تقرير مجلس اإلدارة
للعام املايل 2017م

خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الدفاع
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز

املحتويات
مقدمة
معادن اليوم
�أعمال وم�شاريع معادن و�شركاتها التابعة
احلوكمة واملخاطر
املعلومات والبيانات املالية

تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل 2017م

ال�سادة م�ساهمو �شركة التعدين العربية
ال�سعودية (معادن) املحرتمون

مقدمة

ي�سر جمل�س �إدارة �شركة التعدين العربية
ال�سعودية (معادن) �أن يقدم تقريره عن نتائج
العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2017م.
يف هذا التقرير ،نربز التقدم الذي حتقق خالل
العام يف تنفيذ ا�سرتاتيجيتنا للفرتة -2016
2025؛ والتي تعزز �أهداف معادن وال�شركات
التابعة لها (ي�شار �إليهم جمتمعني با�سم
«املجموعة») ،وحت�سن �أدائها.
كما نو�ضح يف التقرير �أي�ض ًا كيف �ساعدت
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ���ش��رك��ة م� �ع���ادن وخ�ط�ط�ه��ا
اال�ستثمارية يف امل�شاركة بتحقيق �أهداف ر�ؤية
اململكة  ،2030وتو�سيع عملياتها لتمتد �إىل
خارج اململكة العربية ال�سعودية ،لت�صبح العب ًا
رئي�سي ًا يف �صناعة التعدين العاملية.
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ويف ه��ذا ال�صدد ،نعتقد ب ��أن �أداء معادن يف
� �س��وق الأ� �س �ه��م ،وارت��ف��اع �سهمها ب ��أك�ثر من
 ٪32.3خ�لال ع��ام 2017م ،ي��دل على ثقة
جمتمع اال�ستثمار يف �صناعتنا وم�شاريعنا
وا�سرتاتيجيتنا وجناح �أعمالنا.
وننتهز هذه الفر�صة للتعبري عن �شكر وتقدير
جمل�س الإدارة ملقام خادم احلرمني ال�شريفني،
وويل عهده نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع ،حفظهم اهلل ،على ما يقدمونه من
دعم م�ستمر لتطوير قطاع التعدين يف مملكتنا
الغالية.
كما يث ّمن جمل�س الإدارة الدعم امل�ستمر
مل�ساهمي �شركة التعدين العربية ال�سعودية
(معادن) ،وم�ساهمتهم يف تعزيز �أداء ال�شركة
وزيادة ربحيتها .وتود ال�شركة �أن تعرب عن
خال�ص �شكرها ل�صندوق اال�ستثمارات العامة
ووزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية،
كما تتقدم ال�شركة بال�شكر ملوظفيها يف خمتلف
�شركاتها التابعة ،و�شركاء �أعمالها.
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معادن اليوم
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لها (املجموعة) هو امل�شاركة يف م�شاريع
متعددة ذات �صلة بجميع مراحل �صناعة
التعدين ،واملقامة جميعها يف اململكة.

معادن اليوم

�أُ�س�ست معادن عام 1997م لتنمية املوارد
املعدنية يف اململكة .وقد تعززت فكرة بناء
�صناعة تعدين قوية لتقدمي م�ساهمات
م�ستدامة لالقت�صاد الوطني ،وتوليد فر�ص
عمل ،عندما حتولت معادن �إىل �شركة م�ساهمة
يف عام 2008م.

تعد �شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)
رائدة قطاع التعدين و�صناعة املعادن يف
اململكة ،وهي من �أكرب �شركات التعدين واملعادن
يف ال�شرق الأو�سط .كما تعد من �أ�سرع �شركات
التعدين منو ًا يف العامل.

وبف�ضل من اهلل ،ثم مبا تقدمه اململكة لقطاع
التعدين م��ن حم � ّف��زات ،متكنت ال�شركة من
�وع كبريين منذ ذل��ك احلني
حتقيق من � ٍو وت �ن� ٍ
وحتى الآن� ،إذ ا�ستمرت ال�شركة يف التو�سع يف
قطاع الذهب والفو�سفات والبوك�سايت ،كما
تعمل على تد�شني املزيد من املناجم اجلديدة
وامل�صانع التابعة لها ،كما �أن�ش�أت �سل�سلة من
ال�صناعات املتكاملة واحل��دي�ث��ة ذات القيم
امل���ض��اف��ة ،خ�صو�ص ًا يف ق�ط��اع��ات الأ��س�م��دة
الفو�سفاتية والألومنيوم واملعادن ال�صناعية.

�إن الهدف من �إن�شاء ال�شركة وال�شركات التابعة

لقد كان تركيز معادن يف عام 2017م من�صب ًا

ت�أ�س�ست �شركة التعدين العربية ال�سعودية
(معادن) ك�شركة �سعودية م�ساهمة بر�أ�س مال
م�ساهم ومدفوع يبلغ 11.684.782.610
رياالت �سعودية كما يف  31دي�سمرب 2017م.
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على تعظيم املردود من �إجنازات العام ال�سابق،
لتحقيق التميز يف الأعمال والت�شغيل وتوظيف
ر�أ�س املال ،وحتقيق �أكرب قدر من التوفري من
برنامج تر�شيد الإنفاق الذي كانت قد اعتمدت
خطة خم�سية له.
ويعد تنفيذ املرحلة الأوىل من مدينة وعد
ال�شمال ال�صناعية ،وبدء ت�شغيل �شركة معادن
وعد ال�شمال للفو�سفات �إجناز ًا رئي�سي ًا �آخر يف
هذا العام .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أحرزنا تقدم ًا
يف درا�سة فر�ص اال�ستثمار خارج اململكة.
وقد اتخذنا عدد ًا من الإجراءات لتعزيز
اال�ستدامة وبناء القدرات ،وهو �أ�سا�س
ا�سرتاتيجيتنا ،التي تغطي حوكمة ال�شركة،
وتنمية املوارد الب�شرية ،والبيئة ،وال�صحة
وال�سالمة والأمن ،واملحتوى املحلي ،وم�س�ؤوليتنا
االجتماعية.
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�شركة معادن وم�شاركتها يف �شركات �أخرى
ال�شركات التابعة
اال�سم القانوين

الذهب
�شركة معادن للذهب
ومعادن الأ�سا�س

الكيان القانوين

�شركة ذات م�سئولية
حمدودة
معادن%100 :

مكان الت�أ�سي�س
املركز الرئي�سي لعملياتها

اململكة العربية ال�سعودية اململكة العربية ال�سعودية
الريا�ض ،ولديها مناجم يف الريا�ض
مواقع متعددة
500
867.000

ن�سبة امللكية

ر�أ�س املال (�آالف الرياالت)

الن�شاط الرئي�سي
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املنتج الرئي�سي :الذهب
املنتجات الأخرى :زنك،
نحا�س ،ف�ضة والر�صا�ص

املعادن ال�صناعية
البنية التحتية
�شركة معادن للبنية التحتية �شركة املعادن ال�صناعية

�شركة ذات م�سئولية
حمدودة
معادن%100 :

خدمات البنية التحتية

�شركة ذات م�سئولية
حمدودة
معادن%100 :

الأملنيوم
�شركة معادن للأملنيوم
�شركة معادن للدرفلة
�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

الفو�سفات
�شركة معادن للفو�سفات

امل�شاريع امل�شرتكة
�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات �شركة ال�صحراء ومعادن
للبرتوكيماويات (�سامابكو)

�شركة معادن وباريك للنحا�س

�شركة ذات م�سئولية حمدودة

�شركة ذات م�سئولية حمدودة

�شركة ذات م�سئولية حمدودة

�شركة ذات م�سئولية حمدودة

�شركة ذات م�سئولية حمدودة

معادن%74.9 :

معادن%70 :

معادن%60 :

معادن%50 :

معادن%50 :

�ألكوا%25.1 :

�سابك%30 :

موزاييك%25 :

ال�صحراء%50 :

باريك%50 :

اململكة العربية ال�سعودية
مدينة ر�أ�س اخلري لل�صناعات التعدينية

اململكة العربية ال�سعودية
مدينة ر�أ�س اخلري لل�صناعات
التعدينية
6.208.480

�سابك%15 :
اململكة العربية ال�سعودية
مدينة وعد ال�شمال لل�صناعات
التعدينية
7.005.002

اململكة العربية ال�سعودية
الريا�ض  ،ولديها مواقع
ومنجمني)
متعددة (م�صنع َ
6.573.750
344.855
2.477.372
4.828.464
بوك�سايت منخف�ض
�سبائك و�أعمدة و�ألواح وم�سطحات
الدرجة ،كاولني ،مغنيزايت الأملنيوم
واملغنيزيا الكاوية (�أك�سيد رقائق و�أغطية علب الأملنيوم
املغني�سيوم)
تعدين وتكرير البوك�سايت و�إنتاج الألومينا
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الأ�سمدة فو�سفات ثنائي و�أحادي
الأمونيوم ،حام�ض الكربيتيك،
حام�ض الفو�سفوريك والأمونيا.
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الأ�سمدة فو�سفات ثنائي و �أحادي
الأمونيوم  ،حام�ض الكربيتيك،
حام�ض الفو�سفوريك والأمونيا
و�صناعات حتويلية اخرى

اململكة العربية ال�سعودية
اجلبيل

اململكة العربية ال�سعودية
املدينة املنورة ،جبل �صايد

900.000

404.965

ثنائي كلوريد الإيثيلني وال�صودا
الكاوية

املنتج الرئي�سي :النحا�س
املنتجات اجلانبية :الف�ضة ،الزنك ،النيكل،
الذهب ،الر�صا�ص ،الكربيت ،الكوبالت
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التعدين من خالل تنمية �أعمالها داخل اململكة.
التو�سع يف �أعمالها
�أما الركيزة الثالثة فهي ّ
خارج اململكة ح�سب هيكل الأعمال.

اال�سرتاتيجية

يف �شهر �أكتوبر من العام 2016م ،تبنت
(معادن) ا�سرتاتيجية جديدة نحو عام
2025م ،تتمحور على احلفاظ على مقدرات
معادن يف �إدارة الفر�ص وجمابهة التحديات.
وترتكز ا�سرتاتيجية (معادن)  2025على ثالثة
ركائز رئي�سية ،مت بنا�ؤها لتتناول التغيريات
التي تطر�أ حملي ًا وعاملي ًا على �أعمالنا.
وتوجه ا�سرتاتيجيتنا نحو العام 2025م ،والتي
مت اعتمادها يف عام 2016م ،الطريقة التي
ننتهجها يف امل�ستقبل.

حتقيق النتائج وو�ضع �أهداف
�أعلى للم�ستقبل

�شهد عام 2017م بدء تنفيذ ا�سرتاتيجيتنا
املحدثة ،من خالل مبادرات رئي�سية حمددة،
ومتوجة بر�ؤية هي “الريادة يف ا�ستدامة قطاع
التعدين وح�ضور على م�ستوى عاملي” ،وتقوم
هذه الر�ؤية على ثالث ركائز ا�سرتاتيجية،
والأ�سا�س الذي �سوف ي�ساعد يف حتقيق هذه
الر�ؤية” .وقد ترجمنا ا�سرتاتيجية ال�سنوات
الع�شر هذه �إىل خطة عمل ،ت�ستغرق خم�س
�سنوات ،مع برامج �أكرث تف�صي ًال لتنفيذ
الأهداف اال�سرتاتيجية يف 2017م ،كما حققنا
تقدما كبري ًا يف تعزيز ركيزتني من الركائز
الثالث  -الركيزة الأوىل :التميز يف العمليات
الت�شغيلية والتجارية و ا�ستغالل ر�أ�س املال،
والركيزة الثانية :تعزيز ريادة معادن لقطاع
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تر�سيخ التميز

ن�سعى من خالل مبادرة التميز يف العمليات
الت�شغيلية والتجارية وا�ستغالل ر�أ�س املال �إىل
الرتكيز على التميز ال�شامل وتعزيز تناف�سية
الكلفة الت�شغيلية والربحية ،و�ضمان مطابقة
عوائد اال�ستثمار ملعايري ال�صناعة العاملية،
حيث تتعلق مبادرات التميز بكل جزء من
جمموعتنا .وقدم لنا م�شروع توفري ال�سيولة
وفر ًا مالي ًا بن�سبة � %20أعلى من الهدف الذي
و�ضعناه لعام 2017م� .إىل جانب ذلك ،حققنا
زيادة يف عملياتنا بن�سبة  %4خالل هذا العام،
قابل ُه انخفا�ض يف التكلفة بن�سبة  %2.8يف
جميع �أعمال ال�شركة.
ولقد كان الأثر املحلي لتطبيق ا�سرتاتيجية
معادن �أكرب بكثري من �إ�سهام قطاع التعدين
يف الناجت املحلي الإجمايل ،من خالل تنمية
املجتمع املحلي وتطوير الأيدي العاملة.
ولدينا خطط وا�ضحة لتنمية حمفظتنا من
الفو�سفات والألومنيوم والذهب ومعادن
الأ�سا�س واملعادن ال�صناعية على مدى ال�سنوات
املقبلة .يف عام 2017م� ،أكمل منجمنا الأكرب
للذهب (الدويحي) ،وهو �أي�ض ًا �أكرب منجم
للذهب يف اململكة� ،أول عام كامل لإنتاجه ،مما
يعزز �إنتاجنا من الذهب ،حيث و�صل �إىل �أعلى
معدل �إنتاج يف تاريخ ال�شركة .وخالل العام
�أي�ض ًا بد�أ مرفق الفو�سفات اجلديد يف مدينة
وعد ال�شمال عملياته الت�شغيلية.
و�سنوا�صل تقييم فر�ص اال�ستثمار يف الذهب
واملعادن الأ�سا�سية ،يف مناجم من�صورة
وم�سرة والرجوم ،وكذلك زيادة ا�ستثماراتنا يف
اال�ستك�شاف .فنحن ن�سعى من �أجل رفع �إنتاجنا
يف الفرتة من الآن وحتى عام 2025م.
ويف عام 2016م� ،أعل ّنا عن نيتنا يف بناء

م�صنع ثالث كبري للفو�سفات يف اململكة ،وقمنا
بدرا�سة اجلدوى االقت�صادية لهذا امل�شروع،
وخالل العام 2017م در�سنا �أي�ض ًا اال�ستثمارات
اال�سرتاتيجية يف املبيعات ،و�سل�سلة التوزيع
العاملية لزيادة �إنتاجنا.
ويف قطاع الألومنيوم� ،سين�صب تركيزنا على
التميز يف العمليات الت�شغيلية والتجارية ور�أ�س
املال ،كما �سندر�س �إمكانية تو�سيع قدرة امل�صهر.

الإدارة التنفيذية لدى معادن كما يف  31دي�سمرب 2017م
توفر الإدارة التنفيذية القيادة والتوجيه الر�شيد
مبا ي�ضمن حتقيق النجاح واال�ستمرار ،كما
�أنها م�س�ؤولة عن تنفيذ الأهداف اال�سرتاتيجية
لل�شركة ،وتخ�ضع الإدارة التنفيذية �إىل امل�ساءلة
يف نهاية املطاف عن تنفيذ خطط العمل
املو�ضوعة ،كما �أنها حلقة و�صل بني الإدارة العليا
وامل�ستويات الدنيا.

تهتم الإدارة التنفيذية بالتخطيط لتنفيذ
جمموعة من الأهداف التي حتددها الإدارة يف
امل�ؤ�س�سة ب�شكل وا�ضح ،مع متابعة الإجراءات
املتبعة للتنفيذ على �أر�ض الواقع ،والت�أكد من
مطابقتها للأهداف امل�صممة وفق ًا لل�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات التي اعتمدها جمل�س الإدارة،
وتعمل الإدارة التنفيذية على حل امل�شكالت التي

تظهر �أثناء التنفيذ ،وت�سهم �أي�ضا يف ربط مهمات
التنفيذ بني الإدارات املختلفة وفق امل�س�ؤوليات
اخلا�صة بكل �إدارة .ويقع على عاتق الإدارة
التنفيذية كذلك م�س�ؤولية اتخاذ القرارات
لتحويل الأهداف واخلطط �إىل واقع ملمو�س.
(ولتفا�صيل �أكرث ميكنكم الإطالع على امللحق
رقم (.))1

التطلعات العاملية

تطمح �شركة معادن على ت�أكيد ح�ضورها كمنتج
عاملي لل�سلع الأ�سا�سية ،مع توقعات �إيجابية يف
موا�صلة الإنتاج على املدى الطويل .ونرى على
وجه اخل�صو�ص فر�ص ًا يف قطاع الأ�سمدة الذي
ن�ؤدي فيه بالفعل دور ًا رئي�سي ًا ،وكذلك الذهب
ومعادن الأ�سا�س.
وخالل عام 2017م� ,أجرينا تقييم ًا لعدد من
خيارات التو�سع الدويل ،ونرى �أن �أمامنا �إمكانية
لال�ستحواذ على عمليات ،والدخول يف �شراكات
ا�ستثمارية يف �أعمال وم�شاريع خارج اململكة.
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اال�سم
خالد بن �صالح املديفر
خالد بن �سامل الروي�س
توم لوي�س والبوول
يحيى بن حممد ال�شنقيطي
دارن كري�ستوفر دافي�س
خليل بن �إبراهيم الوطبان
نبيل بن عبد العزيز الفريح
ماجد بن يو�سف املقال
ريا�ض بن �سعد الن�صار
عماد بن حممود ال�سعداوي
فوزي بن عبدالرحمن بوب�شيت
علي بن �سعيد القحطاين
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امل�سمى الوظيفي
رئي�س ال�شركة وكبري املدراء التنفيذيني
نائب الرئي�س الأعلى للفو�سفات
نائب الرئي�س الأعلى للأملنيوم
نائب الرئي�س للمعادن النفي�سة
نائب الرئي�س الأعلى للمالية
نائب الرئي�س الأعلى لال�سرتاتيجية والتخطيط
نائب الرئي�س الأعلى للأمن ال�صناعي واال�ستدامة
نائب الرئي�س الأعلى مل�شاريع اجلهات اخلارجية
نائب الرئي�س لإدارة امل�شاريع والهند�سة
نائب الرئي�س املكلف لال�ستك�شاف
نائب الرئي�س املكلف للموارد الب�شرية
نائب الرئي�س للخدمات امل�شرتكة
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الهيكل التنظيمي لل�شركة
ر�أ�س املال الب�شري
اللجنة التنفيذية

اجلمعية العمومية

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

جمل�س الإدارة

جلنة املراجعة

الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني

برنامج االدخار

ت�أثري دمج اخلدمات امل�شرتكة

املراجعة الداخلية
الإدارة القانونية وااللتزام
العالقات العامة والإعالم

مكتب جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

جمل�س اخلدمات

نائب الرئي�س الأعلى مل�شاريع ال�شريك الثالث
وحدة ا�سرتاتيجيات الأعمال

اخلدمات
امل�ساندة

نائب الرئي�س
للأمن ال�صناعي
واال�ستدامة

نائب الرئي�س
للمالية

نائب الرئي�س لر�أ�س
املال الب�شري

نائب الرئي�س
لال�ستك�شاف

نائب الرئي�س نائب الرئي�س للذهب
للم�شاريع والهند�سة واملعادن الأ�سا�سية

نائب الرئي�س
للأملنيوم

نائب الرئي�س
للفو�سفات واملعادن
ال�صناعية

نائب الرئي�س
لال�سرتاتيجيات
والتطوير

اخلدمات امل�شرتكة
 -املركز الرئي�سي

الأمن ال�صناعي

متويل امل�شاريع

تطوير القيادة
والكفاءات

ا�ستك�شاف احلقول
اجلديدة

�إدارة الربامج
والهند�سة

اال�سرتاتيجية
والتخطيط

اخلدمات امل�شرتكة
 -ر�أ�س اخلري

اال�ستدامة

اخلزينة

التعوي�ضات وتطوير
الهياكل التنظيمية

اخلدمات التقنية

تطوير تقنيات
امل�شاريع

تطوير املناجم

املبيعات

اال�ستك�شاف حول
املناجم وحتويل
املوارد

�إدارة برامج
تقنيات امل�شاريع

عمليات الذهب
واملعادن الأ�سا�سية

التوثيق والأعمال
اللوج�ستية

�سل�سلة الإمدادات

الت�أمني و�إدارة
املخاطر

م�شاريع البنية
التحتية

م�شروع منجم
الدويحي

تخطيط االنتاجية

�شركة معادن
ال�صناعية

�إتقان

امليزانية وتخطيط
الأعمال

م�شاريع الذهب
واملعادن النفي�سة

�شركة معادن
للفو�سفات

تطوير العالقات
اال�سرتاتيجية

اخلدمات امل�شرتكة الأمن ال�صناعي
 تقنية املعلومات وال�سالمة لل�شركاتالتابعة

عالقات امل�ستثمرين

التقارير املالية

�شركة البنية التحتية

ال�شركات التابعة
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امل�شاريع

اال�سرتاتيجية وتطوير اال�سرتاتيجية
وتطوير الأعمال
الأعمال

اال�سرتاتيجية
وتقييم الأعمال

الت�سويق واملبيعات

تخطيط الأداء
والتقارير
عالقات �أ�صحاب
امل�صالح

�شركة معادن
�شركة معادن
وباريك للنحا�س للبوك�سايت والألومنيا

�شركة معادن للدرفلة �شركة معادن وعد
والأملنيوم
ال�شمال للفو�سفات

(الزكاة وال�ضرائب
والتقارير املالية)

حوايل 107.770.000مليون ريال �سعودي،
وكما بلغ �إجمايل املبالغ التي مت ت�سديدها
 42.800.000مليون ريال �سعودي .كما
قامت ال�شركة ببناء  791وحدة �سكنية ملنحها
للموظفني ال�سعوديني العاملني يف مدينة ر�أ�س
اخلري لل�صناعات التعدينية ،على �أن يتم
ت�سديد مبالغها بدفعات �شهرية.

�شركة �سامابكو

وحدات ا�سرتاتيجيات الأعمال بالقطاع
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كان دمج اخلدمات امل�شرتكة يف عام 2015م
حدث ًا قاد ال�شركة �إىل تخفي�ض التكلفة بن�سبة
كبرية وحت�سني الكفاءة عرب جمموعة معادن.
وقد نفذنا يف العام 2017م مزيد ًا من عمليات
الدمج ،خ�صو�ص ًا لوظائف املوارد الب�شرية
وال�ش�ؤون الإدارية والرعاية ال�صحية.وقد حقق
الدمج وفر ًا مالي ًا بلغ  68مليون ريا ًال على مدار
العامني املا�ضيني ،ونتج ذلك ب�شكل رئي�سي من
�إعادة توزيع موظفينا بكفاءة.
و�أدت اخلدمات امل�شرتكة املدجمة �إىل زيادة
حت�سني ا�ستخدام املوارد ،و�إن�شاء جمموعة
م�شرتكة من اخلرباء يف جماالت املعرفة
الرئي�سية ذات ال�صلة بعملياتنا و�أعمالنا .ويف
عام 2017م قمنا بتوظيف  382موظف ًا جديد ًا،
حيث تبلغ ن�سبة ال�سعودة يف معادن �إجما ًال
. % 63.5

برنامج متلك املنازل

وا�صلت (معادن) برناجمها لتملك ومتويل
املنازل للموظفني ال�سعوديني ،باالتفاق مع عدد
من امل�ؤ�س�سات املالية لت�أمني القرو�ض ال�سكنية
وذلك للحفاظ على املوظفني املتميزين.
وتتحمل (معادن) تكلفة التمويل للموظفني
امل�ستحقني ،بينما يتحمل املوظف �أ�صل مبلغ
القر�ض .وقد بلغ �إجمايل القرو�ض املمنوحة
للموظفني امل�ؤهلني حتى 2017/12/31م
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وا�صلت (معادن) برنامج “ادخار” ملوظفي
ال�شركة ال�سعوديني ،بحيث ي�ساهم املوظف
بح�صة ثابتة من راتبه ال�شهري وت�ساهم
ال�شركة بح�صة ن�سبية مل�صلحة املوظف ،ويكون
�إجمايل املبلغ امل�ستثمر ل�صالح املوظف ،وفقا
ل�شروط معينة .وقد بلغت م�ساهمة املوظفني
يف برنامج االدخار حتى 2017/12/31م
حوايل  53.8مليون ريال �سعودي ،يف حني بلغت
م�ساهمة ال�شركة  34.2مليون ريال �سعودي.

