مواجهة تحديات اليوم
االنطالق نحو فرص الغد

التقرير ال�سنوي

٢٠١٦

الر�ؤية
الريـ ــادة يف ا�ستدام ــة قط ــاع التعدي ــن
وبح�ضــور عاملــي

الر�سالة
ريادة التنمية الفعالة لقطاع التعدين؛ ليكون
الركيزة الثالثة لل�صناعة ال�سعودية من خالل
اعتماد �أف�ضل املمار�سات العاملية ،وتعظيم
قيمة الرثوات املعدنية لأ�صحاب امل�صالح.

القيم اجلوهرية

تتبو�أ معادن ريادة قطاع التعدين
يف اململكة العربية ال�سعودية ،وهي
�أكرب �شركة تعدين متعددة املنتجات
واملعادن يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
تعترب معادن من �أكرب �شركات
التعدين و�أ�سرعها منو ًا يف العامل.

النزاهة

ال�صدق ،والأمانة ،وتطبيق �أ�سمى املعايري
الأخالقية يف عالقاتنا مع جميع �أ�صحاب
امل�صلحة.

امللكية (الإجناز)

ا�ست�شعار امل�س�ؤولية ال�شخ�صية ومتكني الآخرين
لتحقيق نتائج عالية اجلودة يف �سعينا لإجناز
�أهدافنا امل�شرتكة.

العمل اجلماعي

التعاون والتكاتُف على كافة م�ستويات
“معادن” ،ومع �شركائنا بهدف حتقيق
النجاح.

العناية (الرعاية)

االهتمام املتوا�صل والإن�صاف الدائم ملوظفينا
وللبيئة وللمجتمعات التي نعمل بها.

تعمل معادن بالتوافق مع ر�ؤية
ال�سعودية  2030وبرنامج التحول
الوطني  ،2020وقد ت ّبنت ر�ؤية
جديدة و�أعادت توجيه ا�سرتاتيجيتها
يف عام 2016م.
توجه معادن تركيزها نحو بناء
جمموعة �أعمال ذات مرونة عالية
من خالل التميز وال�سعي وراء فر�ص
النمو املحلية والعاملية.

خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز

ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
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الأ�سمدة الفو�سفاتية
اململكة العربية ال�سعودية غنية
ب�صخور الفو�سفات التي �أثبتت جودتها
الفائقة .والفو�سفات هو اال�سم
التجاري الذي يطلق على الفو�سفور
املوجود يف اخلامات (خ�صو�ص ًا
املرتبط بالكربونات وال�سيليكات).
يتم �صنع معظم الأ�سمدة الفو�سفاتية
من �صخور الفو�سفات ،ويعترب
ثنائي فو�سفات الأمونيوم وبديله
�أحادي الفو�سفات �أحد �أهم �أ�سمدة
الفو�سفات يف العامل ،لذلك تقوم
معادن بت�صنيعهما.
ً
ً
وت�ؤدي هذه الأ�سمدة دورا حموريا يف
دعم الإنتاج الزراعي يف جميع �أنحاء
العامل.

الألومنيوم
يع ّد الألومنيوم ثاين �أكرب املعادن
�صنع ًا يف العامل ،ويرتبط اال�ستهالك
العاملي للألومنيوم با�ستخداماته
كمنتج نهائي يف قطاعات خمتلفة
مثل البناء والنقل والتغليف والهند�سة
ال�صناعية .وقد �أظهر قطاعا النقل
والتغليف طلب ًا قوي ًا على الألومنيوم
يليهما قطاع البناء.
وتت�ضمن جمموعة �صناعات
الألومنيوم يف �شركة معادن ت�صنيع
ال�صفائح امل�ستخدمة يف �صناعة
علب امل�شروبات وتلك امل�ستخدمة يف
�صناعة هياكل ال�سيارات.

املعادن ال�صناعية
ت�ستخدم املعادن ال�صناعية كمواد
خام �أو مواد م�ضافة يف �صناعات
البناء وال�سرياميك والطالء
والبال�ستيك .ويحتوي عدد كبري من
املنتجات التي ن�ستخدمها يف حياتنا
اليومية على �صخور ومعادن �صناعية
�أكرث من بع�ض املعادن .فعلى �سبيل
املثال؛ يحتوي املنزل على  150طن ًا
من املعادن ال�صناعية ،الحتوائه
على الزجاج والإ�سمنت وال�سرياميك
والورق ،فيما ت�ستخدم ال�سيارة
املتو�سطة ما بني  150-100كجم من
املعادن ال�صناعية املوجودة يف املطاط
وح�شوات البال�ستيك والزجاج.
�إن جمموعة معادن من املعادن
ال�صناعية حتتوي على البوك�سايت
ال�صناعي منخف�ض الرتكيز،
والكاولني ،بالإ�ضافة �إىل املغنيزيا
الكاوية املتكل�سة و�أك�سيد املغني�سيوم.

النحا�س
يعد النحا�س �أقدم املعادن التي مت
اكت�شافها يف ال�شرق الأو�سط� ،إذ يعود
تاريخه لأكرث من � 7000سنة ،وهو
معدن المع ذو لون �أحمر .كما يعد
املعدن الأول الذي طوره الإن�سان على
الأر�ض.
وبالن�سبة ملعادن ،فقد كان �إنتاج
النحا�س يتم كمعدن م�صاحب يف
وقت قريب� ،أما
مناجم الذهب حتى ٍ
اليوم ،فم�شاريعنا امل�شرتكة اجلديدة
تتوىل ت�صدير النحا�س �إىل الأ�سواق
العاملية.

التقرير ال�سنوي 2016

الذهب
يتمتع الذهب مبوقع متم ّيز يف حمفظة
منتجاتنا ،لأن �أعمالنا بد�أت بالذهب.
وبالإ�ضافة �إىل كونه معدن ًا ثمين ًا؛ فهو
يتميز عن بقية املعادن ب�أنه �شكل من
�أ�شكال احلفاظ على الرثوة ،وبقيمته
التي تتخطى حدود فوائده املادية.
وقد ا�ستخدم الذهب على م ّر �آالف
ال�سنني يف العمالت واملجوهرات ،ويف
خمتلف التطبيقات العملية.
وتتغري �أ�سعار الذهب بح�سب عوامل
تختلف عن تلك التي حتدد القيمة
ال�سوقية للمعادن الأخرى� .أما عمليات
الذهب يف معادن فتتجه نحو مزيد
من النمو.

11

منجم ًا يف اململكة
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قطاعا ت�شغيل يداران
بالكامل من قبل معادن
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عمليات ت�شغيل م�شرتكة

Railway
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ت�صنيفنا
الأوىل

بني �أ�سرع ال�شركات منو ًا يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي

العا�شرة

من كربيات �شركات التعدين يف
العامل وفق القيمة ال�سوقية

الـ 31

بني �أكرب � 100شركة يف العامل
العربي يف 2016

ملزيد من املعلومات عن الت�صنيفات،
يرجى مراجعة �ص .21

6

التقرير ال�سنوي 2016

املحتويات

09
�إ�ضاءة على 2016

10
13
14
18
21

املقدمة
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سي
بدء الإنتاج التجاري
زيارات كبار امل�س�ؤولني
التم ّيز والت�صنيفات

23
القيادة

25
28
31
34

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
جمل�س الإدارة
كلمة الرئي�س وكبري املدراء
الإدارة العليا

37
اال�سرتاتيجية
43
احلوكمة وااللتزام
واملخاطر

57
اال�ستك�شاف واملوارد

املعدنية واحتياطات
اخلام

 38ا�سرتاتيجية 2025

44
47
51
54
54

احلوكمة وااللتزام واملخاطر
جمل�س الإدارة واللجان
�سيا�سة �إدارة املخاطر والإ�شراف عليها
االلتزام والأخالق املهنية
املراجعة الداخلية

 58اال�ستك�شاف
 61املوارد املعدنية واحتياطات اخلام

71
العمليات الت�شغيلية

72
76
78
82
85
87

89
التميز واال�ستدامة

 90اال�ستدامة
 93موظفونا
 98البيئة ،ال�صحة ،ال�سالمة والأمن
 100امل�شرتيات
 102تقنية املعلومات واالت�صاالت
 104رعاية املجتمع

والأعمال

الأ�سمدة الفو�سفاتية
املعادن ال�صناعية
الألومنيوم
الذهب ومعادن الأ�سا�س
النحا�س
معادن للبنية التحتية

109
البيانات املالية

 110تقرير نائب الرئي�س للمالية
 118القوائم املالية املوحدة

179
ملحق تو�ضيحي

 180تعريفات (جورك)
 182فهر�س امل�صطلحات
 184حتذير ب�ش�أن البيانات التوقعية
� 185شكر وعرفان
التقرير ال�سنوي 2016

7

�إ�ضاءة على عام 2016

8

التقرير ال�سنوي 2016

�إ�ضاءة على عام 2016

�إ�ضاءة على عام 2016

التقرير ال�سنوي 2016

9

10

�إ�ضاءة على عام 2016

املقدمة
جديد
وا�صلت �شركة معادن مواجهتها لت�أثري انخفا�ض
• �إعادة هيكلة معادن و�إدارتها العليا
�أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية يف عام 2016م ،ويف
الوقت الذي انخف�ضت فيه �أرباحنا هذا العام • ،بداية جتارية مل�شاريع جديدة
�شهدنا يف املقابل ارتفاع ًا يف الأ�صول والإنتاج• ،توجه الربامج نحو التميز الت�شغيلي الذي
�أدى �إىل خف�ض التكلفة وزيادة الإنتاجية.
بف�ضل اهلل ثم ا�ستثماراتنا يف ال�سنوات املا�ضية.
ورغم ارتداد ال�سوق امل�ستم ّر �إال �أن عام 2016م
كما قمنا بتح�سني جودة �صناعاتنا مبا يعزز
حمل الكثري من الإجنازات ملعادن ،و�أبرزها:
•الزيارة التاريخية خلادم احلرمني ال�شريفني �إجنازاتنا.
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ملدينة
ر�أ�س اخلري ال�صناعية وتد�شينه مل�شاريع
قطاع التعدين والبنية الأ�سا�سية التنموية
•�إعادة ت�شكيل جمل�س الإدارة وتعيني رئي�س

التقرير ال�سنوي 2016
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م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
املوجودات

97^073

الأرباح قبل احت�ساب
الفوائد وال�ضريبة
واال�ستهالك والإطفاءات

الأداء املايل

3^683

املبيعات

الألومنيوم

مليار ريال

الفو�سفات

�صايف الدخل

401
مليون ريال

مليار ريال

الذهب
ومعادن الأ�سا�س

4^205

9^506

4^252

%44

م�ساهمة
وحدات الأعمال
اال�سرتاتيجية
يف العائدات

%45

%11

الألومنيوم

الذهب ومعادن الأ�سا�س

مليار ريال

مليار ريال

الفو�سفات

القوى العاملة

�إجمايل عدد
املوظفني

7^197

مليار ريال

1^048
مليار ريال

%63^9
املوظفون ال�سعوديون
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بدء الإنتاج التجاري

منجم الدويحي للذهب

البدء بالإنتاج التجاري� 1 :إبريل 2016م

14
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منجم جبل �صايد للنحا�س
البدء بالإنتاج التجاري 1 :يوليو 2016م
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منجم البعيثة للبوك�سايت
بدء الإنتاج التجاري� 1 :أكتوبر 2016م

م�صفاة الألومينا يف ر�أ�س اخلري
بدء الإنتاج التجاري� 1 :أكتوبر 2016م

16
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م�صنع الأمونيا يف ر�أ�س اخلري

(التابع ل�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات)

بدء الإنتاج التجاري 1 :يناير2017م

م�شروع الفو�سفات يف وعد ال�شمال

ال يزال امل�شروع يف مرحلة التطوير خالل 2016م� ،سيبد�أ االنتاج التجاري يف 2017م

التقرير ال�سنوي 2016
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زيارات كبار امل�س�ؤولني

امللك �سلمان بن عبدالعزيز يد�شن م�شاريع قطاع
التعدين يف مدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية
د�شن خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود م�شاريع قطاع
التعدين والبنية الأ�سا�سية التنموية يف مدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية يف  29نوفمرب
2016م.
و�سلطت الزيارة ال�ضوء على دور القطاعات احلكومية و�شركة معادن يف تطوير
بنية حتتية �صناعية عاملية ،وبناء مرافق �إنتاجية ،ودعم القوى العاملة ال�سعودية يف
قطاع التعدين.
وقد بلغ حجم اال�ستثمارات يف هذه امل�شاريع ،التي ا�ستغرقت معادن و�شركاء
النجاح يف القطاع العام والقطاع اخلا�ص عدة �سنوات يف بنائها ،ما يزيد على 130
مليار ريال ،ت�ضيف �إىل الناجت املحلي الإجمايل نحو  35مليار ريال ،كما �ساهمت
مدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية يف �إيجاد � 12ألف فر�صة وظيفية مبا�شرة ،وع�شرات
الآالف من الفر�ص غري املبا�شرة للمواطنني.
وتعترب ر�أ�س اخلري مركز التعدين اجلديد يف اململكة ،الذي ير ّكز على �صناعتي
الألومنيوم والفو�سفات ،وي�ضم م�شاريع البنى الأ�سا�سية ،ومنها �سكة حديدية بطول
 1450كيلومرت ًا تربط بني مدينة ر�أ�س اخلري ومواقع معادن يف ال�شمال ،بالإ�ضافة
�إىل حمطتني للطاقة الكهربائية وحتلية املياه ،وميناء لت�صدير منتجات معادن �إىل
الأ�سواق العاملية.
ر�أ�س اخلري �ستكون من�صة انطالق لتحقيق �أهداف قطاع التعدين الواعد يف ر�ؤية
ال�سعودية .2030
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�أعاله
امللك �سلمان بني �أبنائه
من�سوبي معادن
ال�صف الثاين
امللك �سلمان يتفح�ص عينة
من حجر الفو�سفات خالل
تد�شني م�شاريع ر�أ�س اخلري
ال�صف الثالث
معايل وزير الطاقة
وال�صناعة والرثوة املعدنية
رئي�س جمل�س �إدارة معادن
املهند�س خالد بن
عبدالعزيز الفالح ،والرئي�س
وكبري املدراء التنفيذي
املهند�س خالد بن �صالح
املديفر يتوجهان للح�ضور
خالل �إلقاء كلمتيهما يف
احلفل
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�أمري املدينة املنورة يزور مهد الذهب
قام �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن �سلمان بن عبدالعزيز �أمري منطقة املدينة املنورة بزيارة تفقدية ملنجم
مهد الذهب يف  6يناير 2016م ،ورافقه يف الزيارة كبار امل�س�ؤولني يف املدينة ،ووكيل وزارة الطاقة وال�صناعة
والرثوة املعدنية املهند�س �سلطان بن جمال �شاويل .وت�ضم منطقة املدينة املنورة منجم ُبلغة ،ومنجم مهد الذهب،
ومنجم جبل �صايد ،وم�صانع �إنتاج املعادن ال�صناعية .وقد ّمت خالل الزيارة توقيع اتفاقية تعاون م�شرتك بني
معادن و�شركة مناء املنورة لتفعيل وتنفيذ برامج املبادرات الإجتماعية التي ت�ستهدف �أبناء حمافظة مهد الذهب.

�سمو �أمري منطقة املدينة
املنورة مع فريق معادن
داخل منجم مهد الذهب

�أمري احلدود ال�شمالية يزور م�شاريع
معادن يف «وعد ال�شمال»
زار �صاحب ال�سمو الأمري الدكتور م�شعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز بن م�ساعد �آل �سعود �أمري منطقة
احلدود ال�شمالية م�شاريع معادن يف مدينة وعد ال�شمال ال�صناعية يف  31مار�س 2016م ،وكان يف
ا�ستقباله الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني ل�شركة معادن املهند�س خالد بن �صالح املديفر وعدد من كبار
امل�س�ؤولني يف ال�شركة.
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ماجد بن يو�سف املقال،
م�ست�شار تنفيذي للرئي�س
ونائب الرئي�س للم�شاريع
اخلارجية ،ي�ستعر�ض
م�شروع وعد ال�شمال �أمام
الأمري الدكتور م�شعل بن
عبداهلل بن عبد العزيز

�إ�ضاءة على عام 2016

التم ّيز والت�صنيفات

التميز الت�شغيلي والتدفق النقدي
تع ّد �سيا�سة معادن الوا�سعة لتخفي�ض التكاليف ملعادن املهند�س خالد املديفر بح�ضور كبار املدراء
وحت�سني الأعمال والأداء الت�شغيلي جزء ًا �أ�سا�سي ًا التنفيذيني وامل�س�ؤولني يف املجموعة .وقد �ساعدت
ور�شة العمل هذه يف حتديد املبادرات الرئي�سية
من هدفنا امل�ستم ّر نحو التم ّيز الت�شغيلي.
ملعادن على م�ستوى املهام التالية:
يف عام 2016م ،نظمنا عدد ًا من ور�ش العمل
• حت�سني الت�سويق واملبيعات
والزيارات امليدانية ،و�أجرينا م�شاورات مع
خرباء دوليني لتحديد الفر�ص املتاحة واملبادرات • رفع م�ستوى الإنتاجية
الرامية �إىل تعزيز الكفاءة ،وحفظ املوارد وتوفري • تعزيز كفاءة امل�شرتيات
• زيادة الإنتاجية
ال�سيولة النقدية لل�سنوات اخلم�س املقبلة.
• �إنفاق ر�أ�سمايل �أكرث فعالية
وكان من �أبرز هذه الن�شاطات عقد ور�شة عمل
ويتم تن�سيق هذه املبادرات �ضمن برنامج معادن
للقيادات مبعادن ملدة يومني يف � 24-23أبريل،
2016م؛ تر�أ�سها الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني للتحول اال�سرتاتيجي (�إتقان).

اجلوائز والت�صنيفات
حظيت �إجنازات معادن بتقدير كبري من العديد
من املنظمات ،ونالت ت�صنيفات حملية ودولية.
كما فازت ال�شركة بالعديد من اجلوائز.
مت ت�صنيف �شركة معادن ك�أ�سرع ال�شركات
املدرجة منو ًا يف الإيرادات يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي خالل ال�سنوات املمتدة
من عام 2011م وحتى عام 2015م ،وذلك
بح�سب �أبحاث �أجرتها �شركة «مارمور مينا
�إنتيليجن�س»

مت اختيار معادن كعا�شر �أكرب �شركة تعدين
يف العامل من حيث القيمة ال�سوقية ،وفق ًا
للتقرير ال�سنوي الثالث ع�شر ل�شركة «براي�س
ووترهاو�س كوبرز» عن االجتاهات العاملية يف
قطاع التعدين.
حلت �شركة معادن يف املركز الـ 31يف قائمة
�أقوى � 100شركة عربية ،بح�سب القائمة
ال�صادرة عن «فورب�س ال�شرق الأو�سط» ،وذلك
ا�ستناد ًا �إىل �أربعة مقايي�س :املبيعات� ،صايف
الأرباح ،الأ�صول والقيمة ال�سوقية.
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Ad Duwayhi gold mine
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القيادة

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

معادن  ..قائدة قطاع
التعدين الوطني بطموحات
عاملية
ٌ
�شرف يل وزمالئي �أع�ضاء
جمل�س �إدارة معادن �أن نتوىل
هذه امل�س�ؤولية يف هذه املرحلة
املهمة من م�سرية ال�شركة
احلافلة بالإجنازات .فمع
بداية عام 2017م يحدونا
الأمل بتجاوز االنخفا�ض الكبري
الذي �أ�صاب �أ�سعار ال�سلع
واملنتجات ،و ُنعد �أنف�سنا للم�ضي
قدم ًا يف ر�ؤيتنا وا�سرتاتيجيتنا
اجلديدتني� ،سعي ًا منا للتغلب
على التحديات التي تفر�ضها
�أو�ضاع الأ�سواق العاملية ،وجني
الفر�ص التي هي �أمامنا مع
موا�صلة العمل لتكييف �أو�ضاعنا
مع الر�ؤية ال�سعودية 2030م.
على اليمني
�أحد مرافق الألومنيوم يف
مدينة ر�أ�س اخلري
ال�صناعية
�ص 23-22
�أع�ضاء جمل�س �إدارة معادن
يزورون م�صنع الألومنيوم
يف مدينة ر�أ�س اخلري
ال�صناعية

ومن ناحيتي �شخ�صي ًا ،فقد كنت على معرفة
جيدة ب�أعمال معادن قبل تر�ؤ�سي ملجل�س
�إدارتها يف �أبريل من عام 2016م� ،إال �أن ما
قرب خالل الفرتة املا�ضية
اطلعت عليه عن ٍ
من �إجنازات معادن و�إمكانياتها ك�شركة وطنية
رائدة وقائدة لقطاع التعدين ،والتي و�ضعتها
يف م�صاف �شركات التعدين الكربى يف العامل،
فاق توقعاتي.
ولعل من �أبرز دالئل جناح معادن هو
دورها البارز يف ت�أ�سي�س مدينة ر�أ�س اخلري
ال�صناعية؛ وهي مدينة �صناعية تعدينية
ع�صرية جديدة يف املنطقة ال�شرقية حظيت
ب�شرف زيارة خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود – �أيده
اهلل – لها يف  29نوفمرب 2016م ،حيث د�شن
م�شاريع قطاع التعدين العمالقة املتمثلة يف
جممعات معادن للفو�سفات ،وجممع معادن
التكاملي عايل الكفاءة لت�صنيع الألومنيوم.
كما د�شن –حفظه اهلل  -م�شاريع البنية
الأ�سا�سية التنموية التي �أ�س�سها �شركاء
النجاح من الأجهزة احلكومية والقطاع
اخلا�ص؛ ليكون هذا الت�شريف �إطالق ًا لع�صر
جديد لقطاع التعدين احلديث يف اململكة،
الركيزة الثالثة لالقت�صاد ال�سعودي والذي
تقوده معادن بجدارة ،كما يعد تقدير ًا لنجاح
ال�شركة و�إجنازاتها وم�ساهمتها ال�صناعية
واالقت�صادية يف حتقيق الطموحات الوطنية.
ويف ذات الوقت ،ي�سري العمل بوترية جيدة يف
م�شروع جممعات معادن ل�صناعة الفو�سفات،
بجوار مدينة وعد ال�شمال؛ املدينة ال�صناعية
التعدينية اجلديدة �شمال اململكة.
�إن �إجنازات معادن الفريدة وم�ساهمتها يف
تطوير وتنمية املوارد املعدنية يف اململكة ،وما
�شهدته من منو على مدار العقد املا�ضي

ت�ستحق تقدير ًا خا�ص ًا؛ نظر ًا حلجم
ال�صناعات التكاملية التي �أن�ش�أناها ،والتي مت
من خاللها حتويل املوارد والرثوات الطبيعية
�إىل منتجات حديثة ومتنوعةَ ،ف َتحت فر�ص
العمل للآالف من �أبناء الوطن يف مناطق
واعدة من وطننا املعطاء.
ر�ؤيتنا وا�سرتاتيجيتنا
ت�ستح�ضر ر�ؤيتنا وا�سرتاتيجيتنا لعام 2025م
توجهني رئي�سيني هما:
�أو ًال� ،إن معادن هي ال�شركة القائدة لقطاع
التعدين امل�ستدام يف اململكة .وثاني ًا� ،إن معادن
على ا�ستعداد للبحث عن الفر�ص اال�ستثمارية
املتميزة داخل اململكة وخارجها.
وم�ستفيدين مما حتقق من جناحات خالل
الأعوام املا�ضية� ،سنقوم يف عام 2017م
بتطوير وجت�سيد هذين املفهومني ب�شكل �أعمق،
كما �سنم�ضي قدم ًا يف م�سريتنا لتحقيق هدفنا
الرئي�س لتعظيم عائدات �أ�صولنا من خالل
التميز الت�شغيلي.
�إن طموح معادن يف قيادة قطاع التعدين
ال�سعودي �أم ٌر جت�سد يف ر�ؤية اململكة 2030م،
وهو ناب ٌع من واقع �أننا �أه ٌل لأن نكون ال�شركة
القائدة لقطاع التعدين يف اململكة ،واملتمثل يف
متيز ا�ستثماراتنا و�أدائنا الت�شغيلي.
وكما يت�ضح من تقريرنا ال�سنوي هذا ،فقد كان
للتميز الت�شغيلي الأولوية لدينا يف عام 2016م،
و�سن�ستمر يف موا�صلة هذا امل�سعى يف عام
2017م ،لأن جناحنا يف تنفيذ برامج التميز
الت�شغيلي كان لها الف�ضل بعد اهلل يف حتقيق
م�ستوى �أعلى من الإنتاجية والكفاءة ،وزيادة
التدفق النقدي ،وتعزيز ر�أ�س املال ،وبناء
الكوادر الب�شرية.
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القيادة

90.000

97

فر�صة عمل �ستوفرها �صناعة
التعدين

مليار ريال �إ�سهام �صناعة
التعدين يف الناجت املحلي
الإجمايل

ال�شكر لرئي�س جمل�س
الإدارة و�أع�ضاء
املجل�س ال�سابق،
وكذلك الإدارة
التنفيذية ،وموظفي
معادن ،وم�ساهمينا
الكرام و�شركائنا يف
ا�ستثماراتنا امل�شرتكة،
واملجتمعات التي تقع
مناجمنا وم�صانعنا
حولها ،وكافة
�أ�صحاب امل�صلحة
الآخرين على
م�ساهماتهم الق ّيمة
يف الإجنازات التي
حققتها معادن يف عام
2016م.

وتركز ا�سرتاتيجيتنا 2025م على حتقيق منو
�أكرب عرب قطاعات الأعمال اال�سرتاتيجية
الثالثة :الفو�سفات؛ الألومنيوم؛ الذهب
ومعادن الأ�سا�س.
الدور الرائد يف ر�ؤية اململكة العربية
ال�سعودية 2030م
توا�صل اململكة �سعيها بعزم ُمتجدد نحو بناء
جمتمع قوي ،واقت�صاد مزدهر ،ووطن طموح
وفق ًا لر�ؤية 2030م .فالتنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،والتنوع ال�صناعي ،وتوطني
املحتوى ،ودعم امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة ،وتوفري فر�ص عمل مجُ دية جديدة،
والرعاية االجتماعية ،واال�ستدامة البيئية تعد
من الأهداف الرئي�سية التي و�ضعتها ر�ؤية
2030م يف مقدمة �أولوياتها.
وقد حددت الر�ؤية وبرنامج التحول الوطني
دور ًا بارز ًا لقطاع التعدين الوطني؛ فالهدف
املنظور لربنامج التحول الوطني فيما يتعلق
بقطاع التعدين يتمثل يف رفع م�ساهمة هذا
القطاع �إىل نحو  97مليار ريال من �إجمايل
الناجت املحلي بحلول عام 2020م ،وتوفري 90
�ألف فر�صة عمل يف هذا القطاع .وتدعم ر�ؤية
2030م هذه الأهداف بو�ضع خطط �إ�صالح
هيكلية �ستدفع النمو يف قطاع التعدين �إىل
الأمام ،ت�شمل اتخاذ خطوات لتحفيز القطاع
اخلا�ص وت�شجيعه على اال�ستثمار يف هذا
املجال ،من خالل تكثيف عمليات اال�ستك�شاف،
ومراجعة �إجراءات �إ�صدار الرتاخي�ص،
واال�ستثمار يف البنى التعدينية الأ�سا�سية.
ومن اجللي �أن معادن ،ب�صفتها قائدة هذا
القطاع� ،ست�ؤدي دور ًا قيادي ًا يف تنميته،
خ�صو�ص ًا �أن خرباتنا جنحت يف بناء �صناعات
حيوية والتغلب على التحديات التي واجهتنا،
مثل البيئة ال�صحراوية ،واملواقع النائية ،وقلة
الأيدي العاملة ذات اخلربة؛ حتى �أ�صبحت
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معادن تتمتع بو�ضع قوي ي�ؤهلها لقيادة القطاع
اخلا�ص ال�سعودي الراغب يف �أن يكون جزء ًا
فاع ًال من امل�سرية الوطنية ال�ساعية لتنمية
قطاع التعدين باململكة ،وتقدمي التوجيه
وامل�شورة لهذا القطاع .وكلنا يف جمل�س
الإدارة ثق ٌة ،من �أن �شركة معادن �ستقوم
بدورها الريادي لقطاع التعدين بكل م�س�ؤولية،
و�ستوا�صل العمل بفعالية لتذليل ال�صعوبات
والتغلب على التحديات.
�إن ر�ؤية معادن وا�سرتاتيجيتها اجلديدتني
2025م تتكامالن مع الأهداف الوطنية
لال�ستدامة والتنمية االجتماعية .وب�صفتنا
قائد ًا م�س�ؤو ًال لهذا القطاع ،يتحتم علينا
االلتزام بتعزيز ا�ستثماراتنا يف اال�ستدامة
والتنمية االجتماعية ،من خالل براجمنا
املتنوعة للم�س�ؤولية االجتماعية .كما �أننا
�سنوا�صل مراجعة كفاءة �سل�سلة �إمداداتنا
بهدف امل�ساهمة يف تطوير االقت�صادات
املحلية ،وخا�صة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة ،لت�ستفيد من م�شرتياتنا املحلية.
الأداء املايل
جاء �أدا�ؤنا املايل يف عام 2016م ليعك�س
الهبوط احلاد الذي �شهدته ال�سوق العاملية
لل�سلع الأ�سا�سية .وطوال فرتة هذا الهبوط،
وبناء على برناجمنا اال�ستثماري املعتمد ،كانت
معادن تُن�شئ �سال�سل قيمة متكاملة جديدة
ل�صناعاتها الوطنية العمالقة ،حيث �أدت
ا�ستثماراتنا يف هذا املجال �إىل حتقيق معدالت
انتاج غري م�سبوقة من الأ�سمدة الفو�سفاتية،
والأمونيا ،والألومنيوم ،والذهب� ،إ�ضافة �إىل
النحا�س الذي ان�ضم م�ؤخر ًا �إىل حمفظة
منتجاتنا.
ومبا �أننا ندخل يف بداية دورة جديدة لل�سلع،
ونتوقع ارتفاع الطلب والأ�سعار على ال�سلع
الرئي�سية مع تخطي م�شاريعنا التعدينية

القيادة

اال�ستثمارات الرئي�سية ل�شركة معادن من 2016-2011

�سل�سلة القيمة
املتكاملة للأملنيوم

القدرة على بناء
قطاع التعدين

م�شاريع
الفو�سفات
املتكاملة
التو�سع يف
الذهب
امل�شروع اجلديد
للنحا�س

املتكاملة مرحلة الت�شغيل املبدئي واخلول �إىل
مرحلة الإنتاج الكامل؛ ف�إنه من الطبيعي �أننا
نتوقع �أن حتقق �أ�صولنا اجليدة العائدات التي
نطمح �إليها من ا�ستثماراتنا فيها ،خ�صو�ص ًا
مع ما متلكه معادن من �سل�سلة قيمة متكاملة
ذات م�ستوى عاملي.
ووفق ًا لل�شواهد التاريخية؛ ف�إن الهبوط
االقت�صادي وال�صناعي تعقبه فرتات انتعا�ش؛
ولذا يجب على ال�شركات �أن تتعلم كيف
تتعاي�ش مع بيئتها اال�ستثمارية ووقائع املناف�سة
العاملية .و�ضمن ذلك ،حتتاج ال�شركات
الناجحة �إىل ابتكار اخلطط الالزمة وهو
الأمر الذي تت�سم به ر�ؤية معادن اجلديدة
وا�سرتاتيجيتها يف جميع �أوجهها ،لتتكامل يف
مبتغاها مع ر�ؤية اململكة 2030م.
كما ت�شارك معادن كواحدة من �أكرب �شركات
التعدين يف العامل مع نظرائها من رواد
التعدين العامليني التفا�ؤل الذي يرى �أن ازدهار
وقت
ال�سوق �سي�أتي حتم ًا ،و�أن الأمر م�س�ألة ٍ
لي�س �إ ّال ،لنجني بحول اهلل ثم ب�سواعد موظفي
معادن الفوائد الكاملة من ا�ستثماراتنا ،ونحن
على ثقة ب�أن ا�سرتاتيجيتنا 2025م �ستمكننا
من �أن نتبو�أ موقع ًا تناف�سي ًا �أقوى عندما تتحول
�أو�ضاع ال�سوق نحو الأف�ضل.

وقبل �أن �أختم� ،أود �أن �أتوجه بال�شكر
والتقدير لرئي�س جمل�س الإدارة ال�سابق
و�أع�ضاء املجل�س �أي�ض ًا ،وكذلك الإدارة
التنفيذية ،وموظفي معادن ،وم�ساهمينا
الكرام ،ول�شركائنا يف اال�ستثمارات
امل�شرتكة ،و�أهايل املحافظات والقرى والهجر
واملجتمعات التي تقع مناجمنا وم�صانعنا
فيها ،وكافة �أ�صحاب العالقة الآخرين على
م�ساهماتهم الق ّيمة يف الإجنازات التي
حققتها معادن ،والتي مكنتها من �أن تبني
منظومة ُمتما�سكة ومقتدرة تتمتع بالكفاءة يف
الأداء ،وتلتزم بالقيم واحلوكمة وال�شفافية.
وختام ًا وبالأ�صالة عن نف�سي ،ونيابة عن
جمل�س �إدارة معادنِ � ،أعد جميع �شركائنا ب�أننا
�سنوا�صل العمل بجد واجتهاد ومتيز ل�ضمان
منو معادن يف االجتاه ال�صحيح لت�صبح �أكرث
قوة وربحية وا�ستدامة .كما �سنقوم بتعزيز
الآليات الداخلية للحوكمة والإدارة الر�شيدة,
و�سنم�ضي قدم ًا يف بناء ثقافة معادن ،وبيئة
عمل قائمة على النزاهة والإنتاجية والإجناز،
وروح ال�شراكة والعمل اجلماعي.

خالد بن عبد العزيز الفالح
رئي�س جمل�س الإدارة
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القيادة

جمل�س الإدارة
معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح
رئي�س جمل�س الإدارة
ي�شغل معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح من�صب
رئي�س جمل�س �إدارة معادن منذ �أبريل 2016م ،وهو وزير
الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية ،ورئي�س جمل�س �إدارة
�شركة �أرامكو ال�سعودية ،التي كان عني رئي�س ًا ومدير ًا
تنفيذي ًا لها منذ عام 2009م وحتى عام 2015م حني
توىل رئا�سة جمل�س �إدارتها.
وخالل العقود الثالثة التي عمل بها يف �أرامكو ال�سعودية،
�أ�شرف الفالح على جميع الأعمال الأ�سا�سية لل�شركة مبا
فيها قطاعات التنقيب ،والإنتاج ،والتكرير ،والت�سويق،
والأعمال الدولية ،وخدمات الأعمال ،والهند�سة
و�إدارة امل�شاريع .كما �شغل قبل ذلك من�صبي النائب
الأعلى للرئي�س لأعمال الغاز ،والنائب الأعلى للرئي�س
للعالقات ال�صناعية ،و�شغل من�صب رئي�س �شركة «برتون
كوربوري�شن» التي كانت م�شروع ًا م�شرتك ًا بني �أرامكو
ال�سعودية و�شركة النفط الوطنية الفلبينية.
عمل على تطوير ا�سرتاتيجية الغاز الطبيعي يف اململكة،
وقاد م�شاريع برتو-رابغ ،و�صدارة ،و�ساتورب ،ويا�سرف،
لتحقيق التكامل بني مرافق التكرير والبرتوكيميائيات.
يحمل املهند�س الفالح درجة البكالوريو�س يف الهند�سة
امليكانيكية من جامعة تك�سا�س �إيه �آند �إم ،ودرجة املاج�ستري
يف �إدارة الأعمال من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

مت �إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة
معادن يف � 28أبريل 2016م،
حيث قرر �صندوق اال�ستثمارات
العامة ا�ستبدال مر�شحيه يف
جمل�س الإدارة ،وجاء قرار
�إعادة ت�شكيل املجل�س مع �إعالن
الدولة لر�ؤية  2030وبرنامج
التحول الوطني ،ال ّلذين �أعطيا
قطاع التعدين يف اململكة دور ًا
حموري ًا يف تنويع االقت�صاد
الوطني.

املهند�س عبداهلل بن �إبراهيم ال�سعدان
ع�ضو غري تنفيذي
ي�شغل املهند�س عبداهلل بن �إبراهيم ال�سعدان ع�ضوية جمل�س
�إدارة �شركة معادن منذ � 28أبريل من عام ٢٠١٦م .تتميز
�سرية املهند�س ال�سعدان بخربة عملية متتد لأكرث من ثالثة
عقود يف �شركة �أرامكو ال�سعودية ،وي�شغل حالي ًا من�صب
نائب الرئي�س الأعلى للمالية واال�سرتاتيجية والتطوير بعد
تدرجه يف عدد من املنا�صب القيادية ،فهو كان ورئي�س
وكبري املدراء التنفيذيني ل�شركة �سامرف التابعة لأرامكو
ال�سعودية ،ونائب رئي�س �أرامكو ال�سعودية لعمليات الغاز.
يحمل املهند�س ال�سعدان درجتي البكالوريو�س واملاج�ستري يف
الهند�سة الكيميائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
وجامعة لويزيانا على التوايل ،كما يحمل درجة املاج�ستري يف
�إدارة الأعمال من معهد ما�سات�شو�ست�س للتقنية.
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الدكتور زياد بن عبد الرحمن ال�سديري
ع�ضو م�ستقل
ُعني الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�سديري ع�ضو ًا
يف جمل�س الإدارة يف � 19أكتوبر 1997م ،ويتوىل �أي�ض ًا
ع�ضوية جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
وال�سديري هو �صاحب مكتب يحمل ا�سمه منذ 1988م.
وعمل قبل ذلك م�ست�شار ًا قانوني ًا يف مكتب �سمو وزير
الداخلية من 1980م وحتى 1983م ،وعُ ينّ ع�ضو ًا يف جمل�س
ال�شورى من 1993م وحتى 2005م ،ورئي�س ًا للفريق القانوين
املكلف من الدولة لتقدمي الر�أي للجهات احلكومية .وكان
�شريك ًا يف �شركة ال�سديري والفهد القانونية لال�ست�شارات
من 1985م وحتى 1989م.
يحمل ال�سديري درجة الدكتوراه يف القانون( )JDمن جامعة
فريجينيا والبكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سيةمن جامعة �أريزونا.

القيادة

معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز
ع�ضو غري تنفيذي
ُعني معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز
ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة معادن يف  1يناير 2014م ،وهو
ي�شغل منذ عام 2013م من�صب حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية ،وقبل تعيينه يف املجل�س �شغل
منا�صب عدة يف قطاع البنوك ال�سعودية ،منها البنك
ال�سعودي الأمريكي ،وبنك الريا�ض (2013-1992م)،
وكان �آخر من�صب �شغله هو الرئي�س التنفيذي امل�ساعد
(1992-1981م) ،واكت�سب خربة كبرية.
عينّ القويز يف �سبتمرب 2013م ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة
املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي ،وهو حا�صل
على درجة البكالوريو�س يف �إدارة �أعمال من جامعة
بورتالند بالواليات املتحدة عام 1981م.

املهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى
ع�ضو غري تنفيذي
ي�شغل املهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى ع�ضوية جمل�س
�إدارة معادن منذ �28أبريل ٢٠١٦م ،وهو يتمتع ب�سرية
عملية فريدة ومنوعة ،فبالإ�ضافة لرئا�سته جمموعة
عبداهلل حممد العي�سى لال�ست�شارات الهند�سية وع�ضوية
جمل�س �إدارتها ،فهو ير�أ�س جمل�س �إدارة بنك الريا�ض
وجمل�س �إدارة دور لل�ضيافة ،كما ي�شغل ع�ضوية جمال�س
عدد من كربيات ال�شركات ال�صناعية واال�ستثمارية
الوطنية ،ومنها �شركتا �سابك واحتاد االت�صاالت
(موبايلي).
املهند�س العي�سى يحمل درجتي البكالوريو�س يف الهند�سة
ال�صناعية ،واملاج�ستري يف الإدارة الهند�سية من جامعة
ميثودي�ست يف الواليات املتحدة الأمريكية.

لبنى بنت �سليمان العليان
ع�ضو غري تنفيذي
ت�شغل ال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان ع�ضوية جمل�س
�إدارة �شركة معادن منذ � 28أبريل ٢٠١٦م .وهي �سيدة
�أعمال �سعودية ذات �سمعة عاملية تتوىل من�صب الرئي�س
التنفيذي ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة العليان للتمويل.
وت�شغل العليان ع�ضوية جمال�س �إدارات عدد من ال�شركات
ال�صناعية واال�ستثمارية الدولية الرائدة ،ومنها البنك
ال�سعودي الهولندي ،وجمموعة رولز روي�س الربيطانية ،بنك
الأول� ،أليانز �سي ،ماكنزي و�شركاه ،بنك �أوف �أمريكا ،ميويل
لين�ش ،وبنك �أكبانك الرتكي ،و�شركة �شلمبريجري البرتولية.
وحتمل العليان درجتي البكالوريو�س يف العلوم من جامعة
كرونيل ،واملاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة �إنديانا،
تقلدت الدكتوراه الفخرية يف القانون من كلية ترينيتي.

املهند�س عزام بن يا�سر �شلبي
ع�ضو م�ستقل
ي�شغل املهند�س عزام بن يا�سر �شلبي ع�ضوية جمل�س
�إدارة �شركة معادن منذ � 28أبريل من عام ٢٠١٦م،
وهو �أي�ضا مدير عام �شركة الت�صنيع وخدمات الطاقة
(طاقة) وتتميز �سرية املهند�س �شلبي بدوره املحوري يف
ت�أ�سي�س الربنامج الوطني لتطوير التجمعات ال�صناعية،
والذي تر�أ�سه منذ ت�أ�سي�سه عام ٢٠٠٧م وحتى عام
٢٠١٥م ،بالإ�ضافة خلربة تزيد عن  ٢٥عام ًا يف �شركة
�أرامكو ال�سعودية ،تنوعت فيها م�س�ؤولياته لت�شمل �إدارة
املبادرات اال�ستثمارية ،وتطوير فر�ص الأعمال ،وتطوير
م�شروع التكرير والبرتوكيماويات يف ال�صني ،و�إدارة
م�شاريع النفط والغاز يف حقل «ال�شيبة» وو�سط اجلزيرة
العربية.
يحمل املهند�س �شلبي درجة البكالوريو�س يف الهند�سة
من جامعة �أوكالهوما �ستيت ،ودرجة املاج�ستري يف �إدارة
الأعمال من معهد ما�سات�شو�ست�س للتقنية يف الواليات
املتحدة الأمريكية.

الدكتور جان  -لو �شامو
ع�ضو م�ستقل
ي�شغل الدكتور جان  -لو �شامو ع�ضوية جمل�س �إدارة
معادن منذ � 28أبريل من عام ٢٠١٦م ،وتتميز �سريته
الذاتية مبزيج من اخلربات العلمية والأكادميية ،فهو
ي�شغل من�صب رئي�س جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية
(كاو�ست) منذ  1يوليو 2013م ،وتر�أ�س �سابق ًا معهد
كاليفورنيا للتقنية ،الذي ي�ضم خمترب الدفع النفاث
التابع لوكالة الف�ضاء الأمريكية (نا�سا).
عمل �شامو �أ�ستاذ ًا ومدير ًا يف جامعة بوردو ،حيث قاد
برنامج الهند�سة اجليوتقنية ،وعمل �أي�ض ًا يف معهد جورجيا
للتكنولوجيا ،ثم �شغل من�صب رئي�س �شركة اال�ست�شارات
اجليوتقنية الدولية «غولدر �أ�سو�شيات» ،قبل �أن يعود
�إىل معهد جورجيا للتكنولوجيا حيث �أ�صبح عميد ًا لكلية
الهند�سة الأكرب يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ثم نائب ًا
ملدير اجلامعة ونائب ًا للرئي�س لل�ش�ؤون الأكادميية.
�شغل �شامو ع�ضوية جمال�س عامة و�صناعية ،منها منظمة
جمل�س القدرة التناف�سية ،و�شركة “جون ويلي �آند �سنز”،
و�شركة “�إم تي �إ�س �سي�ستمز” ،و�أكادميية جمل�س البحوث
يف �سنغافورة ،وهو ع�ضو يف كل من الأكادميية الوطنية
الأمريكية للهند�سة ،والأكادميية الفرن�سية للتكنولوجيا.
يحمل �شامو درجة الدكتوراه يف الهند�سة املدنية من جامعة
�ستانفورد ،و�شهادة يف الهند�سة من جامعات فرن�سا.

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

ر�سالة الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني

عام من الإجنازات
ٌ
رغم التحديات
من النادر �أن تنظر �شركة
�إىل امل�ستقبل بتفا�ؤل وثقة
كبريين يف الوقت الذي ُتعاين
فيه الأ�سواق من انخفا�ض
يف الأ�سعار ،ي�ؤدي �إىل تراجع
يف ربحيتها .هذا هو حالنا
يف معادن يف نهاية العام
املايل  2016م؛ فقد جنحنا
يف التعامل مع هذه املعادلة
ال�شائكة؛ �إذ مند يد ًا للم�ستقبل
و�أخرى ندافع بها عن
مكت�سباتنا.

على اليمني
م�صنع معادن للفو�سفات يف
مدينة وعد ال�شمال

وهناك �سببان يدفعاننا �إىل هذا التفا�ؤل:
•  بدء الإنتاج التجاري لأهم م�شروعاتنا
الرئي�سية يف عام 2016م ،والذي توج
بت�شريف خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود – �أيده
اهلل – جممعات معادن ال�صناعية يف
مدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية يف 29نوفمرب
2016م ،وتد�شينه م�صانع معادن العمالقة،
وم�شروعات البنى الأ�سا�سية التنموية التي
�أقامها �شركاء النجاح.
•  تبني معادن لر�ؤية جديدة �ضمن
ا�سرتاتيجيتها 2025م ،والتي مت تكييفها
لتتواءم مع م�ستجدات الأ�سعار العاملية
لل�سلع املعدنية ول�صناعة التعدين ،وتواكب
ر�ؤية اململكة 2030م ،وتتحني فر�ص النمو
العاملية املحتملة.
ويعد ت�شريف خادم احلرمني ال�شريفني
ملجمعات م�صانع معادن يف مدينة ر�أ�س اخلري
ال�صناعية احلدث الرئي�س يف تاريخ �شركتنا،
كونه يرمز �إىل �أعلى م�ستويات التقدير من
القيادة لدور معادن يف امل�ساهمة يف تنوع
ال�صناعة ال�سعودية والتنمية االقت�صادية
الوطنية باعتبارها الركيزة الثالثة لل�صناعات
ال�سعودية .وتعترب مدينة ر�أ�س اخلري
ال�صناعية رمزا لنجاحاتنا؛ �إذ �إنها �أ�صبحت
حمور ًا ل�صناعة التعدين يف اململكة ،حيث
توجد فيها جممعات م�صانع الفو�سفات
والأمونيا والألومنيوم والدرفلة اخلا�صة بنا،
�إ�ضافة مل�شاريع البنى الأ�سا�سية الداعمة
لقيام قطاع تعدين �سعودي قوي ،يعتمد �أحدث
التقنيات.
وتتمثل ر�ؤية معادن اجلديدة يف �أن تكون
«رائدة ا�ستدامة قطاع التعدين وبح�ضور

عاملي» ،وت�سعى ا�سرتاتيجيتنا اجلديدة �إىل
دمج هذين العن�صرين الأ�سا�سني ،الريادة
والعاملية ،مع خطط الأعمال التي ننفذها،
واملحاور الرئي�سية لال�سرتاتيجية؛ والتي مت
�شرحها بالتف�صيل يف ر�سالة رئي�س جمل�س
الإدارة ،وكذلك يف الف�صل املخ�ص�ص
لال�سرتاتيجية يف هذا التقرير.
�إجنازات عام 2016م
ما ال يمُ ِكن �إنكاره �أن النتائج املالية لعام
 2016جاءت �أقل من الأعوام ال�سابقة بكثري،
لكنها كانت متوقعة ،فاالنخفا�ض الكبري يف
�أ�سعار ال�سلع� ،إ�ضافة �إىل امل�ؤثرات االقت�صادية
العاملية الأخرى كانت العوامل الرئي�سية التي
�أثرت يف �أدائنا املايل .فقد انخف�ض �صايف
�أرباحنا من  808ماليني ريال يف عام 2015م
لي�صل �إىل  401مليون ريال ،وانخف�ضت
عائداتنا ال�سنوية بن�سبة  %13لت�صل �إىل 9.51
مليار ريال مقابل  10.96مليار ريال.
على �أن معادن عززت مكانتها ك ُم�ص ّنع بتكلفة
ُمناف�سة ،من خالل ا�ستمرارها يف حتقيق
الأرباح ب�شكل ثابت طوال فرتة انخفا�ض
الأ�سعار يف الأ�سواق العاملية .ولقد �أثبتنا
مرونتنا خالل هذه الفرتة من خالل �إجناز
امل�شروعات الكربى التي كانت قيد التنفيذ ،مع
الرتكيز على التميز الت�شغيلي ،و�إدارة تكاليفنا
بعناية حيث و�صل �إجمايل �أ�صولنا بنهاية عام
2016م  97.07مليار ريال ،بارتفاع قدره
 7.69مليار ريال عن عام 2015م ،والذي بلغ
�إجمايل الأ�صول بنهايته  89.38مليار ريال.
ومع ذلك ،ف�إن هذه الأرقام ال تعك�س ال�صورة
الكاملة حلقيقة �إجنازاتنا.،فخالل عام
2016م ،حققنا عدد ًا من النجاحات ،من
خالل تكري�س جهودنا لتقليل �أثر انخفا�ض
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القيادة

�إجنازات 2016م
اال�ستدامة

احلوكمة والق َيم

التم ّيز الت�شغيلي

بدء العمل التجاري يف:
منجم الدويحي للذهب ،منجم
جبل �صايد للنحا�س ،منجم
البعيثة للبوك�سايت ،وم�صفاة
ر�أ�س اخلري
للألومنيوم

�أ�سعار ال�سلع مما �سيكون له انعكا�س �إيجابي
طويل املدى على �أداء معادن وربحيتها.
ولقد �شهد عام 2016م �إجنازات مهمة متثلت
يف بدء الإنتاج التجاري يف �أربعة مرافق
رئي�سية من مرافقنا الإنتاجية اجلديدة ،وهي:
منجم الدويحي (للذهب) ،ومنجم جبل �صايد
(للنحا�س) ،ومنجم البعيثة (للبوك�سايت)،
وم�صفاة الألومينا (�ضمن جممع الألومنيوم
بر�أ�س اخلري) .كما �أننا �أعل ّنا يف نهاية عام
 2016م البدء الت�شغيلي مل�صنع الأمونيا يف
مدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية ،والذي يعترب
جزء ًا من جممع معادن العمالق لإنتاج
الأ�سمدة الفو�سفاتية يف مدينة وعد ال�شمال.
كما اكتملت ب�شكل كبري �أعمال بناء م�شروع
معادن وعد ال�شمال للفو�سفات ،فقد حققنا
فيها تقدم ًا ملحوظ ًا ،وتغلبنا على عدد من
التحديات التي واجهتنا ،و�سي�شهد عام2017م
بداية العمل يف م�صانعنا يف م�شروع معادن
وعد ال�شمال للفو�سفات �إن �شاء اهلل.
التميز الت�شغيلي
ظل التميز الت�شغيلي ركن ًا رئي�سي ًا يف
ا�سرتاتيجيتنا ،وحمور اهتمامنا يف جميع ما
قمنا به على مدار العامني املا�ضيني للحد من
�أثر انخفا�ض �أ�سعار ال�سلع .كما مل يقت�صر
تركيزنا على التميز على عمليات الت�صنيع
فح�سب ،بل �شمل �إدارة ر�أ�س املال ،والت�سويق
واملبيعات ،واملوارد الب�شرية واخلدمات العامة
وجميع الوظائف الرئي�سية يف ال�شركة.
كما �أننا �أحرزنا يف عام 2016م ،تقدم ًا كبري ًا
يف حتقيق م�ستويات �أعلى من الكفاءة وخف�ض
التكاليف وحت�سني الإنتاجية ،كما �أطلقنا
مبادرات لتعزيز ال�سيولة النقدية يف خمتلف
القطاعات وال�شركات التابعة من خالل
برنامج (�إتقان) ،وهو الربنامج الذي يعنى
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ب�إدارة التحول يف �أعمال معادن .كما �ساهمت
مبادرتنا لدمج خدماتنا املُ�ساندة يف حتقيق
هذه االجنازات وهي التي ا�ستهدفت عند
اطالقها خف�ض التكاليف وتعزيز الأداء.
ولقد عمل فريق معادن بجد واجتهاد خالل
عام 2016م؛ ل�ضمان جناحنا يف تنفيذ
خططنا لزيادة الإنتاجية وخف�ض التكاليف.
وكانت النتائج م�شجع ًة؛ فقد حققنا م�ستوى
مرتفع ًا من الأداء والإنتاجية ،والتزمنا بتحقيق
�أهداف �أعلى ،خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالبيئة،
وال�صحة ،وال�سالمة ،والأمن .كما حققنا
خف�ض ًا كبري ًا يف التكاليف بلغت ن�سبته %26
يف امل�صروفات العامة والتنفيذية ،و%23
يف جماالت الت�سويق واملبيعات واخلدمات
اللوج�ستية ،و %20يف �أعمال الت�شغيل
للألومنيوم ،و %17يف الأ�سمدة الفو�سفاتية
و ٪37يف الذهب.
ولقد تبنت معادن هدف ًا ا�سرتاتيجي ًا متثل يف
�أن ت�صبح �إحدى ال�شركات الثالث الأوىل
يف اململكة التي يف�ضل املوظفون العمل فيها،
و�سنحقق هذه املكانة  -ب�إذن اهلل  -من
خالل موا�صلة تركيزنا على تطوير �سيا�سات
و�إجراءات التدرج الوظيفي املبنية على الأداء،
وتنمية مهارات القيادات ،وتطوير برامج
�إ�شراك و�إدماج املوظفني.
اال�ستدامة
تنظر معادن لال�ستدامة على �أنها عن�صر
رئي�سي يف ا�سرتاتيجيتها 2025م ،ونحن
ملتزمون بتعزيز برنامج معادن لال�ستدامة
من خالل تبني �أف�ضل املُمار�سات واملعايري
العاملية يف عملياتنا ،ويف �إعداد تقاريرنا عن
التطور يف تنفيذها .ويف ال�سنوات الأخرية،
تركزت جهودنا اخلا�صة باال�ستدامة على
حتقيق نتائج متميزة ب�شكل ثابت يف جماالت
البيئة وال�صحة وال�سالمة والأمن ،وعلى تنفيذ

برامج اجتماعية� ،ضمن املجتمعات املحيطة
مبناجمنا� ،أتت ب�أثر �إيجابي وم�ستدام ،مبا يف
ذلك تطوير املوارد الب�شرية املحلية.
ووفق ًا ال�سرتاتيجية اال�ستدامة لدينا ،فقد
حددنا عدد ًا من املبادرات ،بحيث تكون لكل
مبادرة �أهدافها الوا�ضحة ،ومعايري ا�ستثمارية
حمددة .وهذه املبادرات م�صنفة ومنظمة وفق
�سبعة من �أهداف الأمم املتحدة ال�سبعة ع�شر
للتنمية امل�ستدامة ،وهي ت�شكل جمتمعة برنامج
معادن لال�ستدامة.
احلوكمة و�سلوكيات العمل
نوا�صل العمل لتعزيز نظم معادن للحوكمة
واملخاطر وااللتزام؛ حتى �أ�صبحت �آليات
الرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر �أكرث قوة
مبرور ال�سنني ،بف�ضل الإ�شراف الن�شط ملجل�س
الإدارة� ،سوا ًء ب�شكل مبا�شر �أو من خالل
جلانه .و�أ�صبح تركيزنا الآن ُمن�صب ًا على بناء
ثقافة التزام قوية يف معادن.
وقد طورنا خالل العام املا�ضي ،برامج تعلم
وتعاون حمددة تهدف �إىل تطوير الوعي
وغر�س امتثال قوي باملعايري الأخالقية
وال�سلوكية العملية .وت�شمل هذه الربامج كتيب
قيم معادن ،ومدونة قواعد ال�سلوك املطبقة
لديها ،و�سيا�سة مكافحة الف�ساد ،التي ت�ستند
�إىل �أعلى املعايري العاملية ،والتي �أ�صبحت
�سارية املفعول يف معادن وجميع �شركاتها
خالل عام 2016م.
التطلعات امل�ستقبلية
ختام ًا� ،أود �أن �أ�ؤكد �أن لدى معادن وقطاع
التعدين دور ًا مهم ًا يف حتقيق �أهداف خطط
اململكة ال�صناعية واالقت�صادية امل�ستقبلية؛
فقيادتها لهذا القطاع ت�ضع على عاتقها
م�س�ؤوليات رئي�سية للم�ساهمة يف حتقيق
�أهداف الر�ؤية الوطنية لقطاع التعدين ،يف
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لقد �أ�صبحت �آليات الرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر �أكرث قوة مبرور
ال�سنني ،وذلك بف�ضل الإ�شراف الن�شط ملجل�س الإدارة� ،سواء ب�شكل
مبا�شر �أو من خالل جلانه.
جمموع الأ�صول و�سعر ال�سهم
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�إنني على ثقة ب�أن ر�ؤية معادن اجلديدة
وا�سرتاتيجية 2025م �ستفتح  -بعون اهلل
 �آفاق ًا جديد ًة لل�شركة ،كما �أنني وجمل�سالإدارة والإدارة التنفيذية متفائلون ب�أن
الأ�سواق العاملية يف طريقها �إىل اال�ستقرار،
ُمتطلعني يف نف�س الوقت �إىل �أداء مايل �أف�ضل
يف عام 2017مُ ،م�ستندين �إىل �إجنازاتنا
الت�شغيلية املتميزة.

خالد بن �صالح املديفر
الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني
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القيادة

الإدارة العليا
�أعيد ت�شكيل الإدارة العليا يف معادن يف الربع الأول من عام 2016م كجزء من
الهيكلة اجلديدة .و�شملت عملية الهيكلة �إعادة توزيع املهام وتعيني �أع�ضاء جدد.
املهند�س خالد بن �صالح املديفر
الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني
ان�ضم الأ�ستاذ خالد بن �صالح
املديفر �إىل �شركة معادن يف
مار�س من عام 2006م كنائب
لل�ش�ؤون ال�صناعية.
ي�شغل املهند�س املديفر
من�صب الرئي�س وكبري
املدراء التنفيذيني ل�شركة
معادن منذ عام ٢٠١١م ،وهو ع�ضو يف اللجنة التنفيذية
وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
�شغل قبل ذلك من�صب نائب الرئي�س للفو�سفات ولتطوير
الأعمال منذ �أكتوبر 2007م وحتى دي�سمرب 2010م .وقبل
ان�ضمامه ملعادن� ،شغل املهند�س املديفر من�صب املدير العام
ل�شركة �إ�سمنت الق�صيم من عام ١٩٩٣م وحتى ٢٠٠٦م.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،شغل من�صب نائب الرئي�س ومدير
عام املالية يف ال�شركة ال�شرقية للبرتوكيماويات (�شرق).
نال درجتي البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية عام 1984م
واملاج�ستري يف �إدارة الأعمال عام 1986م من جامعة
امللك فهد للبرتول واملعادن.
املهند�س يحيى بن حممد ال�شنقيطي
نائب الرئي�س لوحدة الذهب ومعادن الأ�سا�س
ان�ضم املهند�س يحيى
ال�شنقيطي �إىل معادن يف
1992م ،و�أ�صبح رئي�س ًا
ل�شركة معادن للذهب
ومعادن الأ�سا�س يف عام
2011م ،بعد �أن عمل مدير ًا
عام ًا لإدارة الت�شغيل ،حتى
تعيينه نائب الرئي�س لوحدة
العمل اال�سرتاتيجية للذهب ومعادن الأ�سا�س يف 2013م.
عمل مدير ًا ملنجم مهد الذهب ،ومدير تعدين مل�شروع
معادن للألومنيوم ،وم�شروع تطوير منجم الدويحي للذهب.
كما عمل رئي�س ًا للجنة مراجعة القوى العاملة وقائد فريق
جلنة �إعادة الهيكلة التابعة ملعادن ،ورئي�س جلنة الإ�شراف
على الت�صرف يف الأ�صول .ويتوىل ع�ضوية جمل�س �إدارة
�شركة معادن للفو�سفات واملعهد ال�سعودي التقني للتعدين.
ح�صل املهند�س ال�شنقيطي على درجة املاج�ستري يف الإدارة
ال�صناعية والبيئية من جامعة ليدز باململكة املتحدة عام
1995م ،بعد ح�صوله على بكالوريو�س العلوم يف هند�سة
التعدين من جامعة امللك عبدالعزيز عام 1992م.
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خالد بن �سامل الروي�س
نائب الرئي�س لوحدة الفو�سفات واملعادن ال�صناعية
ان�ضم الأ�ستاذ الروي�س �إىل
�شركة معادن يف عام ٢٠٠٢م
كمدير للخزينة ،وا�ستمر يف
من�صبه هذا �إىل �أن �أ�صبح
مدير ًا تنفيذي ًا للتخطيط
عام ٢٠٠٨م ،ثم نائب
الرئي�س للمالية عام ٢٠١4م.
ويف 2016م تقلد الأ�ستاذ
الروي�س من�صب نائب الرئي�س لوحدة الفو�سفات واملعادن
ال�صناعية.
بد�أ خالد الروي�س عمله لدى �إدارة مراقبة العمليات
امل�صرفية يف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (�ساما)
يف عام 1984م .ويف عام 1996م ،انتقل �إىل ال�شركة
ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية “�سابك” ،حيث �أ�صبح
مدير ًا لل�ش�ؤون املالية.
نال الروي�س درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة
امللك �سعود عام 1984م ،وهو ع�ضو معهد املحا�سبني
الأمريكيني (.)AICPA

توما�س والبوول
نائب الرئي�س الأعلى لوحدة الألومنيوم
ان�ضم توما�س والبوول
�إىل معادن عام 2014م
كنائب لرئي�س وحدة العمل
اال�سرتاتيجية للألومنيوم.
وهو يتمتع بخربة كبرية يف
�صناعة الألومنيوم العاملية،
تت�ضمن  25عام ًا لدى �شركة
�ألكان ،و ت�سعة �أعوام �أخرى يف �شركة نوفيلي�س ،كرئي�س
ملنتجات علب امل�شروبات والليثيوم واملنتجات املدهونة يف
�أوروبا ،ونائب لرئي�س وحدة عمل منتجات علب امل�شروبات،
وع�ضو جمل�س �إدارة ورئي�س ومدير تنفيذي ل�شركة
( ،)Novelis Asiaكما كان والبوول ع�ضو ًا مبجل�س
�إدارة �شركة ماليزيا للألومنيوم ،و�شركة ( )Alunorfيف
�أملانيا ،واالحتاد الأمريكي للألومنيوم ،ومعهد م�صنعي علب
امل�شروبات الأمريكية.
ووالبول حا�صل على درجة املاج�ستري من جامعة كاي�س
وي�سرتن ري�سرف الأمريكية ،ودرجة البكالوريو�س يف
املحا�سبة واملالية من جامعة والية نيويورك.

دارين ديف�س
كبري املدراء املاليني

املهند�س خليل بن �إبراهيم الوطبان
نائب الرئي�س لال�سرتاتيجية والتخطيط
ان�ضم املهند�س خليل
الوطبان �إىل معادن عام
وعني يف من�صب
2009مُ ،
نائب الرئي�س لال�سرتاتيجية
والتخطيط يف �شركة معادن
عام ٢٠١٦م.
تر�أ�س �سابق ًا وحدة العمل
اال�سرتاتيجية للفو�سفات
واملعادن ال�صناعية ،كما عمل رئي�س ًا ل�شركة معادن
للفو�سفات� .شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة املعهد
ال�سعودي التقني للتعدين منذ �إن�شائه يف عام 2012م،
ويرت�أ�س جمل�س �إدارة �شركة معادن للبنية التحتية.
توىل املهند�س الوطبان قبل ان�ضمامه �إىل �شركة معادن
عدد ًا من املهام القيادية يف �شركات �صناعية �سعودية،
مثل :ابن ر�شد ،و�سافكو ،التابعتني لـ «�سابك» ،ومرافق
التابعة للهيئة امللكية للجبيل وينبع.
نال الوطبان درجة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية
من جامعة الب�صرة عام ١٩٨٥م.

ان�ضم الأ�ستاذ ديف�س �إىل
�شركة معادن عام ٢٠١٢م،
بعد �أن �أم�ضى ع�شرين عام ًا
يف القطاع امل�صريف ،والذي
تخ�ص�ص فيه بالأعمال
املرتبطة باملوارد الطبيعية
والطاقة ،كما اكت�سب خربة
هامة يف العمل ب�أ�سواق
ال�شرق الأو�سط منذ عام ١٩٩٩م.
تتميز خرباته املالية يف عمليات االندماج واال�ستحواذ،
واال�ست�شارات اال�سرتاتيجية ،و�إدارة القرو�ض ،ومتويل
امل�شاريع وهيكلة الديون .ومنذ ان�ضمامه �إىل معادن ،عمل
ديف�س على �إدارة برامج القرو�ض لل�شركة ،والت�أ�سي�س مل�شاريع
م�شرتكة مع �شركتي موزاييك وباريك .عني رئي�س ًا لل�ش�ؤون
املالية يف 2016م .وهو �أي�ض ًا ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركتي
معادن وعد ال�شمال للفو�سفات و�شركة معادن باريك للنحا�س.
نال درجة البكالوريو�س يف الإدارة والأعمال من جامعة
�أو�سنت يف اململكة املتحدة عام 1991م ،باال�ضافة �إىل
بكالوريو�س علوم �إدارة الأعمال.

القيادة

املهند�س نبيل بن عبدالعزيز الفريح
م�ست�شار تنفيذي للرئي�س ونائب الرئي�س للأمن ال�صناعي
واال�ستدامة
ان�ضم املهند�س نبيل الفريح
�إىل معادن عام 2005م،
ليعمل مدير ًا تنفيذي ًا للموارد
الب�شرية والأمن ال�صناعي،
وع�ضو ًا يف الإدارة العليا.
ُعينّ عام 2016م م�ست�شار ًا
تنفيذي ًا للرئي�س ونائب ًا
للرئي�س للأمن ال�صناعي واال�ستدامة.
بد�أ املهند�س الفريح حياته املهنية يف الإدارة الفنية يف
�صندوق التنمية ال�صناعي ،ويتمتع بخربة تزيد على
ثالثني عام ًا يف جماالت الإدارة وامل�شاريع ال�صناعية
والت�سويق .انتقل �إىل �شركة �إ�سمنت الراجحي القاب�ضة
عام 2009م كنائب لرئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو
املنتدب ،ثم عاد �إىل معادن يف �أكتوبر عام 2011م ليعمل
نائب ًا للرئي�س لوحدة العمل اال�سرتاتيجية للذهب واملعادن
الثمينة .وهو ي�شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.
الفريح حا�صل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة
املدنية من جامعة امللك �سعود بالريا�ض.

املهند�س ماجد بن يو�سف املقال
م�ست�شار تنفيذي للرئي�س ونائب الرئي�س للم�شاريع اخلارجية
ان�ضم املهند�س ماجد املقال
�إىل معادن عام ٢٠١٢م
كنائب للرئي�س للم�شاريع
وامل�شرتيات ،ويف عام ٢٠١٦م
عني م�ست�شار ًا تنفيذي ًا
للرئي�س ،ونائب ًا للرئي�س
مل�شاريع اجلهات اخلارجية،
كما ي�شغل من�صب نائب
الرئي�س ل�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات.
بد�أ املهند�س املقال م�سريته يف �شركة �أرامكو ال�سعودية
كمهند�س ت�شغيلي يف م�صفاة ر�أ�س تنورة عام 1985م،
ثم تقلد عدد ًا من املنا�صب ،ومنها املدير العام لإدارة
التخطيط .و�شغل من�صب رئي�س م�صفاة �أرامكو و�شل
(�سا�سرف) من 1998م وحتى 2000م ،وبني عام ٢٠٠١م
وحتى ٢٠٠٥م تبو�أ منا�صب �إدارية بارزة يف جمايل
التكرير والتوزيع ،و�أ�صبح بعد ذلك نائب ًا لرئي�س جمل�س
�إدارة �شركة �صدارة للكيميائيات يف عام 2009م.
يحمل املهند�س املقال درجة البكالوريو�س يف الهند�سة
الكيميائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،ودرجة
املاج�ستري يف �إدارة الأعمال.

املهند�س ريا�ض بن �سعد الن�صار
نائب الرئي�س لإدارة امل�شاريع والهند�سة
ان�ضم املهند�س ريا�ض بن
�سعد الن�صار �إىل �شركة
معادن للفو�سفات كنائب
للرئي�س لل�ش�ؤون الفنية
يف مطلع عام ٢٠١٣م،
فيما تر�أ�س �شركة معادن
للفو�سفات عام ٢٠١٤م .ثم
تقلد من�صب نائب الرئي�س
لإدارة امل�شاريع والهند�سة ل�شركة معادن يف عام 2016م.
يتمتع املهند�س الن�صار بخربة تفوق الع�شرين عام ًا يف
الهند�سة و�إدارة امل�شاريع والتخطيط وال�صيانة .عمل
قبل ان�ضمامه �إىل معادن يف هند�سة امل�شاريع يف ال�شركة
م�شروع يف
ال�شرقية للبرتوكيماويات (�شرق) ،ومدير
ٍ
�شركة (�سافكو) ،وبعد ذلك عمل املهند�س الن�صار يف
�شركة (مرافق) كمدير لإدارة الت�صميم وامل�شاريع،
ويف عام ٢٠٠٦م ،انتقل للعمل مدير ًا عام ًا للتخطيط
والهند�سة و�إدارة امل�شاريع يف هيئة الربط الكهربائي
لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
يحمل الن�صار درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية
من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

عماد بن حممود ال�سعداوي
نائب الرئي�س املكلف لال�ستك�شاف
ان�ضم الأ�ستاذ عماد بن
حممود ال�سعداوي �إىل معادن
وعينّ نائب
عام 1992م ُ
الرئي�س املكلف لال�ستك�شاف
يف 2016م .وهو يقود فريق ًا
من املتخ�ص�صني يف العلوم
اجليولوجية ويقدم حلو ًال
مبتكرة ال�ستك�شاف املعادن.
يتمتع ال�سعداوي بخربة وا�سعة تزيد عن  24عام ًا يف
التنقيب عن املعادن ،وتنقل يف خمتلف املنا�صب العليا
كرئي�س اال�ستك�شاف اجليولوجي ،ومدير ا�ستك�شاف
اخلدمات الفنية� .شغل من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة
املعادن ال�صناعية ،وير�أ�س حالي ًا جمل�س �إدارة �شركة
معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.
ح�صل ال�سعداوي على درجة البكالوريو�س يف علوم الأر�ض
من جامعة امللك عبدالعزيز 1992م ،باال�ضافة �إىل
ماج�ستري يف املوارد املعدنية من جامعة ويلز يف كارديف،
اململكة املتحدة ،يف 1996م.

