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القوائم الماليةحوكمة الشركةنظرة عامة على األعمالنظرة عامة على الشركة

التقرير ال�سنويالتقرير ال�سنوي 2012م2012م 8081

حوكمة الشركة
1434/1433هـ )2012م(

معلومات ال�سركة

�س��ركة التعدين العربية ال�س��عودية »مع�دن«، �س��ركة م�س���همة �س��عودية، ت�أ�س�ست مبوجب 
املر�س��وم امللكي رقم م/17 بت�ريخ 1417/11/14ه� املوافق 1997/3/23م، وم�س��جلة يف 
مدينة الري��ض ب�ل�سجل التج�ري رقم )1010164391( بت�ريخ 1421/11/10ه� املوافق 

2001/2/4م.
طرح��ت اأ�س��هم ال�س��ركة لالكتت���ب الع���م يف يولي��و 2008م، واحتفظ��ت حكوم��ة اململك��ة 
العربي��ة ال�س��عودية ممثل��ة يف �سندوق اال�س��تثم�رات الع�مة بن�س��بة )50%( م��ن ملكيته�، 

واكتتب م�ستثمرون يف ال�)50%( االأخرى.

التكوين والن�ساط

وتتمثل االأن�س��طة الرئي�س��ة ل�س��ركة »مع�دن«، وال�س��رك�ت الت�بعة له� يف مم�ر�س��ة خمتلف 
اأوج��ه الن�س���ط التعدين��ي، ومراح��ل ت�سنيع��ه، وال�سن�ع���ت املتعلق��ة ب��ه، وح�لي��ً� ترتكز 

اأن�سطة ال�سركة يف:

الو�سع الراهنالن�ساط

الت�سغيل واالإنت�ج.الذهب واملع�دن امل�س�حبة
يف مرحلة الت�سغيل واالإنت�ج ل�سركة مع�دن للفو�سف�ت.الفو�سف�ت

يتم االنته�ء من اإعداد الت�س�ميم و درا�سة اجلدوى االقت�س�دية مل�سروع امللك عبداهلل لتطوير مدينة وعد ال�سم�ل.
مت البدء ب�إنت�ج االألومنيوم من امل�سهر بت�ريخ 2012/12/12م ، و�سوف يتم بدء االإنت�ج التج�ري من  امل�سهر و م�سنع الدرفلة يف ع�م 2013م ومن االألومنيوم

املنجم وامل�سف�ة يف ع�م 2014م اإن �س�ء اهلل.
الت�سغيل واالإنت�ج.املع�دن ال�سن�عية

ال�سودا الك�وية وثن�ئي كلوريد 
االإيثلني

قيد االإن�س�ء و�سيبداأ االإنت�ج خالل الع�م 2013م اإن �س�ء اهلل.

تقوم بتنظيم وت�سليم وت�سغيل البنية التحتية واخلدم�ت الداعمة التي تتطلبه� عملي�ت )مع�دن( يف من�طق العملي�ت لدعم تطوير م�س�ريع الفو�سف�ت البنية التحتية
واالألومنيوم.

اإدارة اأعم�ل قط�ع�ت ال�سركة )الذهب، الفو�سف�ت، االألومنيوم، املع�دن ال�سن�عية، البنية التحتية( وعملي�ت الت�سويق واال�ستك�س�ف واخلدم�ت االإدارة الع�مة
امل�س�ندة.

االختالف عن معايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني 

ال توجد فروق�ت عن مع�يري املح��سبة ال�س�درة عن الهيئة ال�سعودية للمح��سبني الق�نونيني .  

اأ�سماء ال�سركات التابعة والن�ساط الرئي�س، واملقر الرئي�س لل�سركة ،والدولة حمل التاأ�سي�س ون�سبة امللكية وراأ�س املال

حمل التاأ�سي�ساملقر الرئي�سيالن�ساط الرئي�سياأ�سم ال�سركة التابعة

راأ�س املال 

)االآف 

الرياالت(

ن�سبة 

امللكية

100%300.000ال�سعوديةجدةاإنت�ج وا�ستغالل الذهب واملع�دن امل�س�حبة له�سركة مع�دن للذهب ومع�دن االأ�س��ض

�سركة مع�دن للفو�سف�ت
مم�ر�سة اأوجه الن�س�ط التعديني وال�سن�عي املتعلق ب�ال�ستطالع واال�ستك�س�ف 

70 %6.208.480ال�سعوديةاجلبيلوالتنقيب وا�ستخراج واإنت�ج وا�ستغالل معدن الفو�سف�ت واملع�دن امل�س�حبة
74.9%4.805.774ال�سعوديةاجلبيلاإنت�ج �سب�ئك االألومنيوم و�سب�ئك على �سكل T وبالط�ت وبلت�ت االألومنيوم�سركة مع�دن لالألومنيوم

74.9%885.000ال�سعوديةاجلبيلاإنت�ج خ�م البوك�س�يت واالألومين��سركة مع�دن للبوك�س�يت واالألومين�
74.9%1.922.125ال�سعوديةاجلبيلاإنت�ج م�سطح�ت ت�سنيع اأغطية املعلب�ت وم�سطح�ت ت�سنيع املعلب�ت�سركة مع�دن للدرفلة

100%500ال�سعوديةالري��ضمم�ر�سة خمتلف اأوجه الن�س�ط التعديني املتعلق ب�ملع�دن ال�سن�عية�سركة املع�دن ال�سن�عية
100%500ال�سعوديةالري��ضتطوير واإن�س�ء وت�سغيل البنية التحتية يف منطقة راأ�ض اخلري�سركة مع�دن للبنية التحتية

�سركة ال�سحراء ومع�دن 
 50%900.000ال�سعوديةاجلبيلاإنت�ج ال�سودا الك�وية والكلورين وثن�ئي كلوريد االإيثيلني للبرتوكيم�وي�ت

تفا�سيل االأ�سهم واأدوات الدين ال�سادرة لكل �سركة تابعة

ال يوجد اأي اأ�سهم اأو اأدوات دين �س�درة عن اأي �سركة ت�بعة. 

�سيا�سة ال�سركة يف توزيع االأرباح

وفق� للم�دة الرابعة واالأربعني )44( من النظ�م االأ�س��س��ي لل�س��ركة »توزع اأرب�ح ال�س��ركة 
ال�س�فية ال�س��نوية بعد خ�سم جميع امل�سروف�ت العمومية والتك�ليف االأخرى على الوجه 

االآتي:
يجنب )10%( من االأرب�ح ال�س�فية لتكوين احتي�طي نظ�مي ويجوز للجمعية الع�مة     

الع�دية وقف هذا التجنيب متى م� بلغ االحتي�طي ن�سف راأ�ض م�ل ال�سركة .
يوزع على ح�مل االأ�سهم املمت�زة تلك الن�سب من االأرب�ح املقررة لهذه االأ�سهم .    

ويجوز للجمعية الع�مة الع�دية بن�ء على اقرتاح جمل�ض االإدارة جتنيب ن�سبة مئوية     
من االأرب�ح ال�سنوية لتكوين احتي�طي اتف�قي وتخ�سي�سه لغر�ض اأو اأغرا�ض معينة 

تقرره� اجلمعية الع�مة .

مل ت�ستلم ال�سركة اأي بالغ عن اأي م�سلحة يف فئة االأ�سهم ذات االأحقية يف الت�سويت.

ي��وزع م��ن الب�ق��ي بع��د ذل��ك دفع��ة اأوىل للم�س���همني تع���دل )5%( من راأ���ض امل�ل     
املدفوع .

يخ�س�ض بعد م� تقدم مك�ف�أة اأع�س�ء جمل�ض االإدارة .    
ويوزع الب�قي بعد ذلك على امل�س�همني كح�سة اإ�س�فية من االأرب�ح .    

ويج��وز لل�س��ركة بع��د ا�س��تيف�ء ال�سواب��ط املو�سوعة م��ن اجله���ت املخت�سة توزي��ع اأرب�ح 
ن�سف �سنوية وربع �سنوية.

وفيم��� يتعل��ق بتوزي��ع اأرب�ح عن الع�م امل�يل 2012م، فكم� هو معل��وم اأن توزيع االأرب�ح من 
اخت�س����ض اجلمعي��ة الع�مة الع�دية بن�ًء على تو�سية جمل���ض اإدارة ال�س��ركة، وقد اأو�سى 
جمل�ض االإدارة يف اجتم�عه االأول املنعقد بت�ريخ 1434/03/8ه� املوافق 2013/01/20م 
للجمعية الع�مة الع�دية بعدم توزيع اأرب�ح عن الع�م امل�يل  2012م وذلك الأن ال�سركة  يف 

طور بن�ء ومتويل م�س�ريعه� الرئي�سية.

البنية التحتيةاملقر الرئي�سياالألومينوماملعادن ال�سناعيةالفو�سفاتالذهب الن�ساط

1.510.183--1.001.542.7554.447.735.066125.867.379املبيع�ت
)38.068.368(--595.718.3081.974.602.99461.973.376اإجم�يل الربح
)39،066،753()337.303.294()11.266.032(440.540.927987.342.82350.696.299�س�يف الدخل

1.866.925.05622.623.363.190437.683.02727.568.286.0301.601.837.9081.043.853.770اإجم�يل املوجودات
457.886.19714.606.775.31821.965.70716.414.752.705441.937.219113.968.826اإجم�يل املطلوب�ت

و�سف الأي م�سلحة يف فئة االأ�سهم ذات االأحقية يف الت�سويت تعود الأ�سخا�س ) عدا اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة وكبار التنفيذيني واأقربائهم ( اأبلغوا 

ال�سركة بتلك احلقوق مبوجب املادة )45( من قواعد الت�سجيل واالإدراج لدى هيئة ال�سوق املالية ، واأي تغيري يف تلك احلقوق خالل ال�سنة املالية االأخرية

 بيان بكل ن�ساط وتاأثريه على حجم اأعمال ال�سركة التجارية واإ�سهامه يف النتائج )ح�سب اأعمال كل �سركة على حده ( كما يف 2012/12/31م

حوكمة الشركة

اجتم�ع جمل�ض االإدارة واالإدارة اال�سرتاتيجية خ�رج املوقع
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التقرير ال�سنويالتقرير ال�سنوي 2012م2012م 8081

حوكمة الشركة
1434/1433هـ )2012م(

معلومات ال�سركة

�س��ركة التعدين العربية ال�س��عودية »مع�دن«، �س��ركة م�س���همة �س��عودية، ت�أ�س�ست مبوجب 
املر�س��وم امللكي رقم م/17 بت�ريخ 1417/11/14ه� املوافق 1997/3/23م، وم�س��جلة يف 
مدينة الري��ض ب�ل�سجل التج�ري رقم )1010164391( بت�ريخ 1421/11/10ه� املوافق 

2001/2/4م.
طرح��ت اأ�س��هم ال�س��ركة لالكتت���ب الع���م يف يولي��و 2008م، واحتفظ��ت حكوم��ة اململك��ة 
العربي��ة ال�س��عودية ممثل��ة يف �سندوق اال�س��تثم�رات الع�مة بن�س��بة )50%( م��ن ملكيته�، 

واكتتب م�ستثمرون يف ال�)50%( االأخرى.

