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معادن اليوم

تعترب معادن من بني اأ�شرع �شركات التعدين 

واملعادن منًوا يف العامل؛ فقد حققنا منًوا �شريًعا 

على مدى العقد املا�شي؛ لن�شبح اأكرب �شركة 

تعدين متعددة املنتجات يف ال�شرق الأو�شط، 

والأكرب يف �شناعة التعدين عاملًيا من حيث 

القيمة ال�شوقية.

و قد اأ�شهم ما �شهدناه من منو وتنوع خالل 

مرحلة ما بعد الكتتاب العام يف حتول معادن 

اإىل قوة عاملية يف �شناعة الفو�شفات، وُمنِتج 

على نطاق وا�شع لالأملنيوم. كما ت�شتمل حمفظتنا 

على املعادن ال�شناعية املتخ�ش�شة ومركزات 

النحا�س.

ونوا�شل متابعة ا�شرتاتيجيتنا للنمو، �شواًء 

الع�شوي اأو غري الع�شوي، وا�شتك�شاف الفر�س 

حملًيا وعاملًيا.

030405 02 01



0607080910

 التقرير ال�شنوي  2018 | معادن | 5

ال�شعودة

%65^87

وظائف مبا�شرة

5^772

القيمة ال�شوقية

57^61
مليار ريال )كما في 31 دي�شمبر 2018(

لمحة عامة

اليرادات بح�شب القطاعات %

اأ�شول

98^029
مليار ريال

%3+

مبيعات

14^171
مليار ريال

%17+

الربح ال�شافي

2^246
مليار ريال

%186+

الأرباح

قبل ال�شرائب وال�شتهالكات والإطفاءات

7^170
مليون ريال

%23+

الفو�سفات

مليار ريال

الألمنيوم

مليار ريال

الذهب ومعادن 

الأ�سا�س

مليار ريال

الربح الإجمالي

5^102
مليار ريال

%30+

الفو�شفات والمعادن ال�شناعية

الألمنيوم

الذهب ومعادن الأ�شا�س

0

1000

2000

3000

4000

5000 OPERATING PROFIT

SALES

GROSS PROFIT

total assets

earnings per share

EBITDA

employee

44 25 582 1^761 603 1^997 1^305 613 2^437 4^024

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

3000

6000

9000

12000

15000 622 672 1^533 5^577 6^047 10^792 10^956 9^464 12^086 14^171

285 331 1^001 2^595 1^509 3^115 2^439 2^021 3^934 5^102

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

29^229 34^717 43^574 55^141 63^951 84^541 89^378 94^143 95^117 98^029

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

20000

40000

60000

80000

100000

0^43 (0^01) 0^45 1^18 1^73 1^38 0^52 (0^01) 0^61 1^58

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

151 124 776 2^828 1^666 3^560 3^636 3^756 5^808 7^170

2009

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

1^592 2^241 3^020 3^992 5^040 5^338 5^793 6^041 5^993 5^733

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

0

1000

2000

3000

4000

5000 OPERATING PROFIT

SALES

GROSS PROFIT

total assets

earnings per share

EBITDA

employee

44 25 582 1^761 603 1^997 1^305 613 2^437 4^024

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

3000

6000

9000

12000

15000 622 672 1^533 5^577 6^047 10^792 10^956 9^464 12^086 14^171

285 331 1^001 2^595 1^509 3^115 2^439 2^021 3^934 5^102

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

29^229 34^717 43^574 55^141 63^951 84^541 89^378 94^143 95^117 98^029

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

20000

40000

60000

80000

100000

0^43 (0^01) 0^45 1^18 1^73 1^38 0^52 (0^01) 0^61 1^58

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

151 124 776 2^828 1^666 3^560 3^636 3^756 5^808 7^170

2009

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

1^592 2^241 3^020 3^992 5^040 5^338 5^793 6^041 5^993 5^733

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

0

1000

2000

3000

4000

5000 OPERATING PROFIT

SALES

GROSS PROFIT

total assets

earnings per share

EBITDA

employee

44 25 582 1^761 603 1^997 1^305 613 2^437 4^024

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

3000

6000

9000

12000

15000 622 672 1^533 5^577 6^047 10^792 10^956 9^464 12^086 14^171

285 331 1^001 2^595 1^509 3^115 2^439 2^021 3^934 5^102

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

29^229 34^717 43^574 55^141 63^951 84^541 89^378 94^143 95^117 98^029

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

20000

40000

60000

80000

100000

0^43 (0^01) 0^45 1^18 1^73 1^38 0^52 (0^01) 0^61 1^58

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

151 124 776 2^828 1^666 3^560 3^636 3^756 5^808 7^170

2009

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

1^592 2^241 3^020 3^992 5^040 5^338 5^793 6^041 5^993 5^733

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

0

1000

2000

3000

4000

5000 OPERATING PROFIT

SALES

GROSS PROFIT

total assets

earnings per share

EBITDA

employee

44 25 582 1^761 603 1^997 1^305 613 2^437 4^024

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

3000

6000

9000

12000

15000 622 672 1^533 5^577 6^047 10^792 10^956 9^464 12^086 14^171

285 331 1^001 2^595 1^509 3^115 2^439 2^021 3^934 5^102

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

29^229 34^717 43^574 55^141 63^951 84^541 89^378 94^143 95^117 98^029

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

20000

40000

60000

80000

100000

0^43 (0^01) 0^45 1^18 1^73 1^38 0^52 (0^01) 0^61 1^58

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

151 124 776 2^828 1^666 3^560 3^636 3^756 5^808 7^170

2009

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

1^592 2^241 3^020 3^992 5^040 5^338 5^793 6^041 5^993 5^733

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

784 2^246

2017 2018
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

٪46

٪40

٪14

5,351
phosphate

industrial minerals

aluminium

gold

6^379

2017 2018
0
1
2
3
4
5
6
7
8

110 146

2017 2018

5^032 5^668

2017 2018

1^593

2017 2018

0.00

0.03

0.06

0.09

0.12

0.15

0

1

2

3

4

5

6

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0 1^976

5,351
phosphate

industrial minerals

aluminium

gold

6^379

2017 2018
0
1
2
3
4
5
6
7
8

110 146

2017 2018

5^032 5^668

2017 2018

1^593

2017 2018

0.00

0.03

0.06

0.09

0.12

0.15

0

1

2

3

4

5

6

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0 1^976

5,351
phosphate

industrial minerals

aluminium

gold

6^379

2017 2018
0
1
2
3
4
5
6
7
8

110 146

2017 2018

5^032 5^668

2017 2018

1^593

2017 2018

0.00

0.03

0.06

0.09

0.12

0.15

0

1

2

3

4

5

6

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0 1^976

تعميم ثقافة ال�شالمة



030405 02 01

6 | التقرير ال�شنوي  2018 | معادن

الروؤية

 الريــــادة يف ا�شتدامـــة قطـــاع التعديـــن 

وبح�شــور عاملــي.

الر�شالة

ريادة التنمية الفعالة لقطاع التعدين؛ ليكون 

الركيزة الثالثة لل�شناعة ال�شعودية من خالل 

اعتماد اأف�شل املمار�شات العاملية، وتعظيم قيمة 

الرثوات املعدنية لأ�شحاب امل�شالح.

القيم اجلوهرية

امللكية )الإجناز(

ا�شت�شعار امل�شوؤولية ال�شخ�شية ومتكني الآخرين 

لتحقيق نتائج عالية اجلودة يف �شعينا لإجناز 

اأهدافنا امل�شرتكة.

النزاهة

ال�شدق، والأمانة، وتطبيق اأ�شمى املعايري 

الأخالقية يف عالقاتنا مع جميع اأ�شحاب 

امل�شلحة.

العمل اجلماعي

التعاون والتكاُتف على كافة م�شتويات »معادن«، 

ومع �شركائنا بهدف حتقيق النجاح.

العناية )الرعاية(

الهتمام املتوا�شل والإن�شاف الدائم ملوظفينا 

وللبيئة وللمجتمعات التي نعمل بها.
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عقد من النجاح: ق�شتنا ترويها الأرقام

لقد حتولنا من املعايري املحا�شبية للهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني اإىل معايري التقارير املالية الدولية يف عام 2016.

كان النمو والتنوع �شمتني مميزتني ل�شركة معادن خالل عقد من الزمن؛ مما اأدى اإىل ارتفاع م�شاهمتها يف الناجت 

املحلي الإجمايل، عرب الأ�شول العاملية اجلديدة، والرتفاع املطرد يف الأرباح.
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44 25 582 1^761 603 1^997 1^305 613 2^437 4^024

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

3000

6000

9000

12000

15000 622 672 1^533 5^577 6^047 10^792 10^956 9^464 12^086 14^171

285 331 1^001 2^595 1^509 3^115 2^439 2^021 3^934 5^102

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

29^229 34^717 43^574 55^141 63^951 84^541 89^378 94^143 95^117 98^029

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

20000

40000

60000

80000

100000

0^43 (0^01) 0^45 1^18 1^73 1^38 0^52 (0^01) 0^61 1^58

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

151 124 776 2^828 1^666 3^560 3^636 3^756 5^808 7^170

2009

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

1^592 2^241 3^020 3^992 5^040 5^338 5^793 6^041 5^993 5^733

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

اإجمالي الربح

5^102
مليون ريال

%1^690+

زيادة

خالل ع�شر �شنوات

مليون ريال

0

1000

2000

3000

4000

5000 OPERATING PROFIT

SALES

GROSS PROFIT

total assets

earnings per share

EBITDA

employee

44 25 582 1^761 603 1^997 1^305 613 2^437 4^024

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

3000

6000

9000

12000

15000 622 672 1^533 5^577 6^047 10^792 10^956 9^464 12^086 14^171

285 331 1^001 2^595 1^509 3^115 2^439 2^021 3^934 5^102

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

29^229 34^717 43^574 55^141 63^951 84^541 89^378 94^143 95^117 98^029

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

20000

40000

60000

80000

100000

0^43 (0^01) 0^45 1^18 1^73 1^38 0^52 (0^01) 0^61 1^58

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

151 124 776 2^828 1^666 3^560 3^636 3^756 5^808 7^170

2009

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

1^592 2^241 3^020 3^992 5^040 5^338 5^793 6^041 5^993 5^733

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

المنتجات 

والمخرجات

الذهب

ع
و
ن
الت

2018

45^000
اأون�شة

2009

الذهب

415^000
اأون�شة

المغنيزيا الخامدة

26^000
طن

الأ�شمدة الفو�شفاتية

2^3 مليون 
طن

البوك�شايت منخف�س التركيز

 283^000
طن

الأمونيا

3^2 مليون 
طن

الكاولين

 146^000
طن

الألمنيوم

 921^000
طن

ال�شودا الكاوية

 43^000
طن



030405 02 01

12 | التقرير ال�شنوي  2018 | معادن

الربح الت�شغيلي

4^024
مليون ريال

%9^045+

زيادة

خالل ع�شر �شنوات

مليون ريال

0

1000

2000

3000

4000

5000 OPERATING PROFIT

SALES

GROSS PROFIT

total assets

earnings per share

EBITDA

employee

44 25 582 1^761 603 1^997 1^305 613 2^437 4^024

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

3000

6000

9000

12000

15000 622 672 1^533 5^577 6^047 10^792 10^956 9^464 12^086 14^171

285 331 1^001 2^595 1^509 3^115 2^439 2^021 3^934 5^102

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

29^229 34^717 43^574 55^141 63^951 84^541 89^378 94^143 95^117 98^029

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

20000

40000

60000

80000

100000

0^43 (0^01) 0^45 1^18 1^73 1^38 0^52 (0^01) 0^61 1^58

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

151 124 776 2^828 1^666 3^560 3^636 3^756 5^808 7^170

2009

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

1^592 2^241 3^020 3^992 5^040 5^338 5^793 6^041 5^993 5^733

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

الدخل ال�شافي 

العائد لحاملي 

الأ�شهم في

ال�شركة الأم

1^848
مليون ريال

%368+

زيادة

خالل ع�شر �شنوات

مليون ريال

pro�t loss

net income

390 (14) 538 1^480 1^816 1^736 808 (148) 784 2^246

2009

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

395 (9) 413 1^091 1^682 1^357 605 (11) 715 1^848

2009

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

-500

0

500

1000

1500

2000

الربح ال�شافي/

الخ�شارة

2^246
مليون ريال

%476+

زيادة

خالل ع�شر �شنوات

مليون ريال

pro�t loss

net income

390 (14) 538 1^480 1^816 1^736 808 (148) 784 2^246

2009

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

395 (9) 413 1^091 1^682 1^357 605 (11) 715 1^848

2009

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

-500

0

500

1000

1500

2000

بناء عمالق التعدين
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الربح قبل 

ال�شرائب 

وال�شتهالكات 

والإطفاءات

7^170
مليون ريال

%4^648+

زيادة

خالل ع�شر �شنوات

مليون ريال

0

1000

2000

3000

4000

5000 OPERATING PROFIT

SALES

GROSS PROFIT

total assets

earnings per share

EBITDA

employee

44 25 582 1^761 603 1^997 1^305 613 2^437 4^024

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

3000

6000

9000

12000

15000 622 672 1^533 5^577 6^047 10^792 10^956 9^464 12^086 14^171

285 331 1^001 2^595 1^509 3^115 2^439 2^021 3^934 5^102

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

29^229 34^717 43^574 55^141 63^951 84^541 89^378 94^143 95^117 98^029

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

20000

40000

60000

80000

100000

0^43 (0^01) 0^45 1^18 1^73 1^38 0^52 (0^01) 0^61 1^58

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

151 124 776 2^828 1^666 3^560 3^636 3^756 5^808 7^170

2009

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

1^592 2^241 3^020 3^992 5^040 5^338 5^793 6^041 5^993 5^733

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

ربحية ال�شهم

1^58
ريال

%267+

زيادة

خالل ع�شر �شنوات

ريال

0

1000

2000

3000

4000

5000 OPERATING PROFIT

SALES

GROSS PROFIT

total assets

earnings per share

EBITDA

employee

44 25 582 1^761 603 1^997 1^305 613 2^437 4^024

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

3000

6000

9000

12000

15000 622 672 1^533 5^577 6^047 10^792 10^956 9^464 12^086 14^171

285 331 1^001 2^595 1^509 3^115 2^439 2^021 3^934 5^102

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

29^229 34^717 43^574 55^141 63^951 84^541 89^378 94^143 95^117 98^029

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

20000

40000

60000

80000

100000

0^43 (0^01) 0^45 1^18 1^73 1^38 0^52 (0^01) 0^61 1^58

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

151 124 776 2^828 1^666 3^560 3^636 3^756 5^808 7^170

2009

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

1^592 2^241 3^020 3^992 5^040 5^338 5^793 6^041 5^993 5^733

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

Ú«fƒfÉ≤dG ÚÑ°SÉëª∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah

نمو اليد العاملة

Workforce

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000 3^9922^4755^0403^0615^3383^2255^7933^7156^0413^859

201220132014201520162017

5^9933^876

2018

5 ,7723 ,802 1^6099242^2581^3182^8511^799

200920102011

´ƒªéŸGÚjOƒ©°S

اليد العاملة
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2008م

طرح 50% من اأ�شهم معادن لالكتتاب العام للجمهور 

بقيمة 25^9 مليار ريال.

اإعادة تخ�شي�س قرية ومنجم البعيثة ل�شركة معادن.

2009

توقيع اتفاقية م�شروع الأملنيوم امل�شرتك مع �شركة األكوا 

لتطوير واحد من اأكرب امل�شاريع من نوعه يف العامل، 

والأقل تكلفة لإنتاج الأملنيوم، والألومينا، ومنتجات 

الأملنيوم.

 اتفاق ثالثي بني �شركة معادن واملوؤ�ش�شة العامة لتحلية 

املياه املاحلة وال�شركة ال�شعودية للكهرباء لبناء حمطة 

م�شرتكة لتوليد 2400 ميجاوات من الكهرباء، و025^1 

مليون مرت مكعب من املياه املحالة يوميًا؛ لدعم م�شروع 

معادن لالأملنيوم وال�شناعات التحويلية يف مدينة راأ�س 

اخلري ال�شناعية.

2010م

البدء ببناء جممع الأملنيوم يف مدينة راأ�س اخلري 

ال�شناعية بعد تر�شية معادن لعدٍد من عقود امل�شاريع 

على ال�شركات.

2012م

�شركة معادن للفو�شفات تنتج 53^1 مليون طن من 

�شماد فو�شفات ثنائي الأمونيوم يف عامها الأول من 

الإنتاج التجاري.

م�شهر الأملنيوم يف معادن ينتج باكورة اإنتاجه من 

املعادن امل�شهورة.

احلكومة توافق على اإن�شاء مدينة وعد ال�شمال 

ال�شناعية، والتي ت�شم ثاين اأكرب جممعات معادن 

لتعدين و�شناعة الفو�شفات.

2013م

توقيع اتفاقية لتاأ�شي�س �شركة معادن وعد ال�شمال 

للفو�شفات كم�شروع م�شرتك بني معادن و�شركتي 

موزاييك و�شابك.

بيع اأول �شحنة من منتجات معادن من الأملنيوم يف 

ال�شوق املحلية.

م�شنع ال�شودا الكاوية يف �شركة ال�شحراء و�شركة 

معادن للبرتوكيماويات )�شامابكو( يبداأ الإنتاج ويلبي 

متطلبات ال�شودا الكاوية لعمليات الأملنيوم يف معادن.

م�شنع معادن للدرفلة يبداأ اإنتاج �شفائح العلب.

2011م

�شركة معادن للفو�شفات التي تاأ�ش�شت عام 2008م 

كم�شروع م�شرتك مع ال�شركة ال�شعودية لل�شناعات 

الأ�شا�شية )�شابك( تبداأ اإنتاجها التجاري لالأمونيا.

�شركة املعادن ال�شناعية تبداأ اإنتاجها التجاري من 

املغنيزيا الكاوية املتكل�شة من م�شنعها يف املدينة 

ال�شناعية باملدينة املنورة.

الأحداث ال�شناعية الرئي�شة 

تو�شح اأحداثنا الرئي�شة مدى تنوع ال�شراكات، واإ�شرتاتيجية ال�شركة لتحقيق روؤية ال�شعودية 2030، والتي ت�شعى اإىل 

تطوير �شناعة تعدين ذات م�شتوى عاملي يف اململكة العربية ال�شعودية.

بناء عمالق التعدين

الكتتاب العام لـ

%50 
من الأ�شهم
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2014م

اأول اإنتاج لالألومينا من م�شفاة معادن لالأملنيوم.

تر�شية عقود بناء م�شروعات مدينة وعد ال�شمال 

للفو�شفات.

معادن لالأملنيوم توا�شل زيادة اإنتاجها، واإنتاج 665 األف 

طن من ال�شبائك.

م�شنع رقائق الأملنيوم لل�شيارات يف معادن يبداأ اإنتاجه.

2016م

الفتتاح الر�شمي ملدينة راأ�س اخلري ال�شناعية من قبل 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبد العزيز 

اآل �شعود

بدء الإنتاج يف منجم الدويحي )اأكرب مناجمنا للذهب 

مع احتياطات تقدر بـ9^1 مليون اأوقية من الذهب(.

معادن تعتمد ا�شرتاتيجية 2016-2025 لتحقيق مزيد 

من النمو والتو�شع، وتعزيز الكفاءة والتميز، والتكيف 

مع التغريات يف الأ�شواق العاملية ومعاجلة التحديات 

اجلديدة. وال�شرتاتيجية حتدد اأهداف اإنتاج جديدة 

لأ�شمدة الفو�شفات والذهب.

معادن تعلن عن خطط لبناء م�شروع ثالث �شخم 

للفو�شفات يف اململكة، هو )فو�شفات 3(.

2017م

بدء عمليات اإنتاج الأ�شمدة مب�شانع �شركة معادن وعد 

ال�شمال للفو�شفات.

اإجراء درا�شات اجلدوى مل�شروع )فو�شفات 3(.

اإجراء درا�شات اجلدوى ملنجمي من�شورة – م�شرة، 

والرجوم للذهب.

وحدة الفرن املحوري تبداأ اإنتاج املغنيزيا اخلامدة، 

وتو�شيع حمفظة املعادن ال�شناعية لدى معادن.

2018م

خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 

يفتتح مدينة وعد ال�شمال ال�شناعية.

م�شروع )فو�شفات 3( مي�شي قدما مع منح اأول عقد 

بناء م�شنع اأمونيا 1^1 مليون طن �شنويًا.

اإ�شافة احلراريات غري امل�شكلة اإىل حمفظة املعادن 

ال�شناعية لدى معادن، ووحدة الفرن املحوري حتقق 

اإنتاجها التجاري.

اإنتاج الأ�شمدة الفو�شفاتية يقرتب من ثالثة ماليني 

طن، ومن املتوقع اأن يزداد ب�شكل كبري يف عام 2019م 

مع دخول م�شانع �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�شفات 

مرحلة الإنتاج التجاري. 

2015م

الإنتاج ال�شنوي من الذهب ي�شل اإىل 400 األف اأوقية، 

بعد اأن كان 45 األف اأوقية يف عام 2007م.

اإنتاج الذهب

225 األف
اأوقية

اإنتاج �شبائك من الأملنيوم

665 األف
طن

 اإنتاج الأ�شمدة الفو�شفاتية

44 ماليني 6
طن
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22
2018

3
2009

20
2018

3
2009

حجم ال�شادراتوجهات الت�شدير

12
2018

4
2009

المناجم العاملة

اأعاله: عملية �شحن الفو�شفات يف ميناء راأ�س اخلري

تزايد العمليات وتو�شيع الأ�شواق 

قمنا بت�شغيل ثمانية مناجم جديدة، وبناء 17 م�شنًعا للمعاجلة والت�شنيع خالل العقد املا�شي؛ مما و�ّشع نطاق 

اأعمالنا يف و�شط و�شمال اململكة العربية ال�شعودية. كما منت �شبكتنا الت�شويقية ومبيعاتنا العاملية؛ مما مكننا من اأن 

ن�شبح موردًا عامليًا ملنتجات الفو�شفات، واملعادن ال�شناعية، والأملنيوم، والذهب، ومركزات النحا�س.

بناء عمالق التعدين
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اأم وعال

وعد ال�شمال

اجلالميد
اخلرباء

الغزالة

املدينة املنورة

ينبع

حائل

بريدة

ُبلغة

الرجومالدويحي

الأمار

جبل �شايد

ال�شخيربات

مهد الذهب م�شرة

من�شورة

ال�شوق

الزبرية

البعيثة

الريا�س

جدة

مكة املكرمة

الطائف

اخلرب

الدمام

تبوك

الأ�شواق العاملية

العمليات داخل اململكة

مفتاح اخلريطة

 الذهب

الأملنيوم

 الفو�شفات

 الأمونيا

 املعادن ال�شناعية

مفتاح اخلريطة

جممعات �شناعية

م�شاريع ا�شتك�شاف متقدمة

مناجم

مدن

�شكة حديد

ميناء

راأ�س اخلري
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متكني كوادرنا الب�شرية 

مثلت املوارد الب�شرية اإحدى اأكرب التحديات التي 

ا يف �شنواتنا الأوىل. ومن اأجل ذلك  واجهتنا، خ�شو�شً

اأبرمنا اتفاقيات �شراكة مع موؤ�ش�شات اأخرى لتطوير 

قوى تعدين �شعودية تخدم الآن �شركة معادن. وين�شب 

تركيزنا حاليًا على متكني موظفينا من خالل تزويدهم 

بفر�س القيادة والتطوير املهني.

بناء عمالق التعدين

على الي�شار: املواطنون ال�شعوديون ي�شكلون 94^٪65 

من القوى العاملة يف املناجم وامل�شانع
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عمال المناجم

4495

مراقبو المناجم

432
 

مهند�شو المواقع

433

الإدارة الفرعية

397

اإدارة ال�شركة

178

طاقم الإدارة

939
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منظر جوي ملدينة راأ�س اخلري ال�شناعية

راأ�س اخلري.. مركز

رئي�س للتعدين 

�شهد هذا العقد بناء مركز رئي�س جديد للتعدين 

وال�شناعات املعدنية، هو مدينة راأ�س اخلري ال�شناعية 

يف املنطقة ال�شرقية من اململكة العربية ال�شعودية، التي 

تعمل حتت اإ�شراف الهيئة امللكية للجبيل وينبع.

وتعترب املدينة مثاًل رائًعا للتعاون بني القطاعني العام 

واخلا�س، مع مرافق بنية حتتية حديثة اأن�شاأتها الهيئة 

العامة للموانئ ال�شعودية واملوؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه 

املاحلة وال�شركة ال�شعودية للخطوط احلديدية )�شار(؛ 

مما جعل اإن�شاء �شناعات وا�شعة النطاق ل�شركة معادن 

اأمًرا ممكًنا.

ت�شت�شيف مدينة راأ�س اخلري جممعاتنا املتكاملة لالأملنيوم والفو�شفات، 

ويتم دعم مركز التعدين من خالل بنية حتتية جيدة الت�شميم، مبا 

يف ذلك خط �شكة حديدية بطول 1400 كيلومرت، يربط بني املناجم 

الرئي�شة يف اململكة، وميناء رئي�س ي�شهل عمليات الت�شدير، واإحدى اأكرب 

حمطات حتلية املياه والطاقة يف العامل، وقرية �شكنية حديثة للموظفني. 

وبف�شل ا�شتثماراتها الأولية التي تتجاوز 131 مليار ريال ؛ توا�شل مدينة 

راأ�س اخلري لعب دور حموري يف منو �شناعة التعدين ال�شعودية والتنويع 

ال�شناعي، من خالل توفري فر�س ا�شتثمارية كبرية يف ال�شناعات 

التحويلية.

بناء عمالق التعدين
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وظائف مبا�شرة للمواطنين ال�شعوديين

12^000

ال�شتثمار في مجمع الألمنيوم

40^5
مليار ريال

ال�شتثمار في الموؤ�ش�شة العامة لتحلية المياه 

المالحة )المياه والطاقة(

27^4
مليار ريال

 

ال�شتثمار في ال�شكة الحديدية

25
مليار ريال

ال�شتثمار في مجمع الفو�شفات

31^85
مليار ريال

ال�شتثمار في القرية والبنى التحتية

1^9
مليار ريال
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وعد ال�شمال.. تتويج الإجناز 

تعترب �شركة معادن وعد ال�شمال املركز اجلديد ل�شناعة 

الفو�شفات ال�شعودية، وهي مدينة �شناعية على م�شتوى 

عاملي تقع يف منطقة احلدود ال�شمالية من اململكة العربية 

ال�شعودية. وجاء تد�شني خادم احلرمني ال�شريفني امللك 

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود لـِ)وعد ال�شمال( يف 

22 نوفمرب 2018م مبثابة تكرمي منا�شب لنجاح معادن 

يف عامها العا�شر منذ طرحها لالكتتاب العام. وكانت 

معادن قد قادت عملية تطوير وعد ال�شمال بهدف 

احل�شول على كامل احتياطات الفو�شفات يف اململكة.

كما متثل املدينة ال�شناعية مثاًل �شاطًعا اآخر على تعاوننا و�شراكتنا 

مع وزارة الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية، وجمموعة متنوعة من 

املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة يف اململكة وحول العامل. وهي مقر �شركة 

معادن وعد ال�شمال للفو�شفات، ومنجم اخلرباء خلام الفو�شفات 

وا�شتخال�شه، وحام�س الفو�شفوريك وحم�س الكربيتيك، وحمطات 

الطاقة وم�شانع ال�شناعات التحويلية املوجودة يف اأم وعال. ترتبط 

املدينة ب�شكة حديدية لنقل حام�س الفو�شفوريك اإىل ميناء راأ�س 

اخلري؛ حيث توجد م�شانع �شركة معادن وعد ال�شمال لإنتاج الأ�شمدة 

الفو�شفاتية.

بناء عمالق التعدين

منظر ليلي ملدينة وعد ال�شمال ال�شناعية



0607080910

 التقرير ال�شنوي  2018 | معادن | 23

الوظائف المبا�شرة

7^000
وظيفة

الم�شاهمة في الناتج المحلي الإجمالي

15
مليار

ال�شتثمار

22^5

مليار ريال

الوحدات ال�شكنية

483
 

الطرق

39
كيلومتر

عدد الأ�شخا�س الذين عملوا في الم�شروع

26^000

�شاعات العمل الآمنة

159
مليون
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02 القيادة

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود يفتتح مدينة وعد ال�سمال ال�سناعية 

يف �سمال اململكة بتاريخ 22 نوفمرب 2018؛ ال�سورة على اليمني ُتظهر ق�سًما من �سركة )معادن( وعد 

ال�سمال للفو�سفات
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عقٌد من النجاح الكبري

 فجاء عام 2018م تتويًجا لعقٍد من الإجنازات. القيادة  | كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

و�سُتذكر هذه ال�سنة باعتبارها عالمة فارقة يف 

تاريخ �سناعة املعادن والتعدين يف اململكة العربية 

ال�سعودية لثالثة اأ�سباب مهمة:

اأوًل: يفتخر موظفو وروؤ�ساء �سركة )معادن( 

ويعتزون باليوم الذي تف�سل فيه خادم احلرمني 

ال�سريفني بافتتاح مدينة وعد ال�سمال ال�سناعية 

يف 22 نوفمرب 2018م ؛ اإذ كان هذا احلدث 

تتويًجا ل�سنوات من جهود فريق )معادن( 

وال�سركاء الداعمني التي جعلت امل�سروع ممكنًا. 

ثانيًا: �سهدت نهاية عام 2018م بدء الإنتاج 

التجاري لي�س مل�سروع وعد ال�سمال للفو�سفات 

فح�سب، ولكن اأي�سًا مل�سنع درفلة الأملنيوم؛ وهذا 

يعني اأن �سركة )معادن( قد اأنهت العام مع 

املرحلتني الأوىل والثانية من ال�ستثمارات 

الرئي�سة التي توؤتي نتاجها لأول مرة.

ثالًثا: كان عام 2018م عاًما قيا�سًيا على �سعيد 

الأداء الت�سغيلي واملايل، �سهد حتقيق اأعلى 

الإيرادات والأرباح ال�سافية، واأعلى م�ستويات 

الإنتاج واملبيعات على الإطالق؛ فكانت هذه 

املوؤ�سرات املنا�سبة لإجنازات الِعْقد.

هذه املحطات البارزة تقدم اأقوى دليل على اأن 

�سركة )معادن( تتطور با�ستمرار وعلى نطاق 

وا�سع بو�سفها �سركة م�ستدامة،  كما اأنها تثبت 

اأننا حققنا ما وعدنا به امل�ستثمرين اإبان طرح 

الكتتاب العام: باأن �سركة التعدين العربية 

ال�سعودية )معادن( �ستحقق النمو والتنوع من 

خالل بناء �سناعة تعدين على م�ستوى عاملي يف 

اململكة العربية ال�سعودية، مما يجعل هذا القطاع 

الركيزة الثالثة للت�سنيع يف اململكة بعد قطاعي 

النفط والبرتوكيماويات.

وعلى الرغم مما �سهدته ال�سنة من تقلبات يف 

اأ�سواق الأ�سهم املحلية والعاملية، اإل اأن �سهم 

)معادن( قد اأنهى العام عند 52.50 ريال 

�سعودي، حيث تراوح �سعره بني 40.9 و 60 ريال 

�سعودي خالل العام. ومن حيث الر�سملة 

ال�سوقية، تعد معادن اليوم من بني اأعلى 15 

�سركة تعدين يف العامل.

دالالت هذا النجاح

اإن ما حققناه يف مرحلة ما بعد الكتتاب العام يف 

بناء عمالق �سناعة تعدين �سعودي كان عماًل 

ا�ستثنائيًا؛ خا�سة عندما ينظر املرء اإىل 

التحديات بكل املقايي�س املتعلقة باملوارد 

م�ست ع�سرة اأعوام على اإدراج �سركة التعدين العربية ال�سعودية 

)معادن( يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية، و�سهدت ال�سركة منذ ذلك الوقت 

العديد من التطورات.

معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح

رئي�س جمل�س الإدارة 
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اجلغرافية والب�سرية التي كان علينا التغلب 

عليها. ويقدم التقرير ال�سنوي ق�سة هذا النجاح، 

مما يدل على اأن )معادن( ت�ستعد لإجنازات 

وطنية وعاملية اأكرب، يف ظل ا�سرتاتيجيتها 2025م 

وما بعدها.

ويف �سياٍق وطنٍي اأو�سع، يثبت جناح )معادن( اأن 

خطط اململكة لتطوير قطاع املعادن والتعدين 

فاعلة. كما يوؤكد دور واأهمية قطاع التعدين يف 

حتقيق اأهداف التنويع القت�سادي، وتوفري فر�س 

العمل املاأمولة يف اإطار روؤية ال�سعودية 2030؛ اإذ 

يعد التعدين مكونًا رئي�سًا �سمن برنامج تطوير 

ال�سناعة الوطنية واخلدمات اللوج�ستية 

الروؤية. برامج حتقيق  واأكرب  اأبرز  وهو  “ندلب”، 

و�سيكون املزيد من ا�ستغالل املوارد املعدنية 

واإ�سافة القيمة مفتاحًا رئي�سًا لنجاح برنامج 

تطوير ال�سناعة الوطنية واخلدمات اللوج�ستية. 

وخطوة اأخرى مهمة هي اإقرار حتديث نظام 

ال�ستثمار التعديني الذي يت�سمن ت�سهيل 

الإجراءات، وتقليل مدة اإ�سدار الرخ�س، ومن 

�ساأن ذلك جذب املزيد من ال�ستثمارات، وتطوير 

الرثوات املعدنية يف اململكة. واأنا على يقني من اأن 

رائد التعدين الوطني )معادن( �سيقدم كامل 

الدعم والإمكانيات لقطاع التعدين ال�سعودي.

كما يعترب جناح )معادن( مبثابة �سهادة للطريق 

الذي انتهجته اململكة العربية ال�سعودية يف حتقيق 

التنمية ال�سناعية والتنويع القت�سادي من خالل 

ال�سراكات بني القطاعني العام واخلا�س، 

وامل�ساريع امل�سرتكة. وهذا وا�سح من الطريقة 

التي اأ�س�سنا بها �سناعاتنا، بل اأكرث من ذلك يف 

اإجناز امل�ساريع التي تتجاوز الن�ساط الأ�سا�سي 

ل�سركة )معادن(.

  فعلى �سبيل املثال، �سهد العقد املا�سي تطوير 

مدينتني �سناعيتني جديدتني مت بناوؤهما ا�ستناًدا 

اإىل قوة قطاع التعدين، هما وعد ال�سمال وراأ�س 

اخلري. وقد مت بناء مدينة “وعد ال�سمال” �سمن 

وعد احلكومة بتطوير املنطقة ال�سمالية من 

اململكة العربية ال�سعودية با�ستخدام موارد 

الفو�سفات الوفرية يف املنطقة. كما بنيت مدينة 

التطوير  خطة  من  اخلري” كجزء  “راأ�س 
ال�سرتاتيجية لبناء مركٍز للتعدين يف املنطقة 

ال�سرقية.

اإن اأحد اأهم جوانب ق�ستنا هو التاأثري امللحوظ 

الذي حققته �سركة معادن يف مناطق نائية يف 

خمتلف مناطق اململكة؛ فتطوير مناجمنا وفقًا 

لالأهداف التجارية قد �ساهم يف تعزيز 

ا اإىل توافر  القت�سادات املحلية ، كما اأدى اأي�سً

جمموعة اأو�سع من فر�س التطوير املهني 

والوظيفي لل�سعوديني، ويف كثري من احلالت، 

اأتاح فر�س تعليمية كبرية لأبناء املناطق.

احلوكمة

ي�سم جمل�س اإدارة �سركة )معادن( جمموعة من 

اخلربات والتخ�س�سات من خلفيات متنوعة 

اإ�سافة اإىل خرباء �سناعة التعدين. خربات ل 

تقدر بثمن يف متكني املجل�س من ال�سطالع 

مب�سوؤولياته. ولقد لعب املجل�س دورًا حيويًا يف 

توجيه ا�سرتاتيجيتنا 2025م، ويعمل ب�سكل وثيق 

مع الإدارة التنفيذية لل�سركة ل�سمان تنفيذها 

بنجاح.

 وقد وا�سلت �سركة )معادن( العمل الدوؤوب 

لت�سبح اأكرث �سفافية، من خالل اتخاذ تدابري 

جديدة لرفع معايري اأخالقيات املهنة والمتثال، 

حتى غدت واحدة من اأبرز ال�سركات الرائدة يف 

اململكة العربية ال�سعودية يف هذه املجالت.

وخالل العقد املا�سي قمنا تدريجيًا بتعزيز نظام 

و�سيا�سات حوكمة ال�سركة. وتعزيزًا لذلك فقد 

�سكل جمل�س اإدارة ال�سركة جلنة منبثقة منه تعنى 

بالإ�سراف على ال�سالمة وال�ستدامة. 

ياأتي هذا يف اأعقاب عامني متتاليني �سهدا حدوث 

وفيات يف عمليات )معادن(. و�ستعمل اللجنة 

اجلديدة على �سمان تنفيذ برنامج حتول 

ال�سالمة اخلا�س بال�سركة بنجاح، واأن توفر 

�سركة )معادن( مكان عمل “بدون �سرر” جلميع 

العاملني يف مواقعها. كما �ستقوم اللجنة 

بالإ�سراف على العديد من مبادرات ال�ستدامة 

التي مت اإقرارها.

ونعتقد اأن جهودنا لتعزيز حوكمة ال�سركة �ستقطع 

�سوًطا طوياًل يف خدمة م�ستقبل )معادن(. فقد 

اأ�سبحت احلوكمة اأكرث اأهمية يف مناخ الأعمال 

العاملي النا�سئ، ويف �سياق تو�سيع حمفظة معادن 

لزيادة عملياتها، وتو�سيع قاعدة عمالئها 

الدوليني، وخطط النمو العاملي الطموحة.

التطلع اإىل االأمام

وعلى الرغم من اأننا اأكملنا املرحلة الأهم والأكرب 

من التو�سع منذ تاأ�سي�سنا، اإل اأننا بداأنا بالفعل 

ف�ساًل اآخر من النمو. ف�سمن ا�سرتاتيجيتنا 

2025م، �سيتم بناء م�ساريع جديدة خالل 

ال�سنوات املقبلة؛ مما يجعل )معادن( لعبًا اأقوى 

بكثري يف �سناعة التعدين العاملية. ففي عام 

2018م بداأنا العمل يف امل�سنع الأول �سمن املوجة 

الثالثة من منو قطاع الفو�سفات لدينا. ولدينا 

املزيد من م�ساريع فر�س النمو يف مراحل خمتلفة 

من التطوير يف اأعمالنا للذهب والأملنيوم. كما 

ن�ستمر يف ا�ستك�ساف فر�س النمو خارج اململكة 

لدعم اأعمالنا املحلية.

ول يزال تركيزنا من�سًبا على التميز الت�سغيلي 

والراأ�سمايل والتجاري، وت�سعى الإدارة التنفيذية 

لل�سركة وجميع العاملني فيها على حتقيق 

الأهداف التي حددتها ا�سرتاتيجية )معادن( 

2025 وروؤية اململكة 2030. ويجري بانتظام 

حتديث اأنظمة الإدارة وال�سيا�سات  والإجراءات، 

ون�سر التقنيات اجلديدة والنا�سئة لتعزيز الكفاءة 

عرب جمموعة ال�سركة.

نيابة عن جمل�س اإدارة ال�سركة،  اأغتنم هذه 

الفر�سة لأوؤكد مل�ستثمرينا اأن )معادن( على 

الطريق ال�سحيح، ومتاأهبٌة لتحقيق اإجنازات 

اأكرب يف ال�سنوات املقبلة. ونحن ممتنون 

مل�ساهمينا على ثقتهم امل�ستمرة يف قيادة ال�سركة 

والعاملني فيها.

معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح

رئي�س جمل�س الإدارة 
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يتاألف جمل�س اإدارة �سركة )معادن( من ع�سرة اأع�ساء: �ستة من املديرين غري التنفيذيني، وثالثة مديرين م�ستقلني. 

يتمثل �سندوق ال�ستثمارات العامة -امل�ساهم الرئي�سي- بخم�سة اأع�ساء من بينهم الرئي�س، اأما نائب الرئي�س فهو 

ممثل املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية. كما اأن هناك مقعد م�ستقل ل يزال �ساغرًا �سيتم �سغله يف وقت لحق.

معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح

الرئي�س

تقلد معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح من�سب رئي�س جمل�س اإدارة )معادن( منذ اأبريل 

2016. وهو وزير الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية يف ال�سعودية ورئي�س �سركة اأرامكو ال�سعودية. و 

للفالح م�سرية مهنية طويلة يف �سركة اأرامكو ال�سعودية التي بلغت ذروتها بتعيينه رئي�سًا ومديرًا تنفيذيًا 

من عام 2009 اإىل عام 2015 ورئي�س جمل�س اإدارتها منذ ذلك احلني.

وخالل العقود الثالثة التي عمل فيها يف �سركة اأرامكو ال�سعودية ، عمل الفالح يف منا�سب قيادية 

رئي�سية يف جمالت الأعمال املتعلقة بال�ستك�ساف والإنتاج والتكرير والت�سويق واخلدمات الدولية 

والعمليات واإدارة الهند�سة وامل�سروعات. كما �سغل من�سب نائب الرئي�س الأعلى لعمليات الغاز 

والعالقات ال�سناعية ، ورئي�س �سركة برتون ، وهو م�سروع م�سرتك �سابق بني اأرامكو ال�سعودية و�سركة 

النفط الوطنية الفلبينية.

كما اأتيحت له الفر�سة لتوجيه تطوير ا�سرتاتيجية الغاز الطبيعي يف اململكة العربية ال�سعودية وقيادة 

تطوير امل�ساريع الكربى مثل برتورابغ ، �سدارة ، �ساتورب ويا�سرف ، بهدف حتقيق تكامل التكرير 

والبرتوكيماويات بالتعاون مع ال�سركات العاملية الرائدة.

يحمل الفالح درجة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من الكلية الزراعية وامليكانيكية )جامعة 

تك�سا�س اأيه اأند اأم( بالوليات املتحدة الأمريكية وماج�ستري اإدارة الأعمال من جامعة امللك فهد 

للبرتول واملعادن باململكة العربية ال�سعودية.

معايل االأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز

نائب الرئي�س، مدير غري تنفيذي

مت تعيني �سعادة �سليمان عبد الرحمن القويز يف جمل�س اإدارة )معادن( يف 1 يناير 2014. وهو 

اأي�سًا رئي�س اللجنة التنفيذية. والقويز هو مدير املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية منذ عام 

.2013

قبل تعيينه يف جمل�س الإدارة ، �سغل العديد من املنا�سب العليا يف القطاع امل�سريف يف اململكة ، حيث 

عمل يف �سامبا )البنك ال�سعودي الأمريكي �سابقًا( وبنك الريا�س ، حيث اكت�سب خربة وا�سعة يف 

وظائف �ستى. كان نائب الرئي�س التنفيذي لبنك الريا�س يف الفرتة ما بني 1991 اإىل 2012. ومنذ 1 

اأكتوبر 2010 ، اأ�سبح ع�سًوا يف جمل�س اإدارة املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�سناعي.

ح�سل القويز على �سهادة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة بورتالند يف الوليات املتحدة 

الأمريكية يف عام 1981.

معايل املهند�س عبداهلل بن اإبراهيم ال�سعدان

مدير غري تنفيذي

مت تعيني عبداهلل بن اإبراهيم ال�سعدان يف جمل�س اإدارة �سركة )معادن( يف 28 اأبريل 2016. وهو رئي�س 

جلنة  املراجعة، وع�سو يف اللجنة التنفيذية وجلنة ال�سالمة وال�ستدامة. بعد اأن عمل لأكرث من 30 

عاًما يف �سركة اأرامكو ال�سعودية ، قدمت له م�سريته املهنية خربة وا�سعة يف املنا�سب القيادية.و ي�سغل 

حاليًا من�سب رئي�س الهيئة امللكية للجبيل وينبع. وقبل ذلك ، كان رئي�ًسا ومديًرا تنفيذًيا لـ “�سامرف” 

- �سركة م�سفاة اأرامكو ال�سعودية موبيل املحدودة ونائب رئي�س عمليات الغاز يف اأرامكو ال�سعودية.

ال�سعدان حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 

ودرجة املاج�ستري يف الهند�سة الكيميائية من جامعة لويزيانا يف لفاييت ، وكذلك ماج�ستري يف اإدارة 

الأعمال من معهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا )MIT( ، الوليات املتحدة الأمريكية.

معايل املهند�س خالد بن �سالح املديفر

نائب وزير الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية ل�سوؤون 

التعدين، مدير غري تنفيذي 

مت تعيني خالد بن �سالح املديفر يف جمل�س الإدارة كمدير تنفيذي يف 25 اأكتوبر 2011. وكان الرئي�س 

التنفيذي يف الفرتة من يناير 2011 حتى 1 يونيو 2018 عندما مت تعيينه نائبا للوزير. وهو ع�سو يف 

اللجنة التنفيذية وجلنة ال�سالمة وال�ستدامة. ان�سم املديفر اإىل �سركة )معادن( يف عام 2006 

و�سغل من�سب نائب الرئي�س لل�سوؤون ال�سناعية ونائب رئي�س وحدة تطوير الفو�سفات والأعمال 

اجلديدة. �سغل من�سب املدير العام ل�سركة اأ�سمنت الق�سيم من عام 1993 اإىل عام 2006 ونائب 

رئي�س ومدير ال�سوؤون املالية يف �سركة ال�سرقية للبرتوكيماويات )�سرق( من عام 1987 حتى عام 

.1993

يحمل املديفر �سهادة ماج�ستري اإدارة اأعمال ودرجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة امللك 

فهد للبرتول واملعادن يف اململكة العربية ال�سعودية.

اأع�ساء جمل�س الإدارة

القيادة
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ال�سيد ريت�سارد اأوبراين

مدير غري تنفيذي 

مت تعيني ريت�سارد اأوبرين يف جمل�س اإدارة �سركة )معادن( اعتبارًا من 25 اأكتوبر 2017. هو رئي�س 

جلنة ال�سالمة وال�ستدامة وع�سو يف اللجنة التنفيذية. �سغل من�سب املدير املايل والرئي�س التنفيذي 

لحقًا ل�سركة نيومونت للتعدين ، وهي واحدة من اأكرب �سركات تعدين الذهب يف العامل ، ما بني 2005 

و 2013.

�سغل العديد من املنا�سب خالل الفرتة ما بني 1984-2000 ، مبا يف ذلك مدير العمليات والرئي�س 

املايل يف �سركة “با�سيفي كورب” ، والتي تعمل يف تعدين الفحم وتوليد الطاقة والتوزيع والنقل. وهو 

ع�سو غري تنفيذي يف جمل�س اإدارة �سركة اإك�سل للطاقة ، حيث يراأ�س جلنة املراجعة وع�سو يف جلنة 

العمليات وجلنة البيئة وال�سالمة. وهو ع�سو يف جمل�س اإدارة �سركة فولكان للمواد ، التي تنتج مواد 

البناء ، ويراأ�س جلان املراجعة والبيئة وال�سالمة.

ح�سل اأوبراين على �سهادة البكالوريو�س يف القت�ساد من جامعة �سيكاغو بالوليات املتحدة الأمريكية 

ودرجة الدكتوراه املهنية يف القانون من كلية لوي�س اآند كالرك للحقوق يف الوليات املتحدة الأمريكية.

الدكتور كالو�س كالينفيلد

مدير غري تنفيذي 

مت تعيني الدكتور كالو�س كالينفيلد يف جمل�س اإدارة �سركة )معادن( اعتبارًا من 25 اأكتوبر 2017. وهو 

ع�سو يف جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واللجنة التنفيذية. كان رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي 

ل�سركة اأركونك )اإحدى ال�سركات الرائدة يف جمال ت�سنيع املنتجات واحللول ذات دقة الت�سميم 

الفائقة املنبثقة عن �سركة األكوا لالأملنيوم( خالل الفرتة من 2016 اإىل 2017.

�سغل كالينفيلد عدة منا�سب يف األكوا ، خالل الفرتة 2007- 2016 ، ويف النهاية اأ�سبح الرئي�س 

التنفيذي ورئي�س جمل�س الإدارة. بني عامي 1986 و 2007 ، عمل يف �سركة �سيمنز يف عدة منا�سب ، 

الذي اأدى اإىل تعيينه يف من�سب الرئي�س التنفيذي. وقبل ذلك كان م�ست�ساًرا ومدير الإنتاج يف �سناعة 

.SGURD SNC الأدوية يف

وهو ع�سو م�ستقل يف جمل�س اإدارة »Fero Labs« واأ�س�س �سركته اخلا�سة »K2Elevation«. وقد 

�سبق له اأن �سغل منا�سب ع�سوية يف جمال�س باير اإيه جي )10 �سنوات( ومورغن �ستانلي )�ست 

�سنوات( وهيوليت باكارد )ثالث �سنوات(.

يحمل كالينفيلد درجة الدكتوراه يف الإدارة الإ�سرتاتيجية من جامعة فورت�سبورغ ، وماج�ستري يف اإدارة 

الأعمال من جامعة قوتنقن ، وكالهما يف اأملانيا.

املهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى

مدير م�ستقل

مت تعيني عبداهلل بن حممد العي�سى يف جمل�س اإدارة )معادن( يف 28 اأبريل 2016. وهو رئي�س جلنة 

الرت�سيحات واملكافاآت. لديه ملف حافل وفريد من نوعه كرجل اأعمال رائد. وهو رئي�س �سركة عبداهلل 

حممد العي�سى لال�ست�سارات الهند�سية وبنك الريا�س و�سركة دور لل�سيافة. كما اأنه ع�سو يف جمال�س 

اإدارات �سركات رائدة مبا يف ذلك �سركة �سابك و�سركة احتاد ات�سالت )موبايلي(.

ويحمل العي�سى �سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة ال�سناعية و�سهادة املاج�ستري يف الإدارة الهند�سية 

من جامعة �ساوثرن مثودي�ست بالوليات املتحدة الأمريكية.

ال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان

م�ستقلة

ان�سمت لبنى بنت �سليمان العليان اإىل جمل�س اإدارة )معادن( يف 28 اأبريل 2016. وهي ع�سو يف جلنة 

الرت�سيحات واملكافاآت. وقد بنت م�سرية مهنية متميزة حمليًا ودوليًا ، بالإ�سافة اإىل كونها الرئي�س 

التنفيذي ونائبة رئي�س �سركة العليان املالية ، فهي ع�سو جمل�س اإدارة يف املوؤ�س�سات املالية وال�سناعية 

ا ع�سوة يف العديد من املجال�س ال�ست�سارية  الرائدة مبا يف ذلك البنك الأول، و �سلمربجري. وهي اأي�سً

الدولية ، مبا يف ذلك �سركات جمموعة رول�س روي�س و بنك اأك بانك الرتكي و األيانز اأ�س اأي و ماكنزي 

و�سركاه و بنك اأوف اأمريكا- مرييل لن�س.

حتمل العليان درجة البكالوريو�س يف العلوم من جامعة كورنيل وماج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة 

ا على دكتوراه فخرية يف القانون من كلية ترينيتي يف اأيرلندا. اإنديانا. كما ح�سلت اأي�سً

املهند�س عزام بن يا�سر �سلبي

م�ستقل

مت تعيني عزام بن يا�سر �سلبي يف جمل�س اإدارة )معادن( وجلنة املراجعة يف 28 اأبريل 2016. وهو 

ع�سو يف جلنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت. �سلبي هو الرئي�س التنفيذي ل�سركة الت�سنيع 

وخدمات الطاقة. وقبل ذلك ، �سارك يف تاأ�سي�س الربنامج الوطني للتجمعات ال�سناعية، وعمل كاأول 

رئي�س له منذ عام 2007 حتى عام 2015. والربنامج عبارة عن كيان حكومي م�ستقل تديره وزارة 

الطاقة وال�سناعة واملوارد املعدنية.

عمل �سلبي يف اأرامكو ال�سعودية ملدة 25 عاًما ، و�سغل العديد من املنا�سب القيادية يف تخطيط املرافق 

، وتطوير الأعمال اجلديدة ، وحتليل الأعمال وتخطيط ال�سركات ، وتطوير م�سروع التكرير 

والبرتوكيماويات يف ال�سني ، ويف اإدارة امل�ساريع اخلا�سة ب مرافق �سركة ال�سيبة للنفط والغاز 

واملن�ساآت النفطية املركزية العربية.

ح�سل �سلبي على ماج�ستري يف اإدارة الأعمال من معهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا )MIT( ودرجة 

البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة ولية اأوكالهوما يف الوليات املتحدة الأمريكية.
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اإجنازات 2018 مقدمة لإجنازات اأكرب

وجاءت هذه الأحداث بعد ع�سر �سنوات من النمو القيادة  | كلمة الرئي�س التنفيذي

منذ الكتتاب العام لل�سركة يف عام 2008، توجت 

عام 2018 بتحقيق اأعلى الإيرادات والأرباح يف 

تاريخ )معادن(، وحتقيق م�ستويات قيا�سية من 

الإنتاج يف كافة اأعمالنا.

واأهم ما ميز العام بالن�سبة لفريقنا كان يوم 22 

نوفمرب 2018 حني تف�سل خادم احلرمني 

ال�سريفني  امللك �سلمان بن عبدالعزيز بافتتاح 

مدينة وعد ال�سمال ال�سناعية. لقد كان هذا 

احلدث م�سدر فخٍر لنا جميًعا؛ اإذ كان مبثابة 

تقديٍر لعقٍد من الزمن من جناح )معادن( يف 

بناء �سركة بحجم وعد ال�سمال يف اإحدى اأكرث 

املناطق النائية يف اململكة، وعلى وجه اخل�سو�س 

التنفيذ الناجح لأعمال التطوير ال�سناعي فيها. 

مرة اأخرى، واجهنا التحدي املتمثل يف تطوير 

املناجم يف املناطق النائية، واأثبتنا قدرتنا على 

تقدمي اخلدمات مل�ساهمينا، وملجتمعاتنا املحلية. 

يرتبط “بناء عمالق التعدين”، مو�سوع التقرير 

ال�سنوي لهذا العام، بالذكرى ال�سنوية العا�سرة 

لالكتتاب العام. وي�سعى اإىل اإبراز ما حققناه 

خالل العقد املا�سي، وكيف اأننا ننتقل اإىل مرحلة 

تالية من التنمية �ستكون باهرة مثل ال�سنوات 

الع�سر املا�سية.

القدرة التناف�سية

ب�سفتها �سركة منتجة لل�سلع، كانت �سركة 

)معادن( دائًما، و�ستظل تركز على تطوير 

وت�سغيل �سناعات م�ستدامة قادرة على املناف�سة 

عامليًا. وكما قمنا ببناء ال�سركة، وا�سطررنا 

للتغلب على العديد من التحديات ل�سمان اأن نظل 

قادرين على املناف�سة، نقوم يف ذات الوقت 

بالتعامل مع �سعوبات بناء �سناعات �سعودية 

جديدة؛ هي يف كثري من الأحيان يف مناطق نائية 

للغاية من بالدنا.

لقد جنحنا يف التغلب على هذه التحديات بالعمل 

عن قرب مع اأ�سحاب امل�سلحة الرئي�سيني، ولي�س 

اأقل مع املجتمعات املحلية حول مواقعنا؛ حيث 

نوا�سل ال�ستثمار يف التعليم ويف �سال�سل التوريد 

املحلية. وتتجاوز هذه املبادرات دورنا الأ�سا�سي 

كع�سو م�سوؤول يف املجتمع، وهو عن�سر اأ�سا�سي يف 

جعل اأعمالنا تناف�سية وم�ستدامة. فنحن نعتقد اأن 

هناك ميزة تناف�سية يف توظيف اأ�سخا�س من 

املجتمع املحلي يف عملياتنا، وكذلك يف توفري ما 

ن�ستطيع من احتياجاتنا حملًيا - وكلما اأمكن  من 

موردين يف املناطق التي نعمل فيها.

 اإن توفر مدخالت اأ�سا�سية باأ�سعار تناف�سية مثل 
دارين دايفي�س

الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني “املكلف”

مع اقرتاب عام 2018 من نهايته، اختتمنا املوجة الثانية من برناجمنا 

ال�ستثماري ببدء العمليات التجارية يف م�سانع وعد ال�سمال للفو�سفات، ويف 

اأعمال م�سنع الألومنيوم للدرفلة يف راأ�س اخلري.
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ا عن�سًرا حا�سًما يف تعزيز  الطاقة واملياه يعد اأي�سً

قدرتنا التناف�سية. ونحن نعمل با�ستمرار على 

حت�سني كفاءة ا�ستخدامنا للطاقة؛ �سواًء كانت 

الكهرباء اأو الغاز، اأو املاء. اإذ يتعني علينا 

ال�ستفادة من هذه املوارد الثمينة باأكرب قدر من 

الكفاءة، مبا ي�سهم يف اإ�سافة اأكرب قدر ممكن 

من القيمة داخل اململكة. يعتمد منوذج اأعمالنا 

على هذه املبادئ التي نعتقد اأنها توفر اأ�سا�ًسا 

قوًيا ل�سركة معادن لال�ستمرار يف التو�سع والنمو 

داخل اململكة العربية ال�سعودية. 

كما يجدر ت�سليط ال�سوء على القيمة الكبرية 

للمدينتني ال�سناعيتني اللتني طورناهما على 

مدى ال�سنوات الع�سر املا�سية؛ راأ�س اخلري، ووعد 

ال�سمال. وقد بداأت كلتا املدينتني كتنمية جديدة 

بالكامل، وتطلبتا ا�ستثماًرا كبرًيا يف البنية 

التحتية من )معادن( و�سركائنا ال�سرتاتيجيني. 

لكن، وبف�سل هذه ال�ستثمارات، اأ�سبح لدينا الآن 

قاعدتني �سناعيتني عامليتني ميكن تو�سيعهما. 

ونتوقع اأن جنني فوائد جمة جراء خف�س تكلفة 

املرحلة القادمة من النمو لدى قيامنا بالبناء على 

املن�ساآت القائمة.

اإنه التميز الت�سغيلي -الركيزة الأوىل 

ل�سرتاتيجيتنا- والتي �ستمكننا من حتقيق هذا 

النمو. ونحن نعمل على العديد من املبادرات 

لتح�سني عملياتنا با�ستمرار، مبا يف ذلك اإطالق 

برنامج  2018 الرقمي الذي �سيدخل اجليل 

القادم من التقنية يف اأعمالنا؛ من ال�ستك�ساف 

والتعدين، اإىل املعاجلة. نحن ن�سهد بالفعل 

اإمكانات هذه التقنية، و�سن�ساعف جهودنا يف 

عام 2019 لال�ستفادة من هذه الإمكانيات 

بالكامل يف ال�سنوات القادمة.

�سياق االأعمال

حققت جميع قطاعات الأعمال الرئي�سة الثالثة 

- الفو�سفات والأملنيوم والذهب - اأداًء جيًدا يف 

عام 2018 بف�سل الأداء الت�سغيلي القوي، 

والنجاح يف تو�سيع نطاق الو�سول اإىل الأ�سواق 

العاملية ملنتجاتنا والتي تتعززبف�سل حت�سن بيئة 

اأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية. وبدت فوائد هذا وا�سحة 

يف الأرباح القيا�سية التي حتققت يف عام 2018.

الفو�سفات: ا�ستمر م�سنعنا الأول للفو�سفات يف 

زيادة الإنتاج ويف عام 2018 حقق م�ستويات اإنتاج 

قيا�سية. كما  بداأ جممعنا الثاين لالأ�سمدة 

الفو�سفاتية، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية ثالثة 

ماليني طن �سنوًيا يف وعد ال�سمال، اإنتاجه 

التجاري يف دي�سمرب 2018 بعد التزايد امل�سطرد 

مو�سوع  هو  التعدين”،  عمالق  “بناء 
تقريرنا ال�سنوي لهذا العام، م�ستنًدا اإىل 

الذكرى ال�سنوية العا�سرة لالكتتاب 

العام. وي�سعى اإىل ت�سليط ال�سوء على ما 

حققناه خالل العقد املا�سي، وكيف ننتقل 

اإىل مرحلة اأخرى من النمو؛ �ستكون 

باهرة -اإن �ساء اهلل- كال�سنوات الع�سرة 

املا�سية.

لإنتاجه منذ اأواخر عام 2017. و�ستتوا�سل 

الزيادة يف اإنتاج امل�سنع خالل عام 2019 مع 

تغلبنا على التحديات التقنية. 

وقد ظل الطلب العاملي على الفو�سفات قوًيا يف 

عام 2018 وا�ستوعب الزيادة يف العر�س ب�سكل 

مريح مما اأدى اإىل ا�ستمرار الأ�سعار قوية. كما 

اأن التوقعات طويلة الأجل ل تزال اإيجابية 

وتعطينا حراكًا جتارًيا اأقل ارتباًطا بالن�ساط 

القت�سادي العاملي من الأملنيوم اأو النحا�س. ويف 

عام 2018 اأعلنا عن منح عقد بناء امل�سنع الأول 

ملرحلة النمو التالية.

الأملنيوم: حظي جممع اإنتاج الأملنيوم املتكامل 

اخلا�س بنا، وهو اأحد اأكرب جممعات الإنتاج يف 

العامل، بعام رائع. بالإ�سافة اإىل زيادة الإنتاج يف 

امل�سهر، و�سلنا اإىل اإنتاج قيا�سي يف م�سفاة 

الألومينا. كما حققنا، بعد زيادة الإنتاج بنجاح، 

عمليات جتارية يف م�سنع درفلة الأملنيوم. وقد 

اأثبتت )معادن( نف�سها كمورد عاملي معروف 

ملنتجات الأملنيوم عالية اجلودة، ونتطلع يف عام 

2019 اإىل مزيد من النمو يف ثالث مرافق.

وقد اأدت التقلبات يف �سناعة الأملنيوم، خا�سة يف 

الألومينا خالل عام 2018، يف ت�سليط ال�سوء 

على قوة منوذجنا املتكامل الذي �سمن ب�سكل 

ا�ستثنائي ا�ستفادة �سركة )معادن( من ارتفاع 

اأ�سعار الألومينا. يف الوقت الذي كانت فيه 

�سناعة ال�سهر تعاين جراء هذه التقلبات. مرة 

اأخرى، فاإن مقومات �سناعة الأملنيوم لدينا قوية، 

واإذا ا�ستطعنا احلفاظ على مركزنا التناف�سي، 

فنحن مقبلون على مرحلة من النمو خالل 

ال�سنوات القادمة.

الذهب: �سهدنا عاًما اآخر من الإنتاج القيا�سي، 

مدفوًعا اإىل حد كبري مبنجم الدويحي الذي بلغ 

اإنتاجه الكامل يف عام 2018. وكما نوا�سل يف 

تطوير م�ساريع جديدة، ن�سعى اإىل تنمية اأعمالنا 

مبا يتجاوز م�ستويات الإنتاج احلالية.

�سهدت اأ�سعار الذهب �سعفًا خالل العام، وكان 

هناك املزيد من عدم اليقني حول توقعات النمو 

القت�سادي العاملي، لكن الأ�سعار اأغلقت نهاية 

العام على ارتفاع.
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لقد بداأنا يف اإطالق العنان للرثوة املعدنية 

الهائلة للمملكة العربية ال�سعودية من 

خالل العمل والتعاون مع اأ�سحاب 

امل�سلحة الرئي�سيني داخل اململكة 

وخارجها - ولكن يف الغالب من خالل 

تطوير فريقنا اإىل فريق متخ�س�س 

ومتفان وحمرتف.

القيادة  | كلمة الرئي�س التنفيذي

النحا�س: حقق منجم جبل �سايد اإنتاًجا قيا�سًيا 

يف عام 2018، ونوا�سل ا�ستك�ساف اخليارات 

لإطالة عمر املنجم وا�ستك�ساف املزيد من مكامن 

النحا�س املجدية اقت�سادًيا يف اململكة. وكانت 

اأ�سعار النحا�س قد عانت خالل العام ب�سبب 

املخاوف حيال النمو القت�سادي العاملي، لكننا ما 

زلنا مقتنعني باأن العوامل الأ�سا�سية املتو�سطة 

والطويلة الأجل يف ال�سناعة تعني اأن النحا�س 

�سيكون جزًءا مهًما من اأعمالنا يف امل�ستقبل.

ال�سالمة: تت�سم �سناعة التعدين باأن لديها الكثري 

من املخاطر الكامنة، وال�سالمة هي بوؤرة تركيزنا 

امل�ستمرة. ففي حني اأن لدينا �سوابط على م�ستوى 

عاملي يف ال�سحة وال�سالمة والأمن، اإل اأننا فقدنا 

خالل العام اثنني من رجالنا: اأحدهما يف منجم 

ذهب حتت الأر�س والآخر داخل من�ساأة 

ا من  الفو�سفات اخلا�سة بنا. كما عانينا اأي�سً

خ�سائر يف الأرواح يف عام 2017. ندرك اأّن علينا 

بذل املزيد من اجلهد ل�سمان توفري مكان اآمن 

للعمل للجميع يف مواقعنا، �سواء كانوا من 

موظفينا اأو املقاولني معنا. لذلك اأطلقنا برنامج 

حتويل ال�سالمة على م�ستوى املجموعة بهدف 

تعزيز ثقافة ال�سالمة يف )معادن(، وخلق بيئة 

عمل خالية من ال�سرر. وبالن�سبة اإىل جمل�س 

اإدارة �سركة )معادن( واإدارتها التنفيذية، فاإن 

اأي نوع من احللول الو�سط ب�ساأن الأمان غري 

مقبول، ناهيك عن اإحلاق ال�سرر مبوظفينا. اإننا 

ملتزمون متاًما بال�سالمة ونرحب بخطوة جمل�س 

الإدارة اإن�ساء جلنة لل�سالمة وال�ستدامة 

لالإ�سراف على برنامج التحول اجلوهري هذا. 

�سيكون هذا جهًدا متعدد ال�سنوات ولكننا على 

ثقة من اأنه مثل العديد من التحديات الأخرى 

التي تغلبت عليها )معادن(، �سوف نتغلب على 

التحدي املتمثل يف خلق ثقافة قوية لل�سالمة يف 

كافة مواقعنا وخمتلف �سركاتنا.

تنفيذ ا�سرتاتيجية 2025

تقوم ا�سرتاتيجيتنا على ثالث ركائز: التميز 

الت�سغيلي، وبناء رائد وطني للتعدين، وتر�سيخ 

ح�سورنا العاملي. وكما ذكرنا �سابقًا، فاإن للتميز 

الت�سغيلي الأولوية الرئي�سية؛ حيث ن�سعى اإىل 

حتقيق اأق�سى قيمة من الأ�سول، واحلفاظ على 

قدرتنا التناف�سية يف الأ�سواق العاملية. وو�سيلتنا 

اإىل ذلك هي احلفاظ على زخم الأداء من خالل 

عمليات واإجراءات وا�سحة م�سممة خللق ثقافة 

ال�ستمرارية يف التقدم. و�سيكون برنامج التحول 

الرقمي الذي بداأناه عام 2018 جزًءا مهًما من 

تنفيذ هذه ال�سرتاتيجية.

 وباعتبارنا رائدًا وطنًيا للتعدين، فاإننا نركز على 

تطوير الإمكانات الكاملة لعمليات التعدين التي 

جنحنا يف تاأ�سي�سها بالفعل: الفو�سفات، 

والبوك�سايت لالألومنيوم، والذهب، والنحا�س. 

و�سنعمل اأي�سًا على تطوير معادن اأخرى موجودة 

مبقايي�س جذابة اقت�ساديًا يف اململكة؛ خا�سة تلك 

التي تكمل اأعمالنا وقدراتنا؛ وت�سمل هذه البوتا�س 

والزنك. ويعترب تطوير نظام التعدين يف اململكة 

العربية ال�سعودية عن�سرًا مهمًا يف دورنا كرائد 

وطني لهذه ال�سناعة.  فنوا�سل با�ستمرار البحث 

عن طرق لت�سجيع متعهدين حمليني لبناء وتطوير 

قدراتهم يف خدمات قطاع التعدين. ومن الوا�سح 

اأن هذه املهمة تعود بالفائدة على �سركة معادن، 

كما اأنها تلعب دورًا مهمًا يف تلبية تطلعات روؤية 

2030 لتو�سيع قطاع التعدين وم�ساهمته 

القت�سادية.

وال�ستك�ساف بدوره، عن�سر اآخر مهم يف روؤية 

)معادن( ملزيد من النمو والتنمية داخل اململكة. 

هذا هو الركيزة الأ�سا�سية لأي �سركة تعدين؛ وهو 

الن�ساط الذي ا�ستثمرت فيه )معادن( بكثافة 

منذ عام 2000. اليوم، وبف�سل التغيريات 
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الإيجابية يف بيئة الأعمال باململكة، واملبادرات 

اجلديدة لتطوير قطاع التعدين، نعتقد اأن هذا هو 

الوقت املنا�سب لزيادة ا�ستثماراتنا يف 

ال�ستك�ساف ب�سكل كبري. و�سنطلق يف عام 2019 

برنامج ا�ستك�ساف يعد الأكرب من نوعه؛ بدايًة 

ملدة عامني. و�سين�سب تركيزنا الأ�سا�سي على 

ا�ستك�ساف الذهب ومعادن الأ�سا�س مثل النحا�س؛ 

اإذ نعتقد اأن هناك اإمكانات كبرية لنمو اأ�سواقها. 

و�سنقوم لهذه الغاية با�ستخدام اأحدث التقنيات، 

ونحن واثقون من منو مناجمنا اجلديدة ب�سكل 

كبري يف ال�سنوات القادمة.

 واأخرًيا، نحن نوا�سل البحث بقوة عن الفر�س 

املتاحة خارج اململكة التي قد نرى فيها اإمكانية 

للتو�سع، اأو حيث نرى فر�سة لإ�سافة قيمة اإىل 

اأن�سطتنا يف اململكة. وين�سب تركيزنا على 

الأ�سمدة الفو�سفاتية، واأعمال النحا�س والذهب.

اال�ستدامة

اإن اأحد اأهم امل�ساهمات التي قدمتها �سركة 

)معادن( يف اململكة هو تركيزها على تطوير 

اأعمالها يف املناطق النائية. وكما اأو�سحنا �سابًقا، 

فاإن ل�ستثماراتنا تاأثري يف اإحداث تغيري يف 

املجتمعات التي ت�ست�سيف عملياتنا. و�سنوا�سل 

العمل على اأن يكون هذا التاأثري اإيجابيًا يف هذه 

املجتمعات من خالل توفري التوظيف املحلي، 

وتعزيز املحتوى املحلي يف م�سرتياتنا، ودعم 

برامج التنمية الجتماعية ذات ال�سلة. 

ونحن ملتزمون اأي�سًا با�ستخدام موارد اململكة 

من الطاقة واملياه ب�سكل م�سوؤول. ونعمل على 

حتقيق عدد من املبادرات يف هذا ال�سدد.. 

بع�سها جزء من برنامج التميز الت�سغيلي؛ حيث 

نراجع با�ستمرار ا�ستهالك الطاقة وموارد املياه 

لتحقيق م�ستويات اأعلى من الكفاءة. ومن الأمثلة 

الأخرى على ذلك ا�ستخدامنا ملياه ال�سرف 

املعاجلة يف عملياتنا. ويف عام 2018، اأجرينا 

درا�سة لتحديد جدوى ا�ستخدام الطاقة املتجددة 

يف بع�س املواقع النائية التي تعتمد حالًيا على 

مولدات الديزل.

التوقعات لعام 2019

يف غ�سون 10 �سنوات فقط، منت �سركة معادن 

من اأفقها املحدود جدًا يف ا�ستخراج الذهب، اإىل 

�سركة ر�سخت اأقدامها بني اأكرب منتجي 

الفو�سفات والأملنيوم يف العامل، مع اأعمالها يف 

الذهب ومعادن الأ�سا�س يف ذات الوقت.

لقد بداأنا يف اإطالق العنان للرثوة املعدنية الهائلة 

يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل التعاون مع 

اأ�سحاب امل�سلحة الرئي�سيني داخل اململكة 

العربية ال�سعودية وخارجها - ولكن يف الغالب من 

خالل حتويل فريقنا اإىل فريق متخ�س�س ومتفان 

ومهني.

وهناك اأمثلة قليلة يف �سناعة التعدين التي ميكن 

اأن تتنا�سب مع وترية النمو التي حققتها �سركة 

معادن. واملثري للغاية، -ونحن نبداأ العقد 

التايل- هو م�ستوى الطموح الذي اأراه يف ال�سركة، 

والفر�س املتاحة اأمامنا، والتي جتعلنا نثق باأن 

ال�سنوات الع�سر املقبلة �ستكون اأكرث اإبهارًا من 

العقد املا�سي.

نيابة عن الإدارة التنفيذية، اأغتنم هذه الفر�سة 

لأ�سكر جمل�س الإدارة على قيادته وتوجيهه، 

وم�ساهمينا على ثقتهم واإميانهم بنا، وعمالئنا 

على تف�سيلهم ملنتجاتنا، و�سركائنا لدعمهم 

امل�ستمر لعملياتنا وم�ساريعنا ومبادراتنا 

اجلديدة.

كما يجب اأن اأ�سكر موظفينا على التزامهم 

وتفانيهم. فموظفونا يثبتون قيم النزاهة وامللكية 

والعمل اجلماعي والرعاية طوال عملهم؛ مما 

يعطيني ثقة كاملة باأننا �سنحقق بنجاح الأهداف 

الطموحة التي و�سعناها لأنف�سنا.

دارين دايفي�س

الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني “املكلف”
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دارين دايفي�س

الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني )املكلف(

خالد بن �سامل الروي�س

م�ست�سار الرئي�س الأعلى  لوحدة الأعمال ال�سرتاتيجية للفو�سفات واملعادن 

ال�صناعية

عبدالعزيز بن ع�سكر احلربي

نائب الرئي�س الأعلى، للعمليات، والبيئة وال�سحة وال�سالمة 

وال�ستدامة واخلدمات امل�سرتكة

نبيل بن عبدالعزيز الفريح

 امل�ست�سار التنفيذي للرئي�س التنفيذي

ونائب الرئي�س الأعلى لراأ�س املال الب�سري

خالد بن �سليمان العوهلي

نائب الرئي�س لل�سوؤون ال�سرتاتيجية لل�سركات

عبدالعزيز بن نا�سر الناجم

نائب الرئي�س، اإدارة امل�ساريع الهند�سية وحت�سني الأعمال

ريا�س بن �سعد الن�سار

رئي�س �سركة )معادن( للبوك�سايت والألومينا و �سركة )معادن( لالأملنيوم 

ونائب الرئي�س بالإنابة لوحدة الأعمال ال�سرتاتيجية لالأملنيوم

ح�سن العلي

نائب الرئي�س الأعلى لوحدة الأعمال ال�سرتاتيجية للفو�سفات واملعادن 

ال�سناعية )املكلف(

علي بن �سعيد القحطاين

نائب الرئي�س الأعلى للمالية واملدير املايل )املكلف(

دايفيد �سومر

 نائب الرئي�س الأعلى لوحدة الأعمال ال�سرتاتيجية

للذهب ومعادن الأ�سا�س

عماد بن حممود ال�سعداوي

نائب الرئي�س لال�ستك�ساف )املكلف(

عايد حمود املطريي

نائب الرئي�س ل�سرتاتيجية ال�سركة والتخطيط والتطوير

عيد ت�سكيل جلنة اإدارة �سركة )معادن( يف الربع الرابع من عام 2018.  و�سملت اإعادة الت�سكيل اإعادة توزيع 
ُ
اأ

الوظائف وتر�سيح اأع�ساء جدد.

جلنة ال�سوؤون الإدارية

القيادة
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دارين دايفي�س

مت تعيني دارين دايفي�س رئي�ًسا بالإنابة ورئي�سًا تنفيذيًا يف عام 

2018. وكان ان�سم اإىل )معادن( يف عام 2012 كمدير مايل 

لل�سركة بعد 20 �سنة من العمل امل�سريف، ومتت ترقيته اإىل نائب 

للرئي�س لل�سوؤون املالية يف عام 2013، ورئي�س لل�سوؤون املالية يف 

عام 2016. خربة دايفي�س املالية كانت يف املقام الأول يف قطاعي 

املوارد الطبيعية والطاقة، وقد عا�س وعمل يف ال�سرق الأو�سط منذ 

عام 1999.

ت�سمل خربته عمليات الدمج وال�ستحواذ، وال�ست�سارات 

ال�سرتاتيجية، وتاأمني القرو�س، ومتويل امل�ساريع واإعادة هيكلة 

الديون. يف )معادن(، ركز دايفي�س على اإدارة برنامج التمويل 

املكثف لل�سركة، ولعب اأدوارًا رائدة يف تاأ�سي�س م�ساريع م�سرتكة 

مع �سركة موزاييك و�سركة باريك للذهب. وهو ع�سو جمل�س اإدارة 

�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات، و�سركة معادن وباريك 

للنحا�س.

تخرج دايفي�س يف عام 1991 من جامعة اأ�ستون باململكة املتحدة 

بدرجة البكالوريو�س يف الأعمال والإدارة. وهو زميل رابطة اأمناء 

خزانة ال�سركات يف )اململكة املتحدة(.

خالد بن �سامل الروي�س

ان�سم خالد الروي�س اإىل )معادن( يف عام 2002 يف من�سب مدير 

اخلزينة، ومتت ترقيته اإىل من�سب املدير التنفيذي للتخطيط 

املوؤ�س�سي يف عام 2008 ونائب لرئي�س ال�سوؤون املالية يف عام 2011. 

اأ�سبح املدير املايل ونائب الرئي�س الأعلى لل�سوؤون املالية يف عام 

2014. مت تعيينه نائبًا للرئي�س يف وحدة الأعمال ال�سرتاتيجية 

للفو�سفات واملعادن ال�سناعية يف عام 2016.

بداأ الروي�س م�سريته املهنية يف ق�سم الرقابة امل�سرفية يف موؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي يف عام 1984، ويف عام 1996 انتقل اإىل 

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(، حيث اأ�سبح 

مديًرا لق�سم املالية. 

ح�سل الروي�س على �سهادة يف املحا�سبة من جامعة امللك �سعود 

عام 1984. وهو ع�سو يف املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني 

املعتمدين.

عبدالعزيز بن ع�سكر احلربي

ان�سم عبدالعزيز احلربي اإىل )معادن( يف عام 2007 كرئي�س 

ل�سركة معادن للفو�سفات وتوىل من�سبه احلايل يف عام 2018. 

لديه 30 عاًما من اخلربة يف اإدارة امل�ساريع والتخطيط والعمليات. 

كما �سغل من�سب رئي�س �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا، 

و�سركة معادن لالأملنيوم.

قبل ان�سمامه اإىل )معادن(، عمل لدى �سافكو )التابعة ل�سركة 

�سابك(، ويف مقر �سركة �سابك.

واحلربي ع�سو يف جمل�س اإدارة �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا 

و�سركة معادن لالأملنيوم، وهو ع�سو مناوب يف جمل�س �سركة 

معادن للدرفلة. ي�سغل من�سب رئي�س جمل�س اإدارة تطويرال�سباب 

ال�سعودي )ERADH(  وبرامج امل�ساركة، وع�سو يف جمل�س 

مدينة اجلبيل.

وهو حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية من 

جامعة امللك �سعود، و�سهادة يف برنامج الإدارة والقيادة املتقدم 

من جامعة اأك�سفورد يف اململكة املتحدة.

نبيل بن عبدالعزيز الفريح

ان�سم نبيل الفريح اإىل )معادن( يف عام 2005 كمدير تنفيذي 

للموارد الب�سرية والأمن ال�سناعي. وقد مت تعيينه م�ست�ساًرا 

تنفيذًيا للرئي�س التنفيذي ونائبًا لرئي�س الأمن ال�سناعي 

وال�ستدامة يف عام 2016.

بداأ حياته املهنية يف �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي، ولديه 

30 عاًما من اخلربة يف جمال اإدارة امل�ساريع وال�سركات ال�سناعية 

والت�سويق. انتقل اإىل �سركة اأ�سمنت الراجحي القاب�سة عام 

2009 كنائب لرئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب وعاد اإىل 

�سركة )معادن( يف اأكتوبر 2011 كنائب لرئي�س وحدة الأعمال 

ال�سرتاتيجية للمعادن الثمينة. يف عام 2014، مت تعيينه نائب 

الرئي�س الأعلى للموارد الب�سرية وال�ستدامة. وهو رئي�س جمل�س 

اإدارة �سركة )معادن( للذهب ومعادن الأ�سا�س.

يحمل الفريح درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة 

امللك �سعود بالريا�س.

دايفيد �سومر

مت تعيني دايفيد �سومر كنائب الرئي�س الأعلى لوحدة الأعمال 

ال�سرتاتيجية للذهب ومعادن الأ�سا�س عام 2018. وقبل ان�سمامه 

اإىل �سركة )معادن(، �سغل من�سب نائب الرئي�س التنفيذي ومدير 

العمليات يف �سركة  »نيو غولد مايننغ كوربوراي�سن«. يف وقت �سابق 

من حياته املهنية، عمل دايفيد يف العديد من الأدوار القيادية 

للعمليات ملوؤ�س�سة »نيومونت للتعدين« على مدار 22 عاًما، مبا 

يف ذلك نائب رئي�س العمليات ونائب الرئي�س الأعلى لعمليات 

»نيومونت« يف اإفريقيا. يتمتع �سومر بخربة تزيد عن ثالثني عاًما 

يف �سناعة التعدين وح�سل على درجة البكالوريو�س يف العلوم 

املالية من جامعة ريجي�س، الوليات املتحدة الأمريكية.

علي بن �سعيد القحطاين

ان�سم القحطاين اإىل �سركة )معادن( يف 2011 ومت تعيينه نائبًا 

للرئي�س الأعلى لل�سوؤون املالية واملدير املايل املكلف يف عام 2018.

يتمتع بخربة 25 �سنة يف جمال املحا�سبة، حيث عمل كمحلل مايل 

يف �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي، ومدير ح�سابات العمالء 

يف بنك الراجحي، وم�ساعد املدير العام للتخطيط والتمويل يف 

�سركة اأ�سمنت الق�سيم، ونائب الرئي�س واملدير املايل يف �سركة 

التعاونية للتاأمني.

يحمل القحطاين درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك 

�سعود باململكة العربية ال�سعودية، و�سهادة حما�سب قانوين معتمد 

من اململكة العربية ال�سعودية.

ح�سن العلي

ان�سم ح�سن العلي اإىل )معادن( يف عام 2010 كاأحد كبار 

املديرين، و�سغل من�سب مدير الإ�سرتاتيجية والتخطيط وتطوير 

الأعمال، واملدير العام ل�سركة معادن ال�سناعية، ونائب رئي�س 

العمليات، وبعد ذلك رئي�سًا ل�سركة معادن للفو�سفات. يف عام 

2018، اأ�سبح نائب الرئي�س للم�ساريع والت�سنيع يف )معادن(، 

ونائب الرئي�س الأعلى )املكلف( لوحدة الأعمال ال�سرتاتيجية 

للفو�سفات واملعادن ال�سناعية. كما اأنه رئي�س جمل�س اإدارة �سركة 

معادن ال�سناعية وع�سو جمل�س اإدارة �سركة معادن وعد ال�سمال 

للفو�سفات.

بداأ م�سريته املهنية يف �سركة اأ�سمنت تبوك، وانتقل اإىل ال�سركة 

العربية لالألياف ال�سناعية )اإبن ر�سد( التابعة ل�سركة )�سابك( 

يف عام 1994، وعمل يف وقت لحق مديرًا لوحدة الأعمال 

ال�سرتاتيجية للبوليمرات يف �سركة )�سابك(.

ح�سل العلي على بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة امليكانيكية 

)الإنتاج( من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة.

ريا�س بن �سعد الن�سار

ان�سم ريا�س الن�سار اإىل �سركة )معادن( للفو�سفات يف اأوائل 

2013 كنائب الرئي�س لل�سوؤون التقنية، ومت ترقيته اإىل من�سب 

الرئي�س يف منت�سف عام 2014. ويف عام 2016 مت تعيينه نائبًا 

لرئي�س )معادن( لإدارة امل�ساريع والهند�سة، مع م�سوؤولية اإ�سافية 

لقيادة خدمات الدعم املوحدة. وهو ع�سو جمل�س اإدارة �سركة 

معادن وعد ال�سمال للفو�سفات.

لدى الن�سار اأكرث من 20 عامًا من اخلربة يف اأعمال الهند�سة 

واإدارة امل�ساريع والتخطيط وال�سيانة. وقد عمل من قبل يف 

�سركات: ال�سرقية للبرتوكيماويات )�سرق(، و)�سافكو(، 

و)مرافق(، واأي�سًا يف هيئة الربط الكهربائي لدول جمل�س التعاون 

اخلليجي قبل الن�سمام اإىل �سركة معادن.

والن�سار حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية 

من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

خالد بن �سليمان العوهلي

ان�سم خالد العوهلي اإىل �سركة )معادن( يف عام 2014 كنائب 

رئي�س ال�سرتاتيجية والتخطيط والتطوير. كما قاد ا�سرتاتيجية 

)معادن( لالأملنيوم حتى مت تعيينه يف من�سبه احلايل. وهو ع�سو 

مناوب يف جمل�س اإدارة �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�سركة 

معادن لالأملنيوم، وع�سو يف جمل�س اإدارة �سركة معادن للدرفلة.

يف الع�سرين �سنة التي �سبقت ان�سمامه اإىل )معادن(، �سغل خالد 

منا�سب قيادية يف القطاعني العام واخلا�س. فقد عمل يف مكتب 

اإدارة امل�ساريع بربنامج الأوف�ست القت�سادي ال�سعودي، وم�ست�سارًا 

يف وزارة البرتول والرثوة املعدنية، ونائبًا لرئي�س الربنامج الوطني 

لتطوير التجمعات ال�سناعية.

 قاد العوهلي اجلانب ال�سعودي يف فريق التعاون ال�سناعي 

ا من�سب نائب رئي�س �سركة  ال�سعودي الياباين، وكان ي�سغل اأي�سً

ت�سارلز ريفر اأ�سو�سيت�س اإنرتنا�سونال واملدير الإداري لها يف اململكة 

العربية ال�سعودية.

يحمل العوهلي درجة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من 

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن باململكة العربية ال�سعودية.

عبدالعزيز بن نا�سر الناجم

يتمتع عبدالعزيز الناجم بخربة قوية يف اإدارة امل�ساريع داخل 

وخارج �سركة معادن. ان�سم اإىل )معادن( يف بداية عام 2009 

كمدير لإدارة امل�ساريع والهند�سة. وقد �سغل منذ ذلك احلني 

منا�سب عليا اأخرى، كمدير لربنامج التحول )اإتقان(، ونائب 

الرئي�س لل�سوؤون التقنية داخل �سركة معادن للفو�سفات، ونائب 

الرئي�س لإدارة امل�ساريع الهند�سية.

قبل ان�سمامه اإىل )معادن(، عمل الناجم يف �سركة )�سابك( حيث 

اكت�سب خربة وا�سعة يف جمال الهند�سة واإدارة امل�ساريع. وخالل 

فرتة توليه من�سبه قاد م�ساريع الأعمال الرئي�سية.

ح�سل الناجم على درجة البكالوريو�س يف هند�سة النظم / الأمتتة 

من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

عايد حمود املطريي

ان�سم عايد املطريي اإىل �سركة )معادن( يف عام 2010، وكان 

نائب الرئي�س لال�سرتاتيجية والتخطيط والتطوير لوحدة الأعمال 

ال�سرتاتيجية للفو�سفات واملعادن ال�سناعية قبل تعيينه كنائب 

رئي�س ال�سرتاتيجية والتخطيط والتطوير يف عام 2018. عمل 

�سابقًا ملدة 16 عامًا يف �سركة )�سابك(، حيث �سغل عدة منا�سب 

اإدارية يف قطاع الأ�سمدة بال�سركة. 

املطريي ع�سو يف جمل�س ادارة �سركة معادن للفو�سفات، 

وعمل �سابقا لعدة فرتات ع�سو يف جمل�س ادارة �سركة معادن 

ال�سناعية، كما عمل �سابقا يف عدة جمالت اقليمية ودولية 

كرئي�س للجنةالقت�سادية يف الحتاد العربي لال�سمدة و�سفري 

اقليمي لالحتاد العاملي لال�سمدة وكع�سو جلنة ال�سمدة يف الحتاد 

اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات.

ح�سل املطريي على درجة البكالوريو�س يف علوم الت�سويق من 

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، اململكة العربية ال�سعودية.

عماد بن حممود ال�سعداوي

ان�سم عماد ال�سعداوي اإىل �سركة )معادن( يف عام 1992 ومت 

تعيينه يف من�سب نائب الرئي�س لال�ستك�ساف يف عام 2016. ويقود 

فريقًا من املتخ�س�سني يف العلوم اجليولوجية لتقدمي حلول مبتكرة 

ل�ستك�ساف املعادن.

لديه اأكرث من 24 عامًا من اخلربة الوا�سعة يف جمال ا�ستك�ساف 

املعادن يف خمتلف املنا�سب العليا كرئي�س ق�سم اجليولوجيا 

ال�ستك�سافية، وكبري اجليولوجيني يف جمال التقييم )وا�سع منوذج 

لحتياطي اخلام(، ومدير ق�سم خدمات ال�ستك�ساف الفني. كان 

ع�سًوا يف جمل�س اإدارة �سركة معادن ال�سناعية  وهو الآن ع�سو يف 

جمل�س اإدارة �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.

ح�سل ال�سعداوي على درجة البكالوريو�س يف علوم الأر�س من 

جامعة امللك عبدالعزيز بجدة عام 1992، ودرجة املاج�ستري يف 

املوارد املعدنية من جامعة ويلز باململكة املتحدة عام 1996.





اأهم النقاط املحورية يف  اإ�سرتاتيجيتنا لعام ٢٠٢٥ هي 

النا�س وال�سالمة والتكنولوجيا والتميز.

03 الإ�سرتاتيجية

ومنوذج العمل
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اإ�سرتاتيجية ٢٠٢٥..

الرقمنة والإدارة املرنة

توا�سل ا�سرتاتيجيتنا ٢٠٢٥ ومنوذج 

اأعمالنا طويل الأمد تقدمي نتائج 

ممتازة. وم�ساعدتنا يف التغلب على 

الأوقات الع�سيبة، واإجناز ما وعدنا 

به م�ساهمينا منذ عقٍد م�سى.

ال�سرتاتيجية ومنوذج العمل

مع احتفالنا باإجنازات معادن ل�سنوات ع�سر منذ 

طرحها العام الأويل التاريخي؛ فاإن من دواعي 

الفخر والعتزاز اأن نقول اإننا حققنا ما وعدنا به 

يف عام ٢٠٠8م من: ا�ستك�ساف وتطوير املوارد 

املعدنية يف اململكة العربية ال�سعودية، ومنو، 

وتنوع، ومتيز يف العمليات والإدارة، وتنمية لراأ�س 

املال الب�سري، وا�ستدامة ذات قيمة، وبرامج 

للم�سوؤولية الجتماعية.

لقد جنحت ال�سرتاتيجية ومنوذج العمل اللذان 

قدمناهما للم�ستثمرين جناحًا مميزًا، ونحن يف 

طريقنا لن�سبح “رائدًا يف ا�ستدامة قطاع 

التعدين.. وبح�سور عاملي”. وقد جاء يف ن�سرة 

الطرح العام الأويل يف عام ٢٠٠7م بو�سوح هدف 

ال�سركة وا�سرتاتيجيتها: “تهدف معادن اإىل اأن 

ت�سبح �سركة عاملية متنوعة يف جمال التعدين 

واملعادن، واأن تعزز من مكا�سب م�ساهميها”.

معادن  ل�سركة  الرئي�س  ال�سرتاتيجي  املحرك  “اإن 
هو ا�ستثمار يف موارد الفو�سفات والبوك�سايت 

الكبرية التي متتلك حقوق تعدينها بنجاح؛ وذلك 

من خالل اإنتاج ثنائي فو�سفات الأمونيوم و�سبائك 

الأملنيوم الأولية. كما نخطط لتحقيق منو كبري يف 

اأعمال تعدين الذهب من خالل ا�ستغالل موارد 

الذهب املعروفة، وتطوير موارد جديدة، خ�سو�سًا 

داخل املنطقة املركزية للذهب و�سط اململكة، والتي 

ح�سلنا على حقوق التعدين اأو ال�ستك�ساف فيها”.

يف ال�سنوات الع�سر التي تلت ذلك، حققنا كل ما 

تطلعنا اإليه. واليوم تعد معادن �سركة تعدين 

ومعادن متنوعة على م�ستوى عاملي، ت�سغل جممعي 

فو�سفات كبريين، و�سل�سلة قيم الأملنيوم املتكاملة، 

و�ستة مناجم للذهب، وم�سنعًا ملركزات النحا�س، 

وم�سانع ملعادن �سناعية متخ�س�سة.

اأدى منو �سناعة التعدين واإمكاناتها امل�ستقبلية 

اإىل بناء مدينتني �سناعيتني جديدتني يف اململكة 

هما:  راأ�س اخلري، ووعد ال�سمال. وجاء تف�سل 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود بتد�سني )وعد ال�سمال( يف 

٢٢ نوفمرب ٢٠18م مبثابة اعرتاف 

با�سرتاتيجيتنا وجناحاتنا.

اإن القرار بالجنازات ال�سابقة من م�ساهمينا؛ 

فالأداء الثابت واملت�سق لأ�سهمنا يف �سوق الأ�سهم 

ال�سعودية على مّر ال�سنني هو اأقوى موؤ�سر على 

ثقة امل�ستثمرين بال�سركة؛ فقد ارتفع �سعر �سهم 

معادن من ٢٠ رياًل يف عام ٢٠٠8م )ال�سعر 

الأ�سا�سي 1٠ ريالت وعالوة اإ�سدار 1٠ ريالت( 

اإىل )٥٢.٥( ريال نهاية عام ٢٠18م؛ مما يوفر 

عوائد ممتازة للم�ساهمني. و كذلك راأ�س اخلري 

افتتحت من قبل امللك �سلمان يف عام ٢٠18.

ا�سرتاتيجية 2025

يف عام ٢٠16م، اعتمدنا ا�سرتاتيجيتنا لعام 

٢٠٢٥م، والتي ا�ستوعبت ب�سكل فعال التغيريات 

يف عام ٢٠16م اعتمدنا ا�سرتاتيجيتنا 

٢٠٢٥ التي ا�ستوعبت ب�سكل فعال 

التغيريات والجتاهات اجلديدة وعاجلت 

التحديات والتطورات املتوقعة يف �سناعة 

التعدين العاملية واأ�سواق ال�سلع.

بالأ�سفل: �سيكون للرقمنة تاأثري كبري على جميع جوانب 

اإ�سرتاتيجية )معادن(
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الفو�سفات

الذهب

الأملنيوم

�سل�سلة القيمة لدينا م�سابهة للعمليات التي يتبعها قادة ال�سناعة	•

لدينا ميزة احتكار اإنتاج الأمونيا �سمن �سل�سلة القيمة اخلا�سة بنا، 	•

والإمدادات املحلية من اأرامكو ال�سعودية

كما هو احلال مع معظم منتجي الذهب والنحا�س، لي�س لدينا اأعمال 	•

�سهر

مالحظة: يتم عر�س �سال�سل القيمة املتكاملة يف ق�سم العمليات والأعمال حتت كل ن�ساط جتاري.

على عك�س امل�ساهر الأخرى يف املنطقة، ن�سيف قيمة اإىل ال�سخور 	•

املحلية من خالل اأعمال تكرير الألومينا

ت�سمل �سل�سلة القيمة لدينا اأعمال درفلة على نطاق وا�سع، وهي ن�ساط 	•

غري �سلعي يركز على العمالء، وهو اأمر غري معتاد بني منتجي ال�سلع 

من الأملنيوم

�سخور الفو�سفات

البوك�سايت

خام الذهب

الأ�سمدة الفو�سفاتية

منتجات الأملنيوم

�سبائك ذهب

منوذج العمل

اإقامة ال�سناعات التي ت�سيف قيمة اإىل املوارد الطبيعية

يعتمد منوذج العمل لدينا على مبداأ اإ�سافة قيمة اإىل املوارد الطبيعية يف 

اململكة مع م�ساعفة العوائد للم�ساهمني. ونحن منتلك تراخي�س للتنقيب 

على م�ساحة 3٠.٥٠٠ كيلومرت مربع، ولدينا تراخي�س لإقامة �سناعات 

تقوم على ال�ستفادة من املواد اخلام امل�ستخرجة. كما منتلك تكنولوجيا 

متقدمة، لي�س فقط لإن�ساء �سناعات جديدة ملعاجلة املواد اخلام 

وت�سنيع منتجات ذات جودة عالية، ولكن اأي�سًا لتحقيق التميز 

الت�سغيلي، والقوة املالية، والتميز التجاري.   

وت�سمل عملياتنا ا�ستك�ساف وا�ستخراج ومعاجلة وحتويل املوارد الطبيعية 

اإىل منتجات متنوعة؛ لبيعها حمليًا ويف الأ�سواق العاملية. وتتم اإدارة 

اأعمالنا من خالل وحدات عمل ا�سرتاتيجية جيدة التنظيم تقع مقارها 

يف مركز ال�سركة الرئي�س: الفو�سفات واملعادن ال�سناعية والأملنيوم، 

والذهب ومعادن الأ�سا�س.

 ت�سرف وحدات الأعمال، وبدعم من اأق�سام ال�سركة، على العمليات 

ال�سناعية املنت�سرة يف جميع اأنحاء اململكة، والعمليات التجارية التي 

تقدم ب�سائعنا اإىل اأكرث من ٢٢ �سوقًا عاملية.

وراأ�س املال الب�سري والبيئة وال�سحة وال�سالمة وال�ستك�ساف 

والحتياطات وال�سركاء وامل�ساهمون والبنية التحتية هي الركائز 

الأ�سا�سية لنموذج اأعمالنا التي مكنت �سركة معادن من حتقيق جناحها 

خالل العقد املا�سي.

�سل�سلة القيمة

مرافق دعم البنية التحتية ذات 	•

امل�ستوى العاملي مبا يف ذلك 

امليناء وال�سكة احلديدية 

واملرافق العامة

اإن�ساء مدن �سناعية جديدة 	•

لدعم منو قطاع التعدين )راأ�س 

اخلري، ووعد ال�سمال(

�سراكات امل�ساريع امل�سرتكة 	•

عمالقة ال�سناعة مثل: �سركة 

موزاييك و�سركة األكوا و�سركة 

باريك للذهب و�سركة �سابك

الأغلبية م�ساهمة �سندوق 	•

ال�ستثمارات العامة )�سندوق 

الرثوة ال�سيادية يف اململكة 

العربية ال�سعودية( 

ا�ستثمار بقيمة 84٠ مليون ريال 	•

�سعودي يف ال�ستك�ساف منذ عام 

٢٠٠9م 

44 كلم 	• رخ�س ل�ستك�ساف ٥٠٠

مربع )3٠٪ من املناطق ذات 

الروؤية امل�ستقبلية(

3٠ كلم مربع حتت الطلب	• ٥٠٠ 

�سهادة الأيزو مع برنامج من 	•

11٢ معيارًا للبيئة وال�سحة 

وال�سالمة

اإطالق برنامج حتّول ال�سالمة 	•

يف عام ٢٠18م بهدف توفري 

ال�سالمة الكاملة

تدريب اأكرث من 34٠٠ مهني 	•

داخليًا

6٥.94 ٪ معدل ال�سعودة	•

تنمية راأ�س املال 

الب�سري

الرتكيز على البيئة 

وال�سحة وال�سالمة 

والأمن

ال�ستك�ساف 

والحتياطات

ال�سركاء

وامل�ساهمون

بنية حتتية عاملية 

امل�ستوى
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والجتاهات اجلديدة، وعاجلت التحديات 

والتطورات املتوقعة يف �سناعة التعدين العاملية 

واأ�سواق ال�سلع. اإن التميز يف عمليات راأ�س املال 

والت�سغيل التجاري، وتطّلع معادن اإىل اأن ت�سبح 

رائد التعدين الوطني، وخطط النمو والتو�سع 

عامليًا، هي الركائز الأ�سا�سية الثالث 

ل�سرتاتيجية عام ٢٠٢٥م، املبنية على اأ�سا�س 

متني من ال�ستدامة وبناء القدرات.

يف كل عام نقوم بتحديث �سامل لال�سرتاتيجية، 

واإجراء مراجعات م�ستفي�سة للبيئة اخلارجية 

احلالية والعمليات الداخلية، ونتبنى تنفيذ 

مبادرتني. وقد اأجرينا اآخر مراجعة وحتديث يف 

يونيو. ومبا اأن ا�سرتاتيجيتنا تتكون من جمموعة 

متنوعة من التوجهات؛ فاإن مراجعاتنا ال�سنوية 

تعد فر�سة لنا لزيادة الرتكيز على التوجهات 

املحددة لفرتة معينة من الزمن. وميّكننا هذا من 

اإعطاء مزيد من الرتكيز على عنا�سر ا�سرتاتيجية 

معينة مع الحتفاظ بالرتكيز على اجلوهر.

حتديث ال�سالمة الق�سوى 2018م 

لقد حظيت ال�سالمة باأولوية ق�سوى يف مراجعة 

ال�سرتاتيجية؛ حيث اإن جمل�س الإدارة والإدارة 

التنفيذية تابعوا احلاجة اإىل اتخاذ اإجراءات 

ت�سحيحية عاجلة يف اأعقاب اخل�سائر يف الأرواح 

يف مواقعنا )م�سانع ومناجم( يف عامي ٢٠17م 

و٢٠18م. واأدى الرتكيز على ال�سالمة اإىل التدخل 

على امل�ستوى الأعلى، مع اإن�ساء جلنة جمل�س 

الإدارة وجلنة الإدارة التنفيذية؛ لالإ�سراف على 

هذه املهمة. كما اأدى ذلك اإىل اإعداد برنامج 

لتعميم ال�سالمة على نطاق ال�سركة.

لقد حددنا التحويل الرقمي والإدارة املرنة 

باعتبارهما هدفني ا�سرتاتيجيني رئي�سني 

يحتاجان اإىل مزيد من الهتمام عرب جمموعة 

معادن؛ لت�سريع التحول على م�ستوى ال�سركة؛ 

لت�سبح اأكرث كفاءًة يف العمليات واإدارة الأعمال.

لقد مت دمج كلتا املبادرتني يف ا�سرتاتيجيتنا 

كاأدوات مهمة �سيكون لها تاأثري اإيجابي بعيد 

املدى على اأداء معادن، كما اأنهما �ستمكنان 

معادن من لعب دورها كرائد لقطاع التعدين 

الوطني بكفاءة اأكرب من خالل دعم التطوير 

الإ�سايف للنظام البيئي ل�سناعة التعدين يف 

اململكة العربية ال�سعودية.

ومن خالل امل�سي قدمًا يف مبادرات التحول 

الرقمي والإدارة املرنة؛ نكون قد اتخذنا بالفعل 

خطوات ملمو�سة خالل عام ٢٠18م.

الرقمنة

نحن نت�سارك مع رواد ال�سناعة املرموقني لن�سر 

حلول التحول الرقمي عرب عملياتنا ووظائف 

الأعمال. لقد ا�ستثمرت )معادن( يف حلول 

الت�سنيع والأعمال القائمة على التكنولوجيا على 

مدار العقد املا�سي. و�ست�ساهم �سراكاتنا 

ا لتعزيز الرقمنة  اجلديدة امل�سممة خ�سي�سً

ب�سكل كبري بهدف حتويل )معادن( اإىل �سركة 

تعدين عاملية بحق يف القرن احلادي والع�سرين.

�سوف توؤثر الرقمنة على جميع جوانب 

ا�سرتاتيجية )معادن(. و�سي�ساعدنا ذلك على 

حتقيق التميز ال�سامل ، مما يجعلنا اأكرث تناف�سية 

واإطالق موجة جديدة من خلق القيمة من خالل 

ال�ستك�ساف والعمليات واإدارة الأعمال. 

�سيعززذلك قدرتنا على اأن نكون الرائد الوطني 

يف جمال التعدين واأن نلعب دورًا قياديًا يف هذا 

ا  القطاع. و�ستعمل احللول الرقمية اجلديدة اأي�سً

على تعزيز مهمة ال�ستثمار يف العمليات العاملية 

واإدارتها.

ن�سج حتول )معادن( الرقمي يف عام ٢٠18 مع 

تقدم الربنامج الرقمي يف جميع اأنحاء الأعمال. 

وقد نتج عن الرتكيز الأ�سا�سي لالأعمال يف 

الربنامج ا�ستهداف املبادرات الرقمية الرئي�سية ، 

حيث اأثبتت امل�سروعات الرائدة يف التحليالت 

املتقدمة يف �سركة )معادن( لالأملنيوم و�سركة 

)معادن( للفو�سفات املربرات التجارية لتح�سني 

الإنتاجية. ومع ا�ستمرارنا يف متابعة التكنولوجيا 

لزيادة حت�سني العمليات ، من املتوقع اأن يوؤدي 

تنفيذ التواأمة الرقمية مع حتليالت البيانات يف 

م�سهر الأملنيوم لدينا اإىل حتقيق فوائد من 

خالل تقليل تباين العمليات وا�ستهالك الطاقة.

مع اكت�ساب حملة الرقمنة مزيًدا من الهتمام 

ومع دخولنا �سراكات جديدة لتحويل الطريقة 

التي نعمل بها ونقوم بالأعمال ، �سنقدم يف عام 

٢٠19 املبادرات الرقمية الرئي�سية لإعادة القيمة 

اإىل الأعمال التجارية وبناء زخم م�ستدام يف 

حتديد خريطة طريق الربنامج الرقمي. اإن 

الرقمنة تكمل وتعزز احللول ال�سناعية املتنوعة 

التي نفذتها )معادن( بالفعل. �ست�ستند مبادرات 

الرقمنة اإىل نظام )معادن( البيئي التقني 

مع اكت�ساب حملة الرقمنة مزيًدا من 

الهتمام، ومع دخولنا �سراكات جديدة 

لتحويل الطريقة التي نعمل بها ونقوم 

بالأعمال، �سنقدم القيمة من املبادرات 

الرقمية ونبني زخًما م�ستداًما يف 

الربنامج الرقمي.

لتح�سني اإنتاج امل�سانع ، وتقدمي برامج ال�سالمة 

ودعم حتقيق هدف الأعمال املتمثل يف حتقيق منو 

م�ستدام تناف�سي.

الإدارة املرنة 

اأطلقنا برنامج الإدارة املرنة على م�ستوى ال�سركة 

يف عام ٢٠18م، كجزء من جهودنا امل�ستمرة 

لتحقيق م�ستويات اأعلى من التميز. وي�سمل هذا 

الربنامج القائم على مبادئ املرونة 

والديناميكية، مبا يف ذلك منهجية )كايزن(: 

ال�سيانة الإنتاجية الإجمالية، ومنهجيات 

التح�سني امل�ستمر، ويغطي عمليات معادن وجميع 

موظفيها، من العامل اإىل الرئي�س التنفيذي.

وقد نفذت �سركة معادن لالأملنيوم برناجًما 

جتريبًيا يت�سمن تقدمي التدريب لالأحزمة 

اخل�سراء وال�سفراء وال�سوداء، مع غريها من 

اأدوات الإدارة املرنة. ومع ا�ستمرار التدريب على 

ا�ستخدام احلزام الأخ�سر، اكتمل يف عام 

٢٠18م تدريب الدفعة الأوىل من احلزام 

الأ�سود، ونظمت فعاليات عدة يف اإطار الإدارة 

املرنة عرب �سركات معادن ركزت على الق�ساء 

على النفايات.

وا�ستنادًا اإىل نتائج التعلم من الربنامج التجريبي 

واخلربة العاملية؛ نعمل على تطوير املواد املنا�سبة 

لالإدارة املرنة وخطط التدريب، مع الرتكيز 

ب�سكل خا�س على ال�سالمة؛ ليتم ن�سرها يف جميع 

العمليات. كما يتم دمج موؤ�سرات الأداء الرئي�سة 

لالإدارة املرنة يف خطط الأعمال؛ لتتبع النتائج 

و�سمان المتثال.

توفري ال�سيولة واملحتوى املحلي

اإن العمل على حتديث ا�سرتاتيجيتنا كل عام 

مكننا يف ال�سنوات الأخرية من اتخاذ اإجراءات 

عاجلة، واعتماد برامج لتعزيز الكفاءة والأداء.

ال�سرتاتيجية ومنوذج العمل
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على �سبيل املثال، يف عام ٢٠16م اعتمدنا توفري 

ال�سيولة كربنامج اإطار التفوق الت�سغيلي.  وعلى 

مدى ال�سنوات الثالثة املا�سية، قمنا بتطوير 

وتنفيذ مبادرات متعددة، وو�سع اأهداف لتوفري 

ال�سيولة عرب معادن، وقمنا بتحقيقها. ونوا�سل 

عمليات التطوير دوريًا؛ اإذ جنري تقييمًا دوريًا 

لوفر ال�سيولة، مما يوؤدي اإىل حتديد الأهداف 

واإدراجها يف خطط الأعمال.

ويف عام ٢٠17م قمنا برتقية املحتوى املحلي 

باعتباره هدفًا ا�سرتاتيجيًا رئي�سًا لل�سنوات املقبلة 

يتما�سى مع روؤية اململكة العربية ال�سعودية ٢٠3٠. 

وقد زاد تركيز معادن على املحتوى املحلي يف 

امل�سرتيات والتوظيف باطراد على مّر ال�سنني. 

واأدى الرتكيز الإ�سايف اإىل حتقيق اإجنازات 

كبرية يف تعزيز املحتوى املحلي بالإ�سافة اإىل 

و�سع م�سار حمدد ب�سكل جيد لتحقيق املزيد.

التطلع اإىل الأمام 

تطورت معادن ب�سكل كبري خالل العقد املا�سي، 

واأ�سبحت اأكرث قوًة من خالل ال�ستثمار يف النا�س 

والتكنولوجيا واملعدات، وانتهاج اأف�سل املمار�سات 

يف جميع مواقع ال�سركة. ويلعب جمل�س اإدارتنا 

دورًا قياديًا ا�ستباقيًا، يعزز من حوكمة ال�سركات 

وتوجيه معادن ب�سكل فعال يف تطوير املبادرات 

ال�سرتاتيجية ومواجهة التحديات املتنوعة 

املتعلقة بالعمليات واإدارة الأعمال.

 

و�سيكون للمبادرات ال�سرتاتيجية احلالية  التي 

تظهر يف ف�سول خمتلفة يف هذا التقرير ال�سنوي، 

تاأثري كبري يف زيادة حتّول ال�سركة، والتاأكيد على 

و�سع معادن كرائد م�ستدمي وذي ح�سور عاملي يف 

جمال التعدين.

بالأعلى: يهدف برناجمنا اجلديد لتحويل ال�سالمة اإىل 

حتقيق الهدف املتمثل يف اخللو من ال�سرر يف عملياتنا
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على اليمني: اأنظمة مراقبة بيئية يف اأحد مواقع عملياتنا، اأعاله: 

طالب من منطقة احلدود ال�سمالية يزورون من�ساآتنا ال�سناعية 

كجزء من دعم )معادن( لربنامج موؤ�س�سة امللك عبد العزيز 

ورجاله للموهبة والإبداع للطالب املوهوبني، وهو من بني العديد 

من الربامج الجتماعية التي ندعمها.

04 ال�ستدامة
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زخم جديد لال�ستدامة

الإ�ستدامة | نظرة عامة

ترتكز اإ�سرتاتيجيتنا احلالية لال�ستدامة على 

برامج ومبادرات تن�سوي حتت اأربعة اأعمدة 

رئي�سة:

امل�ستدامة. الأعمال  يف  • التميز 
•  التميز على اأ�سعدة البيئة وال�سحة وال�سالمة 

والأمن.

الجتماعي. • الأثر 
واملوارد. القت�سادي  • الأثر 

حتت هذه الركائز الأربع، اعتمدنا 15 مبادرة 

فرعية ت�سكل معًا خطة عمل ال�ستدامة لالأعوام 

ما بني 2017م و2021م )اأنظر �سفحة 49-48(. 

وهناك اإجنازات اأكرث تف�سياًل تتعلق باملوارد 

الب�سرية، والبيئة وال�سحة وال�سالمة وال�ستدامة، 

واملحتوى املحلي، والأثر الجتماعي، وتقنية 

املعلومات والت�سالت يف ف�سول خم�س�سة بهذا 

الق�سم.

اإ�شراف جمل�س الإدارة

ح�سلت ال�ستدامة على دعم جديد يف عام 

2018م، عندما قرر جمل�س اإدارة معادن اأن تكون 

جزًء من حوكمة ال�سركة وجدول اأعمالها، اإىل 

جانب البيئة وال�سحة وال�سالمة؛ فمن خالل 

جلنة ال�سالمة وال�ستدامة املن�ساأة حديثًا، 

�سي�سرف املجل�س على تعزيز برامج ال�ستدامة 

وتنفيذها. و�سوف تركز اللجنة على:

•  �سالمة و�سحة موظفينا مبن فيهم العاملون 
من خارج ال�سركة بعقود.

وممتلكاتنا. ملوظفينا  • الأمن 
والإ�سراف. البيئية  • ال�سوؤون 

•  م�ساركة املجتمع مبا يف ذلك اأو�ساع ال�سحة 
العامة، وال�ستثمار الجتماعي، وبرامج التنمية 

امل�ستدامة.

•  الأهداف واملقايي�س الداخلية واخلارجية 
املتعلقة مبا �سبق.

مع ا�سطالع جمل�س الإدارة بدور اأكرب يف تعزيز 

ال�ستدامة من خالل اللجنة؛ �سنكون يف و�سع 

اأقوى لتنفيذ خطة العمل ب�سكل اأكرث كفاءة. 

و�ستقوم اللجنة مبراجعة جميع ال�سيا�سات 

والعمليات الإدارية وخطط الأعمال املتعلقة 

بال�ستدامة، و�سمان تخ�سي�س موارد ب�سرية 

ومالية كافية للربامج.

التحليل املادي

خالل عامي 2018م و2019م، اأكملنا اأول حتليل 

لالأثر املادي يف معادن؛ بناًء على ا�ست�سارات 

اأهداف ال�شتدامة الخا�شة بمعادن التي تتوافق مع الأهداف ال�شبعة للتنمية الم�شتدامة

اإن منو �سركة معادن وتطلعاتها 

ُيحتمان علينا اأن نتبنى ب�سكل جدّي 

مبادئ ال�ستدامة، واأن ن�سع لنا 

اأهدافًا وا�سحة نعمل على حتقيقها. 

ومع ال�سنني، و�سعنا الأ�س�س لرحلة 

ا�ستدامة ناجحة نحو امل�ستقبل.
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التميز يف العمل 

امل�شتدام

التميز يف برامج 

البيئة وال�شحة 

وال�شالمة والأمن

الأثر الجتماعي

الأثر القت�شادي 

واأثر املوارد

اأن حتظى بتاأييد 

دويل ك�سركة دافعها 

البتكار، واإعطاء قيمة 

نوعية لأعمالها

ن�سع نظامًا للبيئة 

وال�سحة وال�سالمة 

والأمن يعتمد على 

التميز يف اأداٍء ينطلق 

من ثقافة را�سخة، 

تدعمه اأحدث 

التقنيات

اأن تكون جاًرا مرحًبا

به يف حميط بيئي 

داعم

حتقيق التميز من 

خالل حتقيق اأق�سى 

ا�ستفادة من الأ�سول، 

ورفع كفاءة ا�ستهالك 

الطاقة واملياه يف كافة 

مواقع معادن

اأن يتجاوز اأثرنا الإيجابي ب�سمتنا 1. تطوير ممار�سات ال�ستدامة

البيئية، واأن نح�سل على ع�سوية 

املجل�س العاملي للتعدين واملعادن

5. تر�سيخ ثقافة البيئة وال�سحة 

والأمن وال�سالمة

تر�سيخ ثقافة البيئة وال�سحة والأمن 

وال�سالمة ب�سكل كامل يف عمليات 

معادن ومع اأ�سحاب امل�سلحة 

اخلا�سني بنا

امل�ستوى الرابع الذي ي�سمنه املجتمع10. تعزيز امل�ساركة الجتماعية

زيادة ال�ستفادة من الأ�سول بن�سبة 14. حت�سني ال�ستفادة من الأ�سول

3-5% من خالل برنامج معتمد

3. تبني املبادرة العاملية لإعداد تقارير 

ال�ستدامة  - املبادئ التوجيهية للجيل 

الرابع 

حتقيق معايري اإعداد التقارير 

اخلا�سة باملبادرة العاملية لإعداد 

التقارير اجلديدة

خف�س الب�سمة البيئية بن�سبة 3%7. اإدارة الب�سمة البيئية

حتقيق اأعلى م�ستويات ر�سا اأ�سحاب 12. التكامل مع النظم املحيطة

امل�سلحة )داخليًا وخارجيًا(

تبني مفهوم القت�ساد املدور يف كل 2. تبني مفهوم القت�ساد املدور 

امل�سروعات اجلديدة

6. امل�ساهمة يف تطوير يف اأنظمة 

وقوانني التعدين

التاأكد من اأن روؤية اخلرباء يتم 

ت�سمينها وتر�سيخها يف كل الأنظمة 

من خالل التعاون مع اجلهات 

التنظيمية الرئي�سة املعنية بالتعدين

اإن�ساء �سندوق اجتماعي ون�سر 11. تعزيز ال�سمعة املجتمعية

التقرير املدقق �سنويًا

15. حت�سني ال�ستفادة من املواد 

الأولية

جتاوز ال�ستهالك النظري املحدد

و�سع نظام لتتبع اأثر وتكاليف 4. و�سع اآلية التكاليف/الأثر

ال�ستدامة

8. ن�سر تقنية ال�سالمة والأمن واأنظمة 

ال�سيطرة على احلريق

توفري اأحدث التقنيات مع الرتكيز 

على ثقافة جتنب حدوث اإ�سابات اأو 

اأ�سرار

تطوير امل�سرتيات من ال�سوق املحلية، 13. تطوير املحتوى املحلي

وكذلك �سل�سلة الإمدادات والأعمال

�سمان وجودها يف كل املواقع وحتقيق 9. توفر وجاهزية ال�ستجابة للطوارئ

�سهادة الآيزو 22320

مبادرات ال�شتدامة
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متعمقة من خالل ور�س عمل مب�ساركة عينات 

خمتارة من جهات معنية من الداخل واخلارج. 

تاألف احل�سور الداخلي من ممثلني عن 

اإ�سرتاتيجيتنا، واملوارد الب�سرية، والبيئة وال�سحة 

وال�سالمة وال�ستدامة، وعالقات امل�ستثمرين، 

واأق�سام اإدارة موارد املجموعة، يف حني �سمت 

اجلهات املعنية اخلارجية ممثلني عن موؤ�س�سات 

الدولة، و�سركاء معادن يف امل�ساريع امل�سرتكة، 

ومقاولني، وموؤ�س�سات �سناعة التعدين وعمالء 

وجهات غري حكومية. ومتخ�س التحليل عن 

اختيار ع�سر ق�سايا مهمة ل�سركة معادن )انظر: 

ال�سورة على اليمني(:

القت�سادي. • النمو 
املحلي. • املحتوى 

والف�ساد. العمل  • نزاهة 
• المتثال.

املجتمعية. • ال�سراكة 
اخلطرة. املواد  • اإدارة 

املهنية. وال�سالمة  • ال�سحة 
• املياه.

