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نقدم لكم تقرير معادن لالستدامة لعام 2019، الذي 
يبين توجه شركة معادن في إدارة المواد االقتصادية، 
الحوكمة،  ،وموضوعات  واالجتماعية  والبيئية، 
ومؤشرات أداء االستدامة بما في ذلك أهداف معادن 

لالستدامة وخطتها االستراتيجية لعام 2025.

تمتلك وتدير معادن مناجم للفوسفات واأللومنيوم 
والذهب حول المملكة وعالميا عبر شركائها. وتعتبر 
إحدى أكبر شركات التعدين في العالم ، وتنشط في 
عدة مراحل من خط االنتاج وتعمل في جميع المناطق 

الجغرافية.

المبادرة  أساسيات  مع  االستدامة  تقرير  يمتثل 
. )GRI( العالمية للتقارير

هذا التقرير يشمل جميع عمليات معادن خالل 2019، 
داخل  التابعه  والمكاتب  الشركات  ذلك  في  بما 

المملكة.

يوجد ملخص حول امتثال معادن مع معايير المبادرة 
العالمية للتقارير )GRI( في الصحفات 86-78. 

حول هذا
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بيان القيادة

“يمر االقتصاد وقطاع األعمال حاليًا بمرحلة من عدم اليقين  حول العالم. وقد جلبت هذه 
التغيرات فرصًا جديدة. وفي المقابل تقوم شركات في قطاعات مختلفة بتحويل 
منتجاتها واجراءاتها  ونماذج أعمالها لمواكبة هذه التغيرات. 
ويعتبر التحدي األهم للمنظمات حول العالم هو التعامل مع المتغيرات والتعلم منها 
للنجاح في ظل وجود هذه التقلبات المستمرة.

تستمر معادن في  صنع قرارات هيكلية واستراتيجية وتشغيلية لتحسين األداء بشكل 
كبير في مواجهة هذه التقلبات وعدم اليقين،

والتي تساعد في بناء مناعة أقوى في سالسل القيم وتولد ربح اقتصادي من خالل 
التغيرات الدورية والهيكلية في العرض والطلب.

يَتبع سوقنا الرئيسي في المملكة العربية السعودية التنوع والنمو واالستقرار تحت مظلة 
رؤية 2030، وال نزال ملتزمون بتطوير أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية في 
المملكة.

ويعد التعدين مكون أساسي -الركن الثالث- من خطة تطوير الصناعة والخدمات 
اللوجسيتة ، وهي أكبر البرامج لتحقيق رؤية 2030 الذي تقوم معادن بدور ريادي فيه. 
وسنواصل لعب هذا الدور في المملكة من أجل بناء مجتمعات اقتصادية واجتماعية 
مستدامة وفي الوقت ذاته نتوسع في أسواق جديدة حول العالم.

 وتلتزم معادن بإظهارللعالم بأن الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها يمكن أن تستخرج 
وتصنع وتصفى  وتوزع دون االضرار بالطبيعة او اإلنسان. نأخذ هذا االلتزام تجاه أصحاب 
المصلحة على محمل الجد.

يسعدنا نشر تقرير االستدامة 2019 بما يتماشى مع أساسيات المبادرة العالمية للتقارير 
 ،)SDGs( أهداف األمم المتحدة لالستدامة ،)ICMM( المجلس الدولي للتعدين ،)GRI(
وأفضل الممارسات الرائدة األخرى في االستدامة والتعدين.

نسعى في هذا التقرير إلى تسليط الضوء على انجازاتنا في االستدامة للفترة ما بين 
2017-2019، وإظهار التزامنا بتقديم حلول مستدامة لقطاع التعدين داخل وخارج المملكة.

يفصل هذا التقرير النهج اإلداري، ومراجعة األداء، والطموحات المستقبلية في أولوياتنا 
لالستدامة: الثمانية 

التميز في األعمال؛ الصحة والسالمة واألمن ؛ رفاهية الموظفين ؛ المجتمع وحقوق 
اإلنسان ؛ المساهمة االقتصادية ؛ إدارة المياه ؛ تغير المناخ وتنوع األحياء: إدارة المخلفات 
والمواد.

نحن فخورون بمشاركة إنجازاتنا في هذه المجاالت وندرك أنه اليزال هناك عمل يتعين 
علينا القيام به لتطوير قدراتنا كشركة من خالل تحسين سياساتنا وأنظمتنا، واالبتكار من 
أجل خلق قيمة مستدامة طويلة األمد لمساهمينا ومجتمعاتنا وموظفينا والعالم الذي 
نعيش فيه.

نحن فخورون بإطالق برنامج التحول لثقافة السالمة في عام 2019.

الموظفون وسالمتهم التزال المحور األهم في جهودنا لالستدامة واألعمال، ونستثمر 
في هذا البرنامج طويل األمد من أجل تقوية بيئة السالمة في جميع مرافق الشركة 
لتحقيق هدفنا “صفر ضرر” بيئة عمل لجميع الموظفين والمتعاقدين.

 معادن ملتزمة بثقافة التميز في جميع األعمال والعمليات ،ونلزم أنفسنا أيضًا بالمعايير 

العالمية واالستفادة من األرقام ومؤشرات قياس األداء ذات الصلة لتتبع وإدارة ونشر 
أداؤنا في المجاالت البيئية، واالجتماعية، الحوكمة )ESG(، والتي تمثل مدخالت أولية 
ألعمالنا وجزءًا مهما الستراتيجية نمونا.

في عام 2019 قمنا بتطوير إطار عمل لالستدامة على مستوى الشركة والتي تتبنى 
ممارسات ومقاييس وأطر توجيهيه عالمية، والذي يحدد التزامنا ونهجنا تجاه إدارة 
االستدامة في صناعة بها تحديات متوارثة في االستدامة أعطينا األولوية للرفاهية 
والصحة وسالمة الموظفين. ولقد استثمرنا في تطوير األمور االقتصادية واالجتماعية 
في مجتمعاتنا الصغيرة وعملنا على حماية بيئتنا الطبيعية.

سنقوم في العام القادم بتنفيذ اطار االستدامة ونشر السياسات والمواقف ذات الصلة 
واالستثمار في ثقافة االستدامة وبناء القدرات عبر جميع شركائنا. 

نخطط الستخدام هذا التقرير كخط أساس نقيس به مستوى إنجازاتنا واألهداف 
واالستراتيجيات الجديدة، ونضع أنفسنا محل المسائلة لمساهمينا. 
في الوضع الراهن من حالة عدم اليقين االقتصادي المتزايد وتحديات التنمية المستدامة 
غير المسبوقة، سوف نستمر في اتخاذ نهج مسؤول ومدورس ومتعاون تجاه تعزيز 
أعمالنا واقتصادنا المحلي والصناعة العالمية وخطوط التوريد.

وأنا على ثقة بأن جهودنا لبناء قاعدة قوية ومستدامة لمنصات التشغيل ستمكن 
معادن من العمل كقائد لصناعة التعدين في المملكة وحول العالم، كما نعمل بشكل 
جماعي لتعزيز استقرار اقتصادنا ليس فقط لتعدي المواجهات المتوقعة  ولكن في 
السعي لتحقيق ازدهار دائم على المدى الطويل.”

بيان القيادة
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منهجنا في االستدامة

استشعار المسؤولية الشخصية 
وتمكين اآلخرين لتحقيق نتائج عالية 

الجودة في سعينا إلنجاز أهدافنا 
المشتركة.

التعاون والتكاتف على كافة مستويات 
“معادن” ومع شركائنا بهدف تحقيق النجاح.

الصدق، واألمانة، وتطبيق أسمى المعايير 
األخالقية في عالقاتنا مع جميع 

المساهمين.

االهتمام المتواصل واإلنصاف الدائم 
لموظفينا وللبيئة وللمجتمعات التي 

نعمل بها.

integrity ownership

7

إطار عمل االستدامة

يدمج إطار عمل معادن لالستدامة ممارسات 
األعمال المستدامة في كل من عملياتنا.

إطار عمل االستدامة الخاص بشركة معادن )2019(، والذي تم 
وأطر  المسؤولة  التعدين  معايير  مع  بالتوافق  تطويره 
االستدامة  إدارة  ممارسات  وتنظيم  بتجميع  يقوم  االستدامة، 

لدينا ضمن إطار عمل واحد على مستوى الشركة.

لاللتزامات  واضحة  إرشادات  لدينا  االستدامة  إطار  يوفر 
والسياسات والتوقعات لتحسين اإلدارة واإلفصاح وتأثير قضايا 
تعزيز  بمواصلة  ذلك  لنا  يسمح  واإلدارة.  والمجتمع  البيئة 
المتحدة  األمم  وأهداف   2030 رؤية  تحقيق  في  مساهمتنا 
للتعدين  الدولي  المجلس  مع  والتوافق  المستدامة،  للتنمية 

والمعادن ومعايير التعدين الدولية األخرى ذات الصلة.

رؤية معادن 
وحضور  بإستدامة  التعدين  صناعة  ريادة 

عالمي.

رسالة معادن
قيادة تطوير قطاع التعدين باعتباره الركيزة 
العربية  المملكة  في  للصناعة  الثالثة 
الموارد  قيمة  تعظيم  خال  من  السعودية 
التعدين  عمالق  حضور  وتعزيز  المعدنية، 

السعودي عالميًا.

قيم معادن
والنزاهة  الملكية   - األربعة  قيمنا  خالل  من 
معادن  تعزز   - والعناية  الجماعي  والعمل 
االستدامة وتعيد تأكيد التزامنا بالمساهمة 
في التنمية االقتصادية وأدائنا طويل األجل، 
واإلدارية  واالجتماعية  البيئية  القضايا  وإدارة 
لعملياتنا.  العناصر  أهم  وهي  بمسؤولية 
شركة  من  أساسيًا  جزءًا  االستدامة  تعتبر 
خطتنا  في  أساسي  عنصر  وهي  معادن، 
اإلستراتيجية لعام 2025، وستظل في قلب 

أعمال معادن المحلية والعالمية المتطورة.

قيادة تفاعلية

إدارة فّعالة

زيادة القدرة على التسليم
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مبادرات التعدين المسؤولة وأطر االستدامة

من خالل تطبيق إطار االستدامة الخاص بنا، تطمح شركة معادن إلى 
التوافق مع العديد من األطر والمعايير والمبادرات العالمية والوطنية 

الرابطة الدولية لألسمدة

مبادرة اإلشراف على 
األلمنيوم

مبادرة الشفافية في 
الصناعات االستخراجية

االتحاد الخليجي للبتروكيماويات 
والكيماويات

المجلس الدولي 
للتعدين والمعادن

مجلس الذهب العالمي

الرعاية المسئولة

مسئولية

جمعية المعادن 
الصناعية - أوروبا

مجلس األلومنيوم 
الخليجي

مجال قطاع التعدين وتوابعه  معايير وأطر االستدامة

منهجنا في االستدامة
لتحقيق هذه األهداف ، 

ستقوم شركة معادن بما 
يلي:

ثقافة -  يلهم  الذي  القيادة  نموذج  اعتماد 
مطلعين  قادة  ويخلق  داخليًا  االستدامة 
يمثلون الشركة بنشاط كبطل لالستدامة.

تنفيذ إطار عمل االستدامة لدينا من خالل - 
تعزيز الشفافية والتنسيق والمسؤولية.

تمكين ومساءلة كل منظمة ليكون لديها - 
القدرة على تنفيذ الممارسات المستدامة 
وملف  وطبيعتها  حجمها  تناسب  التي 

تعريف المخاطر.

يوضح إطار عمل االستدامة الخاص بشركة معادن التزامنا بثمانية 
أهداف رئيسية لالستدامة:

على  مشرفًا  تكون  أن  في  االستمرار 
وتقديم  المسؤولة  المياه  إدارة  ممارسات 
حلول مبتكرة لندرة المياه مما يضمن عدم 

تأثر أنظمة المياه المجتمعية بعملياتنا.

5
خلق بيئة عمل  “صفر ضرر”  وتعزيز ثقافة السالمة 
والمجتمعات  وعمالئنا  ومقاولينا  لموظفينا 

المضيفة.

1

في  للريادة  لدينا  العمل  ممارسات  تطوير 
ونماذج  والتكنولوجيا  الجديد  التفكير 
المناخ والحفاظ على  األعمال لضمان مرونة 

البيئة والعدالة البيئية في كل من أعمالنا.

6 على  تعمل  للموظفين  حاضنة  بيئة  توفير 
تحسين صحتهم ورفاهيتهم.

2

والتأثير  النفايات  من  للحد  جاهدين  نسعى 
عبر  والمواد  وعملياتنا  بمصادرنا  المرتبط 
حياة  دورات  وطوال  لدينا  القيمة  سلسلة 

منتجاتنا.

7 اإلنسان  حقوق  واحترم  به  مرحبًا  جارًا  كن 
المجتمعات  مع  هادفة  عالقات  على  وحافظ 

المضيفة على مستوى العالم.

3

شركة  لكونك  دولي  اعتراف  على  احصل 
التجارية  للممارسات  تدفعها  مستدامة 

القوية واالبتكار والقيم.

8 في  االقتصاد  في  إيجابي  بشكل  المساهمة 
المحلية  والمجتمعات  لدينا  المضيفة  البلدان 

التي نعمل فيها.

4

واإلقليمية الرائدة في رحلتنا لتطوير استراتيجيات وسياسات وبرامج 
معايير  بأعلى  للوفاء  قدًما  بالمضي  نتعهد  االستدامة.  ومقاييس 

األداء البيئي واالجتماعي واإلدارة.

8

أهداف التنمية المستدامة 
لألمم المتحدة

االتفاق العالمي لألمم 
المتحدة

معايير األداء البيئي واالجتماعي 
لمؤسسة التمويل الدولية

فريق العمل المعني باإلفصاح 
المالي المتعلق بالمناخ

مبادئ األمم المتحدة 
التوجيهية لألعمال التجارية 

وحقوق اإلنسان

رؤية 2030

المبادئ الطوعية لألمن 
وحقوق اإلنسان

مجلس معايير محاسبة 
االستدامة

مشروع الكشف عن 
الكربون

مبادرة التقارير العالمية

9
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المسؤولية عن اإلدارة الفعالة للممارسات المستدامة سوف تقع 
بدور  ليقوموا  معادن  شركاء  من  فرع  كل  في  المدراء  عاتق  على 

نشط في دمج االستدامة في مشاريعهم األساسية مستقباًل. 

أدوارًا  معادن  في  األعمال  وحدات  تحدد  أن  المتوقع  من 
ومسئوليات واضحة لتنفيذ المبادرات البيئية واالجتماعية واإلدارية 
الخاصة  البيئية واالجتماعية واإلدارية  المخاطر  الصلة لتحليل  ذات 
بعملياتها واإلبالغ عنها والمشاركة والتواصل المستمر مع جميع 

المساهمين على القضايا البيئية واالجتماعية واإلدارية المادية. 

سيتم وضع مقاييس للمديرين والموظفين على كل المستويات 
وبروتوكوالت  للشركة  االستدامة  أهداف  مقابل  األداء  لقياس 

اإلدارية. 

االرتقاء إلى أعلى المستويات

تتبع شركة معادن أعلى المعايير األخالقية في جميع أنشطتها 
عليها  المنصوص  التوقعات  تجاوز  أو  تلبية  ذلك  في  بما  التجارية 

في القوانين واللوائح المعمول بها في كل منطقة نعمل فيها.

في  موضحة  وشركائها  موظفيها  جميع  من  معادن  توقعات 
الموقعين  وكل   ،)the Code( الشاملة  السلوك  قواعد  مدونة 
دورات  نجري  سنويًا.  امتثالهم  على  التأكيد  بإعادة  مطالبون 
المدونة ونؤكد على  تدريبية متعددة وجهًا لوجه كل عام حول 
عملية  بأتمتة  مؤخرًا  قمنا  ولقد  محدثة.  أو  جديدة  ميزات  أي 
بهذه   %100 بنسبة  التزام  عن  أسفرت  والتي  السنوية،  التأكيد 

لتنفيذ  مهمة  وإرشادات  إطارًا  نفسها  المدونة  توفر  المهمة. 
وجميع  لقيمنا  وفًقا  أخالقي  بشكل  معادن  شركة  أعمال 
التزاماتنا  المدونة  هذه  تحدد  بها.  المعمول  واللوائح  القوانين 
والمجتمعات  والعمالء  األعمال  وشركاء  موظفينا  تجاه  المتبادلة 
بوضوح  المسؤوليات  هذه  فهم  يتم  بحيث  فيها  نعمل  التي 

واالتفاق عليها من قبل جميع المساهمين.

وشركائنا  موظفينا  من  نتوقع  التي  الطرق  بالتفصيل  يصف  وهو 
والرعاية  السليمة  القرارات  اتخاذ  فيها  يمارسوا  أن  التجاريين 
في  عملياتنا  نجاح  أن  ندرك  ونحن  األعمال  إدارة  في  واالهتمام 
العالقات  وحفاظ  بناء  على  حاسم  بشكل  يعتمد  البعيد  األمد 

االحترام والثقة مع المجتمعات.

من  وترفع  اللوائح  باستمرار  تستعرض  معادن  مماثل،  نحو  وعلى 
مستوى هذه المدونة بحيث تعكس هذه التغيرات.

المبادرات األخيرة، بما في ذلك الخط الساخن المستقل للمبلغين 
الواجبة  العناية  وتقارير  معادن  لشركة  التابع  المخالفات  عن 
قد  اإللكتروني،  معادن  موقع  على  االمتثال  وصفحة  المعززة 
للمخاطر  التعرض  تقليل  مع  باالمتثال  المحيطة  الضوابط  عززت 
وصياغة  وتطوير  مراجعة  في  مستمرون  ونحن  الصلة.  ذات 
أفضل  مع  التوافق  في  استمرارها  ضمان  إلى  معادن  سياسات 
بالمخاطر  وااللتزام  باألخالقيات،  يتعلق  فيما  الدولية  الممارسات 

ذات الصلة، واللوائح الوطنية والدولية الحالية.

كيف نحقق االستدامة

المستقبل  في  معادن  شركة  لنجاح  االستدامة  أهمية  تنعكس 
مسؤولية  تبدأ  حيث  لدينا،  الشامل  االستدامة  إدارة  هيكل  في 
االستدامة على عاتق مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لدينا وتمتد 

إلى كل موظف.

على  واالستدامة  السالمة  لجنة  الشركة  أنشأت   ،  2018 عام  في 
الشفافية  اإلدارة  مجلس  تمنح  والتي  اإلدارة  مجلس  مستوى 
صالحيات  وتشمل  لدينا.  االستدامة  جهود  جميع  على  واإلشراف 
باإلضافة  لدينا،  المتعاقدين  والعاملين  موظفينا  وصحة  سالمة 
وإشراك  واإلشراف  البيئية  والشؤون  وأصولنا  موظفينا  أمن  إلى 
عن  التقارير  وإعداد  وتتبع  وتطوير  والمجتمع  المساهمين 
واالجتماعية  البيئية  باألهداف  المتعلقة  الرئيسية  المقاييس 
عن  أيضًا  مسئولة  واالستدامة  السالمة  لجنة  أن  كما  واإلدارية. 
األعمال  وخطط  اإلدارية  والعمليات  السياسات  جميع  مراجعة 
المالية  الموارد  تخصيص  من  والتأكد  باالستدامة  المتعلقة 
والبشرية المناسبة للمبادرات البيئية واالجتماعية واإلدارية  وإعداد 

التقارير.

في عام 2020، سيتم تنفيذ إطار عمل االستدامة الخاص بشركة 
معادن في جميع وحدات أعمالنا.

إدارة االستدامة

لجنة المجلس

الرئيس التنفيذي

 اإلشراف والتحكم في إطار االستدامة وتنفيذه	 
 مراقبة أداء االستدامة الشامل للشركة	 

 رئيس لجنة االستدامة المؤسسية	 
 إشراك المساهمين بنشاط وضمان الرؤية من خالل تعزيز ممارسات االستدامة	 
تعزيز 	  خالل  من  اإلدارة  مجلس  إلى  الشامل  االستدامة  أداء  عن  تقرير  تقديم   

ممارسات االستدامة

لجنة الشركة
 مخاطر االستدامة الخاصة	 
 دمج إطار االستدامة في نموذج واستراتيجية األعمال الشاملة	 
 اإلشراف على أداء األعمال	 
 تخصيص موارد	 
 تعزيز ثقافة االستدامة عبر شركة معادن والشركات التابعة لها	 

لجنة 
المنتسبين

 دمج إطار االستدامة في نموذج األعمال	 
 إعداد اإلستراتيجية وخطة العمل والبنية التنظيمية والميزانية	 
 اإلشراف على أداء األعمال	 
 تخصيص موارد	 
  إبالغ مجلس اإلدارة عن أداء االستدامة العام من خالل تعزيز ممارسات االستدامة	 

إدارة وحدة 
األعمال

 التحسين المستمر للقدرة التنظيمية على التسليم	 
 تنفيذ إطار االستدامة	 
 إشراك المساهمين المعنيين	 
 إدارة والحفاظ على بيانات االستدامة	 
 إعداد التقارير الدورية	 
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 إشراك أصحاب المصلحة 	 
 تقديم المشورة للمجلس واإلدارة بشأن استراتيجية وممارسات االستدامة.	 
 اإلشراف على األداء.	 
 إدارة تقارير االستدامة السنوية واإلفصاح عنها.	 
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تحديد المساهمين الرئيسيين وضمان المشاركة المستمرة

أولويات أصحاب المصلحة
سبل المشاركةالمساهمين

 المجلس	 
 المستثمرون	 
 وزارة الصناعة والثروة المعدنية	 
 وزارة الطاقة	 
 الهيئة الملكية	 
 الهيئة العامة لألرصاد وحماية 	 

البيئة
 الشركاء	 
 وزارة التجارة	 
 صندوق االستثمارات العامة	 

المجتمعالبيئةالموظفيناالقتصادة واإلدارة االستماع لجميع أصحاب المصلحة

أفراد  مع  شاملة  محادثات  إلجراء  بناءة  فرصًا  معادن  تصنع 
المجتمعات التي تعمل فيها، باإلضافة إلى الموظفين والشركاء 
وتجري  المهمة.  األطراف  وغيرها  اإلعالم  ووسائل  والمساهمين 
 )AA1000( المسائلة  معيار  مع  بالتوافق  المناقشات  هذه 
الدولية  الرابطة  لمعايير  باإلضافة  المصلحة  أصحاب  لمشاركة 
كل  تشارك  أن  المتوقع  من  حيث    .)IAP2( المجتمع  لمشاركة 
هذه  أن  حين  وفي  المناقشات.  تلك  في  لمعادن  تابعة  شركة 
أثناء  أجريت  التي  المصلحة  أصاحب  إلشراك  الرسمية  العملية 
األولى من نوعها  2018 كانت  النسبية لعام  إعداد تقييم األهمية 
ونخطط  ألعمالنا  جدًا  مهمة  النتائج  وكانت  معادن،  في 
باالستمرار على تنفيذها. كما نناقش مع موظفينا أفضل السبل 
معادن  شركة  اللتزامات  دعاة  يكونوا  أن  من  تمكنهم  التي 

لها. وفقًا  والعمل  باالستدامة 

الشفافية  تطوير  طرق  على  معًا  نعمل  وشركائنا،  موردينا  مع 
خالل  من  القيمة  سلسلة  عبر  عليها  والحفاظ  والمساءلة 
في  واإلفصاح  التقارير  وإعداد  للمساهمين  النشطة  المشاركة 

المناسب. الوقت 

التي يمكننا  الطرق  نناقش معًا أفضل  المحلية،  المجتمعات  مع 
المحليين  للسعوديين  األولوية  وإعطاء  مساعدتهم  خاللها  من 
والتعليم  االقتصادية  التنمية  في  واالستثمار  التوظيف  في 

المحلية. التوريد  سالسل  وتطوير 

للمساهمين  وتسمح  قيمنا،  هذه  المشاركة  التزامات  تعكس 
الداخليين والخارجيين بمحاسبتنا وهي عنصر أساسي في جعل 

مستدام. بشكل  المنافسة  على  قادرة  أعمالنا 

إشراك المساهمين

 الموظفون	 
 المجتمعات	 
 المحافظات االقليمية	 
 اإلعالم	 

 العمالء	 
 البائعون	 
 وزارة الموارد البشرية والتنمية 	 

االجتماعية
 وزارة البيئة والمياه والزراعة	 
 المساهمون	 
 هيئة سوق المال	 

 العامة	 
 وزارة االقتصاد والتخطيط	 
 السلطة الوطنية المعينة آللية 	 

التنمية النظيفة
 المنظمات غير الربحية	 

 المقابالت	 
 االجتماعات المنتظمة	 
 الجمعية العمومية السنوية	 
 اجتماعات مجلس اإلدارة	 
 متطلبات التوافق	 
 األطر التنظيمية	 
 التقارير المنتظمة	 

 استطالعات الموظفين	 
 االجتماعات اليومية واألسبوعية 	 

وربع السنوية
 االستبيانات	 
 مشاركة الممثلين	 
 ورش عمل المشاركة المجتمعية	 

 االستطالعات	 
 االدارة التنفيذية	 
 اجتماعات الجمعية العمومية	 

 االجتماعات التنفيذية	 
 مشاركة الممثلين	 
 االجتماعات المنتظمة	 

 االمتثال التنظيمي 	 
والقانوني

 النمو اإلقتصادي	 
 تطوير المحتوى المحلي	 
 نزاهة العمل	 
 مكافأة كبار المسؤولين 	 

التنفيذيين
 إغالق الموقع	 
 الدفع للدول المنتجة	 

 االمتثال التنظيمي 	 
والقانوني

 النمو اإلقتصادي	 
 تطوير المحتوى المحلي	 
 نزاهة العمل	 
 البنية التحتية المشتركة	 