الإ�ستدامة
خطة عمل لتعزيز اال�ستدامة

ت�شكل اال�ستدامة وبناء القدرات مع ًا �أ�سا�س
ا�سرتاتيجيتنا لعام 2025م .فقد و�ضعنا
ا�سرتاتيجية ا�ستدامة تركز على مراعاة
موظفينا والبيئة ،وت�ضمن �أمان م�ستقبل �أعمال
معادن .وتركز ا�سرتاتيجية اال�ستدامة اجلديدة
على  4مبادرات رئي�سية هي:
العمل امل�ستدام :نهدف يف معادن �إىل العمل
على م�ستوى عاملي؛ دافعنا االبتكار وخلق القيمة
النوعية.
البيئة وال�صحة وال�سالمة والأمن :نبذل
ق�صارى جهدنا لو�ضع نظام للبيئة وال�صحة
وال�سالمة والأمن يعتمد على التميز يف الأداء،
وينطلق من ثقافة را�سخة ،ومدعوم ًا بالتقنية
احلديثة.
الأثر االجتماعي :نعمل مع املجتمعات التي

نعمل يف �أو�ساطها من خالل جمموعة وا�سعة
من الربامج واملبادرات ،وهدفنا هو �أن ن�صبح
جار ًا مرحب ًا به.
الأثر االقت�صادي و�أثر املوارد� :سن�ضمن
�أن حتقق �أ�صولنا �أف�ضل العوائد الإقت�صادية.
وقد اعتمدنا  15مبادرة فرعية ،ت�ستهدف
حتقيق �أهداف حمددة يف �إطار كل مبادرة من
املبادرات الرئي�سية الأربع .وقد و�ضعنا خطة
عمل مف�صلة لتحقيق الأهداف املحددة خالل
ال�سنوات القليلة القادمة.

�سيا�سة الأداء االجتماعي تعزز
التزامنا نحو املجتمع

ا�ستثمرت معادن اكرث من  45مليون ريال يف
برامج تنمية ودعم املجتمعات املحلية عام
2017م ،وتركزت تلك اال�ستثمارات �إىل حد كبري
يف املناطق النائية من اململكة ،والتي تقع فيها
عمليات التعدين والت�صنيع ،لدعم عدة جماالت
من �أبرزها :تطوير القدرات وبرامج التنمية
املحلية ،وجماالت البيئة والطاقة النظيفة
والتغري املناخي ،وال�صحة املجتمعية ،وبناء مبنى
ح�ضاري يف حمافظة مهد الذهب ،وا�ستثمارت
اجتماعية لتعزيز مبادرات حملية خمتلفة.
ووا�صلنا من خالل تلك اال�ستثمارات الرتكيز
على متطلبات التعليم والبنية التنموية يف
املناطق التي حتتاج فيها املجتمعات املحلية �إىل
دعم �أكرب.
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�أعمال وم�شاريع معادن
و�شركاتها التابعة
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الفو�سفات

العمليات والأعمال

تدير وحدة الأعمال اال�سرتاتيجية للفو�سفات
واملعادن ال�صناعية عمليات ملجموعتني من
املنتجات هما :الأ�سمدة الفو�سفاتية ،واملعادن
ال�صناعية.
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ت�ستند عمليات الفو�سفات لدينا على �شركة
معادن للفو�سفات و�شركة معادن وعد ال�شمال
للفو�سفات التي �أن�ش�أت حديث ًا بطاقة �إنتاجية
مبا يقارب  2مليون طن من الأمونيا ،و  6مليون
طن من الأ�سمدة الفو�سفاتية.
يجري حالي ًا �إعداد درا�سات جدوى لبناء
م�شروع ثالث للأ�سمدة الفو�سفاتية ،ومن
املتوقع �أن ي�ضيف هذا امل�شروع  3ماليني طن
�إىل قدرتنا الإنتاجية ،مما ي�ضع �شركة معادن
بني �أكرب ثالثة منتجني وم�صدرين للفو�سفات
يف العامل.
تن�ص ا�سرتاتيجية معادن لعام 2025م على
م�سار منو وا�ضح للأ�سمدة الفو�سفاتية ،مع
تطوير �إمكانات معادن لتحقيق النمو املخطط
له ،مبا يتما�شى مع العر�ض والطلب العامليني
وكذلك رفع الكفاءة يف تطوير امل�شاريع
وت�شغيلها.
وتعترب درا�سة اجلدوى للم�شروع املقبل جزء ًا
من هذا الطموح .ويف الوقت نف�سه ،نركز
على التدرج يف زيادة عمليات �إنتاج الأ�سمدة
الفو�سفاتية التي تنفذها �شركة معادن وعد
ال�شمال للفو�سفات ،ونوا�صل العمل على حت�سني
العمليات لتقليل التكاليف ،وحتقيق التميز
الت�شغيلي ،وتنويع املنتجات ،ونيل ح�صة �أعلى
يف ال�سوق.
ويف نهاية عام 2017م ،اعتربت احتياطياتنا من
الفو�سفات كافية لعملياتنا احلالية وحتى عام
2050م .ومع ا�ستمرار عمليات اال�ستك�شاف،
لدينا تفا�ؤل بتحويل مزيد من املوارد �إىل
احتياطيات ،وبالتايل زيادة العمر االفرتا�ضي
للمناجم العاملة حالي ًا.
خالل العام املا�ضي ،وقعنا مذكرات تفاهم
لبحث �إمكانية التعاون يف جوانب عدة من
�أعمالنا ،كما وقعنا مع (موزاييك)� ،شريكنا
يف �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات،
مذكرة تفاهم لدرا�سة �إمكانية زيادة التعاون يف
اململكة ،وبنا ًء على العالقة القائمة� ،سنوا�صل

تقييم الفر�ص اجلديدة مواكبة لر�ؤية اململكة
.2030
رغم �أن ثنائي فو�سفات الأمونيوم ()DAP
و�أحادي فو�سفات الأمونيوم ( )MAPهما
املنتجان الرئي�سان لنا يف الوقت احلايل� ،إال
�أننا قمنا بتطوير منتجات جديدة لتو�سيع
حمفظة منتجاتنا خلدمة ال�سوق ب�شكل �أف�ضل.
ففي عام 2017م� ،سجلت �شركة معادن
للفو�سفات �أرقام ًا قيا�سية يف بيع و�إنتاج
الأ�سمدة الفو�سفاتية ،وفاق �إنتاجنا من الأمونيا
طاقتنا الأ�سا�سية.
ويف ال�سنة الأوىل من عملياتها� ،أنتجت �شركة
معادن وعد ال�شمال للفو�سفات  %108من
طاقتها الأ�سا�سية للأمونيا ،وبد�أ الت�شغيل
التجريبي مل�صنع الفو�سفات ب�شركة معادن
وعد ال�شمال للفو�سفات ،هذا وقد باعت معادن
الدفعة الأوىل من الإنتاج التجريبي لثنائي
فو�سفات الأمونيوم يف �أغ�سط�س املا�ضي ،ومن
املتوقع �أن يبد�أ امل�صنع الإنتاج التجاري قبل
نهاية العام 2018م.
ويف يوليو 2017م ،وقعت �شركة معادن وعد
ال�شمال للفو�سفات اتفاقيتي متويل مع �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،بقيمة �إجمالية
بلغت  2.1مليار ريال �سعودي ( 560مليون
دوالر �أمريكي)� ،أحدهما بقيمة  1.2مليار
ريال �سعودي ،لتمويل بناء م�صنع حام�ض
الف�سفوريك والفو�سفات املُر ّكز يف وعد ال�شمال،
�سيتم �سداده خالل � 12سنة.
�أما االتفاق الثاين ،فهو عبارة عن ت�سهيالت
متويل بقيمة  900مليون ريال �سعودي،
لبناء م�صنع الأمونيا يف مدينة ر�أ�س اخلري
ال�صناعية� ،سيتم �سداده خالل � 10سنوات.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،حققنا انخفا�ض ًا كبري ًا
يف تكاليف �إنتاج وت�سويق الأمونيا وثنائي
فو�سفات الأمونيوم .وخالل العام ،قدمنا  3
منتجات جديدة من منتجات  ،NP/NPSالتي
تعزز ظروف انتاجية الرتبة ،وتلبي متطلبات
املزارعني.
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وا�صلنا يف عام 2017م تو�سيع نطاق الت�سويق املعادن ال�صناعية

مبا يتما�شى مع منو حجم ال�سوق ،لرفع ح�صتنا
يف �سوق جنوب �آ�سيا ،وال�شرق الأق�صى،
و�أوقيانو�سيا ،و�شرق �أفريقيا ،و�أمريكا اجلنوبية
وال�شمالية.

ونتو ّقع �أن توا�صل الأ�سعار ت�أثرها مب�ستويات
الطاقة الت�شغيلية والتطورات االقت�صادية
الكلية .وترت ّكز الزيادة يف الطاقة الت�شغيلية يف
اململكة العربية ال�سعودية واململكة املغربية.
ومع ذلك ،فمن املتوقع �أن ينمو الطلب ،مدعوم ًا
بالنمو يف جنوب �آ�سيا ،والتو�سع الزراعي يف
�أمريكا الو�سطى واجلنوبية ،حيث من املتوقع
�أن يرتفع �إجمايل ا�ستهالك الفو�سفات مبعدل
�سنوي مركب قدره  %1.8حتى عام 2021م.
من املتو ّقع �أن تظل توقعات الأ�سعار على املدى
الطويل �إيجابية لأ�سباب عدة :التوازن بني
العر�ض والطلب ،زيادة التجارة العاملية ،تو�سع
الزراعات املعتمدة على ا�ستخدام الأ�سمدة،
زيادة الطلب على الأغذية ب�سبب منو عدد
�سكان العامل ،وارتفاع تكلفة اال�ستثمارات
الكبرية يف امل�شاريع اجلديدة.
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تت�ضمن عملياتنا للمعادن ال�صناعية منجم
الكاولني والبوك�سايت منخف�ض الرتكيز يف
املنطقة الو�سطى ،يف منجم الزبرية مبنطقة
حائل ،ومنجم املغنيزايت عايل الرتكيز يف
حمافظة الغزالة ،وم�صنع املعاجلة التابع له يف
منطقة املدينة املنورة.
يف عام 2017م ،ظلت ظروف ال�سوق غري
م�ستقرة ،فقد �أظهر الطلب على املغنيزيا الكاوية
املتكل�سة زيادة �أعلى من م�ستويات عام 2016م.
رافق ذلك تراجع حاد يف الطلب على البوك�سايت
منخف�ض الرتكيز ،ب�سبب انخفا�ض الطلب لدى
�صناعة الإ�سمنت ال�سعودية.
وت�ؤكد ا�سرتاتيجية 2025م �إمكانية تو�سيع
حمفظة املعادن ال�صناعية مبا يتما�شى مع النمو
لل�صناعات يف اململكة ،وقد وا�صلنا خالل عام
2017م الرتكيز على برناجمنا للتم ّيز الت�شغيلي.
بد�أنا خالل هذا العام ت�شغيل م�صنع خا�ص لإنتاج
املغنيزيا الكاوية (،)vertical shaft kiln VSK
وتبلغ طاقته االنتاجية � 32ألف طن �سنوي ًا،
و�سيبد�أ يف �إنتاج ()monolithics premix
�أوائل العام 2018م.
وتُ�ستخدم املغنيزيا الكاوية عادة يف التطبيقات
املقاومة للحرارة ب�صناعة ال�صلب ،فهو ميتاز
ب�أعلى درجة ان�صهار بني جميع الأكا�سيد املقاومة
للحرارة ،ويقدم �أن�سب حل الحتواء احلرارة يف
�صناعات ال�صلب يف املقام الأول ،كما ت�ستخدم
املغنيزيا على نطاق وا�سع يف �صناعة التطبيقات
احلرارية املتجان�سة .وتعزز املنتجات اجلديدة
حمفظة املعادن ال�صناعية التي تتكون حالي ًا
من الكاولني والبوك�سايت منخف�ض الرتكيز،
واملغنيزيا الكاوية املتكل�سة.

الألومنيوم

رغم التفا�ؤل بارتفاع �أ�سعار الأملنيوم� ،إال �أن هذا
التفا�ؤل ت�ضاءل �إثر ارتفاع �أ�سعار الغاز وغريه
من مدخالت ال�صناعات التحويلية ،وب�صفتنا
�شركة �ألومنيوم حديثة ن�سبي ًا ،تعترب هذه الأمور
حتديات جديدة ،نعمل على مواجهتها بطرق
خمتلفة.
وخالل العام 2017م ،عززنا مركزنا كم�صنع
عاملي ل�صفائح الألومنيوم امل�ستخدمة يف �إنتاج
علب امل�شروبات ،لنكون �أحد املنتجني الرئي�سيني
لعلب امل�شروبات يف �أ�سواق ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا والواليات املتحدة و�أوروبا و�آ�سيا،
وكذلك الأمر بالن�سبة لل�صفائح امل�ستخدمة
يف �إنتاج ال�سيارات والتي �أجتازت �أختبارات
اجلودة لدى م�صنعي ال�سيارات .فنحن قادرون
على �شق طريقنا للو�صول �إىل العمالء يف جميع
�أنحاء العامل ،يف بيئة ذات تناف�سية عالية.
تت�ألف وحدة معادن للأملنيوم من �شركة معادن
للبوك�سايت والألومينا ،و�شركة معادن للأملنيوم،
و�شركة معادن للدرفلة والتي ت�ضم بدورها
مرفق ًا لإعادة تدوير علب امل�شروبات امل�صنعة
من الألومنيوم.
وخالل عام 2017م ،وا�صلت معادن للأملنيوم
تركيزها على �إنتاجية املناجم ،وامل�صفاة،
وم�صنع الدرفلة ،وحققت تقدم ًا كبري ًا يف
ت�سويق �صفائح الألومنيوم ،كما وقعت مذكرة
تفاهم مع (�ألكوا) ملوا�صلة تطوير ال�شراكة
القائمة.
تتكون �سل�سلة الإنتاج من منجم البوك�سايت يف
مدينة البعيثة مبنطقة الق�صيم و�سط اململكة.
ويرتبط املنجم مب�صفاة الألومينا يف مدينة
ر�أ�س اخلري ال�صناعية عرب �سكة قطار.
يف عام 2017م� ،أنتج املنجم  3,708مليون طن
من البوك�سايت� ،أنتجت منها امل�صفاة 1,484
مليون طن مرتي من الألومينا ،التي �أنتج منها
امل�صهر � 762ألف طن مرتي من الألومنيوم،
فيما �أنتج م�صنع الدرفلة � 153ألف طن مرتي
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من املنتجات املدرفلة.
ولدى م�صنع الدرفلة القدرة على �إنتاج 430
�ألف طن مرتي �سنوي ًا من املنتجات املدرفلة،
مبا يف ذلك �صفائح العلب ،وال�سيارات ،حيث
ميتلك م�صنع الدرفلة القدرة على �إعادة تدوير
� 180ألف طن مرتي �سنوي ًا.
يف ا�سرتاتيجيتنا لعام 2025م ،تعمل معادن
ملواجه التحديات التي قد تقف �أمام �شركة
معادن للأملنيوم.
ومن بني تلك التحديات التكلفة حيث يعد
الألومنيوم الأكرث كلفة بني �أعمالنا .وتواجه
معادن زيادة يف التكاليف باال�ضافة اىل
احلاجة املا�س ًة �إىل احلفاظ على ال�سيولة،
وحت�سني الإنتاج ،مع الرتكيز على تطوير �شركة
م�ستدامة ،وقوة عاملة متخ�ص�صة لت�شغيل
و�إدارة عملياتنا و�أعمالنا ذات امل�ستوى العاملي.
وقد اعتمدنا �سل�سلة من التدابري للتغلب على
هذه التحديات وحتقيق التميز الت�شغيلي� ،إذ
نوا�صل العمل للحفاظ على معدل التكاليف
احلايل وتر�شيدها ،وحتقيق كفاءة ت�شغيلية
�أعلى ،وخف�ض النفقات الت�شغيلية يف امل�صفاة
وم�صنع الدرفلة ،وقد حقق برناجمنا لتوليد
ال�سيولة نتائج ممتازة ،خ�صو�ص ًا يف عمليات
ال�شراء وعمليات ت�شغيل امل�صهر.
وجنري �أي�ض ًا تقييم ًا لإمكانية زيادة القيمة
امل�ضافة للمنتجات القائمة على امل�صهر ،مع
الرتكيز على تقليل النفايات ،وزيادة عمليات
�إعادة تدوير علب امل�شروبات.
وبالنظر �إىل م�ستويات الدين املرتفع وتكلفة
املدخالت املتزايدة� ،ستوا�صل معادن للأملنيوم
البحث عن خطط �إ�صالحية ،تت�ضمن �إعادة
هيكلة �أعمالنا جلعلها �أكرث كفاءة وربحية.
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الذهب

�أنتجنا � 332.231أوقية من الذهب يف عام
2017م ,بزيادة ن�سبتها  %3.5عن امل�ستهدف
والبالغ � 321.000أوقية ،و�أكمل منجمنا الأكرب
للذهب “الدويحي” عامه الأول من الإنتاج
التجاري ،حمقق ًا زيادة كبرية يف �إنتاجنا من
الذهب.
فقد �ساهم منجم الدويحي وحده مبا مقداره
� 163.104أوقية من �إجمايل �إنتاجنا .ومع هذه
الزيادة يف �إنتاجنا؛ ارتفعت ح�صة الذهب يف
الإيرادات ال�سنوية ملعادن ،لت�شكل  ٪13عام
2017م ,مقارنة بـ  %11يف عام 2016م.
وبالإ�ضافة �إىل زيادة الإنتاج� ،ساعد انتعا�ش
الأ�سعار للذهب العاملية يف زيادة �أرباحنا،
حيث بلغ متو�سط  ال�سعر العاملي  1204دوالر
�أمريكي� /أوقية عام 2017م ،وهو متو�سط
�أعلى من توقعاتنا البالغة  1100دوالر �أمريكي/
�أوقية.
وتقوم �شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س،
اململوكة بالكامل ملعادن ،بت�شغيل  6مناجم يف
اململكة هي :الدويحي ,مهد الذهب ،الأمار،
ال�صخيربات وال�سوق.
ُبلغةُ ،
افتتح منجم الدويحي يف �أبريل 2016م ،وبد�أ
املنجم �إنتاجه التجاري يف 2016م ،ومن املتوقع
�أن ي�ساهم بن�سبة  %28من �إنتاجنا من الذهب
على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة� ،إذ تُقدر
احتياطياته بـ  1.9مليون �أوقية من الذهب،
وي�شغل م�ساحة تقدر بنحو كيلومرت مربع.
ويب�شر �أداء منجم الدويحي ودرا�سات اجلدوى
امل�ستمرة ملنجمي من�صورة وم�سرة والرجوم،
واجلهود املتوا�صلة للح�صول على تراخي�ص
ا�ستك�شاف �أخرى� ،إىل �إمكانية الو�صول
للم�ستوى امل�ستهدف من الإنتاج.
ويف �أعقاب درا�سة اجلدوى التي �أجريت
ملن�صورة وم�سرة� ،أجرينا مراجعة �أدت �إىل
تعديالت طفيفة يف اخلطة املقرتحة ،وقد
�أعددنا بالفعل خطط ًا لتخفيف �آثار املخاطر

ومعايري التقييم الفنية للمناق�صات والعطاءات
الهند�سية ،وعطاءات امل�شرتيات والبناء .ويف
الرجوم� ،ستجرى املرحلة التالية من درا�سة
اجلدوى يف عام 2018م.
�أجنزنا ما ن�سبته  %70من العمل يف م�ستودع
املتفجرات يف منجم مهد الذهب ،مع ا�ستيفاء
كافة متطلبات ال�سالمة واحل�صول على
املوافقات الالزمة ،كما قمنا بتثبيت ك�سارة
م�ست�أجرة يف منجم ال�سوق لزيادة الإنتاج بن�سبة
 ،%30ونقوم ب�إن�شاء حمطة تعومي نحا�سية يف
الآمار لزيادة قدرة الإنتاج بن�سبة ترتاوح من
.%20-15

maaden.com.sa

اال�ستك�شاف

تتطلع ا�سرتاتيجيتنا لعام 2025م �إىل رفع
�إنتاجنا ال�سنوي يف مناجم الذهب ،لذلك تلتزم
معادن مبوا�صلة رفع اال�ستثمار يف اال�ستك�شاف
والذي ي�شمل املواقع احلالية واملواقع اجلديدة
لتوفري املوارد املعدنية اجلديدة الإ�ضافية.
ويتابع اال�ستك�شاف هذه املتطلبات من خالل
عدد من املبادرات منها:
• الرتكيز على املناطق امل�ستهدفة املحيطة
باملناجم احلالية.
•تو�سيع ب�صمة اال�ستك�شاف احلالية من
خالل تقدمي طلبات جديدة للح�صول على
تراخي�ص ا�ستك�شاف للأحزمة املعدنية.
• اعتماد تقنية متطورة لر�سم خرائط لعمليات
التنقيب ،من �أجل ت�سريع ا�ستك�شاف تلك
الأحزمة.
ولهذه الغاية ا�ستثمرنا يف عام 2017م مبلغ 55
مليون ريال يف �أن�شطة اال�ستك�شاف يف اململكة،
كما نتوقع �أن ننفق جزء ًا كبري ًا من ميزانيتنا
على ا�ستك�شاف الذهب ومعادن الأ�سا�س يف عام
2018م.
وقد �شملت �أن�شطتنا الرئي�سية يف عام 2017م
التنقيب يف املواقع القائمة ،وتقييم م�شاريع
البوتا�سيوم ،وتقييم �أهداف املواقع اجلديدة
املحتملة ،وموا�صلة التنقيب يف �أكرث من 28
هدف ًا.
وقد جنحت �أن�شطة اال�ستك�شاف التي �أجريناها
يف عام 2017م يف حتديد الروا�سب املعدنية
اجلديدة الإ�ضافية وزيادة ثقتنا يف اخلامات
املحددة �سابق ًا من ناحية احلجم والرتكيز.
ويجري فريق اال�ستك�شاف حالي ًا تقييم ًا
اقت�صادي ًا مل�شاريع بري طويلة وجبل غدارة
و�أم �سالم بالقرب من م�شروعنا للذهب يف
من�صورة وم�سرة ،وم�شروع ال�سهام يف الدرع
العربي املركزي ،وم�شروع ال�شعبة يف الدرع
العربي ال�شمايل �شمال منجمي ال�صخبريات
و ُبلغة.
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و�أبرز �أعمال فريق اال�ستك�شاف خالل العام ما
يلي:
مت ح�ساب االحتياطيات املعدنية واملتوافق
مع نظام جورك البالغ جمموعها  1.3مليون
�أوقية يف بري الطويلة ( 37مليون طن مبعدل
 0.9جرام /طن من الذهب) وجبل غدارة (7
مليون طن مبعدل  1جرام  /طن من الذهب)،
والتي يجري تقييمها كم�شروع تر�شيح خام
بالقرب من م�شروع الذهب املتقدم يف من�صورة
وم�سرة .مت حتديد �أهداف ا�ستك�شافية ترتاوح
بني  12و  18مليون طن بدرجة  2- 1جرام/طن
من الذهب ب�إجمايل يرتاوح بني 1.1 - 0.5
مليون �أوقية يف كربيتيد جبل غدرة ،باال�ضافة
اىل ال�سهام و�أم �سالم.
مت تقييم  28موقع ًا يحتوي على الذهب ب�إجمايل
 50الف مرت من احلفر املا�سي والعك�سي حيث
نتج عن هذا احلفر اي�ض ُا حتديد عدة م�شاريع
جديدة للتنقيب عن الذهب يف املنطقة املوافقة
�شمال منجم ال�صخيربات يف الدرع العربي
ال�شمايل
• تنفيذ عمليات م�سح جيوفيزيائية ثنائية
الأبعاد يف حزام من�صورة،
• �إكمال اختبار التنقيب وال�ضخ بنجاح لتقييم
احتمال وجود حملول البوتا�س امللحي
يف منطقة هزوازا بالقرب من مناجم
الفو�سفات يف �شمال اململكة.
�إجرا ًء درا�سة ا�ستخدام امل�سح اجليوفيزيائي
الأر�ضي ثنائي الأبعاد باملناطق القريبة من
املناجم وا�ستخدام خرائط تتكون من عدة
عنا�صر مل�ضاهاتها مبناطق �أخرى من الدرع
العربي ملعرفة نوع التمعدن بها ومن ثم
متابعتها ،وا�ستخدام خرائط احتماالت عمليات
التنقيب بهدف حتديد مرحلة اال�ستك�شاف.
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احلوكمة واملخاطر
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احلوكمة

ي�شرف جمل�س الإدارة على التزام ال�شركة
مبعايري احلوكمة واللوائح ال�صادرة عن هيئة
ال�سوق املالية ،وتعمل �إدارة احلوكمة وااللتزام
بالتن�سيق مع الإدارة التنفيذية وجلانها
على مراجعة وحتديث �سيا�سات احلوكمة
واملمار�سات ،وذلك بهدف تعزيز النزاهة
وال�شفافية وااللتزام.
كما التزمت ال�شركة بالإف�صاح يف تقرير جمل�س
الإدارة عن املتطلبات النظامية الواردة يف
الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن جمل�س
هيئة ال�سوق املالية ،وتُطبق ال�شركة �أحكامها
بالكامل.