التكوين والن�ساط

وتتمثل االأن�س��طة الرئي�س��ة ل�س��ركة »مع�دن«، وال�س��رك�ت الت�بعة له� يف مم�ر�س��ة خمتلف 
اأوج��ه الن�س���ط التعدين��ي، ومراح��ل ت�سنيع��ه، وال�سن�ع���ت املتعلق��ة ب��ه، وح�لي��ً� ترتكز 

اأن�سطة ال�سركة يف:

الو�سع الراهنالن�ساط

الت�سغيل واالإنت�ج.الذهب واملع�دن امل�س�حبة
يف مرحلة الت�سغيل واالإنت�ج ل�سركة مع�دن للفو�سف�ت.الفو�سف�ت

يتم االنته�ء من اإعداد الت�س�ميم و درا�سة اجلدوى االقت�س�دية مل�سروع امللك عبداهلل لتطوير مدينة وعد ال�سم�ل.
مت البدء ب�إنت�ج االألومنيوم من امل�سهر بت�ريخ 2012/12/12م ، و�سوف يتم بدء االإنت�ج التج�ري من  امل�سهر و م�سنع الدرفلة يف ع�م 2013م ومن االألومنيوم

املنجم وامل�سف�ة يف ع�م 2014م اإن �س�ء اهلل.
الت�سغيل واالإنت�ج.املع�دن ال�سن�عية

ال�سودا الك�وية وثن�ئي كلوريد 
االإيثلني

قيد االإن�س�ء و�سيبداأ االإنت�ج خالل الع�م 2013م اإن �س�ء اهلل.

تقوم بتنظيم وت�سليم وت�سغيل البنية التحتية واخلدم�ت الداعمة التي تتطلبه� عملي�ت )مع�دن( يف من�طق العملي�ت لدعم تطوير م�س�ريع الفو�سف�ت البنية التحتية
واالألومنيوم.

اإدارة اأعم�ل قط�ع�ت ال�سركة )الذهب، الفو�سف�ت، االألومنيوم، املع�دن ال�سن�عية، البنية التحتية( وعملي�ت الت�سويق واال�ستك�س�ف واخلدم�ت االإدارة الع�مة
امل�س�ندة.

االختالف عن معايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني 

ال توجد فروق�ت عن مع�يري املح��سبة ال�س�درة عن الهيئة ال�سعودية للمح��سبني الق�نونيني .  

اأ�سماء ال�سركات التابعة والن�ساط الرئي�س، واملقر الرئي�س لل�سركة ،والدولة حمل التاأ�سي�س ون�سبة امللكية وراأ�س املال

حمل التاأ�سي�ساملقر الرئي�سيالن�ساط الرئي�سياأ�سم ال�سركة التابعة

راأ�س املال 

)االآف 

الرياالت(

ن�سبة 

امللكية

100%300.000ال�سعوديةجدةاإنت�ج وا�ستغالل الذهب واملع�دن امل�س�حبة له�سركة مع�دن للذهب ومع�دن االأ�س��ض

�سركة مع�دن للفو�سف�ت
مم�ر�سة اأوجه الن�س�ط التعديني وال�سن�عي املتعلق ب�ال�ستطالع واال�ستك�س�ف 

70 %6.208.480ال�سعوديةاجلبيلوالتنقيب وا�ستخراج واإنت�ج وا�ستغالل معدن الفو�سف�ت واملع�دن امل�س�حبة
74.9%4.805.774ال�سعوديةاجلبيلاإنت�ج �سب�ئك االألومنيوم و�سب�ئك على �سكل T وبالط�ت وبلت�ت االألومنيوم�سركة مع�دن لالألومنيوم

74.9%885.000ال�سعوديةاجلبيلاإنت�ج خ�م البوك�س�يت واالألومين��سركة مع�دن للبوك�س�يت واالألومين�
74.9%1.922.125ال�سعوديةاجلبيلاإنت�ج م�سطح�ت ت�سنيع اأغطية املعلب�ت وم�سطح�ت ت�سنيع املعلب�ت�سركة مع�دن للدرفلة

100%500ال�سعوديةالري��ضمم�ر�سة خمتلف اأوجه الن�س�ط التعديني املتعلق ب�ملع�دن ال�سن�عية�سركة املع�دن ال�سن�عية
100%500ال�سعوديةالري��ضتطوير واإن�س�ء وت�سغيل البنية التحتية يف منطقة راأ�ض اخلري�سركة مع�دن للبنية التحتية

�سركة ال�سحراء ومع�دن 
 50%900.000ال�سعوديةاجلبيلاإنت�ج ال�سودا الك�وية والكلورين وثن�ئي كلوريد االإيثيلني للبرتوكيم�وي�ت

تفا�سيل االأ�سهم واأدوات الدين ال�سادرة لكل �سركة تابعة

ال يوجد اأي اأ�سهم اأو اأدوات دين �س�درة عن اأي �سركة ت�بعة. 

�سيا�سة ال�سركة يف توزيع االأرباح

وفق� للم�دة الرابعة واالأربعني )44( من النظ�م االأ�س��س��ي لل�س��ركة »توزع اأرب�ح ال�س��ركة 
ال�س�فية ال�س��نوية بعد خ�سم جميع امل�سروف�ت العمومية والتك�ليف االأخرى على الوجه 

االآتي:
يجنب )10%( من االأرب�ح ال�س�فية لتكوين احتي�طي نظ�مي ويجوز للجمعية الع�مة     

الع�دية وقف هذا التجنيب متى م� بلغ االحتي�طي ن�سف راأ�ض م�ل ال�سركة .
يوزع على ح�مل االأ�سهم املمت�زة تلك الن�سب من االأرب�ح املقررة لهذه االأ�سهم .    

ويجوز للجمعية الع�مة الع�دية بن�ء على اقرتاح جمل�ض االإدارة جتنيب ن�سبة مئوية     
من االأرب�ح ال�سنوية لتكوين احتي�طي اتف�قي وتخ�سي�سه لغر�ض اأو اأغرا�ض معينة 

تقرره� اجلمعية الع�مة .

مل ت�ستلم ال�سركة اأي بالغ عن اأي م�سلحة يف فئة االأ�سهم ذات االأحقية يف الت�سويت.

ي��وزع م��ن الب�ق��ي بع��د ذل��ك دفع��ة اأوىل للم�س���همني تع���دل )5%( من راأ���ض امل�ل     
املدفوع .

يخ�س�ض بعد م� تقدم مك�ف�أة اأع�س�ء جمل�ض االإدارة .    
ويوزع الب�قي بعد ذلك على امل�س�همني كح�سة اإ�س�فية من االأرب�ح .    

ويج��وز لل�س��ركة بع��د ا�س��تيف�ء ال�سواب��ط املو�سوعة م��ن اجله���ت املخت�سة توزي��ع اأرب�ح 
ن�سف �سنوية وربع �سنوية.

وفيم��� يتعل��ق بتوزي��ع اأرب�ح عن الع�م امل�يل 2012م، فكم� هو معل��وم اأن توزيع االأرب�ح من 
اخت�س����ض اجلمعي��ة الع�مة الع�دية بن�ًء على تو�سية جمل���ض اإدارة ال�س��ركة، وقد اأو�سى 
جمل�ض االإدارة يف اجتم�عه االأول املنعقد بت�ريخ 1434/03/8ه� املوافق 2013/01/20م 
للجمعية الع�مة الع�دية بعدم توزيع اأرب�ح عن الع�م امل�يل  2012م وذلك الأن ال�سركة  يف 

طور بن�ء ومتويل م�س�ريعه� الرئي�سية.

البنية التحتيةاملقر الرئي�سياالألومينوماملعادن ال�سناعيةالفو�سفاتالذهب الن�ساط

1.510.183--1.001.542.7554.447.735.066125.867.379املبيع�ت
)38.068.368(--595.718.3081.974.602.99461.973.376اإجم�يل الربح
)39،066،753()337.303.294()11.266.032(440.540.927987.342.82350.696.299�س�يف الدخل

1.866.925.05622.623.363.190437.683.02727.568.286.0301.601.837.9081.043.853.770اإجم�يل املوجودات
457.886.19714.606.775.31821.965.70716.414.752.705441.937.219113.968.826اإجم�يل املطلوب�ت

و�سف الأي م�سلحة يف فئة االأ�سهم ذات االأحقية يف الت�سويت تعود الأ�سخا�س ) عدا اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة وكبار التنفيذيني واأقربائهم ( اأبلغوا 

ال�سركة بتلك احلقوق مبوجب املادة )45( من قواعد الت�سجيل واالإدراج لدى هيئة ال�سوق املالية ، واأي تغيري يف تلك احلقوق خالل ال�سنة املالية االأخرية

 بيان بكل ن�ساط وتاأثريه على حجم اأعمال ال�سركة التجارية واإ�سهامه يف النتائج )ح�سب اأعمال كل �سركة على حده ( كما يف 2012/12/31م

حوكمة الشركة

اجتم�ع جمل�ض االإدارة واالإدارة اال�سرتاتيجية خ�رج املوقع
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و�سف للمالك الرئي�سيني يف اأ�سهم ال�سركة

ن�سبة امللكيةنهاية العامن�سبة امللكيةبداية العاماأ�سم من تعود له امل�سلحة

�سايف التغري 

خالل ال�سنه

ن�سبة التغري

 خالل ال�سنة

0.00%500.00%50462.500.000%462.500.000�سندوق اال�ستثم�رات الع�مة 
0.00%9.60.00%9.688.828.104%88.828.104املوؤ�س�سة الع�مة للت�أمين�ت االجتم�عية

0.6%7.3404.843%7.267.818.161%67.413.318املوؤ�س�سة الع�مة للتق�عد
)0.1%()404.843(33.1%33.2305.853.735%306.258.578امل�س�همون

0.1%66.9404.843%66.8619.146.265%618.741.422املجموع

و�سف مل�سلحة اأع�ساء جمل�س االإدارة واأقربائهم يف اأ�سهم ال�سركة

و�سف الأي م�سلحة واأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود الأع�ساء جمل���س اإدارة ال�س��ركة وكبار التنفيذيني واأقربائهم يف اأ�س��هم اأو اأدوات دين ال�سركة 

اأو اأي من �سركاتها التابعة، واأي تغيري يف تلك امل�سلحة اأو تلك احلقوق خالل ال�سنة املالية االأخرية:

نهاية العامبداية العاماأ�سم من تعود له امل�سلحة

�سايف التغري 

خالل ال�سنه

ن�سبة التغري

 خالل ال�سنة

0.00%1.0001.0000.00املهند�ض/ عبداهلل بن �سيف ال�سيف
0.00%2312310.00اال�ست�ذ/ من�سور بن �س�لح امليم�ن

0.00%0.000.000.00مع�يل اال�ست�ذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي
0.00%0.000.000.00اال�ست�ذ/ �سلط�ن بن جم�ل �س�ويل
0.00%0.000.000.00املهند�ض/ خ�لد بن حمد ال�سن�ين

0.00%230.464230.4640.00مع�يل اال�ست�ذ/ �سليم�ن بن �سعد احلميد
 )33.9(%)4.796(14.1299.333الدكتور/ زي�د بن عبدالرحمن ال�سديري

0.00%6.0006.0000.00املهند�ض/ خ�لد بن �س�لح املديفر
0.00%1.0501.0500.00املهند�ض/ عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سقري

)1.9(%)4.796(252.874248.078املجموع

و�سف مل�سلحة كبار التنفيذيني واقربائهم يف اأ�سهم ال�سركة

نهاية العامبداية العاماأ�سم من تعود له امل�سلحة

�سايف التغري

 خالل ال�سنة

ن�سبة التغري 

خالل ال�سنة

0.00%0.000.000.00االأ�ست�ذ / عبداهلل بن اإبراهيم الفالج
0.00%3.2323.2320.00املهند�ض / عبداهلل بن �س�مل ب�سفر

0.00%36.24236.2420.00االأ�ست�ذ / خ�لد بن �س�مل الروي�ض
0.00%50.00050.0000.00املهند�ض / نبيل بن عبدالعزيز الفريح

0.00%0.000.000.00املهند�ض / عبداهلل بن اإبراهيم العبدالق�در
0.00%0.000.000.00االأ�ست�ذ / برو�ض اي�ن كريك

0.00%0.000.000.00املهند�ض / م�جد بن يو�سف املقال
0.00%89.47489.4740.00املجموع

التزامات القرو�س »ريال �سعودي«

ال�سحب »ريال �سعودي«

املعلومات املتعلقة باأي قرو�س على ال�سركة ) �سواء اأكانت واجبة ال�سداد عند الطلب اأم غري ذلك ( وك�سف باملديونية االإجمالية لل�سركة وال�سركات التابعة 

واأي مبالغ دفعتها ال�سركة �سدادا لقرو�س خالل ال�سنة.