املخلفات. • اإدارة 
املوقع. • اإغالق 

 ع�سوية املجل�س الدويل للتعدين واملعادن

يف عام 2018م، اتخذنا خطوة اأخرى يف �سياق 

حت�سرياتنا للح�سول على ع�سوية املجل�س الدويل 

للتعدين واملعادن من خالل ال�ستعانة مب�ست�سار 

خارجي لتقييم مدى ا�ستعدادنا. واملجل�س الدويل 

للتعدين واملعادن هو هيئة ال�سناعة العاملية التي 

تعزز ممار�سات ال�ستدامة مع الرتكيز على 

ال�سالمة والأداء البيئي والجتماعي، وتعزيز 

م�ساهمة التعدين يف املجتمع.

ونحن ملتزمون بتقوية تقرير معادن لال�ستدامة 

با�ستخدام معايري مبادرة التقارير العاملية لإعداد 

التقارير  )GRI(  اعتبارًا من عام 2019م.

على مر ال�شنني

بداأت رحلة ال�ستدامة الر�سمية ل�سركة معادن 

قبل خم�س �سنوات فقط، عندما اأن�ساأنا اإدارة 

لل�سركات لتحديد وقيادة برنامج ا�ستدامة 

واإ�سرتاتيجيته املتوافقة مع متطلبات الأعمال. 

ومنذ ذلك احلني، قمنا ب�سياغة ومراجعة 

اإ�سرتاتيجية ال�ستدامة مرتني؛ لكي تتواءم مع 

اأعمالنا والجتاهات العاملية. كما قمنا بتوحيد 

براجمنا للم�سوؤولية الجتماعية عرب املجموعة.

وعلى مر ال�سنني، اأثمر تركيز معادن على 

الإ�ستدامة | نظرة عامة

ع�شرة ق�شايا مهمة ل�شركة معادن

1

النمو القت�سادي

3

نزاهة العمل والف�ساد

5

ال�سراكة املجتمعية

7

ال�سحة وال�سالمة 

املهنية

2

املحتوى املحلي

4

المتثال

9

اإدارة املخلفات

6

اإدارة املواد اخلطرة

8

املياه

10

اإغالق املوقع

ت�ستخدم حمطة توليد الطاقة ال�سم�سية املتكاملة ذات 

الدورة املوحدة مزيجًا من الطاقة ال�سم�سية والغاز الطبيعي 

لتغذية حمطات وعد ال�سمال اخلا�سة بنا، مما ي�سهم يف 

الهدف الوطني املتمثل يف زيادة ح�سة الطاقة املتجددة يف 

مزيج الطاقة.
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كوادرها واملجتمعات املحيطة باأعمالها نتائج 

ملحوظة؛ فـ70% من املوظفني يف مواقع عملياتنا 

اليوم هم مواطنون �سعوديون من اأبناء املجتمعات 

املحلية. و�ست�ستمر اإ�سرتاتيجيتنا للمحتوى املحلي 

اجلديدة يف �سمان اأن يكون توظيف املواطنني، 

وكذلك التنمية املحلية من العتبارات الرئي�سة 

يف جميع عملياتنا وم�ساريعنا اجلديدة )انظر: 

الف�سل اخلا�س باملحتوى املحلي، �سفحة 61(.

دفعت م�ساريع معادن عجلة التنمية القت�سادية 

والجتماعية يف املناطق التي توجد فيها مناجمنا 

وم�سانعنا؛ ففي عام 2016م، ومع تبني العامل 

لأهداف التنمية امل�ستدامة الـ17 لالأمم املتحدة 

وفق خطة عام 2030م للتنمية امل�ستدامة، اأجرينا 

درا�ستنا اخلا�سة لتحليل تاأثري منو �سركة معادن 

على التنمية الوطنية، وقدرتنا على امل�ساهمة 

فيها. ونتج من ذلك تبني اأهداف التنمية 

امل�ستدامة ال�سبعة الأكرث �سلة باأن�سطتنا 

ال�سناعية والتجارية.

واإىل جانب املنافع القت�سادية املبا�سرة، توا�سل 

�سركة معادن تنفيذ عدد من برامج امل�سوؤولية 

الجتماعية يف املناطق لتلبية احتياجات املجتمع. 

وكانت اأكرب م�ساهماتنا يف جمال التعليم، عرب 

م�ساريع كربى مثل: اإن�ساء املعهد ال�سعودي التقني 

للتعدين يف عرعر، ومدر�ستني ثانويتني للتميز؛ 

واحدة يف عرعر والأخرى يف طريف �سمال 

اململكة العربية ال�سعودية. وقمنا ببناء هذه 

املوؤ�س�سات بال�سراكة مع وزارة التعليم، واملوؤ�س�سة 

العامة للتدريب التقني واملهني.

وتقديًرا جلهودنا، كرمتنا ال�سبكة العربية 

للم�سوؤولية الجتماعية للموؤ�س�سات، حيث ح�سلنا 

على املركز الأول عن فئة )ال�سراكات والتعاون(.

يف الأعلى: املعهد ال�سعودي التقني للتعدين مكر�س لبناء قوة 

عمل �سعودية تركز على التعدين

يف الأ�سفل: فريق معادن يت�سلم جائزة امل�سوؤولية الجتماعية 

لل�سركات



خطة عمل معادن لال�شتدامة 2021-2017

1213

1110

الدمج يف النظم البيئية املحلية

• مراجعة التجربة ال�سناعية العاملية 
واأف�سل املمار�سات. 

• تطوير برامج معادن املحلية للنظم 
البيئية.

• ت�سمني النظم البيئية املحلية يف 
ا�سرتاتيجية معادن وخطط الأعمال.

تطوير هوية معادن الجتماعية 

ومتويلها

• مراجعة اأف�سل اأ�سكال التمويل واأف�سل 
املمار�سات.

• تطوير خطة ا�سرتاتيجية لتمويل معادن 
لدعم الربامج الجتماعية.

• تطوير امل�ساركات مع املتعاونني 
املحتملني.

• تطوير مبادرات حملية.

تطوير املحتوى املحلي

• مراجعة التجربة العاملية واأف�سل 
املمار�سات.

• ال�ستمرار يف تطوير حمتوى برنامج 
معادن املحلي.

• ت�سمني املحتوى املحلي يف 
ا�سرتاتيجية معادن وخطط الأعمال.

امل�شاركة الجتماعية

• �سمان حفاظ جميع مواقع العمليات على امل�ستوى الثالث من نظام معادن لإدارة املجتمع عام 
.2019

• تطوير برامج امل�ستوى الرابع بالتعاون مع ال�سركات التابعة، ومواقع العمليات. 
• التحليل العميق وقراءة املواقع والتخطيط الفا�سل.

• تطوير اإجراءات تاأمينية للربامج.
• حت�سني تكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيات النا�سئة للح�سول على اأف�سل اأداء للممار�سات 

الجتماعية والأمتتة يف تنفيذ الربامج.

الإ�ستدامة | نظرة عامة

123

تطوير ممار�شات ال�شتدامة

• اإجراء حتاليل عميقة، وو�سع خطط 
فا�سلة لتحقيق معايري املجل�س الدويل 

للتعدين واملعادن، والرعاية امل�سوؤولة.

• العمل مع املجل�س الدويل للتعدين 
واملعادن والرعاية امل�سوؤولة، للح�سول 

على �سهاداتهما.

• تقييم ب�سمات معادن ودرا�ستها 
وتخطيطها.

• تطوير برنامج للتوا�سل بني الأطراف 
املعنية حول الب�سمات.

تبني مفهوم القت�شاد املدور )الدورة 

القت�شادية(

• تطوير موؤ�سرات الأداء الرئي�سة لربنامج 
القت�ساد الدائري. 

• احل�سول على موؤ�سرات اأداء رئي�سة خا�سة 
بالقت�ساد الدائري.

تبني املبادرة العاملية لإعداد التقارير - 

املبادئ التوجيهية للجيل الرابع

• تخطيط الأهمية الن�سبية.
• تدريب املوظفني احلا�سلني على �سهادات 

اإعداد التقارير.

• تطوير عمليات اإعداد التقارير لت�سهيل 
املبادئ التوجيهية للجيل الرابع.

• اإعداد تقرير ال�ستدامة ملعادن، والقائم 
على املبادئ التوجيهية للجيل الرابع.

• تاأمني املبادرة العاملية لإعداد التقارير.
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دمج ال�شتجابة للطوارئ

• دمج خطة ال�ستجابة للطوارئ التي متت 
املوافقة عليها عرب معادن.

اأنظمة ال�شالمة والأمن وال�شيطرة على 

احلريق

• مراجعة وحتديث �سيا�سات الأمن 
واإجراءاته )2017م(.

• مراقبة وتطبيق توجيهات جديدة 
ت�سدرها الهيئة العليا لالأمن ال�سناعي.

• توفري دعم تقني للم�ساريع لاللتزام 
بتوجيهات الهيئة العليا لالأمن ال�سناعي، 

وغريها.

برنامج حت�شني ال�شتفادة من الأ�شول واملوثوقية

• تطوير وتنفيذ برنامج �سيانة يعتمد على املوثوقية لتح�سني 
ال�ستفادة من الأ�سول، وتفادي الأ�سرار.

• جتميع وتوثيق معلومات �سيانة ت�سحيحية.
• تطوير خمزون لالحتياطي النقدي.

• تعزيز التكنولوجيا ملراقبة فاعلية اأعمال ال�سيانة و�سمانها.

مراقبة ال�شتهالك

• تطوير برنامج حت�سني ال�ستفادة من املواد الأولية. 
• مراقبة ا�ستهالك املوارد )املياه، الطاقة، املواد الأولية( يف كل 
وحدة من وحدات الإنتاج، واملعايري املخالفة ملعايري ال�سناعة، 

واملعلومات النظرية.

• حتليل الأ�سعار للموارد والإنتاج.

الب�شمة البيئية

• قيا�س امتداد الب�سمة البيئية. 
• حتديد الأهداف.

• و�سع اأهداف ملدة خم�س �سنوات.
• حتديث التقرير با�ستمرار.

456

و�شع اآلية التكاليف

• و�سع منوذج لإعداد التقارير
• و�سع ا�ستثمارات ال�ستدامة يف التقارير 

املالية 

• ت�سمني جميع ا�ستثمارات ال�ستدامة يف 
اأنظمة حما�سبة ال�سركة.

ت�شمني ثقافة البيئة وال�شحة 

وال�شالمة والأمن

• و�سع خطط اإدارة الأزمات خالل عام 
2017م.

• اإجراء حتليل عميق لكل وحدة عمليات 
خارجة عن نظام البيئة وال�سحة 

وال�سالمة والأمن.

• حتقيق م�ستوى نظام البيئة وال�سحة 
وال�سالمة املمتاز ودعمه.

 Diamond حتقيق 30 باملئة من برنامج •
5 يف 2020م.

الدور الإداري يف و�شع معايري التعدين 

• احلر�س على التزام كل العمليات واإدارة 
امل�ساريع باملعايري املحلية والعاملية.

• الريادة يف طرح معايري تعدينية لإ�سافتها 
اإىل اللوائح ال�سعودية.
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ويعترب توظيف وتطوير الأ�سخا�س ذوي املعرفة 

واملوهبة واملهارات من اأكرب التحديات التي تواجه 

اململكة يف تطوير �سناعة التعدين احلديثة، علًما 

اأن تطوير املوظفني وراأ�س املال الب�سري يعترب 

حتدًيا عاملًيا يف خمتلف البلدان والقطاعات.

اإن غياب القوى العاملة املاهرة واملدربة 

والت�ساري�س ال�سعبة والبعيدة ل�سناعاتنا 

التعدينية، هي اأهم حتديات التي تواجه املوارد 

الب�سرية لدينا، ونبذل ق�سارى جهدنا لنتغلب 

عليها ب�سكل فعال.

وقد تطرق بيان الكتتاب العام الأويل يف �سركة 

معادن عام 2007م اإىل هذا الأمر، واأو�سح كيف 

تعتزم ال�سركة بناء �سناعة تعدين على م�ستوى 

عاملي يف اململكة العربية ال�سعودية، واأ�سار اإىل اأن 

بناء املوارد الب�سرية ل�سركة معادن على جميع 

امل�ستويات مبا يلبي احتياجات اإدارة اأعمال 

التعدين املتنوعة واملت�سارعة اأولوية ا�سرتاتيجية.

طوال العقد املا�سي، ا�ستثمرنا ب�سكل كبري يف 

الأ�سخا�س والربامج واملوؤ�س�سات لتحقيق ذلك. 

وقد حققت هذه ال�ستثمارات نتائج مذهلة 

ملجموعة معادن عرب وظائف اإدارية وا�سعة 

النطاق، ومتطلبات عمل يف �سناعاتنا املتنوعة، 

من التعدين اإىل الت�سنيع والت�سويق.

جنري حالًيا ا�ستبياًنا �ساماًل على م�ستوى 

املجموعة؛ لنتمكن من قيا�س قيمة ا�ستثماراتنا يف 

املوارد الب�سرية، ونتوقع اأن تو�سح نتائج 

ال�ستبيان كيفية اإ�سهام مبادرات وبرامج معادن 

يف منو ال�سركة وربحيتها.

كما اأننا نوا�سل ال�ستثمار يف برامج تطوير 

الأفراد وبناء املوؤ�س�سات التعليمية التي تقدم 

دورات مهنية خم�س�سة لحتياجاتنا ال�سناعية. 

وقد حتول تركيزنا اليوم اإىل املزيد من الأهداف 

ال�سرتاتيجية لراأ�س املال الب�سري، وروؤية جتعل 

معادن واحدة من اأف�سل ثالث بيئات العمل يف 

اململكة.

لقد اأن�ساأنا اإطارًا لإدارة املواهب ب�سكل متكامل يف 

معادن، يعمل مبثابة خريطة طريق مل�ساريع 

وا�ستثمارات اإدارة املواهب امل�ستقبلية لل�سركة. 

اإن جناحنا يف بناء قوى عاملة 

متخ�س�سة ل�سناعة التعدين هو 

اأحد اإجنازات معادن يف مرحلة ما 

بعد الكتتاب العام. وبينما نوا�سل 

ذلك، نركز الآن على اإعداد القادة 

واملواهب الالزمة لالحتياجات 

امل�ستقبلية ملعادن.

اإعداد القادة وبناء القوى العاملة امل�ستقبلية

الإ�ستدامة | موظفونا
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يدمج هذا الإطار عمليات املواهب املتعددة عرب 

معادن وال�سركات التابعة لها، ووظائفها 

وبراجمها املختلفة مثل:

والتطوير. • التعلم 
التوظيف. ومناذج  التنظيمي  • الت�سميم 

واملزايا. • التعوي�سات 
والتوظيف. ال�سرتاتيجية  • امل�سادر 

الأداء. • اإدارة 
الوظيفي. • الهيكل 

الوظيفي. والتطور  املواهب  • حتديد 

التعلم والتطوير

يعمل برنامج التعلم والتطوير لدينا بطرق �ستى 

لتعزيز ثقافة التعلم داخل املجموعة؛ لتمكني 

موظفينا من النمو يف جمال عملهم، وتو�سيع 

جمموع مهاراتهم. وقد عززنا �سراكاتنا امل�ستمرة 

مع وزارة التعليم واجلامعات واملوؤ�س�سة العامة 

للتدريب التقني واملهني.

ج املعهد ال�سعودي التقني  ويف عام  2018م، خرَّ

للتعدين، الذي اأ�س�سته معادن بالتعاون مع 

املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني 63 

طالبًا. كما مت اإطالق برنامج لتنمية املهارات 

اخلا�سة مبوظفي معادن يف منجمي الأمار ومهد 

الذهب؛ بهدف حت�سني الأداء وتعزيز ال�سالمة 

وخف�س التكلفة. وو�سع املعهد ال�سعودي التقني 

للتعدين ا�سرتاتيجية مدتها ع�سر �سنوات 

ت�ستهدف حتقيق النمو والتفوق، واملزيد من 

اخلدمات املجتمعية، مبا يف ذلك اكت�ساف 

املواهب وتطويرها.

وقد كرمت ال�سبكة العربية للم�سوؤولية الجتماعية 

للموؤ�س�سات ال�سراكة بني معادن واملوؤ�س�سة العامة 

للتدريب التقني واملهني يف عام 2018م، عندما 

ح�سلنا على املركز الأول يف فئة )ال�سراكات 

والتعاون( يف برنامج امل�سوؤولية الجتماعية 

لل�سركات العربية.

وبالتعاون مع وزارة التعليم، نفذنا برنامج املنح 

الدرا�سية، واخرتنا �ستة مر�سحني واعدين 

لاللتحاق بتخ�س�سات متعلقة بالتعدين يف 

جامعات بالوليات املتحدة واأ�سرتاليا. كما يوجد 

حاليًا �ستة طالب اآخرين مبنحة من وزارة التعليم 

يف الوليات املتحدة واأ�سرتاليا، ينهون دورات 

ال�سنة التح�سريية قبل البدء يف براجمهم 

اجلامعية يف اجليولوجيا وهند�سة التعدين.

نوا�سل ت�سهيل التطوير امل�ستمر وتنمية قدرات 

املوظفني ال�سعوديني من خالل برامج تعليم 

هادفة. وقد اأكمل �ستة من موظفي معادن كانوا 

قد تخرجوا من برنامج املعهد ال�سعودي التقني 

للتعدين، برناجمًا تكميليًا يف جامعة امللك 

عبدالعزيز، وتخرجوا بدرجة البكالوريو�س يف 

علوم الأر�س، ثم ان�سموا اإىل جمموعة برنامج 

التطوير املهني يف ال�سركة لعام 2018م.

م�سى عامان على اإن�ساء مدر�ستي التميز يف 

عرعر وطريف برعاية �سركة معادن وعد ال�سمال 

للفو�سفات. وقد حقق طالبهما جناحات مثرية 

لالإعجاب على امل�ستويني املحلي والوطني. وتعترب 

عرعر وطريف مدينتني رئي�ستني يف منطقة 

احلدود ال�سمالية؛ حيث توجد من�ساآت �سركة 

معادن وعد ال�سمال للفو�سفات.

تعد هاتان املدر�ستان اأبرز مثال على التزام 

�سركة معادن بامل�سوؤولية الجتماعية والتنمية 

امل�ستدامة؛ اإذ اإن الهدف العام للمبادرة هو دعم 

نظام التعليم العام يف منطقة احلدود ال�سمالية 

من اململكة. كما تدعم معادن الربنامج الوطني 

لكت�ساف وتطوير املواهب من خالل رعاية تقييم 

األف طالب من عرعر وطريف.

كما اأبرمنا اتفاقية �سراكة مع موؤ�س�سة امللك 

عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع )موهبة(، 

ومتت رعاية 20 من الطالب املوهوبني من منطقة 

احلدود ال�سمالية يف برنامج تقوية بجامعة الإمام 

عبدالرحمن بن في�سل. وتف�سل بتكرمي الطالب 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خالد اأمري 

منطقة احلدود ال�سمالية.

نتيح ملوظفينا ال�ستفادة من الدورات التدريبية 

عرب الإنرتنت، من خالل املن�سات الرقمية؛ 

لرت�سيخ ثقافة التعلم امل�ستمر. واعتباًرا من 

اليمني و فوق: توا�سل �سناعاتنا تقدمي فر�س وظيفية 

متنوعة للمواطنني، وخا�سة ال�سباب

اعتباًرا من 31 دي�سمبر 2018،

تتاألف القوى العاملة لدينا من

5^772
�سخ�سًا

2018م، ا�ستخدم موظفونا 200 ترخي�س ملوارد 

التعلم الإلكرتوين، مثلت 6133 �ساعة من التعلم؛ 

مما اأدى اإىل نيلهم 2169 �سهادة.

كما طورنا برنامج �سهادة معادن للمهنيني 

املبتدئني يف امل�ستويات البتدائية واملتو�سطة 

والعليا لـِ 14 مهنة. وقد �سارك فريق من كبار 

املديرين، من �سمنهم اأ�سحاب م�سلحة 

رئي�سيون، يف ا�ستعرا�س وتطوير دليل مرجعي 

للح�سول على ال�سهادة.

التخطيط للتطور

يف عام 2018م، حققنا تقدًما فريًدا يف تطوير 

املواهب عرب م�ستويات خمتلفة من الإدارة؛ فقد 

اخرتنا 303 اأ�سخا�س خالل برنامج لكت�ساف 

وتطوير املواهب، حيث تعمل جلنة املواهب التي 

يراأ�سها الرئي�س واملدير التنفيذي، مع جلان 

فرعية يف ال�سركات التابعة؛ للحفاظ على 

الربنامج، وتطويره كل عام.
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عنوان جدول التدريب مطلوب

موظفو )معادن( احل�سورعدد الدوراتال�سنة

20121387515827

2013164121031721

201415072521749

201513937071258

201613934891317

201713036261300

201811958272413

609435194288املجموع

قوى )معادن( العاملة ح�شب الفئة، بدًء من 31 دي�شمرب 2018

ال�سعودةاملجموعمتدربمنتدبمتعاقدمبا�سرال�سركة

68%506391546�سركة معادن 7̂7

64̂%8696760936�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س 48

43^78%9973106�سركة املعادن ال�سناعية

68%137335461733�سركة معادن لالأملنيوم 7̂5

67̂%6329033755�سركة معادن باريك 09

55̂%4601441605�سركة معادن للدرفلة 00

70̂%104413021174�سركة معادن للفو�سفات 94

60̂%789238151042�سركة معادن وعد ال�سمال 96

32^66%5772106956656897املجموع

وقد ا�سرتكت معادن مع �سركة ال�ست�سارات 

الإدارية العاملية )ماكنزي( يف برنامج 

ل�ستك�ساف اجلامعات ال�سعودية وحتديد املواهب 

القيادية فيها، وي�سمى هذا الربنامج )زمالة 

قمم(، وهو يقدم زمالت درا�سية لتاأهيل الطالب 

يف اجلامعات داخل اململكة وخارجها. وقد �سارك 

خم�سة من كبار امل�سوؤولني التنفيذيني يف معادن 

يف اإجراء املقابالت واختيار اأف�سل 50 من طالب 

)قمم( املتميزين.

وعرب اأكادميية معادن، اأطلقنا �سل�سلة من 

الربامج اجلديدة التي تركز ب�سكل اأ�سا�سي على 

تطوير القادة والكفاءات الوظيفية )انظر 

الإنفوغرافيك(. ومن ذلك الربامج امل�سممة 

خ�سي�سًا لكبار مديري الأق�سام، وتنمية املهارات 

القيادية للمديرين التنفيذيني من امل�ستويني 

البتدائي واملتو�سط، وموظفي املوارد الب�سرية، 

وبرامج قيادة التغيري، ومتيز فريق العمل.

ومن خالل ال�سراكة مع اجلامعات يف اململكة، مت 

ت�سجيل عدد من املديرين التنفيذيني لدينا يف 

برنامج ماج�ستري اإدارة الأعمال، وبرنامج 

ماج�ستري اإدارة الأعمال التنفيذية؛ مما �ساعد 

على �سقل مهارات القيادة والفاعلية لديهم. وقد 

نال موظفان درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال 

يف عام 2018م، وهناك ثمانية طالب يتابعون 

درا�ستهم للح�سول على املاج�ستري يف 

الربناجمني.

الن�شاء يف م�شريتنا

لقد اعتمدنا ا�سرتاتيجية لزيادة عدد املوظفات 

يف ال�سركة ب�سكل تدريجي. وكبداية، لدينا الآن 

خم�س ن�ساء يف منا�سب عليا، يف ق�سم عالقات 

امل�ستثمرين واإدارة امل�ساريع والإدارة الهند�سية 

واملوارد الب�سرية.

ويف البداية نركز على توظيف الن�ساء املوؤهالت 

ذوات اخلربة يف املنا�سب العليا، مبا يف ذلك 

القيادية منها. ويهدف هذا النهج اإىل و�سع 

الأ�سا�س لتوظيف املزيد من الن�ساء عرب م�ستويات 

�ستى من الوظائف.

لقد حققت �سركة معادن تقدًما كبرًيا منذ عام 

2013م يف حت�سني م�ستوى م�ساركة املوظفني، 

وهذا التقدم هو نتيجة لت�سافر جهود الإدارة 

التنفيذية ملعاجلة الق�سايا املحددة، كجزء من 

ا�ستبيان عن م�ساركة املوظفني وجمموعات 

الرتكيز. وجاءت اأحدث نتائج ا�ستطالع اآراء 

موظفي �سركة معادن اأعلى بن�سبة 3% من املعايري 

العاملية ل�سركة IBM Kenexa واملعايري ال�سعودية. 

م�شاركة املوظفني 2017-2013

ك�سفت الدرا�سة ال�ستق�سائية للموظفني 

عام 2017 اأن م�ساركة ومتكني اأداء موظفنا 

حت�سنت ب�سكل مطرد منذ بداأنا 

ال�ستق�ساء يف عام 2013.

اإن نتيجتنا لعام 2017 لـ 76 يف املائة يف 

كلتا الفئتني اأعلى 3 يف املائة من املعايري 

العاملية وال�سعودية.

ة
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�
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�س

وؤ
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2013

2015

2017

مالحظة: يت�سمن احل�سوراملوظفني املتعاقدين

الإ�ستدامة | موظفونا
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الإ�ستدامة | ال�سالمة

نحو ثقافة �سالمة �ساملة خالية من الأ�سرار

�سهدت اأنظمة و�سيا�سات ال�سالمة يف معادن 

تغيريات هائلة خالل العقد املا�سي؛ مدفوعة 

بالتزامها التحديث امل�ستمر، واعتماد اأعلى 

معايري ال�سالمة. وجاءت هذه التغيريات اأي�سًا 

لتعزيز منو �سركة معادن وتنوعها.

ومع ذلك، تظل ال�سالمة م�سدر قلق كبري 

لروؤ�سائنا واملوظفني، مبا يف ذلك جمل�س 

الإدارة، والإدارة التنفيذية؛ حيث فقدنا اثنني 

من موظفينا يف عام 2018م، يف حوادث 

بعمليات الذهب والفو�سفات. بالإ�سافة لفقد 

�سخ�سني اآخرين يف عام 2017م. واأدت ق�سوة 

هذه احلوادث وتكرارها اإىل اإجراء اإعادة تقييم 

�ساملة لنهجنا يف ال�سالمة؛ انطالقًا من 

العرتاف بعدم كفاية اأن تكون لدينا معايري 

و�سيا�سات واإجراءات اأمان متطورة؛ كي ن�سمن 

عمليات اآمنة وخالية من الأ�سرار.

برناجمنا للتحول يف جمال ال�سالمة هو احلل؛ اإذ 

�سيحّول الربنامج منهجنا القائم على الأداء اإىل 

نهج قائم على املخاطر يف جمال ال�سالمة، 

و�سيمكننا من بناء ثقافة العمل بال اأ�سرار. 

ويعتمد النهج القائم على الأداء على )حتديد 

واإ�سالح( اأوجه الق�سور التي مت ر�سدها خالل 

احلوادث، وحالت الفقدان الو�سيكة، والظروف 

والإجراءات غري الآمنة، فيما ي�ستند النهج 

القائم على املخاطر املعتَمد من قبل ال�سركات 

الرائدة يف كل اأنحاء العامل اإىل املرونة 

التنظيمية، من خالل املبادرة اإىل حتديد وتوقع 

الأ�سياء التي قد ت�سبِّب احلوادث، وو�سع احلواجز 

الوقائية لها.

يف عام 2018م قمنا بتحديد العنا�سر الأ�سا�سية 

لربنامج التحول يف جمال ال�سالمة، واأ�سبحت 

نظرة على برنامج التحول في ال�شالمة المهنية

برنامج التحول يف ال�سالمة املهنية يتمحور حول كيفية اإدارتنا لل�سالمة 

واملخاطر. وهو برنامج التحول الذي يقدم ثقافة ال�سالمة مع اخللو 

من ال�سرر، ويلتزم النهج القائم على املخاطر والعمليات الآمنة.

ال�سالمة - القيادة املتنا�سقة واملح�سو�سة يف ق�سايا ال�سالمة •  قيادة 
وامل�ساركة - اإلزامي و�سهل ال�ستخدام والفهم جلميع  •  التوا�سل 

موظفينا

ال�سالمة - توفري التدريب والكفاءات التي تتيح لنا القيام  •  كفاءة 
بالعمل الآمن يف كل مرة

•  احلوكمة - التاأكد من اأن رحلة �سالمتنا ت�سري على الطريق 
ال�سحيح

والإجراءات - م�سممة لتقدمي اإنتاج اآمن وال�سيا�سات  • الأنظمة 
واملقايي�س - توفري الدرو�س امل�ستفادة وقيا�س التقدم يف  •  التقارير 

رحلة ال�سالمة لدينا من خالل التقارير املختلفة

املخاطر اإدارة 

ركة وامل�شا ل  التوا�ش

برنامج التحول 

في ال�شالمة

قيادة ال�سالمة

احلوكمة

التقارير

واملقايي�س

الأنظمة 

وال�سيا�سات 

والإجراءات

ٍل يف معادن  ننفذ برنامَج حتوُّ

ي�ستند اإىل تقييم املخاطر؛ لإر�ساء 

ثقافة العمليات الآمنة اخلالية من 

احلوادث والأ�سرار.
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اأداء ال�شالمة

 201620172018

45^240^250^0اإجمايل معدل احلوادث امل�سجلة

20^050^030^0معدل تكرار الإ�سابات املهدرة للوقت

022الوفيات

0130حريق)الدرجة الأوىل والثالثة( )رئي�سي(

ال�سالمة جزًء ل يتجزاأ من حوكمة ال�سركات، وقد 

اأدى ذلك اإىل ثالثة اإجراءات حمددة على 

م�ستوى القيادة:

•  اأن�ساأ جمل�س الإدارة جلنة لل�سالمة وال�ستدامة 
تعمل جنبًا اإىل جنب مع جلان املجل�س الفرعية 

الأخرى كجزء من برنامج حوكمة �سركة 

معادن.

الإ�ستدامة | ال�سالمة

•  تعمل اللجنة ب�سكل وثيق مع جمل�س ال�سالمة 
التنفيذي الذي مت ت�سكيله حديًثا.

•  يوؤكد املجل�س واللجنة اأن الإ�سرتاتيجيات 
والإجراءات التي يتم اتخاذها لتح�سني اأداء 

ال�سالمة لدينا ب�سكل م�ستمر حتقق النتائج 

املرجوة منها.

يوفر هذا امل�ستوى من الإدارة م�ستوى اأعلى من 

الرقابة والإ�سراف على ال�سالمة واملخاطر يف كل 

مرافق معادن. وهناك اإ�سراف �سارم من جمل�س 

الإدارة على ا�سرتاتيجية ال�سالمة يف ال�سركة، 

واإذا ما كانت حتقق نتائج الأداء املطلوبة.

يقوم جمل�س ال�سالمة التنفيذي بتقييم ال�سالمة 

واملخاطر على م�ستوى ا�سرتاتيجي اأكرب؛ ل�سمان 

تنفيذ الأنظمة والعمليات التي حتدث داخل 

ال�سركة؛ اإذ تعمل فرق ال�سالمة يف ال�سركة 

وال�سركات الفرعية معًا لت�سميم وتنفيذ العمليات 

والنظم التي �ستحقق حت�سينات يف الأداء وفقًا 

لنهج ال�سالمة القائم على املخاطر.

واإ�سراف الإدارة العليا لي�س �سوى جانب واحد من 

برنامج التحول؛ اإذ يقت�سي الأمر اأي�سًا اإجراء 

تقييم �سامل وعميق ملدى ن�سج ثقافة ال�سالمة 

على نطاق ال�سركة. و�سيوؤدي هذا اإىل اإن�ساء 

قاعدة اأ�سا�سية يتم يف �سوئها تقييم التزامنا 

بثقافة الأمان.

العنا�سر الرئي�سة الأخرى يف برنامج التحول يف 

جمال ال�سالمة هي:

•  العالن عن قواعد معادن للحفاظ على احلياة 
التي من �ساأنها اأن ت�ساعد يف حتديد ال�سوابط 

التي يجب اأن حتدث قبل بدء العمل واإدارة اأي 

خماطر قد تن�ساأ.

•  ت�سميم وتنفيذ اإطار وهيكل كفاءة ال�سالمة، 
والذي �سيحدد ا�سرتاطات ال�سالمة املطلوبة 

لكل املهمات يف معادن.

•  الرتقاء مب�ستوى نهجنا لتقارير احلوادث 
وتقارير حالت الفقدان الو�سيكة وتعزيزها، 

بالإ�سافة اإىل و�سع معايري على م�ستوى معادن 

للتحقيق يف احلوادث.

•  تقييم وحت�سني نظام اإدارة ال�سالمة على 
م�ستوى معادن، بهدف تقدمي نهج اأكرث اعتماًدا 

لل�سالمة.

وتتما�سى اأهداف برنامج التحول يف ال�سالمة مع 

قيم معادن للرعاية، والعمل اجلماعي، وامللكية 

يهدف برنامج التحول اإىل متكني كل موظف من العمل نحو 

حتقيق هدف اخللو من ال�سرر
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والنزاهة. و�سوف ن�ستمر يف البناء على اإجنازاتنا 

يف ال�سالمة ون�سج ثقافتها مبا يتما�سى مع 

مبادرة )املا�سات اخلم�سة( التي ننفذها يف 

ال�سنوات الأخرية.

تت�سمن خطتنا امل�ستقبلية لتحقيق النتقال من 

النهج القائم على الأداء اإىل النهج القائم على 

املخاطر �سل�سلة من الإجراءات الق�سرية 

واملتو�سطة والطويلة املدى. وت�سمل الأن�سطة 

ق�سرية املدى حت�سينات يف الإبالغ عن احلوادث 

والتحقيقات، وحتديد املخاطر واحتوائها، 

بال�سافة اىل تطوير القيادات لدارة ال�سالمة.

و�سرتكز الأن�سطة املتو�سطة والطويلة املدى على 

الكفاءات واأنظمة الإدارة وال�سيا�سات والإجراءات 

واملعايري وتنمية املهارات القيادية الالزمة؛ 

لتقدمي وا�ستدامة النهج القائم على املخاطر 

وثقافة اخللو من ال�سرر. كما ن�ستفيد من 

�سراكاتنا يف التعدين والت�سنيع مع قادة 

ال�سناعة يف العامل الذين يتمتعون اأي�سًا بخربة 

ممتازة يف جمال ال�سالمة؛ وذلك لتطبيق اأف�سل 

املمار�سات يف معادن.

ما بعد المتثال

يغطي برنامج التحول يف ال�سالمة جميع 

الأ�سخا�س الذين يعملون يف مواقعنا، �سواًء كانوا 

موظفني مبا�سرين اأو موظفني متعاقدين. 

و�سنوفر التدريب والدعم الالزم للروؤ�ساء؛ حتى 

يكونوا اأكرث فاعلية يف اإجراء املناق�سات املتعلقة 

بال�سالمة واملخاطر مع املوظفني. والربنامج 

م ل�ستخال�س وجهات نظر واهتمامات  ُم�سمَّ

القوى العاملة، بهدف الفهم وال�سيطرة على 

املخاطر ب�سكل اأكرث فاعلية.

متثل م�ساركة املوظف وعمله اأهم جوانب ثقافة 

ال�سالمة اجلديدة التي نر�سي لها؛ فال�سالمة هي 

م�سوؤولية اجلميع، وا�ستطالع الراأي حول ثقافة 

ال�سالمة هو نقطة النطالق لإ�سراك جميع 

املوظفني؛ فلكل موظف اأو موظفة يف �سركة 

معادن احلق يف التوقف عن العمل الذي قد 

يعتربه غري اآمن. وعندما ت�سبح ثقافة الأمان 

لدينا اأكرث ن�سجاً، وي�سبح نهج ال�سالمة اأكرث 

اعتمادًا على مبداأ تقييم املخاطر، فاإن ذلك 

�سيوؤدي اإىل اللتزام بعدم ال�سروع يف اأي عمل قد 

ل يكون اآمنًا.

يجري تقييم م�ستويات ن�سج ال�سالمة احلالية يف 

كل مرافق معادن. ويعتمد التقييم على املقابالت 

واجلل�سات مع جمموعات املوظفني يف كل 

امل�ستويات، واملوظفني املتعاقدين يف جمالت 

ال�سالمة. و�سوف نقدم تقريرًا عن النتائج 

عة لتقييم ثقافة ال�سالمة لدى جميع  املجمَّ

املوظفني، و�سي�ساعد التحليل التف�سيلي لنتائج 

ال�ستطالع يف �سياغة ا�سرتاتيجيات حت�سني 

جديدة، يف اإطار برنامج التحول يف ال�سالمة.

اإن التعاون الداخلي هو عن�سر قوي يف الربنامج؛ 

حيث يتم ا�ست�سارة كل ال�سركات الفرعية التي 

النتائج املتوقعة لربنامج التحول يف ال�شالمة )2023-2019(

قيادة ال�سركة

اأدوار وم�سوؤوليات واإر�سادات عمل حمددة بو�سوح لكل م�ستوى من م�ستويات القيادة.

الإدارة

 التعلم والتدريب امل�ستمر على ال�سالمة، مع الرتكيز على بناء الكفاءة، والعمل بنظام اإدارة 

وحوكمة قوي وفعال.

القوى العاملة

املوظفون احلري�سون على ال�سالمة ويهتم بع�سهم ببع�س ل يبدوؤون اأي عمل غري اآمن.

املخاطر

يتم تقييم ال�سالمة ال�سخ�سية و�سالمة العمليات يف كل ن�ساط. ويتم متكني املوظفني -من 

خالل التعليم والتدريب- من حتديد وتقييم واإدارة املخاطر، و�سمان عدم القيام باأي عمل غري 

اآمن، اأو حتى حماولة القيام به.

الإجراءات وال�سيا�سات

اإجراءات العمل وال�سالمة، وكذلك املمار�سات واملعايري وال�سيا�سات حمددة بو�سوح، وي�سهل 

على املوظفني الو�سول اإليها؛ اإذ ي�سعر العمال باإمكانية تقدميهم تو�سيات ب�ساأن اإجراءات 

وممار�سات ال�سالمة.

الأ�سول والعمليات

حتتل ال�سالمة اأهمية ق�سوى يف مرحلة ت�سميم العمليات اجلديدة، وقبل �سراء املعدات. ويتم 

ذلك بالت�ساور مع موظفي العمليات، بالإ�سافة اإىل اإجراء عمليات تفتي�س منتظمة، و�سيانة 

وقائية. وهناك برامج لإدارة �سالمة الأ�سول يف كل املواقع.

امل�ساهمون

تتم م�ساركة م�سبقة مع جميع امل�ساهمني يف كل موقع؛ لنقل امتثال �سركة معادن ب�سكل كامل 

لكافة الأنظمة، ولنقل ال�سرتاتيجية اجلديدة لثقافة ال�سالمة.

ال�سمان

تعمل ثالثة خطوط دفاع يف عمليات ال�سركات الفرعية واملواقع؛ حيث يعمل ق�سم البيئة 

وال�سحة وال�سالمة وال�ستدامة اخلا�س بال�سركة بفاعلية؛ ل�سمان عدم البدء يف العمليات 

عالية اخلطورة. وتعد الدقة وال�سالمة فر�سة للتعلم.

ت�سهم ب�سكل فعال يف حتديد و�سياغة العنا�سر 

الأ�سا�سية خلطوات برنامج التحول يف جمال 

ال�سالمة وخطط العمل. وجتتمع جمموعات العمل 

التي اأن�ساأناها حديثًا ب�سكل منتظم ملراقبة تقدم 

م�ساريع ال�سالمة املختلفة كجزء من الربنامج.
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الإ�ستدامة | البيئة

قيا�س اأهداف الب�سمة البيئية

وتوؤكد مبادرة الب�سمة التزامنا بتعزيز برامج 

معادن حلماية البيئة؛ فحماية البيئة را�سخة يف 

كل عملياتنا وم�ساريعنا. ومن الناحية التاريخية، 

ت�ستند ممار�ساتنا البيئية اإىل املتطلبات 

التنظيمية حلكومة اململكة العربية ال�سعودية 

ومعايري �سركة معادن، والتي يتم تطويرها ب�سكل 

دوري؛ لتتما�سى مع اأف�سل املمار�سات الدولية.

تعترب معايري حتديد املخاطر واإدارة احلوادث 

جزءًا ل يتجزاأ من نظام اإدارة البيئة لدينا. وكما 

هو من�سو�س عليه يف لوائح معادن، نقوم بتحديد 

وت�سجيل املخاطر البيئية، والتي تتم مراجعتها 

بانتظام للق�ساء على اأو لتخفيف اأثرها. ويتم 

تطبيق معيار اإدارة احلوادث يف كل مواقع �سركة 

معادن لتحديد املخاطر، واتخاذ الإجراءات 

الت�سحيحية ملنع تكرار حدوثها.

حماية

ندير احلوادث البيئية من خالل نظام اإدارة اآيل 

ن من الإبالغ الفوري  ُيدعى )حماية(، والذي ميكِّ

عن احلوادث والتحقق منها. ويتم حتليل كل 

احلوادث على خمتلف امل�ستويات، وحتديد 

اأ�سبابها، والتحقيق فيها ومعاجلتها. كما نقوم 

بتجميع تقارير داخلية �سنوية �ساملة كل عام توفر 

معلومات عن احلوادث والإجراءات الت�سحيحية؛ 

مما ميكننا من حت�سني الأداء البيئي. 

لقد و�سعنا برامج ملراقبة امللوثات البيئية 

با�ستخدام بروتوكولت ومعدات متقدمة، كما اأننا 

نراقب بانتظام العوامل البيئية الرئي�سة مثل: 

جودة الهواء واملاء، وم�ستويات ال�سو�ساء، 

وم�سادر التلوث وتكاثر النفايات يف املناجم 

وامل�سانع، وجنري عمليات تدقيق داخلية 

وخارجية يف كل املواقع.

تر�شيخ ممار�شة الإلتزام 

من جانب اآخر، ميثل احل�سول على الت�ساريح 

البيئية لعملياتنا من الهيئة العامة لالأر�ساد 

وحماية البيئة متطلبًا تنظيميًا روتينيًا؛ فعندما 

ن�سع الت�سور مل�سروع ن�سعى اإىل ت�سمينه هذه 

املتطلبات التنظيمية مع مراعاة نتائج 

الدرا�سات البيئية الأ�سا�سية ودرا�سات تقييم 

الأثر البيئي. ومبجرد اأن يبداأ ت�سغيل امل�سروع 

جنري مراجعات بيئية دورية؛ ل�سمان المتثال 

ال�سارم لكل املتطلبات التنظيمية، كما يتم 

تقدمي تقارير مراقبة دورية بانتظام اإىل 

الهيئات التنظيمية املعنية.

يف �سبتمرب 2018م، تلقينا اإ�سعارًا بانتهاك بيئي 

واحد بعد عملية تفتي�س قامت بها الهيئة العامة 

لالأر�ساد وحماية البيئة يف موقع منجم ُبلغة 

للذهب، وقد اتخذنا اإجراءات ت�سحيحية؛ ملنع 

تكرار حدوث مثل هذه النتهاكات.

تعمل فرق ال�سركات التابعة ملعادن بانتظام مع 

ال�سلطات التنظيمية مثل الهيئة امللكية للجبيل 

وينبع والهيئة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة؛ 

للرعاية وامل�ساركة يف الفعاليات التي تعقد دوريًا 

لتعزيز الوعي البيئي واللتزام بني ال�سركات 

املحلية.

وت�سمل هذه الفعاليات: املوؤمترات التي نظمتها 

الهيئة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة والهيئة 

امللكية، وبرناجمًا تدريبيًا برعاية معادن ملوظفي 

هيئة الأر�ساد. كما نحتفل يف مواقعنا بالأيام 

العاملية مثل: يوم البيئة العاملي، واليوم العاملي 

للمياه، و�ساعة الأر�س.

ت�ستمر مواقعنا ومقرنا الرئي�س يف تاأمني 

 ISO :املختلفة مثل ISO وجتديد �سهادات الآيزو

 ISO14001-2015 لنظام الإدارة البيئية، و

نة الدولية  50001 لنظام اإدارة الطاقة، واملدوَّ

لإدارة ال�سيانيد لعمليات الذهب )خط اأنابيب 

مياه الطائف: اإجناز رئي�سي لال�ستدامة ، 

�سفحة 107(.

اأطلقنا مبادرة كربى يف عام 2017م 

لقيا�س الب�سمة البيئية لعملياتنا، 

والتي تغطي ا�ستهالك الطاقة واملياه 

وانبعاث الغازات. ويف عام 2018م 

اأكملنا خط الأ�سا�س لل�سركات 

التابعة، وكل مواقعنا يف طور النتهاء 

من حتقيق اأهدافها باحلد من 

الب�سمة ما بني 2017م و2021م.
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الإ�ستدامة | املحتوى املحلي

تعزيز املحتوى املحلي يف �سميم خطتنا

يف عام 2018م، حققنا تقدًما كبرًيا يف امل�سي 

قدمًا يف خطتنا للمحتوى املحلي مبا يتما�سى مع 

الأهداف الوطنية املواكبة لروؤية 2030.

اإن اأف�سل ما تو�سلت اإليه معادن يف حتويل 

تركيزها ال�سرتاتيجي اإىل خطة عمل ملمو�سة 

يتج�سد يف اإجنازات رئي�سية خم�سة:

املحلي  املحتوى  لقيا�س  منهجية  •  اعتماد 
واإعداد التقارير. 

للقيا�س  نهائية  اأ�سا�س  خط  �سيغة  •  و�سع 
والأهداف حتى عام 2030م، واإعداد التقرير 

الأول ا�ستنادًا اإىل خط الأ�سا�س اجلديد.

مليار   1^3 مقدارها  �سنوية  زيادة  •  حتقيق 
ريال يف م�ساهمة املحتوى املحلي )انظر 

ال�سورة(.

على  ال�سرتاتيجيني  املوردين  كبار  مع  •  التفاق 
خططنا للمحتوى املحلي والأهداف. 

العمل  وخطة  املوردين،  تطوير  بربنامج  •  البدء 
املرتبطة به لعام 2019م.

ن�سف يف معادن املحتوى املحلي باأنه “جمموع 

اإنفاقنا يف اململكة على املكونات ال�سعودية، مبا يف 

ذلك القوى العاملة وال�سلع واخلدمات والأ�سول 

والتكنولوجيا”.

وتعتمد اأهدافنا على ثالثة مقايي�س اأ�سا�سية: 

�سل�سلة  يف  املحلي  للمحتوى  املئوية  •  الن�سبة 
توريد لل�سركة. 

املواطنون  عليها  يح�سل  التي  الوظائف  •  عدد 
ال�سعوديون يف �سل�سلة التوريد. 

املحلية  املوؤ�س�سات  على  لالإنفاق  املئوية  •  الن�سبة 
ال�سغرية واملتو�سطة. 

وت�سكل هذه املقايي�س، الأ�سا�س الرئي�س ل�سيغة 

ح�ساب املحتوى املحلي.

موؤ�شرات الأداء الرئي�شية ال�شتة

واعتباًرا من عام 2016م، عملنا ب�سكل منهجي 

على اإعادة �سياغة ا�سرتاتيجية املحتوى املحلي يف 

معادن، وتطوير �سيغة ح�ساب املحتوى املحلي 

واإجراء م�سح اأ�سا�سي. وقد بلغت ال�سرتاتيجية 

ذروتها مع اإطالق منوذج الت�سغيل اجلديد يف 

يناير 2018م.

ونحن الآن ب�سدد تطبيق �سيغة تقوم على القيم 

تتما�سى اإ�سرتاتيجيتنا للمحتوى 

املحلي يف معادن مع اأهداف روؤية 

2030 واملمار�سات الدولية الرائدة؛ 

اإذ تركز خطة عملنا على تو�سيع 

قاعدة التوريد املحلية لتعزيز 

املحتوى املحلي.

رحلة المحتوى المحلي 2018-2009

2009م

متت خ�سخ�سة )معادن( 

جزئًيا، مت طرح 50% من 

اأ�سهمها يف البور�سة ال�سعودية

يتم تقدمي ال�سعودة كاعتبار 

يف جميع العقود الت�سغيلية، 

مع الرتكيز ب�سكل خا�س على 

البيانات الإقليمية

2012م

ت�سمل م�ساريع الإنفاق 

الراأ�سمايل مثل وعد ال�سمال 

اأهداف امل�سرتيات الإقليمية 

والقوى العاملة املحلية

2016م

مت ت�سليم م�سروع تطوير 

املحتوى املحلي والتقرير 

الذي اأقرته وزارة الطاقة 

وال�سناعة والرثوة املعدنية 

مت تاأ�سي�س ق�سم  م�سادر 

)معادن( ال�سرتاتيجية 

واملحتوى املحلي

متت املوافقة على ا�سرتاتيجية 

املحتوى املحلي ل�سركة )معادن(

2017م

)معادن( تبداأ تطوير النموذج 

الت�سغيلي للمحتوى املحلي

مت اإطالق م�سح املحتوى 

املحلي الأ�سا�سي ل�سركة 

)معادن(

متت املوافقة على خط 

الأ�سا�س للمحتوى املحلي 

ومنوذج الت�سغيل يف �سركة 

)معادن( 

2018م

اإطالق منوذج  )معادن( 

الت�سغيلي للمحتوى املحلي
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التي تزن املحتوى املحلي للمورد ا�ستنادًا اإىل �ستة 

موؤ�سرات اأداء رئي�سة هي: الإنفاق على 

امل�سرتيات، والقوى العاملة، والتدريب، والبحث 

والتطوير، وتنمية �سل�سلة التوريد، وال�ستثمار 

املحلي )انظر ال�سورة(. ويعترب هذا مقيا�سًا 

واحدًا يعتمد على القيمة النقدية للمحتوى املحلي 

امل�ستخدم لقيا�س م�ساهمة كل مورد، ونحن 

ن�ستخدم ال�سيغة ذاتها لقيا�س م�ساهمة املحتوى 

املحلي ل�سركة معادن.

كما نعمل عن كثب مع قاعدة التوريد لدينا لتنفيذ 

برنامج املحتوى املحلي الذي حدد اأهدافًا �سعبة 

لتحقيق تطلعات روؤية 2030، وهدفنا هو زيادة 

النموذج الت�شغيلي للمحتوى المحلي

ح�شاب تكاليف التاأ�شي�س

التدريب

الت�سالت

الر�سد وتقدمي 

التقارير

مقايي�س املحتوى 

املحلي

العمليات

احلوكمة

احلوكمة

الهيكل التنظيمي وحقوق اتخاذ 

القرار لت�سغيل النموذج الت�سغيلي

العمليات

الإ�سافات اإىل عمليات �سل�سلة 

التوريد احلالية لت�سمني املحتوى 

املحلي كاأولوية يف �سنع القرار.

مقايي�س املحتوى املحلي

الأدوات والعمليات لدفع التح�سني 

امل�ستمر والرتكيز على م�ستويات 

املحتوى املحلي.

الر�سد وتقدمي التقارير 

التدابري التي تدفع �سلوكيات 

املحتوى املحلي ال�سحيح عرب 

�سل�سلة التوريد.

الت�سالت

اإجراءات امل�ساركة داخل وخارج 

معادن ل�سمان الوعي وفهم املحتوى 

املحلي.

التدريب

منهج تثقيف اجلميع يف �سل�سلة 

التوريد لفهم دورهم يف تقدمي 

املحتوى املحلي

اإنفاق امل�سرتيات

اأ = اإنفاق امل�سرتيات يف 

تنفيذ العقد مع )معادن( 

يف العام ال�سابق الذي ل 

يزال يف اململكة العربية 

1

ال�سعودية

تكاليف املوظفني

ب = تكاليف املوظفني 

وذلك للموظفني ال�سعوديني 

واملوظفني الأجانب يف تنفيذ 

العقد على مدى العام 

ال�سابق، الذي ل يزال يف 

اململكة العربية ال�سعودية

التدريب

ج = الإنفاق على تدريب 

وتطوير املوظفني ال�سعوديني 

يف تنفيذ هذا العقد خالل 

العام ال�سابق

البحوث وتطوير املوردين

د= الإنفاق على البحث 

وتطوير املورد يف

ال�سعودية يف تنفيذ العقد 

على مدى العام ال�سابق

جمموع اإنفاق )معادن(

هـ = اإجمايل الإيرادات 

امل�ستلمة من �سركة 

)معادن( لهذا العقد خالل 

العام ال�سابق

املحتوى املحلي = اأ + ب + ج + د

هـ

مالحظة: 1. يتم احت�ساب الإنفاق املتبقي يف اململكة العربية ال�سعودية عن طريق �سرب الإنفاق املبلغ عنه بالعامل املنا�سب

م�ستويات ال�سلع واخلدمات التي يتم احل�سول 

عليها من داخل اململكة، وحت�سني م�ستويات 

املحتوى املحلي ملوردينا.

يكون التزامنا اأقوى عندما يتعلق الأمر باأكرب 

املوردين واأكرثهم ا�سرتاتيجية. وعادًة ما ت�سم 

هذه املجموعة مزودي خدمات التعدين الأ�سا�سية 

وموردي املواد اخلام الرئي�سية، والتي تربطنا بها 

�سراكات طويلة الأمد. ونحن نعترب هوؤلء 

�سركاءنا يف تطوير اخلطط لتعزيز املحتوى 

عنا حتى الآن على بيانات م�سرتكة  املحلي. وقد وقَّ

مع 18 من هوؤلء ال�سركاء للعمل معًا لزيادة 

املحتوى املحلي اخلا�س بهم.

النموذج

 الت�شغيلي للمحتوى 

املحلي
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وقد قدم ا�ستطالع الراأي املبدئي الذي اأعددناه 

اأفكارًا مثرية لالهتمام، اإىل جانب معلومات حول 

رحلة املحتوى املحلي، وك�سف عن تباين كبري يف 

م�ستويات الأداء عرب �سل�سلة التوريد يف �سركة 

معادن، مع بع�س الأمثلة املمتازة ملوردين كانوا 

يحققون بالفعل م�ستويات عالية من املحتوى 

املحلي، وفئات اأخرى كانت م�ساهمتها �سئيلة اأو 

من دون م�ساهمة.

العامل امل�سرتك الوحيد الذي ظهر لدى عملنا مع 

اأكرب موردينا واأكرثهم ا�سرتاتيجيًة، وبعد 

الت�ساور مع ممثلي الأعمال يف معادن، هو وجود 

فر�س على نطاق وا�سع لتح�سني م�ستويات املحتوى 

املحلي، وقد مت دجمها يف برناجمنا لتطوير 

املحتوى املحلي.

الرواد

تعترب معادن ع�سًوا يف )مناء(، وهي وحدة 

املحتوى املحلي وتنمية القطاع اخلا�س. ويتمثل 

دور )مناء( يف دفع منو القطاع اخلا�س، ودعم 

املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، وزيادة املحتوى 

املحلي يف اململكة.

ت�سعى وحدة املحتوى املحلي اإىل التن�سيق بني 

ال�سركات يف تبني وتطبيق معايري وممار�سات 

املحتوى املحلي؛ فهي تدر�س الفر�س لتحديد 

اأوجه الت�سامن يف املحتوى املحلي بني الأع�ساء 

بهدف التو�سل اإىل نهج م�سرتك.

اإن و�سع معادن كرائد للتعدين يف اململكة العربية 

ال�سعودية يجعلنا م�سوؤولني عن قيادة النظام 

البيئي للمحتوى املحلي لهذه ال�سناعة. ويعرتف 

موردونا ويقدرون الدور الريادي ل�سركة معادن يف 

قطاع التعدين، وات�ساقنا مع اأهداف روؤية 2030، 

وهم متحم�سون لالن�سمام اإىل رحلة املحتوى 

املحلي الوطني، وقد ات�سل بنا الكثري منهم؛ 

لبحث اخلطط والفر�س التي ميكنهم من خاللها 

حت�سني م�ساهماتهم يف املحتوى املحلي.

على اأن بع�س موردينا يواجهون معوقات ونق�سًا 

يف القدرات املوجودة داخل اململكة، مثل 

تكنولوجيا بعينها اأو م�سدر للتوريد، اأو �سعوبات 

يف توفر التكاليف؛ اإذ ل ميكن احل�سول على 

م�سدر دخل تناف�سي داخل اململكة. ونحن نعمل 

مع موردينا لتبادل املعلومات والآراء مل�ساعدتهم 

يف التغلب على هذه القيود، والبحث عن طرق 

بديلة لتعزيز املحتوى املحلي.

ن�شبة منو �شل�شلة توريد املحتوى املحلي

خط الأ�شا�س

اإجمايل اإنفاق �سل�سلة التوريد 747^6 مليون ريال �سعودي

منا املحتوى املحلي ل�سل�سلة التوريد بن�سبة 4 يف املائة عن خط الأ�سا�س ، اأعلى من الهدف بـ 3 يف املائة

2018

اإجمايل اإنفاق �سل�سلة التوريد 099^9 مليون ريال �سعودي

33% من املحتوى املحلي 

973^2 مليون ريال �سعودي

67% غري حملي 126^6 

مليون ريال �سعودي

29% من املحتوى املحلي 

1،968 مليون ريال �سعودي

71% غري حملي 4779  

مليون ريال �سعودي

ملخ�س املحتوى املحلي

�شل�شلة توريد املحتوى املحلي

اإجمايل اإنفاق �سل�سلة التوريد 099^9 مليون ريال �سعودي

الإنفاق الداخلي

اإجمايل اإنفاق �سل�سلة التوريد 099^9 مليون ريال �سعودي

اإجمايل م�شاهمة املحتوى املحلي 

التكلفة الإجمالية ذات ال�سلة 534^13 مليون ريال �سعودي

�شعودة �شل�شلة التوريد

 جمموع موظفي �سل�سلة التوريد 695^46

ال�شعودة املدجمة

اإجمايل املوظفني 52484 موظف

34%  �سعوديون، 15829 

موظف

66% غري �سعوديني، 

30865 موظف

37% �سعوديون، 19612 

موظف

63% غري �سعوديني، 

32871 موظف

33% من املحتوى املحلي، 

2973 مليون ريال �سعودي

67% غري حملي، 6126  

مليون ريال �سعودي

�شعودة )معادن(

اإجمايل موظفي )معادن( 5772 موظف

94^65%  �سعوديون، 

3806 موظف

35% غري �سعوديني، 

2006 موظف

77% من املحتوى املحلي، 

6983 مليون ريال �سعودي

23% غري حملي، 2116   

مليون ريال �سعودي

48% اإنفاق املحتوى غري املحلي، 6503 مليون ريال �سعودي

23%  على البحوث والتطوير والإنفاق الراأ�سمايل يف اململكة العربية ال�سعودية 3135 مليون ريال �سعودي

22% اإنفاق م�سرتيات املحتوى املحلي، 2973 مليون ريال �سعودي

7% من املحتوى املحلي لتكلفة املوظفني، 916 مليون ريال �سعودي

0% اإنفاق على التدريب 7 مليون ريال �سعودي

اإنفاق مع ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة املحلية

اإجمايل الإنفاق الداخلي 6983 مليون ريال �سعودي

21% من املحتوى املحلي، 

1495 مليون ريال �سعودي

79% غري حملي، 5488  

مليون ريال �سعودي
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رفع معايري املحتوى املحلي

مت رفع م�ستوى امل�ستهدفات لزيادة املحتوى املحلي يف تنفيذ كافة م�ساريع ال�سركة من 12% اإىل 

20% من م�ستوى الإنفاق على ال�سلع واخلدمات املحلية، واأن ينفق ربع هذا املبلغ على املن�ساآت 

املحلية ال�سغرية واملتو�سطة.  كما مت زيادة م�ستوى ال�سعودة من 10% اإىل 20% على اأن ت�ستمل 

جميع فئات الوظائف مبا يف ذلك الإدارة العليا والوظائف التقنية والهند�سية.

امل�شرتيات

مت حت�سني عمليات ال�سراء لدينا لت�سمل املحتوى 

املحلي كمعيار اأ�سا�سي للموردين، اإىل جانب 

املعايري الأخرى كاحل�سة الإجمالية من امللكية، 

واجلودة، والأداء وال�سحة، وال�سالمة والأمن، 

والعوامل البيئية. وعند جتميع قوائم املوردين، 

ي�سمن فريق امل�سرتيات اأن يتم منح كل الفر�س 

للموردين املحليني للم�ساركة يف املناق�سات.

يف مناق�ساتنا الأكرب والأكرث ا�سرتاتيجية، قمنا 

بتحديث بياناتنا لتحديد التزامات املحتوى 

املحلي واملوافقة عليها، كما ن�سمن تقرير املحتوى 

املحلي كجزء من عملية اإدارة امل�سرتيات لدينا.

يف عام 2018م، مرت اإدارة امل�سرتيات يف معادن 

بتحول كبري؛ اإذ مت اإن�ساء وحدة جديدة لإدارة 

امل�سرتيات ذات القيمة العالية وال�سرتاتيجية، 

و�سيوؤدي ذلك اإىل حتقيق املزيد من كفاءة 

التكلفة من خالل التح�سني امل�ستمر ل�سل�سلة 

القيمة لدينا.

املادةالفئة

قيمة املحتوى املحلي 

)مليون ريال(

املادة اخلام

ال�سودا الكاوية )م�سدر اأجنبي مت ا�ستبداله مبورد 

حملي(
120

 53^20 مزيل رغوة ) م�سدر اأجنبي مت ا�ستبداله مبورد حملي(

ال�سيليكا )ا�ستبدال ال�سيليكا امل�ستوردة بالكاولني الذي 

تنتجه )معادن((
 50^5

103^0نديف للورق واللب

�شيانة، واإ�شالح 
وت�شغيل

م�سخات 

 42^5 

�سمامات

اآلت اإتالف الورق

م�سايف 

خدمة ا�ستبدال احلزام الأم

�سيانة واإ�سالح وت�سغيل  متنوع وب�سيط

تطوير قطع غيار ال�سركة امل�سنعة للمعدات الأ�سلية من 

خالل �سركة م�سنعة حملية

اأمثلة رئي�شية للنجاح يف وحدات العمل ال�شرتاتيجية والأملنيوم والفو�شفات
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الإ�ستدامة | تقنية املعلومات والت�سالت

الكفاءة لتعزيز  جديدة  اأدوات 

وا�سلت اإدارة تقنية املعلومات والت�سالت يف عام 

2018م العمل عرب اأهدافها الأ�سا�سية الثالثة، 

و�سبع مبادرات اإ�سرتاتيجية؛ وهو ما حقق منافع 

كبرية للمجموعة يف كل تفرعاتها.

يف اإطار تو�سيع خدماتنا املتمحورة حول العمالء؛ 

اأكملنا اأكرث من 450 عقدًا داخليًا مع العمالء 

لفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم يف جمال تقنية 

املعلومات والت�سالت، ورفع م�ستوى ر�ساهم. 

كما نظمنا اأكرث من 900 جل�سة توعية حول حلول 

تقنية املعلومات والت�سالت للم�ستخدمني 

النهائيني. كما اأن�ساأنا نظامًا جديدًا ل�ستخال�س 

النتائج لقيا�س ر�سا العمالء، ولوحات حتكم 

ملراقبة اأداء تقنية املعلومات والت�سالت.

واحللول ال�سناعية التي نحن ب�سدد اختيارها 

وتنفيذها، مثل: اأمتتة العمليات، وتخزين 

البيانات، ونظام معلومات املناجم، وبرامج 

تخطيط موارد املوؤ�س�سات بنظام ع�سري، �سوف 

تدعم مبادرات معادن اجلديدة للرقمنة. كما اأن 

ال�ستعدادات يف تقنية املعلومات والت�سالت 

�ست�ساعد يف دعم وت�سريع عملية التحول الرقمي 

ل�سركة معادن. ولقد حققنا تقدًما كبرًيا يف تنفيذ 

مبادراتنا ال�سرتاتيجية.

اخلدمات امل�شرتكة

 اأكملنا اإعادة هيكلة تقنية املعلومات والت�سالت 

يف اإطار اخلدمات امل�سرتكة يف عام 2016م؛ مما 

اأدى اإىل تب�سيط اخلدمات التي تركز على 

العمالء. ومنذ ذلك احلني خف�سنا عدد موظفينا 

بن�سبة 16%، يف حني زاد عدد امل�ستخدمني 

النهائيني بن�سبة 28%. ومع تطبيق احلو�سبة 

ال�سحابية اخلا�سة بالبنية التحتية يف معادن 

انخف�س وقت احل�سول على اخلادم من �سهرين 

اإىل ما معدله اأربع �ساعات، كما انخف�ست 

تكاليف ال�سيانة ال�سنوية للخادم بن�سبة %10، 

وبال توقف.

القيمة امل�شافة والتعاقدات اخلارجية   

 )IBM( دخلنا يف �سراكة مع �سركة اآي بي اأم

لتحقيق حتول كبري عرب وظائف اأعمال متنوعة. 

اإن اتفاقنا الذي ميتد خم�س �سنوات مع رائد 

خدمات تقنية املعلومات العاملي �سيوؤدي اإىل 

حت�سينات كبرية يف الطريقة التي ندير بها 

يتوافق قرار معادن يف ال�ستفادة 

من تقنية الرقمنة ب�سكل جيد مع 

املبادرات ال�سرتاتيجية لتقنية 

املعلومات والت�سالت.

ثالثة اأهداف اأ�شا�شية و�شبع مبادرات ا�شرتاتيجية لتقنية املعلومات والت�شالت

اأ

التكلفة واخلدمة

1

اخلدمات امل�سرتكة

2

 حت�سينات القيمة 

والتوريد اخلارجي

3

الثقافة العملية

4

الت�سالت العاملية

5

اأمن املعلومات

6

ذكاء الأعمال

7

تخطيط موارد 

املوؤ�س�سات بنظام 

ع�سري

ب

مركزية العميل

ج

الت�سال والبنية 

التحتية والأمن
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اأعمالنا، و�سي�سّرع التحول التنظيمي الذي تريد 

معادن حتقيقه. لقد اعتمدنا 40 م�سروعًا 

لالنتقال والتحول، بهدف حت�سني جودة 

خدماتنا، وزيادة حماية اأمن املعلومات، وتقدمي 

برامج مبتكرة لدعم منو الأعمال وتعزيز 

القدرات الفنية.

ثقافة الأعمال التجارية 

لقد اأن�ساأنا اآلية لتوثيق العمليات با�ستخدام اأداة 

اآي بي اأم )IBM Blueworks Live( امل�ستندة 

اإىل احلو�سبة ال�سحابية، كجزء من كل م�سروع 

اأمتتة عمليات. كما نوا�سل عقد دورات تدريبية 

وتوعوية يف كل اأنحاء املجموعة لرت�سيخ الثقافة 

اجلديدة. وقد ح�سلت معادن على جائزة 

)الأف�سل يف جمال اأمتتة اإجراءات العمل 

اإلكرتونيًا( لعام 2018م عرب من�سة K2؛ �سريكنا 

يف اأمتتة عملية الأعمال.

الت�شالت العاملية

 يف عام 2018م، قمنا بتمديد وتو�سيع عالقتنا 

ال�سرتاتيجية مع �سركة الت�سالت ال�سعودية 

)STC( لتوفري الت�سال التجاري وحت�سني نوعية 

احلياة يف املواقع البعيدة من خالل توفري خدمات 

الإنرتنت ال�سكنية يف مواقعنا النائية. تبلغ ن�سبة 

ات�سالنا التجاري عرب املجموعة 8^99%. و�سوف 

نوا�سل توفري خدمات الإنرتنت ال�سكنية خالل 

الن�سف الأول من عام 2019م. ومتّكنت اإدارة 

تقنية املعلومات والت�سالت -بف�سل متكينها من 

هذا الربط املح�ّسن لالأعمال- من اعتماد 

احلو�سبة ال�سحابية، وال�ستفادة من التقنيات 

 Microsoft Office 365 :املتقدمة مثل

وAzure لزيادة الكفاءة وال�سرعة.

الأمن ال�شيرباين )املعلوماتي( 

اأكملنا تقييم التقنيات الت�سغيلية عرب م�سانع 

معادن لتعزيز اأمن املعلومات. ونعمل مع وكالة 

متخ�س�سة ل�سمان اأمن ال�سبكة ومراقبة حركة 

املرور فيها. وقد عززنا العملية الآلية امل�ساحبة 

ملعاجلة نتائج الأمن ال�سيرباين. كما اعتمدنا حاًل 

لإدارة اأجهزة الهاتف اجلّوال ي�سمن امتثال 

م�ستخدمي هذه الأجهزة يف معادن امتثاًل تامًا 

 IBM للتدابري الأمنية لل�سركة. وبالتعاون مع

Cyber   Range Center اأتيحت الفر�سة 

لفريقنا لتجربة حماكاة الهجمات ال�سيربانية 

وطرق الت�سدي لها؛ وبذلك مل تواجه معادن اأي 

حوادث اإنرتنت يف عام 2018م.

لقد قمنا بتنفيذ برنامج لأمن املعلومات يدعى 

)Cybersmart(، وهو م�سمم خ�سي�سًا لتعزيز 

الوعي بني موظفي معادن، وقد مت اإدخال خم�سة 

�سوابط اأمنية جديدة؛ مما اأ�ساف طبقات من 

الأمن حلماية اأ�سول معادن.

ذكاء الأعمال 

ا�ستنادًا اإىل التطوير والإدراج الداخلي لبيانات 

الأعمال املهمة يف عام 2017م؛ قدمنا مفهوم 

ذكاء الأعمال للخدمة الذاتية )BI( يف عام 

2018م. ويف عام 2018م اأي�سًا مت تنفيذ اإ�سدار 

اأحدث من برنامج اأوراكل لذكاء الأعمال 

)Oracle Business Intelligence(، والذي 

ي�سمل التحليالت املالية وعمليات ال�سراء 

وال�سيانة، و�سل�سلة التوريد. وكانت �سركة معادن 

وعد ال�سمال للفو�سفات امل�ستفيد الأول من 

الربنامج، و�سيتم تعميمه يف �سركات املجموعة 

الأخرى خالل عام 2019م.

وخالل 2018م قدمنا اأي�سًا برنامج مايكرو�سوفت 

 ،)Microsoft Power BI( لقوة ذكاء الأعمال

وذلك لتطوير تقارير ولوحات حتكم جديدة 

للبيانات املتعلقة بتخطيط موارد املوؤ�س�سات، 

والتي ت�سمل الإنتاج واملبيعات واجلودة والأداء 

وخدمات الدعم. وقد اأجرينا 65 دورة تدريبية، 

ون�سرنا اأكرث من 100 مقالة داخليًا للم�ساعدة يف 

تعزيز فهم ذكاء الأعمال.

تخطيط موارد املوؤ�ش�شات بنظام ع�شري

 اإن الأمتتة وربط قدرات الأعمال الإدارية 

والت�سغيلية )مثل: التمويل، واملوارد الب�سرية، 

وال�سراء، والت�سنيع، والتوزيع( مع م�ستويات 

منا�سبة من التكامل هما جوهر تخطيط موارد 

املوؤ�س�سات بنظام ع�سري. ونعمل بالتعاون مع 

�سركة غارترن )Gartner( لالأبحاث لتنفيذ 

ا�سرتاتيجية تخطيط موارد املوؤ�س�سة اجلديدة. 

وكخطوة رئي�سة يف هذا الجتاه؛ نعمل مع زمالئنا 

يف املوارد الب�سرية لتنفيذ الربنامج ال�سحابي 

اخلا�س باإدارة راأ�س املال الب�سري من )اأوراكل

Oracle(، والذي من املقرر اإطالقه يف الربع 

الثاين من عام 2019م. كما تقوم تقنية املعلومات 

والت�سالت بتقييم التقنيات ال�سحابية الأخرى 

التي تقدم احللول املثالية لعمليات واأعمال معادن.

الإ�ستدامة | تقنية املعلومات والت�سالت

ت�ساعد ور�س عمل التدريب والتوعية يف جمال تقنية املعلومات والت�سالت املوظفني على اعتماد اأحدث التقنيات دون اأي 

تعطيل يف الأداء اليومي
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املجتمع احتياجات  تقوده  الجتماعي  الأداء 

فطموحنا هو جعل امل�سوؤولية الجتماعية جزًء ل 

ًة يوميًة يف  يتجزاأ من عملياتنا، مما يجعلها َمهمَّ

جميع مواقعنا. لقد اأحدثت �سناعات )معادن( 

تاأثرًيا اإيجابًيا كبرًيا يف املجتمعات امل�سيفة من 

خالل التح�سني امل�ستمر للمحتوى املحلي يف 

م�ساريعنا؛ كتوظيف ال�سكان املحليني كلما اأمكن 

ذلك، وامل�ساعدة يف تطوير املوردين املحليني.

ومع ذلك، تركز برامج الأداء الجتماعي لدينا 

على جتاوز امل�سالح التجارية اإىل ما هو اأبعد من 

ذلك؛ كتحديد الحتياجات امللحة ملجتمعاتنا 

امل�سيفة ومعاجلتها من خالل توفري الدعم 

املبا�سر، اأو اعتماد مبادرات جديدة. وقد ركزت 

جهودنا على مدى ال�سنوات املا�سية على توفري 

الدعم يف القطاعات الرئي�سية: مثل التعليم 

والتدريب، وتطوير البنى التحتية، والقدرات 

وتنمية املجتمع.

ح�شة ال�شتثمار

لطاملا ا�ستجابت عملياتنا لهواج�س املجتمع. لكن 

الأداء الجتماعي اكت�سب اأهمية كبرية يف جميع 

مواقع ال�سركة مع اإن�ساء جلنة مبادرة جمتمع 

)معادن( العليا يف عام 2015.  يراأ�س هذه 

اللجنة الرئي�س التنفيذي لل�سركة. ومنذ 

تاأ�سي�سها، التزمنا باأكرث من 200 مليون ريال 

�سعودي يف الإنفاق الجتماعي للفرتة ما بني 

.2022 - 2015

وعلى مدى ال�سنوات الأربع املا�سية، مت اإنفاق 

111 مليون ريال من هذا املبلغ على 116 مبادرة، 

ومت تخ�سي�س 58 يف املائة من ال�ستثمارات 

للتعليم والتدريب. ويف عام 2018م ا�ستثمرنا 30 

مليون ريال �سعودي يف 55 برنامَج تطويٍر ودعٍم 

جمتمعي متنوع.

نوؤمن بقوة باأن جناحنا يعتمد 

على جناح املجتمعات املحلية 

ت�ست�سيف عملياتنا. هذا  التي 

هو العتقاد الذي يحدد اأداءنا 

الجتماعي، والذي يرتبط ب�سكل 

املجتمع.  باحتياجات  ثابت 

نحن ندعم الطالب املوهوبني من جميع اأنحاء اململكة من 

خالل “موهبة” )موؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة 

والإبداع(
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اأهداف ال�شراكة 

املجتمعية

 2
ا�ست�سر

3

�سارك

التوظيف املحلي

4

تعاون

5

مّكن

ال�ستثمار الجتماعيال�سراء املحلي

لتزويد املجتمع املحلي 

مبعلومات متوازنة ومو�سوعية 

مل�ساعدته يف فهم امل�ساكل 

واخليارات والفر�س واحللول.

للح�سول على ردود املجتمع 

املحلي على التحليالت، 

واخليارات و/اأو القرارات.

للعمل ب�سكل مبا�سر مع 

املجتمع  املحلي يف كل املراحل 

ل�سمان معرفة وفهم كل 

تطلعاتهم وخماوفهم العامة 

ب�سكل م�ستمر.

للدخول يف �سراكة مع املجتمع  

املحلي يف كل جانب من 

جوانب القرار، مبا يف ذلك 

تطوير اخليارات، وحتديد 

احللول املف�سلة. 

لتمكني املجتمع املحلي من 

اتخاذ القرار النهائي.

وعد للمجتمع

مظاهر الوعد 

�سنبقيكم على اطالع، وناأخذ �سنبقيكم على اطالع.

بعني العتبار كل خماوفكم، 

ونقدم لكم ردود الأفعال 

حول تاأثري املجتمع املحلي يف 

�سياغة القرار.

 �سنعمل معكم على �سمان 

اأن اهتماماتكم وتطلعاتكم 

قد انعك�ست مبا�سرة يف 

خيارات التطور وتوفري ردود 

الأفعال حول تاأثري املجتمع 

املحلي يف �سياغة القرار.

نتطلع اإىل ا�ست�سارتكم 

مبا�سرة من اأجل ابتكار 

احللول التي تت�سمن 

اقرتاحاتكم وتو�سياتكم يف 

�سناعة القرار اإىل اأق�سى 

حد ممكن.

�سننفذ ما تقررون.

 1
َبلِّغ

امل�ساركة

نظام معادن لإدارة املجتمعات

منذ عام 2013 قدمنا نظام اإدارة املجتمع ، كنا نراقب اأدائنا الجتماعي عن كثب. يعتمد نظام اإدارة املجتمع على منهج »خطط ـ افعل ـ راجع ـ نفذ«، الذي ي�سدد على احلاجة اإىل 

اعتماد معايري منا�سبة يف اإدارة الأداء الجتماعي. ت�سري م�ستويات الن�سج اخلم�سة اإىل التقدم الذي اأحرزه كل موقع يف جمال الرعاية املجتمعية وامل�ساركة.

وقد �ساهمت �سركة معادن وعد ال�سمال 

للفو�سفات وعمليات الأملنيوم بن�سبة 91 يف املائة 

من اإجمايل الإنفاق الجتماعي، يف حني 

ا�ستثمرت �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س 

ومعادن ال�سناعية، و�سركة معادن للفو�سفات ما 

تبقى.

هدف نظام اإدارة املجتمع

يتم قيا�س الأداء الجتماعي ملواقع عملياتنا من 

خالل نظامنا لإدارة املجتمع، والذي يحدد 

م�ستويات خمتلفة من الإجنازات التي نطمح 

اإليها. وقد حقق اثنان من مواقعنا الع�سرة 

امل�ستوى الثالث من النظام، وتعمل باقي املواقع 

لتحقيق هذا امل�ستوى، ونحن نعمل مع م�ست�سار 

خارجي مل�ساعدة املواقع على الو�سول اإىل امل�ستوى 

الثالث من نظام اإدارة املجتمع بحلول عام 2019.

ويف عام 2019، �سن�ستثمر املزيد من املوارد لدفع 

برنامج الأداء الجتماعي لدينا. و�سيكون لكل 

موقع مدير خم�س�س للم�سوؤولية الجتماعية 

لل�سركات، حيث �سيتم تثقيفه وتدريبه على 

الإ�ستدامة | التاأثري الجتماعي

التفاعل مع جمتمع ال�ست�سافة، وفهم احتياجاته 

العاجلة، وت�سور برامج الدعم التي تخلق تاأثرًيا 

اإيجابًيا م�ستداًما.

مدار�س التميز

يف عام 2018، اأنفقنا اأكرث من 146 مليون ريال 

لدعم مدر�ستي التميز يف عرعر وطريف برعاية 

�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات. وقد 

افتتحت املدار�س التي تديرها اأطراف ثالثة  قبل 

عامني، وقام طالبها بتكوين ملحة رائعة عن 

الإجنازات على امل�ستويني املحلي والوطني. وتعترب 

كل من عرعر وطريف مدينتني رئي�ستني يف 

منطقة احلدود ال�سمالية حيث توجد مرافق 

�سركة )معادن( وعد ال�سمال للفو�سفات.

وتربز املدار�س كاأمثلة ممتازة على التزام �سركة 

)معادن( بامل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات 

وبالتنمية امل�ستدامة؛ اإذ اإن الهدف العام للمبادرة 

هو دعم نظام التعليم العام يف منطقة احلدود 

ال�سمالية من اململكة. كما تدعم )معادن( 

الربنامج الوطني لتحديد وتطوير املواهب من 
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خالل رعاية تقييم 1000 طالب من مدر�ستي 

عرعر وطريف.

الرعايات

ا�ستثمرت )معادن( مبلغ 250^509 رياًل �سعوديًا 

يف عام 2018 يف رعاية فعاليات �سناعية وبرامج 

اأخرى اأقيمت يف اململكة العربية ال�سعودية. 

وت�سمل الفعاليات املنتدى الأول للبيئة ال�سناعية 

واملعر�س امل�ساحب 2018  يف الظهران، واملوؤمتر 

الدويل حول ال�ستدامة والبيئة الذي نظمته 

الهيئة امللكية للجبيل وينبع يف اجلبيل. كما 

�ساركنا يف موؤمتر يوم البيئة العاملي 2018 الذي 

نظمته الهيئة امللكية باجلبيل.

دورة تدريبية للهيئة العامة لالأر�شاد وحماية 

البيئة

كما قامت �سركة )معادن( بت�سميم وعقد دورة 

تدريبية ملدة اأربعة اأيام ملوظفي الهيئة العامة 

لالأر�ساد وحماية البيئة؛ حيث تكفلت بخدمات 

ا�ست�ساري دويل متخ�س�س يف تخطيط وتنفيذ 

عمليات اإغالق املناجم.

ومكنت هذه الدورة موظفي الهيئة العامة 

لالأر�ساد وحماية البيئة من احل�سول على فهم 

�سامل للق�سايا والعتبارات املتعلقة باإغالق 

املناجم، مبا يف ذلك اخلطط والت�سريعات 

واأف�سل املمار�سات، وم�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة 

والتاأثري اجليولوجي والهيدرولوجي.

وقد كرمت الهيئة امللكية �سركة )معادن( وقدمت 

لها درع �سرف لتكري�س التزامها بامل�سوؤولية 

الجتماعية، ودعمها لربنامج فاب لب -اجلبيل 

الذي ي�سجع على البتكار والإبداع. وقد �ساهمت 

�سركة )معادن( مببلغ 000^470 ريال �سعودي 

لدعم الربنامج.

ال�شتثمار يف احتياجات املجتمع املحلي

ريال �سعوديال�سركة 

437^496^1�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

397^971^26�سركة معادن وعد ال�سمال

000^45�سركة معادن لالأملنيوم

000^180�سركة املعادن ال�سناعية

336^958�سركة معادن

170^651^29املجموع

0^103

الطالب كلهم اآذان �ساغية اأثناء ا�ستماعهم اإىل اأحد 

املدربني �سمن الربنامج التدريبي على ال�سالمة من 

احلرائق، وتدريبات جمتمعية يف حمافظة طريف مبنطقة 

احلدود ال�سمالية
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على اليمني: الطالب واملدر�سون يف اإحدى مدار�س التميز؛ 

ال�سف الأو�سط على الي�سار: حدث تدريبي لالإ�سعافات 

الأولية يف الزبرية قدم تدريبًا يف الإ�سعافات الأولية لـ 15 

معلما ودرو�ًسا نظرية وعملية لـ 85 طالًبا

ال�سف الأو�سط على اليمني: اأجرى اأطباوؤنا وممر�ساتنا 

مع�سكًرا للتقييم الطبي ملدة اأ�سبوع لأهايل قرية ثول بالقرب 

من منجم بلغة وال�سخيربات

ال�سف ال�سفلي على الي�سار: حدث برعاية )معادن( يف 

مدينة البعيثة لت�سجيع املزيد من التفاعل الجتماعي بني 

اأفراد املجتمع.

ال�سف ال�سفلي على اليمني: حملة زراعة الأ�سجار يف منجم 

غزالة بالتعاون مع وزارة البيئة واملياه والزراعة وال�سلطات 

املحلية لبناء “�سور �سجري” حول املوقع لتقليل تلوث الغبار، 

وحت�سني البيئة واملناظر الطبيعية
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عدد املبادرات ح�شب الفئة 

املجموع2015201620172018الفئة 

21148تنمية القدرات

22239تنمية املجتمع

1126827التعليم والتدريب

0101ت�ساوي عطاء املوظف وجمعه للتربعات

12036البيئة والطاقة والتغري املناخي

40217ال�سحة والرعاية واملياه وال�سرف ال�سحي

40037البنى التحتية

4271023ا�ستثمارات اجتماعية اأخرى وعطاءات خريية

21227الريا�سة، الفن، الثقافة والرتاث

1616الكفالة

55عالقات حكومية

30112055116املجموع الكلي

النفاق ح�شب الفئة )ريال �شعودي(

الإجمايل امل�ستهدف2015201620172018الفئة 

000^929 000^839 000^80 000^10 تنمية القدرات

200^689^13 500^202 000^10،216 500^915^2 200^355 تنمية املجتمع

471^139^63 233^078^17 33،827،938 915^763^9 385^469^2 التعليم والتدريب

   -ت�ساوي عطاء املوظف وجمعه للتربعات

000^413 000^338 000^15 000^60 البيئة والطاقة والتغري املناخي

000^430 000^10 70،000 -   000^350 ال�سحة والرعاية; املياه و ال�سرف ال�سحي

000^897^20 000^144 281،500 941^308^15 559^162^5 البنى التحتية

530^059^1 500^328 285،000 030^370 000^76 ا�ستثمارات اجتماعية اأخرى وعطاءات خريية

687^400 687^60 290،000    -000^50 الريا�سة، الفن، الثقافة والرتاث

250^509 250^509 الكفالة

000^141^10 000^141^10 عالقات حكومية

138^608^111 170^651^29 438^050^45 386^373^28 144^533^8 املجموع الكلي

التوظيف املبا�شر يف املواقع النائية

�سعودي حملين�سبة ال�سعودة�سعوديونالقوى العاملةاملوقع

ن�سبة ال�سعوديني 

املحليني من 

اإجمايل 

ال�سعوديني

ن�سبة ال�سعوديني 

املحليني من 

اإجمايل القوى 

العاملة

84^35%88^55%1538^64%10668الأمار

84^35%88^55%1538^64%10668ال�سوق

25%05^54%2560^46%240111مهد الذهب

53%37^91%5853%10058ال�سخيربات 

65^43%61^84%5855^51%12665بلغة

18^36%66^41%8455^86%152132الدويحي

31^75%86^86%70119^86%158137البعيثة

03^66%76^97%54175^67%265179جالميد

61^34%85^42%769^80%2621الزبرية

81^81%81^81%1009%1111غزالة

50^30%50%01241^61%790482وعد ال�سمال

96^40%96^63%03852^64%0801332^2املجموع
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تقدم �سريع يف اال�ستك�ساف واال�ستثمارات

اال�ستك�ساف

وتغطي تراخي�ص اال�ستك�ساف التي متنحها وكالة 

الوزارة للرثوة املعدنية املواقع املحتملة لوجود 

الذهب ومعادن االأ�سا�ص واملعادن ال�سناعية.

متتلك معادن حقوق ا�ستك�ساف تبلغ م�ساحتها 

44500 كيلومرت مربع. وهذه الرتاخي�ص، يف 

الغالب، هي للتنقيب عن الذهب ومعادن 

االأ�سا�ص، وت�سمل الرتاخي�ص القائمة، وتلك التي 

قيد التجديد. ومتا�سيًا مع خطط منو ال�سركة؛ 

تقدمت معادن بطلب للح�سول على تراخي�ص 

ا�ستك�ساف اإ�سافية تغطي م�ساحة 3500 كيلومرت 

مربع من اأرا�ٍص يرجح وجود الذهب ومعادن 

االأ�سا�ص يف ت�ساري�سها.

ن  ونحن ملتزمون بتوفري موارد اإ�سافية متكِّ

�سركة معادن من حتقيق هدفها املتمثل يف اإنتاج 

مليون اأوقية من الذهب �سنويًا، وتنويع حمفظة 

املعادن ال�سناعية، وكالهما هدفان رئي�سيان يف 

اإطار ا�سرتاتيجية معادن 2025م.

الذهب

يف عام 2018م، �ساعفنا اإجمايل االأمتار 

املحفورة عن عام 2017م اإىل اأكرث من 117 األف 

مرت، مع الرتكيز على الذهب ومعادن االأ�سا�ص، 

وا�ستثمرنا 85% من ميزانيتنا لال�ستك�ساف، مبا 

وي�سعدنا اأن ن�سجل اأنه يف عام 2018م مل يكن 

لدينا اأي اإ�سابات عمل مهدرة للوقت، كما قمنا 

خالله بزيادة عدد موظفي ال�سالمة يف فرقنا 

امليدانية. ويف عام 2019م، نخطط لن�سر املزيد 

من موظفي ال�سالمة، واإجراء املزيد من دورات 

التدريب املكثف، وتنفيذ برامج توعية باملخاطر.

تراخي�ص اال�شتك�شاف

بينما نحتفل باإجنازاتنا اال�ستك�سافية خالل عقد 

ما بعد االكتتاب العام )انظر الر�سم 

التو�سيحي(، ن�سعى جاهدين اإىل حت�سني القيمة 

لرتاخي�سنا املقرر اأن تنتهي �سالحيتها ما بني 

عامي 2021م و2023م؛ حيث نقوم بت�سريع معدل 

اال�ستك�ساف من خالل زيادة اال�ستثمار وتو�سيع 

عدد املواقع التي �سيتم اختبارها خالل عامي 

2019م و2020م.

كما نوا�سل تقدمي طلبات ترخي�ص ا�ستك�ساف 

جديدة اإىل وزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة 

املعدنية ممثلًة يف وكالة الوزارة للرثوة املعدنية، 

على اأ�سا�ص التحليل اجليولوجي للمناطق، ونتابع 

بن�ساط الطلبات التي متت املوافقة عليها يف 

ال�سنوات االأخرية. و�سيتم ا�ستبدال الرتاخي�ص 

املنتهية بالرتاخي�ص اجلديدة.

تركز عمليات اال�ستك�ساف لدينا 

على حتقيق اأهداف ا�سرتاتيجية 

)معادن( املتمثلة يف زيادة اإنتاجها 

من الذهب اإىل مليون اأوقية �سنويًا، 

وتو�سيع حمفظة املعادن ال�سناعية، 

وبناء ثقافة جديدة لل�سالمة؛ فعودة 

موظفينا ومقاولينا �ساملني يف نهاية 

كل يوم من اأعمال اال�ستك�ساف هي 

اأولويتنا االأهم.

اال�ستثمار يف اال�ستك�ساف والعوائد 2009-2018م
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زيادة ع�شرة ماليني اأوقية من عام 2009م حتى عام 2018م

متو�شط اإ�شافة مليون اأوقية كل عام

13^191

الحفر المتري للفو�سفات 

في عام 2018 

نقوم بت�سريع معدل اال�ستك�ساف من 

خالل زيادة اال�ستثمار وتو�سيع عدد 

املواقع التي �سيتم اختبارها خالل عامي 

2019م و2020م.
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ي�سل اإىل 65 مليون ريال، يف تقييم تراخي�ص 

تعدين الذهب. وقد �ساعدنا ذلك يف حتديد 

االأهداف اجلديدة من االأرا�سي الواعدة، ومّكن 

فرق اال�ستك�ساف من حت�سني االحتماالت القائمة.

كما ا�ستخدمنا تقنيات حتديد االأهداف 

اال�ستك�سافية مثل اجليوكيمياء االإقليمية، واحلفر 

الدوراين الهوائي، ووا�سلنا احلفر بالدوران 

العك�سي.

َع ما اأجنزناه يف عام 2018م قواعد  لقد َو�سَ

االأ�سا�ص لربناجمنا املحدد لعامي 2019م 

و2020م، والذي �سيغطي اأكرث من 500 كيلومرت 

من احلفر، واختبار اأكرث من 100 موقع. واأ�سفر 

ذلك عن اإلغاء املواقع غري املجدية اقت�ساديًا، 

وتلبية املتطلبات التنظيمية لوكالة الوزارة للرثوة 

املعدنية يف خف�ص عدد تراخي�ص التنقيب قيد 

التجديد بن�سبة %20.

لقد وا�سلنا التنقيب يف م�سروع ال�سهام للذهب يف 

منطقة الدرع العربي املركزي، والذي بداأنا العمل 

فيه عام 2017م. ويف عام 2018م، بداأنا 

ا�ستك�ساف مكمن م�سنية، وهو موقع حمتمل 

جديد يف الدرع العربي ال�سمايل.

ركز ا�ستك�ساف االأرا�سي غري امل�ستك�سفة �سابقًا 

يف عام 2018م على اأهداف املرحلة االأوىل من 

الذهب ومعادن االأ�سا�ص، والتي تقع غالبًا �سمن 

رخ�ص التنقيب يف الدرع العربي ال�سمايل. 

وت�سمل مناذج اال�ستك�ساف تتبع روا�سب الكربيتيد 

الربكانية ال�سخمة على طول حزام نقرة �سمال 

غرب اململكة، ونظم تر�سيح الذهب يف حقول 

ال�سخيربات، وُبلغة، واحلميمة، وذلك على طول 

احلافة الغربية ملنطقة اال�ستك�ساف يف م�سكة.

اختربنا 20 هدًفا ا�ستك�سافًيا ومت حفر 15 األف 

مرت يف خم�سة اآالف حفرة با�ستخدام احلفر 

الدوراين الهوائي، كما مت االنتهاء من خم�سة 

برامج حفر بالدوران العك�سي، زاد حجمها على 

ثمانية اآالف مرت، مت حفرها يف 100 حفرة، مع 

الرتكيز على االأهداف التي �سبق حتديدها من 

خالل امل�سوحات اجليوكيميائية للرتبة وطرق 

احلفر.

اأجرت عمليات التنقيب يف حقولنا يف عام 2018م 

تقييمًا حلزام ال�سوق - ال�سهام، وحزام الرجوم 

- ال�سكتلية، وحزام جبل جيزة، وكلها تقع يف 

الدرع العربي املركزي و�سط اململكة، وحزام 

)ال�سبح( يف منطقة الدرع ال�سمايل. كما قمنا 

باحلفر يف م�سروع احلميمة املوجود يف منطقة 

الدرع ال�سمايل. ويف حقولنا احلالية اأجنزنا حفر 

20.725 األف مرت بطريقة احلفر العك�سي، 

و30.300 األف مرت باحلفر املا�سي.

معادن االأ�شا�ص

ز التنقيب عن معادن االأ�سا�ص يف عام 2018م  تركَّ

على خامي النحا�ص والزنك يف منجم احلجار يف 

منطقة ع�سري جنوب غرب اململكة. وي�سمل ن�ساط 

معادن ال�سابق يف املنطقة عمليات تعدين الذهب 

يف منجم احلجار، مع عمليات فرعية يف منجمي 

جدمة و�سري�ص، وهناك احتماالت جيدة لوجود 

روا�سب الكربيتيد الربكانية ال�سخمة.

املعادن ال�شناعية 

ال تزال فرقنا ال�ستك�ساف املعادن ال�سناعية يف 

حقولنا غري امل�ستك�سفة تدر�ص فر�ص تنويع 

حمفظة املعادن، مع الرتكيز على خامات مثل 

اجلرافيت والكيانيت والبوتا�ص.

ويف اإطار عمليات التنقيب املجاورة ملنجم 

الزبرية، مت اإجراء درا�سة ت�سّورية بهدف حت�سني 

املوارد احلالية؛ لزيادة البوك�سايت املعدين املتاح 

مل�سفاة االأملنيوم يف معادن.

الفو�شفات

من اأجل دعم عملياتنا للفو�سفات؛ حددنا 

اأولويات الأهداف اال�ستك�ساف لرتاخي�ص التعدين 

املجاورة الأم وعال، بزيادة املخزون االحتياطي، 

ودعم خطط التو�سع.

وك�سفت عمليات احلفر االإ�سافية عن مواقع على 

درجة عالية من املوارد املعدنية، والتي مت حفرها 

يف وقت الحق مب�ساحات 500 × 500 مرت 

لتحديد مورد مت ا�ستنتاجه )متوافق مع نظام 

117^000

الحفر المتري للذهب ومعادن االأ�سا�ص 

في عام 2018

جورك 2012(. ويعتمد تقييم املوارد على 585 

حفرة من حفر الدوران العك�سي، ت�سم ما 

جمموعه 13191 مرتًا من احلفر.

التكنولوجيا املتقدمة 

مب�ساعدة التكنولوجيا املتقدمة مثل ت�سجيل 

اخلطوط با�ستخدام اأ�سعة غاما واأجهزة امل�سح 

اجليوفيزيائي اجلوي؛ متكنت فرق اال�ستك�ساف 

من حتديد مناطق املوارد املعدنية دون انتظار 

نتائج الفح�ص املعتمدة على املختربات، ونحن يف 

املراحل النهائية لن�سر تقنيات ر�سم اخلرائط يف 

اأن�سطة اال�ستك�ساف.

و�سيمكننا هذا من حتقيق اأق�سى ا�ستفادة من 

بيانات اال�ستك�ساف احلالية، من خالل عمليات 

التحليل. كما اأننا ندر�ص اإذا ما كانت طرق قيا�ص 

اجلاذبية االأر�سية بالو�سائل املحمولة جوًا 

�ست�سيف قيمة اإىل برناجمنا اال�ستك�سايف.

يف االأعلى: جمع عينات خام يف منجم بلغة
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خام الفو�سفات يف منجم اجلالميد
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 06 املوارد املعدنية

واالحتياطيات اخلام

خام الذهب النحا�س والزنك يف منجم االأمار
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حقق ا�ستثمارنا الكبري يف التنقيب عن املعادن يف 

اململكة على مدى عدة �سنوات فائدة كبرية 

مل�ساهمينا؛ فقد مت اكت�ساف موارد معدنية كبرية 

ملجموعة متنوعة من املعادن. ويتم تقييم هذه 

االكت�سافات لتحديد اجلدوى الفنية واالقت�سادية 

لتعدينها ومعاجلتها؛ لتحويل املوارد املكت�سفة اإىل 

احتياطات خام؛ بحيث يتم تطوير حقول املعادن 

اخلام اإىل مناجم ت�سغيل جديدة، اأو متديد عمر، 

اأو تو�سيع نطاق اإنتاج املناجم امل�ستثمرة.

 معايري اللجنة امل�شرتكة

)JORC( الحتياطات اخلام

لقد األزمت ال�سلطات التنظيمية واأ�سواق االأوراق 

املالية يف معظم البلدان ال�سركات باأن متتثل 

للمعايري املعرتف بها دوليًا لالف�ساح العام عن 

املوارد املعدنية واحتياطات اخلام. ويتم ذلك 

حمايًة مل�سالح م�ساهمي ال�سركات.

وتقدر احتياطات اخلام واملوارد املعدنية الواردة 

يف هذا التقرير ال�سنوي وفقا ملعايري جورك، وهي 

معايري دولية معتمدة على نطاق وا�سع.

تعد معايري جورك معايري مهنية معرتفًا بها دوليًا 

ملمار�سات االف�ساح التي تن�س على حد اأدنى من 

املعايري واملبادئ التوجيهية لالف�ساح عن املوارد 

املعدنية، واحتياطات اخلام من املعادن.

وم�سطلح جورك )JORC( اخت�سار للجنة 

امل�سرتكة الحتياطات اخلام يف اأ�سرتاليا، وهو 

عبارة عن جمموعة من املعايري واملبادئ 

التوجيهية التي مت و�سفها ب�سكل اأكرث �سموليًة يف 

النظام ال�سادر عن اللجنة امل�سرتكة الحتياطات 

اخلام يف اأ�سرتاليا، واخلا�س باإعداد تقارير 

نتائج التنقيب، واملوارد املعدنية، واحتياطات 

اخلام يف ن�سخته لعام 2012م. ويرد و�سف 

تعد املوارد املعدنية واحتياطات 

اخلام من االأ�سول االأ�سا�سية جلميع 

اأعمالنا.

قاعدة معادن املتنامية  من املوارد  املعدنية واالحتياطيات ملعايري 

نظام جورك 2012

املوارد املعدنية واحتياطات اخلام

 زيادة م�ستوى املعرفة والثقة

اجليولوجية

املحتملاملحدد

املوؤكد املقا�س

نتائج اال�شتك�شاف

االحتياطات اخلام املوارد املعدنية

مع االأخذ يف االعتبار النظر يف التعدين، والتجهيز، واملعادن، والبنية التحتية، االقت�سادية 

والت�سويقية والقانونية والبيئية واالجتماعية واحلكومية

)العوامل املوؤثرة(

امل�ستنتج

العالقات بني نتائج اال�ستك�ساف ، املوارد املعدنية واحتياطات اخلام

امل�شدر: معايري جورك 2012



0607080910

 التقرير ال�سنوي  2018 | معادن | 75

معادن يف كل م�سروع، غري اأنه مت تو�سيح ملكية 

معادن من املوارد املعدنية واحتياطات اخلام يف 

كل م�سروع يف اجلداول.

يتم حتديد درجة تركيز احتياطات اخلام عند 

ا�ستالمها يف م�سنع املعاجلة، وفقًا للممار�سات 

الدولية املتبعة. ومتثل كمية اخلام اأو درجة 

الرتكيز املعلنة، وكمية املعادن املقدرة، اأو 

حمتويات املنتجات بح�سب تعدينها، والتي مل يتم 

تعديلها بن�سب اال�ستخال�س يف م�سنع املعاجلة.  

ويبني جدول احتياطات اخلام طرق تعدين 

ومعاجلة احتياطات اخلام، ون�سب اال�ستخال�س.

عدم اليقني يف التقديرات

مت تقدير كمية احتياطات اخلام با�ستخدام 

توقعات اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية على املدى 

الطويل، وراأ�س املال، والتكاليف الت�سغيلية، 

ودرجات الرتكيز االقت�سادية؛ من مناجمنا 

احلالية، ومن درا�سات اجلدوى. ومبا اأن هذه 

التوقعات تتغري تغريا جوهريًا؛ فاإنه يجري 

حتديث املوارد املعدنية واحتياطات اخلام 

واالف�ساح عنها، لكن بيع مركزات الذهب 

والنحا�س والزنك يف ال�سوق الدولية يتم باالأ�سعار 

ال�سائدة عند البيع.

تتجه عمليات التعدين التي ا�ستخدمت فيها 

معادن مواقع ال�سناعات التحويلية التي تدعم 

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

الفو�سفات والبوك�سايت واأعمال املغنيزايت، اإىل 

ال�سوق العاملية لت�سعريها ب�سورة غري مبا�سرة. 

ويتم تقدير احتياطات اخلام واملوارد املعدنية من 

خالل حتديد خام املنجم، الذي زودت به مواقع 

ال�سناعات االأ�سا�سية.

تنطوي تقديرات وت�سنيفات احتياطات اخلام 

واملوارد املعدنية ودرجات الرتكيز املرتبطة بها، 

�سواًء التي يتم ا�ستخراجها اأو املخ�س�سة لالإنتاج 

م�ستقباًل، على درجة من عدم اليقني، ويجب 

اعتبار كميات ودرجات املوارد املعدنية 

واحتياطات اخلام جمرد تقديرات فقط حتى يتم 

ا�ستخراج املوارد املعدنية واحتياطات اخلام 

ومعاجلتها بالفعل. كما اأن تقدير كميات 

احتياطات اخلام واملوارد املعدنية مرتبط بتغري 

اأ�سعار املعادن والتكاليف الت�سغيلية، والعوامل 

املتغرية االأخرى.

اإن نتائج احلفر، واختبارات املعادن واالإنتاج، 

وتقييم خطط التعدين الالحقة لتاريخ اأي 

تقديرات، قد تتطلب مراجعة تلك التقديرات، 

كما اأن التغريات يف افرتا�سات القدرة على 

التخل�س من االأعباء املفرطة ون�سبة اال�ستخال�س 

مف�سل كامل لت�سنيف معايري جورك للموارد 

املعدنية واحتياطات اخلام امل�ستخدمة يف هذا 

التقرير ال�سنوي يف ق�سم التعاريف التايل من هذا 

التقرير ال�سنوي.

االأ�شخا�ص املخت�شون

اأحد املتطلبات االأ�سا�سية ملعايري جورك اأن ُيجري 

التقديرات �سخ�ٌس خمت�ٌس، اأو اأن ُترى حتت 

اإ�سرافه. ويجب اأن يكون ذلك ال�سخ�س ع�سوًا يف 

جهة مهنية معرتٍف بها، واأن ميتلك خربة كافية 

باأ�ساليب التعدين، ونوع الروا�سب املعدنية، واأن 

تتوفر فيه الكفاءة يف املجال الذي �سيجري 

تقديراته.

يف عام 2018م اأجرى اأ�سخا�س خمت�سون من 

خارج معادن تقديرًا جلميع املوارد املعدنية 

واحتياطات اخلام، كما اأجرت معادن يف املقابل 

مراجعة داخلية جلميع تقديرات املوارد املعدنية 

واحتياطات اخلام لديها.

واال�ستثناء الوحيد يف اإعداد التقارير مبوجب 

معايري جورك، هو تقرير املوارد املعدنية 

واحتياطات اخلام يف جبل �سايد؛ فقد اأجرى 

هذه التقديرات اأ�سخا�س موؤهلون مبوجب الوثيقة 

الوطنية رقم 43-101، وهي معيار كندي الإعداد 

التقارير يعادل معايري جورك متامًا. واعتمد هذا 

اال�ستثناء ليكون مت�سقًا مع التقارير العامة التي 

يعدها �سريكنا يف امل�سروع امل�سرتك، وهو امل�سوؤول 

عن تقدير املوارد املعدنية واحتياطات اخلام يف 

جبل �سايد، والذي يقدم تقارير يف الوالية 

الق�سائية الكندية.

االفرتا�شات

فيما يتعلق باملناجم احلالية، مت اإدراج ما فيها 

من احتياطات اخلام واملوارد املعدنية يف هذا 

التقرير كما هي  يف 31 دي�سمرب 2018م، على اأنه 

ميكن اأن يكون قد مت اإدراج املوارد املعدنية 

واحتياطات اخلام للم�ساريع يف مرحلة 

اال�ستك�ساف، اأو مرحلة درا�سة اجلدوى يف تواريخ 

�سابقة.

ومت اإدراج املوارداملعدنية يف )معادن( �ساملة 

احتياطات اخلام، با�ستثناء منجم جبل �سايد 

للنحا�س؛ اإذ مت اإدراج املوارد املعدنية اخلا�سة 

بـ)معادن( غري �ساملة الحتياطات اخلام يف هذا 

املنجم؛ ليكون متوافقًا مع التقرير العام ل�سريكنا 

يف امل�سروع.

وقد مت اإدراج املوارد املعدنية واحتياطات اخلام 

كاملة ، بغ�س النظر عن حجم ملكية �سركة 
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يف م�سانع املعاجلة والعوامل الت�سغيلية االأخرى، 

قد توؤثر �سلبًا على كمية ودرجة احتياطات اخلام 

واجلدوى االقت�سادية للم�سروع. وقد ال تكون 

اأحجام احتياطات اخلام ودرجة تركيزها ون�سبة 

ا�ستغاللها التي مت ا�ستخراجها ومعاجلتها بالفعل 

هي نف�سها املقدرة حاليًا.

باالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن نتائج احلفر االإ�سايف، 

واختبار املعادن، واإنتاج املناجم، وخطط 

التعدين، قد تتطلب مراجعة تقدير املوارد 

املعدنية واحتياطات اخلام ال�سابقة؛ فاأي تخفي�س 

للموارد يف احتياطات اخلام قد يوؤثر �سلبًا على 

اأعمال ال�سركة امل�ستقبلية وو�سعها املايل ونتائج 

الت�سغيل.

نح رخ�س التعدين احلق يف تعدين وا�ستغالل  متمَ

جميع مناجمنا العاملة احلا�سلة على تلك 

نح رخ�س اال�ستك�ساف احلق  الرخ�س، يف حني متمَ

يف ا�ستك�ساف وتقييم عمليات التعدين دون احلق 

يف تطويرها وت�سغيلها. وتدرج تقديرات املوارد 

املعدنية واحتياطات اخلام الواردة يف تراخي�س 

اال�ستك�ساف والتعدين قيد املنح اأو التجديد، الأن 

لدينا تّوقعًا معقواًل باأن هذه الرخ�س �سُتجدد 

والرخ�س اجلديدة �سُتمنح، غري اأن قرار املنح اأو 

التجديد يكون وفق تقدير اجلهات الر�سمية ذات 

ال�سلة.

يتم بيع مركزات ذهب ونحا�س وزنك �سركة 

)معادن( يف ال�سوق الدولية باالأ�سعار ال�سائدة. 

وقد بلغ �سعر الذهب امل�ستخدم يف تقدير 

احتياطياتنا من اخلام يف عام 2018  1100 

دوالر اأمريكي  لالأوقية؛ بينما قدرت املوارد 

املعدنية مببلغ 1300 دوالر اأمريكي لالأوقية. وكان  

�سعر الذهب )بور�سة نيويورك( يف 31 دي�سمرب 

2018  1278 دوالرًا اأمريكيًا لالأوقية. وبلغ �سعر 

النحا�س امل�ستخدم لتقدير احتياطيات اخلام يف 

منجم جبل �سايد 2.75 دوالرًا لكل رطل من 

النحا�س، يف حني بلغ �سعر النحا�س العاملي 

)بور�سة كومك�س( يف 31 دي�سمرب 2018  2.63 

دوالرًا للرطل.

وت�سكل عمليات التعدين التي تقوم بها �سركة 

معادن يف الفو�سفات والبوك�سايت املعدين 

واملغنيزايت جزءًا من �سركات االإنتاج املتكاملة 

عموديًا، حيث توجد املناجم التي تزود مرافق 

معاجلة معادن لل�سناعات التحويلية. وهذه 

املناجم معر�سة ب�سكل غري مبا�سر الأ�سعار ال�سوق 

اخلارجية؛ اإذ يتم حتويل كل اإنتاج املناجم اإىل 

ال�سناعات التحويلية اجلديدة التي تباع حملًيا 

وعاملًيا. وبالن�سبة لعمليات التعدين هذه، يتم 

تقدير املوارد املعدنية واحتياطيات اخلام بناًء 

على موا�سفات املنتج املطلوب لتلبية املوا�سفات 

الكيميائية التي حتتاجها ال�سناعات التحويلية.

�شكل التقارير

تدرج املوارد واالحتياطيات يف هذا التقرير 

ال�سنوي وفقا لل�سلع املعدنية واملناجم وامل�ساريع 

املتقدمة واآفاق التنقيب على النحو التايل:

تبني  التي  اخلام  احتياطيات  •��جدولة 
احتياطيات 31 دي�سمرب 2018، و31 دي�سمرب 

2017، و31 دي�سمرب 2016 بالن�سبة لل�سلع 

املعدنية، واملناجم، وامل�ساريع املتطورة.

 31 موارد  تبني  التي  املعدنية  املوارد  •��جدولة 
دي�سمرب 2018، و31 دي�سمرب 2017 و31 

دي�سمرب 2016 التي اأبلغت عنها ال�سلع املعدنية، 

واملناجم، وامل�ساريع املتقدمة  التي تخ�سع 

لدرا�سة اجلدوى املبدئية، ودرا�سات اجلدوى 

واآفاق اال�ستك�ساف.

للموارد  ال�سنوية  للت�سوية  البيانية  •��الر�سوم 
املعدنية واحتياطيات اخلام ل�سلع )معادن( 

الرئي�سية الثالث: الفو�سفات والبوك�سايت 

املعدين والذهب، وحتديد وتقدير اأ�سباب 

التغيريات من 31 دي�سمرب 2017 اإىل 31 

يف االأعلى: اأن�سطة التعدين يف منجم الدويحيدي�سمرب 2018.

املوارد املعدنية واحتياطات اخلام

اخلام  باحتياطيات  املخت�سون  •��االأ�سخا�س 
واملوارد املعدنية لعام 2018  جمدولة ح�سب 

اال�سم و�ساحب العمل ودرجة الع�سوية يف 

منظمة مهنية معرتف بها ورقم الع�سوية

•��فهر�س امل�سطلحات الفنية امل�ستخدمة للموارد 
واالحتياطيات يف هذا التقرير ال�سنوي.
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يت�سمن هذا النظام قواعد ملزمة لت�سنيف 

املوارد واحتياطات اخلام؛ وفقًا مل�ستويات الثقة 

باملعلومات اجليولوجية، واالعتبارات الفنية 

واالقت�سادية.

تمَفرت�ُس ال�سفافية يف هذه التقارير تزويدمَ القارئ 

باملعلومات الكافية بطريقة وا�سحة لفهم 

التقرير. ويجب اأن يحتوي التقرير على جميع 

املعلومات املهمة يف نظر امل�ستثمرين ب�ساأن املوارد 

واحتياطات اخلام. ويق�سي مبداأ التناف�سية باأن 

يتوىل مراجعة تقارير املوارد واحتياطات اخلام، 

اأ�سخا�س اأكفاء، وذوو خربة، ُيعرفون باالأ�سخا�س 

املخت�سني اخلا�سعني لقانون مهني اأخالقي 

تعرتف به املنظمات املهنية.   

وعلى تقارير املوارد املعدنية واحتياطات اخلام 

اأي�سًا -وفقًا ملعايري جورك-، اأن توثق املعلومات 

الواردة فيها مدعومًة من اأ�سخا�س خمت�سني. 

كما اأن على ال�سركة التي ت�سدر تقريرًا عامًا من 

قبل اأ�سخا�س خمت�سني، اأن تف�سح عن ا�سم 

ال�سخ�س املخت�س؛ �سواء كان موظفًا بدوام كامل 

يف ال�سركة، اأو لدى جهة اأخرى، واأن تف�سح عن 

ا�سم هذه اجلهة.

املوارد املعدنية: هي املعادن ذات اجلدوى 

االقت�سادية التي ترتكز اأو تتواجد على �سطح 

االأر�س، اأو داخلها ب�سكل نوعي وكمي يربر عملية 

ا�ستخراجها، ويعطيها اآفاقًا اقت�سادية واعدة. 

ويتم حتديد وتقدير وحتليل املوقع، والكمية، 

ودرجة الرتكيز، ومدى اال�ستمرارية، 

واخل�سائ�س اجليولوجية االأخرى بناًء على 

معلومات واأدلة جيولوجية حمددة، ت�سمل عملية 

اأخذ العينات. ويجري ت�سنيف املوارد املعدنية 

حة، واملقا�سة،  اإىل فئات هي: امل�ستنتجة، واملرجَّ

وذلك وفق امل�سح اجليولوجي لها.

املوارد املعدنية اال�ستداللية: هي املوارد املعدنية 

التي يتم تقدير كميتها اأو نوعيتها ودرجتها على 

يعد النظام ال�سادر من اللجنة 

املُ�سرتكة الحتياطات اخلام يف 

اأ�سرتاليا )JORC( واخلا�س 

مبوا�سفات اإعداد تقارير نتائج 

عمليات التنقيب واملوارد املعدنية 

واحتياطات اخلام يف ن�سخته لعام 

2012م، نظاًما متبًعا على نطاٍق 

دويٍل لتعيني احلد االأدنى من 

املتطلبات الإعداد التقارير ال�سنوية 

عن نتائج التنقيب واملوارد املعدنية 

واحتياطات اخلام.

JORC تعريفات جورك

اأ�سا�س اأدلة جيولوجية حمددة، وبعد حتليل 

العينات املاأخوذة. واالأدلة اجليولوجية يف العادة 

تكفي لالفرتا�س، لكنها ال توؤكد ب�سكل حا�سم 

ا�ستمرارية الرتكيبة اجليولوجية ، ودرجة 

الرتكيز؛ ذلك الأنها تقوم على اال�ستك�ساف، واأخذ 

العينات، واختبار املعلومات التي مت جمعها 

بوا�سطة التقنيات املالئمة من مواقٍع مثل: 

النتوءات، واخلنادق، واحلفر. وتت�سف املوارد 

املعدنية اال�ستداللية مب�ستويات ثقة اأدنى من تلك 

حة؛ وبالتايل  التي تتمتع بها املوارد املعدنية املُرجَّ

ال يجوز حتويلها اإىل احتياطات خام. ومن 

املنطقي اأن يبقى االحتمال قائمًا برتقية املوارد 

اال�ستداللية اإىل موارد معدنية خا�سعة 

لال�ستك�ساف امل�ستمر.

حة: هي املوارد املعدنية التي  جَّ املوارد املعدنية املُرمَ

تقدر كميتها ونوعيتها اأو درجتها، وكثافتها، 

و�سكلها وخ�سائ�سها الفيزيائية بثقة كافية 

لنقلها اإىل مرحلة تطبيق العوامل املوؤثرة يف 

الت�سنيف والتقييم بتف�سيل واف، وذلك لدعم 

تخطيط املناجم وتقييم اجلدوى االقت�سادية 

للموارد. ويجري ا�ستخال�س االأدلة اجليولوجية 

عليها من عملية اال�ستك�ساف املف�سلة واملوثوقة، 

واختبارات العينات املجمعة بوا�سطة التقنيات 

املالئمة من مواقع مثل: النتوءات، واخلنادق 

واحلفر، والتي اأثبتت كفايتها ل�سمان الثبات 

اجليولوجي والنوعي )درجة الرتكيز( يف املواقع 

التي جمعت منها العينات. ومتلك املوارد املعدنية 

املرجحة م�ستويات ثقة اأدنى من تلك التي تتمتع 

بها املوارد املعدنية املقا�سة؛ وبالتايل ميكن اأن 

تتحول فقط اإىل احتياطات خام حمتملة.

املوارد املعدنية املقا�سة: هي تلك التي تقدر 

كميتها، ونوعيتها اأو درجتها، وكثافتها و�سكلها 

وخ�سائ�سها الفيزيائية بثقة كافية لل�سماح 

بتطبيق العوامل املعدلة لدعم التخطيط املف�سل 

للمناجم، والتقييم النهائي للجدوى االقت�سادية 

للموارد. ويتم ا�ستخال�س االأدلة اجليولوجية 

عليها من عمليات اال�ستك�ساف املف�سلة واملوثوقة، 
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واختبار العينات التي مت جمعها بوا�سطة التقنيات اأعاله: مراقبة اأعمال احلفر يف منجم البعيثة

املالئمة من مواقع مثل: النتوءات، واخلنادق 

واحلفر، والتي اأثبتت كفايتها ل�سمان الثبات 

اجليولوجي والنوعي )درجة الرتكيز( يف املواقع 

التي جمعت منها العينات. وتتمتع املوارد املعدنية 

املقا�سة مب�ستويات ثقة اأعلى من تلك التي تتمتع 

بها املوارد املعدنية امل�ستنتجة واملوارد املعدنية 

املرجحة؛ وبالتايل ميكن اأن تتحول اإىل احتياطات 

خام موؤكدة، ويف ظروف معينة اإىل احتياطات 

خام حمتملة.

العوامل املوؤثرة يف الت�سنيف والتقييم: هي 

االعتبارات املعتمدة يف عملية حتويل املوارد 

املعدنية اإىل احتياطات خام. وعلى �سبيل املثال ال 

احل�سر، ت�سمل تلك االعتبارات: عوامل التعدين، 

والتجهيز، وال�سركة املنفذة، والبنية التحتية، 

واالقت�ساد، والت�سويق، والنواحي القانونية 

والبيئية واالجتماعية.

احتياطات اخلام: هي اجلزء القابل للتعدين 

اقت�ساديًا من املوارد املعدنية املقا�سة واملوارد 

املعدنية املرجحة، وهي ت�سمل املواد املخففة 

وبدائل اخل�سائر، والتي قد حتدث عند التنقيب 

ف احتياطات  عن اأو ا�ستخراج املعادن. وتعرمَ

اخلام يف درا�سات ما قبل اجلدوى ودرا�سات 

اجلدوى على اأنها منا�سبة لتطبيق العوامل 

املتغرية؛ اإذ تظهر الدرا�سات اأن ا�ستخراج املعادن 

قد يكون مربرًا اقت�ساديًا وقت اإعداد التقرير. 

على اأنه يجب اأن يتم االإف�ساح عن الفر�سيات 

الكامنة الرئي�سية ونتائج درا�سات ما قبل اجلدوى 

يف وقت االف�ساح عن حدوث تغريات مادية يف 

احتياطات اخلام اجلديدة. ويجري تق�سيم 

احتياطات اخلام من اأجل زيادة الثقة باملوارد 

املحتملة واملوؤكدة.