فوزي بن عبدالرحمن بوب�شيت
نائب الرئي�س للموارد الب�شرية
ان�ضم الأ�ستاذ فوزي
عبدالرحمن بوب�شيت �إىل
معادن يف يناير 2012م
كمدير �إدارة املواهب وت�صميم
املنظمة و�إدارة التغيري .ويف
2013م ،متت ترقيته �إىل
من�صب نائب الرئي�س املكلف
للموارد الب�شرية ،ثم �أ�صبح
نائب الرئي�س للموارد الب�شرية 2016م.
عمل قبل ان�ضمامه �إىل معادن يف قطاع املوارد الب�شرية
يف �شركات نفطية و�صناعية رائدة ،مثل �شركة �أرامكو
ال�سعودية و�شركة �شيفرون .وهو ع�ضو يف جمل�س �إدارة
املعهد ال�سعودي التقني للتعدين.
يحمل بوب�شيت ثالث �شهادات ماج�ستري ،واحدة يف �إدارة
املوارد الب�شرية من جامعة ماي�س لإدارة الأعمال يف تك�سا�س،
وثانية يف الرتبية من جامعة ميني�سوتا ،والأخرية يف هند�سة
الكمبيوتر من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،التي كان
قد ح�صل منها على البكالوريو�س يف هند�سة الكمبيوتر.

علي بن �سعيد القحطاين
نائب الرئي�س للخدمات امل�شرتكة
ان�ضم الأ�ستاذ علي بن �سعيد
القحطاين �إىل معادن عام
2011م ،حيث قام بتوجيه
جهود املجموعة لتعزيز
اخلدمات امل�شرتكة.
يتمتع القحطاين بخربة تزيد
على  23عام ًا يف جماالت
ال�صناعات التحويلية ،والت�أمني ،والقطاعات امل�صرفية
واملالية .وهو ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة معادن للذهب
ومعادن الأ�سا�س ،اململوكة بالكامل ملعادن.
ح�صل القحطاين على البكالوريو�س يف املحا�سبة من
جامعة امللك �سعود يف الريا�ض ،كما ح�صل على �شهادة
املحا�سب القانوين من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني (.)SOCPA

املهند�س خالد بن �سليمان العـوهـلي
نائب الرئي�س ال�سرتاتيجية وتطوير الألومنيوم
ان�ضم خالد العـوهـلي �إىل
�شركة معادن عام 2014م،
ويدير اليوم وحدة ا�سرتاتيجية
وتطوير معادن للألومنيوم،
كما يتوىل ع�ضوية جمال�س
العديد من ال�شركات التابعة
ملعادن.
�شغل العوهلي منا�صب قيادية عالية يف القطاعني العام
واخلا�ص؛ �إذ عمل م�ست�شار ًا لوزارة الطاقة وال�صناعة
والرثوة املعدنية يف مكتب �إدارة امل�شاريع يف برنامج التوازن
االقت�صادي ال�سعودي ،كما �شغل من�صب نائب رئي�س
الربنامج الوطني لتطوير التجمعات ال�صناعية .وقاد
العـوهـلي اجلانب ال�سعودي يف جمل�س العمل ال�سعودي
الياباين للتعاون ال�صناعي ،كما �شغل لفرتة من�صب نائب
رئي�س �شركة ت�شارلز ريفر �أ�سو�شيات الدولية()CRAI
ومديرها الإداري يف اململكة العربية ال�سعودية.
ح�صل العـوهـلي على �شهادة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية
برتبة ال�شرف من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

�ستيفان بوديل
ان�ضم �ستيفان بوديل �إىل �شركة معادن عام 2014م
كرئي�س امل�ست�شارين
القانونيني .يتمتع بوديل
ب�أكرث من  20عاما من
اخلربة يف ريادة الأعمال
القانونية والتجارية؛ �أبرزها
يف قطاعي التعدين والطاقة.
قبل ان�ضمامه �إىل �شركة
معادن� ،شغل بوديل من�صب
امل�ست�شار العام و�أمني عام �شركة �شرييت الدولية ،وهي
�شركة تعدين تتوزع �أ�صولها بني كندا وكوبا ومدغ�شقر.
وعمل قبل هذه الفرتة مع �شركة �سنرتيكا بي �إل �سي
( )Centrica plc.وهي �شركة طاقة مدرجة على الئحة
اململكة املتحدة مل�ؤ�شر  ،FTSE 30كما كان �شريكا لأبرز
�شركات املحاماة يف كندا.
ح�صل �ستيفان على بكالوريو�س يف االقت�صاد مبرتبة
ال�شرف من جامعة وي�سرتن �أونتاريو ،و�شهادة يف القانون
من �أو�سجود هول للحقوق مبقاطعة تورونتو الكندية.
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على ا�ستعداد تام للمرحلة املقبلة
ت�أخذ ا�سرتاتيجيتنا املعتمدة �شركة
معادن �إىل مرحلة متقدمة من النمو،
ون�سعى من خالل ر�ؤيتنا اجلديدة
�إىل �أن نكون ر ّواد قطاع التعدين
ال�سعودي ،و�أن نعمل على اال�ستفادة
من الفر�ص العاملية.

يف �شهر �أكتوبر من العام 2016م ،تبنينا
ا�سرتاتيجية جديدة للعام 2025م ت�ضمنت
احلفاظ على مكانة معادن وقدرتها على �إدارة
الفر�ص وجمابهة التحديات الراهنة .ومعادن
اليوم ت�صبو نحو الريادة امل�ستدامة لقطاع
التعدين ال�سعودي ،والتو�سع نحو العاملية.
وتتمثل هذه التحديات والفر�ص ب�شكل كبري يف
ر�ؤية ال�سعودية 2030م وبرنامج التحول
الوطني 2020م الذي يو ّفر املزيد من الفر�ص؛
يف الوقت الذي يفر�ض فيه حتديات والتزامات
جديدة على قطاع التعدين .كما �أن تغريات
االقت�صاد العاملي وواقع �صناعة التعدين
ي�ضيفان حتديات �أخرى.
ال�سياق الوطني
اعتمدت الر�ؤية ال�سعودية 2030م قطاع
التعدين م�ساهم ًا ب�شكل �أ�سا�سي ًا يف االقت�صاد
الوطني ،من خالل حتقيق �أعلى قيمة م�ضافة
للرثوة املعدنية ال�سعودية.

%10.4

منو العائد ال�سنوي لأ�سهم معادن
يناير  - 2012يناير 2016

وت�ؤكد الر�ؤية ال�سعودية 2030م �أن حتقيق ذلك
يتم من خالل �إجراء �إ�صالحات هيكلية
وتنقيب مكثف ،جلذب مزيد من ا�ستثمارات
القطاع اخلا�ص ،وال�شراكات الدولية
اال�سرتاتيجية ،وتعزيز فعالية ال�شركات
الوطنية العاملة يف هذا القطاع .وقد حدد
برنامج التحول الوطني هدف ًا يتمثل يف �إ�سهام
قطاع التعدين بتنويع االقت�صاد املحلي ،ورفع
ح�صته يف �إجمايل الناجت املحلي بحلول عام
2020م �إىل  97مليار ريال ،مع توفري � 90ألف
فر�صة عمل يف هذا القطاع .مما ي�شري بو�ضوح
�إىل زيادة يف النمو ،و دور �أقوى للقطاع
اخلا�ص.
ويقرتن الرتكيز العايل والتوقعات من قطاع
التعدين مع الرتكيز على اال�ستدامة,
وال�صادرات غري النفطية ،والبيئة ،واملياه،
واملحتوى املحلي واملواهب الب�شرية واالبتكار
والتكنولوجيا .ومن هنا تكمن احلاجة �إىل
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ا�سرتاتيجية �شاملة ومبادرات وا�ضحة املعامل
لتطوير النظم وبيئة القطاع ال�صناعي
ال�سعودي لتمكني �صناعة التعدين من تقدمي
م�ساهمة �أكرب يف خلق فر�ص العمل ،ويف الناجت
املحلي الإجمايل.
وت�ؤدي معادن -ك�أكرب �شركة تعدين يف اململكة
العربية ال�سعودية -الدور الريادي يف تطوير
هذا القطاع .ونرى �أن الأهداف الطموحة
للقطاع التي و�ضعتها ر�ؤية 2030م متثل فر�صة
هامة لتعزيز دورنا الريادي هذا.

عام 2016م بداية من انخفا�ض �أ�سعار ال�سلع،
والذي تراجع يف بع�ض احلاالت خالل هذا
العام ب�شكل �أكرب عما كان عليه يف عام
2015م .فيما حققت ال�صناعة م�ستويات منو
و�إنتاج عالية ،وكان ذلك ثمرة امل�شروعات
املخطط لها م�سبق ًا� ،إال �أنها عانت من
انخفا�ض حاد يف العائدات.

ومن هذا املنطلق ،نحن عازمون على بذل
املزيد من اجلهود لتطوير قطاع التعدين؛
خدم ًة لأ�صحاب امل�صالح يف ال�شركة ،ومن �أجل
اقت�صاد �سعودي متني.

ورغم الظروف االقت�صادية العاملية احلالية
وو�ضع �سوق ال�سلع� ،إال �أن النظرة امل�ستقبلية
طويلة املدى لقطاع التعدين تظل قوية خا�صة
يف ال�سلع التي و�ضعت فيها معادن ا�ستثماراتها.
�إن الطلب على منتجات معادن يو ّفر خ�صائ�ص
منو على املدى البعيد .نحن واثقون �أنه مع
تعايف الأ�سواق �ستتعافى م�ستويات الطلب
ال�ضعيفة ن�سبي ًا.

ال�سياق العاملي
ا�ستمرت معاناة �صناعة التعدين العاملية يف

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،اتخذت �شركات التعدين
الرائدة ،ومن بينها معادن� ،إجراءات على مدار

العامني املا�ضيني لتعزيز التميز الت�شغيلي وخف�ض
التكاليف يف كل جوانب التنظيم وعمليات
الت�شغيل ومازالت هذه الإجراءات م�ستم ّرة.
العنا�صر الأ�سا�سية
ا�ستثمرنا عرب ال�سنوات املا�ضية بناء حمفظة
متميزة من خالل امتالك املناجم والأ�صول يف
اململكة وجعلناها �أولوية ل�ضمان احل�صول على
�أف�ضل العوائد من هذه اال�ستثمارات.
التميز الت�شغيلي ور�أ�س املال والتميز
التجاري
ترتكز ا�سرتاتيجيتنا 2025م على ثالثة
عنا�صر رئي�سية ،مت و�ضعها لتواكب التغيريات
التي تطر�أ حملي ًا وعاملي ًا يف �أعمالنا.
• ُي�شكل التميز الت�شغيلي ور�أ�س املال والتميز
التجاري والرتكيز على اال�ستدامة �أ�سا�س
ا�سرتاتيجيتنا.
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الركائز الأ�سا�سية ال�سرتاتيجية 2025

منو اعتيادي
التميز يف
الأعمال،
والت�شغيل ور�أ�س
املال

ا�ستثمرنا عرب
ال�سنوات املا�ضية
يف بناء حمفظة
متميزة من خالل
امتالك املناجم
والأ�صول يف اململكة
وجعلناها �أولوية
ل�ضمان احل�صول على
�أف�ضل العوائد من
هذه اال�ستثمارات.

يهدف تركيزنا ال�شامل على التميز يف
الأ�سا�س �إىل احل�صول على �أعلى قيمة من
�أ�صولنا احلالية وحت�سني كفاءة الإنتاج �إذ
ا�ستثمرنا عرب ال�سنوات املا�ضية يف بناء
حمفظتنا املتميزة من خالل امتالك املناجم
والأ�صول يف اململكة فجعلناها �أولوية ل�ضمان
احل�صول على �أف�ضل العوائد من هذه
اال�ستثمارات .وقد قمنا ب�إطالق عدد من
مبادرات التميز .و�ستعود هذه املبادرات بفوائد
نوعية وكمية ،من تناف�سية �أ�سعارنا .وهذه
املبادرات� ،إىل جانب التزامنا باال�ستدامة،
وقدراتنا عاملية امل�ستوى ،وتوفر التقنية
املتطورة� ،ستُ�ساعد معادن على �أن تواكب ب�شكل
�أف�ضل توجهات ال�سوق احلالية التي تُ�شكل
حتدي ًا ،وجتعلنا �أكرث ا�ستعداد ًا لال�ستفادة من
انتعا�ش ال�سوق عندما يحدث.

�أدناه
منجم الفو�سفات يف
اخلرباء

• ُيعترب التو�سع الأ�سا�سي ل�صناعاتنا يف
اململكة العن�صر الرئي�سي الثاين يف
اال�سرتاتيجية .متتلك ال�سعودية موارد غنية
من املعادن التي قمنا با�ستك�شاف العديد
منها.ومن الآن وحتى عام 2025م� ،سنقوم

يف ال�صفحة املقابلة
ميناء ر�أ�س اخلري .طالب يف
املعهد ال�سعودي التقني
للتعدين
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فر�ص عاملية

بتو�سيع الأنتاجية احلالية من الفو�سفات
والذهب ومعادن الأ�سا�س واملعادن
ال�صناعية لإ�ضافة مزيد من القيمة للرثوة
املعدنية ال�سعودية ،ولدعم مزيد من
التطوير ل�صناعة التعدين عند حت�سن
الأ�سواق ويتو ّفر لنا ر�أ�س املال الالزم
لال�ستثمار .و�سنقوم ك�شركة رائدة يف جمال
التعدين بامل�ساهمة يف دعم االقت�صاد
الوطني �إذ �أنه وبف�ضل منو �أعمال ال�شركة
�سنقوم بتطوير ال�صناعات اجلديدة يف
املناطق النائية يف اململكة.
•�أما الفر�ص العاملية للنمو فهي متثل
العن�صر الثالث من ا�سرتاتيجيتنا .و�سنبحث
عن الفر�ص التي توفر قيمة عالية
لال�ستثمار وتو�سيع �أهدافنا ك�شركة رائدة
لقطاع التعدين الوطني ،خا�صة عند
امل�ساهمة يف فر�ص خارجية ت�ساعد يف
تطوير �أعمالنا يف اململكة.
�إن �أعمالنا القائمة قادرة على ال�صمود يف وجه
�ضغط �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية عرب العديد من
الت�صورات واالحتماالت كما قامت جميع

ا�سرتاتيجية 2025

�سنقوم ك�شركة
رائدة يف جمال
التعدين بامل�ساهمة
يف دعم االقت�صاد
الوطني �إذ بف�ضل
من ّو ال�شركة نقوم
بتطوير ال�صناعات
اجلديدة يف املناطق
النائية يف اململكة.
وحدات الأعمال يف معادن ب�إعادة تنظيم
مهامها مبا يتنا�سب مع ا�سرتاتيجية  .2025قد
مت �شرح هذه التنظيمات يف الفقرات
املخ�ص�صة يف هذا التقرير.
اال�ستدامة واملحتوى الداخلي
اال�ستدامة عن�صر رئي�سي يف ر�ؤيتنا وحت�سني
املحتوى الوطني جزء مهم من ر�ؤية ال�سعودية
2030م .ونحن ملتزمون بتطبيق �أهداف الأمم
املتحدة للتنمية امل�ستدامة من خالل تطبيق
معايري ا�ستدامة يف جميع عملياتنا ومن خالل
امل�شرتيات اال�سرتاتيجية وتعزيز دور م�صادر
ا�سرتاتيحية وتعزيز املحتوى الوطني يف �سل�سلة
الدعم.
تتخذ معادن دورها ك�شركة رائدة ل�صناعة
التعدين يف اململكة بكثري من امل�س�ؤولية ،كما

ي�شكل لها هذا الدور فر�صة فريدة للم�ساهمة
يف التنمية الوطنية.

مبادرات تطوير املحتوى الداخلي ل�شركات
�أخرى.

فبالإ�ضافة �إىل زيادة م�ساهمتها يف الناجت
املحلي الإجمايل وخلق الآالف من فر�ص العمل
اجلديدة ،ت�سعى ر�ؤية ال�سعودية 2030م �إىل
رفع م�ساهمة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
يف الناجت املحلي الإجمايل من � ٪20إىل .٪35
لقد و�ضعنا هدف�أً طموح ًا لتعزيز املحتوى
املحلي يف م�شرتياتنا بتوفري فر�ص عمل
للمواطنني ال�سعوديني يف �سل�سلة التوريد يف
معادن؛ ل�ضمان تخ�صي�ص جزء كبري من
الإنفاق ال�سنوي على امل�ؤ�س�سات املحلية
ال�صغرية واملتو�سطة التي ميلكها �سعوديون.
ومن �أجل حت�سني املحتوى الوطني ف�إننا �سوف
نتبنى �أف�ضل املمار�سات وا�ستخال�ص العرب من

ولهذه الغاية� ،أن�ش�أنا �إدارة جديدة حتت مظلة
قطاع التخطيط اال�سرتاتيجي بال�شركة لتعزيز
م�صادرنا وخطط تطوير املحتوى الوطني.
ويحتوي ف�صل امل�شرتيات من هذا التقرير على
املزيد من التفا�صيل عن �إجنازات �سل�سلة
التوريد.
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احلوكمة
واملخاطر
وااللتزام
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احلوكمة واملخاطر وااللتزام

ديناميكية �أقوى تقود �إىل �أعلى م�ستويات
الأداء يف احلوكمة و�إدارة املخاطر وااللتزام
توا�صل �شركة معادن ك�شركة تعدين عاملية رائدة تعزيز براجمها
املتعلقة باحلوكمة واملخاطر وااللتزام .وتلتزم ال�شركة بتطبيق الئحة
حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية ،ونظام ال�شركات
والنظام الأ�سا�سي ل�شركة معادن واملبادئ الع�شرة الأ�سا�سية ،وكذلك
القيم اخلم�س املعتمدة من قبل املجل�س الدويل للتعدين واملعادن.

جمموعة معادن
ت�ضم جمموعة معادن ثالث �شركات
مملوكة ملكية تامة ،وخم�س �شركات تابعة،
و�شركتني حتت ال�سيطرة امل�شرتكة .ويرتكز
ن�شاط جميع ال�شركات التابعة يف عمليات
التعدين �أو الت�صنيع با�ستثناء �شركة معادن
للبنية التحتية.

الهيكل التنظيمي لل�شركة :ال�شركات التابعة وال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة
ا�سم ال�شركة القاب�ضة �أو ال�شركة التابعة �أو نوع ال�شركة
ال�شركة حتت ال�سيطرة امل�شرتكة
ال�شركة القاب�ضة
�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) �شركة م�ساهمة �سعودية

�إ�صدارات الأ�سهم
الر�أ�سمالية
(ريال �سعودي)

ح�صة امل�ساهمني

املنتجات

� 11.688.782.610صندوق اال�ستثمارات العامة %50
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية % 9.6
امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد% 7.45
امل�ساهمون %32.95

ال�شركات التابعة واململوكة بالكامل ملعادن
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة 867.000

معادن %100

�شركة معادن ال�صناعية

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة 344.855

معادن %100

�شركة معادن للبنية التحتية

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة 500

معادن %100

الذهب ،الف�ضة ،النحا�س ،الزنك،
ر�صا�ص
بوك�سايت منخف�ض الرتكيز ،والكاولني
وال�صودا الكاوية (املغنيزيا)
البنى التحتية

ال�شركات التابعة الأخرى
�شركة معادن للألومنيوم

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة 6.573.750

�شركة معادن للدرفلة

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة 2.449.008

�شركة البوك�سايت والألومينا

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة 4.806.785

�شركة معادن للفو�سفات

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة 6.208.480

�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة 5.505.002

معادن%74.90 :
�ألكوا%25.10:
معادن%74.90 :
�ألكوا%25.10:
معادن%74.90 :
�ألكوا%25.10:
معادن%70 :
�سابك%30:
معادن% 60 :
موزاييك%25 :
�سابك%15:

�سبائك و�أعمدة و�ألواح وم�سطحات
الألومنيوم
رقائق و�أغطية علب الألومنيوم

ال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة
�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتكيماويات
(�سامابكو)
�شركة معادن وباريك للنحا�س

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة 900.000

معادن% 50 :
ال�صحراء% 50 :
معادن% 50 :
باريك% 50 :
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�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة 404.965

البوك�سايت والألومينا
الأ�سمدة الفو�سفاتية والأمونيا
فو�سفات ثنائي و�أحادي الأمونيوم
والأمونيا
ثنائي كلوريد الإيثيلن وال�صودا
الكاوية
النحا�س ،الف�ضة ،الزنك ،النيكل،
الذهب ،الر�صا�ص ،الكربيت ،الكوبالت

احلوكمة واملخاطر وااللتزام

تقوم �شركة معادن بكل ما يلزم لتطبيق
منهج احلوكمة يف املجموعة ،كما تتوىل
متويل ال�شركات التابعة وال�شركات حتت
ال�سيطرة امل�شرتكة التي تنفذ م�شاريع
خمتلفة يف جميع مراحل قطاع التعدين.
وتتم �إدارة �أعمالنا من خالل وحدات عمل
ا�سرتاتيجية منظمة تنظيم ًا جيد ًا هي:
• وحدة الفو�سفات واملعادن ال�صناعية.
• وحدة الألومنيوم.
• وحدة الذهب ومعادن الأ�سا�س.
وتتوىل �شركة معادن للبنية التحتية م�شاريع
تطوير وبناء وتقدمي اخلدمات لل�شركات
التابعة ملعادن يف مدينة ر�أ�س اخلري ،خ�صو�ص ًا
يف عمليات الفو�سفات والألومنيوم.
ويبني الهيكل التنظيمي لل�شركة كيفية
تنظيم قطاعات الأعمال ومهام ال�شركة.
هيكل احلوكمة
ي�ضع جمل�س �إدارة معادن الإدارة اال�سرتاتيجية
لل�شركة وي�شرف على ال�سيا�سات واملمار�سات.
كذلك قام املجل�س بتطوير �آليات داخلية
فعالة للحوكمة واملخاطر وااللتزام تهدف �إىل
تعزيز الو�ضع املايل للمجموعة ،والعالقة مع
�أ�صحاب امل�صالح لتخفيف املخاطر وحماية
حقوقهم .وتعترب ال�شفافية والنزاهة �أ�سا�س
التزام معادن باحلوكمة واملخاطر وااللتزام.
اجلمعية العامة هي املنرب الذي من خالله
ميار�س امل�ساهمون حقوقهم الت�صويتية.
ول�صوت امل�ساهمني دور هام يف اتخاذ
القرارات الرئي�سية مثل املوافقة على
القوائم املالية املوحدة وتقرير جمل�س

الإدارة ب�ش�أن �أن�شطة ال�شركة و�أدائها
ال�سنوي ،واعتماد تو�صيات جمل�س الإدارة
ب�ش�أن مدفوعات ح�ص�ص الأرباح ،واختيار
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،والتعديالت التي
جترى على النظام الأ�سا�سي ،وتعيني
املراجعني اخلارحيني ،ورفع ر�أ�س املال.
وتعقد معادن اجتماع اجلمعية العامة
العادية للم�ساهمني يف الربع الأول من
كل عام ،فيما تعقد اجلمعية العامة غري
العادية اجتماعاتها عند ال�ضرورة.
وتلتزم معادن بتطبيق الئحة حوكمة
ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق
املالية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة.
�إعادة ت�شكيل جمل�س الإدارة 2016م
يت�ألف جمل�س �إدارة �شركة التعدين العربية
ال�سعودية (معادن) من ت�سعة �أع�ضاءٍ  ،تع ّينهم
اجلمعية العامة العادية ملدة ثالث �سنوات.
وي�ضم املجل�س الرئي�س التنفيذي لل�شركة،
و�أربعة �أع�ضاء ميثلون احلكومة من خالل
�صندوق اال�ستثمارات العامة الذي ميتلك %50
من �أ�سهم معادن.
يف � 28أبريل عام 2016م جاء قرار �إعادة
ت�شكيل املجل�س يف �سياق �إعالن احلكومة لر�ؤية
2030م وبرنامج التحول الوطني ،ال ّلذين
�أعطيا لقطاع التعدين يف اململكة دور ًا حمورياً
يف تنويع م�صادر الدخل لدعم االقت�صاد
الوطني و�إيجاد فر�ص عمل �إ�ضافية.
و�شغل معايل وزير الطاقة وال�صناعة والرثوة
املعدنية املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح
من�صب رئي�س جمل�س �إدارة (معادن).
والأع�ضاء اجلدد يف املجل�س هم:

املهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى،
وال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان،
واملهند�س عبداهلل بن �إبراهيم ال�سعدان.
حل الأع�ضاء اجلدد ملجل�س االدارة بد ًال من
الأ�ستاذ من�صور بن �صالح امليمان ،معايل
الأ�ستاذ حممد بن عبد اهلل اخلرا�شي،
املهند�س �سلطان بن جمال �شاويل ،واملهند�س
خالد بن حمد �آل ال�سناين،ممثلي �صندوق
اال�ستثمارات العامة لغاية � 28أبريل
2016م ،و�سيكملون فرتة �أ�سالفهم.
كما وافق جمل�س الإدارة على تعيني املهند�س
عزام بن يا�سر �شلبي ،والدكتور جان لو
�شامو ع�ضوين م�ستقلني يف املجل�س بد ًال من
املهند�س عبداهلل بن �سيف ال�سيف ،واملهند�س
عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري ،اللذين
تقدما با�ستقالتيهما يف � 28أبريل  2016م.
ووفق ًا لنظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي
ل�شركة معادن ،يجوز ملجل�س الإدارة �أن يعني
م�ؤقت ًا ع�ضو ًا يف املركز ال�شاغر على �أن يعر�ض
هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية
يف �أول اجتماع لها .ويكمل الع�ضو اجلديد
مدة �سلفه .وقد �أعيد ت�شكيل جلان املجل�س
املختلفة؛ ملواكبة التغيري يف ع�ضوية املجل�س.

�أعاله
اجلمعية العمومية ملعادن
عام 2016م
�ص 43-42
املقر الرئي�سي ملعادن يف
الريا�ض
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الهيكل التنظيمي لل�شركة

اجلمعية العمومية
اللجنة التنفيذية
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

جمل�س الإدارة

جلنة املراجعة
الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني

الإدارة القانونية وااللتزام
العالقات العامة والإعالم
املراجعة الداخلية

مكتب جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
نائب الرئي�س الأعلى مل�شاريع ال�شريك
الثالث

الوحدات اال�سرتاتيجية للأعمال

اال�سرتاتيجية
والتطوير

الفو�سفات

الأملنيوم

الذهب ومعادن
الأ�سا�س

�إدارة امل�شاريع
والهند�سة

اال�ستك�شاف

الر�أ�س املال
الب�شري

املالية

اال�سرتاتيجية
وتقييم الأعمال

اال�سرتاتيجية
وتطوير الأعمال

اال�سرتاتيجية
وتطوير الأعمال

اال�سرتاتيجية
والتخطيط

�إدارة الربامج
والهند�سة

ا�ستك�شاف احلقول
اجلديدة

تطوير القيادة
والكفاءات

متويل امل�شاريع

تخطيط الأداء
والتقارير

الت�سويق واملبيعات

املبيعات

تطوير املناجم

تطوير تقنيات
امل�شاريع

اخلدمات التقنية

التعوي�ضات
وتطوير الهياكل
التنظيمية

اخلزينة

التوثيق والأعمال عمليات الذهب
اللوج�ستية
واملعادن الأ�سا�سية

�إدارة برامج
تقنيات امل�شاريع

اال�ستك�شاف حول
املناجم وحتويل
املوارد

�شركة معادن
وباريك للنحا�س

م�شاريع البنية
التحتية

الت�أمني و�إدارة
املخاطر
امليزانية وتخطيط
الأعمال
التقارير املالية
(الزكاة وال�ضرائب
والتقارير املالية)

عالقات امل�ساهمني �سل�سلة الإمدادات
�إتقان

�شركة املعادن
ال�صناعية

تخطيط الإنتاجية

التوريد
اال�سرتاتيجي
واملحتوى املحلي

�شركة معادن
للفو�سفات

�شركة معادن
للبوك�سايت
والألومنيا

م�شروع وعد
ال�شمال

�شركة معادن وعد
ال�شمال للفو�سفات

�شركة معادن
للدرفلة

م�شاريع الذهب
ومعادن الأ�سا�س

م�شروع وعد
ال�شمال

�شركة معادن
للأملنيوم

عالقات
امل�ستثمرين

الأمن ال�صناعي
واال�ستدامة

اخلدمات
امل�ساندة

الأمن ال�صناعي اخلدمات امل�شرتكة
 املركز الرئي�سياال�ستدامة

اخلدمات امل�شرتكة
 ر�أ�س اخلرياخلدمات امل�شرتكة
 -تقنية املعلومات

�شركة البنية
التحتية

�شركة �سامابكو

الوحدات اال�سرتاتيجية للأعمال/الأق�سام
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�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وت�صنيف ع�ضويتهم ،وم�ساهمتهم يف جلان املجل�س ،وع�ضويتهم يف جمال�س �إدارات �أخرى
ا�سم الع�ضو

ت�صنيف الع�ضوية

معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح*
معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز

غري تنفيذي
غري تنفيذي

ع�ضوية جمال�س �إدارات ال�شركات امل�ساهمة
املدرجة واملغلقة الأخرى

ع�ضوية اللجان يف «معادن»
املراجعة
_

الرت�شيحات
واملكاف�آت
رئي�س
_

�سعادة الأ�ستاذ عبداهلل بن حممد العي�سى*

غري تنفيذي

_

ع�ضو

ال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان*

غري تنفيذي

_

ع�ضو

�سعادة الأ�ستاذ عبداهلل بن �إبراهيم ال�سعدان*

غري تنفيذي

رئي�س

_

ع�ضو

�سعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�سديري
�سعادة املهند�س عزام بن يا�سر �شلبي*

م�ستقل
م�ستقل

ع�ضو

_

_

_

�سعادة الدكتور جان لو �شامو*
�سعادة املهند�س خالد بن �صالح املديفر
�سعادة املهند�س عبداهلل بن �سيف ال�سيف**
معايل الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي***

م�ستقل
تنفيذي
م�ستقل
غري تنفيذي

احلفر العربية� ،ساجنل العاملية ال�سعودية ،طاقة
�آر�شر
جمموعة �سافران ()Safran
بنك اخلليج الدويل
�شركة �إعمار الظهران
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك)،
�شركة اال�ستثمارات الرائدة
البنك الأهلي التجاري� ،شركة الأهلي املالية،
ال�شركة ال�سعودية لال�ستثمار (�سنابل)

_

_

ع�ضو

_

التنفيذية
رئي�س رئي�س جمل�س �إدارة �أرامكو ال�سعودية
ع�ضو البنك ال�سعودي الفرن�سي� ،شركة ح�صانة
اال�ستثمارية ،املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار
ال�صناعي� ،شركة احتاد االت�صاالت (موبايلي).
_
بنك الريا�ض� ،شركة دور لل�ضيافة� ،شركة
احتاد االت�صاالت (موبايلي) ،ال�شركة ال�سعودية
لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك).
_
البنك ال�سعودي الهولندي� ،شركة �شلمربجر
()Schlumberger

ع�ضو

رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أرامكو للتجارة ،رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة ينبع �أرامكو �سينوبك للتكرير
(يا�سرف)� ،شركة ()S-Oil

_

_

_
_

ع�ضو
رئي�س
_

�سعادة الأ�ستاذ من�صور بن �صالح امليمان***

غري تنفيذي

_

ع�ضو

_

�سعادة املهند�س �سلطان بن جمال �شاويل***

غري تنفيذي
غري تنفيذي
م�ستقل

ع�ضو

ع�ضو

_

_

_

_

ع�ضو
ع�ضو

_

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

�سعادة املهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري**

_

_

_

_

رئي�س
_

_

* عني ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة بتاريخ  21رجب 1437هـ املوافق � 28أبريل 2016م
** ا�ستقال بتاريخ  21رجب 1437هـ املوافق � 28أبريل 2016م
*** ا�ستبدل بتاريخ  21رجب 1437هـ املوافق � 28أبريل 2016م

جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة
ي�شرف جمل�س الإدارة على التزام ال�شركة
مبعايري احلوكمة واللوائح ال�صادرة عن
هيئة ال�سوق املالية ،ومن �أبرز مهامه:
•املوافقة على اخلطط اال�سرتاتيجية
والأهداف الرئي�سية لل�شركة،
و�آليات تطبيقها.
•و�ضع �أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ
الت�شغيلي ،والإ�شراف على الأداء ال�شامل
لل�شركة.
•املوافقة على البيانات املالية الف�صلية،
والقوائم املالية اخلتامية.
•و�ضع ال�سيا�سات واللوائح اخلا�صة ب�أنظمة
الرقابة الداخلية ،والإ�شراف على االلتزام
بها.

•و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ضمن
احرتام ال�شركة للأنظمة واللوائح،
والتزامها بالإف�صاح عن املعلومات
اجلوهرية للم�ساهمني والدائنني ،و�أ�صحاب
امل�صالح الآخرين.
• تعيني الرئي�س التنفيذي ونواب الرئي�س.
وينبثق من جمل�س الإدارة اللجان التالية:
جلنة املراجعة ،جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت،
واللجنة التنفيذية .وت�ساعد هذه اللجان
جمل�س الإدارة يف تنفيذ مهامه وم�س�ؤولياته
على نحو ف ّعال .ولكل جلنة �صالحياتها التي
تتحدد مبوجبها املهام املوكلة لها ،ومدتها،
و�أ�سلوب عملها .وعلى كل جلنة �أن تقدم تقرير ًا
عن �أعمالها للمجل�س يف الوقت املنا�سب وبكل
�شفافية .وقد مت �إعادة ت�شكيل هذه اللجان

برئا�سة �أع�ضاء من املجل�س بالتزامن مع
�إعادة اختيار املجل�س وفق ت�شكيلته اجلديدة.
وتعمل الأمانة العامة للمجل�س بالتن�سيق
مع الإدارة التنفيذية وجلانها على مراجعة
وحتديث �سيا�سات احلوكمة واملمار�سات ،وذلك
بهدف تعزيز النزاهة وال�شفافية وااللتزام.
وقد اجتمع جمل�س �إدارة ال�شركة ت�سع
مرات خالل العام؛ �إذ عقد املجل�س ال�سابق
اجتماعني يف الربع الأول من العام ،يف حني
عقد املجل�س احلايل �سبعة اجتماعات.
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عدد اجتماعات جمل�س الإدارة التي عقدت خالل ال�سنة املالية 2016م ،و�سجل ح�ضور االجتماعات:
ا�سم الع�ضو

9
8
7
6
5
4
3
2
1
2016/12/21 2016/12/01 2016/10/05 2016/6/26 2016/05/13 2016/05/12 2016/04/28 2016/03/07 2016/01/20

معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح*
معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز*
�سعادة الأ�ستاذ عبداهلل بن حممد العي�سى*
ال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان*
�سعادة الأ�ستاذ عبداهلل بن �إبراهيم ال�سعدان*

�سعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�سديري
�سعادة املهند�س عزام بن يا�سر �شلبي*
�سعادة الدكتور جان لو �شامو*
�سعادة املهند�س خالد بن �صالح املديفر
�سعادة املهند�س عبداهلل بن �سيف ال�سيف**
معايل الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي***
�سعادة الأ�ستاذ من�صور بن �صالح امليمان***
�سعادة املهند�س خالد بن حمد ال�سناين***
�سعادة املهند�س �سلطان بن جمال �شاويل**
�سعادة املهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري**

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

√

√

√

√

√

√

√

-

-

√

√

√

-

√

√

√

-

-

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

√

√

√

√

√

√

√

-

-

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

-

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

-

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

* عني ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة بتاريخ  21رجب 1437هـ املوافق � 28أبريل 2016م
** ا�ستقال بتاريخ  21رجب 1437هـ املوافق � 28أبريل 2016م
*** ا�ستبدل بتاريخ  21رجب 1437هـ املوافق � 28أبريل 2016م

�شكري ،والأ�ستاذ مازن بن عبداهلل الفريح كما
هي من دون تعديل حتى نهاية هذه الدورة.

جلنة املراجعة
ت�شكلت جلنة املراجعة -املنبثقة عن جمل�س
�إدارة ال�شركة -بقرار من جمل�س الإدارة يف
دورته الثالثة بتاريخ 2014/10/26م وملدة
ثالث �سنوات ،وت�ضم يف ع�ضويتها حالي ًا
خم�سة �أع�ضاء يعينهم جمل�س الإدارة.

ومن �أبرز مهام عمل جلنة املراجعة الآتي:

�أعيد ت�شكيل جلنة املراجعة بعد �إعادة ت�شكيل
جمل�س الإدارة يف � 28أبريل 2016م.
وعني املجل�س ك ًال من :املهند�س عبداهلل بن
�إبراهيم ال�سعدان كرئي�س للجنة ،واملهند�س
عزام بن يا�سر �شلبي ع�ضو ًا ،يف حني �أعفي
املهند�س عبداهلل بن حممد الفايز من ع�ضوية
وعني املهند�س خالد بن حمد
جلنة املراجعةُ ،
ال�سناين خلف ًا له ،ويكمل الع�ضو املعني مدة
�سلفه يف الدورة احلالية للجنة ،على �أن ت�ستمر
كل من الأ�ستاذ وليد بن �إبراهيم
ع�ضوية ٍ

•درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية التي تتبناها
ال�شركة.
•الإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية يف
ال�شركة ل�ضمان حتقيق الكفاءة يف �أداء
الأن�شطة ،واملهام التي يكلفها بها جمل�س
الإدارة.
•مراجعة خطة و�إجراءات وتقارير املراجعة
الداخلية ،ورفع التو�صيات �إىل جمل�س
الإدارة ب�ش�أن تعيني �أو �إنهاء خدمات
املحا�سبني القانونيني وحتديد �أتعابهم ،مع
الأخذ بعني االعتبار ا�ستقالليتهم �أثناء
تقدمي التو�صيات.

•متابعة �أعمال املحا�سبني القانونيني،
واعتماد �أي �أن�شطة خارج نطاق �أعمال
املراجعة املوكلة �إليهم �أثناء قيامهم ب�أعمال
املراجعة ،ومراجعة مالحظات املحا�سب
القانوين على القوائم املالية.
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
ت�شكلت جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت املنبثقة
عن جمل�س �إدارة ال�شركة بقرار من جمل�س
الإدارة يف دورته الثالثة بتاريخ
2014/10/26م ،وملدة ثالث �سنوات .وقد
وافق املجل�س على تعديل الئحة جلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت ،بزيادة عدد �أع�ضاء
اللجنة من (� )4إىل (� )5أع�ضاء ،وعلى �ضوء
ذلك �أعاد املجل�س ت�شكيل جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت ،حيث ُعني ك ٌل من :معايل املهند�س
خالد بن عبدالعزيز الفالح رئي�س ًا للجنة

�أع�ضاء جلنة املراجعة وعدد االجتماعات املنعقدة خالل العام املايل 2016م
ا�سم الع�ضو
الأ�ستاذ عبداهلل بن �إبراهيم ال�سعدان*
املهند�س عزام بن يا�سر �شلبي*
املهند�س خالد بن حمد ال�سناين**

الأ�ستاذ وليد بن �إبراهيم �شكري
الأ�ستاذ مازن بن عبداهلل الفريح
معايل الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي***
املهند�س عبداهلل بن حممد الفايز***

1
2016/01/18

2
2016/03/01

3
2016/04/17

4
2016/07/18

5
2016/10/17

6
2016/12/04

-

-

-

√

√

√

-

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

-

√

√

√

-

-

-

* عني ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة بتاريخ  21رجب 1437هـ املوافق � 28أبريل 2016م
** ا�ستبدل بتاريخ  21رجب 1437هـ املوافق � 28أبريل 2016م ولكنه احتفظ بع�ضويته يف جلنة املراجعة
*** ا�ستبدل بتاريخ  21رجب 1437هـ املوافق � 28أبريل 2016م
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املكاف�آت والتعوي�ضات املدفوعة لكل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�شركة للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2016م
البيان

�أع�ضاء املجل�س التنفيذيون

�أع�ضاء املجل�س غري
التنفيذيني  /امل�ستقلني

الرواتب والتعوي�ضات
البدالت
املكاف�آت الدورية وال�سنوية
اخلطط التحفيزية
�أي تعوي�ضات �أو مزايا عينية �أخرى تدفع ب�شكل �شهري �أو �سنوي
الإجمايل

-245.000
---245.000

-2.271.876
---2.271.876

واملهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى،
والأ�ستاذة لبنى بنت �سليمان العليان ع�ضوين
فيها .ويكمل الع�ضوان املعينان مدة �سلفيهما
يف الدورة احلالية للجنة ،يف حني ت�ستمر
ع�ضوية كل من الدكتور زياد بن عبدالرحمن
ال�سديري ،واملهند�س خالد بن �صالح املديفر
كما هي من دون تعديل حتى نهاية هذه الدورة.
ومن �أبرز مهام عمل جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت التايل:
•املراجعة ال�سنوية للمهارات والقدرات
وخربات العمل املطلوبة لتعزيز قدرات
جمل�س الإدارة ،وامل�ساعدة يف اختيار وت�أهيل
املر�شحني لع�ضوية املجل�س.
•الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية
الأع�ضاء امل�ستقلني ،ومن وجود �أو عدم
وجود �أي تعار�ض يف امل�صالح �إذا كان الع�ضو
ي�شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة �أخرى.
•مراجعة مهارات املر�شحني من خالل
الت�أكد من عنا�صر النزاهة وامل�صداقية
وامل�س�ؤولية وخربة القيادة الناجحة وذكاء

�إدارة الأعمال واال�ستقاللية ،وغياب ت�ضارب
امل�صالح والقدرة على تكري�س الوقت للقيام
باملهام املوكلة �إليهم.
•مراجعة واعتماد كامل التعوي�ضات
(الرواتب ـ البدالت ـ الأ�سهم) جلميع املدراء
التنفيذيني (الرئي�س التنفيذي ونوابه،
واملدراء التنفيذيني) ب�شكل �سنوي.
•املراجعة واملوافقة على� :سيا�سات
و�إجراءات املوارد الب�شرية ،وبرامج التطوير
الإداري وخطط الإحالل الوظيفي للمدراء
التنفيذيني ،و�أهداف التقومي (مبا فيها
م�ؤ�شرات الأداء) الواجب حتقيقها �ضمن
املكاف�آت وبرامج التحفيز.
اللجنة التنفيذية
ت�شكلت اللجنة التنفيذية -املنبثقة عن جمل�س
�إدارة ال�شركة -بقرار من جمل�س الإدارة يف
دورته الثالثة بتاريخ 2014/10/26م وملدة
ثالث �سنوات ،وت�ضم يف ع�ضويتها ()6
�أع�ضاء.
وقد �أعاد املجل�س ت�شكيل �أع�ضاء اللجنة

�أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وعدد االجتماعات املنعقدة خالل العام املايل 2016م
ا�سم الع�ضو
معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح*
املهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى*
الأ�ستاذة لبنى بنت �سليمان العليان*

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

4
3
2
1
2016/12/21 2016/10/05 2016/06/07 2016/02/21
-

√

√

√

-

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

-

√

-

-

-

خم�سة من كبار التنفيذيني ممن
تلقوا �أعلى املكاف�آت والتعوي�ضات،
من بينهم الرئي�س التنفيذي
واملدير املايل
10.352.346
3.161.068
852.610
3.355.296
1.614.848
19.336.168

التنفيذية حيث ُعينّ كل من :معايل املهند�س
خالد بن عبدالعزيز الفالح ،واملهند�س
عبداهلل بن �إبراهيم ال�سعدان ،والدكتور جان
– لو �شامو �أع�ضا ُء يف اللجنة ،على �أن
يتوىل معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز
الفالح رئا�سة اللجنة ويكمل الأع�ضاء املعينون
مدة �أ�سالفهم يف الدورة احلالية للجنة ،يف
حني ت�ستمر ع�ضوية كل من معايل الأ�ستاذ
�سليمان بن عبدالرحمن القويز ،واملهند�س
خالد بن �صالح املديفر ،والأ�ستاذ ريت�شارد
�أوبراين ،كما هي من دون تعديل حتى نهاية
الدورة احلالية للجنة.
ومن �أبرز مهام عمل اللجنة التنفيذية الآتي:
•مراجعة ا�سرتاتيجيات و�أهداف ال�شركة
وتقدمي تو�صيات للمجل�س بهذا اخل�صو�ص.
•مراجعة موازنة القوى العاملة ،وموازنة
العمليات ،وموازنة امل�صاريف الر�أ�سمالية.
•مراجعة خطط الأعمال والعمليات
واخلطط املالية املقرتحة ،وتقدمي تو�صيات
للمجل�س بهذا اخل�صو�ص.
•الإ�شراف وا�ستالم التقارير حول تنفيذ
واكتمال امل�شاريع والأعمال التو�سعية
اخلا�صة ب�شركة «معادن» وال�شركات التابعة
لها.
•مراجعة �سيا�سات و�إجراءات العمل يف
ال�شركة فيما عدا ال�سيا�سات والإجراءات
املحا�سبية.

* عني ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة بتاريخ  21رجب 1437هـ املوافق � 28أبريل 2016م
** ا�ستقال بتاريخ  21رجب 1437هـ املوافق � 28أبريل 2016م
*** ا�ستبدل بتاريخ  21رجب 1437هـ املوافق � 28أبريل 2016م
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اع�ضاء اللجنة التنفيذية وعدد االجتماعات املنعقدة خالل العام املايل 2016م
2
1
2016/08/30 2016/02/21

�أ�سم الع�ضو
معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح*
معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز
�سعادة املهند�س عبداهلل بن �إبراهيم ال�سعدان*
�سعادة الدكتور جان لو �شامو *
�سعادة املهند�س خالد بن �صالح املديفر
�سعادة الأ�ستاذ ريت�شارد �أوبراين
�سعادة املهند�س عبداهلل بن �سيف ال�سيف
�سعادة املهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري**
�سعادة الأ�ستاذ �سلطان بن جمال �شاويل***

-

√

√

√

-

√

-

√

√

√

√

√

√

-

√

-

-

-

* عني ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة بتاريخ  21رجب 1437هـ املوافق � 28أبريل 2016م
** ا�ستقال بتاريخ  21رجب 1437هـ املوافق � 28أبريل 2016م
*** ا�ستبدل بتاريخ  21رجب 1437هـ املوافق � 28أبريل 2016م

مدى التزام ال�شركة بتطبيق مواد احلوكمة للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب  2016م
رقم املادة املادة وفق الئحة حوكمة ال�شركات
احلقوق العامة للم�ساهمني
3
ت�سهيل ممار�سة امل�ساهمني حلقوقهم وح�صولهم على املعلومات
4
حقوق امل�ساهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة
5
حقوق الت�صويت
6
حقوق امل�ساهمني يف �أرباح الأ�سهم
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بالإف�صاح
الإف�صاح يف تقرير جمل�س الإدارة
الوظائف الأ�سا�سية ملجل�س الإدارة
م�س�ؤوليات �أع�ضاء جمل�س الإدارة
تكوين جمل�س الإدارة
جلان جمل�س الإدارة وا�ستقالليتها
جلنة املراجعة
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
اجتماعات جمل�س الإدارة وجدول الأعمال
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتعوي�ضاتهم
تعار�ض امل�صالح يف جمل�س الإدارة

االلتزام الكامل

ال�شرح

التزام جزئي

•

-

•

-

•

-

•
•

با�ستثناء الفقرة (ب) من املادة ال�ساد�سة املتعلقة باتباع
�أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي ،ت�سعى ال�شركة لتعديل نظامها
الأ�سا�سي يف �أقرب جمعية لاللتزام بذلك.

•

-

•

-

•

-

•

-

•

-

•

-

•

-

•

-

•

-

•

-

•

-

و�صف مل�صلحة �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقربائهم يف �أ�سهم ال�شركة للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب  2016م
ا�سم من تعود له امل�صلحة

بداية العام

13.198
معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح
معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز 0.00
0.00
�سعادة الأ�ستاذ عبداهلل بن حممد العي�سى
0.00
ال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان
�سعادة الأ�ستاذ عبداهلل بن �إبراهيم ال�سعدان 0.00
�سعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�سديري 9.333
6.686
�سعادة املهند�س عزام بن يا�سر �شلبي
0.00
�سعادة الدكتور جان لو �شامو
7.579
�سعادة املهند�س خالد بن �صالح املديفر
1.263
�سعادة املهند�س عبداهلل بن �سيف ال�سيف
0.00
معايل الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي
291
�سعادة الأ�ستاذ من�صور بن �صالح امليمان
0.00
�سعادة املهند�س خالد بن حمد ال�سناين
0.00
�سعادة املهند�س �سلطان بن جمال �شاويل
�سعادة املهند�س عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري 1.050
39.400
املجموع
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نهاية العام
13.198
0.00
100
0.00
0.00
9.333
6.686
0.00
7.579
1.263
0.00
291
0.00
0.00
50
38.500

�صايف التغري
خالل العام
0.00
0.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
)(1.000
)(900

ن�سبة التغري
خالل العام
% 0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
%0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
% 0.00
)%(95.24
)%(2.28
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و�صف مل�صلحة كبار التنفيذيني و�أقربائهم يف �أ�سهم ال�شركة للعام املايل املنتهي يف 2016/12/31م
ا�سم من تعود له امل�صلحة

بداية العام

نهاية العام

خالد بن �سامل الروي�س
توم والبوول
يحيى بن حممد ال�شنقيطي
دارين دافي�س
خليل بن �إبراهيم الوطبان
نبيل بن عبد العزيز الفريح
ماجد بن يو�سف املقال
ريا�ض بن �سعد الن�صار
علي بن �سعيد القحطاين
املجموع

0
0
0
0
0
63.160
0
0
0
63.160

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

�سيا�سة �إدارة املخاطر والإ�شراف عليها
اعتمدت معادن ال�سيا�سات والإجراءات
املنا�سبة لإدارة املخاطر الت�شغيلية واملخاطر
املالية واملخاطر املتعلقة بالأ�سواق .وتعترب
�إدارة املخاطر جزء ًا ال يتجز�أ من �أن�شطة
ال�شركة وعمليات �صنع القرار فيها؛ حيث
ن�سعى يف معادن لتحقيق توازن مقبول بني
املخاطر واملكا�سب �أثناء �سعينا لتحقيق ر�ؤيتنا.
تقدم ا�سرتاتيجياتنا لإدارة املخاطر طريقة
منطقية ومنتظمة لو�ضع �سياق للمخاطر
وحتديدها وحتليلها وتقييمها ومعاجلتها
ومراقبتها والإبالغ عنها؛ وذلك بطريقة ت�سمح
ل�شركة معادن باتخاذ قرارات منا�سبة
واال�ستجابة يف الوقت املنا�سب للمخاطر
والفر�ص حال حدوثها ،مع اغتنام الفر�ص التي
توفـر لل�شركة ميزة تناف�سية .وتظهر العمليات
امل�ستخدمة معيار الأيزو  31000ملبادئ
و�إر�شادات �إدارة املخاطر (�آيزو
)31000:2009؛ لذا تقوم معادن بتقييم
املخاطر وترتيب �أولوياتها با�ستخدام مقاربتي
«�أعلى �أ�سفل و�أ�سفل �أعلى» ،ووفقا لت�صنيف
املخاطر والتعر�ض للمخاطر املحتملة.
نتائج غري متوقعة،
وت�سبب املخاطر بطبيعتها َ
وال يعترب معيار �آيزو �ضمانة لإدارة جميع
املخاطر وتخفي�ضها �إىل احلد الذي ال ي�ؤثر
على الأعمال.
املخاطر الرئي�سية التي تواجه �شركة معادن
فيما يلي و�صف للمخاطر الأ�سا�سية التي تواجه
معادن ،و�أ�سلوب �إدارتها للتخفيف من هذه
املخاطر .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جناح �إدارة
املخاطر غري م�ضمون يف تخفيفها �أو جزئي ًا.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن ما يلي عبارة عن
ملخ�ص لأبرز املخاطر ،حيث �إن هناك عدد ًا
�آخر من املخاطر ميكن �أن ت�ؤثر �سلب ًا ومادي ًا
على و�ضع ال�شركة املايل ونتائج الت�شغيل.

تقلبات �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية
ال ت�ستطيع معادن ال�سيطرة على ت�أثري �أ�سعار
ال�سوق يف منتجاتها ،والتقلبات الكبرية يف
�أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية التي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر
على الإيرادات .وميكن لهذا الت�أثري �أن يكون
�إيجابي ًا يف �أوقات ارتفاع �أ�سعار ال�سلع
الأ�سا�سية ،و�سلبي ًا عند انخفا�ضها والذي ميكن
�أن ي�ؤدي �إىل الت�أثري ب�شكل كبري على الربحية
والتدفقات النقدية.
وال تق ّيد معادن عموم ًا ت�أثري �أ�سعار ال�سوق،
ولكنها ت�سعى لتخفيف املخاطر عن طريق
ال�سعي نحو منتجات منخف�ضة التكلفة مبا
يحقق خف�ض ًا يف �سعر تكلفة الإنتاج .وي�ؤدي
العر�ض الفائ�ض وانخفا�ض �أ�سعار ال�سوق
بال�شركات التي تعتمد هام�ش التكلفة العالية
�إىل تنحيتها من ال�سوق ،فيما حتافظ ال�شركات
ذات التكلفة املنخف�ضة على مكانتها يف ال�سوق
�إذ توا�صل �إنتاجها مع هام�ش نقدي �إيجابي.
�أمن املعلومات
قد تهدد الهجمات الإلكرتونية واالخرتاقات
الأمنية �سالمة امللكية الفكرية ،وت�ؤثر على
املعلومات املهمة يف �شركة معادن .كما ميكن
لهذه االخرتاقات تعطيل العمليات و�إحلاق
�أ�ضرار مادية بال�شركة وت�شويه �سمعتها،
وتعري�ضها �إىل عدد من الآثار ال�سلبية الأخرى
التي ميكن �أن يكون لها ت�أثري �سلبي على و�ضع
ال�شركة املايل ونتائج عملياتها.

�صايف التغري
خالل العام
0
0
0
0
0
)(63.160
0
0
0
)(63.160

ن�سبة التغري
خالل العام
0
0
0
0
0
%100
0
0
0
0

حتديد امل�شاريع وتطويرها وتنفيذها
يعترب حتديد امل�شاريع وتطويرها وتنفيذها
نوع ًا من �أنواع املخاطر؛ �إذ ميكن للتطور غري
الفعال وتنفيذ امل�شاريع الرئي�سية �أن يك�شف
ميزانية التكلفة واجلدول الزمني ،وي�ؤثر
بالتايل �سلب ًا على ربحية ال�شركة ومنوها
و�سمعتها املالية العامة.
يتم اتخاذ القرارات التنموية واال�ستثمارية
فيما يتعلق بامل�شاريع اجلديدة با�ستخدام نظام
«بوابة املراحل للم�شاريع»؛ للت�أكد من �أن
امل�شاريع اجلديدة تت�ضمن الك�شف عن
التكاليف واملخاطر والعوائد املتوقعة من
اال�ستثمار .ويقوم مديرو امل�شاريع وال�شركات
املخت�صة �أثناء التنفيذ ب�إدارة التقدم ل�ضمان
�إجناز امل�شروع يف �إطار امليزانية واجلدول
الزمني املحددين وذلك من خالل تقدمي
تقارير مراحل الإجناز ال�شهرية ،وتقارير
الإنفاق للإدارة ،لر�صد التقدم املحرز،
وحتديد العقبات ،واقرتاح الإجراءات
الت�صحيحية.

وتلج�أ معادن �إىل اال�ستعانة بخرباء من
�شركات خمت�صة يف حماية وت�أمني تكنولوجيا
املعلومات ،كما تقوم مبراجعة م�ستمرة
للتهديدات الأمنية ،وبالبحث عن فر�ص لتعزيز
�أمن املعلومات.
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اعتماد امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية
من �أجل توفري خدمات النقل
تعتمد معادن على امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط
احلديدية لتوفري خدمات نقل املواد اخلام
واملنتجات الو�سيطة بني مواقع الت�شغيل
الرئي�سية بكفاءة وفعالية .ويف حال عدم قدرة
امل�ؤ�س�سة على تلبية الكميات املطلوبة ميكن
اللجوء �إىل النقل بال�شاحنات التي يرتتب عنها
تكلف ًة �أعلى� .إن عدم القدرة على نقل
الب�ضاعة ي�ؤدي �إىل توقف العمليات يف بع�ض
املرافق ،والذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل ت�أثري
�سلبي على الربحية والتدفقات النقدية
لل�شركة.
قابلية الت�سويق
تواجه معادن بو�صفها مو ّرد ًا ملنتجات ال�سلع
الأ�سا�سية يف زمن تراجع ال�سوق خطر �إخفاقها
يف �إيجاد �أ�سواق لكل منتجاتها وخا�صة �صفائح
الألومنيوم والأ�سمدة .وقد ي�ؤدي ف�شل بيع
املنتجات �إىل ت�أثري �سلبي على الربحية
والتدفقات النقدية لل�شركة.
وللتقليل من هذه املخاطر ت�سعى ال�شركة لتنويع
حمفظة منتجاتها قدر الإمكان ،وال�سعي �إىل
الو�صول �إىل جمموعة من الأ�سواق النهائية.
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انقطاع الكهرباء
توقف عمليات �صهر الألومنيوم نتيجة تعطل
املعدات �أو م�شاكل ت�شغيلية يف حمطة م�ؤ�س�سة
حتلية املياه املاحلة من املخاطر التي ت�ؤثر �سلب ًا
على نتائج العمليات.
وتتمتع �شركة معادن للألومنيوم بقدرة توليد
طاقة كهربائية �أكرب بكثري من احتياجاتها من
م�ؤ�س�سة حتلية املياه املاحلة ،كما تتمتع
ب�صالحية الو�صول �إىل �شبكة الكهرباء يف
اململكة العربية ال�سعودية ،والتي ميكن
ا�ستخدامها يف حاالت انقطاع التيار
الكهربائي.
توافر م�ستلزمات الإنتاج وتكلفتها
�إن عدم توافر و� /أو ارتفاع تكلفة مواد
م�ستلزمات الإنتاج مبا يف ذلك الغاز الطبيعي
والكربيت والديزل وغريها يرتك �أثر ًا �سلبي ًا
على العمليات ،والربحية ،والتدفقات النقدية؛
�إذ تعتمد معادن على �شركة �أرامكو ال�سعودية
لتوريد الغاز الطبيعي والكربيت والديزل ومواد
�أخرى ويتم تزويد الغاز الطبيعي عرب �شبكة
كبرية؛ لذا ف�إن االنقطاع يف �شركة �أرامكو
ال�سعودية ي�ؤدي �إىل نق�ص يف الإمدادات� .إن
مادة الكربيت متوفرة ب�سهولة يف اململكة
العربية ال�سعودية من خالل عدد من مرافق
�أرامكو ال�سعودية ،ويتم تزويد �شركة معادن
وعد ال�شمال للفو�سفات بالكربيت عرب �شبكة
ال�سكك احلديدية� .إ ّال �أن �أ�سعار الغاز
والكربيت والديزل املتفق عليها مع �شركة
�أرامكو ال�سعودية قابلة للتغري نتيجة تقلبات
ال�سوق� ،أو تغيريات يف �سيا�سة الدولة للطاقة.

حوادث ال�صحة وال�سالمة والأمن
قد ت�شكل عمليات التعدين و�إنتاج املعادن
والأ�سمدة خطر ًا على ال�صحة وال�سالمة
والأمن التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل �إ�صابات
�شخ�صية خطرية� ،أو تكبد خ�سائر ت�شغيلية
ومالية �أخرى.
وت�سعى �شركة معادن للتخفيف من هذه
املخاطر من خالل تطبيق �إجراءات ال�صحة
وال�سالمة واملحافظة على البيئة يف جميع
املواقع وفق معايري ال�صحة وال�سالمة املعرتف
بها دوليا .وتقوم مبراجعة جميع احلوادث
لأخذ العرب ،وجتنبها يف امل�ستقبل.
ال�سيولة
�إن قدرة معادن على تغطية التكاليف الت�شغيلية
وت�سديد الدفعات املجدولة من �أ�صل الدين
وت�سديد العمولة على مديونيتها يعتمد على
الأداء امل�ستقبلي لل�شركة الذي يخ�ضع لعوامل
اقت�صادية ومالية وتناف�سية وعوامل �أخرى
متاما حتت �سيطرتها ،وقد ال ت�ستطيع
لي�ست ً
اال�ستمرار يف حتقيق عائدات نقدية كافية من
العمليات خلدمة الدين وتوليد النفقات
الر�أ�سمالية الالزمة يف امل�ستقبل.
لذا قامت معادن بتح�سني ال�سيولة لديها عرب
تركيز وظائف اخلزينة املركزية لتحقيق
اال�ستخدام الأمثل للنقد الناجت من الأعمال.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك متتلك معادن حالي ًا
القدرة على الو�صول �إىل جمموعة من امل�صادر
االئتمانية من �أجل تلبية احتياجاتها النقدية
على املدى الق�صري.
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�إىل اليمني
موظفو معادن يف ر�أ�س
اخلري
�إىل الي�سار
برنامج التدفق النقدي
يوا�صل اجلهود حلفظ
املوارد وتوفري ال�سيولة
النقدية

�أعما
ل الت�أ
ت الر
كيدا

املبيعات والت�سويق
العالقات العامة

املراجعة املالية،
واملحا�سبة،
الإدارة القانونية و�إدارة
االلتزام ،العمليات
مراجعة تطورات امل�شاريع،
تقنية املعلومات

ي�سيّة
ئ

�أع

مال ا

لت�أكي

قد تتغري تلك الت�شريعات ،وتتطلب معايري �أكرث
�صرامة .وقد تنتج عنها غرامات وعقوبات
جراء الإخفاق يف معايري االلتزام ،وب�سبب
فر�ض معايري بيئية �أكرث �صرامة للم�شاريع
املقرتحة ،وزيادة درجة امل�س�ؤولية جتاه �شركة
معادن و�إدارتها وموظفيها .ويراقب ق�سم
ال�صحة وال�سالمة يف معادن مدى االلتزام
مبعايري ال�صحة وال�سالمة يف جميع قطاعات
الأعمال والتغريات يف القطاعني التنظيمي
البيئي.

حوكمة ال�شركات� ،إدارة املخاطر
�إدارة التخطيط واال�سرتاتيجية

دات

حتكم هذه الأنظمة وغريها قواعد املحافظة
على معايري جودة الهواء واملياه وا�ست�صالح
الأرا�ضي .كما �أنها تفر�ض القيود الالزمة على
توليد النفايات ال�صلبة واخلطرة ،ونقلها،
وتخزينها ،والتخل�ص منها.

تغيريات يف القوانني واللوائح
�إن نتائج عملياتنا �أو و�ضعنا املايل ميكن �أن
تت�أثر �سلب ًا بالأنظمة والقوانني اجلديدة
واملتطلبات التنظيمية ونتائج الإجراءات
القانونية .وت�سعى �شركة معادن ملراقبة
التغريات املحتملة يف كل من هذه املجاالت
لإدارة �أي ت�أثري �سلبي.

دور املراجعة الداخلية
ا�ستدامة �أعمال املراجعة الداخلية من خالل الأعمال واخلدمات
الت�أكيدية واال�ست�شارية والتقوميية

الرئ

احلوادث البيئية
�إن عمليات اال�ستك�شاف والتعدين والأن�شطة
الت�شغيلية تخ�ضع للوائح البيئية املختلفة،
والت�شريعات ال�صادرة من قبل الهيئة امللكية
للجبيل وينبع ،والهيئة العامة للأر�صاد وحماية
البيئة.

تدير معادن �أكادميية التدريب التابعة لها
داخل �شركتها لتطوير موظفيها و�إعدادهم
لأدوار متتالية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تعمل

ي�س ّية

تكلفة التمويل
و�صلت تكلفة التمويل �إىل �أدنى م�ستوياتها يف
ال�سنوات الأخرية يف معادن ،ولكن ال ميكن
�ضمان ا�ستمرار هذا الو�ضع؛ �إذ �إن �أي زيادة
كبرية يف تكاليف التمويل قد يكون لها ت�أثري
�سلبي على الربحية والتدفقات النقدية.
وت�سعى ال�شركة ل�ضمان �أن ال تتخطى ديونها
احلجم املعقول؛ لذلك تقوم مبراقبة تكاليف
التمويل بانتظام ،وقد ت�سعى لزيادة ح�صة
ديونها الثابتة الكلفة.

نق�ص يف القدرات/املهارات
�إن توافر الأيدي العاملة املخت�صة ال يزال
واحد ًا من التحديات الرئي�سية على املدى
الطويل ل�شركة معادن ،كما �أن التحديات
املتتالية والقدرة على جذب وتطوير املواهب
واالحتفاظ بها قد حتد من قدرتنا على �إجناز
امل�شاريع و�إدارة عملياتنا ،وامل�ضي بنجاح يف
ا�سرتاتيجيتنا.

�شركة معادن ب�شكل وثيق مع امل�ؤ�س�سات
التعليمية يف اململكة لتطوير ال�شباب ال�سعوديني
ومتكينهم من القيام ب�أدوار م�ستقبلية يف هذا
املجال.

�إدارة العقود وامل�شرتيات
�إدارة املوارد الب�شرية

اال�ست�شارات
الردود ال�سريعة اخلا�صة ب�أعمال اال�ست�شارات ،ت�سهيل
�أعمال املراجعة لأطراف خارجية ملوا�ضيع معينة
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االلتزام والأخالق املهنية
ت�ستمر �شركة معادن بالعمل على حتديد
وتقييم ومراقبة ور�صد خماطر االلتزام،
وتقدمي التو�صية بال�ضوابط املنا�سبة
والإجراءات الت�صحيحية عند ال�ضرورة .ونحن
نحر�ص يف احلالة التي يطر�أ فيها تغيريات
على القوانني واللوائح� ،أو عند ا�ستحداث
قوانني جديدة على التزام �إداراتنا وال�شركات
التابعة بالأنظمة.
و�شركة معادن ب�صدد تطبيق املراحل الأوىل
من الربنامج اجلديد «�سمارت» الذي ي�ستمر
ملدة عامني ،والذي ي�سعى لتعزيز ثقافة
االلتزام يف ال�شركة .ويعتمد الربنامج على
التعليم الإلكرتوين واللقاءات املبا�شرة لتعزيز
الوعي والتدريب ون�شر ال�سيا�سات ،و�سوف
تر ّكز دورات التعليم الإلكرتوين على قيم
معادن ،وقواعد ال�سلوك املهني ،و�سيا�سة
تعار�ض امل�صالح و�سيا�سة مكافحة الف�ساد،
وال�ضوابط التجارية.
لقد مت العمل م�ؤخر ًا على و�ضع �سيا�سات فعالة
ملعاجلة م�سائل االلتزام والأخالقيات املهنية.
ومتت املوافقة على �سيا�سة مكافحة الف�ساد
واعتمادها يف �شركة معادن وال�شركات التابعة
لها .وترتكز هذه ال�سيا�سة على الأحكام ذات
ال�صلة مبدونة قواعد ال�سلوك املهني يف معادن،

املراجعة الداخلية
تعد �إدارة املراجعة الداخلية جزء ًا ال يتجز�أ
من �إطار احلوكمة يف معادن يف �إطار
املمار�سات املهنية الدولية  .IPPFوقد �أجمع
مق ّيمو معهد املدققني الداخليني يف الواليات
املتحدة على تطابق �إدارة املراجعة الداخلية يف
معادن مع �إطار املمار�سات املهنية الدولية.
وتقوم معادن حتت �إ�شراف جلنة املراجعة
بتقدمي تقارير ا�ست�شارية م�ؤكدة؛ م�ستقلة
ومو�ضوعية ،وذات قيمة م�ضافة ،ت�ساعد على
تطوير مهام و�أعمال ال�شركة .وت�س ّلم �إدارة
املراجعة الداخلية تقريرها حول فعالية �أنظمة
الرقابة الداخلية لرئي�س جلنة املراجعة على
�أ�سا�س ربع �سنوي.
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و تتو�سع لتغطي املتطلبات القانونية والتنظيمية
املحلية واملعايري الدولية .و�ضمن هذه ال�سيا�سة،
ف�إن �أهم �إ�ضافة هو �إدراج �إجراءات حمددة
للتعامل مع الو�سطاء (الطرف الثالث).
كما تت�ضمن ال�سيا�سة اجلديدة تعريف ًا �شام ًال
ملفهوم الر�شوة و�أ�شكالها وم�صادرها ون�ش�أتها.
وت�شرح ال�سيا�سة �أي�ضا للموظفني ما ينبغي
القيام به يف حالة ال�شك بوجود عمل خمالف
يتطلب الإبالغ.
ويتم العمل حالي ًا على ا�ستحداث عدد من
ال�سيا�سات اخلا�صة بالإف�صاح وال�شفافية،
والتحقيق وال�ضوابط التجارية.

يف عام 2016م �أ�صبحت عملية الإف�صاح
ال�سنوي تتم �إلكرتوني ًا ،بحيث يتمكن املوظفون
من الإف�صاح عن التزامهم للعنا�صر الأ�سا�سية
يف قواعد ال�سلوك املهني ،و�سيا�سات مكافحة
الف�ساد ،وتعار�ض امل�صالح.
وقد مت عقد نحو  42جل�سة توعية وتدريب على
قواعد ال�سلوك املهني يف ال�شركة� ،شارك فيها
نحو  %30من املوظفني .ومن املتوقع �أن ترتفع
هذه الن�سبة ب�شكل خالل عام 2017م مع بدء
تنفيذ برناجمنا اجلديد للتعليم الإلكرتوين.
ومتثلت �أهم الإجنازات التي قامت بها معادن
يف جمال االلتزام خالل العام فيما يلي:

وا�صل فريق االلتزام يف معادن �إ�شراك
املوظفني واملوردين خالل العام 2016م يف
برامج توعوية وتدريبية ودرا�سات ا�ستق�صائية.
�ساهمت يف ن�شر الوعي حول قيمنا وقواعد
ال�سلوك املهني ،وم�سائل تعار�ض امل�صالح،
و�سيا�سات معادن الأخرى .كما �ساعدت يف
حتديد الثغرات املحتملة يف نهجنا
و�سيا�ساتنا ..كما يحظى فريق االلتزام بدعم
الإدارة التنفيذية العليا مما مكنه من
االنخراط مع جمال�س �إدارات ال�شركات التابعة
و�إدارتها وموظفيها.