ق�م��ت �س��ركة ال�سح��راء ومع���دن للبرتوكيم�وي���ت ) �س���م�بكو ( والت��ي متتل��ك    
)مع�دن( ن�س��بة 50% منه� خالل الع�م 2012م بتوقيع عقد اتف�قية متويل متوافقة 

مع ال�سريعة االإ�سالمية بقيمة 1.980 مليون ري�ل.

* القرو�ض املتعلقة ب�سركة )�س�م�بكو( مل ت�س�ف اإىل االإجم�يل حيث يتم قيده� حم��سبيً� ك��ستثم�ر يف م�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة وتتم مع�جلته� حم��سبيً� وفقً� لطريقة حقوق امللكية.
** قر�ض مرابحة دوار )ت�سهيالت ائتم�نية( مل يتم ال�سحب منه� يف الع�م 2012م.

*القرو�ض املتعلقة ب�سركة )�س�م�بكو( مل ت�س�ف اإىل االإجم�يل حيث يتم قيده� حم��سبيً� ك��ستثم�ر يف م�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة وتتم مع�جلته� حم��سبيً� وفقً� لطريقة حقوق امللكية.
** قر�ض مرابحة دوار )ت�سهيالت ائتم�نية( مل يتم ال�سحب منه� يف الع�م 2012م.

كم� وقعت �سركة التعدين العربية ال�سعودية ) مع�دن ( اتف�قية متويل قر�ض مرابحة    
دوار ل�س��ركة )مع���دن( االأم مببل��غ 9 ملي�ر ري�ل �س��عودي، واجلدي��ر ب�لذكر اأن هذه 

االتف�قية تعد اأول قر�ض توقعه �سركة التعدين العربية ال�سعودية ) مع�دن (. 

اأ�سم من تعود
 له امل�سلحة

�سركة مع�دن 
للفو�سف�ت

�سركة مع�دن 
لالأملونيوم

�سركة مع�دن
 للدرفلة

�سركة مع�دن 
للبوك�س�يت 

�سركة �س�م�بكو*اإجمايل�سركة مع�دن**واالألومين�
�سندوق اال�ستثم�رات 

-15.703.751.250-4.000.001.2504.875.000.0003.078.750.0003.750.000.000الع�مة
�سندوق التنمية

2.400.00.000900.000.000-600.000.000600.000.000600.000.000600.000.000 ال�سن�عية
258.750.0009.000.000.00011.650.312.5001.531.110.143-1.491.562.500900.000.000بنوك جت�رية

-13.049.092.500-4.269.892.5005.047.500.0001.041.000.0002.690.700.000متويل عقود امل�سرتي�ت
-1.556.250.000-768.750.000-787.500.000-متويل ب�لوك�لة

-2.343.750.000----2.343.750.000متويل الراجحي
موؤ�س�س�ت ائتم�ن 

-2.250.000.000----2.250.000.000ال�س�درات
14.955.206.25012.210.000.0004.719.750.0008.068.200.0009.000.000.00048.953.156.2502.431.110.143اإجمايل

�سركة مع�دن 
للفو�سف�ت

�سركة مع�دن
 لالأملونيوم

�سركة مع�دن
 للدرفلة

�سركة مع�دن 
للبوك�س�يت واالألومين�

�سركة 
�سركة �س�م�بكو*اإجمايلمع�دن**

-10.284.079.102--4.000.001.2503.993.016.0612.291.061.791�سندوق اال�ستثم�رات الع�مة
1.350.000.000810.000.000--570.000.000420.000.000360.000.000�سندوق التنمية ال�سن�عية

1.844.734.6641.206.412.500---1.116.562.500728.172.164بنوك جت�رية
-8.643.129.014--4.269.892.5003.598.384.233774.852.281متويل عقود امل�سرتي�ت

-717.486.636---717.486.636-متويل ب�لوك�لة
-2.343.750.000----2.343.750.000متويل الراجحي

-2.250.000.000----2.250.000.000موؤ�س�س�ت ائتم�ن ال�س�درات
27.433.179.4162.016.412.500--14.550.206.2509.457.059.0943.425.914.072اإجمايل

تاريخ اال�ستحقاق للقرو�س طويلة االأجل »ريال �سعودي«

2011/12/31م2012/12/31م
762.383.304-2012م
2013861.409.329864.409.329م
20141.194.190.3541.185.890.354م
20151.519.721.3791.499.621.379م

23.095.475.05015.265.557.172بعد ذلك
26.670.769.11219.577.861.538اإجم�يل

حوكمة الشركة حوكمة الشركة

part4New.indd   82-83 4/21/13   3:52 PM



201285مالتقرير ال�سنوي

القوائم الماليةحوكمة الشركةنظرة عامة على األعمالنظرة عامة على الشركة

التقرير ال�سنويالتقرير ال�سنوي 2012م2012م 8283

و�سف للمالك الرئي�سيني يف اأ�سهم ال�سركة

ن�سبة امللكيةنهاية العامن�سبة امللكيةبداية العاماأ�سم من تعود له امل�سلحة

�سايف التغري 

خالل ال�سنه

ن�سبة التغري

 خالل ال�سنة

0.00%500.00%50462.500.000%462.500.000�سندوق اال�ستثم�رات الع�مة 
0.00%9.60.00%9.688.828.104%88.828.104املوؤ�س�سة الع�مة للت�أمين�ت االجتم�عية

0.6%7.3404.843%7.267.818.161%67.413.318املوؤ�س�سة الع�مة للتق�عد
)0.1%()404.843(33.1%33.2305.853.735%306.258.578امل�س�همون

0.1%66.9404.843%66.8619.146.265%618.741.422املجموع

و�سف مل�سلحة اأع�ساء جمل�س االإدارة واأقربائهم يف اأ�سهم ال�سركة

و�سف الأي م�سلحة واأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود الأع�ساء جمل���س اإدارة ال�س��ركة وكبار التنفيذيني واأقربائهم يف اأ�س��هم اأو اأدوات دين ال�سركة 

اأو اأي من �سركاتها التابعة، واأي تغيري يف تلك امل�سلحة اأو تلك احلقوق خالل ال�سنة املالية االأخرية:

نهاية العامبداية العاماأ�سم من تعود له امل�سلحة

�سايف التغري 

خالل ال�سنه

ن�سبة التغري

 خالل ال�سنة

0.00%1.0001.0000.00املهند�ض/ عبداهلل بن �سيف ال�سيف
0.00%2312310.00اال�ست�ذ/ من�سور بن �س�لح امليم�ن

0.00%0.000.000.00مع�يل اال�ست�ذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي
0.00%0.000.000.00اال�ست�ذ/ �سلط�ن بن جم�ل �س�ويل
0.00%0.000.000.00املهند�ض/ خ�لد بن حمد ال�سن�ين

0.00%230.464230.4640.00مع�يل اال�ست�ذ/ �سليم�ن بن �سعد احلميد
 )33.9(%)4.796(14.1299.333الدكتور/ زي�د بن عبدالرحمن ال�سديري

0.00%6.0006.0000.00املهند�ض/ خ�لد بن �س�لح املديفر
0.00%1.0501.0500.00املهند�ض/ عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سقري

)1.9(%)4.796(252.874248.078املجموع

و�سف مل�سلحة كبار التنفيذيني واقربائهم يف اأ�سهم ال�سركة

نهاية العامبداية العاماأ�سم من تعود له امل�سلحة

�سايف التغري

 خالل ال�سنة

ن�سبة التغري 

خالل ال�سنة

0.00%0.000.000.00االأ�ست�ذ / عبداهلل بن اإبراهيم الفالج
0.00%3.2323.2320.00املهند�ض / عبداهلل بن �س�مل ب�سفر

0.00%36.24236.2420.00االأ�ست�ذ / خ�لد بن �س�مل الروي�ض
0.00%50.00050.0000.00املهند�ض / نبيل بن عبدالعزيز الفريح

0.00%0.000.000.00املهند�ض / عبداهلل بن اإبراهيم العبدالق�در
0.00%0.000.000.00االأ�ست�ذ / برو�ض اي�ن كريك

0.00%0.000.000.00املهند�ض / م�جد بن يو�سف املقال
0.00%89.47489.4740.00املجموع

التزامات القرو�س »ريال �سعودي«

ال�سحب »ريال �سعودي«

املعلومات املتعلقة باأي قرو�س على ال�سركة ) �سواء اأكانت واجبة ال�سداد عند الطلب اأم غري ذلك ( وك�سف باملديونية االإجمالية لل�سركة وال�سركات التابعة 

واأي مبالغ دفعتها ال�سركة �سدادا لقرو�س خالل ال�سنة.

ق�م��ت �س��ركة ال�سح��راء ومع���دن للبرتوكيم�وي���ت ) �س���م�بكو ( والت��ي متتل��ك    
)مع�دن( ن�س��بة 50% منه� خالل الع�م 2012م بتوقيع عقد اتف�قية متويل متوافقة 

مع ال�سريعة االإ�سالمية بقيمة 1.980 مليون ري�ل.

* القرو�ض املتعلقة ب�سركة )�س�م�بكو( مل ت�س�ف اإىل االإجم�يل حيث يتم قيده� حم��سبيً� ك��ستثم�ر يف م�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة وتتم مع�جلته� حم��سبيً� وفقً� لطريقة حقوق امللكية.
** قر�ض مرابحة دوار )ت�سهيالت ائتم�نية( مل يتم ال�سحب منه� يف الع�م 2012م.

*القرو�ض املتعلقة ب�سركة )�س�م�بكو( مل ت�س�ف اإىل االإجم�يل حيث يتم قيده� حم��سبيً� ك��ستثم�ر يف م�سروع حتت �سيطرة م�سرتكة وتتم مع�جلته� حم��سبيً� وفقً� لطريقة حقوق امللكية.
** قر�ض مرابحة دوار )ت�سهيالت ائتم�نية( مل يتم ال�سحب منه� يف الع�م 2012م.

كم� وقعت �سركة التعدين العربية ال�سعودية ) مع�دن ( اتف�قية متويل قر�ض مرابحة    
دوار ل�س��ركة )مع���دن( االأم مببل��غ 9 ملي�ر ري�ل �س��عودي، واجلدي��ر ب�لذكر اأن هذه 

االتف�قية تعد اأول قر�ض توقعه �سركة التعدين العربية ال�سعودية ) مع�دن (. 

