان�ضم الأ�ضتاذ فوزي 

عبدالرحمن بوب�ضيت اإىل 

معادن يف يناير 2012م 

كمدير اإدارة املواهب وت�ضميم 

املنظمة واإدارة التغيري. ويف 

2013م، متت ترقيته اإىل 

من�ضب نائب الرئي�س املكلف 

للموارد الب�ضرية، ثم اأ�ضبح 

نائب الرئي�س للموارد الب�ضرية 2016م.

عمل قبل ان�ضمامه اإىل معادن يف قطاع املوارد الب�ضرية 

يف �ضركات نفطية و�ضناعية رائدة، مثل �ضركة اأرامكو 

ال�ضعودية و�ضركة �ضيفرون. وهو ع�ضو يف جمل�س اإدارة 

املعهد ال�ضعودي التقني للتعدين.

يحمل بوب�ضيت ثالث �ضهادات ماج�ضتري، واحدة يف اإدارة 

املوارد الب�ضرية من جامعة ماي�س لإدارة الأعمال يف تك�ضا�س، 

وثانية يف الرتبية من جامعة ميني�ضوتا، والأخرية يف هند�ضة 

الكمبيوتر من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، التي كان 

قد ح�ضل منها على البكالوريو�س يف هند�ضة الكمبيوتر.

�ستيفان بوديل

ان�ضم �ضتيفان بوديل اإىل �ضركة معادن عام 2014م 

كرئي�س امل�ضت�ضارين 

القانونيني. يتمتع بوديل 

باأكرث من 20 عاما من 

اخلربة يف ريادة الأعمال 

القانونية والتجارية؛ اأبرزها 

يف قطاعي التعدين والطاقة.

قبل ان�ضمامه اإىل �ضركة 

معادن، �ضغل بوديل من�ضب 

امل�ضت�ضار العام واأمني عام �ضركة �ضرييت الدولية، وهي 

�ضركة تعدين تتوزع اأ�ضولها بني كندا وكوبا ومدغ�ضقر. 

وعمل قبل هذه الفرتة مع �ضركة �ضنرتيكا بي اإل �ضي 

).Centrica plc( وهي �ضركة طاقة مدرجة على لئحة 
اململكة املتحدة ملوؤ�ضر FTSE 30، كما كان �ضريكا لأبرز 

�ضركات املحاماة يف كندا.

ح�ضل �ضتيفان على بكالوريو�س يف القت�ضاد مبرتبة 

ال�ضرف من جامعة وي�ضرتن اأونتاريو، و�ضهادة يف القانون 

من اأو�ضجود هول للحقوق مبقاطعة تورونتو الكندية.

املهند�ص ريا�ص بن �سعد الن�سار

نائب الرئي�س لإدارة امل�ضاريع والهند�ضة

ان�ضم املهند�س ريا�س بن 

�ضعد الن�ضار اإىل �ضركة 

معادن للفو�ضفات كنائب 

للرئي�س لل�ضوؤون الفنية 

يف مطلع عام 2013م، 

فيما تراأ�س �ضركة معادن 

للفو�ضفات عام 2014م. ثم 

تقلد من�ضب نائب الرئي�س 

لإدارة امل�ضاريع والهند�ضة ل�ضركة معادن يف عام 2016م.

يتمتع املهند�س الن�ضار بخربة تفوق الع�ضرين عامًا يف 

الهند�ضة واإدارة امل�ضاريع والتخطيط وال�ضيانة. عمل 

قبل ان�ضمامه اإىل معادن يف هند�ضة امل�ضاريع يف ال�ضركة 

ال�ضرقية للبرتوكيماويات )�ضرق(، ومدير م�ضروٍع يف 

�ضركة )�ضافكو(، وبعد ذلك عمل املهند�س الن�ضار يف 

�ضركة )مرافق( كمدير لإدارة الت�ضميم وامل�ضاريع، 

ويف عام 2006م، انتقل للعمل مديرًا عامًا للتخطيط 

والهند�ضة واإدارة امل�ضاريع يف هيئة الربط الكهربائي 

لدول جمل�س التعاون اخلليجي.

يحمل الن�ضار درجة البكالوريو�س يف الهند�ضة الكهربائية 

من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

علي بن �سعيد القحطاين  

نائب الرئي�س للخدمات امل�ضرتكة

ان�ضم الأ�ضتاذ علي بن �ضعيد 

القحطاين اإىل معادن عام 

2011م، حيث قام بتوجيه 

جهود املجموعة لتعزيز 

اخلدمات امل�ضرتكة.

يتمتع القحطاين بخربة تزيد 

على 23 عامًا يف جمالت 

ال�ضناعات التحويلية، والتاأمني، والقطاعات امل�ضرفية 

واملالية. وهو ع�ضو يف جمل�س اإدارة �ضركة معادن للذهب 

ومعادن الأ�ضا�س، اململوكة بالكامل ملعادن.

ح�ضل القحطاين على البكالوريو�س يف املحا�ضبة من 

جامعة امللك �ضعود يف الريا�س، كما ح�ضل على �ضهادة 

املحا�ضب القانوين من الهيئة ال�ضعودية للمحا�ضبني 

.)SOCPA( القانونيني
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يف �شهر اأكتوبر من العام 2016م، تبنينا 

ا�شرتاتيجية جديدة للعام 2025م ت�شمنت 

احلفاظ على مكانة معادن وقدرتها على اإدارة 

الفر�ص وجمابهة التحديات الراهنة. ومعادن 

اليوم ت�شبو نحو الريادة امل�شتدامة لقطاع 

التعدين ال�شعودي، والتو�شع نحو العاملية.

وتتمثل هذه التحديات والفر�ص ب�شكل كبري يف 

روؤية ال�شعودية 2030م وبرنامج التحول 

الوطني 2020م الذي يوّفر املزيد من الفر�ص؛ 

يف الوقت الذي يفر�ص فيه حتديات والتزامات 

جديدة على قطاع التعدين. كما اأن تغريات 

االقت�شاد العاملي وواقع �شناعة التعدين 

ي�شيفان حتديات اأخرى.

ال�سياق الوطني

اعتمدت الروؤية ال�شعودية 2030م قطاع 

التعدين م�شاهمًا ب�شكل اأ�شا�شيًا يف االقت�شاد 

الوطني، من خالل حتقيق اأعلى قيمة م�شافة 

للرثوة املعدنية ال�شعودية. 

وتوؤكد الروؤية ال�شعودية 2030م اأن حتقيق ذلك 

يتم من خالل اإجراء اإ�شالحات هيكلية 

وتنقيب مكثف، جلذب مزيد من ا�شتثمارات 

القطاع اخلا�ص، وال�شراكات الدولية 

اال�شرتاتيجية، وتعزيز فعالية ال�شركات 

الوطنية العاملة يف هذا القطاع. وقد حدد 

برنامج التحول الوطني هدفًا يتمثل يف اإ�شهام 

قطاع التعدين بتنويع االقت�شاد املحلي، ورفع 

ح�شته يف اإجمايل الناجت املحلي بحلول عام 

2020م اإىل 97 مليار ريال، مع توفري 90 األف 

فر�شة عمل يف هذا القطاع. مما ي�شري بو�شوح 

اإىل زيادة يف النمو، و دور اأقوى للقطاع 

اخلا�ص.

 ويقرتن الرتكيز العايل والتوقعات من قطاع 

التعدين مع الرتكيز على اال�شتدامة، 

وال�شادرات غري النفطية، والبيئة، واملياه، 

واملحتوى املحلي واملواهب الب�شرية واالبتكار 

والتكنولوجيا. ومن هنا تكمن احلاجة اإىل 

اأعاله

راأ�ص اخلري: مركز قطاع 

التعدين ال�شعودي

�ص 37-36

مدينة وعد ال�شمال 

ال�شناعية

تاأخذ ا�شرتاتيجيتنا املعتمدة �شركة 

معادن اإىل مرحلة متقدمة من النمو، 

ون�شعى من خالل روؤيتنا اجلديدة 

اإىل اأن نكون رّواد قطاع التعدين 

ال�شعودي، واأن نعمل على اال�شتفادة 

من الفر�ص العاملية.

ا�شرتاتيجية 2025

على ا�ستعداد تام للمرحلة املقبلة

 %10.4
منو العائد ال�شنوي الأ�شهم معادن

يناير 2012 -  يناير 2016
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ا�شرتاتيجية �شاملة ومبادرات وا�شحة املعامل 

لتطوير النظم وبيئة  القطاع ال�شناعي 

ال�شعودي لتمكني �شناعة التعدين من تقدمي 

م�شاهمة اأكرب يف خلق فر�ص العمل، ويف الناجت 

املحلي االإجمايل.

وتوؤدي معادن -كاأكرب �شركة تعدين يف اململكة 

العربية ال�شعودية- الدور الريادي يف تطوير 

هذا القطاع. ونرى  اأن االأهداف الطموحة 

للقطاع التي و�شعتها روؤية 2030م متثل فر�شة 

هامة لتعزيز دورنا الريادي هذا.

ومن هذا املنطلق، نحن عازمون على بذل 

املزيد من اجلهود لتطوير قطاع التعدين؛ 

خدمًة الأ�شحاب امل�شالح يف ال�شركة، ومن اأجل 

اقت�شاد �شعودي متني.

ال�سياق العاملي

ا�شتمرت معاناة �شناعة التعدين العاملية يف 

عام 2016م بداية من انخفا�ص اأ�شعار ال�شلع، 

والذي تراجع يف بع�ص احلاالت خالل هذا 

العام ب�شكل اأكرب عما كان عليه يف عام 

2015م. فيما حققت ال�شناعة م�شتويات منو 

واإنتاج عالية، وكان ذلك ثمرة امل�شروعات 

املخطط لها م�شبقًا، اإال اأنها عانت من 

انخفا�ص حاد يف العائدات. 

ورغم الظروف االقت�شادية العاملية احلالية 

وو�شع �شوق ال�شلع، اإال اأن النظرة امل�شتقبلية 

طويلة املدى لقطاع التعدين تظل قوية خا�شة 

يف ال�شلع التي و�شعت فيها معادن ا�شتثماراتها. 

اإن الطلب على منتجات معادن يوّفر خ�شائ�ص 

منو على املدى البعيد. نحن واثقون اأنه مع 

تعايف االأ�شواق �شتتعافى م�شتويات الطلب 

ال�شعيفة ن�شبيًا. 

باالإ�شافة اإىل ذلك، اتخذت �شركات التعدين 

الرائدة، ومن بينها معادن، اإجراءات على مدار 

العامني املا�شيني لتعزيز التميز الت�شغيلي وخف�ص 

التكاليف يف كل جوانب التنظيم وعمليات 

الت�شغيل ومازالت هذه االإجراءات م�شتمّرة.

العنا�سر الأ�سا�سية

ا�شتثمرنا عرب ال�شنوات املا�شية بناء حمفظة 

متميزة من خالل امتالك املناجم واالأ�شول يف 

اململكة وجعلناها اأولوية ل�شمان احل�شول على 

اأف�شل العوائد من هذه اال�شتثمارات.

التميز الت�سغيلي وراأ�ص املال والتميز 

التجاري

ترتكز ا�شرتاتيجيتنا 2025م على ثالثة 

عنا�شر رئي�شية، مت و�شعها لتواكب التغيريات 

التي تطراأ حمليًا وعامليًا يف اأعمالنا. 

والتميز  املال  وراأ�ص  الت�شغيلي  التميز  •��ُي�شكل 
التجاري والرتكيز على اال�شتدامة اأ�شا�ص 

ا�شرتاتيجيتنا. 
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 يهدف تركيزنا ال�شامل على التميز يف 

االأ�شا�ص اإىل احل�شول على اأعلى قيمة من 

اأ�شولنا احلالية وحت�شني كفاءة االإنتاج اإذ 

ا�شتثمرنا عرب ال�شنوات املا�شية يف بناء 

حمفظتنا املتميزة من خالل امتالك املناجم 

واالأ�شول يف اململكة فجعلناها اأولوية ل�شمان 

احل�شول على اأف�شل العوائد من هذه 

اال�شتثمارات. وقد قمنا باإطالق عدد من 

مبادرات التميز. و�شتعود هذه املبادرات بفوائد 

نوعية وكمية، من تناف�شية اأ�شعارنا. وهذه 

املبادرات، اإىل جانب التزامنا باال�شتدامة، 

وقدراتنا  عاملية امل�شتوى، وتوفر التقنية 

املتطورة، �شُت�شاعد معادن على اأن تواكب ب�شكل 

اأف�شل توجهات ال�شوق احلالية التي ُت�شكل 

حتديًا، وجتعلنا اأكرث ا�شتعدادًا لال�شتفادة من 

انتعا�ص ال�شوق عندما يحدث.

يف  ل�شناعاتنا  االأ�شا�شي  التو�شع  •��ُيعترب 
اململكة العن�شر الرئي�شي الثاين يف 

اال�شرتاتيجية.  متتلك ال�شعودية موارد غنية 

من املعادن التي قمنا با�شتك�شاف العديد 

منها.ومن االآن وحتى عام 2025م، �شنقوم 

بتو�شيع االأنتاجية احلالية من الفو�شفات 

والذهب ومعادن االأ�شا�ص واملعادن 

ال�شناعية الإ�شافة مزيد من القيمة للرثوة 

املعدنية ال�شعودية، ولدعم مزيد من 

التطوير ل�شناعة التعدين عند حت�شن 

االأ�شواق ويتوّفر لنا راأ�ص املال الالزم 

لال�شتثمار. و�شنقوم ك�شركة رائدة يف جمال 

التعدين بامل�شاهمة يف دعم االقت�شاد 

الوطني اإذ اأنه وبف�شل منو اأعمال ال�شركة 

�شنقوم بتطوير ال�شناعات اجلديدة يف 

املناطق النائية يف اململكة.

متثل  فهي  للنمو  العاملية  الفر�ص  •��اأما 
العن�شر الثالث من ا�شرتاتيجيتنا. و�شنبحث 

عن الفر�ص التي توفر قيمة عالية  

لال�شتثمار وتو�شيع اأهدافنا ك�شركة رائدة 

لقطاع التعدين الوطني، خا�شة عند 

امل�شاهمة يف فر�ص خارجية ت�شاعد يف 

تطوير اأعمالنا يف اململكة.

اإن اأعمالنا القائمة قادرة على ال�شمود يف وجه 

�شغط اأ�شعار ال�شلع االأ�شا�شية عرب العديد من 

الت�شورات واالحتماالت كما قامت جميع 

الركائز االأ�سا�سية ال�سرتاتيجية 2025

التميز يف 

االأعمال، 

والت�شغيل وراأ�ص 

املال

منو اعتيادي

فر�ص عاملية

ا�ستثمرنا عرب 

ال�سنوات املا�سية 

يف بناء حمفظة 

متميزة من خالل 

امتالك املناجم 

والأ�سول يف اململكة 

وجعلناها اأولوية 

ل�سمان احل�سول على 

اأف�سل العوائد من 

هذه ال�ستثمارات.

اأدناه 

منجم الفو�شفات يف 

اخلرباء 

يف ال�سفحة املقابلة

ميناء راأ�ص اخلري. طالب يف 

املعهد ال�شعودي التقني 

للتعدين
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وحدات االأعمال يف معادن باإعادة تنظيم 

مهامها مبا يتنا�شب مع ا�شرتاتيجية 2025. قد 

مت �شرح هذه التنظيمات يف الفقرات 

املخ�ش�شة يف هذا التقرير.

ال�ستدامة واملحتوى الداخلي

 اال�شتدامة عن�شر رئي�شي يف روؤيتنا وحت�شني 

املحتوى الوطني جزء مهم من روؤية ال�شعودية 

2030م. ونحن ملتزمون بتطبيق اأهداف االأمم 

املتحدة للتنمية امل�شتدامة من خالل تطبيق 

معايري ا�شتدامة يف جميع عملياتنا ومن خالل 

امل�شرتيات اال�شرتاتيجية وتعزيز دور م�شادر 

ا�شرتاتيحية وتعزيز املحتوى الوطني يف �شل�شلة 

الدعم.

تتخذ معادن دورها ك�شركة رائدة ل�شناعة 

التعدين يف اململكة بكثري من امل�شوؤولية، كما 

مبادرات تطوير املحتوى الداخلي ل�شركات 

اأخرى.

ولهذه الغاية، اأن�شاأنا اإدارة جديدة حتت مظلة 

قطاع التخطيط اال�شرتاتيجي بال�شركة لتعزيز 

م�شادرنا وخطط تطوير املحتوى الوطني. 

ويحتوي ف�شل امل�شرتيات من هذا التقرير على 

املزيد من التفا�شيل عن اإجنازات �شل�شلة 

التوريد.

ي�شكل لها هذا الدور فر�شة فريدة للم�شاهمة 

يف التنمية الوطنية.

فباالإ�شافة اإىل زيادة م�شاهمتها يف الناجت 

املحلي االإجمايل وخلق االآالف من فر�ص العمل 

اجلديدة، ت�شعى روؤية ال�شعودية 2030م اإىل 

رفع م�شاهمة املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة 

يف الناجت املحلي االإجمايل من 20٪ اإىل ٪35.

 طموحًا لتعزيز املحتوى 
ً
لقد و�شعنا هدفاأ

املحلي يف م�شرتياتنا بتوفري فر�ص عمل 

للمواطنني ال�شعوديني يف �شل�شلة التوريد يف 

معادن؛ ل�شمان تخ�شي�ص جزء كبري من 

االإنفاق ال�شنوي على املوؤ�ش�شات املحلية 

ال�شغرية واملتو�شطة التي ميلكها �شعوديون. 

ومن اأجل حت�شني املحتوى الوطني فاإننا �شوف 

نتبنى اأف�شل املمار�شات وا�شتخال�ص العرب من 

�سنقوم ك�سركة 

رائدة يف جمال 

التعدين بامل�ساهمة 

يف دعم القت�ساد 

الوطني اإذ بف�سل 

منّو ال�سركة نقوم 

بتطوير ال�سناعات 

اجلديدة  يف املناطق 

النائية يف اململكة.
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احلوكمة 

واملخاطر 

وااللتزام
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الهيكل التنظيمي لل�شركة: ال�شركات التابعة وال�شركات حتت ال�شيطرة امل�شرتكة  

ا�شم ال�شركة القاب�شة اأو ال�شركة التابعة اأو 

ال�شركة حتت ال�شيطرة امل�شرتكة

اإ�شدارات الأ�شهم نوع ال�شركة

الراأ�شمالية 

)ريال �شعودي(

املنتجاتح�شة امل�شاهمني

ال�شركة القاب�شة

�سندوق اال�ستثمارات العامة 50%11.688.782.610�سركة م�ساهمة �سعودية�سركة التعدين العربية ال�سعودية )معادن( 

املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات 

االجتماعية 9.6 %

املوؤ�س�سة العامة للتقاعد7.45 % 

امل�ساهمون %32.95

ال�شركات التابعة واململوكة بالكامل ملعادن

الذهب، الف�سة، النحا�س، الزنك، معادن 100%867.000�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة معادن للذهب ومعادن االأ�سا�س

ر�سا�س

بوك�سايت منخف�س الرتكيز، والكاولني معادن 100%344.855�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة معادن ال�سناعية

وال�سودا الكاوية )املغنيزيا(

البنى التحتيةمعادن 100%500�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة معادن للبنية التحتية

ال�شركات التابعة الأخرى

معادن: 74.90%6.573.750�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة معادن للألومنيوم

األكوا:%25.10 

�سبائك واأعمدة واألواح وم�سطحات 

االألومنيوم

معادن: 74.90%2.449.008�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة معادن للدرفلة

األكوا:%25.10 

رقائق واأغطية علب االألومنيوم

معادن: 74.90%4.806.785�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة البوك�سايت واالألومينا

األكوا:%25.10 

البوك�سايت واالألومينا

معادن: 70%6.208.480�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة معادن للفو�سفات

�سابك:%30

االأ�سمدة الفو�سفاتية واالأمونيا

معادن: 60 %5.505.002�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

موزاييك: %25

�سابك:%15

فو�سفات ثنائي واأحادي االأمونيوم 

واالأمونيا

ال�شركات حتت ال�شيطرة امل�شرتكة

�سركة ال�سحراء ومعادن للبرتكيماويات 

)�سامابكو(

معادن: 50 %900.000�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سحراء: 50 %

ثنائي كلوريد االإيثيلن وال�سودا  

الكاوية

معادن: 50 %404.965�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة معادن وباريك للنحا�س

باريك: 50 %

النحا�س، الف�سة، الزنك، النيكل، 

الذهب، الر�سا�س، الكربيت، الكوبالت

جمموعة معادن 

ت�سم جمموعة معادن ثلث �سركات 

مملوكة ملكية تامة، وخم�س �سركات تابعة، 

و�سركتني حتت ال�سيطرة امل�سرتكة. ويرتكز 

ن�ساط جميع ال�سركات التابعة يف عمليات 

التعدين اأو الت�سنيع با�ستثناء �سركة معادن 

للبنية التحتية.

احلوكمة واملخاطر وااللتزام

ديناميكية اأقوى تقود اإىل اأعلى م�ستويات 

االأداء يف احلوكمة واإدارة املخاطر وااللتزام

توا�سل �سركة معادن ك�سركة تعدين عاملية رائدة تعزيز براجمها 

املتعلقة باحلوكمة واملخاطر وااللتزام. وتلتزم ال�سركة بتطبيق الئحة 

حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية، ونظام ال�سركات 

والنظام االأ�سا�سي ل�سركة معادن واملبادئ الع�سرة االأ�سا�سية، وكذلك 

القيم اخلم�س املعتمدة من قبل املجل�س الدويل للتعدين واملعادن.
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تقوم �سركة معادن بكل ما يلزم لتطبيق 

منهج احلوكمة يف املجموعة، كما تتوىل 

متويل ال�سركات التابعة وال�سركات حتت 

ال�سيطرة امل�سرتكة التي تنفذ م�ساريع 

خمتلفة يف جميع مراحل قطاع التعدين. 

وتتم اإدارة اأعمالنا من خلل وحدات عمل 

ا�سرتاتيجية منظمة تنظيمًا جيدًا هي:

ال�سناعية. واملعادن  الفو�سفات  • وحدة 
االألومنيوم. • وحدة 

االأ�سا�س. ومعادن  الذهب  • وحدة 

وتتوىل �سركة معادن للبنية التحتية م�ساريع 

تطوير وبناء وتقدمي اخلدمات لل�سركات 

التابعة ملعادن يف مدينة راأ�س اخلري، خ�سو�سًا 

يف عمليات الفو�سفات واالألومنيوم.

ويبني الهيكل التنظيمي لل�سركة كيفية 

تنظيم قطاعات االأعمال ومهام ال�سركة.

هيكل احلوكمة

ي�سع جمل�س اإدارة معادن االإدارة اال�سرتاتيجية 

لل�سركة وي�سرف على ال�سيا�سات واملمار�سات. 

كذلك قام املجل�س بتطوير اآليات داخلية 

فعالة للحوكمة واملخاطر وااللتزام تهدف اإىل 

تعزيز الو�سع املايل للمجموعة، والعلقة مع 

اأ�سحاب امل�سالح لتخفيف املخاطر وحماية 

حقوقهم. وتعترب ال�سفافية والنزاهة اأ�سا�س 

التزام معادن باحلوكمة واملخاطر وااللتزام.

اجلمعية العامة هي املنرب الذي من خلله 

ميار�س امل�ساهمون حقوقهم الت�سويتية. 

ول�سوت امل�ساهمني دور هام يف اتخاذ 

القرارات الرئي�سية مثل املوافقة على 

القوائم املالية املوحدة وتقرير جمل�س 

االإدارة ب�ساأن اأن�سطة ال�سركة واأدائها 

ال�سنوي، واعتماد تو�سيات جمل�س االإدارة 

ب�ساأن مدفوعات ح�س�س االأرباح، واختيار 

اأع�ساء جمل�س االإدارة، والتعديلت التي 

جترى على النظام االأ�سا�سي، وتعيني 

املراجعني اخلارحيني، ورفع راأ�س املال.

وتعقد معادن اجتماع اجلمعية العامة 

العادية للم�ساهمني يف الربع االأول من 

كل عام، فيما تعقد اجلمعية العامة غري 

العادية اجتماعاتها عند ال�سرورة.

وتلتزم معادن بتطبيق الئحة حوكمة 

ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق 

املالية والنظام االأ�سا�سي لل�سركة.

اإعادة ت�شكيل جمل�س الإدارة 2016م

يتاألف جمل�س اإدارة �سركة التعدين العربية 

ال�سعودية )معادن( من ت�سعة اأع�ساٍء، تعّينهم 

اجلمعية العامة العادية ملدة  ثلث �سنوات.

 وي�سم املجل�س الرئي�س التنفيذي لل�سركة، 

واأربعة اأع�ساء ميثلون احلكومة من خلل 

�سندوق اال�ستثمارات العامة الذي ميتلك %50 

من اأ�سهم معادن.

يف 28 اأبريل عام 2016م جاء قرار اإعادة 

ت�سكيل املجل�س يف �سياق اإعلن احلكومة لروؤية 

2030م وبرنامج التحول الوطني، الّلذين 

اأعطيا لقطاع التعدين يف اململكة دورًا حموريًا 

يف تنويع م�سادر الدخل لدعم االقت�ساد 

الوطني واإيجاد فر�س عمل اإ�سافية.

و�سغل معايل وزير الطاقة وال�سناعة والرثوة 

املعدنية املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح 

من�سب رئي�س جمل�س اإدارة )معادن(. 

واالأع�ساء اجلدد يف املجل�س هم: 

املهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى، 

وال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان، 

واملهند�س عبداهلل بن اإبراهيم ال�سعدان. 

حل االأع�ساء اجلدد ملجل�س االدارة بداًل من 

االأ�ستاذ من�سور بن �سالح امليمان، معايل 

االأ�ستاذ حممد بن عبد اهلل اخلرا�سي، 

املهند�س �سلطان بن جمال �ساويل، واملهند�س 

خالد بن حمد اآل ال�سناين،ممثلي �سندوق 

اال�ستثمارات العامة لغاية 28 اأبريل 

2016م، و�سيكملون فرتة اأ�سلفهم.

كما وافق جمل�س االإدارة على تعيني املهند�س 

عزام بن يا�سر �سلبي، والدكتور جان لو 

�سامو ع�سوين م�ستقلني يف املجل�س بداًل من 

املهند�س عبداهلل بن �سيف ال�سيف، واملهند�س 

عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سقري، اللذين 

تقدما با�ستقالتيهما يف 28 اأبريل 2016 م.

ووفقًا لنظام ال�سركات والنظام االأ�سا�سي 

ل�سركة معادن، يجوز ملجل�س االإدارة اأن يعني 

موؤقتًا ع�سوًا يف املركز ال�ساغر على  اأن يعر�س 

هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية 

يف اأول اجتماع لها. ويكمل الع�سو اجلديد 

مدة �سلفه. وقد اأعيد ت�سكيل جلان املجل�س 

املختلفة؛ ملواكبة التغيري يف ع�سوية املجل�س.

اأعاله

اجلمعية العمومية ملعادن 

عام 2016م

�س 43-42

املقر الرئي�سي ملعادن يف 

الريا�س



الهيكل التنظيمي لل�شركة

الوحدات اال�سرتاتيجية للأعمال

املراجعة الداخلية

�سركة �سامابكو

اإتقان
�سركة املعادن 

ال�صناعية
تخطيط االإنتاجية

�سركة معادن 

وباريك للنحا�س

م�ساريع البنية 

التحتية

التاأمني واإدارة 

املخاطر

التوريد 

اال�سرتاتيجي 

واملحتوى املحلي

�سركة معادن 

للفو�سفات

�سركة معادن 

للبوك�سايت 

واالألومنيا

م�سروع وعد 

ال�سمال

امليزانية وتخطيط 

االأعمال

�سركة معادن وعد 

ال�سمال للفو�سفات

�سركة معادن 

للدرفلة

م�ساريع الذهب 

ومعادن االأ�سا�س

التقارير املالية 

)الزكاة وال�سرائب 

والتقارير املالية(

م�سروع وعد 

ال�سمال

�سركة معادن 

للأملنيوم

�سركة البنية 

التحتية

اال�سرتاتيجية 

والتطوير
االأملنيومالفو�سفات

الذهب ومعادن 

االأ�سا�س

اإدارة امل�ساريع 

والهند�سة
اال�ستك�ساف

الراأ�س املال 

الب�سري
املالية

االأمن ال�سناعي 

واال�ستدامة

اخلدمات 

امل�ساندة

اال�سرتاتيجية 

وتقييم االأعمال

اال�سرتاتيجية 

وتطوير االأعمال

اال�سرتاتيجية 

وتطوير االأعمال

اال�سرتاتيجية 

والتخطيط

اإدارة الربامج 

والهند�سة

ا�ستك�ساف احلقول 

اجلديدة

تطوير القيادة 

والكفاءات
االأمن ال�سناعيمتويل امل�ساريع

اخلدمات امل�سرتكة 

- املركز الرئي�سي 

تخطيط االأداء 

والتقارير
تطوير املناجماملبيعاتالت�سويق واملبيعات

تطوير تقنيات 

امل�ساريع
اخلدمات التقنية

التعوي�سات 

وتطوير الهياكل 

التنظيمية

اال�ستدامةاخلزينة
اخلدمات امل�سرتكة 

- راأ�س اخلري

�سل�سلة االإمداداتعلقات امل�ساهمني
التوثيق واالأعمال 

اللوج�ستية

عمليات الذهب 

واملعادن االأ�سا�سية

اإدارة برامج 

تقنيات امل�ساريع

اال�ستك�ساف حول 

املناجم وحتويل 

املوارد

علقات 

امل�ستثمرين
اخلدمات امل�سرتكة 

- تقنية املعلومات

الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني

جمل�س الإدارة

اجلمعية العمومية

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

اللجنة التنفيذية

جلنة املراجعة

االإدارة القانونية وااللتزام

العلقات العامة واالإعلم

مكتب جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي

نائب الرئي�س االأعلى مل�ساريع ال�سريك 

الثالث

االإدارة ال�سركات حتت ال�سيطرة امل�سرتكةال�سركات التابعةامل�ساريعالوحدات اال�سرتاتيجية للأعمال/االأق�سام
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اأ�شماء اأع�شاء جمل�س الإدارة، وت�شنيف ع�شويتهم، وم�شاهمتهم يف جلان املجل�س، وع�شويتهم يف جمال�س اإدارات اأخرى

ع�شوية جمال�س اإدارات ال�شركات امل�شاهمة ع�شوية اللجان يف »معادن«ت�شنيف الع�شويةا�شم الع�شو

املدرجة واملغلقة الأخرى

املراجعة

الرت�شيحات 

التنفيذيةواملكافاآت

رئي�س جمل�س اإدارة اأرامكو ال�سعوديةرئي�سرئي�س_غري تنفيذيمعايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح*

البنك ال�سعودي الفرن�سي، �سركة ح�سانة ع�سو__غري تنفيذيمعايل االأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز

اال�ستثمارية، املجموعة ال�سعودية لل�ستثمار 

ال�سناعي، �سركة احتاد االت�ساالت )موبايلي(.

بنك الريا�س، �سركة دور لل�سيافة، �سركة _ع�سو_غري تنفيذي�سعادة االأ�ستاذ عبداهلل بن حممد العي�سى*

احتاد االت�ساالت )موبايلي(، ال�سركة ال�سعودية 

لل�سناعات االأ�سا�سية )�سابك(.

البنك ال�سعودي الهولندي، �سركة �سلمربجر  _ع�سو_غري تنفيذيال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان*

)Schlumberger(

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اأرامكو للتجارة، رئي�س ع�سو_رئي�سغري تنفيذي�سعادة االأ�ستاذ عبداهلل بن اإبراهيم ال�سعدان*

جمل�س اإدارة �سركة ينبع اأرامكو �سينوبك للتكرير 

)S-Oil( سركة� ،)يا�سرف(

__ع�سو_م�ستقل�سعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�سديري

احلفر العربية، �ساجنل العاملية ال�سعودية، طاقة __ع�سوم�ستقل�سعادة املهند�س عزام بن يا�سر �سلبي*

اآر�سر

جمموعة �سافران )Safran(ع�سو__م�ستقل�سعادة الدكتور جان لو �سامو*

بنك اخلليج الدويل_ع�سو_تنفيذي�سعادة املهند�س خالد بن �سالح املديفر

�سركة اإعمار الظهرانرئي�سرئي�س_م�ستقل�سعادة املهند�س عبداهلل بن �سيف ال�سيف**

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات االأ�سا�سية )�سابك(، ___غري تنفيذيمعايل االأ�ستاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي***

�سركة اال�ستثمارات الرائدة

البنك االأهلي التجاري، �سركة االأهلي املالية، _ع�سو_غري تنفيذي�سعادة االأ�ستاذ من�سور بن �سالح امليمان***

ال�سركة ال�سعودية لل�ستثمار )�سنابل(

__ع�سوع�سوغري تنفيذي�سعادة املهند�س خالد بن حمد ال�سناين***

_ع�سو__غري تنفيذي�سعادة املهند�س �سلطان بن جمال �ساويل***

_ع�سو__م�ستقل�سعادة املهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سقري**

جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة

ي�سرف جمل�س االإدارة على التزام ال�سركة 

مبعايري احلوكمة واللوائح ال�سادرة عن 

هيئة ال�سوق املالية، ومن اأبرز مهامه:

اال�سرتاتيجية  اخلطط  على  •  املوافقة 
واالأهداف الرئي�سية لل�سركة، 

واآليات تطبيقها.

التنفيذ  ومراقبة  االأداء  اأهداف  •  و�سع 
الت�سغيلي، واالإ�سراف على االأداء ال�سامل 

لل�سركة.

الف�سلية،  املالية  البيانات  على  •  املوافقة 
والقوائم املالية اخلتامية.

باأنظمة  اخلا�سة  واللوائح  ال�سيا�سات  •  و�سع 
الرقابة الداخلية، واالإ�سراف على االلتزام 

بها.

برئا�سة اأع�ساء من املجل�س بالتزامن مع 

اإعادة اختيار املجل�س وفق ت�سكيلته اجلديدة.

وتعمل االأمانة العامة للمجل�س بالتن�سيق 

مع االإدارة التنفيذية وجلانها على مراجعة 

وحتديث �سيا�سات احلوكمة واملمار�سات، وذلك 

بهدف تعزيز النزاهة وال�سفافية وااللتزام.

وقد اجتمع جمل�س اإدارة ال�سركة ت�سع 

مرات خلل العام؛ اإذ عقد املجل�س ال�سابق 

اجتماعني يف الربع االأول من العام، يف حني 

عقد املجل�س احلايل �سبعة اجتماعات.

ت�سمن  التي  واالإجراءات  ال�سيا�سات  •  و�سع 
احرتام ال�سركة للأنظمة واللوائح، 

والتزامها باالإف�ساح عن املعلومات 

اجلوهرية للم�ساهمني والدائنني، واأ�سحاب 

امل�سالح االآخرين.

الرئي�س. ونواب  التنفيذي  الرئي�س  • تعيني 

وينبثق من جمل�س االإدارة اللجان التالية: 

جلنة املراجعة، جلنة الرت�سيحات واملكافاآت، 

واللجنة التنفيذية. وت�ساعد هذه اللجان 

جمل�س االإدارة يف تنفيذ مهامه وم�سوؤولياته 

على نحو فّعال. ولكل جلنة �سلحياتها التي 

تتحدد مبوجبها املهام املوكلة لها، ومدتها، 

واأ�سلوب عملها. وعلى كل جلنة اأن تقدم تقريرًا 

عن اأعمالها للمجل�س يف الوقت املنا�سب وبكل 

�سفافية. وقد مت اإعادة ت�سكيل هذه اللجان 

* عني ع�سوًا يف جمل�س االإدارة بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م
** ا�ستقال بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م

*** ا�ستبدل بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م
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عدد اجتماعات جمل�س الإدارة التي عقدت خالل ال�شنة املالية 2016م، و�شجل ح�شور الجتماعات:

123456789ا�شم الع�شو

2016/01/202016/03/072016/04/282016/05/122016/05/132016/6/262016/10/052016/12/012016/12/21

√√√√√√√--معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح*

√√√√√√√√√معايل االأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز*

√√√√√√√--�سعادة االأ�ستاذ عبداهلل بن حممد العي�سى*

√√√-√√√--ال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان*

-√√√√√√--�سعادة االأ�ستاذ عبداهلل بن اإبراهيم ال�سعدان*

√√√√√√√√√�سعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�سديري

√√√√√√√--�سعادة املهند�س عزام بن يا�سر �سلبي*

√√√-√√√--�سعادة الدكتور جان لو �سامو*

√√√√√√√√√�سعادة املهند�س خالد بن �سالح املديفر

-------√√�سعادة املهند�س عبداهلل بن �سيف ال�سيف**

-------√√معايل االأ�ستاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي***

-------√-�سعادة االأ�ستاذ من�سور بن �سالح امليمان***

-------√√�سعادة املهند�س خالد بن حمد ال�سناين*** 

-------√√�سعادة املهند�س �سلطان بن جمال �ساويل** 

-------√-�سعادة املهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سقري** 

جلنة املراجعة 

ت�سكلت جلنة املراجعة -املنبثقة عن جمل�س 

اإدارة ال�سركة- بقرار من جمل�س االإدارة يف 

دورته الثالثة بتاريخ 2014/10/26م وملدة 

ثلث �سنوات، وت�سم يف ع�سويتها حاليًا 

خم�سة اأع�ساء يعينهم جمل�س االإدارة.

اأعيد ت�سكيل جلنة املراجعة بعد اإعادة ت�سكيل 

جمل�س االإدارة يف 28 اأبريل 2016م.

وعني املجل�س كًل من: املهند�س عبداهلل بن 

اإبراهيم ال�سعدان كرئي�س للجنة، واملهند�س  

عزام بن يا�سر �سلبي ع�سوًا، يف حني اأعفي 

املهند�س عبداهلل بن حممد الفايز من ع�سوية 

جلنة املراجعة، وُعني املهند�س خالد بن حمد 

ال�سناين خلفًا له، ويكمل الع�سو املعني مدة 

�سلفه يف الدورة احلالية للجنة، على اأن  ت�ستمر 

ع�سوية كٍل من االأ�ستاذ وليد بن اإبراهيم 

�سكري، واالأ�ستاذ مازن بن عبداهلل الفريح كما 

هي من دون تعديل حتى نهاية هذه الدورة. 

ومن اأبرز مهام عمل جلنة املراجعة االآتي: 

تتبناها  التي  املحا�سبية  ال�سيا�سات  •  درا�سة 
ال�سركة.

يف  الداخلية  املراجعة  اإدارة  على  •  االإ�سراف 
ال�سركة ل�سمان حتقيق الكفاءة يف اأداء 

االأن�سطة، واملهام التي يكلفها بها جمل�س 

االإدارة.

املراجعة  وتقارير  واإجراءات  خطة  •  مراجعة 
الداخلية، ورفع التو�سيات اإىل جمل�س 

االإدارة ب�ساأن تعيني اأو اإنهاء خدمات 

املحا�سبني القانونيني وحتديد اأتعابهم، مع 

االأخذ بعني االعتبار ا�ستقلليتهم اأثناء 

تقدمي التو�سيات. 

القانونيني،  املحا�سبني  اأعمال  •  متابعة 
واعتماد اأي اأن�سطة خارج نطاق اأعمال 

املراجعة املوكلة اإليهم اأثناء قيامهم باأعمال 

املراجعة، ومراجعة ملحظات املحا�سب 

القانوين على القوائم املالية.

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

ت�سكلت جلنة الرت�سيحات واملكافاآت املنبثقة 

عن جمل�س اإدارة ال�سركة بقرار من جمل�س 

االإدارة يف دورته الثالثة بتاريخ 

2014/10/26م، وملدة ثلث �سنوات. وقد 

وافق املجل�س على تعديل الئحة جلنة 

الرت�سيحات واملكافاآت، بزيادة عدد اأع�ساء 

اللجنة من )4( اإىل )5( اأع�ساء، وعلى �سوء 

ذلك اأعاد املجل�س ت�سكيل جلنة الرت�سيحات 

واملكافاآت،  حيث ُعني كٌل من: معايل املهند�س 

خالد بن عبدالعزيز الفالح رئي�سًا للجنة 

اأع�شاء جلنة املراجعة وعدد الجتماعات املنعقدة خالل العام املايل 2016م    

123456ا�شم الع�شو

2016/01/182016/03/012016/04/172016/07/182016/10/172016/12/04

√√√---االأ�ستاذ عبداهلل بن اإبراهيم ال�سعدان*

√√√---املهند�س عزام بن يا�سر �سلبي*

√√√√√√املهند�س خالد بن حمد ال�سناين**

√√√√√√االأ�ستاذ وليد بن اإبراهيم �سكري

√√√√√√االأ�ستاذ مازن بن عبداهلل الفريح

---√√√معايل االأ�ستاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي***

---√√√املهند�س عبداهلل بن حممد الفايز***

* عني ع�سوًا يف جمل�س االإدارة بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م
** ا�ستقال بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م

*** ا�ستبدل بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م

* عني ع�سوًا يف جمل�س االإدارة بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م
** ا�ستبدل بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م ولكنه احتفظ بع�سويته يف جلنة املراجعة

*** ا�ستبدل بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م
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واملهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى، 

واالأ�ستاذة لبنى بنت �سليمان العليان ع�سوين 

فيها. ويكمل الع�سوان املعينان مدة �سلفيهما 

يف الدورة احلالية للجنة، يف حني ت�ستمر 

ع�سوية كل من الدكتور زياد بن عبدالرحمن 

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

كما هي من دون تعديل حتى نهاية هذه الدورة.

ومن اأبرز مهام عمل جلنة الرت�سيحات 

واملكافاآت التايل: 

والقدرات  للمهارات  ال�سنوية  •  املراجعة 
وخربات العمل املطلوبة لتعزيز قدرات 

جمل�س االإدارة، وامل�ساعدة يف اختيار وتاأهيل 

املر�سحني لع�سوية املجل�س. 

ا�ستقللية  من  �سنوي  ب�سكل  •  التاأكد 
االأع�ساء امل�ستقلني، ومن وجود اأو عدم 

وجود اأي تعار�س يف امل�سالح اإذا كان الع�سو 

ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى. 

خلل  من  املر�سحني  مهارات  •  مراجعة 
التاأكد من عنا�سر النزاهة وامل�سداقية 

وامل�سوؤولية وخربة القيادة الناجحة وذكاء 

اإدارة االأعمال واال�ستقللية، وغياب ت�سارب 

امل�سالح والقدرة على تكري�س الوقت للقيام 

باملهام املوكلة اإليهم.

التعوي�سات  كامل  واعتماد  •  مراجعة 
)الرواتب ـ البدالت ـ االأ�سهم( جلميع املدراء 

التنفيذيني )الرئي�س التنفيذي ونوابه، 

واملدراء التنفيذيني( ب�سكل �سنوي.

�سيا�سات  على:  واملوافقة  •  املراجعة 
واإجراءات املوارد الب�سرية، وبرامج التطوير 

االإداري وخطط االإحلل الوظيفي للمدراء 

التنفيذيني، واأهداف التقومي )مبا فيها 

موؤ�سرات االأداء( الواجب حتقيقها �سمن 

املكافاآت وبرامج التحفيز.

اللجنة التنفيذية

ت�سكلت اللجنة التنفيذية -املنبثقة عن جمل�س 

اإدارة ال�سركة- بقرار من جمل�س االإدارة يف 

دورته الثالثة بتاريخ 2014/10/26م وملدة 

ثلث �سنوات، وت�سم يف ع�سويتها )6( 

اأع�ساء.

وقد اأعاد املجل�س ت�سكيل اأع�ساء اللجنة 

التنفيذية حيث ُعنّي كل من: معايل املهند�س 

خالد بن عبدالعزيز الفالح، واملهند�س  

عبداهلل بن اإبراهيم ال�سعدان، والدكتور جان 

اأن  على  اللجنة،  يف  اأع�ساُء  �سامو   – لو 
يتوىل معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز 

الفالح رئا�سة اللجنة ويكمل االأع�ساء املعينون 

مدة اأ�سلفهم يف الدورة احلالية للجنة، يف 

حني ت�ستمر ع�سوية كل من معايل االأ�ستاذ 

�سليمان بن عبدالرحمن القويز، واملهند�س 

خالد بن �سالح املديفر، واالأ�ستاذ ريت�سارد 

اأوبراين، كما هي من دون تعديل حتى نهاية 

الدورة احلالية للجنة.

ومن اأبرز مهام عمل اللجنة التنفيذية االآتي: 

ال�سركة  واأهداف  ا�سرتاتيجيات  •  مراجعة 
وتقدمي تو�سيات للمجل�س بهذا اخل�سو�س.

وموازنة  العاملة،  القوى  موازنة  •  مراجعة 
العمليات، وموازنة امل�ساريف الراأ�سمالية.

والعمليات  االأعمال  خطط  •  مراجعة 
واخلطط املالية املقرتحة، وتقدمي تو�سيات 

للمجل�س بهذا اخل�سو�س. 

تنفيذ  حول  التقارير  وا�ستلم  •  االإ�سراف 
واكتمال امل�ساريع واالأعمال التو�سعية 

اخلا�سة ب�سركة »معادن« وال�سركات التابعة 

لها.

يف  العمل  واإجراءات  �سيا�سات  •  مراجعة 
ال�سركة فيما عدا ال�سيا�سات واالإجراءات 

املحا�سبية.

* عني ع�سوًا يف جمل�س االإدارة بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م
** ا�ستقال بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م

*** ا�ستبدل بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م

اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت وعدد الجتماعات املنعقدة خالل العام املايل 2016م

1234ا�شم الع�شو

2016/02/212016/06/072016/10/052016/12/21

√√√-معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح*

√√√-املهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى*

√√√-االأ�ستاذة لبنى بنت �سليمان العليان*

√√√√الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�سديري

√√√√املهند�س خالد بن �سالح املديفر

---√املهند�س عبداهلل بن �سيف ال�سيف**

---√االأ�ستاذ من�سور بن �سالح امليمان***

املكافاآت والتعوي�شات املدفوعة لكل من اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�شركة للعام املايل املنتهي يف 31 دي�شمرب 2016م

اأع�شاء املجل�س غري اأع�شاء املجل�س التنفيذيونالبيان

التنفيذيني / امل�شتقلني

خم�شة من كبار التنفيذيني ممن 

تلقوا اأعلى املكافاآت والتعوي�شات، 

من بينهم الرئي�س التنفيذي 

واملدير املايل

-الرواتب والتعوي�سات -- -10.352.346

245.0002.271.8763.161.068البدالت

852.610----املكافاآت الدورية وال�سنوية 

-اخلطط التحفيزية -- -3.355.296

-اأي تعوي�سات اأو مزايا عينية اأخرى تدفع ب�سكل �سهري اأو �سنوي  -- -1.614.848

245.0002.271.87619.336.168الإجمايل
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مدى التزام ال�شركة بتطبيق مواد احلوكمة للعام املايل املنتهي يف 31 دي�شمرب 2016 م

ال�شرحالتزام جزئي اللتزام الكاملاملادة وفق لئحة حوكمة ال�شركاترقم املادة

-•احلقوق العامة للم�ساهمني 3

-•ت�سهيل ممار�سة امل�ساهمني حلقوقهم وح�سولهم على املعلومات 4

-•حقوق امل�ساهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة 5

-•حقوق الت�سويت6

با�ستثناء الفقرة )ب( من املادة ال�ساد�سة املتعلقة باتباع •حقوق امل�ساهمني يف اأرباح االأ�سهم7

اأ�سلوب الت�سويت الرتاكمي، ت�سعى ال�سركة لتعديل نظامها 

االأ�سا�سي يف اأقرب جمعية لللتزام بذلك.

-•ال�سيا�سات واالإجراءات املتعلقة باالإف�ساح8

-•االإف�ساح يف تقرير جمل�س االإدارة9

-•الوظائف االأ�سا�سية ملجل�س االإدارة10

-•م�سوؤوليات اأع�ساء جمل�س االإدارة11

-•تكوين جمل�س االإدارة12

-•جلان جمل�س االإدارة وا�ستقلليتها13

-•جلنة املراجعة14

-•جلنة الرت�سيحات واملكافاآت15

-•اجتماعات جمل�س االإدارة وجدول االأعمال16

-•مكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة وتعوي�ساتهم17

-•تعار�س امل�سالح يف جمل�س االإدارة18

و�شف مل�شلحة اأع�شاء جمل�س الإدارة واأقربائهم يف اأ�شهم ال�شركة للعام املايل املنتهي يف 31 دي�شمرب 2016 م

�شايف التغرينهاية العامبداية العاما�شم من تعود له امل�شلحة 

خالل العام

ن�شبة التغري

خالل العام

0.00 %  13.19813.1980.00معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح

0.00 %  0.000.000.00معايل االأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز

0.00 %  0.00100100�سعادة االأ�ستاذ عبداهلل بن حممد العي�سى

0.00 %  0.000.000.00ال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان

0.00%0.000.000.00�سعادة االأ�ستاذ عبداهلل بن اإبراهيم ال�سعدان

0.00 %  9.3339.3330.00�سعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�سديري

0.00 %  6.6866.6860.00�سعادة املهند�س عزام بن يا�سر �سلبي

0.00 %  0.000.000.00�سعادة الدكتور جان لو �سامو

0.00 %  7.5797.5790.00�سعادة املهند�س خالد بن �سالح املديفر

0.00 %  1.2631.2630.00�سعادة املهند�س عبداهلل بن �سيف ال�سيف

0.00 %  0.000.000.00معايل االأ�ستاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي

0.00 %  2912910.00�سعادة االأ�ستاذ من�سور بن �سالح امليمان

0.00 %  0.000.000.00�سعادة املهند�س خالد بن حمد ال�سناين 

0.00 %  0.000.000.00�سعادة املهند�س �سلطان بن جمال �ساويل 

(95.24(%(1.000(1.05050�سعادة املهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سقري 

)2.28(%)900(39.40038.500املجموع

اع�شاء اللجنة التنفيذية وعدد الجتماعات املنعقدة خالل العام املايل 2016م

12اأ�شم الع�شو

2016/02/212016/08/30

√-معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح*

√√معايل االأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز

√-�سعادة املهند�س عبداهلل بن اإبراهيم ال�سعدان*

√-�سعادة الدكتور جان لو �سامو *

√√�سعادة املهند�س خالد بن �سالح املديفر

√√�سعادة االأ�ستاذ ريت�سارد اأوبراين 

-√ �سعادة املهند�س عبداهلل بن �سيف ال�سيف

-√ �سعادة املهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سقري**

-- �سعادة االأ�ستاذ �سلطان بن جمال �ساويل***

* عني ع�سوًا يف جمل�س االإدارة بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م
** ا�ستقال بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م

*** ا�ستبدل بتاريخ 21 رجب 1437هـ املوافق 28 اأبريل 2016م
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�شيا�شة اإدارة املخاطر والإ�شراف عليها

اعتمدت معادن ال�سيا�سات واالإجراءات 

املنا�سبة الإدارة املخاطر الت�سغيلية واملخاطر 

املالية واملخاطر املتعلقة باالأ�سواق. وتعترب 

اإدارة املخاطر جزءًا ال يتجزاأ من اأن�سطة 

ال�سركة وعمليات �سنع القرار فيها؛ حيث 

ن�سعى يف معادن لتحقيق توازن مقبول بني 

املخاطر واملكا�سب اأثناء �سعينا لتحقيق روؤيتنا. 

تقدم ا�سرتاتيجياتنا الإدارة املخاطر طريقة 

منطقية ومنتظمة لو�سع �سياق للمخاطر 

وحتديدها وحتليلها وتقييمها ومعاجلتها 

ومراقبتها واالإبلغ عنها؛ وذلك بطريقة ت�سمح 

ل�سركة معادن باتخاذ قرارات منا�سبة 

واال�ستجابة يف الوقت املنا�سب للمخاطر 

والفر�س حال حدوثها، مع اغتنام الفر�س التي 

توفـر لل�سركة ميزة تناف�سية. وتظهر العمليات 

امل�ستخدمة معيار االأيزو 31000 ملبادئ 

واإر�سادات اإدارة املخاطر )اآيزو 

31000:2009(؛ لذا تقوم معادن بتقييم 

املخاطر وترتيب اأولوياتها با�ستخدام مقاربتي 

»اأعلى اأ�سفل واأ�سفل اأعلى«، ووفقا لت�سنيف 

املخاطر والتعر�س للمخاطر املحتملة. 

وت�سبب املخاطر بطبيعتها نتائَج غري متوقعة، 

وال يعترب معيار اآيزو �سمانة الإدارة جميع 

املخاطر وتخفي�سها اإىل احلد الذي ال يوؤثر 

على االأعمال.

املخاطر الرئي�شية التي تواجه �شركة معادن

فيما يلي و�سف للمخاطر االأ�سا�سية التي تواجه 

معادن، واأ�سلوب اإدارتها للتخفيف من هذه 

املخاطر. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن جناح اإدارة 

املخاطر غري م�سمون يف تخفيفها اأو جزئيًا. 

كما جتدر االإ�سارة اإىل اأن ما يلي عبارة عن 

ملخ�س الأبرز املخاطر، حيث اإن هناك عددًا 

اآخر من املخاطر ميكن اأن توؤثر �سلبًا وماديًا 

على و�سع ال�سركة املايل ونتائج الت�سغيل.

تقلبات اأ�شعار ال�شلع الأ�شا�شية

ال ت�ستطيع معادن ال�سيطرة على تاأثري اأ�سعار 

ال�سوق يف منتجاتها، والتقلبات الكبرية يف 

اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية التي توؤثر ب�سكل مبا�سر 

على االإيرادات. وميكن لهذا التاأثري اأن يكون 

اإيجابيًا يف اأوقات ارتفاع اأ�سعار ال�سلع 

االأ�سا�سية، و�سلبيًا عند انخفا�سها والذي ميكن 

اأن يوؤدي اإىل التاأثري ب�سكل كبري على الربحية 

والتدفقات النقدية. 

وال تقّيد معادن عمومًا تاأثري اأ�سعار ال�سوق، 

ولكنها ت�سعى لتخفيف املخاطر عن طريق 

ال�سعي نحو منتجات منخف�سة التكلفة مبا 

يحقق خف�سًا يف �سعر تكلفة االإنتاج. ويوؤدي 

العر�س الفائ�س وانخفا�س اأ�سعار ال�سوق 

بال�سركات التي تعتمد هام�س التكلفة العالية 

اإىل تنحيتها من ال�سوق، فيما حتافظ ال�سركات 

ذات التكلفة املنخف�سة على مكانتها يف ال�سوق 

اإذ توا�سل اإنتاجها مع هام�س نقدي اإيجابي.

اأمن املعلومات

قد تهدد الهجمات االإلكرتونية واالخرتاقات 

االأمنية �سلمة امللكية الفكرية، وتوؤثر على 

املعلومات املهمة يف �سركة معادن. كما ميكن 

لهذه االخرتاقات تعطيل العمليات واإحلاق 

اأ�سرار مادية بال�سركة وت�سويه �سمعتها، 

وتعري�سها اإىل عدد من  االآثار ال�سلبية االأخرى 

التي ميكن اأن يكون لها تاأثري �سلبي على و�سع 

ال�سركة املايل ونتائج عملياتها. 

وتلجاأ معادن اإىل اال�ستعانة بخرباء من 

�سركات خمت�سة يف حماية وتاأمني تكنولوجيا 

املعلومات، كما تقوم مبراجعة م�ستمرة 

للتهديدات االأمنية، وبالبحث عن فر�س لتعزيز 

اأمن املعلومات.

حتديد امل�شاريع وتطويرها وتنفيذها

يعترب حتديد امل�ساريع وتطويرها وتنفيذها 

نوعًا من اأنواع املخاطر؛ اإذ ميكن للتطور غري 

الفعال وتنفيذ امل�ساريع الرئي�سية اأن يك�سف 

ميزانية التكلفة واجلدول الزمني، ويوؤثر 

بالتايل �سلبًا على ربحية ال�سركة ومنوها 

و�سمعتها املالية العامة. 

يتم اتخاذ القرارات التنموية واال�ستثمارية 

فيما يتعلق بامل�ساريع اجلديدة با�ستخدام نظام 

»بوابة املراحل للم�ساريع«؛ للتاأكد من اأن 

امل�ساريع اجلديدة تت�سمن الك�سف عن 

التكاليف واملخاطر والعوائد املتوقعة من 

اال�ستثمار. ويقوم مديرو امل�ساريع وال�سركات 

املخت�سة اأثناء التنفيذ باإدارة التقدم ل�سمان 

اإجناز امل�سروع يف اإطار امليزانية واجلدول 

الزمني املحددين وذلك من خلل تقدمي 

تقارير مراحل االإجناز ال�سهرية، وتقارير 

االإنفاق للإدارة، لر�سد التقدم املحرز، 

وحتديد العقبات، واقرتاح االإجراءات 

الت�سحيحية.

و�شف مل�شلحة كبار التنفيذيني واأقربائهم يف اأ�شهم ال�شركة للعام املايل املنتهي يف 2016/12/31م    

�شايف التغرينهاية العامبداية العاما�شم من تعود له امل�شلحة 

خالل العام

ن�شبة التغري

خالل العام

0000خالد بن �سامل الروي�س

0000توم والبوول

0000يحيى بن حممد ال�سنقيطي

0000دارين دافي�س

0000خليل بن اإبراهيم الوطبان 

100%(63.160(63.1600نبيل بن عبد العزيز الفريح

0000ماجد بن يو�سف املقل

0000ريا�س بن �سعد الن�سار

0000علي بن �سعيد القحطاين

0)63.160(63.1600املجموع
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اعتماد املوؤ�ش�شة العامة للخطوط احلديدية 

من اأجل توفري خدمات النقل

تعتمد معادن على املوؤ�س�سة العامة للخطوط 

احلديدية لتوفري خدمات نقل املواد اخلام 

واملنتجات الو�سيطة بني مواقع الت�سغيل 

الرئي�سية بكفاءة وفعالية. ويف حال عدم قدرة 

املوؤ�س�سة على تلبية الكميات املطلوبة ميكن 

اللجوء اإىل النقل بال�ساحنات التي يرتتب عنها 

تكلفًة اأعلى.  اإن عدم القدرة على نقل 

الب�ساعة يوؤدي اإىل توقف العمليات يف بع�س 

املرافق، والذي من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل تاأثري 

�سلبي على الربحية والتدفقات النقدية 

لل�سركة.

قابلية الت�شويق

تواجه معادن بو�سفها موّردًا ملنتجات ال�سلع 

االأ�سا�سية يف زمن تراجع ال�سوق خطر اإخفاقها 

يف اإيجاد اأ�سواق لكل منتجاتها وخا�سة �سفائح 

االألومنيوم واالأ�سمدة. وقد يوؤدي ف�سل بيع 

املنتجات اإىل تاأثري �سلبي على الربحية 

والتدفقات النقدية لل�سركة. 

وللتقليل من هذه املخاطر ت�سعى ال�سركة لتنويع 

حمفظة منتجاتها قدر االإمكان، وال�سعي اإىل 

الو�سول اإىل جمموعة من االأ�سواق النهائية.

انقطاع الكهرباء

توقف عمليات �سهر االألومنيوم نتيجة تعطل 

املعدات اأو م�ساكل ت�سغيلية يف حمطة موؤ�س�سة 

حتلية املياه املاحلة من املخاطر التي توؤثر �سلبًا 

على نتائج العمليات. 

وتتمتع �سركة معادن للألومنيوم بقدرة توليد 

طاقة كهربائية اأكرب بكثري من احتياجاتها من 

موؤ�س�سة حتلية املياه املاحلة، كما تتمتع 

ب�سلحية الو�سول اإىل �سبكة الكهرباء يف 

اململكة العربية ال�سعودية، والتي ميكن 

ا�ستخدامها يف حاالت انقطاع التيار 

الكهربائي.

توافر م�شتلزمات الإنتاج وتكلفتها

اإن عدم توافر و/ اأو ارتفاع تكلفة مواد 

م�ستلزمات االإنتاج مبا يف ذلك الغاز الطبيعي 

والكربيت والديزل وغريها يرتك اأثرًا �سلبيًا 

على العمليات، والربحية، والتدفقات النقدية؛ 

اإذ تعتمد معادن على �سركة اأرامكو ال�سعودية 

لتوريد الغاز الطبيعي والكربيت والديزل ومواد 

اأخرى ويتم تزويد الغاز الطبيعي عرب �سبكة 

كبرية؛  لذا فاإن االنقطاع يف �سركة اأرامكو 

ال�سعودية يوؤدي اإىل نق�س يف االإمدادات. اإن 

مادة الكربيت متوفرة ب�سهولة يف اململكة 

العربية ال�سعودية من خلل عدد من مرافق 

اأرامكو ال�سعودية، ويتم تزويد �سركة معادن 

وعد ال�سمال للفو�سفات بالكربيت عرب �سبكة 

ال�سكك احلديدية. اإاّل اأن اأ�سعار الغاز 

والكربيت والديزل املتفق عليها مع �سركة 

اأرامكو ال�سعودية قابلة للتغري نتيجة تقلبات 

ال�سوق، اأو تغيريات يف �سيا�سة الدولة للطاقة.

حوادث ال�شحة وال�شالمة والأمن

قد ت�سكل عمليات التعدين واإنتاج املعادن 

واالأ�سمدة خطرًا على ال�سحة وال�سلمة 

واالأمن التي ميكن اأن توؤدي اإىل اإ�سابات 

�سخ�سية خطرية، اأو تكبد خ�سائر ت�سغيلية 

ومالية اأخرى. 

وت�سعى �سركة معادن للتخفيف من هذه 

املخاطر من خلل تطبيق اإجراءات ال�سحة 

وال�سلمة واملحافظة على البيئة يف جميع 

املواقع وفق معايري ال�سحة وال�سلمة املعرتف 

بها دوليا. وتقوم مبراجعة جميع احلوادث 

الأخذ العرب، وجتنبها يف امل�ستقبل.

ال�شيولة

اإن قدرة معادن على تغطية التكاليف الت�سغيلية 

وت�سديد الدفعات املجدولة من اأ�سل الدين 

وت�سديد العمولة على مديونيتها يعتمد على 

االأداء امل�ستقبلي لل�سركة الذي يخ�سع لعوامل 

اقت�سادية ومالية وتناف�سية وعوامل اأخرى 

لي�ست متاًما حتت �سيطرتها، وقد ال ت�ستطيع 

اال�ستمرار يف حتقيق عائدات نقدية كافية من 

العمليات خلدمة الدين وتوليد النفقات 

الراأ�سمالية اللزمة يف امل�ستقبل. 

لذا قامت معادن بتح�سني ال�سيولة لديها عرب 

تركيز وظائف اخلزينة املركزية لتحقيق 

اال�ستخدام االأمثل للنقد الناجت من االأعمال. 

وباالإ�سافة اإىل ذلك متتلك معادن حاليًا 

القدرة على الو�سول اإىل جمموعة من امل�سادر 

االئتمانية من اأجل تلبية احتياجاتها النقدية 

على املدى الق�سري.
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اإىل اليمني

موظفو معادن يف راأ�س 

اخلري

اإىل الي�شار

برنامج التدفق النقدي 

يوا�سل اجلهود حلفظ 

املوارد وتوفري ال�سيولة 

النقدية

تكلفة التمويل

و�سلت تكلفة التمويل اإىل اأدنى م�ستوياتها يف 

ال�سنوات االأخرية يف معادن، ولكن ال ميكن 

�سمان ا�ستمرار هذا الو�سع؛ اإذ اإن اأي زيادة 

كبرية يف تكاليف التمويل قد يكون لها تاأثري 

�سلبي على الربحية والتدفقات النقدية. 

وت�سعى ال�سركة ل�سمان اأن ال تتخطى ديونها 

احلجم املعقول؛ لذلك تقوم مبراقبة تكاليف 

التمويل بانتظام، وقد ت�سعى لزيادة ح�سة 

ديونها الثابتة الكلفة.

احلوادث البيئية

اإن عمليات اال�ستك�ساف والتعدين واالأن�سطة 

الت�سغيلية تخ�سع للوائح البيئية املختلفة، 

والت�سريعات ال�سادرة من قبل الهيئة امللكية 

للجبيل وينبع، والهيئة العامة للأر�ساد وحماية 

البيئة. 

حتكم هذه االأنظمة وغريها قواعد املحافظة 

على معايري جودة الهواء واملياه وا�ست�سلح 

االأرا�سي. كما اأنها تفر�س القيود اللزمة على 

توليد النفايات ال�سلبة واخلطرة، ونقلها، 

وتخزينها، والتخل�س منها.

قد تتغري تلك الت�سريعات، وتتطلب معايري اأكرث 

�سرامة. وقد تنتج عنها غرامات وعقوبات 

جراء االإخفاق يف معايري االلتزام، وب�سبب 

فر�س معايري بيئية اأكرث �سرامة للم�ساريع 

املقرتحة، وزيادة درجة امل�سوؤولية جتاه �سركة 

معادن واإدارتها وموظفيها. ويراقب ق�سم 

ال�سحة وال�سلمة يف معادن مدى االلتزام 

مبعايري ال�سحة وال�سلمة يف جميع قطاعات 

االأعمال والتغريات يف القطاعني التنظيمي 

البيئي.

نق�س يف القدرات/املهارات 

اإن توافر االأيدي العاملة املخت�سة ال يزال 

واحدًا من التحديات الرئي�سية على املدى 

الطويل ل�سركة معادن، كما اأن التحديات 

املتتالية والقدرة على جذب وتطوير املواهب 

واالحتفاظ بها قد حتد من قدرتنا على اإجناز 

امل�ساريع واإدارة عملياتنا، وامل�سي بنجاح يف 

ا�سرتاتيجيتنا. 

تدير معادن اأكادميية التدريب التابعة لها 

داخل �سركتها لتطوير موظفيها واإعدادهم 

الأدوار متتالية. وباالإ�سافة اإىل ذلك، تعمل 

�سركة معادن ب�سكل وثيق مع املوؤ�س�سات 

التعليمية يف اململكة لتطوير ال�سباب ال�سعوديني 

ومتكينهم من القيام باأدوار م�ستقبلية يف هذا 

املجال.

تغيريات يف القوانني واللوائح

اإن نتائج عملياتنا اأو و�سعنا املايل ميكن اأن 

تتاأثر �سلبًا باالأنظمة والقوانني اجلديدة 

واملتطلبات التنظيمية ونتائج االإجراءات 

القانونية. وت�سعى �سركة معادن ملراقبة 

التغريات املحتملة يف كل من هذه املجاالت 

الإدارة اأي تاأثري �سلبي.

دور املراجعة الداخلية

ا�ستدامة اأعمال املراجعة الداخلية من خلل االأعمال واخلدمات 

التاأكيدية واال�ست�سارية والتقوميية
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حوكمة ال�سركات، اإدارة املخاطر

اإدارة التخطيط واال�سرتاتيجية

ال�شت�شارات 

الردود ال�سريعة اخلا�سة باأعمال اال�ست�سارات، ت�سهيل 

اأعمال املراجعة الأطراف خارجية ملوا�سيع معينة

املراجعة املالية، 

واملحا�سبة،

االإدارة القانونية واإدارة 

االلتزام، العمليات

مراجعة تطورات امل�ساريع، 

تقنية املعلومات

اإدارة العقود وامل�سرتيات 

اإدارة املوارد الب�سرية

املبيعات والت�سويق

العلقات العامة
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املراجعة الداخلية 

تعد اإدارة املراجعة الداخلية جزء ًا ال يتجزاأ 

من اإطار احلوكمة يف معادن يف اإطار 

املمار�سات املهنية الدولية IPPF. وقد اأجمع 

مقّيمو معهد املدققني الداخليني يف الواليات 

املتحدة على تطابق اإدارة املراجعة الداخلية يف 

معادن مع اإطار املمار�سات املهنية الدولية.

وتقوم معادن حتت اإ�سراف جلنة املراجعة 

بتقدمي تقارير ا�ست�سارية موؤكدة؛ م�ستقلة 

ومو�سوعية، وذات قيمة م�سافة، ت�ساعد على 

تطوير مهام واأعمال ال�سركة. وت�سّلم اإدارة 

املراجعة الداخلية  تقريرها حول فعالية اأنظمة 

الرقابة الداخلية لرئي�س جلنة املراجعة على 

اأ�سا�س ربع �سنوي.

وتت�سمن اأعمال املراجعة الداخلية تقييم املهام 

التالية:

الداخلية  الرقابة  وفاعلية  كفاءة  •  مراجعة 
يف معادن، واقرتاح حت�سني بع�س اجلوانب.

يف  املركزية  املخاطر  اإدارة  كفاءة  •  تقييم 
ال�سركة.

الإجراءات  التطبيقية  املعايري  •  مراجعة 
ال�سحة وال�سلمة والبيئة. 

الداخلية  الرقابة  اأنظمة  فاعلية  •  تقييم 
للتاأكد من االلتزام بالقوانني واالأنظمة 

واللوائح والعقود وال�سيا�سات اخلا�سة 

بال�سركة.

اإف�ساحات  و�سلمة  موثوقية  •  �سمان 
املعلومات املالية.

اأ�سول  على  احلفاظ  من  ال�سنوي  •  التحقق 
ال�سركة املختلفة.