 االمتثال التنظيمي 	 
والقانوني

 النمو اإلقتصادي	 
 تطوير المحتوى المحلي	 
 نزاهة العمل	 
 مكافأة كبار المسؤولين 	 

التنفيذيين
 االبتكار	 
 الشراء المسؤول وتقييم 	 

الموردين
 الملكية المربحة	 

 االمتثال التنظيمي 	 
والقانوني

 النمو اإلقتصادي	 
 تطوير المحتوى المحلي	 
 نزاهة العمل	 
 االبتكار	 

 الصحة و السالمة	 
 المشاركة والرضا	 
 المساواة بين الجنسين	 

 الصحة و السالمة	 
 المشاركة والرضا	 
 التطوير والتدريب	 
 التعويض العادل	 

 الصحة و السالمة	 
 المساواة بين الجنسين	 
 التطوير والتدريب	 
 التعويض العادل	 
 عدم التمييز وتكافؤ 	 

الفرص
 شكوى العاملين	 
 التوظيف واالبقاء	 
 القضاء على العمل 	 

الجبري وعمالة األطفال

 الموارد المائية وإدارة 	 
الجودة

 جودة الهواء	 
 تغير المناخ وكفاءة 	 

الطاقة
 إدارة المواد الخطرة	 
 التنوع البيولوجي وخدمات 	 

النظام البيئي
 إدارة المخلفات	 
 النفايات	 

 الموارد المائية وإدارة 	 
الجودة

 جودة الهواء	 
 إدارة المواد الخطرة	 
 التنوع البيولوجي وخدمات 	 

النظام البيئي

 الموارد المائية وإدارة 	 
الجودة

 جودة الهواء	 
 تغير المناخ وكفاءة 	 

الطاقة
 إدارة المواد الخطرة	 
 التنوع البيولوجي 	 

وخدمات النظام البيئي
 النفايات	 

 الموارد المائية وإدارة 	 
الجودة

 جودة الهواء	 
 تغير المناخ وكفاءة 	 

الطاقة

 المبادرات االجتماعية	 
 المشاركة المجتمعية	 
 صحة المجتمع وسالمته	 
 التظلم وسبل االنتصاف	 
 حقوق االنسان	 

 المبادرات االجتماعية	 
 إدارة المجتمع	 
 صحة المجتمع وسالمته	 
 التظلم وسبل االنتصاف	 
 إعادة التوطين	 

 المبادرات االجتماعية	 
 إدارة المجتمع	 
 صحة المجتمع وسالمته	 
 التظلم وسبل االنتصاف	 

 المبادرات االجتماعية	 
 المشاركة المجتمعية	 
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تحديد ما يهم حقًا

عام  في  األول  المواد  جودة  تقييم  معادن  أكملت 
2018؛ حيث استندت على مشاورات مع نخبة مختارة 
من أصحاب المصلحة الداخليين )المدراء والموظفون( 
التنظيمية(.وقد  الجهات  )المجتمع،  والخارجيين 

التحليالت قائمة مكونة من  أهم أظهرت نتائج 

األكثر  معادن  قضايا  المواد:  تقييم  مصفوفة 
حساسية

 النمو اإلقتصادي	 
 نزاهة العمل	 
 الصحة واألمان	 
 االمتثال التنظيمي والقانوني	 
 تطوير المحتوى المحلي	 
 جودة الهواء	 
 الموارد المائية والجودة	 
 اإلدارة	 
 المشاركة المجتمعية	 
 تغير المناخ وكفاءة الطاقة	 
 إدارة المواد الخطرة	 
 المبادرات االجتماعية	 

إلى  النتائج  هذه  معادن،وتشير  تواجه  مشاكل   10  
باالقتصاد،  المتعلقة  القضايا  من  مجموعة 
وتطوير  والبيئة،  الموظفين،  وعالقات  والحوكمة، 
لمعادن. اهتمام  محل  وستبقى  كانت  التي  المجتمع 

تقييم األهمية

تسعى معادن لحضور عالمي كعالمة تجارية لالستدامة، مدفوعة بالممارسات 
التجارية القوية واالبتكار والقيم.

02
ريادة األعمال

العمل والنمو 
االقتصادي الالئق

الصناعة واالبتكار 
والبنية التحتية

االستهالك 
واإلنتاج 

المسئوالن

الشراكات 
لألهداف

أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة

14

أسلوب المشاركة
المساهمون المشاركونالمساهمون المبلغونحسب الحاجة

االقتصاد واإلدارة
الموظفون

البيئة
اجتماعي

القيمة االقتصادية المضافة

البيئة والمجتمع واإلدارةإغالق الموقع

الشراء المسؤول وتقييم 
مشروع دعم االستدامةالموردين

االبتكار )ابتكارات المنتج 
واإلنتاجية التشغيلية(

الملكية 
المربحة

الدفع للدول 
المنتجة

مكافأة كبار 
التنفيذيين

تطوير المحتوى المحلي

نزاهة األعمال

التنمية 
االقتصادية

البنية التحتية المشتركة

االمتثال التنظيمي 
والقانوني

حقوق التنظيم والمفاوضة 
الجماعية وحرية تكوين 

الجمعيات
القضاء على السخرة 

وعمل األطفال
تظلم العمال

المشاركة والرضا

الموازنة بين الحياة 
والعمل

الصحة والسالمة

التطوير والتدريب

المساواة بين الجنسين

التعويض العادل

عدم التمييز وتكافؤ الفرص

التعبئة 

إدارة الموارد المائية 
والجودة

جودة الهواء

إدارة المواد السامة

تغير المناخ وكفاءة 
الطاقة

المواصالت

النفايات )غير السامة(

المنتجات المستدامة 
والتصنيف

التنوع البيولوجي 
وخدمات النظام البيئي

االستعداد للطوارئ

إدارة المخلفات

التراث 
الثقافي

حقوق اإلنسان 
والمجتمع

المشاركة المجتمعية

المبادرات 
االجتماعية

التظلم وسبل 
االنتصاف

الضوضاء 
التوظيف واالبقاءواالهتزازات

صحة وسالمة 
المجتمع

إدارة قوات األمن

إعادة التوطين

استخدام 
األرض

ن
همي

سا
للم

همية 
األ

مرتفع

ع
مرتف

منخفض

ض
خف

من

السكان 
المحليين

معادن شركة  على  التأثير 



1617

ريادةاإلدارة
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

ريادةاإلدارةالملحقوالمواد
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

الملحقوالمواد

نزاهة األعمال واألخالقيات

ثقافة النزاهة

أنظمة قواعد السلوك

أساسية  ومسألة  األريعة  الرئيسية  المبادئ  إحدى  النزاهة  تعتبر 
ملتزمة  ثقافة  على  الحفاظ  إلى  نسعى  ذلك  على  وبناًء  لمعادن. 
في  والتجارية  األخالقية  المعايير  وأعلى  واإلنصاف  باألمانة 

العالقة.  وأصحاب  والعمالء  الموظفين  مع  عالقاتنا 
ندير أعمالنا وفقًا لجميع القوانين المعمول بها واللوائح المحلية 
وقيمنا، بما في ذلك ممارسات ولوائح مكافحة الفساد وقواعد 

والشفافية.  البيانات  وخصوصية  والتبرعات  السلوك 
على  المرتكزة  األخالقية  الشركة  بثقافة  االستمرار  على  ونعزم 

الرئيسية. مبادئنا 

لدى معادن أنظمة سلوك شاملة توفر إطار عمل ومجموعة من 
المستوى  على  الشركة  أعمال  لتنفيذ  التوجيهية  المبادئ 
على  االلتزام  قسم  بواسطة  القواعد  هذه  وتدار  األخالقي، 
االلتزام،  عن  المسؤولين  كبار  من  يتألف  الذي  الشركة،  مستوى 
العمليات  توافق  مدى  وتقييم  مراقبة  عن  والمسؤول 
ويتم  للتطبيق  قابلة  السلوك  قواعد  مدونة  والموظفين. 
شخص  وكل  معادن  شركة  موظفي  جميع  على  توزيعها 
الشركة  سياسات  القواعد  هذه  تحدد  و  معادن.  معه  تتعامل 
وممارسات  العمل،  محل  مع  التعامل  في  وسلوكها  ومعاييرها 
مع  والتواصل  والممتلكات،  المعلومات  وحماية  العمل، 
قواعد  لدينا  اإلعالم.  ووسائل  المحلية  والمجتمعات  الحكومة 
من  يتجزأ  ال  جزءًا  تعد  والتي  والشركاء  للموردين  مماثلة  سلوك 
بالنزاهة  الخاصة  التوقعات  وتحدد  الموردين  إعداد  عملية 
من  ومراقبته  التنظيمي  االمتثال  إدارة  تتم  األخالقي.  والسلوك 
ساخن  خط  على  الحفاظ  ويتم  االمتثال،  إلدارة  قوي  نظام  خالل 
رائد ألنظمة  مستقل لالمتثال من خالل شراكة مع مزود عالمي 

المتكاملة. واالمتثال  المخاطر  إدارة 

لم يتم اإلبالغ عن أي حوادث تمييز في شركة معادن
في األعوام 2017 و2018 و2019

100%
للمخاطر  معادن  شركة  عمليات  من 
أي  تحديد  دون  بالفساد  المتعلقة 

حوادث.

إدارة سلسلة االمدادات

بالغة  أهمية  مسؤولة  بطريقة  االمدادات  سلسة  إدارة  تشكل 
أن  على  معادن  تصر  عملياتنا،  مرونة  ولضمان  معادن.  نجاح  في 
عن  فضاًل  والنزاهة،  األخالق  بمعايير  الموردين  جميع  يلتزم 
بالقضايا  يتعلق  فيما  الصناعة  مجال  في  القياسية  المعايير 

الحوكمة. وقضايا  واالجتماعية  البيئية 

سلوك  قواعد  ومدونة  معادن  مشتريات  سياسة  تغطي 
الموردين كاًل من الموردين من الطرف الثالث وتفاصيل توقعاتنا 
والسعودة  العمل  وأخالقيات  القانوني  بالسلوك  المتعلقة 
القضايا  من  وغيرها  والبيئة  والسالمة  والصحة  المخاطر  وإدارة 
والسمعة  التنافسية  معادن  مكانة  تضمن  التي  الصلة  ذات 

. محمية

على  التابعة  والشركات  الموردين  بنشاط  معادن  شركة  تشجع 
البيئية في جميع  تبني ممارسات بيئية رائدة حيث ندمج المعايير 

الشراء لدينا. قرارات 

امتثال  لتتبع  الموردين  إدارة  عالقات  بنظام  الشركة  تحتفظ 
ولديها  عنها  واإلبالغ  المعايير  لهذه  التابعة  والشركات  موردينا 
بكفاءة  التقصير  أوجه  تحديد  على  لمساعدتها  قائمة  عمليات 
مشتريات  الشركة،  مستوى  وعلى  حدتها.  من  والتخفيف 
على  واإلشراف  الموردين  إعداد  عند  الواجبة  والعناية  الشركات 

والمستمرة. القوية  التوريد  سلسلة  مخاطر  إدارة  عمليات 

ذلك  أمكن  كلما  التوريد  سلسلة  من  معادن  شركة  تستفيد 
التعدين. النمو االقتصادي السعودي داخل وخارج صناعة  لدفع 

رسميًا  تشغيليًا  نموذجًا  لدينا  المحلي  المحتوى  برنامج  يوفر 
واألصول  والخدمات  والسلع  العمالة  على  اإلنفاق  لتفضيل 
صناعة  مساهمة  لتعظيم  كطريقة  السعودية  والتكنولوجيا 
من  )لمزيد  عام.  بشكل  السعودي  االقتصاد  في  التعدين 
راجع  بنا،  الخاص  المحلي  المحتوى  برنامج  حول  المعلومات 

.)44 الصفحة  في  المحلي  المحتوى  االقتصادية:  المساهمة 

تم تقييم 
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الرقمنة والبحث والتطوير

االبتكار والبيئة

معادن واحدة من أسرع منظمات التعدين والمعادن على 
والبحث  الرقمي  والتحول  االبتكار  ويعد  العالم،  مستوى 
بشكل  االستثمار  ويعد  أعمالنا.  طليعة  في  والتطوير 
والعمليات  واألنظمة  المبتكرة  التقنيات  في  منتظم 
التأثيرات  من  والحد  االنتاجية،  كفاءة  لتحسن  والممارسات 
والمجتمعات  موظفينا  حياة  وتحسين  لعملياتنا،  البيئية 

المحلية.

التقليل  إلى  يومي  بشكل  معادن   في  جاهدين  نسعى 
وفي  الكربونية،  االنبعاثات  من  والحد  المياه  استخدام  من 
الحياة،  دورات  إلطالة  مبتكرة  سبل  إيجاد  على  نعمل  حين 
المنتجات  من  كل  استخدام  وإعادة  التدوير  وإعادة 
الناتجة عنها. نحن نشجع استخدام  التعدينية والمخلفات 
المواد المعاد تدويرها على المواد النقية كلما أمكن ذلك، 
لزيادة  والتصميم  التصنيع  في  االبتكار  من  واالستفادة 
وتحديد  الجديدة  الفرص  واستكشاف  منتجاتنا  حياة  دورة 
من  تدويرها  المعاد  المواد  استخدام  لتشجيع  أولوياتها 

التقنية واألعمال. التصميم واالبتكار في نماذج  خالل 

النشاط  لأللومنيوم  معادن  لموظفين  كان  وقد  اآلن،  حتى 
األكبر لالقتراحات ونسعى لتعزيز المشاركات في قطاعات 

الصناعية. والمعادن  والفوسفات  الذهب 

إلى  طريقها  في  معادن 
في  معادن  نظام  نشر 
والقطاعات  الشركات  كافة 
الترويج  بهدف  لها  التابعة 
مبتكرة  وخدمات  لمنتجات 
في  تساهم  أن  شأنها  من 

نجاح معادن.

6,620

نظرة عامة على المقترحات للفترة 2019-2016

اقتراح منذ  2016

األلمنيوم
الصحة والسالمة

البيئة

المعدات

تطوير عملية اإلنتاج

األشخاص

الجودة / العمالء

غير ذلك

االبتكار 

تشجيع 
الناس على 

المشاركة

تسجيل 
االقتراحات في 

النظام

المراجعة 
والتقييم 
والتوجيه

تنفيذ 
االقتراح

تنفيذ  تم 
االقتراح

المكافآت 
والتقدير

 	 
 

 	 

 	  
 	 

القطاعات  لبقية  وإطالقه   2014 عام  لأللومنيوم  معادن  في  للمقترحات  معادن  نظام  إطالق  تم 
التابعة في الربع الرابع من عام 2019

تركز المبادرات الحالية الجارية على أربعة أهداف رئيسية:

ببيانات  المناجم  وتخطيط  الخام  الجسم  معرفة  تعزيز 
بصورة لحظية

جميع  في  والجودة  واإلنتاجية  والطاقة  اإلنتاجية  تحسين 
التشغيل مواقع 

تنفيذ برامج الصيانة التنبؤية الرقمية
اعتماد طرق رقمية للعمل عبر الشركة

العالمي في عدد  التنافسي  الحفاظ على مركزنا  من أجل 
إقامة  إلى  معادن  في  نسعى  األساسية،  السلع  من 
الرقمنة  في  المتاحة  الفرص  اغتنام  أجل  من  شراكات 
الرائدة  التكنولوجيات  تطبيق  في  نستثمر  وسوف  واالبتكار، 
المملكة  في  الصناعة  رائد  نظل  لكي  عملياتنا  في 

وخارجها.

نظام اقتراحات معادن

المبادرة  زمام  أخذ  على  الموظفين  جميع  نشجع  كما 
اقتراحات  نظام  التشغيل.  وإجراءات  سياسات  لتحسين 
لجميع  متاح  اإلنترنت  شبكة  على  قائم  نظام  هو  معادن 
بالنقد  موظفي معادن لتقديم وتنفيذ أفكار غير متعلقة 

إلى تحسينات محددة. تؤدي 

19

دورة االقتراح

جديد - اقتراح 1

قيد القييم - اقتراح 2

قيد التنفيذ  - اقتراح 3

تم التنفيذ  - اقتراح 4

مرفوض

اقتراح جديد

اقتراح قيد التقييم

اقتراح قيد التنفيذ

اقتراح مرفوض

اقتراح نافذ

ذهبفوسفاتألمنيوم



21

ريادةاإلدارة
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

الملحقوالمواد

20

ريادةاإلدارة
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

الملحقوالمواد

االنتقال إلى الهواء “لرؤية” ما تحت 
األرض

مجال  في  رائدة   )IMC( الصناعية  المعادن  شركة  تعتبر 
الروتينية  استخدام الطائرات بدون طيار في أنشطة المسح 
الروتينية  التكاليف  خفض  في  بالتعجيل  ساهمت  والتي 
نشر  يتم  نفسه.  الوقت  في  العامة  السالمة  وتحسين 
طائرات )IMC( من دون طيار إلجراء عمليات المسح لرواسب 
وإجراء  الطوبوغرافية،  الخرائط  وتحديث  الخام،  المعادن 
فحوصات السالمة، وتوفير التحكم في حركة المرور، وهي 
والمساعدة  واالنقاذ  البحث  عمليات  في  للمساعدة  جاهزة 
إذا  مناجمها  في  وجمعها  المياه  فيضانات  منع  في 
االستطالعات  إكمال  اآلن  يمكن  ذلك.  إلى  الحاجة  دعت 
غضون  في  أيام  ستة  إلى  يصل  ما  تستغرق  كانت  التي 
وفورات  تحقيق  إلى  يؤدي  مما  أدق،  وبشكل  ساعات  ست 
إجراء  على  طيار  بدون  الطائرات  قدرة  إن  متعددة.  تشغيلية 
الخطرة  العمليات  من  ذلك  وغير  واالنقاذ  البحث  عمليات 
في المناجم من  دون تعريض أي فرد للخطر تشكل فائدة 
معادن  استخدام  كيفية  وتوضح  األهمية  بالغة  إضافية 

للتكنولوجيا  الستخدامها في تعزيز ثقافة سالمة قوية.

تخطيط إغالق 
المنــاجم

للتعدين  أساسيًا  أمرًا  مواقعنا  لمستقبل  التخطيط  يعد 
بتطوير  أصولنا  جميع  تقوم  أن  نضمن  وسوف  المسئول، 
وتعظيم  والمخاطر  اآلثار  تقليل  من  تمكننا  إغالق  خطط 

الفوائد للمساهمين.

حتى اآلن لم تقم معادن بايقاف تشغيل أو إغالق أي منجم. 
السنوات  في  بذلك  القيام  إلى  نحتاج  أن  نتوقع  ذلك  ومع 
القادمة. نحن نعمل على تطوير استراتيجية متكاملة لضمان 
المبادئ  باتباع  موقعنا،  إغالق  وتنفيذ  تخطيط  في  الفعالية 
الرئيسية إلرشادات المجلس الدولي للتعدين والمعادن بشأن 

إغالق المناجم واستصالح األراضي:

تخطيط واضح وفي الوقت المناسب
التنفيذ والمراقبة مقابل معايير نجاح واضحة

بناء الثقة من خالل المشاركة والتعاون مع المجتمعات 
المحلية طوال العملية

من  وغيرها  الوظائف  خسائر  لتقليل  التخطيط 
االضطرابات الناجمة عن اإلغالق

طوال  بعناية  األراضي  تأهيل  إعادة  ممارسات  اتباع 
العملية

اجتماعيُا  حساسة  استخدام  إعادة  خطة  وتنفيذ  وضع 
وبيئيًا

المحققة الفوائد 

إلكمال  المستغرق  الوقت  يستغرق  الوقت:  كفاءة 
إلكماله  فقط  ساعات  ست  اآلن  الركاز  لرواسب  المسح 

دون الحاجة إلى الجيولوجي.

خفض التكلفة: أدى تقليص الوقت ورأس المال البشري 
خفض  إلى  المسوحات  إلجراء  الالزمة  األخرى  والموارد 

كبير في تكلفة أنشطة التعدين تحت األرض.

الحد من مخاطر السالمة: بمن خالل استخدام طائرات 
وإجراء  السالمة،  على  تفتيش  عمليات  إلجراء  طيار  بدون 
عنه  نتج  أخرى،  وأنشطة  الخام  لرواسب  مسح  عمليات 
الموظفين  سالمة  تواجه  التي  المخاطر  إزالة  إلى  تقليل 

في المناجم.

االبتكار

 	 
 

 	 

 	 

 	 
 	 
 	 

 	 
 

 	 

 	 

تهدف شركة معادن إلى خلق بيئة عمل “خالية من 
والمقاولين  لموظفينا  السالمة  ثقافة  وتعزيز  الضرر” 

والعمالء والمجتمعات المضيفة.

03
الصحة واألمن 

والسالمة

صحة جيدة 
وعافية

العمل والنمو 
االقتصادي الالئق
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21



2223

ريادةاإلدارة
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

ريادةاإلدارةالملحقوالمواد
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

الملحقوالمواد

واألمن  والسالمة  الصحة  تضمين  يتم  معادن،  شركة  في 
إشراك  يتم  عمل.  ضرورة  كونها  من  بداًل  للمعيشة  كوسيلة 
إنشاء  يضمن  مما  إيجابية  سالمة  ثقافة  خالل  من  المساهمين 
والمقاولين  الموظفين  جميع  فيها  يتمكن  مثالية  عمل  بيئة 
االزدهار.  بها  المرتبطة  والمجتمعات  والعائالت  األعمال  وشركاء 
نسعى جاهدين لتحقيق التميز في الصحة والسالمة واألمن مع 

تقديم مساهمات كبيرة في نمو شركة معادن.

تشكل  عموما،  الموظفين  رفاهية  تحسين  إلى  سعيها  وفي 
معادن  مع  والمتعاقدين  للموظفين  والعقلية  البدنية  الصحة 

أساس نجاحها.

األنظمة  في  الرفاهية  متطلبات  بتضمين  معادن  شركة  تقوم 
والعمليات الحالية. وهناك تركيز أكبر على زيادة وعي الموظفين 
بأفضل الممارسات في مجال الصحة من خالل التدريب والحمالت 

المخصصة.

تعطي معادن األولوية لصحة ورفاهية الموظفين والمتعاقدين 
خالل  ومن  لعملياتنا  الصحية  المراقبة  نظام  تعزيز  خالل  من 

تقديم المراقبة القائمة على المخاطر لموظفينا والمقاولين. 

جميع  في  المهنية  الصحة  لمخاطر  بتقييم  معادن  في  نقوم 
طرق  وتطوير  المحتملة  المخاطر  لمعرفة  ومواقعنا  أعمالنا 

عليها. للسيطرة 

من  لكل  والسالمة  الصحة  في  مستمر  تدريب  أيضا  ونوفر 
الموظفين والمقاولين، وقد استثمرنا في العديد من البرامج التي 
صحة  تحسين  على  تعمل  رعاية  بيئة  على  الحفاظ  إلى  تهدف 

ورفاهيتهم. الموظفين 

توفر هذه الحوكمة مستوى إشراف ورقابة متزايدتان للسالمة والمخاطر في كل مستويات 
الشركة.  توجد صرامة على مستوى اإلدارة في رقابة مستوى األمان في الشركة، وما إذا 

كانت تنجز المخرجات المرغوبة.

تكتيكية،  أكثر  مستوى  على  والمخاطر  السالمة  بتقييم  التنفيذي  السالمة  مجلس  يقوم 
مما يضمن تنفيذ األنظمة والعمليات التي تشكل االستراتيجية داخل الشركة.

السالمةالصحة

 ظروف عمل
خطرة

ساعات عمل 
طويلة

 مهام
 تتطلب

جهدًا بدنيًا

نقص التغذية 
وعدم كفاية 

النوم

مستويات 
عالية من 

التوتر

الصحة والعافية

أفضل  على  بناًء  الصحية  العمل  وممارسات  المنظمة  مستوى  على  والرفاهية  الصحة  وإجراءات  معايير  تطوير 
الممارسات والمعايير الدولية.

والعناصر  واإلصابات  المزمنة  باألمراض  اإلصابة  مخاطر  لمنع  بالعمل  المتعلقة  العمليات  تحسين  على  نركز  نحن 
األساسية األخرى للصحة والرفاهية اليومية، بما في ذلك:

فريق السالمة في معادن والشركات التابعة لها يعملون سويًا لتصميم وتنفيذ االجراءات 
واألنظمة التي بدورها سوف تحسن األداء في إطار نهج السالمة القائم على مخاطر.

نؤمن أن عملنا ال يخلو من المخاطر، لذلك نحن ملتزمون بتعزيز ثقافة السالمة في مكان 
العمل من خالل ترويج ثقافة إيجابية للسالمة بين موظفينا والمتعاقدين معنا وعمالؤنا 

المضيفة. والمجتمعات 

أسس مجلس إدارة معادن لجنة للسالمة واالستدامة والتي تعمل مع لجان أخرى كجزء 
من برنامج حوكمة معادن.

الصحة والسالمة

معدل اإلصابات المضيعة للوقت

معدل إصابات الصحة والسالمة

0إجمالي عدد الوفيات

1

0.320.260.37
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SafeSTEPS برنامج تحويل ثقافة السالمة

للوصول  األجل  طويلة  برحلة   2018 عام  في  معادن  بدأت 
لبيئة عمل صحية وأكثر أمانًا عن طريق تطوير وتنفيذ برنامج 
مع  يتفاعل  والذي   ،)SafeSTEPS( شامل  سالمة  ثقافة 

كل من أعمالنا على جميع المستويات.

الهدف من )SafeSTEPS( يتناغم مع رؤية معادن لنكون 
العربية  المملكة  بازدهار  يساهم  لالستدامة  عالميًا  قائدًا 

السعودية.

