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  رؤية الشركة
بناء	شركة	تعدين	على	مستوى	عالمي.

أهداف الشركة

المتعلقة  التعدينية  األنشطة  مختلف  ممارسة  إلى  »معادن«  شركة	 تهدف 
بجميع مراحل صناعة التعدين بما في ذلك تطوير وتحسين صناعة المعادن 
ومنتجاتها ومشتقاتها وجميع الصناعات ذات الصلة. وإلنجاز هذه األهداف 
بنجاح تعمل	»معادن« بأقصى قدر من االهتمام بالموارد البشرية والصحة 

والسالمة والقضايا البيئية،	حيث تلتزم بما يلي:

	 دورًا		 لتأدية	 بالمملكة	 النفطية	 غير	 المعدنية	 المصادر	 من	 االستفادة	
التعدينية	 الخبرات	 والمعادن،	مستفيدة	من	 التعدين	 عالميًا	في	صناعة	
وشركائها	 الحكومة	 من	 الدعم	 جانب	 إلى	 لديها،	 اإلدارية	 والمهارات	

العالميين.
	 المعدنية،	ومزايا	قاعدة		 العالمي	على	المصادر	 استغالل	تزايد	الطلب	

والمملكة	 والمساهمين	 المملكة	لصالح	موظفيها	 في	 المنافسة	 التكاليف	
واالقتصاد	العالمي.

	 وتطوير		 عالمي،	 بمستوى	 المتكامل	 الفوسفات	 أسمدة	 مجمع	 تطوير	
أحدث	 ذلك	 في	 مستخدمة	 المعدن	 إلى	 المنجم	 من	 األلومنيوم	 مرافق	
التقنيات	المتاحة	بأعلى	إنتاجية	وبالحد	األدنى	من	التأثير	على	البيئة.

	 جعل	قطاع	التعدين	الركيزة	الثالثة	للصناعة	السعودية	من	خالل	مشاريع		
الشركة	الضخمة	القائمة	والمستقبلية	وتوسعاتها.

	 االستثمارات		 المملكة	من	خالل	 اقتصاد	 وتنويع	 تطوير	 في	 المساهمة	
التعدينية.

	 مع		 للتعامل	 مالئمة	 سياسات	 وتطبيق	 االجتماعية	 بالمسئولية	 االهتمام	
بمعايير	 والتدريب	 العامة	 السالمة	 وأمور	 والصحية	 البيئية	 المسائل	

عالمية.

  رسالة الشركة
بفاعلية	 للمساهمين	وتعمل	 األرباح	 تحقق	 تعدين	عالمية،	 أن	تصبح	شركة	
والقضايا	 البشرية	والصحة	والسالمة	 بالموارد	 اهتمامها	 وكفاءة،	جادة	في	

البيئية	والمسئولية	االجتماعية.

مهمة الشركة

انطالقا	من	أهمية	دور	الشركة	الوطني	فإنها	تعمل	على	دعم	الموارد	البشرية	
الوطنية	وإفساح	المجال	للطاقات	المهنية	للمشاركة	في	األداء.	وتعميم	ثقافة	
األداء	المتميز	للفريق،	والتركيز	على	اإلبداع	لما	له	من	أهمية	في	تطوير	
في	 الشركة	 مسيرة	 دعم	 في	 يسهم	 الذي	 األمر	 المستقبلية،	 وأدواته	 العمل	

العمل	التنموي.
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مقدمة
المحترمين إلى	السادة	مساهمي	شركة	التعدين	العربية	السعودية	)	معادن	(																																									

أنه	من	دواعي	سرور	وامتنان	مجلس	إدارة	شركة	التعدين	العربية	السعودية	)معادن(	أن	يطلع	مساهمي	الشركة	األعزاء	على	
التقرير	المتكامل	لنتائج	األعمال	للعام	المالي	المنتهى	في	31	ديسمبر	2010	م	والذي	يسلط	الضوء	على	إنجازات	الشركة	
والشركات	التابعة	لها	خالل	العام	المالي	)2010(	في	مجاالت	اإلنتاج	والتسويق	واإلنشاءات	في	إطار	سعى	الشركة	الدؤوب	

نحو	تحقيق	أهدافها	.
كما	يتقدم	مجلس	اإلدارة	ببالغ	االمتنان	إلى	مقام	خادم	الحرمين	الشريفين	وسمو	ولي	عهده	األمين،وسمو	النائب	الثاني	حفظهم	
اهلل،	على	الدعم	المستمر	والمساندة	المتواصلة	لقطاع	التعدين	والنهضة	الصناعية	واالقتصادية	في	مملكتنا	العزيزة،	مثمنين	
جهود	جميع	العاملين	في	»معادن«	وشركائها	وتفاعل	المساهمين	وثقة	عمالئها	وتعاون	جميع	القطاعات	التي	تتعامل	معها.
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لعام	 المتكامل	 اإلدارة	 مجلس	 تقرير	 لكم	 أقدم	 أن	 ويسعدني	 يسرني	
واستثمارات	 لمشاريع	 ونجاحات	 إنجازات	 وما	تضمنه	من	 2010م	

الشركة	ومساهماتها	في	التنمية	المستدامة.
وأثبتت	 العالمي،	 لالقتصاد	 ملحوظا	 انتعاشا	 2010م	 عام	 شهد	 لقد	
اقتصاديات	 وباألخص	 الخليجي	 التعاون	 مجلس	 دول	 اقتصاديات	
االستثمار	 من	 بمساندة	 ومتانتها	 قوتها	 السعودية	 العربية	 المملكة	

الحكومي	في	البنية	التحتية	والمشاريع	التطويرية.
وحققت	شركة	معادن	خالل	هذه	الفترة	إنجازات	كبيرة	على	مستوى	
مشاريعها	العمالقة	حيث	دخل	مشروع	الفوسفات	المشترك	بين	شركة	
معادن	للفوسفات	وشركة	)سابك(	نهاية	عام	2010م	مرحلة	عمليات	
التشغيل	التجريبي	لمنشآت	الفوسفات	في	حزم	الجالميد	ورأس	الزور	

ومن	المقرر	أن	يبدأ	اإلنتاج	في	الربع	الثاني	من	عام	2011م.
وفيما	يتعلق	باتفاقية	مشروعنا	المشترك	لأللمنيوم	مع	شركة	)ألكوا(،	
التي	تم	توقيعها	في	أواخر	ديسمبر		من	عام	2009م	وتمكنت	شركة	

معادن	من	تأمين	تمويل	المرحلة	األولى	من	مشروع	المصهر	ومصنع	
الدرفلة،	وطلب	المعدات	التي	تتواكب	مع	أولويات	إنشاء	المشروع.	
عمليات	 من	 الدخل	 صافي	 ارتفع	 فقد	 االنجازات	 هذه	 مع	 وتناغما	
معادن	للذهب	بنسبة	30.7٪	مقارنة	بعام	2009م	نتيجة	إلى	ارتفاع	
أسعار	الذهب.وعلى	الرغم	من	انخفاض	إنتاج	الذهب	إال	أن	الشركة	
ركزت	على	اتخاذ	عدد	من	الخطوات	التي	تفضي	إلى	تحسين	الكفاءة	
التشغيلية	والممارسة	اإلدارية	الفاعلة	ورفع	القدرة	اإلنتاجية	متواكبا	

مع	إجراءات	األمن	والسالمة	لموظفيها	وللبيئة	التي	تعمل	فيها.
فريق	 حقق	 المتوازن«،	 للنمو	 معادن	 »إستراتيجية	 مع	 وتمشيا	
	)1	76( بإضافة	 العام	 خالل	 ملموسة	 نجاحات	 الذهب	 استكشاف	
إجمالي	 يصبح	 وبذلك	 احتياطياتنا.	 إلى	 الذهب	 من	 أوقية	 مليون	
المشتركة	الحتياطيات	 اللجنة	 تتوافق	مع	معايير	 االحتياطيات	والتي	
التقدم	 مع	 ذلك	 متزامنًا	 الذهب.	 من	 أوقية	 مليون	 	)11	328( الخام	
الذي	تحققه	الشركة	لمد	خط	أنابيب	لتزويد	المنطقة	المركزية	للذهب	

    كلمة رئيس مجلس اإلدارة
							المهندس	/	عبد	اهلل	بن	سيف	السيف		

المساهمون	األعزاء

السالم	عليكم	ورحمة	اهلل	وبركاته
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وسط	المملكة	بالمياه	لدعم	مزيدا	من	التوسع	في	عمليات	شركة	معادن	
كبيرا	 تحوال	 الصناعية	 المعادن	 الطويل.وتشهد	 المدى	 على	 للذهب	
حيث	يستعد	فريق	المعادن	الصناعية	في	شركتنا	لبدء	اإلنتاج	من	منجم	
المدينة	 في	 المغنسيوم	 لكربونات	 الجديد	 مصنعنا	 لتزويد	 المغنيزايت	

المنورة	الذي	يمر	حاليا	بمرحلة	التشغيل	التجريبي.	
وتعتبر	الربحية	والتنافسية	الركيزتين	األساسيتين	إلستراتيجية	معادن،	
تعززهما	إضافة	مشاريع	متميزة	من	حيث	التكلفة	والجودة	لتتفوق	بها	

على	منافسيها	.	
واستمرت	الشركة	في	التزاماتها	نحو	المحافظة	على	البيئة	وضمان	أن	
جميع	عملياتها	تحقق	الحد	األدنى	من	األثر	المحتمل	على	البيئة	سواء	
قبل	وأثناء	أو	بعد	االنتهاء	من	األنشطة	التعدينية	بجميع	مواقع	الشركة	

ومشاريعها	التعدينية	التي	يجري	تنفيذها.	
للتعدين	 الدولي	 للمجلس	 البيئية	 المبادئ	 مع	 معادن	 ألتزمت	 كما	
األمم	 لهيئة	 العالمي	 الميثاق	 في	 الواردة	 البيئية	 والمعايير	 والمعادن	

اليومية	 العمليات	 في	 الممارسات	 هذه	 دمج	 عملية	 وبدأت	 المتحدة،	
للشركة.

الدكتور	 الجزيل	لسعادة	 الشكر	 أقدم	 المناسبة	أن	 يفوتني	في	هذه	 وال	
عبدا	هلل	بن	عيسى	الدباغ	الذي	ساهم	في	تأسيس	شركة	معادن،وتقاعد	
فقد	 اإلدارة،	 في	مجلس	 يزال	عضوا	 أنه	ال	 غير	 نهاية	2010م	 في	
أدت	قيادته	للشركة	بتفان	وإخالص	إلى	وصولها	إلى	هذه	المكانة	التي	

تحتلها	اليوم	كشركة	ذات	مستقبل	مشرق	وأسس	متينة.
معادن	على	دعمهم	 في	شركة	 المساهمين	 أشكر	 أن	 أود	 الختام	 وفي	
جميع	 جهود	 أثمن	 كما	 معادن،	 واستثمارات	 لمشاريع	 المتواصل	
الموظفين	واقدر	بكل	اعتزاز	ما	قدموه	من	أعمال	ساهمت	في	تحقيق	
من	 مزيدا	 سيقدمون	 بأنهم	 ثقة	 على	 وأنني	 المتميزة	 اإلنجازات	 هذه	

األعمال	اإلبداعية	في	المستقبل،	متمنيا	لهم	التوفيق	والنجاح.
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يشرفني	أن	أقدم	لكم	عرضا	عن	إنجازات	شركتكم	شركة	»معادن«	
خالل	عام	2010م	وما	تحقق	من	نجاحات	في	مسيرة	النمو	والتطور	
التي	تشهدها	الشركة	في	جميع	مرافقها،	متطلعا	إلى	مواصلة	العطاء	
بما	يجلب	الفائدة	المرجوة	للمساهمين	وينعكس	إيجابا	على	نمو	الوطن.
الركائز	 لوضع	 متواصل	 بشكل	 الماضية	 الفترة	 خالل	 عملنا	 لقد	
األساسية	لتنفيذ	مشاريعنا	العمالقة	للفوسفات	واأللمونيوم	بالتناغم	مع	
تطوير	أعمال	الشركة	األخرى	في	مشاريع	الذهب	والمعادن	الصناعية	
تسلكه	 الذي	 التطور	 مضمار	 في	 للشركة	 مهمة	 قفزات	 حقق	 مما	
المتقدمة	 الصناعات	 من	 قاعدة	 وبناء	 التعدينية	 استثماراتها	 لتوسيع	
التي	تساهم	في	نقل	وتوطين	التقنية	وتعظيم	الفائدة	لمساهميها.	حيث	
أفضت	زيادة	اإلنفاق	لألعمال	الرأسمالية	لمشاريع	شركه	إلى	ارتفاع	
إجمالي	الموجودات	بنهاية	العام	المالي	2010م	إلى	مبلغ	34.717	
مليار	ريال	مقابل	29.230مليار	في	العام	المالي2009م	،	كما	بلغت	
قدرة	 يؤكد	 مما	 ريال	 مليار	 	12.429 مبلغ	 المتداولة	 الموجودات	

الشركة	المالية	على	الوفاء	بالتزاماتها	الجارية.
التعدينية	 استثماراتها	 وتعزيز	 الشركة	 أعمال	 تطوير	 إلى	 وسعيا	
وصوال	إلى	أن	تصبح	الركيزة	الثالثة	للصناعات	السعودية،	فقد	نفذت	
عدد	من	الخطط	الطموحة	لتوسيع	استثماراتها	لتتعدى	مشاريع	الذهب	
على	 ركزت	 إذ	 مجزيا،	 استثماريا	 وعائدا	 ربحية	 ذات	 مشاريع	 إلى	
رئيسة	 إيرادات	 سيشكالن	 اللذان	 واأللمونيوم	 الفوسفات	 مشروعي	
مهمة	للشركة	ودخال	يعزز	من	مالءتها	المالية	ودورها	في	الصناعة	
فوسفات	 سماد	 من	 التجاري	 اإلنتاج	 أن	 حيث	 المتقدمة،	 السعودية	
ثنائي	األمونيوم	لشركة	معادن	للفوسفات	خالل	عام	2011	م	سيشكل	
دخول	 بعد	 المالية	 عائداتها	 وستتضاعف	 إليراداتها	 مهما	 مصدرا	

مشروع	األلمونيوم	مرحلة	اإلنتاج	التجاري.
مشاريع	 في	 حقيقي	 تحول	 2010م	 عام	 من	 األخير	 الربع	 شهد	 لقد	
شركة	معادن	للفوسفات.		حيث	بدأ	منجم	ومصنع	مركزات	الفوسفات	
األولى	 المرحلة	 تدشين	 تم	 كما	 الفعلي،	 اإلنتاج	 الجالميد	 حزم	 في	
التجريبي	 للتشغيل	 واالستعداد	 الشركة	 لمشاريع	 التحتية	 البنية	 من	
تأثيرا	مباشرا	 العمليات	 الزور	وستحدث	هذه	 لمجمع	األسمدة	برأس	
في	أسواق	السلع	العالمية.	وقد	عمل	فريق	التسويق	في	شركة	معادن	
للفوسفات	على	مدار	العام	لبناء	عالقات	في	األسواق	المستهدفة	التي	

يقع	معظمها	في	آسيا.
توقيع	 تم	 والذي	 )ألكوا(	 شركة	 مع	 المشترك	 لمشروعنا	 واستكماال	
اتفاقيته	في	أواخر	ديسمبر2009م،	بادر	فريق	األلومنيوم	في	معادن	
في	تكوين	عالقة	متميزة	مع	نظرائهم	في	)ألكوا(	للعمل	حثيثا	لالنتهاء	
من	تنفيذ	المجمع	المتكامل	لصناعة	األلومنيوم	في	رأس	الزور.	حيث	
تم	االنتهاء	من	تأمين	تمويل	المرحلة	األولى	التي	تشتمل	على	المصهر	
تجهيز	موقعي	مشروع	 العمل	حاليا	على	 الدرفلة	و	يجري	 ومصنع	
إتمام	 نتوقع	 كما	 الزور.	 برأس	 الدرفلة	 ومصنع	 األلمونيوم	 مصهر	
تمويل	المرحلة	الثانية	والتي	تتكون	من	المنجم	والمصفاة	خالل	عام	
2011م	.	ومن	المتوقع	إن	شاء	اهلل		بدء	اإلنتاج	من	المصهر	ومصنع	
الدرفلة	في	عام	2013م	،	ومن	المنجم	والمصفاة	في	عام	2014م.	
من	 المتكاملة	 األلومنيوم	 مجمعات	 أكبر	 من	 المشروع	 هذا	 وسيكون	

نوعها	في	العالم،	وأقلها	من	حيث	تكاليف	اإلنتاج.
وفي	إطار	توسيع	استثمارات	شركة	معادن	للذهب	فقد	أعدت	الخطط	
لتطوير	عدد	من	المواقع	الواعدة	بالذهب،	حيث	تمر	مشاريع	السوق	
االقتصادية.وسيتم	 الجدوى	 دراسة	 من	 النهائية	 بالمراحل	 والدويحي	

كلمة الرئيس التنفيذي    
المهندس/	خالد	بن	صالح	المديفر

أيها	المساهمون	الكرام:
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بالمياه	 المواقع	 تلك	 يزود	 الذي	 المياه	 أنابيب	 خط	 مد	 مشروع	 تنفيذ	
المعالجة	المنقولة	من	الطائف.	وصوال	إلى		تقديرات	دراسة	الجدوى	
للذهب	 المركزية	 بالمنطقة	 لمواقع	أخرى	 	، االقتصادية	في	2011م	
وسط	المملكة	تشمل	المنصورة	ومسرة	والرجوم،	مما	سيؤدي	بمشيئة	
اهلل		إلى	زيادة	إنتاج	الذهب	إلى	أكثر	من	)400.000(	أوقية	بحلول	
	)143.925( البالغة	 العام	 لهذا	 اإلنتاج	 بكمية	 مقارنة	 2015م	 عام	
شركة	 في	 الذهب	 لعمليات	 مشرقا	 مستقبال	 يعكس	 ما	 وهو	 أوقية.	

