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عام املالي يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية )معادن( تقديم تقريره عن ال

 للمساهمين.م إلى الجمعية العامة 2019ديسمبر  31املنتهي في 

 
 
ونظام التقرير بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات، والئحة حوكمة الشركات  عد  لقد أ

 .والتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق املالية السعوديةالسوق املالية، 

 ملتطلبات هذا االفصاح الكامل عن تلك املتطلبات، فقد جاء  ولضمان
ً
التقرير ملبيا

اإلفصاح النظامية، وقد أوص ى مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية )معادن( إلى 

 .الجمعية العامة باملوافقة على هذا التقرير

شطة واألعمال تنشر شركة التعدين العربية السعودية )معادن( معلومات مفصلة عن األن

انات املالية م في تقريرها السنوي، الذي يحتوي على البي2019ذات الصلة بأداء العام املالي 

م، لتعزيز صلة )معادن( بمساهميها 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في السنوية املوحدة

 .وأصحاب املصالح، والجهات املعنية
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 شركة التعدين العربية السعودية )معادن(

 م.2019ديسمبر  31املنتهي في املالي تقرير مجلس اإلدارة للعام 

 

 الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك. ما طبق من أحكام الئحة حوكمة .1

طبق أحكامها اإللزامية بالكامل.  تلتزم الشركة باإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة عن املتطلبات النظامية الواردة في الئحة حوكمة
 
الشركات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق املالية، وت

شرف مجلس اإلدارة على التزام الشركة بمعايير الحوكمة، واللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية، وتعمل إدارة الحوكمة والتزامات  ى السوق بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية ولجانها علوي 

 .مراجعة وتحديث سياسات الحوكمة واملمارسات، وذلك بهدف تعزيز النزاهة والشفافية وااللتزام

لذا فإن الداخلية ما يتصل بااللتزام واملخاطر والحوكمة، والعرض على املجلس بالتوصيات واملرئيات حيالها،  املراقبةكما َعهد مجلس اإلدارة إلى لجنة املراجعة بأن تشمل في مراجعتها لنظام 

 .لجنة املراجعة تضطلع بمهام واختصاصات لجنتي الحوكمة واملخاطر كما هو موضح في الئحة عملها التي وافقت عليها الجمعية العامة

، فإن مجلس اإلدارة  (ب)فقرة  54وفيما يتعلق باملادة 
ً
 مستقال

ً
يرى ( من النظام األساس للشركة، 36املادة ) وبعد اإلطالع على نصوالتي نصت على وجوب أن يكون رئيس لجنة املراجعة عضوا

 في مجلس اإلدارة من الذين يمتلكون املؤهالت الالزمة لالضطالع بمهام واختصاصات اللجنة، 
ً
 كما أهمية أن يكون رئيس لجنة املراجعة عضوا

 
 خذأ

ً
في االعتبار أن األعضاء املستقلين ذوي الخبرة ا

.األ  ،من أعضاء اللجنة %75املحاسبية يشكلون 
ً
 مر الذي تتحقق فيه مفاهيم االستقالل املطلوب نظاما

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم. .2

 أعضاء مجلس اإلدارة .أ

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

محافظ صندوق  *األستاذ ياسر بن عثمان الرميانمعالي 

 االستثمارات العامة

الرئيس التنفيذي 

 لشركة الفرنس ي كابيتال

بكالوريوس في املحاسبة من جامعة امللك 

 .اململكة العربية السعوديةبفيصل 

شهادة برنامج اإلدارة العامة من كلية هارفارد 

 األمريكية املتحدة لألعمال من الواليات 

تقلد العديد من املناصب القيادية كان آخرها الرئيس 

 التنفيذي لشركة الفرنس ي كابيتال.

وعضو مجلس إدارة السوق املالية السعودية تداول 

 م2015-م 2014في عام 

معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن 
 القويز

محافظ املؤسسة العامة 

 للتأمينات االجتماعية

 من األدوار 
ً
تقلد عددا

القيادية في القطاعات 

اململكة باملصرفية 

 العربية السعودية

إدارة أعمال من جامعة بورتالند  بكالوريوس

 الواليات املتحدة األمريكية.ب

تأهيل منهي في إدارة العمليات البنكية من  

 معهد سيتي بنك في اليونان.

تقلد عدد من املناصب القيادية في القطاعات 

اململكة العربية السعودية منذ عام باملصرفية 

 .م2013وحتى عام  م1981
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 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

لية للشركات من تأهيل منهي في اإلدارة املا

 الواليات املتحدة األمريكية.عهد سيتي بنك بم

رئيس الهيئة امللكية  معالي املهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان

 للجبيل وينبع

النائب األعلى للمالية 

 واالستراتيجية والتطوير

 العربية في شركة الزيت

 .السعودية )أرامكو(

بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من 

 جامعة امللك فهد للبترول واملعادن.

ئية في جامعة ماجستير في الهندسة الكيميا

 لوزيانا في الفييت.

ماجستير في إدارة األعمال بمعهد 

 ماساشوستس للتقنية.

 من ا
ً
الزيت  ألدوار القيادية في شركةتقلد عددا

كان آخرها النائب األعلى  (أرامكو) السعوديةالعربية 

 للمالية واالستراتيجية والتطوير.

نائب وزير الطاقة  معالي املهندس خالد بن صالح املديفر

والصناعة والثروة 

 املعدنية لشؤون التعدين

الرئيس التنفيذي وكبير 

املدراء التنفيذين 

ين العربية التعدلشركة 

 .(معادنالسعودية )

من جامعة  بكالوريوس في الهندسة املدنية

 . امللك فهد للبترول واملعادن

 ماجستير إدارة أعمال من جامعة

 امللك فهد للبترول واملعادن.  

 كسفوردأدبلوم أعمال دولية من جامعة 

للشؤون شغل في شركة معادن منصب نائب الرئيس 

ثم نائب الرئيس  م2006عام منذ الصناعية 

للفوسفات وتطوير األعمال الجديدة حتى عام 

 للشركة حتى عام 2011
ً
 تنفيذيا

ً
م ومن ثم رئيسا

 م.2018

مستشار رئيس مجلس  الدكتور كالوس كالينفيلد

 إدارة نيوم

الرئيس التنفيذي 

 ملشروع نيوم

تير في إدارة األعمال من جامعة ماجس

 قوتنجن.

من جامعة  االستراتيجيةدكتوراه في اإلدارة 

 .وزبيرج

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي السابق 

 .م2017وم 2016لشركة أركونك بين عامي 

تقلد العديد من املناصب في شركة ألكوا حتى عين 

 للشركة ورئيس مجلس 
ً
 تنفيذيا

ً
اإلدارة وذلك رئيسا

 م.2016م وحتى 2008منذ عام 

وتقلد العديد من املناصب القيادية في شركة سيمنس 

 منها الرئيس التنفيذي للشركة

املدير املالي والرئيس  مستشار األستاذ ريتشارد أوبراين

التنفيذي لشركة 

 نيومونت للتعدين.

 بكالوريوس في االقتصاد من جامعة شيكاغو. 

من كلية لويس أند  دكتوراه مهنية في القانون 

 كالرك للقانون بالواليات املتحدة األمريكية.

املناصب  وعدد منمدير العمليات واملدير املالي 

م وحتى 1984في باسيفي كورب منذ عام القيادية 

 م.2000

يس التنفيذي لشركة الرئ املهندس عبدهللا بن محمد العيس ى

 أصيلة لالستثمار

شركة ماسك القابضة 

 )الرئیس التنفیذي(

بكالوریوس في الھندسة الصناعیة من جامعة 

الواليات املتحدة بسوثيرن ميثوديست 

 األمریكیة.

شركة عبدهللا محمد العيس ى رئيس مجلس إدارة 

 وحتى اآلن. 1981مهندسون استشاريون منذ عام 

 ورئيس مجلس إدارة شركة أمياس القابضة.
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 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

ماجستير في اإلدارة الھندسیة من جامعة  

الوالیات املتحدة بسوثرن میثودیست 

 األمريكية.

الرئيس التنفيذي ونائب  األستاذة لبنى بنت سليمان العليان

رئيس مجلس إدارة شركة 

 العليان املالية

مساعد لرئيس مجلس 

إدارة شركة العليان 

 املالية.

 لعلوم من جامعة كورنيلبكالوريوس في ا

 . بالوالیات املتحدة األمريكية

إدارة األعمال من جامعة إنديانا ماجستير في 

 بالوالیات املتحدة األمريكية.

 مساعد لرئيس مجلس إدارة شركة العليان املالية.

 محللة مالية في مجموعة جي بي مورغان.

وطني رئيس البرنامج ال  **املهندس عزام بن ياسر شلبي

للتجمعات الصناعية، 

الرئيس التنفيذي و 

لشركة التصنيع 

 وخدمات الطاقة

بكالوريوس في الهندسة املدنية جامعة والية 

 بالوالیات املتحدة األمريكية. OSUأوكالهوما 

 

 في وزارة البترول والثروة املعدنية من
ً
 ذعمل مستشارا

 م.2007عام  وحتى 2006عام 

ة في ) تخطيط املنشآت عمل في شركة أرامكو السعودي

الصناعية واملرافق، تطوير األعمال الجديدة، إدارة 

الشركات املشتركة في تكرير النفط، تطوير مشاريع 

عاملية في تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات(، وذلك 

 م.2006م، وحتى عام 1981من عام 

معالي املهندس خالد بن عبدالعزيز 
 **الفالح*

الطاقة والصناعة وزير  

زير والثروة املعدنية، و 

، رئيس مجلس الصحة

شركة الزيت إدارة 

السعودية العربية 

 )أرامكو (

بكالوريوس في الهندسة امليكانيكية من 

الواليات املتحدة بجامعة تكساس ايه أند أم 

 األمريكية.

ماجستير في إدارة األعمال من جامعة امللك 

اململكة العربية بفهد للبترول واملعادن 

 السعودية.

الزيت تقلد العديد من املناصب القيادية في شركة 

كان آخرها السعودية )أرامكو السعودية( العربية 

 منصب رئيس مجلس اإلدارة.

 .م2016و 2015شغل منصب وزير الصحة بين عامي 

ير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية شغل منصب وز 

 م.2019و  2016بين عامي 
 ملجلس اإلدارة بتاريخ 

ً
 غير تنفيذي ورئيسا

ً
 م.2019سبتمبر  28*عين عضوا

 م.2019ديسمبر  19**قدم استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م.2019سبتمبر  27*** قدم استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 
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 أعضاء لجنة املراجعة من غير املجلس .ب

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

 من الوظائف اإلدارية  مستشار املهندس خالد بن حمد السناني
ً
تقلد عددا

 
ً
والهندسية، كان آخرها مستشارا

 على إمدادات الغاز 
ً
ومشرفا

والصناعة وتسعيره بوزارة الطاقة 

 والثروة املعدنية

بكالوريوس في الهندسة املدنية من 

 كلية سانت مارتن.

ماجستير في الهندسة املدنية من 

 جامعة كولورادو.

تقلد العديد من املناصب في اإلدارة الهندسية، وإدارة 

 الصيانة والتشغيل في شركة أرامكو.

 لعدد من  مستشار األستاذ وليد بن إبراهيم شكري 
ً
لجان املراجعة عضوا

واملخاطر وااللتزام في شركة 

مجموعة عبداملحسن الحكير 

للسياحة والتنمية، الشركة 

السعودية للصناعات امليكانيكية، 

مجموعة كانو، شركة التعدين 

العربية السعودية )معادن(، شركة 

تكوين، شركة طاقة، شركة مشروع 

 .غاز جيزان

بكالوريوس في اإلدارة الصناعية 

امللك فهد للبترول  من جامعة

 واملعادن.

 شهادة املهنة في املحاسبة

واملراجعة من زمالة املحاسبيين 

 .CPAالقانونيين 

شهادة املهنة في املحاسبة 

واملراجعة من زمالة املحاسبيين 

 .SOCPAالقانونيين 

يونغ للتميز في مجال  عمل مستشاًرا ملركز إرنست آند

النفط والغاز في البحرين ، وشريك إداري ملمارسة 

PWC  في السعودية وعمل لدى شركةDeloitte  في

 السعودية والواليات املتحدة.

 

 

 اإلدارة التنفيذية .ت

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

الرئيس التنفيذي وكبير  األستاذ دارين كريستوفر ديفيس

املدراء التنفيذيين 

  (املكلف)

 نائب الرئيس للمالية

واملدير املالي لشركة 

 معادن

بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة 

 أوستن.

 

 

 في القطاع املصرفي، تركزت خبرته خاللها في  20
ً
عاما

األعمال املرتبطة بقطاعات املوارد الطبيعية والطاقة، 

الشرق ويمتلك خبرات عملية طويلة في أسواق 

االندماج مشاريع على  م 1999األوسط منذ عام 
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 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

واالستحواذ، واالستشارات االستراتيجية والقروض 

 يع.وإعادة هيكلتها وتمويل املشار 

نائب الرئيس األعلى  *األستاذ خالد بن سالم الرويس

للمالية واملدير املالي 

 )املكلف(

مستشار تنفيذي لرئيس 

 الشركة

درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة 

 م.1984امللك سعود عام 

 (.AICPAعضو معهد املحاسبين األمريكيين )

املصرفية في بدأ عمله لدى إدارة مراقبة العمليات 

مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( في عام 

1984 
ً
م، وانتقل إلى شركة سابك حيث أصبح مديرا

 للشؤون املالية.

 2002وانضم إلى شركة معادن في عام 
ً
م مديرا

للخزينةـ وتقلد عدة مناصب قيادية منها نائب الرئيس 

 
ً
للمالية ونائب الرئيس األعلى للفوسفات، شغل عددا

ويات مجالس املديرين لشركات معادن من عض

 التابعة.

نائب الرئيس األعلى  املهندس رياض بن سعد النصار

 لأللومنيوم

نائب الرئيس للخدمات 

املوحدة ونائب الرئيس 

 إلدارة املشاريع والهندسة. 

رئيس شركة معادن 

لألملنيوم. وشركة معادن 

 للبوكسايت واأللومينا.

ائية من بكالوريوس في الهندسة الكهرب

 جامعة امللك فهد للبترول واملعادن.