احتياطات اخلام املحتملة: هي اجلزء القابل 

للتعدين اقت�ساديًا من املوارد املعدنية املرجحة، 

املوارد املعدنية واحتياطات اخلام | تعريفات جورك
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قتحة منجم ال�سخيربات ويف بع�س االأحيان املوارد املعدنية املقا�سة. وتعترب 

م�ستويات الثقة بالعوامل املعدلة يف احتياطات 

اخلام املحتملة اأدنى منها يف احتياطات اخلام 

املوؤكدة، ولكنها كافية لتمثل االأ�سا�س التخاذ قرار 

ب�ساأن تطوير تلك االحتياطات.

احتياطات اخلام املوؤكدة: هي اجلزء القابل 

للتعدين اقت�ساديًا من املوارد املعدنية املقا�سة. 

وينطوي احتياط اخلام املوؤكد على درجة عالية 

من الثقة يف العوامل املعدلة. كما ياأتي �سمن 

الفئة االأعلى يف موؤ�سر الثقة التابع لتقديرات 

االحتياط. وت�ساعد مراقبة اأ�سلوب التمعدن 

اإىل جانب عوامل اأخرى على حتديد اإذا ما 

كانت االحتياطات املوؤكدة قابلة للتحقق يف 

بع�س املوارد.

ال�سخ�س املخت�س: هو خبري يف جمال �سناعة 

التعدين، والذي قد يكون ع�سوًا اأو زمياًل يف 

املعهد االأ�سرتايل للتعدين واملعادن، اأو املعهد 

االأ�سرتايل لعلماء اجليولوجيا، اأو منظمة حمرتفة 

معتمدة ومدرجة يف القوائم املتوافرة يف مواقع 

نظام JORC والبور�سة االأ�سرتالية.

ِبع تلك املنظمات اإجراءات ملزمة و�سارمة  وتتَّ

ت�سمل �سالحيات تعليق ع�سوية اأحد االأع�ساء اأو 

طرده. ويجب اأن ميتلك ال�سخ�س املخت�س خربة 

ال تقل عن خم�س �سنوات يف جماالت التعدين 

واأ�ساليبه، واأنواع الروا�سب مو�سوع الدرا�سة، 

والن�ساط الذي يقوم به.
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احتياطات اخلام كما يف 31 دي�شمرب 2018

احتياطات اخلام 2016احتياطات اخلام 20172017-2018احتياطات اخلام 2018احتياطات اخلام 2018

جمموع االإحتياطياتجمموع االإحتياطياتالفرقعمر املنجمامل�سرتداملخطط جمموع االإحتياطياتحمتملموؤكددرجة الرتكيزالفو�شفات

MtMtMtMtن�شبةMtنوعطريقةنوعملكيةنوع
P2O5Mt%P2O5 %MgO  P2O5Mt%P2O5%MgO  P2O5  ال�شنواتP2O5  اال�شرتدادP2O5Mt%P2O5%MgOMt%P2O5%MgOMt%P2O5 %MgO  P2O5%اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعاإ�شم امل�شروع

SC+MFUPZ12<230.020.13.2---230.020.13.246.27132.8-0.6240.019.53.146.8236.820.33.047.9حفرة مفتوحة70 %منجماجلالميد )رخ�سة تعدين(

SC+MFLPZ12<---30.017.66.730.017.66.75.3713.70.130.017.46.65.230.015.86.74.7

SC+MF0.8-0.94.019.5-1.0710.705.018.5-5.019.1-5.019.1--->12املخزون

5^53-8^019^9270^52-0.5275.019.3-5713725^52-8^019^265-8^017^235^13^020^230>12املجموع

Mtن�شبةMtMtMtMt
Mt%P2O5%SiO2Mt%P2O5%SiO2Mt%P2O5%SiO2%P2O5اال�شرتداد%P2O5ال�شنوات%P2O5Mt%P2O5%SiO2%P2O5Mt%P2O5%SiO2%P2O5

SC+MFPH117<5.013.612.151.013.511.156.013.511.27.6685.1056.013.511.27.619.013.511.52.6حفرة مفتوحة60 %منجماخلرباء )رخ�سة تعدين(

SC+MFPH217<141.016.46.960.018.46.2201.017.06.734.26823.2-0.8206.017.06.735.0186.016.56.130.7

SC+MFPH317<101.016.120.650.017.720.6151.016.620.625.16817.1-0.2152.016.620.425.2135.016.220.821.8

SC+MF1.017.44.70.316.89.11.317.25.80.2680.201.317.25.70.20.517.34.70.1>17املخزون

2^255^212^516^1340^368^412^316^1.0415-627^16845^467^412^316^2409^612^316^6161^212^016^248>17املجموع

4^345^02^016^4284^345^02^516^8200284^47031^345^02^516^3284^02^516^284--->15املجموعMFحفرة مفتوحةPFS% 60اأم وعال مربع 6 )رخ�سة تعدين حتت الطلب(

2^954^52^915^1349^852^62^815^3300333^16232^852^62^815^0333^43^515^6144^82^315^189>15املجموعCFحفرة مفتوحةPFS%100اأم وعال مربع 4-5 )رخ�سة تعدين حتت الطلب(

9^313^910^116^982^313^910^116^626082^8557^313^910^116^582^210^516^948^89^617^33>15املجموعSCحفرة مفتوحةPFS%100اأم وعال مربع 10-11 )رخ�سة تعدين حتت الطلب(

1.51389̂--155-9^230-8^816^1374-1^916^673-5^917^700الفو�شفات 416^7-232^41326^516^8-222^2

البوك�شايت املعدين

MtMtMtMtن�شبةMtنوعطريقةنوعملكيةنوع
BauxiteMt%Al2O3%SiO2BauxiteMt%Al2O3%SiO2Bauxiteال�شنواتBauxiteاال�شرتدادAl2O3Mt%Al2O3%SiO2Mt%Al2O3%SiO2Mt%Al2O3%SiO2Bauxite%اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعاإ�شم امل�شروع

DS-3.853.214.93.553.914.67.353.614.87.31007.319-13.020.353.615.620.320.453.6-20.4حفرة مفتوحة100%منجمالزبرية )رخ�سة تعدين(

4^20-6^453^320^620^615^353^020^13-319^31007^87^614^353^67^914^553^93^214^853^3-املجموعالبوك�شايت املعدين

الكاولني

MtMtMtMtن�شبةMtنوعطريقةنوعملكيةنوع
KaolinMt%Al2O3%SiO2KaolinMt%Al2O3%SiO2Kaolinال�شنواتKaolinاال�شرتدادAl2O3Mt%Al2O3%SiO2Mt%Al2O3%SiO2Mt%Al2O3%SiO2Kaolin%اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعاإ�شم امل�شروع

DS-0.932.740.31.635.140.52.534.240.42.51002.519-0.83.341.634.23.33.441.6-3.4حفرة مفتوحة100%منجمالزبرية )رخ�سة تعدين(

4^3-6^441^33^23^634^341^83^0-519^51002^42^240^534^52^140^635^31^740^932^0-املجموعالكاولني

املغنزايت

MtMtMtMtن�شبةMtنوعطريقةنوعملكيةنوع
.Mag.Mt%Al2O3%SiO2Mag.Mt%Al2O3%SiO2Magال�شنوات.Magاال�شرتداد.Al2O3Mt%Al2O3%SiO2Mt%Al2O3%SiO2Mt%Al2O3%SiO2Mag%اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعاإ�شم امل�شروع

DS-0.546.20.62.543.02.53.143.52.23.11003.139-0.13.243.92.13.22.245.7-2.2حفرة مفتوحة100%منجمالغزالة )رخ�سة تعدين(

2^2-7^245^22^13^92^243^13^0-139^11003^23^52^143^0.546.20.62.543.02.53-املجموعاملغنزايت

البوك�شايت املعدين

MtMtMtMtMtن�شبةMtنوعطريقةنوعملكيةنوع
BauxiteBauxite%TAA%SiO2BauxiteMt%TAA%SiO2Bauxiteال�شنواتP2O5  اال�شرتدادTAAMt% TAA% MgOMt% TAA% MgOMt%TAA%SiO2Bauxite %اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعاإ�شم امل�شروع

DS40<69.049.97.7123.247.210.1192.248.29.2192.2100192.240-5.2197.448.29.2197.4209.549.48.7209.5حفرة مفتوحة74.9 %منجمالبعيثة )رخ�سة تعدين(

5^7209^48^549^4209^2197^29^448^2197^5-240^2100192^2192^29^248^1192^210^247^7123^97^049^69>40املجموعالبوك�شايت املعدين

تدوير االأرقام قد يوؤدي اإىل اأخطاء ب�سيطة وظاهرية يف املجموع

اأك�سيد االأملنيوم  :  Al2O3

التعومي العمودي  :  CF
خام ال�سحن املبا�سر  :  DS
ترخي�س ا�ستك�ساف  :  EL

درا�سة جدوى  :  FS
التعومي امليكانيكي  :  MF
اأك�سيد املغني�سيوم  :  MgO

رخ�سة تعدين  :  ML

رخ�سة تعدين حتت الطلب  :  MLA
مليون طن   :  Mt

منجم مك�سوف  :  OP
خما�سي اأك�سيد الفو�سفور  :  P2O5

درا�سة جدوى مبدئية  :  PFS
ال�سيليكا املكل�سة  :  SiO2

جمموع االألومينا املتوفر  :  TAA
منجم حتت االأر�س  :  UG
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احتياطات اخلام 2016احتياطات اخلام 20172017-2018احتياطات اخلام 2018احتياطات اخلام 2018

جمموع االإحتياطياتجمموع االإحتياطياتالفرقعمر املنجمامل�سرتداملخطط جمموع االإحتياطياتحمتملموؤكددرجة الرتكيزالفو�شفات

MtMtMtMtن�شبةMtنوعطريقةنوعملكيةنوع
P2O5Mt%P2O5 %MgO  P2O5Mt%P2O5%MgO  P2O5  ال�شنواتP2O5  اال�شرتدادP2O5Mt%P2O5%MgOMt%P2O5%MgOMt%P2O5 %MgO  P2O5%اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعاإ�شم امل�شروع

SC+MFUPZ12<230.020.13.2---230.020.13.246.27132.8-0.6240.019.53.146.8236.820.33.047.9حفرة مفتوحة70 %منجماجلالميد )رخ�سة تعدين(

SC+MFLPZ12<---30.017.66.730.017.66.75.3713.70.130.017.46.65.230.015.86.74.7

SC+MF0.8-0.94.019.5-1.0710.705.018.5-5.019.1-5.019.1--->12املخزون

5^53-8^019^9270^52-0.5275.019.3-5713725^52-8^019^265-8^017^235^13^020^230>12املجموع

Mtن�شبةMtMtMtMt
Mt%P2O5%SiO2Mt%P2O5%SiO2Mt%P2O5%SiO2%P2O5اال�شرتداد%P2O5ال�شنوات%P2O5Mt%P2O5%SiO2%P2O5Mt%P2O5%SiO2%P2O5

SC+MFPH117<5.013.612.151.013.511.156.013.511.27.6685.1056.013.511.27.619.013.511.52.6حفرة مفتوحة60 %منجماخلرباء )رخ�سة تعدين(

SC+MFPH217<141.016.46.960.018.46.2201.017.06.734.26823.2-0.8206.017.06.735.0186.016.56.130.7

SC+MFPH317<101.016.120.650.017.720.6151.016.620.625.16817.1-0.2152.016.620.425.2135.016.220.821.8

SC+MF1.017.44.70.316.89.11.317.25.80.2680.201.317.25.70.20.517.34.70.1>17املخزون

2^255^212^516^1340^368^412^316^1.0415-627^16845^467^412^316^2409^612^316^6161^212^016^248>17املجموع

4^345^02^016^4284^345^02^516^8200284^47031^345^02^516^3284^02^516^284--->15املجموعMFحفرة مفتوحةPFS% 60اأم وعال مربع 6 )رخ�سة تعدين حتت الطلب(

2^954^52^915^1349^852^62^815^3300333^16232^852^62^815^0333^43^515^6144^82^315^189>15املجموعCFحفرة مفتوحةPFS%100اأم وعال مربع 4-5 )رخ�سة تعدين حتت الطلب(

9^313^910^116^982^313^910^116^626082^8557^313^910^116^582^210^516^948^89^617^33>15املجموعSCحفرة مفتوحةPFS%100اأم وعال مربع 10-11 )رخ�سة تعدين حتت الطلب(

1.51389̂--155-9^230-8^816^1374-1^916^673-5^917^700الفو�شفات 416^7-232^41326^516^8-222^2

البوك�شايت املعدين

MtMtMtMtن�شبةMtنوعطريقةنوعملكيةنوع
BauxiteMt%Al2O3%SiO2BauxiteMt%Al2O3%SiO2Bauxiteال�شنواتBauxiteاال�شرتدادAl2O3Mt%Al2O3%SiO2Mt%Al2O3%SiO2Mt%Al2O3%SiO2Bauxite%اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعاإ�شم امل�شروع

DS-3.853.214.93.553.914.67.353.614.87.31007.319-13.020.353.615.620.320.453.6-20.4حفرة مفتوحة100%منجمالزبرية )رخ�سة تعدين(

4^20-6^453^320^620^615^353^020^13-319^31007^87^614^353^67^914^553^93^214^853^3-املجموعالبوك�شايت املعدين

الكاولني

MtMtMtMtن�شبةMtنوعطريقةنوعملكيةنوع
KaolinMt%Al2O3%SiO2KaolinMt%Al2O3%SiO2Kaolinال�شنواتKaolinاال�شرتدادAl2O3Mt%Al2O3%SiO2Mt%Al2O3%SiO2Mt%Al2O3%SiO2Kaolin%اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعاإ�شم امل�شروع

DS-0.932.740.31.635.140.52.534.240.42.51002.519-0.83.341.634.23.33.441.6-3.4حفرة مفتوحة100%منجمالزبرية )رخ�سة تعدين(

4^3-6^441^33^23^634^341^83^0-519^51002^42^240^534^52^140^635^31^740^932^0-املجموعالكاولني

املغنزايت

MtMtMtMtن�شبةMtنوعطريقةنوعملكيةنوع
.Mag.Mt%Al2O3%SiO2Mag.Mt%Al2O3%SiO2Magال�شنوات.Magاال�شرتداد.Al2O3Mt%Al2O3%SiO2Mt%Al2O3%SiO2Mt%Al2O3%SiO2Mag%اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعاإ�شم امل�شروع

DS-0.546.20.62.543.02.53.143.52.23.11003.139-0.13.243.92.13.22.245.7-2.2حفرة مفتوحة100%منجمالغزالة )رخ�سة تعدين(

2^2-7^245^22^13^92^243^13^0-139^11003^23^52^143^0.546.20.62.543.02.53-املجموعاملغنزايت

البوك�شايت املعدين

MtMtMtMtMtن�شبةMtنوعطريقةنوعملكيةنوع
BauxiteBauxite%TAA%SiO2BauxiteMt%TAA%SiO2Bauxiteال�شنواتP2O5  اال�شرتدادTAAMt% TAA% MgOMt% TAA% MgOMt%TAA%SiO2Bauxite %اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعاإ�شم امل�شروع

DS40<69.049.97.7123.247.210.1192.248.29.2192.2100192.240-5.2197.448.29.2197.4209.549.48.7209.5حفرة مفتوحة74.9 %منجمالبعيثة )رخ�سة تعدين(

5^7209^48^549^4209^2197^29^448^2197^5-240^2100192^2192^29^248^1192^210^247^7123^97^049^69>40املجموعالبوك�شايت املعدين
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احتياطات اخلام 2016احتياطات اخلام 20172017-2018احتياطات اخلام 2018احتياطات اخلام 2018

جمموع االإحتياطياتجمموع االإحتياطياتالفرقعمر املنجمامل�سرتداملخطط جمموع االإحتياطياتحمتملموؤكددرجة الرتكيزالذهب

MozMozMozMozن�شبةMozنوعطريقةنوعملكيةنوع
AuYearsAuMtg/t Au% ZnAuMtg/t Au% ZnAuاال�شرتدادAu g/tMtg/t Au% ZnMtg/t Au% ZnMtg/t Au% ZnAuاخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعاإ�شم امل�شروع

100OPGR+CILAll0.63<8.963.57-3.202.18-12.163.20-1.25951.19%منجمالدويحي )رخ�سة تعدين(

GR+CIL0.22950.21-7.020.96-7.020.96--->0.63املخزون

04^72^22^7023^651^92^22719^0-408^47951^1-38^182^19-34^221^10-57^963^8املجموع

0.227.194.400.043.494.770.266.604.460.06900.05>2.40�سمال100UGMF+CIL%منجماالأمار )رخ�سة تعدين(

MF+CIL0.852.633.870.852.633.870.07900.06--->2.40جنوب

MF+CIL0.053.241.900.252.793.910.302.873.560.03900.03>2.40ثانوي

MF+CIL0.733.204.120.622.993.891.353.104.010.13900.12>2.40تكتل �سخري

48^50^34^313^10^344^224^0202^0-2611^29900^960^263^773^902^803^772^061^084^004^1املجموع

1.13490.55-48.000.73-48.000.73--->0.35كربيتيد100OPHL%منجمبلغة )رخ�سة تعدين(

CIL0.46850.39-8.821.61-8.821.61--->0.52كربيتيد

HL0.06490.03-5.140.39-5.140.39--->0.35املخزون

12^81^10^3745^781^70^27654^97160^65590^1-83^960^61-83^960^61----املجموع

0.34490.17-14.000.76-14.000.76--->0.43كربيتيد100OPHL%منجم�سخيربات )رخ�سة تعدين(

CIL0.37850.31-6.411.79-6.411.79--->0.47كربيتيد

59^30^11^3214^010^91^3899^48130^71680^0-08^411^20-08^411^20---املجموع

0.166.510.560.074.980.053.102.080.400.05900.04>4.70اأك�سيد100UGCIP%منجممهد الذهب )رخ�سة تعدين(

MF+CIP0.204.300.500.134.900.500.334.540.500.05900.04>4.70�سمال

MF+CIP0.135.500.800.134.600.700.255.050.750.04900.04>4.70اأو�سط

MF+CIP0.124.601.600.063.801.300.184.351.510.03900.02>4.70جنوب

MF+CIP0.017.201.500.017.201.500.00900.00--->4.70املخزون

14^50^76^200^50^091^036^0391^0-195^16900^730^000^015^621^710^394^800^190^625^0املجموع

0.02650.01-0.580.96-0.580.96--->0.39اأك�سيد100OPHL%منجمال�سوق )رخ�سة تعدين(

HL0.06510.03-1.591.16-1.461.12-0.131.63>0.50انتقايل

HL0.21570.12-3.531.88-1.672.10-1.861.68>0.45كربيتيد

----28^640^41^0065^1650^29560^0-59^701^545^711^3-68^991^1املجموع

0.16840.13-2.701.84-0.600.94-2.102.10>0.52اأك�سيدFS%100OPCILمن�صورة )رخ�سة تعدين(

POX+CIL2.09881.84-25.002.61-14.702.63-10.302.57>0.63كربيتيد

----26^532^72^9812027^26881^2-53^702^27-57^302^15-49^402^12املجموع

0.25840.21-4.901.62-3.101.50-1.801.82>0.53اأك�سيدFS%100OPCILم�سّرة )رخ�سة تعدين(

POX+CIL0.85880.75-12.302.15-11.002.11-1.302.45>0.64كربيتيد

----1.11870.9612017.31.991.11-17.301.99-14.201.97-3.102.08املجموع

37^574^41^5586^707^3861381^0-92^94755^7-58^031^156-12^961^127-76^072^28املجموع

النحا�ص

MtMtMtMtن�شبةMtنوعطريقةنوعملكيةنوع
CuYearsCuMt% Cug/t AuCuMt% Cug/t AuCu  اال�شرتدادCuMt% Cug/t AuMt% Cug/t AuMt% Cug/t AuCu %اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعاإ�شم امل�شروع

0.014.522.310.350.104.582.520.350.12-2.352.490.351.832.040.364.182.290.350.10940.09>1.40عرق معدين 50UGMF2%منجمجبل �سايد )رخ�سة تعدين(

MF4 19.762.420.223.112.260.2322.872.400.220.55940.520.0919.032.420.210.4618.012.510.210.45>1.40عرق معدين

MF0.0020.132.380.210.0010.081.880.320.002-0.062.400.190.00940.001---0.062.400.19>1.40املخزون

57^0-51^72^5722^240^400^682^0823^61110^65940^240^380^112^2827^180^942^234^430^172^22املجموع

احتياطات اخلام كما يف 31 دي�شمرب 2018 )تتمة(

تدوير االأرقام قد يوؤدي اإىل حدوث اأخطاء ب�سيطة وظاهرية يف املجموع.

الذهب  :  Au
خام تر�سيح الكربون  :  CIL

الكربون يف اللب  :  CIP
النحا�س  :  Cu

رخ�سة ا�ستك�ساف  :  EL

درا�سة جدوى  :  FS
ف�سل بالثقل   :  GR

جرام يف كل طن  :  g/t
تر�سيح خام ال�سيانيد  :  HL

التعومي امليكانيكي  :  MF

رخ�سة تعدين  :  ML
الطلب تعدين حتت  رخصة   :  MLA

مليون اأوقية  :  Moz
مليون طن  :  Mt

منجم مك�سوف  :  OP

درا�سة جدوى مبدئية  :  PFS
�سغط االأك�سدة  :  POX

منجم حتت االأر�س  :  UG
الزنك   :  Zn



0607080910

 التقرير ال�سنوي  2018 | معادن | 83

احتياطات اخلام 2016احتياطات اخلام 20172017-2018احتياطات اخلام 2018احتياطات اخلام 2018

جمموع االإحتياطياتجمموع االإحتياطياتالفرقعمر املنجمامل�سرتداملخطط جمموع االإحتياطياتحمتملموؤكددرجة الرتكيزالذهب

MozMozMozMozن�شبةMozنوعطريقةنوعملكيةنوع
AuYearsAuMtg/t Au% ZnAuMtg/t Au% ZnAuاال�شرتدادAu g/tMtg/t Au% ZnMtg/t Au% ZnMtg/t Au% ZnAuاخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعاإ�شم امل�شروع

100OPGR+CILAll0.63<8.963.57-3.202.18-12.163.20-1.25951.19%منجمالدويحي )رخ�سة تعدين(

GR+CIL0.22950.21-7.020.96-7.020.96--->0.63املخزون

04^72^22^7023^651^92^22719^0-408^47951^1-38^182^19-34^221^10-57^963^8املجموع

0.227.194.400.043.494.770.266.604.460.06900.05>2.40�سمال100UGMF+CIL%منجماالأمار )رخ�سة تعدين(

MF+CIL0.852.633.870.852.633.870.07900.06--->2.40جنوب

MF+CIL0.053.241.900.252.793.910.302.873.560.03900.03>2.40ثانوي

MF+CIL0.733.204.120.622.993.891.353.104.010.13900.12>2.40تكتل �سخري

48^50^34^313^10^344^224^0202^0-2611^29900^960^263^773^902^803^772^061^084^004^1املجموع

1.13490.55-48.000.73-48.000.73--->0.35كربيتيد100OPHL%منجمبلغة )رخ�سة تعدين(

CIL0.46850.39-8.821.61-8.821.61--->0.52كربيتيد

HL0.06490.03-5.140.39-5.140.39--->0.35املخزون

12^81^10^3745^781^70^27654^97160^65590^1-83^960^61-83^960^61----املجموع

0.34490.17-14.000.76-14.000.76--->0.43كربيتيد100OPHL%منجم�سخيربات )رخ�سة تعدين(

CIL0.37850.31-6.411.79-6.411.79--->0.47كربيتيد

59^30^11^3214^010^91^3899^48130^71680^0-08^411^20-08^411^20---املجموع

0.166.510.560.074.980.053.102.080.400.05900.04>4.70اأك�سيد100UGCIP%منجممهد الذهب )رخ�سة تعدين(

MF+CIP0.204.300.500.134.900.500.334.540.500.05900.04>4.70�سمال

MF+CIP0.135.500.800.134.600.700.255.050.750.04900.04>4.70اأو�سط

MF+CIP0.124.601.600.063.801.300.184.351.510.03900.02>4.70جنوب

MF+CIP0.017.201.500.017.201.500.00900.00--->4.70املخزون

14^50^76^200^50^091^036^0391^0-195^16900^730^000^015^621^710^394^800^190^625^0املجموع

0.02650.01-0.580.96-0.580.96--->0.39اأك�سيد100OPHL%منجمال�سوق )رخ�سة تعدين(

HL0.06510.03-1.591.16-1.461.12-0.131.63>0.50انتقايل

HL0.21570.12-3.531.88-1.672.10-1.861.68>0.45كربيتيد

----28^640^41^0065^1650^29560^0-59^701^545^711^3-68^991^1املجموع

0.16840.13-2.701.84-0.600.94-2.102.10>0.52اأك�سيدFS%100OPCILمن�صورة )رخ�سة تعدين(

POX+CIL2.09881.84-25.002.61-14.702.63-10.302.57>0.63كربيتيد

----26^532^72^9812027^26881^2-53^702^27-57^302^15-49^402^12املجموع

0.25840.21-4.901.62-3.101.50-1.801.82>0.53اأك�سيدFS%100OPCILم�سّرة )رخ�سة تعدين(

POX+CIL0.85880.75-12.302.15-11.002.11-1.302.45>0.64كربيتيد

----1.11870.9612017.31.991.11-17.301.99-14.201.97-3.102.08املجموع

37^574^41^5586^707^3861381^0-92^94755^7-58^031^156-12^961^127-76^072^28املجموع

النحا�ص

MtMtMtMtن�شبةMtنوعطريقةنوعملكيةنوع
CuYearsCuMt% Cug/t AuCuMt% Cug/t AuCu  اال�شرتدادCuMt% Cug/t AuMt% Cug/t AuMt% Cug/t AuCu %اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعاإ�شم امل�شروع

0.014.522.310.350.104.582.520.350.12-2.352.490.351.832.040.364.182.290.350.10940.09>1.40عرق معدين 50UGMF2%منجمجبل �سايد )رخ�سة تعدين(

MF4 19.762.420.223.112.260.2322.872.400.220.55940.520.0919.032.420.210.4618.012.510.210.45>1.40عرق معدين

MF0.0020.132.380.210.0010.081.880.320.002-0.062.400.190.00940.001---0.062.400.19>1.40املخزون

57^0-51^72^5722^240^400^682^0823^61110^65940^240^380^112^2827^180^942^234^430^172^22املجموع
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املوارد املعدنية 2016املوارد املعدنية 20172017-2018املوارد املعدنية 2018املوارد املعدنية 2018

جمموع املوارد املعدنيةجمموع املوارد املعدنيةالفرقجمموع املوارد املعدنيةم�ستنتجحمددمقا�سدرجة الرتكيز الفو�شفات

MtMtMtMt%%%%%% %نوعطريقةنوعملكيةنوع

P2O5Mt P2O5 MgOMt P2O5 MgOMt P2O5 MgOMt% P2O5% MgOP2O5P2O5Mt% P2O5% MgOP2O5Mt% P2O5P2O5 اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعا�شم امل�شروع

70OPSC+MFUPZ12 <256.020.13.235.017.25.267.016.05.9358.019.03.468.216.0266.419.63.152.2308.520.362.6 %منجماجلالميد )رخ�سة تعدين(

SC+MFMM12<33.019.25.7------33.019.25.76.3-0.133.719.15.76.438.819.47.5

SC+MFLPZ12<33.019.66.7------33.019.66.76.5033.619.36.66.535.619.77.0

SC+MF0.9-8.018.91.50.64.618.9-3.018.6-5.019.1--->12املخزون

SC+MF1^177^820^0382^66-4^19 4^5340^516^982^14^019^432-1^016^70-4^017^540^05^020^322>12املجموع

100OPMFOre115<261.616.33.4261.616.33.442.60261.616.33.442.6261.616.342.6 %ا�ستك�سافاجلالميد )رخ�سة تعدين(

Ore215<155.415.86.0155.415.86.024.50155.415.86.024.5155.415.824.5

1^167^016^1417^467^14^016^10417^467^14^016^4417^14^016^417املجموع

%%%%
 P2 O2Mt P2 O2%SiO2

 Mt P2 O2%SiO2
 Mt P2 O2%SiO2

 Mt% P2 O2% SiO2
  

60OPSC+MFPH116<5^113^212^855^113^411^3---60^213^411^48^1060^313^411^58^160^113^58^1 %منجماخلرباء )رخ�سة تعدين(

SC+MFPH216<144^516^67^062^316^87^2---206^816^67^134^4-0^8212^016^67^135^2215^916^635^8

SC+MFPH316<104^816^120^752^316^920^2---157^116^420^625^7-0^2158^216^420^525^9158^016^425^9

SC+MF2^30^017^21^70^25^317^201^70^26^417^1------7^26^417^1>16املخزون

9^169^016^4435^669^112^916^0431^1-4^768^112^516^425---6^712^715^7169^312^816^255>16املجموع

اأم وعال مربع 6 )رخ�سة تعدين حتت 

الطلب(

PFS% 60OPMF0^779^016^0473^279^72^016^00473^279^72^016^473---2^72^016^473--->15املجموع

اأم وعال مربع 4-5 )رخ�سة تعدين 

حتت الطلب(

PFS% 100OPCF8^770^716^9423^770^72^616^90423^770^72^616^6423^33^116^696^82^416^2150^92^116^177>15املجموع

اأم وعال مربع 10-11 )رخ�سة تعدين 

حتت الطلب(

PFS% 100OPSC9^758^718^4315^162^79^818^40333^162^79^818^3333^49^418^7264^38^119^040^48^320^29>15املجموع

0^941^716^0242^41-9^716^00242^41-9^716^242-9^716^242------>15املجموع100OPMF %ا�ستك�سافاأم وعال )رخ�سة ا�ستك�ساف(

املجموع
-78418^1-87316^7-1,09016^92,74817^2-471^315^52,66217^1-455^82689^917^2464^0

البوك�شايت ال�شناعي

MtMt%MtMt%%%%%% % نوعطريقةنوعملكيةنوع

Mt% Al2O3% Al2O3البوك�شايتMt Al2O3% SiO2البوك�شايتالبوك�شايتAl2O3MtAl2O3Al2O3MtAl2O3Al2O3MtAl2O3Al2O3Mt% Al2O3% SiO2اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعا�شم امل�شروع

8^378^853^878^478^618^051^0030^430^618^63051^618^052^56^518^01751^818^050^7-املجموع100OPDS %منجمالزبرية )رخ�سة تعدين(

0^7113^049^0113^3113^715^049^0113^84-0^129^716^52949^914^048^910^116^1950----املجموع100OPDS %ا�ستك�سافالزبرية الو�سطى )رخ�سة ا�ستك�ساف(

-------0^020^820^416^82050^416^050^20-------املجموع100OPDS %ا�ستك�سافالزبرية ال�سمالية )رخ�سة ا�ستك�ساف(

8^2191^851^8191^9191^115^050^0143^64-0^179^517^57950^316^050^736^817^03650^818^050^7-املجموع

الكاولني

MtMt%MtMt%% %% نوعطريقةنوعملكيةنوع

Al2O3MtAl2O3%SiO2اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعا�شم امل�شروع
 MtAl2O3%SiO2

 MtAl2O3%SiO2
 Mt% Al2O3% SiO2الكاولنيالكاولنيMt Al2O3% SiO2الكاولنيMt% Al2O3% Al2O3

100OPDSUCZ+LCZ-7.036.141.01636.841.58.038.441.03137.141.331.003137.141.33119437.7194 %منجمالزبرية )رخ�سة تعدين(

100OPDSUCZ----1336.440.74.036.041.01736.340.817.0-17519236.340.319219236.3192 %ا�ستك�سافالزبرية الو�سطى )رخ�سة ا�ستك�ساف(

-------100OPDSUCZ-------21.035.140.42135.140.421.021.0 %ا�ستك�سافالزبرية ال�سمالية )رخ�سة ا�ستك�ساف(

0386^422338637^440^022336^154-0^969^040^66937^640^037^133^641^02936^141^036^7-املجموع

املغنزايت

MtMtMtMt%%%%%% نوعطريقةنوعملكيةنوع

MgOMtMgOCaOMtMgOCaOMtAl2O3CaOMt% MgO% CaOMag.Mag.Mt% MgO% CaOMag.Mt% MgO% CaO %اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعا�شم امل�شروع

0^73^045^03^53^96^543^46^0-1^06^83^143^66^11^044^22^24^443^73^21^7046^0-املجموع100OPDS %منجمالغزالة

0^73^045^03^53^96^543^46^0-1^06^83^143^66^11^044^22^24^443^73^21^7046^0-املجموع

موارد البوك�شايت

MtMtMtMt%%%%% نوعطريقةنوعملكيةنوعاملنجم/ 

P2O5Mt P2O5 MgOMt P2O5 MgOMt P2O5 MgOMt%TAA% SiO2 %اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعا�شم امل�شروع
  P2O5البوك�شايتMt%TAA% MgOالبوك�شايتMt%TAAالبوك�شايت

3^9250^349^8250^4248^88^849^1248^6-7^4242^88^749^4242^89^750^627^68^649^8137^77^449^77>40املجموع74.9OPDS%منجمالبعيثة )رخ�سة تعدين(

4^218^445^018^840^211^047^0040^840^111^047^340^312^046^211^612^046^917^610^048^12>40املجموع100OPDS%منجمالزبرية )رخ�سة تعدين(

0^319^046^019^719^311^046^019^018^437^29^047^137^08^048^523^911^045^14--->40املجموع100OPDS%ا�ستك�سافالزبرية الو�سطى )رخ�سة ا�ستك�ساف(

-------0^031^331^99^044^331^99^044^31------>40املجموع100OPDS%ا�ستك�سافالزبرية ال�سمالية )رخ�سة ا�ستك�ساف(

7^4287^749^8287^0307^29^849^9307^742^2350^88^744^3350^66^732^292^09^649^2168^58^449^89>40املجموع

تدوير االأرقام قد يوؤدي اإىل حدوث اأخطاء ب�سيطة وظاهرية يف املجموع.

االخت�شارات

رخ�سة تعدين حتت الطلب  :  MLA
مليون طن  :  Mt

منجم م�سكوف  :  OP

خام�سي اأك�سيد الفو�سفور  :  P
2
O

5

درا�سة جدوى مبدئية  :  PFS
ثاين اأك�سيد ال�سيليكون )ال�سيليكا املكل�سة(  :  SiO

2

فح�س جاف  :  SC
جمموع االألومينا املتاح  :  TAA

املوارد املعدنية كما يف 31 دي�شمرب 2018 
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املوارد املعدنية 2016املوارد املعدنية 20172017-2018املوارد املعدنية 2018املوارد املعدنية 2018

جمموع املوارد املعدنيةجمموع املوارد املعدنيةالفرقجمموع املوارد املعدنيةم�ستنتجحمددمقا�سدرجة الرتكيز الفو�شفات

MtMtMtMt%%%%%% %نوعطريقةنوعملكيةنوع

P2O5Mt P2O5 MgOMt P2O5 MgOMt P2O5 MgOMt% P2O5% MgOP2O5P2O5Mt% P2O5% MgOP2O5Mt% P2O5P2O5 اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعا�شم امل�شروع

70OPSC+MFUPZ12 <256.020.13.235.017.25.267.016.05.9358.019.03.468.216.0266.419.63.152.2308.520.362.6 %منجماجلالميد )رخ�سة تعدين(

SC+MFMM12<33.019.25.7------33.019.25.76.3-0.133.719.15.76.438.819.47.5

SC+MFLPZ12<33.019.66.7------33.019.66.76.5033.619.36.66.535.619.77.0

SC+MF0.9-8.018.91.50.64.618.9-3.018.6-5.019.1--->12املخزون

SC+MF1^177^820^0382^66-4^19 4^5340^516^982^14^019^432-1^016^70-4^017^540^05^020^322>12املجموع

100OPMFOre115<261.616.33.4261.616.33.442.60261.616.33.442.6261.616.342.6 %ا�ستك�سافاجلالميد )رخ�سة تعدين(

Ore215<155.415.86.0155.415.86.024.50155.415.86.024.5155.415.824.5

1^167^016^1417^467^14^016^10417^467^14^016^4417^14^016^417املجموع

%%%%
 P2 O2Mt P2 O2%SiO2

 Mt P2 O2%SiO2
 Mt P2 O2%SiO2

 Mt% P2 O2% SiO2
  

60OPSC+MFPH116<5^113^212^855^113^411^3---60^213^411^48^1060^313^411^58^160^113^58^1 %منجماخلرباء )رخ�سة تعدين(

SC+MFPH216<144^516^67^062^316^87^2---206^816^67^134^4-0^8212^016^67^135^2215^916^635^8

SC+MFPH316<104^816^120^752^316^920^2---157^116^420^625^7-0^2158^216^420^525^9158^016^425^9

SC+MF2^30^017^21^70^25^317^201^70^26^417^1------7^26^417^1>16املخزون

9^169^016^4435^669^112^916^0431^1-4^768^112^516^425---6^712^715^7169^312^816^255>16املجموع

اأم وعال مربع 6 )رخ�سة تعدين حتت 

الطلب(

PFS% 60OPMF0^779^016^0473^279^72^016^00473^279^72^016^473---2^72^016^473--->15املجموع

اأم وعال مربع 4-5 )رخ�سة تعدين 

حتت الطلب(

PFS% 100OPCF8^770^716^9423^770^72^616^90423^770^72^616^6423^33^116^696^82^416^2150^92^116^177>15املجموع

اأم وعال مربع 10-11 )رخ�سة تعدين 

حتت الطلب(

PFS% 100OPSC9^758^718^4315^162^79^818^40333^162^79^818^3333^49^418^7264^38^119^040^48^320^29>15املجموع

0^941^716^0242^41-9^716^00242^41-9^716^242-9^716^242------>15املجموع100OPMF %ا�ستك�سافاأم وعال )رخ�سة ا�ستك�ساف(

املجموع
-78418^1-87316^7-1,09016^92,74817^2-471^315^52,66217^1-455^82689^917^2464^0

البوك�شايت ال�شناعي

MtMt%MtMt%%%%%% % نوعطريقةنوعملكيةنوع

Mt% Al2O3% Al2O3البوك�شايتMt Al2O3% SiO2البوك�شايتالبوك�شايتAl2O3MtAl2O3Al2O3MtAl2O3Al2O3MtAl2O3Al2O3Mt% Al2O3% SiO2اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعا�شم امل�شروع

8^378^853^878^478^618^051^0030^430^618^63051^618^052^56^518^01751^818^050^7-املجموع100OPDS %منجمالزبرية )رخ�سة تعدين(

0^7113^049^0113^3113^715^049^0113^84-0^129^716^52949^914^048^910^116^1950----املجموع100OPDS %ا�ستك�سافالزبرية الو�سطى )رخ�سة ا�ستك�ساف(

-------0^020^820^416^82050^416^050^20-------املجموع100OPDS %ا�ستك�سافالزبرية ال�سمالية )رخ�سة ا�ستك�ساف(

8^2191^851^8191^9191^115^050^0143^64-0^179^517^57950^316^050^736^817^03650^818^050^7-املجموع

الكاولني

MtMt%MtMt%% %% نوعطريقةنوعملكيةنوع

Al2O3MtAl2O3%SiO2اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعا�شم امل�شروع
 MtAl2O3%SiO2

 MtAl2O3%SiO2
 Mt% Al2O3% SiO2الكاولنيالكاولنيMt Al2O3% SiO2الكاولنيMt% Al2O3% Al2O3

100OPDSUCZ+LCZ-7.036.141.01636.841.58.038.441.03137.141.331.003137.141.33119437.7194 %منجمالزبرية )رخ�سة تعدين(

100OPDSUCZ----1336.440.74.036.041.01736.340.817.0-17519236.340.319219236.3192 %ا�ستك�سافالزبرية الو�سطى )رخ�سة ا�ستك�ساف(

-------100OPDSUCZ-------21.035.140.42135.140.421.021.0 %ا�ستك�سافالزبرية ال�سمالية )رخ�سة ا�ستك�ساف(

0386^422338637^440^022336^154-0^969^040^66937^640^037^133^641^02936^141^036^7-املجموع

املغنزايت

MtMtMtMt%%%%%% نوعطريقةنوعملكيةنوع

MgOMtMgOCaOMtMgOCaOMtAl2O3CaOMt% MgO% CaOMag.Mag.Mt% MgO% CaOMag.Mt% MgO% CaO %اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعا�شم امل�شروع

0^73^045^03^53^96^543^46^0-1^06^83^143^66^11^044^22^24^443^73^21^7046^0-املجموع100OPDS %منجمالغزالة

0^73^045^03^53^96^543^46^0-1^06^83^143^66^11^044^22^24^443^73^21^7046^0-املجموع

موارد البوك�شايت

MtMtMtMt%%%%% نوعطريقةنوعملكيةنوعاملنجم/ 

P2O5Mt P2O5 MgOMt P2O5 MgOMt P2O5 MgOMt%TAA% SiO2 %اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعا�شم امل�شروع
  P2O5البوك�شايتMt%TAA% MgOالبوك�شايتMt%TAAالبوك�شايت

3^9250^349^8250^4248^88^849^1248^6-7^4242^88^749^4242^89^750^627^68^649^8137^77^449^77>40املجموع74.9OPDS%منجمالبعيثة )رخ�سة تعدين(

4^218^445^018^840^211^047^0040^840^111^047^340^312^046^211^612^046^917^610^048^12>40املجموع100OPDS%منجمالزبرية )رخ�سة تعدين(

0^319^046^019^719^311^046^019^018^437^29^047^137^08^048^523^911^045^14--->40املجموع100OPDS%ا�ستك�سافالزبرية الو�سطى )رخ�سة ا�ستك�ساف(

-------0^031^331^99^044^331^99^044^31------>40املجموع100OPDS%ا�ستك�سافالزبرية ال�سمالية )رخ�سة ا�ستك�ساف(

7^4287^749^8287^0307^29^849^9307^742^2350^88^744^3350^66^732^292^09^649^2168^58^449^89>40املجموع

تدوير االأرقام قد يوؤدي اإىل حدوث اأخطاء ب�سيطة وظاهرية يف املجموع.

االخت�شارات

اأك�سيد االأملنيوم  :  Al
2
O

3

التعومي العمودي  :  CF
خام ال�سحن املبا�سر  :  DS

رخ�سة ا�ستك�ساف  :  EL
درا�سة جدوى  :  FS

التعومي امليكانيكي  :  MF

اأك�سيد املغني�سيوم  :  MgO
رخ�سة تعدين  :  ML
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املوارد املعدنية كما يف 31 دي�شمرب 2018 )تتمة(

املوارد املعدنية 2016املوارد املعدنية 20172017-2018املوارد املعدنية 2018املوارد املعدنية 2018

جمموع املوارد املعدنيةجمموع املوارد املعدنيةالفرقجمموع املوارد املعدنيةم�ستنتجحمددمقا�سدرجة الرتكيزالذهب

نوعطريقةنوعملكيةنوعاملنجم/ 
MozMozMozMoz

اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعا�شم امل�شروع
g/t AuMtg/t Au% ZnMtg/t Au% ZnMtg/t Au% ZnMtg/t Au‘% ZnAuAuMtg/t Au% ZnAuMtg/t AuAu

1.60-19.982.49-4.651.21-4.681.76-10.653.37>0.40جميع االأنواع100OPGR+CIL %منجمالدويحي )رخ�سة تعدين(

GR+CIL0.22-7.000.96----7.000.96--->0.63املخزون

54^122^32^0937^2-12^72^2730^0-82^1-09^982^26-21^651^4-28^681^3711^653^10املجموع

0.368.996.670.10---0.309.906.800.064.506.00 >2.0�سمال100UGMF+CIL %منجماالأمار )رخ�سة تعدين(

MF+CIL0.143.605.200.842.901.100.983.001.680.09--- >2.0جنوب

MF+CIL0.065.503.800.394.705.100.146.504.400.595.204.800.10 >2.0�سغري

MF+CIL0.824.305.001.693.603.800.223.304.202.733.794.190.33 >2.0كتلة خام مت�سابكة العروق

MF+CIL0.552.503.800.552.503.800.04------ >2.0خلفية

12^111^85^706^130^204^24^035^0-67^790^023^204^595^103^743^081^813^283^472^775^185^1املجموع

1.70-71.250.74-14.590.75-56.660.74---> 0.35  <1.3كربيتيد100OPHL %منجمبلغة )رخ�سة تعدين(

CIL0.81-13.531.86-3.991.83-9.541.87--->1.30كربيتيد

CIL0.03-0.870.93-0.201.07-0.670.89--->0.58غني بالكربون

81^952^70^7691^2-88^30^2397^0-53^2-92^650^85-98^780^9018^870^66---املجموع

0.50-20.500.76-16.900.773.600.71---> 0.35  <1.3كربيتيد100OPHL %منجم�سخيربات )رخ�سة تعدين(

CIL0.51-7.502.13-6.302.111.202.25--->1.30كربيتيد

HL+CIL72^980^90^9522^0-98^00^0730^010^1-13^001^28-10^801^134^201^23---املجموع

0.209.251.120.197.390.750.1211.211.020.529.020.960.15>2.8اأك�سيد100UGCIP %منجممهد الدهب )رخ�سة تعدين(

MF+CIP0.357.701.300.257.501.500.169.401.300.767.991.370.19>2.8�سمال

MF+CIP0.238.101.700.237.301.600.309.901.900.768.551.750.21>2.8و�سط

MF+CIP0.297.602.400.166.502.300.107.002.100.557.172.310.13>2.8جنوب

62^550^67^712^870^971^87^032^0-68^490^211^588^112^571^689^520^301^837^720^061^078^1املجموع

0.02-0.741.02-0.671.000.071.26--->0.33اأك�سيد100OPHL %منجمال�سوق )رخ�سة تعدين(

HL0.08-1.941.24-1.711.160.051.82-0.181.82>0.42انتقايل

HL0.32-5.991.67-3.091.740.281.73-2.621.59>0.38كربيتيد

56^390^61^432^0-59^41^018^0-42^520^671^8-66^401^470^471^5-60^801^2املجموع

0.20-4.601.37-1.700.720.500.63-2.401.99>0.40اأك�سيدFS% 100OPCILاملن�صورة )رخ�سة تعدين(

POX3.01-42.202.22-26.202.084.002.52-12.002.42>0.55كربيتيد

22^143^82^2246^3-14^82^21046^3-14^802^46-31^502^004^902^27-35^402^14املجموع

0.34-8.301.29-1.100.91-5.001.22-2.201.63>0.40اأك�سيدFS% 100OPCILامل�صرة )رخ�سة تعدين(

POX1.89-35.401.66-2.701.05-31.001.69-1.702.09>0.55كربيتيد

23^592^71^2343^2-59^71^0143^230^592^701^43-01^801^623^001^36-83^901^3املجموع

2.1828.11.421.28-2.18043.71.55-43.721.55-0.000.00-43.721.55--->0.40و�سيمةPFS% 100OPCILالرجوم )رخ�سة تعدين(

CIL1.3433.71.251.35-1.34027.71.50-27.661.50-0.451.10-27.211.51--->0.40اأم نعام

CIL0.04-0.0400.81.49-0.821.49-0.031.04-0.791.51--->0.40غزال---

63^322^81^5661^3-53^21^56072^3-53^201^72-10^481^530^721^71---املجموع

0.19-8.000.75-2.000.82-6.000.73--->0.25اأك�سيدExpl% 100OPHLبري طويلة )رخ�سة تعدين(

HL0.95-33.000.89-2.000.79-31.000.90--->0.30كربيتيد

HL03^1-87^00^1137^140^1-87^000^41-81^000^874^000^37---املجموع---

---0.23-0.057.31.00-0.17-5.401.01-3.500.90-1.901.20--->0.24اأك�سيدExpl% 100OPHLجبل غدارة )رخ�سة تعدين(

46^3216^91^89387^17-46^31^43381^0-46^17-48^181^366-48^531^4642^71^261-85^002^34املجموع

النحا�ص

MtMtMtMt نوعطريقةنوعملكيةنوعاملنجم/ 

CuMt% Cug/t AuMt% Cug/t AuMt% Cug/t AuMt% Cug/t AuCuCuMt% Cug/t AuCuMt% CuCu %اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعا�شم امل�شروع

50UGMFLode 11.4<---3.072.220.590.0021.470.463.072.220.590.07-0.0023.502.010.560.07 %منجمجبل �سايد )رخ�سة تعدين(

MFLode 21.4<0.171.300.250.0031.300.19---0.181.300.250.0020.0010.141.250.260.002

MFLode 41.4<1.351.250.110.131.190.090.711.650.072.191.380.100.03-0.0584.012.200.230.09

MFLode 4 T31.4<0.732.400.95------0.732.400.950.02-0.0121.342.180.800.03

19^180^772^198^440^110^992^078^0-12^450^920^171^076^650^711^570^180^212^403^630^251^2املجموع

تدوير االأرقام قد يوؤدي اإىل حدوث اأخطاء ب�سيطة وظاهرية يف املجموع.

االخت�شارات

التعومي امليكانيكي  :  MF
رخ�سة تعدين  :  ML

رخ�سة تعدين حتت الطلب  :  MLA
مليون اأوقية  :  Moz

مليون طن  :  Mt
منجم مك�سوف  :  OP

درا�سة جدوى مبدئية  :  PFS
�سغط االأك�سدة  :  POX

منجم حتت االأر�س  :  UG
الزنك  :  Zn
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املوارد املعدنية 2016املوارد املعدنية 20172017-2018املوارد املعدنية 2018املوارد املعدنية 2018

جمموع املوارد املعدنيةجمموع املوارد املعدنيةالفرقجمموع املوارد املعدنيةم�ستنتجحمددمقا�سدرجة الرتكيزالذهب

نوعطريقةنوعملكيةنوعاملنجم/ 
MozMozMozMoz

اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعا�شم امل�شروع
g/t AuMtg/t Au% ZnMtg/t Au% ZnMtg/t Au% ZnMtg/t Au‘% ZnAuAuMtg/t Au% ZnAuMtg/t AuAu

1.60-19.982.49-4.651.21-4.681.76-10.653.37>0.40جميع االأنواع100OPGR+CIL %منجمالدويحي )رخ�سة تعدين(

GR+CIL0.22-7.000.96----7.000.96--->0.63املخزون

54^122^32^0937^2-12^72^2730^0-82^1-09^982^26-21^651^4-28^681^3711^653^10املجموع

0.368.996.670.10---0.309.906.800.064.506.00 >2.0�سمال100UGMF+CIL %منجماالأمار )رخ�سة تعدين(

MF+CIL0.143.605.200.842.901.100.983.001.680.09--- >2.0جنوب

MF+CIL0.065.503.800.394.705.100.146.504.400.595.204.800.10 >2.0�سغري

MF+CIL0.824.305.001.693.603.800.223.304.202.733.794.190.33 >2.0كتلة خام مت�سابكة العروق

MF+CIL0.552.503.800.552.503.800.04------ >2.0خلفية

12^111^85^706^130^204^24^035^0-67^790^023^204^595^103^743^081^813^283^472^775^185^1املجموع

1.70-71.250.74-14.590.75-56.660.74---> 0.35  <1.3كربيتيد100OPHL %منجمبلغة )رخ�سة تعدين(

CIL0.81-13.531.86-3.991.83-9.541.87--->1.30كربيتيد

CIL0.03-0.870.93-0.201.07-0.670.89--->0.58غني بالكربون

81^952^70^7691^2-88^30^2397^0-53^2-92^650^85-98^780^9018^870^66---املجموع

0.50-20.500.76-16.900.773.600.71---> 0.35  <1.3كربيتيد100OPHL %منجم�سخيربات )رخ�سة تعدين(

CIL0.51-7.502.13-6.302.111.202.25--->1.30كربيتيد

HL+CIL72^980^90^9522^0-98^00^0730^010^1-13^001^28-10^801^134^201^23---املجموع

0.209.251.120.197.390.750.1211.211.020.529.020.960.15>2.8اأك�سيد100UGCIP %منجممهد الدهب )رخ�سة تعدين(

MF+CIP0.357.701.300.257.501.500.169.401.300.767.991.370.19>2.8�سمال

MF+CIP0.238.101.700.237.301.600.309.901.900.768.551.750.21>2.8و�سط

MF+CIP0.297.602.400.166.502.300.107.002.100.557.172.310.13>2.8جنوب

62^550^67^712^870^971^87^032^0-68^490^211^588^112^571^689^520^301^837^720^061^078^1املجموع

0.02-0.741.02-0.671.000.071.26--->0.33اأك�سيد100OPHL %منجمال�سوق )رخ�سة تعدين(

HL0.08-1.941.24-1.711.160.051.82-0.181.82>0.42انتقايل

HL0.32-5.991.67-3.091.740.281.73-2.621.59>0.38كربيتيد

56^390^61^432^0-59^41^018^0-42^520^671^8-66^401^470^471^5-60^801^2املجموع

0.20-4.601.37-1.700.720.500.63-2.401.99>0.40اأك�سيدFS% 100OPCILاملن�صورة )رخ�سة تعدين(

POX3.01-42.202.22-26.202.084.002.52-12.002.42>0.55كربيتيد

22^143^82^2246^3-14^82^21046^3-14^802^46-31^502^004^902^27-35^402^14املجموع

0.34-8.301.29-1.100.91-5.001.22-2.201.63>0.40اأك�سيدFS% 100OPCILامل�صرة )رخ�سة تعدين(

POX1.89-35.401.66-2.701.05-31.001.69-1.702.09>0.55كربيتيد

23^592^71^2343^2-59^71^0143^230^592^701^43-01^801^623^001^36-83^901^3املجموع

2.1828.11.421.28-2.18043.71.55-43.721.55-0.000.00-43.721.55--->0.40و�سيمةPFS% 100OPCILالرجوم )رخ�سة تعدين(

CIL1.3433.71.251.35-1.34027.71.50-27.661.50-0.451.10-27.211.51--->0.40اأم نعام

CIL0.04-0.0400.81.49-0.821.49-0.031.04-0.791.51--->0.40غزال---

63^322^81^5661^3-53^21^56072^3-53^201^72-10^481^530^721^71---املجموع

0.19-8.000.75-2.000.82-6.000.73--->0.25اأك�سيدExpl% 100OPHLبري طويلة )رخ�سة تعدين(

HL0.95-33.000.89-2.000.79-31.000.90--->0.30كربيتيد

HL03^1-87^00^1137^140^1-87^000^41-81^000^874^000^37---املجموع---

---0.23-0.057.31.00-0.17-5.401.01-3.500.90-1.901.20--->0.24اأك�سيدExpl% 100OPHLجبل غدارة )رخ�سة تعدين(

46^3216^91^89387^17-46^31^43381^0-46^17-48^181^366-48^531^4642^71^261-85^002^34املجموع

النحا�ص

MtMtMtMt نوعطريقةنوعملكيةنوعاملنجم/ 

CuMt% Cug/t AuMt% Cug/t AuMt% Cug/t AuMt% Cug/t AuCuCuMt% Cug/t AuCuMt% CuCu %اخلامالعملاملنجممعادنامل�شروعا�شم امل�شروع

50UGMFLode 11.4<---3.072.220.590.0021.470.463.072.220.590.07-0.0023.502.010.560.07 %منجمجبل �سايد )رخ�سة تعدين(

MFLode 21.4<0.171.300.250.0031.300.19---0.181.300.250.0020.0010.141.250.260.002

MFLode 41.4<1.351.250.110.131.190.090.711.650.072.191.380.100.03-0.0584.012.200.230.09

MFLode 4 T31.4<0.732.400.95------0.732.400.950.02-0.0121.342.180.800.03

19^180^772^198^440^110^992^078^0-12^450^920^171^076^650^711^570^180^212^403^630^251^2املجموع

تدوير االأرقام قد يوؤدي اإىل حدوث اأخطاء ب�سيطة وظاهرية يف املجموع.

االخت�شارات

الذهب  :  Au
خام تر�سيح الكربون  :  CIL

الكربون يف اللب  :  CIP
النحا�س  :  Cu

رخ�سة ا�ستك�ساف  :  EL
احتمال ا�ستك�ساف   :  Expl

درا�سة جدوى  :  FS
ف�سل بالثقل   :  GR

جرام يف كل طن  :  g/t
تر�سيح خام ال�سيانيد  :  HL
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 الفو�شفات

  P2O5 يحتوي على ماليني االأطنان من

البوك�شايت املعدين

يحتوي على ماليني االأطنان من البوك�سايت

الذهب

يحتوي على ماليني االأوقيات من الذهب

فرق احتياطيات اخلام من دي�شمرب 2017 اإىل دي�شمرب 2018

انخف�ست احتياطيات اخلام مبقدار 1.5 مليون طن من P2O5 املحتوي من االإنتاج ال�سنوي يف منجمي اخلرباء ووعد ال�سمال

تدوير االأرقام قد يوؤدي اإىل حدوث فروق ظاهرية يف املجموع

انخف�ست احتياطيات خام البوك�سيت مبقدار 4.3 مليون طن ب�سبب االإنتاج ال�سنوي يف منجم البعيثة.

نتج انخفا�س قدره 0.8 مليون طن يف حمميات اخلام عن التعقيم اجلزئي للخام يف منجم البعيثة.

ارتفع احتياطي اخلام مبقدار 0.31 مليون اأوقية من 7.56 مليون اأوقية يف دي�سمرب 2017 اإىل 7.87 مليون اأوقية يف دي�سمرب 2018.

نتج عن االإنتاج املخطط له يف مناجم الذهب ال�ستة يف معادن انخفا�س يف احتياطيات املعادن اخلام مبقدار 0.52 مليون اأون�سة.

وقد مت تعوي�س هذا الن�سوب باإ�سافة 0.74 مليون اأون�سة من ت�ساميم املناجم املك�سوفة اجلديدة يف منجمي بلغة و�سخيربات.

الر�سيد
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الر�سيد

31 دي�سمري 2018

230.8

الر�سيد

31 دي�سمري 2018

الر�سيد

31 دي�سمري 2018

192.3

7.87

 ا�ستهالك املوارد

املعدنية

1.5-

 ا�ستهالك املوارد

املعدنية

 ا�ستهالك املوارد

املعدنية

4.3-

0.52-

بيانات جديدة/

ا�ستك�ساف جديد

0.0

بيانات جديدة/

ا�ستك�ساف جديد

بيانات جديدة/

ا�ستك�ساف جديد

0.0

0.05

املنهجية

0.0

املنهجية

املنهجية

0.0

0.75

عوامل التغيري/

التحويل

0.0

عوامل التغيري/

التحويل

عوامل التغيري/

التحويل

0.8-

0.01-

املخزون

0.0

املخزون

املخزون

0.0

0.00

�سعر ال�سلعة

0.0

�سعر ال�سلعة

�سعر ال�سلعة

0.0

0.01-

تكلفة الت�سغيل

0.0

تكلفة الت�سغيل

تكلفة الت�سغيل

0.0

0.03-

غري ذلك

0.0

غري ذلك

غري ذلك

0.0

0.01-

■ املجموع

 Positive ■
■ Negative

■ No change
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البوك�شايت املعدين

يحتوي على ماليني االأطنان من البوك�سايت

الذهب

يحتوي على ماليني االأوقيات من الذهب

 الفو�شفات

  P2O5 يحتوي على ماليني االأطنان من

)امللحق( امل�سطلحات  م�سرد  يف  اأعاله  مالحظة: يتم ت�سمني تعريفات امل�سطلحات على املحور ‘x’ للمخططات 

ازدادت املوارد املعدنية مبقدار 16.8 مليون طن P2O5 من حفر املوارد يف منجم اجلالميد

انخفا�س املوارد املعدنية مبقدار 1.8 مليون طن P2O5 من عمليات االإنتاج املجدولة يف منجمي اخلرباء ووعد ال�سمال

زادت موارد البوك�سيت املعدنية ب�سكل ملمو�س مبقدار 80 مليون طن من عمليات احلفر اال�ستك�سافية يف رخ�ستي الزبرية الو�سطى والزبرية ال�سمالية.

انخفا�س قدره 4.7 مليون طن يف املوارد املعدنية ب�سبب االإنتاج ال�سنوي يف منجم البعيثة.

نتج انخفا�س قدره 1.6 مليون طن يف املوارد املعدنية عن التعقيم اجلزئي خلام القدم يف منجم البعيثة.

انخف�ست املوارد املعدنية مبقدار 0.31 مليون اأوقية من 17.88 مليون اأوقية يف دي�سمرب 2017 اإىل 17.46 مليون اأوقية يف دي�سمرب 2018.

اأدى اإنتاج منجم الذهب املخطط له اإىل انخفا�س قدره 0.54 مليون اأوقية.

وقد مت تعوي�س هذا الن�سوب جزئًيا باإ�سافة 0.2 مليون اأون�سة ، من عمليات التنقيب يف منجم البلغة.

فرق املوارد املعدنية من دي�شمرب 2017 اإىل دي�شمرب 2018

الر�سيد
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الر�سيد

31 دي�سمري 2018

الر�سيد

31 دي�سمري 2018

350.5

17.46

الر�سيد

31 دي�سمري 2018

471.0

 ا�ستهالك املوارد

املعدنية

 ا�ستهالك املوارد

املعدنية

4.7-

5.4-

 ا�ستهالك املوارد

املعدنية

3.8-

بيانات جديدة/

ا�ستك�ساف جديد

بيانات جديدة/

ا�ستك�ساف جديد

49.0

0.20

بيانات جديدة/

ا�ستك�ساف جديد

16.8

املنهجية

املنهجية

0.0

0.02-

املنهجية

1.8

عوامل التغيري/

التحويل

عوامل التغيري/

التحويل

1.6-

0.02-

عوامل التغيري/

التحويل

0.0

املخزون

املخزون

0.0

0.00

املخزون

0.2

�سعر ال�سلعة

�سعر ال�سلعة

0.0

0.00

�سعر ال�سلعة

0.0

تكلفة الت�سغيل

تكلفة الت�سغيل

0.0

0.00

تكلفة الت�سغيل

0.0

غري ذلك

غري ذلك

0.0

0.03-

غري ذلك

0.0
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ا�سم امل�سروع

تاريخ نفاذ 

ال�سخ�س املخت�سالتقدير

املنظمة املهنية 

املعرتف بها

رقم ع�سوية املنظمة 

�ساحب العملاملهنية املعرتف بها

الفو�شفات

اإ�س اآر كي كون�سلتينج MIMMM CP(Min)459557فليب اأورزت�سو�سكي دي�سمرب 2018اجلالميد )رخ�سة تعدين(

MAusIMM CP(Min)208219AusGEMCOد/ رو�سن هاالت�سيفدي�سمرب 2018اخلرباء )رخ�سة تعدين(

�سوفركو48891املعهد اال�سرتايل للتعدين واملعادنهيلجي زيهمايو 2014اأم وعال مربع 6 )رخ�سة تعدين حتت الطلب(

تكنيبEFG (EurGeol)1031ثيريي رو�سواأكتوبر 2017اأم وعال 4 و5 )رخ�سة تعدين حتت الطلب(

 FGS (CGeol), EFGجون نايتدي�سمرب 2016اأم وعال 10 و11 )رخ�سة تعدين حتت الطلب(
(EurGeol), MIMMM

 ,336 ,15040

29722

�سوفركو

الذهب

وارديل ارم�سرتوجنMIMMM CEng48891فيل نيوالدي�سمرب 2018منجم الدويحي )رخ�سة تعدين(

MAusIMM CP(Min)112414RPM Globalجو مكديارميددي�سمرب 2018منجم االآمار )رخ�سة تعدين(

وارديل ارم�سرتوجنMIMMM48891فيل نيوالدي�سمرب 2018منجم ال�سوق )رخ�سة تعدين(

وارديل ارم�سرتوجنMIMMM48891فيل نيوالدي�سمرب 2018منجم بلغة )رخ�سة تعدين(

وارديل ارم�سرتوجنMIMMM48891فيل نيوالدي�سمرب 2018منجم ال�سخبريات )رخ�سة تعدين(

MAusIMM CP(Min)112414RPM Globalجو مكديارميددي�سمرب 2018منجم مهد الذهب )رخ�سة تعدين(

اأميك فو�سرت ويلرFAusIMM112612كالو�س توما�س �سرميبفمايو 2017م�سروع من�سورة )رخ�سة تعدين(

اأميك فو�سرت ويلرFAusIMM112612كالو�س توما�س �سرميبفمايو 2017م�سروع م�سرة )رخ�سة تعدين(

موارد البوك�شايت

FAusIMM (CP Min)111809SRK Consulting�سكوت جي مونتايندي�سمرب 2018البعيثة )رخ�سة تعدين(

الكاولني

MIMMM459557SRK Consultingفليب اأورزت�سو�سكيدي�سمرب 2018الزبرية )رخ�سة تعدين(

البوك�شايت ال�شناعي

MIMMM459557SRK Consultingفليب اأورزت�سو�سكيدي�سمرب 2018الزبرية )رخ�سة تعدين(

املغنزايت

MIMMM459557SRK Consultingفليب اأورزت�سو�سكيدي�سمرب 2018الغزالة )رخ�سة تعدين(

النحا�ص

MAusIMM221079MBCC�سيمون فلنتدي�سمرب 2018جبل �سايد )رخ�سة تعدين(

االأ�شخا�ص املخت�شون الحتياطيات اخلام كما يف 31 دي�شمرب 2018

االخت�شارات والتعريفات

CEng - مهند�س معتمد من معهد املواد والتعدين واملعادن
ال�شخ�ص املخت�ص - ح�سب التعريف الوارد يف قانون جورك هو ع�سو يف 

موؤ�س�سة مهنية معرتف بها لديه خربة ال تقل عن خم�س �سنوات يف العمل مع 

اأ�سلوب التمعدن قيد النظر وذي �سلة بالن�ساط الذي يقوم به ال�سخ�س

CP Min - اأخ�سائي معتمد )تعدين( من  املعهد االأ�سرتايل للتعدين واملعادن
FAusIMM - زميل  املعهد االأ�سرتايل للتعدين واملعادن

MAusIMM - ع�سو يف املعهد االأ�سرتايل للتعدين واملعادن
MIMMM - ع�سو يف معهد املواد والتعدين واملعادن

RPO - منظمة مهنية معرتف بها مبوجب قانون جورك 2012
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الذهب

وارديل ارم�سرتوجنC.Geol.1014124اآالن كالركدي�سمرب 2018الدويحي )رخ�سة تعدين(

FAusIMM105622RPM Globalباول بايندي�سمرب 2018االأمار )رخ�سة تعدين(

وارديل ارم�سرتوجنC.Geol1014124اآالن كالركدي�سمرب 2018ال�سوق )رخ�سة تعدين(

وارديل ارم�سرتوجنFGS1015279اآالن كالركدي�سمرب 2018بلغة )رخ�سة تعدين(

وارديل ارم�سرتوجنFGS1015279اآالن كالركدي�سمرب 2018�سخيربات )رخ�سة تعدين(

داتاماينMAusIMM 202832روبرت دني�سدي�سمرب 2018مهد الدهب )رخ�سة تعدين(

اأميك فو�سرت ويلرEur Geol201اإدموند �سايد�سيونيو 2015املن�صورة )رخ�سة تعدين(

اأميك فو�سرت ويلرEur Geol201اإدموند �سايد�سيونيو 2015امل�صرة )رخ�سة تعدين(

م�سروع الرجوم )الو�سيمة( )رخ�سة 

تعدين(

اأوليفرنوفمرب 2016 "هلني 
�سيمون بيرب"

FGS
MIMM

101241

144699

DMT Consulting
DMT Consulting

اأوليفرنوفمرب 2016م�سروع الرجوم )اأم نعام( )رخ�سة تعدين( "هلني 
�سيمون بيرب"

FGS
MIMM

101241

44699

DMT Consulting
DMT Consulting

اأوليفرنوفمرب 2016م�سروع الرجوم )غزالة( )رخ�سة تعدين( "هلني 
�سيمون بيرب"

FGS
MIMM

101241

44699

DMT Consulting
DMT Consulting

MAusIMM CP225925SRK UKمارك كامبودونيكنوفمرب 2018بري طويلة )رخ�سة ا�ستك�ساف(

MAusIMM CP225925SRK UKمارك كامبودونيكدي�سمرب 2018جبل غدارة )رخ�سة ا�ستك�ساف(

موارد البوك�شايت

 MAusIMM110384SRK Consultingبودين براوندي�سمرب 2018البعيثة )رخ�سة تعدين(

 MAusIMM CP(Geo)225925SRK Consultingمارك كامبودونيكدي�سمرب 2018الزبرية )رخ�سة تعدين(

 MAusIMM CP(Geo)225925SRK Consultingمارك كامبودونيكدي�سمرب 2016الزبرية الو�سطى )رخ�سة ا�ستك�ساف(

 MAusIMM CP(Geo)225925SRK Consultingمارك كامبودونيكدي�سمرب 2016الزبرية ال�سمالية )رخ�سة ا�ستك�ساف(

الكاولني

MAusIMM CP(Geo)225925SRK Consultingمارك كامبودونيكدي�سمرب 2018الزبرية )رخ�سة تعدين(

MAusIMM CP(Geo)225925SRK Consultingمارك كامبودونيكدي�سمرب 2016الزبرية الو�سطى )رخ�سة ا�ستك�ساف(

MAusIMM CP(Geo)225925SRK Consultingمارك كامبودونيكدي�سمرب 2016الزبرية ال�سمالية )رخ�سة ا�ستك�ساف(

البوك�شايت ال�شناعي

MAusIMM CP(Geo)225925SRK Consultingمارك كامبودونيكدي�سمرب 2018الزبرية )رخ�سة تعدين(

MAusIMM CP(Geo)225925SRK Consultingمارك كامبودونيكدي�سمرب 2016الزبرية الو�سطى )رخ�سة ا�ستك�ساف(

MAusIMM CP(Geo)225925SRK Consultingمارك كامبودونيكدي�سمرب 2016الزبرية ال�سمالية )رخ�سة ا�ستك�ساف(

املغنزايت

MAusIMM CP(Geo)225925SRK Consultingمارك كامبودونيكدي�سمرب 2018منجم الغزالة

النحا�ص

MAusIMM CP (Geo)203397Cube Consultingبريان فيتزباتريكدي�سمرب 2018جبل �سايد )رخ�سة تعدين(

االأ�شخا�ص املخت�شون للموارد املعدنية كما يف 31 دي�شمرب 2018

ا�سم امل�سروع

تاريخ نفاذ 

ال�سخ�س املخت�سالتقدير

املنظمة املهنية 

املعرتف بها

رقم ع�سوية املنظمة املهنية 

�ساحب العملاملعرتف بها

الفو�شفات

MAusIMM CP(Geo)304968SRK Consultingد/ تيم الك�سدي�سمرب 2018اجلالميد )رخ�سة تعدين(

MAusIMM321566AusGEMCOد/ دليانا جابيفادي�سمرب 2018اخلرباء )رخ�سة تعدين(

�سوفركوEFG, EurGeolM2013-2494, 1159دانيل ماريتونيونيو 2014اأم وعال مربع 6 )رخ�سة تعدين حتت الطلب(

�سوفركوEFG, EurGeolM2013-2494, 1159دانيل ماريتوندي�سمرب 2016اأم وعال 4 و5 )رخ�سة تعدين حتت الطلب(

�سوفركوEFG, EurGeolM2013-2494, 1159دانيل ماريتوندي�سمرب 2016اأم وعال 10 و11 )رخ�سة تعدين حتت الطلب(

�سوفركوEFG, EurGeolM2013-2494, 1159دانيل ماريتوندي�سمرب 2018اأم وعال )رخ�سة ا�ستك�ساف(

�سوفركوEFG, EurGeolM2013-2494, 1159دانيل ماريتونيونيو 2014اجلالميد )رخ�سة تعدين(

  

االخت�شارات والتعريفات

CGeol - جيولوجي معتمد من جمعية لندن اجليولوجية
ال�شخ�ص املخت�ص - ح�سب التعريف الوارد يف قانون جورك هو ع�سو يف 

موؤ�س�سة مهنية معرتف بها لديه خربة ال تقل عن خم�س �سنوات يف العمل مع 

اأ�سلوب التمعدن قيد النظر وذي �سلة بالن�ساط الذي يقوم به ال�سخ�س

CP Geo - اأخ�سائي معتمد )جولوجيا( من املعهد االأ�سرتايل للتعدين 
واملعادن

EFG - اجلمعية االأوروبية للجيولوجيني
EurGeol - جيولوجي اأوروبي ع�سو اجلمعية االأوروبية للجيولوجيني(

FAusIMM - زميل  املعهد االأ�سرتايل للتعدين واملعادن
FGS  - زميل جمعية لندن اجليولوجية 

FGS )CGeol( - زميل جمعية لندن اجليولوجية وجيولوجي معتمد 
IGI - معهد اجليولوجيني باأيرلندا

MAusIMM - ع�سو يف املعهد االأ�سرتايل للتعدين واملعادن
MIGI - ع�سو يف معهد اجليولوجيني ياأيرلندا

MIMMM - ع�سو يف معهد املواد والتعدين واملعادن
RPO - منظمة مهنية معرتف بها مبوجب قانون جورك 2012
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 07 العمليات الت�شغيلية

والأعمال



لمحة عامة

المواقع

الطاقة الإنتاجية من الأ�شمدة الفو�شفاتية

)فو�سفات 1( = 3 ماليين طن �سنويًا

)فو�سفات 2( = 3 ماليين طن �سنويًا

م�سروع جديد )فو�سفات 3( = 3 ماليين طن �سنويًا

ال�شركات التابعة

�سركة معادن للفو�سفات

رحلة الفو�شفات 2007م – 2018م

المنتجات

فو�سفات �أحادي 

الأمونيوم وفو�سفات 

ثنائي الأمونيوم

الأمونيا

 الأ�سمدة

الفو�سفاتية املرّكبة 

NPK/NP-S

حم�ض 

الفو�سفوريك*

حم�ض الكربيتيك*

* منتجات و�سيطة

راأ�ض اخلري

وعد ال�سمال

اخلرباء

اأم وعال

�جلالميد

2007م

توقيع معادن مل�سروع م�سرتك 

مع �سابك.

2008م

التزامات متويل م�سروع �سركة 

معادن للفو�سفات.

2010م

مت ت�سغيل اأنظمة م�سرتكة، 

وبداأت خدمات القطار بنقل 

�سخور الفو�سفات من منجم 

�جلالميد.

2011م

الإنتاج التجاري لـ)اأمونيا 

معادن  �سركة   -  )1–
للفو�سفات. 

2012م

الإنتاج التجاري لـ)فو�سفات 

-1( - �سركة معادن 

للفو�سفات

موافقة احلكومة على م�سروع 

وعد ال�سمال.

2013م

اتفاقية امل�ساهمني مع �سركة 

)موزاييك( و)�سابك(

تر�سية عقود الهند�سة 

والتوريد والبناء لـ)وعد 

ال�سمال(

2014م

عقود اإ�سافية ل�سركة معادن 

وعد ال�سمال للفو�سفات. 

اتفاقية متويل م�سروع �سركة 

معادن وعد ال�سمال للفو�سفات.

2015م

خطاب تخ�سي�ض الغاز 

لـ)فو�سفات 3(.

2016م

بدء التخطيط لإن�ساء 

)فو�سفات 3(.

مذكرة تفاهم مع �سركة 

موزاييك لبحث املزيد من 

التعاون يف اململكة العربية 

ال�سعودية.

2017م

بدء الإنتاج التجاري لـ)اأمونيا 

معادن  �سركة  من   )2–
للفو�سفات.

2018م

توقيع عقد الهند�سة وامل�سرتيات 

والبناء مل�سنع الأمونيا يف 

م�سروع )فو�سفات 3(.

بدء الإنتاج التجاري 

لـ)فو�سفات -2(.

70%/30%

60%/25%/15%

100%

74.9%/25.1%

50%/50%

70%/30%

60%/25%/15%

100%

74.9%/25.1%

50%/50%

يف طريقنا لن�سبح قوة فو�سفات عاملية

حقق منونا كمنتج وُم�سّدر لالأ�سمدة الفو�سفاتية اإىل العامل خالل العقد املا�سي فوائد ممتازة لالقت�ساد ال�سعودي 

والزراعة العاملية.

�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

معادن %60

موزاييك %25 

�سابك %15

العمليات الت�سغيلية والأعمال | �لفو�سفات
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معادن %70

�سابك %30



)فو�سفات 1( = 3 ماليين طن �سنويًا

)فو�سفات 2( = 3 ماليين طن �سنويًا

م�سروع جديد )فو�سفات 3( = 3 ماليين طن �سنويًا

ال�سور: منظر جوي جزئي ملجمع �سركة معادن للفو�سفات يف راأ�ض 

اخلري، خمترب مراقبة اجلودة يف وعد ال�سمال

يف عام 2018م وقعنا العقد الأول الذي ميثل 

بداية بناء جممعنا الثالث لإنتاج الأ�سمدة 

الفو�سفاتية على م�ستوى عاملي يف اململكة العربية 

ال�سعودية. و�سيتم تنفيذ )فو�سفات 3( على 

مراحل. ومن املقرر النتهاء منه بحلول عام 

2025م؛ مما �سيزيد من قدرة اإنتاج اأ�سمدة 

الفو�سفات لدى معادن من �ستة اإىل ت�سعة 

ماليني طن.

و�سي�سمن )فو�سفات 3( موقع اململكة العربية 

ال�سعودية كثالث اأكرب منتج، وثاين اأكرب م�سدر 

لالأ�سمدة الفو�سفاتية يف العامل؛ حمققًا هدفنا 

ال�سرتاتيجي 2025 املتمثل يف اأن ن�سبح �سركة 

عاملية رائدة يف �سناعة الأ�سمدة.

ا بالهند�سة  ويف اأكتوبر 2018م، وقعنا عقًدا خا�سً

والبناء وامل�سرتيات بقيمة  3.35 مليار ريال 

�سعودي مع �سركة ديلم ال�سناعية وديلم العربية 

ال�سعودية املحدودة لبناء م�سنع لالأمونيا ينتج 

1.1 مليون طن �سنويًا كجزء من )فو�سفات 3(.

يتم تنفيذ امل�سروع على مراحل. و�سيتم النتهاء 

من بناء م�سنع الأمونيا بحلول عام 2021م. 

وتق�سي اخلطة احلالية بتنفيذ اإنتاج الفو�سفات 

على ثالث مراحل: مبعدل  مليون طن من 

الأ�سمدة يف كل مرحلة يف الأعوام 2023م 

و2024م و2025م. 

ن�ستثمر 24 مليار ريال �سعودي لبناء )فو�سفات 

3(، والذي �سي�ساهم بـ25 مليار ريال �سعودي يف 

الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي للمملكة، 

ويوفر ما ي�سل اإىل �سبعة اآلف وظيفة ُم�ْسَتْحَدثة 

مبا�سرة وغري مبا�سرة. وقد اأ�سهمت ا�ستثماراتنا 

يف �سل�سلة القيمة املتكاملة للفو�سفات يف اململكة 

العربية ال�سعودية ب�سكل كبري يف التنمية 

القت�سادية الوطنية، ووفرت الآلف من فر�ض 

العمل. كما �ساعدت منتجاتنا يف زراعة املحا�سيل 

املتنوعة يف جميع اأنحاء العامل.

وكانت م�سانع الأ�سمدة التي مت اإن�ساوؤها حديثًا 

�سي�سمن )فو�سفات 3( موقع اململكة 

العربية ال�سعودية ثالث اأكرب منتج وثاين 

اأكرب م�سدر لالأ�سمدة الفو�سفاتية يف 

العامل.

Phosphateاملبيعات )مليون طن مرتي(الإنتاج )مليون طن مرتي(

2٫859 3٫1702٫343 2٫2742٫808 3٫1261٫661 1٫350

2017 20182017 20182017 20182017 2018
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Phosphate
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نقل مركزات ال�سخورال�ستخال�ضال�سحق والغربلةاأن�سطة التعدين

تخزين املركزات م�سنع حام�ض الكربيتيكالكربيت 

م�سنع فو�سفات ثنائي الأمونيوم/ 

فو�سفات اأحادي الأمونيوم

م�سنع حم�ض الفو�سفوريك

الأ�سواق

م�سنع الأمونيا غاز طبيعي

من المنجم اإلى ال�شوق: �شل�شلة القيمة الفو�شفاتية المتكاملة

مالحظات: بالن�سبة اإىل �سركة معادن للفو�سفات، يتم نقل مركزات ال�سخور بوا�سطة القطارات التي تديرها املوؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية من اجلالميد اإىل راأ�ض اخلري. وبالن�سبة اإىل حام�ض 

الفو�سفوريك ل�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات فيتم نقله بالقطار من وعد ال�سمال اإىل راأ�ض اخلري. ويتم احل�سول على الغاز الطبيعي والكربيت من �سركة اأرامكو ال�سعودية.

ل�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات )فو�سفات 

2( قد بداأت اإنتاجها التجاري يف دي�سمرب 

2018م. وعمل م�سنع الأمونيا بطاقة ن�سبتها 

106 يف املئة يف عام 2018م. وتبلغ طاقة اإنتاج 

الأ�سمدة الفو�سفاتية امل�سرتكة ل�سركة معادن وعد 

ال�سمال للفو�سفات، و �سركة معادن للفو�سفات 

)فو�سفات 1( �ستة ماليني طن �سنويًا.

ويف عام 2018م، قدمت �سركة معادن للفو�سفات 

اأداًء ت�سغيليًا وماليًا قيا�سيًا وقويًا مع حتقيق خط 

الفو�سفات لأعلى م�ستويات الإنتاج على الإطالق، 

وكذلك معمل الأمونيا الذي يعمل باأكرث من %100 

من طاقته الإنتاجية )انظر الر�سم البياين يف 

ال�سفحة ال�سابقة(.

ومع ذلك، فقد �سهد العام حادًثا موؤ�سًفا بوفاة 

اأحد العاملني على الرغم من اعتماد اأف�سل 

معايري ال�سالمة. وقد مت اإجراء حتقيق دقيق يف 

هذا احلادث. ونحن ملتزمون بعدم اإحلاق �سرر 

يف جميع عملياتنا من خالل تعزيز ثقافة 

ال�سالمة التي تتوافق مع اأف�سل معايري 

وممار�سات ال�سالمة.

زيادة احل�شة ال�شوقية

من املتوقع اأن ينمو الطلب العاملي على الأ�سمدة 

الفو�سفاتية بن�سبة 2٪ يف عام 2019م مدعومًا 

بالطلب ال�سليم املتوقع ب�سكل رئي�ض يف جنوب 

اآ�سيا واأمريكا ال�سمالية واأمريكا الالتينية. وقد 

وا�سلنا تو�سيع نطاق الت�سويق الذي نتمتع به؛ 

العمليات الت�سغيلية والأعمال | �لفو�سفات

القدرة الإنتاجية

بحلول عام 2025

9 مليون
طن من الأ�سمدة الفو�سفاتية



خالل العقد املا�سي، �ساهمت 

ا�ستثماراتنا يف �سل�سلة القيمة 

الفو�سفاتية ال�سعودية املتكاملة ب�سكل 

كبري يف التنمية القت�سادية الوطنية، 

ووفرت الآلف من فر�ض العمل. كما 

�ساعدت منتجاتنا يف زراعة املحا�سيل 

املتنوعة يف جميع اأنحاء العامل.
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ال�سورة: حزم اجلالميد

متا�سيًا مع النمو يف الأحجام والزيادة يف املبيعات 

يف جنوب اآ�سيا واأوقيانو�سيا واأفريقيا 

والأمريكتني. ونتوقع اأن يبقى الطلب والأ�سعار يف 

حال ا�ستقرار.

اإن التزامنا بتقدمي اأف�سل نوعية وجودة 

للمنتجات على اأ�سا�ض الظروف اجلغرافية 

اأمر م�سلم به على نطاق وا�سع؛ ففي اأواخر 

عام 2017م، ح�سلت �سركة معادن للفو�سفات 

على �سهادة )احلماية والإ�ستدامة( من 

الحتاد الدويل لالأ�سمدة؛ ما �سكل اعرتافًا 

بالكفاءة املوجهة للعمالء يف �سبكتنا لالإنتاج 

والت�سويق واملبيعات.

ال�ستثمار في )فو�سفات 3(

24
مليار ريال
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ت�سجيل اأداء قيا�سي جديد

العمليات الت�سغيلية والأعمال | املعادن ال�سناعية

التميز الت�سغيلي، وتو�سيع حمفظة املنتجات، والو�سول اإىل الأ�سواق �ساعد �سركة معادن للمعادن ال�سناعية على 

حتقيق اأداء قيا�سي يف عام 2018م.

لمحة عامة

المواقع

ا�شتخدامات منتجاتنا الرئي�شة

ال�شركات التابعة

�سركة املعادن ال�سناعية التابعة ملعادن   

المعادن ال�شناعية – الأحداث الرئي�شة 2018-2008

المنتجات

الكاولني

البوك�سايت 

املنخف�ض الرتكيز

املغنيزيا الكاوية 

املتكل�سة

املغنيزيا اخلامدة

احلراريات غري 

امل�سكلة

• الأ�سمنت
الفو�سفاتية • الأ�سمدة 

الكوبالت ل�ستخراج  امل�ستخدمة  • ال�سوائل 
الزجاجية • الألياف 

احل�سو ومادة  • الورق 

الكيميائية واملواد  اخلا�سة  املغني�سيوم  • مركبات 
احليوانات • اأعالف 

للحرارة املقاومة  واملواد  املعادن  ا�ستخراج  • �سناعة 
اأك�سيد املغني�سيوم املن�سهر • املنتجات املعتمدة على 

2008م

عملية ت�سجيل �سركة معادن 

ال�سناعية وتخطيط م�سروع 

املغنزايت قيد التنفيذ. 

بدء تعدين البوك�سايت 

املنخف�ض الرتكيز.

2009م

بدء بناء م�سنع املغنيزيا 

الكاوية املتكل�سة.

2010م

بدء ت�سغيل نظام تك�سري 

اخلام ومن�ساآت املناجم يف 

الغزالة. اأول عملية تك�سري 

متت يف دي�سمرب.

2011م

م�سنع املغنيزيا الكاوية 

املتكل�سة يبلغ اإنتاجه التجاري، 

ويبيع اأول اإنتاجه. 

2012م

منجم الزبرية يبداأ اإنتاج وبيع 

الكاولني.

2013م

ارتفاع تقديرات الحتياطي 

الداخلي للبوك�سايت من 

3.08 مليون طن اإىل 19.24 

مليون طن.

ارتفاع تقديرات الحتياطي 

الداخلي للكاولني من 937 

األف طن اإىل 7.13 مليون 

طن.

2014م

حجم مبيعات البوك�سايت 

املنخف�ض الرتكيز ي�سل اإىل 

934 األف طن يف ال�سنة، 

وت�سل مبيعات الكاولني اإىل 

60 األف طن. 

2015م

اإجراء درا�سة تقييمية 

بالتوافق مع نظام جورك 

ملناجم الزبرية والغزالة.

2016م

بناء مرافق بنية حتتية 

اإ�سافية يف م�سنع املغنيزيا 

الكاوية املتكل�سة.

2017م

بدء الت�سغيل التجاري مل�سنع 

وحدة الفرن املحوري، واإنتاج 

املغنيزيا اخلامدة.

احل�سول على �سهادة 

  22716:2007 ISO اآيزو

ملمار�سات الت�سنيع اجليد 

مل�سنع املغنيزيا الكاوية 

املتكل�سة، و�سهادات بيئية 

من الهيئة العامة لالأر�ساد 

وحماية البيئة لكل من م�سنع 

املغنيزيا الكاوية املتكل�سة، 

والغزالة.

2018م

بدء اإنتاج ومبيعات احلراريات 

غري امل�سكلة.

احل�سول على �سهادة البيئة 

من الهيئة العامة لالأر�ساد 

وحماية البيئة ملنجم الزبرية.

 ISO جتديد �سهادة اآيزو

لل�سالمة والبيئة واجلودة.

70%/30%

60%/25%/15%

100%

74.9%/25.1%

50%/50%

الغزالة

املدينة النورة

الزبرية

معادن %100
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تقوم �سركة معادن للمعادن ال�سناعيةاململوكة 

بالكامل ملعادن، بت�سغيل منجم الكاولني 

والبوك�سايت منخف�ض الرتكيز يف منطقة الزبرية 

يف املنطقة الو�سطى من اململكة العربية 

ال�سعودية، ومنجم املغنزايت يف الغزالة، ومرافق 

الت�سنيع التي تتكون من فرن متعدد املواقد لإنتاج 

املغنيزيا الكاوية املتكل�سة ووحدة الفرن املحوري 

لإنتاج املغنيزيا اخلامدة واحلراريات غري امل�سكلة 

يف املدينة ال�سناعية باملدينة املنورة.

وقد بداأنا اإنتاج املغنيزيا اخلامدة يف عام 2017م 

واحلراريات غري امل�سكلة يف عام 2018م. 

و�ساعدتنا جمموعة منتجاتنا الوا�سعة والأداء 

الت�سنيعي املمتاز مل�سانع املغنيزيا الكاوية 

املتكل�سة والكاولني، يف حتقيق اأداء قيا�سي يف عام 

2018م من حيث اإجمايل الإنتاج، وعائدات 

املبيعات والو�سول اإىل ال�سوق.

مت تثبيت وحدة الفرن املحوري لإنتاج املغنيزيا 

اخلامدة واحلراريات غري امل�سكلة، حمققًة بذلك 

قدرة ا�ستخدام تبلغ 81٪ تقريبًا، واأ�سهمت بنحو 

20٪ من اإيرادات �سركة معادن للمعادن 

ال�سناعية. ولدى امل�سنع الذي بداأ اإنتاجه 

التجاري يف اأغ�سط�ض 2017م، القدرة على اإنتاج 

32 األف طن من املغنيزيا اخلامدة، اأو احلراريات 

غري امل�سكلة يف ال�سنة.

وقد زاد م�سنع الكاولني من اإنتاجه بن�سبة 32 يف 

املئة خالل عام 2018م دون حتمل تكاليف 

اإ�سافية. وحتقق ذلك ب�سكل رئي�ض من خالل 

اإعادة هيكلة القوى العاملة، وحت�سني برنامج 

ال�سيانة الوقائية. وكان م�سنع فرن متعدد 

املواقد الذي ينتج املغنيزيا الكاوية املتكل�سة يعمل 

بكامل طاقته يف عام 2018م.

تو�شع يف ال�شوق وتوقعات اإيجابية

نوا�سل ريادة اأ�سواق عاملية جديدة للمعادن 

ال�سناعية؛ ففي عام 2018م حققنا مبيعات 

مبا�سرة للم�ستخدم النهائي بن�سبة 10 يف املئة يف 

اأوروبا، ومتكنا من الدخول اإىل ال�سوق العاملية 

للمواد املقاومة لل�سهر، وقدمنا حراريات معادن 

غري امل�سكلة يف الأ�سواق الرائدة التي تلبي 

ا�ستخدام احلراريات يف الأفران الفولذية.

وقد قمنا بتو�سيع قاعدة عمالئنا للمغنيزيا 

اخلامدة يف الوليات املتحدة، واملغنيزيا الكاوية 

املتكل�سة يف تايوان والأ�سواق املتخ�س�سة للتطبيقات 

اخلا�سة مثل األ �سي دي)LCD( ، واأل اإي دي 

LED، وت�سنيع الزجاج اخلا�ض، واملغني�سيوم 

املن�سهر وت�سنيع العمود الفقري املن�سهر. وقد 

ظل الطلب على املغنيزيا الكاوية املتكل�سة واملغنيزيا 

اخلامدة يف الأ�سواق العاملية قويًا يف عام 2018م، 

والتوقعات لعام 2019م اإيجابية.

اإن الطلب على البوك�سايت املنخف�ض الرتكيز 

مدفوع بطلب �سناعة الأ�سمنت التي ل تزال تعاين 

من انخفا�ض خمزون الكلنكر العايل مع منتجي 

الأ�سمنت. ول تزال النظرة امل�ستقبلية ل�سناعة 

الأ�سمنت التي تعد امل�ستخدم الأ�سا�سي 

للبوك�سايت املنخف�ض الرتكيز، �سعيفة.

على اأن حمفظة املنتجات املو�ّسعة �ساعدت يف 

حتقيق اإيرادات قيا�سية جتاوزت 200 مليون ريال 

�سعودي للمرة الأوىل.

منو ا�شتثنائي

اأن�ساأت معادن �سركة معادن للمعادن ال�سناعية 

يف عام 2009م لتطوير حمفظتها من املعادن 

ال�سناعية، والتي حققت نتائج ممتازة خالل 

العقد املا�سي؛فخالل الفرتة من 2009م اإىل 

2018م، حققنا منوًا �سنويًا مركبًا بلغ 14 يف املئة 

يف حجم املبيعات، و25 يف املئة يف اإيرادات 

املبيعات. وعندما بداأنا عملياتنا كان معدل 

�ل�سعودة لدينا 58 يف املئة، وقد منا اإىل 77 يف 

املائة يف 2018م.

اأعاله: م�سنع املغنيزيا الكاوية املتكل�سة يف املدينة املنورة

الزيادة في اإيرادات المبيعات

عام 2018

٪36
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الأحداث الرئي�شية ل�شناعة الألمنيوم 2018-2008

منتجات الأملنيوم 

الأولية

الألومينا*

اأملنيوم مدرفل

الكلور*

ثنائي كلوريد 

الإيثيلني*

ال�سودا الكاوية*

�سركة  �سحارى ومعادن للبرتوكيماويات

* منتجات و�سيطة

70%/30%

60%/25%/15%

100%

74.9%/25.1%

50%/50%

70%/30%

60%/25%/15%

100%

74.9%/25.1%

50%/50%

راأ�ض اخلري
البعيثة

الرتكيز على التميز والقدرة التناف�سية

العمليات الت�سغيلية والأعمال | الأملنيوم

لن�سبح الأف�سل يف اأعمال الأملنيوم عاملًيا؛ نركز على التميز، وتعزيز قدرتنا التناف�سية.

معادن %74.9

األكوا %25.1

معادن %50

ال�سحراء %50

لمحة

المواقع

�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا

�سركة معادن لالألومنيوم

�سركة معادن للدرفلة   

المنتجات

القدرة الإنتاجية للألمنيوم

�ألومينا = 00 ماليين طن �سنويًا

منتجات الألومنيوم الأولية = 3 ماليين طن �سنويًا

منتجات مدرفلة = 3 ماليين طن �سنويًا

2009م

توقيع اتفاقية مع املوؤ�س�سة 

العامة لتحلية املياه املاحلة 

وال�سركة ال�سعودية للكهرباء 

لبناء حمطة لتزويد الطاقة 

الكهربائية واملياه املحالة 

مل�سروع معادن لالأملنيوم وغريه 

من ال�سناعات التحويلية يف 

راأ�ض اخلري.

التفاق على م�سروع م�سرتك 

بني معادن واألكوا. 

2010م

منح عقود البناء مل�سروع 

الأملنيوم.

2012م

اإنتاج اأول املعادن امل�سهورة 

من امل�سهر.

2013م

ت�سدير اأول �سحنة من 

منتجات الأملنيوم اإىل ال�سوق 

املحلية. 

بدء ت�سغيل م�سنع ال�سودا 

الكاوية يف �سركة ال�سحراء 

ومعادن للبرتوكيماويات.

بدء ت�سغيل م�سنع الدرفلة.

2014م

بدء ت�سغيل امل�سفاة وم�سنع 

درفلة �سفائح ال�سيارات.

بدء العمليات التجارية يف 

م�سهر �سركة )معادن( 

لالأملنيوم

2016م

بدء العمليات التجارية يف 

منجم البوك�سايت وم�سفاة 

الألومينا يف �سركة )معادن( 

للبوك�سايت والألومينا. 

2018م

بدء العمليات التجارية يف 

�سركة )معادن( للدرفلة.

ال�شركات التابعة
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يف عام 2018م، وا�سلنا تعزيز وتو�سيع �سل�سلة 

قيمة الأملنيوم وتو�سيع قاعدة ال�سوق لدينا. تتمتع 

�سركة معادن لالأملنيوم بالقوة على حتقيق منو 

كبري وربحية عالية، وبالقدرة التناف�سية من حيث 

التكلفة وجودة املنتجات التي لها تاأثري كبري يف 

الأ�سواق املحلية والعاملية.

ال�شلمة واجلودة

ي�ساعد تركيزنا على ال�سالمة واجلودة يف تو�سيع 

قاعدة عمالئنا يف جميع اأنحاء العامل. وقد 

ح�سلت �سركة معادن لالأملنيوم على �سهادة 

 ISO اأنظمة اإدارة ال�سحة وال�سالمة املهنية

45001. وتلقت �سركة معادن للبوك�سايت 

 :18001 OHSAS والألومينا �سهادة اأو�سا�ض

2007 لل�سحة وال�سالمة املهنية، و�سهادة اأيزو 

لالإدارة البيئية ISO 14001: 2015، و�سهادة 

اأنظمة الإدارة البيئية، و�سهادة الرعاية امل�سوؤولة 

.2015 :14001

العمليات

تتكون وحدة الأعمال ال�سرتاتيجية ل�سركة معادن 

لالأملنيوم من منجم وك�سارة البعيثة يف و�سط 

اململكة العربية ال�سعودية، وم�سفاة وم�سهر يف 

راأ�ض اخلري اللتني تديرهما �سركة معادن 

للبوك�سايت والألومينا، وم�سنع رئي�ض لإنتاج 

الأملنيوم تديره �سركة معادن لالأملنيوم، ومعمل 

الدرفلة الذي تديره �سركة معادن للدرفلة. كما 

ت�سم �سركة معادن للدرفلة مرفق اإعادة تدوير 

الأملنيوم.

وتعترب �سل�سلة القيمة املتكاملة لالأملنيوم اخلا�سة 

بنا هي الأكرب يف منطقة ال�سرق الأو�سط، وواحدة 

من اأكرب ال�سال�سل يف العامل؛ اإذ تبلغ قيمة 

اأ�سولها اأكرث من 42 مليار ريال �سعودي. وتبلغ 

طاقة اإنتاج منجم البعيثة 4.6 مليون طن من 

يف الأعلى: جممع الأملنيوم يف مدينة راأ�ض اخلري ال�سناعيةالبوك�سايت �سنويًا. ولدى امل�سانع القدرة على 

منجم البعيثة

4.6 مليون 
طن من البوك�سايت �سنويًا

اإنتاج 1.8 مليون طن من الألومينا، و740 األف 

طن من منتجات الأملنيوم الأولية و460 األف طن 

من املنتجات املدرفلة، اإ�سافة اإىل القدرة على 

اإعادة تدوير 130 األف طن من علب الأملنيوم.

حتدي القدرة التناف�شية

بالن�سبة اإىل �سركة معادن لالأملنيوم، يبقى 

احلفاظ على القدرة التناف�سية يف مواجهة 

تكاليف املواد اخلام هو اأهم التحديات على املدى 

الطويل. وقد مكننا تركيزنا ال�سرتاتيجي على 

التميز الت�سغيلي والراأ�سمايل والتجاري من 

مواجهة التحدي التناف�سي اإىل حد ما.

نحن نركز على:

املبيعات )مليون طن مرتي(الإنتاج )مليون طن مرتي(
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لدينا  النقدية  التكلفة  و�سع  وحت�سني  •  ا�ستدامة 
عرب �سل�سلة القيمة، مبا يف ذلك حت�سني 

الإنتاجية وال�ستخال�ض.

اإىل  العلب  تدوير  اإعادة  وحدة  اإنتاجية  •  زيادة 
احلد الأق�سى.

الراأ�سمايل. الإنفاق  كفاءة  •  �سمان 
امل�سهر. يف  الكهربائى  التيار  قوة  •  زيادة 

العاملية. الت�سويقية  قاعدتنا  •  تو�سيع 
لتح�سني  الرقمية  التكنولوجيا  من  •  ال�ستفادة 

الكفاءة عرب الأ�سول.

وهذا الرتكيز على التميز يتيح لنا حت�سني 

الإنتاج، وحتقيق اأرباح اأعلى يف مواجهة الرياح 

املعاك�سة القوية.

بالن�سبة اإىل �سركة معادن لالأملنيوم فاإن 

احلفاظ على القدرة التناف�سية يف 

مواجهة تكاليف املواد اخلام هو اأهم 

التحديات على املدى الطويل

على الي�سار: م�سنع درفلة الأملنيوم لدينا يف راأ�ض اخلري 

الو�شول اإىل الأ�شواق

لقد اخرتقت منتجات �سركة معادن للدرفلة �سوق 

�سفائح العلب يف اأمريكا ال�سمالية، وتاأهلت عرب 

عدة مواقع مع كربى �سركات �سناعة العلب 

العاملية. ويف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا قمنا بتعزيز مكانتنا كمزود رائد ل�سوق 

�سفائح العلب. وبات غالبية �سانعي العلب يف 

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يعتمدون 

الآن على منتجات معادن لتلبية متطلبات �سفائح 

العلب اخلا�سة بهم. كما نعمل على تو�سيع قاعدة 

�سوقنا يف اأوروبا واآ�سيا.

لقد لقت �سفائح ال�سيارات لدينا ا�ستح�سانًا 

جيدًا من قبل �سركات ت�سنيع �سيارات كربى 

ل�ستخدامها يف ت�سنيع املركبات. كما اكت�سبت 

لة مثل ال�سبائك العادية والق�سبان  منتجاتنا امل�َسكَّ

�سمعة جيدة جلودتها العالية؛ مما مكننا من اأن 

ن�سبح املورد املف�سل يف الكثري من الأ�سواق.

مالحظات: ينقل البوك�سايت بوا�سطة القطارات التي تديرها املوؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية، وتاأخذ من�ساأة اإعادة التدوير علب الأملنيوم امل�ستخدمة وتر�سل املعادن امل�سرتدة اإىل عمليات اإنتاج م�سنع الدرفلة.

م�سفاة حتويل البوك�سايت تعدين البوك�سايت

اإىل الألومينا

نقل البوك�سايتال�سحق والغربلة

اإىل امل�سفاة

�سهر الأملنيوم

�سب األواح الأملنيوم اإعادة التدوير

م�سانع درفلة الأملنيوم معاجلة حرارية للمنتجات 

املدرفلة

ال�سقل الأ�سواق 

العمليات الت�سغيلية والأعمال | الأملنيوم

من المنجم اإلى ال�شوق: �شل�شلة قيمة متكاملة
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محطات النمو الرئي�شية من 2018-2008

*منتجات ثانوية

بلغة

الدويحي

الأمار

ال�سخيربات

مهد الذهب �ل�سوق

اأداء مميز ملنجم الدويحي، وتقدم خطط امل�ساريع

العمليات الت�سغيلية والأعمال | الذهب ومعادن الأ�سا�ض

عندما تاأ�س�ست �سركة معادن منذ اأكرث من 20 عامًا كان الذهب هو منتجنا الوحيد. ومع ا�ستكمالنا لعقد من الزمان 

منذ طرحنا لالكتتاب العام، يبقى الذهب يف بوؤرة الرتكيز مع ا�سرتاتيجية معادن 2025 التي تهدف اإىل م�ساعفة 

طاقة الإنتاج اإىل مليون اأوقية يف ال�سنة.

لمحة

المنتجات

الذهب

الف�سة

النحا�ض

الزنك

الر�سا�ض

70%/30%

60%/25%/15%

100%

74.9%/25.1%

50%/50%

معادن %100

المواقع

القدرة الإنتاجية ال�شنوية للذهب

مهد الذهب = 29.904 اأوقية �سنويًا

الدويحي = 274.519 اأوقية �سنويًا

بلغة = 36.972 اأوقية

ال�سخيبرات = 15.704 اأوقية �سنويًا

الأمار = 30.331 اأوقية �سنويًا

�ل�سوق = 27.536 اأوقية

2008م

بدء ت�سغيل منجم الأمار

2010

النتهاء من درا�سة جدوى 

م�سروع منجم ال�سوق للذهب

2011

 منح م�سروع ال�سوق عقد 

الهند�سة وامل�سرتيات والبناء

منح م�سروع خط اأنابيب املياه 

عقد الهند�سة وامل�سرتيات 

والبناء

2012م

النتهاء من درا�سة اجلدوى 

مل�سروع الدويحي.

انطالق ت�سغيل منجم ال�سوق 

2013م

بدء ت�سغيل منجم ال�سوق

اكتمال خط اأنابيب مياه 

الطائف

2014

)معادن( ت�ستحوذ على %50 

من منجم جبل �سايد

2015

اكتمال خط اأنابيب مياه 

الطائف

2016

النتهاء من درا�سة جدوى 

من�سورة - م�سرة املقبولة 

م�سرفيًا 

2017م

بدء ت�سغيل منجم  الدويحي

منح منجم الدويحي جائزة 

مكة للتميز القت�سادي

2018م

موافقة جمل�ض الإدارة على 

م�سروع املن�سورة - م�سرة

�سركة الذهب ومعادن الأ�سا�ض   

ال�شركات التابعة
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اأعاله: منجم الدويحي

يف عام 2018م ارتفع اإنتاجنا اإىل 415 األف اأوقية 

من الذهب بن�سبة 8 يف املئة، وحت�سنت التكلفة 

النقدية امل�ستدامة ال�ساملة لعملياتنا يف الذهب 

بن�سبة 31 يف املئة اإىل 702 دولر لالأوقية مقارنًة 

بعام 2017م. ومع ا�ستقرار اأ�سعار الذهب فوق 

م�ستوى 1200 دولر لالأوقية على مدار العامني 

املا�سيني، وتزامن ذلك مع ارتفاع الإنتاج؛ �سجلت 

وحدة اأعمال الذهب ومعادن الأ�سا�ض عائدات 

قيا�سية قاربت ملياري ريال يف عام 2018م.

وا�سرت�ساًدا با�سرتاتيجيتنا 2025؛ يظل التميز 

الت�سغيلي وتوفري ال�سيولة هدًفا رئي�ًسا؛ ففي عام 

2018م ادخرنا 205.5 مليون ريال من خالل 

مبادرات توفري ال�سيولة، وهو اأعلى بن�سبة 167 يف 

املئة من الهدف البالغ 76.3 مليون ريال. وقد 

�ساعدتنا اأ�سعار معادن الأ�سا�ض القوية الناجتة 

من املنتجات الثانوية والنحا�ض والزنك يف خف�ض 

التكلفة النقدية يف عملياتنا املتعددة املعادن: 

منجم مهد الذهب والأمار.

ولالأ�سف، فقد تعر�سنا حلادث مميت يف منجم 

مهد الذهب خالل الربع الأول من العام. واأجرينا 

حتقيقات م�ستفي�سة يف احلادث، واتخذنا 

اإجراءات ت�سحيحية حيال ذلك. وقد قام جمل�ض 

الإدارة والرئي�ض التنفيذي ل�سركة معادن بزيادة 

اأدوارهم القيادية وحتمل امل�سوؤولية عن انتكا�سات 

ال�سالمة، وتعهدوا بال�ستفادة من اأعمال ال�سالمة 

التي بداأت يف الن�سف الثاين من عام 2017م، 

وتطوير ثقافة )�سفر من احلوادث( يف جميع 

موؤ�س�سات املجموعة.

 و�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�ض هي 

�سركة تابعة مملوكة بالكامل لـمعادن ت�سرف على 

عمليات الذهب. وتقوم معادن للذهب ومعادن 

الأ�سا�ض بت�سغيل �ستة مناجم للذهب يف اململكة 

العربية ال�سعودية هي: الدويحي، ومهد الذهب، 

والأمار، وبلغة، وال�سخيربات، وال�سوق.

اأداء الإنتاج

اأ�سبح اأداء م�سنع ومنجم الدويحي املفتوح اأعلى 

كثرًيا مما كان خمطًطا له يف ال�سنة الثانية من 

العمليات بعد الزيادة البطيئة يف ال�سنة الأوىل؛ 

فقد حقق امل�سنع كامل طاقته الإنتاجية ال�سنوية 

)مليونا طن(؛ مما ميثل حت�سًنا كبرًيا يف الأداء.

عائدات )2018(

 2
مليار ريال �سعودي

يف عام 2018م ادخرنا 205.5 مليون 

ريال من خالل مبادرات توفري ال�سيولة، 

وهو اأعلى بن�سبة 167 يف املئة من الهدف 

البالغ 76.3 مليون ريال.
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حقق منجم الأمار املوجود حتت الأر�ض هدفه، 

ولكنه تاأثر خالل الن�سف الثاين من العام جراء 

اإغالقه ملقت�سيات ال�سالمة؛ وذلك ب�سبب حوادث 

ب�سيطة. ومنذ ذلك احلني، نفذ املنجم �سل�سلة من 

الإجراءات لتح�سني متطلبات ال�سالمة، ويتوجه 

لأداٍء اأف�سل يف عام 2019م. 

وقد اأنتج منجم الأمار ال�سبائك ومركزات الزنك 

ومركزات النحا�ض، وحقق حت�سنًا يف ا�سرتداد 

معادن الأ�سا�ض يف امل�سنع بعد ت�سغيل دائرة 

التعومي اجلديدة؛ فمنجم الأمار غني بالزنك، 

وقد بداأت درا�سة منهجية خالل عام 2018م 

ا�ستهدفت زيادة الإنتاج، وخف�ض تكاليف 

الت�سغيل، واإطالة عمر املنجم ب�سكل كبري. و�سيتم 

النتهاء من هذه الدرا�سة يف اأوائل عام 2019م، 

كما �سنقوم باإجراء درا�سة جدوى مبدئية اإذا 

كانت هناك اإمكانية لتحقيق املزيد من التطوير.

�سهد منجم ال�سوق عامًا اإنتاجيًا اآمنًا وقويًا مع 

اأعلى مبيعات للذهب منذ اأول اإنتاج له يف عام 

2012م. ومتكنت اأن�سطة ال�ستك�ساف من حتديد 

مزيد من املوارد واإطالة عمر املنجم.

اأما عمليات منجم مهد الذهب، فقد تاأثرت 

جوهريًا بحادث مميت يف بداية العام.  ونحن 

ندر�ض اإمكانية اإعادة هيكلة هذا امل�سنع واملنجم 

التاريخي لتمديد عملياته؛ ففي اأعقاب نتائج 

م�سجعة يف عام 2018م خططنا لتعزيز اأن�سطة 

ال�ستك�ساف حول املنجم يف ال�سنوات املقبلة.

امل�سافة بني منجمي بلغة وال�سخيربات تبلغ نحو 

70 كيلومرتًا، وهما يعمالن حتت اإدارة واحدة 

ومن�ساأتي معاجلة؛ فهناك م�سنع للرت�سيح 

بالكربون يف ال�سخيربات للذهب مرتفع الرتكيز، 

واآخر يف بلغة ملعاجلة اخلام منخف�ض الرتكيز. 

وقد انخف�ض اإنتاج التعدين يف عام 2018م ب�سبب 

ارتفاع معدلت الإزالة. وبداأنا عدة م�ساريع 

لتح�سني اأداء املنجم وامل�سانع، مبا يف ذلك اإعادة 

ت�سميم منجم بلغة.

من�شورة - م�شرة 

�سعيًا اإىل حتقيق هدف اإنتاج مليون اأوقية من 

الذهب بحلول عام 2025م؛ تخطط �سركة معادن 

للذهب ومعادن الأ�سا�ض لإ�سدار اأول اإنتاجها من 

الذهب من منجمني جديدين بحلول عام 2023م 

هما: من�سورة - م�سرة، والرجوم. ويعترب 

امل�سروعان اأ�سا�سيني خلططنا لتعزيز القدرة 

الإنتاجية، وتطوير قطاع الذهب يف اململكة ب�سكل 

�سريع مبا يتوافق مع روؤية 2030. وتخطط معادن 

ل�ستثمار جديد واأ�سا�سي يف جمال ال�ستك�ساف 

على مدار العامني املقبلني بهدف اكت�ساف موارد 

اإ�سافية مل�ساعدتنا يف احلفاظ على هذا امل�ستوى 

العايل من الإنتاج )اقراأ املزيد يف الف�سل 

اخلا�ض بال�ستك�ساف(.

وكان قد مت النتهاء من درا�سة اجلدوى امل�سرفية 

مل�سروع من�سورة - م�سرة للذهب يف عام 2016م 

وعملية مراجعة النظراء ال�ساملة يف عام 2017م. 

وقد تداخل ال�ستك�ساف مع تعدين ذهب مثري 

اأدناه: منجم مهد الذهب

الهدف

1مليون 
اأوقية في ال�سنة

العمليات الت�سغيلية والأعمال | الذهب ومعادن الأ�سا�ض
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لالهتمام يف حمالت حفر لحقة يف املناطق 

املجاورة. وبعد عملية تقدمي العطاءات التعاقدية 

املف�سلة لعقد الهند�سة وامل�سرتيات والبناء، وافق 

جمل�ض الإدارة على امل�سروع يف عام 2018م؛ مما 

اأدى اإىل تعيني ا�ست�ساري لإدارة امل�ساريع يف الربع 

الثالث. ونقدر متو�سط العائد ال�سنوي بنحو 250 

األف اأوقية �سنويًا، وحياة املنجم املبدئية بـ12 

عامًا، ونتوقع بدء اإنتاجه من الذهب يف عام 

2022م.

ويحتوي م�سروع من�سورة - م�ّسرة على منجمني 

رئي�سني. و�ستتم عملية التعدين فيهما با�ستخدام 

تقنية املنجم املفتوح. و�سيتم نقل اخلام اإىل 

امل�سنع املركزي الذي يتكون من م�سنع الرت�سيح 

بالكربون ومن�ساأة �سغط الأك�سدة، وهو الأول من 

نوعه يف �سناعة الذهب يف اململكة. و�سيوفر هذا 

امل�سروع اأكرث من األف وظيفة جديدة ويدعم 

مبادرات التنمية الجتماعية واملجتمعية املحلية.

الرجوم

بداأت درا�سة اجلدوى الأولية مل�سروع الذهب يف 

الرجوم يف الربع الأخري من عام 2018م، ومن 

املتوقع اأن تكتمل بحلول اأواخر عام 2019م. واإذا 

كانت هذه الدرا�سة اإيجابية؛ ف�سوف تتبعها 

درا�سة اجلدوى امل�سرفية. وا�ستنادًا اإىل 

التقييمات ال�سابقة؛ فاإننا نقدر الإنتاج ال�سنوي 

من 160 اإىل 200 األف اأوقية �سنويًا، مع عمر 

حمتمل للمنجم بنحو 15 عامًا. و�سيتم ا�ستخراج 

املوارد با�ستخدام طرق التعدين ال�سطحي، ومن 

املتوقع اأن يتم اإن�ساء مرفق ملعاجلة الذهب 

التقليدي يف املوقع.

وميكن الو�سول اإىل كل من م�سروعي من�سورة - 

م�سرة، والرجوم عرب طرق و�سول ق�سرية ن�سبيًا، 

عن طريق الطائف ال�سريع الذي يربط حمافظة 

الطائف بجدة. 

اإن جميع مناجمنا هي من الأطراف املوقعة مع 

املعهد الدويل لإدارة ال�سيانيد. ومل تتعر�ض �سركة 

معادن للذهب ومعادن الأ�سا�ض لأي حوادث اأو 

ت�سربات مرتبطة بال�سيانيد منذ عام 2014م. 

كما ح�سل منجم الأمار على �سهادة اإعادة 

اعتماد يف عام 2018م.

اإن وحدة الأعمال ال�سرتاتيجية للذهب ومعادن 

الأ�سا�ض لدينا توا�سل متابعة اأهداف ا�سرتاتيجية 

معادن 2025 املتعلقة با�ستدامة تنمية راأ�ض املال 

الب�سري ال�سعودي وتطوير املحتوى املحلي؛ ففي 

عام 2018م اجتاز 11 موظفًا �سعوديًا برنامج 

معادن للتطوير املهني، يف حني ا�ستوعبت 

عملياتنا خريجني من املعهد ال�سعودي التقني 

للتعدين. كما نعمل ب�سكل وثيق مع فريق 

ال�ستدامة والتنمية املحلية لتعزيز املحتوى املحلي 

يف عملياتنا وبراجمنا املجتمعية ودعم ال�سركات 

ال�سغرية واملتو�سطة احلجم يف املناطق التي 

نعمل فيها.

خط اأنابيب الطائف: اإنجاز ا�شتدامة رئي�س 

اإن روؤية معادن طويلة الأجل ل�ستثمار البنية التحتية وال�ستدامة تخدم ا�سرتاتيجية النمو 

اخلا�سة بنا ب�سكل جيد. ويعترب خط اأنابيب مياه الطائف الذي يوفر مياه ال�سرف املعاجلة 

ملناجمنا، مثاًل ممتازًا على دمج معادن لال�ستدامة يف عملياتها لتعدين الذهب.

يف عام 2016م قامت �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�ض باعتماد هذه البنية التحتية 

الرئي�سة لتزويد املنطقة املركزية للذهب و�سط اململكة بكميات كبرية من املياه ذات اجلودة 

لال�ستخدامات ال�سناعية. و�سيح�سل م�سروع من�سورة - م�ّسرة على احتياجاته ال�سناعية من 

املياه من خط الأنابيب هذا الذي قام بتوفري كميات كبرية من املياه اإىل الدويحي منذ عام 

2016م.

و�سيتم حتديث خط الأنابيب لتوفري املياه بكميات كبرية مل�سروع الرجوم عند بدء ت�سغيله. 

وت�سري التقديرات اإىل اأن خط الأنابيب البالغ طوله 475 كم �سيوفر يف ذروته نحو 22 األف مرت 

مكعب من املياه املعاجلة يوميًا من بلدية الطائف.

اإن ا�ستخدام مياه ال�سرف املعاجلة لعمليات التعدين لدينا يوفر م�سدرًا متجددًا للمياه يف 

�سناعة تعدين الذهب؛ وهو ما يقلل من تاأثري التعدين على موارد املياه اجلوفية املحلية، ويتبنى 

اأف�سل املمار�سات حلماية البيئة.

اأعاله: منجم ال�سخيربات



لمحة

النحا�ض

ال�شركات التابعة

�سركة معادن باريك للنحا�ض 

70%/30%

60%/25%/15%

100%

74.9%/25.1%

50%/50%

القدرة الإنتاجية ال�شنوية للنحا�س

جبل �سايد

50 طن متري �سنويًامركزات النحا�ض = 

تنامي �سمعتنا كمنتج وم�سدر للنحا�ض

العمليات الت�سغيلية والأعمال | النحا�ض

تدير عمليات النحا�ض لدينا �سركة معادن وباريك للنحا�ض، وهي م�سروع م�سرتك منا�سفة بني �سركة معادن و�سركة 

باريك ال�سرق الأو�سط. وقد بداأ م�سنعنا للنحا�ض واملعاجلة املوجود يف جبل �سايد يف املنطقة الغربية الو�سطى من 

اململكة العربية ال�سعودية اإنتاجه التجاري يف يوليو 2016م.

المواقعالمنتجات

معادن %50

باريك %50

محطات النمو الرئي�شية من 2018-2008

2014م

التفاق مع �سركة باريك 

جولد كورب يف كندا لتاأ�سي�ض 

�سركة معادن وباريك للنحا�ض 

امل�سرتكة.

2015م

ت�سغيل منجم جبل �سايد

اأول �سحنة ما قبل النتاج 

التجاري من مركزات 

النحا�ض.

2016م

بدء الإنتاج التجاري من 

مركزات النحا�ض

مت ت�سريع عملية تطوير 

املناجم لإعادة تنمية املنجم 

بهدف البدء بالتوقف يف وقت 

مبكر

2017

النتهاء من بناء م�سنع 

معجون احل�سو ال�سروري 

لأق�سى ا�ستخراج اآمن للمورد

2018

حتقيق 2 مليون �ساعة خالية 

من اإ�سابات العمل وجتاوز 

تطوير البنية التحتية حتت 

الأر�ض اخلطة ، مما اأدى اإىل 

و�سع املنجم ب�سكل جيد من 

اأجل ت�ساعد الإنتاج للحد 

الكامل

اأول معجون ح�سو يتم و�سعه 

يف حفر التعدين
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على مدى ال�سنوات الثالث املا�سية، اأ�س�ست 

معادن �سمعة قوية كمورد حملي واإقليمي وعاملي 

ملركزات النحا�ض. ويف عام 2018م، قمنا 

بت�سدير 217 األف طن من املنتج اإىل الهند 

وال�سني واليابان.