معادن.	
األساسية	 الركائز	 إحدى	 االستكشاف	 على	 القدرة	 زيادة	 وتعد	
إلستراتيجية	شركة	معادن،	حيث	تسعى	فرق	االستكشاف	في	الشركة	
إلى	زيادة	االحتياطيات	في	العمليات	والمشاريع	القائمة،	باإلضافة	إلى	
مناطق	 في	 للشركة	 االستثمارية	 المحفظة	 لتوسيع	 آفاق	جديدة	 تحديد	
للمعادن	 العامة	 المالمح	 إن	 األساس.	 معادن	 ذلك	 في	 بما	 جديدة،	
في	 استثماراتنا	 حققت	 للغاية.فقد	 ايجابية	 تعد	 المملكة	 في	 الصناعية	
المغنيزايت،	 ومشروع	 البعيثة،	 في	 والكاولين	 البوكسايت	 مشروع	
تقدما	ملحوظا	وهو	ما	عزز	من	استثمارات	الشركة	ووضعها	المالي.	
وتولي	الشركة	أهمية	قصوى	للسالمة	في	جميع	مشاريعها	ومرافقها	
الوقت	 تكرار	إصابات	 إلى		خفض	كبير	في	معدل	 أدى	 ما	 الحيوية	
نتائج	 بذلك	 وتحققت	 	، 2010م	 في	 الشركة	 موظفي	 بين	 الضائع	
لتحسين	 الشركة	 أقسام	 جميع	 في	 الجهود	 تتواصل	 وسوف	 مشجعة.	
والسياسات	 المعايير	 تحسين	 في	 االستمرار	 من	خالل	 السالمة	 أداء	

ومراجعة	االلتزامات.	
فقد	 البيئة	 على	 المحافظة	 إلى	 الرامية	 الشركة	 سياسية	 من	 وانطالقا	
الرئاسة	 من	 الصادرة	 والمقاييس	 المعايير	 تطبيق	 في	 قدما	 مضت	

العامة	لألرصاد	وحماية	البيئة	وكذلك	المعايير	الدولية	والتي	تضمن	
الحد	األدنى	من	اآلثار	البيئية	المحتملة.	وانتهجت	في	عملياتها	أفضل	
الطبيعية	 والموارد	 البيئة	 على	 .للحفاظ	 العالمية	 الصناعية	 التقنيات	
البيئية،	 بالمنظومة	 التوازن	 مبدأ	 تحقيق	 اجل	 من	 التلوث	 عن	 بعيدا	
القائمة،	 للمناجم	 الدورية	 البيئية	 المراقبة	 برنامج	 الشركة	 تطبق	 كما	
ويشمل	مراقبة	المياه	الجوفية،	وجودة	الهواء،	والتقيد	بنواحي	السالمة	
خالل	مراحل	التشغيل	مما	أنعكس	إيجابًا	على	األداء	وتقليل	التكاليف.	
وضع	 تم	 إذ	 بالشركة،	 البيئة	 أداء	 نظام	 بتطبيق	 الشركة	 تقوم	 كما	
إجراءات	إلدارة	حماية	البيئة	وخطة	المراقبة	البيئية	في	منطقة	رأس	
في	 متخصصين	 مستشارين	 مع	 متعاقدة		 الشركة	 ومازالت	 الزور.	
مجال	البيئة	لتقويم	أنظمة	المراقبة	البيئية	المتبعة	وتطويرها.		وتسعى	
شركة	معادن	إلى	تحقيق	النمو	مع	الحفاظ	على	المعايير	والممارسات	
التي	تدعم	التنمية	المستدامة،	ولذلك	تعمل	لجنة	المسئولية	االجتماعية	
الدولي	 المجلس	 معايير	 مع	 الشركة	 عمليات	 مواءمة	 على	 بالشركة	
للتعدين	والمعادن	وصوال	إلى	عضوية	المجلس	في	المستقبل	القريب.
في	 معادن	 شركة	 تستمر	 سوف	 للنمو،	 الكبيرة	 طموحاتها	 ولتعزيز	
إعطاء	األولوية	لتنمية	مواهب	موظفيها	وإيجاد	قاعدة	من	المهارات	
السعودية،	 العربية	 المملكة	 في	 المعادن	 صناعة	 في	 المتخصصة	
والتركيز	على	سعودة	الوظائف	وتنمية	المواهب	الشابة	وتدريبها	من	
خالل	المبادرات	في	إنشاء	المعاهد	المتخصصة	في	المناطق	القريبة	
تم	 الذي	 عرعر	 في	 للتعدين	 الفني	 المعهد	 مثل	 الشركة	 أعمال	 من	
المهني	 والتدريب	 الفني	 للتعليم	 العامة	 المؤسسة	 مع	 بالتنسيق	 إنشائه	
من	أجل	استقطاب	الكفاءات	الوطنية	لتساهم	في	تنمية	معادن	وجعلها	

الركيزة	الثالثة	للصناعات	السعودية.
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التكوين والنشاط
1417/11/14هـ بتاريخ  م/17  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  تأسست  سعودية،	 مساهمة  “معادن”،	شركة  السعودية  العربية  التعدين   شركة 
الموافق 1997/3/23م،	ومسجلة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم	)1010164391(	بتاريخ 1421/11/10هـ الموافق 2001/2/4م.
 تم	طرح	أسهم	الشركة	لالكتتاب	العام	في	يوليو	2008م،	واحتفظت	حكومة	المملكة	العربية	السعودية	ممثلة	في	صندوق	االستثمارات	العامة

بنسبة	)50٪(	من	ملكيتها	واكتتب	مستثمرون	في	الـ)50٪(	األخرى.
تصنيعه  ومراحل	 التعديني	 النشاط	 أوجه	 مختلف	 ممارسة	 في	 لها	 التابعة	 والشركات	 »معادن«	 لشركة	 الرئيسية	 األنشطة	  وتتمثل	

والصناعات	المتعلقة	به،	وحاليًا	تتركز	أنشطة	الشركة	في:

الوضع الراهن النشاطس

التشغيل	واإلنتاجالذهب	والمعادن	المصاحبة1.

التشغيل	واإلنتاجالكاولين	والبوكسايت	منخفض	التركيز2.

في	المراحل	األخيرة	من	اإلنشاء	وسوف	يتم	التشغيل	التجريبي	خالل	الربع	الفوسفات3.
الثاني	ومن	المتوقع	بداية	اإلنتاج	التجاري	مع	الربع	الثالث	للعام	2011	م.

في	المراحل	األخيرة	من	اإلنشاء	ومن	المتوقع	االنتهاء	من	التشغيل	التجريبي	المغنيزايت4.
و	اإلنتاج	التجاري	خالل	النصف	الثاني	من	العام	2011	م.

األلومينوم5.
في	بداية	المراحل	اإلنشائية	وسوف	تبدأ	في	مرحلة	التشغيل	التجاري	وفقا	
لعدة	مراحل	على	أن	تبدأ	المرحلة	األولى	في	العام	2013	والمرحلة	الثانية	

في	العام	2014.

الصودا	الكاوية	وثنائي	كلوريد	االيثيلين6.
قيد	اإلنشاء	ومن	المتوقع	االنتهاء	من	األعمال	الميكانيكية	مع	نهاية	الربع	
الثالث	من	العام	2012	على	أن	يبدأ	اإلنتاج	التجاري	نهاية	الربع	الرابع	

.2012

قيد	اإلنشاء	ومن	المتوقع	أن	تواكب	الجداول	الزمنية	لمشروعي	الفوسفات	البنية	التحتية7.
واأللمونيوم	.
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البنود المالية : 

أصبحت	معادن	شركة	مساهمة	ومسجلة	في	السوق	السعودي	لألوراق	المالية	)تداول(	اعتبارا	من	5	يوليو	2008	بعد	نجاحها	في	تغطية	كامل	
أسهم	االكتتاب	العام،	وتوافقها	مع	متطلبات	هيئة	سوق	المال	السعودي	ووفقا	للمادة	27	)ب(	)3(	الصادرة	عن	مجلس	إدارة	هيئة	سوق	المال	

السعودي.
الجداول	التالية	توضح	ملخص	للقوائم	المالية	الموحدة	ونتائج	األعمال	لتلك	الفترة	:

قائمة الدخل

ريال سعودي

2006م  2007م2008م2009م2010 مالبند      »ماليين«

706634460244350 المبيعات
)188()167()239()306()321(  تكلفة	المبيعات
38532822177162 أجمالي الربح

)58()96()222()160()214( مصاريف	إدارية	وعمومية
)37()31()55()80()92(  المصاريف	الفنية	ومصاريف	االستكشاف
67)50()56(7988 الربح	)الخسارة(	من	األنشطة	التشغيلية

)23()4()32()44()55( مخصص	مصاريف	االمتياز
-)419(-300-اإليرادات	)المصاريف(	األخرى

169315290226274اإليرادات	المتحققة	من	الودائع	قصيرة	األجل
318)247(193659202صافى	الدخل	)الخسارة(	قبل	الزكاة

---)269()207( مخصص	الزكاة
318)247(390202)14(صافى	الربح	)الخسارة(	الموحدة	للعام

318)247(395204)9(صافى	)الخسارة(	الربح	لمساهمي	الشركة
--)2()5()5(صافى)الخسارة(	الربح	لمساهمي	األقلية	في	الشركة	التابعة

318)247(390202)14( اإلجمالي
8.0)0.62(0.430.30)0.01(نصيب	السهم	من	صافي	الربح/الخسارة		»ريال«	*

9259256634040عدد	األسهم	المتداولة	خالل	العام	)بالمليون(
46.3٪31.6٪48٪51.7٪54.5٪النسبة	المئوية	إلجمالي	األرباح

 اإليرادات	قبل	العائد	االستثماري	من	الودائع	ومصروف	االمتياز
121151571398والزكاة	ومصاريف	االستهالك	واإلطفاء
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 بلغت	المبيعات	من	النشاط	التشغيلي	للعام	المالي	2010م	مبلغا	وقدره	706	مليون	ريال	مقارنة	بـ			634		مليون	ريال	للعام	المالي	2009
 م	بزيادة	بما	نسبته	11٪.	وتعود	الزيادة	بشكل	رئيسي	إلى	ارتفاع	سعر	متوسط	الذهب	إلى	1.223	دوالر	أمريكي	لألوقية	في	عام	2010م

 .	وارتفاع	سعر	متوسط	الزنك	للعام	2010م	إلى	2.129	دوالر	أمريكي	للطن.

بينما	حققت	الشركة	خسائر	موحدة	صافية	في	العام	المالي	2010م	
مبلغ	)14(	مليون	ريال	مقارنة	بـ	390		مليون	ريال	أرباح	للعام	
المالي	2009	م،	نصيب	مساهمي	شركة	معادن	9	مليون	ريال	و	
5	مليون	ريال	لحقوق	األقلية	غير	المسيطرة	في	الشركة	التابعة.		
كما	بلغ	نصيب	السهم	من	صافي	الخسارة	عن	العام	المالي	2010م		
خسارة	)0.01(	ريال	مقابل	صافي	ربح	0.43	ريال	لكل	سهم	

للعام	المالي2009م.
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قائمة المركز المالي الموحدة 

ريال سعودي
2006م2007م2008م2009م2010مالبند          »ماليين«
12.42912.13112.4303.2174.990الموجودات	المتداولة

8619661.81664الموجودات	غير	المتداولة
21225124285119الممتلكات	والمصنع	والمعدات

2.0071.4201.810474674نفقات	ما	قبل	التشغيل	والنفقات	المؤجلة
19.98315.4096.810256191األعمال	الرأسمالية	تحت	التنفيذ

34.71729.23021.3585.8486.038إجمالي الموجودات
2.2971.9063.573253193المطلوبات	المتداولة

196177138111113المطلوبات	المتداولة	األخرى
--13.5178.783820قروض	طويلة	األجل

16.01010.8664.531364306إجمالي المطلوبات
16.57316.58216.1885.4845.732 حقوق	الملكية	لمساهمي	الشركة
--2.1341.782639حقوق	األقلية	الغير	مسيطرة

18.70718.36416.8275.4845.732مجموع حقوق الملكية
34.71729.23021.3585.8486.038مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

ارتفع	إجمالي	الموجودات	بنهاية	العام	المالي	2010م	إلى	مبلغ	34.717	مليار	ريال	مقابل	29.230مليار	في	العام	المالي	2009م،	
ويعود	ذلك	بشكل	رئيس	إلى	زيادة	اإلنفاق	لألعمال	الرأسمالية	لمشاريع	شركه	معادن	للفوسفات.		والذي	من	المخطط	أن	يبدأ	التشغيل	

واإلنتاج	التجاري	في	الربع	الثالث	من	عام	2011م.	باإلضافة	لذلك،	الزيادة	في	اإلنفاق	لمشاريع	شركات	معادن	لأللمنيوم	.	

 كما	بلغت	الموجودات	المتداولة	للعام	المالي	2010م	مبلغ	12.429	مليار	ريال	وتمثل	)1:5(	تقريبا	من	إجمالي	المطلوبات	المتداولة	والبالغة
 2.297	مليار	ريال،	مما	يؤكد	قدرة	الشركة	المالية	على	الوفاء	بالتزاماتها	الجارية.	كما	ارتفعت	مطلوبات	القروض	طويلة	األجل	بنهاية	العام
 المالي	2010م	إلى		13.517	مليار	ريال	بزيادة	وقدرها	4.734	مليار	ريال	مقارنة	بالعام	المالي	2009م.	وذلك	لتمويل	مشاريع	الفوسفات.
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القائمة الموحدة للتدفقات النقدية 

ريال سعوديالبيان

2006م2007م2008م2009م2010 مالبند                    » ماليين«

3.3714.1455961832.626 النقد	وما	شابُه	كما	في	بداية	العام

159)645(1221353.027صافى	النقد	الناتج	من	)المستخدم	في(	األنشطة	التشغيلية
)2.602(1.058)11.249()8.871()5.662(صافى	النقد	الناتج	من	)	المستخدم	في(	األنشطة	االستثمارية

--5.0917.96311.183صافى	النقد	المحصل	من	األنشطة	التمويلية

--588-- صافى	النقد	المستلم	من	حقوق	األقلية	في	شركة	تابعة

2.9223.3714.145596183النقد	وما	شابة	كما	في	نهاية	العام

قائمة إنتاج ومبيعات الذهب واالحتياطي اإلستراتيجي من الذهب

2006م2007م2008م2009م2010 مالبيان

140.028162.409127.744146.284203.059 المبيعات	من	أوقيات	الذهب

1.223967877445459 متوسط	السعر	المحقق	من	أوقية		الذهب	بالدوالر

143.925156.169145.548142.762166.602 أوقيات	الذهب	المنتجة

 متوسط	صافى	تكلفة	إنتاج	األوقية	من	الذهب	بالدوالر	بعد
385324359240187احتساب	إيرادات	بيع	المعادن	األخرى	)المصاحبة(

 احتياطي	أوقيات	الذهب	المضافة	عن	طريق	أنشطة	إدارة
668	7841	0-040	7601	1    االستكشاف	خالل	العام	)مليون	أوقية(

 احتياطي	أوقيات	الذهب	المضافة	في	تاريخ	نهاية	العام	المالي
744	5287	5288	5688	3289	11)مليون	أوقية(
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اإليرادات قبل احتساب مصاريف وعوائد االستثمار ومخصص الزكاة ومصاريف االستهالك و اإلطفاء

20102009200820072006اإليرادات قبل إدراج البنود الغير متكررة )مليون ريال(

318)247(390202)14(صافى الربح )الخسارة( للعام
)274()226()290()315()169(إيرادات	عوائد	االستثمارات		النقدية

---207269مخصص	الزكاة
7984673346مصاريف	االستهالك
18232178مصاريف	اإلطفاء

البنود الغير متكررة
-446---مصاريف	إلغاء	عقد	خيار	شراء	الذهب

--57--المصاريف	اإلدارية	الخاصة	باالكتتاب	العام
---)300(-عمولة	الدخول	المدفوعة	من	شريك	األلومنيوم

 اإليرادات قبل احتساب مصاريف وعوائد االستثمار ومخصص
121151571398الزكاة ومصاريف االستهالك و اإلطفاء.