•�إجراء الدرا�سات امل�سحية للموظفني
واملوردين التي �أثبتت جناح جهود معادن يف
تر�سيخ ثقافة القيم الأخالقية.
•ن�شر كت ّيب قواعد ال�سلوك املهني يف معادن
للموظفني.
•تطوير من�صة �إلكرتونية جديدة ت�سمى
االلتزام  ،لت�سهيل عملية التوا�صل �إلكرتوني ًا
بني فريق االلتزام واملوظفني.

وتت�ضمن �أعمال املراجعة الداخلية تقييم املهام
التالية:
•مراجعة كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية
يف معادن ،واقرتاح حت�سني بع�ض اجلوانب.
•تقييم كفاءة �إدارة املخاطر املركزية يف
ال�شركة.
•مراجعة املعايري التطبيقية لإجراءات
ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
•تقييم فاعلية �أنظمة الرقابة الداخلية
للت�أكد من االلتزام بالقوانني والأنظمة
واللوائح والعقود وال�سيا�سات اخلا�صة
بال�شركة.
•�ضمان موثوقية و�سالمة �إف�صاحات
املعلومات املالية.
•التحقق ال�سنوي من احلفاظ على �أ�صول
ال�شركة املختلفة.
•مراجعة العمليات الت�شغيلية لتقييم �أدائها
مبا يتنا�سب مع تطلعات معادن
اال�سرتاتيجية.

•ت�سهيل متطلبات املراجعة الت�شريعية
(التدقيق اخلارجي) ،والتنظيمية
(الوكاالت الدولية).
•متابعة تطبيق الإدارة للإجراءات
الت�صحيحية وفق نتائج التدقيق.
وتتَّبع معادن ا�سرتاتيجية مراجعة حول
املخاطر تركز على ثالثة جماالت:
• التخطيط
• جمال العمل
• اقرتاحات لتح�سني نقاط ال�ضعف.
وقد �أعددنا بنا ًء على هذه املقاربة امل�صوبة
نحو املخاطر خطة مراجعة داخلية لثالث
�سنوات نقوم بتحديثها �سنوي ًا؛ ل�ضمان
مالءمتها لأهداف ال�شركة واملخاطر النا�شئة.

احلوكمة واملخاطر وااللتزام

وبالإ �ضافة �إىل ما �سبق ذكره ،قدمت �إدارة
املراجعة الداخلية الدعم اال�ست�شاري للإدارة
العليا ،مبا يف ذلك القيام مبهام خا�صة خارج
�إطار اخلطة ال�سنوية املعتمدة.
ومن �أهم ما مت تنفيذه:
•اخلدمات اال�ست�شارية اخلا�صة بتطبيق
خطة التحول من املعايري املحا�سبية
ال�سعودية (� )SOCPAإىل تطبيق املعايري
املحا�سبية الدولية للتقارير املالية (.)IFRS
•اخلدمات اال�ست�شارية والتقييمية اخلا�صة
بتحديث �أنظمة ال�سيا�سات والإجراءات
املالية ملعاجلة الثغرات الرئي�سية التي قد
تظهر �أثناء التطبيق.
•ق�ضايا غري روتينية ،و�أو�ضاع �أعمال
ل�ضمان ات�ساق املمار�سات.
وقد ا�ستطاعت �إدارة املراجعة الداخلية خالل
عام 2016م تنفيذ  80عملية مراجعة خمتلفة
لل�شركة بتطبيق معايري ونطاق للمراجعة
الداخلية؛ مما و ّفر تغطية �أف�ضل للمخاطر،
وحت�سني م�ستوى الأداء .وا�شتملت تلك
اخلدمات على جميع العمليات الرئي�سية
للأعمال وامل�شاريع الكربى� ،إىل جانب
املبادرات اال�سرتاتيجية وغريها.
وف� ً
ضال عن �أن�شطة الت�أمني قامت �إدارة
املراجعة الداخلية ب�إجناز  25مهمة عمل
خا�ص.

ووفق ًا لأداء �إدارة املراجعة الداخلية خالل
العام ،و�إدراكنا لأنظمة الرقابة الداخلية
واحلوكمة ل�شركة معادن ،ف�إن ال�شركة متتلك
�أنظمة �ضوابط داخلية فعالة؛ �إذ مل تتعر�ض
معادن لأي من املخاطر �أو الق�ضايا غري التي
�سجلتها جلنة املراجعة.

نحن يف معادن نتبع �سيا�سة التوا�صل
اال�ستباقي مع ال�سوق من خالل �إعالم
امل�ساهمني بالتطورات الأ�سا�سية التي من
�ش�أنها �أن ت�ؤثر على الأعمال .كما نقوم بعقد
حوارات دورية مع امل�ستثمرين ونوجه تو�صيات
لإدارة ال�شركة حول ر�ؤية ال�سوق.

وال يعترب التعر�ض للمخاطر ونظام املراجعة
الداخلية عرب جلنة املراجعة كافيني للت�أثري
ال�سلبي على الت�سجيل الدقيق للمعامالت
وعمليات معادن.

ونحر�ص دائم ًا على متكني امل�ستثمرين من
التوا�صل مع �إدارة «معادن»؛ وذلك من خالل
�إطالعهم على �أهداف ال�شركة وغاياتها
و�أعمالها عرب موقع «تداول» .كما ن�شارك يف
امل�ؤمترات اخلا�صة بامل�ستثمرين ونتيح
للمحللني وامل�ستثمرين الو�صول �إىل فريق
العالقات مع امل�ستثمر عرب الهاتف� ،أو الربيد
الإلكرتوين.

توزيع الأرباح
قامت معادن بتطوير ومتويل م�شاريع كبرية
وما زالت ت�ؤمن بوجود العديد من الفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة التي �ستوظف فيها
تدفقاتها النقدية .وقد تقدم جمل�س الإدارة
بالتو�صية للجمعية العامة غري العادية بعدم
توزيع �أرباح عن العام املايل املنتهي يف 31
دي�سمرب  2016م.
العالقات مع امل�ستثمر
�إن برنامج عالقتنا مع امل�ستثمرين يحر�ص
على تطبيق ال�شفافية يف عمليات التوا�صل من
خالل االلتزام الكامل بقواعد االلتزام التي
ت�س ّنها الإر�شادات واللوائح ال�صادرة عن هيئة
ال�سوق املالية.

�أعاله
الأمري الدكتور م�شعل بن
عبداهلل بن عبد العزيز بن
م�ساعد �أمري منطقة احلدود
ال�شمالية يزور م�شاريع
معادن يف مدينة وعد
ال�شمال ال�صناعية يف 31
مار�س  2016م
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اال�ستك�شاف
واملوارد املعدنية
واحتياطات
اخلام
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اال�ستك�شاف

تعزيز القيمة من خالل
التنقيب
تهدف برامج اال�ستك�شاف وتقييم الروا�سب
املعدنية ،البحث عن م�صادر جديدة ،وتقييم
املواقع املكت�شفة ،وقيا�س ودرا�سة جدواها
االقت�صادية املبدئية ،ويت�ضمن ذلك اال�ستك�شاف
العام يف مناطق رخ�ص اال�ستك�شاف ،ويف حميط
املناجم وامل�شاريع القائمة.

�ساعدت برامج اال�ستك�شاف والتنقيب على
مدى اخلم�س �سنوات املا�ضية يف زيادة املوارد
املعدنية للذهب والفو�سفات والبوك�سايت ،كما
يعد الإ�ستك�شاف �أحد الركائز الإ�سرتاتيجية
الأ�سا�سية لتحقيق الإ�ستدامة يف �صناعة
التعدين.
ويتمثل دور �إدارة الإ�ستك�شاف يف البحث
والتنقيب عن خامات املعادن ،وتقييم املوارد
اجلديدة منها لتعوي�ض احتياطات اخلام التي
يتم �إ�ستغاللها يف �أعمال ال�شركة املتنامية.
معايري ال�صحة والبيئة وال�سالمة
خالل عمليات اال�ستك�شاف والتنقيب تويل
معادن �أهمية ق�صوى اللتزاماتها بعدم �إحلاق
�أي �ضرر مبوظفيها �أو باملجتمع والبيئة يف كافة

�أعاله و�أدناه
عمليات احلفر يف منجم
الدويحي

12.000
�ألف مرت ًا
من احلفر يف 2016م

20.000
ع ّينة جيوكيميائية
وتغطية احلفر
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مواقع اال�ستك�شاف؛ فهي توا�صل حت�سني
وتعزيز برامج ال�سالمة ،كما جتري عمليات
مراجعة منتظمة للأداء على �صعيد البيئة
وال�صحة وال�سالمة .وتلتزم معادن بتطبيق
كامل لأهم  51معيار ًا من معايري البيئة
وال�صحة وال�سالمة اخلا�صة بال�شركات مع
احلفاظ على معاي ٍري �أ�ش ّد ملواجهة حتديات
كربى قد تنتج عن �أن�شطة التنقيب.
وت�شمل هذه التحديات �إجراءات البيئة
وال�صحة وال�سالمة املتعلقة باملتطلبات
الت�شغيلية اخلا�صة ب�إجراء اال�ستك�شاف يف
املواقع ال�صحراوية النائية .وت�شمل تدابري
تعزيز �إجراءات ال�سالمة الأقما َر ال�صناعية
التي تتابع جميع املركبات امليدانية التي تعمل
يف مناطق �صحراوية نائية حلظة بلحظة؛
وذلك لتت�سنى اال�ستجابة حلاالت الطوارئ
ال�سريعة عند احلاجة �إىل ذلك.

كما توا�صل معادن بذل �أق�صى جهد للحد من
الآثار البيئية يف مواقع اال�ستك�شاف ،علم ًا �أن
تقنيات اال�ستك�شاف احلديثة التي ن�ستخدمها
حمدودة الت�أثري على البيئة.
ويف �إطار حر�صها على البيئة ،تقوم ال�شركة
بعد �إمتام عمليات احلفر لإجراء االختبارات،
بردم هذه املواقع و�إعادة ت�أهيلها .وقد مت
تغطية كافة احلفر ت�أكيد ًا على هذا احلر�ص,
كما جتري معادن مراجعات منتظمة للت�أكد
من االلتزام التام باملعايري البيئية ال�صارمة،
واحلفاظ عليها.
مقاربة معادن
تعترب عملية ا�ستك�شاف املناطق غري
امل�ستك�شفة واحد ًة من �أبرز مراحل
اال�ستك�شاف التي تتطلب �إجراء الدرا�سات
امل�سحية اجليوفيزيائية واجليوكيميائية .وقد
قامت معادن يف العام 2016م بدرا�سات

حتليلية لنتائج برامج اال�ستك�شاف التي غطت
رخ�ص الإ�ستك�شاف ،وا�ستغرق التحليل ثالث
�سنوات مت خاللها ا�ستك�شاف وحتليل ما
م�ساحته  47.000كيلو مرتمربع من مناطق
اال�ستك�شاف التي �سنتقدم بطلبات ترخي�ص
فيها .وقد �أثمر هذا الربنامج عن حتديد
مواقع تتطلب �إجراء اختبار احلفر لها يف العام
2017م.
ويقدّم ا�ستك�شاف املناطق املحيطة مبناجم
معادن وم�شاريع تنمية التعدين املتطور فر�صة
لتحديد �أوا�ستغالل موارد �صغرية بكلفة مالية
�أقل ،وذلك من خالل اال�ستفادة من البنية
التحتية املتوفرة يف املناجم.
وقد ان�صب تركيزنا هذا العام يف عمليات
احلفر والتنقيب على املناطق املحيطة
مبناجمنا.
التقرير ال�سنوي 2016
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�إجنازات معادن
خ�ص�صت معادن من ميزانيتها لعام 2016م
مبلغ  73مليون ريال �سعودي للتنقيب يف
املناطق غري امل�ستك�شفة ،وتلك املحيطة
مبناجمها؛ ال�ستك�شاف الفو�سفات والبوك�سايت
و�أمالح البوتا�سيوم ،والذهب ،والنحا�س.

كما حددنا هدف ًا بالو�صول �إىل مليون �أوقية من
الذهب يف بري طويلة الذي يبعد حواىل 15
كيلومرت ًا عن م�شروع من�صورة وم�سرة .ومن
املقرر �أن يتم االنتهاء من تقييم املوارد ودرا�سة
اجلوانب االقت�صادية لبري طويل يف عام
2017م.

وان�صب تركيز فريق معادن على ا�ستك�شاف
الذهب والنحا�س يف �إقليم الدرع العربي.
و�شمل ذلك حفر ًا جتريبي ًا خلامات الذهب
والنحا�س والبوك�سايت والفو�سفات التي مت
حتديدها من امل�سوحات اجليوفيزيائية
واجليوكيميائية الإقليمية.

وقد اعتمد العمل يف املناطق اجلديدة
على حتليل نظري للم�سوحات
اجليوكيميائية واملقيا�سية اجليوفيزيائية
للأعوام الثالثة املا�ضية .ومكننا هذا من
اكت�شاف مناطق م�ستهدفة جديدة ملعدن
الذهب� ،ستجرى اختبارات احلفر
اخلا�صة بها يف عام 2017م.

وقد �أكمل فريق اال�ستك�شاف حفر �أكرث من
� 12.000ألف مرت جلميع �أنواع اخلامات
يف عام 2016م ،وجمع �أكرث من 20.000
�ألف عينة.

خ�ص�صت معادن
من ميزانيتها لعام
2016م مبلغ 73
مليون ريال �سعودي
للتنقيب يف املناطق
غري امل�ستك�شفة ،وتلك
املحيطة مبناجمها؛
ال�ستك�شاف الفو�سفات
والبوك�سايت و�أمالح
البوتا�سيوم ،والذهب،
والنحا�س.
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وتوا�صل معادن �إجراء التقييم اجليولوجي،
والبحث عن الأحزمة املعدنية املختلفة لتحديد
مناطق اال�ستك�شاف املحتملة اجلديدة ،بغية

تقدمي طلبات تراخي�ص ا�ستك�شاف جديدة.
وقد تقدمت ال�شركة بالفعل خالل العام
2016م بطلبات للح�صول على تراخي�ص
ا�ستك�شاف جديدة حفاظ ًا على خطوط
�إنتاجها.

�أعاله
�أعمال اال�ستك�شاف يف
منجم ال�صخيربات

�أبرز الإجنازات للعام 2016م
•�إمتام م�سح املواقع اجلديدة با�ستخدام عمليات امل�سح اجليوكيميائي واجليوفيزيائي،
بنا ًء على رخ�ص ا�ستك�شاف الذهب والنحا�س لدى معادن ،والتي تغطي م�ساحة كبرية
من �إقليم الدرع العربي.
•�أكدت عملية احلفر العميق بالقرب من م�شروع من�صورة وم�سرة وجود امتدادات
عميقة متمعدنة ،يجري تقييمها.
•تقدير املوارد بنا ًء على م�شاريع ذهب �أخرى مثل م�شروع بري طويلة ,وكذلك تقدير
موارد البوك�سايت و�أمالح البوتا�سيوم.
•تقييم م�شروع �أمالح البوتا�سيوم الذي �أثمر عن احتياطي بارز� ،سيتم فح�صه الحق ًا
يف 2017م.
•حتديد هدف بالو�صول �إىل مليون �أوقية من الذهب يف بري طويلة ،والذي يبعد حواىل
 15كيلو مرت ًا من م�شروع من�صورة وم�سرة.
•تقدمي طلبات تراخي�ص جديدة بعد �إجراء التقييم اجليولوجي ،والبحث عن الأحزمة
املعدنية املختلفة لتحديد مناطق اال�ستك�شاف املحتملة اجلديدة.
•ا�ستمرار براج التطوير املهني والتقني لفريق عمل اال�ستك�شاف يف معادن باعتماد �أف�ضل
املمار�سات يف جمال تكنولوجيا اال�ستك�شاف املتقدمة ,ومعايري البيئة وال�صحة وال�سالمة.
•عقد ور�ش عمل تدريبية �سنوية متعددة التخ�ص�صات لفريقنا ،الأمر الذي يعزز الكفاءات
الأ�سا�سية يف جمال اجليولوجيا واجليوفيزياء واجليوكيمياء و�إدراة البيانات.
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املوارد املعدنية واحتياطات اخلام

تنمية الأعمال وا�ستدامتها
مت ّثل املوارد املعدنية
واحتياطات اخلام �أ�صو ًال
�أ�سا�سية يف �أعمال �شركات
التعدين.

ت�سعى �شركة معادن لتعزيز قوتها ،من خالل
الإ�ضافة املتوا�صلة لقاعدة مواردها املعدنية
واحتياطات اخلام ،و�إطالة عمر املناجم
القائمة ،حيث تقوم معادن بتجديد احتياطات
اخلام عرب احل�صول على تراخي�ص جديدة،
وتقييم �إمكانات املناجم القائمة ،والعمل على
تطويرها وتقييم ا�ستك�شافات جديدة.
املعايري العاملية ومعايري جورك
تعتمد معادن يف تقاريرها النظام ال�صادر عن
اللجنة املُ�شرتكة الحتياطات اخلام يف �أ�سرتاليا
( ،)JORCواخلا�ص ب�إعداد تقارير نتائج
عمليات التنقيب واملوارد املعدنية واحتياطات
اخلام يف ن�سخته لعام  .2012جورك هو
اخت�صار للجنة امل�شرتكة لإحتياطات اخلام يف
�أ�سرتاليا و�سيتم تو�ضيحه �أكرث يف فهر�س
امل�صطلحات.

ويع ّد (جورك) نظام ممار�سة متبع دولي ًا
لتحديد معايري احلد الأدنى من املتطلبات
لإعداد التقارير ال�سنوية عن نتائج التنقيب
واملوارد املعدنية واحتياطات اخلام ،كما
يت�ضمن هذا النظام قواعد ملزمة لت�صنيف
املوارد واحتياطات اخلام.
ت�ضع معايري (جورك) قواعد ملزمة لت�صنيف
املوارد املعدنية واحتياطات اخلام وفق ًا
مل�ستويات الثقة باملعلومات اجليولوجية
واالعتبارات الفنية واالقت�صادية يف التقارير
العامة .ويعترب �إعداد التقارير وفق ًا ملعايري
(جورك) �أمر ًا ملزم ًا لل�شركات امل�ساهمة
العامة يف قوانني بع�ض الدول �أو ما يعادلها
حملي ًا.

�أدناه
منجم بلغة يف منطقة
املدينة املنورة
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تقارير معادن
تطمح �شركة معادن للإف�صاح عن كل مواردها
املعدنية واحتياطات اخلام وفق ًا ملعايري
(جورك) ،وذلك من خالل اال�ستعانة ب�شخ�ص
خمت�ص كطرف ثالث م�ستقل لتقدير املوارد
املعدنية.

معني من اخلربات الالزمة يف جمال التعدين،
وقدر ًا من الكفاءة يف الن�شاطات الالزمة؛ �أي
تقييم املوارد واالحتياطات و�إعداد تقاريرها.
وتعترب موافقة معادن على اعتماد ال�شخ�ص
املخت�ص لإجراء التقارير العامة �صاحلة
اعتبار ًا من التاريخ الفعلي املعلن للتقدير.

ويعترب «ال�شخ�ص املخت�ص» خبري ًا يف جمال
التعدين وع�ضو ًا يف جهة مهنية يعرتف بها
معايري جورك ،كما عليه �أن يتمتع �أي�ض ًا بعدد

بع�ض اال�ستثناءات:
•التقديرات التي مت حتديثها داخلي ًا من قبل
موظفي معادن بخالف تعريف جورك

لل�شخ�ص املخت�ص ،فهي يف العادة تقديرات
تبني كمية اال�ستغالل ال�سنوية الناجتة من
عمليات التعدين ،وهي عاد ًة ،ال يتم الإعالن
عنها وفقا لتعليمات معايري «جورك».
•تقارير املوارد املعدنية واحتياطات اخلام
جلبل �صايد ،والتي قام ب�إعدادها �شخ�ص
خمت�ص بالنظام الكندي لإعداد التقارير (NI
 ،)43-101وهو يعادل نظام جورك .2012
•مت تقييم اخلام يف الرجوم يف كل من
و�سيمة و�أم نعام وفق ًا لن�سخة جورك 2004
القدمية ،و�سيتم تقييمها الحق ًا تبع ًا لن�سخة
جورك الأخرية  2012والتي من املتوقع �أن
تنتهي يف العام احلايل 2017م.
عدم اليقني يف التقديرات
تنطوي تقديرات وت�صنيفات احتياطات اخلام
واملوارد املعدنية ودرجات الرتكيز� ،سوا ًء التي
يتم ا�ستخراجها �أو االحتياطي املعد للإنتاج
م�ستقب ًال ،على درجة من عدم اليقني ،فيجب
اعتبار كمياتها ودرجاتها على �أنها تقديرية؛
وذلك حتى يتم ا�ستخراجها ومعاجلتها
بالفعل.
وقد تربهن جتارب الأداء الت�شغيلي ،عرب
االختبارات املعملية �صغرية النطاق� ،أو
امل�صانع التجريبية للإنتاج الوا�سع النطاق،
على عدم �صالحية اخلام؛ مما ي�ؤثر يف
االحتياطات املقدرة.

�أعاله
منجم معادن للفو�سفات يف
اخلرباء يف �شمال اململكة
اليمني
عملية فح�ص العينات
امل�ستخرجة
الي�سار
موظفو معادن يف حوا ٍر حول
عينة �صخر الفو�سفات
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العالقات بني نتائج اال�ستك�شاف  ،املوارد املعدنية واحتياطات اخلام
نتائج اال�ستك�شاف
املوارد املعدنية
امل�ستنتج

االحتياطات اخلام

املبني

املحتمل

زيادة م�ستوى املعرفة
والثقة اجليولوجية
املقا�س

امل�ؤكد

مع الأخذ يف االعتبار النظر يف التعدين ،والتجهيز ،واملعادن ،والبنية التحتية،
االقت�صادية والت�سويقية والقانونية والبيئية واالجتماعية واحلكومية
(العوامل امل�ؤثرة)
امل�صدر :معايري جورك 2012

وبطبيعة احلال ،ف�إن تقدير كميات احتياطات
اخلام واملوارد املعدنية مرتبطة بتغري �أ�سعار
املعادن والتكاليف الت�شغيلية ،والعوامل املتغرية
الأخرى.
كما �أن نتائج احلفر ،واختبار املعادن والإنتاج،
وتقييم خطط التعدين الالحقة لتاريخ �أي
تقديرات ،قد تتطلب مراجعة تلك التقديرات.
�إن �أي تخفي�ض للمواد يف االحتياطات اخلام
قد ت�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية
وو�ضعها املايل ونتائج الت�شغيل.
�أ�سعار ال�سلع امل�ستخدمة يف التقديرات
متت مراجعة �أ�سعار ال�سلع العاملية والعوامل
املتغرية الأخرى امل�ستخدمة يف تقدير املوارد
املعدنية واحتياطات اخلام عند ال�ضرورة يف
التقارير ال�سنوية.
وبالن�سبة لعمليات الذهب ت�ستند تقديرات
املوارد املعدنية �إىل  1300دوالر �أمريكي/
�أوقية ،ويتم تقدير احتياطات اخلام با�ستخدام
�سعر افرتا�ضي ،وهو  1100دوالر �أمريكي/
�أوقية .با�ستثناء م�شروعي الو�سيمة و�أم نعام يف
الرجوم ،التي قيمت احتياطاتها بـ  1465دوالر
�أمريكي� /أوقية.

ويتم تقرير موارد معادن املعدنية �شاملة
احتياطات اخلام ،با�ستثناء منجم جبل �صايد
للنحا�س ،حيث مت �إدراج املوارد املعدنية
اخلا�صة مبعادن غري �شاملة الحتياطات اخلام
يف هذا املنجم ليكون متوافق ًا مع نظام التقرير
العام ل�شريكنا يف امل�شروع.

تراخي�ص اال�ستك�شاف
تمَ نح رخ�ص اال�ستك�شاف احلق يف ا�ستك�شاف
وتقييم احتياطات اخلام دون احلق يف تعدينها
ما مل ين�ص على خالف ذلك ،وتمَ نح تراخي�ص
التعدين احلالية احلق يف تعدين االحتياطات
التي ت�شتمل عليها تلك الرتاخي�ص.

وقد مت �إدراج املوارد املعدنية واحتياطات
اخلام على �أ�سا�س ن�سبة  ،%100بغ�ض النظر
عن حجم ملكية �شركة معادن يف كل م�شروع،
كما مت تو�ضيح ملكية معادن من املوارد املعدنية
واحتياطات اخلام يف كل م�شروع.

واملوارد املعدنية واحتياطات اخلام الواردة يف
تراخي�ص اال�ستك�شاف قيد التجديد� ،أو يف
الرتاخي�ص اجلديدة حيز التنفيذ ال تلتزم
بنظام (جورك) للتقارير .كما �أنه لي�س لدينا
يقني يف احل�صول على جتديد للرخ�ص� ،أو
�إ�صدار تراخي�ص جديدة.

يتم حتديد درجة تركيز احتياطات اخلام
عندا�ستالمها يف م�صنع املعاجلة .وميثل
الرتكيز �أو الدرجة املعلنة كمية املعادن املقدرة
�أو حمتويات املنتجات ومتثل درجة الرتكيز
املعلنة كمية املعادن املقدرة قبل معاجلتها
والتي مل يتم تعديلها بن�سب اال�ستخال�ص يف
م�صنع املعاجلة.

التغيريات املادية يف تقرير معادن 2015
�إن �أي تغيريات مادية يف �شكل املوارد املعدنية
�أو احتياطات اخلام عن تلك التي وردت يف
التقرير ال�سنوي لعام 2015م مذكورة يف
الهوام�ش التف�سريية التي ترد مبا�شرة بعد
جداول املوارد املعدنية واالحتياطات.

�أما بالن�سبة الحتياطات خام النحا�س يف
منجم جبل �صايد ،فقد مت حتديد �سعر
النحا�س بـ  2.25دوالر /للرطل ،ت�ستخدم
للتخطيط ق�صري املدى للعام 2020م،
وي�ستخدم �سعر  2.75دوالر للتخطيط طويل
املدى.
وتتجه عمليات التعدين ،التي ا�ستخدمت فيها
معادن مواقع ال�صناعات التحويلية التي تدعم
ت�صنيع موارد ال�صناعات الأ�سا�سية مثل
الفو�سفات والبوك�سايت و�أعمال املغنيزايت،
�إىل ال�سوق العاملية للأ�سعار ب�صورة غري
مبا�شرة .ويتم تقدير احتياطات اخلام واملوارد
الطبيعية من خالل حتديدات خام املنجم،
التي يزود بها مواقع ال�صناعات الأ�سا�سية.
التقرير ال�سنوي 2016
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املوارد املعدنية كما يف  31دي�سمرب 2016م (تاريخ نفاذ التقرير)
املقا�س

درجة
الرتكيز

Mt % P2O5

الفو�سفات
2
12
اجلالميد (رخ�صة تعدينية)
2
17
اخلرباء (رخ�صة تعدينية)
2
15
�أم وعال مربع ( 6رخ�صة تعدينية)
�أم وعال  4و( 5تراخي�ص تعدينية حتت الطلب) 15
�أم وعال  10و( 11تراخي�ص تعدينية حتت الطلب) 15
15
�أم وعال (رخ�صة ا�ستك�شاف حتت الطلب)
اجلالميد (رخ�صة ا�ستك�شاف حتت الطلب)15 2
املجموع
البوك�سايت املعدين
البعيثة (رخ�صة تعدينية)

2

الزبرية (رخ�صة تعدينية)
الزبرية الو�سطى (رخ�صة ا�ستك�شاف)
املجموع
4

4

3

الذهب
الدويحي (رخ�صة تعدينية)
الآمار (رخ�صة تعدينية)
بلغة (رخ�صة تعدينية)
ال�صخيربات (رخ�صة تعدينية)
مهد الذهب (رخ�صة تعدينية)
4
ال�سوق (رخ�صة تعدينية)
4
من�صورة (رخ�صة تعدينية)
4
م�سرة (رخ�صة تعدينية)
4
الرجوم الو�سيمة (رخ�صة تعدينية)
4
الرجوم �أم النعام (رخ�صة تعدينية)
املجموع
الكاولني
الزبرية (رخ�صة تعدينية)
4
الزبرية الو�سطى (رخ�صة ا�ستك�شاف)
املجموع
البوك�سايت املعدين
الزبرية (رخ�صة تعدينية)
4
الزبرية الو�سطى (رخ�صة ا�ستك�شاف)
املجموع

1.4
-

Mt g/t Au

النحا�س
جبل �صايد (رخ�صة تعدينية)

Mt % P2O5

2.3
96.1
246.4
242.7
417.0

Mt % TAA

نّ
ؤكد+مبي+م�ستنتج
م�

Mt % P2O5

18.2
16.3
18.4
16.9
16.1

382.8
365.0
473.0
423.7
315.7
242.7
417.0
2.620

Mt % TAA

% P2O5

الفرق
جمموع جمموع
 2015 2015 2016و2016

Mt P2O5 Mt P2O5 Mt P2O5

77.1
67.1
79.0

20.1
18.4
16.7
16.7
18.7
16.9
16.1
17.6

0 67.1 67.1
53.3 407.9 461.2

% SiO2 % TAA

7.8 49.9 250.3 49.3 30.8 49.6

Mt

64

Mt

Mt

3.2- 253.5 250.3

Mt % Al2O3

Mt % Al2O3

Mt % Al2O3

% SiO2 % Al2O3

Mt

4 55.4
7
-

13 56.1
12 56.1

18.4 57.1
19 56.2
288

12.1 56.8
11.5 56.2

0 18.4 18.4
0 19.0 19.0
3.2- 290.9 287.7

Mt g/t Au

Mt g/t Au

Mt g/t Au

g/t Au

Moz Au Moz Au Moz Au

Al2O3

Al2O3

33
33

42.0 37.7 193.8 37.9 92.0 37.9 65.0 36.6 36.8
40.3 36.3 192.0 36.0 106.0 36.7 86.0
41.2 37.0 386
Al2O3

Mt

Mt

Al2O3

Al2O3

Mt

Mt

Al2O3

Mt

38
38

25 53.6 22.8
41
-

31 52.7
72 50.0

Mt % MgO

Mt % MgO

0 45.7 0.75 45.7 2.25
% Cu

Mt

% Cu

Mt

Al2O3

2.12 37.3
5.11 6.8
0.95 91.7
0.98 22.9
7.55 2.57
1.39 12.6
2.14 46.8
1.59 43.7
1.42 28.1
1.25 33.7
1.57 326.1

Al2O3

Mt

Mt

Al2O3

Al2O3

% SiO2

% SiO2

17.1 53.3 78.8 53.5
15.8 49.7 113 49.6
16.3 51.2 191.8
Mt % MgO

Mt

Mt

2.54
1.12
2.81
0.72
0.62
0.56
3.22
2.23
1.28
1.35
16.5

2.72
1.02
2.86
0.74
0.72
0.51
3.22
2.23
1.28
1.35
16.7

0.180.09
0.040.020.100.05
0
0
0
0
0.2-

Mt

Mt

Mt

194
192
386

194
192
386

0
0
0

Mt

Mt

Mt

0 78.8 78.8
0 113.0 113.0
0 191.8 191.8

% MgO

Mt

Mt

Mt

0

3.0

46

3.00

2.84

0.16

% Cu

Mt

% Cu

kt Cu

kt Cu

kt Cu

2.18

199

14

185

% Cu

Mt

1.2

8.77 2.45 3.53 2.17 5.13 1.34 0.11

مالحظات
 1يتم تقرير املوارد املعدنية مع ت�ضمني احت�ساب االحتياطات اخلام ،با�ستثناء منجم جبل �صايد للنحا�س الذي يتم تقرير موارده من دون احت�ساب االحتياطات اخلام ،مبا يتفق
مع �أ�سلوب تقدمي التقارير للم�شروع امل�شرتك مع �شركة باريك جولد.
 2قد مت �إدراج املوارد املعدنية واحتياطات اخلام على �أ�سا�س ن�سبة  ،%100بغ�ض النظر عن حجم ملكية �شركة معادن .متتلك معادن املوارد واالحتياطات اخلام بن�سبة %100
با�ستثناء البعيثة ( )%74.9وحزم اجلالميد ( )%70واخلرباء واملربع ( )%60وجبل �صايد (.)%50
 3يتم تقرير موارد الذهب واحتياطاته بدمج الأك�سيد واخلام الغري املت�أك�سد (اخلام الأويل) ،والتي ال تتفق مع متطلبات معايري جورك للتقرير العام.
 4مل يتم حتويل بع�ض املوارد املعدنية �إىل احتياطات خام�،إذ مل يبد�أ العمل بدرا�سات اجلدوى لتقدير احتياطات اخلام وبع�ضها مل يكتمل قبل تاريخ تقدمي التقارير.
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84.4
67.1
79.0

7.30.0
0.0

60.6 110.2 170.8

Mt

40
2،1

Mt % TAA

امل�ستنتج

0.98 4.1 1.83 10.6 2.46 22.7 0.4
4.20 0.6 4.70 3.4 5.80 2.8 2.0
1.09 18.7 0.92 72.9
- 0.4
0.87 2.7 1.00 20.2
- 0.4
7.47 0.82 6.61 0.6 8.05 1.2 3.0
1.19 2.3 1.12 6.2 1.93 4.0 0.6
2.31 4.5 2.00 27.9 2.35 14.4 0.55
1.01 3.8 1.62 36.0 1.83 3.9 0.55
1.20 2.8 1.44 25.3
- 0.5
1.10 0.8 1.25 32.9
- 0.5

Mt % MgO

املغنزايت
الغزالة (رخ�صة تعدينية)

Mt % P2O5

140 50.8 79.5

Mt % Al2O3

52
52

املبني

- 20.2 380.5
18.6 118.0 18.3 247.0
16.7 473.0
16.8 150.4 16.9 177.2
19.3 40.0 20.4 29.3
-

Mt % TAA

40

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

درجة
الرتكيز

Mt % P2O5

الفو�سفات
2
12
اجلالميد (رخ�صة تعدينية)
2
17
اخلرباء (رخ�صة تعدينية)
2
�أم وعال مربع ( 6رخ�صة تعدينية حتت الطلب) 15
�أم وعال  4و( 5تراخي�ص تعدينية حتت الطلب) 15
�أم وعال  10و( 11تراخي�ص تعدينية حتت الطلب) 15

236.0
269.0
190.6
33.6

حمتمل

Mt % P2O5

20.3
16.3
15.7
17.8

2،1

30.0
129.0
284.0
159.3
48.5

املخزون

Mt % P2O5

15.8
16.5
16.0
15.3
16.2

4.0
-

Mt % TAA

البوك�سايت املعدين
البعيثة (رخ�صة تعدينية)

40

2

Mt % TAA

- 48.6 134.6 50.9 74.9

% P2O5

19.5
-

19.8 270
16.4 398.0
16.0 284.0
15.5 349.9
16.9 82.1

53.4
65.1
45.4
54.3
13.8

16.8 1.384

111.8 120.3 232.1

3

الذهب
الدويحي (رخ�صة تعدينية)
الآمار (رخ�صة تعدينية)
بلغة (رخ�صة تعدينية)
ال�صخيربات (رخ�صة تعدينية)
مهد الذهب (رخ�صة تعدينية)

Mt g/t Au

Mt g/t Au

2.86 5.1 3.15 14.1 0.68
3.80 1.3 5.0 2.0 2.0
0.77 45.1
- 0.4
1.21 14.1
- 0.4
5.70 0.41 7.9 0.24 3.00

4.0
0.04
0.01

% TAA

-

49.4 209.5

8.3

49.4 209.5

8.3

Mt g/t Au

1.1
4.1
5.5

الكاولني
الزبرية (رخ�صة تعدينية)

Al2O3

Mt

Al2O3

Mt

25

2.5 41.3 0.88

Al2O3

- 41.7

البوك�سايت املعدين
الزبرية (رخ�صة تعدينية)

Al2O3

Mt

Al2O3

Mt

38

8.4

54

54 12.0

Mt % MgO

املغنزايت
الغزالة (رخ�صة تعدينية)
النحا�س
جبل �صايد (رخ�صة تعدينية)

2،1

40

1.5

% Cu

Mt

% Cu

Moz Au Moz Au Moz Au

23.2
3.34
45.1
14.1
0.66

2.73
4.51
0.77
1.21
6.51

86.4

1.56

4.32

4.44

0.11-

Al2O3

Mt

Al2O3

% SiO2

-

Mt

3.38

41.6

34.0

3.38

3.6

3.38

34.0 41.6

3.38

3.6

0.22-

Mt

Al2O3

Mt

Al2O3

% SiO2

Mt

Mt

Mt

-

-

20.4

53.6

15.6

22.0 20.43

1.6-

20.4

15.6 53.6

22.0 20.43

1.6-

- 45.7 0.70 45.7
Mt

2.30- 211.8 209.5

0.22-

Mt % MgO

% Cu

2.30- 211.8 209.5

2.04
0.48
1.12
0.55
0.14

املجموع
Mt % MgO

% SiO2

Mt

g/t Au

Mt

Mt

2.10
0.42
1.19
0.57
0.15

املجموع
Al2O3

55.2
65.1
0
0
0

1.80.0
45.4
54.3
13.8

0.070.06
0.070.020.01-

املجموع
Mt

% P2O5

% TAA

Mt P2O5 Mt P2O5 Mt P2O5

Mt

املجموع
Mt g/t Au

امل�ؤكد واملحتمل
Mt

املجموع
Mt % TAA

جمموع جمموع الفرق
 2015 2015 2016و2016

Mt

0.08 2.58 17.0 2.30 5.63 1.38

% MgO

Mt

Mt

Mt

Mt % MgO

-

2.24

45.7

2.24

2.32

0.09-

% Cu

Mt

% Cu

kt Cu

kt Cu

kt Cu

569

636

67-

2.51 22.66 1.88

�إخت�صارات
� - AL Oأك�سيد الألومنيوم
 - Auذهب
 - Cuالنحا�س
 - ELرخ�صة ا�ستك�شافية
 - %الن�سبة املئوية للمعادن يف مليون الطن
3

2

 - ELAرخ�صة ا�ستك�شاف حتت الطلب
 - g/tجرام/طن
 - Ktكيلو طن
� - MgOأك�سيد املغن�سيوم

 - MLرخ�ص تعدينية
 -MLAرخ�صة تعدينية حتت الطلب
 - Mozمليون �أون�صة
 - MTمليون طن

� - Ozأون�صة
 - P Oخام�س �أك�سيد الفو�سفور
 - SiOال�سيليكا
 - TAAجمموع الألومنيوم املتوفر
5

2

2

التقرير ال�سنوي 2016

65

اال�ستك�شاف واملوارد املعدنية واحتياطات اخلام

املوارد املعدنية املقدرة ح�سب معايري جورك 2012
تاريخ
ال�سريان

الفو�سفات

2
دي�سمرب 2016
اجلالميد (رخ�صة تعدينية)
2
دي�سمرب 2016
اخلرباء (رخ�صة تعدينية)
2
يونيو 2016
�أم وعال مربع ( 6رخ�صة تعدينية)
�أم وعال  4و( 5تراخي�ص تعدينية حتت الطلب) دي�سمرب 2016
�أم وعال  10و( 11تراخي�ص تعدينية حتت الطلب) دي�سمرب 2016
�أم وعال (رخ�صة ا�ستك�شاف حتت الطلب) دي�سمرب 2016
اجلالميد (رخ�صة ا�ستك�شاف حتت الطلب) 2يوليو 2016

البوك�سايت املعدين
البعيثة (رخ�صة تعدينية)

2،1

ال�شخ�ص املخت�ص املنظمة املهنية
املعرتف بها

مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص يف يونيو 2014
مت منح الرتخي�ص
دانيل ماريتون جمعية اجليولوجيني الأوروبية �سوفركو
مل يتم منح الرتخي�ص بعد
دانيل ماريتون جمعية اجليولوجيني الأوروبية �سوفركو
مل يتم منح الرتخي�ص بعد
دانيل ماريتون جمعية اجليولوجيني الأوروبية �سوفركو
مل يتم منح الرتخي�ص بعد
دانيل ماريتون جمعية اجليولوجيني الأوروبية �سوفركو
مل يتم جتديد الرتخي�ص بعد
دانيل ماريتون جمعية اجليولوجيني الأوروبية �سوفركو
مل يتم جتديد الرتخي�ص بعد
دانيل ماريتون جمعية اجليولوجيني الأوروبية �سوفركو

دي�سمرب � 2016أمني الغامدي

2



الزبرية (رخ�صة تعدينية)
الزبرية الو�سطى (رخ�صة ا�ستك�شاف)
4

4

ال�شخ�ص املخت�ص تعليقات

املعهد الأ�سرتايل للتعدين واملعادن معادن

مت منح الرتخي�ص

دي�سمرب  2016مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص يف يونيو 2015
مارك كمبودونك املعهد الأ�سرتايل للتعدين واملعادن SRK UK
مت منح الرتخي�ص
يناير 2015

3

الذهب
الدويحي (رخ�صة تعدينية)
الآمار (رخ�صة تعدينية)
بلغة (رخ�صة تعدينية)
ال�صخيربات (رخ�صة تعدينية)
مهد الذهب (رخ�صة تعدينية)
4
ال�سوق (رخ�صة تعدينية)
4
من�صورة (رخ�صة تعدينية)
4
م�سرة (رخ�صة تعدينية)
4
الرجوم الو�سيمة (رخ�صة تعدينية)
4
الرجوم �أم النعام (رخ�صة تعدينية)

دي�سمرب 2016
دي�سمرب 2016
دي�سمرب 2016
دي�سمرب 2016
دي�سمرب 2016
دي�سمرب 2016
يونيو 2015
يونيو 2015
نوفمرب 2012
نوفمرب 2012

الكاولني
الزبرية (رخ�صة تعدينية)
4
الزبرية الو�سطى (رخ�صة ا�ستك�شاف)

دي�سمرب  2016مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص يف يناير 2015
SRK UK
مارك كمبودونك )MAusIMM, CP (Geo
قيد التحديث
يناير 2015

البوك�سايت املعدين
الزبرية (رخ�صة تعدينية)
4
الزبرية الو�سطى (رخ�صة ا�ستك�شاف)

دي�سمرب  2016مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص يف يناير 2015
SRK UK
مارك كمبودونك )MAusIMM, CP (Geo
مت منح الرتخي�ص
يناير 2015

املغنزايت
الغزالة (رخ�صة تعدينية)

دي�سمرب  2016مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص يف �سبتمرب 2015

النحا�س
جبل �صايد (رخ�صة تعدينية)

2،1

مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص يف فرباير 2015
مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص يف دي�سمرب 2015
مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص يف دي�سمرب 2014
مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص يف �أكتوبر 2015
MAusIMM
معادن
فرانك جولينيا
مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن
�إيدموند �سايدز MIGI
�أميك فو�سرت ويلر قيد التحديث
�إيدموند �سايدز MIGI
�أميك فو�سرت ويلر قيد التحديث
�إيدموند �سايدز MIGI
�أميك فو�سرت ويلر معايري جورك ال�سابق 2004
�إيدموند �سايدز MIGI
�أميك فو�سرت ويلر معايري جورك ال�سابق 2004

دي�سمرب  2016مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن  JVوذلك با�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص يف يونيو
 2015تقدير NI 43-101

مالحظات
 1يتم تقرير املوارد املعدنية مع ت�ضمني احت�ساب االحتياطات اخلام ،با�ستثناء منجم جبل �صايد للنحا�س الذي يتم تقرير موارده من دون احت�ساب االحتياطات اخلام ،مبا يتفق
مع �أ�سلوب تقدمي التقارير للم�شروع امل�شرتك مع �شركة باريك جولد.
 2قد مت �إدراج املوارد املعدنية واحتياطات اخلام على �أ�سا�س ن�سبة  ،%100بغ�ض النظر عن حجم ملكية �شركة معادن .متتلك معادن املوارد واالحتياطات اخلام بن�سبة %100
با�ستثناء البعيثة ( )%74.9وحزم اجلالميد ( )%70واخلرباء واملربع ( )%60وجبل �صايد (.)%50
 3يتم تقرير موارد الذهب واحتياطاته بدمج الأك�سيد واخلام غري املت�أك�سد (�أو اخلام الأويل) ،والتي ال تتفق مع متطلبات معايري جورك للتقرير العام.
 4مل يتم حتويل بع�ض املوارد املعدنية �إىل احتياطات خام�،إذ مل يبد�أ العمل بدرا�سات اجلدوى لتقدير احتياطات اخلام وبع�ضها مل يكتمل قبل تاريخ تقدمي التقارير.
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احتياطات اخلام املقدرة ح�سب معايري جورك 2012
تاريخ
ال�سريان

الفو�سفات

2
دي�سمرب 2016
اجلالميد (رخ�صة تعدينية)
2
دي�سمرب 2016
اخلرباء (رخ�صة تعدينية)
2
�أم وعال مربع ( 6رخ�صة تعدينية حتت الطلب) مايو 2014
�أم وعال  4و( 5تراخي�ص تعدينية حتت الطلب) دي�سمرب 2016
�أم وعال  10و( 11تراخي�ص تعدينية حتت الطلب) دي�سمرب 2016

البوك�سايت املعدين
البعيثة (رخ�صة تعدينية)

2،1

ال�شخ�ص املخت�ص املنظمة املهنية
املعرتف بها

ال�شخ�ص املخت�ص تعليقات

مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن  JVوذلك با�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص يف يونيو 2014
ج ف ديران �سميت Eur Geol
مت منح الرتخي�ص
�سوفركو
MIMMM
مل يتم منح الرتخي�ص بعد
�سوفركو
جون مايلز
FGS, Eur Geol
مل يتم منح الرتخي�ص بعد
�سوفركو
جون نايت
FGS, Eur Geol
جون نايت
مل يتم منح الرتخي�ص بعد
�سوفركو

دي�سمرب  2016مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن  JVوذلك با�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص يف دي�سمرب 2015

2

3

الذهب
الدويحي (رخ�صة تعدينية)
الآمار (رخ�صة تعدينية)
بلغة (رخ�صة تعدينية)
ال�صخيربات (رخ�صة تعدينية)
مهد الذهب (رخ�صة تعدينية)

دي�سمرب 2016
دي�سمرب 2016
دي�سمرب 2016
دي�سمرب 2016
دي�سمرب 2016

الكاولني
الزبرية (رخ�صة تعدينية)

دي�سمرب  2016مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص يف دي�سمرب 2015

البوك�سايت املعدين
الزبرية (رخ�صة تعدينية)

دي�سمرب  2016مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص يف دي�سمرب 2015

املغنزايت
الغزالة (رخ�صة تعدينية)

دي�سمرب  2016مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن وذلك بدون ا�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص

النحا�س
جبل �صايد (رخ�صة تعدينية)

2،1

مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص يف مايو 2015
مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص يف مايو 2013
مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص يف دي�سمرب 2014
مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن وذلك با�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص يف �أبريل 2013
مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن

دي�سمرب  2016مل يعلن عنها وفقا ملعايري  .JORCقام بالتحديث موظف �شركة معادن  JVوذلك با�ستخدام تقدير ال�شخ�ص املخت�ص يف يونيو
 2015تقدير NI 43-101

�إخت�صارات
 - Eur Geolجمعية اجليولوجيني الأوروبيني
 - MAusIMMع�ضو يف املعهد الأ�سرتايل للتعدين واملعادن
( - CP (Geoخبري معتمد من املعهد الأ�سرتايل للتعدين واملعادن

 - MIGIع�ضو يف معهد اجليولوجيون يف �إيرلندا
 - MIMMMاملعهد الأ�سرتايل للتعدين واملعادن
 - FGSزميل املجتمع اجليولوجي يف لندن
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�أبرز الإجنازات
• يعترب ت�ضاعف احتياطات معادن من الفو�سفات اخلام يف عام 2016م �إجناز ًا بارز ًا �سيقوم بتحديد م�ستقبل �أعمال الفو�سفات على م�ستوى
عاملي.
•بف�ضل احتياطي موارد البوك�سايت الكبري يف منجم البعثية� ،سنحافظ على معدالت الإنتاج احلالية لدينا لعقود .و�سيتم ا�ستك�شاف موارد
معدنية جديدة يف املنطقة.
�سجل احتياطي خام منجم جبل �صايد ارتفاع ًا بن�سبة  8.8مليون طن بن�سبة  %2.2من النحا�س نتيجة حفر  12,000مرت.
• ّ
•�أ�صبح برنامج درا�سة اجلدوى املف�صل ملا يقارب  5.4مليون �أوقية موارد معدنية يف م�شروع املن�صورة وم�سرة يف مرحلة متقدمة ،ومن املوقع
�أن يتم ت�سجيل احتياطات خام جديدة يف 2017م.
الفو�سفات
ت�ضاعفت احتياطات معادن من الفو�سفات يف
عام 2016م نتيجة برنامج التقييم لتحويل
املوارد املعدنية من اال�ستك�شاف �إىل احتياطات
خام.
عام 2016م ،ارتفعت مواردنا املعدنية من
الفو�سفات ب�شكل هام�شي بن�سبة  ،٪13مقارنة
بالعام 2015م وبزيادة قدرها  53مليون طن
من خام�س �أك�سيد الفو�سفور (  .)P Oو�أدى
جناح التنقيب عن الفو�سفات يف مناطق
اجلالميد و�أم وعال �إىل ارتفاع جمموع موارد
الفو�سفات املعدنية �إىل  2.62مليار طن من
�صخر الفو�سفات التي حتتوي على  461مليون
طن من خام�س �أك�سيد الفو�سفور ( .)P O
5

2

5

2

وعقب برامج التقييم يف عامي 2015م
و2016م ارتفع �إجمايل احتياطات اخلام
يف� 2016إىل  1.38مليار طن من �صخر
الفو�سفات ،والذي �ضاعف تقريب ًا احتياطات
اخلام يف معادن �إىل  232مليون طن من
خام�س �أك�سيد الفو�سفور .وتوفر قاعدة
االحتياطات هذه خيارات ا�سرتاتيجية
م�ستقبلية لأعمال الفو�سفات يف ال�شركة.
م�شروع �أم وعال
ارتفع �إجمايل احتياطات اخلام امل�سجلة يف
منطقة �أم وعال �إىل ما يقارب الـ  100مليون
طن من خام�س �أك�سيد الفو�سفور (  )P Oيف
عام 2016م .ويحتوي املربع رقم  6يف منطقة
�أم وعال على  45مليون طن ،فيما حتتوي
املربعات  4و  5و  10و  11على  68مليون طن
�إ�ضايف .تقع هذه املربعات داخل حدود احلزام
الأمني .وتتوقع ال�شركة �أن متنح هذه
االحتياطات رخ�ص تعدين فيما تخ�ضع بقية
املناطق لرخ�ص اال�ستك�شاف القابلة لطلبات
التمديد.
5

68

التقرير ال�سنوي 2016

2

م�شروع اخلرباء
مت تقدير املوارد واالحتياطات لرخ�صة
التعدين للخرباء امل�س�ؤولة عن توريد خام
الفو�سفات مل�شروع وعد ال�شمال .وقد مت �إجناز
برنامج حفر لأكرث من  400حفرة مبا يقارب
 9000مرت من االحتياطات لأول � 5سنوات من
�إنتاج املنجم .ويهدف امل�شروع �إىل زيادة الثقة
يف تخطيط املناجم ،ومن املتوقع �أن يتم تقدير
املوارد يف عام 2017م.
منجم حزم اجلالميد
�شهد عام 2016م انخفا�ض ًا طفيف ًا يف موارد
واحتياطات منجم حزم اجلالميد بعد
ا�ستهالك �إنتاج املناجم .وقد مت حتديد موارد
كبرية مبنية على رخ�ص ا�ستك�شاف حتت
طلبات التجديد حالي ًا.
موارد البوك�سايت
منجم البعيثة
بف�ضل احتياطي موارد البوك�سايت الكبرية يف
منجم البعيثة� ،سنتمكن من احلفاظ على
معدالت �إنتاجنا احلالية لعقود .يف عام
2016م ،انخف�ض االحتياطي نحو  3ماليني
طن عن الإنتاج ال�سنوي املقرر للمنجم .على
�إن ا�ستمرار برنامج احلفر يف عام 2016م يف
البعيثة زاد الثقة يف االحتياطات املقدرة
للمناجم.
تراخي�ص الزبرية
نوا�صل عمليات اال�ستك�شاف يف منطقة الزبرية
�إىل ال�شمال الغربي من البعيثة وذلك لإ�ضافة
 37مليون طن من موارد البوك�سايت يف منطقة
الزبرية .وقد حددنا مورد ًا جديد ًا يف الزبرية
ال�شمالية لتقييمه ،ومن املتوقع ت�سجيل نتائجه
يف عام 2017م.

الذهب
�شهدت جمموع موارد واحتياطات الذهب
امل�سجلة انخفا�ض ًا طفيف ًا يف عام 2016م نتيجة
عمليات الإ�ستخراج والتعدين.
ويتم تقدير مورد الرجوم وفق ًا ملعايري جورك
الن�سخة 2004م .وتخ�ضع موارد الرجوم حالياً
العادة تقييم للت�سجيل املتوقع يف 2017م وفق ًا
ملعايري جورك 2012م.
م�شروع املن�صورة وم�سرة
ا�صبح برنامج درا�سة اجلدوى املف�صل ملا
يقارب  5.4مليون �أوقية موارد معدنية يف
م�شروع املن�صورة وم�سرة يف مرحلة متقدمة.
ومن املوقع �أن يتم ت�سجيل احتياطات خام
جديدة يف 2017م .وقد منحت الرخ�ص
التعدينية لهذا امل�شروع يف عام 2016م.
م�شروع الرجوم
يخ�ضع حالي ًا جمموع موارد الذهب البالغ 2.6
مليون �أوقية من تراخي�ص و�سيمة و�أم النعام
لإعادة تقييم با�ستخدام �أ�سعار الذهب
املنقحة ،و�سوف يعلن عنها وفق ًا ملعايري جورك
بن�سخته للعام 2017م .وقد مت منح رخ�ص
التعدين لهذين املوردين املعدنيني يف 2016م.
مناجم الدويحي وبلغة وال�صخيربات ومهد
الذهب والأمار
�شهد عام 2016م انخفا�ض ًا طفيف ًا يف املوارد
واالحتياطات اخلام يف مناجم الدويحي وبلغة
وال�صخيربات ومهد الذهب والأمار نتيجة
�إنتاج املناجم ال�سنوي املقرر.

اال�ستك�شاف واملوارد املعدنية واحتياطات اخلام

منجم ال�سوق
مت �إعادة تقدير املوارد املعدنية يف منجم
ال�سوق على �أيدي املوظفني يف منجم معادن.
وقد انخف�ضت املوارد بالطن ،يف حني ارتفعت
تلك املقدرة بالدرجة ،ويخ�ضع تقدير احتياطي
اخلام للعر�ض قبل تقريره.

ويتم تقرير املوارد املعدنية جلبل �صايد من
دون احت�ساب االحتياطات اخلام ،بعك�س
املوارد املعدنية الأخرى يف معادن التي يتم
تقريرها مع ت�ضمني احتياطات اخلام .ويتم
ذلك ل�ضمان تقدمي التقارير العامة مبا يتفق
مع �أ�سلوب تقدمي التقارير للم�شروع امل�شرتك
بني �شركتنا و�شركة باريك جولد.

الكاولني والبوك�سايت ال�صناعي منخف�ض
الرتكيز

يف عامي 2014م و2015م ،مت �إجناز برنامج
حفر حتت الأر�ض لأكرث من  12.000مرت يف
جبل �صايد .ويف عام 2016م ،ا�ستخدمت هذه
البيانات اجلديدة لتقدير مورد معدين جديد
با�ستخدام تقنيات تقدير معدلة وعوامل
اقت�صادية حمدثة ومنها النحا�س .وقد مت
ت�سجيل  8.8مليون طن �إ�ضافية بن�سبة %2.2
نحا�س .و�سيتم تقييم هذا املورد اجلديد
م�شروع قادم.
لتحويله �إىل احتياطي خام يف
ٍ

م�شاريع اال�ستك�شاف
مت تنفيذ تقدير املوارد على م�شاريع الذهب يف
بري طويلة وال�شعبة يف عام 2016م ،ومن
املتوقع �أن يتم تقريرها يف عام 2017م.

منجم الزبرية
انخف�ضت احتياطات الكاولني والبوك�سايت
ال�صناعي يف منجم الزبرية تدريجي ًا يف
2016م نتيجة ما مت �إنتاجه من املناجم.
النحا�س
منجم جبل �صايد
�سجل احتياطي خام منجم جبل �صايد
ّ
انخفا�ض ًا طفيف ًا يف عام 2016م نتيجة
اال�ستهالك ال�سنوي من املناجم .ويف نهاية
2016م ،بلغت االحتياطات اخلام امل�سجلة
 22.6مليون طن بن�سبة  %2.5نحا�س.

�أعاله
�أعمال تعدين حتت الأر�ض
يف منجم مهد الذهب
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الوحدات اال�سرتاتيجية لأعمال معادن
الفو�سفات

الأ�سمدة
الفو�سفاتية
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الأ�سمدة الفو�سفاتية

الفو�سفات على امل�سار ال�صحيح
لتكون رائدة على م�ستوى العامل
تدير وحدة �أعمال الفو�سفات العمليات وال�ش�ؤون
التجارية ملجموعتني من املنتجات :الأ�سمدة
الفو�سفاتية واملعادن ال�صناعية .ولعل ما حققته
هذه الوحدة من جناحات ،وما نخطط له
ل�سل�سلة القيمة امل�ضافة حتى الآن ي�ضعنا على
الطريق كي نتبو�أ موقعنا بني ال�شركات الكربى
التي تقود �صناعة الأ�سمدة الفو�سفاتية يف
العامل.

�إن الهدف الذي و�ضعناه كي ن�صبح �شركة رائدة
عاملي ًا يف جمال �إنتاج ومبيعات الأ�سمدة
الفو�سفاتية مبني على �أ�سا�س متني من:
• املوارد الغنية.
• مرافق الإنتاج ذات اجلودة العالية.
• تكاليف الإنتاج املنخف�ضة.
• القرب من الأ�سواق الرئي�سية.
كما �أن �سل�سلة القيمة املتكاملة للأ�سمدة
الفو�سفاتية جتعلنا من املنتجني ذوي التكلفة
املنخف�ضة يف العامل لأ�سمدة الفو�سفات.
وت�ستند ا�سرتاتيجيتنا  2025للفو�سفات على
ثالثة �أ�س�س:
•م�ضاعفة قيمة �أ�صولنا احلالية عن طريق
التميز الت�شغيلي.
•احل�صول على ح�صة كبرية من الزيادة
املتوقعة يف الطلب العاملي خالل ال�سنوات
املقبلة.
• حتقيق منو �إ�ضايف يف طاقتنا الإنتاجية.
وهذا ما جعل معادن تتبنى �إن�شاء ثالث �أكرب
م�شروع يف العامل لت�صنيع الأ�سمدة الفو�سفاتية
الذي مت الإعالن عنه يف دي�سمرب 2016م.
و�سيتم تنفيذ امل�شروع اجلديد على مراحل عدة
�إىل �أن ي�صل �إىل كامل طاقته الإنتاجية يف عام
2024م ،حيث من املتوقع �أن يزيد �إنتاج معادن
من الأ�سمدة ثالثة ماليني طن �سنوي ًا .ووفق ًا
لتقديراتنا احلالية� ،سيكلف امل�شروع نحو 24
مليار ريال ،ومن املقرر البدء يف تنفيذه بعد
�إكمال درا�سات اجلدوى واحل�صول على
املوافقات الالزمة.
�إن ا�سرتاتيجية 2025م وامل�شروع اجلديد املعلن
عنه يعززان الهدف الذي و�ضعته معادن ،وهو �أن
ت�صبح �شركة عاملية رائدة يف �إنتاج الأ�سمدة
الفو�سفاتية ،ونحن يف طريقنا نحو هذا الهدف
بف�ضل �أداء �أ�صولنا احلالية وم�شاريعنا القائمة.
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�أعاله
جممع معادن وعد ال�شمال
للفو�سفات الذي يت�ضمن
م�صنع اخلام ،وم�صانع
حم�ض الفو�سفوريك وحم�ض
الكربيتيك
على اليمني
موظفون يف جممع �شركة
معادن وعد ال�شمال
للفو�سفات
�ص 71-70
�صورة جوية ملدينة وعد
ال�شمال

العمليات الت�شغيلية والأعمال

كمية خام الفو�سفات
امل�ستخرج بالطن

املبيعات
(مليون ريال)

4.056 14.38

وتت�ضمن �أ�صولنا احلالية م�صانع الإنتاج
التابعة ل�شركة معادن للفو�سفات ،و�شركة
معادن وعد ال�شمال للفو�سفات.
وعلى طريق حتقيق هدفنا ،فقد �أنتجت �شركة
معادن للفو�سفات  2.723مليون طن من
الأ�سمدة الفو�سفاتية يف عام 2016م .كما
قاربت �سل�سلة �إنتاج الأ�سمدة الفو�سفاتية
الثانية على االكتمال يف مدينتني �صناعيتني.
وتت�ضمن هذه ال�سل�سلة منجم اخلرباء،
وم�صنع اخلام ،وم�صانع حم�ض الفو�سفوريك
وحم�ض الكربيتيك يف وعد ال�شمال ،وم�صانع
فو�سفات �أحادي وثنائي الأمونيوم والأمونيا يف
مدينة ر�أ�س اخلري باملنطقة ال�شرقية.
ووفق ما هو خمطط فمن املقرر �أن تبد�أ �شركة
معادن وعد ال�شمال للفو�سفات يف العمل عام
2017م ب�إنتاج الفو�سفات �أحادي الأمونيوم،
والفو�سفات ثنائي الأمونيوم ،بطاقة �إنتاجية
تبلغ ثالثة ماليني طن ،علم ًا �أن م�صانعنا

م�صممة لتعديل �إنتاجها بني خمتلف درجات
الفو�سفات ح�سب طلب ال�سوق.
بعد البدء يف �إنتاجه التجريبي يف �سبتمرب
 ،2016بد�أ م�صنع الأمونيا التابع �شركة معادن
وعد ال�شمال �إنتاجه التجاري يف الأول من
يناير 2017بطاقة �إنتاجية تبلغ  1.1مليون طن
من الأمونيا ،حيث يتم �إنتاج الأمونيا بكميات
تفوق احتياجاتنا لها كمادة لقيم لإنتاج
الفو�سفات ،وت�صدّر الكمية املتبقية �إىل
الأ�سواق العاملية .وخالل العام املا�ضي ،بد�أت
�شركة معادن للفو�سفات بت�صدير الأمونيا.
ويف دي�سمرب 2016م ،نال م�صنع الأمونيا
التابع ل�شركة معادن للفو�سفات �شهادة الأيزو
 50001عن كفاءة �إدارة الطاقة ،ومن املتوقع
�أن يحقق هذا امل�ستوى اجلديد م�ستويات �أعلى
من كفاءة الطاقة وخف�ض النفقات .وهذه
الإجنازات التي حققتها �شركة معادن
للفو�سفات �ستم ّكن معادن من تطبيق املعايري

عدد املناجم

القوى العاملة

2

2.069

�سيتم تنفيذ امل�شروع
اجلديد للفو�سفات على
مراحل عدة �إىل �أن ي�صل
�إىل كامل طاقته الإنتاجية
يف عام  2024م حيث من
املتوقع �أن يزيد �إنتاج معادن
من الأ�سمدة الفو�سفاتية
ثالثة ماليني طن �سنوياً
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�شركات الفو�سفات التابعة ملعادن
ا�سم ال�شركة
�شركة معادن للفو�سفات

�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات

امللكية

 %70معادن
� %30سابك
 %60معادن
 %25موزاييك
� %15سابك

على مرافق الإنتاج الأخرى �أي�ض ًا ،وتزيد من
كفاءة التميز الت�شغيلي .وكانت �شركة معادن
للفو�سفات قد نالت يف ال�سنوات ال�سابقة
�شهادات الآيزو  ،9001الآيزو ،14001
بالإ�ضافة �إىل �شهادة .OHSAS19001
انخفا�ض الأ�سعار
يف عام  ،2016تعر�ضت �أ�سواق الفو�سفات
العاملية ل�ضغوط عالية �أدت �إىل انخفا�ض حاد
يف �أ�سعار الفو�سفات �أحادي الأمونيوم بلغت
ن�سبته �أكرث من  %30عن �أ�سعار عام 2015م،
وهو �أدنى م�ستوى منذ عام 2009م ،كما
انخف�ضت الأ�سعار العاملية للأمونيا نحو .%31
�إن عوامل عدة مثل تكاليف الإنتاج املنخف�ضة،
و�ضعف الطلب املو�سمي ،وانخفا�ض الطلب يف
ال�سوق ال�صينية� ،أدى �إىل تراجع الأ�سعار �إىل
�أدنى م�ستوياتها.
كما تراجعت واردات الهند من الأ�سمدة
الفو�سفاتية ب�أكرث من  %20عام  .2016كما
كان لدخول �شركات عاملية بقوى �إنتاجية
جديدة ت�أثريه على ال�سوق �أي�ضا.
وكان ملجموع هذه العوامل �أثره الكبري على
�أدائنا املايل ،رغم زيادة �إنتاج م�صانعنا
للأمونيا بن�سبة  ،%15ومن الفو�سفات �أحادي
الأمونيوم بن�سبة .%3وكانت املح�صلة هبوط
عائداتنا بن�سبة  %24يف عام 2016م.
ومع ازدياد عدد �سكان العامل وتبني الطبقة
الو�سطى ملمار�سات �أف�ضل للنظام الغذائي ف�إنه
من املتوقع منو �صناعة الأ�سمدة بن�سبة �سنوية
تبلغ  %1.8يف العقد املقبل.
ورغم حتديات ال�سوق يف عام 2016م ،فقد
متكنت معادن من زيادة انت�شارها العاملي .ففي
�أمريكا اجلنوبية و�شمال �أفريقيا� ،أكرب �سوقني
واعدين يف العامل ،حققت معادن يف عام
2016م زيادة يف املبيعات مقدارها  %200عن
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املنتجات

املقر العام

�سماد الفو�سفات �أحادي الأمونيوم� ،سماد الفو�سفات ثنائي
الأمونيوم ،حم�ض الكربيتيك ،حم�ض الفو�سفوريك ،الأمونياNP-S ،
�سماد الفو�سفات �أحادي الأمونيوم� ،سماد الفو�سفات ثنائي
وعد ال�شمال
الأمونيوم ،حم�ض الكربيتيك ،حم�ض الفو�سفوريك ،الأمونيا،NP-S ،
الأ�سمدة املركبة NPK

يف �أمريكا اجلنوبية و�شمال
�أفريقيا ،حيث �أكرب �سوقني
واعدين يف العامل ،حققت
معادن يف عام 2016م زيادة يف
املبيعات مقدارها  %200عن
العام ال�سابق ،كذلك متكنا
من زيادة ح�صتنا من ال�سوق
يف الهند � -أكرب �سوق ل�سماد
الفو�سفات �أحادي الأمونيوم -
بن�سبة  ٪4مقارنة بعام 2015م.

الأمان �أولوية يف مواقعنا

ر�أ�س اخلري

العام ال�سابق ،كذلك متكنا من زيادة ح�صتنا
من ال�سوق يف الهند � -أكرب �سوق ل�سماد
الفو�سفات �أحادي الأمونيوم  -بن�سبة %4
مقارنة بعام 2015م.
�إن ا�سرتاتيجية 2025م التي و�ضعناها ت�ؤكد �أن
معادن يف و�ضع فريد �سيمكنها من زيادة
ح�صتها يف ال�سوق العاملية بانتظام ،ب�سبب
خمزونها الكبري من اخلام يف اململكة ،وو�ضعها
الرائد من حيث التكلفة.
التطوير الت�شغيلي
�سيبد�أ منجم اخلرباء اجلديد (يف �أم وعال)
يف تغذية م�صانع �شركة معادن وعد ال�شمال
للفو�سفات يف عام 2017م ،وقد طبقنا الدرو�س
امل�ستفادة من عمليات منجم حزم اجلالميد
كي ي�صبح منجم اخلرباء �أكرث فاعلية وتوفري ًا
للكلفة.

العمليات الت�شغيلية والأعمال

�إنتاج ومبيعات معادن من الفو�سفات �أحادي الأمونيوم /الفو�سفات ثنائي الأمونيوم والأمونيا
املبيعات
الإنتاج
املنتج
(�ألف طن مرتي)
(�ألف طن مرتي)
الفو�سفات �أحادي الأمونيوم /الفو�سفات ثنائي الأمونيوم
�أمونيا

وتعمل معادن جاهدة لتو�سيع حمفظة
منتجاتها ،و�سينتج فريق تطوير املنتجات يف
�شركة معادن للفو�سفات قريب ًا �أول جمموعة
جتريبية من �سماد  ،NP-Sوهو �سماد يحتوي
على النيرتوجني ،والفو�سفات ،والكربيت.

2016م
2.723
1.228

2015م
2.656
1.068

2016م
2.676
715

2015م
2.634
461

جمال العمليات واال�ستدامة ،وتطبيق املعايري
املهمة يف ال�صناعة ،وخدمة امل�ستهلك
واملجتمعات .كما توفر هذه الع�ضوية من�صات
متنوعة لل�صناعة مل�شاركة اخلربات التجارية
والفنية.

ال�شراكات والع�ضويات
تعمل �شركة معادن للفو�سفات على بناء
عالقات قوية مع الهيئات التجارية العاملية
والإقليمية واالحتادات ال�صناعية مثل:
• االحتاد العاملي للأ�سمدة.
• الإحتاد العربي للأ�سمدة.
•االحتاد اخلليجي للكيماويات
والبرتوكيماويات.
وع�ضوية معادن يف هذه االحتادات ت�ساعدها
على امل�شاركة يف اجلهود العاملية والإقليمية
لل�صناعة ،بهدف تطبيق �أف�ضل املمار�سات يف

م�صانع الأمونيا والفو�سفات
ثنائي الأمونيوم ،والفو�سفات
�أحادي الأمونيوم يف جممع
معادن للفو�سفات يف مدينة
ر�أ�س اخلري
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�شركة املعادن ال�صناعية التابعة ملعادن
ا�سم ال�شركة
�شركة املعادن ال�صناعية

امللكية

 %100معادن

املنتجات

املقر العام

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

املعادن ال�صناعية

املزيد من فر�ص النمو يف
�إنتاج املعادن ال�صناعية
تلبي املعادن ال�صناعية التي
تنتجها معادن طلبات الأ�سواق
املحلية والإقليمية والعاملية؛
وقد اكت�سبنا �سمعة طيبة نظري
جودة الإنتاج ودقة مواعيد
الت�سليم .ورغم �أن هذه الأعمال
التجارية ت�شكل جزء ًا �صغري ًا
ن�سبي ًا من �أعمال معادن� ،إال
�أن جمموعة املنتجات واملوارد
املعدنية ال�سعودية حتمل يف
طياتها فر�ص ًا لنمو �إنتاجها.