اأ�سم من تعود
 له امل�سلحة

�سركة مع�دن 
للفو�سف�ت

�سركة مع�دن 
لالأملونيوم

�سركة مع�دن
 للدرفلة

�سركة مع�دن 
للبوك�س�يت 

�سركة �س�م�بكو*اإجمايل�سركة مع�دن**واالألومين�
�سندوق اال�ستثم�رات 

-15.703.751.250-4.000.001.2504.875.000.0003.078.750.0003.750.000.000الع�مة
�سندوق التنمية

2.400.00.000900.000.000-600.000.000600.000.000600.000.000600.000.000 ال�سن�عية
258.750.0009.000.000.00011.650.312.5001.531.110.143-1.491.562.500900.000.000بنوك جت�رية

-13.049.092.500-4.269.892.5005.047.500.0001.041.000.0002.690.700.000متويل عقود امل�سرتي�ت
-1.556.250.000-768.750.000-787.500.000-متويل ب�لوك�لة

-2.343.750.000----2.343.750.000متويل الراجحي
موؤ�س�س�ت ائتم�ن 

-2.250.000.000----2.250.000.000ال�س�درات
14.955.206.25012.210.000.0004.719.750.0008.068.200.0009.000.000.00048.953.156.2502.431.110.143اإجمايل

�سركة مع�دن 
للفو�سف�ت

�سركة مع�دن
 لالأملونيوم

�سركة مع�دن
 للدرفلة

�سركة مع�دن 
للبوك�س�يت واالألومين�

�سركة 
�سركة �س�م�بكو*اإجمايلمع�دن**

-10.284.079.102--4.000.001.2503.993.016.0612.291.061.791�سندوق اال�ستثم�رات الع�مة
1.350.000.000810.000.000--570.000.000420.000.000360.000.000�سندوق التنمية ال�سن�عية

1.844.734.6641.206.412.500---1.116.562.500728.172.164بنوك جت�رية
-8.643.129.014--4.269.892.5003.598.384.233774.852.281متويل عقود امل�سرتي�ت

-717.486.636---717.486.636-متويل ب�لوك�لة
-2.343.750.000----2.343.750.000متويل الراجحي

-2.250.000.000----2.250.000.000موؤ�س�س�ت ائتم�ن ال�س�درات
27.433.179.4162.016.412.500--14.550.206.2509.457.059.0943.425.914.072اإجمايل

تاريخ اال�ستحقاق للقرو�س طويلة االأجل »ريال �سعودي«

2011/12/31م2012/12/31م
762.383.304-2012م
2013861.409.329864.409.329م
20141.194.190.3541.185.890.354م
20151.519.721.3791.499.621.379م

23.095.475.05015.265.557.172بعد ذلك
26.670.769.11219.577.861.538اإجم�يل
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القوائم الماليةحوكمة الشركةنظرة عامة على األعمالنظرة عامة على الشركة

التقرير ال�سنويالتقرير ال�سنوي 2012م2012م 8485

و�سف لفئات واأعداد اأي اأدوات دين قابلة للتحويل اأو اأي اأوراق مالية تعاقدية اأو مذكرات حق اكتتاب اأو حقوق م�س��ابهة اأ�سدرتها اأو منحتها ال�س��ركة خالل 

ال�سنة املالية مع اإي�ساح اأي عو�س ح�سلت علية ال�سركة مقابل ذلك

ال يوجد لدى ال�سركة اأي فئ�ت واأدوات دين ق�بلة للتحويل اأو اأي اأوراق م�لية تع�قدية اأو اأي مذكرات حق اكتت�ب اأو حقوق م�س�بهة اأ�سدرته� اأو منحته� ال�سركة خالل ال�سنة امل�لية.

و�سف الأي حقوق حتويل اأو اكتتاب مبوجب اأدوات دين قابلة للتحويل اأو اأوراق مالية تعاقدية اأو مذكرات حق اكتتاب، اأو حقوق م�سابهة اأ�سدرتها اأو منحتها 

ال�شركة.

ال يوجد لدى ال�سركة اأي حقوق حتويل اأو اكتت�ب مبوجب اأدوات دين ق�بلة للتحويل اأو اأوراق م�لية تع�قدية اأو مذكرات حق اكتت�ب، اأو حقوق م�س�بهه اأ�سدرته� اأو منحته� ال�سركة.

و�س��ف الأي ا�س��رداد اأو �س��راء اأو اإلغاء من جانب ال�س��ركة الأي اأدوات دين قابلة لال�س��رداد، وقيم��ة االأوراق املالية املتبقية ، مع التميي��ز بني االأوراق املالية 

املدرجة التي ا�سرتها ال�سركة وتلك التي ا�سرتها �سركاتها التابعة

ال يوجد لدى ال�سركة اأو �سرك�ته� الت�بعة اأي ا�سرتداد اأو �سراء اأو اإلغ�ء الأي اأدوات دين ق�بلة لال�سرتداد .

و�سف الأي �سفقة بني ال�سركة وطرف ذي عالقة 

بت�ري��خ 1434/02/05ه��� املوافق 2012/12/18م وقعت ال�س��ركة اتف�قي��ة لتمويل قر�ض 
مرابحة دّوار مببلغ ت�س��عة ملي�رات ري�ل ملدة خم���ض �سنوات ب�ملن�ف�سة الع�مة مع جمموعة 
من البنوك ك�ن من بينه� البنك االأهلي التج�ري،  وتو�سح ال�س��ركة اأن االأ�س��ت�ذ/ من�سور 
ب��ن �س�ل��ح امليم�ن ع�سٌو يف جمل���ض اإدارة �س��ركة )مع�دن( ورئي���ض جمل���ض اإدارة البنك 

االأهلي التج�ري.

معلوم��ات تتعل��ق باأي اأعم��ال اأو عقود تكون ال�س��ركة طرفا فيه��ا وتوجد اأو 

كانت فيها م�سلحة الأحد اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو للرئي�س التنفيذي 

اأو للمدير املايل اأو الأي �سخ�س ذي عالقة باأي منهم

فيم��� ع��دا م� ُذكر �س���بقً�، تقر ال�س��ركة ب�أنه ال يوج��د اأي عقد تكون ال�س��ركة طرف� فيه و 
توجد فيه م�سلحة الأحد اأع�س�ء جمل���ض ال�س��ركة اأو للرئي�ض التنفيذي اأو للمدير امل�يل اأو 

الأي �سخ�ض ذي عالقة ب�أي منهم.
بي��ان الأي ترتيب��ات اأو اتف��اق تن��ازل مبوجب��ة اأح��د اأع�ساء جمل���س اإدارة 

ال�سركة اأو اأحد كبار التنفيذيني عن اأي راتب اأو تعوي�س

مل يق��م اأي م��ن اأع�س�ء جمل���ض االإدارة اأو كب�ر التنفيذيني يف ال�س��ركة ب���أي تن�زل عن اأي 
راتب اأو تعوي�ض.

بي��ان الأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل مبوجبة اأحد م�س��اهمي ال�س��ركة عن اأي 

حقوق يف االأرباح

مل يقم اأي من م�س���همي ال�س��ركة ب�لتن�زل عن اأي حقوق يف االأرب�ح، علم� ب�أن ال�سركة مل 
تقم ب�الإعالن عن توزيع اأي اأرب�ح للم�س�همني حتى نه�ية الع�م 2012م.

عدد اجتماعات جمل�س االإدارة التي عقدت خالل ال�سنة املالية 2012م، و�سجل ح�سور كل اجتماع مو�سحًا فيه اأ�سماء احلا�سرين

1234567

املجموع2012/12/11م2012/11/13م2012/09/15م2012/06/1م2012/05/30م2012/04/07م2012/2/14ماأ�سم الع�سو

7√√√√√√√املهند�ض/ عبداهلل بن �سيف ال�سيف
7√√√√√√√مع�يل اال�ست�ذ/ �سليم�ن بن �سعد احلميد

7√√√√√√√مع�يل اال�ست�ذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي
7√√√√√√√اال�ست�ذ/ من�سور بن �س�لح امليم�ن

7√√√√√√√الدكتور/ زي�د بن عبدالرحمن ال�سديري
7√√√√√√√املهند�ض/ خ�لد بن حمد ال�سن�ين

7√√√√√√√املهند�ض/ عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سقري
6√×√√√√√اال�ست�ذ/ �سلط�ن بن جم�ل �س�ويل
7√√√√√√√املهند�ض/ خ�لد بن �س�لح املديفر

 يقر جمل�س اإدارة ال�سركة باالآتي: 

مت اإعداد �سجالت احل�س�ب�ت ب�ل�سكل ال�سحيح.   
اإن نظ�م الرق�بة الداخلية اأعد على اأ�س�ض �سليمة ومت تنفيذه بف�علية.   
اإنه ال يوجد اأي �سك يذكر ب�س�أن قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�س�طه�.   

املعلومات الواجب االإف�ساح عنها مبوجب الئحة حوكمة ال�سركات

ت�س��عى ال�س��ركة اإىل االلت��زام مبع�ي��ري احلوكم��ة ع��ر مراجعته��� امل�س��تمرة ل�سي��س���ته� 
واإجراءاته���، و�س��ن ال�سي��س���ت واالإج��راءات الت��ي م��ن �س���أنه� تعزي��ز مفه��وم ال�س��ف�فية 

والنزاهة.

كم��� اأن ال�س��ركة تطبق جميع االأحك�م االإلزامية ال��واردة يف الئحة احلوكمة ال�س�درة عن 
هيئة ال�سوق امل�لية ب�سورة م�ستمرة وامل�سمنة يف نظ�مه� االأ�س��سي، و�سي��س�ته� ب��ستثن�ء 
الفق��رة )ب( م��ن امل���دة ال�س�د�س��ة، املتعلق��ة ب�تب���ع اأ�س��لوب الت�سوي��ت الرتاكم��ي عن��د 
الت�سوي��ت الختي�ر اأع�س�ء جمل���ض االإدارة يف اجلمعية الع�مة، حيث ت�س��عى ال�س��ركة اإىل 
االمتث�ل لذلك م�س��تقباًل مب� يحفظ حقوق امل�س���هم، وي�س��هل مم�ر�س��ة حقه الق�نوين يف 

الت�سويت.

بت�ري��خ 1433/07/11ه��� املواف��ق 2012/06/01م اأ�س��در جمل���ض اإدارة ال�س��ركة قرارًا 
ب�عتم�د »�سي��سة تع�ر�ض امل�س�لح« والتي تنظم تع�ر�ض امل�س�لح، وتع�لج ح�الت التع�ر�ض 
املحتمل��ة ل��كل م��ن اأع�س�ء جمل���ض االإدارة واالإدارة التنفيذية وامل�س���همني، وي�س��مل ذلك 
اإ�س���ءة ا�س��تخدام اأ�سول ال�س��ركة ومرافقه�، واإ�س���ءة الت�سرف الن�جت عن التع�مالت مع 
االأ�س��خ��ض ذوي العالق��ة؛ وفق��ً� الأح��ك�م الفقرة الفرعي��ة )1( م��ن )ب/10( من الئحة 

حوكمة ال�سرك�ت ال�س�درة عن جمل�ض هيئة ال�سوق امل�لية بي��ان بقيم��ة املدفوعات النظامية امل�س��تحقة ل�س��داد اأي زكاة اأو �سرائب اأو 

ر�سوم اأو اأي م�ستحقات اأخرى، مع و�سف موجز لها وبيان اأ�سبابها

2011م2012م"مباليني الري�الت"
9283م�س�ريف اال�ستغالل )حقوق االمتي�ز(

64141الزك�ة
1656�سرائب ا�ستقط�ع م�ستحقة على العقود

105الت�أمين�ت االجتم�عية
182285اإجمايل
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القوائم الماليةحوكمة الشركةنظرة عامة على األعمالنظرة عامة على الشركة

التقرير ال�سنويالتقرير ال�سنوي 2012م2012م 8485

و�سف لفئات واأعداد اأي اأدوات دين قابلة للتحويل اأو اأي اأوراق مالية تعاقدية اأو مذكرات حق اكتتاب اأو حقوق م�س��ابهة اأ�سدرتها اأو منحتها ال�س��ركة خالل 

ال�سنة املالية مع اإي�ساح اأي عو�س ح�سلت علية ال�سركة مقابل ذلك

ال يوجد لدى ال�سركة اأي فئ�ت واأدوات دين ق�بلة للتحويل اأو اأي اأوراق م�لية تع�قدية اأو اأي مذكرات حق اكتت�ب اأو حقوق م�س�بهة اأ�سدرته� اأو منحته� ال�سركة خالل ال�سنة امل�لية.

و�سف الأي حقوق حتويل اأو اكتتاب مبوجب اأدوات دين قابلة للتحويل اأو اأوراق مالية تعاقدية اأو مذكرات حق اكتتاب، اأو حقوق م�سابهة اأ�سدرتها اأو منحتها 

ال�شركة.

ال يوجد لدى ال�سركة اأي حقوق حتويل اأو اكتت�ب مبوجب اأدوات دين ق�بلة للتحويل اأو اأوراق م�لية تع�قدية اأو مذكرات حق اكتت�ب، اأو حقوق م�س�بهه اأ�سدرته� اأو منحته� ال�سركة.

