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مقدمة

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

إنه من دواعي سرور وامتنان مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية )معادن( أن يطلع مساهمي الشركة األعزاء على تقرير مجلس اإلدارة لنتائج األعمال للعام المالي المنتهى 
في 31 ديسمبر 2011 م والذي يسلط الضوء على إنجازات الشركة والشركات التابعة لها خالل العام المالي )2011 م( في مجاالت اإلنتاج والتسويق واإلنشاءات في إطار سعي 

الشركة الدءوب نحو تحقيق أهدافها.

كما يتقدم مجلس اإلدارة ببالغ االمتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين حفظهم هللا، على الدعم المستمر والمساندة المتواصلة لقطاع التعدين والنهضة 
الصناعية واالقتصادية في مملكتنا العزيزة، مثمنين جهود جميع العاملين في "معادن" وشركائها وتفاعل المساهمين وثقة عمالئها وتعاون جميع القطاعات التي تتعامل معها.
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التكوين والنشاط

شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 1417/11/14 هـ الموافق 1997/3/23 م، ومسجلة في مدينة 
الرياض بالسجل التجاري رقم )1010164391( بتاريخ 11/10/ 1421 هـ الموافق 2001/2/4 م.

تم طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام في يوليو 2008 م، واحتفظت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في صندوق االستثمارات العامة بنسبة )50٪( من ملكيتها واكتتب مستثمرون 
في الـ)50٪( األخرى.

وتتمثل األنشطة الرئيسية لشركة "معادن" والشركات التابعة لها في ممارسة مختلف أوجه النشاط التعديني ومراحل تصنيعه والصناعات المتعلقة به، وحالياً تتركز أنشطة الشركة في:

الوضع الراهنالنشاط

التشغيل واإلنتاجالذهب والمعادن المصاحبة1.

التشغيل واإلنتاجالكاولين والبوكسايت منخفض التركيز2.

الفوسفات3.
تم تشغيل مصنع األمونيا، وتم البدء باإلنتاج التجاري لمنتج األمونيا ابتداء من تاريخ

)DAP( 2011/10/1 م. ومن المتوقع بدء اإلنتاج التجاري لمنتج ثنائي فوسفات األمونيوم
خالل الربع األول من العام المالي 2012 م.

المغنيزايت4.
تم بدء اإلنتاج التجاري لمنتج المغنيزيا الكاوية ابتداء من تاريخ 2011/10/1 م، ومن المتوقع

بدء اإلنتاج التجاري لمنتج المغنيزيا الخامدة خالل العام المالي 2012 م.

األلومينوم5.
تم إنجاز ما يقارب 36٪ من خطة بناء وتنفيذ مراحل المشروع ومن المتوقع أن

يبدأ اإلنتاج من المصهر ومصنع الدرفلة في عام 2013 م ومن المنجم والمصفاة في عام
2014 م إن شاء هللا.

الصودا الكاوية وثنائي كلوريد االيثيلين6.
قيد اإلنشاء وتم إنجاز ما نسبته 81٪ من بناء المشروع، ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج التجاري

نهاية الربع الرابع من العام المالي 2012 م.

البنية التحتية7.
تم إنشاء معظم أعمال البنية التحتية ومن المتوقع أن تواكب هذه األعمال إحتياجات مشروعي الفوسفات 

واأللمنيوم.
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البنود المالية:

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

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

     قائمة الدخل الموحدة

*  تم إحتساب ربحية السهم فقاً لعدد األسهم العادية في 31 ديسمبر 2011 م وهي 925 مليون )2009: 925 مليون( أما في عام 2008 فتم إحتساب ربحية السهم وفقاً للمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة 
خالل العام، ويرجع ذلك لزيادة عدد األسهم المصدرة من 40 مليون سهم عادي بقيمة أسمية قدرها 100 لاير سعودي للسهم العادي الواحد إلى 925 مليون سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 10 رياالت للسهم العادي 

لعاميين الماليين 2007 م و 2006 م عدد األسهم العادية 40 مليون سهم.

2007 م2008 م2009 م2010 م2011 مقائمة الدخل الموحدة "ماليين الرياالت"

1,514706634460244المبيعات

)167()239()306()321()482(تكلفة المبيعات

1,03238532822177الربح اإلجمالي

)96()222()160()214()235(مصاريف عمومية وإدارية

)31()55()80()92()130(المصاريف الفنية ومصاريف االستكشاف

)50()56(6677988الربح من العمليات

----)2(الحصة في صافي خسارة المشروع المشترك

)4()32()44()55()85(مخصص رسوم إمتياز

)419(-300-14 )مصاريف( / إيرادات أخرى

75169315290226عوائد إستثمارات قصيرة األجل

----)11(نفقات مالية

)247(658193659202الربح قبل الزكاة

--)269()207()120(مخصص الزكاة

)247(390202)14(538صافى الربح )الخسارة( للفترة / للسنة

)247(395204)9(413صافى الربح )الخسارة(  العائدة لمساهمي الشركة األم

حصة الحقوق غير المسيطرة من خسارة الشركة التابعة للربع / 
السنة

125)5()5()2(-

)0,62(0,430٫30)0٫01(0,45ربح )خسارة( السهم األساسي والمخفف من العمليات المستمرة*

92592592566340عدد األسهم المتداولة خالل العام )بالمليون(

31,6٪48٪51,7٪54,5٪68٫2٪هامش إجمالي الربح

الدخل قبل العائد االستثماري من الودائع ومصروف االمتياز 
والزكاة ومصاريف االستهالك واإلطفاء

7881211525713

لاير سعودي
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المبيعات ” ماليين الرياالت “

يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى مبلغ 538 مليون لاير للعام 2011 م، إلى بدء اإلنتاج التجاري لمنتج األمونيا إعتباراً من األول من شهر أكتوبر 2011 م، وارتفاع متوسط أسعار 
األمونيا عالمياً في الربع الرابع للعام المالي 2011 م، وكذلك االرتفاع في متوسط سعر أونصة الذهب، وزيادة كمية الذهب المباعة خالل السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة. باإلضافة الى 

انخفاض مخصص الزكاة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالرغم من انخفاض العائد على االستثمارات النقدية، وارتفاع اإلنفاق على االستكشاف.
تم طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام في يوليو 2008 م، واحتفظت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في صندوق االستثمارات العامة بنسبة )50٪( من ملكيتها واكتتب مستثمرون 
في الـ)50٪( األخرى. وتتمثل األنشطة الرئيسية لشركة "معادن" والشركات التابعة لها في ممارسة مختلف أوجه النشاط التعديني ومراحل تصنيعه والصناعات المتعلقة به، وحالياً تتركز 

أنشطة الشركة في:

بلغت المبيعات من النشاط التشغيلي للعام المالي 2011م مبلغ وقدره 1٫514 
وذلك  السابق  للعام  المماثلة  للفترة  مليون لاير   706 بـ  مقارنة  مليون لاير 

بإرتفاع وقدره ٪114.

مقارنة  نسبته ٪168  بما  مليون لاير  بمبلغ 647  الربح  إجمالي  ارتفع  كما 
بالعام المالي 2010 م. 

بينما حققت الشركة أرباح صافية في العام المالي 2011 م بمبلغ 413 مليون 
لاير مقارنة بـ )9( مليون لاير خسائر للعام المالي 2010 م. حيث بلغ ربح 

األقلية غير المسيطرة في الشركات التابعة مبلغ 125 مليون لاير.

كما بلغ نصيب السهم من صافي الربح عن العام المالي 2011 م  صافي ربح 
المالي  للعام  سهم  لكل  )0٫01( لاير  مقابل صافي خسارة  0٫45 لاير/سهم 

2010 م.
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صافي الربح ( الخسارة ) للفترة / للسنة
صافي الربح ( الخسارة ) العائدة لمساهمي الشركة األم

حصة الحقوق غير المسيطرة من خسارة الشركة التابعة للربع / السنة
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ارتفع إجمالي الموجودات بنهاية العام المالي 2011 م إلى مبلغ 43,574 مليون لاير مقابل 34,717 مليون في العام المالي 2010 م، ويعود ذلك بشكل رئيس 
إلى زيادة اإلنفاق لألعمال الرأسمالية لمشروعي األلمنيوم والفوسفات.

2007 م2008 م2009 م2010 م2011 م البند          "ماليين الرياالت"

12,59312,42912,13112,4303,217الموجودات المتداولة

7908619661,816الموجودات غير المتداولة األخرى

7٫45121225124285الممتلكات والمصنع والمعدات

5002991,4441,810474تكاليف ما قبل التشغيل والنفقات المؤجلة

22,24021,69115,3856,810256األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

43,57434,71729,23021,3585,848إجمالي الموجودات

3,8332,2971,9063,573253المطلوبات المتداولة

1,042196177138111المطلوبات غير المتداولة األخرى

-18,81513,5178,783820قروض طويلة األجل

23,69016,01010,8664,531364إجمالي المطلوبات

16,98616,57316,58216,1885,484حقوق الملكية لمساهمي الشركة 

-2,8972,1341,782639حقوق األقلية الغير مسيطرة

19,88418,70718,36416,8275,484مجموع حقوق الملكية

43,57434,71729,23021,3585,848مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

لاير سعودي

    قائمة المركز المالي الموحدة
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( ماليين الرياالت )
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كما بلغت الموجودات المتداولة للعام المالي 2011 م مبلغ 12,593 مليون لاير وتمثل )1:3( تقريبا من إجمالي المطلوبات المتداولة والبالغة 3,833 مليون لاير.
ويعود السبب الرئيسي إلرتفاع المطلوبات المتداولة مقارنة بالعام الماضي إلى ارتفاع مطلوبات المشاريع والمصاريف المستحقة بمبلغ 810 مليون لاير، وإلى الجزء المتداول من القرض 

طويل األجل بمبلغ 762 مليون لاير. 
كما ارتفع رصيد القروض طويلة األجل بنهاية العام المالي 2011 م إلى  18,815 مليون لاير بزيادة قدرها 5,298 مليون لاير مقارنة بالعام المالي 2010 م حيث تم السحب من تلك 

القروض لتمويل مشروعي األلمنيوم والفوسفات.

2007م2008م2009م2010 م2011م البند                    " ماليين الرياالت"

3,3714,145596183 2,922النقد وما شابه كما في بداية العام 

)645(1383,027)400( 11صافى النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

1,058)11,249()8,875()5,140( )4,588(صافى النقد الناتج من ) المستخدم في( األنشطة االستثمارية

-5,0917,96311,183 6,699صافى النقد المحصل من األنشطة التمويلية

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

2,9223,3714,145596 5,044النقد وما شابه كما في نهاية العام

اإليرادات قبل إدراج البنود الغير متكررة
2007م2008م2009م2010م2011م  " ماليين الرياالت"

)247(390202)14(538صافى الربح )الخسارة( للعام

)226()290()314()168()75(إيرادات عوائد االستثمارات  النقدية

--120207269مخصص الزكاة

17477846733مصاريف االستهالك

----11نفقات مالية

202023217مصاريف اإلطفاء

البنود الغير متكررة

446----مصاريف إلغاء عقد خيار شراء الذهب

-57---المصاريف اإلدارية الخاصة باالكتتاب العام

--)300(--عمولة الدخول المدفوعة من شريك األلومنيوم

الدخل قبل احتساب مصاريف وعوائد االستثمار ومخصص الزكاة ومصاريف االستهالك و 
7881211525713اإلطفاء

لاير سعودي البيان
    قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

    اإليرادات قبل احتساب مصاريف وعوائد االستثمار ومخصص الزكاة ومصاريف االستهالك و اإلطفاء 
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متوسط سعر السهم

متوسط
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إجمالي المبالغ المتداولة في سعر السهمالمؤشر
السوق )مليار لاير(

النطاق السعرى في 52 أسبوعاً

18,5 19,95 لايرالحد األدنى للسعر )سعر اإلقفال(

2825,9 لايرالحد األعلى للسعر )سعر اإلقفال(

سعر السهم في آخر يوم للتداول
للعام المالي-  31 ديسمبر 2011 م

25,3023,4 لاير

قيمة األسهم التي تم تداولهاكميه األسهم المتداولةعدد المعامالتمتوسط سعر السهمالشهر
) مليار لاير سعودي (

23,2742,660125,759,3832,916يناير

23,5331,75898,477,1342,309فبراير

23,0632,10499,107,9192,227مارس

25,7531,35383,755,5792,196إبريل

27,3726,34262,565,4081,718مايو

27,0920,56544,862,5501,219يونيو

26,6412,55622,057,2000,587يوليو

25,5811,80429,936,4840,748أغسطس

26,5512,31222,160,2230,582سبتمبر

25,0015,12126,012,5520,651أكتوبر

25,637,59512,437,0050,320نوفمبر

25,6211,34318,989,7810,486ديسمبر

    المؤشرات الرئيسية لسعر سهم شركة )معادن( للعام 2011م 

بلغ متوسط سعر تداول سهم الشركة خالل العام المالي 2011 م  مبلغاً وقدره 25.42 
لاير للسهم خالل 249 يوم.