المؤشرات الرئيسية لسعر سهم شركة )معادن( للعام 2010 

 إجمالي المبالغ المتداوله في
السوق  ) مليار ريال ( سعر السهم المؤشر

النطاق السعرى في 52 أسبوعا
14.615 15.80ريال الحد األدنى للسعر 
21.830 23.60	ريال الحد األعلى للسعر 
20.165 21.80	ريال سعر	السهم	في	آخر	يوم	للتداول	للعام	المالي-		29	ديسمبر	2010م

المالي العام	 خالل	 الشركة	 سهم	 تداول	 سعر	 متوسط	  بلغ	
يوم. 	249 خالل	 للسهم	 ريال	 	19.38 وقدره	 مبلغًا	 	 2010م	
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نشاط المعامالت ومتوسط سعر سهم الشركة في سوق األوراق المالية السعودية خالل العام 2010م

قيمة األسهم التي تم تداولها
) مليار ريال سعودي ( كميه األسهم المتداولة   عدد المعامالت متوسط سعر السهم الشهر

1.512 87.213.900 36.708 17	26 يناير
1.056 63.614.641 28.883 16	62 فبراير
2.735 148.959.970 52.692 18	32 مارس
3.505 179.033.237 58.405 19	39 إبريل
4.208 218.472.460 68.903 19	08 مايو
1.350 76.820.086 33.416 17	63 يونيو
940 53.047.211 25.830 17	70 يوليو

1.092 55.513.321 30.307 19	60 أغسطس
1.569 71.882.559 36.622 21	64 سبتمبر
2.363 104.867.218 45.841 22	49 أكتوبر

1.588 72.127.118 32.003 22	20 نوفمبر

1.597 73.556.247 29.140 21	76 ديسمبر
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التحليل النوعي إلجمالي اإليرادات من المنتجات الرئيسية

20102009

الكميةطبيعة المبيعات
 »أالف«

القيمة
 »ماليين«

الكمية
»أالف«

القيمة
»ماليين«

المبيعات	الخارجية
028642127.409467	140الذهب	»أوقية«

4.297342.03211الزنك		»طن	متري«
478-676-إجمالي	المبيعات	الخارجية

المبيعات	المحلية
35.000122--الذهب	»أوقية«

284.15930247.33234البوكسايت	منخفض	الدرجة	»طن	متري«
156-30-إجمالي	المبيعات	المحلية

إجمالي	المبيعات
140.028642162.409589الذهب	»أوقية«

4.297342.03211الزنك		»طن	متري«
284.15930247.33234البوكسايت	منخفض	الدرجة	»طن	متري«

634-706-إجمالي		مبيعات	العام	»مليون	ريال«

 تشكل	مبيعات	الذهب	ما	نسبته	91٪	من	أجمالي	المبيعات	للعام	المالي
2010م	مقارنه	بما	نسبته	93٪	من	إجمالي	المبيعات	لعام	2009م.
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التحليل الجغرافي إلجمالي المبيعات من الذهب والزنك

التغير20102009
%أوقية%أوقية%أوقيةالمنجم

)15()8.614(49.5563558.17036مهد	الذهب
)12()1.301(9.192610.4936الحجار

)29()4.795(11.911916.70610الصخيبرات
23.1331717.001116.13236بلغة

)23()13.803(46.2363360.03937اآلمار
)14()22.381(140.028100162.409100إجمالى	األوقيات	المباعة

2.265111-2.032-4.297الزنك	المباع	من	منجم	األمار		)طن(

 نتائج التشغيل ) اإلنتاج ( للعامين 2009 & 2010م

التغير20102009
%أوقية%أوقية%أوقيةالمنجم

)5()2.757(50.9403553.69734مهد	الذهب

)11()1.119(9.225610.3447الحجار

)34()5.430(10.709816.13910الصخيبرات

25.1101817.781127.32941بلغة

)18()10.267(47.9413358.20837اآلمار

)8()12.244(143.925100156.169100إجمالي	األوقيات	المنتجة	من	الذهب

)15()734(-4.952-4.218الزنك	المنتج	من	منجم	اآلمار	)طن(



تـقرير مجلس االدارة  للعـام المالي  2010 م 24

أهم النتائج اإلحصائية للتشغيل للعامين 2009 & 2010 م

المنجم
اآلماربلغةالصخيبراتالحجارمهد الذهب

2010200920102009201020092010200920102009

185.255186.873140.9570002.530.6151.900.333216.970195.338الكميات	التي	تم	تعدينها	بالطن

7	319	229	191	920001	072	7510	9كمية	الذهب	في	مرحلة	التعدين		جم	/طن

199.477190.607664.990783.565523.253624.1512.147.1621.705.124202.861192.224الكميات	التي	تم	معالجتها	بالطن

8.379,530,900,901,00,900,800,808,409,70كمية	الذهب	في	مرحلة	المعالجة	جم/طن

91٪88٪42٪47٪90٪64٪47٪49٪95٪94٪نسبة	استخالص	الذهب

50.94053.6979.22510.34410.70916.13925.11017.78147.94158.208كمية	األوقيات	المنتجة

4.2184.952-------- كمية	الزنك	المنتجة

أهم النتائج اإلحصائية المالية لمبيعات الذهب والزنك للعامين 2009 & 2010 م

المنجم

األماربلغةالصخيبراتالحجارمهد الذهب

2010200920102009201020092010200920102009

 اإليرادات	المتحققة	من	الذهب	)ألف
227.659210.87142.79838.58253.93061.462107.28663.461210.395214.279ريال(

142.074123.615)7.967(170.417140.78215.42214.69017.12932.74726.213الربح	اإلجمالي	التشغيلي	)ألف	ريال(

5.43318.9065411076.2513.24211.6475.7086.30612.760المصاريف	الرأسمالية)ألف	ريال(

238251778451657541668694254197صافى	التكلفة	النقدية	لألوقية)دوالر(
 متوسط	سعر	أوقية	الذهب	المحققة

12259671.2429801.2079811.2379951,213952بالدوالر

49.55658.1709.19210.49311.91116.70623.13317.00146.23660.038كمية	أوقيات	الذهب	المباعة

834729--------صافى	التكلفة	النقدية	لطن	الزنك	)دوالر(

2.1291.569--------متوسط	سعر	طن	الزنك	المتحقق	بالدوالر

4.2972.032--------كمية	أطنان	الزنك	المباعة
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أهم النتائج  اإلحصائية في مجال السالمة للمواقع اإلنتاجية للعامين 2009 & 2010 م

المنجم
األماربلغةالصخيبراتالحجارمهد الذهب

2010200920102009201020092010200920102009

 الوقت	المهدر	من	اإلصابات
2328-12221)عدد	اإلصابات(

13763114454عدد	حاالت	اإلسعافات	األولية

35243013123578عدد	حاالت	حوادث	المعدات

 نسبة	تكرار	الوقت	المهدر	من
3.675.823.4313.63-1.182.364.597.333.29اإلصابات

 تكاليف	إصالح	المعدات
621618-83104332251كنتيجة	للحوادث	)الف	ريال(

0000000000 الوفيات

845.336848.897436,069272.711303.902292.282545.615515.337582.983586.998عدد ساعات العمل المتحققة

ال	توجد	أي	حاالت	وفاة	كنتيجة	من	حوادث	العمل	في	جميع	المناجم	العاملة	للعام	المالي	المنتهى	في	31	ديسمبر	2010	م.
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االحتياطي من الخام المقاس والمبين والمستنتج حتى 31 أغسطس 2010م

 الكميةالمقاسالمنجم
 المحتوىالمستنتجالمحتوىجم/طنالمبينجم/طن

جم/طن
 اإلجمالي

)مليون طن(

 المحتوى
 جم/طن

)متوسط(
92	7012 	581	588	040	6514	770	4716	0مهد	الذهب

76	6610	242	709	740	2411	571	7210	0اآلمار
54	020	5137	900	5819	120	0017بلغة

00000000الصخيبرات
00000000الحجار

71	381	0241	181	7721	011	0219	1913	1إجمالى	المناجم	العاملة

 متوقعة وتحت مرحلة
 الكميةالمؤكدالتقييم النهائي

الكميةالمحتملجم/طن
الكميةالممكن جم/طن

جم/طن
 اإلجمالي

)مليون طن(

 الكمية
 جم/طن

)متوسط(
01	002	317	501	060	502	6--السوق

71	842	4626	841	148	304	459	702	8الدويحى
14	342	1426	782	140	562	0025المنصورة

16	822	0916	642	172	182	0014مسرة
70	751	7010	751	000010ظلم

34	961	2674	181	359	781	0065الرجوم
01	231	0054	991	0340	241	0013الحمايمة

 اإلجمالي	المتوقع
63	9471	24216	681	9373	561	45134	702	8وتحت	التقييم	النهائي

االحتياطي المؤكد والمحتمل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2010م

 المؤكدالمنجم
)مليون طن(

 المحتوى
جم/طن

 المحتمل
)مليون طن(

 المحتوى
جم/طن

 اإلجمالي
)مليون طن(

 المحتوى جم/طن
)متوسط(

15	1510	931	639	110	5211	0مهد	الذهب
03	728	091	208	571	527	0اآلمار
77	500	7715	300	8115	200	0بلغة

38	121	381	121	1--الصخيبرات
60	040	461	790	050	251	0الحجار

94	411	5520	921	8018	496	1إجمالي	المناجم	العاملة
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الدرجة حتى  للكاولين والبوكسايت منخفض  المقاس والمبين والمستنتج  الخام  االحتياطي من 
تاريخ 31 ديسمبر 2010 م 

المؤكدالنوع / المنجم
 المحتملالدرجةمليون طن

  الممكنالدرجةمليون طن
 اإلجماليالدرجةمليون طن

الدرجةمليون طن

35	759	746	860	1الكاولين
17	2332	2719	679	3البوكسايت	منخفض	الدرجة

 البوكسايت	المحتوى	على	السليكا	عالية
99	527	284	192	1الدرجة

98	7302	250	2المغنيزايت

االحتياطي من الخام المؤكد والمحتمل من الكاولين والبوكسايت منخفض الدرجة و المغنيزايت 
حتى تاريخ 31 ديسمبر 2010 م

المؤكدالنوع / المنجم
 المحتملالدرجةمليون طن

 اإلجماليالدرجةمليون طن
الدرجةمليون طن

77	431	340	1الكاولين

06	937	133	3البوكسايت	منخفض	الدرجة
47	631	840	0البوكسايت	المحتوى	على	السليكا	عالية	الدرجة

35	2-35	2 المغنيزايت
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االحتياطي من خام الفوسفات المقاس والمبين والمستنتج حتى 31 ديسمبر 2010 م

المقاس المنجم
مليون طن

 الدرجة
P2O5%

المبين
مليون طن

 الدرجة
P2O5%

  المستنتج
مليون طن

 الدرجة
P2O5%

 اإلجمالي
مليون طن

 الدرجة
P2O5%

 حزم	الجالميد
طبقة	الفوسفات	
)UPZ(342العليا	220	342----5	220	5

)MM(	الوسطى	66الطبقة	716	66----9	716	9
طبقة	الفوسفات	السفلى	

)LPZ(123	517	1----123	517	1

3	419	532----3	419	532اإلجمالي
----الخبراء

13	3019	149----13	3019	149الطبقة	العليا
39	0020	97--0	021	3910	0020	87الطبقة	السفلى

65	3019	246--0	021	5910	3019	236اإلجمالي
--أم	الوعال
01	4015	73446	8014	10107	6015	338--بلوك	10
66	7016	73692	8014	27107	6015	59348	3019	236اإلجمالي

اإلحتياطى  من خام الفوسفات المؤكد والمحتمل حتى 31 ديسمبر 2010 م

المؤكد المنجم
مليون طن

 الدرجة
P2O5%

 المحتمل
مليون طن

 الدرجة
P2O5%

 اإلجمالي
مليون طن

الدرجة
% P2O5

 حزم	الجالميد
طبقة	الفوسفات	
)UPZ(184العليا	420	184--97	420	97

طبقة	الفوسفات	السفلى	
)LPZ(38	920	35--38	920	35

86	320	223--86	320	233اإلجمالى

اإلحتياطى من خام البوكسايت)األلومنيوم( المقاس والمبين والمستنتج حتى 31 ديسمبر 2010 م

المؤكد المنجم / الوديعة
مليون طن

 الدرجة
%TAA*

 المحتمل
مليون طن

 الدرجة
%TAA

  الممكن
مليون طن

الدرجة
%TAA

 اإلجمالي
مليون طن

 الدرجة
%TAA

  وديعة	البعيثة

4	5049	0297	150	379	249	7190	248	28المنطقة	الجنوبية
*  TAA	إجمالي	المحتوى	من	األمونيا
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االختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

ال	توجد	فروقات	عن	معايير	المحاسبة	الصادرة	عن	الهيئة	السعودية	للمحاسبين	القانونيين	.

محل  ،والدولة  لعملياتها  الرئيس  المحل  والدولة  الرئيسي،  والنشاط  التابعة  الشركات  أسماء 
التأسيس

نسبة الملكيةمحل التأسيسالمقر الرئيسيالنشاط الرئيسيأسم الشركة التابعة

100٪السعوديةجدةالتعدين	واإلنتاج	والبيعمعادن	للذهب	ومعادن	األساس
70	٪السعوديةالجبيلالتعدين	واإلنتاج	والبيعشركة	معادن	للفوسفات
74.9٪السعوديةالجبيلالتعدين	واإلنتاج	والبيعشركة	معادن	لأللمونيوم
74.9٪السعوديةالجبيلالتصنيع	واإلنتاج	والبيعشركة	معادن	للدرفلة

100٪السعوديةالرياضالتعدين	واإلنتاج	والبيعشركة	معادن	للمعادن	الصناعية
100٪السعوديةالرياضإنشاء	الطرق	والمبانيشركة	معادن	للبنية	التحتية

تفاصيل عن األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

ال	يوجد	أي	أسهم	أو	أدوات	دين	صادرة	عن	أي	شركة	تابعة.	

وصف لسياسة الشركة فى توزيع األرباح 

وفقا	للمادة	الرابعة	واألربعون	)44(	من	النظام	األساسي	للشركة	»توزع	أرباح	الشركة	الصافية	السنوية	بعد	خصم	جميع	المصروفات	العمومية	
والتكاليف	األخرى	على	الوجه	اآلتي:

يجنب	)10٪(	من	األرباح	الصافية	لتكوين	احتياطي	نظامي	ويجوز	للجمعية	العامة	العادية	وقف	هذا	التجنيب	متى	ما	بلغ	االحتياطي	نصف	. 1
رأس	مال	الشركة	.

يوزع	على	حامل	األسهم	الممتازة	تلك	النسب	من	األرباح	المقررة	لهذه	األسهم	.. 2
ويجوز	للجمعية	العامة	العادية	بناء	على	اقتراح	مجلس	اإلدارة	تجنيب	نسبة	مئوية	من	األرباح	السنوية	لتكوين	احتياطي	اتفاقي	وتخصيصه	. 3

لغرض	أو	أغراض	معينة	تقررها	الجمعية	العامة	.
يوزع	من	الباقي	بعد	ذلك	دفعة	أولى	للمساهمين	تعادل	)5٪(	من	رأس	المال	المدفوع	.. 4
يخصص	بعد	ما	تقدم	مكافأة	أعضاء	مجلس	اإلدارة	.. 5
ويوزع	الباقي	بعد	ذلك	على	المساهمين	كحصة	إضافية	من	األرباح	.. 6

ويجوز	للشركة	بعد	استيفاء	الضوابط	الموضوعة	من	الجهات	المختصة	توزيع	أرباح	نصف	سنوية	وربع	سنوية.

وكما	هو	معلوم	فإن	توزيع	األرباح	هو	من	اختصاص	الجمعية	العامة	العادية	بناء	على	توصية	مجلس	إدارة	الشركة،	وقد	أوصى	مجلس	اإلدارة	
الجمعية	العامة	العادية	بعدم	توزيع	أرباح	لعام	2010م	نظرا	الن	الشركة	في	طور	بناء	مشاريعها	الرئيسية	لذا	فهي	بحاجة	للسيولة	النقدية	تفوق	

ما	هو	متوفر	مما	يحتم	عدم	توزيع	أرباح	عام	2010م.
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وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص ) عدا أعضاء مجلس 
الحقوق  بتلك  الشركة  بإبالغ  قاموا   ) القصر  وأزواجهم وأوالدهم  التنفيذيين  الشركة وكبار  إدارة 
بموجب المادة ثالثين من قواعد التسجيل واإلدراج لدى هيئة السوق المالية ، وأي تغيير في تلك 

الحقوق خالل السنة المالية األخيرة :

لم	تستلم	الشركة	أي	بالغ	عن	أي	مصلحة	في	فئة	األسهم	ذات	األحقية	في	التصويت.

وصف للمالك الرئيسيين في أسهم الشركة

 نسبة التغير
 خالل السنة

%

 صافي التغير
خالل السنة

 نسبة
 الملكية

%
نهاية العام  نسبة

بداية العام الملكية% أسم من تعود له المصلحة س

0.00 0.00 ٪50 462.500.000 ٪50 462.500.000 1 صندوق	االستثمارات	العامة

8	3 5.987.052 ٪8 77.876.995 ٪7.8 71.889.943  المؤسسة	العامة	للتأمينات
االجتماعية 2

00.0 0.00 ٪6 55.728.789 ٪6 55.728.789 المؤسسة	العامة	للتقاعد 3
8	3 5.986.962 ٪64 596.105.784 ٪64 590.118.822 المجموع
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وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إلدارة الشركة وكبار التنفيذيين 
وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة،  وأي تغيير 

في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة:

وصف لملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة

نسبة التغير 
خالل السنة%

 صافي التغير
خالل السنة نهاية العام بداية العام أسم من تعود له المصلحة س

0 0 154 154 عبداهلل	بن	سيف	السيف 1
)20( )77( 308 385 منصور	بن	صالح	الميمان 2

0 0 0 0 سلطان	بن	جمال	شاولي 3
0 0 0 0 خالد	بن	حمد	السناني 4
0 0 2.500 2.500 عبدالعزيز	بن	صالح	الجربوع 5
32 11.629 48.429 36.800 زياد	بن	عبدالرحمن	السديري 6

49.569 230.000 230.464 464 سليمان	بن	سعد	الحميد 7
0 0 0 0 محمد	بن	عبداهلل	الخراشي 8
30 34.636 152.016 117.380 عبداهلل	بن	عيسى	الدباغ 9
175 276.188 433.871 157.683  المجموع

وصف لملكية كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة

نسبة التغير 
خالل السنة%

 صافي التغير
خالل السنة نهاية العام بداية العام أسم من تعود له المصلحة س

50 2.000 6.000 4.000 خالد	بن	صالح	المديفر 1
0 0.00 0.00 0.00 عبداهلل	بن	إبراهيم	الفالج 2

)33( )350( 710 1.060 3 منصور	ناظر
0 0 0 0 محمد	هاني	الدباغ 4
0 0 3.232 3.232 عبداهلل	بن	سالم	بصفر 5

20 1.650 9.942 8.922 المجموع
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المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة ) سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك ( 
وكشف بالمديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا لقروض 

خالل السنة.