اأدائها  لتقييم  الت�سغيلية  العمليات  •  مراجعة 
مبا يتنا�سب مع تطلعات معادن 

اال�سرتاتيجية.

الت�سريعية  املراجعة  متطلبات  •  ت�سهيل 
)التدقيق اخلارجي(، والتنظيمية 

)الوكاالت الدولية(.

للإجراءات  االإدارة  تطبيق  •  متابعة 
الت�سحيحية وفق نتائج التدقيق.

وتتَّبع معادن ا�سرتاتيجية مراجعة حول 

املخاطر تركز على ثلثة جماالت:

• التخطيط
العمل • جمال 

ال�سعف. نقاط  لتح�سني  • اقرتاحات 

وقد اأعددنا بناًء على هذه املقاربة امل�سوبة 

نحو املخاطر خطة مراجعة داخلية لثلث 

�سنوات نقوم بتحديثها �سنويًا؛ ل�سمان 

ملءمتها الأهداف ال�سركة واملخاطر النا�سئة.

ت�ستمر �سركة معادن بالعمل على حتديد 

وتقييم ومراقبة ور�سد خماطر االلتزام، 

وتقدمي التو�سية بال�سوابط املنا�سبة 

واالإجراءات الت�سحيحية عند ال�سرورة. ونحن 

نحر�س يف احلالة التي يطراأ فيها تغيريات 

على القوانني واللوائح، اأو عند ا�ستحداث 

قوانني جديدة على التزام اإداراتنا وال�سركات 

التابعة باالأنظمة.

و�سركة معادن ب�سدد تطبيق املراحل االأوىل 

من الربنامج اجلديد »�سمارت« الذي ي�ستمر 

ملدة عامني، والذي ي�سعى لتعزيز ثقافة 

االلتزام يف ال�سركة. ويعتمد الربنامج على 

التعليم االإلكرتوين واللقاءات املبا�سرة لتعزيز 

الوعي والتدريب ون�سر ال�سيا�سات، و�سوف 

ترّكز دورات التعليم االإلكرتوين على قيم 

معادن، وقواعد ال�سلوك املهني، و�سيا�سة 

تعار�س امل�سالح و�سيا�سة  مكافحة الف�ساد، 

وال�سوابط التجارية.

لقد مت العمل موؤخرًا على و�سع �سيا�سات فعالة 

ملعاجلة م�سائل االلتزام واالأخلقيات املهنية. 

ومتت املوافقة على �سيا�سة مكافحة الف�ساد 

واعتمادها يف �سركة معادن وال�سركات التابعة 

لها. وترتكز هذه ال�سيا�سة على االأحكام ذات 

ال�سلة مبدونة قواعد ال�سلوك املهني يف معادن، 

و تتو�سع لتغطي املتطلبات القانونية والتنظيمية 

املحلية واملعايري الدولية. و�سمن هذه ال�سيا�سة، 

فاإن اأهم اإ�سافة هو اإدراج اإجراءات حمددة 

للتعامل مع الو�سطاء )الطرف الثالث(.

كما تت�سمن ال�سيا�سة اجلديدة تعريفًا �سامًل 

ملفهوم الر�سوة واأ�سكالها وم�سادرها ون�ساأتها. 

وت�سرح ال�سيا�سة اأي�سا للموظفني ما ينبغي 

القيام به يف حالة ال�سك بوجود عمل خمالف 

يتطلب االإبلغ. 

ويتم العمل حاليًا على ا�ستحداث عدد من 

ال�سيا�سات اخلا�سة باالإف�ساح وال�سفافية، 

والتحقيق وال�سوابط التجارية.

وا�سل فريق االلتزام يف معادن اإ�سراك 

املوظفني واملوردين خلل العام 2016م يف 

برامج توعوية وتدريبية ودرا�سات ا�ستق�سائية. 

�ساهمت يف ن�سر الوعي حول قيمنا وقواعد 

ال�سلوك املهني، وم�سائل تعار�س امل�سالح، 

و�سيا�سات معادن االأخرى. كما �ساعدت يف 

حتديد الثغرات املحتملة يف نهجنا 

و�سيا�ساتنا.. كما يحظى فريق االلتزام بدعم 

االإدارة التنفيذية العليا مما مكنه من 

االنخراط مع جمال�س اإدارات ال�سركات التابعة 

واإدارتها وموظفيها. 

يف عام 2016م اأ�سبحت عملية االإف�ساح 

ال�سنوي تتم اإلكرتونيًا، بحيث يتمكن املوظفون 

من االإف�ساح عن التزامهم للعنا�سر االأ�سا�سية 

يف قواعد ال�سلوك املهني، و�سيا�سات مكافحة 

الف�ساد، وتعار�س امل�سالح.

وقد مت عقد نحو 42 جل�سة توعية وتدريب على 

قواعد ال�سلوك املهني يف ال�سركة، �سارك فيها 

نحو 30% من املوظفني. ومن املتوقع اأن ترتفع 

هذه الن�سبة ب�سكل خلل عام 2017م مع بدء 

تنفيذ برناجمنا اجلديد للتعليم االإلكرتوين.

ومتثلت اأهم االإجنازات التي قامت بها معادن 

يف جمال االلتزام خلل العام فيما يلي:

للموظفني  امل�سحية  الدرا�سات  •  اإجراء 
واملوردين التي اأثبتت جناح جهود معادن يف 

تر�سيخ ثقافة القيم االأخلقية.

معادن  يف  املهني  ال�سلوك  قواعد  كتّيب  •  ن�سر 
للموظفني.

ت�سمى  جديدة  اإلكرتونية  من�سة  •  تطوير 
االلتزام ، لت�سهيل عملية التوا�سل اإلكرتونيًا 

بني فريق االلتزام واملوظفني.

االلتزام واالأخالق املهنية
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اأعاله

االأمري الدكتور م�سعل بن 

عبداهلل بن عبد العزيز بن 

م�ساعد اأمري منطقة احلدود 

ال�سمالية  يزور م�ساريع 

معادن يف مدينة وعد 

ال�سمال ال�سناعية يف 31 

مار�س 2016 م

وباالإ �سافة اإىل ما �سبق ذكره، قدمت اإدارة 

املراجعة الداخلية الدعم اال�ست�ساري للإدارة 

العليا، مبا يف ذلك القيام مبهام خا�سة خارج 

اإطار اخلطة ال�سنوية املعتمدة.

ومن اأهم ما مت تنفيذه:

بتطبيق  اخلا�سة  اال�ست�سارية  •  اخلدمات 
خطة التحول من املعايري املحا�سبية 

ال�صعودية )SOCPA( اإىل تطبيق املعايري 

.)IFRS( املحا�سبية الدولية للتقارير املالية

اخلا�سة  والتقييمية  اال�ست�سارية  •  اخلدمات 
بتحديث اأنظمة ال�سيا�سات واالإجراءات 

املالية ملعاجلة الثغرات الرئي�سية التي قد 

تظهر اأثناء التطبيق.

اأعمال  واأو�ساع  روتينية،  غري  •  ق�سايا 
ل�سمان ات�ساق املمار�سات.

وقد ا�ستطاعت اإدارة املراجعة الداخلية خلل 

عام 2016م تنفيذ 80 عملية مراجعة خمتلفة 

لل�سركة بتطبيق معايري ونطاق للمراجعة 

الداخلية؛ مما وّفر تغطية اأف�سل للمخاطر، 

وحت�سني م�ستوى االأداء. وا�ستملت تلك 

اخلدمات على جميع العمليات الرئي�سية 

للأعمال وامل�ساريع الكربى، اإىل جانب 

املبادرات اال�سرتاتيجية وغريها.

 وف�سًل عن اأن�سطة التاأمني قامت اإدارة 

املراجعة الداخلية باإجناز 25 مهمة عمل 

خا�س.

ووفقًا الأداء اإدارة املراجعة الداخلية خلل 

العام، واإدراكنا الأنظمة الرقابة الداخلية 

واحلوكمة ل�سركة معادن، فاإن ال�سركة متتلك 

اأنظمة �سوابط داخلية فعالة؛ اإذ مل تتعر�س 

معادن الأي من املخاطر اأو الق�سايا غري التي 

�سجلتها جلنة املراجعة.

وال يعترب التعر�س للمخاطر ونظام املراجعة 

الداخلية  عرب جلنة املراجعة كافيني للتاأثري 

ال�سلبي على الت�سجيل الدقيق للمعاملت 

وعمليات معادن.

توزيع الأرباح

قامت معادن بتطوير ومتويل م�ساريع كبرية 

وما زالت توؤمن بوجود العديد من الفر�س 

اال�ستثمارية املتاحة التي �ستوظف فيها 

تدفقاتها النقدية. وقد تقدم جمل�س االإدارة 

بالتو�سية للجمعية العامة غري العادية بعدم 

توزيع اأرباح عن العام املايل املنتهي يف 31 

دي�سمرب 2016 م.

العالقات مع امل�شتثمر

 اإن برنامج علقتنا مع امل�ستثمرين يحر�س 

على تطبيق ال�سفافية يف عمليات التوا�سل من 

خلل االلتزام الكامل بقواعد االلتزام التي 

ت�سّنها االإر�سادات واللوائح ال�سادرة عن هيئة 

ال�سوق املالية.

نحن يف معادن نتبع �سيا�سة التوا�سل 

اال�ستباقي مع ال�سوق من خلل اإعلم 

امل�ساهمني بالتطورات االأ�سا�سية التي من 

�ساأنها اأن توؤثر على االأعمال. كما نقوم بعقد 

حوارات دورية مع امل�ستثمرين ونوجه تو�سيات 

الإدارة ال�سركة حول روؤية ال�سوق. 

ونحر�س دائمًا على متكني امل�ستثمرين من 

التوا�سل مع اإدارة »معادن«؛ وذلك من خلل 

اإطلعهم على اأهداف ال�سركة وغاياتها 

واأعمالها عرب موقع »تداول«. كما ن�سارك يف 

املوؤمترات اخلا�سة بامل�ستثمرين ونتيح 

للمحللني وامل�ستثمرين الو�سول اإىل فريق 

العلقات مع امل�ستثمر عرب الهاتف، اأو الربيد 

االإلكرتوين.
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اال�شتك�شاف 

واملوارد املعدنية 

واحتياطات 

اخلام
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اال�ستك�ساف

تعزيز القيمة من خالل 

التنقيب

تهدف برامج اال�ستك�ساف وتقييم الروا�سب 

املعدنية، البحث عن م�سادر جديدة، وتقييم 

املواقع املكت�سفة، وقيا�س ودرا�سة جدواها 

االقت�سادية املبدئية، ويت�سمن ذلك اال�ستك�ساف 

العام يف مناطق رخ�س اال�ستك�ساف، ويف حميط 

املناجم وامل�ساريع القائمة.

�ساعدت برامج اال�ستك�ساف والتنقيب على 

مدى اخلم�س �سنوات املا�سية يف زيادة املوارد 

املعدنية للذهب والفو�سفات والبوك�سايت، كما 

يعد االإ�ستك�ساف اأحد الركائز االإ�سرتاتيجية 

االأ�سا�سية لتحقيق االإ�ستدامة يف �سناعة 

التعدين.

ويتمثل دور اإدارة االإ�ستك�ساف يف البحث 

والتنقيب عن خامات املعادن، وتقييم املوارد 

اجلديدة منها لتعوي�س احتياطات اخلام التي 

يتم اإ�ستغاللها يف اأعمال ال�سركة املتنامية.

معايري ال�سحة والبيئة وال�سالمة

خالل عمليات اال�ستك�ساف والتنقيب تويل 

معادن اأهمية ق�سوى اللتزاماتها بعدم اإحلاق 

اأي �سرر مبوظفيها اأو باملجتمع والبيئة يف كافة 

12.000
األف مرتًا

من احلفر يف 2016م

20.000
عّينة جيوكيميائية 

وتغطية احلفر

اأعاله واأدناه

عمليات احلفر يف منجم 

الدويحي

�ص 57-56

منجم الدويحي للذهب
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مواقع اال�ستك�ساف؛ فهي توا�سل حت�سني 

وتعزيز برامج ال�سالمة، كما جتري عمليات 

مراجعة منتظمة لالأداء على �سعيد البيئة 

وال�سحة وال�سالمة. وتلتزم معادن بتطبيق 

كامل الأهم 51 معيارًا من معايري البيئة 

وال�سحة وال�سالمة اخلا�سة بال�سركات مع 

احلفاظ على معايرٍي اأ�سّد ملواجهة حتديات 

كربى قد تنتج عن اأن�سطة التنقيب.

وت�سمل هذه التحديات اإجراءات البيئة 

وال�سحة وال�سالمة املتعلقة باملتطلبات 

الت�سغيلية اخلا�سة باإجراء اال�ستك�ساف يف 

املواقع ال�سحراوية النائية. وت�سمل تدابري 

تعزيز اإجراءات ال�سالمة االأقماَر ال�سناعية 

التي تتابع جميع املركبات امليدانية التي تعمل 

يف مناطق �سحراوية نائية حلظة بلحظة؛ 

وذلك لتت�سنى اال�ستجابة حلاالت الطوارئ 

ال�سريعة عند احلاجة اإىل ذلك.

كما توا�سل معادن بذل اأق�سى جهد للحد من 

االآثار البيئية يف مواقع اال�ستك�ساف، علمًا اأن 

تقنيات اال�ستك�ساف احلديثة التي ن�ستخدمها 

حمدودة التاأثري على البيئة.

ويف اإطار حر�سها على البيئة، تقوم ال�سركة 

بعد اإمتام عمليات احلفر الإجراء االختبارات، 

بردم هذه املواقع واإعادة تاأهيلها. وقد مت 

تغطية كافة احلفر تاأكيدًا على هذا احلر�س، 

كما جتري معادن مراجعات منتظمة للتاأكد 

من االلتزام التام باملعايري البيئية ال�سارمة، 

واحلفاظ عليها.

مقاربة معادن

تعترب عملية ا�ستك�ساف املناطق غري 

امل�ستك�سفة واحدًة من اأبرز مراحل 

اال�ستك�ساف التي تتطلب اإجراء الدرا�سات 

امل�سحية اجليوفيزيائية واجليوكيميائية. وقد 

قامت معادن يف العام 2016م بدرا�سات 

حتليلية لنتائج برامج اال�ستك�ساف التي غطت 

رخ�س االإ�ستك�ساف، وا�ستغرق التحليل ثالث 

�سنوات مت خاللها ا�ستك�ساف وحتليل ما 

م�ساحته 47.000 كيلو مرتمربع من مناطق 

اال�ستك�ساف التي �سنتقدم بطلبات ترخي�س 

فيها. وقد اأثمر هذا الربنامج عن حتديد 

مواقع تتطلب اإجراء اختبار احلفر لها يف العام 

2017م.

ويقّدم ا�ستك�ساف املناطق املحيطة مبناجم 

معادن وم�ساريع تنمية التعدين املتطور فر�سة 

لتحديد اأوا�ستغالل موارد �سغرية بكلفة مالية 

اأقل، وذلك من خالل اال�ستفادة من البنية 

التحتية املتوفرة يف املناجم.

وقد ان�سب تركيزنا هذا العام يف عمليات 

احلفر والتنقيب على املناطق املحيطة 

مبناجمنا.
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اإجنازات معادن 

خ�س�ست معادن من ميزانيتها لعام 2016م 

مبلغ 73 مليون ريال �سعودي للتنقيب يف 

املناطق غري امل�ستك�سفة، وتلك املحيطة 

مبناجمها؛ ال�ستك�ساف الفو�سفات والبوك�سايت 

واأمالح البوتا�سيوم، والذهب، والنحا�س. 

وان�سب تركيز فريق معادن على ا�ستك�ساف 

الذهب والنحا�س يف اإقليم الدرع العربي. 

و�سمل ذلك حفرًا جتريبيًا خلامات الذهب 

والنحا�س والبوك�سايت والفو�سفات التي مت 

حتديدها من امل�سوحات اجليوفيزيائية 

واجليوكيميائية االإقليمية.

وقد اأكمل فريق اال�ستك�ساف حفر اأكرث من 

12.000 األف مرت جلميع اأنواع اخلامات 

يف عام 2016م، وجمع اأكرث من 20.000 

األف عينة.

كما حددنا هدفًا بالو�سول اإىل مليون اأوقية من 

الذهب يف بري طويلة الذي يبعد حواىل 15 

كيلومرتًا عن م�سروع من�سورة وم�سرة. ومن 

املقرر اأن يتم االنتهاء من تقييم املوارد ودرا�سة 

اجلوانب االقت�سادية لبري طويل يف عام 

2017م.

وقد اعتمد العمل يف املناطق اجلديدة 

على حتليل نظري للم�سوحات 

اجليوكيميائية واملقيا�سية اجليوفيزيائية 

لالأعوام الثالثة املا�سية. ومكننا هذا من 

اكت�ساف مناطق م�ستهدفة جديدة ملعدن 

الذهب، �ستجرى اختبارات احلفر 

اخلا�سة بها يف عام 2017م.

وتوا�سل معادن اإجراء التقييم اجليولوجي، 

والبحث عن االأحزمة املعدنية املختلفة لتحديد 

مناطق اال�ستك�ساف املحتملة اجلديدة، بغية 

خ�س�ست معادن 

من ميزانيتها لعام 

2016م مبلغ 73 

مليون ريال �سعودي 

للتنقيب يف املناطق 

غري امل�ستك�سفة، وتلك 

املحيطة مبناجمها؛ 

ال�ستك�ساف الفو�سفات 

والبوك�سايت واأمالح 

البوتا�سيوم، والذهب، 

والنحا�ص.

اأبرز االإجنازات للعام 2016م

واجليوفيزيائي،  اجليوكيميائي  امل�سح  عمليات  با�ستخدام  اجلديدة  املواقع  م�سح  •��اإمتام 
بناًء على رخ�س ا�ستك�ساف الذهب والنحا�س لدى معادن، والتي تغطي م�ساحة كبرية 

من اإقليم الدرع العربي.

امتدادات  وجود  وم�سرة  من�سورة  م�سروع  من  بالقرب  العميق  احلفر  عملية  •��اأكدت 
عميقة متمعدنة، يجري تقييمها.

تقدير  وكذلك  طويلة،  بري  م�سروع  مثل  اأخرى  ذهب  م�ساريع  على  بناًء  املوارد  •��تقدير 
موارد البوك�سايت واأمالح البوتا�سيوم.

الحقًا  فح�سه  �سيتم  بارز،  احتياطي  عن  اأثمر  الذي  البوتا�سيوم  اأمالح  م�سروع  •��تقييم 
يف 2017م.

حواىل  يبعد  والذي  طويلة،  بري  يف  الذهب  من  اأوقية  مليون  اإىل  بالو�سول  هدف  •��حتديد 
15 كيلو مرتًا من م�سروع من�سورة وم�سرة.

االأحزمة  عن  والبحث  اجليولوجي،  التقييم  اإجراء  بعد  جديدة  تراخي�س  طلبات  •��تقدمي 
املعدنية املختلفة لتحديد مناطق اال�ستك�ساف املحتملة اجلديدة.

•��ا�ستمرار براج التطوير املهني والتقني لفريق عمل اال�ستك�ساف يف معادن باعتماد اأف�سل 
املمار�سات يف جمال تكنولوجيا اال�ستك�ساف املتقدمة، ومعايري البيئة وال�سحة وال�سالمة.

•��عقد ور�س عمل تدريبية �سنوية متعددة التخ�س�سات لفريقنا، االأمر الذي يعزز الكفاءات 
االأ�سا�سية يف جمال اجليولوجيا واجليوفيزياء واجليوكيمياء واإدراة البيانات.

تقدمي طلبات تراخي�س ا�ستك�ساف جديدة. 

وقد تقدمت ال�سركة بالفعل خالل العام 

2016م بطلبات للح�سول على تراخي�س 

ا�ستك�ساف جديدة حفاظًا على خطوط 

اإنتاجها.

اأعاله

اأعمال اال�ستك�ساف يف 

منجم ال�سخيربات
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املوارد املعدنية واحتياطات اخلام

تنمية االأعمال وا�شتدامتها

متّثل املوارد املعدنية 

واحتياطات اخلام اأ�سواًل 

اأ�سا�سية يف اأعمال �سركات 

التعدين. 

ت�سعى �سركة معادن لتعزيز قوتها، من خالل 

االإ�سافة املتوا�سلة لقاعدة مواردها املعدنية 

واحتياطات اخلام، واإطالة عمر املناجم 

القائمة، حيث تقوم معادن بتجديد احتياطات 

اخلام عرب احل�سول على تراخي�س جديدة، 

وتقييم اإمكانات املناجم القائمة، والعمل على 

تطويرها وتقييم ا�ستك�سافات جديدة.

املعايري العاملية ومعايري جورك

تعتمد معادن يف تقاريرها النظام ال�سادر عن 

اللجنة املُ�سرتكة الحتياطات اخلام يف اأ�سرتاليا 

)JORC(، واخلا�س باإعداد تقارير نتائج 

عمليات التنقيب واملوارد املعدنية واحتياطات 

اخلام يف ن�سخته لعام 2012.  جورك هو 

اخت�سار للجنة امل�سرتكة الإحتياطات اخلام يف 

اأ�سرتاليا و�سيتم تو�سيحه اأكرث يف فهر�س 

امل�سطلحات.

ويعّد )جورك( نظام ممار�سة متبع دوليًا 

لتحديد معايري احلد االأدنى من املتطلبات 

الإعداد التقارير ال�سنوية عن نتائج التنقيب 

واملوارد املعدنية واحتياطات اخلام، كما 

يت�سمن هذا النظام قواعد ملزمة لت�سنيف 

املوارد واحتياطات اخلام. 

ت�سع معايري )جورك( قواعد ملزمة لت�سنيف 

املوارد املعدنية واحتياطات اخلام وفقًا 

مل�ستويات الثقة باملعلومات اجليولوجية 

واالعتبارات الفنية واالقت�سادية يف التقارير 

العامة. ويعترب اإعداد التقارير وفقًا ملعايري 

)جورك( اأمرًا ملزمًا لل�سركات امل�ساهمة 

العامة يف قوانني بع�س الدول اأو ما يعادلها 

حمليًا.

اأدناه 

منجم بلغة يف منطقة 

املدينة املنورة



تقارير معادن

تطمح �سركة معادن لالإف�ساح عن كل مواردها 

املعدنية واحتياطات اخلام وفقًا ملعايري 

)جورك(، وذلك من خالل اال�ستعانة ب�سخ�س 

خمت�س كطرف ثالث م�ستقل لتقدير املوارد 

املعدنية. 

ويعترب »ال�سخ�س املخت�س« خبريًا يف جمال 

التعدين وع�سوًا يف جهة مهنية يعرتف بها 

معايري جورك، كما عليه اأن يتمتع اأي�سًا بعدد 

معني من اخلربات الالزمة يف جمال التعدين، 

وقدرًا من الكفاءة يف الن�ساطات الالزمة؛ اأي 

تقييم املوارد واالحتياطات واإعداد تقاريرها. 

وتعترب موافقة معادن على اعتماد ال�سخ�س 

املخت�س الإجراء التقارير العامة �ساحلة 

اعتبارًا من التاريخ الفعلي املعلن للتقدير.

بع�ص اال�ستثناءات:

 •��التقديرات التي مت حتديثها داخليًا من قبل 

موظفي معادن بخالف تعريف جورك 

لل�سخ�س املخت�س، فهي يف العادة تقديرات 

تبني كمية اال�ستغالل ال�سنوية الناجتة من 

عمليات التعدين، وهي عادًة، ال يتم االإعالن 

عنها وفقا لتعليمات معايري »جورك«.  

 •��تقارير املوارد املعدنية واحتياطات اخلام 

جلبل �سايد، والتي قام باإعدادها �سخ�س 

 NI( خمت�س بالنظام الكندي الإعداد التقارير

101-43(، وهو يعادل نظام جورك 2012.
من  كل  يف  الرجوم   يف  اخلام  تقييم  •��مت 

و�سيمة واأم نعام  وفقًا لن�سخة جورك 2004 

القدمية، و�سيتم تقييمها الحقًا تبعًا لن�سخة 

جورك االأخرية 2012 والتي من املتوقع اأن 

تنتهي يف العام احلايل  2017م.

عدم اليقني يف التقديرات

تنطوي تقديرات وت�سنيفات احتياطات اخلام 

واملوارد املعدنية ودرجات الرتكيز، �سواًء التي 

يتم ا�ستخراجها اأو االحتياطي املعد لالإنتاج 

م�ستقباًل، على درجة من عدم اليقني، فيجب 

اعتبار كمياتها ودرجاتها على اأنها تقديرية؛ 

وذلك حتى يتم ا�ستخراجها ومعاجلتها 

بالفعل.

وقد تربهن جتارب االأداء الت�سغيلي، عرب 

االختبارات املعملية �سغرية النطاق، اأو 

امل�سانع التجريبية لالإنتاج الوا�سع النطاق، 

على عدم �سالحية اخلام؛ مما يوؤثر يف 

االحتياطات املقدرة.

اأعاله

منجم معادن للفو�سفات يف 

اخلرباء يف �سمال اململكة

اليمني

عملية فح�س العينات 

امل�ستخرجة

الي�سار 

موظفو معادن يف حواٍر حول 

عينة �سخر الفو�سفات
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وبطبيعة احلال، فاإن تقدير كميات احتياطات 

اخلام واملوارد املعدنية مرتبطة بتغري اأ�سعار 

املعادن والتكاليف الت�سغيلية، والعوامل املتغرية 

االأخرى.

كما اأن نتائج احلفر، واختبار املعادن واالإنتاج، 

وتقييم خطط التعدين الالحقة لتاريخ اأي 

تقديرات، قد تتطلب مراجعة تلك التقديرات. 

اإن اأي تخفي�س للمواد يف االحتياطات اخلام 

قد توؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة امل�ستقبلية 

وو�سعها املايل ونتائج الت�سغيل.

اأ�سعار ال�سلع امل�ستخدمة يف التقديرات 

متت مراجعة اأ�سعار ال�سلع العاملية والعوامل 

املتغرية االأخرى امل�ستخدمة يف تقدير املوارد 

املعدنية واحتياطات اخلام عند ال�سرورة يف 

التقارير ال�سنوية.

وبالن�سبة لعمليات الذهب ت�ستند تقديرات 

املوارد املعدنية اإىل 1300 دوالر اأمريكي/ 

اأوقية، ويتم تقدير احتياطات اخلام با�ستخدام 

�سعر افرتا�سي، وهو 1100 دوالر اأمريكي/ 

اأوقية. با�ستثناء م�سروعي الو�سيمة واأم نعام يف 

الرجوم، التي قيمت احتياطاتها بـ 1465 دوالر 

اأمريكي/ اأوقية.

اأما بالن�سبة الحتياطات خام النحا�س يف 

منجم جبل �سايد، فقد مت حتديد �سعر 

النحا�س بـ 2.25 دوالر/ للرطل، ت�ستخدم 

للتخطيط ق�سري املدى للعام 2020م، 

وي�ستخدم �سعر 2.75 دوالر للتخطيط طويل 

املدى.

وتتجه عمليات التعدين، التي ا�ستخدمت فيها 

معادن مواقع ال�سناعات التحويلية التي تدعم 

ت�سنيع موارد ال�سناعات االأ�سا�سية مثل 

الفو�سفات والبوك�سايت واأعمال املغنيزايت، 

اإىل ال�سوق العاملية لالأ�سعار ب�سورة غري 

مبا�سرة. ويتم تقدير احتياطات اخلام واملوارد 

الطبيعية من خالل حتديدات خام املنجم، 

التي يزود بها مواقع ال�سناعات االأ�سا�سية.

ويتم تقرير موارد معادن املعدنية �ساملة 

احتياطات اخلام، با�ستثناء منجم جبل �سايد 

للنحا�س، حيث مت اإدراج املوارد املعدنية 

اخلا�سة مبعادن غري �ساملة الحتياطات اخلام 

يف هذا املنجم ليكون متوافقًا مع نظام التقرير 

العام ل�سريكنا يف امل�سروع.

وقد مت اإدراج املوارد املعدنية واحتياطات 

اخلام على اأ�سا�س ن�سبة 100%، بغ�س النظر 

عن حجم ملكية �سركة معادن يف كل م�سروع، 

كما مت تو�سيح ملكية معادن من املوارد املعدنية 

واحتياطات اخلام يف كل م�سروع.

يتم حتديد درجة تركيز احتياطات اخلام 

عندا�ستالمها يف م�سنع املعاجلة. وميثل 

الرتكيز اأو الدرجة املعلنة كمية املعادن املقدرة 

اأو حمتويات املنتجات ومتثل درجة الرتكيز 

املعلنة كمية املعادن املقدرة قبل معاجلتها 

والتي مل يتم تعديلها بن�سب اال�ستخال�س يف 

م�سنع املعاجلة. 

تراخي�ص اال�ستك�ساف

مَتنح رخ�س اال�ستك�ساف احلق يف ا�ستك�ساف 

وتقييم احتياطات اخلام دون احلق يف تعدينها 

ما مل ين�س على خالف ذلك، ومَتنح تراخي�س 

التعدين احلالية احلق يف تعدين االحتياطات 

التي ت�ستمل عليها تلك الرتاخي�س.

واملوارد املعدنية واحتياطات اخلام الواردة يف 

تراخي�س اال�ستك�ساف قيد التجديد، اأو يف 

الرتاخي�س اجلديدة حيز التنفيذ ال تلتزم 

بنظام )جورك( للتقارير. كما اأنه لي�س لدينا 

يقني يف احل�سول على جتديد للرخ�س، اأو 

اإ�سدار تراخي�س جديدة.

التغيريات املادية يف تقرير معادن 2015

اإن اأي تغيريات مادية يف �سكل املوارد املعدنية 

اأو احتياطات اخلام عن تلك التي وردت يف 

التقرير ال�سنوي لعام 2015م مذكورة يف 

الهوام�س التف�سريية التي ترد مبا�سرة بعد 

جداول املوارد املعدنية واالحتياطات.

العالقات بني نتائج اال�شتك�شاف ، املوارد املعدنية واحتياطات اخلام

 زيادة م�ستوى املعرفة

والثقة اجليولوجية

امل�سدر: معايري جورك 2012

املحتملاملبني

املوؤكد املقا�س

نتائج اال�ستك�ساف

االحتياطات اخلام املوارد املعدنية

مع االأخذ يف االعتبار النظر يف التعدين، والتجهيز، واملعادن، والبنية التحتية، 

االقت�سادية والت�سويقية والقانونية والبيئية واالجتماعية واحلكومية

)العوامل املوؤثرة(

امل�ستنتج
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درجة 

الرتكيز

+م�ستنتجامل�ستنتجاملبنياملقا�ص جمموع موؤكد+مبنينّ

2016 

جمموع 

2015 

الفرق 

 2015 و2016

P2O5Mt% P2O5Mt% P2O5Mt% P2O5Mt% P2O5Mt  P2O5Mt  P2O5Mt P2O5 % الفو�سفات

2

-2.318.2382.820.177.184.47.3--12380.520.2اجلالميد )رخ�سة تعدينية(

2

365.018.467.167.10.0--17247.018.3118.018.6اخلرباء )رخ�سة تعدينية(

2

473.016.779.079.00.0--473.016.7--15اأم وعال مربع 6 )رخ�سة تعدينية(

15177.216.9150.416.896.116.3423.716.7اأم وعال 4 و5 )تراخي�س تعدينية حتت الطلب(

170.8110.260.6 1529.320.440.019.3246.418.4315.718.7اأم وعال 10 و11 )تراخي�س تعدينية حتت الطلب(

242.716.9242.716.9----15اأم وعال )رخ�سة ا�ستك�ساف حتت الطلب(

2

417.016.1417.016.167.167.10----15اجلالميد )رخ�سة ا�ستك�ساف حتت الطلب(

2.62017.6461.2407.953.3املجموع

TAA Mt% TAAMt% TAA Mt% TAAMt% TAA % SiO2MtMtMt %البوك�سايت املعدين
2

-4079.550.814049.630.849.3250.349.97.8250.3253.53.2البعيثة )رخ�سة تعدينية(

% Al2O3 Mt% Al2O3 Mt% Al2O3 Mt% Al2O3 Mt% Al2O3 % SiO2MtMtMt
4

521.455.4456.11357.118.456.812.118.418.40الزبرية )رخ�سة تعدينية(

4

756.11256.21956.211.519.019.00--52الزبرية الو�سطى )رخ�سة ا�ستك�ساف(

-288287.7290.93.2املجموع

3
g/t AuMtg/t AuMtg/t AuMtg/t AuMtg/t AuMoz AuMoz AuMoz Auالذهب

-0.422.72.4610.61.834.10.9837.32.122.542.720.18الدويحي )رخ�سة تعدينية(

2.02.85.803.44.700.64.206.85.111.121.020.09االآمار )رخ�سة تعدينية(

-72.90.9218.71.0991.70.952.812.860.04--0.4بلغة )رخ�سة تعدينية(

-20.21.002.70.8722.90.980.720.740.02--0.4ال�سخيربات )رخ�سة تعدينية(

-3.01.28.050.66.610.827.472.577.550.620.720.10مهد الذهب )رخ�سة تعدينية(

4

0.64.01.936.21.122.31.1912.61.390.560.510.05ال�سوق )رخ�سة تعدينية(

4

0.5514.42.3527.92.004.52.3146.82.143.223.220من�سورة )رخ�سة تعدينية(

4

0.553.91.8336.01.623.81.0143.71.592.232.230م�سرة )رخ�سة تعدينية(

4

25.31.442.81.2028.11.421.281.280--0.5الرجوم الو�سيمة )رخ�سة تعدينية(

4

32.91.250.81.1033.71.251.351.350--0.5الرجوم اأم النعام )رخ�سة تعدينية(

-326.11.5716.516.70.2املجموع

Al2O3MtAl2O3MtAl2O3MtAl2O3MtAl2O3% SiO2MtMtMtالكاولني

3336.836.665.037.992.037.9193.837.742.01941940الزبرية )رخ�سة تعدينية(

4

86.036.7106.036.0192.036.340.31921920--33الزبرية الو�سطى )رخ�سة ا�ستك�ساف(

38637.041.23863860املجموع

Al2O3MtAl2O3MtAl2O3MtAl2O3MtAl2O3% SiO2MtMtMtالبوك�سايت املعدين

3822.853.62552.73153.578.853.317.178.878.80الزبرية )رخ�سة تعدينية(

4

4150.07249.611349.715.8113.0113.00--38الزبرية الو�سطى )رخ�سة ا�ستك�ساف(

191.851.216.3191.8191.80املجموع

MgOMt% MgOMt% MgOMt% MgOMt% MgOMtMtMt %املغنزايت

402.2545.70.7545.7003.0463.002.840.16الغزالة )رخ�سة تعدينية(

CuMt% CuMt% CuMt% CuMt% Cukt Cukt Cukt Cu %النحا�ص
2،1

1.20.111.345.132.173.532.458.772.1819914185جبل �سايد )رخ�سة تعدينية(

2،1
املوارد املعدنية كما يف 31 دي�شمرب 2016م )تاريخ نفاذ التقرير( 

مالحظات

يتم تقرير املوارد املعدنية مع ت�سمني احت�ساب االحتياطات اخلام، با�ستثناء منجم جبل �سايد للنحا�س الذي يتم تقرير موارده من دون احت�ساب االحتياطات اخلام، مبا يتفق 
 1

مع اأ�سلوب تقدمي التقارير للم�سروع امل�سرتك مع �سركة باريك جولد.

قد مت اإدراج املوارد املعدنية واحتياطات اخلام على اأ�سا�س ن�سبة 100%، بغ�س النظر عن حجم ملكية �سركة معادن. متتلك معادن املوارد واالحتياطات اخلام بن�سبة %100 
 2

با�ستثناء البعيثة )74.9%( وحزم اجلالميد )70%( واخلرباء واملربع  )60%( وجبل �سايد )%50(.

يتم تقرير موارد الذهب واحتياطاته بدمج االأك�سيد واخلام الغري املتاأك�سد )اخلام االأويل(، والتي ال تتفق مع متطلبات معايري جورك للتقرير العام.
 3

مل يتم حتويل بع�س املوارد املعدنية اإىل احتياطات خام،اإذ مل يبداأ العمل بدرا�سات اجلدوى لتقدير احتياطات اخلام وبع�سها مل يكتمل قبل تاريخ تقدمي التقارير.
 4
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درجة 

الرتكيز

جمموع املوؤكد واملحتملاملخزونحمتملموؤكد

2016 

جمموع 

2015 

الفرق 

 2015 و2016

P2O5Mt% P2O5Mt% P2O5Mt% P2O5Mt% P2O5Mt  P2O5Mt  P2O5Mt P2O5 % الفو�سفات

2

-12236.020.330.015.84.019.527019.853.455.21.8اجلالميد )رخ�سة تعدينية(

2

398.016.465.165.10.0--17269.016.3129.016.5اخلرباء )رخ�سة تعدينية(

2

284.016.045.4045.4--284.016.0--15اأم وعال مربع 6 )رخ�سة تعدينية حتت الطلب(

349.915.554.3054.3--15190.615.7159.315.3اأم وعال 4 و5 )تراخي�س تعدينية حتت الطلب(

82.116.913.8013.8--1533.617.848.516.2اأم وعال 10 و11 )تراخي�س تعدينية حتت الطلب(

1.38416.8232.1120.3111.8املجموع

TAA Mt% TAAMt% TAA Mt% TAAMt% TAA % SiO2MtMtMt %البوك�سايت املعدين
2

-209.549.48.3209.5211.82.30--4074.950.9134.648.6البعيثة )رخ�سة تعدينية(

-209.549.48.3209.5211.82.30املجموع

3
g/t AuMtg/t AuMtg/t AuMtg/t AuMtg/t AuMoz AuMoz AuMoz Auالذهب

-0.6814.13.155.12.864.01.123.22.732.042.100.07الدويحي )رخ�سة تعدينية(

2.02.05.01.33.800.044.13.344.510.480.420.06االآمار )رخ�سة تعدينية(

-45.10.771.121.190.07--45.10.77--0.4بلغة )رخ�سة تعدينية(

-14.11.210.550.570.02--14.11.21--0.4ال�سخيربات )رخ�سة تعدينية(

-3.000.247.90.415.700.015.50.666.510.140.150.01مهد الذهب )رخ�سة تعدينية(

-86.41.564.324.440.11املجموع

Al2O3MtAl2O3MtAl2O3MtAl2O3MtAl2O3% SiO2Mtالكاولني

-3.3841.634.03.383.60.22--250.8841.32.541.7الزبرية )رخ�سة تعدينية(

-3.3841.634.03.383.60.22املجموع

Al2O3MtAl2O3MtAl2O3MtAl2O3MtAl2O3% SiO2MtMtMtالبوك�سايت املعدين

-20.453.615.620.4322.01.6--388.45412.054الزبرية )رخ�سة تعدينية(

-20.453.615.620.4322.01.6املجموع

MgOMt% MgOMt% MgOMt% MgOMt% MgOMtMtMt %املغنزايت

-2.2445.72.242.320.09--401.545.70.7045.7الغزالة )رخ�سة تعدينية(

CuMt% CuMt% CuMt% CuMt% Cukt Cukt Cukt Cu %النحا�ص
2،1

-1.385.632.3017.02.580.081.8822.662.5156963667جبل �سايد )رخ�سة تعدينية(

2،1
احتياطات اخلام كما يف 31 دي�شمرب 2016م )تاريخ نفاذ التقرير( 

اإخت�سارات

Oz - اأون�سةML - رخ�س تعدينيةELA - رخ�سة ا�ستك�ساف حتت الطلبAL2O3 - اأك�سيد االألومنيوم 

P2O5 - خام�س اأك�سيد الفو�سفور MLA- رخ�سة تعدينية حتت الطلبg/t - جرام/طنAu - ذهب

SiO2 - ال�سيليكا Moz - مليون اأون�سةKt - كيلو طنCu - النحا�س

TAA - جمموع االألومنيوم املتوفرMT - مليون طنMgO - اأك�سيد املغن�سيومEL - رخ�سة ا�ستك�سافية

% - الن�سبة املئوية للمعادن يف مليون الطن

التقرير ال�سنوي 2016

اال�ستك�ساف واملوارد املعدنية واحتياطات اخلام

65



 الفو�سفات

تاريخ 

ال�سريان

املنظمة املهنيةال�سخ�ص املخت�ص

املعرتف بها

تعليقاتال�سخ�ص املخت�ص

2

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�س يف يونيو 2014دي�سمرب 2016اجلالميد )رخ�سة تعدينية(

2

مت منح الرتخي�س�سوفركوجمعية اجليولوجيني االأوروبيةدانيل ماريتوندي�سمرب 2016اخلرباء )رخ�سة تعدينية(

2

مل يتم منح الرتخي�س بعد�سوفركوجمعية اجليولوجيني االأوروبيةدانيل ماريتونيونيو 2016اأم وعال مربع 6 )رخ�سة تعدينية(

مل يتم منح الرتخي�س بعد�سوفركوجمعية اجليولوجيني االأوروبيةدانيل ماريتوندي�سمرب 2016اأم وعال 4 و5 )تراخي�س تعدينية حتت الطلب(

مل يتم منح الرتخي�س بعد�سوفركوجمعية اجليولوجيني االأوروبيةدانيل ماريتوندي�سمرب 2016اأم وعال 10 و11 )تراخي�س تعدينية حتت الطلب(

مل يتم جتديد الرتخي�س بعد�سوفركوجمعية اجليولوجيني االأوروبيةدانيل ماريتوندي�سمرب 2016اأم وعال )رخ�سة ا�ستك�ساف حتت الطلب(

2

مل يتم جتديد الرتخي�س بعد�سوفركوجمعية اجليولوجيني االأوروبيةدانيل ماريتونيوليو 2016اجلالميد )رخ�سة ا�ستك�ساف حتت الطلب(

البوك�سايت املعدين

2

مت منح الرتخي�سمعادناملعهد االأ�سرتايل للتعدين واملعادناأمني الغامديدي�سمرب 2016البعيثة )رخ�سة تعدينية(

 

4

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�س يف يونيو 2015دي�سمرب 2016الزبرية )رخ�سة تعدينية(

4

مت منح الرتخي�سSRK UKاملعهد االأ�سرتايل للتعدين واملعادنمارك كمبودونكيناير 2015الزبرية الو�سطى )رخ�سة ا�ستك�ساف(

3
الذهب

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�س يف فرباير 2015دي�سمرب 2016الدويحي )رخ�سة تعدينية(

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�س يف دي�سمرب 2015دي�سمرب 2016االآمار )رخ�سة تعدينية(

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�س يف دي�سمرب 2014دي�سمرب 2016بلغة )رخ�سة تعدينية(

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�س يف اأكتوبر 2015دي�سمرب 2016ال�سخيربات )رخ�سة تعدينية(

-معادنMAusIMMفرانك جولينيادي�سمرب 2016مهد الذهب )رخ�سة تعدينية(
4

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادندي�سمرب 2016ال�سوق )رخ�سة تعدينية(

4

قيد التحديثاأميك فو�سرت ويلرMIGIاإيدموند �سايدزيونيو 2015من�سورة )رخ�سة تعدينية(

4

قيد التحديثاأميك فو�سرت ويلرMIGIاإيدموند �سايدزيونيو 2015م�سرة )رخ�سة تعدينية(

4

معايري جورك ال�سابق 2004اأميك فو�سرت ويلرMIGIاإيدموند �سايدزنوفمرب 2012الرجوم الو�سيمة )رخ�سة تعدينية(

4

معايري جورك ال�سابق 2004اأميك فو�سرت ويلرMIGIاإيدموند �سايدزنوفمرب 2012الرجوم اأم النعام )رخ�سة تعدينية(

الكاولني

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�س يف يناير 2015دي�سمرب 2016الزبرية )رخ�سة تعدينية(

4

قيد التحديثMAusIMM, CP (Geo)SRK UKمارك كمبودونكيناير 2015الزبرية الو�سطى )رخ�سة ا�ستك�ساف(

البوك�سايت املعدين

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�س يف يناير 2015دي�سمرب 2016الزبرية )رخ�سة تعدينية(

4

مت منح الرتخي�سMAusIMM, CP (Geo)SRK UKمارك كمبودونكيناير 2015الزبرية الو�سطى )رخ�سة ا�ستك�ساف(

املغنزايت

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�س يف �سبتمرب 2015دي�سمرب 2016الغزالة )رخ�سة تعدينية(

النحا�ص

2،1

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن JV وذلك با�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�س يف يونيو دي�سمرب 2016جبل �سايد )رخ�سة تعدينية(

NI 43-101 2015 تقدير

2،1
املوارد املعدنية املقدرة ح�شب معايري جورك 2012 

مالحظات

 يتم تقرير املوارد املعدنية مع ت�سمني احت�ساب االحتياطات اخلام، با�ستثناء منجم جبل �سايد للنحا�س الذي يتم تقرير موارده من دون احت�ساب االحتياطات اخلام، مبا يتفق 
1

مع اأ�سلوب تقدمي التقارير للم�سروع امل�سرتك مع �سركة باريك جولد.

 قد مت اإدراج املوارد املعدنية واحتياطات اخلام على اأ�سا�س ن�سبة 100%، بغ�س النظر عن حجم ملكية �سركة معادن. متتلك معادن املوارد واالحتياطات اخلام بن�سبة %100 
2

با�ستثناء البعيثة )74.9%( وحزم اجلالميد )70%( واخلرباء واملربع  )60%( وجبل �سايد )%50(.

 يتم تقرير موارد الذهب واحتياطاته بدمج االأك�سيد واخلام غري املتاأك�سد )اأو اخلام االأويل(، والتي ال تتفق مع متطلبات معايري جورك للتقرير العام.
3

 مل يتم حتويل بع�س املوارد املعدنية اإىل احتياطات خام،اإذ مل يبداأ العمل بدرا�سات اجلدوى لتقدير احتياطات اخلام وبع�سها مل يكتمل قبل تاريخ تقدمي التقارير.
4
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 الفو�سفات

تاريخ 

ال�سريان

املنظمة املهنيةال�سخ�ص املخت�ص

املعرتف بها

تعليقاتال�سخ�ص املخت�ص

2

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن JV وذلك با�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�س يف يونيو 2014دي�سمرب 2016اجلالميد )رخ�سة تعدينية(

2

مت منح الرتخي�س�سوفركوEur Geolج ف ديران �سميتدي�سمرب 2016اخلرباء )رخ�سة تعدينية(

2

مل يتم منح الرتخي�س بعد�سوفركوMIMMMجون مايلزمايو 2014اأم وعال مربع 6 )رخ�سة تعدينية حتت الطلب(

مل يتم منح الرتخي�س بعد�سوفركوFGS, Eur Geolجون نايتدي�سمرب 2016اأم وعال 4 و5 )تراخي�س تعدينية حتت الطلب(

مل يتم منح الرتخي�س بعد�سوفركوFGS, Eur Geolجون نايتدي�سمرب 2016اأم وعال 10 و11 )تراخي�س تعدينية حتت الطلب(

البوك�سايت املعدين

2

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن JV وذلك با�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�س يف دي�سمرب 2015دي�سمرب 2016البعيثة )رخ�سة تعدينية(

3
الذهب

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�س يف مايو 2015دي�سمرب 2016الدويحي )رخ�سة تعدينية(

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�س يف مايو 2013دي�سمرب 2016االآمار )رخ�سة تعدينية(

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�س يف دي�سمرب 2014دي�سمرب 2016بلغة )رخ�سة تعدينية(

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�س يف اأبريل 2013دي�سمرب 2016ال�سخيربات )رخ�سة تعدينية(

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادندي�سمرب 2016مهد الذهب )رخ�سة تعدينية(

الكاولني

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�س يف دي�سمرب 2015دي�سمرب 2016الزبرية )رخ�سة تعدينية(

البوك�سايت املعدين

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�س يف دي�سمرب 2015دي�سمرب 2016الزبرية )رخ�سة تعدينية(

املغنزايت

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن وذلك بدون ا�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�سدي�سمرب 2016الغزالة )رخ�سة تعدينية(

النحا�ص

2،1

مل يعلن عنها وفقا ملعايري JORC. قام بالتحديث موظف �سركة معادن JV وذلك با�ستخدام تقدير ال�سخ�س املخت�س يف يونيو دي�سمرب 2016جبل �سايد )رخ�سة تعدينية(

NI 43-101 2015 تقدير

2،1
احتياطات اخلام املقدرة ح�شب معايري جورك 2012 

اإخت�سارات

MIGI - ع�سو يف معهد اجليولوجيون يف اإيرلنداEur Geol - جمعية اجليولوجيني االأوروبيني 

MIMMM - املعهد االأ�سرتايل للتعدين واملعادنMAusIMM - ع�سو يف املعهد االأ�سرتايل للتعدين واملعادن

FGS - زميل املجتمع اجليولوجي يف لندن)CP (Geo - خبري معتمد من املعهد االأ�سرتايل للتعدين واملعادن
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اأبرز االإجنازات

م�ستوى  على  الفو�سفات  اأعمال  م�ستقبل  بتحديد  �سيقوم  بارزًا  اإجنازًا  2016م  عام  يف  اخلام  الفو�سفات  من  معادن  احتياطات  ت�ساعف  •�يعترب 
عاملي.

موارد  ا�ستك�ساف  و�سيتم  لعقود.  لدينا  احلالية  االإنتاج  معدالت  على  �سنحافظ  البعثية،  منجم  يف  الكبري  البوك�سايت  موارد  احتياطي  •��بف�سل 
معدنية جديدة يف املنطقة.

مرت.  12،000 حفر  نتيجة  النحا�س  من   %2.2 بن�سبة  طن  مليون   8.8 بن�سبة  ارتفاعًا  �سايد  جبل  منجم  خام  احتياطي  •��سّجل 
املوقع  ومن  متقدمة،  مرحلة  يف  وم�سرة  املن�سورة  م�سروع  يف  معدنية  موارد  اأوقية  مليون   5.4 يقارب  ملا  املف�سل  اجلدوى  درا�سة  برنامج  •��اأ�سبح 

اأن يتم ت�سجيل احتياطات خام جديدة يف 2017م. 

الفو�سفات

ت�ساعفت احتياطات معادن من الفو�سفات يف 

عام 2016م نتيجة برنامج التقييم لتحويل 

املوارد املعدنية من اال�ستك�ساف اإىل احتياطات 

خام.

عام 2016م، ارتفعت مواردنا املعدنية من 

الفو�سفات ب�سكل هام�سي بن�سبة 13%، مقارنة 

بالعام 2015م وبزيادة قدرها 53 مليون طن 

من خام�س اأك�سيد الفو�سفور )P2O5(. واأدى 

جناح التنقيب عن الفو�سفات يف مناطق 

اجلالميد واأم وعال اإىل ارتفاع جمموع موارد 

الفو�سفات املعدنية اإىل 2.62 مليار طن من 

�سخر الفو�سفات التي حتتوي على 461 مليون 

.)P2O5( طن من خام�س اأك�سيد الفو�سفور

وعقب برامج التقييم يف عامي 2015م 

و2016م ارتفع اإجمايل احتياطات اخلام 

يف2016 اإىل 1.38 مليار طن من �سخر 

الفو�سفات، والذي �ساعف تقريبًا احتياطات 

اخلام يف معادن اإىل 232 مليون طن من 

خام�س اأك�سيد الفو�سفور. وتوفر قاعدة 

االحتياطات هذه خيارات ا�سرتاتيجية 

م�ستقبلية الأعمال الفو�سفات يف ال�سركة.

م�سروع اأم وعال 

ارتفع اإجمايل احتياطات اخلام امل�سجلة يف 

منطقة اأم وعال اإىل ما يقارب الـ 100 مليون 

طن من خام�س اأك�سيد الفو�سفور )P2O5( يف 

عام 2016م. ويحتوي املربع رقم 6 يف منطقة 

اأم وعال على 45 مليون طن، فيما حتتوي 

املربعات 4 و 5 و 10 و 11 على 68 مليون طن 

اإ�سايف. تقع هذه املربعات داخل حدود احلزام 

االأمني. وتتوقع ال�سركة اأن متنح هذه 

االحتياطات رخ�س تعدين فيما تخ�سع بقية 

املناطق لرخ�س اال�ستك�ساف القابلة لطلبات 

التمديد.

م�سروع اخلرباء 

مت تقدير املوارد واالحتياطات لرخ�سة 

التعدين للخرباء امل�سوؤولة عن توريد خام 

الفو�سفات مل�سروع وعد ال�سمال. وقد مت اإجناز 

برنامج حفر الأكرث من 400 حفرة مبا يقارب 

9000 مرت من االحتياطات الأول 5 �سنوات من 

اإنتاج املنجم. ويهدف امل�سروع اإىل زيادة الثقة 

يف تخطيط املناجم، ومن املتوقع اأن يتم تقدير 

املوارد يف عام 2017م.

منجم حزم اجلالميد

�سهد عام 2016م انخفا�سًا طفيفًا يف موارد 

واحتياطات منجم حزم اجلالميد بعد 

ا�ستهالك اإنتاج املناجم. وقد مت حتديد موارد 

كبرية مبنية على رخ�س ا�ستك�ساف حتت 

طلبات التجديد حاليًا.

موارد البوك�سايت 

منجم البعيثة

بف�سل احتياطي موارد البوك�سايت الكبرية يف 

منجم البعيثة، �سنتمكن من احلفاظ على 

معدالت اإنتاجنا احلالية لعقود. يف عام 

2016م، انخف�س االحتياطي نحو 3 ماليني 

طن عن االإنتاج ال�سنوي املقرر للمنجم. على 

اإن ا�ستمرار برنامج احلفر  يف عام 2016م يف 

البعيثة زاد الثقة يف االحتياطات املقدرة 

للمناجم.

تراخي�ص الزبرية

نوا�سل عمليات اال�ستك�ساف يف منطقة الزبرية 

اإىل ال�سمال الغربي من البعيثة وذلك الإ�سافة 

37 مليون طن من موارد البوك�سايت يف منطقة 

الزبرية. وقد حددنا موردًا جديدًا يف الزبرية 

ال�سمالية لتقييمه، ومن املتوقع ت�سجيل نتائجه 

يف عام 2017م.

الذهب 

�سهدت جمموع موارد واحتياطات الذهب 

امل�سجلة انخفا�سًا طفيفًا يف عام 2016م نتيجة 

عمليات االإ�ستخراج والتعدين.

 ويتم تقدير مورد الرجوم وفقًا ملعايري جورك 

الن�سخة 2004م. وتخ�سع موارد الرجوم حاليًا 

العادة تقييم للت�سجيل املتوقع يف 2017م وفقًا 

ملعايري جورك 2012م.

م�سروع املن�سورة وم�سرة

ا�سبح برنامج درا�سة اجلدوى املف�سل ملا 

يقارب 5.4 مليون اأوقية موارد معدنية يف 

م�سروع املن�سورة وم�سرة يف مرحلة متقدمة. 

ومن املوقع اأن يتم ت�سجيل احتياطات خام 

جديدة يف 2017م. وقد منحت الرخ�س 

التعدينية لهذا امل�سروع يف عام 2016م.

م�سروع الرجوم

يخ�سع حاليًا جمموع موارد الذهب البالغ 2.6 

مليون اأوقية من تراخي�س و�سيمة واأم النعام 

الإعادة تقييم با�ستخدام اأ�سعار الذهب 

املنقحة، و�سوف يعلن عنها وفقًا ملعايري جورك 

بن�سخته للعام 2017م. وقد مت منح رخ�س 

التعدين لهذين املوردين املعدنيني يف 2016م.

مناجم الدويحي وبلغة وال�سخيربات ومهد 

الذهب واالأمار

�سهد عام 2016م انخفا�سًا طفيفًا يف املوارد 

واالحتياطات اخلام يف مناجم الدويحي وبلغة 

وال�سخيربات ومهد الذهب واالأمار نتيجة 

اإنتاج املناجم ال�سنوي املقرر.
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منجم ال�سوق

مت اإعادة تقدير املوارد املعدنية يف منجم 

ال�سوق على اأيدي املوظفني يف منجم معادن. 

وقد انخف�ست املوارد بالطن، يف حني ارتفعت 

تلك املقدرة بالدرجة، ويخ�سع تقدير احتياطي 

اخلام للعر�س قبل تقريره.

م�ساريع اال�ستك�ساف

مت تنفيذ تقدير املوارد على م�ساريع الذهب يف 

بري طويلة وال�سعبة يف عام 2016م، ومن 

املتوقع اأن يتم تقريرها يف عام 2017م.

الكاولني والبوك�سايت ال�سناعي منخف�ص 

الرتكيز 

منجم الزبرية

انخف�ست احتياطات الكاولني والبوك�سايت 

ال�سناعي يف منجم الزبرية تدريجيًا يف 

2016م نتيجة ما مت اإنتاجه من املناجم.

النحا�ص

منجم جبل �سايد

�سّجل احتياطي خام منجم جبل �سايد 

انخفا�سًا طفيفًا يف عام 2016م نتيجة 

اال�ستهالك ال�سنوي من املناجم. ويف نهاية 

2016م، بلغت االحتياطات اخلام امل�سجلة 

22.6 مليون طن بن�سبة 2.5% نحا�س.

ويتم تقرير املوارد املعدنية جلبل �سايد من 

دون احت�ساب االحتياطات اخلام، بعك�س  

املوارد املعدنية  االأخرى يف معادن التي يتم 

تقريرها مع ت�سمني احتياطات اخلام. ويتم 

ذلك ل�سمان تقدمي التقارير العامة مبا يتفق 

مع اأ�سلوب تقدمي التقارير للم�سروع امل�سرتك 

بني �سركتنا و�سركة باريك جولد.

يف عامي 2014م و2015م، مت اإجناز برنامج 

حفر حتت االأر�س الأكرث من 12.000 مرت يف 

جبل �سايد. ويف عام 2016م، ا�ستخدمت هذه 

البيانات اجلديدة لتقدير مورد معدين جديد 

با�ستخدام تقنيات تقدير معدلة وعوامل 

اقت�سادية حمدثة ومنها النحا�س. وقد مت 

ت�سجيل 8.8 مليون طن اإ�سافية بن�سبة %2.2 

نحا�س. و�سيتم تقييم هذا املورد اجلديد 

لتحويله اإىل احتياطي خام يف م�سروٍع قادم.

اأعاله

اأعمال تعدين حتت االأر�س 

يف منجم مهد الذهب
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تدير وحدة اأعمال الفو�سفات العمليات وال�سوؤون 

التجارية ملجموعتني من املنتجات: الأ�سمدة 

الفو�سفاتية واملعادن ال�سناعية. ولعل ما حققته 

هذه الوحدة من جناحات، وما نخطط له 

ل�سل�سلة القيمة امل�سافة حتى الآن ي�سعنا على 

الطريق كي نتبواأ موقعنا بني ال�سركات الكربى 

التي تقود �سناعة الأ�سمدة الفو�سفاتية يف 

العامل. 

اإن الهدف الذي و�سعناه كي ن�سبح �سركة رائدة 

عامليًا يف جمال اإنتاج ومبيعات الأ�سمدة 

الفو�سفاتية مبني على اأ�سا�س متني من:

الغنية. • املوارد 
العالية.  اجلودة  ذات  الإنتاج  • مرافق 

املنخف�سة. الإنتاج  • تكاليف 
الرئي�سية. الأ�سواق  من  • القرب 

كما اأن �سل�سلة القيمة املتكاملة للأ�سمدة 

الفو�سفاتية جتعلنا من املنتجني ذوي التكلفة 

املنخف�سة يف العامل لأ�سمدة الفو�سفات. 

وت�ستند ا�سرتاتيجيتنا 2025 للفو�سفات على 

ثالثة اأ�س�س:

طريق  عن  احلالية  اأ�سولنا  قيمة  •  م�ساعفة 
التميز الت�سغيلي.

الزيادة  من  كبرية  ح�سة  على  •  احل�سول 
املتوقعة يف الطلب العاملي خلل ال�سنوات 

املقبلة.

الإنتاجية. طاقتنا  يف  اإ�سايف  منو  • حتقيق 

وهذا ما جعل معادن تتبنى اإن�ساء ثالث اأكرب 

م�سروع يف العامل لت�سنيع الأ�سمدة الفو�سفاتية 

الذي مت الإعلن عنه يف دي�سمرب 2016م.

و�سيتم تنفيذ امل�سروع اجلديد على مراحل عدة 

اإىل اأن ي�سل اإىل كامل طاقته الإنتاجية يف عام 

2024م، حيث من املتوقع اأن يزيد اإنتاج معادن 

من الأ�سمدة ثلثة مليني طن �سنويًا. ووفقًا 

لتقديراتنا احلالية، �سيكلف امل�سروع نحو 24 

مليار ريال، ومن املقرر البدء يف تنفيذه بعد 

اإكمال درا�سات اجلدوى واحل�سول على 

املوافقات اللزمة.

اإن ا�سرتاتيجية 2025م وامل�سروع اجلديد املعلن 

عنه يعززان الهدف الذي و�سعته معادن، وهو اأن 

ت�سبح �سركة عاملية رائدة يف اإنتاج الأ�سمدة 

الفو�سفاتية، ونحن يف طريقنا نحو هذا الهدف 

بف�سل اأداء اأ�سولنا احلالية وم�ساريعنا القائمة. 

�أعاله

جممع معادن وعد ال�سمال 

للفو�سفات الذي يت�سمن 

م�سنع اخلام، وم�سانع 

حم�س الفو�سفوريك وحم�س 

الكربيتيك

على �ليمني

موظفون يف جممع �سركة 

معادن وعد ال�سمال 

للفو�سفات

�ص 71-70

�سورة جوية ملدينة وعد 

ال�سمال
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وتت�سمن اأ�سولنا احلالية م�سانع الإنتاج 

التابعة ل�سركة معادن للفو�سفات، و�سركة 

معادن وعد ال�سمال للفو�سفات.

وعلى طريق حتقيق هدفنا، فقد اأنتجت �سركة 

معادن للفو�سفات 2.723 مليون طن من 

الأ�سمدة الفو�سفاتية يف عام 2016م. كما 

قاربت �سل�سلة اإنتاج الأ�سمدة الفو�سفاتية 

الثانية على الكتمال يف مدينتني �سناعيتني. 

وتت�سمن هذه ال�سل�سلة منجم اخلرباء، 

وم�سنع اخلام، وم�سانع حم�س الفو�سفوريك 

وحم�س الكربيتيك يف وعد ال�سمال، وم�سانع 

فو�سفات اأحادي وثنائي الأمونيوم والأمونيا يف 

مدينة راأ�س اخلري باملنطقة ال�سرقية.

ووفق ما هو خمطط فمن املقرر اأن تبداأ �سركة 

معادن وعد ال�سمال للفو�سفات يف العمل عام  

2017م باإنتاج الفو�سفات اأحادي الأمونيوم، 

والفو�سفات ثنائي الأمونيوم، بطاقة اإنتاجية 

تبلغ ثلثة مليني طن، علمًا اأن م�سانعنا 

م�سممة لتعديل اإنتاجها بني خمتلف درجات 

الفو�سفات ح�سب طلب ال�سوق.

بعد البدء يف اإنتاجه التجريبي يف �سبتمرب 

2016، بداأ م�سنع الأمونيا التابع �سركة معادن 

وعد ال�سمال اإنتاجه التجاري يف الأول من 

يناير 2017بطاقة اإنتاجية تبلغ 1.1 مليون طن 

من الأمونيا، حيث يتم اإنتاج الأمونيا بكميات 

تفوق احتياجاتنا لها كمادة لقيم لإنتاج 

الفو�سفات، وت�سّدر الكمية املتبقية اإىل 

الأ�سواق العاملية. وخلل العام املا�سي، بداأت 

�سركة معادن للفو�سفات بت�سدير الأمونيا.

ويف دي�سمرب 2016م، نال م�سنع الأمونيا 

التابع ل�سركة معادن للفو�سفات �سهادة الأيزو 

50001 عن كفاءة اإدارة الطاقة، ومن املتوقع 

اأن يحقق هذا امل�ستوى اجلديد م�ستويات اأعلى 

من كفاءة الطاقة وخف�س النفقات. وهذه 

الإجنازات التي حققتها �سركة معادن 

للفو�سفات �ستمّكن معادن من تطبيق املعايري 

 �شيتم تنفيذ �مل�شروع 

�جلديد للفو�شفات على 

مر�حل عدة �إىل �أن ي�شل 

�إىل كامل طاقته �لإنتاجية 

يف عام 2024 م حيث من 

�ملتوقع �أن يزيد �إنتاج معادن 

من �لأ�شمدة �لفو�شفاتية 

ثالثة ماليني طن �شنوياً

2.069 2 4.056 14.38

القوى العاملة عدد املناجم  كمية خام الفو�سفات

امل�ستخرج بالطن

املبيعات

)مليون ريال(
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على مرافق الإنتاج الأخرى اأي�سًا، وتزيد من 

كفاءة التميز الت�سغيلي. وكانت �سركة معادن 

للفو�سفات قد نالت يف ال�سنوات ال�سابقة 

�سهادات الآيزو 9001، الآيزو 14001، 

.OHSAS19001 بالإ�سافة اإىل �سهادة

�نخفا�ص �لأ�شعار

يف عام 2016، تعر�ست اأ�سواق الفو�سفات 

العاملية ل�سغوط عالية اأدت اإىل انخفا�س حاد 

يف اأ�سعار الفو�سفات اأحادي الأمونيوم بلغت 

ن�سبته اأكرث من 30% عن اأ�سعار عام 2015م، 

وهو اأدنى م�ستوى منذ عام 2009م، كما 

انخف�ست الأ�سعار العاملية للأمونيا نحو %31.

اإن عوامل عدة مثل تكاليف الإنتاج املنخف�سة، 

و�سعف الطلب املو�سمي، وانخفا�س الطلب يف 

ال�سوق ال�سينية، اأدى اإىل تراجع الأ�سعار اإىل 

اأدنى م�ستوياتها.

كما تراجعت واردات الهند من الأ�سمدة 

الفو�سفاتية باأكرث من 20% عام 2016. كما 

كان لدخول �سركات عاملية بقوى اإنتاجية 

جديدة تاأثريه على ال�سوق اأي�سا. 

وكان ملجموع هذه العوامل اأثره الكبري على 

اأدائنا املايل، رغم زيادة اإنتاج م�سانعنا 

للأمونيا بن�سبة 15%، ومن الفو�سفات اأحادي 

الأمونيوم بن�سبة3%. وكانت املح�سلة هبوط 

عائداتنا بن�سبة 24% يف عام 2016م.

ومع ازدياد عدد �سكان العامل وتبني الطبقة 

الو�سطى ملمار�سات اأف�سل للنظام الغذائي فاإنه 

من املتوقع منو �سناعة الأ�سمدة بن�سبة �سنوية 

تبلغ 1.8% يف العقد املقبل.

ورغم حتديات ال�سوق يف عام 2016م، فقد 

متكنت معادن من زيادة انت�سارها العاملي. ففي 

اأمريكا اجلنوبية و�سمال اأفريقيا، اأكرب �سوقني 

واعدين يف العامل، حققت معادن يف عام 

2016م زيادة يف املبيعات مقدارها 200% عن 

العام ال�سابق، كذلك متكنا من زيادة ح�ستنا 

من ال�سوق يف الهند - اأكرب �سوق ل�سماد 

الفو�سفات اأحادي الأمونيوم - بن�سبة %4 

مقارنة بعام 2015م.

اإن ا�سرتاتيجية 2025م التي و�سعناها توؤكد اأن 

معادن يف و�سع فريد �سيمكنها من زيادة 

ح�ستها يف ال�سوق العاملية بانتظام، ب�سبب 

خمزونها الكبري من اخلام يف اململكة، وو�سعها 

الرائد من حيث التكلفة.

�لتطوير �لت�شغيلي

�سيبداأ منجم اخلرباء اجلديد )يف اأم وعال( 

يف تغذية م�سانع �سركة معادن وعد ال�سمال 

للفو�سفات يف عام 2017م، وقد طبقنا الدرو�س 

امل�ستفادة من عمليات منجم حزم اجللميد 

كي ي�سبح منجم اخلرباء اأكرث فاعلية وتوفريًا 

للكلفة.

يف �أمريكا �جلنوبية و�شمال 

�أفريقيا، حيث �أكرب �شوقني 

و�عدين يف �لعامل، حققت 

معادن يف عام 2016م زيادة يف 

�ملبيعات مقد�رها 200% عن 

�لعام �ل�شابق، كذلك متكنا 

من زيادة ح�شتنا من �ل�شوق 

يف �لهند - �أكرب �شوق ل�شماد 

�لفو�شفات �أحادي �لأمونيوم - 

بن�شبة 4% مقارنة بعام 2015م.

   �سركات الفو�سفات التابعة ملعادن

املقر العاماملنتجات امللكيةا�شم ال�شركة 

70% معادن�سركة معادن للفو�سفات

30% �سابك

�سماد الفو�سفات اأحادي الأمونيوم، �سماد الفو�سفات ثنائي 

NP-S ،الأمونيوم، حم�ض الكربيتيك، حم�ض الفو�سفوريك، الأمونيا

راأ�ض اخلري

60% معادن�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

25% موزاييك

15% �سابك

�سماد الفو�سفات اأحادي الأمونيوم، �سماد الفو�سفات ثنائي 

 ،NP-S ،الأمونيوم، حم�ض الكربيتيك، حم�ض الفو�سفوريك، الأمونيا

NPK الأ�سمدة املركبة

وعد ال�سمال

الأمان اأولوية يف مواقعنا
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وتعمل معادن جاهدة لتو�سيع حمفظة 

منتجاتها، و�سينتج فريق تطوير املنتجات يف 

�سركة معادن للفو�سفات قريبًا اأول جمموعة 

جتريبية من �سماد NP-S، وهو �سماد يحتوي 

على النيرتوجني، والفو�سفات، والكربيت.