والتصنيع  التعدين  مجال  في  نظرائنا  بين  نقارن  أيضًا  نحن 
ممتازة  أمان  أداء  اعتماد  بأوراق  يتمتعون  الذين  العالميين 
في  فئتها  في  السالمة  ممارسات  أفضل  تطوير  لدعم 

شركة معادن.

SafeSTEPS إنجازات

شركة     . 1  / موقع  كل  يتبعها  بالموقع،  خاصة  تحول  خطة  إنشاء   
تابعة على أساس شهري

  الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر المجموعة التي تخطط وتنفذ . 2
المبادرات وتدعم التنفيذ

 تم تحديد معايير الصحة والسالمة والبيئة للتنفيذ. 3
4 . HSE برنامج   )100+( التنفيذيين  للمديرين  السلوكي  التدريب   

للتدريب بأعلى المعايير
 تدريب القيادة في الصحة والسالمة والبيئة / تدريب متخصص في . 5

الصحة والسالمة والبيئة
 التدريب على قواعد إنقاذ الحياة. 6

السالمة

إدارة الصحة والسالمة 
والبيئة

المشاركة من خالل 
االتصاالت

برنامج السفير 

قواعد إنقاذ الحياة

نظام إدارة الصحة والسالمة 
والبيئة

كفاءة الصحة والسالمة 
والبيئة

برنامج قيادة السالمة

السالمة والمكافأة 
والتقدير

تحديد المخاطر 
واحتوائها

التحول والرقمنة في الصحة 
والسالمة والبيئة

الصحة والعافية

تكامل الصحة والسالمة 
والبيئة

SafeSTEPS مبادرات

الهدف الشامل هو التحول 

 تحديد سفراء السالمة )+100(. 7
 إطالق برامج الصحة والرفاهية. 8
 إطالق مسح مشاركة الموظفين )٪91 نسبة المشاركة(. 9

 المشاركة وااللتزامات المرئية من الموظفين والمقاولين. 10
 تحسن ملحوظ في اإلبالغ عن الحوادث والتحقيقات. 11
 زيادة الوعي بالمخاطر بين الموظفين. 12
حمالت االتصال الشخصية. 13

من منهج تفاعلي 
قائم على األداء

إلى نهج استباقي  
قائم على المخاطر 

األهداف الرئيسية 

والسالمة  الصحة  شروط  وتنفيذ  للمخاطر  االستباقية  اإلدارة 
والبيئة كشرط مسبق للعمل

 إجراء عمليات تدقيق االلتزام في مواقع معادن 	 
لتوجيهات  االمتثال  وتحسين  لتقييم  المختلفة 

الهيئة العليا لألمن الصناعي.
البرامج 	  وتنسيق  الحالية  المشاريع  مختلف  دعم   

األمنية  النظم  من  عدة  مجموعات  إلى   المقدمة 
والوقاية من الحرائق. 

األمن 	  لموظفي  أمنية  تدريبية  دورات  تنظيم   
التدريب  مقدمي  أحد  مع  بالتنسيق  معادن  في 

المعتمدين.

أجرت شركة معادن أنشطة 
متعددة لتحديد وتقييم 

وتخفيف المخاطر األمنية 
بشكل استباقي بما في ذلك:

األمن

.13
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تسعى شركة معادن جاهدة لتزويد موظفينا ببيئة رعاية تعمل على تحسين 
صحتهم ورفاهيتهم.

04
صحة الموظفين

الصحة الجيدة 
والعافية تعليم ذو جودة

المساواة بين 
الجنسين

العمل والنمو 
االقتصادي الالئق

الحد من عدم 
المساواة
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بالمهمة  الوفاء  معادن تحديا فريدا من نوعه في  واجهت 
المملكة  في  حديثة  تعدين  صناعة  تطوير  في  المتمثلة 
عاملة  بقوة  واالحتفاظ  وتدريب  تحديد  السعودية:  العربية 
تتمتع بالمعرفة والمواهب والمهارات المناسبة لنجاحنا في 
األعمال واألمور الفنية المعقدة. ساعد هذا التحدي عالقات 
بتمكين  نقوم  حيث  البداية  منذ  معادن  شركة  موظفي 
موظفينا من خالل فرص النمو الشخصي والمهني المستمر 
واألدوات والموارد الالزمة لتقوية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم.

القيادة  وتدريب  تقدير  على  نركز  الجهود،  هذه  نواصل  بينما 

29

جاهدين  نسعى  معادن.  لنجاح  أساسيون  موظفينا 
صحتهم  تحسين  على  تعمل  رعاية  ببيئة  موظفينا  لتزويد 
القادة  وإبراز  المفتوح  التواصل  نشجع  نحن  ورفاهيتهم. 
احتياجات  فهم  على  للحفاظ  النشطة  والمشاركة 
والتقدير  واالحترام  الثقة  ثقافة  بناء  طريق  عن  الموظفين 
المتبادلين عبر المنظمة. وتؤدي مشاركة الموظفين بشكل 
إلى  التنظيمي  الهرم  أعلى  من  التعاون  من  نوع  إلى  متسق 
أسفله والعكس والذي يجعل أعمال شركة معادن أكثر أمنا 

و إنتاجية.

نجري استبيان مشاركة الموظف كل عام، ويشير االستطالع 
مستوى  تحسين  في  كبيرًا  تقدمًا  أحرزنا  أننا  إلى  األخير 
مشاركة الموظفين. هذا التقدم هو نتيجة لجهود متضافرة 
من قبل القيادة التنفيذية لمعالجة القضايا المحددة كجزء 

من مسح مشاركة الموظف ومجموعات التركيز.

المستقبل.  في  معادن  شركة  لنجاح  الالزمة  والموهبة 
كقادة  للنجاح  موظفينا  إلعداد  عملية  خطوات  نتخذ  نحن 
تعد  العالمية.  التعدين  وصناعة  المملكة  في  المستقبل 
برامج التدريب والتطوير المهني جزءًا ال يتجزأ من استراتيجية 
الموهوبين  المرشحين  من  مجموعة  إلنشاء  معادن  شركة 

والمهرة والمؤهلين لدعم نمونا المستمر.

بالغ  أمرًا  المهارات  على  والتدريب  المستمر  التعليم  يعد 
لنا قوة عاملة أفضل  بأمان وربح، حيث يوفر  األهمية للعمل 
وموظفينا بفرص للنمو والترقية. لقد رأينا نتائج إيجابية ونتائج 

عملية بما في ذلك العديد من الترقيات والعديد من خريجي 
باستمرار  ونعمل  المرموقة،  األعمال  إدارة  ماجستير  برامج 

على زيادة اختياراتنا القوية من الفرص التعليمية والتدريبية.

صحة الموظف

مشاركة الموظفين 2013 - 2019

حيث أظهرت النتائج لعام 2019 تفاعل الموظفين بنسبة  %76 وزيادة تمكين 
األداء بنسبة %3 والتي تعد أعلى من المعدلين المحلي والعالمي.

إجمالي عدد التظلمات

تظلم

تظلم
تظلم

انخفاض بنسبة  
62%

 عن عام 2018

 التدريب والتعليم

2829

الموظفون

إجمالي عدد الموظفين

إجمالي عدد الموظفين السعوديين

إجمالي عدد الموظفين األجانب

النسبة المئوية للموظفين السعوديين

معدل التعاقب الوظيفي

متوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف سعودي

النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون مراجعات األداء 
والتطور الوظيفي المنتظم

ملحوظة: يشمل إجمالي عدد الموظفين جميع من يعمل بدوام كامل، باستثناء المقاولين والموظفين الثانويين



3031

ريادةاإلدارة
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

ريادةاإلدارةالملحقوالمواد
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

الملحقوالمواد

11 امرأة تم تعيينها في مقر 
معادن في عام.

االستراتيجية  والخطة  التوطين  برنامج  من  كل  مع  بالتوازي 
لعام 2025 تقدم معادن التدريب السابق للعمل، والتدريب 
داخل  التدريبية  والبرامج  التطويرية،  والمهام  العمل،  رأس 

المملكة، والمنح الدراسية، وفرص التعليم الخارجية وأكثر. 

ولدينا شراكات قوية ومستمرة مع وزارة التعليم السعودية 
التقني  للتدريب  العامة  والمؤسسة  السعودية  والجامعات 
من  المئات  استفاد  حي  الرياض  في   )TVTC( والمهني 

موظفينا من هذه البرامج.

مع  شريكنا  هو  للتعدين  التقني  السعودي  المعهد 
قام  حيث  والمهني  التقني  للتدريب  العامة  المؤسسة 

تكافؤ  على  نركز  ولذلك  وشاملة.  متنوعة  عاملة  قوى 
الفرص في التوظيف والتطوير، التدريب، واالبقاء على أفضل 

األشخاص.

عمل  فرص  خلق  على  أيضًا  المتنوعة  معادن  جهود  تركز 
النائية.  المجتمعات  في  السعوديين  للمواطنين  وتعليم 
المحلية  االقتصادات  تعزيز  إلى  مناجمنا  تطوير  يؤدي  ال 

من  متنوعة  مجموعة  توفر  إلى  أيضًا  يؤدي  بل  فحسب، 
التحسينات  أجل  من  والمهني  الوظيفي  التطوير  فرص 
للمجتمعات  التعليمية  الفرص  توافر  في  السعودية 
من  ألكثر  عمل  فرص  معادن  استحدثت  في  المحلية. 
المدينتين الصناعيتين، رأس  مواطن سعودي في   19,000
المحليون  المواطنون  شكل  حيث  الشمال،  ووعد  الخير 

الثلثين تقريبًا. نسبة 

نساء في مجلس اإلدارة

ُبعد،  عن  التعدين  عمليات  في  حاليًا  النساء  تعمل  ال  بينما 
الموظفات  لزيادة عدد  إال أن شركة معادن تسعى جاهدة 
نساء  وتعيين  انتقاء  في  نجحنا  وقد  ذلك.  أمكن  حيثما 
وإدارة  المستثمرين،  مع  العالقات  في  عليا  مناصب  في 

وتعزيز  األداء،  تحسين  على  ساعدنا  مما  المئات  بتخريج 
وبالتزامن  عملياتنا.  مختلف  في  التكاليف  وخفض  السالمة، 
نستمر في تنفيذ االستراتيجية طويلة األمد لتحديد المواهب 
التقني  السعودي  المعهد  خريجو  ذهب  وقد  وتنميتها. 
جامعة  في  األرض  علوم  في  شهاداتهم  إلكمال  للتعدين 

الملك عبد العزيز.

وقد استثمرت معادن في 200 ترخيص للتعلم اإللكتروني. 
التدريب.  ساعة تعليمية من   1195 أتم موظفونا  حتى اآلن، 
باإلضافة إلى ذلك، نعطي األولوية لتحديد وتطوير المواهب 
فريق  أعضاء  جميع  يعمل  المحتملة.  المستقبلية  اإلدارية 
على  التنفيذي،  والمدير  الرئيس  ذلك  في  بما  لدينا،  اإلدارة 

تحديد الموظفين ذوي اإلمكانات اإلدارية. لقد عقدنا شراكة 
من  العديد  الستكشاف   McKinsey & Company مع 
المحتملة  القيادية  المواهب  وتحديد  السعودية  الجامعات 
إلى  باإلضافة  المملكة.  وخارج  داخل  للدراسة  قمم  لزماالت 
العديد  بنا وسجلت  الخاصة  معادن  أكاديمية  ذلك، حددت 
برامج  في  المحتملين  المستقبل  وقادة  المديرين  كبار  من 
إدارة  في  التنفيذي  والماجستير  األعمال  إدارة  ماجستير 

األعمال حول العالم.

التدريب والتعليم 

%100

السعودة
المحليون الموظفون األجانبالمواطنون 

إجمالي عدد الموظفين

ملحوظة: إجمالي عدد الموظفين يشمل كل من يعمل بدوام كامل، باستثناء المقاولين والموظفين الثانويين

من موظفي معادن تم تدريبهم في 
مجال سياسات حقوق اإلنسان السياسات 
أو اإلجراءات المتعلقة بحقوق اإلنسان ذات 
الصلة بالعمليات في عام 2017 و 2018 ، 

و 2019.

تم تدريب

التنوع والشمول

التنوع  بشأن  السلوك  قواعد  مدونة  سياسات  تصميم  تم 
الجميع  يجعل  بشكل  العنصري  التمييز  وعدم  والمساواة، 
أو  العرق،  عن  النظر  بغض  واالحترام  بالترحيب  يشعر 
الجنسية، أو الدين، أو الجنس، أو اإلعاقة إن وجدت، أو االنتماء 
وجود  معادن  تدرك  غيرها.  أو  السياسية،  اآلراء  أو  القبلي، 
فرص لتحسين أداء الشركة استنادًا على المواهب، وأصحاب 
النظر، واألفكار المختلفة لخلق  المتميزة، ووجهات  التجارب 

المشاريع، وفي المنظمات غير الحكومية وإدارات الهندسة 
خطة  على  بناء  التوظيف  عملية  تمت  البشرية.  والموارد 
العمل الرسمية للمرأة، التي توضح أهدافًا محددة للتوظيف 

والتدريب، ومتطلبات الموظفات.
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تتخذ شركة معادن منهج متعدد القنوات 
جسدًيا  موظفيها  حياة  جودة  لتحسين 

وعقليا وعاطفيا.

مبادرة جودة الحياة 

برنامج اإلسكان

برنامج خطة التوفير

المرافق الترفيهية

  )HOP( أنشأت شركة معادن برنامج - تملك المنازل للموظفين
الذي يوفر للموظفين المؤهلين الفرصة لشراء الوحدات السكنية 
سداد  خطط  خالل  من  تنافسي  بسعر  الشركة   شيدتها  التي 

مناسبة.

الموظفين  معادن مساهمة  التابعة لشركة  الشركات  أنشأت 
بنسبة تصل إلى %15 من أجورهم االساسية، ثم تقابلها الشركة 

بنسبة تصل إلى %100 بناًء على سنوات خدمة الموظف.

مهمة  والرياضية  الترفيهية  األنشطة  أن  معادن  شركة  ترى 
للحفاظ على الرفاهية البدنية والعقلية على حد سواء، ولذلك 
توفر  اإلقامة  أماكن  تشمل  والتي  معادن  مواقع  جميع  فإن 
أحواض  ذلك  في  بما  الترفيه  وسائل  من  مختارة  مجموعة 

السباحة، واأللعاب الرياضية، والصاالت، وأكثر من ذلك. 

05

تتطلع معادن إلى أن تكون جارًا مرحب به وشريًكا يحترم حقوق اإلنسان 
المضيفة على مستوى  المجتمعات  ويحافظ على عالقات هادفة مع 

العالم.

المجتمع وحقوق 
اإلنسان

السالم والعدالة  
والمؤسسات 

القوية

المساواة بين 
الجنسين

عمل جيد ونمو 
اقتصادي

الحد من عدم 
المساواة

32

أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة
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أدائنا االجتماعي. ويعتمد نظام  نراقب عن كثب  نزال  )CMS( وال  المجتمع  إدارة  قدمنا عام 2013 نظام 
إدارة المجتمع على منهج” خطط - افعل - تحقق - نفذ“، والذي يؤكد على الحاجة إلى اعتماد معايير 
مناسبة في إدارة األداء االجتماعي. وعلى مدار سنوات، كان إطار عمل CMS الخاص بنا موجها ألداء وتأثير 
معادن مما أدى إلى تحسن أداء نظام إدارة المجتمع، وترسيخ أنفسنا كأحد أفضل الممارسات العالمية.

يتم احتساب متوسط نقاط إدارة المجتمع كل عام لتحديد مستوى النضج )انظر الجدول أعاله( من أصل 
5 بحد أقصى. في عام 2019، كان هدف شركة معادن احراز 3، وبلغ متوسط الدرجات 2.72.

بنجاح  مرتبط  معادن  في  األمد  طويل  نجاحنا 
أعمالنا  فيها  نمارس  التي  المحلية  المجتمعات 
وحقوق كل األشخاص المتأثرين من عملياتنا. نحن 
نعتزم على أن نكون جارًا ممرحبًا به يحترم حقوق 
وأصحاب  المواطنين  جميع  وكرامة  اإلنسان 
بمشاركة  ملتزمون  نحن  المجتمع.  في  المصلحة 
المجتمع على أساس االحترام المتبادل المتوافق 

مع عمليات صنع القرار التقليدية.

إن تنمية مجتمع معادن والمشاركة بتطويره هو جزء من برنامج 
هذا  بناء  تم  حيث  الرسمية،  المؤسسية  االجتماعية  المسؤولية 
فرص  على  الحصول  من  المحليين  السكان  لتمكين  البرنامج 
وظيفية وتنمية مهاراتهم لدفع االستثمار االجتماعي االستراتيجي 

من خالل  تقييم األثر االحتياجات المحلية.

 نحن نعتقد بأن نجاحنا يعتمد على نجاح المجتمعات المحلية التي 
للنمو  ومحفًزتا  التنقيب  في  شريًكتا  كونها  و  عملياتنا،  تستضيف 

في المملكة ودعم مبادرات رؤية 2030.

وهذا االعتقاد يجسد أداؤنا االجتماعي وهو دائًما مرتبط باحتياجات 
االجتماعية  المسؤولية  برنامج  تقييم  يتم  حين  في  المجتمع. 
المجتمعات  احتياجات  بأن  ندرك  نحن  مركزي،  بشكل  المؤسسية 
موقع  كل  إعطاء  يتم  وبالتالي  آخر،  إلى  موقع  من  تختلف 
واألهداف  االجتماعية  االتجاهات  تطوير  عن  الكاملة  المسؤولية 

المناسبة للظروف المحلية.

إلى نظام معادن إلدارة المجتمع الخمسة  التقدم  مستويات  تشير 
مستوى التقدم الذي أحرزه كل موقع 

في رعاية المجتمع والمشاركة.
طموح معادن: أن تصبح جارا مرحبا به في بيئة ممكنة

المجتمع وحقوق اإلنسان

إلى  تتطلع  حيث  وملموسة  مهمة  خطوات  معادن  اتخذت  لقد 
المحلي  والتمكين  تفاعلنا،  من  كل  تأثير  بتحسين  االستمرار 

واالستثمارات االجتماعية.

لقد قمنا ببناء نظام إلدارة المجتمع يتتبع عوامل التحسين بشكل 
عام في كل موقع، وهو أساس التقييم الكمي السنوي. 

االجتماعية،  بالمشاركة  يتعلق  فيما  محددة  أداء  أهداف  ووضعنا 
والمحتوى المحلي واالستثمار االجتماعي المطلوب تحقيقها من 
األهداف  مع  نتائجها  مقارنة  يتم  والتي  المواقع،  جميع  قبل 

السنوية. 

وفي النهاية، تتحمل المواقع المسؤولة عن أدائها في المؤشرات 
أداء  بمؤشرات  الموظفين  أداء  تقييم  ربط  طريق  عن  االجتماعية 
اجتماعية. هذا الجهد مستمر منذ عدة سنوات، ولقد تحسن أداء 
المسؤولية االجتماعية المؤسسية في كل عام منذ أن بدأنا عملية 

القياس في عام 2013.

ع
جتم

م إدارة الم
ظا

ن

اإلبالغ

االستشارة

الهدف: تزويد المجتمعات 
المحلية بمعلومات متوازنة 

وموضوعية لمساعدتهم على 
فهم المشكالت والخيارات 

والفرص و/أو الحلول

نتعهد: سنبقيك على اطالع

الهدف: الحصول على استجابات 
من المجتمعات إلثراء التحليل 

وصنع القرار

نتعهد: سنبقيك على اطالع، 
ونستمع إلى مخاوفك ونعترف 

بها ونقدم مالحظات حول 
كيفية تأثير مساهمة المجتمع 

في صنع القرار

المشاركة

التعاون

الهدف: العمل مباشرة مع 
المجتمعات لضمان فهم 

ومراعاة االهتمامات والتطلعات 
العامة باستمرار

نتعهد: سنعمل معك للتأكد 
من أن مخاوفك وتطلعاتك 
تنعكس بشكل مباشر في 

البدائل التي تم تطويرها وتقديم 
مالحظات حول كيفية تأثير 

مدخالت المجتمع على القرار

المستوى 3 هو الحد األدنى المقبول 
لمستوى التقدم

الهدف: الشراكة مع المجتمعات 
في كل جانب من جوانب صنع 

القرار بما في ذلك تطوير البدائل 
وتحديد الحل المفضل 

نتعهد: سوف نتطلع إليك 
للحصول على المشورة المباشرة 

واالبتكار في صياغة الحلول ودمج 
نصائحك وتوصياتك في القرارات 

إلى أقصى حد ممكن

التمكين

الهدف: تمكين المجتمعات من 
اتخاذ القرار النهائي

نتعهد: سننفذ قراراتك

35

جوانب التعهد

التقرير

المشاركة 

تقرير وحوار شهري/ربع سنوي

االستثمار االجتماعي الشراء المحلي التوظيف المحلي 

مستويات 
النضج

متوسط مجموع نقاط 
إدارة المجتمع مستوى النضج
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نص

مـجـتمع مـعادن
االستثمار منذ عام 2015

االجتماعي  االستثمار  إجمالي  المبادرة  لجنة  األعلى  معادن  مجتمع  نشأة  منذ 
تجاوز االلتزام 246 مليون ريال للفترة بين 2015 - 2022 وتجاوز اإلنفاق 120 ريال 

سعودي مليون حتى اآلن.

منذ  2015

150+
مبادرة معتمدة

246+
مليون ريال 

سعودي إجمالي 
االلتزام

120+
مليون ريال سعودي 
إجمالي اإلنفاق منذ 

التأسيس

10+
مليون ريال 

سعودي إجمالي 
اإلنفاق 2019

قدمت برامج نظام إدارة المجتمع تأثيرات مهمة في جميع أنحاء 
بأعمالنا؛  نقوم  حيث  المحلية  المجتمعات  في  وخاصة  المملكة 
وذلك عبر زيادة المحتوى المحلي في مشاريعنا، وتوظيف السكان 
والمساهمة  المحليين،  الموردين  وتطوير  أمكن،  حيث  المحليين 
المجتمع.  وتطوير  التحتية،  البنية  تطوير  والتدريب،  التعليم  في 
جميع أنشطة واستثمارات نظام إدارة المجتمع بما في مؤشرات 
سنويًا  تعرض  والتي  االنجاز  ومستوى  نتائجنا  للتبع  الرئيسية  األداء 
في  نشرها  يتم  كما  التنفيذي،  والفريق  التنفيذي  الرئيس  على 

تقريرنا السنوي لالستدامة. 

ملخص االستثمار المجتمعيالمجتمعات المحلية

كل  التحسن  معادن  لشركة  المجتمعي  االستثمار  ملف  يواصل 
نخطط  نحن  والتوظيف.  التعليم  على  المتزايد  التركيز  مع  عام، 
لمواصلة التركيز االستراتيجي على احتياجات المجتمع وفي الوقت 

ذاته ندعم برامجنا المتخصصة.

2019 حقائق

 من اإلنفاق على المبادرات جاء من شركة معادن وعد الشمال 	 
للفوسفات، تليها معادن للذهب والمعادن األساسية بنسبة 
شركة  من  و0.7%  لأللمنيوم  معادن  من  و3.9%   16.3%

معادن للمعادن الصناعية.

كان لدينا 37 مبادرة في عام 2019.	 

2019

التعليم والتدريب

تطوير المجتمع

البنية التحتية

عالقات حكومية

الرعاية

أو  أخرى  اجتماعية  استثمارات 
عطاء خيري

37
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المجلس  بشأن  المحاذي  المجتمع  تصور 
الدولي للتعدين والمعادن

للمشاركة  مبادرتها  موائمة  إلى  معادن  شركة  تسعى 
أصدرتها  التي  المعايير  مع  األخرى  والمبادرات  المجتمعية 
تعدين  صناعة  تحقيق  في  الرائدة  ،المنظمة   ICMM

أداء  تحسين  إلى  أيضا  وتسعى   ، ومستدامة  وعادلة  آمنة 
العالقات،  تتناول  هذه  المجتمع  معايير  المستدام.  التعدين 

والتخطيط، التقييم، واإلدارة، والرصد، والتقييم، وتشمل:

كيف ترانا المجتمعات المحلية

الطويل  المدى  على  عملياتها  نجاح  أن  تدرك  معادن 
يعتمد بشكل كبير على بناء العالقات اإليجابية واالحترام 
والثقة مع المجتمعات والمحافظة عليها، وهذا الدعم 
المجتمعي هو عامل رئيسي في الحفاظ على” ترخيص 
المجتمع للعمل“. ولذلك قامت معادن في عام 2019 
معرفة  أجل  من  المحلية  المجتمعات  انطباع  بدراسة 
وتوافق  عملياتنا،  لشرعية  المحلية  المجتمعات  فهم 
مصالحنا، ومدى االحترام، وسمعتنا، واعتبارات رأس المال 
كون  من  وبالرغم  المجتمعية.  والمشاركة  االجتماعي، 
أنه ال يزال بعض العمل الذي يتعين  النتائج مشجعة، إال 
المصلحة  أصحاب  مع  سمعتنا  لبناء  به  القيام  علينا 
مع  والعالقة  الثقة  بها  نعزز  التي  الطرق  بعض  هؤالء. 
برامج  المستمرة،  المجتمعية  المشاركة  مثل:  المجتمع 
التعليم  في  واالستثمار  المحلي،  المحتوى  تشجيع 

والبيئة. 