كما قامت ال�شركة خالل العام 2017م ب�إجراء
حتديث على الئحتي جلنة املراجعة وجلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت؛ متا�شي ًا مع متطلبات
الئحة احلوكمة ال�صادرة من هيئة ال�سوق
املالية ،و�أقرت اجلمعية العامة الن�سخة املعدلة
منهما.

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

يت�ألف جمل�س �إدارة �شركة التعدين العربية
ال�سعودية (معادن) من ت�سعة �أع�ضاءٍ  ،تعينهم
اجلمعية العامة العادية ملدة ثالث �سنوات،
وي�ضم املجل�س خم�سة �أع�ضاء ميثلون كبار
املالك ،وثالثة �أع�ضاء م�ستقلني ،وبع�ضوية
الرئي�س التنفيذي لل�شركة وفق ًا لنظام ال�شركة
الأ�سا�سي.
انتهت الدورة الثالثة لأع�ضاء جمل�س الإدارة
بتاريخ 2017/10/24م ،وعينت اجلمعية العامة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة يف دورته الرابعة التي
تنتهي يف 2020/10/24م ،حيث ان�ضم ملجل�س
الإدارة �سعادة الدكتور كالو�س كلينفلند ،والأ�ستاذ
ريت�شارد �أوبراين ،يف حني ا�ستمرت ع�ضوية بقية
�أع�ضاء املجل�س مع اختالف ي�سري يف ت�صنيف
الع�ضوية املبينة يف اجلدول �أدناه( .ولتفا�صيل
�أكرث ميكنكم الإطالع على امللحق رقم (.))2

ا�سم الع�ضو

معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح
معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز
�سعادة املهند�س عبداهلل بن �إبراهيم ال�سعدان
�سعادة الدكتور كالو�س كلينفلند
�سعادة الأ�ستاذ ريت�شارد �أوبراين
�سعادة املهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى
�سعادة ال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان
�سعادة املهند�س عزام بن يا�سر �شلبي
�سعادة املهند�س خالد بن �صالح املديفر
* �سعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�سديري
* �سعادة الدكتور جان لو �شامو

مهام جمل�س الإدارة

يتوىل جمل�س الإدارة القيام ب�إدارة ال�شركة
والإ�شراف على املهام املتعلقة بـاحلوكمة
واملخاطر وااللتزام املو�ضحة يف نظام ال�شركة
الأ�سا�س ،ومن �أبرزها:
 .1املوافقة على اخلطط اال�سرتاتيجية
والأهداف الرئي�سية لل�شركة و�آليات
تطبيقها.
 .2و�ضع �أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ
الت�شغيلي ،والإ�شراف على الأداء ال�شامل
لل�شركة.
 .3املوافقة على البيانات املالية الف�صلية
والقوائم املالية اخلتامية.
 .4و�ضع ال�سيا�سات واللوائح اخلا�صة
ب�أنظمة الرقابة الداخلية ،والإ�شراف على
االلتزام بها.
 .5و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات التي
ت�ضمن احرتام ال�شركة للأنظمة واللوائح
والتزامها بالإف�صاح عن املعلومات
اجلوهرية للم�ساهمني والدائنني
و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين.

م�شاركة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف اجتماعات اجلمعيات العامة
للم�ساهمني املنعقدة خالل العام املايل 2017م .
اجلمعية
التاريخ
�أع�ضاء جمل�س الإدارة
معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح
معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز
�سعادة املهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى
�سعادة ال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان
�سعادة املهند�س عبداهلل بن �إبراهيم ال�سعدان
�سعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�سديري
�سعادة املهند�س عزام بن يا�سر �شلبي
�سعادة الدكتور جان لو �شاموا
�سعادة املهند�س خالد بن �صالح املديفر

ا�سم الع�ضو

الدكتور كالو�س كلينفلند**
الأ�ستاذ ريت�شارد �أوبراين**

رئي�س جمل�س الإدارة – غري تنفيذي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة – غري تنفيذي
ع�ضو جمل�س الإدارة  -غري تنفيذي
ع�ضو جمل�س الإدارة – غري تنفيذي
ع�ضو جمل�س الإدارة – غري تنفيذي
ع�ضو جمل�س الإدارة -م�ستقل
ع�ضو جمل�س الإدارة – م�ستقل
ع�ضو جمل�س الإدارة  -م�ستقل
ع�ضو جمل�س الإدارة  -تنفيذي
ع�ضو جمل�س الإدارة  -م�ستقل
ع�ضو جمل�س الإدارة  -م�ستقل

-

-

√

√

√

√

-

-

√

-

√

√

عدد اجتماعات جمل�س الإدارة التي عقدت خالل ال�سنة
املالية2017م ،و�سجل ح�ضور االجتماعات:

معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح
معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز
�سعادة املهند�س عبداهلل بن �إبراهيم ال�سعدان

ت�صنيف الع�ضوية

اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الرابعة
2017/04/02م

اجتماع اجلمعية العامة العادية العا�شرة
2017/10/22م

�سعادة املهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى
ال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان
�سعادة املهند�س عزام بن يا�سر �شلبي
�سعادة املهند�س خالد بن �صالح املديفر
�سعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�سديري*
�سعادة الدكتور جان لو �شامو*

1

2

3

4

5

6

2017/01/19م 2017/04/02م 2017/06/21م 2017/09/20م 2017/10/26م 2017/12/09م

√
√
√

√

-

√
√
√
√

-

√
√

√

-

√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

املجموع
5
6
5
2
2
6
4
6
6
4
4

* انتهت فرتة الع�ضو مع انتهاء دورة املجل�س يف 2017/10/24م.
** بد�أت فرتة الع�ضو مع بداية دورة املجل�س يف 2017/10/25م.

* انتهت فرتة الع�ضو مع انتهاء دورة املجل�س الثالثة بتاريخ 2017/10/24م.
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تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل 2017م

اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة جلنة املراجعة:

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

ومن �أبرز مهام عمل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ما يلي:

قام جمل�س الإدارة خالل ال�سنة ب�إجراء بع�ض
التغيريات على ع�ضوية جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت متا�شي ًا مع متطلبات الئحة حوكمة
ال�شركات اجلديدة ،حيث عني املجل�س �سعادة
الدكتور زياد ال�سديري رئي�سا للجنة (ع�ضو
م�ستقل) بد ًال من معايل املهند�س خالد الفالح،
كما انتهت ع�ضوية �سعادة املهند�س خالد املديفر
(ع�ضو تنفيذي) وفق ًا ل�ضوابط الئحة حوكمة
ال�شركات اجلديدة.
ولقد ا�ستكملت جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
دورتها الثالثة يف 2017/10/24م ،و�ش ّكل جمل�س
الإدارة جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت مبوجب قرار
رقم  2017-5-5يف اجتماعه املنعقد بتاريخ
2017/10/26م  ،القا�ضي باملوافقة على تعيني
�أربعة �أع�ضاء للدورة اجلديدة ،والتي تبد�أ من
تاريخ 2017/10/25م ملدة ثالث �سنوات وفق ًا
لل�ضوابط واملهام الواردة يف الئحة عمل اللجنة،
بحيث توىل �سعادة املهند�س عبداهلل بن حممد
العي�سى رئا�سة اللجنة ،وبع�ضوية كال من :الدكتور
كالو�س كلينفيلد ،واملهند�س عزام بن يا�سر �شلبي،
والأ�ستاذة لبنى بنت �سليمان العليان.

• املراجعة ال�سنوية للمهارات والقدرات وخربات العمل املطلوبة لتعزيز قدرات جمل�س الإدارة،
وامل�ساعدة يف اختيار وت�أهيل املر�شحني لع�ضوية املجل�س ،و�إعداد خطة التعاقب طويلة الأجل
عند ال�ضرورة .كما تقوم اللجنة بتحديد جوانب القوة وال�ضعف يف املجل�س واقرتاح معاجلة �أي
ق�صور.
• الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني ،ومن وجود �أو عدم وجود �أي تعار�ض
يف امل�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة �أخرى.
• مراجعة واعتماد كامل التعوي�ضات (الرواتب ـ البدالت ـ الأ�سهم) جلميع املدراء التنفيذيني
(الرئي�س التنفيذي ونوابه واملدراء التنفيذيني) ب�شكل �سنوي.
• املراجعة واملوافقة على �سيا�سات و�إجراءات املوارد الب�شرية ،وبرامج التطوير الإداري وخطط
الإحالل الوظيفي للمدراء التنفيذيني ،و�أهداف التقومي (مبا فيها م�ؤ�شرات الأداء) الواجب
حتقيقها �ضمن املكاف�آت وبرامج التحفيز.
• وتو�ضح الئحة جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت تفا�صيل عمل اللجنة و�صالحياتها ،التي تتحدد
مبوجبها املهام املوكلة لها ،ومدتها ،و�أ�سلوب عملها ،كما ميكن الإطالع على الالئحة من خالل
زيارة موقع ال�شركة الإلكرتوين.
ُ
قام جمل�س الإدارة بتعبئة ا�ستبيان �أعد م�سبقا بالت�شاور مع �أحد بيوت اخلربة املخت�صة منذ 2016م
و�أجرت جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت املراجعة عليه وذلك بتاريخ 2017/12/31م .الأ�ستبيان
ي�ستهدف الك�شف عن التحديات التي تواجة املجل�س و�أداء اللجان بحيث تعمل جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت على تقدمي التو�صيات ملجل�س الإدارة.

وفق ًا لوثيقة الإطار العام للحوكمة املقرة
من اجلمعية العمومية ،يحق ملجل�س الإدارة
ت�شكيل جلان منبثقة عن جمل�س الإدارة ذات
�صالحيات حمددة يف الئحة عملها .وينبثق
من جمل�س الإدارة اللجان التالية :جلنة
املراجعة ،وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت،
واللجنة التنفيذية .ولكل جلنة �صالحياتها،
التي تتحدد مبوجبها املهام املوكلة لها ،ومدتها،
و�أ�سلوب عملها ،وعلى كل جلنة �أن تقدم تقرير ًا
عن �أعمالها للمجل�س يف الوقت املنا�سب وبكل
�شفافية .وت�ساعد تلك اللجان جمل�س الإدارة يف
تنفيذ مهامه وم�س�ؤولياته على نحو ف ّعال.

انتهت دورة جلنة املراجعة يف 2017/10/24م ،ومت ت�شكيل جلنة املراجعة يف اجتماع اجلمعية
العامة العادية العا�شرة بتاريخ 2017/10/22م التي عينت �أربعة �أع�ضاء للدورة اجلديدة ،حيث
بد�أت �أعمالها من تاريخ 2017/10/25م وملدة ثالث �سنوات وفق ًا لل�ضوابط واملهام الواردة يف
الئحة عمل اللجنة.
وكان ت�شكيل اجلمعية العامة للجنة املراجعة على النحو التايل :ع�ضوين من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
هما:املهند�س عبد اهلل بن �إبراهيم ال�سعدان (رئي�س ًا) ،واملهند�س عزام بن يا�سر �شلبي (ع�ضو ًا)،
وبع�ضوية ع�ضوين من خارج جمل�س الإدارة هما :املهند�س خالد بن حمد ال�سناين (ع�ضو ًا)،
والأ�ستاذ وليد بن �إبراهيم �شكري (ع�ضو ًا).

ا�سم الع�ضو
املهند�س عبداهلل بن �إبراهيم ال�سعدان
املهند�س عزام بن يا�سر �شلبي
الأ�ستاذ وليد بن �إبراهيم �شكري
املهند�س خالد بن حمد ال�سناين

الأ�ستاذ مازن بن عبداهلل الفريح *

1

2

3

4

2017/01/18م

2017/05/03م

2017/07/31م

2017/10/30م

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

املجموع
4
4
4
4
3

* انتهت فرتة الع�ضو مع انتهاء دورة اللجنة يف 2017/10/24م

ا�سم الع�ضو

ومن �أبرز مهام عمل جلنة املراجعة ما يلي:
•
•
•
•
•

درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية التي تتبناها ال�شركة.
الإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية بال�شركة ،ل�ضمان حتقيق الكفاءة يف �أداء الأن�شطة واملهام التي يكلفها بها جمل�س الإدارة.
مراجعة خطة و�إجراءات وتقارير املراجعة الداخلية ،ورفع التو�صيات �إىل جمل�س الإدارة ب�ش�أن تعيني �أو �إنهاء خدمات املحا�سبني القانونني وحتديد
�أتعابهم ،مع الأخذ بعني االعتبار ا�ستقالليتهم �أثناء تقدمي التو�صيات.
متابعة �أعمال املحا�سبني القانونيني واعتماد �أي �أن�شطة خارج نطاق �أعمال املراجعة املوكلة �إليهم �أثناء قيامهم ب�أعمال املراجعة ،ومراجعة مالحظات
املحا�سب القانوين على القوائم املالية.
وتو�ضح الئحة جلنة املراجعة تفا�صيل عمل اللجنة و�صالحياتها ،التي تتحدد مبوجبها املهام املوكلة لها ،ومدتها ،و�أ�سلوب عملها ،كما ميكن الإطالع
على الالئحة من خالل زيارة موقع ال�شركة الإلكرتوين.
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معايل الأ�ستاذ خالد بن عبد العزيز الفالح
�سعادة املهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى
�سعادة ال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان
�سعادة الدكتور كالو�س كلينفيلد**
املهند�س عزام بن يا�سر �شلبي**
الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�سديري*
�سعادة املهند�س خالد بن �صالح املديفر

1

2

3

4

2017/02/15م

2017/06/01م

2017/09/19م

2017/10/08م

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√

√

√

√

املجموع
3
4
4
4
1

* انتهت فرتة الع�ضو مع انتهاء دورة اللجنة يف 2017/10/24م
** ع�ضو اللجنة من تاريخ 2017/10/25م.
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تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل 2017م

اللجنة التنفيذية

و�صف للمالك الرئي�سيني يف �أ�سهم ال�شركة للعام املايل املنتهي
يف 2017/12/31م

�أمتت اللجنة التنفيذية دورتها يف 2017/10/24م ،و�شكل جمل�س الإدارة اللجنة التنفيذية مبوجب
قراره رقم  2017-5-4يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 2017/10/26م ،القا�ضي باملوافقة على تعيني
خم�سة �أع�ضاء للدورة اجلديدة والتي تبد�أ من تاريخ 2017/10/25م وملدة ثالث �سنوات وفق ًا
لل�ضوابط واملهام الواردة يف الئحة عمل اللجنة ،بحيث توىل معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن
القويز رئا�سة اللجنة ،وبع�ضوية كال من :املهند�س عبد اهلل بن �إبراهيم ال�سعدان ،والدكتور كالو�س
كلينفيلد ،والأ�ستاذ ريت�شارد اوبراين ،واملهند�س خالد بن �صالح املديفر.

ا�سم الع�ضو
معايل الأ�ستاذ خالد بن عبد العزيز الفالح *
معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز
املهند�س عبد اهلل بن �إبراهيم ال�سعدان

�سعادة الدكتور كالو�س كلينفيلد ***
الأ�ستاذ ريت�شارد اوبراين**

ا�سم من تعود له امل�صلحة
�صندوق اال�ستثمارات العامة
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
املجموع

1

2

3

2017/02/15م

2017/05/11

2017/05/12م

√
√
√
-

√
√
√
-

√
√
√
-

√
√
√

√
√
√

√
√
√

املهند�س خالد بن �صالح املديفر
الدكتور جان لو �شامو*
* انتهت فرتة الع�ضو مع انتهاء دورة اللجنة يف 2017/10/24م
** ع�ضو من خارج املجل�س حتى تاريخ  2017/10/24م وثم ان�ضمامه اىل املجل�س بتاريخ 2017/10/25م
*** ع�ضو اللجنة من تاريخ 2017/10/25م

املجموع
3
3
3
0
3
3
3

•
•
•
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ن�سبة
بداية العام
امللكية
%50.00 584.239.128
%7.99 93.342.010
%7.46 87.116.161
%65.44 764.697.299

و�صف مل�صلحة �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقربائهم يف �أ�سهم ال�شركة للعام
املايل املنتهي يف 2017/12/31م
ا�سم من تعود له امل�صلحة
معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح
معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز
�سعادة الأ�ستاذ عبداهلل بن �إبراهيم ال�سعدان
�سعادة الدكتور كالو�س كلينفلند
�سعادة الأ�ستاذ ريت�شارد �أوبراين
�سعادة الأ�ستاذ عبداهلل بن حممد العي�سى
ال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان
�سعادة املهند�س عزام بن يا�سر �شلبي
�سعادة املهند�س خالد بن �صالح املديفر

بداية العام

نهاية العام

13.198
0
0
0
0
100
.
6.686
7.579

13.198
0
0
0
0
100
0
6.686
7.579

�صايف التغري
خالل العام
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ن�سبة التغري
خالل العام
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00

و�صف مل�صلحة كبار التنفيذيني و�أقربائهم يف �أ�سهم ال�شركة للعام املايل
املنتهي يف 2017/12/31م

ومن �أبرز مهام عمل اللجنة التنفيذية ما يلي:
•
•
•

ن�سبة
نهاية العام
امللكية
%50.00 584.239.128
%7.99 93.342.010
%7.48 87.446.161
%65.47 765.027.299

�صايف التغري ن�سبة
خالل العام التغيري
%0.00
0
%0.00
0
%0.03
330.000
%0.03
330.000

ا�سم من تعود له امل�صلحة

مراجعة ا�سرتاتيجيات و�أهداف ال�شركة ،وتقدمي تو�صياتها للمجل�س بهذا اخل�صو�ص.
مراجعة ميزانية املوظفني ،وميزانية العمليات ور�أ�س املال.
مراجعة خطط الأعمال والعمليات واخلطط املالية املقرتحة ،وتقدمي تو�صياتها للمجل�س
بهذا اخل�صو�ص.
الإ�شراف على ،وا�ستالم التقارير حول تنفيذ واكتمال امل�شاريع والأعمال التو�سعية.
مراجعة �سيا�سات و�إجراءات العمل يف ال�شركة فيما عدا ال�سيا�سات والإجراءات املحا�سبية.
وتو�ضح الئحة اللجنة التنفيذية تفا�صيل عمل اللجنة و�صالحياتها ،التي تتحدد مبوجبها
املهام املوكلة لها ،ومدتها ،و�أ�سلوب عملها ،كما ميكن الإطالع على الالئحة من خالل زيارة
موقع ال�شركة الإلكرتوين.

خالد بن �سامل الروي�س
يحيى بن حممد ال�شنقيطي
دارين دافي�س
خليل بن �إبراهيم الوطبان
نبيل بن عبد العزيز الفريح
ماجد بن يو�سف املقال
ريا�ض بن �سعد الن�صار
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بداية العام نهاية العام �صايف التغري خالل العام ن�سبة التغري خالل العام

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
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تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل 2017م

�سيا�سة مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
تكون مكاف�أة ع�ضو جمل�س الإدارة -نظري ع�ضويتهم يف املجل�س -مبلغ ًا معين ًا �أو
بدل ح�ضور عن اجلل�سات �أو مزايا عينية �أو ن�سبة معينة من �صايف الأرباح ،ويجوز
اجلمع بني اثنتني �أو �أكرث من هذه املزايا .ويف جميع الأحوال؛ ال يتجاوز جمموع
ما يح�صل عليه ع�ضو جمل�س الإدارة من مكاف�آت ومزايا مالية �أو عينية املبلغ
املحدد وفق ما ن�ص عليه نظام ال�شركات ولوائحه وفق ال�ضوابط التي ت�ضعها
اجلهة املخت�صة .ويجب �أن ي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة �إىل اجلمعية العامة على

بيان �شامل لكل ما ح�صل عليه �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من
مكاف�آت وبدل م�صروفات وغري ذلك من املزايا ،و�أن ي�شتمل كذلك على بيان ما
قب�ضه �أع�ضاء املجل�س بو�صفهم عاملني �أو �إداريني �أو ما قب�ضوه نظري �أعمال فنية
�أو �إدارية �أو ا�ست�شارات و�أن ي�شتمل �أي�ض ًا على بيان بعدد جل�سات املجل�س وعدد
اجلل�سات التي ح�ضرها كل ع�ضو من تاريخ �آخر اجتماع للجمعية العامة.