 
ً
عمل في هندسة املشاريع في شركة )شرق(، ومديرا

ملشروع في شركة )سافكو(، كما عمل مدير إدارة 

 
ً
التصميم واملشاريع شركة )مرافق(، وكذلك مديرا

 للتخطيط والهندسة وإدارة املشاريع في هيئة 
ً
عاما

 الخليجي.الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون 

نائب الرئيس األعلى  املهندس عبدالعزيز بن عسكر الحربي

للعمليات، والبيئة 

والصحة والسالمة 

 والخدمات املشتركة.

نائب الرئيس لألمن 

الصناعي والخدمات 

 املساندة.

بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية 

 من جامعة امللك سعود بالرياض. 

برنامج اإلدارة والقيادة املتقدم من جامعة 

 أكسفورد.

 للعمليات والتنقية لشركة سافكو 
ً
 عاما

ً
عمل مديرا

م، 2007التابعة لشركة سابك لفترة امتدت حتى عام 

 من املناصب اإلدارية في شركة 
ً
معادن تقلد عددا

 من عضويات مجالس املديرين لشركاتها 
ً
وشغل عددا

التابعة. رئيس مجلس إدارة )مجلس تطوير الشباب 

السعودي وبرامج املشاركة( وعضو مجلس مدينة 

 الجبيل.
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 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

نائب الرئيس األعلى لرأس  **محمد العامرإبراهيم بن األستاذ 

 املال البشري 

نائب وزير التجارة 

للخدمات واالستثمار 

 املشتركة

بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة 

، م1994محمد بن سعود اإلسالمية عام 

( من MBAماجستير في إدارة األعمال )

 ( في اململكة املتحدة.Hullجامعة )

عمل في العديد من املناصب القيادية وكان آخرها 

نائب وزير التجارة واالستثمار للخدمات املشتركة، 

ئب للرئيس للموارد البشرية في مجموعة كما عمل نا

الحبيب الطبية، ونائب الرئيس للموارد البشرية في 

 شركة العثيم القابضة.

األعلى نائب الرئيس  املهندس خالد بن سليمان العوهلي

للشؤون الحكومية 

 االستراتيجية.

نائب الرئيس الستراتيجية 

 وتطوير األلومنيوم.

امليكانيكية من بكالوريوس في الهندسة 

 جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

 في وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
ً
عمل مستشارا

املعدنية في مكتب إدارة املشاريع في برنامج التوازن 

 االقتصادي السعودي.

وشغل منصب رئيس البرنامج الوطني لتطوير 

التجمعات الصناعية، كما رأس شركة تشارلز ريفر 

( وعّين مديرها اإلداري في CRAIأسوشيات الدولية )

 اململكة العربية السعودية.

نائب الرئيس األعلى  املهندس حسن مدني العلي

لوحدة الفوسفات 

واملعادن الصناعية 

 )املكلف(.

 رئيس شركة معادن

 للفوسفات.

بكالوريوس في علوم الهندسة امليكانيكية 

 )اإلنتاج( من جامعة امللك عبد العزيز بجدة.

 ألعمال البوليمرات البولي 
ً
عمل في شركة سابك مديرا

(، وانضم ملعادن منذ عام PETأثيلين تيريفاليت )

 أعلى للتخطيط االستراتيجي وتطوير  2010
ً
مديرا

 لشركة معادن  ، عّين2016األعمال. وفي عام 
ً
رئيسا

للفوسفات، وتولى منصب نائب الرئيس األعلى 

)املكلف( لوحدة أعمال الفوسفات االستراتيجية، 

وشغل عضويات ملجالس املديرين لشركات معادن 

 التابعة.

نائب الرئيس األعلى  األستاذ ديفيد شومر

 للذهب ومعادن األساس.

نائب الرئيس التنفيذي 

والرئيس التنفيذي 

ليات في شركة للعم

 نيومونت للتعدين.

بكالوريوس في التمويل من جامعة ريجيس، 

 الواليات املتحدة األمريكية.ب

 من املناصب القيادية في شركة نيومونت
ً
 تقلد عددا

للتعدين، قاد أعمال الشركة فيها ملشاريع رئيسية 

وشغل مناصب تنفيذية في الشركة حتى عّين نائب 

 للرئيس التنفيذي للعمليات.

جامعة امللك  بكالوريوس في املحاسبة من األعلى الرئيس نائب  ***القحطاني األستاذ علي بن سعيد

 .م 1992سعود 

 لحسابات
ً
م في 1999في عام العمالء  عمل مديرا

ثم شغل منصب  مصرف الراجحي ملدة سنتين،
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 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

 املالي واملدير للمالية

 )املكلف(

للتخطيط والتمويل في شركة  مساعد املدير العام (CPA) زمالة املحاسبين القانونيين

 أسمنت

منصب نائب  سنوات ومن ثم شغل 5القصيم ملدة 

التعاونية في شركة  الرئيس وكبير املدراء املاليين

م انضم لشركة  2011في عام  .سنوات 5للتأمين ملدة 

 
ً
 للرقابة املالية. معادن مديرا

 األعلى الرئيس نائب  ****الفريح بن عبدالعزيز نبيل املهندس

 البشري  املال لرأس

 من املدنية الهندسة في بكالوريوس

 .سعود امللك جامعة

الصناعي،  عمل في اإلدارة الفنية لصندوق التنمية

مجلس إدارة أسمنت  وشغل منصب نائب رئيس

 من  الراجحي القابضة
ً
والعضو املنتدب، وتقلد عددا

 االدارية في شركة معادن وشغل عددا من املناصب

 لشركاتها التابعة. املديرينعضويات مجالس 
 من األستاذ علي سعيد م  2019سبتمبر  1*شغل املنصب في تاريخ 

ً
 .القحطانيبدال

 .م2019ديسمبر  1**التحق بمعادن في منصبه الحالي بتاريخ 

 .م2019أغسطس  30*استقال من الشركة في **

 م.2020يناير  11***استقال من الشركة في *

 

 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها. وخارجهاأأسماء الشركات داخل اململكة  .3
ً
 التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

 عضوية مجالس اإلدارة خارج اململكة عضوية مجالس اإلدارة داخل اململكة اسم العضو

 السابقة الحالية السابقة الحالية

العربية السعودية شركة الزيت  *معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان

، شركة التعدين العربية (أرامكو)

السعودية )معادن(، صندوق 

االستثمارات العامة ، صندوق 

التنمية الصناعي، مركز دعم اتخاذ 

القرار، الهيئة امللكية ملدينة مكة 

املكرمة واملشاعر املقدسة، نيوم، 

البحر األحمر للتطوير، تطوير وسط 

الفرنس ي كابيتال، السوق املالية 

 السعودية )تداول(.

  سوفت بانك، أوبر.
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 عضوية مجالس اإلدارة خارج اململكة عضوية مجالس اإلدارة داخل اململكة اسم العضو

 السابقة الحالية السابقة الحالية

مركز  الرياض، أماال، إدارة وتطوير

امللك عبدهللا املالي، تطوير املناطق 

السكنية، نون لالستثمار، القدية 

 لالستثمار، سنابل لالستثمار، آرم.

املجموعة السعودية، شركة اتحاد  معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز

االتصاالت )موبايلي(، شركة التعدين 

 العربية السعودية )معادن(.

البنك السعودي الفرنس ي. الشركة 

السعودية للصناعات الزجاجية 

)زجاج(، الشركة الوطنية للتصنيع، 

شركة رويال آند صن ألينس 

للتأمين، شركة آجل للخدمات 

التمويلية، شركة ماستركارد 

 العاملية.

  

اللجنة االدارية واللجنة املركزية  السعدان إبراهيم بن عبدهللامعالي املهندس 

 أرامكو، مجلس االستراتيجيات ولجنة

أرامكو، -التنظيم اإلداري و  التطوير

-رئيس لجنة مراجعة الخدمات

رئيس مجلس إدارة أرامكو أرامكو، 

رئيس مجلس إدارة شركة ، للتجارة

ينبع أرامكو سنيوبك للتكرير 

رة شركة )ياسرف(، عضو مجلس إدا

التعدين العربية السعودية )معادن(، 

عضو اللجنة االستشارية لكلية 

اإلدارة الصناعية جامعة امللك فهد 

-Sللبترول واملعادن، شركة أس ) 

OIL.) 

رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو 

السعودية موبييل املحدود 

 )سامرف(.

رئيس مجلس إدارة شركة جونز 

 .أرامكوا للرعاية الطبية هوبكنز
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 عضوية مجالس اإلدارة خارج اململكة عضوية مجالس اإلدارة داخل اململكة اسم العضو

 السابقة الحالية السابقة الحالية

شركة التعدين العربية السعودية  معالي املهندس خالد بن صالح املديفر

 ” معادن“

الشركة السعودية للنقل الجماعي 

 )سابتكو(.

   .بنك الخليج الدولي

شركة التعدين العربية السعودية  الدكتور كالوس كالينفيلد

 )معادن(.

 2، كي Fero Labsفيروالبس  

 K2Elevationإلفيشن 

(، مورغن ستانلي ) Bayer AGباير )

Morgan Stanley هيوليت باكارد ،)

(Heweltte Packard.) 

شركة التعدين العربية السعودية  األستاذ ريتشارد أوبراين

 )معادن(.

إكسل للطاقة، شركة مواد  

 ، بريتيوم ريسورسز اينك.فولكان

 للتعدين،  شركة نيومونت

Boart longyear ،Inergy Propane, 

.LLC 

بنك الریاض )رئیس مجلس اإلدارة(،  املهندس عبدهللا بن محمد العيس ى

الشركة السعودیة للصناعات 

األساسیة "سابك"، شركة دور 

للضیافة )رئیس مجلس اإلدارة(، 

االتصاالت "موبایلي"  اتحادشركة 

)نائب رئیس مجلس اإلدارة(، شركة 

 تعدین العربیة السعودیة )معادن(.ال

شركة اسمنت العربية ) رئيس 

مجلس اإلدارة(، شركة جدوى 

لالستثمار، الشركة السعودية 

للفنادق واملناطق السیاحیة، 

الشركة الوطنية للرعایة الطبیة 

)رئيس مجلس اإلدارة(، شركة 

صناعة منتجات األسمنت )رئیس 

مجلس اإلدارة(، مدارس امللك 

ركة الوطنیة لنقل فیصل، الش

الكیماویات، الشركة الوطنیة 

 للنقل البحري.

  Clariant AGشركة 

شركة التعدين العربية السعودية  األستاذة لبنى بنت سليمان العليان

)معادن(، شركة شلمبرجير 

Schlumberger  رئيس مجلس إدارة ،

 البنك السعودي البريطاني )ساب(

رئيس مجلس إدارة شركة العليان 

السعودية القابضة، نائب رئيس 

مجلس إدارة البنك األول، نائب 

أليانز أس أي، ماكنزي وشركاه، بنك  Schlumbergerشركة شلمبرجير 

أوف أميركاميريل لنش، بنك أكبانك 

 التركي.
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 عضوية مجالس اإلدارة خارج اململكة عضوية مجالس اإلدارة داخل اململكة اسم العضو

 السابقة الحالية السابقة الحالية

رئيس مجلس إدارة شركة العليان 

 املالية.

شركة الحفر العربية، شركة طاقة  **املهندس عزام بن ياسر شلبي

سانجل، شركة الجبيل لخدمات 

الطاقة، الشركة السعودية 

 االستثمارية إلعادة التدوير.

شركة طاقة آرشر، شركة مصفاة 

أرامكو السعودية شل، البرنامج 

الوطني لتطوير التجمعات 

 الصناعية.

  

الزيت العربية السعودية شركة   ***معالي املهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح

، شركة التعدين (أرامكو السعودية)

العربية السعودية )معادن(، الهيئة 

 امللكية للجبيل وينبع

مجلس األعمال اآلسيوي، مجلس جي بي  

مورغان العاملي، مجلس األعمال الدولي 

 التابع للمنتدى االقتصادي العاملي.

 ملجلس 
ً
 غير تنفيذي ورئيسا

ً
 م.2019سبتمبر  28اإلدارة بتاريخ *عين عضوا

 م.2019ديسمبر  19**قدم استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م.2019سبتمبر  27 *** قدم استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ

 

تنفيذي، عضو مجلس إدارة تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي، عضو مجلس إدارة غير  .4

 مستقل.

 صفة العضوية اسم العضو

 غير تنفيذي *معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان .1

 غير تنفيذي معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز .2

 غير تنفيذي إبراهيم السعدانعبدهللا بن معالي املهندس  .3

 غير تنفيذي معالي املهندس خالد بن صالح املديفر .4

 غير تنفيذي الدكتور كالوس كالينفيلد .5

 غير تنفيذي األستاذ ريتشارد أوبراين .6

 مستقل املهندس عبدهللا بن محمد العيس ى .7

 مستقل  األستاذة لبنى بنت سليمان العليان .8
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 صفة العضوية اسم العضو

 مستقل **املهندس عزام بن ياسر شلبي .9

 غير تنفيذي ***عبدالعزيز الفالحمعالي املهندس خالد بن  .10
 ملجلس اإلدارة بتاريخ 

ً
 غير تنفيذي ورئيسا

ً
 م.2019سبتمبر  28*عين عضوا

 م.2019ديسمبر  19**قدم استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م.2019سبتمبر  27*** قدم استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 
 

 بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال  –وبخاصة غير التنفيذيين  –اإلدارة إلحاطة أعضائه اإلجراءات التي اتخذها مجلس  .5
ً
علما

 الشركة وأدائها.