    نشاط المعامالت ومتوسط سعر سهم الشركة في سوق األوراق المالية السعودية خالل العام 2011 م
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الدولةنسبة التغيير 2010 م 2011 مالمنتج 

سويسرا35٪866642الذهب

هولندا2٪3534الزنك

--541األمونيا
الهند / أمريكا الشمالية / آسيا الشرقية وآسيا الجنوبية 

الشرقية / المغرب

السعودية112٪6430البوكسايت منخفض الدرجة

السعودية--1٫8الكاولين

هولندا--5المغنيزيا الكاوية

السعودية--2,3البنية التحتية

114٪1,515706اإلجمالي

نسبة التغير %التغير2010 م2011 م

الذهب  

5٪147,205140٫0287,177أونصةالمبيعات 

35٪866642224"ماليين الرياالت"اإليرادات

28٪1,5681٫223345دوالر أمريكيمتوسط السعر المحقق 

3٪148,275143٫9254,350أونصةاإلنتاج

الزنك 

)1٪()25(4,2724٫297طنالمبيعات 

2٪35341"ماليين الرياالت"اإليرادات 

3٪2,1912٫12962دوالر أمريكيمتوسط السعر المحقق 

1٪4,2524٫21834طناإلنتاج

األمونيا

-271٫767-271,767طنالمبيعات 

-541-541"ماليين الرياالت"اإليرادات 

-531-531دوالر أمريكيمتوسط السعر المحقق 

-292,570-292,570طناإلنتاج

بوكسايت منخفض الدرجة

124٪636,437284٫158352,279طنالمبيعات 

112٪643034"ماليين الرياالت"اإليرادات 

)4٪()1(2728دوالر أمريكيمتوسط السعر المحقق 

)13٪()29,512(206,299235٫811طناإلنتاج

المغنيزيا الكاوية

-5,0545٫054طنالمبيعات 

-55"ماليين الرياالت"اإليرادات 

-263263دوالر أمريكيمتوسط السعر المحقق 

-19,59719,597طناإلنتاج

الكاولين

-6,1276,127طنالمبيعات 

-1,81,8"ماليين الرياالت"اإليرادات 

-7878دوالر أمريكيمتوسط السعر المحقق 

---طناإلنتاج

" ماليين الرياالت"

    التحليل الجغرافي إلجمالي اإليرادات )المبيعات( الشركة للعام المالي 2011 م  

   إيضاح الفروقات في نتائج التشغيل )المبيعات واإلنتاج(  للعامين 2011 م & 2010 م  
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الكاولين

المغنيزيا الكاوية

بوكسيات منخفض 
النسبة

األمونيا

الزنك

الذهب

۰ ۲۰۰ ٤۰۰ ٦۰۰ ۱۰۰۰

۰ 

۲

٥۰
۳۰

٦٤

۰

۰
٥٤۱

۳٤
۳٥

٦٤۲
۸٤٦

۸۰۰

نتائج التشغيل ( المبيعات )

۲۰۱۰م

۲۰۱۱م

زادت المبيعات الفعلية بمقدار 808 مليون لاير. ويرجع سبب الزيادة لبدء 
المبيعات 540  مليون لاير  بلغت  لمنتج األمونيا حيث  التجاري  اإلنتاج 

وتمثل نسبة 36٪ من إجمالي المبيعات.

إجمالي  من   ٪57 وتمثل  لاير  مليون   866 الذهب  مبيعات  بلغت  كما 
المبيعات للعام المالي 2011م مقارنه بما نسبته 91٪ من إجمالي المبيعات 

لعام 2010 م.    

رغم االنخفاض في كمية مبيعات الزنك بمقدار 1٪ في العام 2011 م فإن 
إيرادات المبيعات زادت بمقدار 2٪ للعام 2011 م.

الوحدةالبيان

8الوقت المهدر من اإلصابات )عدد اإلصابات(

1,5معدل حدوث الوقت الضائع في اإلصابات

صفرحاالت الوفاة

    أهم النتائج اإلحصائية في مجال السالمة لشركات معادن العام 2011م 
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مشاريع تحت التقييم
النهائي

مليون طن
الكمية
المحتوىمليون طنجم/طن

المحتوىمليون طنجم/طن
جم/طن

مليون
طن

المحتوى جم/طن 
)متوسط(

8,11,820,51,118,61,87--السوق

8,982,3810,03,8711,61,2230,62,43الدويحى

25,62,140,82,1426,42,14--المنصورة

14,22,172,62,0916,82,16--مسرة

10,81,7010,81,70----ظلم

45,41,229,21,2654,61,23--الرجوم )الوسيمة(

20,41,640,022,2320,41,64--الرجوم )أم النعام(

97,70,540,10,4797,80,54--بير طويلة

13,21,0341,01,0054,21,01--الحمايمة

المقاسالنوع / المنجم
)مليون طن(

المبين
)مليون طن(

المستنتج
)مليون طن(

اإلجمالي
)مليون طن(

1,860,746,659,26الكاولين

2,748,2717,2328,24البوكسايت منخفض الدرجة

1,555,9912,7120,25البوكسايت المحتوى على السليكا عالية الدرجة

3,19-2,250,94المغنيزايت

المؤكدالنوع / المنجم
)مليون طن(

المحتمل
)مليون طن(

اإلجمالي
)مليون طن(

1,341,432,77الكاولين

3,0233,536,55البوكسايت منخفض الدرجة

0,871,82,67البوكسايت المحتوى على السليكا عالية الدرجة

1,920,862,78المغنيزايت 

• الذهب

• الكاولين والبوكسايت منخفض الدرجة والمغنيزايت

• الكاولين والبوكسايت منخفض الدرجة والمغنيزايت

اإلجمالي )مليون طن(المستنتجالمبينالمقاس

   الموارد المعدنية المقاسة والمبينة والمستنتجة للمشاريع الجديدة   

   الموارد المعدنية المقاسة والمبينة والمستنتجة    

  االحتياطي من الخام المؤكد والمحتمل     
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المنجم 
المستنتج

مليون طن
الدرجة
P2O5

المستنتج
مليون طن

الدرجة
P2O5

المستنتج
مليون طن

الدرجة
P2O5

المستنتج
مليون طن

الدرجة
P2O5

حزم الجالميد 

342,220,5----342,220,5طبقة الفوسفات العليا

66,716,9----66,716,9الطبقة الوسطى 

123,517,1----123,517,1طبقة الفوسفات السفلى 

532,419,30----532,419,30اإلجمالي

----الخبراء
149,3019,13----149,3019,13الطبقة العليا

97,0020,39--87,0020,3910,021,0الطبقة السفلى

246,3019,65--236,3019,5910,021,0اإلجمالي

--أم الوعال
52613,5--4131411313بلوك 10

54813,5--511143713بلوك 6

1,07413,85--924,001415013اإلجمالي

 المنجم
المقاس

)مليون طن(
الدرجة
P2O5

المستنتج
)مليون طن(

الدرجة
P2O5

المقاس
)مليون طن(

الدرجة
P2O5

حزم الجالميد 

184,420,97--184,420,97طبقة الفوسفات العليا

38,920,3538,920,35طبقة الفوسفات السفلى 

223,320,86--223,320,86اإلجمالى

اإلجمالي المحتمل المؤكد البيان

85135220مليون طنأطنان قابلة للتعدين

48,746,347,2٪إجمالي المحتوى من األلومينا

56,555,856,0٪درجة األلومينا

8,510,69,8٪درجة السيليكا

10,510,710,6٪درجة الحديد

• الفوسفات

• الفوسفات

• البوكسايت )األلومنيوم(

  الموارد المعدنية المقاسة والمبينة والمستنتجة    

  االحتياطي من الخام المؤكد والمحتمل     

  االحتياطي من الخام المؤكد والمحتمل القابل للتعدين

معادن   I   شركة التعدين العربية السعودية

76
التقرير السنوي للعام المالي 2011 م

حوكمة الشركات



      تفاصيل عن األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
       ال يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن أي شركة تابعة. 

     وصف لسياسة الشركة في توزيع األرباح 
وفقا للمادة الرابعة واألربعون )44( من النظام األساسي للشركة  توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجــه اآلتي:  

-    يجنـــب )10٪( من األربـــاح الصافيـــة لتكوين احتيـــاطي نظـــامي ويجــوز للجمعيــة العامــة العادية وقف هذا التجنيــب متى ما بلــغ االحتيــاطي نصــف رأسمـــال الشركة.
-    يوزع على حامل األسهم الممتازة تلك النسب من األرباح المقررة لهذه األسهم .

-    ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة مئوية من األربــاح السنويــة لتكــوين احتــياطي اتفــاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها
     الجمعية العامة .

-    يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل )5٪( من رأس المال المدفوع.
-    يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.

-    ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح.

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

وكما هو معلوم فإن توزيع األرباح هو من اختصاص الجمعية العامة العادية بناء على توصية مجلس إدارة الشركة، وقد أوصى مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية بعدم توزيع أرباح
لعام 2011 م نظراً ألن الشركة في طور بناء مشاريعها الرئيسية مما يحتم عدم توزيع أرباح عام 2011 م.

   وصــف ألي مصلحــة في فئــة األسهم ذات األحقيــة في التصويـت تعود ألشخــاص ) عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر ( قاموا بإبالغ
    الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة ثالثين من قواعد التسجيل واإلدراج لدى هيئة السوق المالية ، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة 

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

نسبة الملكيةمحل التأسيسالمقر الرئيسيالنشاط الرئيسيأسم الشركة التابعة

100٪السعوديةجدةإنتاج واستغالل الذهب والمعادن المصاحبة لهمعادن للذهب ومعادن األساس

شركة معادن للفوسفات
ممارسة أوجه النشاط التعديني والصناعي المتعلق باالستطالع واالستكشاف 

والتنقيب واستخراج وإنتاج واستغالل معدن
الفوسفات والمعادن المصاحبة

70 ٪السعوديةالجبيل

شركة معادن لأللمونيوم
إنتاج سبائك األلمونيوم وسبائك على شكل  Tوبالطات

وبلتات األلمونيوم
74,9٪السعوديةالجبيل

74,9٪السعوديةالجبيلإنتاج خام البوكسايت واأللوميناشركة معادن للبوكسايت واأللومينا

شركة معادن للدرفلة
إنتاج مسطحات تصنيع أغطية المعلبات ومسطحات

تصنيع المعلبات
74,9٪السعوديةالجبيل

شركة معادن للمعادن الصناعية
ممارسة مختلف أوجه النشاط التعديني المتعلق

بالمعادن الصناعية
100٪السعوديةالرياض

شركة معادن للبنية التحتية
تطوير وإنشاء وتشغيل البنية التحتية في منطقة

رأس الخير
100٪السعوديةالرياض

 50٪السعوديةالجبيلإنتاج الصودا الكاوية والكلورين وثنائي كلوريد اإليثيلين شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

   االختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 

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

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

صافي التغيرنسبة الملكية نهاية العامنسبة الملكية بداية العامأسم من تعود له المصلحةس
خالل السنه

نسبة التغير
خالل السنة

0٪500٫00٪50462,500٫000٪462,500,000صندوق االستثمارات العامة 1

14٪9,610,951,109٪8,488,828,104٪77,876,995المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية2

21٪7,211,684,529٪67,413,318   6٪55,728,789المؤسسة العامة للتقاعد3

3,8٪66,922,635,638٪64,4618,741,422٪596,105,784المجموع

وصف للمالك الرئيسيين في أسهم الشركة     
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     وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها 
التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة:

* مالحظة : تم تعيين سعادة المهندس / خالد بن صالح المديفر و سعادة األستاذ / عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير ، بدالً من سعادة الدكتور / عبدهللا بن عيسى الدباغ وسعادة الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الجربوع ابتداء من 
تاريخ 2011/10/25 م، وذلك بقرار من الجمعية العامة العادية الرابعة والمنعقدة يوم السبت 1432/11/24 هـ الموافق 2011/10/22 م.