اإنتاج اأعلى

منت اأعمال املنجم وامل�سنع ب�سكل جيد للغاية؛ 

حيث جتاوز الإنتاج الأهداف املحددة لل�سنة؛ اإذ 

بلغ اإنتاج املنجم 1890 كيلو طن من اخلام 

متجاوزًا الهدف الذي حددناه عند 1800 كيلو 

طن، كما و�سل الإنتاج من النحا�ض املدرفل اإىل 

1901 كيلو طن مقابل 1801 كيلو طن كهدف؛ 

وبذلك �سجل اإنتاج املنجم منوًا ن�سبته 14٪ مقارنة 

بعام 2017م، وزاد اإنتاج امل�سنع بن�سبة %17.

لقد �ساعدنا حت�سني الدرجة والإنتاجية على 

زيادة اإنتاج مركزات النحا�ض من نحو 39 األف 

طن يف عام 2017م اإىل ما يقرب من 50 األف 

طن يف عام 2018م، مقابل قدرة ت�سميمية 

قدرها 44 األف طن.

م�شنع اخلام

اأكملنا بناء م�سنع اخلام يف عام 2017م، وهو 

جزء اأ�سا�سي من دورة تعدين النحا�ض حتت 

الأر�ض. ويف عام 2018م بداأنا ت�سغيله. اأما 

م�سروع م�ستودع املنجم الذي مت النتهاء منه 

اأي�سًا يف عام 2017م، فقد ح�سل على موافقة 

من الهيئة العليا لالأمن ال�سناعي، و�سوف نكمل 

اعتماد نظام ال�سالمة والأمن املتكامل اخلا�ض 

بالهيئة العليا لالأمن ال�سناعي يف الربع الأول من 

عام 2019م.

مع عدم وجود اأي اإ�سابات عمل اأو حوادث بيئية؛ 

ظل اأداء البيئة وال�سحة وال�سالمة لدينا قويًا.

الهدف

جاٍر تنفيذ الكثري من املبادرات ودرا�سات م�ساريع 

راأ�ض املال ملوا�سلة زيادة الإنتاجية يف امل�سنع 

لتحقيق 2.6 مليون طن بحلول عام 2020م.

كما اأنتجت �سركة معادن 18 األف طن من 

مركزات الزنك وع�سرة اآلف طن من مركزات 

النحا�ض كمنتجات ثانوية من مناجم الذهب. 

وقد مت �سحن مركزات الزنك اإىل اأوروبا، 

ومركزات النحا�ض اإىل اأمريكا اجلنوبية. 

و�ستوا�سل �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�ض 

درا�سة اإمكانية زيادة اإنتاج معادن الأ�سا�ض يف 

مناجمها اململوكة لها بالكامل، وبالتعاون مع 

اعاله: منجم ال�سخيربات�سركة معادن وباريك للنحا�ض.

اإنتاج المنجم )2018(

1.890
كيلو طن

جاٍر تنفيذ الكثري من املبادرات ودرا�سات 

م�ساريع راأ�ض املال ملوا�سلة زيادة 

الإنتاجية يف امل�سنع لتحقيق 2.6 مليون 

طن بحلول عام 2020م

املبيعات )األف طن مرتي( الإنتاج )األف طن مرتي(

الإنتاج واملبيعات

38,587 50,34035,530 51,691
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08 احلوكمة واملخاطر وااللتزام
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يقوم اإطار عمل احلوكمة واملخاطر وااللتزام اخلا�ص بنا على اأحكام قانون 

ال�سركات ال�سعودي، والئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق 

املالية ال�سعودية والنظام االأ�سا�سي ل�سركة معادن. وتتم مراجعة اإطار العمل 

ب�سكل دوري وحتديثه ل�سمان التزامنا بالتغيريات التي تطراأ على الالئحة 

والقانون. 

ومع ذلك، فنحن ندرك اأن احلوكمة ال تتعلق فقط بااللتزام. والأجل تعزيز 

حوكمة �سركة معادن، ن�ستمد االإلهام من اأف�سل املمار�سات الدولية 

وتوجيهات املجل�ص الدويل للتعدين واملعادن واإطار عمل اإعداد التقارير 

اخلا�ص باملبادرة العاملية الإعداد التقارير. عالوة على ذلك، فاإن مبادرات 

احلوكمة واملخاطر وااللتزام اخلا�سة بنا تقوم على تقييمات االأداء الداخلية 

واحتياجات عملياتنا ال�سناعية املتنوعة وا�سعة النطاق و�سريعة النمو.

وقد اعتمد جمل�ص اإدارة معادن ب�سكل م�ستمر تدابري لتعزيز حوكمة 

ال�سركات خالل الِعقد املن�سرم. وكانت اخلطوة االأخرية التي اتخذها 

جمل�ص االإدارة لت�سكيل جلنة ال�سالمة واال�ستدامة خري مثال على ذلك. فقد 

حققنا اإجنازات ت�سغيلية واإدارية عظيمة خالل الِعقد املا�سي، لكن جمل�ص 

االإدارة يدرك اأنه كانت هناك اإخفاقات متعلقة بال�سالمة ويتحمل على 

عاتقه م�سوؤولية �سمان اأن �سركة معادن تتحرك ب�سكل عاجل �سوب ثقافة 

قوامها "انعدام ال�سرر واالأذى".

مت ت�سكيل اللجنة املكونة من ثالثة اأع�ساء يف اجتماع جمل�ص االإدارة املنعقد 

بتاريخ 24 �سبتمرب 2018. و�ستعمل هذه اللجنة على �سمان اأن �سركة معادن 

تلتزم باأف�سل املمار�سات يف ال�سالمة واال�ستدامة، وتراقب وت�سرف على 

تنفيذ برامج جديدة لتحقيق هذا الهدف. 

امللكية والهيكل 

كانت �سركة معادن مملوكة بالكامل للحكومة ال�سعودية حتى عام 2008، 

عندما مت طرح ن�سف اأ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(. ويف 

يونيو 2018، عزز �سندوق اال�ستثمارات العامة يف اململكة، الذي ُيعد امل�ساهم 

االأكرب يف �سركة معادن، اهتمام احلكومة بال�سركة، من خالل اال�ستحواذ 

 على االأ�سهم اململوكة ملوؤ�س�ستني حكوميتني اأخريني هما: 

املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية واملوؤ�س�سة العامة للتقاعد. وبالتايل، 

اأ�سبح �سندوق اال�ستثمارات العامة ميلك االآن ن�سبة 65.44 يف املائة من 

االأ�سهم ال�سادرة ل�سركة معادن بينما ميلك احل�سة الباقية املتمثلة يف 

اأ�سهم حرة م�ستثمرون من القطاع اخلا�ص.  

ت�سم جمموعة معادن ثالث �سركات تابعة مملوكة لها ملكية تامة وخم�ص 

�سركات م�سرتكة وكيانني حتت ال�سيطرة امل�سرتكة. ويرتكز ن�ساط جميع 

�سركاتنا التابعة با�ستثناء واحدة - اأال وهي �سركة معادن للبنية التحتية 

- على عمليات التعدين اأو الت�سنيع.

ويو�سح الهيكل التنظيمي ل�سركة معادن )�سفحة 113( كيفية تنظيم 

قطاعات االأعمال ومهام ال�سركة. اإن �سركة معادن م�سوؤولة عن احلوكمة 

واالإدارة الفعالة للمجموعة. ويت�سمن ذلك متويل ال�سركات التابعة 

وال�سركات حتت ال�سيطرة امل�سرتكة والتي تنفذ امل�ساريع املتنوعة املرتبطة 

بجميع مراحل قطاع التعدين. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن عمليات واأعمال 

املجموعة مهيكلة ومنظمة يف ثالث وحدات ا�سرتاتيجية لالأعمال. وتتمتع 

هذه الوحدات مب�ستوى عاٍل من اال�ستقاللية يف اتخاذ القرارات اخلا�سة 

باالأعمال، مما يجعل كل وحدة عمل م�سوؤولة عن اأدائها. تتمثل الوحدات 

اال�سرتاتيجية لالأعمال فيما يلي: 

• الفو�سفات واملعادن ال�سناعية
• االألومنيوم

• الذهب ومعادن االأ�سا�ص

اإن �سركة معادن للبنية التحتية م�سوؤولة عن تطوير وبناء وتو�سيل خدمات 

بنية حتتية معينة لكيانات �سركة معادن يف مدينة راأ�ص اخلري ال�سناعية، 

وب�سفة اأ�سا�سية لعمليات الفو�سفات واالألومنيوم.

يف عام 2018، اتخذ جمل�ص اإدارة �سركة معادن مبادرة كربى جلعل ال�سالمة واال�ستدامة جزًء ال يتجزء من حوكمة 

ال�سركات. وتعمل جلنة ال�سالمة واال�ستدامة التي مت ت�سكيلها حديًثا على تعزيز اإطار عمل حوكمة ال�سركات اخلا�سة 

بنا، وتعزيز رقابة جمل�ص االإدارة على العمليات بدرجة اأكرب.

ال�سالمة واال�ستدامة حتظى باالهتمام االأكرب

 احلوكمة واملخاطر وااللتزام  | نظرة عامة على احلوكمة 

ت�سم جمموعة معادن ثالث �سركات تابعة مملوكة لها ملكية 

تامة وخم�ص �سركات م�سرتكة وكيانني حتت ال�سيطرة امل�سرتكة. 
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الهيكل التنظيمي ل�سركة معادن، 31 دي�سمبر 2018

املراجعة الداخلية

اال�سرتاتيجية

ا�سرتاتيجية

ال�سركات

تطوير اأعمال

جديدة

�سوؤون ال�سركات

االت�ساالت 

املوؤ�س�سية

راأ�س املال الب�سري

تطوير القيادات 

وفعالية 

ال�سركة

التعلم وتطوير 

ال�سراكات

خدمات

املوظفني

اال�ستك�ساف

املواقع اجلديدة

املواقع القريبة من 

املناجم

حتويل املوارد

الرئي�ص وكبري املدراء 

التنفيذيني

جمل�س االإدارة

امل�ساهمون | اجلمعية العمومية

القانونية وااللتزام

جلنة املراجعة

�سركة معادن 

للفو�سفات

�سركة معادن وعد 

ال�سمال للفو�سفات

وحدة اأعمال 

الفو�سفات

اال�سرتاتيجية

وتطوير االأعمال

الت�سويق 

واخلدمات 

اللوجي�ستية

�سركة املعادن 

ال�سناعية

امل�ساريع اجلديدة

�سركة معادن 

للبوك�سايت 

واالألومينا

�سركة معادن 

لالأملنيوم

وحدة اأعمال 

االألومنيوم

اال�سرتاتيجية

وتطوير االأعمال

الت�سويق واخلدمات 

اللوجي�ستية

�سركة معادن 

للدرفلة

�سركة �سامابكو

امل�ساريع اجلديدة

�سركة معادن 

باريك للنحا�ص

وحدة اأعمال الذهب 

ومعادن االأ�سا�س

اال�سرتاتيجية

وتطوير االأعمال

�سركة معادن 

للذهب ومعادن 

االأ�سا�ص 

امل�ساريع اجلديدة

التقارير

 املالية

وال�سرائب

عمليات االندماج

واال�ستحواذ

املالية

خزينة املجموعة

عالقات 

امل�ستثمرين

التخطيط 

وامليزانية واالأداء

التاأمني واإدارة 

املخاطر

تقييم

االأعمال

 �سركة معادن

للبنية التحتية

تقنية املعلومات 

واالت�ساالت

املحا�سبة

امل�سرتيات

اخلدمات االإدارية

اخلدمات امل�سرتكة 

املوحدة

اال�ستدامة

تطوير

املحتوى املحلي

عالقات العمالء

االأمن ال�سناعي

والبيئة وال�سحة 

وال�سالمة

ال�سالمة والبيئة التميز الت�سغيليمكتب اإدارة امل�ساريع

ممار�سات وموثوقية 

الهند�سة

الرقمنة

فريق اإدارة امل�ساريع

البحث والتطوير

امل�ساريع

اإدارة امل�ساريع 

والهند�سة والتميز 

الت�سغيلي

نائب الرئي�ص لالأمن

وخدمات ال�سركة

 الوحدات اال�سرتاتيجية للأعمال

)مع امل�سوؤولية الكاملة عن الربح واخل�سارة(
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 اجتماعات جمل�س االإدارة املنعقدة خلل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 وح�سور االأع�ساء: 

الع�سو

123456

2018/01/312018/03/012018/06/232018/06/242018/09/242018/12/19

PPPPPPمعايل املهند�ص خالد بن عبد العزيز الفالح

PPPPPPمعايل االأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز

PPPPPPمعايل املهند�ص عبداهلل بن اإبراهيم ال�سعدان

PPPPPPمعايل املهند�ص خالد بن �سالح املديفر

PPPPPPالدكتور كالو�ص كلينفيلد

PPPPPPال�سيد ريت�سارد اأو برين

PPPPPPاملهند�ص عبداهلل بن حممد العي�سى

PPPPPPال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان

-PPPPPاملهند�ص عزام بن يا�سر �سلبي

مهام جمل�س االإدارة

ي�سرف جمل�ص االإدارة على حوكمة ال�سركات واإدارة املخاطر وااللتزام على 

النحو املن�سو�ص عليه يف الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق 

املالية ال�سعودية والنظام االأ�سا�سي لل�سركة. وتت�سمن م�سوؤوليات جمل�ص 

االإدارة:

 •   املوافقة على االأهداف واخلطط اال�سرتاتيجية واالإ�سراف على تنفيذها 

 •  و�سع اأهداف لالأداء واالإ�سراف على تنفيذ التدابري الالزمة لتحقيق تلك 

االأهداف

 • اعتماد البيانات املالية ال�سنوية وربع ال�سنوية

 • و�سع قواعد الأنظمة الرقابة الداخلية واالإ�سراف عليها

 •  اتخاذ القرارات اخلا�سة بال�سيا�سات واالإجراءات ل�سمان االلتزام 

بالقوانني واللوائح، وااللتزام باالإف�ساح عن املعلومات اجلوهرية 

للم�ساهمني والدائنني واأ�سحاب امل�سلحة االآخرين على النحو املن�سو�ص 

عليه يف قواعد االإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية "تداول".

تعمل وظائف احلوكمة وااللتزام بالتن�سيق الوثيق مع بقية املوؤ�س�سة ل�سمان 

اأن جتري مراجعة ال�سيا�سات واملمار�سات ب�سكل منتظم، واأن يتم حتديثها 

با�ستمرار؛ وذلك بغية ن�سر اأحدث التغيريات التنظيمية وتعزيز النزاهة 

وال�سفافية. 

اجلمعية العمومية

اجلمعية العمومية للم�ساهمني هي املنرب الذي ميار�ص امل�ساهمون من خالله 

حقوقهم الت�سويتية. ومينح امل�ساهمون موافقتهم على اأغلب االأمور املهمة 

لل�سركة من خالل الت�سويت يف اجتماعات اجلمعية العمومية. وُيجرى 

ت�سويت امل�ساهمني عادًة الأجل املوافقة على:

 • البيانات املالية ال�سنوية املوحدة

 • تقرير جمل�ص االإدارة للعام املن�سرم

 • تو�سيات جمل�ص االإدارة ب�ساأن مدفوعات ح�س�ص االأرباح

 • انتخاب اأع�ساء جمل�ص االإدارة وجلنة املراجعة

 • تعديالت النظام االأ�سا�سي لل�سركة

 • تعيني مراجعني خارجيني

 • القرارات املرتبطة بزيادة راأ�ص املال.

تنعقد اجلمعية العمومية يف الربع االأول من كل عام.

وتنعقد اجتماعات اجلمعية العمومية غري العادية عند ال�سرورة. وت�سطلع 

�سركة معادن بجميع التزاماتها جتاه م�ساهميها املن�سو�ص عليها يف الئحة 

هيئة ال�سوق املالية والالئحة الداخلية لل�سركة.

جمل�س االإدارة 

يت�سكل جمل�ص اإدارة �سركة معادن من ع�سرة اأع�ساء تعينهم اجلمعية 

العمومية ملدة ثالث �سنوات. ويتاألف املجل�ص من �ستة اأع�ساء غري تنفيذيني 

ميثلون اأكرب م�ساهمينا وثالثة اأع�ساء م�ستقلني وفقًا للنظام االأ�سا�سي 

لل�سركة. كما اأن هناك مقعد م�ستقل ال يزال �ساغًرا ، �سيتم �سغله يف وقت 

الحق.

مت تعيني جمل�ص االإدارة احلايل يف 22 اأكتوبر 2017. وقد بداأ دورة عمله 

املقررة بثالث �سنوات يف 25 اأكتوبر 2017 و�ستنتهي يف 24 اأكتوبر 2020. 

ويعقد املجل�ص خم�سة اجتماعات على االأقل كل عام ال�ستعرا�ص تقدم 

ال�سركة يف تنفيذ القرارات اال�سرتاتيجية واملبادرات واالإجنازات ولتقييم 

التحديات احلالية والنا�سئة.

 اأع�ساء جمل�س االإدارة وت�سنيف ع�سويتهم 

غري تنفيذيمعايل املهند�ص خالد بن عبد العزيز الفالح

غري تنفيذي معايل االأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز

غري تنفيذيمعايل املهند�ص عبداهلل بن اإبراهيم ال�سعدان

غري تنفيذيمعايل املهند�ص خالد بن �سالح املديفر*

غري تنفيذيالدكتور كالو�ص كلينفيلد

غري تنفيذيال�سيد ريت�سارد اأو برين

م�ستقلاملهند�ص عبداهلل بن حممد العي�سى

م�ستقلال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان

م�ستقلاملهند�ص عزام بن يا�سر �سلبي

* ا�ستقال معايل املهند�ص خالد املديفر من من�سبه كرئي�ص وكبري املدراء التنفيذيني عقب تعيينه نائب وزير 
الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية ل�سوؤون التعدين يف 2018/6/3. وبالتايل، فقد مت تعديل ع�سويته من تنفيذي 

اإىل غري تنفيذي.

اأقرت اجلمعية العمومية غري العادية يف اجتماعها املنعقد يف 1 / 3 / 2018 زيادة اأع�ساء جمل�ص االإدارة من 9 

اإىل 10، وال يزال املقعد العا�سر �ساغرًا حلني اإيجاد البديل املنا�سب.

 احلوكمة واملخاطر وااللتزام  | نظرة عامة على احلوكمة 
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 اأع�ساء جلنة املراجعة وح�سورهم للجتماعات خلل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

الع�سو

1234

2018/01/292018/05/022018/07/252018/10/24

PPPPمعايل املهند�ص عبداهلل بن اإبراهيم ال�سعدان )رئي�ص اللجنة(

PP–Pاملهند�ص عزام بن يا�سر �سلبي

PPPPاالأ�ستاذ وليد بن اإبراهيم �سكري

PPPPاملهند�ص خالد بن حمد ال�سناين

اللجان املنبثقة عن جمل�س االإدارة

مبوجب اإطار عمل حوكمة ال�سركات الذي اأقره امل�ساهمون، يخول ملجل�ص 

االإدارة ت�سكيل جلان فرعية ت�ساعد جمل�ص االإدارة على اال�سطالع 

مب�سوؤولياته بكفاءة اأكرب. وقد قام جمل�ص اإدارة �سركة معادن بتعيني اأربع 

جلان فرعية:

• جلنة املراجعة
واملكافاآت  الرت�سيحات  • جلنة 

التنفيذية  • اللجنة 
واال�ستدامة. ال�سالمة  • جلنة 

ولكل جلنة الئحتها واخت�سا�ساتها، التي تتحدد مبوجبها نطاق عملها، 

ومدته، و�سالحياتها، وعلى كل جلنة اأن تقدم تقريرًا عن اأعمالها للمجل�ص 

يف الوقت املنا�سب وبكل �سفافية. 

جلنة املراجعة:

من اأهم مهام جلنة املراجعة: 

• مراجعة االإجراءات وال�سيا�سات املالية اخلا�سة ب�سركة معادن
 •  االإ�سراف على وظيفة املراجعة الداخلية لل�سركة ل�سمان قدرتها على 

اإجناز جميع املهام املوكلة لها من جمل�ص االإدارة.

•  مراجعة تقارير واإجراءات وخطة املراجعة الداخلية وتقدمي التو�سيات 
اإىل جمل�ص االإدارة ب�ساأن تعيني واإنهاء خدمة املراجعني واملحا�سبني 

القانونيني وحتديد اأتعابهم

•  متابعة عمل املراجعني اخلارجيني واملوافقة على االأن�سطة اخلارجة عن 
نطاق مهمة املراجعة املوكلة لهم وفح�ص تقرير املراجعة والتدقيق 

اخلا�ص بهم يف البيانات املالية.

الئحة جلنة املراجعة التي حتدد م�سوؤوليات اللجنة و�سالحياتها متاحة على 

.www.maaden.com.sa/ar/investor/committees املوقع االإلكرتوين

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 

تت�سمن مهام وم�سوؤوليات جلنة الرت�سيحات واملكافاآت ما يلي:

•  املراجعة ال�سنوية والتو�سيات املتعلقة باملهارات والكفاءات وخربة العمل 
املطلوبة لتعزيز كفاءة جمل�ص االإدارة

•  امل�ساعدة يف اختيار وتاأهيل املر�سحني لع�سوية جمل�ص االإدارة واإعداد 
خطة التعاقب الوظيفي طويلة االأجل،

•  التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية االأع�ساء امل�ستقلني، وحتديد ما اإذا 
كان هناك اأي تعار�ص يف امل�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�ص 

اإدارة �سركة اأخرى.

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

املدراء التنفيذيني )الرئي�ص التنفيذي ونوابه واملديرين التنفيذيني( 

ب�سكل �سنوي.

•  مراجعة واعتماد اإجراءات و�سيا�سات املوارد الب�سرية وبرامج التطوير 
االإداري وخطط التعاقب الوظيفي للمدراء التنفيذيني 

•  تقييم االأهداف )مبا يف ذلك موؤ�سرات االأداء الرئي�سية( املطلوب 
حتقيقها �سمن برامج املكافاآت واحلوافز.

الئحة جلنة الرت�سيحات واملكافاآت التي حتدد م�سوؤوليات اللجنة 

 و�سالحياتها متاحة على املوقع االإلكرتوين

.www.maaden.com.sa/ar/investor/committees
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الع�سو

123456

2018/02/142018/06/032018/06/232018/10/242018/12/162018/12/19

PPPPPPمعايل املهند�ص عبداهلل بن اإبراهيم ال�سعدان )رئي�ص اللجنة(

PPPPPPالدكتور كالو�ص كلينفيلد

PPPPPPال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان

-PPPPPاملهند�ص عزام �سلبي

جلنة ال�سلمة واال�ستدامة 

مت ت�سكيل هذه اللجنة يف اجتماع جمل�ص االإدارة املنعقد يف 24 �سبتمرب 

2018 وقد انعقدت اللجنة للمرة االأوىل يف 29 دي�سمرب 2018. وتتمثل اأهم 

مهام هذه اللجنة فيما يلي: 

•  م�ساعدة جمل�ص االإدارة يف االإ�سراف على اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات 
والعمليات االإدارية واأداء ال�سركة يف جماالت البيئة وال�سحة وال�سالمة 

واالأمن وتقلي�ص اخل�سائر الناجتة عن اإ�سابات فريق العمل واملوظفني 

املتعاقدين

الن�سح وامل�سورة لالإدارة التنفيذية ب�ساأن التح�سينات الالزمة على  •  تقدمي 
ممار�سات و�سيا�سات ومبادرات ال�سركة ل�سمان االلتزام اإىل جانب 

تر�سيخ قيم ال�سركة يف جماالت البيئة وال�سحة وال�سالمة واالأمن 

واال�ستدامة 

•  مراجعة ال�سيا�سات واللوائح املرتبطة مبجاالت البيئة وال�سحة وال�سالمة 
واالأمن واال�ستدامة واالإ�سراف عليها.

وت�سرح الئحة جلنة ال�سالمة واال�ستدامة نطاق عمل اللجنة و�سالحياتها 

وحتدد معايري عملها. وهذه الالئحة متاحة على املوقع االإلكرتوين

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

اأع�ساء جلنة ال�سلمة واال�ستدامة وح�سورهم للجتماعات خلل ال�سنة 

املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

الع�سو

1

2018/12/19

Pال�سيد ريت�سارد اأو برين )رئي�ص اللجنة(

Pمعايل املهند�ص عبداهلل بن اإبراهيم ال�سعدان

Pمعايل املهند�ص خالد بن �سالح املديفر

اللجنة التنفيذية 

ومن اأبرز مهام وم�سوؤوليات اللجنة التنفيذية ما يلي: 

•  مراجعة ا�سرتاتيجيات واأهداف ال�سركة، وتقدمي تو�سياتها للمجل�ص بهذا 
اخل�سو�ص؛

• مراجعة ميزانية املوظفني، وميزانية النقفات الراأ�سمالية والت�سغيلية
•  مراجعة خطط االأعمال والعمليات واخلطط املالية املقرتحة، وتقدمي 

تو�سياتها للمجل�ص بهذا اخل�سو�ص

•  االإ�سراف على، وا�ستالم التقارير حول تنفيذ واإكمال امل�ساريع واالأعمال 
التو�سعية

•  مراجعة ومراقبة تنفيذ ال�سيا�سات واالإجراءات الت�سغيلية با�ستثناء تلك 
اخلا�سة باملحا�سبة.

الئحة اللجنة التنفيذية التي حتدد م�سوؤوليات اللجنة و�سالحياتها متاحة 

على املوقع االإلكرتوين

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

اأع�ساء اللجنة التنفيذية وح�سورهم للجتماعات خلل ال�سنة املالية 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

الع�سو

1234

2018/02/142018/04/232018/09/022018/11/11

معايل �سليمان بن عبدالرحمن القويز 

)رئي�ص اللجنة(
PPPP

معايل املهند�ص عبداهلل بن اإبراهيم 

ال�سعدان
PPPP

PPPPمعايل املهند�ص خالد بن �سالح املديفر

PPPPالدكتور كالو�ص كلينفيلد

PPPPال�سيد ريت�سارد اأو برين

�سارك املهند�ص عبد اهلل بن حممد العي�سى يف االجتماع الثاين

 احلوكمة واملخاطر وااللتزام  | نظرة عامة على احلوكمة 
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�سيا�سة املكافاآت

قانون  عليها  ين�ص  التي  باملكافاآت  اخلا�سة  نتبع يف “معادن” االإر�سادات 

ال�سركات ال�سعودي يف تقدمي املزايا املالية واملزايا املادية االأخرى اإىل 

اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سركة. وتن�ص الالئحة على اأن مكافاآت اأع�ساء 

جمل�ص االإدارة واأع�ساء جلانه الفرعية قد تتكون من راتب حمدد اأو بدل 

ح�سور اجتماع اأو مزايا مادية اأو ن�سبة من �سايف االأرباح اأو مزيج من اثنني 

اأو ثالثة من هذه املزايا. 

قد يقوم جمل�ص اإدارة �سركة معادن بتعديل املكافاآت والبدالت املخ�س�سة 

لالأع�ساء يف اأي وقت ب�سرط االإعالن عن هذه التغيريات وفقًا للقوانني ذات 

ال�سلة.

جلنة املراجعة

يف 22 اأكتوبر 2017، وافقت اجلمعية العمومية على الئحة جلنة املراجعة 

واملكافاآت املدفوعة الأع�سائها:

•  ُيدفع مبلغ 3.000 ريال �سعودي للع�سو كبدل ح�سور لالجتماع.
•  مكافاأة �سنوية 100.000 ريال �سعودي لكل ع�سو جلنة با�ستثناء اأع�ساء 

جمل�ص االإدارة، مع ا�ستقطاع 10 يف املائة من املبلغ عن كل مرة يتغيب 

فيها الع�سو عن ح�سور اأحد االجتماعات خالل ال�سنة املالية. ويف حال 

عدم متكن الع�سو من اإمتام عام واحد الأي �سبب، يتم ا�ستقطاع جزء من 

مبلغ املكافاأة بالتنا�سب مع عدد االأيام خالل العام الذي مل يكن فيه هذا 

ال�سخ�ص ع�سوًا يف جلنة.

•  تتوافق مكافاأة ع�سو اللجنة العامل كع�سو جمل�ص االإدارة مع اأحكام 
النظام االأ�سا�سي لل�سركة. 

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 

يف 22 اأكتوبر 2017، وافقت اجلمعية العمومية على الئحة جلنة الرت�سيحات 

واملكافاآت املدفوعة الأع�سائها:

• ُيدفع مبلغ 3.000 ريال �سعودي للع�سو كبدل ح�سور لالجتماع.
•  مكافاأة �سنوية 100.000 ريال �سعودي لكل ع�سو جلنة با�ستثناء اأع�ساء 

جمل�ص االإدارة، مع ا�ستقطاع 10 يف املائة من املبلغ عن كل مرة يتغيب 

فيها الع�سو عن ح�سور اأحد االجتماعات خالل ال�سنة املالية. ويف حال 

عدم متكن الع�سو من اإمتام عام واحد الأي �سبب، يتم ا�ستقطاع جزء من 

مبلغ املكافاأة بالتنا�سب مع عدد االأيام خالل العام التي مل يكن فيها 

ع�سوًا يف  جلنة.

•  تتوافق مكافاأة ع�سو اللجنة العامل كع�سو جمل�ص االإدارة مع اأحكام 
النظام االأ�سا�سي لل�سركة. 

اللجنة التنفيذية 

يف 24 اأبريل 2010، وافقت اجلمعية العمومية على الئحة اللجنة التنفيذية 

واملكافاآت املدفوعة الأع�سائها:

• بدل �سنوي
• مكافاأة �سنوية 

يت�سمن تقرير جمل�ص االإدارة الجتماع اجلمعية العمومية العادية بيانًا 

�ساماًل بجميع املكافاآت واملبالغ االأخرى املدفوعة الأع�ساء اللجنة.

وتقرتح اجلمعية العمومية املكافاآت امل�ستحقة الأع�ساء جمل�ص االإدارة وفقًا 

لالتفاقيات وال�سيا�سات املطبقة، وتقدمها للجنة الرت�سيحات واملكافاآت 

والتي ُت�سدق على االقرتاح. 

تنظر هذه اللجنة بعني االعتبار اإىل املكافاآت بناًء على مهام الع�سو وكفاءاته 

واخلدمات التي يقدمها. 

�سيا�سة مكافاآت التنفيذيني

ترتبط مكافاآت التنفيذيني باأداء ال�سركة، والذي يت�سمن خطة مكافاأة االأداء 

والتي تتاألف من خطة حوافز ق�سرية االأجل وخطة حوافز طويلة االأجل 

موؤجلة مع مراعاة احلدود الق�سوى. وتقر جلنة الرت�سيحات واملكافاآت هذه 

املكافاآت. 

وتقوم خطة احلوافز طويلة االأجل املوؤجلة على اأق�ساط ُت�سدد على مدى 

ثالث �سنوات ال�ستبقاء كبار املدراء التنفيذيني والأجل متويلها على اأ�سا�ص 

طويل االأجل.  

وتقوم اإدارة املوارد الب�سرية بح�ساب املكافاآت بناًء على �سيا�سة ال�سركة 

وتقدمها للجنة الرت�سيحات واملكافاآت، والتي تعتمد بدورها املكافاآت 

والعالوات وفقًا للميزانية. ويتم ت�سمني هذه املكافاآت كذلك يف تقرير 

جمل�ص االإدارة. 

)املكافاآت والبدالت املدفوعة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 يف 

ال�سفحة التالية(.
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املكافاآت والبدالت املدفوعة الأع�ساء جمل�س االإدارة خلل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 )بالريال ال�سعودي(

بدالت ح�سور اجتماعات اللجان الفرعيةاملكافاآت الثابتة

ت�سنيف ع�سوية االأع�ساء

مكافاأة رئي�ص جمل�ص 

االإدارة

مكافاأة اأع�ساء جمل�ص 

اإجمايل املكافاآت املدفوعةجلنة ال�سالمة واال�ستدامةاللجنة التنفيذيةجلنة الرت�سيحات واملكافاآتجلنة املراجعةبدل احل�سوربدل ع�سوية اللجنةاالإدارة

االأع�ساء امل�ستقلون

489.000-18.0003.000-250.000200.00018.000-املهند�ص عبداهلل بن حممد العي�سى

483.000--18.000-250.000200.00015.000-ال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان

489.000--250.000200.00015.0009.00015.000-املهند�ص عزام بن يا�سر �سلبي

1.461.000-750.000600.00048.0009.00051.0003.000-املجموع الفرعي

االأع�ساء غري التنفيذيني

471.000--3.000-18.000-200.000250.000معايل خالد بن عبد العزيز الفالح 

480.000-12.000--250.000200.00018.000-معايل �سليمان بن عبدالرحمن القويز

12.0003.000495.000-250.000200.00018.00012.000-معايل عبداهلل بن اإبراهيم ال�سعدان

12.0003.000483.000--250.000200.00018.000-معايل خالد بن �سالح املديفر

423.000-18.00012.000-18.000-375.000-الدكتور كالو�ص كلينفيلد

12.0003.000408.000--18.000-375.000-ال�سيد ريت�سارد اأو برين

200.0001.750.000600.000108.00012.00021.00060.0009.0002.760.000املجموع الفرعي

200.0002.500.0001.200.000156.00021.00072.00063.0009.0004.221.000اإجمايل املبالغ املدفوعة الأع�ساء جمل�س االإدارة

املبالغ املدفوعة الأع�ساء جلنة املراجعة غري االأع�ساء مبجل�س االإدارة

112.000---12.000-100.000-املهند�ص خالد بن حمد ال�سناين

112.000---12.000-100.000-وليد بن اإبراهيم �سكري

224.000---24.000-200.000-املبالغ املدفوعة الأع�ساء جلنة املراجعة غري االأع�ساء مبجل�س االإدارة

200.0002.500.0001.400.000156.00045.00072.00063.0009.0004.445.000اإجمايل املبالغ املدفوعة

مل تدفع ال�سركة بدالت متغرية تتاألف من: ن�سبة من االأرباح اأو مكافاأة دورية اأو خطط حوافز ق�سرية االأجل اأو خطط حوافز طويلة االأجل، اأو ح�سة من 

االأ�سهم اأو اأي بدل نفقات الأي ع�سو م�ستقل اأو غري تنفيذي من اأع�ساء جمل�ص االإدارة

يتم ح�ساب املكافاآت والبدالت بناًء على ال�سيا�سات املطبقة، ولي�ص هناك انحرافات مهمة تذكر عن هذه ال�سيا�سات.

املكافاآت والبدالت املدفوعة الأكرب خم�سة مديرين تنفيذيني، مبا يف ذلك الرئي�س التنفيذي واملدير املايل، خلل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2018 )بالريال ال�سعودي(

املكافاآت املتغرية املكافاآت الثابتة

املبالغ االإجمالية لعام 2018 مكافاآت نهاية اخلدمة املجموع االأ�سهم املمنوحة

خطط احلوافز

طويلة االأجل

خطط احلوافز

ق�سرية االأجل ح�سة من االأرباح املكافاآت الدورية املجموع مزايا عينية البدالت املرتبات
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املكافاآت والبدالت املدفوعة الأع�ساء جمل�س االإدارة خلل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 )بالريال ال�سعودي(

بدالت ح�سور اجتماعات اللجان الفرعيةاملكافاآت الثابتة

ت�سنيف ع�سوية االأع�ساء

مكافاأة رئي�ص جمل�ص 

االإدارة

مكافاأة اأع�ساء جمل�ص 

اإجمايل املكافاآت املدفوعةجلنة ال�سالمة واال�ستدامةاللجنة التنفيذيةجلنة الرت�سيحات واملكافاآتجلنة املراجعةبدل احل�سوربدل ع�سوية اللجنةاالإدارة

االأع�ساء امل�ستقلون

489.000-18.0003.000-250.000200.00018.000-املهند�ص عبداهلل بن حممد العي�سى

483.000--18.000-250.000200.00015.000-ال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان

489.000--250.000200.00015.0009.00015.000-املهند�ص عزام بن يا�سر �سلبي

1.461.000-750.000600.00048.0009.00051.0003.000-املجموع الفرعي

االأع�ساء غري التنفيذيني

471.000--3.000-18.000-200.000250.000معايل خالد بن عبد العزيز الفالح 

480.000-12.000--250.000200.00018.000-معايل �سليمان بن عبدالرحمن القويز

12.0003.000495.000-250.000200.00018.00012.000-معايل عبداهلل بن اإبراهيم ال�سعدان

12.0003.000483.000--250.000200.00018.000-معايل خالد بن �سالح املديفر

423.000-18.00012.000-18.000-375.000-الدكتور كالو�ص كلينفيلد

12.0003.000408.000--18.000-375.000-ال�سيد ريت�سارد اأو برين

200.0001.750.000600.000108.00012.00021.00060.0009.0002.760.000املجموع الفرعي

200.0002.500.0001.200.000156.00021.00072.00063.0009.0004.221.000اإجمايل املبالغ املدفوعة الأع�ساء جمل�س االإدارة

املبالغ املدفوعة الأع�ساء جلنة املراجعة غري االأع�ساء مبجل�س االإدارة

112.000---12.000-100.000-املهند�ص خالد بن حمد ال�سناين

112.000---12.000-100.000-وليد بن اإبراهيم �سكري

224.000---24.000-200.000-املبالغ املدفوعة الأع�ساء جلنة املراجعة غري االأع�ساء مبجل�س االإدارة

200.0002.500.0001.400.000156.00045.00072.00063.0009.0004.445.000اإجمايل املبالغ املدفوعة

مل تدفع ال�سركة بدالت متغرية تتاألف من: ن�سبة من االأرباح اأو مكافاأة دورية اأو خطط حوافز ق�سرية االأجل اأو خطط حوافز طويلة االأجل، اأو ح�سة من 

االأ�سهم اأو اأي بدل نفقات الأي ع�سو م�ستقل اأو غري تنفيذي من اأع�ساء جمل�ص االإدارة

يتم ح�ساب املكافاآت والبدالت بناًء على ال�سيا�سات املطبقة، ولي�ص هناك انحرافات مهمة تذكر عن هذه ال�سيا�سات.

املكافاآت والبدالت املدفوعة الأكرب خم�سة مديرين تنفيذيني، مبا يف ذلك الرئي�س التنفيذي واملدير املايل، خلل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2018 )بالريال ال�سعودي(

املكافاآت املتغرية املكافاآت الثابتة

املبالغ االإجمالية لعام 2018 مكافاآت نهاية اخلدمة املجموع االأ�سهم املمنوحة

خطط احلوافز

طويلة االأجل

خطط احلوافز
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توزيع االأرباح

نحن نتبع �سيا�سة حمددة بدقة يف توزيع �سايف اأرباحنا ال�سنوية بناًء على 

املادة )44( من النظام االأ�سا�سي ل�سركة معادن. وتتاألف هذه ال�سيا�سة من 

خم�ص نقاط اأ�سا�سية هي:

َخر جانبًا ع�سرة يف املائة من �سايف االأرباح ال�سنوية لتكوين احتياطي  1.  ُيدَّ

نظامي. ويجوز �سدور قرار من خالل اجتماع امل�ساهمني بوقف هذا 

االدخار اجلانبي متى بلغ االحتياطي النظامي املذكور 30 يف املائة من 

ح�س�ص راأ�ص املال املدفوعة. 

2.  يجوز اأن تقرر اجلمعية العمومية يف اجتماعها، بناًء على اقرتاح من 

جمل�ص االإدارة، جتنيبَ ن�سبٍة من االأرباح ال�سنوية ُتخ�س�ص لغر�ص اأو 

اأغرا�ص معينة. 

3.  يجوز اأن تقرر اجلمعية العمومية يف اجتماعها، بناًء على اقرتاح من 

جمل�ص االإدارة، تكوين احتياطيات اإ�سافية، خلدمة م�سالح ال�سركة، اأو 

ل�سمان توزيع اأرباح ثابتة قدر االإمكان على امل�ساهمني. ويجوز اأن 

تخ�س�ص اجلمعية العمومية للم�ساهمني كذلك، بناًء على اقرتاح من 

جمل�ص االإدارة، مبالغ من �سايف االأرباح الإقامة موؤ�س�سات اجتماعية 

ملوظفي ال�سركة اأو لدعم تلك املوؤ�س�سات القائمة بالفعل. 

4.  طبقًا لالأحكام املن�سو�ص عليها يف املادة )20( من النظام االأ�سا�سي 

لل�سركة واملادة )76( من قانون ال�سركات، يجب اأال تتعدى مكافاآت 

اأع�ساء جمل�ص االإدارة 10 يف املائة من �سايف االأرباح بعد ا�ستقطاع 

االحتياطيات املقررة من اجلمعية العمومية وبعد توزيع ربح على 

امل�ساهمني ال يقل عن 5 يف املائة من راأ�ص مال ال�سركة املدفوع. ويكون 

احلق يف احل�سول على املكافاأة متنا�سبًا مع عدد االجتماعات التي 

يح�سرها الع�سو. 

5.  يجوز اأن تقرر اجلمعية العمومية، بناًء على اقرتاح من جمل�ص االإدارة، 

توزيع املبالغ املتبقية )اإن وجدت( على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية من 

االأرباح. 

يجوز اأن توزع �سركة معادن اأرباحًا موؤقتًة موؤقتة على امل�ساهمني على اأ�سا�ص 

ربع �سنوي اأو ن�سف �سنوي مبا يتوافق مع االإر�سادات ال�سادرة عن هيئة 

ال�سوق املالية. 

وقد اأو�سى جمل�ص االإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 24 يناير 2019 

اجلمعية العمومية بعدم توزيع االأرباح لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2018 لتمكني �سركة معادن من اإمتام امل�ساريع التي يتم تنفيذها مبوجب 

ا�سرتاتيجية 2025. 

جدول اأعمال اجلمعية العمومية 

اأو�سى جمل�ص االإدارة ب�سركة معادن، يف اجتماعه املنعقد يف 3 مار�ص 

2019م، اجلمعية العمومية باالآتي:

•  الت�سويت على البيانات املالية املوحدة لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2018.

•  الت�سويت على تقرير مراجع احل�سابات اخلارجي لل�سنة املالية املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2018.

•  الت�سويت على اعتماد تقرير جمل�ص اإدارة ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2018.

•  الت�سويت على تو�سية املجل�ص بعدم توزيع اأرباٍح عن ال�سنة املالية املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2018.

•  اعتماد مكافاآت اأع�ساء جمل�ص االإدارة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2018.

•  الت�سويت على اإعفاء اأع�ساء جمل�ص االإدارة من امل�سوؤولية عن اأعمالهم 
واأن�سطتهم خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018.

•  تعديل املادة 16 من النظام االأ�سا�سي لل�سركة لتن�ص على اأن يتاألف 
جمل�ص االإدارة من ع�سرة اأع�ساء تعينهم اجلمعية العمومية العادية ملدة 

ثالث �سنوات مبا يف ذلك الرئي�ص التنفيذي لل�سركة.

اإقرارات جمل�س االإدارة 

يقر جمل�ص االإدارة باالآتي:

عدت بال�سكل ال�سحيح.
ُ
• اأن �سجالت احل�سابات اأ

عدَّ على اأ�س�ص �سليمة وُنفذ بفاعلية.
ُ
• اأن نظام الرقابة الداخلية اأ

• اأنه ال يوجد اأي �سك يذكر يف قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�ساطها.

اإقرارات االإدارة

•  لي�ص هناك اأ�سهم اأو �سندات واأدوات دين �سادرة عن ال�سركات التابعة 
با�ستثناء املذكورة يف البيانات املالية املوحدة ل�سركة معادن امل�سمنة يف 

هذا التقرير ال�سنوي.

•  فيما عدا اأع�ساء جمل�ص االإدارة وكبار التنفيذيني واأقربائهم، مل يقم اأي 
�سخ�ص باإبالغ ال�سركة عن اأي فئة اأ�سهم ذات اأحقية يف الت�سويت على 

النحو املن�سو�ص عليه يف املادة 45 من قواعد االإدراج ال�سادرة عن هيئة 

ال�سوق املالية. 

•  مل ت�سدر اأو متنح �سركة معادن اأي اأدوات دين قابلة للتحويل، واأي اأوراق 
مالية تعاقدية اأو مذكرات حق اكتتاب اأو حقوق م�سابهة، خالل ال�سنة 

املالية.

•  مل ت�سدر �سركة معادن اأو متنح اأي حقوق حتويل اأو اكتتاب مبوجب اأي 
اأدوات دين قابلة للتحويل، اأو اأوراق مالية تعاقدية، اأو مذكرات حق 

اكتتاب، اأو اأي حقوق م�سابهة.

•  مل تقم ال�سركة و�سركاتها التابعة باأي ا�سرتداد اأو �سراء اأو اإلغاء الأي 
اأدوات دين قابلة لال�سرتداد.
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•  مل جتر �سركة معادن اأي �سفقات اأو اأعمال جوهرية مع اأطراف ذات �سلة 
مبا يخالف نظامها االأ�سا�سي وقانون ال�سركات وقانون ال�سوق املالية 

واللوائح ذات ال�سلة. كما مل تدخل �سركة املعادن يف اأي اأعمال اأو 

تعاقدات فيها م�سلحة الأحد اأع�ساء جمل�ص اإدارة �سركة معادن اأو رئي�سها 

التنفيذي اأو مديرها املايل اأو اأي �سخ�ص ذي عالقة باأي منهم. ولقد 

اأف�سحنا عن الع�سويات يف جمال�ص اإدارات �سركات اأخرى غري معادن 

جلميع اأع�ساء جمل�ص اإدارتنا كجزء من ملفاتهم التعريفية يف ق�سم 

القيادة من هذا التقرير ال�سنوي.

•  مل يتنازل اأي من اأع�ساء جمل�ص االإدارة اأو كبار التنفيذيني يف ال�سركة 
عن اأي راتب اأو مكافاأة.

•  مل يتنازل اأي من م�ساهمي ال�سركة عن اأي حقوق يف ح�سة من االأرباح.
•  مل يت�سمن تقرير املراجع اخلارجي اأي حتفظات على البيانات املالية 
ال�سنوية املوحدة، ومل ينفذ املراجعون اخلارجيون اأي خدمات مهنية 

اأخرى خارجة عن ن�ساط املراجعة العادية اإال للزكاة و�سريبة الدخل، 

االأمر الذي ال يوؤثر على مبداأ اال�ستقاللية واملو�سوعية بح�سب املعايري 

ال�سعودية املعتمدة.

•  مل يو�ِص جمل�ص االإدارة با�ستبدال املراجع اخلارجي قبل الفرتة املحددة.
•  مل ُتفر�ص على �سركة معادن اأي عقوبات جوهرية من اأي جهة رقابية اأو 

تنظيمية اأو اإ�سرافية اأو ق�سائية يف عام 2017. ومع ذلك، ففي 18 

دي�سمرب 2017، تو�سلت �سركة معادن لت�سوية مع الهيئة العامة للزكاة 

والدخل لدفع مبلغ 11.681.400 ريال �سعودي كدفعات �سرائب اإ�سافية 

مرتاكمة للفرتة من عام 2004 وحتى عام 2013. وهذا القرار منظور 

اأمام حمكمة اال�ستئناف.

�سيا�سة املحا�سبة

مت اإعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2017 والبيانات املالية امل�ستقلة لكل كيان من الكيانات القانونية يف 

املجموعة مبا يتفق متامًا مع املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية 

واالإر�سادات ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

وقد متت مراجعة جميع هذه البيانات املالية وفقًا ملعايري املراجعة الدولية، 

واأ�سدر املراجعون اخلارجيون راأي مراجعة وا�سحًا ب�ساأن كل منها، مما 

ي�سري اإىل االلتزام التام باملعايري الدولية الإعداد التقارير املالية.

مت تنفيذ معايري جديدة من املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية مثل 

املعيارين رقم 9 و15 بدءًا من 1 يناير 2018. وال يوجد اأي تناق�سات 

جوهرية نتيجة لتطبيق املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية ح�سبما 

اعتمدت يف اململكة.

املراجعة الداخلية

حافظت املراجعة الداخلية على ا�ستقالليتها ومو�سوعيتها ال�سروريتني 

لتنفيذ اأن�سطتها التاأكيدية واال�ست�سارية عرب نطاق وا�سع من عملياتها 

االأ�سا�سية. وتقوم املراجعة الداخلية باإجراء حت�سينات با�ستمرار يف اأنظمة 

الرقابة الداخلية واإدارة املخاطر وعمليات احلوكمة من خالل تطبيق اأ�سلوب 

مراجعة منهجي ومن�سبط وقائم على املخاطر، مبا يتوافق مع املمار�سات 

املهنية الدولية ومعايري املراجعة الداخلية.

ويقوم املدير التنفيذي للمراجعة ب�سكل دوري بتقييم اإن كانت ال�سالحيات 

املحددة يف الئحة املراجعة الداخلية توؤدي اإىل تنفيذ اأهداف ال�سمان 

والتوكيد اخلا�سة بال�سركة اأم ال. وميثل قيام املراجعة الداخلية بتغطية 

�ساملة لعمليات االأعمال عن�سرًا اأ�سا�سيًا وجوهريًا لعر�ص القيمة املقدمة 

من جانبها، وتتاألف من العنا�سر االأ�سا�سية التالية:

عر�س القيمة املقدمة للمراجعة الداخلية

وتتمثل اأهداف التاأكيد االأ�سا�سية لعملية املراجعة الداخلية اخلا�سة بنا فيما 

يلي:

•  تقييم بيئة احلوكمة الكلية وااللتزام مبعايري التقييم والئحة حوكمة 
ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية اإىل جانب املقارنة املعيارية 

مبمار�سات احلوكمة الرائدة وحتديد فر�ص التح�سني والتطوير.

•   تقييم مدى الن�سج والكفاءة الكلية لعمليات اإدارة املخاطر باملوؤ�س�سة
•  توفري ال�سمان والتوكيد ب�ساأن كفاءة ومالءمة نظم البيئة وال�سحة 

وال�سالمة واالأمن واال�ستدامة.

•  تقييم اأنظمة الرقابة الداخلية القائمة ل�سمان االلتزام بالقوانني واللوائح 
واأنظمة ال�سركة و�سيا�ساتها واإجراءاتها.

•  تقدمي ال�سمان والتوكيد ب�ساأن موثوقية وتكامل اإف�ساحات املعلومات 
املالية

•  تقييم كفاءة ومالءمة ال�سوابط الرقابية اخلا�سة بحماية االأ�سول 
و�سمان فاعليتها على اأ�سا�ص �سنوي

•  تقييم و�سمان اأن جميع العمليات ت�سري على نحو يتوافق مع التطلعات 
اال�سرتاتيجية لل�سركة

•  اإتاحة متطلبات املراجعة التنظيمية والقانونية 
•  متابعة تنفيذ االإجراءات الت�سحيحية مع االإدارة وفقًا لنتائج املراجعة 

الأجل حت�سني فاعلية الرقابة الداخلية. 

التاأكيد على 

احلوكمة واإدارة 

املخاطر وعمليات 

الرقابة

حافز لتح�سني 

االأداء من خالل 

حتليل وتقييم 

البيانات وعمليات 

االأعمال

م�سدر م�ستقل لالإر�ساد 

ب�ساأن النزاهة وامل�ساءلة 
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دور املراجعة الداخلية

اأبلغت املراجعة الداخلية تقييمها لل�سوابط الرقابية الداخلية ب�سكل ربع 

�سنوي للجنة املراجعة وقد حققت كامل امل�ستهدف يف خطة املراجعة. 

بناء على اأدائنا يف عام 2018 ومبا يتوافق مع فهم اأنظمة الرقابة الداخلية 

املطبقة يف �سركة معادن، توؤمن وظيفة املراجعة الداخلية باأن �سركة معادن 

لديها اأنظمة مراقبة داخلية فعالة. ومل يتم اعتبار حاالت التعر�ص للمخاطر 

وم�سكالت الرقابة الداخلية التي مت اإلقاء ال�سوء عليها للجنة املراجعة 

خالل العام مهمة وخطرية مبا يكفي لتوؤثر ب�سكل جوهري على عمليات 

ال�سركة اأو قدرتها على تنفيذ ا�سرتاتيجية 2025.

االأخلق املهنية وااللتزام 

ت�ستمر االأخالق املهنية وااللتزام يف لعب دور رئي�سي يف جناح ممار�سات 

حوكمة ال�سركات اخلا�سة بنا. ونحن نعمل با�ستمرار على حتديد وتقييم 

ومراقبة ور�سد خماطر االلتزام واعتماد التدابري الرقابية املنا�سبة 

واالإجراءات الت�سحيحية املالئمة. 

وقد تغريت التوجيهات وال�سوابط املحلية والعاملية يف عام 2018 مما اأثر 

على اأعمال �سركة معادن. ونحن نكفل اأنه يتم تطبيق االآليات لتمكني �سركة 

معادن من االلتزام بالتغيريات. يف عام 2018، ركزنا على نظام مكافحة 

التحر�ص وقانون االإفال�ص والتعديالت التي اأجريت على قانون ال�سركات يف 

اململكة العربية ال�سعودية. 

اأعمال ال�سمان والتوكيد واال�ست�سارات للمراجعة الداخلية
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حوكمة ال�سركات

اإدارة خماطر ال�سركة 

التخطيط واال�سرتاتيجية

اال�ست�سارات

عمليات املراجعة اخلا�سة �سريعة اال�ستجابة وعمليات 

فح�ص الت�سهيالت وخدمات التقييم والت�سحيح.

عمليات الفح�ص 

واملراجعة املالية، 

ال�سوؤون القانونية 

وااللتزام، والعمليات،

فح�ص ومراجعة 

عمليات امل�ساريع

تقنية املعلومات

امل�سرتيات والتعاقدات

اإدارة املوارد الب�سرية

املبيعات والت�سويق

ات�ساالت ال�سركة

لقد دعمت املبادرات احلديثة، مبا يف ذلك اخلط ال�ساخن امل�ستقل لالإبالغ 

عن املخالفات وتقارير العناية الواجبة املعززة و�سفحة االلتزام على املوقع 

االإلكرتوين ل�سركة معادن، ال�سوابط الرقابية املتعلقة بااللتزام وقللت 

حاالت التعر�ص للمخاطر ذات ال�سلة.

وبعد اأن اأ�سبح االإف�ساح ال�سنوي عن االأخالق املهنية يتم تلقائًيا، حققنا 

ن�سبة 100 يف املائة من م�ساركة املوظفني، وهو اإجناز رائد يف هذا املجال، 

لعامني على التوايل. وقد اأ�سبحت عملية االإف�ساح تتم اإلكرتونًيا بحيث 

يتمكن املوظفون من االإف�ساح عن التزامهم بالعنا�سر الرئي�سية يف قواعد 

ال�سلوك املهني، و�سيا�سات مكافحة الف�ساد، وتعار�ص امل�سالح ب�سورة 

منتظمة. 

وقد ركزت دورات التدريب املبا�سر والتعليم االإلكرتوين خالل العام على قيم 

�سركة معادن وقواعد ال�سلوك و�سيا�سات مكافحة الف�ساد. وعقدنا 101 

جل�سة توعية عن قيم معادن وقواعد ال�سلوك، وح�سر هذه اجلل�سات 3،433 

موظفًا. 

ون�ستمر يف مراجعة وتطوير و�سياغة �سيا�سات معادن ل�سمان معاجلتها 

ملخاطر االأخالقيات وااللتزام واللوائح احلالية. 

علقات امل�ستثمرين 

تقدم عالقات امل�ستثمرين يف معادن ملجتمع امل�ستثمرين �سورة دقيقة عن 

اأداء ال�سركة احلايل وم�ساريعها وخططها امل�ستقبلية. ومتثل عالقات 

امل�ستثمرين قناة توا�سل فعالة بني جمل�ص اإدارة �سركة معادن واإدارتها 

التنفيذية وجممتع امل�ستثمرين وحمللي ال�سوق. 

اإن برامج و�سيا�سة عالقات امل�ستثمرين م�سممة ل�سمان التزام ال�سركة 

بجميع متطلبات االإف�ساح املن�سو�ص عليها يف قواعد واإر�سادات االإدراج 

ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية. وك�سركة تقدر حقوق امل�ستثمرين 

وخماوفهم، تعهدنا باأن نلتزم بال�سفافية يف تعامالتنا مع امل�ساهمني 

واملوظفني وال�سركاء وامل�ساهمني اخلارجيني املهتمني باأداء �سركة معادن. 

و�سيا�ستنا هي التوا�سل ب�سكل ا�ستباقي مع ال�سوق واإعالم امل�ساهمني 

بالتطورات االأ�سا�سية التي من �ساأنها اأن توؤثر على االأعمال. وباالإ�سافة اإىل 

االعتماد على موقعنا االإلكرتوين ومن�سة تداول مل�ساركة املعلومات، نعقد 

مناق�سات دورية لتمكني التوا�سل الثنائي االأكرث فاعلية بني ال�سركة واملجتمع 

املايل ونوجه تو�سيات الإدارة ال�سركة العليا حول روؤية ال�سوق. 

وبالتايل، فاإن اأن�سطتنا ت�ساعد امل�ستثمرين يف حتديد القيمة العادلة الأ�سهمنا 

وتقلل عدم ا�ستقرار ال�سوق وحتافظ على امل�سداقية طويلة االأجل لل�سركة 

وعملياتها وخطط العمل اخلا�سة بها. 

وي�سوت امل�ساهمون على القرارات املهمة عن طريق نظام ت�سويت اإلكرتوين 

من خالل موقع تداول اأو من خالل اجلمعية العمومية. وتكفل عالقات 

امل�ستثمرين اأن يتم جمع االأ�سوات وتو�سيلها اإىل جمل�ص االإدارة.
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ِعقد من التح�سني والتطوير 

مرت منهجية اإدارة املخاطر اخلا�سة بنا بتحول كبري خالل الِعقد املا�سي. 

ولقد حققنا تقدمًا هائاًل يف االنتقال من منهجية اإدارة خماطر منف�سلة 

قائمة على امل�ساريع اإىل تقييم املخاطر مبوجب اإطار عمل اأكرث ات�ساقًا على 

م�ستوى املجموعة. وقد اأدى ذلك اإىل تطوير �سجالت خماطر اأكرث تف�سياًل 

تتبع منهجية م�سرتكة تركز على تاأثري املخاطر واحتمالية حدوثها وطرق 

التعامل معها. كما قمنا بو�سع �سبٍل لتقبل  وحتمل املخاطر ل�سركات 

املجموعة لتمكينها من اتخاذ قرارات اأف�سل ب�ساأن املخاطر.

وقد اأر�ست تلك اخلطوات االأ�س�ص لتح�سني جودة اإعداد التقارير اخلا�سة 

باملخاطر، واأتاحت تقدير املخاطر ب�سكل اأف�سل. وبالنظر للم�ستقبل، 

والتكامل بني تقبل املخاطر وحتملها وتقديرها ب�سكل اأف�سل، ن�سبح يف 

مو�سع اأقوى لتبني ممار�سات اتخاذ القرار املرتكز على املخاطر عرب 

جمموعة معادن. 

املخاطر الرئي�سية التي تواجه �سركة معادن

وتقييمها للمخاطر مبا يتما�سى مع اإطار عمل  جتري “معادن” مراجعتها 

معيار االأيزو ISO31000. وُي�ستخدم منهج “من اأعلى الأ�سفل” ومنهج “من 

اأ�سفل الأعلى” لتحديد املخاطر. ون�سف يف هذا الق�سم املخاطر الرئي�سية 

التي حددناها وجهودنا املبذولة للتخفيف من اآثار هذه املخاطر. جتدر 

االإ�سارة اإىل اأن جناح اإدارة املخاطر غري م�سمون يف تخفيفها كليًا اأو 

جزئيًا. فاملخاطر التي نوردها هنا هي املخاطر الرئي�سية حيث اإن هناك 

عددًا اآخر من املخاطر ميكن اأن توؤثر �سلبًا وجوهريًا على و�سع ال�سركة 

املايل ونتائج الت�سغيل. 

تقلبات اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية

ال ت�ستطيع معادن ال�سيطرة على تاأثري اأ�سعار ال�سوق على منتجاتها، 

والتقلبات الكبرية يف اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية التي توؤثر ب�سكل مبا�سر على 

االإيرادات. وميكن اأن يكون هذا التاأثري اإيجابيًا يف اأوقات ارتفاع اأ�سعار 

ال�سلع االأ�سا�سية و�سلبيًا خالل انخفا�ص اأ�سعارها الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل 

التاأثري ب�سكل كبري على الربحية والتدفقات النقدية.

وال تقّيد معادن عمومًا تاأثري اأ�سعار ال�سوق، ولكنها ت�سعى لتخفيف هذه 

املخاطر باال�ستفادة من قدرتها يف حتقيق منتجات منخف�سة التكلفة. 

ويوؤدي هذا الفائ�ص يف العر�ص وانخفا�ص اأ�سعار ال�سوق بال�سركات التي 

تعتمد على هام�ص التكلفة العالية اإىل تنحيتها من ال�سوق، فيما حتافظ 

ال�سركات ذات التكلفة املنخف�سة على مكانتها يف ال�سوق اإذ توا�سل اإنتاجها 

مع هام�ص نقدي اإيجابي.

اأمن املعلومات

قد تتعر�ص معادن لهجمات اإلكرتونية م�ستمرة �ساأنها �ساأن ال�سركات 

االأخرى يف اأي مكان يف العامل. وميكن اأن تتنوع هذه الهجمات من هجمات 

ب�سيطة ومتارين دفع اإىل هجمات اأكرث تعقيدًا. قد تهدد هذه الهجمات 

�سالمة امللكية الفكرية وتوؤثر على املعلومات احل�سا�سة وتوقف عملياتنا. كما 

ميكن اأن توؤدي هذه الهجمات اإىل اإحلاق اأ�سرار مادية وت�سويه ال�سمعة 

وال�سعي اإىل احل�سول على فدية وعدد من االآثار ال�سلبية االأخرى على و�سع 

ال�سركة املايل ونتائج العمليات املالية.

وينطوي هذا االأمر با�ستمرار على خماطر. ولدى معادن برامج حماية 

وجدران نارية وبرامج دفاع اأخرى مدجمة يف اأنظمتها. وتلجاأ معادن اأي�سا 

اإىل اال�ستعانة بخرباء من �سركات اأمن معلومات للم�ساعدة يف حماية وتاأمني 

تكنولوجيا املعلومات، كما جتري معادن مراجعة م�ستمرة للتهديدات االأمنية 

بحثًا عن فر�ص لتعزيز اأمن املعلومات.

املحددة 

يعترب حتديد امل�ساريع اجلديدة وتطويرها وتنفيذها يف املوعد املحدد ووفق 

امليزانية واملوا�سفات نوعًا من اأنواع املخاطر. اإذ ميكن للتطوير غري الفعال 

وتنفيذ امل�ساريع الرئي�سية اأن يك�سف عن امل�ساريف الراأ�سمالية وميزانية 

التكلفة واجلدول الزمني. ويوؤثر بالتايل �سلبًا على ربحية ال�سركة ومنوها 

و�سمعتها املالية العامة.

ويتم اتخاذ القرارات اال�ستثمارية فيما يتعلق بامل�ساريع اجلديدة با�ستخدام 

نظام “بوابة مراحل امل�ساريع” للتاأكد من اأن امل�ساريع اجلديدة تت�سمن 

الك�سف عن التكاليف واملخاطر والعوائد املتوقعة على اال�ستثمار. ويقوم 

مديرو امل�ساريع وال�سركات املخت�سة اأثناء التنفيذ باإدارة التقدم ل�سمان 

اإجناز امل�سروع يف امليزانية واجلدول الزمني املحددين وذلك من خالل 

تقدمي تقارير مراحل االإجناز ال�سهرية وتقارير االإنفاق لالإدارة لر�سد 

التقدم املحرز وحتديد العقبات واقرتاح االإجراءات الت�سحيحية.

اعتماد املوؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية لتوفري خدمات النقل

تعتمد معادن على املوؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية لتوفري خدمات نقل 

املواد اخلام واملنتجات الو�سيطة بني مواقع الت�سغيل الرئي�سية بكفاءة وفعالية. 

وميكن اأن يوؤدي عدم القدرة على نقل املواد اإىل �سرورة تقليل العمليات يف 

مرافق معينة اأو اإيقافها حتى ميكن اإعادة تدفق االإمدادات، االأمر الذي قد 

يوؤدي اإىل تاأثري �سلبي على الربحية والتدفقات النقدية لل�سركة.

ويف حال عدم قدرة املوؤ�س�سة على تلبية الكميات املطلوبة ميكن اللجوء اإىل 

النقل بال�ساحنات التي ترتتب عنها تكلفًة اأعلى، كما قد  ال تكون قادرة على 

تلبية الكميات املطلوبة بالكامل وقد ال تكون دائما منا�سبة لبع�ص املواد.

اإدارة املخاطر
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انقطاع الكهرباء

ميكن اأن يكون الأي انقطاع كبري يف الكهرباء يف م�سهر االأملنيوم نتيجة 

تعطل املعدات اأو م�ساكل متعلقة مبحطة توليد الكهرباء التابعة ملوؤ�س�سة 

حتلية املياه املاحلة اأو �سبكة ال�سركة ال�سعودية للكهرباء اأو اأي �سبب اآخر 

تاأثريًا �سلبيًا ماديًا على نتائج العمليات واالأعمال. 

وللتخفيف من هذه املخاطر، حتتفظ موؤ�س�سة حتلية املياه املاحلة بقدرة 

توليد اأكرث بكثري من احتياجات �سركة معادن. وتتمتع �سركة معادن اأي�سا 

ب�سالحية الو�سول اإىل �سبكة الكهرباء يف اململكة العربية ال�سعودية والتي 

ميكن ا�ستخدامها يف حاالت انقطاع التيار الكهربائي الوارد من املوؤ�س�سة. 

توافر م�ستلزمات االإنتاج وتكلفتها

اإن عدم توفر اأو ارتفاع تكلفة مواد م�ستلزمات االإنتاج مبا يف ذلك الغاز 

الطبيعي والكربيت والديزل وغريها له اأثر �سلبي على العمليات والربحية 

والتدفقات النقدية.

تعتمد معادن على �سركة اأرامكو ال�سعودية لتوريد الغاز الطبيعي والكربيت 

والديزل ومواد اأخرى. ويتم تزويد الغاز الطبيعي عرب �سبكة كبرية، لذا فاإن 

االنقطاع يف �سركة اأرامكو ال�سعودية يوؤدي اإىل نق�ص يف االإمدادات. 

اإن مادة الكربيت متوفرة ب�سهولة يف اململكة من خالل عدد من مرافق 

اأرامكو ال�سعودية، ويتم تزويد �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات 

بالكربيت عرب �سبكة ال�سكك احلديدية )ترد خماطر خدمات ال�سكك 

احلديدية اأعاله(. وللتخفيف من هذه املخاطر، حتافظ �سركة معادن وعد 

ال�سمال للفو�سفات على خيار التوريد عرب ناقالت برية. عالوة على اأن 

توريدات الغاز والكربيت والديزل متفٌق عليها مع �سركة اأرامكو ال�سعودية، 

اإال اأن االأ�سعار قد تتغري نتيجة تقلبات ال�سوق اأو تغيريات يف �سيا�سة الدولة 

للطاقة.

حوادث ال�سحة وال�سلمة واالأمن

قد ت�سكل عمليات التعدين واإنتاج املعادن واالأ�سمدة خطرًا على ال�سحة 

وال�سالمة واالأمن؛ اإذ ميكن اأن توؤدي اإىل اإ�سابات �سخ�سية خطرية اأو 

خ�سائر ت�سغيلية وخ�سائر مالية اأخرى.

ت�سعى �سركة معادن للتخفيف من هذه املخاطر من خالل تطبيق اإجراءات 

ال�سحة وال�سالمة واملحافظة على البيئة يف جميع املواقع وفق معايري 

و�سيا�سات واإجراءات معرتف بها دوليًا. ولدينا نظام الإعداد تقارير �سهرية 

عن البيئة وال�سحة وال�سالمة واالأمن عرب املجموعة وجنري مراجعة جلميع 

احلوادث الأخذ العرب ومنع حدوثها يف امل�ستقبل. 

ال�سيولة

اإن قدرة معادن على تغطية التكاليف الت�سغيلية وت�سديد الدفعات املجدولة 

من اأ�سل الدين وت�سديد العمولة على مديونيتها يعتمد على االأداء امل�ستقبلي 

لل�سركة. ويخ�سع هذا لعوامل اقت�سادية ومالية وتناف�سية وعوامل اأخرى 

لي�ست متامًا حتت �سيطرتها. وقد ال ت�ستطيع اال�ستمرار يف توليد العائدات 

النقدية الكافية من العمليات يف امل�ستقبل يف خدمة الدين وتوليد النفقات 

الراأ�سمالية الالزمة.

لذا قامت معادن بتح�سني ال�سيولة لديها عرب تركيز وظائف اخلزينة 

املركزية لتحقيق اال�ستخدام االأمثل للنقد الناجت من االأعمال. وباالإ�سافة 

اإىل ذلك، متتلك معادن حاليًا القدرة على الو�سول اإىل جمموعة من اأدوات  

االئتمان من اأجل تلبية االحتياجات النقدية على املدى الق�سري.

تكلفة التمويل

و�سلت تكلفة التمويل يف اأدنى م�ستوياتها يف ال�سنوات االأخرية يف معادن، 

ولكن ال ميكن �سمان ا�ستمرار هذا الو�سع واأي زيادة يف تكاليف التمويل قد 

يكون لها تاأثري �سلبي على الربحية والتدفقات النقدية. 

وت�سعى ال�سركة ل�سمان اأال تتخطى ديونها احلجم املعقول والبنية املنا�سبة 

لالأعمال وتراقب التغريات يف تكاليف التمويل بانتظام. وقد ن�سعى اأي�سا اإىل 

زيادة ح�سة ديوننا الثابتة التكلفة، مبا يف ذلك اإمكانية الدخول يف معامالت 

ثانوية ملنع التعر�ص ملعدالت فائدة عائمة، اإذا خل�سنا اإىل اأن ذلك منا�سبًا.

احلوادث البيئية

اإن عمليات اال�ستك�ساف والتعدين واالأن�سطة الت�سغيلية تخ�سع للوائح بيئية 

خمتلفة وت�سريعات �سادرة من قبل الهيئة امللكية للجبيل وينبع، والهيئة 

العامة لالأر�ساد وحماية البيئة. وتتعلق باحلفاظ على معايري جودة الهواء 

واملياه وقواعد ا�ست�سالح االأرا�سي. كما اأنها ت�سع قيودًا على توليد النفايات 

ال�سلبة واخلطرة ونقلها وتخزينها والتخل�ص منها. 

وقد تتغري تلك الت�سريعات البيئية وتتطلب معايري اأكرث �سرامة قد ينتج عنها 

غرامات وعقوبات نتيجة لالإخفاق يف االلتزام باملعايري ب�سبب فر�ص 

تقييمات بيئية اأكرث �سرامة للم�ساريع املقرتحة وزيادة درجة امل�سوؤولية جتاه 

�سركة معادن واإدارتها وموظفيها.

ويراقب ق�سم ال�سحة وال�سالمة يف معادن مدى االلتزام مبعايري ال�سحة 

وال�سالمة يف جميع قطاعات االأعمال والتغريات يف القطاع التنظيمي 

البيئي. 
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النق�س يف القدرات/املهارات

اإن توافر االأيدي العاملة املخت�سة ال يزال واحدًا من التحديات الرئي�سية 

على املدى الطويل ل�سركة معادن، نظرًا اإىل اأن اململكة متتلك قوة عاملة 

مدربة تدريبًا خا�سًا على املهن املتعلقة بالتعدين. وتعد قدرتنا على جذب 

املواهب العليا وتطويرها واالحتفاظ بها عاماًل اأ�سا�سيًا يف مواجهة حتديات 

اخلالفة يف امل�ستقبل. 

وقد عملت معادن ب�سكل وثيق مع موؤ�س�سات التعليم والتدريب يف اململكة 

جلذب ال�سباب ال�سعوديني وتنمية مهاراتهم لالأدوار امل�ستقبلية يف هذه 

ال�سناعة. ومن خالل اأكادميية معادن، نركز على تنمية املواهب الداخلية 

وتدريب املوظفني واإعدادهم لالأدوار القيادية. 

التغيريات يف القوانني واللوائح

اإن نتائج عملياتنا الت�سغيلية اأو و�سعنا املايل ميكن اأن تتاأثر �سلبًا باالأنظمة 

والقوانني اجلديدة واملتطلبات التنظيمية ونتائج االإجراءات القانونية 

الفعالة التي قد حتدث يف امل�ستقبل. وت�سعى �سركة معادن ملراقبة التغريات 

الفعلية املحتملة يف القوانني واالأنظمة حتى ميكننا معاجلة واإدارة اأي تاأثري 

لهذه التغريات.

تراخي�س اال�ستك�ساف

تعتمد �سركة معادن على احل�سول على تراخي�ص اال�ستك�ساف واحلفاظ 

عليها حتى تعيد تعبئة احتياطياتها ومواردها املعدنية وتتمكن من الوفاء 

بخطط النمو امل�ستقبلية. وقد ينتج عن عدم الوفاء بااللتزامات الواردة يف 

الرتاخي�ص احلالية تعليق هذه الرتاخي�ص اأو اإلغائها. وميكن اأن توؤدي 

املناف�سة االإ�سافية يف قطاع التعدين داخل اململكة العربية ال�سعودية اإىل 

مواجهة حتديات للح�سول على م�ساحة جديدة ب�سعر اقت�سادي.

وجتري معادن مراجعات دورية ملتطلبات التزاماتها وقد تقدمت بطلبات 

للح�سول على تراخي�ص جديدة ملوا�سلة اأن�سطة اال�ستك�ساف لكي تدعم منو 

االأعمال. ميكن كذلك ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات بديلة مثل ال�سراء لتخفيف 

اأي نق�ص حمتمل يف املوارد.

اإمدادات املياه

املياه من املوارد ال�سحيحة يف اململكة ولها ا�ستخدامات متناف�سة عديدة. 

ويتطلب التعدين الو�سول اإىل م�سادر مياه موثوقة ملعاجلة املعادن 

امل�ستخرجة. غري اأن اأي قيود تفر�ص على االإمداد باملياه اأو اأي زيادة يف 

التكاليف التي تتحملها �سركة معادن لتوفري املياه �سيكون لها تاأثري �سلبي 

على االإنتاج والتكاليف. 

ا�ستثمرت معادن يف خط اأنابيب مياه الإعادة ا�ستخدام مياه ال�سرف 

ال�سناعي يف بع�ص عمليات تعدين الذهب، وح�سلت على تراخي�ص 

ا�ستخراج حلقول االآبار القريبة من عملياتها ال�سمالية. وتقع م�سانع راأ�ص 

اخلري بجوار حمطة حتلية مياه عاملية. 

تاآكل وا�ستهلك الدرجة

خالل فرتة ت�سغيل املنجم، ميكن اأن تختلف جودة )درجة( املادة اخلام 

اختالفًا كبريًا يف حني ميكن اأن تزيد تكلفة اال�ستخراج يف حال زيادة كمية 

الغبار. وال تكون الدرجة الدقيقة للمادة اخلام معروفة حتى ا�ستخراج املادة 

اخلام فعليًا، وميكن اأن تختلف عن خطة التعدين االأ�سلية. وهذا ميكن اأن 

يوؤدي اإىل انخفا�ص كميات اال�سرتداد وزيادة التكلفة، مما يوؤثر على 

الربحية االإجمالية للمنجم وعمليات ال�سناعات االأ�سا�سية.

جتري �سركة معادن اختبارًا م�سبقًا وا�سع النطاق وتاأخذ عينات من منطقة 

اخلام لتحديد الطبيعة املحتملة للخام وكيفية التخل�ص منه طوال العمر 

املتوقع للمنجم وتقدير احتياطياته مبا يتما�سى مع معايري اللجنة امل�سرتكة 

الحتياطات اخلام )جورك(. 

قبول املجتمعات املحيطة الأعمالنا

اململكة العربية ال�سعودية بلد ذات كثافة �سكانية منخف�سة وتقع مناجمنا يف 

الغالب يف مواقع بعيدة عن املراكز الكبرية لل�سكان. ومع ذلك، تتواجد 

جمتمعات حول مناجمنا وم�سانعنا ومن املهم بالن�سبة ملعادن احل�سول على 

موافقة املجتمعات املحلية ودعمها. وعلى الرغم من عدم وجود خماطر 

نزوج ناجتة عن امل�ساريع احلالية وامل�ساريع قيد الدرا�سة، اإال اأن املجتمعات 

املحلية قد تتاأثر من وجود عملياتنا ال�سناعية، مما يثري �سكواها. 

وحتتفظ معادن بعالقات قوية واإيجابية مع املجتمعات املحلية. وقد اعتمدت 

ال�سركات التابعة لنا عددًا من برامج امل�سوؤولية االجتماعية التي تركز ب�سكل 

اأ�سا�سي على التعليم والتوظيف وتنمية املجتمع ومتكني ال�سكان املحليني 

بطرق خمتلفة.

تقلبات اأ�سعار ال�سرف

تكون التكاليف املحلية ل�سركة معادن يف االأ�سا�ص بالريال ال�سعودي مع توثيق 

غالبية معداتها الراأ�سمالية بالدوالر االأمريكي. وعلى الرغم من ثبات �سعر 

�سرف الريال ال�سعودي والدوالر االأمريكي، فقد تن�ساأ خماطر �سئيلة حيث 

اإن اأغلبية املبيعات تكون اأي�سًا بالدوالر االأمريكي. �سعر ال�سرف مثبت عند 

3.75 ريال �سعودي: 1 دوالر اأمريكي. وبالتايل، فاإن املجموعة لي�ست 

معر�سة الأي خماطر من االأدوات املالية التي يهيمن عليها الدوالر االأمريكي.
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نحن نحتفل ب�سنة من الإجنازات ال�ساملة يف عام 2018، بدًء 

من زيادة �سايف الأرباح بن�سبة قدرها 186 يف املائة، وارتفاع 

بن�سبة 17 يف املائة يف املبيعات، وزيادة بن�سبة 23 يف املائة يف 

الأرباح قبل الفوائد وال�سرائب والإ�ستهالكات والإطفاءات، 

حتى منو بن�سبة 3 يف املائة يف الأ�سول.

كلمة املدير املايل

ل �سك اأن ارتفاع اأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية كان 

عاماًل رئي�سيًا يف حتقيق هذا الأداء القوي، 

اإل اأن تركيزنا امل�ستمر على التميز الت�سغيلي 

ا ب�سكل  والراأ�سمايل والتجاري قد اأ�سهم اأي�سً

كبري.

اإن النمو يف الإنتاج هو مثال جيد على 

نتائج  اإىل  التميز  بها  يوؤدي  التي  الكيفية 

التي  الإنتاج  الزيادة يف  وتعزى  اأف�سل. 

اأ�سمدة   - الأ�سا�سية  �سناعاتنا  حققتها 

والأملنيوم  والأمونيا  الأمونيا  فو�سفات 

ت�سغيلها  التي مت  امل�سانع  اإىل   - والذهب 

يعد  احلالية.  لالأ�سول  املعزز  والأداء  حديًثا 

التح�سينات  هذه  مثل  حتقيق  يف  جناحنا 

�سمنية  ر�سالة  املجموعة  اأنحاء  جميع  يف 

املا�سي. للعام  املالية  النتائج  يف  اأ�سا�سية 

ال�سلع اأ�سعار 

كانت اأ�سعار ال�سلع يف عام 2018 قوية ب�سكل 

معقول باملقارنة مع ال�سنوات الأخرية. ومع 

ذلك، ل ميكن و�سفها باأنها مرتفعة للغاية 

2019 غري  و�سنوا�سل النظر يف التوقعات لعام 

املوؤكدة من هذا املنظور. يظهر اأداء العام 

املا�سي اأنه حتى التح�سن املتوا�سع يف حالة 

الأ�سعار يوفر اأداًء مالًيا حم�ّسًنا اإىل حد كبري 

ل�سركة )معادن(. بالن�سبة 

اإن التوقعات لعام 2019 غري موؤكدة يف املقام 

الأول ب�سبب التوقعات القت�سادية العاملية. 

يبدو اأن النمو يتعرث يف عدد من الأ�سواق 

الرئي�سية، وعلينا اأن ن�سع يف اعتبارنا اأن 

بع�س �سلعنا، وخا�سة الأملنيوم والنحا�س، 

الن�ساط  معر�سة ب�سكل خا�س لتباطوؤ 

القت�سادي. ومع ذلك، فاإن هذا ل يثنينا عن 

ال�ستثمار يف مزيد من فر�س النمو املتوخاة 

.2025 يف اإطار ا�سرتاتيجيتنا لعام 

الأرباح قبل الفوائد وال�سرائب 

والإطفاءات والإ�ستهالكات 

كانت الأ�سواق يف 2018 اأعلى با�ستمرار مقارنة 

مع 2017 ، لكن حتليلنا اأظهر اأن هناك تقلبات 

علي �سعيد القحطاين

املدير املايل

ارتفاع الأ�سعار وزيادة الإنتاج

حتقق اإجنازات قيا�سية
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كبرية يف الربعني الثاين والثالث ، خا�سة يف 

الألومينا، يف حني كان الربعان الأول والرابع 

م�ستقرين. انخف�ست هوام�س الأرباح قبل 

الفوائد وال�سرائب والإ�ستهالكات والإطفاءات 

عندما انخف�ست الأ�سعار، مما يربز تاأثرينا 

على اأ�سواق ال�سلع.

ومع ذلك، نعتقد اأن اأداءنا بن�سبة 51 يف املائة 

من هام�س الأرباح قبل الفوائد وال�سرائب 

والإ�ستهالكات والإطفاءات قوي للغاية 

بالن�سبة ل�سركة �سلع. يظهر تكوين الأرباح قبل 

الفوائد وال�سرائب والإ�ستهالكات والإطفاءات 

اأن حالة �سركة )معادن( متعددة ال�سلع 

متوازنة ب�سكل جيد للتعامل مع تقلبات ال�سوق 

اإىل حد ما. وي�ساهم الفو�سفات بن�سبة 44 يف 

املائة، والأملنيوم بن�سبة 43 يف املائة، والذهب 

بن�سبة 13 يف املائة من الأرباح قبل الفوائد 

والإطفاءات. والإ�ستهالكات  وال�سرائب 

النقد والدين

انخف�س معدل الدين اإىل راأ�س املال يف عام 

2018 بالن�سبة مع عام 2017. وارتفعت 

القرو�س طويلة الأجل يف عام 2018 ب�سفة 

رئي�سية ب�سبب اتفاقية الدين التي بلغت 

2.2 مليار ريال �سعودي مع �سندوق التنمية 

ال�سناعية ال�سعودي ل�سركة وعد ال�سمال. 

وقد ا�ستلمنا التمويل يف نوفمرب 2018. نتوقع 

اأن ت�سل ت�سديدات مدفوعاتنا الف�سلية اإىل 

الذروة بحلول عام 2025 واأن تنخف�س منذ 

ذلك احلني حتى عام 2031.

اإن تكلفة الإ�ستهالك والتمويل ، خا�سة من 

�سركة وعد ال�سمال كا�ستثمار كبري للغاية، 

�سيكون لها تاأثري على الأرباح يف عام 2019.

تقدم جداول البيانات املعرو�سة يف ال�سفحات 

التالية معلومات اأكرث تف�سياًل و�سمولية عن 

اأدائنا املايل يف عام 2018.

اإن التوقعات لعام 2019 غري موؤكدة يف 

املقام الأول ب�سبب التوقعات القت�سادية 

العاملية. يبدو اأن النمو يتعرث يف عدد من 

الأ�سواق الرئي�سة، وعلينا اأن ن�سع يف 

اعتبارنا اأن بع�س �سلعنا، وخا�سة الأملنيوم 

والنحا�س، معر�سة ب�سكل خا�س لتباطوؤ 

الن�ساط القت�سادي.
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قائمة الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

ريال �سعودي )باملاليني(

مالحظات 

الفرق20182017تو�سيحية

% على اأ�سا�س 

�سنوي

114.17112.0862.08517املبيعات

11)917()8.152()9.069(2تكلفة املبيعات

5.1023.9341.16830اإجمايل الربح

امل�ساريف الت�سغيلية

7)35()531()566(3م�ساريف بيع وت�سويق وتوزيع

21)81()382()463(4م�ساريف عمومية واإدارية

53)33()62()95(5م�ساريف ال�ستك�ساف والخدمات الفنية

)109(568)522(646عك�س / )انخفا�س في قيمة( الموجودات غير المتداولة، ال�سافي

4.0242.4371.58765الربح الت�سغيلي

الإيرادات / )امل�ساريف( الأخرى

7124774761دخل من ودائع لأجل

8)137()1.616()1.753(8تكلفة تمويل

)95(63)66()3(9)م�ساريف( / اإيرادات اأخرى بال�سافي

الح�سة في �سافي ربح م�سروع م�سترك تم المحا�سبة عنه با�ستخدام طريقة 

101431014242حقوق الملكية

2.5359331.602172الربح قبل الزكاة و�سريبة الدخل

28)16()57()73(�سريبة الدخل

135)124()92()216(م�سروف الزكاة

2.2467841.462186الربح لل�سنة

)اخل�سارة( / الدخل ال�سامل الآخر

بنود ميكن اأن يتم اإعادة ت�سنيفها اإىل قائمة الربح اأو اخل�سارة يف �سنوات لحقة

100)27(–)27(تحوط التدفق النقدي - الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة

بنود التي لن يتم اإعادة ت�سنيفها اإىل الربح اأو اخل�سارة يف �سنوات لحقة

)خ�سائر( / مكا�سب عائدة اإلى اإعادة قيا�س التزام منافع انتهاء خدمات 

)152()70(46)24(الموظفين

)211()97(46)51()اخل�سارة( / الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة

2.1958301.365164جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

ربح ال�سنة العائد لـ:

1.8487151.133158حملة الأ�سهم العادية لل�سركة الأم

39869329477حقوق الملكية غير الم�سيطرة من اأرباح ال�سنة الحالية في ال�سركات التابعة

2.2467841.462186ربح ال�سنة

111.580.610.97159ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة )بالريال ال�سعودي(

––1.1681.168المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم العادية الم�سدرة خالل ال�سنة )بالماليين(
––%33%36ن�سبة اإجمالي الربح 

3.9772.9591.01834الأرباح قبل الفوائد وال�سرائب

––%24%28هام�س الأرباح قبل الفوائد وال�سرائب
127.1705.8081.36223الأرباح قبل الفوائد وال�سرائب والإ�ستهالكات والإطفاءات

––%48%51هام�س الأرباح قبل الفوائد وال�سرائب والإ�ستهالكات والإطفاءات
––%6%16ن�سبة الربح

يو�سح اجلدول اأعاله احلركة على ا�سا�س �سنوي، فقط مت حتليل ومناق�سة تلك احلركات والتي تعترب مهمة من الناحية النقدية يف الإي�ساحات 

املرفقة.
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1- املبيعات

مكونات املبيعات

الفرق%2017%2018ريال �سعودي )باملاليني(

% على اأ�سا�س 

�سنوي

الفو�سفات واملعادن ال�سناعية

4.776343.631301.14532اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا

)7()117(1.603111.72014اأمونيا

146111013633المعادن ال�سناعية

6.525465.461451.06419املجموع 

الأملنيوم

)1()38(4.953354.99141منتجات الألمنيوم الأولية

53744014971.276الألومينا

178100––1781المنتجات المدرفلة الم�سطحة

5.668405.0314263713املجموع

املعادن الثمينة ومعادن الأ�سا�س

1.976141.5931338324الذهب

1100–1–2البنية التحتية

14.17110012.0861002.08517اإجمايل املبيعات

ارتفع اإجمايل اإيرادات املبيعات املوحدة يف 2018 مبقدار 2.085 مليون ريال �سعودي )17٪( مدفوًعا ب�سكل رئي�س باأثر الزيادة يف متو�سط الأ�سعار 

املحققة جلميع املنتجات با�ستثناء الذهب الذي بلغ 1.472 مليون ريال �سعودي وكذلك تاأثري زيادة حجم مبيعات جميع املنتجات با�ستثناء الأمونيا 

والألومنيوم التي تبلغ 613 مليون ريال �سعودي.

فيما يلي حتليل بناًء على املنتج لتاأثري ال�سعر واحلجم على مبيعات املجموعة:

 ارتفاع متو�سط اأ�سعار الألومنيوم املحققة )189 دولًرا اأمريكًيا / طن مرتي( والألومينا )116 دولًرا اأمريكًيا / طن مرتي( واأ�سمدة فو�سفات 	•

الأمونيا )62 دولرا اأمريكًيا / طن مرتي( والأمونيا )41 دولرا اأمريكًيا / طن مرتي(

 ارتفاع حجم مبيعات الألومينا )280 األف طن مرتي( واأ�سمدة فو�سفات الأمونيا )318 األف طن مرتي( والذهب )84 األف اأوقية( واملنتجات 	•

املدرفلة امل�سطحة )17 األف طن مرتي(

يقابله انخفا�س جزئي:

يف متو�سط اأ�سعار الذهب املحققة )12 دولر لالأوقية(	•

انخفا�س حجم مبيعات الأملنيوم )60 األف طن مرتي( والأمونيا )310 األف طن مرتي(	•
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التوزيع اجلغرايف بني املبيعات الدولية واملحلية

الفرق20182017

 

ريال �سعودي 

)باملاليني(

الكمية

)بالآلف(

ريال �سعودي 

)باملاليني(

الكمية

)بالآلف(

ريال �سعودي 

)باملاليني(

% على

اأ�سا�س �سنوي

الكمية

)بالآلف(

% على اأ�سا�س 

البلدان�سنوي

مبيعات دولية

�سبه القارة الهندية، والربازيل، واآ�سيا واملحيط الهادىء، وال�سرق الأو�سط و�سمال 4.7763.1263.6312.8081.1453231811اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا )طن(

اأفريقيا، واأ�سرتاليا واأمريكا الالتينية

�سبه القارة الهندية واآ�سيا واملحيط الهادىء)19()310()7()117(1.6031.3501.7201.660الأمونيا )طن(

�سبه القارة الهندية، واآ�سيا واملحيط الهادىء، م�سر. ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، 1036164543961713املعادن ال�سناعية )طن(

اأوروبا، اململكة املتحدة واأمريكا ال�سمالية

6.4824.5375.4124.5221.0672015جمموع فرعي

�سبه القارة الهندية، اآ�سيا واملحيط الهادىء، الربازيل، دول جمل�س التعاون اخلليجي، )13()75()4()191(4.1885014.379576الأملنيوم )طن(

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، تركيا، لبنان، م�سر، الأردن، فيتنام، اأوروبا، اململكة 

املتحدة واأمريكا ال�سمالية

دول جمل�س التعاون اخلليجي53731139304981.277281937الألومينا )طن(

اآ�سيا واملحيط الهادىء، دول جمل�س التعاون اخلليجي، ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، 15410015100––15415املنتجات املدرفلة امل�سطحة )طن(

فيتنام، م�سر، اأ�سرتاليا، اأوروبا، اململكة املتحدة واأمريكا ال�سمالية

4.8798274.41860646110221جمموع فرعي

�سوي�سرا و�سنغافورة1.9764171.593333383248425الذهب )اأوقية(

1.91117–11.426–13.337جمموع فرعي

 مبيعات حملية

اململكة العربية ال�سعودية)19()73()7()3(4330846381املعادن ال�سناعية )طن(

اململكة العربية ال�سعودية7659261277153251519الأملنيوم )طن(

اململكة العربية ال�سعودية)100()1()100()1(10.5––الألومينا )طن(

اململكة العربية ال�سعودية241002100––242املنتجات املدرفلة امل�سطحة )طن(

اململكة العربية ال�سعودية––1100–1–2البنية التحتية

––17426–660–834جمموع فرعي
––2.08517–12.086–14.171اإجمايل املبيعات

الفو�سفات واملعادن ال�سناعية

مبيعات اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا

متثل مبيعات اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا ن�سبة 34٪ من اإجمايل املبيعات املوحدة لعام 2018 وقد ارتفعت بن�سبة 32٪ )1.145 مليون ريال �سعودي( 

ب�سبب ارتفاع متو�سط ال�سعر املحقق بواقع 62 دولر / طن مرتي )تاأثري ال�سعر مبقدار 700 مليون ريال �سعودي( وكذلك زيادة حجم املبيعات بحجم 

318 األف طن مرتي )تاأثريالكمية مبقدار 445 مليون ريال �سعودي(. يعود �سبب الزيادة يف الكميات املباعة جزئيًا اإىل بدء الإنتاج التجاري ومبيعات 

اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا يف �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات يف 2 دي�سمرب 2018 )تاأثري الكمية البالغ 177 مليون ريال �سعودي للمبيعات التجارية 

ملدة �سهر واحد(.

مبيعات الأمونيا

متثل مبيعات الأمونيا ن�سبة 11 يف املائة من اإجمايل املبيعات املوحدة لعام 2018 وقد انخف�ست بن�سبة 7 يف املائة )117 مليون ريال( نتيجة لنخفا�س 

الكمية املباعة بـ 310 األف طن مرتي )تاأثريالكمية البالغ 320 مليون ريال �سعودي( نتيجة بدء الإنتاج التجاري ومبيعات اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا يف  

�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات يف 2 دي�سمرب 2018 ومع ذلك، فاإن تاأثري انخفا�س الكميات املباعة قد مت تعوي�سه جزئيًا بالزيادة يف متو�سط 

الأ�سعار املحققة بـ 41 دولر / طن مرتي )اأثر ال�سعر قدره 203 مليون ريال �سعودي(.

مبيعات املعادن ال�سناعية

�سعار املحققة مببلغ 31 مليون ريال  ارتفعت مبيعات املعادن ال�سناعية خالل ال�سنة مبقدار 36 مليون ريال �سعودي ب�سبب تاأثري زيادة يف متو�سط الأ

�سعودي، وكذلك تاأثري الزيادة يف الكميات املباعة مببلغ 5 مليون ريال.

الأملنيوم

مبيعات الأملنيوم الأويل

متثل مبيعات الأملنيوم الأويل ن�سبة 35٪ من اإجمايل املبيعات املوحدة لعام 2018 وقد انخف�ست ب�سكل طفيف )38 مليون ريال �سعودي( نتيجة 

لنخفا�س يف الكميات املباعة بـ60 األف طن مرتي )تاأثريالكمية مبقدار457 مليون ريال �سعودي( قابلته جزئيًا زيادة يف متو�سط ال�سعر املحقق مبقدار 

189 دولر اأمريكي / طن مرتي ) تاأثري ال�سعر البالغ 419 مليون ريال �سعودي(.
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التوزيع اجلغرايف بني املبيعات الدولية واملحلية

الفرق20182017

 

ريال �سعودي 

)باملاليني(

الكمية

)بالآلف(

ريال �سعودي 

)باملاليني(

الكمية

)بالآلف(

ريال �سعودي 

)باملاليني(

% على

اأ�سا�س �سنوي

الكمية

)بالآلف(

% على اأ�سا�س 

البلدان�سنوي

مبيعات دولية

�سبه القارة الهندية، والربازيل، واآ�سيا واملحيط الهادىء، وال�سرق الأو�سط و�سمال 4.7763.1263.6312.8081.1453231811اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا )طن(

اأفريقيا، واأ�سرتاليا واأمريكا الالتينية

�سبه القارة الهندية واآ�سيا واملحيط الهادىء)19()310()7()117(1.6031.3501.7201.660الأمونيا )طن(

�سبه القارة الهندية، واآ�سيا واملحيط الهادىء، م�سر. ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، 1036164543961713املعادن ال�سناعية )طن(

اأوروبا، اململكة املتحدة واأمريكا ال�سمالية

6.4824.5375.4124.5221.0672015جمموع فرعي

�سبه القارة الهندية، اآ�سيا واملحيط الهادىء، الربازيل، دول جمل�س التعاون اخلليجي، )13()75()4()191(4.1885014.379576الأملنيوم )طن(

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، تركيا، لبنان، م�سر، الأردن، فيتنام، اأوروبا، اململكة 

املتحدة واأمريكا ال�سمالية

دول جمل�س التعاون اخلليجي53731139304981.277281937الألومينا )طن(

اآ�سيا واملحيط الهادىء، دول جمل�س التعاون اخلليجي، ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، 15410015100––15415املنتجات املدرفلة امل�سطحة )طن(

فيتنام، م�سر، اأ�سرتاليا، اأوروبا، اململكة املتحدة واأمريكا ال�سمالية

4.8798274.41860646110221جمموع فرعي

�سوي�سرا و�سنغافورة1.9764171.593333383248425الذهب )اأوقية(

1.91117–11.426–13.337جمموع فرعي

 مبيعات حملية

اململكة العربية ال�سعودية)19()73()7()3(4330846381املعادن ال�سناعية )طن(

اململكة العربية ال�سعودية7659261277153251519الأملنيوم )طن(

اململكة العربية ال�سعودية)100()1()100()1(10.5––الألومينا )طن(

اململكة العربية ال�سعودية241002100––242املنتجات املدرفلة امل�سطحة )طن(

اململكة العربية ال�سعودية––1100–1–2البنية التحتية

––17426–660–834جمموع فرعي
––2.08517–12.086–14.171اإجمايل املبيعات

الفو�سفات واملعادن ال�سناعية

مبيعات اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا

متثل مبيعات اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا ن�سبة 34٪ من اإجمايل املبيعات املوحدة لعام 2018 وقد ارتفعت بن�سبة 32٪ )1.145 مليون ريال �سعودي( 

ب�سبب ارتفاع متو�سط ال�سعر املحقق بواقع 62 دولر / طن مرتي )تاأثري ال�سعر مبقدار 700 مليون ريال �سعودي( وكذلك زيادة حجم املبيعات بحجم 

318 األف طن مرتي )تاأثريالكمية مبقدار 445 مليون ريال �سعودي(. يعود �سبب الزيادة يف الكميات املباعة جزئيًا اإىل بدء الإنتاج التجاري ومبيعات 

اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا يف �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات يف 2 دي�سمرب 2018 )تاأثري الكمية البالغ 177 مليون ريال �سعودي للمبيعات التجارية 

ملدة �سهر واحد(.

مبيعات الأمونيا

متثل مبيعات الأمونيا ن�سبة 11 يف املائة من اإجمايل املبيعات املوحدة لعام 2018 وقد انخف�ست بن�سبة 7 يف املائة )117 مليون ريال( نتيجة لنخفا�س 

الكمية املباعة بـ 310 األف طن مرتي )تاأثريالكمية البالغ 320 مليون ريال �سعودي( نتيجة بدء الإنتاج التجاري ومبيعات اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا يف  

�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات يف 2 دي�سمرب 2018 ومع ذلك، فاإن تاأثري انخفا�س الكميات املباعة قد مت تعوي�سه جزئيًا بالزيادة يف متو�سط 

الأ�سعار املحققة بـ 41 دولر / طن مرتي )اأثر ال�سعر قدره 203 مليون ريال �سعودي(.

مبيعات املعادن ال�سناعية

�سعار املحققة مببلغ 31 مليون ريال  ارتفعت مبيعات املعادن ال�سناعية خالل ال�سنة مبقدار 36 مليون ريال �سعودي ب�سبب تاأثري زيادة يف متو�سط الأ

�سعودي، وكذلك تاأثري الزيادة يف الكميات املباعة مببلغ 5 مليون ريال.

الأملنيوم

مبيعات الأملنيوم الأويل

متثل مبيعات الأملنيوم الأويل ن�سبة 35٪ من اإجمايل املبيعات املوحدة لعام 2018 وقد انخف�ست ب�سكل طفيف )38 مليون ريال �سعودي( نتيجة 

لنخفا�س يف الكميات املباعة بـ60 األف طن مرتي )تاأثريالكمية مبقدار457 مليون ريال �سعودي( قابلته جزئيًا زيادة يف متو�سط ال�سعر املحقق مبقدار 

189 دولر اأمريكي / طن مرتي ) تاأثري ال�سعر البالغ 419 مليون ريال �سعودي(.

مبيعات الألومينا

ارتفعت مبيعات الألومينا خالل ال�سنة مببلغ 498 مليون ريال ب�سبب الرتفاع يف الكميات املباعة بمقدار 280 األف طن مرتي )تاأثريالكمية مبقدار 362 

مليون ريال �سعودي( وكذلك زيادة يف متو�سط ال�سعر املحقق مبقدار 116 دولر / طن مرتي )تاأثري ال�سعر البالغ 136 مليون ريال �سعودي(

مبيعات املنتجات املدرفلة امل�سطحة

زادت املبيعات املوحدة للمجموعة مبقدار 178 مليون ريال �سعودي خالل عام 2018 نتيجة لبدء الإنتاج التجاري ومبيعات للمنتجات املدرفلة من قبل 

�سركة معادن للدرفلة يف 9 دي�سمرب 2018.

املعادن الثمينة ومعادن الأ�سا�س

مبيعات الذهب بح�سب املنجم

الفرق20182017

اأوقية%اأوقية%اأوقيةاملنجم

% على اأ�سا�س 

�سنوي

31.227723.74777.48031مهد الذهب

15.704413.08942.61520ال�سخيربات

)37()21.397(36.972958.36917بلغة

)31()14.175(31.377745.55214الأمار

)7()1.984(27.536729.5209ال�سوق

274.51966163.10449111.41568الدويحي

417.335100333.38110083.95425جمموع اأوقيات الذهب املباعة

متثل مبيعات الذهب 14٪ من اإجمايل املبيعات املوحدة لعام 2018 وقد ارتفعت بن�سبة 24٪ )383 مليون ريال �سعودي( نتيجة لزيادة الكمية املباعة بـ 84 

األف اأوقية )تاأثريالكمية مبقدار 401 مليون ريال �سعودي( الناجت عن ارتفاع درجة الرتكيز وا�ستقرار عمليات التعدين يف منجم الدويحي. ويقابل الزيادة يف 

الكميات املباعة جزئيًا النخفا�س يف متو�سط الأ�سعار املحققة مبقدار 12 دولرًا / الأوقية )تاأثري ال�سعر مبقدار 18 مليون ريال �سعودي(.
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2- تكلفة املبيعات

الفرق% 2017% 2018ريال �سعودي )باملاليني(

% على 

اأ�سا�س �سنوي

1.117121.02613919الرواتب ومزايا املوظفني

76087349264عقود اخلدمات

129211711210اإ�سالحات و�سيانة

192213425843مواد م�ستهلكة

7108605710517م�ساريف غري مبا�سرة

3.644403.0653857919مواد خام ومنافع م�ستهلكة

)20(18)1()91()1()73(بيع منتجات م�ساحبة

)100()8(–8––خ�سائر خمزون

)75()3(–4–1�سطب قطع غيار متقادمة وبطيئة احلركة ومواد م�ستهلكة

1548–46131خم�س�س خمزون مواد متقادمة

12427315170ر�سوم اإمتياز

6.650745.7067094417جمموع تكاليف الت�سغيل النقدية

6267505612124ا�ستهالك ممتلكات تعدين

2.491272.287282049ا�ستهالك ممتلكات وم�سانع ومعدات

525–20–25ا�ستهالك موجودات غري ملمو�سة

9.7921088.5181041.27415جمموع التكاليف الت�سغيلية

98)357()4()366()8()723(الزيادة يف املخزون

9.0691008.15210091711املجموع

ارتفعت تكلفة املبيعات مبقدار 917 مليون ريال �سعودي على اأ�سا�س �سنوي؛ نتيجة لرتفاع حجم مبيعات جميع املنتجات با�ستثناء الأملنيوم والأمونيا 

وكذلك ب�سبب ارتفاع اأ�سعار املواد اخلام.

تكلفة مبيعات اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا والأمونيا 

ارتفعت تكلفة مبيعات اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا والأمونيا مبقدار 497 مليون ريال �سعودي، وذلك يرجع اإىل ما يلي:

 ارتفاع متو�سط تكلفة الوحدة للطن املرتي من اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا مبقدار 41 دولرًا اأمريكًيا، ويرجع ذلك اأ�سا�ًسا اإىل زيادة �سركة معادن 	•

للفو�سفات يف اأ�سعار املواد اخلام،مثل الكربيت امل�سهور، وزيادة ر�سوم نقل كهرباء ال�سركة ال�سعودية للكهرباء وتكاليف النقل بال�ساحنات. وعالوة 

على ذلك، �ساهم بدء الإنتاج التجاري ومبيعات اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا يف �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات يف 2 دي�سمرب 2018 يف زيادة 

تكلفة املبيعات.

ارتفاع تكلفة الوحدة للطن املرتي من الأمونيا مبقدار 23 دولرا اأمريكًيا، وذلك ب�سبب الزيادة يف اأ�سعار الغاز الطبيعي يف �سركة معادن للفو�سفات 	•

ور�سوم نقل كهرباء ال�سركة ال�سعودية للكهرباء وتكاليف اأخرى.

تكلفة مبيعات الأملنيوم 

ارتفعت تكلفة مبيعات الأملنيوم مبقدار 72 مليون ريال �سعودي ب�سبب ارتفاع متو�سط التكلفة  للطن املرتي مبقدار 346 دولر اأمريكي، الأمر الذي نتج 

ب�سكل رئي�سي عن ارتفاع اأ�سعار املواد اخلام، مثل تكلفة ال�سودا الكاوية واملواد الكربونية. عالوة على ذلك، �ساهم البدء يف الإنتاج التجاري ومبيعات 

املنتجات املدرفلة امل�سطحة يف �سركة معادن للدرفلة يف 9 دي�سمرب 2018 يف زيادة تكلفة املبيعات.

الذهب املنتج ح�سب املنجم

الفرق20182017

اأوقية%اأوقية%اأوقيةريال �سعودي )باملاليني(

% على اأ�سا�س 

�سنوي

29.904723.04176.86330مهد الذهب

15.704413.08942.61520ال�سخيربات

)37()21.397(36.972958.36917بلغة

)33()14.778(30.331745.10914الأمار

)7()1.984(27.536729.5209ال�سوق

274.51966163.10449111.41568الدويحي

414.966100332.23210082.73425جمموع اأوقيات الذهب املنتجة

ارتفعت تكلفة مبيعات الذهب مبقدار348 مليون ريال �سعودي ويرجع ذلك اأ�سا�سًا اإىل الزيادة يف الكمية املباعة مبقدار 84 األف اأوقية.

تكلفة مبيعات املعادن ال�سناعية 

انخف�ست تكلفة مبيعات املعادن ال�سناعية ب�سكل عام بن�سبة 1 يف املائة.
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3- م�ساريف بيع وت�سويق وتوزيع
يعود ال�سبب الرئي�سي يف الزيادة مبقدار 35 مليون ريال �سعودي )7 يف املائة( اإىل ارتفاع م�ساريف النقل والدعم املتعلقة ببيع املنتجات املدرفلة 

امل�سطحة من �سركة معادن للدرفلة. 

4- م�ساريف عمومية واإدارية
يعود ال�سبب الرئي�سي يف الزيادة التي بلغت 81 مليون ريال �سعودي )21 يف املائة( اإىل الزيادة يف تكاليف ال�ست�سارات الإدارية وم�ساريف عقود 

اخلدمات.

5- م�ساريف ال�ستك�ساف واخلدمات الفنية
يعود �سبب الزيادة البالغة 33 مليون ريال �سعودي )53 يف املائة( ب�سكل اأ�سا�سي اإىل ارتفاع عقود اخلدمات فيما يتعلق بزيادة اأن�سطة احلفر واأخذ 

العينات يف �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.

6- عك�س / )انخفا�س يف قيمة( املوجودات غري املتداولة، بال�سايف
ميثل النخفا�س البالغ 568 مليون ريال �سعودي )109 يف املائة( ب�سكل رئي�سي الأثر الدوري الناجت عن النخفا�س يف القيمة خالل ال�سنة والبالغ 281 

مليون ريال �سعودي واملتعلق باأ�سول م�سروع �سفائح ال�سيارات واملر�سملة حتت بند امل�ساريع الراأ�سمالية قيد التنفيذ ملعادن الإدارة العامة بناًء على اختبار 

الإنخفا�س يف القيمة الذي مت اإجراوؤه  يف 31 دي�سمرب 2018 والذي قابله عك�س انخفا�س يف قيمة ال�ستثمار يف امل�سروع امل�سرتك )�سركة ال�سحراء ومعادن 

للبرتوكيماويات( مببلغ 346 مليون ريال �سعودي.

مع ذلك، خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017، مت ت�سجيل انخفا�س يف القيمة مببلغ 446 مليون ريال �سعودي حتت بند م�ساريع راأ�سمالية قيد 

التنفيذ لأ�سول �سركة معادن للدرفلة بناًء على اختبار الإنخفا�س يف القيمة الذي مت اإجراوؤه يف 31 دي�سمرب 2017. عالوة على ذلك، خالل ال�سنة 

�سايف يف م�سروع �سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات مببلغ 31 مليون ريال �سعودي. املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017، تم تخفي�س قيمة التمويل الإ

20182017ريال �سعودي )باملاليني(

–)19(�سطب م�ساريع تعدين راأ�سمالية قيد التنفيذ
)45(–�سطب م�سانع ومعدات 

)446()281(انخفا�س يف قيمة م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

)31(346عك�س / )الإنخفا�س يف قيمة( ال�ستثمار يف م�سروع م�سرتك

)522(46املجموع

7- دخل من ودائع لأجل
اإن الزيادة البالغة 47 مليون ريال �سعودي )61 يف املائة( نتجت ب�سكل رئي�سي عن ا�ستثمار الفائ�س يف الودائع ق�سرية الأجل من قبل �سركة معادن 

الإدارة العامة خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018.

8- تكلفة التمويل
نتج الرتفاع مبقدار137 مليون )8 يف املائة( ب�سكل رئي�سي عن اإعادة هيكلة ت�سهيالت قر�س �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا يف 16 يوليو 2018 

)90 مليون ريال �سعودي(، و�سداد قر�س طويل الأجل ل�سركة معادن للفو�سفات مبوجب اتفاقية متويل املرابحة، وال�سروع يف قر�س جديد طويل الأجل 

مبوجب اتفاقية متويل �سكوك )28 مليون ريال �سعودي( واأي�سًا ب�سبب تكلفة التمويل الإ�سافية املتعلقة ببدء الإنتاج التجاري ومبيع اأ�سمدة فو�سفات 

الأمونيا يف 2 دي�سمرب 2018 والذي متت ر�سملته كجزء من الأ�سول املوؤهلة حتت بند امل�ساريع الراأ�سمالية قيد التنفيذ قبل هذا التاريخ.

9- م�ساريف / )اإيرادات( اأخرى، بال�سايف
يتعلق النق�س البالغ 63 مليون ريال �سعودي )95٪( ب�سكل اأ�سا�سي بامل�ساريف الإ�سافية امل�سجلة خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017 واملتعلقة 

بالتقييم النهائي لل�سريبة امل�ستقطعة املتعلقة بال�سنوات ال�سابقة )29 مليون ريال �سعودي( وتعديالت اأ�سعار الأملنيوم يف ال�سركة املتعلقة بال�سنوات 

ال�سابقة )21 مليون ريال �سعودي(.

10- ح�سة يف �سايف ربح م�سروع م�سرتك مت املحا�سبة عنه با�ستخدام طريقة حقوق امللكية
احل�سة يف �سايف ربح م�سروع م�سرتك متثل ح�سة )معادن( البالغة 50 يف املائة يف �سايف دخل �سركة معادن باريك للنحا�س، وهي م�سروع م�سرتك 

بني �سركة )معادن( و�سركة باريك ال�سرق الأو�سط بي تي واي املحدودة. ارتفعت احل�سة يف �سايف الدخل مبقدار 42 مليون ريال �سعودي )42٪ يف 

املائة( نتيجة لرتفاع متو�سط اأ�سعار النحا�س املحققة وبالتايل حت�سني الربحية ل�سركة معادن باريك للنحا�س.

11- ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم العادي
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم العادي بق�سمة الربح العائد اإىل حملة الأ�سهم العادية لل�سركة على املتو�سط املرجح لعدد 

الأ�سهم العادية امل�سدرة خالل ال�سنة املالية قيد املراجعة.

ويبلغ املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية لعام 2018 و 2017 ما جمموعه 1.168.478.261 �سهم.
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 12- الأرباح قبل الفوائد وال�سرائب والإ�ستهالكات و الإطفاءات
الفرق

20182017ريال �سعودي )باملاليني(

 ريال

�سعودي

 % على اأ�سا�س

�سنوي

4.0242.4371.58765الربح الت�سغيلي لل�سنة

62650612024ا�ستهالك ممتلكات التعدين*

2.5292.3172129ا�ستهالك املمتلكات وامل�سانع واملعدات*

37261142اإطفاء املوجودات غري امللمو�سة*

)109()568(522)46()عك�س( / انخفا�س يف قيمة املوجودات غري املتداولة، بال�سايف

7.1705.8081.36223الأرباح قبل الفوائد وال�سرائب والإ�ستهالكات و الإطفاءات

* ل يرتبط انخفا�س قيمة ممتلكات التعدين واملمتلكات وامل�سانع واملعدات واإطفاء املوجودات غري امللمو�سة باملالحظة 2 حيث اأن هذا ميثل اإجمايل ال�ستهالك والإطفاء الذي ي�سمل 
ال�ستهالك والإطفاء املحمل على تكلفة املبيعات وامل�سروفات العمومية والإدارية وم�ساريف ال�ستك�ساف واخلدمات الفنية.  
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 قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2018

ريال �سعودي )باملاليني(

مالحظات 

الفرق20182017تو�سيحية

 % على اأ�سا�س

�سنوي

املوجودات غري املتداولة

1310.0459.09894710ممتلكات تعدين

1466.48244.45122.03150املمتلكات وامل�سانع واملعدات

)92()24.212(152.19726.409م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

)2()6(340346املوجودات غري امللمو�سة

161.42493449052ال�ستثمار يف امل�ساريع امل�سرتكة

59846213629موجودات �سريبة موؤجلة

)14()7(4350ال�ستثمار طويل الأجل

)9()104(1.0791.183موجودات غري متداولة اأخرى

82.20882.933)725()1(

1715.82112.1843.63730املوجودات املتداولة

98.02995.1172.9123جمموع املوجودات

27.90326.0981.8057حقوق امللكية العائدة حلملة الأ�سهم العادية لل�سركة الأم

8.7918.4323594حقوق امللكية غري امل�سيطرة

36.69434.5302.1646جمموع حقوق امللكية

مطلوبات غري متداولة

)1()20(2.1432.163مطلوبات غري متداولة اأخرى

1851.40450.7017031قرو�س طويلة الأجل

53.54752.8646831

7.7887.723651املطلوبات املتداولة

61.33560.5877481جمموع املطلوبات

98.02995.1172.9123جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

13- ممتلكات التعدين
تعود الزيادة البالغة 947 مليون ريال �سعودي ب�سكل رئي�سي اإىل اإ�سافة وحتويل املوجودات من امل�ساريع الراأ�سمالية قيد التنفيذ  بقيمة 1.533 

مليون ريال �سعودي، وزيادة يف خم�س�سات اإغالق املناجم واإعادة تاأهيل املناجم بقيمة 73 مليون ريال �سعودي فيما يتعلق ب�سركة معادن للبوك�سايت 

والألومينا و�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات والتي مت تخفي�سها ب�سايف القيمة الدفرتية للموجودات املحولة اإىل املمتلكات وامل�سانع واملعدات 

مببلغ 15 مليون ريال �سعودي وكذلك املوجودات امل�سطوبة خالل العام  مببلغ  18 مليون ريال �سعودي وال�ستهالك املحمل لل�سنة مببلغ 626 مليون ريال 

�سعودي.

خالل ال�سنة، تتكون اإ�سافة وحتويل املوجودات من امل�ساريع الراأ�سمالية  قيد التنفيذ مببلغ قدره 1.533 مليون ريال �سعودي ب�سكل رئي�سي من:

 اأ�سهمت �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات يف زيادة قدرها 1.176 مليون ريال �سعودي فيما يتعلق باملوجودات املر�سملة والعائدة اإىل بدء الإنتاج 	•

التجاري ومبيعات اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا يف �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات يف 2 دي�سمرب 2018.

 �ساهمت �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س يف زيادة قدرها 160 مليون ريال �سعودي تتعلق باإ�سافة يف موجودات ن�ساط الإزالة وم�ساريع تعدين 	•

راأ�سمالية قيد التنفيذ و 85 مليون ريال �سعودي تتعلق بتحويل املوجودات اإىل م�ساريع تعدين راأ�سمالية قيد التنفيذ من م�ساريع راأ�سمالية غري 

تعدينية.

 �ساهمت �سركة معادن للفو�سفات بزيادة قدرها 56 مليون ريال �سعودي تتعلق ب�سكل رئي�سي مب�ساريع تعدين راأ�سمالية قيد التنفيذ وامل�سانع الثابتة 	•

وقطع الغيار الراأ�سمالية.

14- املمتلكات وامل�سانع واملعدات
تعود الزيادة البالغة 22.031 مليون ريال �سعودي ب�سكل رئي�سي اإىل اإ�سافة وحتويل املوجودات من م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ تبلغ 24.589 مليون 

ريال �سعودي و�سايف القيمة الدفرتية للموجودات املحولة من ممتلكات التعدين بقيمة 15 مليون ريال �سعودي والتي مت تخفي�سها بتكلفة الإ�ستهالك 

املحمل لل�سنة مبقدار 2.569  مليون ريال �سعودي وتعديل �سايف القيمة الدفرتية بقيمة 4 مليون ريال �سعودي.

خالل ال�سنة تتكون اإ�سافة وحتويل املوجودات من امل�ساريع الراأ�سمالية  قيد التنفيذ مببلغ قدره 54.589 مليون ريال �سعودي ب�سكل رئي�سي من:

 �ساهمت �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات يف زيادة قدرها 19.914 مليون ريال �سعودي فيما يتعلق باملوجودات املر�سملة لبقية امل�سانع املن�سوبة 	•

اإىل بدء الإنتاج التجاري ومبيعات اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا يف �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات يف 2 دي�سمرب 2018.

 �ساهمت �سركة معادن للدرفلة يف زيادة قدرها 3.857 مليون ريال �سعودي فيما يتعلق باملوجودات املر�سملة لبدء الإنتاج التجاري ومبيعات املنتجات 	•

املدرفلة امل�سطحة يف �سركة معادن للدرفلة يف 9 دي�سمرب 2018.

 �ساهمت �سركة معادن للفو�سفات بزيادة قدرها 499 مليون ريال �سعودي فيما يتعلق ب�سكل رئي�سي بامل�سانع الثابتة وقطع الغيار الراأ�سمالية.	•

 �ساهمت �سركة معادن لالأملنيوم بزيادة قدرها 219 مليون ريال �سعودي فيما يتعلق ب�سكل رئي�سي بامل�سانع الثابتة وقطع الغيار الراأ�سمالية، وور�سة 	•
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العمل املتنقلة وغريها من املعدات.

 �ساهمت �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا بزيادة قدرها 74 مليون ريال �سعودي فيما يتعلق ب�سكل رئي�سي بامل�سانع الثابتة و قطع الغيار الراأ�سمالية.	•

 اأما الزيادة املتبقية والبالغة 26 مليون ريال �سعودي، فقد �ساهمت بها ب�سكل رئي�سي �سركة معادن للبنية التحتية والتي تعود اإىل الأعمال املدنية 	•

واملعدات الأخرى.