 عن املساهمين وحركة السهم وما يتعلق باالستفسارات واملقترحات واملالحظات حيال الشركة وأدائها،  التنفيذيةدارة اإل  قدمت
ً
 مفصال

َ
يذية على مجلس اإلدارة اإلدارة التنف عرضتكما تقريرا

 يحتوي على 
ً
 سنويا

ً
الشركة عن كافة أسئلة املساهمين أو الجهات الرقابية التي تردها خالل  وأفصحتاملعلومات الالزمة عن نشاط املستثمرين وما يتعلق بسهم الشركة وحركته، كافة تقريرا

فصحد اقتراحات أو مالحظات للمساهمين حيال الشركة وأدائها خالف ما اجتماع الجمعية العمومية، وتنشر ذلك في موقعها اإللكتروني، وال توج
 
 عنه. أ

 

، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها املكافآتو  وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة املراجعة، ولجنة الترشيحات .6

 اجتماع.وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل 

 لوثيقة اإلطار العام للحوكمة املقرة من الجمعية العمومية، يحق ملجلس اإلدارة تشكيل لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة ذات صالحيات
ً
 من  وفقا

ً
محددة موضحة في الئحة عملها. وينبثق حاليا

ة التنفيذية، ولجنة السالمة واالستدامة. ولكل لجنة صالحيتها املوضحة في الئحة عملها التي تحدد املهام املوكلة ة املراجعة، ولجنة الترشيحات واملكافآت، واللجنمجلس اإلدارة اللجان التالية: لجن

 عن 
َ
 يته على نحو فعال. أعمالها للمجلس في الوقت املناسب. وتساعد تلك اللجان مجلس اإلدارة في تنفيذ مهامه ومسؤولسير لها، ومدتها، وإجراءات عملها. وعلى كل لجنة أن تقدم تقريرا

       لجنة املراجعة

 

 اسم العضو

1 2 3 4  5  
 ملجموعا

 م2019أكتوبر  22 م2019يوليو  22 م2019أبريل  22 م2019مارس  10 م2019يناير  22

)
ً
 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ معالي املهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان )رئيسا

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ *املهندس عزام بن ياسر شلبي

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ وليد بن إبراهيم شكري 

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ املهندس خالد بن حمد السناني
 م.2019ديسمبر  19*قدم استقالته من عضوية اللجنة بتاريخ 

 فتم تعيين سعادة األستاذ ريتشارد  أوبراين 
ً
 ، ولم تعقد اللجنة م2019ديسمبر  19ي لجنة املراجعة بتاريخ  عضوا

ً
 بعد تعيينه. اجتماعا

 التاريخ
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 :األتيومن أبرز مهام لجنة املراجعة 

 دراسة السياسات املحاسبية التي تتبناها الشركة. -

 اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية بالشركة؛ لضمان تحقيق الكفاءة في أداء األنشطة واملهام التي يكلفها بها مجلس اإلدارة. -

القانونيين وتحديد أتعابهم، مع األخذ بعين االعتبار استقالليتهم  املحاسبينمراجعة خطة وإجراءات وتقارير املراجعة الداخلية، ورفع التوصيات ملجلس اإلدارة بشأن تعيين أو إنهاء خدمات  -

 أثناء تقديم التوصيات.

 أعمال املراجعة املوكلة إليهم أثناء قيامهم بأعمال املراجعة، ومراجعة مالحظات املحاسب القانوني على القوائم املالية.متابعة أعمال املحاسبين القانونيين واعتماد أي أنشطة خارج نطاق  -

 موقع الشركة اإللكتروني.ئحة من خالل زيارة توضح الئحة لجنة املراجعة تفاصيل عمل اللجنة وصالحياتها، واملهام املوكلة إليها، ومدتها، وأسلوب عملها، كما يمكن االطالع على الال  -

      لجنة الترشيحات واملكافآت

 

 اسم العضو

1 2 3 4 

 م2019ديسمبر  19 م2019نوفمبر  10 م2019يونيو  11 م2019فبراير  17 املجموع

)
ً
 4 ✓ ✓ ✓ ✓ املهندس عبدهللا بن محمد العيس ى )رئيسا

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ الدكتور كالوس كالينفيلد

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذة لبنى بنت سليمان العليان

 3 - ✓ ✓ ✓ *املهندس عزام بن ياسر شلبي 
 م.2019ديسمبر  19*قدم استقالته من عضوية اللجنة بتاريخ 

 

 : األتيومن أبرز مهام لجنة املكافآت والترشيحات 

قدرات مجلس اإلدارة، واملساعدة في اختيار وتأهيل املرشحين لعضوية املجلس، وإعداد خطة التعاقب طويلة األجل املراجعة السنوية للمهارات والقدرات وخبرات العمل املطلوبة؛ لتعزيز  -

 عند الضرورة. كما تقوم اللجنة بتحديد جوانب القوة والضعف في املجلس واقتراح معالجة أي قصور.

 وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلين، ومن وجود أو عدم  -

 األسهم( لجميع املدراء التنفيذيين )الرئيس التنفيذي ونوابه واملدراء التنفيذيين( بشكل سنوي. -البدالت  –مراجعة واعتماد كامل التعويضات )الرواتب  -

لبشرية، وبرامج التطوير اإلداري وخطط اإلحالل الوظيفي للمدراء التنفيذيين، وأهداف التقييم )بما فيها مؤشرات األداء( الواجب املراجعة واملوافقة على: سياسات وإجراءات املوارد ا -

 تحقيقها ضمن املكافآت وبرامج التحفيز.

 ب عملها.توضح الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت تفاصيل عمل اللجنة وصالحياتها، واملهام املوكلة لها، ومدتها، وأسلو  -

  

 التاريخ
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      اللجنة التنفيذية

 

 اسم العضو

1 2 3 4 

 م2019ديسمبر  3 م2019نوفمبر  10 م2019يوليو  24 م2019يناير  21 املجموع

)
ً
 4 ✓ ✓ ✓ ✓ معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز )رئيسا

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ معالي املهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ معالي املهندس خالد بن صالح املديفر

 3 ✓ ✓ ✓ - الدكتور كالوس كالينفيلد

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ ريتشارد أوبراين
 

 : األتيومن أبرز مهام اللجنة التنفيذية 

 توصياتها للمجلس بهذا الخصوص.مراجعة استراتيجيات وأهداف الشركة، وتقديم  -

 مراجعة موازنة املوظفين التشغيلية واملوازنات التشغيلية والرأسمالية. -

 .مراجعة خطط األعمال والعمليات والخطط املالية املقترحة، وتقديم توصياتها للمجلس بهذا الخصوص -

 .عيةاإلشراف على واستالم التقارير حول تنفيذ واكتمال املشاريع واألعمال التوس -

 مراجعة سياسات وإجراءات العمل في الشركة فيما عدا السياسات واإلجراءات املحاسبية. -

 .ئحة من خالل زيارة موقع الشركة االلكترونيتوضح الئحة اللجنة التنفيذية تفاصيل عمل اللجنة وصالحياتها، واملهام املوكلة لها، ومدتها، وأسلوب عملها، كما يمكن االطالع على الال  -
 

-  

     نة السالمة واالستدامةلج

 

 اسم العضو

1 2 3 

 م2019سبتمبر  30 م2019يونيو  11 م2019مارس  6 املجموع

)
ً
 3 ✓ ✓ ✓ األستاذ ريتشارد أوبراين )رئيسا

 3 ✓ ✓ ✓ معالي املهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان 

 3 ✓ ✓ ✓ معالي املهندس خالد بن صالح املديفر

 

  

 التاريخ

 التاريخ
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 : األتيومن أبرز مهام لجنة السالمة واالستدامة 

الناتجة عن ستدامة، والحد من الخسائر مساعدة مجلس اإلدارة لإلشراف على االستراتيجيات والسياسات والعمليات اإلدارية وأداء الشركة في مجاالت السالمة والصحة والبيئة واال  -

 إصابات املوظفين واملقاولين.

مع تعزيز قيم الشركة في مجاالت األمن والصحة تقوم اللجنة بتقديم التوجيه واملشورة لإلدارة التنفيذية بشأن التحسينات على مبادرات الشركة وسياساتها وممارساتها لضمان االلتزام،  -

 والسالمة واالستدامة.

 .تعلقة بالسالمة والصحة والبيئة واالستدامة، واإلشراف عليها مع اإلدارة التنفيذيةمراجعة السياسات واللوائح امل -

على الالئحة من خالل زيارة موقع الشركة توضح الئحة لجنة السالمة واالستدامة تفاصيل عمل اللجنة وصالحياتها، واملهام املوكلة لها، ومدتها، وأسلوب عملها، كما يمكن االطالع  -

 اإللكتروني.

 

حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم  .7

 .وعالقتها بالشركة

 ملا طرأ من تغييرات على عضوية املجلس من استقالة وتعيين 2019خالل العام املالي ولجانه جراء تقييم ألداء املجلس إل لجنة الترشيحات واملكافآت أحد بيوت الخبرة املستقلة  كلفت
ً
م، ونظرا

لس اإلدارة والتي من شأنها تعزيز أداء وفعالية املجلس لعدد من أعضاء املجلس، فقد رأت اللجنة إرجاء أعمال التقييم ملطلع العام املالي القادم، بحيث تستكمل التقييم وترفع توصياتها إلى مج

 الفترة القادمة. ولجانه خالل

 

 ملا هو منصوص في املادة .8
ً
 من الئحة حوكمة الشركات. (93) اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا

 سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .أ
 

 ألحكام النظام 
ً
  –نظير عضويتهم في املجلس  –تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وفقا

ً
 أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح، ويجوز الجمع مبلغا

ً
معينا

ات نية املبلغ املحدد وفق ما نص عليه نظام الشركبين اثنين أو أكثر من هذه املزايا. وفي جميع األحوال ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عي

ليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية ولوائحه وفق الضوابط التي تضعها الجهات املختصة. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل ع

لس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من املزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء املج

 على بيان بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة ويوضح تقرير مجلس اإل 
ً
 دارة املبالغ املحددة لتلك التعويضات.يشتمل أيضا

 

 ت أعمال اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارةسياسة مكافآ .ب
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 مكافآت أعضاء لجنة املراجعة

 2017أكتوبر  22بتاريخ 
ً
 :لآلتيم وافقت الجمعية العامة على إصدار الئحة لجنة املراجعة والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة من خارج مجلس اإلدارة وفقا

 االجتماع الواحد.ثالثة آالف ريال عن  3000بدل حضور اجتماعات بمبلغ  .1

( من إجمالي املبلغ وذلك عن كل اجتماع %10مائة ألف ريال تصرف لكل عضو في اللجنة من غير أعضاء املجلس، على أن يراع في ذلك حسم ما نسبته ) 100مكافأة سنوية قدرها  .2

 في يتغيب عنه العضو في العام املالي وفي حالة عدم اكمال عضو اللجنة سنة ميالدية كاملة ألي س
ً
بب، فيحسم من قيمة هذه املكافأة ما يتناسب مع عدد األيام التي لم يكن عضوا

 اللجنة خالل السنة.

 ملا جاء في دليل مجلس اإلدارة ويجوز للمجلس تعديل املكافآت والتعويضا .3
ً
ت املخصصة ألعضاء املجلس في أي تكون مكافأة عضو اللجنة الذي يشغل عضوية مجلس اإلدارة، وفقا

 اه على أن يعلن عن التغيير حسبما تقتض ي األنظمة ذات الصلة.وقت ير 

 مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت

 2017أكتوبر  22بتاريخ 
ً
 :لآلتيم وافقت الجمعية العامة على إصدار الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة من خارج مجلس اإلدارة وفقا

 ثالثة آالف ريال عن االجتماع الواحد. 3000بدل حضور اجتماعات بمبلغ  .1

( من إجمالي املبلغ وذلك عن كل اجتماع %10لكل عضو في اللجنة من غير أعضاء املجلس، على أن يراع في ذلك حسم ما نسبته ) مائة ألف ريال تصرف 100مكافأة سنوية قدرها  .2

 في مع عدد األيام الت يتغيب عنه العضو في العام املالي وفي حالة عدم اكمال عضو اللجنة سنة ميالدية كاملة ألي سبب، فيحسم من قيمة هذه املكافأة ما يتناسب
ً
ي لم يكن عضوا

 اللجنة خالل السنة.

 ملا جاء في دليل مجلس اإلدارة ويجوز للمجلس تعديل املكافآت والتعويضا .3
ً
ت املخصصة ألعضاء املجلس في أي تكون مكافأة عضو اللجنة الذي يشغل عضوية مجلس اإلدارة، وفقا

 وقت يراه على أن يعلن عن التغيير حسبما تقتض ي األنظمة ذات الصلة.

 كافآت أعضاء اللجنة التنفيذيةم

 2010أبريل  24بتاريخ 
ً
 :لآلتيم وافقت الجمعية العامة على إصدار الئحة اللجنة التنفيذية والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة وفقا

 :املكافآت التاليةيحق لكل عضو من أعضاء اللجنة الحصول على  .1

 بدل حضور عن كل جلسة .أ

 مكافأة سنوية .ب

 ر مجلس اإلدارة املقدمة إلى الجمعية العامة عن التعويضات وغيرها من املبالغ املدفوعة ألعضاء اللجنة.يجب أن تفصح تقاري .2

 مكافآت أعضاء لجنة السالمة واالستدامة
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  مكافآتوالتي حددت  مجلس اإلدارة على إصدار الئحة لجنة السالمة واالستدامة وافق م2018 سبتمبر 24بتاريخ 
ً
 :لآلتيأعضاء اللجنة وفقا

 يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة الحصول على التعويض أدناه: .1

 بدل حضور عن كل جلسة .أ

 بالغ املدفوعة ألعضاء اللجنة.يجب أن تفصح تقارير مجلس اإلدارة املقدمة إلى الجمعية العامة عن التعويضات وغيرها من امل .2

وفق االتفاقيات والسياسات املعتمدة ورفعها إلى لجنة الترشيحات واملكافآت التي تقر تلك  واللجان املنبثقةاملستحقة ملجلس اإلدارة  املكافآتتقوم األمانة العامة ملجلس اإلدارة باحتساب 

على أن توافق الجمعية العامة على إقرار تلك املكافآت والتعويضات. ملدفوعة حسب التعليمات ذات الصلة، على ان وتفصح الشركة في تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن املبالغ ا املكافآت

 سبت املكافآت والتعويضات بناء على السياسات املعتمدة، وال توجد أي انحرافات جوهرية عن تلك السياسات.وقد احت
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م2019ديسمبر  31تفاصيل املكافآت والتعويضات املستحقة ألعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان املنبثقة للعام املالي املنتهي في   
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: األعضاء املستقلين
ً
 أوال

محمد العيس ى بن عبدهللااملهندس  -1 250,000 21,000 12,000 0 0 0 283,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
سليمان العليانبنت األستاذة لبنى  -2 250,000 21,000 12,000 0 0 0 283,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
املهندس عزام ياسر شلبي-3 250,000 21,000 24,000 0 0 0 295,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 املجموع 750,000 63,000 48,000 0 0 0 861,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

: األعضاء غير التنفيذيين
ً
 ثانيا

عثمان الرميانبن معالي األستاذ ياسر -1 65,000 6,000 0 0 0 52,000 123,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

عبدالعزيز بن معالي املهندس خالد -2 185,000 12,000 0 0 0 148,000 345,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 الفالح

عبدالرحمن بن معالي األستاذ سليمان -3 250,000 21,000 12,000 0 0 0 283,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 القويز