*  مالحظة : تم تقاعد سعادة الدكتور / منصور ناظر بتاريخ 2011/05/13 م، وتقاعد سعادة الدكتور / محمد هاني  الدباغ بتاريخ 2011/11/30م.

نهاية العامبداية العامأسم من تعود له المصلحةس
صافي التغير
خالل السنة

نسبة التغير
خالل السنة

5,49 ضعف1541,000846عبدهللا بن سيف السيف1

)25٪()77(308231منصور بن صالح الميمان2

0٫000,000,000٫00محمد بن عبدهللا الخراشي3

0٫000,000,000٫00سلطان بن جمال شاولي4

0٫000,000,000٫00خالد بن حمد السناني5

230,464230,4640,000٫00سليمان بن سعد الحميد6

)71٪()34,300(48,42914,129زياد بن عبدالرحمن السديري7

6,0006,0000,000٫00خالد بن صالح المديفر*8

01,0501,0500٫00عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير*9

)100٪()2,500(2,5000,00عبدالعزيز بن صالح الجربوع*10

97٪117,380231,680114,300عبدهللا بن عيسى الدباغ*11

405,235484,55479,319٪20

نهاية العامبداية العامأسم من تعود له المصلحةس
صافي التغير
خالل السنة

نسبة التغير
خالل السنة

0,000,000,000,00عبدهللا بن إبراهيم الفالج1

3,2323,2320,000,00عبدهللا بن سالم بصفر2

36,24236,2420,000,00خالد بن سالم الرويس3

0,0050,00050,0000,00نبيل بن عبدالعزيز الفريح4

0,000,000,000,00عبدهللا بن إبراهيم العبدالقادر5

0,000,000,000,00بروس ايانكيرك6

)7٪()50(710660منصور ناظر *7

0,000,000,000,00محمد هاني الدباغ *8

40,18490,13449,950٪124

وصف لمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة

وصف لمصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة
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وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح 
أي عوض حصلت عليها الشركة مقابل ذلك

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

وصــف ألي حقــوق تحويــل أو اكتــتاب بموجــب أدوات دين قابلــة للتحويــل ألسـهم أو حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو حقــوق مشابهـة أصدرتها أو منحتها الشركة
ال يوجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل ألسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب ، أو حقوق مشابهة.

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

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

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

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

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

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحـد مساهـمي الشـركة عـن أي حقوق في األرباح
لم يقم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في األرباح، علما بأن الشركة لم تقم باإلعالن عن توزيع أي أرباح للمساهمين حتى نهاية العام 2011 م.

 

شركة معادنشركة معادن للدرفلةشركة معادن لأللمونيوم       الجهة الممولة
اإلجماليشركة معادن للفوسفاتللبوكسايت واأللومينا

4,8753,0783,7504,00015,703صندوق اإلستثمارات العامة

6001,800-6,006,00صندوق التنمية الصناعي

2591,4922,651-900بنوك تجارية

4,4471,0412,6914,27012,449تمويل عقود المشتريات

7682,3443,900-787تمويل بالوكالة

2,2502,250--مؤسسات إئتمان الصادرات

11٫6094,7197,46814,95638,753اإلجمالي

رصيد القروض طويلة األجل للعام 2011 م سنة السداد 
"ماليين الرياالت"

رصيد القروض طويلة األجل للعام 2010 م 
"ماليين الرياالت"

2012762705

2013864804

20141,186895

20151,500978

15,26610,135األعوام التالية

19,57813,517اإلجمالي

"ماليين الرياالت"

      المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة ) سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك ( وكشف بالمديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة وأي مبالغ دفعتها الشركة 
سدادا لقروض خالل السنة.

للبتروكيماويات( في الصحراء ومعادن  ، شركة  للفوسفات  معادن  واأللومينا، شركة  للبوكسايت  معادن  للدرفله، شركة  معادن  لأللمونيوم، شركة  معادن  معادن )شركة  دخلت شركات 
اتفاقيات تمويل منفصلة الشروط  مع تحالف من المؤسسات المالية )البنوك اإلسالمية والتجارية( بما فيها صندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعي. حسب الجدول التالي:
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      بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة

برنامج تملك المنازل

وضعت الشركة برنامجاً لتملك المنازل، بحيث تكون الشركة ضامناً للموظف لدى المؤسسات المالية لتأمين القروض السكنية. وتتحمل الشركة فوائد القروض طويلة األجل، بينما يدفع 
الموظف أصل مبلغ القسط مباشرة إلى البنك التجاري الذي يوفر القرض.

بلغ إجمالي القروض الممنوحة للموظفين المؤهلين في 2011/12/31م )35٫680٫818 لاير( وكان المبلغ المتبقي من القروض في 2011/12/31م )29٫323٫527 لاير(.

برنامج االدخار

تطبق الشركة برنامج خطة ادخار لموظفي الشركة السعوديين، بحيث يساهم الموظف بحصة ثابتة من راتبه الشهري وتساهم الشركة بحصة نسبية لمصلحة الموظف. وسوف يكون إجمالي 
المبلغ المستثمر لصالح الموظف وفقا لشروط معينة.

وقد بلغت مساهمة الموظفين في هذا البرنامج بتاريخ 2011/12/31م )15٫440٫584,08 لاير( ، وبلغت مساهمة الشركة )87٫8٫128٫333 لاير(.

     يقر مجلس إدارة الشركة بالتالي:
     تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.

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

     تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية
  ال يوجد أي تحفظ لدى المحاسب القانوني على قوائم المالية للشركة. 

     توصية مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثالث سنوات متتالية
   لم يوصي مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثالث سنوات متتالية. 

    التوصيات
  أوصى مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية "معادن" الجمعية العادية بالتالي:

الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م.. 1

الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31م.. 2

الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31م.. 3

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خالل السنة المنقضية في 2011/12/31م.. 4

التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م.. 5

الموافقة على توصية لجنة المراجعين بتعيين مراجع حسابات خارجي، لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية 2012م، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.. 6

الموافقة على قيام الشركة بإصدار صكوك أو أي أدوات دين قابلة للتداول، في األوقات وبالمبالغ والشروط التي يقرها مجلس اإلدارة سواء في جزء أو عدة أجزاء، أو من . 7
خالل سلسلة من اإلصدارات بموجب برنامج أو أكثر تنشئه الشركة من وقت آلخر داخل أو خارج المملكة ولمجلس اإلدارة القيام بجميع التصرفات واإلجراءات الالزمة 

إلصدارها، وللمجلس تفويض أي أو كل من الصالحيات الممنوحة له ألي شخص أو أشخاص آخرين.

2010 م 2011 م 

83,433,98954,454,283مصاريف االستغالل )حقوق االمتياز(

141,108,124207,000,341الزكاة

55,979,0065,648,323ضرائب استقطاع مستحقة على العقود

4,669,4203,433,215التأمينات االجتماعية

285,190,539270,536,162إجمالي

      بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها
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ما تم إنجازه في مجال الحوكمة

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

من المادة السادسة، سيتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة القادمة إن شاء هللا.

   جدول يبين تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة الحالي وعضوية كل منهم في مجالس إدارات الشركات األخرى وعضوية اللجان وعدد االجتماعات التي حضرها:

مالحظة : تم تعيين سعادة المهندس / خالد بن صالح المديفر و سعادة األستاذ / عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير ، بدالً من سعادة الدكتور / عبدهللا بن عيسى الدباغ وسعادة الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الجربوع ابتداء من تاريخ 
2011/10/25م، وذلك بقرار من الجمعية العامة العادية الرابعة والمنعقدة يوم السبت 1432/11/24 هـ الموافق 2011/10/22 م. 

عدد اجتماعات المجلسعضوية اللجانعضوية مجلس اإلداراتتصنيف العضويةأسم العضو
التي حضرها

سعادة المهندس
 عبدهللا بن سيف السيف

شركة الظهران لإلعمارمستقل
لجنة الترشيحات والمكافآت،

اللجنة التنفيذية
7

سعادة األستاذ 
منصور بن صالح الميمان

غير تنفيذي
شركة اسمنت المنطقة الجنوبية،

هيئة سوق المال السعودية )تداول(
6لجنة الترشيحات والمكافآت

سعادة األستاذ 
سلطان بن جمال شاولي

غير تنفيذي
الشركة العربية للتعدين )األردن(،

شركة الصناعات الكيميائية للفلور )تونس(.
5اللجنة التنفيذية

سعادة المهندس
خالد بن حمد السناني

7لجنة المراجعةال يوجدغير تنفيذي

معالي األستاذ 
سليمان بن سعد الحمّيد

غير تنفيذي
شركة التعاونية للتأمين،

المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق.
7اللجنة التنفيذية

معالي األستاذ 
محمد بن عبدهللا الخراشي

غير تنفيذي
شركة االتصاالت السعودية،

المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق،
المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي.

7لجنة المراجعة

سعادة الدكتور 
زياد بن عبد الرحمن السديري

6لجنة المراجعةال يوجدمستقل

سعادة المهندس 
خالد بن صالح المديفر

2اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافئاتال يوجدعضو تنفيذي

سعادة األستاذ 
عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير

2اللجنة التنفيذيةال يوجدمستقل

سعادة الدكتور 
عبدالعزيز بن صالح الجربوع

مستقل
اميانتيت.

بنك الرياض
الشركة السعودية لصناعة الورق.

4لجنة الترشيحات والمكافآت

سعادة الدكتور 
عبدهللا بن عيسى الدباغ

5اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافآتال يوجدعضو تنفيذي
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      جدول يبين تواريخ اجتماعات مجلس إدارة الشركة وسجل حضور كل إجتماع

مالحظة : تم تعيين سعادة المهندس / خالد بن صالح المديفر و سعادة األستاذ / عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير ، بدالً من سعادة الدكتور / عبدهللا بن عيسى الدباغ وسعادة الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الجربوع ابتداء من تاريخ 
2011/10/25 م، وذلك بقرار من الجمعية العامة العادية الرابعة والمنعقدة يوم السبت 1432/11/24 هـ الموافق 2011/10/22 م . 

مالحظة : تم تعيين سعادة الدكتور / عبدهللا بن حسن العبدالقادر وسعادة األستاذ / حمد بن طارق الخميس في عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 2011/10/25 م، وخروج سعادة الدكتور / زياد بن عبدالرحمن السديري وسعادة 
الدكتور / سعد بن صالح الرويتع من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 2011/10/25 م. 

المجموع2011/12/17م2011/10/25م2011/10/22م2011/07/30 م2011/04/16 م2011/02/22 م2011/01/15مأسم العضوس

7√√√√√√√المهندس عبدهللا بن سيف السيف1

x√√√√6√√األستاذ منصور بن صالح الميمان2

x√√√√6√√الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري3

7√√√√√√√المهندس خالد بن حمد السناني4

x√4√√√الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع5

x√√√√x√5المهندس سلطان بن جمال شاولي6

7√√√√√√√معالي األستاذ سليمان بن سعد الحمَيد7

7√√√√√√√معالي األستاذ محمد بن عبدهللا الخراشي8

5√√√√√الدكتور عبدهللا بن عيسى الدباغ9

2√√األستاذ عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير10

2√√المهندس خالد بن صالح المديفر11

المجموع2011/10/17م2011/7/17م2011/5/18م2011/4/17م2011/3/20م2011/2/21م2011/1/18مأسم العضو

معالي األستاذ 
محمد بن عبدهللا الخراشي )رئيساً(

√√√√√√√√8

8√√√√√√√√المهندس  خالد بن حمد السناني
x√6√√√√√الدكتور  سعد بن صالح الرويتع

x√√√√√√6الدكتور  زياد بن عبد الرحمن السديري
8√√√√√√√√المهندس  عبدهللا بن محمد الفايز
1√األستاذ  حمد بن طارق الخميس

1√الدكتور عبدهللا بن حسن العبدالقادر

اختصاصات اللجان وعددها ومهامها

       لجنة المراجعة 

    تشكلت لجنة المراجعة بتاريخ 1429/11/14 هـ الموافق 2008/11/15 م ، وتتكون حالياً من رئيس وأربعة أعضاء والجدول التالي يوضح أعضاء اللجنة وعدد االجتماعات
    المنعقدة خالل العام المالي 2011 م:

2011/12/20م
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      مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة 

تشمل مهام عمل لجنة المراجعة القيام بكافة األعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها وتشمل المهام ما يلي:

    اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة لضمان تحقيق الكفاءة في أداء األنشطة والمهام التي يكلفها بها مجلس اإلدارة.
    مراجعة خطة وإجراءات المراجعة الداخلية  بما في ذلك أراء وتوصيات اللجنة في هذا الخصوص.
    مراجعة  تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة اإلجراءات التصحيحية لنقاط الضعف التي تم مالحظتها.

    رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشان تعيين أو إنهاء خدمات المحاسبين القانونين وتحديد أتعابهم، مع األخذ بعين االعتبار استقالليتهم أثناء تقديم التوصيات. 
    متابعة أعمال المحاسبين القانونين واعتماد أي أنشطة خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

    مراجعة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء مالحظاتها عليها.
    مراجعة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات التي اتخذت في هذا الصدد.

    مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وتقديم مالحظاتها وتوصياتها حول هذه القوائم إلى مجلس إدارة الشركة.
    دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس اإلدارة للقيام بمسؤولياتها، على لجنة المراجعة:

    الحصول على صالحية االطالع أو تفويض الغير بالتحقيق في المسائل التي تدخل ضمن نطاق عمل اللجنة، ويحق للجنة وبدون أي قيود االطالع على كافة المعلومات
     والبيانات والتقارير والسجالت والمراسالت وغير ذلك من األمور التي ترى اللجنة أهمية االطالع عليها. كما يحق للجنة االستعانة بمستشارين، محاسبين أو أي أطراف 

أخرى مستقلة لمساعدتها في عملها.
    إبالغ مجلس اإلدارة بنشاطات وأعمال اللجنة مع إبداء التوصيات التي تراها مناسبة.

    مراجعة الئحة لجنة المراجعة مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات واعتماد جميع التعديالت التي أجريت على الالئحة من قبل مجلس اإلدارة.
    القيام بأية مهام أخرى تم إسنادها للجنة في عقد تأسيس الشركة أو من مجلس اإلدارة.

    تعد اللجنة قبل بداية كل سنة مالية بثالث شهور على األقل خطة عمل سنوية تشمل جدوال زمنيا الجتماعات اللجنة ووصفا لألعمال التي ستقوم بها خالل العام القادم.
    على اللجنة القيام بمناقشة واستعراض أدائها على األقل مرة واحدة في السنة لتحديد ما إذا كانت تعمل بشكل فعال واالتفاق على التدابير بشأن الكيفية التي يمكن فيها تحسين

     وزيادة كفاءتها.
    توصي اللجنة بدفع األتعاب التالية:

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

    تعقد اللجنة بناًء على دعوة من رئيسها اجتماعات إضافية  لتأدية واجباتها. ويعمل أمين اللجنة مع رئيسها لوضع جدول األعمال وتعميمه على أعضاء اللجنة قبل انعقاد كل اجتماع.
    على اللجنة متابعة نتائج االجتماعات السابقة والمسائل المعلقة.

    مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت 

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

    األخذ في االعتبار العديد من العوامل عند تقييم األعضاء المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة وتشتمل، دون حصر، على ما يلي: 
           النزاهة والمصداقية والمسؤولية
           الخبرة الناجحة في مجال القيادة 

           الفطنة اإلدارية والعملية
           االستقاللية وعدم وجود تضارب في المصالح

           القدرة على تكريس الوقت الالزم للقيام بالمسؤوليات التي تمليها عليه عضويته في المجلس.

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

مالحظة : تم تعيين سعادة الدكتور / زياد بن عبدالرحمن السديري و سعادة المهندس / خالد بن صالح المديفر في عضوية لجنة الترشيحات والمكافئات بتاريخ 2011/10/25 م، وخروج سعادة الدكتور /
عبدهللا بن عيسى الدباغ  وسعادة الدكتور / عبدالعزيز بن صالح الجربوع من عضوية لجنة الترشيحات والمكافئات  بتاريخ 10/25/ 2011 م. 

المجموع2011/12/17 م2011/10/22 م2011/9/19 م2011/7/30 م2011/5/15 م 2011/2/22 مأسم العضو

6√√√√√√المهندس عبدهللا بن سيف السيف )رئيساً(
4√√√√الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع

6√√√√√√األستاذ منصور بن صالح الميمان
5√√√√√الدكتور عبدهللا بن عيسى الدباغ

1√الدكتور زياد بن عبدالرحمن السديري
1√المهندس خالد بن صالح المديفر
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حوكمة الشركات



    التوصية إلى المجلس فيما يخص المرشحين لعضوية اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس، أخذاً في االعتبار ما يلي:
    المؤهالت الالزمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة التي ينبغي أن يكون أحد أعضائها مختصاً بالشئون المالية والمحاسبية.

    وجود سياسة انتقال األعضاء بين اللجان دورياً.
    محــدوديــة عدد الســنوات المتتاليــة التي يجــوز فيهــا للعضــو أن يشغــل عضويــة أحد لجــان المجلــس، وتقوم اللجنة بالتأكد من أن مدة عضوية العضو ال تتجاوز الحد األعلى

   المنصوص عليه في اإلطار العام لقواعد الحوكمة بالشركة، إن وجدت، أو في األنظمة ذات العالقة.
    إرشادات هيئة السوق المالية.

    التوصية بمرشحين قادرين على تعزيز قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شؤون الشركة على نحو فعال.
    التأكد من وجود برنامج تعريفي لألعضاء الجدد في المجلس بأعمال الشركة وتوفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس.

    تقوم اللجنة بتحديد الوقت الواجب أن يكرسه كل عضو لتـأدية المهام المتعلقة بعضويته في مجلس اإلدارة أو احد اللجان المنبثقة عنه.
    تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في اختيار وتأهيل المرشحين لعضوية المجلس وإعداد خطة التعاقب طويلة األجل عند الضرورة.

    تقوم اللجنة بتحديد جوانب القوة والضعف في المجلس واقتراح معالجة أي قصور.
    تقــوم اللجنــة بالتأكــد من أن الرئيس التنفيــذي قام بصيــاغة اإلجراءات الالزمــة  لنقل مسؤولياتــه بشكـل سريع وفعال ليتم تطبيقها في حال تركه للعمل بالشركة بشك مفاجئ أو عدم

     أهليته المفاجئة. يجب على اللجنة أن تقوم بمراجعة هذه اإلجراءات مع الرئيس التنفيذي وأيضا الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل.
    على اللجنة إعداد المعايير لتقييم أداء الرئيس التنفيذي وإعالمه بها.

    تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس في إعداد المعايير لتقييم أداء رئيس المجلس وإعالمه بها.
    التوصية للمجلس قبل الموافقة ألحد أعضاء المجلس، من غير موظفي الشركة، بتقديم خدمات استشارية للشركة. 

    تــقــوم اللجنــة بمراجعــة واعتمــاد سياســات التعويضــات قصيــرة وطويلــة المدى والمزايــا واإلجراءات المتعلقــة بها لجميــع العامليـن بالشركــة ولشركاتهــا التابعة، كما هو مالئم.
    مراجعة واعتماد أهداف الشركة المرتبطة بتعويضات الرئيس التنفيذي.

    مراجعة أداء الرئيس التنفيذي سنويا لضمان قيامه بقيادة فعالة للشركة في المدى القصير والطويل. ال يجوز للرئيس التنفيذي حضور جلسات اللجنة المخصصة لمناقشة أدائه ومكافآته.
    على اللجنة مراجعة واعتماد كامل التعويضات ) الرواتب ـ البدالت ـ األسهم ( لجميع المدراء التنفيذيين ) الرئيس التنفيذي ونوابه والمدراء التنفيذيين( بشكل سنوي.

تقوم اللجنة بالمراجعة والموافقة على:   
    سياسات وإجراءات الموارد البشرية.

    برامج التطوير اإلداري وخطط اإلحالل الوظيفي للمدراء التنفيذيين. 
    أهداف التقويم )بما فيها مؤشرات األداء( الواجب تحقيقها ضمن المكافآت وبرامج التحفيز.

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

    مكافأة سنوية

    على اللجنــة بالتوصـيـة بمكافــأة أعضــاء مجلـس اإلدارة عن عضويتهـم بمجلس اإلدارة بما يتفـق مع المادة )44( من عقد تأسيس شركة معادن والتي تنص على توزيع أرباح الشركة
  الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه االتي:

    يجنــب )10٪( من األربــاح الصافيــة لتكوين احتياطي نظــامي، ويجــوز للجمعيــة العامة العاديــة وقــف هذا التجنــيب متى بلغ االحتياطي المذكــور نصــف رأسـمــال الشركــة.
    يوزع على حاملي األسهم الممتازة تلك النسب من األرباح المقررة لهذه األسهم.

    ويجــوز للجمعيــة العامــة العادية بنــاء على اقتــراح مجلــس اإلدارة تجنـيب نسبة مئوية من األرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها
     الجمعية العامة.

    يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل )5٪( من رأس المال المدفوع.
    يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.

    ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح.

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

وفقا للمادة 74 من نظام الشركات، إذا كانت هذه المكافآت تمثل نسبة معينة من أرباح الشركة،  فيجب أن ال تتجاوز نسبة 10٪ من األرباح الصافية، بعد خصم المصاريف، االستهالكات 
واالحتياطات التي تقررها الجمعية العامة وفقا ألحكام نظام الشركات وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن 5٪ من رأس مال الشركة. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن ال تتجاوز هذه 

المكافآت مبلغ 200٫000 لاير سعودي سنوياً لكل عضو وفقاً للقرار الوزاري رقم 1071 بتاريخ 1412/11/2 هـ. 

    على اللجـنة مراجعة التعويضات السنوية ألعضاء لجان المجلـس بما فيـها أعضاء المجلس الذين يمثلون الحكومة ومن ثم تقوم بتقديم التوصيات إلى المجلس للمراجعة واالعتماد.

    عند وضع اللجنة لسياسة التعويضات، يجب أن تتبع اللجنة معايير األداء باإلضافة إلى:
    تقديم المكافآت التنافسية لجذب وتحفيز واستقطاب مدراء ذوي مهارات عالية.

    تطبيق مؤشرات قياس أراء طموحة بما فيها مقاييس األداء المالية والغير مالية.
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    على اللجنة إعداد تقرير سنوي عن المكافآت المدفوعة لكبار التنفيذيين إلدراجه في تقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع القواعد واألنظمة المطبقة، وبما يتوافق مع المادة )9( من الئحة 
حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

    استعــراض ومراجعــة أدائها سنويــاً على األقــل لتحديد مدى فاعليتـها واالتفــاق على الخطــوات لتحسـين أداء أعضائها. ويجب على اللجنة تقديم تقرير لمجلس اإلدارة عن أداء اللجنة.
    على اللجنة تأدية المهام أو المسؤوليات األخرى التي يكلفها بها مجلس اإلدارة من حين آلخر.

    يحق للجنة الحصول على مساعدة، حسب الحاجة، من مستشار قانوني خارجي أو داخلي، شركة محاسبية، شركة أبحاث، أخصائيي مكافآت، أو غيرهم من االستشاريين، ولها صالحية 
االستمرار معهم، أو إنهاء خدماتهم أو التفاوض معهم على شروط وبنود االتفاقية المبرمة معهم.  

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

اللجنة التنفيذية

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

    مسؤوليات اللجنة التنفيذية

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

    اعتمـــاد خطط األعمـــال والعملـيات والخطـط الماليــة المقترحــة قصــيرة األجــل )أقل من سنة( ومتوسطــة األجــل )من 1-3 سنوات( وفقاً لخطط الشركة طويلة األجل المعتمدة. 
    مراجعة واعتماد موازنة القوى العاملة، وموازنة العمليات وموازنة المصاريف الرأسمالية. 

    مراجعــة جميع المشاريــع واألعمــال التوسعــية الجوهريــة وفقــاً لالستراتيجـيــات وخطــط األعمــال والعمليــات والخطـط المالية طويلة األجل المعتمدة للشركة وتقديم توصياتها
     للمجلس  حيالها.

    مـراجعــة عمليــات االندمــاج واالستحــواذ، واالتفاقيــات، وتقليــص األعمـال وفقاً لالستراتيجيات وخطط األعمال والعمليات والخطط المالية طويلة األجل المعتمدة للشركة وتقديم
     توصياتها للمجلس بهذا الشأن.