و�س��ف الأي ا�س��رداد اأو �س��راء اأو اإلغاء من جانب ال�س��ركة الأي اأدوات دين قابلة لال�س��رداد، وقيم��ة االأوراق املالية املتبقية ، مع التميي��ز بني االأوراق املالية 

املدرجة التي ا�سرتها ال�سركة وتلك التي ا�سرتها �سركاتها التابعة

ال يوجد لدى ال�سركة اأو �سرك�ته� الت�بعة اأي ا�سرتداد اأو �سراء اأو اإلغ�ء الأي اأدوات دين ق�بلة لال�سرتداد .

و�سف الأي �سفقة بني ال�سركة وطرف ذي عالقة 

بت�ري��خ 1434/02/05ه��� املوافق 2012/12/18م وقعت ال�س��ركة اتف�قي��ة لتمويل قر�ض 
مرابحة دّوار مببلغ ت�س��عة ملي�رات ري�ل ملدة خم���ض �سنوات ب�ملن�ف�سة الع�مة مع جمموعة 
من البنوك ك�ن من بينه� البنك االأهلي التج�ري،  وتو�سح ال�س��ركة اأن االأ�س��ت�ذ/ من�سور 
ب��ن �س�ل��ح امليم�ن ع�سٌو يف جمل���ض اإدارة �س��ركة )مع�دن( ورئي���ض جمل���ض اإدارة البنك 

االأهلي التج�ري.

معلوم��ات تتعل��ق باأي اأعم��ال اأو عقود تكون ال�س��ركة طرفا فيه��ا وتوجد اأو 

كانت فيها م�سلحة الأحد اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو للرئي�س التنفيذي 

اأو للمدير املايل اأو الأي �سخ�س ذي عالقة باأي منهم

فيم��� ع��دا م� ُذكر �س���بقً�، تقر ال�س��ركة ب�أنه ال يوج��د اأي عقد تكون ال�س��ركة طرف� فيه و 
توجد فيه م�سلحة الأحد اأع�س�ء جمل���ض ال�س��ركة اأو للرئي�ض التنفيذي اأو للمدير امل�يل اأو 

الأي �سخ�ض ذي عالقة ب�أي منهم.
بي��ان الأي ترتيب��ات اأو اتف��اق تن��ازل مبوجب��ة اأح��د اأع�ساء جمل���س اإدارة 

ال�سركة اأو اأحد كبار التنفيذيني عن اأي راتب اأو تعوي�س

مل يق��م اأي م��ن اأع�س�ء جمل���ض االإدارة اأو كب�ر التنفيذيني يف ال�س��ركة ب���أي تن�زل عن اأي 
راتب اأو تعوي�ض.

بي��ان الأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل مبوجبة اأحد م�س��اهمي ال�س��ركة عن اأي 

حقوق يف االأرباح

مل يقم اأي من م�س���همي ال�س��ركة ب�لتن�زل عن اأي حقوق يف االأرب�ح، علم� ب�أن ال�سركة مل 
تقم ب�الإعالن عن توزيع اأي اأرب�ح للم�س�همني حتى نه�ية الع�م 2012م.

عدد اجتماعات جمل�س االإدارة التي عقدت خالل ال�سنة املالية 2012م، و�سجل ح�سور كل اجتماع مو�سحًا فيه اأ�سماء احلا�سرين

1234567

املجموع2012/12/11م2012/11/13م2012/09/15م2012/06/1م2012/05/30م2012/04/07م2012/2/14ماأ�سم الع�سو

7√√√√√√√املهند�ض/ عبداهلل بن �سيف ال�سيف
7√√√√√√√مع�يل اال�ست�ذ/ �سليم�ن بن �سعد احلميد

7√√√√√√√مع�يل اال�ست�ذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي
7√√√√√√√اال�ست�ذ/ من�سور بن �س�لح امليم�ن

7√√√√√√√الدكتور/ زي�د بن عبدالرحمن ال�سديري
7√√√√√√√املهند�ض/ خ�لد بن حمد ال�سن�ين

7√√√√√√√املهند�ض/ عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سقري
6√×√√√√√اال�ست�ذ/ �سلط�ن بن جم�ل �س�ويل
7√√√√√√√املهند�ض/ خ�لد بن �س�لح املديفر

 يقر جمل�س اإدارة ال�سركة باالآتي: 

مت اإعداد �سجالت احل�س�ب�ت ب�ل�سكل ال�سحيح.   
اإن نظ�م الرق�بة الداخلية اأعد على اأ�س�ض �سليمة ومت تنفيذه بف�علية.   
اإنه ال يوجد اأي �سك يذكر ب�س�أن قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�س�طه�.   

املعلومات الواجب االإف�ساح عنها مبوجب الئحة حوكمة ال�سركات

ت�س��عى ال�س��ركة اإىل االلت��زام مبع�ي��ري احلوكم��ة ع��ر مراجعته��� امل�س��تمرة ل�سي��س���ته� 
واإجراءاته���، و�س��ن ال�سي��س���ت واالإج��راءات الت��ي م��ن �س���أنه� تعزي��ز مفه��وم ال�س��ف�فية 

والنزاهة.

كم��� اأن ال�س��ركة تطبق جميع االأحك�م االإلزامية ال��واردة يف الئحة احلوكمة ال�س�درة عن 
هيئة ال�سوق امل�لية ب�سورة م�ستمرة وامل�سمنة يف نظ�مه� االأ�س��سي، و�سي��س�ته� ب��ستثن�ء 
الفق��رة )ب( م��ن امل���دة ال�س�د�س��ة، املتعلق��ة ب�تب���ع اأ�س��لوب الت�سوي��ت الرتاكم��ي عن��د 
الت�سوي��ت الختي�ر اأع�س�ء جمل���ض االإدارة يف اجلمعية الع�مة، حيث ت�س��عى ال�س��ركة اإىل 
االمتث�ل لذلك م�س��تقباًل مب� يحفظ حقوق امل�س���هم، وي�س��هل مم�ر�س��ة حقه الق�نوين يف 

الت�سويت.

بت�ري��خ 1433/07/11ه��� املواف��ق 2012/06/01م اأ�س��در جمل���ض اإدارة ال�س��ركة قرارًا 
ب�عتم�د »�سي��سة تع�ر�ض امل�س�لح« والتي تنظم تع�ر�ض امل�س�لح، وتع�لج ح�الت التع�ر�ض 
املحتمل��ة ل��كل م��ن اأع�س�ء جمل���ض االإدارة واالإدارة التنفيذية وامل�س���همني، وي�س��مل ذلك 
اإ�س���ءة ا�س��تخدام اأ�سول ال�س��ركة ومرافقه�، واإ�س���ءة الت�سرف الن�جت عن التع�مالت مع 
االأ�س��خ��ض ذوي العالق��ة؛ وفق��ً� الأح��ك�م الفقرة الفرعي��ة )1( م��ن )ب/10( من الئحة 

حوكمة ال�سرك�ت ال�س�درة عن جمل�ض هيئة ال�سوق امل�لية بي��ان بقيم��ة املدفوعات النظامية امل�س��تحقة ل�س��داد اأي زكاة اأو �سرائب اأو 

ر�سوم اأو اأي م�ستحقات اأخرى، مع و�سف موجز لها وبيان اأ�سبابها

2011م2012م"مباليني الري�الت"
9283م�س�ريف اال�ستغالل )حقوق االمتي�ز(

64141الزك�ة
1656�سرائب ا�ستقط�ع م�ستحقة على العقود

105الت�أمين�ت االجتم�عية
182285اإجمايل
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و�سف خمت�سر الخت�سا�س جلنة املراجعة ومهماتها

ت�س��مل اأب��رز مه���م عمل جلن��ة املراجع��ة القي�م بك�ف��ة االأعم���ل التي متكنه��� من حتقيق 
اأهدافه� وت�سمل امله�م م� يلي:

االإ�س��راف عل��ى اإدارة املراجع��ة الداخلية لل�س��ركة ل�سم�ن حتقيق الكف���ءة يف اأداء    
االأن�سطة وامله�م التي يكلفه� به� جمل�ض االإدارة.

مراجع��ة خطة واإجراءات وتق�رير املراجعة الداخلية، ورفع التو�سي�ت اإىل جمل���ض    
االإدارة ب�س���ن تعي��ني اأو اإنه���ء خدم�ت املح��س��بني الق�نونني وحتدي��د اأتع�بهم، مع 

االأخذ بعني االعتب�ر ا�ستقالليتهم اأثن�ء تقدمي التو�سي�ت. 
مت�بعة اأعم�ل املح��سبني الق�نونني واعتم�د اأي اأن�سطة خ�رج نط�ق اأعم�ل املراجعة    
املوكل��ة اإليه��م اأثن���ء قي�مه��م ب�أعم���ل املراجع��ة، ومراجع��ة مالحظ���ت املح��س��ب 

الق�نوين على القوائم امل�لية.
درا�س��ة ال�سي��س���ت املح��س��بية الت��ي تتبن�ه� ال�س��ركة، كم��� يحق للجنة اال�س��تع�نة    

مب�ست�س�رين، حم��سبني اأو اأي اأطراف اأخرى م�ستقلة مل�س�عدته� يف عمله�.

و�سف خمت�سر الخت�سا�س جلنة الر�سيحات واملكافاآت ومهماتها:

املراجع��ة ال�س��نوية للمه���رات والق��درات وخ��رات العم��ل املطلوبة لتعزي��ز قدرات    
جمل�ض االإدارة والتو�سية بذلك ملجل�ض االإدارة. 

الت�أكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية االأع�س�ء امل�ستقلني ومن وجود اأو عدم وجود اأي    
تع�ر�ض يف امل�س�لح اإذا ك�ن الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�ض اإدارة �سركة اأخرى. 

االأخ��ذ يف االعتب���ر العدي��د م��ن العوامل عن��د تقيي��م االأع�س�ء املر�س��حني لع�سوية    
جمل�ض االإدارة وت�ستمل، دون ح�سر، على م� يلي: النزاهة وامل�سداقية وامل�سئولية، 
اخل��رة الن�جحة يف جم�ل القي�دة، الفطنة االإدارية والعملية، اال�س��تقاللية وعدم 
وجود تع�ر�ض يف امل�س�لح، القدرة على تكري���ض الوقت الالزم للقي�م ب�مل�س��ئولي�ت 

التي متليه� عليه ع�سويته يف املجل�ض.
تق��وم اللجن��ة مب�س���عدة املجل���ض يف اختي���ر وت�أهي��ل املر�س��حني لع�سوية املجل���ض،    
واإع��داد خط��ة التع�ق��ب طويل��ة االأج��ل عن��د ال�س��رورة، كم� تق��وم اللجن��ة بتحديد 

جوانب القوة وال�سعف يف املجل�ض واقرتاح مع�جلة اأي ق�سور
قي���م اللجن��ة مبراجعة واعتم���د ك�مل التعوي�س���ت )الرواتب � البدالت � االأ�س��هم(    
جلميع املدراء التنفيذيني ) الرئي���ض التنفيذي ونوابه واملدراء التنفيذيني( ب�س��كل 

�سنوي.
تق��وم اللجن��ة ب�ملراجع��ة واملوافق��ة عل��ى: �سي��س���ت واإج��راءات امل��وارد الب�س��رية،    
وبرام��ج التطوير االإداري وخطط االإح��الل الوظيفي للمدراء التنفيذيني، واأهداف 
التق��ومي )مب��� فيه��� موؤ�س��رات االأداء( الواج��ب حتقيقه� �سم��ن املك�ف���آت وبرامج 

التحفيز.