املكاف�آت والتعوي�ضات املدفوعة لأع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2017م
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة

او ًال :الأع�ضاء امل�ستقلني
� -1سعادة املهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى
 -2ال�سيدة لبنى بنت �سليمان العليان
� -3سعادة املهند�س عزام بن يا�سر �شلبي
� -4سعادة الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�سديري*
�سعادة الدكتور جان لو �شامو*
املجموع
ثاني ُا :الأع�ضاء غري التنفيذيني
 -1معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح
 -2معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز
� -3سعادة املهند�س عبداهلل بن �إبراهيم ال�سعدان
 -4الدكتور كالو�س كلينفلند**
 -5الأ�ستاذ ريت�شارد �أوبراين**
املجموع
ثالث ُا :الأع�ضاء التنفيذيني
� -1سعادة املهند�س خالد بن �صالح املديفر
املجموع

مكاف�أة رئي�س املجل�س �أو
الع�ضو املنتدب �أو �أمني
ال�سر �إن كان من الأع�ضاء

مبلغ معني

بدل ح�ضور
جل�سات
املجل�س

جمموع بدل
ح�ضور جل�سات
اللجان

-

18.000
12.000
18.000
12.000
12.000
-

مكاف�أة الأعمال
مزايا الفنية والإدارية
عينية والإ�ست�شارية

املجموع

-

-

-

-

18.000
12.000
18.000
12.000
12.000
-

-

15.000
18.000
15.000
6.000
6.000
-

-

-

-

18.000
-

-

-

الأ�سهم املمنوحة
خطط حتفيزية خطط حتفيزية (يتم �إدخال
املجموع
ن�سبة الأرباح مكاف�أت دورية ق�صرية الأجل طويلة الأجل القيمة)

بدل
مكاف�أة نهاية
املجموع الكلي امل�صروفات
اخلدمة
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.000
12.000
18.000
12.000
12.000
72.000

-

-

15.000
18.000
15.000
6.000
6.000
-

-

-

-

-

-

-

-

15.000
18.000
15.000
6.000
6.000
60.000

-

-

-

18.000
-

-

-

-

-

-

-

-

18.000
18.000

-

-

* انتهت فرتة الع�ضو مع انتهاء دورة املجل�س بتاريخ 2017/10/24م ومت احت�ساب املكاف�أة على الفرتة حتى 2017/10/24م
** بد�أت فرتة الع�ضو مع بداية دورة املجل�س بتاريخ 2017/10/25م
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�سيا�سات تعوي�ضات �أعمال اللجان:

�أخذت جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف احت�ساب املكاف�أة بح�سب املهام واالخت�صا�صات املنوطة بالع�ضو والأعمال التي قدمها .وفقا لتفا�صيل دليل جمل�س الإدارة

( )2مكاف�آت �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات
( )1مكاف�آت �أع�ضاء جلنة املراجعة
بتاريخ 2017/10/22م وافقت اجلمعية العامة على واملكاف�آت

�إ�صدار الئحة جلنة املراجعة ،والتي حددت مكاف�أة
�أع�ضاء اللجنة وفق ًا ملا يلي:
 -1بدل ح�ضور اجتماعات مببلغ  3000ثالثة �آالف
ريال عن االجتماع الواحد.
 -2مكاف�أة �سنوية قدرها  100مائة �ألف ريال ت�صرف
لكل ع�ضو يف اللجنة من غري �أع�ضاء املجل�س .على
�أن يرا َع يف ذلك ح�سم ما ن�سبته ( )%10من �إجمايل
املبلغ ،وذلك عن كل اجتماع يتغيب عنه الع�ضو يف
العام املايل ويف حالة عدم اكمال ع�ضو اللجنة �سنة
ميالدية كاملة لأي �سبب ،فيح�سم من قيمة هذه
املكاف�أة ما يتنا�سب مع عدد الأيام التي مل يكن فيها
ع�ضوا يف اللجنة خالل ال�سنة حت�سب على �أ�سا�س 365
يوم ًا يف ال�سنة
 -3تكون مكاف�أة ع�ضو املجل�س الذي ي�شغل ع�ضوية
جمل�س الإدارة وفق ًا ملا جاء يف دليل جمل�س الإدارة،
ويجوز للمجل�س تعديل املكاف�آت والتعوي�ضات
املخ�ص�صة لأع�ضاء املجل�س يف �أي وقت يراه على
�أن يعلن عن التغيري ح�سبما تقت�ضيه الأنظمة ذات
ال�صلة.

بتاريخ 2017/10/22م وافقت اجلمعية العامة
على �إ�صدار الئحة حددت الئحة جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت ،والتي حددت مكاف�أة �أع�ضاء اللجنة وفق ًا
ملا يلي:
 -1بدل ح�ضور اجتماعات مببلغ  3000ثالثة �آالف
ريال عن االجتماع الواحد.
 -2مكاف�أة �سنوية قدرها  100مائة �ألف ريال ت�صرف
لكل ع�ضو يف اللجنة من غري �أع�ضاء املجل�س .على
�أن يرا َع يف ذلك ح�سم ما ن�سبته ( )%10من �إجمايل
املبلغ ،وذلك عن كل اجتماع يتغيب عنه الع�ضو يف
العام املايل ويف حالة عدم اكمال ع�ضو اللجنة �سنة
ميالدية كاملة لأي �سبب ،فيح�سم من قيمة هذه
املكاف�أة ما يتنا�سب مع عدد الأيام التي مل يكن فيها
ع�ضوا يف اللجنة خالل ال�سنة حت�سب على �أ�سا�س 365
يوم ًا يف ال�سنة
 -3تكون مكاف�أة ع�ضو املجل�س الذي ي�شغل ع�ضوية
جمل�س الإدارة وفق ًا ملا جاء يف دليل جمل�س الإدارة،
ويجوز للمجل�س تعديل املكاف�آت والتعوي�ضات
املخ�ص�صة لأع�ضاء املجل�س يف �أي وقت يراه على
�أن يعلن عن التغيري ح�سبما تقت�ضيه الأنظمة ذات
ال�صلة.

املكاف�آت الثابتة (عدا
بدل ح�ضور اجلل�سات)

( )3مكاف�آت �أع�ضاء اللجنة التنفيذية
بتاريخ 2010/04/24م وافقت اجلمعية العامة
على �إ�صدار الئحة حددت الئحة جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت ،والتي حددت مكاف�أة �أع�ضاء اللجنة وفق ًا
ملا يلي:
 -1يحق لكل ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة احل�صول على
التعوي�ض �أدناه:
�أ .بدل ح�ضور عن كل جل�سة.
ب .مكاف�أة �سنوية.
 -2يجب �أن تف�صح تقارير جمل�س الإدارة املقدمة �إىل
اجلمعية العامة عن التعوي�ضات وغريها من املبالغ
املدفوعة لأع�ضاء اللجنة.
تقوم الأمانة العامة ملجل�س الإدارة باحت�ساب
التعوي�ضات امل�ستحقة ملجل�س الإدارة وفق ًا االتفاقيات
وال�سيا�سات املعتمدة ،ورفعها �إىل جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت التي تقر تلك التعوي�ضات ،وتف�صح ال�شركة
يف تقرير جمل�س الإدارة ال�سنوي عن املبالغ املدفوعة
ح�سب التعليمات ذات ال�صلة.

بدل ح�ضور اجلل�سات املجموع

�أع�ضاء اللجنة التنفيذية
معايل املهند�س خالد بن عبد العزيز الفالح
معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز
املهند�س عبداهلل بن �إبراهيم ال�سعدان
الدكتور كالو�س كليفلند**
الأ�ستاذ ريت�شارد �أوبراين**
املهند�س خالد بن �صالح املديفر
الدكتور جان لو �شامو *
املجموع

233.500
304.658
175.000
34.421
68.842
150.000
244.000
1.210.421

9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
45.000

242.500
313.658
184.000
34.421
68.842
159.000
253.000
1.255.421

�أع�ضاء جلنة املراجعة
املهند�س عبداهلل بن �إبراهيم ال�سعدان
املهند�س عزام بن يا�سر �شلبي
املهند�س خالد بن حمد ال�سناين
الأ�ستاذ وليد بن �إبراهيم �شكري
الأ�ستاذ مازن الفريح
املجموع

175.000
162.500
100.000
100.000
81.378
618.878

12.000
12.000
12.000
12.000
9.000
57.000

187.000
174.500
112.000
112.000
90.378
675.878

�أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
معايل املهند�س خالد بن عبد العزيز الفالح
املهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى
الأ�ستاذة لبنى بنت �سليمان العليان
الدكتور كالو�س كلينفلند**
املهند�س عزام بن يا�سر �شلبي
الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�سديري *
املهند�س خالد بن �صالح املديفر
املجموع

233.500
305.617
300.000
34.421
162.500
254.000
150.000
1.440.038

9.000
12.000
12.000
12.000
3.000
48.000

242.500
317.617
312.000
34.421
162.500
266.000
153.000
1.488.038

* انتهت فرتة الع�ضو مع انتهاء دورة املجل�س بتاريخ 2017/10/24م ومت احت�ساب املكاف�أة على الفرتة حتى 2017/10/24م
** بد�أت فرتة الع�ضو مع بداية دورة املجل�س بتاريخ 2017/10/25م
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�سيا�سة مكاف�آت التنفيذيني
�إن �إجمايل مكاف�آت التنفيذيني يف ال�شركة مرتبطة بالدرجة الأوىل بخطط �أداء
حمفزة مقرتنة ب�أداء ال�شركة ،وتت�ضمن تلك اخلطط مكاف�أة الأداء التي تت�ألف من
خطة حوافز ق�صرية الأجل وخطة حوافز طويلة الأجل م�ؤجلة مع مراعاة احلدود
الق�صوى لذلك وفق ًا ملا تعتمده جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت .وي�ستند برنامج
التحفيز اخلا�ص �إىل مدفوعات على مدى � 3سنوات ،مع الرتكيز على االحتفاظ

باملدراء التنفيذيني ،مع مراعاة متويله على خطط طويلة الأجل.
تقوم �إدارة ر�أ�س املال الب�شري باحت�ساب املكاف�آت وفق ًا لل�سيا�سات املعتمدة يف
ال�شركة ،ورفعها �إىل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت التي ت�صدر قراراها باعتماد
�صرف تلك املكاف�آت وفق ًا للميزانية املر�صودة ،وتف�صح ال�شركة يف تقرير جمل�س
الإدارة ال�سنوي عن ذلك.

املكاف�آت والتعوي�ضات املدفوعة لكبار التنفيذيني يف ال�شركة للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2017م

 6من كبار التنفيذيني

املكاف�آت الثابتة
رواتب

بدالت

11.643.414

4.450.476

�سيا�سة توزيع الأرباح
بناء على ما ن�ص عليه نظام ال�شركة الأ�سا�س
يف املادة ( )44ف�إن �سيا�سة توزيع ال�شركة
لأرباحها ال�صافية ال�سنوية على النحو الآتي:
 .1يجنب ( )%10من �صايف الأرباح لتكوين
االحتياطي النظامي لل�شركة ،ويجوز �أن
تقرر اجلمعية العامة العادية وقف هذا
التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور
( )%30من ر�أ�س املال املدفوع.
 .2للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح
جمل�س الإدارة �أن جتنب ن�سبة مئوية من
الأرباح ال�سنوية لتكوين احتياطي اتفاقي
يخ�ص�ص لغر�ض �أو �أغرا�ض تقررها
اجلمعية العامة.
 .3للجمعية العامة العادية �أن تقرر تكوين
احتياطيات �أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق
م�صلحة ال�شركة �أو يكفل توزيع �أرباح ثابتة قدر
الإمكان على امل�ساهمني ،وللجمعية املذكورة
كذلك �أن تقتطع من �صايف الأرباح مبالغ
| 36

مزايا عينية

لإن�شاء م�ؤ�س�سات اجتماعية لعاملي ال�شركة �أو
ملعاونة ما يكون قائم ًا من هذه امل�ؤ�س�سات.
 .4مع مراعاة الأحكام املقررة يف املادة
(الع�شرين) من النظام الأ�سا�س لل�شركة،
واملادة ال�ساد�سة وال�سبعني من نظام
ال�شركات� ،إذا كانت املكاف�أة ن�سبة معينة
من �أرباح ال�شركة ،فال يجوز �أن تزيد هذه
الن�سبة على ( )%10من �صايف الأرباح،
وذلك بعد خ�صم االحتياطيات التي قررتها
اجلمعية العامة تطبيق ًا لأحكام النظام
ونظام ال�شركة الأ�سا�س ،وبعد توزيع ربح
على امل�ساهمني ال يقل عن ( )%5من
ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع ،على �أن يكون
ا�ستحقاق هذه املكاف�أة متنا�سب ًا مع عدد
اجلل�سات التي يح�ضرها الع�ضو ،وكل تقدير
يخالف ذلك يكون باط ًال ،على �أن يكون
ا�ستحقاق هذه املكاف�أة متنا�سب ًا مع عدد
اجلل�سات التي يح�ضرها الع�ضو.
 .5للجمعية العامة العادية �أن تقرر بناء على
اقرتاح جمل�س الإدارة توزيع الباقي بعد ما
تقدم (�إن وجد) على امل�ساهمني كح�صة

املجموع

املكاف�آت املتغرية
مك�آف�آت دورية

16.093.890

943.990

�إ�ضافية من الأرباح.
ويجوز لل�شركة توزيع �أرباح مرحلية على
م�ساهميها ب�شكل ن�صف �سنوي �أو ربع �سنوي
وفق ًا لل�ضوابط ال�صادرة عن هيئة ال�سوق
املالية.
وقد تقدم جمل�س الإدارة بالتو�صية للجمعية
العامه بعدم توزيع �أرباح عن العام احلايل
2017م لإ�ستمرار �إكمال (معادن) لبناء ومتويل
م�شاريعها الأ�سا�سية.

جدول �أعمال اجلمعية العامة
�أو�صى جمل�س الإدارة ،اجلمعية العامة
بالآتي:
 .1الت�صويت على القوائم املالية املوحدة
لل�شركة لل�سنة املالية املنتهية يف
2017/12/31م.
 .2الت�صويت على تقرير مراجعي احل�سابات
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�أرباح خطط حتفيزية ق�صرية
الأجل
2.997.284
0

لل�سنة املالية املنتهية يف 2017/12/31م.
 .3الت�صويت على تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة
لل�سنة املالية املنتهية يف 2017/12/31م.
 .4التو�صية بعدم توزيع �أرباح عن ال�سنة املالية
املنتهية يف 2017/12/31م.
 .5الت�صويت على تعيني مراجع ح�سابات
خارجي من بني املر�شحني من قبل جلنه
املراجعه وملده ثالث �سنوات لالعوام
٢٠١٨م ٢٠١٩ -م ٢٠٢٠-م ،وذلك ملراجعه
ح�سابات ال�شركه اخلتامية والبيانات املالية
الربع �سنويه ،وحتديد �أتعابه.
 .6ابراء ذمة �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة من
امل�س�ؤولية عن �إدارتهم لل�شركة خالل ال�سنة
املنق�ضية يف 2017/12/31م.
 .7تعديل املادة ( )16من النظام الأ�سا�س
لل�شركة ،لت�صبح بعد التعديل (يتوىل �إدارة
ال�شركة جمل�س م�ؤلف من ع�شرة اع�ضاء
تع ّينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ثالث
�سنوات ،يكون من بينهم الرئي�س التنفيذي
لل�شركة.
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خطط حتفيزية
طويلة الأجل
1.411.417

الأ�سهم املمنوحة(يتم
�إدخال القيمة)
0

اف�صاحات جمل�س الإدارة
يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بالآتي:
• �أن �سجالت احل�سابات �أُعدت بال�شكل
ال�صحيح.
ُ
• �أن نظام الرقابة الداخلية �أع َّد على �أ�س�س
�سليمة ونفذ بفاعلية.
• �أنه ال يوجد �أي �شك يذكر يف قدرة ال�شركة
على موا�صلة ن�شاطها.
تقر ال�شركة بالآتي:
• ال توجد �أي �أ�سهم �أو �أدوات دين قابلة
للتداول �صادرة من ال�شركات التابعة.
• فيما عدا �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة
وكبار التنفيذيني و�أقربائهم ،مل يقم �أي
�شخ�ص ب�إبالغ ال�شركة عن �أي فئة �أ�سهم
ذات الأحقية يف الت�صويت كما ن�صت عليه
املادة  45من قواعد الت�سجيل والإدراج
ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية.
• مل ت�صدر �أو متنح ال�شركة �أي �أدوات دين

املجموع
5.352.692

املجموع الكلي
21.445.582

قابلة للتحويل ،و�أي �أوراق مالية تعاقدية
�أو مذكرات حق اكتتاب �أو حقوق م�شابهة،
خالل ال�سنة املالية.
• مل ت�صدر ال�شركة �أو متنح �أي حقوق حتويل
�أو اكتتاب مبوجب �أدوات دين قابلة للتحويل،
�أو �أوراق مالية تعاقدية� ،أو مذكرات حق
اكتتاب� ،أو �أي حقوق م�شابهة.
• مل تقم ال�شركة و�شركاتها التابعة ب�أي
ا�سرتداد �أو �شراء �أو �إلغاء لأي �أدوات دين
قابلة لال�سرتداد.
• ح�سب املعومات املتاحة لل�شركة ال توجد
�أعمال �أو �صفقات جوهرية �أبرمتها ال�شركة
مع �أطراف ذات عالقة باملخالفة لأحكام
نظام ال�شركة الأ�سا�س ونظام ال�شركات،
ونظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية،
وال توجد �أي �أعمال �أو عقود جوهرية كانت
ال�شركة طرف ًا فيها� ،أو كانت فيها م�صلحة
لأحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو
للرئي�س التنفيذي �أو للمدير املايل �أو لأي
�شخ�ص ذي عالقة ب�أي منهم .وقد �أف�صحت
ال�شركة عن ع�ضوية ك ًال من معايل الأ�ستاذ
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تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل 2017م

•
•
•

•
•

�سليمان بن عبدالرحمن القويز والذي
ي�شغل رئي�س جمل�س �إدارة البنك الفرن�سي،
و�سعادة املهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى
والذي ي�شغل رئي�س جمل�س �إدارة بنك
الريا�ض ،و�سعادة ال�سيدة لبنى بنت �سليمان
العليان والتي ت�شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة
البنك الأول ،وعن ع�ضوية �سعادة املهند�س
خالد بن �صالح املديفر يف بنك اخلليج
الدويل.
مل يقم �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو
كبار التنفيذيني يف ال�شركة ب�أي تنازل عن
�أي راتب �أو تعوي�ض.
مل يقم �أي من م�ساهمي ال�شركة بالتنازل
عن �أي حقوق يف الأرباح.
مل يت�ضمن تقرير املحا�سب القانوين �أي
حتفظات على القوائم املالية ال�سنوية ،ومل
يقم املحا�سبون اخلارجيون ب�أي خدمات
خارجة عن ن�شاط املراجعة �إال للزكاة
و�ضريبة الدخل ،التي ال ت�ؤثر على مبد�أ
اال�ستقالل واملو�ضوعية بح�سب املعايري
ال�سعودية املعتمدة.
يو�ص جمل�س الإدارة با�ستبدال املحا�سب
مل ِ
القانوين قبل انتهاء الفرتة املعني لتغطيتها.
مل تُفر�ض على �شركة معادن �أي عقوبات
�أو جزاءات جوهرية �أو قيد احتياطي من
اجلهات الرقابية والتنظيمية والإ�شرافية
والق�ضائية فيما عدا ت�سويات لغرامة
�صادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل يف
1439/30/30هـ املوافق 2017/012/18م
بقيمة  11.681.400ناجتة عن دفعات
ا�ضافية ل�ضرائب اال�ستقطاع للأعوام
2004م حتى 2013مّ ،مت ت�سديدها مع حق
اال�سرتداد .وقد �سددت ال�شركة املبلغ امل�شار
�إليه مع تو�صلها مع الهيئة العامة للزكاة
والدخل على �آلية وا�ضحة لالحت�ساب جتنب ًا
لأي غرامات قد تن�ش�أ من طريقة االحت�ساب.
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تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل 2017م

�سيا�سةاملحا�سبة
مت اكمال التحول من معايري املحا�سبة ال�صادرة
من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني �إىل
املعايري الدولية للتقرير املايل .حيث ّمت ح�ساب
الأثر الناجت عن ذلك من تاريخ التح ّول  1يناير
 2016وذلك عند �إعداد القوائم املالية لل�سنة
املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2017وفقا
للإر�شادات ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني لتطبيق املعايري الدولية
للتقرير املايل.
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة
والقوائم املالية امل�ستقلة لل�شركات التابعة يف
املجموعة مبا يتفق متام ًا مع املعايري الدولية
لإعداد التقرير املايل والإر�شادات ال�صادرة
عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .مت
تدقيق جميع هذه القوائم املالية وفق ًا ملعايري
التدقيق الدولية ،و�أ�صدر املراجعني اخلارجيني
ر�أي غري متحفظ ب�ش�أن كل منها مع الإ�شارة اىل
االمتثال التام للمعايري الدولية لإعداد التقرير
املايل.
�سيتم تطبيق املعايري الدولية لإعداد التقرير
املايل اجلديدة مثل املعايري �أرقام  9و  15و
 16اعتبار ًا من  1يناير  .2018وال يوجد �أي
اختالفات جوهرية نتيجة لتطبيق املعايري
الدولية لإعداد التقرير املايل كما مت اعتمادها
يف اململكة.

املخاطر الرئي�سية التي تواجه
�شركة معادن
جتري معادن مراجعة وتقييم ًا للمخاطر مبا
يتما�شى مع معيار الأيزو  .31000وت�ستخدم
لتحديد املخاطر منهجي «من �أعلى لأ�سفل» و
«من �أ�سفل لأعلى» .ون�ستعر�ض يف هذا الق�سم
املخاطر الرئي�سية التي حددناها وجهودنا
املبذولة للتخفيف من �آثار هذه املخاطر.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جناح �إدارة املخاطر غري
م�ضمون يف تخفيفها كلي ًا �أو جزئي ًا؛ فاملخاطر

التي نوردها هنا هي املخاطر الرئي�سية� ،إذ �إن
هناك عدد ًا �آخر من املخاطر ميكن �أن ت�ؤثر
�سلب ًا ومادي ًا على و�ضع ال�شركة املايل ،ونتائج
الت�شغيل.
تقلبات �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية
ال ت�ستطيع معادن ال�سيطرة على ت�أثري �أ�سعار
ال�سوق على منتجاتها ،والتقلبات الكبرية
يف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية التي ت�ؤثر ب�شكل
مبا�شر على الإيرادات .وميكن �أن يكون هذا
الت�أثري �إيجابي ًا يف �أوقات ارتفاع �أ�سعار ال�سلع
الأ�سا�سية ،و�سلبي ًا لدى انخفا�ضها ،مبا ي�ؤدي
�إىل خف�ض م�ستوى الربحية وحجم التدفقات
النقدية.
وعموم ًا ،ال ميكن ملعادن �أن حتول دون خماطر
�أ�سعار ال�سوق ،ولكنها ت�سعى لتخفيف هذه
املخاطر باال�ستفادة من قدرتها على املناف�سة
مبنتجات منخف�ضة التكلفة؛ �إذ ي�ؤدي الفائ�ض
يف العر�ض وتراجع الأ�سعار بال�شركات التي
تعتمد على هام�ش التكلفة العالية �إىل تنحيتها
من ال�سوق ,فيما حتافظ ال�شركات ذات التكلفة
املنخف�ضة على مكانتها يف ال�سوق لقدرتها على
موا�صلة الإنتاج بهام�ش معقول من الأرباح.
�أمن املعلومات
وعلى غرار غريها من ال�شركات الكبرية
الأخرى ،قد تتعر�ض معادن با�ستمرار
للهجمات الإلكرتونية .وميكن �أن تتنوع هذه
الهجمات ما بني هجمات ب�سيطة ،وعمليات
خداع� ،إىل هجمات �أكرث تعقيد ًا .وقد تهدد
الهجمات �سالمة امللكية الفكرية وت�ؤثر على
املعلومات املهمة يف ال�شركة ،وتوقف عملياتنا.
كما ميكن �أن ت�ؤدي هذه االخرتاقات �إىل �إحلاق
�أ�ضرار مادية وت�شويه لل�سمعة ،وحتى ال�ضغط
للح�صول على فدية ،وغريها من الآثار الأخرى
التي قد ت�ؤثر على و�ضع ال�شركة املايل ونتائج
عملياتها املالية.
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وينطوي هذا الأمر با�ستمرار على خماطر.
ولدى معادن برامج حماية وجدران نارية
وبرامج دفاع �أخرى مدجمة يف �أنظمتها.
وتلج�أ �أي�ض ًا �إىل اال�ستعانة بخرباء من �شركات
�أمن معلومات للم�ساعدة يف حماية وت�أمني
تكنولوجيا املعلومات ،كما جتري مراجعة
م�ستمرة للتهديدات الأمنية بحث ًا عن فر�ص
لتعزيز �أمن املعلومات.