�ل�شر�كات و�لع�شويات

تعمل �سركة معادن للفو�سفات على بناء 

علقات قوية مع الهيئات التجارية العاملية 

والإقليمية والحتادات ال�سناعية مثل:

• الحتاد العاملي للأ�سمدة.
• الإحتاد العربي للأ�سمدة.

•  الحتاد اخلليجي للكيماويات 
والبرتوكيماويات.

وع�سوية معادن يف هذه الحتادات ت�ساعدها 

على امل�ساركة يف اجلهود العاملية والإقليمية 

لل�سناعة، بهدف تطبيق اأف�سل املمار�سات يف 

جمال العمليات وال�ستدامة، وتطبيق املعايري 

املهمة يف ال�سناعة، وخدمة امل�ستهلك 

واملجتمعات. كما توفر هذه الع�سوية من�سات 

متنوعة لل�سناعة مل�ساركة اخلربات التجارية 

والفنية.

اإنتاج ومبيعات معادن من الفو�سفات اأحادي الأمونيوم/ الفو�سفات ثنائي الأمونيوم والأمونيا

�ملنتج 

�لإنتاج

)�ألف طن مرتي(

�ملبيعات

)�ألف طن مرتي(

2015م2016م2015م2016م

2.7232.6562.6762.634الفو�سفات اأحادي الأمونيوم/ الفو�سفات ثنائي الأمونيوم

1.2281.068715461اأمونيا

م�سانع الأمونيا والفو�سفات 

ثنائي الأمونيوم، والفو�سفات 

اأحادي الأمونيوم يف جممع 

معادن للفو�سفات يف مدينة 

راأ�س اخلري
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املزيد من فر�ص النمو يف 

اإنتاج املعادن ال�سناعية

تلبي املعادن ال�سناعية التي 

تنتجها معادن طلبات الأ�سواق 

املحلية والإقليمية والعاملية؛ 

وقد اكت�سبنا �سمعة طيبة نظري 

جودة الإنتاج ودقة مواعيد 

الت�سليم. ورغم اأن هذه الأعمال 

التجارية ت�سكل جزءًا �سغريًا 

ن�سبيًا من اأعمال معادن، اإل 

اأن جمموعة املنتجات واملوارد 

املعدنية ال�سعودية حتمل يف 

طياتها فر�سًا لنمو اإنتاجها.

تت�شمن عملياتنا منجم 

�لكاولني و�لبوك�شايت 

منخف�ص �لرتكيز يف �ملنطقة 

�لو�شطى يف منجم �لزبرية 

مبنطقة حائل، ومنجم 

�ملغنيز�يت عايل �لرتكيز يف 

حمافظة �لغز�لة مبنطقة 

حائل، وم�شنع �ملعاجلة �لتابع 

له يف �ملدينة �ملنورة.

ومن  الناحية التاريخية، توفر املعادن 

ال�سناعية واملركبات غري الع�سوية هوام�س 

ربح قوية، وطلبًا ثابتًا، واحتماًل اأقل لتقلبات 

الأ�سعار الدورية الوا�سعة. اإل اأن �سنة 2016م 

�سكلت عامًا ا�ستثنائيًا اإذ تاأثرت عائداتنا 

ب�سدة بزيادة العر�س وانخفا�س الطلب.

وتتوقع ا�سرتاتيجية 2025م التي و�سعناها منوًا 

م�ستمرًا يف منتجات املعادن ال�سناعية 

اجلديدة، ا�ستنادًا اإىل النجاح املتوقع الذي 

�سنحققه يف ا�ستك�ساف املعادن الواعدة. 

وحاليًا، تنتج �سركة املعادن ال�سناعية، 

اململوكة ملعادن بالكامل، ما يلي:

• الكاولني.
الرتكيز. منخف�س  • البوك�سايت 

املتكل�سة. الكاوية  • املغنيزيا 

وتت�سمن عملياتنا منجم الكاولني والبوك�سايت 

منخف�س الرتكيز يف منجم الزبرية مبنطقة 

حائل، ومنجم املغنيزايت عايل الرتكيز يف 

حمافظة الغزالة مبنطقة حائل، وم�سنع 

املعاجلة التابع له يف املدينة املنورة.

ي�ستخدم البوك�سايت منخف�س الرتكيز يف 

اإنتاج الأ�سمنت، وت�ستخدم املغنيزيا الكاوية 

املتكل�سة يف اإنتاج ال�سلب، فيما ميتاز الكاولني 

بالبيا�س النا�سع، وي�ستخدم اأ�سا�سًا كمادة 

ح�سو، ويف الطلء، ويف �سناعات الورق، 

والبل�ستيك؛ و�سناعة والورق هو �ساحب 

ال�سوق الأكرب. كما ي�ستخدم الكاولني يف 

�سناعة ال�سرياميك )ثاين اأكرب �سوق نهائية 

له(، الأ�سمنت الأبي�س واملواد املقاومة 

للحرارة. وت�ستخدم اأي�سًا يف �سناعة الأ�سمدة 

الفو�سفاتية.

ورغم اأن  منتجات املعادن ال�سناعية قد 

اكت�سبت �سمعة طيبة لنقائها وجودتها، اإل اأن 

الهبوط حول العامل لأعمال الإن�ساءات عام 

2016م اأدى اإىل تدهور طلب �سناعات 

الأ�سمنت وال�سلب على البوك�سايت منخف�س 

الرتكيز واملغنيزيا الكاوية املتكل�سة. كما اأدى 

تراجع �سوق ال�سلب اإىل قيام عدد من 

املنتجني بتحويل اإنتاجهم من التطبيقات 

املقاومة للحرارة يف مادة املغنيزايت اإىل اإنتاج 

املغنيزيا الكاوية املتكل�سة، مما اأدى اإىل زيادة 

املعرو�س يف ال�سوق. ومع اأننا نتوقع حدوث 

حت�سن طفيف يف �سناعة ال�سلب عام 2017م، 

   �صركة املعادن ال�صناعية التابعة ملعادن

املقر العاماملنتجات امللكيةا�شم ال�شركة 

الريا�ضالبوك�سايت منخف�ض الرتكيز، املغنيزيا الكاوية املتكل�سة، الكاولني100% معادن�صركة املعادن ال�صناعية
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املعادن ال�سناعية



�أعاله

م�سنعنا لإنتاج املغنيزيا 

الكاوية يف املدينة املنورة

على �ليمني

العمليات الت�سغيلية يف اأحد 

م�سانع املعادن ال�سناعية

107 2 149 0.62 0.10

القوى العاملة عدد املناجم  كمية البوك�سايت منخف�س

الرتكيز امل�ستخرجة بالطن

 كمية خام املغنيزيا

امل�ستخرجة بالطن

املبيعات 

)مليون ريال(

اإل اأنه من غري املحتمل اأن يزداد التح�سن اإىل 

درجة ا�سرتداد م�ستويات الأ�سعار ال�سابقة.

ورغم اأن عائداتنا من املعادن ال�سناعية قد 

انخف�ست بن�سبة 19% عام 2016م، اإل اأن 

تركيزنا على التميز الت�سغيلي اأدى اإىل عدد 

من الإجنازات بالن�سبة لل�سوق والعمليات. فقد 

و�ّسعنا قاعدة عملئنا يف املنطقة خلل العام 

املا�سي. ويف منجم الغزالة، اأدخلنا تقنية 

الفرز الب�سري لزيادة ا�ستخدام املنتج 

املنخف�س الرتكيز )مادة املغنيزيا(، واأدى 

ذلك اإىل انخفا�س ن�سبته 40% يف املخزون. 

ويف الزبرية، اأدخلنا تقنية التعدين واخللط 

الذاتية، واأدى ذلك اإىل تراجع كبري يف تكلفة 

ا�ستخراج خام البوك�سايت منخف�س الرتكيز.

واأثبتت درا�ساتنا الفنية التي مت اإجراوؤها على 

تكرير الكاولني اإمكانية خف�س كمية ال�سوائب، 

ومتكني �سركة املعادن ال�سناعية من ت�سنيع 

منتجات جديدة عالية القيمة.

كما قمنا بتح�سني ن�سبة نزع القوالب، عن 

طريق اإعادة تدوير املواد املرجتعة، وتطوير 

اأ�ساليب اإعادة تدوير منخف�سة التكاليف 

لرتقية املنتجات غري املطابقة، واأطلقنا 

مبادرات خلف�س التكلفة يف م�سانعنا.

اإنتاج ومبيعات املعادن ال�سناعية يف معادن

�ملنتج 

�لإنتاج

)�ألف طن مرتي(

�ملبيعات

)�ألف طن مرتي(

2015م2016م2015م2016م

625797635922البوك�سايت منخف�س الرتكيز

36372733املغنيزيا الكاوية املتكل�سة

106120109107الكاولني
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اإن �سل�سلة القيمة امل�سافة يف �سناعة الألومنيوم والتي متتد من املنجم اإىل ال�سوق 

وانخفا�س تكاليف اإنتاجنا قد مكننا من اإن�ساء �سناعة حتويلية واعدة مثل �سناعة 

ال�سفائح امل�ستخدمة يف ت�سنيع علب امل�سروبات وتلك امل�ستخدمة يف ت�سنيع ال�سيارات 

لأول مرة يف اأ�سواق ال�سعودية. ورغم انخفا�س الأ�سعار الذي ل يزال له تاأثرٌي كبري، اإل 

اأن عملياتنا قوية، كما اأننا جاهزون للتغلب على حتديات ال�سوق احلالية.

الألومنيوم

الرتكيز على موا�سلة التقدم لأعلى م�ستويات 

الإنتاج والتميز الت�سغيلي والت�سويق
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اإن ا�سرتاتيجيتنا اخلا�سة بالألومنيوم لعام 

2025م تركز على ا�ستخل�س اأق�سى فائدة 

من عمليات الألومنيوم املتكاملة واجلديدة 

ن�سبيًا، التي ت�ستخدمها معادن. و�ست�ساعدنا 

الربامج احلالية - التي تهدف اإىل حتقيق 

التميز يف العمليات وراأ�س املال والت�سويق- على 

تعزيز و�سعنا باعتبارنا اأقل منتجي الألومنيوم 

تكلفة، وت�سعنا يف موقف قوي لل�ستفادة من 

فر�س النمو يف ال�سوق العاملية يف امل�ستقبل.

فرغم ا�ستمرار انخفا�س اأ�سعار الألومنيوم يف 

الأ�سواق العاملية، اإل اأن التوقعات طويلة الأمد 

لل�سناعة تظل قوية، خ�سو�سًا للمنتجني 

وامل�سنعني الأقل تكلفة يف الإنتاج يف القطاعات 

املتخ�س�سة.

تتكون وحدات العمل ال�سرتاتيجية اخلا�سة 

بالألومنيوم يف معادن من ثلثة م�ساريع 

م�سرتكة مع )األكوا( الأمريكية: �سركة معادن 

للألومنيوم، و�سركة معادن للدرفلة، و�سركة 

معادن للبوك�سايت والألومينا. ومتتلك معادن 

74.9% من �سركات الت�سنيع ال�سابقة، بينما 

متتلك �سركة األكوا %25.1.

�أ�شفل

�سورة ليلية ملجمع معادن 

للألومنيوم يف مدينة راأ�س 

اخلري

ي�شار

موظف يف م�سهر 

الألومنيوم يف راأ�س اخلري

3.245 1 4.252 3.843

القوى العاملة عدد املناجم  كمية البوك�سايت امل�ستخرجة

بالطن

املبيعات 

)مليون ريال(
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   �شركة معادن للألومنيوم/ امللكية والعمليات واملقار

املقر العاماملنتجات امللكيةال�شركة 

معادن 74.9%، �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا

األكوا %25.1

راأ�س اخلرياألومينا

معادن 74.9%، �سركة معادن للألومنيوم

األكوا %25.1

راأ�س اخلريمنتجات الألومنيوم الأولية

معادن 74.9%، �سركة معادن للدرفلة

األكوا %25.1

راأ�س اخلريمنتجات مدرفلة

معادن 50%، �سركة  �سحارى ومعادن للبرتوكيماويات

�سحارى %50

اجلبيلثاين كلوريد الإيثيلني، والكلورين، وال�سودا الكاوية
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يف 2016/11/1م، اأعلنت معادن نقل ملكية 

اأ�سهم �سركة األكوا اإنك. يف هذه امل�ساريع 

امل�سرتكة الثلث اإىل �سركة األكوا كوربوري�سن. 

وجاءت هذه العملية بعد قرار �سركة األكوا 

حتويل قطاعات الت�سنيع الأ�سا�سية والثانوية 

اإىل �سركتني منف�سلتني. ال�سركة الأوىل هي 

األكوا كوربوري�سن، التي تعمل يف جمال 

البوك�سايت، والألومينا، والطاقة، والألومنيوم، 

ومنتجات ال�سلب عامليًا، ومقرها الوليات 

املتحدة الأمريكية. وال�سركة الثانية هي 

اأركونيك كورب، التي تعمل يف املنتجات 

املعدنية عالية الأداء على النطاق العاملي. 

وتعتقد معادن اأن عمليات الألومنيوم �ست�ستفيد 

من ارتباط اأعمال األكوا مع هاتني ال�سركتني.

متتلك معادن  50% من �سركة )�سامابكو( 

وهي �سراكة باملنا�سفة بني معادن و�سركة 

ال�سحارى. وتنتج الوحدة ال�سودا الكاوية 

)كلقيم مل�سانع تكرير الألومينا(، وثاين 

كلوريد الإيثيلني )اللقيم الرئي�سي ملنتجات 

البل�ستيك(.

ُينقل خام البوك�سايت الذي يغذي جممع 

الألومنيوم يف راأ�س اخلري �سرقي اململكة من 

منجم البعيثة يف منطقة الق�سيم عن طريق 

ال�سكة احلديدية. وي�سم جممع راأ�س اخلري 

م�سنع تكرير الألومينا، وم�سنع ال�سهر، 

وم�سنع الدرفلة، وواحدًا من اأكرب م�سانع 

اإعادة تدوير خردة الألومنيوم يف ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا ل�سناعة علب 

امل�سروبات.

ويف عام 2014م، ا�ستكملنا بناء �سل�سلة القيمة 

اخلا�سة بالألومنيوم »من املنجم اإىل ال�سوق«.

ويف عام 2016م، وا�سلنا الرتكيز على اإنتاج 

م�سفاة الألومنيا، وهي الأوىل من نوعها يف 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، واأدى ذلك 

اإىل الإعلن عن بدء الت�سغيل التجاري يف 

2016/10/1م، كما ت�ساعف اإنتاج م�سنع 

الدرفلة.

كما كان عام 2016م، �سنة بناء القدرات يف 

جمالت اأخرى من جمالت ال�سناعة، وقد 

اأعددنا خططًا للت�سويق التجاري حمليًا وعامليًا 

ملواجهة تقلبات ال�سوق القوية، وكنا قد جنحنا 

م�سبقًا بت�سويق منتجاتنا يف كربى املناطق 

امل�ستهلكة للألومنيوم يف العامل، وحققت فرق 

املبيعات والفرق الفنية تقدمًا كبريًا للو�سول 

اإىل العملء الدائمني واملحتملني يف الأ�سواق 

املحلية، والإقليمية والعاملية.

حظيت منتجات الألومنيوم املدرفلة التي 

ننتجها - ال�سفائح امل�ستخدمة يف �سناعة علب 

امل�سروبات وتلك امل�ستخدمة يف �سناعة 

ال�سيارات - بال�سدارة يف خطط معادن 

الت�سويقية، اإ�سافة اإىل املنتجات الأخرى.

فخلل عام 2016 حققنا جناحات عدة يف 

ت�سويق ال�سفائح املدرفلة اإىل كبار منتجي 

علب امل�سروبات، فيما متر ال�سفائح 

امل�ستخدمة يف �سناعة ال�سيارات بعملية 

ت�سويق هادئة مع اإحدى ال�سركات الرائدة 

ويف عام 2016م، 

و��شلنا �لرتكيز على 

م�شاعفة �إنتاج م�شفاة 

تكرير �لألومينا، وهي 

�لأوىل من نوعها 

يف �ل�شرق �لأو�شط 

و�شمال �أفريقيا، و�أدى 

ذلك �إىل �لإعالن عن 

بدء �لت�شغيل �لتجاري 

يف 2016/10/1م.

 م�سهر الألومنيوم يف مدينة

راأ�س اخلري من الداخل
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يف ا�ستخدام هذه الألواح يف �سناعة 

ال�سيارات. وقد نالت جودة منتجات 

الألومنيوم اإعجاب العملء يف الأ�سواق 

العاملية ذات املناف�سة العالية.

وظلت اأ�سعار الألومنيوم يف الأ�سواق العاملية 

حتت �سغط �سديد، ب�سبب زيادة املعرو�س. 

ورغم اأن برامج التميز الت�سغيلي لدينا اأدت 

اإىل حت�سني الأداء، ما نتج عنه زيادة يف 

الإنتاج واملبيعات، وخف�س التكلفة؛ علوة 

على دفع م�ستويات الكفاءة، وم�ساعفة 

العمليات، ووفرة ال�سيولة. ويف حني اأن هذه 

الإجنازات مل تنعك�س جمتمعة على عائداتنا، 

اإل اأنها �ساعدتنا على مواجهة التحديات، 

وجعلتنا اأكرث قوة، واأكرث ا�ستعدادًا ملواجهة 

حتديات ال�ستدامة طويلة الأمد، واملناف�سة 

يف جمال عملنا.

فقد �ساهمت �سناعة الألومنيوم يف اململكة يف 

جلب تقنيات جديدة، وتوليد مئات الوظائف 

اجلديدة، و�ست�ستمر يف م�ساعدتنا على حتقيق 

اأهداف ال�سناعة وتنويع م�سادر الدخل، وفقًا 

لروؤية �سعودية 2030م.

يف م�شنع معادن للدرفلة، يتم حتويل �لألو�ح �إىل �شفائح 

مدلفنة، ت�شتخدم كمادة خام يف بع�ص �ل�شناعات �لتحويلية 

مثل �إنتاج علب �مل�شروبات و�أجز�ء �ل�شيار�ت.

اإنتاج ومبيعات معادن من الألومنيوم

�ملنتج 

�لإنتاج

)�ألف طن مرتي(

�ملبيعات

)�ألف طن مرتي(

2015م2016م2015م2016م

--1.429846األومينا

869839503629األومنيوم

101599052األومنيوم مدرفل
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اإنتاج الذهب كما يف 31 دي�سمرب 

ال�صوقالأمارُبلغةال�صخيرباتمهد الذهباإنتاج الذهب
1
املجموعالدويحي

2015م2016م2015م2016م2015م2016م2015م2016م2015م2016م2015م2016م2015م2016م

26.961.73210.025.431-161.618126.7152.399.3952.865.5894.429.8223.217.51584.68072.2403.713.1213.743.37216.173.096كمية املخلفات امل�صتخرجة بالطن

1
206.733205.296685.422406.5492.837.9492.436.967250.060252.0801.020.1881.043.5194.489.79309.490.1454.344.411كمية اخلام امل�صتخرجة بالطن

205.247199.042677.234655.5862.795.1482.693.711255.987223.4311.100.672949.9811.311.61506.345.9034.721.751كمية اخلام املفرز بالطن

--1.141.850         5.735.921.731.760.730.835.906.861.15الدرجة )جرام لكل طن(

--720%64%59%89%90%75%85%29%84.6%91%87%ال�صرتجاع )الن�صبة املئوية(

32.89134.41712.1269.00456.06953.92943.82044.02924.17022.23956.3140225.390163.618كمية الذهب املنتجة بالأوقية

150.481.958144.262.10556.023.92639.220.887263.158.908230.951.094201.615.616194.298.292112.578.58296.483.371264.848.74301.048.707.733705.215.749قيمة  الذهب )ريال(

تقوم وحدة الذهب ومعادن الأ�سا�س باإدارة اإنتاج

ومبيعات الذهب، والنحا�س، وكانت ا�سرتاتيجية 

معادن لعام 2025م اأ�سارت اإىل احتمالت كبرية 

لزيادة اإنتاج الذهب والنحا�س خلل العقد 

التايل، عن طريق جمموعة من برامج التميز 

الت�سغيلي، وامل�سروعات اجلديدة. وتهدف معادن 

اإىل رفع اإنتاج الذهب يف عام 2022م اإىل اأكرث 

من 500 األف اأوقية.

وتقوم �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س، 

اململوكة بالكامل ملعادن، بت�سغيل �ستة مناجم 

للذهب هي: الدويحي، مهد الذهب، الأمار، 

ُبلغة، ال�سخيربات وال�سوق. وقد اأنتجنا يف عام 

2016م نحو 225 األف اأوقية من  الذهب، 

بزيادة ن�سبتها 38% عن اإنتاج عام 2015م.

ففي عام 2016م، وا�سلنا رفع اإنتاج منجم 

الدويحي الذي كان بداأ اإنتاجه التجاري يف 1 

اأبريل من نف�س العام، وتغلبنا على التحديات 

الت�سغيلية التي ترتبط عادة باإن�ساء جممع 

�سناعي بهذا احلجم.

ومنجم الدويحي هو اأكرب مناجم الذهب التي 

نقوم بت�سغيلها، و�سي�ساهم بن�سبة 28% من 

اإنتاج ال�سركة من الذهب خلل ال�سنوات 

اخلم�س املقبلة، وتقدر احتياطياته بـ 1.9 

مليون اأوقية من الذهب، ويحتل م�ساحة تقدر 

بنحو كيلومرت مربع.

على اجلانب الآخر، انتهت درا�سة اجلدوى 

اخلا�سة مبنجمي من�سورة وم�سرة، وتتم 

مراجعة م�سروع الرجوم، لتحديد املوؤ�سرات 

القت�سادية قبل دخول مرحلة درا�سة اجلدوى.

ميني

يعّد منجم الدويحي اأكرب 

منجم للذهب يف معادن

 اإنتاج منخف�س الكلفة يف الدويحي 
1

الذهب ومعادن الأ�سا�س

ارتفاع اإنتاج الذهب بن�سبة %38 

وهناك اإمكانية ملزيد من النمو
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اإنتاج الذهب كما يف 31 دي�سمرب 

ال�صوقالأمارُبلغةال�صخيرباتمهد الذهباإنتاج الذهب
1
املجموعالدويحي

2015م2016م2015م2016م2015م2016م2015م2016م2015م2016م2015م2016م2015م2016م

26.961.73210.025.431-161.618126.7152.399.3952.865.5894.429.8223.217.51584.68072.2403.713.1213.743.37216.173.096كمية املخلفات امل�صتخرجة بالطن

1
206.733205.296685.422406.5492.837.9492.436.967250.060252.0801.020.1881.043.5194.489.79309.490.1454.344.411كمية اخلام امل�صتخرجة بالطن

205.247199.042677.234655.5862.795.1482.693.711255.987223.4311.100.672949.9811.311.61506.345.9034.721.751كمية اخلام املفرز بالطن

--1.141.850         5.735.921.731.760.730.835.906.861.15الدرجة )جرام لكل طن(

--720%64%59%89%90%75%85%29%84.6%91%87%ال�صرتجاع )الن�صبة املئوية(

32.89134.41712.1269.00456.06953.92943.82044.02924.17022.23956.3140225.390163.618كمية الذهب املنتجة بالأوقية

150.481.958144.262.10556.023.92639.220.887263.158.908230.951.094201.615.616194.298.292112.578.58296.483.371264.848.74301.048.707.733705.215.749قيمة  الذهب )ريال(

1.039 6 1.048 36.451

القوى العاملة عدد املناجم كمية اخلام امل�ستخرجة 

بالطن )تت�سمن اخلام 

واملخلفات(

املبيعات 

)مليون ريال(

   �شركة الذهب التابعة ملعادن

املقر العاماملنتجات امللكيةا�شم ال�شركة 

الريا�سالذهب، الزنك، النحا�ص، الف�صة والر�صا�ص100% معادن�سركة الذهب ومعادن الأ�سا�س 
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حتقيق �لأرباح وم�شاعفتها

نتج عن الأداء التجاري ل�سركة الذهب ومعادن 

الأ�سا�س حتقيق اأرباح كبرية، وتقدمي مبادرات 

مل�ساعفة الإنتاج من املتوقع تنفيذها خلل 

ال�سنوات اخلم�س املقبلة، وهذه املبادرات تربز 

م�ستوى اخلربة داخل �سركة معادن، وتثبت اأن 

ال�ستثمارات ال�سابقة املبذولة يف تطوير راأ�س 

املال الب�سري قد اآتت اأكلها.

اإن مبادرات م�ساعفة الإنتاج مع توقعاتنا 

بنجاح مناجم من�سورة، وم�سرة، والرجوم، 

�ساعدتنا على تعديل توقعاتنا اخلا�سة بزيادة 

اإنتاج، ومبيعات، و�سعر ذهب معادن

�ملبيعات )�أوقية(�لإنتاج )�أوقية(�ملنتج 

2015م2016م2015م2016م

225.389163.618224.576164.938الذهب

اإنتاج الذهب يف الفرتة من الآن وحتى عام 

2022م اإىل اأكرث من 500.000 اأوقية.

كما اأن اخلربة التي اكت�سبناها من منجم 

الدويحي �ستزيد من �سهولة وكفاءة تنفيذ وبدء 

ت�سغيل مناجم من�سورة، م�سرة والرجوم. 

وباملقارنة مع مناجمنا القدمية �سغرية 

احلجم، فاإن هذه املناجم �ست�سمل عمليات 

متو�سطة احلجم، وحتقق وفورات مالية عالية.

بعد �سنوات عدة من الرتاجع، ارتفعت اأ�سعار 

الذهب وحققت اأرباحًا �سنوية عالية، ول يزال 

50% من ا�ستهلك الذهب يذهب اإىل قطاع 

املجوهرات، اأما اجلهات الأخرى الرئي�سية 

للطلب فهي امل�ستثمرون يف ال�سبائك والعملت 

الذهبية، وامل�ساربون، والبنوك املركزية، 

والتطبيقات التقنية.

كما اأجرينا مراجعة لإنتاج الزنك يف منجم 

الأمار، ون�ستهدف زيادة الإنتاج باأكرث من 

30%، ومن املتوقع اأن ينعك�س هذا الأمر زيادة 

يف العائدات عام 2017م.

�خلربة �لتي 

�كت�شبناها من منجم 

�لدويحي �شتزيد 

من �شهولة وكفاءة 

تنفيذ وبدء ت�شغيل 

مناجم من�شورة، 

وم�شرة و�لرجوم

مالحظة

على الرغم من اأن مناجم الذهب لدينا تنتج العديد من اخلامات الأخرى مثل: النحا�س، الف�سة، الزنك، الر�سا�س، النيكل، الكربيت 

والكوبالت اإل اأن اإنتاجها لي�س بكميات كافية ليتم ت�سمينها يف التقرير.

�سهر املعادن لإعداد �سبائك 

الذهب يف منجم مهد 

الذهب
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يعد اإنتاج النحا�س يف معادن ق�سة جناح 

اأخرى، ولقد بداأ امل�سروع امل�سرتك »�سركة 

معادن باريك للنحا�س« يف اإنتاج مركزات 

النحا�س بكميات جتارية منذ 2016/7/1م.

وتو�سي ا�سرتاتيجية 2025م با�ستثمار هذا 

النجاح لزيادة تطوير جمموعة منتجات 

النحا�س. وتوؤكد هذه ال�سرتاتيجية اأن معادن 

الأ�سا�س، خ�سو�سًا النحا�س والزنك، ت�سكل 

اإمكانات جيدة للدخول يف ال�سوق العاملية 

للمعادن. ومتتلك اململكة خمزونات هائلة من 

معادن الأ�سا�س، لكنها تتطلب بع�س الوقت 

لتطويرها بالكامل، ابتداًء من مرحلة 

ال�ستك�ساف، و�سوًل اإىل مرحلة الإنتاج. 

ومع قيامنا بتقييم الإمكانات مع احلفاظ 

على التميز الت�سغيلي، �سندر�س الفر�س 

العاملية للتو�سع يف اإنتاج النحا�س، ونعتقد اأن 

ال�ستثمارات ال�سرتاتيجية العاملية يف 

النحا�س �ستحقق دعمًا كبريًا ل�سركة معادن، 

وبالتايل مزيدًا من الربحية، وزيادة 

اإمكانات ال�ستك�ساف والتعدين التي 

�ست�ستخدم بدورها يف تطوير موارد النحا�س 

يف اململكة.

النجاح يف اإنتاج النحا�ص 

يفتح اآفاقًا جديدة للنمو

 لقطة جوية ملنجم جبل

�سايد

نعتقد �أن �ل�شتثمار�ت 

�ل�شرت�تيجية �لعاملية يف 

�لنحا�ص �شتحقق دعماً كبري�ً 

ملعادن، وبالتايل مزيد�ً من 

�لربحية وزيادة �إمكانات 

�ل�شتك�شاف و�لتعدين.

اإنتاج ومبيعات معادن من النحا�ص

متو�شط �ل�شعر �ملحقق $عائد �ملبيعات )ريال �شعودي(�ملبيعات )طن(�لإنتاج )طن(�ملنتج 

2015م2016م2015م2016م2015م2016م2015م2016م

4.602 $ 5.181 $26.8982.49524.7662.395481.162.5003.149.600مركزات النحا�س

   �سركة النحا�ص التابعة ملعادن

�ملقر �لعام�ملنتجات �مللكية�ل�شركة �لتابعة 

50% معادن،�سركة معادن باريك للنحا�س 

50% باريك ال�سرق الأو�سط

النحا�س، والف�سة، والزنك، والنيكل، والذهب، والر�سا�س، 

والكربيت، والكوبالت

املدينة املنورة
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�أعاله

جانب من حمطة اإنتاج 

النحا�س يف جبل �سايد

على �لي�شار

موظف يف اأحد خمتربات 

�سركة معادن باريك 

للنحا�س

لقد اأن�ساأنا م�سروعنا امل�سرتك »�سركة معادن 

باريك للنحا�س« مع �سركة باريك جولد عام 

2014م لتطوير �سناعة النحا�س، وافتتاح 

منجم جديد للنحا�س يف جبل �سايد. وخلل 

ال�ستة �سهور التي انق�ست منذ بدء الإنتاج 

التجاري للمنجم )يوليو - دي�سمرب 2016م(، 

تخطينا الهدف ال�سنوي للمبيعات بتحقيق 

مبيعات بلغت 26.898 طن.

بلغت ح�سة معادن من اإنتاج النحا�س عام 

2016م نحو 13.449 طن مرتي، ومن املتوقع 

اأن يرتفع معدل اإنتاج املنجم لي�سل 31.633 

طن مرتي �سنويًا يف عام 2017م، عند اكتمال 

عمليات التطوير الإ�سافية التي جتري حتت 

الأر�س.

وتقوم �سركة »�سركة معادن باريك للنحا�س« 

ببيع مركزات النحا�س اإىل م�سانع ال�سهر 

التي تنتج كاثودات النحا�س وق�سبان النحا�س، 

التي ت�ستخدم يف �سناعة العديد من املنتجات 

الكهربائية. كما ي�ستخدم النحا�س ب�سكل 

مكثف يف �سناعات ال�سيارات وقطاع 

الت�سالت. 

واإىل جانب اإطلق برنامج التميز الت�سغيلي، 

تت�سمن اأولويات »�سركة معادن باريك 

للنحا�س« اإزالة معوقات �سناعة التعدين، 

وتطوير املوارد امل�ساحبة لها، واملوارد 

اجلديدة لإطالة دورة حياة املنجم. ففي عام 

2016م، حققنا تقدمًا كبريًا يف اإن�ساء م�سنع 

معجون احل�سو، الذي �سي�ستكمل يف عام 

2017م.

983 1 481 1.031

القوى العاملة عدد املناجم كمية اخلام امل�ستخرجة 

بالطن )تت�سمن اخلام 

واملخلفات(

املبيعات

)مليون ريال(

يقع منجم جبل �سايد على بعد 300 كيلومرتًا 

�سمال �سرق مدينة جدة، وتقدر دورة حياة 

املنجم بـ 17 عامًا، ويبلغ مقدار احتياطياته 

24.8 مليون طن بدرجة نقاء %2.55. 

وتوا�سل »�سركة معادن باريك للنحا�س« 

عمليات ال�ستك�ساف �سمن حدود منطقتي 

التعدين وال�ست�سكاف املرخ�س بهما يف املوقع 

وحوله، وذلك بهدف اإطالة عمر املنجم. �سوف 

نعمل خلل 2017م على تقييم الحتمالت 

امل�ستهدفة يف وادي رفارا.
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�شركة معادن للبنية التحتية 

حتقق اأرباحًا بف�شل الدمج

تعّد �شركة معادن للبنية التحتية 

فريدة من نوعها بني ال�شركات 

العاملة يف جمموعتنا. فهي 

تتوىل اإدارة العقارات ال�شكنية، 

وتقدم حزمة وا�شعة من 

اخلدمات ل�شمان تاأمني و�شائل 

الراحة والرفاهية ملوظفينا يف 

مدينة راأ�س اخلري ال�شناعية 

اجلديدة.

�شت  �شركة معادن للبنية التحتية عام  تاأ�شَّ

2008م لتطوير وبناء واإدارة البنية التحتّية 

الأ�شا�شّية يف مدينة راأ�س اخلري لل�شناعات 

التعدينية، التي تتاألف من جممع للفو�شفات 

وجممع للألومنيوم. وت�شهم وحدة معادن 

للفو�شفات بـ 33 باملئة من اإجمايل تكاليف 

�شركة معادن للبنية التحتية، يف حني تتحمل 

وحدة معادن للأملنيوم 67 باملئة. 

بعد اإعادة هيكلة معادن، تدير اليوم اخلدمات 

امل�شرتكة املدجمة اأ�شول �شركة معادن للبنية 

التحتية مما اأدى اإىل اتباع منوذج اأعمال 

جديد اأتاح لنا تخفي�س تكاليف الت�شغيل، 

وحتقيق ن�شبة كفاءة اأعلى يف 2016م.

وقد بداأنا العمل كوحدة من اخلدمات امل�شرتكة 

وعرب �شبكة ترّكز على كفاءة التكاليف يف 

2016م. واأ�شبح هذا النتقال ال�شل�س ودمج 

الأنظمة والإجراءات واخلدمات اللوج�شتية 

واحدًا من اأهم اجنازاتنا  يف 2016م. وخلل 

الفرتة النتقالية، حر�شنا على احلفاظ على 

م�شتويات خدماتنا العالية وخف�شنا التكاليف 

على موظفينا؛ ل �شيما يف اإدارة املن�شاآت 

والعمليات اخلدماتية.

وحتولت ن�شاطات اإدارة امل�شرتيات ل�شركة 

معادن للبنية التحتية بعد هذا الدمج لتدار من 

قبل اإدارة امل�شرتيات املركزية مبعادن، وانتقل 

جميع موظفي ال�شركة اإىل اإدارة البنية التحتية 

الأ�شا�شية يف راأ�س اخلري.

يعي�س اليوم اكرث من 3.000 موظف يف قرية 

معادن، التي ت�شم نحو 2500 وحدة �شكنية. 

وتبعد هذه املنازل حوايل 12 كيلومرتًا عن 

املن�شاآت  ال�شناعية يف املدينة. 

كما اأ�شرفت �شركة معادن للبنية التحتية على 

بناء 789 فيل يف املطرفية باجلبيل؛ وذلك يف 

اإطار برنامج معادن لتمليك املنازل للموظفني 

ال�شعوديني العاملني يف راأ�س اخلري. وقد 

ا�شتكمل بناء 359 وحدة منها، مت ت�شليم 187 

منها يف عام 2016م و�شيتم ت�شليم الباقي يف 

عام 2017م.

حققت عمليات �شركة معادن للبنية التحتية 

اأكرث من 75 باملئة من م�شتويات الر�شا عرب 

ا�شتطلعات خدمات العملء الدورية. ويقوم 

جمل�س اإدارة ال�شركة واإدارتها التنفيذية 

بر�شد هذه ال�شتطلعات بانتظام للتاأكد من 

جودة اخلدمات املقدمة للموظفني. 

تنظم �شركة معادن للبنية التحتية فعاليات 

اجتماعية كل ثلثة اأ�شهر، كما قامت بت�شهيل 

م�شاركة املوظفني يف الأحداث الريا�شية 

املحلية والوطنية.

   �شركة البنية التحتية التابعة ملعادن

املقر العاماملنتجات امللكيةال�شركة التابعة 

الريا�ضخدمات البنية التحتيةمعادن 100%�شركة معادن للبنية التحتية

اأكرث من

3.000 
موظف يعي�شون 

يف قرية معادن

مت اإجناز

 359
فيل يف 2016م

املجمعات ال�شكنية ل�شركة 

معادن للبنية التحتية ت�شمل 

مرافق اخلدمات مثل 

امل�شجد ومركز الرتفيه
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موظفينا

 البيئة وال�سحة

واالأمن وال�سالمة

امل�سرتيات

رعاية املجتمع

 تكنولوجيات

 املعلومات

واالت�ساالت
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تنظر احلكومات يف �ستى بقاع العامل 

اإىل التنمية امل�ستدامة على اأنها واحد 

من اأهم الأهداف الوطنية. وهناك 

اإجماع دويل كبري على اأنه على 

احلكومات والقطاع اخلا�ص اأن يعملوا 

معًا لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 

الـ17 اخلا�سة بالأمم املتحدة بحلول 

عام 2030م. كما اأن روؤية اململكة 

العربية ال�سعودية 2030 وبرنامج 

التحول الوطني 2020 معنيان اأي�سًا 

بالتنمية امل�ستدامة يف اململكة. 

على امل�ستوى العاملي ل�سناعة التعدين، تتطور 

معايري ال�ستدامة. وميكن ا�ستعرا�ص املعايري 

املطبقة حاليًا يف هذه ال�سناعة من خالل 

ثالثة اأبعاد:

البيئة  بربامج  القوي  •��اللتزام 
وال�سحة وال�سالمة والأمن.

توفره  الذي  الإيجابي  الجتماعي  •��الأثر 
ال�سركات وما يقرتن بها من متيز ت�سغيلي.

املوارد.  من  املثلى  •�ال�ستفادة 

لقد اأ�سبح اإيجاد القيمة امل�ستدامة 

عن�سرًا جوهريًا من عنا�سر روؤية معادن 

منذ انطالقتها. وك�سركة يتمثل هدفها 

الرئي�ص يف اإ�سافة قيمة اإىل الرثوات 

الطبيعية التي تتمتع بها اململكة، وتوفري 

الفر�ص الوظيفية، وامل�ساهمة يف التنمية 

الجتماعية والقت�سادية ورفاهية املجتم؛ 

لذا تعترب ال�ستدامة جم�سدة يف ر�سالتنا. 

ويف ظل روؤيتنا اجلديدة، تعترب ال�ستدامة 

اأ�سا�سية يف ر �سالتنا وا�سرتاتيجية 2025م. 

تلتزم معادن بلعب دور اأكرب يف التنمية 

الوطنية امل�ستدامة، ويتم و�سع ا�سرتاتيجية 

ال�ستدامة لدينا على اأ�سا�ص اأربعة مو�سوعات 

حمورية ت�سمل كافة جمموعة معادن، وتتمحور 

حول 7 من اأهداف التنمية امل�ستدامة اخلا�سة 

بالأمم املتحدة: 

امل�ستدام: اأن حتظى  العمل  •��التميز يف 
بتاأييد دويل ك�سركة دافعها البتكار، وخلق 

القيمة النوعية.

وال�سحة  البيئة  برامج  •��التميز يف 
وال�سالمة والأمن: ن�سع نظامًا للبيئة 

وال�سحة وال�سالمة والأمن يعتمد على 

التميز يف اأداء منطلق من ثقافة را�سخة 

ومدعومًا بالتقنية.

الجتماعي: اأن نكون جارًا مرحبًا به  •��الأثر 
يف حميط ممكن.

املوارد: حتقيق  واأثر  القت�سادي  •��الأثر 
التميز يف تعظيم ال�ستفادة من الأ�سول 

ورفع كفاءة ا�ستهالك الطاقة واملياه عرب 

معادن.

ولأهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة التي 

حددناها تربز اأهمية ا�سرتاتيجية ملعادن 

وقطاع التعدين ال�سعودي على وجه اخل�سو�ص، 

وللمملكة ب�سكل عام. واأهداف التنمية 

على الي�سار

موظفون ي�ساركون يف حملة 

معادن لليوم العاملي للمياه 

�ص 89-88

مهند�سو معادن يف امليدان
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مبادراتنا التنموية املحددة الأهداف 

تقود جهودنا لتحقيق ال�ستدامة
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امل�ساهمة يف اإجمايل 

الناجت املحلي، والتنوع 

القت�سادي

�سال�سل القيمة ال�سناعية، وت�سدير ال�سلع، 

واإمكانات ال�سناعات التحويلية للقطاع اخلا�ص 

وامل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة

القيمة ال�سوقية احلالية تتجاوز 40 مليار ريال 

�سعودي؛ �سعر ال�سهم 38.99 ريال �سعودي 

بتاريخ 31 دي�سمرب 2016م

منت القوى العاملة لدى معادن من 1.200 يف عام 

2008م لت�سل اإىل 7.134 يف عام 2016م. ولقد 

حافظنا على معدل �سعودة جتاوز 60%، و 72% من 

القوى العاملة لدينا يف املناجم مواطنون �سعوديون 

حمليون، واأثمر منونا يف توفري وظائف غري مبا�سرة 

ت�سل اإىل 42.000 وظيفة.

درا�سة الأثر البيئي اأمر جوهري لعملية �سنع 

القرارات اخلا�سة بامل�سروعات

تبني هدف خف�ص الب�سمة البيئية لكل 

العمليات

مت ا�ستثمار اأكرث من 111.733 مليون ريال يف 

تطوير وتدريب موظفي معادن املحليني

0.25 معدل اإ�سابات العمل* يف عام 2016م

جمموعة ال�ستثمارات الجتماعية املعتمدة 

تتجاوز 200 مليون ريال؛ ونحو 28 مليون ريال 

مت ا�ستثمارها يف عام 2016م

تبني التقنيات اخل�سراء يف امل�سانع اجلديدة 

للحد من ا�ستهالك الطاقة واملياه والنبعاثات

75% من اإجمايل الإنفاق على امل�سرتيات وقدره 

7.87 مليار ريال مت اإنفاقها داخل اململكة 

يف عام 2016م؛ الأمر الذي دفع املقاولني 

الرائدين يف م�سروع وعد ال�سمال لتوظيف %12 

كحد اأدنى من القوى العاملة املحلية، واإنفاق 

10% كحد اأدنى على املوردين املحليني.

اأف�سل املمار�سات يف املجال يف اإعادة تدوير 

املياه ومعاجلتها؛ و�سمان اللتزام باللوائح 

واملعايري اخلا�سة بجودة الهواء والرتبة واملياه 

من خالل اأطراف م�ستقلة.

توفري 

الوظائف

القرارات 

ذات ال�سلة 

بامل�سروعات

الأداء امل�ستند 

اإىل موؤ�سرات 

قابلة للقيا�ص

الهند�سة 

ال�سديقة للبيئة

اأف�سل 

املمار�سات 

واللتزام

املحتوى املحلي

الزيادة يف ر�سملة 

ال�سوق، عوائد ال�ستثمار 

للم�ساهمني

تطوير اأفرادنا

ال�سحة 

وال�سالمة

اإ�سراك املجتمع

تر�سيخ ال�ستدامة: اأثر معادن

اأعاله ويف ال�سفحة التالية

تقييم الأثر البيئي واإدارة 

الب�سمة البيئية اأ�سا�ص يف 

عمليات معادن

* معدل اإ�سابات العمل هو مقيا�ص �سامل حل�ساب جميع الإ�سابات امل�سجلة.
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امل�ستدامة اجلديدة يرتابط بع�سها مع  بع�ص 

ب�سكل وثيق؛ بحيث اإن اأعمالنا يف الأهداف 

ال�سبعة املختارة �سيكون لها اأثر وا�سع النطاق 

يف الواقع. فعلى �سبيل املثال؛ هدفنا املتمثل يف 

»العمل الالئق ومنو القت�ساد« �سيكون له اأثر 

تتابعي يف املجتمعات التي نعمل فيها. 

ومعظم هذه الأهداف تقع يف جمالت 

تقدم فيها معادن بالفعل م�ساهمات كبرية 

يف التنمية، وتّبنت ا�سرتاتيجيات وا�سحة 

لتعزيزها يف امل�ستقبل، وهذه املجالت 

هي: املوارد الب�سرية، البيئة وال�سحة 

وال�سالمة والأمن، امل�سرتيات، الأثر 

الجتماعي، العناية باملجتمع، وال�سراكات 

مع الدولة واجلهات الأخرى ذات ال�سلة.

لقد حددنا 15 مبادرة تن�سجم مع مو�سوعاتنا 

املحورية واأهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة. 

ومن �ساأن هذه املبادرات - اإىل جانب عدد 

من الربامج امل�ستمرة التي تقدم بالفعل - اأن 

حتدث اأثرًا اجتماعيًا كبريًا يف املناطق البعيدة 

التي تقع فيها عملياتنا، فهي جمتمعًة ت�سكل 

برنامج ا�ستدامة متما�سكًا وحمكمًا ملعادن.

ومب�سينا قدما، فاإننا نتطلع لتبني اجليل 

الرابع من املبادرة العاملية لتقارير 

ال�ستدامة والإف�ساح )GRI-G4( كاإطار 

عمل لإعداد التقارير ب�ساأن التزامنا 

مبعايري ال�ستدامة التي يطبقها قطاع 

التعدين العاملي، والتي تتوافق مع املبادئ 

الرئي�سية الع�سرة وقيمها اخلم�ص اخلا�سة 

باملجل�ص الدويل للتعدين واملعادن. 

اأهداف ال�ستدامة اخلا�سة مبعادن التي تتوافق مع اأهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة

ال١
للفقر
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للجوع

صحة
جيدة

تعليم
ذو جودة

المساواة
بين الجنسيين

مياه نظيفة
وصحية

طاقة متجددة
وبأسعار معقولة

وظائف جيدة
ونمو اقتصادي

بنية تحتية
مبتكرة وجيدة

تقليل عدم
المساواة

المدن
والمجتمعات

المستدامة

االستخدام
المسئول للموارد

التحرك
بسبب المناخ

المحيطات
المستدامة

االستخدام
المستدام لألرض

السالم
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الشراكة من أجل
التنمية المستدامة
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مبادرات معادن اخلم�س ع�سرة املعنية بال�ستدامة  

الهدفاملبادرة 

اأن يتجاوز اأثرنا الإيجابي ب�سمتنا البيئية واأن نح�سل على ع�سوية املجل�ص تطوير ممار�سات ال�ستدامة

العاملي للتعدين واملعادن

تبني مفهوم القت�ساد الدائري يف كل امل�سروعات اجلديدةتبني مفهوم القت�ساد الدائري

تبني املبادرة العاملية لإعداد التقارير - 

املبادئ التوجيهية للجيل الرابع

حتقيق معايري اإعداد التقارير اخلا�سة باملبادرة العاملية لإعداد التقارير

و�سع نظام لتتبع اأثر وتكاليف ال�ستدامةو�سع اآلية التكاليف/الأثر

تر�سيخ ثقافة البيئة وال�سحة والأمن 

وال�سالمة

تر�سيخ ثقافة البيئة وال�سحة والأمن وال�سالمة ب�سكل كامل يف عمليات 

معادن ومع اأ�سحاب امل�سلحة اخلا�سني بها

التاأكد من اأن روؤية اخلرباء يتم ت�سمينها وتر�سيخها يف كل الأنظمة من التاأثري يف اأنظمة وقوانني التعدين

خالل التعاون مع اجلهات التنظيمية الرئي�سية املعنية بالتعدين

انخفا�ص الب�سمة البيئية بن�سبة 3%اإدارة الب�سمة البيئية

ن�سر تقنية ال�سالمة والأمن واأنظمة 

ال�سيطرة على احلريق

توفري اأحدث التقنيات مع الرتكيز على ثقافة جتنب حدوث اإ�سابات اأو 

اأ�سرار

�سمان وجودها يف كافة املواقع وحتقيق �سهادة الأيزو 22320توفر وجاهزية ال�ستجابة للطوارئ

امل�ستوى الرابع الذي يحققه املجتمعتعزيز امل�ساركة الجتماعية

اإن�ساء �سندوق اإجتماعي  ون�سر التقرير املدقق �سنويًاتعزيز ال�سمعة املجتمعية 

التكامل مع النظم املحيطة )داخليًا 

وخارجيًا(

حتقيق اأعلى م�ستويات ر�سا اأ�سحاب امل�سلحة

تطوير امل�سرتيات من ال�سوق املحلية، و�سل�سلة الإمدادات وامل�سروعاتتطوير املحتوى املحلي

زيادة ال�ستفادة من الأ�سول بن�سبة 3-5% من خالل برنامج معتمدحت�سني ال�ستفادة من الأ�سول

جتاوز ال�ستهالك النظري املحددحت�سني ال�ستفادة من املواد الأولية
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موظفونا

بناء ثقافة الأداء

يتمثل هدفنا يف اأن ن�سبح واحدًا من اأعلى ثالث �سركات يقع 

عليها اختيار املوظفني للعمل لديها يف اململكة. فنحن ل ن�ستعني 

بقوة عاملة ماهرة ومدربة ل�سناعة التعدين ال�سعودي فح�سب؛ بل 

اإننا نركز على بناء قدرات القيادة.

وب�سفتنا رائد �سناعة التعدين يف اململكة؛ 

فاإننا نعتز بنجاحنا يف تطوير راأ�ص املال 

الب�سري يف خمتلف التخ�س�سات داخل 

ال�سركة، وباأدائنا التعاوين يف بناء معاهد 

مهنية جديدة لتعليم وتدريب القوى العاملة 

الوطنية التعدينية. كل ذلك ي�سري وفق روؤية 

اململكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.  

كما ن�سعى اإىل حتقيق هدف طموح، يتمثل يف 

جعل ال�سركة واحدة من اأف�سل ثالث 

�سركات يقع عليها اختيار املوظفني للعمل 

لديها يف اململكة، ونعمل جاهدين لإن�ساء 

ثقافة موجهة نحو الأداء داخل ال�سركة، 

ا�ستنادًا اإىل ا�سرتاتيجية قائمة على خم�ص 

ركائز رئي�سية هي: 

بها.   والحتفاظ  املواهب  •�جذب 
واإدراك الأداء. •�تقدير 

والقدرات. القيادات  وتطوير  •�تنمية 
بينهم. والربط  املوظفني  •�اإ�سراك 

املوظفني. قدرات  •�تعزيز 

وان�سجامًا مع هذه ال�سرتاتيجية، نوا�سل 

تنفيذ برامج متعددة داخل ال�سركة تهدف اإىل 

تطوير القيادة، وبناء القدرات، واإدارة الأداء 

والتطوير التنظيمي. كما نراجع ونحّدث - 

ب�سكل م�ستمر - �سيا�ساتنا ذات ال�سلة 

باملكافاآت، وثقافة العمل، وملكية املنازل، 

وخطة املدخرات، والتاأمني ال�سحي، وتقدير 

املوظفني.

وعلى مدار ال�سنوات الثماين املا�سية التي 

�سهدت منو ال�سركًة وتو�سعها، تغلبنا على عدد 

من التحديات يف جذب ذوي اخلربة اإىل 

م�سروعاتنا، وكذلك تطويرهم وتدريبهم، 

والحتفاظ بهم. ويوؤكد ذلك اأن نحو 90% من 

موظفينا يعملون يف مناطق نائية داخل اململكة 

يف اإدارة عملياتنا.

الثقافة املوجهة للأداء

جذب املواهب 

واحلفاظ عليها
تقييم واإدراك الأداء

تنمية وتطوير القادة 

والقدرات

اإ�سراك املوظفني 

والربط بينهم 

تعزيز قدرات 

الأفراد
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القوى العاملة لدى معادن اعتبارًا من 31 دي�سمرب 2016م

6.041 مت تعيينهم ب�سكل مبا�سر

1.087 موظفًا متعاقدًا

69 متدربًا غري موظف

الإجمايل: 7.134

644 مت تعيينهم يف 2016م

منهم 368 مواطنًا �سعوديًا

معدل ال�سعودة موظفو معادن الذين 

يعملون يف اأماكن نائية

%63.9  %90
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الدمج

يف �سياق مبادرات التميز الت�سغيلي، 

اأطلقت معادن يف عام 2015م برنامج 

اخلدمات املدجمة وامل�سرتكة. وقد حققنا 

تقدمًا ملحوظًا يف دمج وظائف الدعم 

لدى �سركات معادن حتت مظلة برنامج 

اخلدمات املدجمة وامل�سرتكة، الأمر الذي 

اأثمر خف�ص متطلبات القوى العاملة بن�سبة 

40%، وتوفري التكاليف بن�سبة %30.   

ومع مالحظة اأن عملية الدمج مل ُتثمر 

خف�سًا يف املوظفني، اإّل اأنها �ساعدتنا يف 

خف�ص عدد املوظفني اجلدد مل�سروعاتنا 

اجلديدة، واإعادة تعيني موظفينا بح�سب 

املتطلبات املتعددة للم�ساريع. 

يف املرحلة الأوىل، دجمنا اخلدمات 

امل�سرتكة لل�سركات التي متتلكها معادن 

بالكامل. ويف مطلع عام 2016م، اأنهينا 

دمج اخلدمات امل�سرتكة للمقر الرئي�سي، 

و�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�ص، 

و�سركة معادن للبنية التحتية، و�سركة املعادن 

ال�سناعية؛ بحيث متت تغطية وظائف 

الإدارة واملحا�سبة وامل�سرتيات واملوارد 

الب�سرية. تال ذلك يف املرحلة الثانية دمج 

موارد تكنولوجيا املعلومات والت�سالت. 

ويف املرحلة الثالثة، قمنا بدمج موارد �سركاتنا 

التابعة للفو�سفات والألومنيوم يف راأ�ص 

اخلري، الأمر الذي اأثمر حتقيق وفر كبري يف 

النفقات، وخف�سًا يف اأعداد الأيدي العاملة. 

املبادرات ال�سرتاتيجية

يف تنفيذ ال�سرتاتيجية املوؤلفة من النقاط 

اخلم�ص ال�سالفة الذكر؛ اأطلقنا مبادرات 

جديدة، ونظمنا برامج متعددة يف عام 

2016م لدعم تطوير القيادة، واإدارة الأداء، 

وتطوير النظم، وبناء القدرات. ومن اأهمها: 

تخطيط الإحالل الوظيفي: نظمنا فعالية 

خارج املوقع ا�ستغرقت يومني ملناق�سة 

وتطوير خطط اإحالل وظيفي يف املنا�سب 

العليا، ومت ت�سميم خطط تطوير القيادات 

على اأ�سا�ص حتليل �سامل لحتياجات 

الأفراد، مبا فيها التدريب والتوجيه.

اللجنة الفرعية ملراجعة املواهب: مت 

اإعادة ت�سكيل اللجنة الفرعية ملراجعة 

املواهب، ومت اإعادة تنظيم وظائفها لتتوافق 

مع الوظائف املناطة باللجان الفرعية 

الأخرى، حتى يت�سنى و�سع خطط اإحالل 

وظيفي فعالة للمنا�سب الرئي�سية.

تقييم القيادة عرب 360 درجة: مت تطوير 

اأداة تقييم جديدة مكونة من 360 درجة 

لتوجيه وتعزيز برنامج تطوير القيادات بدعم 

من تكنولوجيا املعلومات والت�سالت.

برنامج اعتماد املديرين: مت 

ا�ستحداث برنامج اعتماد ُيغطي ع�سرة 

اخت�سا�سات اإدارية معرتف بها دوليًا 

كمبادرة اأخرى لتطوير القيادات. 

قمنا بتحقيق تطور 

لفت يف توحيد مهام 

الدعم يف �سركات 

معادن حتت مظلة 

خدمات الدعم 

لل�سركات مما اأ�سهم 

يف تخفي�ص متطلبات 

القوى العاملة 

بن�سبة 40% وخف�ص 

التكاليف بن�سبة %30. 

توزيع القوى العاملة لدى معادن اعتبارًا من 31 دي�سمرب 2016م

ال�سركة

املوظفون 

املنتظمون

املتدربون غري 

الإجمايل العقوداملوظفني

37405- 368مقر معادن الرئي�سي

24655301اخلدمات امل�ساندة )تت�سمن تقنية املعلومات(

1.039 23 94769�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�ص

3.245 727-2.518 �سركة معادن لالألومنيوم

5107 - 102�سركة املعادن ال�سناعية

31-- 31�سركة معادن للبنية التحتية

153852-699�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

1.217 87-1.130 �سركة معادن للفو�سفات

7.197 6.041691087 الإجمايل 

اأعاله

موظفون يطلعون على 

ال�سجالت يف جممع معادن 

وعد ال�سمال للفو�سفات

على اليمني

اأحد موظفينا داخل من�ساأة 

الفو�سفات يف راأ�ص اخلري



2012م

3.992

2.475

%66

2013م

%66

5.040

3.061

2014م

%64.5

5.338

3.225

2015م

%65.7

5.793

3.715

التوظيف املبا�سر

عدد املوظفني ال�سعوديني

ن�سبة ال�سعودة

2016م

%63.9

6،041

3،859

�سيا�سات املوارد الب�سرية: متت مراجعة 

وحتديث عدد من �سيا�سات املوارد الب�سرية 

لتعزيز وحت�سني الفوائد التي يجنيها 

املوظفون، مبا فيها ملكية املنازل، وخطة 

املدخرات، والتاأمني ال�سحي، وتقدير 

اخلدمات.

خطة تنمية قائمة على الكفاءة: مت تطوير 

خطة تنمية قائمة على الكفاءة وتطوير الأفراد 

للقادة، ومت عقد جل�سات توعية يف كل 

ال�سركات واملواقع التابعة ملعادن لتثقيف 

املُقِيّمني ب�ساأن ملف القدرة، واآلية التقييم. 

تكامل القدرات وامل�سار الوظيفي: مت دمج 

طر خمتلفة ذات �سلة بالتدرج الوظيفي، 
ُ
اأ

تطوير املواهب، والقدرات، واملهن، ل�سمان 

ان�سجامها التام مع امل�سارات واملعايري 

املختلفة. 

نادي »تو�ستما�سرتز« التابع ملعادن: اإطالق 

ثالثة اأندية »تو�ستما�سرتز« يف مدينة راأ�ص 

اخلري ومقر معادن الرئي�سي واملعهد ال�سعودي 

التقني للتعدين. 

املعهد الوطني للتعدين

كما اأكدنا من قبل، فاإن تعاون معادن مع 

املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني دفع 

نحو اإن�ساء اأول معهد �سعودي تقني للتعدين يف 

عرعر، وهو اأول معهد تقني للتعدين يف 

اململكة، وقد حقق جناحًا كبريًا؛ اإذ تخرجت 

منه اأول دفعة من الطالب يف عام 2015م. 

ونخطط مل�ساعفة هذا النجاح من خالل 

اإن�ساء املعهد الوطني للتعدين يف وعد ال�سمال.

ونظرًا لأن منطقة احلدود ال�سمالية من 

اململكة متتلك اإمكانات هائلة لتو�سيع قطاع 

التعدين - املوؤهل لينمو وي�سبح اأقوى يف ظل 

روؤية اململكة 2030م -، ف�سيكون املعهد مبثابة 

مطور لقوة عمل حملية تفي بالحتياجات 

املتزايدة لل�سناعة، وحافز رئي�سي على 

اإجناز وتنفيذ التنمية القت�سادية يف 

ال�سمال من خالل تزويد املواطنني املحليني 

بالتثقيف وجمموعات املهارات الالزمة 

ل�سناعة التعدين املحلية، وهو ما ُيثمر يف 

النهاية وظائف ومهنًا م�ستقرة وثابتة.

وتتمثل روؤيتنا يف اأن املعهد �سيوفر تثقيفًا 

وتدريبًا فنيًا متطورين للطالب، من 

خالل منهج درا�سي م�سمم خ�سي�سًا 

ل�سناعة التعدين. ومن خالل التن�سيق 

الفعال مع اأ�سحاب امل�سلحة، مثل املوؤ�س�سة 

العامة للتدريب التقني واملهني، وتقوم 

معادن باإجناز م�سوؤولياتها ب�سفتها 

رائدة �سناعة التعدين يف اململكة. 

برامج ماج�ستري اإدارة الأعمال واملاج�ستري 

املهني يف اإدارة الأعمال: مت توجيه الدعوة 

اإىل قادة بارزين خمتارين لالنخراط يف 

برامج ماج�ستري اإدارة الأعمال واملاج�ستري 

املهني يف اإدارة الأعمال يف جامعات خمتارة. 

برنامج تطوير القادة امل�ستقبليني: انخرط 

يف هذا الربنامج 32 قائدًا حمتماًل من قادة 

معادن، حيث يهدف الربنامج اإىل تطوير 

مهارات التعلم العملي وحل امل�سكالت.

برنامج تطوير كبار القادة: مت تعزيز 

برنامج تطوير كبار القادة الرئي�سي، والذي 

بداأه 30 م�ساركًا، ب�سكل اأكرب من خالل 

جعله اأكرث ارتباطًا باحتياجات معادن. 

برنامج اإدارة الأداء: مت اإطالق برنامج وا�سع 

النطاق لإدارة الأداء داخل معادن، لتعزيز 

ثقافة قائمة على الأداء، واإحداث التغريات 

ال�سلوكية املرجوة لدعم هذه الثقافة.

التدرج املهني: مت تطوير اإطار تدرج وظيفي 

جديد لكافة اأ�سر الوظائف لدى معادن.

التطوير التنظيمي: مت ت�سميم وتطوير 

هيكل تنظيمي جديد لإيجاد الن�سجام 

بني العمليات املتنوعة ملعادن.

الرتباط الوظيفي: مت حتليل النتائج 

املتح�سل عليها من ا�ستبيان الرتباط 

الوظيفي لعام 2015م، ومت تقا�سمها مع 

كافة �سركات معادن، كما مت تطوير وتنفيذ 

خطط عمل لتح�سني ارتباط املوظفني.
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منو القوى العاملة يف معادن 2016-2012

موظفون يتجهون نحو 

دورات التدريب يف راأ�ص 

اخلري

اأكمل ثالثة مديرين تنفيذيني يف �سركة معادن للفو�سفات - 

�سعود العتيبي )مدير التخطيط والإنتاج( وماجد ال�سليماين 

)مدير ال�سيانة امليدانية( ومطلق احلربي )مدير امل�سرتيات 

والدعم( - برنامج معادن لتطوير القيادات يف جامعة لي�سرت 

يف بريطانيا يف 2016م. وهم جزء من الدفعة الأوىل من 

التنفيذيني الواعدين يف اإطار برنامج معادن لتطوير القيادات.
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ومن �ساأن املعهد ال�سعودي التقني للتعدين 

يف عرعر، واملعهد الذي �سيتم اإن�ساوؤه يف 

وعد ال�سمال، اأن ي�ساعدا يف جعل �سناعة 

التعدين ال�سعودية اأكرث كفاءة وفعالية 

من حيث التكلفة، وذلك من خالل تهيئة 

وتطوير قوى عاملة وطنية موؤهلة ومدربة. 

وقد �سرعت معادن بالفعل يف اإجراء مراجعة 

�ساملة للمعهد ال�سعودي التقني للتعدين، 

بحيث يتم حتديد جمالت التح�سني. وتال 

ذلك و�سع خطة عمل ل�سمان اجلودة، 

كان لها الف�سل بعد اهلل يف حت�سني جودة 

الربامج املهنية املنفذة يف املعهد ال�سعودي 

التقني للتعدين، كما ا�ستحدثنا معيارًا 

دوليًا ل�سمان طالقة اللغة لدى الطالب. 

الدورات التدريبية ملوظفي معادن التي ُنظمت يف عام 2016م

نوع التدريب
مقر معادن الرئي�سي، �سركة املعادن ال�سناعية، �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�ص

عدد اجلل�سات عدد امل�ساركني

46130الإدارة وتطوير املهارات ال�سخ�سية

605برنامج اللغة الإجنليزية 

24865الفني 

1508البيئة وال�سحة وال�سالمة واالأمن 

919108الإجمايل 

نوع التدريب
�سركات معادن الفرعية لالألومنيوم والفو�سفات يف راأ�ص اخلري

عدد اجلل�سات عدد امل�ساركني

38073الإدارة وتطوير املهارات ال�سخ�سية

29925برنامج اللغة الإجنليزية 

36773الفني 

54350البيئة وال�سحة وال�سالمة واالأمن 

1.589221الإجمايل 

ي�ساعد املعهد 

ال�سعودي التقني 

للتعدين يف عرعر 

ومعهد وعد ال�سمال 

يف جعل قطاع التعدين 

ال�سعودي اأكرث كفاءة 

ومنا�سباً للتكلفة من 

خالل تدريب القوى 

العاملة املوؤهلة.

اأعاله

ا�ستقطبت �سركة معادن 

لالألومنيوم جمموعة من 58  

موظفًا اأكملوا التدريب 

حديثًا بعد اأن اأنهوا برنامج 

التدريب على ال�سيانة يف 

معهد اجلبيل التقني
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بيان معدل احلوادث يف معادن 2015-2016م
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معدل احلوادث: هو وحدة قيا�ص �ساملة حل�ساب جميع الإ�سابات امل�سجلة.

البيئة وال�سحة وال�سالمة واالأمن

نحو ثقافة بيئية و�سحية و�سلمة 

واأمن قائمة على الأداء وال�سلوك

�سعيًا منا لتحقيق هدفنا املتمثل يف 

»الق�ساء على احلوادث« بالن�سبة 

لالأفراد والبيئة، وا�سلنا تعزيز 

ممار�ساتنا ونظمنا املعنية بالبيئة 

وال�سحة وال�سالمة والأمن يف عام 

2016م. 

يف كل مواقعنا ويف اإطار املرحلة الأوىل من 

نظام البيئة وال�سحة وال�سالمة رقم 1، مت 

ن�سر نظام معادن لالإدارة املتكاملة للبيئة 

وال�سحة وال�سالمة، والذي حدد 114 معيارًا 

للتنفيذ. كما اأنهينا التقييم الداخلي ل�سمان 

التزام كل مواقع معادن بهذه املعايري وحتقيق 

امل�ستوى املا�سي الثاين وفقًا ملبادرة امل�ستويات 

املا�سية اخلم�سة ملعادن.

وتتما�سى معايري النظام مع متطلبات 

املوا�سفات الدولية لنظام الإدارة البيئية اآيزو 

14001، واملوا�سفات العاملية اآيزو 50001، 

ونظم اإدارة ال�سحة الوظيفية وال�سالمة 

 ،RC-140001 ومعيار ،OHSAS 18001
والرعاية امل�سوؤولة. 

ووفقًا ملبادرة املرحلة الثانية من نظام 

 ،EHS2 البيئة وال�سحة وال�سالمة

تتحول معادن من نظام قائم على الأداء 

ب�سكل كامل اإىل ممار�سة قائمة على 

المتثال النابع من ثقافة الفرد، تركز 

على ال�سلوك الب�سري والتدريب والأداء. 

ولتحقيق هذا التحول تقوم ال�سركة 

بتطبيق نظام »الأداء الب�سري املرمز 

بالألوان« )E-CHP( والذي يدمج تقنيتني 

متقدمتني يف غر�ص ثقافة ال�سالمة 

هما: فهم ال�سلوك الب�سري با�ستخدام 

الألوان ونظام في�سر لالأداء الب�سري.

وخالل هذا العام، متكنا من 

تقييم الب�سمة البيئية والتعريفات 

الأ�سا�سية لكل مواقعنا الت�سغيلية. 

اأما التقارير واملتابعات اخلا�سة 

بالبيئة وال�سحة وال�سالمة فقد مت 

الآن »اأمتتتها« بالكامل من خالل 

نظام »حماية« الذي تطبقه معادن.
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النقاط املهمة اخلا�سة بالبيئة وال�سحة وال�سلمة والأمن لعام 2016م

الو�سفالإجنازات

املرحلة الثانية من نظام 

البيئة وال�سحة وال�سالمة

مبادرة املرحلة الثانية من نظام البيئة وال�سحة وال�سالمة، مع الرتكيز على 

هدفنا املتمثل يف »الق�ساء على احلوادث«، مت ن�سرها يف كل املواقع.

املرحلة الأوىل من نظام 

البيئة وال�سحة وال�سالمة

مت اإجناز مبادرة البيئة وال�سحة وال�سالمة رقم EHS1 1 يف كل مواقع العمليات 

ل�سمان حتقيقها امل�ستوى املا�سي الثاين وفقًا ملبادرة امل�ستويات املا�سية اخلم�سة ملعادن. 