0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,000130  0 0 0 ,00063 إبراهيم  بن معالي املهندس عبدهللا-4 250,000 15,000 
 السعدان

صالح املديفربن معالي املهندس خالد -5 250,000 21,000 21,000 0 0 0 292,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
الدكتور كالوس كلينفليند-6 375,000 18,000 21,000 0 0 0 414,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

األستاذ ريتشارد أوبراين-7 375,000 21,000 21,000 0 0 0 417,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00052,17  0,00002  0 0 ,000111  املجموع 1,750,000 114,000 
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املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء اللجان املنبثقة من املجلستفاصيل   

  املكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات( بدل حضور الجلسات املجموع

 أعضاء لجنة املراجعة

السعدان بن إبراهيم معالي املهندس عبدهللا 200,000 15,000 215,000  
 املهندس عزام بن ياسر شلبي 200,000 15,000 215,000
السناني بن حمد املهندس خالد 100,000 15,000 115,000  
 األستاذ وليد بن إبراهيم الشكري  100,000 15,000 115,000
 املجموع 600,000 60,000 660,000

 أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات

 املهندس عبدهللا بن محمد العيس ى 200,000 12,000 212,000
 الدكتور كالوس كليفالند - 12,000 12,000
 األستاذة لبنى بنت سليمان العليان 200,000 12,000 212,000
 املهندس عزام بن ياسر شلبي * 9,000 9,000
45,0004  45,000 00,0004  املجموع 

 أعضاء لجنة اللجنة التنفيذية

القويزعبدالرحمن  بن سليمان  معالي األستاذ  200,000 12,000 212,000  
السعدان بن إبراهيم معالي املهندس عبدهللا * 12,000 12,000  
املديفربن صالح معالي املهندس خالد  200,000 12,000 212,000  
 الدكتور كالوس كليفالند - 9,000 9,000
 األستاذ ريتشارد أوبراين - 12,000 12,000

 املجموع 400,000 57,000 457,000
 أعضاء لجنة السالمة واالستدامة

 األستاذ ريتشارد أوبراين - 9,000 9,000

,0009  ,0009 السعدان بن إبراهيم معالي املهندس عبدهللا  *   
املديفربن صالح معالي املهندس خالد  * 9,000 9,000  

 املجموع * 27,000 27,000

,00091,58  ,000918  املجموع الكلي 1,400,000 
 مقداره 

ً
  مقابل عضويته في اللجان املنبثقة، بغض النظر عن عدد عضوياته بتلك اللجان. 200,000*يتقاض ى عضو املجلس مبلغا

 



 

م2019تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي  | 21   

 

 بالحسبان بأن ال يتجاوز  4,465,000قداره ا مم عنه ألعضاء املجلس واللجان املنبثقةبلغ إجمالي املكافآت والتعويضات املستحقة 
ً
ما يتقاضاه العضو املبلغ مجموع ريال سعودي، أخذا

.
ً
 املحدد نظاما

 لها.
ً
 وتصادق الجمعية العامة على صرف هذه املستحقات في أول اجتماعا

 

 سياسة مكافآت التنفيذيين .ت

اء التي تتألف من خطة حوافز قصيرة األجل إن إجمالي مكافآت التنفيذيين في الشركة مرتبطة بالدرجة األولى بخطط أداء محفزة مقترنة بأداء الشركة، وتتضمن تلك الخطط مكافأة األد

 ملا تعتمده لجنة الترشيحات واملكافآ طويلةوخطة حوافز 
ً
سنوات، مع التركيز على  3ت. ويستند برنامج التحفيز الخاص إلى مدفوعات مدى األجل مع مراعاة الحدود القصوى لذلك وفقا

 االحتفاظ باملدراء التنفيذيين، مع مراعاة تمويله على خطط طويلة األجل.
 للسياسات املعتمدة للشركة، ورفعها إلى لجنة الترشيحات واملكافآت التي

ً
 للميزانية  تقوم إدارة رأس املال البشري باحتساب املكافآت وفقا

ً
تصدر قراراتها باعتماد صرف تلك املكافآت وفقا

 املرصودة، وتفصح الشركة في تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن ذلك.

 يبين الجدول أدناه مجموع ما تلقاه خمسة من كبار التنفيذيين، ضمن السياسات املعتمدة من ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي.

 

متغيرةمكافآت    مكافآت  ثابتة 

مكافآت نهاية  املجموع الكلي

 خدمة

األسهم  املجموع

 املمنوحة

 خطط التحفيزية

 طويلة األجل

 خطط التحفيزية

 قصيرة األجل

املكافآت   األرباح

 الدورية

املزايا  املجموع

 العينية

 رواتب بدالت

19,375,801 1,611,261 6,113,375 0 757,221 4,237,800 0 1,118,354 11,651,165 0 3,220,425 8,430,740 
 

 

أو تنظيمية أو قضائية، مع  فيةاأي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشر  .9

 بيان أسباب املخالفة والجهة املوقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها باملستقبل.

باململكة  يةأو تنظيمية أو قضائ ةهة إشرافيال توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على شركة التعدين العربية السعودية )معادن( من الهيئة أو من أي ج

 .العربية السعودية
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ة نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة، إضافة إلى رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلي .10

 للشركة.

مما  الثقة،بصورة مستقلة وموضوعية وبدرجة معقولة من  عملها،واالستشارات ذات الصلة بنطاق  املراجعة،املراجعة الداخلية تقديم خدمات  إدارةواصلت  املراجعة،ا لتعليمات لجنة وفق

وإدارة املخاطر،  الداخلية،بة ويسهل تحقيق أهدافها االستراتيجية، وذلك من خالل استخدام منهج علمي منضبط لتقييم فعالية الرقا التشغيلية،يعطي قيمة ويحسن عمليات معادن 

السنوية املعتمدة والتي وافقت عليها  املراجعةوفًقا لخطة  مشروع تدقيق، 85املراجعة الداخلية بتنفيذ ما يقارب إدارة ، قامت م2019وخالل السنة املالية وعمليات الحوكمة بدرجة معقولة. 

 .املراجعةلجنة 

 اجعة الداخلية فيما يلي: تمثل األهداف الرئيسية ألنشطة إدارة املر 

 مكنة.التقييم العام لبيئة الحوكمة، واالمتثال إلطار الحوكمة املعمول به؛ وفقا ألفضل املمارسات في هذا املجال وتحديد أوجه التحسينات امل •

   التقييم العام والكلي لعمليات إدارة املخاطر بالشركة والشركات التابعة لها. •

  معقولة عن كفاية وكفاءة أنظمة إدارة البيئة والصحة والسالمة.إعطاء تأكيد بدرجة  •

 تقييم أنظمة الرقابة الداخلية املوضوعة بدرجة معقولة؛ لضمان االمتثال باألنظمة والقوانين، ولوائح الشركة وسياساتها وإجراءاتها.  •

   املالية.إعطاء تأكيد بدرجة معقولة بشأن مالءمة ونزاهة اإلفصاح املقدم عن املعلومات  •

 ة. تقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية لحماية أصول الشركة املختلفة بدرجة معقولة، والتأكد من وجودها بشكل ملموس وذلك بصورة سنوي •

 التقييم الشامل ألنشطة الشركة التشغيلية والتحقق من أدائها بما يتوافق مع التطلعات االستراتيجية للشركة. •

 طلبات املراجعة املطلوبة من مراجعي الحسابات الخارجيين والجهات الحكومية والرقابية.توفير وتسهيل مت •

  بة الداخلية.املتابعة مع الشركات واإلدارات املعنية بشأن تنفيذ اإلجراءات التصحيحية والناتجة عن عمليات املراجعة املختلفة لتحسين فعالية الرقا •

 

خدمات استشارية لإلدارة العليا، وذلك لتمكين الشركة من التنفيذ الفعال ألولوياتها االستراتيجية من خالل توفير معلومات عن  قدمتالداخلية املراجعة باإلضافة إلى ما ذكر أعاله، فإن إدارة 

 تعلقة بنشاط الشركة وتحقيق االستدامة. املخاطر املحتملة في الوقت املناسب، وتقديم النصيحة واملشورة في املسائل املهمة امل

 
ً
 للجنة املراجعة، حيث يتم اإلبالغ عن نتائج أعمال املراجعة، بما في ذلك التقارير املتعلقة بفعالية أنظمة الرقابة الداخلية. وفًقا ألفضل املمارسات في الحوكمة، تتبع إدارة املراجعة الداخلية فنيا
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يمكن  م، وتماشيا مع نطاق عمل خطة املراجعة املعتمدة من قبل لجنة املراجعة، ومن خالل النتائج والتقارير املقدمة إلى لجنة املراجعة، فإنه2019تقديمه خالل عام استناًدا إلى األداء الذي تم 

 مطلق ألي نظام للضبط والتدقيق الداخلي.إعطاء تأكيد إيجابي عن أنظمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة وتطبيقاتها، حيث ال يمكن إعطاء تأكيد 

 

 توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده. .11

 ال ينطبق، فلدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية تقوم بمهام املراجع الداخلي.

 

جلس اإلدارة، أو التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات م .12

 الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها.

 ال يوجد تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة.

 

 املساهمات االجتماعية للشركة.تفاصيل  .13

م وزيادة القدرة على االنضمام لسوق العمل في تركز معادن في مساهماتها االجتماعية على املجتمعات النائية املحيطة بأعمالها على وجه الخصوص. وتتركز هذه املساهمات في مجال التعلي

 املقام األول باإلضافة الى مجاالت تنموية أخرى.

 . %80مبادرة متنوعة يشكل التعليم من اجمالي الصرف فيها أكثر من  29ماليين ريال سعودي موزعة على  8صرفت مجموعة معادن ما يزيد عن م 2019في عام 

 م2019تفاصيل املساهمات االجتماعية 

 )ريال سعودي( املبلغ العدد مجال املبادرة

 7,089,819 2 التعليم والتدريب
 56,480 3 البنية التحتية 
 180,000 3 تنمية مجتمعية

 971,725 17 الشراكة مع القطاع العام والرعايات
 229,424 4 مساهمات اجتماعية ودعم الجمعيات األهلية

 - - الصحة العامة واملياه
 - - الرياضة والفنون والثقافة والتراث

 - - البيئة والطاقة والتغير املناخي
 8,527,448 29 إجمالي
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه  .14

 الجمعيات.

 م2019اجتماعات الجمعيات العمومية في عام حضور 

 م04/11/2019الجمعية العامة غير العادية السابعة  م10/03/2019السادسة الجمعية العامة غير العادية اسم العضو

 - - *معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان
 ✓ ✓ معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز
 ✓ - معالي املهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان

 - ✓ معالي املهندس خالد بن صالح املديفر
 - - الدكتور كالوس كالينفيلد

 - ✓ األستاذ ريتشارد أوبراين
 ✓ ✓ املهندس عبدهللا بن محمد العيس ى
 - - األستاذة لبنى بنت سليمان العليان

 - ✓ **املهندس عزام بن ياسر شلبي
 - - ***معالي املهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح

 ملجلس 
ً
 غير تنفيذي ورئيسا

ً
 م.2019سبتمبر  28اإلدارة بتاريخ *عين عضوا

 م.2019ديسمبر  19**قدم استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م.2019سبتمبر  27 *** قدم استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ
 

بيان بكل نشاط وتأثيره وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة، وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق  .15

 في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

 نسبة التغير%   م2018 م2019 

 القطاع

 املبيعات

 )ريال سعودي(

نسبة 

 املساهمة

 املبيعات 

 )ريال سعودي(

 نسبة 

 املساهمة

 املبيعات

 )ريال سعودي(

 نسبة

 املساهمة

 %48 1,724,140,181 %46 6,526,171,154 %46 8,250,311,335 قطاع الفوسفات
 %49 1,731,511,067 %40 5,668,251,288 %42 7,399,762,355 قطاع األملنيوم

 %3 109,867,418 %14 1,976,337,478 %12 2,086,204,896 قطاع الذهب ومعادن األساس
 %100 3,565,518,666 %100 14,170,759,920 %100 17,736,278,586 املجموع 
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وصف لخطط وقرارات الشركة املهمة )بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها( والتوقعات  .16

 املستقبلية ألعمال الشركة.

تعزيز قدرة معادن في إدارة الفرص االستثمارية، ومجابهة التحديات، والتحقق من تنفيذها في م، والتي تتمحور على  2025م استراتيجيتها نحو عام 2019حّدثت معادن في شهر يونيو من العام 

 م. وتعتمد هذه االستراتيجية على ثالث ركائز أساسية تساعد على تحقيق أهداف معادن طويلة األجل، وهي كما يلي:2024م إلى 2020خطة أعمالها للفترة من 

 تجارية واستغالل رأس املال.التميز في العمليات التشغيلية وال •

 ريادة قطاع التعدين. •

 التوسع في أعمال الشركة عاملًيا. •

 م في سعيها لتحقيق رؤيتها "الريادة في االستدامة لقطاع التعدين، وتحقيق حضور على املستوى العاملي"2019معادن عدد من املبادرات االستراتيجية في العام  دمتق

 

 التركيز على التميز 

 ملا حققته الشركة في السنوات املاضية من خالل ركائز استراتيجيتها الثالث، فقد ركزت الشركة على تعزيز التميز في كافة النو 
ً
 تنافسية الكلفة التشغيلية والربحية، وضمان امتدادا

ً
احي خصوصا

٪ خالل هذا العام. واستمرت الشركة في تطبيق برنامج املحتوى املحلي، لتعزيز عمليات معادن  17تها بنسبة مطابقة عوائد االستثمار ملعايير الصناعة العاملية. وقد حققت الشركة زيادة في مبيعا

 في تنمية املجتمع املحلي وتطوير األيدي العاملة. 

االستثمارات املحلية والعاملية على مدى السنوات املقبلة، وتواصل الشركة ولدى الشركة خطط واضحة للتميز في العمليات التشغيلية والتجارية واستغالل رأس املال ولتنمية محفظتها من 

 تقييم فرص االستثمار في الذهب ومعادن األساس متضمنة منجم منصورة/مسرة والرجوم مع زيادة االستثمار في االستكشاف.