دخلت	شركة	معادن	للفوسفات	الشركة	المملوكة	لكل	من	معادن	بنسبة	70٪	وسابك	30٪	في	اتفاقية	تمويل	موحدة	الشروط	)	االتفاقية	(	مع	تحالف	
من	المؤسسات	المالية	)	البنوك	اإلسالمية	والتجارية	(	بما	فيها	صندوق	االستثمارات	العامة	وصندوق	التنمية	الصناعية	السعودي	،	نصت	على	
تزويد	الشركة	بتمويل	يصل	الى	14.955	مليار	ريال	سعودي	،	ويوضح	الجدول	التالي	السحوبات	على	القروض	في	31	ديسمبر	2009م	&	

31	ديسمبر	2010	م

المبلغالجهة الممولة
المبلغالنسبة 2009%

 إجمالي مبلغالنسبة2010%
التسهيالت

2.233253.638274.000صندوق	االستثمارات	العامة

5404600-- الصندوق	السعودي	للتنمية	الصناعية

 المصارف	)	البنوك	(
اإلسالمية	والتجارية

 تسهيل	شراء	من	البنك
2.363273.878294.270السعودى	الفرنسى

 تسهيل	شراء	من
1.471172.338172.344 الراجحي

 تسهيل	البنك	الكورى
1.347151.359101.500للتصدير	واإلستيراد

 تسهيل	المؤسسة	الكورية
 للتأمين
المغطى

75097505.5750

 التسهيل	التجاري	من
61971.0147.51.492ميزوهو	بنك

 مجموع	المصارف
 )البنوك(اإلسالمية

والتجارية
6.550759.3396910.356

8.78310013.51710014.956المجموع

 سنة السداد
 رصيد القروض طويلة األجل للعام

2010
 رصيد القروض طويلة األجل للعام

2009
مليون ريالمليون ريال

2012793485
2013844501
2014925711
2015999775

9,9566,311األعوام	التالية
13,5178,783اإلجمالي
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حق  مذكرات  أو  خيار  حقوق  وأي   ، أسهم  إلى  للتحويل  قابلة  دين  أدوات  أي  وأعداد  لفئات  وصف 
عوض  أي  إيضاح  مع  المالية  السنة  خالل  الشركة  منحتها  أو  أصدرتها  مشابهه  حقوق  أو  اكتتاب 

حصلت عليها الشركة مقابل ذلك

ال	يوجد	لدى	الشركة	أي	فئات	وأدوات	دين	قابلة	للتحويل	إلى	أسهم	،	وأي	حقوق	خيار	أو	مذكرات	حق	اكتتاب	أو	حقوق	مشابهه	أصدرتها	أو	
منحتها	الشركة	خالل	السنة	المالية.

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل ألسهم أو حقوق خيار أو مذكرات 
حق اكتتاب ، أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة

ال	يوجد	لدى	الشركة	أي	حقوق	تحويل	أو	اكتتاب	بموجب	أدوات	دين	قابلة	للتحويل	ألسهم	أو	حقوق	خيار	أو	مذكرات	حق	اكتتاب	،	أو	حقوق	
مشابهه.

وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق 
المالية المتبقية ، مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها 

شركاتها التابعة

ال	يوجد	لدى	الشركة	أي	استرداد	أو	شراء	أو	إلغاء	من	جانبها	ألي	أدوات	دين	قابلة	لالسترداد	.

معلومات تتعلق بأي عقد تكون الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد 
أعضاء مجلس الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم

تقر	الشركة	بأنة	ال	يوجد	أي	عقد	تكون	الشركة	طرفا	فيه	و	توجد	فيه	مصلحة	جوهرية	ألحد	أعضاء	مجلس	الشركة	أو	للرئيس	التنفيذي	أو	للمدير	
المالي	أو	ألي	شخص	ذو	عالقة	بأي	منهم.

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي 
راتب أو تعويض

لم	يقم	أي	من	أعضاء	مجلس	اإلدارة	أو	كبار	التنفيذيين	في	الشركة	بأي	تنازل	عن	أي	راتب	أو	تعويض.
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بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح

لم	يقم	أي	من	مساهمي	الشركة	بالتنازل	عن	أي	حقوق	في	األرباح،	علما	بأن	الشركة	لم	تقم	باإلعالن	عن	توزيع	أي	أرباح	للمساهمين	حتى	
نهاية	العام	2010م	.

أي مستحقات  أو  أو رسوم  أو ضرائب  زكاة  أي  المستحقة لسداد  النظامية  المدفوعات  بقيمة  بيان 
أخرى، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

2009م*2010م

54.454.28345.142.915مصاريف	االستغالل	)حقوق	االمتياز(
207.000.341268.560.500الزكاة

5.648.3234.143.566ضرائب	استقطاع	مستحقة	على	العقود
3.433.2152.858.926التأمينات	االجتماعية

270.536.162320.705.907إجمالي

*تم	إعادة	عرض	المدفوعات	النظامية	للعام	2009

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاءها لمصلحة موظفي الشركة

 برنامج القروض السكنية 	 

تقوم	الشركة	بمنح	موظفي	الشركة	السعوديين	بقروض	سكنية	)بضمان	العقار(عن	طريق	البنوك	التجارية	وتتحمل	الشركة	الفوائد	البنكية	ويقوم	
الموظف	بدفع	األقساط	الشهرية	مباشرة	للبنوك	التجارية	وقد	بلغت	قيمة	القروض	اإلجمالية	الممنوحة	للموظفين	مبلغ	وقدرة	20.744.524	وبلغ	

الرصيد	المتبقي	لتلك	القروض	مبلغ	17.636.295	حتى	نهاية	31	ديسمبر	2010	م.

برنامج االدخار 	 

ويتم	 	 آخر	 نصيب	 بدفع	 الشركة	 وتقوم	 نصيب	 الموظفون	 يدخر	 حيث	 السعوديين	 الشركة	 لموظفي	 االدخار	 برنامج	 بتطبيق	 الشركة	 تقوم	
استثمار	المبالغ	المدخرة	في	البنوك	لصالح	الموظفين	وقد	بلغت	قيمة	حصة	الموظفين	في	برنامج	االدخار	في	نهاية	العام	المالي	2010م	مبلغ	
9.254.056	)تسعة	ماليين	ومائتان	وأربعة	وخمسون	ألفا	وستة	وخمسون	رياال(	وبلغت	حصة	الشركة	6.244.477)ستة	ماليين	ومائتان	

وأربعة	وأربعون	ألفا	وأربعمائة	وسبعة	وسبعون	رياال	(	وتتم	تلك	اإلجراءات	وفقا	ألنظمة	وسياسات	الشركة	المعتمدة	في	هذا	الصدد	.

يقر مجلس إدارة الشركة بالتالي 

	 تم	إعداد	سجالت	الشركة	بالشكل	الصحيح.	
	 إن	نظام	الرقابة	الداخلية	أعد	على	أسس	سليمة	وتم	تنفيذه	بفاعلية.	
	 إنه	ال	يوجد	أي	شك	يذكر	بشأن	قدرة	الشركة	على	مواصلة	نشاطها.	

تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية

ال	يوجد	أي	تحفظ	لدى	المحاسب	القانوني	على	قوائم	المالية	للشركة.	
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  ما تم إنجازه في مجال الحوكمة

تم تطبيق أحكام المادة التاسعة والفقرتين )جـ، هـ( من المادة الثانية عشرة، والمادة الرابعة عشر 
األحكام  الشركة تطبق جميع  أن  إلى  باإلضافة  العام 2009م،  ابتداء من  الشركات  من الئحة حوكمة 
مضمنة  أنها  حيث  مستمرة  بصورة  المالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة  الحوكمة  الئحة  في  الواردة 
في نظامها األساسي وسياساتها باستثناء الفقرة )ب( من المادة السادسة، سيتم إتباع أسلوب 

التصويت التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية القادمة إن شاء اهلل.

 الجدول	التالي	يوضح	الوضع	الحالي	لسياسات	وإجراءات	حوكمة	الشركة

الوضع الحاليالمرجع وفقا للوائح الصادرة عن هيئة السوق الماليةدليل السياسات واإلجراءات

تم	تطبيقهاالمادة	114-لجنة	المراجعة

تم	تطبيقهاالمادة	215-لحنة	الترشيحات	والمكافآت

تم	تطبيقهاالمادة	12	او	311-مجلس	اإلدارة	وجدولة	األعمال

تم	التطويرالمادة	48-سياسات	اإلفصاح	والشفافية

 5-المبادئ	التوجيهية	بشأن	تعارض	المصالح
تم	التطويرالمادة	27	)17(	من	قواعد	التسجيلوالسلوك	المهني
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اإلطار العام لحوكمة الشركة 

 أصدرت	الشركة	أدلة	وسياسات	الحوكمة	في	سعيها	لتبني	إطار	حوكمة	الشركات	بما	يتماشى	مع	لوائح	حوكمة	الشركات	من	قبل	الهيئة	العامة
لسوق	المال	في	المملكة	العربية	السعودية،	وبما	يتفق	مع	أفضل	الممارسات	المطبقة	من	قبل	الشركات	الرائدة	فى	هذا	المجال	.

	الجدول	التالي	يوضح		اإلطار	العام	في	مجال	حوكمة	الشركات	في	شركة	معادن

الوضع الحالياللجان والسياسات

مطبقة 1-ميثاق	لجنة	المراجعة

مطبقة2-ميثاق	اللجنة	التنفيذية

مطبقة3-ميثاق	لجنة	الترشيحات	والمكافآت

مطبقة4-مجلس	اإلدارة	وجدولة	األعمال

*بصدد	االعتماد	النهائي5-المبادئ	التوجيهية	بشأن	تعارض	المصالح	والسلوك	المهني

*بصدد	االعتماد	النهائي  6-دليل	قواعد	السلوك	واألخالق	للموردين	والمقاولين

*بصدد	االعتماد	النهائي7-دليل	المساهمين

*بصدد	االعتماد	النهائي8-سياسة	تواصل		حوكمة	الشركات

*بصدد	االعتماد	النهائي9-دليل	اإلفصاح	والشفافية

*بصدد	االعتماد	النهائي10سياسة	المسئولية	االجتماعية	للشركات

*بصدد	االعتماد	النهائي 11-اللجنة	التوجيهية	للمسؤولية	االجتماعية	للشركات

*بصدد	االعتماد	النهائي12-دليل	السياسات	وااللتزام

*بصدد	االعتماد	النهائي13-ميثاق	اللجنة	اإلدارية	

*	تم	مراجعة	النسخ	النهائية	من	األنظمة	والسياسات	التي	تم	تطويرها	بمساهمة	أحد	بيوت	الخبرة	المهنية	المتخصصة	وبصدد	االعتماد	النهائي.
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تصنيف أسم العضو
عضوية اللجانعضوية مجلس اإلداراتالعضوية

عدد 
اجتماعات 

المجلس 
التي 

حضرها
المهندس/	عبداهلل	بن	سيف	

لجنة	الترشيحات	شركة	الظهران	لإلعمارغير	تنفيذيالسيف
12والمكافآت،	اللجنة	التنفيذية

األستاذ/	منصور	بن	صالح	
غير	تنفيذيالميمان

شركة	اسمنت	المنطقة	الجنوبية.
الشركة	السعودية	للخطوط	الحديدية	

)سار(
بنك	الخليج	الدولي

هيئة	سوق	المال	السعودية	)تداول(

12لجنة	الترشيحات	والمكافآت

األستاذ	/	سلطان	بن	جمال	
غير	تنفيذيشاولي

الصندوق	السعودي	الصناعي	للتنمية
الشركة	العربية	للتعدين	)األردن(.
شركة	الصناعات	الكيمائية	للفلور	

)تونس(.

9اللجنة	التنفيذية

12لجنة	المراجعةهيئة	تنظيم	الكهرباء	واإلنتاج	المزدوجغير	تنفيذيالمهندس/	خالد	بن	حمد	السناني

الدكتور/	عبدالعزيز	بن	صالح	
الجربوع

	مستقل	
اميانتيت.

شركة	التصنيع	والطاقة.
بنك	الرياض

الشركة	السعودية	لصناعة	الورق.

11لجنة	الترشيحات	والمكافآت

شركة	التعاونية	للتأمين.غير	تنفيذياألستاذ/	سليمان	بن	سعد	الحمّيد
11اللجنة	التنفيذيةالمجموعة	السعودية	لألبحاث	والتسويق

األستاذ/	محمد	بن	عبداهلل	
غير	تنفيذيالخراشي	

شركة	االتصاالت	السعودية.
المجموعة	السعودية	لألبحاث	والتسويق.

المجموعة	السعودية	لالستثمار	
الصناعي.

12لجنة	المراجعة	

الدكتور/	زياد	بن	عبد	الرحمن	
السديري

	مستقل	

عضو	المجلس	االستشاري	لكلية	األنظمة	
والعلوم	السياسية	.

عضو	مستقل	في	مجلس	إدارة	شركة	
جى	بى	مورجان	العربية	السعودية	

المحدودة	.

9لجنة	المراجعة

الدكتور/	عبداهلل	بن	عيسى	
اللجنة	التنفيذية،	لجنة	ال	يوجدعضو	تنفيذي	الدباغ

12الترشيحات	والمكافآت

جدول يبين تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة الحالي وعضوية كل منهم في مجالس إدارات الشركات 
األخرى وعضوية اللجان وعدد االجتماعات
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جدول يبين تواريخ اجتماعات مجلس إدارة الشركة:

الموافق التاريخ رقم االجتماع

2010/1/2م 1431/01/16هـ 1
2010/1/9م 1431/01/23هـ 2
2010/1/30م 1431/02/14هـ 3
2010/2/20م 1431/03/06هـ 4
2010/2/23م 1431/03/09هـ 5
2010/4/24م 1431/05/10هـ 6
2010/5/11م 1431/05/27هـ 7
2010/6/29م 1431/07/17هـ 8
2010/10/20م 1431/11/12هـ 9
2010/11/23م 1431/12/16هـ 10
2010/12/12م 1432/01/05هـ 11
2010/12/18م 1432/01/11هـ 12

  اختصاصات اللجان وعددها  ومهامها

لجنة المراجعة 

تشكلت	لجنة	المراجعة	بتاريخ	1429/11/14هـ	الموافق	2008/11/15م	،	وتتكون	حاليا	من	رئيسا	وأربعة	أعضاء	والجدول	التالي	يوضح	
أعضاء	اللجنة	وعدد	االجتماعات	المنعقدة	خالل	العام	المالي	2010م	:

الصفةعدد االجتماعات التي حضرهاأسم العضو

غير	تنفيذي9	األستاذ/	محمد	بن	عبداهلل	الخراشي	)رئيس	اللجنة(

غير	تنفيذي8المهندس	/	خالد	بن	حمد	السناني

غير	تنفيذي7الدكتور/	زياد	بن	عبد	الرحمن	السديري

 غير	تنفيذي	/	من	غير	أعضاء		مجلس8الدكتور/	سعد	بن	صالح	الرويتع
اإلدارة

 غير	تنفيذي	/	من	غير	أعضاء		مجلس9المهندس/	عبداهلل	بن	محمد	الفايز
اإلدارة
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 مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة 

تشمل	مهام	عمل	لجنة	المراجعة	القيام	بكافة	األعمال	التي	تمكنها	من	تحقيق	أهدافها	وتتمثل	تلك	المهام	فيما	يلي:

	 اإلشراف	على	إدارة	المراجعة	الداخلية	للشركة	لضمان	تحقيق	الكفاءة	في	أداء	األنشطة	والمهام	التي	يكلفها	بها	مجلس	اإلدارة.	
	 مراجعة	خطة	وإجراءات	المراجعة	الداخلية		بما	في	ذلك	أراء	وتوصيات	اللجنة	في	هذا	الخصوص.	
	 مراجعة		تقارير	المراجعة	الداخلية	ومتابعة	اإلجراءات	التصحيحية	لنقاط	الضعف	التي	تم	مالحظتها.	
	 رفع	التوصيات	إلى	مجلس	اإلدارة	بشان	تعيين	أو	إنهاء	خدمات	المحاسبين	القانونين	وتحديد	أتعابه،	مع	األخذ	بعين	االعتبار	استقالليته	أثناء		

تقديم	التوصيات.	
	 متابعة	أعمال	المحاسبين	القانونين	واعتماد	أي	أنشطة	خارج	نطاق	أعمال	المراجعة	الموكلة	إليهم	أثناء	قيامهم	بأعمال	المراجعة.	
	 مراجعة	خطة	المراجعة	مع	المحاسب	القانوني	وإبداء	ملحوظاتها	عليها.	
	 مراجعة	مالحظات	المحاسب	القانوني	على	القوائم	المالية	ومتابعة	اإلجراءات		التي	اتخذت	في	هذا	الصدد.	
	 مراجعة	القوائم	المالية	الربع	سنوية	والسنوية	قبل	عرضها	على	مجلس	اإلدارة	وتقديم	مالحظاتها	وتوصياتها	حول	هذه	القوائم	إلى	مجلس		

إدارة	الشركة.
	 دراسة	السياسات	المحاسبية	التي	تتبناها	الشركة	ورفع	توصياتها	في	هذا	الشأن	إلى	مجلس	اإلدارة	للقيام	بمسئولياتها	،على	لجنة	المراجعة:	
	 الحصول	على	صالحية	االطالع	أو	تفويض	الغير	بالتحقيق	في	المسائل	التي	تدخل	ضمن	نطاق	عمل	اللجنة،	ويحق	للجنة	وبدون	أي	قيود		

االطالع	على	كافة	المعلومات	والبيانات	والتقارير	والسجالت	والمراسالت	وغير	ذلك	من	األمور	التي	ترى	اللجنة.	
	 أهمية	االطالع	عليها.	كما	يحق	للجنة	االستعانة	بمستشارين،	محاسبين	أو	أي	أطراف	أخرى	مستقلة	لمساعدتها	في	عملها.	
	 إبالغ	مجلس	اإلدارة	بنشاطات	وأعمال	اللجنة	مع	إبداء	التوصيات	التي	تراها	مناسبة.	
	 مراجعة	الئحة	لجنة	المراجعة	مرة	واحدة	على	األقل	كل	ثالث	سنوات	واعتماد	جميع	التعديالت	التي	أجريت	على	الالئحة	من	قبل	مجلس		

اإلدارة.
	 القيام	بأية	مهام	أخرى	تم	إسنادها	للجنة	في	عقد	تأسيس	الشركة	أو	من	مجلس	اإلدارة.	
	 تعد	اللجنة	قبل	بداية	كل	سنة	مالية	بثالث	شهور	على	األقل	خطة	عمل	سنوية	تشمل	جدوال	زمنيا	الجتماعات	اللجنة	ووصفا	لألعمال	التي		

ستقوم	بها	خالل	العام	القادم.
	 تقوم	اللجنة	بمناقشة	واستعراض	أدائها	على	األقل	مرة	واحدة	في	السنة	لتحديد	ما	إذا	كانت	تعمل	بشكل	فعال	واالتفاق	على	التدابير	بشأن		

الكيفية	التي	يمكن	فيها	تحسين	وزيادة	كفاءتها	
	 توصي	اللجنة	وتقدر	التمويل	الذي	تحتاجه	لدفع:	

												-			أتعاب	االستشاريين	المعينين	من	قبل	اللجنة.	
												-			المصروفات	اإلدارية	العادية	للجنة	والضرورية	للقيام	بمهامها.