احلديدية (�سار) لتوفري خدمات نقل املواد
اخلام واملنتجات الو�سيطة بني مواقع الت�شغيل
الرئي�سية بكفاءة وفعالية .وميكن �أن ي�ضطرنا
عدم القدرة على نقل املواد �إىل تقلي�ص
العمليات يف مرافق معينة �أو �إيقافها حتى ميكن
�إعادة بدء الإمدادات ،الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل
الت�أثري �سلب ًا على الربحية والتدفقات النقدية
لل�شركة.

على �أن ما يخفف من هذه املخاطر ،هو قدرة
م�ؤ�س�سة حتلية املياه املاحلة على توليد قدر
من الطاقة �أكرب بكثري من احتياجات �شركة
معادن .كما تتمتع معادن ب�صالحية الربط
ب�شبكة الكهرباء يف اململكة العربية ال�سعودية،
والتي ميكن ا�ستخدامها عند حاالت انقطاع
التيار الكهربائي اخلا�ص مبواقع الأعمال يف
ال�شركة.

حتديد امل�شاريع وتطويرها وتنفيذها
يعترب حتديد امل�شاريع اجلديدة وتطويرها
وا�ستكمال تنفيذها يف مواعيدها املحددة،
ووفق امليزانيات واملوا�صفات املو�ضوعة لها،
يف عداد املخاطر التي قد تواجهها ال�شركة؛ �إذ
ميكن للتوقيت غري املالئم لعمليات التطوير،
وعدم تنفيذ م�شاريع التو�سعات �ضمن جدولها
الزمني املحدد �أن ي�ؤدي �إىل زيادة يف التكلفة
وامل�صاريف الر�أ�سمالية ،و�أن ي�ؤثر بالتايل �سلب ًا
على ربحية ال�شركة ومنوها و�سمعتها املالية
العامة.

ويف حال عدم قدرة (�سار) على توفري الكميات
املطلوبة ميكن اللجوء �إىل النقل بال�شاحنات
التي تت�سم ب�أنها �أعلى تكلف ًة ،كما قد ال تكون
قادرة على نقل كامل الكميات املطلوبة� ،إ�ضافة
�إىل �أنها قد ال تكون منا�سبة لنقل بع�ض املواد.

توافر م�ستلزمات الإنتاج وتكلفتها
�إن عدم توفر �أو ارتفاع تكلفة مواد م�ستلزمات
الإنتاج مبا يف ذلك الغاز الطبيعي والكربيت
والديزل وغريها له �أثر �سلبي على العمليات
والربحية والتدفقات النقدية.

قابلية الت�سويق
تواجه معادن بو�صفها مو ّرد ًا ملنتجات ال�سلع
الأ�سا�سية يف زمن تراجع ال�سوق ،خطر �إخفاقها
يف �إيجاد �سوق لكامل �إنتاجاتها ،وخا�صة
�صفائح الألومنيوم والأ�سمدة .كما تواجه �أعمال
الفو�سفات خطر ابتعاد �شرائح من ال�سوق عن
الأ�سمدة العامة وحتولهم �إىل منتجات م�صممة
خ�صي�ص ًا ملحا�صيل/مناخات حمددة .وقد
ي�ؤدي عدم بيع منتجاتنا �إىل ت�أثري �سلبي على
الربحية والتدفقات النقدية للمجموعة.

�إذ تعتمد معادن على �شركة �أرامكو ال�سعودية
لتوريد الغاز الطبيعي والكربيت والديزل ومواد
�أخرى .ويتم تزويد الغاز الطبيعي عرب �شبكة
كبرية ،لذا ف�إن �أي انقطاع يف �شركة �أرامكو
ال�سعودية ي�ؤدي �إىل نق�ص يف الإمدادات،
ويرتك �أثره على عمليات الإنتاج.

ونظر ًا لذلك ،يتم يف معادن اتخاذ القرارات
اال�ستثمارية فيما يتعلق بامل�شاريع اجلديدة
با�ستخدام نظام «بوابة مراحل امل�شاريع»
للت�أكد من �أن امل�شاريع اجلديدة تت�ضمن الك�شف
عن التكاليف واملخاطر والعوائد املتوقعة على
اال�ستثمار .ويقوم مديرو امل�شاريع وال�شركات
املخت�صة �أثناء التنفيذ ب�إدارة التقدم ل�ضمان
�إجناز امل�شروع يف امليزانية واجلدول الزمني
املحددين؛ وذلك من خالل تقدمي تقارير
مراحل الإجناز ال�شهرية ،وتقارير الإنفاق
للإدارة لر�صد التقدم املحرز ،وحتديد
العقبات ،واقرتاح الإجراءات الت�صحيحية.
اعتماد امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط
احلديدية من �أجل توفري خدمات
النقل
تعتمد معادن على امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط
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وللتقليل من هذه املخاطر ت�سعى ال�شركة �إىل
تنويع حمفظة منتجاتها قدر الإمكان ،وال�سعي
�إىل الو�صول �إىل جمموعة من الأ�سواق النهائية.
انقطاع الكهرباء
ميكن �أن يكون لأي انقطاع كبري يف الكهرباء يف
م�صهر الأملنيوم نتيجة تعطل املعدات �أو م�شاكل
متعلقة مبحطة توليد الكهرباء التابعة مل�ؤ�س�سة
حتلية املياه املاحلة� ،أو �شبكة ال�شركة ال�سعودية
مادي
�سلبي ٌ
للكهرباء� ،أو لأي �سبب �أخر ت�أث ٌ
ري ٌ
على نتائج العمليات والأعمال.

تتوفر مادة الكربيت ب�سهولة يف اململكة من
خالل عدد من مرافق �أرامكو ال�سعودية ،ويتم
تزويد �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
بالكربيت عرب �شبكة ال�سكك احلديدية (ترد
خماطر خدمات ال�سكك احلديدية �أعاله).
وللتخفيف من هذه املخاطر ،توا�صل �شركة
معادن وعد ال�شمال للفو�سفات �أي�ض ًا تلقي
حاجاتها من الكربيت عرب ناقالت برية كافية؛
وذلك ل�ضمان توفر الإمدادات التي تكفل
احلفاظ على �أدنى م�ستويات الت�شغيل.
علم ًا �أن �أ�سعار الغاز والكربيت والديزل املتفق
عليها مع �شركة �أرامكو ال�سعودية قابلة للتغري
نتيجة تقلبات ال�سوق� ،أو لتغيريات يف �سيا�سة
الدولة للطاقة.
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حوادث ال�صحة وال�سالمة والأمن
قد ت�شكل عمليات التعدين و�إنتاج املعادن
والأ�سمدة خطر ًا على ال�صحة وال�سالمة
والأمن؛ �إذ ميكن �أن ت�ؤدي �إىل �إ�صابات
�شخ�صية خطرية� ،أو خ�سائر ت�شغيلية وخ�سائر
مالية �أخرى.
وت�سعى �شركة معادن للتخفيف من هذه املخاطر
من خالل تطبيق �إجراءات ال�صحة وال�سالمة،
واملحافظة على البيئة يف جميع املواقع ،وفق
معايري و�سيا�سات و�إجراءات معرتف بها دولي ًا.
فلدينا نظام لإعداد تقارير �شهرية عن البيئة
وال�صحة وال�سالمة والأمن عرب املجموعة،
وجنري مراجعة جلميع احلوادث لأخذ العرب،
وللحيلولة دون وقوعها يف امل�ستقبل.
ال�سيولة
�إن قدرة معادن على تغطية التكاليف الت�شغيلية
وت�سديد الدفعات املجدولة من �أ�صل الدين
وت�سديد العمولة على مديونيتها ،يعتمد على
الأداء امل�ستقبلي لل�شركة .ويخ�ضع هذا الأداء
لعوامل اقت�صادية ومالية وتناف�سية ،ولعوامل
متاما حتت �سيطرتها .وقد ال
�أخرى لي�ست ً
ت�ستطيع ال�شركة اال�ستمرار يف توليد العائدات
النقدية الكافية من العمليات يف امل�ستقبل
خلدمة الدين ،وتوليد النفقات الر�أ�سمالية
الالزمة.
لذا قامت معادن بتح�سني ال�سيولة لديها عرب
تركيز وظائف اخلزينة املركزية يف حتقيق
اال�ستخدام الأمثل لتدفقاتها النقدية .على
�أن معادن متتلك حاليا القدرة على الو�صول
�إىل دائرة كبرية من خطوط االئتمان لتلبية
احتياجاتها النقدية على املدى الق�صري.
تكلفة التمويل
و�صلت تكلفة التمويل �إىل �أدنى م�ستوياتها يف
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ال�سنوات الأخرية يف معادن ،على �أنه ال ميكن
�ضمان ا�ستمرار هذا الو�ضع؛ ف�أي زيادة كبرية
يف تكاليف التمويل قد يكون لها �أثر �سلبي على
الربحية والتدفقات النقدية.
وتعمل ال�شركة على �ضمان �أال تتخطى ديونها
احلجم املنا�سب للأعمال .فهي تر�صد بانتظام
التغريات يف تكاليف التمويل .وقد ت�سعى �أي�ضا
�إىل زيادة ح�صة الديون الثابتة التكلفة ،ومن
املحتمل �أن تدخل يف معامالت حتوط لتجنب
التعر�ض ملعدالت الفائدة العائمة� ،إذا كان ذلك
منا�سب ًا.
احلوادث البيئية ال�سلبية
تخ�ضع عمليات اال�ستك�شاف والتعدين
والأن�شطة الت�شغيلية للوائح بيئية خمتلفة،
وت�شريعات �صادرة عن الهيئة امللكية للجبيل
وينبع ،والهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة،
تتعلق باحلفاظ على معايري جودة الهواء واملياه
وقواعد ا�ست�صالح الأرا�ضي .كما �أنها ت�ضع
قيود ًا على توليد النفايات ال�صلبة واخلطرة
ونقلها وتخزينها والتخل�ص منها .وقد تتغري
تلك الت�شريعات البيئية؛ بحيث تتطلب معايري
�أكرث �صرامة قد تنتج عنها غرامات وعقوبات
نتيجة للإخفاق يف معايري االلتزام ب�سبب فر�ض
تقييمات بيئية �أكرث �صرامة للم�شاريع املقرتحة،
وزيادة درجة امل�س�ؤولية جتاه �شركة معادن
و�إدارتها وموظفيها.
ويراقب ق�سم ال�صحة وال�سالمة يف معادن
مدى االلتزام مبعايري ال�صحة وال�سالمة يف
جميع قطاعات الأعمال والتغريات يف القطاع
التنظيمي البيئي.
النق�ص يف القدرات/املهارات
ال يزال توفر الأيدي العاملة املاهرة واحد ًا من
التحديات الرئي�سية التي تواجهها �شركة معادن
على املدى الطويل .نظر ًا لأنه لي�س لدى اململكة

قوة عمل مدربة ب�شكل خا�ص يف املهن املت�صلة
بالتعدين� .إن قدرتنا على جذب وتطوير
وا�ستبقاء �أف�ضل املواهب هو املفتاح للت�صدي
لتحديات امل�ستقبل املتوالية.
وقد عملت معادن ب�شكل وثيق مع م�ؤ�س�سات
التعليم والتدريب يف اململكة جلذب ال�شباب
ال�سعوديني وتنمية مهاراتهم للأدوار امل�ستقبلية
يف هذه ال�صناعة .ومن خالل �أكادميية معادن،
نركز على تنمية املواهب الداخلية وتدريبها
لتنمية قدرات املوظفني ،و�إعدادهم لتويل �أدوار
قيادية.
التغيريات يف القوانني واللوائح
ميكن �أن تت�أثر نتائج عملياتنا الت�شغيلية
�أو و�ضعنا املايل �سلب ًا بالأنظمة والقوانني
اجلديدة ،واملتطلبات التنظيمية ونتائج
الإجراءات القانونية الفعالة التي قد حتدث يف
امل�ستقبل.
وت�سعى �شركة معادن ملراقبة التغريات الفعلية
املحتملة يف القوانني والأنظمة حتى ميكننا
معاجلة و�إدارة �أي ت�أثري لهذه التغريات.
تراخي�ص اال�ستك�شاف
تعتمد معادن على احل�صول على تراخي�ص
ا�ستك�شاف واحلفاظ عليها من �أجل جتديد
احتياطياتها .وقد ينتج عن عدم الوفاء
بااللتزامات الواردة يف الرتاخي�ص احلالية
تعليق هذه الرتاخي�ص �أو �إلغائها .كما ميكن
�أن ت�ؤدي املناف�سة يف قطاع التعدين داخل
اململكة العربية ال�سعودية �إىل مواجهة حتديات
يف احل�صول على م�ساحات ا�ستك�شاف جديدة
ب�سعر اقت�صادي.
وجتري معادن مراجعات دورية ملتطلبات
التزاماتها .وقد تقدمت بطلبات للح�صول على
تراخي�ص جديدة ملوا�صلة �أن�شطة اال�ستك�شاف
لكي تدعم منو الأعمال.
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�إمدادات املياه
املياه مورد نادر يف اململكة ولها ا�ستخدامات
تناف�سية عديدة .ويتطلب التعدين الو�صول
�إىل م�صادر مياه موثوقة ملعاجلة املعادن
امل�ستخرجة .غري �أن �أي قيود تفر�ض على
الإمداد باملياه� ،أو �أي زيادة يف التكاليف التي
تتحملها �شركة معادن لتوفري املياه �سيكون لها
ت�أثري �سلبي على الإنتاج والتكاليف.
وقد ا�ستثمرت معادن يف خط �أنابيب مياه
لإعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صناعي يف
بع�ض عمليات تعدين الذهب ،وح�صلت على
تراخي�ص ال�ستخراج املياه من حقول الآبار
القريبة من عملياتها يف منطقة احلدود
ال�شمالية .كما تقع م�صانعها يف ر�أ�س اخلري
بجوار حمطة حتلية مياه عاملية.
ت�آكل  /تراجع جودة اخلامات
خالل فرتة ت�شغيل املنجم ,ميكن �أن تتغري
جودة (درجة) املادة اخلام �إىل حد كبري.
كما ميكن �أن تزيد تكلفة اال�ستخراج يف حال
زيادة كمية الروا�سب .وال تكون الدرجة الدقيقة
للمادة اخلام معروفة حتى يتم ا�ستخراج املادة
اخلام فعلي ًا ،وقد تختلف �سلب ًا عن املتوقع
يف اخلطة الأ�صلية للتعدين .وميكن �أن ي�ؤدي
هذا االختالف �إىل انخفا�ض كميات املعادن
امل�ستخرجة ،ويزيد من تكلفتها؛ مما ي�ؤثر
على الربحية الإجمالية للمنجم ،والعمليات
ال�صناعية الالحقة.
وجتري �شركة معادن اختبارات تعدين م�سبقة
وا�سعة النطاق ،عرب �أخذ عينات من اخلامات
لتحديد الطبيعة املحتملة للخام ،وكيفية
التخل�ص من الروا�سب طوال العمر املتوقع
للمنجم ،وتقدر احتياطياته مبا يتما�شى مع
معايري اللجنة امل�شرتكة الحتياطات اخلام
(.)JORC
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قبول املجتمعات املحيطة لأعمالنا
اململكة العربية ال�سعودية بلد ذات كثافة �سكانية
منخف�ضة .وتقع مناجمنا يف الغالب يف مواقع
بعيدة عن املراكز الكبرية لل�سكان .ومع ذلك،
تتواجد جمتمعات حول مناجمنا وم�صانعنا
ومن املهم بالن�سبة ملعادن احل�صول على دعم
وموافقة املجتمعات املحلية .وعلى الرغم من
عدم وجود خماطر نزوح ناجتة عن م�شاريعنا
احلالية وامل�شاريع قيد الدرا�سة� ،إال �أن
املجتمعات املحلية قد تت�أثر من وجود عملياتنا
ال�صناعية ،مما قد يثري �شكواها.
على �أن معادن حتافظ على عالقات قوية
و�إيجابية مع املجتمعات املحلية .وقد اعتمدت
ال�شركات التابعة لنا عدد ًا من برامج امل�س�ؤولية
االجتماعية التي تركز ب�شكل �أ�سا�سي على
التعليم والتوظيف وتنمية املجتمع ومتكني
ال�سكان املحليني بطرق خمتلفة.
تقلبات �أ�سعار ال�صرف
حتت�سب النفقات املحلية ل�شركة معادن بالريال
ال�سعودي مع توثيق غالبية معداتها الر�أ�سمالية
بالدوالر الأمريكي .ويتمتع الريال والدوالر
الأمريكي ب�سعر �صرف ثابت ،غري �أنهما قد
يتعر�ضان تعر�ض ًا �ضئيال لبع�ض التقلبات
يف �أ�سعار ال�صرف .ومع �أن �أغلب مبيعاتنا
هي بالدوالر الأمريكي؛ �إال �أن التكاليف لدى
مناف�سينا قد تكون بعمالت �أخرى ،وهو ما
ميكن �أن يتيح لهم اال�ستفادة من العملة املحلية
املتوفرة ،وبالتايل يتمتعون مبيزة تناف�سية قد ال
تتمتع بها �شركة معادن على املدى الق�صري� .إال
�أنهم قد يتعر�ضون لعك�س ذلك يف حال �صعوبة
احل�صول على حاجتهم من العملة ال�صعبة.
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املراجعة الداخلية

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

لت�أكي
مال ا
�أع
دات
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الرئ

وتتمثل الأهداف الرئي�سية لأن�شطة
املراجعة الداخلية فيما يلي:
•تقييم بيئة احلوكمة العامة ،واالمتثال لإطار
احلوكمة املعمول به ،وو�ضع املعايري املتوافقة
مع املمار�سات الرائدة لتحديد الفر�ص
املتاحة للتح�سينات.
•تقييم الفعالية الكلية لعمليات �إدارة املخاطر
بال�شركة وال�شركات التابعة .
•توفری �ضمانات وت�أكيدات ب�ش�أن كفایة وكفاءة
�أنظمة �إدارة البیئة وال�صحة وال�سالمة،
•تقييم �أنظمة الرقابة الداخلية املو�ضوعة
ل�ضمان الإمتثال للقوانني واللوائح ،ولوائح
ال�شركة و�سيا�ساتها و�إجراءاتها،
•تقدمي �ضمانات وت�أكيدات ب�ش�أن موثوقية
و�سالمة الإف�صاح عن املعلومات املالية،
•تقييم مدى كفاية ال�ضوابط حلماية �أ�صول
ال�شركة املختلفة و�ضمان وجودها على �أ�سا�س
�سنوي،

املبيعات والت�سويق،
العالقات العامة

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

ي�سية

عمال

الت�أك
�أ

وخالل العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب
 ،2017قامت �إدارة املراجعة الداخلية بتنفيذ
خطة املراجعة الداخلية املركزية لل�شركة
وال�شركات التابعة واملعتمدة من جلنة املراجعة
بال�شركة واملنبثقة عن جمل�س الإدارة واملبنية
وفق ًا لنظام �إدارة املخاطر.

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

يدات

الرئ

ي�سية

بتوجيه من جلنة املراجعة ،وا�صلت �إدارة
املراجعة الداخلية تقدمي اخلدمات الت�أكيدية
والإ�ست�شارية ب�صورة م�ستقلة ومو�ضوعية ،مما
ي�ضيف قيمة ويح�سن عمليات معادن لت�سهيل
وحتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية من خالل
ا�ستخدام منهج علمي من�ضبط لتقييم فعالية
ال�ضوابط الداخلية ،و�إدارة املخاطر ،وعمليات
احلوكمة.

عالقات امل�ستثمرين

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

تو ّفر عالقات امل�ستثمرين يف معادن ملجتمع
اال�ستثمار معلومات وافية عن �أداء ال�شركة
احلايل و�آفاقه امل�ستقبلية .كما تعزز هذه
العالقات م�صداقية ال�شركة وتنعك�س �إيجابي ًا
على مكانتها.
وكحلقة و�صل بني ال�شركة و�أ�صحاب امل�صلحة
اخلارجيني ،تدير عالقات امل�ستثمرين يف
معادن االت�صاالت باجتاهني؛ مع �أع�ضاء
جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية من جهة ،ومع
جميع الأطراف اخلارجية (مثل امل�ستثمرين
احلاليني واملحللني وامل�ستثمرين املحتملني) من
جهة �أخرى ،بتزويدهم باملعلومات ،وتو�ضيح �أية
خماوف قد تن�ش�أ لدى الطرف اخلارجي.
�سيا�ستنا ،هي �أن نبادر �إىل التوا�صل مع

ال�سوق ،و�إبالغ �أ�صحاب امل�صالح بالتطورات
اجلوهرية التي قد يكون لها ت�أثري على الأعمال.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ,تعقد عالقات امل�ستثمرين
حوارات دورية لتميكن التوا�صل الثنائي الأكرث
فاعلية بني ال�شركة واملجتمع املايل ،وتوجه
تو�صيات لإدارة ال�شركة العليا حول ر�ؤية ال�سوق.
كما يح�ضر �أع�ضاء الوحدة امل�ؤمترات الدولية
والأحداث ذات ال�صلة بعالقات امل�ستثمرين يف
جميع �أنحاء العامل للم�شاركة مع امل�ستثمرين
وكبار املحللني.
وتتيح �شركة معادن للم�ستثمرين �إمكانية
الو�صول �إىل فريق عالقات امل�ستثمرين
عرب الهاتف والربيد الإلكرتوين ،بالإ�ضافة
�إىل ا�ست�ضافة فعاليات خا�صة باملحللني
وامل�ستثمرين.
ومن بني مهامها �ضمان تدفق املعلومات يف
الوقت املنا�سب من خالل موقع ال�شركة وموقع

تداول .و�إتاحة الت�صويت الإلكرتوين الفوري من
خالل موقع تداول ،واجتماع اجلمعية العامة.
وتقدم �إدارة عالقات امل�ستثمرين تقارير
�شهرية للإدارة العليا تت�ضمن تقرير ًا مف� ً
صال
عن امل�ساهمني وحركه ال�سهم وما يتعلق
باال�ستف�سارات واملقرتحات واملالحظات حيال
ال�شركة و�أدائها ،علم ًا ان ال�شركة مل تتلق اي ًا
من ذلك بخالف ما �أف�صح عنه يف حما�ضر
اجتماعات اجلمعية العمومية املن�شورة على
موقع ال�شركة االلكرتونية.
ويطلع جمل�س االدارة على تقرير دوري يك�شف
حتلي ًال لعالقات امل�ساهمني .كما تعر�ض �إدارة
عالقات امل�ساهمني حتديث ًا عن تقرير عالقات
امل�ساهمني قبل انعقاد كل جمعية عمومية.
ميثل اجلدول التايل عدد طلبات ال�شركة
بخ�صو�ص �سجالت امل�ساهمني وتواريخها
و�أ�سبابها.

اال�ست�شارات
الردود ال�سريعة اخلا�صة ب�أعمال اال�ست�شارات،
ت�سهيل �أعمال املراجعة لأطراف خارجية ملوا�ضيع معينة

•تقييم �أن�شطة العمليات ال�شاملة و�ضمان
�أدائها ،ومدى توافقها مع التطلعات
اال�سرتاتيجية لل�شركة،
•توفري وت�سهيل متطلبات املراجعة املطلوبة
من مراقبى احل�سابات اخلارجيني واجلهات
احلكومية والرقابية.
•املتابعة مع ال�شركات والإدارات املعنية ب�ش�أن
تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية والناجتة عن
عمليات التدقيق واملراجعة املختلفة لتح�سني
فعالية ال�ضوابط الداخلية .
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قامت �إدارة املراجعة
الداخلية بتنفيذ اخلدمات الإ�ست�شارية للإدارة
العليا ،مبا يف ذلك حتليل ومراجعة �أنظمة
التبليغ الآيل واخلدمات الإ�ست�شارية املختلفة
التي تكفل دعم احلقائق وت�سهل عملية اتخاذ
القرارات الإدارية.