االستثمار في تطوير اإلمكانات الكاملة 
من موظفينا ومجتمعاتنا

ما نستمتع بتعلمه، ال ننساه أبدًا

قامت معادن من خالل برنامج التعلم والتطوير من تحقيق 
مبادرة طموحة لتعليم وتنمية الموظفين والمجتمع. وهذا 
الطالب  تحديد  من  الجهود،  من  كبيرة  مجموعة  يشمل 
للتدريب  وطريف   عرعر  من  التاسع  الصف  في  الموهوبين 
والتعليم المتقدم، إلقامة شراكات مع جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن وجامعة الحدود الشمالية لتعزيز التطوير 

+687
طالب مسّجل في مدارس التميز

تقرير خاص

في  االجتماعي  اإلنفاق  غالبية  توجيه  يتم  وقد  المهني. 
معادن موجه نحو التعليم، ونحن فخورون بأن نكون عنصر 
قوة في تمكين المهارات وتنمية المواهب في جميع أنحاء 

المملكة، وفي كل مكان نقوم فيه بأعمالنا.

و  - الشركات  المجتمعات،  بين  عمل  عالقات  بناء  تشجيع 
الحكومات.

والمجتمعات  - والشركات  الحكومات  في  القدرات  بناء 
المستوى  على  االستدامة  تطوير  لمواجهة  المحلية 

المحلي.

تحسين فهم من المجتمع المحلي لعمليات التطوير. -

تعزيز اإلمكانيات من تطوير المناجم والعمليات إلضافة  -
قيمة إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة.

مستدام  - لمجتمع  دائمة  فرص  والتحسين  اإلبداع 
مشاريع  مراحل  من  مرحلة  كل  في  التنمية  خالل  من 

التعدين والمعادن وما بعدها.

الحد من الصراعات في مجتمعات ومناطق التعدين. -

100

200

10 طالب حصلوا على منح دراسية في الواليات المتحدة وأستراليا50

50 طالب جامعي متميز مختار من برنامج زمالة قمم

100 طالب موهوب حضر برنامج موهبة الشامل

33 من خريجي جامعة التعدين السعودية في عام 2019

برنامج  باستخدام  اإللكتروني  التعليم  في  مشارك   200
Linkedin التعلم في
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درجة اإلدراك العام

إيجابي جدًا: مبتهجون ومؤيدون

غير  ولكن  راضون  ما:  حد  إلى  إيجابي 
مؤيدون

محايد : سلبيون / ال يظهرون نواياهم

سلبي إلى حد ما: ناقدون / خصوم

سلبي جدًا: عدوانيون

توافق األهلية
المصالح

سياق الثقةاالحترام
السمعة

اعتبارات 
اإلنصاف 

ورأس المال 
االجتماعي

المشاركة

طالب موهوب

مشارك في التعليم 
اإللكتروني

طالب جامعي متميز مختار 
من برنامج زمالة قمم

المجتمعات المحلية
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والمعادن  للتعدين  الدولي  المجلس  موقف  تماما  تؤيد  معادن 
اإلنسان  حقوق  احترام  مسؤولية  تتحمل  الشركات  بأن   )ICMM(
للموظفين والمجتمعات التي تعمل بها. ولذلك، نحن نعمل على 
االقتصاد  لتحسين  المصممة  الحوكمة  وإجراءات  سياسات  تطوير 
وتوفير  الفقر،  حدة  من  التخفيف  خالل  من  المجتمع  وحقوق 

أساسيات البنية التحتية وتوسيع االستثمارات االجتماعية.

في  أدائنا  تقييم   على  قدرتنا  لضمان  خاص  اهتمام  إعطاء  يتم 
المستقبل بما يتماشى مع ICMM واألطر الدولية األخرى الرائدة.

تدعم معادن حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية والصادرة عن 
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان وقوانين منظمة 

العمل الدولية المتبناه من قبل المملكة.

عن  الصادرة  المملكة  في  المطبقة  القوانين  لجميع  نمتثل  نحن 
لضمان  المملكة  أنشأتها  والتي  السعودية  اإلنسان  حقوق  هيئة 
سبيل  على   ، وتشمل  منها.   جزء  هي  التي  العالمية  األطر  توافق 
القاهرة  وإعالن  اإلنسان،  لحقوق  العربي  الميثاق  الحصر  ال  المثال 
على  للقضاء  الدولية  واالتفاقية   ، اإلسالم  في  اإلنسان  لحقوق 

جميع أشكال التمييز العنصري .  

حقوق  على  االستدامة  وإطارعمل  االجتماعية  التزاماتنا  ترتكز 
التجارية وحقوق  التوجيهية لألعمال  المبادئ  اإلنسان. نحن ندعم 
باحترام  االلتزام  خالل  من  المتحدة  األمم  عن  الصادرة  االنسان 
سببت  قد  سلبية  آثار  أي  ومعالجة  والتحقق   ، اإلنسان  حقوق 
أوساهمت فيها أنشطتنا التجارية. تحترم  معادن حقوق ، ومصالح 
أينما  المحليين  للسكان  الطبيعية  والموارد   ، وثقافة   ، ،وتطلعات 
لحماية  ضرورية  خطوات  أي  أخذ  ذلك  في  بما  بعمل؛  نقوم 

ومحافظة القطع والمواقع التاريخية والثقافية الهامة.

استثمارات ومبادرات معادن التعليمية

)SMP( المعهد السعودي التقني للتعدين
المعهد السعودي التقني للتعدين )SMP( هو نتيجة شراكة بين 
معادن والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث قامت 
لنشر  أمان  زاوية  وأقامت   ،  2018 عام  في  مشغل   63 بتخريج 
الصناعة والوعي بالسالمة الشخصية. نستعرض بعض من البرامج 

الرائدة للمعهد السعودي التقني للتعدين : 

مدارس التميز
وعد  معادن  شركة  برعاية  وطريف  عرعر  في  التميز  مدرستا  بدأت 
الشمال للفوسفات بدأتا عامهما الثالث في 2019 . والهدف العام 
الحدود  منطقة  في  العام  التعليم  دعم  هو  المبادرة  لهذه 

الشمالية.

معادن للتعليم اإللكتروني
خالل  من  معادن  أنحاء  جميع  في  التعلم  ثقافة  لخلق  مصممة 
استخدام  حاليُا  ويجري  اإللكتروني.  للتعليم  الفعال  االستخدام 

. LinkedIn Learn 200  ترخيص

تحديد وتطوير المواهب - برنامج موهبة
بالشراكة مع موهبة )مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة 
العاشر  الصف  طالب  من  موهوبًا   20 معادن  رعت   ، واإلبداع( 
اإلمام  جامعة  في  إثرائي  برنامج  في  الشمالية  الحدود  بمنطقة 

عبدالرحمن بن فيصل.

زمالة قمم
لطالب  )قمم(   الزمالة  برنامج  لتأسيس   McKinsey مع  شراكة 

الجامعة المتميزين.

برنامج المنح لوزارة التعليم
منح  الرئيسية  التعدين  تخصصات  في  المتفوقين  للطالب  يوفر 

دراسية بالتعاون مع وزارة التعليم.

 تقرير خاص

حقوق اإلنسان والسكان المحليين
الجهود الحالية والمستقبلية

دعم  - خالل  من  االنسان  حقوق  باحترام  معادن  شركة  تلتزم 
التجارية وحقوق االنسان الصادرة  التوجيهية األعمال  المبادئ 
عن األمم المتحدة )UNGPs( والمبادئ التطوعية في األمن 

وحقوق اإلنسان.

اإلنسان تحدد  - تخطط معادن لتطوير سياسة خاصة بحقوق 
نهجنا تجاه حقوق اإلنسان والقضايا ذات الصلة.

اإلنسان  - بحقوق  الواجبة  العناية  بدمج  معادن  شركة  تلتزم 
في مخاطر الشركة للعمليات اإلدارية.

سوف تستمر معادن في تقديم  القنوات المناسبة ألصحاب  -
بحقوق  بتعلق  فيما  تعويضات  وطلب  رفع  بغرض  العالقة 

اإلنسان. 
تخصص معادن أهمية لتدريب الموظفين على قضايا حقوق  -

مستوى  وعلى  عام  بشكل  الفهم  مستوى  لرفع  اإلنسان 
المحددة  لإلجراءات  الموظفين  تنفيذ  من  للتأكد  الشركة 

المتعلقة بحقوق اإلنسان.

حقوق اإلنسان والسكان المحليين

انعدام حوادث
لم تشهد معادن أي حوادث انتهاكات مع 

السكان المحليين في األعوام 

2017 و 2018 و 2019.

41

برنامج التجسير مع جامعة الملك عبد العزيز
من  مستمر  بشكل  السعوديين  الموظفين  ينمي  إثرائي  برنامج 

خالل برامج تعليمية هادفة.

برنامج اعتماد الموظفين
المستويات  على  معادن  لموظفي  المهنية  الشهادات  برامج 

الصغرى والمتوسطة العليا.
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وإجراءات  برامج  يتبع  معادن  في  عمل  مواقع  كل  يتبع 
المرتبطة  البيئية  المخاطر  على  للسيطرة  أنشئت  صارمة 
للمتطلبات  االمتثال  خالل  من  األراضي  أنشطة  بإدارة 
القانونية ، وتطبيق ممارسات جيدة في إدراة األراضي وإدارة 

نقل العقارات بما في ذلك عقود اإليجار.

تستخدمها  أو  تمتلكها  التي  األراضي  جميع  معادن  تدير 
بها،  المعمول  بالقانونين  االمتثال  خالل  من  بها  تتحكم  أو 
المسؤولية عبر تطبيق ممارسات مسؤولة  وذلك للحد من 

في إدارة المنشأت والمواقع الجغرافية. 

القسري  التوطين  إعادة  من  بالحد  ملتزمة  معادن 
لألشخاص أو المجتمعات في مواقع عملياتنا أو عند تطوير 

أصول جديدة.

 ، عادل  بشكل  تضرر  مجتمع  أو  شخص  أي  تعويض  سيتم 
حيث ستقوم معادن بكل ما في وسعها للتقليل من آثار 

إعادة التوطين. 

التعويض   قيمة  تحديد  في  بجد  العمل  معادن  تقوم 
والعوامل  المضيفة،  للمجتمعات  عميق  فهم  على  بناًء 
على  المؤثرات  و  واالحتياجات،  الثقافي،  واإلرث  المحلية، 

عملياتنا.

الوصول إلى األراضي والحصول عليها 
وإعادة التوطين

برنامج إعادة التوطين في البعيثة

تطوير منجم معادن للبوكسيت في البعيثة استلزم نقل 
وإعادة توطين سكان قرية البعيثة.

البيعثة  التوطين  إعادة  لجنة  في  معادن  شاركت  حيث 
يتماشى  الذي  البرنامج  متطلبات  وضع  في  والمساعدة   ،
مالئم  موقع  ووجدت  الدولية،  التمويل  مؤسسة  مع 
للقرية. وبحلول نهاية عام 2016، كانت جميع العائالت قد 
البعيثة  في  توطينها  وأعيد  القديمة  القرية  موقع  أخلت 
األشجار  لزراعة  مناسبة  بمياه  األراضى  تزويد  وتم  الجديدة. 
من  ترخيص  على  الحصول  بعد  احتمال  هناك  والمحاصيل. 
إعادة  حزمة  إلى  للري  الخاضعة  األراضي  بدمج  الحكومة 
األسر  لدخل  كبيرة  مكافأة  بمثابة  ستكون  والتي  التوطين، 

توطينها. المعاد 

حصل سكان البعيثة القديمة على تعويض عن مساكنهم 
على  للحصول  الفرصة  واتيحت  التكلفة  بسعر  القديمة 
قرض من صندوق التنمية العقاري للمساعدة في بناء منزل 

بديل. 

على  السداد  يتم  و  فوائد  بدون  القروض  تكون  ما  عادة 
القرض.  إجمالي  من   80% سداد  وتطلب  عاما،   25 مدى 
من  النوع  لهذا  االنتظار  وقت  العادية،  الظروف  ظل  في 

القروض يستغرق 20 سنة تقريبًا.

%100
من اتفاقيات وعقود االستثمار 
الخاصة بشركة معادن بنوًدا 

تتعلق بحقوق اإلنسان أو خضعت 
لفحص حقوق اإلنسان في

 2017 و 2018 و 2019.

تسهيل  في  رئيسيًا  دورًا  لأللمنيوم  معادن  شركة  لعبت 
إعادة توطين مجتمع البعيثة، حيث ساهمت في:

 تطوير قرية البعيثة الجديدة	 

 المساهمة في ترتيبات االنتقال	 
 	
 بناء مدارس ومرافق حكومية جديدة 	 

بنجاح  الجديدة  القرية  في  التوطين  إعادة  عملية  اكتملت 
في مارس 2017 .

06

تسعى معادن إلى أن تكون وكياًل اقتصاديًا إيجابيًا في البلدان المضيفة 
والمجتمعات المحلية التي نعمل فيها.

المساهمات االقتصادية

العمل والنمو 
االقتصادي الالئق

أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة

الصحة الجيدة 
والعافية

التعليم ذو 
الجودة

الصناعة واالبتكار 
والبنية التحتية

الشراكات 
لتحقيق األهداف

تضمنت 
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شركة  أكبر  معادن  أصبحت  الماضي،  العقد  مدار  على 
في  ورائدة  األوسط  الشرق  في  السلع  متعددة  تعدين 

صناعة التعدين عالميًا.

100 مليار ريال سعودي في االصول وأكثر  مع أكثر من 
السنوية،  المبيعات  في  سعودي  ريال  مليار   7.17 من 
تساهم معادن بشكل رئيسي في االقتصاد السعودي.

في  التعدين  صناعة  كرواد  الفريدة  مكانتنا  من  نستفيد  نحن 
ودعم  للمملكة  المحلي  االقتصاد  في  لالستثمار  السعودية 
الموردين  بدعم  ملتزمون  ونحن  التعدين.  قطاع  السعودة 
تطويرعملياتنا  وتمكن  المحلييين،  الخدمات  ومقدمي 
خالل  من  المملكة.  من  النائية  المناطق  في  االقتصادية 
عبر  إيجابية  اجتماعية  تأثيرات  خلق  في  نستمر  الجهود  هذه 
ودعم  المحلية،  المشتريات  وتعزيز  المحلية،  الكفاءات  توفير 
جميع  في  االجتماعية  التنمية  وبرامج  الصلة  ذات  المجتماعت 

أنحاء المملكة العربية السعودية.

في  التعدين  صناعة  مساهمة  تعظيم  في  رؤيتنا  تتمثل 
المكونات  على  اإلنفاق  خالل  من  السعودية  العربية  المملكة 
واألصول  والخدمات  والسلع  العمالة  مع  السعودية 

والتكنولوجيا.

تحقيق أهداف المحتوى المحلي

زيادة  إلى  وتسعى  المحلي  المحتوى  أهداف  معادن  تتابع 
حجم األعمال مع شركاء محليين، وخلق فرص عمل محلية، 
يتم  والمتوسطة.  الصغيرة  المحلية  تطويرالشركات  ودعم 
رفع تقاريرعن بيانات المحتوى على مستوى الشركات التابعة 

حيث يتم جمعه على مستوى معادن.

هدفا  باعتباره  المحلي  للمحتوى  األولوية  إعطاء  على  عملنا 
رئيسيا في السنوات القادمة مما سيدعم  كل من أهدافنا 

االستراتيجية ورؤية 2030.

المحتوى  بمبادرات  يتعلق  فيما  قوي  حوكمة  إطار  لدينا 
المحلي. تم إنشاء لجنة توجيهية للمحتوى المحلي تتكون 
من أعضاء اإلدارة العليا بما في ذلك جميع رؤساء الشركات 
القرارات  واتخاذ  التوجيه  توفير  عن  مسؤولة  وهي  التابعة، 
وكذلك  معادن،  لشركة  المحلي  المحتوى  بشأن  الرئيسية 
مع  تماما  متسقة  المحلي  المحتوى  أنشطة  أن  من  التأكد 

أولويات المنظمة وأهدافها. 

المنظمة،  عاتق  على  تقع  العامة  المسؤولية  أن  حين  وفي 
استراتيجية  وضع  عن  مسؤولة  المحلي  المحتوى  إدارة  فإن 
بما  التشغيلي،  النموذج  وتفعيل  وإنشاء  المحلي  المحتوى 

في ذلك آليات الحوكمة الحالية.

والمقاييس  األطر  وضع  مسؤولية  أيضا  اإلدارة  وتتولى 
والعمل  المحلي،  المحتوى  أداء  قياس  في  المستخدمة 
االأهداف،  لتحديد  مشاريع  ومنظمات  التابعة  الشركات  مع 
وتقديم تقارير منتظمة عن التقدم المنجز في تحقيق تلك 

األهداف. 

وتنفيذ  المحلي  المحتوى  أهداف  تحقيق  مسؤولية  وتقع 
المبادرات على عاتق قيادة الشركات التابعة وفرقها.

المحتوى المحلي والمشتريات المحلية 
السعودية

إلى  السعودية  العربية  المملكة  التعدين في  زيادة مساهمة صناعة  تتلخص في  “رؤيتنا 
والسلع  والخدمات  الكفاءات  مع  السعودية  المكونات  على  اإلنفاق  خالل  من  حد  أقصى 

واألصول والتكنولوجيا”.

خمسة أهداف إستراتيجية لتحقيق 
رؤية المحتوى المحلي

تعظيم فرص العمل
للمواطنين السعوديين

تعظيم الفرص للمنشآت
)SMEs( الصغيرة والمتوسطة

تعظيم الفرص االقتصادية
للمجتمعات في المناطق النائية

أنحاء  جميع  في  المحلي  المحتوى  دفع 
سلسلة التوريد في صناعة التعدين

تعظيم المشاركة المحلية
في سلسلة التوريد الخاصة بنا

الجدول الزمني للمحتوى المحلي

المحتوى  على  ثابت  تركيز  معادن  لدى  كان 
النهج  مراجعة  تمت  األعمال؛  عبر  المحلي 
ليتماشى مع محرك التموضع الموضح في الرؤية

تطور المحتوى المحلي
في  أسهمها  من   50% طرح  و  ؛  جزئًيا  معادن  خصخصة  تمت 
البورصة السعودية . السعودة تؤخذ بعين االعتبار في جميع العقود 

التشغيلية، مع التركيز بشكل خاص على المشاركة المحلية.

تشمل مشاريع النفقات الرأسمالية مثل وعد الشمال تشمل أهداف 
لكل من المشتريات والقوى العاملة المحلية.

مايو: تسليم مشروع تطوير المحتوى المحلي والتقرير المعتمد من 
.)MEIM( قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

اغسطس: تم إنشاء إدارة المصادر اإلستراتيجية والمحتوى المحلي.

لشركة  المحلي  المحتوى  استراتيجية  على  الموافقة  أكتوبر: 
معادن.

المحتوى  تشغيل  نموذج  تطوير  في  معادن  شركة  بدأت  يناير: 
المحلي.

مايو: إطالق المسح األساسي للمحتوى المحلي لشركة معادن.

سبتمبر: بدء مشاركة الشركاء.

يناير: إطالق نموذج تشغيل المحتوى المحلي لشركة معادن.

مايو: وضع خط األساس واألهداف.

سبتمبر: انطالق تطوير الموردين.

أكتوبر: المملكة العربية السعودية تطلق مجلس المحتوى المحلي

تحقيق أهداف معادن االستراتيجية.

إجمالي مساهمة المحتوى المحلي

محتوى غير محلي 
7,810 مليون ريال 

سعودي

إجمالي مساهمة المحتوى المحلي: 

 8,752 مليون ريال سعودي

إجمالي القيمة الثابتة: 

 16,562 مليون ريال سعودي

53%

 47%
مساهمة المحتوى المحلي 
 3,241 مليون ريال سعودي

 20%

مساهمة موظفي المحتوى 
المحلي  921 مليون ريال سعودي

 6%

مساهمة المحتوى المحلي واالستثمار في 
المملكة العربية السعودية

 4,582 مليون ريال سعودي

 28%

تعتمد إستراتيجيتنا للمحتوى المحلي على نجاح وإنجازات الماضي 
المحتوى  مستويات  لرفع  الموردين  مع  العمل  على  التركيز  مع 

المحلي عبر سلسلة التوريد.

مساهمة محتوى التدريب المحلي
 8 مليون ريال سعودي

لتحقيق أهدافنا، اعتمدنا القياس الكمي للمحتوى المحلي و 
إطار إعداد التقارير، وننشرمقاييس أداء المحتوى المحلي في 
كل ربع من السنة، وقمنا بانشاء برنامج قوي لتطويرالموردين. 
المئوية  النسبة  ونقيس  نتتبع  نحن  البرنامج،  هذا  تحت 
فرص  وعدد  لدينا،  التوريد  سالسل  في  المحلي  للمحتوى 
مع  ونفقاتنا  السعوديين،  للمواطنين  المستحدثة  العمل 
إلجمالي  المئوية  والنسبة   ، والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 

إنفاقنا في المجتمعات التي نعمل بها.
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شامل  تشغيل  نموذج  معادن  حددت 
للمحتوى المحلي

اإلدارة

التدريب

االتصاالت

العمليات

المراقبة و اإلبالغ

الهيكل التنظيمي 
وصالحيات اتخاذ القرار 

للنموذج التشغيلي

تثقيف جميع العاملين 
في سلسلة التوريد لفهم 

دورهم في تقديم المحتوى 
المحلي.

االجراءات المحفزة 
للتفاعل وضمان الوعي 

وفهم المحتوى المحلي 
داخل وخارج معادن.

إضافات إلى إجراءات 
سلسلـة التوريد الحالية 

وتـضـميـن المحـتـوى 
المحلي كأولوية في 

صنع القرار.

األدوات والعمليات 
للتحسين المستمر 

والتركيز على مستويات 
المحتوى المحلي.

التدابير التي تقود 
سلوكيات المحتوى 

المحلي الصحيح في 
سلسة التوريد.

معادن أن إحدى أكثر الطرق فعالية لزيادة التوطين  توضح تجربة 
في سلسلة التوريد هي إدراج المحتوى المحلي في عمليات الشراء. 
المحلي  للمحتوى  أهداًفا  معادن  شركة  أدرجت  عديدة،  لسنوات 
والتوطين كجزء من عملية المناقصات للمشاريع الكبرى.  وحرصت 
المحتوى  إدراج  خالل  من  ذلك  من  أبعد  إلى  التقدم  إلى  معادن 

المحلي في جميع عمليات الشراء. 

تطوير  عند  االعتبار  في  المحلي  المحتوى  أخذ  هذا  يضمن 
تلبية  المحلية  للشركات  يمكن  وحيث  الشراء،  استراتيجيات 
العروض.  مقدمي  قوائم  في  إدراجها  ويتم  معادن  متطلبات 
زيادة  بهدف  العروض  تقييم  من  جزء  المحلي  المحتوى  ويعتبر 

التركيز على التوطين، وتحفيز الموردين على تحسين األداء. 

نموذج معادن لتشغيل المحتوى 
المحلي

المحتوى المحلي والمشتريات 
المحلية والسعودة

مدة  طوال  عنه  التقارير  ورفع  المحلي  المحتوى  أداء  قياس  يتم  و 
العقد. 

في  التفاني  هو  لدينا  المحلية  المشتريات  ممارسات  أساس  إن 
استغالل  ونفضل  وإقليميين.  سعوديين  موظفين  استقطاب 
والحصول  األفراد  توظيف  في  لعملياتنا  المجاورة  المناطق 
ال  التي  المناطق  في  االستثمار  على  نحرص  والخدمات.  المنتجات 
خالل  من  المطلوبة  المعايير  أو  المنتجات  أو  المهارات  فيها  تتوفر 
السعوديين  نسبة  بلغت  للمشتريات.  جديدة  ممارسات  استحداث 
في معادن وسالسل التوريد على حد سواء أكثر من %38 في عام 

. 2019

في  توقعاتنا  تتضمن  الجديدة  التشغيلية  الخدمة  عقود  جميع 
الكبرى،  الرأسمالية  مشاريعنا  وفي  للسعوديين.  وظائف  خلق 
ارتفعت نسبة السعودة إلى %20 من %10 في 2014 في جميع 
الفئات الوظيفية بما في ذلك المناصب اإلدارية والفنية والهندسية.

معادن ملتزمة بمواصلة جهودنا القوية لزيادة المشتريات المحلية 
وخلق فرص العمل عبر جميع عملياتنا وتعتبر هذه الجهود هدفًا 

تجاريًا من الدرجة األولى.

منذ إنشاء خط األساس في 2017 والذي تمت مراجعته في 2019 
وبالتالي  المحلي  المحتوى  لقياس  الوطنية  المنهجية  ليعكس 
أهداف  تجاوزنا  أو  حققنا  لقد  تقدمنا.  مدى  قياس  من  يمكننا 
بزيادة  الخاص في كل فئة ونلتزم  المحلي  المحتوى  االنفاق على 
أدنى  %3 سنويا كحد  بنسبة  لدينا  المحلي  المحتوى  اإلنفاق على 

من هذا العام وصواًل إلى 2030.

يوفر برنامج المحتوى المحلي الخاص بنا مزايا تكتيكية في العمل، 
مخاطر  وانخفاض  التوريد،  مهلة  وتقليص  التكاليف،  خفض  مثل 
سلسلة التوريد، وتحسين مستويات الخدمة، مع توفير فرص عمل 

متزايدة والفرص االقتصادية للمواطنين السعوديين.

خالل  من  المحلية  المجتمعات  وتمكن  معادن  شركة  تدعم 
االقتصادية  الفرص  وتوسيع  اإلقليمية  للشركات  الفرص  تعظيم 
العديد  مع  شراكاتنا  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  النائية.  المناطق  في 
من المنظمات الحكومية على الصعيد الوطني وكذلك عضويتنا 
في مجلس المحتوى المحلي تسمح لنا باتخاذ مكانة ريادية  في 
ووضع  السعودية  التعدين  صناعة  في  المحلي  المحتوى  دعم 

أجندة المحتوى المحلي في المملكة.