	 تعقد	اللجنة	بناًء	على	دعوة	من	رئيسها	اجتماعات	إضافية		لتأدية	واجباتها.	يعمل		سكرتير	اللجنة	مع	رئيسها	لوضع	جدول	األعمال	وتعميمه		
على	أعضاء	اللجنة	قبل	انعقاد	كل	اجتماع.

	 على	اللجنة	متابعة	نتائج	االجتماعات	السابقة	والمسائل	المعلقة.	
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لجنة الترشيحات والمكافآت 

شكلت	لجنة	الترشيحات	والمكافآت	بتاريخ	1429/11/14هـ	الموافق	2008/11/15م،	تتكون	اللجنة	حاليا	من	رئيسا	وثالثة	أعضاء	وفقا	للجدول	
التالي	:

الصفةعدد االجتماعات التي حضرهاأسم العضو

غير	تنفيذي5المهندس/	عبداهلل	سيف	السيف	)رئيس	اللجنة(

غير	تنفيذي5الدكتور/	عبدالعزيز	صالح	الجربوع

غير	تنفيذي5األستاذ/	منصور	بن	صالح	الميمان

تنفيذي5الدكتور/	عبداهلل	بن	عيسى	الدباغ

مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت 

	 المراجعة	السنوية	للمهارات	والقدرات	وخبرات	العمل	المطلوبة	لتعزيز	قدرات	مجلس	اإلدارة	والتوصية	بذلك	لمجلس	اإلدارة.		
	 التأكد	بشكل	سنوي	من	استقاللية	األعضاء	المستقلين	ومن	وجود	أو	عدم	وجود	أي	تضارب	في	المصالح	إذا	كان	العضو	يشغل	عضوية		

مجلس	إدارة	شركة	أخرى.	
	 األخذ	في	االعتبار	العديد	من	العوامل	عند	تقييم	األعضاء	المرشحين	لعضوية	مجلس	اإلدارة	وتشتمل،	دون	حصر،	على	ما	يلي:		
	 النزاهة	والمصداقية	والمسئولية	
	 الخبرة	الناجحة	في	مجال	القيادة		
	 الفطنة	اإلدارية	والعملية	
	 االستقاللية	وعدم	وجود	تضارب	في	المصالح	
	 القدرة	على	تكريس	الوقت	الالزم	للقيام	بالمسئوليات	التي	تمليها	عليه	عضويته	في	المجلس.	
	 التوصية	إلى	المجلس	فيما	يخص	المرشحين	لعضوية	اللجان	المختلفة	المنبثقة	عن	المجلس،	أخذًا	في	االعتبار	ما	يلي:	

	 محدودية	عدد	السنوات	المتتالية	التي	يجوز	فيها	للعضو	أن	يشغل	عضوية	أحد	لجان	المجلس،	وتقوم	اللجنة	بالتأكد	من	أن	مدة	عضوية		
العضو	ال	تتجاوز	الحد	األعلى	المنصوص	عليه	في	اإلطار	العام	لقواعد	الحوكمة	بالشركة،	إن	وجدت،	أو	في	األنظمة	ذات	العالقة.

	 إرشادات	هيئة	السوق	المالية.	
	 التوصية	بمرشحين	قادرين	على	تعزيز	قدرة	المجلس	على	إدارة	وتوجيه	شؤون	الشركة	على	نحو	فعال.	
	 التأكد	من	وجود	برنامج	تعريفي	لألعضاء	الجدد	في	المجلس	بأعمال	الشركة	وتوفير	برنامج	تعليم	مستمر	لجميع	أعضاء	المجلس.	
	 تقوم	اللجنة	بتحديد	الوقت	الواجب	أن	يكرسه	كل	عضو	لتـأدية	المهام	المتعلقة	بعضويته	في	مجلس	اإلدارة	أو	احد	اللجان	المنبثقة	عنه.	
	 تقوم	اللجنة	بمساعدة	المجلس	في	اختيار	وتأهيل	المرشحين	لعضوية	المجلس	وإعداد	خطة	التعاقب	طويلة	األجل	عند	الضرورة.	
	 تقوم	اللجنة	بتحديد	جوانب	القوة	والضعف	في	المجلس	واقتراح	معالجة	أي	قصور.	
	 تقوم	اللجنة	بالتأكد	من	أن	الرئيس	التنفيذي	قام	بصياغة	اإلجراءات	الالزمة		لنقل	مسئولياته	بشكل	سريع	وفعال	ليتم	تطبيقها	في	حال	تركه		

للعمل	بالشركة	بشكل	مفاجئ	أو	عدم	أهليته	المفاجئة.	كما	تقوم	بمراجعة	هذه	اإلجراءات	مع	الرئيس	التنفيذي	وأيضا	الحصول	على	توصياته	
بشأن	ترتيبات	التعاقب	على	المدى	الطويل.

المؤهالت	الالزمة	لعضوية	كل	لجنة	من	اللجان	وخصوصًا	لجنة	المراجعة	التي	ينبغي	أن	يكون	أحد	أعضائها	مختصًا	بالشئون	
المالية	والمحاسبية.

وجود	سياسة	انتقال	األعضاء	بين	اللجان	دوريًا.
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	 على	اللجنة	إعداد	المعايير	لتقييم	أداء	الرئيس	التنفيذي	وإعالمه	بها.	
	 تساعد	لجنة	الترشيحات	والمكافآت	المجلس	في	إعداد	المعايير	لتقييم	أداء	رئيس	المجلس	وإعالمه	بها.	
	 التوصية	للمجلس	قبل	الموافقة	ألحد	أعضاء	المجلس،	من	غير	موظفي	الشركة،	بتقديم	خدمات	استشارية	للشركة.		
	 بالشركة		 العاملين	 لجميع	 بها	 المتعلقة	 واإلجراءات	 والمزايا	 المدى	 وطويلة	 قصيرة	 التعويضات	 سياسات	 واعتماد	 بمراجعة	 اللجنة	 تقوم	

ولشركاتها	الشقيقة/التابعة،	كما	هو	مالئم.
	 مراجعة	واعتماد	أهداف	الشركة	المرتبطة	بتعويضات	الرئيس	التنفيذي.	
	 التنفيذي	حضور		 التنفيذي	سنويا	لضمان	قيامه	بقيادة	فعالة	للشركة	في	المدى	القصير	والطويل.	ال	يجوز	للرئيس	 مراجعة	أداء	الرئيس	

جلسات	اللجنة	المخصصة	لمناقشة	أداءه	ومكافآته.
	 تقوم	اللجنة	بمراجعة	واعتماد	كامل	التعويضات	)	الرواتب	ـ	البدالت	ـ	األسهم	(	لجميع	المدراء	التنفيذيين	)	الرئيس	التنفيذي	ونوابه	والمدراء		

التنفيذيين(	بشكل	سنوي.
	 تقوم	اللجنة	بالمراجعة	والموافقة	على:	

	 التوصية	لمجلس	اإلدارة	للموافقة	على	كافة	تعويضات	أعضاء	اللجان	المنبثقة	عن	المجلس	وأمناء	المجلس	واللجان،	والتي	تشتمل	على	ما		
يلي:
         

	 تقوم	اللجنة	بالتوصية	بمكافأة	أعضاء	مجلس	اإلدارة	عن	عضويتهم	بمجلس	اإلدارة	بما	يتفق	مع	المادة	)44(	من	عقد	تأسيس	شركة	معادن		
والتي	تنص	على	توزيع	أرباح	الشركة	الصافية	السنوية	بعد	خصم	جميع	المصروفات	العمومية	والتكاليف	األخرى	على	الوجه	األتي:

            

يجوز	للشركة	بعد	استيفاء	الضوابط	الموضوعة	من	الجهات	المختصة	توزيع	أرباح	نصف	سنوية	وربع	سنوية.”	
وفقا	للمادة	74	من	نظام	الشركات،	إذا	كانت	هذه	المكافآت	تمثل	نسبة	معينة	من	أرباح	الشركة،		فيجب	أن	ال	تتجاوز	نسبة	10٪	من	األرباح	
الصافية،	بعد	خصم	المصاريف،	االستهالكات	واالحتياطات	التي	تقررها	الجمعية	العامة	وفقا	ألحكام	نظام	الشركات	وبعد	توزيع	ربح	على	
المساهمين	ال	يقل	عن	5٪	من	رأس	مال	الشركة.	باإلضافة	إلى	ذلك،	يجب	أن	ال	تتجاوز	هذه	المكافئات	مبلغ	200.000	ريال	سعودي	سنويا	

لكل	عضو	وفقا	للقرار	الوزاري	رقم	1071	بتاريخ	1412/11/2	هـ.	

تقوم	اللجنة	مراجعة	التعويضات	السنوية	ألعضاء	لجان	المجلس	بما	فيها	أعضاء	المجلس	الذين	يمثلون	الحكومة	ومن	ثم	تقوم	بتقديم	التوصيات	
إلى	المجلس	للمراجعة.

عند	وضع	اللجنة	لسياسة	التعويضات،	يجب	أن	تتبع	اللجنة	معايير	األداء	باإلضافة	إلى:

	 تقديم	المكافآت	التنافسية	لجذب	وتحفيز	واستقطاب	مدراء	ذوي	مهارات	عالية.	
	 تطبيق	مؤشرات	قياس	أراء	طموحة	بما	فيها	مقاييس	األداء	المالية	والغير	مالية.	
	 على	اللجنة	إعداد	تقرير	سنوي	عن	المكافآت	المدفوعة	لكبار	التنفيذيين	إلدراجه	في	تقرير	الشركة	السنوي	بما	يتوافق	مع	القواعد	واألنظمة		

المطبقة،	وبما	يتوافق	مع	المادة	)9(	من	الئحة	حوكمة	الشركات	الصادرة	عن	هيئة	السوق	المالية.

أ			-		سياسات	وإجراءات	الموارد	البشرية.
ب	-	برامج	التطوير	اإلداري	وخطط	اإلحالل	الوظيفي	للمدراء	التنفيذيين.	

ج		-	أهداف	التقويم	)بما	فيها	مؤشرات	األداء(	الواجب	تحقيقها	ضمن	المكافآت	وبرامج	التحفيز.

	أ		-	بدل	حضور	عن	كل	جلسة.
ب		-	مكافأة	سنوية

يجنب	)10٪(	من	األرباح	الصافية	لتكوين	احتياطي	نظامي،	ويجوز	للجمعية	العامة	العادية	وقف	هذا	التجنيب
متى	بلغ	االحتياطي	المذكور	نصف	رأس	مال	الشركة.

	يوزع	على	حاملي	األسهم	الممتازة	تلك	النسب	من	األرباح	المقررة	لهذه	األسهم.
ويجوز	للجمعية	العامة	العادية	بناءا	على	اقتراح	مجلس	اإلدارة	تجنيب	نسبة	مئوية	من	األرباح	السنوية	لتكوين	احتياطي	اتفاقي	

وتخصيصه	لغرض	أو	أغراض	معينة	تقررها	الجمعية	العامة.
يوزع	من	الباقي	بعد	ذلك	دفعة	أولى	للمساهمين	تعادل	)5٪(	من	رأس	المال	المدفوع.

يخصص	بعد	ما	تقدم	مكافأة	أعضاء	مجلس	اإلدارة.
ويوزع	الباقي	بعد	ذلك	على	المساهمين	كحصة	إضافية	من	األرباح.

أ

ب
ج
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-

-
-
-
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	 استعراض	ومراجعة	أداءها	سنويًا	على	األقل	لتحديد	مدى	فاعليتها	واالتفاق	على	الخطوات	لتحسين	أداء	أعضائها.	ويجب	على	اللجنة	تقديم		
تقرير	لمجلس	اإلدارة	عن	أداء	اللجنة.

	 على	اللجنة	تأدية	المهام	أو	المسئوليات	األخرى	التي	يكلفها	بها	مجلس	اإلدارة	من	حين	آلخر.	
	 أبحاث،	أخصائيي		 أو	داخلي،	شركة	محاسبية،	شركة	 قانوني	خارجي	 الحاجة،	من	مستشار	 الحصول	على	مساعدة،	حسب	 للجنة	 يحق	

مكافآت،	أو	غيرهم	من	االستشاريين،	ولها	صالحية	االستمرار	معهم،	أو	إنهاء	خدماتهم	أو	التفاوض	معهم	على	شروط	وبنود	االتفاقية	
المبرمة	معهم.		

	 بالتشاور	مع	الرئيس	التنفيذي	تقوم	اللجنة	بمراجعة	عملية	خطة	التعاقب	بحيث	يكون	هناك	مجموعة	كافية	من	المرشحين	الداخليين	المؤهلين		
لشغل	المناصب	العليا	والمناصب	القيادية	ولتحديد	الفرص	والقصور	في	األداء،	والخطوات	التالية	كجزء	من	خطة	تعاقب	وتطوير	كفاءات	

التنفيذيين،	حيث	يجب	مراجعتها	جميعا	مع	اللجنة.