ل التوزيع ملقابلة اإلنتاج املتزايد في قطاع الفوسفات، وبناء على ذلك قامت شركة معادن للتسويق كما درست الشركة وستستمر في دراسة فرص االستثمارات االستراتيجية في املبيعات وسالس

 للمنطقة.والتوزيع التابعة ملعادن، باالستحواذ على شركة توزيع األسمدة في جنوب شرق افريقيا مما يضع الشركة في موضع تنافس ي قوي كممول رئيس ي 

 

 التطلعات العاملية

 كشركة رائدة في صناعة التعدين ومنتالتوسع في أع
ً
 في مال الشركة هو الركيزة الثالثة الستراتيجية الشركة، وتطمح شركة معادن على تأكيد حضورها عامليا

ً
ج عاملي للسلع األساسية خصوصا

ركات، وتشكيل استثمارات جديدة من شأنها تعزيز موقع الشركة مجال الفوسفات ومعادن اإلساس. وتستمر شركة معادن في استكشاف الفرص االستثمارية لالستحواذ على حصة في ش

 التنافس ي في صناعة التعدين العاملية.
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املعلومات املتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة )سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق( وسياسة إدارة هذه  .17

اقبتها.  املخاطر ومر

 الرئيسية التي تواجه معادناملخاطر 

وتوضح الشركة أبرز  .. وتستخدم إجراءات فنية من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى لتحديد املخاطر31000تقوم معادن بمراجعة وتقييم املخاطر بما يتماش ى مع إطار عمل معيار آيزو 

. كما أن املخاطر املدرجة املخاطر الرئيسية التي تواجه أعمالها، والجهود للتخفيف منها. وال يم
ً
 أو جزئيا

ً
كن أن يكون هناك أي ضمان بأن هذه الجهود ستنجح في التخفيف من هذه املخاطر، كليا

 .التشغيلية ملعادنهنا هي أبرز املخاطر الرئيسية، وهناك العديد من املخاطر األخرى التي من املمكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري في النتائج املالية و 

 

 تقلبات أسعار السلع

 لدى ارتفاع األسعار أو  ال تستطيع معادن التحكم في أسعار منتجاتها في السوق، وأية تحوالت كبيرة في أسعار السلع سوف تؤثر بشكل مباشر في اإليرادات. يمكن أن
ً
يكون هذا التأثير إيجابيا

 عندما تنخفض؛ مما يؤدي إلى تأثير كبير في ربحية الشركة وال
ً
 من ذلك إلى التخفيف من ال  .تدفق النقدي لديهاسلبيا

ً
 بالتحوط نحو مخاطر تقلبات األسعار، بل تسعى بدال

ً
تقوم معادن حاليا

خروج من السوق، في حين أن لى تكلفة هامشية إلى الهذه املخاطر، من خالل االستفادة من مزايا التكلفة التنافسية ملنتجاتها؛ ففي أوقات فائض العرض وانخفاض األسعار، يميل الالعبون األع

 .املنتجين األقل تكلفة سيكونون في وضع أفضل ملواصلة اإلنتاج مع هامش ربحي إيجابي

 

 األمن اإللكتروني

بسيطة وممارسات للتحايل إلى هجمات أكثر  قد تكون معادن عرضة للهجمات اإللكترونية املستمرة، مثلها مثل أي شركة أخرى في أي مكان من العالم. ويمكن أن تتراوح هذه الهجمات بين

 
ً
كن أن يسفر هذا عن أضرار مادية، وتشويه ويمكن لهذه الهجمات أن تهدد سالمة امللكية الفكرية لدينا، وغيرها من املعلومات الحساسة، وقد تؤدي إلى تعطل عملياتنا التجارية. ويم .تعقيدا

هذا املجال تتطور فيه املخاطر باستمرار، على أن لدى  .قب التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي ملموس على وضعنا املالي، ونتائج عملياتناللسمعة، والسعي للحصول على فدية وغيرها من العوا

يئة تكنولوجيا املعلومات الخاصة بنا، ين بمعادن احتياطات شاملة، وجدران حماية، ودفاعات أخرى مدمجة في أنظمتها. كما نستعين بشركات أمن إلكتروني أخرى للمساعدة في حماية وتأم

 .أمننا املعلوماتي ونواصل استعراض التهديدات اإللكترونية املحتملة، والبحث عن فرص لتعزيز

 

 املشاريع

فعال، وتنفيذ مشاريع رئيسية يمكن أن يضر بموازنات إن تحديد املشاريع الجديدة، وتطويرها وتنفيذها في الوقت املحدد، وفق امليزانية واملواصفات، هو مجال آخر للمخاطر؛ فالتطوير غير ال

 -املشروع تحتاج إلى إظهار املوافقة على عملية مرحلة  اإلنفاق الرأسمالي والجدول الزمني، وهذا سيؤثر بالتالي في ربحية الشركة وآفاق نموها، وسمعتها، وسالمة وضعها املالي بشكل عامة. خطة

 .بوابة شاملة قبل التمويل
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تأخذ بعين االعتبار التكاليف واملخاطر والعوائد  يتعلق باملشاريع الجديدة، فيتم اتخاذ قرارات التطوير واالستثمار باستخدام نظام "بوابة مراحل املشاريع"؛ لضمان أن املشاريع الجديدةوفيما 

ت أخرى كطرف ثالث؛ إلدارة التقدم وضمان إكمال املشروع ضمن امليزانية والجدول الزمني، ويشمل املتوقعة من االستثمار. وأثناء التنفيذ، يتم االستعانة بمديري املشاريع، وخبراء من شركا

حرز من تقدم، وتحديد مدة التأخر، واقتراح اإلجراء ا
 
 .لتصحيحيذلك تقديم تقارير شهرية عن اإلنجاز واإلنفاق الرأسمالي إلى اإلدارة؛ لرصد ما أ

 

 خدمات السكك الحديدية

لخام واملنتجات الوسيطة بين مواقع على الخدمات التي تقدمها الشركة السعودية للخطوط الحديدية )سار( للنقل، والتي تتسم بالكفاءة والفاعلية، من حيث تكلفة نقل املواد اتعتمد معادن 

معينة إلى حين استئناف اإلمدادات؛ وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تأثير سلبي في أرباح  التشغيل الرئيسية. وقد يؤدي عدم القدرة على نقل املواد إلى الحاجة إلى تقليل أو وقف العمليات في مرافق

قد ال تكون الشاحنات  على أنه في حال تعثر )سار( في توفير احتياجاتنا، سنضطر إلى العودة لالعتماد على النقل بواسطة الشاحنات، وهذا يعني تكلفة أعلى. كما .املجموعة، والتدفق النقدي

 
ً
 لنقل بعض املوادقادرة

ً
 . على تلبية كامل احتياجات مرافقنا، وغير مناسبة

 

 انقطاع التيار الكهربائي

للكهرباء أو ألي املالحة أو شبكة الشركة السعودية  إن أي انقطاع كبير في الطاقة في مصهر األملنيوم بسبب عطل في املعدات، أو مشاكل مع وصالت محطة كهرباء املؤسسة العامة لتحلية املياه

وللحد من هذه املخاطر، ومع قدرة املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة على توليد قدرة تفوق احتياجات شركة معادن  .سبب آخر.. سيكون له تأثير سلبي ملموس في عملياتنا، ونتائج أعمالنا

 .في حال حدوث انقطاع أو نقص في إمدادات محطة كهرباء مؤسسة التحلية بكثير، كما أن بمقدور معادن الوصول إلى شبكة الشركة السعودية للكهرباء

 

 توفر املواد الخام وأسعارها

ون لها تأثير سلبي في عمليات الشركة وربحيتها، والتدفق إن القيود على توفير أو ارتفاع تكلفة املواد الخام الرئيسية، بما في ذلك الغاز الطبيعي والكبريت والديزل ومواد الوقود األخرى، سيك

يت والديزل ومواد الوقود األخرى. ومع أنه يتم تأمين الغاز الطبيعي من شبكة موثوقة كأرامكو، فإن انقطاع تعتمد معادن على شركة أرامكو السعودية لتوفير الغاز الطبيعي والكبر  .النقدي لديها

  .التيار الكهربائي في أرامكو السعودية يمكن أن يؤدي إلى نقص في اإلمداد

عادن وعد الشمال للفوسفات من الكبريت على خدمات شبكة السكك الحديدية، كما بينا يتوفر الكبريت بسهولة في اململكة، من عدد من منشآت أرامكو السعودية. وتعتمد إمدادات شركة م

يت والديزل مع شركة أرامكو السعودية، لكن األسعار أعاله. وللحد من مخاطر هذا االعتماد؛ تحافظ الشركة على خيار اإلمداد عن طريق النقل بالشاحنات. وهناك اتفاق على توريد الغاز والكبر 

 لتقلبات السوق، أو لتغييرات في السياسة الحكومية للطاقةقد تتغي
ً
 .ر تبعا
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 البيئة والصحة والسالمة واألمن

، صابات جسدية خطيرة، وخسائر في األرواحتنطوي عمليات التعدين وإنتاج املعادن واألسمدة على مخاطر كامنة تتعلق بالبيئة والصحة والسالمة واألمن. وقد تؤدي هذه املخاطر إلى إ

تسعى معادن للتخفيف من هذه املخاطر من خالل نظام متكامل خاص بالبيئة والصحة والسالمة واألمن في جميع مواقعها، وذلك  .واضطرابات تشغيلية، وخسائر تشغيلية ومالية أخرى 

. ولدينا نظام لرفع تقارير شهرية عن البي
ً
ئة والصحة والسالمة واألمن على مستوى املجموعة. وتتم دراسة التقارير، ومراجعة كافة باستخدام املعايير والسياسات واإلجراءات املعترف بها دوليا

 .الحوادث؛ الستخالص الدروس ومنع تكرارها

 

 السيولة

ع لعوامل اقتصادية ومالية وتنافسية وغيرها يخضتعتمد قدرة معادن على مواجهة نفقات التشغيل، ومدفوعات أصل الدين والعمولة املجدولة على ديونها على األداء املستقبلي للشركة. وهذا 

من أجل تعزيز  .وتوفير النفقات الرأسمالية الالزمة من العوامل التي ال تخضع بالكامل لسيطرتها. ونحن قد ال نستمر في توليد التدفق النقدي الكافي من العمليات في املستقبل لخدمة الديون 

ية وذلك لتحسين استخدام األموال الناتجة من األعمال. وباإلضافة إلى ذلك، تتمتع معادن بإمكانية الحصول على حد ائتماني كبير من أجل تلبالسيولة؛ قامت معادن بمركزة مهام الخزينة؛ 

 .احتياجاتها النقدية قصيرة املدى إذا لزم األمر

 

 تكلفة التمويل

فإن أي زيادة في تكاليف التمويل سيكون لها تأثير سلبي كانت تكلفة التمويل في أدنى مستوياتها التاريخية في السنوات األخيرة. لكن ال يمكن أن يكون هناك أي ضمان الستمرار هذا الوضع؛ لذلك 

 إلى زيادة تسعى معادن إلى التأكد من أن تسهيالت ديونها ذات ح .في ربحيتنا، وتدفقاتنا النقدية
ً
جم وهيكل مناسبين لألعمال، وهي تراقب بانتظام التغييرات في تكاليف التمويل. وقد نسعى أيضا

 .نه مناسبجزء من ديوننا ذات التكلفة الثابتة بما في ذلك إمكانية الدخول في صفقات للحؤول دون التعرض ملعدالت فائدة متغيرة إذا ما استنتجنا أ

 

 الحوادث البيئية

ماية البيئة، والتي تتعلق بالحفاظ على معايير الستكشاف والتعدين واألنشطة التشغيلية ملختلف اللوائح البيئية التي تطبقها الهيئة امللكية للجبيل وينبع والهيئة العامة لألرصاد وحيخضع ا

 على توليد النفايات الصلبة
ً
والتشريعات البيئية عرضة للتغيير؛ مما يتطلب معايير  .والخطرة ونقلها وتخزينها، والتخلص منها جودة الهواء واملياه، وقواعد استصالح األراض ي. كما تضمنت قيودا

 إلى زيادة في الغرامات والعقوبات لعدم االلتزام، وإلى تقييمات بيئية أكثر صرامة للمشاري
ً
معادن وإدارتها ع املقترحة، وزيادة في املسؤولية على شركة صارمة يستوجب تنفيذها، وهذا قد يؤدي أيضا

 .للوائح البيئيةوموظفيها. وتقوم إدارة البيئة والصحة والسالمة واألمن في معادن بمراقبة التزام عملياتنا بمعايير البيئة والصحة والسالمة واألمن وا
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 النقص في القدرات واملهارات

 إلى أن اململكة ال تملك قوة عمل مدربة بشكل خاص في املهن املتصلة بالتعدين؛ فإن ال يزال توفر األيدي العاملة املاهرة يشكل أحد التحديات الرئيسية على املد
ً
ى الطويل لشركة معادن. ونظرا

دريب الوطنية لجذب وتعمل معادن بشكل وثيق مع مؤسسات التعليم والت .قدرة الشركة على اجتذاب أفضل القدرات وتطويرها واستبقائها هي املفتاح ملواجهة تحديات االستمرارية املستقبلية

على تطوير مواهب وقدرات الكفاءات الوطنية، وتدريبها، وإعدادها  -من خالل أكاديمية معادن-وتطوير قدرات الشباب السعوديين لتولي مختلف األدوار املستقبلية في هذه الصناعة. ونركز 

 .لألدوار القيادية

 

 التنظيميةو املتطلبات  التغييرات في اللوائح والقوانين

 بقوانين جديدة أو أكثر صرامة، أو متطلبات تنظيمية أو تفسيرات، أو نتا
ً
لذا  .ئج أي إجراءات قانونية مهمة قد تحدث في املستقبليمكن أن تتأثر نتائج الشركة التشغيلية أو وضعها املالي سلبا

 .؛ حتى يمكنها معالجة تأثير هذه التغييرات، والتكيف معهاترصد معادن بشكل فعال التغييرات الفعلية واملحتملة في القوانين واللوائح

 

 تراخيص االستكشاف

خططها املستقبلية للنمو، على أن عدم الوفاء  تركز معادن على الحصول على تراخيص االستكشاف والحفاظ عليها؛ من أجل تجديد احتياطاتها من خامات املعادن واملوارد املعدنية، ولتلبية

كن أن يؤدي إلى تحديات للحصول على مساحات أو بالتزامات التراخيص الحالية قد يؤدي إلى تعليق أو إلغاء تلك التراخيص، كما أن دخول منافسين آخرين في قطاع التعدين داخل اململكة يم

للحصول على تراخيص جديدة؛ من أجل الحفاظ على أنشطة االستكشاف لدعم نمو  وتقوم معادن بمراجعة متطلبات االلتزام بشكل دوري. وقد تقدمت بطلب .أراٍض جديدة بسعر اقتصادي

 .األعمال. كما يمكنها استخدام استراتيجيات بديلة مثل عمليات االستحواذ؛ للتخفيف من تأثير أي نقص محتمل

 

 إمدادات املياه

 من 
ً
استخدامات عديدة منافسة. ومع كون التعدين يتطلب توفير مصادر قوية للمياه من أجل معالجة املعادن املستخرجة؛ تعتبر املياه من املوارد الشحيحة في اململكة مع ما تواجهه الشركة أيضا

أنابيب مياه إلعادة استخدام ملواجهة ذلك؛ عملت معادن على االستثمار في خط  .فإن أي تقييد في إمدادات املياه، أو زيادة تكلفتها سيكون له تأثير سلبي في إنتاجية الشركة وما تتحمله من تكاليف

وباإلضافة إلى ذلك؛ فإن مصانعها في رأس الخير  مياه الصرف الصحي من أجل بعض عمليات استخراج الذهب لديها، كما أن لديها تراخيص لحفر آبار بالقرب من عملياتها في املناطق الشمالية.