15- امل�ساريع الراأ�سمالية  قيد التنفيذ
خالل ال�سنة، حدثت احلركات التالية يف امل�ساريع الراأ�سمالية  قيد التنفيذ:

مت حتويل 24.947 مليون ريال �سعودي من م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ اإىل ممتلكات تعدين وممتلكات وم�سانع ومعدات، ويرجع ذلك ب�سكل 	•

رئي�سي اإىل بدء الت�سغيل التجاري ل�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات و �سركة معادن للدرفلة يف 2 دي�سمرب 2018 و 9 دي�سمرب 2018 على التوايل.

1.766  مليون ريال �سعودي اإ�سافات، 1.086 منها مليون ريال �سعودي لقطاع الفو�سفات املتعلق  اأ�سا�ساً ب�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات، 	•

ملنيوم، و 274 مليون ريال �سعودي لالإدارة العامة املتعلقة اأ�سا�ساً بم�سروع �سفائح ال�سيارات وم�سروع الأمونيا 3  و402 مليون ريال �سعودي ل�سركات الأ

و 4 مليون ريال �سعودي ل�سركة معادن للبنية التحتية.

مت حتويل 537 مليون ريال �سعودي اإىل ممتلكات وم�سانع ومعدات، منها 220 مليون ريال �سعودي لقطاع الفو�سفات و 293 مليون ريال �سعودي 	•

ل�سركات الأملنيوم و 24 مليون ريال �سعودي اإىل �سركة معادن للبنية التحتية.

مت حتويل 85 مليون ريال �سعودي اإىل ممتلكات تعدين متعلقة ب�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س.	•

انخفا�س مبقدار 375 مليون ريال �سعودي يعود لالإنخفا�س يف قيمة موجودات م�سروع �سفائح ال�سيارات.	•

حتويل 34 مليون ريال �سعودي اإىل املوجودات غري امللمو�سة تعود ب�سكل اأ�سا�سي لالإدارة العامة.	•

16- ال�ستثمار يف امل�ساريع امل�سرتكة
خالل ال�سنة حدثت احلركات التالية يف ال�ستثمار يف امل�ساريع امل�سرتكة:

اإ�سافة 144 مليون ريال �سعودي تتعلق بح�سة الأرباح ال�سافية ل�سركة معادن باريك للنحا�س.	•

زيادة قدرها 346 مليون ريال �سعودي تعود لرتاجع انخفا�س قيمة �سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات بناء على قرار ال�سركة فيما يتعلق 	•

د خلام الإثيلني، انخف�ست تكاليف اإنتاج �سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات ب�سكل ملحوظ. بخالفها القدمي مع موِرّ

17- املوجودات املتداولة
زادت املوجودات املتداولة مببلغ 3.637 مليون ريال �سعودي يف عام 2018 وتتاألف ب�سكل رئي�س من التايل:

بلغت الودائع لأجل والنقد ومعادلت النقد يف عام 2018 مبلغ 8.926 مليون ريال �سعودي مقارنة بـ6.592 مليون ريال �سعودي يف عام 2017 	•

)بزيادة قدرها 2.334 مليون ريال �سعودي( تعود ب�سكل رئي�سي اإىل �سحب قر�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي من قبل �سركة معادن وعد 

ال�سمال للفو�سفات مببلغ 2.225 مليون ريال �سعودي خالل الربع الرابع من 2018.

بلغت الذمم املدينة التجارية والأخرى يف عام 2018 مبلغ 2.250 مليون ريال �سعودي مقارنة بـ2.000 مليون ريال �سعودي يف عام 2017 )بزيادة 	•

قدرها 250 مليون ريال �سعودي(، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإىل زيادة حجم املبيعات ومتو�سط اأ�سعار املنتجات املحققة.

 بلغت قيمة املخزونات 4.312 مليون ريال �سعودي يف 2018 مقارنة بـ3.436 مليون ريال �سعودي يف عام 2017 )بزيادة قدرها 876 مليون ريال 	•

�سعودي( نتيجة لزيادة املخزون القابل للبيع بقيمة 739 مليون ريال �سعودي يتعلق بالإنتاج التجاري ومبيعات اأ�سمدة فو�سفات ثنائي الأمونيوم يف 

�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات واملنتجات املدرفلة امل�سطحة يف �سركة معادن للدرفلة. كما ارتفعت قطع الغيار وخمزون املواد امل�ستهلكة مببلغ 

137 مليون ريال �سعودي ويعود ذلك اإىل الت�ساعد الكبري يف �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات و�سركة معادن للدرفلة.

 بلغت قيمة الدفعات وامل�ساريف املدفوعة مقدماً 292 مليون ريال �سعودي يف عام 2018 مقارنة بـ142 مليون ريال �سعودي يف عام 2017 )بزيادة 	•

قدرها 150 مليون ريال �سعودي( والتي تعود اأ�سا�ساً اإىل الدفعات املقدمة واملدفوعة ملوردي املواد اخلام من قبل �سركة �سركة معادن وعد ال�سمال 

للفو�سفات.

18- القرو�س طويلة الأجل
ارتفع اإجمايل القرو�س )بما يف ذلك اجلزء املتداول( مببلغ 685 مليون ريال �سعودي ب�سبب ال�سحوبات و قدرها 10.012 مليون ريال �سعودي خف�ست ب�سداد 

مبلغ قدره 9.327 مليون ريال �سعودي. كما �ساهمت �سايف احلركة يف تكلفة املعامالت البالغة 15 مليون ريال �سعودي يف زيادة القرو�س طويلة الأجل. 

ال�سركة املقرت�سة

 الر�سيد

كما يف 1 يناير 2018

 امل�سحوبات

خالل العام

 املبالغ امل�سددة

خالل العام

 الر�سيد

كما يف 31 دي�سمرب 

2018

––––�سركة التعدين العربية ال�سعودية)معادن(
1.041)172(–1.213�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

805)78(–883�سركة معادن للبنية التحتية

10.958––10.958�سركة معادن لالأملنيوم

4.796)50(–4.846�سركة معادن للدرفلة

8.091)4.524(8.3704.245�سركة معادن للبوك�سايت و الألومينا *

9.402)4.443(10.3453.500�سركة معادن للفو�سفات **

20.279)60(18.0722.267�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

55.372)9.327(54.68710.012املجموع
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*خالل �سهر يوليو عام 2018، اأعادت ال�سركة هيكلة ت�سهيالت القرو�س الطويلة الأجل من خالل تعديل اتفاقية �سندوق ال�ستثمارات العامة وكذلك اأبرمت اتفاقيات متويل 
موحدة ال�سروط جديدة مع حتالف  من املوؤ�س�سات املالية املحلية، بينما مت ت�سوية باقي الت�سهيالت الأخرى بالكامل قبل املدة املحددة.

**خالل فرباير 2018، قامت ال�سركة جزئياً ب�سداد قرو�سها طويلة الأجل مبوجب اتفاقية ت�سهيل املرابحة  مع امل�ساركني يف ت�سهيل املرابحة من ال�سحب مبوجب اتفاقية 
ت�سهيل ال�سكوك مع امل�ساركني يف ت�سهيل ال�سكوك.

قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

الفرق20182017ريال �سعودي )باملاليني(

% على اأ�سا�س

�سنوي

)1()28(4.2824.310النقد ومعادلت النقد كما يف بداية ال�سنة - غري مقيدة

3.9793.01796232�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية

)9(359)3.971()3.612(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الإ�ستثمارية

)138(1.321)954(367التدفقات النقدية احلرة

)28()255(671926�سايف النقد الناجت من الأن�سطة التمويلية

)3.807(1.066)28(1.038�سايف التغري يف النقد ومعادلت النقد

5.3204.2821.03824النقد ومعادلت النقد كما يف نهاية ال�سنة - غري مقيدة

علي �سعيد القحطاين

املدير املايل
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�سركة التعدين العربية ال�سعودية )معادن(

)�سركة م�ساهمة �سعودية(
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القوائم املالية

املوحدة لل�سنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2018
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الإدارة وتفا�سيل الإت�سال كما يف 31 دي�سمرب 2018

1010164391رقم ال�سجل التجاري

- رئي�س جمل�س الإدارةمعايل املهند�س / خالد بن عبدالعزيز الفالحاأع�ساء جمل�س الإدارة

- نائب رئي�س جمل�س الإدارةمعايل الأ�ستاذ / �سليمان بن عبدالرحمن القويز

معايل املهند�س / عبداهلل بن اإبراهيم ال�سعدان

معايل املهند�س / خالد بن �سالح املديفر

�سعادة املهند�س / عبداهلل بن حممد العي�سى

�سعادة ال�سيدة / لبنى بنت �سليمان العليان

�سعادة املهند�س / عزام بن يا�سر �سلبي

�سعادة الدكتور / كالو�س كري�ستيان كلينفلند

�سعادة الأ�ستاذ / ريت�سارد اأوبراين

بناية رقم 395العنوان امل�سجل

طريق اأبو بكر ال�سديق / جنوب

الطريق الدائري ال�سمايل - خمرج 6

الريا�س 11537

اململكة العربية ال�سعودية

�س. ب 68861العنوان الربيدي

الريا�س 11537

اململكة العربية ال�سعودية

البنك ال�سعودي الربيطاين )�ساب(البنك الذي تتعامل معه ال�سركة

براي�س ووتر هاو�س كوبرزمراجعي احل�سابات

برج اململكة - الطابق احلادي والع�سرون

طريق امللك فهد

الريا�س 11414

اململكة العربية ال�سعودية
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 بيان م�سوؤولية جمل�س الإدارة عن اإعداد واإعتماد القوائم املالية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

اإن البيان التايل الذي يجب اأن يقراأ بالتزامن مع م�سوؤوليات مراجع احل�سابات امل�ستقل، املن�سو�س عليها يف تقرير املراجعة ال�سادر عن مراجع 

احل�سابات امل�ستقل املذكورة يف ال�سفحات من 4 اإىل 12، قد مت و�سعه للتمييز بني م�سوؤوليات اإدارة ال�سركة وم�سوؤوليات مراجعي احل�سابات امل�ستقلني 

ب�ساأن القوائم املالية املوحدة ل�سركة التعدين العربية ال�سعودية )معادن( )“ال�سركة”( و�سركاتها التابعة )“املجموعة”(.

اإن م�سوؤولية الإدارة هي اإعداد القوائم املالية املوحدة التي تظهر بعدل املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2018، واأدائها املايل 

والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية للتقرير املايل )IFRS( ال�سادرة عن جمل�س معايري 

.)IASB( املحا�سبة الدويل

وعند اإعداد القوائم املالية املوحدة، فاإن الإدارة م�سوؤولة عن:

منتظم. اأ�سا�س  على  وتطبيقها  مالئمة  حما�سبية  �سيا�سات  • اإختيار 
واحلذر. احليطة  مبداأ  اأ�سا�س  على  واملبنية  املعقولة  والتقديرات  الأحكام  • عمل 

القانونيني  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  من  املعتمدة  الأخرى  والإ�سدارات  واملعايري  املايل  للتقرير  الدولية  املعايري  تطبيق  مت  اإذا  ما  •  حتديد 
)SOCPA(، كما مت اإعتمادها يف اململكة العربية ال�سعودية واأنه مت الإف�ساح عن وتو�سيح اأي اإنحراف جوهري عن تلك املعايري يف القوائم املالية 

املوحدة.

يف  ت�ستمر  �سوف  وال�سركات  املجموعة  باأن  اإفرتا�س  املنا�سب  غري  من  يكن  مل  ما  الإ�ستمرارية،  ملبداأ  وفقاً  املوحدة  املالية  القوائم  وعر�س  •  اإعداد 
اأعمالها يف امل�ستقبل املنظور.

اإن الإدارة م�سوؤولة اأي�ساً عن:

للمجموعة. فّعال  داخلي  رقابة  نظام  على  واحلفاظ  وتطبيق  • ت�سميم 
فيها  تعمل  التي  ال�سلة  ذات  املناطق  يف  املايل  للتقرير  الدولية  واملعايري  املحلية  النظم  مع  متوافقة  نظامية  حما�سبية  ب�سجالت  •  الإحتفاظ 

املجموعة.

املجموعة. موجودات  حلماية  خطوات  • اإتخاذ 
الأخرى. واملخالفات  الغ�س  وقوع  ومنع  •  اإكت�ساف 

مت اإعتماد وامل�سادقة على اإ�سدار القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 الواردة يف ال�سفحات من 13 اإىل 122 من قبل جمل�س 

الإدارة بتاريخ 18 جمادى الأوىل 1440 هـ )املوافق 24 يناير 2019(، ومت توقيعها نيابة عن جمل�س الإدارة من قبل : 

         الأ�ستاذ/ علي بن �سعيد القحطاينالأ�ستاذ / دارن ديفي�سمعايل املهند�س / عبداهلل بن اإبراهيم ال�سعدان

          نائب الرئي�س للمالية واملدير املايل املكلفرئي�س ال�سركة وكبري املدراء التنفيذيني املكلفع�سو جمل�س الإدارة املفو�س
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راأينا

يف راأينا، اأن القوائم املالية املوحدة تظهر ب�سورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، املركز املايل املوحد ل�سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( 

)»ال�سركة«( و�سركاتها التابعة )جمتمعني »املجموعة«( كما يف 31 دي�سمرب 2018 واأداءها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 

ذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية واملعايري والإ�سدارات الأخرى ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية 

للمحا�سبني القانونيني.

ما قمنا مبراجعته

ت�سمل القوائم املالية املوحدة للمجموعة ما يلي:

2018؛ دي�سمرب   31 يف  املنتهية  لل�سنة  املوحدة  الآخر  ال�سامل  والدخل  اخل�سارة  اأو  الربح  • قائمة 
التاريخ؛ ذلك  يف  كما  املوحدة  املايل  املركز  • قائمة 

التاريخ؛ ذلك  يف  املنتهية  لل�سنة  املوحدة  امللكية  حقوق  يف  التغريات  • قائمة 
و التاريخ؛  ذلك  يف  املنتهية  لل�سنة  املوحدة  النقدية  التدفقات  • قائمة 

الهامة. املحا�سبية  لل�سيا�سات  ملخ�ساً  تت�سمن  والتي  املوحدة  املالية  القوائم  حول  • الإي�ساحات 

اأ�سا�س الراأي

متت مراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية. اإن م�سوؤوليتنا مبوجب هذه املعايري مت تو�سيحها بالتف�سيل يف ق�سم 

م�سوؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املالية املوحدة يف تقريرنا.

باعتقادنا اأن اأدلة املراجعة التي ح�سلنا عليها تعد كافية ومالئمة لتوفري اأ�سا�س لإبداء راأينا.

ال�ستقاللية

اإننا م�ستقلون عن املجموعة وذلك وفقًا لقواعد واآداب و�سلوك املهنة املعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية املتعلقة مبراجعتنا للقوائم املالية املوحدة كما 

اأننا التزمنا مب�سوؤولياتنا الأخالقية الأخرى وفقاً لتلك املتطلبات.

منهجنا يف املراجعة

نظرة عامة

اأمور مراجعة رئي�سة

املحددة؛ الأعمار  ذات  امللمو�سة  غري  واملوجودات  التنفيذ،  حتت  راأ�سمالية  م�ساريع  واملعدات،  وامل�سنع  املمتلكات  قيمة  يف  • النخفا�س 
وتفكيك. موقع  تاأهيل  واإعادة  الإزالة  التزامات  • خم�س�س 

للبرتوكيماويات. ومعادن  ال�سحراء  �سركة  يف  ا�ستثمار  قيمة  يف  النخفا�س  • عك�س 

يف اإطار عملية ت�سميم مراجعتنا، قمنا بتحديد الأهمية الن�سبية وتقييم خماطر التحريفات اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة. بالتحديد، اأخذنا 

بعني العتبار الأحكام املو�سوعية التي اتخذتها الإدارة، على �سبيل املثال، ما يتعلق بالتقديرات املحا�سبية الهامة التي �سملت و�سع افرتا�سات ومراعاة 

الأحداث امل�ستقبلية غري املوؤكدة بطبيعتها. كما هو احلال يف جميع عمليات مراجعتنا، تناولنا اأي�ساً خماطر جتاوز الإدارة للرقابة الداخلية، وي�سمل ذلك 

من بني اأمور اأخرى النظر يف ما اإذا كان هناك دليل على التحيز الذي ميثل خطر التحريفات اجلوهرية الناجتة عن احتيال.

لقد قمنا بت�سميم نطاق عملية مراجعتنا بهدف تنفيذ اأعمال كافية متكننا من اإبداء راأي حول القوائم املالية املوحدة ككل، مع الأخذ بعني العتبار هيكل 

املجموعة، والعمليات وال�سوابط املحا�سبية، وال�سناعة التي تزاول املجموعة ن�ساطها فيه.

برايس وترهاوس كوبرز، ترخيص رقم )25(، برج اململكة، ص.ب. 8282، الرياض 11482، اململكة العربية السعودية

www.pwc.com/middle-east ،966+ )11( 0401-211 :966، فاكس+ )هاتف: 211-0400 )11

تقرير مراجع احل�سابات امل�ستقل  

اإىل م�ساهمي �سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( 

تقرير حول مراجعة القوائم املالية املوحدة
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اأمور املراجعة الرئي�سية

اإن اأمور املراجعة الرئي�سية هي تلك الأمور التي، وفقاً لتقديرنا املهني، كانت لها اأهمية كبرية اأثناء مراجعتنا للقوائم املالية املوحدة للفرتة احلالية. وقد 

مت التطرق اإىل هذه الأمور يف �سياق مراجعتنا للقوائم املالية املوحدة ككل، وعند اإبداء راأينا حولها، ل نبدي راأياً منف�سالً حول هذه الأمور.

كيفية تعامل مراجعتنا مع اأمر املراجعة الرئي�سياأمر مراجعة رئي�سي

النخفا�س يف قيمة املمتلكات وامل�سنع واملعدات، م�ساريع 

راأ�سمالية حتت التنفيذ، واملوجودات غري امللمو�سة ذات الأعمار 

املحددة.

كان لدى املجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2018 ممتلكات وم�سنع 

ومعدات مببلغ 66.482.353.144 ريال �سعودي وم�ساريع 

راأ�سمالية حتت التنفيذ مببلغ 2.197.029.285 ريال 

�سعودي وموجودات غري ملمو�سة ذات اأعمار حمددة مببلغ 

340.187.882 ريال �سعودي. كما يف 31 دي�سمرب 2018، 

ت�سمنت املمتلكات وامل�سنع واملعدات وامل�ساريع الراأ�سمالية حتت 

التنفيذ، خ�سائر انخفا�س يف القيمة مببلغ 2.467.500.000 

ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2017: 2.467.500.000 ريال 

�سعودي( ومبلغ 836.250.000 ريال �سعودي )31 دي�سمرب 

2017: 461.250.000 ريال �سعودي(، على التوايل.

تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مايل، مبراجعة النخفا�س يف 

القيمة الدفرتية لهذه املوجودات يف حال وجود اأحداث اأو تغري 

يف الظروف ت�سري اإىل احتمال عدم اإمكانية ا�سرتداد القيمة 

الدفرتية.

يتطلب حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد والتي متثل القيمة 

الأعلى مابني طريق القيمة امل�ستخدمة اأو القيمة العادلة 

مطروحاً منها تكاليف ال�ستبعاد، من الإدارة اأن حتدد ثم تقدر 

القيمة القابلة لال�سرتداد لكل اأ�سل اأو وحدة مولدة للنقد والتي 

ينتمي اإليها الأ�سل. ترتكز القيم القابلة لال�سرتداد، يف حالة 

كونها القيمة امل�ستخدمة، على وجهة نظر الدارة عن املدخالت 

الداخلية املحددة للقيمة واأي�ساً ظروف ال�سوق اخلارجية والتي 

تت�سمن على �سبيل املثال اأ�سعار املنتجات امل�ستقبلية كما مت 

ذكرها يف خطة العمل املعتمدة. كما تتطلب اأي�ساً من الإدارة 

عمل تقديرات لن�سب النمو بعد فرتة خطة العمل املعتمدة واأي�ساً 

لتحديد اأن�سب معدل خ�سم.

قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية:

اإىل  بالإ�سارة  للنقد  املولدة  للوحدات  الإدارة  حتديد  مالئمة  قيمنا  و  •  فهمنا 
معرفتنا بالهيكل الت�سغيلي للمجموعة.

موؤ�سرات  وكذلك  القيمة  يف  النخفا�س  ملوؤ�سرات  الإدارة  حتديد  •  قيمنا 
عك�س النخفا�س يف القيمة مت�سمنة ال�ستنتاجات التي مت الو�سول اإليها. 

كما قمنا بتقييم ت�سميم وو�سع �سوابط الرقابة الأ�سا�سية على عملية تقييم 

النخفا�س يف القيمة والتي تت�سمن حتديد موؤ�سرات النخفا�س يف القيمة 

وتقدير القيم القابلة لال�سرتداد.

لتحديد  امل�ستخدمة  والتقديرات  الإدارة  افرتا�سات  معقولية  مدى  •  قيمنا 
القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدات املولدة للنقد عند وجود موؤ�سرات 

لنخفا�س يف قيمتها. وتت�سمن هذه الإجراءات امل�ستخدمة الآتي:

)اأ( تقييم منهجية الإدارة يف تقدير القيمة امل�ستخدمة عن طريق التحقق، على 

اأ�سا�س عينة، من دقة ومالئمة البيانات املدخلة يف منوذج التدفقات النقدية 

املخ�سومة اإىل الوثائق الداعمة، على �سبيل املثال، خطة العمل املعتمدة. لقد 

اأخذنا بعني العتبار مدى معقولية خطط العمل مبقارنة خطط العمل بالنتائج 

التاريخية وبيانات ال�سوق، وبالتحديد فيما يخ�س ت�سعري املبيعات ومقارنة 

النتائج الفعلية لل�سنة احلالية بتوقعاتها. كما تناق�سنا مع الإدارة اأي�ساً لفهم 

اأ�سا�س الفرتا�سات امل�ستخدمة يف خطط العمل.

)ب( حتديد مدى مالئمة توقعات التدفقات النقدية املخ�سومة يف احت�ساب 

القيمة امل�ستخدمة ومناق�سة مدى معقولية الفرتا�سات الرئي�سية.
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كيفية تعامل مراجعتنا مع اأمر املراجعة الرئي�سياأمر مراجعة رئي�سي

اإن املوجودات اأو الوحدات املولدة للنقد املحددة والتي تنتمي 

اإليها املوجودات والتي مت تركيز اإجراءاتنا عليها، تت�سمن الآتي:

�سركة معادن للدرفلة

قامت الإدارة بتقييم القيمة القابلة لال�سرتداد للممتلكات 

وامل�سنع واملعدات وللموجودات غري امللمو�سة ذات الأعمار 

املحددة با�ستخدام طريقة القيمة امل�ستخدمة وحددت اأن القيمة 

القابلة لال�سرتداد تعادل تقريباً القيمة الدفرتية، ونتيجة لذلك 

ل يلزم ت�سجيل اأية خ�سائر انخفا�س يف القيمة اأو عك�س اأية 

خ�سائر انخفا�س يف القيمة التي مت اثباتها �سابقاً ليتم العرتاف 

بها يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018.

�سركة التعدين العربية ال�سعودية )م�سروع �سفائح ال�سيارات(

قامت الإدارة بتقييم القيمة القابلة لال�سرتداد للم�ساريع 

الراأ�سمالية حتت التنفيذ با�ستخدام طريقة القيمة امل�ستخدمة، 

وحددت اأن القيمة القابلة لال�سرتداد اأقل من القيمة الدفرتية 

مما اأدى اإىل وجود خ�سائر انخفا�س يف القيمة مببلغ 

375.000.000 ريال �سعودي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

.2018

اعتربنا هذا اأمر مراجعة رئي�سي وذلك لأن تقدير القيمة القابلة 

لال�سرتداد لالأ�سل اأو الوحدة املولدة للنقد التي ينتمي اإليها 

الأ�سل يتطلب ا�ستخدام تقديرات واأحكام حول حجم الإنتاج 

والعمر الفرتا�سي للموجودات واأ�سعار املنتجات وظروف 

القت�ساد وال�سوق امل�ستقبلية ون�سب النمو ون�سب اخل�سم.

يرجى الرجوع اإىل اإي�ساح 4-10 حول القوائم املالية املوحدة 

ب�ساأن ال�سيا�سة املحا�سبية املتعلقة بالنخفا�س يف قيمة 

املوجودات، واإي�ساح 5-1 ب�ساأن الإف�ساح عن التقديرات 

والأحكام املحا�سبية الهامة واإي�ساح 19 ب�ساأن الإف�ساح عن 

الأمور املتعلقة بالنخفا�س يف قيمة املمتلكات وامل�سنع واملعدات 

وامل�ساريع الراأ�سمالية حتت التنفيذ.

ومنها على �سبيل املثال منو الأعمال امل�ستقبلية ون�سب النمو واخل�سم النهائية 

املبينة على معرفتنا للن�ساط وال�سناعة وذلك مبقارنة الفرتا�سات بالنتائج 

التاريخية والبيانات املعلنة عن ال�سوق وال�سناعة واملعلومات الأخرى ذات 

ال�سلة. قام خرباء التقييم الداخليني لدينا مب�ساعدتنا يف فح�س منهجية 

احت�سابات القيمة امل�ستخدمة وتقييم مدى معقولية ن�سب اخل�سم والنمو.

)ج( اختبار الدقة احل�سابية لنماذج التدفقات النقدية املخ�سومة التي 

ا�ستخدمتها الإدارة يف احت�ساب القيمة امل�ستخدمة وكذلك اختبار ال�سالمة 

املنطقية لالحت�سابات ذات ال�سلة.

)د( القيام بتحليل احل�سا�سية لالفرتا�سات الرئي�سية امل�ستخدمة يف احت�ساب 

القيمة امل�ستخدمة وذلك لتحديد الأثر املتوقع لنطاق من النتائج املحتملة.

 ،10-4 الإي�ساحات  ال�سلة يف  الإف�ساحات ذات  •  تقييم مدى كفاية ومالئمة 
5-1 و19 حول القوائم املالية املوحدة.

تقرير مراجع احل�سابات امل�ستقل  

اإىل م�ساهمي �سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( )تتمة(
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كيفية تعامل مراجعتنا مع اأمر املراجعة الرئي�سياأمر مراجعة رئي�سي

خم�س�س التزامات الإزالة واإعادة تاأهيل موقع وتفكيك

لدى املجموعة خم�س�س التزامات الإزالة واإعادة تاأهيل موقع 

وتفكيك مببلغ 385.625.329 ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 

.2018

ي�ستمل خم�س�س تلك اللتزامات على توقف ت�سغيل مرفق 

وتفكيك م�سنع ومباين، والتخل�س من اأو معاجلة النفايات 

واإعادة تاأهيل املواقع والأرا�سي. يعتمد حجم العمل املطلوب 

والتكاليف املرتبطة بها على متطلبات القوانني والأنظمة 

ال�سائدة.

تقوم الإدارة، على اأ�سا�س �سنوي، مبراجعة خم�س�س التزامات 

الإزالة واإعادة تاأهيل موقع وتفكيك وذلك بال�ستعانة بخرباء 

لتقدمي الدعم يف عملية التقييم عندما يكون ذلك مالئما.

يتطلب احت�ساب خم�س�س التزامات الإزالة واإعادة تاأهيل 

موقع وتفكيك، عمل اأحكام جوهرية وذلك ب�سبب وجود �سعوبة 

مالزمة يف تقييم مدى وتوقيت التكاليف امل�ستقبلية. كما يعتمد 

ذلك اأي�ساً على عدد من العوامل مثل عمر واحتياطيات املنجم 

وظروف رخ�سة الت�سغيل للمنجم ون�سبة اخل�سم والبيئة التي 

يعمل بها املنجم. 

لقد اعتربنا هذا اأمر مراجعة رئي�سي وذلك ب�سبب ا�ستمال 

تقييم املخ�س�س ذو ال�سلة على اأحكام جوهرية.

يرجى الرجوع اإىل الإي�ساحات 4-18 و 5-2 حول القوائم 

املالية املوحدة ب�ساأن ال�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة والتقديرات 

املحا�سبية الهامة، على التوايل، واملتعلقني مبخ�س�س التزامات 

الإزالة واإعادة تاأهيل موقع تفكيك واإي�ساح 37 املتعلق بالإف�ساح 

عن املخ�س�س ذو ال�سلة.

قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية:

بتقييم  وقمنا  العالقة  ذو  املخ�س�س  ومراقبة  لتكوين  الإدارة  اإجراء  •  قيمنا 
ت�سميم وو�سع اإجراءات الرقابة الرئي�سة على هذه الإجراء.

املوقع  تاأهيل  واإعادة  الإزالة  اأن�سطة  حتديد  يف  الإدارة  خرباء  عمل  •  قيمنا 
والتفكيك بالرجوع اإىل اللتزامات القانونية اأو ال�ستدللية ال�سارية يف 

نهاية العام ويف حتديد تقديرات التكلفة. كما قمنا اأي�ساً بتحديد كفاءة 

ومو�سوعية اخلرباء بناءً على موؤهالتهم املهنية، اخلربات ذات ال�سلة 

وا�ستخدام منهجية مقبولة يف ال�سناعة وا�ستقالليتهم.

احت�ساب  يف  امل�ستخدمة  الرئي�سية  الفرتا�سات  معقولية  مدى  •  تقييم 
املخ�س�س ذو ال�سلة، واملت�سمن ن�سبة اخل�سم املطبقة يف احت�ساب �سايف 

القيمة احلالية للمخ�س�س. قمنا مبقارنة الفرتا�سات امل�ستخدمة يف 

احت�ساب املخ�س�س مبعلومات ال�سوق القابلة للمالحظة واملت�سمنة املعدلت 

خالية املخاطر ومعدلت الت�سخم. قام خرباء التقييم لدينا الداخليني 

بامل�ساعدة يف فح�س ن�سب اخل�سم.

الإدارة. لحت�سابات  املنطقية  وال�سالمة  احل�سابية  الدقة  من  • التحقق 

 ،18-4 الإي�ساحات  يف  ال�سلة  ذات  الإف�ساحات  ومالئمة  كفاية  •  تقييم 
5-2 و37 حول القوائم املالية املوحدة.
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كيفية تعامل مراجعتنا مع اأمر املراجعة الرئي�سياأمر مراجعة رئي�سي

عك�س النخفا�س يف قيمة ا�ستثمار يف �سركة ال�سحراء ومعادن 

للبرتوكيماويات )�سامابكو(

لدى املجمموعة ا�ستثمار بن�سبة 50٪ يف راأ�س املال امل�سدر 

واملدفوع ل�سامابكو، م�سروع م�سرتك، والذي مت تاأ�سي�سه بتاريخ 

14 اأغ�سط�س 2011.

كما يف 31 دي�سمرب 2017: )اأ( بلغت القيمة الدفرتية لال�ستثمار 

يف هذا امل�سروع امل�سرتك 324.775.820 ريال �سعودي، )ب( 

م�ساهمة اإ�سافية مببلغ 47.998.419 ريال �سعودي و )ج( دفعة 

مببلغ 30.750.000 ريال �سعودي بالنيابة عن امل�سروع امل�سرتك 

والتي انخف�ست قيمتها بالكامل.

تقوم املجموعة، يف نهاية كل فرتة تقرير، بتقييم اإذا ما كانت 

هناك موؤ�سرات لعك�س خ�سائر النخفا�س يف القيمة مت ت�سجيلها 

�سابقاً. يتم حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد لال�ستثمار 

يف امل�سروع امل�سرتك بتطبيق القيمة امل�ستخدمة، مع الأخذ 

بعني العتبار ظروف ال�سوق اخلارجية املتعددة مثل اأ�سعار 

البرتوكيماويات امل�ستقبلية ون�سب اخل�سم والنمو الأكرث مالئمة.

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018، ولحقاً حلل النزاع 

طويل الأمد ما بني هذا امل�سروع امل�سرتك ومورد املواد اخلام 

له بال�سافة اإىل زيادة اأ�سعار البرتوكماويات، نتج عنه زيادة 

جوهرية يف ربحية امل�سروع امل�سرتك. وبناءً على ذلك، قامت 

الإدارة كما يف 31 دي�سمرب 2018  بتقدير القيمة القابلة 

لال�سرتداد ل�ستثمار املجموعة يف امل�سروع امل�سرتك وخل�ست اإىل 

اأنه يجب عك�س كامل مبلغ خ�سائر النخفا�س يف القيمة والتي مت 

ت�سجيلها �سابقاً.

لقد اعتربنا هذا اأمر مراجعة رئي�سي وذلك لأن تقدير القيمة 

القابلة لال�سرتداد لال�ستثمار يف �سامابكو يتطلب عمل 

تقديرات واأحكام حول الإنتاج امل�ستقبلي والتكاليف واأ�سعار 

البرتوكيماويات كما مت ذكرها يف خطة العمل املعتمدة. مت 

ا�ستخدام تقديرات واأحكام يف اختيار ن�سب النمو فيما بعد فرتة 

خطة العمل واختيار ن�سب منو منا�سبة. اإن مبلغ عك�س النخفا�س 

يف القيمة جوهري بالن�سبة اإىل قائمة الربح اأو اخل�سارة والدخل 

ال�سامل الآخر املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018.

يرجى الرجوع اإىل اإي�ساح 4-1 حول القوائم املالية املوحدة 

ب�ساأن ال�سيا�سة املحا�سبية املتعلقة بال�ستثمار يف م�سروع م�سرتك 

واإي�ساح 21 ب�ساأن الإف�ساح عن عك�س النخفا�س يف القيمة ذو 

ال�سلة.

ا�ستملت اإجراءاتنا للمراجعة على الآتي:

النخفا�س  خ�سائر  عك�س  يف  الأ�سا�سية  للعوامل  الإدارة  تقييم  عملية  •  قيمنا 
يف القيمة والتي مت اثباتها �سابقاً، مت�سمنة ال�ستنتاجات التي مت التو�سل 

اإليها.

لتحديد  امل�ستخدمة  والتقديرات  الإدارة  افرتا�سات  معقولية  مدى  •  قيمنا 
القيمة القابلة لال�سرتداد لال�ستثمار يف امل�سروع امل�سرتك كما يلي:

)اأ( تقييم منهجية الإدارة امل�ستخدمة يف تقدير القيمة امل�ستخدمة عن طريق 

التحقق ،على اأ�سا�س عينة، من دقة ومالئمة البيانات املدخلة يف منوذج 

التدفقات النقدية املخ�سومة اإىل الوثائق الداعمة والتي تت�سمن خطة العمل 

املعتمدة للم�سروع امل�سرتك. لقد اأخذنا بعني العتبار مدى معقولية خطة العمل 

مبقارنة خطة العمل بالنتائج التاريخية وبيانات ال�سوق، وبالتحديد فيما يخ�س 

ت�سعري املبيعات ومقارنة النتائج الفعلية لل�سنة احلالية بتوقعاتها.

)ب( حتديد مدى مالئمة توقعات التدفقات النقدية املخ�سومة ومناق�سة مدى 

معقولية الفرتا�سات الرئي�سية، ومنها على �سبيل املثال منو الأعمال امل�ستقبلية 

ون�سب النمو واخل�سم النهائية املبنية على معرفتنا بالن�ساط وال�سناعة، وذلك 

مبقارنة الفرتا�سات بالنتائج التاريخية والبيانات املعلنة عن ال�سوق وال�سناعة 

والبيانات الأخرى ذات ال�سلة. قام خرباء التقييم الداخليني لدينا مب�ساعدتنا 

يف فح�س منهجية احت�سابات القيمة امل�ستخدمة ون�سب اخل�سم والنمو.

)ج( اختبار الدقة احل�سابية وال�سالمة املنطقية لتوقعات التدفقات النقدية 

التي ا�ستخدمتها الإدارة وكذلك الحت�سابات ذات ال�سلة.

)د( القيام بتحليل احل�سا�سية لالفرتا�سات الرئي�سية امل�ستخدمة يف توقعات 

التدفقات النقدية وذلك لتحديد الأثر املتوقع لنطاق من النتائج املحتملة.

 1-4 الإي�ساحات  يف  ال�سلة  ذات  الف�ساحات  ومالئمة  كفاية  مدى  •  قيمنا 
و21 حول القوائم املالية املوحدة.

تقرير مراجع احل�سابات امل�ستقل  

اإىل م�ساهمي �سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( )تتمة(
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معلومات اأخرى

اإن الإدارة هي امل�سوؤولة عن املعلومات الأخرى. تتاألف املعلومات الأخرى من املعلومات املدرجة يف التقرير ال�سنوي للمجموعة لعام 2018 ولكنها، التي ل 

تت�سمن القوائم املالية املوحدة وتقرير املراجع حولها، والتي من املتوقع توفرها لنا بعد تاريخ تقرير املراجع هذا.

اإن راأينا حول القوائم املالية املوحدة ل ي�ستمل على املعلومات الأخرى ولن نبدي اأي نوع من التاأكيد حولها.

وفيما يتعلق مبراجعتنا للقوائم املالية املوحدة، فاإن م�سوؤوليتنا هي قراءة املعلومات الأخرى املحددة اأعاله، وعند قراءتها ناأخذ بعني العتبار ما اإذا 

كانت املعلومات الأخرى ل تتوافق ب�سورة جوهرية مع القوائم املالية املوحدة اأو مع املعلومات التي ح�سلنا عليها خالل عملية املراجعة، اأو خالفاً لذلك 

تت�سمن حتريفات جوهرية.

وعندما نقوم بقراءة التقرير ال�سنوي للمجموعة لعام 2018 فاإننا مطالبون، اإذا ا�ستنتجنا اأن هناك اأي حتريف جوهري فيه، باإبالغ املكلفني باحلوكمة 

بهذا الأمر.  

م�سوؤوليات الإدارة واملكلفني باحلوكمة حول القوائم املالية املوحدة

اإن الإدارة م�سوؤولة عن الإعداد والعر�س العادل للقوائم املالية املوحدة وفقاً للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية واملعايري 

والإ�سدارات الأخرى ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ومتطلبات نظام ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة، وعن نظام الرقابة 

الداخلية الذي تراه الإدارة �سرورياً لتتمكن من اإعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريفات اجلوهرية، �سواءً كانت ناجتة عن احتيال اأو خطاأ.

عند اإعداد القوائم املالية املوحدة، فاإن الإدارة تعد م�سوؤولة عن تقييم مدى قدرة املجموعة على ال�ستمرار يف اأعمالها والإف�ساح، عند ال�سرورة، عن 

الأمور املتعلقة بهذه ال�ستمرارية، وكذا ا�ستخدام مبداأ ال�ستمرارية املحا�سبي اإل اإذا كانت الإدارة تعتزم ت�سفية املجموعة اأو وقف اأن�سطتها اأو مل يكن 

لديها اأي بديل واقعي �سوى القيام بذلك.

اإن املكلفني باحلوكمة م�سوؤولوؤن عن الإ�سراف على عملية اإعداد التقارير املالية للمجموعة.

م�سوؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املالية املوحدة

تتمثل اأهدافنا يف احل�سول على تاأكيد معقول حول ما اإذا كانت القوائم املالية املوحدة ككل خالية من التحريفات اجلوهرية، �سواءً كانت ناجتة عن 

احتيال اأو خطاأ، واإ�سدار تقرير املراجع الذي يت�سمن راأينا. يعد التاأكيد املعقول م�ستوى عال من التاأكيد، ولكنه لي�س �سماناً على اأن عملية املراجعة 

اأن تنتج  املنفذة وفقاً ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية �ستك�سف دائماً عن اأي حتريف جوهري عند وجوده. ومن املمكن 

التحريفات ب�سبب الحتيال اأو اخلطاأ، وتعترب جوهرية اإذا كان من املتوقع ب�سكل معقول اأن توؤثر تلك التحريفات، مبفردها اأو يف جمموعها، على القرارات 

القت�سادية التي يتخذها امل�ستخدمون بناءً على هذه القوائم املالية املوحدة.

ويف اإطار ما تتطلبه اأعمال املراجعة وفقا ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية، فاإننا منار�س التقدير املهني ونتبع مبداأ ال�سك 

املهني خالل عملية املراجعة. كما اأننا نقوم بالتايل:

اإجراءات  وتنفيذ  وت�سميم  خطاأ،  اأو  احتيال  عن  ناجتة  كانت  �سواءً  املوحدة،  املالية  القوائم  يف  جوهرية  حتريفات  وجود  خماطر  وتقييم  •  حتديد 
مراجعة ملواجهة هذه املخاطر، واحل�سول على اأدلة مراجعة كافية ومنا�سبة كاأ�سا�س لإبداء راأينا. اإن خطر عدم اكت�ساف اأي حتريفات جوهرية ناجتة 

عن الحتيال يعد اأكرب من اخلطر الناجت عن اخلطاأ حيث قد ينطوي الحتيال على تواطوؤ اأو تزوير اأو حذف متعمد اأو اإفادات م�سللة اأو جتاوز نظام 

الرقابة الداخلي.

بغر�س  ولي�س  للظروف،  مالئمة  مراجعة  اإجراءات  ت�سميم  اأجل  من  املراجعة  بعملية  ال�سلة  ذات  الداخلية  الرقابة  لنظام  فهم  على  •  احل�سول 
اإبداء راأي حول فاعلية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.

الإدارة. بها  قامت  التي  ال�سلة  ذات  والإف�ساحات  املحا�سبية  التقديرات  معقولية  ومدى  امل�ستخدمة،  املحا�سبية  ال�سيا�سات  مالئمة  مدى  • تقييم 

هناك  كان  اإذا  فيما  عليها،  احل�سول  مت  التي  املراجعة  اأدلة  اإىل  ا�ستناداً  املحا�سبي،  ال�ستمرارية  ملبداأ  الإدارة  ا�ستخدام  مالئمة  مدى  •  ا�ستنتاج 
عدم تاأكد جوهري يتعلق باأحداث اأو ظروف قد تثري �سكاً جوهرياً حول قدرة املجموعة على ال�ستمرار يف اأعمالها وفقاً ملبداأ ال�ستمرارية. واإذا ما 

تبني لنا وجود عدم تاأكد جوهري، يتعني علينا لفت النتباه يف تقريرنا اإىل الإف�ساحات ذات العالقة الواردة يف القوائم املالية املوحدة، اأو تعديل راأينا 

اإذا كانت تلك الإف�ساحات غري كافية. ت�ستند ا�ستنتاجاتنا اإىل اأدلة املراجعة التي مت احل�سول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فاإن الأحداث اأو 

الظروف امل�ستقبلية قد توؤدي اإىل توقف املجموعة عن ال�ستمرار يف اأعمالها وفقاً ملبداأ ال�ستمرارية.
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م�سوؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املالية املوحدة )تتمة(

املعامالت  متثل  املوحدة  املالية  القوائم  كانت  اإذا  وما  الإف�ساحات،  ذلك  يف  مبا  املوحدة،  املالية  القوائم  وحمتوى  وهيكل  العام،  العر�س  •  تقييم 
والأحداث ذات ال�سلة بطريقة حتقق عر�ساً عادلً.

القوائم  راأي حول  التجارية داخل املجموعة لإبداء  الأن�سطة  اأو  للمن�ساآت  املالية  باملعلومات  يتعلق  اأدلة مراجعة كافية ومنا�سبة فيما  •  احل�سول على 
املالية املوحدة. كما اأننا م�سوؤولون عن توجيه اأعمال املراجعة للمجموعة والإ�سراف عليها واأدائها، ونظل م�سوؤولني وحدنا عن راأينا حول املراجعة.

نتوا�سل مع املكلفني باحلوكمة فيما يتعلق، من بني اأمور اأخرى، بالنطاق والتوقيت املخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، مبا يف ذلك اأي اأوجه 

ق�سور هامة يف نظام الرقابة الداخلية التي مت اكت�سافها خالل مراجعتنا.

اأننا قد التزمنا باملتطلبات الأخالقية املتعلقة بال�ستقاللية، ونقوم باإبالغهم بجميع العالقات والأمور  كما نقدم للمكلفني باحلوكمة بياناً نو�سح فيه 

الأخرى التي يعتقد اإىل حد معقول اأنها قد توؤثر على ا�ستقالليتنا، و�سبل احلمايه لها اإن لزم الأمر.

اأهمية كربى خالل عملية مراجعة القوائم املالية  ومن بني الأمور التي مت الإبالغ عنها مع املكلفني باحلوكمة، فاإننا نحدد تلك الأمور التي كانت لها 

املوحدة للفرتة احلالية والتي متثل بدورها اأمور املراجعة الرئي�سية، نقوم بتو�سيح هذه الأمور يف تقريرنا با�ستثناء ما متنع النظم اأو القوانني الإف�ساح 

عنه للراأي العام اأو اإذا قررنا، يف حالت نادرة للغاية، اأن اأمر ما ل ينبغي الإف�ساح عنه يف تقريرنا اإذا كنا من املتوقع اإىل حد معقول باأن الإف�ساح عن 

هذا الأمر يف تقريرنا �سيوؤدي اإىل نتائج �سلبية تفوق منافع امل�سلحة العامة من جراء هذا الإف�ساح.

براي�س وترهاو�س كوبرز

__________

عمر حممد ال�ســقا

ترخي�س رقم 369

18 جمادى الأوىل 1440هـ

)24 يناير 2019م(

تقرير مراجع احل�سابات امل�ستقل  

اإىل م�ساهمي �سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( )تتمة(
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لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

714.170.759.92012.085.934.170املبيعات

)8.152.429.566()9.068.877.268(8تكلفة املبيعات

5.101.882.6523.933.504.604اإجمايل الربح

امل�ساريف الت�سغيلية

)530.877.495()565.808.669(9م�ساريف بيع وت�سويق وتوزيع

)381.807.060()463.470.168(10م�ساريف عمومية واإدارية

)62.201.293()95.437.950(11م�ساريف اإ�ستك�ساف وخدمات فنية

)522.354.346(1246.480.083عك�س / )اإنخفا�س يف قيمة( املوجودات غري املتداولة، بال�سايف

4.023.645.9482.436.264.410الربح  الت�سغيلي

الإيرادات / )امل�ساريف( الأخرى

13123.942.12277.496.643دخل من ودائع لأجل

)1.616.005.964()1.753.403.620(14تكلفة متويل

خرى، بال�سايف 
ُ
)66.201.532()3.325.610(15)م�ساريف(/ اإيرادات اأ

 احل�سة يف �سايف ربح م�سروع م�سرتك مت املحا�سبة عنه باإ�ستخدام

21143.535.306101.650.424-1-3طريقة حقوق امللكية

2.534.394.146933.203.981الربح قبل الزكاة و�سريبة الدخل

)56.924.369()72.526.367(22-1�سريبة الدخل

)91.834.417()216.232.355(43-2م�سروف الزكاة

2.245.635.424784.445.195الربح لل�سنة

)اخل�سارة( / الدخل ال�سامل الآخر

بنود ميكن اأن يتم اإعادة ت�سنيفها اإىل قائمة الربح اأو اخل�سارة يف �سنوات لحقة

-)26.940.863(39حتوط التدفق النقدي – اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة

بنود لن يتم اإعادة ت�سنيفها اإىل قائمة الربح اأو اخل�سارة يف �سنوات لحقة

45.969.473)24.162.881(40-1-1)خ�سائر( / مكا�سب عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

45.969.473)51.103.744()اخل�سارة( / الدخل ال�سامل الخر لل�سنة

2.194.531.680830.414.668جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

ربح  ال�سنة العائد لــــ :

161.847.917.080714.841.886حملة الأ�سهم العادية لل�سركة الأم

34397.718.34469.603.309-2حقوق امللكية غري امل�سيطرة

2.245.635.424784.445.195

جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة العائد لـ:

1.806.491.711755.503.131حملة الأ�سهم العادية لل�سركة الأم

34388.039.96974.911.537-2حقوق امللكية غري امل�سيطرة

2.194.531.680830.414.668

ربحية ال�سهم العادي )بالريال ال�سعودي(

 ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة من العمليات امل�ستمرة

161.580.61والعائدة حلملة الأ�سم العادية لل�سركة الأم

قائمة الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

املوجودات

موجودات غري متداولة

1710.045.042.8549.098.033.447ممتلكات تعدين

1866.482.353.14444.450.932.788ممتلكات وم�سانع ومعدات

192.197.029.28526.409.469.977م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

20340.187.882345.623.460موجودات غري ملمو�سة

211.423.526.084934.056.539اإ�ستثمار يف م�ساريع م�سرتكة

22597.837.808461.724.817-2موجودات �سريبة موؤجلة

2343.185.00050.000.000اإ�ستثمارات اأخرى

241.078.706.1381.183.464.512موجودات غري متداولة اأخرى

82.207.868.19582.933.305.540جمموع املوجودات غري املتداولة

موجودات متداولة

–234.665.000اإ�ستثمارات اأخرى
2536.686.04113.652.075م�ستحق من �سريك يف م�سروع م�سرتك

26292.262.717142.274.924دفعات وم�ساريف مدفوعة مقدماً

274.311.929.7143.436.233.644خمزون

282.249.893.4751.999.913.097ذمم مدينة جتارية واأخرى

293.532.798.8062.240.000.000ودائع لأجل

305.393.162.0644.351.617.030نقد ومعادلت النقد

15.821.397.81712.183.690.770جمموع املوجودات املتداولة

98.029.266.01295.116.996.310جمموع املوجودات

قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية

3111.684.782.61011.684.782.610راأ�س املال

اإحتياطي نظامي

328.391.351.6978.391.351.697عالوة اإ�سدار

331.054.251.439869.459.731حتويالت من �سايف الدخل

6.772.344.9875.151.922.897اأرباح مبقاة

27.902.730.73326.097.516.935حقوق امللكية العائدة حلملة الأ�سهم العادية لل�سركة الأم

348.791.695.5158.432.462.583-3حقوق امللكية غري امل�سيطرة

36.694.426.24834.529.979.518جمموع حقوق امللكية

مطلوبات غري متداولة

22607.317.644388.478.975-3مطلوبات �سريبة موؤجلة

35195.267.690266.358.724م�ستحق ل�سريك يف م�سروع م�سرتك

3651.403.730.90350.700.770.922-7قرو�س طويلة الأجل

37385.625.329288.673.151خم�س�س اإلتزامات الإزالة واإعادة تاأهيل موقع وتفكيك

385.720.81027.183.780اجلزء غري املتداول من اإلتزام مبوجب عقد اإيجار متويلي

–3928.888.908اأدوات مالية م�ستقة
40618.463.740532.627.294منافع املوظفني

41301.563.818659.518.920مطلوبات م�ساريع وذمم جتارية واأخرى

53.546.578.84252.863.611.766جمموع املطلوبات غري املتداولة

مطلوبات متداولة

412.215.392.1122.315.780.978مطلوبات م�ساريع وذمم جتارية واأخرى

422.073.146.3961.963.136.900م�ساريف م�ستحقة

43190.701.571141.656.670زكاة و�سريبة دخل م�ستحقة 

44124.800.44873.079.354ر�سوم اإمتياز م�ستحقة

363.162.757.4253.195.086.817-7اجلزء املتداول من قرو�س طويلة الأجل

3821.462.97034.664.307اجلزء املتداول من اإلتزام مبوجب عقد اإيجار متويلي 

7.788.260.9227.723.405.026جمموع املطلوبات املتداولة

61.334.839.76460.587.016.792جمموع املطلوبات

98.029.266.01295.116.996.310جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

47تعهدات واإلتزامات حمتملة

)تتمة(
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حقوق امللكية غري امل�سيطرةحقوق امللكية العائدة  حلملة الأ�سم العادية لل�سركة الأم                         

اإحتياطي نظامي

اإي�ساحات

راأ�س املــال

)اإي�ساح 31(

عالوة اإ�سدار

)اإي�ساح 32(

 حتويالت من �سايف

الدخل

اأرباح مبقـاة)اإي�ساح 33(

 املجمـــــوع

 الفرعي

راأ�س املــال

)اإي�ساح 3-34(

مدفوعات لزيادة

راأ�س املال*

)اإي�ساح 3-34(

�سايف الدخل العائد 

حلقوق امللكية غري 

امل�سيطرة )اإي�ساح 3-34(

املجمـــــوع

الفرعي

جمموع حقوق

امللكية

7.794.301.04633.136.314.850)464.312.701(111.684.782.6108.391.351.697797.975.5424.467.903.95525.342.013.8048.148.320.890110.292.857 يناير 2017

69.603.30969.603.309784.445.195––714.841.886714.841.886–––�سايف الربح لل�سنة

الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة:

مكا�سب عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام 

5.308.2285.308.22845.969.473––40.661.24540.661.245–––40-1-1منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

74.911.53774.911.537830.414.668––755.503.131755.503.131–––جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

––––––)71.484.189(71.484.189––حتويل �سايف الدخل اإىل الإحتياطي النظامي
زيادة يف حقوق ملكية غري م�سيطرة / 

375.000.000375.000.000––375.000.000–––––راأ�س املــال امل�ساهم به خالل ال�سنة

188.250.000188.250.000–188.250.000––––––مدفوعات لزيادة راأ�س املال خالل ال�سنة

8.432.462.58334.529.979.518)389.401.164(3111.684.782.6108.391.351.697869.459.7315.151.922.89726.097.516.9358.523.320.890298.542.857 دي�سمرب 2017 – كما مت الإف�ساح عنه �سابقًا

ت�سويات للمعيار الدويل للتقرير املايل 

)1.277.913(––––)1.277.913()1.277.913(–––3رقم )9( على خ�سائر الإئتمان املتوقعة

8.432.462.58334.528.701.605)389.401.164(111.684.782.6108.391.351.697869.459.7315.150.644.98426.096.239.0228.523.320.890298.542.857 يناير 2018 – معدلة

397.718.344397.718.3442.245.635.424––1.847.917.0801.847.917.080–––�سايف الربح لل�سنة

الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة:

حتوط التدفق النقدي – اجلزء 

)26.940.863()6.762.157()6.762.157(––)20.178.706()20.178.706(–––39الفعال من التغريات يف القيمة العادلة

خ�سائر عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام 

)24.162.881()2.916.218()2.916.218(––)21.246.663()21.246.663(–––40-1-1منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

388.039.969388.039.9692.194.531.680––1.806.491.7111.806.491.711–––جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

––––––)184.791.708(184.791.708––حتويل �سايف الدخل اإىل الإحتياطي النظامي
توزيعات اأرباح مدفوعة حلقوق ملكية 

)28.807.037()28.807.037()28.807.037(–––––––غري م�سيطرة خالل ال�سنة

8.791.695.51536.694.426.248)30.168.232(3111.684.782.6108.391.351.6971.054.251.4396.772.344.98727.902.730.7338.523.320.890298.542.857 دي�سمرب 2018

*يتم اإعتبار املدفوعات لزيادة راأ�س املال لل�سركات التابعة املعنية على مدى  فرتة معينة، كجزء من اإجمايل حقوق ال�سركاء يف هذه ال�سركات التابعة. مل ت�سدر اأية ح�س�س 
بعد ومل يتم تعديل ال�سجل التجاري، ولكن �سيتم ذلك عندما يتم  حتويل هذه املدفوعات اإىل راأ�س املال. 

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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حقوق امللكية غري امل�سيطرةحقوق امللكية العائدة  حلملة الأ�سم العادية لل�سركة الأم                         

اإحتياطي نظامي

اإي�ساحات

راأ�س املــال

)اإي�ساح 31(

عالوة اإ�سدار

)اإي�ساح 32(

 حتويالت من �سايف

الدخل

اأرباح مبقـاة)اإي�ساح 33(

 املجمـــــوع

 الفرعي

راأ�س املــال

)اإي�ساح 3-34(

مدفوعات لزيادة

راأ�س املال*

)اإي�ساح 3-34(

�سايف الدخل العائد 

حلقوق امللكية غري 

امل�سيطرة )اإي�ساح 3-34(

املجمـــــوع

الفرعي

جمموع حقوق

امللكية

7.794.301.04633.136.314.850)464.312.701(111.684.782.6108.391.351.697797.975.5424.467.903.95525.342.013.8048.148.320.890110.292.857 يناير 2017

69.603.30969.603.309784.445.195––714.841.886714.841.886–––�سايف الربح لل�سنة

الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة:

مكا�سب عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام 

5.308.2285.308.22845.969.473––40.661.24540.661.245–––40-1-1منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

74.911.53774.911.537830.414.668––755.503.131755.503.131–––جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

––––––)71.484.189(71.484.189––حتويل �سايف الدخل اإىل الإحتياطي النظامي
زيادة يف حقوق ملكية غري م�سيطرة / 

375.000.000375.000.000––375.000.000–––––راأ�س املــال امل�ساهم به خالل ال�سنة

188.250.000188.250.000–188.250.000––––––مدفوعات لزيادة راأ�س املال خالل ال�سنة

8.432.462.58334.529.979.518)389.401.164(3111.684.782.6108.391.351.697869.459.7315.151.922.89726.097.516.9358.523.320.890298.542.857 دي�سمرب 2017 – كما مت الإف�ساح عنه �سابقًا

ت�سويات للمعيار الدويل للتقرير املايل 

)1.277.913(––––)1.277.913()1.277.913(–––3رقم )9( على خ�سائر الإئتمان املتوقعة

8.432.462.58334.528.701.605)389.401.164(111.684.782.6108.391.351.697869.459.7315.150.644.98426.096.239.0228.523.320.890298.542.857 يناير 2018 – معدلة

397.718.344397.718.3442.245.635.424––1.847.917.0801.847.917.080–––�سايف الربح لل�سنة

الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة:

حتوط التدفق النقدي – اجلزء 

)26.940.863()6.762.157()6.762.157(––)20.178.706()20.178.706(–––39الفعال من التغريات يف القيمة العادلة

خ�سائر عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام 

)24.162.881()2.916.218()2.916.218(––)21.246.663()21.246.663(–––40-1-1منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

388.039.969388.039.9692.194.531.680––1.806.491.7111.806.491.711–––جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

––––––)184.791.708(184.791.708––حتويل �سايف الدخل اإىل الإحتياطي النظامي
توزيعات اأرباح مدفوعة حلقوق ملكية 

)28.807.037()28.807.037()28.807.037(–––––––غري م�سيطرة خالل ال�سنة

8.791.695.51536.694.426.248)30.168.232(3111.684.782.6108.391.351.6971.054.251.4396.772.344.98727.902.730.7338.523.320.890298.542.857 دي�سمرب 2018

*يتم اإعتبار املدفوعات لزيادة راأ�س املال لل�سركات التابعة املعنية على مدى  فرتة معينة، كجزء من اإجمايل حقوق ال�سركاء يف هذه ال�سركات التابعة. مل ت�سدر اأية ح�س�س 
بعد ومل يتم تعديل ال�سجل التجاري، ولكن �سيتم ذلك عندما يتم  حتويل هذه املدفوعات اإىل راأ�س املال. 
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لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

الأن�سطة الت�سغيلية

2.534.394.146933.203.981الربح قبل الزكاة و�سريبة الدخل

تعديالت لبنود غري نقدية:

8.388.636–8خ�سارة خمزون

522.354.346)46.480.083(12)عك�س( / اإنخفا�س يف قيمة املوجودات غري املتداولة، بال�سايف

)77.496.643()123.942.122(13دخل من ودائع لأجل

141.753.403.6201.616.005.964تكلفة متويل

1.275.527–17ت�سوية متعلقة مبمتلكات تعدين

17626.381.829505.825.294-1اإ�ستهالك ممتلكات تعدين

)932.588(183.702.425ت�سوية متعلقة مبمتلكات وم�سانع ومعدات

182.529.349.8452.317.126.056-1اإ�ستهالك ممتلكات وم�سانع ومعدات

2037.499.76226.629.765-1اإطفاء موجودات غري ملمو�سة

)101.650.424()143.535.306(21-1-3احل�سة يف �سايف ربح م�سروع م�سرتك

271.386.9604.058.354�سطب قطع غيار متقادمة وبطيئة احلركة ومواد م�ستهلكة

2746.012.09230.826.957-1خم�س�س خمزون مواد متقادمة

–28185.390-1خم�س�س خ�سائر الإئتمان املتوقعة على الذمم املدينة التجارية والأخرى
–291.259.666-1خم�س�س خ�سائر الإئتمان املتوقعة على ودائع لأجل

4093.617.21184.510.923-1تكلفة اخلدمة احلالية ملنافع اإنتهاء خدمات املوظفني

4041.620.33330.530.337-2م�ساهمة يف خطة الإدخار للموظفني

44123.792.35373.093.714خم�س�س ر�سوم اإمتياز

التغريات يف راأ�س املال العامل:

10.242.435)138.022.474(24 ، 26دفعات وم�ساريف مدفوعة مقدماً

)483.214.323()907.661.150(24 ، 27خمزون

)633.295.672()206.453.638(24 ، 28ذمم مدينة جتارية واأخرى

192.738.236)95.369.611(41مطلوبات م�ساريع واأخرى – جتارية

42292.161.41655.149.140م�ساريف م�ستحقة – جتارية

)24.120.417()58.010.555(40-1منافع اإنتهاء اخلدمات املدفوعة للموظفني

)19.998.687()38.447.347(40-2�سحوبات املوظفني من خطة الإدخار

)61.545.657()142.676.352(43-2زكاة مدفوعة

–)14.311.791(43-5�سريبة دخل مدفوعة
)8.284.996()72.071.259(44ر�سوم اإمتياز مدفوعة

)1.984.891.082()2.118.196.406(تكلفة متويل مدفوعة

3.979.588.9543.016.529.176�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية

قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

الأن�سطة الإ�ستثمارية

114.195.65379.045.955دخل م�ستلم من ودائع لأجل

)343.649.945()275.145.829(17اإ�سافات ملمتلكات تعدين

)142.155.658()278.774.359(18اإ�سافات ملمتلكات وم�سانع ومعدات

)2.451.837.441()1.142.246.955(19اإ�سافات مل�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

–)115.173(20اإ�سافات ملوجودات غري ملمو�سة
)30.750.000(–21-2اإ�سافة لإ�ستثمار يف م�سروع م�سرتك

–232.150.000اإ�ستثمارات اأخرى
)13.652.075()23.033.966(25م�ستحق من �سركاء يف م�سروع م�سرتك

471.000.000)1.295.000.000(29)زيادة( / نق�س يف ودائع لأجل

)10.531.650()3.172.986(30زيادة يف النقد املقيد

)696.182.314()394.251.198(41مطلوبات م�ساريع واأخرى – م�ساريع

)831.961.263()317.067.159(42م�ساريف م�ستحقة – م�ساريع

)3.970.674.391()3.612.461.972(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الإ�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

375.000.000–34-3زيادة يف راأ�سمال حقوق امللكية غري امل�سيطرة

188.250.000–34-3مدفوعات لزيادة راأ�سمال حقوق امللكية غري امل�سيطرة

3523.033.96675.342.361م�ستحق اإىل �سريك يف م�سروع م�سرتك 

3610.012.202.0399.176.645.159متح�سالت من قرو�س طويلة الأجل

)8.851.098.518()9.326.726.973(36�سداد قرو�س طويلة الأجل 

)38.622.936()37.263.966(38اإلتزامات مبوجب عقد اإيجار متويلي

671.245.066925.516.066�سايف النقد الناجت من الأن�سطة التمويلية

)28.629.149(1.038.372.048�سايف التغري يف النقد ومعادلت النقد

304.281.744.1594.310.373.308النقد ومعادلت النقد غري املقيدة كما يف بداية ال�سنة

305.320.116.2074.281.744.159النقد ومعادلت النقد غري املقيدة كما يف نهاية ال�سنة

املعامالت غري النقدية

19،171.258.519.45613.829.815حمول اإىل ممتلكات تعدين من م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

–17،1815.101.390حمول اإىل ممتلكات وم�سانع ومعدات من ممتلكات تعدين
19،1824.310.225.9954.253.223.326حمول اإىل ممتلكات وم�سانع ومعدات من م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

19549.836.633495.873.199، 14-1تكلفة متويل مر�سملة كجزء من م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

1939.629.11841.951.983 ، 18اإ�ستهالك ممتلكات وم�سانع ومعدات مر�سمل كجزء من م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

23.165.191–19 ، 20حمول اإىل م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ من موجودات غري ملمو�سة

193.030.0441.653.489 ، 20-1اإطفاء موجودات غري ملمو�سة مر�سمل كجزء من م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

1929.464.83440.484.382 ، 36-10اإطفاء تكلفة معاملة مر�سملة كجزء من م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

2034.979.05522.623.328 ، 19حمَول اإىل موجودات غري ملمو�سة من م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

 حمول اإىل م�ستحقات برنامج متلك املنازل للموظفني حتت ذمم مدينة جتارية

1.092.691.590–19،24واأخرى من م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

خم�س�س خ�سائر الإئتمان املتوقعة على تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( 

–28336.385حمملة على الذمم املدينة التجارية والأخرى والأرباح املبقاة الإفتتاحية
خم�س�س خ�سائر الإئتمان املتوقعة على تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( 

–29941.528حمملة على ودائع لأجل والذمم املدينة الأخرى والأرباح املبقاة الإفتتاحية
–3428.807.037-3، 28توزيعات اأرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�سيطرة

–3594.125.000 ، 19ح�سة �سريك يف م�سروع م�سرتك يف الإنخفا�س يف قيمة م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ
73.406.4971.103.556خم�س�س اإلتزامات الإزالة واإعادة تاأهيل موقع وتفكيك                                                

 خ�سائر / )مكا�سب( عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات

)1.511.535(402.076.230-1-1، 19املوظفني مر�سملة كجزء من م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

3-37 ،2-37،1-37
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1- معلومات عامة
مت تاأ�سي�س �سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( )»ال�سركة«( ك�سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 179 بتاريخ 8 ذي 

القعدة 1417هـ )املوافق 17 مار�س 1997( وتاأ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/17 بتاريخ 14 ذي القعدة 1417هـ 

)املوافق 23 مار�س 1997(، مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010164391 بتاريخ 10 ذي القعدة 1421هـ )املوافق 4 فرباير 2001(. يبلغ راأ�س مال 

ال�سركة امل�سرح به وامل�سدر 11.684.782.610 ريال �سعودي، مق�سم اإىل 1.168.478.261 اأ�سهم عادية، بقيمة اإ�سمية قدرها 10 ريالت �سعودية 

لل�سهم الواحد )اإي�ساح 31(. 

اإن اأهداف ال�سركة و�سركاتها التابعة )»املجموعة«( هي امل�ساهمة يف خمتلف امل�ساريع املتعلقة بجميع مراحل �سناعة التعدين مبا يف ذلك تنمية 

وتطوير وحت�سني �سناعة املعادن ومنتجات املعادن ومنتجات املعادن امل�ساحبة، ول ي�سمل ذلك ما يلي: 

البرتول والغاز الطبيعي واملواد امل�ستقة منها،	•

املنتجات الهيدروكربونية واملنتجات امل�ساحبة لها وم�ستقاتها،	•

الن�ساطات التي تتعلق بكل مراحل �سناعة الزيت وال�سناعات املرتبطة بها اأو املكملة لها.	•

متار�س املجموعة اأن�سطة التعدين الرئي�سية يف مناجم مهد الذهب وبلغة والأمار وال�سخيربات وال�ســوق والدويحي واجلالميد واخلرباء والزبرية 

والغزالة والبعيثة. تقوم املجموعة حالياً بالتعدين عن الذهب و�سخور الفو�سفات والبوك�سايت بالإ�سافة اإىل البوك�سايت منخف�س الدرجة والكاولني 

واملغنيزايت.

2- هيكل املجموعة
لدى ال�سركة، �سركات تابعة وم�ساريع م�سرتكة املذكورة اأدناه، وجميعها تاأ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية:

ن�سبة امللكية الفعلية كما يف

نوع ال�سركةال�سركات التابعة

31 دي�سمرب

2018

31 دي�سمرب

2017

100%100%�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س )اإم جي بي اإم(

100%100%�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة معادن للبنية التحتية )اإم اآي �سي(

100%100%�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة املعادن ال�سناعية )اآي ام �سي(

74.9%74.9%�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة معادن لالألومنيوم )اإم اإيه �سي(

74.9%74.9%�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة معادن للدرفلة )اإم اآر �سي(

74.9%74.9%�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا )اإم بي اإيه �سي(

70%70%�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة معادن للفو�سفات )اإم بي �سي(

60%60%�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات )اإم دبليو اإ�س بي �سي(

امل�ساريع امل�سرتكة

50%50%�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات )�سامابكو(

50%50%�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة معادن باريك للنحا�س )اإم بي �سي �سي(

اإن نهاية ال�سنة املالية جلميع ال�سركات التابعة وامل�ساريع امل�سرتكة تطابق نهاية ال�سنة املالية لل�سركة الأم )»معادن«(.

2-1 �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س  

تاأ�س�ست ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  9 اأغ�سط�س 1989، وتزاول اأن�سطتها الرئي�سية فيها. تتمثل اأهداف ال�سركة يف:

ال�ستك�ساف والتعدين عن الذهب واملعادن املرتبطة واملوجودة �سمن املناطق امل�ستاأجرة وذلك عن طريق احلفر والتعدين والرتكيز.	•

اإن�ساء وت�سغيل و�سيانة جميع املناجم واملباين والطرق ال�سريعة وخطوط الأنابيب ومعامل التكرير وحمطات املعاجلة واأنظمة الإت�سالت وحمطات 	•

الطاقة وغريها من املرافق الالزمة اأو املالئمة لأغرا�س عقود الإيجار.

2-2 �سركة معادن للبنية التحتية

تاأ�س�ست ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 18 اأغ�سط�س 2008 وتزاول اأن�سطتها الرئي�سية فيها. تتمثل اأهداف ال�سركة يف:

اإدارة م�ساريع البنية التحتية لتطوير واإن�ساء وت�سغيل البنية التحتية.	•

تقدمي خدمات ملنطقة راأ�س اخلري وغريها من مواقع التعدين واملواقع ال�سناعية الأخرى يف اململكة العربية ال�سعودية.	•

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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2-3 �سركة املعادن ال�سناعية 

تاأ�س�ست ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 31 مار�س 2009، وتزاول اأن�سطتها الرئي�سية فيها. تتمثل اأهداف ال�سركة يف:

ا�ستغالل املعادن ال�سناعية املوجودة �سمن املناطق امل�ستاأجرة وذلك عن طريق احلفر والتعدين والرتكيز وال�سهر والتكرير.	•

ا�ستخراج هذه املعادن وتكريرها وت�سديرها وبيعها بحالتها الأ�سلية اأو املكّررة.	•

تقوم ال�سركة حالياً بت�سغيل منجم الكاولني والبوك�سايت منخف�س الدرجة يف املنطقة الو�سطى من الزبرية ومنجم املغنيزايت عايل الدرجة يف منطقة 

الغزالة وم�سانع املعاجلة يف املدينة املنورة. م�سنع الفرن ذو املوقد املتعدد الطبقات يعمل بالكامل وم�سنع الفرن املحوري بداأ اإنتاجه التجاري يف 1 

اأغ�سط�س 2017.

2-4 �سركة معادن لالألومنيوم  

تاأ�س�ست ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 10 اأكتوبر 2010 وتزاول اأن�سطتها الرئي�سية فيها. وتعود ملكيتها كما يلي:

�سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( بن�سبة %74.9.	•

�سركة األكوا �سملتينج اإنفرثيون�س ال�سعودية اإ�س.اإل. )اإيه اإ�س اإ�س اآي( بن�سبة 25.1٪، �سريك اأجنبي، �سركة مملوكة بالكامل ل�سركة األكوا 	•

كوربوري�سن ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة )اإي�ساح 1-34(. 

تتمثل اأهداف ال�سركة يف اإنتاج منتجات الألومنيوم الأولية:

�سبائك.	•

اأعمدة.	•

األواح.	•

م�سطحات.	•

2-5 �سركة معادن للدرفلة

تاأ�س�ست ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 10 اأكتوبر 2010 وتزاول اأن�سطتها الرئي�سية فيها. وتعود ملكيتها كما يلي:

�سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( بن�سبة %74.9.	•

�سركة األكوا رولنج اإنفرثيون�س ال�سعودية اإ�س.اإل. )اإيه اإ�س اآر اآي(  بن�سبة 25.1٪ ، �سريك اأجنبي، �سركة مملوكة بالكامل ل�سركة األكوا كوربوري�سن 	•

ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة )اإي�ساح 1-34(. 

تتمثل اأهداف ال�سركة يف اإنتاج:

م�سطحات ت�سنيع املعلبات.	•

اأغطية املعلبات.	•

اأعلنت ال�سركة الإنتاج التجاري بتاريخ 9 دي�سمرب 2018.

2-6 �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا

تاأ�س�ست ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 22 يناير 2011 وتزاول اأن�سطتها الرئي�سية فيها. وتعود ملكيتها كما يلي:

�سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( بن�سبة %74.9.	•

�سركة اآوا ال�سعودية املحدودة )»اآوا«( بن�سبة 25.1٪ ، �سريك اأجنبي، وهي مملوكة بن�سبة 60٪ ل�سركة األكوا كوربوري�سن و40٪ �سركة األومينا 	•

املحدودة، طرف لي�س ذي عالقة ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة )اإي�ساح 1-34(. 

وتتمثل اأهداف ال�سركة يف:

اإ�ستغالل اإحتياطيات البوك�سايت املوجودة يف البعيثة.	•

اإنتاج وتكرير البوك�سايت.	•

اإنتاج الألومينا.	•

2-7 �سركة معادن للفو�سفات

تاأ�س�ست ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 1 يناير 2008 وتزاول اأن�سطتها الرئي�سية فيها. وتعود ملكيتها كما يلي:

�سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( بن�سبة %70.	•

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )»�سابك«( بن�سبة 30٪ ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة 	•

)اإي�ساح 1-34(. 
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وتتمثل اأهداف ال�سركة يف:

اإ�ستغالل اإحتياطيات الفو�سفات املوجودة يف موقع حزم اجلالميد.	•

اإ�ستخدام الغاز الطبيعي املحلي وم�سادر الكربيت لت�سنيع الأ�سمدة الفو�سفاتية يف مرافق املعاجلة يف راأ�س اخلري.	•

اإنتاج الأمونيا كمواد خام لقيم لإنتاج الأ�سمدة، وت�سدير اأي فائ�س من الأمونيا اأو بيعها حملياً. 	•

2-8 �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

تاأ�س�ست ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 27 يناير 2014 وتزاول اأن�سطتها الرئي�سية فيها. وتعود ملكيتها كما يلي:

�سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( بن�سبة %60.	•

�سركة موزاييك للفو�سفات بي يف. بن�سبة 25٪، �سريك اأجنبي، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف هولندا ومملوكة بالكامل ل�سركة موزاييك 	•

)»موزاييك »( ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة )اإي�ساح 1-34(.

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )»�سابك«( بن�سبة 15٪ ويتم املحا�سبة عنها كحقوق ملكية غري م�سيطرة يف هذه القوائم املالية املوحدة 	•

)اإي�ساح 1-34(. 

تتمثل اأهداف ال�سركة يف اإنتاج:

اأ�سمدة فو�سفات ثنائي وفو�سفات اأحادي الأمونيوم.	•

الأمونيا.	•

حم�س الف�سفوريك النقي.	•

حم�س الف�سفوريك.	•

حم�س الكربيتيك.	•

كربيت البوتا�س.	•

اأعلنت ال�سركة الإنتاج التجاري بتاريخ 2 دي�سمرب 2018، باإ�ستثناء م�سنع الأمونيا والذي اأعلن الإنتاج التجاري له بتاريخ 1 يناير 2017.

2-9 �سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات

تاأ�س�ست ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 14 اأغ�سط�س 2011 وتزاول اأن�سطتها الرئي�سية فيها. وتعود ملكيتها كما يلي:

�سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( بن�سبة 50٪ )اإي�ساح 3-2-21(.	•

�سركة ال�سحراء للبرتوكيماويات بن�سبة %50.	•

اإن �سركة �سامابكو هي م�سروع م�سرتك ويتم املحا�سبة عنه كاإ�ستثمار يف م�سروع م�سرتك باإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية يف هذه القوائم املالية 

املوحدة.

تتمثل اأهداف ال�سركة يف اإنتاج:

ال�سودا الكاوية املركزة،	•

الكلورين،	•

ثاين كلوريد الإيثلني.	•

ت�سمل ن�ساطات ال�سركة اإنتاج وتوريد: 

ال�سودا الكاوية املركزة )�سي �سي اإ�س( اإىل م�سفاة الألومينا ل�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا وبيع الكمية املنتجة املتبقية يف �سوق اجلملة والتجزئة،	•

ثاين كلوريد الإيثلني )اإي دي �سي( ب�سوق اجلملة والتجزئة.	•

2-10 �سركة معادن باريك للنحا�س

تاأ�س�ست ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 2 نوفمرب 2014 وتزاول اأن�سطتها الرئي�سية فيها. وتعود ملكيتها كما يلي:

�سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( بن�سبة 50٪ )اإي�ساح 3-1-21(.	•

�سركة باريك ال�سرق الأو�سط بي تي واي املحدودة )»باريك«( بن�سبة 50٪، �سريك اأجنبي.	•

اإن �سركة معادن باريك للنحا�س هي م�سروع م�سرتك ويتم املحا�سبة عنه كاإ�ستثمار يف م�سروع م�سرتك باإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية يف هذه القوائم 

املالية املوحدة.

اإن اأهداف ال�سركة اإنتاج مركزات النحا�س واملنتجات ال�سناعية امل�ساحبة �سمن منطقتها التعدينية امل�ستاأجرة القائمة بطريقة احلفر والتعدين 

والرتكيز.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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3- اأ�سا�س الإعداد 

بيان الإلتزام

عدت القوائم املالية املوحدة وفقًا ملا يلي:
ُ
اأ

املعايري الدولية للتقرير املايل ال�سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدويل.	•

التف�سريات ال�سادرة عن اللجنة الدولية لتف�سريات التقارير املالية قابلة للتطبيق على ال�سركات التي تعد تقاريرها ح�سب املعايري الدولية 	•

املايل. للتقرير 

تتفق هذه القوائم املالية املوحدة بالكامل مع املعايري الدولية للتقرير املايل واملعايري والإ�سدارات الأخرى املعتمدة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني 

القانونيني، كما مت اإعتمادها يف اململكة العربية ال�سعودية للتقارير املالية.

اأعدت القوائم املالية املوحدة على اأ�سا�س التكلفة التاريخية فيما عدا اإذا ما تتطلب املعايري الدولية للتقرير املايل اإ�ستخدام اأ�سا�س قيا�س اآخر، كما هو 

مبني يف ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف اإي�ساح رقم 4 – ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية.

تظهر هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي وهو العملة الوظيفية والعملة التي يتم بها اإعداد التقارير للمجموعة.

اأثر التغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية ب�سبب تطبيق املعايري الدولية للتقرير املايل اجلديدة

طبقت املجموعة معيارين حما�سبيني جديدين لكل فرتات التقرير التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2018، مت تو�سيح اأثر تطبيق هذه املعايري اأدناه:

املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( - الأدوات املالية

طبقت املجموعة املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( – »الأدوات املالية« – كما يف 1 يناير 2018. املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( حل حمل 

معيار املحا�سبة الدويل رقم )39( - »الأدوات املالية: الإثبات والقيا�س«. ي�ستبعد املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( الفئات التالية من املوجودات 

املالية واملعرتف بها م�سبقاً مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم )39(:

حمتفظ بها اإىل تاريخ الإ�ستحقاق.	•

القرو�س والذمم املدينة.	•

متاحة للبيع.	•

ي�ستخدم املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9(: 

منوذج معدل لالإعرتاف وقيا�س املوجودات املالية.	•

منوذج نظرة م�ستقبلية فردي مدى احلياة »اخل�سارة الإئتمانية املتوقعة« لالإنخفا�س يف القيمة. 	•

اإحتفظ املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( مبعظم املتطلبات يف معيار املحا�سبة الدويل رقم )39( اخلا�سة بت�سنيف وقيا�س املطلوبات املالية، 

لذلك مل تتغري ال�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة فيما يتعلق باملطلوبات املالية.

التغيريات الرئي�سية الناجتة عن تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9(

ت�سنيف املوجودات املالية واملطلوبات املالية

يت�سمن املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( ثالث فئات ت�سنيف اأ�سا�سية التالية للموجودات املالية بناءاً على منوذج اأعمال والذي يتم فيه اإدارة 

اأ�سل مايل وتدفقاته النقدية التعاقدية:

مقا�سة بالتكلفة املطفاأة.	•

القيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة.	•

القيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر.	•

مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9(، فاإن امل�ستقات امل�سمنة يف العقود التي يكون فيها امل�سيف اأ�سل مايل يف نطاق املعيار ليتم تق�سيمها. 

بدلً من ذلك، يتم تقييم الأداة الهجينة ككل للت�سنيف.

اإحتفظ املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( باملتطلبات احلالية يف معيار املحا�سبة الدويل رقم )39( اخلا�سة بت�سنيف املطلوبات املالية. وفقاً 

ملعيار املحا�سبة الدويل رقم )39(، كل تغيريات القيمة العادلة للمطلوبات املالية، املحددة حتت خيار القيمة العادلة يتم اإثباتها يف قائمة الربح اأو 

اخل�سارة املوحدة. على الرغم من ذلك، يتم عر�س كل تغيريات القيمة العادلة مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( كالتايل:

يتم عر�س قيمة التغري يف القيمة العادلة والعائدة اإىل التغريات يف خماطر الإئتمان للمطلوبات املالية يف قائمة الدخل ال�سامل الآخر املوحدة.	•

يتم عر�س القيمة املتبقية للتغري يف القيمة العادلة يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.	•

الإنخفا�س يف قيمة املوجودات املالية

ي�ستبدل املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( منوذج »اخل�سارة املتكبدة« يف معيار املحا�سبة الدويل رقم )39( بنموذج »اخل�سارة الإئتمانية املتوقعة«. 

ينطبق منوذج الإنخفا�س يف القيمة اجلديد على كل املوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة.
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قيا�س املوجودات واملطلوبات املالية

يعر�س اجلدول التايل فئات القيا�س اجلديدة مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم )9( للموجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة كما يف 1 يناير 

2018، مقارنة بفئات القيا�س الأ�سلية وفقاً ملعيار املحا�سبة الدويل رقم )39( كما يف 31 دي�سمرب 2017:

القيا�س اجلديد

مبوجب املعيار

الدويل للتقريراملايل

رقم )9(

 القيا�س الأ�سا�سي

 مبوجب معيار

 املحا�سبة الدويل

رقم )39(

القيمة الدفرتية 

اجلديدة مبوجب املعيار 

الدويل للتقرير املايل 

رقم )9(

القيمة الدفرتية 

الأ�سلية مبوجب معيار 

 املحا�سبة الدويل

رقم )39(

31 دي�سمرب 12017 يناير 312018 دي�سمرب 12017 يناير 2018اإي�ساحات

موجودات مالية

50.000.00050.000.000التكلفة املطفاأةالتكلفة املطفاأة23اإ�ستثمارات اأخرى

13.652.07513.652.075التكلفة املطفاأةالتكلفة املطفاأة25م�ستحق من �سريك يف م�سروع م�سرتك

ذمم مدينة جتارية وُاخرى )ناق�ساً زكاة 

1.900.272.8251.900.609.210التكلفة املطفاأة التكلفة املطفاأة 28وم�ستحقات برنامج متلك املنازل للموظفني(

2.239.058.4722.240.000.000التكلفة املطفاأةالتكلفة املطفاأة29ودائع لأجل

4.351.617.0304.351.617.030التكلفة املطفاأةالتكلفة املطفاأة30النقد ومعادلت النقد

8.554.600.4028.555.878.315املجموع 

مطلوبات مالية

54.686.382.44754.686.382.447التكلفة املطفاأةالتكلفة املطفاأة 36-7قرو�س طويلة الأجل

65.380.97865.380.978التكلفة املطفاأةالتكلفة املطفاأة38اإلتزام مبوجب عقد اإيجار متويلي

2.975.299.8982.975.299.898التكلفة املطفاأةالتكلفة املطفاأة41مطلوبات م�ساريع وذمم جتارية وُاخرى

1.963.136.9001.963.136.900التكلفة املطفاأةالتكلفة املطفاأة42م�ساريف م�ستحقة

59.690.200.22359.690.200.223املجموع 

التحول

طبقت املجموعة املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( باإ�ستخدام الطريقة الإنتقالية باأثر رجعي املعدلة مع الأخذ يف الإعتبار الإ�ستثناء الذي ي�سمح 

لها بعدم اإعادة ت�سنيف معلومات املقارنة للفرتات ال�سابقة املعرو�سة واملتعلقة بالتغريات الناجتة عن القيا�س للموجودات املالية واملطلوبات املالية.

يتم اإثبات اأي فروقات يف القيمة الدفرتية للموجودات املالية واملطلوبات املالية الناجتة من تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( يف 

2018. بناءاً على ذلك، فاإن املعلومات املالية املعرو�سة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017  الأرباح املبقاة الإفتتاحية املوحدة كما يف 1 يناير 

2018 مبوجب املعيار الدويل  لتعك�س متطلبات املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( وبالتايل لميكن مقارنتها باملعلومات املالية املعرو�سة للعام 

للتقرير املايل رقم )9(.

ت�سوية القيمة الدفرتية مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( اإىل القيمة الدفرتية مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم )39( 

ت�سوية القيمة الدفرتية مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( اإىل القيمة الدفرتية مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم )39( عند التحول اإىل 

املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( بتاريخ 1 يناير 2018 كما يف اجلدول التايل:

اإي�ساحات

القيمة الدفرتية ح�سب 

املعيار الدويل للتقرير 

 املايل رقم )9( كما يف

اإعادة قيا�س1 يناير 2018

القيمة الدفرتية ح�سب 

معيار املحا�سبة الدويل 

رقم )39( كما يف 31 

دي�سمرب 2017

املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة:

50.000.000–2350.000.000اإ�ستثمارات اأخرى

13.652.075–2513.652.075مبلغ م�ستحق من �سريك يف م�سروع م�سرتك

ذمم مدينة جتارية وُاخرى )ناق�ساً زكاة وم�ستحقات برنامج متلك 

1.900.609.210)336.385(281.900.272.825-1املنازل للموظفني(

2.240.000.000)941.528(292.239.058.472-1ودائع لأجل

4.351.617.030–304.351.617.030نقد ومعادلت النقد

8.555.878.315)1.277.913(8.554.600.402املجموع

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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تاأثري تطبيق القيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة على الذمم املدينة التجارية والتي لت�ستويف متامَا دفعات املبلغ الأ�سلي والفائدة غري هام 

وبالتايل يتم املحا�سبة عن جميع الذمم املدينة التجارية بالتكلفة املطفاأة.  

ت�سوية الأرباح املبقاة كما يف 1 يناير 2018 والأرباح املبقاة كما يف 31 دي�سمرب 2017 والعائدة اإىل م�ساهمي ال�سركة الأم:

 كما يف

اإعادة قيا�س 1 يناير 2018

 كما يف

31 دي�سمرب 2017

5.151.922.897–315.151.922.897 دي�سمرب 2017 - كما مت الإف�ساح عنه �سابقاً

–)1.277.913()1.277.913(ت�سوية للمعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( خل�سائر الإئتمان املتوقعة
5.151.922.897)1.277.913(15.150.644.984 يناير 2018 - معدلة  

املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )15( - الإيرادات من العقود مع العمالء

طبقت املجموعة املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )15( – »الإيرادات من العقود مع العمالء« – كما يف 1 يناير 2018. يقوم املعيار اجلديد بتكوين 

اإطار �سامل لتحديد ما اإذا، كم ومتى يتم الإعرتاف بالإيرادات من العقود مع العمالء.

يحل املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )15( حمل املعايري والتف�سريات التالية:

معيار املحا�سبة الدويل رقم )11( – »عقود الإن�ساء«	•

معيار املحا�سبة الدويل رقم )18( – »الإيراد«	•

تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقرير املايل رقم )13( – »برامج ولء العمالء«	•

تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقرير املايل رقم )15( – »اإتفاقيات اإن�ساء العقارات«	•

تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقرير املايل رقم )18( – »حتويل الأ�سول من العمالء«	•

تف�سري جلنة التف�سريات الدولية ال�سابقة رقم )31( – »الإيراد - معامالت مقاي�سة تنطوي على خدمات اإعالن«	•

التغيريات الرئي�سة الناجتة عن تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )15(

حتقق الإيراد

مبداأ الإعرتاف الأ�سا�سي بالإيراد مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم )18( كان كالتايل:

مبيعات الب�سائع - يتم اإثبات الإيراد عندما يقوم البائع بتحويل خماطر ومنافع امللكية الهامة اإىل العميل )امل�سرتي(، والتي ُتقا�س بالقيمة العادلة 	•

للعو�س امل�ستلم اأو امل�ستحق.

تقدمي اخلدمات – اإثبات الإيراد بالرجوع اإىل مرحلة الإمتام للمعاملة يف تاريخ امليزانية )طريقة ن�سبة الإجناز( والتي ُتقا�س بالقيمة العادلة 	•

للعو�س امل�ستلم اأو امل�ستحق.

يتطلب املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )15( اإثبات الإيرادات من العقود مع العمالء بناءً على منوذج من خم�س خطوات كالتايل:

حتديد العقود مع العمالء.	•

حتديد اإلتزامات الأداء يف العقد.	•

حتديد �سعر املعاملة.	•

تخ�سي�س �سعر املعاملة على اإلتزامات الأداء يف العقد.	•

اإثبات الإيرادات عندما تفي ال�سركة باإلتزام الأداء.	•

قيا�س الإيرادات

تتكون الإيرادات من مبيعات اإىل اأطراف خارجية وتقا�س بناءً على التعوي�سات املحددة يف العقود مع العمالء وت�ستثني احل�سومات واملبالغ ، اإن وجدت، 

املح�سلة نيابة عن الأطراف اخلارجية. يتم اإثبات الإيرادات متى )اأو عندما( ت�ستويف ال�سركة اإلتزامات الأداء كما هو حمدد يف العقد مع العميل 

)امل�سرتي(، عندما يقوم البائع بتحويل ال�سيطرة على الب�سائع واخلدمات املوعودة اإىل العميل )امل�سرتي( اإما يف وقت معني اأو على اأ�سا�س الوقت 

املعادل ملرحلة الإمتام من اخلدمة.

التحول

طبقت املجموعة املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )15( باإ�ستخدام الطريقة الإنتقالية باأثر رجعي املعدلة مع الأخذ يف الإعتبار الإ�ستثناء الذي ي�سمح 

لها بعدم اإعادة ت�سنيف املعلومات املالية املقارنة للفرتات ال�سابقة املعرو�سة واملتعلقة بالتغريات الناجتة عن اإثبات وقيا�س الإيرادات والت�سوية املقابلة 

للقيمة الدفرتية للذمم املدينة التجارية.

مت اإثبات اأي فرق يف املبالغ املثبتة كاإيراد والقيمة الدفرتية املقابلة للذمم املدينة التجارية الناجتة من تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )15( يف 

الأرباح املبقاة الإفتتاحية املوحدة كما يف 1 يناير 2018. بناءً على ذلك، فاإن املعلومات املالية املعرو�سة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017 لتعك�س متطلبات 

املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )15( وبالتايل لميكن مقارنتها باملعلومات املالية املعرو�سة للعام 2018 مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )15(.
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ت�سوية الإيرادات املثبتة مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )15( مع الإيرادات املثبتة مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم )18(

يعترب تاأثري تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )15( غري جوهري ول يتطلب اأي ت�سويات لالأرباح املبقاة كما يف 1 يناير 2018.

املعايري الدولية للتقرير املايل اجلديدة، التعديالت والتف�سريات غري �سارية املفعول وغري املتبعة بعد 

كما يف تاريخ املوافقة على هذه القوائم املالية املوحدة، مت اإ�سدار املعايري الدولية للتقرير املايل اجلديدة واملعدلة التالية والقابلة للتطبيق على 

املجموعة من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدويل ولكنها غري �سارية املفعول بعد. تقوم املجموعة حالياً بتقييم الأثر املحتمل لهذه املعايري املحا�سبية 

والتعديالت والتف�سريات اجلديدة على القوائم املالية املوحدة.

املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )16( - »عقود الإيجار«

طبيعة التغيري

قام جمل�س معايري املحا�سبة الدويل باإ�سدار معيار جديد وهو املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )16( بخ�سو�س اإثبات عقود الإيجار. �سوف يحل 

املعيار حمل:

معيار املحا�سبة الدويل رقم 17 »عقود الإيجار«،	•

تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقرير املايل رقم 4 »حتديد ما اإذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد اإيجار«،	•

تف�سري جلنة التف�سريات الدولية ال�سابقة رقم 15 »عقود الإيجار الت�سغيلي – احلوافز«،	•

تف�سري جلنة التف�سريات الدولية ال�سابقة رقم 27 »تقومي جوهر املعامالت التى تنطوي على ال�سكل القانوين لعقد اإيجار«.	•

مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 16 يجب على امل�ستاأجر:

اإثبات جميع حقوق اإ�ستخدام الأ�سول واإلتزامات التاأجري يف قائمة املركز املايل، باإ�ستثناء ق�سرية الأجل )اأقل من 12 �سهراً( وعقود الإيجار ذات 	•

القيمة املنخف�سة. يتم قيا�س املطلوبات مبدئياً بالقيمة احلالية لدفعات الإيجار امل�ستقبلية لفرتة الإيجار وت�سمل دفعات الإيجار املتغرية والتي تعتمد 

على موؤ�سر اأو معدل ولكنها ت�ستثني دفعات الإيجار املتغرية الأخرى. حق اإ�ستخدام الأ�سول يعك�س اإلتزام التاأجري، التكلفة املبا�سرة الأولية، واأي 

دفعات اإيجار متت قبل تاريخ بدء الإيجار ناق�ساً اأي حوافز تاأجري، واإذا اأمكن، خم�س�س تفكيك واإعادة املوقع اإىل احلالة الأ�سلية.

اإثبات اإ�ستهالك حق اإ�ستخدام الأ�سول والفوائد على اإلتزامات الإيجار يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة على مدى فرتة الإيجار.	•

ف�سل اإجمايل املبلغ املدفوع نقداً اإىل اأ�سل املبلغ )يعر�س �سمن الأن�سطة التمويلية( والفائدة )والذي تقوم املجموعة بعر�سه �سمن الأن�سطة 	•

الت�سغيلية( يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة.

مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 16 يعترب العقد عقد اإيجار اأو يحتوي على اإيجار اإذا كان العقد يعطي حق �سيطرة على اإ�ستخدام اأ�سل حمدد 

لفرتة زمنية مقابل تعوي�س.

مل حتدد ال�سركة بعد وبدرجة كافية الأثر املتوقع لتطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 16 على املوجودات، املطلوبات وحقوق امللكية للك�سف عن 

املبالغ يف هذه املرحلة مبا اأن تقييم الأثر حتت الإجراء.

جتري اأعمال التنفيذ يف املجموعة وفقاً للخطة املو�سوعة. مت الإنتهاء من العمل على تنفيذ التغيريات الالزمة على الأنظمة والعمليات الداخلية. يف 

نهاية العام 2018، مت و�سع خيارات ال�سيا�سات الرئي�سية التالية وت�سكيل الأ�سا�س لأعمال التنفيذ والتطبيق للمعيار الدويل للتقرير املايل رقم 16 

للمجموعة:

خيارات التحول اإىل املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )16(:

�سيتم تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 16 باأثر رجعي مع اأثر تراكمي لإثبات املعيار مبدئياً كت�سوية على الأرباح املبقاة املوحدة يف تاريخ 	•

التطبيق املبدئي وبدون اأي تعديل لالأرقام املف�سح عنها يف الفرتات ال�سابقة )»طريقة الأثر الرجعي املعدلة«(.

�سوف حتتفظ العقود والتي مت ت�سنيفها بالفعل اإما كعقود اإيجار مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم 17 اأو كرتتيبات خدمة غري متعلقة بعقود 	•

الإيجار بالت�سنيفات اخلا�سة بها عند تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 16.

لن يتم اإظهار عقود الإيجار ذات مدة الإيجار املتبقية والتي تقل عن 12 �سهراً يف نهاية العام 2018 كعقود اإيجار مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 16.	•

�سوف تظهر مبدئياً حقوق اإ�ستخدام املوجودات ملعظم العقود مببلغ م�ساٍو لإلتزام التاأجري املقابل.	•

لن يتم اإظهار عقود الإيجار ق�سرية الأجل )اأقل من 12 �سهراً( وعقود الإيجار ذات القيمة املنخف�سة يف قائمة املركز املايل املوحدة ولكن �سيتم 	•

قيدها كم�ساريف عند حدوثها.

يتم املحا�سبة عن البنود غري املتعلقة بعقود الإيجار �سمن عقود الإيجار ب�سكل منف�سل جلميع فئات املوجودات الأ�سا�سية، و�سيتم اإظهارها �سمن 	•

بند امل�سروفات ذو ال�سلة عند حدوثها.

العامل الأكرث اأهمية عند تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 16 هو الأثر على بع�س عقود التاأجري املتعلقة بالتعدين واملعدات والتي لتعترب عقود 

اإيجار متويلية مبوجب معايري املحا�سبة احلالية ) معيار املحا�سبة الدويل رقم 17 وتف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقرير املايل رقم 4(، ولكن 

من املحتمل اأن يكون لها التاأثري الأكرب على نتائج املجموعة عند تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 16.

تاريخ التطبيق الإلزامي / تاريخ التطبيق من قبل املجموعة

اإلزامي بخ�سو�س ال�سنوات املالية التى تبداأ من اأو بعد 1 يناير 2019.  تاريخ التطبيق املتوقع من قبل املجموعة: 1 يناير 2019.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(



معادن التقرير ال�سنوي  2018   |  165

0607080910

4- ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية 
فيما يلي اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة. مت تطبيق هذه ال�سيا�سات ب�سورة منتظمة على جميع ال�سنوات 

املعرو�سة. 

4-1  اأ�س�س التوحيد واملحا�سبة باإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية 

ال�سركات التابعة

القوائم املالية املوحدة للمجموعة ت�ستمل على القوائم املالية لل�سركة وال�سركات التابعة. ال�سركات التابعة هي تلك ال�سركات التى ت�سيطر عليها 

املجموعة. تتحقق ال�سيطرة عندما تتعر�س املجموعة اأو يكون لها احلق يف عوائد متغرية ناجتة عن اإرتباطها بال�سركة املُ�ستثمر فيها ولديها القدرة 

على التاأثري على تلك العوائد من خالل اإ�ستخدام �سلطتها على ال�سركة املُ�ستثمر فيها. 

املجموعة ت�سيطر على ال�سركة امل�ستثمر فيها فقط عندما يكون لدى املجموعة كل العنا�سر الثالثة التالية:

�سلطة على ال�سركة املُ�ستثمر فيها )حقوق قائمة متنحها القدرة احلالية على توجية الأن�سطة ذات ال�سلة لل�سركة املُ�ستثمر بها(،	•

ُمعر�سة لـ، اأو يكون لديها حقوق يف، عوائد متغرية من اإرتباطها بال�سركة املُ�ستثمر فيها،	•

القدرة على اإ�ستخدام �سلطتها على ال�سركة املُ�ستثمر فيها للتاأثري على عوائدها.	•

ُتوحد ال�سركات التابعة من تاريخ حتويل ال�سيطرة للمجموعة. ويتم عدم التوحيد من تاريخ توقف ال�سيطرة.

ُت�ستبعد الإ�ستثمارات واملعامالت والأر�سدة املتداخلة بني �سركات املجموعة واملكا�سب واخل�سائر غري املحققة الناجتة عنها. اإن ال�سيا�سات املحا�سبية 

لل�سركات التابعة تتما�سى مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة للمجموعة.

يتم اإظهار حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف نتائج وحقوق ملكية ال�سركات غري اململوكة بالكامل ب�سكل منف�سل يف قائمة الربح اأو اخل�سارة والدخل 

ال�سامل الآخر املوحدة وقائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة وقائمة املركز املايل املوحدة على التوايل. 

امل�ساريع امل�سرتكة

يتواجد امل�سروع امل�سرتك عندما يكون للمجموعة ترتيبات تعاقدية )حقوق واإلتزامات( مع طرف اأو اأكرث للقيام باأن�سطة عادة ما تتم، ولكن لي�س 

بال�سرورة، من خالل كيان قانوين يخ�سع ل�سيطرة م�سرتكة.

تتم املحا�سبة عن احل�سة يف امل�ساريع امل�سرتكة باإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية املحا�سبية. ُتثبت الإ�ستثمارات يف الأ�سل بالتكلفة وتعدل فيما بعد 

لإثبات ح�سة املجموعة يف:

اأرباح اأو خ�سائر مابعد الإ�ستحواذ يف ال�سركة امل�ستثمر فيها يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة و	•

حركة الدخل ال�سامل الآخر لل�سركة امل�ستثمر فيها يف قائمة الدخل ال�سامل الآخر املوحدة.	•

حُتدد ح�سة املجموعة يف نتائج اأعمال امل�ساريع امل�سرتكة على اأ�سا�س القوائم املالية املُعدة حتى تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة بعد تعديلها، لتتوافق 

مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة، اإن وجدت.

ُتثبت توزيعات الأرباح امل�ستلمة اأو امل�ستحقة القب�س من امل�ساريع امل�سرتكة كتخفي�س يف القيمة الدفرتية لالإ�ستثمار عند الإقرار باأحقية اإ�ستالم 

الأرباح.

ل ُتثبت خ�سائر اإ�سافية عندما تكون ح�سة خ�سائر املجموعة يف اإ�ستثمارات مت املحا�سبة عنها بطريقة حقوق امللكية تعادل اأو تزيد عن ح�ستها يف 

املن�ساأة مبا يف ذلك اأي ذمم مدينة اأخرى طويلة الأجل غري م�سمونة مامل تكون قد تكبدت اإلتزامات اأو قامت بدفعات نيابة عن املن�ساأة الأخرى.

ُت�ستبعد املكا�سب غري املحققة من معامالت بني املجموعة وم�ساريعها امل�سرتكة بقدر ح�ستها يف هذه املن�ساآت. كما يتم كذلك اإ�ستبعاد اخل�سائر غري 

املحققة ما مل ينتج عن املعاملة دليالً على وجود اإنخفا�س يف قيمة الأ�سل املحول. عند احلاجة، يتم تغيري ال�سيا�سات املحا�سبية ل�سركات م�ستثمر فيها 

مت املحا�سبة عنها باإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية للمحافظة على الثبات مع ال�سيا�سات املتبعة من قبل املجموعة.

ُتخترب القيمة الدفرتية لإ�ستثمارات مت املحا�سبة عنها باإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية لالإنخفا�س يف القيمة ح�سب ال�سيا�سة املو�سحة يف الإي�ساح 

رقم 10-4.

4-2  ترجمة العمالت الأجنبية

حُتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإىل الريال ال�سعودي ح�سب اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ اإجراء تلك املعامالت واملوؤهلة للت�سجيل 

ويتم ت�سجيلها مبدئياً من ِقبل كل من�ساأة باملجموعة. 

كما يجري حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية املقومة بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ التقرير اإىل الريال ال�سعودي باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف 

ذلك التاريخ. يتم قيد املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن عمليات ت�سوية وحتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.
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4-3  الإعرتاف بالإيرادات

تتكون الإيرادات من مبيعات اإىل اأطراف خارجية وتقا�س بناءً على التعوي�س املحددة يف العقود مع العمالء وت�ستثني املبالغ واحل�سومات، اإن وجدت، 

املح�سلة نيابة عن الأطراف اخلارجية. يتم اإثبات الإيرادات متى )اأو عندما( ت�ستويف ال�سركة اإلتزامات الأداء كما هو حمدد يف العقد مع العميل 

)امل�سرتي(، عندما يقوم البائع بتحويل ال�سيطرة على الب�سائع واخلدمات املوعودة اإىل العميل )امل�سرتي( اإما يف وقت معني اأو على اأ�سا�س الوقت 

املعادل ملرحلة الإمتام من اخلدمة.

تعرتف املجموعة بالإيرادات من امل�سادر الرئي�سية التالية:

اأ( مبيعات ال�سلع التالية مبا�سرة اإىل العمالء:

الأ�سمدة الفو�سفاتية، الأمونيا واملعادن ال�سناعية	•

منتجات الألومينا، الأملونيوم الأويل واملنتجات املدرفلة امل�سطحة	•

�سبائك الذهب )مبا يف ذلك املنتجات امل�ساحبة مثل مركزات النحا�س والزنك والف�سة(	•

ب( تقدمي اخلدمات التالية مبا�سرة اإىل العمالء:

نقل الب�سائع	•

فيما يلي توقيت وقيا�س العرتاف بالإيرادات مل�سادر الإيرادات الرئي�سة املذكورة اأعاله، اأي مبيعات ال�سلع وتقدمي اخلدمات مبا�سرة اإىل العمالء:

مبيعات الأ�سمدة الفو�سفاتية، الأمونيا واملعادن ال�سناعية

تبيع املجموعة ب�سفة رئي�سية منتجات الأ�سمدة الفو�سفاتية، الأمونيا واملعادن ال�سناعية مبا�سرة اإىل عمالء وكذلك من خالل وكيلي الت�سويق )�سركة 

�سابك و�سركة موزاييك(. يعملون كوكالء لبيع الأ�سمدة الفو�سفاتية والأمونيا.

تقوم املجموعة ببيع ن�سبة كبرية من ب�ساعتها بناءً على التكلفة وال�سحن البحري ح�سب �سروط التجارة الدولية وبالتايل، فاإن املجموعة تعترب م�سوؤولة 

عن تقدمي خدمات ال�سحن بعد التاريخ الذي تنقل فيه ال�سيطرة على الب�ساعة املوعودة اإىل العميل يف ميناء التحميل. وبالتايل فاإن املجموعة م�سوؤولة 

عن تلبية اإلتزامي اأداء مبوجب عقود التكلفة وال�سحن مع العمالء ويتم اإثبات الإيرادات كالتايل:

بيع وت�سليم الب�سائع يف ميناء التحميل مما يوؤدي اإىل نقل ال�سيطرة على هذه الب�سائع املوعودة اإىل العميل والعرتاف بالإيرادات ذات ال�سلة على 	•

اأ�سا�س توقيت زمني معني. 

خدمات ال�سحن لت�سليم الب�سائع املوعودة اإىل ميناء العميل والإعرتاف بالإيرادات ذات ال�سلة على اأ�سا�س الوقت املعادل ملرحلة الإمتام من اخلدمة.	•

يف ميناء التحميل، يتم التحكم يف جودة وكمية الب�ساعة املوعودة من قبل اإ�ست�ساريني م�ستقلني ومعتمدين دولياً قبل حتميل ال�سفينة وفقاً للموا�سفات 

الواردة يف العقد. التحميل الفعلي على ال�سفينة للب�سائع املوعودة املوافق عليها يفي باإلتزام املجموعة ويحفز الإعرتاف بالإيرادات يف وقت معني. 

متتلك �سركة معادن حرية الت�سرف الكامل ب�ساأن �سعر بيع الب�سائع.

يت�سمن �سعر البيع الإيراد الناجت من بيع الب�سائع وخدمات النقل ح�سب �سروط التجارة الدولية الواردة يف العقد مع العميل. لذا، يتم ف�سل اأو تق�سيم 

�سعر البيع اإىل اإلتزامات الأداء الإثنني، وهما بيع الب�سائع املوعودة وخدمات النقل ويتم الإف�ساح عنها ب�سكل منف�سل.

تقوم املجموعة باإثبات الذمم املدينة التجارية لبيع وت�سليم الب�سائع املوعودة عند حتميل الب�ساعة والتي �ُسلمت اإىل ميناء ال�سحن، اإىل ال�سفينة حيث 

اأن ذلك ميثل النقطة الزمنية التي ي�سبح فيها حق العو�س غري م�سروط، حيث اإن مرور الوقت مطلوب فقط قبل اإ�ستحقاق ال�سداد. ومع ذلك، فاإن 

الذمم املدينة التجارية واملتعلقة بخدمة النقل يتم الإعرتاف بها مع مرور الوقت، اإذا كانت مادية، بناءً على مرحلة اإمتام اخلدمة والتي ُتقيم يف نهاية 

مدة كل تقرير. وُيف�سل بني اإلتزامات الأداء املنف�سلة بناءً على �سعر بيع منف�سل.

تثبت كل تكاليف ال�سحن واملناولة التي تتكبدها املجموعة، فيما يتعلق بتلبية اإلتزام الأداء لنقل الب�سائع املوعودة مبوجب عقود التكلفة وال�سحن مع 

العمالء كم�ساريف بيعية يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

مبيعات منتجات الألومينا، الأملونيوم الأويل واملنتجات املدرفلة امل�سطحة

تقوم املجموعة، ب�سفتها املالك الرئي�سي، ببيع منتجات الألومينا والألومنيوم الأويل واملنتجات املدرفلة امل�سطحة مبا�سرة اإىل العمالء، ووفقاً للعقد، 

يتم ت�سعري الب�سائع املوعودة موؤقتاً. ل ُي�سوى �سعر البيع حتى تاريخ م�ستقبلي حمدد م�سبقاً وي�ستند على �سعر ال�سوق يف وقت اأو خالل فرتة زمنية 

حمددة م�سبقاً. ُيعرتف بالإيراد من هذه املبيعات مبدئياً )عند اإ�ستيفاء جميع املعايري املذكورة اأعاله(، ب�سعر موؤقت بناءً على اآلية ت�سعري كما هو 

حمدد يف العقد. يتم حتديد املبيعات امل�سّعرة موؤقتًا لل�سوق يف تاريخ كل تقرير باإ�ستخدام ال�سعر امل�ستقبلي للفرتة املعادلة لتلك املبينة يف العقد.

مبيعات �سبائك الذهب واملركزات

تقوم املجموعة، ب�سفتها املالك الرئي�سي، ببيع �سبائك الذهب واملنتجات امل�ساحبة مثل مركزات النحا�س والزنك والف�سة مبا�سرة اإىل العمالء 

مبوجب العقد والذي يختلف يف طبيعة واآلية الت�سعري. املنتج الرئي�سي للمجموعة هو الذهب وتعترب املركزات التي ُتنتج كجزء من عملية الإ�ستخراج 

كمنتجات م�ساحبة  ناجتة من عملية اإنتاج الذهب. تعترب اإيرادات مبيعات املنتجات امل�ساحبة غري هامة وحُتمل كدائن على تكلفة الإنتاج املطبقة 

على مبيعات �سبائك الذهب كر�سيد منتجات م�ساحبة.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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مبيعات �سبائك الذهب	•

تقوم املجموعة ب�سكل رئي�س ببيع �سبائك الذهب يف ال�سوق الفورية. ُيحدد �سعر البيع يف تاريخ البيع بناءً على �سعر الذهب الفوري والإعرتاف 

بالإيرادات والذمم املدينة التجارية ذات ال�سلة، يف وقت معني، وذلك عند تو�سيل �سبائك الذهب اإىل املطار، وهو اأي�ساً التاريخ واملكان والوقت الذي 

حتول فيه ال�سيطرة على �سبائك الذهب اإىل العميل.

عادة ما تخ�سع اإيرادات املبيعات اإىل تعديالت الكمية بناءً على الفح�س باإ�ستخدام احلرارة العالية ل�سبائك الذهب عند و�سولها اإىل امل�سفاة 

اخلا�سة بالعميل.

ت�ستند اإيرادات مبيعات ال�سبائك على الكميات املفوترة موؤقتاً. ت�ستخدم املجموعة » طريقة القيمة املتوقعة« لإثبات الإيرادات من الكميات املفوترة 

موؤقتاً. تعتمد الإيرادات املعرتف بها على حمتوى الذهب املحتمل وت�سمن يف م�ستوى مبالغ العو�س املحتملة.

مبيعات مركزات املعادن	•

تعتمد الإيرادات من مبيعات مركزات املعادن )نحا�س، زنك وف�سة( على �سعر البيع الذي ُيحدد م�سبقاً، لتاريخ م�ستقبلي حمدد بعد ال�سحن، بناءً 

على اأ�سعار ال�سوق ال�سائدة. ُيعرتف باإيراد املبيعات والذمم املدينة التجارية ذات ال�سلة، على اأ�سا�س وقت معني، يف وقت ال�سحن، والذي يعترب اأي�ساً 

التاريخ الذي ُحولت فيه ال�سيطرة اإىل العميل. 

ت�سوية �سعر البيع النهائي لهذه املركزات يكون خالل تاريخ م�ستقبلي حمدد م�سبقاً وي�ستند اإىل �سعر ال�سوق ال�سائد يف ذلك الوقت اأو خالل فرتة عر�س 

الأ�سعار املن�سو�س عليها يف العقد. يتم الإعرتاف مبدئياً باإيرادات مركزات املعادن ب�سعر ال�سوق احلايل. ومع ذلك، لحقاً يف تاريخ كل تقرير، حُتدد 

هذه املبيعات امل�سعرة موؤقتاً لل�سوق باإ�ستخدام اأ�سعار ال�سوق امل�ستقبلية ذات ال�سلة للفرتة املن�سو�س عليها يف العقد. ُتثبت ت�سوية �سعر ال�سوق مبا�سرة 

�سمن املبيعات ويف القيمة الدفرتية للذمم املدينة التجارية القائمة.

الدخل من ودائع لأجل

ت�ستحق عوائد الإ�ستثمار على الودائع لأجل على اأ�سا�س زمني، وذلك بالرجوع اإىل املبلغ القائم ومبعدل الفائدة الفعلي املطبق.

4-4 م�ساريف بيع وت�سويق وتوزيع

تت�سمن م�ساريف البيع والت�سويق والتوزيع جميع تكاليف بيع وت�سويق ونقل منتجات املجموعة، وت�سمل م�ساريف الإعالن ور�سوم الت�سويق وتكاليف 

املبيعات غري املبا�سرة الأخرى وتكاليف ال�سحن واملناولة، فيما يتعلق بتلبية اإلتزام الأداء لنقل الب�سائع املوعودة مبوجب عقود التكلفة وال�سحن مع 

العمالء. توزع امل�ساريف على اأ�سا�س ثابت فيما بني م�ساريف البيع والت�سويق والتوزيع وتكلفة املبيعات، اإذا لزم الأمر.

4-5  م�ساريف عمومية واإدارية

تت�سمن امل�ساريف العمومية والإدارية تكاليف مبا�سرة وغري مبا�سرة لي�ست مرتبطة بتكلفة املبيعات اأو ن�ساط البيع والت�سويق والتوزيع باملجموعة. توزع 

امل�ساريف على اأ�سا�س ثابت فيما بني م�ساريف عمومية واإدارية وتكلفة مبيعات، اإذا لزم الأمر.

4-6 ربحية ال�سهم

حُت�سب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة من العمليات امل�ستمرة وذلك بق�سمة:

الربح من العمليات امل�ستمرة العائد اإىل حملة الأ�سهم العادية لل�سركة الأم.	•

على اأ�سا�س املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�سدرة خالل ال�سنة املالية.	•

مل ُت�سدر اأي اأ�سهم عادية حمتملة من قبل املجموعة وبالتايل فاإن ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة هي نف�سها.
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4-7 ممتلكات تعدين وممتلكات وم�سانع ومعدات

ممتلكات تعدين وممتلكات وم�سانع ومعدات

ت�سجل الأرا�سي اململوكة بالتكلفة التاريخية ول ت�ستهلك.

تظهر ممتلكات التعدين واملمتلكات وامل�سانع واملعدات بالتكلفة التاريخية، بعد خ�سم الإ�ستهالك املرتاكم واخل�سائر املرتاكمة لالإنخفا�س يف القيمة. 

ت�ستمل التكلفة على امل�ساريف املتعلقة مبا�سرة بالإ�ستحواذ على وتطوير الأ�سل، وت�ستمل على:

�سعر ال�سراء.	•

التكاليف املتعلقة مبا�سرة باإح�سار الأ�سل اإىل املوقع والظروف الالزمة ؛ جلعله قادرا على العمل بال�سكل الذي تنويه الإدارة.	•

التقدير الأويل لإلتزام اإغالق املنجم واإعادة تاأهيل املوقع والإزالة.	•

تكاليف الإقرتا�س ذات العالقة باملوجودات املوؤهلة، والتي ت�ستغرق فرتة طويلة لتكون جاهزة للغر�س الذي اأن�سئت من اأجله.	•

ُت�ستهلك ممتلكات التعدين باإ�ستخدام طريقة وحدات الإنتاج، بناءً على اإحتياطيات اخلام الإقت�سادية القابلة لالإ�سرتداد املوؤكدة واملحتملة للمناجم 

املعنية باإ�ستثناء اأ�سول املناجم والتي ت�ستهلك بطريقة الق�سط الثابت عندما يكون العمر الإقت�سادي لالأ�سل اأقل من عمر املنجم.

تظهر املمتلكات وامل�سانع واملعدات بالتكلفة بعد خ�سم الإ�ستهالك املرتاكم. ُيحمل الإ�ستهالك اإىل قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة باإ�ستخدام طريقة 

الق�سط الثابت. حُتدد العنا�سر الهامة لبند ممتلكات التعدين واملمتلكات وامل�سانع واملعدات ب�سكل منف�سل وُت�ستهلك باإ�ستخدام العمر الإنتاجي 

للعن�سر.

ت�ستهلك املباين وبنود امل�سانع واملعدات والتى يعترب اإ�ستنفاذ منافعها الإقت�سادية مرتبط اأ�سا�ساً بالإ�ستخدام بدلً من الإنتاج مبعدلت متفاوتة 

باإ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى عمرها الإنتاجي اأو عمر املنجم اأيهما اأق�سر.

ُيحمل الإ�ستهالك على قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة لتوزيع تكلفة املوجودات املعنية ناق�ساً القيمة املتبقية لها على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة 

التالية:

عدد ال�سنواتفئات املوجودات

باإ�ستخدام طريقة وحدات الإنتاج على الإحتياطيات املوؤكدة ممتلكات تعدين

واملحتملة القابلة لالإ�سرتداد اإقت�سادياً اأو طريقة الق�سط الثابت 

على العمر الإنتاجي امل�ستفاد منه اأيهما اأقل

4 – 50اأعمال مدنية

9 – 40مباين

5 – 40معدات ثقيلة

معدات اأخرى مت�سمنة اأجهزة اإت�سال متحركة ومعدات الور�س، خمتربات 

4 – 40ومعدات �سالمة واأجهزة حا�سب اآيل 

4 – 20م�سانع ثابتة 

4 – 10معدات مكتبية

4 – 10اأثاث وتركيبات

4�سيارات

ُت�ساف التكاليف الالحقة �سمن املبالغ الدفرتية لالأ�سل اأو ت�سجيلها كاأ�سل م�ستقل، ح�سب ماهو منا�سب فقط عندما يكون من املرجح تدفق املنافع 

الإقت�سادية امل�ستقبلية املرتبطة بالبند اإىل املجموعة ومن املمكن قيا�س تكلفة البند ب�سكل موثوق به. التوقف عن اإثبات القيمة الدفرتية لأي بند 

مت املحا�سبة عنه كاأ�سل م�ستقل عندما ُي�ستبدل. حُتمل جميع تكاليف الإ�سالح وال�سيانة الأخرى على قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة خالل فرتة 

ل م�ساريف ال�سيانة والإ�سالحات الإعتيادية، التي ل تزيد من العمر الإنتاجي املقدر لالأ�سل اأو التى لتزيد من  التقرير التى حدثت فيها. حُتمَّ

خمرجات الإنتاج، على قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة عند تكبدها.

تراجع القيم املتبقية والعمر الإنتاجي املقدر لالأ�سول، وُت�سوى عند ال�سرورة يف نهاية مدة كل تقرير. 