وا�ستنادا �إىل �آدائنا خالل العام ومبا يتفق مع
فهمنا لأنظمة الرقابة الداخلية التي تتبعها
معادن ،ف�إننا نعتقد �أن نظام معادن لديه نظام
فعال لل�ضوابط الداخلية ونظام جيد للحوكمة .
وعالوة على ذلك ،ف�إن �إدارة املراجعة الداخلية
تقوم بتقدمي تقارير دورية �إىل جلنة املراجعة
للعمليات والأن�شطة التى ترى �أنها قد تعر�ض
ال�شركة �أو ال�شركات التابعة لبع�ض املخاطر
�أو الأن�شطة التى قد تتطلب حت�سينات لأنظمة
ال�ضبط والتدقيق �أو العمليات التى قد يكون
لها ت�أثري مادي على عمليات ال�شركة �أو
�إ�سرتاتيجيته املختلفة.
ال توجد اي تو�صيات من جلنة املراجعة تتعار�ض
مع قرارات جمل�س االدارة �أو رف�ض جمل�س
الإدارة التو�صيات التي تقدمت بها اللجنة
للمجل�س خالل العام احلايل 2017م.
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طلبات ال�شركة ل�سجل امل�ساهمني
#

تاريخ الطلبات

امللكية اعتبارا من

الأ�سباب

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

 01يناير 2017
 05فرباير2017
 19مار�س 2017
� 02أبريل 2017
 08مايو 2017
 01يوليو 2017
 03يوليو 2017
 03يوليو 2017
� 01أغ�سط�س 2017
� 17سبتمرب 2017
� 01أكتوبر 2017
 14نوڤمرب 2017
 04دي�سمرب 2017

 31دي�سمرب 2016
 31يناير2017
 28فرباير 2017
 30مار�س 2017
� 30أبريل 2017
 31مايو 2017
 02يوليو 2017
 22يونيو 2017
 31يوليو 2017
� 29أغ�سط�س 2017
� 28سبتمرب 2017
� 31أكتوبر 2017
 30نوڤمرب 2017

�إعداد تقرير �شهري مف�صل للإدارة العليا يف ال�شركة عن عالقات امل�ساهمني
�إعداد تقرير �شهري مف�صل للإدارة العليا يف ال�شركة عن عالقات امل�ساهمني
�إعداد تقرير �شهري مف�صل للإدارة العليا يف ال�شركة عن عالقات امل�ساهمني
�إعداد تقرير �شهري مف�صل للإدارة العليا يف ال�شركة عن عالقات امل�ساهمني
�إعداد تقرير �شهري مف�صل للإدارة العليا يف ال�شركة عن عالقات امل�ساهمني
�إعداد تقرير �شهري مف�صل للإدارة العليا يف ال�شركة عن عالقات امل�ساهمني
�إعداد تقرير �شهري مف�صل للإدارة العليا يف ال�شركة عن عالقات امل�ساهمني
�إعداد تقرير �شهري مف�صل للإدارة العليا يف ال�شركة عن عالقات امل�ساهمني
�إعداد تقرير �شهري مف�صل للإدارة العليا يف ال�شركة عن عالقات امل�ساهمني
�إعداد تقرير �شهري مف�صل للإدارة العليا يف ال�شركة عن عالقات امل�ساهمني
�إعداد تقرير �شهري مف�صل للإدارة العليا يف ال�شركة عن عالقات امل�ساهمني
�إعداد تقرير �شهري مف�صل للإدارة العليا يف ال�شركة عن عالقات امل�ساهمني
�إعداد تقرير �شهري مف�صل للإدارة العليا يف ال�شركة عن عالقات امل�ساهمني
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تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل 2017م

املعلومات والبيانات املالية
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بيان بكل ن�شاط وت�أثريه على حجم �أعمال ال�شركة و�إ�سهامه يف النتائج املالية (كل �شركة على حدة)
كما يف  2017/12/31م

قائمة الدخل املوحدة

2017م

variance

2016م

القطاع

املبيعات (ريال �سعودي)

ن�سبة امل�ساهمة

املبيعات (ريال �سعودي)

ن�سبة امل�ساهمة

املبيعات (ريال �سعودي)

ن�سبة امل�ساهمة

قطاع الفو�سفات
قطاع الأملنيوم
قطاع الذهب ومعادن الأ�سا�س
جمموع املبيعات

5,461,224,495
5,031,550,231
1,593,159,444
12,085,934,170

%45
%42
%13
%100

4,165,055,524
4,249,210,611
1,049,530,901
9,463,851,096

%44
%45
%11
%100

1,296,168,971
782,279,560
543,628,543
2,622,077,074

%31
%18
%52
%28

خال�صة لأ�صول وخ�صوم ال�شركة ونتائج �أعمالها
يف ال�سنوات املالية اخلم�س الأخرية
قائمة املركز املايل املوحدة
البند «ماليني الرياالت»
املوجودات غري املتداولة
املوجودات املتداولة
جمموع املوجودات
حقوق امللكية مل�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية غري م�سيطرة
جمموع حقوق امللكية
املطلوبات غري املتداولة
املطلوبات املتداولة
جمموع املطلوبات
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

وفق ًا للمعايري الدولية
2016م
2017
82.580
82.933
11.563
12.184
94.143
95.117
25.342
26.098
7.794
8.432
33.136
34.530
53.296
52.857
7,711
7.730
61.007
60.587
94.143
95.117

وفق ًا ملعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
2013م
2014م
2015م
56.821
68.125
79.008
7.130
16.416
10.370
63.951
84.541
89.378
19.759
26.693
27.298
5.248
6.824
8.097
25.007
33.517
35.395
32.333
44.758
45.441
6.611
6.267
8.542
38.944
51.025
53.983
63.951
84.541
89.378

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف 2013م ،و2014م و 2015م،و2016م ،و2017
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قائمة الدخل املوحدة «ماليني الرياالت»
املبيعات
تكلفة املبيعات
�إجمايل الربح
م�صاريف بيع وت�سويق وتوزيع
م�صاريف عمومية و�إدارية
م�صاريف ا�ستك�شاف وخدمات فنية
�إ�ستبعاد م�صانع ومعدات
انخفا�ض يف قيمة م�شاريع ر�أ�سمالية قيد التنفيذ
الربح الت�شغيلي
عوائد ا�ستثمارات ق�صرية الأجل
تكلفة متويل
(م�صاريف)� /إيرادات �أخرى ،بال�صايف
احل�صة يف �صايف ربح /خ�سارة م�شاريع م�شرتكة
الربح ( /اخل�سارة) قبل الزكاة و�ضريبة الدخل
�ضريبة الدخل
م�صروف الزكاة
ربح ( /خ�سارة) ال�سنة
الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة
جمموع الدخل ( /اخل�سارة) ال�شامل لل�سنة
�صايف الدخل العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم
�صايف الدخل العائد حل�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من العمليات امل�ستمرة
والعائد مل�ساهمي ال�شركة الأم
املتو�سط املرجع لعدد الأ�سهم العادية امل�صدرة خالل ال�سنة (باملليون)
ن�سبة الربح الإجمايل
الدخل قبل الفوائد وال�ضرائب واال�ستهالك والإطفاء

وفق ًا للمعايري الدولية
2016م
2017م
9.464
12.086
()7.443
()8.154
2.021
3.932
()410
()531
()325
()382
()49
()62
()58
()45
()566
()477
613
2.435
151
77
()890
()1.616
33
()65
4
102
()89
933
19
()57
()78
()92
()148
784
2
46
()146
830
()11
715
()137
69

وفق ًا ملعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
2013م
2014م
2015م
6.047
10.792
10.956
()4,538
()7.677
()8.517
1.509
3.115
2.439
()286
()483
()532
()478
()445
()448
()142
()190
()144
()10
603
1.997
1.305
27
11
36
()183
()304
()451
1.427
101
56
()3
()25
()92
1,871
1.781
854
()55
()44
()46
1.816
1.736
808
1.682
1.357
605
134
379
203

784

()0.01

0.52

1.38

1.73

1.168
%33
5.762

1.168
%21
3.697

1,168
%22
3.644

987
%29
3.595

971
%25
1.704

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف 2012م ،و2013م ،و2014م ،و 2015م ،و2016م ،و 2017م

| 47

maaden.com.sa

تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل 2017م

تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل 2017م

بيان بقيمة املدفوعات النظامية امل�ستحقة ل�سداد �أي زكاة �أو �ضرائب �أو ر�سوم �أو �أي م�ستحقات �أخرى ،مع
و�صف موجز لها وبيان �أ�سبابها

املعلومات املتعلقة ب�أي قرو�ض على ال�شركة (�سواء كانت واجبة ال�سداد عند الطلب �أم غري ذلك) وك�شف
باملديونية الإجمالية للمجموعة و�أي مبالغ دفعتها ال�شركة �سدادا لقرو�ض خالل ال�سنة:

2017م
(ريال �سعودي)
73.079.354
141.656.670
1.927.662
9.441.429
226.105.115

م�صاريف اال�ستغالل (حقوق االمتياز)
الزكاة
�ضرائب ا�ستقطاع م�ستحقة على عقود
الت�أمينات االجتماعية
املجموع

2016م
(ريال �سعودي)
8.270.636
85.308.278
1.515.012
11.910.667
107.004.593

التغري

ن�سبة التغري ٪

64.808.718
56.348.392
412.650.26
()2.469.238
119.100.522

%784
%66
%27
%21%111

يف الربع الرابع من عام 2017م ،وقعت �شركة التعدين العربية ال�سعودية «معادن» اتفاقية لتمديد قر�ض املرابحة الد ّوار ملدة خم�س �سنوات �إ�ضافية حيث وقعت الإتفاقية
الأ�سا�سية بتاريخ 2012/12/18م ،كما خف�ضت ال�شركة قيمة التمويل من مبلغ  9مليار ريال �سعودي �إىل  7.5مليار ريال �سعودي .وكما وقعت �شركتها التابعة (�شركة
معادن للأملنيوم) يف نف�س الربع عقود ًا متويلية مع عدد من البنوك التجارية املحلية والعاملية وذلك ال�ستبدال القرو�ض القائمة بتمويل بديل ب�شروط متويلية �أف�ضل،
وقامت بالتوقيع على تعديل �شروط اتفاقية التمويل احلالية ل�شركة معادن للأملنيوم مع �صندوق اال�ستثمارات العامة.

التحليل اجلغرايف لإجمايل الإيرادات (املبيعات) للعامني 2016م و 2017م
املنتج
املبيعات الدولية

2017م
القيمة الكمية
مليون
بالأالف
ريال

2016م
القيمة الكمية
مليون
بالأالف
ريال

الفرق
القيمة الكمية
مليون
بالأالف
ريال

الألومنيوم (طن)

4.379

576

3.452

552

927

24

الألومينا

39

30

-

-

39

30

فو�سفات ثنائي الأمونيوم (طن)

3.631

2.808

3.241

2.676

390

132

الأمونيا (طن)

1.720

1.660

815

715

905

945

الذهب (�أون�صة)

1.593

333

1.046

224

547

109

املعادن ال�صناعية (طن)

64

54

33

23

31

31

جمموع فرعي
املبيعات املحلية
الألومنيوم (طن)
الذهب (�أون�صة)
الألومينا
املعادن ال�صناعية (طن)
خدمات البنية التحتية
املجموع

5,461 11,426

8.587

4.190

2.839

1.271

77
612
0.5
1
381
46
1
5,920 12,086

797
4
76
9.464

122
1
639
4.952

()185
1
()4
()30
1
2.622

()45
0.5
()1
()258
968
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احلكومة

البحرين ،بنغالدي�ش ،بلجيكا ،الربازيل ،ال�صني،
كرواتيا ،م�صر ،فرن�سا ،اليونان ،هونغ كونغ،
�إندوني�سيا� ،إيطاليا ،اليابان ،الأردن ،الكويت،
لبنان ،ماليزيا ،هولندا ،عمان ،اململكة العربية
ال�سعودية� ،سنغافورة ،كوريا اجلنوبية� ،إ�سبانيا،
تايوان ،تايالند ،تركيا ،الإمارات العربية
املتحدة ،الواليات املتحدة ،وفيتنام
الإمارات العربية املتحدة
�شبه القارة الهندية ،الربازيل� ،آ�سيا واملحيط
الهادئ� ،أمريكا الالتينية
�آ�سيا واملحيط الهادئ� ،شبه القارة الهندية،
كوريا
�سوي�سرا� ،أوروبا� ،سنغافورة� ،آ�سيا
تركيا ،طوكيو ،جنوب �أفريقيا� ،أملانيا ،ماليزيا،
فرن�سا� ،سوي�سرا ،الهند
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
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�شركة معادن للدرفلة

�شركة معادن للبوك�سايت والألومينا

�شركة التعدين العربية ال�سعودية

�شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات

�شركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س
�شركة معادن للبنية التحتية
�شركة معادن للفو�سفات

�شركة معادن للألومنيوم

تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل 2017م

اجلهات املمولة

مدة ال�سداد (�سنوات)

تاريخ االتفاقية

�أ�صل مبلغ القر�ض

ر�صيد بداية العام ر�صيد م�ضاف خالل العام

�صندوق اال�ستثمارات العامة
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
�شراء
ت�سهيل ر�أ�س مال عامل
املجموع الفرعي
�صندوق اال�ستثمارات العامة
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ت�سهيل جتاري
�شراء
وكالة
ت�سهيل ر�أ�س مال عامل
املجموع الفرعي
اتفاقية ت�سهيل ائتمان م�شرتك ومتجدد
�صندوق اال�ستثمارات العامة
بنوك جتارية
�شراء
وكالة
بنك اال�سترياد والت�صدير يف كوريا
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
املجموع الفرعي
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (منجم الدويحي)
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (منجم ال�سوق)
املجموع الفرعي
ت�سهيل مرابحة
ت�سهيل مرابحة
�صندوق اال�ستثمارات العامة
ت�سهيل مرابحه
ت�سهيل جتاري
ت�سهيل جتاري
�شراء

� 16سنوات
� 9سنوات
� 16سنوات
� 9أ�شهر

 30نوفمرب 2010
� 16أكتوبر 2012
� 30أكتوبر 2010
� 31أغ�سط�س 2017

� 16سنوات
� 10سنوات
� 16سنوات
� 16سنوات
� 16سنوات
� 2سنوات

 27نوفمرب 2011
 26يناير 2014

3.079
600
1.041
375
5.095
3.750
900
259
2.691
769
340
8.709
7.500
7.500
1.044
4.300
1.650
4.406
2.100
21.000
1.200
179
1.379
1000
11.494
4.875
5.179
1.504
0
0

3.048
550
1.031
375
5.004
3.750
900
259
2.691
769
0
8.369
0
6.839
749
2.925
1.488
4.315
0
16.316
805
171
976
961
11.494
4.375
0
0
808
4.530

0

707

0

0
0
11.558
67.734

450
375
11.245
54.361

0
0
6.683
9.177

وكالة
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ت�سهيل ر�أ�س مال عامل
املجموع الفرعي

� 16أكتوبر 2011
 24يناير 2017

� 5سنوات
� 16سنوات
� 16سنوات
� 16سنوات
� 16سنوات
� 16سنوات
� 10سنوات

 31يوليو 2017

� 9سنوات
� 8سنوات

 05يونيو 2014
 05يونيو 2014

� 10سنوات
� 7سنوات
� 14سنوات
� 10سنوات
� 7سنوات
� 16سنوات
� 16سنوات
� 16سنوات

 30دي�سمرب 2015
 15فرباير 2016
 17دي�سمرب 2017

� 8سنوات
� 4سنوات

 18دي�سمرب 2017

 30يونيو 2014

 14دي�سمرب 2017

 30نوفمرب 2010
� 16أكتوبر 2012
 30مار�س 2014

املجموع
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0
0
0
		
0
0
0
0
0
0
340
340
0
0
0
0
0
79
1.680
1.759
395
0
395
0
0
0
5.179
1.504
0
0

0

املبالغ املدفوعة /امل�سددة

ر�صيد نهاية العام

62
75
21
0
158
150
40
10
108
31
0
339
0
0
0
0
0
0
0
0
130
28
158
78
1.149
100
0
0
808
4.530

2,986
475
1.010
375
4.846
3.600
860
249
2.583
738
340
8.370
0
6.839
749
2.925
1.488
4.374
1.680
18.075
1.070
143
1.213
883
10.345
4.275
5.179
1.504
0
0

707

0

450
375
6.970
8.852

0
0
10.958
54.686

مدة الدفع (�سنوات)

طريقة ال�سداد

-

ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي
دفعة واحدة

-

ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي
دفعة واحدة

-

قر�ض دوار
ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي

-

ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي

-

ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي
ن�صف �سنوي
دفعة واحدة
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تاريخ اال�ستحقاق للقرو�ض طويلة الأجل « مليون ريال �سعودي»

الألومينا
املبيعات  -طرف ثالث
الإنتاج
الذهب ومعادن الأ�سا�س
املبيعات
الإنتاج

الأعوام
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
� 2024إىل 2030
املجموع

2016/12/31
2.752.508.518
3.782.843.988
3.589.383.564
4.377.266.521
4.684.263.901
6.153.501.142
7.404.071.526
21.616.996.646
54.360.835.806

2017/12/31
3.195.086.817
3.291.077.736
3.661.668.070
4.749.984.266
6.204.421.881
7.701.422.952
25.882.720.725
54.686.382.447

طن
طن
�أون�صة
�أون�صة

30.542
1.483.565

1.429.345

30.542
54.220

%100
%4

333.381
332.232

224.576
225.389

108.805
106.843

%48
%47

املعامالت والأر�صدة مع �أطراف ذات عالقة
 1-44املعامالت مع �أطراف ذات عالقة
فيما يلي املعامالت التى متت مع الأطراف ذات العالقة يف �سياق الأعمال العادية خالل ال�سنة قيد الفح�ص:
املعامالت مع خمتلف احل�ص�ص غري امل�سيطرة يف ال�شركات التابعة

�إي�ضاح لأي فروقات جوهرية يف النتائج الت�شغيلية عن نتائج ال�سنة ال�سابقة �أو �أي توقعات �أعلنتها ال�شركة
املنتج
فو�سفات
�أ�سمدة فو�سفات الأمونيوم
املبيعات
الإنتاج
الأمونيا
املبيعات
�إنتاج �شركة معادن للفو�سفات
�إنتاج �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات
بوك�سايت منخف�ض الدرجة
املبيعات
الإنتاج
املغنيزيا الكاويةو ال�صودا الكاوية املركزة
املبيعات
الإنتاج
الألومنيوم
املبيعات
من خالل �شركة معادن للألومنيوم
من خالل املقر الرئي�سي
الإنتاج
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2017م

2016م

التغري

ن�سبة التغري %

طن
طن

2.807.635
2.858.591

2.676.000
2.723.512

131.635
135.079

%5
%5

طن
طن
طن

1.660.850
1.170.289
1.172.697

715.453
1.228.673
-

945.397
()58.384
1.172.697

%132
%5%100

طن
طن

376.826
352.699

634.745
635.000

()257.919
()282.301

%41%44-

طن
طن

58.277
37.595

27.185
27.000

31.092
10.595

%114
%39

طن
طن
طن
طن

165.024
487.920
915.585

170.985
502.900
870.959

()5.961
()14.980
49.854

%3%3%3
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مبيعات �شركة معادن للفو�سفات من خالل �سابك خالل ال�سنة
مبيعات �إىل �ألكوا �إن�سيبال �إ�س �أي خالل ال�سنة
مبيعات �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات من خالل �شركة �سابك و�شركة موزاييك خالل ال�سنة
• منذ بدء الإنتاج التجاري من الأمونيا يف  1يناير 2017
•قبل تاريخ بدء الإنتاج التجاري الإنتاج من الفو�سفات ثنائي الأمونيوم� ،إيرد ماقبل الإنتاج
التجاري �صايف من تكلفة الإنتاج خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2017مببلغ قدره
 39,054,573ريال �سعودي مت قيده كدائن على م�شاريع ر�أ�سمالية قيد التنفيذ
تكلفة املوظفني املعارين ور�سوم تقنية وتكاليف �أخرى مدفوعة ل�شركة �ألكوا كوربوري�شن خالل ال�سنة
مواد خام لقيم التي مت �شرا�ؤها من �شركة �ألكوا �أ�سرتاليا خالل ال�سنة
توزيعات �أرباح مدفوعة ل�شركة �سابك خالل ال�سنة
الزيادة يف ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف �شركة معادن وعد ال�شمال للفو�سفات من قبل �شركة
موزاييك و�شركة �سابك
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال يف �شركة معادن للدرفلة مت �إ�ستالمها من �ألكوا كوربوري�شن
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لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2017
1.273.330.116
1.192.670.053

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2016
1.805.740.941
1.012.405.329

85.053.278

-

3-34

81.983.712
133.263.732
36.280.913
-

194.440.171
34.810.059
451.192.963

3-34
3-34

375.000.000
188.250.000

600.000.000
-

�إي�ضاحات
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امللحق رقم ()1

م�ؤهالت وخربات
الإداره التنفيذية
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خالد بن �سامل الروي�س
نائب الرئي�س لوحدة الفو�سفات واملعادن ال�صناعية
ان�ضم الأ�ستاذ الروي�س �إىل �شركة معادن يف عام
٢٠٠٢م كمدير للخزينة ،وا�ستمر يف من�صبه
هذا �إىل �أن �أ�صبح مدير ًا تنفيذي ًا للتخطيط عام
٢٠٠٨م ،ثم نائب الرئي�س للمالية عام ٢٠١4م.
ويف 2016م تقلد الأ�ستاذ الروي�س من�صب نائب
الرئي�س لوحدة الفو�سفات واملعادن ال�صناعية.
املهند�س خالد بن �صالح املديفر
الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني
ان�ضم الأ�ستاذ خالد بن �صالح املديفر �إىل
�شركة معادن يف مار�س من عام 2006م كنائب
لل�ش�ؤون ال�صناعية.
ي�شغل املهند�س املديفر من�صب الرئي�س وكبري
املدراء التنفيذيني ل�شركة معادن منذ عام
٢٠١١م ،وهو ع�ضو يف اللجنة التنفيذية وجلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت.
�شغل قبل ذلك من�صب نائب الرئي�س للفو�سفات
ولتطوير الأعمال منذ �أكتوبر 2007م وحتى
دي�سمرب 2010م .وقبل ان�ضمامه ملعادن� ،شغل
املهند�س املديفر من�صب املدير العام ل�شركة
�إ�سمنت الق�صيم من عام ١٩٩٣م وحتى
٢٠٠٦م .وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،شغل من�صب
نائب الرئي�س ومدير عام املالية يف ال�شركة
ال�شرقية للبرتوكيماويات (�شرق).
نال درجتي البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية
عام 1984م واملاج�ستري يف �إدارة الأعمال عام
1986م من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.
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بد�أ خالد الروي�س عمله لدى �إدارة مراقبة
العمليات امل�صرفية يف م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي (�ساما) يف عام 1984م .ويف
عام 1996م ،انتقل �إىل ال�شركة ال�سعودية
لل�صناعات الأ�سا�سية “�سابك” ،حيث �أ�صبح
مدير ًا لل�ش�ؤون املالية.
نال الروي�س درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة
من جامعة امللك �سعود عام 1984م ،وهو ع�ضو
معهد املحا�سبني الأمريكيني (.)AICPA
توما�س والبوول
نائب الرئي�س الأعلى لوحدة الألومنيوم
ان�ضم توما�س والبوول �إىل معادن عام 2014م
كنائب لرئي�س وحدة العمل اال�سرتاتيجية
للألومنيوم.
وهو يتمتع بخربة كبرية يف �صناعة الألومنيوم
العاملية ،تت�ضمن  25عام ًا لدى �شركة �ألكان ،و
ت�سعة �أعوام �أخرى يف �شركة نوفيلي�س ،كرئي�س
ملنتجات علب امل�شروبات والليثيوم واملنتجات
املدهونة يف �أوروبا ،ونائب لرئي�س وحدة عمل
منتجات علب امل�شروبات ،وع�ضو جمل�س �إدارة
ورئي�س ومدير تنفيذي ل�شركة (Novelis
 ،)Asiaكما كان والبوول ع�ضو ًا مبجل�س �إدارة
�شركة ماليزيا للألومنيوم ،و�شركة ()Alunorf
يف �أملانيا ،واالحتاد الأمريكي للألومنيوم ،ومعهد
م�صنعي علب امل�شروبات الأمريكية.