نظم الأمن وال�سالمة 

ومكافحة احلريق املتكاملة

تطبق مواقع معادن اأحدث التكنولوجيا يف نظم الأمن وال�سالمة ومكافحة 

احلريق املتكاملة يف اإطار برنامج حماية اأ�سول معادن

الت�ساريح البيئية املتح�سل عليها من اجلهات املعنية لتغطي كل العمليات التي الت�ساريح البيئية

تنفذها معادن

نظام املتابعة واإعداد التقارير املدعوم بتقنيات املعلومات املتوفر لدى معادن حماية

»حماية« يتم تنفيذه ب�سكل كامل عرب كافة عمليات معادن و�سركاتها الفرعية

اأكملنا تقييم الب�سمة البيئية والتعريفات الأ�سا�سية لكل مواقعنا الت�سغيليةالب�سمة البيئية

مراجعة الأمن وال�ستجابة 

للطوارئ

مت اإجناز املراجعة يف ثمانية مواقع وفقًا خلطة املراجعة الداخلية، هي: 

الغزالة  املغني�سيوم يف  ومنجم  املنورة،  املدينة  ال�سناعية يف  املعادن  •��م�سنع 
ومناجم الكاولني والبوك�سايت منخف�ص الرتكيز يف الزبرية.

يف  الأ�سا�ص  ومعادن  للذهب  معادن  ب�سركة  اخلا�سة  الذهب  مناجم  •��مواقع 
خيربات، وُبلغة، وال�سوق. الأمار، ومهد الذهب، وال�سُ

متت اإعادة تقييم خم�سة مواقع عمليات ذهب وفق 43 معيارًا من معايري معايري ال�سحة وال�سالمة

ال�سحة وال�سالمة )امل�سنفة على اأنها معايري ذات اأولوية كبرية( 

ح�سل م�سهر الألومنيوم على �سهادات املوا�سفة الدولية لنظام الإدارة البيئية ال�سهادات

.OHSAS 18001 اآيزو 14001، ونظم اإدارة ال�سحة الوظيفية وال�سالمة

وح�سلت مواقع مدينة راأ�ص اخلري اخلا�سة ب�سركة معادن للفو�سفات على 

ISO 50001:2011 سهادات املوا�سفة العاملية اآيزو�

اأجرت كل املناجم وامل�سانع التابعة ملعادن درا�سات لتقييم اأثر البيئة لاللتزام تقييم اأثر البيئة

مبتطلبات املوافقات البيئية، وكذلك مت التجديد ل�سهادات  نظام اإدارة البيئة 

ISO 14001 وال�سالمة املهنية OHSAS 18001 بال�سافه لتقليل ا�ستهالك 
الكهرياء واملياه واإعادة التدوير لالأوراق.

يف املقر الرئي�سي عقدت جل�سات توعية متعددة تتناول القيادة الوقائية، املقر الرئي�سي

وا�ستخدام طفايات احلريق، والإ�سعافات الأولية

كما اأجنزنا دورات تدريبية �ساملة ملوظفينا، 

مبن فيهم كبار املديرين التنفيذيني، من اأجل 

تعزيز التوعية ب�ساأن الق�سايا ال�سلوكية التي 

لها اأثر على البيئة و�سحة و�سالمة الأفراد.

وتتطلب العمليات املتنامية ملعادن ال�ستعداد 

التام ل�سمان �سالمة واأمن اأ�سولنا. وخالل 

عام 2016م، اعتمدنا خطة معادن اجلديدة 

لإدارة الأزمات، التي تركز على الأمن 

ال�سناعي. ويجري حاليًا الت�سميم الهند�سي 

لنظام متكامل معني بالأمن وال�سالمة 

ومكافحة احلريق، الذي اعتمدته الهيئة العليا 

لالأمن ال�سناعي، كما اأنهينا مراجعة الأمن 

وال�ستجابة للطوارئ ملعظم مواقعنا الت�سغيلية. 

ونوا�سل تعزيز اإجراءات احلماية البيئية لدى 

معادن، مع اللتزام ب�سكل تام باملتطلبات 

التنظيمية واملراقبة امل�ستمرة مل�ستويات 

النبعاث وتلوث الهواء، وميكن القول 

اإن معظم م�سانع �سركة معادن مزودة 

بنظم املراقبة امل�ستمرة لالنبعاثات التي 

تهدف اإىل اإ�سدار حتذيرات مبكرة عندما 

تتجاوز النبعاثات احلدود الق�سوى. 

ولقد ا�ستعنا ب�سركة متخ�س�سة معتمدة من 

الهيئة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة؛ لتقوم 

بجمع تقارير اللتزام البيئي اخلا�سة 

مبعادن لتقدميها اإىل الهيئة العامة لالأر�ساد 

وحماية البيئة.  

مبادرة معادن ذات امل�ستويات اخلم�سة املا�سية

نظام البيئة 

وال�سحة وال�سالمة 

املعتمد

مت تدقيق النظام ب�سكل م�ستقل 

ل�سمان اللتزام باأعلى مبادئ ومعايري 

البيئة وال�سحة وال�سالمة، والأيزو 

ISO 14001، ونظم اإدارة ال�سحة 
 OHSAS الوظيفية وال�سالمة

18001

نحو نظام بيئة 

و�سحة و�سالمة متميز

دفعة قوية وزخم لرت�سيخ 

وحتديث وحت�سني نظام 

اإدارة البيئة وال�سحة 

وال�سالمة

اأعاله

اإجراءات ال�سالمة يف موقع 

معادن يف بلغة

نظام بيئة و�سحة 

و�سالمة ناجح

التح�سينات والإجنازات 

التدريجية التي حتققت �سمن 

امل�ستوى املا�سي الثاين �سملت 

كافة فئات املوظفني 

القواعد 

الأ�سا�سية

التاأكيد على اأن ال�سركة 

حققت احلد الأدنى من 

املعايري والكفاءة 

املطلوبة 

نظام البيئة وال�سحة 

وال�سالمة املتميز، واأداء 

عاملي امل�ستوى 

نظام بيئة و�سحة و�سالمة باأداء 

رفيع على قدم امل�ساواة مع �سناعات 

التعدين العاملية الرائدة يف 

بيئة عمل تتميز بال�ستدامة 

والزدهار

امل�ستوى املا�سي اخلام�صامل�ستوى املا�سي الرابعامل�ستوى املا�سي الثالثامل�ستوى املا�سي الثاينامل�ستوى املا�سي الأول
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امل�سرتيات

تعزيز املحتوى املحلي

وال�ستفادة من القوة ال�سرائية 

يف عام 2016م، و�سل اإنفاق العقود 

وامل�سرتيات يف معادن اإىل 12.5 

مليار ريال �سعودي، �سكلت امل�ساريع 

منها ما قيمته 7.9 مليار �سعودي 

يف حني بلغت ح�سة الإنفاق على 

الت�سغيل وال�سيانة 4.6 مليار ريال 

�سعودي. واأدت ا�ستثمارات معادن يف 

امل�سروعات اجلديدة كبرية احلجم 

اإىل زيادة ميزانية امل�سرتيات بحيث 

ت�سل اإىل مليارات الدولرات، مما 

يعطينا فر�سة لال�ستفادة من زيادة 

الإنفاق على العقود وامل�سرتيات 

وتبني اأولويات ا�سرتاتيجية ت�ستند 

اإىل روؤية اأ�سمل.

ويتمثل اأهم هدفني يقودان م�سرتيات 

معادن الآن فيما يلي: 

لتحقيق  معادن  لدى  ال�سرائية  القوة  •��دعم 
اأق�سى حد من التوفري، ويف الوقت ذاته 

�سمان حتقيق اأف�سل اأف�سل الأ�سعار وتقليل 

حجم خمزوننا. 

يف  املحلي  املحتوى  من  •��ال�ستفادة 
م�سرتياتنا، وخدمة اأهداف التنمية 

امل�ستدامة اخلا�سة مبعادن، التي تتوافق مع 

روؤية اململكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 

 .2020

ويف عام 2016م، ا�ستحدثنا اإدارة لل�سراء 

ال�سرتاتيجي واملحتوى املحلي. و�ستتبع 

وظيفة ال�سراء ال�سرتاتيجي واملحتوى املحلي 

خطة مركزة لتحقيق اأهدافنا بالتوازي مع 

اأولويات التوطني وفقًا ل�سرتاتيجية 2025 

وبرنامج توليد ال�سيولة اخلا�ص مبعادن. 

ولأن معادن م�ستمرة يف تو�سيع �سناعاتها 

والدخول يف م�سروعات جديدة، فاإننا نرى 

اأن لدينا فر�سة فريدة لتعزيز املحتوى املحلي 

يف م�سرتياتنا، ودعم امل�سروعات ال�سغرية 

واملتو�سطة، وتعزيز قدراتنا التناف�سية. 

لقد و�سعنا هدفًا طموحًا لعام 2025م يتمثل 

يف م�ساعفة املحتوى املحلي يف م�سرتياتنا 

لي�سل اإىل ثالثة اأ�سعاف، وم�ساعفة عدد 

الوظائف لي�سل اإىل اأربعة اأ�سعاف من 

املواطنني، و�سمان اأن ن�سبة 35% من اإنفاقنا 

ال�سنوي خم�س�ص لل�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطة اململوكة لل�سعوديني. ويف اإطار 

تعزيز املحتوى املحلي، �سنقوم بتبني اأف�سل 

املمار�سات املجربة، وال�ستفادة من مبادرات 

تطوير املحتوى املحلي املتاحة يف اأماكن 

اأخرى. كما اأن مناجم معادن باإمكانها 

ال�سراء من ال�سوق املحلي كلما اأمكن. 

املنهج ال�سرتاتيجي

�سوف تتبع معادن منهجًا جمربًا يف التوطني، 

بداية من اإجراء حتليل م�ستوى الإنفاق 

ملحفظة ال�ستثمار لرتتيب الفئات املحتملة 

ح�سب الأولوية، وحتديد الأهداف. �سناأخذ 

زمام املبادرة يف الفئات التي تنطبق ب�سكل 

مبا�سر على �سناعاتنا، ولكنا �سنتعاون 

كذلك مع �سركات وموؤ�س�سات يف قطاع 

التعدين يف حتديد فر�ص التوطني. 

ومن �ساأن ال�سراء ال�سرتاتيجي با�ستخدام 

اإدارة الفئات تغيري وظيفة امل�سرتيات 
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ب�سكل كبري، عرب تبني و�سائل ذات م�ستوى 

عاملي لإدارة الفئات، ونتفاو�ص على اإبرام 

اتفاقيات لدعم عمليات الت�سغيل وال�سيانة 

يف معادن فيما يتعلق بالنفقات التي 

تعترب �سائعة يف اأكرث من �سركة ثابتة. 

ولت�سريع هذا التحول، تتعاون اإدارة العقود 

وامل�سرتيات مع ال�سركات لو�سع برنامج 

تقييم متطلبات ال�سراء على مدار فرتة 

تبلغ من 18-24 �سهرًا. و�سيدعم الربنامج 

طموحاتنا اخلا�سة باملحتوى املحلي، و�سيوؤدي 

اإىل حتقيق مدخرات كبرية، و�سنربم 

اتفاقيات �سراء �ستكون متوفرة اأمام �سركات 

التعدين واملعادن الأخرى الأ�سغر حجمًا.

ونحن ن�سعى اإىل تنفيذ هذه اخلطة من خالل 

اأربع مراحل. يف املرحلة الأوىل، �ستقوم 

معادن بتنفيذ اإدارة الفئات ال�سرتاتيجية 

لأوجه الإنفاق ذات الأولوية، و�سُتحدد 

جمالت املحتوى املحلي، وتتوافق مع متطلبات 

ال�سركات التابعة، و�ست�سع اآليات للمتابعة 

واملراقبة لإعداد التقارير اخلا�سة بالتقدم.

 ويف املرحلة الثانية، �سيتم تاأ�سي�ص ال�سراء 

ال�سرتاتيجي، و�سيتم ن�سر خطة وا�سحة 

املعامل للمحتوى املحلي. واأما املرحلتان 

الأخريتان فهما تتناولن التعزيز واحلفاظ 

على ال�سراء ال�سرتاتيجي واملحتوى املحلي.  

ويف اإطار برنامج دمج املوارد الذي تنفذه 

معادن، اأعدنا تنظيم وظائف امل�سرتيات 

اخلا�سة باملقر الرئي�سي وب�سركتني فرعيتني 

مملوكتني ملكية تامة، هما �سركة معادن 

للذهب ومعادن الأ�سا�ص، و�سركة املعادن 

ال�سناعية، حتت مظلة اخلدمات امل�سرتكة. 

واكتمل برنامج الدمج يف عام 2016م، واأثمر 

عن حتقيق وفٍر يف التكاليف يبلغ 152 مليون 

ريال من اإجمايل اإنفاق جممع يبلغ 785 

مليون ريال، كما جنحنا يف خف�ص القوى 

العاملة املعنية بامل�سرتيات بن�سبة 10% من 

2015م2016م

7 مليارات ريال �سعودي7.9 مليارات ريال �سعوديجمموع الإنفاق على امل�ساريع

66% 75%حجم/ ن�سبة امل�سرتيات من ال�سوق ال�سعودية

404.67 مليار ريال �سعودي )4.61%(*463.66 مليار ريال �سعودي )5.88%(*الوفر جراء املفاو�سات وتقلي�ص التكاليف

خالل الدمج، الأمر الذي ت�سمن اأي�سًا نقل 

عدد من موظفينا من جدة اإىل الريا�ص. 

ومن خالل التفاو�ص مع موردينا، �سمّنا اأن 

معادن لن تتحمل تكاليف اإ�سافية ب�سبب 

ارتفاع اأ�سعار الوقود يف اململكة عام 2016م. 

وخالل العام، حققنا اأي�سًا وفرًا كبريًا 

عن طريق التفاو�ص. اإ�سافة اإىل ذلك، 

وفّرنا 209 ماليني ريال من خالل جتنب 

التكاليف، واإدارة املخزون بفعالية اأكرب.

ويف اإطار تركيزنا على الأخالقيات وحت�سني 

اإجراءاتنا اخلا�سة باإدارة عالقات املوردين، 

تطلب معادن من كل املوردين التوقيع 

على مدونة قواعد �سلوك املوردين، وهذا 

مطلب اأ�سا�سي من كل املوردين الذين 

يتقدمون بطلب الت�سجيل لدى معادن. 

* اإدارة الفئة هي النهج ال�سرتاتيجي الذي ينظم موارد امل�سرتيات للرتكيز على جمالت حمددة من الإنفاق
امل�سدر:  معهد ت�سارترد للم�سرتيات والتوريد

و�سعنا اأهدافاً طموحة 

لعام 2025م من خالل 

زيادة املحتوى املحلي 

يف م�سرتياتنا بثالثة 

اأ�سعاف وزيادة عدد 

الوظائف يف �سل�سلة 

الدعم للمواطنني 

ال�سعوديني باأربعة 

اأ�سعاف و�سمان 

تخ�سي�ص 35% من 

اإنفاقنا ال�سنوي 

لل�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطة اململوكة 

على اليمنيللمواطنني.

اأحد مرافق الألومنيوم يف 

مدينة راأ�ص اخلري 

ال�سناعية

اأعاله

عملية نقل ال�سخور يف اأحد 

مواقعنا

اأداء امل�سرتيات
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تقنية املعلومات والت�سالت

تقنية معلومات وات�سالت تركز على 

العملء وجني ثمار الندماج

حتولت تقنية املعلومات والت�سالت 

اإىل وظيفة ُتركز على العمالء، 

وقد تبنينا حتديثات رئي�سية يف 

البنية التحتية لتقنية املعلومات 

والت�سالت، مع الرتكيز على 

كفاءات حمددة �سرورية لعمليات 

ال�سركة واإدارة اأعمالها ووظائفها.  

هذا التحول، الذي حتقق بف�سل برنامج 

اخلدمات امل�سرتكة، مكننا من الوفاء ب�سكل 

م�سبق بالحتياجات املخطط لها يف �سركات 

معادن، وال�ستجابة ال�سريعة لتحدياتها 

اجلديدة وغري املتوقعة.

وكانت تقنية املعلومات والت�سالت اأول اإدارة 

خدمة داخلية يتم اختيارها للتحول اإىل 

برنامج خدمات م�سرتكة، وبداأ النموذج املدمج 

اجلديد عملياته يف 1 يناير 2016م. وبعد عام 

من ذلك، اأ�سبح تنظيم تقنية املعلومات 

والت�سالت املعاد هيكلته وظيفة ممتازة 

خلدمة احتياجات معادن امل�ستقبلية، خ�سو�سًا 

اأن معادن تعزز تركيزها على التميز الت�سغيلي، 

والتجديد.  

ال�سرتاتيجية واملبادرات

تقوم ا�سرتاتيجيتنا على ثالثة  اأهداف رئي�سية 

لتقنية املعلومات والت�سالت كمنظومة 

خدمية:

اخلدمات وتقدمي  •�التكاليف 
العمالء على  •�الرتكيز 

املعلومات  لتقنية  التحتية  والبنية  •��الت�سال، 
والت�سالت والأمن.

كما اأننا اأطلقنا ثمان  مبادرات ا�سرتاتيجية 

ت�ساعدنا على حتقيق الأهداف الثالثة: 

امل�سرتكة  •�اخلدمات 
املعلومات  لتقنية  اخلارجي  •��التوريد 

واالت�ساالت 

عمليات  يف  بالتحول  اخلا�سة  الثقافة  •��تغيري 
ن�ساط الأعمال

املواقع يف  امل�ستوى  عاملي  •�التوا�سل 
املعلومات •�اأمن 

ال�سركة  اأنحاء  كافة  يف  الأعمال  •�ذكاء 
املوارد اإدارة  برنامج  بعد  ملا  •�التخطيط 

ال�سناعية والأمتتة  املعلومات  •�تقنية 

كل واحدة من هذه املبادرات كان لها منافع 

كبرية، واأ�سبحت اخلدمات امل�سرتكة اخلا�سة 

بتقنية املعلومات والت�سالت م�سروعًا جتريبيًا 

ي�ستطيع الآخرون ا�ستخال�ص الدرو�ص 

امل�ستفادة منه. وبخ�سو�ص التوريد اخلارجي، 

تبنينا ا�سرتاتيجية حددت خدمات تقنية 

املعلومات والت�سالت غري ال�سرتاتيجية 

املقرر توريدها من اخلارج بطريقة فعالة من 

حيث التكلفة، واخلدمات ال�سرتاتيجية املقرر 

الحتفاظ بها داخل معادن. 

ومن �ساأن التحول يف العمليات اأن ميكن الأفراد 

من ال�سعور بامللكية وامل�سوؤولية عن 

م�سروعاتهم، واإدارة البيانات ب�سكل اأكرث 

فعالية، وقد �ساعدنا يف ت�سهيل العمليات 

بربامج اأمتتة �ستعزز ال�ستفادة من النظم، 

و�ستوفر مزيدًا من املرونة يف اإجناز حت�سينات 

الأعمال. 

ويف �سعينا ل�سمان اأن مواقع معادن متتلك 

قدرات توا�سل عاملية امل�ستوى، فاإن تركيزها يف 

عام 2016م كان من�سبًا على دمج البنية 

التحتية. وتهدف جهودنا اإىل دعم احتياجات 

املوظفني الذين يعي�سون يف اأماكن نائية كي 

يتوا�سلوا ب�سكل اأف�سل، ولتمكني القوى العاملة 

املتنقلة من التوا�سل باأمان. كما اأننا نقوم 

بتحديد تقنية جديدة ومتطورة للتوا�سل يف 

املواقع. 

اأما اأمن املعلومات، فهو اأمر اأكرث اأهمية؛ اإذ 

يت�سمن حماية كل حلول التطبيقات والبيانات 

اخلا�سة مبعادن املوجودة يف خوادم معادن 

واخلوادم اخلارجية، واملوجودة على اأجهزة 

املوظفني، وحماية هذه الأ�سول ذات القيمة 

الكبرية من الهجمات الإلكرتونية.

واعتمادًا على ا�سرتاتيجية لذكاء الأعمال 

طورناها عام 2016م، نعمل على نقل الأعمال 

من املن�سة القدمية اإىل املن�سة الأكرث حداثة، 
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و�سيتم دعم عملية النقل من خالل و�سائل 

حتليل متطورة. 

وتطلعًا منا نحو امل�ستقبل، نعلم اأننا -مبرور 

الوقت- �سن�ستعني مبمار�سات التخطيط ملوارد 

امل�سروعات، واأن الرغبة يف احل�سول على 

مرونة اأعمال اأكرب وميزة وظيفية هي الدافع 

الرئي�ص نحو احللول النا�سئة مثل احلو�سبة 

ال�سحابية، واأولويات معادن فيما يخ�ص 

التخطيط ملوارد امل�سروعات �ستتوافق مع 

متطلبات العمل هذه. 

كما نعمل على اإن�ساء هيئة معنية با�سرتاتيجية 

تقنية املعلومات والأمتتة لدعم منهجنا املكون 

من ثالث مراحل: 

كميزة  املعلومات  تقنية  بيئة  وتعزيز  •��دعم 
لن�ساط الأعمال.

للتحليل  ومتطورة  كبرية  قدرات  •��تطوير 
والبيانات لتح�سني اأداء الأعمال.

لكل  متطورة  واآلية  اأمتتة  حلول  •��ا�ستك�ساف 
ن�ساط على حدة.

الإجنازات الرئي�سية

من بني اإجنازاتنا الرئي�سية يف عام 2016م تنفيذ 

جمموعة كبرية من التحديثات، وتوفري الدعم 

املنا�سب لتمكني العمليات اجلديدة، مبا يعزز 

برامج التقنية احلالية، وتطوير تطبيق جديد 

على امل�ستوى الداخلي، والتحكم يف التكلفة. 

وت�سمل التحديثات الأخرية اخلا�سة بالبنية 

التحتية واأمن املعلومات ما يلي:

من  ال�سبكات  بني  ما  التوا�سل  •��حت�سني 
خالل اإبرام عقد ا�سرتاتيجي جديد مع 

مقدم اخلدمة، ومن خالل اإجراء تعديل 

طفيف على ت�سميمنا.

والفيديو  الهاتفي  الت�سال  قدرات  •��حت�سني 
وعقد املوؤمترات عرب �سبكة املعلومات 

لل�سركة.

وخدمات  املعلومات  تقنية  اأمن  •��حت�سني 

الإنرتنت من خالل خف�ص بوابات الإنرتنت 

اخلا�سة بنا من 15 اإىل �ستة بوابات.

مركزين  لت�سبح  املعلومات   مراكز  •��دمج 
بدًل من اأربعة.

لقد نقلنا موظفينا اإىل مواقع ت�سغيل جديدة، 

وقمنا بتطوير وتكوين تطبيقات جديدة ب�سكل 

مكثف، واأن�ساأنا البنية التحتية الالزمة لتقنية 

املعلومات والت�سالت يف مواقع العمليات 

اجلديدة يف الدويحي )منجم الذهب( 

وم�سانع �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات 

يف اأم وعال يف وعد ال�سمال. 

ونفخر باأن اإدارة تقنية املعلومات والت�سالت 

لدى معادن طورت اأول تطبيق لها على امل�ستوى 

الداخلي، نفذته لإدارة املوارد الب�سرية وت�سهيل 

اإجراءات تقييم املوظفني، املبني على طريقة 

360 درجة. وهذه التجربة لها الف�سل بعد اهلل 

يف و�سع اأ�سا�ص �سلب لإدخال تطويرات مماثلة 

يف امل�ستقبل، وبع�سها يجري حاليًا.

املدخرات

كان من الأهداف الرئي�سية لدمج تقنية 

املعلومات والت�سالت ب�سفتها خدمات 

م�سرتكة خف�ص التكاليف، ولتحقيقنا التعاون 

املخطط له فيما يتعلق بالتكلفة، فاإننا جنحنا 

لي�ص فقط يف خف�ص تكاليف تقنية املعلومات 

والت�سالت يف عام 2016م مبا يزيد على �ستة 

ماليني ريال، وذلك مقارنة مبيزانية عام 

2015م. وبف�سل امل�ساركة الفعالة من عمالئنا 

الداخليني، نفذنا برناجمًا لإدارة توفري 

التكلفة، لرتاخي�ص امل�ستخدمني النهائيني. 

كما جنحنا يف توفري تكاليف من خالل تعزيز 

القدرات الداخلية ب�سكل اأكرث فعالية، دون 

احلاجة اإىل دعم من اأخ�سائي دمج نظم 

خارجي،  واأطلقنا برنامج مكتب خدمات جديد 

ُيطلق عليه ا�سم »ServiceNow«، يو�سح 

معامل الطريق اأمامنا ل�ستحداث وظائف 

خدمة م�سرتكة اإ�سافية يف امل�ستقبل، كما 

ح�ّسنا تقنيات »اأوراكل« املطيقة من خالل 

 Oracle Engineering املرحلة الأوىل من

System، الأمر الذي اأثمر حت�سينات كبرية يف 
اأداء النظم.

وقد ا�ست�سافت معادن يوم »اإبداع يف التقنية«، 

يف 29 اأغ�سط�ص 2016م، ح�سره كبار املديرين 

التنفيذيني، ومئات املوظفني، وعدد من 

ال�سركات الرائدة يف تقنية املعلومات 

والت�سالت. وت�سمنت الفعالية موؤمترًا 

وعر�سًا، وا�ستعر�ست خالله ال�سركات 

امل�ساركة ابتكاراتها التكنولوجية. 

اأهم اأهداف ا�سرتاتيجية تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات

الرتكيز على 

العميل  

الت�سال الإلكرتوين 

والبنية التحتية 

لتكنولوجيا املعلومات 

وال�سالمة

تو�سيل اخلدمات 

والتكاليف

اأعاله

موظفو معادن يّطلعون على 

املنتجات املعرو�سة يف يوم: 

»اإبداع يف التقنية«.
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رعاية املجتمع

تزايد الأثر الجتماعي للربامج 

بالرتكيز على احتياجات املجتمع

يف عام 2016م، زادت ال�ستثمارات يف مبادرات معادن الجتماعية 

مبناطق التعدين، لت�سل اإىل 27.96 مليون ريال،  بزيادة ن�سبتها 

300% مقارنة بـ 8.53 مليون ريال مت اإنفاقها يف عام 2015م. وكانت 

ال�ستثمارات موزعة على 24 م�سروعًا. 

وتاأتي ال�ستثمارات من برنامج اإنفاق اجتماعي 

معتمد، زادت ميزانيته على 201 مليون 

ريال يف نهاية 2016م. وقد مت اإجناز �سبعة 

م�سروعات خالل العام، اأما امل�سروعات ال�سبعة 

ع�سر املتبقية فهي يف طريقها لالإجناز. وتتم 

املوافقة على م�سروعات جديدة كل عام، 

وت�ساف اإىل عدد املبادرات املجتمعية؛ الأمر 

الذي يوؤدي اإىل مزيد من الأثر الجتماعي.

55% بنية حتتية

35% تعليم وتدريب

9% تطوير املجتمع

1%  م�ساهمات اجتماعية 

وا�ستثمارية اأخرى

ن�سبة الربامج املقرة يف كل فئة، 2016من�سبة ال�سرف على املبادرات ح�سب الفئة، 2016م

�ساحبة ال�سمو امللكي 

الأمرية فهدة بنت �سعود بن 

عبد العزيز اآل �سعود رئي�سة 

جمعية الفي�سلية اخلريية 

الن�سوية واملهند�ص يحيى 

ال�سنقيطي رئي�ص �سركة 

معادن للذهب ومعادن 

الأ�سا�ص يوقعان على مبادرة 

»يد الذهب« التي هدفت اإىل 

تدريب الن�ساء على املهارات 

الالزمة لقطاع العمل.

مالحظة

بع�ص املبادرات املقرة اأحرزت تقدما يف التنفيذ لكن مل يتم ال�سرف عليها بعد.

29% التعليم والتدريب

17% تطوير املجتمع

13% البنية التحتية

13% البيئة والطاقة وتغري املناخ

8%  م�ساهمات اجتماعية 

وا�ستثمارية اأخرى

8%  ال�سحة والرتفيه واملياه 

وال�سرف ال�سحي

4% الريا�سة والفن والرتاث

4% بناء القدرات

4%  تربعات املوظفني واإ�سهامات 

ال�سركة مقابلها  
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ت�ستمر ا�ستثماراتنا يف تلم�ص الحتياجات 

املتنوعة للمجتمعات التي ت�ست�سيف 

مناجمنا، وكذلك املناطق املحيطة بها، 

وقد حازت م�سروعات البنية التحتية 

والتعليم والتدريب على الن�سيب الأكرب 

من اأموالنا املخ�س�سة لالأداء الجتماعي، 

تلتها م�سروعات ال�سحة والرفاهية واملياه 

وال�سرف ال�سحي والريا�سة والثقافة والرتاث 

والتربعات املقدمة للموؤ�س�سات اخلريية. 

وت�سري ا�ستثماراتنا املجتمعية وفق املبادئ 

التوجيهية لنظام اإدارة املجتمع املطبق 

لدى معادن، الذي تبنيناه عام 2013م. 

وت�سمن هذه املبادئ اأن ترتك ا�ستثماراتنا 

اأثرًا اجتماعيًا اإيجابيًا، وتوؤدي اإىل اإجناز 

تغيريات نوعية يف حياة املواطنني. ويتم 

مراقبة الربامج املنفذة يف اإطار هذا 

النظام با�ستخدام موؤ�سرات اأداء رئي�سي 

حمددة، ُت�ساعد يف حتديد امل�ستوى الذي 

ت�ساهم به كل عملية يف خدمة املجتمع. 

ويتوافق نظام اإدارة املجتمع مع اأف�سل 

املمار�سات الدولية، مبا يف ذلك ممار�سات 

الـAA 1000، وموؤ�س�سة التمويل الدولية.

ا�ستنادًا اإىل نظام معادن لإدارة املجتمعات، 

حددنااإلطارالعام ملبادرات معادن والتي 

تت�سمن اأداًء متعدداملوؤ�سرات وهي: امل�ساركة 

الجتماعية، التوظيف املحلي، امل�سرتيات 

من ال�سوق املحلية،وال�ستثمار الجتماعي.

ونحن نقّيم اأداء مواقعنا مقابل هذه املوؤ�سرات 

للو�سول اإىلامل�ستوى امل�ستهدف �سنويًا، �سواء 

علىم�ستوى ال�سركة، اأو بالن�سبة لكل موقع من 

مواقعنا على حد �سواء.

ووفقًا ملو�سوعنا املحوري، فاإن معادن تبذل 

جهودًا واعية لتكون جارًا مرحبًا به يف نظام 

بيئي مدعوم؛ ما يعني اأننا نتعاون بفعالية مع 

املجتمع، وُن�سغي للمخاوف واملتطلبات، ونتخذ 

قرارات مدرو�سة بخ�سو�ص ا�ستثماراتنا 

الجتماعية. 

وُيدرك نظام اإدارة املجتمع اأن ثقة املجتمع 

املحلي وموافقته �سروريتان لنا كي ننمو 

ك�سركة تعدين. وقبل اإطالق اأي م�سروع جديد، 

جنري تقييمًا تف�سيليًا لالأثر الجتماعي. 

وهو اأ�سلوب نطبقه حتى حينما كانت معادن 

     

     

لتزويد املجتمع املحلي 

مبعلومات متوازنة 

ومو�سوعية مل�ساعدته يف 

فهم امل�ساكل واخليارات 

والفر�ص و/ اأو احللول.

�سنبقيكم على اطالع.

وعد للمجتمع

اأهداف 

ال�سراكة 

املجتمعية

.2

ا�ست�سر

للح�سول على ردود 

املجتمع املحلي على 

 التحليالت، واخليارات

و/اأو القرارات.

�سنبقيكم على اطالع، 

وناأخذ بعني العتبار كافة 

خماوفكم، ونقدم لكم 

ردود الأفعال حول تاأثري 

املجتمع املحلي يف �سياغة 

القرار.

.3

�سارك

للعمل ب�سكل مبا�سر مع 

املجتمع  املحلي يف جميع 

املراحل ل�سمان معرفة 

وفهم كافة  تطلعاتهم 

وخماوفهم العامة ب�سكل 

م�ستمر.

 �سنعمل معكم على �سمان 

اأن اهتماماتكم وتطلعاتكم 

قد انعك�ست مبا�سرة يف 

خيارات التطور

وتوفري ردود الأفعال حول 

تاأثري املجتمع املحلي يف 

�سياغة القرار.

04

تعاون

للدخول يف �سراكة مع 

املجتمع  املحلي يف كل 

جانب من جوانب القرار، 

مبا يف ذلك تطوير 

اخليارات، وحتديد 

احللول املف�سلة. 

نتطلع ل�ست�سارتكم مبا�سرة 

من اأجل ابتكار احللول 

التي تت�سمن اقرتاحاتكم 

وتو�سياتكم يف �سناعة 

القرار اإىل اأق�سى حد 

ممكن.

05

مّكن

لتمكني املجتمع املحلي من 

اتخاذ القرار النهائي.

�سننفذ ما تقررون.

نظام معادن لإدارة املجتمعات

01 

َبلِّغ

 اأهم م�ساريع معادن الجتماعية

ن�سبة الإجنازعدد املبادرات

امليزانية املقررة )ريال 

�سعودي(

جمموع الإنفاق يف  عام 

2015م )ريال �سعودي(

جمموع الإنفاق يف عام 

2016م )ريال �سعودي(

ما مت اإنفاقه حتى الآن 

)ريال �سعودي(

35.650.030 27.957.886 7.692.144 199.747.455 49%201624م

18.793.200 13.996.936 4.801.264 20.470.000 100%7اأجنز

16.851.830 13.960.950 2.890.880 179.277.455 28%17قيد الإجناز
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قيد الت�سغيل، وقبل اأن نتبنى �سيا�سة تقييم 

الأثر الجتماعي. ويف كل تقييم لالأثر 

الجتماعي، ن�سع و�سفًا كاماًل للمجتمعات 

امل�ست�سيفة ومتطلباتها الجتماعية، ونت�ساور 

معهم ب�ساأن الق�سايا الرئي�سية، وُنحدد 

املواهب املحتملة وجمموعة املوردين الذين 

مبقدورنا اأن نتكامل معهم يف عملنا. 

ويف عام 2015م، اأن�ساأنا اللجنة العليا 

للمبادرات املجتمعية مبعادن، برئا�سة 

الرئي�ص وكبري املُدراء التنفيذيني، 

وع�سوية �ستة م�سوؤولني تنفيذيني بارزين 

اآخرين؛ حيث تتوىل اللجنة مراقبة التقدم 

اجلاري يف توفري حميط ممكن، ل�سمان 

اأن مبادراتنا ُتثمر نتائج اإيجابية كبرية 

للمجتمعات التي حتت�سن عملياتنا.

ووفقًا للوائح اللجنة العليا للمبادرات 

املجتمعية، فاإن كل املبادرات املجتمعية 

ينبغي دعمها يجب اأن تدر�ص عالقة املبادرة  

بالن�ساط الرئي�سي ملعادن، والآثار املجتمعية 

املحددة وخماطر الن�ساط. و�ست�ستفيد 

برامج امل�سوؤولية الجتماعية من الهياكل 

والقدرات احلالية حيثما اأمكن، وتتوافق 

مع خطط واأولويات التنمية الوطنية. 

مركز مهد الذهب احل�ساري

يف عام 2016م، مت النتهاء من ت�سييد مركز 

مهد الذهب احل�ساري والتي تتجاوز تكلفته 

19 مليون ريال وقد مت ت�سليمه ملوؤ�س�سة 

مناء املنورة، والتي �ستدير املركز. مناء 

املنورة هي منظمة غري ربحية تتوىل وقف 

املدينة املنورة، ويرتاأ�سها الأمري في�سل 

ابن �سلمان، اأمري منطقة املدينة املنورة.

وُيعترب مركز املهد احل�ساري واحدًا 

من اأحدث املباين يف املنطقة، وهو اأكرب 

ا�ستثماراتنا من بني املبادرات املجتمعية 

الكثرية، و�سيلعب املركز دورًا بارزًا يف دعم 

النظام البيئي املحلي الذي يدعم التنمية 

القت�سادية والجتماعية يف املنطقة.  

وتخطط »مناء املنورة« لتخ�سي�ص مرفق 

لحت�سان الأعمال، وخ�س�ست معادن 

بالفعل خم�سة ماليني ريال ملرفق احت�سان 

الأعمال، وهو ما �سي�سجع املواطنني املحليني 

وميكنهم من تاأ�سي�ص �سركات جديدة 

با�ستخدام املوارد املحلية. وُيعترب تطوير 

امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة واحدًا من 

جمالت الرتكيز الرئي�سية لنماء املنورة. 

الرتكيز على التعليم

يحظى قطاع التعليم بجزء كبري من 

ا�ستثماراتنا يف امل�سروعات املجتمعية امل�ستمرة 

يف املناطق النائية. وقد مت التعاون مع وزارة 

التعليم، ومع مقدم خدمة تعليم وطني، لدعم 

اإن�ساء واإدارة مدر�ستي متيز يف عرعر وطريف. 

واإىل جانب ال�ستثمار يف راأ�ص املال، ي�سرتك 

موظفونا يف برنامج اإثرائي، ي�ستهدف طالب 

ومدر�سي املدار�ص الثانوية يف منطقة احلدود 

ال�سمالية، و�ستبداأ املدر�ستان يف مزاولة 

ن�ساطيهما يف العام الدرا�سي 2018-2017.

ويف برامج اأخرى يف قطاع التعليم، اأحلقت 

معادن �ستة من اأوائل خريجي املعهد 

ال�سعودي التقني للتعدين، الذي جاء ثمرة 

لتعاوننا مع املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني 

واملهني بجامعة امللك عبدالعزيز، يف برنامج 

مرحلي يف�سي باإذن اهلل اإىل ح�سولهم 

على �سهادة البكالوريو�ص يف اجليولوجيا.  

م�ستوى الرتباط باملجتمعات

اأدناه

مركز مهد الذهب 

احل�ساري

يف املقابل

اإحدى املدار�ص اجلديدة 

التي ترعاها معادن يف 

عرعر

مالحظة

ركزت مواقع العمل على املبادرات الجتماعية اأكرث من 

اجلوانب الخرى لنظام اإدارة املجتمع كاإ�سراك املجتمع 

وتطوير املحتوى املحلي.

2015م

2.1

2016م

2.24



مهد ال�سوقاالأمار

الذهب

�سخيربات 

وبلغة

حزم البعيثة الدويحي

اجلالميد 

وعد الغزالة الزبرية 

ال�سمال

2.102.502.172.501.543.102.151.852.012.51

2.002.101.902.101.303.002.001.501.603.30

1.701.161.611.481.062.811.931.251.182.23

1.291.001.301.651.002.491.941.261.241.00

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

معدل اإ�سراك املجتمع للمواقع املختلفة بناء على نظام معادن لإدارة املجتمع
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متكني املراأة حملياً

ثمة برنامج جمتمعي اآخر خا�ص مبعادن، له 

اأثر اجتماعي كبري، وهو برنامج تدريب الأيدي 

الذهبية للمراأة الريفية. ومت تطوير الربنامج 

وتنفيذه ب�سراكة مع اجلمعية الفي�سلية 

اخلريية الن�سوية، بهدف متكني املراأة يف 

املناطق الريفية والنامية من ت�سغيل نف�سها، 

وتاأ�سي�ص اأعمال تدار من املنزل. 

وحتت مظلة مبادرة الأيدي الذهبية، ح�سلت 

80 امراأة �سعودية يف منطقة مهد الذهب على 

تدريب يف اخلياطة، والطهي، وا�ستخدام 

الكمبيوتر والعناية باجلمال. ومت اإطالق 

الربنامج على اأ�سا�ص درا�سة م�سرتكة قامت 

بها معادن واجلمعية الفي�سلية اخلريية 

الن�سوية، واللتني قامتا بتحديد الدور املهم 

الذي تلعبه املراأة يف بناء وازدهار ورفاهية 

املجتمع عندما تتحلى مبهارات خا�سة، وقد 

ا�ستثمرنا 770.700 ريال يف الربنامج خالل 

عامي 2015م و 2016م. 

2016 م

2015 م

2014 م

2013 م



التقرير ال�سنوي 2016

تقرير نائب الرئي�س للمالية

التقرير ال�سنوي 1082016 108



التقرير ال�سنوي 2016

تقرير نائب الرئي�س للمالية

109

القوائم املالية
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ومع ذلك، ويف نهاية 2016م كانت هناك 

دالئل على حدوث تعاٍف يف اأ�سعار ال�سلع، لقد 

راأينا حتركات اإيجابية يف اأ�سعار االألومنيوم 

والنحا�س يف الربع االأخري، وبدت �سوق 

فو�سفات ثنائي االأمونيوم م�ستقرة، وبتاأثري 

حتركات االأ�سعار يف عام 2016م؛ واجهنا 

انخفا�سًا يف العائدات قدره 13%، رغم من 

الزيادة يف االإنتاج. 

الدخل الت�سغيلي قبل م�ساريف اال�ستهالك 

واالإطفاء يظل ثابتاً

جنحنا يف تعوي�س اأثر هذا االنخفا�س يف 

العائدات بدرجة كبرية من خالل حتقيق 

مزيد من الوفر يف التكلفة على مدار العام، 

وجنحنا يف احلفاظ على الدخل الت�سغيلي 

قبل م�ساريف اال�ستهالك واالإطفاء متنا�سبًا 

مع عام 2015م، فرتكيزنا على الفعالية اإىل 

جانب جهودنا يف حتديد مزيد من فر�س 

توفري التكلفة ت�سري وفق برنامج ر�سمي تبنيناه 

خالل هذا العام، ونحن على ثقة من اأن هذا 

الربنامج �سُي�ساعدنا على حت�سني و�سعنا 

النقدي ب�سكل اأكرب يف عام 2017م.

كما تلقى �سايف دخلنا �سربة من ارتفاع 

م�سروفات اال�ستهالك وزيادة ر�سوم التمويل، 

وجاء ارتفاع م�سروفات اال�ستهالك نتيجة دخول 

م�ساريع كربى مرحلة الت�سغيل التجاري خالل 

العام: منجمنا االأكرب للذهب، الدويحي يف اأبريل 

2016م، ومنجم جبل �سايد للنحا�س يف يوليو 

2016م، ومنجم البوك�سايت وم�سفاة االألومينا 

يف اأكتوبر 2016م. و�سوف يظهر االأثر الفعلي 

لال�ستهالك لهذه امل�ساريع خالل عام 2017م.  

اأثر الديون

الديون املرتبطة بهذه امل�سروعات – ال �سيما 

منجم البوك�سايت وم�سفاة االألومينا - كان 

لها تاأثري على قائمة الدخل للمرة االأوىل يف 

عام 2016م عندما دخلت هذه امل�ساريع مرحلة 

الت�سغيل التجاري. 

واقرتن هذا بعوامل �سوقية اأخرى، فقد �سهدت 

االأ�سواق املالية زيادة يف تكاليف االقرتا�س 

خالل العام، على وجه اخل�سو�س يف اململكة. 

اإذ �سهد معدل فائدة االقرتا�س بني البنوك 

ال�سعودية )�سايبور( ارتفاعًا كبريًا خالل عام 

2016م ب�سبب نق�س ال�سيولة، و�ساهم ذلك 

ب�سكل كبري يف ارتفاع تكاليف التمويل.  

فيما بداأ و�سع ال�سيولة يف اململكة ي�سهد 

انفراجة يف الربع االأخري من العام؛ ما اأدى 

اإىل انخفا�س معدل الفائدة بني البنوك 

ال�سعودية. ومع ذلك، فالدالئل امل�ستقبلية 

الأ�سعار الفائدة اأنها تتجه لالرتفاع، اإذ تتوقع 

االأ�سواق اأن ترتفع اأ�سعار الفائدة االأمريكية 

ب�سكل اأكرب يف عام 2017م.

وب�سبب امل�ستوى العايل ن�سبيًا من ال�سغوط، 

فاإننا ن�ستمر يف التخطيط بعناية ل�سمان 

اأن معادن حتقق اأف�سل هيكلة للديون، واأنها 

حتافظ يف الوقت نف�سه على ال�سيولة الالزمة 

الإدارة ال�سغوط على تدفق النقد لدينا يف هذا 

املناخ الذي ي�سوده انخفا�س يف اأ�سعار ال�سلع 

االأ�سا�سية.

كما اأننا م�ستمرون يف ا�ستك�ساف الو�سائل 

الالزمة بتح�سني حقيبة قرو�سنا من خالل 

اإعادة التمويل، لقد حققنا هذا االأمر يف واحدة 

من �سركاتنا التابعة - �سركة معادن للفو�سفات 

- يف مطلع عام 2016م، وم�ستمرون يف البحث 

عن م�سادر ديون جديدة مبقدورها امل�ساعدة 

يف خف�س اعتمادنا على قرو�س البنوك ذات 

اأ�سعار العمولة العائمة.

التحول اإىل املعايري الدولية الإعداد التقارير 

املالية

من اخلطوات املهمة التي �ستتخذها معادن 

يف 2017م التحول نحو اإطار املعايري الدولية 

الإعداد التقارير املالية. وهذا التحول اأثمر 

عددًا من التغريات يف ممار�ساتنا اخلا�سة 

باإعداد التقارير املالية. وعلى وجه اخل�سو�س، 

تقرير نائب الرئي�س للمالية

انخفا�ض اأ�سعار ال�سلع وارتفاع 

تكاليف التمويل اأ�سهما يف انخفا�ض 

�سايف الدخل 

�ساعدتنا االإجنازات الت�سغيلية 

الكبرية يف معادن على حتقيق 

�سايف دخل اإيجابي لعام 2016م، 

بالرغم من ا�ستمرار انخفا�س اأ�سعار 

منتجاتنا الرئي�سية، بل وتدهورها يف 

بع�س االأحيان. فاأ�سعار االألومنيوم 

انخف�ست بن�سبة 9% يف عام 2016م، 

يف حني اأن اأ�سعار فو�سفات ثنائي 

االأمونيوم واالأمونيا انخف�ست بن�سبة 

30% و31% على التوايل خالل العام.  
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قائمة الدخل املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2016

االإي�ساح

الفرق 20162015

ريال  �سعودي ٪ريال  �سعوديماليني الرياالت

)13()1،450(19,50610،956املبيعات

)12(1،057)8،517((7,460)2تكلفة املبيعات

)16()393(2,0462،439الربح االإجمايل

امل�ساريف الت�سغيلية

)23(122)532((410)3م�ساريف بيع وت�سويق ودعم

)26(115)448((333)4م�ساريف عمومية واإدارية 

)65(93)144((51)5م�ساريف ا�ستك�ساف وخدمات فنية 

480)48()10((58)6ا�ستبعاد م�سانع ومعدات

)9()111(1,1941،305دخل العمليات

)20(18)92((74)7احل�سة يف �سايف خ�سارة �سركات حتت �سيطرة م�سرتكة 

815236116322عوائد اال�ستثمارات ق�سرية االأجل

83)375()451((826)9اأعباء مالية

خرى، �سايف
ُ
)41()23(103356اإيرادات اأ

)44()375(479854الدخل قبل الزكاة

70)32()46((78)م�سروف الزكاة

)50()407(401808�سايف دخل ال�سنة

)34()204(401605�سايف الدخل العائد مل�ساهمي ال�سركة االأم

)100()203(203-ح�سة حقوق امللكية غري امل�سيطرة

401808)407()50(

)35()0.18(110.340.52ربحية االأ�سهم االأ�سا�سبة واملخف�سة

1,1681،168عدد االأ�سهم املتداولة خالل العام )باملليون(

%22٪22ن�سبة الربح االإجمايل

)9()111(1,1941،305دخل العمليات

%12٪13هام�س دخل العمليات

123,6833،644371االرباح قبل احت�ساب الفوائد وال�سريبة واالإ�ستهالك واالإطفاءات

%33٪39هام�س االرباح قبل احت�ساب الفوائد وال�سريبة واالإ�ستهالك واالإطفاءات

%7٪4ن�سبة �سايف الدخل

يظهر اجلدول اأعاله احلركة على اأ�سا�س �سنوي ويجري فقط حتليلها ومناق�ستها تلك املبالغ التي تكت�سب اأهمية من الناحية النقدية )اأي اأكرث من 10 %( يف 

االي�ساحات التحليلية املقابلة يف القوائم املالية املدققة.

نتبنى منهجية جديدة فيما يتعلق بدرا�سة 

ال�سغوطات املحتملة على اأ�سولنا.

�سنظل متلزمني بتحقيق اأعلى قيمة ممكنة 

من هذه االأ�سول ذات امل�ستوى العاملي، ونعمل 

جاهدين على �سمان اأنها ت�سل اإىل اأف�سل 

اإمكانيات متوفرة لديها.

اإن �سعينا نحو تطبيق املعايري الدولية الإعداد 

التقارير املالية يعترب جزءًا مهمًا من �سمان 

اأننا نفي باملعايري الدولية يف حتقيق اأعلى 

م�ستويات من ال�سفافية، ونحن م�ستمرون يف 

تعزيز ودعم اأن�سطة عالقاتنا مع م�ستثمرينا 

من خالل التعاون الفعال مع اأ�سحاب امل�سلحة 

احلاليني واجلدد، عن طريق التفاعل املبا�سر، 

وعرب حت�سني الو�سول اإىل املعلومات من خالل 

من�سات التقنية احلديثة.

ثمة دالئل على حدوث حت�سن يف ال�سوق يف 

م�ستهل عام 2017م، لكننا نتوقع اأن اأي 

تعاٍف �سيحدث تدريجيًا. ويف جميع االأحوال، 

فاإن تركيزنا على ا�ستدامة فعالية العمليات 

والتحكم يف االإنفاق الت�سغيلي والراأ�سمايل 

�سيظل موجودًا ما دام منونا م�ستمرًا. وبغ�س 

النظر عن اأو�ساع ال�سوق، فهذا االأمر �سُيفيدنا 

لي�س يف عام 2017م فح�سب؛ بل يف ال�سنوات 

املقبلة اأي�سًا.



1- املبيعات

مكونات املبيعات

الفرق20162015

٪ريال �سعودي٪ريال �سعودي٪ريال �سعوديماليني الرياالت

)11()511(4,252454،76343االأملنيوم

)29()1،302(3,241344،54342فو�سفات ثنائي االأمونيوم

81587617547االأمونيا

1,04911705634449الذهب

)19()35(14921842املعادن ال�سناعية

)13()1،450(9,50610010،956100املجموع

انخف�س اإجمايل املبيعات املوحدة يف عام 2016 مبقدار 1،450 مليون ريال �سعودي نتيجة انخفا�س متو�سط �سعر البيع املتحقق جلميع املنتجات ماعدا 

الذهب على الرغم من الزيادة يف الكميات املباعة جلميع املنتجات ما عدا االأملنيوم واملعادن ال�سناعية. ان االنخفا�س يف اإجمايل املبيعات املوحدة كان نتيجة 

انخفا�س متو�سط �سعر البيع املتحقق لكل من:

%9 • االأملنيوم 
%30 الفو�سفاتية  • االأ�سمدة 

التوايل. على   %31 • االأمونيا 

تفا�سيل املبيعات الدولية واملحلية

الدولةالفرق20162015

الكميةريال �سعوديالكميةريال �سعوديالكميةريال �سعوديالقطاع اجلغرايف

)باالآالف()باملاليني()باالآالف()باملاليني()باالآالف()باملاليني( 

الدولية

اآ�سيا، الربازيل دول جمل�س التعاون )60()797(3,4535524،250612االألومنيوم )طن(

اخلليجي، ال�سرق االأو�سط، تركيا،

اأوروبا واأمريكا ال�سمالية

�سبه قارة الهند، الربازيل،جنوب 42)1،302(3,2412,6764،5432،634االأ�سمدة الفو�سفاتية )طن(

�سرق اآ�سيا ،اأمريكا الالتينية،اأفريقيا 

واأوقيانو�سيا

�سبه قارة الهند و �سرق اآ�سيا71576146154254 815االأمونيا )طن(

�سوي�سرا، �سنغافورة1,04522469816334761الذهب )اأون�سة(

اآ�سيا واأوروبا واأفريقيا واخلليج ومنطقة )6()11(32234329املعادن ال�سناعية )طن(

ا�سيا واملحيط الهادئ

-)1،709(-10،295-8,586جمموع جزئي

 املحلية
اململكة العربية ال�سعودية7991225137028652االألومنيوم )طن(

اململكة العربية ال�سعودية)1()3(4172الذهب )اأون�سة(

اململكة العربية ال�سعودية)285()24(1177481411،033املعادن ال�سناعية )طن(

-259-661-920جمموع جزئي

-(1,450)-10,956-9,506املجموع

مبيعات االألومنيوم

مبيعات االأملنيوم والتي متثل 45% من اجمايل املبيعات املوحدة لعام 2016 انخف�ست مبقدار11 باملائة )511 مليون ريال( نتيجة انخفا�س متو�سط �سعر 

البيع املحقق مبقدار 177 دوالر اأمريكي للطن املرتي )تاأثري ال�سعر مبقدار 447 مليون ريال �سعودي(  ويعود ال�سبب االآخر كذلك اىل انخفا�س الكميات 

املباعة بن�سبة 8  لكل كيلو طن مرتي )تاأثري الكمية مبقدار 64 مليون ريال �سعودي(.

مبيعات االأ�سمدة الفو�سفاتية

مبيعات �سماد فو�سفات ثنائي والتي متثل 34 باملائة من اجمايل املبيعات املوحدة  لعام 2016 انخف�ست مبقدار 29 باملائة )1،302 مليون ريال �سعودي( 

ويعود �سبب هذا االنخفا�س اىل انخفا�س متو�سط �سعر البيع املتحقق  مبقدار 137 دوالر اأمريكي للطن املرتي )تاأثري ال�سعر بلغ 1،374 مليون ريال 

�سعودي( على الرغم من ارتفاع الكميات املباعه مبقدار  42 لكل كيلو طن مرتي )تاأثري الكمية بلغ 72 مليون ريال �سعودي(.

مبيعات االأمونيا

ارتفعت مبيعات االأملنيوم التي متثل 8 باملائة من جمموع املبيعات املوحدة لعام 2016 بن�سبة 7 باملائة )54 مليون ريال �سعودي( وذلك ب�سبب االرتفاع  

يف الكميات املباعة مبقدار 254 كيلو طن مرتي )كان اأثر الزيادة يف الكميات املباعه على املبيعات 420 مليون ريال �سعودي( و تاأثرت هذه الزيادة  

بانخفا�س متو�سط �سعر البيع املتحقق مبقدار 136 دوالر امريكي لكل طن مرتي )اأثر انخفا�س ال�سعر على املبيعات بلغ 366 مليون ريال �سعودي(.
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مبيعات الذهب ح�سب املنجم

التغري20162015

ن�سبة التغري٪اأون�سات٪اأون�سات٪اأون�سات

56,0692553،929332،1404بلغة

)5()2،332(43,3001945،63228االآمار

)4()1،455(32,5981534،05321مهد الذهب

24,1701122،319131،8518ال�سوق

12,12659،00453،12235ال�سخيربات

-56،313--56,31325الدويحي

224,576100164،93710059،63936جمموع االأون�سات املباعة

ارتفعت مبيعات الذهب والتي متثل 11باملائة من اجمايل املبيعات املوحدة لعام 2016 بن�سبة 49 باملائة )344 مليون ريال �سعودي( ويعود �سبب هذا 

االرتفاع  اىل الزيادة يف كمية الوحدات املباعة مبقدار 59.639 اأون�سة )كان اأثر الزيادة يف الكميات املباعه على املبيعات 255 مليون ريال( والتى تعود 

اىل حد بعيد اىل بدء الت�سغيل التجاري واملبيعات ملنجم الدويحي يف 1 اأبريل من عام 2016. باالإ�سافة اىل ذلك،  فقد ارتفع متو�سط ال�سعر املتحقق 

لالأون�سة املباعه مبقدار 105 دوالر لالأون�سة )بلغ اأثر زيادة  متو�سط ال�سعر املتحقق لالأون�سة على املبيعات 89 مليون ريال �سعودي(.

مبيعات املعادن ال�سناعية

مبيعات املعادن ال�سناعية التي متثل 2 باملائه من اجمايل املبيعات املوحدة لعام 2016 انخف�ست بن�سبة 19باملائة )35 مليون ريال �سعودي( ويعود ال�سبب 

ب�سفة رئي�سة اىل االنخفا�س يف حجم الكمية املباعة مبقدار 291 كيلو للطن املرتي )وكان اثر االنخفا�س يف حجم الوحدات املباعة 38 مليون ريال 

�سعودي( وقد مت تعوي�س هذا االنخفا�س بالزيادة يف متو�سط ال�سعر املتحقق ملنتجي البوك�سايت منخف�س الرتكيز والكاولني مبقدار 2 دوالر لطن املرتي.  

2- تكلفة املبيعات 

باملاليني

التغري20162015

ن�سبة التغري٪ريال  �سعودي٪ريال  �سعودي٪ريال  �سعودي

)2()12(755107679رواتب ومزايا املوظفني

469640756215عقود اخلدمات

63162112�سيانة واإ�سالحات

144210523937مواد م�ستهلكة

-359535841م�ساريف غري مبا�سرة

)28()1،263(3,245444،50853مواد خام م�ستهلكة

)100()121(1211--خم�س�س خ�سارة خمزون

)70()26(-37-11م�ساريف تقنية �سوائب موؤجلة

)56()10(-18-8ر�سوم امتياز

413)33(-)8((1)(41)بيع منتجات م�ساحبة

)21()1،362(5,013676،37575جمموع تكاليف الت�سغيل النقدية

2,398332،1722622610ا�ستهالك

)24()10(-41-31اإطفاء 

)13()1،146(7,4421008،588101جمموع تكاليف الت�سغيل

)125(89)1()71(-18النق�س الزيادة يف املخزون

)12()1،057(7,4601008،517100املجموع

انخف�ست تكلفة املبيعات بن�سبة 1،057 لل�سنة مليون ريال �سعودي نتيجة نق�س تكلفة الكميات املباعة جلميع املنتجات ماعدا الذهب واملعادن ال�سناعية 

باال�سافة اإىل االأثر االإيجابي لالأقت�ساد املتدرج ملبيعات االأملنيوم وفو�سفات ثنائي االأمنيوم. 

تكلفة مبيعات االألومنيوم

انخف�ست تكلفة مبيعات االألومنيوم مبقدار 880 مليون ريال �سعودي كنتيجة طبيعة الإنخفا�س متو�سط تكلفة الوحدة املنتجة لكل طن مرتي مبقدار 176 

دوالر لكل طن مرتي  العائد لزيادة الفعالية وحت�سن التكاليف باال�سافة اإىل انخفا�س الوحدات املباعة مبقدار 8 كيلو لطن املرتي.

تكلفة مبيعات االأ�سمدة الفو�سفاتية

انخف�ست تكلفة مبيعات االأ�سمدة الفو�سفاتية مبقدار 497 مليون ريال �سعودي كنتيجة طبيعية الإنخفا�س متو�سط تكلفة الوحدة املنتجة لكل طن مرتي 

مبقدار 43 دوالر لطن املرتي ب�سبب زيادة الفعالية وحت�سن التكاليف.

تكلفة مبيعات االأمونيا

تكلفة مبيعات االأمونيا ارتفعت مبقدار 73 مليون ريال �سعودي نتيجة ارتفاع كمية الوحدات املباعة مبقدار 254 كيلو طن مرتي ومت تخفي�س هذه الزيادة 

بالتح�سن يف متو�سط تكلفة الوحدة املنتجة لطن املرتي مبقدار 20 دوالر لكل طن مرتي.

التقرير ال�سنوي 2016

تقرير نائب الرئي�س للمالية

113



التقرير ال�سنوي 2016

تقرير نائب الرئي�س للمالية

114

الذهب املنتج ح�سب املنجم

التغري20162015

ن�سبة التغرياأون�سات٪اأون�سات٪اأون�سات

56,0692553،929332،1404بلغة

-)209(43,8201944،02927االآمار

)4()1،526(32,8911534،41721مهد الذهب

24,1701122،239141،9319ال�سوق

12,12659،00453،12235ال�سخيربات

-56،313--56,31325الدويحي

225,389100163،61810061،77138جمموع اأوقيات الذهب املنتجة

يعود �سبب ارتفاع تكاليف مبيعات الذهب مبقدار 254 مليون ريال �سعودي اىل ارتفاع الكمية الوحدات املباعة مبقدار 59،639 اأون�سة نتيجة بدء االنتاج 

التجاري واملبيعات ملنجم الدويحي يف 1 اأبريل 2016. كذلك ارتفع متو�سط التكلفة لالأون�سة بن�سبة 17باملائة وذلك ب�سبب زيادة التكلفة التعدين ملناجم 

الدويحي وال�سخيربات ومهد الذهب.

تكلفة مبيعات املعادن ال�سناعية

يعود ال�سبب الرئي�س الإنخفا�س تكلفة مبيعات املعادن ال�سناعية مببلغ 7 مليون ريال وبن�سبة 12 باملائة اىل  انخفا�س الكمية املباعة مبقدار 291 كيلو لكل 

طن مرتي يف عام 2016.

3 - م�ساريف بيع وت�سويق ودعم 

يعود ال�سبب الرئي�سي النخفا�س م�ساريف البيع والت�سويق والدعم مبقدار 122 مليون ريال �سعودي )23 باملائة( اإىل انخفا�س م�سلريف ال�سحن والعقود 

والتكاليف غري املبا�سرة املتعلقة مببيعات االألومنيوم واىل كذلك انخفا�س امل�ساريف القابل للخ�سم وم�ساريف الت�سويق ملبيعات الفو�سفات وانخفا�س 

يف نفقات الت�سويق ملبيعات الفو�سفات وانخفا�س تكلفة تطوير منتج  �سركة معادن للدرفلة.

4 - م�ساريف عمومية واإدارية

يعود ال�سبب الرئي�سي لالنخفا�س امل�ساريف العمومية واالإدارية مبقدار 115 مليون ريال �سعودي )26 باملائة( اإىل احلد من م�ساريف املوظفني  

وامل�ساريف املتعاقد عليها وامل�ساريف غري املبا�سرة.

5 - م�ساريف ا�ستك�ساف وخدمات فنية   

يعود ال�سبب الرئي�سي لالنخفا�س مبقدار 93 مليون ريال �سعودي )65 باملائة( اإىل احلد من  احلد من م�ساريف املوظفني  وامل�ساريف املتعاقد 

عليها وامل�ساريف غري املبا�سرة باال�سافة اإىل مبلغ 20 مليون ريال �سعودي ميثل انخفا�س يف قيمة ا�سول اال�ستك�ساف والتقييم والتى مت حتميلها على 

امل�ساريف لعام 2015.

6 - ا�ستبعاد م�سانع ومعدات 

يعود ال�سبب الرئي�سي للزيادة مبقدار 48 مليون ريال �سعودي اإىل ا�سبعاد بع�س االأ�سول يف �سركة معادن للذهب ومعادن االأ�سا�س خالل 2016.

7- احل�سة يف �سايف خ�سارة �سركات حتت �سيطرة م�سرتكة

احل�سة يف �سايف خ�سارة �سركات حتت �سيطرة م�سرتكة متثل ح�سة معادن البالغة 50 باملائة من �سايف دخل/ خ�سارة لل�سركات التالية ذات ال�سيطرة 

امل�سرتكة:

�سحارى ومعادن للبرتوكيماويات )�سامابكو( وهي م�سروع م�سرتك بني معادن و�سحارى للبرتوكيماويات،

�سركة معادن باريك للنحا�س وهي م�سروع م�سرتك بني معادن و�سركة باريك ال�سرق االأو�سط.

يعود �سبب االنخفا�س مبقدار 18 مليون ريال �سعودي )20باملائة ( اإىل انخفا�س احل�سة يف �سايف خ�سارة �سامابكو مبقدار 14 مليون ريال �سعودي 

مقارنًة بعام 2015 واىل زيادة احل�سة يف �سايف دخل �سركة معادن باريك للنحا�س مبقدار 4 مليون ريال �سعودي ناجتة عن  بدء الت�سغيل التجاري 

لل�سركة يف 1 يوليو 2016.

8 – عوائد  اال�ستثمارات ق�سرية االأجل 

يعود ال�سبب الرئي�سي للزيادة مبقدار 116 مليون ريال �سعودي كنتيجة للزيادة يف االأموال املتاحة لالإ�ستثمار  والتى مت  ا�ستثمارها يف ا�ستثمارات ق�سرية 

االأجل من قبل املركز الرئي�س خالل عام 2016.



التقرير ال�سنوي 2016

تقرير نائب الرئي�س للمالية

115

9 - اأعباء املالية

تعود زيادة االعباء املالية مبقدار 375 مليون دوالر )83 باملائه( ب�سفة رئي�سية اإىل �سداد القر�س بالكامل من قبل �سركة معادن للفو�سفات وذلك مبوجب 

اإتفاقية التمويل موحدة ال�سروط مع حتالف من املوؤ�س�سات املالية والتي مت ا�ستبدالها باإتفاقية متويل مرابحة  مع م�ساركو مرابحة وقد مت توقيع االإتفاقية 

بتاريخ 25 فرباير 2016. باالإ�سافة اىل ذلك، فقد �ساهمت زيادة معدالت اليبور و�سايبور واالأعباء املالية ل�سركة معادن للبوك�سايت واالأملونيا للفرتة من 

بدء الت�سغيل التجاري يف 1 اأكتوبر 2016 يف ارتفاع ااالعباء املالية.

10 - اإيرادات اأخرى, �سايف

يعود انخفا�س االإيرادات االأخرى، �سايف  مببلغ 23 مليون ريال �سعودي )41 باملائة( اىل االإيرادات االأخرى لعام 2015 مت حتميلها مببالغ تاأمني حم�سلة 

تخ�س �سركتي معادن لالأملنيوم ومعادن للفو�سفات.

11 - ربحية االأ�سهم االأ�سا�سية واملخف�سة  

يتم ح�ساب ربحية االأ�سهم االأ�سا�سية واملخف�سة عن طريق ق�سمة �سايف الدخل العائد اإىل م�ساهمي ال�سركة االأم على املتو�سط املرجح لالأ�سهم االأ�سا�سية 

امل�سدرة خالل ال�سنة املالية قيد املراجعة. ويبلغ  املتو�سط املرجح لالأ�سهم العادية 1،168،478،261 �سهمًا للعامني 2015 و2016.

12 - االرباح قبل احت�ساب الفوائد وال�سريبة واالإ�ستهالك واالإطفاءات

باملاليني

التغري20162015

الن�سبة٪ريال �سعوديريال �سعوديريال �سعودي

)9()111(1,1941،305الدخل الت�سغيلي لل�سنة

2,4332،20922210االإ�ستهالك *

)51()38(3674اإطفاء موجودات غري ملمو�سة *

)56()10(818خم�س�س ر�سوم امتياز

)70()26(1137م�ساريف �سوائب موؤجلة

--11اأخرى

3,6833،644371االرباح قبل احت�ساب الفوائد وال�سريبة واالإ�ستهالك واالإطفاءات

*ا�ستهالك ممتلكات وم�سانع ومعدات اإطفاء موجودات غري ملمو�سة غري متطابق مع االأي�ساح رقم 2 حيث ميثل اجمايل االإ�ستهالك واالإطفاء والذي 

يحتوي على ا�ستهالك واأطفاء مت حتميلة على تكلفة املبيعات وم�ساريف عمومية واإدارية وم�ساريف ا�ستك�ساف وخدمات فنية. 

قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 دي�سمرب2016

التغري20162015

ماليني الرياالت
الن�سبة٪ريال �سعوديريال �سعوديريال �سعودياالإي�ساح

1311,62510،3701،25512موجودات متداولة

موجودات غري متداولة

1448,88736،68212،20532ممتلكات وم�سانع ومعدات

)14()5،765(1534,63740،402اعمال راأ�سمالية  حتت التنفيذ

162702333716موجودات اال�ستك�ساف والتقييم

77443375م�ساريف ازالة موؤجلة

)1()4(369373موجودات غري ملمو�سة

)6()73(1,1281،201�سركات حتت �سيطرة م�سرتكة

--5050ا�ستثمار طويل االأجل

3022836دفعات وم�ساريف مدفوعة مقدما

97,07389،3777،6969جمموع املوجودات

)19()1،644(176,8978،541مطلوبات متداولة

مطلوبات غري متداولة

182,9992،17382638مطلوبات غري متداولة اأخرى

1951,23343،2687،96518قرو�س طويلة االأجل

61,12953،9827،14713جمموع املطلوبات

27,69927،2984011حقوق امللكية مل�ساهمي ال�سركة

8,2458،0971482حقوق االأقلية الغري م�سيطرة

35,94435،3955492جمموع حقوق امللكية

97,07389،3777،6969جمموع املطلوبات وحقوق امللكية



13 - موجودات متداولة

ارتفعت املوجودات املتداولة مبقدار 1،255 مليون ريال �سعودي يف عام 2016 ب�سفة اأ�سا�سية ح�سب التف�سيل التايل:

•  كان النقد وما يف حكمه  كما يف 31 دي�سمرب 2016 مبلغ 4،370 مليون ريال �سعودي مقارنة بـ 4،308 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب  2015 
)بزيادة 62 مليون ريال �سعودي( ويعود ال�سبب الرئي�سي للزيادة يف االإ�ستثمارات الأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق اأقل او تعادل ثالثة اأ�سهر لل�سركة االأم 

وقوبلت هذه الزيادة با�ستخدمات النقدية من قبل �سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن البوك�سيت واالألومينا لتطوير م�ساريعها.

مليون   1.812 بلغت  )بزيادة   2015 يف  ريال  مليون  ب899  مقارنة  �سعودي  ريال  مليون   2.711 مبلغ   2016 يف  االأجل  ق�سرية  اال�ستثمارات  •  بلغت 
ريال(. يعود ال�سبب الرئي�سي لزيادة  اال�ستثمارات ق�سرية االأجل لل�سركة االأم اىل اإ�ستالم ا�ستحقاقات تعاقدية من �سركاء يف م�ساريع م�سرتكة خالل 

العام.