 .تقع إلى جوار محطة تحلية بمقاييس عاملية

 

 بدرجة التآكل والنضو 

الصخري إلزالته. وإلى حين استخراج  من الغطاء على مدى عمر املنجم، يمكن أن تتفاوت درجة جودة املعدن الخام بشكل كبير، كما يمكن أن تزيد تكلفة االستخراج إذا كان هناك مقدار أكبر

 في خ
ً
، تبقى درجة جودتها غير معروفة. وقد تكون بعيدة عما كان متصورا

ً
يؤدي إلى انخفاض كميات االستخالص، ويرفع من التكلفة؛ مما يؤثر  طة التعدين األصلية. وهذا قداملادة الخام فعليا
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ام، تقوم معادن بإجراء اختبارات ما قبل التعدين على نطاق واسع، وتأخذ عينات من موقع التعدين لتحديد الطبيعة املحتملة للخ .في الربحية اإلجمالية للمنجم، وعمليات املعالجة النهائية

 .وتقدير احتياطاته بشكل عام؛ بما يتماش ى مع معايير نظام جورك والعمر املتوقع للمنجم،

 

افق املجتمعي في مناطق التعدين  التو

 عن املراكز السكانية الكبيرة. ومع ذلك
ً
محلية حول مناجمنا ومصانعنا،  هناك مجتمعات، فإن تعد اململكة العربية السعودية دولة ذات كثافة سكانية منخفضة، وتقع مناجمنا في الغالب بعيدا

وتلك التي هي قيد الدراسة، إال أن املجتمعات املحلية قد تتضجر من  ومن املهم أن تحصل معادن على دعم هذه املجتمعات. وعلى الرغم من عدم وجود مخاطر نزوح جراء مشاريعنا الحالية،

 من برامج املسؤولية االجتماعية التيإزاء ذلك؛ تحرص معادن على إقام .عملياتنا الصناعية
ً
تركز بشكل  ة عالقات قوية وإيجابية مع املجتمعات املحلية. وقد اعتمدت شركاتنا التابعة عددا

 .وتنمية املجتمع، وتمكين السكان املحليين بطرق مختلفة أساس ي على التعليم والتوظيف

 

 تقلبات أسعار العمالت

والدوالر ثابت؛ فإن وجود املخاطر قليل؛ إذ  قام األول بالريال السعودي، مع أن غالبية معداتها الرأسمالية مقّومة بالدوالر األمريكي. وألن سعر صرف الريالتكاليف معادن املحلية في امل تحتسب

 ض املجموعة ألية مخاطر من األدوات املالية املحددة بالدوالر األمريكي.تتعر  ( ريال مقابل الدوالر الواحد؛ لذلك ال3.75يتم إجراء غالبية مبيعاتنا بالدوالر؛ فالعملة ثابتة في سعر الصرف )

 

خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات املالية الخمس األخيرة أو منذ التأسيس أيهما  .18

 أقصر.

 آلخر خمس سنوات قائمة املركز املالي املوحدة

 (السعودية الرياالتماليين )ب
 للمعايير الدولية

ً
 ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتقرير املالي وفقا

ً
 وفقا

 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019

      املوجودات
 79.008 82.580 82.933 82,208 81,855 املوجودات غير املتداولة 

 10.370 11.563 12.184 15,930 15,803 املوجودات املتداولة
 89.378 94.143 95.117 98,138 97,658 مجموع املوجودات

      حقوق امللكية
 27.298 25.342 26.098 27,903 30,656 ملساهمي الشركة األمالعائدة حقوق امللكية 

 8.097 7.794 8.432 8,791 7,737 سيطرةاملغير  مللكيةحقوق ا
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 آلخر خمس سنوات املوحدة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر قائمة 

 (السعودية ماليين الرياالتب) 
 للمعايير الدولية

ً
 ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين  للتقرير املالي وفقا

ً
 القانونيينوفقا

 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019

 10.956 9.464 12.086 14,171 17,736 املبيعات
 (8,517) (7,443) (8,152) (9.284) (15,432) تكلفة املبيعات 

 2.439 2.021 3.934 4,887 2,304 إجمالي الربح
 (532) (410) (531) (351) (641) مصاريف بيع وتسويق وتوزيع

 (448) (325) (382) (463) (562) مصاريف عمومية وإدارية
 (144) (49) (62) (95) (180) مصاريف استكشاف وخدمات فنية

املوجودات غير املتداولة انخفاض في قيمة عكس  / )انخفاض في قيمة(
 بالصافي

(35) 46 (522) (566) - 

 1.305 613 2.437 4,024 886 الربح التشغيلي
 36 151 77 123 205 ودائع ألجلدخل من 

 (451) (890) (1,616) (1,753) (2,401) تكلفة تمويل
 56 33 (66) (3) 87 )مصاريف( أخرى، بالصافي /رادات يإ

مشاريع مشتركة تم املحاسبة عنها باستخدام طريقة الحصة في صافي ربح 
 حقوق امللكية

112 143 101 4 (92) 

 854 (89) 933 2,534 (1,111) قبل الزكاة وضريبة الدخل  الربح)الخسارة( / 
 - 19 (57) (72) (168) ضريبة الدخل
 (46) (78) (92) (216) (249) مصروف الزكاة

 808 (148) 784 2,246 (1,528) )الخسارة( / الربح للسنة
 - 2 46 (51) (229) الدخل الشامل اآلخر  /)الخسارة( 

 - (146) 830 2,195 (1,757) شامل للسنةل الالدخمجموع )الخسارة( / 
      

 35.395 33.136 34.530 36,694 38,393 مجموع حقوق امللكية
      املطلوبات

 45.441 53.296 52,864 53,547 50,705 املطلوبات غير املتداولة
 8.542 7,711 7.723 7,897 8,560 املطلوبات املتداولة
 53.983 61.007 60.587 61,444 59,265 مجموع املطلوبات

 89.378 94.143 95.117 98,138 97,658 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 
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 آلخر خمس سنوات املوحدة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر قائمة 

 (السعودية ماليين الرياالتب) 
 للمعايير الدولية

ً
 ملعايير الهيئة السعودية للمحاسبين  للتقرير املالي وفقا

ً
 القانونيينوفقا

 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019

 605 (11) 715 1,848 (739) ربح السنة العائد ملساهمي الشركة األم
 203 (137) 69 398 (789) في صافي الدخل للسنة في الشركات التابعة حصة حقوق امللكة غير املسيطرة

 808 (148) 784 2,246 (1,528) ربح )خسارة( السنة
 0.52 (0.01) 0.61 1.58 (0.62) )بالريال السعودي(ربحية السهم األساسية واملنخفضة 

 1,168 1,168 1,168 1,168 1,178 (الييناملتوسط املرجع لعدد األسهم العادية املصدرة خالل السنة )بامل
 %22 %21 %33 %34 %13 نسبة الربح اإلجمالي

 3.644 3.697 5,808 7,170 5,557 اءاتواإلطف اتقبل الفوائد والضرائب واالستهالك الربح

 

 .تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة .19

 املنتج

 

 الفرق  م2018 م2019

 الكمية القيمة  الكمية القيمة الكمية القيمة الدول 

 باألالف باملاليين باألالف باملاليين باألالف باملاليين

        املبيعات الدولية
كرواتيا، مصر، فرنسا، اليونان،  البحرين، بنغالديش، بلجيكا، البرازيل، الصين، (47) (982) 501 4,188 454 3,206 األلومنيوم )طن(

ماليزيا، هولندا،  لبنان، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، األردن، الكويت، هونغ كونغ،

تركيا، اإلمارات  تايوان، تايالند، سنغافورة، كوريا الجنوبية، إسبانيا، عمان،

 وفيتنام العربية املتحدة، الواليات املتحدة،

 236 2,332 15 154 251 2,486 )طن( وصفائح السيارات الدرفلة

 والبحرين اإلمارات العربية املتحدة 51 (83) 311 537 362 454 انيلوماأل
 الالتينية أمريكاو  الهادئ، واملحيط آسيا البرازيل، الهندية، القارة شبه 1,958 2,004 3,126 4,776 5,084 6,780 األمونيوم )طن(فوسفات ثنائي 
 آسيا واملحيط الهادئ، شبه القارة الهندية، كوريا (59) (352) 1,350 1,603 1,291 1,251 األمونيا )طن(

 سويسرا، أوروبا، سنغافورة، آسيا (23) 110 417 1,976 394 2.086 الذهب )أونصة(
 سويسرا، الهند تركيا، اليابان، جنوب أفريقيا، أملانيا، ماليزيا، فرنسا، (19) (37) 61 103 42 66 املعادن الصناعية )طن(

 شرق أفريقيا - 84 - - - 84 أخرى 
   3,076  13,337  16,413 مجموع فرعي

        املبيعات املحلية
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 املنتج

 

 الفرق  م2018 م2019

 الكمية القيمة  الكمية القيمة الكمية القيمة الدول 

 باألالف باملاليين باألالف باملاليين باألالف باملاليين

 اململكة العربية السعودية 16 36 92 765 108 801 األلومنيوم )طن(
 اململكة العربية السعودية 41 428 2 24 43 452 )طن( وصفائح السيارات الدرفلة

 اململكة العربية السعودية 232 26 308 43 540 69 املعادن الصناعية )طن(
 العربية السعوديةاململكة  - 1 - 2 - 1 خدمات البنية التحتية

   489  834  1,323 مجموع فرعي
   3,565  14,171  17,736 املجموع

 

 إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة. .20

 م.2018م مقارنة بعام 2019لعام  ( ألعمال الوحدات االستراتيجية ومنتجاتهاللمبيعات واملنتجات)إيضاح أي فروقات جوهرية في نتائج التشغيل 
 نسبة التغير% التغير م2018 م2019 وحدة القياس املنتج

      فوسفات
      ونيوممأسمدة فوسفات األ 

 %63 1,957,938 3,125,768 5,083,706 طن املبيعات
 %65 2,053,326 3,169,521 5,222,847 طن اإلنتاج

      األمونيا
 (%4) (58,827) 1,350,247 1,291,420 طن املبيعات

 %10 115,153 1,119,130 1,234,283 طن إنتاج شركة معادن للفوسفات
 (%9) (99,795) 1,127,042 1,027,247 طن إنتاج شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

      بوكسايت منخفض الدرجة
 %77 227,267 296,552 523,819 طن املبيعات
 %73 207,854 282,926 490,780 طن اإلنتاج

 اتاملكلسة، املغنيسيا الخامدة والحرارييا الكاوية ساملغني
      مشكلة الغير 

 (%20) (14,589) 72,229 57,640 طن املبيعات
 (%7) (5,132) 69,569 64,437 طن اإلنتاج

      الكاولين
   - 71  املبيعات
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 نسبة التغير% التغير م2018 م2019 وحدة القياس املنتج

   146,305 148,283  اإلنتاج
 %44 2,111,860 4,844,796 6,956,656 طن إجمالي املبيعات

 %42 2,419,689 5,768,188 8,187,877 طن إجمالي اإلنتاج
      

      األلومنيوم 
      األلومنيوم األولي

      املبيعات
 (%4) (5,533) 146,579 141,046 طن من خالل شركة معادن لأللومنيوم

 (%6) (25,410) 446,140 420,730 طن من خالل املقر الرئيس ي
 %4 34,540 932,209 966,749 طن اإلنتاج

      األلومينا
 %17 51,381 310,910 362,291 طن املبيعات 
 %1 24,167 1,774,173 1,798,340 طن اإلنتاج

      الدرفلة وصفائح السيارات
 %1352 274,594 *20,315 294,909 طن املبيعات
 %1104 271,022 *24,540 295,562 طن اإلنتاج

 %32 295,032 923,944 1,218,976 طن إجمالي املبيعات 
 %13 351,729 2,708,922 3,060,651 طن إجمالي اإلنتاج

      

      الذهب ومعادن األساس
 (%6) (23,218) 417,335 394,117 أونصة مبيعات الذهب

 (%4) (15,734) 414,966 399,232 أونصة إنتاج الذهب
 م.2018ديسمبر  2م حيث بدأ اإلنتاج التجاري في 2018تمثل مبيعات وإنتاج شهر ديسمبر *

 

 املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.إيضاح ألي اختالف عن معايير املحاسبة  .21

 
 
 مع املعايير الدولية َد ع  أ

ً
إلعداد التقرير املالي واإلرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية ت القوائم املالية املوحدة للمجموعة والقوائم املالية املستقلة للشركات التابعة في املجموعة بما يتفق تماما

  ونيين.للمحاسبين القان
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 اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة املحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل التأسيس. .22

اسم الشركة القابضة أو 

الشركات التابعة أو املنشآت 

 الخاضعة للسيطرة املشتركة

 رأس املال نوع الشركة

 )ريال سعودي(

 املقر الرئيس النشاط الرئيس  نسبة امللكية 

 شركة قابضة
شركة التعدين العربية 

 السعودية )معادن(
صندوق االستثمارات  12,305,911,460 شركة مساهمة 

مختلف املشاريع املتعلقة بجميع مراحل  %18.67 العامة

 صناعة التعدين

 الرياض

 %82.32 ملستثمرينبقية ا

 %100 املجموع

 الشركات التابعة اململوكة بالكامل 
شركة معادن للذهب ومعادن 

 األساس
 الذهب %100 معادن  867,000,000 شركة ذات مسؤولية محدودة

املنتجات األخرى: زنك، نحاس، فضة 
 ورصاص

 الرياض

بوكسايت منخفض الدرجة، كاولين،  %100 معادن  344,855,200 شركة ذات مسؤولية محدودة عادن الصناعيةاملشركة 

مغنيزايت واملغنيزيا الكاوية )أكسيد 

 املغنيسيوم(

 الرياض

 الرياض خدمات البنية التحتية %100 معادن  500,000 شركة ذات مسؤولية محدودة شركة معادن للبنية التحتية
شركة معادن للتسويق 

 والتوزيع
بيع األسمدة الكيماوية، أبحاث السوق  %100 معادن  1,000,000 شركة ذات مسؤولية محدودة

 واستطالعات الرأي. 