    اإلشراف واستالم التقارير حول تنفيذ واكتمال المشاريع واألعمال التوسعية الخاصة بشركة معادن وشركاتها التابعة لها. 
    اعتمــاد سياســات وإجــراءات العمــل في الشركــة فيمــا عــدا السياسـات واإلجراءات المحاسبية والتي يتم مراجعتها بواسطة لجنة المراجعة، وسياسات التعويضات لشركة معادن

     ولشركاتها التابعة والتي يتم مراجعتها واعتمادها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
    اعتماد فتح المكاتب الفرعية للشركة والوكاالت وفقاً لالستراتيجيات وخطط األعمال والميزاينة والعمليات طويلة األجل المعتمدة للشركة. 

    تقديم توصياتها للمجلس فيما يخص عمليات القرض والرهن العقاري.
    تقديم توصياتها للمجلس بخصوص الخطط االستثمارية ألموال الشركة.

    استالم التقارير من إدارة الشركة ومناقشتها من النواحي القانونية والدعاوي الجوهرية وتقديم توصياتها للمجلس باإلجراءات الضرورية.
    اإلشراف على أداء الشركة وعلى مشاريعها، وطلب اإليضاح بخصوص التجاوزات عن الخطط والموازنات المعتمدة.

    استالم تقارير حول كافة القرارات الجوهرية التي اتخذتها إدارة الشركة. ويجب أن تقدم التوصيات المناسبة بهذا الخصوص للمجلس ومساعدة المجلس في التركيز على المسائل
     المرتبطة بهذه التوصيات.

    القيام بأي مهام أخرى توكل إليها من المجلس من حين آلخر.
    اعتماد النفقات التشغيلية والرأسمالية ضمن صالحيتها وفقاً لهيكل الصالحيات بالشركة.

    اعتماد النفقات التشغيلية والرأسمالية التي تتجاوز موازنة شركة معادن وفقاً لهيكل الصالحيات. 
    التوصية للمجلس بكافة القرارات التي تتجاوز صالحياتها.

مالحظة : تم تعيين سعادة المهندس / خالد بن صالح المديفر و سعادة األستاذ / عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير في عضوية اللجنة 
بتاريخ  التنفيذية   اللجنة  عضوية  من  الدباغ  عيسى  بن  عبدهللا   / الدكتور  سعادة  وخروج   ، 2011/10/25م  بتاريخ  التنفيذية 

2011/10/25م .

المجموع2011/5/15 م 2011/2/22 مأسم العضو

2√√المهندس عبدهللا بن سيف السيف

2√√المهندس سلطان بن جمال شاولي

2√√معالي األستاذ سليمان بن سعد الحمَيد

1√الدكتور عبدهللا بن عيسى الدباغ

1√األستاذ عبدالعزيز بن عبدهللا الصقير

1√المهندس خالد بن صالح المديفر
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       تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011 م 

      العقوبات أو الجزاءات أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الجهات الرقابية والتنظيمية واإلشرافية والقضائية

       لم تفرض على الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي من الجهات الرقابية والتنظيمية واإلشرافية والقضائية.

      نتائج المراجعة السنوية لفعالية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:

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

مناقشة ماتم التوصل إلية من مالحظات  والتأكد من وضع اإلجراءات التصحيحية من قبل اإلدارات المعنية والخطة الزمنية الالزمة لذلك.

البيان
أعضاء المجلس 

التنفيذيين

أعضاء المجلس 
غير التنفيذيين / 

المستقلين

ستة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت 
والتعويضات، بما فيهم الرئيس التنفيذي

والمدير المالي 

6٫157٫946--الرواتب والتعويضات

245٫0002٫151٫7262٫155٫281البدالت

1٫092٫756--المكافآت الدورية والسنوية 

3٫253٫314--الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل 
شهري أو سنوي 

--2٫226٫570
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تنمية الموارد البشرية:

تنتهج إدارة الموارد البشرية بشركة التعدين العربية السعودية )معادن( إستراتيجية قوامها التخطيط التكاملي من حيث التدريب الداخلي والخارجي والتدريب على رأس العمل 
بهدف تطوير و إثراء ثقافة تطوير المواهب البشرية في الشركة وترسيخ ثقافة العمل وتصميم الهياكل اإلدارية لضمان فعالية اإلدارة القيادية في جميع إدارات الشركة بما فيها 

إدارات المشاريع.
وقد بلغ عدد العاملين في الشركة خالل عام 2011 م  )3٫020( موظف منهم 63٪ سعوديين. كما تم تعيين 648 موظفاً جديدا خالل عام 2011 م.

يمكن تلخيص األهداف الرئيسة لعمليات التدريب والتطوير في )معادن( على النحو التالي:

    تأسيس برامج تطوير وتدريب مستمرة وذات مغزى للموظفين، والمحافظة عليها بشكل فعال.
    تطوير وتوسيع وتعزيز المهارات والكفاءات والمعرفة المطلوبة من الموظفين إلى أقصى حد ممكن من أجل تحقيق أهداف السعودة.

    استقطاب وتحفيز وتطوير المواطنين السعوديين المؤهلين تأهيالً عالياً والمحافظة عليهم بتزويدهم بالخبرة الالزمة والمهارات المهنية والفنية واإلدارية.
    توفير الحافز الالزم للنمو الشخصي للموظف وتحسين أدائه لتلبية متطلبات العمل الحالية والمستقبلية.

وقد أعد فريق شركة معادن لتدريب الموارد البشرية برنامج التطوير المهني للخريجين الجدد من الجامعات السعودية لتنفيذه خالل عام 2012 م. ويتألف البرنامج من خطط 
تطوير مصممة خصيصا تستغرق )12( شهرا لخريجي تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات والتمويل والموارد البشرية والتعدين. وقد تم تحديد موجهين للخريجين الذين 

سيشاركون في البرنامج. وسيتم تدريبهم حال تعيينهم. وسوف تبدأ الدفعة األولى في يناير 2012 م، وستتألف من )64( خريجاً.

أما األهداف الرئيسة لبرنامج التطوير المهني فهي:

    تنمية وبناء خط المواهب لـ )معادن( والشركات التابعة لها.
    تقديم خبرات وظيفية وتعليمية متنوعة في مجاالت وظيفية خارج تخصصات المشاركين.

    إظهار كفاءة وإنتاجية المشاركين المتسارعة في المجالين التقني والعملي.
    تحديد أنسب المنظمات لتوظيف المشاركين.

وتبين اإلحصاءات التالية مجموع عدد الموظفين المدربين داخلياً وخارجياً، بما في ذلك اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية:
    المقر الرئيسي: 351

    شركة معادن للذهب ومعادن األساس: 544
    شركة معادن للفوسفات: 602
    شركة معادن لأللمنيوم: 458

    اإلجمالي: 1955
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    األمن الصناعي والسالمة
 

تنمية وتحسين ثقافة السالمة في شركة معادن 
خالل عام 2011، قدمت إدارة االمن الصناعي والصحة والسالمة المهنية خطة لتحسين وتنمية ثقافة السالمة، و التي تشمل كافة مواقع شركة معادن لتكــون المرجــع و المحــرك لعملية 

تحسين وتنمية ثقافة السالمة للموظفين و المتعاقدين في جميع جوانب العمل. 
تمشياً مع هذه الخطة، قامت شركة معادن بالتعاون والتنسيق مع شركاتها بالترتيب لعمل برامج التدريب الالزمة في مجال السالمة والصحة المهنية. و قد تضمنت هذه التدريبات المجاالت 

التالية: خلق ثقافة السالمة على المستوى و المعايير العالمية، تدريب مدربين على برامج القيادة الوقائية و تدريبات أخرى على تحليل األسباب الجذرية للحوادث. 
باإلضافة إلى ذلك تناولت هذه الخطة المنهج العملي لتشكيل االستراتيجيات الالزمة لتنمية ثقافة السالمة و التي ساعدت الشركات التابعة لمعادن على قيادة موظفيهم و كسب مشاركتهم 

بفاعلية في هذه العملية من خالل االتصال المباشر معهم، والمراقبة و قياس مدى نجاح هذه المبادرات من قبلهم.

الجوالت التفقدية
تم القيام بعدة جوالت تفقدية خاصة بالسالمة شملت مبنى المقر الرئيسي للشركة و عدد من مواقع ومناجم الشركات التابعة، وقد اشترك في بعض هذه الجوالت الرئيس وكبير اإلداريين 

باإلضافة إلى عدد من نواب الرئيس. وقد تم تحديد أوجه القصور في أداء السالمة وإبالغها للمواقع المعنية و تم متابعة العمل على تصحيحها جميعاً مع األطراف المعنية.
مشروع تحسين وتطوير نظام البيئة والصحة والسالمة

تم االنتهاء من كتابة نطاق العمل لتنقيح و تطوير ودمج أنظمة إدارتي البيئة و الصحة والسالمة ليكون مطابقا للـمواصفات العالمية )ايزو 14001 واألوساس 18001(،  المتوقع أن يبدأ 
المشروع في الربع األول من سنة عام 2012 م.

مؤشر الحوادث في الشركة
لم يكن هناك بفضل هللا أي حوادث عمل أدت إلى أي وفيات في الشركة خالل عام 2011، و قد انخفض معدل إصابات العمل في الشركة بنسبة 23٪ عما كان عليه في العام الماضي 

)1٫95( حتى أصبح في نهاية العام 1٫50 لكل مليون ساعة عمل، و قد تم تحقيق هذا من خالل رفع و نشر الوعي و ثقافة السالمة بين موظفي ومقاولي الشركة.

شركة معادن للفوسفات
فيما يلي إنجازات األعمال الرئيسية لشركة معادن للفوسفات خالل عام 2011 فيما يتعلق بالبيئة، و الصحة و السالمة:

    تحقيق 4,115,460 ساعة عمل بدون إصابات.
    تنفيذ خطة التدريب الداخلي في الشركة و قد تم تدريب 5,874 موظف بمجموع 15,714 ساعة تدريب.

    الحصول على جائزة معادن الذهبية التشجيعية للسالمة لتحقيقها ألكثر من عام دون وقوع أي حوادث عمل مقعدة.

شركة معادن للذهب والمعادن النفيسة
فيما يلي إنجازات األعمال الرئيسية لشركة معادن للذهب خالل عام 2011 فيما يتعلق بالبيئة، و الصحة و السالمة:

    تدريب 110 موظف في مجاالت السالمة كتحليل األسباب الجذرية للحوادث، نظام تصاريح العمل، تحديد المخاطر 
    القيام بعمل أربعة  تدريبات لحاالت الطوارئ.

شركة معادن للبنية التحتية
خفضت شركة معادن للبنية التحتية حوادث السيارات على الطريق الموصل من طريق أبو حدرية السريع إلى منطقة رأس الخير بنسبة 75٪ مقارنة بالعام الماضي و ذلك بعدما قامت 

بإنشاء طريق خاص بشاحنات النقل الثقيل بهدف تخفيف الضغط عليه.
وكذلك الحصول على جائزة معادن الذهبية التشجيعية للسالمة لتحقيقها ألكثر من عام دون وقوع أي حوادث عمل مقعدة.

شركة معادن لأللمنيوم
حققت شركة معادن لأللمنيوم 10,000,000 ساعة عمل بدون أي إصابات.

الحصول على جائزة معادن البرونزية التشجيعية للسالمة لتحقيقها ألكثر من سته اشهر دون وقوع أي حوادث عمل مقعدة.

    البيئة

أبرز مالمح البيئة لعام 2011 م 
    عدم وقوع أية حوادث بيئية وبالتالي عدم إيقاع عقوبات بيئية على الشركة.

    خضوع جميع مرافق )معادن( لتقييم شهري.

إن الهدف البيئي لشركة )معادن( هو حماية البيئة والمجتمعات دون المساس بالتنمية المستدامة من خالل االمتثال للمعايير واللوائح الوطنية والدولية، وتنفيذ )ISO-14001(. ولتحقيق هذا 
الهدف، طبقت )معادن( نظام اإلدارة البيئية في جميع المواقع لتحسين األداء البيئي بصورة مستمرة.
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دخلت بطاقة األداء البيئي للشركة ونظام مؤشرات األداء الرئيسة للبيئة للمرافق حيز التنفيذ في عام 2011 م. وهذه منهجية تقييم لألداء البيئي تستخدم نتائجها للحكم بمنهجية وعدل على 
كل مرفق من خالل أدائه البيئي. أما المعايير الثالثة لهذا التقييم ونظام التصنيف فهي:

    االلتزام بالقوانين واألنظمة والمعايير البيئية.
    األداء.