ريال  مليون   1.252 بـ  مقارنة   2016 لعام  �سعودي  ريال  مليون   1.273 مبلغ   واالأخرى  التجارية  املدينة  الذمم  زيادة  اىل  الرئي�سي  ال�سبب  •  يعود 
لعام 2015 )بزيادة قدرها 21 مليون ريال( اىل زيادة مبيعات منتجات ال�سركة واأي�سًا ب�سبب زيادة املبالغ امل�ستحقة من �سابك بن�سبة 29 مليون ريال 

�سعودي وقد مت مقابلة هذه الزياة  بالنق�س يف �سريبة اال�ستقطاع امل�ستحقة مببلغ 32 مليون ريال وانخفا�س املبالغ امل�ستحقة من �سركات التاأمني  

ل�سركة معادن للفو�سفات مبقدار 13 مليون ريال.

املواد  زيادة  نتيجة  ريال(  مليون   174 قدرها  )بزيادة   2015 مليون يف  بـ2.942  مقارنة   2016 لعام  �سعودي  ريال  مليون   3.116 املخزون  ر�سيد  •  بلغ 
االأولية ل�سركات لالأملنيوم.

14 - املمتلكات و امل�سانع واملعدات

يعود ال�سبب الرئي�سي للزيادة مببلغ 12،205 مليون ريال االإ�سافات على والتحويل اىل االأ�سول م�ساريع حتت التنفيذ و املخزن مببلغ 14،736 مليون 

ريال ومت تخفي�س هذه الزيادة  باالأ�سول التى مت ا�ستبعادها اأو ت�سويتها خالل العام مببلغ 44 مليون ريال ومب�ساريف ا�ستهالك خا�سة بعام 2016 مببلغ 

2،487 مليون ريال �سعودي.

تتكون االإ�سافات على والتحويل اىل اأ�سول م�ساريع حتت التنفيذ واملخزن والبالغة 14.736 مليون ريال من التايل:

بداأ  الذي  الدويحي  ملنجم  املال  راأ�س  اأ�سول  اإىل  تعود  �سعودي  ريال  مليون   2.100 قدرها  بزيادة  االأ�سا�س  ومعادن  للذهب  معادن  �سركة  •  �ساهمت 
باالنتاج التجاري يف 1 اأبريل 2016 وكذلك خطوط املياه.

اأكتوبر   1 اأ�سول راأ�س املال نتيجة بدء االنتاج التجاري يف  اإىل  •  �ساهمت �سركة البوك�سيت واالألومينا بزيادة قدرها 12.240 مليون ريال �سعودي تعود 
.2016

املدنية. االأعمال  اإىل  تعود  �سعودي  ريال  مليون   323 قدرها  بزيادة  للفو�سفات  معادن  �سركة  • �ساهمت 
املخترب. ومعدات  متحركة  عمل  ور�سة  اإىل  تعود  �سعودي  ريال  مليون   54 قدرها  بزيادة  لالأملنيوم  معادن  �سركة  • �ساهمت 

�سعودي. ريال  مليون   19 البالغة  املتبقية  بالزيادة  التحتية  للبنية  معادن  �سركة  • �ساهمت 

15 - اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ 

متت خالل ال�سنة احلركات التالية:

•  حتويل 14،457 مليون ريال �سعودي من اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ اإىل ممتلكات وم�سنع معدات بعد البدء باالنتاج التجاري يف منجم الدويحي 
و�سركة البوك�سيت االألومينا. 

•  8.976 مليون ريال �سعودي اإ�سافات منها 7.650 لقطاع الفو�سفات و955 مليون ل�سركات االأملنيوم و127 للمركز الرئي�سي و207 مليون ملعادن للذهب 
ومعادن االأ�سا�س و26 مليون ل�سركة معادن ال�سناعية و11 مليون ل�سركة معادن للبنية التحتية.

210 مليون ريال  اإىل موجودات غري ملمو�سة. امل�ستخدم من دفعات مقدمة اإىل املقاولني خالل ال�سنة ارتفعت اإىل  •  مت حتويل 40 مليون ريال �سعودي 
�سعودي فيما ارتفعت االأ�سول املخف�سة اإىل 34 مليون ريال �سعودي يف معادن للذهب ومعادن االأ�سا�س.

16 - موجودات اال�ستك�ساف والتقييم

يعود ال�سبب الرئي�سي للزيادة بن�سبة 37 مليون ريال �سعودي اإىل اال�سافات يف معادن للذهب ومعادن االأ�سا�س اخلا�سة مب�ساريع الذهب من�سورة وم�سرة 

والرجوم التي ارتفعت اإىل 23 مليون ريال �سعودي واإ�سافات مل�سروع الفو�سفات الثالث التي و�سلت اإىل 14 مليون ريال �سعودي.

17 - مطلوبات متداولة

انخف�ست اخل�سوم املتداولة مبقدار 1.644 مليون ريال لعام 2016 م وتتكون  املطلوبات املتداولة من التايل:

ريال  2015 )انخفا�س مببلغ 402 مليون  �سعودي يف  ريال  �سعودي مقارنة ب1،810 مليون  ريال  2016م  1.408 مليون  لعام  واأخرى  •  مطلوبات م�ساريع 
�سعودي(. ويعود االنخفا�س اإىل مطلوبات م�ساريع اأخرى ل�سركة معادن لالأملنيوم و�سركة وعد ال�سمال للفو�سفات.

•  م�ساريع م�ستحقة بلغت 2.629 مليون ريال �سعودي مقارنة ب4،521 مليون ريال يف 2015 )انخفا�س مببلغ 1،892 مليون ريال �سعودي(. ويعود 
االنخفا�س اإىل م�ستحقات م�ساريع اأخرى ل�سركة معادن لالأملنيوم و�سركة وعد ال�سمال للفو�سفات.
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بلغت قيمة اجلزء املتداول من قر�س طويل االأجل لعام 2016  2.753 مليون ريال �سعودي مقارنة مببلغ 2.131 مليون ريال �سعودي لعام 2015م )زيادة 

بقيمة 622 مليون ريال �سعودي(. 

وتعود هذه الزيادة اإىل �سركة معادن للدرفلة مببلغ 441 مليون ريال �سعودي، و�سركة معادن للبوك�سايت واالأمونيا 339 مليون ريال �سعودي ومعادن للذهب 

ومعادن االأ�سا�س 78 مليون ريال �سعودي ومعادن للبنية التحتية )78 مليون ريال �سعودي( و�سركة معادن للفو�سفات )60 مليون ريال �سعودي( مقابل 

انخفا�س يف �سركة معادن لالأملنيوم )374 مليون ريال �سعودي(.

الزكاة ور�سوم االمتياز - 85 مليون ريال �سعودي و8 مليون ريال �سعودي مقارنة ب51 مليون ريال �سعودي و16 مليون ريال �سعودي على التوايل يف 2015 

)زيادة مبقدار 26 مليون ريال �سعودي(.

18 - مطلوبات غري متداولة اأخرى

ارتفعت اخل�سوم املتداولة االأخرى بقيمة 826 مليون ريال �سعودي لعام 2016 لزيادة مطلوبات م�ساريع واأخرى ل�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات 

والتي متثل مبالغ حمتجزة مل�ساريع مببالغ و�سال اإىل 1،907 مليون ريال �سعودي يف 2016 مقارنة ب1،130 مليون ريال �سعودي يف 2015 اأي بزيادة 

قدرها 77 مليون ريال �سعودي.

19 - القرو�ص طويلة االأجل

اجمايل القرو�س طويلة االأجل زادت مبقدار 8،577 مليون ريال �سعودي لعام 2016م نتيجة امل�سحوبات خالل العام البالغة 22،636 مليون ريال �سعودي 

خف�ست ب�سداد 14،969 مليون ريال �سعودي.

ماليني الرياالت

1 يناير

2016

امل�سحوبات 

خالل العام

املبالغ امل�سددة 

خالل العام

31 دي�سمرب 

2016

-)2،400(2،400-�سركة التعدين العربية ال�سعودية )معادن(

901)8(235674�سركة معادن للذهب ومعادن االأ�سا�س

952)39(991-�سركة معادن للبنية التحتية

11،245)576(11،79130�سركة معادن لالأملنيوم

5،004)91(5،06530�سركة معادن للدرفلة 

8،309)-(8،21198�سركة معادن للبوك�سايت واالألومينا

11،395)10،945(10،94511،395�سركة معادن للفو�سفات

16،170)-(9،1527،018�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

53,976(14,059)45,39922,636املجموع

قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

ماليني الرياالت

الفرق20162015

%ريال �سعوديريال �سعوديريال �سعودي

)68()7،719(3,71511،434النقد وما يعادله كما يف بداية ال�سنة – غري مقيد

)1()25(2,1892،214�سايف النقد الناجت من االأن�سطة الت�سغيلية

)9(959)11،206((10,247)�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية

)10(934)8،992((8,058)التدفقات النقدية احلرة

8,6531،2737،380580�سايف النقد الناجت من االأن�سطة التمويلية

)108(8،314)7،719(595�سايف التغري يف النقد وما يعادله لل�سنة

4,3103،71559516النقد وما يعادله كما يف نهاية ال�سنة _ غري مقيد

دارين �سي. ديف�ص

نائب الرئي�س للمالية   
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)�صركة م�صاهمة �صع�دية(

القوائم املالية املوحدة 
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1010164391رقم ال�صجل التجاري

رئي�س جمل�س االإدارة )ُعنينِّ يف 28 اإبريل 2016(معايل املهند�س/خالد بن عبدالعزيز الفالحاأع�صاء جمل�س االإدارة

معايل االأ�صتاذ/ �صليمان بن عبدالرحمن الق�يز

)ُعنينِّ يف 28 اإبريل 2016(�صعادة االأ�صتاذ/ عبداهلل بن حممد العي�صى

)ُعينِّنت يف 28 اإبريل 2016(ال�صيدة/ لبنى بنت �صليمان العليان

 )ُعنينِّ يف 28 اإبريل 2016(املهند�س/ عبداهلل بن اإبراهيم ال�صعدان

�صعادة الدكت�ر/ زياد بن عبدالرحمن ال�صديري

)ُعنينِّ يف 28 اإبريل 2016(�صعادة املهند�س/ عزام بن يا�صر �صلبي

)ُعنينِّ يف 28 اإبريل 2016(�صعادة الدكت�ر/ جان ل��صام�

�صعادة املهند�س/خالد بن �صالح املديفر

رئي�س جمل�س االإدارة ال�صابق )ا�صتقال يف 28 اإبريل 2016(�صعادة املهند�س/عبداهلل بن �صيف ال�صيف

�صتبِدل يف 28 اإبريل 2016(معايل االأ�صتاذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�صي
ُ
)اأ

�صتبِدل يف 28 اإبريل 2016(�صعادةاالأ�صتاذ/ �صلطان بن جمال �صاويل
ُ
)اأ

�صتبِدل يف 28 اإبريل 2016(�صعادة االأ�صتاذ/ من�ص�ر بن �صالح امليمان
ُ
)اأ

�صتبِدل يف 28 اإبريل 2016(�صعادة املهند�س/ خالد بن حمد ال�صناين
ُ
)اأ

)ا�صتقال يف 28 اإبريل 2016(�صعادة املهند�س/ عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري

بناية رقم 395العن�ان الر�صمي

طريق اأب� بكر ال�صديق/ جن�ب

الطريق الدائري ال�صمايل - خمرج 6

الريا�س 11537

اململكة العربية ال�صع�دية

�س. ب 68861العن�ان الربيدي

الريا�س 11537

اململكة العربية ال�صع�دية

البنك ال�صع�دي الربيطاين )�صاب(البنك الذي تتعامل معه ال�صركة

اإرن�صت وي�نغمراجعي احل�صابات

برج الفي�صلية - الدور الثالث

طريق امللك فهد

�س.ب. 2732

الريا�س 11461

اململكة العربية ال�صع�دية

الإدارة وبيانات الإت�سال
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تقرير م�سوؤولية جمل�س الإدارة عن اإعداد و اعتماد القوائم املالية املوحدة 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

م�ص�ؤوليات مراجع احل�صابات  يقراأ مع  اأن  والذي يجب  التايل  التقرير  اإن 

امل�صتقل املن�ص��س عليها  يف تقرير املراجعة ال�صادر عن مراجع احل�صابات 

م�ص�ؤوليات  للتمييز بني  و�صعه  4، قد مت  رقم  املذك�رة يف �صفحة  امل�صتقل 

واملتعلقة  امل�صتقلني  احل�صابات  مبراجعي  اخلا�صة  وتلك  ال�صركة  اإدارة 

)معادن(  ال�صع�دية  العربية  التعدين  ل�صركة  امل�حدة  املالية  بالق�ائم 

)»ال�صركة«( و�صركاتها التابعة )»املجم�عة«(.

كافة  مت�صمنة  امل�حدة  املالية  الق�ائم  اإعداد  عن  م�ص�ؤولة  االإدارة  اإن 

االإي�صاحات والتي تظهر بعدل املركز املايل للمجم�عة كما يف 31 دي�صمرب 

امللكية  حق�ق  يف  والتغريات  النقدية  والتدفقات  اأعمالها  ونتائج   ،2016

لل�صنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�صبة ال�صادرة عن الهيئة 

ال�صع�دية للمحا�صبني القان�نيني.

عند اإعداد الق�ائم املالية امل�حدة، فاإن االإدارة م�ص�ؤولة عن:

منتظم. ب�صكل  وتطبيقها  مالئمة  حما�صبية  �صيا�صات  •��اختيار 
مبداأ  اأ�صا�س  على  واملبنية  املعق�لة  والتقديرات  االإجتهادات  •��اإجراء 

احليطة واحلذر.

•��حتديد ما اإذا مت اتباع معايري املحا�صبة ال�صادرة عن الهيئة ال�صع�دية 

االإف�صاح  يتم  ج�هري  خروج  اأي  اأن  �صريطة  القان�نيني  للمحا�صبني 

عنه و�صرحه يف الق�ائم املالية امل�حدة.

مل  ما  االإ�صتمرارية  ملبداأ  وفقا  امل�حدة  املالية  الق�ائم  وعر�س  •��اإعداد 
ن�صاطها  ت�صتمر يف  املجم�عة �ص�ف  اأن  املنا�صب افرتا�س  يكن من غري 

يف امل�صتقبل املنظ�ر.

اإن االإدارة م�ص�ؤولة اأي�صًا عن:

للمجم�عة. فّعال  داخلي  رقابة  نظام  على  واحلفاظ  وتطبيق  •��ت�صميم 
املحلية  النظم  مع  تت�افق  نظامية  حما�صبية  ب�صجالت  •��االإحتفاظ 

واملعايري املحا�صبية يف املناطق التي تعمل فيها املجم�عة.

املجم�عة. م�ج�دات  �صالمة  على  للمحافظة  عملية  خط�ات  •��اتخاذ 
االأخرى. واملخالفات  الغ�س  وق�ع  ومنع  •��اكت�صاف 

املنتهية  لل�صنة  امل�حدة  املالية  الق�ائم  اإ�صدار  على  وامل�صادقة  اإعتماد  مت 

يف 31 دي�صمرب 2016 واملبينة يف ال�صفحات من 5 اإىل 73 من قبل جمل�س 

االإدارة يف 21 ربيع االآخر 1438 هـ )امل�افق 19 يناير 2017(، ومت ت�قيعها 

نيابة عن جمل�س االإدارة من قبل : 

 

االأ�صتاذ/  دارن ديفي�ساملهند�س/ خالد املديفراملهند�س/ عبداهلل بن اإبراهيم ال�صعدان

نائب الرئي�س لل�صئ�ن املالية رئي�س ال�صركة وكبري املدراء التنفيذينع�ص� جمل�س االإدارة املف��س

 

21 ربيع االآخر 1438 هـ 

19 يناير 2017

الريا�س

اململكة العربية ال�صع�دية
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31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015اإي�صاح

املوجودات

موجودات متداولة

74.369.714.5294.308.309.524نقد وما يف حكمه

82.711.000.000899.052.989ا�صتثمارات ق�صرية االأجل

91.272.918.6781.252.143.611ذمم مدينة جتارية واأخرى

103.116.373.3172.941.847.487خمزون

11154.794.162248.716.039دفعات وم�صاريف مدف�عة مقدمًا

720.000.000-12امل�صتحق من �صركاء يف امل�صاريع امل�صرتكة

11.624.800.68610.370.069.650

موجودات غري متداولة

1348.887.551.02136.682.188.547ممتلكات وم�صانع ومعدات 

1434.637.282.39040.402.433.837اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ

15269.803.530233.233.575م�ج�دات االإ�صتك�صاف والتقييم 

1677.344.27644.172.991م�صاريف اإزالة م�ؤجلة

17369.123.208372.426.562م�ج�دات غري ملم��صة

181.127.666.6761.201.454.824�صركات حتت �صيطرة م�صرتكة

1950.000.00050.000.000اإ�صتثمار ط�يل االجل

1129.730.48021.645.868دفعات وم�صاريف مدف�عة مقدمًا

85.448.501.58179.007.556.204

97.073.302.26789.377.625.854جمموع املوجودات 

املطلوبات

مطلوبات متداولة

201.408.200.3621.810.013.001مطل�بات م�صاريع واأخرى

212.629.438.3384.520.925.588م�صاريف م�صتحقة

2285.308.27850.962.237-2زكاة م�صتحقة

238.270.63616.096.147ر�ص�م امتياز م�صتحقة

2513.441.04012.131.184اجلزء املتداول من اإلتزام مب�جب عقد اإيجار راأ�صمايل 

272.752.508.5172.131.319.904-6اجلزء املتداول من قرو�س ط�يلة االأجل

6.897.167.1718.541.448.061

مطلوبات غري متداولة

202.106.338.2631.334.387.629مطل�بات م�صاريع واأخرى

24425.133.069353.304.330مزايا للم�ظفني

2513.342.08127.033.193اإلتزام مب�جب عقد اإيجار راأ�صمايل

26157.077.029158.111.874خم�ص�س اإغالق واإعادة تاأهيل املناجم

2751.223.162.52643.267.718.094-6قرو�س ط�يلة االأجل

28306.790.113300.703.363امل�صتحق اإىل �صريك يف م�صروع م�صرتك

54.231.843.08145.441.258.483

61.129.010.25253.982.706.544جمموع املطلوبات 

حقوق امللكية 

2911.684.782.61011.684.782.610راأ�س املال

احتياطي نظامي

308.391.351.6978.391.351.697عالوة اإ�صدار

31797.975.542757.911.634حت�يالت من �صايف الدخل

6.824.937.6016.464.362.429اأرباح مبقاة

27.699.047.45027.298.408.370حق�ق امللكية العائدة مل�صاهمي ال�صركة االأم

328.245.244.5658.096.510.940-6حق�ق امللكية غري امل�صيطرة

35.944.292.01535.394.919.310جمموع حقوق امللكية

97.073.302.26789.377.625.854جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

44تعهدات والتزامات حمتملة

قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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لل�صنة املنتهية يفلل�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015اإي�صاح

339.506.241.21610.956.125.938املبيعات

)8.517.081.736()7.459.968.463(34تكلفة املبيعات

2.046.272.7532.439.044.202الربح االجمايل

امل�صاريف الت�صغيلية

)531.872.951()410.054.943(35م�صاريف بيع وت�ص�يق ودعم

)448.378.831()333.517.983(36م�صاريف عم�مية واإدارية

)143.756.853()51.090.792(37م�صاريف ا�صتك�صاف وخدمات فنية

)10.494.925()57.752.626(13، 14ا�صتبعاد م�صانع ومعدات

1.193.856.4091.304.540.642دخل العمليات 

)امل�صاريف( / االإيرادات االأخرى

)91.630.866()73.788.148(18-18،1-2احل�صة يف �صايف خ�صارة �صركات حتت �صيطرة م�صرتكة 

38151.636.13835.583.877ع�ائد اال�صتثمارات ق�صرية االأجل

)450.452.843()825.853.491(39اأعباء مالية

4033.143.16456.410.062اإيرادات اأخرى، �صايف 

478.994.072854.450.872الدخل قبل الزكاة

)46.374.297()78.428.404(22-2م�صروف الزكاة

400.565.668808.076.575�صايف دخل ال�صنة

�صايف الدخل / )اخل�صارة( العائد اىل:

6400.639.080605.173.945-1، 41م�صاهمي ال�صركة االأم

202.902.630)73.412(32-6حق�ق امللكية غري امل�صيطرة 

400.565.668808.076.575

ربحية ال�صهم العادي )بالريال ال�صعودي(

1.021.12ربحية ال�صهم من العمليات مت�صمنة حق�ق امللكية غري امل�صيطرة

ربحية ال�صهم االأ�صا�صية واملخف�صة من العمليات امل�صتمرة والعائدة

410.340.52 مل�صاهي ال�صركة االأم

قائمة الدخل املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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لل�صنة املنتهية يفلل�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015اإي�صاح

االأن�صطة الت�صغيلية:

478.994.072854.450.872الدخل قبل الزكاة

تعديالت لبن�د غري نقدية:

36،9312.4753.200.000خم�ص�س دي�ن م�صك�ك يف حت�صيلها

625.666)131.520(10-34)عك�س( / زيادة  يف خم�ص�س خمزون م�اد متقادمة 

132.431.733.1402.209.631.051ا�صتهالك

1323.661.18210.494.925ا�صتبعاد م�صانع ومعدات

1320.186.94725.550.171ت�ص�ية م�صانع ومعدات

-1434.091.444ا�صتبعاد اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ

20.306.493-15انخفا�س يف قيمة م�ج�دات االإ�صتك�صاف والتقييم

1611.177.57236.589.184م�صاريف اإزالة م�ؤجلة

1735.728.42674.118.583اطفاء م�ج�دات غري ملم��صة

1873.788.14891.630.866-1، 18-2ح�صة يف �صايف خ�صارة �صركات حتت �صيطرة م�صرتكة 

238.278.03917.934.852خم�ص�س ر�ص�م امتياز

2480.095.84579.567.555-1خم�ص�س مكافاأة نهاية اخلدمة للم�ظفني

2426.408.20723.582.534-2م�صاهمة يف برنامج اإدخار امل�ظفني 

261.465.1561.394.847-2زيادة يف خم�ص�س اإغالق واإعادة تاأهيل املناجم 

121.212.929-34خ�صارة خمزون

)35.583.877()151.636.138(38ع�ائد ا�صتثمارات ق�صرية االأجل

39824.388.335449.057.996اأعباء مالية

التغريات يف راأ�س املال العامل:

)45.997.665(914.697.494ذمم مدينة جتارية واخرى 

)622.813.479()398.280.847(10خمزون

)25.651.450(1185.837.265دفعات وم�صاريف مدف�عة مقدمًا

20193.979.98149.311.794مطل�بات م�صاريع واأخرى – جتارية

)104.756.055()43.782.164(21م�صاريف م�صتحقة – جتارية

)54.147.978()44.082.363(22-2زكاة مدف�عة

)31.476.875()16.103.550(23ر�ص�م امتياز مدف�عة

)29.513.887()18.801.273(24-1مكافاأة نهاية اخلدمة املدف�عة للم�ظفني

)10.707.301()15.874.040(24-2�صح�بات امل�ظفني من برنامج االإدخار 

)1.881.991()2.500.001(26-1امل�صتخدم من خم�ص�س اإغالق واإعادة تاأهيل املناجم

)891.904.935()1.464.625.709(اأعباء مالية مدف�عة

2.189.006.1232.214.224.825�صايف النقد الناجت من االأن�صطة الت�صغيلية 

االأن�صطة اال�صتثمارية:

144.658.13927.910.042ع�ائد م�صتلمة من ا�صتثمارات ق�صرية االأجل 

)53.776.258(7534.022.035النق�س/ )الزيادة( يف النقد املقيد

)375.732.629()1.811.947.011(8ا�صتثمارات ق�صرية االأجل

-12720.000.000امل�صتحق من �صركاء يف امل�صاريع امل�صرتكة

)293.475.275()55.461.920(13اإ�صافات للممتلكات وامل�صانع واملعدات

)13.122.022.226()8.017.917.270(14اإ�صافات لالأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

)80.181.699()36.569.955(15اإ�صافات مل�ج�دات االإ�صتك�صاف والتقييم

)31.679.192()44.348.857(16اإ�صافات مل�صاريف اإزالة م�ؤجلة

)3.992.516()1.285.986(17اإ�صافات مل�ج�دات غري ملم��صة

20176.158.014659.457.256مطل�بات م�صاريع واخرى – م�صاريع

2.066.960.240)1.854.673.101(21م�صاريف م�صتحقة – م�صاريع

)11.206.532.257()10.247.365.912(�صايف النقد امل�صتخدم يف االأن�صطة االإ�صتثمارية

قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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لل�صنة املنتهية يفلل�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015اإي�صاح

االأن�صطة التمويلية:

-)28.807.037(9م�صتحق من �صركة �صابك

)10.948.976()12.381.256(25اإلتزام مب�جب عقد اإيجار راأ�صمايل

2722.599.305.7206.475.610.600-6متح�صالت من قرو�س ط�يلة االأجل 

)6.004.221.579()14.059.224.385(27-6�صداد قرو�س ط�يلة االأجل

)257.610.514(286.086.750امل�صتحق اإىل �صريك يف م�صروع م�صرتك

50.043.112-32-6مدف�عات لزيادة راأ�س املال من حق�ق امللكية غري امل�صيطرة، �صايف

32600.000.0001.350.000.000-6الزيادة يف راأ�س املــال من حق�ق امللكية غري امل�صيطرة

)330.000.000()451.192.963(32-6ت�زيعات اأرباح مدف�عة حلق�ق امللكية غري امل�صيطرة

8.653.786.8291.272.872.643�صايف النقد  الناجت من االأن�صطة التمويلية

)7.719.434.789(595.427.040�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

73.714.946.26811.434.381.057النقد غري املقيد وما يف حكمه كما يف بداية ال�صنة

74.310.373.3083.714.946.268النقد غري املقيد وما يف حكمه كما يف نهاية ال�صنة

معامالت غري نقدية

-10223.886.537، 13قطع غيار راأ�صمالية حم�لة اىل ممتلكات وم�صانع ومعدات من املخزون

14،1314.457.146.382321.532.962حمَ�ل اىل ممتلكات وم�صانع ومعدات من اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ

13، 26-1، خم�ص�س اإغالق واإعادة تاأهيل املناجم متت ر�صملته كجزء من املمتلكات وامل�صانع واملعدات  

3-26-1.053.288

1355.551.09663.439.623، 14ا�صتهالك مر�صمل كجزء من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

2.147.943-14، 15حم�ل اىل االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ من م�ج�دات االإ�صتك�صاف والتقييم

149.576.1445.729.831، 17اإطفاء  مر�صمل كجزء من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

26.250.000-14، 26-1خم�ص�س اإغالق واإعادة تاأهيل املناجم املر�صمل كجزء من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

1436.551.71015.729.190، 27-2اإطفاء تكلفة عمليات مر�صملة كجزء من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

14647.205.389443.009.951، 39-1تكلفة مت�يل مر�صملة كجزء من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

885.255-13، 17حمَ�ل اإىل م�ج�دات غري ملم��صة من ممتلكات وم�صانع ومعدات

17،1440.715.23037.520.660حمَ�ل اإىل م�ج�دات غري ملم��صة من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

83.278.002-32-6حمَ�ل من مدف�عات لزيادة راأ�س املال اىل راأ�س املال املتعلق بحق�ق امللكية غري امل�صيطرة

قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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حقوق امللكية غري امل�صيطرةحقوق امللكية العائدة مل�صاهمي ال�صركة االأم

احتياطي نظامي

عالوة اإ�صدارراأ�س املــالاي�صاح

 حتويالت من

اأربـاح مبقـاة�صايف الدخل

املجمـــــوع

راأ�س املــالالفرعي

مدفوعات لزيادة

راأ�س املال*

 �صايف الدخل

 العائد حلقوق

 امللكية غري

امل�صيطرة

املجمـــــوع

الفرعي

جمموع حقوق

امللكية

111.684.782.6108.391.351.697697.394.2395.919.705.87926.693.234.4256.102.482.067156.088.568564.994.5636.823.565.19833.516.799.623 يناير 2015

202.902.630202.902.630808.076.575--605.173.945605.173.945---�صايف دخل ال�صنة

------)60.517.395(60.517.395--31�صايف الدخل املحَ�ل لالإحتياطي النظامي

)330.000.000()330.000.000()330.000.000(-------32-6ت�زيعات اأرباح مدف�عة حلق�ق امللكية غري امل�صيطرة خالل ال�صنة

50.043.11250.043.112-50.043.112------32-6 *مدف�عات لزيادة راأ�س املال خالل ال�صنة

1.350.000.0001.350.000.000-)83.278.002(1.433.278.002-----32-6 الزيادة يف حق�ق امللكية غري امل�صيطرة/ راأ�س املــال امل�صاهم به خالل ال�صنة

3111.684.782.6108.391.351.697757.911.6346.464.362.42927.298.408.3707.535.760.069122.853.678437.897.1938.096.510.94035.394.919.310 دي�صمرب 2015

400.565.668)73.412()73.412(--400.639.080400.639.080---�صايف دخل ال�صنة

------)40.063.908(40.063.908--31�صايف الدخل املحَ�ل لالإحتياطي النظامي

)451.192.963()451.192.963()451.192.963(-------32-6ت�زيعات اأرباح مدف�عة حلق�ق امللكية غري امل�صيطرة خالل ال�صنة

600.000.000600.000.000-)12.560.821(612.560.821-----32-6 الزيادة يف حق�ق امللكية غري امل�صيطرة/ راأ�س املــال امل�صاهم به خالل ال�صنة

8.245.244.56535.944.292.015)13.369.182(3111.684.782.6108.391.351.697797.975.5426.824.937.60127.699.047.4508.148.320.890110.292.857 دي�صمرب 2016

هذه  ال�صركاء يف  اإجمايل حق�ق  من  كجزء  املعنية،  التابعة  لل�صركات  ال�قت  مرور  مع  املال  راأ�س  زيادة  اىل  تهدف  والتي  املدف�عات،  هذه  اإعتبار  *يتم 
ال�صركات التابعة طبقًا لراأي الهيئة ال�صع�دية للمحا�صبني القان�نيني رقم )1/14( وال�صادر بتاريخ 14 مار�س 2012 على الرغم اأنه مل ت�صدر اأية اأ�صهم  

بعد ومل يتم تعديل ال�صجل التجاري، ولكن �صيتم ذلك عندما يتم  حت�يل هذه املبالغ املدف�عة مقدمًا اىل راأ�س املال.

قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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حقوق امللكية غري امل�صيطرةحقوق امللكية العائدة مل�صاهمي ال�صركة االأم

احتياطي نظامي

عالوة اإ�صدارراأ�س املــالاي�صاح

 حتويالت من

اأربـاح مبقـاة�صايف الدخل

املجمـــــوع

راأ�س املــالالفرعي

مدفوعات لزيادة

راأ�س املال*

 �صايف الدخل

 العائد حلقوق

 امللكية غري

امل�صيطرة

املجمـــــوع

الفرعي

جمموع حقوق

امللكية

111.684.782.6108.391.351.697697.394.2395.919.705.87926.693.234.4256.102.482.067156.088.568564.994.5636.823.565.19833.516.799.623 يناير 2015

202.902.630202.902.630808.076.575--605.173.945605.173.945---�صايف دخل ال�صنة

------)60.517.395(60.517.395--31�صايف الدخل املحَ�ل لالإحتياطي النظامي

)330.000.000()330.000.000()330.000.000(-------32-6ت�زيعات اأرباح مدف�عة حلق�ق امللكية غري امل�صيطرة خالل ال�صنة

50.043.11250.043.112-50.043.112------32-6 *مدف�عات لزيادة راأ�س املال خالل ال�صنة

1.350.000.0001.350.000.000-)83.278.002(1.433.278.002-----32-6 الزيادة يف حق�ق امللكية غري امل�صيطرة/ راأ�س املــال امل�صاهم به خالل ال�صنة

3111.684.782.6108.391.351.697757.911.6346.464.362.42927.298.408.3707.535.760.069122.853.678437.897.1938.096.510.94035.394.919.310 دي�صمرب 2015

400.565.668)73.412()73.412(--400.639.080400.639.080---�صايف دخل ال�صنة

------)40.063.908(40.063.908--31�صايف الدخل املحَ�ل لالإحتياطي النظامي

)451.192.963()451.192.963()451.192.963(-------32-6ت�زيعات اأرباح مدف�عة حلق�ق امللكية غري امل�صيطرة خالل ال�صنة

600.000.000600.000.000-)12.560.821(612.560.821-----32-6 الزيادة يف حق�ق امللكية غري امل�صيطرة/ راأ�س املــال امل�صاهم به خالل ال�صنة

8.245.244.56535.944.292.015)13.369.182(3111.684.782.6108.391.351.697797.975.5426.824.937.60127.699.047.4508.148.320.890110.292.857 دي�صمرب 2016
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2- هيكل املجموعة

لدى ال�صركة �صركات تابعة و�صركات حتت �صيطرة م�صرتكة واملذك�رة اأدناه، جميعها تاأ�ص�صت يف اململكة العربية ال�صع�دية:

ن�صبة امللكية الفعلية كما يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015الكيان القانوينال�صركات التابعة

100٪100٪�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة�صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س )اأم جي بي ام(

100٪100٪�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة�صركة معادن للبنية التحتية )ام اي �صي(

100٪100٪�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة�صركة املعادن ال�صناعية )اي ام �صي(

74.9٪74.9٪�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة�صركة معادن لالأل�مني�م )ام اأيه �صي(

74.9٪74.9٪�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة�صركة معادن للدرفلة )ام ار �صي(

74.9٪74.9٪�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة�صركة معادن للب�ك�صايت واالأل�مينا )ام بي اأيه �صي(

70٪70٪�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة�صركة معادن للف��صفات )ام بي �صي(

60٪60٪�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة�صركة معادن وعد ال�صمال للف��صفات )ام دبلي� ا�س بي �صي(

�صركات حتت �صيطرة م�صرتكة

50٪50٪�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة�صركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات )�صامابك�(

50٪50٪�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة�صركة معادن باريك للنحا�س )ام بي �صي �صي(

1- معلومات عامة

مت تاأ�صي�س �صركة التعدين العربية ال�صع�دية »معادن« )»ال�صركة«( ك�صركة 

م�صاهمة �صع�دية مب�جب قرار جمل�س ال�زراء رقم 179 بتاريخ 8 ذي القعدة 

1417هـ )امل�افق 17 مار�س 1997( واملر�ص�م امللكي رقم م/17 بتاريخ 14 

ذي القعدة 1417هـ )امل�افق 23 مار�س 1997( ، مب�جب ال�صجل التجاري 

فرباير   4 )امل�افق  1421هـ  القعدة  ذي   10 بتاريخ   1010164391 رقم 

2001(. يبلغ راأ�س مال ال�صركة امل�صرح به وامل�صدر 11.684.782.610 

ا�صمية  بقيمة  �صهم عادي،   1.168.478.261 اإىل  مق�صم  �صع�دي،  ريال 

قدرها 10 رياالت �صع�دية لل�صهم ال�احد )اإي�صاح 29(. 

يف  امل�صاهمة  هي  )»املجم�عة«(  التابعة  و�صركاتها  ال�صركة  اأهداف  اإن 

ذلك  يف  مبا  التعدين  �صناعة  مراحل  بجميع  املتعلقه  امل�صاريع  خمتلف 

تنمية وتط�ير وحت�صني �صناعة املعادن ومنتجات املعادن ومنتجات املعادن 

امل�صاحبة، وال ي�صمل ذلك  ما يلي: 

منها امل�صتقة  وامل�اد  الطبيعي  والغاز  •�البرتول 
وم�صتقاتها لها  امل�صاحبة  واملنتجات  الهيدروكرب�نية  •�املنتجات 

•�الن�صاطات التي تتعلق بكل مراحل �صناعة الزيت وال�صناعات املرتبطة 
بها اأو املكملة لها.

اأن�صطة التعدين الرئي�صية يف مناجم مهد الذهب وبلغة  متار�س املجم�عة 

والغزالة  والزبرية  واجلالميد  والدويحي  وال�صــ�ق  وال�صخيربات  واالأمار 

الف��صفات  و�صخ�ر  الذهب  عن  بالتعدين  حاليًا  املجم�عة  تق�م  والبعيثة. 

والكاولني  الرتكيز  منخف�س  الب�ك�صايت  اإىل  باالإ�صافة  والب�ك�صايت 

واملغنيزايت.

بتاريخ 14 فرباير 2012، وافق جمل�س االإدارة على خطة، مت اإعدادها من 

اإنك  األك�ا  �صركة  امل�صرتك  امل�صروع  يف  �صريكها  مع  بالتعاون  ال�صركة  قبل 

)اإي�صاح 28( لت��صيع ت�صكيلة املنتجات من جممع االأل�مني�م والذي ال يزال 

يف مرحلة االإن�صاء حاليًا يف راأ�س اخلري لت�صمل:

، حراريًا  معاجلة  وغري  حراريًا  معاجلة  ال�صيارات  •��صفائح 
واالإن�صاءات املباين  •��صفائح 

التغليف. •��صفائح 

2-1 �صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س    

 ،1989 اأغ�صط�س   9 بتاريخ   ال�صع�دية  العربية  ال�صركة يف اململكة  تاأ�ص�صت 

وتتمثل اأهداف ال�صركة يف:

�صمن  وامل�ج�دة  املرتبطة  واملعادن  الذهب  عن  والتعدين  •��االإ�صتك�صاف 
وال�صهر  والرت�صيح  والتعدين  احلفر  طريق  عن  وذلك  امل�صتاأجرة  املناطق 

والتنقية

اأو  االأ�صلي  �صكلها  يف  املعادن  هذه  مثل  وبيع  وت�صدير  وتكرير  •��اإ�صتخراج 
املكّرر

وخط�ط  ال�صريعة  والطرق  واملباين  املناجم  جميع  و�صيانة  وت�صغيل  •��ان�صاء 
وحمطات  االإت�صاالت  واأنظمة  املعاجلة  وحمطات  التكرير  ومعامل  االأنابيب 

الطاقة وغريها من املرافق الالزمة اأو املالئمة الأغرا�س عقد االإيجار.

2-2 �صركة معادن للبنية التحتية    

 2008 اأغ�صط�س   18 بتاريخ  ال�صع�دية  العربية  اململكة  ال�صركة يف  تاأ�ص�صت 

وتتمثل اأهداف ال�صركة يف:

التحتية البنية  وت�صغيل  واإن�صاء  لتط�ير  التحتية  البنية  م�صروع  •��اإدارة 
وامل�اقع  التعدين  م�اقع  من  وغريها  اخلري  راأ�س  ملنطقة  خدمات  •��تقدمي 

ال�صناعية االأخرى يف اململكة العربية ال�صع�دية.

2-3 �صركة املعادن ال�صناعية     

 ،2009 مار�س   31 بتاريخ  ال�صع�دية  العربية  اململكة  يف  ال�صركة  تاأ�ص�صت 

وتتمثل اأهداف ال�صركة يف:

اإن نهاية ال�صنة املالية جلميع ال�صركات التابعة وال�صركات حتت ال�صيطرة امل�صرتكة تطابق نهاية ال�صنة املالية لل�صركة االأم.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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عن  وذلك  امل�صتاأجرة  املناطق  �صمن  امل�ج�دة  ال�صناعية  املعادن  •��ا�صتغالل 
طريق احلفر والتعدين والرت�صيح وال�صهر والتنقية

•��اإ�صتخراج وتكرير وت�صدير وبيع هذه املعادن بحالتها االأ�صلية اأو املكّررة.
تق�م ال�صركة حاليًا بت�صغيل منجم الكاولني والب�ك�صايت منخف�س الرتكيز 

يف  الرتكيز  عايل  املغنيزايت  ومنجم  الزبرية  من  ال��صطى  املنطقة  يف 

منطقة الغزالة، وم�صنع االأنتاج يف املدينة املن�رة والذي بداأ عملياته جزئيًا 

خالل عام  2011، واملتبقي من امل�صروع ال يزال يف مرحلة التط�ير.

2-4 �صركة معادن لالألومنيوم    

تاأ�ص�صت ال�صركة يف اململكة العربية ال�صع�دية بتاريخ 10 اأكت�بر 2010 وتع�د 

ملكيتها كما يلي:

•���صركة التعدين العربية ال�صع�دية )»معادن«( بن�صبة ٪74.9  
اأ�س اي(  اأ�س  ال�صع�دية ا�س.ال. )اية  انفرثي�ن�س  األك�ا �صملتينج  •���صركة 
األك�ا  ل�صركة  بالكامل  ممل�كة  �صركة  اأجنبي،  �صريك   ،٪25.1 بن�صبة 

كحق�ق  عنها  املحا�صبة  ويتم  انك�رب�ريتد(  األك�ا  )�صابقًا  ك�رب�ري�صن 

ملكية غري م�صيطرة يف هذه الق�ائم املالية امل�حدة )اإي�صاح 1-32(. 

وتتمثل اأهداف ال�صركة يف انتاج:

االأل�مني�م •���صبائك 
االأل�مني�م •��اأعمدة 
االأل�مني�م   •��األ�اح 

االأل�مني�م.   •��م�صطحات 
2-5 �صركة معادن للدرفلة

وتع�د   2010 اأكت�بر   10 بتاريخ  ال�صع�دية  العربية  اململكة  يف  ال�صركة  تاأ�ص�صت 

ملكيتها كما يلي:

  ٪74.9 بن�صبة  )»معادن«(  ال�صع�دية  العربية  التعدين  •���صركة 
 ،٪25.1 بن�صبة  ا�س.ال.  ال�صع�دية  انفرثي�ن�س  رولنج  األك�ا  •���صركة 
�صريك اأجنبي، �صركة ممل�كة بالكامل ل�صركة األك�ا ك�رب�ري�صن، ويتم 

املالية  الق�ائم  هذه  يف  م�صيطرة  غري  ملكية  كحق�ق  عنها  املحا�صبة 

امل�حدة )اإي�صاح 2-32(.  

وتتمثل اأهداف ال�صركة يف انتاج:

املعلبات، ت�صنيع  •��م�صطحات 
املعلبات. •��واأغطية 

اإن ال�صركة حاليًا يف مرحلة الت�صغيل التجريبي.

2-6 �صركة معادن للبوك�صايت واالألومينا

وتع�د   2011 يناير   22 بتاريخ  ال�صع�دية  العربية  اململكة  يف  ال�صركة  تاأ�ص�صت 

ملكيتها كما يلي:

  ٪74.9 بن�صبة  )»معادن«(  ال�صع�دية  العربية  التعدين  •���صركة 
•���صركة اأوا ال�صع�دية املحدودة )»اأوا«( بن�صبة 25.1٪ ، �صريك اأجنبي، وهي 
ممل�كة بن�صبة 60٪ ل�صركة األك�ا ك�رب�ري�صن و40٪ �صركة األ�مينا املحدودة، 

طرف لي�س ذي عالقة ويتم املحا�صبة عنها كحق�ق ملكية غري م�صيطرة يف 

هذه الق�ائم املالية امل�حدة )اإي�صاح 3-32(.  

وتتمثل اأهداف ال�صركة يف :

الب�ك�صايت وتكرير  •��تعدين 
االأل�مينا •��اإنتاج 

بداأت ال�صركة انتاجها التجاري يف 1 اأكت�بر 2016.

2-7 �صركة معادن للفو�صفات

وتع�د   2008 يناير   1 بتاريخ  ال�صع�دية  العربية  اململكة  يف  ال�صركة  تاأ�ص�صت 

ملكيتها كما يلي:

  ٪70 بن�صبة  )»معادن«(  ال�صع�دية  العربية  التعدين  •���صركة 
ويتم   ٪30 بن�صبة  )»�صابك«(  االأ�صا�صية  لل�صناعات  ال�صع�دية  •��ال�صركة 
املحا�صبة عنها كحق�ق ملكية غري م�صيطرة يف هذه الق�ائم املالية امل�حدة 

)اإي�صاح 4-32(. 

وتتمثل اأهداف ال�صركة يف:

اجلالميد حزم  م�قع  يف  امل�ج�دة  الف��صفات  احتياطيات  •��ا�صتغالل 
االأ�صمدة  لت�صنيع  الكربيت  وم�صادر  املحلي  الطبيعي  الغاز  •��ا�صتخدام 

الف��صفاتية يف مرافق املعاجلة يف راأ�س اخلري.

•��انتاج االأم�نيا كم�اد خام لقيم الإنتاج االأ�صمدة ويتم ت�صدير اأي فائ�س من 
االأم�نيا اأو بيعها حمليا. 

2-8 �صركة معادن وعد ال�صمال للفو�صفات

وتع�د   2014 يناير   27 بتاريخ  ال�صع�دية  العربية  اململكة  يف  ال�صركة  تاأ�ص�صت 

ملكيتها كما يلي:

 ٪60 بن�صبة  )»معادن«(  ال�صع�دية  العربية  التعدين  •���صركة 
�صركة  اأجنبي،  �صريك   ،٪25 بن�صبة  يف.  بي  للف��صفات  م�زاييك  •���صركة 
ل�صركة  بالكامل  وممل�كة  ه�لندا  يف  م�صجلة  حمدودة  م�ص�ؤولية  ذات 

م�زاييك )»م�زاييك«( ويتم املحا�صبة عنها كحق�ق ملكية غري م�صيطرة 

يف هذه الق�ائم املالية امل�حدة )اإي�صاح 5-32(. 

•���صركة �صابك بن�صبة 15٪ ويتم املحا�صبة عنها كحق�ق ملكية غري م�صيطرة 
يف هذه الق�ائم املالية امل�حدة )اإي�صاح 5-32(. 

 

وتتمثل اأهداف ال�صركة يف انتاج:

االم�نيا اأحادي  ف��صفات  و  ثنائي  •��ف��صفات 
•��االأم�نيا

النقي الف�صف�ريك  •��حم�س 
الف�صف�ريك •��حم�س 
الكربيتيك •��حم�س 

الب�تا�س •��كربيت 
 2016 عام  من  الثالث  الربع  خالل  االأم�نيا  مل�صنع  التجريبي  الت�صغيل  بداأ 

واأعلنت ال�صركة بدء االإنتاج التجاري مل�صنع االأم�نيا اعتبارًا من 1 يناير 2017 

)اإي�صاح 46(.

2-9 �صركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات

تاأ�ص�صت ال�صركة يف اململكة العربية ال�صع�دية بتاريخ 14 اأغ�صط�س 2011 وتع�د 

ملكيتها كما يلي:

•���صركة التعدين العربية ال�صع�دية )»معادن«( بن�صبة 50٪ )اإي�صاح 1-18(.
.٪50 بن�صبة  للبرتوكيماويات  ال�صحراء  •���صركة 

اإن �صركة �صامابك� هي م�صروع م�صرتك ويتم املحا�صبة عنه كاإ�صتثمار يف �صركة 

حتت �صيطرة م�صرتكة وفقُا لطريقة حق�ق امللكية يف هذه الق�ائم املالية امل�حدة.

وتتمثل ن�صاطاتها يف اإنتاج:

املركزة الكاوية  •��ال�ص�دا 
•��الكل�رين 

االإيثلني كل�ريد  •��ثاين 
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ت�صمل ن�صاطات ال�صركة انتاج وت�ريد 

للب�ك�صايت  معادن  ل�صركة  االأل�منيا  م�صفاة  اإىل  املركزة  الكاوية  •��ال�ص�دا 
واالأل�منيا وبيع الكمية املنتجة املتبقية يف �ص�ق اجلملة والتجزئة املحلية.

واملحلية  العاملية  والتجزئة  اجلملة  ب�ص�ق  االإيثلني  كل�ريد  •��ثاين 
بداأت ال�صركة انتاجها التجاري يف 1 ي�لي� 2014.

2-10 �صركة معادن باريك للنحا�س

وتع�د   2014 ن�فمرب   2 بتاريخ  ال�صع�دية  العربية  اململكة  يف  ال�صركة  تاأ�ص�صت 

ملكيتها كما يلي:

 .)2-18 50٪ )اإي�صاح  •��صركة التعدين العربية ال�صع�دية )»معادن«( بن�صبة 
.٪50 بن�صبة  )»باريك«(  املحدودة  االأو�صط  ال�صرق  باريك  •��صركة 

عنه  املحا�صبة  ويتم  م�صرتك  م�صروع  هي  للنحا�س  باريك  معادن  �صركة  اإن 

كاإ�صتثمار يف �صركة حتت �صيطرة م�صرتكة وفقا لطريقة حق�ق امللكية يف هذه 

الق�ائم املالية امل�حدة.

�صمن  امل�صاحبة  ال�صناعية  واملنتجات  النحا�س  اإنتاج  ال�صركة  اهداف  ان 

والرتكيز  والتعدين  احلفر  بطريقة  القائمة  امل�صتاأجرة  التعدينية  منطقتها 

وال�صهر والت�صفية. 

بداأت ال�صركة انتاجها التجاري يف منجم جبل �صايد يف 1 ي�لي� 2016.

3- اأ�ص�س اإعداد القوائم املالية

وفقًا  التاريخية  التكلفة  اأ�صا�س  على  املرفقة  امل�حدة  املالية  الق�ائم  اأعدت 

ال�صع�دية  الهيئة  عن  ال�صادرة  املحا�صبية  للمعايري  وطبقًا  اال�صتحقاق،  ملبداأ 

للمحا�صبني القان�نيني. 

تظهر هذه الق�ائم املالية امل�حدة بالريال ال�صع�دي والذي ميثل العملة ال�ظيفية 

والعملة التي يتم بها عر�س الق�ائم املالية امل�حدة للمجم�عة.

املالية  تقاريرها  اإعداد  املجم�عة  على  يتعني   2017 يناير   1 من  اعتبارًا 

جمل�س  عن  �صدرت  كما   IFRS املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقًا 

للمحا�صبني  ال�صع�دية  الهيئة  واملعتمدة من   IASB الدولية  املحا�صبة  معايري 

القان�نيني، والتي قد تتطلب من املجم�عة اأن تتبع �صيا�صات حما�صبية معينة 

تختلف عن تلك التي يتم اتباعها حاليًا.

4- ملخ�س الأهم ال�صيا�صات املحا�صبية 

املالية  الق�ائم  هذه  اإعداد  يف  املطبقة  املحا�صبية  ال�صيا�صات  اأهم  يلي  فيما 

ال�صن�ات  كافة  على  منتظمة  بطريقة  ال�صيا�صات  هذه  تطبيق  مت  امل�حدة. 

املعرو�صة. 

4-1  اأ�ص�س توحيد القوائم املالية

ال�صركات التابعة

ال�صركات التابعة هي تلك ال�صركات التي لدى املجم�عة القدرة على التحكم 

يف �صيا�صاتها املالية والت�صغيلية للح�ص�ل على منافع اإقت�صادية منها، ومتتلك 

عادة ح�صة فيها تزيد عن ن�صف حق�ق الت�ص�يت. تتم مراعاة وج�د وتاأثري 

كان  اإذا  ما  لتقييم  التح�يل  اأو  للتنفيذ  القابلة  املت�قعة  الت�ص�يت  حق�ق 

للمجم�عة �صيطرة على من�صاأة ما. يتم ت�حيد ال�صركات التابعة اإعتبارًا من 

تاريخ اإنتقال ال�صيطرة على ال�صركة التابعة اإىل املجم�عة. ويتم الت�قف عن 

الت�حيد عند زوال تلك ال�صيطرة.

يتم ا�صتبعاد االإ�صتثمارات واملعامالت واالأر�صدة املتداخلة بني �صركات املجم�عة 

املحا�صبية  ال�صيا�صات  اإن  عنها.  الناجتة  املحققة  غري  واخل�صائر  واالأرباح 

لل�صركات التابعة تتما�صى مع ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة للمجم�عة.

ال�صركات حتت ال�صيطرة امل�صرتكة

طرف  مع  تعاقدية  ترتيبات  للمجم�عة  يك�ن  عندما  امل�صرتك  امل�صروع  يت�اجد 

خالل  من  بال�صرورة،  لي�س  ولكن  تتم،  ما  عادة  باأن�صطة  للقيام  اأكرث  اأو  واحد 

من�صاآت تخ�صع لل�صيطرة امل�صرتكة.

امل�صرتكة  ال�صيطرة  ال�صركات حتت  باملحا�صبة عن ح�صتها يف  املجم�عة  تق�م 

امل�صاريع  نتائج  يف  املجم�عة  ح�صة  حتت�صب  امللكية.  حق�ق  طريقة  باإ�صتخدام 

قائمة  تاريخ  حتى  ال�صركات  لهذه  املعدة  املالية  الق�ائم  اأ�صا�س  على  امل�صرتكة 

املحا�صبية  ال�صيا�صات  مع  لتتما�صى  وذلك  تعديلها  بعد  امل�حدة،  املايل  املركز 

للمجم�عة، اإن وجدت. يتم حذف املكا�صب املتداخلة عن املعامالت بقدر ح�صة 

املجم�عة يف ال�صركة امل�صتثمر فيها. ويتم كذلك اإ�صتبعاد اخل�صائر املتداخلة ما 

مل ينتج عن املعاملة دلياًل على وج�د اإنخفا�س يف االأ�صل املحَ�ل.

4-2  حتويل العمالت االأجنبية

يتم حت�يل املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية اإىل الريال ال�صع�دي باأ�صعار 

ال�صرف ال�صائدة يف تاريخ اإجراء تلك املعامالت. كما يجري حت�يل امل�ج�دات 

املايل  املركز  قائمة  تاريخ  يف  كما  االأجنبية  بالعمالت  النقدية  واملطل�بات 

امل�حدة باأ�صعار ال�صرف ال�صائدة يف ذلك التاريخ. يتم قيد االأرباح واخل�صائر 

الناجتة عن عمليات ت�ص�ية وحت�يل املعامالت بالعمالت االأجنبية �صمن قائمة 

الدخل امل�حدة.

4-3  النقد وما يف حكمه 

ي�صتمل النقد وما يف حكمه على النقد يف ال�صندوق ونقد لدى البن�ك وودائع 

اأو اأقل من تاريخ اقتنائها وقابلة للتح�يل اإىل  الأجل ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر 

مبالغ نقدية حمددة وتخ�صع ملخاطر تغريات �صئيلة يف القيمة.

يتم ا�صتبعاد النقد املقيد والنقد وما يف حكمه من النقد وما يف حكمه لغر�س 

يف  وما  والنقد  املقيد  النقد  يتعلق  امل�حدة.  النقدية  التدفقات  قائمة  اإعداد 

حكمه مبا يلي: 

املقررة  للدفعات  بالن�صبة  الدين  احتياطي خدمة  املرتاكم يف ح�صاب  •��النقد 
القادمة من القرو�س ط�يلة االأجل ولفرتة �صتة اأ�صهر قبل تاريخ االإ�صتحقاق 

وفقًا الإتفاقيات التم�يل.

للم�ظفني. االإدخار  ح�صابات  •��اإلتزامات 
4-4  االإ�صتثمارات ق�صرية االأجل

اأخرى  واإ�صتثمارات  البن�ك  لدى  اإيداعات  االأجل  ق�صرية  االإ�صتثمارات  ت�صمل 

ق�صرية االأجل عالية ال�صي�لة والتي ت�صتحق بعد اأكرث من ثالثة اأ�صهر ولكن اأقل 

من �صنة من تاريخ اقتنائها.

4-5  املدينون التجاريون

ناق�صًا  املبيعات  لفات�رة  االأ�صلي  املبلغ  بقيمة  التجاريني  املدينني  قيد  يتم 

خم�ص�س  يجنب  وجد(.  )اإن  حت�صيلها،  يف  امل�صك�ك  الدي�ن  خم�ص�س 

للدي�ن امل�صك�ك يف حت�صيلها عند وج�د دليل م��ص�عي ي�صري اىل عدم مقدرة 

للذمم  االأ�صلية  الفرتات  امل�صتحقة خالل  املبالغ  املجم�عة على حت�صيل جميع 

املدينة. يتم قيد هذه املخ�ص�صات يف قائمة الدخل امل�حدة وتظهر حتت بند 

»م�صاريف عم�مية واإدارية«. عندما تك�ن الذمم املدينة غري قابلة للتح�صيل، 

يتم �صطبها من خم�ص�س الدي�ن امل�صك�ك  يف حت�صيلها. تقيد املبالغ امل�صرتدة 

الحقًا من املبالغ التي �صبق �صطبها اىل ح�صاب »م�صاريف عم�مية واإدارية« يف 

قائمة الدخل امل�حدة.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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4-6  املخزون

منتجات تامة ال�صنع

يتم قيا�س املنتجات تامة ال�صنع على اأ�صا�س تكلفة وحدة االإنتاج اأو �صايف القيمة 

اإجمايل  بق�صمة  االنتاج  وحدة  تكلفة  حتديد  يتم  اأقل.  اأيهما  حتقيقها،  املمكن 

تكلفة االإنتاج على خمرجات االإنتاج القابلة للبيع.

تت�صمن تكلفة االإنتاج ما يلي:

با�صتخراج  مبا�صرة  تتعلق  والتي  املقاولني  وم�صاريف  وامل�اد  العمالة  •��تكلفة 
ومعاجلة اخلام.

•��ا�صتهالك ممتلكات التعدين واإيجار املمتلكات وامل�صانع واملعدات امل�صتخدمة 
يف ا�صتخراج ومعاجلة اخلام واإطفاء اأي م�ج�دات اإزالة م�ؤجلة.

املبا�صرة. غري  االإنتاج  •��م�صروفات 
االإنتاج.  تكاليف  مقابل  م�صاحبة  منتجات  بيع  من  املتحقق  االإيراد  •��يحمل 

يتم تقييم املنتجات امل�صاحبة على اأ�صا�س �صايف القيمة املمكن حتقيقها، وذلك 

بالرج�ع اىل ال�صعر الف�ري لل�صلع بتاريخ الق�ائم املالية.

منتجات حتت الت�صغيل

االإنتاج  وحدة  تكلفة  طريقة  با�صتخدام  الت�صغيل  حتت  املنتجات  تكلفة  حتدد 

للفرتة على اأ�صا�س ن�صبة االإجناز يف املرحلة املعنية، وت�صمل:

با�صتخراج  مبا�صرة  تتعلق  والتي  املقاولني  وم�صاريف  وامل�اد  العمالة  •��تكلفة 
ومعاجلة اخلام.

•��ا�صتهالك ممتلكات التعدين واإيجار املمتلكات وامل�صانع واملعدات امل�صتخدمة 
يف ا�صتخراج ومعاجلة اخلام واإطفاء اأي م�ج�دات اإزالة م�ؤجلة.

املبا�صرة. غري  االإنتاج  •��م�صروفات 
اخلام املرتاكم

يتم  املعاجلة.  من  ملزيد  ومتاح  ا�صتخراجه  الذي مت  اخلام  ه�  املرتاكم  اخلام 

القيمة  �صايف  اأو  االإنتاج  وحدة  تكلفة  اأ�صا�س  على  املرتاكم  اخلام  تكلفة  قيا�س 

التاأكد متى  اأقل. يف حالة وج�د درجة كبرية من عدم  اأيهما  املمكن حتقيقها، 

�صيتم معاجلة اخلام املرتاكم، يتم اعتبار التكلفه كم�صروف عند حدوثها. ويف 

حالة التاأكد من اأن املعاجلة امل�صتقبلية للخام املرتاكم ميكن ت�قعها ب�صكل م�ؤكد 

اإقت�صاديًا، يتم تقييمه  ب�صبب جتاوزه درجة الرتكيز املحددة للمنجم وجمدي 

اأقل.  اأيهما  املمكن حتقيقها،  القيمة  اأو �صايف  االإنتاج  تكلفة وحدة  اأ�صا�س  على 

واملنتجات  املرتاكم  اخلام  ودرجات  لالأ�صتخراج  القابلة  الكميات  تق�مي  ويتم 

حتت الت�صغيل ب�صكل اأ�صا�صي عن طريق درا�صة وحتليل املعادن.

قطع الغيار واملواد القابلة لال�صتهالك واملواد اخلام 

اأ�صا�س  على  اخلام  وامل�اد  لال�صتهالك  القابلة  وامل�اد  الغيار  قطع  تقييم  يتم 

اأو  احلركة  وبطيئة  املتقادمة  امل�اد  خم�ص�س  ناق�صًا  املرجح  التكلفة  مت��صط 

�صايف القيمة املمكن حتقيقها.

متثل �صايف القيمة املمكن حتقيقها �صعر البيع املقدر يف ال�صياق العادي لالأعمال 

مطروحا منه تكاليف االإجناز وم�صاريف البيع.

4-7  املوجودات واملطلوبات املالية

تت�صمن امل�ج�دات واملطل�بات املالية الظاهرة يف قائمة املركز املايل امل�حدة 

والذمم  االأجل  ق�صرية  واال�صتثمارات  حكمه  يف  وما  النقد  رئي�صي  ب�صكل 

امل�صتحقة  وامل�صاريف  واالأخرى  امل�صاريع  ومطل�بات  واالأخرى  التجارية  املدينة 

والقرو�س.

الق�ائم  اإثبات �صايف املبلغ يف  املالية، ويتم  تتم مقا�صة امل�ج�دات واملطل�بات 

للمبلغ  املقا�صة  املالية امل�حدة عندما يك�ن لدى املجم�عة حق قان�ين الإجراء 

امل�صجل وعند وج�د نية لت�ص�ية املبلغ على اأ�صا�س ال�صايف اأو حتقق امل�ج�دات 

واملطل�بات يف نف�س ال�قت.

4-8  املمتلكات وامل�صانع واملعدات

التاريخية بعد خ�صم اال�صتهالك  تظهر املمتلكات وامل�صانع واملعدات بالتكلفة 

املرتاكم. ال يتم اإ�صتهالك االأرا�صي. يتم حتميل اال�صتهالك على قائمة الدخل 

امل�حدة على اأ�صا�س طريقة الق�صط الثابت اأو على اأ�صا�س وحدة االإنتاج لبع�س 

تكاليف  لت�زيع  ذلك،  ينطبق  حيثما  املعاجلة  وم�صانع  املناجم  م�ج�دات 

االأعمار  مدى  على  لها  املتبقية  التقديرية  القيمة  ناق�صًا  املعنية  امل�ج�دات 

االإنتاجية املقدرة التالية:

عدد ال�صنوات

9 – 40مباين

5 – 40 معدات ثقيلة

5 – 10اأجهزة ات�صال متحركة ومعدات ال�ر�س

5 خمتربات ومعدات �صالمة

4 – 50 اأعمال مدنية

4 – 20 م�صانع ثابتة ومرافق تر�صيح اخلام

4 – 20 معدات اأخرى

4 – 10 معدات مكتبية

4 – 10 اأثاث وتركيبات

4 – 5اأجهزة احلا�صب االآيل 

4 �صيارات

طريقة وحدات االإنتاج/ م�ج�دات املناجم

على مدى عمر املنجم

تزيد ج�هريًا من  والتي ال  االإعتيادية  واالإ�صالحات  ال�صيانة  ل م�صاريف  حُتمَّ

عند  امل�حدة  الدخل  قائمة  على  االنتاجية،  طاقتة  اأو  لالأ�صل  االإنتاجي  العمر 

تكبدها. تتم ر�صملة التجديدات والتح�صينات الهامة، اإن وجدت، ويتم االإ�صتغناء 

عن امل�ج�دات التي مت ا�صتبدالها. 

القيمة  مع  املتح�صالت  مبقارنة  امل�ج�دات  ا�صتبعاد  وخ�صائر  مكا�صب  حتّدد 

الدفرتية. والتى تدرج يف قائمة الدخل امل�حدة.

يتم ر�صملة تكاليف االأقرتا�س املتعلقة بامل�ج�دات امل�ؤهلة كجزء من تكلفة تلك 

امل�ج�دات امل�ؤهلة حتى بدء االإنتاج التجاري.

4-9  االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

تر�صمل امل�ج�دات التي ما زالت يف مرحلة االإن�صاء يف ح�صاب اأعمال راأ�صمالية 

حتت التنفيذ وحتّ�ل تكلفة االإن�صاء عند ا�صتكمال بناء االأ�صل اإىل الفئة املالئمة 

واملعدات  وامل�صانع  املمتلكات  تكلفة  تت�صمن  ومعدات.  وم�صانع  املمتلكات  من 

حالة  يف  ليك�ن  االأ�صل  الإعداد  �صرورية  مبا�صرة  تكاليف  واأية  ال�صراء  تكلفة 

الت�صغيل للغر�س الذي اأن�صئ من اأجله. تتم ر�صملة التكاليف املرتبطة بالت�صغيل 

فرتة  خالل  منتج  اأي  بيع  متح�صالت  خ�صم  بعد  بال�صايف  لالأ�صل  التجريبي 

الت�صغيل التجريبي. ال يتم اإ�صتهالك االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ.
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4-10 موجودات االإ�صتك�صاف والتقييم

اإحتياطي  عن  االأويل  البحث  يف  متكبدة  تكاليف  هي  االإ�صتك�صاف  نفقات 

املعادن املجدية اإقت�صاديًا اأو يف عملية احل�ص�ل على مزيد من املعل�مات ح�ل 

على م�صاريف  عادة  االإ�صتك�صاف  نفقات  ت�صمل  امل�ج�دة.  املعادن  اإحتياطيات 

متعلقة بالتايل:

االإ�صتك�صاف، حق�ق  على  •�اال�صتح�اذ 
واجلي�فيزيائية واجلي�كيميائية  واجلي�ل�جية  الطب�غرافية  •��الدرا�صات 

واالإ�صتك�صاف •��احلفر 
اخلنادق •��حفر 

اخلام عينات  •��اإختبار 
ال�صتخراج  االأقت�صادية  واجلدوى  الفنية  اجلدوى  بتقييم  املرتبطة  •��االأن�صطة 

م�ارد تعدينية.

اإن نفقات التقييم هي تلك التكاليف املتكبدة ملعرفة اجلدوى الفنية واالإقت�صادية 

اأو االإ�صتح�اذ.  اأن�صطة االإ�صتك�صاف  اإحتياطيات املعادن املحدده من خالل  من 

ت�صتمل تلك امل�صاريف على تكاليف:

 

على  للح�ص�ل  احلفر  خالل  من  املعادن  اإحتياطيات  ودرجة  حجم  •��حتديد 
العينات الالزمة، وعمليات حفر اخلنادق واأخذ العينات من منطقة خام مت 

ت�صنيفها على اأنها اإما م�صادر معدنية اأو احتياطي م�ؤكد وحمتمل؛

معاجلتها؛ وطرق  املعادن  ال�صتخراج  املثلى  االأ�صاليب  •��حتديد 
املتعلقة  التحتية  البنية  ومتطلبات  والنقل  باالإ�صتق�صاء،  •��الدرا�صات اخلا�صة 

بكل من االنتاج وال�صحن؛

املختلفة؛ االأن�صطة  •��تراخي�س 
من  جمديًا  املعدنية  امل�اد  تط�ير  كان  اإذا  ما  لتحديد  االقت�صادي  •��التقييم 
االأولية  اجلدوى  ودرا�صات  النطاق  ذلك  وي�صمل  االإقت�صادية،  الناحية 

والنهائية.

باأنه  تقيد جميع تكاليف االإ�صتك�صاف والتقييم كم�صاريف حتى يتم االإ�صتنتاج 

من املرجح اأن تتحقق عنها منافع اقت�صادية م�صتقبلية من عدمها، اأي حمتملة. 

االإ�صتك�صاف  م�صت�ى  على  االإ�صتنتاج  هذا  ملعرفة  امل�صتخدمة  املعل�مات  تعتمد 

االإ�صتك�صاف  نفقات  ر�صملة  يتم  امل�ج�د.  اخلام  يف  الثقة  درجة  اىل  باالإ�صافة 

اقت�صادية  منافع  على  احل�ص�ل  �صيتم  باأنه  لالإدارة  تبني  ما  اذا  والتقييم 

م�صتقبلية حمتملة نتيجة لتلك امل�صاريف.

املتعلقة بزيادة االإحتياطيات املعدنية  االإ�صتك�صاف والتقييم  يتم ر�صملة نفقات 

والتي جارى تعدينها او تط�يرها ، مبا يف ذلك نفقات تعريف وحتديد املعادن 

بعد  وذلك  مناجم  تط�ير  كتكاليف  املعدنية،  االإحتياطيات  تلك  يف  امل�ج�دة 

اإكتمال التاأكد من الدرا�صات االقت�صادية والتقييم املعادلة لدرا�صة اجلدوى.

يتم ر�صملة كافة م�صاريف االإ�صتك�صاف والتقييم املتكبدة بعدما يتبني باأنه من 

حلني  وتقييم  ا�صتك�صاف  كم�ج�دات  اإقت�صادية  منافع  عنها  ينتج  اأن  املحتمل 

معرفة  وحال  املعدنية.  امل�ارد  الإ�صتخراج  واالإقت�صادية  الفنية  اجلدوى  معرفة 

اجلدوى االإقت�صادية، اأي �صينتج عنها منافع اإقت�صادية اأم ال، يتم اإختبار االأ�صل 

للتاأكد من وج�د انخفا�س يف قيمته ويتم اإثبات خ�صارة االإنخفا�س. وبناًء على 

اجلدوى الفنية النهائية وا�صتالم رخ�صة التعدين واجلدوى االأقت�صادية، فاإنه 

اذا ما تبني باأن املنافع االإقت�صادية �صتتحقق، وان االإدارة تعتزم تط�ير وتنفيذ 

كاأعمال  والتقييم  االإ�صتك�صاف  م�ج�دات  ت�صنيف  يعاد  فقط  عندئٍذ  املنجم، 

راأ�صمالية حتت التنفيذ.