ومن الناحية التاريخية ،توفر املعادن
ال�صناعية واملركبات غري الع�ضوية هوام�ش
ربح قوية ،وطلب ًا ثابت ًا ،واحتما ًال �أقل لتقلبات
الأ�سعار الدورية الوا�سعة� .إال �أن �سنة 2016م
�شكلت عام ًا ا�ستثنائي ًا �إذ ت�أثرت عائداتنا
ب�شدة بزيادة العر�ض وانخفا�ض الطلب.
وتتوقع ا�سرتاتيجية 2025م التي و�ضعناها منو ًا
م�ستمر ًا يف منتجات املعادن ال�صناعية
اجلديدة ،ا�ستناد ًا �إىل النجاح املتوقع الذي
�سنحققه يف ا�ستك�شاف املعادن الواعدة.
وحالي ًا ،تنتج �شركة املعادن ال�صناعية،
اململوكة ملعادن بالكامل ،ما يلي:
• الكاولني.
• البوك�سايت منخف�ض الرتكيز.
• املغنيزيا الكاوية املتكل�سة.
وتت�ضمن عملياتنا منجم الكاولني والبوك�سايت
منخف�ض الرتكيز يف منجم الزبرية مبنطقة
حائل ،ومنجم املغنيزايت عايل الرتكيز يف
حمافظة الغزالة مبنطقة حائل ،وم�صنع
املعاجلة التابع له يف املدينة املنورة.

ي�ستخدم البوك�سايت منخف�ض الرتكيز يف
�إنتاج الأ�سمنت ،وت�ستخدم املغنيزيا الكاوية
املتكل�سة يف �إنتاج ال�صلب ،فيما ميتاز الكاولني
بالبيا�ض النا�صع ،وي�ستخدم �أ�سا�س ًا كمادة
ح�شو ،ويف الطالء ،ويف �صناعات الورق،
والبال�ستيك؛ و�صناعة والورق هو �صاحب
ال�سوق الأكرب .كما ي�ستخدم الكاولني يف
�صناعة ال�سرياميك (ثاين �أكرب �سوق نهائية
له) ،الأ�سمنت الأبي�ض واملواد املقاومة
للحرارة .وت�ستخدم �أي�ض ًا يف �صناعة الأ�سمدة
الفو�سفاتية.
ورغم �أن منتجات املعادن ال�صناعية قد
اكت�سبت �سمعة طيبة لنقائها وجودتها� ،إال �أن
الهبوط حول العامل لأعمال الإن�شاءات عام
2016م �أدى �إىل تدهور طلب �صناعات
الأ�سمنت وال�صلب على البوك�سايت منخف�ض
الرتكيز واملغنيزيا الكاوية املتكل�سة .كما �أدى
تراجع �سوق ال�صلب �إىل قيام عدد من
املنتجني بتحويل �إنتاجهم من التطبيقات
املقاومة للحرارة يف مادة املغنيزايت �إىل �إنتاج
املغنيزيا الكاوية املتكل�سة ،مما �أدى �إىل زيادة
املعرو�ض يف ال�سوق .ومع �أننا نتوقع حدوث
حت�سن طفيف يف �صناعة ال�صلب عام 2017م،

تت�ضمن عملياتنا منجم
الكاولني والبوك�سايت
منخف�ض الرتكيز يف املنطقة
الو�سطى يف منجم الزبرية
مبنطقة حائل ،ومنجم
املغنيزايت عايل الرتكيز يف
حمافظة الغزالة مبنطقة
حائل ،وم�صنع املعاجلة التابع
له يف املدينة املنورة.
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كمية خام املغنيزيا
امل�ستخرجة بالطن

كمية البوك�سايت منخف�ض
الرتكيز امل�ستخرجة بالطن

املبيعات
(مليون ريال)

عدد املناجم

القوى العاملة

0.10

0.62

149

2

107

�إال �أنه من غري املحتمل �أن يزداد التح�سن �إىل
درجة ا�سرتداد م�ستويات الأ�سعار ال�سابقة.
ورغم �أن عائداتنا من املعادن ال�صناعية قد
انخف�ضت بن�سبة  %19عام 2016م� ،إال �أن
تركيزنا على التميز الت�شغيلي �أدى �إىل عدد
من الإجنازات بالن�سبة لل�سوق والعمليات .فقد
و�سعنا قاعدة عمالئنا يف املنطقة خالل العام
ّ
املا�ضي .ويف منجم الغزالة� ،أدخلنا تقنية
الفرز الب�صري لزيادة ا�ستخدام املنتج
املنخف�ض الرتكيز (مادة املغنيزيا) ،و�أدى
ذلك �إىل انخفا�ض ن�سبته  %40يف املخزون.
ويف الزبرية� ،أدخلنا تقنية التعدين واخللط
الذاتية ،و�أدى ذلك �إىل تراجع كبري يف تكلفة
ا�ستخراج خام البوك�سايت منخف�ض الرتكيز.
و�أثبتت درا�ساتنا الفنية التي مت �إجرا�ؤها على
تكرير الكاولني �إمكانية خف�ض كمية ال�شوائب،
ومتكني �شركة املعادن ال�صناعية من ت�صنيع
منتجات جديدة عالية القيمة.

�إنتاج ومبيعات املعادن ال�صناعية يف معادن
املنتج
البوك�سايت منخف�ض الرتكيز
املغنيزيا الكاوية املتكل�سة
الكاولني

كما قمنا بتح�سني ن�سبة نزع القوالب ،عن
طريق �إعادة تدوير املواد املرجتعة ،وتطوير
�أ�ساليب �إعادة تدوير منخف�ضة التكاليف
لرتقية املنتجات غري املطابقة ،و�أطلقنا
مبادرات خلف�ض التكلفة يف م�صانعنا.

2016م
625
36
106

الإنتاج
(�ألف طن مرتي)
2015م
797
37
120

2016م
635
27
109

املبيعات
(�ألف طن مرتي)
2015م
922
33
107

�أعاله
م�صنعنا لإنتاج املغنيزيا
الكاوية يف املدينة املنورة
على اليمني
العمليات الت�شغيلية يف �أحد
م�صانع املعادن ال�صناعية
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الألومنيوم

الرتكيز على موا�صلة التقدم لأعلى م�ستويات
الإنتاج والتميز الت�شغيلي والت�سويق
�إن �سل�سلة القيمة امل�ضافة يف �صناعة الألومنيوم والتي متتد من املنجم �إىل ال�سوق
وانخفا�ض تكاليف �إنتاجنا قد مكننا من �إن�شاء �صناعة حتويلية واعدة مثل �صناعة
ال�صفائح امل�ستخدمة يف ت�صنيع علب امل�شروبات وتلك امل�ستخدمة يف ت�صنيع ال�سيارات
ري كبري� ،إال
لأول مرة يف �أ�سواق ال�سعودية .ورغم انخفا�ض الأ�سعار الذي ال يزال له ت�أث ٌ
�أن عملياتنا قوية ،كما �أننا جاهزون للتغلب على حتديات ال�سوق احلالية.
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�إن ا�سرتاتيجيتنا اخلا�صة بالألومنيوم لعام
2025م تركز على ا�ستخال�ص �أق�صى فائدة
من عمليات الألومنيوم املتكاملة واجلديدة
ن�سبي ًا ،التي ت�ستخدمها معادن .و�ست�ساعدنا
الربامج احلالية  -التي تهدف �إىل حتقيق
التميز يف العمليات ور�أ�س املال والت�سويق -على
تعزيز و�ضعنا باعتبارنا �أقل منتجي الألومنيوم
تكلفة ،وت�ضعنا يف موقف قوي لال�ستفادة من
فر�ص النمو يف ال�سوق العاملية يف امل�ستقبل.
فرغم ا�ستمرار انخفا�ض �أ�سعار الألومنيوم يف
الأ�سواق العاملية� ،إال �أن التوقعات طويلة الأمد
لل�صناعة تظل قوية ،خ�صو�ص ًا للمنتجني
وامل�صنعني الأقل تكلفة يف الإنتاج يف القطاعات
املتخ�ص�صة.
تتكون وحدات العمل اال�سرتاتيجية اخلا�صة
بالألومنيوم يف معادن من ثالثة م�شاريع
م�شرتكة مع (�ألكوا) الأمريكية� :شركة معادن
للألومنيوم ،و�شركة معادن للدرفلة ،و�شركة
معادن للبوك�سايت والألومينا .ومتتلك معادن
 %74.9من �شركات الت�صنيع ال�سابقة ،بينما
متتلك �شركة �ألكوا .%25.1

كمية البوك�سايت امل�ستخرجة
بالطن

املبيعات
(مليون ريال)

4.252 3.843

عدد املناجم

القوى العاملة

1

3.245

�أ�سفل
�صورة ليلية ملجمع معادن
للألومنيوم يف مدينة ر�أ�س
اخلري
ي�سار
موظف يف م�صهر
الألومنيوم يف ر�أ�س اخلري
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�شركة معادن للألومنيوم /امللكية والعمليات واملقار
امللكية
ال�شركة
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
�شركة معادن للألومنيوم
�شركة معادن للدرفلة
�شركة �صحارى ومعادن للبرتوكيماويات

معادن ،%74.9
�ألكوا %25.1
معادن ،%74.9
�ألكوا %25.1
معادن ،%74.9
�ألكوا %25.1
معادن ،%50
�صحارى %50

املنتجات

املقر العام

منتجات الألومنيوم الأولية

ر�أ�س اخلري

منتجات مدرفلة

ر�أ�س اخلري

ثاين كلوريد الإيثيلني ،والكلورين ،وال�صودا الكاوية

اجلبيل

ر�أ�س اخلري

�ألومينا

ُينقل خام البوك�سايت الذي يغذي جممع
الألومنيوم يف ر�أ�س اخلري �شرقي اململكة من
منجم البعيثة يف منطقة الق�صيم عن طريق
ال�سكة احلديدية .وي�ضم جممع ر�أ�س اخلري
م�صنع تكرير الألومينا ،وم�صنع ال�صهر،
وم�صنع الدرفلة ،وواحد ًا من �أكرب م�صانع
�إعادة تدوير خردة الألومنيوم يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ل�صناعة علب
امل�شروبات.
ويف عام 2014م ،ا�ستكملنا بناء �سل�سلة القيمة
اخلا�صة بالألومنيوم «من املنجم �إىل ال�سوق».

م�صهر الألومنيوم يف مدينة
ر�أ�س اخلري من الداخل

ويف عام 2016م،
وا�صلنا الرتكيز على
م�ضاعفة �إنتاج م�صفاة
تكرير الألومينا ،وهي
الأوىل من نوعها
يف ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،و�أدى
ذلك �إىل الإعالن عن
بدء الت�شغيل التجاري
يف 2016/10/1م.
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ويف عام 2016م ،وا�صلنا الرتكيز على �إنتاج
م�صفاة الألومنيا ،وهي الأوىل من نوعها يف
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،و�أدى ذلك
�إىل الإعالن عن بدء الت�شغيل التجاري يف
2016/10/1م ،كما ت�ضاعف �إنتاج م�صنع
الدرفلة.
يف 2016/11/1م� ،أعلنت معادن نقل ملكية
�أ�سهم �شركة �ألكوا �إنك .يف هذه امل�شاريع
امل�شرتكة الثالث �إىل �شركة �ألكوا كوربوري�شن.
وجاءت هذه العملية بعد قرار �شركة �ألكوا
حتويل قطاعات الت�صنيع الأ�سا�سية والثانوية
�إىل �شركتني منف�صلتني .ال�شركة الأوىل هي
�ألكوا كوربوري�شن ،التي تعمل يف جمال
البوك�سايت ،والألومينا ،والطاقة ،والألومنيوم،
ومنتجات ال�صلب عاملي ًا ،ومقرها الواليات
املتحدة الأمريكية .وال�شركة الثانية هي
�أركونيك كورب ،التي تعمل يف املنتجات
املعدنية عالية الأداء على النطاق العاملي.
وتعتقد معادن �أن عمليات الألومنيوم �ست�ستفيد
من ارتباط �أعمال �ألكوا مع هاتني ال�شركتني.
متتلك معادن  %50من �شركة (�سامابكو)
وهي �شراكة باملنا�صفة بني معادن و�شركة
ال�صحارى .وتنتج الوحدة ال�صودا الكاوية
(كلقيم مل�صانع تكرير الألومينا) ،وثاين
كلوريد الإيثيلني (اللقيم الرئي�سي ملنتجات
البال�ستيك).

كما كان عام 2016م� ،سنة بناء القدرات يف
جماالت �أخرى من جماالت ال�صناعة ،وقد
�أعددنا خطط ًا للت�سويق التجاري حملي ًا وعاملي ًا
ملواجهة تقلبات ال�سوق القوية ،وكنا قد جنحنا
م�سبق ًا بت�سويق منتجاتنا يف كربى املناطق
امل�ستهلكة للألومنيوم يف العامل ،وحققت فرق
املبيعات والفرق الفنية تقدم ًا كبري ًا للو�صول
�إىل العمالء الدائمني واملحتملني يف الأ�سواق
املحلية ،والإقليمية والعاملية.
حظيت منتجات الألومنيوم املدرفلة التي
ننتجها  -ال�صفائح امل�ستخدمة يف �صناعة علب
امل�شروبات وتلك امل�ستخدمة يف �صناعة
ال�سيارات  -بال�صدارة يف خطط معادن
الت�سويقية� ،إ�ضافة �إىل املنتجات الأخرى.
فخالل عام  2016حققنا جناحات عدة يف
ت�سويق ال�صفائح املدرفلة �إىل كبار منتجي
علب امل�شروبات ،فيما متر ال�صفائح
امل�ستخدمة يف �صناعة ال�سيارات بعملية
ت�سويق هادئة مع �إحدى ال�شركات الرائدة
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�إنتاج ومبيعات معادن من الألومنيوم
املنتج
�ألومينا
�ألومنيوم
�ألومنيوم مدرفل

الإنتاج
(�ألف طن مرتي)

2016م
1.429
869
101

يف ا�ستخدام هذه الألواح يف �صناعة
ال�سيارات .وقد نالت جودة منتجات
الألومنيوم �إعجاب العمالء يف الأ�سواق
العاملية ذات املناف�سة العالية.
وظلت �أ�سعار الألومنيوم يف الأ�سواق العاملية
حتت �ضغط �شديد ،ب�سبب زيادة املعرو�ض.
ورغم �أن برامج التميز الت�شغيلي لدينا �أدت
�إىل حت�سني الأداء ،ما نتج عنه زيادة يف
الإنتاج واملبيعات ،وخف�ض التكلفة؛ عالوة
على دفع م�ستويات الكفاءة ،وم�ضاعفة
العمليات ،ووفرة ال�سيولة .ويف حني �أن هذه
الإجنازات مل تنعك�س جمتمعة على عائداتنا،
�إال �أنها �ساعدتنا على مواجهة التحديات،
وجعلتنا �أكرث قوة ،و�أكرث ا�ستعداد ًا ملواجهة
حتديات اال�ستدامة طويلة الأمد ،واملناف�سة
يف جمال عملنا.

2015م
846
839
59

2016م
503
90

املبيعات
(�ألف طن مرتي)
2015م
629
52

فقد �ساهمت �صناعة الألومنيوم يف اململكة يف
جلب تقنيات جديدة ،وتوليد مئات الوظائف
اجلديدة ،و�ست�ستمر يف م�ساعدتنا على حتقيق
�أهداف ال�صناعة وتنويع م�صادر الدخل ،وفق ًا
لر�ؤية �سعودية 2030م.

يف م�صنع معادن للدرفلة ،يتم حتويل الألواح �إىل �صفائح
مدلفنة ،ت�ستخدم كمادة خام يف بع�ض ال�صناعات التحويلية
مثل �إنتاج علب امل�شروبات و�أجزاء ال�سيارات.
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الذهب ومعادن الأ�سا�س

ارتفاع �إنتاج الذهب بن�سبة %38
وهناك �إمكانية ملزيد من النمو
تقوم وحدة الذهب ومعادن الأ�سا�س ب�إدارة �إنتاج
ومبيعات الذهب ،والنحا�س ،وكانت ا�سرتاتيجية
معادن لعام 2025م �أ�شارت �إىل احتماالت كبرية
لزيادة �إنتاج الذهب والنحا�س خالل العقد
التايل ،عن طريق جمموعة من برامج التميز
الت�شغيلي ،وامل�شروعات اجلديدة .وتهدف معادن
�إىل رفع �إنتاج الذهب يف عام 2022م �إىل �أكرث
من � 500ألف �أوقية.

وتقوم �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س،
اململوكة بالكامل ملعادن ،بت�شغيل �ستة مناجم
للذهب هي :الدويحي ،مهد الذهب ،الأمار،
ُبلغة ،ال�صخيربات وال�سوق .وقد �أنتجنا يف عام
2016م نحو � 225ألف �أوقية من الذهب،
بزيادة ن�سبتها  %38عن �إنتاج عام 2015م.
ففي عام 2016م ،وا�صلنا رفع �إنتاج منجم
الدويحي الذي كان بد�أ �إنتاجه التجاري يف 1
�أبريل من نف�س العام ،وتغلبنا على التحديات
الت�شغيلية التي ترتبط عادة ب�إن�شاء جممع
�صناعي بهذا احلجم.
ومنجم الدويحي هو �أكرب مناجم الذهب التي
نقوم بت�شغيلها ،و�سي�ساهم بن�سبة  %28من
�إنتاج ال�شركة من الذهب خالل ال�سنوات
اخلم�س املقبلة ،وتقدر احتياطياته بـ 1.9
مليون �أوقية من الذهب ،ويحتل م�ساحة تقدر
بنحو كيلومرت مربع.
على اجلانب الآخر ،انتهت درا�سة اجلدوى
اخلا�صة مبنجمي من�صورة وم�سرة ،وتتم
مراجعة م�شروع الرجوم ،لتحديد امل�ؤ�شرات
االقت�صادية قبل دخول مرحلة درا�سة اجلدوى.

ميني
يع ّد منجم الدويحي �أكرب
منجم للذهب يف معادن

�إنتاج الذهب كما يف  31دي�سمرب
�إنتاج الذهب
كمية املخلفات امل�ستخرجة بالطن
1
كمية اخلام امل�ستخرجة بالطن
كمية اخلام املفرز بالطن
الدرجة (جرام لكل طن)
اال�سرتجاع (الن�سبة املئوية)
كمية الذهب املنتجة بالأوقية
قيمة الذهب (ريال)
� 1إنتاج منخف�ض الكلفة يف الدويحي
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مهد الذهب

ال�صخيربات

2016م
2015م
2016م
2.399.395
126.715
161.618
685.422
205.296
206.733
677.234
199.042
205.247
1.73
5.92
5.73
%84.6
%91
%87
12.126
34.417
32.891
56.023.926 144.262.105 150.481.958

2015م
2.865.589
406.549
655.586
1.76
%29
9.004
39.220.887

ُبلغة
2015م
2016م
3.217.515
4.429.822
2.436.967
2.837.949
2.693.711
2.795.148
0.83
0.73
%75
%85
53.929
56.069
230.951.094 263.158.908

العمليات الت�شغيلية والأعمال

�شركة الذهب التابعة ملعادن
ا�سم ال�شركة

�شركة الذهب ومعادن الأ�سا�س

كمية اخلام امل�ستخرجة
بالطن (تت�ضمن اخلام
واملخلفات)

امللكية

 %100معادن

املبيعات
(مليون ريال)

1.048 36.451

الأمار

املنتجات

الذهب ،الزنك ،النحا�س ،الف�ضة والر�صا�ص

عدد املناجم

القوى العاملة

6

1.039

ال�سوق

2015م
2016م
2015م
2016م
3.743.372
3.713.121
72.240
84.680
1.043.519
1.020.188
252.080
250.060
949.981
1.100.672
223.431
255.987
1.14
1.15
6.86
5.90
%64
%59
%89
%90
22.239
24.170
44.029
43.820
96.483.371 112.578.582 194.298.292 201.615.616

1

الدويحي

2015م
2016م
- 16.173.096
0
4.489.793
0
1.311.615
0
1.85
0
%72
0
56.314
0 264.848.743

املقر العام

الريا�ض

املجموع
2016م
26.961.732
9.490.145
6.345.903
225.390
1.048.707.733

2015م
10.025.431
4.344.411
4.721.751
163.618
705.215.749
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�إنتاج ،ومبيعات ،و�سعر ذهب معادن
املنتج
الذهب

2016م
225.389

الإنتاج (�أوقية)

2015م
163.618

2016م
224.576

املبيعات (�أوقية)

2015م
164.938

مالحظة
على الرغم من �أن مناجم الذهب لدينا تنتج العديد من اخلامات الأخرى مثل :النحا�س ،الف�ضة ،الزنك ،الر�صا�ص ،النيكل ،الكربيت
والكوبالت �إال �أن �إنتاجها لي�س بكميات كافية ليتم ت�ضمينها يف التقرير.

اخلربة التي
اكت�سبناها من منجم
الدويحي �ستزيد
من �سهولة وكفاءة
تنفيذ وبدء ت�شغيل
مناجم من�صورة،
وم�سرة والرجوم

حتقيق الأرباح وم�ضاعفتها
نتج عن الأداء التجاري ل�شركة الذهب ومعادن
الأ�سا�س حتقيق �أرباح كبرية ،وتقدمي مبادرات
مل�ضاعفة الإنتاج من املتوقع تنفيذها خالل
ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،وهذه املبادرات تربز
م�ستوى اخلربة داخل �شركة معادن ،وتثبت �أن
اال�ستثمارات ال�سابقة املبذولة يف تطوير ر�أ�س
املال الب�شري قد �آتت �أكلها.
�إن مبادرات م�ضاعفة الإنتاج مع توقعاتنا
بنجاح مناجم من�صورة ،وم�سرة ،والرجوم،
�ساعدتنا على تعديل توقعاتنا اخلا�صة بزيادة

�إنتاج الذهب يف الفرتة من الآن وحتى عام
2022م �إىل �أكرث من � 500.000أوقية.
كما �أن اخلربة التي اكت�سبناها من منجم
الدويحي �ستزيد من �سهولة وكفاءة تنفيذ وبدء
ت�شغيل مناجم من�صورة ،م�سرة والرجوم.
وباملقارنة مع مناجمنا القدمية �صغرية
احلجم ،ف�إن هذه املناجم �ست�شمل عمليات
متو�سطة احلجم ،وحتقق وفورات مالية عالية.
بعد �سنوات عدة من الرتاجع ،ارتفعت �أ�سعار
الذهب وحققت �أرباح ًا �سنوية عالية ،وال يزال
 %50من ا�ستهالك الذهب يذهب �إىل قطاع
املجوهرات� ،أما اجلهات الأخرى الرئي�سية
للطلب فهي امل�ستثمرون يف ال�سبائك والعمالت
الذهبية ،وامل�ضاربون ،والبنوك املركزية،
والتطبيقات التقنية.
كما �أجرينا مراجعة لإنتاج الزنك يف منجم
الأمار ،ون�ستهدف زيادة الإنتاج ب�أكرث من
 ،%30ومن املتوقع �أن ينعك�س هذا الأمر زيادة
يف العائدات عام 2017م.
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�صهر املعادن لإعداد �سبائك
الذهب يف منجم مهد
الذهب

العمليات الت�شغيلية والأعمال

�شركة النحا�س التابعة ملعادن
ال�شركة التابعة
�شركة معادن باريك للنحا�س

امللكية

املنتجات

النحا�س ،والف�ضة ،والزنك ،والنيكل ،والذهب ،والر�صا�ص،
والكربيت ،والكوبالت

 %50معادن،
 %50باريك ال�شرق الأو�سط

املقر العام

املدينة املنورة

النجاح يف �إنتاج النحا�س
يفتح �آفاق ًا جديدة للنمو

لقطة جوية ملنجم جبل
�صايد

يعد �إنتاج النحا�س يف معادن ق�صة جناح
�أخرى ،ولقد بد�أ امل�شروع امل�شرتك «�شركة
معادن باريك للنحا�س» يف �إنتاج مركزات
النحا�س بكميات جتارية منذ 2016/7/1م.
وتو�صي ا�سرتاتيجية 2025م با�ستثمار هذا
النجاح لزيادة تطوير جمموعة منتجات
النحا�س .وت�ؤكد هذه اال�سرتاتيجية �أن معادن
الأ�سا�س ،خ�صو�ص ًا النحا�س والزنك ،ت�شكل
�إمكانات جيدة للدخول يف ال�سوق العاملية
للمعادن .ومتتلك اململكة خمزونات هائلة من
معادن الأ�سا�س ،لكنها تتطلب بع�ض الوقت

نعتقد �أن اال�ستثمارات
اال�سرتاتيجية العاملية يف
النحا�س �ستحقق دعماً كبرياً
ملعادن ،وبالتايل مزيداً من
الربحية وزيادة �إمكانات
اال�ستك�شاف والتعدين.

�إنتاج ومبيعات معادن من النحا�س
الإنتاج (طن)
املنتج
مركزات النحا�س

2016م
26.898

2015م
2.495

املبيعات (طن)

2016م
24.766

2015م
2.395

لتطويرها بالكامل ،ابتدا ًء من مرحلة
اال�ستك�شاف ،و�صو ًال �إىل مرحلة الإنتاج.
ومع قيامنا بتقييم الإمكانات مع احلفاظ
على التميز الت�شغيلي� ،سندر�س الفر�ص
العاملية للتو�سع يف �إنتاج النحا�س ،ونعتقد �أن
اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية العاملية يف
النحا�س �ستحقق دعم ًا كبري ًا ل�شركة معادن،
وبالتايل مزيد ًا من الربحية ،وزيادة
�إمكانات اال�ستك�شاف والتعدين التي
�ست�ستخدم بدورها يف تطوير موارد النحا�س
يف اململكة.

عائد املبيعات (ريال �سعودي) متو�سط ال�سعر املحقق

2015م
2016م
3.149.600 481.162.500

2016م
$ 5.181

$

2015م
$ 4.602

التقرير ال�سنوي 2016

85

العمليات الت�شغيلية والأعمال
كمية اخلام امل�ستخرجة
بالطن (تت�ضمن اخلام
واملخلفات)

املبيعات
(مليون ريال)

عدد املناجم

القوى العاملة

1.031

481

1

983

لقد �أن�ش�أنا م�شروعنا امل�شرتك «�شركة معادن
باريك للنحا�س» مع �شركة باريك جولد عام
2014م لتطوير �صناعة النحا�س ،وافتتاح
منجم جديد للنحا�س يف جبل �صايد .وخالل
ال�ستة �شهور التي انق�ضت منذ بدء الإنتاج
التجاري للمنجم (يوليو  -دي�سمرب 2016م)،
تخطينا الهدف ال�سنوي للمبيعات بتحقيق
مبيعات بلغت  26.898طن.
بلغت ح�صة معادن من �إنتاج النحا�س عام
2016م نحو  13.449طن مرتي ،ومن املتوقع
�أن يرتفع معدل �إنتاج املنجم لي�صل 31.633
طن مرتي �سنوي ًا يف عام 2017م ،عند اكتمال
عمليات التطوير الإ�ضافية التي جتري حتت
الأر�ض.
وتقوم �شركة «�شركة معادن باريك للنحا�س»
ببيع مركزات النحا�س �إىل م�صانع ال�صهر
التي تنتج كاثودات النحا�س وق�ضبان النحا�س،
التي ت�ستخدم يف �صناعة العديد من املنتجات
الكهربائية .كما ي�ستخدم النحا�س ب�شكل
مكثف يف �صناعات ال�سيارات وقطاع
االت�صاالت.
و�إىل جانب �إطالق برنامج التميز الت�شغيلي،
تت�ضمن �أولويات «�شركة معادن باريك
للنحا�س» �إزالة معوقات �صناعة التعدين،
وتطوير املوارد امل�صاحبة لها ،واملوارد
اجلديدة لإطالة دورة حياة املنجم .ففي عام
2016م ،حققنا تقدم ًا كبري ًا يف �إن�شاء م�صنع
معجون احل�شو ،الذي �سي�ستكمل يف عام
2017م.

يقع منجم جبل �صايد على بعد  300كيلومرت ًا
�شمال �شرق مدينة جدة ،وتقدر دورة حياة
املنجم بـ  17عام ًا ،ويبلغ مقدار احتياطياته
 24.8مليون طن بدرجة نقاء .%2.55
وتوا�صل «�شركة معادن باريك للنحا�س»
عمليات اال�ستك�شاف �ضمن حدود منطقتي
التعدين واال�ست�شكاف املرخ�ص بهما يف املوقع
وحوله ،وذلك بهدف �إطالة عمر املنجم� .سوف
نعمل خالل 2017م على تقييم االحتماالت
امل�ستهدفة يف وادي رفارا.

�أعاله
جانب من حمطة �إنتاج
النحا�س يف جبل �صايد
على الي�سار
موظف يف �أحد خمتربات
�شركة معادن باريك
للنحا�س
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�شركة البنية التحتية التابعة ملعادن
ال�شركة التابعة
�شركة معادن للبنية التحتية

امللكية

معادن %100

املنتجات

خدمات البنية التحتية

املقر العام
الريا�ض

�شركة معادن للبنية التحتية
حتقق �أرباح ًا بف�ضل الدمج
تع ّد �شركة معادن للبنية التحتية
فريدة من نوعها بني ال�شركات
العاملة يف جمموعتنا .فهي
تتوىل �إدارة العقارات ال�سكنية،
وتقدم حزمة وا�سعة من
اخلدمات ل�ضمان ت�أمني و�سائل
الراحة والرفاهية ملوظفينا يف
مدينة ر�أ�س اخلري ال�صناعية
اجلديدة.

�أكرث من

3.000
موظف يعي�شون
يف قرية معادن

ت� َّأ�س�ست �شركة معادن للبنية التحتية عام
2008م لتطوير وبناء و�إدارة البنية التحت ّية
الأ�سا�س ّية يف مدينة ر�أ�س اخلري لل�صناعات
التعدينية ،التي تت�ألف من جممع للفو�سفات
وجممع للألومنيوم .وت�سهم وحدة معادن
للفو�سفات بـ  33باملئة من �إجمايل تكاليف
�شركة معادن للبنية التحتية ،يف حني تتحمل
وحدة معادن للأملنيوم  67باملئة.
بعد �إعادة هيكلة معادن ،تدير اليوم اخلدمات
امل�شرتكة املدجمة �أ�صول �شركة معادن للبنية
التحتية مما �أدى �إىل اتباع منوذج �أعمال
جديد �أتاح لنا تخفي�ض تكاليف الت�شغيل،
وحتقيق ن�سبة كفاءة �أعلى يف 2016م.
وقد بد�أنا العمل كوحدة من اخلدمات امل�شرتكة
وعرب �شبكة تر ّكز على كفاءة التكاليف يف
2016م .و�أ�صبح هذا االنتقال ال�سل�س ودمج
الأنظمة والإجراءات واخلدمات اللوج�ستية
واحد ًا من �أهم اجنازاتنا يف 2016م .وخالل
الفرتة االنتقالية ،حر�صنا على احلفاظ على
م�ستويات خدماتنا العالية وخف�ضنا التكاليف
على موظفينا؛ ال �سيما يف �إدارة املن�ش�آت
والعمليات اخلدماتية.

يعي�ش اليوم اكرث من  3.000موظف يف قرية
معادن ،التي ت�ضم نحو  2500وحدة �سكنية.
وتبعد هذه املنازل حوايل  12كيلومرت ًا عن
املن�ش�آت ال�صناعية يف املدينة.
كما �أ�شرفت �شركة معادن للبنية التحتية على
بناء  789فيال يف املطرفية باجلبيل؛ وذلك يف
�إطار برنامج معادن لتمليك املنازل للموظفني
ال�سعوديني العاملني يف ر�أ�س اخلري .وقد
ا�ستكمل بناء  359وحدة منها ،مت ت�سليم 187
منها يف عام 2016م و�سيتم ت�سليم الباقي يف
عام 2017م.
حققت عمليات �شركة معادن للبنية التحتية
�أكرث من  75باملئة من م�ستويات الر�ضا عرب
ا�ستطالعات خدمات العمالء الدورية .ويقوم
جمل�س �إدارة ال�شركة و�إدارتها التنفيذية
بر�صد هذه اال�ستطالعات بانتظام للت�أكد من
جودة اخلدمات املقدمة للموظفني.
تنظم �شركة معادن للبنية التحتية فعاليات
اجتماعية كل ثالثة �أ�شهر ،كما قامت بت�سهيل
م�شاركة املوظفني يف الأحداث الريا�ضية
املحلية والوطنية.

وحتولت ن�شاطات �إدارة امل�شرتيات ل�شركة
معادن للبنية التحتية بعد هذا الدمج لتدار من
قبل �إدارة امل�شرتيات املركزية مبعادن ،وانتقل
جميع موظفي ال�شركة �إىل �إدارة البنية التحتية
الأ�سا�سية يف ر�أ�س اخلري.

مت �إجناز

359

فيال يف 2016م

املجمعات ال�سكنية ل�شركة
معادن للبنية التحتية ت�شمل
مرافق اخلدمات مثل
امل�سجد ومركز الرتفيه
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اال�ستدامة

موظفينا
البيئة وال�صحة
والأمن وال�سالمة

امل�شرتيات

تكنولوجيات
املعلومات
واالت�صاالت

رعاية املجتمع
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اال�ستدامة

مبادراتنا التنموية املحددة الأهداف
تقود جهودنا لتحقيق اال�ستدامة
تنظر احلكومات يف �شتى بقاع العامل
�إىل التنمية امل�ستدامة على �أنها واحد
من �أهم الأهداف الوطنية .وهناك
�إجماع دويل كبري على �أنه على
احلكومات والقطاع اخلا�ص �أن يعملوا
مع ًا لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
الـ 17اخلا�صة بالأمم املتحدة بحلول
عام 2030م .كما �أن ر�ؤية اململكة
العربية ال�سعودية  2030وبرنامج
التحول الوطني  2020معنيان �أي�ض ًا
بالتنمية امل�ستدامة يف اململكة.

على الي�سار
موظفون ي�شاركون يف حملة
معادن لليوم العاملي للمياه
�ص 89-88
مهند�سو معادن يف امليدان
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على امل�ستوى العاملي ل�صناعة التعدين ،تتطور
معايري اال�ستدامة .وميكن ا�ستعرا�ض املعايري
املطبقة حالي ًا يف هذه ال�صناعة من خالل
ثالثة �أبعاد:

اال�ستدامة لدينا على �أ�سا�س �أربعة مو�ضوعات
حمورية ت�شمل كافة جمموعة معادن ،وتتمحور
حول  7من �أهداف التنمية امل�ستدامة اخلا�صة
بالأمم املتحدة:

•االلتزام القوي بربامج البيئة
وال�صحة وال�سالمة والأمن.
•الأثر االجتماعي الإيجابي الذي توفره
ال�شركات وما يقرتن بها من متيز ت�شغيلي.
• اال�ستفادة املثلى من املوارد.

•التميز يف العمل امل�ستدام� :أن حتظى
بت�أييد دويل ك�شركة دافعها االبتكار ،وخلق
القيمة النوعية.
•التميز يف برامج البيئة وال�صحة
وال�سالمة والأمن :ن�ضع نظام ًا للبيئة
وال�صحة وال�سالمة والأمن يعتمد على
التميز يف �أداء منطلق من ثقافة را�سخة
ومدعوم ًا بالتقنية.
ً
ً
•الأثر االجتماعي� :أن نكون جارا مرحبا به
يف حميط ممكن.
•الأثر االقت�صادي و�أثر املوارد :حتقيق
التميز يف تعظيم اال�ستفادة من الأ�صول
ورفع كفاءة ا�ستهالك الطاقة واملياه عرب
معادن.

ويف ظل ر�ؤيتنا اجلديدة ،تعترب اال�ستدامة
�أ�سا�سية يف ر �سالتنا وا�سرتاتيجية 2025م.
تلتزم معادن بلعب دور �أكرب يف التنمية
الوطنية امل�ستدامة ،ويتم و�ضع ا�سرتاتيجية

ولأهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة التي
حددناها تربز �أهمية ا�سرتاتيجية ملعادن
وقطاع التعدين ال�سعودي على وجه اخل�صو�ص،
وللمملكة ب�شكل عام .و�أهداف التنمية

لقد �أ�صبح �إيجاد القيمة امل�ستدامة
عن�صر ًا جوهري ًا من عنا�صر ر�ؤية معادن
منذ انطالقتها .وك�شركة يتمثل هدفها
الرئي�س يف �إ�ضافة قيمة �إىل الرثوات
الطبيعية التي تتمتع بها اململكة ،وتوفري
الفر�ص الوظيفية ،وامل�ساهمة يف التنمية
االجتماعية واالقت�صادية ورفاهية املجتم؛
لذا تعترب اال�ستدامة جم�سدة يف ر�سالتنا.

التم ّيز امل�ستدام

�أعاله ويف ال�صفحة التالية
تقييم الأثر البيئي و�إدارة
الب�صمة البيئية �أ�سا�س يف
عمليات معادن

تر�سيخ اال�ستدامة� :أثر معادن

IOÉ` ` ` ` ` `«≤dG

�أف�ضل
املمار�سات
وااللتزام

`
› ``
` ª` ` `à

الهند�سة
ال�صديقة للبيئة

مت ا�ستثمار �أكرث من  111.733مليون ريال يف
تطوير وتدريب موظفي معادن املحليني

املحتوى املحلي

ال�صحة
وال�سالمة

 0.25معدل �إ�صابات العمل* يف عام 2016م

�إ�شراك املجتمع
جمموعة اال�ستثمارات االجتماعية املعتمدة
تتجاوز  200مليون ريال؛ ونحو  28مليون ريال
مت ا�ستثمارها يف عام 2016م

á` ` ` ` ` ` ` `ªcƒ◊G

�أف�ضل املمار�سات يف املجال يف �إعادة تدوير
املياه ومعاجلتها؛ و�ضمان االلتزام باللوائح
واملعايري اخلا�صة بجودة الهواء والرتبة واملياه
من خالل �أطراف م�ستقلة.

الأداء امل�ستند
�إىل م�ؤ�شرات
قابلة للقيا�س

áeGóà°SE’G

القيمة ال�سوقية احلالية تتجاوز  40مليار ريال
�سعودي؛ �سعر ال�سهم  38.99ريال �سعودي
بتاريخ  31دي�سمرب 2016م

تطوير �أفرادنا

`` `™

تبني التقنيات اخل�ضراء يف امل�صانع اجلديدة
للحد من ا�ستهالك الطاقة واملياه واالنبعاثات

القرارات
ذات ال�صلة
بامل�شروعات

` ` `°ü
OÉ` ` ` ` ` ` ` à` ` ` `bG

á` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `Ä
``

تبني هدف خف�ض الب�صمة البيئية لكل
العمليات

توفري
الوظائف

امل�ساهمة يف �إجمايل
الناجت املحلي ،والتنوع
االقت�صادي
الزيادة يف ر�سملة
ال�سوق ،عوائد اال�ستثمار
للم�ساهمني

` «` `H

منت القوى العاملة لدى معادن من  1.200يف عام
2008م لت�صل �إىل  7.134يف عام 2016م .ولقد
حافظنا على معدل �سعودة جتاوز  ،%60و  %72من
القوى العاملة لدينا يف املناجم مواطنون �سعوديون
حمليون ،و�أثمر منونا يف توفري وظائف غري مبا�شرة
ت�صل �إىل  42.000وظيفة.

درا�سة الأثر البيئي �أمر جوهري لعملية �صنع
القرارات اخلا�صة بامل�شروعات

�سال�سل القيمة ال�صناعية ،وت�صدير ال�سلع،
و�إمكانات ال�صناعات التحويلية للقطاع اخلا�ص
وامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة

 %75من �إجمايل الإنفاق على امل�شرتيات وقدره
 7.87مليار ريال مت �إنفاقها داخل اململكة
يف عام 2016م؛ الأمر الذي دفع املقاولني
الرائدين يف م�شروع وعد ال�شمال لتوظيف %12
كحد �أدنى من القوى العاملة املحلية ،و�إنفاق
 %10كحد �أدنى على املوردين املحليني.
* معدل �إ�صابات العمل هو مقيا�س �شامل حل�ساب جميع الإ�صابات امل�سجلة.
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�أهداف اال�ستدامة اخلا�صة مبعادن التي تتوافق مع �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة
متو�سط
مرتفع
قدرة معادن على امل�ساهمة يف حتقيق الهدف

10 4
7

13
17

8 15
12 3
9

٧

6 1
5 2

منخف�ض

11
14

١

ﻻ
ﻟﻠﻔﻘﺮ

٢

ﻻ
ﻟﻠﺠﻮع

٣

ﺻﺤﺔ
ﺟﻴﺪة

ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺘﺠﺪدة
وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ

٨

وﻇﺎﺋﻒ ﺟﻴﺪة
وﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي

٩

اﻟﺘﺤﺮك
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﺎخ

١٤

اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

١٥

١٣

٤

ﺗﻌﻠﻴﻢ
ذو ﺟﻮدة

٥

اﻟﻤﺴﺎواة
ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻴﻦ

ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ
ﻣﺒﺘﻜﺮة وﺟﻴﺪة

١٠

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪم
اﻟﻤﺴﺎواة

١١

اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﻸرض

١٦

اﻟﺴﻼم
واﻟﻌﺪاﻟﺔ

١٧

اﻟﻤﺪن
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

٦
١٢

ﻣﻴﺎه ﻧﻈﻴﻔﺔ
وﺻﺤﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻟﻠﻤﻮارد

اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

16

متو�سط
منخف�ض
مدى ارتباطه ب�صناعة التعدين ال�سعودية

مرتفع

امل�ستدامة اجلديدة يرتابط بع�ضها مع بع�ض
ب�شكل وثيق؛ بحيث �إن �أعمالنا يف الأهداف
ال�سبعة املختارة �سيكون لها �أثر وا�سع النطاق
يف الواقع .فعلى �سبيل املثال؛ هدفنا املتمثل يف
«العمل الالئق ومنو االقت�صاد» �سيكون له �أثر
تتابعي يف املجتمعات التي نعمل فيها.

مبادرات معادن اخلم�س ع�شرة املعنية باال�ستدامة

الهدف
املبادرة
�أن يتجاوز �أثرنا الإيجابي ب�صمتنا البيئية و�أن نح�صل على ع�ضوية املجل�س
تطوير ممار�سات اال�ستدامة
العاملي للتعدين واملعادن
تبني مفهوم االقت�صاد الدائري يف كل امل�شروعات اجلديدة
تبني مفهوم االقت�صاد الدائري
تبني املبادرة العاملية لإعداد التقارير  -حتقيق معايري �إعداد التقارير اخلا�صة باملبادرة العاملية لإعداد التقارير
املبادئ التوجيهية للجيل الرابع
و�ضع نظام لتتبع �أثر وتكاليف اال�ستدامة
و�ضع �آلية التكاليف/الأثر
تر�سيخ ثقافة البيئة وال�صحة والأمن تر�سيخ ثقافة البيئة وال�صحة والأمن وال�سالمة ب�شكل كامل يف عمليات
معادن ومع �أ�صحاب امل�صلحة اخلا�صني بها
وال�سالمة
الت�أكد من �أن ر�ؤية اخلرباء يتم ت�ضمينها وتر�سيخها يف كل الأنظمة من
الت�أثري يف �أنظمة وقوانني التعدين
خالل التعاون مع اجلهات التنظيمية الرئي�سية املعنية بالتعدين
انخفا�ض الب�صمة البيئية بن�سبة %3
�إدارة الب�صمة البيئية
ن�شر تقنية ال�سالمة والأمن و�أنظمة توفري �أحدث التقنيات مع الرتكيز على ثقافة جتنب حدوث �إ�صابات �أو
�أ�ضرار
ال�سيطرة على احلريق
توفر وجاهزية اال�ستجابة للطوارئ �ضمان وجودها يف كافة املواقع وحتقيق �شهادة الأيزو 22320
امل�ستوى الرابع الذي يحققه املجتمع
تعزيز امل�شاركة االجتماعية
�إن�شاء �صندوق �إجتماعي ون�شر التقرير املدقق �سنوياً
تعزيز ال�سمعة املجتمعية
التكامل مع النظم املحيطة (داخلي ًا حتقيق �أعلى م�ستويات ر�ضا �أ�صحاب امل�صلحة
وخارجي ًا)
تطوير امل�شرتيات من ال�سوق املحلية ،و�سل�سلة الإمدادات وامل�شروعات
تطوير املحتوى املحلي
زيادة اال�ستفادة من الأ�صول بن�سبة  %5-3من خالل برنامج معتمد
حت�سني اال�ستفادة من الأ�صول
حت�سني اال�ستفادة من املواد الأولية جتاوز اال�ستهالك النظري املحدد

92

التقرير ال�سنوي 2016

ومعظم هذه الأهداف تقع يف جماالت
تقدم فيها معادن بالفعل م�ساهمات كبرية
يف التنمية ،وت ّبنت ا�سرتاتيجيات وا�ضحة
لتعزيزها يف امل�ستقبل ،وهذه املجاالت
هي :املوارد الب�شرية ،البيئة وال�صحة
وال�سالمة والأمن ،امل�شرتيات ،الأثر
االجتماعي ،العناية باملجتمع ،وال�شراكات
مع الدولة واجلهات الأخرى ذات ال�صلة.
لقد حددنا  15مبادرة تن�سجم مع مو�ضوعاتنا
املحورية و�أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة.
ومن �ش�أن هذه املبادرات � -إىل جانب عدد
من الربامج امل�ستمرة التي تقدم بالفعل � -أن
حتدث �أثر ًا اجتماعي ًا كبري ًا يف املناطق البعيدة
التي تقع فيها عملياتنا ،فهي جمتمع ًة ت�شكل
برنامج ا�ستدامة متما�سك ًا وحمكم ًا ملعادن.
ومب�ضينا قدما ،ف�إننا نتطلع لتبني اجليل
الرابع من املبادرة العاملية لتقارير
اال�ستدامة والإف�صاح ( )GRI-G4ك�إطار
عمل لإعداد التقارير ب�ش�أن التزامنا
مبعايري اال�ستدامة التي يطبقها قطاع
التعدين العاملي ،والتي تتوافق مع املبادئ
الرئي�سية الع�شرة وقيمها اخلم�س اخلا�صة
باملجل�س الدويل للتعدين واملعادن.
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موظفونا

بناء ثقافة الأداء
يتمثل هدفنا يف �أن ن�صبح واحد ًا من �أعلى ثالث �شركات يقع
عليها اختيار املوظفني للعمل لديها يف اململكة .فنحن ال ن�ستعني
بقوة عاملة ماهرة ومدربة ل�صناعة التعدين ال�سعودي فح�سب؛ بل
�إننا نركز على بناء قدرات القيادة.

كما ن�سعى �إىل حتقيق هدف طموح ،يتمثل يف
جعل ال�شركة واحدة من �أف�ضل ثالث
�شركات يقع عليها اختيار املوظفني للعمل
لديها يف اململكة ،ونعمل جاهدين لإن�شاء
ثقافة موجهة نحو الأداء داخل ال�شركة،
ا�ستناد ًا �إىل ا�سرتاتيجية قائمة على خم�س
ركائز رئي�سية هي:

الثقافة املوجهة للأداء

جذب املواهب
واحلفاظ عليها

تنمية وتطوير القادة
والقدرات

وب�صفتنا رائد �صناعة التعدين يف اململكة؛
ف�إننا نعتز بنجاحنا يف تطوير ر�أ�س املال
الب�شري يف خمتلف التخ�ص�صات داخل
ال�شركة ،وب�أدائنا التعاوين يف بناء معاهد
مهنية جديدة لتعليم وتدريب القوى العاملة
الوطنية التعدينية .كل ذلك ي�سري وفق ر�ؤية
اململكة  ،2030وبرنامج التحول الوطني .2020

تقييم و�إدراك الأداء

�إ�شراك املوظفني
والربط بينهم

تعزيز قدرات
الأفراد

• جذب املواهب واالحتفاظ بها.
• تقدير و�إدراك الأداء.
• تنمية وتطوير القيادات والقدرات.
• �إ�شراك املوظفني والربط بينهم.
• تعزيز قدرات املوظفني.
وان�سجام ًا مع هذه اال�سرتاتيجية ،نوا�صل
تنفيذ برامج متعددة داخل ال�شركة تهدف �إىل
تطوير القيادة ،وبناء القدرات ،و�إدارة الأداء
والتطوير التنظيمي .كما نراجع ونحدّث -
ب�شكل م�ستمر � -سيا�ساتنا ذات ال�صلة
باملكاف�آت ،وثقافة العمل ،وملكية املنازل،
وخطة املدخرات ،والت�أمني ال�صحي ،وتقدير
املوظفني.
وعلى مدار ال�سنوات الثماين املا�ضية التي
�شهدت منو ال�شرك ًة وتو�سعها ،تغلبنا على عدد
من التحديات يف جذب ذوي اخلربة �إىل
م�شروعاتنا ،وكذلك تطويرهم وتدريبهم،
واالحتفاظ بهم .وي�ؤكد ذلك �أن نحو  %90من
موظفينا يعملون يف مناطق نائية داخل اململكة
يف �إدارة عملياتنا.
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القوى العاملة لدى معادن اعتبار ًا من  31دي�سمرب 2016م
 644مت تعيينهم يف 2016م
منهم  368مواطن ًا �سعودي ًا

 6.041مت تعيينهم ب�شكل مبا�شر
 1.087موظف ًا متعاقد ًا
 69متدرب ًا غري موظف
الإجمايل7.134 :

%90
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موظفو معادن الذين
يعملون يف �أماكن نائية

معدل ال�سعودة

%63.9

التم ّيز امل�ستدام

توزيع القوى العاملة لدى معادن اعتبار ًا من  31دي�سمرب 2016م
املوظفون
املنتظمون
ال�شركة
368
246
947
2.518
102
31
699
1.130
6.041

مقر معادن الرئي�سي
اخلدمات امل�ساندة (تت�ضمن تقنية املعلومات)
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
�شركة معادن للألومنيوم
�شركة املعادن ال�صناعية
�شركة معادن للبنية التحتية
�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
�شركة معادن للفو�سفات
الإجمايل

املتدربون غري
املوظفني
-

69
69

العقود
37
55
23
727
5
153
87
1087

الإجمايل
405
301
1.039
3.245
107
31
852
1.217
7.197

الدمج
يف �سياق مبادرات التميز الت�شغيلي،
�أطلقت معادن يف عام 2015م برنامج
اخلدمات املدجمة وامل�شرتكة .وقد حققنا
تقدم ًا ملحوظ ًا يف دمج وظائف الدعم
لدى �شركات معادن حتت مظلة برنامج
اخلدمات املدجمة وامل�شرتكة ،الأمر الذي
�أثمر خف�ض متطلبات القوى العاملة بن�سبة
 ،%40وتوفري التكاليف بن�سبة .%30
ومع مالحظة �أن عملية الدمج مل تُثمر
خف�ض ًا يف املوظفني� ،إ ّال �أنها �ساعدتنا يف
خف�ض عدد املوظفني اجلدد مل�شروعاتنا
اجلديدة ،و�إعادة تعيني موظفينا بح�سب
املتطلبات املتعددة للم�شاريع.
يف املرحلة الأوىل ،دجمنا اخلدمات
امل�شرتكة لل�شركات التي متتلكها معادن
بالكامل .ويف مطلع عام 2016م� ،أنهينا
دمج اخلدمات امل�شرتكة للمقر الرئي�سي،
و�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س،
و�شركة معادن للبنية التحتية ،و�شركة املعادن
ال�صناعية؛ بحيث متت تغطية وظائف
الإدارة واملحا�سبة وامل�شرتيات واملوارد
الب�شرية .تال ذلك يف املرحلة الثانية دمج
موارد تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
ويف املرحلة الثالثة ،قمنا بدمج موارد �شركاتنا
التابعة للفو�سفات والألومنيوم يف ر�أ�س
اخلري ،الأمر الذي �أثمر حتقيق وفر كبري يف
النفقات ،وخف�ض ًا يف �أعداد الأيدي العاملة.
املبادرات اال�سرتاتيجية
يف تنفيذ اال�سرتاتيجية امل�ؤلفة من النقاط
اخلم�س ال�سالفة الذكر؛ �أطلقنا مبادرات
جديدة ،ونظمنا برامج متعددة يف عام
2016م لدعم تطوير القيادة ،و�إدارة الأداء،
وتطوير النظم ،وبناء القدرات .ومن �أهمها:

�أعاله
موظفون يطلعون على
ال�سجالت يف جممع معادن
وعد ال�شمال للفو�سفات
على اليمني
�أحد موظفينا داخل من�ش�أة
الفو�سفات يف ر�أ�س اخلري

قمنا بتحقيق تطور
الفت يف توحيد مهام
الدعم يف �شركات
معادن حتت مظلة
خدمات الدعم
لل�شركات مما �أ�سهم
يف تخفي�ض متطلبات
القوى العاملة
بن�سبة  %40وخف�ض
التكاليف بن�سبة .%30

تخطيط الإحالل الوظيفي :نظمنا فعالية
خارج املوقع ا�ستغرقت يومني ملناق�شة
وتطوير خطط �إحالل وظيفي يف املنا�صب
العليا ،ومت ت�صميم خطط تطوير القيادات
على �أ�سا�س حتليل �شامل الحتياجات
الأفراد ،مبا فيها التدريب والتوجيه.
اللجنة الفرعية ملراجعة املواهب :مت
�إعادة ت�شكيل اللجنة الفرعية ملراجعة
املواهب ،ومت �إعادة تنظيم وظائفها لتتوافق
مع الوظائف املناطة باللجان الفرعية
الأخرى ،حتى يت�سنى و�ضع خطط �إحالل
وظيفي فعالة للمنا�صب الرئي�سية.
تقييم القيادة عرب  360درجة :مت تطوير
�أداة تقييم جديدة مكونة من  360درجة
لتوجيه وتعزيز برنامج تطوير القيادات بدعم
من تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
برنامج اعتماد املديرين :مت
ا�ستحداث برنامج اعتماد ُيغطي ع�شرة
اخت�صا�صات �إدارية معرتف بها دولي ًا
كمبادرة �أخرى لتطوير القيادات.

التقرير ال�سنوي 2016

95

التم ّيز امل�ستدام

منو القوى العاملة يف معادن 2016-2012
التوظيف املبا�شر
عدد املوظفني ال�سعوديني
ن�سبة ال�سعودة

8000
7000
6000
5000
4000
3000

3.992
2.475

3.225

3.061

5.793

5.338

5.040

6,041

3.715

3,859

2000
1000
0

%66

%66

%64.5

%65.7

%63.9

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

برامج ماج�ستري �إدارة الأعمال واملاج�ستري
املهني يف �إدارة الأعمال :مت توجيه الدعوة
�إىل قادة بارزين خمتارين لالنخراط يف
برامج ماج�ستري �إدارة الأعمال واملاج�ستري
املهني يف �إدارة الأعمال يف جامعات خمتارة.
برنامج تطوير القادة امل�ستقبليني :انخرط
يف هذا الربنامج  32قائد ًا حمتم ًال من قادة
معادن ،حيث يهدف الربنامج �إىل تطوير
مهارات التعلم العملي وحل امل�شكالت.
برنامج تطوير كبار القادة :مت تعزيز
برنامج تطوير كبار القادة الرئي�سي ،والذي
بد�أه  30م�شارك ًا ،ب�شكل �أكرب من خالل
جعله �أكرث ارتباط ًا باحتياجات معادن.
برنامج �إدارة الأداء :مت �إطالق برنامج وا�سع
النطاق لإدارة الأداء داخل معادن ،لتعزيز
ثقافة قائمة على الأداء ،و�إحداث التغريات
ال�سلوكية املرجوة لدعم هذه الثقافة.
التدرج املهني :مت تطوير �إطار تدرج وظيفي
جديد لكافة �أ�سر الوظائف لدى معادن.
التطوير التنظيمي :مت ت�صميم وتطوير
هيكل تنظيمي جديد لإيجاد االن�سجام
بني العمليات املتنوعة ملعادن.
االرتباط الوظيفي :مت حتليل النتائج
املتح�صل عليها من ا�ستبيان االرتباط
الوظيفي لعام 2015م ،ومت تقا�سمها مع
كافة �شركات معادن ،كما مت تطوير وتنفيذ
خطط عمل لتح�سني ارتباط املوظفني.

�سيا�سات املوارد الب�شرية :متت مراجعة
وحتديث عدد من �سيا�سات املوارد الب�شرية
لتعزيز وحت�سني الفوائد التي يجنيها
املوظفون ،مبا فيها ملكية املنازل ،وخطة
املدخرات ،والت�أمني ال�صحي ،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�شركات واملواقع التابعة ملعادن لتثقيف
املُق ِّيمني ب�ش�أن ملف القدرة ،و�آلية التقييم.
تكامل القدرات وامل�سار الوظيفي :مت دمج
�أُطر خمتلفة ذات �صلة بالتدرج الوظيفي،
تطوير املواهب ،والقدرات ،واملهن ،ل�ضمان
ان�سجامها التام مع امل�سارات واملعايري
املختلفة.
نادي «تو�ستما�سرتز» التابع ملعادن� :إطالق
ثالثة �أندية «تو�ستما�سرتز» يف مدينة ر�أ�س
اخلري ومقر معادن الرئي�سي واملعهد ال�سعودي
التقني للتعدين.
املعهد الوطني للتعدين
كما �أكدنا من قبل ،ف�إن تعاون معادن مع
امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني دفع
نحو �إن�شاء �أول معهد �سعودي تقني للتعدين يف
عرعر ،وهو �أول معهد تقني للتعدين يف
اململكة ،وقد حقق جناح ًا كبري ًا؛ �إذ تخرجت

موظفون يتجهون نحو
دورات التدريب يف ر�أ�س
اخلري
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�أكمل ثالثة مديرين تنفيذيني يف �شركة معادن للفو�سفات -
�سعود العتيبي (مدير التخطيط والإنتاج) وماجد ال�سليماين
(مدير ال�صيانة امليدانية) ومطلق احلربي (مدير امل�شرتيات
والدعم)  -برنامج معادن لتطوير القيادات يف جامعة لي�سرت
يف بريطانيا يف 2016م .وهم جزء من الدفعة الأوىل من
التنفيذيني الواعدين يف �إطار برنامج معادن لتطوير القيادات.

منه �أول دفعة من الطالب يف عام 2015م.
ونخطط مل�ضاعفة هذا النجاح من خالل
�إن�شاء املعهد الوطني للتعدين يف وعد ال�شمال.
ونظر ًا لأن منطقة احلدود ال�شمالية من
اململكة متتلك �إمكانات هائلة لتو�سيع قطاع
التعدين  -امل�ؤهل لينمو وي�صبح �أقوى يف ظل
ر�ؤية اململكة 2030م  ،-ف�سيكون املعهد مبثابة
مطور لقوة عمل حملية تفي باالحتياجات
املتزايدة لل�صناعة ،وحافز رئي�سي على
�إجناز وتنفيذ التنمية االقت�صادية يف
ال�شمال من خالل تزويد املواطنني املحليني
بالتثقيف وجمموعات املهارات الالزمة
ل�صناعة التعدين املحلية ،وهو ما ُيثمر يف
النهاية وظائف ومهن ًا م�ستقرة وثابتة.
وتتمثل ر�ؤيتنا يف �أن املعهد �سيوفر تثقيف ًا
وتدريب ًا فني ًا متطورين للطالب ،من
خالل منهج درا�سي م�صمم خ�صي�صاً
ل�صناعة التعدين .ومن خالل التن�سيق
الفعال مع �أ�صحاب امل�صلحة ،مثل امل�ؤ�س�سة
العامة للتدريب التقني واملهني ،وتقوم
معادن ب�إجناز م�س�ؤولياتها ب�صفتها
رائدة �صناعة التعدين يف اململكة.
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ي�ساعد املعهد
ال�سعودي التقني
للتعدين يف عرعر
ومعهد وعد ال�شمال
يف جعل قطاع التعدين
ال�سعودي �أكرث كفاءة
ومنا�سباً للتكلفة من
خالل تدريب القوى
العاملة امل�ؤهلة.
�أعاله
ا�ستقطبت �شركة معادن
للألومنيوم جمموعة من 58
موظف ًا �أكملوا التدريب
حديث ًا بعد �أن �أنهوا برنامج
التدريب على ال�صيانة يف
معهد اجلبيل التقني

ومن �ش�أن املعهد ال�سعودي التقني للتعدين
يف عرعر ،واملعهد الذي �سيتم �إن�شا�ؤه يف
وعد ال�شمال� ،أن ي�ساعدا يف جعل �صناعة
التعدين ال�سعودية �أكرث كفاءة وفعالية
من حيث التكلفة ،وذلك من خالل تهيئة
وتطوير قوى عاملة وطنية م�ؤهلة ومدربة.
وقد �شرعت معادن بالفعل يف �إجراء مراجعة
�شاملة للمعهد ال�سعودي التقني للتعدين،
بحيث يتم حتديد جماالت التح�سني .وتال
ذلك و�ضع خطة عمل ل�ضمان اجلودة،
كان لها الف�ضل بعد اهلل يف حت�سني جودة
الربامج املهنية املنفذة يف املعهد ال�سعودي
التقني للتعدين ،كما ا�ستحدثنا معيار ًا
دولي ًا ل�ضمان طالقة اللغة لدى الطالب.

الدورات التدريبية ملوظفي معادن التي نُظمت يف عام 2016م
نوع التدريب
الإدارة وتطوير املهارات ال�شخ�صية
برنامج اللغة الإجنليزية
الفني
البيئة وال�صحة وال�سالمة والأمن
الإجمايل
نوع التدريب
الإدارة وتطوير املهارات ال�شخ�صية
برنامج اللغة الإجنليزية
الفني
البيئة وال�صحة وال�سالمة والأمن
الإجمايل

مقر معادن الرئي�سي� ،شركة املعادن ال�صناعية� ،شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
عدد امل�شاركني
عدد اجلل�سات
30
461
5
60
65
248
8
150
108
919
�شركات معادن الفرعية للألومنيوم والفو�سفات يف ر�أ�س اخلري
عدد امل�شاركني
عدد اجلل�سات
73
380
25
299
73
367
50
543
221
1.589
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البيئة وال�صحة وال�سالمة والأمن

نحو ثقافة بيئية و�صحية و�سالمة
و�أمن قائمة على الأداء وال�سلوك
�سعي ًا منا لتحقيق هدفنا املتمثل يف
«الق�ضاء على احلوادث» بالن�سبة
للأفراد والبيئة ،وا�صلنا تعزيز
ممار�ساتنا ونظمنا املعنية بالبيئة
وال�صحة وال�سالمة والأمن يف عام
2016م.

�صفر
حالة وفاة

�صفر

يف كل مواقعنا ويف �إطار املرحلة الأوىل من
نظام البيئة وال�صحة وال�سالمة رقم  ،1مت
ن�شر نظام معادن للإدارة املتكاملة للبيئة
وال�صحة وال�سالمة ،والذي حدد  114معيار ًا
للتنفيذ .كما �أنهينا التقييم الداخلي ل�ضمان
التزام كل مواقع معادن بهذه املعايري وحتقيق
امل�ستوى املا�سي الثاين وفق ًا ملبادرة امل�ستويات
املا�سية اخلم�سة ملعادن.
وتتما�شى معايري النظام مع متطلبات
املوا�صفات الدولية لنظام الإدارة البيئية �آيزو
 ،14001واملوا�صفات العاملية �آيزو ،50001
ونظم �إدارة ال�صحة الوظيفية وال�سالمة
 ،OHSAS 18001ومعيار ،RC-140001
والرعاية امل�س�ؤولة.
ووفق ًا ملبادرة املرحلة الثانية من نظام
البيئة وال�صحة وال�سالمة ،EHS2

تتحول معادن من نظام قائم على الأداء
ب�شكل كامل �إىل ممار�سة قائمة على
االمتثال النابع من ثقافة الفرد ،تركز
على ال�سلوك الب�شري والتدريب والأداء.
ولتحقيق هذا التحول تقوم ال�شركة
بتطبيق نظام «الأداء الب�شري املرمز
بالألوان» ( )E-CHPوالذي يدمج تقنيتني
متقدمتني يف غر�س ثقافة ال�سالمة
هما :فهم ال�سلوك الب�شري با�ستخدام
الألوان ونظام في�شر للأداء الب�شري.
وخالل هذا العام ،متكنا من
تقييم الب�صمة البيئية والتعريفات
الأ�سا�سية لكل مواقعنا الت�شغيلية.
�أما التقارير واملتابعات اخلا�صة
بالبيئة وال�صحة وال�سالمة فقد مت
الآن «�أمتتتها» بالكامل من خالل
نظام «حماية» الذي تطبقه معادن.

بيان معدل احلوادث يف معادن 2016-2015م
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معدل احلوادث :هو وحدة قيا�س �شاملة حل�ساب جميع الإ�صابات امل�سجلة.
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مبادرة معادن ذات امل�ستويات اخلم�سة املا�سية
القواعد
الأ�سا�سية
الت�أكيد على �أن ال�شركة
حققت احلد الأدنى من
املعايري والكفاءة
املطلوبة

نظام البيئة
وال�صحة وال�سالمة
املعتمد
مت تدقيق النظام ب�شكل م�ستقل
ل�ضمان االلتزام ب�أعلى مبادئ ومعايري
البيئة وال�صحة وال�سالمة ،والأيزو
 ،ISO 14001ونظم �إدارة ال�صحة
الوظيفية وال�سالمة OHSAS

نظام بيئة و�صحة
و�سالمة ناجح
التح�سينات والإجنازات
التدريجية التي حتققت �ضمن
امل�ستوى املا�سي الثاين �شملت
كافة فئات املوظفني

18001

امل�ستوى املا�سي الأول

امل�ستوى املا�سي الثاين

امل�ستوى املا�سي الثالث

نحو نظام بيئة
و�صحة و�سالمة متميز
دفعة قوية وزخم لرت�سيخ
وحتديث وحت�سني نظام
�إدارة البيئة وال�صحة
وال�سالمة
امل�ستوى املا�سي الرابع

نظام البيئة وال�صحة
وال�سالمة املتميز ،و�أداء
عاملي امل�ستوى
نظام بيئة و�صحة و�سالمة ب�أداء
رفيع على قدم امل�ساواة مع �صناعات
التعدين العاملية الرائدة يف
بيئة عمل تتميز باال�ستدامة
واالزدهار

امل�ستوى املا�سي اخلام�س

كما �أجنزنا دورات تدريبية �شاملة ملوظفينا،
مبن فيهم كبار املديرين التنفيذيني ،من �أجل
تعزيز التوعية ب�ش�أن الق�ضايا ال�سلوكية التي
لها �أثر على البيئة و�صحة و�سالمة الأفراد.

النقاط املهمة اخلا�صة بالبيئة وال�صحة وال�سالمة والأمن لعام 2016م
الإجنازات
املرحلة الثانية من نظام
البيئة وال�صحة وال�سالمة
املرحلة الأوىل من نظام
البيئة وال�صحة وال�سالمة
نظم الأمن وال�سالمة
ومكافحة احلريق املتكاملة
الت�صاريح البيئية
حماية
الب�صمة البيئية
مراجعة الأمن واال�ستجابة
للطوارئ
معايري ال�صحة وال�سالمة
ال�شهادات
تقييم �أثر البيئة
املقر الرئي�سي

الو�صف
مبادرة املرحلة الثانية من نظام البيئة وال�صحة وال�سالمة ،مع الرتكيز على
هدفنا املتمثل يف «الق�ضاء على احلوادث» ،مت ن�شرها يف كل املواقع.
مت �إجناز مبادرة البيئة وال�صحة وال�سالمة رقم  EHS1 1يف كل مواقع العمليات
ل�ضمان حتقيقها امل�ستوى املا�سي الثاين وفق ًا ملبادرة امل�ستويات املا�سية اخلم�سة ملعادن.
تطبق مواقع معادن �أحدث التكنولوجيا يف نظم الأمن وال�سالمة ومكافحة
احلريق املتكاملة يف �إطار برنامج حماية �أ�صول معادن
الت�صاريح البيئية املتح�صل عليها من اجلهات املعنية لتغطي كل العمليات التي
تنفذها معادن
نظام املتابعة و�إعداد التقارير املدعوم بتقنيات املعلومات املتوفر لدى معادن
«حماية» يتم تنفيذه ب�شكل كامل عرب كافة عمليات معادن و�شركاتها الفرعية
�أكملنا تقييم الب�صمة البيئية والتعريفات الأ�سا�سية لكل مواقعنا الت�شغيلية
مت �إجناز املراجعة يف ثمانية مواقع وفق ًا خلطة املراجعة الداخلية ،هي:
•م�صنع املعادن ال�صناعية يف املدينة املنورة ،ومنجم املغني�سيوم يف الغزالة
ومناجم الكاولني والبوك�سايت منخف�ض الرتكيز يف الزبرية.
•مواقع مناجم الذهب اخلا�صة ب�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س يف
وال�صخيربات ،و ُبلغة ،وال�سوق.
الأمار ،ومهد الذهبُ ،
ً
متت �إعادة تقييم خم�سة مواقع عمليات ذهب وفق  43معيارا من معايري
ال�صحة وال�سالمة (امل�صنفة على �أنها معايري ذات �أولوية كبرية)
ح�صل م�صهر الألومنيوم على �شهادات املوا�صفة الدولية لنظام الإدارة البيئية
�آيزو  ،14001ونظم �إدارة ال�صحة الوظيفية وال�سالمة .OHSAS 18001
وح�صلت مواقع مدينة ر�أ�س اخلري اخلا�صة ب�شركة معادن للفو�سفات على
�شهادات املوا�صفة العاملية �آيزو ISO 50001:2011
�أجرت كل املناجم وامل�صانع التابعة ملعادن درا�سات لتقييم �أثر البيئة لاللتزام
مبتطلبات املوافقات البيئية ،وكذلك مت التجديد ل�شهادات نظام �إدارة البيئة
 ISO 14001وال�سالمة املهنية  OHSAS 18001باال�ضافه لتقليل ا�ستهالك
الكهرياء واملياه و�إعادة التدوير للأوراق.
يف املقر الرئي�سي عقدت جل�سات توعية متعددة تتناول القيادة الوقائية،
وا�ستخدام طفايات احلريق ،والإ�سعافات الأولية

وتتطلب العمليات املتنامية ملعادن اال�ستعداد
التام ل�ضمان �سالمة و�أمن �أ�صولنا .وخالل
عام 2016م ،اعتمدنا خطة معادن اجلديدة
لإدارة الأزمات ،التي تركز على الأمن
ال�صناعي .ويجري حالي ًا الت�صميم الهند�سي
لنظام متكامل معني بالأمن وال�سالمة
ومكافحة احلريق ،الذي اعتمدته الهيئة العليا
للأمن ال�صناعي ،كما �أنهينا مراجعة الأمن
واال�ستجابة للطوارئ ملعظم مواقعنا الت�شغيلية.
ونوا�صل تعزيز �إجراءات احلماية البيئية لدى
معادن ،مع االلتزام ب�شكل تام باملتطلبات
التنظيمية واملراقبة امل�ستمرة مل�ستويات
االنبعاث وتلوث الهواء ،وميكن القول
�إن معظم م�صانع �شركة معادن مزودة
بنظم املراقبة امل�ستمرة لالنبعاثات التي
تهدف �إىل �إ�صدار حتذيرات مبكرة عندما
تتجاوز االنبعاثات احلدود الق�صوى.
ولقد ا�ستعنا ب�شركة متخ�ص�صة معتمدة من
الهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة؛ لتقوم
بجمع تقارير االلتزام البيئي اخلا�صة
مبعادن لتقدميها �إىل الهيئة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة.