اخت�سا�سات اللجان وعددها ومهامها:

جلنة املراجعة 

ت�س��كلت جلنة املراجعة لدى ال�س��ركة بت�ريخ 1429/11/14ه� املواف��ق 2008/11/15م، 
وتتكون ح�ليً� من رئي���ض واأربعة اأع�س�ء، حيث يراأ���ض تلك اللجنة مع�يل اال�ست�ذ/ حممد 
ب��ن عب��داهلل اخلرا�س��ي، وت�سم يف ع�سويته� كل من املهند���ض/ خ�لد بن حمد ال�س��ن�ين، 

املهند���ض/ عب��داهلل ب��ن حمم��د الف�ي��ز، والدكت��ور/ عب��داهلل ب��ن ح�س��ن العبدالق���در، 
واالأ�س��ت�ذ/ حم��د ب��ن ط���رق اخلمي���ض. و اجل��دول الت���يل يو�س��ح اأع�س���ء اللجن��ة وعدد 

االجتم�ع�ت املنعقدة خالل الع�م امل�يل 2012م :

جلنة الر�سيحات واملكافاآت: 

ت�س��كلت جلن��ة الرت�س��يح�ت واملك�ف���آت ل��دى ال�س��ركة بت�ري��خ 1429/11/14ه��� املواف��ق 
2008/11/15م، وتتك��ون ح�لي��ً� م��ن رئي���ض واأربع��ة اأع�س���ء، حي��ث يراأ���ض تل��ك اللجنة 
املهند���ض/ عبداهلل بن �س��يف ال�س��يف، وت�سم يف ع�سويته� كل من اال�س��ت�ذ/ من�سور بن 
�س�ل��ح امليم���ن، الدكتور/ زي���د بن عبدالرحمن ال�س��ديري، واملهند���ض/ خ�لد بن �س�لح 
املديف��ر. و اجلدول الت���يل يو�سح اأع�س�ء اللجنة وعدد االجتم�ع�ت املنعقدة خالل الع�م 

امل�يل 2012م :

تقوم اللجنة ب�لت�س���ور مع الرئي���ض التنفيذي مبراجعة عملية خطة التع�قب بحيث    
يكون هن�ك جمموعة ك�فية من املر�سحني الداخليني املوؤهلني ل�سغل املن��سب العلي� 
واملن��سب القي�دية ولتحديد الفر�ض والق�سور يف االأداء، واخلطوات الت�لية كجزء 
م��ن خط��ة تع�ق��ب وتطوي��ر كف���ءات التنفيذيني، حيث يج��ب مراجعته��� جميع� مع 

اللجنة. 

جدول يبني ت�سنيف اأع�ساء جمل���س االإدارة احلايل وع�سوية كل منهم يف جمال���س اإدارات ال�س��ركات االأخرى وع�سوية اللجان 

وعدد االجتماعات التي ح�سرها:

اأ�سم الع�سو

ت�سنيف 

الع�سوية

ع�سوية جمل�س االإدارة ال�سركة امل�ساهمة 

ع�سوية اللجاناالأخرى

عدد اجتماعات املجل�س 

التي ح�سرها

�سركة اإعم�ر الظهرانم�ستقل�سع�دة املهند�ض/ عبداهلل بن �سيف ال�سيف

1-اللجنة التنفيذية 
2-جلنة الرت�سيح�ت 

7واملك�ف�آت 

غري تنفيذيمع�يل اال�ست�ذ/ �سليم�ن بن �سعد احلميد
1-�سركة التع�ونية للت�أمني.

17-اللجنة التنفيذية 2-املجموعة ال�سعودية لالأبح�ث والت�سويق.

غري تنفيذيمع�يل اال�ست�ذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي

1-�سركة االت�س�الت ال�سعودية.
 2-املجموعة ال�سعودية لالأبح�ث والت�سويق.
3-ال�سركة ال�سعودية لل�سن�ع�ت االأ�س��سية 

27- جلنة املراجعة)�س�بك(.

البنك االهلي التج�ريغري تنفيذي�سع�دة اال�ست�ذ/ من�سور بن �س�لح امليم�ن
1-جلنة الرت�سيح�ت 

7واملك�ف�آت
17-جلنة املراجعة ال يوجدغري تنفيذي�سع�دة املهند�ض/ خ�لد بن حمد ال�سن�ين 

غري تنفيذي�سع�دة اال�ست�ذ/ �سلط�ن بن جم�ل �س�ويل 
1- ال�سركة العربية للتعدين)االأردن (

16-اللجنة التنفيذية 2- �سركة ال�سن�ع�ت الكيمي�ئية للفلور)تون�ض(

ال يوجدم�ستقل�سع�دة الدكتور/ زي�د بن عبدالرحمن ال�سديري 
1-جلنة الرت�سيح�ت 

7واملك�ف�آت
17-اللجنة التنفيذية �سركة االت�س�الت ال�سعوديةم�ستقل�سع�دة املهند�ض/ عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سقري 

ال يوجدتنفيذي�سع�دة املهند�ض/ خ�لد بن �س�لح املديفر

1-اللجنة التنفيذية 
2-جلنة الرت�سيح�ت 

7واملك�ف�آت

12345

املجموع2012/10/10م2012/07/16م2012/04/16م2012/02/13م2012/01/17ماأ�سم الع�سو

5√√√√√مع�يل اال�ست�ذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي 
5√√√√√املهند�ض/ خ�لد بن حمد ال�سن�ين 

5√√√√√املهند�ض/ عبداهلل بن حممد الف�يز
5√√√√√االأ�ست�ذ/ حمد بن ط�رق اخلمي�ض

5√√√√√الدكتور /عبداهلل بن ح�سن العبدالق�در

12345

املجموع2012/11/13م2012/06/09م2012/04/07م2012/03/12م2012/01/29ماأ�سم الع�سو

5√√√√√املهند�ض/ عبداهلل بن �سيف ال�سيف
5√√√√√اال�ست�ذ/ من�سور بن �س�لح امليم�ن

5√√√√√الدكتور/ زي�د بن عبدالرحمن ال�سديري
5√√√√√املهند�ض/ خ�لد بن �س�لح املديفر

اأع�ساء جلنة املراجعة و�سجل ح�سور االإجتماعات خالل العام 2012م

اأع�ساء جلنة الر�سيحات واملكافاآت و�سجل ح�سور االإجتماعات خالل العام 2012م
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و�سف خمت�سر الخت�سا�س جلنة املراجعة ومهماتها

ت�س��مل اأب��رز مه���م عمل جلن��ة املراجع��ة القي�م بك�ف��ة االأعم���ل التي متكنه��� من حتقيق 
اأهدافه� وت�سمل امله�م م� يلي:

االإ�س��راف عل��ى اإدارة املراجع��ة الداخلية لل�س��ركة ل�سم�ن حتقيق الكف���ءة يف اأداء    
االأن�سطة وامله�م التي يكلفه� به� جمل�ض االإدارة.

مراجع��ة خطة واإجراءات وتق�رير املراجعة الداخلية، ورفع التو�سي�ت اإىل جمل���ض    
االإدارة ب�س���ن تعي��ني اأو اإنه���ء خدم�ت املح��س��بني الق�نونني وحتدي��د اأتع�بهم، مع 

االأخذ بعني االعتب�ر ا�ستقالليتهم اأثن�ء تقدمي التو�سي�ت. 
مت�بعة اأعم�ل املح��سبني الق�نونني واعتم�د اأي اأن�سطة خ�رج نط�ق اأعم�ل املراجعة    
املوكل��ة اإليه��م اأثن���ء قي�مه��م ب�أعم���ل املراجع��ة، ومراجع��ة مالحظ���ت املح��س��ب 

الق�نوين على القوائم امل�لية.
درا�س��ة ال�سي��س���ت املح��س��بية الت��ي تتبن�ه� ال�س��ركة، كم��� يحق للجنة اال�س��تع�نة    

مب�ست�س�رين، حم��سبني اأو اأي اأطراف اأخرى م�ستقلة مل�س�عدته� يف عمله�.

و�سف خمت�سر الخت�سا�س جلنة الر�سيحات واملكافاآت ومهماتها:

املراجع��ة ال�س��نوية للمه���رات والق��درات وخ��رات العم��ل املطلوبة لتعزي��ز قدرات    
جمل�ض االإدارة والتو�سية بذلك ملجل�ض االإدارة. 

الت�أكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية االأع�س�ء امل�ستقلني ومن وجود اأو عدم وجود اأي    
تع�ر�ض يف امل�س�لح اإذا ك�ن الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�ض اإدارة �سركة اأخرى. 

االأخ��ذ يف االعتب���ر العدي��د م��ن العوامل عن��د تقيي��م االأع�س�ء املر�س��حني لع�سوية    
جمل�ض االإدارة وت�ستمل، دون ح�سر، على م� يلي: النزاهة وامل�سداقية وامل�سئولية، 
اخل��رة الن�جحة يف جم�ل القي�دة، الفطنة االإدارية والعملية، اال�س��تقاللية وعدم 
وجود تع�ر�ض يف امل�س�لح، القدرة على تكري���ض الوقت الالزم للقي�م ب�مل�س��ئولي�ت 

التي متليه� عليه ع�سويته يف املجل�ض.
تق��وم اللجن��ة مب�س���عدة املجل���ض يف اختي���ر وت�أهي��ل املر�س��حني لع�سوية املجل���ض،    
واإع��داد خط��ة التع�ق��ب طويل��ة االأج��ل عن��د ال�س��رورة، كم� تق��وم اللجن��ة بتحديد 

جوانب القوة وال�سعف يف املجل�ض واقرتاح مع�جلة اأي ق�سور
قي���م اللجن��ة مبراجعة واعتم���د ك�مل التعوي�س���ت )الرواتب � البدالت � االأ�س��هم(    
جلميع املدراء التنفيذيني ) الرئي���ض التنفيذي ونوابه واملدراء التنفيذيني( ب�س��كل 

�سنوي.
تق��وم اللجن��ة ب�ملراجع��ة واملوافق��ة عل��ى: �سي��س���ت واإج��راءات امل��وارد الب�س��رية،    
وبرام��ج التطوير االإداري وخطط االإح��الل الوظيفي للمدراء التنفيذيني، واأهداف 
التق��ومي )مب��� فيه��� موؤ�س��رات االأداء( الواج��ب حتقيقه� �سم��ن املك�ف���آت وبرامج 

التحفيز.

اخت�سا�سات اللجان وعددها ومهامها:

جلنة املراجعة 

ت�س��كلت جلنة املراجعة لدى ال�س��ركة بت�ريخ 1429/11/14ه� املواف��ق 2008/11/15م، 
وتتكون ح�ليً� من رئي���ض واأربعة اأع�س�ء، حيث يراأ���ض تلك اللجنة مع�يل اال�ست�ذ/ حممد 
ب��ن عب��داهلل اخلرا�س��ي، وت�سم يف ع�سويته� كل من املهند���ض/ خ�لد بن حمد ال�س��ن�ين، 

املهند���ض/ عب��داهلل ب��ن حمم��د الف�ي��ز، والدكت��ور/ عب��داهلل ب��ن ح�س��ن العبدالق���در، 
واالأ�س��ت�ذ/ حم��د ب��ن ط���رق اخلمي���ض. و اجل��دول الت���يل يو�س��ح اأع�س���ء اللجن��ة وعدد 

االجتم�ع�ت املنعقدة خالل الع�م امل�يل 2012م :

جلنة الر�سيحات واملكافاآت: 

ت�س��كلت جلن��ة الرت�س��يح�ت واملك�ف���آت ل��دى ال�س��ركة بت�ري��خ 1429/11/14ه��� املواف��ق 
2008/11/15م، وتتك��ون ح�لي��ً� م��ن رئي���ض واأربع��ة اأع�س���ء، حي��ث يراأ���ض تل��ك اللجنة 
املهند���ض/ عبداهلل بن �س��يف ال�س��يف، وت�سم يف ع�سويته� كل من اال�س��ت�ذ/ من�سور بن 
�س�ل��ح امليم���ن، الدكتور/ زي���د بن عبدالرحمن ال�س��ديري، واملهند���ض/ خ�لد بن �س�لح 
املديف��ر. و اجلدول الت���يل يو�سح اأع�س�ء اللجنة وعدد االجتم�ع�ت املنعقدة خالل الع�م 

امل�يل 2012م :

تقوم اللجنة ب�لت�س���ور مع الرئي���ض التنفيذي مبراجعة عملية خطة التع�قب بحيث    
يكون هن�ك جمموعة ك�فية من املر�سحني الداخليني املوؤهلني ل�سغل املن��سب العلي� 
واملن��سب القي�دية ولتحديد الفر�ض والق�سور يف االأداء، واخلطوات الت�لية كجزء 
م��ن خط��ة تع�ق��ب وتطوي��ر كف���ءات التنفيذيني، حيث يج��ب مراجعته��� جميع� مع 

اللجنة. 