اللجنة التنفيذية

شكلت	اللجنة	التنفيذية	بتاريخ	1429/11/17هـ	الموافق	2008/11/15م	وفقا	للجدول	التالي	:

الصفةعدد االجتماعات التي حضرهاأسم العضو

غير	تنفيذي2المهندس/	عبداهلل	سيف	السيف	)رئيس	اللجنة(

غير	تنفيذي2 المهندس	/	سلطان	بن	جمال	شاولي

تنفيذي2الدكتور/	عبداهلل	بن	عيسى	الدباغ

غير	تنفيذي2األستاذ/	سليمان	بن	سعد	الحميد

مسئوليات اللجنة التنفيذية

	 مراجعة	استراتيجيات	وأهداف	الشركة	وتقديم	توصياتها	للمجلس	بهذا	الخصوص.	
	 بهذا		 للمجلس	 توصياتها	 وتقديم	 سنوات(	 ثالث	 من	 )أكثر	 األجل	 طويلة	 المقترحة	 المالية	 والخطط	 والعمليات	 األعمال	 خطط	 مراجعة	

الخصوص.
	 اعتماد	خطط	األعمال	والعمليات	والخطط	المالية	المقترحة	قصيرة	األجل	)أقل	من	سنة(	ومتوسطة	األجل	)من	1-3	سنوات(	وفقًا	لخطط		

الشركة	طويلة	األجل	المعتمدة.	
	 مراجعة	واعتماد	موازنة	القوى	العاملة،	وموازنة	العمليات	وموازنة	المصاريف	الرأسمالية.		
	 األجل		 طويلة	 المالية	 والخطط	 والعمليات	 األعمال	 وخطط	 لالستراتيجيات	 وفقًا	 الجوهرية	 التوسعية	 واألعمال	 المشاريع	 جميع	 مراجعة	

المعتمدة	للشركة	وتقديم	توصياتها	للمجلس	بهذا	الخصوص.
	 والعمليات		 األعمال	 وخطط	 لالستراتيجيات	 وفقًا	 األعمال	 وتقليص	 واالستحواذات،	 واالتفاقيات،	 والتحالف،	 االندماج	 عمليات	 مراجعة	

والخطط	المالية	طويلة	األجل	المعتمدة	للشركة	وتقديم	توصياتها	للمجلس	بهذا	الخصوص.
	 التقارير	حول	تنفيذ	واكتمال	جميع	المشاريع	واألعمال	التوسعية	الخاصة	بشركة	معادن	وشركاتها		 اللجنة	باإلشراف	على	واستالم	 تقوم	

التابعة/الشقيقة.	
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	 تقوم	اللجنة	باعتماد	سياسات	وإجراءات	العمل	في	الشركة	فيما	عدا	السياسات	واإلجراءات	المحاسبية	والتي	يتم	مراجعتها	بواسطة	لجنة		
الترشيحات	 لجنة	 قبل	 من	 واعتمادها	 مراجعتها	 يتم	 والتي	 التابعة/الشقيقة	 ولشركاتها	 معادن	 لشركة	 التعويضات	 وسياسات	 المراجعة،	

والمكافآت.
	 األجل		 والعمليات	طويلة	 والمالية	 األعمال	 لالستراتيجيات	وخطط	 وفقًا	 والوكاالت	 للشركة	 الفرعية	 المكاتب	 إضافة	 باعتماد	 اللجنة	 تقوم	

المعتمدة	للشركة.	
	 تقوم	اللجنة	تقديم	توصياتها	للمجلس	فيما	يخص	عمليات	القرض	والرهن	العقاري.	
	 تقوم	اللجنة	تقديم	توصياتها	للمجلس	بخصوص	الخطط	االستثمارية	ألموال	الشركة.	
	 باإلجراءات		 للمجلس	 توصياتها	 وتقديم	 الجوهرية	 والدعاوي	 القانونية	 المسائل	 ومناقشتها	حول	 اإلدارة	 التقارير	من	 باستالم	 اللجنة	 تقوم	

الضرورية.
	 تقوم	اللجنة	باإلشراف	على	أداء	الشركة	وعلى	مشاريعها،	وطلب	اإليضاح	بخصوص	االنحرافات	عن	الخطط	والموازنات	المعتمدة.	
	 على	اللجنة	استالم	تقارير	حول	كافة	القرارات	الجوهرية	التي	اتخذتها	إدارة	الشركة.	ويجب	أن	تقدم	التوصيات	المناسبة	بهذا	الخصوص		

للمجلس	ومساعدة	المجلس	على	التركيز	على	المسائل	المرتبطة	بهذه	التوصيات.
	 تقوم	اللجنة	بالقيام	بأي	مهام	أخرى	توكل	إليها	من	المجلس	من	حين	آلخر.	
	 تقوم	اللجنة	باعتماد	النفقات	التشغيلية	والرأسمالية	ضمن	صالحيتها	وفقًا	لهيكل	الصالحيات	بالشركة.	
	 تقوم	اللجنة	باعتماد	النفقات	التشغيلية	والرأسمالية	التي	تتجاوز	موازنة	شركة	معادن	وفقًا	لهيكل	الصالحيات.		
	 تقوم	اللجنة	بالتوصية	للمجلس	بكافة	القرارات	التي	تتجاوز	صالحياتها.	

في  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  لكل  المدفوعة  والتعويضات  المكافآت  تفصيل 
الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م

*

 أعضاء المجلس غير التنفيذيينأعضاء المجلس التنفيذيينالبيان
/ المستقلين

 ستة من كبار التنفيذيين
 ممن تلقوا أعلى المكافئات

 والتعويضات

6.734.712--الرواتب	والتعويضات

57,000396,0002.357.149البدالت

200.0001.520.0003.840.185 المكافآت	الدورية	والسنوية

---الخطط	التحفيزية

 أي	تعويضات	أو	مزايا	عينية
 أخرى	تدفع	بشكل	شهري	أو

 سنوي
-300.0008.662.133

*المبالغ	المستحقة	والمدفوعة	.
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والتنظيمية  الرقابية  الجهات  من  الشركة  على  مفروض  احتياطي  قيد  أو  الجزاءات  أو  العقوبات   
واإلشرافية والقضائية

بناء	على	ما	جاء	في	المادة	التاسعة	الفقرة	)	و	(	من	الئحة	حوكمة	الشركات	والتي	تنص	على	:	البد	أن	يحتوي	التقرير	على	أي	عقوبة	أو	جزاء	
أو	قيد	احتياطي	مفروض	على	الشركة	من	الهيئة	أو	من	أي	جهة	إشرافية	أو	تنظيمية	أو	قضائية	.

لم	تفرض	على	الشركة	أي	عقوبات	أو	جزاءات	أو	قيد	احتياطي	مفروض	على	الشركة	من	الجهات	الرقابية	والتنظيمية	واإلشرافية	والقضائية	،	
فيما	عدا	ما	صدر	عن	هيئة	السوق	المالية	حسب	التوضيح	التالي:

المبلغ /ريالاألسباب /التفاصيل التاريخ الجهة

 2010/5/16مهيئة	السوق	المالية

 نظرا	لعدم	قيام	الشركة	بإبالغ	الهيئة	عن	قرار
 مجلس	اإلدارة	للتوصية	بعدم	توزيع	أرباح

 نقدية	للعام	2009م	في	2010/2/23م	إال	في
2010/3/3م.

100.000 

 2011/1/30مهيئة	السوق	المالية

 نظرا	لتسرب	معلومات	عن	تأجيل	بدء	اإلنتاج
 األولي	لمشروع	الفوسفات	برأس	الزور	إلى	الربع

 الثاني	من	العام	2011م،	حيث	نشرت	هذه	المعلومة
 بموقع	أرقام	اإللكتروني	في	2010/3/2م	،	ولم

تعلنها	إال	في	2010/11/24م	.

100.000 

نتائج المراجعة السنوية لفعالية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

تنفذ	إدارة	المراجعة	الداخلية		بالشركة	عمليات	مراجعة	مستمرة	وتقوم	بتطبيق	خطة	مراجعة	مبنية	على	نظام	تقييم	المخاطر	على	مستوى	الشركة	
والشركات	التابعة	وتقوم	لجنة	المراجعة	باعتماد	تنفيذ	الخطة	بعد	التأكد	من	اشتمالها	على	كافة	البرامج	التي	تود	دراستها	أو	تقييمها	والتأكد	من	
مدى	توافقها	مع	أنظمة	الضبط	والتدقيق	الداخلية	باإلضافة	لذلك	للتحقق	من	فعالية	نظام	الرقابة	الداخلية	في	حماية	أصول	الشركة	وتقويم	مخاطر	
العمل	وقياس	مدى	كفاية	األداء،وتقوم	إدارة	المراجعة	الداخلية	بتقديم	تقارير	دورية	للجنة	المراجعة	ولم	تظهر	عمليات	المراجعة	المشار	إليها	
ضعفًا	جوهريا	أو	مؤثرا	في	نظام	الضبط	الداخلي	لدى	الشركة،	كما	يقوم	مراقب	الحسابات	الخارجي	بعملية	تقويم	لهذا	النظام	ضمن	مهمة	
مراجعته	للبيانات	المالية	الختامية	للشركة،	وتمكينه	من	اإلطالع	على	كافة	محاضر	لجنة	المراجعة،	وتقارير	إدارة	المراجعة	الداخلية	للفترة	
إلية	من	مالحظات		والتأكد	من	وضع	 التوصل	 المالية	المخصصة	محل	الفحص،	وتقوم	لجنة	المراجعة	بمزاولة	صالحيتها	في	مناقشة	ماتم	

اإلجراءات	التصحيحية	من	قبل	اإلدارات	المعنية	والخطة	الزمنية	الالزمة	لعمل	اإلجراءات	التصويبية	ومتابعة	تلك	الخطوات.



45 تـقرير مجلس االدارة  للعـام المالي  2010 م 

تنمية الموارد البشرية الوطنية
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الداخلي	 التدريب	 حيث	 من	 التكاملي	 التخطيط	 قوامها	 إستراتيجية	 )معادن(	 السعودية	 العربية	 التعدين	 بشركة	 البشرية	 الموارد	 إدارة	 تنتهج	
والخارجي	والتدريب	على	رأس	العمل	بهدف	تطوير	و	إثراء	ثقافة	تطوير	المواهب	البشرية	في	الشركة	وترسيخ	ثقافة	العمل	وتصميم	الهياكل	

اإلدارية	لضمان	فعالية	اإلدارة	القيادية	في	جميع	إدارات	الشركة	بما	فيها	إدارات	المشاريع.
وقد	بلغ	عدد	العاملين	في	الشركة	خالل	عام	2010	م		)2.372(	موظف	منهم		58٪	سعوديين.	كما	تم	تعيين	783	موظفًا	جديدا	خالل	عام	
2010	م	.	وقد	التحق	ببرامج	التدريب	والتطوير	في	شركة	معادن	شاملة	جميع	مصانعها	على	مستوى	المملكة	ما	يقارب	850	مشاركًا	مع	
الداخلية	 الدراسية	 المنح	 البرامج	منها	 التدريب	على	عدد	من	 برنامج،	واشتملت	خطط	 أكثر	من	 الواحد	في	 الموظف	 تعدد	مشاركة	 مالحظة	
باالنتساب	وعددها	26	منحة	،	باإلضافة	إلى	برامج	اللغة	االنجليزية	،	والسالمة	،	واإلحالل	الوظيفي،	والدورات	التدريبية	الفنية	التخصصية	.
			و	تم	أيضا	تدريب	40	طالبا	من	خالل	برامج	التدريب	الصيفي	لطلبة	الجامعات	المتوقع	تخرجهم	،	كما	تم	إبتعاث	بعض	الموظفين	لدراسة	دبلوم	
التعدين	في	فرنسا	وتقوم	الشركة	باستقطاب	خريجي	الثانوية	العامة	وتغطية	تكاليف	دراستهم	في	كلية	الجبيل	الصناعية	ليتم	توظيفهم	بالشركة	
الحقا،	وقد	بلغ	إجمالي	الطالب	المنظمين	في	هذا	البرنامج	290	طالب.	كما	قامت	معادن	باستكمال	إجراءات	إنشاء	المعهد	التقني	السعودي	الذي	
يهدف	لتدريب	خريجي	المرحلة	الثانوية	على	علوم	التعدين.	وتحرص	الشركة	على	جعل	الموارد	البشرية	شريكا	إستراتيجيا	إلدارات	وقطاعات	

الشركة،	حيث	تم	تشكيل	فريق	مكون	من	خبرات	متعددة	ليقوم	بإنشاء	ملف	خاص	بالمخاطر	التي	قد	تواجه	قسم	الموارد	البشرية	.
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األمن الصناعي والسالمة 
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لقد	استمر	بناء	القدرات	في	إدارة	األمن	الصناعي	خالل	عام	2010م	والتركيز	على	تحقيق	رؤية	اإلدارة	لمساعدة	الشركات	التابعة	لمعادن	
وضمان	تهيئة	البيئة	المثالية	لدى	جميع	منسوبي	معادن	وشركائها	وأسر	موظفيها	وبذل	الجهود	نحو	التفوق	في	مجال	األمن	الصناعي	والسالمة	

مع	إسهاماته	البارزة	في	تحقيق	ربحية	الشركة.
لقد	بذلت	إدارة	األمن	الصناعي	والسالمة	جهدًا	ملحوظًا	في	أنشطة	األمن	الصناعي	خالل	العام	المنصرم		وتقديم	الدعم	للتدريب	على	الصحة	

والسالمة	والمساندة	لتحسين	النظام	اإلداري	لمواقع	الشركة	وتسهيل	عالقات	الشركة	بالجهات	الحكومية	األمنية	الرئيسية.

مهام األمن الصناعي والسالمة الرئيسية التي تحققت خالل عام 2010 م:

	 إعداد	خطة	و	سياسة	األمن	واإلجراءات	األمنية	بالشركة.	
	 بناء	عالقة	إستراتيجية	إيجابية	مع	الهيئة	العليا	لألمن	الصناعي	شملت	القيام	بترتيب	زيارات	لهم	إلى	كل	من	رأس	الزور	ومنجم	حزم		

الجالميد.	وبدء	تأسيس	عالقة	مماثلة	مع	األمن	العام،	وقوة	أمن	المنشّات،	سالح	الحدود،	وإدارة	األسلحة	والمتفجرات	الدفاع	المدني	على	
امتداد	المملكة	لضمان	توفير	الدعم	الالزم	لتسهيل	أعمال	الشركة.

	 األمني		 النظام	 الصناعي	على	تصاميم	 لألمن	 العليا	 الهيئة	 موافقة	 بالحصول	على	 وذلك	 األلومنيوم	 لفريق	مشروع	 الدعم	 وتقديم	 مساندة	
للمشروع.	

	 إجراء	المراجعات	الحكومية	واخذ	الموافقات	والتصاريح	الالزمة	من	الجهات	المعنية.	
	 اإلشراف	على	تنفيذ		مشروع	النظام	األمني	لشركة	معادن	للفوسفات	برأس	الزور	وحزم	الجالميد.	
	 عمل	فريق	االستجابة	للطوارئ	مع	وضع	الخطط	بالنسبة	للمنجم	و	المصنع	في	مشروع	المغنزايت.	
	 تم	تحقيق	2.155.882	ساعة	عمل	دون	حدوث	إصابات.	
	 تم	تدريب	وتأهيل	رجال	اإلطفاء	على	تشغيل	واستخدام	سيارات	اإلطفاء.	
	 تم	تدريب		1722	موظف	ومقاول	على	بعض	الدورات	بالسالمة	وصحة	البيئة	والقيادة	الوقائية.	
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تجري	جميع	عمليات	التعدين	في	مواقع	شركة	التعدين	العربية	السعودية	“معادن	“	وفقًا	للمعايير	والمقاييس	الصادرة	من	الرئاسة	العامة	لألرصاد	
وحماية	البيئة	واألنظمة	البيئية	المعمول	بها	عالميا	ووفقًا	لنظام	االستثمار	التعديني،	ولسياسات	الشركة	ذات	العالقة،	مع	حرصها	الدائم	على	أخذ	
االحتياطات	المقترحة	لحماية	البيئة	وتطبيق	العديد	من	التدابير	الوقائية	الهادفة	إلى	الحد	من	أي	نتائج	سلبية	على	البيئة	وقد	عملت	شركة	معادن	
على	وضع	البيئة	في	قلب	ثقافة	الشركة	وجعل	االستدامة	جزءا	من	حياة	موظفيها	اليومية.	وتؤكد	شركة	معادن	فكرة	أن	التعدين	يجب	أن	يتم	القيام	

به	بطريقة	مسؤولة	و	مستدامة	حيث	أنه	ال	مستقبل	بدون	تعدين	و	ال	
تعدين	بدون	البيئة	المستدامة.و	وفقا	لهذه	الرؤية	قامت	شركة	معادن	بوضع	نظام	إدارة	البيئة	والذي	بموجبه	يتم	التأكد	أن	كل	األنشطة	التعدينية	

للفروع	التابعة	لشركة	معادن	متناسبة	مع	هذا	النظام.
	إن	نظام	إدارة	البيئة	يتضمن	مجموعة	من	المعايير	التي	تحدد	الحد	األدنى	من	المعايير	البيئية	التي	تنتهجها	الشركة	في	جميع	نشاطاتها.	و	عالوة	
على	ذلك	فأن	شركة	معادن	لديها	الرؤية	للحصول	على	شهادة	األيزو	البيئية	بحلول	عام	2015		وهي	بصدد	العمل	الدؤوب	لتحقيق	هذه	الرؤية.	