تخف�س القيمة الدفرتية لالأ�سل مبا�سرة اإىل القيمة القابلة لالإ�سرتداد يف حالة زيادة قيمته الدفرتية عن القيمة القابلة لالإ�سرتداد له.

حتدد مكا�سب وخ�سائر ال�ستبعاد وذلك مبقارنة املتح�سالت مع القيم الدفرتية وتدرج يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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موجودات ال�ستك�ساف والتقييم

تقيد م�ساريف ال�ستك�ساف والتقييم كم�ساريف خالل ال�سنة التى حدثت فيها.

تتعلق م�ساريف ال�ستك�ساف بالتكاليف املتكبدة يف البحث الأويل عن اإحتياطي املعادن ذات اجلدوى املحتملة اقت�ساديًا اأو يف عملية احل�سول على 

مزيد من املعلومات حول اإحتياطيات املعادن املوجودة. ت�سمل م�ساريف ال�ستك�ساف عادة على م�ساريف مرتبطة بــ:

احل�سول على حقوق ال�ستك�ساف.	•

الدرا�سات الطبوغرافية واجليولوجية واجليوكيميائية واجليوفيزيائية.	•

حفر اإ�ستك�سايف.	•

حفر اخلنادق.	•

اإختبار عينات اخلام.	•

الأن�سطة املرتبطة بتقييم اجلدوى الفنية واجلدوى الإقت�سادية لإ�ستخراج موارد تعدينية.	•

نفقات التقييم تعود اإىل التكاليف املتكبدة ملعرفة اجلدوى الفنية والقت�سادية؛ لتطوير اإحتياطيات املعادن املحددة من خالل اأن�سطة ال�ستك�ساف اأو 

الإ�ستحواذ. ت�ستمل م�ساريف التقييم على تكاليف:

حتديد حجم ودرجة الإحتياطيات من خالل احلفر للح�سول على العينات الالزمة، وعمليات حفر اخلنادق واأخذ العينات من منطقة خام مت 	•

ت�سنيفها على اأنها اإما م�سادر معدنية اأو اإحتياطي موؤكد وحمتمل.

حتديد الأ�ساليب املثلى لإ�ستخراج املعادن وطرق معاجلتها.	•

درا�سات خا�سة بال�ستق�ساء، والنقل ومتطلبات البنية التحتية املتعلقة بكل من الإنتاج وال�سحن.	•

تراخي�س الأن�سطة.	•

التقييم القت�سادي لتحديد ما اإذا كان تطوير املواد املعدنية جمدياً من الناحية الإقت�سادية، وي�سمل ذلك النطاق ودرا�سات اجلدوى القت�سادية 	•

الأولية والنهائية.

تقيد جميع تكاليف ال�ستك�ساف والتقييم كم�ساريف حتى يتم حتديد م�سروع ال�ستك�ساف التعديني املحتمل كم�سروع تطوير اإقت�سادي حمتمل. تعتمد 

املعلومات امل�ستخدمة ملعرفة هذا الإ�ستنتاج على م�ستوى ال�ستك�ساف بالإ�سافة اإىل درجة الثقة يف اخلام املوجود. يتم ر�سملة م�ساريف ال�ستك�ساف 

والتقييم كموجودات ملمو�سة اإذا ما تبني لالإدارة اإمكانية احل�سول على منافع اإقت�سادية م�ستقبلية نتيجة لتلك امل�ساريف.

ر�سملة م�ساريف ال�ستك�ساف والتقييم املتعلقة تكون بزيادة الإحتياطيات املعدنية اجلاري تعدينها اأو تطويرها، مبا يف ذلك نفقات تعريف وحتديد 

املعادن املوجودة يف تلك الإحتياطيات املعدنية، مثل تكاليف تطوير املناجم، وذلك بعد اإكتمال التاأكد من الدرا�سات الإقت�سادية والتقييم املعادلة 

لدرا�سة اجلدوى.

ر�سملة جميع م�ساريف ال�ستك�ساف والتقييم املتكبدة تكون بعد اإ�ستنتاج الإدارة باأنه من املحتمل حتقق منافع اإقت�سادية كموجودات اإ�ستك�ساف 

وتقييم حلني معرفة اجلدوى الفنية والإقت�سادية لإ�ستخراج املوارد املعدنية. وحال معرفة اجلدوى الفنية والإقت�سادية وما اإذا �سيكون هناك منافع 

اإقت�سادية من عدمه، ُيخترب الأ�سل للتاأكد من وجود اإنخفا�س يف قيمته ويتم اإثبات خ�سارة الإنخفا�س يف القيمة. 

تظهر موجودات ال�ستك�ساف والتقييم بالتكلفة التاريخية بعد خ�سم الإنخفا�س يف القيمة. ل ُت�ستهلك موجودات ال�ستك�ساف والتقييم. 

ولأغرا�س موجودات ال�ستك�ساف والتقييم فقط، ُيعترب واحد اأو اأكرث من احلقائق والظروف التالية لتحديد اإنخفا�س يف قيمة موجودات ال�ستك�ساف 

والتقييم من عدمه. ي�ستمل ذلك على ما يلي:

اإنتهاء املدة التي يحق فيها للمن�ساأة ال�ستك�ساف يف منطقة حمددة خالل نف�س املدة، اأو اأنها �ستنتهي يف امل�ستقبل القريب ومن غري املتوقع اأن يتم 	•

جتديدها.

مل ُتو�سع النفقات الأ�سا�سية ملزيد من اإ�ستك�ساف وتقييم املوارد املعدنية يف املنطقة املحددة �سمن املوازنة ومل يتم التخطيط لها.	•

عمليات ا�ستك�ساف وتقييم املوارد املعدنية يف املنطقة املحددة مل توؤدي اإىل اكت�ساف كميات ذات جدوى جتارية من املوارد املعدنية وقررت املن�ساأة 	•

اإيقاف هذه الأن�سطة يف املنطقة املحددة.

توجد بيانات كافية ت�سري اإىل اأنه رغم اإحتمالية موا�سلة التطوير يف املنطقة املحددة، اإل اإنه من غري املحتمل ا�سرتداد القيمة الدفرتية لأ�سل 	•

ال�ستك�ساف والتقييم بالكامل من التطوير الناجح اأو بوا�سطة البيع.

عند حتديد اإحتمالية وجود اإنخفا�س يف قيمة اأ�سل موجودات ال�ستك�ساف والتقييم، فاإن املن�ساأة تقوم باإجراء اإختبار الإنخفا�س وعك�س الإنخفا�س 

يف القيمة على موجودات ال�ستك�ساف والتقييم كما هو حمدد يف الإي�ساح 4-10. حُتول موجودات ال�ستك�ساف والتقييم اإىل »منجم حتت الإن�ساء« 

بناءً على الإطار الفني النهائي، وعندما يتم ا�ستالم رخ�سة التعدين واجلدوي التجارية يف حالة اأن املنافع الإقت�سادية �سيتم حتققها ونية الإدارة يف 

تطوير وتنفيذ املنجم.

ُيعاد ت�سنيف »منجم حتت الإن�ساء« املر�سمل اإىل »مناجم عاملة« عند اكتمال مرحلة الت�سغيل التجريبي بنجاح واإعالن مرحلة الإنتاج التجاري. 

ت�سنف التدفقات النقدية العائدة اإىل موجودات ال�ستك�ساف والتقييم املر�سملة كاأن�سطة ا�ستثمارية يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة.
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�سول ن�ساط الإزالة وم�سروفاتها
ُ
اأ

تتكبد معادن تكاليف اإزالة الطبقة ال�سخرية اأو الرتابية )اإزالة �سوائب( خالل مراحل التطوير والإنتاج لعملياتها التعدينية يف مناجمها املفتوحة. 

يتم ر�سملة تكاليف اإزالة الطبقة ال�سخرية اأو الرتابية املتكبدة خالل مرحلة التطوير للمناجم املفتوحة من اأجل الو�سول اإىل الإحتياطي اخلام 

امل�ستهدف قبل بدء الإنتاج التجاري. تطفاأ هذه التكاليف على مدى العمر املتبقي من الإحتياطي اخلام )والذي مت حت�سني الو�سول اليه( باإ�ستخدام 

طريقة وحدة الإنتاج على الإحتياطيات املوؤكدة واملحتملة القابلة لالإ�سرتداد اقت�ساديًا.

توؤدي عادةً اأن�سطة اإزالة الطبقة ال�سخرية اأو الرتابية خالل مرحلة الإنتاج اإىل نوعني من املنافع ح�سب التايل:

اإنتاج املخزون.	•

حت�سني الو�سول اإىل مكون الإحتياطي اخلام لتعدينه يف امل�ستقبل.	•

عند حتقق املنافع على �سكل خمزون مت اإنتاجه يف الفرتة حمل الفح�س، فاإن تكاليف اإزالة الطبقة ال�سخرية اأو الرتابية يف مرحلة الإنتاج حُتت�سب 

كجزء من تكاليف اإنتاج ذلك املخزون.

عند حتقق املنافع على �سكل حت�سني الو�سول اإىل مكون الإحتياطي اخلام لتعدينه يف امل�ستقبل ُيعرتف بالتكلفة كموجودات غري متداولة تعرف بـ » اأ�سل 

ن�ساط الإزالة« عند حتقق كافة ال�سروط التالية:

من املحتمل حتقق منافع اإقت�سادية م�ستقبلية م�ساحبة لن�ساط الإزالة.	•

ميكن حتديد مكون اخلام الذي مت حت�سني الو�سول اإليه.	•

ميكن قيا�س التكاليف املتعلقة بن�ساط الإزالة املرتبط بتح�سني الو�سول اإىل اخلام ب�سكل موثوق.	•

عند عدم حتقق هذه ال�سروط فاإنه يتم حتميل تكاليف الإزالة الإنتاجية على قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة كتكاليف اإنتاج للمخزون عند حدوثها.

ُيقا�س اأ�سل ن�ساط اإزالة الطبقة ال�سخرية اأو الرتابية مبدئيًا بالتكلفة املرتبطة مبا�سرة بعمليات تعدينية، توؤدي اإىل و�سول اأف�سل ملكون حمدد من 

اخلام اإ�سافةً اإىل تخ�سي�س تكاليف اإ�سافية مبا�سرة. عمليات الت�سغيل العر�سية التي حتدث خالل نف�س وقت ن�ساط اإزالة الطبقة ال�سخرية اأو 

الرتابية يف مرحلة الإنتاج، والتي تعترب غري �سرورية لإ�ستمرار ن�ساط اإزالة الطبقة ال�سخرية اأو الرتابية يف مرحلة الإنتاج، كما هو خمطط له لتعترب 

جزء من تكلفة اأ�سل ن�ساط اإزالة الطبقة ال�سخرية اأو الرتابية.  

ُيحت�سب الأ�سل النا�سئ عن ن�ساط اإزالة الطبقة ال�سخرية اأو الرتابية )اأ�سل ن�ساط الإزالة( كاإ�سافة اإىل اأو حت�سني ملوجودات املنجم القائمة 

كموجودات ملمو�سة )ح�سب طبيعة الأ�سل القائم( كجزء من ممتلكات تعدين يف قائمة املركز املايل املوحدة. ي�سكل ذلك جزءً من اإجمايل الإ�ستثمار 

يف الوحدة / الوحدات املنتجة للنقد ذات ال�سلة والتي يتم مراجعتها لإختبار الإنخفا�س يف القيمة عندما ت�سري الأحداث اأو التغريات يف الظروف اإىل 

اأن القيمة الدفرتية قد تكون غري م�سرتدة.  

ُي�ستهلك اأ�سل ن�ساط الإزالة لحقاً باإ�ستخدام طريقة وحدة الإنتاج على عمر ُمكّون اخلام الذي مت حتديده واأ�سبح ميكن الو�سول اإليه كنتيجة لن�ساط 

الإزالة. ت�ستخدم الإحتياطيات املوؤكدة واملحتملة القابلة لالإ�سرتداد اقت�ساديًا يف حتديد العمر التقديري ملُكّون اخلام الذي ُحدد. اأ�سل ن�ساط الإزالة 

يُظهر بالتكلفة بعد خ�سم الإ�ستهالك املرتاكم واأي خ�سائر اإنخفا�س يف القيمة.

4-8 م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ 

تر�سمل املوجودات التي ما زالت يف مرحلة الإن�ساء اأو التطوير يف ح�ساب م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ. يحّول املنجم الذي حتت الإن�ساء اأو الأ�سل 

الذي حتت الإن�ساء اأو التطوير اإىل الفئة املنا�سبة من ممتلكات التعدين اأو املمتلكات وامل�سانع واملعدات اأو املوجودات غري امللمو�سة )يعتمد على طبيعة 

امل�سروع( عندما يكون الأ�سل يف املوقع و / اأو الظرف الالزم  جلعله قادراً على العمل بال�سكل الذي تنويه الإدارة.

تكلفة بند م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيد تتكون من �سعر ال�سراء وتكاليف الإن�ساء / التطوير واأية تكاليف تن�سب ب�سكل مبا�سر لإن�ساء الأ�سل اأو 

الإ�ستحواذ عليه من قبل الإدارة. تتم ر�سملة التكاليف امل�ساحبة للت�سغيل التجريبي لالأ�سل )قبل اأن ت�سبح جاهزة لالإ�ستخدام( بال�سايف بعد خ�سم 

متح�سالت بيع اأي اإنتاج خالل فرتة الت�سغيل التجريبي. 

ُتر�سمل تكاليف التمويل املتعلقة باملوجودات املوؤهلة �سمن تكلفة املوجودات املوؤهلة حتى بدء الإنتاج التجاري.

ُتقا�س امل�ساريع الراأ�سمالية قيد التنفيذ بالتكلفة بعد خ�سم اأي اإنخفا�س يف القيمة مت اإثباته.

ل ُت�ستهلك امل�ساريع الراأ�سمالية قيد التنفيذ.

يبداأ الإ�ستهالك عندما تكون الأ�سول قادرة على العمل بال�سكل الذي تنويه الإدارة بعد حتويلها اإىل الفئة املنا�سبة من الأ�سول.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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4-9 املوجودات غري امللمو�سة

املوجودات غري امللمو�سة املقتناة ب�سكل منف�سل ت�سجل ب�سكل مبدئي وتقا�س بالتكلفة. بعد الت�سجيل املبدئي، تقا�س الأ�سول غري امللمو�سة بالتكلفة بعد 

خ�سم خم�س�س الإطفاء وخ�سائر الإنخفا�س يف القيمة املرتاكم حيثما اأمكن.

لتر�سمل املوجودات غري امللمو�سة املتولدة داخلياً باإ�ستثناء تكاليف التطوير املر�سملة. بدلً من ذلك، يتم حتميل النفقات ذات ال�سلة على قائمة الربح 

اأو اخل�سارة املوحدة يف الفرتة التى حدث فيها امل�سروف.

ُتقدر الأعمار امل�ستفاد منها للموجودات غري امللمو�سة كعمر حمدد اأو عمر غري حمدد.

ُتطفى املوجودات غري امللمو�سة ذات العمر املحدد على فرتة الأعمار الإنتاجية اخلا�سة بها باإ�ستخدم طريقة الق�سط الثابت ويتم تقييمها خل�سارة 

الإنخفا�س يف القيمة عندما يكون هناك موؤ�سر اأن املوجودات غري امللمو�سة قد اإنخف�ست قيمتها. ُتراجع طرق الإطفاء والقيم املتبقية والأعمار 

الإنتاجية املقدرة �سنوياً على الأقل. ُيحمل م�سروف الإطفاء اخلا�س باملوجودات غري امللمو�سة ذات العمر املحدد على قائمة الربح اأو اخل�سارة 

املوحدة باإ�ستخدام ت�سنيف للم�سروف متنا�سق مع وظيفة املوجودات غري امللمو�سة. تقوم املجموعة باإطفاء املوجودات غري امللمو�سة ذات العمر 

الإنتاجي املحدد باإ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى ال�سنوات التالية:

عدد ال�سنواتفئات املوجودات غري امللمو�سة

35بنية حتتية )احلق التعاقدي يف اإ�ستخدام(

)ERP System( ً4 – 10الربامج املطورة داخليا 

 5 – 7التطوير التقني

على مدى عمر املنجم باإ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت الربامج والرتاخي�س )متعلقة مبناجم(

تقوم املجموعة باإختبار املوجودات غري امللمو�سة ذات العمر الإنتاجي غري املحدد لالإنخفا�س يف القيمة، عن طريق مقارنة قيمتها القابلة لالإ�سرتداد 

مع قيمتها الدفرتية اإما �سنوياً اأو عندما يكون هناك موؤ�سر اأن املوجودات غري امللمو�سة قد انخف�ست قيمتها.

تقا�س املكا�سب اأواخل�سائر الناجتة من اإلغاء اإثبات املوجودات غري امللمو�سة كفرق بني �سايف متح�سالت من اإ�ستبعاد الأ�سل والقيمة الدفرتية لالأ�سل 

ويتم الإعرتاف بها يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة عند ما يتم اإلغاء اإثبات الأ�سل.

4-10 النخفا�س يف القيمة ملمتلكات التعدين واملمتلكات وامل�سانع واملعدات وامل�ساريع الراأ�سمالية قيد التنفيذ واملوجودات غري امللمو�سة

تقوم املجموعة مبراجعة القيم الدفرتية مِلمتلكات التعدين واملمتلكات وامل�سانع واملعدات وامل�ساريع الراأ�سمالية قيد التنفيذ واملوجودات غري امللمو�سة 

بتاريخ كل تقرير مايل لتحديد فيما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر على اأن هذه املوجودات قد انخف�ست قيمتها. يف حال وجود هذا املوؤ�سر، فُتقدر قيمة 

الأ�سل القابلة لالإ�سرتداد من اأجل حتديد حجم الإنخفا�س يف القيمة. عندما يكون الأ�سل غري مولد لنقد م�ستقل عن الأ�سول الأخرى، فاإن املجموعة 

ُتقدر املبلغ القابل لالإ�سرتداد لكل وحدة مولدة للنقد العائد لها الأ�سل. يتم �سنوياً اأو عندما يكون هناك موؤ�سر على اأن الأ�سل قد انخف�ست قيمته، 

اإجراء اإختبار انخفا�س يف قيمة الأ�سل غري امللمو�س ذو العمر غري املحدد.

القيمة القابلة لالإ�سرتداد هي القيمة الأعلى للقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف اإ�ستبعاد الأ�سل اأو قيمة اإ�ستخدامه. ُتقدر القيمة يف الإ�ستخدام 

بخ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة اإىل قيمتها احلالية باإ�ستخدام معدل خ�سم يعك�س التقييم ال�سوقي احلايل للقيمة الزمنية للنقود 

واملخاطر العائدة لذلك الأ�سل والتي مل يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية امل�ستقبلة لها.

ُتخف�س القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو الوحدة املولدة للنقد اإىل القيمة القابلة لالإ�سرتداد عندما يكون املبلغ القابل لالإ�سرتداد لالأ�سل اأو الوحدة املولدة 

للنقد قد مت تقديره ليكون اأقل من القيمة الدفرتية. يتم ت�سجيل خ�سارة اإنخفا�س يف القيمة يف جزء الت�سغيل من قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

املوجودات اأو الوحدات املولدة للنقد )فيما عدا مكون ال�سهرة( والتي مت ت�سجيل خ�سارة انخفا�س يف قيمتها م�سبقاً، ميكن عك�س خ�سارة الإنخفا�س يف 

القيمة املوزعة فقط اإذا كان هناك تغيري يف التقديرات امل�ستخدمة يف حتديد القيمة القابلة لالإ�سرتداد للموجودات اأو الوحدات املولدة للنقد منذ مت 

الإعرتاف بخ�سارة النخفا�س يف القيمة الأخرية. 

عندما تنتفي خ�سارة النخفا�س يف القيمة يف فرتة تالية، ترتفع القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو الوحدة املولدة للنقد اإىل القيمة التقديرية املعدلة للمبالغ 

القابلة لال�سرتداد، وليجب اأن ينتج عن هذه الزيادة قيمة دفرتية معدلة تزيد عما ينبغي اأن تكون عليه القيمة الدفرتية لو مل يتم اإثبات الإنخفا�س يف 

الأ�سل اأو الوحدة املولدة للنقد. ُتثبت عك�س خ�سارة الإنخفا�س يف القيمة يف جزء الت�سغيل من قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

4-11 املخزون

منتجات تامة ال�سنع

ُتقا�س املنتجات تامة ال�سنع القابلة للبيع على اأ�سا�س تكلفة وحدة الإنتاج للفرتة اأو �سايف القيمة املمكن حتققيها، اأيهما اأقل. حُتدد تكلفة وحدة الإنتاج 

بق�سمة اإجمايل تكلفة الإنتاج على خمرجات الإنتاج القابلة للبيع.
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وتت�سمن  الإنتاج  وحدة  تكلفة  طريق  عن  التحويل،  عملية  عن  الناجتة  التقرير،  تاريخ  يف  املتاح  للبيع  القابل  للمخزون  املخ�س�سة  التكلفة  حُتدد 

يلي: ما 

تكلفة العمالة واملواد وم�ساريف املقاولني والتي تتعلق مبا�سرة باإ�ستخراج ومعاجلة اخلام.	•

اإ�ستهالك ممتلكات التعدين واإيجار املمتلكات وامل�سانع واملعدات امل�ستخدمة يف اإ�ستخراج ومعاجلة اخلام واإطفاء اأي موجودات لن�ساط الإزالة.	•

خرى مبا�سرة.	•
ُ
م�سروفات اإنتاج اأ

حتمل الإيرادات املحققة من بيع املنتجات امل�ساحبة كدائن على تكاليف الإنتاج.	•

�سايف القيمة املمكن حتققيها هي �سعر البيع املقدر يف ال�سياق العادي لالأعمال ناق�ساً تكاليف الإمتام وم�سروفات البيع.

ُتقيم املنتجات امل�ساحبة على اأ�سا�س �سايف القيمة املمكن حتقيقها، وذلك بالرجوع اإىل ال�سعر الفوري لل�سلع بتاريخ التقرير.

منتجات قيد الت�سغيل

حتدد تكلفة املنتجات قيد الت�سغيل باإ�ستخدام طريقة تكلفة وحدة الإنتاج للفرتة على اأ�سا�س ن�سبة الإجناز يف املرحلة املعنية وت�سمل املحتويات القابلة 

لالإ�سرتداد املقدرة:

تكلفة العمالة واملواد وم�ساريف املقاولني والتي تتعلق مبا�سرة باإ�ستخراج ومعاجلة اخلام، بالإ�سافة اإىل اأن�سطة الإنتاج.	•

اإ�ستهالك ممتلكات التعدين واإيجار املمتلكات وامل�سانع واملعدات امل�ستخدمة يف اإ�ستخراج ومعاجلة اخلام وتكلفة اإطفاء اأي موجودات اإزالة موؤجلة.	•

خرى مبا�سرة.	•
ُ
م�سروفات اإنتاج اأ

�سايف القيمة املمكن حتققيها هي �سعر البيع املقدر يف ال�سياق العادي لالأعمال باإ�ستخدام نف�س ن�سبة الإجناز يف املرحلة املعنية واملحتويات القابلة 

لالإ�سرتداد املقدرة ناق�ساً اأي م�سروفات بيعية.

اخلام املرتاكم

ميثل اخلام املرتاكم اخلام الذي مت اإ�ستخراجه من املنجم واأعترب ذو منافع اإقت�سادية م�ستقبلية بالأ�سعار احلالية ومتاح ملزيد من املعاجلة. اإذا مل 

يكن من املتوقع معاجلة اخلام املرتكم خالل 12 �سهراً بعد تاريخ التقرير، ُتدرج �سمن املوجودات غري املتداولة. حُتدد تكلفة اخلام املرتاكم با�ستخدام 

طريقة متو�سط التكلفة املرجح. يحمل اخلام كم�سروف مبا�سرة يف حالة اإعتباره غري جمٍد اإقت�سادياً.

يف حالة وجود درجة كبرية من عدم التاأكد متى �سيتم معاجلة اخلام املرتاكم ُتعترب التكلفة م�سروف عند حدوثها. ويف حالة التاأكد من اأن املعاجلة 

امل�ستقبلية للخام ميكن توقعها ب�سكل موؤكد ب�سبب جتاوزه درجة الرتكيز املحددة للمنجم و جمٍد اإقت�سادياً، يتم تقوميه على اأ�سا�س تكلفة الإنتاج اأو 

�سايف القيمة املمكن حتققيها، اأيهما اأقل. تقيم الكميات ودرجات اخلام املرتاكم واملنتجات قيد الت�سغيل ب�سكل اأ�سا�سي عن طريق درا�سة وحتليل 

املعادن.

قطع الغيار واملواد القابلة لالإ�ستهالك 

ُيقيم خمزون قطع الغيار واملواد القابلة لالإ�ستهالك بالتكلفة اأو �سايف القيمة املمكن حتققيها، اأيهما اأقل. وحُتدد التكلفة على اأ�سا�س متو�سط التكلفة 

املرجح.  يتم تقدير خم�س�س املواد املتقادمة وبطيئة احلركة، اإذا وجد، يف تاريخ كل تقرير.

�سايف القيمة القابلة للتحقق هي �سعر البيع املقدر ناق�ساً م�سروفات البيع.

املواد اخلام

تقيم املواد اخلام على اأ�سا�س التكلفة اأو �سايف القيمة املمكن حتققيها، اأيهما اأقل. حُتدد التكلفة باإ�ستخدام متو�سط التكلفة املرجح.

متثل �سايف القيمة املمكن حتققيها �سعر البيع املقدر مطروحاً منه م�ساريف البيع.

4-12 الذمم التجارية املدينة وغريها:

الذمم التجارية املدينة

ُتقيد الذمم املدينة التجارية ب�سعر املعاملة املتعلقة باإلتزام الأداء ناق�سًا خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها.

تقوم املجموعة بتقييم خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها على اأ�سا�س تطلعي باإ�ستخدام منهجية خ�سائر الإئتمان املتوقعة على مدى عمر 

املوجودات. يحّمل خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها على قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة ويف�سح عنها حتت امل�ساريف العمومية والإدارية. 

ُت�سطب الذمة املدينة التجارية عندما تكون غري قابلة للتح�سيل خ�سمَا من خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها يف قائمة الربح اأو اخل�سارة 

املوحدة. عندما تت�سبب اأحداث لحقة يف انخفا�س مبلغ خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها فيتم عك�س ذلك النخفا�س يف خم�س�س الديون 

امل�سكوك يف حت�سيلها من خالل قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة وفقاً ملنطق معايري التدرج املحدد يف �سيا�سة املجموعة.

م�ستحقات برنامج متلك املنازل للموظفني

قامت بع�س ال�سركات �سمن املجموعة باإن�ساء برنامج متلك املنازل للموظفني، الذي يتيح للموظفني املوؤهلني فر�سة �سراء الوحدات ال�سكنية التي 

�سيدتها ال�سركة من خالل �سل�سلة من الدفعات خالل عدد معني من ال�سنوات. ُتنقل ملكية الوحدة ال�سكنية اإىل املوظف عند اإمتام كامل الدفعات 

.)20-4 )اإي�ساح 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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مبوجب برنامج متلك املنازل، ُت�سنف الوحدات ال�سكنية �سمن املوجودات غري املتداولة الأخرى كم�ستحقات برنامج متلك املنازل للموظفني طويلة 

الأجل وذلك عند توقيع عقد البيع مع املوظفني املوؤهلني. ُتعاد الأق�ساط ال�سهرية املدفوعة من قبل املوظف جتاه الوحدة ال�سكنية اإىل املوظف يف حالة 

توقف املوظف عن العمل يف حدود املبالغ املدفوعة بالإ�سافة اإىل بدل ال�سكن ال�سهري وُيعاد املنزل اإىل املجموعة.

4-13 ودائع لأجل

ت�سمل ودائع لأجل اإيداعات لدى البنوك واإ�ستثمارات اأخرى ق�سرية الأجل عالية ال�سيولة والتي ت�ستحق بعد اأكرث من ثالثة اأ�سهر ولكن اأقل من 

�سنة من تاريخ اإقتنائها. يتم اإيداع الودائع لأجل لدى موؤ�س�سات مالية ذات ت�سنيف اإ�ستثماري، والتي تعترب ذات خماطر اإئتمانية منخف�سة، 

وبالتايل الإعرتاف مبخ�س�س مببلغ يعادل اخل�سائر الإئتمانية املتوقعة على مدى 12 �سهراً مامل يكن هناك دليل على زيادة كبرية يف خماطر 

الإئتمان للطرف املقابل. 

4-14 النقد ومعادلت النقد

ميثل النقد ومعادلت النقد النقد يف ال�سندوق ولدى البنوك وودائع لأجل والتي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ اإقتنائها وقابلة للتحويل 

اإىل مبالغ نقدية حمددة وتخ�سع ملخاطر تغريات �سئيلة يف القيمة.

ُي�ستبعد النقد ومعادلت النقد املقيدة غري املتاحة لالإ�ستخدام من قبل املجموعة من النقد ومعادلت النقد لغر�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية 

املوحدة. يتعلق النقد ومعادلت النقد املقيدة بربنامج خطة اإدخار املوظفني ح�سب الإي�ساحني 4-20 و 30.

4-15 الأدوات املالية امل�ستقة واملوجودات واملطلوبات املالية

تقوم املجموعة باإثبات اأ�سل مايل اأو اإلتزام مايل يف قائمة املركز املايل املوحدة عندما، وفقط عندما، ت�سبح املجموعة طرفاً يف الأحكام التعاقدية 

لالأداة. تقوم املجموعة باإثبات كافة حقوقها واإلتزاماتها التعاقدية مبوجب امل�ستقات يف قائمة املركز املايل املوحدة كموجودات اأو مطلوبات.

الأدوات املالية امل�ستقة

ت�ستخدم املجموعة الأدوات املالية امل�ستقة لإدارة بع�س التعر�سات ملخاطر ال�سوق. لتقوم املجموعة باإ�ستخدام الأدوات املالية امل�ستقة لأغرا�س 

امل�ساربة، اإل اأن املجموعة قد تختار عدم ت�سنيف بع�س امل�ستقات كاأدوات حتوط لالأغرا�س املحا�سبية.

يخ�سع اإ�ستخدام الأدوات املالية امل�ستقة لقيود ويتم باإنتظام مراقبة الأو�ساع ورفع تقارير لالإدارة العليا بهذا اخل�سو�س.

عقود مبادلة اأ�سعار الفائدة

.)2-1-48 ت�ستخدم املجموعة عقود مبادلة اأ�سعار الفائدة لإدارة تعر�سها حلركة اأ�سعار الفائدة على قرو�سها طويلة الأجل )اإي�ساح 

فيما يتعلق باملوجودات املالية، تتمثل �سيا�سة املجموعة يف اإ�ستثمار النقد احلر باأ�سعار فائدة عائمة واحلفاظ على الإحتياطي النقدي على �سكل 

ودائع لأجل )اأقل من �سنة( وذلك من اأجل احلفاظ على ال�سيولة.

املطلوبات املالية الأخرى )باإ�ستثناء القرو�س طويلة الأجل والإلتزامات مبوجب عقود الإيجار التمويلي( تعترب اأ�سا�ساً بدون فوائد.

عقود ال�سرف الآجل

تتمثل خماطر �سرف العمالت الأجنبية يف تقلب القيمة القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار �سرف 

3.75 لكل دولر اأمريكي ولذلك املجموعة لي�ست معر�سة ملخاطر الأدوات املالية  العمالت الأجنبية. �سعر �سرف الريال ال�سعودي مثبت عند 

.)1-1-48 املقومة بالدولر الأمريكي )اإي�ساح 

6-3( وُت�سعر  معامالت املجموعة ب�سكل اأ�سا�سي بالريال ال�سعودي والدولر الأمريكي. كافة عقود مبيعات ال�سلع تقريباً مع عمالء دوليني )اإي�ساح 

بالدولر الأمريكي وكذلك باملثل معظم عقود امل�سرتيات وعقود امل�سروفات الراأ�سمالية.

لتقوم املجموعة با�ستخدام عقود ال�سرف الآجل.

عقود ال�سلع

.)3-1-48 تتعر�س اأرباح املجموعة اإىل التغريات يف اأ�سعار ال�سلع التي تنتجها )اإي�ساح 

تقوم �سيا�سة املجموعة يف الوقت احلايل على بيع منتجاتها باأ�سعار ال�سوق ال�سائدة وعدم التحوط من خماطر اأ�سعار ال�سلع.

عقود الأ�سعار املوؤقتة

ُت�سعر بع�س مبيعات املجموعة ب�سكل موؤقت، وهذا يعني اأن �سعر البيع النهائي يتم حتديده عادة بعد 30 اإىل 180 يومًا من الت�سليم اإىل العميل، بناءً 

على ال�سعر ال�سوقي واملن�سو�س عليه يف العقد ونتيجة لذلك تكون عر�سة للتغريات يف اأ�سعار ال�سلع امل�ستقبلية.

يف تاريخ كل تقرير، بعد البيع املبدئي، يتم حتديد ال�سعر ال�سوقي للذمم املدينة التجارية والتي مت ت�سعريها ب�سكل موؤقت باإ�ستخدام اأ�سعار ال�سوق 

امل�ستقبلية ذات ال�سلة للفرتة املن�سو�س عليها يف العقد. ُتثبت ت�سوية �سعر ال�سوق مبا�سرة �سمن املبيعات ويف القيمة الدفرتية للذمم املدينة التجارية 

القائمة.
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املوجودات واملطلوبات املالية

ت�سمل املوجودات املالية الأ�سا�سية للمجموعة مايلي:

�سركات حتت ال�سيطرة امل�سرتكة )مت املحا�سبة عنها با�ستخدام طريقة حقوق امللكية( – )ال�سيا�سة املحا�سبية رقم 1-4(.	•

ا�ستثمارات اأخرى يف الأوراق املالية، التي تنوي املجموعة الإحتفاظ بها اإىل تاريخ الإ�ستحقاق.	•

اأدوات مالية م�ستقة.	•

ذمم مدينة جتارية واأخرى، باإ�ستثناء امل�ساريف املدفوعة مقدماً والزكاة / �سريبة الدخل امل�ستحقة الدفع – )ال�سيا�سة املحا�سبية رقم 12-4(،	•

ودائع لأجل )ال�سيا�سة املحا�سبية رقم 13-4(.	•

النقد ومعادلت النقد )ال�سيا�سة املحا�سبية رقم 14-4(.	•

جميعها م�ستمدة مبا�سرة من عمليات املجموعة.

ت�سمل املوجودات املالية الأ�سا�سية للمجموعة مايلي:

القرو�س طويلة الأجل )ال�سيا�سة املحا�سبية رقم 16-4(.	•

اإلتزامات مبوجب عقد اإيجار متويلي )ال�سيا�سة املحا�سبية رقم 19-4(.	•

اأدوات مالية م�ستقة.	•

مطلوبات م�ساريع وذمم جتارية واأخرى – باإ�ستثناء الإلتزامات املتعلقة بالزكاة / �سريبة الدخل واإلتزامات منافع اإنتهاء خدمات املوظفني - 	•

)ال�سيا�سة املحا�سبية رقم 21-4(.

امل�ساريف امل�ستحقة )ال�سيا�سة املحا�سبية رقم 21-4(.	•

يتمثل الغر�س الرئي�سي من املطلوبات املالية يف متويل عمليات املجموعة و�سمان الدعم للعمليات.

الإثبات

ُتثبت املوجودات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة يف تاريخ التبادل مت�سمنة تكاليف املعاملة املرتبطة مبا�سرة.

ُتثبت الذمم املدينة التجارية التي ل تت�سمن مكون متويل مهم بناءً على �سعر املعاملة.

ُتثبت م�سرتيات ومبيعات املوجودات املالية العادية بتاريخ التبادل الذي ميثل تاريخ اإلتزام ال�سركة ل�سراء اأو بيع الأ�سل.

بعد ذلك، ُتقيد املوجودات املالية بالقيمة العادلة اأو بالتكلفة املطفاأة ناق�ساً الإنخفا�س يف القيمة.

ُتثبت املطلوبات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة للعو�س امل�ستلم �سافية من تكاليف املعاملة املرتبطة مبا�سرة، ح�سب الإقت�ساء. بعد ذلك، يتم قيد 

املطلوبات املالية بالتكلفة املطفاأة.

يتم اإثبات القرو�س طويلة الأجل مبدئياً بالقيمة العادلة )والتى متثل قيمة املتح�سالت امل�ستلمة خم�سوما منها تكاليف املعامالت املوؤهلة املتكبدة، اإن 

وجدت(.

بعد الإثبات املبدئي لها، تقا�س القرو�س طويلة الأجل بالتكلفة املطفاأة باإ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ُتثبت اأية فروقات بني املتح�سالت 

)�سافية من تكاليف املعامالت( والقيمة امل�سرتدة يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة على مدى فرتة القرو�س طويلة الأجل باإ�ستخدام طريقة معدل 

الفائدة الفعلي.

الت�سنيف

ُت�سنف املوجودات املالية اإىل اأحد الفئات الثالثة التالية بناءً على منوذج اأعمال الذي ُيدار فيه اأ�سل مايل وخ�سائ�س تدفقاته النقدية 

التعاقدية:

مقا�سة بالتكلفة املطفاأة.	•

القيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة.	•

القيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر.	•

امل�ستقات امل�سمنة يف العقود التي يكون فيها امل�سيف اأ�سل مايل ل ُتق�سم وُتقيم الأداة الهجينة ككل للت�سنيف.

ت�سنف املطلوبات املالية وُتقا�س لحقًا بالتكلفة املطفاأة باإ�ستثناء التايل:

املطلوبات املالية التي تن�ساأ عندما ليكون حتويل اأ�سل مايل موؤهالً للتوقف عن الإثبات اأو عندما يطبق منهج الإرتباط امل�ستمر.	•

عقود ال�سمان املايل والتي ُتقا�س بالقيمة الأعلى ملبلغ خم�س�س اخل�سارة واملبلغ املثبت مبدئيًا.	•

ثبت 	•
ُ
اإلتزامات بتقدمي قر�س مبعدل فائدة اأقل من �سعر الفائدة يف ال�سوق والتي يجب قيا�سها بالقيمة الأعلى ملبلغ خم�س�س اخل�سارة، املبلغ الذي اأ

والعو�س املحتمل يف حالة جتميع الأعمال.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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النخفا�س يف قيمة املوجودات املالية وعدم اإمكانية حت�سيلها

خالل تقرير، تقوم املجموعة بقيا�س خم�س�س اخل�سارة لالأ�سل املايل )با�ستخدام منوذج خ�سارة الإئتمان املتوقعة( مببلغ يعادل خ�سائر الئتمان 

املتوقعة على مدى العمر اإذا كانت املخاطر الإئتمانية على ذلك الأ�سل املايل قد زادت ب�سكل جوهري منذ الإثبات املبدئي.

مع ذلك، اإذا مل تكن خماطر الئتمان على ذلك الأ�سل املايل يف تاريخ التقرير قد زادت ب�سكل جوهري منذ الإثبات املبدئي، تقي�س املجموعة 

خم�س�س اخل�سارة لالأ�سل املايل مببلغ يعادل اخل�سائر الئتمانية املتوقعة على مدى 12 �سهرا.

ُتعك�س خ�سائر النخفا�س يف القيمة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة خالل املدد الالحقة يف حال انخفا�س قيمة اخل�سارة وكان هذا 

النخفا�س يرتبط ب�سكل مو�سوعي بحدث وقع بعد اإثبات النخفا�س يف القيمة.

بغ�س النظر عن التغري يف املخاطر الئتمانية، وُيحت�سب خم�س�س اخل�سارة للذمم املدينة التجارية والتي لتت�سمن مكون متويل مهم مببلغ يعادل 

خ�سائر الئتمان املتوقعة على مدى العمر.

ُتثبت خ�سائر النخفا�س يف هذه القيمة �سمن قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

مقا�سة املوجودات مع املطلوبات املالية

تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية وُيدرج �سايف املبلغ يف القوائم املالية املوحدة، يف حال كانت املجموعة لديها حق قانوين ملزم ملقا�سة املبالغ 

املعرتف بها والنية يف الت�سوية، اإما على اأ�سا�س ال�سايف اأو حتقيق الأ�سل والإلتزام يف الوقت ذاته.

اإلغاء الإثبات لالأدوات املالية 

ُتلغي املجموعة اإثبات املوجودات املالية فقط عند اإنق�ساء احلقوق التعاقدية، للح�سول على تدفقات نقدية من املوجودات املالية، اأو عندما تقوم 

بتحويل املوجودات املالية وكافة املخاطر واملنافع املرتبطة بامللكية اإىل من�ساأة اأخرى ب�سكل كامل.

ُتثبت املكا�سب اأو اخل�سائر الناجتة عن اإلغاء الإثبات للموجودات املالية يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

ُتلغي املجموعة اإثبات املطلوبات املالية فقط عند �سداد اأو اإلغاء اأو اإنق�ساء الإلتزامات �سمن املطلوبات املالية. ُيثبت الفرق بني القيمة الدفرتية 

للمطلوبات املالية التي مت اإلغاء اإثباتها والعو�س املدفوع وامل�ستحق، مبا يف ذلك اأي موجودات غري نقدية حمولة او مطلوبات حمَملة كمكا�سب اأو خ�سائر 

يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

ُيلغى اإثبات القرو�س طويلة الأجل من قائمة املركز املايل املوحدة، عند �سداد اأو اإلغاء اأو اإنق�ساء الإلتزام املحدد يف العقد. ُيعرتف بالفرق بني القيمة 

لة اأو مطلوبات حمَملة  الدفرتية ملطلوبات مالية م�سددة اأو حموُّلة اإىل طرف اآخر، وبني العو�س املدفوع مبا يف ذلك اأي موجودات غري نقدية حمُوّ

كمكا�سب يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة، كاإيرادات اأخرى اأو تكاليف متويل.

4-16 القرو�س طويلة الأجل 

ُتثبت القرو�س طويلة الأجل مبدئيًا بقيمتها العادلة )والتى متثل قيمة املتح�سالت امل�ستلمة خم�سومًا منها تكاليف املعامالت املوؤهلة املتكبدة، اإن 

وجدت(. وبعد الإثبات املبدئي لها، تقا�س القرو�س طويلة الأجل بالتكلفة املطفاأة باإ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم اإثبات اأية فروقات بني 

املتح�سالت )�سافية من تكاليف املعامالت( والقيمة امل�سرتدة يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة على مدى فرتة القرو�س طويلة الأجل باإ�ستخدام 

طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

ُتثبت الر�سوم املقدمة املدفوعة عند بدء ت�سهيالت القرو�س، باإعتبارها تكاليف معامالت لالإقرتا�س اإىل احلد الذي يكون عنده من املحتمل �سحب 

بع�س الت�سهيالت اأو كلها. ويف هذه احلالة، ُتاأجل هذه الر�سوم حتى يتم �سحب الت�سهيالت. ُتر�سمل الر�سوم كم�ساريف مدفوعة مقدماً مقابل خدمات 

ال�سيولة وتطفاأ على فرتة الت�سهيل املتعلق بها يف حالة عدم توفر دليل اأنه من املحتمل اأن يتم �سحب بع�س اأو كل الت�سهيالت.

ُيلغى اإثبات القرو�س من قائمة املراكز املالية املوحدة عند �سداد مدة الإلتزام املحددة بالعقد اأو اإلغائها اأو اإنتهائها. ُيعرتف بالفرق بني القيمة 

لة اأو مطلوبات حمَملة يف  الدفرتية ملطلوبات مالية م�سددة اأو حموُّلة اإىل طرف اآخر، وبني العو�س املدفوع مبا يف ذلك اأي موجودات غري نقدية حمُوّ

قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة كاإيرادات اأخرى اأو تكاليف متويل.

ت�سّنف القرو�س كمطلوبات متداولة ما مل يكن لدى املجموعة حق غري م�سروط بتاأجيل ت�سوية الإلتزام ملدة ل تقل عن 12 �سهراً بعد فرتة التقرير.

ُتر�سمل تكاليف الإقرتا�س العامة واملحددة واملن�سوبة مبا�سرة اإىل اإقتناء اأو اإن�ساء اأو اإنتاج موجودات موؤهلة خالل املدة الزمنية املطلوبة لإجناز 

واإعداد الأ�سل املوؤهل لال�ستخدام املق�سود منه اأو بيعه. املوجودات املوؤهلة هي اأ�سول تتطلب بال�سرورة فرتة زمنية طويلة لت�سبح جاهزة لال�ستخدام 

املق�سود منها اأو بيعها. تخ�سم اإيرادات ال�ستثمار املكت�سبة من ال�ستثمار املوؤقت لقرو�س حمددة باإنتظار اإنفاقها على املوجودات املوؤهلة من تكاليف 

التمويل املوؤهلة لّلر�سملة.

خرى كم�سروف على قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة خالل املدة التي ُتكبد فيها.
ُ
حُتمل تكاليف التمويل الأ
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4-17 املخ�س�سات

ُتثبت املخ�س�سات عندما يكون لدى املجموعة:

اإلتزام قانوين حايل اأو �سمني نتيجة حلدث �سابق.	•

من املحتمل اأن ي�ستدعي الأمر تدفق خارجي للموارد من اأجل ت�سوية الإلتزام يف امل�ستقبل.	•

ميكن قيا�س مبلغ الإلتزام ب�سكل موثوق به.	•

ُتخ�سم املخ�س�سات باإ�ستخدام معدل خ�سم ماقبل ال�سرائب احلايل والذي يعك�س القيمة الزمنية للنقود، ح�سب الإقت�ساء، واملخاطر امل�ساحبة 

لالإلتزام وذلك عندما يكون تاأثري القيمة الزمنية للنقود جوهري. ُتثبت الزيادة يف املخ�س�س ب�سبب مرور الوقت عند ا�ستخدام اخل�سم كجزء من 

تكلفة التمويل يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة. 

4-18 خم�س�س اإلتزامات الإزالة واإعادة التاأهيل

تن�ساأ عادة عن اأن�سطة التعدين والإ�ستخراج واملعاجلة اإلتزامات للمجموعة، تتمثل يف اإغالق املنجم واإزالة واإعادة التاأهيل للموقع وتفكيك م�سنع 

)ي�سار اإليها جمتمعة »اإلتزامات الإزالة واإعادة التاأهيل«(. ميكن اأن ت�سمل الإزالة واإ�سالح املوقع:

توقف ت�سغيل من�ساأة وتفكيك م�سنع ومباين. 	•

التخل�س من اأو معاجلة النفايات. 	•

اإعادة تاأهيل املوقع والأر�س. 	•

يعتمد حجم العمل املطلوب والتكاليف املرتبطة به على متطلبات القوانني والأنظمة احلالية.

ُتخ�سم كامل التكاليف املقدرة اإىل قيمتها احلالية وتر�سمل كجزء من »منجم حتت الإن�ساء«. ُيعترب الإ�ستهالك كم�سروف على عمر املنجم املقدر 

باإ�ستخدام طريقة وحدات الإنتاج عندما ُيحول الأ�سل اإىل »ممتلكات تعدين«. 

ت�سمل التكاليف املدرجة باملخ�س�س جميع اإلتزامات الإزالة املتوقع حدوثها على عمر املنجم ويف وقت الإغالق ذات ال�سلة باأن�سطة التعدين 

امل�سروع فيها، خالل مدة التقرير. الإعرتاف بالتكاليف الناجتة عن الظروف غري املتوقعة مثل التلوث الناجت من التخل�س غري املخطط له 

كم�سروف عندما ينتج عن هذا احلدث اإلتزام حمتمل واإمكانية تقديرها ب�سكل يعتمد عليه. ويعتمد توقيت التكاليف الفعلية لالإزالة على عدة 

عوامل منها: 

عمر املنجم.	•

التطورات يف جمال التقنية.	•

�سروط رخ�سة الت�سغيل.	•

البيئة التي يعمل بها املنجم.	•

التغريات يف الإ�ستدامة القت�سادية.	•

اإن التعديالت على املبالغ املقدرة وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبليه لالإزالة تعترب من الأمور الإعتيادية اخلا�سعة لالأحكام وللتقديرات اجلوهرية 

امل�ستخدمة. ُت�سجل مثل هذه التعديالت كزيادة يف املطلوبات يقابلها زيادة يف اأ�سل املنجم املتعلق بها. تتلخ�س العوامل التي توؤثر على هذه التعديالت 

يف الآتي: 

حتديث تقدير اإحتياطيات اخلام واملوارد املعدنية واأعمار املناجم،	•

التطورات يف جمال التقنية،	•

متطلبات الأنظمة والقوانني واإ�سرتاتيجيات اإدارة البيئة،	•

التغريات يف اأ�س�س التقديرات وتكاليف الأعمال املتوقعة مبا فيها تاأثريات الت�سخم،	•

التغريات يف الإ�ستدامة القت�سادية.	•

4-19 عقود الإيجار 

ت�سنف عقود الإيجار كعقود اإيجار متويلي، اإذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري للمنافع واملخاطر امل�ساحبة للملكية اإىل امل�ستاأجر. 

ُتر�سمل عقود الإيجار التمويلي من تاريخ ن�ساأة عقد الإيجار بالقيمة العادلة للممتلكات امل�ستاأجرة اأو القيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار 

اأقل. اأيهما  امل�ستقبلية 

ُتوزع كل دفعة عقد اإيجار متويلي بني ت�سوية املبلغ الأ�سا�سي للمطلوبات وتكلفة التمويل. ُتعترب اإلتزامات الإيجار املقابلة، بعد خ�سم تكلفة التمويل، من 

�سمن املطلوبات غري املتداولة. يتم حتميل بند تكلفة التمويل يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة خالل مدة عقد الإيجار للو�سول اإىل معدل فائدة 

ثابت على الر�سيد املتبقي لالإلتزام لكل فرتة حما�سبية. يحت�سب الإ�ستهالك على الأ�سل امل�ستحوذ عليه مبوجب عقود الإيجار التمويلي على مدى 

العمر الإنتاجي امل�ستفاد منه لالأ�سل اأو مدة عقد الإيجار اأيهما اأقل. 

ت�سنف جميع الإيجارات الأخرى كعقود اإيجار ت�سغيلية. حُتمل الدفعات التي تتم مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية على اأ�سا�س الق�سط الثابت على قائمة 

الربح اأو اخل�سارة املوحدة على فرتة عقد الإيجار الت�سغيلي.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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4-20 منافع املوظفني

برنامج خطة الإدخار للموظفني

وفقاً للمادة رقم 145 من نظام العمل واملادة رقم 76 من اللوائح الداخلية لل�سركة واملعتمدة بالقرار رقم 424 بتاريخ 6 ربيع الثاين 1420هـ )املوافق 

19 يوليو 1999( ال�سادر من معايل وزير العمل وال�سوؤون الإجتماعية، ُطرح برنامج خطة الإدخار لت�سجيع املوظفني ال�سعوديني يف املجموعة على 

التوفري واإ�ستثمار مدخراتهم يف جمالت اأكرث فائدة لهم؛ لتاأمني م�ستقبلهم اإىل جانب حتفيزهم على موا�سلة العمل لدى املجموعة.

تقت�سر امل�ساهمة يف برنامج خطة الإدخار على املوظفني ال�سعوديني فقط كما تعد امل�ساهمة يف الربنامج اإختيارية. ي�ساهم املوظف امل�سارك يف 

برنامج الإدخار بدفع م�ساهمة �سهرية مبقدار 1٪ كحد اأدنى اإىل 15٪ كحد اأق�سى من الراتب الأ�سا�سي ال�سهري للموظف وبحد اأدنى مبلغ 300 

ريال �سعودي يف ال�سهر.

ت�ساهم املجموعة بدفع ن�سبة قدرها 10٪ �سنوياً لل�سنة الأوىل من م�ساهمة املوظف ال�سهرية وتزداد هذه الن�سبة مبقدار 10٪ يف ال�سنة حتى ت�سل ما 

ن�سبته 100٪ لل�سنة العا�سرة وتوا�سل امل�ساهمة بن�سبة 100٪ من ال�سنة احلادية ع�سرة ف�ساعدا. حيث ُتودع م�ساهمة املوظف وم�ساهمة املجموعة يف 

ح�ساب الإدخار املخ�س�س للموظف. حتمل م�ساهمة املجموعة �سهريًا على قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة. ت�ستحق م�ساهمة املجموعة الدفع للموظف 

بعد اإنق�ساء ال�سنة العا�سرة وذلك عند اإنتهاء خدماته اأو اإ�ستقالته فقط.

الإلتزامات الأخرى ق�سرية الأجل

جور والرواتب �ساملة املنافع غري النقدية، واملتوقع ت�سويتها ب�سكل كامل خالل 12 �سهرا بعد 
ُ
ُيثبت مايتعلق بخدمة املوظف من املطلوبات اخلا�سة بالأ

اإنتهاء الفرتة التى قام خاللها املوظفون بتقدمي خدماتهم ذات ال�سلة حتى نهاية مدة التقرير، وُتقا�س باملبلغ املتوقع دفعه عند ت�سوية الإلتزام. ُتعر�س 

املطلوبات كاإلتزامات منفعة موظف متداولة يف قائمة املركز املالية املوحدة.

برنامج متلك املنازل للموظفني

ي�ستمل الربنامج على ثالث فئات:

م�سروع الإ�سكان

قامت بع�س ال�سركات �سمن املجموعة باإن�ساء برنامج متلك املنازل للموظفني، الذي يتيح للموظفني املوؤهلني فر�سة �سراء الوحدات ال�سكنية التي 

�سيدتها هذه ال�سركات التابعة من خالل �سل�سلة من الدفعات خالل عدد معني من ال�سنوات. يتم نقل ملكية الوحدة ال�سكنية عند اإمتام كامل الدفعات.

مبوجب برنامج متلك املنازل، يتم ت�سنيف الوحدات ال�سكنية �سمن املوجودات غري املتداولة الأخرى كذمم مدينة طويلة الأجل م�ستحقة من املوظفني 

وذلك عند توقيع عقد البيع مع املوظفني املوؤهلني. يتم اإعادة الأق�ساط ال�سهرية املدفوعة من قبل املوظف جتاه الوحدة ال�سكنية اإىل املوظف يف حالة 

توقف املوظف عن العمل يف حدود املبالغ املدفوعة بالإ�سافة اإىل بدل ال�سكن ال�سهري وُيعاد املنزل اإىل املجموعة.

القر�س ال�سكني

تقدم بع�س ال�سركات �سمن املجموعة قر�س بدون فائدة للموظف املوؤهل ل�سراء اأو بناء منزله مقابل رهن العقار باإ�سم ال�سركة ك�سمان. ُيخ�سم �سداد 

القر�س من راتب املوظف على �سكل اأق�ساط �سهرية.

تتحمل ال�سركة تكلفة الفائدة املرتبطة بتمويل �سراء اأو بناء منزل املوظف، وفقاً لربنامج متلك املنازل املعتمد، وُت�سجل كم�سروف وذلك كجزء من 

تكلفة التمويل.

قر�س تاأثيث ح�سب برنامج متلك املنازل

تقدم بع�س ال�سركات �سمن املجموعة قر�س تاأثيث للموظف املوؤهل، وُت�سطب بالت�ساوي خالل مدة خم�س �سنوات. يف حالة اإ�ستقالة املوظف اأو اإنتهاء 

خدماته لأي �سبب قبل اإنتهاء الفرتة املحددة، �سوف يطلب من املوظف دفع الر�سيد املتبقي من قر�س التاأثيث.

اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

املطلوبات املتعلقة باإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني املحددة املثبتة يف قائمة املركز املايل املوحدة متثل القيمة احلالية لإلتزام منافع اإنتهاء 

خدمات املوظفني كما يف نهاية مدة التقرير. ُيح�سب اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني �سنوياً بوا�سطة خرباء اإكتواريني م�ستقلني باإ�ستخدام طريقة 

وحدة الئتمان املتوقعة.

حيث اأنه لتوجد �سوق عميقة يف اململكة العربية ال�سعودية ل�سندات �سركات عالية اجلودة، فقد ُا�ستخدم معدل العائد ال�سوقي على �سندات ال�سركات 

عالية اجلودة يف الوليات املتحدة الأمريكية؛ للو�سول اإىل القيمة احلالية لإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني بخ�سم التدفقات النقدية اخلارجة 

امل�ستقبلية املقدرة.
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يحت�سب �سايف تكلفة التمويل باإ�ستخدام معدل اخل�سم على �سايف ر�سيد اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني. ُتدرج التكلفة �سمن م�سروف منفعة 

املوظف يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

ُت�سجل مكا�سب وخ�سائر اإعادة القيا�س الناجتة من ت�سويات اخلربة، والتغريات يف الإفرتا�سات الإكتوارية يف املدة التى حدثت فيها مبا�سرةً يف قائمة 

الدخل ال�سامل الآخر املوحدة. ُت�سمن يف الأرباح املتبقية يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة ويف قائمة املركز املايل املوحدة.

التغيريات يف القيمة احلالية لإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني، النا�سئة من تعديالت اأو تقلي�س يف اخلطة ُتثبت مبا�سرة يف قائمة الربح اأو 

اخل�سارة املوحدة باعتبارها تكاليف خدمة �سابقة.

4-21 مطلوبات امل�ساريع والأخرى وامل�ساريف امل�ستحقة

ُتثبت الإلتزامات املتعلقة بتكاليف العقود اخلا�سة بامل�ساريع الراأ�سمالية )مبا يف ذلك الذمم التجارية الدائنة(، باملبالغ التى �سيتم دفعها مقابل 

الب�سائع واخلدمات امل�ستلمة. خ�سم املبالغ التى مت اإثباتها اإىل القيمة احلالية لالإلتزامات امل�ستقبلية با�ستخدام معدل اقرتا�س متزايد للمن�ساأة 

املعنية ما مل ت�ستحق يف اأقل من �سنة واحدة.

ُتثبت الإلتزامات املتعلقة بالذمم الدائنة الأخرى باملبالغ املتوقع دفعها مقابل الب�سائع واخلدمات امل�ستلمة.

4-22 الزكاة و�سريبة الدخل وال�ستقطاع وال�سريبة املوؤجلة

ال�سركات ذات امل�ساهمني ال�سعوديني فقط

تخ�سع ال�سركة للزكاة وفقًا لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )»الهيئة«(. يتم تقدير خم�س�س الزكاة املتعلق بال�سركة والزكاة املتعلقة بال�سركات 

التابعة اململوكة لها بالكامل يف نهاية كل مدة تقرير، ويحمل على قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة. يتم املحا�سبة عن املبالغ الإ�سافية امل�ستحقة، اإن 

وجدت، مبوجب الربوط النهائية عند حتديد تلك املبالغ. 

ال�سركات املختلطة ذات امل�ساهمني الأجانب

تخ�سع ال�سركات التابعة ذات امل�ساهمني الأجانب لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث يخ�سع م�ساهميها ال�سعوديني ل�سريبة الزكاة، بينما 

يخ�سع م�ساهميها الأجانب ل�سريبة الدخل. يحمل خم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل لل�سركات املختلطة على قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة. حُتت�سب 

املبالغ الإ�سافية امل�ستحقة، اإن وجدت، مبوجب الربوط النهائية عند حتديد تلك املبالغ.

ُتدرج الزكاة و�سريبة الدخل املتعلقة مب�ساهمي الأقلية يف بع�س ال�سركات التابعة �سمن احل�سة املتعلقة بهم يف حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف قائمة 

الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

ُتثبت م�سروف ال�سريبة والذي ي�سمل م�سروف ال�سريبة احلالية وال�سريبة املوؤجلة يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة. 

حتت�سب ال�سريبة احلالية امل�ستحقة على اأ�سا�س الربح ال�سريبي لل�سنة. يختلف الربح ال�سريبي عن �سايف الربح املدرج يف قائمة الربح اأو اخل�سارة 

املوحدة؛ لأنه ي�ستثني بنود دخل اأو م�سروف خا�سع لل�سريبة اأو قابل لالإ�ستقطاع يف �سنوات لحقة، وكذلك ي�ستثني بنود غري خا�سعة لل�سريبة اأو غري 

قابلة لالإ�ستقطاع. يتم اإحت�ساب املطلوبات على املجموعة لل�سريبة احلالية با�ستخدام معدلت ال�سريبة املعمول بها اأو املتوقع اإىل حد كبري العمل بها 

بتاريخ التقرير.

يتم اإثبات ال�سريبة املوؤجلة املتعلقة بالفروقات املوؤقتة بني القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات لأغرا�س التقرير املايل واملبالغ ال�سريبية 

امل�ستخدمة لأغرا�س ال�سرائب. يتم عادة اإثبات مطلوبات ال�سريبة املوؤجلة جلميع الفروقات املوؤقتة اخلا�سعة لل�سريبة، ويتم اإثبات موجودات 

ال�سريبة املوؤجلة بالقدر الذي يحتمل اأن تتوفر فيه اأرباحاً م�ستقبلية خا�سعة لل�سريبة ميكن اإ�ستخدامها لقاء الفروقات املوؤقتة القابلة لالإ�ستقطاع. 

ليتم اإثبات هذه املوجودات واملطلوبات عندما تكون الفروقات املوؤقتة عائدة اإىل الإثبات املبدئي ل�سهرة، اأو عائد اإىل موجودات اأو مطلوبات يف عملية 

غري موؤثرة على الربح ال�سريبي اأو املحا�سبي ماعدا يف حالة اإندماج ال�سركات. 

يتم اإثبات مطلوبات ال�سريبة املوؤجلة املتعلقة بالفروقات املوؤقتة اخلا�سعة لل�سريبة التي تنتج من الإ�ستثمارات يف ال�سركات التابعة والرتتيبات 

امل�سرتكة وال�سركات الزميلة، با�ستثناء عندما يكون لدى املجموعة القدرة على عك�س هذه الفروق املوؤقتة، ومن املحتمل اأن هذه الفروق املوؤقتة لن 

تنعك�س يف امل�ستقبل املنظور.

تتم مراجعة القيمة الدفرتية ملوجودات ال�سريبة املوؤجلة يف تاريخ كل تقرير، ويتم تعديلها بالقدر الذي ليحتمل اأن يكون هناك اأرباح م�ستقبلية كافية 

خا�سعة لل�سريبة ت�سمح باإ�سرتداد الأ�سل اأو جزء منه.

يتم اإحت�ساب ال�سريبة املوؤجلة على اأ�سا�س معدلت ال�سريبة املتوقع تطبيقها يف الفرتة التى يتم فيها ت�سوية املطلوبات اأو يتحقق الأ�سل بناءً على 

القوانني املعمول بها اأو املتوقع العمل بها يف تاريخ التقرير. حُتمل ال�سريبة املوؤجلة اأو ُترد يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة ما عدا يف حالة كانت 

تعود اإىل بنود ُحملت اأو مت رُدها مبا�سرة يف حقوق امللكية، وحتَمل يف هذه احلالة ال�سريبة املوؤجلة مبا�سرة يف حقوق امللكية. 

تقوم املجموعة با�ستقطاع �سرائب على بع�س املعامالت مع جهات غري مقيمة يف اململكة العربية ال�سعودية ح�سب نظام �سريبة الدخل ال�سعودي.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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4-23 ر�سوم المتياز

اإعتبارا من عام 2005 ف�ساعدا ووفقًا للمادة رقم 71 من نظام الإ�ستثمار التعديني ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم 47/م بتاريخ 20 �سعبان 1425هـ 

)املوافق 4 اكتوبر 2004(، يتعني على املجموعة اأن تدفع حلكومة اململكة ر�سوم اإمتياز متثل 25٪ من �سايف الدخل ال�سنوي لكل رخ�سة تعدين اأو ما 

يعادل �سريبة الدخل املقّدرة، اأيهما اأقل. ُتخ�سم الزكاة امل�ستحقة من اإجمايل ر�سوم المتياز وُيظهر �سايف مبلغ ر�سوم الإمتياز كجزء من تكلفة 

املبيعات يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة )الإي�ساحني 8 و 44(.

ومع ذلك، يكون احلد الأدنى لر�سوم الإمتياز امل�ستحقة لرخ�سة التعدين ال�سغرية على اأ�سا�س املبيعات كالتايل:

التعريفة لكل طن مرتيالأ�سا�ساملعادن

1.50 ريالالطن املرتي الفعلي املباعالبوك�سايت منخف�س الدرجة

2.25 ريالالطن املرتي الفعلي املباعالكاولني

4.50 ريالالطن املرتي الفعلي املباعاملغني�سيا / املغني�سيا اخلامدة / احلراريات الغري م�سكلة

احلد الأدنى لر�سوم الإمتياز امل�ستحقة الدفع 90.000 ريال �سعودي، اإذا مل يتحقق احلد الأدنى من القدرة التعدينية. ُيحمل خم�س�س ر�سوم المتياز 

اإىل تكلفة املبيعات يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة ول ُتدرج يف عملية تقييم املخزون.

5- التقديرات والإفرتا�سات والأحكام املحا�سبية الهامة
يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة، وفقاً للمعايري الدولية للتقرير املايل واملعايري والإ�سدارات الأخرى املعتمدة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني 

القانونيني كما مت اإعتمادها يف اململكة العربية ال�سعودية، قيام اإدارة املجموعة باإ�ستخدام تقديرات وافرتا�سات واأحكام، توؤثر يف املبالغ املف�سح عنها 

لالإيرادات وامل�سروفات واملوجودات واملطلوبات والإي�ساحات املحا�سبية املرفقة والإف�ساح عن املطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية املوحدة.

ُتقيم التقديرات والإفرتا�سات ب�سفة م�ستمرة، وتعتمد على خربة الإدارة ال�سابقة وعوامل اأخرى مبا يف ذلك توقعات باأحداث م�ستقبلية يعتقد باأنها 

معقولة وفقاً للظروف. جُتري املجموعة تقديرات وافرتا�سات متعلقة بامل�ستقبل. نادراً ما تت�ساوى التقديرات املحا�سبية، وفقاً لتعريفها، مع النتائج 

الفعلية املتعلقة بها.

5-1 الأحكام املحا�سبية الهامة عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية 

الأحكام الهامة التالية لها اأثر هام للغاية على املبالغ املعرتف بها يف القوائم املالية املوحدة:

الأعمار الإنتاجية امل�ستفاد منها ملمتلكات التعدين واملمتلكات وامل�سانع واملعدات.	•

الإنخفا�س يف القيمة وعك�س الإنخفا�س يف القيمة.	•

الزكاة و�سريبة الدخل.	•

م�سروفات ال�ستك�ساف والتقييم.	•

تكلفة اإزالة الطبقة ال�سخرية اأو الرتابية.	•

تاريخ بداية الإنتاج التجاري.	•
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الأعمار الإنتاجية امل�ستفاد منها ملمتلكات التعدين وامل�سانع واملعدات

يتم اإ�ستهالك اأو اإطفاء موجودات املجموعة وامل�سنفة �سمن ممتلكات تعدين على اأ�سا�س وحدات الإنتاج على اإحتياطيات اخلام املوؤكدة واملحتملة 

والقابلة لالإ�سرتداد اإقت�سادياً من املنجم املعني، ماعدا يف حال كان العمر الإنتاجي امل�ستفاد منه ملوجودات املناجم هذه اأق�سر من عمر املنجم، 

عتربت �سحيحة يف وقت التقدير عند توفر 
ُ
ويف هذه احلالة يتم تطبيق طريقة الق�سط الثابت. وعند حتديد عمر املنجم، قد تتغري الإفرتا�سات التى اأ

معلومات جديدة.

تتمثل العوامل التي قد توؤثر على تقدير العمر الإنتاجي للمنجم فيما يلي:

التغريات يف اإحتياطيات اخلام املوؤكدة واملحتملة.	•

درجة اإحتياطيات اخلام والتي تتفاوت بدرجة كبرية من وقت لآخر.	•

الفروقات بني الأ�سعار احلقيقية لل�سلع واأ�سعارها املفرت�سة امل�ستخدمة يف تقدير وت�سنيف اإحتياطيات اخلام.	•

عوامل ت�سغيلية غري متوقعة يف مواقع التعدين.	•

تغريات يف تكاليف راأ�سمالية وت�سغيلية وتعدينية، وتكاليف املعاجلة واإعادة التاأهيل ومعدلت اخل�سم والتى قد توؤثر �سلباً على اجلدوى القت�سادية 	•

لإحتياطيات اخلام. 

اإن اأّياً من هذه املتغريات قد يوؤثر على الإ�ستهالك امل�ستقبلي ملمتلكات التعدين وقيمها الدفرتية. تقوم الإدارة مبراجعة الأعمار الإنتاجية للممتلكات 

وامل�سانع واملعدات غري التعدينية ب�سورة دورية. وتكون املراجعة على اأ�سا�س الو�سع احلايل للموجودات، والفرتة املقدرة التي ت�ستمر خاللها هذه 

املوجودات يف جلب منافع اقت�سادية للمجموعة.

يتم اإ�ستهالك موجودات املجموعة وامل�سنفة �سمن ممتلكات وم�سانع ومعدات، على اأ�سا�س الق�سط الثابت على اأعمارها الإنتاجية امل�ستفاد منها.

الإنخفا�س يف القيمة وعك�سه

تراجع املجموعة القيم الدفرتية للموجودات امللمو�سة، للتاأكد من وجود دليل على وقوع انخفا�س يف قيمة هذه املوجودات، اأو وجود دليل على اأن خ�سارة 

النخفا�س يف القيمة املثبتة يف ال�سنوات ال�سابقة مل تعد موجودة، اأو اأنها قد اإنخف�ست.

الزكاة و�سريبة الدخل

تخ�سع ال�سركة و�سركاتها الثالثة التابعة اململوكة بالكامل للزكاة، بينما تخ�سع ال�سركات التابعة ذات امل�ساهمني الأجانب للزكاة بالن�سبة مل�ساهميها 

ال�سعوديني، ول�سريبة الدخل بالن�سبة مل�ساهميها الأجانب، وفقًا لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل.

يتم تقدير خم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل يف نهاية مدة كل تقرير وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويتم تقدمي اإقرارات الزكاة و�سريبة 

الدخل على اأ�سا�س �سنوي اإىل الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم املحا�سبة عن املبالغ الإ�سافية امل�ستحقة، اإن وجدت، مبوجب الربوط النهائية عند 

حتديد تلك املبالغ.

م�سروفات ال�ستك�ساف والتقييم

يتطلب تطبيق ال�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة، اخلا�سة مب�سروفات ال�ستك�ساف والتقييم، اأحكام لتحديد ما اإذا كان هناك منافع اإقت�سادية م�ستقبلية 

حمتملة، اإما من ال�ستك�ساف امل�ستقبلي اأو البيع، اأو ما اإذا كانت الأن�سطة مل ت�سل اإىل مرحلة ت�سمح بتقييم معقول لوجود الإحتياطي. 

اإ�سافة اإىل ا�ستخدام اأحكام لتحديد ما اإذا كان هناك منافع اإقت�سادية م�ستقبلية حمتملة من موجودات املجموعة اخلا�سة بال�ستك�ساف والتقييم، 

اأو ما اإذا كانت الأن�سطة مل ت�سل اإىل مرحلة ت�سمح بتقييم معقول لوجود الإحتياطيات فاإن املجموعة تقوم باإ�ستخدام جمموعة من التقديرات 

والإفرتا�سات.

تكلفة اإزالة الطبقة ال�سخرية اأو الرتابية

يتطلب ا�ستخدام اإفرتا�سات هامة للتمييز بني اإزالة الطبقة ال�سخرية اأو الرتابية، خالل مرحلتي التطوير والإنتاج، وكذلك التمييز بني اإزالة الطبقة 

ال�سخرية اأو الرتابية خالل مرحلة الإنتاج، واملتعلقة با�ستخراج املخزون وتلك املتعلقة باإتاحة الو�سول اإىل مكون الإحتياطي اخلام لتعدينه يف 

امل�ستقبل، مما يوؤدي اإىل تكوين اأ�سل اأن�سطة الإزالة. 

يتم حتديد املكونات املنف�سلة لكتلة اخلام لكل عملية من عمليات التعدين الت�سغيلية، عندما حتدد املجموعة اإزالة الطبقة ال�سخرية اأو الرتابية يف 

مرحلة الإنتاج لكل عملية تعدين ت�سغيلية. 

املكون القابل للتمييز هو كميات حمددة من اإحتياطي اخلام، مت حت�سني الو�سول اإليها عن طريق ن�ساط الإزالة. افرتا�سات هامة تكون مطلوبة للتعرف 

على وحتديد هذه املكونات، وكذلك لتحديد الكميات املتوقعة )بالطن( من النفايات التى �سوف تتم اإزالتها واخلام الذي �سوف يتم تعدينه لكل من 

هذه املكونات. يتم تطبيق هذه التقييمات لكل عملية تعدين على حدة بناءً على املعلومات املتاحة يف خطة التعدين. لذلك خطط التعدين وحتديد 

املكونات تتغري من منجم لآخر لعدة اأ�سباب. ت�سمل هذه الأ�سباب، على �سبيل املثال ل احل�سر، نوع ال�سلعة واخل�سائ�س اجليولوجية لإحتياطي اخلام 

واملوقع اجلغرايف اأو الإعتبارات املالية. 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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مطلوب كذلك اإفرتا�س لتحديد معيار اإنتاجي منا�سب لي�ستخدم يف توزيع تكاليف الإزالة الإنتاجية بني املخزون واأي اأ�سل / اأ�سول اأن�سطة اإزالة لكل 

مكون. تعترب املجموعة معدل الكميات املتوقعة )بالطن( من النفايات التى �سوف تتم اإزالتها للكميات املتوقعة )بالطن( من اخلام الذي �سوف يتم 

تعدينه ملكون حمدد من اإحتياطي اخلام هو املعيار الإنتاجي املنا�سب. 

تاريخ بداية الإنتاج التجاري

يتحقق الإنتاج التجاري عندما تكون املوجودات قادرة على العمل بالطريقة املتوقعة من اإدارة املن�ساأة والتى عادة تتحقق عندما تكون املوجودات ذات 

العالقة قادرة على العمل املتوا�سل ح�سب الن�سبة املقرتحة للّطاقة الت�سميمية.

يكون قرار حتقق الإنتاج التجاري لالأ�سول العائدة للتعدين تقديري مبني على ت�ساور بني املحا�سبني واملهند�سني واملخت�سني بالتعدين. يتم الأخذ 

بالإعتبار قائمة العوامل غري ال�ساملة التالية:

الن�سبة املقرتحة للطاقة الت�سميمية للمنجم اأو امل�سنع.	•

و�سول اإ�سرتداد املعادن اإىل امل�ستوى املتوقع اأو ب�سكل قريب منه.	•

حتقق الإنتاج امل�ستمر.	•

م�ستوى امل�سروفات الراأ�سمالية امل�ستقبلية التي �سيتم تكبدها.	•

ُيوؤخذ يف العتبار عوامل عدة متعلقة بعملية التعدين / الإنتاج )املنجم، املعمل، امل�سفاة، م�سانع املعاجلة، اإىل اآخره( بطريقة م�ستقلة للتو�سل لوقت 

بدء الإنتاج التجاري خ�سو�ساً يف حال بداأ اأحد جوانب عملية الإنتاج قبل اجلوانب الأخرى. يبداأ الإ�ستهالك عندما يكون املنجم قادراً على الإنتاج 

التجاري. 

5-2 امل�سادر الرئي�سة لعدم التاأكد يف التقديرات 

متثل البنود التالية امل�سادر الرئي�سية لعدم التاأكد يف التقديرات، التي ت�سكل خماطر جوهرية تت�سبب يف تعديالت هامة على القيم الدفرتية 

للموجودات واملطلوبات خالل العام املايل التايل:

تقديرات املوارد املعدنية واإحتياطي اخلام.	•

اإلتزام اإغالق املنجم.	•

خم�س�سات قطع الغيار املتقادمة وبطيئة احلركة.	•

الإلتزامات املحتملة.	•

تقديرات املوارد املعدنية واإحتياطي اخلام

تنطوي تقديرات وت�سنيفات املوارد املعدنية واإحتياطي اخلام، ودرجات الرتكيز املرتبطة بها �سواءً التي ُت�ستخرج اأو املخ�س�سة لالإنتاج م�ستقبالً على 

درجة من عدم التاأكد. يجب اإعتبار درجات تركيز املوارد املعدنية واإحتياطي اخلام تقديرية فقط حتى يتم اإ�ستخراج املوارد املعدنية واإحتياطي اخلام 

ومعاجلتها بالفعل. عالوة على ذلك، قد تتغري كمية املوارد املعدنية واإحتياطي اخلام اإعتمادا على عوامل متغرية منها اأ�سعار املعادن واأ�سعار �سرف 

العمالت.

ُحدد اإحتياطي اخلام املقدر للمجموعة على اأ�سا�س تقديرات اأ�سعار ال�سلع على املدى الطويل ودرجة تركيز اخلام. اإن اأي تغري جوهري يف كميات 

الإحتياطيات اأو درجة الرتكيز اأو ن�سبة الإزالة ميكن اأن يوؤثر يف اجلدوى الإقت�سادية للممتلكات. بالإ�سافة اإىل ذلك، ل توجد �سمانات باأن ا�ستخال�س 

الذهب اأو اأي معادن اأخرى يف الإختبارات املعملية �سغرية النطاق �ستعطي نف�س النتيجة يف معامل الإختبارات ذات نطاق اأكرب حتت ظروف املوقع اأو 

اأثناء الإنتاج.

قد ُتعدل التقديرات وذلك يف حالة تقلبات اأ�سعار ال�سلع ونتائج احلفر واإختبارات اإ�ستخراج املعادن والإنتاج وتقييم خطط التعدين الالحقة لتاريخ اأي 

تقدير. ومن املمكن األ تكون الكمية ودرجة تركيز اإحتياطيات اخلام امل�ستخرج واملعالج ومعدل اإ�ستخال�س املعادن بنف�س ال�سورة املتوقعة حالياً. كما 

ميكن اأن يوؤدي اأي اإنخفا�س جوهري يف تقديرات اإحتياطيات اخلام اأو املوارد املعدنية اأو قدرة املجموعة على ا�ستخراج هذه املحتويات املعدنية اإىل 

تاأثري �سلبي جوهري على اأعمال املجموعة واآفاق م�ستقبلها ومركزها املايل ونتائج عملياتها.
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اإلتزام اإغالق املنجم

تخ�سع اأن�سطة التعدين وال�ستك�ساف للمجموعة لأنظمة ولوائح بيئية متعددة. تقوم املجموعة بتقدير الإلتزامات البيئية بناءً على فهم الإدارة 

اإتفاقيات الرتخي�س والتقديرات الهند�سية. يجنب خم�س�س الإزالة حاملا  للمتطلبات النظامية احلالية يف اململكة العربية ال�سعودية و�سروط 

ين�ساأ الإلتزام. كما اأن التكاليف املتكبدة يف �سنوات م�ستقبلية من املمكن اأن تختلف جوهريا من املبالغ املخ�س�سة. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن 

التغريات امل�ستقبلية يف الأنظمة واللوائح البيئية واأعمار املناجم املقدرة من املمكن اأن توثر على القيمة الدفرتية لهذا املخ�س�س.

خم�س�سات قطع الغيار املتقادمة وبطيئة احلركة

 92.692.378 تقوم املجموعة اأي�ساً بتكوين خم�س�س لقطع غيار متقادمة وبطيئة احلركة. بلغ خم�س�س البنود املتقادمة وبطيئة احلركة 

ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018 )31 دي�سمرب 2017: 46.680.286 ريال �سعودي(. هذه التقديرات تاأخذ يف الإعتبار تقلبات الأ�سعار اأو 

التكلفة املتعلقة مبا�سرة باأحداث لحقة لتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة اإىل املدى الذي توؤكده هذه الأحداث باأن الظروف ل تزال قائمة كما 

يف نهاية ال�سنة )اإي�ساح 1-27(.

الإلتزامات املحتملة

ُت�سوى الإلتزامات املحتملة، بح�سب طبيعتها، عند وقوع اأو عدم وقوع حدث م�ستقبلي اأو اأكرث. يت�سمن تقدير هذه الإلتزامات املتاأ�سلة ممار�سة اأحكام 

هامة وعمل تقديرات لنتائج اأحداث م�ستقبلية. 

6- البيانات القطاعية

التقارير القطاعية

ُتعد تقارير عن قطاعات الأعمال الت�سغيلية بطريقة تتما�سى مع التقارير الداخلية املقدمة اإىل �سانع القرار الت�سغيلي الرئي�سي.

عينت املجموعة جلنة )اللجنة الإدارية( لتقييم الأداء املايل واملركز املايل للمجموعة، واإتخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية. اللجنة الإدارية تتكون من 

الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني وكبار موظفي الإدارة العليا.

6-1 قطاع الأعمال

اإن قطاع الأعمال هو مكون من املجموعة :

تعمل يف اأن�سطة قد تكت�سب اإيرادات وتتكبد م�سروفات.	•

تقوم الإدارة باإ�ستمرار بتحليل نتائج عملياتها من اأجل اتخاذ قرارات تتعلق بتوزيع املوارد وتقييم الأداء.	•

تتوفر عنها معلومات مالية منف�سلة.	•

العمليات بني القطاعات تكون بناءً على �سروط تعامل عادل ويتم اإ�ستبعادها خالل التوحيد. الإيرادات من اأطراف خارجية تقا�س بنف�س طريقة قائمة 

الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة من قبل املجموعة يف تقارير قطاعية داخلية هي نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية يف الإي�ساح رقم 4 من القوائم املالية 

املوحدة.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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تتاألف عمليات املجموعة من قطاعات الأعمال التالية:

قطاع اأعمال الوحدة الإ�سرتاتيجية للفو�سفات، يتكون من عمليات ت�سغيل متعلقة بالتايل:

�سركة معادن للفو�سفات – تعدين الفو�سفات وا�ستخال�س �سخور الفو�سفات املرَكز يف حزم اجلالميد، وا�ستخدام الغاز الطبيعي والكربيت لت�سنيع 	•

الأ�سمدة الفو�سفاتية ومنتجات الأمونيا يف راأ�س اخلري.

�سركة املعادن ال�سناعية – تعدين املعادن ال�سناعية يف منجم الكاولني والبوك�سايت منخف�س الدرجة يف املنطقة الو�سطى من منطقة الزبرية، 	•

ومنجم املغنزايت عايل الدرجة يف منطقة الغزالة وم�سنع الفرن املحوري يف املدينة املنورة. 

�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات – تطوير منجم ل�ستغالل احتياطي فو�سفات اخلرباء. اأعلنت ال�سركة الإنتاج التجاري بتاريخ 2 دي�سمرب 	•

2018، با�ستثناء م�سنع الأمونيا والذي اأعلن الإنتاج التجاري له بتاريخ 1 يناير 2017.

ق�سم الفو�سفات واملعادن ال�سناعية يف الإدارة العامة – يتم حتميل التكلفة ذات العالقة وم�ساريف ال�ستك�ساف يف الإدارة العامة لل�سركة على هذا القطاع.	•

�سركة معادن للبنية التحتية – امل�سوؤولة عن تطوير واإن�ساء وتقدمي اخلدمات ملن�ساآت معادن يف منطقة راأ�س اخلري وغريها من مواقع التعدين 	•

والت�سنيع يف اململكة العربية ال�سعودية. لذلك، فقد مت حتميل 33٪ من اإيرادات وتكاليف وموجودات �سركة معادن للبنية التحتية على هذا القطاع.

قطاع اأعمال الوحدة ال�سرتاتيجية لالألومنيوم، يتكون من عمليات ت�سغيل متعلقة بالتايل:

�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا – تقوم �سركة معادن لالألومنيوم مبعاجلة الألومينا التي توفرها �سركة معادن للبوك�سايت الألومينا، وتعدين 	•

البوك�سايت يف منجم البعيثة ونقله فيما بعد اإىل امل�سفاة يف راأ�س اخلري. اأعلنت امل�سفاة الإنتاج التجاري يف 1 اأكتوبر 2016.

�سركة معادن لالألومنيوم – تقوم باإدارة امل�سهر يف راأ�س اخلري وتقوم حالياً مبعاجلة مادة الألومينا اخلام امل�سرتاة من �سركة معادن للبوك�سايت 	•

والألومينا بغر�س ت�سنيع منتجات الألومنيوم. اأعلنت �سركة معادن لالألومنيوم الإنتاج التجاري يف 1 �سبتمرب 2014. 

�سركة معادن للدرفلة – مت الإنتهاء من اإن�ساء م�سنع الدرفلة واأعلنت ال�سركة الإنتاج التجاري يف 9 دي�سمرب 2018.	•

م�سروع �سفائح ال�سيارات – ي�ستمل على �سفائح ال�سيارات املعاجلة وغري املعاجلة حرارياً، و�سفائح املباين والإن�ساءات و�سفائح التغليف. 	•

امل�سروع يف مرحلة التطوير.

ق�سم الألومنيوم يف الإدارة العامة – التكلفة ذات العالقة واإيرادات املبيعات اخلارجية حُتمل على هذا القطاع.	•

�سركة معادن للبنية التحتية – م�سوؤولة عن تطوير واإن�ساء وتقدمي خدمات ملن�ساآت معادن يف منطقة راأ�س اخلري وغريها من مواقع التعدين 	•

والت�سنيع يف اململكة العربية ال�سعودية. لذلك، فقد ُحمل 67٪ من اإيرادات وتكاليف وموجودات �سركة معادن للبنية التحتية على هذا القطاع.

قطاع الوحدة ال�سرتاتيجية للمعادن الثمينة ومعادن الأ�سا�س، يتكون من عمليات ت�سغيل متعلقة بالتايل:

�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س – التي تعمل على ت�سغيل خم�سة مناجم للذهب وهي مهد الذهب والأمار وبلغة وال�سوق والدويحي وم�سنع 	•

معاجلة يف منجم ال�سخيربات واملوجودة يف مناطق جغرافية خمتلفة باململكة العربية ال�سعودية. 

�سركة معادن باريك للنحا�س – م�سروع م�سرتك يقوم باإنتاج النحا�س واملعادن املرتبطة بها والواقعة يف املنطقة اجلنوبية ال�سرقية للمدينة املنورة. 	•

بداأت ال�سركة الإنتاج التجاري يف 1 يوليو 2016.

ق�سم املعادن الثمينة ومعادن الأ�سا�س يف الإدارة العامة – حُتمل التكلفة ذات العالقة وم�ساريف ال�ستك�ساف يف الإدارة العامة لل�سركة على هذا 	•

القطاع.

الإدارة العامة 

الإدارة العامة م�سوؤولة عن الإدارة الفعالة واحلوكمة، مبا يف ذلك متويل ال�سركات التابعة وامل�ساريع امل�سرتكة التي تنفذ م�ساريع متنوعة تتعلق بجميع 	•

مراحل �سناعة التعدين، مت�سمنة تنمية وتطوير وحت�سني �سناعة املعادن ومنتجات املعادن ومنتجات املعادن امل�ساحبة.
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6- 2 البيانات املالية لقطاع الأعمال

املجموعالإدارة العامةاملعادن الثمينة ومعادن الأ�سا�سالألومنيومالفو�سفاتاإي�ساحات

31 دي�سمرب 2018

14.170.759.920–66.526.171.1545.668.251.2881.976.337.478-3 ، 7 مبيعات الب�سائع واخلدمات اإىل عمالء خارجيني

5.101.882.652–2.435.110.8321.992.370.637674.401.183اإجمايل الربح

2.534.394.146)231.889.246(1.411.641.219750.229.795604.412.378�سايف الربح / )اخل�سارة( قبل الزكاة و�سريبة الدخل

)123.942.122()118.940.674(–)3.132.770()1.868.678(13ناق�ساً: دخل من ودائع لأجل

14567.155.5791.095.315.89651.175.86739.756.2781.753.403.620اإ�سافة: تكلفة متويل

4.163.855.644)311.073.642(1.976.928.1201.842.412.921655.588.245�سايف الربح / )اخل�سارة( قبل �سايف دخل / )تكلفة( التمويل والزكاة و�سرائب الدخل

بنود خا�سة بالت�سغيل واإعادة قيا�س:

)46.480.083(–18.579.156)65.059.239(–12ناق�ساً: عك�س / )اإنخفا�س يف قيمة( املوجودات غري املتداولة، بال�سايف

9.930.3551.566.8183.325.610)12.705.194(154.533.631اإ�سافة: �سايف )م�سروفات( / دخل اأخرى غري ت�سغيلية

)143.535.306(–)143.535.306(––21-1-3 ناق�ساً: ح�سة يف �سايف ربح م�سروع م�سرتك

3.977.165.865)309.506.824(1.981.461.7511.764.648.488540.562.450الربح قبل الفوائد وال�سرائب ذو ال�سلة

1.308.644.4061.421.577.773442.332.75820.676.4993.193.231.436اإ�سافة: اإ�ستهالكات واإطفاءات

7.170.397.301)288.830.325(3.290.106.1573.186.226.261982.895.208الربح قبل الفوائد وال�سرائب والإ�ستهالكات والإطفاءات ذو ال�سلة

1.847.917.080)359.748.587(984.613.329632.241.436590.810.902�سايف الربح / )اخل�سارة( العائد اإىل م�ساهمي ال�سركة الأم

10.045.042.854–176.058.767.9891.456.889.6672.529.385.198ممتلكات تعدين

1834.878.050.70631.472.799.5636.941.191124.561.68466.482.353.144ممتلكات وم�سانع ومعدات

19798.186.7841.380.055.8431.799.37816.987.2802.197.029.285م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

2079.112.741199.861.13015.938.22345.275.788340.187.882موجودات غري ملمو�سة

1.423.526.084–345.934.2391.077.591.845–21اإ�ستثمار يف م�سروع م�سرتك

48.210.822.83939.655.652.8144.150.514.3276.012.276.03298.029.266.012جمموع املوجودات

54.566.488.328–3629.524.991.09624.040.406.3661.001.090.866-7 قرو�س طويلة الأجل

27.183.780–27.183.780––38اإلتزام مبوجب عقد اإيجار متويلي

32.603.790.24326.654.979.8911.612.290.003463.779.62761.334.839.764جمموع املطلوبات

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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6- 2 البيانات املالية لقطاع الأعمال

املجموعالإدارة العامةاملعادن الثمينة ومعادن الأ�سا�سالألومنيومالفو�سفاتاإي�ساحات

31 دي�سمرب 2018

14.170.759.920–66.526.171.1545.668.251.2881.976.337.478-3 ، 7 مبيعات الب�سائع واخلدمات اإىل عمالء خارجيني

5.101.882.652–2.435.110.8321.992.370.637674.401.183اإجمايل الربح

2.534.394.146)231.889.246(1.411.641.219750.229.795604.412.378�سايف الربح / )اخل�سارة( قبل الزكاة و�سريبة الدخل

)123.942.122()118.940.674(–)3.132.770()1.868.678(13ناق�ساً: دخل من ودائع لأجل

14567.155.5791.095.315.89651.175.86739.756.2781.753.403.620اإ�سافة: تكلفة متويل

4.163.855.644)311.073.642(1.976.928.1201.842.412.921655.588.245�سايف الربح / )اخل�سارة( قبل �سايف دخل / )تكلفة( التمويل والزكاة و�سرائب الدخل

بنود خا�سة بالت�سغيل واإعادة قيا�س:

)46.480.083(–18.579.156)65.059.239(–12ناق�ساً: عك�س / )اإنخفا�س يف قيمة( املوجودات غري املتداولة، بال�سايف

9.930.3551.566.8183.325.610)12.705.194(154.533.631اإ�سافة: �سايف )م�سروفات( / دخل اأخرى غري ت�سغيلية

)143.535.306(–)143.535.306(––21-1-3 ناق�ساً: ح�سة يف �سايف ربح م�سروع م�سرتك

3.977.165.865)309.506.824(1.981.461.7511.764.648.488540.562.450الربح قبل الفوائد وال�سرائب ذو ال�سلة

1.308.644.4061.421.577.773442.332.75820.676.4993.193.231.436اإ�سافة: اإ�ستهالكات واإطفاءات

7.170.397.301)288.830.325(3.290.106.1573.186.226.261982.895.208الربح قبل الفوائد وال�سرائب والإ�ستهالكات والإطفاءات ذو ال�سلة

1.847.917.080)359.748.587(984.613.329632.241.436590.810.902�سايف الربح / )اخل�سارة( العائد اإىل م�ساهمي ال�سركة الأم

10.045.042.854–176.058.767.9891.456.889.6672.529.385.198ممتلكات تعدين

1834.878.050.70631.472.799.5636.941.191124.561.68466.482.353.144ممتلكات وم�سانع ومعدات

19798.186.7841.380.055.8431.799.37816.987.2802.197.029.285م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

2079.112.741199.861.13015.938.22345.275.788340.187.882موجودات غري ملمو�سة

1.423.526.084–345.934.2391.077.591.845–21اإ�ستثمار يف م�سروع م�سرتك

48.210.822.83939.655.652.8144.150.514.3276.012.276.03298.029.266.012جمموع املوجودات

54.566.488.328–3629.524.991.09624.040.406.3661.001.090.866-7 قرو�س طويلة الأجل

27.183.780–27.183.780––38اإلتزام مبوجب عقد اإيجار متويلي

32.603.790.24326.654.979.8911.612.290.003463.779.62761.334.839.764جمموع املطلوبات
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املجموعالإدارة العامةاملعادن الثمينة ومعادن الأ�سا�سالألومنيومالفو�سفاتاإي�ساحات

31 دي�سمرب 2017

12.085.934.170–65.461.224.4955.031.550.2311.593.159.444-7،3مبيعات الب�سائع واخلدمات اإىل عمالء خارجيني

3.933.504.604–1.867.195.5031.427.175.664639.133.437اإجمايل الربح

933.203.981)201.821.343(529.649.232)331.728.810(937.104.902�سايف الربح / )اخل�سارة( قبل الزكاة و�سريبة الدخل

)77.496.643()70.709.111(–)3.309.962()3.477.570(13ناق�ساً: دخل من ودائع لأجل

14466.181.3091.067.551.62353.088.59729.184.4351.616.005.964اإ�سافة: تكلفة متويل

2.471.713.302)243.346.019(1.399.808.641732.512.851582.737.829�سايف الربح / )اخل�سارة( قبل �سايف دخل / )تكلفة( التمويل والزكاة و�سرائب الدخل

بنود خا�سة بالت�سغيل واإعادة قيا�س:

522.354.346––522.354.346–12اإ�سافة: اإنخفا�س يف قيمة املوجودات غري املتداولة، بال�سايف

1517.257.193444.7491.000.61547.498.97566.201.532اإ�سافة: �سايف )م�سروفات( / دخل اأخرى غري ت�سغيلية

)101.650.424(–)101.650.424(––21-1-3ناق�ساً: ح�سة يف �سايف ربح م�سروع م�سرتك

2.958.618.756)195.847.044(1.417.065.8341.255.311.946482.088.020الربح قبل الفوائد وال�سرائب ذو ال�سلة

1.127.967.0781.362.227.713338.744.18420.642.1402.849.581.115اإ�سافة: اإ�ستهالكات واإطفاءات

5.808.199.871)175.204.904(2.545.032.9122.617.539.659820.832.204الربح قبل الفوائد وال�سرائب والإ�ستهالكات والإطفاءات ذو ال�سلة

714.841.886)259.537.738(517.064.487)183.046.140(640.361.277�سايف الربح / )اخل�سارة( العائد اإىل م�ساهمي ال�سركة الأم

9.098.033.447–174.943.241.9441.420.759.5532.734.031.950ممتلكات تعدين

1815.610.933.56728.693.443.13612.848.842133.707.24344.450.932.788ممتلكات وم�سانع ومعدات

1921.030.769.5525.252.622.71486.878.99339.198.71826.409.469.977م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

2086.896.716216.256.25521.581.35020.889.139345.623.460موجودات غري ملمو�سة

934.056.539–934.056.539––21اإ�ستثمار يف م�ساريع م�سرتكة

45.861.745.80139.950.561.5374.291.293.3315.013.395.64195.116.996.310جمموع املوجودات

53.895.857.739–3628.369.128.04424.369.956.7831.156.772.912-7قرو�س طويلة الأجل

61.848.087–13.592.15148.255.936–38اإلتزام مبوجب عقد اإيجار متويلي

31.265.446.04827.049.649.1641.673.267.341598.654.23960.587.016.792جمموع املطلوبات

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(

6- 2 البيانات املالية لقطاع الأعمال )تتمة(
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املجموعالإدارة العامةاملعادن الثمينة ومعادن الأ�سا�سالألومنيومالفو�سفاتاإي�ساحات

31 دي�سمرب 2017

12.085.934.170–65.461.224.4955.031.550.2311.593.159.444-7،3مبيعات الب�سائع واخلدمات اإىل عمالء خارجيني

3.933.504.604–1.867.195.5031.427.175.664639.133.437اإجمايل الربح

933.203.981)201.821.343(529.649.232)331.728.810(937.104.902�سايف الربح / )اخل�سارة( قبل الزكاة و�سريبة الدخل

)77.496.643()70.709.111(–)3.309.962()3.477.570(13ناق�ساً: دخل من ودائع لأجل

14466.181.3091.067.551.62353.088.59729.184.4351.616.005.964اإ�سافة: تكلفة متويل

2.471.713.302)243.346.019(1.399.808.641732.512.851582.737.829�سايف الربح / )اخل�سارة( قبل �سايف دخل / )تكلفة( التمويل والزكاة و�سرائب الدخل

بنود خا�سة بالت�سغيل واإعادة قيا�س:

522.354.346––522.354.346–12اإ�سافة: اإنخفا�س يف قيمة املوجودات غري املتداولة، بال�سايف

1517.257.193444.7491.000.61547.498.97566.201.532اإ�سافة: �سايف )م�سروفات( / دخل اأخرى غري ت�سغيلية

)101.650.424(–)101.650.424(––21-1-3ناق�ساً: ح�سة يف �سايف ربح م�سروع م�سرتك

2.958.618.756)195.847.044(1.417.065.8341.255.311.946482.088.020الربح قبل الفوائد وال�سرائب ذو ال�سلة

1.127.967.0781.362.227.713338.744.18420.642.1402.849.581.115اإ�سافة: اإ�ستهالكات واإطفاءات

5.808.199.871)175.204.904(2.545.032.9122.617.539.659820.832.204الربح قبل الفوائد وال�سرائب والإ�ستهالكات والإطفاءات ذو ال�سلة

714.841.886)259.537.738(517.064.487)183.046.140(640.361.277�سايف الربح / )اخل�سارة( العائد اإىل م�ساهمي ال�سركة الأم

9.098.033.447–174.943.241.9441.420.759.5532.734.031.950ممتلكات تعدين

1815.610.933.56728.693.443.13612.848.842133.707.24344.450.932.788ممتلكات وم�سانع ومعدات

1921.030.769.5525.252.622.71486.878.99339.198.71826.409.469.977م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

2086.896.716216.256.25521.581.35020.889.139345.623.460موجودات غري ملمو�سة

934.056.539–934.056.539––21اإ�ستثمار يف م�ساريع م�سرتكة

45.861.745.80139.950.561.5374.291.293.3315.013.395.64195.116.996.310جمموع املوجودات

53.895.857.739–3628.369.128.04424.369.956.7831.156.772.912-7قرو�س طويلة الأجل

61.848.087–13.592.15148.255.936–38اإلتزام مبوجب عقد اإيجار متويلي

31.265.446.04827.049.649.1641.673.267.341598.654.23960.587.016.792جمموع املطلوبات



 188  |  معادن التقرير ال�سنوي  2018 

030405 02 01

6-3 القطاع اجلغرايف

القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�ساآت التي تقوم باأن�سطة حتقق اإيرادات يف بيئة اقت�سادية حمددة، تخ�سع ملخاطر 

وعوائد خمتلفة عن تلك التي تعمل يف بيئات اإقت�سادية اأخرى. وتقوم املجموعة بعملياتها فقط يف اململكة العربية ال�سعودية ولذلك تقع جميع 

املوجودات غري املتداولة للمجموعة يف اململكة العربية ال�سعودية.

التوزيع اجلغرايف لالإيراد املتحقق للمجموعة ح�سب الوجهة لل�سنة املنتهية كما يلي:

الألومنيومالفو�سفاتاإي�ساحات

 املعادن الثمينة

املجموعالإدارة العامة ومعادن الأ�سا�س

31 دي�سمرب 2018

الدولية

 �سبه القارة الهندية،

5.928.558.228––4.608.663.7241.319.894.504واآ�سيا واملحيط الهادئ

الربازيل، �سنغافورة، دول 

جمل�س التعاون اخلليجي 

وال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا، اأوروبا واأمريكا 

3.712.111.360–879.535.8632.824.832.9677.742.530الالتينية واأمريكا ال�سمالية

3.721.909.549–994.632.486758.682.1151.968.594.948�سوي�سرا واآخرين

13.362.579.137–6.482.832.0734.903.409.5861.976.337.478جمموع فرعي

808.180.783––43.339.081764.841.702املحلية

14.170.759.920–66.526.171.1545.668.251.2881.976.337.478-2، 7املجموع

31 دي�سمرب 2017

الدولية

 �سبه القارة الهندية،

4.945.521.124––3.811.780.2221.133.740.902واآ�سيا واملحيط الهادئ

الربازيل، �سنغافورة، دول 

جمل�س التعاون اخلليجي 

وال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا، اأوروبا واأمريكا 

3.055.028.623–705.713.5992.345.321.4993.993.525الالتينية واأمريكا ال�سمالية

3.426.114.309–897.149.773939.798.6171.589.165.919�سوي�سرا واآخرين

11.426.664.056–5.414.643.5944.418.861.0181.593.159.444جمموع فرعي

659.270.114––46.580.901612.689.213املحلية

12.085.934.170–65.461.224.4955.031.550.2311.593.159.444-2، 7املجموع

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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التوزيع اجلغرايف لالإيرادات اخلارجية للمجموعة عن طريق العمالء الرئي�سني، وح�سب الوجهة لل�سنة املنتهية كما يلي:

الألومنيومالفو�سفات

 املعادن الثمينة

املجموعالإدارة العامةومعادن الأ�سا�س

31 دي�سمرب 2018

1.845.612.416–1.845.612.416––العميل رقم 1 - �سوي�سرا

1.165.530.810––1.165.530.810–العميل رقم 2 - اأ�سبانيا

916.534.000–––916.534.000العميل رقم 3 - �سبه القارة الهندية

31 دي�سمرب 2017

1.428.230.236–1.428.230.236––العميل رقم 1 - �سوي�سرا

1.192.670.053––1.192.670.053–العميل رقم 2 - اأ�سبانيا

623.467.500–––623.467.500العميل رقم 3 - �سبه القارة الهندية

اإيراد املجموعة املتحقق ح�سب املنتج لل�سنة املنتهية كما يلي: 

الألومنيومالفو�سفاتاإي�ساحات

 املعادن الثمينة

املجموعالإدارة العامةومعادن الأ�سا�س

31 دي�سمرب 2018

اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا 

6.379.472.645–––6.379.472.645والأمونيا

بوك�سايت منخف�س 

الدرجة، املغني�سيا الكاوية 

املكل�سة، املغني�سيا اخلامدة 

146.207.308–––146.207.308واحلراريات الغري م�سكلة

4.952.634.955––4.952.634.955–الألومنيوم الأويل

536.654.160––536.654.160–الألومينا

177.964.887–177.964.887–املنتجات املدرفلة امل�سطحة

1.976.337.478–1.976.337.478––الذهب

البنية التحتية )تقدمي 

1.488.487––491.201997.286اخلدمات(

14.170.759.920–66.526.171.1545.668.251.2881.976.337.478-2، 7املجموع

31 دي�سمرب 2017

اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا 

5.350.833.240–––5.350.833.240والأمونيا

بوك�سايت منخف�س الدرجة 

واملغني�سيا الكاوية املكل�سة 

110.187.810–––110.187.810واملغني�سيا اخلامدة

4.991.567.481–4.991.567.481–الألومنيوم الأويل

39.569.695––39.569.695–الألومينا

1.593.159.444–1.593.159.444––الذهب

البنية التحتية )تقدمي 

616.500––203.445413.055اخلدمات(

12.085.934.170–65.461.224.4955.031.550.2311.593.159.444-2، 7املجموع

جميع ال�سركات التابعة وامل�ساريع امل�سرتكة واملبينة يف الإي�ساحات رقم 2 و 6-1 مّت تاأ�سي�سها يف اململكة العربية ال�سعودية.
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7- املبيعات

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

قطاع الفو�سفات

اأ�سمدة فو�سفات الأمونيا والأمونيا

6.196.963.6065.350.833.240مبيعات الب�سائع	•

–182.509.039تقدمي خدمات النقل	•
6.379.472.6455.350.833.240

املعادن ال�سناعية

143.392.988110.187.810مبيعات الب�سائع	•

–2.814.320تقدمي خدمات النقل	•
146.207.308110.187.810

6.525.679.9535.461.021.050جمموع فرعي

قطاع الألومنيوم

الألومنيوم الأويل

4.923.055.7284.991.567.481مبيعات الب�سائع	•

–29.579.227تقدمي خدمات النقل	•

الألومينا

536.654.16039.569.695مبيعات الب�سائع	•

املنتجات املدرفلة امل�سطحة

–177.964.887مبيعات الب�سائع	•
5.667.254.0025.031.137.176جمموع فرعي

قطاع املعادن الثمينة ومعادن الأ�سا�س

الذهب

1.976.337.4781.593.159.444مبيعات الب�سائع	•

البنية التحتية

1.488.487616.500تقدمي اخلدمات	•

املجموع

 ، 3-6 ، 2-6

1-7 ، 4-614.170.759.92012.085.934.170

7-1 توقيت الإعرتاف بالإيرادات

يف وقت معني

13.954.368.84712.085.317.670مبيعات الب�سائع	•

1.488.487616.500تقدمي اخلدمات	•

13.955.857.33412.085.934.170جمموع فرعي

على مدى فرتة معينة

–214.902.586تقدمي خدمات النقل	•
714.170.759.92012.085.934.170املجموع

7-2 حتليل مبيعات الذهب

416.882333.381كمية الذهب بالأون�سة – املباع

متو�سط ال�سعر املحقق – لالأون�سة:

1.2641.274بالدولر الأمريكي

4.7414.779ما يعادله بالريال ال�سعودي

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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 8- تكلفة املبيعات

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

1.117.358.3711.025.637.579رواتب ومزايا املوظفني

759.646.056734.263.487عقود اخلدمات

128.800.581117.064.675اإ�سالحات و�سيانة 

191.770.765134.087.056مواد م�ستهلكة

710.197.911604.915.523م�ساريف غري مبا�سرة 

3.644.476.5883.064.677.198مواد خام ومنافع م�ستهلكة

)90.852.704()73.197.088(8-1بيع منتجات م�ساحبة 

8.388.636–خ�سارة خمزون

271.386.9604.058.354�سطب قطع غيار متقادمة وبطيئة احلركة ومواد م�ستهلكة

2746.012.09230.826.957-1خم�س�س خمزون مواد متقادمة

44123.792.35373.093.714ر�سوم اإمتياز

6.650.244.5895.706.160.475جمموع تكاليف الت�سغيل النقدية

17625.842.414505.285.879-1اإ�ستهالك ممتلكات تعدين

182.491.025.7612.287.053.143-1اإ�ستهالك ممتلكات وم�سانع ومعدات

2024.906.05920.294.014-1اإطفاء موجودات غري ملمو�سة

9.792.018.8238.518.793.511جمموع التكاليف الت�سغيلية

)366.363.945()723.141.555(27،24الزيادة يف املخزون

9.068.877.2688.152.429.566املجموع

8-1 تتكون مبيعات املنتجات امل�ساحبة عن طريق �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س من ال�سلع التالية:

28.749.31734.700.739نحا�س

36.994.35648.263.728زنك

7.453.4157.888.237ف�سة

873.197.08890.852.704املجموع

9- م�ساريف بيع وت�سويق وتوزيع

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

49.198.69945.418.518رواتب ومزايا املوظفني

10.377.0946.991.550عقود اخلدمات

242.878.852177.529.820م�ساريف نقل وم�ساريف غري مبا�سرة 

359.171184.760مواد م�ستهلكة 

234.790.517273.102.217ر�سوم الت�سويق واخل�سومات

28.204.33627.650.630م�ساريف بيعية اأخرى

565.808.669530.877.495املجموع
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10- م�ساريف عمومية واإدارية 

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

268.535.969201.964.648رواتب ومزايا املوظفني

96.847.93579.542.650عقود اخلدمات

42.976.61264.428.407م�ساريف غري مبا�سرة واأخرى

1.690.5101.627.255مواد م�ستهلكة 

5.077.582586.964قطع غيار

17392.830392.830-1اإ�ستهالك ممتلكات تعدين

1834.339.59326.928.555-1اإ�ستهالك ممتلكات وم�سانع ومعدات

2012.164.0816.335.751-1اإطفاء موجودات غري ملمو�سة

–1.445.056خم�س�س خ�سائر الإئتمان املتوقعة
–28185.390-1ذمم مدينة جتارية واأخرى

–291.259.666-1ودائع لأجل
463.470.168381.807.060املجموع

11- م�ساريف ال�ستك�ساف واخلدمات الفنية

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

37.350.46128.530.175رواتب ومزايا املوظفني

44.073.95625.802.021عقود اخلدمات

6.165.8783.003.498م�ساريف غري مبا�سرة واأخرى

2.911.3461.308.357مواد م�ستهلكة 

375.611266.299قطع غيار

17146.585146.585-1اإ�ستهالك ممتلكات تعدين

183.984.4913.144.358-1اإ�ستهالك ممتلكات وم�سانع ومعدات

–20429.622-1اإطفاء موجودات غري ملمو�سة
95.437.95062.201.293املجموع

12-  عك�س / )اإنخفا�س يف قيمة( املوجودات غري املتداولة، بال�سايف

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

–)18.579.156(17�سطب م�ساريع تعدين راأ�سمالية قيد التنفيذ
)45.354.346(–18�سطب م�سانع ومعدات

)446.250.000()280.875.000(19اإنخفا�س يف قيمة م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

)30.750.000(21345.934.239-2-3عك�س / )اإنخفا�س يف قيمة( اإ�ستثمار يف م�سروع م�سرتك

)522.354.346(646.480.083-2املجموع

13- دخل من ودائع لأجل

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساح

6123.942.12277.496.643-2دخل من ودائع لأجل – مقا�سة بالتكلفة املطفاأة

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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14- تكلفة التمويل

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

460.295.707354.174.576�سندوق الإ�ستثمارات العامة

99.696.350258.351.526م�سرتيات بالريال ال�سعودي 

101.423.55155.658.912جتاري

19.205.80955.101.085م�سرتيات بالدولر المريكي

31.466.03065.908.680وكالة 

20.433.46819.890.000�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

565.951.911382.248.125ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي

–113.989.474ت�سهيل �سكوك
20.756.25024.187.500ت�سهيل اإئتماين متجدد

32.768.96243.755.761اأخرى

1.465.987.5121.259.276.165جمموع فرعي

–2414.250.000اإطفاء تكلفة معاملة قر�س متجدد
36192.978.189274.320.433-10اإطفاء تكلفة معاملة على القرو�س طويلة الأجل

زيادة خم�س�س اإلتزامات اإغالق مناجم

 ، 1-37

 ، 2-37

 ، 3-37

4-3723.545.68118.047.031

382.599.6595.307.249-1تخفي�س خ�سم اإلتزامات غري متداولة مبوجب عقد اإيجار متويلي

–391.948.045�سايف الت�سوية امل�ستحقة على الفائدة امل�ستقة
4020.817.69319.429.917-1تكلفة الفائدة على اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

4131.276.84139.625.169-1تخفي�س خ�سم مبالغ حمتجزة  م�ستحقة طويلة الأجل

61.753.403.6201.616.005.964-14،2-1املجموع

14-1 ملخ�س تكلفة التمويل

141.753.403.6201.616.005.964مقيدة كم�ساريف خالل ال�سنة

تكلفة اإقرتا�س مر�سملة كجزء من موجودات موؤهلة �سمن م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ 

خالل ال�سنة
19549.836.633495.873.199

اإطفاء تكلفة معاملة مر�سملة كجزء من موجودات موؤهلة �سمن م�ساريع راأ�سمالية قيد 

1929.464.83440.484.382 ، 36-10التنفيذ خالل ال�سنة

2.332.705.0872.152.363.545املجموع

15- م�ساريف / )اإيرادات( اأُخرى، �سايف

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

28.954.944–�سريبة الإ�ستقطاع متعلقة ب�سنوات �سابقة

414.524.9186.534.222-2خم�س�س ل�سندوق البحوث والتطوير

414.524.9186.534.221-2خم�س�س ل�سندوق التنمية الإجتماعية

483.027.3912.011.643-1-1مكا�سب / )خ�سائر( فرق �سعر ال�سرف

–9.402.909حكم مدفوع لأحد املقاولني متعلق بق�سية قانونية
1.967.81026.788.319تعديل �سعر اأمر �سراء

–)8.479.684(مكا�سب من توريد الكهرباء اإىل الهيئة العامة للموانئ
)4.621.817()5.587.870(اأخرى، �سايف

63.325.61066.201.532-2املجموع
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16- ربحية ال�سهم العادي 

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساح

1.847.917.080714.841.886الربح العائد اإىل حملة الأ�سهم العادية لل�سركة الأم

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�ستخدم كمقام يف ح�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية 

311.168.478.2611.168.478.261واملخف�سة

1.580.61ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم العادي من العمليات امل�ستمرة

يتم اإحت�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة بق�سمة الربح العائد اإىل حملة الأ�سهم العادية لل�سركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية 

امل�سدرة خالل ال�سنة.

17- ممتلكات تعدين

مناجم عاملة 

اإي�ساحات

موجودات 

ال�ستك�ساف

والتقييم

مناجم

حتت الإن�ساء

امل�سانع الثابتة ومرافق 

تر�سيح اخلام*

البنية التحتية / مباين 

اأخرى*املعدات الثقيلة *الأعمال املدنيةللمناجم 

خم�س�س اإغالق 

واإعادة تاأهيل املناجم

موجودات ن�ساط 

الإزالة

م�ساريع تعدين 

راأ�سمالية قيد 

املجموعالتنفيذ

التكلفة

1269.803.5302.319.071.6794.603.694.6311.927.739.705467.701.274348.803.224397.751.810210.297.40093.545.847470.218.01611.108.627.116 يناير 2017

98.898.28423.963.124343.649.945–34.730–––37.072.561177.279.1566.402.090اإ�سافات خالل ال�سنة

–)27.002.668(––123.358.62710.415.04733.373.97511.706.62312.557.370)164.408.974(–حتويل بني ممتلكات التعدين
13.829.81513.829.815–––––––––19حتويل من م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

زيادة يف خم�س�س اإغالق واإعادة تاأهيل 

1.103.556––1.103.556–––––––37-1املناجم

)3.145.693(–––)1.619.640(–––)1.526.053(––ت�سويات

31306.876.0912.331.941.8614.731.929.2951.938.154.752501.075.249360.509.847408.724.270211.400.956192.444.131481.008.28711.464.064.739 دي�سمرب 2017

60.628.036168.054.274275.145.829–––––26.649.68213.099.8076.714.030اإ�سافات خالل ال�سنة

–)80.672.369(––1.287.793.75598.354.677976.121.13319.288.36044.156.112)2.345.041.668(–حتويل بني ممتلكات التعدين
)18.579.156()18.579.156(–––––––––12�سطب خالل ال�سنة

)23.537.634(–––5.761.72019.004.176)47.989.564(2.307.927)2.621.893(––18حمول )اإىل( / من ممتلكات وم�سانع ومعدات

حتويل )اإىل( / من م�ساريع راأ�سمالية قيد 

85.373.64885.067.4791.258.519.456–500.983.074213.581.168367.054.3053.365.6366.126.466–)3.032.320(19التنفيذ

زيادة يف خم�س�س اإغالق واإعادة تاأهيل 

املناجم

 .2-37

3-37–––––––73.406.497––73.406.497

6.524.798.2612.252.398.5241.796.261.123388.925.563478.011.024284.807.453338.445.815634.878.51513.029.019.731–31330.493.453 دي�سمرب 2018

اإ�ستهالك مرتاكم

1.862.076.164–1.104.639.978445.743.18923.550.07493.884.739131.927.10846.508.58315.822.493––1 يناير 2017

505.825.294–276.988.53977.807.10717.072.12035.465.18575.641.5427.174.88815.675.913––17-1املحمل لل�سنة

)1.870.166(–––)1.276.701(–––)593.465(––ت�سويات / اإعادة ت�سنيف

2.366.031.292–1.381.035.052523.550.29640.622.194129.349.924206.291.94953.683.47131.498.406––31 دي�سمرب 2017

626.381.829–312.636.750145.117.11417.957.78248.725.05251.016.2159.275.15341.653.763––17-1املحمل لل�سنة

)8.436.244(–––6.571.5745.211.808)17.818.262(2.513.637)4.915.001(––18حمول )اإىل( / من ممتلكات وم�سانع ومعدات

2.983.976.877–1.688.756.801671.181.04740.761.714184.646.550262.519.97262.958.62473.152.169––31 دي�سمرب 2018

�سايف القيمة الدفرتية كما يف

6306.876.0912.331.941.8613.350.894.2431.414.604.456460.453.055231.159.923202.432.321157.717.485160.945.725481.008.2879.098.033.447-312 دي�سمرب 2017

4.836.041.4601.581.217.4771.755.499.409204.279.013215.491.052221.848.829265.293.646634.878.51510.045.042.854–6330.493.453-312 دي�سمرب 2018

* ت�سمل ممتلكات التعدين م�سانع ومعدات مقتناة كجزء من عقد اإيجار متويلي )اإي�ساح 3-17(.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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16- ربحية ال�سهم العادي 

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساح

1.847.917.080714.841.886الربح العائد اإىل حملة الأ�سهم العادية لل�سركة الأم

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية امل�ستخدم كمقام يف ح�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية 

311.168.478.2611.168.478.261واملخف�سة

1.580.61ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم العادي من العمليات امل�ستمرة

يتم اإحت�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة بق�سمة الربح العائد اإىل حملة الأ�سهم العادية لل�سركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية 

امل�سدرة خالل ال�سنة.