ووالبول حا�صل على درجة املاج�ستري من
جامعة كاي�س وي�سرتن ري�سرف الأمريكية،
ودرجة البكالوريو�س يف املحا�سبة واملالية من
جامعة والية نيويورك.
املهند�س يحيى بن حممد ال�شنقيطي
نائب الرئي�س لوحدة الذهب ومعادن الأ�سا�س
ان�ضم املهند�س يحيى ال�شنقيطي �إىل معادن يف
1992م ،و�أ�صبح رئي�س ًا ل�شركة معادن للذهب
ومعادن الأ�سا�س يف عام 2011م ،بعد �أن عمل
مدير ًا عام ًا لإدارة الت�شغيل ،حتى تعيينه نائب
الرئي�س لوحدة العمل اال�سرتاتيجية للذهب
ومعادن الأ�سا�س يف 2013م.
عمل مدير ًا ملنجم مهد الذهب ،ومدير تعدين
مل�شروع معادن للألومنيوم ،وم�شروع تطوير
منجم الدويحي للذهب .كما عمل رئي�س ًا للجنة
مراجعة القوى العاملة وقائد فريق جلنة �إعادة
الهيكلة التابعة ملعادن ،ورئي�س جلنة الإ�شراف
على الت�صرف يف الأ�صول .ويتوىل ع�ضوية
جمل�س �إدارة �شركة معادن للفو�سفات واملعهد
ال�سعودي التقني للتعدين ،رئي�س جمل�س
مديرين �شركة معادن وباريك للنحا�س.
ح�صل املهند�س ال�شنقيطي على درجة
املاج�ستري يف الإدارة ال�صناعية والبيئية من
جامعة ليدز باململكة املتحدة عام 1995م ،بعد
ح�صوله على بكالوريو�س العلوم يف هند�سة
التعدين من جامعة امللك عبدالعزيز عام
1992م.

دارين ديف�س
كبري املدراء املاليني
ان�ضم الأ�ستاذ ديف�س �إىل �شركة معادن عام
٢٠١٢م ،بعد �أن �أم�ضى ع�شرين عام ًا يف القطاع
امل�صريف ،والذي تخ�ص�ص فيه بالأعمال
املرتبطة باملوارد الطبيعية والطاقة ،كما
اكت�سب خربة هامة يف العمل ب�أ�سواق ال�شرق
الأو�سط منذ عام ١٩٩٩م.
تتميز خرباته املالية يف عمليات االندماج
واال�ستحواذ ،واال�ست�شارات اال�سرتاتيجية،
و�إدارة القرو�ض ،ومتويل امل�شاريع وهيكلة
الديون .ومنذ ان�ضمامه �إىل معادن ،عمل ديف�س
على �إدارة برامج القرو�ض لل�شركة ،والت�أ�سي�س
مل�شاريع م�شرتكة مع �شركتي موزاييك وباريك.
عني رئي�س ًا لل�ش�ؤون املالية يف 2016م .وهو
�أي�ض ًا ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركتي معادن
وعد ال�شمال للفو�سفات و�شركة معادن باريك
للنحا�س ،رئي�س جمل�س املديرين يف �شركة
معادن للبنية التحتية.
نال درجة البكالوريو�س يف الإدارة والأعمال من
جامعة �أو�سنت يف اململكة املتحدة عام 1991م،
باال�ضافة �إىل بكالوريو�س علوم �إدارة الأعمال.
املهند�س خليل بن �إبراهيم الوطبان
نائب الرئي�س لال�سرتاتيجية والتخطيط
ان�ضم املهند�س خليل الوطبان �إىل معادن
وعني يف من�صب نائب الرئي�س
عام 2009مُ ،
لال�سرتاتيجية والتخطيط يف �شركة معادن عام
٢٠١٦م.
تر�أ�س �سابق ًا وحدة العمل اال�سرتاتيجية
للفو�سفات واملعادن ال�صناعية ،كما عمل رئي�س ًا
ل�شركة معادن للفو�سفات� .شغل من�صب رئي�س
جمل�س �إدارة املعهد ال�سعودي التقني للتعدين
منذ �إن�شائه يف عام 2012م.
توىل املهند�س الوطبان قبل ان�ضمامه �إىل
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�شركة معادن عدد ًا من املهام القيادية يف
�شركات �صناعية �سعودية ،مثل :ابن ر�شد،
و�سافكو ،التابعتني لـ «�سابك» ،ومرافق التابعة
للهيئة امللكية للجبيل وينبع.
نال الوطبان درجة البكالوريو�س يف الهند�سة
امليكانيكية من جامعة الب�صرة عام ١٩٨٥م.
املهند�س نبيل بن عبدالعزيز الفريح
ع�ضو جمل�س املديرين يف الفو�سفات
م�ست�شار تنفيذي للرئي�س ونائب الرئي�س
للأمن ال�صناعي واال�ستدامة
ان�ضم املهند�س نبيل الفريح �إىل معادن عام
2005م ،ليعمل مدير ًا تنفيذي ًا للموارد الب�شرية
والأمن ال�صناعي ،وع�ضو ًا يف الإدارة العليا.
ُعينّ عام 2016م م�ست�شار ًا تنفيذي ًا للرئي�س
ونائب ًا للرئي�س للأمن ال�صناعي واال�ستدامة.
بد�أ املهند�س الفريح حياته املهنية يف الإدارة
الفنية يف �صندوق التنمية ال�صناعي ،ويتمتع
بخربة تزيد على ثالثني عام ًا يف جماالت
الإدارة وامل�شاريع ال�صناعية والت�سويق .انتقل
�إىل �شركة �إ�سمنت الراجحي القاب�ضة عام
2009م كنائب لرئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو
املنتدب ،ثم عاد �إىل معادن يف �أكتوبر عام
2011م ليعمل نائب ًا للرئي�س لوحدة العمل
اال�سرتاتيجية للذهب واملعادن الثمينة .وهو
ي�شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة معادن
للفو�سفات.
الفريح حا�صل على درجة البكالوريو�س يف
الهند�سة املدنية من جامعة امللك �سعود
بالريا�ض.

املهند�س ماجد بن يو�سف املقال
رئي�س جمل�س مديرين �شركة معادن للذهب
وع�ضو جمل�س مديرين �شركة معادن وعد
ال�شمال
م�ست�شار تنفيذي للرئي�س
ونائب الرئي�س للم�شاريع اخلارجية
ان�ضم املهند�س ماجد املقال �إىل معادن عام
٢٠١٢م كنائب للرئي�س للم�شاريع وامل�شرتيات،
ويف عام ٢٠١٦م عني م�ست�شار ًا تنفيذي ًا للرئي�س،
ونائب ًا للرئي�س مل�شاريع اجلهات اخلارجية ،كما
ي�شغل من�صب نائب الرئي�س ل�شركة معادن وعد
ال�شمال للفو�سفات.
بد�أ املهند�س املقال م�سريته يف �شركة �أرامكو
ال�سعودية كمهند�س ت�شغيلي يف م�صفاة ر�أ�س
تنورة عام 1985م ،ثم تقلد عدد ًا من املنا�صب،
ومنها املدير العام لإدارة التخطيط .و�شغل
من�صب رئي�س م�صفاة �أرامكو و�شل (�سا�سرف)
من 1998م وحتى 2000م ،وبني عام ٢٠٠١م
وحتى ٢٠٠٥م تبو�أ منا�صب �إدارية بارزة يف
جمايل التكرير والتوزيع ،و�أ�صبح بعد ذلك نائب ًا
لرئي�س جمل�س �إدارة �شركة �صدارة للكيميائيات
يف عام 2009م.
يحمل املهند�س املقال درجة البكالوريو�س يف
الهند�سة الكيميائية من جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن ،ودرجة املاج�ستري يف �إدارة
الأعمال.
املهند�س ريا�ض بن �سعد الن�صار
نائب الرئي�س لإدارة امل�شاريع والهند�سة
ان�ضم املهند�س ريا�ض بن �سعد الن�صار �إىل
�شركة معادن للفو�سفات كنائب للرئي�س لل�ش�ؤون
الفنية يف مطلع عام ٢٠١٣م ،فيما تر�أ�س �شركة
معادن للفو�سفات عام ٢٠١٤م .ثم تقلد من�صب
نائب الرئي�س لإدارة امل�شاريع والهند�سة ل�شركة
معادن يف عام 2016م.
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يتمتع املهند�س الن�صار بخربة تفوق الع�شرين
عام ًا يف الهند�سة و�إدارة امل�شاريع والتخطيط
وال�صيانة .عمل قبل ان�ضمامه �إىل معادن
يف هند�سة امل�شاريع يف ال�شركة ال�شرقية
م�شروع يف
للبرتوكيماويات (�شرق) ،ومدير
ٍ
�شركة (�سافكو) ،وبعد ذلك عمل املهند�س
الن�صار يف �شركة (مرافق) كمدير لإدارة
الت�صميم وامل�شاريع ،ويف عام ٢٠٠٦م ،انتقل
للعمل مدير ًا عام ًا للتخطيط والهند�سة و�إدارة
امل�شاريع يف هيئة الربط الكهربائي لدول جمل�س
التعاون اخلليجي.
يحمل الن�صار درجة البكالوريو�س يف الهند�سة
الكهربائية من جامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن.
عماد بن حممود ال�سعداوي
نائب الرئي�س املكلف لال�ستك�شاف
ان�ضم الأ�ستاذ عماد بن حممود ال�سعداوي �إىل
وعينّ نائب الرئي�س املكلف
معادن عام 1992م ُ
ً
لال�ستك�شاف يف 2016م .وهو يقود فريقا من
املتخ�ص�صني يف العلوم اجليولوجية ويقدم
حلو ًال مبتكرة ال�ستك�شاف املعادن.
يتمتع ال�سعداوي بخربة وا�سعة تزيد عن
 24عام ًا يف التنقيب عن املعادن ،وتنقل يف
خمتلف املنا�صب العليا كرئي�س اال�ستك�شاف
اجليولوجي ،ومدير ا�ستك�شاف اخلدمات
الفنية� .شغل من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة
املعادن ال�صناعية.
ح�صل ال�سعداوي على درجة البكالوريو�س
يف علوم الأر�ض من جامعة امللك عبدالعزيز
1992م ،باال�ضافة �إىل ماج�ستري يف املوارد
املعدنية من جامعة ويلز يف كارديف ،اململكة
املتحدة ،يف 1996م.
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فوزي بن عبدالرحمن بوب�شيت
نائب الرئي�س للموارد الب�شرية
ان�ضم الأ�ستاذ فوزي عبدالرحمن بوب�شيت �إىل
معادن يف يناير 2012م كمدير �إدارة املواهب
وت�صميم املنظمة و�إدارة التغيري .ويف 2013م،
متت ترقيته �إىل من�صب نائب الرئي�س املكلف
للموارد الب�شرية ،ثم �أ�صبح نائب الرئي�س
للموارد الب�شرية 2016م.
عمل قبل ان�ضمامه �إىل معادن يف قطاع املوارد
الب�شرية يف �شركات نفطية و�صناعية رائدة ،مثل
�شركة �أرامكو ال�سعودية و�شركة �شيفرون .وهو ع�ضو
يف جمل�س �إدارة املعهد ال�سعودي التقني للتعدين.
يحمل بوب�شيت ثالث �شهادات ماج�ستري،
واحدة يف �إدارة املوارد الب�شرية من جامعة
ماي�س لإدارة الأعمال يف تك�سا�س ،وثانية
يف الرتبية من جامعة ميني�سوتا ،والأخرية
يف هند�سة الكمبيوتر من جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن ،التي كان قد ح�صل منها على
البكالوريو�س يف هند�سة الكمبيوتر.
علي بن �سعيد القحطاين
نائب الرئي�س للخدمات امل�شرتكة
ان�ضم الأ�ستاذ علي بن �سعيد القحطاين �إىل
معادن عام 2011م ،حيث قام بتوجيه جهود
املجموعة لتعزيز اخلدمات امل�شرتكة.
يتمتع القحطاين بخربة تزيد على  23عام ًا
يف جماالت ال�صناعات التحويلية ،والت�أمني،
والقطاعات امل�صرفية واملالية.
ح�صل القحطاين على البكالوريو�س يف املحا�سبة
من جامعة امللك �سعود يف الريا�ض ،كما ح�صل
على �شهادة املحا�سب القانوين من الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني (.)SOCPA
املهند�س خالد بن �سليمان العـوهـلي
نائب الرئي�س ال�سرتاتيجية وتطوير الألومنيوم

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

امللحق رقم ()2

نبذة عن �أع�ضاء
جمل�س الإدارة
و�أع�ضاء اللجان

�ستيفان بوديل
ع�ضو جمل�س مديرين �شركة معادن للدرفلة
رئي�س امل�ست�شارين القانونيني
ان�ضم �ستيفان بوديل �إىل �شركة معادن عام
2014م كرئي�س امل�ست�شارين القانونيني .يتمتع
بوديل ب�أكرث من  20عاما من اخلربة يف ريادة
الأعمال القانونية والتجارية؛ �أبرزها يف قطاعي
التعدين والطاقة.
قبل ان�ضمامه �إىل �شركة معادن� ،شغل بوديل
من�صب امل�ست�شار العام و�أمني عام �شركة
�شرييت الدولية ،وهي �شركة تعدين تتوزع
�أ�صولها بني كندا وكوبا ومدغ�شقر .وعمل قبل
هذه الفرتة مع �شركة �سنرتيكا بي �إل �سي
( )Centrica plc.وهي �شركة طاقة مدرجة
على الئحة اململكة املتحدة مل�ؤ�شر ،30 FTSE
كما كان �شريكا لأبرز �شركات املحاماة يف كندا.
ح�صل �ستيفان على بكالوريو�س يف االقت�صاد
مبرتبة ال�شرف من جامعة وي�سرتن �أونتاريو،
و�شهادة يف القانون من �أو�سجود هول للحقوق
مبقاطعة تورونتو الكندية.

ان�ضم خالد العـوهـلي �إىل �شركة معادن عام
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معايل املهند�س خالد بن عبدالعزيز الفالح

معايل الأ�ستاذ �سليمان بن عبدالرحمن القويز

وزير الطاقة وال�صناعة والثورة املعدنية

حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية

اجلن�سية
�سعودي

تاريخ امليالد
1959

اجلن�سية
�سعودي

�صفة الع�ضوية
غري تنفيذي

امل�ؤهالت العلمية

امل�ؤهالت العلمية
الدرجة
بكالوريو�س
ماج�ستري

التخ�ص�ص
الهند�سة امليكانيكية
�إدارة الإعمال

اجلهة املانحة
جامعة تك�سا�س �آيه �أند �أم
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

الدولة
الواليات املتحدة الأمريكية
اململكة العربية ال�سعودية

الدرجة
بكالوريو�س
ت�أهيل مهني
ت�أهيل مهني

التخ�ص�ص
�إدارة �أعمال
�إدارة عمليات بنكية
الإدارة املالية لل�شركات

الدولة
الواليات املتحدة الأمريكية
اليونان
الواليات املتحدة الأمريكية

اجلهة املانحة
جامعة بروتالند
معهد �سيتي بنك
معهد �ستي بنك

�سنوات اخلربة وتفا�صيلها

�سنوات اخلربة وتفا�صيلها
جماالت اخلربة
وزير الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
وزير ال�صحة
�شركة �أرامكو

تاريخ امليالد
1957

�صفة الع�ضوية
غري تنفيذي

جماالت اخلربة
حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية
عدة �أدوار قيادية يف ال�صناعة امل�صرفية يف اململكة

الفرتة
 2016م
 2015م –  2016م
الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني  2009م –  2016م

ع�ضوية جمال�س الإدارة احلالية

ع�ضوية جمال�س الإدارة احلالية
الن�شاط الرئي�سي �صفة الع�ضوية
�أ�سم ال�شركة
رئي�س جمل�س الإدارة
الطاقة
�أرامكو ال�سعودية
رئي�س جمل�س االدارة
الهيئة امللكية للجبيل وينبع
رئي�س جمل�س االدارة
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
رئي�س جمل�س االدارة
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
رئي�س جمل�س االدارة
مدينة امللك عبد اهلل للطاقة الذرية واملتجددة
رئي�س جمل�س االدارة
هيئة تنمية ال�صادرات ال�سعودية
رئي�س جمل�س االدارة
هيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية
نائب رئي�س جمل�س االدارة
جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية
رئي�س جمل�س االدارة
الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التنمية

الفرتة
 2013م – �إىل الآن
 1992م –  2013م

طبيعة الع�ضوية ع�ضوية اللجان ال�شكل القانوين لل�شركة
م�ساهمة
-

الن�شاط الرئي�سي �صفة الع�ضوية طبيعة الع�ضوية
ا�سم ال�شركة
غري تنفيذي ممثل عن �شخ�صية اعتبارية
البنوك
البنك ال�سعودي الفرن�سي
املواد الأ�سا�سية غري تنفيذي ممثل عن �شخ�صية اعتبارية
املجموعة ال�سعودية
غري تنفيذي ممثل عن �شخ�صية اعتبارية
االت�صاالت
�شركة احتاد ات�صاالت
غري تنفيذي ممثل عن �شخ�صية اعتبارية
�شركة التعدين العربية ( معادن ) التعدين

ال�شكل القانوين لل�شركة
ع�ضوية اللجان
م�ساهمة مدرجة
اللجنة التنفيذية
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت م�ساهمة مدرجة
م�ساهمة مدرجة
اللجنة التنفيذية
م�ساهمة مدرجة
اللجنة التنفيذية

ع�ضوية جمال�س الإدارة ال�سابقة
�أ�سم ال�شركة

ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الزجاجية ( زجاج )
ال�شركة الوطنية للت�صنيع ( ت�صنيع )
�شركة رويال �آند �سان �أليان�س للت�أمني ال�شرق الأو�سط
�شركة �أجل للخدمات التمويلية
�شركة ما�سرت كارد العاملية

الفرتة

 1993م –  1995م
1995م – 1998م
1998م –  2013م
 2008م –  2013م
 1996م –  2013م

ع�ضوية جمال�س الإدارة ال�سابقة
�أ�سم ال�شركة

رئي�س جمل�س �إدارة �شركة جنوب الربع اخلايل
الرئي�س التنفيذي ل�شركة برتومني
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املهند�س عبداهلل بن �أبراهيم ال�سعدان

الدكتور كالو�س كلينفلند

النائب الأعلى للمالية واال�سرتاتيجية والتطوير – �أرامكو ال�سعودية

الرئي�س التنفيذي – نيوم

اجلن�سية
�سعودي

تاريخ امليالد
1962

�صفة الع�ضوية
غري تنفيذي

اجلن�سية
�أمريكي

امل�ؤهالت العلمية
الدرجة
بكالوريو�س
ماج�ستري
ماج�ستري

امل�ؤهالت العلمية
اجلهة املانحة
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة لويزيانا يف الفييت
معهد ما�سا ت�شو�ست�س للتكنلوجيا MIT

التخ�ص�ص
هند�سة كيميائية
هند�سة كيميائية
�إدارة �أعمال

الدولة
اململكة العربية ال�سعودية
الواليات املتحدة الأمريكية
الواليات املتحدة الأمريكية

�سنوات اخلربة وتفا�صيلها

ع�ضوية جمال�س الإدارة احلالية
الن�شاط الرئي�سي
ا�سم ال�شركة
اللجنة االدارية واللجنة املركزية – �أرامكو -

�صفة الع�ضوية طبيعة الع�ضوية
-

ع�ضوية اللجان
-

ال�شكل القانوين لل�شركة
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

رئي�س جمل�س �إدارة

�شركة ينبع �أرامكو �سنيوبك
للتكرير (يا�سرف)

-

-

-

-

ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة معادن

التعدين

غري تنفيذي

ع�ضو اللجنة اال�ست�شارية لكلية الإدارة
ال�صناعية
�شركة �أ�س () S – OIL

جامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن
-

-

ممثل عن �شخ�صية جلنة املراجعة ،
واللجنة التنفيذية
اعتبارية
-

-

-

الدولة
�أملانيا
�أملانيا

�سنوات اخلربة وتفا�صيلها
الفرتة
 2016م –  2017م
 2007م –  2016م
 1986م –  2007م
 1982م –  1985م

ع�ضوية جمال�س الإدارة احلالية
ا�سم ال�شركة
فريو الب�س FeroLabs
كي � 2إلفي�شن K2Elevation

الن�شاط الرئي�سي
�صناعة الآالت ال�صناعية
حمفظة �إ�ستثمارية

ع�ضوية اللجان
-

�صفة الع�ضوية طبيعة الع�ضوية
ب�صفته ال�شخ�صية
م�ستقل
ب�صفته ال�شخ�صية
م�ؤ�س�س

ال�شكل القانوين لل�شركة
ذات م�س�ؤولية حمدودة
ذات م�س�ؤولية حمدودة

ع�ضوية جمال�س الإدارة ال�سابقة
�أ�سم ال�شركة
باير ()Bayer AG

م�ساهمة مدرجة

-

الدرجة
ماج�ستري
دكتوراة

التخ�ص�ص
�إدارة �أعمال
الإدارة اال�سرتاتيجية Strategic Management

اجلهة املانحة
جامعة قوتنجن Gottingen
جامعة وزبريج Wurzburg

جماالت اخلربة
رئي�س جمل�س �إدارة والرئي�س التنفيذي ال�سابق ل�شركة �أركونك
تقلد العديد من املنا�صب يف �شركة �ألكو حتى عني رئي�س ًا تنفيذي ًا لل�شركة ورئي�س ًا ملجل�س الإدارة
( التعدين  ،والت�شييد والبناء )
تقلد العديد من املنا�صب يف �شركة �سيمن�س حتى عني رئي�س ًا تنفيذي ًا لل�شركة ( قطاع االت�صاالت – الطاقة –
الأدوية – الأجهزة الطبية – التقنية – املوا�صالت )
م�ست�شار ومدير املنتجات يف قطاع �صناعة الأدوية �شركة sgurd SNC

الفرتة
جماالت اخلربة
 2014م – �إىل الآن
النائب الأعلى للمالية واال�سرتاتيجية والتطوير – �أرامكو ال�سعودية
تقلد ًا عدد ًا من املنا�صب التنفيذية يف �أرامكو ال�سعودية مبا فيها الغاز وتقنية املعلومات والهند�سة  2005م –  2011م
رئي�س وكبري الإداريني التنفيذيني يف �شركة م�صفاة �أرامكو ال�سعودية موبيل املحدود (�سامرف)  2002م –  2005م
� 10سنوات
مهند�س عمليات يف العديد من الإدارات الفنية والت�شغيلية

جمل�س اال�سرتاتيجيات وجلنة التنظيم
والتطوير الإداري – �أرامكو
رئي�س جلنة مراجعة اخلدمات – �أرامكو