تضمين المحتوى المحلي في المشترياتالمقاييس
يتمثل أحد العناصر الرئيسية لبرنامج المحتوى المحلي لشركة معادن في تضمين المحتوى المحلي من خالل عمليات الشراء لدينا.

اإلستراتيجية والتخطيط

ى 
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تطوير خطة تقديم طلب
الشراء

مناقصة وترسية العقد

تطوير وثائق 
الطلب

بدء عملية 
التقديم 

إجراء تقييم 
للطلب

ترسية العقد

إدارة ما بعد الترسية
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تطوير كفاءات الشركات المحلية

مجال  في  رائدة  سعودية  كشركة  المتنامي  نجاحها  وضع  في  يكون  الوطني  التحول  بخطة  التزاماتها  من  جزء  بأن  معادن  أدركت 
الجالميد  تعدين  منشآت  في  عالية  إنتاجية  الجهود  لهذه  وكانت  الموردين.  وخاصة  ونطويراألعمال  لتحفيز  العمل  خالل  من  التعدين 

للفوسفات. 

قصوة للنقل بالشاحنات

في   )MPC( للفوسفات  معادن  لشركة  مهم  مزود  هو 
تطوير  في  بالمساعدة  معادن  إدارة  وقامت  الجالميد. 
النقل.  مجال  في  خبراء  إلى  وتحويلهم  قصوة  موظفي 
واستخدمت قصوة هذه الخبرة لتصبح بدورها شركة وطنية 
بتوظف  وقامت  بالشاحنات،  النقل  في  مختصة  واعدة 
السوقيه  قيمتها  عملياتها،وتقدر  خالل  محليين  سعوديين 

بماليين الرياالت.

راديان لخدمات النفط والغاز

هي جزء من تكتل  شركات سعودية )مجموعة هاكا( ، وتوفر 
خدمات البناء والعمليات الصناعية. تفاوضت شكرمة معادن 
،والتملك والتشغيل  )البناء  )MAC( بشكل مبتكبر  لأللمنيوم 

والتحويل( مع راديان الستعادة المعادن في المواقع.

ينص االتفاق على أن راديان سوف تقوم ببناء مرفق المعالجة 
مقابل امتياز طويل األمد لتشغيله.

تقرير خاص

تستفيد كاًل من معادن وراديان من هذا االتفاق النوعي،حيث 
وفرت معادن في التكلفة مقارنة بالعقود التقليدية، وأضافت 
من  المتكونة  المتنامية  لمحفظتها  والخبرات  المرافق  راديان 
مرافق المعالجة الصناعية وتدفق مضمون للدخل طوال فترة 
العقد.  باإلضافة إلى ذلك، يضمن هذا العقد مواصلة معادن 
راديان  يلتزم  بينما  المحلي،  للمحتوى  أهدافها  في  التقدم 
في   30٪ إلى  تصل  بنسبة  السعودة  أهداف  بتحيقيق  كذلك 
بداية العقد، وتزداد بنسبة ال تقل عن  ٪5  سنويا إلى حوالي 75٪ 

بعد سبع سنوات.

 مقاييــس المحتوى
2019 المحلي 

49

المحتوى المحلي لسلســلة 
التوريد

%30
التكلفــة اإلجمالية ذات الصلة بسلســلة 

التوريــد: 10،807 مليون ريال

ســعودة سلسلة التوريد

%35
إجمالــي موظفي سلســلة التوريد: 

64183

سعودة معادن

%68
إجمالــي موظفي معادن: 5746

6835

25

السعودة  إجمالي 

%38
مجمــوع العاملين: 69820

المحلي اإلنفاق 

%75
إجمالــي اإلنفاق على سلســلة التوريد:  

10،807 مليون ريال ســعودي

اإلنفاق المحلي على الشــركات 
الصغيرة والمتوســطة

%25
إجمالــي اإلنفــاق المحلي: 8.073 مليون 

ريال سعودي

75

7,566 
ريال مليون 

43,636  
مليون

41,769 1,838

3,241  
ريال مليون 

26,184  
مليون

22,414 3,908

38

2,734  
ريال مليون 

6,062 
ريال مليون 

8,073
ريال مليون 

2,011 
ريال مليون 
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االستثمارات االجتماعية

حيث  بها.  نعمل  التي  للمجتمعات  اقتصادية  قيمة  أعمالنا  تولد 
االقتصاد  مرونة  تعزيز  على  معادن  شركة  استثمارات  تعمل 

المحلي طوال فترة العمر التشغيلي لمناجمنا وما بعدها.

تشمل التأثيرات االقتصادية المباشرة جميع التأثيرات على عمليات 
ذلك  في  بما  بأعمالنا،  فيها  نقوم  التي  المناطق  في  معادن 

انفاقات الموظفين والشركة والزوار.

للسلع  المحلية  الصناعات  شراء  المباشرة  غير  التأثيرات  تشمل 
والخدمات من صناعات محلية أخرى، ويستمر تتبع سالسل القيم 

األثر االجتماعي واألهداف 
االستراتيجية في معادن

الشراكات / المبادرات الرئيسية

مشاركة اجتماعية ناضجة
ضمان المستوى 4 من قبل المجتمع

االندماج في النظم البيئية المحلية
تحسين رضا المساهمين )داخليًا وخارجيًا(

تطوير المحتوى المحلي
تطوير المشتريات المحلية وسلسلة التوريد 

والشركات

الترويج للعالمة التجارية االجتماعية والتمويل
إنشاء صندوق ونشر تقرير مدقق سنوي

شركة موزاييك والمؤسسة السعودية للصناعات االساسية: 
مدارس التميز

الهيئة العامة أللرصاد وحماية البيئة: تطوير الدورات التدريبية

 وزارة البيئة والمياه والزراعة: غرس األشجار

اللجنة  في  تجري  معادن  لشركة  االجتماعي  االستثمار  أنشطة 
العليا للمبادرات المجتمعية والتي تأسست في عام 2015 برئاسة 
على  المجتمعي  التزامنا  تمثل  وهي  لمعادن،  التنفيذي  الرئيس 
أعلى مستوى وعبر المنظمة بأكملها. في سياق بناء صناعة تعدين 
 - السعودية  العربية  المملكة  في  عالمًيا  المنافسة  على  قادرة 

حتى يكون جميع االنفاق خارج مناطق معادن التشغيلية. 

ومتكاملة  متنوعة  سعودية  تعدين  شركة  كأول  معادن  نمت 
السعودي  لالقتصاد  المحلي  الناتج  إلى  الرياالت  مليارات  أضافت 
خاصة  االقتصادية  التنمية  نعزز  نحن  مباشر.  غير  أو  مباشر  بشكل 
مجموعة  نقدم  بينما  المملكة،  من  المطورة  غير  المناطق  في 
متنوعة من الوظائف المهنية والفرص التعليمية. دعمت شراكاتنا 
المحلي،  المحتوى  مبادرات  من  كجزء  المحلية،  المؤسسات  مع 
األعمال  قطاعات  من  مجموعة  عبر  القدرات  تطوير  دعمت 
األثر  كان  و  السعودي.  السوق  تنويع  في  عام  بشكل  وساهمت 

المناطق  النطاق، ال سيما في  االقتصادي ألنشطتنا شامل وواسع 
الشمالية والشرقية.

التأثير االقتصادي المباشر وغير المباشر أنفقنا في السنوات األربع 
الماضية أكثر من  246 مليون 

ريال سعودي على 150 برنامًجا 
للتنمية والدعم المجتمعي، 
معظمها مخصص للتدريب 

والتعليم، يليها الصحة والبنية 
التحتية.

التأثير االقتصادي لمعادن

منذ الطرح العام األولي؛ استثمرت معادن حوالي 100 مليار ريال سعودي في صناعة التعدين في المملكة.

14# كشركة تعدين عالمية128# كشركة تعدين عالمية

ألومنيوم

نحاس

ذهب

فوسفات 

الوظائف الموفرة
المساهمات في الناتج المحلي 

اإلجمالي )ريال سعودي ــ مليون( عدد الوظائف الموفرة على 

المستوى الوطني

51

معادن  عملت   - المملكة  من  نائية  مناطق  عمليات  وجود  مع 
المحلية حول مواقعنا. تقوم شركة معادن  المجتمعات  الشراك 
المحيطة  المجتمعات  في  النطاق  واسعة  اجتماعية  باستثمارات 
بمناجمنا ومصانعنا. المسئولية االجتماعية جزء ال يتجزأ من عملياتنا 

مما يخلق قيمة ألعمالنا وللمجتمعات التي نعمل فيها.

نعتقد أن هناك ميزة تنافسية في التوظيف من المجتمع المحلي 
التي  المناطق  في  الموردين  ومن  المحلية  المنتجات  شراء  وفي   ،
نعمل فيها بقدر ما أمكن في عملياتنا. ونسعى جاهدين لتحقيق 
ركزت  لذلك  المجتمع.  في  مسؤول  كعنصر  اجتماعية  مبادرات 
المجتمع  مشاركة  فئات:  أربع  في  المجتمعية  الجهود  معادن 

،والتوظيف المحلي، والشراء المحلي، و االستثمار االجتماعي.

مسبقا  محددة  برامج  إلى  االجتماعية  معادن  استثمارات  تذهب 
تعالج تقييم األثر واالحتياجات األكثر أهمية للمجتمعات التي نعمل 
التعليمية، والمتبقي  البرامج  إلى  اإلنفاق  حولها، مع توجيه غالبية 

إلى تطوير البنية التحتية والقدرات والمجتمع.

 )CMS( يوفر معيار االستثمارت االجتماعي و نظام إدارة المجتمع
خاللها  من  يتم  رئيسية  أداء  ومؤشرات  واضحة  أطرعمل  لدينا 
قياس فعالية جهودنا. وخالل العام المقبل، نتوقع أن يكون لدينا 
موظف مختص بالمسؤولية االجتماعية للمنظمة لكل موقع في 

الشركات تابع للتأكد من تحقيق أهداف األداء االجتماعية.

مع  المضيفة  المجتمعات  في  استثماراتنا  مواءمة  نعتزم 
االحتياجات المحلية لألفراد والشركات.

ستواصل مشاريع معادن الدفع بالتنمية االجتماعية واالقتصادية 
في جميع مناطق عملياتنا في المملكة.
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لها  كان  المؤسسية  للمسؤولية  واإلقليمية  المحلية  جهودنا 
تأثيرات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة. وكان للتعليم النصيب 

األكبر من هذه الجهود.

على  حصلوا  معادن  في  التعليم  برامج  خريجي  من  العديد 
استخدمو  حيث  وخارجها،  المنظمة  داخل  وظيفية  فرص 
مهاراتهم الجديدة في أعمالهم مع موردينا أو في الصناعات 
العاملة  القوى  إلى  جديدة  مهنية  مواهب  أضاف  مما  األخرى، 

السعودية بشكل عام.

التعليمية  معادن  ومبادرات  حول  المعلومات  من  للمزيد 
والتدريبية، انظر في التقرير الخاص في الصفحة 39.

لمعادن كان عبر تطوير مدن  إن أعظم مثال  لألثر االقتصادي 
التي  الخير  رأس  و  الشمال  وعد  وبالتحديد  جديدة،  صناعية 
الصفحات  في  خاص  تقرير  في  بالتفصيل  مناقشتها  سيتم 
التالية. يقدر أن تضيف وعد الشمال 15 مليار ريال سعودي تقريبًا 

إلى إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية.

إلى  سعودي  ريال  مليار   33.78 الخير  رأس  تضيف  أن  ويقدر 
وظيفة   25000 من  أكثر  ووفرت  المحلي  الناتج  إجمالي 

مباشرة وغير مباشرة.

المدن الصناعية الكبرى تجلب بنية تحتية على مستوى عالمي للمملكة

ذات  التحتية  البنية  ببناء  قامت  ودولية  سعودية  كيانات  مع  وبالشراكة  السعودية،  التعدين  صناعة  نمو  ودفعت  معادن  عززت  لقد 
المستوى العالمي الالزمة لدعم نجاح صناعاتنا وغيرها من الصناعات السعودية.

مدينة رأس الخير الصناعية

السعودية  الموانئ  هيئة  مع  شراكة  معادن  عقدت 
والشركة السعودية لتحلية المياه والشركة السعودية 
الطموحة  الصناعة  هذه  لبناء  الحديدية  للخطوط 
التي  الشرقية  المنطقة  في  الجبيل  شمال  مدينة 
للفوسفات  معادن  شركة  من  لكل  موطن  اآلن  هي 
تم  التي  التحتية  البنية  لأللومنيوم.  معادن  وشركة 
،وأحد  حديث  ميناء  تشمل  العمليات  لدعم  إنشاؤها 
أكبر محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء في العالم، 
الموقع، و خط سكة حديد  ومرافق إسكان لموظفي 
بطول 1400 كيلومتر يربط بين المناجم ومرافق المعالجة 

والخطوط الرئيسية الوطنية.

مع  مشترك  مشروع  هي  لدينا  الفوسفات  مرافق 
سابك بقيمة تقدر 20.64 مليار ريال سعودي ، وتتكون 
حامض  مصنع   ، الفوسفوريك  حامض  مصنع  من 
ثنائي  الفوسفات  مصنع  األمونيا،  مصنع  الكبريتيك، 
وتحلية  للطاقة  المشترك  التوليد  ،ومحطة  األمونيوم 
مع  مشتركًا  مشروعًا  معادن  شركة  أنشأت  المياه. 
مشاريع  أكثر  لبناء   2009 عام  في  ألكوا  شركة 
تبلغ  الذي  العالم  مستوى  على  تكاماًل  األلمنيوم 
هذا  ويتضمن  سعودي  ريال  مليار   40 من  أكثر  تكلفته 
المشروع منجم البوكسيت ومصفاة ومصهر ومصانع 
محوريًا  دورًا  الخير  رأس  تلعب  أن  المتوقع  من  الدرفله. 
وفي  السعودية  التعدين  لصناعة  المستمر  النمو  في 
االستثمار  فرص  خالل  من  السعودي  الصناعي  التنويع 

الفرعي.كبيرة.

التأثير االقتصادي المباشر وغير 
المباشر

تقرير خاص

مجمع األلمنيوم 
40.5 مليار ريال

استثمار الشركة 
السعودية لتحلية المياه

27.4 مليار ريال

استثمار السكك 
الحديدية 

25 مليار ريال

استثمار صناعة 
الفوسفات 

31.85 مليار ريال

االستثمار في القرى 
والبنية التحتية 

1.9 مليار ريال
فرصة عمل موفرة للمواطنين 

السعوديين

عالمي  مستوى  على  التحتية  البنية  دعم  مرافق 
بما في ذلك الموانئ والسكك الحديدية والمرافق

مدن صناعية جديدة
 بنيت لدعم نمو قطاع التعدين: رأس الخير ووعد الشمال

رأس الخير

53 52
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07
اإلشراف على المياه

المياه وأن تنفذ حلول مبتكرة لندرة  إدارة  وتعتزم معادن أن تطبق ممارسات مسؤولة في 
المياه ، بما يكفل عدم تأثر شبكات المياه المجتمعية.

تقرير خاص 

مدينة وعد الشمال الصناعية

وعد الشمال هو أكبر مشروع صناعي  على اإلطالق في المناطق داخل المملكة العربية 
السعودية. تقع هذه المدينة الصناعية والتعدينية في منطقة الحدود الشمالية، وهي 
مقر شركة معادن وعد الشمال للفوسفات والتي تأسست بالتعاون مع وزارة الصناعة 
المملكة  من  والعامة  الخاصة  الشركات  من  متنوعة  مجموعة  مع  المعدنية  والثروة 

العربية السعودية وحول العالم.

مليار   30 بقيمة  مشترك  مشروع  هو  للفوسفات  األولى  الشمال  وعد  مدينة  مشروع 
ريال سعودي بين معادن وموزايك وسابك، والتي بدأت اإلنتاج التجاري في عام 2016.

ستة  وتشمل   ، الشمال  وعد  في  معادن  منشآت  أحد  هو  للفوسفات  الخبراء  منجم 
483 وحدة  مصانع لمعالجة الفوسفات، والصناعات الداعمة، ومجمع سكني يضم 
سكنية. وعلى الصعيد الوطني، وأضاف على الصعيد الوطني حوالي 15 مليار ريال إلى 

إجمالي الناتج المحلي لالقتصاد السعودي.

وعد الشمال يساهم بشكل كبير في استدامة المستقبل االقتصادي لسكان شمال 
2030 في  العربية السعودية و يخدم بشكل مثالي أهداف رؤية المملكة  المملكة 

تنويع االقتصاد.

مشروع معادن للفوسفات والصناعات الفرعية في المستقبل ستوفر آالف الوظائف 
فرصة   20 من  أكثر  خلق  يمكن  حين  في  المنطقة،  في  مباشر  وغير  مباشر  بشكل 

استثمارية فرعية للقطاع الخاص. 

عدد األشخاص الذين 
عملوا في المشروع 

26,000

مليون

الساعات بدون 
حوادث

159

مليون

إضافة إلى إجمالي 
الناتج المحلي

15

39

483

الطرق

كيلو متر

الوحدات السكنية

االستثمار 
مليار  22.5

وظيفة للسعوديين

المياه النظيفة 
والصرف الصحي

االستهالك 
واإلنتاج 

المسئوالن

مراعاة المناخ

أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة

مدينة وعد الشمال 
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عام  بشكل  العالم  في  المائية  الموارد  محدودية  تزايد  مع 
المائية  الموارد  تظل  حيث  خاص،  بشكل  منطقتنا  وفي 
اإلدارة  بممارسات  معادن  تلتزم  عملياتنا،  في  مهمة 
المياه،  إمدادات  جودة  على  والحفاظ  للمياه،  المسؤولة 

وابتكار حلول لندرة المياه.

معادن بصدد تطوير وتنفيذ سياسة رسمية لتحديد أهداف 
على  المخاطر  إدارة  مع  المياه  إدارة  ودمج  المياه  استخدام 
الموقع  تقييمات  السياسة  ستغطي  الشركة.  مستوى 

والتدقيق والمراجعات وإدارة المجتمع وأنظمة إدارة األداء.

تقييم استخدام  وسوف تطور على أساس شامل ويغطي 
المياه المجاالت التالية:

 التفاعالت مع المياه كمورد مشترك	 
 إدارة المياه التشغيلية	 
 تخطيط مستجمعات المياه	 
 تقارير عن المياه	 
 التقييم البيئي للمشاريع الجديدة من االستكشاف إلى 	 

اإلغالق

يتماشى  بما  واالستثمارات  المبادرات  هذه  تنفيذ  تم  وقد 
مع أهداف رؤية 2030 المتمثلة في الحفاظ على إمدادات 
هدف  مع  معادن  وتتفق  وتحسينها  الثمين  المورد  هذا 
الحفاظ  6 بشأن  المستدامة رقم  للتنمية  المتحدة  األمم 

على المياه النظيفة.

للتعدين  الدولي  المجلس  عليه  ينص  بما  وتلتزم  معادن  وتؤيد 
للمجتمع  منصف  المياه  استخدام  يكون  أن  على  والمعادن 
إدارة  عملية  اتباع  خالل  من  لالقتصاد،  ومفيد  للبيئة  ومستدام 
المواقع  في  القائمة  واإلجراءات  المصلحة  أصحاب  تشمل  للمياه 
التوجيهية  المبادئ  وباتباع  سواء.  حد  على  المياه  ومستجمعات 

المياه،  بشأن  والمعادن  للتعدين  الدولي  المجلس  عن  الصادرة 
، اإلجراءات التنفيذية  نتوقع إضفاء الطابع الرسمي على العمليات 

واإلدارية وفهم أفضل إلدارة مخاطر المياه في جميع أعمالنا.

إدارة المياهإدارة المياه

استهالك الماء

إجمالي استهالك المياه )م 3(

المياه من إمدادات المياه البلدية أو 

مرافق المياه )م 3(

يتم سحب المياه من األراضي 

الرطبة واألنهار والبحيرات 

والمحيطات )م 3(

يتم سحب المياه من المياه 
الجوفية )م 2(

يتم سحب المياه من منظمة 

أخرى لالستخدام )م 3(

المياه المعاد تدويرها وإعادة 

استخدامها )م 3(

ملحوظة: تم إدراج بيانات إدارة المياه من شركة معادن للفوسفات وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات وشركة معادن للمعادن الصناعية والهيئة الملكية ومعادن للذهب والمعادن األساسية وشركة 
معادن لأللمنيوم والمقر الرئيسي لمدة 3 سنوات.

من  ونقلل  عملياتنا  نطاق  على  والحصص  األنظمة  بجميع  نلتزم 
إلى  المياه  كفاءة  من  ونزيد  اإلمكان،  قدر  العذبة  المياه  استخدام 
أقصى حد في جميع أنحاء سلسلة القيم. ومن األساسي بالنسبة 

لنا إدارة استخدام وتصريف المياه بعناية. 

وقد قمنا باستثمارات هامة في إعادة استخدام المياه واإلمدادات 
نفايات  أي  انبعاث  من  ممكن  حد  أدنى  إلى  التقليل  وفي  البديلة، 
النفايات  بتخزين  المتعلقة  السياسات  تعزيز  وفي  ضارة،  سائلة 

المتبقية وبقايا العمليات والتخلص منها على نحو مأمون.

وتضمن معادن بأن ال تتأثر شبكات المياه المحلية من عملياتها، حيث 
ومستخدمي  المضيفة  المجتمعات  مع  منتظم  بشكل  تتواصل 
إيجاد  في  معهم  والتعاون  أولوياتهم  لمعرفة  المحليين  المياه 

الحلول المناسبة.

 475 بطول  الصرف  مياه  توصيل  أنابيب  ببناء  معادن  قامت 
المياه  يوصل  والذي  الطائف،  أنابيب  بخط  المعروف   ، كيلومترا 
المستعملة المعاد تدويرها بغرض استخدامها في منجم الذهب 

لتوفير  التوسعه  عملية  وتتم   .  2016 عام  منذ  الدويحي  في 
 - منصورة  في  الذهب  تعدين  مواقع  في  الالزمة  المياه  جميع 

مسرة والرجوم.

رأس  مدينة  في  واأللومنيوم  بالفوسفات  المتعلقة  عملياتنا 
الخير الصناعية تستمد المياه من أحد أكبر محطات تحلية المياه 
في العالم الموجودة في الموقع.  قمنا في رأس الخير بتنفيذ 
قادر  الصحي  الصرف  مياه  لمعالجة  طبيعي  هندسي  نظام 
الصرف  مياه  من  جالون  مليون   5.4 إلى  يصل  ما  معالجة  على 
المعالجة  المياه  معظم  استخدام  يعاد  حيث  يوميا،  الصحي 
في العمليات وما يتبقى يستخدم في الري المحلي. وباإلضافة 
التنفيذية   عملياتنا  باستعراض  نقوم   ، الكبيرة  الجهود  هذه  إلى 
حد  أدنى  إلى  العذبة  المياه  استخدام  تقليل  بهدف  باستمرار 

ممكن.

المياه المعاد تدويرها  
واستخدامها

اء
لم

م ا
ج

ح
)3

م
ن 

يو
مل

(

4,583,4525,360,0906,048,109
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إدارة المياه

معالجة مياه الصرف الصحي الهندسية

كان لنظام )NEWT( دور أساسي في الحد من هدر المياه 
من عمليات األلومنيوم في رأس الخير بمعالجة ما يصل إلى 

5.4 مليون لتر من الماء يوميا. 

58

استدامة  بممارسات  النهوض 
المياه  في مجال الذهب

الطائف  من  يمتد  الذي   - الطائف  في  المياه  أنابيب  خط 
كيلومترا   475 لمسافة  الدويحي  في  الذهب  منجم  إلى 
- يمد مناجم الذهب بمياه الصرف المعالجة ، يعتبر إنجازا 
العمليات  في  االستدامة  بدمج  معادن  قيام  على  ومثااًل 

التعدينية.

كبيرة  كميات  وينقل   ،2016 عام  منذ  األنانيب  خط  يعمل 
الذهب  منطقة  أنحاء  جميع  إلى  الصناعية  المياه  من 
الدويحي الخاص  المركزية. ولقد تم إمداد منجم  العربية 
بشكل  توسيعه  ويتم  التشغيل  قيد  أصبح  أن  منذ  بنا 
حيث   ، والرجوم  المسرة   - المنصورة  مناجم  لتزويد  كبير 
المياه  من  مكعب  متر   22000 من  يقرب  ما  امداد  يتم 

اكتمالها. عند  يوميا  المعالجة 

المعالجة من مصادر مياه  الصرف  باستخدام مياه  ونقوم 
صناعة  في  بها  نقوم  التي  التعدين  عمليات  في  متجددة 
تأثير  من  تقلل  رائدة  بيئية  ممارسة  وهي  الذهب.  تعدين 
رمز  وهو  المحلية.  الجوفية  المياه  موارد  على  التعدين 
التحتية  البنية  في  لالستثمار  األجل  الطويلة  معادن  لرؤية 

والمملكة. الشركة  نمو  استراتيجية  لدعم  واالستدامه 

تقرير خاص 

العضوية  الكيميائية  المواد  أنواعا كثيرة من  النظام  ويعالج 
وغير العضوية بما في ذلك المواد المغذية، والمواد المسببة 
وتحتوي  والشحوم.  ،والزيوت  الثقيلة  والمعادن  لألمراض، 
النفايات  تركيزات  من  األدنى  الحد  على  المعالجة  المياه 
 80% %60 إلى   السائلة، ويعاد استخدام نسبة تتراوح من  
لري  المتبقية  النسبة  واستخدام  للعمليات،  مكونة  كمياه 

المناظر الطبيعية. وقد ثبت أن ”األراضي الرطبة االصطناعية“ 
مستدامة  طبيعية  وسيلة  هي  المشروع  هذا  عن  الناتجة 
المستويين  على  المستعملة  المياه  لمعالجة  وفعالة 
موطنًا  أصبحت  حيث  إضافية  منفعة  و  والصناعي،  المحلي 

هاما لألحياء البرية ، وال سيما الطيور الساحلية.