جدول يبني ت�سنيف اأع�ساء جمل���س االإدارة احلايل وع�سوية كل منهم يف جمال���س اإدارات ال�س��ركات االأخرى وع�سوية اللجان 

وعدد االجتماعات التي ح�سرها:

اأ�سم الع�سو

ت�سنيف 

الع�سوية

ع�سوية جمل�س االإدارة ال�سركة امل�ساهمة 

ع�سوية اللجاناالأخرى

عدد اجتماعات املجل�س 

التي ح�سرها

�سركة اإعم�ر الظهرانم�ستقل�سع�دة املهند�ض/ عبداهلل بن �سيف ال�سيف

1-اللجنة التنفيذية 
2-جلنة الرت�سيح�ت 

7واملك�ف�آت 

غري تنفيذيمع�يل اال�ست�ذ/ �سليم�ن بن �سعد احلميد
1-�سركة التع�ونية للت�أمني.

17-اللجنة التنفيذية 2-املجموعة ال�سعودية لالأبح�ث والت�سويق.

غري تنفيذيمع�يل اال�ست�ذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي

1-�سركة االت�س�الت ال�سعودية.
 2-املجموعة ال�سعودية لالأبح�ث والت�سويق.
3-ال�سركة ال�سعودية لل�سن�ع�ت االأ�س��سية 

27- جلنة املراجعة)�س�بك(.

البنك االهلي التج�ريغري تنفيذي�سع�دة اال�ست�ذ/ من�سور بن �س�لح امليم�ن
1-جلنة الرت�سيح�ت 

7واملك�ف�آت
17-جلنة املراجعة ال يوجدغري تنفيذي�سع�دة املهند�ض/ خ�لد بن حمد ال�سن�ين 

غري تنفيذي�سع�دة اال�ست�ذ/ �سلط�ن بن جم�ل �س�ويل 
1- ال�سركة العربية للتعدين)االأردن (

16-اللجنة التنفيذية 2- �سركة ال�سن�ع�ت الكيمي�ئية للفلور)تون�ض(

ال يوجدم�ستقل�سع�دة الدكتور/ زي�د بن عبدالرحمن ال�سديري 
1-جلنة الرت�سيح�ت 

7واملك�ف�آت
17-اللجنة التنفيذية �سركة االت�س�الت ال�سعوديةم�ستقل�سع�دة املهند�ض/ عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سقري 

ال يوجدتنفيذي�سع�دة املهند�ض/ خ�لد بن �س�لح املديفر

1-اللجنة التنفيذية 
2-جلنة الرت�سيح�ت 

7واملك�ف�آت

12345

املجموع2012/10/10م2012/07/16م2012/04/16م2012/02/13م2012/01/17ماأ�سم الع�سو

5√√√√√مع�يل اال�ست�ذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي 
5√√√√√املهند�ض/ خ�لد بن حمد ال�سن�ين 

5√√√√√املهند�ض/ عبداهلل بن حممد الف�يز
5√√√√√االأ�ست�ذ/ حمد بن ط�رق اخلمي�ض

5√√√√√الدكتور /عبداهلل بن ح�سن العبدالق�در

12345

املجموع2012/11/13م2012/06/09م2012/04/07م2012/03/12م2012/01/29ماأ�سم الع�سو

5√√√√√املهند�ض/ عبداهلل بن �سيف ال�سيف
5√√√√√اال�ست�ذ/ من�سور بن �س�لح امليم�ن

5√√√√√الدكتور/ زي�د بن عبدالرحمن ال�سديري
5√√√√√املهند�ض/ خ�لد بن �س�لح املديفر

اأع�ساء جلنة املراجعة و�سجل ح�سور االإجتماعات خالل العام 2012م

اأع�ساء جلنة الر�سيحات واملكافاآت و�سجل ح�سور االإجتماعات خالل العام 2012م
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اللجنة التنفيذية

ت�سكلت اللجنة التنفيذية لدى ال�سركة بت�ريخ 1429/11/14ه� املوافق 2008/11/15م، 
وتتكون ح�ليً� من رئي���ض واأربعة اأع�س�ء، حيث يراأ���ض تلك اللجنة املهند���ض/ عبداهلل بن 
�س��يف ال�س��يف، وت�سم يف ع�سويته� كل من مع�يل اال�س��ت�ذ/ �س��ليم�ن بن �س��عد احلميد، 
واال�س��ت�ذ/ عبدالعزي��ز ب��ن عب��داهلل ال�سق��ري، واال�س��ت�ذ/ �س��لط�ن ب��ن جم���ل �س���ويل، 
واملهند���ض/ خ�ل��د ب��ن �س�ل��ح املديف��ر. و اجل��دول الت���يل يو�س��ح اأع�س���ء اللجن��ة وعدد 

االجتم�ع�ت املنعقدة خالل الع�م امل�يل 2012م :

و�سف خمت�سر الخت�سا�س اللجنة التنفيذية ومهماتها:

به��ذا  للمجل���ض  تو�سي�ته���  وتق��دمي  ال�س��ركة  واأه��داف  ا�س��رتاتيجي�ت  مراجع��ة    
اخل�سو���ض، ومراجعة واعتم���د موازنة القوى الع�ملة، وموازن��ة العملي�ت وموازنة 

امل�س�ريف الراأ�سم�لية. 
مراجع��ة خطط االأعم���ل والعملي�ت واخلطط امل�لية املقرتح��ة طويلة االأجل )اأكرث    
م��ن ثالث �س��نوات( وتقدمي تو�سي�ته� للمجل���ض بهذا اخل�سو���ض، واعتم�د خطط 
االأعم���ل والعملي���ت واخلط��ط امل�لي��ة املقرتح��ة ق�س��رية االأج��ل )اأق��ل من �س��نة( 
ومتو�سطة االأجل )من 1-3 �سنوات( وفقً� خلطط ال�سركة طويلة االأجل املعتمدة. 

العقوب��ات اأو اجلزاءات اأو قيد احتياطي مفرو�س على ال�س��ركة من اجلهات 

الرقابية والتنظيمية واالإ�سرافية والق�سائية

مل تفر���ض عل��ى ال�س��ركة اأي عقوب���ت اأو ج��زاءات اأو قيد احتي�طي من اجله���ت الرق�بية 
والتنظيمية واالإ�سرافية والق�س�ئية

 نتائج املراجعة ال�سنوية لفعالية واإجراءات نظام الرقابة الداخلية:

تنف��ذ اإدارة املراجع��ة الداخلي��ة عملي���ت مراجعة م�س��تمرة وتقوم بتطبي��ق خطة مراجعة 
مبني��ة عل��ى نظ���م تقييم املخ�طر على م�س��توى ال�س��ركة وال�س��رك�ت الت�بع��ة وتقوم جلنة 
املراجع��ة ب�عتم���د تنفي��ذ اخلط��ة بعد الت�أكد من ا�س��تم�له� عل��ى ك�فة الرام��ج التي تود 
درا�سته� اأو تقييمه� والت�أكد من مدى توافقه� مع اأنظمة ال�سبط والتدقيق الداخلية ، ومن 
اجلدير ب�لذكر اإن اإدارة املراجعة الداخلية تطبق برامج اإلكرتونية ل�سبط وت�أكيد مع�يري 
الدق��ة والكف���ءة واملت�بع��ة حي��ث مت بنج�ح تطبي��ق برن�م��ج )Teammate(، ب�الإ�س�فة 
لذل��ك وللتحق��ق م��ن فع�لي��ة نظ���م الرق�ب��ة الداخلي��ة يف حم�ي��ة اأ�س��ول ال�س��ركة وتقومي 
خم�ط��ر العمل وقي����ض م��دى كف�ي��ة االأداء، ف���إن اإدارة املراجع��ة الداخلية تق��وم بتقدمي 
تق�رير دورية للجنة املراجعة ،ومل تظهر عملي�ت املراجعة امل�س���ر اإليه� �سعفً� جوهري� اأو 
موؤث��را يف نظ���م ال�سب��ط الداخلي لدى ال�س��ركة، كم� يطلع مراجع احل�س���ب�ت اخل�رجي 
وب�سورة ربع �س��نوية، و�سمن مه�م مراجعته للبي�ن�ت امل�لية اخلت�مية لل�س��ركة على ك�فة 
تق�ري��ر اإدارة املراجع��ة الداخلي��ة للفرتة امل�لي��ة املخ�س�سة حمل الفح���ض ، وكذلك يتم 
متكينه من االطالع على ك�فة حم��سر جلنة املراجعة مم� ي�س��هم يف ت�س��هيل اإبداء الراأي 
املهن��ي، وكذل��ك بن�ء برام��ج املراجعة اخل�رجية يف �سوء القن�ع��ة التي تت�سح لديهم بعد 
االط��الع عل��ى تلك التق�ري��ر، وتقوم جلنة املراجعة مبزاولة �سالحيته� يف من�ق�س��ة م� مت 
التو�سل اإليه من مالحظ�ت،  والت�أكد من و�سع االإجراءات الت�سحيحية من قبل االإدارات 

املعنية واخلطة الزمنية الالزمة لذلك.

حتفظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية

ال يوجد اأي حتفظ لدى املح��سب الق�نوين على قوائم امل�لية لل�سركة. 

االإ�س��راف وا�س��تالم التق�ري��ر ح��ول تنفي��ذ واكتم���ل امل�س���ريع واالأعم�ل التو�س��عية    
اخل��سة ب�س��ركة )مع���دن( و�س��رك�ته� الت�بعة له���، واعتم�د �سي��س���ت واإجراءات 
العمل يف ال�سركة فيم� عدا ال�سي��س�ت واالإجراءات املح��سبية والتي يتم مراجعته� 
بوا�س��طة جلن��ة املراجع��ة، و�سي��س���ت التعوي�س���ت ل�س��ركة )مع���دن( ول�س��رك�ته� 

الت�بعة والتي يتم مراجعته� واعتم�ده� من قبل جلنة الرت�سيح�ت واملك�ف�آت.

تو�سي��ة جمل���س االإدارة با�س��تبدال املحا�س��ب القان��وين قبل انته��اء الفرة 

املعني من اأجلها

مل يو�سي جمل���ض االإدارة ب��س��تبدال املح��س��ب الق�نوين قبل انته�ء الفرتة املعينة لثالث 
�سنوات متت�لية.

وق��د اأو�س��ت جلن��ة املراجع��ة بتعيني مراج��ع ح�س���ب�ت خ�رجي جدي��د وذلك بع��د انته�ء 
الفرتة النظ�مية للمراجع اخل�رجي احل�يل بنه�ية الع�م امل�يل 2012م.

اأو�س��ى جمل���س اإدارة �س��ركة التعدي��ن العربي��ة ال�س��عودية » )مع��ادن( » 

اجلمعية العامة العادية بالتايل :

يف . 1 املنتهي��ة  امل�لي��ة  ال�س��نة  ع��ن  ال�س��ركة  اإدارة  جمل���ض  تقري��ر  عل��ى  املوافق��ة   
2012/12/31م.