17- ممتلكات تعدين

مناجم عاملة 

اإي�ساحات

موجودات 

ال�ستك�ساف

والتقييم

مناجم

حتت الإن�ساء

امل�سانع الثابتة ومرافق 

تر�سيح اخلام*

البنية التحتية / مباين 

اأخرى*املعدات الثقيلة *الأعمال املدنيةللمناجم 

خم�س�س اإغالق 

واإعادة تاأهيل املناجم

موجودات ن�ساط 

الإزالة

م�ساريع تعدين 

راأ�سمالية قيد 

املجموعالتنفيذ

التكلفة

1269.803.5302.319.071.6794.603.694.6311.927.739.705467.701.274348.803.224397.751.810210.297.40093.545.847470.218.01611.108.627.116 يناير 2017

98.898.28423.963.124343.649.945–34.730–––37.072.561177.279.1566.402.090اإ�سافات خالل ال�سنة

–)27.002.668(––123.358.62710.415.04733.373.97511.706.62312.557.370)164.408.974(–حتويل بني ممتلكات التعدين
13.829.81513.829.815–––––––––19حتويل من م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

زيادة يف خم�س�س اإغالق واإعادة تاأهيل 

1.103.556––1.103.556–––––––37-1املناجم

)3.145.693(–––)1.619.640(–––)1.526.053(––ت�سويات

31306.876.0912.331.941.8614.731.929.2951.938.154.752501.075.249360.509.847408.724.270211.400.956192.444.131481.008.28711.464.064.739 دي�سمرب 2017

60.628.036168.054.274275.145.829–––––26.649.68213.099.8076.714.030اإ�سافات خالل ال�سنة

–)80.672.369(––1.287.793.75598.354.677976.121.13319.288.36044.156.112)2.345.041.668(–حتويل بني ممتلكات التعدين
)18.579.156()18.579.156(–––––––––12�سطب خالل ال�سنة

)23.537.634(–––5.761.72019.004.176)47.989.564(2.307.927)2.621.893(––18حمول )اإىل( / من ممتلكات وم�سانع ومعدات

حتويل )اإىل( / من م�ساريع راأ�سمالية قيد 

85.373.64885.067.4791.258.519.456–500.983.074213.581.168367.054.3053.365.6366.126.466–)3.032.320(19التنفيذ

زيادة يف خم�س�س اإغالق واإعادة تاأهيل 

املناجم

 .2-37

3-37–––––––73.406.497––73.406.497

6.524.798.2612.252.398.5241.796.261.123388.925.563478.011.024284.807.453338.445.815634.878.51513.029.019.731–31330.493.453 دي�سمرب 2018

اإ�ستهالك مرتاكم

1.862.076.164–1.104.639.978445.743.18923.550.07493.884.739131.927.10846.508.58315.822.493––1 يناير 2017

505.825.294–276.988.53977.807.10717.072.12035.465.18575.641.5427.174.88815.675.913––17-1املحمل لل�سنة

)1.870.166(–––)1.276.701(–––)593.465(––ت�سويات / اإعادة ت�سنيف

2.366.031.292–1.381.035.052523.550.29640.622.194129.349.924206.291.94953.683.47131.498.406––31 دي�سمرب 2017

626.381.829–312.636.750145.117.11417.957.78248.725.05251.016.2159.275.15341.653.763––17-1املحمل لل�سنة

)8.436.244(–––6.571.5745.211.808)17.818.262(2.513.637)4.915.001(––18حمول )اإىل( / من ممتلكات وم�سانع ومعدات

2.983.976.877–1.688.756.801671.181.04740.761.714184.646.550262.519.97262.958.62473.152.169––31 دي�سمرب 2018

�سايف القيمة الدفرتية كما يف

6306.876.0912.331.941.8613.350.894.2431.414.604.456460.453.055231.159.923202.432.321157.717.485160.945.725481.008.2879.098.033.447-312 دي�سمرب 2017

4.836.041.4601.581.217.4771.755.499.409204.279.013215.491.052221.848.829265.293.646634.878.51510.045.042.854–6330.493.453-312 دي�سمرب 2018

* ت�سمل ممتلكات التعدين م�سانع ومعدات مقتناة كجزء من عقد اإيجار متويلي )اإي�ساح 3-17(.
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17- ممتلكات تعدين )تتمة(

الإثبات الأويل بالتكلفة 

موجودات ال�ستك�ساف والتقييم

حتويل امل�سروفات من »موجودات ال�ستك�ساف والتقييم« اإىل »مناجم حتت الإن�ساء« والتى ُتعترب ت�سنيف فرعي لـ »ممتلكات تعدين« عندما يكون 

العمل املنجز حتى تاريخه يوؤيد التطوير امل�ستقبلي للُمْمَتَلكات ومت احل�سول على املوافقات املطلوبة لهذا التطوير.

مناجم حتت الإن�ساء 

ر�سملة جميع امل�سروفات الالِحقة لعملية حتويل موجودات ال�ستك�ساف والتقييم على الإن�ساء والرتكيب اأو اإكمال من�ساآت البنية التحتية يف »مناجم 

حتت الإن�ساء«. تكون م�سروفات التطوير �سافية من املتح�سالت من مبيعات اخلام امل�ستخرج خالل مرحلة التطوير اإىل احلد الذي تعترب فيه جزءً 

اأ�سا�سيًا من عملية تطوير املنجم.

ر�سملة اأية تكاليف متكبدة خالل مرحلة اإختبار الأ�سول لتحديد ما اإذا كانت تعمل ح�سب املطلوب �سافية من املتح�سالت امل�ستلمة من بيع اأي منتج يتم 

اإنتاجه خالل الإختبار. ُت�سجل اأي فرق زيادة املتح�سالت عن تكاليف الإختبار يف قائمة الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر املوحدة. عند بدء الإنتاج، 

منة يف »مناجم حتت الإن�ساء« اإىل »مناجم منتجة« والذي يعترب كذلك ت�سنيف فرعي من » ممتلكات تعدين«. حتويل كافة املوجودات امل�سُ

خم�س�س اإغالق واإعادة تاأهيل مناجم

يت�سمن خم�س�س اإغالق واإعادة تاأهيل مناجم اأن�سطة اإعادة املوقع اإىل احلالة الأ�سلية التالية:

تفكيك واإزالة الهياكل.	•  

اإعادة تاأهيل املناجم وتفكيك ال�سدود.	•  

تفكيك من�ساآت الت�سغيل.	•  

اإغالق امل�سانع ومواقع النفايات.	•  

اإعادة اإىل احلالة الأ�سلية واإ�ست�سالح واإحياء املناطق املتاأثرة.	•  

ين�ساأ عادة الإلتزام عندما يتم تركيب الأ�سل اأو تتغري البيئة الأر�سية يف موقع عمليات املنجم. عند الإعرتاف الأويل بالإلتزام، ر�سملة القيمة احلالية 

للتكاليف املقدرة بزيادة القيمة الدفرتية لأ�سول املناجم املعنية طاملا مت تكبدها كنتيجة من تطوير/ اإن�ساء املنجم.

املناجم العاملة

عند اإكتمال مرحلة »منجم حتت الإن�ساء«، حتول الأ�سول اإىل »ممتلكات تعدين«، اأو« املمتلكات وامل�سانع واملعدات«. اإظهار بنود املمتلكات وامل�سانع 

واملعدات واملناجم املنتجة بالتكلفة بعد خ�سم الإ�ستهالك املرتاكم وخ�سائر الإنخفا�س يف القيمة املرتاكمة.

ت�سمل التكلفة الأولية لالأ�سل �سعر �سراء الأ�سل اأو تكلفة الإن�ساء، واأية تكاليف تتعلق ببدء ت�سغيل الأ�سل والتقدير املبدئي لإلتزام اإعادة التاأهيل 

وتكاليف التمويل )حيثما كان ذلك منا�سباً( ذات ال�سلة بالأ�سول املوؤهلة. ميثل �سعر ال�سراء اأو تكلفة الإن�ساء جمموع املبلغ املدفوع والقيمة العادلة لأي 

تعوي�س م�ستلم للح�سول على الأ�سل. القيمة املر�سملة لالإيجار التمويلي تدرج اأي�ساً �سمن املمتلكات وامل�سانع واملعدات.

اأ�سل ن�ساط الإزالة 

كجزء من عملياتها التعدينية، تتكبد املجموعة تكاليف اإزالة الطبقة ال�سخرية اأو الرتابية )اإزالة �سوائب( خالل مرحلتي التطوير والإنتاج من 

عملياتها الت�سغيلية. تكاليف الإزالة املتكبدة خالل مرحلة تطوير املنجم قبل بدء مرحلة الإنتاج )اإزالة خالل مرحلة التطوير( تر�سمل كجزء من تكلفة 

اإن�ساء املنجم ويتم فيما بعد اإطفاوؤها على عمرها امل�ستفاد منه باإ�ستخدام طريقة وحدات الإنتاج. تتوقف عملية ر�سملة تكلفة الإزالة خالل التطوير 

عندما يتم الإختبار التدريجي للمنجم / املكون ويكون جاهزاً لالإ�ستخدام املطلوب من قبل الإدارة.

ٌتعترب عادة اأن�سطة الإزالة خالل مرحلة الإنتاج للمنجم ال�سطحي )اإزالة الطبقة ال�سخرية اأو الرتابية يف مرحلة الإنتاج( �سبب يف ت�سكيل نوعني من املنافع:

اإنتاج املخزون.	•  

حت�سني الو�سول اإىل اخلام الذي �سيتم تعدينه يف امل�ستقبل. املحا�سبة عن تكلفة الإزالة الإنتاجية كجزء من تكلفة اإنتاج املخزون عندما تتحقق 	•  

املنافع يف �سكل خمزون منتج خالل الفرتة. يتم اإثبات التكلفة كموجودات غري متداولة ي�سار اليها كـ »اأ�سل ن�ساط الإزالة« عندما تتحقق املنافع على 

�سكل و�سول اأف�سل اإىل اخلام املتوقع تعدينه يف امل�ستقبل.

املحا�سبة عن اأ�سل ن�ساط الإزالة كاإ�سافة لـ / اأو حت�سني على اأ�سل قائم، والذي ميثل اأ�سل منجم، والإف�ساح عنها يف قائمة املركز املايل املوحدة 

كجزء من »ممتلكات تعدين« والتى ت�سكل جزء من اإجمايل الإ�ستثمار يف الوحدة / الوحدات املولدة للنقد ذات ال�سلة والتي يتم مراجعتها لالإنخفا�س 

يف القيمة عندما ُت�سري الأحداث اأو التغريات يف الظروف اأن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لالإ�سرتداد.

الو�سول  اأمكن  التى  اخلام  اإحتياطي  من  املحدد  املكون  على عمر  الإنتاج  وحدات  باإ�ستخدام طريقة  بعد  فيما  الإزالة  ن�ساط  اأ�سل  ُي�ستهلك 

لتحديد  واملحتملة  املوؤكدة  الإحتياطيات  من  تتكون  والتي  اإقت�سادياً  لالإ�ستخراج  القابلة  الإحتياطيات  اإ�ستخدام  الإزالة.  لن�ساط  نتيجة  اليها 

اإنخفا�س  خ�سائر  واأي  الإ�ستهالك  منها  مطروحاً  بالتكلفة  الإزالة  ن�ساط  اأ�سل  اإظهار  اخلام.  اإحتياطي  من  املحدد  للمكون  منه  امل�ستفاد  العمر 

القيمة. يف 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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م�ساريع تعدين راأ�سمالية قيد التنفيذ

من املمار�سات ال�سناعية للمناجم املنتجة ال�سروع يف م�ساريع رئي�سية ذات طبيعة راأ�سمالية؛ لتح�سني اأو تطوير للعمليات املتتابعة القائمة واملحا�سبة 

عنها »كم�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ« حتى اكتمالها للغر�س املق�سود منها ويتم حتويلها بالتكلفة اإىل املناجم املنتجة وت�سبح جاهزة لالإ�ستخدام 

املق�سود، ومن هذه النقطة ف�ساعداً يبداأ الإ�ستنفاذ.

ال�ستهالك والنخفا�س يف القيمة

موجودات ال�ستك�ساف والتقييم 

ل ُت�ستهلك موجودات ال�ستك�ساف والتقييم ولكنه يتم تقييمها �سنوياً لالإنخفا�س يف القيمة ح�سب املعيار الدويل للتقرير املايل )6(.

مناجم حتت الإن�ساء

ل ُت�ستهلك »مناجم حتت الإن�ساء« حتى اإكتمال عملية الإن�ساء وت�سبح هذه الأ�سول متاحة لالإ�ستخدام املعدة من اأجله والذي يت�سح من بدء املنجم 

ر�سمياً لالإنتاج التجاري.

خم�س�س اإغالق واإعادة تاأهيل املناجم واملناجم العاملة واأ�سل ن�ساط الإزالة  

يتم اإ�ستنفاذ القيمة الدفرتية ملخ�س�س اإغالق واإعادة تاأهيل املناجم واملناجم املنتجة، وموجودات ن�ساط الإزالة بطريقة منتظمة ويتم اإختبارها 

لالإنخفا�س يف القيمة �سنوياً وعند حتديد موؤ�سرات الإنخفا�س يف القيمة.

م�ساريع تعدين راأ�سمالية قيد التنفيذ

م�ساريع التعدين الراأ�سمالية قيد التنفيذ ل ت�ستهلك حتى الإنتهاء من اأعمال الإن�ساء وت�سبح الأ�سول متاحة للغر�س املعدة من اأجله. �سنوياً ُتخترب 

م�ساريع التعدين الراأ�سمالية قيد التنفيذ لالإنخفا�س يف القيمة وعند حتديد موؤ�سرات الإنخفا�س يف القيمة.

17-1 توزيع الإ�ستهالك املحمل لل�سنة:

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

كم�سروف من خالل الربح اأو اخل�سارة

8625.842.414505.285.879تكلفة املبيعات

10392.830392.830م�ساريف عمومية واإدارية 

11146.585146.585م�ساريف اإ�ستك�ساف وخدمات فنية

17626.381.829505.825.294املجموع

17-2 ممتلكات تعدين مرهونة ك�سمان

مت رهن ممتلكات تعدين �سايف قيمتها الدفرتية 5.243.258.431 ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018 )31 دي�سمرب 2017: 5.682.315.912 

ريال �سعودي( ك�سمان للمقر�سني مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�سروط )اإي�ساح 11-36(.
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17-3 الآلت واملعدات املقتناة كجزء من عقد اإيجار متويلي

امل�سانع الثابتة 

املجموعاأخرىاملعدات الثقيلةومرافق تر�سيح اخلام

التكلفة

189.732.13256.931.76746.673.816193.337.715 يناير 2017

3189.732.13256.931.76746.673.816193.337.715 دي�سمرب 2017

3189.732.13256.931.76746.673.816193.337.715 دي�سمرب 2018

الإ�ستهالك املرتاكم

132.901.78219.840.33815.866.36668.608.486 يناير 2017

17.946.4277.002.8697.165.72232.115.018املحمل لل�سنة

3150.848.20926.843.20723.032.088100.723.504 دي�سمرب 2017

17.946.4297.002.8677.165.72232.115.018املحمل لل�سنة

3168.794.63833.846.07430.197.810132.838.522 دي�سمرب 2018

�سايف القيمة الدفرتية

3138.883.92330.088.56023.641.72892.614.211 دي�سمرب 2017

3120.937.49423.085.69316.476.00660.499.193 دي�سمرب 2018

مت رهن �سايف القيمة الدفرتية 26.890.003 ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018 )31 دي�سمرب 2017: 92.614.211 ريال �سعودي( مل�سانع 

ومعدات م�ستاأجرة ك�سمان للموؤجرين )اإي�ساح 4-38(.

18-  ممتلكات وم�سانع ومعدات 

موجودات غري تعدينية

املجموع�سياراتاأثاث وتركيباتمعدات مكتبيةم�سانعمعدات اأخرىمعدات ثقيلةمبايناأعمال مدنيةاأرا�سياإي�ساحات

التكلفة

161.550.0005.237.880.46312.249.669.327160.917.7222.468.853.44329.516.395.04975.384.73366.446.88645.755.93249.882.853.555 يناير 2017

142.155.658––141.919.046236.612–––––اإ�سافات خالل ال�سنة

)119.863.827(––––)119.863.827(––––12�سطب خالل ال�سنة

حمَول من م�ساريع راأ�سمالية قيد 

48.558.681276.153.331170.457138.973.4903.779.907.6148.579.879599.532280.3424.253.223.326–19التنفيذ خالل ال�سنة

)781.814()1.235.580(–)1.072.287(1.526.053–––––ت�سويات

3161.550.0005.286.439.14412.525.822.658161.088.1792.487.963.10633.439.747.76283.128.93767.046.41844.800.69454.157.586.898 دي�سمرب 2017

278.774.359–––278.774.359–––––اإ�سافات خالل ال�سنة

23.537.634)780.027(14.559.076330.075422.505)12.913.358()1.736.129(23.264.377391.115–17حمول )اإىل( / من ممتلكات تعدين 

حمَول من م�ساريع راأ�سمالية قيد 

6.535.014.0733.859.774.386930.986.433542.526.33412.418.827.0453.147.10819.809.956140.66024.310.225.995–19التنفيذ خالل ال�سنة

)185.344.468(––––)185.344.468(––––�سطب خالل ال�سنة

)6.475.000(–)850.000(––––)5.625.000(––ت�سويات

3161.550.00011.844.717.59416.380.363.1591.090.338.4832.832.231.61446.151.908.24286.606.12086.428.87944.161.32778.578.305.418 دي�سمرب 2018

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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17-3 الآلت واملعدات املقتناة كجزء من عقد اإيجار متويلي

امل�سانع الثابتة 

املجموعاأخرىاملعدات الثقيلةومرافق تر�سيح اخلام

التكلفة

189.732.13256.931.76746.673.816193.337.715 يناير 2017

3189.732.13256.931.76746.673.816193.337.715 دي�سمرب 2017

3189.732.13256.931.76746.673.816193.337.715 دي�سمرب 2018

الإ�ستهالك املرتاكم

132.901.78219.840.33815.866.36668.608.486 يناير 2017

17.946.4277.002.8697.165.72232.115.018املحمل لل�سنة

3150.848.20926.843.20723.032.088100.723.504 دي�سمرب 2017

17.946.4297.002.8677.165.72232.115.018املحمل لل�سنة

3168.794.63833.846.07430.197.810132.838.522 دي�سمرب 2018

�سايف القيمة الدفرتية

3138.883.92330.088.56023.641.72892.614.211 دي�سمرب 2017

3120.937.49423.085.69316.476.00660.499.193 دي�سمرب 2018

مت رهن �سايف القيمة الدفرتية 26.890.003 ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018 )31 دي�سمرب 2017: 92.614.211 ريال �سعودي( مل�سانع 

ومعدات م�ستاأجرة ك�سمان للموؤجرين )اإي�ساح 4-38(.

18-  ممتلكات وم�سانع ومعدات 

موجودات غري تعدينية

املجموع�سياراتاأثاث وتركيباتمعدات مكتبيةم�سانعمعدات اأخرىمعدات ثقيلةمبايناأعمال مدنيةاأرا�سياإي�ساحات

التكلفة

161.550.0005.237.880.46312.249.669.327160.917.7222.468.853.44329.516.395.04975.384.73366.446.88645.755.93249.882.853.555 يناير 2017

142.155.658––141.919.046236.612–––––اإ�سافات خالل ال�سنة

)119.863.827(––––)119.863.827(––––12�سطب خالل ال�سنة

حمَول من م�ساريع راأ�سمالية قيد 

48.558.681276.153.331170.457138.973.4903.779.907.6148.579.879599.532280.3424.253.223.326–19التنفيذ خالل ال�سنة

)781.814()1.235.580(–)1.072.287(1.526.053–––––ت�سويات

3161.550.0005.286.439.14412.525.822.658161.088.1792.487.963.10633.439.747.76283.128.93767.046.41844.800.69454.157.586.898 دي�سمرب 2017

278.774.359–––278.774.359–––––اإ�سافات خالل ال�سنة

23.537.634)780.027(14.559.076330.075422.505)12.913.358()1.736.129(23.264.377391.115–17حمول )اإىل( / من ممتلكات تعدين 

حمَول من م�ساريع راأ�سمالية قيد 

6.535.014.0733.859.774.386930.986.433542.526.33412.418.827.0453.147.10819.809.956140.66024.310.225.995–19التنفيذ خالل ال�سنة

)185.344.468(––––)185.344.468(––––�سطب خالل ال�سنة

)6.475.000(–)850.000(––––)5.625.000(––ت�سويات

3161.550.00011.844.717.59416.380.363.1591.090.338.4832.832.231.61446.151.908.24286.606.12086.428.87944.161.32778.578.305.418 دي�سمرب 2018
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موجودات غري تعدينية

املجموع�سياراتاأثاث وتركيباتمعدات مكتبيةم�سانعمعدات اأخرىمعدات ثقيلةمبايناأعمال مدنيةاأرا�سياإي�ساحات

الإ�ستهالك املرتاكم

463.755.831740.891.51852.314.277654.665.7135.389.867.55539.051.26053.823.45829.430.3427.423.799.954–1 يناير 2017

173.190.030338.332.4538.011.189279.392.5501.535.930.20011.287.0894.346.7538.587.7752.359.078.039–18-1املحمل لل�سنة

)74.509.481(––––)74.509.481(––––12�سطب خالل ال�سنة

)1.714.402()1.235.580(–)1.072.287(593.465–––––ت�سوية

636.945.8611.079.223.97160.325.466859.548.7826.926.391.22049.266.06258.170.21136.782.5379.706.654.110–31 دي�سمرب 2017

8.436.244)614.558(10.354.415294.149422.505)11.647.753()1.736.129()154.714(11.518.329–17حمول )اإىل( / من ممتلكات تعدين

189.294.279373.884.46113.898.070310.888.3541.663.716.6348.564.3792.275.5886.457.1982.568.978.963–18-1املحمل لل�سنة

)185.344.468(––––)185.344.468(––––�سطب خالل ال�سنة

)2.772.575(–)850.000(––––)1.922.575(––ت�سوية

837.758.4691.451.031.14372.487.407973.444.9158.600.462.26958.124.59060.018.30442.625.17712.095.952.274–31 دي�سمرب 2018

�سايف القيمة الدفرتية

661.550.0004.649.493.28311.446.598.687100.762.7131.628.414.32426.513.356.54233.862.8758.876.2078.018.15744.450.932.788-312 دي�سمرب 2017

661.550.00011.006.959.12514.929.332.0161.017.851.0761.858.786.69937.551.445.97328.481.53026.410.5751.536.15066.482.353.144-312 دي�سمرب 2018

18-1 توزيع الإ�ستهالك املحمل لل�سنة: 

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

كم�سروف من خالل الربح اأو اخل�سارة

82.491.025.7612.287.053.143تكلفة مبيعات

1034.339.59326.928.555م�ساريف عمومية واإدارية 

113.984.4913.144.358م�ساريف اإ�ستك�ساف وخدمات فنية

2.529.349.8452.317.126.056جمموع فرعي

1939.629.11841.951.983م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

182.568.978.9632.359.078.039املجموع

18-2 ممتلكات ومعدات وم�سانع املرهونة ك�سمان

مت رهن املمتلكات وامل�سانع واملعدات والبالغ �سايف قيمتها الدفرتية 27.704.144.742  ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018 )31 دي�سمرب 2017: 

15.133.757.446 ريال �سعودي( ك�سمان للمقر�سني مبوجب اتفاقية التمويل املوحدة ال�سروط )اإي�ساح 11-36(. 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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موجودات غري تعدينية

املجموع�سياراتاأثاث وتركيباتمعدات مكتبيةم�سانعمعدات اأخرىمعدات ثقيلةمبايناأعمال مدنيةاأرا�سياإي�ساحات

الإ�ستهالك املرتاكم

463.755.831740.891.51852.314.277654.665.7135.389.867.55539.051.26053.823.45829.430.3427.423.799.954–1 يناير 2017

173.190.030338.332.4538.011.189279.392.5501.535.930.20011.287.0894.346.7538.587.7752.359.078.039–18-1املحمل لل�سنة

)74.509.481(––––)74.509.481(––––12�سطب خالل ال�سنة

)1.714.402()1.235.580(–)1.072.287(593.465–––––ت�سوية

636.945.8611.079.223.97160.325.466859.548.7826.926.391.22049.266.06258.170.21136.782.5379.706.654.110–31 دي�سمرب 2017

8.436.244)614.558(10.354.415294.149422.505)11.647.753()1.736.129()154.714(11.518.329–17حمول )اإىل( / من ممتلكات تعدين

189.294.279373.884.46113.898.070310.888.3541.663.716.6348.564.3792.275.5886.457.1982.568.978.963–18-1املحمل لل�سنة

)185.344.468(––––)185.344.468(––––�سطب خالل ال�سنة

)2.772.575(–)850.000(––––)1.922.575(––ت�سوية

837.758.4691.451.031.14372.487.407973.444.9158.600.462.26958.124.59060.018.30442.625.17712.095.952.274–31 دي�سمرب 2018

�سايف القيمة الدفرتية

661.550.0004.649.493.28311.446.598.687100.762.7131.628.414.32426.513.356.54233.862.8758.876.2078.018.15744.450.932.788-312 دي�سمرب 2017

661.550.00011.006.959.12514.929.332.0161.017.851.0761.858.786.69937.551.445.97328.481.53026.410.5751.536.15066.482.353.144-312 دي�سمرب 2018

18-1 توزيع الإ�ستهالك املحمل لل�سنة: 

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

كم�سروف من خالل الربح اأو اخل�سارة

82.491.025.7612.287.053.143تكلفة مبيعات

1034.339.59326.928.555م�ساريف عمومية واإدارية 

113.984.4913.144.358م�ساريف اإ�ستك�ساف وخدمات فنية

2.529.349.8452.317.126.056جمموع فرعي

1939.629.11841.951.983م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

182.568.978.9632.359.078.039املجموع

18-2 ممتلكات ومعدات وم�سانع املرهونة ك�سمان

مت رهن املمتلكات وامل�سانع واملعدات والبالغ �سايف قيمتها الدفرتية 27.704.144.742  ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018 )31 دي�سمرب 2017: 

15.133.757.446 ريال �سعودي( ك�سمان للمقر�سني مبوجب اتفاقية التمويل املوحدة ال�سروط )اإي�ساح 11-36(. 
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19- امل�ساريع الراأ�سمالية قيد التنفيذ 

موجودات غري تعدينية

الإجمايلم�سروع املطرفية ال�سكنيمكاتب اإدارية واأخرىم�سروع الأمونيا رقم 3�سفائح ال�سياراتممتلكات وم�سانع ومعداتاإي�ساحات

14.832.3061.081.279.41629.184.633.886–127.175.503.366913.018.798 يناير 2017

96.79411.412.1743.030.288.959–2.870.202.734148.577.257اإ�سافات خالل ال�سنة

)446.250.000(––––)446.250.000(12اإنخفا�س يف القيمة يف نهاية ال�سنة *

)13.829.815(––––)13.829.815(17حمول اإىل ممتلكات تعدين 

)4.253.223.326(–)85.000(––)4.253.138.326(18حمول اإىل املمتلكات وامل�سانع واملعدات 

)22.623.328(––––)22.623.328(20حمول اإىل املوجودات غري امللمو�سة

23.165.191––––2023.165.191حمول من املوجودات غري امللمو�سة

)1.092.691.590()1.092.691.590(––––24حمول اإىل م�ستحقات برنامج متلك املنازل للموظفني

26.409.469.977–14.844.100–625.333.029.8221.061.596.055-312 دي�سمرب 2017

1.766.283.814–1.503.175.21288.939.326171.515.1852.654.091اإ�سافات خالل ال�سنة

)375.000.000(–––)375.000.000(–اإنخفا�س يف القيمة يف نهاية ال�سنة**

)1.258.519.456(––3.032.320–)1.261.551.776(17حمول )اإىل( / من ممتلكات تعدين 

)24.310.225.995(––––)24.310.225.995(18حمول اإىل املمتلكات وامل�سانع واملعدات 

)34.979.055(––––)34.979.055(20حمول اإىل املوجودات غري امللمو�سة

2.197.029.285–61.229.448.208775.535.381174.547.50517.498.191-312 دي�سمرب 2018

* النخفا�س يف القيمة يف �سركة معادن للدرفلة
يف عام 2017، ُحدثت خطة العمل اخلم�سية ل�سركة معادن للدرفلة. ت�سمن التحديث مراجعة متعمقة لكل عن�سر اأ�سا�سي من عنا�سر الدخل 

والتكاليف ل�سركة معادن للدرفلة )مبا يف ذلك حجم املبيعات والأ�سعار، تكاليف الت�سغيل والنفقات الراأ�سمالية( و�سمل مراجعة النتائج التاريخية 

واأي�ساً مراجعة توقعات طرف ثالث ل�سوق الألومنيوم. �سملت اخلطة املحدثة اإفرتا�سات منقحة لالأعمال مبا يف ذلك اإنخفا�س معدل منو الإنتاج عما 

جري اإختبار اإنخفا�س يف القيمة يف نهاية عام 2017. 
ُ
كان مفرت�سَا يف ال�سابق، لذلك اأ

كانت املنهجية امل�ستخدمة مرة اأخرى هي حتليل التدفقات النقدية املخ�سومة. �سملت الإفرتا�سات الرئي�سية امل�ستخدمة يف هذا التحليل معدل خ�سم 

ماقبل ال�سرائب بن�سبة 10.5٪ �سنوياً والتي مت اإحت�سابها باإ�ستخدام منهجية منوذج ت�سعري الأ�سول الراأ�سمالية. 

مت اإعتماد طريقة غوردون للنمو حل�ساب القيمة النهائية والتي ت�سمنت اإفرتا�س معدل منو بن�سبة 3.5٪ والتي مت تقديرها بناءً على توقعات 

اإ�ست�ساريني خارجيني لل�سناعة.

اأظهرت نتائج هذا التحليل انخفا�سًا يف القيمة العادلة ملوجودات �سركة معادن للدرفلة واحلاجة اإىل حتميل اإنخفا�س يف القيمة اإ�سافية مبقدار 

446.250.000 ريال �سعودي. 

** النخفا�س يف قيمة م�سروع �سفائح ال�سيارات يف �سركة معادن 
كما يف 31 دي�سمرب 2018، قامت ال�سركة بتقييم وجود موؤ�سر لالإنخفا�س يف القيمة يف م�سروع �سفائح ال�سيارات وبالتايل مت ح�ساب املبلغ القابل 

لالإ�سرتداد لأ�سول امل�ساريع الراأ�سمالية قيد التنفيذ لتحديد ما اإذا كانت القيمة الدفرتية لهذه الأ�سول بحاجة اإىل اإجراء اإنخفا�س يف قيمتها. اإ�ستند 

هذا التقدير للمبلغ القابل لالإ�سرتداد على خطة العمل اخلم�سية املعتمدة. ت�سمن الإحت�ساب مراجعة متعمقة لكل عن�سر اأ�سا�سي من عنا�سر الدخل 

والتكاليف مل�سروع �سفائح ال�سيارات )مبا يف ذلك حجم املبيعات والأ�سعار، تكاليف الت�سغيل والنفقات الراأ�سمالية( و�سمل مراجعة النتائج التاريخية 

واأي�ساً مراجعة توقعات طرف ثالث ل�سوق األومنيوم ال�سيارات.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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19- امل�ساريع الراأ�سمالية قيد التنفيذ 

موجودات غري تعدينية

الإجمايلم�سروع املطرفية ال�سكنيمكاتب اإدارية واأخرىم�سروع الأمونيا رقم 3�سفائح ال�سياراتممتلكات وم�سانع ومعداتاإي�ساحات

14.832.3061.081.279.41629.184.633.886–127.175.503.366913.018.798 يناير 2017

96.79411.412.1743.030.288.959–2.870.202.734148.577.257اإ�سافات خالل ال�سنة

)446.250.000(––––)446.250.000(12اإنخفا�س يف القيمة يف نهاية ال�سنة *

)13.829.815(––––)13.829.815(17حمول اإىل ممتلكات تعدين 

)4.253.223.326(–)85.000(––)4.253.138.326(18حمول اإىل املمتلكات وامل�سانع واملعدات 

)22.623.328(––––)22.623.328(20حمول اإىل املوجودات غري امللمو�سة

23.165.191––––2023.165.191حمول من املوجودات غري امللمو�سة

)1.092.691.590()1.092.691.590(––––24حمول اإىل م�ستحقات برنامج متلك املنازل للموظفني

26.409.469.977–14.844.100–625.333.029.8221.061.596.055-312 دي�سمرب 2017

1.766.283.814–1.503.175.21288.939.326171.515.1852.654.091اإ�سافات خالل ال�سنة

)375.000.000(–––)375.000.000(–اإنخفا�س يف القيمة يف نهاية ال�سنة**

)1.258.519.456(––3.032.320–)1.261.551.776(17حمول )اإىل( / من ممتلكات تعدين 

)24.310.225.995(––––)24.310.225.995(18حمول اإىل املمتلكات وامل�سانع واملعدات 

)34.979.055(––––)34.979.055(20حمول اإىل املوجودات غري امللمو�سة

2.197.029.285–61.229.448.208775.535.381174.547.50517.498.191-312 دي�سمرب 2018

* النخفا�س يف القيمة يف �سركة معادن للدرفلة
يف عام 2017، ُحدثت خطة العمل اخلم�سية ل�سركة معادن للدرفلة. ت�سمن التحديث مراجعة متعمقة لكل عن�سر اأ�سا�سي من عنا�سر الدخل 

والتكاليف ل�سركة معادن للدرفلة )مبا يف ذلك حجم املبيعات والأ�سعار، تكاليف الت�سغيل والنفقات الراأ�سمالية( و�سمل مراجعة النتائج التاريخية 

واأي�ساً مراجعة توقعات طرف ثالث ل�سوق الألومنيوم. �سملت اخلطة املحدثة اإفرتا�سات منقحة لالأعمال مبا يف ذلك اإنخفا�س معدل منو الإنتاج عما 

جري اإختبار اإنخفا�س يف القيمة يف نهاية عام 2017. 
ُ
كان مفرت�سَا يف ال�سابق، لذلك اأ

كانت املنهجية امل�ستخدمة مرة اأخرى هي حتليل التدفقات النقدية املخ�سومة. �سملت الإفرتا�سات الرئي�سية امل�ستخدمة يف هذا التحليل معدل خ�سم 

ماقبل ال�سرائب بن�سبة 10.5٪ �سنوياً والتي مت اإحت�سابها باإ�ستخدام منهجية منوذج ت�سعري الأ�سول الراأ�سمالية. 

مت اإعتماد طريقة غوردون للنمو حل�ساب القيمة النهائية والتي ت�سمنت اإفرتا�س معدل منو بن�سبة 3.5٪ والتي مت تقديرها بناءً على توقعات 

اإ�ست�ساريني خارجيني لل�سناعة.

اأظهرت نتائج هذا التحليل انخفا�سًا يف القيمة العادلة ملوجودات �سركة معادن للدرفلة واحلاجة اإىل حتميل اإنخفا�س يف القيمة اإ�سافية مبقدار 

446.250.000 ريال �سعودي. 

** النخفا�س يف قيمة م�سروع �سفائح ال�سيارات يف �سركة معادن 
كما يف 31 دي�سمرب 2018، قامت ال�سركة بتقييم وجود موؤ�سر لالإنخفا�س يف القيمة يف م�سروع �سفائح ال�سيارات وبالتايل مت ح�ساب املبلغ القابل 

لالإ�سرتداد لأ�سول امل�ساريع الراأ�سمالية قيد التنفيذ لتحديد ما اإذا كانت القيمة الدفرتية لهذه الأ�سول بحاجة اإىل اإجراء اإنخفا�س يف قيمتها. اإ�ستند 

هذا التقدير للمبلغ القابل لالإ�سرتداد على خطة العمل اخلم�سية املعتمدة. ت�سمن الإحت�ساب مراجعة متعمقة لكل عن�سر اأ�سا�سي من عنا�سر الدخل 

والتكاليف مل�سروع �سفائح ال�سيارات )مبا يف ذلك حجم املبيعات والأ�سعار، تكاليف الت�سغيل والنفقات الراأ�سمالية( و�سمل مراجعة النتائج التاريخية 

واأي�ساً مراجعة توقعات طرف ثالث ل�سوق األومنيوم ال�سيارات.
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كانت املنهجية امل�ستخدمة هي حتليل التدفقات النقدية املخ�سومة. �سملت الإفرتا�سات الرئي�سية امل�ستخدمة يف هذا التحليل معدل خ�سم ماقبل 

ال�سرائب بن�سبة 11.3٪ �سنوياً والتي احت�سبت باإ�ستخدام منهجية منوذج ت�سعري الأ�سول الراأ�سمالية.

اإعتماد طريقة غوردون للنمو حل�ساب القيمة النهائية التي ت�سمنت اإفرتا�س معدل منو بن�سبة 3.7٪ والتي مت تقديرها بناءً على توقعات اإ�ست�ساريني 

خارجيني لل�سناعة.

اأظهرت نتائج هذا التحليل اإنخفا�ساً يف القيمة العادلة ملوجودات �سركة معادن للدرفلة واحلاجة اإىل حتميل اإنخفا�س يف القيمة اإ�سافية مبقدار 

375.000.000 ريال �سعودي والتي مت حتميلها على النحو التايل:

2018اإي�ساحات

74.9٪ من الإنخفا�س يف القيمة عائدة اإىل حملة الأ�سهم العادية لل�سركة الأم وحُتمل على قائمة الربح اأو اخل�سارة 

12280.875.000املوحدة

25.1٪ من الإنخفا�س يف القيمة عائدة اإىل �سريك يف م�سروع م�سرتك يف م�سروع �سفائح ال�سيارات ويتم ت�سويته 

3594.125.000مقابل املبلغ امل�ستحق لل�سريك يف م�سروع م�سرتك

375.000.000اإجمايل الإنخفا�س يف قيمة م�سروع �سفائح ال�سيارات

قامت املجموعة بر�سملة التايل كجزء من م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ:

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

14549.836.633495.873.199-1�سايف تكلفة الإقرتا�س املتعلقة باملوجودات املوؤهلة

اإطفاء تكلفة معاملة

 ،1-14

10-3629.464.83440.484.382

1839.629.11841.951.983-1اإ�ستهالك ممتلكات وم�سانع ومعدات

203.030.0441.653.489-1اإطفاء موجودات غري ملمو�سة

)1.511.535(402.076.230-1-1خ�سائر / )مكا�سب( عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

624.036.859578.451.518املجموع

19-1 م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ املرهونة ك�سمان

ت�ستمل �سايف القيمة الدفرتية على مبالغ وقدرها 606.061.169 ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018 )31 دي�سمرب 2017: 24.675.759.709 

ريال �سعودي( مت رهنها ك�سمان للمقر�سني )اإي�ساح 11-36(.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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20- املوجودات غري امللمو�سة

البنية التحتيةاإي�ساحات

 الربامج

والرتاخي�س

 الربامج

املجموعالتطوير التقنياملطورة داخلياً

التكلفة

1297.876.390208.027.03824.369.46217.705.112547.978.002 يناير 2017

حمَول من امل�ساريع 

الراأ�سمالية قيد 

22.623.328––22.623.328–19التنفيذ خالل ال�سنة

حمَول اإىل امل�ساريع 

الراأ�سمالية قيد 

)23.165.191(––)23.165.191(–19التنفيذ خالل ال�سنة

31297.876.390207.485.17524.369.46217.705.112547.436.139 دي�سمرب 2017

115.173––115.173–اإ�سافات خالل ال�سنة

حمَول من امل�ساريع 

الراأ�سمالية قيد 

34.979.055––34.979.055–19التنفيذ خالل ال�سنة

31297.876.390242.579.40324.369.46217.705.112582.530.367 دي�سمرب 2018

الإطفاء املرتاكم

178.092.46875.485.63815.145.6464.805.673173.529.425 يناير 2017

208.208.29314.887.2742.784.8512.402.83628.283.254-1املحَمل لل�سنة

3186.300.76190.372.91217.930.4977.208.509201.812.679 دي�سمرب 2017

208.208.29327.129.7802.788.8972.402.83640.529.806-1املحَمل لل�سنة

3194.509.054117.502.69220.719.3949.611.345242.342.485 دي�سمرب 2018

�سايف القيمة الدفرتية

6211.575.629117.112.2636.438.96510.496.603345.623.460-312 دي�سمرب 2017

6203.367.336125.076.7113.650.0688.093.767340.187.882-312 دي�سمرب 2018

ت�ستمل �سايف القيمة الدفرتية للموجودات غري امللمو�سة على مبالغ وقدرها 13.878.004 ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018 )31 دي�سمرب 

2017: 40.075.519 ريال �سعودي( مت رهنها ك�سمان للمقر�سني مبوجب اإتفاقية التمويل موحدة ال�سروط )اإي�ساح 11-36(.

تتكون املوجودات غري امللمو�سة للبنية التحتية من موجودات البنية التحتية وموجودات خدمات الدعم يف راأ�س اخلري والتي مت حتويلها للهيئة امللكية 

للجبيل وينبع كما ورد يف اإتفاقية التنفيذ املوقعة بني �سركة معادن والهيئة امللكية للجبيل وينبع. تتكون تكلفة املوجودات غري امللمو�سة من تكلفة الإن�ساء 

ن�ساأت من اأجله. تقيد هذه املوجودات غري امللمو�سة بالتكلفة 
ُ
واأي تكاليف مبا�سرة متعلقة باإح�سار هذه املوجودات حلالتها الت�سغيلية للغر�س الذي اأ

التاريخية ناق�ساً الإطفاء املرتاكم. يح�سب الإطفاء على الفرتة املتبقية من مدة اإتفاقية اإ�ستخدام الأر�س واخلدمة.

20-1 توزيع الإطفاء املحمل لل�سنة:

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

كم�سروف من خالل الربح اأو اخل�سارة

824.906.05920.294.014تكلفة املبيعات

1012.164.0816.335.751م�ساريف عمومية واإدارية 

–11429.622م�ساريف اإ�ستك�ساف وخدمات فنية
37.499.76226.629.765جمموع فرعي

193.030.0441.653.489م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ

2040.529.80628.283.254املجموع
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21- الإ�ستثمار يف م�سروع م�سرتك

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

211.077.591.845934.056.539-1-3�سركة معادن باريك للنحا�س

–21345.934.239-2-3�سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات
61.423.526.084934.056.539-2املجموع

ُت�ستخدم طريقة حقوق امللكية للمحا�سبة عن ن�سبة ح�سة ملكية املجموعة يف راأ�س املال امل�سدر واملدفوع يف هذين امل�سروعني امل�سرتكني والبالغة %50، 

يرجى الإطالع على اإي�ساح رقم 1-4.

ملخ�س املعلومات املالية للم�سروعني امل�سرتكني

ُتعد القوائم املالية لهذين امل�سروعني امل�سرتكني وفقاً للمعايري الدولية للتقرير املايل. ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف اإعداد هذه القوائم املالية 

املعدة وفقاً للمعايري الدولية للتقرير املايل وتواريخ  تقاريرها املالية متوافقة مع تلك اخلا�سة باملجموعة.

فيما يلي ملخ�س للمعلومات املالية )والتي متثل 100٪( ل�سركة معادن باريك للنحا�س و�سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات، بناءاً على ح�سابات الإدارة اأو 

قوائمهم املالية ال�سنوية املدققة بالإ�سافة اإىل ت�سوية للقيمة الدفرتية لالإ�ستثمارات ذات العالقة كما هو مبني يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة:

21- 1 �سركة معادن باريك للنحا�س 

21-1-1 ملخ�س قائمة الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

1.113.361.783796.098.526املبيعات والإيرادات الت�سغيلية الأخرى

)9.785.786()8.685.588(تكلفة متويل

)130.366.645()128.516.517(اإ�ستهالك واإطفاء

)395.814.257()587.597.122(م�ساريف اأخرى

388.562.556260.131.838الربح قبل الزكاة ور�سوم اإمتياز و�سريبة الدخل

)30.498.641()44.247.027(م�سروف زكاة ور�سوم اإمتياز

)30.498.640()44.477.385(�سريبة الدخل

299.838.144199.134.557ربح ال�سنة من العمليات امل�ستمرة

2.998.388)972.178( )اخل�سارة( / الدخل ال�سامل الآخر

298.865.966202.132.945اإجمايل الدخل ال�سامل

ح�سة املجموعة يف اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة *

، 2-6

3-1-21143.535.306101.650.424

* ُتخف�س ح�سة معادن يف �سايف الدخل مب�سروف الزكاة ور�سوم الإمتياز والتي تنطبق على امل�ساهم ال�سعودي فقط. عالوة على ذلك، اإحت�ساب 
احل�سة يف �سايف الدخل بناءً على م�سودات القوائم املالية ل�سركة معادن باريك للنحا�س واملتاحة بتاريخ اإ�سدار القوائم املالية املوحدة ل�سركة معادن. 

وقد يوؤدي ذلك اأحياناً اإىل بع�س التغريات الطفيفة والتي ُت�سوى يف الفرتة الالحقة.

اإنتقلت �سركة معادن باريك للنحا�س اأي�ساً من معايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني اإىل املعايري الدولية للتقرير املايل اإعتباراً من 1 يناير 

2018، وكذلك تناولت ال�سركة اأي�ساً تاأثري ت�سويات التحول اإىل املعايري الدولية للتقرير املايل خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2018.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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21-1-2 ملخ�س قائمة املركز املايل

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساح

املوجودات

1.824.067.8381.824.542.656املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة

240.479.634265.235.756موجودات متداولة اأخرى

481.373.958189.267.716النقد ومعادلت النقد

2.545.921.4302.279.046.128جمموع املوجودات

املطلوبات

املطلوبات غري املتداولة

180.000.000–قرو�س طويلة الأجل

خرى
ُ
67.087.14556.752.137مطلوبات غري متداولة اأ

مطلوبات متداولة

179.582.85545.000.000اجلزء املتداول من القرو�س طويلة الأجل

خرى
ُ
139.161.619128.426.796مطلوبات متداولة اأ

385.831.619410.178.933جمموع املطلوبات

2.160.089.8111.868.867.195�سايف املوجودات

50%50%ن�سبة ملكية املجموعه %

211.077.591.845934.056.539، 21-1-2ن�سبة ملكية املجموعة يف �سايف املوجودات*

* ت�ستمل ن�سبة ملكية املجموعة يف �سايف املوجودات على اأثر م�سروف الزكاة ور�سوم الإمتياز )اإي�ساح 1-1-21(.

21-1-3 ت�سوية القيمة الدفرتية

الإ�ستثمار بن�سبة 50٪ يف راأ�س املال امل�سدر واملدفوع يف �سركة معادن باريك للنحا�س )اإي�ساح 2-10( كالتايل:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

54202.482.646202.482.646احل�س�س بالتكلفة

626.197.939626.197.939مكون حقوق ملكية اأخرى

828.680.585828.680.585اإجمايل امل�ساهمة يف حقوق امللكية

248.911.260105.375.954احل�سة يف الربح املرتاكم

21،211.077.591.845934.056.539-1-2القيمة الدفرتية لالإ�ستثمار

ح�سة �سركة معادن يف الربح املرتاكم ل�سركة معادن باريك للنحا�س:

20182017اإي�ساحات

1105.375.9543.725.530 يناير

6143.535.306101.650.424-2 ، 21-1 -1 احل�سة يف �سايف الربح لل�سنة

31248.911.260105.375.954 دي�سمرب

21-2 �سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات  

للبرتوكيماويات  ومعادن  ال�سحراء  ل�سركة  املالية  القوائم  م�سودات  اأحدث  على   2-2-21 و   1-2-21 اإي�ساح  يف  عنها  املف�سح  املعلومات  ت�ستند 

2018 من قبل  �سهر دي�سمرب  نتيجة معامالت  ين�ساأ  تاأثري قد  اأي  تناول  يتم  2018. �سوف  نوفمرب   30 املنتهية يف  �سهراً  الإحدى ع�سر  لفرتة 

املقبل. التقرير  فرتة  يف  ال�سركة 
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21-2-1 ملخ�س قائمة الربح اأو اخل�سارة

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساح

715.000.000660.991.000املبيعات والإيرادات الت�سغيلية الأخرى

)72.750.000()70.600.000(تكلفة متويل

)125.065.000()113.400.000(اإ�ستهالك واإطفاء

)508.098.000()419.700.000(م�ساريف اأخرى

)44.922.000(111.300.000الربح قبل الزكاة ور�سوم اإمتياز و�سريبة الدخل

––م�سروف زكاة ور�سوم اإمتياز
)44.922.000(111.300.000ربح ال�سنة من العمليات امل�ستمرة

546.000–الدخل ال�سامل الآخر

)44.376.000(111.300.000اإجمايل الدخل ال�سامل

)22.188.000(2155.500.000-2-3ح�سة املجموعة يف اإجمايل الدخل / )اخل�سارة( ال�سامل لل�سنة * 

* يتم اإحت�ساب ح�سة معادن يف �سايف الدخل بناءاً على م�سودات القوائم املالية ل�سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات واملتاحة بتاريخ اإ�سدار 
القوائم املالية املوحدة ل�سركة معادن. وقد يوؤدي ذلك اأحياناً اإىل بع�س التغريات الطفيفة والتي يتم ت�سويتها يف الفرتة الالحقة.

21-2-2 ملخ�س قائمة املركز املايل

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساح

املوجودات

2.475.000.0002.584.058.000املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة

354.300.000274.973.000موجودات متداولة اأخرى

169.700.00080.305.000النقد ومعادلت النقد

2.999.000.0002.939.336.000جمموع املوجودات

املطلوبات

املطلوبات غري املتداولة

1.883.000.0001.850.374.000قرو�س طويلة الأجل

خرى
ُ
40.000.000146.426.000مطلوبات غري متداولة اأ

مطلوبات متداولة

111.600.00049.158.000اجلزء املتداول من القرو�س طويلة الأجل

خرى
ُ
368.400.000408.942.000مطلوبات متداولة اأ

2.403.000.0002.454.900.000جمموع املطلوبات

596.000.000484.436.000�سايف املوجودات

50%50%ن�سبة ملكية املجموعه %

–21345.934.239-2-3ن�سبة ملكية املجموعة يف �سايف املوجودات *
* ت�ستمل ن�سبة ملكية املجموعة يف �سايف املوجودات على اأثر امل�ساهمة الإ�سافية يف حقوق امللكية )اإي�ساح 3-2-21(.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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21-2-3 ت�سوية القيمة الدفرتية 

الإ�ستثمار بن�سبة 50٪ يف راأ�س املال امل�سدر واملدفوع يف �سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات )اإي�ساح 2-9( كالتايل:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

–54450.000.000احل�س�س بالتكلفة
–78.748.419مكونات حقوق ملكية اأخرى

–528.748.419اإجمايل امل�ساهمة يف حقوق امللكية
–)182.814.180(اإجمايل احل�سة يف اخل�سارة املرتاكمة امل�ستغلة كما يف 31 دي�سمرب 2018

–21،21،12345.934.239-2-3القيمة الدفرتية لالإ�ستثمار / عك�س الإنخفا�س يف القيمة
ح�سة معادن يف اخل�سارة املرتاكمة ل�سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات:

املجموعاإي�ساحات

)125.224.180(اخل�سارة املرتاكمة كما يف تاريخ التحول اإىل املعايري الدولية للتقرير املايل يف 1 يناير 2016

ح�سة ال�سركة يف اخل�سارة غري امل�ستغلة:

احل�سة يف �سايف اخل�سارة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 مت�سمنة ت�سويات متعلقة بتحول �سركة ال�سحراء 

)90.902.000(ومعادن للبرتوكيماويات اإىل املعايري الدولية للتقرير املايل يف 1 يناير 2016

)22.188.000(21-2-1احل�سة يف �سايف اخل�سارة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

2155.500.000-2-1احل�سة يف �سايف الربح للفرتة املنتهية يف 30 نوفمرب 2018

)57.590.000(اخل�سارة املرتاكمة للفرتة من 1 يناير 2016 حتى 30 نوفمرب 2018

)182.814.180(اإجمايل احل�سة يف اخل�سارة املرتاكمة امل�ستغلة ل�سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات كما يف 31 دي�سمرب 2018

بتاريخ التحول اإىل املعايري الدولية للتقرير املايل يف 1 يناير 2016، قامت ال�سركة بتخفي�س قيمة اإ�ستثمارها البالغ50٪ من راأ�س املال امل�سدر 

واملدفوع يف �سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات )اإي�ساح 2-9( جنباً اإىل جنب مع احل�سة يف اخل�سارة املرتاكمة يف �سركة ال�سحراء ومعادن 

للبرتوكيماويات بناءاً على اإجراء اإختبار الإنخفا�س يف القيمة  باإ�ستخدام منوذج تقييم حقوق امللكية والتي تت�سمن معدل خ�سم �سوقي مالئم.

تفا�سيل الإنخفا�س يف قيمة الإ�ستثمار يف �سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات كالتايل:

املجموعاإي�ساح

احل�س�س بالتكلفة

54450.000.000كما يف 1 يناير 2016

)125.224.180(ناق�ساً: احل�سة يف اخل�سارة املرتاكمة كما يف 1 يناير 2016

324.775.820جمموع فرعي - القيمة الدفرتية للح�س�س التي مت تخفي�س قيمتها �سابقاً

مكونات حقوق ملكية اأخرى

م�ساهمة اإ�سافية

47.998.419كما يف 1 يناير 2016

30.750.000م�ساهمة اإ�سافية خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

78.748.419جمموع فرعي - مكونات حقوق ملكية اأخرى والتي مت تخفي�س قيمتها �سابقاً

403.524.239اإجمايل الإنخفا�س يف القيمة

كما يف 31 دي�سمرب 2018، وبناءاً على قرار �سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات فيما يتعلق بخالفها القدمي مع مورد خلام الإيثيلني، اإنخف�ست 

تكاليف اإنتاج �سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات ب�سكل ملحوظ. هذا الإنخفا�س يف تكلفة الإنتاج اإقرتن بالإرتفاع يف اأ�سعار البرتوكيماويات والتي 

اأعادت �سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات اإىل الربحية. مت اإجراء تقييم منقح للمبلغ القابل لالإ�سرتداد ل�سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات 

والذي اأ�سار اإىل عك�س الإنخفا�س يف القيمة بالكامل مببلغ قدره 403.524.239  ريال �سعودي وت�سويته مع ح�سة املجموعة يف اخل�سارة املرتاكمة 

ل�سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات للفرتة التي تبداأ من 1 يناير 2016 اإىل 30 نوفمرب 2018 مببلغ قدره 57.590.000 ريال �سعودي مما اأدى اإىل 

�سايف عك�س يف الإنخفا�س يف القيمة مببلغ 345.934.239 ريال �سعودي. مت تخفي�س التدفقات النقدية امل�ستقبلية مبعدل 8٪ للو�سول اإىل املبلغ القابل 

لالإ�سرتداد من �سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات.

اأ�سدرت املجموعة خطابات �سمان ل�سالح �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي وموؤ�س�سات التمويل الأخرى لتمويل الت�سهيالت املتاحة لكل من �سركة 

معادن باريك للنحا�س و�سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات كما مت الإف�ساح عنه بالكامل يف اإي�ساح 2-47.
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لميكن حتديد القيمة العادلة لالإ�ستثمار يف امل�ساريع امل�سرتكة نظراً لعدم توفر اأ�سعار �سوقية مدرجة لالإ�ستثمار يف امل�ساريع امل�سرتكة.

22- �سريبة موؤجلة

22-1 �سريبة الدخل

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

)30.864.737()82.725.678(�سريبة الدخل املوؤجلة

22136.112.99183.285.771-2موجودات �سريبة حمملة كر�سيد دائن على قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة

)114.150.508()218.838.669(22-3مطلوبات �سريبة موؤجلة حمملة كر�سيد مدين على قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة

)26.059.632(4310.199.311-5�سريبة الدخل احلايل

)56.924.369()72.526.367(جمموع �سريبة الدخل

ن�ساأت �سريبة الدخل املوؤجلة نتيجة الفروق املوؤقتة بني القيمة الدفرتية لبنود حمددة واأ�سا�سها ال�سريبي. فيما يلي تفا�سيل موجودات ومطلوبات 

�سريبة موؤجلة والربح اأو اخل�سارة املحملة والدائنة.

22-2 موجودات �سريبة موؤجلة

الر�سيد ي�سمل الفروق املوؤقتة العائدة اإىل:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

493.213.908335.575.658خ�سائر �سريبية

3.119.886999.500خم�س�س قطع غيار متقادمة وبطيئة احلركة ومواد م�ستهلكة

84.281.464113.943.609ممتلكات وم�سانع ومعدات، م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ وموجودات غري ملمو�سة

1.105.9141.757.007خم�س�س اإلتزامات الإزالة واإعادة تاأهيل موقع وتفكيك

11.266.6509.449.043اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

–4.849.986خم�س�س البحوث والتطوير
597.837.808461.724.817اإجمايل موجودات �سريبة موؤجلة

احلركة يف �سايف موجودات �سريبة موؤجلة خالل ال�سنة كالتايل:

20182017اإي�ساح

1461.724.817378.439.046 يناير

22136.112.99183.285.771-1حممل كر�سيد دائن على قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة خالل ال�سنة

31597.837.808461.724.817 دي�سمرب

22-3 مطلوبات �سريبة موؤجلة

الر�سيد ي�سمل الفروق املوؤقتة العائدة اإىل:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

607.317.644388.478.975ممتلكات وم�سانع ومعدات، م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ وموجودات غري ملمو�سة

احلركة يف �سايف مطلوبات �سريبة موؤجلة خالل ال�سنة كالتايل:

20182017اإي�ساح

1388.478.975274.328.467 يناير

22218.838.669114.150.508-1حممل كر�سيد مدين على قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة خالل ال�سنة

31607.317.644388.478.975 دي�سمرب

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(



معادن التقرير ال�سنوي  2018   |  211

0607080910

23- اإ�ستثمارات اأخرى

20182017اإي�ساحات

150.000.00050.000.000 يناير

–)2.150.000(امل�سدد خالل ال�سنة
347.850.00050.000.000 ، 3150 دي�سمرب

–)4.665.000(ناق�ساً: اجلزء املتداول من الإ�ستثمار
43.185.00050.000.000اجلزء غري املتداول من الإ�ستثمار

اإن هذا الإ�ستثمار يعترب موجودات مالية غري م�ستقة ذات تاريخ اإ�ستحقاق حمدد والتي يوجد لدى املجموعة النية واملقدرة لالإحتفاظ بها اإىل تاريخ 

الإ�ستحقاق ول ت�سنف كقرو�س اأو مدينني. مت ت�سنيف هذا الإ�ستثمار كموجودات غري متداولة بناءاً على اإ�ستحقاقه، ويتم اإثباته مبدئياً بالقيمة 

العادلة. يف تواريخ التقارير الالحقة، يتم قيا�س هذا الأ�سل املايل بالتكلفة املطفاأة ناق�ساً اأي خ�سائر اإنخفا�س يف القيمة.

24- موجودات غري متداولة اأخرى

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

71.250.00071.250.000تكلفة معاملة قر�س متجدد

–)14.250.000(14اإطفاء تكلفة معاملة قر�س متجدد خالل فرتة الت�سهيل
57.000.00071.250.000

)14.250.000()14.250.000(26ناق�ساً: اجلزء املتداول من تكلفة معاملة قر�س متجدد

42.750.00057.000.000جمموع فرعي 

265.879.737230.362.092خمزون خام م�ستخرج

)133.661.469()184.613.086(27ناق�ساً: اجلزء املتداول من خمزون خام م�ستخرج

81.266.65196.700.623جمموع فرعي

191.052.470.4561.092.691.590م�ستحقات برنامج متلك املنازل للموظفني

)40.221.134()55.785.260(ناق�ساً: املدفوع خالل ال�سنة

996.685.1961.052.470.456

)54.728.700()62.052.523(28ناق�ساً: اجلزء املتداول من م�ستحقات برنامج متلك املنازل للموظفني

934.632.673997.741.756جمموع فرعي

20.056.81432.022.133برنامج متلك املنازل – اأثاث وقر�س منزل

1.078.706.1381.183.464.512املجموع 

25- امل�ستحق من �سريك يف م�سروع م�سرتك

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

م�ستحق من �سركة األكوا كوربوري�سن

 ، 3

50 ، 2-4536.686.04113.652.075

ميثل هذا املبلغ م�ساهمة م�ستحقة من �سركة األكوا كوربوري�سن عن ح�ستها والبالغة 25.1٪ يف م�سروع �سفائح ال�سيارات )اإي�ساحي 19، 35(، لتو�سعة 

ت�سكيلة منتجات جممع الألومنيوم يف راأ�س اخلري لت�سمل اأي�ساً �سفائح ال�سيارات.
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26- دفعات وم�ساريف مدفوعة مقدمًا

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساح

76.174.48051.450.134دفعات مقدمة للمقاولني

26.887.30721.725.281دفعات مقدمة للموظفني

2.817.3658.037.011اإيجارات مدفوعة مقدماً

32.681.40530.717.827تاأمني مدفوع مقدماً

2414.250.00014.250.000اجلزء املتداول من تكلفة معاملة قر�س متجدد

139.452.16016.094.671م�ساريف اأخرى مدفوعة مقدماً 

292.262.717142.274.924املجموع 

27- املخزون

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

خمزون قابل للبيع

965.522.780563.174.513منتجات تامة ال�سنع - جاهزة للبيع

836.930.464552.902.687منتجات حتت الت�سغيل

24184.613.086133.661.469اجلزء املتداول من خمزون خام م�ستخرج

3.890.7752.642.909منتجات م�ساحبة

81.990.957.1051.252.381.578جمموع فرعي

خمزون مواد م�ستهلكة

قطع غيار ومواد م�ستهلكة

11.467.224.1811.293.172.895 يناير

187.057.287174.051.286�سايف الإ�سافات خالل ال�سنة

311.654.281.4681.467.224.181 دي�سمرب

)4.058.354()1.386.960(8�سطب قطع غيار متفادمة وبطيئة احلركة ومواد م�ستهلكة

)46.680.286()92.692.378(27-1خم�س�س قطع غيار متقادمة وبطيئة احلركة ومواد م�ستهلكة

1.560.202.1301.416.485.541

760.770.479767.366.525مواد خام

2.320.972.6092.183.852.066جمموع فرعي

4.311.929.7143.436.233.644املجموع

27-1 تتكون احلركة يف خم�س�س قطع غيار متقادمة وبطيئة احلركة ومواد م�ستهلكة مما يلي:

20182017اإي�ساحات

146.680.28615.853.329 يناير

846.012.09230.826.957خم�س�س خمزون متقادم

312792.692.37846.680.286 دي�سمرب

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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28- الذمم املدينة التجارية والأخرى

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

ذمم مدينة جتارية

1.648.255.0681.432.456.109ذمم مدينة ُاخرى – طرف ثالث

45323.184.232182.767.681-2مبالغ م�ستحقة من �سركة �سابك

4529.807.09540.082.398-2مبالغ م�ستحقة من �سركة موزاييك

4593.099.730104.208.538-2مبالغ م�ستحقة من �سركة األكوا اإن�سيبال اإ�س اإيه 

456.644.54822.067.292-2مبالغ م�ستحقة من �سركة األكوا واريك اإل اإل �سي

2.100.990.6731.781.582.018

–)521.775(28-1ناق�ساً: خم�س�س خ�سائر الإئتمان املتوقعة
482.100.468.8981.781.582.018-2جمموع فرعي

مبالغ م�ستحقة من �سركة �سابك

   3-34

  ،2-45–28.807.037

451.107.238747.566-2مبالغ م�ستحقة من �سركة معادن باريك للنحا�س

455.5564.183.905-2مبالغ م�ستحقة من املعهد ال�سعودي التقني للتعدين 

2.363.0365.748.858مبالغ م�ستحقة من الهيئة العامة للموانىء

2462.052.52354.728.700اجلزء املتداول من م�ستحقات برنامج متلك املنازل للموظفني

زكاة م�ستحقة من الهيئة العامة للزكاة والدخل

 ،2-43

 4-43–44.575.187

–23.588.191�سريبة قيمة م�سافة م�ستحقة من الهيئة العامة للزكاة والدخل
24.111.30714.364.838عوائد اإ�ستثمارات م�ستحقة

36.196.72665.174.988اأخرى

32.249.893.4751.999.913.097 ، 50املجموع

حتتفظ املجموعة بجميع الذمم املدينة التجارية، من خالل منوذج اأعمال، وذلك بهدف جمع التدفقات النقدية التعاقدية. ومع ذلك، فاإن 

ال�سروط التعاقدية لبع�س الذمم املدينة التجارية لتوؤدي، يف تاريخ حمدد، اإىل تدفقات نقدية والتي تكون فقط مدفوعات اأ�سل الدين والفائدة 

على اأ�سل الدين القائم. 

28-1 حركة خم�س�س خ�سائر الإئتمان املتوقعة كالتايل:

20182017اإي�ساحات

–3336.385، 48-2 1 يناير
–10185.390، 48-2 زيادة يف خم�س�س خ�سائر الإئتمان املتوقعة

–3128521.775 دي�سمرب
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29- ودائع لأجل

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

ودائع لأجل ذات تواريخ اإ�ستحقاق اأكرث من ثالثة اأ�سهر واأقل من عام من تاريخ اإقتنائها

 49 ، 3-48

50 ،3.535.000.0002.240.000.000

–)2.201.194(29-1ناق�ساً: خم�س�س خ�سائر الإئتمان املتوقعة
33.532.798.8062.240.000.000املجموع

يتحقق عن ودائع لأجل عائد مايل على اأ�سا�س اأ�سعار ال�سوق ال�سائدة.

29-1 احلركة يف خم�س�س خ�سائر الإئتمان املتوقعة

20182017اإي�ساحات

–3941.528، 48-12 يناير
–101.259.666، 48-2 زيادة يف خم�س�س خ�سائر الإئتمان املتوقعة خالل ال�سنة

–292.201.194 31 دي�سمرب

30- النقد ومعادلت النقد

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

غري مقيدة

4.722.142.2343.625.320.169ودائع لأجل ذات تواريخ اإ�ستحقاق تعادل / اأقل من ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإقتنائها

597.973.973656.423.990نقد واأر�سدة لدى البنوك 

485.320.116.2074.281.744.159-3، 49جمموع فرعي

مقيدة

نقد واأر�سدة لدى البنوك 

 ،14-4

2-40،20-473.045.85769.872.871

35.393.162.0644.351.617.030، 50املجموع

يرتبط النقد والأر�سدة لدى البنوك املقيدة باإلتزام برنامج اإدخار املوظفني.

31- راأ�س املال
31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

ر ومدفوع بالكامل م�سرح به وم�سدَّ

111.684.782.61011.684.782.610، 16�سهم عادي بقيمة اإ�سمية 10 ريال �سعودي لل�سهم 1.168.478.261  

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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32- عالوة الإ�سدار

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

�سهم عادي بقيمة اإ�سمية قدرها 10 ريالت لل�سهم الواحد 525.000.000

5.250.000.0005.250.000.000ال�سادر بعالوة قدرها 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد

�سهم عادي بقيمة اإ�سمية قدرها 10 ريالت لل�سهم الواحد 243.478.261

ال�سادر بعالوة قدرها 13 ريال �سعودي لل�سهم الواحد، 

3.141.351.6973.141.351.697�سايف بعد تكاليف املعامالت

8.391.351.6978.391.351.697املجموع768.478.261

33- حتويالت من �سايف الدخل

20182017

1869.459.731797.975.542 يناير 

184.791.70871.484.189حتويل 10 ٪ من �سايف الدخل لل�سنة

311.054.251.439869.459.731 دي�سمرب

طبقاً للنظام الأ�سا�س لل�سركة والذي يتوافق مع اأنظمة ال�سركات املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية، تقوم ال�سركة بتكوين اإحتياطي نظامي وذلك 

بتحويل 10٪ من �سايف ربح ال�سنة اإىل الإحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا الإحتياطي 30٪ من راأ�س املال املدفوع.
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34- حقوق امللكية غري امل�سيطرة
فيما يلي خمل�س للمعلومات املالية لكل �سركة تابعة التي متلك حقوق اأقلية غري م�سيطرة تعترب ذات اأهمية للمجموعة. املعلومات املو�سحة لكل �سركة 

تابعة قبل اإ�ستبعاد العمليات املتداخلة.

34-1 ملخ�س قائمة املركز املايل

 �سركة معادن

لالأملونيوم

 �سركة معادن

للدرفلة

�سركة معادن للبوك�سايت 

والألومينا

 �سركة معادن

للفو�سفات

 �سركة معادن 

وعد ال�سمال  للفو�سفات

املجموع40 %30 %25.1 %25.1 %25.1 %اإي�ساحاتحقوق امللكية غري امل�سيطرة )%(

31 دي�سمرب 2018

16.815.948.9395.050.654.74512.330.042.39414.624.827.22127.180.114.14576.001.587.444موجودات غري متداولة

2.945.216.1591.712.503.4961.661.835.3242.837.269.2193.763.581.73912.920.405.937موجودات متداولة

19.761.165.0986.763.158.24113.991.877.71817.462.096.44030.943.695.88488.921.993.381اإجمايل املوجودات

11.342.733.2083.791.236.2267.756.912.1338.828.323.95019.748.855.10851.468.060.625مطلوبات غري متداولة

1.658.784.3952.461.034.1861.056.116.9201.547.546.4612.330.056.7719.053.538.733مطلوبات متداولة

13.001.517.6036.252.270.4128.813.029.05310.375.870.41122.078.911.87960.521.599.358اإجمايل املطلوبات

6.759.647.495510.887.8295.178.848.6657.086.226.0298.864.784.00528.400.394.023�سايف موجودات ال�سركة التابعة

1.696.671.521128.232.8451.299.891.0152.125.867.8103.545.913.6028.796.576.793احل�سة يف �سايف املوجودات

2.237.952)26.057.773(–)24.655.913(119.594.401)66.642.763(اأثر الزكاة و�سريبة الدخل

)7.119.230(–––)7.119.230(–اأثر مدفوعات لزيادة راأ�س املال

341.630.028.758240.708.0161.275.235.1022.125.867.8103.519.855.8298.791.695.515-3�سايف املوجودات العائد اإىل حقوق ملكية غري م�سيطرة

31 دي�سمرب 2017

17.423.459.7215.052.651.11612.672.259.32915.219.204.58626.328.595.27976.696.170.031موجودات غري متداولة

2.731.803.0731.444.543.5871.132.301.3492.326.239.8862.175.416.3079.810.304.202موجودات متداولة

20.155.262.7946.497.194.70313.804.560.67817.545.444.47228.504.011.58686.506.474.233اإجمايل املوجودات

11.244.842.8524.111.087.0387.861.415.6959.303.281.55317.941.863.30650.462.490.444مطلوبات غري متداولة

2.173.045.7411.594.536.5851.224.655.3481.761.779.6902.111.058.1878.865.075.551مطلوبات متداولة

13.417.888.5935.705.623.6239.086.071.04311.065.061.24320.052.921.49359.327.565.995اإجمايل املطلوبات

6.737.374.201791.571.0804.718.489.6356.480.383.2298.451.090.09327.178.908.238�سايف موجودات ال�سركة التابعة

1.691.080.924198.684.3411.184.340.8981.944.114.9693.380.436.0378.398.657.169احل�سة يف �سايف املوجودات

40.924.644)12.524.830(–98.087.6434.293.176)48.931.345(اأثر الزكاة و�سريبة الدخل

)7.119.230(–––)7.119.230(–اأثر مدفوعات لزيادة راأ�س املال

341.642.149.579289.652.7541.188.634.0741.944.114.9693.367.911.2078.432.462.583-3�سايف املوجودات العائد اإىل حقوق ملكية غري م�سيطرة

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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34- حقوق امللكية غري امل�سيطرة
فيما يلي خمل�س للمعلومات املالية لكل �سركة تابعة التي متلك حقوق اأقلية غري م�سيطرة تعترب ذات اأهمية للمجموعة. املعلومات املو�سحة لكل �سركة 

تابعة قبل اإ�ستبعاد العمليات املتداخلة.

34-1 ملخ�س قائمة املركز املايل

 �سركة معادن

لالأملونيوم

 �سركة معادن

للدرفلة

�سركة معادن للبوك�سايت 

والألومينا

 �سركة معادن

للفو�سفات

 �سركة معادن 

وعد ال�سمال  للفو�سفات

املجموع40 %30 %25.1 %25.1 %25.1 %اإي�ساحاتحقوق امللكية غري امل�سيطرة )%(

31 دي�سمرب 2018

16.815.948.9395.050.654.74512.330.042.39414.624.827.22127.180.114.14576.001.587.444موجودات غري متداولة

2.945.216.1591.712.503.4961.661.835.3242.837.269.2193.763.581.73912.920.405.937موجودات متداولة

19.761.165.0986.763.158.24113.991.877.71817.462.096.44030.943.695.88488.921.993.381اإجمايل املوجودات

11.342.733.2083.791.236.2267.756.912.1338.828.323.95019.748.855.10851.468.060.625مطلوبات غري متداولة

1.658.784.3952.461.034.1861.056.116.9201.547.546.4612.330.056.7719.053.538.733مطلوبات متداولة

13.001.517.6036.252.270.4128.813.029.05310.375.870.41122.078.911.87960.521.599.358اإجمايل املطلوبات

6.759.647.495510.887.8295.178.848.6657.086.226.0298.864.784.00528.400.394.023�سايف موجودات ال�سركة التابعة

1.696.671.521128.232.8451.299.891.0152.125.867.8103.545.913.6028.796.576.793احل�سة يف �سايف املوجودات

2.237.952)26.057.773(–)24.655.913(119.594.401)66.642.763(اأثر الزكاة و�سريبة الدخل

)7.119.230(–––)7.119.230(–اأثر مدفوعات لزيادة راأ�س املال

341.630.028.758240.708.0161.275.235.1022.125.867.8103.519.855.8298.791.695.515-3�سايف املوجودات العائد اإىل حقوق ملكية غري م�سيطرة

31 دي�سمرب 2017

17.423.459.7215.052.651.11612.672.259.32915.219.204.58626.328.595.27976.696.170.031موجودات غري متداولة

2.731.803.0731.444.543.5871.132.301.3492.326.239.8862.175.416.3079.810.304.202موجودات متداولة

20.155.262.7946.497.194.70313.804.560.67817.545.444.47228.504.011.58686.506.474.233اإجمايل املوجودات

11.244.842.8524.111.087.0387.861.415.6959.303.281.55317.941.863.30650.462.490.444مطلوبات غري متداولة

2.173.045.7411.594.536.5851.224.655.3481.761.779.6902.111.058.1878.865.075.551مطلوبات متداولة

13.417.888.5935.705.623.6239.086.071.04311.065.061.24320.052.921.49359.327.565.995اإجمايل املطلوبات

6.737.374.201791.571.0804.718.489.6356.480.383.2298.451.090.09327.178.908.238�سايف موجودات ال�سركة التابعة

1.691.080.924198.684.3411.184.340.8981.944.114.9693.380.436.0378.398.657.169احل�سة يف �سايف املوجودات

40.924.644)12.524.830(–98.087.6434.293.176)48.931.345(اأثر الزكاة و�سريبة الدخل

)7.119.230(–––)7.119.230(–اأثر مدفوعات لزيادة راأ�س املال

341.642.149.579289.652.7541.188.634.0741.944.114.9693.367.911.2078.432.462.583-3�سايف املوجودات العائد اإىل حقوق ملكية غري م�سيطرة
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34-2 ملخ�س لقائمة الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر

 �سركة معادن

لالأملونيوم

 �سركة معادن

للدرفلة

 �سركة معادن

للبوك�سايت والألومينا

 �سركة معادن

للفو�سفات

 �سركة معادن

وعد ال�سمال  للفو�سفات

املجموع40 %30 %25.1 %25.1 %25.1 %اإي�ساحاتحقوق امللكية غري امل�سيطرة )%(

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

7.671.002.281299.487.6963.116.668.6215.215.647.7281.163.824.91717.466.631.243املبيعات

522.494.744725.465.557454.725.1191.496.060.165)305.062.110(98.436.855ربح / )خ�سارة( ال�سنة قبل الزكاة و�سريبة الدخل

)141.878.929()38.909.515()20.383.520()60.070.721(24.567.607)47.082.780(م�سروف الزكاة و�سريبة الدخل لل�سنة

الدخل / )اخل�سارة( ال�سامل الآخر لل�سنة:

)9.731.131()2.121.693()3.215.778()2.064.994()188.748()2.139.918(خ�سارة عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

)26.940.863(––––)26.940.863(حتوط التدفق النقدي – اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة

)36.671.994()2.121.693()3.215.778()2.064.994()188.748()29.080.781(جمموع فرعي

460.359.029701.866.259413.693.9111.317.509.242)280.683.251(22.273.294جمموع الدخل / )اخل�سارة( ال�سامل لل�سنة

جمموع الدخل / )اخل�سارة( ال�سامل العائد اإىل حقوق امللكية غري امل�سيطرة:

131.146.181217.639.667181.890.048478.812.958)76.570.589(24.707.651احل�سة من الربح / )اخل�سارة( لل�سنة قبل الزكاة و�سريبة الدخل

)81.094.614()29.096.749()6.115.056()44.026.840(27.673.227)29.529.196(احل�سة من م�سروف الزكاة و�سريبة الدخل لل�سنة

87.119.341211.524.611152.793.299397.718.344)48.897.362()4.821.545(34-3احل�سة من )اخل�سارة(  / الربح لل�سنة

احل�سة من الدخل / )اخل�سارة( ال�سامل الآخر لل�سنة:

)2.916.218()848.677()964.733()518.313()47.376()537.119(34-3خ�سارة عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

)6.762.157(––––)6.762.157(34-39،3حتوط التدفق النقدي – اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة

)9.678.375()848.677()964.733()518.313()47.376()7.299.276(جمموع فرعي

86.601.028210.559.878151.944.622388.039.969)48.944.738()12.120.821(املجموع

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

1.934.061.9194.253.915.8551.096.917.38514.106.980.690–6.822.085.531املبيعات

252.264.600514.038.664165.127.675)237.544.786()657.502.006(293.871.203ربح / )خ�سارة( ال�سنة قبل الزكاة و�سريبة الدخل

)73.131.547()35.209.740()6.306.615()3.457.545(24.017.505)52.175.152(م�سروف الزكاة و�سريبة الدخل لل�سنة

الدخل / ) اخل�سارة( ال�سامل الآخر لل�سنة:

20.472.146)1.999.561(1.567.8579.543.953–11.359.897مكا�سب / )خ�سائر( عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام منافع خدمات املوظفني

255.501.938476.829.363112.468.274)239.434.474()633.484.501(253.055.948جمموع الدخل / ) اخل�سارة( ال�سامل لل�سنة

جمموع الدخل / )اخل�سارة( ال�سامل العائد اإىل حقوق امللكية غري امل�سيطرة:

75.679.380205.615.466130.399.774)59.623.741()165.033.003(73.761.672احل�سة من الربح / )اخل�سارة( لل�سنة قبل الزكاة و�سريبة الدخل

)60.796.465()27.289.289()1.891.984()3.457.545(24.017.505)52.175.152(احل�سة من م�سروف الزكاة و�سريبة الدخل لل�سنة

73.787.396178.326.17769.603.309)63.081.286()141.015.498(3421.586.520-3احل�سة من الربح / )اخل�سارة( لل�سنة

احل�سة من الدخل / )اخل�سارة( ال�سامل الآخر لل�سنة:

5.308.228)799.824(393.5322.863.186–342.851.334-3مكا�سب )خ�سائر( عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

76.650.582177.526.35374.911.537)62.687.754()141.015.498(24.437.854املجموع

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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34-2 ملخ�س لقائمة الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر

 �سركة معادن

لالأملونيوم

 �سركة معادن

للدرفلة

 �سركة معادن

للبوك�سايت والألومينا

 �سركة معادن

للفو�سفات

 �سركة معادن

وعد ال�سمال  للفو�سفات

املجموع40 %30 %25.1 %25.1 %25.1 %اإي�ساحاتحقوق امللكية غري امل�سيطرة )%(

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

7.671.002.281299.487.6963.116.668.6215.215.647.7281.163.824.91717.466.631.243املبيعات

522.494.744725.465.557454.725.1191.496.060.165)305.062.110(98.436.855ربح / )خ�سارة( ال�سنة قبل الزكاة و�سريبة الدخل

)141.878.929()38.909.515()20.383.520()60.070.721(24.567.607)47.082.780(م�سروف الزكاة و�سريبة الدخل لل�سنة

الدخل / )اخل�سارة( ال�سامل الآخر لل�سنة:

)9.731.131()2.121.693()3.215.778()2.064.994()188.748()2.139.918(خ�سارة عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

)26.940.863(––––)26.940.863(حتوط التدفق النقدي – اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة

)36.671.994()2.121.693()3.215.778()2.064.994()188.748()29.080.781(جمموع فرعي

460.359.029701.866.259413.693.9111.317.509.242)280.683.251(22.273.294جمموع الدخل / )اخل�سارة( ال�سامل لل�سنة

جمموع الدخل / )اخل�سارة( ال�سامل العائد اإىل حقوق امللكية غري امل�سيطرة:

131.146.181217.639.667181.890.048478.812.958)76.570.589(24.707.651احل�سة من الربح / )اخل�سارة( لل�سنة قبل الزكاة و�سريبة الدخل

)81.094.614()29.096.749()6.115.056()44.026.840(27.673.227)29.529.196(احل�سة من م�سروف الزكاة و�سريبة الدخل لل�سنة

87.119.341211.524.611152.793.299397.718.344)48.897.362()4.821.545(34-3احل�سة من )اخل�سارة(  / الربح لل�سنة

احل�سة من الدخل / )اخل�سارة( ال�سامل الآخر لل�سنة:

)2.916.218()848.677()964.733()518.313()47.376()537.119(34-3خ�سارة عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

)6.762.157(––––)6.762.157(34-39،3حتوط التدفق النقدي – اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة

)9.678.375()848.677()964.733()518.313()47.376()7.299.276(جمموع فرعي

86.601.028210.559.878151.944.622388.039.969)48.944.738()12.120.821(املجموع

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

1.934.061.9194.253.915.8551.096.917.38514.106.980.690–6.822.085.531املبيعات

252.264.600514.038.664165.127.675)237.544.786()657.502.006(293.871.203ربح / )خ�سارة( ال�سنة قبل الزكاة و�سريبة الدخل

)73.131.547()35.209.740()6.306.615()3.457.545(24.017.505)52.175.152(م�سروف الزكاة و�سريبة الدخل لل�سنة

الدخل / ) اخل�سارة( ال�سامل الآخر لل�سنة:

20.472.146)1.999.561(1.567.8579.543.953–11.359.897مكا�سب / )خ�سائر( عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام منافع خدمات املوظفني

255.501.938476.829.363112.468.274)239.434.474()633.484.501(253.055.948جمموع الدخل / ) اخل�سارة( ال�سامل لل�سنة

جمموع الدخل / )اخل�سارة( ال�سامل العائد اإىل حقوق امللكية غري امل�سيطرة:

75.679.380205.615.466130.399.774)59.623.741()165.033.003(73.761.672احل�سة من الربح / )اخل�سارة( لل�سنة قبل الزكاة و�سريبة الدخل

)60.796.465()27.289.289()1.891.984()3.457.545(24.017.505)52.175.152(احل�سة من م�سروف الزكاة و�سريبة الدخل لل�سنة

73.787.396178.326.17769.603.309)63.081.286()141.015.498(3421.586.520-3احل�سة من الربح / )اخل�سارة( لل�سنة

احل�سة من الدخل / )اخل�سارة( ال�سامل الآخر لل�سنة:

5.308.228)799.824(393.5322.863.186–342.851.334-3مكا�سب )خ�سائر( عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

76.650.582177.526.35374.911.537)62.687.754()141.015.498(24.437.854املجموع
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34-3 حركة حقوق امللكية غري امل�سيطرة

 �سركة معادن

لالأملونيوم

 �سركة معادن

للدرفلة

 �سركة معادن

للبوك�سايت والألومينا

 �سركة معادن

للفو�سفات

 �سركة معادن

وعد ال�سمال  للفو�سفات

املجموع40 %30 %25.1 %25.1 %25.1 %اإي�ساحاتحقوق امللكية غري امل�سيطرة )%( 

11.617.711.725242.418.2521.251.321.8281.867.464.3872.815.384.8547.794.301.046 يناير 2017

73.787.396178.326.17769.603.309)63.081.286()141.015.498(3421.586.520-2ح�سة يف �سايف الربح / )اخل�سارة( لل�سنة

احل�سة يف الدخل / )اخل�سارة( ال�سامل الآخر لل�سنة:

مكا�سب / )خ�سائر( عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

،2-34 

1-1-402.851.334–393.5322.863.186)799.824(5.308.228

188.250.000–––188.250.000–45-1مدفوعات لزيادة راأ�س املال خالل ال�سنة

375.000.000375.000.000––––45-1الزيادة يف ح�سة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة

341.642.149.579289.652.7541.188.634.0741.944.114.9693.367.911.2078.432.462.583-311 دي�سمرب 2017

87.119.341211.524.611152.793.299397.718.344)48.897.362()4.821.545(34-2ح�سة يف �سايف الربح / )اخل�سارة( لل�سنة

احل�سة يف الدخل / )اخل�سارة( ال�سامل الآخر لل�سنة:

خ�سارة عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

،2-34

1-1-40)537.119()47.376()518.313()964.733()848.677()2.916.218(

)6.762.157(––––)6.762.157(34-2، 39حتوط التدفق النقدي – اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة

)9.678.375()848.677()964.733()518.313()47.376()7.299.276(جمموع فرعي

)28.807.037(–)28.807.037(–––28توزيعات اأرباح مدفوعة خالل ال�سنة

341.630.028.758240.708.0161.275.235.1022.125.867.8103.519.855.8298.791.695.515-311 دي�سمرب 2018

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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34-3 حركة حقوق امللكية غري امل�سيطرة

 �سركة معادن

لالأملونيوم

 �سركة معادن

للدرفلة

 �سركة معادن

للبوك�سايت والألومينا

 �سركة معادن

للفو�سفات

 �سركة معادن

وعد ال�سمال  للفو�سفات

املجموع40 %30 %25.1 %25.1 %25.1 %اإي�ساحاتحقوق امللكية غري امل�سيطرة )%( 

11.617.711.725242.418.2521.251.321.8281.867.464.3872.815.384.8547.794.301.046 يناير 2017

73.787.396178.326.17769.603.309)63.081.286()141.015.498(3421.586.520-2ح�سة يف �سايف الربح / )اخل�سارة( لل�سنة

احل�سة يف الدخل / )اخل�سارة( ال�سامل الآخر لل�سنة:

مكا�سب / )خ�سائر( عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

،2-34 

1-1-402.851.334–393.5322.863.186)799.824(5.308.228

188.250.000–––188.250.000–45-1مدفوعات لزيادة راأ�س املال خالل ال�سنة

375.000.000375.000.000––––45-1الزيادة يف ح�سة حقوق امللكية غري امل�سيطرة خالل ال�سنة

341.642.149.579289.652.7541.188.634.0741.944.114.9693.367.911.2078.432.462.583-311 دي�سمرب 2017

87.119.341211.524.611152.793.299397.718.344)48.897.362()4.821.545(34-2ح�سة يف �سايف الربح / )اخل�سارة( لل�سنة

احل�سة يف الدخل / )اخل�سارة( ال�سامل الآخر لل�سنة:

خ�سارة عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

،2-34

1-1-40)537.119()47.376()518.313()964.733()848.677()2.916.218(

)6.762.157(––––)6.762.157(34-2، 39حتوط التدفق النقدي – اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة

)9.678.375()848.677()964.733()518.313()47.376()7.299.276(جمموع فرعي

)28.807.037(–)28.807.037(–––28توزيعات اأرباح مدفوعة خالل ال�سنة

341.630.028.758240.708.0161.275.235.1022.125.867.8103.519.855.8298.791.695.515-311 دي�سمرب 2018
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35 - امل�ستحق ل�سريك يف م�سروع م�سرتك 

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

405.166.440382.132.474مبالغ م�ستحقة اإىل �سركة األكوا كوربوري�سن

ناق�ساً: خ�سارة الإنخفا�س يف القيمة املرتاكمة

115.773.750115.773.750الر�سيد الإفتتاحي

–1994.125.000الإنخفا�س يف القيمة خالل ال�سنة
209.898.750115.773.750جمموع فرعي

45195.267.690266.358.724-2امل�ستحق ل�سريك يف م�سروع م�سرتك، بال�سايف

متثل املبالغ امل�ستحقة اإىل �سركة األكوا كوربوري�سن ح�ستها البالغة 25.1٪ يف تكلفة امل�سروع امل�سرتك لتو�سعة ت�سكيلة منتجات جممع الألومنيوم يف 

راأ�س اخلري لت�سمل اأي�ساً �سفائح ال�سيارات.

36 - قرو�س طويلة الأجل

36-1 الت�سهيالت املعتمدة

اأبرمت �سركة معادن لالأملونيوم و�سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات اإتفاقيات متويل 	•

موحدة ال�سروط مع �سندوق الإ�ستثمارات العامة و�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي وحتالف من املوؤ�س�سات املالية املحلية، بينما  قامت �سركة 

معادن لالأملونيوم و�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا باإعادة هيكلة ت�سهيالت قرو�سها مع �سندوق الإ�ستثمارات العامة وكذلك اأبرمت اإتفاقيات 

متويل موحدة ال�سروط جديدة مع حتالف من املوؤ�س�سات املالية املحلية،

اأبرمت ال�سركة )معادن( اإتفاقية ت�سهيل اإئتمان م�سرتك ومتجدد متوافق مع اأحكام ال�سريعة،	•

اأبرمت �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س اإتفاقيتي قرو�س م�سمونة مع �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي،	•

اأبرمت �سركة معادن للبنية التحتية و�سركة معادن للفو�سفات اإتفاقية ت�سهيل مرابحة مع م�ساركني يف ت�سهيل مرابحة،	•

اأبرمت �سركة معادن للفو�سفات اإتفاقية ت�سهيل �سكوك مع م�ساركني يف ت�سهيل �سكوك.	•

تتكون الت�سهيالت املمنوحة للمجموعة من التايل كما يف 31 دي�سمرب 2018:

اإتفاقية �سركة معادن 

لالألومنيوم املوقعة يف

30 نوفمرب 2010 واملعاد 

هيكلتها يف 14 دي�سمرب 

2017

اإتفاقية �سركة معادن 

للدرفلة

املوقعة يف

30 نوفمرب 2010

اإتفاقية �سركة معادن 

للبوك�سايت والألومينا 

املوقعة يف 27 نوفمرب 

2011 واملعاد هيكلتها يف 

16 يوليو 2018

اإتفاقية �سركة معادن وعد 

ال�سمال للفو�سفات

املوقعة يف

30 يونيو 2014

اإتفاقية )معادن(

املوقعة يف

18 دي�سمرب 2012 واملجددة 

يف 18 دي�سمرب 2017

اإتفاقيتي �سركة معادن 

للذهب ومعادن الأ�سا�س

املوقعة يف

24 مار�س 2015 

و 26 اإبريل 2015

اإتفاقية �سركة معادن

للبنية التحتية

املوقعة يف

30 دي�سمرب 2015

اإتفاقيتي �سركة معادن 

للفو�سفات

املوقعة يف

25 فرباير 2016 

املجموعو 20 فرباير 2018

18.360.375.000––––4.275.375.0003.078.750.0003.506.250.0007.500.000.000�سندوق الإ�ستثمارات العامة

امل�سارف الإ�سالمية والبنوك التجارية

5.340.854.655––––4.299.854.655–1.041.000.000–�سراء*

6.953.895.345––––5.450.145.345––1.503.750.000جتاري*

4.025.000.000–––––4.025.000.000––مرابحة

1.870.000.000––––220.000.0001.650.000.000––وكالة

18.189.750.000––––1.503.750.0001.041.000.0004.245.000.00011.400.000.000املجموع الفرعي

5.979.000.000––1.379.000.000–4.000.000.000–600.000.000–�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

1.000.000.00011.493.750.00017.672.500.000–––––5.178.750.000ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي

715.000.000–––––375.000.000340.000.000–ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي )ت�سهيل راأ�س مال عامل(

1.379.000.0001.000.000.00011.493.750.00060.916.625.000–10.957.875.0005.094.750.0008.091.250.00022.900.000.000املجموع الفرعي

7.500.000.000–––7.500.000.000––––اإتفاقية ت�سهيل اإئتمان م�سرتك ومتجدد

3.500.000.0003.500.000.000–––––––اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية – كوكيل مل�ساركني يف ت�سهيل �سكوك

10.957.875.0005.094.750.0008.091.250.00022.900.000.0007.500.000.0001.379.000.0001.000.000.00014.993.750.00071.916.625.000جمموع الت�سهيالت املمنوحة

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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35 - امل�ستحق ل�سريك يف م�سروع م�سرتك 

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

405.166.440382.132.474مبالغ م�ستحقة اإىل �سركة األكوا كوربوري�سن

ناق�ساً: خ�سارة الإنخفا�س يف القيمة املرتاكمة

115.773.750115.773.750الر�سيد الإفتتاحي

–1994.125.000الإنخفا�س يف القيمة خالل ال�سنة
209.898.750115.773.750جمموع فرعي

45195.267.690266.358.724-2امل�ستحق ل�سريك يف م�سروع م�سرتك، بال�سايف

متثل املبالغ امل�ستحقة اإىل �سركة األكوا كوربوري�سن ح�ستها البالغة 25.1٪ يف تكلفة امل�سروع امل�سرتك لتو�سعة ت�سكيلة منتجات جممع الألومنيوم يف 

راأ�س اخلري لت�سمل اأي�ساً �سفائح ال�سيارات.

36 - قرو�س طويلة الأجل

36-1 الت�سهيالت املعتمدة

اأبرمت �سركة معادن لالأملونيوم و�سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات اإتفاقيات متويل 	•

موحدة ال�سروط مع �سندوق الإ�ستثمارات العامة و�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي وحتالف من املوؤ�س�سات املالية املحلية، بينما  قامت �سركة 

معادن لالأملونيوم و�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا باإعادة هيكلة ت�سهيالت قرو�سها مع �سندوق الإ�ستثمارات العامة وكذلك اأبرمت اإتفاقيات 

متويل موحدة ال�سروط جديدة مع حتالف من املوؤ�س�سات املالية املحلية،

اأبرمت ال�سركة )معادن( اإتفاقية ت�سهيل اإئتمان م�سرتك ومتجدد متوافق مع اأحكام ال�سريعة،	•

اأبرمت �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س اإتفاقيتي قرو�س م�سمونة مع �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي،	•

اأبرمت �سركة معادن للبنية التحتية و�سركة معادن للفو�سفات اإتفاقية ت�سهيل مرابحة مع م�ساركني يف ت�سهيل مرابحة،	•

اأبرمت �سركة معادن للفو�سفات اإتفاقية ت�سهيل �سكوك مع م�ساركني يف ت�سهيل �سكوك.	•

تتكون الت�سهيالت املمنوحة للمجموعة من التايل كما يف 31 دي�سمرب 2018:

اإتفاقية �سركة معادن 

لالألومنيوم املوقعة يف

30 نوفمرب 2010 واملعاد 

هيكلتها يف 14 دي�سمرب 

2017

اإتفاقية �سركة معادن 

للدرفلة

املوقعة يف

30 نوفمرب 2010

اإتفاقية �سركة معادن 

للبوك�سايت والألومينا 

املوقعة يف 27 نوفمرب 

2011 واملعاد هيكلتها يف 

16 يوليو 2018

اإتفاقية �سركة معادن وعد 

ال�سمال للفو�سفات

املوقعة يف

30 يونيو 2014

اإتفاقية )معادن(

املوقعة يف

18 دي�سمرب 2012 واملجددة 

يف 18 دي�سمرب 2017

اإتفاقيتي �سركة معادن 

للذهب ومعادن الأ�سا�س

املوقعة يف

24 مار�س 2015 

و 26 اإبريل 2015

اإتفاقية �سركة معادن

للبنية التحتية

املوقعة يف

30 دي�سمرب 2015

اإتفاقيتي �سركة معادن 

للفو�سفات

املوقعة يف

25 فرباير 2016 

املجموعو 20 فرباير 2018

18.360.375.000––––4.275.375.0003.078.750.0003.506.250.0007.500.000.000�سندوق الإ�ستثمارات العامة

امل�سارف الإ�سالمية والبنوك التجارية

5.340.854.655––––4.299.854.655–1.041.000.000–�سراء*

6.953.895.345––––5.450.145.345––1.503.750.000جتاري*

4.025.000.000–––––4.025.000.000––مرابحة

1.870.000.000––––220.000.0001.650.000.000––وكالة

18.189.750.000––––1.503.750.0001.041.000.0004.245.000.00011.400.000.000املجموع الفرعي

5.979.000.000––1.379.000.000–4.000.000.000–600.000.000–�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

1.000.000.00011.493.750.00017.672.500.000–––––5.178.750.000ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي

715.000.000–––––375.000.000340.000.000–ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي )ت�سهيل راأ�س مال عامل(

1.379.000.0001.000.000.00011.493.750.00060.916.625.000–10.957.875.0005.094.750.0008.091.250.00022.900.000.000املجموع الفرعي

7.500.000.000–––7.500.000.000––––اإتفاقية ت�سهيل اإئتمان م�سرتك ومتجدد

3.500.000.0003.500.000.000–––––––اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية – كوكيل مل�ساركني يف ت�سهيل �سكوك

10.957.875.0005.094.750.0008.091.250.00022.900.000.0007.500.000.0001.379.000.0001.000.000.00014.993.750.00071.916.625.000جمموع الت�سهيالت املمنوحة
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36-1 الت�سهيالت املعتمدة )تتمة(

ن�ست اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�سروط على ال�سروط والتعهدات املالية التالية لكل من الوحدات القانونية املقرت�سة �سمن املجموعة، واإذا مت 

اإ�ستيفاء ال�سروط، فاإن املوؤ�س�سات املالية �سوف تقدم قر�س طويل الأجل:

قيد على اإن�ساء اإمتيازات اإ�سافية و / اأو اإن�ساء اإلتزامات متويل اإ�سافية من قبل �سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا و�سركة 	•

معادن وعد ال�سمال للفو�سفات، مامل يكن م�سموحاً بذلك حتديداً مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�سروط،

احلفاظ على الن�سب املالية،	•

حد اأق�سى م�سموح به من النفقات الراأ�سمالية ،	•

قيد على توزيع اأرباح على امل�ساهمني،	•

قيد على مدة الإ�ستثمار ق�سرية الأجل التي ت�ستحق خالل فرتة ل تزيد على �ستة )6( اأ�سهر من تاريخ ال�سراء من اأي بنك جتاري يف اململكة العربية 	•

ال�سعودية اأو اأي بنك جتاري دويل اآخر معروف.

ن�ست اإتفاقيات ت�سهيالت املرابحة على �سروط معينة وتعهدات خا�سة والتي تت�سمن: 

احلفاظ على وجود ال�سركتني ك�سركتني ذات م�سوؤولية حمدودة حتت قوانني اململكة العربية ال�سعودية،	•

تقييد اأي تغيري جوهري يف طبيعة اأعمال ال�سركة العامة مامل يكن م�سموحا بذلك حتديداً حتت اإتفاقيات ت�سهيالت املرابحة،	•

قيد على الدخول يف اأي عملية اأو جمموعة عمليات �سواءً طوعا اأوغري طوعا لبيع، تاأجري وحتويل اأو التخلي عن اأي اأ�سل مامل يكن م�سموحا ن�ساً 	•

بذلك مبوجب اإتفاقيات ت�سهيالت املرابحة،

اإلتزامات بال�سداد مبوجب اإتفاقيات ت�سهيالت املرابحة ت�سنف يف جميع الوقات بالت�ساوي على القل مع املطالبات غري امل�سمونة وقرو�س الدائنني 	•

الأخرى ماعدا مطالبات الدائنني املتوجبة ح�سب القوانني املطبقة عموماً على ال�سركات، 

احلفاظ على الن�سب املالية،	•

قيد على توزيع اأرباح على امل�ساهمني.	•

ن�ست اإتفاقية ت�سهيل �سكوك على �سروط معينة وتعهدات خا�سة والتي تت�سمن: 

احلفاظ على وجود ال�سركة ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة حتت قوانني اململكة العربية ال�سعودية،	•

تقييد اأي تغيري جوهري يف طبيعة اأعمال ال�سركة العامة مامل يكن م�سموحا بذلك حتديداً حتت اإتفاقية ت�سهيل �سكوك،	•

قيد على الدخول يف اأي عملية اأو جمموعة عمليات �سواءً طوعا اأوغري طوعا لبيع، تاأجري وحتويل اأو التخلي عن اأي اأ�سل مامل يكن م�سموحا ن�ساً 	•

بذلك مبوجب اإتفاقية ت�سهيل �سكوك،

احلفاظ على الن�سب املالية،	•

قيد على توزيع اأرباح على امل�ساهمني.	•

ت�سهيل �سركة معادن لالألومنيوم

يف 30 نوفمرب 2010، اأبرمت ال�سركة اإتفاقية متويل موحدة ال�سروط مع �سندوق الإ�ستثمارات العامة و�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي وحتالف 

من املوؤ�س�سات املالية. بتاريخ 14 دي�سمرب 2017، مت اإعادة هيكلة ت�سهيل قر�سها مع �سندوق الإ�ستثمارات مما اأدى اإىل اإعادة جدولة ال�سداد 

والتعهدات اخلا�سة بها. اإعتباراً من نف�س التاريخ، اأبرمت ال�سركة اإتفاقية متويل موحدة ال�سروط مع بنوك جتارية فيما يتعلق بت�سهيالت تقليدية 

بالدولر ومرابحة بالريال جديدة لتحل حمل ر�سيد الت�سهيالت. بناءاً على ذلك، تتكون ت�سهيالت التمويل ل�سركة معادن لالأملونيوم من:

الت�سهيل املمنوح

4.275.375.000�سندوق الإ�ستثمارات العامة – تعديل الإتفاق القائم

امل�سارف الإ�سالمية والبنوك التجارية

1.503.750.000تقليدي بالدولر

5.178.750.000مرابحة بالريال

6.682.500.000املجموع الفرعي

10.957.875.000جمموع الت�سهيالت املمنوحة

بالإ�سافة اإىل اإعادة جدولة ال�سداد، يت�سمن ت�سهيل �سندوق الإ�ستثمارات العامة املعاد هيكلته والت�سهيالت التقليدية بالدولر واملرابحة بالريال 

خم�س�سات للمدفوعات املقدمة للم�ساركني اإعتمادَا على توافر النقد الزائد خلدمة الدين. ت�ستمر املدفوعات املقدمة حتى يتم اإ�ستيفاء �سروط معينة 

فيما يتعلق بالر�سيد القائم حتت كل من الت�سهيالت كما اأنها حمدودة بالوقت للت�سهيالت التقليدية بالدولر واملرابحة بالريال.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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وكالء ت�سهيالت

البنك الأهلي التجاري كوكيل مابني الدائنني ووكيل ت�سهيل مرابحة بالريال،	•

بنك اأبو ظبي الأول كوكيل ت�سهيل تقليدي بالدولر.	•

تفا�سيل اإتفاقية التمويل املوحدة ال�سروط املوقعة يف 30 نوفمرب 2010 والتي مت �سدادها بالكامل خالل دي�سمرب 2017 كالتايل:

الت�سهيل املمنوح

4.875.000.000�سندوق الإ�ستثمارات العامة

امل�سارف الإ�سالمية والبنوك التجارية

5.047.500.000م�سرتيات

900.000.000جتاري

787.500.000وكالة

6.735.000.000املجموع الفرعي

600.000.000�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

375.000.000ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي )ت�سهيل راأ�س مال عامل(

12.585.000.000جمموع الت�سهيالت املمنوحة

ت�سهيالت �سركة معادن للدرفلة

وكالء ت�سهيالت

بنك الريا�س كوكيل مابني الدائنني،	•

بنك اجلزيرة كوكيل ت�سهيالت م�سرتيات بالريال،	•

البنك ال�سعودي الفرن�سي كوكيل �سمان داخلي،	•

بنك الريا�س- فرع لندن، كمتعهد �سمانات خارجي ووكيل.	•

ت�سهيل �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا

يف 16 يوليو 2018، اأبرمت ال�سركة اإتفاقية متويل موحدة ال�سروط مع �سندوق الإ�ستثمارات العامة و�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي وحتالف 

من املوؤ�س�سات املالية. بتاريخ 31 يوليو 2018، مت اإعادة هيكلة ت�سهيل قر�سها مع �سندوق الإ�ستثمارات مما اأدى اإىل اإعادة جدولة ال�سداد والتعهدات 

اخلا�سة بها. اإعتباراً من نف�س التاريخ، اأبرمت ال�سركة اإتفاقية متويل موحدة ال�سروط مع بنوك جتارية فيما يتعلق بت�سهيالت مرابحة بالريال 

وت�سهيالت وكالة بالريال جديدة لتحل حمل ر�سيد الت�سهيالت. بناءاً على ذلك، تتكون ت�سهيالت التمويل ل�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا من:

الت�سهيل املمنوح

3.506.250.000�سندوق الإ�ستثمارات العامة – تعديل الإتفاق القائم

امل�سارف الإ�سالمية والبنوك التجارية

2.370.000.000مرابحة بالريال – ال�سريحة اأ

1.655.000.000مرابحة بالريال – ال�سريحة ب

220.000.000وكالة بالريال

4.245.000.000املجموع الفرعي

340.000.000ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي )ت�سهيل راأ�س مال عامل(

8.091.250.000جمموع الت�سهيالت املمنوحة

بالإ�سافة اإىل اإعادة جدولة ال�سداد، يت�سمن ت�سهيل �سندوق الإ�ستثمارات العامة املعاد هيكلته وت�سهيالت مرابحة بالريال وت�سهيالت وكالة بالريال 

خم�س�سات للمدفوعات املقدمة للم�ساركني اإعتمادَا على توافر النقد الزائد خلدمة الدين. ت�ستمر املدفوعات املقدمة حتى يتم اإ�ستيفاء �سروط معينة 

فيما يتعلق بالر�سيد القائم حتت كل من الت�سهيالت كما اأنها حمدودة بالوقت لت�سهيالت املرابحة بالريال وت�سهيالت وكالة بالريال.

وكالء ت�سهيالت

البنك الأهلي التجاري كوكيل مابني الدائنني ووكيل ت�سهيل مرابحة بالريال،	•

اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية كوكيل لت�سهيل وكالة بالريال.	•
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تفا�سيل اإتفاقية التمويل املوحدة ال�سروط املوقعة يف 27 نوفمرب 2011 والتي مت اإعادة هيكلتها / �سدادها بالكامل خالل يوليو 2018 كالتايل:

الت�سهيل  املمنوح

3.750.000.000�سندوق الإ�ستثمارات العامة

امل�سارف الإ�سالمية والبنوك التجارية

2.690.712.844م�سرتيات

258.750.000جتاري

768.750.000وكالة

3.718.212.844املجموع الفرعي

�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي
900.000.000

340.000.000ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي )ت�سهيل راأ�س مال عامل(

8.708.212.844جمموع الت�سهيالت املمنوحة

ت�سهيالت �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

* وكالء ت�سهيالت
البنك الإ�سالمي للتنمية واإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية كوكالء ت�سهيالت �سراء،	•

بنك ميزوهو املحدود وبنك �سوميتومو ميت�سوي كوكالء ت�سهيالت جتارية.	•

ت�سهيل �سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«(

يف 18 دي�سمرب 2012 اأبرمت ال�سركة اإتفاقية ت�سهيل اإئتمان م�سرتك ومتجدد متوافق مع اأحكام ال�سريعة )»اإتفاقية ت�سهيل مرابحة«( واإتفاقيات اأخرى 

)ي�سار لها جمتمعة »اإتفاقيات متويل«( مببلغ قدره 9 مليار ريال �سعودي. اإن تاريخ الإ�ستحقاق النهائي ل�سداد هذا القر�س هو خم�س �سنوات من تاريخ 

توقيع الإتفاقية. مت احل�سول على الت�سهيل من جتمع موؤ�س�سات مالية حملية ودولية مكون من املوؤ�س�سات املالية التالية:

م�سرف الراجحي 	•

البنك العربي الوطني	•

بنك البالد	•

بنك اجلزيرة	•

البنك ال�سعودي الفرن�سي	•

بنك جي بي مورجان ت�سي�س، اإن اإيه- فرع الريا�س	•

بنك الريا�س	•

جمموعة �سامبا املالية 	•

البنك الأهلي التجاري	•

البنك ال�سعودي الربيطاين 	•

البنك ال�سعودي لالإ�ستثمار	•

ت�ستمل التعهدات وال�سروط املالية فيما يتعلق بال�سركة الأم فقط على التايل:

يجب األ تقل ن�سبة الربح قبل الفوائد وال�سرائب والإ�ستهالكات والإطفاءات اإىل الفوائد عن ثالثة اأ�سعاف واإل �سوف يتم وقف توزيع الأرباح.	•

يجب اأن يكون اإجمايل �سايف الديون اأقل من اأو يعادل ثالثة اأ�سعاف حقوق امللكية )ال�سركة الأم فقط(، واإل اعترب ذلك حالة تق�سري وهي عر�سة 	•

لفرتة ت�سحيح متتد حتى �ستة اأ�سهر، اأو ت�سعة اأ�سهر يف حال قيام ال�سركة بت�سحيح هذه احلالة ببدء عملية اإ�سدار حقوق اأولوية.

يف 18 دي�سمرب 2017، جددت ال�سركة اإتفاقيات التمويل بتعديل اإجمايل مبلغ الت�سهيل من 9 مليار ريال �سعودي اإىل 7.5 مليار ريال �سعودي. اإن تاريخ 

الإ�ستحقاق النهائي ل�سداد هذا القر�س هو خم�س �سنوات من تاريخ توقيع الإتفاقية. مت احل�سول على الت�سهيل املتجدد من جتمع موؤ�س�سات مالية 

حملية ودولية مكون من املوؤ�س�سات املالية التالية:

موؤ�س�سات التمويل

م�سرف الراجحي 	•

البنك العربي الوطني	•

بنك اخلليج الدويل بي اإ�س �سي، فرع الريا�س	•

البنك الأول	•

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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بنك اجلزيرة	•

البنك ال�سعودي الفرن�سي	•

بنك جي بي مورجان ت�سي�س، اإن اإيه- فرع الريا�س	•

بنك الريا�س	•

جمموعة �سامبا املالية 	•

البنك الأهلي التجاري	•

البنك ال�سعودي الربيطاين 	•

البنك ال�سعودي لالإ�ستثمار	•

ت�ستمل التعهدات وال�سروط املالية فيما يتعلق بال�سركة الأم فقط على التايل:

يجب األ تقل ن�سبة الربح قبل الفوائد وال�سرائب والإ�ستهالكات والإطفاءات اإىل الفوائد عن ثالثة اأ�سعاف واإل �سوف يتم وقف توزيع الأرباح.	•

يجب اأن يكون اإجمايل �سايف الديون اأقل من اأو يعادل ثالثة اأ�سعاف حقوق امللكية )ال�سركة الأم فقط(، واإل اعترب ذلك حالة تق�سري وهي عر�سة 	•

لفرتة ت�سحيح متتد حتى �ستة اأ�سهر، اأو ت�سعة اأ�سهر يف حال قيام ال�سركة بت�سحيح هذه احلالة ببدء عملية اإ�سدار حقوق اأولوية.

ت�سهيل �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

اأبرمت ال�سركة اإتفاقيتي ت�سهيالت م�سمونة مع �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي وت�سمل هذه الت�سهيالت املمنوحة على التايل:

الت�سهيل املمنوحالهدفتاريخ الإعتماد

179.000.000متويل اإنتاج الذهب من منجم ال�سوق24 مار�س 2015

1.200.000.000متويل م�سروفات راأ�سمالية ملنجم الدويحي اجلديد للذهب وخط اأنابيب املياه26 اإبريل 2015

1.379.000.000اإجمايل الت�سهيالت املمنوحة

ن�ست اإتفاقيات التمويل على بع�س ال�سروط والتعهدات اخلا�سة والتي تت�سمن:

قيد على اإن�ساء اإمتيازات اإ�سافية و / اأو اإن�ساء اإلتزامات متويل اإ�سافية عن طريق ال�سركة، مامل يكن م�سموحاً بذلك حتديداً مبوجب اإتفاقية القر�س،	•

احلفاظ على الن�سب املالية،	•

حد اأق�سى م�سموح به من النفقات الراأ�سمالية،	•

قيد على توزيع اأرباح على امل�ساهمني و	•

قيد على مدة الإ�ستثمار ق�سرية الأجل التي ت�ستحق خالل فرتة ل تزيد على �ستة )6( اأ�سهر من تاريخ ال�سراء من اأي بنك جتاري يف اململكة العربية 	•

ال�سعودية اأو اأي بنك جتاري دويل اآخر معروف.

ت�سهيل �سركة معادن للبنية التحتية

يف 30 دي�سمرب 2015، اأبرمت ال�سركة اإتفاقية ت�سهيل مرابحة مع اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة، تتكون من:

الت�سهيل املمنوحت�سهيل مرابحة

1.000.000.000اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة - كوكيل مل�ساركي ت�سهيل املرابحة

مت ال�سحب من الت�سهيل يف 17 فرباير 2016.

يف 15 يونيو 2008، اأبرمت ال�سركة اإتفاقية متويل موحدة ال�سروط مع حتالف من املوؤ�س�سات املالية، جدير بالذكر اأنه مت �سداد الت�سهيل بالكامل من 

تاريخ ال�سحب يف 30 مار�س 2016 ح�سب اإتفاقية ت�سهيل املرابحة اجلديدة املوقعة من قبل ال�سركة يف 25 فرباير 2016 مع م�ساركي ت�سهيل مرابحة 

مكونة من:

الت�سهيل املمنوحت�سهيل مرابحة

11.493.750.000بنك الريا�س - كوكيل مل�ساركي ت�سهيل املرابحة

مت ال�سداد ب�سكل جزئي من تاريخ ال�سحب لإتفاقية ت�سهيل املرابحة املوقعة من قبل ال�سركة بتاريخ 25 فرباير 2016 مبوجب اإتفاقية ت�سهيل �سكوك 

جديدة وموقعة من قبل ال�سركة بتاريخ 20 فرباير 2018 مع م�ساركني يف ت�سهيل �سكوك تتكون من:

الت�سهيل املمنوح ت�سهيل �سكوك

3.500.000.000اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية – كوكيل لت�سهيل �سكوك

 



 228  |  معادن التقرير ال�سنوي  2018 

030405 02 01

36-2 ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�سروط املختلفة

ت�سهيالت �سركة معادن لالألومنيوم

خالل دي�سمرب 2017، قامت ال�سركة باإعادة هيكلة ت�سهيالت القرو�س عن طريق تعديل الإتفاقية مع �سندوق الإ�ستثمارات العامة واأبرمت اإتفاقية 

متويل موحدة ال�سروط جديدة بينما مت ت�سوية باقي الت�سهيالت الأخرى بالكامل قبل املدة املحددة.

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

4.375.312.500–�سندوق الإ�ستثمارات العامة

)4.375.312.500(–ناق�ساً: املدفوع خالل ال�سنة 

––جمموع فرعي )اإي�ساح 2-45(
––ناق�ساً: ر�سيد تكلفة املعاملة يف نهاية ال�سنة

––جمموع فرعي

ُيحت�سب معدل العمولة على املبلغ الأ�سا�سي للقر�س امل�سحوب والقائم لكل فرتة عمولة بناءاً على 

معدل ليبور زائداً %1.5 

بداأ �سداد القر�س يف 31 دي�سمرب 2014 على اأق�ساط ن�سف �سنوية تبداأ من 99.9 مليون ريال 

�سعودي وتتزايد على مدى فرتة القر�س حتى ت�سبح قيمة الدفعة النهائية 1.218 مليون ريال 

�سعودي يف 30 يونيو 2026 )اإي�ساح 8-36(.

تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س تبلغ 78.459.966ريال 

�سعودي )اإي�ساح 10-36(.

امل�سارف الإ�سالمية والبنوك التجارية

834.675.000–�سراء بالدولر المريكي

3.695.456.250–�سراء بالريال ال�سعودي

807.750.000–جتاري 

706.781.250–وكالة

6.044.662.500–جمموع فرعي

)6.044.662.500(–ناق�ساً: املدفوع خالل ال�سنة

––جمموع فرعي
––ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

––جمموع فرعي

ُيحت�سب معدل العمولة على املبلغ الأ�سا�سي )املبلغ الأ�سا�سي لالإيجار يف حالة ت�سهيالت وكالة( 

من القر�س امل�سحوب لكل فرتة عمولة على جميع ت�سهيالت الدولر الأمريكي بناءاً على �سعر 

ليبور زائداً هام�س )هام�س ربح يف حالة ت�سهيالت وكالة( والذي يتغري على مدى فرتة القر�س. 

فيما ُيحت�سب معدل العمولة على املبلغ الأ�سا�سي )املبلغ الأ�سا�سي لالإيجار يف حالة ت�سهيالت وكالة( 

من القر�س امل�سحوب لكل فرتة عمولة على جميع الت�سهيالت بالريال ال�سعودي بناءاً على معدل �سعر 

العمولة بني البنوك ال�سعودية )�سايبور( زائداً هام�س )هام�س ربح يف حالة ت�سهيالت وكالة( والذي 

يتغري على مدى فرتة القر�س. 

الهام�س اأو هام�س الربح على اأ�سل مبلغ القر�س من القر�س امل�سحوب لكل فرتة عمولة يرتاوح ما 

بني  1.65٪ اإىل 2.75٪ �سنوياً. 

بداأ �سداد القرو�س يف 31 دي�سمرب 2014، يبداأ ال�سداد من 138 مليون ريال �سعودي ويتزايد على مدى 

فرتة القر�س حتى ت�سبح الدفعة النهائية 1.684 مليون ريال �سعودي يف 30 يونيو 2026 )اإي�ساح 8-36(.

تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س بلغت 83.472.594 ريال 

�سعودي )اإي�ساح 10-36(.

––املجموع الفرعي املرحل

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

––الر�سيد املرحل

450.000.000–�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

)450.000.000(–ناق�ساً: املدفوع خالل ال�سنة

––جمموع فرعي
––ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

––جمموع فرعي

بداأ �سداد ت�سهيالت �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي من 4 فرباير 2015 ابتداءاً من 25 

مليون ريال �سعودي ويتزايد على مدى فرتة القر�س لتكون الدفعة النهائية 62.5 مليون ريال 

�سعودي يف 7 يونيو 2020 )اإي�ساح 8-36(.

تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س بلغت 18.690.882ريال 

�سعودي )اإي�ساح 10-36(.

––ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي )ت�سهيل راأ�س مال عامل(

معدل الربح على �سعر ال�سراء )اأي على اأ�سل املبلغ من مبالغ القر�س امل�سحوبة لكل فرتة عمولة( 

كان بناءاً على معدل �سايبور زائداً %1.25 .

––جمموع قرو�س �سركة معادن لالأملونيوم )اإي�ساح 7-36(

ت�سهيالت �سركة معادن لالألومنيوم – متت اإعادة الهيكلة بتاريخ 14 دي�سمرب 2017

4.275.375.0004.275.375.000�سندوق الإ�ستثمارات العامة )اإي�ساح 2-45(

)47.029.125()42.931.900(ناق�ساً: ر�سيد تكلفة املعاملة يف نهاية ال�سنة

4.232.443.1004.228.345.875جمموع فرعي

ُيحت�سب معدل العمولة على املبلغ الأ�سا�سي للقر�س امل�سحوب والقائم لكل فرتة عمولة بناءاً على معدل 

ليبور زائداً %1.5. 

بعد اإعادة الهيكلة بتاريخ 14 دي�سمرب 2017، �سوف يبداأ �سداد القر�س يف 31 مار�س 2023 على اأق�ساط 

ن�سف �سنوية تبداأ من 99.9 مليون ريال �سعودي ويتزايد على مدى فرتة القر�س حتى ت�سبح قيمة 

الدفعة النهائية 1.218 مليون ريال �سعودي يف 30 �سبتمرب 2031 )اإي�ساح 8-36(.

بالإ�سافة اإىل ذلك، يتوجب على ال�سركة اإجراء بع�س املدفوعات املقدمة كما هو مو�سح يف اإي�ساح 

.10-36

تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة على اإعادة الهيكلة والبالغة 47.029.125ريال �سعودي مت خ�سمها مع 

ر�سيد القر�س كما يف دي�سمرب 2017 ويتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س مببلغ 4.097.225 ريال 

�سعودي )اإي�ساح 10-36(.