معالجة مياه الصرف الصحي الهندسية الطبيعية
المياه المعالجة إلعادة التدوير وإعادة االستخدام

المصهر
1،800 + م 3 / يوم

استخدام متتالي للمياه 

الطاحونة
1،999 + م 3 / يوم

إزالة محسنة للزيوت
فصل تيارات النفايات

الصحية
700 + م 3 / يوم

معالجة مياه الصرف الصحي الطبيعية
4542 + م 3 / يوم

يعالج ويعيد تدوير جميع المياه الصحية
معالجة مياه الصرف الصحي

مصفاة

4523 + م 3 / يوم

يعيد االستخدام كمياه 
معالجة

الطائف

موجود منجم 

منجم مشروع 

استكشاف موقع 

المياه أنابيب  خط 

المياه أنابيب  مشروع خط 

18 كم
4 ف 

طائ
ى ال

إل

490 كم ض 
الريا ى 

ال ة 
ساف

الم

الخرمة

المويه

ظلم

الحفيرة  معسكر 

االستكشاف

السوق  منجم 

الدويحي منجم 
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08
تغير المناخ والتنوع 

البيولوجي 

والتكنولوجيا  الجديد  التفكير  لريادة  وممارساتها  أعمالها  تطوير  إلى  معادن  شركة  تهدف 
ونماذج األعمال لضمان مرونة المناخ والحفاظ على البيئة والعدالة البيئية.

االستهالك 
واإلنتاج 

المسئوالن

مراعاة المناخ الحياة البرية
طاقة نظيفة 

وبأسعار 
معقولة

أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة
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الخطر  عوامل  من  يزيد  لكوكبنا  السريع  االحترار  ألن  نظرًا 
إستراتيجية  ضرورة  تعد  المناخ  تغير  معالجة  فإن  البيئية، 
النظر  إلى  الحاجة  ندرك  نحن  ولمعادن.  للعالم  متزايدة 
على  وكذلك  أعمالنا  على  المناخ  لتغير  المحتملة  اآلثار  في 

المجتمعات المحلية وإدارة أعمالنا وعملياتنا وفقًا لذلك.

مع  يتوافق  بما  البيئية  القضايا  بإدارة  ملتزمة  معادن 
المملكة  في  التنظيمية  الجهات  وضعتها  التي  المعايير 
البيئية  اإلدارة  أطر  مع  يتماشى  وبما  السعودية  العربية 
بتضمين  نقوم  مشروعًا،  نتصور  فعندما  الرائدة.  الدولية 
األساسية  البيئية  الدراسات  على  بناًء  التنظيمية  المتطلبات 
، نجري مراجعات  المشروع  األثر. وبمجرد تشغيل  وتقييمات 
المتطلبات  لجميع  الصارم  االمتثال  لضمان  دورية  بيئية 
الهيئات  إلى  بانتظام  المراقبة  تقارير  ونقدم  التنظيمية، 
التنظيمية مثل الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة والهيئة 

الملكية للجبيل وينبع.

البيئية  والعوامل  المنظمة  البيئية  الملوثات  نراقب  نحن 
الضوضاء  ومستويات  والماء  الهواء  جودة  مثل  الرئيسية 
والمنشآت  مناجمنا  في  النفايات  وتوليد  التلوث  ومصادر 

الصناعية باستخدام البروتوكوالت والمعدات المتقدمة.

بإدارة  نقوم  بنا،  الخاصة  حماية  بيانات  منصة  خالل  ومن 
الحوادث البيئية من خالل نظام إدارة آلي يتيح اإلبالغ الفوري 

عن الحوادث والتحقق من صحتها.

غازات  انبعاثات  من  بالحد  ملتزمون  نحن  معادن  في 
لتقليل  عملنا  قيمة  تعزيز  )GHG(عبر  الحراري  االحتباس 
االنبعاثات والتسربات وزيادة الكفاءة. ويعد استخدام جميع 
مصادر الطاقة هدفا تجاريا ذا أولوية عالية لشركة معادن 
السعودية  التعدين  صناعة  بناء  لمواصلة  نسعى  ،كما 

بشكل مستدام.

نحن نتخذ إجراءات إدارة نطاق االنبعاثات: 1 انبعاثات عملياتنا  
بإجراء  وقمنا  عملياتنا،  في  نستخدمها  التي  الطاقة  من   2
لجميع  والمعايير  األساس  خطوط  إلنشاء  أولية  تقييمات 

انبعاثات الكربون لدينا.

الجوية  االنبعاثات  إدارة  ونفذنا  وضعنا  التقييمات  هذه  ومن 
في  البيئية  اإلدارة  تدمج  التي  الشاردة  االنبعاثات  وسياسات 
وسبل  معايير  ووضعنا  الشركة،  نطاق  على  المخاطر  إدارة 
وتقييمات  الموقع،  في  البيئة  إلدارة  وإجراءات  للممارسات، 
إدارة  لنظم  باإلضافة  للحسابات،  كلية  ومراجعة  شاملة، 

المجتمعات المحلية واألداء.

الخاضعة  الهواء  انبعاثات  ورصد  مراقبة  على  ونركز 
للسيطرة عليها من المصدر، والتقليل إلى أدنى حد من األثر 

على نوعية الهواء في جميع المواقع.

جودة الهواء

الهواء  جودة  في  تساهم  التي  العوامل  من  العديد  هناك 
الهواء  جودة  نراقب  نحن  وحولها.  التشغيل  مواقع  في 
 2.5 والجسيمات   10 الجسيمات  مثل  الدقيقة  للجسيمات 
والغازات  الكبريت  وأكسيد  النيتروز  أكسيد  إلى  باإلضافة 
أينما  األخرى ونبحث باستمرار عن طرق للحد من االنبعاثات. 
الصلة  ذات  التنظيمية  الحدود  نتجاوز  أو  نلبي  فإننا  نعمل، 

انبعاثات الغازات الدفيئة وجودة اإلدارة البيئية واالمتثال
الهواء

في عام 2015، أجرينا تقييمًا شاماًل للبصمة البيئية لعملياتنا. 
وقد استلزم ذلك قياس استهالك الطاقة والمياه وانبعاثات 
التعدين  مواقع  جميع  في  الحراري  االحتباس  غازات 

لدينا.  والمعالجة 

استراتيجية  نحو  انجازاتنا  تقييم  في  نتائجنا  استخدمنا 
من  الناتج  الغاز  من  للحد  والمياه،  للطاقة   2025 معادن 
خالل  من  ونستمر  التعدين،  مواقع  في  الحراري  االحتباس 
تجديد  ضمان  معادن  مواقع  وجميع  الرئيسي  مقرنا 
اإلدارة  لنظام   ISO 2015:14001 مثل  اآليزو  شهادات 
ISO لنظم إدارة الطاقة، والمدونة الدولية   50001 البيئية، 
. باإلضافة إلى جهود اإلدارة  إلدارة السيانيد لتعدين الذهب 
وأنظمة  تقنيات  في  معادن  شركة  تستثمر  هذه،  البيئية 
مرونة  وتحسين  لعملياتنا  البيئي  التأثير  لتقليل  مخصصة 

أصولنا وتعزيز قدرة أعمالنا على التكيف.

الهواء،  وجودة  التعدين  صناعة  النبعاثات  الدولية  والمعايير 
للتعدين والمعادن  الدولي  المجلس  التي أصدرها  مثل تلك 
 .2030 لعام  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  وخطة 
ومراقبتها  الهواء  انبعاثات  في  التحكم  على  نركز  نحن 
جودة  على  تأثيرنا  وتقليل  مصدرها  في  سيطرتنا  تحت 

الهواء في جميع مواقع التشغيل لدينا.

انبعاثات الغازات الدفيئة

مكافئ ثاني 
أكسيد الكربون 

)بالمليون(

مليون

مليونمليون

مليون
مليونمليون

نطاق 1
)شركة معادن للمعادن الصناعية، شركة 
معادن لأللمنيوم شركة معادن للذهب 

والمعادن األساسية(

نطاق 2
 شركة معادن للفوسفات، شركة معادن(
 وعد الشمال للفوسفات وشركة معادن

 للمعادن الصناعية وشركة معادن للذهب
 والمعادن األساسية وشركة معادن

)لأللمنيوم والمقر الرئيسي
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أكثر  السعودية  العربية  المملكة  تكون  ال  بأن  تعهدنا  إنه 
من  وجمااًل  تنوعًا  أكثر  دولة  تكون  أن  بل  فحسب،  ازدهارًا 

الناحية البيئية أيضًا.

النظم  تعطل  أن  يمكن  والتجهيز  التعدين  عمليات  أن  وبما 
مسؤولة،  بطريقة  تدار  تكن  لم  إن  المحلية  اإليكولوجية 
أو  اإليكولوجية  األضرار  لتخفف  بنشاط  تعمل  معادن  فإن 
على  للمحافظة  جهودنا  نكرس  ونحن  عنها.  التعويض 
نوعية األرض والمياه والنظم اإليكلوجية الطبيعية في كل 

مكان نقوم بأعمالنا.

البيولوجي  بالتنوع  المتعلقة  المسائل  معادن  وتعالج 
سياسات  وضع  خالل  من  اإليكولوجي  التأهيل  وإعادة 
وممارسات للمخاطر واألثر تساعد على الحفاظ على النظم 
إلى  التنقيب  عملية  من  عليها،  نعتمد  التي  اإليكولوجي 

اقفال الموقع.

ونطمح إلى أن نتوافق مع مبادئ المجلس الدولي للتعدين 
، التي تنص على المساهمة في الحفاظ   )ICMM( والفلزات
لتخطيط  المتكاملة  والنهج  البيولوجي  التنوع  على 

استخدام اإلراضي.

وباإلضافة إلى مشاريع إعادة التشجير في الوديان المحيطة 
الطبيعية  الهندسة  بناء  تم  للفوسفات،  الجالميد  بمنجم 
الصهر  مصانع  في  المستعملة  الصرف  مياه  معالجة  في 
لتجهيز األلومنيوم في رأس الخير، والتي تتألف من مساحة 
مائية اصطناعية لمعالجة المياه المستعملة، باإلضافة إلى 
أشكال  تجذب  اصطناعية  مساحة  خلق  على  تعمل  إنها 

محمية الشمال: استصالح 
األراضي والتنوع البيولوجي في 

الجالميد

لتحسين  طموحًا  مشروعًا  معادن  بدأت   ،2013 عام  في 
البيئة حول عمليات تعدين الفوسفات بالقرب من قرية حزم 
محمية  إنشاء  عن  الجهد  هذا  وأسفر  الشمالية.  الجالميد 
فريدة من نوعها تتوفر فيها حماية األراضي من الرعي وتزود 

األحياء البرية والماشية بمصدر غذاء طبيعي.

وبينما بدأنا نخطط لعملية تعدين الفوسفات في الجالميد، 
العشبية  واألراضي  األشجار  لزراعة  طموحة  خطة  وضعنا 
أربعة كيلومترات  الغرب منه على بعد  المّرة وإلى  في وادي 
في  المتمثل  هدفنا  مع  يتوافق  وهذا  المنجم.  موقع  من 

الحفاظ على البيئة التي نعمل فيها وتحسينها.

تعقيد  من  حولها  وما  الجالميد  في  الفريدة  البيئة  زادت 
مثل  للغاية  قاحلة  بيئة  فهي   ، المشروع  بداية  منذ  الجهود 
أيضًا.   الدوري  للصقيع  وتخضع  المملكة  مناطق  معظم 
من  معظمها  في  وكانت  لألشجار  دقيق  بانتقاء  قمنا  وقد 
ومقاومة  األوسط  الشرق  في  أصيلة  أشجار  وهي  الرمث، 
بشدة للجفاف، و أشجار العناب التي يمكنها أيضا البقاء على 
قيد الحياة لفترات طويلة بدون ماء وهي مصدر جيد للغذاء 

من   2500 يقارب  ما  أن  إلى  التقديرات  وتشير  البرية.   لألحياء 
األشجار وصلت مرحلة النضج، ومع تطور الغابات بدأت أيضا 
أنواع أخرى من األشجار بالظهور مثل السنط، والغاف، واألثل، 
معادن  رؤية  مع  يتفق  بما  والنتيجة،  فيلوسا.  وسالسوال 
غابية  محمية  هي:  السعودية  العربية  للمملكة  الستدامة  
واسعة توفر واحة محلية لزراعة السكان المحليين وموطن 

مستقبلي للحياة البرية المحلية.

تقرير خاص

من  أي  تكن  لم   ،2019 عام  في 
لخطر  معرضة  معادن  مواقع 
ذات  المحمية  المناطق  تعطيل 
القيمة العالية للتنوع البيولوجي، 
وبالتالي لم تغلق أي مواقع بسبب 
ذات  المحمية  المناطق  من  قربها 

التنوع البيولوجي العالي.

كل  بمغادرة  راسخًا  التزامًا  ملتزمة  معادن  البرية.  الحياة 
كان  مما  بيئيًا  وسالمة  صحة  أكثر  بشكل  به  نعمل  مكان 

عليه عندما بدأنا العمل هناك.

التنوع البيولوجي وإعادة التأهيل 
البيئي

التخفيف من حدة 
تغير المناخ

إنشاء مناطق 
خضراء لجذب 

السياحة

الحد من التصحر

تبريد درجات 
الحرارة

استعادة الحياة 
البرية

تحسين الغطاء 
النباتي

توفير مراعي 
واسعة

الجالميد
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معادن ملتزمة بالحد من استخدام الطاقة غير المتجددة 
والبدائل  الطاقة  كفاءة  خالل  من  المرافق  جميع  في 
الشمسية  الطاقة  ذلك  في  بما  التكلفة،  حيث  من  الفعالة 
الطاقة  استهالك  من  والحد  وإدارة  رصد  إن  الرياح.  وطاقة 
الكربونية  االنبعاثات  التكاليف  خفض  من  معادن  يمكن 

والتأثيرالبيئي.

المسائل  من  عليها  والمحافظة  الطاقة  كفاءة  وتعتبر 
معادن. المادية الرئيسية لعمليات 

تحديد  بغرض  لدينا  الطاقة  استهالك  ونراقب  نتعقب 
كفاءة  فرص  ولتحديد  فورية،  صيانة  تتطلب  التي  الزيادات 
إعادة  عملية  مثل:  مبتكرة  تقنيات  نستخدم  ونحن  إضافية. 
في  المستمر  النمو  لتغذية  المشترك  والتوليد  البخار  تدوير 

معادن والحد في ذات الوقت من اآلثار البيئية.

المتجددة  للطاقة  استخدامنا  بزيادة  أيضا  ملتزمون  ونحن 
الوعي  تقنيات جديدة وزيادة  اعتماد  في مرافقنا من خالل 
بين الموظفين بالحاجة إلى توفير الطاقة. نستكشف سبال 
استخدامها  المكانية  نظرا  الشمسية،  الطاقة  إلضافة 
المملكة. كانت هذه  أنحاء  بديل في جميع  كمصدر طاقة 
كفاءة  لتحسين  باستمرار  بها  نعمل  التي  الطرق  بعض 

الكربون في  انبعاثات  الحد من  مبادرات 
شركة معادن للفوسفات

وتعتمد مناجم معادن التي توجد عملياتها في مناطق نائية 
مع  معظمها.  في  الطاقة  النتاج  الديزل  على  المملكة  من 
التخفيضات المزمعة في الدعم للديزل ومبادرات الحكومة 
وتشجيع  للوقود  المحلي  االستهالك  خفض  إلى  الرامية 
في  التحقيق  يجري  المستدامة،  الطاقة  من  المزيد  توليد 

البدائل الجديدة وتنفيذها.

تعمل معادن باستمرار على تحسين الكفاءة التي نستخدم 
مصادر  من  أو  الغاز  أو  الكهرباء  كانت  سواء  الطاقة  بها 
إلى  باستمرار  للفوسفات  معادن  شركة  وتسعى  أخرى. 
ذات  الشمسية  الطاقة  محطة  مبتكرة.  عمليات  تنفيذ 
وعد  في  عملياتنا  تغذي  التي  المتكاملة  المركبة  الدورة 
تبلغ  الطبيعي  والغاز  الشمسية  الطاقة  من  بمزيج  الشمال 
تأتي  50 ميجاوات  1390 ميجاوات، منها  طاقتها اإلجمالية 
 Electric General قبل  من  بنيت  الشمسية.  الطاقة  من 
ما  المحطة  وتوفر  للكهرباء،  السعودية  الشركة  ،وتشغلها 
 500,000 من  ألكثر  الكهرباء  لتوريد  الطاقة  من  يكفي 

منزل سعودي محلي.

لتوليد الطاقة الكهربائية الهجينة  وهذه المحطة الجديدة 
ذات الموقع االستراتيجي توفر احتياجات مدينة وعد الشمال 
المحلي  االقتصاد  لتعزيز  هائلة  إمكانات  ولديها  الصناعية، 

 تقرير خاص

أقصى  في  للسعوديين  عديدة  عمل  فرص  وخلق 
شمال المملكة.

الخير  رأس  في  للفوسفات  معادن  شركة 
لمشروعين  موقعين  الشمال  ووعد  ومعادن 
يتم  البخارية.  الحرارة  موارد  الستعادة  فريدين 
تشغيل التوربينات بالبخار من غالية استرداد الحرارة 
المفقودة لعملية طاردة للحرارة، مما يعيد كل من 
الكهرباء والبخار منخفض الضغط الستخدامه في 

محطات المعالجة لدينا. 

البخار  وفائض  التوربيني  الغاز  عادم  تكثيف  ويتم 
 100% بنسبة  ويعاد  الهواء  تبريد  مكثف  قبل  من 
إلى  باإلضافة  العمليات.  نظام  في  مكثف  كبخار 
74 ميجاوات  النظام حوالي  ينتج  المستعاد،  البخار 

يتم إرجاع معظمها إلى الشبكة.

كفاءة الطاقة والموارد المتجددة

استهالك الطاقة لمعادن

الكهرباء )كيلوواط في 
الساعة - بالمليار(

إجمالي الطاقة )GJ -مليون(

من  أو  الغاز  أو  الكهرباء  من  كانت  سواء  الطاقة،  استخدام 
مصادر أخرى.

رأس الخير

67
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09
إدارة المخلفات و المواد

تسعى شركة معادن جاهدة إلى إدارة المخلفات وفقا للممارسات الجيدة المعترف بها دوليا، 
والحد من النفايات الناتجة عن عملياتنا عبر التقنيات الحديثة، وإدارة المواد عبر سلسلة قيمنا 

وفي جميع مراحل حياة منتجاتنا.

االستهالك الحياة البرية
واإلنتاج 

المسئوالن

أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة

69 68
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صغيرة  جزيئات  إلى  وسحقه  الخام  استخراج  يتم  عندما 
للسماح  كيميائية  مواد  إضافة  إمكانية  مع  ”تسييله“،  ثم 
على  الباقي  من  التخلص  يتم  المفيدة،  المعادن  باستخراج 
والتي  بالمخلفات.  تعرف  مطحونة  صخرية  رقائق  شكل 
يمكن إما تخزينها على األرض في مرافق تخزين المخلفات 
أو نقلها لخارج الموقع للتخلص منها. وتلتزم معادن بتنفيذ 
واآلثار  المخلفات  إدارة  جوانب  جميع  في  رائدة  ممارسات 

المرتبطة بالتخلص والتصرف اآلمن من المخلفات.

البارزة،  المخلفات  السدود  إخفاقات  من  للعديد  واستجابة 
الدولية بشأن منع الفشل  اللجنة  بيان موقف  أيدت معادن 
تنفيذ  على  وركزت  المخلفات،  تخزين  لمرافق  الكارثي 
بروتوكوالت معالجة المخلفات الجافة التي تقلل أو تقضي 
على احتماالت إخفاق السدود. وبناء على ذلك، يتم تجفيف 
تخزين  لمرافق  جافة  كمخلفات  وإرسالها  المخلفات 

مخصصة. مخلفات 

سيدخل معيار إدارة المخلفات والمخلفات حيز التنفيذ في 
وسينظم  رئيسي.  كهدف  السالمة  يعزز  مما   2020 عام 
الفشل  منع  موارد  جميع  تصميم  كيفية  المعيار  هذا 
وتشغيلها،  وبنائها،   ، المخلفات  تخزين  لمرافق  الكارثي 
إدارية  ممارسات  باستخدام  تشغيلها  وتوقف  ورصدها، 
الجيدة  للممارسات  وفقا  المخاطر  على  ومعتمدة  شاملة 
الفشل  خطر  من  حد  أدنى  إلى  للتقليل  دوليا،  بها  المعترف 

الكارثي واآلثار البيئية واالجتماعية السلبية.

المخلفات

في عمليات تعدين الفوسفات يرفض فارز الخام البصري المخلفات والجبس الفسفوري 
للمخلفات  يتم تخزينها في مرافق تخزين مصممة خصيصا  والفلوروسيليكات، حيث 
المحتوية على خام من خالل  الصخور  المحتوية على خام، وتمرر  المواد غير  . وُترفض 
عملية تعويم لفصل الفوسفات عن الشوائب وتكوين طين صخري ومخلفات يتم بعد 
ذلك تجفيفها والتخلص منها في مرفق تخزين المخلفات. وتكون المخلفات المجففة 
تخزينها  يتم  وعندما  المجففة،  غير  المخلفات  من  استقرارا  أكثر  الناتجة  ”الجافة“  أو 
على نحو مناسب، تشكل الحد األدنى من المخاطر على المياه الجوفية والمجتمعات 

المحلية.

إدارة المخلفات في الجالميد

ولقد تم بناء مرفق تخزين المخلفات في الجالميد على أساس النتائج والتقييمات الجغرافية والتقنية الشاملة، وهو 
يتوافق مع جميع األنظمة البيئية للهيئة الملكية في ينبع. 

المميزة  الترشيح  طريقة  في  وتحليلها  المخلفات  سد  من  العينات  جمع  يتم  والعالمية،  السعودية  للمعايير  امتثاال 
أخرى  ممارسات  بين  من  األميركية  البيئة  حماية  وكالة  تستخدمها  عالمية  ممارسة  أفضل  وهي   )TCLP( للسّمية 
لقياس االرتشاح المحتمل من دفن النفايات. وتشير النتائج إلى أنه يمكن تصنيف المخلفات النباتية على أنها نفايات 

غير خطرة، وجميع نتائج االختبارات في الحدود المسموح بها.

مصنع  في  المناجم  مخلفات  نزع  يتم  والنحاس،  بالذهب  المتعلقة  عملياتنا  وفي 
المخلفات  تجميع  باسم  والمعروفة  طريقة  باستخدام  تخزينها  ويتم  المعالجة، 
الجافة. وخالفا لمرافق تخزين المخلفات التقليدية التي تستخدم بركا كبيرة وتتطلب 
يكون  الجافة  المخلفات  مع  التعامل  فإن   ، المعقدة  المخلفات  لتخزين  سدود  بناء 
أسهل. يتم ضغطها وتكديسها في مرافق تخزين نفايات مبطنة بالبولي إيثيلين عالي 

الكثافة. وتكون إدارة المرفق أقل تعقيدًا بكثير بسبب الغياب النسبي للمياه.

المخلفات

تتوافق ممارسات سالمة المخلفات الرئيسية 
في الجالميد مع ممارسات شركة معادن في 
جميع المواقع، وقد تم تصميمها باستخدام 

أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك:

عمليات التفتيش الروتينية
مراجعة السالمة

تدقيق الضمان
مراجعة مستقلة للمخلفات
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وتعرف المواد الخطرة بأنها أي مواد صلبة أو شبه صلبة أو سائلة أو تحتوي 
على مواد غازية أو مزيج من هذه المواد،التي قد تشكل بسبب كميتها أو 
صحة  على  محتمال  خطرا  الكيميائية،  أو  الفيزيائية  خصائصها  أو  تركيزها 
أو  منها  التخلص  أو  نقلها  أو  تخزينها  أو  معالجتها  عند  البيئة  أو  اإلنسان 
التي  الثالثة  التحقق من جميع األطراف  إدارتها بطريقة غير سليمة. ويتم 
يتم التعاقد معها إلزالة المواد الخطرة من مواقعنا وفحصها بالكامل، 
للصحة  الصارمة  والبروتوكوالت  بالمعايير  تفي  بأنها  تثبت  أن  وعليها 

والسالمة واألمن والبيئة في معادن.

جميع  استخدام  من  حد  أدنى  إلى  للتقليل  جهودها  معادن  وتكرس 
المواد الخطرة وتعظيم التعامل معها على نحو آمن. ونحن في سبيلنا 
مالط  من  عنه  ينتج  وما  النفط  استخدام  من  حد  أدنى  إلى  التقليل  إلى 
عملياتنا،  في  للوقود  كمصدر  الطبيعي  الغاز  إلى  بالتحول  سواء   ، النفط 
نقوم  كما  التعدينية.  عملياتنا  في  المحاله  الصرف  مياه  باستخدام  أو 
خطورة  أقل  ببدائل  والسيانيد  الزئبق  مثل  الكيميائية  المواد  باستبدال 

حيثما أمكن ذلك.