وتحقيقا	لهذه	الغاية	و	إعادة	لتأكيد	التزام	الشركة	برعاية	البيئة	فقد	تم	إعطاء	إدارة	البيئة	اهتماما	خاصا	و	تزويدها	بصالحـيات	أكبر.
	وفيما	يلي	نظرة	عـامة	على	هذه	اإلدارة	الحيوية	و	أنشطتها	خالل	العام	2010	م:

اتخذت	تدابير	جوهرية	لبناء	و	تعزيز	قدرات	إدارة	البيئة	بالشركة	األم	من	ناحية	القوى	العاملة	و	الموارد		فقد	تم	تدعيم	اإلدارة	بالمزيد	من	
المهنيين	المتخصصين	في	مجال	البيئة	إلعطاء	التوجيه	البيئي	و	القيام	باألشراف	و	المراقبة	البيئية	من	أجل	تحقيق	رؤية	الشركة	و	التزامها	من	

ناحية	البيئة.
-	يقوم	طاقم	قسم	إدارة	البيئة	بالزيارات	الميدانية	المنتظمة	لمرافق	الشركة	من	أجل	عمل	التفتيش	و	التقييم	البيئي	للتحقق	من	االمتثال	البيئي	و	

عدم	وجود	أثار	سلبية	مترتبة	علي	أنشطة	الشركة	فيما	يخص	المناطق	المجاورة	لمناجم	الشركة.	
-	تجري	أنشطة	شركة	معادن	وفقا	للنظام	الجديد	للتفتيش	البيئي	و	القائم	على	مؤشرات	األداء	البيئية	الرئيسية	والذي	تم	الموافقة	عليه	و	إقراره	
من	قبل	إدارة	الشركة.	بهدف	إيجاد	آلية	تقييم	بيئية	لمرافق	شركة	معادن	لتطوير	منهجية	منصفة	و	عادلة	يمكن	من	خاللها	ترتيب	مرافق	الشركة	
و	وفقا	ألدائها	البيئي.	و	لقد	تم	تجريب	النظام	الجديد	و	التدريب	عليه	خالل	عام	2010	م	استعدادا	للتنفيذ	الكامل	في	عام	2011م.	ولقد	أظهرت	
نتائج	عمليات	التفتيش	البيئي	تقدما	ملحوظا	من	ناحية	تنفيذ	متطلبات	نظام	اإلدارة	البيئية	للشركة.	حيث	شهد	عام	2010	م	تحسنا	ملحوظا	في	

الحلول	البيئية	مقارنة	بالسنوات	السابقة.	و	خالل	عام	2010م	خضعت	جميع	مرافق	شركة	معادن	)عاملة	أو	قيد	اإلنشاء(	للتفتيش	البيئي.
-		حافظت	الشركة		على	االمتثال	لألنظمة	البيئية	و	نفذت	برنامج	توعية	بيئية	للموظفين	حيث	تم	تخطيط	و	تنفيذ	ورشة	توعية	بيئية	و	مقررات	
بيئية	تدريبية	في	كل	من	الرياض	و	الخبر	وجميع	المناجم	التابعة	لشركة	معادن	للذهب.	ولقد	تعاونت	شركة	معادن	أيضا	مع	مكاتب	استشارات	

بيئية	مرموقة	من	أجل	عمل	ورشة	بيئية	لمدة	يومين	شارك	فيها	موظفون	من	الشركة	بكافة	مرافقها	و	فروعها.	
-	وتبذل	الشركة	كافة	جهودها		إليجاد	أفضل	الطرق	لتحسين	كفاءة	التشغيل	و	تبني	أحدث	التطورات	التكنولوجية	الصديقة	للبيئة	و	خصوصا	
من	ناحية	اإلنبعاثات	الغازية	وترشيد	الطاقة	و	استخدامات	المياه	ومعالجة	النفايات	و	محاولة	ترشيد	استخدام	الثروات	الطبيعية	الوطنية	للمملكة	

بقدر	اإلمكان.
-		قامت	شركة	معادن	للذهب	بالتعاقد	مع	شركة	البيئة	الخضراء	للدراسات	و	االستشارات	البيئية	المؤهلة	و	المعتمدة	من	الرئاسة	العامة	لألرصاد	
و	حماية	البيئة	و	ذلك	للقيام	بعمل	دراسة	مراجعة	بيئية	لجميع	المناجم	القائمة	و	كذلك	للقيام	بعمل	خطة	كاملة	إلغالق	المنجم	لجميع	المناجم	في	
مواعيدها	المقررة	و	ذلك	أيضا	بالتعاون	مع	كل	من		شركة	إس	أر	كي	SRK	العالمية	و	الرائدة	في	مجال	الدراسات	البيئية	للمناجم	و	نقابة	
الجيولوجيين	األردنيين	والتي	تضم	نخبة	من	أساتذة	الجامعات	المختصين	في	مجالي	الجيولوجيا	و	البيئة،	و	يتلخص	هذا	العمل	,	هذا	التعاون	

في	ما	يلي:

	 االنتهاء	من	الخطة	التفصيلية	إلغالق	منجم	بلغة	واآلمار	والحجار	.	
	 تم	تحديث	دراسة	إغالق	وإقفال	منجمي	المهد	والصخيبرات	والسابق	إعدادها	العام2002	م.	
	 عمل	دراسة	مراجعة	بيئية	كاملة	و	تقييم	الوضع	البيئي	و	أيضا	من	ضمن	نطاق	العمل	تتم	دراسة	عن	قرب	و	بشكل	مكثف	للوضع	الراهن		

و	كذلك	الشكاوى	المقدمة	و	مدى	صحتها	و	اكتشاف	المشاكل	و	تقديم	المقترحات	العلمية	و		خاصة	في	منجمي	مهد	الذهب	و	الصخيبرات	
و	من	ثم	تقديم	هذه	الدراسات	للرئاسة	و	الجهات	الحكومية	المعنية	و	ذلك	حتى	تكون	مناجم	شركة	معادن	للذهب	مؤهله	بيئيًا	و	مرخصة.

	 تم	االنتهاء	من	إغالق	وإقفال	جميع	المرادم	القديمة	والمقابلة	لمدينة	مهد	الذهب	واالنتهاء	من	المردم	الجديد	والذي	تم	تصميمه	على	أعلى		
المستويات	العالمية	مع	األخذ	في	الحسبان	توصيات	الجهات	البيئية	الحكومية	وبما	يتوافق	مع	المعايير	البيئية	العالمية	.
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انطالقا	من	حرص	الشركة	على	ترسيخ	مفهوم	المسئولية	االجتماعية		والمساهمة	االيجابية	في	التنمية	المستدامة	فقد	ساهمت	خالل	عام	2010	م	
في	دعم	كثير	من	المشاريع	والبرامج	التي	تنظمها	المؤسسات	الخاصة	والجهات	الحكومية	ذات	العالقة،	و	شملت	بعض	هذه	البرامج	على	اآلتي:	

	 من	ضمن	األهداف	التي	تطبقها	معادن	هو	تطوير	المناطق	والقرى	التي	تقع	ضمن	نطاق	عمل	المناجم	والمصانع	الخاصة	بالشركة	وذلك		
من	خالل	دعم	المقاولين	المحليين	وإعطاؤهم	الفرصة	لتوريد	ما	يحتاجه	المنجم	من	مواد	وخدمات	مختلفة	وكذلك	تدريب	وتأهيل	الشباب	

السعوديين	في	تلك	المناطق	وإعطاؤهم	األولوية	في	التوظيف	وبالتالي	االرتقاء	والتطوير	بتلك	المناطق.
	 قامت	شركة	معادن	للفوسفات	بعمل	اتفاقية	مع	كلية	الجبيل	التقنية	الصناعية	لعمل	برامج	متخصصة	فى	تكنولوجيا	التعدين	وذلك	إلعداد	جيل		

من	الشباب	السعودي	المتميز	في	مجال	صناعات	التعدين	وبالتالي	يتم	إلحاقهم	عقب	التخرج	في	شركة	معادن	للفوسفات	في	التخصصات	
التي	تحتاجها	الشركة	وبالتالي	تسهم	الشركة	في	توطين	صناعة	التعدين	وفى	نفس	الوقت	المساهمة	في	رفع	المستوى	االجتماعي	واالرتقاء	

بالمستوى	االقتصادي	كمساهمة	من	الشركة	في	تطوير	المناطق	النائية	.
	 تقديم	الدعم	المالي	والعيني	للجمعيات	الخيرية	الواقعة	في	نطاق	المناجم	العاملة		بالشركة		.	
	 المشاركة	بالدورة	التي	عقدتها	الغرفة	التجارية	بالرياض	تحت	عنوان	))كيف	تنشئ	وحده	المسئولية	االجتماعية	((.	
	 المشاركة	في	الملتقى	العربي	للمسئولية	االجتماعية	الثاني	)نحو	ثقافة	مؤسسية	(	بالرياض.		
	 أطلقت	الشركة	حملة	توعويه	لحفاظ	وحماية	البيئة	بين	موظفيها	تزامنا	مع	اليوم	العالمي	للبيئة	الذي	يعقد	كل	عام	في	الخامس	من	يونيو			

)عبارة	عن	مسابقة	رسم(.
	 عقد	اتفاقية	مع	شركة	رفال	لخدمات	البيئة	للتخلص	من	المهمالت	الورقية	والكرتونية	بعقد	شامل	لجميع	فروع	الشركة	جدة	والخبر	والجبيل		

واالستفادة	من	ريع	العائد	المادي	لدعم	الجمعيات	الخيرية	.

المسئولية  االجتماعية
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تقوم	اإلدارة	بتقديم	الخدمات	المتعلقة	بتقنية	المعلومات	لشركة	معادن	وفروعها	المتنوعة	و	الموزعة	جغرافيا	على	جميع	مناطق	المملكة	بما	
فيها	النائية	منها.	وتقدم	اإلدارة	هذه	الخدمات	بأعلى	معايير	أمن	وسالمة	المعلومات	وتوظف	ما	يلزم	لضمان	استمرارية	الخدمات	من	االنقطاع.	
وتقوم	هذه	الخدمات	على	بيئة	تقنية	استخدمت	فيها	المعايير	المطبقة	دوليا	إلدارة	وتقديم	الخدمات	المعلوماتية	باستخدام	أفضل	التقنيات	المناسبة	
للعمل	في	بيئات	الشركة	المختلفة.	كما	حرصت	اإلدارة	على	توظيف	أفضل	الكوادر	وهيئت	لهم	بيئة	عمل	منافسة	لمثيالتها.	تستخدم	معادن	نظام	
حزم	األوراكل	للبرامج	الجاهزة	كنظام	قياسي	وموحد	لجميع	الشركات	والمكتب	الرئيسي	وتتم	إدارة	هذا	النظام	ودعمه	فنيا	بشكل	مركزي	من	
المكتب	الرئيسي	في	الرياض.	وقامت	اإلدارة	بوضع	القوانين	المناسبة	لتوحيد	العمل	لتقوم	إدارات	تقنيات	المعلومات	في	شركات	معادن	الفرعية	
بجميع	الخدمات	المحلية	في	شركاتها	والدعم	الفني	لموظفي	تلك	الشركات	على	أنظمة	وقوانين	تضمن	أمن	و	استمرارية	العمل	والحفاظ	على	

امن	وسرية	المعلومات.

أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها في العام 2010 م
	 تم	بنجاح		خالل	العام	2010	م	تطبيق	برنامج	هدف	في	شركة	معادن	للفوسفات	الذي	بدأ	تدشينه	في	مرحلة	سابقة	من	العام	2009	والذي		

التشغيل	 مراحل	 كافة	 تغطية	 تم	 جديدة	ألنظمتهم	حيث	 إضافات	 وقدم	 التقنية	 األعمال	 لحلول	 واإلضافات	 التحسينات	 من	 مزيد	 إلى	 أدى	
باإلضافة	إلى	مراحل	إدارتي	الصيانة	والتشغيل	ومراحل	التصنيع	المختلفة	.

	 تم	تطبيق	األنظمة	الذكية	إلدارة	األعمال	واتخاذ	القرارات	والتي	تم	اكتمالها	في	العام	2010	والتي	تزود	الشركة	بأفضل	ما	تم	التوصل	إلية		
في	هذا	المجال	من	إمكانيات	التطبيق	وتزويد	اإلدارة	بما	يلزمها	من	تقارير	وحلول	استثنائية	وذكية	وتحاليل	بأنظمة	تحليل	البيانات	اآلنية	

باإلضافة	ألنظمة	وجداول		متابعة	تحقيق	األهداف	.
	 تم	تطبيق	برنامج	التخطيط	والميزانية	وتطبيقاتها	الذكية	والتي	تدعم	إستراتيجيات	معادن	من	خالل	التخطيط	والميزانية	والتوقعات	المستقبلية		

والتي	تعمل	على	تكامل	اإلدارة	المالية	وتخطيط	العمليات	إضافة	إلى	مساهمتها	الفعالة	في	تحسن	توقعات	مراحل	التشغيل	واألعمال	الخاصة	
بالشركة.

إدارة تقنية المعلومات
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عمليات التشغيل الحالية
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شركة معادن للذهب ومعادن األساس 

	تقوم	شركة	معادن	للذهب	ومعادن	األساس	)إحدى	شركات	معادن(	بتطوير	وتشغيل	مناجم	الذهب	ومعادن	األساس	المصاحبة	)النحاس	والزنك(	
داخل	المملكة	العربية	السعودية	وتقوم	المناجم	التالية	بإنتاج	الذهب.

	 مهد	الذهب:	يقع	منجم	مهد	الذهب	في	محافظة	مهد	الذهب	في	منطقة	المدينة	المنورة.وتتم	عملية	اإلنتاج	باستخراج	الخام	من	المنجم	ومن		
ثم	المعالجة	الستخراج	الذهب	

	 الصخيبرات	:	يقع	منجم	الصخيبرات	في	منطقة	القصيم.وتتم	عمليات	المعالجة	للمخلفات	التي	تم	تعدينها	منذ	بداية	اإلنتاج	وذلك	الرتفاع		
سعر	الذهب	كم	يتم	معالجة	بعض	الخام	من	منجم	بلغة.
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	 بلغه	:	يقع	منجم	بلغه	في	منطقة	المدينة	المنورة.	.وتتم	عملية	اإلنتاج	باستخراج	الخام	من	المنجم	ومن	ثم	المعالجة	الستخراج	الذهب		باستخدام		
طريقة	ترشيح	الركام

	 الحجار	:	يقع	منجم	الحجار	في	محافظة	بيشة	بمنطقة	عسير.وتتم	عملية		إعادة	تكسير	الخام	واستخالص	الذهب	باستخدام	طريقة	ترشيح		
الركام.

	 االمار	:	يقع	منجم	االمار	في	محافظة	القويعية	بمنطقة	الرياض.	وتتم	عملية	اإلنتاج	باستخراج	الخام	من	المنجم	ومن	ثم	المعالجة	الستخراج		
الذهب.	
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المعادن الصناعية:

	 محجر	الكاولين	والبوكسايت	منخفض	التركيز:	
يعتبر	المحجر	أحد	مشاريع	المعادن	الصناعية	وقد	بدأ	اإلنتاج	الفعلي	خالل	عام	2008م	الستخراج	خام	الكاولين	والبوكسايت	منخفض	التركيز	

بطريقة	المحجر	المفتوح	من	موقع	الزبيرة	وتم	خالل	عام	2010م	التالي	:

إكتمال	برنامج	الحفر	لجميع	مناطق	المحجر.
تاريخ	31  مليون	طن	حتى	 الدرجة	32.17	 البوكسايت	منخفض	 لخام	 والمستنتج	 والمبين	 المقاس	 الخام	 االحتياطي	من	 بلغ	

ديسمبر	2010	م	وساهم	ذلك	فى	زيادة	العمر	اإلفتراضى	للمحجر	إلى	أكثر	من	إثنى	عشر	سنة	.	
بلغ	االحتياطي	من	الخام	المقاس	والمبين	والمستنتج	لخام	الكاولين	9.35	مليون	طن	حتى	تاريخ	31	ديسمبر	2010	م	وساهم	

ذلك		فى	زيادة	العمر	االفتراضي	للمحجر	إلى	أكثر	من	عشر	سنوات	.
القيام	بعمل	المخططات	الفنية	للمحجر	بجهاز	)GPS(	بتقنية	عالية.

إجراء	دراسة	إلضافة	تقنية	وكسارات	جديدة	إلنتاج	أحجام	دقيقة	من	الكاولين	الستخدام	مشروع	معادن	للفوسفات.
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 المشاريع
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مشروع الفوسفات:

يهدف	مشروع	الفوسفات	إلى	استغالل	االحتياطيات	الضخمة	من	خامات	الفوسفات	الموجودة	في	منطقة	حزم	الجالميد	شمال	المملكة	العربية	
السعودية	واالستفادة	من	الموارد	المحلية	من	الغاز	الطبيعي	والكبريت	لتصنيع	ثنائي	فوسفات	األمونيوم	)DAP(،	وهو	سماد	الفوسفات	األكثر	
شيوعا	على	مستوى	العالم.	وسوف	يتم	تسويق	إنتاج	المشروع	في	األسواق	العالمية.	وقد	تم	تصميم	مرافق	المعالجة	والتصنيع	في	رأس	الزور	
بقدر	من	المرونة	بحيث	يسمح	بإنتاج	فوسفات	االمونيوم	األحادي		)MAP(	وهو	نوع	آخر	من	سماد	الفوسفات	يتطلب	إنتاجه	كميات	أقل	من	

االمونيا.
ويتضمن	مشروع	الفوسفات	تطوير	وتصميم	وإنشاء،	ومن	ثم	تشغيل	موقعين	أساسيين،	هما:

	 مرافق	التعدين	في	حزم	الجالميد	بشمال	المملكة	والذي	يضم	منجما	للفوسفات	ومصنع	لمعالجة	الخام.		
	 مرافق	مجمع	الفوسفات	برأس	الزور	على	الساحل	الشرقي	للخليج	العربي	ويبعد	نحو	)70(	كلم	إلى	الشمال	من	مدينة	الجبيل	ويضم	مرافق		

متكاملة	إلنتاج	الكيماويات	واألسمدة	والتي	تشمل	مصانع	إنتاج	ثنائي	فوسفات	االمونيوم	،	االمونيا،	حمض	الكبريت،	وحمض	الفوسفوريك.
ويساند	كال	المرفقين	بنية	تحتية	صناعية	واجتماعية	مناسبة.	

	ومن	المقدر	أن	ينتج	مشروع	الفوسفات	سنويا	حوالي	ثالثة	)3(	ماليين	طن	من	حبيبات	ثنائي	فوسفات	االمونيوم		)DAP(،	باإلضافة	إلى	ما	
يقارب	)0.44(	مليون	طن	من	االمونيا.	تتولى	شركة	معادن	للفوسفات	)المملوكة	لكل	من	معادن	وسابك	بنسبة	70٪	لمعادن	و30٪	لسابك(	

إدارة	المشروع	من	جميع	جوانبه	اإلنشائية	واإلدارية	والتسويقية.
اتفاقيات	تمويل	المشروع	وبدأت	 الفني	مع	سابك	وسافكو	في	أغسطس	2008م،	كما	تم	توقيع	جميع	 التدريب	والدعم	 اتفاقيات	 وقد	تم	توقيع	

االستفادة	من	القروض	ابتداًء	من	الربع	األول	من	عام	2009م.
بلغ	التقدم	الشامل	في	تشييد	المنشات	الصناعية	بمجمع	المعالجة	برأس	الزور	وكذلك	في	منجم	الفوسفات	ومصنع	المركزات	بحزم	الجالميد	بنهاية	
ديسمبر	2010م	حوالي	)98٪(،	ومن	المتوقع	االنتهاء	من	تمام	التشييد	في	الربع	األول	2011م،	و	بدء	التشغيل	التجريبي	في	الربع	الثاني	من	
2011م،	ويعتبر	مشروع	معادن	للفوسفات	مثاال	متميزا	في	توظيف	المصادر	الطبيعية	السعودية	لزيادة	القيمة	المضافة	للموارد	الوطنية	وإيجاد	

الفرص	الوظيفية.		
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مشروع األلمونيوم:

تهدف	“	معادن	“	إلى	استثمار	موارد	البوكسايت	في	المملكة	العربية	السعودية	من	أجل	إنتاج	األلومنيوم	للسوق	المحلي	والعالمي	من	منجم	البعيثة	
للبوكسايت	والذي	يمتد	فيه	الخام	بين	منطقتي	حائل	والقصيم	،	وقد	تم	الحصول	على	جميع	الرخص	المطلوبة	للمشروع.