    الوعي والتدريب.

وضع هدف عام لبلوغ جميع عمليات )معادن( درجة )90 ٪( بحلول نهاية عام 2011م، مع رفع تقارير شهرية عن المؤشرات الرئيسة لكل عملية إلى الرئيس التنفيذي الذي يحيلها إلى 
اللجنة اإلدارية. وقد تحققت درجة )92٪( عام 2011 م.

وفي عام 2011 م، واصلت )معادن( التزامها الكامل والمطلق بمبدأ االستباقية الوقائية لتطبيق "أفضل الممارسات في األداء البيئي"، بحيث يكون هدف الشركة تجاوز االمتثال لالشتراطات 
اإللزامية األساسية لألنظمة والمعايير البيئية الوطنية. جميع عمليات )معادن( ينبغي أن تتقيد بشكل صارم بهذا المبدأ. وكلف الفريق البيئي بالشركة بتقديم التوجيه والرقابة لتحقيق التزام 

ورؤية )معادن(. وقد شملت أبرز المالمح البيئية عام 2011 م - على سبيل المثال ال الحصر - ما يلي:
    تم مراجعة وتقييم جميع مرافق )معادن( - بما فيها تلك التي قيد اإلنشاء - شهريا.

    أجريت جميع الدورات المقررة للتوعية البيئية في وقتها. وقام الفريق البيئي بالشركة بالمساعدة في وضع وتنفيذ المبادرات المقررة للتوعية البيئية وتدريب المنسقين البيئيين
     في  جميع العمليات.

    قامت إدارة البيئة بالشركة بإنجاز ومراجعة جميع تقارير االمتثال وبرامج الرصد المطلوبة مع الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة.
    أنهت إدارة البيئة بالشركة مراجعة تقييمات اآلثار البيئية لمشاريع )السوق( و)الدويحي(، وقدمتها إلى الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة الستكمال عملية الترخيص.

قامت )معادن( برعاية مناسبات ومعارض وطنية مختلفة عن البيئة والمشاركة فيها مثل: المنتدى الخليجي الدولي الثاني للبيئة والتنمية المستدامة الذي عقد في جدة، وندوة عن البيئة عقدت 
في المدينة المنورة بالتعاون مع جامعة طيبة.

وقررت )معادن( أيضا أن تطبق النظام اإلداري المتكامل للصحة والسالمة والبيئة على جميع وحدات األعمال االستراتيجية واإلدارات بالشركة. وقد وضعت تحضيرات هذا المشروع 
 .)14001-ISO( جاهزة لشهادة )عام 2011م، ويتوقع أن يكتمل بحلول نهاية عام 2012 م؛ ما يجعل )معادن

    المسؤولية االجتماعية

كانت أهم إنجازات الشركة للعام 2011 م فيما يتعلق بالمسئولية االجتماعية ما يلي: 

  إنفاق أكثر من )37 مليون لاير( على تقنيات بيئية متطورة في صناعة األلمنيوم وحدها.
  االلتزام باستثمار رأس مال يبلغ )42 مليون لاير( في برنامج المعهد التقني للتعدين بمدينة عرعر.

  تحقيق معالم سالمة في المشاريع العمالقة.
  معالجة المياه وإعادة تدويرها لعمليات الفوسفات في الجالميد ورأس الخير.

  االلتزام ببناء مركز اجتماعي لسكان مهد الذهب بتكلفة )7 ماليين لاير(.
  عدم اإلبالغ عن أية حوادث بيئية عام 2011 م.

  بلوغ أنظمة التدريب واإلدارة الشاملة المعايير الصناعية الدولية.
  تنفيذ أكثر من )15000 ساعة( من التدريب الداخلي في مجال الصحة والسالمة والبيئة في شركة معادن للفوسفات عام 2011 م.

  استثمار أكثر من )28 مليون لاير( في تدريب الموظفين عام 2011 م.
  استثمار أكثر من )12 مليون لاير( في رعاية الطالب من قبل شركة معادن لأللمنيوم.

تقوم اللجنة التوجيهية للمسؤولية االجتماعية للشركة بتوجيه تنفيذ أعمال المسؤولية االجتماعية واإلشراف عليها. وتتألف هذه اللجنة من موظفين من مختلف مجاالت أعمال )معادن( 
وإداراتها. ولضمان أن يتم تعريف معنى المسؤولية االجتماعية داخل الشركة، وتحديد القنوات التي يتم من خاللها تشغيل البرامج، فقد وضعت )معادن( بيان ميثاق للمسؤولية االجتماعية 

يشمل تبني تعريف المسؤولية االجتماعية للشركات الذي اقترحه مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة والذي ينص على:
"التزام الشركة المستمر بالسلوك األخالقي واإلسهام في التنمية االقتصادية مع تحسين مستوى المعيشة ألفراد القوى العاملة وعائالتهم باإلضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع الوطني 

بشكل عام."
باإلضافة إلى ذلك، يفصل بيان ميثاق المسؤولية االجتماعية لشركة )معادن( القنوات األربع التي يدير من خاللها فريق )معادن( نشر تدابير ومعايير وتوجيهات المسؤولية االجتماعية. 

ولكل من هذه القنوات لجنة فرعية مخصصة تقدم تقاريرها إلى اللجنة التوجيهية للمسؤولية االجتماعية
 

األركان األربعة للمسؤولية االجتماعية لشركة )معادن( هي:
  الصحة والسالمة والبيئة )بما في ذلك السياسات والمعايير وأنظمة اإلدارة وإدارة المخاطر(.

  التزامنا نحو المجتمع )كيفية إسهام "معادن" إيجابيا في المجتمعات التي تعمل ضمنها سواء أكانت مجتمعات محلية أو وطنية أو دولية(.
  التزامنا نحو موظفينا )كيفية معاملة "معادن" لموظفيها بما في ذلك اهتمامها برعايتهم وأسرهم(.

  األخالقيات )طريقة إدارة الشركة، واالمتثال التشريعي والقانوني, ومعايير سلوك الموظفين، والحوكمة(.

وخالل عام 2011 عملت اللجنة التوجيهية للمسؤولية االجتماعية على تعزيز تطبيق المعايير والتدابير المتسقة للمسؤولية االجتماعية في شركة معادن من خالل وضع مؤشرات األداء 
الرئيسة لقياس مبادئ محددة. وقد تم اختيار هذه اآللية لضمان قياس جميع جوانب المسؤولية االجتماعية حسب أهداف واضحة وطموحة وقابلة للتحقيق. وتتيح هذه الطريقة تحديد أهداف 

قابلة للقياس لتحقيق غايات مشتركة مع تلبية االحتياج لتعديل بعض األهداف وفقا للخصائص التشغيلية لشركة متنوعة النشاطات مثل شركة )معادن(.

ولذلك حدد فريق المسؤولية االجتماعية بشركة )معادن( المبادئ العشرة التالية التي يقوم من خاللها بوضع مؤشرات األداء الرئيسة المناسبة لكل وحدة أعمال وعملية في )معادن(:
  تنفيذ أعمالنا والحفاظ عليها بأخالقية وأنظمة سليمة للحوكمة.

        جعل اعتبارات التنمية المستدامة جزءا أساسيا من عملية صنع القرار في الشركة.
        دعم حقوق اإلنسان األساسية، واحترام الثقافات والعادات والقيم في تعامالتنا مع الموظفين وغيرهم ممن يتأثرون بنشاطاتنا.

        تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر المبنية على البيانات الصحيحة.
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حوكمة الشركات



  السعي في أدائنا التشغيلي إلى التحسين المستمر الذي يحافظ على الصحة والسالمة.
  السعي إلى التحسين المستمر في أدائنا البيئي.

  اإلسهام في الحفاظ على التنوع األحيائي والنهج المتكامل في تخطيط واستخدامات األراضي.
  تسهيل وتشجيع السلوك المسؤول في تصميم منتجاتنا واستخدامها وإعادة استخدامها وتدويرها والتخلص من النفايات الناتجة عنها.

  اإلسهام في التنمية االجتماعية واالقتصادية والمؤسساتية للمجتمعات التي نعمل فيها.
  تنفيذ ترتيبات فعالة وشفافة للعمل مع شركائنا واالتصال بهم وإعداد تقارير يمكن التحقق منها باستقاللية.

شمل تنفيذ الخطة تدريب الموظفين من جميع الشركات التابعة والمقر الرئيس على مجاالت مثل تأسيس ثقافة سالمة على مستوى عالمي، والقيادة الحذرة، وتحليل األسباب الجذرية. باإلضافة 
إلى ذلك، تناولت الخطة أساليب عملية لمساعدة اإلدارة في الشركات التابعة على تشكيل استراتيجيات لقيادة التطوير المستمر لثقافة السالمة، وإشراك الموظفين من خالل تواصلهم الدائم 

مع هذه الثقافة، ومراقبة وقياس نجاح مبادرات السالمة. وقد تحسن المعدل العام لتكرار اإلصابات المضيعة للوقت نتيجة لزيادة الوعي بأهمية السالمة بين موظفي )معادن(.

    إدارة تقنية المعلومات
تتوافق الخطط االستراتيجية إلدارة تقنية المعلومات تماما مع الخطة االستراتيجية لشركة معادن وشركاتها التابعة ، و تركز إدارة تقنية المعلومات جميع جهودها لدعم النمو االستراتيجي 
للشركة من خالل توفير و تطوير التقنيات والحلول المعلوماتية و البنى التحتية حسب المعايير العالمية المعتمدة. و مواصلة توظيف و تدريب الكفاءات المؤهلة للقيام بتشغيل وصيانة هذه 
األنظمة و البنى التحتية التي تضمن أمن وسالمة المعلومات وتضمن استمرارية الخدمات لمستخدميها. حيث أن إدارة الشركة العليا تنظر للدور الهام واالستراتيجي الذي تقوم به إدارة تقنية 

المعلومات بداية من تخطيط االستراتيجيات حتى تمام اإلنتاج والتشغيل.
مازالت الحلول و خطط ضمان استمرارية العمل من اولويات إدارة تقنية المعلومات خالل العام 2011 بتطبيق الحلول التقنية و مراقبة استمرارية العمل في جميع االنظمة و البنى التحتية 
حيث تم دعم القواعد األساسية للمعلومات واالتصاالت بالحلول التقنية المناسبة و التي تضمن استمرارية األعمال في كل وقت وفى أي موقع ومكان – إن شاء هللا. كذلك المشاركة الدائمة 

برفع تقارير ادارة  المخاطر بشكل دوري و العمل على تجنب المخاطر قبل وقوعها. و بذلك حققت نظم المعلومات و البنى التحتية نسبة استمرارية تصل إلى ٪99٫985.
كذلك واصلت إدارة تقنية المعلومات، ومن خالل تطبيق أفضل المعايير الدولية، ضمان أمن المعلومات بما يتفق مع معايير و أنظمة امن المعلومات و الحوكمة والضبط والتدقيق. و تخضع 

بيئة العمل المعلوماتية لمراجعة دورية من قبل جهات مستقلة وحيادية مثل إدارة المراجعة الداخلية في معادن وبيوت الخبرة المهنية المستقلة المتخصصة في هذا المجال.

    أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها في العام 2011 م
  تطبيق االنظمة المالية واإلدارية لشركة معادن لأللمونيوم، وشركة معادن للدرفلة، و شركة معادن للبوكسايت وااللومينا.

  تطبيق االنظمة المالية و اإلدارية لشركة معادن للمعادن الصناعية
  تجهيز البنية التحتية لالتصاالت في مدينة رأس الخير

  تطبيق انظمة إدارة الموردين و عقود المشتريات
  تطبيق االنظمة الذكية لتحليل المشتريات و العقود

  تجهيز خارطة الطريق لتطبيقات ادارة المحتوى و الوثائق على مستوى الشركة و الشركات التابعة

    عمليات التشغيل الحالية
ترتكــز عمليــات التشغــيل للمناجــم والمصانــع القائمة حاليــاً على إستـخراج وبيــع الذهــب والزنك والبوكسايت منخفض الدرجة والكاولين واألمونيا والمغنيزيا الكاوية وتمثل تلك العمليات

المورد األساسي لإليرادات للعام المالي )2011 م(.