وت�صنف التدفقات النقدية املتعلقة مب�صاريف االإ�صتك�صاف والتقييم املر�صملة 

ال��ص�ل اىل  وف�ر  امل�حدة.  النقدية  التدفقات  قائمة  اإ�صتثمارية يف  كن�صاطات 

التنفيذ  حتت  الراأ�صمالية  االأعمال  ت�صنيف  يعاد  التجاري،  االإنتاج  مرحلة 

كممتلكات وم�صانع ومعدات.     

اأكرث من  اأو  اإعتبار واحد  يتم  والتقييم  فقط،  االإ�صتك�صاف  ولغر�س م�ج�دات 

االإ�صتك�صاف  م�ج�دات  قيمة  يف  اإنخفا�س  لتحديد  التالية  والظروف  احلقائق 

والتقييم. ي�صتمل ذلك على ما يلي:

•��انتهاء الفرتة التي يحق فيها لل�صركة االإ�صتك�صاف يف منطقة حمددة خالل 
الفرتة اأو اأنها �صتنتهي يف امل�صتقبل القريب ومن غري املت�قع اأن يتم جتديدها.

•��مل يتم و�صع النفقات االأ�صا�صية ملزيد من ا�صتك�صاف وتقييم امل�ارد املعدنية 
يف املنطقة املحددة �صمن امل�ازنة ومل يتم التخطيط لها.

•��عمليات ا�صتك�صاف وتق�مي امل�ارد املعدنية يف املنطقة املحددة مل ت�ؤدي اىل 
ال�صركة  وقررت  املعدنية  امل�ارد  من  جتارية   جدوى  ذات  كميات  اإكت�صاف 

املجم�عة اإيقاف هذه االأن�صطة يف املنطقة املحددة.

•��ت�جد بيانات كافية ت�صري اىل اأنه رغم احتمالية م�ا�صلة التط�ير يف املنطقة 
املحددة، اإال انه من غري املحتمل اأ�صرتداد القيمة الدفرتية الإ�صل االإ�صتك�صاف 

والتقييم بالكامل من  التط�ير الناجح اأو ب�ا�صطة البيع.

االإ�صتك�صاف  م�ج�دات  اأ�صل  قيمة  يف  اإنخفا�س  وج�د  احتمالية  حتديد  عند 

والتقييم، فاإن ال�حدة تق�م باإجراء اإختبار لالإنخفا�س وعك�س االإنخفا�س على 

م�ج�دات االإ�صتك�صاف والتقييم كما ه� حمدد يف االإي�صاح 13-4.

 

4-11  ن�صبة االإزالة وم�صاريف االإزالة املوؤجلة.

مت��صط  ن�صبة  وتقدير  التعدين  �ص�ائب  تكاليف  بتاأجيل  اأي�صًا  املجم�عة  تق�م 

ت�صميم  على  بناًء  املناجم  يف  امل�ج�دة  اخلام  كميات  اإجمايل  اإىل  ال�ص�ائب 

منطقة التعدين النهائية. ويتم ا�صتخدام هذه الن�صبة كمعدل حل�صاب التكلفة 

ال�صن�ية ل�ص�ائب التعدين التي �صتقيد كم�صروف على النح� التايل:

مت  التى  اخلام  كمية   x تعدينه  مت  الذي  اخلام  اإىل  ال�ص�ائب  ن�صبة  مت��صط 

تعدينها x مت��صط تكلفة ال�حدة من اجمايل االأطنان التى مت تعدينها

يف الفرتات التي تك�ن فيها التكلفة الفعلية لل�ص�ائب اأعلى من التكاليف املقيدة 

للفرتة  الفرق  اإطفاء  تاأجيل  يتم  فاإنه  اأعاله،  املعادلة  على  بناًء  كم�صروف 

قيدها  ال�اجب  التكاليف  اأقل من  الفعلية  التكاليف  فيها  تك�ن  التي  امل�صتقبلية 

كم�صروف.

املفت�حة  للمناجم  التط�ير  مرحلة  خالل  املتكبدة  االإزالة  تكاليف  ر�صملة  يتم 

من اأجل ال��ص�ل اىل االحتياطي اخلام املعني قبل بدء االنتاج التجاري. تطفاأ 

)والذي  اخلام  االحتياطي  مك�ن  من  املتبقي  العمر  مدى  على  التكاليف  هذه 

االحتياطيات  على  االنتاج  وحدة  طريقة  با�صتخدام  اإليه(  ال��ص�ل  حت�صني  مت 

امل�ؤكدة واملحتملة.

تكاليف االإزالة املتعلقة باالنتاج يف املنجم املفت�ح بالقدر الذي يحتمل اأن تتدفق 

فيه منافع اقت�صادية لل�صركة من خالل حت�صني ال��ص�ل اىل عن�صر معني من 

م�صاريف  ت�صتهلك/تطفاأ  م�ؤجلة.  اإزالة  كم�صاريف  تر�صمل  اخلام  احتياطي 

االإزالة امل�ؤجلة با�صتخدام طريقة وحدة االنتاج على اأ�صا�س االحتياطيات امل�ؤكدة 

واملحتملة التي ت�صمنها عن�صر امل�اد اخلام، والتي يت�قع اأن تك�ن اأقل من عمر 

املنجم. يعترب ا�صتهالك/اطفاء م�صاريف االإزالة امل�ؤجلة كتكاليف انتاج للفرتة 

وي�صجل يف املخرون )ي�صجل الحقا كتكلفة مبيعات حال بيع املخزون(.

4-12  املوجودات غري امللمو�صة

يتم قيا�س امل�ج�دات غري امللم��صة بالتكلفة ناق�صا االإطفاء املرتاكم وخ�صائر 

امل�ج�دات  اإطفاء  يتم  ذلك.  ينطبق  حيثما  املرتاكمة،  القيمة  يف  االإنخفا�س 

اأقل،  اأيهما  املت�قعة،  القان�نية  االإنتاجية/  اأعمارها  مدى  على  امللم��صة  غري 

املتبقية  والقيم  االإطفاء  يتم مراجعة طرق  الثابت.  الق�صط  با�صتخدام طريقة 

واالأعمار االإنتاجية املت�قعة �صن�يًا على االأقل.

يتم ر�صملة تكاليف ما قبل الت�صغيل والنفقات امل�ؤجلة التي لها منافع اقت�صادية 

م�صتقبلية كم�ج�دات غري ملم��صة وتطفاأ عند اكتمالها على مدى �صبع �صن�ات. 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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4-13  االنخفا�س يف قيمة املوجودات

وج�د  من  للتاأكد  م�ج�داتها  بتقييم  مالية  فرتة  كل  بتاريخ  املجم�عة  تق�م 

انخفا�س يف قيمتها وذلك عندما ت�صري االأحداث اأو التغريات يف الظروف اإىل 

احتمالية عدم قابلية اإ�صرتداد القيمة الدفرتية. يتم اإثبات خ�صارة االإنخفا�س 

القابلة  القيمة  القيمة الدفرتية لالأ�صل عن  الزيادة يف  القيمة، والتي متثل  يف 

للم�ج�دات  العادلة  القيمة  متثل  لالإ�صرتداد  القابلة  القيمة   . لالإ�صرتداد 

اأ�صا�س  على  اأعلى  ايهما  االإ�صتخدام،  قيد  قيمتها  اأو  البيع  تكاليف  خ�صم  بعد 

التدفقات النقدية امل�صتقبلية التقديرية غري املخ�ص�مة. 

يتم يف تاريخ كل فرتة مالية مراجعة امل�ج�دات والتي �صبق اأن حدث انخفا�س يف 

قيمتها بغر�س احتمال عك�س ذلك االإنخفا�س. وعندما يتم التاأكد باأن الظروف 

االإنخفا�س  قيد خ�صارة  يتم عك�س  اإنتفت،  قد  االإنخفا�س  وج�د  اىل  اأدت  التي 

يف القيمة )فيما عدا ال�صهرة( ويتم اثبات عك�س قيد خ�صارة االإنخفا�س ف�رًا 

فيها حتديد  يتم  التي  ال�صنة  امل�حدة خالل  الدخل  قائمة  اأخرى يف  كاإيرادات 

عدم وج�د انخفا�س.

4-14  مطلوبات امل�صاريع واالأخرى وامل�صاريف امل�صتحقة

الراأ�صمالية  بامل�صاريع  اخلا�صة  العق�د  بتكاليف  املتعلقة  االإلتزامات  اإثبات  يتم 

مبا يف ذلك الذمم التجارية الدائنة باملبالغ التى �صيتم دفعها مقابل الب�صائع 

واخلدمات امل�صتلمة، ميثل املبلغ املثبت القيمة احلالية لاللتزامات امل�صتقبلية ما 

مل ت�صتحق يف اأقل من �صنة واحدة.

يتم اإثبات االإلتزامات املتعلقة بالذمم الدائنة االأخرى باملبالغ التى �صيتم دفعها 

مقابل الب�صائع واخلدمات امل�صتلمة.

4-15  الزكاة و�صريبة الدخل و�صريبة االإ�صتقطاع

والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  الأنظمة  وفقًا  للزكاة  ال�صركة  تخ�صع 

العائدة  والزكاة  بال�صركة  املتعلقة  الزكاة  خم�ص�س  يحمل  )»الهيئة«(. 

يتم  امل�حدة.  الدخل  قائمة  على  لها  بالكامل  اململ�كة  التابعة  لل�صركات 

الرب�ط  مب�جب  وجدت،  اإن  امل�صتحقة،  االإ�صافية  املبالغ  عن  املحا�صبة 

النهائية عند حتديد تلك املبالغ.

يتم  والتي  دخل  ل�صريبة  التابعة  ال�صركات  يف  االأجانب  امل�صاهم�ن  يخ�صع 

اإدراجها �صمن ح�صة حق�ق امللكية غري امل�صيطرة يف قائمة الدخل امل�حدة.

تق�م املجم�عة با�صتقطاع �صرائب على بع�س املعامالت مع جهات غري مقيمة 

يف اململكة العربية ال�صع�دية ح�صب نظام �صريبة الدخل ال�صع�دي.

4-16 ر�صوم االمتياز

اال�صتثمار  نظام  من   71 رقم  للمادة  ووفقًا  ف�صاعدًا   2005 عام  من  اإعتبارًا 

1425هـ  �صعبان   20 بتاريخ  47/م  رقم  امللكي  باملر�ص�م  ال�صادر  التعديني 

)امل�افق 4 اكت�بر 2004(، يتعني على املجم�عة اأن تدفع حلك�مة اململكة العربية 

ال�صع�دية ر�ص�م امتياز متثل 25٪ من �صايف الدخل ال�صن�ي لكل رخ�صة تعدين 

اأو ما يعادل �صريبة الدخل املقّدرة، اأيهما اأقل. يتم خ�صم الزكاة امل�صتحقة من 

اإجمايل ر�ص�م االمتياز ويتم اإظهار �صايف مبلغ ر�ص�م االإمتياز كجزء من تكلفة 

املبيعات يف قائمة الدخل امل�حدة )اإي�صاح 34(.

�صع�دي  ريال   90.000 الدفع  امل�صتحقة  االمتياز  لر�ص�م  االأدنى  احلد 

خم�ص�س  حتميل  يتم  التعدينية.  القدرة  من  االأدنى  احلد  يتحقق  مل  اإذا 

يف  اإدراجها  يتم  وال  الدخل  قائمة  يف  املبيعات  تكلفة  اإىل  االمتياز  ر�ص�م 

املخزون.    تقييم  عملية 

4-17  املخ�ص�صات

يتم اإثبات املخ�ص�صات عندما يك�ن لدى املجم�عة:

•��التزام قان�ين حايل اأو اأ�صتنتاجي بناءا على حدث يف املا�صي
لت�ص�ية  مطل�بة  �صتك�ن  اإقت�صادية  مل�ارد  خارجة  تدفقات  اأن  املحتمل  •��من 

االإلتزام يف امل�صتقبل

•��ميكن تقدير املبلغ ب�صكل م�ث�ق.
4-18  مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

امل�ظفني  لكافة  مقط�ع  كمبلغ  للم�ظفني  الدفع  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  ت�صتحق 

اإنتهاء  عند  ال�صع�دية  العربية  اململكة  يف  والعمال  العمل  نظام  ل�صروط  وفقًا 

القيمة  اأ�صا�س  على  االإلتزام  مبلغ  اإحت�صاب  يتم  عملهم.  لعق�د  وفقًا  خدماتهم 

قائمة  تاريخ  يف  كما  للعمل  تركه  عند  امل�ظف  ي�صتحقها  التي  للمزايا  احلالية 

الرواتب  اأ�صا�س  على  اخلدمة  نهاية  مدف�عات  حتت�صب  امل�حدة.  املايل  املركز 

تن�س  ملا  وفقًا  املرتاكمة  خدماتهم  �صن�ات  وعدد  للم�ظفني  االأخرية  والبدالت 

عليه االأنظمة ال�صع�دية.

التعدين  لرخ�س  امل�صتحقة  االمتياز  لر�ص�م  االأدنى  احلد  يك�ن  ذلك،  ومع 

ال�صغرية على اأ�صا�س املبيعات كالتايل:

التعريفةاالأ�صا�ساملعادن

 الب�ك�صايت 

منخف�س الدرجة

 الطن املرتي الفعلي

املباع

1.5 ريال لكل طن مرتي

 الطن املرتي الفعليالكاولني

املباع

2.25 ريال لكل طن مرتي

 الطن املرتي الفعلياملغنزايت

املباع

4.50 ريال لكل طن مرتي
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4-19 برنامج خطة االإدخار للموظفني

مت ت�صميم برنامج االإدخار وفقًا للمادة رقم 145 من نظام العمل واملادة رقم 76 

من الل�ائح الداخلية لل�صركة واملعتمدة بالقرار رقم 424 بتاريخ 6 ربيع الثاين 

والتنمية  العمل  وزير  معايل  من  ال�صادر   )1999 ي�لي�   19 )امل�افق  1420هـ 

ال�صع�ديني يف  امل�ظفني  لت�صجيع  االدخار  برنامج  تطبيق  وقد مت   ، االجتماعية 

املخ�ص�س  االإدخار  برنامج  يف  مدخراتهم  وا�صتثمار  الت�فري  على  املجم�عة 

لدى  العمل  م�ا�صلة  على  حتفيزهم  جانب  اىل  م�صتقبلهم  لتاأمني  للم�ظفني 

املجم�عة.

تعد  كما  ال�صع�ديني  امل�ظفني  على  االإدخار  برنامج  يف  امل�صاهمة  تقت�صر 

االإدخار  برنامج  امل�صارك يف  امل�ظف  ي�صاهم  الربنامج اختيارية.  امل�صاهمة يف 

15٪ كحد اأق�صى من الراتب االأ�صا�صي  1٪ اإىل  بدفع م�صاهمة �صهرية مبقدار 

ال�صهري للم�ظف وبحد اأدنى مبلغ 300 ريال �صع�دي يف ال�صهر.

ت�صاهم املجم�عة بدفع ن�صبة ثابتة قدرها 10٪ �صن�يا لل�صنة االأوىل من م�صاهمة 

ال�صن�ات  ويف  ال�صنة  يف   ٪10 مبقدار  الن�صبة  هذه  وتزداد  ال�صهرية  امل�ظف 

الالحقة حتى ت�صل ما ن�صبته 100٪ لل�صنة العا�صرة. يتم اإيداع م�صاهمة امل�ظف 

م�صاهمة  حتمل  للم�ظف.  املخ�ص�س  االإدخار  ح�صاب  يف  املجم�عة  وم�صاهمة 

املجم�عة �صهريًا على قائمة الدخل امل�حدة. ت�صتحق م�صاهمة املجم�عة الدفع 

للم�ظف عند ا�صتقالته اأو انتهاء خدماته فقط.

4-20 برنامج متلك املنازل

بناء  اأو  على  احل�ص�ل  بتم�يل  املتعلقة  الف�ائد  تكاليف  املجم�عة  تتحمل 

كم�صاريف  وتقيد  املعتمد  املنازل  متلك  برنامج  ح�صب  امل�ظفني  منازل 

كجزء من تكلفة التم�يل. 

4-21  خم�ص�س اإغالق واإعادة تاأهيل املناجم

تن�صاأ عن اأن�صطة التعدين واال�صتخراج واملعاجلة التعدينية للمجم�عة التزامات 

اإغالق منجم اأو اإعادة تاأهيل م�اقع. ت�صتمل اأعمال اإغالق واإعادة تاأهيل م�اقع 

التعدين  اأو معاجلة نفايات  ت�صغيل وتفكيك امل�صانع والتخل�س من  على ت�قف 

واإعادة تاأهيل امل�قع واالأر�س. حجم العمل املطل�ب والتكاليف امل�صاحبة تعتمد 

على متطلبات االأنظمة والق�انيني احلالية.

يتم ر�صملة كافة التكاليف املقدرة كجزء من م�ج�دات املناجم �صمن املمتلكات 

وامل�صانع واملعدات، وتطفاأ كم�صروف بطريقة الق�صط الثابت على مدى العمر 

املت�قع للمنجم.

اإن التعديالت على التكاليف املقدرة وت�قيت واالإغالق واإعادة التاأهيل امل�صتقبلية 

للحكم  اخلا�صعة  االعتيادية  االأم�ر  من  ه�  لها  املطل�ب  النقدي  والتدفق 

وللتقديرات اجل�هرية. تتلخ�س الع�امل التي ت�ؤثر على هذه التغريات يف االآتي: 

•��حتديث تقدير اإحتياطي اخلامات وامل�ارد والعمر الت�صغيلي
•��التط�رات يف جمال التكن�ل�جيا

•��متطلبات االأنظمة والق�انني وا�صرتاتيجيات ادارة البيئة
تاأثريات  فيها  مبا  املقدرة  االإعمال  وتكاليف  التقديرات  اأ�ص�س  يف  •��التغريات 

الت�صخم والتغريات يف اال�صتدامة االقت�صادية

تن�صاأ تكاليف اإعادة تاأهيل �صرر امل�قع امل�صتمر من اأعمال الت�صحيح وتدرج 

عن  االإف�صاح  يتم  املبيعات.  تكلفة  من  كجزء  امل�حدة  الدخل  قائمة  �صمن 

املت�قعة  للنفقات  احلالية  بالقيمة  املناجم  تاأهيل  واإعادة  اإغالق  تكاليف 

احلالية  االأ�صعار  على  بناءا  النقدية  التدفقات  باإ�صتخدم  االإلتزام  لت�ص�ية 

بدون اأي تعديل للت�صخم.

يحدد معدل اخل�صم املنا�صب املقرتح ا�صتخدامه على اأ�صا�س املت��صط املرجح 

لتكلفة راأ�س املال لل�صركة، ويف حالة عدم ت�فره يتم اأ�صتخدام معدل االأقرتا�س 

التى  املماثلة  للفرتة  االأجل  ط�يل  القر�س  بخ�ص��س  للمن�صاأة  املتاح  احلاىل 

يجنب املخ�ص�س ب�صاأنها. بناءا على ذلك فان خم�ص�س اإغالق واإعادة تاأهيل 

املناجم يزداد مع مرور ال�قت عندما يتم ت�صجيل مبلغ اخل�صم. املبلغ املخ�ص�م 

ي�صجل كم�صروف �صمن االأعباء املالية �صمن قائمة الدخل امل�حدة.

يتم االعرتاف بالتكاليف الناجتة عن الظروف غري املت�قعة كالتل�ث الناجت من 

واإمكانية  حدوثها  احتمال  عند  والتزام  كم�صروف  له  املخطط  غري  التخل�س 

تقديرها ب�صكل يعتمد عليه. ويعتمد ت�قيت التكاليف الفعلية لالإغالق ونفقات 

اإعادة التاأهيل على عدة ع�امل منها:

 

•��العمر االفرتا�صي للمنجم
•��التط�رات يف جمال التكن�ل�جيا

•���صروط رخ�صة الت�صغيل
•��البيئة التي يعمل بها املنجم

•��التغريات يف اال�صتدامة االقت�صادية
 

4-22  عقود االإيجار

ت�صنف عق�د االإيجار كعق�د اإيجار راأ�صمايل اذا ترتب على عقد االيجار حت�يل 

جميع  ت�صنف  امل�صتاأجر.  اإىل  للملكية  امل�صاحبة  واملخاطر  للمنافع  ج�هري 

االإيجارات االأخرى كعق�د اإيجار ت�صغيلية. 

يتم اإثبات امل�ج�دات املقتناة مب�جب عقد اإيجار راأ�صمايل كم�ج�دات للمجم�عة 

ال�ص�قية  القيمة  اأو  امل�صتقبلية  االإيجار  لدفعات  االأدنى  للحد  احلالية  بالقيمة 

العادلة لالأ�صل يف تاريخ ن�صاأة عقد االإيجار، اأيهما اأقل. يح�صب االإ�صتهالك على 

مدى االأعمار االإنتاجية املقدرة للم�ج�دات.

االإيجار  عق�د  التزامات  اإجمايل  بني  الفرق  متثل  والتي  التم�يل،  تكاليف  اإن 

ال�ص�قية  القيمة  اأو  امل�صتقبلية  االإيجار  لدفعات  االأدنى  للحد  احلالية  والقيمة 

قائمة  على  حتميلها  يتم  اأقل،  اأيهما  االإيجار،  عقد  ن�صاأة  عند  لالأ�صل  العادلة 

الدخل امل�حدة على مدى فرتة عقد االإيجار لل��ص�ل اىل معدل عائد ثابت على 

الر�صيد املتبقي لالإلتزام لكل �صنة حما�صبية.

يتم حتميل االإيجارات امل�صتحقة الدفع مب�جب عق�د االإيجارات الت�صغيلية على 

قائمة الدخل امل�حدة وذلك باإ�صتخدام طريقة الق�صط الثابت على مدى فرتة 

عق�د االإيجار الت�صغيلية.

4-23  القرو�س

تكاليف  منها  خم�ص�ما  امل�صتلمة  املبالغ  بقيمة  مبدئيا  القرو�س  اإثبات  يتم 

املعامالت املتكبدة، اإن وجدت. وبعد االإثبات االأويل لها، تقيد القرو�س ط�يلة 

االأجل بالتكلفة املطفاأة با�صتخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم ر�صملة تكاليف 

االأقرتا�س املتعلقة مبا�صرة باقتناء اأو ان�صاء اأو اإنتاج امل�ج�دات امل�ؤهلة وذلك 

كجزء من تكاليف هذه امل�ج�دات. يتم حتميل تكاليف القرو�س االأخرى على 

قائمة الدخل امل�حدة.

تتم ر�صملة تكاليف املعامالت املتكبدة مقدما والتى يتم اأطفائها على مدى فرتة 

القر�س كجزء من تكلفة امل�ج�دات امل�ؤهلة حتى بدء االإنتاج التجاري وبعد ذلك 

حتمل على قائمة الدخل امل�حدة كم�صروف.

4-24  االعرتاف باالإيرادات

يتم اإثبات االإيرادات عند اإ�صتيفاء كافة ال�صروط التالية:

•��انتقال املخاطر واملنافع الهامة واملتعلقة مبلكية الب�صاعة اإىل امل�صرتي.
•��عدم اإحتفاظ ال�صركة بعالقة اإدارية م�صتمرة اإىل احلد املرتبط عادة ب�ج�د 

امللكية اأو االإبقاء على ال�صيطرة الفعالة على املنتجات املباعة

•��اإمكانية قيا�س مبلغ االإيرادات ب�ص�رة م�ث�قة
اإىل  البيع  بعملية  املتعلقة  االقت�صادية  املنافع  تتدفق  اأن  امل�ؤكد  من  يك�ن  •��اأن 

املجم�عة، و

•��اإمكانية قيا�س التكاليف املتكبدة اأو التى �صيتم تكبدها يف عملية البيع ميكن 
ب�صكل م�ث�ق به.

واأ�صتبعاد  والتخفي�صات  اخل�ص�مات  كافة  تنزيل  بعد  االإيرادات  اإظهار  يتم 

عمليات البيع داخل املجم�عة.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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املنتجات من  اإىل تعديالت عند فح�س  املبيعات  اإيرادات  عادة ما تخ�صع 

قبل العميل او بعد اأكتمال حتليل حمت�يات املعدن.  ويف هذه احلاالت، تقيد 

تقديرات  اأف�صل  با�صتخدام  م�ؤقت  اأ�صا�س  على  مبدئيا  املبيعات  اإيرادات 

ال�صركة للمنتج ب�صعر ال�ص�ق احلايل وتعدل االإيرادات فيما بعد ب�صعر ال�ص�ق 

والكميات عند حتديدها.

تقيد اإيرادات بيع املنتجات امل�صاحبة على تكلفة االإنتاج. 

ملبداأ  وفقًا  وتقيد  البنكية،  ال�دائع  اإيرادات  من  االإ�صتثمار  ع�ائد  تتك�ن 

االإ�صتحقاق.

4-25  م�صاريف البيع والت�صويق والدعم  

وت�ص�يق  بيع  تكاليف  على جميع  والدعم  والت�ص�يق  البيع  ت�صتمل م�صاريف 

وتكاليف  ت�ص�يق  ور�ص�م  االإعالن  م�صاريف  وت�صمل  املجم�عة  منتجات 

التكاليف  هذه  ت�زيع  باملبيعات.  ال�صلة  ذات  اأخرى  مبا�صرة  غري  مبيعات 

بني م�صاريف البيع والت�ص�يق والدعم وتكلفة املبيعات، اإن لزم االأمر، يتم 

بطريقة منتظمة.

4-26  امل�صاريف العمومية واالإدارية

  

ت�صتمل امل�صاريف العم�مية واالدارية على التكاليف املبا�صرة وغري املبا�صرة 

معايري  تطلبه  ملا  وفقا  املبيعات  تكلفة  من  جزءًا  حتديدا  التعترب  والتي 

العم�مية  امل�صاريف  بني  التكاليف  هذه  ت�زيع  عليها.  املتعارف  املحا�صبة 

واالإدارية وتكلفة املبيعات، اإن لزم االأمر، يتم بطريقة منتظمة.

5-التقديرات واالإفرتا�صات واالأحكام املحا�صبية الهامة  

املتعارف  املحا�صبية  للمعايري  وفقًا  امل�حدة،  املالية  الق�ائم  اإعداد  يتطلب 

عليها يف اململكة العربية ال�صع�دية، من اإدارة املجم�عة اإ�صتخدام تقديرات 

امل�حدة  املالية  الق�ائم  يف  املعرو�صة  املبالغ  على  ت�ؤثر  قد  وافرتا�صات 

واالإي�صاحات املرفقة بها.

يتم تقييم التقديرات واالإفرتا�صات ب�صكل م�صتمر وهي بناءًا على اخلربة 

والتي يعتقد  امل�صتقبلية  باالأحداث  اأخرى تت�صمن ت�قعات  ال�صابقة وع�امل 

باأنها معق�لة وفقا للظروف. تق�م املجم�عة باإجراء تقديرات وافرتا�صات 

ما  نادرًا  لتعريفها،  وفقًا  والتى  املحا�صبية  التقديرات  بامل�صتقبل.  متعلقة 

تت�صاوى مع النتائج الفعلية املتعلقة بها.

5-1 االأحكام الهامة عند تطبيق ال�صيا�صات املحا�صبية

 

االأحكام الهامة التالية لها اأثر هام للغاية على املبالغ املعرتف بها يف الق�ائم 

املالية امل�حدة:

•��االأعمار االقت�صادية امل�صتفاد منها للممتلكات وامل�صانع واملعدات
•��االإنخفا�س يف القيمة وعك�س قيد االإنخفا�س يف قيمة امل�ج�دات،

•��الزكاة و�صرائب الدخل.
االأعمار االقت�صادية امل�صتفاد منها للممتلكات وامل�صانع واملعدات

يتم ا�صتهالك ممتلكات وم�صانع ومعدات املجم�عة بطريقة الق�صط الثابت 

على مدى عمرها االإنتاجي اأو على اأ�صا�س وحدات االإنتاج لبع�س م�ج�دات 

املناجم وم�صانع املعاجلة على مدى العمر االإنتاجي للمنجم. وعند حتديد 

العمر االنتاجي للمنجم، فاإن االفرتا�صات ال�صائدة بتاريخ التقدير قد تتغري 

عند ت�فر معل�مات جديدة.

تتمثل العوامل التي قد توؤثر يف تقدير العمر االنتاجي للمنجم فيما يلي:

واملحتملة امل�ؤكدة  اخلام  احتياطيات  يف  •��التغريات 
الآخر وقت  تختلف ج�هريًا من  والتي  املعدنية  اإحتياطيات اخلام  •��درجة 
امل�صتخدمه يف  املت�قعة  واأ�صعارها  ال�صلع احلقيقية  اأ�صعار  •��الفروقات بني 

تقدير وت�صنيف احتياطيات اخلام

التعدين م�اقع  يف  مت�قعة  غري  ت�صغيلية  •��ع�امل 
املعاجلة  وتكاليف  والتعدينية  والت�صغيلية  الراأ�صمالية  التكاليف  يف  •��تغريات 
االقت�صادية  على اجلدوى  �صلبًا  ت�ؤثر  قد  التى  ومعدالت اخل�صم  التاأهيل  واعادة 

الحتياطيات اخلام.  

اإن اأّيًا من هذه املتغريات قد ي�ؤثر على االإ�صتهالك املحتمل مل�ج�دات املنجم وقيمها 

الدفرتية. تق�م االإدارة مبراجعة االأعمار االنتاجية للممتلكات وامل�صانع واملعدات غري 

اأ�صا�س ال��صع احلايل للم�ج�دات  التعدينية ب�ص�رة دورية. تتم هذه املراجعة على 

اقت�صادية  منافع  امل�ج�دات يف جلب  هذه  �صت�صتمر خاللها  التي  املقدرة  والفرتات 

للمجم�عة.

االإنخفا�س يف القيمة وعك�س قيد االإنخفا�س يف قيمة املوجودات

تق�م املجم�عة مبراجعة القيم الدفرتية للم�ج�دات امللم��صة للتاأكد من وج�د دليل 

على وق�ع انخفا�س يف قيمة هذه امل�ج�دات اأو وج�د دليل على اأن خ�صارة االنخفا�س 

املثبتة يف ال�صن�ات ال�صابقة مل تعد م�ج�دة اأو اأنها انخف�صت قيمتها.

الزكاة و�صرائب الدخل

مت خالل ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2016 دفع مبلغ وقدره44.082.363  ريال 

 2015 31 دي�صمرب  �صع�دي اإىل الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ال�صنة املنتهية يف 

)يف 31 دي�صمرب 2015 مت دفع مببلغ 54.147.978 ريال �صع�دي عن ال�صنة املنتهية 

يف 31 دي�صمرب 2014( .

اإختالف  الهيئة. يف حالة وج�د  للزكاة من قبل  النهائي بعد  الربط  اإجراء  يتم  ومل 

ويتم  �صت�ؤثر  الفروقات  فان هذه  امل�صجلة،  املبالغ  النهائية عن  الزك�ية  الرب�ط  بني 

االعرتاف بها على خم�ص�س الزكاة لل�صنة التي حتدد فيها هذه الفروقات.
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5-2 امل�صادر الرئي�صية لعدم التاأكد يف التقديرات 

ت�صكل  والتى  التقديرات  يف  التاأكد  لعدم  رئي�صية  م�صادر  التالية  البن�د  متثل 

للم�ج�دات  الدفرتية  القيم  على  هامة  تعديالت  يف  تت�صبب  ج�هرية  خماطر 

واملطل�بات خالل العام املايل التايل:

•�تقديرات اإحتياطيات اخلام وامل�ارد املعدنية
•�اإغالق املناجم وااللتزامات البيئية

•�املخ�ص�صات
•�االلتزامات املحتملة 

تقديرات اإحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية

ودرجات  املعدنية  وامل�ارد  اخلام  اإحتياطيات  وت�صنيفات  تقديرات  تنط�ي 

لالإنتاج  املخ�ص�صة  اأو  ا�صتخراجها  يتم  التى  �ص�اًء  بها  املرتبطة  الرتكيز 

م�صتقبال على درجة من عدم التاأكد. يجب اعتبار كميات اإحتياطيات امل�اد 

اخلام وامل�ارد املعدنية جمَرد تقديرات فقط حتى يتم ا�صتخراج احتياطيات 

االحتياطيات  كمية  تتغري  كما  بالفعل.  ومعاجلتها  املعدنية  امل�ارد  اأو  اخلام 

املعادن  اأ�صعار  منها  متغرية  ع�امل  على  اأعتمادًا  املعدنية  وامل�ارد  اخلام 

واأ�صعار �صرف العمالت.

اأ�صعار ال�صلع على  اأ�صا�س  مت حتديد احتياطيات اخلام املقدرة للمجم�عة على 

املدى الط�يل املعتمدة من االإدارة وتقدير درجة تركيز اخلام والتكاليف والتي 

درجة  اأو  االحتياطيات  كميات  تغري ج�هري يف  اأي  اإن  دقيقة.  تك�ن غري  رمبا 

ي�ؤثر على اجلدوى االقت�صادية للم�ج�دات.  اأن  اأو ن�صبة االإزالة ميكن  الرتكيز 

معادن  اي  اأو  الذهب  ا�صتخال�س  باأن  �صمانات  ت�جد  ال  ذلك،  اىل  باال�صافة 

ذات  االختبارات   معامل  يف  اأو  النطاق  �صغرية  املعملية  االختبارات  يف  اأخرى 

نطاق اأكرب حتت ظروف امل�قع اأو اأثناء االنتاج �صتعطي نف�س النتيجة.

قد يتم تعديل التقديرات وذلك يف حالة تقلبات اأ�صعار ال�صلع االأ�صا�صية ونتائج 

الالحقة  التعدين  خطط  وتقييم  واالنتاج  املعادن  ا�صتخراج  واختبارات  احلفر 

لتاريخ اأي تقدير. ومن املمكن اأال تك�ن الكمية ودرجة تركيز اخلام امل�صتخرج 

واملعالج ومعدل ا�صتخال�س املعادن بنف�س ال�ص�رة املت�قعة حاليا. كما ميكن اأن 

املعدنية  امل�ارد  اأو  اإحتياطيات اخلام  انخفا�س ج�هري يف تقديرات  اأي  ي�ؤدي 

�صلبي  تاأثري  اىل  املعدنية  اخلام  اإحتياطيات  ا�صتخراج  على  املجم�عة  قدرة  اأو 

ونتائجها  املايل  ومركزها  م�صتقبلها  واآفاق  املجم�عة  عمليات  على  ج�هري 

عملياتها.

اإغالق املناجم وااللتزامات البيئية

اأن�صطة التعدين واالإ�صتك�صاف للمجم�عة الأنظمة ول�ائح بيئية متعددة.  تخ�صع 

للمتطلبات  االإدارة  فهم  على  بناًء  البيئية  االإلتزامات  بتقدير  املجم�عة  تق�م 

فيها  عملياتها  جتري  التي  املناطق  باختالف  تختلف  والتي  احلالية  النظامية 

تفكيك  لتكاليف  خم�ص�س  يجنب  الهند�صية.  والتقديرات  الرتخي�س  و�صروط 

املرفق واإعادة تاأهيل االأر�س حاملا ين�صاأ االلتزام. كما اأن التكاليف املتكبدة يف 

�صن�ات م�صتقبلية من املمكن اأن تختلف ج�هريا من املبالغ املخ�ص�صة. باالإ�صافة 

اىل ذلك،  فان التغريات امل�صتقبلية يف االأنظمة والل�ائح البيئية واأعمار املناجم 

املقدرة من املمكن اأن ت�ثر على القيمة الدفرتية لهذا املخ�ص�س.

املخ�ص�صات 

وبطيئة احلركة.  لقطع غيار متقادمة  بتك�ين خم�ص�س  اأي�صًا  املجم�عة  تق�م 

�صع�دي  ريال   15.853.329 احلركة  وبطيئة  املتقادمة  البن�د  خم�ص�س  بلغ 

كما يف 31 دي�صمرب 2016 )31 دي�صمرب 2015: 15.984.849 ريال �صع�دي( 

التكلفة  اأو  االأ�صعار  تقلبات  االعتبار  يف  تاأخذ  التقديرات  هذه   .)10 )اإي�صاح 

املدى  اإىل  امل�حدة  املايل  املركز  لتاريخ قائمة  باأحداث الحقة  املتعلقة مبا�صرة 

الذي ت�ؤكده هذه االأحداث باأن الظروف ال تزال قائمة كما يف نهاية ال�صنة.

االلتزامات املحتملة

حدث  وق�ع  عدم  اأو  وق�ع  عند  طبيعتها  ح�صب  املحتملة  االلتزامات  ت�ص�ية  يتم 

م�صتقبلي اأو اأكرث. يتطلب تقدير هذه االلتزامات املتاأ�صلة ممار�صة اأحكام هامه 

وعمل تقديرات لنتائج احداث م�صتقبلية.

 

6- املعلومات القطاعية

6-1 قطاع االأعمال

اإن قطاع االأعمال ه� جمم�عة من امل�ج�دات اأوالعمليات اأو املن�صاآت التي:

•�تعمل يف اأن�صطة تدر اإيرادات.
•��تق�م االإدارة با�صتمرار بتحليل نتائج عملياتها من اأجل اتخاذ قرارات تتعلق 

بت�زيع امل�ارد وتق�مي االأداء.

•��تت�فر عنها معل�مات مالية منف�صلة.
يتك�ن من عمليات ت�صغيل متعلقة  •��قطاع الوحدة اال�صرتاتيجية للفو�صفات، 

بالتايل:

املرَكز  الف��صفات  وا�صتخال�س  الف��صفات  -  �صركة معادن للفو�صفات – تعدين 

االأ�صمدة  لت�صنيع  والكربيت  الطبيعي  الغاز  وا�صتخدام  اجلالميد  حزم  يف 

الف��صفاتية ومنتجات االأم�نيا يف راأ�س اخلري.

الكاولني  منجم  يف  ال�صناعية  املعادن  تعدين   – ال�صناعية  املعادن  -  �صركة 

والب�ك�صايت منخف�س الدرجة يف املنطقة ال��صطى من منطقة الزبرية، ومنجم 

املغنزايت عايل الدرجة يف منطقة الغزالة وم�صانع املعاجلة يف املدينة املن�رة. 

-  �صركة معادن وعد ال�صمال للفو�صفات – تط�ير منجم الإ�صتغالل اإحتياطات 

ف��صفات اخلرباء. ال يزال امل�صروع يف مرحلة التط�ير. بداأ االإنتاج التجريبي 

مل�صنع االأم�نيا خالل الربع الثالث من عام 2016 واأعلنت ال�صركة بدء االإنتاج 

التجاري مل�صنع االأم�نيا اعتبارًا من 1 يناير 2017.

حتميل  يتم   – العامة  االإدارة  يف  ال�صناعية  واملعادن  الفو�صفات  -  ق�صم 

لل�صركة  العامة  االإدارة  يف  االإ�صتك�صاف  وم�صاريف  العالقة  ذات  التكلفة 

على هذا القطاع.

-  �صركة معادن للبنية التحتية – امل�ص�ؤولة عن تط�ير وبناء وتقدمي اخلدمات 

التعدين والت�صنيع يف اململكة العربية  ملنطقة راأ�س اخلري وغريها من م�اقع 

وم�ج�دات  وتكاليف  اإيرادات  من   ٪33 حتميل  مت  فقد  لذلك،  ال�صع�دية. 

ومطل�بات �صركة معادن للبنية التحتية على هذا القطاع.

•��قطاع الوحدة اال�صرتاتيجية لالألومنيوم، يتك�ن من عمليات ت�صغيل متعلقة 
بالتايل:

-  �صركة معادن لالألومنيوم – تق�م باإدارة امل�صهر يف راأ�س اخلري وتق�م حاليا 

للب�ك�صايت  معادن  �صركة  من   امل�صرتاه  التي  اخلام  االأل�مينا  مادة  مبعاجلة 

بداأت  بها.  املتعلقة  واملنتجات  االأل�مني�م  ت�صنيع  بغر�س  الك�ا  و  واالأل�مينا 

�صركة معادن لالأل�مني�م االإنتاج التجاري يف 1 �صبتمرب 2014. 

مرحلة  يف  حاليًا  الدرفلة  م�صنع  م�صروع  – اإن�صاء  للدرفلة  معادن   -  �صركة 

الت�صغيل التجريبي.

-  �صركة معادن للبوك�صايت واالألومينا – تعدين الب�ك�صايت يف منجم البعيثة 

ونقله فيما بعد اىل امل�صفاة يف راأ�س اخلري. بداأت �صركة معادن للب�ك�صايت 

واالأل�مينا االإنتاج التجاري يف 1 اأكت�بر 2016. 

 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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ال�ص�دا  باإنتاج  تق�م  م�صرتكة  �صيطرة  حتت  �صركة   – �صامابكو  -  �صركة 

املطل�ب  اللقيم  وت�ريد  االإيثلني  كل�رايد  وثاين  والكل�راين  املركزة  الكاوية 

واالأل�مينا،  للب�ك�صايت  معادن  ل�صركة  االأل�مينا  م�صفاة  يف  لالأ�صتخدام 

ويتم بيع اأي فائ�س انتاج يف االأ�ص�اق الدولية واملحلية. بداأ االإنتاج التجاري 

ل�صامابك� يف 1 ي�لي� 2014.

غري  وال�صفائح  املعاجلة  ال�صفائح  على  ي�صتمل  ال�صيارات   �صفائح  -  م�صروع 

املعاجلة حراريًا، و�صفائح املباين واالإن�صاء و�صفائح ال�رق املعدين. امل�صروع  

يف مرحلة التط�ير )اإي�صاح 1(.

-   ق�صم االأل�مني�م يف االإدارة العامة – التكلفة ذات العالقة واإيرادات املبيعات 

اخلارجية يتم حتميلها على هذا القطاع.

خدمات  وتقدمي  وبناء  تط�ير  عن  م�ص�ؤولة  التحتية  للبنية  معادن  -   �صركة 

ل�حدات معادن يف منطقة راأ�س اخلري وغريها من م�اقع التعدين والت�صنيع 

يف اململكة العربية ال�صع�دية. لذلك، فقد مت حتميل 67٪ من اإيرادات وتكاليف 

وم�ج�دات ومطل�بات �صركة معادن للبنية التحتية على هذا القطاع.

يتك�ن من عمليات  االأ�صا�س  ومعادن  للذهب  اال�صرتاتيجية  الوحدة  •� قطاع 
ت�صغيل متعلقة بالتايل:

خم�صة  ت�صغيل  على  تعمل  التي   – االأ�صا�س  ومعادن  للذهب  معادن  -  �صركة 

مناجم للذهب وهي مهد الذهب واالأمار وبلغة وال�ص�ق والدويحي والذي بداأ 

ال�صخيربات  منجم  يف  معاجلة  وم�صنع   2016 اإبريل   1 يف  التجاري  انتاجة 

وامل�ج�دة يف مناطق جغرافية خمتلفة باململكة العربية ال�صع�دية. 

باإنتاج  – �صركة تُدار ب�ص�رة م�صرتكة وتق�م  -  �صركة معادن باريك للنحا�س 

للمدينة  ال�صرقية  املنطقة اجلن�بية  ال�اقعة يف  امل�صاحبة   واملعادن  النحا�س 

املن�رة. بداأ االإنتاج التجاري يف 1 ي�لي� 2016.

التكلفة ذات  – مت حتميل  العامة  االإدارة  االأ�صا�س يف  الذهب ومعادن  -  ق�صم 

العالقة وم�صاريف االإ�صتك�صاف يف االإدارة العامة لل�صركة على هذا القطاع.

•��االإدارة العامة 
مت�يل  ذلك  يف  مبا  واحل�كمة  الفعالة  االإدارة  عن  م�ص�ؤولة  العامة  االإدارة 

ال�صركات التابعة وال�صركات حتت ال�صيطرة امل�صرتكة التي تنفذ م�صاريع متن�عة 

تتعلق بجميع مراحل �صناعة التعدين مت�صمنة تط�ير وحت�صني �صناعة املعادن 

ومنتجات املعادن واملعادن امل�صاحبة.
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6- 1 قطاع االأعمال )تتمة(

املجموعاالإدارة العامةالذهب ومعادن االأ�صا�ساالألومنيومالفو�صفاتاإي�صاح

31 دي�صمرب 2016

9.506.241.216-334.205.441.8514.252.091.6331.048.707.732املبيعات

2.046.272.753-731.014.209990.484.643324.773.901اإجمايل الربح

142.118.647151.636.138-389.517.140351ع�ائد اإ�صتثمارات ق�صرية االأجل

400.639.080)141.901.078(122.949.453299.581.330120.009.375�صايف الدخل/ )اخل�صارة( العائد مل�صاهمي ال�صركة االأم

1315.136.810.27331.294.466.1622.302.164.459154.110.12748.887.551.021ممتلكات ومصانع ومعدات

1425.582.932.1528.719.761.172294.843.60939.745.45734.637.282.390اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ

269.803.530-225.151.000-1544.652.530م�ج�دات االإ�صتك�صاف والتقييم 

77.344.276-70.546.920-166.797.356م�صاريف اإزالة م�ؤجلة

1794.853.821250.771.0858.800.45014.697.852369.123.208م�ج�دات غري ملم��صة

1.127.666.676-295.260.561832.406.115-18�صركات حتت �صيطرة م�صرتكة

45.704.594.69443.277.873.8384.158.312.1833.932.521.55297.073.302.267جمم�ع امل�ج�دات

26.783.121--26.783.121-25اإلتزامات مب�جب عقد اإيجار راأ�صمايل

53.975.671.043-2727.878.968.24825.195.651.734901.051.061-6قرو�س ط�يلة االأجل

31 دي�صمرب 2015

10.956.125.938-335.488.120.1204.762.790.070705.215.748املبيعات

2.439.044.202-1.573.632.405633.938.596231.473.201اإجمايل الربح

384.649.1461.308.870204.58329.421.27835.583.877ع�ائد اإ�صتثمارات ق�صرية االأجل

605.173.945)298.441.534(778.571.32395.350.77729.693.379�صايف الدخل/ )اخل�صارة( العائد مل�صاهمي ال�صركة االأم

1316.018.926.84820.096.644.324394.163.343172.454.03236.682.188.547ممتلكات وم�صانع ومعدات

1418.158.641.21719.985.250.4152.221.964.02136.578.18440.402.433.837اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ

233.233.575-202.933.922-1530.299.653م�ج�دات االإ�صتك�صاف والتقييم 

44.172.991-32.851.488-1611.321.503م�صاريف اإزالة م�ؤجلة

17108.102.300237.527.52410.993.13315.803.605372.426.562م�ج�دات غري ملم��صة

1.201.454.824-372.774.239828.680.585-18�صركات حتت �صيطرة م�صرتكة

39.961.604.49743.841.700.2234.068.524.7291.505.796.40589.377.625.854جمم�ع امل�ج�دات

39.164.377--39.164.377-25اإلتزامات مب�جب عقد اإيجار راأ�صمايل

45.399.037.998-2720.096.862.78025.066.983.321235.191.897-6قرو�س ط�يلة االأجل
 

6- 2  القطاع اجلغرايف

القطاع اجلغرايف ه� جمم�عة من امل�ج�دات اأو العمليات اأو املن�صاآت التي تق�م باأن�صطة حتقق اإيرادات يف بيئة اقت�صادية حمددة تخ�صع ملخاطر وع�ائد 

ال�صع�دية ولذلك تقع جميع امل�ج�دات غري  العربية  اأخرى. وتق�م املجم�عة بعملياتها فقط يف اململكة  بيئات اقت�صادية  التي تعمل يف  خمتلفة عن تلك 

املتداولة للمجم�عة يف اململكة العربية ال�صع�دية. جميع ال�صركات التابعة وال�صركات حتت ال�صيطرة امل�صرتكة امل�صم�لة يف االأرقام امل�حدة اأعاله مت تاأ�صي�صها 

يف اململكة العربية ال�صع�دية.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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6- 1 قطاع االأعمال )تتمة(

املجموعاالإدارة العامةالذهب ومعادن االأ�صا�ساالألومنيومالفو�صفاتاإي�صاح

31 دي�صمرب 2016

9.506.241.216-334.205.441.8514.252.091.6331.048.707.732املبيعات

2.046.272.753-731.014.209990.484.643324.773.901اإجمايل الربح

142.118.647151.636.138-389.517.140351ع�ائد اإ�صتثمارات ق�صرية االأجل

400.639.080)141.901.078(122.949.453299.581.330120.009.375�صايف الدخل/ )اخل�صارة( العائد مل�صاهمي ال�صركة االأم

1315.136.810.27331.294.466.1622.302.164.459154.110.12748.887.551.021ممتلكات ومصانع ومعدات

1425.582.932.1528.719.761.172294.843.60939.745.45734.637.282.390اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ

269.803.530-225.151.000-1544.652.530م�ج�دات االإ�صتك�صاف والتقييم 

77.344.276-70.546.920-166.797.356م�صاريف اإزالة م�ؤجلة

1794.853.821250.771.0858.800.45014.697.852369.123.208م�ج�دات غري ملم��صة

1.127.666.676-295.260.561832.406.115-18�صركات حتت �صيطرة م�صرتكة

45.704.594.69443.277.873.8384.158.312.1833.932.521.55297.073.302.267جمم�ع امل�ج�دات

26.783.121--26.783.121-25اإلتزامات مب�جب عقد اإيجار راأ�صمايل

53.975.671.043-2727.878.968.24825.195.651.734901.051.061-6قرو�س ط�يلة االأجل

31 دي�صمرب 2015

10.956.125.938-335.488.120.1204.762.790.070705.215.748املبيعات

2.439.044.202-1.573.632.405633.938.596231.473.201اإجمايل الربح

384.649.1461.308.870204.58329.421.27835.583.877ع�ائد اإ�صتثمارات ق�صرية االأجل

605.173.945)298.441.534(778.571.32395.350.77729.693.379�صايف الدخل/ )اخل�صارة( العائد مل�صاهمي ال�صركة االأم

1316.018.926.84820.096.644.324394.163.343172.454.03236.682.188.547ممتلكات وم�صانع ومعدات

1418.158.641.21719.985.250.4152.221.964.02136.578.18440.402.433.837اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ

233.233.575-202.933.922-1530.299.653م�ج�دات االإ�صتك�صاف والتقييم 

44.172.991-32.851.488-1611.321.503م�صاريف اإزالة م�ؤجلة

17108.102.300237.527.52410.993.13315.803.605372.426.562م�ج�دات غري ملم��صة

1.201.454.824-372.774.239828.680.585-18�صركات حتت �صيطرة م�صرتكة

39.961.604.49743.841.700.2234.068.524.7291.505.796.40589.377.625.854جمم�ع امل�ج�دات

39.164.377--39.164.377-25اإلتزامات مب�جب عقد اإيجار راأ�صمايل

45.399.037.998-2720.096.862.78025.066.983.321235.191.897-6قرو�س ط�يلة االأجل
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7- النقد وما يف حكمه

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

ودائع الأجل ذات ت�اريخ ا�صتحقاق تعادل/ اأقل من ثالثة اأ�صهر من تاريخ اقتنائها 

3.953.142.8723.397.121.398غري مقيدة 

544.554.663-مقيدة

3.953.142.8723.941.676.061جمموع فرعي

نقد واأر�صدة لدى البن�ك 

357.230.436317.824.870غري مقيدة

59.341.22148.808.593مقيدة

416.571.657366.633.463جمموع فرعي

4.369.714.5294.308.309.524املجموع 

يرتبط النقد وما يف حكمه املقيد مبا يلي:

 اجمايل النقد املجمع يف ح�صاب اإحتياطي خدمة الدين للدفعات املجدولة للقرو�س ط�يلة االأجل 

1.539-ولفرتة �صتة اأ�صهر قبل تاريخ االإ�صتحقاق وفقًا الإتفاقية الت�صهيالت االإئتمانية  )اإي�صاح 7-27(

59.341.22148.807.054ح�صابات برنامج اإدخار امل�ظفني )اإي�صاحني 4-19 و 2-24(

59.341.22148.808.593جمموع فرعي

جزء من الر�صيد املجمع للدفعات املجدولة للقرو�س ط�يلة االأجل لفرتة �صتة اأ�صهر قبل تاريخ االإ�صتحقاق 

م�صتثمر يف ودائع ق�صرية االأجل ذات ت�اريخ ا�صتحقاق تعادل اأو اأقل من ثالثة اأ�صهر من تاريخ اقتنائها 

544.554.663-)اإي�صاح 7-27(

59.341.221593.363.256جمموع النقد املقيد

4.310.373.3083.714.946.268جمموع النقد غري املقيد

8- االإ�صتثمارات ق�صرية االأجل

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

ودائع الأجل واأوراق مالية ذات ت�اريخ ا�صتحقاق اأكرث من ثالثة اأ�صهر واأقل من عام من تاريخ اإقتنائها
2.711.000.000899.052.989

يتحقق عن اال�صتثمارات ق�صرية االأجل عائد مايل على اأ�صا�س اأ�صعار العم�لة ال�صائدة يف ال�ص�ق. 

9- الذمم املدينة التجارية واالأخرى

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015اإي�صاح

الذمم املدينة التجارية

885.073.675657.438.173ذمم مدينة اأخرى م�صتحقة من طرف ثالث

4288.987.62087.897.065-2مبالغ م�صتحقة من �صركة األك�ا اإن�صبال اأ�س اي 

42195.110.098407.155.456-2مبالغ م�صتحقة من �صابك

1.169.171.3931.152.490.694جمموع فرعي

7.439.8205.896.500مبالغ م�صتحقة من امل�ؤ�ص�صة العامة للم�انىء

)3.200.000()3.512.475(خم�ص�س دي�ن م�صك�ك يف حت�صيلها*

3.927.3452.696.500جمموع فرعي

423.951.0892.166.504-2مبالغ م�صتحقة من املعهد ال�صع�دي التقني للتعدين 

13.304.480-مطالبات تاأمني* *

446.72431.850.982�صريبة ا�صتقطاع م�صتحقة

15.914.1508.936.151ع�ائد م�صتحقة من ا�صتثمارات

-4228.807.037-2مبالغ م�صتحقة من �صركة �صابك

50.700.94040.698.300اأخرى

1.272.918.6781.252.143.611املجموع

*حركة خم�ص�س الديون امل�صكوك يف حت�صيلها كالتايل:
20162015

-13.200.000 يناير

36312.4753.200.000زيادة يف املخ�ص�س 

313.512.4753.200.000 دي�صمرب

** تتعلق مطالبات التاأمني باالآتي:

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

•��اأحد خط�ط اإنتاج االأل�مني�م والذي ت�قف فية االإنتاج يف اأكت�بر 2013. وقد جرى االإغالق امل�ؤقت 
9.892.253-بعد فرتة من عدم اإ�صتقرار خط االإنتاج. وقد اكتمل اإ�صالحه خالل الربع الثاين من عام 2014.

3.412.227-•��مطالبة متعلقة بفرن االأم�نيا وال�صري الناقل

13.304.480-املجموع

10- املخزون 

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

293.875.243243.049.951منتجات تامة ال�صنع - جاهزة للبيع

496.309.809583.756.631منتجات حتت الت�صغيل

189.409.046173.176.988خمزون خام م�صتخرج

3.124.158710.227منتجات م�صاحبة

982.718.2561.000.693.797جمموع فرعي

1.316.552.3211.312.816.035قطع غيار وم�اد قابلة لال�صتهالك

)15.984.849()15.853.329(خم�ص�س قطع غيار متقادمة وبطيئة احلركة وم�اد م�صتهلكة* 

1.300.698.9921.296.831.186جمموع فرعي

832.956.069644.322.504م�اد خام

2.133.655.0611.941.153.690جمموع فرعي

3.116.373.3172.941.847.487املجموع

يتعلق خمزون قطع الغيار بامل�صانع واملعدات.

*تتكون احلركة يف خم�ص�س قطع الغيار املتقادمة وبطيئة احلركة واملواد امل�صتهلكة مما يلي:
31 دي�صمرب31 دي�صمرب

120162015 يناير

15.984.84915.359.183زيادة خم�ص�س املخزون املتقادم )اإي�صاح 34(

625.666)131.520(31 دي�صمرب 

15.853.32915.984.849

11- الدفعات وامل�صاريف املدفوعة مقدماً

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

اجلزء املتداول:

119.463.370172.113.193دفعات مقدمة للمقاولني

14.012.65112.889.197دفعات مقدمة للم�ظفني

9.335.19714.396.416اإيجارات مدف�عة مقدمًا

8.060.77444.442.651تاأمني مدف�ع مقدمًا

3.922.1704.874.582م�صاريف اأخرى مدف�عة مقدمًا 

154.794.162248.716.039جمموع فرعي 

اجلزء غري املتداول:

29.730.48021.645.868م�صاريف اأخرى مدف�عة مقدمًا

184.524.642270.361.907املجموع 

12- امل�صتحق من ال�صركاء يف امل�صاريع امل�صرتكة

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015اإي�صاحاجلزء املتداول:

450.000.000-42-2م�صتحق من �صابك

270.000.000-42-2م�صتحق من �صابك

720.000.000-املجموع

بتاريخ 5 اأغ�صط�س 2013، وقعت �صركة معادن اتفاقية مع �صركتي م�زاييك و�صابك لتط�ير ب�ص�رة م�صرتكة جمَمع متكامل الإنتاج الف��صفات يعرف با�صم م�صروع 

اأم وعال للف��صفات )اإي�صاح 2- 8(.

ومب�جب هذه االتفاقية، تدفع �صركتي م�زاييك و�صابك م�صتحقات تعاقدية ل�صركة معادن قدرها 1.44 مليار ريال �صع�دي على دفعتني للتكلفة التاريخية التي 

تكبدتها ال�صركة يف هذا امل�صروع. ا�صتلمت ال�صركة الدفعة االأوىل وقدرها 50٪ من املبلغ املذك�ر اأعاله خالل ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2013، وا�صتحقت ٪50 

املتبقية من املبلغ املذك�ر اأعاله يف 30 ي�ني� 2016 ومت ا�صتالمها بالكامل.
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13- املمتلكات وامل�صانع واملعدات

اإي�صاح

املعدات الثقيلةال�صياراتموجودات املناجماالأرا�صي

امل�صانع الثابتة 

ومرافق تر�صيح 

املعدات املكتبيةاملعدات االأخرىاالأعمال املدنيةاملبانـــياخلام

 االأثاث

املجموعوالرتكيبات

التكلفة

161.550.000156.675.12755.324.982291.314.27427.741.519.9318.134.795.6884.299.367.4111.985.675.97774.757.43390.316.83542.891.297.658 يناير 2015

293.475.275-----293.475.275----اإ�صافات خالل ال�صنة

7.997.30631.683.966127.527.08253.166.53613.172.39575.073.4978.818.7734.093.407321.532.962--14املحَ�ل من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

)885.255(-----)885.255(----17املحَ�ل اىل م�ج�دات غري ملم��صة

1.053.288--------1.053.288-26-1، 26-3خم�ص�س اإغالق املناجم مر�صمل

)8.057.425(--)8.057.425(-------ا�صتبعادات خالل ال�صنة

)158.958.023()674.017()2.890.963()27.021.684()9.615.767()8.277.332()91.543.971()17.142.615()1.394.014()397.660(-ت�ص�يات

3161.550.000157.330.75561.928.274305.855.62528.070.093.0628.179.684.8924.302.924.0392.025.670.36580.685.24393.736.22543.339.458.480 دي�صمرب 2015

55.461.920-21.766---55.440.154----اإ�صافات خالل ال�صنة

223.886.537-----223.886.537----قطع غيار راأ�صمالية حم�لة من املخزون

1.181.271.5586.335.9104.960.633.870993.940.1555.425.122.0041.175.975.755690.922.8638.048.14214.896.12514.457.146.382-14املحَ�ل من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

)44.237.425(--)44.237.425(-------ا�صتبعادات خالل ال�صنة

)37.119.905()3.820.591()2.908.602()68.000()11.741.940(-)15.975.469()2.572.467()32.836(--ت�ص�يات

3161.550.0001.338.602.31368.231.3485.263.917.02829.327.384.43913.604.806.8965.467.157.8542.672.287.80385.846.549104.811.75957.994.595.989 دي�صمرب 2016

اال�صتهالك املرتاكم

60.809.72826.239.926101.861.3533.357.412.853429.147.115323.093.944151.035.96924.114.72141.454.0024.515.169.611-1 يناير  2015

13.528.12211.564.97819.096.0681.561.622.189248.718.014132.800.542256.617.77413.053.53816.069.4492.273.070.674-حمّمل لل�صنة

2.437.500------2.437.500---ا�صتبعادات خالل ال�صنة

)133.407.852()984.752(2.263.001)6.097.486()609.931()94.349.659()13.469.956()17.680.540()2.080.869()397.660(-ت�ص�يات

73.940.19035.724.035105.714.3814.905.565.086583.515.470455.284.555401.556.25739.431.26056.538.6996.657.269.933-31 دي�صمرب 2015

20.584.56411.918.30080.123.4901.552.696.410360.523.819154.310.817280.420.3559.184.84417.521.6372.487.284.236-حمّمل لل�صنة  

)20.576.243(--)20.576.243(-------ا�صتبعادات خالل ال�صنة

)16.932.958()3.706.019()2.902.640()68.000()7.650.995(--)2.572.468()32.836(--ت�ص�يات

94.524.75447.609.499183.265.4036.458.261.496944.039.289601.944.377661.332.36945.713.46470.354.3179.107.044.968-31 دي�صمرب 2016

�صايف القيمة الدفرتية

3161.550.00083.390.56526.204.239200.141.24423.164.527.9767.596.169.4223.847.639.4841.624.114.10841.253.98337.197.52636.682.188.547 دي�صمرب 2015

3161.550.0001.244.077.55920.621.8495.080.651.62522.869.122.94312.660.767.6074.865.213.4772.010.955.43440.133.08534.457.44248.887.551.021 دي�صمرب 2016

 

مت رهن املمتلكات وامل�صانع واملعدات اخلا�صة ب�صركة معادن لالأل�مني�م و�صركة معادن للدرفلة و�صركة معادن للب�ك�صايت واالل�مينا و�صركة معادن للذهب 

ومعادن االأ�صا�س والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية قبل اإ�صتبعادات الت�حيد 33.283.863.678 ريال �صع�دي كما يف 31 دي�صمرب 2016 )31 دي�صمرب 2015: 

35.706.647.560  ريال �صع�دي( ك�صمان ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي واملقر�صني االأخرين )اإي�صاح 27–9(.

مت �صراء املمتلكات وامل�صانع واملعدات اخلا�صة ب�صركة معادن للب�ك�صايت واالل�مينا والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية 45.365.593 ريال �صع�دي كما يف 31 

دي�صمرب 2016 )31 دي�صمرب 2015: 45.947.425 ريال �صع�دي( مب�جب عقد اإيجار را�صمايل ومت رهنها ك�صمان للم�ؤجرين )اإي�صاح 25(.

لل�صنة املنتهية يفلل�صنة املنتهية يفاإي�صاح

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

مت توزيع ق�صط اال�صتهالك املحمل لل�صنه على النحو التايل:

1455.551.09663.439.623االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

342.397.846.1162.171.612.693تكلفة املبيعات

3631.348.32334.748.428م�صاريف عم�مية واإدارية

372.538.7013.269.930م�صاريف االإ�صتك�صاف واخلدمات الفنية 

2.487.284.2362.273.070.674املجموع

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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13- املمتلكات وامل�صانع واملعدات

اإي�صاح

املعدات الثقيلةال�صياراتموجودات املناجماالأرا�صي

امل�صانع الثابتة 

ومرافق تر�صيح 

املعدات املكتبيةاملعدات االأخرىاالأعمال املدنيةاملبانـــياخلام

 االأثاث

املجموعوالرتكيبات

التكلفة

161.550.000156.675.12755.324.982291.314.27427.741.519.9318.134.795.6884.299.367.4111.985.675.97774.757.43390.316.83542.891.297.658 يناير 2015

293.475.275-----293.475.275----اإ�صافات خالل ال�صنة

7.997.30631.683.966127.527.08253.166.53613.172.39575.073.4978.818.7734.093.407321.532.962--14املحَ�ل من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

)885.255(-----)885.255(----17املحَ�ل اىل م�ج�دات غري ملم��صة

1.053.288--------1.053.288-26-1، 26-3خم�ص�س اإغالق املناجم مر�صمل

)8.057.425(--)8.057.425(-------ا�صتبعادات خالل ال�صنة

)158.958.023()674.017()2.890.963()27.021.684()9.615.767()8.277.332()91.543.971()17.142.615()1.394.014()397.660(-ت�ص�يات

3161.550.000157.330.75561.928.274305.855.62528.070.093.0628.179.684.8924.302.924.0392.025.670.36580.685.24393.736.22543.339.458.480 دي�صمرب 2015

55.461.920-21.766---55.440.154----اإ�صافات خالل ال�صنة

223.886.537-----223.886.537----قطع غيار راأ�صمالية حم�لة من املخزون

1.181.271.5586.335.9104.960.633.870993.940.1555.425.122.0041.175.975.755690.922.8638.048.14214.896.12514.457.146.382-14املحَ�ل من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

)44.237.425(--)44.237.425(-------ا�صتبعادات خالل ال�صنة

)37.119.905()3.820.591()2.908.602()68.000()11.741.940(-)15.975.469()2.572.467()32.836(--ت�ص�يات

3161.550.0001.338.602.31368.231.3485.263.917.02829.327.384.43913.604.806.8965.467.157.8542.672.287.80385.846.549104.811.75957.994.595.989 دي�صمرب 2016

اال�صتهالك املرتاكم

60.809.72826.239.926101.861.3533.357.412.853429.147.115323.093.944151.035.96924.114.72141.454.0024.515.169.611-1 يناير  2015

13.528.12211.564.97819.096.0681.561.622.189248.718.014132.800.542256.617.77413.053.53816.069.4492.273.070.674-حمّمل لل�صنة

2.437.500------2.437.500---ا�صتبعادات خالل ال�صنة

)133.407.852()984.752(2.263.001)6.097.486()609.931()94.349.659()13.469.956()17.680.540()2.080.869()397.660(-ت�ص�يات

73.940.19035.724.035105.714.3814.905.565.086583.515.470455.284.555401.556.25739.431.26056.538.6996.657.269.933-31 دي�صمرب 2015

20.584.56411.918.30080.123.4901.552.696.410360.523.819154.310.817280.420.3559.184.84417.521.6372.487.284.236-حمّمل لل�صنة  

)20.576.243(--)20.576.243(-------ا�صتبعادات خالل ال�صنة

)16.932.958()3.706.019()2.902.640()68.000()7.650.995(--)2.572.468()32.836(--ت�ص�يات

94.524.75447.609.499183.265.4036.458.261.496944.039.289601.944.377661.332.36945.713.46470.354.3179.107.044.968-31 دي�صمرب 2016

�صايف القيمة الدفرتية

3161.550.00083.390.56526.204.239200.141.24423.164.527.9767.596.169.4223.847.639.4841.624.114.10841.253.98337.197.52636.682.188.547 دي�صمرب 2015

3161.550.0001.244.077.55920.621.8495.080.651.62522.869.122.94312.660.767.6074.865.213.4772.010.955.43440.133.08534.457.44248.887.551.021 دي�صمرب 2016
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14- االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ  

اإي�صاح
املجموعاالإدارة العامة البنية التحتيةالذهب ومعادن االأ�صا�س االألومنيوماملعادن ال�صناعية الفو�صفات 

التكلفة

16.977.902.23789.027.13217.086.825.9451.711.662.42445.875.9231.171.865.03427.083.158.695 يناير 2015

11.435.440.77916.188.9821.856.499.035567.185.0035.954.651142.084.13314.023.352.583اإ�صافات خالل ال�صنة

)321.532.962()7.720.832()9.306.019()85.281.349()187.734.216()4.805.545()26.685.001(13حمَ�ل اإىل املمتلكات وامل�صانع واملعدات

2.147.943--2.147.943---15حم�ل من م�ج�دات االإ�صتك�صاف والتقييم

)37.520.660(-)292.770(-)22.798.085(-)14.429.805(17حمَ�ل اىل م�ج�دات غري ملم��صة

26.250.000--26.250.000-    --26-1خم�ص�س اإغالق املناجم املر�صمل

)373.421.762()15.061.630()13.600.845(-)21.218.078(-)323.541.209(دفعات مقدمة للمقاولني، �صايف

3118.048.687.001100.410.56918.711.574.6012.221.964.02128.630.9401.291.166.70540.402.433.837 دي�صمرب 2015

7.649.832.95626.138.396954.890.798207.134.10411.919.021126.565.0328.976.480.307اإ�صافات خالل ال�صنة

)14.457.146.382()56.064()19.377.639()2.100.163.072()12.293.445.634()492.660()43.611.313(13حمَ�ل اإىل املمتلكات وامل�صانع واملعدات

)40.715.230()3.661.418()1.076.344(-)35.977.468(--17حمَ�ل اىل م�ج�دات غري ملم��صة

)34.091.444(--)34.091.444(---ا�صتبعادات خالل ال�صنة

)209.678.698(-)154.478(-)4.910.728(-)204.613.492(دفعات مقدمة للمقاولني، �صايف

3125.450.295.152126.056.3057.332.131.569294.843.60919.941.5001.414.014.25534.637.282.390 دي�صمرب 2016

دفعات مقدمة للمقاولني مر�صملة كجزء من االإ�صافات  لالأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

530.555.143-5.106.251-4.910.728-31520.538.164 دي�صمرب 2015

320.876.445-4.951.773---31315.924.672 دي�صمرب 2016

ا�صتهالك مر�صمل كجزء من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ خالل ال�صنة

63.439.623-2.458.447-60.981.176--3113 دي�صمرب 2015

55.551.096-3.498.622-52.052.474--3113 دي�صمرب 2016

اإطفاء مر�صمل كجزء من االأعمال الراأ�صمالية   حتت التنفيذ خالل ال�صنة

5.729.831---5.729.831--3117 دي�صمرب 2015

9.576.144-544.093-9.032.051--3117 دي�صمرب 2016

اإطفاء تكلفة عمليات مر�صملة كجزء من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ خالل ال�صنة

15.729.190-----2715.729.190-312 دي�صمرب 2015

36.551.710-----2736.551.710-312 دي�صمرب 2016

تكلفة متويل مر�صملة كجزء من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ خالل ال�صنة

443.009.951---231.491.396-39211.518.555-311 دي�صمرب 2015

647.205.389---292.242.031-39354.963.358-311 دي�صمرب 2016

معادن  �صركة  للدرفلة،  معادن  و�صركة  لالأملني�م  معادن  ل�صركة  امل�ؤهلة  بامل�ج�دات  تتعلق  مت�يل  تكاليف  تت�صمن  التنفيذ  حتت  الرا�صمالية  االأعمال 

للب�كا�صيت واالأل�مينا، �صركة معادن وعد ال�صمال للف��صفات و�صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س. 