ويتضمن	مشروع	األلومنيوم	تطوير	وتصميم	وإنشاء	وتشغيل	موقعين	متكاملين	وهما	:
	 مرافق	التعدين	في	البعيثة	وتتألف	من	منجم	البوكسايت	وكسارة	ومرافق	مناولة	لمواد	الخام	بطاقة			)	4	(	مليون	طن	سنويا.	ومن	ثم	يتم	نقل		

خام	البوكسايت	من	موقع	المنجم	إلى	مرافق	المعالجة	في	رأس	الزور	بواسطة	سكة	الحديد	الشمال-الجنوب	التابعة	للشركة	السعودية	للخطوط	
الحديدية	)	سار	(.	وقد	تم	إعداد	خطة	معدلة	الستغالل	المنجم	والتي	زادت	من	احتياطي	الخام	ليزيد	عمر	المنجم	إلى	أكثر	من	40	عام	،	

وكذلك	االنتهاء	من	تقييم	اآلثار	االجتماعية	والبيئية،	وتعمل	اإلدارة	اآلن	على	دراسة	أفضل	توقيت	لتنفيذ	المشروع	والحجم	األمثل.	
	 مجمع	األلومنيوم	في	رأس	الزور	ويتألف	من	مصفاة	لأللومينا	بطاقة	إنتاجية	تصل	على	)	1.8	(	مليون	طن	في	السنة	ومصهر	لأللمنيوم		

إلنتاج	قضبان	وسبائك	وألواح	األلومنيوم	بطــــاقة	أولية	إنتاجيـــة	تصل	إلـــــى	)	740	(	ألف	طن	سنويا،	ومصنع	للدرفلة	بطاقة	إنتاجية	
أولية	تتراوح	ما	بين	250	ألف	إلى	460	ألف	طن	سنويا،	وسيركز	مصنع	الدرفلة	بصورة	شاملة	على	إنتاج	الصفائح	النهائية	إلنتاج	علب	
األلومنيوم	ومنتجات	أخرى	تخدم	الصناعات	المستخدمة	لأللمنيوم	وسيكون	المصنع	من	ضمن	أكبر	مصانع	الدرفلة	المتقدم	تقنيا	في	العالم.
وسوف	يستفيد	المشروع	من	البنية	التحتية	التي	يتم	تنفيذها	من	قبل	حكومة	المملكة	بما	في	ذلك	محطة	توليد	الطاقة	الكهربائية	وكذلك	مرافق	
السكة	الحديدية	والميناء.وقد	وقعت	“	معادن	“	وشركة	الكوا	اتفاقية	شراكة	إلنشاء	مشروع	معادن	المتكامل	لصناعة	األلومنيوم	في	المملكة	بحصة	
وقدرها74.9٪	لمعادن	وحصة	وقدرها	25.1٪	أللكوا	وبتكلفة	تقديرية	تبلغ	40.5	مليار	ريال.	ومن	المتوقع	أن	يبدأ	اإلنتاج	من	المصهر	ومصنع	

الدرفلة	في	عام	2013م	ومن	المنجم	والمصفاة	عام	2014م	.
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مشروع الصودا الكاوية وثاني كلوريد األثيلين

تقوم	شركة	معادن	بالتعاون	مع	شركة	الصحراء	للبتروكيماويات	وبنسبة	50٪	لكال	منهما،	بإنشاء	مصنع	لثاني	كلوريد	األثيلين	ويصاحبه	مصنع	
متكامل	للصودا	الكاوية	وذلك	في	مجمع	شركة	الصحراء	للبتروكيماويات	في	مدينة	الجبيل	الصناعية.

تم	تصميم	المصنع	لينتج	سنويًا	300	ألف	طن	من	ثاني	كلوريد	األثيلين	و250	ألف	طن	من	الصودا	الكاوية.	ويهدف	المصنع	إلى	تزويد	مصفاه	
األلومنيوم	بشركة	معادن	في	رأس	الزور	بكامل	إنتاج	المصنع	من	الصودا	الكاوية،	هذا	باإلضافة	لتسويق	وبيع	ثاني	كلوريد	األثيلين	محليًا	و	

خارجيًا.	والمشروع		يسير	على	حسب	الخطة	الموضوعة	ويتوقع	أن	يتم	التشغيل	في	نهاية	2012م.

البنية التحتية:

	 تم	تأسيس	شركة	معادن	للبنية	التحتية	خالل	العام	2008م		وهي	شركة	تابعة	ومملوكة	بالكامل	لشركة	التعدين	العربية	السعودية	»	معادن«			
لتوفير	بنية	تحتية	أساسية	لمشروعي	الفوسفات	واأللومنيوم	بمنطقة	رأس	الزور.

	 يشمل	نطاق	األعمال	لهذه	الشركة	تطوير	األراضي	والطرق	والصرف	الصحي،	واإلنارة	والكهرباء	واالتصاالت	السلكية	والالسلكية	،		
واألمن	الصناعي	والسكن	لموظفي	التشغيل،	بدأ	تشييد	هذه	األعمال	خالل	عامي	2008م	و2009م	،	ويتوقع	أن	يتواكب	ذلك	مع	الوقت	

المناسب	لدعم	عمليات		التشغيل	األولية	لمشروعي		معادن	للفوسفات	واأللومنيوم	.
	 ستقوم	الشركة	باسترداد	التكاليف	الرأسمالية	والتشغيلية	لكل	من	مشروعي	معادن	للفوسفات	واأللومنيوم	بمنطقة	رأس	الزور	عن	طريق		

ترتيبات	تم	وضعها	وفقًا	لالتفاقات	الداخلية.	
	 خالل	عام	2008م	تم	توقيع	مذكرة	تفاهم	مع	الهيئة	الملكية	للجبيل	وينبع	لتوفير	وتطوير	موقع	رأس	الزور	على	المدى	الطويل	وأيضا		

االستفادة	من	تجربة	الهيئة	الملكية	السابقة	بالمنطقة.	وفي	نهاية	عام	2009	صدر	القرار	الملكي	رقم	)355(		وتاريخ	1430/10/30هـ	
والقاضي	بقيام	الهيئة	الملكية	للجبيل	وينبع	بإدارة	منطقة	رأس	الزور	للصناعات	التعدينية	وتوفير	الخدمات	لصناعات	التعدين	والصناعات	

	 األخرى	على	نمط	مدينتي	الجبيل	وينبع	الصناعيتين	.	ومنذ	تاريخه	تعمل	شركة	معادن	للبنية	التحتية	والهيئة	الملكية	للجبيل	وينبع	على	إعداد		
اتفاقية	التنفيذ	الخاصة	بتحويل	حسب	ما	ورد	في	مذكرة	التفاهم.

كما	قامت	شركة	معادن	للبنية	التحتية	بالتنسيق	مع	الجهات	األخرى	والمسئولة	عن	تطوير	أعمال	البنية	التحتية	المتصلة	بمنطقة	رأس	الزور	،	
مثل	وزارة	النقل	و	المؤسسة	العامة	للمواني	والشركة	السعودية	للخطوط	الحديدية”سار”.

 المعادن الصناعية

مشروع المغنيزايت:

مشروع	المغنيزايت	من	مشاريع	المعادن	الصناعية	التي	تقوم	بتحويل	خام	المغنيزايت	إلى	مادتي	المغنيزيا	الكاوية	والمغنيزيا	الخامدة	مع	بعض	
األنواع	األخرى	من	الحراريات	السائبة	ذات	الخصائص	الفيزيائية	والكيميائية	العالية	الجودة	وبشكل	اقتصادي	ومربح.	ويتميز	خام	المغنيزايت	

في	هذه	المنطقة	بارتفاع	درجة	نقاوته	واحتوائه	على	نسبة	ضئيلة	جدًا	من	الشوائب.
ال	يزال	مشروع	المغنيزايت	تحت	التنفيذ	حيث	تمت	أعمال	التصاميم	الهندسية،	وشراء	كامل	معدات	المشروع	وتوريدها	إلى	الموقع.	هذا	وقد	
تم	البدء	باإلنشاءات	في	موقع	المصنع	في	المدينة	الصناعية	بالمدينة	المنورة	وكذلك	في	موقع	المنجم	في	محافظة	الغزالة	بمنطقة	حائل	في	شهر	

يوليو	لعام	2009م.	ومن	المخطط	بدء	اإلنتاج	التجاري	من	المشروع	في	النصف	الثاني	من	العام	2011م.



63 تـقرير مجلس االدارة  للعـام المالي  2010 م 

المخاطر المتعلقة بأعمال “معادن”

     إدارة المخاطر

	 	إلقاء	الضوء	على	المخاطر	المتعلقة	بأعمال	وعمليات	معادن		
																					تواجه	كافة	عمليات	الشركات	التعدينية	أو	الصناعية	مثل	شركة	)	معادن	(	مخاطر	عديدة	ما	يستجوب	على	المستثمرين	

																						الحاليين	أو	المحتملين	أن	يكونوا	على	دراية	ووعي	تام.	في	حال	حدوث	إحدى	أو	مجموعة	من	هذه	المخاطر	ال	قدر	اهلل،	مع	
																					األخذ	في	االعتبار	تأثير	ذلك	على	النتائج	المالية		المستقبلية	وكذلك	أثرها	على	أعمال	الشركة	من	قبل	المستثمر.	كما	يجب													

																					إيضاح	إمكانية	ظهور		مخاطر	جديدة	تكون	نتائجها	أكبر		من	التوقعات	المحتملة	.
	 إلقاء	الضوء	على	مدى	فعالية	نظام	إدارة	المخاطر		

																						مازال	نظام	إدارة	المخاطر	المركزية	في	الشركة	في	مراحله	األولية	ونعمل	حاليا	على	تطويره،	ويولى	مجلس	إدارة	الشركة	
																					أهمية	كبيرة	لعمليات	التعريف	والتقييم	وإدارة	المخاطر	الفعالة	من	أجل	تحقيق	األهداف	طويلة	وقصيرة	األجل	لجميع	أعمال	
																					الشركة	ولجميع	األطراف	المعنية	في	الشركة.كما	تعكف	الشركة	حاليا	على	تطوير	نظام	المخاطر	المركزية	وفقا	لمعايير	

.)	ISO 31000:2010	(	حديثة	عالمية																					

	 كيفية	التعامل	مع	المخاطر	في	معادن		
																					قام	مجلس	اإلدارة	مع	اإلدارة	العليا	في	الشركة	بتوثيق	األهداف	اإلستراتيجية	إلدارة	المخاطر	العامة	باإلضافة	إلى	اعتماد	

																					األهداف	الخاصة	بالتشغيل	واألداء	العام	وإرشادات	عن	كيفية	إدارة	المخاطر	الكبرى	والفرص	المستقبلية.
																					كما	تقوم	لجنة	إدارة	المخاطر	اإلستراتيجية	بمراجعة	المخاطر	الكبرى	بصورة		ربع	سنوية		للتأكد	من	سالمة	النظم	الداخلية	
																									الداعمة	إلدارة	المخاطر	بفعالية.	وتجدر	اإلشارة	إلى		أن	إحدى	المسؤوليات	الملقاة	على	عاتق	لجنة	المخاطر	اإلستراتيجية	هو				

																					وضع	وتطوير	الصورة	الكاملة	والحلول	للمخاطر	الكبرى	على	مستوى	الشركة	وشركاتها	التابعة	ومن	ثم	اتخاذ	الحلول	
																					المناسبة	للتعامل	معها	ومواجهة	تلك	األخطار.

أهم المخاطر الحالية والمستقبلية وإستراتيجية الشركة لمواجهة المخاطر وكيفية مواجهتها: 

كيفية التعامل مع تلك األخطارالتفاصيل نوع المخاطرس

المخاطر	المتعلقة	بالبيئة1

 تقوم	معادن	بعمليات	االستكشاف	وتنقية	وتحليل
 المعادن	مستخدمه	اآلليات	والمواد	الكيمائية
 المختلفة	التي	من	المحتمل	أن	يكون	لها	تأثير

على	البيئة.

 سيتم	وضع	نظام	داخلي	وفقا	للمعايير
العالمية	المطبقة	وفقا	لمعيار

.	)ISO 14000(

مخاطر	تتعلق	بإدارة	المشاريع2

 يجري	تطوير	وإعداد	وتنفيذ	مشاريع	عمالقة
 ورئيسية	في	معادن	وبالتالي	فإن	احتمالية	التأخير
 في	إنجاز	المشروع	قد	تكون	كبيرة	بسبب	ارتباط
 الشركة	بعقود	لتنفيذ	تلك	المشاريع	مع	عدد	كبير
من	المقاولين	الداخليين	والخارجيين	خارجية.

 تم	االنتهاء	من	تطوير	أنظمة	وسياسات
 وأدلة	نظام	إدارة	المخاطر	وفقا	لمعايير

عالمية.

 أسعار	السلع	:)	الذهب،3
الفوسفات،ألمنيوم(

 يتسبب	الكساد	العالمي	والتغيير	في	العرض
 والطلب	على	هذه	السلع	في	تغيير	في	األسعار
 وحجم	الطلب	على	السلع	وبالتالي	فإن	األثر
المباشر	يكون	على	النتائج	المالية	للشركة	.

 تقوم	الشركة	بتنويع	منتجاتها	وعدم
 حصرها	على	الذهب	فقط	إلى	منتجات

 مثل	األسمدة	الفوسفاتية	ومنتجات
 الفوسفات	المتنوعة	األخرى	،

 واأللومنيوم	ومنتجاته	المتنوعة	وكذلك
 الكاولين	والبوكسايت	منخفض	الدرجة

وغيرها	من	المنتجات	األخرى	.

االستكشاف4
 االستكشاف	يسهم	في	تطوير	الودائع	القابلة
 للتعدين	وكذلك	إضافة	معادن	جديدة	وبالتالي
يتطلب	ذلك	مواجهة	مخاطر	مالية	و	بشرية.

 تقوم	الشركة	بتطبيق	أنظمة	األمن
 والسالمة	وفقا	للمعايير	المتفق	عليها

عالميا.

عمليات	ومعدات	المصانع5
 تواجه	الشركة	بعض	المخاطر	لعدم	توفير	قطع
 الغيار	لبعض	المعدات	الرئيسية	بسبب	الموردين

والمصنعين	العالمين.

 قامت	الشركة	بتطوير	نظام	المشتريات
 في	الشركة	وفقا	للمعايير	العالمية	لتفادي
 عدم	توفر	قطع	الغيار	لبعض	المعدات

الرئيسية.



تـقرير مجلس االدارة  للعـام المالي  2010 م 64

 عالقات المساهمين والمستثمرين

تقوم	إدارة	عالقات	المستثمرين	في	معادن	بتقديم	خدماتها	للمستثمرين	والمساهمين	وذلك	بالرد	على	استفساراتهم	من	خالل	قنوات	االتصال	
الرسمية	وموقع	معادن	على	االنترنت.

وقام	فريق	عالقات	المستثمرين	بالمشاركة	في	العديد	من	المؤتمرات	واالجتماعات	التي	تنظمها	المؤسسات	المالية	وأيضا	ما	يتم	بالتنسيق	مع	
هيئة	سوق	المال	لتشجيع	االستثمار	في	أسهم	الشركة	وللرد	على	جميع	استفسارات	المساهمين.

و	تقوم	عالقات	المستثمرين		باإلفصاح	عن	التطورات	المهمة	التي	تطرأ	على	الشركة	ويكون	لها	تأثير	على	الوضع	المالي	والمسار	العام	ألعمالها	
وفقا	لسياسة	اإلفصاح	التي	تعمل	الشركة	على	إتباعها	من	خالل	تطبيق	تعليمات	هيئة	السوق	المالية	و	األنظمة	المعمول	بها	في	المملكة	العربية	
السعودية،	وذلك	من	خالل	قنوات	اإلعالن	الرسمية	المعتمدة	من	هيئة	السوق	المالية.	وتحرص	عالقات	المستثمرين	في	شركة	معادن	على	توثيق	

عالقة	الشركة	مع	مساهميها	وتمثل	في	ذلك	حلقة	الوصل	بين	المساهمين	وإدارة	شركة	معادن.
وقد	كّرمت	مجموعة	بي	إم	جي	المالية	إدارة	عالقات	المستثمرين	في	الشركة	لحصولها	على	جائزة	الشفافية		لعام2010م	،	كما	قامت	جمعية	
عالقات	المستثمرين	في	الشرق	األوسط	باختيار	الشركة	من	ضمن	أفضل	خمس	شركات	في	المملكة	في	جائزتها	السنوية	لعالقات	المستثمرين.
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القوائم المالية 
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