 الرياض

، األسمدة الطبيعية، املركبات األوزتية %100 معادن  1,000,000 شركة ذات مسؤولية محدودة شركة معادن لألسمدة

األسمدة الفوسفاتية، اليوريا واألمالح 

 الفوسفاتية والبوتاسية الطبيعية.

 الرياض

مدينة رأس الخير  رقائق وأغطية علب األملنيوم %100 معادن  2,477,371,807 شركة ذات مسؤولية محدودة *شركة معادن للدرفلة
للصناعات 
 التعدينية

 الشركات التابعة األخرى 
سبائك وأعمدة وألواح ومسطحات  %9.74 معادن 6,573,750,000 شركة ذات مسؤولية محدودة لألملنيومشركة معادن 

 األملنيوم
مدينة رأس الخير 

للصناعات 
 %1.25 ألكوا التعدينية

 %9.74 معادن 4,828,464,412 شركة ذات مسؤولية محدودة
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اسم الشركة القابضة أو 

الشركات التابعة أو املنشآت 

 الخاضعة للسيطرة املشتركة

 رأس املال نوع الشركة

 )ريال سعودي(

 املقر الرئيس النشاط الرئيس  نسبة امللكية 

شركة معادن للبوكسايت 
 واأللومينا

تعدين وتكرير البوكسايت وإنتاج  %1.25 أوا

 األلومينا

مدينة رأس الخير 
للصناعات 
 التعدينية

األسمدة فوسفات ثنائي وأحادي  %70 معادن 6,208,480,000 شركة ذات مسؤولية محدودة شركة معادن للفوسفات

األمونيوم، حامض الكبريتيك، حامض 

 الفوسفوريك واألمونيا

الخير مدينة رأس 
للصناعات 
 %30 سابك التعدينية

شركة معادن وعد الشمال 
 للفوسفات

األسمدة فوسفات ثنائي وأحادي  %60 معادن 7,942,501,875 شركة ذات مسؤولية محدودة

األمونيوم، حامض الكبريتيك، حامض 

الفوسفوريك واألمونيا وصناعات 

 تحويلية أخرى 

مدينة وعد الشمال 
للصناعات 
 %25 موزاييك التعدينية

 %15 سابك

 املنشآت الخاضعة للسيطرة املشتركة

شركة الصحراء ومعادن 
 للبتروكيماويات )سامابكو(

 الجبيل ثنائي كلوريد اإليثيلين والصودا الكاوية %50 معادن 900,000,000 شركة ذات مسؤولية محدودة
 %50 الصحراء

النحاس املنتجات الجانبية: الفضة،  %50 معادن  404,965,292 شركة ذات مسؤولية محدودة وباريك للنحاسشركة معادن 

الزنك، النيكل، الذهب، الرصاص، 

 الكبريت، الكوبالت

 املدينة املنورة
 %50 باريك

 .%100في شركة معادن للدرفلة  معادنوبذلك تصبح نسبة ملكية م، 2019يونيو  27 إلى معادن بتاريخ في شركة معادن للدرفلة %25.1شركة ألكوا عن حصتها البالغة  تتنازل*

 

 جميع الشركات املذكورة أعاله تأسست في اململكة العربية السعودية، وتدير عملياتها التشغيلية داخل اململكة.

 

 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة. .23

 من هذا التقرير املتعلقة بتفصيل املديونية اإلجمالية للشركة.  27الفقرة في مليون ريال؛ كما هو موضح  3,500تقدر بـ   لدى شركة معادن للفوسفات اتفاقية تسهيل صكوك بقيمة إجمالية
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 أرباح األسهم.وصف لسياسة الشركة في توزيع  .24

 ( فإن سياسة توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو اآلتي:44بناًء على ما نص عليه نظام الشركة األساس في املادة )

 .من رأس املال املدفوع %30 املذكور  ياطيمن صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحت %10يجنب   -1

 .تقررها الجمعية العامة أغراضللجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو  -2

املساهمين، وللجمعية املذكورة كذلك  بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة، أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان علىللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك   -3

 من هذه
ً
 .املؤسسات أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما

من أرباح الشركة، فال يجوز أن  العشرين( من النظام األساس للشركة، واملادة السادسة والسبعين من نظام الشركات؛ إذا كانت املكافأة نسبة معينةمع مراعاة األحكام املقررة في املادة )  -4

 ألحكام %10النسبة على تزيد هذه
ً
شركة األساس، وبعد توزيع ربح على املساهمين ال النظام ونظام ال من صافي األرباح، وذلك بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا

، على أن يكون  رأس مال الشركة املدفوع، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة من %5يقل عن 
ً
 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطال

ً
متناسبا

 مع عدد الجلسات
ً
 .رها العضوالتي يحض استحقاق هذه املكافأة متناسبا

ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على   .رباحللجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس اإلدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم )إن وجد( على املساهمين كحصة إضافية من األ   -5

 للضوابط الصادرة عن هيئة السوق املا
ً
 .ليةمساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقا

 .ساسية واملشاريع املستقبليةويعود سبب التوصية؛ الستمرار إكمال معادن بناء واستكمال مشاريعها األ  .م 2019وقد أوص ى مجلس اإلدارة للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح عن العام 

 

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين  .25

أقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب املادة  من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، وأي تغيير في تلك  (68)و

 ة األخيرة.الحقوق خالل السنة املالي

  826,754,338.00 )العامة االستثمارات صندوق ( كبار املالك أحد أسهم أصبحت حيث الشركة، مال رأس ملكية في التطورات عن ،م2019/  11/  05 بتاريخ الشركة أعلنت
ً
 يعادل بما سهما

  الشركة تتلق الشركة، ولم مال رأس إجمالي من 18.67%
ً
 في تغيير أو التصويت، في األحقية ذات األسهم فئات في التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء غير ألشخاص تعود مصالح بأي إشعارا

 .م2019 العام خالل تلك الحقوق 
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أقربائهم في أسهم أو  .26 وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين و

 الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة.أدوات دين 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 %التغير في النسبة املئوية صافي التغير خالل العام %نسبة امللكية نهاية العام %نسبة امللكية بداية العام اسم العضو

 - - - - - - *عثمان الرميانمعالي األستاذ ياسر بن 
 - - - - - - معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز
 - - - - - - معالي املهندس عبدهللا بن إبراهيم السعدان

 - - 0,00 5,579 0,00 5,579 معالي املهندس خالد بن صالح املديفر
 - - - - - - الدكتور كالوس كالينفيلد

 - - - - - - األستاذ ريتشارد أوبراين
 - - 0,00 100 0,00 100 املهندس عبدهللا بن محمد العيس ى
 - - - - - - األستاذة لبنى بنت سليمان العليان

 - - 0,00 6,686 0,00 6,686 **املهندس عزام بن ياسر شلبي
 - - 0,00 13,198 0,00 13,198 ***معالي املهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح

 *عين 
ً
 غير تنفيذي ورئيسا

ً
 م.2019سبتمبر  28ملجلس اإلدارة بتاريخ  عضوا

 م.2019ديسمبر  19**قدم استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م.2019سبتمبر  27 *** قدم استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ
 

 

 اإلدارة التنفيذية

 التغير في النسبة املئوية صافي التغير خالل العام نسبة امللكية نهاية العام نسبة امللكية بداية العام سم اال 

 - - - - - - دارين دايفيس
 - - - - - - خالد الرويس

 - - - - - - عبدالعزيز الحربي
 - - - - - - *نبيل الفريح

 - - - - - - **إبراهيم العامر
 - - - - - - رياض النصار
 - - - - - - ديفيد شومر 
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 اإلدارة التنفيذية

 التغير في النسبة املئوية صافي التغير خالل العام نسبة امللكية نهاية العام نسبة امللكية بداية العام سم اال 

 - - - - - - حسن العلي
 - - - - - - ***علي القحطاني

 م.2020يناير  11استقال من الشركة في *

 .م2019ديسمبر  1انضم للعمل بالشركة بتاريخ **

 .م2019أغسطس  30*استقال من الشركة في **

 

      

أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك(، وكشف املديونية اإلجمالية للشركة املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء  .27

 لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة املانحة لها ومدته واملبلغ 
ً
والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا

 بذلك. املتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار 

 م2019بيان بالقروض للشركة وشركاتها التابعة كما في 

 املسحوبات

مسحوبات خالل  اصل املبلغ مدة السداد الجهات املمولة الشركة املقترضة

 العام

 رصيد نهاية العام املبالغ املسددة

 - - - 7,500 سنوات 5 اتفاقية تسهيل ائتمان ومتجدد شركة التعدين العربية السعودية

 شركة معادن للذهب ومعادن األساس
 96 25 - 179 سنوات 8 منجم السوق(صندوق التنمية الصناعي السعودي )

 760 160 - 1,200 سنوات 9 منجم الدويحي(التنمية الصناعي السعودي ) صندوق 
 856 185 - 1,379 مجموع فرعي

 727 78 - 1,000 سنوات 10 تسهيل مرابحة بالريال السعودي شركة معادن للبنية التحتية

 شركة معادن للفوسفات

 2,231 319 - 3,188 سنوات 7 تسهيل مرابحة بالدوالر
 2,932 419 - 8,306 سنوات 7 تسهيل مرابحة بالريال السعودي

 3,500 - - 3,500 سنوات 8 تسهيل صكوك
 - - - 500 سنوات 5 مرابحة بالريال السعودي )تسهيل رأس مال عامل(

 8,663 738 - 15,494 مجموع فرعي

 شركة معادن لأللومنيوم

 4,275 - - 4,275 سنة 14 صندوق االستثمارات العامة
 5,179 - - 5,179 سنوات 10 تسهيل مرابحة بالريال السعودي

 1,504 - - 1,504 سنوات 7 تسهيل تجاري 
 10,958 - - 10,958 مجموع فرعي
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 م2019بيان بالقروض للشركة وشركاتها التابعة كما في 

 املسحوبات

مسحوبات خالل  اصل املبلغ مدة السداد الجهات املمولة الشركة املقترضة

 العام

 رصيد نهاية العام املبالغ املسددة

 للدرفلةشركة معادن 

 - 2,986 - 3,079 سنة 16 *االستثمارات العامةصندوق 
 - 1,010 - 1,041 سنة 16 شراء

 - 375 - 375 شهور  9 مرابحة بالريال السعودي )تسهيل رأس مال عامل(
 - 4,371 - 4,495 مجموع فردي
 تسهيل مقيد

 275 150 - 600 سنوات 9 صندوق التنمية الصناعي السعودي
 1,313 - 1,313 1,313 سنة 12 بالريالمرابحة 

 1,588 150 1,313 1,913 مجموع فرعي

 شركة معادن للبوكسايت  واأللومينا

 0 340 - 340 سنتين تسهيل مرابحة بالريال السعودي
      تسهيل مقيد

 3,432 74 - 3,506 سنة 13 صندوق االستثمارات العامة
 2,326 44 - 2,370 سنة 13 السعودي  النوع أتسهيل مرابحة بالريال 

 1,631 24  1,655 سنة 13 تسهيل مرابحة بالريال السعودي النوع ب
 217 3  220 سنة 13 وكالة

 347 0 347 750 سنوات 5 تسهيل مرابحة بالريال السعودي
 7,952 486 347 8,501 مجموع فرعي

 شركة معادن وعد الشمال للفوسفات

 6,600 239 - 7,500 سنة 16 صندوق االستثمارات العامة
 749 27 - 1,044 سنة 16 تسهيل تجاري 
 2,177 443 - 3,814 سنة 16 شراء بالريال
 294 11 - 443 سنة 16 شراء بالدوالر

 1,236 252 - 1,650 سنة 16 وكالة
 4,252 154 - 4,406 سنة 16 بنك االستيراد والتصدير الكوري

 3,795 145 95 4,000 سنوات 10 صندوق التنمية الصناعي السعودي
 19,103 1,271 95 22,857 مجموع فرعي

 49,847 7,279 1,755 69,602 املجموع
 لصندوق االستثمارات العامة معادنبحيث تكون  ،من صندوق االستثمارات العامة ليكون على شركة معادن حيث تم تحويل القرض املقدم لشركة معادن للدرفلةمن عملية تحويل الدين  جزء*

ً
على تعميم  . ملزيد من التفاصيل يمكنكم االطالعمقرضة لشركة معادن للدرفلة ومدينا

 .في موقع الشركة اإللكتروني وهيئة السوق املالية املساهمين املنشور 
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  القروض طويلة األجل استحقاقتواريخ   م2019ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31

3,162,757,425 - 2019 

2,438,872,312 2,436,219,781 2020 

4,098,343,546 3,814,100,886 2021 

4,862,984,944 4,546,568,895 2022 

5,938,367,968 5,483,265,997 2023 

4,155,259,835 4,043,276,958 2024 

4,155,259,835 2,490,663,543 2025 

 2030إلى  2026 27,440,981,001 26,560,011,648

 املجموع   50,255,077,061 55,371,857,513

 

صف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها و  .28

 خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.الشركة 

 بقيمة اسمية قدرها عشرة )62,112,885أصدرت الشركة )
ً
 جديدا

ً
 عاديا

ً
 وثمانمائة وخمسة وثمانون سهما

ً
 ومائة واثني عشر ألفا

ً
( رياالت سعودية للسهم العادي 10( اثنان وستون مليونا

 2,986,387,500الدين املستحق في ذمتها لصالح صندوق االستثمارات العامة وقدره )الواحد مقابل تحويل 
ً
 وثالثمائة وسبعة وثمانون ألفا

ً
( ملياران وتسعمائة وست وثمانون مليونا

حتسب سعر وخمسمائة ريال سعودي. وقد سجلت األسهم الجديدة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة كتسوية كاملة للدين وفقا إلجراءات ا
 
لسوق املالية السعودية )تداول(. وقد ا

( أشهر تداول لسعر سهم الشركة وذلك قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير 6اإلصدار بناًء على متوسط سعر السوق املرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية خالل آخر ستة )

 م.2019نوفمبر  4العادية املنعقدة في 

تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة  وصف ألي حقوق  .29

 أصدرتها أو منحتها الشركة.