“النظام  مع  بالتوافق  الخطرة  المواد  كل  مع  معادن  شركة  تتعامل 
ووسمها”  الكيميائية  المواد  لتصنيف  العالمي  الصعيد  على  المتوائم 
البلدان  من  العديد  في  تقديمها  تم  والتي  المتحدة،  األمم  عن  الصادر 
وطرق  السياسات  وتحديث  تنفيذ  على  باستمرار  ونعمل  العالم.  حول 
بيئيًا  والصحي  اآلمن  التشغيل  لضمان  المخاطر  إدارة  وتدابير  التقييم 

منشآتنا. لجميع 

المواد  إدارة  ومعيار  وتخزينها  المواد  مناولة  ممارسات  مدونة  وتبين 
أفضل  عن  فضال  واإلقليمية،  المحلية  التنظيمية  متطلباتنا  الخطرة 
الممارسات الدولية فيما يتعلق بالصحة المهنية والسالمة وحماية البيئة.

التخلص  إلى  تكوينها  من  النفايات  إدارة  على  ونعمل 
منها  والتقليل  عملياتنا  في  بإدارتها  والنجاح  منها،  النهائي 
إلى أدنى حد. وننفذ سياسات تهدف إلى الحد من النفايات 
حد  أدنى  إلى  النفايات  كثافة  تقليل  أجل  من  مرافقنا  في 
بصورة  ننتجها  التي  النفايات  إدارة  ومع  نهائي،  كهدف 

مسؤولة.

في  الموظفين  بإشراك  بنشاط  معادن  شركة  وتقوم 
الرائدة  الممارسات  تنفيذ  على  التدريب  في  المواقع  جميع 
في مجال تحديد النفايات وتصنيفها، وبروتوكوالت التخزين 
وحفظ  واإلبالغ  الموقع،  خارج  منها  والتخلص  الموقع،  في 
متينة  إجراءات  ولدينا  وممتثل.  دقيق  نحو  على  السجالت 
في إدارة سلفات الصوديوم الخام  )كعكة الملح( والخبث 
بما في ذلك إعادة استخدامها أو تخزينها أو التخلص منها 

على نحو آمن.

مختلفة  خيارات  على  لأللمنيوم  معادن  شركة  تعمل 
ملتزمة  وهي  المواقع  في  المتراكم  الخبث  من  للتخلص 
والذي  الطويل،  المدى  على  استدامة  األكثر  الحلول  بتنفيذ 
تتضمن استعادة المحتوى المعدني الموجود في مخلفات 
جهودا  الشركة  وتبذل  مفيدة.  الستخدامات  المعادن 
بعمليات  والقيام  الصب  قاعة  في  الخبث  توليد  لتقليل 
الشفط  نظام  تعزيز  مثل  الجهود  هذه  وأدت  االسترداد. 
باستخدام  لألفران  الشامل   والتحسين  السبيكة  أفران  في 
مخالفات  توليد  خفض  إلى  التشغيلية  الممارسات  أفضل 
)متوسط   1.16% إلى   )2018 )متوسط   1.26% من  المعادن 

الربع األول 2019(.

توليد  من  الحد  بمواصلة  لأللمنيوم  معادن  شركة  تلتزم 

إدارة النفايات إدارة المواد الخطرة

تحديد  خالل  من  البيئي  أثرها  وتقليل  وانبعاثاتها  النفايات 
خالل  من  عام  كل  النفايات  تدوير  إلعادة  تدريجية  أهداف 

عملية اعتماد أيزو- 14001: 2015 المستمرة.

من  األلومنيوم  معادن  في  المصافي  غاليات  تحويل  تم 
أدى  مما   ،2018 عام  في  الطبيعي  الغاز  إلى  الخام  الغاز 
كان  المتطاير.  الرماد  وتوليد  الجبس  على  التام  القضاء  إلى 
يتم إرسال رواسب شركة معادن للدرفلة إلى الحرق، وفي 
الرواسب  جميع  تدوير  إعادة  في  معادن  بدأت   ،  2019 عام 

من ناحية أخرى، يتم التعامل مع السيانيد وتخزينه واستخدامه في مناجم الذهب لدينا لمعالجة الخامات 
وفقًا  السيانيد  تتضمن  التي  والمعالجة  التخزين  عمليات  مع  التعامل  يتم  والفضة.  الذهب  استخراج  أثناء 
مع  التعامل  أثناء  البيئة  وحماية  الموظفين  سالمة  لضمان  السيانيد  إدارة  لرمز  الدولية  الممارسات  لمعايير 

وتخزينه. السيانيد 
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وخفض  النفايات  تدوير  إعادة  من  زاد  مما  وتجمعاتها، 
التكاليف.

إيجابيا  تأثيرا  هذه  النفايات  تدوير  إعادة  لجهود  كان  وقد 
على مؤشرات األداء الرئيسية إلعادة التدوير التي قامت بها 
عاكفة  وهي   ، الوطني  التحول  تقرير  في  معادن  شركة  
منها  والتقليل  للنفايات  الرائدة  اإلدارة  نهج  استخدام  على 
رؤية  إطار  في  المطلوب  النحو  على  ممكن  حد  أدنى  إلى 

.2030

النفايات

الخطرة  للنفايات  اإلجمالي  الوزن 
الصلبة )طن(

الخطرة  للنفايات  اإلجمالي  الوزن 
السائلة )كيلو لتر(

الصلبة  للنفايات  اإلجمالي  الوزن 
غير الخطرة )طن(

الحجم اإلجمالي للنفايات السائلة 
غير الخطرة )كيلو لتر(

مالحظة: تم تضمين بيانات استهالك النفايات من شركة معادن للمعادن الصناعية وشركة معادن للبوكسيت واأللومينا وشركة 
معادن لأللمنيوم وشركة معادن للدرفلة لمدة 3 سنوات. تم إدراج شركة معادن للفوسفات لعامي 2017 و 2019 فقط، وتم إدراج 

شركة معادن للذهب والمعادن األساسية لعام 2019 فقط وهو الوقت الذي بدأت فيه الشركة بتتبع أداء استهالك النفايات.

 استخدمت شركة معادن
للدرفلة

47.40%
 إعادة تدوير المواد من
 المواد المعاد تدويرها

 لتصنيع منتجاتها
  وخدماتها األولية في عام

2019
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المخلفات الجافة لشركة معادن للذهب 
والمعادن األساسية

 تقرير خاص

أكثر  ألحد  مبتكرًا  حاًل  الجافة  المداخن  مخلفات  تعتبر 
إلى  باإلضافة  التعدين  صناعة  في  إلحاحًا  البيئية  التحديات 
معالجة وتخزين مياه العمليات الملوثة والمواد الزائدة التي 
تم إنشاؤها أثناء التعدين. وتخزن عمليات التعدين التقليدية 
يشكل  مما  كبيرة،  برك  في  السوائل  مثل  ”المخلفات“  هذه 
الجوفية.  المياه  ارتشاح  أو  الفجوات  خصوصا  كبيرة  مخاطر 
الجافة،  المخلفات  تجميع  طريق  عن  المخاطر  هذه  وُتزال 
لمعالجة  الالزمة  المياه  كمية  ُتخفض  ذاته  الوقت  وفي 

المخلفات بنسبة تصل إلى 50%.

الجافة  المكدسة  النفايات  من  التخلص  ممارسات  تتم 
والمعادن  للذهب  معادن  شركة  عمليات  من  العديد  في 
لمخلفات   20% الرطوبة  معدل  نسبة  تبلغ  األساسية. 
والعمار  الذهب  مهد  في   ،  TFS مرحلة  إلى  الشاحنات 

والدويحي. 

يتم  فرزها.  ثم  المخلفات  تكثيف  يتطلب  الجاف  التجميع 
استخراج رواسب المخلفات من خالل اجبارها على المرورعن 
طريق صفائح أو أحزمة تسمح بمرور المياه من خاللها ولكن 
المخلفات  “كعكة”  وتنقل  الصلبة.  المواد  بمرور  تسمح  ال 
الناتجة عن ذلك عن طريق ناقل أو شاحنة عوضا عن األنابيب 
نظرا لكثافتها الشديدة . ثم تنتشر مواد المخلفات وتضغط 

لتشكل تجمع مخلفات غير مشبعة.

المياه،  استخدام  من  والحد  البيئية  المخاطر  إلى  وباإلضافة 
تتيح عملية تجميع المخلفات الجافة ميزة كبيرة وقت إغالق 
النهائي  الموضع  تثبيت  ويمكن  األرض.  واستصالح  المنجم 
وجود  مع  المرغوب،  األرض  شكل  على  الجافة  للمخلفات 
اإلغالق  لعمليات  يتيح  مما  التثبيت،  بعد  محدودة  تشوهات 
للتنبؤ. كما أن األثر المادي  واالستصالح بأن تكون أكثر قابلية 
من  أقل  يكون  ما  عادة  الجافة  المخلفات  تخزين  لمرافق 
يمكن  حيث  التقليدية،  المخلفات  على  تحتوي  التي  البرك 

تجميع المخلفات الجافة إلى ارتفعات أطول.

الدويحي

منجم الدويحي للذهب

10
الملحق
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اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

ريادةاإلدارةالملحقوالمواد
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

الملحقوالمواد

,

حقائق وأرقام إضافية حقائق وأرقام إضافية

إجمالي عدد حاالت عمالة األطفال المبلغ عنها

إجمالي عدد حاالت العمل الجبري أو اإللزامي المبلغ عنها

عمالة األطفال والعمالة القسرية

النسبة المئوية للعمليات التي تم تنفيذها بمشاركة 
المحلي المجتمع 

إجمالي عدد برامج المجتمع المحلي

إجمالي إنفاق استثمارات المجتمع المحلي )ريال 
سعودي - مليون(

المحلية المجتمعات 

إجمالي القيمة النقدية للغرامات مع القوانين و/أو اللوائح في 
المجال االجتماعي واالقتصادي

العدد اإلجمالي للعقوبات غير النقدية لعدم االمتثال 
للقوانين و/أو اللوائح في المجال االجتماعي واالقتصادي

االمتثال االجتماعي واالقتصادي

إجمالي ميزانية المشتريات )ريال سعودي - مليون(

النسبة المئوية لميزانية المشتريات التي يتم إنفاقها 
على الموردين المحليين )ُيعرف الموردون المحليون 

بأنهم الموردون الوطنيون(

المشتريات

النسبة المئوية للعمليات التي تم تقييمها للمخاطر المتعلقة 
بالفساد

النسبة المئوية ألعضاء هيئة الحوكمة الذين تم إبالغهم 
بسياسات وإجراءات مكافحة الفساد الخاصة بالمنظمة

ضد الفساد

النسبة المئوية للموظفين الذين تم إبالغهم بسياسات 
وإجراءات مكافحة الفساد في المؤسسة

النسبة المئوية لشركاء األعمال الذين تم إبالغهم بسياسات 
وإجراءات مكافحة الفساد الخاصة بالمنظمة

اإلجمالي )طن متري(

المعادن الصناعية )طن متري(

البوكسيت واأللومونيا 
)طن متري(

األلومنيوم )طن متري(

معادن للدرفلة وصفائح 
السيارات )طن متري(

استهالك المواد

77
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ريادةاإلدارة
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

ريادةاإلدارةالملحقوالمواد
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

الملحقوالمواد

أولوية أهداف األمم 
المتحدة للتنمية 

المستدامة

مبادئ المجلس 
الدولي للتعدين 

والمعادن
المصدر معلومات اإلفصاح المعياري الموضوع

شركة التعدين العربية السعودية - تعرف الشركة 
باسم معادن.

102-1 اسم المنظمة

اإلفصاحات 
العامة

معادن هي شركة رائدة في مجال التعدين والمعادن 
في المملكة العربية السعودية مع مجموعة متنوعة 
من األصول المعدنية في مراحل مختلفة من التطوير 

بما في ذلك: التنقيب والتطوير واإلنتاج. معادن 
لديها تركيز واسع على السلع التي تشمل الذهب 

والفوسفات واأللمنيوم والمعادن الصناعية.

األنشطة والعالمات التجارية والمنتجات 
والخدمات

2-102

الرياض - المملكة العربية السعودية موقع المقر 3-102

تقرير السنوي المملكة العربية السعودية وأفريقيا جنوب الصحراء 
وأستراليا وكندا وأمريكا الجنوبية.

موقع العمليات 4-102

معادن شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق 
المالية السعودية. تشكلت شركة معادن بموجب 

المرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 1417/11/14 هـ 
لتولي كافة أنشطة التعدين وتطوير قطاع التعدين 

في المملكة.

الملكية والشكل القانوني
5-102

تقرير السنوي
األسواق المخدومة 6-102

تقرير السنوي مقياس المنظمة 7-102

الصفحة 29
معادن ال توظف موظفين بعقود مؤقتة. لذلك ال يوجد 

موظفون بعقود مؤقتة.
معلومات عن الموظفين والعاملين اآلخرين 8-102

تقرير السنوي سلسلة توريد المنظمة 9-102

تقرير السنوي
تغييرات كبيرة في المنظمة وسلسلة 

التوريد الخاصة بها
10-102

مؤشر المبادرة العالمية إلعداد التقارير والمجلس الدولي للتعدين 
والمعادن وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة

باستخدام معايير 
المبادرة العالمية 

إلعداد التقارير كدليل 
ممارسات رائد لإلفصاح، 
تم إعداد محتوى تقرير 
االستدامة لعام 2019 

باإلشارة إلى المعايير 
المبدئية المحددة 
للمبادرة العالمية 

إلعداد التقارير المدرجة 
أدناه:

أولوية أهداف األمم 
المتحدة للتنمية 

المستدامة

مبادئ المجلس 
الدولي للتعدين 

والمعادن
المصدر المعلومات اإلفصاح المعياري الموضوع

4,2 تقرير السنوي المبادئ  أو النهج االستباقية 11-102

اإلفصاحات 
العامة

17 2,1 الصفحة 9
 SDG ممارسات اإلبالغ المتعلقة بالمبادرة العالمية

، ورؤية  2030 ، ومشاريع المسؤولية االجتماعية 
للشركات ، واألطر ذات الصلة بالصناعة.

المبادرات الخارجية 12-102

الصفحة 9 
تقرير السنوي عضوية الجمعيات 13-102

2
الصفحة 5-4

بيان القيادة من الرئيس التنفيذي بيان القيادة 14-102

2,1
الصفحة 12,16-4

توضح مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا نهجنا تجاه 
أخالقيات العمل ومكافحة الفساد ومكافحة الرشوة، 

وتضع معايير السلوك المسئول والمالئم. تسلط 
مدونة قواعد السلوك لدينا الضوء على أن النشاط غير 

األخالقي يعد جريمة تأديبية قد تؤدي إلى الفصل.

القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك 16-102

2,1
الصفحة 28-16

لضمان التطبيق الداخلي الفعال لمعاييرنا، نراقب 
الممارسات األخالقية ونتعامل مع مديري المشاريع 

على أساس منتظم. باإلضافة إلى ذلك، يتوفر خط 
ساخن مستقل وبريد إلكتروني للمبلغين على مدار 

الساعة وطوال أيام األسبوع، وقد تم تنفيذه ألول 
مرة في عام 2012 لجميع المساهمين الداخليين 

والخارجيين بما في ذلك المقاولون والمقاولون من 
الباطن والموردون والعمالء والمستشارون.

آلية المشورة والمخاوف بشأن األخالق 17-102

2,1
الصفحة 7,12

يتكون هيكل إدارة شركة معادن من مجلس إدارة 
وأربع لجان وظيفية أخرى تابعة لمجلس اإلدارة، وتكون 

مسؤولة عن مراجعة عمليات الشركة ضمن مجاالت 
خبرتها الخاصة ومن ثم تقدم نتائجها واقتراحاتها إلى 

مجلس اإلدارة.

هيكل اإلدارة 18-102

2,1 الصفحة 10

يسترشد مجلس إدارة الشركة ومستشاريه ولجانه 
الوظيفية وإدارة الشركة وموظفيها والمساهمين 

المباشرين بإرشادات إدارة الشركة وإجراءاتها ومدونة 
قواعد األخالق.

تفويض السلطة 19-102
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ريادةاإلدارة
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

ريادةاإلدارةالملحقوالمواد
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

الملحقوالمواد

أولوية أهداف األمم 
المتحدة للتنمية 

المستدامة

مبادئ المجلس 
الدولي للتعدين 

والمعادن
المصدر معلومات اإلفصاح المعياري الموضوع

10
تم تحديد حدود الموضوع بناًء على معايير مبادرة 
العالمية إلعداد التقارير، وتشمل معادن والشركات 

التابعة لها.
تحديد محتوى التقرير وحدود الموضوع 46-102

اإلفصاحات 
العامة

10 الصفحة 14 قائمة الموضوعات المادية 47-102

10 ال شيء لإلبالغ عنه إعادة صياغة المعلومات 48-102

10

هذا هو تقريرنا السنوي األول عن االستدامة وفقًا 
للمبادرة العالمية إلعداد التقارير: الخيار األساسي، لذلك 
ال يمكن الكشف عن أي تغييرات في إعداد التقارير عن 

السنوات السابقة.

التغييرات في إعداد التقارير 49-102

10 من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2019 فترة التقرير 50-102

10

لقد كشفنا سابقًا عن التزامات االستدامة الخاصة 
بنا في تقريرنا السنوي. يعد تقرير االستدامة لعام 

2019 الصادر عن شركة معادن هو أول امتثال سنوي 
لالستدامة لدينا مع معايير مبادرة العالمية إلعداد 

التقارير.

تاريخ أحدث تقرير 51-102

10 سنوي دورة التقرير 52-102

10
محمد الغضباني ، مدير ضمان استدامة الشركة، شركة 

معادن.
نقطة االتصال لألسئلة المتعلقة بالتقرير 53-102

تم إعداد هذا التقرير وفقًا لمعايير المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير: الخيار األساسي.

مطالبات التقرير وفقًا لمعايير المبادرة 
العالمية إلعداد التقارير

54-102

10 الصفحة 86-78
فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير
55-102

10 الصفحة 87 ضمان خارجي 56-102

الصفحة 54-50-44 منهج اإلدارة: األداء االقتصادي )201( 103

الصفحة 52-51 منهج اإلدارة: األداء االقتصادي غير المباشر )203( 103

الصفحة 47-44 منهج اإلدارة: ممارسات الشراء )204( 103

1 الصفحة 16 منهج اإلدارة: سلوك مكافحة الفساد )205( 103

الصفحة 72 منهج اإلدارة: المواد )301( 103

6 الصفحة 66 منهج اإلدارة: الطاقة )302( 103

6 الصفحة 57-56 1, 6 منهج اإلدارة: المياه والصرف الصحي )303( 103

أولوية أهداف األمم 
المتحدة للتنمية 

المستدامة

مبادئ المجلس 
الدولي للتعدين 

والمعادن
المصدر معلومات اإلفصاح المعياري الموضوع

2 ,1
الصفحة 10

تم تصميم إطار اإلدارة القوي لدينا لتعزيز المساءلة 
من خالل التعرف على جميع مجاالت المخاطر وإدارتها. 

وهي تحدد توزيع الحقوق والمسئوليات بين مختلف 
المشاركين في الشركة، بما في ذلك مجلس إدارتنا 

ولجانه الوظيفية األربع ومديرينا التنفيذيين وموظفينا.

المسئولية التنفيذية عن المواضيع 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية

20-102

اإلفصاحات 
العامة

10 ,2 ,1

ونعمل بشكل رسمي وغير رسمي على أساس مستمر 
مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ، ومن بينهم العمالء 
، والموظفين ، والمجتمعات المحلية. وبعد استعراض 

شامل للقضايا المتعلقة بالمواد غير المالية في 
عام 2018 ، واصلنا عملنا مع الشركات االستشارية 

الستكمال القضايا األكثر صلة بأصحاب المصلحة 
وأعمالنا.

استشارة المساهمين في الموضوعات 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية

21-102

2 ,1

يتم توجيه أولويات وإجراءات االستدامة لدينا من قبل 
فريق اإلدارة لدينا، ويتم إطالعهم على احتياجات 

وفرص مجتمعاتنا المحلية. يتيح لنا هذا الهيكل إعطاء 
األولوية لالستدامة كضرورة حتمية على مستوى 

الشركة، مع الحفاظ على المرونة لالستثمار في البرامج 
المحلية المستهدفة ومشاركة الدروس المستفادة 

من المبادرات المجتمعية عبر محفظتنا.

تكوين أعلى هيئة إدارة ولجانها 22-102

17 10
الصفحة 13

قائمة مجموعات المساهمين 40-102

3 هذا ال ينطبق على المملكة العربية السعودية. اتفاقات المفاوضة الجماعية 41-102

10 الصفحة 13 تحديد واختيار المساهمين 42-102

10 الصفحة 13-12 منهج إشراك المساهمين 43-102

10 الصفحة 13 الموضوعات الرئيسية والمخاوف التي أثيرت 44-102

10 تقرير السنوي
تم تضمين جميع شركات معادن ووحدات أعمالها 

في البيان المالي الموحد لشركة معادن.
الكيانات المدرجة في البيانات المالية 

الموحدة
45-102
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ريادةاإلدارة
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

ريادةاإلدارةالملحقوالمواد
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

الملحقوالمواد

أولوية أهداف األمم 
المتحدة للتنمية 

المستدامة

مبادئ المجلس 
الدولي للتعدين 

والمعادن
المصدر معلومات اإلفصاح المعياري الموضوع

6,7 الصفحة 64 منهج اإلدارة: التنوع البيولوجي )304( 103

اإلفصاحات 
العامة

6 الصفحة 63 منهج اإلدارة: االنبعاثات )305( 103

7 الصفحة 73
منهج اإلدارة: المخلفات السائلة 

والنفايات
)306( 103

الصفحة 29-28 منهج اإلدارة: التوظيف )401( 103

1,5 الصفحة 25-22
منهج اإلدارة: الصحة والسالمة 

المهنية
)403( 103

3,5 الصفحة 30-29 منهج اإلدارة: التدريب والتعليم )404( 103

5 1 الصفحة 31 منهج اإلدارة: التنوع وتكافؤ الفرص )405( 103

الصفحة 16 ، 31 منهج اإلدارة: عدم التمييز )406( 103

1,3 صفحة 41 منهج اإلدارة: حقوق السكان األصليين )411( 103

1,3 صفحة 41 منهج اإلدارة: تقييم حقوق اإلنسان )412( 103

10 ,9 ,2 ,1 الصفحة 38-34 منهج اإلدارة: المجتمعات المحلية )413( 103

أولوية أهداف األمم 
المتحدة للتنمية 

المستدامة

مبادئ المجلس 
الدولي للتعدين 

والمعادن
المصدر معلومات اإلفصاح المعياري الموضوع

9 ,8 ,7 ,5 9 الصفحة 54-50-37

القيمة االقتصادية المباشرة المتولدة 
والموزعة ، بما في ذلك اإليرادات ، وتكاليف 

التشغيل ، وتعويض الموظفين ، والهبات 
، وغير ذلك من االستثمارات المجتمعية 
، واإليرادات والمدفوعات المحتفظ بها 

لمقدمي رأس المال والحكومات

1-201

األداء االقتصادي

6

معادن ملتزمة باإلدارة المسئولة للمخاطر المتعلقة 
بالمناخ. نعطي األولوية للكفاءة عبر عملياتنا، ونقيم 
بعناية آثارنا البيئية ونديرها. ندرك الحاجة إلى المرونة 

في مواجهة تغير المناخ في أصولنا المادية طويلة 
األجل، ونساهم في جهود التخفيف من آثار تغير 

المناخ من خالل تخطيطنا التشغيلي االستباقي وتنويع 
سالسل التوريد وتنفيذ التقنيات الرائدة واالستثمارات 

المتزايدة في الطاقات البديلة.

اآلثار المالية والمخاطر والفرص األخرى 
بسبب تغير المناخ

2-201

11 ,9 ,7 ,5 9
الصفحة 54-51

باإلضافة إلى توظيف المواطنين، توفر معادن التدريب 
على المهارات والتطوير المهني لتطوير إستراتيجية 

وبرامج المحتوى المحلي عبر سلسلة القيمة الخاصة 
بها إلى أقصى حد ممكن. نسعى جاهدين إلقناع 

شركاء سلسلة التوريد بتطبيق قيمنا الخاصة 
بالمشتريات المحلية وتوظيف وتدريب القوى العاملة 

المحلية ونقل التكنولوجيا.

دعم استثمارات وخدمات البنية التحتية 1-203 التأثيرات 
االقتصادية غير 

المباشرة

الصفحات 48 و 52-50 اآلثار االقتصادية غير المباشرة الهامة 2-203

12 10 ,9 ,2 الصفحة 48-44,47, 76
تعّرف معادن كلمة "محلي" على أنها داخل المملكة 

العربية السعودية. الموضوع يشمل جميع مواقع 
التشغيل.

نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين 1-204 ممارسات 
المشتريات

16 1 الصفحة 76
تم تقييم %100 من عملياتنا بحثًا عن المخاطر 

المتعلقة بالفساد.
عمليات تقييم المخاطر المتعلقة بالفساد 1-205

مكافحة 
الفساد

16 1 الصفحة 76
تم إبالغ  %100 من أعضاء هيئة إدارة شركة معادن 

والموظفين والشركاء التجاريين بسياسات وإجراءات 
مكافحة الفساد الخاصة بالمؤسسة.

التواصل والتدريب حول سياسات وإجراءات 
مكافحة الفساد

2-205

ال يوجد سلوك مانع للمنافسة أو ممارسات غير موثوقه 
أو احتكار لإلبالغ عنها.