    شركة معادن للذهب ومعادن األساس 
  )شركة ذات مسؤولية محدودة ومملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"( وهي الشركة التي تقوم بعمليات تعدين الذهب حيث تنتج حاليا ً ما يقارب 150,000 أوقية  
من الذهب / سنوياً وفق خطة طموحة للتوسع والوصول باإلنتاج في العام 2015 م إن شاء هللا إلى ما يقارب 400,000 أوقية/سنوياً. يتم اإلنتاج حالياً من خمسة مناجم قائمة وهي 

منجم مهد الذهب ومنجم الحجار )شرس( ومنجم األمار ومنجمي بلغة الصخيبرات. 
 

   منجم مهد الذهب 
يقع منجم مهد الذهب في محافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة على بعد حوالي 610 كلم من مدينة الرياض، وتتم عملية اإلنتاج بإستخراج الخام من المنجم ومن ثم المعالجة   

إلستخراج الذهب.
 

   منجم الصخيبرات:
يقع منجـم الصخيبـرات في منطقــة القصيم وسـط المملكـة العربيـة السعوديـة على حوالي 485 كلـم – شمال غرب الريــاض، وتتــم عمليــات المعالجة للخام الذي تم تعدينة منذ بدايــة   

اإلنتاج وذلك إلرتفاع سعر الذهب كما يتم معالجة بعض الخام من منطقة بلغة.

   منجم بلغة
    يـقـــع منجم بلــغـــة في منطـــقــة المديـنـــة المنــــورة حوالي 520 كلم – شمــال غــرب الريــاض، وتتــم عمليــات اإلنتــاج بإستخراج الخام من المنجم ومن ثم المعالجة إلستخراج 

الذهببإستخدام طريقة ترشيح الركام.
 

منجم الحجار  
يقـع منجـم الحجار في منطقـة عسـير على بعـد حـوالي 710 كلـم جنوب – غـرب الرياض، وتتم عملية إعادة تكسير الخام وإستخالص الذهب بإستخدام طريقة ترشح الركام.  

 
منجم االمار  

يقـع منجـم االمار في منطقة الريـاض على بعد حـوالي 195 كلم جنوب غرب الرياض، وتتـم عمليـة اإلنتاج بإستخـراج الخـام من المنجم ومن ثم المعالجة إلستخراج الذهب.  

المعادن الصناعية:  
شــركــة معــادن للمعــادن الصناعيــة )شــركة ذات مسئولية محــدودة ومملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية )معادن( وتقوم بتعدين وإستخراج البوكسايت منخفض الدرجة  
    والكاولين من منجم الزبيرة، ويقع منجم الزبيرة في منطقة حائل، والتي تبعد حوالي 65 كيلومترا شمال البعيـثة وتبـعد حــوالي 80 كيلومتــرا شمـال تربــة. ويعتـبر منـجـم مفتــوح 

حيــث يتم التعدين في المنطقة الوسطى من الزبيرة وكذلك مرافق المعالجة.
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المشاريع القائمة ومن المؤمل دخولها حيز اإلنتاج خالل العام 2012م

    مشروع الفوسفات:

مشروع معادن للفوسفات أحد المشاريع العمالقة لشركة التعدين العربية السعودية )معادن( وهو في  مراحل التطوير النهائية مقترباً بذلك من اإلنتاج التجاري لثنائي فوسفات األمونيوم 
خالل الربع األول من عام 2012 م بعدما تم إنتاج األمونيا تجارياً خالل الربع الرابع من 2011 م.

تشمل عملية إنتاج الفوسفات:  استخراج وتركيز الفوسفات في حزم الجالميد، ونقله بواسطة السكة الحديد  والتابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية )سار( إلى منطقة رأس الخير، 
لالستفادة من الموارد المحلية من الغاز الطبيعي والكبريت لتصنيع ثنائي فوسفات األمونيوم )DAP( واحادي فوسفات األمونيوم  )MAP(، وانتاج األمونيا. ويتولى القيام بهذه 

العمليات وإدارتها شركة معادن للفوسفات )شركة ذات مسؤولية محدودة( مملوكة من قبل شركة معادن بنسبة 70٪ وتمتلك الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( ٪30   
      

تضم مرافق العمليات برأس الخير أربع وحدات أساسية متكاملة لإلنتاج:
    مصنع حمض الكبريتيك

    مصنع حمض الفوسفوريك
    مصنع األمونيا

    مصنع ثنائي فوسفات األمونيوم

إن مشروع معادن لثنائي فوسفات األمونيوم )DAP( سيضع المملكة العربية السعودية في المركز الخامس ألكبر منتجي ثنائي فوسفات األمونيوم وفي المركز الثاني كأكبر مصدر له في 
العالم. كما يعتبر ثنائي فوسفات األمونيوم مصدر دخل رئيسي لشركة معادن بطاقة إنتاجية تقارب الثالثة ماليين طن من حبيبات ثنائي فوسفات األمونيوم سنوياً، باإلضافة إلى ما يقارب 

0٫44  مليون طن من األمونيا سنوياً.

    مشروع المغنيزايت:

يعتبر مشروع معادن للمغنيزايت في مراحل التطوير النهائية حيث بدأ اإلنتاج التجاري لمنتج المغنيزيا الكاوية خالل الربع الرابع من عام 2011 م، فيما يتوقع اإلنتاج التجاري لمادة 
المغنيزيا الخامدة خالل عام 2012 م. يضم مشروع معادن للمغنيزايت منجم الغزالة المحتوي على خام المغنيزيا ذو الجودة العالية كما يتضمن المصنع الواقع في المدينة المنورة.

مشاريع تحت التطوير

تشــارك شــركــة معــادن في عــدد من مشــاريــع التنميــة فــي مراحــل متفاوته من التطوير، وتشكل هذه المشاريع أهمية للشركة حيث تساعدها على النمو على المدى القريب والمتوسط.

    مشروع األلمونيوم:

تهــدف "معــادن" إلى استثمــار موارد البوكساــيت في المملكــة العربيــة السعودية من أجل إنتاج األلومنيوم للسوق المحلي والعالمي من منجم البعيثة للبوكسايت والذي يمتد فيه الخام
بين منطقتي حائل والقصيم، وقد تم الحصول على جميع الرخص المطلوبة للمشروع.

مشروع األلمنيوم يتضمن تطوير وتصميم وإنشاء وتشغيل موقعين متكاملين وهما:

    مرافق التعدين في البعيثة: وتتألف من منجم البوكسايت وكسارة ومرافق مناولة لمواد الخام بطاقة )4( مليون طن سنوياً. ومن ثم يتم نقل خام البوكسايت من موقع المنجم إلى مرافق 
المعالجة في راس الخير بواسطة سكة الحديد الشمال – الجنوب التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدة )سار(. وقد تم إعداد خطة معدلة الستغالل المنجم والتي زادت من احتياطي 

الخام ليزيد عمر المنجم إلى أكثر من 40 عام، وكذلك تم االنتهاء من تقييم اآلثار اإلجتماعية والبيئية.
    مجمع األلمنيوم في رأس الخير: يتألف من مصفاة لأللومينا بطاقة إنتاجية تصل إلى 1,8 مليون طن في السنة من األلومينا. ومصهر لأللمنيوم إلنتاج قضبان وألواح وسبائك األلمنيوم  
بمختلف أشكالها باإلضافة إلى األلمونيوم المصهور بحيث تصل الطاقة اإلنتاجية للمصهر إلى 740 ألف طن سنوياً، ومصنع للدرفلة بطاقة إنتاجية أولية قدرها 380 ألف طن سنوياً، 
وسيركز مصنع الدرفلة على إنتاج صفائح األلمنيوم الالزمة لتصنيع علب المشروبات والصفائح المستخدمة أيضاً في صناعة السيارات ووسائل النقل والتشييد والبناء والتغليف، 

وسيكون المصنع من ضمن أكبر مصانع الدرفلة المتقدمة تقنياً في العالم.

هذا المشروع سوف يستفيد من البنية التحتية التي يتم تنفيذها من قبل حكومة المملكة العربية السعودية بما في ذلك محطة توليد الطاقة الكهربائية وكذلك مرافق السكة الحديدية والميناء.
هذا وقد وقعت "معادن" وشركة ألكوا إتفاقية شراكة إلنشاء مشروع معادن المتكامل لصناعة األلمينوم في المملكة العربية السعودية بحصة قدرها 74,9٪ لمعادن و حصة قدرها ٪25,1 
للشركة األمريكية ألكوا وبتكلفة تقديرية تبلغ 40,5 مليار لاير. ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج من المصهر ومصنع الدرفلة خالل عام 2013 م، ومن المنجم والمصفاة خالل عام 2014 م.
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    مشروع الصودا الكاوية وثنائي كلوريد االيثيلين:

اتفقت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بالتعاون مع شركة الصحراء للبتروكيماويات على بناء مصنع لـ)ثنائي كلوريد اإليثلين( مع مصنع موحد للكلورين / والصودا الكاوية في 
مجمع شركة الصحراء للبتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية. وقد صمم المصنع إلنتاج 300 ألف طن في السنة من ثنائي كلوريد اإلثيلين و 250 الف طن في السنة من الصودا الكاوية. 
وذلك إلمداد مصفاة معادن لأللمنيوم برأس الخير بالكمية الكاملة من الصودا الكاوية وتسويق منتج ثنائي كلوريد اإلثيلين محلياً وعالمياً كما سيتم استغالل الكلورين المنتج داخلياً لصناعة 
ثنائي كلوريد االثيلين. ويتولى القيام بهذه العمليات وإدارتها شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )شركة ذات مسؤولية محدودة( مملوكة من قبل شركة معادن بنسبة 50٪ وشركة 

الصحراء بنسبة ٪50.

    البنية التحتية:

تم تأسيس شركة معادن للبنية التحتية في العام 2008 م، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية )معادن( وذلك لتوفير بنية تحتية أساسية لمشروعي الفوسفات 
واأللمنيوم برأس الخير.

في العام 2008 م وقعت معادن مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وذلك لنقل مسؤولية إدارة الموقع برأس الخير إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع وإعداد اتفاقية لنتفيد ما ورد في 
مذكرة التفاهم.

وسوف تواصل شركة معادن للبنية التحتية امتالكها وتشغيلها للقرية السكنية إلسكان العزاب بمدينة رأس الخير الخاصة بموظفي شركة معادن للفوسفات، وتعمل الشركة حالياً على توسيع 
القرية لتلبية االحتياجات التشغيلية لشركة معادن لأللمنيوم.

كما تعمل الشركة على تطوير مشروعين لإلسكان بمدينة الجبيل الصناعية وذلك لتلبية احتياجات شركات معادن للفوسفات واأللمنيوم من السكن العائلي.

عمليات االستكشاف 

تعتمد شركة معادن في استراتيجية تطوير أعمالها ونموها على عمليات االستكشاف لتقييم الموارد المعدنية الجديدة في المملكة العربية السعودية لالستفادة منها ومن ثم تصديرها إلى 
األسواق المحلية والدولية. وتعمل الشركة على تقييم احتياطيات محتملة لعدة معادن صناعية ومعادن أساس بقصد توسيع محفظتها المعدنية. وتشمل المعادن الصناعية التي تجرى دراستها 
الطين الحراري، والبوكسايت منخفض الدرجة، والجرانيت، والجرافيت، والحجر الجيري النقي لمنتجات ) GCC ( و)PCC(، والبوتاس في طبقات المياة الجوفية المالحة القريبة من 
السطح، والعناصر األرضية النادرة، وخام الحديد. أما معادن األساس ذات الصلة تشمل النحاس المترسب، والزنك – الرصاص الكبريتيدي البركاني المتكتل، واحتياطيات النيكل – 

النحاس الحديد – مغنيزيوم السيليكا وبدون السيليكا.

وتقع معظم األعمال االستكشافية للمعادن النفيسة في منطقة الدرع العربي، وتنقسم إلى ثالث مناطق إدارية رئيسية، هي: 

إقليم الذهب في وسط المملكة، وإقليم شمال الدرع العربي، وإقليم جنوب الدرع العربي. 

قامت إدارة االستكشاف في شركة معادن بالعديد من عمليات الحفر والتنقيب واستكشاف المعادن والمواد الخام المختلفة وتهدف الشركة ممثلة في إدارة االستكشاف تهدف لتوسعة عمليات 
إنتاج الذهب من المناجم في األعوام القادمة إن شاء هللا، حيث أن هناك ستة مشاريع تعرف مجمتعة بإسم المنطقة المركزية للذهب )CAGR(. ومن الجدير بالذكر أن أكثر المناطق تقدماً 

في األعمال والجاهزية هي منطقتي الدويحي والسوق باإلضافة إلى أربع مناطق واعدة أخرى وهي الرجوم والمنصورة والمسرة والحمامية .