�أعاله
�إجراءات ال�سالمة يف موقع
معادن يف بلغة
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امل�شرتيات

تعزيز املحتوى املحلي
واال�ستفادة من القوة ال�شرائية
يف عام 2016م ،و�صل �إنفاق العقود
وامل�شرتيات يف معادن �إىل 12.5
مليار ريال �سعودي� ،شكلت امل�شاريع
منها ما قيمته  7.9مليار �سعودي
يف حني بلغت ح�صة الإنفاق على
الت�شغيل وال�صيانة  4.6مليار ريال
�سعودي .و�أدت ا�ستثمارات معادن يف
امل�شروعات اجلديدة كبرية احلجم
�إىل زيادة ميزانية امل�شرتيات بحيث
ت�صل �إىل مليارات الدوالرات ،مما
يعطينا فر�صة لال�ستفادة من زيادة
الإنفاق على العقود وامل�شرتيات
وتبني �أولويات ا�سرتاتيجية ت�ستند
�إىل ر�ؤية �أ�شمل.
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ويتمثل �أهم هدفني يقودان م�شرتيات
معادن الآن فيما يلي:
•دعم القوة ال�شرائية لدى معادن لتحقيق
�أق�صى حد من التوفري ،ويف الوقت ذاته
�ضمان حتقيق �أف�ضل �أف�ضل الأ�سعار وتقليل
حجم خمزوننا.
•اال�ستفادة من املحتوى املحلي يف
م�شرتياتنا ،وخدمة �أهداف التنمية
امل�ستدامة اخلا�صة مبعادن ،التي تتوافق مع
ر�ؤية اململكة  2030وبرنامج التحول الوطني
.2020
ويف عام 2016م ،ا�ستحدثنا �إدارة لل�شراء
اال�سرتاتيجي واملحتوى املحلي .و�ستتبع
وظيفة ال�شراء اال�سرتاتيجي واملحتوى املحلي
خطة مركزة لتحقيق �أهدافنا بالتوازي مع
�أولويات التوطني وفق ًا ال�سرتاتيجية 2025
وبرنامج توليد ال�سيولة اخلا�ص مبعادن.
ولأن معادن م�ستمرة يف تو�سيع �صناعاتها
والدخول يف م�شروعات جديدة ،ف�إننا نرى
�أن لدينا فر�صة فريدة لتعزيز املحتوى املحلي
يف م�شرتياتنا ،ودعم امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة ،وتعزيز قدراتنا التناف�سية.

لقد و�ضعنا هدف ًا طموح ًا لعام 2025م يتمثل
يف م�ضاعفة املحتوى املحلي يف م�شرتياتنا
لي�صل �إىل ثالثة �أ�ضعاف ،وم�ضاعفة عدد
الوظائف لي�صل �إىل �أربعة �أ�ضعاف من
املواطنني ،و�ضمان �أن ن�سبة  %35من �إنفاقنا
ال�سنوي خم�ص�ص لل�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة اململوكة لل�سعوديني .ويف �إطار
تعزيز املحتوى املحلي� ،سنقوم بتبني �أف�ضل
املمار�سات املجربة ،واال�ستفادة من مبادرات
تطوير املحتوى املحلي املتاحة يف �أماكن
�أخرى .كما �أن مناجم معادن ب�إمكانها
ال�شراء من ال�سوق املحلي كلما �أمكن.
املنهج اال�سرتاتيجي
�سوف تتبع معادن منهج ًا جمرب ًا يف التوطني،
بداية من �إجراء حتليل م�ستوى الإنفاق
ملحفظة اال�ستثمار لرتتيب الفئات املحتملة
ح�سب الأولوية ،وحتديد الأهداف� .سن�أخذ
زمام املبادرة يف الفئات التي تنطبق ب�شكل
مبا�شر على �صناعاتنا ،ولكنا �سنتعاون
كذلك مع �شركات وم�ؤ�س�سات يف قطاع
التعدين يف حتديد فر�ص التوطني.
ومن �ش�أن ال�شراء اال�سرتاتيجي با�ستخدام
�إدارة الفئات تغيري وظيفة امل�شرتيات
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�أداء امل�شرتيات
جمموع الإنفاق على امل�شاريع
حجم /ن�سبة امل�شرتيات من ال�سوق ال�سعودية
الوفر جراء املفاو�ضات وتقلي�ص التكاليف

2016م
 7.9مليارات ريال �سعودي
%75
 463.66مليار ريال �سعودي (*)%5.88

2015م
 7مليارات ريال �سعودي
%66
 404.67مليار ريال �سعودي (*)%4.61

* �إدارة الفئة هي النهج اال�سرتاتيجي الذي ينظم موارد امل�شرتيات للرتكيز على جماالت حمددة من الإنفاق
امل�صدر :معهد ت�شارترد للم�شرتيات والتوريد

ب�شكل كبري ،عرب تبني و�سائل ذات م�ستوى
عاملي لإدارة الفئات ،ونتفاو�ض على �إبرام
اتفاقيات لدعم عمليات الت�شغيل وال�صيانة
يف معادن فيما يتعلق بالنفقات التي
تعترب �شائعة يف �أكرث من �شركة ثابتة.
ولت�سريع هذا التحول ،تتعاون �إدارة العقود
وامل�شرتيات مع ال�شركات لو�ضع برنامج
تقييم متطلبات ال�شراء على مدار فرتة
تبلغ من � 24-18شهر ًا .و�سيدعم الربنامج
طموحاتنا اخلا�صة باملحتوى املحلي ،و�سي�ؤدي
�إىل حتقيق مدخرات كبرية ،و�سنربم
اتفاقيات �شراء �ستكون متوفرة �أمام �شركات
التعدين واملعادن الأخرى الأ�صغر حجم ًا.
ونحن ن�سعى �إىل تنفيذ هذه اخلطة من خالل
�أربع مراحل .يف املرحلة الأوىل� ،ستقوم
معادن بتنفيذ �إدارة الفئات اال�سرتاتيجية
لأوجه الإنفاق ذات الأولوية ،و�ستُحدد
جماالت املحتوى املحلي ،وتتوافق مع متطلبات
ال�شركات التابعة ،و�ست�ضع �آليات للمتابعة
واملراقبة لإعداد التقارير اخلا�صة بالتقدم.
ويف املرحلة الثانية� ،سيتم ت�أ�سي�س ال�شراء
اال�سرتاتيجي ،و�سيتم ن�شر خطة وا�ضحة
املعامل للمحتوى املحلي .و�أما املرحلتان
الأخريتان فهما تتناوالن التعزيز واحلفاظ
على ال�شراء اال�سرتاتيجي واملحتوى املحلي.
ويف �إطار برنامج دمج املوارد الذي تنفذه
معادن� ،أعدنا تنظيم وظائف امل�شرتيات
اخلا�صة باملقر الرئي�سي وب�شركتني فرعيتني
مملوكتني ملكية تامة ،هما �شركة معادن
للذهب ومعادن الأ�سا�س ،و�شركة املعادن
ال�صناعية ،حتت مظلة اخلدمات امل�شرتكة.
واكتمل برنامج الدمج يف عام 2016م ،و�أثمر
وفر يف التكاليف يبلغ  152مليون
عن حتقيق ٍ
ريال من �إجمايل �إنفاق جممع يبلغ 785
مليون ريال ،كما جنحنا يف خف�ض القوى
العاملة املعنية بامل�شرتيات بن�سبة  %10من

و�ضعنا �أهدافاً طموحة
لعام 2025م من خالل
زيادة املحتوى املحلي
يف م�شرتياتنا بثالثة
�أ�ضعاف وزيادة عدد
الوظائف يف �سل�سلة
الدعم للمواطنني
ال�سعوديني ب�أربعة
�أ�ضعاف و�ضمان
تخ�صي�ص  ٪35من
�إنفاقنا ال�سنوي
لل�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة اململوكة
للمواطنني.

خالل الدمج ،الأمر الذي ت�ضمن �أي�ض ًا نقل
عدد من موظفينا من جدة �إىل الريا�ض.
ومن خالل التفاو�ض مع موردينا� ،ضم ّنا �أن
معادن لن تتحمل تكاليف �إ�ضافية ب�سبب
ارتفاع �أ�سعار الوقود يف اململكة عام 2016م.
وخالل العام ،حققنا �أي�ض ًا وفر ًا كبري ًا
عن طريق التفاو�ض� .إ�ضافة �إىل ذلك،
وف ّرنا  209ماليني ريال من خالل جتنب
التكاليف ،و�إدارة املخزون بفعالية �أكرب.
ويف �إطار تركيزنا على الأخالقيات وحت�سني
�إجراءاتنا اخلا�صة ب�إدارة عالقات املوردين،
تطلب معادن من كل املوردين التوقيع
على مدونة قواعد �سلوك املوردين ،وهذا
مطلب �أ�سا�سي من كل املوردين الذين
يتقدمون بطلب الت�سجيل لدى معادن.
على اليمني
�أحد مرافق الألومنيوم يف
مدينة ر�أ�س اخلري
ال�صناعية
�أعاله
عملية نقل ال�صخور يف �أحد
مواقعنا
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تقنية املعلومات واالت�صاالت

تقنية معلومات وات�صاالت تركز على
العمالء وجني ثمار االندماج
حتولت تقنية املعلومات واالت�صاالت
�إىل وظيفة ُتركز على العمالء،
وقد تبنينا حتديثات رئي�سية يف
البنية التحتية لتقنية املعلومات
واالت�صاالت ،مع الرتكيز على
كفاءات حمددة �ضرورية لعمليات
ال�شركة و�إدارة �أعمالها ووظائفها.

هذا التحول ،الذي حتقق بف�ضل برنامج
اخلدمات امل�شرتكة ،مكننا من الوفاء ب�شكل
م�سبق باالحتياجات املخطط لها يف �شركات
معادن ،واال�ستجابة ال�سريعة لتحدياتها
اجلديدة وغري املتوقعة.
وكانت تقنية املعلومات واالت�صاالت �أول �إدارة
خدمة داخلية يتم اختيارها للتحول �إىل
برنامج خدمات م�شرتكة ،وبد�أ النموذج املدمج
اجلديد عملياته يف  1يناير 2016م .وبعد عام
من ذلك� ،أ�صبح تنظيم تقنية املعلومات
واالت�صاالت املعاد هيكلته وظيفة ممتازة
خلدمة احتياجات معادن امل�ستقبلية ،خ�صو�ص ًا
�أن معادن تعزز تركيزها على التميز الت�شغيلي،
والتجديد.
اال�سرتاتيجية واملبادرات
تقوم ا�سرتاتيجيتنا على ثالثة �أهداف رئي�سية
لتقنية املعلومات واالت�صاالت كمنظومة
خدمية:
• التكاليف وتقدمي اخلدمات
• الرتكيز على العمالء
•االت�صال ،والبنية التحتية لتقنية املعلومات
واالت�صاالت والأمن.
كما �أننا �أطلقنا ثمان مبادرات ا�سرتاتيجية
ت�ساعدنا على حتقيق الأهداف الثالثة:
• اخلدمات امل�شرتكة
•التوريد اخلارجي لتقنية املعلومات
واالت�صاالت
•تغيري الثقافة اخلا�صة بالتحول يف عمليات
ن�شاط الأعمال
• التوا�صل عاملي امل�ستوى يف املواقع
• �أمن املعلومات
• ذكاء الأعمال يف كافة �أنحاء ال�شركة
• التخطيط ملا بعد برنامج �إدارة املوارد
• تقنية املعلومات والأمتتة ال�صناعية
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كل واحدة من هذه املبادرات كان لها منافع
كبرية ،و�أ�صبحت اخلدمات امل�شرتكة اخلا�صة
بتقنية املعلومات واالت�صاالت م�شروع ًا جتريبي ًا
ي�ستطيع الآخرون ا�ستخال�ص الدرو�س
امل�ستفادة منه .وبخ�صو�ص التوريد اخلارجي،
تبنينا ا�سرتاتيجية حددت خدمات تقنية
املعلومات واالت�صاالت غري اال�سرتاتيجية
املقرر توريدها من اخلارج بطريقة فعالة من
حيث التكلفة ،واخلدمات اال�سرتاتيجية املقرر
االحتفاظ بها داخل معادن.
ومن �ش�أن التحول يف العمليات �أن ميكن الأفراد
من ال�شعور بامللكية وامل�س�ؤولية عن
م�شروعاتهم ،و�إدارة البيانات ب�شكل �أكرث
فعالية ،وقد �ساعدنا يف ت�سهيل العمليات
بربامج �أمتتة �ستعزز اال�ستفادة من النظم،
و�ستوفر مزيد ًا من املرونة يف �إجناز حت�سينات
الأعمال.
ويف �سعينا ل�ضمان �أن مواقع معادن متتلك
قدرات توا�صل عاملية امل�ستوى ،ف�إن تركيزها يف
عام 2016م كان من�صب ًا على دمج البنية
التحتية .وتهدف جهودنا �إىل دعم احتياجات
املوظفني الذين يعي�شون يف �أماكن نائية كي
يتوا�صلوا ب�شكل �أف�ضل ،ولتمكني القوى العاملة
املتنقلة من التوا�صل ب�أمان .كما �أننا نقوم
بتحديد تقنية جديدة ومتطورة للتوا�صل يف
املواقع.
�أما �أمن املعلومات ،فهو �أمر �أكرث �أهمية؛ �إذ
يت�ضمن حماية كل حلول التطبيقات والبيانات
اخلا�صة مبعادن املوجودة يف خوادم معادن
واخلوادم اخلارجية ،واملوجودة على �أجهزة
املوظفني ،وحماية هذه الأ�صول ذات القيمة
الكبرية من الهجمات الإلكرتونية.
واعتماد ًا على ا�سرتاتيجية لذكاء الأعمال
طورناها عام 2016م ،نعمل على نقل الأعمال
من املن�صة القدمية �إىل املن�صة الأكرث حداثة،
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�أهم �أهداف ا�سرتاتيجية تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات

تو�صيل اخلدمات
والتكاليف



الرتكيز على
العميل

االت�صال الإلكرتوين
والبنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات
وال�سالمة

و�سيتم دعم عملية النقل من خالل و�سائل
حتليل متطورة.
وتطلع ًا منا نحو امل�ستقبل ،نعلم �أننا -مبرور
الوقت� -سن�ستعني مبمار�سات التخطيط ملوارد
امل�شروعات ،و�أن الرغبة يف احل�صول على
مرونة �أعمال �أكرب وميزة وظيفية هي الدافع
الرئي�س نحو احللول النا�شئة مثل احلو�سبة
ال�سحابية ،و�أولويات معادن فيما يخ�ص
التخطيط ملوارد امل�شروعات �ستتوافق مع
متطلبات العمل هذه.
كما نعمل على �إن�شاء هيئة معنية با�سرتاتيجية
تقنية املعلومات والأمتتة لدعم منهجنا املكون
من ثالث مراحل:
•دعم وتعزيز بيئة تقنية املعلومات كميزة
لن�شاط الأعمال.
•تطوير قدرات كبرية ومتطورة للتحليل
والبيانات لتح�سني �أداء الأعمال.
•ا�ستك�شاف حلول �أمتتة و�آلية متطورة لكل
ن�شاط على حدة.
الإجنازات الرئي�سية
من بني �إجنازاتنا 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�شمل التحديثات الأخرية اخلا�صة بالبنية
التحتية و�أمن املعلومات ما يلي:
•حت�سني التوا�صل ما بني ال�شبكات من
خالل �إبرام عقد ا�سرتاتيجي جديد مع
مقدم اخلدمة ،ومن خالل �إجراء تعديل
طفيف على ت�صميمنا.
•حت�سني قدرات االت�صال الهاتفي والفيديو
وعقد امل�ؤمترات عرب �شبكة املعلومات
لل�شركة.
•حت�سني �أمن تقنية املعلومات وخدمات

الإنرتنت من خالل خف�ض بوابات الإنرتنت
اخلا�صة بنا من � 15إىل �ستة بوابات.
•دمج مراكز املعلومات لت�صبح مركزين
بد ًال من �أربعة.
لقد نقلنا موظفينا �إىل مواقع ت�شغيل جديدة،
وقمنا بتطوير وتكوين تطبيقات جديدة ب�شكل
مكثف ،و�أن�ش�أنا البنية التحتية الالزمة لتقنية
املعلومات واالت�صاالت يف مواقع العمليات
اجلديدة يف الدويحي (منجم الذهب)
وم�صانع �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
يف �أم وعال يف وعد ال�شمال.
ونفخر ب�أن �إدارة تقنية املعلومات واالت�صاالت
لدى معادن طورت �أول تطبيق لها على امل�ستوى
الداخلي ،نفذته لإدارة املوارد الب�شرية وت�سهيل
�إجراءات تقييم املوظفني ،املبني على طريقة
 360درجة .وهذه التجربة لها الف�ضل بعد اهلل
يف و�ضع �أ�سا�س �صلب لإدخال تطويرات مماثلة
يف امل�ستقبل ،وبع�ضها يجري حالي ًا.
املدخرات
كان من الأهداف الرئي�سية لدمج تقنية
املعلومات واالت�صاالت ب�صفتها خدمات
م�شرتكة خف�ض التكاليف ،ولتحقيقنا التعاون
املخطط له فيما يتعلق بالتكلفة ،ف�إننا جنحنا
لي�س فقط يف خف�ض تكاليف تقنية املعلومات
واالت�صاالت يف عام 2016م مبا يزيد على �ستة
ماليني ريال ،وذلك مقارنة مبيزانية عام

2015م .وبف�ضل امل�شاركة الفعالة من عمالئنا
الداخليني ،نفذنا برناجم ًا لإدارة توفري
التكلفة ،لرتاخي�ص امل�ستخدمني النهائيني.
كما جنحنا يف توفري تكاليف من خالل تعزيز
القدرات الداخلية ب�شكل �أكرث فعالية ،دون
احلاجة �إىل دعم من �أخ�صائي دمج نظم
خارجي ،و�أطلقنا برنامج مكتب خدمات جديد
ُيطلق عليه ا�سم « ،»ServiceNowيو�ضح
معامل الطريق �أمامنا ال�ستحداث وظائف
خدمة م�شرتكة �إ�ضافية يف امل�ستقبل ،كما
ح�سنا تقنيات «�أوراكل» املطيقة من خالل
ّ
املرحلة الأوىل من Oracle Engineering
 ،Systemالأمر الذي �أثمر حت�سينات كبرية يف
�أداء النظم.
وقد ا�ست�ضافت معادن يوم «�إبداع يف التقنية»،
يف � 29أغ�سط�س 2016م ،ح�ضره كبار املديرين
التنفيذيني ،ومئات املوظفني ،وعدد من
ال�شركات الرائدة يف تقنية املعلومات
واالت�صاالت .وت�ضمنت الفعالية م�ؤمتر ًا
وعر�ض ًا ،وا�ستعر�ضت خالله ال�شركات
امل�شاركة ابتكاراتها التكنولوجية.

�أعاله
موظفو معادن ّ
يطلعون على
املنتجات املعرو�ضة يف يوم:
«�إبداع يف التقنية».
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رعاية املجتمع

تزايد الأثر االجتماعي للربامج
بالرتكيز على احتياجات املجتمع
يف عام 2016م ،زادت اال�ستثمارات يف مبادرات معادن االجتماعية
مبناطق التعدين ،لت�صل �إىل  27.96مليون ريال ،بزيادة ن�سبتها
 %300مقارنة بـ  8.53مليون ريال مت �إنفاقها يف عام 2015م .وكانت
اال�ستثمارات موزعة على  24م�شروع ًا.

وت�أتي اال�ستثمارات من برنامج �إنفاق اجتماعي
معتمد ،زادت ميزانيته على  201مليون
ريال يف نهاية 2016م .وقد مت �إجناز �سبعة
م�شروعات خالل العام� ،أما امل�شروعات ال�سبعة
ع�شر املتبقية فهي يف طريقها للإجناز .وتتم
املوافقة على م�شروعات جديدة كل عام،
وت�ضاف �إىل عدد املبادرات املجتمعية؛ الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل مزيد من الأثر االجتماعي.

�صاحبة ال�سمو امللكي
الأمرية فهدة بنت �سعود بن
عبد العزيز �آل �سعود رئي�سة
جمعية الفي�صلية اخلريية
الن�سوية واملهند�س يحيى
ال�شنقيطي رئي�س �شركة
معادن للذهب ومعادن
الأ�سا�س يوقعان على مبادرة
«يد الذهب» التي هدفت �إىل
تدريب الن�ساء على املهارات
الالزمة لقطاع العمل.

ن�سبة ال�صرف على املبادرات ح�سب الفئة2016 ،م
 %55بنية حتتية
 %35تعليم وتدريب
 %9تطوير املجتمع
%1م�ساهمات اجتماعية
وا�ستثمارية �أخرى

مالحظة
بع�ض املبادرات املقرة �أحرزت تقدما يف التنفيذ لكن مل يتم ال�صرف عليها بعد.
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ن�سبة الربامج املقرة يف كل فئة2016 ،م
 %29التعليم والتدريب
 %17تطوير املجتمع
 %13البنية التحتية
 %13البيئة والطاقة وتغري املناخ
%8م�ساهمات اجتماعية
وا�ستثمارية �أخرى
%8ال�صحة والرتفيه واملياه
وال�صرف ال�صحي
 %4الريا�ضة والفن والرتاث
 %4بناء القدرات
%4تربعات املوظفني و�إ�سهامات
ال�شركة مقابلها

التم ّيز امل�ستدام

�أهم م�شاريع معادن االجتماعية
2016م
�أجنز
قيد الإجناز

عدد املبادرات
24
7
17

ن�سبة الإجناز
%49
%100
%28

ت�ستمر ا�ستثماراتنا يف تلم�س االحتياجات
املتنوعة للمجتمعات التي ت�ست�ضيف
مناجمنا ،وكذلك املناطق املحيطة بها،
وقد حازت م�شروعات البنية التحتية
والتعليم والتدريب على الن�صيب الأكرب
من �أموالنا املخ�ص�صة للأداء االجتماعي،
تلتها م�شروعات ال�صحة والرفاهية واملياه
وال�صرف ال�صحي والريا�ضة والثقافة والرتاث
والتربعات املقدمة للم�ؤ�س�سات اخلريية.
وت�سري ا�ستثماراتنا املجتمعية وفق املبادئ
التوجيهية لنظام �إدارة املجتمع املطبق
لدى معادن ،الذي تبنيناه عام 2013م.
وت�ضمن هذه املبادئ �أن ترتك ا�ستثماراتنا
�أثر ًا اجتماعي ًا �إيجابي ًا ،وت�ؤدي �إىل �إجناز
تغيريات نوعية يف حياة املواطنني .ويتم

امليزانية املقررة (ريال
�سعودي)
199.747.455
20.470.000
179.277.455

جمموع الإنفاق يف عام جمموع الإنفاق يف عام
2015م (ريال �سعودي) 2016م (ريال �سعودي)
27.957.886
7.692.144
13.996.936
4.801.264
13.960.950
2.890.880

ما مت �إنفاقه حتى الآن
(ريال �سعودي)
35.650.030
18.793.200
16.851.830

للو�صول �إىلامل�ستوى امل�ستهدف �سنوي ًا� ،سواء
علىم�ستوى ال�شركة� ،أو بالن�سبة لكل موقع من
مواقعنا على حد �سواء.

مراقبة الربامج املنفذة يف �إطار هذا
النظام با�ستخدام م�ؤ�شرات �أداء رئي�سي
حمددة ،تُ�ساعد يف حتديد امل�ستوى الذي
ت�ساهم به كل عملية يف خدمة املجتمع.
ويتوافق نظام �إدارة املجتمع مع �أف�ضل
املمار�سات الدولية ،مبا يف ذلك ممار�سات
الـ ،AA 1000وم�ؤ�س�سة التمويل الدولية.
ا�ستناد ًا �إىل نظام معادن لإدارة املجتمعات،
حددنا�إالطارالعام ملبادرات معادن والتي
تت�ضمن �أدا ًء متعددامل�ؤ�شرات وهي :امل�شاركة
االجتماعية ،التوظيف املحلي ،امل�شرتيات
من ال�سوق املحلية،واال�ستثمار االجتماعي.
ونحن نق ّيم �أداء مواقعنا مقابل هذه امل�ؤ�شرات

ووفق ًا ملو�ضوعنا املحوري ،ف�إن معادن تبذل
جهود ًا واعية لتكون جار ًا مرحب ًا به يف نظام
بيئي مدعوم؛ ما يعني �أننا نتعاون بفعالية مع
املجتمع ،و ُن�صغي للمخاوف واملتطلبات ،ونتخذ
قرارات مدرو�سة بخ�صو�ص ا�ستثماراتنا
االجتماعية.
و ُيدرك نظام �إدارة املجتمع �أن ثقة املجتمع
املحلي وموافقته �ضروريتان لنا كي ننمو
ك�شركة تعدين .وقبل �إطالق �أي م�شروع جديد،
جنري تقييم ًا تف�صيلي ًا للأثر االجتماعي.
وهو �أ�سلوب نطبقه حتى حينما كانت معادن

نظام معادن لإدارة املجتمعات

01

َبلِّغ

�أهداف
ال�شراكة
املجتمعية

وعد للمجتمع

.2

ا�ست�شر

.3

05

04

�شارك

تعاون

مكّن

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

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

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

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

لتمكني املجتمع املحلي من
اتخاذ القرار النهائي.

�سنبقيكم على اطالع.

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

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

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

�سننفذ ما تقررون.

وتوفري ردود الأفعال حول
ت�أثري املجتمع املحلي يف
�صياغة القرار.
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م�ستوى االرتباط باملجتمعات

2.1

2.24

2015م

2016م

مالحظة
ركزت مواقع العمل على املبادرات االجتماعية �أكرث من
اجلوانب االخرى لنظام �إدارة املجتمع ك�إ�شراك املجتمع
وتطوير املحتوى املحلي.

قيد الت�شغيل ،وقبل �أن نتبنى �سيا�سة تقييم
الأثر االجتماعي .ويف كل تقييم للأثر
االجتماعي ،ن�ضع و�صف ًا كام ًال للمجتمعات
امل�ست�ضيفة ومتطلباتها االجتماعية ،ونت�شاور
معهم ب�ش�أن الق�ضايا الرئي�سية ،ونُحدد
املواهب املحتملة وجمموعة املوردين الذين
مبقدورنا �أن نتكامل معهم يف عملنا.
ويف عام 2015م� ،أن�ش�أنا اللجنة العليا
للمبادرات املجتمعية مبعادن ،برئا�سة
الرئي�س وكبري املُدراء التنفيذيني،
وع�ضوية �ستة م�س�ؤولني تنفيذيني بارزين
�آخرين؛ حيث تتوىل اللجنة مراقبة التقدم
اجلاري يف توفري حميط ممكن ،ل�ضمان
�أن مبادراتنا تُثمر نتائج �إيجابية كبرية
للمجتمعات التي حتت�ضن عملياتنا.
ووفق ًا للوائح اللجنة العليا للمبادرات
املجتمعية ،ف�إن كل املبادرات املجتمعية
ينبغي دعمها يجب �أن تدر�س عالقة املبادرة

�أدناه
مركز مهد الذهب
احل�ضاري
يف املقابل
�إحدى املدار�س اجلديدة
التي ترعاها معادن يف
عرعر
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بالن�شاط الرئي�سي ملعادن ،والآثار املجتمعية
املحددة وخماطر الن�شاط .و�ست�ستفيد
برامج امل�س�ؤولية االجتماعية من الهياكل
والقدرات احلالية حيثما �أمكن ،وتتوافق
مع خطط و�أولويات التنمية الوطنية.

الأعمال ،وهو ما �سي�شجع املواطنني املحليني
وميكنهم من ت�أ�سي�س �شركات جديدة
با�ستخدام املوارد املحلية .و ُيعترب تطوير
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة واحد ًا من
جماالت الرتكيز الرئي�سية لنماء املنورة.

مركز مهد الذهب احل�ضاري
يف عام 2016م ،مت االنتهاء من ت�شييد مركز
مهد الذهب احل�ضاري والتي تتجاوز تكلفته
 19مليون ريال وقد مت ت�سليمه مل�ؤ�س�سة
مناء املنورة ،والتي �ستدير املركز .مناء
املنورة هي منظمة غري ربحية تتوىل وقف
املدينة املنورة ،ويرت�أ�سها الأمري في�صل
ابن �سلمان� ،أمري منطقة املدينة املنورة.

الرتكيز على التعليم
يحظى قطاع التعليم بجزء كبري من
ا�ستثماراتنا يف امل�شروعات املجتمعية امل�ستمرة
يف املناطق النائية .وقد مت التعاون مع وزارة
التعليم ،ومع مقدم خدمة تعليم وطني ،لدعم
�إن�شاء و�إدارة مدر�ستي متيز يف عرعر وطريف.
و�إىل جانب اال�ستثمار يف ر�أ�س املال ،ي�شرتك
موظفونا يف برنامج �إثرائي ،ي�ستهدف طالب
ومدر�سي املدار�س الثانوية يف منطقة احلدود
ال�شمالية ،و�ستبد�أ املدر�ستان يف مزاولة
ن�شاطيهما يف العام الدرا�سي .2018-2017
ويف برامج �أخرى يف قطاع التعليم� ،أحلقت
معادن �ستة من �أوائل خريجي املعهد
ال�سعودي التقني للتعدين ،الذي جاء ثمرة
لتعاوننا مع امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني
واملهني بجامعة امللك عبدالعزيز ،يف برنامج
مرحلي يف�ضي ب�إذن اهلل �إىل ح�صولهم
على �شهادة البكالوريو�س يف اجليولوجيا.

و ُيعترب مركز املهد احل�ضاري واحد ًا
من �أحدث املباين يف املنطقة ،وهو �أكرب
ا�ستثماراتنا من بني املبادرات املجتمعية
الكثرية ،و�سيلعب املركز دور ًا بارز ًا يف دعم
النظام البيئي املحلي الذي يدعم التنمية
االقت�صادية واالجتماعية يف املنطقة.
وتخطط «مناء املنورة» لتخ�صي�ص مرفق
الحت�ضان الأعمال ،وخ�ص�صت معادن
بالفعل خم�سة ماليني ريال ملرفق احت�ضان
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معدل �إ�شراك املجتمع للمواقع املختلفة بناء على نظام معادن لإدارة املجتمع
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0

 2016م
 2015م
 2014م
 2013م

الأمار

ال�سوق

مهد
الذهب

2.10
2.00
1.70
1.29

2.50
2.10
1.16
1.00

2.17
1.90
1.61
1.30

متكني املر�أة حملياً
ثمة برنامج جمتمعي �آخر خا�ص مبعادن ،له
�أثر اجتماعي كبري ،وهو برنامج تدريب الأيدي
الذهبية للمر�أة الريفية .ومت تطوير الربنامج
وتنفيذه ب�شراكة مع اجلمعية الفي�صلية
اخلريية الن�سوية ،بهدف متكني املر�أة يف
املناطق الريفية والنامية من ت�شغيل نف�سها،
وت�أ�سي�س �أعمال تدار من املنزل.

�صخيربات الدويحي
وبلغة
2.50
2.10
1.48
1.65

1.54
1.30
1.06
1.00

البعيثة

حزم
اجلالميد

الزبرية

الغزالة

وعد
ال�شمال

3.10
3.00
2.81
2.49

2.15
2.00
1.93
1.94

1.85
1.50
1.25
1.26

2.01
1.60
1.18
1.24

2.51
3.30
2.23
1.00

وحتت مظلة مبادرة الأيدي الذهبية ،ح�صلت
 80امر�أة �سعودية يف منطقة مهد الذهب على
تدريب يف اخلياطة ،والطهي ،وا�ستخدام
الكمبيوتر والعناية باجلمال .ومت �إطالق
الربنامج على �أ�سا�س درا�سة م�شرتكة قامت
بها معادن واجلمعية الفي�صلية اخلريية
الن�سوية ،واللتني قامتا بتحديد الدور املهم
الذي تلعبه املر�أة يف بناء وازدهار ورفاهية

املجتمع عندما تتحلى مبهارات خا�صة ،وقد
ا�ستثمرنا  770.700ريال يف الربنامج خالل
عامي 2015م و 2016م.
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انخفا�ض �أ�سعار ال�سلع وارتفاع
تكاليف التمويل �أ�سهما يف انخفا�ض
�صايف الدخل
�ساعدتنا الإجنازات الت�شغيلية
الكبرية يف معادن على حتقيق
�صايف دخل �إيجابي لعام 2016م،
بالرغم من ا�ستمرار انخفا�ض �أ�سعار
منتجاتنا الرئي�سية ،بل وتدهورها يف
بع�ض الأحيان .ف�أ�سعار الألومنيوم
انخف�ضت بن�سبة  %9يف عام 2016م،
يف حني �أن �أ�سعار فو�سفات ثنائي
الأمونيوم والأمونيا انخف�ضت بن�سبة
 %30و %31على التوايل خالل العام.

�ص 109-108
جممع الفو�سفات يف حزم
اجلالميد
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ومع ذلك ،ويف نهاية 2016م كانت هناك
تعاف يف �أ�سعار ال�سلع ،لقد
دالئل على حدوث ٍ
ر�أينا حتركات �إيجابية يف �أ�سعار الألومنيوم
والنحا�س يف الربع الأخري ،وبدت �سوق
فو�سفات ثنائي الأمونيوم م�ستقرة ،وبت�أثري
حتركات الأ�سعار يف عام 2016م؛ واجهنا
انخفا�ض ًا يف العائدات قدره  ،%13رغم من
الزيادة يف الإنتاج.
الدخل الت�شغيلي قبل م�صاريف اال�ستهالك
والإطفاء يظل ثابتاً
جنحنا يف تعوي�ض �أثر هذا االنخفا�ض يف
العائدات بدرجة كبرية من خالل حتقيق
مزيد من الوفر يف التكلفة على مدار العام،
وجنحنا يف احلفاظ على الدخل الت�شغيلي
قبل م�صاريف اال�ستهالك والإطفاء متنا�سب ًا
مع عام 2015م ،فرتكيزنا على الفعالية �إىل
جانب جهودنا يف حتديد مزيد من فر�ص
توفري التكلفة ت�سري وفق برنامج ر�سمي تبنيناه
خالل هذا العام ،ونحن على ثقة من �أن هذا
الربنامج �س ُي�ساعدنا على حت�سني و�ضعنا
النقدي ب�شكل �أكرب يف عام 2017م.

واقرتن هذا بعوامل �سوقية �أخرى ،فقد �شهدت
الأ�سواق املالية زيادة يف تكاليف االقرتا�ض
خالل العام ،على وجه اخل�صو�ص يف اململكة.
�إذ �شهد معدل فائدة االقرتا�ض بني البنوك
ال�سعودية (�سايبور) ارتفاع ًا كبري ًا خالل عام
2016م ب�سبب نق�ص ال�سيولة ،و�ساهم ذلك
ب�شكل كبري يف ارتفاع تكاليف التمويل.
فيما بد�أ و�ضع ال�سيولة يف اململكة ي�شهد
انفراجة يف الربع الأخري من العام؛ ما �أدى
�إىل انخفا�ض معدل الفائدة بني البنوك
ال�سعودية .ومع ذلك ،فالدالئل امل�ستقبلية
لأ�سعار الفائدة �أنها تتجه لالرتفاع� ،إذ تتوقع
الأ�سواق �أن ترتفع �أ�سعار الفائدة الأمريكية
ب�شكل �أكرب يف عام 2017م.
وب�سبب امل�ستوى العايل ن�سبي ًا من ال�ضغوط،
ف�إننا ن�ستمر يف التخطيط بعناية ل�ضمان
�أن معادن حتقق �أف�ضل هيكلة للديون ،و�أنها
حتافظ يف الوقت نف�سه على ال�سيولة الالزمة
لإدارة ال�ضغوط على تدفق النقد لدينا يف هذا
املناخ الذي ي�سوده انخفا�ض يف �أ�سعار ال�سلع
الأ�سا�سية.

كما تلقى �صايف دخلنا �ضربة من ارتفاع
م�صروفات اال�ستهالك وزيادة ر�سوم التمويل،
وجاء ارتفاع م�صروفات اال�ستهالك نتيجة دخول
م�شاريع كربى مرحلة الت�شغيل التجاري خالل
العام :منجمنا الأكرب للذهب ،الدويحي يف �أبريل
2016م ،ومنجم جبل �صايد للنحا�س يف يوليو
2016م ،ومنجم البوك�سايت وم�صفاة الألومينا
يف �أكتوبر 2016م .و�سوف يظهر الأثر الفعلي
لال�ستهالك لهذه امل�شاريع خالل عام 2017م.

كما �أننا م�ستمرون يف ا�ستك�شاف الو�سائل
الالزمة بتح�سني حقيبة قرو�ضنا من خالل
�إعادة التمويل ،لقد حققنا هذا الأمر يف واحدة
من �شركاتنا التابعة � -شركة معادن للفو�سفات
 يف مطلع عام 2016م ،وم�ستمرون يف البحثعن م�صادر ديون جديدة مبقدورها امل�ساعدة
يف خف�ض اعتمادنا على قرو�ض البنوك ذات
�أ�سعار العمولة العائمة.

�أثر الديون
الديون املرتبطة بهذه امل�شروعات – ال �سيما
منجم البوك�سايت وم�صفاة الألومينا  -كان
لها ت�أثري على قائمة الدخل للمرة الأوىل يف
عام 2016م عندما دخلت هذه امل�شاريع مرحلة
الت�شغيل التجاري.

التحول �إىل املعايري الدولية لإعداد التقارير
املالية
من اخلطوات املهمة التي �ستتخذها معادن
يف 2017م التحول نحو �إطار املعايري الدولية
لإعداد التقارير املالية .وهذا التحول �أثمر
عدد ًا من التغريات يف ممار�ساتنا اخلا�صة
ب�إعداد التقارير املالية .وعلى وجه اخل�صو�ص،
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نتبنى منهجية جديدة فيما يتعلق بدرا�سة
ال�ضغوطات املحتملة على �أ�صولنا.

وعرب حت�سني الو�صول �إىل املعلومات من خالل
من�صات التقنية احلديثة.

�سنظل متلزمني بتحقيق �أعلى قيمة ممكنة
من هذه الأ�صول ذات امل�ستوى العاملي ،ونعمل
جاهدين على �ضمان �أنها ت�صل �إىل �أف�ضل
�إمكانيات متوفرة لديها.

ثمة دالئل على حدوث حت�سن يف ال�سوق يف
م�ستهل عام 2017م ،لكننا نتوقع �أن �أي
تعاف �سيحدث تدريجي ًا .ويف جميع الأحوال،
ٍ
ف�إن تركيزنا على ا�ستدامة فعالية العمليات
والتحكم يف الإنفاق الت�شغيلي والر�أ�سمايل
�سيظل موجود ًا ما دام منونا م�ستمر ًا .وبغ�ض
النظر عن �أو�ضاع ال�سوق ،فهذا الأمر �س ُيفيدنا
لي�س يف عام 2017م فح�سب؛ بل يف ال�سنوات
املقبلة �أي�ض ًا.

�إن �سعينا نحو تطبيق املعايري الدولية لإعداد
التقارير املالية يعترب جزء ًا مهم ًا من �ضمان
�أننا نفي باملعايري الدولية يف حتقيق �أعلى
م�ستويات من ال�شفافية ،ونحن م�ستمرون يف
تعزيز ودعم �أن�شطة عالقاتنا مع م�ستثمرينا
من خالل التعاون الفعال مع �أ�صحاب امل�صلحة
احلاليني واجلدد ،عن طريق التفاعل املبا�شر،

قائمة الدخل املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب2016
ماليني الرياالت

الإي�ضاح

املبيعات
تكلفة املبيعات
الربح الإجمايل

2015
2016
ريال �سعودي

الفرق
ريال �سعودي ٪

1
2

9,506
)(7,460
2,046

10,956
)(8,517
2,439

)(1,450
1,057
)(393

)(13
)(12
)(16

امل�صاريف الت�شغيلية
م�صاريف بيع وت�سويق ودعم
م�صاريف عمومية و�إدارية
م�صاريف ا�ستك�شاف وخدمات فنية
ا�ستبعاد م�صانع ومعدات
دخل العمليات

3
4
5
6

)(410
)(333
)(51
)(58
1,194

)(532
)(448
)(144
)(10
1,305

122
115
93
)(48
)(111

)(23
)(26
)(65
480
)(9

احل�صة يف �صايف خ�سارة �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
�أعباء مالية
�إيرادات �أُخرى� ،صايف
الدخل قبل الزكاة

7
8
9
10

)(74
152
)(826
33
479

)(92
36
)(451
56
854

18
116
)(375
)(23
)(375

)(20
322
83
)(41
)(44

م�صروف الزكاة
�صايف دخل ال�سنة

)(78
401

)(46
808

)(32
)(407

70
)(50

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

401
401

605
203
808

)(204
)(203
)(407

)(34
)(100
)(50

0.34
1,168
22%
1,194
13%
3,683
39%
4%

0.52
1,168
22%
1,305
12%
3,644
33%
7%

)(0.18

)(35

)(111

)(9

37

1

ربحية الأ�سهم الأ�سا�سبة واملخف�ضة
عدد الأ�سهم املتداولة خالل العام (باملليون)
ن�سبة الربح الإجمايل
دخل العمليات
هام�ش دخل العمليات
االرباح قبل احت�ساب الفوائد وال�ضريبة والإ�ستهالك والإطفاءات
هام�ش االرباح قبل احت�ساب الفوائد وال�ضريبة والإ�ستهالك والإطفاءات
ن�سبة �صايف الدخل

11

12

يظهر اجلدول �أعاله احلركة على �أ�سا�س �سنوي ويجري فقط حتليلها ومناق�شتها تلك املبالغ التي تكت�سب �أهمية من الناحية النقدية (�أي �أكرث من  )% 10يف
االي�ضاحات التحليلية املقابلة يف القوائم املالية املدققة.

التقرير ال�سنوي 111 2016

تقرير نائب الرئي�س للمالية

 -1املبيعات
مكونات املبيعات

2016
ريال �سعودي %

ماليني الرياالت

الفرق
ريال �سعودي %

2015
ريال �سعودي %

)(11
)(511
43
4,763
الأملنيوم
45
4,252
)(29) (1,302
42
4,543
فو�سفات ثنائي الأمونيوم
34
3,241
7
54
7
761
الأمونيا
8
815
49
344
6
705
الذهب
11
1,049
)(19
)(35
2
184
املعادن ال�صناعية
2
149
)(13) (1,450
100
10,956
100
9,506
املجموع
انخف�ض �إجمايل املبيعات املوحدة يف عام  2016مبقدار  1,450مليون ريال �سعودي نتيجة انخفا�ض متو�سط �سعر البيع املتحقق جلميع املنتجات ماعدا
الذهب على الرغم من الزيادة يف الكميات املباعة جلميع املنتجات ما عدا الأملنيوم واملعادن ال�صناعية .ان االنخفا�ض يف �إجمايل املبيعات املوحدة كان نتيجة
انخفا�ض متو�سط �سعر البيع املتحقق لكل من:
• الأملنيوم %9
• الأ�سمدة الفو�سفاتية %30
• الأمونيا  %31على التوايل.

تفا�صيل املبيعات الدولية واملحلية
القطاع اجلغرايف

2016

ريال �سعودي الكمية
(باملاليني) (بالآالف)

2015

ريال �سعودي الكمية
(باملاليني) (بالآالف)

الفرق

ريال �سعودي الكمية
(باملاليني) (بالآالف)

الدولية
الألومنيوم (طن)

3,453

552

4,250

612

)(797

الأ�سمدة الفو�سفاتية (طن)

3,241

2,676

4,543

2,634

)42 (1,302

الأمونيا (طن)
الذهب (�أون�صة)
املعادن ال�صناعية (طن)

815
1,045
32

715
224
23

761
698
43

461
163
29

جمموع جزئي

8,586

-

- 10,295

املحلية
الألومنيوم (طن)
الذهب (�أون�صة)
املعادن ال�صناعية (طن)
جمموع جزئي
املجموع

799
4
117
920
9,506

122
1
748
-

513
7
141
661
10,956

70
2
1,033
-

54
347
)(11

)(60

254
61
)(6

(- )1,709
52
286
)(1
)(3
)(285) (24
259
)- (1,450

الدولة

�آ�سيا ،الربازيل دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،ال�شرق الأو�سط ،تركيا،
�أوروبا و�أمريكا ال�شمالية
�شبه قارة الهند ،الربازيل،جنوب
�شرق �آ�سيا �،أمريكا الالتينية�،أفريقيا
و�أوقيانو�سيا
�شبه قارة الهند و �شرق �آ�سيا
�سوي�سرا� ،سنغافورة
�آ�سيا و�أوروبا و�أفريقيا واخلليج ومنطقة
ا�سيا واملحيط الهادئ
اململكة العربية ال�سعودية
اململكة العربية ال�سعودية
اململكة العربية ال�سعودية

مبيعات الألومنيوم
مبيعات الأملنيوم والتي متثل  %45من اجمايل املبيعات املوحدة لعام  2016انخف�ضت مبقدار 11باملائة ( 511مليون ريال) نتيجة انخفا�ض متو�سط �سعر
البيع املحقق مبقدار  177دوالر �أمريكي للطن املرتي (ت�أثري ال�سعر مبقدار  447مليون ريال �سعودي) ويعود ال�سبب الآخر كذلك اىل انخفا�ض الكميات
املباعة بن�سبة  8لكل كيلو طن مرتي (ت�أثري الكمية مبقدار  64مليون ريال �سعودي).
مبيعات الأ�سمدة الفو�سفاتية
مبيعات �سماد فو�سفات ثنائي والتي متثل  34باملائة من اجمايل املبيعات املوحدة لعام  2016انخف�ضت مبقدار  29باملائة ( 1,302مليون ريال �سعودي)
ويعود �سبب هذا االنخفا�ض اىل انخفا�ض متو�سط �سعر البيع املتحقق مبقدار  137دوالر �أمريكي للطن املرتي (ت�أثري ال�سعر بلغ  1,374مليون ريال
�سعودي) على الرغم من ارتفاع الكميات املباعه مبقدار  42لكل كيلو طن مرتي (ت�أثري الكمية بلغ  72مليون ريال �سعودي).
مبيعات الأمونيا
ارتفعت مبيعات الأملنيوم التي متثل  8باملائة من جمموع املبيعات املوحدة لعام  2016بن�سبة  7باملائة ( 54مليون ريال �سعودي) وذلك ب�سبب االرتفاع
يف الكميات املباعة مبقدار  254كيلو طن مرتي (كان �أثر الزيادة يف الكميات املباعه على املبيعات  420مليون ريال �سعودي) و ت�أثرت هذه الزيادة
بانخفا�ض متو�سط �سعر البيع املتحقق مبقدار  136دوالر امريكي لكل طن مرتي (�أثر انخفا�ض ال�سعر على املبيعات بلغ  366مليون ريال �سعودي).
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مبيعات الذهب ح�سب املنجم
�أون�صات
بلغة
الآمار
مهد الذهب
ال�سوق
ال�صخيربات
الدويحي
جمموع الأون�صات املباعة

2016

56,069
43,300
32,598
24,170
12,126
56,313
224,576

2015

%

�أون�صات

25
19
15
11
5
25
100

53,929
45,632
34,053
22,319
9,004
164,937

%

التغري
�أون�صات

ن�سبة التغري٪

33
28
21
13
5
100

2,140
)(2,332
)(1,455
1,851
3,122
56,313
59,639

4
)(5
)(4
8
35
36

ارتفعت مبيعات الذهب والتي متثل 11باملائة من اجمايل املبيعات املوحدة لعام  2016بن�سبة  49باملائة ( 344مليون ريال �سعودي) ويعود �سبب هذا
االرتفاع اىل الزيادة يف كمية الوحدات املباعة مبقدار � 59.639أون�صة (كان �أثر الزيادة يف الكميات املباعه على املبيعات  255مليون ريال) والتى تعود
اىل حد بعيد اىل بدء الت�شغيل التجاري واملبيعات ملنجم الدويحي يف � 1أبريل من عام  .2016بالإ�ضافة اىل ذلك ،فقد ارتفع متو�سط ال�سعر املتحقق
للأون�صة املباعه مبقدار  105دوالر للأون�صة (بلغ �أثر زيادة متو�سط ال�سعر املتحقق للأون�صة على املبيعات  89مليون ريال �سعودي).
مبيعات املعادن ال�صناعية
مبيعات املعادن ال�صناعية التي متثل  2باملائه من اجمايل املبيعات املوحدة لعام  2016انخف�ضت بن�سبة 19باملائة ( 35مليون ريال �سعودي) ويعود ال�سبب
ب�صفة رئي�سة اىل االنخفا�ض يف حجم الكمية املباعة مبقدار  291كيلو للطن املرتي (وكان اثر االنخفا�ض يف حجم الوحدات املباعة  38مليون ريال
�سعودي) وقد مت تعوي�ض هذا االنخفا�ض بالزيادة يف متو�سط ال�سعر املتحقق ملنتجي البوك�سايت منخف�ض الرتكيز والكاولني مبقدار  2دوالر لطن املرتي.
 -2تكلفة املبيعات
باملاليني
رواتب ومزايا املوظفني
عقود اخلدمات
�صيانة و�إ�صالحات
مواد م�ستهلكة
م�صاريف غري مبا�شرة
مواد خام م�ستهلكة
خم�ص�ص خ�سارة خمزون
م�صاريف تقنية �شوائب م�ؤجلة
ر�سوم امتياز
بيع منتجات م�صاحبة
جمموع تكاليف الت�شغيل النقدية
ا�ستهالك
�إطفاء
جمموع تكاليف الت�شغيل
النق�ص الزيادة يف املخزون
املجموع

2016
ريال �سعودي %
755
469
63
144
359
3,245
11
8
)(41
5,013
2,398
31
7,442
18
7,460

10
6
1
2
5
44
)(1
67
33
100
100

2015
ريال �سعودي %
767
407
62
105
358
4,508
121
37
18
)(8
6,375
2,172
41
8,588
)(71
8,517

9
5
1
2
4
53
1
75
26
101
)(1
100

التغري
ريال �سعودي ن�سبة التغري٪
)(12
62
1
39
1
)(1,263
)(121
)(26
)(10
)(33
)(1,362
226
)(10
)(1,146
89
)(1,057

)(2
15
2
37
)(28
)(100
)(70
)(56
413
)(21
10
)(24
)(13
)(125
)(12

انخف�ضت تكلفة املبيعات بن�سبة  1,057لل�سنة مليون ريال �سعودي نتيجة نق�ص تكلفة الكميات املباعة جلميع املنتجات ماعدا الذهب واملعادن ال�صناعية
باال�ضافة �إىل الأثر الإيجابي للأقت�صاد املتدرج ملبيعات الأملنيوم وفو�سفات ثنائي الأمنيوم.
تكلفة مبيعات الألومنيوم
انخف�ضت تكلفة مبيعات الألومنيوم مبقدار  880مليون ريال �سعودي كنتيجة طبيعة لإنخفا�ض متو�سط تكلفة الوحدة املنتجة لكل طن مرتي مبقدار 176
دوالر لكل طن مرتي العائد لزيادة الفعالية وحت�سن التكاليف باال�ضافة �إىل انخفا�ض الوحدات املباعة مبقدار  8كيلو لطن املرتي.
تكلفة مبيعات الأ�سمدة الفو�سفاتية
انخف�ضت تكلفة مبيعات الأ�سمدة الفو�سفاتية مبقدار  497مليون ريال �سعودي كنتيجة طبيعية لإنخفا�ض متو�سط تكلفة الوحدة املنتجة لكل طن مرتي
مبقدار  43دوالر لطن املرتي ب�سبب زيادة الفعالية وحت�سن التكاليف.
تكلفة مبيعات الأمونيا
تكلفة مبيعات الأمونيا ارتفعت مبقدار  73مليون ريال �سعودي نتيجة ارتفاع كمية الوحدات املباعة مبقدار  254كيلو طن مرتي ومت تخفي�ض هذه الزيادة
بالتح�سن يف متو�سط تكلفة الوحدة املنتجة لطن املرتي مبقدار  20دوالر لكل طن مرتي.
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الذهب املنتج ح�سب املنجم
�أون�صات
بلغة
الآمار
مهد الذهب
ال�سوق
ال�صخيربات
الدويحي
جمموع �أوقيات الذهب املنتجة

2016

56,069
43,820
32,891
24,170
12,126
56,313
225,389

2015

%

�أون�صات

25
19
15
11
5
25
100

53,929
44,029
34,417
22,239
9,004
163,618

%
33
27
21
14
5
100

التغري
ن�سبة التغري
�أون�صات
2,140
)(209
)(1,526
1,931
3,122
56,313
61,771

4
)(4
9
35
38

يعود �سبب ارتفاع تكاليف مبيعات الذهب مبقدار  254مليون ريال �سعودي اىل ارتفاع الكمية الوحدات املباعة مبقدار � 59,639أون�صة نتيجة بدء االنتاج
التجاري واملبيعات ملنجم الدويحي يف � 1أبريل  .2016كذلك ارتفع متو�سط التكلفة للأون�صة بن�سبة 17باملائة وذلك ب�سبب زيادة التكلفة التعدين ملناجم
الدويحي وال�صخيربات ومهد الذهب.
تكلفة مبيعات املعادن ال�صناعية
يعود ال�سبب الرئي�س لإنخفا�ض تكلفة مبيعات املعادن ال�صناعية مببلغ  7مليون ريال وبن�سبة  12باملائة اىل انخفا�ض الكمية املباعة مبقدار  291كيلو لكل
طن مرتي يف عام .2016
 - 3م�صاريف بيع وت�سويق ودعم
يعود ال�سبب الرئي�سي النخفا�ض م�صاريف البيع والت�سويق والدعم مبقدار  122مليون ريال �سعودي ( 23باملائة) �إىل انخفا�ض م�صلريف ال�شحن والعقود
والتكاليف غري املبا�شرة املتعلقة مببيعات الألومنيوم واىل كذلك انخفا�ض امل�صاريف القابل للخ�صم وم�صاريف الت�سويق ملبيعات الفو�سفات وانخفا�ض
يف نفقات الت�سويق ملبيعات الفو�سفات وانخفا�ض تكلفة تطوير منتج �شركة معادن للدرفلة.
 - 4م�صاريف عمومية و�إدارية
يعود ال�سبب الرئي�سي لالنخفا�ض امل�صاريف العمومية والإدارية مبقدار  115مليون ريال �سعودي ( 26باملائة) �إىل احلد من م�صاريف املوظفني
وامل�صاريف املتعاقد عليها وامل�صاريف غري املبا�شرة.
 - 5م�صاريف ا�ستك�شاف وخدمات فنية
يعود ال�سبب الرئي�سي لالنخفا�ض مبقدار  93مليون ريال �سعودي ( 65باملائة) �إىل احلد من احلد من م�صاريف املوظفني وامل�صاريف املتعاقد
عليها وامل�صاريف غري املبا�شرة باال�ضافة �إىل مبلغ  20مليون ريال �سعودي ميثل انخفا�ض يف قيمة ا�صول اال�ستك�شاف والتقييم والتى مت حتميلها على
امل�صاريف لعام .2015
 - 6ا�ستبعاد م�صانع ومعدات
يعود ال�سبب الرئي�سي للزيادة مبقدار  48مليون ريال �سعودي �إىل ا�سبعاد بع�ض الأ�صول يف �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س خالل .2016
 -7احل�صة يف �صايف خ�سارة �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
احل�صة يف �صايف خ�سارة �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة متثل ح�صة معادن البالغة  50باملائة من �صايف دخل /خ�سارة لل�شركات التالية ذات ال�سيطرة
امل�شرتكة:
�صحارى ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو) وهي م�شروع م�شرتك بني معادن و�صحارى للبرتوكيماويات،
�شركة معادن باريك للنحا�س وهي م�شروع م�شرتك بني معادن و�شركة باريك ال�شرق الأو�سط.
يعود �سبب االنخفا�ض مبقدار  18مليون ريال �سعودي (20باملائة ) �إىل انخفا�ض احل�صة يف �صايف خ�سارة �سامابكو مبقدار  14مليون ريال �سعودي
مقارن ًة بعام  2015واىل زيادة احل�صة يف �صايف دخل �شركة معادن باريك للنحا�س مبقدار  4مليون ريال �سعودي ناجتة عن بدء الت�شغيل التجاري
لل�شركة يف  1يوليو .2016
 – 8عوائد اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
يعود ال�سبب الرئي�سي للزيادة مبقدار  116مليون ريال �سعودي كنتيجة للزيادة يف الأموال املتاحة للإ�ستثمار والتى مت ا�ستثمارها يف ا�ستثمارات ق�صرية
الأجل من قبل املركز الرئي�س خالل عام .2016
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� - 9أعباء املالية
تعود زيادة االعباء املالية مبقدار  375مليون دوالر ( 83باملائه) ب�صفة رئي�سية �إىل �سداد القر�ض بالكامل من قبل �شركة معادن للفو�سفات وذلك مبوجب
�إتفاقية التمويل موحدة ال�شروط مع حتالف من امل�ؤ�س�سات املالية والتي مت ا�ستبدالها ب�إتفاقية متويل مرابحة مع م�شاركو مرابحة وقد مت توقيع الإتفاقية
بتاريخ  25فرباير  .2016بالإ�ضافة اىل ذلك ،فقد �ساهمت زيادة معدالت اليبور و�سايبور والأعباء املالية ل�شركة معادن للبوك�سايت والأملونيا للفرتة من
بدء الت�شغيل التجاري يف � 1أكتوبر  2016يف ارتفاع ااالعباء املالية.
� - 10إيرادات �أخرى� ،صايف
يعود انخفا�ض الإيرادات الأخرى� ،صايف مببلغ  23مليون ريال �سعودي ( 41باملائة) اىل الإيرادات الأخرى لعام  2015مت حتميلها مببالغ ت�أمني حم�صلة
تخ�ص �شركتي معادن للأملنيوم ومعادن للفو�سفات.
 - 11ربحية الأ�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة
يتم ح�ساب ربحية الأ�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة عن طريق ق�سمة �صايف الدخل العائد �إىل م�ساهمي ال�شركة الأم على املتو�سط املرجح للأ�سهم الأ�سا�سية
امل�صدرة خالل ال�سنة املالية قيد املراجعة .ويبلغ املتو�سط املرجح للأ�سهم العادية � 1,168,478,261سهم ًا للعامني  2015و.2016
 - 12االرباح قبل احت�ساب الفوائد وال�ضريبة والإ�ستهالك والإطفاءات
التغري
2015
2016
ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي الن�سبة%

باملاليني

1,194
2,433
36
8
11
1
3,683

الدخل الت�شغيلي لل�سنة
الإ�ستهالك *
�إطفاء موجودات غري ملمو�سة *
خم�ص�ص ر�سوم امتياز
م�صاريف �شوائب م�ؤجلة
�أخرى
االرباح قبل احت�ساب الفوائد وال�ضريبة والإ�ستهالك والإطفاءات

1,305
2,209
74
18
37
1
3,644

)(111
222
)(38
)(10
)(26
37

)(9
10
)(51
)(56
)(70
1

*ا�ستهالك ممتلكات وم�صانع ومعدات �إطفاء موجودات غري ملمو�سة غري متطابق مع الأي�ضاح رقم  2حيث ميثل اجمايل الإ�ستهالك والإطفاء والذي
يحتوي على ا�ستهالك و�أطفاء مت حتميلة على تكلفة املبيعات وم�صاريف عمومية و�إدارية وم�صاريف ا�ستك�شاف وخدمات فنية.
قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31دي�سمرب2016
ماليني الرياالت
موجودات متداولة
موجودات غري متداولة
ممتلكات وم�صانع ومعدات
اعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
موجودات اال�ستك�شاف والتقييم
م�صاريف ازالة م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
�شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
ا�ستثمار طويل الأجل
دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدما
جمموع املوجودات
مطلوبات متداولة
مطلوبات غري متداولة
مطلوبات غري متداولة �أخرى
قرو�ض طويلة الأجل
جمموع املطلوبات
حقوق امللكية مل�ساهمي ال�شركة
حقوق الأقلية الغري م�سيطرة
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

الإي�ضاح

التغري
2015
2016
ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي الن�سبة%

13

11,625

10,370

1,255

12

14
15
16

48,887
34,637
270
77
369
1,128
50
30
97,073

36,682
40,402
233
44
373
1,201
50
22
89,377

12,205
)(5,765
37
33
)(4
)(73
8
7,696

32
)(14
16
75
)(1
)(6
36
9

17

6,897

8,541

)(1,644

)(19

18
19

2,999
51,233
61,129
27,699
8,245
35,944
97,073

2,173
43,268
53,982
27,298
8,097
35,395
89,377

826
7,965
7,147
401
148
549
7,696

38
18
13
1
2
2
9
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 - 13موجودات متداولة
ارتفعت املوجودات املتداولة مبقدار  1,255مليون ريال �سعودي يف عام  2016ب�صفة �أ�سا�سية ح�سب التف�صيل التايل:
•كان النقد وما يف حكمه كما يف  31دي�سمرب  2016مبلغ  4,370مليون ريال �سعودي مقارنة بـ  4,308مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015
(بزيادة  62مليون ريال �سعودي) ويعود ال�سبب الرئي�سي للزيادة يف الإ�ستثمارات لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق �أقل او تعادل ثالثة �أ�شهر لل�شركة الأم
وقوبلت هذه الزيادة با�ستخدمات النقدية من قبل �شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن البوك�سيت والألومينا لتطوير م�شاريعها.
•بلغت اال�ستثمارات ق�صرية الأجل يف  2016مبلغ  2.711مليون ريال �سعودي مقارنة ب 899مليون ريال يف ( 2015بزيادة بلغت  1.812مليون
ريال) .يعود ال�سبب الرئي�سي لزيادة اال�ستثمارات ق�صرية الأجل لل�شركة الأم اىل �إ�ستالم ا�ستحقاقات تعاقدية من �شركاء يف م�شاريع م�شرتكة خالل
العام.
•يعود ال�سبب الرئي�سي اىل زيادة الذمم املدينة التجارية والأخرى مبلغ  1.273مليون ريال �سعودي لعام  2016مقارنة بـ  1.252مليون ريال
لعام ( 2015بزيادة قدرها  21مليون ريال) اىل زيادة مبيعات منتجات ال�شركة و�أي�ض ًا ب�سبب زيادة املبالغ امل�ستحقة من �سابك بن�سبة  29مليون ريال
�سعودي وقد مت مقابلة هذه الزياة بالنق�ص يف �ضريبة اال�ستقطاع امل�ستحقة مببلغ  32مليون ريال وانخفا�ض املبالغ امل�ستحقة من �شركات الت�أمني
ل�شركة معادن للفو�سفات مبقدار  13مليون ريال.
•بلغ ر�صيد املخزون  3.116مليون ريال �سعودي لعام  2016مقارنة بـ 2.942مليون يف ( 2015بزيادة قدرها  174مليون ريال) نتيجة زيادة املواد
الأولية ل�شركات للأملنيوم.
 - 14املمتلكات و امل�صانع واملعدات
يعود ال�سبب الرئي�سي للزيادة مببلغ  12,205مليون ريال الإ�ضافات على والتحويل اىل الأ�صول م�شاريع حتت التنفيذ و املخزن مببلغ  14,736مليون
ريال ومت تخفي�ض هذه الزيادة بالأ�صول التى مت ا�ستبعادها �أو ت�سويتها خالل العام مببلغ  44مليون ريال ومب�صاريف ا�ستهالك خا�صة بعام  2016مببلغ
 2,487مليون ريال �سعودي.
تتكون الإ�ضافات على والتحويل اىل �أ�صول م�شاريع حتت التنفيذ واملخزن والبالغة  14.736مليون ريال من التايل:
•�ساهمت �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س بزيادة قدرها  2.100مليون ريال �سعودي تعود �إىل �أ�صول ر�أ�س املال ملنجم الدويحي الذي بد�أ
باالنتاج التجاري يف � 1أبريل  2016وكذلك خطوط املياه.
•�ساهمت �شركة البوك�سيت والألومينا بزيادة قدرها  12.240مليون ريال �سعودي تعود �إىل �أ�صول ر�أ�س املال نتيجة بدء االنتاج التجاري يف � 1أكتوبر
.2016
• �ساهمت �شركة معادن للفو�سفات بزيادة قدرها  323مليون ريال �سعودي تعود �إىل الأعمال املدنية.
• �ساهمت �شركة معادن للأملنيوم بزيادة قدرها  54مليون ريال �سعودي تعود �إىل ور�شة عمل متحركة ومعدات املخترب.
• �ساهمت �شركة معادن للبنية التحتية بالزيادة املتبقية البالغة  19مليون ريال �سعودي.
� - 15أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
متت خالل ال�سنة احلركات التالية:
•حتويل  14,457مليون ريال �سعودي من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ �إىل ممتلكات وم�صنع معدات بعد البدء باالنتاج التجاري يف منجم الدويحي
و�شركة البوك�سيت الألومينا.
• 8.976مليون ريال �سعودي �إ�ضافات منها  7.650لقطاع الفو�سفات و 955مليون ل�شركات الأملنيوم و 127للمركز الرئي�سي و 207مليون ملعادن للذهب
ومعادن الأ�سا�س و 26مليون ل�شركة معادن ال�صناعية و 11مليون ل�شركة معادن للبنية التحتية.
•مت حتويل  40مليون ريال �سعودي �إىل موجودات غري ملمو�سة .امل�ستخدم من دفعات مقدمة �إىل املقاولني خالل ال�سنة ارتفعت �إىل  210مليون ريال
�سعودي فيما ارتفعت الأ�صول املخف�ضة �إىل  34مليون ريال �سعودي يف معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.
 - 16موجودات اال�ستك�شاف والتقييم
يعود ال�سبب الرئي�سي للزيادة بن�سبة  37مليون ريال �سعودي �إىل اال�ضافات يف معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س اخلا�صة مب�شاريع الذهب من�صورة وم�سرة
والرجوم التي ارتفعت �إىل  23مليون ريال �سعودي و�إ�ضافات مل�شروع الفو�سفات الثالث التي و�صلت �إىل  14مليون ريال �سعودي.
 - 17مطلوبات متداولة
انخف�ضت اخل�صوم املتداولة مبقدار  1.644مليون ريال لعام  2016م وتتكون املطلوبات املتداولة من التايل:
•مطلوبات م�شاريع و�أخرى لعام 2016م  1.408مليون ريال �سعودي مقارنة ب 1,810مليون ريال �سعودي يف ( 2015انخفا�ض مببلغ  402مليون ريال
�سعودي) .ويعود االنخفا�ض �إىل مطلوبات م�شاريع �أخرى ل�شركة معادن للأملنيوم و�شركة وعد ال�شمال للفو�سفات.
•م�شاريع م�ستحقة بلغت  2.629مليون ريال �سعودي مقارنة ب 4,521مليون ريال يف ( 2015انخفا�ض مببلغ  1,892مليون ريال �سعودي) .ويعود
االنخفا�ض �إىل م�ستحقات م�شاريع �أخرى ل�شركة معادن للأملنيوم و�شركة وعد ال�شمال للفو�سفات.
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بلغت قيمة اجلزء املتداول من قر�ض طويل الأجل لعام  2.753 2016مليون ريال �سعودي مقارنة مببلغ  2.131مليون ريال �سعودي لعام 2015م (زيادة
بقيمة  622مليون ريال �سعودي).
وتعود هذه الزيادة �إىل �شركة معادن للدرفلة مببلغ  441مليون ريال �سعودي ،و�شركة معادن للبوك�سايت والأمونيا  339مليون ريال �سعودي ومعادن للذهب
ومعادن الأ�سا�س  78مليون ريال �سعودي ومعادن للبنية التحتية ( 78مليون ريال �سعودي) و�شركة معادن للفو�سفات ( 60مليون ريال �سعودي) مقابل
انخفا�ض يف �شركة معادن للأملنيوم ( 374مليون ريال �سعودي).
الزكاة ور�سوم االمتياز  85 -مليون ريال �سعودي و 8مليون ريال �سعودي مقارنة ب 51مليون ريال �سعودي و 16مليون ريال �سعودي على التوايل يف 2015
(زيادة مبقدار  26مليون ريال �سعودي).
 - 18مطلوبات غري متداولة �أخرى
ارتفعت اخل�صوم املتداولة الأخرى بقيمة  826مليون ريال �سعودي لعام  2016لزيادة مطلوبات م�شاريع و�أخرى ل�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
والتي متثل مبالغ حمتجزة مل�شاريع مببالغ و�صال �إىل  1,907مليون ريال �سعودي يف  2016مقارنة ب 1,130مليون ريال �سعودي يف � 2015أي بزيادة
قدرها  77مليون ريال �سعودي.
 - 19القرو�ض طويلة الأجل
اجمايل القرو�ض طويلة الأجل زادت مبقدار  8,577مليون ريال �سعودي لعام 2016م نتيجة امل�سحوبات خالل العام البالغة  22,636مليون ريال �سعودي
خف�ضت ب�سداد  14,969مليون ريال �سعودي.
ماليني الرياالت

 1يناير
2016

امل�سحوبات
خالل العام

�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
�شركة معادن للبنية التحتية
�شركة معادن للأملنيوم
�شركة معادن للدرفلة
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
�شركة معادن للفو�سفات
�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
املجموع

235
11,791
5,065
8,211
10,945
9,152
45,399

2,400
674
991
30
30
98
11,395
7,018
22,636

املبالغ امل�سددة  31دي�سمرب
خالل العام 2016
901
952
11,245
5,004
8,309
11,395
16,170
53,976

)(2,400
)(8
)(39
)(576
)(91
)(-
)(10,945
)(-
)(14,059

قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
ماليني الرياالت

2016
ريال �سعودي

2015
ريال �سعودي

النقد وما يعادله كما يف بداية ال�سنة – غري مقيد
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية احلرة
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقد وما يعادله لل�سنة
النقد وما يعادله كما يف نهاية ال�سنة _ غري مقيد