اإلجراءات القانونية للسلوك المناهض 
للمنافسة وممارسات مكافحة االحتكار 

1-206
السلوك 
المعادي 
للمنافسة
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ريادةاإلدارة
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

ريادةاإلدارةالملحقوالمواد
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

الملحقوالمواد

أولوية أهداف األمم 
المتحدة للتنمية 

المستدامة

مبادئ المجلس 
الدولي للتعدين 

والمعادن
المصدر معلومات اإلفصاح المعياري الموضوع

12 ,8 6,8 الصفحة 73,77-72 المواد المستخدمة بالوزن أو الحجم 1-103 المواد

13 ,12 ,8 ,7 6 الصفحة 66 استهالك الطاقة داخل المنظمة 1-302 الطاقة

6 6 الصفحة 56
إجمالي المياه المسحوبة وسحب 

المياه حسب المصدر
1-303 المياه 

والمخلفات 
6السائلة 6,8 الصفحة 57

المياه المعاد تدويرها والمعاد 
استخدامها

3-303

15 ,14 ,6 2,6 الصفحة 64
ال تمتلك معادن عمليات تشغيل مملوكة أو مؤجرة 

أو مدارة أو تقع في أو بجوار أو تحتوي على مناطق 
محمية ومناطق ذات قيم تنوع بيولوجي عالية

المواقع التشغيلية المملوكة أو 
المؤجرة أو المدارة في أو المجاورة 

للمناطق المحمية ومناطق ذات قيمة 
تنوع بيولوجي عالي خارج المناطق 

المحمية

1-304

التنوع 
6, 14, 15البيولوجي 7

ال توجد آثار مادية خارج الموقع على التنوع البيولوجي 
يمكن اإلبالغ عنها.

التأثيرات الهامة لمنتجات وخدمات 
األنشطة على التنوع البيولوجي

2-304

15 ,14 ,6 6,7
لم يتم اإلبالغ عن أي حاالت ذات صلة داخل معادن أو 

الشركات التابعة لها.

قائمة الخطر لالتحاد العالمي للحفاظ 
على البيئة فيما يخص الفصائل 
والمناطق المتضررة من عمليات 

التشغيل

4-304

15 ,13 ,12 6,10 الصفحة 63
انبعاثات غازات االحتباس الحراري 

المباشرة )النطاق 1(
1-305

االنبعاثات
15 ,13 ,12 6,10 الصفحة 63

انبعاثات غازات االحتباس الحراري غير 
المباشرة للطاقة )النطاق 2(

2-305

12 ,6 6,8 الصفحة 73,77
النفايات حسب نوعها وطريقة 

التخلص منها
2-306

المخلفات 
السائلة 
والنفايات

12 ,6 6,8
لم تكن هناك حوادث انسكاب بيئي في عام 2019، 
مما يضمن عدم وجود آثار خارج الموقع أو آثار طويلة 

المدى.
االنسكابات الكبيرة والحوادث البيئية 3-306

12 ,6
لم يتم اإلبالغ عن أي حاالت ذات صلة داخل شركة 

معادن أو الشركات التابعة لها.
نقل المخلفات الخطرة 4-306

16 6
لم تتكبد شركة معادن أي غرامات أو عقوبات غير 

مالية لعدم االمتثال للقوانين أو اللوائح البيئية.
عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة 

البيئية
1-307 االمتثال البيئي

أولوية أهداف األمم 
المتحدة للتنمية 

المستدامة

مبادئ المجلس 
الدولي للتعدين 

والمعادن
المصدر معلومات اإلفصاح المعياري الموضوع

8 ,5 3 الصفحة 29,30
تعيين الموظفين الجدد والتعاقب 

الوظيفي
1-401 التوظيف

 8 ,3 5 ,4 الصفحة 23-22
أنواع اإلصابات ومعدالت اإلصابات 

واألمراض المهنية واأليام الضائعة 
والتغيب وعدد الوفيات المرتبطة بالعمل

2-403

الصحة 
والسالمة 
الوظيفية

 8 5 ,4 الصفحة 25-22
مشاركة العمال واالستشارة والتواصل 

بشأن الصحة والسالمة المهنية
4-403

 8 5
الصفحة 25,29-22-

30
تدريب العمال على الصحة والسالمة 

المهنية
5-403

8 ,3 5 الصفحة 22 إصابات العمل 9-403

8 ,5 ,4 5

متوسط عدد ساعات الموظف السعودي )ذكور( 45 
)2019(، 53 )2018(، 45 )2017(. متوسط عدد 

الساعات لكل موظف غير سعودي )ذكور( هو 30 
.)2017( 30 ،)2018( 31 ،)2019(

متوسط ساعات التدريب في العام لكل 
موظف

1-404

التدريب 
8والتعليم 5 ,3 الصفحة 30-29

برامج لرفع مستوى مهارات الموظفين 
وبرامج المساعدة على االنتقال

2-404

8 ,5 الصفحة 39-30
تبلغ النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون مراجعات 

منتظمة لألداء والتطوير الوظيفي 58%.

النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون 
مراجعات منتظمة لألداء والتطوير 

الوظيفي
3-404

 8 ,6

في معادن، أنشأنا بيئة عمل متنوعة وشاملة تتماشى 
مع القوانين الوطنية والعادات المحلية. تعكس 

ممارسات الموارد البشرية واالستدامة لدينا التزامنا 
الشامل بالمساواة بين الجنسين وتكافؤ فرص العمل 

في مكان العمل لدينا. وفقًا للعادات والتقاليد المحلية 
التي نعمل فيها، فإن توظيف اإلناث غير قانوني في 

صناعة التعدين، ولكن معادن تعمل على تطوير 
مبادرات في هذا الصدد من خالل توظيف موظفات 

في مقرنا الرئيسي.

تنوع هيئات اإلدارة والموظفين 1-405 التنوع وتكافؤ 
الفرص

الصفحة 16 ال توجد حوادث
حوادث التمييز واإلجراءات التصحيحية 

المتخذة
1-406 عدم التمييز

16 ,8 3 الصفحة 76 ال توجد حوادث
عمليات التشغيل والموردين في خطر 

كبير لحوادث عمل األطفال
1-408 عمالة األطفال
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ريادةاإلدارة
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

ريادةاإلدارةالملحقوالمواد
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

الملحقوالمواد

أولوية أهداف األمم 
المتحدة للتنمية 

المستدامة

مبادئ المجلس 
الدولي للتعدين 

والمعادن
المصدر معلومات اإلفصاح المعياري الموضوع

8 3 الصفحة 76 ال توجد حوادث.
العمليات والموردين في خطر كبير 
لحوادث العمل القسري أو اإلجباري

1-409 العمل القسري 
أو اإلجباري

2 3 ,1 الصفحة 41 ال توجد حوادث.
حوادث انتهاك حقوق الشعوب 

األصلية
1-411 حقوق الشعوب 

األصلية

3 ,1 الصفحة 30

تم تدريب %100 من موظفي شركة معادن في 
األعوام 2017 و2018 و2019 على سياسات أو إجراءات 

حقوق اإلنسان المتعلقة بجوانب حقوق اإلنسان ذات 
الصلة بعملياتنا.

تدريب الموظفين على سياسات أو 
إجراءات حقوق اإلنسان

2-412

تقييم حقوق 
اإلنسان

2 الصفحة 42
جميع اتفاقات معادن تشمل بنود تتعلق بحقوق 

اإلنسان.

اتفاقيات وعقود االستثمار الهامة التي 
تشمل فقرات حقوق اإلنسان التي 

خضعت للفحص.
3-412

9 ,3 ,2 الصفحة 76
جميع عمليات معادن وبرامج المجتمع تنفذ  مبادرات 

لمشاركة المجتمعات المحلية.
العمليات مع مشاركة المجتمع 

المحلي وتقييمات األثر وبرامج التنمية
1-413 المجتمعات 

المحلية

16 4 الصفحة 76
ال يوجد لدى معادن حاالت عدم امتثال للقوانين 

واألنظمة في المجال االجتماعي واالقتصادي.
عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة في 

المجال االجتماعي واالقتصادي
1-419

االمتثال 
االجتماعي 
واالقتصادي

بيان الضمان المستقل

النطاق والمنهج

التعديــن  شــركة  قبل  من   DNV GL شركة  تكليف  تــم 
 CRN( التجــاري  الســجل  رقــم  معــادن  الســعودية  العربيــة 
1010164391 ( للقيام بتحقيق مستقل فــي نســقها المطبــوع 

الســنوي  التقريــر  إلــى  االشــارات  ذلــك  فــي  بمــا  )»التقريــر«( 
31 ديســمبر  المنتهيــة فــي  التقويميــة  للســنة    2019 للشــركة 

.2019

بنــاًء علــى  التقريــر  تــم إعــداد إفصاحــات االســتدامة فــي هــذا 
الموضوعــات الجوهريــة المحــددة وإفصاحــات األداء ذات الصلــة 
ــن  ــر ع ــداد التقاري ــة إلع ــر العالمي ــادرة التقاري ــر مب ــى معايي ــاًء عل بن
ــي األداء  ــي تغط ــر الت ــداد التقاري ــي إلع ــار األساس ــتدامة والخي االس
بهــا  تقــوم  التــي  لألنشــطة  واالجتماعــي  والبيئــي  االقتصــادي 

الشــركة للســنة التقويميــة 1 ينايــر - 31 ديســمبر 2019.

واالجتماعي  والبيئي  االقتصادي  األداء  تقارير  وحدود  نطاق  يشمل 
المتعلقة  التابعة  الشركات  باستثناء  معادن  شركة  لعمليات 
الشركة  ومكتب  التابعة  الشركات  ذلك  في  بما  معادن  بعمليات 
في  موضح  هو  كما  السعودية  العربية  المملكة  في  الموجود 

التقرير في قسم 'حول هذا التقرير'.

اســتنادًا  التأكيــد  مهمــة  مــن  محــدودة  عمليــات  أجرينــا  لقــد 
إلــى المعيــار الدولــي بشــأن عمليــات التأكيــد 3000 المنقحــة  
التقريــر  لتحديــد  التقاريــر  إلعــداد  العالميــة  المبــادرة  ومبــادئ 
والمحتــوى والجــودة. تــم التخطيــط لمشــاركة التأكيــدات الخاصــة 
بنــا وتنفيذهــا خــالل مــارس 2020 - يوليــو 2020 باســتخدام 
منهجيــة التأكيــد VeriSustainTM ، والتــي تســتند إلــى خبرتنــا 
المهنيــة والمعيــار الدولــي بشــأن عمليــات التأكيــد 3000 ومبــادئ 

المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر.

مسؤوليات إدارة شركة معادن ومقدم الضمان 

وهــي  التقريــر  إعــداد  عــن  المســؤولية  وحدهــا  اإلدارة  تتحمــل 
ــي  ــا ف ــاح عنه ــم اإلفص ــي ت ــات الت ــع المعلوم ــن جمي ــئولة ع مس
ــي  ــة ف ــات المقدم ــع المعلوم ــات جم ــى عملي ــة إل ــر باإلضاف التقري
التقريــر المطبــوع وتحليلهــا واإلبــالغ عنهــا والحفــاظ علــى ســالمة 
موقــع  علــى  المقدمــة  المرجعيــة  المعلومات/اإلفصاحــات 
 DNV( ــؤولية ــع مس ــذه، تق ــد ه ــال التأكي ــي أداء أعم ــركة. ف الش
GL( علــى إدارة الشــركة؛ ومــع ذلــك، فــإن هــذا البيــان يمثــل 
رأينــا المســتقل ويهــدف إلــى تقريــر نتائــج مهمــة التأكيــد الخاصــة 

بنــا إلــى اإلدارة والمســاهمين فــي شــركة معــادن.

نحــن نقــدم مجموعــة مــن الخدمــات األخــرى إلــى شــركة معــادن 
والتــي ال يشــكل أي منهــا فــي رأينــا تضاربــًا فــي المصالــح مــع عمــل 
ــراض  ــى افت ــا إل ــة بن ــد الخاص ــات التأكي ــتند عملي ــذا. تس ــان ه الضم
ــن  ــزء م ــادن كج ــا مع ــا لن ــي قدمته ــات الت ــات والمعلوم أن البيان
مراجعتنــا قــد تــم تقديمهــا بحســن نيــة وخاليــة مــن األخطــاء. لــم 
نشــارك فــي إعــداد أي بيــان أو بيانــات مدرجــة فــي التقريــر باســتثناء 
ــي )DNV GL( مســؤوليتها بوضــوح  ــان التأكيــد هــذا. كمــا تخل بي
التــزام أو مســئولية مشــتركة عــن أي قــرار قــد يتخــذه  عــن أي 

شــخص أو كيــان بنــاًء علــى بيــان التأكيــد هــذا. 

  . عمليات التأكيد بخالف عمليات التدقيق أو مراجعات المعلومات المالية التاريخية.
www.dnvgl.com متاح على VeriSustain بروتوكول .  
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ريادةاإلدارة
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

ريادةاإلدارةالملحقوالمواد
األعمال

الصحة
المجتمع وحقوق صحة الموظفينواألمن والسالمة

اإلنسان
المساهمات 

االقتصادية
اإلشراف على

المياه
تغير المناخ

والتنوع البيولوجي
المخلفات

الملحقوالمواد

بيان الضمان المستقل

أساس رأينا

كجــزء مــن عمليــة الضمان، أجــرى فريــق متعــدد التخصصات 
مــن المتخصصيــن فــي االســتدامة والضمــان تقييمــًا عــن ُبعد 
 DNV( مــن خــالل منهجيــة التقييــم عــن ُبعــد لمؤسســة
GL( وأخــذ عينــات مــن اإلفصاحــات المتعلقــة بموضوعاتهــا 
الماديــة. بالنظــر إلــى مســتوى محــدود مــن الضمــان، لــم 
نقــم بــأي مشــاركة مــع المســاهمين الخارجييــن كجــزء مــن 

مهمــة الضمــان هــذه. وقــد قمنــا بالتالــي:

	 مراجعــة عمليــة إعــداد التقاريــر عــن الملــف التنظيمــي 
وإشــراك  واإلدارة  والنزاهــة  واألخــالق  واالســتراتيجية 
المســاهمين وممارســات إعــداد التقاريــر بنــاًء علــى معيــار 
)الخيــار   2016  :102 التقاريــر  إلعــداد  العالميــة  المبــادرة 

للتقريــر(. األساســي 

	 مراجعــة اإلفصاحــات المتعلقــة بمعاييــر المبــادرة العالمية 
إلعــداد التقاريــر المختــارة التالية:

	 المبــادرة العالميــة إلعــداد التقارير 205: مكافحة الفســاد 
2016-1-205 ، 2-205

	 المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر 303: الميــاه 3-303 ، 
2016-1-303

	 المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر 307: االمتثــال البيئــي 
2016-1-307

	 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 403: الصحة والســالمة 
المهنية 2016-2-403

المجتمعــات  التقاريــر 413:  إلعــداد  العالميــة  المبــادرة   	
2016-1-413 المحليــة 

بالموضوعــات  المتعلــق  األداء  عــن  اإلفصــاح  مراجعــة   	
الجوهريــة المحــددة للمبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ذات 
ــد  ــع وتوحي ــات جم ــد لعملي ــن بع ــم ع ــر التقيي ــة. معايي الصل
المحــددة  الماديــة  بالموضوعــات  المتعلقــة  األداء  بيانــات 
لتقييــم موثوقيــة ودقــة  البيانــات  توحيــد  والتحقــق مــن 
بالمبــادرة  الخاصــة  المعاييــر  علــى  بنــاًء  األداء  إفصاحــات 

التقاريــر. العالميــة إلعــداد 

	 تــم إجــراء مقابــالت مــع الموظفيــن المســؤولين عــن إدارة 
ــارة  ــة المخت ــر الخمس ــة بالمعايي ــتدامة المتعلق ــا االس قضاي
المحــددة بالمبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر واســتعراض 
أدلــة مختــارة لدعــم القضايــا التــي تــم الكشــف عنهــا فــي 

ــر. التقري

ــاء  ــع أنح ــي جمي ــاء COVID-19 ف ــي وب ــى تفش ــر إل 	 بالنظ
ُبعــد  عــن  تقييمــات  أجرينــا  الصلــة،  ذات  والقيــود  العالــم 
لعمليــات شــركة معــادن لمراجعــة العمليــات واألنظمــة 
علــى  االســتدامة  معلومــات  عــن  اإلفصاحــات  لتجميــع 
ــة  ــر الخمس ــة بالمعايي ــة ذات الصل ــركات التابع ــتوى الش مس
معــادن  شــركة  التقاريــر:  إلعــداد  العالميــة  للمبــادرة 

معــادن وعــد الشــمال للفوســفات  للفوســفات وشــركة 
معــادن  وشــركة  الصناعيــة  للمعــادن  معــادن  وشــركة 
للبوكســيت واأللومينــا وشــركة معــادن لأللمنيــوم وشــركة 
والمعــادن  للذهــب  معــادن  وشــركة  للدرفلــة  معــادن 

األساســية.

	 إجــراء تقييــم التقريــر وفقــًا لمتطلبــات المبــادرة العالميــة 
إلعــداد التقاريــر.

أثنــاء عمليــة الضمــان، لــم نواجــه قيــودًا علــى نطــاق مهمــة 
)المبــادرة  علــى  ضماننــا  اقتصــر  عليهــا.  المتفــق  الضمــان 
العالميــة إلعــداد التقاريــر 102( اإلفصاحــات العامــة وفقــًا 
لمعاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر: الخيــار األساســي 
للتقريــر، وخمســة معاييــر مختــارة مــن المبــادرة العالميــة 

ــر.  ــداد التقاري إلع

نحــن نتفهــم أن بعــض البيانات/المعلومــات الماليــة وغيــر 
الماليــة المبلــغ عنهــا تمــت اإلشــارة إليها فــي التقرير الســنوي 
لشــركة معــادن لعــام 2019. وقــد تــم اســتبعاد مراجعــة 

هــذه المراجــع فــي التقريــر الســنوي مــن نطــاق عملنــا.

بيان الضمان المستقل

الرأي والمالحظة 

علــى أســاس الضمــان المقــدم، لــم يلفــت انتباهنــا أي 
شــيء يشــير إلى أن التقرير ال يصف أداء االســتدامة لشــركة 
معادن بشكل صحيح بما في ذلك االلتزام بمبادئ تحديد 
محتــوى التقريــر المتضمــن فــي المبــادرة العالميــة إلعــداد 
واإلفصاحــات   2016 العامــة  اإلفصاحــات   :102 التقاريــر 
ــداد  ــة إلع ــادرة العالمي ــة بالمب ــالمعايير الخاص ــة بـ المتعلق
التقارير )مكافحة الفساد والمياه واالمتثال البيئي والصحة 
ــات  ــة( والمتطلب ــات المحلي ــة والمجتمع ــالمة المهني والس
ذات الصلــة وفقــًا للمبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر 103: 
منهــج اإلدارة 2016. دون التأثيــر علــى رأينــا التأكيدي، نقدم 
المالحظــات التاليــة وفقــًا لمبــادئ VeriSustain ومبــادئ 

ــر: المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاري

المادية
عمليــة تحديــد القضايا األكثر صلة بالمنظمة والمســاهمين 
فيها. يشرح التقرير المنهج الذي من خالله حددت معادن 
ــاورات  ــى المش ــاًء عل ــام 2018 بن ــي ع ــبية ف ــة النس األهمي
ونتائجهــا  والخارجييــن  الداخلييــن  المســاهمين  مــع 
الرئيســية. عــالوة علــى ذلــك، يعطــي التقرير األولوية لعشــر 
قضايــا حاســمة للتقريــر كمــا هــو وارد فــي قســم )تقييــم 
األهميــة النســبية( مــن التقريــر. لــم يلفت انتباهنا أي شــيء 
لالعتقــاد بــأن العمليــة النســبية لــم تفــوت أي موضوعــات 
ماديــة معروفــة بنــاًء علــى األعمال الحالية لشــركة معادن 
وســياق االســتدامة الشــامل، ومــع ذلــك قــد يتــم توســيع 
ــات  ــة موضوع ــا لتغطي ــددة وحدوده ــر المح ــاق التقاري نط

جوهريــة إضافيــة فــي المســتقبل.

شمولية المساهمين
اســتجابة  وتحقيــق  تطويــر  فــي  المســاهمين  مشــاركة 
اســتراتيجية لالســتدامة. وقــد أوضــح التقريــر عمليــة تحديــد 
المســاهمين ومخاوفهــم الرئيســية فــي قســم “إشــراك 
ــركة  ــى أن ش ــر إل ــير التقري ــر. يش ــن التقري ــاهمين” م المس
 Accountability معــادن قــد أخذت بعيــن االعتبار معيــار
AA1000 إلشــراك المســاهمين وكذلــك الرابطــة الدوليــة 
الخاصــة  عمليتهــا  لتطويــر  العامــة  المشــاركة  لمعاييــر 
لتحديــد المســاهمين. لــم يلفــت انتباهنــا أي شــيء يشــير 
إلــى أن التقريــر ال يفــي بالمتطلبــات المتعلقــة بمبدأ شــمول 
ــر  ــادة توات ــى زي ــر إل ــاج التقري ــك يحت ــع ذل ــاهمين، وم المس

المشــاركة مــع المســاهمين الرئيســيين.

اإلستجابة
مــدى اســتجابة المنظمــة لقضايــا المســاهمين. يعــرض 
التقريــر تفاصيــل حــول كيفيــة اســتجابة معــادن للقضايــا 
الجوهريــة الخمــس المحــددة )مكافحــة الفســاد والميــاه 
واالمتثــال البيئــي والصحة والســالمة المهنيــة والمجتمعات 
ــة  ــتراتيجيات وأنظم ــات واالس ــالل السياس ــن خ ــة( م المحلي
اإلدارة التنظيمية بما في ذلك مؤشــرات األداء المختارة مع 
مراعــاة معاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر )الخيــار 
األساســي للتقريــر(. قــد تعمــل معادن علــى تعزيز عمليات 
ــادرة  ــات المب ــى متطلب ــاًء عل ــج اإلدارة بن ــن منه ــاح ع اإلفص
العالمية إلعداد التقارير 3-103 )التأثيرات التي تم إنشــاؤها 
واإلدارة بما يتماشــى مع األطر البيئية واالجتماعية واإلدارية 
التــي اعتمدتهــا معــادن(. لــم يلفــت انتباهنــا أي شــيء 

لالعتقــاد بــأن التقريــر لــم يســتوف مبــدأ االســتجابة لمعاييــر 
المبــادرة العالمية إلعــداد التقارير.

االعتمادية
وقابليتهــا  التقريــر  فــي  المقدمــة  المعلومــات  دقــة 
للمقارنــة، فضــاًل عــن جــودة أنظمة إدارة البيانات األساســية. 
طورت شركة معادن نظامًا لإلفصاح عن االستدامة قائمًا 
على جداول البيانات اللتقاط إفصاحات االستدامة الرئيسية 
عبــر حــدود تقاريرهــا. تــم العثــور علــى غالبيــة البيانــات 
ــة  ــا دقيق ــن قبلن ــا م ــق منه ــم التحق ــي ت ــات الت والمعلوم
ــاالت  ــض ح ــى بع ــور عل ــم العث ــا. ت ــد م ــى ح ــة إل وموثوق
عــدم دقــة البيانــات التي تــم تحديدها أثنــاء عملية التحقق 
مــن مجموعــات البيانــات النموذجية التي تــم التحقق منها 
تــم  والتجميــع.  والتفســير  النســخ  أخطــاء  إلــى  لتعــزى 
توضيــح عــدم دقــة البيانــات للتصحيــح وتمــت مراجعــة 

اإلفصاحــات ذات الصلــة للتأكــد مــن صحتهــا.
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االكتمال
للمنظمــة  جوهريــة  أنهــا  علــى  تحديدهــا  تــم  التــي  المعلومــات  مقــدار 
والمســاهمين فيهــا. حــاول التقريــر تطبيــق مبــدأ االكتمــال الخــاص بالمبــادرة 
ــداد  ــة إلع ــادرة العالمي ــي المب ــدد ف ــو المح ــى النح ــر عل ــداد التقاري ــة إلع العالمي
التقاريــر 101: )تأسســت عــام 2016(، فيمــا يتعلــق بتغطيــة الموضوعــات الماديــة 
الخمســة المختــارة لحــدود إعــداد التقاريــر التــي اختارتهــا؛ ومــع ذلــك فقــد تعــزز 
شــركة معــادن إفصاحاتهــا فــي فتــرات التقاريــر المســتقبلية مــن خــالل تضميــن 
ــركاء  ــك ش ــي ذل ــا ف ــا بم ــة له ــركات التابع ــع كياناتها/الش ــط بجمي األداء المرتب
سلســلة التوريــد الرئيســيين حيــث ُتحــدث هــذه الموضوعــات الجوهريــة تأثيــرًا 
وتســتند إلى االهتمامات الرئيســية للمســاهمين. لم يلفت انتباهنا أي شــيء يشير 

إلــى أن التقريــر ال يفــي بمبــدأ االكتمــال.

الحيادية
ــه  ــم تقديم ــة ويت ــًا ألداء المنظم ــابًا متوازن ــر حس ــه التقري ــدم ب ــذي يق ــدى ال الم
بحياديــة. يبــرز التقريــر اإلفصاحــات المتعلقــة بأداء االســتدامة لشــركة معــادن بما 
فــي ذلــك المخــاوف الرئيســية والتحديــات التــي واجهتها خــالل الفترة المشــمولة 
بالتقريــر بحياديــة مــن حيــث المحتــوى والعــرض. لم يلفت انتباهنا أي شــيء يشــير 

إلــى أن التقريــر ال يفــي بالمتطلبــات المتعلقــة بمبــدأ الحياديــة.

بيان الضمان المستقل

لمجموعة ضمان األعمال )DNV GL( - فرع دبي

مجموعــة ضمــان األعمــال )DNV GL(- فــرع دبــي هــو جــزء مــن )DNV GL( لضمــان األعمــال؛ وهــي مــزود 

عالمــي لخدمــات التصديــق والتحقــق والتقييــم والتدريــب، ممــا يســاعد العمــالء علــى بنــاء أداء أعمــال مســتدام. 

www.dnvgl.com
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