املوافقة على تقرير مراجعي احل�س�ب�ت لل�سنة امل�لية املنتهية يف 2012/12/31م.. 2  
يف . 3 املنتهي��ة  امل�لي��ة  لل�س��نة  لل�س��ركة  املوح��دة  امل�لي��ة  القوائ��م  عل��ى  املوافق��ة   

2012/12/31م.
اإبراء ذمة اأع�س�ء جمل���ض اإدارة ال�سركة من امل�سوؤولية عن اإدارتهم لل�سركة خالل . 4  

ال�سنة املنق�سية يف 2012/12/31م.
التو�سية بعدم توزيع اأرب�ح عن ال�سنة امل�لية املنتهية يف 2012/12/31م.. 5  
املوافق��ة عل��ى تو�سية جلن��ة املراجع��ة بتعيني مراجع ح�س���ب�ت خ�رج��ي، ملراجعة . 6  

ح�س���ب�ت ال�س��ركة اخلت�مية لل�س��نة امل�لية 2013م، والبي�ن�ت امل�لية الربع �س��نوية، 
وحتديد اأتع�به.

املكافئات والتعوي�سات املدفوعة لكل من اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�سركة للعام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2012م 

اأع�ساء املجل�س التنفيذينيالبيان

اأع�ساء املجل�س غري التنفيذيني / 

امل�ستقلني

خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا 

اأعلى املكافئات والتعوي�سات، من بينهم 

الرئي�س التنفيذي واملدير املايل 

6.746.671--الرواتب والتعوي�س�ت

248.0002.165.0002.331.959البدالت
548.250--املك�ف�آت الدورية وال�سنوية 

2.415.815--اخلطط التحفيزية
اأي تعوي�س�ت اأو مزاي� عينية اأخرى تدفع

160.404--ب�سكل �سهري اأو �سنوي 

1234

املجموع2012/12/01م2012/10/12م2012/05/30م2012/2/28ماأ�سم الع�سو

4√√√√املهند�ض/ عبداهلل بن �سيف ال�سيف
4√√√√مع�يل اال�ست�ذ/ �سليم�ن بن �سعد احلميد

4√√√√املهند�ض/ عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سقري
3√√√×اال�ست�ذ/ �سلط�ن بن جم�ل �س�ويل
4√√√√املهند�ض/ خ�لد بن �س�لح املديفر

اأع�ساء اللجنة التنفيذية و�سجل ح�سور االإجتماعات خالل العام 2012م
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اللجنة التنفيذية

ت�سكلت اللجنة التنفيذية لدى ال�سركة بت�ريخ 1429/11/14ه� املوافق 2008/11/15م، 
وتتكون ح�ليً� من رئي���ض واأربعة اأع�س�ء، حيث يراأ���ض تلك اللجنة املهند���ض/ عبداهلل بن 
�س��يف ال�س��يف، وت�سم يف ع�سويته� كل من مع�يل اال�س��ت�ذ/ �س��ليم�ن بن �س��عد احلميد، 
واال�س��ت�ذ/ عبدالعزي��ز ب��ن عب��داهلل ال�سق��ري، واال�س��ت�ذ/ �س��لط�ن ب��ن جم���ل �س���ويل، 
واملهند���ض/ خ�ل��د ب��ن �س�ل��ح املديف��ر. و اجل��دول الت���يل يو�س��ح اأع�س���ء اللجن��ة وعدد 

االجتم�ع�ت املنعقدة خالل الع�م امل�يل 2012م :

و�سف خمت�سر الخت�سا�س اللجنة التنفيذية ومهماتها:

به��ذا  للمجل���ض  تو�سي�ته���  وتق��دمي  ال�س��ركة  واأه��داف  ا�س��رتاتيجي�ت  مراجع��ة    
اخل�سو���ض، ومراجعة واعتم���د موازنة القوى الع�ملة، وموازن��ة العملي�ت وموازنة 

امل�س�ريف الراأ�سم�لية. 
مراجع��ة خطط االأعم���ل والعملي�ت واخلطط امل�لية املقرتح��ة طويلة االأجل )اأكرث    
م��ن ثالث �س��نوات( وتقدمي تو�سي�ته� للمجل���ض بهذا اخل�سو���ض، واعتم�د خطط 
االأعم���ل والعملي���ت واخلط��ط امل�لي��ة املقرتح��ة ق�س��رية االأج��ل )اأق��ل من �س��نة( 
ومتو�سطة االأجل )من 1-3 �سنوات( وفقً� خلطط ال�سركة طويلة االأجل املعتمدة. 

العقوب��ات اأو اجلزاءات اأو قيد احتياطي مفرو�س على ال�س��ركة من اجلهات 

الرقابية والتنظيمية واالإ�سرافية والق�سائية

مل تفر���ض عل��ى ال�س��ركة اأي عقوب���ت اأو ج��زاءات اأو قيد احتي�طي من اجله���ت الرق�بية 
والتنظيمية واالإ�سرافية والق�س�ئية

 نتائج املراجعة ال�سنوية لفعالية واإجراءات نظام الرقابة الداخلية:

تنف��ذ اإدارة املراجع��ة الداخلي��ة عملي���ت مراجعة م�س��تمرة وتقوم بتطبي��ق خطة مراجعة 
مبني��ة عل��ى نظ���م تقييم املخ�طر على م�س��توى ال�س��ركة وال�س��رك�ت الت�بع��ة وتقوم جلنة 
املراجع��ة ب�عتم���د تنفي��ذ اخلط��ة بعد الت�أكد من ا�س��تم�له� عل��ى ك�فة الرام��ج التي تود 
درا�سته� اأو تقييمه� والت�أكد من مدى توافقه� مع اأنظمة ال�سبط والتدقيق الداخلية ، ومن 
اجلدير ب�لذكر اإن اإدارة املراجعة الداخلية تطبق برامج اإلكرتونية ل�سبط وت�أكيد مع�يري 
الدق��ة والكف���ءة واملت�بع��ة حي��ث مت بنج�ح تطبي��ق برن�م��ج )Teammate(، ب�الإ�س�فة 
لذل��ك وللتحق��ق م��ن فع�لي��ة نظ���م الرق�ب��ة الداخلي��ة يف حم�ي��ة اأ�س��ول ال�س��ركة وتقومي 
خم�ط��ر العمل وقي����ض م��دى كف�ي��ة االأداء، ف���إن اإدارة املراجع��ة الداخلية تق��وم بتقدمي 
تق�رير دورية للجنة املراجعة ،ومل تظهر عملي�ت املراجعة امل�س���ر اإليه� �سعفً� جوهري� اأو 
موؤث��را يف نظ���م ال�سب��ط الداخلي لدى ال�س��ركة، كم� يطلع مراجع احل�س���ب�ت اخل�رجي 
وب�سورة ربع �س��نوية، و�سمن مه�م مراجعته للبي�ن�ت امل�لية اخلت�مية لل�س��ركة على ك�فة 
تق�ري��ر اإدارة املراجع��ة الداخلي��ة للفرتة امل�لي��ة املخ�س�سة حمل الفح���ض ، وكذلك يتم 
متكينه من االطالع على ك�فة حم��سر جلنة املراجعة مم� ي�س��هم يف ت�س��هيل اإبداء الراأي 
املهن��ي، وكذل��ك بن�ء برام��ج املراجعة اخل�رجية يف �سوء القن�ع��ة التي تت�سح لديهم بعد 
االط��الع عل��ى تلك التق�ري��ر، وتقوم جلنة املراجعة مبزاولة �سالحيته� يف من�ق�س��ة م� مت 
التو�سل اإليه من مالحظ�ت،  والت�أكد من و�سع االإجراءات الت�سحيحية من قبل االإدارات 

املعنية واخلطة الزمنية الالزمة لذلك.

حتفظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية

ال يوجد اأي حتفظ لدى املح��سب الق�نوين على قوائم امل�لية لل�سركة. 

االإ�س��راف وا�س��تالم التق�ري��ر ح��ول تنفي��ذ واكتم���ل امل�س���ريع واالأعم�ل التو�س��عية    
اخل��سة ب�س��ركة )مع���دن( و�س��رك�ته� الت�بعة له���، واعتم�د �سي��س���ت واإجراءات 
العمل يف ال�سركة فيم� عدا ال�سي��س�ت واالإجراءات املح��سبية والتي يتم مراجعته� 
بوا�س��طة جلن��ة املراجع��ة، و�سي��س���ت التعوي�س���ت ل�س��ركة )مع���دن( ول�س��رك�ته� 

الت�بعة والتي يتم مراجعته� واعتم�ده� من قبل جلنة الرت�سيح�ت واملك�ف�آت.

تو�سي��ة جمل���س االإدارة با�س��تبدال املحا�س��ب القان��وين قبل انته��اء الفرة 

املعني من اأجلها

مل يو�سي جمل���ض االإدارة ب��س��تبدال املح��س��ب الق�نوين قبل انته�ء الفرتة املعينة لثالث 
�سنوات متت�لية.

وق��د اأو�س��ت جلن��ة املراجع��ة بتعيني مراج��ع ح�س���ب�ت خ�رجي جدي��د وذلك بع��د انته�ء 
الفرتة النظ�مية للمراجع اخل�رجي احل�يل بنه�ية الع�م امل�يل 2012م.

اأو�س��ى جمل���س اإدارة �س��ركة التعدي��ن العربي��ة ال�س��عودية » )مع��ادن( » 

اجلمعية العامة العادية بالتايل :

يف . 1 املنتهي��ة  امل�لي��ة  ال�س��نة  ع��ن  ال�س��ركة  اإدارة  جمل���ض  تقري��ر  عل��ى  املوافق��ة   
2012/12/31م.

املوافقة على تقرير مراجعي احل�س�ب�ت لل�سنة امل�لية املنتهية يف 2012/12/31م.. 2  
يف . 3 املنتهي��ة  امل�لي��ة  لل�س��نة  لل�س��ركة  املوح��دة  امل�لي��ة  القوائ��م  عل��ى  املوافق��ة   

2012/12/31م.
اإبراء ذمة اأع�س�ء جمل���ض اإدارة ال�سركة من امل�سوؤولية عن اإدارتهم لل�سركة خالل . 4  

ال�سنة املنق�سية يف 2012/12/31م.
التو�سية بعدم توزيع اأرب�ح عن ال�سنة امل�لية املنتهية يف 2012/12/31م.. 5  
املوافق��ة عل��ى تو�سية جلن��ة املراجع��ة بتعيني مراجع ح�س���ب�ت خ�رج��ي، ملراجعة . 6  

ح�س���ب�ت ال�س��ركة اخلت�مية لل�س��نة امل�لية 2013م، والبي�ن�ت امل�لية الربع �س��نوية، 
وحتديد اأتع�به.

املكافئات والتعوي�سات املدفوعة لكل من اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�سركة للعام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2012م 

اأع�ساء املجل�س التنفيذينيالبيان

اأع�ساء املجل�س غري التنفيذيني / 

امل�ستقلني

خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا 

اأعلى املكافئات والتعوي�سات، من بينهم 

الرئي�س التنفيذي واملدير املايل 

6.746.671--الرواتب والتعوي�س�ت

248.0002.165.0002.331.959البدالت
548.250--املك�ف�آت الدورية وال�سنوية 

2.415.815--اخلطط التحفيزية
اأي تعوي�س�ت اأو مزاي� عينية اأخرى تدفع

160.404--ب�سكل �سهري اأو �سنوي 
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4√√√√املهند�ض/ عبداهلل بن �سيف ال�سيف
4√√√√مع�يل اال�ست�ذ/ �سليم�ن بن �سعد احلميد

4√√√√املهند�ض/ عبدالعزيز بن عبداهلل ال�سقري
3√√√×اال�ست�ذ/ �سلط�ن بن جم�ل �س�ويل
4√√√√املهند�ض/ خ�لد بن �س�لح املديفر
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