3,715
2,189
)(10,247
)(8,058
8,653
595
4,310

11,434
2,214
)(11,206
)(8,992
1,273
)(7,719
3,715

الفرق
ريال �سعودي
)(7,719
)(25
959
934
7,380
8,314
595

%

)(68
)(1
)(9
)(10
580
)(108
16
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�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

القوائم املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
املحتويات

الإدارة وبيانات االت�صال
تقرير م�س�ؤولية جمل�س الإدارة
تقرير املراجعة ال�صادر عن مراجعي احل�سابات امل�ستقلني
قائمة املركز املايل املوحدة
قائمة الدخل املوحدة
قائمة التدفقات النقدية املوحدة
قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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121
122
123
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127-126
177 – 128
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الإدارة وبيانات الإت�صال

رقم ال�سجل التجاري

1010164391

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

معايل املهند�س/خالد بن عبدالعزيز الفالح
معايل الأ�ستاذ� /سليمان بن عبدالرحمن القويز
�سعادة الأ�ستاذ /عبداهلل بن حممد العي�سى
ال�سيدة /لبنى بنت �سليمان العليان
املهند�س /عبداهلل بن �إبراهيم ال�سعدان
�سعادة الدكتور /زياد بن عبدالرحمن ال�سديري
�سعادة املهند�س /عزام بن يا�سر �شلبي
�سعادة الدكتور /جان لو�شامو
�سعادة املهند�س/خالد بن �صالح املديفر
�سعادة املهند�س/عبداهلل بن �سيف ال�سيف
معايل الأ�ستاذ /حممد بن عبداهلل اخلرا�شي
�سعادةالأ�ستاذ� /سلطان بن جمال �شاويل
�سعادة الأ�ستاذ /من�صور بن �صالح امليمان
�سعادة املهند�س /خالد بن حمد ال�سناين
�سعادة املهند�س /عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري

العنوان الر�سمي

بناية رقم 395
طريق �أبو بكر ال�صديق /جنوب
الطريق الدائري ال�شمايل  -خمرج 6
الريا�ض 11537
اململكة العربية ال�سعودية

العنوان الربيدي

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

البنك الذي تتعامل معه ال�شركة

البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)

مراجعي احل�سابات

�إرن�ست ويونغ
برج الفي�صلية  -الدور الثالث
طريق امللك فهد
�ص.ب2732 .
الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية

(ع نِّي يف � 28إبريل )2016
رئي�س جمل�س الإدارة ُ
(ع نِّي يف � 28إبريل )2016
ُ
(ع ِّينت يف � 28إبريل )2016
ُ
(ع نِّي يف � 28إبريل )2016
ُ
(ع نِّي يف � 28إبريل )2016
ُ
(ع نِّي يف � 28إبريل )2016
ُ
رئي�س جمل�س الإدارة ال�سابق (ا�ستقال يف � 28إبريل )2016
�ستبدل يف � 28إبريل )2016
(�أُ ِ
�ستبدل يف � 28إبريل )2016
(�أُ ِ
�ستبدل يف � 28إبريل )2016
(�أُ ِ
�ستبدل يف � 28إبريل )2016
(�أُ ِ
(ا�ستقال يف � 28إبريل )2016
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تقرير م�س�ؤولية جمل�س الإدارة عن �إعداد و اعتماد القوائم املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
�إن التقرير التايل والذي يجب �أن يقر�أ مع م�س�ؤوليات مراجع احل�سابات
امل�ستقل املن�صو�ص عليها يف تقرير املراجعة ال�صادر عن مراجع احل�سابات
امل�ستقل املذكورة يف �صفحة رقم  ،4قد مت و�ضعه للتمييز بني م�س�ؤوليات
�إدارة ال�شركة وتلك اخلا�صة مبراجعي احل�سابات امل�ستقلني واملتعلقة
بالقوائم املالية املوحدة ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)
(«ال�شركة») و�شركاتها التابعة («املجموعة»).
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد القوائم املالية املوحدة مت�ضمنة كافة
الإي�ضاحات والتي تظهر بعدل املركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب
 ،2016ونتائج �أعمالها والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امللكية
لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
عند �إعداد القوائم املالية املوحدة ،ف�إن الإدارة م�س�ؤولة عن:
•اختيار �سيا�سات حما�سبية مالئمة وتطبيقها ب�شكل منتظم.
•�إجراء الإجتهادات والتقديرات املعقولة واملبنية على �أ�سا�س مبد�أ
احليطة واحلذر.
•حتديد ما �إذا مت اتباع معايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية

املهند�س /عبداهلل بن �إبراهيم ال�سعدان
ع�ضو جمل�س الإدارة املفو�ض

 21ربيع الآخر  1438هـ
 19يناير 2017
الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية
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للمحا�سبني القانونيني �شريطة �أن �أي خروج جوهري يتم الإف�صاح
عنه و�شرحه يف القوائم املالية املوحدة.
•�إعداد وعر�ض القوائم املالية املوحدة وفقا ملبد�أ الإ�ستمرارية ما مل
يكن من غري املنا�سب افرتا�ض �أن املجموعة �سوف ت�ستمر يف ن�شاطها
يف امل�ستقبل املنظور.
�إن الإدارة م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن:
•ت�صميم وتطبيق واحلفاظ على نظام رقابة داخلي ف ّعال للمجموعة.
•الإحتفاظ ب�سجالت حما�سبية نظامية تتوافق مع النظم املحلية
واملعايري املحا�سبية يف املناطق التي تعمل فيها املجموعة.
•اتخاذ خطوات عملية للمحافظة على �سالمة موجودات املجموعة.
•اكت�شاف ومنع وقوع الغ�ش واملخالفات الأخرى.
مت �إعتماد وامل�صادقة على �إ�صدار القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب  2016واملبينة يف ال�صفحات من � 5إىل  73من قبل جمل�س
الإدارة يف  21ربيع الآخر  1438هـ (املوافق  19يناير  ،)2017ومت توقيعها
نيابة عن جمل�س الإدارة من قبل :

املهند�س /خالد املديفر
رئي�س ال�شركة وكبري املدراء التنفيذين

الأ�ستاذ /دارن ديفي�س
نائب الرئي�س لل�شئون املالية

القوائم املالية املوحدة
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قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31دي�سمرب 2016

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

املوجودات
موجودات متداولة
نقد وما يف حكمه
ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
ذمم مدينة جتارية و�أخرى
خمزون
دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا
امل�ستحق من �شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة

 31دي�سمرب
�إي�ضاح 2016
7
8
9
10
11
12

4.369.714.529
2.711.000.000
1.272.918.678
3.116.373.317
154.794.162
11.624.800.686

4.308.309.524
899.052.989
1.252.143.611
2.941.847.487
248.716.039
720.000.000
10.370.069.650

13
14
15
16
17
18
19
11

48.887.551.021
34.637.282.390
269.803.530
77.344.276
369.123.208
1.127.666.676
50.000.000
29.730.480
85.448.501.581
97.073.302.267

36.682.188.547
40.402.433.837
233.233.575
44.172.991
372.426.562
1.201.454.824
50.000.000
21.645.868
79.007.556.204
89.377.625.854

موجودات غري متداولة
ممتلكات وم�صانع ومعدات
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
م�صاريف �إزالة م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
�شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
�إ�ستثمار طويل االجل
دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

 31دي�سمرب
2015

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

20
21
2-22
23
25
6-27

مطلوبات غري متداولة
مطلوبات م�شاريع و�أخرى
مزايا للموظفني
�إلتزام مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل
خم�ص�ص �إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
قرو�ض طويلة الأجل
امل�ستحق �إىل �شريك يف م�شروع م�شرتك

1.408.200.362
2.629.438.338
85.308.278
8.270.636
13.441.040
2.752.508.517
6.897.167.171

1.810.013.001
4.520.925.588
50.962.237
16.096.147
12.131.184
2.131.319.904
8.541.448.061

20
24
25
26
6-27
28

2.106.338.263
425.133.069
13.342.081
157.077.029
51.223.162.526
306.790.113
54.231.843.081
61.129.010.252

1.334.387.629
353.304.330
27.033.193
158.111.874
43.267.718.094
300.703.363
45.441.258.483
53.982.706.544

29

11.684.782.610

11.684.782.610

30
31

8.391.351.697
797.975.542
6.824.937.601
27.699.047.450
8.245.244.565
35.944.292.015
97.073.302.267

8.391.351.697
757.911.634
6.464.362.429
27.298.408.370
8.096.510.940
35.394.919.310
89.377.625.854

جمموع املطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطي نظامي
عالوة �إ�صدار
حتويالت من �صايف الدخل
�أرباح مبقاة
حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق امللكية غري امل�سيطرة
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
تعهدات والتزامات حمتملة
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قائمة الدخل املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

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

�إي�ضاح
املبيعات
تكلفة املبيعات
الربح االجمايل

33
34

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
9.506.241.216
()7.459.968.463
2.046.272.753

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015
10.956.125.938
()8.517.081.736
2.439.044.202

امل�صاريف الت�شغيلية
م�صاريف بيع وت�سويق ودعم
م�صاريف عمومية و�إدارية
م�صاريف ا�ستك�شاف وخدمات فنية
ا�ستبعاد م�صانع ومعدات
دخل العمليات

)410.054.943( 35
)333.517.983( 36
)51.090.792( 37
)57.752.626( 14 ،13
1.193.856.409

()531.872.951
()448.378.831
()143.756.853
()10.494.925
1.304.540.642

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

)73.788.148( 2-18،1-18
151.636.138
38
)825.853.491( 39
33.143.164
40
478.994.072

()91.630.866
35.583.877
()450.452.843
56.410.062
854.450.872

)78.428.404( 2-22
400.565.668

()46.374.297
808.076.575

400.639.080 41 ،1-6
)73.412( 6-32
400.565.668

605.173.945
202.902.630
808.076.575

41

1.02

1.12

0.34

0.52
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
�إي�ضاح 2016
الأن�شطة الت�شغيلية:
الدخل قبل الزكاة
تعديالت لبنود غري نقدية:
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
(عك�س)  /زيادة يف خم�ص�ص خمزون مواد متقادمة
ا�ستهالك
ا�ستبعاد م�صانع ومعدات
ت�سوية م�صانع ومعدات
ا�ستبعاد �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
انخفا�ض يف قيمة موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
م�صاريف �إزالة م�ؤجلة
اطفاء موجودات غري ملمو�سة
ح�صة يف �صايف خ�سارة �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
خم�ص�ص ر�سوم امتياز
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
م�ساهمة يف برنامج �إدخار املوظفني
زيادة يف خم�ص�ص �إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
خ�سارة خمزون
عوائد ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
�أعباء مالية
التغريات يف ر�أ�س املال العامل:
ذمم مدينة جتارية واخرى
خمزون
دفعات وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا
مطلوبات م�شاريع و�أخرى – جتارية
م�صاريف م�ستحقة – جتارية
زكاة مدفوعة
ر�سوم امتياز مدفوعة
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
�سحوبات املوظفني من برنامج الإدخار
امل�ستخدم من خم�ص�ص �إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
�أعباء مالية مدفوعة
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية:
عوائد م�ستلمة من ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
النق�ص( /الزيادة) يف النقد املقيد
ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
امل�ستحق من �شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة
�إ�ضافات للممتلكات وامل�صانع واملعدات
�إ�ضافات للأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
�إ�ضافات ملوجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
�إ�ضافات مل�صاريف �إزالة م�ؤجلة
�إ�ضافات ملوجودات غري ملمو�سة
مطلوبات م�شاريع واخرى – م�شاريع
م�صاريف م�ستحقة – م�شاريع
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية
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478.994.072

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015
854.450.872

312.475 36،9
)131.520( 34-10
2.431.733.140 13
23.661.182 13
20.186.947 13
34.091.444 14
- 15
11.177.572 16
35.728.426 17
73.788.148 2-18 ،1-18
8.278.039 23
80.095.845 1-24
26.408.207 2-24
1.465.156 2-26
- 34
)151.636.138( 38
824.388.335 39

3.200.000
625.666
2.209.631.051
10.494.925
25.550.171
20.306.493
36.589.184
74.118.583
91.630.866
17.934.852
79.567.555
23.582.534
1.394.847
121.212.929
()35.583.877
449.057.996

14.697.494
()398.280.847
85.837.265
193.979.981
()43.782.164
()44.082.363
()16.103.550
()18.801.273
()15.874.040
()2.500.001
()1.464.625.709
2.189.006.123

()45.997.665
()622.813.479
()25.651.450
49.311.794
()104.756.055
()54.147.978
()31.476.875
()29.513.887
()10.707.301
()1.881.991
()891.904.935
2.214.224.825

144.658.139
534.022.035
()1.811.947.011
720.000.000
()55.461.920
()8.017.917.270
()36.569.955
()44.348.857
()1.285.986
176.158.014
()1.854.673.101
()10.247.365.912

27.910.042
()53.776.258
()375.732.629
()293.475.275
()13.122.022.226
()80.181.699
()31.679.192
()3.992.516
659.457.256
2.066.960.240
()11.206.532.257

9
10
11
20
21
2-22
23
1-24
2-24
1-26

7
8
12
13
14
15
16
17
20
21
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

الأن�شطة التمويلية:
م�ستحق من �شركة �سابك
�إلتزام مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل
متح�صالت من قرو�ض طويلة الأجل
�سداد قرو�ض طويلة الأجل
امل�ستحق �إىل �شريك يف م�شروع م�شرتك
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال من حقوق امللكية غري امل�سيطرة� ،صايف
الزيادة يف ر�أ�س املــال من حقوق امللكية غري امل�سيطرة
توزيعات �أرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه
النقد غري املقيد وما يف حكمه كما يف بداية ال�سنة
النقد غري املقيد وما يف حكمه كما يف نهاية ال�سنة

�إي�ضاح
9
25
6-27
6-27
28
6-32
6-32
6-32
7
7

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
()28.807.037
()12.381.256
22.599.305.720
()14.059.224.385
6.086.750
600.000.000
()451.192.963
8.653.786.829
595.427.040
3.714.946.268
4.310.373.308

معامالت غري نقدية
قطع غيار ر�أ�سمالية حمولة اىل ممتلكات وم�صانع ومعدات من املخزون
223.886.537 13 ،10
حم َول اىل ممتلكات وم�صانع ومعدات من �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
14.457.146.382
14،13
خم�ص�ص �إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم متت ر�سملته كجزء من املمتلكات وامل�صانع واملعدات ،1-26 ،13
3-26
ا�ستهالك مر�سمل كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
55.551.096 14 ،13
حمول اىل الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ من موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
- 15 ،14
�إطفاء مر�سمل كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
9.576.144 17 ،14
خم�ص�ص �إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم املر�سمل كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ - 1-26 ،14
�إطفاء تكلفة عمليات مر�سملة كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
36.551.710 2-27 ،14
تكلفة متويل مر�سملة كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
647.205.389 1-39 ،14
حم َول �إىل موجودات غري ملمو�سة من ممتلكات وم�صانع ومعدات
- 17 ،13
حم َول �إىل موجودات غري ملمو�سة من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
40.715.230
17،14
حم َول من مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال اىل ر�أ�س املال املتعلق بحقوق امللكية غري امل�سيطرة
6-32

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015
()10.948.976
6.475.610.600
()6.004.221.579
()257.610.514
50.043.112
1.350.000.000
()330.000.000
1.272.872.643
()7.719.434.789
11.434.381.057
3.714.946.268
321.532.962
1.053.288
63.439.623
2.147.943
5.729.831
26.250.000
15.729.190
443.009.951
885.255
37.520.660
83.278.002
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم
احتياطي نظامي
اي�ضاح ر�أ�س املــال
 1يناير 2015
�صايف دخل ال�سنة
�صايف الدخل املح َول للإحتياطي النظامي
توزيعات �أرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة
*الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة /ر�أ�س املــال امل�ساهم به خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
�صايف دخل ال�سنة
�صايف الدخل املح َول للإحتياطي النظامي
توزيعات �أرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
الزيادة يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة /ر�أ�س املــال امل�ساهم به خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2016

عالوة �إ�صدار

حتويالت من
�صايف الدخل

697.394.239 8.391.351.697 11.684.782.610
60.517.395
- 31
- 6-32
- 6-32
- 6-32
757.911.634 8.391.351.697 11.684.782.610
40.063.908
- 31
- 6-32
- 6-32
797.975.542 8.391.351.697 11.684.782.610

*يتم �إعتبار هذه املدفوعات ،والتي تهدف اىل زيادة ر�أ�س املال مع مرور الوقت لل�شركات التابعة املعنية ،كجزء من �إجمايل حقوق ال�شركاء يف هذه
ال�شركات التابعة طبق ًا لر�أي الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني رقم ( )1/14وال�صادر بتاريخ  14مار�س  2012على الرغم �أنه مل ت�صدر �أية �أ�سهم
بعد ومل يتم تعديل ال�سجل التجاري ،ولكن �سيتم ذلك عندما يتم حتويل هذه املبالغ املدفوعة مقدم ًا اىل ر�أ�س املال.
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حقوق امللكية غري امل�سيطرة

�أربـاح مبقـاة

املجم ـ ــوع
الفرعي

ر�أ�س املــال

�صايف الدخل
العائد حلقوق
مدفوعات لزيادة امللكية غري
امل�سيطرة
ر�أ�س املال*

156.088.568 6.102.482.067 26.693.234.425 5.919.705.879
605.173.945 605.173.945
)- (60.517.395
50.043.112
(83.278.002) 1.433.278.002
122.853.678 7.535.760.069 27.298.408.370 6.464.362.429
400.639.080 400.639.080
)- (40.063.908
(12.560.821) 612.560.821
110.292.857 8.148.320.890 27.699.047.450 6.824.937.601

564.994.563
202.902.630
)(330.000.000
437.897.193
)(73.412
)(451.192.963
)(13.369.182

املجم ـ ــوع
الفرعي

جمموع حقوق
امللكية

33.516.799.623 6.823.565.198
808.076.575 202.902.630
)(330.000.000) (330.000.000
50.043.112
50.043.112
1.350.000.000 1.350.000.000
35.394.919.310 8.096.510.940
400.565.668
)(73.412
)(451.192.963) (451.192.963
600.000.000 600.000.000
35.944.292.015 8.245.244.565
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 -1معلومات عامة
مت ت�أ�سي�س �شركة التعدين العربية ال�سعودية «معادن» («ال�شركة») ك�شركة
م�ساهمة �سعودية مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  179بتاريخ  8ذي القعدة
1417هـ (املوافق  17مار�س  )1997واملر�سوم امللكي رقم م 17/بتاريخ 14
ذي القعدة 1417هـ (املوافق  23مار�س  ، )1997مبوجب ال�سجل التجاري
رقم  1010164391بتاريخ  10ذي القعدة 1421هـ (املوافق  4فرباير
 .)2001يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح به وامل�صدر 11.684.782.610
ريال �سعودي ،مق�سم �إىل � 1.168.478.261سهم عادي ،بقيمة ا�سمية
قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد (�إي�ضاح .)29
�إن �أهداف ال�شركة و�شركاتها التابعة («املجموعة») هي امل�ساهمة يف
خمتلف امل�شاريع املتعلقه بجميع مراحل �صناعة التعدين مبا يف ذلك
تنمية وتطوير وحت�سني �صناعة املعادن ومنتجات املعادن ومنتجات املعادن
امل�صاحبة ،وال ي�شمل ذلك ما يلي:
• البرتول والغاز الطبيعي واملواد امل�شتقة منها
• املنتجات الهيدروكربونية واملنتجات امل�صاحبة لها وم�شتقاتها

• الن�شاطات التي تتعلق بكل مراحل �صناعة الزيت وال�صناعات املرتبطة
بها �أو املكملة لها.
متار�س املجموعة �أن�شطة التعدين الرئي�سية يف مناجم مهد الذهب وبلغة
والأمار وال�صخيربات وال�ســوق والدويحي واجلالميد والزبرية والغزالة
والبعيثة .تقوم املجموعة حالي ًا بالتعدين عن الذهب و�صخور الفو�سفات
والبوك�سايت بالإ�ضافة �إىل البوك�سايت منخف�ض الرتكيز والكاولني
واملغنيزايت.
بتاريخ  14فرباير  ،2012وافق جمل�س الإدارة على خطة ،مت �إعدادها من
قبل ال�شركة بالتعاون مع �شريكها يف امل�شروع امل�شرتك �شركة �ألكوا �إنك
(�إي�ضاح  )28لتو�سيع ت�شكيلة املنتجات من جممع الألومنيوم والذي ال يزال
يف مرحلة الإن�شاء حالي ًا يف ر�أ�س اخلري لت�شمل:
• �صفائح ال�سيارات معاجلة حراري ًا وغري معاجلة حراري ًا ،
• �صفائح املباين والإن�شاءات
• �صفائح التغليف.

 -2هيكل املجموعة
لدى ال�شركة �شركات تابعة و�شركات حتت �سيطرة م�شرتكة واملذكورة �أدناه ،جميعها ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية:
ال�شركات التابعة
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س (�أم جي بي ام)
�شركة معادن للبنية التحتية (ام اي �سي)
�شركة املعادن ال�صناعية (اي ام �سي)
�شركة معادن للألومنيوم (ام �أيه �سي)
�شركة معادن للدرفلة (ام ار �سي)
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا (ام بي �أيه �سي)
�شركة معادن للفو�سفات (ام بي �سي)
�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات (ام دبليو ا�س بي �سي)

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

ن�سبة امللكية الفعلية كما يف
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2016
2015
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪74.9
٪74.9
٪74.9
٪74.9
٪74.9
٪74.9
٪70
٪70
٪60
٪60

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

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

٪50
٪50

%50
%50

�إن نهاية ال�سنة املالية جلميع ال�شركات التابعة وال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة تطابق نهاية ال�سنة املالية لل�شركة الأم.
� 1-2شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 9أغ�سط�س ،1989
وتتمثل �أهداف ال�شركة يف:
•الإ�ستك�شاف والتعدين عن الذهب واملعادن املرتبطة واملوجودة �ضمن
املناطق امل�ست�أجرة وذلك عن طريق احلفر والتعدين والرت�شيح وال�صهر
والتنقية
•�إ�ستخراج وتكرير وت�صدير وبيع مثل هذه املعادن يف �شكلها الأ�صلي �أو
املك ّرر
•ان�شاء وت�شغيل و�صيانة جميع املناجم واملباين والطرق ال�سريعة وخطوط
الأنابيب ومعامل التكرير وحمطات املعاجلة و�أنظمة الإت�صاالت وحمطات
الطاقة وغريها من املرافق الالزمة �أو املالئمة لأغرا�ض عقد الإيجار.
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� 2-2شركة معادن للبنية التحتية
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 18أغ�سط�س 2008
وتتمثل �أهداف ال�شركة يف:
•�إدارة م�شروع البنية التحتية لتطوير و�إن�شاء وت�شغيل البنية التحتية
•تقدمي خدمات ملنطقة ر�أ�س اخلري وغريها من مواقع التعدين واملواقع
ال�صناعية الأخرى يف اململكة العربية ال�سعودية.
� 3-2شركة املعادن ال�صناعية
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  31مار�س ،2009
وتتمثل �أهداف ال�شركة يف:

القوائم املالية املوحدة

•ا�ستغالل املعادن ال�صناعية املوجودة �ضمن املناطق امل�ست�أجرة وذلك عن
طريق احلفر والتعدين والرت�شيح وال�صهر والتنقية
•�إ�ستخراج وتكرير وت�صدير وبيع هذه املعادن بحالتها الأ�صلية �أو املك ّررة.
تقوم ال�شركة حالي ًا بت�شغيل منجم الكاولني والبوك�سايت منخف�ض الرتكيز
يف املنطقة الو�سطى من الزبرية ومنجم املغنيزايت عايل الرتكيز يف
منطقة الغزالة ،وم�صنع الأنتاج يف املدينة املنورة والذي بد�أ عملياته جزئي ًا
خالل عام  ،2011واملتبقي من امل�شروع ال يزال يف مرحلة التطوير.
� 4-2شركة معادن للألومنيوم
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 10أكتوبر  2010وتعود
ملكيتها كما يلي:
•�شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») بن�سبة ٪74.9
•�شركة �ألكوا �سملتينج انفرثيون�س ال�سعودية ا�س.ال( .اية �أ�س �أ�س اي)
بن�سبة � ،٪25.1شريك �أجنبي� ،شركة مملوكة بالكامل ل�شركة �ألكوا
كوربوري�شن (�سابق ًا �ألكوا انكوربوريتد) ويتم املحا�سبة عنها كحقوق
ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة (�إي�ضاح .)1-32
وتتمثل �أهداف ال�شركة يف انتاج:
•�سبائك الألومنيوم
•�أعمدة الألومنيوم
•�ألواح الألومنيوم
•م�سطحات الألومنيوم.
� 5-2شركة معادن للدرفلة
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 10أكتوبر  2010وتعود
ملكيتها كما يلي:
•�شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») بن�سبة ٪74.9
•�شركة �ألكوا رولنج انفرثيون�س ال�سعودية ا�س.ال .بن�سبة ،٪25.1
�شريك �أجنبي� ،شركة مملوكة بالكامل ل�شركة �ألكوا كوربوري�شن ،ويتم
املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية
املوحدة (�إي�ضاح .)2-32
وتتمثل �أهداف ال�شركة يف انتاج:
•م�سطحات ت�صنيع املعلبات،
•و�أغطية املعلبات.
�إن ال�شركة حالي ًا يف مرحلة الت�شغيل التجريبي.

� 6-2شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  22يناير  2011وتعود
ملكيتها كما يلي:
•�شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») بن�سبة ٪74.9
•�شركة �أوا ال�سعودية املحدودة («�أوا») بن�سبة � ، ٪25.1شريك �أجنبي ،وهي
مملوكة بن�سبة  ٪60ل�شركة �ألكوا كوربوري�شن و� ٪40شركة �ألومينا املحدودة،
طرف لي�س ذي عالقة ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف
هذه القوائم املالية املوحدة (�إي�ضاح .)3-32
وتتمثل �أهداف ال�شركة يف :
•تعدين وتكرير البوك�سايت
•�إنتاج الألومينا
بد�أت ال�شركة انتاجها التجاري يف � 1أكتوبر .2016

� 7-2شركة معادن للفو�سفات
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  1يناير  2008وتعود
ملكيتها كما يلي:
•�شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») بن�سبة ٪70
•ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية («�سابك») بن�سبة  ٪30ويتم
املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة
(�إي�ضاح .)4-32
وتتمثل �أهداف ال�شركة يف:
•ا�ستغالل احتياطيات الفو�سفات املوجودة يف موقع حزم اجلالميد
•ا�ستخدام الغاز الطبيعي املحلي وم�صادر الكربيت لت�صنيع الأ�سمدة
الفو�سفاتية يف مرافق املعاجلة يف ر�أ�س اخلري.
•انتاج الأمونيا كمواد خام لقيم لإنتاج الأ�سمدة ويتم ت�صدير �أي فائ�ض من
الأمونيا �أو بيعها حمليا.
� 8-2شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  27يناير  2014وتعود
ملكيتها كما يلي:
•�شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») بن�سبة ٪60
•�شركة موزاييك للفو�سفات بي يف .بن�سبة � ،٪25شريك �أجنبي� ،شركة
ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف هولندا ومملوكة بالكامل ل�شركة
موزاييك («موزاييك») ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة
يف هذه القوائم املالية املوحدة (�إي�ضاح .)5-32
•�شركة �سابك بن�سبة  ٪15ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة
يف هذه القوائم املالية املوحدة (�إي�ضاح .)5-32
وتتمثل �أهداف ال�شركة يف انتاج:
•فو�سفات ثنائي و فو�سفات �أحادي االمونيا
•الأمونيا
•حم�ض الف�سفوريك النقي
•حم�ض الف�سفوريك
•حم�ض الكربيتيك
•كربيت البوتا�س
بد�أ الت�شغيل التجريبي مل�صنع الأمونيا خالل الربع الثالث من عام 2016
و�أعلنت ال�شركة بدء الإنتاج التجاري مل�صنع الأمونيا اعتبار ًا من  1يناير 2017
(�إي�ضاح .)46
� 9-2شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ � 14أغ�سط�س  2011وتعود
ملكيتها كما يلي:
•�شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») بن�سبة �( ٪50إي�ضاح .)1-18
•�شركة ال�صحراء للبرتوكيماويات بن�سبة .٪50
�إن �شركة �سامابكو هي م�شروع م�شرتك ويتم املحا�سبة عنه ك�إ�ستثمار يف �شركة
حتت �سيطرة م�شرتكة وفق ُا لطريقة حقوق امللكية يف هذه القوائم املالية املوحدة.
وتتمثل ن�شاطاتها يف �إنتاج:
•ال�صودا الكاوية املركزة
•الكلورين
•ثاين كلوريد الإيثلني
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

ت�شمل ن�شاطات ال�شركة انتاج وتوريد
•ال�صودا الكاوية املركزة �إىل م�صفاة الألومنيا ل�شركة معادن للبوك�سايت
والألومنيا وبيع الكمية املنتجة املتبقية يف �سوق اجلملة والتجزئة املحلية.
•ثاين كلوريد الإيثلني ب�سوق اجلملة والتجزئة العاملية واملحلية
بد�أت ال�شركة انتاجها التجاري يف  1يوليو .2014

� 10-2شركة معادن باريك للنحا�س
ت�أ�س�ست ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  2نوفمرب  2014وتعود
ملكيتها كما يلي:
• �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن») بن�سبة �( ٪50إي�ضاح .)2-18
• �شركة باريك ال�شرق الأو�سط املحدودة («باريك») بن�سبة .٪50
�إن �شركة معادن باريك للنحا�س هي م�شروع م�شرتك ويتم املحا�سبة عنه
ك�إ�ستثمار يف �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة وفقا لطريقة حقوق امللكية يف هذه
القوائم املالية املوحدة.
ان اهداف ال�شركة �إنتاج النحا�س واملنتجات ال�صناعية امل�صاحبة �ضمن
منطقتها التعدينية امل�ست�أجرة القائمة بطريقة احلفر والتعدين والرتكيز
وال�صهر والت�صفية.
بد�أت ال�شركة انتاجها التجاري يف منجم جبل �صايد يف  1يوليو .2016

� -3أ�س�س �إعداد القوائم املالية

�أعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية وفق ًا
ملبد�أ اال�ستحقاق ،وطبق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني.
تظهر هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي والذي ميثل العملة الوظيفية
والعملة التي يتم بها عر�ض القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
اعتبار ًا من  1يناير  2017يتعني على املجموعة �إعداد تقاريرها املالية
وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية  IFRSكما �صدرت عن جمل�س
معايري املحا�سبة الدولية  IASBواملعتمدة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني ،والتي قد تتطلب من املجموعة �أن تتبع �سيا�سات حما�سبية معينة
تختلف عن تلك التي يتم اتباعها حالي ًا.

 -4ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية
فيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف �إعداد هذه القوائم املالية
املوحدة .مت تطبيق هذه ال�سيا�سات بطريقة منتظمة على كافة ال�سنوات
املعرو�ضة.
� 1-4أ�س�س توحيد القوائم املالية
ال�شركات التابعة
ال�شركات التابعة هي تلك ال�شركات التي لدى املجموعة القدرة على التحكم
يف �سيا�ساتها املالية والت�شغيلية للح�صول على منافع �إقت�صادية منها ،ومتتلك
عادة ح�صة فيها تزيد عن ن�صف حقوق الت�صويت .تتم مراعاة وجود وت�أثري
حقوق الت�صويت املتوقعة القابلة للتنفيذ �أو التحويل لتقييم ما �إذا كان
للمجموعة �سيطرة على من�ش�أة ما .يتم توحيد ال�شركات التابعة �إعتبار ًا من
تاريخ �إنتقال ال�سيطرة على ال�شركة التابعة �إىل املجموعة .ويتم التوقف عن
التوحيد عند زوال تلك ال�سيطرة.
يتم ا�ستبعاد الإ�ستثمارات واملعامالت والأر�صدة املتداخلة بني �شركات املجموعة
والأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة عنها� .إن ال�سيا�سات املحا�سبية
لل�شركات التابعة تتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة للمجموعة.
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ال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة
يتواجد امل�شروع امل�شرتك عندما يكون للمجموعة ترتيبات تعاقدية مع طرف
واحد �أو �أكرث للقيام ب�أن�شطة عادة ما تتم ،ولكن لي�س بال�ضرورة ،من خالل
من�ش�آت تخ�ضع لل�سيطرة امل�شرتكة.
تقوم املجموعة باملحا�سبة عن ح�صتها يف ال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة
ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية .حتت�سب ح�صة املجموعة يف نتائج امل�شاريع
امل�شرتكة على �أ�سا�س القوائم املالية املعدة لهذه ال�شركات حتى تاريخ قائمة
املركز املايل املوحدة ،بعد تعديلها وذلك لتتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية
للمجموعة� ،إن وجدت .يتم حذف املكا�سب املتداخلة عن املعامالت بقدر ح�صة
املجموعة يف ال�شركة امل�ستثمر فيها .ويتم كذلك �إ�ستبعاد اخل�سائر املتداخلة ما
مل ينتج عن املعاملة دلي ًال على وجود �إنخفا�ض يف الأ�صل املح َول.
 2-4حتويل العمالت الأجنبية
يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إىل الريال ال�سعودي ب�أ�سعار
ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء تلك املعامالت .كما يجري حتويل املوجودات
واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل
املوحدة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ .يتم قيد الأرباح واخل�سائر
الناجتة عن عمليات ت�سوية وحتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �ضمن قائمة
الدخل املوحدة.
 3-4النقد وما يف حكمه
ي�شتمل النقد وما يف حكمه على النقد يف ال�صندوق ونقد لدى البنوك وودائع
لأجل ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ اقتنائها وقابلة للتحويل �إىل
مبالغ نقدية حمددة وتخ�ضع ملخاطر تغريات �ضئيلة يف القيمة.
يتم ا�ستبعاد النقد املقيد والنقد وما يف حكمه من النقد وما يف حكمه لغر�ض
�إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة .يتعلق النقد املقيد والنقد وما يف
حكمه مبا يلي:
•النقد املرتاكم يف ح�ساب احتياطي خدمة الدين بالن�سبة للدفعات املقررة
القادمة من القرو�ض طويلة الأجل ولفرتة �ستة �أ�شهر قبل تاريخ الإ�ستحقاق
وفق ًا لإتفاقيات التمويل.
•�إلتزامات ح�سابات الإدخار للموظفني.
 4-4الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل
ت�شمل الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل �إيداعات لدى البنوك و�إ�ستثمارات �أخرى
ق�صرية الأجل عالية ال�سيولة والتي ت�ستحق بعد �أكرث من ثالثة �أ�شهر ولكن �أقل
من �سنة من تاريخ اقتنائها.
 5-4املدينون التجاريون
يتم قيد املدينني التجاريني بقيمة املبلغ الأ�صلي لفاتورة املبيعات ناق�ص ًا
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها�( ،إن وجد) .يجنب خم�ص�ص
للديون امل�شكوك يف حت�صيلها عند وجود دليل مو�ضوعي ي�شري اىل عدم مقدرة
املجموعة على حت�صيل جميع املبالغ امل�ستحقة خالل الفرتات الأ�صلية للذمم
املدينة .يتم قيد هذه املخ�ص�صات يف قائمة الدخل املوحدة وتظهر حتت بند
«م�صاريف عمومية و�إدارية» .عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتح�صيل،
يتم �شطبها من خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها .تقيد املبالغ امل�سرتدة
الحق ًا من املبالغ التي �سبق �شطبها اىل ح�ساب «م�صاريف عمومية و�إدارية» يف
قائمة الدخل املوحدة.
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 6-4املخزون
منتجات تامة ال�صنع
يتم قيا�س املنتجات تامة ال�صنع على �أ�سا�س تكلفة وحدة الإنتاج �أو �صايف القيمة
املمكن حتقيقها� ،أيهما �أقل .يتم حتديد تكلفة وحدة االنتاج بق�سمة �إجمايل
تكلفة الإنتاج على خمرجات الإنتاج القابلة للبيع.
تت�ضمن تكلفة الإنتاج ما يلي:
•تكلفة العمالة واملواد وم�صاريف املقاولني والتي تتعلق مبا�شرة با�ستخراج
ومعاجلة اخلام.
•ا�ستهالك ممتلكات التعدين و�إيجار املمتلكات وامل�صانع واملعدات امل�ستخدمة
يف ا�ستخراج ومعاجلة اخلام و�إطفاء �أي موجودات �إزالة م�ؤجلة.
•م�صروفات الإنتاج غري املبا�شرة.
•يحمل الإيراد املتحقق من بيع منتجات م�صاحبة مقابل تكاليف الإنتاج.
يتم تقييم املنتجات امل�صاحبة على �أ�سا�س �صايف القيمة املمكن حتقيقها ،وذلك
بالرجوع اىل ال�سعر الفوري لل�سلع بتاريخ القوائم املالية.
منتجات حتت الت�شغيل
حتدد تكلفة املنتجات حتت الت�شغيل با�ستخدام طريقة تكلفة وحدة الإنتاج
للفرتة على �أ�سا�س ن�سبة الإجناز يف املرحلة املعنية ،وت�شمل:
•تكلفة العمالة واملواد وم�صاريف املقاولني والتي تتعلق مبا�شرة با�ستخراج
ومعاجلة اخلام.
•ا�ستهالك ممتلكات التعدين و�إيجار املمتلكات وامل�صانع واملعدات امل�ستخدمة
يف ا�ستخراج ومعاجلة اخلام و�إطفاء �أي موجودات �إزالة م�ؤجلة.
•م�صروفات الإنتاج غري املبا�شرة.
اخلام املرتاكم
اخلام املرتاكم هو اخلام الذي مت ا�ستخراجه ومتاح ملزيد من املعاجلة .يتم
قيا�س تكلفة اخلام املرتاكم على �أ�سا�س تكلفة وحدة الإنتاج �أو �صايف القيمة
املمكن حتقيقها� ،أيهما �أقل .يف حالة وجود درجة كبرية من عدم الت�أكد متى
�سيتم معاجلة اخلام املرتاكم ،يتم اعتبار التكلفه كم�صروف عند حدوثها .ويف
حالة الت�أكد من �أن املعاجلة امل�ستقبلية للخام املرتاكم ميكن توقعها ب�شكل م�ؤكد
ب�سبب جتاوزه درجة الرتكيز املحددة للمنجم وجمدي �إقت�صادي ًا ،يتم تقييمه
على �أ�سا�س تكلفة وحدة الإنتاج �أو �صايف القيمة املمكن حتقيقها� ،أيهما �أقل.
ويتم تقومي الكميات القابلة للأ�ستخراج ودرجات اخلام املرتاكم واملنتجات
حتت الت�شغيل ب�شكل �أ�سا�سي عن طريق درا�سة وحتليل املعادن.
قطع الغيار واملواد القابلة لال�ستهالك واملواد اخلام
يتم تقييم قطع الغيار واملواد القابلة لال�ستهالك واملواد اخلام على �أ�سا�س
متو�سط التكلفة املرجح ناق�ص ًا خم�ص�ص املواد املتقادمة وبطيئة احلركة �أو
�صايف القيمة املمكن حتقيقها.
متثل �صايف القيمة املمكن حتقيقها �سعر البيع املقدر يف ال�سياق العادي للأعمال
مطروحا منه تكاليف الإجناز وم�صاريف البيع.
 7-4املوجودات واملطلوبات املالية
تت�ضمن املوجودات واملطلوبات املالية الظاهرة يف قائمة املركز املايل املوحدة
ب�شكل رئي�سي النقد وما يف حكمه واال�ستثمارات ق�صرية الأجل والذمم
املدينة التجارية والأخرى ومطلوبات امل�شاريع والأخرى وامل�صاريف امل�ستحقة
والقرو�ض.
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ،ويتم �إثبات �صايف املبلغ يف القوائم
املالية املوحدة عندما يكون لدى املجموعة حق قانوين لإجراء املقا�صة للمبلغ
امل�سجل وعند وجود نية لت�سوية املبلغ على �أ�سا�س ال�صايف �أو حتقق املوجودات
واملطلوبات يف نف�س الوقت.

 8-4املمتلكات وامل�صانع واملعدات
تظهر املمتلكات وامل�صانع واملعدات بالتكلفة التاريخية بعد خ�صم اال�ستهالك
املرتاكم .ال يتم �إ�ستهالك الأرا�ضي .يتم حتميل اال�ستهالك على قائمة الدخل
املوحدة على �أ�سا�س طريقة الق�سط الثابت �أو على �أ�سا�س وحدة الإنتاج لبع�ض
موجودات املناجم وم�صانع املعاجلة حيثما ينطبق ذلك ،لتوزيع تكاليف
املوجودات املعنية ناق�ص ًا القيمة التقديرية املتبقية لها على مدى الأعمار
الإنتاجية املقدرة التالية:
مباين
معدات ثقيلة
�أجهزة ات�صال متحركة ومعدات الور�ش
خمتربات ومعدات �سالمة
�أعمال مدنية
م�صانع ثابتة ومرافق تر�شيح اخلام
معدات �أخرى
معدات مكتبية
�أثاث وتركيبات
�أجهزة احلا�سب الآيل
�سيارات
موجودات املناجم

عدد ال�سنوات
40 – 9
40 – 5
10 – 5
5
50 – 4
20 – 4
20 – 4
10 – 4
10 – 4
5–4
4
طريقة وحدات الإنتاج/
على مدى عمر املنجم

تحُ َّمل م�صاريف ال�صيانة والإ�صالحات الإعتيادية والتي ال تزيد جوهري ًا من
العمر الإنتاجي للأ�صل �أو طاقتة االنتاجية ،على قائمة الدخل املوحدة عند
تكبدها .تتم ر�سملة التجديدات والتح�سينات الهامة� ،إن وجدت ،ويتم الإ�ستغناء
عن املوجودات التي مت ا�ستبدالها.
حتدّد مكا�سب وخ�سائر ا�ستبعاد املوجودات مبقارنة املتح�صالت مع القيمة
الدفرتية .والتى تدرج يف قائمة الدخل املوحدة.
يتم ر�سملة تكاليف الأقرتا�ض املتعلقة باملوجودات امل�ؤهلة كجزء من تكلفة تلك
املوجودات امل�ؤهلة حتى بدء الإنتاج التجاري.
 9-4الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
تر�سمل املوجودات التي ما زالت يف مرحلة الإن�شاء يف ح�ساب �أعمال ر�أ�سمالية
حتت التنفيذ وحت ّول تكلفة الإن�شاء عند ا�ستكمال بناء الأ�صل �إىل الفئة املالئمة
من املمتلكات وم�صانع ومعدات .تت�ضمن تكلفة املمتلكات وامل�صانع واملعدات
تكلفة ال�شراء و�أية تكاليف مبا�شرة �ضرورية لإعداد الأ�صل ليكون يف حالة
الت�شغيل للغر�ض الذي �أن�شئ من �أجله .تتم ر�سملة التكاليف املرتبطة بالت�شغيل
التجريبي للأ�صل بال�صايف بعد خ�صم متح�صالت بيع �أي منتج خالل فرتة
الت�شغيل التجريبي .ال يتم �إ�ستهالك الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 10-4موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
نفقات الإ�ستك�شاف هي تكاليف متكبدة يف البحث الأويل عن �إحتياطي
املعادن املجدية �إقت�صادي ًا �أو يف عملية احل�صول على مزيد من املعلومات حول
�إحتياطيات املعادن املوجودة .ت�شمل نفقات الإ�ستك�شاف عادة على م�صاريف
متعلقة بالتايل:
• اال�ستحواذ على حقوق الإ�ستك�شاف،
•الدرا�سات الطبوغرافية واجليولوجية واجليوكيميائية واجليوفيزيائية
•احلفر والإ�ستك�شاف
•حفر اخلنادق
•�إختبار عينات اخلام
•الأن�شطة املرتبطة بتقييم اجلدوى الفنية واجلدوى الأقت�صادية ال�ستخراج
موارد تعدينية.
�إن نفقات التقييم هي تلك التكاليف املتكبدة ملعرفة اجلدوى الفنية والإقت�صادية
من �إحتياطيات املعادن املحدده من خالل �أن�شطة الإ�ستك�شاف �أو الإ�ستحواذ.
ت�شتمل تلك امل�صاريف على تكاليف:
•حتديد حجم ودرجة �إحتياطيات املعادن من خالل احلفر للح�صول على
العينات الالزمة ،وعمليات حفر اخلنادق و�أخذ العينات من منطقة خام مت
ت�صنيفها على �أنها �إما م�صادر معدنية �أو احتياطي م�ؤكد وحمتمل؛
•حتديد الأ�ساليب املثلى ال�ستخراج املعادن وطرق معاجلتها؛
•الدرا�سات اخلا�صة بالإ�ستق�صاء ،والنقل ومتطلبات البنية التحتية املتعلقة
بكل من االنتاج وال�شحن؛
•تراخي�ص الأن�شطة املختلفة؛
•التقييم االقت�صادي لتحديد ما �إذا كان تطوير املواد املعدنية جمدي ًا من
الناحية الإقت�صادية ،وي�شمل ذلك النطاق ودرا�سات اجلدوى الأولية
والنهائية.
تقيد جميع تكاليف الإ�ستك�شاف والتقييم كم�صاريف حتى يتم الإ�ستنتاج ب�أنه
من املرجح �أن تتحقق عنها منافع اقت�صادية م�ستقبلية من عدمها� ،أي حمتملة.
تعتمد املعلومات امل�ستخدمة ملعرفة هذا الإ�ستنتاج على م�ستوى الإ�ستك�شاف
بالإ�ضافة اىل درجة الثقة يف اخلام املوجود .يتم ر�سملة نفقات الإ�ستك�شاف
والتقييم اذا ما تبني للإدارة ب�أنه �سيتم احل�صول على منافع اقت�صادية
م�ستقبلية حمتملة نتيجة لتلك امل�صاريف.
يتم ر�سملة نفقات الإ�ستك�شاف والتقييم املتعلقة بزيادة الإحتياطيات املعدنية
والتي جارى تعدينها او تطويرها  ،مبا يف ذلك نفقات تعريف وحتديد املعادن
املوجودة يف تلك الإحتياطيات املعدنية ،كتكاليف تطوير مناجم وذلك بعد
�إكتمال الت�أكد من الدرا�سات االقت�صادية والتقييم املعادلة لدرا�سة اجلدوى.
يتم ر�سملة كافة م�صاريف الإ�ستك�شاف والتقييم املتكبدة بعدما يتبني ب�أنه من
املحتمل �أن ينتج عنها منافع �إقت�صادية كموجودات ا�ستك�شاف وتقييم حلني
معرفة اجلدوى الفنية والإقت�صادية لإ�ستخراج املوارد املعدنية .وحال معرفة
اجلدوى الإقت�صادية� ،أي �سينتج عنها منافع �إقت�صادية �أم ال ،يتم �إختبار الأ�صل
للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمته ويتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض .وبنا ًء على
اجلدوى الفنية النهائية وا�ستالم رخ�صة التعدين واجلدوى الأقت�صادية ،ف�إنه
اذا ما تبني ب�أن املنافع الإقت�صادية �ستتحقق ،وان الإدارة تعتزم تطوير وتنفيذ
عندئذ فقط يعاد ت�صنيف موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم ك�أعمال
املنجم،
ٍ
ر�أ�سمالية حتت التنفيذ.
وت�صنف التدفقات النقدية املتعلقة مب�صاريف الإ�ستك�شاف والتقييم املر�سملة
كن�شاطات �إ�ستثمارية يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة .وفور الو�صول اىل
مرحلة الإنتاج التجاري ،يعاد ت�صنيف الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
كممتلكات وم�صانع ومعدات.
ولغر�ض موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم فقط ،يتم �إعتبار واحد �أو �أكرث من
احلقائق والظروف التالية لتحديد �إنخفا�ض يف قيمة موجودات الإ�ستك�شاف
والتقييم .ي�شتمل ذلك على ما يلي:
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•انتهاء الفرتة التي يحق فيها لل�شركة الإ�ستك�شاف يف منطقة حمددة خالل
الفرتة �أو �أنها �ستنتهي يف امل�ستقبل القريب ومن غري املتوقع �أن يتم جتديدها.
•مل يتم و�ضع النفقات الأ�سا�سية ملزيد من ا�ستك�شاف وتقييم املوارد املعدنية
يف املنطقة املحددة �ضمن املوازنة ومل يتم التخطيط لها.
•عمليات ا�ستك�شاف وتقومي املوارد املعدنية يف املنطقة املحددة مل ت�ؤدي اىل
�إكت�شاف كميات ذات جدوى جتارية من املوارد املعدنية وقررت ال�شركة
املجموعة �إيقاف هذه الأن�شطة يف املنطقة املحددة.
•توجد بيانات كافية ت�شري اىل �أنه رغم احتمالية موا�صلة التطوير يف املنطقة
املحددة� ،إال انه من غري املحتمل �أ�سرتداد القيمة الدفرتية لإ�صل الإ�ستك�شاف
والتقييم بالكامل من التطوير الناجح �أو بوا�سطة البيع.
عند حتديد احتمالية وجود �إنخفا�ض يف قيمة �أ�صل موجودات الإ�ستك�شاف
والتقييم ،ف�إن الوحدة تقوم ب�إجراء �إختبار للإنخفا�ض وعك�س الإنخفا�ض على
موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم كما هو حمدد يف الإي�ضاح .13-4
 11-4ن�سبة الإزالة وم�صاريف الإزالة امل�ؤجلة.
تقوم املجموعة �أي�ض ًا بت�أجيل تكاليف �شوائب التعدين وتقدير ن�سبة متو�سط
ال�شوائب �إىل �إجمايل كميات اخلام املوجودة يف املناجم بنا ًء على ت�صميم
منطقة التعدين النهائية .ويتم ا�ستخدام هذه الن�سبة كمعدل حل�ساب التكلفة
ال�سنوية ل�شوائب التعدين التي �ستقيد كم�صروف على النحو التايل:
متو�سط ن�سبة ال�شوائب �إىل اخلام الذي مت تعدينه  xكمية اخلام التى مت
تعدينها  xمتو�سط تكلفة الوحدة من اجمايل الأطنان التى مت تعدينها
يف الفرتات التي تكون فيها التكلفة الفعلية لل�شوائب �أعلى من التكاليف املقيدة
كم�صروف بنا ًء على املعادلة �أعاله ،ف�إنه يتم ت�أجيل �إطفاء الفرق للفرتة
امل�ستقبلية التي تكون فيها التكاليف الفعلية �أقل من التكاليف الواجب قيدها
كم�صروف.
يتم ر�سملة تكاليف الإزالة املتكبدة خالل مرحلة التطوير للمناجم املفتوحة
من �أجل الو�صول اىل االحتياطي اخلام املعني قبل بدء االنتاج التجاري .تطف�أ
هذه التكاليف على مدى العمر املتبقي من مكون االحتياطي اخلام (والذي
مت حت�سني الو�صول �إليه) با�ستخدام طريقة وحدة االنتاج على االحتياطيات
امل�ؤكدة واملحتملة.
تكاليف الإزالة املتعلقة باالنتاج يف املنجم املفتوح بالقدر الذي يحتمل �أن تتدفق
فيه منافع اقت�صادية لل�شركة من خالل حت�سني الو�صول اىل عن�صر معني من
احتياطي اخلام تر�سمل كم�صاريف �إزالة م�ؤجلة .ت�ستهلك/تطف�أ م�صاريف
الإزالة امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة وحدة االنتاج على �أ�سا�س االحتياطيات امل�ؤكدة
واملحتملة التي ت�ضمنها عن�صر املواد اخلام ،والتي يتوقع �أن تكون �أقل من عمر
املنجم .يعترب ا�ستهالك/اطفاء م�صاريف الإزالة امل�ؤجلة كتكاليف انتاج للفرتة
وي�سجل يف املخرون (ي�سجل الحقا كتكلفة مبيعات حال بيع املخزون).
 12-4املوجودات غري امللمو�سة
يتم قيا�س املوجودات غري امللمو�سة بالتكلفة ناق�صا الإطفاء املرتاكم وخ�سائر
الإنخفا�ض يف القيمة املرتاكمة ،حيثما ينطبق ذلك .يتم �إطفاء املوجودات
غري امللمو�سة على مدى �أعمارها الإنتاجية /القانونية املتوقعة� ،أيهما �أقل،
با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت .يتم مراجعة طرق الإطفاء والقيم املتبقية
والأعمار الإنتاجية املتوقعة �سنوي ًا على الأقل.
يتم ر�سملة تكاليف ما قبل الت�شغيل والنفقات امل�ؤجلة التي لها منافع اقت�صادية
م�ستقبلية كموجودات غري ملمو�سة وتطف�أ عند اكتمالها على مدى �سبع �سنوات.
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 13-4االنخفا�ض يف قيمة املوجودات
تقوم املجموعة بتاريخ كل فرتة مالية بتقييم موجوداتها للت�أكد من وجود
انخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إىل
احتمالية عدم قابلية �إ�سرتداد القيمة الدفرتية .يتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض
يف القيمة ،والتي متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية للأ�صل عن القيمة القابلة
للإ�سرتداد  .القيمة القابلة للإ�سرتداد متثل القيمة العادلة للموجودات
بعد خ�صم تكاليف البيع �أو قيمتها قيد الإ�ستخدام ،ايهما �أعلى على �أ�سا�س
التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية غري املخ�صومة.
يتم يف تاريخ كل فرتة مالية مراجعة املوجودات والتي �سبق �أن حدث انخفا�ض يف
قيمتها بغر�ض احتمال عك�س ذلك الإنخفا�ض .وعندما يتم الت�أكد ب�أن الظروف
التي �أدت اىل وجود الإنخفا�ض قد �إنتفت ،يتم عك�س قيد خ�سارة الإنخفا�ض
يف القيمة (فيما عدا ال�شهرة) ويتم اثبات عك�س قيد خ�سارة الإنخفا�ض فور ًا
ك�إيرادات �أخرى يف قائمة الدخل املوحدة خالل ال�سنة التي يتم فيها حتديد
عدم وجود انخفا�ض.
 14-4مطلوبات امل�شاريع والأخرى وامل�صاريف امل�ستحقة
يتم �إثبات الإلتزامات املتعلقة بتكاليف العقود اخلا�صة بامل�شاريع الر�أ�سمالية
مبا يف ذلك الذمم التجارية الدائنة باملبالغ التى �سيتم دفعها مقابل الب�ضائع
واخلدمات امل�ستلمة ،ميثل املبلغ املثبت القيمة احلالية لاللتزامات امل�ستقبلية ما
مل ت�ستحق يف �أقل من �سنة واحدة.
يتم �إثبات الإلتزامات املتعلقة بالذمم الدائنة الأخرى باملبالغ التى �سيتم دفعها
مقابل الب�ضائع واخلدمات امل�ستلمة.
 15-4الزكاة و�ضريبة الدخل و�ضريبة الإ�ستقطاع
تخ�ضع ال�شركة للزكاة وفق ًا لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل
(«الهيئة») .يحمل خم�ص�ص الزكاة املتعلقة بال�شركة والزكاة العائدة
لل�شركات التابعة اململوكة بالكامل لها على قائمة الدخل املوحدة .يتم
املحا�سبة عن املبالغ الإ�ضافية امل�ستحقة� ،إن وجدت ،مبوجب الربوط
النهائية عند حتديد تلك املبالغ.
يخ�ضع امل�ساهمون الأجانب يف ال�شركات التابعة ل�ضريبة دخل والتي يتم
�إدراجها �ضمن ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف قائمة الدخل املوحدة.
تقوم املجموعة با�ستقطاع �ضرائب على بع�ض املعامالت مع جهات غري مقيمة
يف اململكة العربية ال�سعودية ح�سب نظام �ضريبة الدخل ال�سعودي.
 16-4ر�سوم االمتياز
�إعتبار ًا من عام  2005ف�صاعد ًا ووفق ًا للمادة رقم  71من نظام اال�ستثمار
التعديني ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم /47م بتاريخ � 20شعبان 1425هـ
(املوافق  4اكتوبر  ،)2004يتعني على املجموعة �أن تدفع حلكومة اململكة العربية
ال�سعودية ر�سوم امتياز متثل  ٪25من �صايف الدخل ال�سنوي لكل رخ�صة تعدين
�أو ما يعادل �ضريبة الدخل املقدّرة� ،أيهما �أقل .يتم خ�صم الزكاة امل�ستحقة من
�إجمايل ر�سوم االمتياز ويتم �إظهار �صايف مبلغ ر�سوم الإمتياز كجزء من تكلفة
املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة (�إي�ضاح .)34

ومع ذلك ،يكون احلد الأدنى لر�سوم االمتياز امل�ستحقة لرخ�ص التعدين
ال�صغرية على �أ�سا�س املبيعات كالتايل:
املعادن
البوك�سايت
منخف�ض الدرجة
الكاولني
املغنزايت

الأ�سا�س
الطن املرتي الفعلي
املباع
الطن املرتي الفعلي
املباع
الطن املرتي الفعلي
املباع

التعريفة
 1.5ريال لكل طن مرتي
 2.25ريال لكل طن مرتي
 4.50ريال لكل طن مرتي

احلد الأدنى لر�سوم االمتياز امل�ستحقة الدفع  90.000ريال �سعودي
�إذا مل يتحقق احلد الأدنى من القدرة التعدينية .يتم حتميل خم�ص�ص
ر�سوم االمتياز �إىل تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل وال يتم �إدراجها يف
عملية تقييم املخزون.
 17-4املخ�ص�صات
يتم �إثبات املخ�ص�صات عندما يكون لدى املجموعة:
•التزام قانوين حايل �أو �أ�ستنتاجي بناءا على حدث يف املا�ضي
•من املحتمل �أن تدفقات خارجة ملوارد �إقت�صادية �ستكون مطلوبة لت�سوية
الإلتزام يف امل�ستقبل
•ميكن تقدير املبلغ ب�شكل موثوق.
 18-4مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
ت�ستحق مكاف�أة نهاية اخلدمة الدفع للموظفني كمبلغ مقطوع لكافة املوظفني
وفق ًا ل�شروط نظام العمل والعمال يف اململكة العربية ال�سعودية عند �إنتهاء
خدماتهم وفق ًا لعقود عملهم .يتم �إحت�ساب مبلغ الإلتزام على �أ�سا�س القيمة
احلالية للمزايا التي ي�ستحقها املوظف عند تركه للعمل كما يف تاريخ قائمة
املركز املايل املوحدة .حتت�سب مدفوعات نهاية اخلدمة على �أ�سا�س الرواتب
والبدالت الأخرية للموظفني وعدد �سنوات خدماتهم املرتاكمة وفق ًا ملا تن�ص
عليه الأنظمة ال�سعودية.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 19-4برنامج خطة الإدخار للموظفني
مت ت�صميم برنامج الإدخار وفق ًا للمادة رقم  145من نظام العمل واملادة رقم 76
من اللوائح الداخلية لل�شركة واملعتمدة بالقرار رقم  424بتاريخ  6ربيع الثاين
1420هـ (املوافق  19يوليو  )1999ال�صادر من معايل وزير العمل والتنمية
االجتماعية  ،وقد مت تطبيق برنامج االدخار لت�شجيع املوظفني ال�سعوديني يف
املجموعة على التوفري وا�ستثمار مدخراتهم يف برنامج الإدخار املخ�ص�ص
للموظفني لت�أمني م�ستقبلهم اىل جانب حتفيزهم على موا�صلة العمل لدى
املجموعة.
تقت�صر امل�ساهمة يف برنامج الإدخار على املوظفني ال�سعوديني كما تعد
امل�ساهمة يف الربنامج اختيارية .ي�ساهم املوظف امل�شارك يف برنامج الإدخار
بدفع م�ساهمة �شهرية مبقدار � ٪1إىل  ٪15كحد �أق�صى من الراتب الأ�سا�سي
ال�شهري للموظف وبحد �أدنى مبلغ  300ريال �سعودي يف ال�شهر.
ت�ساهم املجموعة بدفع ن�سبة ثابتة قدرها � ٪10سنويا لل�سنة الأوىل من م�ساهمة
املوظف ال�شهرية وتزداد هذه الن�سبة مبقدار  ٪10يف ال�سنة ويف ال�سنوات
الالحقة حتى ت�صل ما ن�سبته  ٪100لل�سنة العا�شرة .يتم �إيداع م�ساهمة املوظف
وم�ساهمة املجموعة يف ح�ساب الإدخار املخ�ص�ص للموظف .حتمل م�ساهمة
املجموعة �شهري ًا على قائمة الدخل املوحدة .ت�ستحق م�ساهمة املجموعة الدفع
للموظف عند ا�ستقالته �أو انتهاء خدماته فقط.
 20-4برنامج متلك املنازل
تتحمل املجموعة تكاليف الفوائد املتعلقة بتمويل احل�صول على �أو بناء
منازل املوظفني ح�سب برنامج متلك املنازل املعتمد وتقيد كم�صاريف
كجزء من تكلفة التمويل.
 21-4خم�ص�ص �إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
تن�ش�أ عن �أن�شطة التعدين واال�ستخراج واملعاجلة التعدينية للمجموعة التزامات
�إغالق منجم �أو �إعادة ت�أهيل مواقع .ت�شتمل �أعمال �إغالق و�إعادة ت�أهيل مواقع
على توقف ت�شغيل وتفكيك امل�صانع والتخل�ص من �أو معاجلة نفايات التعدين
و�إعادة ت�أهيل املوقع والأر�ض .حجم العمل املطلوب والتكاليف امل�صاحبة تعتمد
على متطلبات الأنظمة والقوانيني احلالية.
يتم ر�سملة كافة التكاليف املقدرة كجزء من موجودات املناجم �ضمن املمتلكات
وامل�صانع واملعدات ،وتطف�أ كم�صروف بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر
املتوقع للمنجم.
�إن التعديالت على التكاليف املقدرة وتوقيت والإغالق و�إعادة الت�أهيل امل�ستقبلية
والتدفق النقدي املطلوب لها هو من الأمور االعتيادية اخلا�ضعة للحكم
وللتقديرات اجلوهرية .تتلخ�ص العوامل التي ت�ؤثر على هذه التغريات يف الآتي:
•حتديث تقدير �إحتياطي اخلامات واملوارد والعمر الت�شغيلي
•التطورات يف جمال التكنولوجيا
•متطلبات الأنظمة والقوانني وا�سرتاتيجيات ادارة البيئة
•التغريات يف �أ�س�س التقديرات وتكاليف الإعمال املقدرة مبا فيها ت�أثريات
الت�ضخم والتغريات يف اال�ستدامة االقت�صادية
تن�ش�أ تكاليف �إعادة ت�أهيل �ضرر املوقع امل�ستمر من �أعمال الت�صحيح وتدرج
�ضمن قائمة الدخل املوحدة كجزء من تكلفة املبيعات .يتم الإف�صاح عن
تكاليف �إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم بالقيمة احلالية للنفقات املتوقعة
لت�سوية الإلتزام ب�إ�ستخدم التدفقات النقدية بناءا على الأ�سعار احلالية
بدون �أي تعديل للت�ضخم.
يحدد معدل اخل�صم املنا�سب املقرتح ا�ستخدامه على �أ�سا�س املتو�سط املرجح
لتكلفة ر�أ�س املال لل�شركة ،ويف حالة عدم توفره يتم �أ�ستخدام معدل الأقرتا�ض
احلاىل املتاح للمن�ش�أة بخ�صو�ص القر�ض طويل الأجل للفرتة املماثلة التى
يجنب املخ�ص�ص ب�ش�أنها .بناءا على ذلك فان خم�ص�ص �إغالق و�إعادة ت�أهيل
املناجم يزداد مع مرور الوقت عندما يتم ت�سجيل مبلغ اخل�صم .املبلغ املخ�صوم
ي�سجل كم�صروف �ضمن الأعباء املالية �ضمن قائمة الدخل املوحدة.
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يتم االعرتاف بالتكاليف الناجتة عن الظروف غري املتوقعة كالتلوث الناجت من
التخل�ص غري املخطط له كم�صروف والتزام عند احتمال حدوثها و�إمكانية
تقديرها ب�شكل يعتمد عليه .ويعتمد توقيت التكاليف الفعلية للإغالق ونفقات
�إعادة الت�أهيل على عدة عوامل منها:
•العمر االفرتا�ضي للمنجم
•التطورات يف جمال التكنولوجيا
•�شروط رخ�صة الت�شغيل
•البيئة التي يعمل بها املنجم
•التغريات يف اال�ستدامة االقت�صادية
 22-4عقود الإيجار
ت�صنف عقود الإيجار كعقود �إيجار ر�أ�سمايل اذا ترتب على عقد االيجار حتويل
جوهري للمنافع واملخاطر امل�صاحبة للملكية �إىل امل�ست�أجر .ت�صنف جميع
الإيجارات الأخرى كعقود �إيجار ت�شغيلية.
يتم �إثبات املوجودات املقتناة مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل كموجودات للمجموعة
بالقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية �أو القيمة ال�سوقية
العادلة للأ�صل يف تاريخ ن�ش�أة عقد الإيجار� ،أيهما �أقل .يح�سب الإ�ستهالك على
مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات.
�إن تكاليف التمويل ،والتي متثل الفرق بني �إجمايل التزامات عقود الإيجار
والقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية �أو القيمة ال�سوقية
العادلة للأ�صل عند ن�ش�أة عقد الإيجار� ،أيهما �أقل ،يتم حتميلها على قائمة
الدخل املوحدة على مدى فرتة عقد الإيجار للو�صول اىل معدل عائد ثابت على
الر�صيد املتبقي للإلتزام لكل �سنة حما�سبية.
يتم حتميل الإيجارات امل�ستحقة الدفع مبوجب عقود الإيجارات الت�شغيلية على
قائمة الدخل املوحدة وذلك ب�إ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة
عقود الإيجار الت�شغيلية.
 23-4القرو�ض
يتم �إثبات القرو�ض مبدئيا بقيمة املبالغ امل�ستلمة خم�صوما منها تكاليف
املعامالت املتكبدة� ،إن وجدت .وبعد الإثبات الأويل لها ،تقيد القرو�ض طويلة
الأجل بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم ر�سملة تكاليف
الأقرتا�ض املتعلقة مبا�شرة باقتناء �أو ان�شاء �أو �إنتاج املوجودات امل�ؤهلة وذلك
كجزء من تكاليف هذه املوجودات .يتم حتميل تكاليف القرو�ض الأخرى على
قائمة الدخل املوحدة.
تتم ر�سملة تكاليف املعامالت املتكبدة مقدما والتى يتم �أطفائها على مدى فرتة
القر�ض كجزء من تكلفة املوجودات امل�ؤهلة حتى بدء الإنتاج التجاري وبعد ذلك
حتمل على قائمة الدخل املوحدة كم�صروف.
 24-4االعرتاف بالإيرادات
يتم �إثبات الإيرادات عند �إ�ستيفاء كافة ال�شروط التالية:
•انتقال املخاطر واملنافع الهامة واملتعلقة مبلكية الب�ضاعة �إىل امل�شرتي.
•عدم �إحتفاظ ال�شركة بعالقة �إدارية م�ستمرة �إىل احلد املرتبط عادة بوجود
امللكية �أو الإبقاء على ال�سيطرة الفعالة على املنتجات املباعة
•�إمكانية قيا�س مبلغ الإيرادات ب�صورة موثوقة
•�أن يكون من امل�ؤكد �أن تتدفق املنافع االقت�صادية املتعلقة بعملية البيع �إىل
املجموعة ،و
•�إمكانية قيا�س التكاليف املتكبدة �أو التى �سيتم تكبدها يف عملية البيع ميكن
ب�شكل موثوق به.
يتم �إظهار الإيرادات بعد تنزيل كافة اخل�صومات والتخفي�ضات و�أ�ستبعاد
عمليات البيع داخل املجموعة.
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عادة ما تخ�ضع �إيرادات املبيعات �إىل تعديالت عند فح�ص املنتجات من
قبل العميل او بعد �أكتمال حتليل حمتويات املعدن .ويف هذه احلاالت ،تقيد
�إيرادات املبيعات مبدئيا على �أ�سا�س م�ؤقت با�ستخدام �أف�ضل تقديرات
ال�شركة للمنتج ب�سعر ال�سوق احلايل وتعدل الإيرادات فيما بعد ب�سعر ال�سوق
والكميات عند حتديدها.
تقيد �إيرادات بيع املنتجات امل�صاحبة على تكلفة الإنتاج.
تتكون عوائد الإ�ستثمار من �إيرادات الودائع البنكية ،وتقيد وفق ًا ملبد�أ
الإ�ستحقاق.
 25-4م�صاريف البيع والت�سويق والدعم
ت�شتمل م�صاريف البيع والت�سويق والدعم على جميع تكاليف بيع وت�سويق
منتجات املجموعة وت�شمل م�صاريف الإعالن ور�سوم ت�سويق وتكاليف
مبيعات غري مبا�شرة �أخرى ذات ال�صلة باملبيعات .توزيع هذه التكاليف
بني م�صاريف البيع والت�سويق والدعم وتكلفة املبيعات� ،إن لزم الأمر ،يتم
بطريقة منتظمة.
 26-4امل�صاريف العمومية والإدارية
ت�شتمل امل�صاريف العمومية واالدارية على التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة
والتي التعترب حتديدا جزء ًا من تكلفة املبيعات وفقا ملا تطلبه معايري
املحا�سبة املتعارف عليها .توزيع هذه التكاليف بني امل�صاريف العمومية
والإدارية وتكلفة املبيعات� ،إن لزم الأمر ،يتم بطريقة منتظمة.