وتجدر اإلشارة أن تطوير المنطقة المركزية للذهب يعتمد إعتماداً أساسياً على تواجد وإمداد تلك المشاريع بالكميات الكافية من المياه الالزمة لعمليات التشغيل ولهذا السبب تم الحصول 
على موافقة الجهات المعنية لمد خط أنابيب المياه المعالجة من مدينة الطائف. كما تم ترسية العقود الهندسية والمشتريات واإلنشاءات لمسافة 430 كم من أنابيب المياه من مدينة الطائف 

إلى منطقة الدويحي باإلضافة إلى 70 كم من الخطوط واإلمدادات الالزمة ألعمال المناجم.

المخاطر المتعلقة بأعمال "معادن"

تستند المخاطر الرئيسية للشركة على المعلومات المتاحة لنا حاليا، كما تم تحدديها من إدارة المخاطر المركزية، وقد تم التعبير عنها على أسس معقولة في حدود المعلومات المتاحة. يولي 
مجلس إدارة الشركة أهميه كبيره لعمليات تحديد وتقييم المخاطر وتحديد أولوياتها جنباً إلى جنب مع تطبيق الضوابط الفعالة لتحقيق األهداف االستراتيجية القصيرة والطويلة األجل لجميع 

أعمال الشركة ولجميع األطراف المعنية.

قام مجلس اإلدارة بدعم من اإلدارة العليا لشركة معادن، بتوثيق التوجهات واألهداف االستراتيجية إلدارة المخاطر العامة باإلضافة الى إعتماد األهداف الخاصة بالتشغيل واألداء العام 
وإرشادات عن كيفية ادارة المخاطر الكبرى والفرص المستقبلية. يهدف نظام إدارة المخاطر للشركة إلى تحديد المخاطر الكبرى والتعامل معها بحرفيه وحذر. 

تقوم لجنة إدارة المخاطر االستراتيجية بمراجعة المخاطر العظمى التي حددها قسم إدارة المخاطر بصفه ربع سنوية لضمان التأكد من سالمة النظم الداخلية الداعمة إلدارة المخاطر. وتقع 
على عاتق اللجنة أيضاً مسؤولية تطوير التصور الشامل والحلول للمخاطر العظمى التي تواجه الشركة أو الشركات التابعة وذلك بتعين عضو من اإلدارة العليا لكي يكون مسؤوالً عن 
كل خطر تم تحديده ويقوم برفع تقرير للجنة إدارة المخاطر االستراتيجية عن فاعلية خطط الحلول الموضوعة. والجدير بالذكر فأنه يتم تعيين مدير إلدارة المخاطر أو منسق في كل إدارة 
للشركة والشركات التابعة حيث يراجعون بشكل دوري سجل المخاطر لضمان أنه قد تم تحديد جميع المخاطر التي تؤثر على أهداف الشركة، ومعرفة مدى كفاءة الضوابط وخطط العمل 
للتقليل من األضرار المحتملة. كما ان من ضمن أعمال المنسقين تحديد الفرص التي يمكن لشركة معادن ان تستغلها بالتنسيق مع إدارة التخطيط واالستراتيجية، و يتم رفع سجل المخاطر 

والفرص المتاحة لمدير إدارة المخاطر المركزية للشركة والذي بدوره يقوم بعمل تقرير موحد ربع سنوي عن المخاطر االستراتيجية والذي يتم رفعه إلى لجنة المخاطر االستراتيجية.
استمر عمل إدارة المخاطر للشركة خالل عام 2011 م في البناء على األعمال السابقة التي تم تنفيذها بقصد مواصلة التحدي وتحسين طريقة شركة معادن في إدارة المخاطر التي تواجهها.
تم تعيين مستشارين خالل عام 2011 م لمراجعة عمل ومنهج إدارة المخاطر للشركة بهدف دعم التكامل التام إلدارة المخاطر في األنشطة اليومية للشركة وفقاً للمعايير العالمية عن طريق 

التطابق مع األيزو 31000:2009 مبادئ وإرشادات إدارة المخاطر.
 تم اصدار سجل المخاطر االستراتيجية للشركة خالل عام 2011 م بالتعاون بشكل وثيق مع إدارة قسم التخطيط واالستراتيجية عن طريق ربطها بالمخاطر المحيطة باألهداف الرئيسية 

واالستراتيجية للشركة والذي يتضمن أهم المخاطر الحالية والمستقبلية واستراتيجية الشركة لمواجهة المخاطر والتعامل معها.
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استمر عمل إدارة المخاطر للشركة خالل عام 2011 م في البناء على األعمال السابقة التي تم تنفيذها بقصد مواصلة التحدي وتحسين طريقة شركة معادن في إدارة المخاطر التي تواجهها.

تم تعيين مستشارين خالل عام 2011 م لمراجعة عمل ومنهج إدارة المخاطر للشركة بهدف دعم التكامل التام إلدارة المخاطر في األنشطة اليومية للشركة وفقاً للمعايير العالمية عن طريق 
التطابق مع األيزو 31000:2009 مبادئ وإرشادات إدارة المخاطر.

تم اصدار سجل المخاطر االستراتيجية للشركة خالل عام 2011 م بالتعاون بشكل وثيق مع إدارة قسم التخطيط واالستراتيجية عن طريق ربطها بالمخاطر المحيطة باألهداف الرئيسية 
واالستراتيجية للشركة والذي يتضمن أهم المخاطر الحالية والمستقبلية واستراتيجية الشركة لمواجهة المخاطر والتعامل معها.

المخاطر الرئيسية:

تسعى شركة معادن لالمتثال لمتطلبات تطبيق القوانين المحلية واللوائح التي تنظم الصحة المهنية والسالمة واألنظمة البيئية في 
جميع عملياتها وأنشطتها التعدينية وتطبيق األيزو 14001 وااللتزام بالسياسة البيئية للشركة عن طريق التطوير المستمر باألداء 
وتقليل التأثير على البيئة حيث يتم تشغيل المناجم وفق معايير بيئية عالمية، وتعتبر صحة وسالمة موظفينا هو هدفنا األسمى وهو 
حجر الزاوية لعملياتنا، فقد تم طرح برامج متنوعة عن الصحة والسالمة خالل العام كان لها أثر ناجح ونسعى إلى المزيد من 

العمل في غرس ثقافة عمل وبيئة صحية وآمنة لتطبيق أفضل الممارسات في هذه المجاالت.

السمعة
الصحة المهنية و السالمة 

واألنظمة البيئية

تعتمد عمليات وإداء شركة معادن على األحوال االقتصادية العالمية باإلضافة إلى قدرتنا على العمل بفاعلية. و يعتمد التدفق 
المالي للشركة على أسعار المعادن النفيسة وغيرها من السلع التي ننتجها والتي تتأثر بعدة عوامل خارجة عن سيطرتنا ومن 

أهمها:
إفالس أحد الموردين الرئيسين والذي يؤثر سلباً على حلقة عمل التوريد.  

انخفاض الوفرة االئتمانية- مما يجعل الحصول على التمويل والنفقات الرأسمالية أصعب وذو كلفة  أعلى.  
انخفاض أسعار السلع بسبب االنكماش االقتصادي أو توفر مواد بديلة أو خفض األسعار من قبل المنافسين.  

زيادة تكلفة القروض نتيجة الزيادة في أسعار الفائدة.  

إدارة النقد/ الموارد المالية 
وتخصيص رأس المال

الربحية والتنافسية

عائداتنا المالية من بيع المنتجات تحمل مخاطر التقلبات العالية في األسعار مما قد يكون لها تأثير مباشر على النتائج التشغيلية. 
تتأثر أسعار منتجاتنا بكثير من العوامل  بما في ذلك:

     الطلب العالمي واإلقليمي واإلنتاج.
     عدم االستقرار السياسي.

     التضخم وركود النشاط االقتصادي.
     الظروف السياسية والتنظيمية واالقتصادية.

تقلبات أسعار السلع 
)الذهب، الفوسفات، األلمونيوم(

قد تواجه شركة معادن احتمالية تأخير في إنجاز المشاريع الرئيسية وذلك نتيجة لقصور في التقنية أو إهمال أو سوء أداء المقاول
أو مقاول الباطن أو الحوادث والعوامل األخرى الخارجة عن سيطرة شركة معادن.

  تنفيذ المشاريع الرأسمالية

هذه العوامل تعد إلى حد كبير خارجة عن سيطرتنا، ويصعب التنبؤ بها.
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عالقات المساهمين والمستثمرين:

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

المساهمين. الماليين والرد على استفسارات  المحللين  للمناقشة مع  المالية  المؤسسات  التي تنظمها  المؤتمرات واالجتماعات  العديد من  بالمشاركة في  وقام فريق عالقات المستثمرين 

و تقوم عالقات المستثمرين  باإلفصاح عن التطورات المهمة التي تطرأ على الشركة ويكون لها تأثير على الوضع المالي والمسار العام ألعمالها وفقا لسياسة اإلفصاح التي تعمل الشركة 
على اتباعهــا من خــالل تطبيـــق تعليمــــات هيئـــة السوق الماليــــة و األنظمــــة المعمـــول بهـــا في المملكــة العربيــة السعوديـــة، وذلـــك مـــن خـــالل قنــوات اإلعالن الرسمية 
المعتمدة من هيئة السوق المالية. وتحرص عالقات المستثمرين في شركة معادن على توثيق عالقة الشركة مع مساهميها وتمثل في ذلك حلقة الوصل بين المساهمين وإدارة شركة معادن.

نقص الموارد البشرية 
ذات الكفاءة المهاريه 

تواجه شركة معادن على غرار منافسيها تحدي إيجاد موارد بشريه ذات كفاءة وخبرة مناسبتين ويمكن لهذا 
النقص ان يؤثر على المشاريع الحالية و األداء المالي والتشغيلي.

لمجابهه هذا الخطر قام قسم الموارد البشرية في شركة معادن بعمل مراجعات دورية لحزم األجور وعلى 
تحسين صورة شركة معادن كصاحب عمل. 

النمو

القدرات

تأمين المصادر واالحتياطيات
التعدينية الجديدة/الحالية 

على الرغم من أن شركة معادن حددت االحتياطيات المؤكدة والمحتملة إال أن عمليات التنقيب واالستكشاف 
ضرورية للحفاظ على اإلنتاج الحالي في المستويات المخطط لها وذلك إليفاء أهداف وغايات الشركة. إن 

عمليات التنقيب بطبيعتها عمليات افتراضيه وبالتالي يمكن أن تكون غير موفقه و محفوفه بالمخاطر .

الحصول على / الحفاظ
على ترخيص للعمل

االنتاج

إن الحصول على الموافقات الحكومية والتراخيص الالزمة هي عمليه معقده وتستغرق وقتاً طويالً، إن مدة 
ونجاح جهودنا للحصول على التراخيص منوط بالعديد من التغيرات الخارجة عن سيطرتنا. كما انه ال يمكن 

ضمان الحصول على جميع الموافقات والتصاريح االزمه في الوقت المناسب وبالسعر المناسب.

مثل: معينه  رئيسية  لمخاطر  بإدارتنا  مرتبطة  له  المخطط  اإلنتاج  مستويات  تلبية  على  الشركة  قدرة 
  تلف أو تعطل اآلالت األساسية.

  اختالف درجة وكمية تركيز الخام. 
  تأخر إنشاء المشروع وقصر عمر المنجم.

  تأخر عمليات االستكشاف للموارد.
عملياتنا بها.  المتصلة  الدعم  ومرافق  الخام  لمعالجة  المياه  من  كبيرة  كميات  التعدين  عمليات  تتطلب 
الحالية تتمركز في مناطق نائيه تكون فيها المياه شحيحة. إن الحصول المستمر على المياه أساسي لنجاح 
عملنا. على الرغم أن كل عملياتنا لديها حاليا ما يكفي من المياه لتغطية متطلباتها التشغيلية، إال أننا ال يمكننا 
التكهن بأن وفرة المياه الضرورية سوف تستمر في المستقبل. كذلك، قد يتم إصدار قوانين ولوائح جديده 
سلباً يؤثر  مما  عملياتنا،  في  الكافية  المياه  موارد  إلى  الوصول  على  قدرتنا  من  تحد  أن  يمكن  التي 

على اإلنتاج.
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