4.232.443.1004.228.345.875املجموع الفرعي املرحل
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ت�سهيالت �سركة معادن لالألومنيوم – متت اإعادة الهيكلة بتاريخ 14 دي�سمرب 2017 )تتمة(

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

4.232.443.1004.228.345.875الر�سيد املرحل

امل�سارف الإ�سالمية والبنوك التجارية

5.178.750.0005.178.750.000مرابحة بالريال

1.503.750.0001.503.750.000جتاري - تقليدي بالدولر الأمريكي

)73.507.500()63.570.555(ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

6.618.929.4456.608.992.500جمموع فرعي

ُيحت�سب معدل العمولة على املبلغ الأ�سا�سي للقر�س امل�سحوب على املرابحة الإ�سالمية بالريال 

بناءاً على معدل �سعر العمولة بني البنوك ال�سعودية )�سايبور( زائداً هام�س 1.65٪. فيما 

ُيحت�سب معدل العمولة على املبلغ الأ�سا�سي للقر�س امل�سحوب على ت�سهيل الدولر التقليدي بناءاً 

على معدل ليبور زائداً هام�س %1.55.

�سوف يبداأ �سداد القر�س امل�سحوب على املرابحة الإ�سالمية بالريال يف 31 مار�س 2021، على 

اأق�ساط ن�سف �سنوية تبداأ من 259 مليون ريال �سعودي وتتزايد على مدى فرتة القر�س حتى 

ت�سبح قيمة الدفعة النهائية 1.812 مليون ريال �سعودي يف 30 �سبتمرب 2027 )اإي�ساح 8-36(.

�سوف يبداأ �سداد القر�س امل�سحوب على ت�سهيل الدولر التقليدي يف 31 مار�س 2021، على 

اأق�ساط ن�سف �سنوية تبداأ من 129 مليون ريال �سعودي وتتزايد على مدى فرتة القر�س حتى 

ت�سبح قيمة الدفعة النهائية 601 مليون ريال �سعودي يف 30 �سبتمرب 2024 )اإي�ساح 8-36(.

بالإ�سافة اإىل ذلك، يتوجب على ال�سركة اإجراء بع�س املدفوعات املقدمة كما هو مو�سح يف 

اإي�ساح 1-36.

تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة للح�سول على القر�س والبالغة 73.507.500 ريال �سعودي مت 

خ�سمها مع ر�سيد القر�س كما يف دي�سمرب 2017 ويتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س مببلغ 

9.936.945 ريال �سعودي )اإي�ساح 10-36(.

10.851.372.54510.837.338.375جمموع قرو�س �سركة معادن لالأملونيوم )اإي�ساح 7-36(

ت�سهيالت �سركة معادن للدرفلة

2.986.387.5003.047.962.500�سندوق الإ�ستثمارات العامة

)61.575.000(–ناق�ساً: املدفوع خالل ال�سنة

2.986.387.5002.986.387.500جمموع فرعي )اإي�ساح 2-45(

)63.303.309()52.119.480(ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

2.934.268.0202.923.084.191جمموع فرعي

ُيحت�سب معدل العمولة على املبلغ الأ�سا�سي للقر�س امل�سحوب لكل فرتة عمولة بناءاً على معدل 

ليبور زائداً %1.5. 

بداأ �سداد اأ�سل مبلغ القر�س على اأق�ساط ن�سف �سنوية يف 31 دي�سمرب 2016. تبداأ مبالغ ال�سداد 

من 30.8 مليون ريال �سعودي ثم تتزايد على مدى فرتة القر�س حتى ت�سبح قيمة الدفعة 

النهائية 153.9 مليون ريال �سعودي يف 30 يونيو 2026 )اإي�ساح 8-36(.

خالل يونيو 2018، مت تاأجيل ال�سداد امل�ستحق يف 30 يونيو 2018 و 31 دي�سمرب 2018 ليتم دفعها 

يف 30 يونيو 2019.

تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س بلغت 11.183.829 ريال 

�سعودي )31 دي�سمرب 2017: 11.375.892 ريال �سعودي( )اإي�ساح 10-36(.

2.934.268.0202.923.084.191املجموع الفرعي املرحل

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

2.934.268.0202.923.084.191الر�سيد املرحل

امل�سارف الإ�سالمية والبنوك التجارية

1.009.770.0001.030.590.000�سراء بالريال ال�سعودي

)20.820.000(–ناق�ساً: املدفوع خالل ال�سنة

1.009.770.0001.009.770.000جمموع فرعي 

)16.133.002()13.057.394(ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

996.712.606993.636.998جمموع فرعي 

ُيحت�سب معدل العمولة على املبلغ الأ�سا�سي للقر�س امل�سحوب لكل فرتة عمولة على جميع الت�سهيالت 

بالريال ال�سعودي بناءاً على معدل �سايبور زائداً هام�س يتفاوت على مدى فرتة القر�س. 

يرتاوح الهام�س / هام�س الربح على اأ�سل مبلغ القر�س امل�سحوب لكل فرتة عمولة ما بني 1.65٪ و 

2.45٪ يف ال�سنة.

بداأ �سداد اأ�سل مبلغ القر�س يف 31 دي�سمرب 2016، يبداأ ال�سداد من 10.4 مليون ريال �سعودي ثم 

يتزايد على مدى فرتة القر�س حتى ي�سل الق�سط النهائي 13.5 مليون ريال �سعودي يف 30 يونيو 

2026 )اإي�ساح 8-36(.

خالل يونيو 2018، مت تاأجيل ال�سداد امل�ستحق يف 30 يونيو 2018 و 31 دي�سمرب 2018 ليتم دفعها يف 

30 يونيو 2019.

تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س بلغت 3.075.608 ريال �سعودي 

)31 دي�سمرب 2017: 3.130.362 ريال �سعودي( )اإي�ساح 10-36(.

475.000.000550.000.000�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

)75.000.000()50.000.000(ناق�ساً: املدفوع خالل ال�سنة

425.000.000475.000.000جمموع فرعي

)20.041.212()13.126.746(ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

411.873.254454.958.788جمموع فرعي

بداأ �سداد ت�سهيالت �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي يف 25 يناير 2016. مبلغ ال�سداد 

يبداأ من 25 مليون ريال �سعودي ثم يتزايد على مدى فرتة القر�س مع ق�سط نهائي يبلغ 

62.5 مليون ريال �سعودي يف 19 يوليو 2021 )اإي�ساح 8-36(.

خالل يونيو 2018، مت تاأجيل ال�سداد امل�ستحق يف 30 يونيو 2018 و 31 دي�سمرب 2018 ليتم 

دفعها يف 30 يونيو 2019.

تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س بلغت 6.914.466 

ريال �سعودي )30 دي�سمرب 2017: 7.942.222 ريال �سعودي( )اإي�ساح 10-36(.

375.000.000375.000.000ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي )ت�سهيل راأ�س مال عامل(

خالل الربع املنتهي يف 30 �سبتمرب 2018، مت تعديل معدل الربح على �سعر ال�سراء اأي على اأ�سل 

القر�س من مبالغ القر�س امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على اأ�سا�س �سايبور زائداً %1.20.

ي�ستحق �سداد مبلغ ت�سهيل مرابحة يف 30 يونيو 2019 )اإي�ساح 8-36(. 

4.717.853.8804.746.679.977جمموع قرو�س �سركة معادن للدرفلة )اإي�ساح 7-36(
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ت�سهيل �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا

خالل يوليو 2018، قامت ال�سركة باإعادة هيكلة ت�سهيالت القرو�س عن طريق تعديل الإتفاقية مع �سندوق الإ�ستثمارات العامة واأبرمت اإتفاقية متويل 

موحدة ال�سروط جديدة بينما مت ت�سوية باقي الت�سهيالت الأخرى بالكامل قبل املدة املحددة.

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

3.600.000.0003.750.000.000�سندوق الإ�ستثمارات العامة

)150.000.000()93.750.000(ناق�ساً: املدفوع خالل ال�سنة

3.506.250.0003.600.000.000جمموع فرعي )اإي�ساح 2-45(

)75.726.010(–ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

–)3.506.250.000(حتويل اإىل ت�سهيل معاد هيكلته يف 16 يوليو 2018
3.524.273.990–جمموع فرعي

ُيحت�سب معدل العمولة على املبلغ الأ�سا�سي للقر�س امل�سحوب لكل فرتة عمولة بناءاً على �سعر 

الفائدة بني بنوك لندن )ليبور( زائداً %1.5.

ُي�سدد املبلغ الأ�سا�سي لت�سهيل �سندوق الإ�ستثمارات العامه على 21 ق�سط كل �ستة اأ�سهر ابتداءاً 

من 30  يونيو 2017. ويبداأ ال�سداد مببلغ 75 مليون ريال �سعودي ثم يزداد على مدى فرتة 

القر�س بدفعة نهائية قدرها 435 مليون ريال �سعودي يف 30 يونيو 2027 )اإي�ساح 8-36(.

تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س بلغت 5.979.758 ريال 

�سعودي )31 دي�سمرب 2017: 12.426.368 ريال �سعودي( )اإي�ساح 36-10(. مت حتويل تكلفة 

املعاملة غري املطفاأة مببلغ 69.746.252 ريال �سعودي اإىل الت�سهيل املعاد هيكلته. 

امل�سارف الإ�سالمية والبنوك التجارية

767.520.000799.500.000�سراء بالدولر المريكي

1.815.564.3261.891.212.844�سراء بالريال ال�سعودي

248.400.000258.750.000جتاري

738.000.000768.750.000وكالة

3.569.484.3263.718.212.844

)148.728.518()3.569.484.326(ناق�ساً: املدفوع خالل ال�سنة

3.569.484.326–جمموع فرعي

)45.389.289(–ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

3.524.095.037–جمموع فرعي

حتت�سب العمولة على اأ�سل املبلغ )املبلغ الأ�سا�سي لالإيجار يف حالة ت�سهيالت وكالة( من مبالغ 

القر�س امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على جميع ت�سهيالت الدولر الأمريكي على اأ�سا�س معدل ليبور 

زائداً هام�س )هام�س ربح يف حالة ت�سهيالت الوكالة( والتي تتفاوت على مدى فرتة القر�س. 

يبلغ معدل العمولة على اأ�سل املبلغ )املبلغ الأ�سا�سي لالإيجار يف حالة ت�سهيالت الوكالة( من 

مبالغ القر�س امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على جميع ت�سهيالت الريال ال�سعودي على اأ�سا�س معدل 

العمولة بني البنوك ال�سعودية )“�سايبور”( زائداً هام�س )هام�س ربح يف حالة ت�سهيالت وكالة( 

والتي تتفاوت على مدى فرتة القر�س.

يرتاوح الهام�س / هام�س الربح على اأ�سل املبلغ من القرو�س امل�سحوبة لكل فرتة عمولة ما بني 

1.45٪ اإىل 2.4٪ يف ال�سنة.

بداأ �سداد املبالغ الأ�سا�سية من الت�سهيالت املعتمدة الإ�سالمية والتجارية من 30 يونيو 2017. يبداأ 

�سداد الت�سهيالت املذكورة اأعاله اإبتداءاً من 74 مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة 

القر�س حتى ي�سل الق�سط النهائي 431 مليون ريال �سعودي يف 30 يونيو 2027 )اإي�ساح 8-36(.

 تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س بلغت 45.389.289ريال �سعودي

)31 دي�سمرب 2017: 4.185.358 ريال �سعودي( )اإي�ساح 10-36(.

7.048.369.027–املجموع الفرعي املرحل

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

7.048.369.027–الر�سيد املرحل

860.000.000900.000.000�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

)40.000.000()860.000.000(ناق�ساً: املدفوع خالل ال�سنة

860.000.000–جمموع فرعي

)48.680.596(–ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

811.319.404–جمموع فرعي

بداأ �سداد اأ�سل مبلغ ت�سهيالت �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي من يوليو 2017. بداأ �سداد 

الت�سهيالت املذكورة اأعاله من 40 مليون ريال �سعودي ثم تزداد على مدى فرتة القر�س حتى 

ي�سل الق�سط النهائي 80 مليون ريال �سعودي يف اأبريل 2024 )اإي�ساح 8-36(.

اإ�ستقطع �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي مبلغ 75 مليون ريال �سعودي مقابل ر�سوم 

لالإجراءات وتقييم القرو�س. �سيتم اإطفاء هذه الر�سوم على مدى فرتة القر�س.

تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س بلغت 48.680.596 ريال �سعودي 

)31 دي�سمرب 2017: 14.599.683 ريال �سعودي( )اإي�ساح 10-36(.

340.000.000–ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي )ت�سهيل راأ�س مال عامل(

معدل الربح على �سعر ال�سراء اأي على اأ�سل املبلغ من مبالغ القر�س امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على 

اأ�سا�س معدل العمولة بني البنوك ال�سعودية )�سايبور( زائداً %0.95 . 

ي�ستحق �سداد ت�سهيل املرابحة يف 24 يناير 2019 )اإي�ساح 8-36(.

8.199.688.431–اإجمايل قرو�س �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا )اإي�ساح 7-36(

ت�سهيالت �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا – متت اإعادة الهيكلة بتاريخ 16 يوليو 2018

–3.506.250.000�سندوق الإ�ستثمارات العامة )اإي�ساح 2-45(
–)116.927.162(ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

–3.389.322.838جمموع فرعي

ُيحت�سب معدل العمولة على املبلغ الأ�سا�سي للقر�س امل�سحوب والقائم لكل فرتة عمولة بناءاً على 

معدل ليبور زائداً %1.5.

بعد اإعادة الهيكلة بتاريخ 16 يوليو 2018، �سوف يبداأ �سداد القر�س يف 30 يونيو 2019 على 

اأق�ساط ن�سف �سنوية تبداأ من 74.3 مليون ريال �سعودي ويتزايد على مدى فرتة القر�س حتى 

ت�سبح قيمة الدفعة النهائية 392.7 مليون ريال �سعودي يف 31 يوليو 2031 )اإي�ساح 8-36(. 

42.562.500 ريال �سعودي  تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة على اإعادة الهيكلة والبالغة 

مت اإ�سافتها مع ر�سيد تكلفة املعاملة املقدمة غري املطفاأة قبل اإعادة الهيكلة والبالغة 

69.746.252 ريال �سعودي. عالوة على ذلك، مت اأي�ساً اإ�سافة تكلفة املعاملة غري النقدية 

9.163.384 ريال �سعودي كفرق بني القيمة الدفرتية للقر�س قبل اإعادة الهيكلة  والبالغة 

والقيمة احلالية للتدفقات النقدية بعد اإعادة الهيكلة، خم�سومة باإ�ستخدام معدل الفائدة 

الفعلي للقرو�س قبل اإعادة الهيكلة. مت خ�سم املبلغ الإجمايل مقابل ر�سيد القر�س كما 

يف 16 يوليو 2018 ويتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س مببلغ 4.544.974 ريال �سعودي 

.)10-36 )اإي�ساح 

–3.389.322.838املجموع الفرعي املرحل
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ت�سهيالت �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا – متت اإعادة الهيكلة بتاريخ 16 يوليو 2018 )تتمة(

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

–3.389.322.838الر�سيد املرحل
امل�سارف الإ�سالمية والبنوك التجارية

–4.025.000.000مرابحة بالريال ال�سعودي
–220.000.000وكالة بالريال ال�سعودي

–4.245.000.000جمموع فرعي
–)37.802.897(ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

–4.207.197.103جمموع فرعي
يبلغ معدل العمولة على اأ�سل املبلغ )املبلغ الأ�سا�سي لالإيجار يف حالة ت�سهيالت الوكالة( من 

مبالغ القر�س امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على جميع ت�سهيالت الريال ال�سعودي على اأ�سا�س معدل 

�سايبور زائداً هام�س )هام�س ربح يف حالة ت�سهيالت وكالة( مبعدل 1.55٪ للمرابحة بالريال 

)ال�سريحة ب( ووكالة بالريال ومبعدل 1.45٪ للمرابحة بالريال )ال�سريحة اأ(.

تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة بلغت 40.250.000 ريال �سعودي يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة 

القر�س مببلغ 2.447.103 ريال �سعودي )اإي�ساح 10-36(.

–340.000.000ت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي )ت�سهيل راأ�س مال عامل(
معدل الربح على �سعر ال�سراء اأي على اأ�سل املبلغ من مبالغ القر�س امل�سحوبة لكل فرتة عمولة على 

اأ�سا�س معدل العمولة بني البنوك ال�سعودية )�سايبور( زائداً %0.95 . 

ي�ستحق �سداد ت�سهيل املرابحة يف 24 يناير 2019 )اإي�ساح 8-36(.

–7.936.519.941اإجمايل قرو�س �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا )اإي�ساح 7-36(

ت�سهيالت �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

6.839.278.1746.839.278.174�سندوق الإ�ستثمارات العامة )اإي�ساح 2-45(

)57.478.142()55.803.888(ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

6.783.474.2866.781.800.032جمموع فرعي

يبلغ معدل العمولة على اأ�سل املبلغ من مبالغ القر�س امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على اأ�سا�س 

معدل ليبور زائداً 1.5٪ يف ال�سنة.

�سوف يتم �سداد اأ�سل مبلغ القر�س على 24 ق�سط كل �ستة اأ�سهر اإبتداءاً من 30 يونيو 2019. يبداأ 

ال�سداد مببلغ 112.5 مليون ريال �سعودي ثم يزداد على مدى فرتة القر�س بدفعة نهائية قدرها 606 

مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2030 )اإي�ساح 8-36(.

تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س بلغت 1.674.254 ريال �سعودي 

)31 دي�سمرب 2017: 7.364.701 ريال �سعودي( )اإي�ساح 10-36(.

6.783.474.2866.781.800.032املجموع الفرعي املرحل

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

6.783.474.2866.781.800.032الر�سيد املرحل

امل�سارف الإ�سالمية والبنوك التجارية

304.392.518304.392.518�سراء بالدولر المريكي

2.620.254.4202.620.254.420�سراء بالريال ال�سعودي

5.182.626.3505.140.424.311جتاري

1.488.141.1981.488.141.198وكالة

9.595.414.4869.553.212.447جمموع فرعي

)46.703.936()16.721.061(ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

9.578.693.4259.506.508.511جمموع فرعي

يبلغ معدل العمولة على اأ�سل املبلغ من مبالغ القر�س امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على 

اأ�سا�س معدل ليبور زائداً 1.25٪ اإىل 2.10٪ يف ال�سنة.

يبداأ �سداد اأ�سل مبالغ القرو�س من 30 يونيو 2019. يبداأ ال�سداد من 171 مليون ريال �سعودي 

ثم تزداد على مدى فرتة القر�س بدفعة نهائية 809 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2030 

)اإي�ساح 8-36(.

تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س بلغت 29.982.875 ريال 

�سعودي )31 دي�سمرب 2017: 32.279.681 ريال �سعودي( )اإي�ساح 10-36(.

3.905.000.0001.680.000.000�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

–)60.000.000(ناق�ساً: املدفوع خالل ال�سنة
3.845.000.0001.680.000.000جمموع فرعي

)154.160.000()297.501.808(ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

3.547.498.1921.525.840.000جمموع فرعي

يبلغ معدل العمولة على اأ�سل املبلغ من مبالغ القر�س امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة يف حدود 

1.7٪ يف ال�سنة.

بداأ �سداد اأ�سل مبالغ القرو�س من 22 دي�سمرب 2018. يبداأ ال�سداد من 60 مليون ريال �سعودي ثم 

تزداد على مدى فرتة القر�س )اإي�ساح 8-36(.

تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة خالل ال�سنة بلغت 145.000.000 ريال �سعودي. اإجمايل تكلفة 

املعاملة املقدمة املتكبدة يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س مببلغ 1.658.192 ريال �سعودي )31 

دي�سمرب 2017: 840.000 ريال �سعودي( )اإي�ساح 10-36(.

19.909.665.90317.814.148.543جمموع قرو�س �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات )اإي�ساح 7-36(

36-3 ت�سهيل اإئتماين م�سرتك ومتجدد

ت�سهيل �سركة التعدين العربية ال�سعودية

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

––ت�سهيل اإئتماين م�سرتك ومتجدد )اإي�ساح 36-7 و 3-48(
يحت�سب معدل العمولة على اأ�سل مبالغ القر�س امل�سحوب على اأ�سا�س معدل العمولة ال�سائد بني البنوك ال�سعودية )�سايبور( زائداً 0.85٪ يف ال�سنة.



 236  |  معادن التقرير ال�سنوي  2018 

030405 02 01

36-4 ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�سروط املختلفة

ت�سهيالت �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

منجم ال�سوق

143.000.000171.000.000�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

)28.000.000()22.000.000(ناق�ساً: املدفوع خالل ال�سنة

121.000.000143.000.000جمموع فرعي

)6.755.017()4.555.155(ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

116.444.845136.244.983جمموع فرعي

بداأ �سداد هذا القر�س يف 20 يوليو 2016، على اأ�سا�س ن�سف �سنوي، اإبتداءاأً من 8 مليون ريال 

�سعودي ثم يزداد على مدى فرتة القر�س حتى ي�سل الق�سط النهائي 18 مليون ريال �سعودي يف 9 

نوفمرب 2022 )اإي�ساح 8-36(. 

تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س بلغت 2.199.862 ريال 

�سعودي )31 دي�سمرب 2017: 2.503.900 ريال �سعودي( )اإي�ساح 10-36(.

منجم الدويحي وخط اأنابيب املياه

1.070.000.0001.200.000.000�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

)130.000.000()150.000.000(ناق�ساً: املدفوع خالل ال�سنة

920.000.0001.070.000.000جمموع فرعي

)49.472.071()35.353.979(ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

884.646.0211.020.527.929جمموع فرعي

بداأ �سداد هذا القر�س يف 9 يوليو 2017، على اأ�سا�س ن�سف �سنوي، اإبتداء من 60 مليون ريال 

�سعودي ثم يزداد على مدى فرتة القر�س حتى ي�سل الق�سط النهائي 100 مليون ريال �سعودي يف 

30 اأكتوبر 2023 )اإي�ساح 8-36(. 

تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س بلغت 14.118.092 ريال 

�سعودي )31 دي�سمرب 2017: 15.724.951 ريال �سعودي( )اإي�ساح 10-36(.

1.001.090.8661.156.772.912جمموع قرو�س �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س )اإي�ساح 7-36(

36-5 ت�سهيالت م�ستخدمة مبوجب اإتفاقيات ت�سهيالت املرابحة املختلفة  

ت�سهيل �سركة معادن للبنية التحتية

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

883.000.000961.000.000اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة  -  كوكيل م�ساركي ت�سهيل املرابحة

)78.000.000()78.000.000(ناق�ساً: املدفوع خالل ال�سنة

805.000.000883.000.000جمموع فرعي

)8.000.000()7.000.000(ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

798.000.000875.000.000

يبلغ معدل العمولة على اأ�سل املبلغ من مبالغ القر�س امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على اأ�سا�س 

معدل  �سايبور زائداً 1٪ يف ال�سنة.

بداأ �سداد اأ�سل مبلغ القر�س يف 30 دي�سمرب 2016 بدفعات مت�ساوية مببلغ 39 مليون ريال �سعودي 

على اأ�سا�س ن�سف �سنوي خالل فرتة ع�سر �سنوات مع دفعة نهائية لأ�سل القر�س مببلغ 298 مليون 

ريال �سعودي يف30  دي�سمرب 2025 )اإي�ساح 8-36(.

 تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة يتم اإطفاوؤها على مدى فرتة القر�س بلغت 1.000.000 ريال �سعودي

)31 دي�سمرب 2017: 1.000.000 ريال �سعودي( )اإي�ساح 10-36(.

798.000.000875.000.000جمموع قرو�س �سركة معادن للبنية التحتية )اإي�ساح 7-36(

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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 ت�سهيل �سركة معادن للفو�سفات
31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

10.344.375.00011.493.750.000بنك الريا�س - كوكيل مل�ساركي ت�سهيل املرابحة

)1.149.375.000()4.443.492.647(ناق�ساً: املدفوع خالل ال�سنة

5.900.882.35310.344.375.000جمموع فرعي

)78.145.499()44.679.272(ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

5.856.203.08110.266.229.501

يبلغ معدل العمولة على اأ�سل املبلغ من مبالغ القر�س امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على 

اأ�سا�س معدل �سايبور زائداً 1٪ يف ال�سنة لت�سهيل مرابحة بالريال ال�سعودي ومعدل ليبور زائداً 

1.1٪ يف ال�سنة لت�سهيل مرابحة بالدولر الأمريكي.

بداأ �سداد القر�س يف 25 فرباير 2017 مببلغ 575 مليون ريال �سعودي ويزداد على مدى فرتة 

القر�س بدفعة نهائية 3.448 مليون ريال �سعودي يف 25 فرباير 2023 )اإي�ساح 8-36(.

تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة خالل الفرتة بلغت 4.750.000 ريال �سعودي. يتم اإطفاء ر�سيد 

 تكلفة املعاملة املقدمة على مدى فرتة القر�س مببلغ 38.216.227 ريال �سعودي

)31 دي�سمرب 2017: 20.808.255 ريال �سعودي( )اإي�ساح 10-36(.

5.856.203.08110.266.229.501جمموع قرو�س �سركة معادن للفو�سفات )اإي�ساح 7-36(

36-6 ت�سهيل م�ستخدم مبوجب اإتفاقية ت�سهيل �سكوك

ت�سهيل �سركة معادن للفو�سفات

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

–3.500.000.000اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية – كوكيل لت�سهيل �سكوك
––ناق�ساً: املدفوع خالل ال�سنة

–3.500.000.000جمموع فرعي
–)4.217.888(ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

3.495.782.112–

يبلغ معدل العمولة على اأ�سل املبلغ من مبالغ القر�س امل�سحوبة والقائمة لكل فرتة عمولة على 

اأ�سا�س معدل �سايبور زائداً 1.35٪ يف ال�سنة.

�سيتم �سداد هذا القر�س والبالغ 3.500.000.000 ريال �سعودي دفعة واحدة بتاريخ 20 فرباير 

2025 )اإي�ساح 8-36(.

تكلفة املعاملة املقدمة املتكبدة للح�سول على ت�سهيل �سكوك والبالغة 4.725.000 ريال مت 

خ�سمها مع ر�سيد الت�سهيل ويتم اإطفاوؤها على مدى فرتة الت�سهيل مببلغ 507.112 ريال �سعودي 

)اإي�ساح 10-36(

–3.495.782.112جمموع قرو�س �سركة معادن للفو�سفات )اإي�ساح 7-36(
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 36-7 اإجمايل القرو�س

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

الت�سهيالت امل�ستخدمة مبوجب:

اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�سروط:

3610.957.875.00010.957.875.000-2 �سركة معادن لالأملونيوم – اإعادة الهيكلة بتاريخ 14 دي�سمرب 2017

364.796.157.5004.846.157.500-2 �سركة معادن للدرفلة

368.091.250.0008.369.484.326-2 �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا – اإعادة الهيكلة بتاريخ 16 يوليو 2018

3620.279.692.66018.072.490.621-2 �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

ت�سهيل اإئتمان م�سرتك ومتجدد:

––36-3�سركة التعدين العربية ال�سعودية
361.041.000.0001.213.000.000-4ت�سهيالت �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س 

اإتفاقيات ت�سهيالت مرابحة:

36805.000.000883.000.000-5 �سركة معادن للبنية التحتية

365.900.882.35310.344.375.000-5 �سركة معادن للفو�سفات 

اإتفاقية ت�سهيل �سكوك:

–363.500.000.000-6�سركة معادن للفو�سفات 
50،4955.371.857.51354.686.382.447جمموع فرعي

)790.524.708()805.369.185(ناق�ساً: ر�سيد تكلفة معاملة يف نهاية ال�سنة

654.566.488.32853.895.857.739-2جمموع فرعي

ناق�ساً: اجلزء املتداول من القرو�س م�سنفة كمطلوبات متداولة

960.572.745660.564.000�سركة معادن للدرفلة

485.503.000513.410.645�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا

716.071.386621.737.172�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

185.000.000172.000.000�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

78.000.00078.000.000�سركة معادن للبنية التحتية

737.610.2941.149.375.000�سركة معادن للفو�سفات

3.162.757.4253.195.086.817جمموع فرعي

51.403.730.90350.700.770.922اجلزء طويل الأجل من القرو�س

 36-8 تواريخ اإ�ستحقاق القرو�س طويلة الأجل

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

2018–3.195.086.817

20193.162.757.4253.291.077.736

20202.438.872.3123.661.668.070

20214.098.343.5464.749.984.266

20224.862.984.9446.204.421.881

20235.938.367.9697.701.422.952

20244.155.259.8354.562.477.300

202530.715.271.48221.320.243.425 اإىل2030

4855.371.857.51354.686.382.447-1-2، 48-3املجموع

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(



معادن التقرير ال�سنوي  2018   |  239

0607080910

36-9 عمالت الت�سهيالت 

اإن الت�سهيالت املتعاقد عليها من قبل املجموعة هي بالأ�سا�س منا�سفة بالدولر الأمريكي وبالريال ال�سعودي على التوايل وتتمثل الأر�سدة امل�سحوبة مبا 

يعادل الدولر الأمريكي مبا يلي:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

)دولر اأمريكي()دولر اأمريكي(

4.695.277.5134.720.277.513�سندوق الإ�ستثمارات العامة )بالدولر الأمريكي( 

امل�سارف الإ�سالمية والبنوك التجارية

81.171.338285.843.338�سراء )بالدولر الأمريكي(

968.006.5121.452.156.999�سراء )بالريال ال�سعودي(

1.783.033.6931.819.779.816جتاري )بالدولر الأمريكي(

18.240.000–جتاري )بالريال ال�سعودي(

455.504.320593.637.653وكالة )بالريال ال�سعودي(

2.454.333.3331.381.000.000مرابحة )بالريال ال�سعودي(

5.742.049.1965.550.657.806جمموع فرعي

1.416.266.6661.127.466.667�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي )بالريال ال�سعودي(

1.788.235.2942.993.966.666ت�سهيل مرابحة بالريال )بالريال ال�سعودي(

–933.333.333ت�سهيل �سكوك )بالريال ال�سعودي(
190.666.667190.666.667ت�سهيل مرابحة بالريال )ت�سهيل راأ�س مال عامل( )بالريال ال�سعودي(

14.765.828.66914.583.035.319املجموع

36-10 اإطفاء تكلفة معامالت

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�سروط:

3614.034.170180.623.442-2�سركة معادن لالأملونيوم 

180.623.442–ت�سهيل موقع يف 30 نوفمرب 2010

–14.034.170ت�سهيل معاد هيكلته يف 14 دي�سمرب 2017
3621.173.90322.448.476-2 �سركة معادن للدرفلة

3697.878.33631.211.409-2 �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا

100.049.64331.211.409ت�سهيل موقع يف 27 نوفمرب 2011

–6.992.077ت�سهيل معاد هيكلته يف 16 يوليو 2018
–)9.163.384(تكلفة معاملة غري نقدية

3633.315.32140.484.382-2 �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

3616.317.95418.228.851-4ت�سهيالت �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

اإتفاقيات ت�سهيالت مرابحة:

361.000.0001.000.000-5�سركة معادن للبنية التحتية

3638.216.22720.808.255-5�سركة معادن للفو�سفات

اإتفاقية ت�سهيل �سكوك:

–36507.112-6�سركة معادن للفو�سفات
222.443.023314.804.815جمموع فرعي

ناق�ساً: املر�سمل كجزء من امل�ساريع الراأ�سمالية قيد التنفيذ

1429.464.83440.484.382-1، 19�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

14192.978.189274.320.433جمموع املحمل اإىل تكلفة متويل
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36-11 ال�سمانات

مت رهن املوجودات التالية ك�سمان للقرو�س طويلة الجل مبوجب �سروط اإتفاقيات التمويل املوحدة ال�سروط ذات العالقة:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

175.243.258.4315.682.315.912-2ممتلكات تعدين

1827.704.144.74215.133.757.446-2ممتلكات وم�سانع ومعدات 

19606.061.16924.675.759.709-1م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ 

2013.878.00440.075.519موجودات غري ملمو�سة

33.567.342.34645.531.908.586املجموع

37- خم�س�س اإلتزامات الإزالة واإعادة تاأهيل موقع وتفكيك
31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

37106.543.50197.248.815-1مناجم الذهب

37108.214.60835.000.134-2منجم البوك�سايت

37164.888.037150.804.353-3مناجم الفو�سفات

375.979.1835.619.849-4مناجم البوك�سايت منخف�س الدرجة والكاولني واملغنيزايت 

385.625.329288.673.151املجموع

خم�س�سات الإزالة مت تكوينها ملواجهة اإلتزام اإغالق املنجم وت�سوية وتفكيك املنجم وامل�سانع والبنية التحتية املتعلقة بها. يتوقع تكبد تلك الإلتزامات 

يف ال�سنة التى يتوقع فيها اإغالق املنجم. تقوم الإدارة بتقديراملخ�س�س بناءاً على فهم الإدارة للمتطلبات القانونية احلالية يف اململكة العربية 

ال�سعودية وعلى �سروط اإتفاقيات الرخ�س والتقديرات الهند�سية. 

ميثل خم�س�س اإلتزام اإزالة املنجم القيمة احلالية لكامل املبالغ لتكاليف الإغالق وت�سوية املواقع امل�ستقبلية املقدرة ملختلف ممتلكات املناجم العاملة، 

وذلك بناءاً على املعلومات املتوفرة حالياً مبا فيها خطط الإغالق والأنظمة ذات العالقة. التغريات امل�ستقبلية، اإن وجدت، �سواءاً يف الأنظمة ويف 

اإفرتا�سات التكلفة رمبا تكون جوهرية و�سيتم اإثباتها عند حتديدها.

فيما يلي احلركة يف خم�س�س اإلتزام الإزالة لكل منجم من املناجم بالإ�سافة اإىل ال�سنة التى بداأ بها الإنتاج التجاري والتاريخ املتوقع لالإغالق: 

37-1 مناجم الذهب

اإي�ساحات

 منجم

ال�سوق

منجم مهد 

الذهب

 منجم

الدويحي

 منجم

الآمار

منجم 

ال�سخيربات

 منجم

املجموعبلغة

113.735.48620.265.32512.373.6147.647.87211.895.83021.734.19487.652.321 يناير 2017

زيادة خالل ال�سنة 

141.250.3602.072.3571.237.360764.7871.189.5821.978.4928.492.938نا�سئة عن مرور الوقت

زيادة / )نق�س( يف 

25.234774.9591.037.9031.103.556)1.059.192(–17324.652املخ�س�س خالل ال�سنة

313715.310.49822.337.68212.551.7828.437.89313.860.37124.750.58997.248.815 دي�سمرب 2017

زيادة خالل ال�سنة 

141.364.1812.261.0071.361.096841.2651.308.5402.158.5979.294.686نا�سئة عن مرور الوقت

313716.674.67924.598.68913.912.8789.279.15815.168.91126.909.186106.543.501 دي�سمرب 2018

201419882016200819912001تاريخ بدء الإنتاج التجاري 

202320222027202120272034التاريخ املتوقع  لالإغالق
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37-2 منجم البوك�سايت 

منجم البعيثةاإي�ساحات

133.227.636 يناير 2017

141.772.498زيادة خالل ال�سنة نا�سئة عن مرور الوقت

313735.000.134 دي�سمرب 2017

141.711.467زيادة خالل ال�سنة نا�سئة عن مرور الوقت

1771.503.007زيادة يف املخ�س�س خالل ال�سنة

3137108.214.608 دي�سمرب 2018

2014تاريخ بدء الإنتاج التجاري 

2059التاريخ املتوقع لالإغالق

37-3 مناجم الفو�سفات

املجموعمنجم اخلرباءمنجم اجلالميداإي�ساحات

157.279.83186.099.173143.379.004 يناير 2017

143.039.4394.385.9107.425.349زيادة خالل ال�سنة نا�سئة عن مرور الوقت

313760.319.27090.485.083150.804.353 دي�سمرب 2017

147.569.0444.611.15012.180.194زيادة خالل ال�سنة نا�سئة عن مرور الوقت

1.903.4901.903.490–17زيادة يف املخ�س�س خالل ال�سنة

313767.888.31496.999.723164.888.037 دي�سمرب 2018

20082017تاريخ بدء الإنتاج التجاري 

20422045التاريخ املتوقع  لالإغالق

37-4 مناجم البوك�سايت منخف�س الدرجة والكاولني واملغنيزايت

املجموعم�سانع املدينةمنجم الغزالة منجم الزبرية اإي�ساحات

12.028.674209.9973.024.9325.263.603 يناير 2017

14151.04663.887141.313356.246زيادة خالل ال�سنة نا�سئة عن مرور الوقت

31372.179.720273.8843.166.2455.619.849 دي�سمرب 2017

14203.33320.417135.584359.334زيادة خالل ال�سنة نا�سئة عن مرور الوقت

31372.383.053294.3013.301.8295.979.183 دي�سمرب 2018

200820112011تاريخ بدء الإنتاج التجاري 

203620572041التاريخ املتوقع  لالإغالق
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38- اإلتزام مبوجب عقد اإيجار متويلي
31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية

3828.117.01251.079.051-2�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

14.301.927–38-3�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا

5028.117.01265.380.978جمموع فرعي

ناق�ساً: تكلفة متويل م�ستقبلية مل ت�ستحق بعد 

)2.823.115()933.232(38-2�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

)709.776(–38-3�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا

)3.532.891()933.232(38-1جمموع فرعي

627.183.78061.848.087-2 ، 48-3�سايف القيمة احلالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار

)34.664.307()21.462.970(38-2 ، 38-3ناق�ساً: اجلزء املتداول املدرج �سمن املطلوبات املتداولة

385.720.81027.183.780-2 ، 38-3اجلزء طويل الأجل من اإلتزام مبوجب عقد اإيجار متويلي

38-1 احلركة يف تكلفة متويل م�ستقبلية:

20182017اإي�ساحات

)8.840.140()3.532.891(1 يناير

142.599.6595.307.249تخفي�س خ�سم اإلتزامات غري متداولة مبوجب عقد اإيجار متويلي واملحمل اإىل تكلفة متويل

)3.532.891()933.232(3138 دي�سمرب

38-2 �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

دخلت ال�سركة يف اإتفاقيات معينة ترتب عليها حقوق واإلتزامات لل�سركة بخ�سو�س موجودات معينة متعلقة بهذه الإتفاقيات. مت ت�سنيف هذه 

املوجودات كموجودات مبوجب عقد اإيجار متويلي وفقاً لتف�سري جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 4.

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

3828.117.01251.079.051احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية

)2.823.115()933.232(38ناق�ساً: تكلفة متويل م�ستقبلية مل ت�ستحق بعد 

27.183.78048.255.936�سايف القيمة احلالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار

)21.072.156()21.462.970(38ناق�ساً: اجلزء املتداول املدرج �سمن املطلوبات املتداولة

385.720.81027.183.780اجلزء طويل الأجل من اإلتزام مبوجب عقد اإيجار متويلي

تواريخ الإ�ستحقاق 

احلد الأدنى لدفعات الإيجار ت�ستحق خالل ال�سنوات التالية:

2018-22.962.039

201922.315.27222.315.272

20205.801.7405.801.740

28.117.01251.079.051املجموع

مت خ�سم احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�سقبلية باإ�ستخدام معدل فائدة فعلي حوايل 5٪ �سهرياً، اإىل قيمتها احلالية.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 
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38-3 �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا

خالل عام 2013، اأبرمت �سركة معادن لالألومنيوم اإتفاقية اإيجار متويلي نيابة عن �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا مع موؤ�س�سة مالية. وي�ستحق 

�سداد دفعات الإيجار مبوجب هذه الإتفاقيات على اأق�ساط �سهرية. مبالغ الدفعات امل�ستقبلية مبوجب عقود الإيجار على النحو التايل:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

14.301.927–38احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية

)709.776(–38ناق�ساً: تكلفة متويل م�ستقبلية مل ت�ستحق بعد 

13.592.151–�سايف القيمة احلالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار

)13.592.151(–38ناق�ساً: اجلزء املتداول املدرج �سمن املطلوبات املتداولة

––38اجلزء طويل الأجل من اإلتزام مبوجب عقد اإيجار متويلي

تواريخ الإ�ستحقاق 

احلد الأدنى لدفعات الإيجار ت�ستحق خالل ال�سنوات التالية:

2018–14.301.927

14.301.927–املجموع

مت خ�سم احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�سقبلية باإ�ستخدام معدل فائدة فعلي حوايل 0.858٪ �سهرياً، اإىل قيمتها احلالية.

38-4 ال�سمان

مت رهن �سايف القيمة الدفرتية للموجودات التالية ك�سمان للموؤجرين:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساح

26.890.00353.126.820�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

39.487.391–�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا

1726.890.00392.614.211-3املجموع

39- اأدوات مالية م�ستقة

20182017اإي�ساح

––1 يناير
–141.948.045�سايف الت�سوية امل�ستحقة على الفائدة امل�ستقة

–26.940.863خ�سارة يف القيمة العادلة لأداة حتوط واملحملة اإىل الدخل ال�سامل الآخر
–3128.888.908 دي�سمرب

خ�سارة يف القيمة العادلة لأداة حتوط واملحملة اإىل الدخل ال�سامل الآخر عائدة اإىل:

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساح

–20.178.706حملة الأ�سهم العادية لل�سركة الأم
–346.762.157-3حقوق امللكية غري امل�سيطرة

–26.940.863املجموع
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39- اأدوات مالية م�ستقة )تتمة(

اإعتباراً من 1 اأكتوبر 2018، دخلت ال�سركة يف اإتفاقيات مبادلة اأ�سعار الفائدة )اأداة حتوط( مع موؤ�س�سات مالية جلزء معني من قرو�سها طويلة الأجل 

للتحوط مقابل التغريات يف اأ�سعار ليبور )بند حتوط(. ت�ستمل اأدوات التحوط وبند التحوط على �سروط هامة مت�سابهة مثل ال�سعر املرجعي، تواريخ 

اإعادة التعيني، تواريخ ال�سداد، تواريخ الإ�ستحقاق والقيمة الإ�سمية.

مت حتديد الرتتيب كرتتيب حتوط منذ اإن�سائه ويخ�سع لالإختبار املحتمل لفعالية التحوط يف تاريخ كل تقرير. كما يف تاريخ 31 دي�سمرب 2018، مت 

تقييم فعالية التحوط لتكون 100٪ على اإعتبار اأن جميع ال�سروط الهامة متطابقة خالل العام.

تتطلب عقود املبادلة ت�سوية �سايف الفائدة امل�ستحقة اأو امل�ستحقة الدفع كل �ستة اأ�سهر تنتهي يف 31 مار�س و 30 �سبتمرب. تتطابق تواريخ الت�سوية مع 

التواريخ والتي تكون فيها الفائدة م�ستحقة الدفع  على الدين الأ�سا�سي.

تاأثري مبادلت الفوائد على املركز والأداء املايل لل�سركة كانت كالتايل:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

–28.888.908القيمة الدفرتية )مطلوبات(

–1.820.250.000القيمة الأ�سمية

–30 �سبتمرب 2023تاريخ الإ�ستحقاق

–1:1ن�سبة التحوط

–26.940.863خ�سارة يف القيمة العادلة لأدوات التحوط القائمة منذ 1 يناير

–26.940.863مكا�سب يف قيمة بند التحوط امل�ستخدم يف حتديد فعالية التحوط

40- منافع املوظفني

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

40545.417.883462.754.423-1اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

4073.045.85769.872.871-2خطة الإدخار للموظفني

618.463.740532.627.294املجموع

40-1 اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني 

تدير املجموعة خطة منافع اإنتهاء خدمات املوظفني والتي تتوافق مع متطلبات قانون العمل يف اململكة العربية ال�سعودية لكل �سركة من ال�سركات 

ى اخلطة تعتمد على الرواتب والبدلت النهائية و�سنوات اخلدمة املرتاكمة للموظفني  ْقَت�سَ التابعة املعنية. مدفوعات منافع اإنتهاء خدمات املوظفني مِبُ

بتاريخ اإنتهاء خدماتهم كما مت تعريفها بال�سروط امل�سرح بها يف قانون العمل يف اململكة العربية ال�سعودية.

خطط منافع اإنتهاء خدمات املوظفني هي خطط غري ممولة واإلتزامات مدفوعات املنافع تتحقق عندما ت�ستحق هذه املنافع.

املبالغ املعرتف بها يف قائمة املركز املايل املوحدة

املبالغ املعرتف بها يف قائمة املركز املايل املوحدة واحلركة يف اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني خالل ال�سنة ح�سب التايل:

20182017اإي�ساحات

1462.754.423430.415.008 يناير

114.434.904103.940.840جمموع املبلغ املعرتف به يف الربح اأو اخل�سارة

93.617.21184.510.923تكلفة اخلدمة احلالية

1420.817.69319.429.917تكلفة متويل

)47.481.008(4026.239.111-1-1خ�سائر / )مكا�سب( عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

)36.583.164(26.239.111خ�سائر / )مكا�سب( من التغري يف الإفرتا�سات املالية

)10.897.844(–مكا�سب خربة

)24.120.417()58.010.555(املبالغ امل�سددة

3140545.417.883462.754.423 دي�سمرب 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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40-1-1 خ�سائر / )مكا�سب( عائدة اإىل اإعادة قيا�س اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني معرتف به يف الدخل ال�سامل الآخر:

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

خ�سائر حمملة كمدين / )مكا�سب حمملة كدائن( نتيجة اإعادة قيا�س يف الدخل 

)45.969.473(24.162.881ال�سامل الآخر خالل ال�سنة*

خ�سائر / )مكا�سب(اإعادة قيا�س مر�سملة كجزء من موجودات موؤهلة مل�ساريع 

)1.511.535(192.076.230راأ�سمالية قيد التنفيذ خالل ال�سنة

)47.481.008(4026.239.111-1املجموع

 * خ�سائر حمملة كمدين / )مكا�سب حمملة كدائن( نتيجة اإعادة قيا�س يف الدخل ال�سامل الآخر 
خالل ال�سنة عائدة اإىل:

)40.661.245(21.246.663م�ساهمي ال�سركة الأم

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

 ،2-34

3-342.916.218)5.308.228(

)45.969.473(24.162.881املجموع

الفر�سيات الإكتوارية الهامة

كانت الفر�سيات الإكتوارية الهامة امل�ستخدمة يف حتديد اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني كالتايل:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

4.5%4.5%معدل اخل�سم

2.5-4.5%2.5-4.5%معدل زيادة الرواتب

جدول اأ90جدول اأ90معدل الوفيات

5%5%معدل ال�سحوبات

حتليل احل�سا�سية

ح�سا�سية اإلتزام املنافع املحددة للتغريات يف الفر�سيات الأ�سا�سية املرجحة كالتايل:

 م�ستوى

احل�سا�سية %

زيادة

 الأثر على

 اإلتزام منافع اإنتهاء 

اخلدمة

 م�ستوى

احل�سا�سية %

نق�س

 الأثر على

 اإلتزام منافع اإنتهاء 

اخلدمة

31 دي�سمرب 2018

177.460.329%)60.308.659(1%معدل اخل�سم

)61.098.034(1%177.016.977%معدل زيادة الرواتب

10106.856%)106.594(10%معدل الوفيات

101.724.111%)1.650.565(10%معدل ال�سحوبات

31 دي�سمرب 2017

162.057.847%)51.292.906(1%معدل اخل�سم

)52.042.373(1%161.797.177%معدل زيادة الرواتب

1089.249%)88.966(10%معدل الوفيات

101.536.728%)1.469.977(10%معدل ال�سحوبات

حتليل احل�سا�سية اأعاله على اأ�سا�س تغري يف فر�سية مع بقاء جميع الفر�سيات الأخرى ثابتة. عملياً، من غري املحتمل اأن يحدث ذلك والتغريات يف 

بع�س الفر�سيات من املمكن اأن يكون مرتابط. اأ�ْسُتْعِمَلت نف�س الطريقة امل�ستخدمة يف ح�ساب مطلوبات منافع اإنتهاء خدمات املوظفني املعرتف بها يف 

قائمة املركز املايل املوحدة عند ح�ساب ح�سا�سية اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني للفر�سيات الإكتوارية الهامة )القيمة احلالية لإلتزام منافع 

اإنتهاء خدمات املوظفني املح�سوبة بطريقة وحدة الإئتمان املتوقعة كما يف نهاية فرتة التقرير(.

مل تتغري الطرق واأنواع الفر�سيات امل�ستخدمة يف اإعداد حتليل احل�سا�سية مقارنةً بال�سنة ال�سابقة. 
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40-1 اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني )تتمة( 

اأثر اإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني على التدفقات النقدية امل�ستقبلية لل�سركة

فرتة املتو�سط املرجح لإلتزام منافع اإنتهاء خدمات املوظفني هي 12.74 �سنة. يو�سح اجلدول التايل حتليل الإ�ستحقاق املتوقع لإلتزام منافع اإنتهاء 

خدمات املوظفني غري املخ�سوم: 

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

2018–33.655.290

201936.046.84219.496.490

202027.135.28927.271.871

 202130.216.23125.540.458

202220.482.64323.961.641

202321.456.58623.961.641

202421.456.58623.961.641

2025863.899.139698.759.340 ومابعد

1.020.693.316876.608.372املجموع

40-2 خطة اإدخار املوظفني

20182017اإي�ساحات

169.872.87159.341.221 يناير

41.620.33330.530.337م�ساهمة خالل ال�سنة

)19.998.687()38.447.347(م�سحوبات خالل ال�سنة

3073.045.85769.872.871 ، 3140 دي�سمرب

41- مطلوبات م�ساريع وذمم جتارية واأخرى
31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

اجلزء غري املتداول:

841.759.3541.227.216.448اإجمايل املبالغ املحتجزة املحتفظ بها من املدفوعات املقدمة

)658.951.243()640.030.514(ناق�ساً: اجلزء املتداول من املبالغ املحتجزة امل�ستحقة )اأنظر اأدناه(

201.728.840568.265.205

)42.328.871()11.052.030(41-1ناق�ساً: اخل�سم غري املطفاأ ملبالغ حمتجزة م�ستحقة طويلة الأجل

190.676.810525.936.334القيمة احلالية للجزء طويل الأجل من املبالغ املحتجزة امل�ستحقة

41110.887.008133.582.586-2م�ساهمات غري م�سرتدة

301.563.818659.518.920جمموع فرعي

اجلزء املتداول

640.030.514658.951.243اجلزء املتداول من املبالغ املحتجزة امل�ستحقة )اأنظر اأعاله(

381.341.917367.440.443م�ساريع

1.131.989.8151.142.655.132جتارية

14.761.906109.204.677دفعات مقدمة من عمالء

47.267.96037.529.483اأخرى

2.215.392.1122.315.780.978جمموع فرعي 

482.516.955.9302.975.299.898-3 ، 50املجموع 

املبالغ املحتجزة غري املتداولة واملطلوبات الأخرى يتم اإظهارها بقيمتها املخ�سومة حيث اأن قيمة تلك املطلوبات ت�ستحق ال�سداد لأكرث من 12 �سهراً 

بعد تاريخ قائمة املركز املايل.

تتمثل ذمم امل�ساريع الدائنة ب�سكل رئي�سي يف الإلتزامات املتعلقة بتكاليف عقود تتعلق ب�سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا 

و�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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41-1 احلركة يف اخل�سم غري املطفاأ للمبالغ املحتجزة امل�ستحقة طويلة الأجل

20182017اإي�ساحات

)81.954.040()42.328.871(1 يناير

1431.276.84139.625.169تخفي�س خ�سم اإلتزامات غري متداولة مبوجب عقد اإيجار متويلي واملحمل اإىل تكلفة متويل 

)42.328.871()11.052.030(3141 دي�سمرب

41-2 احلركة يف م�ساهمات غري م�سرتدة

20182017اإي�ساحات

1133.582.586126.080.874 يناير

125.453.66724.404.276٪ خ�سم من املدفوعات املقدمة لبع�س املقاولني

154.524.9186.534.222خم�س�س ل�سندوق البحوث والتطوير

154.524.9186.534.221خم�س�س ل�سندوق التنمية الإجتماعية

)29.971.007()57.199.081(املدفوعات املقدمة مل�سروع دعم املجتمع

3141110.887.008133.582.586 دي�سمرب

متثل م�ساهمات من قبل اأحد مقاويل �سركة معادن لالألومنيوم و�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات لدعم هدف ال�سركات املتمثل يف اإن�ساء �سندوق 

للم�سوؤولية الإجتماعية لتنمية م�سروع اإجتماعي.

42-امل�ساريف امل�ستحقة
31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

490.588.399803.165.348م�ساريع

1.055.966.868771.409.500جتارية

220.005.734212.401.686موظفني

م�ساريف م�ستحقة – �سركة األكوا كوربوري�سن

 ، 1-45

2-4533.767.45438.257.664

272.817.941137.902.702تكلفة متويل

482.073.146.3961.963.136.900-3 ، 50املجموع

متثل امل�ساريف امل�ستحقة اخلا�سة بامل�ساريع ب�سكل رئي�سي تكاليف عقود م�ستحقة تتعلق ب�سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا 

و�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات.     

متثل امل�ساريف امل�ستحقة ل�سركة األكوا كوربوري�سن ب�سكل رئي�سي امل�ساريف املتعلقة باملوظفني وتكاليف م�ستحقة اأخرى متعلقة مبوظفي �سركة األكوا 

كوربوري�سن املعارين ل�سركة معادن لالألومنيوم و�سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا.

متثل امل�ساريف امل�ستحقة ل�سركة موزاييك ب�سكل رئي�سي امل�ساريف املتعلقة باملوظفني وتكاليف م�ستحقة اأخرى متعلقة مبوظفي موزاييك املعارين 

ل�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات.

43- الزكاة و�سريبة الدخل امل�ستحقة
31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

43189.153.041115.597.038-2زكاة م�ستحقة

431.548.53026.059.632-5�سريبة دخل م�ستحقة

190.701.571141.656.670املجموع
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43-1 مكونات الوعاء الزكوي

تتكون اأهم عنا�سر الوعاء الزكوي لكل �سركة طبقاً لنظام الزكاة و�سريبة الدخل من البنود التالية:

حقوق امل�ساهمني كما يف بداية ال�سنة ،	•

املخ�س�سات كما يف بداية ال�سنة ،	•

القرو�س طويلة الأجل،	•

�سايف الدخل املعّدل،	•

قطع غيار ومواد م�ستهلكة،	•

�سايف القيمة الدفرتية ملمتلكات التعدين،	•

�سايف القيمة الدفرتية للممتلكات وامل�سانع واملعدات،	•

�سايف القيمة الدفرتية للم�ساريع الراأ�سمالية قيد التنفيذ،	•

�سايف القيمة الدفرتية للموجودات غري امللمو�سة،	•

القيمة الدفرتية لالإ�ستثمار يف م�ساريع م�سرتكة،	•

بع�س العنا�سر الأخرى.	•

حتت�سب الزكاة بن�سبة 2.5 ٪ على اأ�سا�س الوعاء الزكوي اأو �سايف الدخل املعّدل، اأيهما اأعلى.

43-2 الزكاة امل�ستحقة

20182017اإي�ساحات

1115.597.03885.308.278 يناير

216.232.35591.834.417خم�س�س الزكاة

43189.153.041112.848.885-3ال�سنة احلالية

)21.014.468(27.079.314)الزيادة( / النق�س يف املخ�س�س خالل ال�سنة ال�سابقة

)61.545.657()142.676.352(43،28-4املدفوع خالل ال�سنة اإىل اجلهات املخت�سة

3143189.153.041115.597.038 دي�سمرب

43-3 يتكون خم�س�س الزكاة مما يلي:

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

93.555.30478.730.860�سركة التعدين العربية ال�سعودية

4413.601.47712.584.744-2�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

2.430.8702.024.009�سركة املعادن ال�سناعية

2.988.1003.302.094�سركة معادن للبنية التحتية 

23.202.8086.306.615�سركة معادن للفو�سفات 

16.671.3979.900.563�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

–17.553.584�سركة معادن لالأملونيوم
–3.105.620�سركة معادن للدرفلة

–16.043.881�سركة معادن للبوك�سايت والألومنيا
43189.153.041112.848.885-2املجموع

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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43-4 الربوط النهائية

قامت ال�سركة و�سركاتها الثالث التابعة اململوكة بالكامل بتقدمي اإقراراتها الزكوية املوحدة يف الوقت املحدد وح�سلت على �سهادات زكوية مقيدة 

لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 اإىل 31 دي�سمرب 2017. مع ذلك، خالل �سهر اأبريل 2017، قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل باإ�سدار الربوط  

الزكوية النهائية على ال�سركة و�سركاتها الثالث التابعة اململوكة بالكامل لل�سنوات اخلم�س من 2009 اإىل 2013 وقد بلغت الزكاة الإ�سافية امل�ستحقة 

46.336.320 ريال �سعودي.

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017، قامت معادن بدفع كامل مبلغ الزكاة ح�سب الربوط الزكوية النهائية، وفقَا للمادة رقم 66 من نظام 

الزكاة و�سريبة الدخل لالإحتفاظ بحقها يف الإ�ستئناف. قدمت معادن اإ�ستئنافاً اأمام جلنة الإ�ستئناف الأولية ومت الإف�ساح عن املبلغ املدفوع بقيمة 

44.575.187 ريال �سعودي )اإي�ساح 28( كمبلغ م�ستحق، يف اإنتظار نتيجة الإ�ستئناف. مع ذلك، خالل الربع املنتهي يف 31 مار�س 2018، مت �سحب 

الإ�ستئناف ومت قبول اإ�سدار الربط الزكوي النهائي لل�سنوات اخلم�س ومت ت�سجيل املبلغ امل�ستحق كم�سروف يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

مل تقم الهيئة العامة للزكاة والدخل باإ�سدار الربوط الزكوية النهائية لل�سركة و�سركاتها الثالث التابعة اململوكة بالكامل لل�سنوات الأربع من 2014 اإىل 2017.

بالن�سبة لل�سركات التابعة اخلم�س املتبقية والتي تت�سمن م�ساهمي الأقلية، والتي تتاألف من م�ساهمني �سعوديني واأجانب، مت تقدمي اإقراراتها الزكوية 

و�سريبة الدخل يف الوقت املحدد من تاريخ التاأ�سي�س )اأنظر اإي�ساح رقم 2( حتى 31 دي�سمرب 2017 ومت اإ�ستالم �سهادات زكاة و�سريبة دخل مقيدة 

حتى 31 دي�سمرب 2017، ولكن بدون اإ�سدار ربوط زكوية و�سريبة دخل نهائية. 

43-5 �سريبة الدخل امل�ستحقة

20182017اإي�ساحات

–126.059.632 يناير
26.059.632)10.199.311(22-1خم�س�س �سريبة الدخل

431.548.53026.059.632-6ال�سنة احلالية

–)11.747.841(الزيادة يف املخ�س�س خالل ال�سنة ال�سابقة
–)14.311.791(املدفوع خالل ال�سنة اإىل اجلهات املخت�سة

31431.548.53026.059.632 دي�سمرب

43-6 يتكون خم�س�س �سريبة الدخل مما يلي:

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساح

–1.548.530�سركة معادن لالألومنيوم
26.059.632–�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

431.548.53026.059.632-5املجموع

44-  ر�سوم اإمتياز م�ستحقة

20182017اإي�ساحات

173.079.3548.270.636 يناير

8123.792.35373.093.714خم�س�س ر�سوم اإمتياز خالل ال�سنة

44124.800.44873.079.354-1حممل خالل ال�سنة احلالية 

14.360)1.008.095(ت�سوية ال�سنة ال�سابقة  

)8.284.996()72.071.259(املدفوع خالل ال�سنة اإىل اجلهات املخت�سة

31124.800.44873.079.354 دي�سمرب
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44-  ر�سوم اإمتياز م�ستحقة )تتمة(

بناءً على نظام التعدين ال�سعودي ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم 47/م بتاريخ 20 �سعبان 1425هـ )املوافق 4 اأكتوبر 2004(، يتعني على املجموعة اأن 

تدفع ر�سوم اإمتياز حلكومة اململكة العربية ال�سعودية تعادل 25٪ من �سايف الدخل ال�سنوي لكل رخ�سة تعدين، كما هو حمدد اأو ما يعادل �سريبة 

الدخل التقديرية بناءً على �سايف الدخل ال�سنوي، اأيهما اأقل. �سيتم خ�سم الزكاة امل�ستحقة من هذا املبلغ. لذلك، يخ�سع �سايف الدخل لكل رخ�سة 

تعدين م�سجلة باإ�سم �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س و�سركة معادن للفو�سفات و �سركة معادن للبوك�سايت والأمونيا و�سركة معادن وعد ال�سمال 

للفو�سفات لر�سوم اإمتياز. 

ُتدفع تعريفة ثابتة للطن املباع كر�سوم اإمتياز بالن�سبة للبوك�سايت منخف�س الدرجة والكاولني واملغني�سيا عن طريق �سركة املعادن ال�سناعية، م�سجلة 

كحامل رخ�سة تعدين �سغرية.

تظهر ر�سوم الإمتياز كجزء من تكلفة املبيعات يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

44-1 يتكون خم�س�س ر�سوم الإمتياز مما يلي:

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

44123.731.99072.004.956-2مناجم الذهب

444.828565.238بوك�سايت منخف�س الدرجة 

298.600246.912الكاولني

182.930251.798املغني�سيا

112.62510.450املغني�سيا اخلامدة

–950احلراريات الغري م�سكلة
–28.525خام املغني�سيا

44124.800.44873.079.354املجموع

44-2 يتم اإحت�ساب خم�س�س ر�سوم الإمتياز امل�ستحقة الدفع من قبل مناجم الذهب كما يلي

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

591.395.989546.616.529�سايف الدخل لل�سنة من مناجم الذهب العاملة قبل الزكاة ور�سوم الإمتياز

25147.848.997136.654.132٪ من �سايف الدخل لل�سنة ، كما هو حمدد

137.333.46784.589.700�سريبة الدخل املقّدرة على اأ�سا�س �سايف الدخل لل�سنة اخلا�سع لل�سريبة

137.333.46784.589.700املخ�س�س بناءاً على طريقتي الإحت�ساب اأعاله، اأيهما اأقل

)12.584.744()13.601.477(43-3خم�س�س الزكاة

44123.731.99072.004.956-1�سايف خم�س�س ر�سوم الإمتياز لل�سنة

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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45- املعامالت والأر�سدة مع اأطراف ذات عالقة

45-1 املعامالت مع اأطراف ذات عالقة

فيما يلي املعامالت التى متت مع الأطراف ذات العالقة يف �سياق الأعمال العادية خالل ال�سنة قيد الفح�س وتتلخ�س بالتايل:

املعامالت مع خمتلف احل�س�س غري امل�سيطرة يف ال�سركات التابعة

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

مبيعات �سركة معادن لالألومنيوم اإىل األكوا اإن�سيبال اإ�س اإيه، وفقاً لإتفاقية ال�سراء بني 

1.165.530.8101.192.670.053امل�ساهمني، خالل ال�سنة

1.647.716.7451.273.330.116مبيعات �سركة معادن للفو�سفات من خالل �سابك، وفقاً لإتفاقية الت�سويق، خالل ال�سنة

مبيعات �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات من خالل �سركة �سابك، وفقاً 

لإتفاقية الت�سويق – اإيرادات مبيعات ماقبل الإنتاج التجاري من الفو�سفات ثنائي 

الأمونيوم، �سايف من تكلفة الإنتاج لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 والبالغة 

130.299.157ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2017: 39.394.796 ريال �سعودي( مت 

258.066.23885.053.278قيدها كدائن على م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ.

مبيعات �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات من خالل �سركة موزاييك، وفقاً 

لإتفاقية الت�سويق – اإيرادات مبيعات ماقبل الإنتاج التجاري من الفو�سفات ثنائي 

2018 والبالغة  31 دي�سمرب  الأمونيوم، �سايف من تكلفة الإنتاج لل�سنة املنتهية يف 

287.368.760 ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2017: 39.054.573 ريال �سعودي( 

569.153.14281.983.712مت قيدها كدائن على م�ساريع راأ�سمالية قيد التنفيذ.

36.280.913–مواد خام لقيم التي مت �سراوؤها من �سركة األكوا اأ�سرتاليا خالل ال�سنة

مدفوعات لزيادة راأ�س املال يف �سركة معادن للدرفلة مت اإ�ستالمها من �سركة األكوا 

188.250.000–34-3كوربوري�سن

الزيادة يف ح�سة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات 

من قبل:

234.375.000–�سركة موزاييك 	•

140.625.000–�سركة �سابك 	•

3-34–375.000.000

تكلفة املوظفني املعارين ور�سوم تقنية وتكاليف اأخرى مدفوعة ل�سركة األكوا 

4283.440.308133.263.732كوربوري�سن خالل ال�سنة

تكلفة املوظفني املعارين ور�سوم تقنية وتكاليف اأخرى مدفوعة ل�سركة موزاييك خالل 

4246.696.42089.227.649ال�سنة
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45-2 الأر�سدة مع الأطراف ذات العالقة

املبالغ امل�ستحقة من / )اإىل( اأطراف ذات عالقة ن�ساأت عن معامالت مع اأطراف ذات عالقة كالتايل:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

املبالغ امل�ستحقة من �سريك يف م�سروع م�سرتك

مبالغ م�ستحقة من �سركة األكوا كوربوري�سن ك�سركة اأم ل�سريك غري م�سيطر يف �سركة 

2536.686.04113.652.075معادن لالأملونيوم، �سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا

ذمم مدينة جتارية واأخرى م�ستحقة من:

�سركاء غري م�سيطرين:

�سركة �سابك يف �سركة معادن للفو�سفات - جتارية	•  290.801.690104.116.512

�سركة �سابك يف �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات - جتارية	•  32.382.54278.651.169

28323.184.232182.767.681جمموع فرعي – ذمم مدينة جتارية م�ستحقة من �سركة �سابك

�سركة �سابك يف �سركة معادن للفو�سفات - اأخرى	•  28–28.807.037

323.184.232211.574.718جمموع فرعي – مبالغ م�ستحقة من �سركة �سابك

�سركة موزاييك يف �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات - جتارية	•  2829.807.09540.082.398

�سركات تابعة ل�سريك غري م�سيطر:

2893.099.730104.208.538�سركة األكوا اإن�سيبال اإ�س اإيه يف �سركة معادن لالألومنيوم- جتارية	•

�سركة األكوا واريك اإل اإل �سي يف �سركة معادن لالألومنيوم - جتارية	•  286.644.54822.067.292

99.744.278126.275.830جمموع فرعي – مبالغ م�ستحقة من �سركة األكوا

�سركة م�سروع م�سرتك:

�سركة معادن باريك للنحا�س - اأخرى	•  281.107.238747.566

مركز خا�س للتدريب:

285.5564.183.905املعهد ال�سعودي التقني للتعدين - اأخرى	•

453.848.399382.864.417املجموع

مبالغ م�ستحقة ل�سريك يف م�سروع م�سرتك

35195.267.690266.358.724مبالغ م�ستحقة ل�سركة األكوا كوربوري�سن	•

قرو�س طويلة الأجل من �سندوق الإ�ستثمارات العامة - م�ساهم  ميلك 65.44% يف 

معادن

مبالغ م�ستحقة اإىل �سندوق الإ�ستثمارات العامة مقابل متويل لــ:

364.275.375.0004.275.375.000-2ت�سهيل �سركة معادن لالألومنيوم - متت اإعادة الهيكلة بتاريخ 14 دي�سمرب 2017

362.986.387.5002.986.387.500-2ت�سهيل �سركة معادن للدرفلة 

363.506.250.0003.600.000.000-2ت�سهيل �سركة معادن للبوك�سايت والألومينا - متت اإعادة الهيكلة بتاريخ 16 يوليو 2018

366.839.278.1746.839.278.174-2ت�سهيل �سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات 

17.607.290.67417.701.040.674املجموع

املبالغ امل�ستحقة لل�سركة الأم )امل�ساهم النهائي( ل�سريك غري م�سيطر:

مدفوعات م�ستلمة من �سركة األكوا كوربوري�سن لزيادة راأ�س املال يف �سركة معادن 	•

298.542.857–للدرفلة و�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا

م�ساريف م�ستحقة عائدة اإىل �سركة األكوا كوربوري�سن يف �سركة معادن 	•  

4233.767.45438.257.664لالألومنيوم و�سركة معادن للدرفلة و�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا

33.767.454336.800.521املجموع

45-3 تعوي�سات موظفي الإدارة العليا

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

22.099.53021.092.993منافع موظفني ق�سرية الأجل

6.155.0941.797.814منافع اإنتهاء خدمات املوظفني

28.254.62422.890.807املجموع

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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46- اإتفاقيات عقود الإيجار الت�سغيلية

دفعات مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية قّيدت كم�سروف خالل ال�سنة.

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

5.710.7832.787.580احلد الأدنى من الدفعات

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

فيما يلي حتليالً للحد الأدنى لإلتزامات الإيجارات امل�ستقبلية امل�ستحقة 

مبوجب عقود اإيجار التعدين الت�سغيلية غري القابلة لالإلغاء:

2018–4.277.200

20195.611.5164.277.200

20204.951.5163.617.200

20214.951.5163.617.200

20224.951.5163.617.200

20234.951.5163.617.200

20244.951.5163.617.200

202567.572.17248.343.200 اإىل 2041

97.941.26874.983.600املجموع

متثل الدفعات مبوجب عقود الإيجارات الت�سغيلية ب�سكل اأ�سا�سي الإيجارات م�ستحقة الدفع من قبل املجموعة واملتعلقة مبواقع املناجم امل�ستاأجرة. يتم 

اإبرام عقود الإيجار مبتو�سط فرتة ترتاوح من 15 اإىل 30 �سنة ومببالغ اإيجار ثابتة ومبتو�سط 2.504.400 ريال �سعودي �سنوياً.

47- تعهدات واإلتزامات حمتملة

47-1 تعهدات راأ�سمالية

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

النفقات الراأ�سمالية املتعاقد عليها من اأجل:

4.181.683.8496.505.529.843ممتلكات وم�سانع ومعدات
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47-2 ال�سمانات

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

332.248.042320.000.105�سمان ل�سالح �سركة اأرامكو ال�سعودية لغر�س اإمدادات الديزل والغاز امل�ستقبلية

�سمانات ل�سالح وزارة الطاقة وال�سناعة والرثوة املعدنية متعلقة بحام�س الفو�سفوريك 

262.500.000262.500.000النقي واإمدادات الوقود واللقيم امل�ستقبلية

234.375.00070.312.500�سمان ل�سالح �سركة اأرامكو ال�سعودية  لغر�س الإمدادات امل�ستقبلية من الكربيت امل�سهور 

�سمانات ل�سالح �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي وموؤ�س�سات التمويل الأخرى لتمويل 

الت�سهيالت املتاحة لكل من: *

21450.000.000450.000.000-2-2�سركة ال�سحراء ومعادن للبرتوكيماويات )�سامابكو(

21375.000.000375.000.000-2-2�سركة معادن باريك للنحا�س

825.000.000825.000.000جمموع فرعي

18.879.71718.512.402�سمان ل�سالح الهيئة العامة للموانئ

3.604.9003.604.900�سمان ل�سالح الهيئة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة

11.766.56511.168.563اأخرى

1.688.374.2241.511.098.470املجموع

* �سمانات �سركة معادن ل�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي وموؤ�س�سات التمويل الأخرى مقابل منح ت�سهيالت اإئتمانية ل�سركة ال�سحراء ومعادن 
للبرتوكيماويات )�سامابكو( و�سركة معادن باريك للنحا�س بقدر ح�ستها البالغة 50٪ يف ال�سركات حتت ال�سيطرة امل�سرتكة )اإي�ساح 2-21(.

47-3 خطابات الإئتمان

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

11.377.63512.691.944ثالثة خطابات اإئتمان لغر�س �سراء معدات ومواد

47-4 الإلتزامات املحتملة

تظهر لدى املجموعة اإلتزامات حمتملة من وقت لآخر تتعلق ببع�س امل�سائل املتنازع عليها، مبا يف ذلك مطالبات من و�سد املقاولني ودعاوى ق�سائية 

واإجراءات حتكيم تنطوي على جمموعة متنوعة من الق�سايا. حيث ن�ساأت هذه الإلتزامات املحتملة يف ال�سياق العادي لالأعمال. ومن غري املتوقع تكبد 

اأي اإلتزامات هامة من هذه املطالبات املحتملة.

48- اإدارة املخاطر املالية
عمليات املجموعة تعر�سها اإىل العديد من املخاطر املالية مثل:

خماطر ال�سوق،	•

خماطر الإئتمان،	•

خماطر ال�سيولة.	•

48-1 خماطر ال�سوق

تتمثل خماطر ال�سوق يف التذبذب يف القيمة العادلة للتدفقات النقديه امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار الأ�سواق. تتكون خماطر ال�سوق 

من ثالثة اأنواع من املخاطر:

خماطر �سرف العمالت الأجنبية،	•

خماطر �سعر العمولة )الفائدة(،	•

وخماطر اأ�سعار ال�سلع.	•

ت�سمل الأدوات املالية التى تتاأثر مبخاطر ال�سوق الإ�ستثمارات الأخرى، مبالغ م�ستحقة من �سريك يف م�سروع م�سرتك، ذمم مدينة جتارية، ودائع 

لأجل، نقد ومعادلت النقد، مبالغ م�ستحقة اإىل �سريك يف م�سروع م�سرتك، قرو�س طويلة الأجل، اإلتزام مبوجب عقد اإيجار متويلي، مطلوبات م�ساريع 

وذمم جتارية واأخرى، م�ساريف م�ستحقة والأدوات املالية امل�ستقة.

يتعلق حتليل احل�سا�سية يف الأق�سام التالية باملراكز كما يف نهاية ال�سنة. 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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مت اإعداد حتليل احل�سا�سية على اأ�سا�س اأن �سايف الُدُيون ون�سبة معدل الفائدة الثابت اإىل العائم على الديون وامل�ستقات وِن�ْسَبة الأدوات املالية بالعمالت 

الأجنبية جميعها ثابتة. الهدف من حتليل احل�سا�سية لتو�سيح احل�سا�سية اإىل التغريات يف متغريات ال�سوق على الأدوات املالية للمجموعة واإظهار الأثر 

على الربح اأو اخل�سارة وحقوق امل�ساهمني اإن اأمكن ذلك.

يركز برنامج اإدارة املخاطر الكلي للمجموعة على تقلبات الأ�سواق املالية وي�سعى لتخفي�س الآثار العك�سية املحتملة على الأداء املايل للمجموعة.

48-1-1 خماطر �سرف العمالت الأجنبية

تتمثل خماطر العمالت يف التذبذب يف القيمة العادلة للتدفقات النقديه امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية. 

العملة الوظيفية وعملة التقارير للمجموعة هي الريال ال�سعودي. تتم معامالت املجموعة ب�سكل اأ�سا�سي بالريال ال�سعودي والدولر الأمريكي واليورو. 

تراقب الإدارة التقلبات يف اأ�سعار �سرف العمالت، وتعتقد باأن خماطر العمالت لي�ست جوهرية. معظم املعامالت بالدولر الأمريكي. �سعر �سرف 

الريال ال�سعودي مثبت عند 3.75 لكل دولر اأمريكي ولذلك املجموعة لي�ست معر�سة ملخاطر الأدوات املالية املقومة بالدولر الأمريكي.

كافة عقود مبيعات ال�سلع م�سعرة بالدولر وكذلك معظم عقود امل�سرتيات وعقود امل�سروفات الراأ�سمالية.

التعر�س للعمالت الأجنبية

تعُر�س املجموعة ملخاطر العمالت الأجنبية يف نهاية فرتة التقرير واملعرب عنه بالريال ال�سعودي كانت كالتايل:

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

––ذمم مدينة جتارية

23.331.28651.856.576مطلوبات م�ساريع وذمم جتارية واأخرى وم�ساريف م�ستحقة

23.331.28651.856.576املجموع

مبلغ معرتف به يف القوائم املالية املوحدة

مت الإعرتاف يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة خالل ال�سنة باملبالغ التالية العائدة ل�سرف عمالت اأجنبية:

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساح

)2.011.643(153.027.391مكا�سب / )خ�سائر( �سرف العمالت الأجنبية املدرجة �سمن الإيرادات / امل�سروفات الأخرى

حتليل احل�سا�سية للعمالت الأجنبية

كما مت عر�سه يف اجلدول اأعاله، تتعر�س املجموعة ب�سكل اأ�سا�سي اإىل التغري يف اأ�سعار �سرف الريال ال�سعودي / اليورو. ح�سا�سية الربح اأو اخل�سارة 

وحقوق امللكية للتغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية تن�ساأ اأ�سا�ساً من ر�سيد املدينني املقوم باليورو.

تاأثري الزيادة / )النق�س( يف �سعر �سرف العملة الأجنبية على الأرباح بعد ال�سريبة وحقوق امللكية:

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

�سعر �سرف الريال ال�سعودي / اليورو     

1.103.4674.790.355-    زيادة مبقدار %10

)4.790.355()1.103.467(-    اإنخفا�س مبقدار %10

تعر�س املجموعة حلركة اأ�سعار �سرف العمالت الأخرى لي�س جوهرياً

48-1-2 خماطر اأ�سعار الفائدة

تتمثل خماطر اأ�سعار الفائدة يف التذبذب يف القيمة العادلة للتدفقات النقديه امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغريات يف �سوق اأ�سعار الفائدة. تعُر�س 

املجموعة اإىل خماطر التغريات يف �سوق اأ�سعار الفوائد يعود اأ�سا�ساً اإىل القرو�س طويلة الأجل للمجموعة والذى يعر�س املجموعة اإىل خماطر اأ�سعار 

الفائدة على التدفقات النقدية.

الذمم املدينة ومعدل فوائد الإقرتا�س الثابت للمجموعة وامل�سجلة بالتكلفة املطفاأة لي�ست خا�سعة ملخاطر اأ�سعار الفوائد كما مت تعريفه باملعيار الدويل 

للتقرير املايل رقم 7، حيث اأن القيمة الدفرتية اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لن تتذبب ب�سبب التغري يف �سوق اأ�سعار الفوائد. لذلك، يعترب تعر�س 

املجموعة ملخاطر �سعر الفائدة بالقيمة العادلة غري جوهري.
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48-1-2 خماطر اأ�سعار الفائدة )تتمة(

التعر�س لأ�سعار الفائدة

يعِر�س الإقرتا�س املجموعة للتغريات يف اأ�سعار الفوائد وتواريخ اإعادة الت�سعري التعاقدي للقرو�س ذات اأ�سعار الفائدة املتغرية كما يف نهاية فرتة 

التقرير كالتايل:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساح

5.311.000.0004.228.000.000القرو�س ذات �سعر فائدة ثابت

القرو�س ذات �سعر فائدة متغري - تواريخ اإعادة الت�سعري

650.060.857.51350.458.382.447 اأ�سهر اأو اأقل

3655.371.857.51354.686.382.447-8املجموع 

حتليل احل�سا�سية ل�سعر الفائدة

الربح اأو اخل�سارة وحقوق امللكية ح�سا�سة للزيادة اأو النق�س مل�سروفات الفوائد من القرو�س طويلة الأجل نتيجة التغريات يف اأ�سعار الفوائد. تتاأثر 

اأرباح املجموعة قبل ال�سرائب على النحو التايل:

لل�سنة املنتهية يفلل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

�سعر الفائدة

اأ�سا�س نقطة   100 مبقدار  )845.687.325()904.634.124(– الزيادة 

اأ�سا�س نقطة   100 مبقدار  904.634.124845.687.325– الإنخفا�س 

48-1-3 خماطر اأ�سعار ال�سلع

املجموعة معر�سة ملخاطر التذبذب يف �سوق اأ�سعار ال�سلع ال�سائدة ملنتجات املعادن املختلفة التى تنتجها. 

تقوم املجموعة ببيع منتجات معينة للذهب، املنتجات امل�ساحبة، الفو�سفات والألومنيوم على اأ�سا�س �سعر موؤقت. الإيراد وما يقابله من الذمم املدينة 

من املبيعات لل�سلع املقومة ب�سعر موؤقت يتم اإثباتها عندما يتم حتويل ال�سيطرة على الب�سائع املوعودة اإىل العميل )عادة يكون يف وقت معني، اأي تاريخ 

الت�سليم( ويتم قيا�س الإيراد ب�سورة موثوق بها. يف هذا التاريخ، مبلغ الإيراد والذمم املدينة املفرت�س اإثباته �سوف يتم تقديره بناءاً على �سعر ال�سوق 

امل�ستقبلي لل�سلعة املباعة.

 لذلك، تواجه املجموعة خماطر التغريات العك�سية امل�ستقبلية يف اأ�سعار منتجات الذهب والألومنيوم مما قد ينتج عنها اإنخفا�س يف ر�سيد الذمم 

املدينة. ما عدا الذهب والفو�سفات فاإن �سيا�سة املجموعة  املعتادة هي بيع منتجاتها باأ�سعار ال�سوق ال�سائدة. ول تعتقد املجموعة ب�سكل عام، باأن تغطية 

خماطر اأ�سعار ال�سلع �ستعود بالنفع على امل�ساهمني على املدى البعيد.

التعر�س لأ�سعار ال�سلع

تعر�س ر�سيد الذمم املدينة التجارية للمجموعة للتغريات يف اأ�سعار ال�سلع كما يلي:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساح

ح�سابات الذمم املدينة– خا�سة بـ:

1.209.106.908837.925.620الفو�سفات

724.846.103738.571.418الألومنيوم

166.515.887205.084.980الذهب

282.100.468.8981.781.582.018املجموع

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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ال�سيا�سات والإجراءات لإدارة خماطر اأ�سعار ال�سلع

تقوم �سيا�سة املجموعة لإدارة هذه املخاطر من خالل اإ�ستخدام الأ�سعار القائمة على العقود مع العمالء.

حتليل احل�سا�سية ل�سعر ال�سلعة 

يظهر اجلدول اأدناه التاأثري على الربح قبل ال�سريبة وحقوق امللكية للتغريات يف اأ�سعار ال�سلع. يعتمد التحليل على فر�سية اأن اأ�سعار الفو�سفات 

والأملونيوم والذهب تغريت 10٪ مع بقاء املتغريات الأخرى ثابتة. 

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017

زيادة / )اإنخفا�س( يف اأ�سعار الفو�سفات

117.577.99193.865.014زيادة 10٪ دولر للطن

)93.865.014()117.577.991(نق�س 10٪ دولر للطن

زيادة / )اإنخفا�س( يف اأ�سعار الألومنيوم اإل اإم اإي

432.255.220426.142.117زيادة 10٪ دولر للطن

)426.142.117()432.255.220(نق�س 10٪ دولر للطن

زيادة / )اإنخفا�س( يف اأ�سعار الذهب

198.001.190159.315.944زيادة 10٪ دولر لالأون�سة

)159.315.944()198.001.190(نق�س 10٪ دولر لالأون�سة

عقود ت�سليم ال�سلع

تدخل املجموعة يف عقود ت�سليم �سلع يف �سياق الأعمال الإعتيادية. ول تعترب هذه العقود عقود م�ستقات وُيتعامل معها كعقود تنفيذية والتى يتم اإثباتها 

وقيا�سها بالتكلفة عند حدوث العملية.

48-2 خماطر الئتمان

متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء باإلتزاماته والت�سبب يف تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية. 

تتعر�س املجموعة ملخاطر الإئتمان عندما تخفق الأطراف الأخرى يف �سداد الدفعات عند اإ�ستحقاقها.

التعر�س ملخاطر الئتمان

تتاأكد املجموعة اأن يتم حت�سيل النقد بتاريخ ت�سليم املبيعات ومن خالل اأن�سطتها التمويلية التي ت�سمل الودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية. حيث 

تو�سع حدود اإئتمان لكل العمالء اإعتماداً على ت�سنيف اإئتماين داخلي وتراقب الذمم املدينة التجارية القائمة ب�سورة منتظمة وترفع اأية م�ساكل تتعلق 

بالإئتمان لالإدارة العليا. 

يوجد لدى املجموعة عدد حمدود من العمالء وليوجد لديها تاريخ من التخلف عن ال�سداد. تقوم املجموعة باإحت�ساب خ�سائر الإئتمان املتوقعة على 

مدى العمر من خالل منوذج مت تطويره داخلياً. يتم ح�ساب خ�سائر الإئتمان املتوقعة على مدى العمر بناءً على عدد الأيام التي مت فيها جتاوز موعد 

الإ�ستحقاق ودرجة تقييم الطرف املقابل. ُيعد تقرير عن خم�س�س خ�سائر الإئتمان املتوقعة على مدى العمر اإما على اأنها “مل تنخف�س قيمتها” اأو 

لذلك. قيمتها” وفقاً  “اإنخف�ست 
كما يتم اإيداع النقد والإ�ستثمارات ق�سرية الأجل ب�سورة عامة لدى بنوك جتارية ذات ت�سنيف اإئتماين جيد. يتم اإيداع الودائع لأجل لدى موؤ�س�سات 

مالية ذات ت�سنيف اإ�ستثماري والتي تعترب ذات خماطر اإئتمانية منخف�سة، وبالتايل يتم الإعرتاف مبخ�س�س مببلغ يعادل اخل�سائر الإئتمانية املتوقعة 

على مدى 12 �سهراً مامل يكن هناك دليل على زيادة كبرية يف خماطر الإئتمان للطرف املقابل.

ليوجد تركيزات هامة ملخاطر الئتمان �سواءً من خالل التعر�س اإىل العمالء الأفراد اأو قطاعات �سناعية حمددة  اأو مناطق معينة.
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48-2 خماطر الإئتمان )تتمة(

تاأخد املجموعة بالإعتبار اإحتمالية عدم ال�سداد عند الت�سجيل الأويل لالأ�سل وما اإذا كان هناك زيادة كبرية يف خماطر الإئتمان ب�سفة م�ستمرة 

على مدار كل فرتة تقرير. تقوم املجموعة مبقارنة خماطر عدم ال�سداد والتي قد حتدث لالأ�سل كما يف تاريخ التقرير مع خماطر عدم ال�سداد كما 

يف تاريخ الت�سجيل املبدئي لتقييم ما اإذا كان هناك زيادة كبرية يف خماطر الإئتمان. يوؤخذ يف الإعتبار املعلومات املتاحة املعقولة والداعمة خ�سو�ساً 

املوؤ�سرات التالية:

ت�سنيف اإئتماين خارجي )اإذا كانت متاحة(	•

�س على الوفاء 	• التغري العك�سي الكبري الفعلي اأو املتوقع يف الأعمال، احلالة املالية اأو الإقت�ساية املتوقع اأن حتدث تغري كبري يف مقدرة املُْقرَتِ

باإلتزاماتهم

زيادة كبرية يف خماطر الإئتمان لأدوات مالية اأخرى لنف�س املقرت�س	•

تغريات كبرية يف قيمة ال�سمان الداعم لالإلتزام اأو يف جودة �سمانات الطرف الثالث اأو حت�سني الإئتمان	•

تغريات كبرية يف الأداء املتوقع و�سلوك املقرت�س وت�سمل التغريات يف و�سع الدفعة للمقرت�سني يف املجموعة والتغريات يف النتائج الت�سغيلية للمقرت�س	•

 

 خ�سائر الإئتمان

املتوقعة على مدى 

العمر مل تنخف�س 

قيمتها الإئتمانية 

خ�سائر الإئتمان 

املتوقعة على مدى 

العمر اإنخف�ست قيمتها 

الإئتمانية املجموعاإي�ساح

 ذمم مدينة جتارية وُاخرى )ناق�ساً �سريبة القيمة امل�سافة

2.164.737.38537.1512.164.774.536 امل�ستحقة وم�ستحقات برنامج متلك املنازل للموظفني(

ناق�ساً : خم�س�س خ�سائر الإئتمان املتوقعة

–––م�سمونة
505.05716.718521.775غري م�سمونة

28505.05716.718521.775-1اإجمايل خم�س�س خ�سارة الإئتمان

2.164.232.32820.4332.164.252.761القيمة الدفرتية

 خ�سائر الإئتمان

املتوقعة على مدى 

العمر مل تنخف�س 

قيمتها الإئتمانية 

خ�سائر الإئتمان 

املتوقعة على مدى 

العمر اإنخف�ست قيمتها 

الإئتمانية اإي�ساح

خ�سائر الإئتمان 

املتوقعة على مدى 12 

املجموع�سهراً

3.535.000.000––3.535.000.000ودائع لأجل

)2.201.194(––)2.201.194(29-1ناق�ساً: خم�س�س خ�سارة الإئتمان

3.532.798.806––3.532.798.806القيمة الدفرتية

خ�سائر الإنخفا�س يف القيمة للموجودات املالية املثبتة يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة كانت كالتايل:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

خ�سارة الإنخفا�س يف القيمة على:

28185.390336.385-1الذمم املدينة التجارية والأخرى	•

291.259.666941.528-1ودائع لأجل	•

31.445.0561.277.913املجموع

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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الذمم املدينة التجارية

حتليل الذمم املدينة التجارية التي جتاوزت موعد اإ�ستحقاقها ولكن مل تنخف�س قيمتها على النحو التايل:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساح

2.028.134.1591.425.511.488مل تتجاوز موعد اإ�ستحقاقها ومل تنخف�س قيمتها

جتاوزت موعد اإ�ستحقاقها ولكن مل تنخف�س قيمتها

41.238.611168.102.715اأقل من 30 يوم

3018.090.896107.720.087-60 يوم

6189.65764.646.681-90 يوم

12.915.57515.601.047اأكرث من 90 يوم، �سايف

282.100.468.8981.781.582.018املجموع

48-3 خماطر ال�سيولة 

متثل خماطر ال�سيولة اأن تواجه املجموعة �سعوبة يف جمع الأموال للوفاء بالإلتزامات املرتبطة بالأدوات املالية. 

الإدارة احلكيمة ملخاطر ال�سيولة تت�سمن احلفاظ على �سيولة نقدية كافية واأوراق مالية قابلة للتداول وتوافر التمويل من خالل كمية كافية من 

الت�سهيالت الإئتمانية امللتزم بها للوفاء باإلتزاماتها عند اإ�ستحقاقها لتقوية و�سعها يف ال�سوق. اإحتفظت املجموعة باإيداعات حتت الطلب والنقد 

ومعادلت النقد التالية والتي من املتوقع ان تولد تدفقات نقدية لإدارة خماطر ال�سيولة. عالوة على ذلك، حتتفظ اإدارة اخلزينة باملجموعة باملرونة يف 

التمويل عن طريق احلفاظ على توفرها من خالل خطوط اإئتمان ملتزم بها.

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

293.535.000.0002.240.000.000ودائع لأجل

305.320.116.2074.281.744.159النقد ومعادلت النقد غري املقيدة

8.855.116.2076.521.744.159املجموع

التعر�س ملخاطر ال�سيولة

لدى املجموعة اإمكانية الو�سول اإىل الت�سهيالت الإئتمانية غري امل�سحوبة التالية كما يف نهاية ال�سنة:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

�سعر فائدة عائم

- ينتهي خالل �سنة 

• ––36-3ت�سهيل اإئتماين م�سرتك ومتجدد	
- ينتهي بعد اأكرث من �سنة

• 367.500.000.0007.500.000.000-3ت�سهيل اإئتماين م�سرتك ومتجدد	

• 2.465.307.3402.087.509.379ت�سهيالت اأخرى )لتمويل امل�ساريع ب�سكل رئي�سي(	

�سعر فائدة ثابت

––-  ينتهي خالل �سنة
95.000.000420.000.000- ينتهي بعد اأكرث من �سنة

10.060.307.34010.007.509.379املجموع
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48-3 خماطر ال�سيولة )تتمة(

اإ�ستحقاقات املطلوبات املالية

اجلداول اأدناه حتلل املطلوبات املالية للمجموعة اإىل جمموعات ذات اأهمية مبنية على الإ�ستحقاقات التعاقدية لـ:

جميع املطلوبات املالية غري امل�ستقة،	•  

�سايف واإجمايل الأدوات املالية امل�ستقة والتي تعترب اإ�ستحقاقاتها التعاقدية اأ�سا�سية ملعرفة توقيت التدفقات النقدية.  	•

املبالغ املبينة يف اجلدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غري املخ�سومة. الأر�سدة امل�ستحقة خالل 12 �سهراً ت�ساوي قيمتها الدفرتية باإعتبار اأن اأثر 

اخل�سم يعترب غري جوهري.

املطلوبات بالقيمة الدفرتيةاإجمايل التدفقات النقدية التعاقديةاأكرث من 5 �سنوات3 – 5 �سنواتال�سنة الثانيةال�سنة الأوىلاإي�ساحاتالإ�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية

غري م�ستقة كما يف 31 دي�سمرب 2018

365.467.249.2454.890.829.39621.659.395.68042.764.786.49874.782.260.81955.371.857.513-8قرو�س طويلة الأجل

28.117.01227.183.780––3822.315.2725.801.740اإلتزام مبوجب عقود الإيجار التمويلي

28.888.90828.888.908–––3928.888.908اأدوات مالية م�ستقة

2.516.955.9302.516.955.930––412.215.392.112301.563.818مطلوبات م�ساريع وذمم جتارية واأخرى

2.073.146.3962.073.146.396–––422.073.146.396م�ساريف م�ستحقة

9.806.991.9335.198.194.95421.659.395.68042.764.786.49879.429.369.06560.018.032.527املجموع

غري م�ستقة كما يف 31 دي�سمرب 2017

364.756.408.4365.185.059.84821.061.583.00540.954.150.50771.957.201.79654.686.382.447-8قرو�س طويلة الأجل

65.380.97861.848.087–3837.263.96622.315.2725.801.740اإلتزام مبوجب عقود الإيجار التمويلي

2.975.299.8982.975.299.898––412.315.780.978659.518.920مطلوبات م�ساريع وذمم جتارية واأخرى

1.963.136.9001.963.136.900–––421.963.136.900م�ساريف م�ستحقة

9.072.590.2805.866.894.04021.067.384.74540.954.150.50776.961.019.57259.686.667.332املجموع

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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48-3 خماطر ال�سيولة )تتمة(

اإ�ستحقاقات املطلوبات املالية

اجلداول اأدناه حتلل املطلوبات املالية للمجموعة اإىل جمموعات ذات اأهمية مبنية على الإ�ستحقاقات التعاقدية لـ:

جميع املطلوبات املالية غري امل�ستقة،	•  

�سايف واإجمايل الأدوات املالية امل�ستقة والتي تعترب اإ�ستحقاقاتها التعاقدية اأ�سا�سية ملعرفة توقيت التدفقات النقدية.  	•

املبالغ املبينة يف اجلدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غري املخ�سومة. الأر�سدة امل�ستحقة خالل 12 �سهراً ت�ساوي قيمتها الدفرتية باإعتبار اأن اأثر 

اخل�سم يعترب غري جوهري.

املطلوبات بالقيمة الدفرتيةاإجمايل التدفقات النقدية التعاقديةاأكرث من 5 �سنوات3 – 5 �سنواتال�سنة الثانيةال�سنة الأوىلاإي�ساحاتالإ�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية

غري م�ستقة كما يف 31 دي�سمرب 2018

365.467.249.2454.890.829.39621.659.395.68042.764.786.49874.782.260.81955.371.857.513-8قرو�س طويلة الأجل

28.117.01227.183.780––3822.315.2725.801.740اإلتزام مبوجب عقود الإيجار التمويلي

28.888.90828.888.908–––3928.888.908اأدوات مالية م�ستقة

2.516.955.9302.516.955.930––412.215.392.112301.563.818مطلوبات م�ساريع وذمم جتارية واأخرى

2.073.146.3962.073.146.396–––422.073.146.396م�ساريف م�ستحقة

9.806.991.9335.198.194.95421.659.395.68042.764.786.49879.429.369.06560.018.032.527املجموع

غري م�ستقة كما يف 31 دي�سمرب 2017

364.756.408.4365.185.059.84821.061.583.00540.954.150.50771.957.201.79654.686.382.447-8قرو�س طويلة الأجل

65.380.97861.848.087–3837.263.96622.315.2725.801.740اإلتزام مبوجب عقود الإيجار التمويلي

2.975.299.8982.975.299.898––412.315.780.978659.518.920مطلوبات م�ساريع وذمم جتارية واأخرى
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49- اإدارة راأ�س املال

اإدارة املخاطر

اأهداف املجموعة لإدارة راأ�س املال:

احلفاظ على قدرتها على الإ�ستمرار كمن�ساأة م�ستمرة، حتى ت�ستمر يف تقدمي عوائد للم�ساهمني والفوائد لأ�سحاب امل�سلحة الآخرين، 	•

احلفاظ على هيكل راأ�س املال الأمثل لتقليل تكلفة راأ�س املال.	•

من اأجل املحافظة على هيكل راأ�س املال اأو تعديله، قد تقوم املجموعة بتعديل قيمة التوزيعات النقدية املدفوعة للم�ساهمني، اإعادة راأ�س املال 

للم�ساهمني اأو اإ�سدار اأ�سهم جديدة اأو بيع اأ�سول لتخفي�س الديون.

�سايف الديون للمجموعة كانت كالتايل:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات�سايف الدين

293.535.000.0002.240.000.000ودائع لأجل

305.320.116.2074.281.744.159نقد ومعادلت النقد

)3.195.086.817()3.162.757.425(36-8قرو�س طويلة الأجل – م�ستحقة الدفع خالل �سنة

)51.491.295.630()52.209.100.088(36-8قرو�س طويلة الأجل – م�ستحقة الدفع بعد �سنة

اإلتزام مبوجب عقود الإيجار التمويلي - م�ستحق الدفع خالل �سنة
،2-38 

3-38)22.315.272()37.263.966(

اإلتزام مبوجب عقود الإيجار التمويلي - م�ستحق الدفع بعد �سنة
،2-38 

3-38)5.801.740()28.117.012(

)48.230.019.266()46.544.858.318(�سايف الدين

ت�سوية �سايف الدين

تتمثل احلركة يف �سايف الدين كالتايل:

املطلوبات من الأن�سطة التمويليةموجودات اأخرى

ودائع لأجل

)اإي�ساح 29(

النقد ومعادلت النقد

)اإي�ساح 30(

قرو�س طويلة الأجل – 

م�ستحقة الدفع خالل �سنة

)اإي�ساح 8-36(

قرو�س طويلة الأجل – 

م�ستحقة الدفع بعد �سنة

)اإي�ساح 8-36(

اإلتزام مبوجب عقود الإيجار 

التمويلي - م�ستحق الدفع 

خالل �سنة

)اإي�ساح 38(

اإلتزام مبوجب عقود الإيجار 

التمويلي - م�ستحق الدفع 

بعد �سنة

املجموع)اإي�ساح 38(

)47.443.466.412()65.380.978()38.622.936()51.608.327.288()2.752.508.518(12.711.000.0004.310.373.308 يناير 2017

)786.552.854(117.031.6581.358.97037.263.966)442.578.299()28.629.149()471.000.000(التدفقات النقدية

)48.230.019.266()28.117.012()37.263.966()51.491.295.630()3.195.086.817(312.240.000.0004.281.744.159 دي�سمرب 2017

14.948.69422.315.2721.685.160.948)717.804.458(1.295.000.0001.038.372.04832.329.392التدفقات النقدية

)46.544.858.318()5.801.740()22.315.272()52.209.100.088()3.162.757.425(313.535.000.0005.320.116.207 دي�سمرب 2018

ومتا�سياً مع الآخرين يف هذه ال�سناعة، تقوم املجموعة مبراقبة راأ�س املال على اأ�سا�س ن�سبة املديونية التالية:

امللكية  املوحدة، مبا يف ذلك حقوق  املايل  املركز  قائمة  الدين )كما هو مبني يف  امللكية و�سايف  اإجمايل حقوق  على  الدين مق�سوماً  “�سايف 
غري امل�سيطرة(.”

ن�سب املديونية وفقاً للتعهدات املالية املتعلقة بالقرو�س طويلة الأجل )اإي�ساح 36-1(، كما يف نهاية ال�سنة كانت كالتايل:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساح

3655.371.857.51354.686.382.447-7�سايف الدين – قرو�س طويلة الأجل

36.694.426.24834.529.979.518اإجمايل حقوق امللكية

92.066.283.76189.216.361.965اإجمايل حقوق امللكية و�سايف الدين

0.600.61�سايف ن�سبة الدين اإىل حقوق امللكية

 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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36.694.426.24834.529.979.518اإجمايل حقوق امللكية

92.066.283.76189.216.361.965اإجمايل حقوق امللكية و�سايف الدين

0.600.61�سايف ن�سبة الدين اإىل حقوق امللكية
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50- املوجودات املالية واملطلوبات املالية
حتتفظ املجموعة بالفئات التالية من الأداوات املالية:

31 دي�سمرب31 دي�سمرب

20182017اإي�ساحات

موجودات مالية مقا�سة بالتكلفة املطفاأة

2347.850.00050.000.000اإ�ستثمارات اأخرى

2536.686.04113.652.075م�ستحق من �سريك يف م�سروع م�سرتك

ذمم مدينة جتارية وُاخرى )ناق�ساً زكاة، �سريبة القيمة امل�سافة وم�ستحقات برنامج 

متلك املنازل للموظفني(
282.164.252.7611.900.609.210

293.535.000.0002.240.000.000ودائع لأجل

305.393.162.0644.351.617.030النقد ومعادلت النقد

11.176.950.8668.555.878.315املجموع  

مطلوبات مالية مقا�سة بالتكلفة املطفاأة

3655.371.857.51354.686.382.447-7قرو�س طويلة الأجل

3828.117.01265.380.978اإلتزام مبوجب عقد اإيجار متويلي

–3928.888.908اأدوات مالية م�ستقة
412.516.955.9302.975.299.898مطلوبات م�ساريع وذمم جتارية وُاخرى

422.073.146.3961.963.136.900م�ساريف م�ستحقة

60.018.965.75959.690.200.223املجموع 

يتم قيا�س الإ�ستثمارات الأخرى بالتكلفة املطفاأة ناق�ساً اأي خ�سائر اإنخفا�س يف القيمة )اإي�ساح 23(.

وفقاً للفقرة رقم 29 )اأ( من املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 7، الإف�ساحات عن القيمة العادلة تكون غري مطلوبة عندما تكون القيمة الدفرتية 

هي القيمة املعقولة للقيمة العادلة لالأدوات املالية مثل الذمم املدينة والذمم الدائنة التجارية ق�سرية الأجل. تنطبق الفقرة رقم 29 )د( من املعيار 

الدويل للتقرير املايل رقم 7 بالت�ساوي على اإلتزامات الإيجار.

يتم اإثبات القرو�س طويلة الأجل مبدئياً بقيمتها العادلة )كمتح�سالت م�ستلمة بعد خ�سم تكاليف املعاملة املوؤهلة املتكبدة( اإن وجدت. يتم قيا�س 

القرو�س طويلة الأجل لحقاً بالتكلفة املطفاأة باإ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. الت�سل�سل الهرمي لقيا�س القيمة العادلة على اأ�سا�س غري متكرر 

للمطلوبات هو امل�ستوى رقم 3 – املدخالت الهامة الغري املالحظة.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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51- الأحداث الالحقة لتاريخ اإعداد القوائم املالية
مل تن�ساأ اأي اأحداث اأخرى بعد 31 دي�سمرب 2018 وقبل تاريخ توقيع تقرير املراجعة ال�سادر عن مراجعي احل�سابات امل�ستقلني والتي قد يكون لها تاأثري 

جوهري على القوائم املالية املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2018.

52- اأرقام املقارنة
عيد ت�سنيف بع�س الأرقام املقارنة اخلا�سة بال�سنة ال�سابقة، عند ال�سرورة، لكي تتما�سى مع عر�س الأرقام  لل�سنة احلالية. ل يوجد لعمليات اإعادة 

ُ
اأ

الت�سنيف هذه اأي اأثر على حقوق امللكية اأو �سايف ربح املجموعة لل�سنة ال�سابقة.

53- املوجودات واملطلوبات املحتفظ بها على �سبيل الأمانة  
يف 6 يناير 2013، ت�سلمت �سركة معادن للبنية التحتية وهي �سركة تابعة مملوكة بالكامل ل�سركة التعدين العربية ال�سعودية )معادن( مبلغ 140 مليون 

دولر اأمريكي )على �سبيل الأمانة( من وزارة املالية يف اململكة العربية ال�سعودية، وفقاً لقرار جمل�س الوزراء رقم 87 بتاريخ 28 ربيع الأول 1433هـ 

)املوافق 20 فرباير 2012(، ب�ساأن اإن�ساء مدينة �سناعية يف منطقة احلدود ال�سمالية باإ�سم »مدينة وعد ال�سمال لل�سناعات التعدينية«. وميثل هذا 

املبلغ جزء من املبالغ التالية والتي وافق عليها جمل�س الوزراء:

500 مليون دولر اأمريكي لت�سميم واإن�ساء البنية التحتية الأ�سا�سية واملرافق املطلوبة للمدينة ال�سناعية،	•

200 مليون دولر اأمريكي لت�سميم واإن�ساء امل�ساكن واملرافق الإجتماعية الالزمة للمدينة ال�سناعية املقرتحة.	•

خالل العام 2014، مت اإ�ستالم مبلغ اإ�سايف مقداره 250 مليون دولر اأمريكي وقد مت اإيداعه يف ح�ساب م�سريف منف�سل ول ي�سكل جزءً من املوارد 

النقدية املتاحة ل�سركة معادن للبنية التحتية. وقد مت قيده حما�سبياً يف دفاتر حما�سبية م�ستقلة ومل يتم اإدراجه يف ال�سجالت املحا�سبية ل�سركة 

التحتية. للبنية  معادن 

خالل العام 2016، مت اإ�ستالم املبلغ املتبقي والبالغ 310 مليون دولر اأمريكي. وجاري اإ�ستخدام املبالغ املذكورة اأعاله فقط لالأغرا�س املحددة بقرار 

جمل�س الوزراء �سالف الذكر. ويتم اإ�سرتداد املبالغ امل�سحوبة عرب تقدمي الوثائق املوؤيدة للمبالغ امل�سروفة، وفقاً للوائح والأنظمة احلكومية. 

بلغ جمموع �سايف موجودات امل�سروع كما يف 31 دي�سمرب 2018 مبلغ 2.625.000.000 ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2017: 2.625.000.000 

ريال �سعودي(.
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54- معلومات مف�سلة عن ال�سركات التابعة وامل�ساريع امل�سرتكة

تكلفة اإ�ستثمار ال�سركة المن�سبة امللكية الفعلية للمجموعة %راأ�س املال امل�سدر واملدفوع

31 دي�سمرب31 دي�سمرب31 دي�سمرب31 دي�سمرب31 دي�سمرب31 دي�سمرب

201820172018201720182017طبيعة الن�ساطال�سركة التابعة

867.000.000867.000.000100100867.000.000867.000.000اإ�ستخراج الذهب�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

500.000500.000100100500.000500.000اإدارة وتطوير م�ساريع البنى التحتية�سركة معادن للبنية التحتية

344.855.200344.855.200100100344.855.200344.855.200الكاولني، البوك�سايت منخف�س الدرجة، واإ�ستخراج املغنيزايت�سركة املعادن ال�سناعية

6.573.750.0006.573.750.00074.974.94.923.738.7504.923.738.750�سبائك واأعمدة واألواح وم�سطحات الألومنيوم�سركة معادن لالألومنيوم

2.477.371.8072.477.371.80774.974.91.855.551.4831.855.551.483رقائق الألومنيوم والأغطية�سركة معادن للدرفلة

4.828.464.4124.828.464.41274.974.93.616.519.8453.616.519.845اإ�ستخراج البوك�سايت وت�سفيته�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا

6.208.480.0006.208.480.00070704.345.936.0004.345.936.000اإ�ستخراج الفو�سفات واإنتاج الأ�سمدة�سركة معادن للفو�سفات

7.942.501.8757.942.501.87560604.765.501.1254.765.501.125اإ�ستخراج الفو�سفات واإنتاج الأ�سمدة�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

20.719.602.40320.719.602.403املجموع الفرعي

امل�ساريع امل�سرتكة

900.000.000900.000.0005050450.000.000450.000.000اإنتاج ال�سودا الكاوية املركزة وثاين كلوريد الإثيلني�سركة معادن وال�سحراء للبرتوكيماويات*

404.965.291404.965.2915050202.482.646202.482.646اإنتاج النحا�س واملعادن امل�ساحبة�سركة معادن باريك للنحا�س

652.482.646652.482.646املجموع الفرعي

21.372.085.04921.372.085.049املجموع

جميع ال�سركات التابعة وامل�ساريع امل�سرتكة املو�سحة اأعاله تاأ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018 

)جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر خالف ذلك(
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54- معلومات مف�سلة عن ال�سركات التابعة وامل�ساريع امل�سرتكة

تكلفة اإ�ستثمار ال�سركة المن�سبة امللكية الفعلية للمجموعة %راأ�س املال امل�سدر واملدفوع

31 دي�سمرب31 دي�سمرب31 دي�سمرب31 دي�سمرب31 دي�سمرب31 دي�سمرب

201820172018201720182017طبيعة الن�ساطال�سركة التابعة

867.000.000867.000.000100100867.000.000867.000.000اإ�ستخراج الذهب�سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س

500.000500.000100100500.000500.000اإدارة وتطوير م�ساريع البنى التحتية�سركة معادن للبنية التحتية

344.855.200344.855.200100100344.855.200344.855.200الكاولني، البوك�سايت منخف�س الدرجة، واإ�ستخراج املغنيزايت�سركة املعادن ال�سناعية

6.573.750.0006.573.750.00074.974.94.923.738.7504.923.738.750�سبائك واأعمدة واألواح وم�سطحات الألومنيوم�سركة معادن لالألومنيوم

2.477.371.8072.477.371.80774.974.91.855.551.4831.855.551.483رقائق الألومنيوم والأغطية�سركة معادن للدرفلة

4.828.464.4124.828.464.41274.974.93.616.519.8453.616.519.845اإ�ستخراج البوك�سايت وت�سفيته�سركة معادن للبوك�سايت والألومينا

6.208.480.0006.208.480.00070704.345.936.0004.345.936.000اإ�ستخراج الفو�سفات واإنتاج الأ�سمدة�سركة معادن للفو�سفات

7.942.501.8757.942.501.87560604.765.501.1254.765.501.125اإ�ستخراج الفو�سفات واإنتاج الأ�سمدة�سركة معادن وعد ال�سمال للفو�سفات

20.719.602.40320.719.602.403املجموع الفرعي

امل�ساريع امل�سرتكة

900.000.000900.000.0005050450.000.000450.000.000اإنتاج ال�سودا الكاوية املركزة وثاين كلوريد الإثيلني�سركة معادن وال�سحراء للبرتوكيماويات*

404.965.291404.965.2915050202.482.646202.482.646اإنتاج النحا�س واملعادن امل�ساحبة�سركة معادن باريك للنحا�س

652.482.646652.482.646املجموع الفرعي

21.372.085.04921.372.085.049املجموع

جميع ال�سركات التابعة وامل�ساريع امل�سرتكة املو�سحة اأعاله تاأ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية.
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ملحق تو�سيحي

الدرع العربي: هو امتداد من ال�سخور البلورية التي تنتمي اإىل ع�سر ما 

قبل الكمربي، على جانبي البحر الأحمر.

البوك�ضايت: هو خام الأملنيوم الأكرث �سيوعًا.

رفع الرتكيز: جمموعة متنوعة من العمليات التي يتم مبوجبها ف�سل اخلام 

امل�ستخرج من املناجم اإىل معادن و�سوائب اأو خملفات، بحيث تكون املعادن 

منا�سبة ملزيد من املعاجلة اأو ال�ستخدام املبا�سر.

التنقيب قرب املناجم امل�ضتغلة: ي�ستخدم هذا امل�سطلح لو�سف ال�ستك�ساف 

يف الأرا�سي القريبة من املنجم الذي يجري ا�ستغالله.

التوظيف املبا�ضر: التوظيف املرتبط مبا�سرة باإنتاج املنتجات اأو اخلدمات، 

اأو عندما يعمل ال�سخ�س مبا�سرة ل�سالح ال�سركة، ولي�س من قبل مقاول 

يعمل لديها.

امل�ضب: ي�سري اإىل مرحلة من �سل�سلة مراحل الت�سنيع؛ على �سبيل املثال، 

وبالإ�سارة اإىل �سل�سلة القيمة يف �سناعة الأملنيوم، فاإن كلمة امل�سب ت�سري 

اإىل و�سول الإنتاج اإىل مرحلته النهائية.   

ال�ضناعات التحويلية: هي ال�سناعات التي يتم فيها اإنتاج عدد من 

املنتجات من اإحدى املواد؛ على �سبيل املثال: ال�سناعات التي ي�ستخدم فيها 

الأملنيوم. وامل�سانع التحويلية هي امل�سانع التي ت�سنع املنتجات النهائية.

EBITDA: الأرباح قبل العائد ال�ستثماري، وقبل احت�ساب الزكاة وال�سرائب 
وم�ساريف ال�ستهالك والإطفاء.

GRI: منظمة دولية م�ستقلة تعتمد احلكومات وال�سركات واملنظمات الأخرى 
على نطاق وا�سع معايريها لال�ستدامة يف اإعداد التقارير.

ب�ضمة اليد: مفهوم وو�سيلة ت�ستخدم ب�سكل متزايد يف برامج ال�ستدامة 

لقيا�س وتقييم امل�ساهمات الإيجابية واأثر ال�سركات واملنظمات والأفراد.

التوظيف غري املبا�ضر: عندما يوفر عمٌل جتاريٌّ فر�س عمل يف موؤ�س�سات 

اأخرى لتوريد اأو اإنتاج ال�سلع واخلدمات، اأو عندما تعهد �سركة اإىل �سخ�س 

من خارجها اأو اإىل �سركة اأخرى اأداء بع�س اأعمالها.

النمو غري الع�ضوي: هو النمو الناجت من عمليات دمج ال�سركة بغريها 

اأو ا�ستحواذها على غريها من ال�سركات، وهو عك�س النمو الناجت من 

ن�ساط ال�سركة.

نظام جورك )JORC(: هو معيار اأ�سرتايل لالإبالغ عن نتائج ال�ستك�ساف 

واملوارد املعدنية واحتياطات اخلام. ويعد مدونة مهنية ت�سع احلد الأدنى 

من املعايري لإعداد التقارير العامة لنتائج التنقيب عن املعادن واملوارد 

املعدنية واحتياطات اخلام.

اأكادميية معادن: هي موؤ�س�سة يف معادن ُتعنى بالتعليم والتطوير، يديرها 

ق�سم املوارد الب�سرية يف ال�سركة.

برنامج التحول الوطني: هو برنامج حكومي يهدف اإىل بناء القدرات 

الالزمة لدى املوؤ�س�سات لتحقيق روؤية اململكة 2030.

امل�ضفاة: هي من�ساأة �سناعية يتم فيها تكرير املادة، وت�ستخدم عادًة لتحويل 

املواد اخلام اإىل منتجات ذات قيمة.

م�ضنع الدرفلة: ُيق�سد بالدرفلة يف �سناعة املعادن، عملية ت�سكيل املعادن 

من خالل مترير املعدن عرب واحد اأو اأكرث من اللفائف لتقليل �سماكتها 

وجعلها ب�سمك موحد، وهي عملية ت�ستخدم عادة لإنتاج ال�سفائح املعدنية.

ر�ؤية اململكة 2030: هي روؤية طويلة املدى للمملكة العربية ال�سعودية ت�سعى 

اإىل حتقيق التنمية، وبناء دولة قوية مزدهرة م�ستقرة توفر الفر�س للجميع.

SBU: وحدة الأعمال ال�سرتاتيجية التي تتوىل توزيع الأعمال يف معادن.

اأهداف التنمية امل�ضتدامة، �املعر�فة اأي�ضاً با�ضم الأهداف العاملية: تتمثل 

يف 17 هدفًا طموحًا حددتها الأمم املتحدة كجزء من خطتها للتنمية 

امل�ستدامة لعام 2030.

ال�ضهر: مرحلة من مراحل التعدين، يتم فيها اإنتاج املعادن، كالف�سة 

واحلديد والنحا�س ومعادن الأ�سا�س الأخرى عن طريق �سهر اخلامات.

املعهد ال�ضعودي التقني للتعدين: معهد اأن�ساأته �سركة معادن بالتعاون مع 

املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني؛ لتطوير قوى عاملة حملية ماهرة 

لقطاع التعدين.

ال�ضتدامة: يف جمال الأعمال التجارية، غالبًا ما ي�سار اإىل ال�ستدامة 

باعتبارها املح�سلة النهائية لأداء ال�سركة جتاه ثالث ق�سايا هي: املخاطر 

املالية، واملتطلبات الجتماعية، والحتياجات البيئية.

فهر�س امل�سطلحات
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ملحق تو�سيحي

يت�سمن هذا التقرير ال�سنوي بيانات، ميكن اأن تعترب بيانات ا�ست�سرافية اأو توقعية، مبا يف ذلك بيانات حول افرتا�سات وتوقعات �سركة معادن، كما ت�سري 

الكلمات »ال�سركة«، »نحن« اأو »معادن« اإىل �سركة التعدين العربية ال�سعودية.

وقد اأعدت هذه البيانات على اأ�سا�س اخلطط احلالية وتقديرات ال�سركة، ف�ساًل عن توقعاتها يف ظل الظروف والأحداث اخلارجية، وقد بذلنا كل جهد 

ممكن ل�سمان دقة املعلومات الواردة يف هذا التقرير ال�سنوي، التي هي �ساحلة و�سحيحة يف وقت اإعدادها ون�سرها.

وتنطوي هذه البيانات التوقعية على خماطر كامنة وعدم و�سوح. ونتيجة لهذه املخاطر والفرتا�سات، ل ينبغي لفرد اأو جماعة اأو اأي كيان قانوين اأن يعتمد 

كليًا- اأو ب�سكل نهائي ودقيق- على هذه البيانات. 

وقد قمنا اأي�سًا باإدراج معلومات اإ�سافية حول املخاطر التي نواجهها يف ق�سمني اآخرين من هذا التقرير ال�سنوي، وهما »احلوكمة واللتزام واملخاطر«، 

و»القوائم املالية املوحدة«.

وميكن اأن ي�سبب عدد من العوامل واملوؤ�سرات نتائج فعلية تختلف جوهرًيا عن تلك التي مت ذكرها يف اأي من البيانات التوقعية.

وعليه، فال تتحمل معادن اأي التزامات جتاه ما قد ين�سر من حتديثات اأو تعديالت على البيانات التوقعية الواردة يف هذا التقرير، �سواًء على اأ�سا�س معلومات 

جديدة اأو اأحداث لحقة. وفيما عدا احلالت املن�سو�س عليها يف مبا�سرة القوانني املعمول بها، ل تتحمل �سركة معادن اأي م�سوؤولية عن اأي خ�سائر قد تلحق 

باأي فرد اأو جماعة اأو كيان ناجمة عن قراراتهم التي بنيت على بياناتنا ال�ست�سرافية.

اإن كلمات مثل: »تعتزم«، »ت�سعى«، »م�ساريع«، »تتوقع«، »تقّدر«، »تخطط«، »تعترب«، »يفرت�س«، »قد«، »ينبغي«، »�سوف«، »توا�سل« وغريها من الكلمات 

امل�سابهة يف املعنى ت�سري اإىل طبيعة التوقعات يف هذا التقرير.

حتذير ب�ساأن البيانات التوقعية

تقّدر اإدارة معادن وفريق التقرير ال�سنوي م�ساهمة موظفينا يف املقر الرئي�سي ويف بقية �سركات املجموعة يف اإثراء حمتوى هذا التقرير ون�سره، ويف 

ا�ستعرا�س اأداء معادن واإجنازاتها لعام 2018م، وخالل العقد املا�سي.

كما نرحب بالتعليقات واملالحظات على هذا التقرير من جميع املعنيني. واإذا كنتم ترغبون م�ساركتنا باآرائكم واأفكاركم؛ فتف�سلوا بالتوا�سل معنا عرب 

.)invest@maaden.com.sa( .الربيد الإلكرتوين لفريق عالقات امل�ستثمرين

.)media@maaden.com.sa( :اأو التوا�سل مع اإدارة العالقات العامة والإعالم على

�سكر وعرفان
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