-5التقديرات والإفرتا�ضات والأحكام املحا�سبية الهامة

يتطلب �إعداد القوائم املالية املوحدة ،وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف
عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ،من �إدارة املجموعة �إ�ستخدام تقديرات
وافرتا�ضات قد ت�ؤثر على املبالغ املعرو�ضة يف القوائم املالية املوحدة
والإي�ضاحات املرفقة بها.
يتم تقييم التقديرات والإفرتا�ضات ب�شكل م�ستمر وهي بناء ًا على اخلربة
ال�سابقة وعوامل �أخرى تت�ضمن توقعات بالأحداث امل�ستقبلية والتي يعتقد
ب�أنها معقولة وفقا للظروف .تقوم املجموعة ب�إجراء تقديرات وافرتا�ضات
متعلقة بامل�ستقبل .التقديرات املحا�سبية والتى وفق ًا لتعريفها ،نادر ًا ما
تت�ساوى مع النتائج الفعلية املتعلقة بها.
 1-5الأحكام الهامة عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية
الأحكام الهامة التالية لها �أثر هام للغاية على املبالغ املعرتف بها يف القوائم
املالية املوحدة:
•الأعمار االقت�صادية امل�ستفاد منها للممتلكات وامل�صانع واملعدات
•الإنخفا�ض يف القيمة وعك�س قيد الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات،
•الزكاة و�ضرائب الدخل.
الأعمار االقت�صادية امل�ستفاد منها للممتلكات وامل�صانع واملعدات
يتم ا�ستهالك ممتلكات وم�صانع ومعدات املجموعة بطريقة الق�سط الثابت
على مدى عمرها الإنتاجي �أو على �أ�سا�س وحدات الإنتاج لبع�ض موجودات
املناجم وم�صانع املعاجلة على مدى العمر الإنتاجي للمنجم .وعند حتديد
العمر االنتاجي للمنجم ،ف�إن االفرتا�ضات ال�سائدة بتاريخ التقدير قد تتغري
عند توفر معلومات جديدة.
تتمثل العوامل التي قد ت�ؤثر يف تقدير العمر االنتاجي للمنجم فيما يلي:
•التغريات يف احتياطيات اخلام امل�ؤكدة واملحتملة
•درجة �إحتياطيات اخلام املعدنية والتي تختلف جوهري ًا من وقت لآخر
•الفروقات بني �أ�سعار ال�سلع احلقيقية و�أ�سعارها املتوقعة امل�ستخدمه يف
تقدير وت�صنيف احتياطيات اخلام

•عوامل ت�شغيلية غري متوقعة يف مواقع التعدين
•تغريات يف التكاليف الر�أ�سمالية والت�شغيلية والتعدينية وتكاليف املعاجلة
واعادة الت�أهيل ومعدالت اخل�صم التى قد ت�ؤثر �سلب ًا على اجلدوى االقت�صادية
الحتياطيات اخلام.
�إن �أ ّي ًا من هذه املتغريات قد ي�ؤثر على الإ�ستهالك املحتمل ملوجودات املنجم وقيمها
الدفرتية .تقوم الإدارة مبراجعة الأعمار االنتاجية للممتلكات وامل�صانع واملعدات غري
التعدينية ب�صورة دورية .تتم هذه املراجعة على �أ�سا�س الو�ضع احلايل للموجودات
والفرتات املقدرة التي �ست�ستمر خاللها هذه املوجودات يف جلب منافع اقت�صادية
للمجموعة.
الإنخفا�ض يف القيمة وعك�س قيد الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات
تقوم املجموعة مبراجعة القيم الدفرتية للموجودات امللمو�سة للت�أكد من وجود دليل
على وقوع انخفا�ض يف قيمة هذه املوجودات �أو وجود دليل على �أن خ�سارة االنخفا�ض
املثبتة يف ال�سنوات ال�سابقة مل تعد موجودة �أو �أنها انخف�ضت قيمتها.
الزكاة و�ضرائب الدخل
مت خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2016دفع مبلغ وقدره 44.082.363ريال
�سعودي �إىل الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015
(يف  31دي�سمرب  2015مت دفع مببلغ  54.147.978ريال �سعودي عن ال�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب . )2014
ومل يتم �إجراء الربط النهائي بعد للزكاة من قبل الهيئة .يف حالة وجود �إختالف
بني الربوط الزكوية النهائية عن املبالغ امل�سجلة ،فان هذه الفروقات �ست�ؤثر ويتم
االعرتاف بها على خم�ص�ص الزكاة لل�سنة التي حتدد فيها هذه الفروقات.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

االلتزامات املحتملة
يتم ت�سوية االلتزامات املحتملة ح�سب طبيعتها عند وقوع �أو عدم وقوع حدث
م�ستقبلي �أو �أكرث .يتطلب تقدير هذه االلتزامات املت�أ�صلة ممار�سة �أحكام هامه
وعمل تقديرات لنتائج احداث م�ستقبلية.

 2-5امل�صادر الرئي�سية لعدم الت�أكد يف التقديرات
متثل البنود التالية م�صادر رئي�سية لعدم الت�أكد يف التقديرات والتى ت�شكل
خماطر جوهرية تت�سبب يف تعديالت هامة على القيم الدفرتية للموجودات
واملطلوبات خالل العام املايل التايل:
 -6املعلومات القطاعية
• تقديرات �إحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية
• �إغالق املناجم وااللتزامات البيئية
 1-6قطاع الأعمال
• املخ�ص�صات
• االلتزامات املحتملة
�إن قطاع الأعمال هو جمموعة من املوجودات �أوالعمليات �أو املن�ش�آت التي:
تقديرات �إحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية
• تعمل يف �أن�شطة تدر �إيرادات.
تنطوي تقديرات وت�صنيفات �إحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية ودرجات •تقوم الإدارة با�ستمرار بتحليل نتائج عملياتها من �أجل اتخاذ قرارات تتعلق
بتوزيع املوارد وتقومي الأداء.
الرتكيز املرتبطة بها �سوا ًء التى يتم ا�ستخراجها �أو املخ�ص�صة للإنتاج
م�ستقبال على درجة من عدم الت�أكد .يجب اعتبار كميات �إحتياطيات املواد •تتوفر عنها معلومات مالية منف�صلة.
اخلام واملوارد املعدنية جم َرد تقديرات فقط حتى يتم ا�ستخراج احتياطيات
اخلام �أو املوارد املعدنية ومعاجلتها بالفعل .كما تتغري كمية االحتياطيات •قطاع الوحدة اال�سرتاتيجية للفو�سفات ،يتكون من عمليات ت�شغيل متعلقة
اخلام واملوارد املعدنية �أعتماد ًا على عوامل متغرية منها �أ�سعار املعادن
بالتايل:
و�أ�سعار �صرف العمالت.
�شركة معادن للفو�سفات – تعدين الفو�سفات وا�ستخال�ص الفو�سفات املر َكزيف حزم اجلالميد وا�ستخدام الغاز الطبيعي والكربيت لت�صنيع الأ�سمدة
مت حتديد احتياطيات اخلام املقدرة للمجموعة على �أ�سا�س �أ�سعار ال�سلع على
الفو�سفاتية ومنتجات الأمونيا يف ر�أ�س اخلري.
املدى الطويل املعتمدة من الإدارة وتقدير درجة تركيز اخلام والتكاليف والتي
رمبا تكون غري دقيقة� .إن �أي تغري جوهري يف كميات االحتياطيات �أو درجة �-شركة املعادن ال�صناعية – تعدين املعادن ال�صناعية يف منجم الكاولني
الرتكيز �أو ن�سبة الإزالة ميكن �أن ي�ؤثر على اجلدوى االقت�صادية للموجودات.
والبوك�سايت منخف�ض الدرجة يف املنطقة الو�سطى من منطقة الزبرية ،ومنجم
باال�ضافة اىل ذلك ،ال توجد �ضمانات ب�أن ا�ستخال�ص الذهب �أو اي معادن
املغنزايت عايل الدرجة يف منطقة الغزالة وم�صانع املعاجلة يف املدينة املنورة.
�أخرى يف االختبارات املعملية �صغرية النطاق �أو يف معامل االختبارات ذات �-شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات – تطوير منجم لإ�ستغالل �إحتياطات
نطاق �أكرب حتت ظروف املوقع �أو �أثناء االنتاج �ستعطي نف�س النتيجة.
فو�سفات اخلرباء .ال يزال امل�شروع يف مرحلة التطوير .بد�أ الإنتاج التجريبي
مل�صنع الأمونيا خالل الربع الثالث من عام  2016و�أعلنت ال�شركة بدء الإنتاج
قد يتم تعديل التقديرات وذلك يف حالة تقلبات �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ونتائج
التجاري مل�صنع الأمونيا اعتبار ًا من  1يناير .2017
احلفر واختبارات ا�ستخراج املعادن واالنتاج وتقييم خطط التعدين الالحقة -ق�سم الفو�سفات واملعادن ال�صناعية يف الإدارة العامة – يتم حتميل
لتاريخ �أي تقدير .ومن املمكن �أال تكون الكمية ودرجة تركيز اخلام امل�ستخرج
التكلفة ذات العالقة وم�صاريف الإ�ستك�شاف يف الإدارة العامة لل�شركة
واملعالج ومعدل ا�ستخال�ص املعادن بنف�س ال�صورة املتوقعة حاليا .كما ميكن �أن
على هذا القطاع.
ي�ؤدي �أي انخفا�ض جوهري يف تقديرات �إحتياطيات اخلام �أو املوارد املعدنية �-شركة معادن للبنية التحتية – امل�س�ؤولة عن تطوير وبناء وتقدمي اخلدمات
�أو قدرة املجموعة على ا�ستخراج �إحتياطيات اخلام املعدنية اىل ت�أثري �سلبي
ملنطقة ر�أ�س اخلري وغريها من مواقع التعدين والت�صنيع يف اململكة العربية
جوهري على عمليات املجموعة و�آفاق م�ستقبلها ومركزها املايل ونتائجها
ال�سعودية .لذلك ،فقد مت حتميل  ٪33من �إيرادات وتكاليف وموجودات
عملياتها.
ومطلوبات �شركة معادن للبنية التحتية على هذا القطاع.
•قطاع الوحدة اال�سرتاتيجية للألومنيوم ،يتكون من عمليات ت�شغيل متعلقة
�إغالق املناجم وااللتزامات البيئية
بالتايل:
تخ�ضع �أن�شطة التعدين والإ�ستك�شاف للمجموعة لأنظمة ولوائح بيئية متعددة.
تقوم املجموعة بتقدير الإلتزامات البيئية بنا ًء على فهم الإدارة للمتطلبات �-شركة معادن للألومنيوم – تقوم ب�إدارة امل�صهر يف ر�أ�س اخلري وتقوم حاليا
النظامية احلالية والتي تختلف باختالف املناطق التي جتري عملياتها فيها
مبعاجلة مادة الألومينا اخلام التي امل�شرتاه من �شركة معادن للبوك�سايت
و�شروط الرتخي�ص والتقديرات الهند�سية .يجنب خم�ص�ص لتكاليف تفكيك
والألومينا و الكوا بغر�ض ت�صنيع الألومنيوم واملنتجات املتعلقة بها .بد�أت
املرفق و�إعادة ت�أهيل الأر�ض حاملا ين�ش�أ االلتزام .كما �أن التكاليف املتكبدة يف
�شركة معادن للألومنيوم الإنتاج التجاري يف � 1سبتمرب .2014
�سنوات م�ستقبلية من املمكن �أن تختلف جوهريا من املبالغ املخ�ص�صة .بالإ�ضافة �-شركة معادن للدرفلة – �إن�شاء م�شروع م�صنع الدرفلة حالي ًا يف مرحلة
اىل ذلك ،فان التغريات امل�ستقبلية يف الأنظمة واللوائح البيئية و�أعمار املناجم
الت�شغيل التجريبي.
املقدرة من املمكن �أن توثر على القيمة الدفرتية لهذا املخ�ص�ص.
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا – تعدين البوك�سايت يف منجم البعيثةونقله فيما بعد اىل امل�صفاة يف ر�أ�س اخلري .بد�أت �شركة معادن للبوك�سايت
والألومينا الإنتاج التجاري يف � 1أكتوبر .2016
املخ�ص�صات
تقوم املجموعة �أي�ض ًا بتكوين خم�ص�ص لقطع غيار متقادمة وبطيئة احلركة.
بلغ خم�ص�ص البنود املتقادمة وبطيئة احلركة  15.853.329ريال �سعودي
كما يف  31دي�سمرب  31( 2016دي�سمرب  15.984.849 :2015ريال �سعودي)
(�إي�ضاح  .)10هذه التقديرات ت�أخذ يف االعتبار تقلبات الأ�سعار �أو التكلفة
املتعلقة مبا�شرة ب�أحداث الحقة لتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة �إىل املدى
الذي ت�ؤكده هذه الأحداث ب�أن الظروف ال تزال قائمة كما يف نهاية ال�سنة.
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�شركة �سامابكو – �شركة حتت �سيطرة م�شرتكة تقوم ب�إنتاج ال�صوداالكاوية املركزة والكلوراين وثاين كلورايد الإيثلني وتوريد اللقيم املطلوب
للأ�ستخدام يف م�صفاة الألومينا ل�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا،
ويتم بيع �أي فائ�ض انتاج يف الأ�سواق الدولية واملحلية .بد�أ الإنتاج التجاري
ل�سامابكو يف  1يوليو .2014
م�شروع �صفائح ال�سيارات ي�شتمل على ال�صفائح املعاجلة وال�صفائح غرياملعاجلة حراري ًا ،و�صفائح املباين والإن�شاء و�صفائح الورق املعدين .امل�شروع
يف مرحلة التطوير (�إي�ضاح .)1
ق�سم الألومنيوم يف الإدارة العامة – التكلفة ذات العالقة و�إيرادات املبيعاتاخلارجية يتم حتميلها على هذا القطاع.
�شركة معادن للبنية التحتية م�س�ؤولة عن تطوير وبناء وتقدمي خدماتلوحدات معادن يف منطقة ر�أ�س اخلري وغريها من مواقع التعدين والت�صنيع
يف اململكة العربية ال�سعودية .لذلك ،فقد مت حتميل  ٪67من �إيرادات وتكاليف
وموجودات ومطلوبات �شركة معادن للبنية التحتية على هذا القطاع.
• قطاع الوحدة اال�سرتاتيجية للذهب ومعادن الأ�سا�س يتكون من عمليات
ت�شغيل متعلقة بالتايل:
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س – التي تعمل على ت�شغيل خم�سةمناجم للذهب وهي مهد الذهب والأمار وبلغة وال�سوق والدويحي والذي بد�أ
انتاجة التجاري يف � 1إبريل  2016وم�صنع معاجلة يف منجم ال�صخيربات
واملوجودة يف مناطق جغرافية خمتلفة باململكة العربية ال�سعودية.

�شركة معادن باريك للنحا�س – �شركة تدُار ب�صورة م�شرتكة وتقوم ب�إنتاجالنحا�س واملعادن امل�صاحبة الواقعة يف املنطقة اجلنوبية ال�شرقية للمدينة
املنورة .بد�أ الإنتاج التجاري يف  1يوليو .2016
ق�سم الذهب ومعادن الأ�سا�س يف الإدارة العامة – مت حتميل التكلفة ذاتالعالقة وم�صاريف الإ�ستك�شاف يف الإدارة العامة لل�شركة على هذا القطاع.
•الإدارة العامة
الإدارة العامة م�س�ؤولة عن الإدارة الفعالة واحلوكمة مبا يف ذلك متويل
ال�شركات التابعة وال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة التي تنفذ م�شاريع متنوعة
تتعلق بجميع مراحل �صناعة التعدين مت�ضمنة تطوير وحت�سني �صناعة املعادن
ومنتجات املعادن واملعادن امل�صاحبة.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
 1 -6قطاع الأعمال (تتمة)
 31دي�سمرب 2016
املبيعات
�إجمايل الربح
عوائد �إ�ستثمارات ق�صرية الأجل
�صايف الدخل( /اخل�سارة) العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم
ممتلكات ومصانع ومعدات

�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
م�صاريف �إزالة م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
�شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
جمموع املوجودات

�إلتزامات مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل
قرو�ض طويلة الأجل
 31دي�سمرب 2015
املبيعات
�إجمايل الربح
عوائد �إ�ستثمارات ق�صرية الأجل
�صايف الدخل( /اخل�سارة) العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم
ممتلكات وم�صانع ومعدات
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
م�صاريف �إزالة م�ؤجلة
موجودات غري ملمو�سة
�شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
جمموع املوجودات
�إلتزامات مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل
قرو�ض طويلة الأجل

�إي�ضاح
33
38
13
14
15
16
17
18
25
6-27
33
38
13
14
15
16
17
18
25
6-27

 2 -6القطاع اجلغرايف
القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات �أو العمليات �أو املن�ش�آت التي تقوم ب�أن�شطة حتقق �إيرادات يف بيئة اقت�صادية حمددة تخ�ضع ملخاطر وعوائد
خمتلفة عن تلك التي تعمل يف بيئات اقت�صادية �أخرى .وتقوم املجموعة بعملياتها فقط يف اململكة العربية ال�سعودية ولذلك تقع جميع املوجودات غري
املتداولة للمجموعة يف اململكة العربية ال�سعودية .جميع ال�شركات التابعة وال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة امل�شمولة يف الأرقام املوحدة �أعاله مت ت�أ�سي�سها
يف اململكة العربية ال�سعودية.
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الإدارة العامة

الفو�سفات

الألومنيوم

الذهب ومعادن الأ�سا�س

4.205.441.851
731.014.209
9.517.140
122.949.453

4.252.091.633
990.484.643
351
299.581.330

1.048.707.732
324.773.901
120.009.375

142.118.647
()141.901.078

15.136.810.273
25.582.932.152
44.652.530
6.797.356
94.853.821
45.704.594.694

31.294.466.162
8.719.761.172
250.771.085
295.260.561
43.277.873.838

2.302.164.459
294.843.609
225.151.000
70.546.920
8.800.450
832.406.115
4.158.312.183

154.110.127
39.745.457
14.697.852
3.932.521.552

48.887.551.021
34.637.282.390
269.803.530
77.344.276
369.123.208
1.127.666.676
97.073.302.267

27.878.968.248

26.783.121
25.195.651.734

901.051.061

-

26.783.121
53.975.671.043

5.488.120.120
1.573.632.405
4.649.146
778.571.323

4.762.790.070
633.938.596
1.308.870
95.350.777

705.215.748
231.473.201
204.583
29.693.379

29.421.278
()298.441.534

املجموع
9.506.241.216
2.046.272.753
151.636.138
400.639.080

10.956.125.938
2.439.044.202
35.583.877
605.173.945

16.018.926.848
18.158.641.217
30.299.653
11.321.503
108.102.300

20.096.644.324
19.985.250.415
237.527.524
372.774.239
43.841.700.223

394.163.343
2.221.964.021
202.933.922
32.851.488
10.993.133
828.680.585
4.068.524.729

172.454.032
36.578.184
15.803.605
1.505.796.405

36.682.188.547
40.402.433.837
233.233.575
44.172.991
372.426.562
1.201.454.824
89.377.625.854

20.096.862.780

39.164.377
25.066.983.321

235.191.897

-

39.164.377
45.399.037.998

-

39.961.604.497
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 -7النقد وما يف حكمه
ودائع لأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق تعادل� /أقل من ثالثة �أ�شهر من تاريخ اقتنائها
غري مقيدة
مقيدة
جمموع فرعي

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

3.953.142.872
3.953.142.872

3.397.121.398
544.554.663
3.941.676.061

نقد و�أر�صدة لدى البنوك
غري مقيدة
مقيدة
جمموع فرعي
املجموع

357.230.436
59.341.221
416.571.657
4.369.714.529

317.824.870
48.808.593
366.633.463
4.308.309.524

يرتبط النقد وما يف حكمه املقيد مبا يلي:
اجمايل النقد املجمع يف ح�ساب �إحتياطي خدمة الدين للدفعات املجدولة للقرو�ض طويلة الأجل
ولفرتة �ستة �أ�شهر قبل تاريخ الإ�ستحقاق وفق ًا لإتفاقية الت�سهيالت الإئتمانية (�إي�ضاح )7-27
ح�سابات برنامج �إدخار املوظفني (�إي�ضاحني  19-4و )2-24
جمموع فرعي
جزء من الر�صيد املجمع للدفعات املجدولة للقرو�ض طويلة الأجل لفرتة �ستة �أ�شهر قبل تاريخ الإ�ستحقاق
م�ستثمر يف ودائع ق�صرية الأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق تعادل �أو �أقل من ثالثة �أ�شهر من تاريخ اقتنائها
(�إي�ضاح )7-27
جمموع النقد املقيد
جمموع النقد غري املقيد

59.341.221
59.341.221

1.539
48.807.054
48.808.593

59.341.221
4.310.373.308

544.554.663
593.363.256
3.714.946.268

 -8الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل

 31دي�سمرب
2016
ودائع لأجل و�أوراق مالية ذات تواريخ ا�ستحقاق �أكرث من ثالثة �أ�شهر و�أقل من عام من تاريخ �إقتنائها 2.711.000.000
يتحقق عن اال�ستثمارات ق�صرية الأجل عائد مايل على �أ�سا�س �أ�سعار العمولة ال�سائدة يف ال�سوق.

 -9الذمم املدينة التجارية والأخرى
الذمم املدينة التجارية
ذمم مدينة �أخرى م�ستحقة من طرف ثالث
مبالغ م�ستحقة من �شركة �ألكوا �إن�سبال �أ�س اي
مبالغ م�ستحقة من �سابك
جمموع فرعي
مبالغ م�ستحقة من امل�ؤ�س�سة العامة للموانىء
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها*
جمموع فرعي
مبالغ م�ستحقة من املعهد ال�سعودي التقني للتعدين
مطالبات ت�أمني**
�ضريبة ا�ستقطاع م�ستحقة
عوائد م�ستحقة من ا�ستثمارات
مبالغ م�ستحقة من �شركة �سابك
�أخرى
املجموع

�إي�ضاح
2-42
2-42

2-42
2-42

** تتعلق مطالبات الت�أمني بالآتي:
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885.073.675
88.987.620
195.110.098
1.169.171.393
7.439.820
()3.512.475
3.927.345
3.951.089
446.724
15.914.150
28.807.037
50.700.940
1.272.918.678

*حركة خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها كالتايل:
 1يناير
زيادة يف املخ�ص�ص
 31دي�سمرب

 31دي�سمرب
2016

36

2016
3.200.000
312.475
3.512.475

 31دي�سمرب
2015
899.052.989
 31دي�سمرب
2015
657.438.173
87.897.065
407.155.456
1.152.490.694
5.896.500
()3.200.000
2.696.500
2.166.504
13.304.480
31.850.982
8.936.151
40.698.300
1.252.143.611
2015
3.200.000
3.200.000
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•�أحد خطوط �إنتاج الألومنيوم والذي توقف فية الإنتاج يف �أكتوبر  .2013وقد جرى الإغالق امل�ؤقت
بعد فرتة من عدم �إ�ستقرار خط الإنتاج .وقد اكتمل �إ�صالحه خالل الربع الثاين من عام .2014
•مطالبة متعلقة بفرن الأمونيا وال�سري الناقل
املجموع

 -10املخزون
منتجات تامة ال�صنع  -جاهزة للبيع
منتجات حتت الت�شغيل
خمزون خام م�ستخرج
منتجات م�صاحبة
جمموع فرعي
قطع غيار ومواد قابلة لال�ستهالك
خم�ص�ص قطع غيار متقادمة وبطيئة احلركة ومواد م�ستهلكة*
جمموع فرعي
مواد خام
جمموع فرعي
املجموع
يتعلق خمزون قطع الغيار بامل�صانع واملعدات.
*تتكون احلركة يف خم�ص�ص قطع الغيار املتقادمة وبطيئة احلركة واملواد امل�ستهلكة مما يلي:
 1يناير
زيادة خم�ص�ص املخزون املتقادم (�إي�ضاح )34
 31دي�سمرب

 -11الدفعات وامل�صاريف املدفوعة مقدماً

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

-

9.892.253
3.412.227
13.304.480

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

293.875.243
496.309.809
189.409.046
3.124.158
982.718.256
1.316.552.321
()15.853.329
1.300.698.992
832.956.069
2.133.655.061
3.116.373.317
 31دي�سمرب
2016
15.984.849
()131.520
15.853.329

243.049.951
583.756.631
173.176.988
710.227
1.000.693.797
1.312.816.035
()15.984.849
1.296.831.186
644.322.504
1.941.153.690
2.941.847.487
 31دي�سمرب
2015
15.359.183
625.666
15.984.849

اجلزء املتداول:
دفعات مقدمة للمقاولني
دفعات مقدمة للموظفني
�إيجارات مدفوعة مقدم ًا
ت�أمني مدفوع مقدم ًا
م�صاريف �أخرى مدفوعة مقدم ًا
جمموع فرعي

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

119.463.370
14.012.651
9.335.197
8.060.774
3.922.170
154.794.162

172.113.193
12.889.197
14.396.416
44.442.651
4.874.582
248.716.039

اجلزء غري املتداول:
م�صاريف �أخرى مدفوعة مقدماً
املجموع

29.730.480
184.524.642

21.645.868
270.361.907

 31دي�سمرب
2016
-

 31دي�سمرب
2015
450.000.000
270.000.000
720.000.000

 -12امل�ستحق من ال�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة
�إي�ضاح
2-42
2-42

اجلزء املتداول:
م�ستحق من �سابك
م�ستحق من �سابك
املجموع
بتاريخ � 5أغ�سط�س  ،2013وقعت �شركة معادن اتفاقية مع �شركتي موزاييك و�سابك لتطوير ب�صورة م�شرتكة جم َمع متكامل لإنتاج الفو�سفات يعرف با�سم م�شروع
�أم وعال للفو�سفات (�إي�ضاح .)8 -2
ومبوجب هذه االتفاقية ،تدفع �شركتي موزاييك و�سابك م�ستحقات تعاقدية ل�شركة معادن قدرها  1.44مليار ريال �سعودي على دفعتني للتكلفة التاريخية التي
تكبدتها ال�شركة يف هذا امل�شروع .ا�ستلمت ال�شركة الدفعة الأوىل وقدرها  ٪50من املبلغ املذكور �أعاله خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2013وا�ستحقت %50
املتبقية من املبلغ املذكور �أعاله يف  30يونيو  2016ومت ا�ستالمها بالكامل.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 -13املمتلكات وامل�صانع واملعدات
�إي�ضاح
التكلفة
 1يناير 2015
�إ�ضافات خالل ال�سنة
املح َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
املح َول اىل موجودات غري ملمو�سة
خم�ص�ص �إغالق املناجم مر�سمل
ا�ستبعادات خالل ال�سنة
ت�سويات
 31دي�سمرب 2015
�إ�ضافات خالل ال�سنة
قطع غيار ر�أ�سمالية حمولة من املخزون
املح َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
ا�ستبعادات خالل ال�سنة
ت�سويات
 31دي�سمرب 2016

الأرا�ضي

61.550.000
14
17
- 3-26 ،1-26
61.550.000
14
61.550.000

اال�ستهالك املرتاكم
 1يناير 2015
حم ّمل لل�سنة
ا�ستبعادات خالل ال�سنة
ت�سويات
 31دي�سمرب 2015
حم ّمل لل�سنة
ا�ستبعادات خالل ال�سنة
ت�سويات
 31دي�سمرب 2016

-

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2015
 31دي�سمرب 2016

61.550.000
61.550.000

موجودات املناجم ال�سيارات

املعدات الثقيلة

156.675.127
1.053.288
()397.660
157.330.755
1.181.271.558
1.338.602.313

55.324.982
7.997.306
()1.394.014
61.928.274
6.335.910
()32.836
68.231.348

291.314.274
31.683.966
()17.142.615
305.855.625
4.960.633.870
()2.572.467
5.263.917.028

60.809.728
13.528.122
()397.660
73.940.190
20.584.564
94.524.754

26.239.926
11.564.978
()2.080.869
35.724.035
11.918.300
()32.836
47.609.499

101.861.353
19.096.068
2.437.500
()17.680.540
105.714.381
80.123.490
()2.572.468
183.265.403

83.390.565
1.244.077.559

26.204.239
20.621.849

200.141.244
5.080.651.625

مت رهن املمتلكات وامل�صانع واملعدات اخلا�صة ب�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت وااللومينا و�شركة معادن للذهب
ومعادن الأ�سا�س والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية قبل �إ�ستبعادات التوحيد  33.283.863.678ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2016دي�سمرب :2015
 35.706.647.560ريال �سعودي) ك�ضمان ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي واملقر�ضني الأخرين (�إي�ضاح .)9–27
مت �شراء املمتلكات وامل�صانع واملعدات اخلا�صة ب�شركة معادن للبوك�سايت وااللومينا والبالغ �صايف قيمتها الدفرتية  45.365.593ريال �سعودي كما يف 31
دي�سمرب  31( 2016دي�سمرب  45.947.425 :2015ريال �سعودي) مبوجب عقد �إيجار را�سمايل ومت رهنها ك�ضمان للم�ؤجرين (�إي�ضاح .)25

مت توزيع ق�سط اال�ستهالك املحمل لل�سنه على النحو التايل:
الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
تكلفة املبيعات
م�صاريف عمومية و�إدارية
م�صاريف الإ�ستك�شاف واخلدمات الفنية
املجموع
142
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�إي�ضاح

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015

14
34
36
37

55.551.096
2.397.846.116
31.348.323
2.538.701
2.487.284.236

63.439.623
2.171.612.693
34.748.428
3.269.930
2.273.070.674

القوائم املالية املوحدة

امل�صانع الثابتة
ومرافق تر�شيح
اخلام

املبان ــي

الأعمال املدنية

املعدات الأخرى

1.985.675.977 4.299.367.411 8.134.795.688 27.741.519.931
- 293.475.275
75.073.497 13.172.395
53.166.536 127.527.082
()885.255
()8.057.425
()27.021.684( )9.615.767( )8.277.332( )91.543.971
2.025.670.365 4.302.924.039 8.179.684.892 28.070.093.062
55.440.154
- 223.886.537
690.922.863 1.175.975.755 5.425.122.004 993.940.155
()44.237.425
()68.000( )11.741.940
(- )15.975.469
2.672.287.803 5.467.157.854 13.604.806.896 29.327.384.439
323.093.944 429.147.115 3.357.412.853
132.800.542 248.718.014 1.561.622.189
()609.931( )94.349.659( )13.469.956
455.284.555 583.515.470 4.905.565.086
154.310.817 360.523.819 1.552.696.410
()7.650.995
601.944.377
944.039.289 6.458.261.496

املعدات املكتبية

الأثاث
والرتكيبات

74.757.433
8.818.773
()2.890.963
80.685.243
21.766
8.048.142
()2.908.602
85.846.549

90.316.835
4.093.407
()674.017
93.736.225
14.896.125
()3.820.591
104.811.759

24.114.721 151.035.969
13.053.538 256.617.774
(2.263.001 )6.097.486
39.431.260 401.556.257
9.184.844 280.420.355
(- )20.576.243
()2.902.640
()68.000
45.713.464
661.332.369

41.253.983 1.624.114.108 3.847.639.484 7.596.169.422 23.164.527.976
40.133.085 2.010.955.434 4.865.213.477 12.660.767.607 22.869.122.943

املجموع
42.891.297.658
293.475.275
321.532.962
()885.255
1.053.288
()8.057.425
()158.958.023
43.339.458.480
55.461.920
223.886.537
14.457.146.382
()44.237.425
()37.119.905
57.994.595.989

41.454.002
16.069.449
()984.752
56.538.699
17.521.637
()3.706.019
70.354.317

4.515.169.611
2.273.070.674
2.437.500
()133.407.852
6.657.269.933
2.487.284.236
()20.576.243
()16.932.958
9.107.044.968

37.197.526
34.457.442

36.682.188.547
48.887.551.021
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 -14الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
�إي�ضاح
التكلفة

 1يناير 2015
�إ�ضافات خالل ال�سنة
حم َول �إىل املمتلكات وامل�صانع واملعدات
حمول من موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
حم َول اىل موجودات غري ملمو�سة
خم�ص�ص �إغالق املناجم املر�سمل
دفعات مقدمة للمقاولني� ،صايف
 31دي�سمرب 2015
�إ�ضافات خالل ال�سنة
حم َول �إىل املمتلكات وامل�صانع واملعدات
حم َول اىل موجودات غري ملمو�سة
ا�ستبعادات خالل ال�سنة
دفعات مقدمة للمقاولني� ،صايف
 31دي�سمرب 2016

13
15
17
1-26
13
17

دفعات مقدمة للمقاولني مر�سملة كجزء من الإ�ضافات للأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ

 31دي�سمرب 2015
 31دي�سمرب 2016

�إطفاء مر�سمل كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ خالل ال�سنة

 31دي�سمرب 2015
 31دي�سمرب 2016

�إطفاء تكلفة عمليات مر�سملة كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ خالل ال�سنة

 31دي�سمرب 2015
 31دي�سمرب 2016

تكلفة متويل مر�سملة كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ خالل ال�سنة

 31دي�سمرب 2015
 31دي�سمرب 2016

الفو�سفات
6.977.902.237
11.435.440.779
()26.685.001
()14.429.805
()323.541.209
18.048.687.001
7.649.832.956
()43.611.313
()204.613.492
25.450.295.152

89.027.132
16.188.982
()4.805.545
100.410.569
26.138.396
()492.660
126.056.305

520.538.164
315.924.672

-

13
13

-

-

17
17

-

-

2-27
2-27

15.729.190
36.551.710

-

1-39
1-39

211.518.555
354.963.358

-

 31دي�سمرب 2015
 31دي�سمرب 2016

ا�ستهالك مر�سمل كجزء من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ خالل ال�سنة

املعادن ال�صناعية

الأعمال الرا�سمالية حتت التنفيذ تت�ضمن تكاليف متويل تتعلق باملوجودات امل�ؤهلة ل�شركة معادن للأملنيوم و�شركة معادن للدرفلة� ،شركة معادن
للبوكا�سيت والألومينا� ،شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات و�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.
�صايف القيمة الدفرتية ل�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوكا�سيت والألومينا و�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
و�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س قبل �إ�ستبعادات التوحيد وقدرها  31.183.895.066ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2016دي�سمرب
 37.197.115.376 :2015ريال �سعودي) مت رهنها ك�ضمان ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي واملقر�ضني الأخرين (�إي�ضاح .)9-27

 -15موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
�إي�ضاح
 1يناير 2015
�إ�ضافات خالل ال�سنة
حمول اىل �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
انخفا�ض يف قيمة املوجودات خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
�إ�ضافات خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2016
التقرير ال�سنوي 2016
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37

الإدارة العامة

الذهب ومعادن
الأ�سا�س

21.254.693
29.351.453
()20.306.493
30.299.653
14.352.877
44.652.530

154.251.619
50.830.246
()2.147.943
202.933.922
22.217.078
225.151.000

املجموع
175.506.312
80.181.699
()2.147.943
()20.306.493
233.233.575
36.569.955
269.803.530

القوائم املالية املوحدة

الألومنيوم
17.086.825.945
1.856.499.035
()187.734.216
()22.798.085
()21.218.078
18.711.574.601
954.890.798
()12.293.445.634
()35.977.468
()4.910.728
7.332.131.569

الذهب ومعادن الأ�سا�س
1.711.662.424
567.185.003
()85.281.349
2.147.943
26.250.000
2.221.964.021
207.134.104
()2.100.163.072
()34.091.444
294.843.609

الإدارة العامة

البنية التحتية

1.171.865.034
142.084.133
()7.720.832
()15.061.630
1.291.166.705
126.565.032
()56.064
()3.661.418
1.414.014.255

45.875.923
5.954.651
()9.306.019
()292.770
()13.600.845
28.630.940
11.919.021
()19.377.639
()1.076.344
()154.478
19.941.500

املجموع
27.083.158.695
14.023.352.583
()321.532.962
2.147.943
()37.520.660
26.250.000
()373.421.762
40.402.433.837
8.976.480.307
()14.457.146.382
()40.715.230
()34.091.444
()209.678.698
34.637.282.390

4.910.728
-

-

5.106.251
4.951.773

-

530.555.143
320.876.445

60.981.176
52.052.474

-

2.458.447
3.498.622

-

63.439.623
55.551.096

5.729.831
9.032.051

-

544.093

-

5.729.831
9.576.144

-

-

-

-

15.729.190
36.551.710

231.491.396
292.242.031

-

-

-

443.009.951
647.205.389

 -16م�صاريف الإزالة امل�ؤجلة
التكلفة
 1يناير 2015
تكاليف �إزالة متكبدة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
تكاليف �إزالة متكبدة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2016

الذهب ومعادن
الأ�سا�س

املجموع

75.666.881
18.704.693
94.371.574
94.371.574

25.763.766
12.974.499
38.738.265
44.348.857
83.087.122

101.430.647
31.679.192
133.109.839
44.348.857
177.458.696

الإطفاء املرتاكم
 1يناير 2015
مقيد كم�صروف على تكلفة املبيعات خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
مقيد كم�صروف على تكلفة املبيعات خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2016

47.962.554
35.087.517
83.050.071
4.524.147
87.574.218

4.385.110
1.501.667
5.886.777
6.653.425
12.540.202

52.347.664
36.589.184
88.936.848
11.177.572
100.114.420

11.321.503
6.797.356

32.851.488
70.546.920

44.172.991
77.344.276

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2015
 31دي�سمرب 2016

�إي�ضاح الفو�سفات

34
34
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 -17املوجودات غري امللمو�سة
الفو�سفات

الألومنيوم

50.689.149
885.255
14.429.805
66.004.209
66.004.209

114.536.319
22.798.085
137.334.404
35.977.468
173.311.872

الإطفاء املرتاكم
 1يناير 2015
املح َمل خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
املح َمل خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2016

15.535.672
18.442.934
33.978.606
9.902.348
43.880.954

12.230.133
39.730.141
51.960.274
18.245.602
70.205.876

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2015
 31دي�سمرب 2016

32.025.603
22.123.255

85.374.130
103.105.996

اي�ضاح
التكلفة
 1يناير 2015
ا�ضافات خالل ال�سنة
حم َول من املمتلكات وم�صانع واملعدات
حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
 31دي�سمرب 2015
ا�ضافات خالل ال�سنة
حم َول من الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
 31دي�سمرب 2016

13
14
14

�صايف القيمة الدفرتية للموجودات غري امللمو�سة اخلا�صة ب�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت وااللومينا والبالغة
 103.105.996ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2016دي�سمرب  85.374.130 :2015ريال �سعودي ) مت رهنها ك�ضمان ل�صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي واملقر�ضني الأخرين (�إي�ضاح .)9–27
تتكون املوجودات غري امللمو�سة للبنية التحتية من موجودات البنية التحتية وخدمات الدعم يف ر�أ�س اخلري واملح َولة للهيئة امللكية للجبيل وينبع كما ورد يف
للجبيل وينبع .تتكون تكلفة املوجودات غري امللمو�سة من تكلفة ال�شراء و�أي تكاليف مبا�شرة متعلقة
اتفاقية التنفيذ املوقعة بني �شركة معادن والهيئة امللكية
ب�إح�ضار هذه املوجودات حلالتها الت�شغيلية للغر�ض الذي �أُن�ش�أت من �أجله .تقيد هذه املوجودات غري امللمو�سة بالتكلفة التاريخية ناق�ص ًا الإطفاء املرتاكم.
يح�سب الإطفاء على مدى الفرتة املتبقية من مدة اتفاقية ا�ستخدام الأر�ض واخلدمة.

مت توزيع ق�سط االطفاء املحمل لل�سنه على النحو التايل:
الأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ
تكلفة املبيعات
م�صاريف بيع وت�سويق ودعم
م�صاريف عمومية و�إدارية
املجموع
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ال�سنة املنتهية يف
�إي�ضاح  31دي�سمرب
2016
14
34
35
36

9.576.144
30.869.399
4.859.027
45.304.570

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015
5.729.831
40.771.932
29.119.343
4.227.308
79.848.414

القوائم املالية املوحدة

الذهب ومعادن الأ�سا�س

البنية التحتية

الإدارة العامة

املجموع

22.538.663
22.538.663
1.285.986
23.824.649

297.876.390
292.770
298.169.160
1.076.344
299.245.504

17.648.402
3.992.516
21.640.918
3.661.418
25.302.336

503.288.923
3.992.516
885.255
37.520.660
545.687.354
1.285.986
40.715.230
587.688.570

8.167.624
3.377.906
11.545.530
3.478.669
15.024.199

55.868.944
14.070.125
69.939.069
8.910.780
78.849.849

1.610.005
4.227.308
5.837.313
4.767.171
10.604.484

93.412.378
79.848.414
173.260.792
45.304.570
218.565.362

10.993.133
8.800.450

228.230.091
220.395.655

15.803.605
14.697.852

372.426.562
369.123.208

� -18شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (اي�ضاح )1-18
�شركة معادن باريك للنحا�س (اي�ضاح )2-18
املجموع

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

295.260.561
832.406.115
1.127.666.676

372.774.239
828.680.585
1.201.454.824
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

� 1-18شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات
الإ�ستثمار بن�سبة  ٪50يف ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع (�إي�ضاح )9-2هو كما يلي:
احل�ص�ص بالتكلفة (اي�ضاح )49
ح�صة ال�شركة يف �صايف اخل�سارة املرتاكمة
القيمة الدفرتية للإ�ستثمار
قر�ض طويل الأجل (اي�ضاح )2-42
املجموع (اي�ضاح )18
احل�صة يف اخل�سارة املرتاكمة ل�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات هي كما يلي:
 1يناير
احل�صة يف �صايف اخل�سارة لل�سنة
 31دي�سمرب
� 2-18شركة معادن باريك للنحا�س
الإ�ستثمار بن�سبة  ٪50يف ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع (�إي�ضاح )10-2هو كما يلي:
احل�ص�ص بالتكلفة (اي�ضاح )49
ح�صة ال�شركة يف �صايف الدخل املرتاكم
القيمة الدفرتية للإ�ستثمار
قر�ض طويل الأجل (اي�ضاح )2-42
املجموع (اي�ضاح )18

 31دي�سمرب
2016
450.000.000
()202.737.858
247.262.142
47.998.419
295.260.561
2016
()125.224.180
()77.513.678
()202.737.858

 31دي�سمرب
2015
450.000.000
()125.224.180
324.775.820
47.998.419
372.774.239
2015
()33.593.314
()91.630.866
()125.224.180

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

202.482.646
3.725.530
206.208.176
626.197.939
832.406.115

202.482.646
202.482.646
626.197.939
828.680.585

خالل العام املنتهي يف  31دي�سمرب � ،2014أبرمت ال�شركة اتفاقية قر�ض مع �شركة معادن باريك للنحا�س .الغر�ض من هذا القر�ض هو توفري التمويل الالزم ل�شركة
معادن باريك للنحا�س� .إن هذا القر�ض بدون عمولة وال يوجد تاريخ حمدد ل�سداده.
احل�صة يف الدخل املرتاكم ل�شركة معادن باريك للنحا�س هي كما يلي:
 1يناير
احل�صة يف �صايف الدخل لل�سنة
 31دي�سمرب

2016

2015

3.725.530
3.725.530

-

 -19الإ�ستثمارات طويلة الأجل
�أوراق مالية ذات تواريخ ا�ستحقاق �أكرث من �سنة من تاريخ �إقتنائها
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 31دي�سمرب
2016
50.000.000

 31دي�سمرب
2015
50.000.000
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 -20مطلوبات امل�شاريع و�أخرى
اجلزء املتداول
م�شاريع
جتارية
حمتجزات
دفعات مقدمة من عمالء
�أخرى
جمموع فرعي

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

209.652.421
812.591.665
101.896.885
245.066.728
38.992.663
1.408.200.362

780.749.784
649.763.200
126.592.142
232.969.329
19.938.546
1.810.013.001

اجلزء غري املتداول
حمتجزات ومطلوبات �أخرى
م�ساهمات غري م�سرتدة*
جمموع فرعي
املجموع

1.980.257.388
126.080.875
2.106.338.263
3.514.538.625

1.251.081.664
83.305.965
1.334.387.629
3.144.400.630

تتمثل ذمم امل�شاريع الدائنة ب�شكل رئي�سي يف تكاليف عقود تتعلق ب�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة معادن وعد ال�شمال
للفو�سفات.
*متثل م�ساهمات من قبل �أحد مقاويل �شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات لدعم هدف ال�شركات املتمثل يف �إن�شاء �صندوق
للم�س�ؤولية االجتماعية لتنمية م�شروع �إجتماعي.

 -21امل�صاريف امل�ستحقة
م�شاريع
جتارية
موظفني
م�صاريف م�ستحقة – �ألكوا كوربوري�شن (�إي�ضاح )2-42
م�صاريف م�ستحقة – موزاييك (�إي�ضاح )2-42
�أعباء مالية
املجموع

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

1.643.252.732
637.160.076
291.501.970
32.190.363
4.475.402
20.857.795
2.629.438.338

3.542.581.483
635.989.401
246.454.809
67.026.655
14.983.460
13.889.780
4.520.925.588

متثل امل�صاريف امل�ستحقة اخلا�صة بامل�شاريع ب�شكل رئي�سي تكاليف عقود م�ستحقة تتعلق ب�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت وااللومينا و�شركة
معادن وعد ال�شمال للفو�سفات.
			
متثل امل�صاريف امل�ستحقة ل�شركة �ألكوا كوربوري�شن امل�صاريف املتعلقة باملوظفني وم�صاريف م�ستحقة �أخرى متعلقة مبوظفي �ألكوا كوربوري�شن املعارين
ل�شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت وااللومينا.
متثل امل�صاريف امل�ستحقة ل�شركة موزاييك امل�صاريف املتعلقة باملوظفني وم�صاريف م�ستحقة �أخرى متعلقة مبوظفي موزاييك املعارين ل�شركة معادن وعد
ال�شمال للفو�سفات.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 -22الزكاة
 1-22مكونات الوعاء الزكوي
تتكون �أهم عنا�صر الوعاء الزكوي لكل �شركة طبق ًا لنظام الزكاة و�ضريبة الدخل من البنود التالية:
•حقوق امل�ساهمني كما يف بداية ال�سنة،
•املخ�ص�صات كما يف بداية ال�سنة،
•القرو�ض طويلة الأجل
•�صايف الدخل املعدّل
•قطع غيار ومواد ا�ستهالكية،
•�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات وامل�صانع واملعدات
•�صايف القيمة الدفرتية للأعمال الر�أ�سمالية حتت التنفيذ،
•�صايف القيمة الدفرتية ملوجودات الإ�ستك�شاف والتقييم
•�صايف القيمة الدفرتية للموجودات غري امللمو�سة
•القيمة الدفرتية للإ�ستثمار يف �شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
•بع�ض العنا�صر الأخرى
حتت�سب الزكاة بن�سبة  ٪ 2.5على �أ�سا�س الوعاء الزكوي �أو �صايف الدخل املعدّل� ،أيهما �أعلى.
 2-22الزكاة امل�ستحقة
�إي�ضاح
 1يناير
خم�ص�ص الزكاة
لل�سنة احلالية
الزيادة يف املخ�ص�ص املج َنب يف ال�سنة ال�سابقة
املدفوع خالل ال�سنة �إىل الهيئة العامة للزكاة والدخل
 31دي�سمرب

22

 3-22يتكون خم�ص�ص الزكاة مما يلي:
�إي�ضاح
�شركة التعدين العربية ال�سعودية
�شركة معادن للفو�سفات
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
�شركة املعادن ال�صناعية
�شركة معادن للبنية التحتية
املجموع
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2-23

2016
50.962.237
78.428.404
85.308.278
()6.879.874
()44.082.363
85.308.278

2015
58.735.918
46.374.297
50.962.237
()4.587.940
()54.147.978
50.962.237

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015

79.345.905
2.748.153
1.798.962
1.415.258
85.308.278

19.789.600
23.097.236
1.076.248
3.010.998
3.988.155
50.962.237

القوائم املالية املوحدة

 4-22الربوط النهائية
ح�صلت ال�شركة و�شركاتها التابعة على �شهادات زكاة م�ؤقتة �إبتداء ًا من ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2008وحتى  31دي�سمرب  .2015مل يتم �إجراء
الربوط النهائية من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد.

 -23ر�سوم امتياز م�ستحقة

�إي�ضاح
2015
2016
29.638.170
16.096.147
 1يناير
17.934.852
8.278.039
34
خم�ص�ص ر�سوم امتياز
16.096.147
8.270.636
1-23
لل�سنة احلالية
1.838.705
7.403
النق�ص يف املخ�ص�ص املج ًنب لل�سنة ال�سابقة
()31.476.875
()16.103.550
املدفوع خالل ال�سنة
16.096.147
8.270.636
 31دي�سمرب
بنا ًء على نظام التعدين ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم /47م بتاريخ � 20شعبان 1425هـ (املوافق � 4أكتوبر  ،)2004يتعني على املجموعة �أن
تدفع ر�سوم امتياز حلكومة اململكة العربية ال�سعودية تعادل  ٪25من �صايف الدخل ال�سنوي لكل رخ�صة تعدين ،كما هو حمدد �أو ما يعادل �ضريبة الدخل
التقديرية بناء ًا على �صايف الدخل ال�سنوي� ،أيهما �أقل� .سيتم خ�صم الزكاة امل�ستحقة من هذا املبلغ .لذلك ،يخ�ضع �صايف الدخل لكل رخ�صة تعدين م�سجلة
با�سم �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س و�شركة معادن للفو�سفات و �شركة معادن للبوك�سايت والأمونيا لر�سوم امتياز.
تُدفع تعريفة ثابتة للطن املباع كر�سوم �إمتياز بالن�سبة ملناجم البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنزايت عن طريق �شركة املعادن ال�صناعية،
م�سجلة كحامل رخ�صة تعدين �صغرية.
تظهر ر�سوم الإمتياز كجزء من تكلفة املبيعات يف قائمة الدخل املوحدة.
 1-23يتكون خم�ص�ص ر�سوم االمتياز مما يلي:
مناجم الذهب
بوك�سايت منخف�ض الدرجة
الكاولني
املغنزايت
املجموع

�إي�ضاح
2-23
23

 2-23يتم احت�ساب خم�ص�ص ر�سوم االمتياز امل�ستحقة الدفع من قبل مناجم الذهب كما يلي:
�صايف الدخل من مناجم الذهب العاملة قبل ر�سوم االمتياز لل�سنة
 ٪25من �صايف دخل ال�سنة ،كما هو حمدد
�ضريبة الدخل املقدّرة على �أ�سا�س �صايف دخل ال�سنة اخلا�ضع لل�ضريبة
املخ�ص�ص بنا ًء على طريقتي االحت�ساب �أعاله� ،أيهما �أقل
خم�ص�ص الزكاة
�صايف خم�ص�ص ر�سوم االمتياز لل�سنة

�إي�ضاح

1-22
1-23

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
6.949.653
952.382
246.268
122.333
8.270.636
ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
125.745.830
31.436.457
6.949.653
6.949.653
6.949.653

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015
14.323.021
1.383.664
240.154
149.308
16.096.147
ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015
72.914.394
18.228.599
15.399.269
15.399.269
()1.076.248
14.323.021

 -24مزايا املوظفني
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني (�إي�ضاح )1-24
خطة الإدخار للموظفني (�إي�ضاح  7و )2-24
املجموع
 1-24خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني:
 1يناير
خم�ص�ص خالل ال�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
 31دي�سمرب

 31دي�سمرب
2015
365.791.848
59.341.221
425.133.069
2016
304.497.276
80.095.845
()18.801.273
365.791.848

 31دي�سمرب
2015
304.497.276
48.807.054
353.304.330
2015
254.443.608
79.567.555
()29.513.887
304.497.276
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)
 2-24برنامج الإدخار للموظفني

2016
48.807.054
26.408.207
()15.874.040
59.341.221

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

2015
35.931.821
23.582.534
()10.707.301
48.807.054

� -25إلتزام مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل
خالل عام � ،2013أبرمت �شركة معادن للألومنيوم �إتفاقيات �إيجار را�سمايل نيابة عن �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا مع م�ؤ�س�سة مالية .وي�ستحق
�سداد عقد الإيجار مبوجب هذه الإتفاقيات على �أق�ساط �شهرية .فيما يلي حتلي ًال ملبالغ الدفعات امل�ستقبلية مبوجب عقود الإيجار على النحو التايل:
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016
45.506.127
29.904.027
احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية
()6.341.750
()3.120.906
ناق�ص ًا� :أعباء مالية مل ت�ستحق بعد
39.164.377
26.783.121
�صايف القيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار
()12.131.184
()13.441.040
ناق�ص ًا :اجلزء املتداول املدرج �ضمن املطلوبات املتداولة
27.033.193
13.342.081
اجلزء طويل الأجل من �إلتزام مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل
تواريخ الإ�ستحقاق
احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستحقة الدفع خالل ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب:

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

15.602.100
2016
15.602.100
15.602.100
2017
14.301.927
14.301.927
2018
45.506.127
29.904.027
املجموع
مت خ�صم القيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار مبعدل فائدة فعلي حوايل � ٪0.858شهري ًا .مت رهن املوجودات امل�ست�أجرة والبالغ قيمتها
 45.365.593ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2016دي�سمرب  45.947.425 :2015ريال �سعودي) ك�ضمان للم�ؤجرين (�إي�ضاح .)13

 -26خم�ص�ص �إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم
مناجم الذهب
منجم بوك�سايت البعيثة
مناجم البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنزايت
املجموع

�إي�ضاحات

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

1-26
2-26
3-26

131.045.895
21.716.534
4.314.600
157.077.029

133.545.896
20.251.378
4.314.600
158.111.874

تتلخ�ص احلركة يف خم�ص�ص �إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم لكل منجم بالإ�ضافة �إىل �سنة بدء الإنتاج التجاري والتاريخ املتوقع للإغالق يف الآتي:
 1-26مناجم الذهب
احلجار
�إي�ضاحات منجم ّ
 1يناير 2015
ت�سوية على املخ�ص�ص خالل ال�سنة
�إ�ضافات خالل ال�سنة
م�ستخدم خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
م�ستخدم خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2016
تاريخ بدء الإنتاج التجاري
التاريخ املتوقع للإغالق
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14
26
26

1.881.991
()1.881.991
2001
2016

منجم بلغة
24.948.007
24.948.007
24.948.007
2001
2018

القوائم املالية املوحدة

منجم مهد الذهب
26.131.612
26.131.612
()2.500.001
23.631.611
1988
2019

منجم ال�سوق

منجم الآمار

منجم الدويحي

منجم ال�صخيربات

16.977.850
()1.211.312
15.766.538
15.766.538

15.828.856
15.828.856
15.828.856

26.250.000
26.250.000
26.250.000

24.620.883
24.620.883
24.620.883

2008
2026

2016
2027

1991
2039

2014
2021

املجموع
110.389.199
()1.211.312
26.250.000
()1.881.991
133.545.896
()2.500.001
131.045.895
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 -26خم�ص�ص �إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم (تتمة)
 2-26منجم بوك�سايت البعيثة

�إي�ضاح

 1يناير 2015
الزيادة يف املخ�ص�ص خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
الزيادة يف املخ�ص�ص خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2016

39
26
39
26

تاريخ بدء الإنتاج التجاري
التاريخ املتوقع للإغالق
 3-26مناجم البوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغنيزايت
�إي�ضاح
 1يناير 2015
13
الإ�ضافات خالل ال�سنة
26
 31دي�سمرب 2015
26
 31دي�سمرب 2016

منجم الزبرية
1.600.000
2.264.600
3.864.600
3.864.600

منجم الغزالة
450.000
450.000
450.000

تاريخ بدء الإنتاج التجاري
التاريخ املتوقع للإغالق

2008
2026

2011
2028

املجموع
18.856.531
1.394.847
20.251.378
1.465.156
21.716.534
2014
2059
املجموع
2.050.000
2.264.600
4.314.600
4.314.600

ميثل خم�ص�ص �إغالق و�إعادة ت�أهيل املنجم جميع تكاليف الإغالق و�إعادة الت�أهيل املقدرة يف امل�ستقبل ملختلف موجودات املناجم القائمة ،وذلك بنا ًء على
املعلومات املتوفرة حالي ًا مبا فيها خطط الإغالق والأنظمة ذات العالقة .التغريات امل�ستقبلية� ،إن وجدت� ،سواء ًا يف الأنظمة �أو تقديرات التكلفة رمبا تكون
جوهرية و�سيتم �إثباتها عند حتديدها.
يتعلق خم�ص�ص �إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم بالن�شاط التعديني للمجموعة عن الذهب والبوك�سايت والبوك�سايت منخف�ض الدرجة والكاولني واملغني�سيا
وجاري العمل على �إجراء تقدير حمدث لأعمال �إعادة الت�أهيل والإغالق ملنجم وم�صنع الفو�سفات مبا يف ذلك عمليات تفكيك املرافق والإزالة ونقل �أو
التخل�ص من النفايات و�إعادة ت�أهيل املوقع والأر�ض.
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 -27القرو�ض طويلة الأجل

 1-27الت�سهيالت املعتمدة
•�أبرمت �شركة معادن لاللومنيوم ،و�شركة معادن للدرفلة ،و�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات �إتفاقيات التمويل املوحدة
ال�شروط مع �صندوق اال�ستثمارات العامة و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وحتالف من امل�ؤ�س�سات املالية املحلية،
•�أبرمت ال�شركة (معادن) �إتفاقية ت�سهيل ائتمان م�شرتك ومتجدد متوافق مع �أحكام ال�شريعة،
•�أبرمت �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س �إتفاقيتي قرو�ض م�ضمونه مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
•�أبرمت �شركة معادن للبنية التحتية و�شركة معادن للفو�سفات �إتفاقية ت�سهيل مرابحة مع م�شاركني يف ت�سهيل مرابحة.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 1-27الت�سهيالت املعتمدة (تتمة)
تتكون ت�سهيالت املجموعة املمنوحة كما يف  31دي�سمرب  2016من التايل:

�صندوق اال�ستثمارات العامة
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
�شراء*
ت�سهيل جتاري*

وكالة
جمموع فرعي

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ت�سهيل مرابحة
ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي
(ت�سهيل ر�أ�س مال عامل)
جمموع فرعي
�إتفاقية ت�سهيل ائتمان م�شرتك ومتجدد
جمموع الت�سهيالت املمنوحة

�إتفاقية �شركة
�إتفاقية �شركة معادن �إتفاقية �شركة معادن معادن للبوك�سايت
للألومنيوم
للدرفلة
والألومينا
املوقعة يف
املوقعة يف
املوقعة يف
 30نوفمرب 2010
 30نوفمرب 2010
 27نوفمرب 2011
4.875.000.000

3.078.750.000

3.750.000.000

5.047.500.000
900.000.000
787.500.000
6.735.000.000

1.041.000.000
1.041.000.000

2.690.712.844
258.750.000
768.750.000
3.718.212.844

600.000.000
-

600.000.000
-

900.000.000
-

375.000.000
12.585.000.000
12.585.000.000

375.000.000
5.094.750.000
5.094.750.000

8.368.212.844
8.368.212.844

ن�صت اتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط على ال�شروط والتعهدات املالية التالية لكل من ال�شركات املقرت�ضة �ضمن املجموعة ،و�إذا مت ا�ستيفاء ال�شروط،
ف�إن امل�ؤ�س�سات املالية �سوف توفر القرو�ض طويلة الأجل:
•القيد على �إن�شاء االمتيازات الإ�ضافية و � /أو التزامات متويل من قبل �شركة معادن للألومنيوم و�شركة معادن للدرفلة و�شركة معادن للبوك�سايت
والألومينا و�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات ،مامل يكن م�سموحا بذلك حتديدا مبوجب �إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط.
•احلفاظ على ن�سب مالية
•حد �أق�صى من النفقات الر�أ�سمالية امل�سموح به.
•قيود على توزيع �أرباح على امل�ساهمني.
•قيود على مدة اال�ستثمار ق�صرية الأجل التي ت�ستحق خالل فرتة ال تزيد على �ستة (� )6أ�شهر من تاريخ ال�شراء من �أي بنك جتاري يف اململكة العربية
ال�سعودية �أو �أي بنك جتاري دويل �آخر معروف.
ن�صت �إتفاقيات ت�سهيالت املرابحة على �شروط معينة وتعهدات خا�صة والتى تت�ضمن:
•احلفاظ على وجود ال�شركتني ك�شركتني ذات م�س�ؤولية حمدودة مبوجب قوانني اململكة العربية ال�سعودية،
•قيود على تغيري جوهري يف طبيعة �أعمال ال�شركة العامة مامل يكن م�سموحا بذلك حتديدا مبوجب �إتفاقيات ت�سهيالت املرابحة ،
•قيود على الدخول يف �أي عملية �أو جمموعة عمليات �سوا ًء طوعا �أوغري طوعا لبيع ،ت�أجري وحتويل �أو ا�ستبعاد �أي �أ�صل مامل يكن م�سموحا ن�صا بذلك
مبوجب �إتفاقيات ت�سهيالت املرابحة .
•�إلتزامات بال�سداد مبوجب �إتفاقيات ت�سهيالت املرابحة ت�صنف يف جميع االوقات بالت�ساوي على االقل مع املطالبات غري امل�ضمونه وقرو�ض الدائنني ما
عدا مطالبات الدائنني املتوجبة ح�سب القوانني املطبقة عموما على ال�شركات.
•احلفاظ على ن�سب مالية
•قيود على توزيع �أرباح على امل�ساهمني.

ت�سهيالت �شركة معادن لاللومنيوم
يف  26نوفمرب  ،2012مت تعديل عقود ال�شراء بالدوالر الأمريكي والريال ال�سعودي لزيادة قيمة الت�سهيالت .وفقا لذلك ،مت �أي�ضا تعديل �إتفاقيات التمويل
املوحدة ال�شروط لتعك�س ترتيب الت�سهيالت اجلديدة.
* وكالء ت�سهيالت
•بنك �ستاندرد �شارتد كوكيل مابني الدائنني ووكيل ت�سهيالت جتارية،
•بنك اجلزيرة كوكيل ت�سهيالت م�شرتيات بالدوالر االمريكي ،ووكيل ت�سهيالت م�شرتيات بالريال ال�سعودي ووكيل ت�سهيالت وكالة بالدوالر الأمريكي
ووكيل ت�سهيالت وكالة بالريال ال�سعودي،
•�شركة �ساب للأوراق املالية املحدودة متعهد �ضمان داخلي ،و
•بنك الريا�ض -فرع لندن ،كمتعهد �ضمانات خارجي ووكيل.
ت�سهيالت �شركة معادن للدرفلة
*وكالء ت�سهيالت
•بنك الريا�ض كوكيل ما بني الدائنني
•بنك اجلزيرة كوكيل ت�سهيالت م�شرتيات بالريال
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�إتفاقية (معادن)
املوقعة يف
 18دي�سمرب 2012

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

�إتفاقيتي �شركة معادن
للذهب ومعادن الأ�سا�س �إتفاقية �شركة معادن �إتفاقية �شركة معادن
املوقعة يف
للبنية التحتية
للفو�سفات
 24مار�س 26 ،2015
املوقعة يف
املوقعة يف
�إبريل 2015
 30دي�سمرب 2015
املجموع
 26فرباير 2016

-

7.500.000.000

-

-

-

19.203.750.000

-

- 4.257.610.466
- 5.439.889.534
- 1.650.000.000
- 11.347.500.000

-

-

13.036.823.310
6.598.639.534
3.206.250.000
22.841.712.844

-

-

1.379.000.000
-

1.000.000.000

3.479.000.000
12.493.750.000 11.493.750.000

9.000.000.000
9.000.000.000

18.847.500.000
18.847.500.000

1.379.000.000
1.379.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000

11.493.750.000
11.493.750.000

750.000.000
58.768.212.844
9.000.000.000
67.768.212.844

•البنك ال�سعودي الفرن�سي كمتعهد �ضمان داخلي
•بنك الريا�ض -فرع لندن ،كمتعهد �ضمانات خارجي ووكيل.

ت�سهيالت �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
*وكالء ت�سهيالت
•�إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة كوكيل مابني الدائنني ووكيل ت�سهيالت جتارية
•البنك الأهلي التجاري كوكيل ت�سهيالت م�شرتيات بالدوالر االمريكي ووكيل ت�سهيالت م�شرتيات بالريال ال�سعودي
•بنك اجلزيرة كوكيل ت�سهيالت وكالة
•�إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة كمتعهد �ضمان داخلي
•يعمل بنك الريا�ض -فرع لندن ،كمتعهد �ضمانات خارجي ووكيل.
*وكالء ت�سهيالت
• البنك الإ�سالمي للتنمية و�شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية كوكالء ت�سهيالت �شراء
• بينما يعمل كل من بنك ميزوهو ملتد وبنك �سوميتومو ميت�سو كوكالء ت�سهيالت جتارية.

�شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن»)
يف  18دي�سمرب � 2012أبرمت ال�شركة �إتفاقية ت�سهيل ائتمان م�شرتك ومتجدد متوافق مع �أحكام �أل�شريعة («�إتفاقية ت�سهيل مرابحة») و�إتفاقيات �أخرى
ي�شار لها جمتمعة (ب�إتفاقيات متويل) مببلغ قدره  9مليار ريال �سعودي� .إن تاريخ الإ�ستحقاق النهائي ل�سداد هذا القر�ض هو خم�س �سنوات من تاريخ توقيع
الإتفاقية .مت احل�صول على الت�سهيل من جتمع م�ؤ�س�سات مالية حملية ودولية مكون من امل�ؤ�س�سات املالية التالية:
• م�صرف الراجحي
• البنك العربي الوطني
• بنك البالد
• بنك اجلزيرة
• البنك ال�سعودي الفرن�سي
• بنك جي بي مورجان ت�شي�س� ،إن �إيه -فرع الريا�ض
• بنك الريا�ض
• جمموعة �سامبا املالية
• البنك الأهلي التجاري
• البنك ال�سعودي الربيطاين
• البنك ال�سعودي للإ�ستثمار
ت�شتمل التعهدات وال�شروط املالية فيما يتعلق بل�شركة الأم فقط على التايل:
• يجب �أال يقل ن�سبة �صايف الدخل قبل الفائدة وال�ضرائب والإ�ستهالك والإطفاء �إىل الفوائد عن ثالثة �أ�ضعاف و�إال �سوف ي�ستدعي وقف توزيع الأرباح.
•يجب �أن يعادل �أو ال يزيد �إجمايل �صايف الديون عن ثالثة �أ�ضعاف حقوق امللكية (ال�شركة الأم فقط) ،و�إال اعترب ذلك حالة تق�صري وهي عر�ضة لفرتة
ت�صحيح متتد حتى �ستة �أ�شهر �أو ت�سعة �أ�شهر يف حال قيام ال�شركة بت�صحيح هذه احلالة ببدء عملية �إ�صدار حقوق �أولوية.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

ت�سهيل �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
�أبرمت ال�شركة �إتفاقيتي قرو�ض م�ضمونة مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وت�شمل هذه الت�سهيالت املمنوحة على التايل:
الهدف
تاريخ الإعتماد

الت�سهيل بالريال

 24مار�س 2015

متويل �إنتاج الذهب من منجم ال�سوق

179.000.000

� 26إبريل 2015
�إجمايل الت�سهيل املمنوح

متويل م�صروفات ر�أ�سمالية ملنجم الدويحي اجلديد للذهب وخط �أنابيب املياه

1.200.000.000
1.379.000.000

ن�صت اتفاقيات التمويل على بع�ض ال�شروط والتعهدات اخلا�صة التى تت�ضمن:
•القيد على �إن�شاء االمتيازات الإ�ضافية و � /أو التزامات التمويل ،مامل يكن م�سموحا بذلك حتديدا مبوجب �إتفاقية القر�ض
•احلفاظ على ن�سب مالية
•احلد الأق�صى من النفقات الر�أ�سمالية امل�سموح به
•قيود على توزيع �أرباح على امل�ساهمني
•قيود على مدة اال�ستثمار ق�صرية الأجل التي ت�ستحق خالل فرتة ال تزيد على �ستة (� )6أ�شهر من تاريخ ال�شراء من �أي بنك جتاري يف اململكة العربية
ال�سعودية �أو �أي بنك جتاري دويل �آخر معروف.
ت�سهيل �شركة معادن للبنية التحتية
يف  30دي�سمرب � ،2015أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�سهيل مرابحة مع م�شاركي ت�سهيل مرابحة مع �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة ،تتكون من:
ت�سهيل مرابحة
�إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة كوكيل مل�شاركي ت�سهيل املرابحة
مت ال�سحب من الت�سهيل يف  17فرباير 2016

الت�سهيل املمنوح
1.000.000.000

ت�سهيل �شركة معادن للفو�سفات
ففي  15يونيو � ،2008أبرمت ال�شركة �إتفاقية متويل موحدة ال�شروط مع حتالف من امل�ؤ�س�سات املالية ومن اجلدير بالذكر فانه مت �سداد الت�سهيل بالكامل
من تاريخ ال�سحب يف  30مار�س  2016ح�سب �إتفاقية املرابحة اجلديدة املوقعة من قبل ال�شركة يف  25فرباير  2016مع م�شاركي ت�سهيل مرابحة مكونة من:
ت�سهيل مرابحة
بنك الريا�ض كوكيل مل�شاركي ت�سهيل املرابحة
تفا�صيل �إتفاقية التمويل املوحدة ال�شروط املوقعة يف  15يونيو  2008كالتايل:
�صندوق اال�ستثمارات العامة

4.000.001.250

امل�صارف اال�سالمية والبنوك التجارية
البنك ال�سعودي الفرن�سي كوكيل مل�شاركي ت�سهيالت ال�شراء
ميزوهو كوربوريت بنك كوكيل مل�شاركي الت�سهيالت التجارية
م�صرف الراجحي
بنك كوريا لل�صادرات والواردات
�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية
جمموع فرعي
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
جمموع الت�سهيالت املمنوحة

4.269.892.500
1.491.562.500
2.343.750.000
1.500.000.000
750.000.000
10.355.205.000
600.000.000
14.955.206.250
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الت�سهيل املمنوح
11.493.750.000

القوائم املالية املوحدة

 2-27ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب �إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط املختلفة

ت�سهيالت �شركة معادن للفو�سفات
مت اعادة �سداد كامل مبلغ القر�ض يف  25فرباير .2016
�صندوق اال�ستثمارات العامة
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
جمموع فرعي (�إي�ضاح )2-42
يحت�سب معدل العمولة على املبلغ الأ�سا�سي للقر�ض امل�سحوب والقائم لكل فرتة عمولة وفق ًا ملعدل
اليبور زائد ًا  ٪0.5يف ال�سنة.
بد�أ �سداد �أ�صل مبلغ القر�ض يف  30يونيو  2012على �أق�ساط ن�صف �سنوية مت�ساوية للمبلغ الأ�سا�سي
قيمة كل منها  166.4مليون ريال �سعودي على فرتة القر�ض (�إي�ضاح .)7-27
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
�شراء بالريال ال�سعودي
م�صرف الراجحي
بنك كوريا لل�صادرات والواردات
جتاري
�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
جمموع فرعي
يحت�سب معدل العمولة على املبلغ الأ�سا�سي للقر�ض امل�سحوب لكل فرتة وفق ًا ملعدل اليبور زائد ًا
� ٪0.5إىل  ٪1.15يف ال�سن ًة.