للب�كا�صيت واالأل�مينا و�صركة معادن وعد ال�صمال للف��صفات  �صايف القيمة الدفرتية ل�صركة معادن لالأل�مني�م و�صركة معادن للدرفلة و�صركة معادن 

2016 )31 دي�صمرب  31 دي�صمرب  31.183.895.066 ريال �صع�دي كما يف  اإ�صتبعادات الت�حيد وقدرها  و�صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س قبل 

37.197.115.376   ريال �صع�دي( مت رهنها ك�صمان ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي واملقر�صني االأخرين )اإي�صاح 9-27(.  :2015

15- موجودات االإ�صتك�صاف والتقييم

االإدارة العامةاإي�صاح

الذهب ومعادن 

املجموعاالأ�صا�س

121.254.693154.251.619175.506.312 يناير 2015

29.351.45350.830.24680.181.699اإ�صافات خالل ال�صنة

)2.147.943()2.147.943(-14حم�ل اىل اأعمال  راأ�صمالية حتت التنفيذ

)20.306.493(-)20.306.493(37انخفا�س يف قيمة امل�ج�دات خالل ال�صنة 

3130.299.653202.933.922233.233.575 دي�صمرب 2015

14.352.87722.217.07836.569.955اإ�صافات خالل ال�صنة

3144.652.530225.151.000269.803.530 دي�صمرب 2016 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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16- م�صاريف االإزالة املوؤجلة

الفو�صفاتاإي�صاح

الذهب ومعادن 

املجموعاالأ�صا�س

التكلفة 

175.666.88125.763.766101.430.647 يناير 2015

18.704.69312.974.49931.679.192تكاليف اإزالة  متكبدة خالل ال�صنة

3194.371.57438.738.265133.109.839 دي�صمرب 2015

44.348.85744.348.857-تكاليف اإزالة  متكبدة خالل ال�صنة

3194.371.57483.087.122177.458.696 دي�صمرب 2016

االإطفاء املرتاكم

147.962.5544.385.11052.347.664 يناير 2015

3435.087.5171.501.66736.589.184مقيد كم�صروف على تكلفة املبيعات خالل ال�صنة

3183.050.0715.886.77788.936.848 دي�صمرب 2015

344.524.1476.653.42511.177.572مقيد كم�صروف  على تكلفة املبيعات خالل ال�صنة

3187.574.21812.540.202100.114.420 دي�صمرب 2016

�صايف القيمة الدفرتية

3111.321.50332.851.48844.172.991 دي�صمرب 2015

316.797.35670.546.92077.344.276 دي�صمرب 2016

14- االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ  

اإي�صاح
املجموعاالإدارة العامة البنية التحتيةالذهب ومعادن االأ�صا�س االألومنيوماملعادن ال�صناعية الفو�صفات 

التكلفة

16.977.902.23789.027.13217.086.825.9451.711.662.42445.875.9231.171.865.03427.083.158.695 يناير 2015

11.435.440.77916.188.9821.856.499.035567.185.0035.954.651142.084.13314.023.352.583اإ�صافات خالل ال�صنة

)321.532.962()7.720.832()9.306.019()85.281.349()187.734.216()4.805.545()26.685.001(13حمَ�ل اإىل املمتلكات وامل�صانع واملعدات

2.147.943--2.147.943---15حم�ل من م�ج�دات االإ�صتك�صاف والتقييم

)37.520.660(-)292.770(-)22.798.085(-)14.429.805(17حمَ�ل اىل م�ج�دات غري ملم��صة

26.250.000--26.250.000-    --26-1خم�ص�س اإغالق املناجم املر�صمل

)373.421.762()15.061.630()13.600.845(-)21.218.078(-)323.541.209(دفعات مقدمة للمقاولني، �صايف

3118.048.687.001100.410.56918.711.574.6012.221.964.02128.630.9401.291.166.70540.402.433.837 دي�صمرب 2015

7.649.832.95626.138.396954.890.798207.134.10411.919.021126.565.0328.976.480.307اإ�صافات خالل ال�صنة

)14.457.146.382()56.064()19.377.639()2.100.163.072()12.293.445.634()492.660()43.611.313(13حمَ�ل اإىل املمتلكات وامل�صانع واملعدات

)40.715.230()3.661.418()1.076.344(-)35.977.468(--17حمَ�ل اىل م�ج�دات غري ملم��صة

)34.091.444(--)34.091.444(---ا�صتبعادات خالل ال�صنة

)209.678.698(-)154.478(-)4.910.728(-)204.613.492(دفعات مقدمة للمقاولني، �صايف

3125.450.295.152126.056.3057.332.131.569294.843.60919.941.5001.414.014.25534.637.282.390 دي�صمرب 2016

دفعات مقدمة للمقاولني مر�صملة كجزء من االإ�صافات  لالأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

530.555.143-5.106.251-4.910.728-31520.538.164 دي�صمرب 2015

320.876.445-4.951.773---31315.924.672 دي�صمرب 2016

ا�صتهالك مر�صمل كجزء من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ خالل ال�صنة

63.439.623-2.458.447-60.981.176--3113 دي�صمرب 2015

55.551.096-3.498.622-52.052.474--3113 دي�صمرب 2016

اإطفاء مر�صمل كجزء من االأعمال الراأ�صمالية   حتت التنفيذ خالل ال�صنة

5.729.831---5.729.831--3117 دي�صمرب 2015

9.576.144-544.093-9.032.051--3117 دي�صمرب 2016

اإطفاء تكلفة عمليات مر�صملة كجزء من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ خالل ال�صنة

15.729.190-----2715.729.190-312 دي�صمرب 2015

36.551.710-----2736.551.710-312 دي�صمرب 2016

تكلفة متويل مر�صملة كجزء من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ خالل ال�صنة

443.009.951---231.491.396-39211.518.555-311 دي�صمرب 2015

647.205.389---292.242.031-39354.963.358-311 دي�صمرب 2016

معادن  �صركة  للدرفلة،  معادن  و�صركة  لالأملني�م  معادن  ل�صركة  امل�ؤهلة  بامل�ج�دات  تتعلق  مت�يل  تكاليف  تت�صمن  التنفيذ  حتت  الرا�صمالية  االأعمال 

للب�كا�صيت واالأل�مينا، �صركة معادن وعد ال�صمال للف��صفات و�صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س. 

للب�كا�صيت واالأل�مينا و�صركة معادن وعد ال�صمال للف��صفات  �صايف القيمة الدفرتية ل�صركة معادن لالأل�مني�م و�صركة معادن للدرفلة و�صركة معادن 

2016 )31 دي�صمرب  31 دي�صمرب  31.183.895.066 ريال �صع�دي كما يف  اإ�صتبعادات الت�حيد وقدرها  و�صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س قبل 

37.197.115.376   ريال �صع�دي( مت رهنها ك�صمان ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي واملقر�صني االأخرين )اإي�صاح 9-27(.  :2015

15- موجودات االإ�صتك�صاف والتقييم

االإدارة العامةاإي�صاح

الذهب ومعادن 

املجموعاالأ�صا�س

121.254.693154.251.619175.506.312 يناير 2015

29.351.45350.830.24680.181.699اإ�صافات خالل ال�صنة

)2.147.943()2.147.943(-14حم�ل اىل اأعمال  راأ�صمالية حتت التنفيذ

)20.306.493(-)20.306.493(37انخفا�س يف قيمة امل�ج�دات خالل ال�صنة 

3130.299.653202.933.922233.233.575 دي�صمرب 2015

14.352.87722.217.07836.569.955اإ�صافات خالل ال�صنة

3144.652.530225.151.000269.803.530 دي�صمرب 2016 
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17- املوجودات غري امللمو�صة  

اي�صاح

املجموعاالإدارة العامةالبنية التحتيةالذهب ومعادن االأ�صا�ساالألومنيومالفو�صفات

التكلفة

150.689.149114.536.31922.538.663297.876.39017.648.402503.288.923 يناير 2015

3.992.5163.992.516----ا�صافات خالل ال�صنة

885.255----13885.255حمَ�ل من املمتلكات وم�صانع واملعدات

37.520.660-292.770-1414.429.80522.798.085حمَ�ل من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

3166.004.209137.334.40422.538.663298.169.16021.640.918545.687.354 دي�صمرب 2015

1.285.986--1.285.986--ا�صافات خالل ال�صنة

1.076.3443.661.41840.715.230-35.977.468-14حمَ�ل من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

3166.004.209173.311.87223.824.649299.245.50425.302.336587.688.570 دي�صمرب 2016

االإطفاء املرتاكم

115.535.67212.230.1338.167.62455.868.9441.610.00593.412.378 يناير 2015

18.442.93439.730.1413.377.90614.070.1254.227.30879.848.414املحَمل خالل ال�صنة

3133.978.60651.960.27411.545.53069.939.0695.837.313173.260.792 دي�صمرب 2015

9.902.34818.245.6023.478.6698.910.7804.767.17145.304.570املحَمل خالل ال�صنة

3143.880.95470.205.87615.024.19978.849.84910.604.484218.565.362 دي�صمرب 2016

�صايف القيمة الدفرتية

3132.025.60385.374.13010.993.133228.230.09115.803.605372.426.562 دي�صمرب 2015

3122.123.255103.105.9968.800.450220.395.65514.697.852369.123.208 دي�صمرب  2016

�صايف القيمة الدفرتية للم�ج�دات غري امللم��صة اخلا�صة ب�صركة معادن لالأل�مني�م و�صركة معادن للدرفلة و�صركة معادن للب�ك�صايت واالل�مينا والبالغة 

103.105.996 ريال �صع�دي كما يف 31 دي�صمرب 2016 )31 دي�صمرب 2015:  85.374.130 ريال �صع�دي ( مت رهنها ك�صمان ل�صندوق التنمية ال�صناعية 

ال�صع�دي واملقر�صني االأخرين )اإي�صاح 27–9(.

تتك�ن امل�ج�دات غري امللم��صة للبنية التحتية من م�ج�دات البنية التحتية وخدمات الدعم يف راأ�س اخلري واملحَ�لة للهيئة امللكية للجبيل وينبع كما ورد يف 

اتفاقية التنفيذ امل�قعة بني �صركة معادن والهيئة امللكية للجبيل وينبع. تتك�ن تكلفة امل�ج�دات غري امللم��صة من تكلفة ال�صراء واأي تكاليف مبا�صرة متعلقة 

ن�صاأت من اأجله. تقيد هذه امل�ج�دات غري امللم��صة بالتكلفة التاريخية ناق�صًا االإطفاء املرتاكم. 
ُ
باإح�صار هذه امل�ج�دات حلالتها الت�صغيلية للغر�س الذي اأ

يح�صب االإطفاء على مدى الفرتة املتبقية من مدة اتفاقية ا�صتخدام االأر�س واخلدمة.

ال�صنة املنتهية يفال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرباإي�صاح

20162015

مت توزيع ق�صط االطفاء املحمل لل�صنه على النحو التايل:

149.576.1445.729.831االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

3430.869.39940.771.932تكلفة املبيعات

29.119.343-35م�صاريف بيع وت�ص�يق ودعم

364.859.0274.227.308م�صاريف عم�مية واإدارية 

45.304.57079.848.414املجموع

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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18- �صركات حتت �صيطرة م�صرتكة    

31 دي�صمرب 31 دي�صمرب

20162015

295.260.561372.774.239�صركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات )اي�صاح 1-18(

832.406.115828.680.585�صركة معادن باريك للنحا�س )اي�صاح 2-18(

1.127.666.6761.201.454.824املجم�ع

 

17- املوجودات غري امللمو�صة  

اي�صاح

املجموعاالإدارة العامةالبنية التحتيةالذهب ومعادن االأ�صا�ساالألومنيومالفو�صفات

التكلفة

150.689.149114.536.31922.538.663297.876.39017.648.402503.288.923 يناير 2015

3.992.5163.992.516----ا�صافات خالل ال�صنة

885.255----13885.255حمَ�ل من املمتلكات وم�صانع واملعدات

37.520.660-292.770-1414.429.80522.798.085حمَ�ل من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

3166.004.209137.334.40422.538.663298.169.16021.640.918545.687.354 دي�صمرب 2015

1.285.986--1.285.986--ا�صافات خالل ال�صنة

1.076.3443.661.41840.715.230-35.977.468-14حمَ�ل من االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

3166.004.209173.311.87223.824.649299.245.50425.302.336587.688.570 دي�صمرب 2016

االإطفاء املرتاكم

115.535.67212.230.1338.167.62455.868.9441.610.00593.412.378 يناير 2015

18.442.93439.730.1413.377.90614.070.1254.227.30879.848.414املحَمل خالل ال�صنة

3133.978.60651.960.27411.545.53069.939.0695.837.313173.260.792 دي�صمرب 2015

9.902.34818.245.6023.478.6698.910.7804.767.17145.304.570املحَمل خالل ال�صنة

3143.880.95470.205.87615.024.19978.849.84910.604.484218.565.362 دي�صمرب 2016

�صايف القيمة الدفرتية

3132.025.60385.374.13010.993.133228.230.09115.803.605372.426.562 دي�صمرب 2015

3122.123.255103.105.9968.800.450220.395.65514.697.852369.123.208 دي�صمرب  2016

�صايف القيمة الدفرتية للم�ج�دات غري امللم��صة اخلا�صة ب�صركة معادن لالأل�مني�م و�صركة معادن للدرفلة و�صركة معادن للب�ك�صايت واالل�مينا والبالغة 

103.105.996 ريال �صع�دي كما يف 31 دي�صمرب 2016 )31 دي�صمرب 2015:  85.374.130 ريال �صع�دي ( مت رهنها ك�صمان ل�صندوق التنمية ال�صناعية 

ال�صع�دي واملقر�صني االأخرين )اإي�صاح 27–9(.

تتك�ن امل�ج�دات غري امللم��صة للبنية التحتية من م�ج�دات البنية التحتية وخدمات الدعم يف راأ�س اخلري واملحَ�لة للهيئة امللكية للجبيل وينبع كما ورد يف 

اتفاقية التنفيذ امل�قعة بني �صركة معادن والهيئة امللكية للجبيل وينبع. تتك�ن تكلفة امل�ج�دات غري امللم��صة من تكلفة ال�صراء واأي تكاليف مبا�صرة متعلقة 

ن�صاأت من اأجله. تقيد هذه امل�ج�دات غري امللم��صة بالتكلفة التاريخية ناق�صًا االإطفاء املرتاكم. 
ُ
باإح�صار هذه امل�ج�دات حلالتها الت�صغيلية للغر�س الذي اأ

يح�صب االإطفاء على مدى الفرتة املتبقية من مدة اتفاقية ا�صتخدام االأر�س واخلدمة.

ال�صنة املنتهية يفال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرباإي�صاح

20162015

مت توزيع ق�صط االطفاء املحمل لل�صنه على النحو التايل:

149.576.1445.729.831االأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ

3430.869.39940.771.932تكلفة املبيعات

29.119.343-35م�صاريف بيع وت�ص�يق ودعم

364.859.0274.227.308م�صاريف عم�مية واإدارية 

45.304.57079.848.414املجموع
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18-1 �صركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات

االإ�صتثمار بن�صبة 50٪ يف راأ�س املال امل�صدر واملدف�ع )اإي�صاح 2-9(ه� كما يلي:

31 دي�صمرب 31 دي�صمرب

20162015

450.000.000450.000.000احل�ص�س بالتكلفة )اي�صاح 49(

)125.224.180()202.737.858(ح�صة ال�صركة يف �صايف اخل�صارة املرتاكمة 

247.262.142324.775.820القيمة الدفرتية لالإ�صتثمار

47.998.41947.998.419قر�س ط�يل االأجل )اي�صاح 2-42(

295.260.561372.774.239املجموع )اي�صاح 18(

احل�صة يف اخل�صارة املرتاكمة ل�صركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات هي كما يلي:

20162015

)33.593.314()125.224.180(1 يناير 

)91.630.866()77.513.678(احل�صة يف �صايف اخل�صارة لل�صنة

)125.224.180()202.737.858(31 دي�صمرب 

18-2 �صركة معادن باريك للنحا�س

االإ�صتثمار بن�صبة 50٪ يف راأ�س املال امل�صدر واملدف�ع )اإي�صاح 2-10(ه� كما يلي:

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

202.482.646202.482.646احل�ص�س بالتكلفة )اي�صاح 49(

-3.725.530ح�صة ال�صركة يف �صايف الدخل املرتاكم

206.208.176202.482.646القيمة الدفرتية لالإ�صتثمار

626.197.939626.197.939قر�س ط�يل االأجل )اي�صاح 2-42(

832.406.115828.680.585املجموع )اي�صاح 18(

خالل العام املنتهي يف 31 دي�صمرب 2014، اأبرمت ال�صركة اتفاقية قر�س مع �صركة معادن باريك للنحا�س. الغر�س من هذا القر�س ه� ت�فري التم�يل الالزم ل�صركة 

معادن باريك للنحا�س. اإن هذا القر�س بدون عم�لة وال ي�جد تاريخ حمدد ل�صداده.

احل�صة يف الدخل املرتاكم ل�صركة معادن باريك للنحا�س هي كما يلي:

20162015

--1 يناير 

-3.725.530احل�صة يف �صايف الدخل لل�صنة

-313.725.530 دي�صمرب 

19- االإ�صتثمارات طويلة االأجل   

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

50.000.00050.000.000اأوراق مالية ذات ت�اريخ ا�صتحقاق اأكرث من �صنة من تاريخ اإقتنائها

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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20- مطلوبات امل�صاريع واأخرى   

31 دي�صمرب 31 دي�صمرب

20162015

اجلزء املتداول

209.652.421780.749.784م�صاريع

812.591.665649.763.200جتارية

101.896.885126.592.142حمتجزات

245.066.728232.969.329دفعات مقدمة من عمالء

38.992.66319.938.546اأخرى

1.408.200.3621.810.013.001جمموع فرعي 

اجلزء غري املتداول

1.980.257.3881.251.081.664حمتجزات ومطل�بات اأخرى

126.080.87583.305.965م�صاهمات غري م�صرتدة*

2.106.338.2631.334.387.629جمموع فرعي

3.514.538.6253.144.400.630املجموع 

تتمثل ذمم امل�صاريع الدائنة ب�صكل رئي�صي يف تكاليف عق�د تتعلق ب�صركة معادن للدرفلة و�صركة معادن للب�ك�صايت واالأل�مينا و�صركة معادن وعد ال�صمال 

للف��صفات.

*متثل م�صاهمات من قبل اأحد مقاويل �صركة معادن لالأل�مني�م و�صركة معادن وعد ال�صمال للف��صفات لدعم هدف ال�صركات املتمثل يف اإن�صاء �صندوق 
للم�ص�ؤولية االجتماعية لتنمية م�صروع اإجتماعي.

21- امل�صاريف امل�صتحقة   

31 دي�صمرب 31 دي�صمرب

20162015

1.643.252.7323.542.581.483م�صاريع

637.160.076635.989.401جتارية

291.501.970246.454.809م�ظفني

32.190.36367.026.655م�صاريف م�صتحقة – األك�ا ك�رب�ري�صن )اإي�صاح 2-42( 

4.475.40214.983.460م�صاريف م�صتحقة – م�زاييك )اإي�صاح 2-42(

20.857.79513.889.780اأعباء مالية

2.629.438.3384.520.925.588املجموع

متثل امل�صاريف امل�صتحقة اخلا�صة بامل�صاريع ب�صكل رئي�صي تكاليف عق�د م�صتحقة تتعلق ب�صركة معادن للدرفلة و�صركة معادن للب�ك�صايت واالل�مينا و�صركة 

معادن وعد ال�صمال للف��صفات.   

     

متثل امل�صاريف امل�صتحقة ل�صركة األك�ا ك�رب�ري�صن امل�صاريف املتعلقة بامل�ظفني وم�صاريف م�صتحقة اأخرى متعلقة مب�ظفي األك�ا ك�رب�ري�صن املعارين 

ل�صركة معادن لالأل�مني�م و�صركة معادن للدرفلة و�صركة معادن للب�ك�صايت واالل�مينا.

متثل امل�صاريف امل�صتحقة ل�صركة م�زاييك امل�صاريف املتعلقة بامل�ظفني وم�صاريف م�صتحقة اأخرى متعلقة مب�ظفي م�زاييك املعارين ل�صركة معادن وعد 

ال�صمال للف��صفات.
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22- الزكاة   

22-1 مكونات الوعاء الزكوي

تتك�ن اأهم عنا�صر ال�عاء الزك�ي لكل �صركة طبقًا لنظام الزكاة و�صريبة الدخل من البن�د التالية:

•��حق�ق امل�صاهمني كما يف بداية ال�صنة،
•��املخ�ص�صات كما يف بداية ال�صنة،

•��القرو�س ط�يلة االأجل
•���صايف الدخل املعّدل

•��قطع غيار وم�اد ا�صتهالكية،
•���صايف القيمة الدفرتية للممتلكات وامل�صانع واملعدات

•���صايف القيمة الدفرتية لالأعمال الراأ�صمالية حتت التنفيذ،
•���صايف القيمة الدفرتية مل�ج�دات االإ�صتك�صاف والتقييم

•���صايف القيمة الدفرتية للم�ج�دات غري امللم��صة
•��القيمة الدفرتية لالإ�صتثمار يف �صركات حتت �صيطرة م�صرتكة

•��بع�س العنا�صر االأخرى
حتت�صب الزكاة بن�صبة 2.5 ٪ على اأ�صا�س ال�عاء الزك�ي اأو �صايف الدخل املعّدل، اأيهما اأعلى.

22-2 الزكاة امل�صتحقة

20162015اإي�صاح

150.962.23758.735.918 يناير

78.428.40446.374.297خم�ص�س الزكاة

85.308.27850.962.237لل�صنة احلالية 

)4.587.940()6.879.874(الزيادة يف املخ�ص�س املجَنب يف ال�صنة ال�صابقة  

)54.147.978()44.082.363(املدف�ع خالل ال�صنة اإىل الهيئة العامة للزكاة والدخل  

312285.308.27850.962.237 دي�صمرب

22-3 يتكون خم�ص�س الزكاة  مما يلي:

ال�صنة املنتهية يفال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015اإي�صاح

79.345.90519.789.600�صركة التعدين العربية ال�صع�دية

2.748.15323.097.236�صركة معادن للف��صفات 

1.076.248-23-2�صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س 

1.798.9623.010.998�صركة املعادن ال�صناعية

1.415.2583.988.155�صركة معادن للبنية التحتية 

85.308.27850.962.237املجموع

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(



التقرير ال�سنوي 2016

القوائم املالية املوحدة

151

22-4 الربوط النهائية  

ح�صلت ال�صركة و�صركاتها التابعة على �صهادات زكاة م�ؤقتة اإبتداءًا من ال�صن�ات املنتهية يف 31 دي�صمرب 2008 وحتى 31 دي�صمرب 2015. مل يتم اإجراء 

الرب�ط النهائية من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد.

23- ر�صوم امتياز م�صتحقة   

20162015اإي�صاح

116.096.14729.638.170 يناير

348.278.03917.934.852خم�ص�س ر�ص�م امتياز

238.270.63616.096.147-1لل�صنة احلالية

7.4031.838.705النق�س يف املخ�ص�س املجًنب  لل�صنة ال�صابقة  

)31.476.875()16.103.550(املدف�ع خالل ال�صنة 

318.270.63616.096.147 دي�صمرب

اأن  املجم�عة  يتعني على   ،)2004 اأكت�بر   4 )امل�افق  1425هـ  �صعبان   20 بتاريخ  47/م  رقم  امللكي  باملر�ص�م  ال�صادر  ال�صع�دي  التعدين  نظام  بناًء على 

تدفع ر�ص�م امتياز حلك�مة اململكة العربية ال�صع�دية تعادل 25٪ من �صايف الدخل ال�صن�ي لكل رخ�صة تعدين، كما ه� حمدد اأو ما يعادل �صريبة الدخل 

التقديرية بناءًا على �صايف الدخل ال�صن�ي، اأيهما اأقل. �صيتم خ�صم الزكاة امل�صتحقة من هذا املبلغ. لذلك، يخ�صع �صايف الدخل لكل رخ�صة تعدين م�صجلة 

با�صم �صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س و�صركة معادن للف��صفات و �صركة معادن للب�ك�صايت واالأم�نيا لر�ص�م امتياز. 

ُتدفع تعريفة ثابتة للطن املباع كر�ص�م اإمتياز بالن�صبة ملناجم الب�ك�صايت منخف�س الدرجة والكاولني واملغنزايت عن طريق �صركة املعادن ال�صناعية، 

م�صجلة كحامل رخ�صة تعدين �صغرية.

تظهر ر�ص�م االإمتياز كجزء من تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل امل�حدة.

23-1 يتكون خم�ص�س ر�صوم االمتياز مما يلي: 

ال�صنة املنتهية يفال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015اإي�صاح

236.949.65314.323.021-2مناجم الذهب

952.3821.383.664ب�ك�صايت منخف�س الدرجة 

246.268240.154الكاولني

122.333149.308املغنزايت

238.270.63616.096.147املجموع

23-2 يتم احت�صاب خم�ص�س ر�صوم االمتياز امل�صتحقة الدفع من قبل مناجم الذهب كما يلي:

ال�صنة املنتهية يفال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015اإي�صاح

125.745.83072.914.394�صايف الدخل من مناجم الذهب العاملة قبل ر�ص�م االمتياز لل�صنة

2531.436.45718.228.599٪ من �صايف دخل ال�صنة، كما ه� حمدد

6.949.65315.399.269�صريبة الدخل املقّدرة على اأ�صا�س �صايف دخل ال�صنة اخلا�صع لل�صريبة

6.949.65315.399.269املخ�ص�س بناًء على طريقتي االحت�صاب اأعاله، اأيهما اأقل

)1.076.248(-22-1خم�ص�س الزكاة

236.949.65314.323.021-1�صايف خم�ص�س ر�صوم االمتياز لل�صنة

24- مزايا املوظفني

31 دي�صمرب 31 دي�صمرب 

20152015

365.791.848304.497.276خم�ص�س مكافاأة نهاية اخلدمة للم�ظفني )اإي�صاح 1-24(

59.341.22148.807.054خطة االإدخار للم�ظفني )اإي�صاح 7 و 2-24(

425.133.069353.304.330املجموع

 

24-1 خم�ص�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني:

20162015

1304.497.276254.443.608 يناير

80.095.84579.567.555خم�ص�س خالل ال�صنة

)29.513.887()18.801.273(املدف�ع خالل ال�صنة

31365.791.848304.497.276 دي�صمرب
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24-2 برنامج االإدخار للموظفني 

20162015

148.807.05435.931.821 يناير

26.408.20723.582.534م�صاهمات خالل ال�صنة

)10.707.301()15.874.040(م�صح�بات خالل ال�صنة

3159.341.22148.807.054 دي�صمرب  )اإي�صاحي 4-19 و 7(

25- اإلتزام مبوجب عقد اإيجار راأ�صمايل

خالل عام 2013، اأبرمت �صركة معادن لالأل�مني�م اإتفاقيات اإيجار را�صمايل نيابة عن �صركة معادن للب�ك�صايت واالأل�مينا مع م�ؤ�ص�صة مالية. وي�صتحق 

�صداد عقد االإيجار مب�جب هذه االإتفاقيات على اأق�صاط �صهرية. فيما يلي حتلياًل  ملبالغ الدفعات امل�صتقبلية مب�جب عق�د االإيجار على النح� التايل:

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

29.904.02745.506.127احلد االأدنى لدفعات االإيجار امل�صتقبلية

)6.341.750()3.120.906(ناق�صًا: اأعباء مالية مل ت�صتحق بعد 

26.783.12139.164.377�صايف القيمة احلالية للحد االأدنى لدفعات االإيجار

)12.131.184()13.441.040(ناق�صًا: اجلزء املتداول املدرج �صمن املطل�بات املتداولة

13.342.08127.033.193اجلزء طويل االأجل من اإلتزام مبوجب عقد اإيجار راأ�صمايل

ت�اريخ االإ�صتحقاق

احلد االأدنى لدفعات االإيجار امل�صتحقة الدفع خالل ال�صن�ات املنتهية يف 31 دي�صمرب:

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

2016-15.602.100

201715.602.10015.602.100

201814.301.92714.301.927

29.904.02745.506.127املجموع

قيمتها  والبالغ  امل�صتاأجرة  امل�ج�دات  رهن  مت  �صهريًا.   ٪0.858 ح�ايل  فعلي  فائدة  مبعدل  االإيجار  لدفعات  االأدنى  للحد  احلالية  القيمة  خ�صم  مت 

45.365.593 ريال �صع�دي كما يف 31 دي�صمرب 2016 )31 دي�صمرب 2015: 45.947.425 ريال �صع�دي( ك�صمان للم�ؤجرين )اإي�صاح 13(.

26- خم�ص�س اإغالق واإعادة تاأهيل املناجم

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015اإي�صاحات

26131.045.895133.545.896-1مناجم الذهب

2621.716.53420.251.378-2منجم ب�ك�صايت البعيثة 

264.314.6004.314.600-3مناجم الب�ك�صايت منخف�س الدرجة والكاولني واملغنزايت

157.077.029158.111.874املجموع

تتلخ�س احلركة يف خم�ص�س اإغالق واإعادة تاأهيل املناجم لكل منجم باالإ�صافة اإىل �صنة بدء االإنتاج التجاري والتاريخ املت�قع لالإغالق يف االآتي:

26-1 مناجم الذهب 

املجموعمنجم ال�صخيرباتمنجم الدويحيمنجم االآمارمنجم ال�صوقمنجم مهد الذهبمنجم بلغةمنجم احلّجاراإي�صاحات

24.620.883110.389.199-11.881.99124.948.00726.131.61216.977.85015.828.856 يناير 2015

)1.211.312(---)1.211.312(---13ت�ص�ية على املخ�ص�س خالل ال�صنة 

26.250.000-26.250.000-----14اإ�صافات خالل ال�صنة

)1.881.991(------)1.881.991(م�صتخدم خالل ال�صنة 

24.948.00726.131.61215.766.53815.828.85626.250.00024.620.883133.545.896-3126 دي�صمرب 2015 

)2.500.001(----)2.500.001(--م�صتخدم خالل ال�صنة

24.948.00723.631.61115.766.53815.828.85626.250.00024.620.883131.045.895-3126 دي�صمرب 2016

2001200119882014200820161991تاريخ بدء االإنتاج التجاري 

2016201820192021202620272039التاريخ املت�قع  لالإغالق

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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24-2 برنامج االإدخار للموظفني 

20162015

148.807.05435.931.821 يناير

26.408.20723.582.534م�صاهمات خالل ال�صنة

)10.707.301()15.874.040(م�صح�بات خالل ال�صنة

3159.341.22148.807.054 دي�صمرب  )اإي�صاحي 4-19 و 7(

25- اإلتزام مبوجب عقد اإيجار راأ�صمايل

خالل عام 2013، اأبرمت �صركة معادن لالأل�مني�م اإتفاقيات اإيجار را�صمايل نيابة عن �صركة معادن للب�ك�صايت واالأل�مينا مع م�ؤ�ص�صة مالية. وي�صتحق 

�صداد عقد االإيجار مب�جب هذه االإتفاقيات على اأق�صاط �صهرية. فيما يلي حتلياًل  ملبالغ الدفعات امل�صتقبلية مب�جب عق�د االإيجار على النح� التايل:

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

29.904.02745.506.127احلد االأدنى لدفعات االإيجار امل�صتقبلية

)6.341.750()3.120.906(ناق�صًا: اأعباء مالية مل ت�صتحق بعد 

26.783.12139.164.377�صايف القيمة احلالية للحد االأدنى لدفعات االإيجار

)12.131.184()13.441.040(ناق�صًا: اجلزء املتداول املدرج �صمن املطل�بات املتداولة

13.342.08127.033.193اجلزء طويل االأجل من اإلتزام مبوجب عقد اإيجار راأ�صمايل

ت�اريخ االإ�صتحقاق

احلد االأدنى لدفعات االإيجار امل�صتحقة الدفع خالل ال�صن�ات املنتهية يف 31 دي�صمرب:

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

2016-15.602.100

201715.602.10015.602.100

201814.301.92714.301.927

29.904.02745.506.127املجموع

قيمتها  والبالغ  امل�صتاأجرة  امل�ج�دات  رهن  مت  �صهريًا.   ٪0.858 ح�ايل  فعلي  فائدة  مبعدل  االإيجار  لدفعات  االأدنى  للحد  احلالية  القيمة  خ�صم  مت 

45.365.593 ريال �صع�دي كما يف 31 دي�صمرب 2016 )31 دي�صمرب 2015: 45.947.425 ريال �صع�دي( ك�صمان للم�ؤجرين )اإي�صاح 13(.

26- خم�ص�س اإغالق واإعادة تاأهيل املناجم

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015اإي�صاحات

26131.045.895133.545.896-1مناجم الذهب

2621.716.53420.251.378-2منجم ب�ك�صايت البعيثة 

264.314.6004.314.600-3مناجم الب�ك�صايت منخف�س الدرجة والكاولني واملغنزايت

157.077.029158.111.874املجموع

تتلخ�س احلركة يف خم�ص�س اإغالق واإعادة تاأهيل املناجم لكل منجم باالإ�صافة اإىل �صنة بدء االإنتاج التجاري والتاريخ املت�قع لالإغالق يف االآتي:

26-1 مناجم الذهب 

املجموعمنجم ال�صخيرباتمنجم الدويحيمنجم االآمارمنجم ال�صوقمنجم مهد الذهبمنجم بلغةمنجم احلّجاراإي�صاحات

24.620.883110.389.199-11.881.99124.948.00726.131.61216.977.85015.828.856 يناير 2015

)1.211.312(---)1.211.312(---13ت�ص�ية على املخ�ص�س خالل ال�صنة 

26.250.000-26.250.000-----14اإ�صافات خالل ال�صنة

)1.881.991(------)1.881.991(م�صتخدم خالل ال�صنة 

24.948.00726.131.61215.766.53815.828.85626.250.00024.620.883133.545.896-3126 دي�صمرب 2015 

)2.500.001(----)2.500.001(--م�صتخدم خالل ال�صنة

24.948.00723.631.61115.766.53815.828.85626.250.00024.620.883131.045.895-3126 دي�صمرب 2016

2001200119882014200820161991تاريخ بدء االإنتاج التجاري 

2016201820192021202620272039التاريخ املت�قع  لالإغالق
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26- خم�ص�س اإغالق واإعادة تاأهيل املناجم )تتمة(

26-2 منجم بوك�صايت البعيثة

املجموعاإي�صاح

118.856.531 يناير 2015

391.394.847الزيادة يف املخ�ص�س  خالل ال�صنة

312620.251.378 دي�صمرب 2015

391.465.156الزيادة يف املخ�ص�س خالل ال�صنة

312621.716.534 دي�صمرب 2016

2014تاريخ بدء االإنتاج التجاري 

2059التاريخ املت�قع  لالإغالق

26-3 مناجم البوك�صايت منخف�س الدرجة والكاولني واملغنيزايت

املجموعمنجم الغزالةمنجم الزبريةاإي�صاح

11.600.000450.0002.050.000 يناير 2015

2.264.600-132.264.600االإ�صافات خالل ال�صنة

31263.864.600450.0004.314.600 دي�صمرب 2015

31263.864.600450.0004.314.600 دي�صمرب 2016

20082011تاريخ بدء االإنتاج التجاري 

20262028التاريخ املت�قع  لالإغالق

ميثل خم�ص�س اإغالق واإعادة تاأهيل املنجم جميع تكاليف االإغالق واإعادة التاأهيل املقدرة يف امل�صتقبل ملختلف م�ج�دات املناجم القائمة، وذلك بناًء على 

املعل�مات املت�فرة حاليًا مبا فيها خطط االإغالق واالأنظمة ذات العالقة. التغريات امل�صتقبلية، اإن وجدت، �ص�اءًا يف االأنظمة اأو تقديرات التكلفة رمبا تك�ن 

ج�هرية و�صيتم اإثباتها عند حتديدها.

يتعلق خم�ص�س اإغالق واإعادة تاأهيل املناجم بالن�صاط التعديني للمجم�عة عن الذهب والب�ك�صايت والب�ك�صايت منخف�س الدرجة والكاولني واملغني�صيا 

وجاري العمل على اإجراء تقدير حمدث الأعمال اإعادة التاأهيل واالإغالق ملنجم وم�صنع الف��صفات مبا يف ذلك عمليات تفكيك املرافق واالإزالة ونقل اأو 

التخل�س من النفايات واإعادة تاأهيل امل�قع واالأر�س.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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27- القرو�س طويلة االأجل

27-1 الت�صهيالت املعتمدة

•��اأبرمت �صركة معادن لالل�مني�م، و�صركة معادن للدرفلة، و�صركة معادن للب�ك�صايت واالأل�مينا و�صركة معادن وعد ال�صمال للف��صفات اإتفاقيات التم�يل امل�حدة 
ال�صروط مع �صندوق اال�صتثمارات العامة و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي وحتالف من امل�ؤ�ص�صات املالية املحلية،

•��اأبرمت ال�صركة )معادن( اإتفاقية ت�صهيل ائتمان م�صرتك ومتجدد مت�افق مع اأحكام ال�صريعة،
•��اأبرمت �صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س اإتفاقيتي قرو�س م�صم�نه مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي

•��اأبرمت �صركة معادن للبنية التحتية و�صركة معادن للف��صفات اإتفاقية ت�صهيل مرابحة مع م�صاركني يف ت�صهيل مرابحة.



التقرير ال�سنوي 2016

القوائم املالية املوحدة

156

اإتفاقية �صركة معادن 

لالألومنيوم

املوقعة يف

30 نوفمرب 2010

اإتفاقية �صركة معادن 

للدرفلة

املوقعة يف

30 نوفمرب 2010

اإتفاقية �صركة 

معادن للبوك�صايت 

واالألومينا

املوقعة يف

27 نوفمرب 2011

اإتفاقية )معادن(

املوقعة يف

18 دي�صمرب 2012

اإتفاقية �صركة 

معادن وعد ال�صمال 

للفو�صفات

املوقعة يف

30 يونيو 2014

اإتفاقيتي �صركة معادن 

للذهب ومعادن االأ�صا�س

املوقعة يف

24 مار�س 2015، 26 

اإبريل 2015

اإتفاقية �صركة معادن

للبنية التحتية

املوقعة يف

30 دي�صمرب 2015

اإتفاقية �صركة معادن 

للفو�صفات

املوقعة يف

املجموع26 فرباير 2016

19.203.750.000---7.500.000.000-4.875.000.0003.078.750.0003.750.000.000�صندوق اال�صتثمارات العامة

امل�صارف اال�صالمية والتجارية

13.036.823.310---4.257.610.466-5.047.500.0001.041.000.0002.690.712.844�صراء*

6.598.639.534---5.439.889.534-258.750.000-900.000.000ت�صهيل جتاري*

3.206.250.000---1.650.000.000-768.750.000-787.500.000وكالة

22.841.712.844---11.347.500.000-6.735.000.0001.041.000.0003.718.212.844جمموع فرعي

3.479.000.000--1.379.000.000--600.000.000600.000.000900.000.000�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي

1.000.000.00011.493.750.00012.493.750.000------ت�صهيل مرابحة 

ت�صهيل مرابحة بالريال ال�صع�دي

750.000.000------375.000.000375.000.000)ت�صهيل راأ�س مال عامل(

18.847.500.0001.379.000.0001.000.000.00011.493.750.00058.768.212.844-12.585.000.0005.094.750.0008.368.212.844جمموع فرعي

9.000.000.000----9.000.000.000---اإتفاقية ت�صهيل ائتمان م�صرتك ومتجدد

12.585.000.0005.094.750.0008.368.212.8449.000.000.00018.847.500.0001.379.000.0001.000.000.00011.493.750.00067.768.212.844جمموع الت�صهيالت املمنوحة

27-1 الت�صهيالت املعتمدة )تتمة(

تتك�ن ت�صهيالت املجم�عة املمن�حة  كما يف 31 دي�صمرب 2016 من التايل:

ن�صت اتفاقيات التم�يل امل�حدة ال�صروط على ال�صروط والتعهدات املالية التالية لكل من ال�صركات املقرت�صة �صمن املجم�عة، واإذا مت ا�صتيفاء ال�صروط، 

فاإن امل�ؤ�ص�صات املالية �ص�ف ت�فر القرو�س ط�يلة االأجل:

للب�ك�صايت  معادن  و�صركة  للدرفلة  معادن  و�صركة  لالأل�مني�م  معادن  �صركة  قبل  من  مت�يل  التزامات  اأو   / و  االإ�صافية  االمتيازات  اإن�صاء  على  •��القيد 
واالأل�مينا و�صركة معادن وعد ال�صمال للف��صفات، مامل يكن م�صم�حا بذلك حتديدا مب�جب اإتفاقيات التم�يل امل�حدة ال�صروط.

•��احلفاظ على ن�صب مالية
•��حد اأق�صى من النفقات الراأ�صمالية امل�صم�ح به. 

•��قي�د على ت�زيع اأرباح على امل�صاهمني.
•��قي�د على مدة اال�صتثمار ق�صرية االأجل التي ت�صتحق خالل فرتة ال تزيد على �صتة )6( اأ�صهر من تاريخ ال�صراء من اأي بنك جتاري يف اململكة العربية 

ال�صع�دية اأو اأي بنك جتاري دويل اآخر معروف.

ن�صت اإتفاقيات ت�صهيالت املرابحة على �صروط معينة وتعهدات خا�صة والتى تت�صمن:

•��احلفاظ على وج�د ال�صركتني ك�صركتني ذات م�ص�ؤولية حمدودة مب�جب ق�انني اململكة العربية ال�صع�دية،
•��قي�د على تغيري ج�هري يف طبيعة اأعمال ال�صركة العامة مامل يكن م�صم�حا بذلك حتديدا مب�جب اإتفاقيات ت�صهيالت املرابحة ،

•��قي�د على الدخ�ل يف اأي عملية اأو جمم�عة عمليات  �ص�اًء ط�عا اأوغري ط�عا لبيع، تاأجري وحت�يل اأو ا�صتبعاد اأي اأ�صل مامل يكن م�صم�حا ن�صا بذلك 
مب�جب اإتفاقيات ت�صهيالت املرابحة . 

•��اإلتزامات بال�صداد مب�جب اإتفاقيات ت�صهيالت املرابحة ت�صنف يف جميع االوقات بالت�صاوي على االقل مع املطالبات غري امل�صم�نه وقرو�س الدائنني ما 
عدا مطالبات الدائنني املت�جبة ح�صب الق�انني املطبقة عم�ما على ال�صركات.   

•��احلفاظ على ن�صب مالية
•��قي�د على ت�زيع اأرباح على امل�صاهمني.

ت�صهيالت �صركة معادن لاللومنيوم

يف 26 ن�فمرب 2012، مت تعديل عق�د ال�صراء بالدوالر االأمريكي والريال ال�صع�دي لزيادة قيمة الت�صهيالت. وفقا لذلك، مت اأي�صا تعديل اإتفاقيات التم�يل 

امل�حدة ال�صروط لتعك�س ترتيب الت�صهيالت اجلديدة.

* وكالء ت�صهيالت 
•��بنك �صتاندرد �صارتد ك�كيل مابني الدائنني ووكيل ت�صهيالت جتارية،

االأمريكي  بالدوالر  ت�صهيالت وكالة  ال�صع�دي ووكيل  بالريال  ت�صهيالت م�صرتيات  بالدوالر االمريكي، ووكيل  ت�صهيالت م�صرتيات  •��بنك اجلزيرة ك�كيل 
ووكيل ت�صهيالت وكالة بالريال ال�صع�دي، 

•���صركة �صاب لالأوراق املالية املحدودة متعهد �صمان داخلي، و
•��بنك الريا�س- فرع لندن، كمتعهد �صمانات خارجي ووكيل.

ت�صهيالت �صركة معادن للدرفلة

*وكالء ت�صهيالت
•��بنك الريا�س ك�كيل ما بني الدائنني

•��بنك اجلزيرة ك�كيل ت�صهيالت م�صرتيات بالريال

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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اإتفاقية �صركة معادن 

لالألومنيوم

املوقعة يف

30 نوفمرب 2010

اإتفاقية �صركة معادن 

للدرفلة

املوقعة يف

30 نوفمرب 2010

اإتفاقية �صركة 

معادن للبوك�صايت 

واالألومينا

املوقعة يف

27 نوفمرب 2011

اإتفاقية )معادن(

املوقعة يف

18 دي�صمرب 2012

اإتفاقية �صركة 

معادن وعد ال�صمال 

للفو�صفات

املوقعة يف

30 يونيو 2014

اإتفاقيتي �صركة معادن 

للذهب ومعادن االأ�صا�س

املوقعة يف

24 مار�س 2015، 26 

اإبريل 2015

اإتفاقية �صركة معادن

للبنية التحتية

املوقعة يف

30 دي�صمرب 2015

اإتفاقية �صركة معادن 

للفو�صفات

املوقعة يف

املجموع26 فرباير 2016

19.203.750.000---7.500.000.000-4.875.000.0003.078.750.0003.750.000.000�صندوق اال�صتثمارات العامة

امل�صارف اال�صالمية والتجارية

13.036.823.310---4.257.610.466-5.047.500.0001.041.000.0002.690.712.844�صراء*

6.598.639.534---5.439.889.534-258.750.000-900.000.000ت�صهيل جتاري*

3.206.250.000---1.650.000.000-768.750.000-787.500.000وكالة

22.841.712.844---11.347.500.000-6.735.000.0001.041.000.0003.718.212.844جمموع فرعي

3.479.000.000--1.379.000.000--600.000.000600.000.000900.000.000�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي

1.000.000.00011.493.750.00012.493.750.000------ت�صهيل مرابحة 

ت�صهيل مرابحة بالريال ال�صع�دي

750.000.000------375.000.000375.000.000)ت�صهيل راأ�س مال عامل(

18.847.500.0001.379.000.0001.000.000.00011.493.750.00058.768.212.844-12.585.000.0005.094.750.0008.368.212.844جمموع فرعي

9.000.000.000----9.000.000.000---اإتفاقية ت�صهيل ائتمان م�صرتك ومتجدد

12.585.000.0005.094.750.0008.368.212.8449.000.000.00018.847.500.0001.379.000.0001.000.000.00011.493.750.00067.768.212.844جمموع الت�صهيالت املمنوحة

•��البنك ال�صع�دي الفرن�صي كمتعهد �صمان داخلي
•��بنك الريا�س- فرع لندن، كمتعهد �صمانات خارجي ووكيل.

ت�صهيالت �صركة معادن للبوك�صايت واالألومينا

*وكالء ت�صهيالت
•��اإت�س اإ�س بي �صي العربية ال�صع�دية املحدودة ك�كيل مابني الدائنني ووكيل ت�صهيالت جتارية 

•��البنك االأهلي التجاري ك�كيل ت�صهيالت م�صرتيات بالدوالر االمريكي ووكيل ت�صهيالت م�صرتيات بالريال ال�صع�دي
•��بنك اجلزيرة ك�كيل ت�صهيالت وكالة 

•��اإت�س اإ�س بي �صي العربية ال�صع�دية املحدودة كمتعهد �صمان داخلي
•��يعمل بنك الريا�س- فرع لندن، كمتعهد �صمانات خارجي ووكيل. 

*وكالء ت�صهيالت
•�البنك االإ�صالمي للتنمية و�صركة اإت�س اإ�س بي �صي العربية ال�صع�دية ك�كالء ت�صهيالت �صراء

•�بينما يعمل كل من بنك ميزوه� ملتد وبنك �ص�ميت�م� ميت�ص� ك�كالء ت�صهيالت جتارية.
  

�صركة التعدين العربية ال�صعودية )»معادن«(

يف 18 دي�صمرب 2012 اأبرمت ال�صركة اإتفاقية ت�صهيل ائتمان م�صرتك ومتجدد مت�افق مع اأحكام األ�صريعة )»اإتفاقية ت�صهيل مرابحة«( واإتفاقيات اأخرى 

ي�صار لها جمتمعة )باإتفاقيات مت�يل( مببلغ قدره 9 مليار ريال �صع�دي. اإن تاريخ االإ�صتحقاق النهائي ل�صداد هذا القر�س ه� خم�س �صن�ات من تاريخ ت�قيع 

االإتفاقية. مت احل�ص�ل على الت�صهيل من جتمع م�ؤ�ص�صات مالية حملية ودولية مك�ن من امل�ؤ�ص�صات املالية التالية:

•�م�صرف الراجحي 
•�البنك العربي ال�طني

•�بنك البالد
•�بنك اجلزيرة

•�البنك ال�صع�دي الفرن�صي
•�بنك جي بي م�رجان ت�صي�س، اإن اإيه- فرع الريا�س

•�بنك الريا�س
•�جمم�عة �صامبا املالية 
•�البنك االأهلي التجاري

•�البنك ال�صع�دي الربيطاين 
•�البنك ال�صع�دي لالإ�صتثمار

ت�صتمل التعهدات وال�صروط املالية فيما يتعلق بل�صركة االأم فقط على التايل:

•�يجب اأال يقل ن�صبة �صايف الدخل قبل الفائدة وال�صرائب واالإ�صتهالك واالإطفاء اإىل الف�ائد عن ثالثة اأ�صعاف واإال �ص�ف ي�صتدعي وقف ت�زيع االأرباح.
•��يجب اأن يعادل اأو ال يزيد اإجمايل �صايف الدي�ن عن ثالثة اأ�صعاف حق�ق امللكية )ال�صركة االأم فقط(، واإال اعترب ذلك حالة تق�صري وهي عر�صة لفرتة 

ت�صحيح متتد حتى �صتة اأ�صهر اأو ت�صعة اأ�صهر يف حال قيام ال�صركة بت�صحيح هذه احلالة ببدء عملية اإ�صدار حق�ق اأول�ية.



التقرير ال�سنوي 2016

القوائم املالية املوحدة

158

الت�صهيل بالريالالهدفتاريخ االإعتماد

179.000.000 مت�يل اإنتاج الذهب من منجم ال�ص�ق24 مار�س 2015

1.200.000.000مت�يل م�صروفات راأ�صمالية ملنجم الدويحي اجلديد للذهب وخط اأنابيب املياه26 اإبريل 2015

1.379.000.000اإجمايل الت�صهيل املمنوح

ن�صت اتفاقيات التم�يل على بع�س ال�صروط والتعهدات اخلا�صة التى تت�صمن:

•��القيد على اإن�صاء االمتيازات االإ�صافية و / اأو التزامات التم�يل، مامل يكن م�صم�حا بذلك حتديدا مب�جب اإتفاقية القر�س 
•��احلفاظ على ن�صب مالية 

•��احلد االأق�صى من النفقات الراأ�صمالية امل�صم�ح به
•��قي�د على ت�زيع اأرباح على امل�صاهمني

•��قي�د على مدة اال�صتثمار ق�صرية االأجل التي ت�صتحق خالل فرتة ال تزيد على �صتة )6( اأ�صهر من تاريخ ال�صراء من اأي بنك جتاري يف اململكة العربية 
ال�صع�دية اأو اأي بنك جتاري دويل اآخر معروف.

ت�صهيل �صركة معادن للبنية التحتية

يف 30 دي�صمرب 2015، اأبرمت ال�صركة اتفاقية ت�صهيل مرابحة مع م�صاركي ت�صهيل مرابحة مع اإت�س اإ�س بي �صي العربية ال�صع�دية املحدودة، تتك�ن من:

الت�صهيل املمنوحت�صهيل مرابحة

1.000.000.000اإت�س اإ�س بي �صي العربية ال�صع�دية املحدودة ك�كيل مل�صاركي ت�صهيل املرابحة

مت ال�صحب من الت�صهيل يف 17 فرباير 2016

ت�صهيل �صركة معادن للفو�صفات

ففي 15 ي�ني� 2008، اأبرمت ال�صركة اإتفاقية  مت�يل م�حدة ال�صروط  مع حتالف من امل�ؤ�ص�صات املالية ومن اجلدير بالذكر  فانه مت �صداد الت�صهيل بالكامل 

من تاريخ ال�صحب يف 30 مار�س 2016 ح�صب اإتفاقية املرابحة اجلديدة امل�قعة من قبل ال�صركة يف 25 فرباير 2016 مع م�صاركي ت�صهيل مرابحة مك�نة من:

الت�صهيل املمنوحت�صهيل مرابحة

11.493.750.000بنك الريا�س ك�كيل مل�صاركي  ت�صهيل املرابحة

تفا�صيل اإتفاقية  التم�يل امل�حدة ال�صروط  امل�قعة يف 15 ي�ني� 2008 كالتايل:

4.000.001.250�صندوق اال�صتثمارات العامة

امل�صارف اال�صالمية والبن�ك التجارية

4.269.892.500البنك ال�صع�دي الفرن�صي ك�كيل مل�صاركي ت�صهيالت ال�صراء

1.491.562.500ميزوه� ك�رب�ريت بنك  ك�كيل مل�صاركي الت�صهيالت التجارية

2.343.750.000م�صرف الراجحي

1.500.000.000بنك ك�ريا لل�صادرات وال�اردات

750.000.000�صركة تاأمني ال�صادرات الك�رية

10.355.205.000جمموع فرعي

600.000.000�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي

14.955.206.250جمموع الت�صهيالت املمنوحة

ت�صهيل �صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س

اأبرمت ال�صركة اإتفاقيتي قرو�س م�صم�نة مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي وت�صمل هذه الت�صهيالت املمن�حة على التايل:

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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27-2  ت�صهيالت م�صتخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�صروط املختلفة

ت�صهيالت �صركة معادن للفو�صفات

مت اعادة �صداد كامل مبلغ القر�س يف 25 فرباير 2016.

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

2.668.800.8353.001.600.938�صندوق اال�صتثمارات العامة

2.668.800.835332.800.103ناق�صًا: امل�صدد خالل ال�صنة 

2.668.800.835-جمموع فرعي )اإي�صاح 2-42(

ملعدل  وفقًا  عم�لة  فرتة  لكل  والقائم  امل�صح�ب  للقر�س  االأ�صا�صي   املبلغ  على  العم�لة  معدل  يحت�صب 

اليب�ر زائدًا  0.5٪ يف ال�صنة.

بداأ �صداد اأ�صل مبلغ القر�س يف 30 ي�ني� 2012 على  اأق�صاط  ن�صف �صن�ية مت�صاوية  للمبلغ االأ�صا�صي  

قيمة كل منها 166.4 ملي�ن ريال �صع�دي على فرتة القر�س )اإي�صاح 7-27(.

امل�صارف اال�صالمية والتجارية

3.458.612.9253.693.457.013�صراء بالريال ال�صع�دي

1.898.437.5002.027.343.750م�صرف الراجحي

1.096.500.0001.230.000.000بنك ك�ريا لل�صادرات وال�اردات

904.415.625965.826.563جتاري

548.250.000615.000.000�صركة تاأمني ال�صادرات الك�رية

7.906.216.0508.531.627.326

7.906.216.050625.411.276ناق�صًا: امل�صدد خالل ال�صنة

7.906.216.050-جمموع فرعي

يحت�صب معدل العم�لة  على املبلغ االأ�صا�صي  للقر�س امل�صح�ب لكل فرتة وفقًا ملعدل اليب�ر زائدًا  

0.5٪ اإىل 1.15٪ يف ال�صنًة.

بداأ �صداد هذا القر�س يف 30 ي�ني� 2012، على  اأق�صاط  ن�صف �صن�ية ،  تبداأ من 255.1 ملي�ن ريال 

�صع�دي وتتزايد على مدى فرتة القر�س )اإي�صاح 7-27(

370.000.000460.000.000�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي

370.000.00090.000.000ناق�صًا: امل�صدد خالل ال�صنة

370.000.000-جمموع فرعي

بلغت تكاليف متابعة امل�صروع املدف�عة خالل ال�صحب 6.3 ملي�ن ريال �صع�دي.

بداأ �صداد هذا القر�س يف 26 فرباير 2013 على اأق�صاط ن�صف �صن�ية تبدء من 40 ملي�ن ريال �صع�دي 

وتتزايد على مدى فرتة القر�س )اإي�صاح 7-27(.

10.945.016.885-جمموع قرو�س �صركة معادن للفو�صفات )اإي�صاح 6-27(
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ت�صهيالت �صركة معادن لالألومنيوم

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

4.575.187.5004.775.062.500�صندوق اال�صتثمارات العامة

199.875.000199.875.000ناق�صًا: امل�صدد خالل ال�صنة 

4.375.312.5004.575.187.500جمموع فرعي )اإي�صاح 2-42(

ُيحت�صب معدل العم�لة على املبلغ االأ�صا�صي للقر�س امل�صح�ب لكل فرتة عم�لة بناًء على معدل اليب�ر 

زائدًا ٪1.5 

بداأ �صداد القر�س يف 31 دي�صمرب 2014 على اأق�صاط ن�صف �صن�ية تبداأ من 99.9 ملي�ن ريال �صع�دي 

وتتزايد على مدى فرتة القر�س حتى ت�صبح قيمة الدفعة النهائية 1.218 ملي�ن ريال �صع�دي يف 30 

ي�ني� 2026. )اإي�صاح 7-27(

امل�صارف اال�صالمية والتجارية

872.805.000910.935.000�صراء بالدوالر االمريكي

3.864.273.7504.033.091.250�صراء بالريال ال�صع�دي

844.650.000881.550.000جتاري 

739.068.750771.356.250وكالة

6.320.797.5006.596.932.500

276.135.000276.135.000ناق�صًا: امل�صدد خالل ال�صنة 

6.044.662.5006.320.797.500جمموع فرعي

ُيحت�صب معدل العم�لة على املبلغ االأ�صا�صي )املبلغ االأ�صا�صي لالإيجار يف حالة ت�صهيالت وكالة( من 

القر�س امل�صح�ب لكل فرتة عم�لة على جميع ت�صهيالت الدوالر االأمريكي بناًء على �صعر اليب�ر زائدًا 

هام�س )هام�س ربح يف حالة ت�صهيالت وكالة( ويتغري على مدى فرتة القر�س. 

فيما ُيحت�صب معدل العم�لة على املبلغ االأ�صا�صي )املبلغ االأ�صا�صي لالإيجار يف حالة ت�صهيالت وكالة( 

من القر�س امل�صح�ب لكل فرتة عم�لة على جميع الت�صهيالت بالريال ال�صع�دي بناًء على معدل �صعر 

العم�لة بني البن�ك ال�صع�دية )�صايب�ر( زائدًا هام�س )هام�س ربح يف حالة ت�صهيالت وكالة( والذي 

يتغري على مدى فرتة القر�س. الهام�س اأو هام�س الربح على اأ�صل مبلغ القر�س من القر�س امل�صح�ب 

لكل فرتة عم�لة يرتاوح ما بني  1.65٪ اىل 2.75٪ �صن�يًا.

بداأ �صداد القر�س يف 31 دي�صمرب 2014، يبداأ ال�صداد من 138 ملي�ن ريال �صع�دي ويتزايد على مدى فرتة 

القر�س حتى ت�صبح الدفعة النهائية 1.684 ملي�ن ريال �صع�دي يف 30 ي�ني� 2026 )اإي�صاح 7-27(.

    

550.000.000570.000.000�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي

100.000.00050.000.200ناق�صًا: امل�صدد خالل ال�صنة 

450.000.000519.999.800جمموع فرعي

بداأ �صداد ت�صهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي ابتداًء من 4 فرباير  2015 ابتداًء  من 25 

ملي�ن ريال �صع�دي ويتزايد على مدى فرتة القر�س لتك�ن الدفعة النهائية 62.5 ملي�ن ريال �صع�دي 

يف 7 ي�ني� 2020 )اإي�صاح 7-27(

375.000.000375.000.000ت�صهيل مرابحة بالريال ال�صع�دي 

خالل الربع املنتهي يف 31 مار�س 2016، مت تعديل معدل الربح على �صعر ال�صراء اأي على اأ�صل القر�س 

من مبالغ القر�س امل�صح�بة لكل فرتة عم�لة على اأ�صا�س �صعرالعم�لة بني البن�ك ال�صع�دية )�صايب�ر( 

زائدًا 1.25٪ بدال من �صايب�ر زائدا ٪1.75.

 ي�صتحق �صداد مبلغ ت�صهيل مرابحة يف 31 مار�س 2018 )اإي�صاح 7-27(.

11.244.975.00011.790.984.800 جمموع قرو�س �صركة معادن لالألومنيوم )اإي�صاح 6-27(

27-2  ت�صهيالت م�صتخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�صروط املختلفة )تتمة(

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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27-2  ت�صهيالت م�صتخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�صروط املختلفة )تتمة(

ت�صهيالت �صركة معادن للدرفلة

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

3.078.750.0003.078.750.000�صندوق اال�صتثمارات العامة

-30.787.500ناق�صًا: امل�صدد خالل ال�صنة 

3.047.962.5003.078.750.000جمموع فرعي )اإي�صاح 2-42(

ُيحت�صب معدل العم�لة على املبلغ االأ�صا�صي للقر�س امل�صح�ب لكل فرتة عم�لة بناًء على معدل اليب�ر 

زائدًا 1.5٪. بداأ �صداد القر�س يف 31 دي�صمرب 2016 على اأ�صا�س كل �صتة اأ�صهر. تت�صمن �صداد مبالغ 

153.9 ملي�ن ريال  القر�س لت�صبح  تتزايد على مدى فرتة  30.8 ملي�ن ريال �صع�دي ثم  تبداأ من 

�صع�دي كق�صط نهائي يف 30 ي�ني� 2026)اإي�صاح 7-27(.

امل�صارف اال�صالمية والتجارية

1.041.000.0001.041.000.000�صراء بالريال ال�صع�دي

-10.410.000ناق�صًا: امل�صدد خالل ال�صنة 

1.030.590.0001.041.000.000جمموع فرعي

ُيحت�صب معدل العم�لة على املبلغ االأ�صا�صي للقر�س امل�صح�ب لكل فرتة عم�لة على جميع الت�صهيالت 

يرتاوح  القر�س.  فرتة  مدى  على  يتفاوت  هام�س  زائدًا  �صايب�ر  معدل  على  بناًء  ال�صع�دي  بالريال 

الهام�س/ هام�س الربح على اأ�صل مبلغ القر�س امل�صح�ب لكل فرتة عم�لة ما بني 1.65٪  و ٪2.45 

يف ال�صنة.

بدا �صداد اأ�صل مبلغ القر�س يف 31 دي�صمرب 2016 اأبتداًء من  10.4 ملي�ن ريال �صع�دي ثم يتزايد 

 2026 ي�ني�   30 �صع�دي يف  ريال  ملي�ن   13.5 النهائي  الق�صط  ي�صل  القر�س حتى  على مدى فرتة 

)اإي�صاح 7-27(.

600.000.000570.000.000�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي

-50.000.000ناق�صًا: امل�صدد خالل ال�صنة 

550.000.000570.000.000جمموع فرعي

بداأ �صداد ت�صهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي يف 25  يناير 2016. مبلغ ال�صداد يبداأ من 25 

ملي�ن ريال �صع�دي ثم يتزايد على مدى فرتة القر�س مع ق�صط نهائي يبلغ 62.5 ملي�ن ريال �صع�دي 

يف 19 ي�لي� 2021 )اإي�صاح 7-27(.

375.000.000375.000.000ت�صهيل مرابحة بالريال ال�صع�دي

معدل الربح على �صعر ال�صراء اأي على اأ�صل املبلغ من مبالغ القر�س امل�صح�بة لكل فرتة عم�لة على 

اأ�صا�س معدل العم�لة بني البن�ك ال�صع�دية )�صايب�ر( زائدًا ٪0.95. 

ي�صتحق �صداد ت�صهيل املرابحة يف 31 اأغ�صط�س 2017 )اإي�صاح 7-27(

5.003.552.5005.064.750.000 جمموع قرو�س �صركة معادن للدرفلة )اإي�صاح 6-27(
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ت�صهيل �صركة معادن للبوك�صايت واالألومينا

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

3.750.000.0003.750.000.000�صندوق اال�صتثمارات العامة )اإي�صاح 2-42(

ُيحت�صب معدل العم�لة على املبلغ االأ�صا�صي للقر�س امل�صح�ب لكل فرتة عم�لة بناًء على �صعر الفائدة 

بني بن�ك لندن ) اليب�ر( زائدًا ٪1.5.

ُي�صدد املبلغ االأ�صا�صي لت�صهيل �صندوق اال�صتثمارات العامه على 21 ق�صط كل �صتة اأ�صهر ابتدًا من 30  

ي�ني� 2017. 

ويبداأ ال�صداد مببلغ 75 ملي�ن ريال �صع�دي ثم تزداد على مدى فرتة القر�س بدفعة نهائية قدرها 

435 ملي�ن ريال �صع�دي يف 30 ي�ني� 2027 )اإي�صاح 7-27(.

امل�صارف اال�صالمية والتجارية

799.500.000799.500.000�صراء بالدوالر االمريكي

1.891.212.8441.891.212.844�صراء بالريال ال�صع�دي

258.750.000258.750.000   جتاري

768.750.000768.750.000وكاله

3.718.212.8443.718.212.844جمموع فرعي

مبالغ  من  وكالة(  ت�صهيالت  حالة  يف  لالإيجار  االأ�صا�صي  )املبلغ  املبلغ  اأ�صل  على  العم�لة  معدل  يبلغ 

اأ�صا�س معدل اليب�ر  االأمريكي على  الدوالر  ت�صهيالت  امل�صح�بة لكل فرتة عم�لة على جميع  القر�س 

زائدًا هام�س )هام�س ربح يف حالة ت�صهيالت ال�كالة( وتتفاوت على مدى فرتة القر�س. يبلغ معدل 

القر�س  مبالغ  من  ال�كالة(  ت�صهيالت  حالة  يف  لالإيجار  االأ�صا�صي  )املبلغ  املبلغ  اأ�صل  على  العم�لة 

بني  العم�لة  معدل  اأ�صا�س  على  ال�صع�دي  بالريال  الت�صهيالت  على جميع  عم�لة  فرتة  لكل  امل�صح�بة 

ال�صع�دية )“�صايب�ر”( زائدًا هام�س )هام�س ربح يف حالة ت�صهيالت وكالة( والتي تتفاوت  البن�ك 

على مدى فرتة القر�س. يرتاوح الهام�س/ هام�س ربح على اأ�صل املبلغ من القرو�س امل�صح�بة لكل فرتة 

عم�لة ما بني 1.45٪ اىل 2.4٪ يف ال�صنة.

يبداأ �صداد املبالغ االأ�صا�صية من اأجمايل الت�صهيالت املعتمدة االإ�صالمية والتجارية ابتدًا من 30  ي�ني� 

2017. يبداأ �صداد الت�صهيالت املذك�رة اأعاله اأبتداًء من 74 ملي�ن ريال �صع�دي ثم تزداد على مدى 

فرتة القر�س حتى ي�صل الق�صط النهائي 431 ملي�ن ريال �صع�دي يف 30 ي�ني� 2027 )اإي�صاح 7-27(.

841.071.390743.035.677 �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي

�صداد  يبداأ   .2017 ي�لي�  ال�صع�دي من   ال�صناعية  التنمية  ت�صهيالت �صندوق  ا�صل مبلغ  �صداد  يبداأ 

الت�صهيالت املذك�رة اأعاله من 40 ملي�ن ريال �صع�دي ثم تزداد على مدى فرتة القر�س حتى ي�صل 

الق�صط النهائي 80 ملي�ن ريال �صع�دي يف اأبريل 2024 )اإي�صاح 7-27(.

75 ملي�ن ريال �صع�دي كر�ص�م لالإجراءات وتقييم  حجز �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي مبلغ 

القرو�س. �صيتم اإطفاء هذه الر�ص�م على مدى فرتة القر�س. الر�ص�م غري املطفاأة تبلغ 59 ملي�ن ريال 

�صع�دي كما يف 31 دي�صمرب2016.

8.309.284.2348.211.248.521 جمموع قرو�س �صركة معادن للبوك�صايت واالألومينا )اإي�صاح 6-27(

27-2  ت�صهيالت م�صتخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�صروط املختلفة )تتمة(

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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27-2  ت�صهيالت م�صتخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�صروط املختلفة )تتمة(

ت�صهيالت �صركة معادن وعد ال�صمال للفو�صفات

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

6.839.278.1743.954.229.920�صندوق اال�صتثمارات العامة

64.842.84371.307.385ناق�صا: ر�صيد تكلفة املعاملة يف نهاية ال�صنة

6.774.435.3313.882.922.535جمموع فرعي )اإي�صاح 2-42(

يرتاوح معدل العم�لة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�س امل�صح�بة والقائم لكل فرتة عم�لة على اأ�صا�س 

معدل اليب�ر زائدًا هام�س 1.5٪ يف ال�صنة.

�صيتم �صداد اأ�صل مبلغ القر�س على 24 ق�صط كل �صتة اأ�صهر ابتدًا من 30  ي�ني� 2019. يبداأ ال�صداد 

ريال  ملي�ن   606 قدرها  نهائية  بدفعة  القر�س  تزداد على مدى فرتة  ثم  ريال  ملي�ن   112.5 مببلغ 

�صع�دي يف 31 دي�صمرب 2030 )اإي�صاح 7-27(.

تكلفة املعاملة املتكبدة والتي يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س بلغت 6.464.542 ريال �صع�دي 

)31 دي�صمرب 2015: 2.171.240 ريال �صع�دي( )اإي�صاح 14(.

امل�صارف اال�صالمية والتجارية

304.392.518174.565.346ت�صهيل �صراء  بالدوالر االمريكي

2.620.254.4201.502.683.523ت�صهيل �صراء بالريال ال�صع�دي

1.488.141.198853.430.583وكالة

5.061.772.1522.847.314.693   جتاري

9.474.560.2885.377.994.145جمموع فرعي

78.983.617109.070.785ناق�صا: ر�صيد تكلفة املعاملة كما يف نهاية ال�صنة

9.395.576.6715.268.923.360جمموع فرعي

اأ�صا�س معدل   العم�لة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�س امل�صح�بة لكل فرتة عم�لة على  يبلغ معدل 

اليب�ر زائدًا هام�س 1.25٪ اىل 2.10٪ يف ال�صنة.

يبداأ �صداد ا�صل مبلغ  القر�س اعتبارًا من 30  ي�ني� 2019. يبداأ ال�صداد من 171 ملي�ن ريال �صع�دي 

ثم يزداد على مدى فرتة القر�س بدفعة نهائية 809 ملي�ن ريال �صع�دي يف 31 دي�صمرب 2030 )اإي�صاح 

.)7-27

تكلفة املعاملة املتكبدة والتي يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س بلغت 30.087.168 ريال �صع�دي 

)31 دي�صمرب 2015: 13.557.950 ريال �صع�دي( )اإي�صاح 14(.

16.170.012.0029.151.845.895جمموع قرو�س �صركة معادن وعد ال�صمال للفو�صفات )اإي�صاح 6-27(

27-3 ت�صهيالت م�صتخدمه مبوجب ائتمان م�صرتك ومتجدد:

 

�صركة التعدين العربية ال�صعودية

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

--ت�صهيل ائتماين م�صرتك ومتجدد )اإي�صاح 6-27(

 يحت�صب معدل العم�لة على اأ�صل مبالغ القر�س امل�صح�ب على اأ�صا�س معدل العم�لة ال�صائد بني

البن�ك ال�صع�دية )�صايب�ر( زائدًا 0.85٪ يف ال�صنة.
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27-4 ت�صهيل �صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

منجم ال�ص�ق

179.000.000143.200.000�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي

9.258.91712.008.103ناق�صا: ر�صيد تكلفة املعاملة يف نهاية ال�صنة

169.741.083131.191.897جمم�ع فرعي

-8.000.000ناق�صا: امل�صدد خالل ال�صنة

161.741.083131.191.897جمموع فرعي

بداأ �صداد هذا القر�س يف 20 ي�لي� 2016، على اأ�صا�س ن�صف �صن�ي، اأبتداًء من 8 ملي�ن ريال 

�صع�دي ثم يزداد على مدى فرتة القر�س حتى ي�صل الق�صط النهائي 18 ملي�ن ريال �صع�دي يف 9 

ن�فمرب 2022 )اإي�صاح 7-27(. 

2.749.186 ريال  تكلفة املعاملة املتكبدة والتي يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س بلغت 

�صع�دي )31 دي�صمرب 2015: 1.391.897 ريال �صع�دي( )اإي�صاح 39(.

 

منجم الدويحي وخط اأنابيب املياه

804.507.000120.000.000�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي

65.197.02216.000.000ناق�صا: ر�صيد تكلفة املعاملة يف نهاية ال�صنة

739.309.978104.000.000جمموع فرعي

يبداأ �صداد هذا القر�س يف 9 ي�لي� 2017، على اأ�صا�س ن�صف �صن�ي، اأبتداًء من 60 ملي�ن ريال 

�صع�دي ثم يزداد على مدى فرتة القر�س حتى ي�صل الق�صط النهائي 100 ملي�ن ريال �صع�دي يف 30 

اأكت�بر 2022 )اإي�صاح 7-27(.

 

تكلفة املعاملة املتكبدة والتي يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س بلغت 14.802.978 ريال �صع�دي 

)31 دي�صمرب 2015: ال�صيء( )اإي�صاح 39(.

901.051.061235.191.897جمموع قرو�س �صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س )اإي�صاح  6-27(

27-5 ت�صهيالت م�صتخدمة مبوجب اإتفاقيات ت�صهيالت املرابحة  املختلفة  

ت�صهيل �صركة معادن للبنية التحتية

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

-1.000.000.000اإت�س اإ�س بي �صي العربية ال�صع�دية املحدودة  -  ك�كيل م�صاركي ت�صهيل املرابحة

-9.000.000ناق�صا: ر�صيد تكلفة املعاملة يف نهاية ال�صنة

-991.000.000جمموع فرعي

-39.000.000ناق�صا: امل�صدد خالل ال�صنة

يبلغ معدل العم�لة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�س امل�صح�بة والقائمة لكل فرتة عم�لة على اأ�صا�س 

معدل  �صايب�ر زائدًا 1٪ يف ال�صنة.

يبداأ �صداد ا�صل مبلغ  القر�س يف 30 دي�صمرب 2016 بدفعات مت�صاوية مببلغ 39 ملي�ن ريال �صع�دي 

على ا�صا�س ن�صف �صن�ي خالل فرتة ع�صر �صن�ات مع دفعة نهائية الأ�صل القر�س مببلغ 298 ملي�ن 

ريال �صع�دي يف 30  دي�صمرب 2025 )اإي�صاح 7-27(.

تكلفة املعاملة املتكبدة والتي يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س بلغت 1.185.000 ريال �صع�دي 

)31 دي�صمرب 2015: ال�صيء( )اإي�صاح 39(.

-952.000.000 اجمايل قرو�س �صركة معادن للبنية التحتية )اإي�صاح 6-27(

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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ت�صهيل �صركة معادن للفو�صفات

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

-11.493.750.000بنك الريا�س يعمل ك�كيل مل�صاركي ت�صهيل املرابحة

-98.953.754ناق�صا: ر�صيد تكلفة املعاملة يف نهاية ال�صنة

-11.394.796.246جمم�ع قرو�س �صركة معادن للف��صفات )اإي�صاح 6-27(

يبلغ معدل العم�لة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�س امل�صح�بة والقائمة لكل فرتة عم�لة على اأ�صا�س معدل اليب�ر زائدًا 1٪ يف ال�صنة لت�صهيل مرابحة بالريال 

ال�صع�دي و معدل اليب�ر زائدًا 1.1٪ يف ال�صنة لت�صهيل مرابحة بالدوالر.

يبداأ �صداد القر�س يف 25 فرباير 2017 مببلغ 575 ملي�ن ريال �صع�دي ويزداد على مدى فرتة القر�س بدفعة نهائية 3.448 ملي�ن ريال �صع�دي يف 25 

فرباير 2023.

تكلفة املعاملة املتكبدة والتي يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س بلغت 15.983.746 ريال �صع�دي )31 دي�صمرب 2015: ال�صيء( )اإي�صاح 39(.

27-6 اجمايل القرو�س

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

الت�صهيالت امل�صتخدمة مبوجب:

اإتفاقيات التم�يل امل�حدة ال�صروط )اإي�صاح 2-27(

10.945.016.885- �صركة معادن للف��صفات

11.244.975.00011.790.984.800 �صركة معادن لالأل�مني�م

5.003.552.5005.064.750.000 �صركة معادن للدرفلة

8.309.284.2348.211.248.521 �صركة معادن للب�ك�صايت واالأل�مينا

16.170.012.0029.151.845.895 �صركة معادن وعد ال�صمال للف��صفات

ت�صهيل ائتمان م�صرتك ومتجدد )اإي�صاح 3-27(:

-- �صركة التعدين العربية ال�صع�دية

901.051.061235.191.897ت�صهيالت �صركة  معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س )اإي�صاح 4-27(

اتفاقيات ت�صهيالت مرابحة )اإي�صاح 5-27(:

-952.000.000�صركة معادن للبنية التحتية

-11.394.796.246�صركة معادن للف��صفات 

53.975.671.04345.399.037.998 جمموع فرعي

ناق�صاً اجلزء املتداول من القرو�س طويلة االأجل املدرج �صمن املطلوبات املتداولة

1.149.375.0001.089.112.404�صركة معادن للف��صفات

576.010.000951.010.000�صركة معادن لالأل�مني�م

532.395.00091.197.500�صركة معادن للدرفلة

-338.728.517�صركة معادن للب�ك�صايت واالأل�مينا

-78.000.000�صركة  معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س

-78.000.000�صركة معادن للبنية التحتية

2.752.508.5172.131.319.904جمموع فرعي

51.223.162.52643.267.718.094اجلزء غري املتداول من القرو�س طويلة االأجل

27-7  تواريخ اإ�صتحقاق القرو�س طويلة االأجل

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

2016-2.131.319.904

20172.752.508.5182.562.245.922

20183.111.859.6453.185.503.199

20193.634.171.9433.347.766.713

20203.893.420.4003.473.132.097

20214.621.562.5063.945.767.134

20226.003.649.0124.291.783.358

202329.958.499.01922.461.519.671 اىل 2030

53.975.671.04345.399.037.998املجموع                                                                                                      
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27-7 تواريخ اإ�صتحقاق القرو�س طويلة االأجل  )تتمة(

1.089.112.404  ريال �صع�دي كما يف 31 دي�صمرب 2015 �صمن  اإدراج اجلزء املتداول من القرو�س ط�يلة االأجل ل�صركة معادن للف��صفات البالغ  مت 

ت�اريخ اإ�صتحقاق القرو�س ط�يلة االأجل امل�صتحقة خالل االأثنى ع�صر �صهرا القادمة.  ومن هذا املبلغ هناك مبلغ وقدره 544.556.202 ريال �صع�دي مقيد 

الت�صهيالت االإئتمانية  اأ�صهر قبل تاريخ االإ�صتحقاق وفقًا الإتفاقية  اإحتياطي خدمة الدين للدفعات املجدولة للقر�س ط�يل االأجل ولفرتة �صتة  يف ح�صاب 

)اإي�صاح7(. 

27-8 عمالت الت�صهيالت    

اإن كل الت�صهيالت املتعاقد عليها من قبل املجم�عة هي باالأ�صا�س بالدوالر االأمريكي وبالريال ال�صع�دي وتتمثل االأر�صدة امل�صح�بة مبا يعادل الدوالر 

االأمريكي مبا يلي:

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

)دوالر اأمريكي()دوالر اأمريكي(

4.786.056.0884.788.176.231 �صندوق اال�صتثمارات العامة 

امل�صارف اال�صالمية والتجارية

2.453.712.9923.122.118.824لل�صراء

506.250.000-م�صرف الراجحي

292.400.000-بنك ك�ريا لل�صادرات وال�اردات

146.200.000-�صركة تاأمني ال�صادرات الك�رية

1.628.007.0771.286.141.272جتاري 

515.833.718490.955.406�صراء دوالر امريكي

786.190.750623.974.433وكالة

5.383.744.5376.468.039.935جمموع فرعي

731.232.654650.193.966�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي

-3.292.478.999ت�صهيل مرابحة

200.000.000200.000.000ت�صهيل مرابحة بالريال ال�صع�دي )ت�صهيل را�س مال عامل(

--ت�صهيل ائتمان م�صرتك ومتجدد

14.393.512.27812.106.410.132املجموع

27-9 ال�صمانات  

مت رهن امل�ج�دات التالية ك�صمان للقرو�س ط�يلة االجل مب�جب �صروط اتفاقيات التم�يل امل�حدة ال�صروط وت�صهيل �صركة معادن للذهب ومعادن 

االأ�صا�س ذات العالقة:

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

33.283.863.67835.706.647.560ممتلكات وم�صانع ومعدات )اإي�صاح 13(

31.183.895.06637.197.115.376اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ )اإي�صاح 14(

103.105.99685.374.130م�ج�دات غري ملم��صة )اإي�صاح رقم 17(

64.570.864.74072.989.137.066املجموع

28- امل�صتحق اإىل �صريك يف م�صروع م�صرتك

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015اإي�صاح

42306.790.113300.703.363-2مبالغ م�صتحقة اإىل �صركة األك�ا ك�رب�ري�صن

25.1٪ يف تكلفة امل�صروع امل�صرتك لت��صعة ت�صكيلة منتجات جممع االأل�مني�م،  متثل املبالغ امل�صتحقة اإىل �صركة األك�ا ك�رب�ري�صن، ح�صتها البالغة 

حاليًا حتت االإن�صاء يف راأ�س اخلري لت�صمل:

حراريا  املعاجلة  وغري  املعاجلة  ال�صيارات  •��صفائح 
واالإن�صاءات املباين  •��صفائح 

.)1 )اي�صاح  التغليف  •��صفائح 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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29- راأ�س املال

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

ر ومدفوع بالكامل م�صرح به وم�صدَّ

11.684.782.61011.684.782.610�صهم عادي بقيمة اأ�صمية قدرها 10 ريال �صع�دي لل�صهم )اإي�صاح 1 و 41(1.168.478.261

30-عالوة االإ�صدار

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

�صهم عادي بقيمة ا�صمية قدرها 10 ريال �صع�دي لل�صهم ال�احد ال�صادر 525.000.000

5.250.000.0005.250.000.000بعالوة قدرها 10 ريال �صع�دي لل�صهم ال�احد

243.478.261

�صهم عادي بقيمة ا�صمية قدرها 10 ريال �صع�دي لل�صهم ال�احد ال�صادر 

3.141.351.6973.141.351.697بعالوة قدرها 13 ريال �صع�دي لل�صهم ال�احد، �صايف بعد تكاليف املعامالت

8.391.351.6978.391.351.697املجموع768.478.261

31-حتويالت من �صايف الدخل

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

1757.911.634697.394.239 يناير 

40.063.90860.517.395حت�يل 10 ٪ من �صايف دخل ال�صنة

31797.975.542757.911.634 دي�صمرب 

طبقًا لنظام ال�صركات يف اململكة العربية ال�صع�دية، تق�م ال�صركة بتك�ين اإحتياطي نظامي وذلك بتح�يل 10٪ من �صايف دخل ال�صنة اإىل االإحتياطي 

النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 50٪ من راأ�س املال املدف�ع. يتم هذا التح�يل �صن�يًا. اإن هذا االحتياطي غري قابل للت�زيع. 
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32- حقوق امللكية غري امل�صيطرة

راأ�س املال

مدفوعات لزيادة 

راأ�س املال

�صايف الدخل/ 

)اخل�صارة( العائد 

حلقوق امللكية 

املجموعغري امل�صيطرة  

32-1 �صركة معادن لالألومنيوم

1.660.081.774 10.070.524 -1.650.011.250 1 يناير 2015

)52.641.695()52.641.695(--احل�صة يف �صايف خ�صارة ال�صنة 

1.607.440.079)42.571.171(-311.650.011.250 دي�صمرب 2015

43.113.57643.113.576--احل�صة يف �صايف دخل ال�صنة 

542.4051.650.553.655-311.650.011.250 دي�صمرب 2016

32-2 �صركة معادن للدرفلة

629.183.737)6.410.553(614.701.09520.893.195 1 يناير 2015

)9.821.403()9.821.403(--احل�صة يف �صايف خ�صارة ال�صنة 

28.363.458-28.363.458-مدف�عات لزيادة راأ�س املال  خالل ال�صنة

647.725.792)16.231.956(31614.701.09549.256.653 دي�صمرب 2015

)4.914.420()4.914.420(--احل�صة يف �صايف خ�صارة ال�صنة

--)7.119.228(7.119.228الزيادة يف ح�صة حق�ق امللكية غري امل�صيطرة خالل ال�صنة

642.811.372)21.146.376(31621.820.32342.137.425 دي�صمرب 2016

32-3  �صركة معادن للبوك�صايت واالألومينا

1.250.977.873 )7.442.472(135.195.373 1.123.224.972 1 يناير 2015

)2.568.300()2.568.300(--احل�صة يف �صايف خ�صارة ال�صنة 

21.679.654-21.679.654-مدف�عات لزيادة راأ�س املال  خالل ال�صنة

--)83.278.002(83.278.002الزيادة يف ح�صة حق�ق امللكية غري امل�صيطرة   خالل  ال�صنة

1.270.089.227  )10.010.772(311.206.502.97473.597.025 دي�صمرب 2015

)26.271.767()26.271.767(--احل�صة يف �صايف خ�صارة ال�صنة

--)5.441.593(5.441.593الزيادة يف ح�صة حق�ق امللكية غري امل�صيطرة خالل ال�صنة

1.243.817.460)36.282.539(311.211.944.56768.155.432 دي�صمرب 2016

32-4 �صركة معادن للفو�صفات

2.432.557.226 570.013.226 -11.862.544.000 يناير 2015

)330.000.000()330.000.000(--ت�زيعات اأرباح مدف�عة خالل ال�صنة  )اإي�صاح 1-42(

270.315.026270.315.026--احل�صة يف �صايف دخل ال�صنة

510.328.2522.372.872.252-311.862.544.000 دي�صمرب 2015

)451.192.963()451.192.963(--ت�زيعات اأرباح مدف�عة خالل ال�صنة )اإي�صاح 1-42( 

)7.056.627()7.056.627(--احل�صة يف �صايف دخل ال�صنة

52.078.6621.914.622.662-311.862.544.000 دي�صمرب 2016

32-5  �صركة معادن وعد ال�صمال  للفو�صفات

850.764.588 )1.236.162(-852.000.750 1 يناير 2015

)2.380.998()2.380.998(--ت�زيعات اأرباح مدف�عة خالل ال�صنة )اإي�صاح 1-42( 

1.350.000.000--1.350.000.000احل�صة يف �صايف دخل ال�صنة 

2.198.383.590)3.617.160(-312.202.000.750 دي�صمرب 2015

)4.944.174()4.944.174(--ت�زيعات اأرباح مدف�عة خالل ال�صنة )اإي�صاح 1-42(  

600.000.000--600.000.000احل�صة يف �صايف دخل ال�صنة

2.793.439.416)8.561.334(-312.802.000.750 دي�صمرب 2016

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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32-6 املجموع

راأ�س املال

مدفوعات لزيادة 

راأ�س املال

�صايف الدخل/ 

)اخل�صارة( العائد 

حلقوق امللكية 

املجموعغري امل�صيطرة 

16.102.482.067156.088.568564.994.5636.823.565.198 يناير 2015

)330.000.000()330.000.000(--ت�زيعات اأرباح مدف�عة خالل ال�صنة )اإي�صاح 1-42(

202.902.630202.902.630--احل�صة يف �صايف دخل ال�صنة 

50.043.112-50.043.112-مدف�عات لزيادة راأ�س املال خالل ال�صنة )اإي�صاح 1-42(

1.350.000.000-)83.278.002(1.433.278.002الزيادة يف ح�صة حق�ق امللكية غري امل�صيطرة خالل ال�صنة

317.535.760.069122.853.678437.897.1938.096.510.940 دي�صمرب 2015

)451.192.963()451.192.963(--ت�زيعات اأرباح مدف�عة خالل ال�صنة )اإي�صاح 1-42(

)73.412()73.412(--احل�صة يف �صايف خ�صارة ال�صنة 

600.000.000-)12.560.821(612.560.821الزيادة يف ح�صة حق�ق امللكية غري امل�صيطرة خالل ال�صنة

8.245.244.565)13.369.182(318.148.320.890110.292.857 دي�صمرب 2016
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33- املبيعات

ال�صنة املنتهية يفال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

قطاع الفو�صفات

3.241.417.8364.542.770.526االأ�صمدة الف��صفاتية

814.908.407761.572.269االأم�نيا

70.497.39796.837.110الب�ك�صايت منخف�س الدرجة

38.224.87148.532.148املغني�صيا الكاوية املكل�صة

40.386.32838.388.067الكاولني

4.205.434.8395.488.100.120جمموع فرعي

قطاع االألومنيوم

4.252.077.3954.762.750.070االأل�مني�م االأويل

قطاع الذهب ومعادن االأ�صا�س

1.048.707.732705.215.748الذهب

قطاع البنية التحتية

21.25060.000اإيرادات البنية التحتية

9.506.241.21610.956.125.938املجموع

حتليل مبيعات الذهب

224.576164.938كمية الذهب باالأون�صة – املباع

مت��صط ال�صعر املحقق – لالأون�صة:

1.2451.140بالدوالر االأمريكي

4.6704.276ما يعادله بالريال ال�صع�دي 

34- املبيعات

ال�صنة املنتهية يفال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

754.733.708766.935.805رواتب ومزايا امل�ظفني

469.568.072407.524.000عق�د اخلدمات

62.732.17961.641.329�صيانة واإ�صالحات

143.671.934104.894.447م�اد م�صتهلكة

359.225.698358.339.102م�صاريف غري مبا�صرة

3.244.737.0274.507.871.792م�اد خام واأدوات م�صتهلكة

121.212.929-خ�صارة خمزون 

625.666)131.520()نق�س( / زيادة يف خم�ص�س خمزون متقادم )اإي�صاح 10( 

11.177.57236.589.184م�صاريف اإزالة م�ؤجلة )اإي�صاح 16(

8.278.03917.934.852ر�ص�م امتياز  )اإي�صاح 23(

)8.058.724()40.715.302(بيع منتجات م�صاحبة  )اإي�صاح 1-34(

5.013.277.4076.375.510.382جمموع تكاليف الت�صغيل النقدية

2.397.846.1162.171.612.693ا�صتهالك )اإي�صاح 13(

30.869.39940.771.932اإطفاء )اإي�صاح 17(

7.441.992.9228.587.895.007جمموع التكاليف الت�صغيلية

)70.813.271(17.975.541النق�س / )الزيادة( يف املخزون )اإي�صاح 10(

7.459.968.4638.517.081.736املجموع

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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34-1 تتكون مبيعات املنتجات امل�صاحبة من مبيعات ال�صلع التالية:  

ال�صنة املنتهية يفال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

17.854.0524.066.547نحا�س

17.599.4942.931.306زنك

5.261.7561.060.871ف�صة

40.715.3028.058.724املجموع )اإي�صاح 34(

35- م�صاريف بيع وت�صويق ودعم

ال�صنة املنتهية يفال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

43.183.37433.908.210رواتب ومزايا امل�ظفني

3.311.80120.076.668عق�د اخلدمات

117.377.469156.026.900م�صاريف نقل وم�صاريف غري مبا�صرة

63.942122.947م�اد م�صتهلكة 

151.350.159128.752.748اخل�ص�مات

69.196.820125.843.044ر�ص�م الت�ص�يق

25.571.37838.023.091م�صاريف البيع االأخرى

29.119.343-اإطفاء )اإي�صاح 17(

410.054.943531.872.951املجموع

36- م�صاريف عمومية واإدارية

ال�صنة املنتهية يفال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

229.491.952306.316.781رواتب ومزايا امل�ظفني

30.023.05352.519.186عق�د اخلدمات

34.918.04643.374.730م�صاريف غري مبا�صرة واأخرى

1.735.4333.284.681م�اد م�صتهلكة 

829.674707.717قطع غيار

312.4753.200.000خم�ص�س الدي�ن امل�صك�ك يف حت�صيلها )اإي�صاح 9(

31.348.32334.748.428ا�صتهالك )اإي�صاح 13(

4.859.0274.227.308اإطفاء )اإي�صاح 17(

333.517.983448.378.831املجموع

37- م�صاريف االإ�صتك�صاف واخلدمات الفنية

ال�صنة املنتهية يفال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

35.736.71059.273.382رواتب ومزايا امل�ظفني

8.813.29952.003.363عق�د اخلدمات

3.743.0126.164.744م�صاريف غري مبا�صرة  واأخرى

248.2581.548.428م�اد م�صتهلكة 

10.8121.190.513قطع غيار

2.538.7013.269.930اإ�صتهالك )اإي�صاح 13(

20.306.493-انخفا�س يف قيمة م�ج�دات االإ�صتك�صاف والتقييم )اإي�صاح 15(

51.090.792143.756.853املجموع
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38-عوائد ا�صتثمارات ق�صرية االأجل

ال�صنة املنتهية يفال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

151.636.13835.583.877ع�ائد م�صتلمة وم�صتحقة عن االإ�صتثمارات ق�صرية االأجل

39- االأعباء املالية

ال�صنة املنتهية يفال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

140.705.757117.755.419�صندوق اال�صتثمارات العامة

176.104.082152.174.784م�صرتيات بالريال ال�صع�دي 

8.226.87926.552.371م�صرف الراجحي 

2.194.01511.479.391بنك ك�ريا لل�صادرات وال�اردات

5.728.6425.567.746�صركة تاأمني ال�صادرات الك�رية

31.031.97434.243.013جتاري

31.179.53222.436.639م�صرتيات بالدوالر االمريكي

36.748.88622.555.454وكالة 

8.900.9916.266.101�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي

274.871.70710.119.728ت�صهيل مرابحة بالريال ال�صع�دي

64.297.88234.247.548ت�صهيل اإئتماين متجدد

34.720.9101.391.897اإطفاء تكلفة عمليات )اإي�صاح 27-4 و 5-27(

9.677.0784.267.905اأخرى

824.388.335449.057.996جمموع فرعي )اإي�صاح 1-39(

1.465.1561.394.847زيادة يف خم�ص�س اإغالق واإعادة تاأهيل املناجم )اإي�صاح 2-26(

825.853.491450.452.843املجموع

39-1 ملخ�س لتكاليف التمويل   

ال�صنة املنتهية يفال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

824.388.335449.057.996مقيدة كم�صاريف خالل ال�صنة )اإي�صاح 39(

647.205.389443.009.951مر�صملة كجزء من م�ج�دات م�ؤهلة �صمن اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ خالل ال�صنة )اإي�صاح 14(

1.471.593.724892.067.947املجموع

40- ايرادات اأخرى، �صايف

ال�صنة املنتهية يفال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

33.143.16456.410.062 االإيرادات االأخرى، �صايف

41- ربحية ال�صهم العادي

ال�صنة املنتهية يفال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

400.639.080605.173.945�صايف الدخل العائد مل�صاهمي ال�صركة االأم لل�صنة

1.168.478.2611.168.478.261املت��صط املرجح لعدد االأ�صهم العادية امل�صدرة خالل ال�صنة )اإي�صاح 29( 

0.340.52ربحية ال�صهم االأ�صا�صية واملخف�صة من العمليات امل�صتمرة

يتم احت�صاب ربحية ال�صهم العادي االأ�صا�صية بق�صمة �صايف الدخل العائد مل�صاهمي ال�صركة االأم على املت��صط  املرجح لعدد االأ�صهم العادية امل�صدرة 

خالل ال�صنة.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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42- املعامالت واالأر�صدة مع جهات ذات العالقة

42-1 املعامالت مع جهات ذات العالقة

تتلخ�س املعامالت مع جهات ذات العالقة التي متت خالل ال�صنة يف �صياق االأعمال العادية بالتايل:

ال�صنة املنتهية يفال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015اإي�صاح

1.805.740.9413.107.384.719مبيعات من خالل �صابك خالل ال�صنة

1.012.405.3291.110.685.573مبيعات اىل األك�ا ان�صيبال اأ�س اأي خالل ال�صنة

تكلفة امل�ظفني املعارين ور�ص�م تقنية وتكاليف اأخرى 

194.440.171530.834.985مدف�عة ل�صركة الك�ا ك�رب�ري�صن خالل ال�صنة 

34.810.059668.007.797م�اد خام لقيم مت �صراوؤها من �صركة األك�ا اأ�صرتاليا

32451.192.963330.000.000-4، 32-6ت�زيعات اأرباح مدف�عة ل�صركة �صابك خالل ال�صنة

50.043.112-32-6دفعات لزيادة راأ�س املال مت ا�صتالمها من األك�ا ك�رب�ري�صن

42-2 االأر�صدة مع جهات ذات العالقة

املبالغ امل�صتحقة من/ )اإىل( جهات ذات عالقة ن�صاأت عن معامالت مع جهات ذات 

عالقة كالتايل:

20162015اإي�صاحات

مبالغ م�صتحقة من جهات ذات عالقة

988.987.62087.897.065ذمم مدينة جتارية من �صركة األك�ا ان�صيبال  اأ�س اأي 

9195.110.098407.155.456ذمم مدينة جتارية من �صركة �صابك 

-928.807.037ذمم مدينة اأخرى من �صركة �صابك

93.951.0892.166.504م�صتحقة من املعهد ال�صع�دي التقني للتعدين 

316.855.844497.219.025جمموع فرعي

املبالغ امل�صتحقة من ال�صركاء يف امل�صاريع امل�صرتكة

450.000.000-12م�صتحق من �صركة م�زاييك 

270.000.000-12م�صتحق من �صركة �صابك 

720.000.000-جمموع فرعي 

1.217.219.025-املجموع

قر�س طويل االأجل م�صتحق من جهة ذات عالقة

1847.998.41947.998.419-1مبالغ م�صتحقة من �صامابك� 

18626.197.939626.197.939-2م�صتحق من �صركة معادن باريك للنحا�س

674.196.358674.196.358املجموع

املبالغ امل�صتحقة اىل جهات ذات عالقة

2132.190.36367.026.655م�صاريف م�صتحقة - �صركة األك�ا ك�رب�ري�صن 

122.853.678 32110.292.857-6مدف�عات لزيادة راأ�س املال م�صتلمه من األك�ا ك�رب�ري�صن

القرو�س طويلة االأجل من �صندوق االإ�صتثمارات العامة- م�صاهم  ميلك 50٪ يف معادن    

م�صتحقة اىل �صندوق االإ�صتثمارات العامة مقابل مت�يل لــ:

2.668.800.835-27-2ت�صهيل �صركة معادن للف��صفات 

274.375.312.5004.575.187.500-2ت�صهيل �صركة معادن لالأل�مني�م 

273.047.962.5003.078.750.000-2ت�صهيل �صركة معادن للدرفلة 

273.750.000.0003.750.000.000-2ت�صهيل �صركة معادن للب�ك�صايت واالأل�مينا

276.774.435.3313.882.922.535-2ت�صهيل �صركة معادن وعد ال�صمال للف��صفات 

17.947.710.33117.955.660.870املجموع

م�صتحقة لل�صركاء يف امل�صاريع امل�صرتكة

214.475.40214.983.460م�صتحقة ل�صركة م�زاييك 

28306.790.113300.703.363م�صتحقة ل�صركة األك�ا ك�رب�ري�صن 

311.265.515315.686.823املجموع
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43- عقود االإيجار الت�صغيلية

ال�صنة املنتهية يفال�صنة املنتهية يف

31 دي�صمرب31 دي�صمرب

20162015

8.342.9048.081.750 دفعات مب�جب عق�د االإيجار الت�صغيلية قّيدت كم�صروف خالل ال�صنة

فيما يلي حتلياًل للحد االأدنى الإلتزامات االإيجارات امل�صتقبلية امل�صتحقة مب�جب عق�د االإيجار 

الت�صغيلية:

2016-7.206.356

20173.608.3443.718.856

20182.264.0963.718.856

20191.411.7603.718.856

20201.267.2003.608.856

20211.267.2003.608.856

20221.267.2003.608.856

202310.759.11134.394.143 اىل 2041

21.844.91163.583.635املجم�ع

متثل الدفعات مب�جب عق�د االإيجارات الت�صغيلية ب�صكل اأ�صا�صي االإيجارات م�صتحقة الدفع من قبل املجم�عة واملتعلقة مب�اقع املناجم امل�صتاجرة. يتم 

اإبرام عق�د االإيجار مبت��صط فرتة ترتاوح من 15 اىل 30 �صنة.

44- تعهدات والتزامات حمتملة

 44-1 تعهدات

31 دي�صمرب 31 دي�صمرب 

20162015

م�صاريف راأ�صمالية:

3.046.598.1299.798.486.724 متعاقد عليها

�صمانات:

310.887.405302.492.405�صمانات ل�صالح �صركة اأرامك� ال�صع�دية  لغر�س امدادات الديزل والغاز امل�صتقبلية

�صمانات ل�صالح وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية متعلقة بحام�س الف��صف�ريك النقي 

262.500.000262.500.000 واأمدادات ال�ق�د واللقيم

�صمانات ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي وم�ؤ�ص�صات التم�يل االأخرى لتم�يل 

الت�صهيالت املتاحة لكل من:*

450.000.000450.000.000�صركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات )�صامابك�(

375.000.000375.000.000�صركة معادن باريك للنحا�س

825.000.000825.000.000جمموع فرعي

18.512.40218.162.608�صمان ل�صالح امل�ؤ�ص�صة العامة للم�انئ

39.617.41241.106.162اأخرى

1.456.517.2191.449.261.175 املجموع

*�صمانات معادن ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صع�دي وم�ؤ�ص�صات التم�يل االأخرى مقابل منح ت�صهيالت ائتمانية ل�صركة ال�صحراء ومعادن 
للبرتوكيماويات )�صامابك�( و�صركة معادن باريك للنحا�س بقدر ح�صتها البالغة 50٪ يف ال�صركات حتت ال�صيطرة امل�صرتكة.

44-2 االإلتزامات املحتملة

لدى املجم�عة اإلتزامات حمتملة تتعلق ببع�س امل�صائل املتنازع عليها، مبا يف ذلك مطالبات من و�صد مقاولني ودعاوى ق�صائية واإجراءات حتكيم  تنط�ي 

على جمم�عة متن�عة من الق�صايا. حيث ن�صاأت هذه االلتزامات املحتملة يف ال�صياق العادي لالأعمال. ومن غري املت�قع تكبد اأي التزامات هامة من هذه 

املطالبات املحتملة. ال ت�جد التزامات بيئية ج�هرية اأو التزامات ت�ّقف الت�صغيل.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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45- اإدارة املخاطر املالية 

تتعر�س اأن�صطة املجم�عة اإىل خماطر مالية متن�عة وهي خماطر ال�ص�ق )ت�صمل خماطر العمالت، خماطر القيمة العادلة، وخماطر اأ�صعار العم�الت 

وخماطر اأ�صعار ال�صلع(، وخماطر االإئتمان وخماطر ال�صي�لة. يركز برنامج اإدارة املخاطر العامة للمجم�عة على االأحداث غري املت�قعة يف االأ�ص�اق 

املالية وي�صعى اإىل احلد من االأثار ال�صلبية املحتملة على االأداء املايل للمجم�عة.

45-1  خماطر العمالت

تثمثل خماطر العمالت يف التذبذب يف قيمة ادوات مالية نتيجة تغريات يف اأ�صعار �صرف العمالت االأجنبية وتتم معامالت املجم�عة ب�صكل اأ�صا�صي 

بالريال ال�صع�دي والدوالر االأمريكي وتراقب االإدارة التقلبات يف اأ�صعار �صرف العمالت وتعتقد باأن خماطر العمالت لي�صت ج�هرية.

45-2 خماطر القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل م�ج�دات اأو ت�ص�ية مطل�بات بني اأطراف راغبة يف ذلك وب�صروط تعامل عادل حيث يتم جتميع االأدوات 

املالية للمجم�عة على اأ�صا�س التكلفة التاريخية وقد ينتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد االدارة باأن القيمة العادلة 

للم�ج�دات واملطل�بات املالية اخلا�صة باملجم�عة ال تختلف ب�صكل ج�هري عن قيمتها الدفرتية.

45-3 خماطر اأ�صعار العموالت

متثل التعر�س ملخاطر متعددة تتعلق بتاأثري التغريات يف اأ�صعار العم�الت ال�صائد يف ال�ص�ق على قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية للمجم�عة. تنتج 

خماطر اأ�صعار العم�الت على املجم�عة ب�صكل رئي�صي من اال�صتثمارات ق�صرية االأجل والقرو�س ط�يلة االأجل، والتي لها اأ�صعار عم�لة عائمة والتي يتم 

مراجعتها ب�صكل دوري حيث تراقب املجم�عة التقلبات يف اأ�صعار العم�الت.

ا�صتنادا اإىل �صايف ر�صيد الدين القائم للمجم�عة كما يف 31 دي�صمرب 2016، فاإن التغري بن�صبة 1٪ يف معدل العم�لة بالدوالر االأمريكي على اأ�صا�س 

اليب�ر والريال ال�صع�دي على اأ�صا�س �صايب�ر �صي�ؤثر على �صايف دخلها ال�صن�ي مببلغ قدره 470 ملي�ن ريال �صع�دي )31 دي�صمرب 2015: 408 ملي�ن ريال 

�صع�دي(. هذه االر�صدة لن تبقى ثابتة خالل العام 2017 ب�صبب ال�صحب وال�صداد للت�صهيالت ط�يلة االأجل.

45-4 خماطر اأ�صعار ال�صلع

معظم ال�صلع اال�صا�صية املباعة عن طريق املجم�عة ت�صعر باأ�صعار من اأ�ص�اق ن�صطة حيث تتاأثر بالتغريات الي�مية للكميات. وتنتهج املجم�عة �صيا�صة بيع 

منتجاتها باالأ�صعار ال�صائدة يف ال�ص�ق. وال تعتقد املجم�عة، ب�صكل عام باأن تغطية خماطر اأ�صعار ال�صلع �صتع�د بالنفع على امل�صاهمني على املدى البعيد.

45-5  خماطر االئتمان

متثل خماطر االإئتمان عدم مقدرة طرف على ال�فاء بالتزاماته والت�صبب يف تكبد الطرف االخر خ�صارة مالية. قد تتعر�س املجم�عة ملخاطر االئتمان يف 

متثل خماطر االإئتمان عدم مقدرة طرف على ال�فاء بالتزاماته والت�صبب يف تكبد الطرف االخر خ�صارة مالية. قد تتعر�س املجم�عة ملخاطر االئتمان من 

خالل ن�صاطاتها الت�صغيلية )خ�ص��صًا مبا يتعلق بالذمم املدينة التجارية(. لذلك يتم حت�صيل النقد بتاريخ ت�صليم املبيعات ومن خالل اأن�صطتها التم�يلية 

التي ت�صتمل على ال�دائع الأجل لدى البن�ك وامل�ؤ�ص�صات املالية. حيث ت��صع حدود االئتمان لكل العمالء اعتمادًا على ت�صنيف ائتماين داخلي وتراقب 

الذمم املدينة التجارية القائمة ب�ص�رة منتظمة وترفع اأية م�صاكل تتعلق باالإئتمان لالإدارة العليا كما يتم اإيداع النقد واال�صتثمارات ق�صرية االأجل 

ب�ص�رة عامة لدى بن�ك جتارية ذات ت�صنيف اإئتماين جيد.

لدى املجم�عة حاليا ثالثة عمالء رئي�صيني ملبيعات تقدر بـ 3.338 ملي�ن ريال �صع�دي متثل ن�صبة 35٪ من مبيعات املجم�عة لل�صنة املنتهية يف 31 

دي�صمرب 2016  )31 دي�صمرب 2015: 4.544 ملي�ن ريال �صع�دي متثل ن�صبة 41٪ من مبيعات املجم�عة من ثالثة عمالء رئي�صيني (. يظهر ر�صيد الذمم 

املدينة التجارية �صايف من خم�ص�س الدي�ن امل�صك�ك فيها، اذا تطلب ذلك.

45-6  خماطر ال�صيولة

متثل خماطر ال�صي�لة يف عدم مقدرة املجم�عة على تاأمني اأم�ال لل�فاء بالتزاماتها املتعلقة باالأدوات املالية. قد تنتج خماطر ال�صي�لة من عدم املقدرة 

على بيع  م�ج�دات مالية ب�صرعة وبقيمة تقارب قيمتها العادلة. تدار خماطر ال�صي�لة وذلك مبراقبتها ب�صكل دوري للتاأكد من ت�فر ام�ال كافية ملقابلة 

اي التزامات م�صتقبلية.

46- االأحداث الالحقة لتاريخ اإعداد القوائم املالية

بتاريخ 1 يناير 2017، اأعلنت ال�صركة بدء االإنتاج التجاري مل�صنع االأم�نيا ل�صركتها التابعة )�صركة معادن وعد ال�صمال للف��صفات( يف راأ�س اخلري. حيث 

حقق م�صنع االأم�نيا ا�صتقرارا يف عمليات الت�صغيل، علمًا باأن الطاقة الت�صميمية للم�صنع تبلغ 1.1 ملي�ن طن �صن�يًا. و�صيظهر االأثر املايل لهذا احلدث 

بدءًا من الربع االأول لعام 2017 ف�صاعدًا.
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تكلفة اإ�صتثمار ال�صركة االمن�صبة امللكية الفعلية للمجموعةراأ�س املال امل�صدر واملدفوع جزئياً

31 دي�صمرب31 دي�صمرب31 دي�صمرب31 دي�صمرب31 دي�صمرب31 دي�صمرب

 20162015 20162015 20162015طبيعة الن�صاط�صركات تابعة

867.000.000867.000.000100100867.000.000867.000.000ا�صتخراج الذهب�صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س

500.000500.000100100500.000500.000اإدارة و تط�ير م�صاريع البنى التحتية�صركة معادن للبنية التحتية

344.855.200344.855.200100100344.855.200344.855.200تعدين الكاولني، الب�ك�صايت منخف�س الرتكيز واملغنزايت�صركة املعادن ال�صناعية

6.573.750.0006.573.750.00074.974.94.923.738.7504.923.738.750�صبائك واأعمدة واأل�اح وم�صطحات االأل�مني�م�صركة معادن لالأل�مني�م

2.477.371.8072.449.008.34874.974.91.855.551.4841.834.307.253رقائق االأل�مني�م واالأغطية�صركة معادن للدرفلة

4.828.464.4124.806.784.75874.974.93.616.519.8453.600.281.784ا�صتخراج الب�ك�صايت وت�صفيته�صركة معادن للب�ك�صايت واالأل�مينا

6.208.480.0006.208.480.00070704.345.936.0004.345.936.000اإ�صتخراج الف��صفات واإنتاج اال�صمدة�صركة معادن للف��صفات

7.005.001.8755.505.001.87560604.203.001.1253.303.001.125اإ�صتخراج الف��صفات واإنتاج اال�صمدة�صركة معادن وعد ال�صمال للف��صفات

20.157.102.40419.219.620.112املجموع

�صركات  حتت �صيطرة م�صرتكة

900.000.000900.000.0005050450.000.000450.000.000اإنتاج ال�ص�دا الكاوية املركزة وثاين كل�ريد االإثيلني�صركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات - �صامابك�

404.965.292404.965.2925050202.482.646202.482.646اإنتاج النحا�س واملعادن امل�صاحبة  �صركة معادن وباريك للنحا�س

652.482.646652.482.646املجموع

جميع ال�صركات التابعة وال�صركات حتت ال�صيطرة امل�صرتكة امل��صحة اعاله تاأ�ص�صت يف اململكة العربية ال�صع�دية وجميع عملياتها داخل اململكة.

47- اأرقام املقارنة

مت اإعادة ت�صنيف بع�س االأرقام املقارنة اخلا�صة بال�صنة ال�صابقة، عند ال�صرورة، لكي تتما�صى مع عر�س االأرقام  لل�صنة احلالية. ال ي�جد لعمليات اإعادة 

الت�صنيف هذه اأي اأثر على حق�ق امللكية اأو �صايف دخل املجم�عة لل�صنة ال�صابقة اأو احلالية.

48- املوجودات واملطلوبات املحتملة املحتفظ بها على �صبيل االأمانة    

يف 6 يناير 2013 تلقت �صركة معادن للبنية التحتية وهي �صركة تابعة ممل�كة بالكامل ل�صركة التعدين العربية ال�صع�دية )معادن( مبلغ 140 ملي�ن دوالر 

اأمريكي )على �صبيل االأمانة( من وزارة املالية يف اململكة العربية ال�صع�دية، وفقا لقرار جمل�س ال�زراء رقم 87 بتاريخ 28 ربيع االأول 1433هـ )امل�افق 20 

فرباير 2012(، ب�صاأن اإن�صاء مدينة �صناعية يف منطقة احلدود ال�صمالية با�صم “مدينة وعد ال�صمال لل�صناعات التعدينية”. وميثل هذا املبلغ جزء من 

املبالغ التالية والتي وافق عليها جمل�س ال�زراء:

•�500 ملي�ن دوالر اأمريكي لت�صميم وبناء البنية التحية االأ�صا�صية واملرافق املطل�بة للمدينة ال�صناعية.
•�200 ملي�ن دوالر اأمريكي لت�صميم وبناء امل�صاكن واملرافق االإجتماعية الالزمة للمدينة ال�صناعية..

يف 2014، مت ا�صتالم مبلغ ا�صايف مقداره 250 ملي�ن دوالر اأمريكي وقد مت اإيداع تلك املبالغ يف ح�صاب م�صريف منف�صل وال ي�صكل جزءًا من امل�ارد النقدية 

املتاحه ل�صركة معادن للبنية التحتية. وقد مت قيده حما�صبيًا يف دفاتر حما�صبية م�صتقلة منف�صله عن ال�صجالت املحا�صبية ل�صركة معادن للبنية التحتية. 

يف 2016، مت ا�صتالم املبلغ املتبقي ومقداره 310 ملي�ن دوالر اأمريكي. وميكن ا�صتخدام هذه املبالغ فقط لالأغرا�س املحدده بقرار جمل�س ال�زراء �صالف الذكر 

على اأن يتم اإعادة تغذيتها عرب تقدمي ال�ثائق امل�ؤيدة للمبالغ امل�صروفة، وفقًا لل�ائح واالنظمه احلك�مية. وقد بلغ �صايف م�ج�دات امل�صروع كما يف 31 دي�صمرب 

2016 مبلغ 2.625.000.00 ريال �صع�دي )31 دي�صمرب 2015: 1.462.500.000 ريال �صع�دي(.

49- معلومات مف�صلة عن ال�صركات التابعة وال�صركات حتت �صيطرة م�صرتكة:  

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

)املبالغ بالريال ال�صع�دي ما مل يرد خالف ذلك(
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تكلفة اإ�صتثمار ال�صركة االمن�صبة امللكية الفعلية للمجموعةراأ�س املال امل�صدر واملدفوع جزئياً

31 دي�صمرب31 دي�صمرب31 دي�صمرب31 دي�صمرب31 دي�صمرب31 دي�صمرب

 20162015 20162015 20162015طبيعة الن�صاط�صركات تابعة

867.000.000867.000.000100100867.000.000867.000.000ا�صتخراج الذهب�صركة معادن للذهب ومعادن االأ�صا�س

500.000500.000100100500.000500.000اإدارة و تط�ير م�صاريع البنى التحتية�صركة معادن للبنية التحتية

344.855.200344.855.200100100344.855.200344.855.200تعدين الكاولني، الب�ك�صايت منخف�س الرتكيز واملغنزايت�صركة املعادن ال�صناعية

6.573.750.0006.573.750.00074.974.94.923.738.7504.923.738.750�صبائك واأعمدة واأل�اح وم�صطحات االأل�مني�م�صركة معادن لالأل�مني�م

2.477.371.8072.449.008.34874.974.91.855.551.4841.834.307.253رقائق االأل�مني�م واالأغطية�صركة معادن للدرفلة

4.828.464.4124.806.784.75874.974.93.616.519.8453.600.281.784ا�صتخراج الب�ك�صايت وت�صفيته�صركة معادن للب�ك�صايت واالأل�مينا

6.208.480.0006.208.480.00070704.345.936.0004.345.936.000اإ�صتخراج الف��صفات واإنتاج اال�صمدة�صركة معادن للف��صفات

7.005.001.8755.505.001.87560604.203.001.1253.303.001.125اإ�صتخراج الف��صفات واإنتاج اال�صمدة�صركة معادن وعد ال�صمال للف��صفات

20.157.102.40419.219.620.112املجموع

�صركات  حتت �صيطرة م�صرتكة

900.000.000900.000.0005050450.000.000450.000.000اإنتاج ال�ص�دا الكاوية املركزة وثاين كل�ريد االإثيلني�صركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات - �صامابك�

404.965.292404.965.2925050202.482.646202.482.646اإنتاج النحا�س واملعادن امل�صاحبة  �صركة معادن وباريك للنحا�س

652.482.646652.482.646املجموع

جميع ال�صركات التابعة وال�صركات حتت ال�صيطرة امل�صرتكة امل��صحة اعاله تاأ�ص�صت يف اململكة العربية ال�صع�دية وجميع عملياتها داخل اململكة.
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تعريفات جورك

يت�سمن هذا النظام قواعد ملزمة لت�سنيف 

املوارد واحتياطات اخلام، وفقًا مل�ستويات الثقة 

باملعلومات اجليولوجية واالعتبارات الفنية 

واالقت�سادية.

تفرت�ض ال�سفافية يف هذه التقارير تزويد 

القارئ باملعلومات الكافية وبطريقة وا�سحة 

لفهم التقرير كما يفرت�ض اأن يحتوي التقرير 

على جميع املعلومات الهامة بنظر امل�ستثمرين 

ب�ساأن املوارد واحتياطات اخلام.ويحر�ض 

مبداأ التناف�سية على مراجعة تقارير املوارد 

واحتياطات اخلام من قبل اأ�سخا�ض اأكفاء 

وذوي خربة معروفني باالأ�سخا�ض املخت�سني 

اخلا�سعني لقانون مهني اأخالقي تعرتف به 

املنظمات املهنية.

وعلى  تقارير املوارد املعدنية واحتياطات 

اخلام - وفقًا ملعايري جورك - بالتايل اأن توثق 

املعلومات الواردة ودعمها من قبل االأ�سخا�ض 

املخت�سني. وعلى ال�سركة التي ت�سدر تقريرًا 

عامًا من قبل االأ�سخا�ض املخت�سني اأن تف�سح 

عن ا�سم ال�سخ�ض املخت�ض ب�سفته موظفًا 

بدوام كامل يف ال�سركة اأو  ا�سم �ساحب العمل 

حيث ال�سخ�ض املخت�ض.

املوارد املعدنية: هي تركز اأو تواجد ملعادن 

ذات جدوى اقت�سادية على، اأو داخل ق�سرة 

االأر�ض؛ وذلك ب�سكل نوعي وكمي يربر 

عملية ا�ستخراجها ويعطيها اآفاقًا اقت�سادية 

واعدة. يتم حتديد وتقدير وحتليل املوقع، 

والكمية، ودرجة الرتكيز، ومدى اال�ستمرارية، 

واخل�سائ�ض اجليولوجية االأخرى بناًء على 

معلومات واأدلة جيولوجية حمددة، ت�سمل 

عملية اأخذ العينات. كما يجري تق�سيم املوارد 

املعدنية اإىل فئات هي: امل�ستنتجة، واملبَينة، 

واملقا�سة، وفق امل�سح اجليولوجي لها.

املوارد املعدنية امل�ستنتجة: هي املوارد املعدنية 

التي يتم تقدير كميتها اأو نوعيتها ودرجتها 

على اأ�سا�ض اأدلة جيولوجية حمددة، وحتليل 

العينات املاأخوذة. واالأدلة اجليولوجية يف 

العادة تكفي لالفرتا�ض، لكنها ال توؤكد ب�سكل 

حا�سم الثبات اجليولوجي ودرجة الرتكيز؛ 

ذلك اأنها قائمة على اال�ستك�ساف، واأخذ 

العينات، واختبار املعلومات التي مت جمعها 

بوا�سطة التقنيات املالئمة من مواقع مثل: 

النتوءات، واخلنادق، واحلفر. وتت�سف املوارد 

املعدنية امل�ستنتجة مب�ستويات ثقة اأدنى من 

حة؛  تلك التي تتمتع بها املوارد املعدنية املُرجَّ

وبالتايل ال يجوز حتويلها اإىل احتياطات خام. 

ومن املنطقي اأن يبقى االحتمال قائمًا برتقية 

املوارد املخمنة اإىل موارد معدنية خا�سعة 

لال�ستك�ساف امل�ستمر.

حة: هي املوارد املعدنية  املوارد املعدنية املَُرجَّ

التي تقدر كميتها ونوعيتها اأو درجتها، 

وكثافتها، و�سكلها وخ�سائ�سها الفيزيائية 

بثقة كافية لنقلها اإىل مرحلة تطبيق العوامل 

املعدلة بتف�سيل واف، وذلك لدعم تخطيط 

املناجم وتقييم اجلدوى االقت�سادية للموارد. 

ويجري ا�ستخال�ض االأدلة اجليولوجية عليها 

من عملية اال�ستك�ساف املف�سلة واملوثوقة، 

واختبارات العينات املجمعة بوا�سطة التقنيات 

املالئمة من مواقع مثل: النتوءات، واخلنادق 

واحلفر، والتي اأثبتت كفايتها ل�سمان الثبات 

اجليولوجي والنوعي )درجة الرتكيز( يف 

املواقع التي جمعت منها العينات. ومتلك 

املوارد املعدنية املرجحة م�ستويات ثقة اأدنى 

من تلك التي تتمتع بها املوارد املعدنية املقا�سة؛ 

وبالتايل ميكن اأن تتحول فقط اإىل احتياطات 

خام حمتملة.

يعد النظام ال�سادر من اللجنة 

املُ�سرتكة الحتياطات اخلام يف 

اأ�سرتاليا )JORC( واخلا�ض 

مبو�سفات اإعداد تقارير نتائج 

عمليات التنقيب واملوارد املعدنية 

واحتياطات اخلام يف ن�سخته لعام  

2012 م، نظامًا متبعًا دوليًا لتحديد 

احلد االأدنى من املتطلبات الإعداد 

التقارير ال�سنوية عن نتائج التنقيب 

واملوارد املعدنية واحتياطات اخلام.

�ص 179-178

م�سنع معادن للفو�سفات يف 

حزم اجلالميد
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املوارد املعدنية املقا�سة: هي تلك التي تقدر 

كميتها، ونوعيتها اأو درجتها، وكثافتها و�سكلها 

وخ�سائ�سها الفيزيائية بثقة كافية لل�سماح 

بتطبيق العوامل املعدلة لدعم التخطيط 

املف�سل للمناجم، والتقييم النهائي للجدوى 

االقت�سادية للموارد. ويتم ا�ستخال�ض االأدلة 

اجليولوجية من عمليات اال�ستك�ساف املف�سلة 

واملوثوقة، واختبار العينات التي مت جمعها 

بوا�سطة التقنيات املالئمة من مواقع مثل: 

النتوءات، واخلنادق واحلفر، والتي اأثبتت 

كفايتها ل�سمان الثبات اجليولوجي والنوعي 

)درجة الرتكيز( يف املواقع التي جمعت 

منها العينات. وتتمتع املوارد املعدنية املقا�سة 

مب�ستويات ثقة اأعلى من تلك التي تتمتع بها 

املوارد املعدنية املخمنة واملوارد املعدنية 

املرجحة؛ وبالتايل ميكن اأن تتحول اإىل 

احتياطات خام موؤكدة، ويف ظروف معينة اإىل 

احتياطات خام حمتملة.

العوامل املعدلة: هي االعتبارات املعتمدة يف 

عملية حتويل املوارد املعدنية اإىل احتياطات 

خام. وعلى �سبيل املثال ال احل�سر، ت�سمل 

تلك االعتبارات: عوامل التعدين، والتجهيز، 

وال�سركة املنفذة، والبنية التحتية، واالقت�ساد، 

والت�سويق، والنواحي القانونية والبيئية 

واالجتماعية.

احتياطات اخلام: هي اجلزء القابل للتعدين 

اقت�ساديًا من املوارد املعدنية املقا�سة واملوارد 

املعدنية املرجحة. وهي ت�سمل املواد املخففة 

وبدائل اخل�سائر، والتي قد حتدث عند 

التنقيب عن اأو ا�ستخراج املعادن. وتعَرف 

احتياطات اخلام يف درا�سات ما قبل اجلدوى 

ودرا�سات اجلدوى على اأنها منا�سبة لتطبيق 

العوامل املتغرية؛ اإذ تظهر الدرا�سات اأن 

ا�ستخراج املعادن قد يكون مربرًا اقت�ساديًا 

وقت اإعداد التقرير. على اأنه يجب اأن يتم 

االإف�ساح عن الفر�سيات الكامنة الرئي�سية 

ونتائج درا�سات ما قبل اجلدوى يف وقت 

االإبالغ عن حدوث تغريات مادية يف احتياطات 

اخلام اجلديدة. ويجري تق�سيم احتياطات 

اخلام من اأجل زيادة الثقة باملوارد املحتملة 

واملوؤكدة.

احتياطات اخلام املحتملة: هي اجلزء القابل 

للتعدين اقت�ساديًا من املوارد املعدنية املبَينة، 

ويف بع�ض االأحيان املوارد املعدنية املقا�سة. 

وتعترب م�ستويات الثقة بالعوامل املعدلة يف 

احتياطات اخلام املحتملة اأدنى منها يف 

احتياطات اخلام املوؤكدة، ولكنها كافية 

لتمثل االأ�سا�ض التخاذ قرار ب�ساأن تطوير تلك 

االحتياطات.

احتياطات اخلام الثابتة: هي اجلزء القابل 

للتعدين اقت�ساديًا من املوارد املعدنية املقا�سة. 

وينطوي احتياطي اخلام الثابت على درجة 

عالية من الثقة يف العوامل املعدلة. كما ياأتي 

�سمن الفئة االأعلى يف موؤ�سر الثقة التابع 

لتقديرات االحتياطي. وت�ساعد مراقبة اأ�سلوب 

التمعدن اإىل جانب عوامل اأخرى على حتديد 

اإذا ما كانت االحتياطات الثابتة قابلة للتحقق 

يف بع�ض املوارد. 

ال�سخ�ص املخت�ص: هو خبري يف جمال �سناعة 

التعدين، والذي قد يكون ع�سوًا اأو زمياًل يف 

املعهد االأ�سرتايل للتعدين واملعادن، اأو املعهد 

االأ�سرتايل لعلماء اجليولوجيا، اأو منظمة 

حمرتفة معتمدة ومدرجة يف القوائم املتوفرة 

يف مواقع قانون JORC  والبور�سة االأ�سرتالية. 

وتتبع تلك املنظمات اإجراءات ملزمة و�سارمة 

ت�سمل �سالحيات تعليق ع�سوية اأحد االأع�ساء 

اأو طرده. ويجب اأن ميتلك ال�سخ�ض املخت�ض 

خربة ال تقل عن خم�ض �سنوات يف جماالت 

التعدين واأ�ساليبه، واأنواع الروا�سب مو�سوع 

الدرا�سة، والن�ساط الذي يقوم به. 
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فهر�س امل�ضطلحات 

الدرع العربي: هو امتداد من ال�سخور البلورية 

لع�سر ما قبل الكمربي على جانبي البحر 

االأحمر.

البوك�سايت: هو خام االألومنيوم، الذي يعترب 

امل�سدر الرئي�سي لالألومنيوم يف العامل.

رفع الرتكيز: اإحدى العمليات التي يتم فيها 

ف�سل اخلام امل�ستخرج من املناجم اإىل معادن 

و�سوائب، حيث تكون املعادن مالئمة ملزيد من 

املعاجلة اأو اال�ستخدام املبا�سر.

التنقيب القريب من املنجم: وهي االأرا�سي 

القريبة من املنجم وجتري اأعمال اال�ستك�ساف 

فيها.

التوظيف املبا�سر: التوظيف املرتبط ب�سكل 

مبا�سر بعملية اإنتاج منتجات اأو خدمات، اأو الذي 

يتم مبا�سرة عن طريق ال�سركة، ولي�ض من قبل 

مقاول يعمل لل�سركة.

ال�سناعات التحويلية: هي ال�سناعات التي 

يتم فيها اإنتاج عدد من املنتجات من اإحدى 

املواد. ففي اأعمال االألومنيوم على �سبيل املثال، 

ت�سري اإىل ال�سناعات التي ت�ستخدم االألومنيوم 

الذي مت ا�ستخراجه وتكريره و�سهره كمادة خام 

لت�سنيع منتجات جديدة.

EBITDA: الدخل قبل العائد اال�ستثماري 
من الودائع، وقبل احت�ساب الزكاة وم�ساريف 

اال�ستهالك واالإطفاء.

EHSS: البيئة وال�سحة وال�سالمة واالأمن.

اإتقان: مبادرة �سركة معادن للتدريب داخل 

ال�سركة لتعزيز قيم العمل اجلماعي، وتنمية 

املهارات، واملواهب، بهدف تعزيز قدرات معادن 

كي ت�سبح �سركة تعدين عاملية.

الأرا�سي البكر: هي االأرا�سي غري املطورة التي 

يجري اال�ستك�ساف فيها، ومل يتم ا�ستغاللها 

تعدينيًا من قبل.

منظمة GRI: منظمة دولية م�ستقلة ت�سرف على 

اإ�سدار تقارير اال�ستدامة، وحتديد معايري االأداء 

واأف�سل املمار�سات التي تطبقها احلكومات 

وال�سركات وغريها من املنظمات

ب�سمة اليد: مفهوم واأداة ت�ستخدم يف برامج 

اال�ستدامة لقيا�ض وتقييم امل�ساهمات االإيجابية 

واأثر ال�سركات واملنظمات واالأفراد.

التوظيف غري املبا�سر : عندما يخلق عمل 

جتاري فر�ض عمل يف موؤ�س�سات اأخرى لتوريد اأو 

اإنتاج ال�سلع واخلدمات، اأو عندما تعهد �سركة 

ببع�ض اأعمالها اإىل �سخ�ض من خارجها، اأو اإىل 

�سركة اأخرى. 

النمو غري الع�سوي: النمو الناجت عن عمليات 

االندماج واال�ستحواذ الذي يتحقق يف اأعمال 

ال�سركة القائمة.

معدل احلوادث: هو وحدة قيا�ض �ساملة حل�ساب 

جميع االإ�سابات.
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JORC: هو معيار اأ�سرتايل لالإبالغ عن نتائج 
اال�ستك�ساف، واملوارد املعدنية، واحتياطات 

اخلام. وهو رمز للممار�سة املهنية التي ت�سع 

احلد االأدنى من املعايري الإعداد التقارير العامة 

لنتائج ا�ستك�ساف املعادن واملوارد املعدنية 

واحتياطات اخلام.

اأكادميية معادن: وهي موؤ�س�سة معادن للتعليم 

والتطوير التي يديرها ق�سم املوارد الب�سرية 

لل�سركة.

برنامج التحول الوطني: وهو برنامج حكومي 

يهدف اإىل بناء قدرات املوؤ�س�سات، والقدرات 

الالزمة لتحقيق روؤية اململكة 2030م.

امل�سفاة: وهي من�ساأة اإنتاج حيث يتم تكرير 

املادة، وعادة ت�ستخدم لتحويل املواد اخلام اإىل 

منتجات ذات قيمة.

الدرفلة: يق�سد بالدرفلة يف �سناعة املعادن، 

عملية ت�سكيل املعادن من خاللها مترير املعدن 

عرب واحد اأو اأكرث من اللفائف لتقليل �سماكتها 

وجعلها منتظمة. وهي عملية �سناعية ت�ستخدم 

عادة الإنتاج ال�سفائح املعدنية.

ر�ؤية ال�سعودية 2030م: هي روؤية طويلة املدى 

ت�سعى لتحقيق التنمية، وبناء دولة قوية، 

ومزدهرة، وم�ستقرة، تت�سع للجميع.

SBU: وحدة االأعمال اال�سرتاتيجية.

اأهداف التنمية امل�ستدامة: املعروفة اأي�سًا با�سم 

االأهداف العاملية، وهي 17 هدفًا طموحًا و�سعت 

من قبل االأمم املتحدة كجزء من روؤية عام 2030 

للتنمية امل�ستدامة.

ال�سهر: مرحلة من مراحل التعدين؛ ويتم 

فيها اإنتاج املعدن عرب عملية �سهر اخلام. 

كا�ستخال�ض الف�سة واحلديد والنحا�ض وغريها 

من املعادن.

ال�ستدامة: يف جمال االأعمال التجارية، 

ي�سار اىل اال�ستدامة غالبًا باعتبارها املح�سلة 

النهائية الأداء ال�سركة جتاه ثالثة من ق�سايا 

االإدارة هي: )املخاطر املالية، واملتطلبات 

االجتماعية، واالحتياجات البيئية(، والتي 

تهدف اإىل التوفيق بني املخاطر املالية من 

جهة، والتزامات ال�سركة يف اإطار م�سوؤوليتها 

االجتماعية، ودورها يف احلفاظ على البيئة يف 

خطة العمل من جهة اأخرى.
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حتذير ب�ضاأن البيانات التوقعية

يت�سمن هذا التقرير ال�سنوي بيانات، ميكن اأن تعترب بيانات ا�ست�سرافية اأو توقعية، مبا يف ذلك 

بيانات حول افرتا�سات وتوقعات �سركة معادن، كما ت�سري الكلمات »ال�سركة«، »نحن« اأو »معادن« 

اإىل �سركة التعدين العربية ال�سعودية.

وقد اأعدت هذه البيانات على اأ�سا�ض اخلطط احلالية وتقديرات ال�سركة، ف�ساًل عن توقعاتها يف 

ظل الظروف واالأحداث اخلارجية، وقد بذلنا كل جهد ممكن ل�سمان دقة املعلومات الواردة يف 

هذا التقرير ال�سنوي، التي هي �ساحلة و�سحيحة يف وقت اإعدادها ون�سرها.

وتنطوي هذه البيانات التوقعية على خماطر كامنة وعدم و�سوح. ونتيجة لهذه املخاطر 

واالفرتا�سات، ال ينبغي لفرد اأو جماعة اأو اأي كيان قانوين اأن يعتمد كليًا- اأو ب�سكل نهائي ودقيق- 

على هذه البيانات. 

وقد قمنا اأي�سًا باإدراج معلومات اإ�سافية حول املخاطر التي نواجهها يف ق�سمني اآخرين من هذا 

التقرير ال�سنوي، وهما »احلوكمة وااللتزام واملخاطر«، و »القوائم املالية املوحدة«.

وميكن اأن ي�سبب عدد من العوامل واملوؤ�سرات نتائج فعلية تختلف جوهريًا عن تلك التي مت ذكرها 

يف اأي من البيانات التوقعية.

وعليه، فال تتحمل معادن اأي التزامات جتاه ما قد ين�سر من حتديثات اأو تعديالت على البيانات 

التوقعية الواردة يف هذا التقرير، �سواًء على اأ�سا�ض معلومات جديدة اأو اأحداث الحقة. وفيما عدا 

احلاالت املن�سو�ض عليها يف مبا�سرة القوانني املعمول بها، ال تتحمل �سركة معادن اأي م�سوؤولية 

عن اأي خ�سائر قد تلحق باأي فرد اأو جماعة اأو كيان ناجمة عن قراراتهم التي بنيت على بياناتنا 

اال�ست�سرافية.

اإن كلمات مثل: »تعتزم«، »ت�سعى«، »م�ساريع«، »تتوقع«، »تقّدر«، »تخطط«، »تعترب«، »يفرت�ض«، 

»قد«، »ينبغي«، »�سوف«، »توا�سل« وغريها من الكلمات امل�سابهة يف املعنى ت�سري اإىل طبيعة 

التوقعات يف هذا التقرير.
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�ضكر وعرفان

تقدر اإدارة �سركة معادن وفريق اإعداد التقرير ال�سنوي م�ساهمة جميع املوظفني يف اإثراء حمتوى 

هذا التقرير ال�سنوي ون�سره، ويف ا�ستعرا�ض اأداء معادن واإجنازاتها لعام 2016م.

كما نرحب بالتعليقات واملالحظات على هذا التقرير من جميع املعنيني. فاإذا كنتم ترغبون 

م�ساركتنا باآرائكم واأفكاركم، فتف�سلوا بالتوا�سل معنا عرب الربيد االإلكرتوين لعالقات امل�ستثمرين 

)invest@maaden.com.sa(

.)cc@maaden.com.sa( :اأو التوا�سل مع العالقات العامة واالإعالم على
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قطار »�سار« مير خالل قطع 

�سخري مبنطقة اجلوف 

متوجهًا اإىل جممع 

ال�سناعات التحويلية يف 

مدينة راأ�ض اخلري
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