تاريخ امليالد
 1957م

�صفة الع�ضوية
غري تنفيذي

مورغن �ستانلي ()Morgan Stanley
هيوليت باكارد ()Hewlett Packard

الفرتة

� 10سنوات
� 6سنوات
� 3سنوات

-

ع�ضوية جمال�س الإدارة ال�سابقة
�أ�سم ال�شركة

رئي�س جمل�س �إدارة �شركة جونز هوبكبنز
رئي�س جمل�س �إدارة �أرامكو للتجارة
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أرامكو ال�سعودية موبييل املحدود (�سامرف)
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الفرتة

-
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الأ�ستاذ ريت�شارد �أوبراين

املهند�س عبداهلل بن حممد العي�سى

م�ست�شار تعدين

الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أ�صيلة لال�ستثمار
تاريخ امليالد
 1954م

اجلن�سية
�أمريكي

�صفة الع�ضوية
غري تنفيذي

اجلن�سية
�سعودي

امل�ؤهالت العلمية
الدرجة
بكالوريو�س
دكتوراة مهنية

امل�ؤهالت العلمية
اجلهة املانحة
جامعة �شيكاغو
كلية لوي�س اند كالرك للقانون

التخ�ص�ص
اقت�صاد
قانون

الدولة
الواليات املتحدة الأمريكية
الواليات املتحدة الأمريكية

�سنوات اخلربة وتفا�صيلها

ا�سم ال�شركة
�إك�سل للطاقة

الن�شاط الرئي�سي
الطاقة الكهربائية

�شركة مواد فولكان

انتاج املواد الأولية للبناء

�صفة الع�ضوية طبيعة الع�ضوية
غري تنفيذي ب�صفته ال�شخ�صية

غري تنفيذي

ب�صفته ال�شخ�صية

ع�ضوية اللجان
ع�ضو جلنة الطاقة
النووية
ع�ضو جلنة املراجعة
ع�ضو جلنة العمليات
ع�ضو جلنة البيئة
وال�سالمة
رئي�س جلنة املراجعة
وع�ضو جلنة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة

Inergy Propane, LLC
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الفرتة
 2010م – �إىل الآن
 1981م – �إىل الآن

ع�ضوية جمال�س الإدارة احلالية
ال�شكل القانوين لل�شركة
م�ساهمة مدرجة

الن�شاط الرئي�سي
ا�سم ال�شركة
بنك الريا�ض (رئي�س جمل�س الإدارة) القطاع امل�صريف
�سابك

البرتوكيماويات

م�ساهمة مدرجة

�صفة الع�ضوية طبيعة الع�ضوية
ب�صفته ال�شخ�صية
م�ستقل

ال�شكل القانوين لل�شركة
ع�ضوية اللجان
جمموعة التخطيط الإ�سرتاتيجي م�ساهمة مدرجة

م�ستقل

ب�صفته ال�شخ�صية

غري تنفيذي

ب�صفته ال�شخ�صية

جلنة املراجعة  ،جلنة الرت�شيحات م�ساهمة مدرجة
واملكاف�آت
م�ساهمة مدرجة
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

�شركة �أحتاد االت�صاالت (موبايلي)

قطاع االت�صاالت

م�ستقل

ب�صفته ال�شخ�صية

اللجنة التنفيذية

م�ساهمة مدرجة

�شركة التعدين العربية ال�سعودية
(معادن)

التعدين

غري تنفيذي

ب�صفته ال�شخ�صية

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

م�ساهمة مدرجة

دور لل�ضيافة (رئي�س جمل�س الإدارة) الن�شاط الفندقي
واملناطق ال�سياحية

ع�ضوية جمال�س الإدارة ال�سابقة

ع�ضوية جمال�س الإدارة ال�سابقة

Boart longyear

التخ�ص�ص
الهند�سة ال�صناعية
�إدارة امل�صنوعات الهند�سية

جماالت اخلربة
�شركة �أ�صيلة للإ�ستثمار  ( ،الرئي�س التنفيذي )
مكتب عبداهلل بن حممد العي�سى مهند�سون �أ�ست�شاريون ( ،رئي�س جمل�س الإدارة )

ع�ضوية جمال�س الإدارة احلالية

�شركة نيومونت للتعدين

الدرجة
بكالوريو�س
ماج�ستري

اجلهة املانحة
جامعة �سوثرين ميثودي�ست
جامعة �سوثرين ميثودي�ست

الدولة
الواليات املتحدة الأمريكية
الواليات املتحدة الأمريكية

�سنوات اخلربة وتفا�صيلها

الفرتة
جماالت اخلربة
املدير املايل والرئي�س التنفيذي ل�شركة نيومونت للتعدين  ،واحدة من كربيات �شركات تعدين الذهب يف العامل  2005م –  2013م
 1984م –  2000م
مدير العمليات واملدير املايل وغريها من املنا�صب يف با�سيفي كورب – والتي تعمل يف جمال الفحم ،
والتعدين ،وتوليد الكهرباء والتوزيع والنقل

�أ�سم ال�شركة

تاريخ امليالد
 1956م

�صفة الع�ضوية
م�ستقل

�أ�سم ال�شركة

الفرتة

�شركة �أ�سمنت العربية ( رئي�س جمل�س الإدارة )
�شركة جدوى للإ�ستثمار
ال�شركة ال�سعودية للفنادق واملناطق ال�سياحية
ال�شركة الوطنية للرعاية الطبية ( رئي�س جمل�س الإدارة )
�شركة �صناعة منتجات الأ�سمنت ( رئي�س جمل�س الإدارة )
مدار�س امللك في�صل
بنك الريا�ض

� 6سنوات
�سنتني
� 6سنوات
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الفرتة

 2003م –  2016م
 2007م –  2007م
 2004م –  2012م
 2003م –  2014م
 2003م –  2009م
 1994م –  2012م
 2007م –  2012م
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الأ�ستاذة لبنى بنت �سليمان العليان

املهند�س عزام بن يا�سر �شلبي

الرئي�س التنفيذي ونائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة العليان املالية

الرئي�س التنفيذي ل�شركة الت�صنيع وخدمات الطاقة

اجلن�سية
�سعودي

�صفة الع�ضوية
م�ستقل

تاريخ امليالد
 1955م

اجلن�سية
�سعودي

امل�ؤهالت العلمية
الدرجة
بكالوريو�س
ماج�ستري
دكتوراة فخرية

امل�ؤهالت العلمية
التخ�ص�ص
العلوم
�إدارة الأعمال
قانون

الدولة
الواليات املتحدة الأمريكية
الواليات املتحدة الأمريكية
دبلن � ،إيرلندا

اجلهة املانحة
جامعة كورنيل
جامعة �إنديانا
كلية ترينيتي

�سنوات اخلربة وتفا�صيلها
جماالت اخلربة
الرئي�س التنفيذي ونائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة العليان املالية
م�ساعد لرئي�س جمل�س �إدارة �شركة العليان املالية
حمللة مالية يف جمموعة جي بي مورغان

الفرتة
� 30سنة
� 3سنوات
برنامج تدريب

ع�ضوية جمال�س الإدارة احلالية
الن�شاط الرئي�سي
ا�سم ال�شركة
نائب رئي�س جمل�س �إدارة البنك الأول امل�صارف
واخلدمات املالية
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة التعدين
العربية ال�سعودية ( معادن )
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �شلمربقري
Schlumberger

اال�ستثمار
ال�صناعي
خدمات حقول
النفط

ع�ضوية اللجان
�صفة الع�ضوية طبيعة الع�ضوية
غري تنفيذي ممثل عن �شخ�صية اللجنة التنفيذية وجلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت
اعتبارية
غري تنفيذي

ب�صفته ال�شخ�صية

م�ستقل

ب�صفته ال�شخ�صية

جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت
اللجنة املالية ،جلنة
ال�ش�ؤون التنظيمية

ال�شكل القانوين لل�شركة
�شركة م�ساهمة مدرجة
�شركة م�ساهمة مدرجة
�شركة م�ساهمة

ع�ضوية جمال�س الإدارة ال�سابقة
�أ�سم ال�شركة

�أليانز �أ�س �أي
ماكنزي و�شركاه
بنك �أوف �أمريكا -مرييل لين�ش
بنك �أكبانك الرتكي
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تاريخ امليالد
 1956م

�صفة الع�ضوية
م�ستقل

الدرجة
بكالوريو�س
ماج�ستري

التخ�ص�ص
هند�سة مدنية
�إدارة �أعمال

اجلهة املانحة
جامعة والية اوكالهوما OSU
معهد ما�سا ت�شو�ست�س للتكنولوجيا MIT

الدولة
الواليات املتحدة الأمريكية
الواليات املتحدة الأمريكية

�سنوات اخلربة وتفا�صيلها
جماالت اخلربة
�شركة الت�صنيع وخدمات الطاقة  -الرئي�س التنفيذي -قيادة ال�شركة وادارتها يف اعمال الت�صنيع وخدمات الطاقة و الإ�شراف على
ال�شركات التابعة والزميلة وو�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية وتنفيذها وتطوير امل�شاريع ،والقيام بعمليات اال�ستحواذ ل�شركات حملية
وعاملية وان�شاء ال�شركات امل�شرتكة والتحالفات.
الربنامج الوطني للتجمعات ال�صناعية  -الرئي�س  -تطوير ال�سيا�سات لتمكني تنمية قطاعات �صناعية مهمة للإقت�صاد الوطني
ومنها التعدين واملعادن ،والقيام بتطوير م�شاريع املحورية والتفاو�ض مع ال�شركات العاملية للإ�ستثمار فيها.
وزارة البرتول والرثوة املعدنية  -م�ست�شار  -اال�ست�شارات ال�صناعية وت�أ�سي�س برنامج حكومي لتطوير التجمعات ال�صناعية.
�شركة �أرامكو ال�سعودية �-إدارة م�شاريع تطوير وانتاج البرتول والغاز -تخطيط املن�ش�آت ال�صناعية واملرافق -تطوير االعمال
اجلديدة� -إدارة ال�شركات امل�شرتكة يف تكرير النفط -تطوير م�شاريع عاملية يف تكرير النفط و�إنتاج البرتوكيماويات.

الفرتة
 2015م – حتى الآن
 2007م –  2015م
 2006م –  2007م
 1981م –  2006م

ع�ضوية جمال�س الإدارة احلالية
�صفة الع�ضوية طبيعة الع�ضوية
الن�شاط الرئي�سي
ا�سم ال�شركة
غري تنفيذي ممثل عن �شخ�صية اعتبارية
�آبار النفط والغاز
�شركة احلفر العربية
خدمات حقول النفط غري تنفيذي ممثل عن �شخ�صية اعتبارية
�شركة طاقة �آر�شر
خدمات حقول النفط غري تنفيذي ممثل عن �شخ�صية اعتبارية
�شركة طاقة �ساجنل
ب�صفته ال�شخ�صية
م�ستقل
�شركة التعدين العربية ال�سعودية التعدين

ال�شكل القانوين لل�شركة
ع�ضوية اللجان
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت م�س�ؤولية حمدودة
م�س�ؤولية حمدودة
م�س�ؤولية حمدودة
م�س�ؤولية حمدودة
جلنة املراجعة

ع�ضوية جمال�س الإدارة ال�سابقة

الفرتة

مار�س  2015م
دي�سمرب  2012م
دي�سمرب  2016م
ابريل  2009م

�أ�سم ال�شركة

الربنامج الوطني لتطوير التجمعات ال�صناعية
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الفرتة

 2007م –  2015م
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املهند�س خالد بن �صالح املديفر

الدكتور زياد بن عبد الرحمن ال�سديري

رئي�س ال�شركة وكبري املدراء التنفيذيني
تاريخ امليالد
 1961م

اجلن�سية
�سعودي

�صفة الع�ضوية
تنفيذي

اجلن�سية
�سعودي

امل�ؤهالت العلمية
الدرجة
بكالوريو�س
ماج�ستري

تاريخ امليالد
1954

�صفة الع�ضوية
م�ستقل

امل�ؤهالت العلمية
اجلهة املانحة
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

التخ�ص�ص
هند�سة مدنية
�إدارة �أعمال

الدولة
اململكة العربية ال�سعودية
اململكة العربية ال�سعودية

الدرجة
بكالوريو�س
دكتوراة

التخ�ص�ص
علوم �سيا�سية
قانون

الدولة
الواليات املتحدة الأمريكية
الواليات املتحدة الأمريكية

اجلهة املانحة
جامعة �أريزونا
جامعة فريجينيا

�سنوات اخلربة وتفا�صيلها

�سنوات اخلربة وتفا�صيلها
جماالت اخلربة
�شغل يف �شركة معادن من�صب نائب الرئي�س لل�ش�ؤون ال�صناعية ثم نائب الرئي�س للفو�سفات وتطوير الأعمال
اجلديدة حتى ٢٠١١م ومن ثم رئي�س ًا لل�شركة حتى الآن
املدير العام و�أمني �سر جمل�س الإدارة  -ا�سمنت الق�صيم
عمل يف ق�سم تخطيط التكلفة والربح ثم رئي�س ًا للق�سم ثم مدير ًا للمحا�سبة يف ال�شركة و�أخريا نائب الرئي�س
للمالية  -ال�شركة ال�شرقية للبرتوكيماويات ( �شرق )

جماالت اخلربة
ع�ضو يف جمل�س الإدارة
�صاحب مكتب حماماة د.زياد بن عبدالرحمن ال�سديري
م�ست�شار قانوين يف مكتب �سمو وزير الداخلية
ع�ضو يف جمل�س ال�شورى و رئي�س للفريق القانوين املكلف من الدولة لتقدمي الر�أي للجهات احلكومية
م�ؤ�س�س ورئي�س �شركة بتيل املحدودة

الفرتة
 2006م – �إىل الآن
 1993م –  2006م
 1987م –  1993م

الفرتة
� 19أكتوبر 1997م
 1988م حتى الآن
1980م وحتى 1983م
1993م وحتى 2005م

ع�ضوية جمال�س الإدارة احلالية
ا�سم ال�شركة
بنك اخلليج الدويل

�شركة التعدين العربية ال�سعودية
(معادن)

الن�شاط الرئي�سي �صفة الع�ضوية طبيعة الع�ضوية
غري تنفيذي ب�صفته ال�شخ�صية
البنوك

التعدين

تنفيذي

الرئي�س التنفيذي

ع�ضوية اللجان
رئي�س جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت ،ع�ضو جلنة املراقبة،
ع�ضو جلنة حوكمة ال�شركات

ال�شكل القانوين لل�شركة
م�ساهمة

اللجنة التنفيذية

م�ساهمة مدرجة

ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية «�سار»
�شركة �أ�سمنت الق�صيم
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الن�شاط الرئي�سي
ا�سم ال�شركة
الزراعي
�شركة الفاخرة للتمور
�شركة بدران للتجارة واخلدمات الزراعي
ال�صناعة والتجارة
�شركة بتيل املحدودة

�صفة الع�ضوية طبيعة الع�ضوية

ع�ضوية اللجان

ال�شكل القانوين لل�شركة

ع�ضوية جمال�س الإدارة ال�سابقة

ع�ضوية جمال�س الإدارة ال�سابقة
�أ�سم ال�شركة

ع�ضوية جمال�س الإدارة احلالية

�أ�سم ال�شركة

ع�ضو يف الهيئة اال�ست�شارية العليا مل�ؤ�س�سة �سلطان بن عبد العزيز �آل �سعود اخلريية
ع�ضو جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�سعودية
رئي�س جمعية ال�شركاء بال�شركة اخلليجية املتحدة لدرفلة احلديد وال�صلب املحدودة
جمل�س �إدارة املركز ال�سعودي للتحكيم التجاري مبجل�س الغرف التجارية وال�صناعية
جمل�س حمافظي مركز القاهرة االقليمي للتحكيم التجاري الدويل
ع�ضو م�ستقل يف جمل�س �إدارة �شركة جي بي مورجان العربية ال�سعودية املحدودة
ع�ضو جمل�س مديري �شركة بدران للم�شاريع املحدودة

الفرتة

 2007م –  2011م
 2007م –  2011م
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الفرتة

منذ �سنة 1997م حتى 2007م
منذ �سنة 1993م حتى �سنة 2005م
منذ �سنة 1997م حتى 2008م
منذ 2016-2015م
منذ 2016 – 2012م
منذ 2011م حتى 2014م
منذ �سنة 1989م حتى �سنة 2017م
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تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل 2017م

الدكتور جان  -لو �شامو

الأ�ستاذ وليد بن �إبراهيم �شكري
م�ست�شار ،ع�ضو جلنة املراجعة

اجلن�سية
فرن�سا

�صفة الع�ضوية
ع�ضو م�ستقل

تاريخ امليالد
 1953م

اجلن�سية
�سعودي

امل�ؤهالت العلمية
الدرجة
دكتوراة
بكالوريو�س

�صفة الع�ضوية
م�ستقل

تاريخ امليالد
 1956م

امل�ؤهالت العلمية
اجلهة املانحة
جامعة �ستانفورد

التخ�ص�ص
الهند�سة املدنية
هند�سة

École Nationale Supérieured
’Artset

الدولة
الواليات املتحدة الأمريكية
فرن�سا

الدرجة
درجة البكالوريو�س
�شهادة املهنة
�شهادة املهنة

التخ�ص�ص
الإدارة ال�صناعية
املحا�سبة واملراجعة
املحا�سبة واملراجعة

اجلهة املانحة
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
زمالة املحا�سبني القانونيني -الواليات املتحدة الأمريكية –CPA
زمالة املحا�سبني القانونيني ال�سعوديني  -اململكة العربية ال�سعودية – SOCPA

الدولة
اململكة العربية ال�سعودية
الواليات املتحدة الأمريكية
اململكة العربية ال�سعودية

�سنوات اخلربة وتفا�صيلها
جماالت اخلربة
رئي�س جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية (كاو�ست)
رئي�س معهد كاليفورنيا للتقنية
مدير كلية الهند�سة املدنية والبيئية يف معهد جورجيا للتكنلوجيا
رئي�س �شركة جولدر �أ�سو�شيت�س
�أ�ستاذ ًا ومدير ًا يف جامعة بوردو يف الواليات املتحدة الأمريكية

ع�ضوية جمال�س الإدارة احلالية

الفرتة

ا�سم ال�شركة
�شركة جمموعة عبد املح�سن
احلكري لل�سياحة والتنمية
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات
امليكانيكية

الن�شاط الرئي�سي �صفة الع�ضوية طبيعة الع�ضوية ع�ضوية اللجان
رئي�س جلنة املراجعة واملخاطر
ب�صفته
م�ستقل
ع�ضو جمل�س
ال�شخ�صية
االدارة
رئي�س جلنة املراجعة واملخاطر
ب�صفته
م�ستقل
ع�ضو جمل�س
ال�شخ�صية
االدارة

جمموعت كانو

ع�ضو جلنة
املراجعة واملخاطر
وااللتزام
ع�ضو جلنة
م�ستقل
املراجعة واملخاطر
وااللتزام
ع�ضو جلنة
م�ستقل
املراجعة واملخاطر
وااللتزام
م�ستقل

�شركة م�شروع غاز جيزان

ع�ضو جلنة
املراجعة واملخاطر
وااللتزام

ع�ضوية جمال�س الإدارة احلالية
ا�سم ال�شركة
�شركة «جون ويلي �آند �سنز»
�شركة «�إم تي �إ�س �سي�ستمز»

الن�شاط الرئي�سي

�صفة الع�ضوية طبيعة الع�ضوية

ع�ضوية اللجان

ال�شكل القانوين لل�شركة

�شركة تكوين
�شركة طاقة

ع�ضوية جمال�س الإدارة ال�سابقة
�أ�سم ال�شركة

�شركة �سافران
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية

�شركة معادن

الفرتة

م�ستقل

م�ستقل

ب�صفته
ال�شخ�صية

ال�شكل القانوين لل�شركة
م�ساهمة
م�ساهمة مغلقة
ذات م�س�ؤولية حمدودة

ب�صفته
ال�شخ�صية

جلنة املراجعة واملخاطر وااللتزام

م�ساهمة

ب�صفته
ال�شخ�صية

جلنة املراجعة واملخاطر وااللتزام

م�ساهمة

ب�صفته
ال�شخ�صية

جلنة املراجعة واملخاطر وااللتزام

م�ساهمة مغلقة

ب�صفته
ال�شخ�صية

جلنة املراجعة واملخاطر وااللتزام

ذات م�س�ؤولية حمدودة

واملخاطر

ع�ضوية جمال�س الإدارة ال�سابقة
�أ�سم ال�شركة

�إدارة الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ()SOCPA
ميبكو
�شركة م�شروع غاز جيزان
�أوقاف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
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الفرتة
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تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل 2017م

املهند�س خالد بن حمد ال�سناين
م�ست�شار ،ع�ضو جلنة املراجعة
تاريخ امليالد
 1960م

اجلن�سية
�سعودي

�صفة الع�ضوية
م�ستقل

امل�ؤهالت العلمية
الدرجة
بكالوريو�س
ماج�ستري

التخ�ص�ص
الهند�سة املدنية
الهند�سة املدنية

اجلهة املانحة
كلية �سانت مارتن
جامعة كولورادو

الدولة
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة الأمريكية

�سنوات اخلربة وتفا�صيلها
جماالت اخلربة
مهند�س م�شاريع
مدير م�شروع
مهند�س م�شروع
مهند�س م�شاريع �أعلى
مهند�س م�شاريع �أعلى
مهند�س م�شاريع �أعلى
�إدارة م�شاريع
مدير م�شروع
مدير �إدارة �إمدادات الغاز
امل�ست�شار وامل�شرف على �إدارة
�إمدادات الغاز وت�سعريه

الن�شاط الرئي�سي
االدارة الهند�سية و�إدارة ال�صيانة والت�شغيل
�صيانة حمطات و�شبكات املياه وال�صرف ال�صحي
ملدينة اخلرب
ادارة امل�شاريع باملنطفة الو�سطى
�إدارة تطوير م�شروع �شيبة ملرافق �إنتاج الزيت
اخلام والغاز امل�صاحب
�إدارة امل�شاريع مب�صفاة الريا�ض
م�شروع فيوجان امل�شرتك
�إدارة امل�شاريع امل�شرتكة ب�شركة �أرامكو
�إدارة م�شاريع املنطقة الو�سطى ب�شركة �أرامكو
وزارة البرتول والرثوة املعدنية
وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية

اجلهة
وزارة احلر�س الوطني
�شركة عزيز للمقاوالت

الفرتة

�شركة �أرامكو ال�سعودية
�شركة �أرامكو ال�سعودية

مايو 1991م – يوليو 1995م
اغ�سط�س  -1995يناير 1999م

-

فرباير 1999م – فرباير 2001م
�شركة �أرامكو ال�سعودية
(ارامكو واك�سون موبيل و�ساينوبيك)
التكاملي للم�صفاة والبرتوكيماويات
مار�س 2001م – مايو 2003
يونيو  – 2003اكتوبر 2003
م�صفاة الريا�ض
نوفمرب � – 2003أغ�سط�س 2014
�سبتمرب  2014وحتى �سبتمرب
2017

ع�ضوية جمال�س الإدارة احلالية
�أ�سم اللجنة
جلنة املراجعة يف �شركة معادن
جمل�س �إدارة الهيئة امللكية للجبيل وينبع

الفرتة
�سبتمرب  2008وحتى تاريخه
مايو  2016وحتى تاريخه

ع�ضوية جمال�س الإدارة ال�سابقة
�أ�سم ال�شركة

اللجنة العليا للغاز يف وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية
جمل�س �إدارة �شركة التعدين العربية ال�سعودية ( معادن )
جمل�س �إدارة هيئة تنظيم الكهرباء واالنتاج املزدوج
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الفرتة

يناير 2004وحتى �سبتمرب 2017
�سبتمرب �-2008أبريل 2016
مايو �-2009أبريل 2015
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