 31دي�سمرب
2016
2.668.800.835
2.668.800.835
-

3.458.612.925
1.898.437.500
1.096.500.000
904.415.625
548.250.000
7.906.216.050
7.906.216.050
-

 31دي�سمرب
2015
3.001.600.938
332.800.103
2.668.800.835

3.693.457.013
2.027.343.750
1.230.000.000
965.826.563
615.000.000
8.531.627.326
625.411.276
7.906.216.050

بد�أ �سداد هذا القر�ض يف  30يونيو  ،2012على �أق�ساط ن�صف �سنوية  ،تبد�أ من  255.1مليون ريال
�سعودي وتتزايد على مدى فرتة القر�ض (�إي�ضاح )7-27
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
جمموع فرعي

370.000.000
370.000.000
-

460.000.000
90.000.000
370.000.000

بلغت تكاليف متابعة امل�شروع املدفوعة خالل ال�سحب  6.3مليون ريال �سعودي.
بد�أ �سداد هذا القر�ض يف  26فرباير  2013على �أق�ساط ن�صف �سنوية تبدء من  40مليون ريال �سعودي
وتتزايد على مدى فرتة القر�ض (�إي�ضاح .)7-27
جمموع قرو�ض �شركة معادن للفو�سفات (�إي�ضاح )6-27

-

10.945.016.885

التقرير ال�سنوي 159 2016

القوائم املالية املوحدة

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 2-27ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب �إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط املختلفة (تتمة)
ت�سهيالت �شركة معادن للألومنيوم
�صندوق اال�ستثمارات العامة
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
جمموع فرعي (�إي�ضاح )2-42

 31دي�سمرب
2016
4.575.187.500
199.875.000
4.375.312.500

 31دي�سمرب
2015
4.775.062.500
199.875.000
4.575.187.500

ُيحت�سب معدل العمولة على املبلغ الأ�سا�سي للقر�ض امل�سحوب لكل فرتة عمولة بنا ًء على معدل اليبور
زائد ًا ٪1.5
بد�أ �سداد القر�ض يف  31دي�سمرب  2014على �أق�ساط ن�صف �سنوية تبد�أ من  99.9مليون ريال �سعودي
وتتزايد على مدى فرتة القر�ض حتى ت�صبح قيمة الدفعة النهائية  1.218مليون ريال �سعودي يف 30
يونيو �( .2026إي�ضاح )7-27
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
�شراء بالدوالر االمريكي
�شراء بالريال ال�سعودي
جتاري
وكالة
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
جمموع فرعي

872.805.000
3.864.273.750
844.650.000
739.068.750
6.320.797.500
276.135.000
6.044.662.500

910.935.000
4.033.091.250
881.550.000
771.356.250
6.596.932.500
276.135.000
6.320.797.500

ُيحت�سب معدل العمولة على املبلغ الأ�سا�سي (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة ت�سهيالت وكالة) من
القر�ض امل�سحوب لكل فرتة عمولة على جميع ت�سهيالت الدوالر الأمريكي بنا ًء على �سعر اليبور زائد ًا
هام�ش (هام�ش ربح يف حالة ت�سهيالت وكالة) ويتغري على مدى فرتة القر�ض.
فيما ُيحت�سب معدل العمولة على املبلغ الأ�سا�سي (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة ت�سهيالت وكالة)
من القر�ض امل�سحوب لكل فرتة عمولة على جميع الت�سهيالت بالريال ال�سعودي بنا ًء على معدل �سعر
العمولة بني البنوك ال�سعودية (�سايبور) زائد ًا هام�ش (هام�ش ربح يف حالة ت�سهيالت وكالة) والذي
يتغري على مدى فرتة القر�ض .الهام�ش �أو هام�ش الربح على �أ�صل مبلغ القر�ض من القر�ض امل�سحوب
لكل فرتة عمولة يرتاوح ما بني  ٪1.65اىل � ٪2.75سنوي ًا.
بد�أ �سداد القر�ض يف  31دي�سمرب  ،2014يبد�أ ال�سداد من  138مليون ريال �سعودي ويتزايد على مدى فرتة
القر�ض حتى ت�صبح الدفعة النهائية  1.684مليون ريال �سعودي يف  30يونيو �( 2026إي�ضاح .)7-27
				
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
جمموع فرعي

550.000.000
100.000.000
450.000.000

570.000.000
50.000.200
519.999.800

بد�أ �سداد ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ابتدا ًء من  4فرباير  2015ابتدا ًء من 25
مليون ريال �سعودي ويتزايد على مدى فرتة القر�ض لتكون الدفعة النهائية  62.5مليون ريال �سعودي
يف  7يونيو �( 2020إي�ضاح )7-27
ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي

375.000.000

375.000.000

خالل الربع املنتهي يف  31مار�س  ،2016مت تعديل معدل الربح على �سعر ال�شراء �أي على �أ�صل القر�ض
من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س �سعرالعمولة بني البنوك ال�سعودية (�سايبور)
زائد ًا  ٪1.25بدال من �سايبور زائدا .٪1.75
ي�ستحق �سداد مبلغ ت�سهيل مرابحة يف  31مار�س �( 2018إي�ضاح .)7-27
جمموع قرو�ض �شركة معادن للألومنيوم (�إي�ضاح )6-27
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 2-27ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب �إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط املختلفة (تتمة)
ت�سهيالت �شركة معادن للدرفلة
 31دي�سمرب
2016
3.078.750.000
30.787.500
3.047.962.500

 31دي�سمرب
2015
3.078.750.000
3.078.750.000

ُيحت�سب معدل العمولة على املبلغ الأ�سا�سي للقر�ض امل�سحوب لكل فرتة عمولة بنا ًء على معدل اليبور
زائد ًا  .٪1.5بد�أ �سداد القر�ض يف  31دي�سمرب  2016على �أ�سا�س كل �ستة �أ�شهر .تت�ضمن �سداد مبالغ
تبد�أ من  30.8مليون ريال �سعودي ثم تتزايد على مدى فرتة القر�ض لت�صبح  153.9مليون ريال
�سعودي كق�سط نهائي يف  30يونيو �(2026إي�ضاح .)7-27
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
1.041.000.000
�شراء بالريال ال�سعودي
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
10.410.000
1.030.590.000
جمموع فرعي

1.041.000.000
1.041.000.000

�صندوق اال�ستثمارات العامة
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
جمموع فرعي (�إي�ضاح )2-42

ُيحت�سب معدل العمولة على املبلغ الأ�سا�سي للقر�ض امل�سحوب لكل فرتة عمولة على جميع الت�سهيالت
بالريال ال�سعودي بنا ًء على معدل �سايبور زائد ًا هام�ش يتفاوت على مدى فرتة القر�ض .يرتاوح
الهام�ش /هام�ش الربح على �أ�صل مبلغ القر�ض امل�سحوب لكل فرتة عمولة ما بني  ٪1.65و ٪2.45
يف ال�سنة.
بدا �سداد �أ�صل مبلغ القر�ض يف  31دي�سمرب � 2016أبتدا ًء من  10.4مليون ريال �سعودي ثم يتزايد
على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  13.5مليون ريال �سعودي يف  30يونيو 2026
(�إي�ضاح .)7-27
600.000.000
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
50.000.000
ناق�ص ًا :امل�سدد خالل ال�سنة
550.000.000
جمموع فرعي

570.000.000
570.000.000

بد�أ �سداد ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي يف  25يناير  .2016مبلغ ال�سداد يبد�أ من 25
مليون ريال �سعودي ثم يتزايد على مدى فرتة القر�ض مع ق�سط نهائي يبلغ  62.5مليون ريال �سعودي
يف  19يوليو �( 2021إي�ضاح .)7-27
ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي

375.000.000

375.000.000

معدل الربح على �سعر ال�شراء �أي على �أ�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على
�أ�سا�س معدل العمولة بني البنوك ال�سعودية (�سايبور) زائد ًا .٪0.95
ي�ستحق �سداد ت�سهيل املرابحة يف � 31أغ�سط�س �( 2017إي�ضاح )7-27
جمموع قرو�ض �شركة معادن للدرفلة (�إي�ضاح )6-27

5.003.552.500

5.064.750.000
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 2-27ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب �إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط املختلفة (تتمة)
ت�سهيل �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
�صندوق اال�ستثمارات العامة (�إي�ضاح )2-42

 31دي�سمرب
2016
3.750.000.000

 31دي�سمرب
2015
3.750.000.000

ُيحت�سب معدل العمولة على املبلغ الأ�سا�سي للقر�ض امل�سحوب لكل فرتة عمولة بنا ًء على �سعر الفائدة
بني بنوك لندن ( اليبور) زائد ًا .٪1.5
ُي�سدد املبلغ الأ�سا�سي لت�سهيل �صندوق اال�ستثمارات العامه على  21ق�سط كل �ستة �أ�شهر ابتد ًا من 30
يونيو .2017
ويبد�أ ال�سداد مببلغ  75مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض بدفعة نهائية قدرها
 435مليون ريال �سعودي يف  30يونيو �( 2027إي�ضاح .)7-27
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
�شراء بالدوالر االمريكي
�شراء بالريال ال�سعودي
جتاري
وكاله
جمموع فرعي

799.500.000
1.891.212.844
258.750.000
768.750.000
3.718.212.844

799.500.000
1.891.212.844
258.750.000
768.750.000
3.718.212.844

يبلغ معدل العمولة على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة ت�سهيالت وكالة) من مبالغ
القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على جميع ت�سهيالت الدوالر الأمريكي على �أ�سا�س معدل اليبور
زائد ًا هام�ش (هام�ش ربح يف حالة ت�سهيالت الوكالة) وتتفاوت على مدى فرتة القر�ض .يبلغ معدل
العمولة على �أ�صل املبلغ (املبلغ الأ�سا�سي للإيجار يف حالة ت�سهيالت الوكالة) من مبالغ القر�ض
امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على جميع الت�سهيالت بالريال ال�سعودي على �أ�سا�س معدل العمولة بني
البنوك ال�سعودية (“�سايبور”) زائد ًا هام�ش (هام�ش ربح يف حالة ت�سهيالت وكالة) والتي تتفاوت
على مدى فرتة القر�ض .يرتاوح الهام�ش /هام�ش ربح على �أ�صل املبلغ من القرو�ض امل�سحوبة لكل فرتة
عمولة ما بني  ٪1.45اىل  ٪2.4يف ال�سنة.
يبد�أ �سداد املبالغ الأ�سا�سية من �أجمايل الت�سهيالت املعتمدة الإ�سالمية والتجارية ابتد ًا من  30يونيو
 .2017يبد�أ �سداد الت�سهيالت املذكورة �أعاله �أبتدا ًء من  74مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى
فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  431مليون ريال �سعودي يف  30يونيو �( 2027إي�ضاح .)7-27
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

841.071.390

743.035.677

يبد�أ �سداد ا�صل مبلغ ت�سهيالت �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي من يوليو  .2017يبد�أ �سداد
الت�سهيالت املذكورة �أعاله من  40مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل
الق�سط النهائي  80مليون ريال �سعودي يف �أبريل �( 2024إي�ضاح .)7-27
حجز �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مبلغ  75مليون ريال �سعودي كر�سوم للإجراءات وتقييم
القرو�ض� .سيتم �إطفاء هذه الر�سوم على مدى فرتة القر�ض .الر�سوم غري املطف�أة تبلغ  59مليون ريال
�سعودي كما يف  31دي�سمرب.2016
جمموع قرو�ض �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا (�إي�ضاح )6-27

162

التقرير ال�سنوي 2016

8.309.284.234

8.211.248.521

القوائم املالية املوحدة

 2-27ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب �إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط املختلفة (تتمة)
ت�سهيالت �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
�صندوق اال�ستثمارات العامة
ناق�صا :ر�صيد تكلفة املعاملة يف نهاية ال�سنة
جمموع فرعي (�إي�ضاح )2-42

 31دي�سمرب
2016
6.839.278.174
64.842.843
6.774.435.331

 31دي�سمرب
2015
3.954.229.920
71.307.385
3.882.922.535

يرتاوح معدل العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة والقائم لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س
معدل اليبور زائد ًا هام�ش  ٪1.5يف ال�سنة.
�سيتم �سداد �أ�صل مبلغ القر�ض على  24ق�سط كل �ستة �أ�شهر ابتد ًا من  30يونيو  .2019يبد�أ ال�سداد
مببلغ  112.5مليون ريال ثم تزداد على مدى فرتة القر�ض بدفعة نهائية قدرها  606مليون ريال
�سعودي يف  31دي�سمرب �( 2030إي�ضاح .)7-27
تكلفة املعاملة املتكبدة والتي يتم �إطفا�ؤها على مدى فرتة القر�ض بلغت  6.464.542ريال �سعودي
( 31دي�سمرب  2.171.240 :2015ريال �سعودي) (�إي�ضاح .)14
امل�صارف اال�سالمية والتجارية
ت�سهيل �شراء بالدوالر االمريكي
ت�سهيل �شراء بالريال ال�سعودي
وكالة
جتاري
جمموع فرعي
ناق�صا :ر�صيد تكلفة املعاملة كما يف نهاية ال�سنة
جمموع فرعي

304.392.518
2.620.254.420
1.488.141.198
5.061.772.152
9.474.560.288
78.983.617
9.395.576.671

174.565.346
1.502.683.523
853.430.583
2.847.314.693
5.377.994.145
109.070.785
5.268.923.360

يبلغ معدل العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل
اليبور زائد ًا هام�ش  ٪1.25اىل  ٪2.10يف ال�سنة.
يبد�أ �سداد ا�صل مبلغ القر�ض اعتبار ًا من  30يونيو  .2019يبد�أ ال�سداد من  171مليون ريال �سعودي
ثم يزداد على مدى فرتة القر�ض بدفعة نهائية  809مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب �( 2030إي�ضاح
.)7-27
تكلفة املعاملة املتكبدة والتي يتم �إطفا�ؤها على مدى فرتة القر�ض بلغت  30.087.168ريال �سعودي
( 31دي�سمرب  13.557.950 :2015ريال �سعودي) (�إي�ضاح .)14
جمموع قرو�ض �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات (�إي�ضاح )6-27
 3-27ت�سهيالت م�ستخدمه مبوجب ائتمان م�شرتك ومتجدد:
�شركة التعدين العربية ال�سعودية
ت�سهيل ائتماين م�شرتك ومتجدد (�إي�ضاح )6-27

16.170.012.002

 31دي�سمرب
2016
-

9.151.845.895

 31دي�سمرب
2015
-

يحت�سب معدل العمولة على �أ�صل مبالغ القر�ض امل�سحوب على �أ�سا�س معدل العمولة ال�سائد بني
البنوك ال�سعودية (�سايبور) زائد ًا  ٪0.85يف ال�سنة.

التقرير ال�سنوي 163 2016

القوائم املالية املوحدة

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 4-27ت�سهيل �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
منجم ال�سوق
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ناق�صا :ر�صيد تكلفة املعاملة يف نهاية ال�سنة
جمموع فرعي
ناق�صا :امل�سدد خالل ال�سنة
جمموع فرعي

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

179.000.000
9.258.917
169.741.083
8.000.000
161.741.083

143.200.000
12.008.103
131.191.897
131.191.897

بد أ� �سداد هذا القر�ض يف  20يوليو  ،2016على �أ�سا�س ن�صف �سنوي� ،أبتدا ًء من  8مليون ريال
�سعودي ثم يزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  18مليون ريال �سعودي يف 9
نوفمرب �( 2022إي�ضاح .)7-27
تكلفة املعاملة املتكبدة والتي يتم �إطفا�ؤها على مدى فرتة القر�ض بلغت  2.749.186ريال
�سعودي ( 31دي�سمرب  1.391.897 :2015ريال �سعودي) (�إي�ضاح .)39
منجم الدويحي وخط �أنابيب املياه
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ناق�صا :ر�صيد تكلفة املعاملة يف نهاية ال�سنة
جمموع فرعي
يبد�أ �سداد هذا القر�ض يف  9يوليو  ،2017على �أ�سا�س ن�صف �سنوي� ،أبتدا ًء من  60مليون ريال
�سعودي ثم يزداد على مدى فرتة القر�ض حتى ي�صل الق�سط النهائي  100مليون ريال �سعودي يف 30
�أكتوبر �( 2022إي�ضاح .)7-27

804.507.000
65.197.022
739.309.978

120.000.000
16.000.000
104.000.000

تكلفة املعاملة املتكبدة والتي يتم �إطفا�ؤها على مدى فرتة القر�ض بلغت  14.802.978ريال �سعودي
( 31دي�سمرب  :2015ال�شيء) (�إي�ضاح .)39
جمموع قرو�ض �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س (�إي�ضاح )6-27
 5-27ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب �إتفاقيات ت�سهيالت املرابحة املختلفة
ت�سهيل �شركة معادن للبنية التحتية
�إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة  -كوكيل م�شاركي ت�سهيل املرابحة
ناق�صا :ر�صيد تكلفة املعاملة يف نهاية ال�سنة
جمموع فرعي
ناق�صا :امل�سدد خالل ال�سنة

901.051.061

235.191.897

 31دي�سمرب
2016
1.000.000.000
9.000.000
991.000.000
39.000.000

 31دي�سمرب
2015
-

يبلغ معدل العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س
معدل �سايبور زائد ًا  ٪1يف ال�سنة.
يبد�أ �سداد ا�صل مبلغ القر�ض يف  30دي�سمرب  2016بدفعات مت�ساوية مببلغ  39مليون ريال �سعودي
على ا�سا�س ن�صف �سنوي خالل فرتة ع�شر �سنوات مع دفعة نهائية لأ�صل القر�ض مببلغ  298مليون
ريال �سعودي يف  30دي�سمرب �( 2025إي�ضاح .)7-27
تكلفة املعاملة املتكبدة والتي يتم �إطفا�ؤها على مدى فرتة القر�ض بلغت  1.185.000ريال �سعودي
( 31دي�سمرب  :2015ال�شيء) (�إي�ضاح .)39
اجمايل قرو�ض �شركة معادن للبنية التحتية (�إي�ضاح )6-27
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ت�سهيل �شركة معادن للفو�سفات
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016
11.493.750.000
بنك الريا�ض يعمل كوكيل مل�شاركي ت�سهيل املرابحة
98.953.754
ناق�صا :ر�صيد تكلفة املعاملة يف نهاية ال�سنة
11.394.796.246
جمموع قرو�ض �شركة معادن للفو�سفات (�إي�ضاح )6-27
يبلغ معدل العمولة على ا�صل املبلغ من مبالغ القر�ض امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على �أ�سا�س معدل اليبور زائد ًا  ٪1يف ال�سنة لت�سهيل مرابحة بالريال
ال�سعودي و معدل اليبور زائد ًا  ٪1.1يف ال�سنة لت�سهيل مرابحة بالدوالر.
يبد�أ �سداد القر�ض يف  25فرباير  2017مببلغ  575مليون ريال �سعودي ويزداد على مدى فرتة القر�ض بدفعة نهائية  3.448مليون ريال �سعودي يف 25
فرباير .2023
تكلفة املعاملة املتكبدة والتي يتم �إطفا�ؤها على مدى فرتة القر�ض بلغت  15.983.746ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  :2015ال�شيء) (�إي�ضاح .)39
 6-27اجمايل القرو�ض
الت�سهيالت امل�ستخدمة مبوجب:
�إتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط (�إي�ضاح )2-27
�شركة معادن للفو�سفات
�شركة معادن للألومنيوم
�شركة معادن للدرفلة
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
ت�سهيل ائتمان م�شرتك ومتجدد (�إي�ضاح :)3-27
�شركة التعدين العربية ال�سعودية
ت�سهيالت �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س (�إي�ضاح )4-27
اتفاقيات ت�سهيالت مرابحة (�إي�ضاح :)5-27
�شركة معادن للبنية التحتية
�شركة معادن للفو�سفات
جمموع فرعي
ناق�صاً اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل املدرج �ضمن املطلوبات املتداولة
�شركة معادن للفو�سفات
�شركة معادن للألومنيوم
�شركة معادن للدرفلة
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
�شركة معادن للبنية التحتية
جمموع فرعي
اجلزء غري املتداول من القرو�ض طويلة الأجل
 7-27تواريخ �إ�ستحقاق القرو�ض طويلة الأجل
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
 2023اىل 2030
املجموع

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

11.244.975.000
5.003.552.500
8.309.284.234
16.170.012.002

10.945.016.885
11.790.984.800
5.064.750.000
8.211.248.521
9.151.845.895

901.051.061

235.191.897

952.000.000
11.394.796.246
53.975.671.043

45.399.037.998

1.149.375.000
576.010.000
532.395.000
338.728.517
78.000.000
78.000.000
2.752.508.517
51.223.162.526

1.089.112.404
951.010.000
91.197.500
2.131.319.904
43.267.718.094

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

2.752.508.518
3.111.859.645
3.634.171.943
3.893.420.400
4.621.562.506
6.003.649.012
29.958.499.019
53.975.671.043

2.131.319.904
2.562.245.922
3.185.503.199
3.347.766.713
3.473.132.097
3.945.767.134
4.291.783.358
22.461.519.671
45.399.037.998
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 7-27تواريخ �إ�ستحقاق القرو�ض طويلة الأجل (تتمة)
مت �إدراج اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل ل�شركة معادن للفو�سفات البالغ  1.089.112.404ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب � 2015ضمن
تواريخ �إ�ستحقاق القرو�ض طويلة الأجل امل�ستحقة خالل الأثنى ع�شر �شهرا القادمة .ومن هذا املبلغ هناك مبلغ وقدره  544.556.202ريال �سعودي مقيد
يف ح�ساب �إحتياطي خدمة الدين للدفعات املجدولة للقر�ض طويل الأجل ولفرتة �ستة �أ�شهر قبل تاريخ الإ�ستحقاق وفق ًا لإتفاقية الت�سهيالت الإئتمانية
(�إي�ضاح.)7
 8-27عمالت الت�سهيالت
�إن كل الت�سهيالت املتعاقد عليها من قبل املجموعة هي بالأ�سا�س بالدوالر الأمريكي وبالريال ال�سعودي وتتمثل الأر�صدة امل�سحوبة مبا يعادل الدوالر
الأمريكي مبا يلي:
 31دي�سمرب
2016
(دوالر �أمريكي)

 31دي�سمرب
2015
(دوالر �أمريكي)

�صندوق اال�ستثمارات العامة

4.786.056.088

4.788.176.231

امل�صارف اال�سالمية والتجارية
لل�شراء
م�صرف الراجحي
بنك كوريا لل�صادرات والواردات
�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية
جتاري
�شراء دوالر امريكي
وكالة
جمموع فرعي

2.453.712.992
1.628.007.077
515.833.718
786.190.750
5.383.744.537

3.122.118.824
506.250.000
292.400.000
146.200.000
1.286.141.272
490.955.406
623.974.433
6.468.039.935

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ت�سهيل مرابحة
ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي (ت�سهيل را�س مال عامل)
ت�سهيل ائتمان م�شرتك ومتجدد
املجموع

731.232.654
3.292.478.999
200.000.000
14.393.512.278

650.193.966
200.000.000
12.106.410.132

 9-27ال�ضمانات
مت رهن املوجودات التالية ك�ضمان للقرو�ض طويلة االجل مبوجب �شروط اتفاقيات التمويل املوحدة ال�شروط وت�سهيل �شركة معادن للذهب ومعادن
الأ�سا�س ذات العالقة:
 31دي�سمرب
2016
33.283.863.678
31.183.895.066
103.105.996
64.570.864.740

 31دي�سمرب
2015
35.706.647.560
37.197.115.376
85.374.130
72.989.137.066

�إي�ضاح

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

2-42

306.790.113

300.703.363

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

 -28امل�ستحق �إىل �شريك يف م�شروع م�شرتك
مبالغ م�ستحقة �إىل �شركة �ألكوا كوربوري�شن

متثل املبالغ امل�ستحقة �إىل �شركة �ألكوا كوربوري�شن ،ح�صتها البالغة  ٪25.1يف تكلفة امل�شروع امل�شرتك لتو�سعة ت�شكيلة منتجات جممع الألومنيوم،
حالي ًا حتت الإن�شاء يف ر�أ�س اخلري لت�شمل:
• �صفائح ال�سيارات املعاجلة وغري املعاجلة حراريا
• �صفائح املباين والإن�شاءات
• �صفائح التغليف (اي�ضاح .)1
166
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 -29ر�أ�س املال
م�صرح به وم�صدَّر ومدفوع بالكامل
� 1.168.478.261سهم عادي بقيمة �أ�سمية قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم (�إي�ضاح  1و )41

-30عالوة الإ�صدار
525.000.000
243.478.261
768.478.261

�سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد ال�صادر
بعالوة قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد
�سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد ال�صادر
بعالوة قدرها  13ريال �سعودي لل�سهم الواحد� ،صايف بعد تكاليف املعامالت
املجموع

-31حتويالت من �صايف الدخل
 1يناير
حتويل  ٪ 10من �صايف دخل ال�سنة
 31دي�سمرب

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

11.684.782.610

11.684.782.610

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

5.250.000.000
3.141.351.697
8.391.351.697

5.250.000.000
3.141.351.697
8.391.351.697

 31دي�سمرب
2016
757.911.634
40.063.908
797.975.542

 31دي�سمرب
2015
697.394.239
60.517.395
757.911.634

طبق ًا لنظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،تقوم ال�شركة بتكوين �إحتياطي نظامي وذلك بتحويل  ٪10من �صايف دخل ال�سنة �إىل الإحتياطي
النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪50من ر�أ�س املال املدفوع .يتم هذا التحويل �سنوي ًا� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 -32حقوق امللكية غري امل�سيطرة

� 1-32شركة معادن للألومنيوم
 1يناير 2015
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
 31دي�سمرب 2016

ر�أ�س املال

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

- 1.650.011.250
- 1.650.011.250
- 1.650.011.250

1.660.081.774 10.070.524
()52.641.695( )52.641.695
(1.607.440.079 )42.571.171
43.113.576 43.113.576
1.650.553.655
542.405

� 2-32شركة معادن للدرفلة
 1يناير 2015
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2016

614.701.095
614.701.095
7.119.228
621.820.323

629.183.737 )6.410.553( 20.893.195
()9.821.403( )9.821.403
28.363.458
28.363.458
647.725.792 )16.231.956( 49.256.653
()4.914.420( )4.914.420
(- )7.119.228
642.811.372
()21.146.376
42.137.425

� 3-32شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
 1يناير 2015
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2016

1.250.977.873 )7.442.472( 135.195.373 1.123.224.972
()2.568.300( )2.568.300
21.679.654
21.679.654
- )83.278.002( 83.278.002
1.270.089.227 )10.010.772( 73.597.025 1.206.502.974
()26.271.767( )26.271.767
()5.441.593
5.441.593
1.243.817.460
()36.282.539
68.155.432 1.211.944.567

� 4-32شركة معادن للفو�سفات
 1يناير 2015
توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-42
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-42
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
 31دي�سمرب 2016

- 1.862.544.000
- 1.862.544.000
- 1.862.544.000

570.013.226
()330.000.000
270.315.026
510.328.252
()451.192.963
()7.056.627
52.078.662

2.432.557.226
()330.000.000
270.315.026
2.372.872.252
()451.192.963
()7.056.627
1.914.622.662

� 5-32شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
 1يناير 2015
توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-42
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-42
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
 31دي�سمرب 2016
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- 852.000.750
- 1.350.000.000
- 2.202.000.750
- 600.000.000
- 2.802.000.750

()1.236.162
()2.380.998
()3.617.160
()4.944.174
()8.561.334

850.764.588
()2.380.998
1.350.000.000
2.198.383.590
()4.944.174
600.000.000
2.793.439.416

القوائم املالية املوحدة

 6-32املجموع

 1يناير 2015
توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-42
احل�صة يف �صايف دخل ال�سنة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-42
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2015
توزيعات �أرباح مدفوعة خالل ال�سنة (�إي�ضاح )1-42
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�سنة
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2016

مدفوعات لزيادة
ر�أ�س املال
ر�أ�س املال
156.088.568 6.102.482.067
50.043.112
)83.278.002( 1.433.278.002
122.853.678 7.535.760.069
)12.560.821( 612.560.821
110.292.857 8.148.320.890

�صايف الدخل/
(اخل�سارة) العائد
حلقوق امللكية
غري امل�سيطرة
564.994.563
()330.000.000
202.902.630
437.897.193
()451.192.963
()73.412
()13.369.182

املجموع
6.823.565.198
()330.000.000
202.902.630
50.043.112
1.350.000.000
8.096.510.940
()451.192.963
()73.412
600.000.000
8.245.244.565

التقرير ال�سنوي 169 2016

القوائم املالية املوحدة

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 -33املبيعات

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015

قطاع الفو�سفات
الأ�سمدة الفو�سفاتية
الأمونيا
البوك�سايت منخف�ض الدرجة
املغني�سيا الكاوية املكل�سة
الكاولني
جمموع فرعي

3.241.417.836
814.908.407
70.497.397
38.224.871
40.386.328
4.205.434.839

4.542.770.526
761.572.269
96.837.110
48.532.148
38.388.067
5.488.100.120

قطاع الألومنيوم
الألومنيوم الأويل

4.252.077.395

4.762.750.070

قطاع الذهب ومعادن الأ�سا�س
الذهب

1.048.707.732

705.215.748

قطاع البنية التحتية
�إيرادات البنية التحتية
املجموع

21.250
9.506.241.216

60.000
10.956.125.938

224.576

164.938

1.245
4.670

1.140
4.276

حتليل مبيعات الذهب
كمية الذهب بالأون�صة – املباع
متو�سط ال�سعر املحقق – للأون�صة:
بالدوالر الأمريكي
ما يعادله بالريال ال�سعودي

 -34املبيعات
رواتب ومزايا املوظفني
عقود اخلدمات
�صيانة و�إ�صالحات
مواد م�ستهلكة
م�صاريف غري مبا�شرة
مواد خام و�أدوات م�ستهلكة
خ�سارة خمزون
(نق�ص)  /زيادة يف خم�ص�ص خمزون متقادم (�إي�ضاح )10
م�صاريف �إزالة م�ؤجلة (�إي�ضاح )16
ر�سوم امتياز (�إي�ضاح )23
بيع منتجات م�صاحبة (�إي�ضاح )1-34
جمموع تكاليف الت�شغيل النقدية
ا�ستهالك (�إي�ضاح )13
�إطفاء (�إي�ضاح )17
جمموع التكاليف الت�شغيلية
النق�ص ( /الزيادة) يف املخزون (�إي�ضاح )10
املجموع
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ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
754.733.708
469.568.072
62.732.179
143.671.934
359.225.698
3.244.737.027
()131.520
11.177.572
8.278.039
()40.715.302
5.013.277.407
2.397.846.116
30.869.399
7.441.992.922
17.975.541
7.459.968.463

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

القوائم املالية املوحدة

 1-34تتكون مبيعات املنتجات امل�صاحبة من مبيعات ال�سلع التالية:

نحا�س
زنك
ف�ضة
املجموع (�إي�ضاح )34

 -35م�صاريف بيع وت�سويق ودعم
رواتب ومزايا املوظفني
عقود اخلدمات
م�صاريف نقل وم�صاريف غري مبا�شرة
مواد م�ستهلكة
اخل�صومات
ر�سوم الت�سويق
م�صاريف البيع الأخرى
�إطفاء (�إي�ضاح )17
املجموع

 -36م�صاريف عمومية و�إدارية
رواتب ومزايا املوظفني
عقود اخلدمات
م�صاريف غري مبا�شرة و�أخرى
مواد م�ستهلكة
قطع غيار
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها (�إي�ضاح )9
ا�ستهالك (�إي�ضاح )13
�إطفاء (�إي�ضاح )17
املجموع

 -37م�صاريف الإ�ستك�شاف واخلدمات الفنية
رواتب ومزايا املوظفني
عقود اخلدمات
م�صاريف غري مبا�شرة و�أخرى
مواد م�ستهلكة
قطع غيار
�إ�ستهالك (�إي�ضاح )13
انخفا�ض يف قيمة موجودات الإ�ستك�شاف والتقييم (�إي�ضاح )15
املجموع

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
17.854.052
17.599.494
5.261.756
40.715.302

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

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
43.183.374
3.311.801
117.377.469
63.942
151.350.159
69.196.820
25.571.378
410.054.943

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

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
229.491.952
30.023.053
34.918.046
1.735.433
829.674
312.475
31.348.323
4.859.027
333.517.983

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015
306.316.781
52.519.186
43.374.730
3.284.681
707.717
3.200.000
34.748.428
4.227.308
448.378.831

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
35.736.710
8.813.299
3.743.012
248.258
10.812
2.538.701
51.090.792

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015
59.273.382
52.003.363
6.164.744
1.548.428
1.190.513
3.269.930
20.306.493
143.756.853
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

-38عوائد ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
عوائد م�ستلمة وم�ستحقة عن الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
151.636.138

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015
35.583.877

 -39الأعباء املالية
ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
140.705.757
176.104.082
8.226.879
2.194.015
5.728.642
31.031.974
31.179.532
36.748.886
8.900.991
274.871.707
64.297.882
34.720.910
9.677.078
824.388.335
1.465.156
825.853.491

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015
117.755.419
152.174.784
26.552.371
11.479.391
5.567.746
34.243.013
22.436.639
22.555.454
6.266.101
10.119.728
34.247.548
1.391.897
4.267.905
449.057.996
1.394.847
450.452.843

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
824.388.335
مقيدة كم�صاريف خالل ال�سنة (�إي�ضاح )39
مر�سملة كجزء من موجودات م�ؤهلة �ضمن �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ خالل ال�سنة (�إي�ضاح 647.205.389 )14
1.471.593.724
املجموع

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015
449.057.996
443.009.951
892.067.947

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016
33.143.164

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015
56.410.062

�صندوق اال�ستثمارات العامة
م�شرتيات بالريال ال�سعودي
م�صرف الراجحي
بنك كوريا لل�صادرات والواردات
�شركة ت�أمني ال�صادرات الكورية
جتاري
م�شرتيات بالدوالر االمريكي
وكالة

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي
ت�سهيل �إئتماين متجدد
�إطفاء تكلفة عمليات (�إي�ضاح  4-27و )5-27
�أخرى
جمموع فرعي (�إي�ضاح )1-39
زيادة يف خم�ص�ص �إغالق و�إعادة ت�أهيل املناجم (�إي�ضاح )2-26
املجموع
 1-39ملخ�ص لتكاليف التمويل

 -40ايرادات �أخرى� ،صايف
الإيرادات الأخرى� ،صايف

 -41ربحية ال�سهم العادي

ال�سنة املنتهية يف
ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016
605.173.945
400.639.080
�صايف الدخل العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم لل�سنة
1.168.478.261
1.168.478.261
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�صدرة خالل ال�سنة (�إي�ضاح )29
0.52
0.34
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من العمليات امل�ستمرة
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم العادي الأ�سا�سية بق�سمة �صايف الدخل العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�صدرة
خالل ال�سنة.
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 -42املعامالت والأر�صدة مع جهات ذات العالقة
 1-42املعامالت مع جهات ذات العالقة
تتلخ�ص املعامالت مع جهات ذات العالقة التي متت خالل ال�سنة يف �سياق الأعمال العادية بالتايل:
�إي�ضاح
مبيعات من خالل �سابك خالل ال�سنة
مبيعات اىل �ألكوا ان�سيبال �أ�س �أي خالل ال�سنة
تكلفة املوظفني املعارين ور�سوم تقنية وتكاليف �أخرى
مدفوعة ل�شركة الكوا كوربوري�شن خالل ال�سنة
مواد خام لقيم مت �شرا�ؤها من �شركة �ألكوا �أ�سرتاليا
توزيعات �أرباح مدفوعة ل�شركة �سابك خالل ال�سنة
دفعات لزيادة ر�أ�س املال مت ا�ستالمها من �ألكوا كوربوري�شن
 2-42الأر�صدة مع جهات ذات العالقة

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016

1.805.740.941
1.012.405.329
194.440.171
34.810.059
451.192.963 6-32 ،4-32
6-32

املبالغ امل�ستحقة من�( /إىل) جهات ذات عالقة ن�ش�أت عن معامالت مع جهات ذات
عالقة كالتايل:

�إي�ضاحات 2016

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015
3.107.384.719
1.110.685.573
530.834.985
668.007.797
330.000.000
50.043.112

2015

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة
ذمم مدينة جتارية من �شركة �ألكوا ان�سيبال �أ�س �أي
ذمم مدينة جتارية من �شركة �سابك
ذمم مدينة �أخرى من �شركة �سابك
م�ستحقة من املعهد ال�سعودي التقني للتعدين
جمموع فرعي

9
9
9
9

88.987.620
195.110.098
28.807.037
3.951.089
316.855.844

87.897.065
407.155.456
2.166.504
497.219.025

املبالغ امل�ستحقة من ال�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة
م�ستحق من �شركة موزاييك
م�ستحق من �شركة �سابك
جمموع فرعي
املجموع

12
12

-

450.000.000
270.000.000
720.000.000
1.217.219.025

1-18
2-18

47.998.419
626.197.939
674.196.358

47.998.419
626.197.939
674.196.358

21
6-32

32.190.363
110.292.857

67.026.655
122.853.678

2-27
2-27
2-27
2-27
2-27

4.375.312.500
3.047.962.500
3.750.000.000
6.774.435.331
17.947.710.331

2.668.800.835
4.575.187.500
3.078.750.000
3.750.000.000
3.882.922.535
17.955.660.870

4.475.402
306.790.113
311.265.515

14.983.460
300.703.363
315.686.823

قر�ض طويل الأجل م�ستحق من جهة ذات عالقة
مبالغ م�ستحقة من �سامابكو
م�ستحق من �شركة معادن باريك للنحا�س
املجموع
املبالغ امل�ستحقة اىل جهات ذات عالقة
م�صاريف م�ستحقة � -شركة �ألكوا كوربوري�شن
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال م�ستلمه من �ألكوا كوربوري�شن
القرو�ض طويلة الأجل من �صندوق الإ�ستثمارات العامة -م�ساهم ميلك  ٪50يف معادن
م�ستحقة اىل �صندوق الإ�ستثمارات العامة مقابل متويل لــ:
ت�سهيل �شركة معادن للفو�سفات
ت�سهيل �شركة معادن للألومنيوم
ت�سهيل �شركة معادن للدرفلة
ت�سهيل �شركة معادن للبوك�سايت والألومينا
ت�سهيل �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
املجموع
م�ستحقة لل�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة
م�ستحقة ل�شركة موزاييك
م�ستحقة ل�شركة �ألكوا كوربوري�شن
املجموع
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

 -43عقود الإيجار الت�شغيلية

دفعات مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية ق ّيدت كم�صروف خالل ال�سنة
فيما يلي حتلي ًال للحد الأدنى لإلتزامات الإيجارات امل�ستقبلية امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار
الت�شغيلية:

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2016

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب
2015

8.342.904

8.081.750

7.206.356
2016
3.718.856
3.608.344
2017
3.718.856
2.264.096
2018
3.718.856
1.411.760
2019
3.608.856
1.267.200
2020
3.608.856
1.267.200
2021
3.608.856
1.267.200
2022
34.394.143
10.759.111
 2023اىل 2041
63.583.635
21.844.911
املجموع
متثل الدفعات مبوجب عقود الإيجارات الت�شغيلية ب�شكل �أ�سا�سي الإيجارات م�ستحقة الدفع من قبل املجموعة واملتعلقة مبواقع املناجم امل�ستاجرة .يتم
�إبرام عقود الإيجار مبتو�سط فرتة ترتاوح من  15اىل � 30سنة.

 -44تعهدات والتزامات حمتملة
 1-44تعهدات
م�صاريف ر�أ�سمالية:
متعاقد عليها
�ضمانات:
�ضمانات ل�صالح �شركة �أرامكو ال�سعودية لغر�ض امدادات الديزل والغاز امل�ستقبلية
�ضمانات ل�صالح وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية متعلقة بحام�ض الفو�سفوريك النقي
و�أمدادات الوقود واللقيم
�ضمانات ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وم�ؤ�س�سات التمويل الأخرى لتمويل
الت�سهيالت املتاحة لكل من*:
�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات (�سامابكو)
�شركة معادن باريك للنحا�س
جمموع فرعي
�ضمان ل�صالح امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ
�أخرى
املجموع

 31دي�سمرب
2016

 31دي�سمرب
2015

3.046.598.129

9.798.486.724

310.887.405
262.500.000

302.492.405
262.500.000

450.000.000
375.000.000
825.000.000
18.512.402
39.617.412
1.456.517.219

450.000.000
375.000.000
825.000.000
18.162.608
41.106.162
1.449.261.175

*�ضمانات معادن ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وم�ؤ�س�سات التمويل الأخرى مقابل منح ت�سهيالت ائتمانية ل�شركة ال�صحراء ومعادن
للبرتوكيماويات (�سامابكو) و�شركة معادن باريك للنحا�س بقدر ح�صتها البالغة  %50يف ال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة.
 2-44الإلتزامات املحتملة
لدى املجموعة �إلتزامات حمتملة تتعلق ببع�ض امل�سائل املتنازع عليها ،مبا يف ذلك مطالبات من و�ضد مقاولني ودعاوى ق�ضائية و�إجراءات حتكيم تنطوي
على جمموعة متنوعة من الق�ضايا .حيث ن�ش�أت هذه االلتزامات املحتملة يف ال�سياق العادي للأعمال .ومن غري املتوقع تكبد �أي التزامات هامة من هذه
املطالبات املحتملة .ال توجد التزامات بيئية جوهرية �أو التزامات تو ّقف الت�شغيل.
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� -45إدارة املخاطر املالية
تتعر�ض �أن�شطة املجموعة �إىل خماطر مالية متنوعة وهي خماطر ال�سوق (ت�شمل خماطر العمالت ،خماطر القيمة العادلة ،وخماطر �أ�سعار العموالت
وخماطر �أ�سعار ال�سلع) ،وخماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة .يركز برنامج �إدارة املخاطر العامة للمجموعة على الأحداث غري املتوقعة يف الأ�سواق
املالية وي�سعى �إىل احلد من الأثار ال�سلبية املحتملة على الأداء املايل للمجموعة.
 1-45خماطر العمالت
تثمثل خماطر العمالت يف التذبذب يف قيمة ادوات مالية نتيجة تغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية وتتم معامالت املجموعة ب�شكل �أ�سا�سي
بالريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي وتراقب الإدارة التقلبات يف �أ�سعار �صرف العمالت وتعتقد ب�أن خماطر العمالت لي�ست جوهرية.
 2-45خماطر القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل موجودات �أو ت�سوية مطلوبات بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل حيث يتم جتميع الأدوات
املالية للمجموعة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية وقد ينتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد االدارة ب�أن القيمة العادلة
للموجودات واملطلوبات املالية اخلا�صة باملجموعة ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.
 3-45خماطر �أ�سعار العموالت
متثل التعر�ض ملخاطر متعددة تتعلق بت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائد يف ال�سوق على قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية للمجموعة .تنتج
خماطر �أ�سعار العموالت على املجموعة ب�شكل رئي�سي من اال�ستثمارات ق�صرية الأجل والقرو�ض طويلة الأجل ،والتي لها �أ�سعار عمولة عائمة والتي يتم
مراجعتها ب�شكل دوري حيث تراقب املجموعة التقلبات يف �أ�سعار العموالت.
ا�ستنادا �إىل �صايف ر�صيد الدين القائم للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ،2016ف�إن التغري بن�سبة  ٪1يف معدل العمولة بالدوالر الأمريكي على �أ�سا�س
اليبور والريال ال�سعودي على �أ�سا�س �سايبور �سي�ؤثر على �صايف دخلها ال�سنوي مببلغ قدره  470مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  408 :2015مليون ريال
�سعودي) .هذه االر�صدة لن تبقى ثابتة خالل العام  2017ب�سبب ال�سحب وال�سداد للت�سهيالت طويلة الأجل.
 4-45خماطر �أ�سعار ال�سلع
معظم ال�سلع اال�سا�سية املباعة عن طريق املجموعة ت�سعر ب�أ�سعار من �أ�سواق ن�شطة حيث تت�أثر بالتغريات اليومية للكميات .وتنتهج املجموعة �سيا�سة بيع
منتجاتها بالأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق .وال تعتقد املجموعة ،ب�شكل عام ب�أن تغطية خماطر �أ�سعار ال�سلع �ستعود بالنفع على امل�ساهمني على املدى البعيد.
 5-45خماطر االئتمان
متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته والت�سبب يف تكبد الطرف االخر خ�سارة مالية .قد تتعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان يف
متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته والت�سبب يف تكبد الطرف االخر خ�سارة مالية .قد تتعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان من
خالل ن�شاطاتها الت�شغيلية (خ�صو�ص ًا مبا يتعلق بالذمم املدينة التجارية) .لذلك يتم حت�صيل النقد بتاريخ ت�سليم املبيعات ومن خالل �أن�شطتها التمويلية
التي ت�شتمل على الودائع لأجل لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية .حيث تو�ضع حدود االئتمان لكل العمالء اعتماد ًا على ت�صنيف ائتماين داخلي وتراقب
الذمم املدينة التجارية القائمة ب�صورة منتظمة وترفع �أية م�شاكل تتعلق بالإئتمان للإدارة العليا كما يتم �إيداع النقد واال�ستثمارات ق�صرية الأجل
ب�صورة عامة لدى بنوك جتارية ذات ت�صنيف �إئتماين جيد.
لدى املجموعة حاليا ثالثة عمالء رئي�سيني ملبيعات تقدر بـ  3.338مليون ريال �سعودي متثل ن�سبة  %35من مبيعات املجموعة لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  31( 2016دي�سمرب  4.544 :2015مليون ريال �سعودي متثل ن�سبة  %41من مبيعات املجموعة من ثالثة عمالء رئي�سيني ) .يظهر ر�صيد الذمم
املدينة التجارية �صايف من خم�ص�ص الديون امل�شكوك فيها ،اذا تطلب ذلك.
 6-45خماطر ال�سيولة
متثل خماطر ال�سيولة يف عدم مقدرة املجموعة على ت�أمني �أموال للوفاء بالتزاماتها املتعلقة بالأدوات املالية .قد تنتج خماطر ال�سيولة من عدم املقدرة
على بيع موجودات مالية ب�سرعة وبقيمة تقارب قيمتها العادلة .تدار خماطر ال�سيولة وذلك مبراقبتها ب�شكل دوري للت�أكد من توفر اموال كافية ملقابلة
اي التزامات م�ستقبلية.

 -46الأحداث الالحقة لتاريخ �إعداد القوائم املالية
بتاريخ  1يناير � ،2017أعلنت ال�شركة بدء الإنتاج التجاري مل�صنع الأمونيا ل�شركتها التابعة (�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات) يف ر�أ�س اخلري .حيث
حقق م�صنع الأمونيا ا�ستقرارا يف عمليات الت�شغيل ،علم ًا ب�أن الطاقة الت�صميمية للم�صنع تبلغ  1.1مليون طن �سنوي ًا .و�سيظهر الأثر املايل لهذا احلدث
بدء ًا من الربع الأول لعام  2017ف�صاعد ًا.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
(املبالغ بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك)

� -47أرقام املقارنة
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض الأرقام املقارنة اخلا�صة بال�سنة ال�سابقة ،عند ال�ضرورة ،لكي تتما�شى مع عر�ض الأرقام لل�سنة احلالية .ال يوجد لعمليات �إعادة
الت�صنيف هذه �أي �أثر على حقوق امللكية �أو �صايف دخل املجموعة لل�سنة ال�سابقة �أو احلالية.

 -48املوجودات واملطلوبات املحتملة املحتفظ بها على �سبيل الأمانة
يف  6يناير  2013تلقت �شركة معادن للبنية التحتية وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن) مبلغ  140مليون دوالر
�أمريكي (على �سبيل الأمانة) من وزارة املالية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وفقا لقرار جمل�س الوزراء رقم  87بتاريخ  28ربيع الأول 1433هـ (املوافق 20
فرباير  ،)2012ب�ش�أن �إن�شاء مدينة �صناعية يف منطقة احلدود ال�شمالية با�سم “مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات التعدينية” .وميثل هذا املبلغ جزء من
املبالغ التالية والتي وافق عليها جمل�س الوزراء:
•  500مليون دوالر �أمريكي لت�صميم وبناء البنية التحية الأ�سا�سية واملرافق املطلوبة للمدينة ال�صناعية.
•  200مليون دوالر �أمريكي لت�صميم وبناء امل�ساكن واملرافق الإجتماعية الالزمة للمدينة ال�صناعية..
يف  ،2014مت ا�ستالم مبلغ ا�ضايف مقداره  250مليون دوالر �أمريكي وقد مت �إيداع تلك املبالغ يف ح�ساب م�صريف منف�صل وال ي�شكل جزء ًا من املوارد النقدية
املتاحه ل�شركة معادن للبنية التحتية .وقد مت قيده حما�سبي ًا يف دفاتر حما�سبية م�ستقلة منف�صله عن ال�سجالت املحا�سبية ل�شركة معادن للبنية التحتية.
يف  ،2016مت ا�ستالم املبلغ املتبقي ومقداره  310مليون دوالر �أمريكي .وميكن ا�ستخدام هذه املبالغ فقط للأغرا�ض املحدده بقرار جمل�س الوزراء �سالف الذكر
على �أن يتم �إعادة تغذيتها عرب تقدمي الوثائق امل�ؤيدة للمبالغ امل�صروفة ،وفق ًا للوائح واالنظمه احلكومية .وقد بلغ �صايف موجودات امل�شروع كما يف  31دي�سمرب
 2016مبلغ  2.625.000.00ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  1.462.500.000 :2015ريال �سعودي).

 -49معلومات مف�صلة عن ال�شركات التابعة وال�شركات حتت �سيطرة م�شرتكة:

�شركات تابعة

طبيعة الن�شاط

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

ا�ستخراج الذهب
�إدارة و تطوير م�شاريع البنى التحتية
تعدين الكاولني ،البوك�سايت منخف�ض الرتكيز واملغنزايت
�سبائك و�أعمدة و�ألواح وم�سطحات الألومنيوم
رقائق الألومنيوم والأغطية
ا�ستخراج البوك�سايت وت�صفيته
�إ�ستخراج الفو�سفات و�إنتاج اال�سمدة
�إ�ستخراج الفو�سفات و�إنتاج اال�سمدة

�شركات حتت �سيطرة م�شرتكة
�شركة ال�صحراء ومعادن للبرتوكيماويات � -سامابكو
�شركة معادن وباريك للنحا�س
املجموع
جميع ال�شركات التابعة وال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة املو�ضحة اعاله ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية وجميع عملياتها داخل اململكة.
�إنتاج ال�صودا الكاوية املركزة وثاين كلوريد الإثيلني
�إنتاج النحا�س واملعادن امل�صاحبة

176

التقرير ال�سنوي 2016

القوائم املالية املوحدة

ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع جزئياً
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016

ن�سبة امللكية الفعلية للمجموعة
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016

تكلفة �إ�ستثمار ال�شركة االم
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2015
2016

867.000.000
500.000
344.855.200
6.573.750.000
2.477.371.807
4.828.464.412
6.208.480.000
7.005.001.875

867.000.000
500.000
344.855.200
6.573.750.000
2.449.008.348
4.806.784.758
6.208.480.000
5.505.001.875

100
100
100
74.9
74.9
74.9
70
60

100
100
100
74.9
74.9
74.9
70
60

867.000.000
500.000
344.855.200
4.923.738.750
1.855.551.484
3.616.519.845
4.345.936.000
4.203.001.125
20.157.102.404

867.000.000
500.000
344.855.200
4.923.738.750
1.834.307.253
3.600.281.784
4.345.936.000
3.303.001.125
19.219.620.112

900.000.000
404.965.292

900.000.000
404.965.292

50
50

50
50

450.000.000
202.482.646
652.482.646

450.000.000
202.482.646
652.482.646
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ملحق
تو�ضيحي
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تعريفات جورك
يعد النظام ال�صادر من اللجنة
املُ�شرتكة الحتياطات اخلام يف
�أ�سرتاليا ( )JORCواخلا�ص
مبو�صفات �إعداد تقارير نتائج
عمليات التنقيب واملوارد املعدنية
واحتياطات اخلام يف ن�سخته لعام
 2012م ،نظام ًا متبع ًا دولي ًا لتحديد
احلد الأدنى من املتطلبات لإعداد
التقارير ال�سنوية عن نتائج التنقيب
واملوارد املعدنية واحتياطات اخلام.

�ص 179-178
م�صنع معادن للفو�سفات يف
حزم اجلالميد
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يت�ضمن هذا النظام قواعد ملزمة لت�صنيف
املوارد واحتياطات اخلام ،وفق ًا مل�ستويات الثقة
باملعلومات اجليولوجية واالعتبارات الفنية
واالقت�صادية.
تفرت�ض ال�شفافية يف هذه التقارير تزويد
القارئ باملعلومات الكافية وبطريقة وا�ضحة
لفهم التقرير كما يفرت�ض �أن يحتوي التقرير
على جميع املعلومات الهامة بنظر امل�ستثمرين
ب�ش�أن املوارد واحتياطات اخلام.ويحر�ص
مبد�أ التناف�سية على مراجعة تقارير املوارد
واحتياطات اخلام من قبل �أ�شخا�ص �أكفاء
وذوي خربة معروفني بالأ�شخا�ص املخت�صني
اخلا�ضعني لقانون مهني �أخالقي تعرتف به
املنظمات املهنية.
وعلى تقارير املوارد املعدنية واحتياطات
اخلام  -وفق ًا ملعايري جورك  -بالتايل �أن توثق
املعلومات الواردة ودعمها من قبل الأ�شخا�ص
املخت�صني .وعلى ال�شركة التي ت�صدر تقرير ًا
عام ًا من قبل الأ�شخا�ص املخت�صني �أن تف�صح
عن ا�سم ال�شخ�ص املخت�ص ب�صفته موظف ًا
بدوام كامل يف ال�شركة �أو ا�سم �صاحب العمل
حيث ال�شخ�ص املخت�ص.
املوارد املعدنية :هي تركز �أو تواجد ملعادن
ذات جدوى اقت�صادية على� ،أو داخل ق�شرة
الأر�ض؛ وذلك ب�شكل نوعي وكمي يربر
عملية ا�ستخراجها ويعطيها �آفاق ًا اقت�صادية
واعدة .يتم حتديد وتقدير وحتليل املوقع،
والكمية ،ودرجة الرتكيز ،ومدى اال�ستمرارية،
واخل�صائ�ص اجليولوجية الأخرى بنا ًء على
معلومات و�أدلة جيولوجية حمددة ،ت�شمل
عملية �أخذ العينات .كما يجري تق�سيم املوارد
املعدنية �إىل فئات هي :امل�ستنتجة ،واملب َينة،
واملقا�سة ،وفق امل�سح اجليولوجي لها.

املوارد املعدنية امل�ستنتجة :هي املوارد املعدنية
التي يتم تقدير كميتها �أو نوعيتها ودرجتها
على �أ�سا�س �أدلة جيولوجية حمددة ،وحتليل
العينات امل�أخوذة .والأدلة اجليولوجية يف
العادة تكفي لالفرتا�ض ،لكنها ال ت�ؤكد ب�شكل
حا�سم الثبات اجليولوجي ودرجة الرتكيز؛
ذلك �أنها قائمة على اال�ستك�شاف ،و�أخذ
العينات ،واختبار املعلومات التي مت جمعها
بوا�سطة التقنيات املالئمة من مواقع مثل:
النتوءات ،واخلنادق ،واحلفر .وتت�صف املوارد
املعدنية امل�ستنتجة مب�ستويات ثقة �أدنى من
رجحة؛
تلك التي تتمتع بها املوارد املعدنية املُ َّ
وبالتايل ال يجوز حتويلها �إىل احتياطات خام.
ومن املنطقي �أن يبقى االحتمال قائم ًا برتقية
املوارد املخمنة �إىل موارد معدنية خا�ضعة
لال�ستك�شاف امل�ستمر.
املوارد املعدنية امل ُ َر َّجحة :هي املوارد املعدنية
التي تقدر كميتها ونوعيتها �أو درجتها،
وكثافتها ،و�شكلها وخ�صائ�صها الفيزيائية
بثقة كافية لنقلها �إىل مرحلة تطبيق العوامل
املعدلة بتف�صيل واف ،وذلك لدعم تخطيط
املناجم وتقييم اجلدوى االقت�صادية للموارد.
ويجري ا�ستخال�ص الأدلة اجليولوجية عليها
من عملية اال�ستك�شاف املف�صلة واملوثوقة،
واختبارات العينات املجمعة بوا�سطة التقنيات
املالئمة من مواقع مثل :النتوءات ،واخلنادق
واحلفر ،والتي �أثبتت كفايتها ل�ضمان الثبات
اجليولوجي والنوعي (درجة الرتكيز) يف
املواقع التي جمعت منها العينات .ومتلك
املوارد املعدنية املرجحة م�ستويات ثقة �أدنى
من تلك التي تتمتع بها املوارد املعدنية املقا�سة؛
وبالتايل ميكن �أن تتحول فقط �إىل احتياطات
خام حمتملة.
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املوارد املعدنية املقا�سة :هي تلك التي تقدر
كميتها ،ونوعيتها �أو درجتها ،وكثافتها و�شكلها
وخ�صائ�صها الفيزيائية بثقة كافية لل�سماح
بتطبيق العوامل املعدلة لدعم التخطيط
املف�صل للمناجم ،والتقييم النهائي للجدوى
االقت�صادية للموارد .ويتم ا�ستخال�ص الأدلة
اجليولوجية من عمليات اال�ستك�شاف املف�صلة
واملوثوقة ،واختبار العينات التي مت جمعها
بوا�سطة التقنيات املالئمة من مواقع مثل:
النتوءات ،واخلنادق واحلفر ،والتي �أثبتت
كفايتها ل�ضمان الثبات اجليولوجي والنوعي
(درجة الرتكيز) يف املواقع التي جمعت
منها العينات .وتتمتع املوارد املعدنية املقا�سة
مب�ستويات ثقة �أعلى من تلك التي تتمتع بها
املوارد املعدنية املخمنة واملوارد املعدنية
املرجحة؛ وبالتايل ميكن �أن تتحول �إىل
احتياطات خام م�ؤكدة ،ويف ظروف معينة �إىل
احتياطات خام حمتملة.
العوامل املعدلة :هي االعتبارات املعتمدة يف
عملية حتويل املوارد املعدنية �إىل احتياطات
خام .وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،ت�شمل
تلك االعتبارات :عوامل التعدين ،والتجهيز،
وال�شركة املنفذة ،والبنية التحتية ،واالقت�صاد،
والت�سويق ،والنواحي القانونية والبيئية
واالجتماعية.

احتياطات اخلام :هي اجلزء القابل للتعدين
اقت�صادي ًا من املوارد املعدنية املقا�سة واملوارد
املعدنية املرجحة .وهي ت�شمل املواد املخففة
وبدائل اخل�سائر ،والتي قد حتدث عند
التنقيب عن �أو ا�ستخراج املعادن .وتع َرف
احتياطات اخلام يف درا�سات ما قبل اجلدوى
ودرا�سات اجلدوى على �أنها منا�سبة لتطبيق
العوامل املتغرية؛ �إذ تظهر الدرا�سات �أن
ا�ستخراج املعادن قد يكون مربر ًا اقت�صادي ًا
وقت �إعداد التقرير .على �أنه يجب �أن يتم
الإف�صاح عن الفر�ضيات الكامنة الرئي�سية
ونتائج درا�سات ما قبل اجلدوى يف وقت
الإبالغ عن حدوث تغريات مادية يف احتياطات
اخلام اجلديدة .ويجري تق�سيم احتياطات
اخلام من �أجل زيادة الثقة باملوارد املحتملة
وامل�ؤكدة.

ال�شخ�ص املخت�ص :هو خبري يف جمال �صناعة
التعدين ،والذي قد يكون ع�ضو ًا �أو زمي ًال يف
املعهد الأ�سرتايل للتعدين واملعادن� ،أو املعهد
الأ�سرتايل لعلماء اجليولوجيا� ،أو منظمة
حمرتفة معتمدة ومدرجة يف القوائم املتوفرة
يف مواقع قانون  JORCوالبور�صة الأ�سرتالية.
وتتبع تلك املنظمات �إجراءات ملزمة و�صارمة
ت�شمل �صالحيات تعليق ع�ضوية �أحد الأع�ضاء
�أو طرده .ويجب �أن ميتلك ال�شخ�ص املخت�ص
خربة ال تقل عن خم�س �سنوات يف جماالت
التعدين و�أ�ساليبه ،و�أنواع الروا�سب مو�ضوع
الدرا�سة ،والن�شاط الذي يقوم به.

احتياطات اخلام املحتملة :هي اجلزء القابل
للتعدين اقت�صادي ًا من املوارد املعدنية املب َينة،
ويف بع�ض الأحيان املوارد املعدنية املقا�سة.
وتعترب م�ستويات الثقة بالعوامل املعدلة يف
احتياطات اخلام املحتملة �أدنى منها يف
احتياطات اخلام امل�ؤكدة ،ولكنها كافية
لتمثل الأ�سا�س التخاذ قرار ب�ش�أن تطوير تلك
االحتياطات.
احتياطات اخلام الثابتة :هي اجلزء القابل
للتعدين اقت�صادي ًا من املوارد املعدنية املقا�سة.
وينطوي احتياطي اخلام الثابت على درجة
عالية من الثقة يف العوامل املعدلة .كما ي�أتي
�ضمن الفئة الأعلى يف م�ؤ�شر الثقة التابع
لتقديرات االحتياطي .وت�ساعد مراقبة �أ�سلوب
التمعدن �إىل جانب عوامل �أخرى على حتديد
�إذا ما كانت االحتياطات الثابتة قابلة للتحقق
يف بع�ض املوارد.
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فهر�س امل�صطلحات
الدرع العربي :هو امتداد من ال�صخور البلورية
لع�صر ما قبل الكمربي على جانبي البحر
الأحمر.
البوك�سايت :هو خام الألومنيوم ،الذي يعترب
امل�صدر الرئي�سي للألومنيوم يف العامل.
رفع الرتكيز� :إحدى العمليات التي يتم فيها
ف�صل اخلام امل�ستخرج من املناجم �إىل معادن
و�شوائب ،حيث تكون املعادن مالئمة ملزيد من
املعاجلة �أو اال�ستخدام املبا�شر.

�إتقان :مبادرة �شركة معادن للتدريب داخل
ال�شركة لتعزيز قيم العمل اجلماعي ،وتنمية
املهارات ،واملواهب ،بهدف تعزيز قدرات معادن
كي ت�صبح �شركة تعدين عاملية.
الأرا�ضي البكر :هي الأرا�ضي غري املطورة التي
يجري اال�ستك�شاف فيها ،ومل يتم ا�ستغاللها
تعديني ًا من قبل.

التنقيب القريب من املنجم :وهي الأرا�ضي
القريبة من املنجم وجتري �أعمال اال�ستك�شاف
فيها.

منظمة  :GRIمنظمة دولية م�ستقلة ت�شرف على
�إ�صدار تقارير اال�ستدامة ،وحتديد معايري الأداء
و�أف�ضل املمار�سات التي تطبقها احلكومات
وال�شركات وغريها من املنظمات

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

ب�صمة اليد :مفهوم و�أداة ت�ستخدم يف برامج
اال�ستدامة لقيا�س وتقييم امل�ساهمات الإيجابية
و�أثر ال�شركات واملنظمات والأفراد.

ال�صناعات التحويلية :هي ال�صناعات التي
يتم فيها �إنتاج عدد من املنتجات من �إحدى
املواد .ففي �أعمال الألومنيوم على �سبيل املثال،
ت�شري �إىل ال�صناعات التي ت�ستخدم الألومنيوم
الذي مت ا�ستخراجه وتكريره و�صهره كمادة خام
لت�صنيع منتجات جديدة.
 :EBITDAالدخل قبل العائد اال�ستثماري
من الودائع ,وقبل احت�ساب الزكاة وم�صاريف
اال�ستهالك والإطفاء.
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 :EHSSالبيئة وال�صحة وال�سالمة والأمن.

التوظيف غري املبا�شر  :عندما يخلق عمل
جتاري فر�ص عمل يف م�ؤ�س�سات �أخرى لتوريد �أو
�إنتاج ال�سلع واخلدمات� ،أو عندما تعهد �شركة
ببع�ض �أعمالها �إىل �شخ�ص من خارجها� ،أو �إىل
�شركة �أخرى.
النمو غري الع�ضوي :النمو الناجت عن عمليات
االندماج واال�ستحواذ الذي يتحقق يف �أعمال
ال�شركة القائمة.
معدل احلوادث :هو وحدة قيا�س �شاملة حل�ساب
جميع الإ�صابات.
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 :JORCهو معيار �أ�سرتايل للإبالغ عن نتائج
اال�ستك�شاف ،واملوارد املعدنية ،واحتياطات
اخلام .وهو رمز للممار�سة املهنية التي ت�ضع
احلد الأدنى من املعايري لإعداد التقارير العامة
لنتائج ا�ستك�شاف املعادن واملوارد املعدنية
واحتياطات اخلام.
�أكادميية معادن :وهي م�ؤ�س�سة معادن للتعليم
والتطوير التي يديرها ق�سم املوارد الب�شرية
لل�شركة.
برنامج التحول الوطني :وهو برنامج حكومي
يهدف �إىل بناء قدرات امل�ؤ�س�سات ،والقدرات
الالزمة لتحقيق ر�ؤية اململكة 2030م.

ال�صهر :مرحلة من مراحل التعدين؛ ويتم
فيها �إنتاج املعدن عرب عملية �صهر اخلام.
كا�ستخال�ص الف�ضة واحلديد والنحا�س وغريها
من املعادن.
اال�ستدامة :يف جمال الأعمال التجارية،
ي�شار اىل اال�ستدامة غالب ًا باعتبارها املح�صلة
النهائية لأداء ال�شركة جتاه ثالثة من ق�ضايا
الإدارة هي( :املخاطر املالية ،واملتطلبات
االجتماعية ،واالحتياجات البيئية) ،والتي
تهدف �إىل التوفيق بني املخاطر املالية من
جهة ،والتزامات ال�شركة يف �إطار م�س�ؤوليتها
االجتماعية ,ودورها يف احلفاظ على البيئة يف
خطة العمل من جهة �أخرى.

امل�صفاة :وهي من�ش�أة �إنتاج حيث يتم تكرير
املادة ،وعادة ت�ستخدم لتحويل املواد اخلام �إىل
منتجات ذات قيمة.
الدرفلة :يق�صد بالدرفلة يف �صناعة املعادن،
عملية ت�شكيل املعادن من خاللها مترير املعدن
عرب واحد �أو �أكرث من اللفائف لتقليل �سماكتها
وجعلها منتظمة .وهي عملية �صناعية ت�ستخدم
عادة لإنتاج ال�صفائح املعدنية.
ر�ؤية ال�سعودية 2030م :هي ر�ؤية طويلة املدى
ت�سعى لتحقيق التنمية ،وبناء دولة قوية،
ومزدهرة ،وم�ستقرة ،تت�سع للجميع.
 :SBUوحدة الأعمال اال�سرتاتيجية.
�أهداف التنمية امل�ستدامة :املعروفة �أي�ض ًا با�سم
الأهداف العاملية ،وهي  17هدف ًا طموح ًا و�ضعت
من قبل الأمم املتحدة كجزء من ر�ؤية عام 2030
للتنمية امل�ستدامة.
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حتذير ب�ش�أن البيانات التوقعية
يت�ضمن هذا التقرير ال�سنوي بيانات ،ميكن �أن تعترب بيانات ا�ست�شرافية �أو توقعية ،مبا يف ذلك
بيانات حول افرتا�ضات وتوقعات �شركة معادن ،كما ت�شري الكلمات «ال�شركة»« ،نحن» �أو «معادن»
�إىل �شركة التعدين العربية ال�سعودية.
وقد �أعدت هذه البيانات على �أ�سا�س اخلطط احلالية وتقديرات ال�شركة ،ف�ض ًال عن توقعاتها يف
ظل الظروف والأحداث اخلارجية ،وقد بذلنا كل جهد ممكن ل�ضمان دقة املعلومات الواردة يف
هذا التقرير ال�سنوي ،التي هي �صاحلة و�صحيحة يف وقت �إعدادها ون�شرها.
وتنطوي هذه البيانات التوقعية على خماطر كامنة وعدم و�ضوح .ونتيجة لهذه املخاطر
واالفرتا�ضات ،ال ينبغي لفرد �أو جماعة �أو �أي كيان قانوين �أن يعتمد كلي ًا� -أو ب�شكل نهائي ودقيق-
على هذه البيانات.
وقد قمنا �أي�ض ًا ب�إدراج معلومات �إ�ضافية حول املخاطر التي نواجهها يف ق�سمني �آخرين من هذا
التقرير ال�سنوي ،وهما «احلوكمة وااللتزام واملخاطر» ،و «القوائم املالية املوحدة».
وميكن �أن ي�سبب عدد من العوامل وامل�ؤ�شرات نتائج فعلية تختلف جوهري ًا عن تلك التي مت ذكرها
يف �أي من البيانات التوقعية.
وعليه ،فال تتحمل معادن �أي التزامات جتاه ما قد ين�شر من حتديثات �أو تعديالت على البيانات
التوقعية الواردة يف هذا التقرير� ،سوا ًء على �أ�سا�س معلومات جديدة �أو �أحداث الحقة .وفيما عدا
احلاالت املن�صو�ص عليها يف مبا�شرة القوانني املعمول بها ،ال تتحمل �شركة معادن �أي م�س�ؤولية
عن �أي خ�سائر قد تلحق ب�أي فرد �أو جماعة �أو كيان ناجمة عن قراراتهم التي بنيت على بياناتنا
اال�ست�شرافية.
�إن كلمات مثل« :تعتزم»« ،ت�سعى»« ،م�شاريع»« ،تتوقع»« ،تقدّر»« ،تخطط»« ،تعترب»« ،يفرت�ض»،
«قد»« ،ينبغي»�« ،سوف»« ،توا�صل» وغريها من الكلمات امل�شابهة يف املعنى ت�شري �إىل طبيعة
التوقعات يف هذا التقرير.
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�شكر وعرفان
تقدر �إدارة �شركة معادن وفريق �إعداد التقرير ال�سنوي م�ساهمة جميع املوظفني يف �إثراء حمتوى
هذا التقرير ال�سنوي ون�شره ،ويف ا�ستعرا�ض �أداء معادن و�إجنازاتها لعام 2016م.
كما نرحب بالتعليقات واملالحظات على هذا التقرير من جميع املعنيني .ف�إذا كنتم ترغبون
م�شاركتنا ب�آرائكم و�أفكاركم ،فتف�ضلوا بالتوا�صل معنا عرب الربيد الإلكرتوين لعالقات امل�ستثمرين
()invest@maaden.com.sa
�أو التوا�صل مع العالقات العامة والإعالم على.)cc@maaden.com.sa( :
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�ص 187-186
قطار «�سار» مير خالل قطع
�صخري مبنطقة اجلوف
متوجه ًا �إىل جممع
ال�صناعات التحويلية يف
مدينة ر�أ�س اخلري

www.maaden.com.sa

© جميع احلقوق حمفوظة ل�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)
النا�شر� :ألف �إنرتنا�شيونال

www.maaden.com.sa