 بقيمة اسمية 62,112,885أصدرت الشركة )
ً
 جديدا

ً
 عاديا

ً
 وثمانمائة وخمسة وثمانون سهما

ً
 ومائة واثني عشر ألفا

ً
( رياالت سعودية للسهم العادي 10قدرها عشرة )( اثنان وستون مليونا

 2,986,387,500الواحد مقابل تحويل الدين املستحق في ذمتها لصالح صندوق االستثمارات العامة وقدره )
ً
 وثالثمائة وسبعة وثمانون ألفا

ً
( ملياران وتسعمائة وست وثمانون مليونا

حتسب سعر وخمسمائة ريال سعودي. وقد سجلت األسهم الجديدة بالكام
 
ل لصندوق االستثمارات العامة كتسوية كاملة للدين وفقا إلجراءات السوق املالية السعودية )تداول(. وقد ا
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ية العامة غير ( أشهر تداول لسعر سهم الشركة وذلك قبل تاريخ انعقاد اجتماع الجمع6اإلصدار بناًء على متوسط سعر السوق املرجح ألسهم الشركة على أساس الكمية خالل آخر ستة )

 م.2019نوفمبر  4العادية املنعقدة في 

 وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، مع التمييز بين .30

 األوراق املالية املدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

 لالسترداد. قابلة دين أدوات ألي إلغاء أو شراء أو استرداد بأي التابعة وشركاتها الشركة تقم لم

 

 فيه أسماء  .31
ً
عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة املالية األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحا

 الحاضرين.

 اسم العضو
1 2 3 4 5 6* 7 8 

 املجموع
 م2019 /19/12 م2019 /30/09 م2019 /26/06 م2019 /12/06 م2019 /11/06 م04/2019/ 22 م2019 /06/03 م2019 /24/01

 2 ✓ ✓  - - - - - **معالي األستاذ ياسر بن عثمان الرميان
معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن 

 7 ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ القويز

عبدهللا بن إبراهيم معالي املهندس 
 5 ✓ ✓  - ✓ ✓ ✓ - السعدان

 7 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ معالي املهندس خالد بن صالح املديفر
 6 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ - الدكتور كالوس كالينفيلد

 7 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ األستاذ ريتشارد أوبراين
 7 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ املهندس عبدهللا بن محمد العيس ى

 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - سليمان العلياناألستاذة لبنى بنت 
 7 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ***املهندس عزام بن ياسر شلبي

معالي املهندس خالد بن عبدالعزيز 
 4 - -  ✓ ✓ ✓ ✓ - ****الفالح

 في االجتماع للوفاء بااللتزامات النظامية التي تحظر املشاركة في حال وجود تعارض مصالح. مشاركة بعض األعضاءال غياب والنصاب القانوني مكتمل، ويعود سبب عدم *

 غير تنفيذي و عين **
ً
 رئيسعضوا

ً
 م.2019سبتمبر  28ملجلس اإلدارة بتاريخ  ا

 م.2019ديسمبر  19*قدم استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ **

 م.2019سبتمبر  27 بتاريخ* قدم استقالته من عضوية مجلس اإلدارة ***
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 عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها. .32

 سبب الطلب التاريخ

 متطلبات العمل بالشركة م2019نوفمبر  03
 متطلبات العمل بالشركة م2019أكتوبر  03
 متطلبات العمل بالشركة م2019يوليو  03
 العمل بالشركةمتطلبات  م2019ديسمبر  31

 

 وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة. .33

 املالية السوق  ونظام ونظام الشركات، األساس الشركة نظام ألحكام باملخالفة عالقة ذات أطراف مع الشركة أبرمتها جوهرية صفقات أو أعمال توجد ال للشركة املتاحة املعلومات حسب

  .العادية األعمال سياق في تمت عالقة ذات أطراف مع معامالت تفاصيل املالية القوائم وتبين .التنفيذية ولوائحه

 أنواع املعامالت 

 )ريال سعودي(

 للسنة املنتهية في للسنة املنتهية في

2019ديسمبر  31 2018ديسمبر  31   

 إلتفاقية الشراء بين املساهمين، خالل السنة
ً
 1,165,530,810 957,813,474 مبيعات شركة معادن لأللومنيوم إلى ألكوا إنسيبال إس إيه، وفقا

 إلتفاقية التسويق، خالل السنة
ً
 1,647,716,745 1,248,751,783 مبيعات شركة معادن للفوسفات من خالل سابك، وفقا

 إلتفاقية التسويق 
ً
إيرادات مبيعات ماقبل اإلنتاج التجاري من الفوسفات ثنائي  –مبيعات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من خالل شركة سابك، وفقا

ي( تم قيدها كدائن على ريال سعود 130.299.157: 2018ديسمبر  31والبالغة الش يء ) 2019ديسمبر  31األمونيوم، صافي من تكلفة اإلنتاج للسنة املنتهية في 

 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ.

463,483,647 258,066,238 

 إلتفاقية التسويق 
ً
اإلنتاج التجاري من الفوسفات ثنائي  إيرادات مبيعات ماقبل –مبيعات شركة معادن وعد الشمال للفوسفات من خالل شركة موزاييك، وفقا

ريال سعودي( تم قيدها كدائن على  287.368.760: 2018ديسمبر  31والبالغة الش يء ) 2019ديسمبر  31األمونيوم، صافي من تكلفة اإلنتاج للسنة املنتهية في 

 مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ.

721,644,368 569,153,142 

سوم تقنية وتكاليف أخرى مدفوعة لشركة ألكوا كوربوريشن خالل السنةتكلفة املوظفين املعارين ور   46,479,947 83,440,308 

 46,696,420 86,141,068 تكلفة املوظفين املعارين ورسوم تقنية وتكاليف أخرى مدفوعة لشركة موزاييك خالل السنة
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 فيها،  .34
ً
وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا

التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء املعنيين باألعمال أو العقود، وطبيعة هذه األعمال أو العقود 

 شركة تقديم إقرار بذلك.وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى ال

حيث تم تحويل  على حصص شركة ألكوا رولنج أنفرثيونيس الشريك في شركة معادن للدرفلة وذلك ضمن خطوات إعادة الهيكلة املالية لشركة معادن للدرفلةمعادن  استحوذت م2019في عام 

 لصندوق االستثمارات  ،ليكون على شركة معادنالقرض املقدم لشركة معادن للدرفلة من صندوق االستثمارات العامة )الصندوق( 
ً
بحيث تكون الشركة مقرضة لشركة معادن للدرفلة ومدينا

 كتسوية لكامل الدين. العامة، كما أبرمت معادن اتفاقية تحويل للدين املستحق للصندوق إلى أسهم جديدة في الشركة مقابل املبالغ املستحقة له في ذمة الشركة 

في األعمال التي تتم لصالح  %65.43تضمنت مصلحة مباشرة لصندوق االستثمارات العامة الذي يعد من كبار مساهمي الشركة وتبلغ نسبة ملكيته قبل إتمام الصفقة  وحيث أن هذه الصفقة

د مصلحة غير مباشرة للجهات التي يمثلونها أو يشغلون عضويات الشركة ، ومصلحة مباشرة لبنك الرياض باعتباره أحد الدائنين لشركة معادن للدرفلة فقد أبلغ أعضاء مجلس اإلدارة عن وجو 

 في مجالس إدارتها.

 ممثلي صندوق االستثمارات العامة:

 معالي املهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح .1

 معالي املهندس/ عبدهللا بن إبراهيم السعدان .2

 معالي املهندس/ خالد بن صالح املديفر .3

 كليفلندسعادة الدكتور/ كالوس  .4

 سعادة األستاذ/ ريتشارد أوبراين .5

 

 رئيس مجلس إدارة بنك الرياض:

 سعادة املهندس/ عبدهللا بن محمد العيس ى .1

 

( من 71أو يتخذوا القرار الالزم وذلك بناء على املادة )وبناء عليه فقد عقد مجلس إدارة شركة معادن اجتماع ملناقشة املوضوع ولم يشارك األعضاء املشار إليهم أعاله في املداوالت ولم يصوتوا 

هيئة السوق املالية، وتمت املوافقة باإلجماع على املض ي في إجراءات االتفاقية املبرمة بين معادن  ( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة44نظام الشركات املعدلة واملادة )

ى الستثمارات العامة في ذمة شركة معادن إلوصندوق االستثمارات العامة، وبناء عليه أوص ى مجلس إدارة شركة معادن بزيادة رأس مال شركة معادن من خالل تحويل الدين الخاص بصندوق ا

 .م2019يونيو  26أسهم في شركة معادن حسب ما تم اإلعالن عنه في موقع السوق املالية السعودية "تداول" بتاريخ 

ات الصادرة عن مجلس ( من الئحة حوكمة الشرك11( من نظام الشركات، واملادة )137ولكون املوافقة على زيادة رأس مال الشركة من اختصاصات الجمعية العامة غير العادية بناء على املادة )

م ملناقشة عملية زيادة رأس املال، 2019نوفمبر  4( من نظام الشركة األساس فقد دعا مجلس إدارة الشركة الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد بتاريخ 13واملادة ) إدارة هيئة السوق املالية، 
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يشارك الصندوق في التصويت على البنود محل التعارض، وعليه فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس  ولوجود مصلحة غير مباشرة ملمثلي صندوق االستثمارات العامة، فلم

 ريال سعودي، لتصبح ملكية الصندوق كما هو موضح أدناه:12,305,911,460ريال سعودي إلى  11,684,782,610مال الشركة من 

 الدينبعد تحويل  قبل تحويل الدين املساهم

القيمة األسمية لألسهم )ريال  عدد األسهم

 سعودي(

القيمة االسمية لألسهم )ريال  عدد األسهم املساهمة )%(

 سعودي(

 املساهمة )%(

 %67,18 8،267,543,380 826,754,338 %65,44 7,646,414,530 764,641,453 صندوق االستثمارات العامة
 %32,82 4,038،368,080 403,836,808 %34,56 4,038,368,080 403,836,808 بقية املستثمرين

 %100 12,305,911,460 1,230,591,146 %100 11,684,782,610 1,168,478،261 اإلجمالي
 

 من 
ً
 كما عين املجلس كال

ً
 ماليا

ً
إلدارة عملية زيادة رأس املال، ولم تشارك السيدة/ لبنى بنت سليمان العليان باملناقشة أو التصويت  إتش إس بي س ي العربية السعودية، والرياض املالية مستشارا

أو التصويت محمد العيس ى باملناقشة بن . كما لم يشارك املهندس/ عبدهللا إتش إس بي س ي العربية السعوديةعلى قرار تعيين املستشار املالي وذلك لترأسها مجلس إدارة بنك ساب الذي يملك في 

 على قرار تعيين املستشار املالي وذلك لترأسه مجلس إدارة بنك الرياض الذي يملك في الرياض املالية.

 ة السوق املالية.نشور على موقع الشركة وهيئوملزيد من التفاصيل يمكنكم االطالع على إعالنات الشركة على موقع السوق املالية السعودية )تداول(، واالطالع على تعميم املساهمين امل

 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت. .35

 أي مكافآت. عنأي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة  تنازل لم ي

 

 الشركة عن أي حقوق في األرباح.بيان ألي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي  .36

 أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. تنازل يلم 
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بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية  .37

 الفترة املالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

 م2019 

 )ريال سعودي(

 م2018

 )ريال سعودي(
 نسبة التغير% التغير

 (%0.24) (294,500) 124,800,448 124,505,948 رسوم امتياز مستحقة
 %40 76,668,248 190,701,571 267,369,819 زكاة وضريبة دخل مستحقة

 %463 9,649,007 2,085,932 11,734,939 ضرائب استقطاع مستحقة على عقود
 %50 5,880,449 11,808,232 17,688,681 تأمينات اجتماعية

 %28 91,903,203 329,396,184 421,299,387 املجموع
 

 بيان بقيمة أي استثمارات او احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة. .38

 برنامج تملك املنازل 

 لسياساتها قروض سكنيةوذلك توفير برنامج تمليك املنازل للموظفين السعودي  باملؤسسات املالية لتنفيذ  معادنتستعين 
َ
معادن تكلفة  املوظفين املتميزين، وتتحمل على ةحافظملل، وفقا

  .ريال سعودي 11,454,403مقداره م مبلغ 2019القرض، وقد بلغ الرصيد ملبلغ الفائدة الذي تتحمله الشركة في ديسمبر  أصلالتمويل للموظفين املستحقين، بينما يتحمل املوظف 

بدفعات شهرية، وبلغ تكلفة الوحدة السكنية ان يتم تسديد  علىشركة ببناء وحدات سكنية ملنحها للموظفين السعوديين العاملين في مدينة راس الخير للصناعات التعدينية، لكما قامت ا 

 تقدم . كما رياال سعوديا 930,876,130م مبلغا مقداره 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
ً
 محددا

ً
 لسياساتها قرضا

ً
 31وقد بلغ الرصيد كما في ،  مؤهلينللألغراض دعم تأثيث منازل  معادن وفقا

 مليون ريال سعودي. 16,488,500 م مبلغ2019ديسمبر 

 

 برنامج االدخار  

املوظف بحصة ثابتة من راتبه الشهري، وتساهم الشركة بحصة نسبية ملصلحة املوظف، ويكون اجمالي املبلغ املستثمر  واصلت معادن برنامج "ادخار" ملوظفي الشركة السعوديين، بحيث يساهم

 ريال سعودي.  84,953,982 ةاملستثمر املبالغ لصالح املوظف وفقا لشروط معينة متوافقة مع احكام الشريعة االسالمية، وقد بلغ اجمالي 
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 :اإلدارةمجلس إقرارات  .39

 دت بشكل صحيح.إن سجالت الحسابات قد أع   •

 د على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.إن نظام الرقابة الداخلية قد أع   •

 ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. •

 

مجلس اإلدارة تلك التحفظات إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم املالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير  .40

 وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

 الخارجي على القوائم املالية السنوية.مراجع الحسابات ال يوجد تحفظات من 

 

في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة املعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان  .41

 أسباب التوصية بالتغيير.

 .PWCبرايس ووتر هاوس كووبرز  لم يوص مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات


